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णनवेदन 
 
गाधंीय गात महाराष्ट्रात आिायय जावडेकरासंारखे जे चनष्ठावतं ब चिमंत चनमाण झाले त्यातंीलि 

आिायय भागवत हे एक. त्यानंी केवळ सत्याग्रहाच्या तत्त्वज्ञाानािाि महाराष्ट्रात प्रिार केला नाही तर 
समाजवादािी मलूभतू तत्त्वहेी जनसामानयापंयंत पोिचवली आचण महाराष्ट्रािे सवयतोपरी प्रबोधन केले, एक 
संपूणयपणे नवी चपढी घडचवली. आिायय भागवत हे चविारवतं तर होतेि, त्यािबरोबर ते उत्कृष्ट वक्तेही 
होते. अशा थोर व्यक्तीिे वामयमय दोन खंडातं संकचलत कन न प्रचसि करयायािे साचहत्य संस्कृती मंडळाने 
ठरचवले. प्रस्त त ग्रथ हा त्यातंील प्रथम खंड होय. 

 
या पचहल्या खंडात अनेक चवषयावंरील लेख आहेत. इस्लामिी चशकवण, अध्यात्म आचण चवज्ञाान, 

स्त्रीिे समाजातील स्थान, ध्येयवादािे चवविेन, समाजधारणेिी नवी मूल्ये हे त्यापंकैी काही. मानवचनष्ठा व 
मानवपे्रम हे तकय ककय श आिायांच्या चविारामंागील म ख्यसूत्र. त्यातून त्याचं्या साऱ्या चविारािें नवनीत 
चवकचसत होते. 

 
प्रा. अ. के. भागवतानंी या खंडािे संपादन केले आहे व त्याला चवविेक अशी प्रस्तावना चलचहली 

आहे. त्याचं्या सहकायाबद्दल त्यािें आभार. 
 

 
‘यशोधन’ सुरेन्द्र बारलिगे 
म ंबई— ४०००२०. अध्यक्ष, 
१५ ऑगस्ट, १९८३. महाराष्ट्र राज्य साचहत्य संस्कृती मंडळ 
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प्रास्ताणवक 
[१] 

 
१९१५ मध्ये म. गाधंी द. आचिकेतून भारतात कायम राहायायासाठी परत आले आचण अल्पावधीति 

अलौचकक व्यक्क्तमत्त्व, अनोखा तत्त्वचविार आचण त्यावर आधारलेला लोकसेविेा अचभनव काययक्रम या 
त्याचं्या वैचशष्ट््ािंा भारतीय जनमनावर फार मोठा प्रभाव पडला. त्यािंी तत्त्व े व काययक्रम स्वीकान न 
त्यािंा चहरीरीने प्रिार व प्रसार करयायात महाराष्ट्रात जी मंडळी प्रम ख होती त्यातं आिायय सखाराम 
जगन्नाथ भागवत (१९०३-१९७३) यानंा मानािे स्थान द्याव ेलागेल. 

 
आिायय भागवताबंरोबर काका कालेलकर, दादा धमाचधकारी, शकंरराव देव, आयाणासाहेब 

सहस्त्रब िे, आप्पासाहेब पटवधयन, चवनोबा भाव े हे प्रम ख गाधंीवादी काययकते व तत्त्वप्रिारक. ह्ापंकैी 
आप्पासाहेब पटवधयन व आयाणासाहेब सहस्त्रब िे ह्ानंी गाधंीप्रणीत रिनात्मक के्षत्रात वैचशष्ट््पूणय कामचगरी 
केली तर शकंरराव देवानंी रिनात्मक कायाचशवाय राजकारणात सक्रीय भाग घेतला. कालेलकरािें कायय 
म ख्यतः ग जराथेत होते परंत  प्राम ख्याने त्यांच्या साचहत्याम ळे व चशक्षणचवषयक कायाने महाराष्ट्रातही त्यािंा 
मोठा प्रभाव पडला. चवनोबानंी भदूान आंदोलन स न  कन न आपल्या स्वतंत्र प्रजे्ञािी ि णकू दाखवली. 
१९२१—२२, १९२९—३२, १९४२, १९४६—४७ ही गाधंीवादी आंदोलनािंी प्रम ख वष.े भारतातील आपल्या 
प्रथम आगमनापासून तो आपल्या हौतात््यापयंत गाधंीजी राजकीय चक्षचतजावर पाव शतकाच्यावर आपल्या 
चवचवध वैचशष्ट््ानंी िमकत राचहले. चवचवध चविारािंी, चभन्न चभन्न कतृयत्वािी असंख्य लहानमोठी माणसे 
त्याचं्या प्रभावाखाली आली. महाराष्ट्रात न. चव. गाडगीळ, दास्ताने, देवचगरीकर, प ढील काळात केशवराव 
जेधे, यशवतंराव िव्हाण ह्ासारख्यानंी म ख्यतः त्याचं्या राजकीय चविारािंा व काययक्रमािा पाठप रावा 
केला. त्याच्या आधी काकासाहेब खाडीलकर, चशवराम महादेव पराजंपे, गंगाधरराव देशपाडें ह्ासंारख्या 
लो. चटळकाचं्या प्रम ख अन यायानंी गाधंींिे नेतृत्व स्वीकान न महाराष्ट्रीय जहाल राष्ट्रवादी चविारावंर 
गाधंीप्रणीत सत्याग्रही राजकारणािे कलम केले होते. साने ग रुजींसारख्या अस्वस्थ आत््यानंी गाधंीजींच्या 
पे्ररणेने त्याचं्या चवचवध कायात आपले सवयस्व ओतले आचण अस्पृशयाचं्या मंचदर प्रवशेासाठी स्वतःिे प्राण 
धोक्यात घातले. महषी चवठ्ठल रामजी कशदे ककवा धमानंद कोसाबंी ह्ाचं्यासारखे समाजस धारक ककवा 
धमाभ्यासी आचण सेनापती बापटासंारखे पूवाश्रमीिे दहशदवादी गाधंीजींकडे आकृष्ट झाले. स्वातंत्र्योत्तर 
काळात गाधंीप्रणीत हृदयपचरवतयनाच्या आचण शोषणचवरचहत, स्वावलंबनावर आचण श्रमप्रचतष्ठेवर 
आधारलेल्या चवनोबाचं्या भदूान, ग्रामदानासारख्या िळवळींनी नव्या आशा प्रफ चित केल्या तर अगदी 
अलीकडे व्यक्क्तप्रचतष्ठा, सत्य, नयाय ह्ाचं्या प्रचतष्ठापनेसाठी झालेल्या जयप्रकाशाचं्या समग्र क्रातंीच्या 
आंदोलनाने सारा देश ढवळून चनघाला आचण देशात सत्तातंर होऊ शकले. गाधंीजींच्या प्रभावाने देशाच्या 
सीमा तर कधीि ओलाडंल्या होत्या, ककबह ना त्यानंी आपल्या सत्याग्रहाच्या अचभनव तंत्रािी स रुवात 
भारताबाहेरि केली होती आचण भारतीय नेतृत्व स्वीकारयायापूवीि त्यानंा जागचतक कीती आचण मानयताही 
मोठ्या प्रमाणात चमळाली होती. 

 
गाधंीतत्त्वचविार व त्यावर आधारलेले रिनात्मक कायय जनमानसात खोलवर रुजवणाऱ्या 

गाधंीवाद्याचं्या बाबतीत असे साथयपणे ्हणता येईल की त्यानंी गाधंी तत्त्वचविार व काययक्रम ह्ानंा एक मोठे 
मानािे आचण प्रचतष्ठेिे स्थान चमळवनू चदले. गाधंी तत्त्वप्रिार केवळ प स्तकी, पाचंडत्याच्या के्षत्रातील नसून 
तो दचलताचं्या झोपडीत आचण राजप्रसादातही चततक्याि मानाने चमरवला. त्याने समाजातील चवचवध 
थरातील लोकािंी मने कजकयायात मोठे यश चमळवले आचण प्रचतस्पध्यांनास िा आत्मसंशोधन करावयास 
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लावले. त्याचं्या एकेकाळच्या कटर र चवरोधकानंी देखील त्याचं्या सत्याग्रहतंत्रािा आचण अगदी अलीकडे 
त्याचं्या समाज व अथयरिनेतील मूलभतू ध्येयािा ताचत्त्वकदृष्ट््ा स्वीकार केला. गाधंीजींिी महत्ता 
परदेशातील चविारवतंानंी आचण सामाचजक-राजकीय नेत्यानंी ओळखली व आजच्या जगाच्या भयाकूल 
पचरक्स्थतीत गाधंी तत्त्वचविार व काययक्रमामंध्ये नवी पे्ररणा देयायािे सामर्थयय आहे हे मानय केले. गाधंीप्रणीत 
तत्त्व ेव काययक्रम यानंा नवनव ेध मारे सतत फ टत राचहले व फ टत राहात आहेत अशी चिनहेही अधूनमधून 
चदसत आहेत. 

 
महाराष्ट्राप रते बोलायिे तर आिायय भागवत व त्याचं्यासारख्या गाधंीवाद्यानंी गाधंीजींिा नवखा व 

काहीसा अनोखा चवचक्षप्त चविार महाराष्ट्राच्या भमूीत रुजचवयायािी मोलािी कामचगरी केली. आ. 
भागवताचं्या सकंचलत साचहत्याच्या न पाने त्यािें हे जवळपास इचतहासजमा झालेले कायय प नहा एकवार 
मराठी वािकापं ढे येत आहे. ह्ा साचहत्यािी प्रम ख पे्ररणा गाधंीवादी चविार ही असली तरी त्यात केवळ 
अंधान करण नाही तर अनेक चठकाणी स्वतंत्र, मूलगामी असे चवविेन आहे. गाधंीिचरत्र, व्यक्क्तमत्त्व, कतृयत्व 
आचण चविार यािें चवविेन करीत असता आिायांच्या स्वतःच्या चविारािंाही चवकास झालेला चदसतो. 
गाधंीतत्त्वचविार आचण काययक्रम ह्ाबंरोबरि रवींद्रनाथ टागोराचं्या वामयमयाबद्दल आचण बंगाली भाषेबद्दल 
महाराष्ट्रात रुिी चनमाण करयायात आिायांिे प्रयत्न मोलािे ठरले. टागोराबंरोबरि खलील चजब्रान, 
इकबाल अशा चभन्नभाषीय साचहक्त्यकािंा त्यानंी कन न चदलेला पचरियही त्यांिी स्वागतशील 
साचहत्याचभरुिी दशयचवतो. आिायांिे चविार व माडंणी पूणयतया इचतहासजमा झालेली असून केवळ आदर 
ककवा क तूहल ह्ाचं्या पोटीि त्यािें हे प नम यद्रण होत आहे असे मानयायास आता कारण उरणार नाही असे 
वाटते. 

 
आिायांिे चविार व वामयमय याचं्यामागील पे्ररणािंा मागोवा घेताना त्याचं्या जीवनिचरत्राकडे 

थोडक्यात दृचष्टके्षप करणे योग्य ठरेल कारण त्यािें जीवन व तत्त्वचविार यािंा अनयोनय संबंध इतका 
चनकटिा आहे की एकाला द सऱ्यापासून चवभक्त करताि येणार नाही. आिायांना वैराग्यािी पे्ररणा कोठून 
चमळाली, स्वाथयहेतंूना सकें्षप देऊन स्वतःच्या संक चित संसाराच्या कभती ओलाडूंन देशाच्या व चवश्वाच्या 
संसारात स्वतःला ग ंतवनू ठेवयायािी कल्पना त्याचं्या मनात कशी व केव्हा रुजली ह्ा काही प्रशनािंी उत्तरे 
त्याचं्या जीवनिचरत्रात व चलखाणात चमळतात. ह्ा सकंलनातंील भाग ५ मध्ये उद धृत केलेले मृणाचलनी 
देसाईनंा चलचहलेले पत्र ह्ा दृष्टीने फार महत्त्वािे आहे. आप्तस्वकीयाबंरोबर त्यानंी केलेल्या पत्रव्यवहारात 
व त्यानंी नोंदवनू ठेवलेल्या प्रसंगातून आचण संभाषणातूनही काही महत्त्वािे आधार चमळतात. आिायांिे बधूं 
वैद्य आत्मारामपतं ह्ानंी त्यांिे एक सचंक्षप्त िचरत्रात्मक चटपण चलचहले आहे. ते हस्तचलचखत स्वन पात 
आहे. त्यािा ह्ा प्रास्ताचवकात प्राम ख्याने उपयोग केला आहे. आिायांनी स्वतः श्री. दा. न. चशखरे यानंा 
एक म लाखत चदली. तीत आपल्या िचरत्रातील काही प्रम ख गोष्टींिा उिेख केला आहे. आिायांच्या 
चनधनानंतर ‘साधना’ साप्ताचहकाने २० जानेवारी १९७३ रोजी एक चवशषेाकं काढला. त्यात अनेक 
आप्तस्वकीयानंी व िाहत्यानंी त्याचं्या चवचवधग णावंर व स्वभाव वैचशष्ट््ावंर प्रकाश टाकलेला चदसतो. 
बडोद्यािे प्रा. ना. ग. जोशी व त्याचं्या पत्नी प्रा. कसध ताई जोशी यानंी आिायांवर चलचहलेल्या लेखात 
(‘सत्यकथा’ जानेवारी व एचप्रल १९७४; ‘य गवाणी’ चडसेंबर १९७३) त्याचं्या काही अत्यंत व्यक्क्तगत अशा 
स्वभाववैचशष्ट््ावंर प्रकाश टाकलेला आहे. श्री. श्रीपाद जोशी यानंी अनेक वष ेआिायांच्या साचन्नध्यात 
काढली. त्याचं्या लेखातूंन व त्यांच्याशी केलेल्या प्रत्यक्ष ििेतून काही मोलािी माचहती चमळाली. डॉ. 
चित्राताई नाईक याचं्याशी केलेल्या प्रत्यक्ष ििेतूनही आिायांच्या व्यक्क्तमत्त्वावर व शकै्षचणक कायावर 
प्रकाश पडू शकला. श्री. आत्मारामपंत भागवत, प्रा. के. एल. जोशी, प्रा. अरुण व सौ. गौरी भागवत, प्रा. 
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ग. प्र. प्रधान, श्री. यद नाथ थते्त याचं्याशी वळेोवळेी केलेल्या संभाषणातूंन जे चमळाले ते फारि मोलािे होते. 
काही महत्त्वािी साधने प्रा. देवदत्त दाभोळकरानंी उपलब्ध कन न चदली. परंत  आिायांच्या सवय म चद्रत व 
अम चद्रत चलखाणािा, कात्रणािंा, गं्रथािंा, ििा व व्याख्याने याचं्या वृत्तानताचं्या कात्रणािंा संग्रह श्री. 
आत्मारामपतंानंी कन न ठेवला. हे संकचलत साचहत्य प्रकाशात येयायास त्यािंी आिायांबद्दलिी चनष्ठा, पे्रम 
आचण साधने गोळा करयायात त्यानंी दाखचवलेले सातत्य आचण चिकाटी हे ग ण म ख्यत्वाने कारणीभतू 
झालेले आहेत. कोल्हापूरिे नामवतं वकील आचण संगीतज्ञा श्री. बाबूराव जोशी हे आिायांिे फार मोठे 
िहाते. त्याचं्या काही लेखातं आिायांबद्दल महत्त्वािी माचहती चमळाली. आिायांनी कोल्हापूर येथे चदलेल्या 
िार प्रविनवजा व्याख्यानािंी एक टेपही त्यानंी उपलब्ध कन न चदली ह्ाबद्दल आ. भागवत स्मारक सचमती 
त्यािंी ऋणी आहे. 

 
साचहत्य संस्कृती मंडळािे अध्यक्ष डॉ. स रेनद्र बारकलगे यानंी संपादनाच्या व संकलनाच्या बाबतीत 

मोलाच्या सूिना केल्या, आिायांिे सवय प्रकाचशत व अप्रकाचशत साचहत्य प्रकाशात यायला हव ेअसा आग्रह 
धरला व साचहत्य संस्कृती मंडळािे वतीने हे साचहत्य प्रकाचशत करयायास त्यानंी व मंडळाच्या सदस्यानंी 
मानयता चदली ह्ाबद्दल त्यािें आभार मानणे योग्य ठरेल. मंडळाच्या प णे येथील साचहत्य प्रकल्पािे संपादक 
डॉ. ना. वा. क बेर यानंीही वळेोवळेी योग्य ते साहाय्य केले. म द्रणािी जबाबदारी ‘साधना’ म द्रणालयािे श्री. 
नानासाहेब डेंगळे यानंी स्वीकान न ती उत्तम तऱ्हेने पार पाडली ह्ाबद्दल त्यािें आचण साधना 
म द्रणालयातील त्याचं्या क शल सहकाऱ्यािेंही आभार मानणे आवशयक आहे. 

 
प्रा. राम बापट व प्रा. मे. प ं. रेगे यानंी प्रस्तावनेच्या द सऱ्या भागासबंंधी केलेल्या सूिना मोलाच्या 

होत्या. त्याबद्दल मी त्यािंा ऋणी आहे. 
 
आिायांच्या प्रकाचशत झालेल्या ‘जीवनकितन’,‘िौफ ला’, ‘जीवन—चशक्षण’ आचण ‘जीवन व 

साचहत्य’ ह्ा िार प स्तकामंधील लेखािें प नम यद्रण ह्ा सकंलनात करयायात आले आहे. तसेि त्यानंी चवचवध 
ग्रनथाचं्या ज्या प्रस्तावना चलचहल्या आहेत त्यािंाही समावशे करयायात आला आहे. आिायांनी महाराष्ट्रभर 
संिार कन न अनेक व्याख्याने चदली. या व्याख्यानािें त्या वळेच्या वतयमानपत्रातून आलेले वृत्तातं समाचवष्ट 
करयायात आले आहेत. परंत  ह्ाखेरीज म ख्यतः रवींद्रनाथ टागोराचं्या साचहत्यािे त्यानंी चवप ल अन वाद 
केले आहेत. ते टागोराचं्या जनमशताब्दीच्यावळेी साचहत्य अकादमीने प्रकाचशत केले असल्याने त्यािंा येथे 
समावशे करयायात आलेला नाही. 

 
येथे एकदोन व्यक्क्तगत उिखे करणेही मला आवशयक वाटते. आिायांिे व माझे आडनाव एक 

असले तरी प्रत्यक्ष नाते नाही. त्यािंा माझा व्यक्क्तगत सबंंध १९४६-४७ पासूनिा. त्या आधी १९३८ मध्ये मी 
महाचवद्यालयीन चवद्याथी असताना लोणीकाळभोर येथील जीवन प्रचशक्षण कें द्रात त्यािंी धमावर तौलचनक 
व्याख्याने ऐकयायािा योग आला होता. प ढे ‘नवभारत’ च्या सपंादनािा काही भागही त्यानंी माझ्याकडे 
सोपचवला होता. कोल्हापूर येथे काही चदवस चनकटिा सहवास लाभला. अनेक चवषयावंर त्याचं्याशी 
बोलता आले, ििा करता आल्या. माझ्याशी व माझ्या सवयि क ट ंचबयाशंी ते अत्यतं आत्मीयतेने वागत. 
आमच्यात चदसलेले अल्प ग णस िा ते त्याचं्या स्वभावाप्रमाणे अनेकाकंडे, मोकळेपणाने, मनापासून, बरेि 
वळेा अचतशयोक्तीपूणय शब्दात वाखाणीत. ह्ा सवय गोष्टींिे मनावर जे संस्कार उमटले ते ह्ा प्रस्ताचवकात 
प्रकट होणे अपचरहाययि आहे. 
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जाता जाता असेही सागंावसेे वाटते की, गाधंीतत्त्वचविार, गाधंी व्यक्क्तमत्त्व आचण 
स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी गाधंीजींनी केलेली कामचगरी थोर असली तरी नव्या समाजािी उभारणी केवळ तीवर 
होऊ शकेल याबद्दल मी साशकं आहे. मात्र प्रत्येक व्यक्तीतील सद्भावना, परस्पर चवश्वास व पे्रम, सत्य व 
नयायचनष्ठा, अनयायाचवरुि सवयस्व पणाला लावनू लढयायािी तयारी या सवय गोष्टींना एक संघचटत न प 
अचहसक सत्याग्रहाच्या न पाने गाधंीजी देऊ शकले. ही त्यािंी मानवतेला मोठी देणगी आहे असे मी मानतो. 
्हणून आजच्या समाजातील चवषमता व अनयाय याचं्या चनवारणास गाधंीतत्त्वचविार मोलािे नैचतक पाठबळ 
देईल असे मला वाटते. ्हणून ह्ा संपादनािे काम करताना एक तऱ्हेिा आनंद वाटत राचहला व अनेक 
अडिणी असताही हे काम प रे होऊ शकले. 

 
आचार्य भागवताचें जीवनचलरत्र, त्र्ाचंी जडणघडण 

 
सखाराम जगन्नाथ भागवत यािंा जनम महाड येथे काकडतळे वस्तीत ता. २६ एचप्रल १९०३ रोजी 

झाला. त्यािें वडील जगन्नाथ चवनायक तथा जन भाऊ भागवत मोजणी खात्यात तलाठी व सकय ल 
इनस्पेक्टर होते. त्यानंा मचहना ३५ रुपये पगार होता व १७॥ रुपये पेनशन चमळाले. त्यानंा एक म लगी व दोन 
म लगे. म लाचं्या चशक्षणािी सोय व्हावी ्हणून महाड येथे स्थाचयक झाले. ते स्वतः रामभक्त होते. त्यानंा 
रामदासी वामयमयािी मोठी आवड असे. ते िात वययायािे मोठे अचभमानी होते. रामनवमीिा उत्सव त्यानंी घरी 
स न  केला. त्यात पूजा, नैवदे्य, वैश्वदेव, धूपाती इत्यादी सवय चवधी सोवळ्याने करीत. रात्री रामदासािें 
दासबोध, मनािे श्लोक, संतकवींिी भजने होत. घरी पाळयायात येणाऱ्या कमयकाडंािा आचण कमयठपणािा 
दृढ संस्कार सखारामच्या बालमनावर साहचजकि उमटला.  

 
सखारामिे चशक्षण प्रथम वडलाजंवळ घरीि झाले. एका वषात तीन इयत्ता कन न त्याने येथील 

इंग्रजी चमशनरी हायस्कूलमध्ये िौर्थया—आजच्या आठव्या—इयते्तत प्रवशे केला ह्ा शाळेतून मचॅरकिी 
परीक्षा तो १९२० मध्ये िागंल्या प्रकारे उत्तीणय झाला. त्यािे चशक्षक चवद्वान, तत्त्वचनष्ठ व िाचरत्र्यवान् होते. ते 
तापट असत व म लानंा चवद्या यावी यासाठी छडीिा म क्त वापर करीत. 

 
सखारामिे त्यावळेिे चमत्रमंडळ मोठे व चवचवध जातींिे होते. चव. कि. िादें; बाबरूाव गोखले, 

स रेनद्रनाथ चटपणीस, हचरजीवनभाऊ ब टाला, ि नीलाल मीठाशठे, दत्तोपंत मराठे हे त्यािें जवळिे चमत्र 
असत. 

 
हायस्कूलमध्ये सखाराम साधारण १४-१५ वषांिा असताना वार्षषक स्नेहसंमेलनात 

सहभोजनावन न एक पेिप्रसंग चनमाण झाला. ब्राह्मण चवद्यार्थयांनी सहभोजनाला हरकत घेतली. ‘आपण 
सनातनी कहदू ब्राह्मण असल्याने भोजनािी वगेळी व्यवस्था होत असेल तरि आपण भोजन कन ’ अशी 
सखारामिीही भचूमका होती. गणेश नारायण चटपणीस, कचव भालिदं्र, हे चवद्याथीचप्रय चशक्षक. त्यानंी 
चवनोदाने प्रशन टाकला ‘वगेळी व्यवस्था ्हणजे अगदी एअर टाइट, वॉटर टाईट अशी हवी काय?’ तेव्हा 
भागवतानंी उत्तर चदले, ‘तशी व्यवस्था झाली तर आमिी हरकत नाही.’ प ढे काही तरी तडजोड चनघनू 
पेिप्रसंग टळला. पण आिायांवर लहान वयात झालेले सोवळे संस्कार ह्ा प्रसंगावन न चदसतात. 
ह्ाबाबतीत त्याचं्या चविारात प ढे खूपि बदल झालेला चदसतो, परंत  सहभोजनासारखी स धारणा सक्तीने 
सवांवर लादयायाला मात्र त्यािंा चवरोध असे.[ब्राह्मण म लािंी स्वतंत्र पंगत असावी हा आिायय भागवतािंा आग्रह आज अचतरेकी 
वाटला तरी तो त्याकाळिा न ढ चविार व आिार होता हे लक्षात घेतले पाचहजे. १९१५ मध्ये साबरमती आश्रमािी चनयमावली तयार करताना 
गाधंीजींनी प ढील उद्गार काढले आहेत: “हा आश्रम वणाश्रम धमय पूणय मानाणारा आहे. जाचतभेदाम ळे न कसान झालेले नाही. उलट फायदाि 
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प ष्ट्कळ झाला आहे. एकत्र बसून जेचवल्याने मातृभाव यक्त्कंचितही वाढत नसतो. भोजनही द सऱ्या अनेक दैचनक व्यवहाराप्रमाणे, वस्त तः 
एकानताति झाले पाचहजे” (अवंचतकाबाई गोखले, ‘महात्मा गाधंी’, म ंबई १९१८ पृ. ९२). “गाधंीजींनी वणाश्रम व जाचतभेद यािें समथयन केले आहे. 
स्वजातीध्ये लग्न करणे व स्वजातीिेि अन्नग्रहण करणे यात लैं चगक व रिनेिा सयंम आहे हे तत्त्व आहे असे त्यानंी प्रचतपाचदले आहे. परंत  १९३६—
३७ च्या स मारास गाधंींनी वणाश्रमािे आपले भाष्ट्य बंद केले. सा्यवाद व समाजवाद यािंा नवीन चपढीत प्रसार होत आहे हे पाहून त्यानंी 
अध्यात्मवादावर आधारलेल्या, आर्षथक व सामाचजक समतावादािा प रस्कार स न  केला” (लक्ष्मणशास्त्री जोशी, ‘चविार चशल्प’ स.ं रा. ग. जाधव, 
प णे १९७५). गमतीिी गोष्ट अशी, आचिकेत प्रथमपासून, गाधंीजींच्या क ट ंबात पोलक ही य रोपीय पचतपत्नी राहात असत. त्याच्या बाबातीत ककवा 
सत्याग्रहानंतरच्या छावयायातं व प ढे साबरमती आश्रमात त्यानंी जातीधमय, वणय इत्यादी भेद कधीि पाळले नाहीत.] 

 
शाळेच्या एका स्नेहसंमेलनात आिायांनी ‘चवचक्षप्तराव’ ह्ा नाटकात एका घरगड्यािी भचूमका 

केली होती व ती खूप गाजली होती. 
 
ह्ाि स मारास प्लेग व टायफॉइड ह्ा चवकारानंी ध माकूळ घातला होता. दोनहीपासून होणारे 

मृत्य प्रमाण मोठे असे. अशा वळेी रोग्यािंी श श्रूषा करयायास भागवत उत्साहाने जात. 
 
मचॅरकच्या वगात असताना भागवतानंा चवनायक चनलकंठ उपाध्ये हे चवद्वान व तत्त्वचनष्ठ चशक्षक 

लाभले. ते गचणत उत्तम चशकवीत. भागवताशंी त्यािें दृढ संबंध जडले आचण ते आिायांच्या मृत्यूपयंत 
चटकले. 

 
१९२० मध्ये मचॅरकिी परीक्षा उत्तीणय झाल्यावर पचरक्स्थती प्रचतकूल असूनस िा आपल्या बचहणीिे 

यजमान श्री. रामिंद्र गजानन जोशी ह्ाचं्या आधाराने भागवतानंी म ंबईच्या चवल्सन कॉलेजमध्ये नाव 
दाखल केले. त्याच्या काही चदवस आधी उपाध्ये याचं्या भचगनींशी वडलानंी त्यािंा चववाह ठरवला. म लाला 
म लगी दाखचवणे, त्यािी संमती घेणे ह्ापैकी कोठल्याही गोष्टी न होता भागवतानंी चवनयशील व 
आज्ञााधारक वृत्तीने चववाहास संमती चदली आचण कॉलेजमध्ये प्रवशे करयायाआधी मे १९२० मध्ये ते चववाहबि 
झाले. 

 
आिायांिा चववाह व ससंार ह्ा त्याचं्या जीवनातील द दैवाच्या घटना ठरल्या. पचत-पत्नीत 

सासं्कृचतक अंतर मोठे होते चशवाय स्वभावचभन्नतेम ळे त्यात भरि पडली. पत्नी वयाने लहान, कमी समज 
असलेली, आळशी आचण हटर ी होती असे डॉ. ना. ग. जोशी, यानंा आिायांनी साचंगतले. संसारातील 
दैनंचदन कामािाही चतला चतटकारा असे. एक म लगा झाल्यावर चतला बालसंगोपनािी आवड ककवा ज्ञाान 
नाही असे चदसून आले. भागवत आग्रही तापट, वैराग्याकडे कल असलेले त्याम ळे पचत-पत्नींिे खटके उडू 
लागले. ना. ग. जोशी चलचहतात, “पत्नीला नहाण आल्यावर गभाधानानंतर चकळसवाणे चवधी आिायांवर 
लादले गेले. (लौचकक न ढी ्हणनू!) त्यानंी आिायांच्या मनाला स्त्रीशरीर समागमाचवषयी चशसारीि 
आली, ...पत्नीला शारीचरक इच्छा अनावर झाली तरी पतीच्या मनािी समागमािी तयारी नसायिी. 
त्यातून त्यािंा स्वभाव तापट. त्याम ळे ते जोराने खेकसून चतला क्वचित दूर ढकलायिे. ह्ाम ळे दोघातंील 
ताण वाढत केला. शजेाऱ्यापाजाऱ्यातं ििा स न  झाल्या. भागवत मास्तर बायकोला मारतात अशा कंड्या 
उठू लागल्या.”[सत्याकथा, जाने. १९७४ पृ. ३६] नंतर १९२७ मध्ये भागवत प यायाला चटळक महाराष्ट्र चवद्यापीठात 
जाऊन आिायय झाले तेव्हा पत्नीला व म लाला त्यानंी बरोबर नेले. १९३० साली कारागृहात असता पत्नी व 
म लगा ह्ा दोघािेंही चनधन झाले. ह्ाचवषयी भागवतानंी उपाध्यानंा पते्र चलचहली त्यात त्यािंी कोमलता 
चदसते, असे उपाध्ये चलचहतात.[साधना, २० जाने. १९७३, पृ. २५] पत्नीिे मानचसक दौबयल्य, आळस, गबाळपणा व 
वेंधळेपणा आचण वाढत जाणारा आपला संताप ह्ािंा भागवतानंी ना. ग. जोशी याचं्याशी बोलताना उिखे 
केला आहे.[सत्याकथा, चकत्ता पृ. ३६] 
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ह्ा द दैवी अन भवाने आिायांिी चवरक्ती अचधकि वाढली परंत  त्यािी पचरणती स्त्रीदे्वषात झाली 
नाही. ककवा त्याचं्यात अनयही काही चवकृती चनमाण झाल्या नाहीत. परंत  मूळच्या संतापी व फटकळ 
स्वभावात भर पडली असयायािा संभव आहे. नंतर मात्र चस्त्रयाबंद्दल अत्यंत आदरािी भावना त्याचं्या 
बोलयाया चलचहयायात असे व चस्त्रयािें लहान-मोठे ग ण ते अत्यंत गौरवाने वणयन करीत. ग णग्राहकता आचण 
आपल्या सहवासात आलेल्या लहान-थोर व्यक्तींिी स्त ती चकती करावी ह्ाला सीमा नसायिी. त्याचं्या 
सूनबाई सौ. गौरी भागवत, चलचहतात : ‘एकदा ‘आपलं’ मानलं की मग कौत काला सीमाि राह्िी नाही. 
काकाचं्या बाबतीत. उधळून पे्रम कस ंकराव ं हे बघायि ंअसेल तर काकाकंडे बघाव!ं “[साधना, चकत्ता ३१] 
आिायांच्या अनेक मानसकनया असत आचण त्याचं्या चववाहापासूंन तो त्यािंा संसार, त्यािंी म लेबाळे ह्ा 
सवय गोष्टीपयंत ते मनापासून रस घेत. सासवड आश्रमातील व कस्त रब रस्टच्या चशचबरातील ओळखीिा 
फायदा घेऊन आिायय केनद्रात जाऊन अचववाचहत आचण चवधवा सेचवकािंी भेट घेऊन त्यािंी लग्ने 
लावयायािा प्रयत्न कन  लागले व त्याला आपण हरकत घेतली असे पे्रमाबाई कंटक नमूद करतात.[चकत्ता प.ृ 
१०] स्त्रीत्वाबद्दलिी आिायांिी कल्पना, रोमॅंचटक, आदशयवादी होती. त्यािंी आदशय स्त्री क ट ंबातील. 
इतराचं्या स खात आपले स ख पाहणारी, त्याचं्या कल्याणासाठी चझजणारी अशी होती. वैराग्याच्या 
संस्कारातून चनमाण होणाऱ्या स्त्रीबद्दलच्या चतटकाऱ्यापासून वगेळे असे हे द सरे टोक होते. पण मणृाचलनी 
देसाईना चलचहलेल्या पत्रात “आपण वैराग्य सोडून ससंारातील श भत्व, मंगलत्व समजू लागले आचण 
आपली दृष्टी अचधकाचधक कोमल व उदार होत िालली आहे” हे त्यािें उद्गार त्यािें स्त्रीच्या बाबतीत 
झालेले उन्नयन दशयचवतात.[ ‘आिायय भागवत, सकंचलत वामयमय’ पृ.२८६]  

 
१ ऑगस्ट १९२० मध्ये लो. चटळकािें चनधन झाले. ता. १० नोव्हेंबर १९२ रोजी भागवतानंी 

‘जनतादेवीिे स्वयंवर’ ह्ा नावािे शादूयलचवक्रीचडत वृत्तातील ३३ श्लोकी काव्य रिले, ते ह्ा सकंलनात 
प्रथमि प्रचसि होत आहे. 

 
चवल्सन कॉलेजमध्ये असतानाि १९२१ साली म. गाधंींच्या असहकाचरतेच्या िळवळीिा प्रारंभ 

झाला. एक मोठे चविारमंथन महाराष्ट्रात स न  झाले. सशस्त्र बंडाचशवाय कोठल्याही देशात सत्तापालट होऊ 
शकणार नाही अशी चविारसरणी त्यावळेी सवयत्र होती. स्वातंत्र्यप्राप्तीिे साधन कहसा आहे ह्ाबद्दल 
कोणािेही द मत नसे. ह्ा कहसात्मक प्रचतकाराच्या ऐवजी म. गाधंींनी चनःशस्त्र प्रचतकारािी, असहकारािी, 
सचवनय कायदेभगंािी अचभनव चविारसरणी व तीवर आधारलेली सत्याग्रहािी भचूमका प ढे माडंली. 
भारतात येयायापूवी आचिकेत त्यानंी सत्याग्रहाच्या पचरणामकारकतेिे यशस्वी प्रात्याचक्षक कन न दाखचवले 
होते आचण भारतात आल्यावर िंपारयायासारख्या मयाचदत के्षत्रात सत्याग्रह यशस्वी ठन  शकतो ह्ािे 
प्रात्यचक्षकही चदले होते. १९२१ मध्ये व्यापक प्रमाणावर त्यानंी बचहष्ट्कार व सत्याग्रह मोहीम पत्करली व ती 
देशाप ढे माडंली. 

 
महाराष्ट्रात ह्ा आधी एक क्राचंतकारी, दहशतवादी राजकारणािी चविार व आिारधारा मानयता 

पावली होती. भारतात अचंतम सत्तातंर सशस्त्र क्रातंीनेि होईल असे लो. चटळकानंाही वाटत होते. “परंत  
कधीकधी कायदा व त्याने ठरचवलेली मयादा धमयमलूक अगर नयायमलूक नसते तर केवळ कायद्यात 
साचंगतलेल्या शासनाने ती अमलात येते, अशा वळेेस कायद्यािा कृचत्रम चनबधं पाळणे य क्त नाही असे 
सत्यचनष्ठ व नयायचनष्ठ माणसानंा वाटते” असे प्रचतपादन कन न चटळक गाधंींच्या ‘अडवण कीच्या मागास’ 
पकठबा देतात व हा मागय शास्त्रपूत झाला आहे असाही चनवाळा देतात.[अवंचतकाबाई गोखले ‘महात्मा गाधंी’, म ंबई १९१८, 

पृ. १४—१५] द दैवाने चनःशस्त्रप्रचतकारािा ककवा सत्याग्रहािा व्यापक प्रमाणावर प्रयोग स न  होयायाच्या आधीि 
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लो. चटळकािें चनधन घडून आले. चटळकाचं्या पश्चात् त्याचं्या काही प्रम ख अन यायानंी गाधंीजींिे 
अन याचयत्व पत्करले. केसरीिे सपंादक न. कि. केळकर यानंीही असहकाराला पाकठबा चदला. 
असहकारािा व्यवहारातील प्रत्यक्ष काययक्रम ्हणनू सरकारी शाळा कॉलेजावंर बचहष्ट्कार टाकावा, राष्ट्रीय 
चशक्षणाच्या शाळा काढाव्या, कौक्नसलात जाऊ नये, वचकलानंी वचकली सोडावी अशा प्रकारिे आवाहन 
गाधंींजींनी केले आचण त्याला अनेक तरुणाबंरोबर भागवतानंी चवल्सन-कालेज सोडून साथ चदली. उपाध्ये 
मास्तरानंी चमशन शाळेतील नोकरी सोडली व महाड येथे राष्ट्रीय शाळा काढली. तीमध्ये भागवत संस्कृत व 
मराठी हे चवषय चशकव ूलागले. त्या आधी काही चदवस ते म ंबई येथे प्रा.प णताबंेकरानंी काढलेल्या नॅशनल 
कॉलेजमध्ये गेले होते. तेथे प्रा.भनसाळीं सारखे चशक्षक होते.महाडच्या शाळेत भागवत १९२१ ते १९२६ 
पयंत होते. शवेटी दीड वषय ते येथे शाळाप्रम खही होते. ही शाळा नोव्हेंबर १९२६ पयंत िालली. त्याचं्या 
सहकाऱ्यापंैकी चवनायक नरकसह गोखले ह्ाचं्याशी त्यािंा चनकटिा सबंंध आला. १९२६ मध्ये आिायांच्या 
वचडलािें चनधन झाले. 

 
महाडिी राष्ट्रीय शाळा इतर राष्ट्रीय शाळापं्रमाणेि एक व्रत ्हणून िालचवयायात येत होती. 

रचववारी चशक्षक व चवद्याथी मनािे श्लोक ्हणत झोळी चफरवीत. झोळीत जे पसेै ककवा तादूंळ जमत ते सवय 
चशक्षक वाटून घेत. राष्ट्रीय शाळेच्या अध्यापनातील ह्ा काळात भागवतानंी आपली बौचिक वाढही मोठ्या 
प्रमाणात कन न घेतली. त्यािें धार्षमक गं्रथािें वािन शाळेत असतानाि िालू झाले. समथय रामदासाचं्या 
साचहत्यािा त्यानंा चनचदध्यास असे. ‘समथांिे सामर्थयय’ ह्ा नावािा एक लेख त्यानंी शाळेच्या हस्तचलचखत 
माचसकात चलचहला होता. त्याचं्या गं्रथ संग्रहालयािे नाव त्यानंी ‘श्रीसमथय गं्रथ संग्रह’ ठेवले होते आचण 
आपल्या अभ्याचसकेला ते ‘प्रबोधन मचंदर’ ्हणत. सत्यनारायणािी पोथी सागंणे, ग रुिचरत्रािे सप्ताह, 
दासबोधािी पारायणे ह्ाही पारंपचरक धार्षमक उपक्रमानंा ते सक्रीय साथ देत. ह्ातूनि त्याचं्या प्रविनपर 
शलैीिा व माडंणीिा उगम झाला. ह्ा धार्षमक प्रसंगािें चनचमत्त कन न ते जीवनातील चवचवध अंगावंर प्रकाश 
टाकीत व अशा तऱ्हेने देशकालपचरक्स्थतीप्रमाणे त्यानंा आपली प्रविने हे लोकजागतृीिे एक प्रम ख साधन 
बनचवले. गणेशोत्सवात त्यािंी व्याख्यानेही होत; त्यािंाही थाट प्रविनासंारखाि असे. चनबधंमालेतील 
चवष्ट्ण शास्त्री चिपळूणकराचं्या संस्कृत कचवपिंकातील लेखाम ळे त्यानंी ह्ा काव्यािें काळजीपूवयक अध्ययन 
केले ते संस्कृत टीका, इंग्रजी टीपा व भाषानतरे यांच्या साहाय्याने. ह्ािवळेेस त्यानंी इंग्रजी वािनही स न  
केले. ह्ात इब्सेन, बनाडय शॉ यािंी नाटके, शॉच्या प्रस्तावना, गॉल्सवदी व वले्स यािंी प स्तके त्यानंी 
अभ्यासली. बरांड रसेलिे तत्त्वज्ञाानपर व शकै्षचणक चनबधंही त्यानंी वािले. ही त्यािंी ज्ञाानसाधना 
अखेरपयंत िालू होती. िॉइडिे मनोचवश्लेषणात्मक गं्रथ, प ढील काळात एचरक िॉमिे त्यावंरील भाष्ट्य व 
व्हाइटहेडिे गं्रथही त्यानंी काळजीपूवयक वािले. त्यािंा स्वतःिा गं्रथसंग्रह जाणीवपूवयक जमचवलेला होता. 
प स्तके कपाटात ककवा फळ्यावंर अत्यंत व्यवक्स्थत ठेवलेली असत. आपल्या अगदी नजीकच्या स्नेह्ानंा, 
चवद्यार्थयांना ककवा िाहत्यानंा ती वािनासाठी देयायास ते अनमान करीत नसत. ह्ा गं्रथसंग्रहात वदे, 
उपचनषदे, त्याचं्यावरील भाष्ट्ये व भारतीय तत्त्वज्ञाानचवषयक संस्कृत गं्रथ होते. तसेि संतकवींच्या 
साचहत्याला मानािे स्थान असे. चटळकािें ‘गीतारहस्य’, चववकेानंद, रामकृष्ट्ण परमहंस, राधाकृष्ट्णन्, 
ग रुदेव रानडे, कृष्ट्णमूती याचं्या गं्रथािंाही आस्थापूवयक संग्रह व अभ्यास त्यानंी केला होता. गाधंीजींच्या 
वािनात आलेल्या व त्यानंी उिेचखलेल्या रक्स्कन, थोरो, टॉलस्टॉय ह्ाच्या चलखाणािेंही त्यानंी 
काळजीपूवयक पचरशीलन केले होते व ह्ातील चनवडक प स्तके त्याचं्या संग्रही असत. 

 
१९२६ मध्ये महाडिी शाळा बंद झाल्यावर नाचशक येथे पिंवटीला शकंरािायय डॉ. कूतयकोटी याचं्या 

मठात तेथे असलेल्या संस्कृत चवद्यापीठात भागवत दाखल झाले व त्यानंी संस्कृतिे उच्च स्तरावरील 
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अध्ययन केले. नागपूरिे चवख्यात चवद्वान डॉ. के. ल. दप्तरी हे तेथे त्यािें म ख्याध्यापक होते. चवद्यापीठात 
एकूण िार चवद्याथी असून त्यात नाचशकिे भय्याशास्त्री शारंगपाणी, म ंबईिे काव्यतीथय न. चव. केळकर, 
रोह्ािे ग. ग. भाव ेआचण स्वतः भागवत हे होते. दप्तरी स्वतः श्लोकवार्षतकािे पाठ देत. हाि गं्रथ प ढे 
भागवतानंी चटळक चवद्यापीठात चशकचवला. महाडला असतानाि त्यानंी १९२२ मध्ये घरी अभ्यास कन न 
‘वामयमयचवशारद’ ही पदवी संपादन केली होती. नाचशकमधील चवद्यापीठात काही मतभेद झाल्याने प्रथम 
दप्तरी यानंी व नंतर भागवतानंीही चवद्यापीठ सोडले. ते चटळक चवद्यापीठात अध्यापक ्हणून जून १९२७ 
मध्ये दाखल झाले व तेथे १९३० सालच्या सत्याग्रहाच्या िळवळीत १ वषय सश्रम कारावासािी चशक्षा 
होईपयंत अध्यापन करीत होते. येथेि त्यानंा ‘आिायय’ ही उपाधी चमळाली व आिायय ह्ा नावानेि ते 
ओळखले जाऊ लागले. संस्थेिे प्रिारक ्हणनू त्यानंी नागपूर, चदिी, कलकत्ता येथे प्रवास केला. 

 
त्यािें एक नामवतं चवद्याथी कि. ग. काशीकर त्याचं्या अध्यापन कौशल्यासंबधंी चलचहतात, “ते 

बादरायणािी वदेानतसूते्र आ्हाला चशकवीत असत. पूवयमीमासेंिा प्रकरण गं्रथ अथयसंग्रह चशकवत असत, 
त्यािप्रमाणे म्मटाच्या काव्यप्रकाशातील नेमलेले उिासही चशकवत असत. दोनही चवषयातं त्यािंी ब िी 
अप्रचतहत सिंार करीत असे.” [‘साधना’, चकत्ता पृ. २४] १९५६ सालापयंत संस्कृतचशवाय मराठीतील 
चिपळूणकरािंी चनबधंमाला, लो. चटळकाचं्या राजकीय लेखसंग्रहातील चनवडक लेख, आगरकर 
चनबधंसगं्रह, कवी गोकवद यािंी कचवता, केशवस तािंी कचवता, मोरोपताचं्या आयाभारतातील उद्योगपवय ते 
चशकवीत. ‘गीतारहस्या’तील काही प्रकरणेही त्यानंी चशकचवली. चटळकचवद्यापीठातंि त्यािंा आिायय 
जावडेकराशंी स्नेह जडला व तो १९५६ सालापयंत, जावडेकराचं्या चनधनापयंत चटकला. ह्ा दोघा 
आिायांनी एकमेकाचं्या सहकायाने अनेक राजकीय व साचहत्यचवषयक ििा, व्याख्याने, गं्रथ, 
चनयतकाचलके यािें आयोजन केले, स्वतः भाग घेतला व महाराष्ट्रात गाधंीतत्त्वचविारािा तत्त्वज्ञाानाच्या व 
काही मयादेपयंत ब चिवादाच्या भरभक्कम पायावर प्रसार केला. १९३१ मध्ये जावडेकर व भागवत ह्ा 
दोघानंी चटळकचवद्यापीठात ‘राज्यसंघटनशास्त्र’ ह्ा नवीन चवशषे अभ्यासक्रमािा ऐक्च्छक चवषयात समावशे 
कन न घेतला. हा तीन वषांिा अभ्यासक्रम ह्ा उभयतानंी रिला होता. उत्तम राष्ट्रसेवक आचण 
समाजकाययकते चनमाण करणे हा त्या मागील हेतू होता. त्याम ळे राज्यशास्त्र, अथयशास्त्र, धमयशास्त्र, 
संघटनाशास्त्र, समाजशास्त्र, नगर-संघटना, ग्रामसंघटना ह्ा चवचवध चवषयातील महत्त्वािे चवषय व म दे्द व 
त्यावरील चनवडक गं्रथ यािें अध्ययन ह्ा चवषयाच्या अभ्यासक्रमात समाचवष्ट होते. 

 
चटळक चवद्यापीठाच्या वामयमय आचण आय वेद ह्ा शाखानंा खूपि चवद्याथी येऊ लागले. ह्ा दोनही 

शाखाकंडे संस्कृत, तकय संग्रह, साखं्यकाचरका हे महत्त्वािे चवषय प्रथम चशवराम महादेव पराजंपे व नंतर 
आिायय भागवत चशकव ू लागले. चवद्यालयाच्या वसतीगृहािे ते अचधपती ्हणूनही काम करीत. त्यािंा 
चमत्रपचरवार आता खूपि वाढला. त्यात चशवराम महादेव पराजंपे, आिायय चव. प्र. चलमये, डॉ. बा. कि लाग,ू 
आिायय श.ंद. जावडेकर, आिायय रा. ग. हषे, आिायय रबडे, श्री. अतीतकर, श्री. स. के. भाव ेही मंडळी 
होती. 

 
आिायांिे एक चवद्याथी श्री. माधव खंडेराव पाकणीकर याचं्या आठवणीप्रमाणे राष्ट्रसंघटन 

शास्त्रािा अभ्यास स न  होयायापूवीि १९३० िी सत्याग्रहािी िळवळ स न  झाली आचण चटळक चवद्यापीठाच्या 
बह तेक सवय प्राध्यापक व चवद्यार्थयांनी तीत भाग घेऊन कारावास पत्करला. 
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बेळगाव, येरवडा, चत्रिनापिी येथील कारागृहात १९३०, १९३२—३३, ४२—४३ ह्ा वषांत 
आिायांच्या ब चिवैभवाला व रचसकतेला उधाण आले. बगंाली, उद य, कानडी ह्ा भाषाशंी व त्यातील श्रेष्ठ 
साचहत्यकृतींशी त्यािंा पचरिय झाला. बंगाली भाषा स लभपणे व स रसतेने चशकयाया चशकचवयायािा 
‘वामयमयीन मागय’ त्यानंी शोधून काढला आचण महाराष्ट्रात चठकचठकाणी बंगाली भाषेिे वगय घेऊन 
महाराष्ट्राला टागोर साचहत्यािी त्यानंी गोडी लावली. चवशषेतः टागोराचं्या ‘कणय-क ं ती संवाद’, ‘गाधंारीिे 
आवदेन’ ह्ा व इतर नाचटका मूळ बंगालीत वािनू त्यािंा अन वाद मराठीत कन न ते त्यावर प्रभावी भाष्ट्य 
करीत. ह्ा वामयमयीन पितीने त्यानंी ह्ा कलाकृती व टागोराचं्या अनेक कचवता चशकवल्या. श्रेष्ठ साचहत्य 
पचरियाबरोबरि भाषा चशकचवयायािी ही पिती फारि हृद्य असे व त्याम ळे भाषा-ज्ञाानही स लभ होई. 

 
त रंुगात पचरचित झालेला उदूयिा अभ्यास त्यानंी चदिीच्या जाचमया—चमचलया ह्ा संस्थेत पक्का 

केला. तेथे ते गाधंीजींच्या ब चनयादी तालीय—मूलोद्योग चशक्षणपितीिे—प्रचशक्षण घेयायासाठी गेले होते. 
गाधंीजींिे गं्रथ मूळ ग जराथीमध्ये असल्याने आिायांनी ग जराथीिेही ज्ञाान कन न घेतले व क राण वािता 
याव े्हणून अरबी चलपीिीही ओळख कन न घेतली. 

 
अनेक भाषा व त्यातील साचहत्य ह्ाचं्या ह्ा अभ्यासामागे प्रबोधनािा उदे्दश होता. चवचवधतेतून 

एकता शोधयायािा आचण भारतािी भावचनक व वैिाचरक वाटिाल चभन्नता राखूनही एकात्मकतेकडे व्हावी 
ह्ा हेतूने हे प्रयत्न होत होते. ह्ा दृष्टीने त्यानंी साने ग रुजींच्या आंतरभारतच्या कल्पनेिे स्वागत केले आचण 
स्वतःला ह्ा आंदोलनाला वाहून घेयायािीही तयारी केली. सानेग रुजींिा चनकट सहवास त्यानंा 
चत्रिनापिीच्या त रंुगात १९३० साली झाला. प्रकृतीच्या अस्वार्थयाम ळे ह्ात प ढे व्यत्यय आले पण जोवर 
आिायांना शक्य झाले तोपययनत त्यानंी त्यात आपली प्रचतभा व सारे संघटनाकौशल्य खिय केले आचण 
जनमानसावर मोठा प्रभाव टाकला. 

 
चटळक चवद्यापीठात असताना आिायांच्या व आ. जावडेकराचं्या तेथील नेमण कीस श्री. न. कि. 

केळकरानंी चवरोध दशयचवला होता; परंत  डॉ. लाग,ू आिायय चलमये प्रभतृी सभासदानंी ह्ा दोघासंही १९३१ 
मध्ये मंडळािे आजीव सभास कन न घेतले. 

 
आिायांिे चमत्रपे्रम अवणयनीय कटीिे होते. त्यािे अत्यतं उदात्त व हृद्य उदाहरण ्हणजे त्यािंी 

चवनायक नरकसह गोखले याचं्याशी बालपणापासून असलेली मतै्री आचण चनकट सहवास. ९२५ मध्ये गोखले 
महाडच्या शाळेत दाखल झाले आचण आिायांशी त्यािंा स्नेह जडला. प ढे गोखले दरभगंा येथे नया. म.ू 
ढवळे याचं्या म लासं चशकचवयायास गेले व तथे त्यासं क्षयािी व्यथा जडली. आिायय त्यानंा घेऊन व त्याचं्या 
असाध्य रोगावर वळेी स्वतःिा गं्रथसंग्रह चवकून, कजय काढून, आपल्या पगारातील बरािसा भाग त्याचं्या 
क ट ंचबयाचं्या खिासाठी देऊन आिायांनी त्यािंी मनोभाव ेसेवाश श्रूषा केली. तरीही चवनायकरावािंा आजार 
बळावला व ते १९३५ मध्ये कालवश झाले. आिायांनी आपले अपार द ःख आवरले व चवनायकरावाचं्या 
क ट ंचबयासं मदत िालूि ठेवली. चमत्रािे घर ते वषान वष ेिालवीत होते. चवनायकरावािें बधूं डॉ. द. न. 
गोखले (मराठीिे प्राध्यापक, डॉ. श्री. व्यं. केतकर व माधव ज्य चलयन् याचं्या िचरत्रािें लेखक) आिायांनी 
केवळ स्नेहाखातर एका आजाऱ्यािे िार माणसािें क ं ट ंब िालवले ह्ा अद्भ त गोष्टीिा उिखे करतात आचण 
साथयपणे उद्गार काढतात, “त्यानी द जाभाव कधी दाखवलाि नाही, आचण तो त्याचं्या मनाति नव्हता. 
त्यािें हृदय आभाळाएवढे चवशाल चन उदार झाले होते....एवढे मात्र नक्की की जीव गहाण ठेवयायािेि त्यानंी 
बाकी ठेवले होते.”[चकत्ता पृ. ७] हे अलौचकक चमत्रपे्रम कचलय गात दाखचवले गेले हे सागंूनही खरे वाटणार 
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नाही असेही डॉ. गोखले ्हणतात. आिायांिे एक सहकारी श्री. ल. ब. क लकणी आठवण सागंतात की 
प ढे सासवड जवळच्या कपपळ येथील राष्ट्रीय शाळेत आिायय काम करीत असताना त्यानंा खोकला येई, 
रक्त पडे. त्याम ळे क लकणी यानंा एकदा शोकावगे अनावर झाला. परंत  आिायांनीि आपण गोखले यािंी 
श श्रूषा करीत असता आपल्याला क्षयािा ससंगय झाला असे साचंगतले आचण कतयव्य कमय करीत असता 
मृत्यलूास िा चनभययपणे तोंड द्याव ेलागते असे सागंून त्यािें सातं्वन केले. 

 
१९३० च्या सत्याग्रह आंदोलनात दाडंी येथे म. गाधंींच्या पदयाते्रत जाऊन चमळयायासाठी 

महाराष्ट्रातून श्री. नाना काणे व कितामणशास्त्री जोशी यानंी जाव ेअसे ठरले. आिायय ह्ा वळेेस क लाबा 
चजल्ह्ात सत्याग्रह कें द्र काढता येईल काय हे पाहयायासाठी पेणला गेले होते. नाना काणे व जोशी शास्त्री 
ह्ा दोघानंा पेणला आणाव ेअसा चविार कन न ते स रतला गेले. म. गाधंींिे कायय जवळून पाहावे हाही त्यात 
हेतू होता. दाडंीयाते्रनंतर ज्या अन यायानंा पकडले जाणार नाही त्यानंी आपापल्या प्रातंात काम कराव ेअसा 
गाधीजींनी चनणयय घेतला. त्याप्रमाणे आिायय पेणला आले व सत्याग्रहात भाग घेऊन पकडले गेले. 
गाधंीजींिा चनकट सहवास त्यानंा फारसा लाभलेला चदसत नाही. वधा-चशक्षण योजनेच्या चनचमत्ताने 
गाधंीजींशी त्याचं्या काही ििा झाल्या असाव्या परंत  व्यक्क्तपूजेिी प्रवृत्ती नसल्याने आिायांनी गाधंीजींशी 
फारशी जवळीक साधलेली चदसत नाही. ‘माझा संबधं गाधंी चविाराशंी आहे, गाधंी ह्ा व्यक्तीशी नाही’ असे 
ते बोलूनही दाखवीत. 

 
१९३०-३० च्या स्वातंत्र्य लढ्यानंतर १९३४ च्या स मारास सवय काँगे्रस प ढाऱ्यािंी त रंुगातून स टका 

झाल्यावर काँगे्रसपक्षािी भरभक्कम पायावर उभारणी स न  झाली. शकंरराव देवानंी १९३४ मध्ये सासवड येथे 
आश्रम स्थापन केला. श्रीमती पे्रमाबाई कंटक ह्ा म ख्य सेचवका ्हणून काम पाहू लागल्या. १९३७ मध्ये 
प्राचंतक चनवडण का होऊन श्री. बा. गं. खेर याचं्या नेतृत्वाखाली काँगे्रसिे मंचत्रमडंळ चनय क्त झाले. 
गाधंीप्रणीत रिनात्मक कायाला, त्याचं्या जीवनचशक्षणाच्या कल्पनेला सरकारी मानयता चमळून मोठी 
िालना चमळाली. आिायय भागवतानंी लोणी काळभोर (चज. प णे) येथे वधाचशक्षणाच्या प्रिारासाठी स्थापन 
झालेल्या शासकीय चवद्यालयात १९३९ पासून मूलोद्योगावर व्याख्याने देयायास स रुवात केली. ह्ावळेी 
त्यानंी चदलेली धमांवरील व्याख्याने खूपि गाजली. ह्ानंतर काँगे्रसमचंत्रमंडळानंी १९४२ मध्ये राजीनामे 
देईपयंत आिायांनी आपल्या प्रभावी वाणीिा आचण व्यासंगािा उपयोग जीवन चशक्षणाच्या चवविेनासाठी 
केला. पण ह्ा आधीपासून सासवड आश्रमात व बाहेर साम दाचयक सूतकताई व इतर रिनात्मक कायास 
हातभार लावला. जीवन चशक्षणासंबधंी वधा येथे ककवा जाचमयाचमचलया चवद्यापीठात त्यानंी चवशषे प्रचशक्षणही 
घेतले. सूतकताई, सफाई सारख्या काययक्रमाच्या वळेी आिायय इतर मंडळीशी चनरचनराळ्या चवषयावंर 
ताचत्त्वक ििा करीत. ह्ा ििेतून अभ्यासमंडळािी कल्पना चनघाली. आिायांनी व सासवडच्या गोळे 
वचकलानंी प यायाच्या इटंर नॅशनल ब कसक्व्हयसमधून चनवडक प स्तके खरेदी केली त्यात प ढील प स्तकािंा 
समावशे होता असे श्री. गोळे आपल्या आठवणीत सागंतात, ‘पोचलचटकल चथअरी’ जोडिे ‘चफलॉसॉफी 
ऑफ मॉरल्स अॅंड पॉचलचटक्स’ लास्कीिे ‘गॅ्रमर ऑफ पॉचलचटक्स’, चवल ड्यरंूटिे ‘चहस्टरी ऑफ 
चफलॉसफी’ कोलिे ‘वॉट माक्सय चरअली मेंट’तसेि चसडने हूकिे ‘हेगेल टू माक्सय’, माक्सयिे ‘कॅचपटल’ व 
त्यािा एंगल्सशी पत्रव्यवहार, डॉ. राधाकृष्ट्णन् यािें ‘आयचडॲचलस्ट व्ह् ूऑफ लाइफ’, रसेल्सिे ‘िीडम् 
अॅंड ऑगयनायझेशन्’ इत्यादी. ह्ा व इतर गं्रथािा आपणास आिायांशी ििा केल्याम ळे चनकट पचरिय 
झाला असे गोळे चलचहतात. म. गाधंींच्या ‘यंग इंचडया’ व नंतर ‘हचरजन’ मधील लेखािेंही काळजीपूवयक 
पचरशीलन ह्ा वळेेस झाले. 
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ह्ा बौचिक उद्योगाबंरोबरि खादीप्रसारासाठी खादीच्या कापडािे गठे्ठ प णे येथून आणनू 
सासवडच्या आजूबाजूच्या गावात जाऊन घरोघर खादी चवक्री करयायातही आिायांनी साहाय्य केले. तसेि 
प्रथम लोकलबोडाच्या व नंतर असेंब्ली चनवडण कीत काँगे्रस उमेदवारािंाही चहरीरीने प्रिार त्यानंी केला व 
त्यानंा घवघवीत यश चमळवनू देयायात आपला वाटा उिलला. या बौचिक व प्रत्यक्ष प्रिारकायातील 
उत्साहाने अनेक लहानथोर काययकते प्रभाचवत झाले असल्यािी साक्ष त्याचं्या आठवणींच्या द्वारा चमळते. 
प ढील काळात प्रकृतीच्या अस्वास्र्थयाने त्याना प्रिारकायय करणे जमले नाही परंत  त्यािें वािन, लेखन, 
व्याख्याने व ििा मात्र सतत िालू असत. ह्ा त्याचं्या अखंड िालू असलेल्या ज्ञाानयज्ञााम ळे त्याचं्या 
चविारानंा अथवा कृतीला केव्हाही संक चितता अथवा बंचदस्तपणा आला नाही. गाधंीजमानयात व्यापक 
बौचिक व्यवहाराशी, समस्याचं्या सूक्ष्म अभ्यासाशी आचण रानडे-गोखले यानंी न ढ केलेल्या व्यासंगाशी 
राजकीय काययकत्यांिी मोठ्या प्रमाणात फारकत झाली असे ्हटले जाते. काही अशंी ते खरेही आहे. पण 
त्याबरोबरि इंग्रजी चशक्षणाबंोबर आलेल्या नव्या घटपटाच्या नादी लागनू देशाप ढील दाचरद्र्य, अज्ञाान, 
द ःख यासंारख्या मूलभतू समस्यापंासून स चशचक्षतािंी नवी चपढी दूर गेली होती. चतला गाधंीजींिे अत्यतं 
साधे सोपे वाटणारे चविार व त्यावर आधारलेले आिार हा एक उतारा होता हेही लक्षात घेतले पाचहजे. 
परंत  जीवनातील सवयि जचटल प्रशन असे साध्या सोप्या रीतीने स टत नसतात हे गाधंीजींच्या जीवनातही 
अन भवाला आले. 

 
्हणून आिायय भागवताचं्या व्यासंगािे वैचशष्ट्् असे की, त्यानंी आपले आिार व चविार, सीचमत व 

बि होऊ चदले नाहीत. यािंी चवकसनक्षमता सदैव ताजी व टवटवीत ठेवली. बाह्तः ते जरी उग्र, रुक्ष, 
तापट व कठोर भासले तरी गाधंी तत्त्वज्ञाानातील व्यापकता, उदारता आचण कारुयाय यािंा स्पशय त्याचं्या 
आिार चविारानंा सदैव असे. कारण ते त्यानंी पूणयपणे आत्मसात केले होते, ह्ािे एक हृद्य उदाहरण श्री. 
ल. ब. क लकणी देतात. १९४६ च्या स मारास पे्रमाबाई कटक ह्ाचं्या नेतृत्वाखाली ग्रामसेचवकासंाठी एक 
चशबीर महाराष्ट्रात िालू होते. अनेक पदवीधर व स चशचक्षत काययकत्या मचहला ह्ा चशचबरास उपक्स्थत 
होत्या. वगाच्या बौचिकािी जबाबदारी म ख्यतः आिायांवर होती. चशचबरात ग्रामसफाई, रसोडा, गावातील 
भचगनींशी सपंकय  इत्यादी कामे िालत. अशा वळेी वगातील एका भचगनीिे चदवस भरले पण चतने शवेटपयंत 
पत्ता लागू चदला नाही. काही तरी चकरकोळ औषध घेऊन ती गेली आचण सायकंाळी ४ वाजता प्रसूत झाली. 
सवांना मोठा धक्का बसला. तेव्हा आिायांनी सवांना मोठा धीर चदला. ‘जे समाजात िालले आहे ते आपल्या 
समोर येणारि’ असे सागंून बाळंचतणीिी सवय व्यवस्था तारािंद रामनाथ रुग्णालयाच्या मदतीने त्यानंी 
कन न ह्ा प्रसंगाला तोंड चदले. समाजकायय करताना अनेक सकंटानंा तोंड द्याव े लागेल ह्ा चवषयािे 
चवस्तृत चवविेन कन न आिायांनी चशचबरािा समारोप केला व चशचबरातील भचगनींिी आचण ग्रामस्थािंी 
सहान भतूी चमळवली. 

 
प्रत्यक्ष प्रिार व चवधायक कायय ह्ा बरोबरि लेखन-प्रकाशनाला आिायांनी नेहमीि महत्त्व चदले. 

श्री. शकंरराव देवानंी १९३६ साली ‘स लभ राष्ट्रीय गं्रथमाला’ ही प्रकाशन संस्था प यायास स्थापन केली. 
आिायय जावडेकर आचण भाऊ धमाचधकारी व आिायय भागवत तीत संपादन व प्रकाशनचवषयक सिे देत. 
ह्ा संस्थेतफे राष्ट्रीय जीवनास पोषक अशी अनेक प स्तके प्रचसि झाली. 

 
१९४० मध्ये आिायांच्या मातोश्रीिे महाड येथे अल्प आजाराने चनधन झाले. आिायांिा स्वतःिा 

आजार अिानक उद्भवल्याम ळे त्यािंी व आईिी भेट होऊ शकली नाही. ह्ा प ढील काळात प्रकृतीच्या 
अस्वास्र्थयाने त्यानंी प्रिारासारखी शरीरश्रमािी कामे थाबंवली आचण अध्ययन-अध्यापन याति सवय वळे 
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देऊ केला. व्याख्याने बसून, संथपणे आचण वळेेच्या बंधनात देत. त्यातंील ताजेपणा, रसरशीतपणा 
अखेरपयंत यक्त्कंचितही कमी झाला नाही. १९४१ मध्ये ते प नहा सासवड येथे राहयायास गेले परंत  
आश्रमाच्या प्रत्यक्ष जबाबदारीतून त्यानंी स्वतःला म क्त कन न घेतले. तरीही काययकत्यांिे प्रचशक्षण, 
सिामसलती, गाठीभेटी, वािनकितन ह्ा गोष्टी सतत िालू असत. 

 
८ ऑगस्ट १९४२ च्या ‘िलेजाव’ ठरावानंतर काँगे्रस प ढाऱ्यानंा झालेल्या अटकसत्रात आिायांनाही 

अटक झाली. त्यािंी रवानगी प यायास येरवडा त रंुगात करयायात आली, त रंुगात तरुण काययकत्यांना 
स्फूर्षतदायक अशी त्यािंी व्याख्याने, ििा, बंगाली भाषा अध्यापन हे उपक्रम जोमाने िालू राचहले. काँगे्रस 
नेत्यानंा अटक झाल्यवर अनेक काययकते भचूमगत झाले आचण त्यानंी गाधीजींच्या ‘स्वतःि स्वतःिे नेते’ 
बनाव े ह्ा आदेशािा आधार घेऊन आंदोलनास कहसक पितीिे वळण चदले. आपले आंदोलन पूणयपणे 
अकहसक आहे असा गाधंीजींिा दावा होत. अत्यािारी कहसक िळवळीला उते्तजन चदल्यािे आरोप मागे 
घ्याव ेव स्वराज्य ताबडतोब द्याव ेह्ा मागयायासंाठी गाधंीजींनी उपवास आरंभला. ह्ा वळेेस गाधंीजींना एक 
तार कन न उपवास सोडयायास आग्रह करावा कारण काँगे्रस काययकते अकहसेच्या मागानेि जात आहेत अशी 
वस्त क्स्थती असल्यािे त्यानंा सागंाव ेअशी येरवड्यास राजबंद्यामंध्ये कल्पना चनघाली. ह्ा वळेेस जी ििा 
झाली तीत आिायय भागवतानंी काँगे्रसिी अकहसा व म. गाधंींिी अकहसा ह्ा वगेवगेळ्या गोष्टी आहेत असे 
्हटले. ह्ावळेी आिायांिे व ह्ा कल्पनेिे प्रणेते, त्यािें सासवडिे सहकारी गोळे वकील याचं्याशी तीव्र 
मतभेद झाले पण तरीही आपल्या पे्रमादरात फरक पडला नाही असे श्री. गोळे यानंी नमूद केले आहे. प ढे 
ही तारही म ख्यतः र.के. खाडीलकराचं्या हस्तके्षपाम ळे प ढे गाधंीजींपयंत जाऊ शकली नाही ही गोष्ट 
वगेळी. 

 
१९४२ च्या कारावासातून स टका झाल्यावर आतंरभारतीिी कल्पना चनघाली व चतच्यात स्वतःला 

वाहून घेयायािे आिायांनी ठरवल्यािा उिखे पूवी आलाि आहे. ह्ा िळवळीिा प्रभावी प्रिार आिायांनी 
अनेक व्याख्यानाचं्या द्वारा केला. साने ग रुजींिे व आिायांिे अत्यतं पे्रमािे संबधं अनेक वषांपासून होते. 
ग रुजींच्या ‘पत्र’ काव्यसंग्रहास त्यानंी एक प्रदीघय प्रस्तावनाही चलचहली. ग रुजींच्या चनधनानंतर त्याचं्या 
तेजस्वी व्यक्क्तमत्वावर अनेक लेख व वक्तव्ये आिायांनी केली आहेत. 

 
१९४६ नंतर आिायांनी दोन महत्त्वाच्या संस्थाचं्या कायात नेहमीच्या उत्साहाने व चहरीरीने भाग 

घेतला. एक ्हणजे कोल्हापूर येथील कोरगावकर धमादाय संस्था व द सरी कोल्हापूर चजल्ह्ाच्या भदूरगड 
ताल क्यातील मौनी चवद्यापीठ. कोरगाव रस्टिी स्थापना कोल्हापूर येथील कै. प्रभाकरपंत कोरगावकर ह्ा 
दानशूर, गाधंीवादी रिना कायािी आवड असणाऱ्या व्यापारी गृहस्थानंी आपल्या वचडलाचं्या स्मरणाथय 
१९४६ मध्ये केली. ह्ा चनधीिी स रुवात स मारे पावणेतीन लाखानंी झाली. प ढे श्री. प्रभाकरपंतानंी व त्याचं्या 
क ट ंचबयानंी आपणास व्यापारात झालेला नफा ह्ा रस्टसाठी दान न पानं चदला व अशा तऱ्हेने आज 
महाराष्ट्रात तो एक महत्त्वािा रस्ट बनला आहे. ह्ा रस्टमधून राजकीय व सामाचजक कायांना व 
काययकत्यांना मदत करणे हा प्रम ख हेतू होता. ह्ाबाबत चवशाल व व्यापक दृष्टी ठेवयायात आली होती. 
रस्टतफे सामाचजक—राजकीय काययकत्यांच्या ििा, सभासंमेलने इत्यादी काययक्रम िालतात; 
समाजसेवकािंा एक भ्रातृसघं, सासं्कृचतक उन्नत्तीसाठी एक आश्रम कनयाशाळा, सवय जातींच्या म लींसाठी 
वसचतगृह इत्यादी उपक्रम िालतात.[बाबूराव जोशी, ‘कोल्हापूरिे जे. पी. नाईक’, कोल्हापूर, १९८३] आिायांनी शवेटपयंत 
ह्ा सवय उपक्रमातं मोलािे कायय कन न मागयदशयन केले. 
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गारगोटी येथील मौनी चवद्यापीठािी स्थापना १९५२ साली झाली. ही कल्पना मूळिी चशक्षण 
के्षत्रातील थोर द्रष्टे व गाधंीवादी चविारवतं श्री. जे. पी. नाईक यािंी. १९४८-४९ 

 
च्या राधाकृष्ट्णन् चशक्षण आयोगाने भारतात चठकचठकाणी कृचषचशक्षण संस्था स्थापन करयायािी 

कल्पना माडंली होती. श्री. जे. पी. नाईक यानंी ती श्री. व्ही. टी. पाटील याचं्या साहाय्याने प्रत्यक्षात 
आणली. ग्रामीण चशक्षणातील व जीवनातील वगेवगेळ्या समस्या उकलयायािा प्रयत्न करणे; चशक्षणािी व 
ग्रामीण जीवनािी प नघयटना करयायासाठी संय क्त केनदे्र चनर्षमणे; त्यास उपय क्त असे चवचवध प्रयोग व 
संशोधन हे करणे हे ह्ा चवद्यापीठािे प्रम ख उदे्दश होते. तो ग्रामीण चवद्यापीठािा एक पूवयप्रयोग (पायलट 
प्रोजेक्ट) होता. आिायांिे व नाईक पचतपत्नीिे संबधं अत्यंत चजव्हाळ्यािे होते. त्याम ळे चवद्यापीठाच्या 
स्थापनेनंतर त्यािे क लपचतपद स्वीकारयायािी आिायांना त्यानंी चवनंती केल्याबरोबर आिायांनी ती 
स्वीकारली व स मारे सहा वष े त्यानंी हे पद भषूचवले. क लपचतपद हे एका अथाने केवळ सनमाननीय 
प्रतीकात्मक स्वन पािे असले तरी ते केवळ त्या तऱ्हेने वापरणे आिायांच्या कृचतशीलतेत बसत नव्हते. 
चवद्यापीठाच्या अमूतय ध्येयधोरणानंा त्यानंी आपल्या व्यक्क्तत्वाने व उक्तीकृतींनी मतूय न प चदले. त्याचं्या 
ज्ञाानचनष्ठेिा, वैराग्यशीलतेिा आचण रिनात्मक कायात सतत रस घेयायाच्या वृत्तीिा फार मोठा प्रभाव 
सवांवर पडला. क लपती या नात्याने चवद्यापीठािे ध्येय व हेतू पाळले जाव ेह्ाबद्दल ते सतत जागन क 
असत. आतापयंत चमळचवलेल्या ज्ञाानाच्या व तपस्येच्या साहाय्याने ते एखाद्या क ट ंबप्रम खाप्रमाणे सवांिे 
स्वास्र्थय व के्षम पाहात, त्याचं्या अडीअडिणींिी व्यक्क्तशः िौकशी करीत. सासंाचरक बाबतीतही त्यािंा 
सिा आस्थेने घेतला जाई. मौनी चवद्यापीठाच्या ध्येय धोरणाला पोषक अशी त्यािंी वक्तव्ये, उपचनषदे ककवा 
महाभारतातील विने व ध्येय वाक्ये अत्यंत समपयक व आध चनक काळान न प असत. चवद्यापीठािे ग्रामीण 
चवद्यापीठात न पातंर करयायािे स्वप्न अप रेि राचहले. परंत  १९५२ पासून प ढे १०—१२वषांच्या काळात 
ग्रामीण भागात चवद्यापीठाने केलेले कायय अत्यंत उत्साहजनक होते व त्यातून अनेक ग्रामीण काययकते 
चनमाण झाले.  

 
१९४० मध्ये आिायांिी व श्री. श्रीपाद जोशी यािंी भेट झाली व प ढे अनेक वष ेउभयतािें चनकट 

साहियय होते. आिायय त्यानंा मजकूर सागंत व श्री. जोशी तो चलहून घेत. श्रीपाद जोशी याजंकडून खलील 
चजब्रानच्या काही प स्तकािंी मराठी भाषानतरे आिायांनी करवनू घेतली व त्यानंा प्रस्तावना चलचहल्या. 

 
ता. २४ ते २७ फेब्र वारी १९४८ मध्ये केशवस तािंी कचवता या चवषयावर म ंबई साचहत्य संघामाफय त 

आिायांनी एक व्याख्यानमाला ग फंली. 
 
१९५१ मध्ये श्री बा. सी. मढेकर या नवकवीच्या ‘काही कचवता’ काव्यसंग्रहातील अश्लील भागावर 

सरकारने खटला भरला. ह्ा खटल्यात मढेकराचं्या काही आके्षपाहय मानल्या गेलेल्या शब्दात ककवा 
प्रचतमात काही अश्लील नसून काव्याच्या व कलेच्या एकूण संदभात एक अपचरहाययता आहे अशा आशयािी 
महत्त्वािी साक्ष आिायांनी चदली. मढेकरािंी या खटल्यातून चनदोष म क्तता होयायास आिायांच्या ह्ा 
समथयनािा मोठा उपयोग झाला. द दैवाने ह्ा साक्षीिा तपशील उपलब्ध होऊ शकत नाही. 

 
१९५४ मध्ये श्री. र. ग. जोशी यािें प णे येथे देहावसान झाले. आिायय बाहेरगावी गेले होते ते त्या 

चदवशीि परत आले. तेव्हा हे वृत्त त्यानंा कळताि त्यानंी ‘काय र. ग. उठा, काय झालं आहे’ असे 
भावनावगेाने उद्गार काढले, परंत  थोडक्याि वळेात त्यानंी प नहा स्वतःच्या नेहमीच्या सयंमाने ‘िला, 
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प ढच्या तयारीला लागू या!’ असे ्हणून मन शातं ठेवले. कै. जोशी यािंी पत्नी स शीलाबाई यानंा 
चशवणकला व माँटेसरीिे चशक्षण त्यानंी चदले व मौनी चवद्यापीठात त्यानंा नोकरीही चमळवनू चदली. त्यांच्या 
म लींच्या चशक्षणात रस घेऊन त्यानंाही एम. ए. पयंत मजल आिायांच्या प्रोत्साहनाने गाठता आली. 

 
१९५६ मध्ये म ंबई येथे आिायांिी १० व्याख्याने श्री. चवनायकराव आठल्ये यानंी आयोचजत केली. 

आिायांच्या साठाव्या वाढचदवसाच्या वळेी या व्याख्यानािें एकचत्रत प स्तकन पाने ‘मानवता धमय’ या नावाने 
संकलनही केले. 

 
१९५६ पासून प ढे आिायांनी मौनी चवद्यापीठाच्या कामात चहरीरीने भाग घेतला. तेथील ‘ग्रामीण 

चशक्षण’ ह्ा चनयतकाचलकािे ते काम बघत. प्रकृतीच्या अस्वास्र्थयाने त्यानंी १९६१ मध्ये क लपती पद 
सोडले. नंतर घटप्रभा येथे त्याचं्यावर डॉ. माधवराव वैद्य ह्ा चनष्ट्णात शल्यचिचकत्सकाचं्या सल्ल्याने 
यशस्वी शस्त्रचक्रया करयायात आली. ह्ा म क्कामात श्री. शकंरराव चकलोस्करािंी व आिायांिी दृढ मतै्री 
जमली कारण दोघानंाही ब िीवादी नवचविारािंी आस्था होती व ढोंग, अंधश्रिा, ब वाबाजी यािंा चतटकारा 
होता.[साधना, चकत्ता पृ. २६] 

 
ह्ा प ढील १०—१२ वषे आिायांच्या प्रकृतीत िढउतार िालू असे. प्रत्यक्ष कामािी जबाबदारी 

त्यानंी पूवीि सोडलेली होती. प्रथमपासून जोपासलेल्या तत्त्वपे्रमाम ळे त्यािें वािन, कितन, मनन, ििा व 
लेखन, क्वचित् एखादे व्याख्यान हे िालूि असे. काही महत्त्वाच्या प्रस्तावनाही त्यानंी चलचहल्या. ह्ा 
तत्त्वपे्रमािा मानवपे्रमाशी समनवय करयायात यश चमळचवल्याम ळे त्यानंी अनेक लहानथोराशंी मतै्री जोडली 
होती. ह्ात श्री शकंरराव देवािंा प्राम ख्याने उिखे करावा लागेल. १९६३—६४ मध्ये श्री. देवानंी 
पाचकस्तान, ब्रह्मदेश व िीन ह्ामधून एक मतै्री-यात्रा करयायािा संकल्प केला. परंत  त्या देशानंी त्यानंा 
प्रवशेािी परवानगी नाकारली व हा सकल्प अप राि राचहला. शकंररावानंा ह्ा घटनेिा मोठा धक्का बसला व 
काही काळपयंत इतराशंी संपकय  साधयायािी त्यांिी इच्छा नष्ट झाली. मनाच्या व शरीराच्या ह्ा चवकल 
अवस्थेत कोल्हापूर येथे आिायांनी त्याचं्या शजेारी राहून त्यािंी अत्यंत आस्थेने व पे्रमाने श श्रूषा केली. 
रावसाहेब पटवधयनाचं्या सल्ल्याने प्रचसि तत्त्वकितक जे. कृष्ट्णमूती याचं्या सहवासात श्री. देव काही चदवस 
म ंबई येथे राचहले. कृष्ट्णमूतींशी केलेल्या संभाषणातून व ििेतून त्याचं्या मनावर आलेली मरगळ नष्ट झाली 
व ते प नहा पूवयवत आपले नेहमीिे व्यवहार कन  लागले. १९७२ मध्ये त्यानंा अपघाताम ळे प नहा रुग्णालयात 
दाखल व्हाव ेलागले व तेव्हाही आिायय त्यानंा भेटयायास वारंवार जात व त्यािंी आस्थेवाईकपणे िौकशी 
करीत. ह्ा काळात आिायय प यायास गाधंीभवन येथे राहात असत. 

 
१९७३ मध्ये चकरकोळ आजाराने त्याचं्या प्रकृतीत चबघाड झाला. आिायांना त्याचं्या प तयायाने, प्रा. 

अरुण भागवत यानंी आपल्या घरी आणले व डॉ. वा. रा. गोडबोले यांिे औषधोपिार स न  केले. ता. ८ 
जानेवारी १९७३ रोजी द पारी १२ च्या स मारास डॉ. गोडबोले यानंी इंजेक्शन व औषध चदले. आिायांनी 
थोडा आहारही घेतला. परंत  त्यासं अस्वस्थ वाटू लागले. आपणास उभे कराव ेअसे त्यानंी साचंगतले, परंत  
डोळ्यापं ढे अंधारी आल्याने त्यानंा उभे राहावनेा. काही क्षणातंि त्यािंी जीवनज्योत मालवली. आिायांिा 
देह ‘साधना’ कायालयात अंत्यदशयनासाठी ठेवयायात आला. रात्री ९ वाजता वैक ं ठ चवद्य त्दाचहनीत त्यािंा 
अंत्यससं्कार करयायात आला.  
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आिायय देहन पाने आपल्यातून गेले. त्याचं्या व्यासंगािी ज्ञाानािी तसेि लेखन व वक्तृत्व शलैीिी 
साक्ष ह्ा संकलनात बऱ्याि प्रमाणात चमळू शकेल. परंत  त्यातही एक अडिण आहे. एखादा चवषय घेऊन 
त्याच्या स्वतंत्र सखोल कितन-मननाच्या आधारे ‘गीतारहस्या’ सारखे चवम क्त, चवद्वत्तापूणय चलखाण 
आिायांनी कधी केले नाही. आिायय जावडेकराचं्या ‘आध चनक भारताला’ त्यानंी पे्ररणा व साहाय्य मात्र 
मोठ्या प्रमाणात चदले. अनेकानंा लेखन, व्यासंग व कायास प्रवृत्त केले, परंत  जे त्यानंी चलचहले त्यावन न 
त्याचं्या व्यासंगािी व िौफेर चवद्वते्तिी प रेशी कल्पना मात्र येऊ शकत नाही असे वाटते. द सरी अडिण 
त्याचं्या स्वभावाबद्दलिी. आिायांच्या सवयि उक्तीत व कृतीत एक तऱ्हेिा सडेतोडपणा, फटकळपणा व 
स स्पष्टता असे. त्याचं्या सहवासात काही थोडा काळ आलेल्यावंरस िा त्याचं्या व्यक्क्तमत्त्वािा अचवस्मरणीय 
ठसा उमटत असे. त्यािंा पोशाख साधा परंत  अत्यतं श भ्र, स्वच्छ असे. ल ं गी, क डते, थंडीत क्वचित शाल 
पाघंरलेली असे. पायात वहाणा, दाढी वाढवलेली नसली तरी प ष्ट्कळ वळेा वाढलेली असे. हा बाह् वषे 
सोडला तर आहाराबद्दल ककवा इतर कोणत्याही बाबतीत अचतरेक त्याच्यात नसे. “ते परंपरागत दृष्टीने 
अध्यात्मवादी नव्हते. ईश्वर प नजयनम अमरत्व याचं्यावर त्यािंा परंपरागत दृष्टीने चवश्वास नसावा. तरीपण 
उपचनषदातील ‘तत्त्वमचस’ ककवा ‘सोऽहमक्स्म’ ह्ा महावाक्यािा अन भव घेयायािा त्यािंा यत्न असे,”असे 
प्रा. चव. म. बेडेकरानंा वाटले. बोलताना काही चवचशष्ट अक्षरावंर आघात देऊन बोलयायािी त्यािंी लकब 
असे. त्याम ळे त्यािें चवडंबन करयायािा मोह चवनोदी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींना सहज होई. जे त्याचं्या चनकट 
सहवासात आले त्यानंीस िा आिायांच्या शीघ्रकोपी स्वभावाबद्दल अन भव व्यक्त केले आहेत. सौ कसध ताई 
जोशींिे मत असे की १९६७ सालापयंत तरी त्याना आपला राग आवरता आला नव्हता.[ ‘य गवाणी’ मध्ये आलेल्या 
आठवणींिा पूरक भाग (हस्तचलचखत)] त्याचं्या कोचपष्टपणािी, खेकसयायािी अनेक उदाहरणे देऊन आपल्यात 
कोकणी माणसािा त सडेपणा असल्यािी कब लीही त्यानंी चदल्यािे प्रा. ना. ग. जोशी नमदू 
करतात.[सत्यकथा, जानेवारी १९७४]ह्ा सगळ्यािे एक कारण त्यािंा कोचपष्टपणा अन वचंशक असावा आचण द सरे 
्हणजे जीवन स सह्, शात आनंदी करणाऱ्या दैनंचदन सासंाचरक जीवनातील साध्या साध्या स खानंा पारखे 
झाल्याने चनमाण झालेल्या ताणामं ळे त्यात भर पडली असावी. मात्र हा कोचपष्टपणा क्षचणक वरवरिा, 
आकक्स्मक स्फोटासारखा असे. वरवर चवसंवादी वाटल्या तरी आिायांच्या अंतःप्रवृत्तींच्या तारा ज ळलेल्या 
स संवादी होत्या. ्हणनू प . ल. देशपाडें याचं्या ‘त झे आहे त जपाशी’ या गाजलेल्या या ना्कृतीतील 
चवडंबनात्मक चित्रण हे आिायांिे पूणय चित्रण नाही. द दैवाने त्यािाि ठसा अनेकाचं्या मनात कायम 
राचहला. खऱ्याख ऱ्या वैराग्यापासून सनंयस्तवृत्तीतून जो अंतरीिा चजव्हाळा, सयंम, त्याग व त्यापासून 
आलेली उदात्तता व कधीही भगं न पावणारा आनंद, अनेकाचं्या लक्षाति आला नाही. अधंश्रिा, 
व्यक्क्तपूजा, खोटी आत्मप्रचतष्ठा ह्ापासून अचलप्त असलेली स्वतंत्र, बाणेदार वृत्ती, सवय समावशेक 
रचसकता व ग णग्राहकता व त्यापासून चनमाण होणारा ‘फक्कडपणा’ (आिायय दादा धमाचधकारी यािंा शब्द) 
यािंी प्रिीती त्याचं्या सहवासातील अनेकानंा आली. सतत येत होती. मनस्वीपणा हे आिायांच्या वृत्तीिे 
प्रधान लक्षण होते. त्याच्या आड त्यािें भावनानंी ओथंबलेले, करुणेने ओतप्रोत भरलेले मानवी, मन होते. 
आिायय थोर होते पण त्याचं्या ग णदोषासंह प्रथम ते माणसू होते हेि खरे! 
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[२] 

संकचलत वामयमयाचवषयी 
 
आिायांच्या ‘संकचलत वामयमयात’ त्याचं्या लेखािंा आचण व्याख्यानािंा दोनहींिाही समावशे आहे. 

आिायांिी जनमानसावर ठसलेली प्रचतमा गाधंीवादी चविारवतं ्हणून असली तरी त्यानंी आपल्या 
चविारानंा कृतीिे व कृतीला चविारािें अचधष्ठान देयायािा सतत प्रयत्न केलेला चदसतो. आपली कृती चनदोष 
व्हावी, चविार केवळ चविारासाठी नसावा, त्यात वदेाभ्यासजडता नसावी ही त्यािंी सतत धडपड चदसते. 
भारतीय जीवनातील चवचवध समस्यािंी उकल करणे, महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाचजक चविाराचं्या 
वारशािा मागोवा घेऊन चटळक-गाधंींनी त्यात आपल्या तत्त्वचविारानंी व कृतींनी जी भर घातली चतिी 
मीमासंा करणे व ह्ा मीमासेंतून चनदोष कृचतप्रवणतेिे ताचत्त्वक प्रचतपादन करणे हा त्यािंा प्रयत्न आहे. 
आपला हा चविार केवळ चवद्वज्जनासंाठी नसून जनसामानयानंाही सहज आकलन व्हावा असा त्यािंा हेतू 
असल्याने त्यात एक तऱ्हेिी स गमता व स स्पष्टता चदसून येते. आपले चविार आपल्या वािकापंयंत ककवा 
श्रोत्यापयंत संक्रातं करयायासाठी आपले शब्द-माध्यम शक्य चततके चनदोष, अथयवाही व पचरणामकारक 
व्हाव ेह्ाबद्दलही त्यानंी सतत प्रयत्न केलेले चदसतात. त्याचं्या वामयमयाच्या ह्ा स्वन पाम ळे त्यावर फार 
चवस्ताराने भाष्ट्य करयायािी आवशयकता नाही. त्यािंी प्रम ख चविारसूते्र समजून घ्यावी येवढाि मयाचदत 
हेतू येथे ठेवयायात आला आहे.  

 
गाधंीचविारािें व आिारािें एक प्रभावी प्रवक्ते ्हणून आिायय म ख्यतः ओळखले जात असले तरी 

त्यािें कितन केवळ गाधंीतत्त्वचविारापं रतेि मयाचदत होते असे चदसत नाही. त्यािंी तत्त्वज्ञाानचवषयक 
चजज्ञाासा उत्कट व व्यापक होती, वािन व व्यासंग दाडंगा होता. साचहत्यपे्रमाला, ज्ञाानग्रहणाला मयादा 
नव्हती. बाळपणी घरच्या वातावरणातून संस्कृत, मराठीतील पारंपाचरक धमयगं्रथािे वािन, पठण, 
पचरशीलन झालेले होते. ससं्कृतिे सखोल अध्ययन व उच्च स्तरावरील अध्यापनही त्यानंी केले होते. 
पाश्चात्य तत्त्वज्ञाानातील चविारही त्यानंी प ढे आत्मसात् केले. त्याम ळे गाधंीचविारामंागील पारंपाचरक वारसा 
व त्यािा आध चनक काळाशी अन बधं ते अचधकारी वाणीने चवशद कन  शकतात. 

 
ह्ा चविारावं्यचतचरक्त ते महाराष्ट्राच्या धार्षमक, वैिाचरक, सामाचजक व साचहक्त्यक वैचशष्ट््ािंा 

ग णदोषासंचहत ऊहापोह करतात. देशकाल पचरक्स्थतीप्रमाणे काही नवी मूल्ये महाराष्ट्राने आत्मसात् केली 
पाचहजेत असे त्यानंा वाटते. राममोहनरॉय, रानडे, चववकेानंद, चटळक याचं्या परंपरेतून आलेला व 
गाधंीजींनी आपल्या वैचशष्ट््पूणय सत्याग्रहतंत्राने ज्यात भर घातली असा आध्याक्त्मक मानवतावाद त्यानंी 
व्यक्क्तशः स्वीकारला व तो महाराष्ट्राने व भारताने तर स्वीकारावाि पण गाधंीजींच्या सत्याग्रहचनष्ठेिा 
स्वीकार साऱ्या जगानेही करावा असा त्यािंा आग्रह आहे. ह्ा वैचश्वक आध्यात्मवादात टागोरानंी आपल्या 
काव्य प्रचतभेने आचवष्ट्कृत केलेल्या मूल्यािंी ते भर घालतात. तसेि केशवस त, चजब्रान, सानेग रुजी व इतर 
अनेक साचहक्त्यक व चविारवतं ह्ाचं्या साचहत्यािे व मूल्यकल्पनािें पचरशीलन करतात. त्याचं्या 
चलखाणािा हा भाग त्याचं्या वामयमयाच्या द सऱ्या खंडामध्ये येईल. गाधंीजींच्या नवचशक्षणािे ते एक प्रभावी 
भाष्ट्यकार होते, वधाचशक्षणािी म ळे महाराष्ट्रात रुजचवयायािा त्यानंी कसोशीने प्रयत्न केला. सानेग रुजींच्या 
पे्ररणेने स न  झालेली आंतरभारतीसारखी िळवळ भारतीय एकात्मकतेला पूरक आहे ह्ा चवश्वासाने त्यानंी 
चतिा आपल्या नेहमीच्या चहरीरीने प्रिार व प्रसार केला. ह्ा आंदोलनामागील त्यािंी ताचत्त्वक भचूमका 
द सऱ्या खंडात येईल. 
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आिायांिी गाधंीवादी चविारवतं व काययकते ्हणनू जी भचूमका होती ती प्रथम लक्षात घेतली 
पाचहजे. श्री. आयाणासाहेब सहस्त्रब िे यानंी आपल्या ‘माझी घडण’ ह्ा आत्मकथेत ती चवशद केली आहे. 
त्याचं्या मते गाधंीवाद्यािें तीन गट आहेत. त्यातंला पचहला गट क्य चनस्ट तत्त्वज्ञाानाला भक्कम चवरोधी 
असून खादी कामातही क्य चनझम् व सोशाचलझम् यािें भय बाळगणारा, एक वळे सरंजामशाही व 
भाडंवलशाही सह् वाटते असा. द सरा गट अध्यात्मवाद्यािंा. चित्तश िी, अहंकार नष्ट करणे, वैराग्यसाधने 
ह्ावर चवशषे भर देणारा. त्यािंी व्रतवैकल्ये फार. सवोदय हे ह्ािें परमाथय साधन. सोवळेओवळे, श िता 
याबद्दल यािंा चवशषे कटाक्ष. ह्ात चवनोबासंारखी श्रेष्ठ सतंमंडळी आहेत. सवय ताचत्त्वक प्रशन व आध्याक्त्मक 
साधना हे त्यानंा जास्त महत्त्वािे वाटते. गाधंीवाद्याचं्या चतसऱ्या गटात आयाणासाहेब स्वतःिा क मारप्पा, 
आिायय जावडेकर व आिायय भागवत इत्यादी मंडळींिा समावशे करतात. “आ्ही सारी मंडळी स्थूलमानात 
समाजवादी आहो, आ्हालंा सा्यवाद पटत नसला तरी आमिी म ख्य पे्ररणा समानतेिी व नयायािी आहे, 
करुणा ककवा धमािी नाही. सा्यवाद अप रा वाटतो पण शत्रू नाही; आततायी सदोष चमत्रासारखा वाटतो 
पण त्यािी आमिी पे्ररणा एकि आहे. सवय सामानय जनतेिी कू्रर व भीषण चपळवणूक व सवयसंहारक दाचरद्र्य 
याचंवरुि आमिा लढा आहे. समाजवादाला भारतीय पचरक्स्थतीन सार व्यवहारात वगेळे अन भवचनष्ठ न प 
देयायािा प्रयत्न आ्ही केला व त्यास गाधंीवाद असे आ्ही मानले.”[आयाणासाहेब सहस्त्रब िे, ‘माझी घडण’, स धाचरत 
आवृत्ती १९८२, प णे, पृ. १५३-१५४.]’  

 
आिायांनी चदलेल्या मूल्यचविारािंा काहीशा तपशीलाने चविार करयायाआधी त्याचं्या मूलभतू 

पे्ररणािंा चविार अगत्यािा ठरेल. स दैवाने आिायांनी स्वतः सौ मृणाचलनी देसाई यानंा चलचहलेल्या पत्रात 
आपल्या पे्ररणािें चववरण केले आहे (प्रस्त त खंड पृ. २८६-८७). ते ्हणतात, आपण जरी 
ककय शशब चिवादी, रुक्ष, वदेाभ्यासजड भावनाहीन वाटलो तरी आपली बैठक भावनावंरि आधारलेली आहे; 
ज्यानंी आपल्या आंतरजीवनात प्रवशे केला त्यानंा ह्ािे प्रत्यंतर येते. आपल्या जीवनात तत्त्वपे्रम व नवपे्रम 
ह्ा दोनही प्रवृत्ती सत्ता गाजचवतात. त्यािंा एकमेकाशंी कलह होऊन मानचसक ताण चनमाण होतात. त्यािंा 
संपूणय समनवय कन न आपल्या जीवनाच्या अंगप्रत्यंगात त्यािंा आचवष्ट्कार करणे हे आपले जीवनध्येय आहे 
असे आपण मानतो. ही साधना सतत िालू असते. केवळ तत्त्वपे्रमाम ळे येणारी कठोरता आचण मानवतेम ळे 
येणारी द बयलता या दोनही टोकािंा आपण त्याग केला असून तत्त्वपे्रमासाठी वैराग्य आचण मानवपे्रमासाठी 
भक्ती ह्ा वैराग्यय क्त भक्तीिा—अना-सक्तीिा—आपण स्वीकार केल्यािे ते सागंतात. आपली मनािी 
ठेवण अशा तऱ्हेिी असल्याने त्यािी भीती बाळगयायािे कारण नाही, कारण त्यात भावनेच्या ओलाव्याला 
खूप स्थान असल्यािी ते ग्वाही देतात. मृणाचलनी देसाईंनी आपल्या जीवनात प्रवशे केला तो कालखंड 
(साधारण १९४०—४२ िा)आपल्या मानचसक पचरवतयनािा अथवा पचरपक्वतेिा होता. ध्येयवादी जीवनािे 
आपण उपासक असूनही तेव्हापासून आपली इतराकंडे पहायायािी दृष्टी अचधकाचधक कोमल व उदार होत 
िाललेली. प्रथमपासून वैराग्यप्रधान जीवनक्रम होत गेल्याने सासंाचरक भावनािंा स्पशय चकत्येक वष ेनीटसा 
होत नव्हता, शरीरातील पशूशंी क्वचित झगडा करावा लागे व अद्यापही करावा लागतो. पण ते सोडल्यास 
आपल्याला ध्येयवादी जीवनात कधी मानचसक दं्वद्व कराव े लागले नाही. ध्येयवादािी हाक आल्यावर 
कोणतेही स ख सोडायला चित्तािी िटकन् तयारी होते. आता ससंारातील भावनािें श भत्व, मंगलमयत्व 
आपण समजू लागलो आहे....आिायांिे हे आत्मचवश्लेषण अत्यंत महत्त्वािे असून त्याचं्या चविारामंागील 
पे्ररणा समजयायाच्या दृष्टीने मोलािे आहे.  

 
त्यािंी आप्तस्वीकीयानंा व चमत्रानंा चलचहलेली अगदी व्यक्क्तगत पते्र (भाग ६ वा) ह्ा कोमल 

भावनेिी साक्ष देतात. त्यातील श्री. र. ग. जोशी याचं्या अकक्स्मक चनधनािी वाता देणारे व ज्येष्ठ भचगनींना 
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कृतज्ञातापूवयक चलचहलेले ही दोनही पते्र त्यातील कोमलतेने, हळ वारपणाने वगेळी, लचलत व हृद्य वाटतात. 
(पृ. २९०—२९४)  

 
संकचलत वामयमयातील प्रधान चविारसूत्रािंा उिखे करयायाआधी आिायांच्या एकूण चलखाणात 

काही प्रम ख चविार अथवा मूल्यसूते्र पाल पदासारखी प नः प नहा येतात, त्यािंा थोडक्यात उच्चार करणे 
सोयीिे ठरेल. ह्ा कल्पना, ज्याला सामानयपणे ‘आध्याक्त्मक’ ्हणून मानले जाते त्या के्षत्रातील आहेत. 
आिायांिा ‘गाधंीवादी’ वषे आचण लेखातून व भाषणातून सतत वापरयायात येणारी आध्याक्त्मक पचरभाषा, 
यानंी त्याचं्यावर पारंपचरक, कहद त्वािा चशक्का मारयायािा मोह होतो, ककवा चनदान ते गाधंीवादी कमयकाडं 
तरी कसोशीने पाळीत असतील अशी कल्पना साहचजकि होते. परंत  अध्यात्म, मोक्ष, िात वययाय, संनयास 
धमय, समता ककवा चवज्ञाान आचण वैज्ञााचनक दृष्टी ह्ा संकल्पनाकंडे पहायायािी त्यािंी पित तपासली तर ती 
कशी वगेळी व मौचलक आहे ह्ािे प्रत्यंतर येते. आिायांिी मते म ख्यतः गाधीचविाराचं्या पचरशीलनाने 
बनली असली तरी त्यात व्यक्क्तपूजा ककवा अधंान करण, चदसत नाही. “मी काही राजकारणी नव्हे, 
राजकारण ही माझी प्रकृती नव्हे. माझी दृष्टी जीवनचवषयक प्रशन समजावनू घेणाऱ्या चवद्यार्थयांिी व 
चशक्षकािी आहे” (पृ. ५०) असे त्यानंी ्हटले आहे. “मानवाने कोठलाही बाह् प स्तकी अथवा 
व्यक्तीचवषयक प्रामायायवाद स्वीकान  नये, ब िीप्रामायाय अथवा आत्मप्रामायायि मानाव”े असे आपले मत 
असल्यािेही ते सागंतात (पृ. ८३). ह्ा त्याचं्या वृत्तीत त्यािें म. गाधंींशी सा्य चदसून येते. 

 
“श िब िीशी ककवा आत्मप्रामायायाशी ज्यािा चवग्रह होईल, असे शास्त्रविनािें प्रामायाय मी नाकारीन, 

ज्या आधारामागे ब िीिे पाठबळ असेल त्याम ळे द बयलानंा बळ िढेल; पण तसे नसेल तर मात्र त्याम ळे 
व्यक्तीिी अधोगतीि होईल.” असे गाधंींनी ्हटले आहे [यगं इंचडया ८-१३-१९२०]साक्ष्य प्रामायायािी 
(Authority) अंधभक्ती ्हणजे मानचसक दौबयल्य आहे. असेही गाधंीनी प नः प नहा बजावतात (हचरजन ८-
१३-१९२०)[चकत्ता ८-१३-१९२०] 

 
कहद  परंपरेप्रमाणे प्रम ख आध्याक्त्मक कल्पना ्हणजे प ढील ित ःसूत्री : (१) कमयचसिातं (ह्ाति 

प नजयनम चसिातं अंतभूयत आहे) (२) धमय, अथय, काम व मोक्ष हे ित र्षवध प रुषाथय (३) वणाश्रमधमय (४) 
चनष्ट्कामकमययोग. इतर प्राणीसृष्टीशी त लना करता मानव प्रायायािे जाचतचवचशष्ट अननयसाधारण लक्षण 
कोणते? सी. ई. एम्. जोडनी गाधंीजींवर, चलचहलेल्या चनबंधात उत्तर चदले आहे. “अहंिा ककवा स्वत्त्वािा 
चवस्तार. ब चिवादी मन ष्ट्य, आपल्या कितन चवषयाच्या संदभात जसा आपल्या ब िीिा चवस्तार करतो 
त्याप्रमाणे तो स्वतःच्या ब िीबरोबरि चवकार, मोह, आशा, इच्छा, आकाकं्षा यािंाही चवस्तार करतो. ह्ा 
चवस्ताराच्या प्रचक्रयेत त्यािी अहंता गळून पडते, स्वाथाबद्दल अनासक्ती चनमाण होते पण तीबरोबरि काही 
सत्याबंद्दल, तत्त्वाबंद्दल अत्यचंतक आसक्तीही चनमाण होते. ही असते नैचतक पे्ररणा, हे नैचतक बल ्हणजे 
मानवािे वैचशष्ट््पूणय अननयसाधारण लक्षण.”[Mahatma Gandhi, Essays and Reflections on His Life and Work, Edited 
by S. Radhakrishnan, Bombay 1964, Page 121] 

 
हे नैचतक बळ धमािे प्रम ख लक्षण आहे असेही म. गाधंी मानतात. ब्रडॅलॉ सारखा नाक्स्तकस िा 

नीचततत्व ेमानतो तेव्हा तोही धार्षमकि मानला पाचहजे. प्रचसि काययकते गोरा (जी. रामिंद्रराव) याचं्या 
नाक्स्तकवादाला आपण िूक ्हणू शकत नाही असे गाधंींनी ्हटले कारण त्याम ळे गोरानंा आपल्या कायािी 
पे्ररणा चमळत होती. [अ. चभ. शहा, ‘धमय आचण सामाचजक प्रबोधन’, भारतीय प्रबोधन, सपंादक चद. के. बेडेकर, भा. श.ं भणगे, प णे, प.ृ 

६६]आिायांनीस िा अशाि तऱ्हेिी कल्पना प नः प नहा माडंलेली आहे असे चदसते. आत्मज्ञाानी साक्षात्कारी 
प रुषािी योग्यता त्याच्या नीतीचवषयक संकल्पनावंन न व आिारावंन न ठरते असेही ते बजावतात. 
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उदाहरणाथय— आत्मसाक्षात्कारी प रुष करील ती नीती हे खरे नाही कारण तो सामाचजक बाबतीत 
पूवयसंस्काराला महत्त्व देतो ्हणून आत्मसाक्षात्काराबरोबर सामाचजक नीतीस िा पत्करायला हवी” असे 
आिायांनी ्हटले आहे (प्रस्त त खंड पृ. ६८). 

 
मानवजातीिे अननयसाधारणत्व लक्षात घेऊन मानवी जीवनािे काही ‘साफल्य’ आहे असे मानणे 

कहद धमयपरंपरेप्रमाणे अपचरहायय ठरते. हे साफल्य ्हणजे मोक्षप्राप्ती व त्यासाठी जनममरणािी परंपरा तोडणे 
्हणजेि क शलतेने लौचकक व पारमार्षथक कमय करणे. ‘मोक्ष’ हे कहद परंपरेप्रमाणे ‘अंचतम’ व ‘परम’ साफल्य 
आहे व त्यािे धमय हे एकमेव साधन आहे. अथय व काम धमाने चनयचंत्रत होतात व धमाला साधनीभतू ठरतात. 
व्यक्क्तगत जीवन हे सामाचजकतेत चटकते व ही सामाचजकता िात वयायाच्या समाजव्यवस्थेत चनमाण होते, 
क्स्थरावते. ‘िात वययाय मीि चनमाण केले!’ असे गीतेिा ईश्वर ्हणतो. ह्ा िात वययायािे पालन व्हाव ेअशी 
कतयव्यब िी प्रत्येक व्यक्तीत चनमाण व्हायला हवी कारण ती समाजव्यवस्थेकरता व नैचतक उन्नतीकरता 
आवशयक आहे. ककबह ना तीि सवोच्च नीती आहे. ही कतयव्यब िी ग णसपंदेने चनमाण होते. त्यासाठी 
ईश्वरकृपा, सत्संग, पूजाअिा, व्रतवैकल्ये, प्राथयना—उपासना करावी लागतात, देवऋण, चपतृऋण इत्यदी 
ऋणे फेडावी लागतात, आिारधमय पाळाव ेलागतात, असे कहद परंपरा मानते.[स. आ. जकाते, ‘नीचतशास्त्र, भारतीय 
तत्त्वज्ञाान’ मराठी तत्त्वज्ञाान-महाकोश, सपंादक दे. द. वाडेकर, प णे १९७४, खंड २ पृषे्ठ २१२-२१९] 

 
अध्यात्मसाधनेच्या ह्ा मागांपैकी चनष्ट्कामकमययोग गीतेने साचंगतला ही गीतेिी थोर देणगी आहे 

असे आिायय कृतज्ञातापूवयक मानय करतात. अथयकामाच्या जड प्रवृत्तींिा माणसावर अंमल िालतो पण त्या 
चनयचंत्रत केल्या पाचहजेत. मात्र शरीरािे देणे शरीराला चदले पाचहजे परंत  पे्रमासारख्या इतर सूक्ष्म 
भावनाकंडेही लक्ष चदले पाचहजे. ह्ा पे्रमवृत्तीला क ट ंब, समाज या संस्था पोषक असतील तर त्यािें चनयतं्रण 
माणूस स्वीकारतो व शवेटी या पे्रमजीवनािा पचरपाक चवश्वजीवनाशी एकन पता साधयायाकडे होतो. ह्ा 
वैचश्वक पे्रमदशयनाने मानवी आत््याला अखंड शातंी चमळते. हा समाजधमय रामदासानंी ‘नेटकाप्रपंि’ ह्ा 
संकल्पनेत साचंगतला (पृ. १५४). मात्र ह्ा समाजधमाला िात वययायािा अडथळा आला हे रामदासाचं्या 
अध्यात्मािे वैग यायही आिायय प नःप नहा वणयन करतात. रामदासानंी आध्यात्मके्षत्रातील ग रु हा केवळ 
ब्राह्मणि असावा, इतरासं तो अचधकार नाही असे ्हटले, त्याम ळे संताचं्या मानाने त्याचं्या आध्यात्मातही 
उणेपणा आला. चशवराज्यािे रामदासानंी स्वागत केले परंत  तरीही राज्यचभषेकाच्यावळेी रामदासानंा 
चशवाजीिे क्षचत्रयत्व मानय करयायास सवडि झाली नाही ह्ावर आिायांिे भाष्ट्य असे “अध्यात्मज्ञाानाने 
समाजािे प्रशन स टताति असे नाही” (पृ. १३१). ह्ा उद्गाराने त्यानंी पारंपाचरक अध्यात्मािा जवळजवळ 
चधक्कारि केलेला चदसतो. अध्यात्मवादी बनणे ्हणजे पे्रमळपणा, अकहसावृत्ती, परोपकारशीलता अंगी 
बाणवणे, अशी अध्यात्मािी अत्यंत इहवादी व्याख्या आिायय करतात (प.ृ १४४). त्याचं्या मते 
अध्यात्मसाधनेला कोठल्याही कमयकाडंािी क्क्लष्टता नको असते.ती सहजस लभ अशी असते कारण 
चवश्वाशी एकन प होयायात अचधष्ठान व्यक्तीिे असते (पृ.१५०). 

 
्हणून आिायांिी ‘जीवनसाफल्यािी’ कल्पना (प्रकरण २) ही पारंपाचरक कल्पनेपेक्षा वगेळी 

इहवादी अशीि आहे. कोणत्याही गूढ रहस्याच्या, अथवा कला ककवा आत््याच्या स्वातंत्र्याच्या मागे जाऊन 
मोक्ष साध्य होणार नाही असे रोमा रोला ंयाचं्या अवतरणावन न ते दशयचवतात (पृ. १५). जीवनािे साफल्य 
जीवनाति शोधले पाचहजे. जीवनािे मागंल्य व त्यावरील श्रिा वाढत गेली पाचहजे असा त्यािंा आग्रह 
आहे. शवेटच्या पचरच्छेदावन न चनबधंािी तात्काचलक पे्ररणा चदसते. त्या काळी ‘कलेकरता कला’, 
नवनीतीवाद, कॉ्य चनझम या कल्पना न कत्याि आलेल्या होत्या व त्या सवांवरि आिायांनी आपल्या 
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जीवनवादी भचूमकेवन न उपहासात्मक टीका कन न चशवरामपंत पराजप्यांच्या लयबि, क्वचित् प्रासय क्त 
शलैीिी आठवण कन न चदली आहे. 

 
िात वययायव्यवस्थेिा येथील उिेख मात्र गौरवपर चदसतो. आश्रमव्यवस्था, धमय, मोक्ष इत्यादी 

कल्पनाबंरोबर ती वापरली जात असता ह्ा सवय कल्पनानंी जीवनाला समृि केले ह्ात शकंा नाही असे 
त्यानंा वाटते (पृ. १५). मात्र प ढच्या काळात तीत वैग याय आले ्हणून त्यानंी िात वयायाच्या चनषेधात्मक 
भचूमका संताचं्या आध्याक्त्मक व सामाचजक कायाच्या मूल्यमापनािा एक चनकष ्हणून वापरली. 
रामदासाचं्या िात वयायािा त्यानंी चनषेध केला आहे. तसेि संतवामयमयातील अध्यात्म हे िात वययायाच्या 
चवषमतेवर आधारले होते ्हणून त्यात वैग याय होते, ज्ञाानेश्वरािें ‘एथ भक्ती सरे जाचत अप्रमाण’ हे उद्गार 
जातवादाचवरुि नसून ‘एथ’ ्हणजे ह्ा वाळवटंात येवढाि अथय घेता येईल असे त्यानंा वाटते (पृ. ३५). 
िात वयायय व तज्जनय जातीभेद झ गान न चदल्याबद्दल िक्रधर आचण त्यािंा महान भाव संप्रदाय त्यानंा श्रेष्ठ 
वाटतो. सनंयास घेयायािा अचधकार िक्रधराने सवय जातींना चदला आचण रजस्वलेिा चवटाळ न मानून एक 
क्राचंतकारक पाऊल टाकले. महान भाव दशयन हे अवैचदक दशयन असल्यािे आपले मत आिायय आग्रहाने 
माडंतात व संनयास धमय हा वैचदकधमातील चवषमतेच्या चनषेधातून आला असेही प्रचतपादन करतात (प.ृ 
८६). ्हणून संनयास हे अध्यात्मवादाने सामाचजक ग लामचगरीचवरुि केलेले बड आहे, अध्यात्मवादी हा 
मनाने समाजवादी असतो पण त्याला जीवनातील चवषमता दूर करता येत नाही ्हणून तो समाजससं्थेिा 
त्याग करतो. चवश्वातून चनवृत्त झालेली जीवनशक्ती आपल्याि चवलासामध्ये मग्न असताना प्राप्त होणारे 
आत्मस ख हीि एकमेव सद् वस्त् हा सनंयासातील शवेटिा साक्षात्कार होय (प.ृ१११). मात्र ह्ाम ळे 
व्यवहारातील अमान षतेशी झ ंज देयायािे काम मागे पडते ्हणून सनयासमागी अध्यात्माऐवजी कमययोगी 
अध्यात्म प ढे येते, पण त्याच्याप ढे तीव्र दे्वष, कहसा यावंर आधारलेली राज्यससं्था, सशस्त्र य ि ह्ा गोष्टी 
स्वीकाराव्या की नाही असे यक्ष प्रशन उभे राहतात. केवळ संनयासमागी अध्यात्म अप रे, पलायनवादी ठरते, 
कमययोगी अध्यात्मािी कास धरली जाते. हे दोनही मागय तटस्थ दृष्टीने पाचहले तर समाधान देऊ शकत 
नाहीत. कमययोगी अध्यात्मात कहसािाराला मानयता चदलेली असल्याने कहसािाराला पाठबळ चमळत राहते. 
तेवढ्या प्रमाणात अनहंकार व अनासक्ती यािंी वाढ ख ंटते आचण नैचतक व्यवहारात कहसेलाि अकहसा 
्हणयायािी चवकृती चनमाण होते (पृ. १६६). हा दोष ‘गीतारहस्यात’ चदसतो. 

 
कमययोग हा आध्याक्त्मकि असला पाचहजे असे नाही. जडवादी अथवा भौचतकवादी असे अनेक 

क्राचंतकारी पंथ आहेत. मात्र भौचतक स खाने मानवी जीवन संपूणय स खी होऊ शकत नाही ्हणून शारीचरक 
प ष्टीबरोबर आक्त्मक शांती चमळावी असा ध्येयवाद्यािंा प्रयत्न असतो. ्हणून अध्यात्म हे पारलौचकक स ख 
नाही ती ऐचहक जीवनातील आक्त्मक शातंी असून ती ब चिवादी माणसालाही चमळते (पृ. १६६) 
चवकासक्षमतेबरोबर ध्येयदृष्टीिी, साधनािंी श चिता वाढवली पाचहजे (पृ. १६७). लो. चटळकानंी 
गीतारहस्यात ही गोष्ट मानय केलेली नाही. पापप यायादींच्या बधंनापलीकडे गेलेल्या क्स्थतप्रज्ञााने द ष्टाशी 
कोठल्याही प्रकारच्या साधनानंी लढाव,े शठं प्रचतशाठं्य ही नीचत अवलंबावी असे त्यानंी प्रचतपादन केले. 
आिायांच्या मते हा सज्जन माणसाने माडंलेला भोंगळपणा आहे. हे मानचसक मादं्यािे लक्षण आहे व त्याम ळे 
गीतारहस्याप ढे जायायािी आवशयकता चनमाण झाली आहे. (पृ. १६२—१६३). ज्यावळेी सवय समाजाला 
प रेल इतकी भौचतक संपत्ती चनमाण करयायािी क्षमता नसते तेव्हा थोर प रुष स्वतः संनयासािा स्वीकार 
करतात. त्याम ळे चवषमतेिी धार थोडी बोथट होते पण प्रशन स टत नाही. तो स टयायासाठी समाजाला 
लागणाऱ्या भौचतक सपंत्तीिे उत्पादन करयायाच्या स धारलेल्या मागािे काम िालू ठेवले पाचहजे व त्यासाठी 
कमययोगी अध्यात्मािी कास धरली पाचहजे, परंत  ह्ा कमययोगी अध्यात्मािी चवकृती होऊ शकते—
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म सोचलनीिा फाचसझम आचण चहटलरिा नात्सीझम हे आध्याक्त्मक कमययोगािे चवकृत नम ने आहेत. म. 
गाधंींनी दाखवनू चदलेल्या सत्याग्रह मागािा अवलंब केल्याने आध्याक्त्मक कमययोग श ि राखला जाणे शक्य 
आहे (पृ. १४२) असाधूिा साध त्वाने व तसे न जमल्यास असाध त्वाने प्रचतकार या गीतारहस्याच्या 
चसिातंाप ढे गाधंी गेले आहेत. मोक्ष आचण लोकसंग्रह यात अचवनाभाव आहे, क्रोधाला अक्रोधाने कजकयायािे 
सत्याग्रह शास्त्र गाधंीजींनी दाखवनू जगाला नवा मागय दाखवला आहे असे आिायांनी आग्रहाने प्रचतपादन 
केले आहे. 

 
हा चविार माडंयायाआधी ‘मोक्ष’ कल्पना ्हणजे ‘मेल्यानंतरिी अवस्था’ ही समजूत ि कीिी असून 

मोक्ष ्हणजे ‘जीवनम क्ती’ असे मानले तर गोंधळ होणार नाही असे आिायांिे प्रचतपादन आहे. प्रत्येक 
व्यक्ती समाजाति चवकचसत होता होता सवय बधंनातूंन म क्त होते, म क्तावस्थेला पोिते अशा सारखी 
कल्पना ब चिवाद्यानंाही आकर्षषत करते. बराडं रस्सेलच्या Free Man’s Worship ‘म क्तात््यािी उपासना’ 
ह्ा चनबधंात ही कल्पना माडंली आहे. जीवनम क्ती ही गूढ बाब नसून ती अन भवग्य आहे. जीवनम क्ताला 
चवश्वािी एकता, भेदात्मक चवश्वािा चवलय, आचण पाप, द ःख, अपूणयता ह रहूर  

 
इत्यादी भावनािंा अस्त ह्ा गोष्टी जाणवलेल्या असतात. तो सत्याशी संपूणयपणे समरस होऊ 

शकतो (पृ. १६०-१६१). 
 
आिायांनी ही इहवादी अध्यात्मकल्पना महाराष्ट्राच्या भतू—वतयमान व भचवष्ट्य काळाला लावनू 

संस्कृतीिा अहंकार हा महाराष्ट्रािा शाप हे मत माडंले आहे. िात वयायय संकल्पनेतील चवषमतेने सतंािें 
अध्यात्म डागाळले असयायािी व्यथा व्यक्त केली आचण महाराष्ट्राने नवी सत्याग्रहनीती, समतेवर 
आधारलेली समाजव्यवस्था व चनवरै अशी सवांवर पे्रम करणारी राजनीती अवलंबावी असे आग्रहाने 
प्रचतपादन केले आहे. “ब्राह्मण, मराठे, महार यािें एकीकरण कसे कराव ेहा महाराष्ट्रािा प्रशन आहे. हे 
एकीकरण सेवनेे, सत्यानेि होईल.भारतासाठी महाराष्ट्र झटेल तर त्यािे वैभव वाढेल (पृ.१३२)” असाही 
त्यािंा चवश्वास आहे. 

 
अध्यात्मकल्पनेच्या संदभात बोलताना खऱ्या अध्यात्मािे प्रतीक ्हणून आिायय स्त्रीच्या ‘जगदंबा’ 

ह्ा न पािा गौरवपूवयक उिखे करतात (पृ. ६८) त्याचं्या मते चवलाचसनी संनयाचसनी ककवा राणी लक्ष्मीबाई 
ही स्त्रीिी चवकृत न पे असून स्त्रीिे खरे न प चतच्या मातृत्वाति आहे. मातृत्वाच्या प्रतीकाशी इमान राखून 
स्त्रीने आपल्या म लाचं्या रक्षणासाठी प ढे येऊन प रुषाच्या आक्रमक (पराक्रम = पर + आक्रम) वृत्तीने 
होणारा जगािा संभाव्य चवनाश आग्रहपूवयक टाळावा अशी इच्छा ते व्यक्त करतात. 

 
आिायांच्या मोक्ष, अध्यात्म व संनयास कल्पनािंी म.गाधंींच्या कल्पनाशंी त लना केली तर काही 

महत्त्वािे सा्य व भेद चदसून येतात. गाधंीजींिी अकहसा ही पे्रमकल्पनेिीि एक उच्चतर अवस्था आहे असे 
चदसते. त्यािंी अध्यात्मसाधना ्हणजे भतूमात्रािी चनष्ट्काम सेवा होती. ह्ा दोनही कल्पना आिायांच्या 
अध्यात्म कल्पनेत आढळतात परंत  व्यक्क्तगत परम साध्याच्या दृष्टीने गाधंीजी कहद धमातील परंपरागत 
मोक्षकल्पना मानीत होते असे चदसते आपल्या प्रवृत्तीच्या म ळाशी मोक्षािी इच्छा आहे ही गोष्ट खरी आहे परंत  
चतच्याशी आपल्या व्यचतचरक्त इतरानंा काही कतयव्य नाही, असे गाधंीजींनी ्हटले आहे.[‘माझी धमयवृत्ती’, 
धमयचविार, ‘गाधंी चविारदशयन’ खंड १६ प.ृ २२, गाधंी वामयमय प्रकाशन सचमती, १९६६] मी स्वतःला कधीही संनयासी ्हणवनू 
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घेतलेले नाही. सनंयास ही याहून अचधक कठोर तपश्चया आहे. आपले जीवन ईश्वरोनम ख आहे, अष्टौप्रहर 
कृष्ट्णाच्या सेवलेा वाचहलेले आहे, असेही ते ्हणतात. 

 
“मी सत्यािा नम्रसेवक असून आत््यािी ओळख कन न घेयायाकचरता याि जनमात मोक्ष 

साधयायाकचरता आत र आहे. आत््यािी म क्तता व्हावी याकचरता माझी राष्ट्रसेवा आहे. मोक्ष हे मन ष्ट्य 
जीवनािे साथयक आहे. कहदू ्हणून मी असे मानतो की मोक्ष ्हणजे जीवन मरणाच्या रहाटगाड्यातून 
म क्ती. ईश्वरसाक्षात्कार. मोक्षासाठी शरीरािी बंधने त टली पाचहजेत.[चकत्ता पृ. २२] व्रतासबंंधी आपली 
अन कूलता असल्यािेही गाधंीजी सागंतात. “व्रते घेयायासबंंधी माझा पक्षपात आहे हे मी कबूल करतो.” असे 
त्यानंी ्हटले आहे. 

 
आिायांच्या प्रचतपादनात मात्र जनममरणाच्या फेऱ्यातून म क्ती, ईश्वरचनष्ठा, साक्षात्कार या गोष्टी 

येत नाहीत. ब्रह्मियासारख्या व्रतािाही उिखे क्वचिति येतो. ईश्वर हा माणसाने चनमाण केला असल्याने 
कालान न प ईश्वरकल्पनेत बदल होणे अवशय आहे असे त्यािें प्रचतपादन आहे (प्रकरण ७ पृ० 3६—३७). 
सारे जग एकत्र आल्याम ळे मानवजातीिे एक क ट ंब चनमाण करयायािी आवशयकता उत्पन्न झाली आहे. 
त्यासाठी नवा मानवधमय आवशयक आहे. ह्ा धमािी पे्ररणा देणारा नवा ईश्वर सवय मानवानंा समतेने 
पाहणारा, त्याचं्यातील चवषमतेिा चवनाश करणारा, वैराच्या व कहसेच्या भावनापंासून अचलप्त राहणारा व 
ज्ञाानाने व पे्रमाने संसारातील साऱ्या प्रशनािंा उलगडा करणारा असला पाचहजे (पृ० ३७) अशी त्यािंी 
ईश्वरचवषयक कल्पना आहे. 

 
म. गाधंींिी सनंयास कल्पनास िा आिायांच्या सनंयास कल्पनेपेक्षा चभन्न असून अचधक पारंपाचरक 

आहे. आिायांिा सनंयासी व्यवहारातील चवषमतेचवरुि बंड करणारा आहे तर गाधंीजींिा प्रथमतः 
ईश्वराच्या शोधासाठी संनयासािा स्वीकार करणारा आहे परंत  त्याला सदैव द सऱ्यािी किता असल्याने तो 
ईश्वराप्रमाणे स्वाथयरचहत कायय करतो. ्हणनूि तो स्वराज्यािी किता करतो. पूवीिे संनयासी राजकारणािी 
उठाठेव करीत नसत परंत  आज राजकारणािे सवयव्यापी स्वन प लक्षात घेतले तर संनयाशाने राजकारणही 
केले पाचहजे. िात यावयाच्या िार आश्रमातील सनंयास ह्ा िौर्थया आश्रमाबद्दल सागंताना पचत—पत्नींनी 
लोकात धार्षमक जीवनािा प्रसार करावा, आदशय जीवनावर भर द्यावा असे गाधंीजी सागंतात. राजकारणात 
त्याने भाग घ्यावा असे ्हटल्यावर आिायांनी ्हटल्याप्रमाणे संघषय व बंडखोरीही त्याला आवशयक ठरते. 
पण हे गाधंीजींनी स्पष्टपणे न माडंता अध्यारत ठेवलेले चदसते. “सनयासी हा समाजािा चहतकितक आचण 
सवोत्कृष्ट सेवक असल्याम ळे त्याने राजसते्तशी जो सबंंध आहे त्याकडे लक्ष प रवले पाचहजे”[चकत्ता पृ. ५१] 
येवढेि ते ्हणतात. 

 
संनयासाबद्दलिी ही ििा एका दृष्टीने फार महत्त्वािी आहे. गाधंीजींिा आचण त्याचं्या अन यायािंा 

जनमानसावर जो दीघयकालीन प्रभाव चदसून येतो त्यािे एक प्रम ख कारण त्यािंा यचतवशे, व्रतवैकल्ये, 
उपासासारखे आत्मक्लेशािे मागय गाधंीजींच्या बाह्स्वरुपात व चविारसरणीत एक प्रतीकात्मकता चदसून 
येते. सत्याग्रह आंदोलनािंी स रवात अनेकवळेा ना्पूणय पितीने होई व सामानय व्यक्तीने सम द्रातून मीठ 
काढून ते चवकणे ह्ासारखे त्यािें चनचमत्तकारण हे प्रतीकात्मक असे. खादी, ग्रामोद्योग, िरखा, काठी ककवा 
शळेी आचण चतिे दूध, उपवास, ब्रह्मियय, व्रतपाल ह्ा साऱ्याि गोष्टींिा प्रतीकात्मक प्रभाव जनमानसावर 
दीघयकालपयंत व जबरदस्त पडलेला चदसतो. गाधंीजींच्या सवय व्यंगचित्रकारानंा आचण िचरत्रकारानंा ह्ा 
गोष्टींिे मोठे आकषयण चदसून येते. भारतीय जीवनात आध चनक काळातही संनयस्त जीवनािे फार मोठे 



 
 अनुक्रमणिका 

आकषयण आहे हे चशक्षणके्षत्रातील आजीव सेवक कल्पनेिा १९ व्या शतकातील उदय ककवा आदशय 
समाजसेवकािंी सव्हंटस ऑफ इंचडया सोसायटीिी गोखल्यािंी कल्पना, तसेि लो. चटळकानंी प रस्कार 
केलेली ‘गॅ्रज्य एट रामदासी’िी आवशयकता व आिायय जावडेकरािंा राजकारणातील ‘अकहसक यतींवर’ 
भर ह्ावन न चदसते. 

 
आिायांच्या व गाधंीजींच्या कल्पनातं सवांत महत्त्वािा फरक चदसतो तो त्याचं्या चवज्ञाानचवषयक 

भचूमकेत. आिायय आध चनक चवज्ञाानाने चदलेल्या दृष्टीिे व त्याने आणलेल्या नव्या जगािे, समृिीिे 
मनापासून स्वागत करतात. त्याचं्या मते चवज्ञाानाम ळे सषृ्टीिी गढेू उकलली, सृष्टीवर ताबा चमळाला आचण 
माणसाला सृष्टीिा ग लाम होयायािी आवशयकता राचहली, नाही. ह्ाम ळे ब िीला महत्त्वािे स्थान चमळाले, 
स ख हे त्याज्य नाही अशी चविारसरणी होत आहे. अध्यात्मािा अचधके्षप, जडवादािा प रस्कार, भौचतक 
स खािी समान वाटणी, करयायािी हाकाटी हा नव्या संस्कृतीिा संदेश आहे असे सागंयायात येत आहे. 
नव्याज नयाच्या या चवरोधातून समतेवर आधारलेली नवी संस्कृती चनमाण व्हायिी आहे असा आिायांिा 
चवश्वास आहे. केवळ बौचिक स खाचं्या सेवनाने मन ष्ट्य संत ष्ट होत नाही. तो ज्ञाान, सेवा पे्रम याचं्या द्वारा 
कृताथय होतो. ही मूल्ये जडवाद व अध्यात्म ह्ा दोहोंनाही मानय, आहेत. ्हणून प्रत्येक घटकाला त्याच्या 
अचधकाराप्रमाणे नीती ठरचवयायािे स्वातंत्र्य चमळाले, पाचहजे. सवय के्षत्रातंील चवषमता नष्ट झाली पाचहजे. 
स्त्री, शूद्र, अंत्यज इत्यादी दचलत वगातील स्वातंत्र्याच्या भावनेला वाव देऊन योग्य वळण लावले पाचहजे, 
समाजातील कहसेिा प्रचतकार सवयव्यापक समतेने व अकहसेच्या श्रेष्ठ मंत्राने केला पाचहजे. समाजाला 
आध्याक्त्मक अन भवाकंडे नेयायािा हाि मागय आहे व हे उद्याच्या ससं्कृतीत शक्य आहे (पृ. ३२, ३३). 

 
चवज्ञाानाच्या सामर्थयाने कहस्त्र वृत्ती बळावली, राष्ट्रवादाने आस री न प धारण केले. शस्त्रबळाने ध ंद 

झालेल्या सत्ताधाऱ्यािंा जनसामानयानंी चनषेध केला पाचहजे, नव्या महाराष्ट्राच्या जीवनचनष्ठिेे हे ब्रीद झाले 
पाचहजे. चवज्ञाानाच्या बळाने द बयल मानवाने चनसगावर चवजय चमळवले, बाह् भचैतक चवश्वाशी िाललेला 
संघषय बह तेक संपला, त्याम ळे समतेवर अचधचष्ठत समाज शक्यतेच्या कोटीत आला (पृ. २६१); परंत  न सते 
चवज्ञाान ही आधंळी शक्ती असल्याने चतला चदशा दाखवणे अध्यात्माला शक्य आहे. भौचतक चवज्ञाान व 
मानवप्रीती यानंी मानवाप ढील प्रशन स टल्यासारखा आहे. हाि गाधंीजींच्या सत्याग्रहािा अथय आहे, असे 
आिायांना वाटते. (पृ. २६२) 

 
‘अध्यात्म व चवज्ञाान’ (प्रकरण ११, पृ. ५८ ते ६१) ह्ा चवषयावरील आिायांिे प्रचतपादन (१९५२) 

महत्त्वािे आहे. अध्यात्मवाद हे जीवनािे एक अत्यतं उच्च दशयन आहे. मन ष्ट्य हा त्यािा द्रष्टा आहे. प्रत्येक 
जीवनात हा अथय बाणला जाऊन जीवनािी पचरपूणयता व्हावी असे अध्यात्मवादािे ्हणणे आहे. ्हणनू 
प्रत्येक व्यक्तीने चवश्वाशी एकन प व्हायला हव.े मानवी मनाच्या प्रवृत्ती व चनवृत्ती ह्ा दोन जाचणवा असून 
प्रवृत्ती ही बचहम यख जाणीव आहे. चतच्यातून चवज्ञाान चनमाण होते व चनवृत्ती ही आंतचरक असून ती 
आत्मज्ञाानापयंत नेते. जीवनसत्यािा शोध घेणारी ही दोन दशयने असल्याने त्याचं्यात चवरोध नाही. 
भारतातील नवजागरणाच्या अध्वपूंनी—राजाराममोहन रॉय, रामकृष्ट्ण, चववकेानंद, चटळक इत्यादींनी—
आत्मज्ञाान व चवज्ञाान यािंा हा समनवय स्वीकारला. ह्ा दोनहींच्या शोधपिती वगेळ्या असल्या तरी अंचतम 
चनष्ट्कषाच्या दृष्टीने त्या परस्परानंा पूरकि आहेत. प्रािीन काळापासून प्रवृत्ती व चनवृत्ती याचं्या साधनेत 
समनवय साधयायािा प्रयत्न झालेला आहे. इशावास्योपचनषदाने तो वदेकाली ठसठशीतपणे मानय केला 
आहे. भौचतक आचण आक्त्मक ह्ा एकाि जीवनसत्यािा दोन बाजू असल्याने त्यात परस्परचवरोध संभवत 
नाही. गाधंीजींच्या भाषेत यालाि सत्य आचण अकहसा हे शब्द वापरले आहेत. त्याचं्यामध्ये प्रज्ञाा व करुणा 
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यािें मनोहर चमश्रण आहे. चवज्ञाान व अध्यात्म ह्ाचं्या पिती मात्र वगेळ्या आहेत. चवज्ञाान चवश्लेषणात्मक तर 
अध्यात्म संश्लेषणात्मक आहे. पण ह्ा दोनहीतून घडणारे जीवनदशयन एकात्मि आहे (पृ. ५९, ६०, १४४). 
 

नव्या चपढीतील जवाहरलाल नेहनं कडे देशािी सूते्र सोपवनू व चवनोबाचं्या अध्यात्माला मानयता 
देऊन गाधंीजींनी चवज्ञाान व अध्यात्म यांच्या समनवयाला मानयता चदली व अशा तऱ्हेने आपल्या ह्ा दोन 
उत्तराचधकाऱ्यावंर चवज्ञाान व आत्मज्ञाान याचं्या संवधयनािी त्यानंी जबाबदारी टाकली. ह्ाम ळे भारताच्या 
दाचरद्र्यािे, चवषमतेिे प्रशन स टतील एवढेि नव्हे तर जागचतक शातंताही शक्य होईल असा चवश्वासही 
आिायय प्रकट करतात. मात्र केवळ अध्यात्मवादी मागाने हा प्रशन स टणार नसून आत्मसाक्षात्काराबरोबर 
सामाचजक समतेिी तळमळ हे जीवनािे मूल्य ्हणून स्वीकारले पाचहजे असा त्यािंा आग्रह आहे. नव्या 
महाराष्ट्राच्या जीवनचनष्ठेत संघराज्याला समाजवादी लोकशाहीिा आकार देयायासाठी महाराष्ट्राने आपला 
वाटा उिलला पाचहजे. महाराष्ट्रीय संस्कृतीच्या नव्या य गात जाचतससं्थेिे उच्चाटन झाले पाचहजे, 
ब चिप्रामायायाने त्याज्य ठरचवलेला कोणताही चविार व संस्था फेकून देयायािे सामर्थयय चमळचवले पाचहजे, 
चवज्ञाानाच्या चवचवध के्षत्रातं आपली ब िी अप्रचतहतपणे संिरचवली पाचहजे असा आिायांिा आग्रह आहे (प.ृ 
१४१). 

 
मात्र जवाहरलाल नेहनं ना आपले राजकीय वारस चनवडयायात गाधंीजींनी चवज्ञाानािा मोकळेपणाने 

स्वीकार केला; चवनोबाकंडे आत्मज्ञाान व नेहनं कडे चवज्ञाान अशी चवभागणी त्यानंी केली हे आिायांिे मत 
अचतशयोक्त वाटते. गाधंीजींच्या चवप ल चलखाणात चवज्ञाानासबंंधी फारि थोडे उिेख आढळतात, त्यािंा 
उिेख प ढे येईल. 

 
गाधंीजींच्या राजकारण आचण आत्मवाद ह्ांतील नेहन  व चवनोबा ह्ा उत्तराचधकाऱ्यािंा उिेख 

प नहा “भारतातील नवजागरण व म. गाधंी” ह्ा १९६९ मध्ये चलचहलेल्या लेखात आिायय करतात तो आधी 
पाचहला पाचहजे. तेथे मात्र ते अचधक वास्तववादी वाटतात कारण ह्ा दोघाहंी उत्तराचधकाऱ्यानंा अपेचक्षत 
यश आलेले नाही, असे त्यानंी ्हटले आहे (प.ृ२३४). नेहनं च्या अपयशाबद्दल आिायय ्हणतात की, 
नेहनं ना अंतगयत आर्षथक चनयोजनात चवरोधी चहतसंबधंािंा समनवय साधयायात अपेचक्षत यश आले नाही. 
यािी काही कारणे जागचतक सत्तास्पधेत आढळतात. अंतगयत प्रशन सोडवयायात आपण अचधकाचधक 
अपयशी ठरत आहो. हे जर राजकारणी प ढाऱ्याना जमत नसले तर चविारवतंानंी, प ढे येऊन जनतेकडे 
जाऊन चतिे बौचिक मागयदशयन कराव ेअसा आिायांिा आग्रह चदसतो. अण चवज्ञाानाने मानवजातीच्या सवय 
सासं्कृचतक चविारातं क्रातंी झाली असून चवज्ञाानाच्या सामर्थयाने दाचरद्र्य, दैनय यािें चिनहस िा राहयायािे 
कारण नाही असे आिायय ्हणत. लेखाच्या शवेटी ह्ा चवविेनाबद्दल शकंा ्हणजे एकतर नेहन  व चवनोबा 
याचं्या अपयशािंी ही मीमासा अप री वाटते दोघािंीही प्रवृत्तीदोषाम ळे समाज चवघातक शक्तींशी, संघषय 
करयायािी तयारी नव्हती हेही कारण संभवते. त्याचशवाय मूलभतू म द्दा असा की, चवज्ञाानाने (्हणजे 
पयायाने तंत्रज्ञाानाने व यंत्राने) चनमाण केलेल्या समिृीिा आिायांनी केला तसा गाधंीजींनी मोकळ्या मनाने 
स्वीकार केला होता काय? “वैज्ञााचनक पितीने चशकचवल्या गेलेल्या उद्योगातून व्यक्तीिी सारी 
ग णवैचशष्ट््े चवकचसत होणे ही खरी चशक्षणािी कसोटी आहे.” असे ्हणून गाधंीजींनी वैज्ञााचनक दृष्टीिे 
समथयन केले आहे. (हचरजन, ११-६-३८);[‘चशक्षणचविार’ पृ. ५९, खंड १७ ‘गाधंी तत्त्वचविार’] परंत , १९०८ साली 
चलचहलेल्या ‘कहद स्वराज्य’ ह्ा प स्तकात त्यानंी आध चनक तंत्रज्ञाान व त्यावर आधारलेल्या रेल्वसेारख्या 
याचंत्रक स धारणािंा चनषेधि केला आहे. ह्ा प स्तकातील चवविेनात आपण एखाद्या शब्दािाि बदल कन  
असे त्यानंी १९३४ साली ्हटले. ्यूर सेंरल कॉलेजमध्ये अथयशास्त्रज्ञााचं्या पचरषदेत १९१६ साली बोलताना 
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भौचतक शास्त्रज्ञा रसेल वॉलेस यािें मत उितृ कन न गाधंीजी ्हणतात की, भौचतक शास्त्राचं्या प्रगतीने 
सामाचजक अनीतीिे चकत्येक अभतूपूवय व भयंकर प्रकार मानवसमाजात चशरले, चगरयायािंी व कारखानयािंी 
उभारणी जण ूकाही माणसाचं्या पे्रतावंर करयायात आली आहे व सपंत्तीच्या वाढीइतकीि झपा्ाने नैचतक 
अवनती झालेली चदसून येत आहे. ईश्वरािी व लक्ष्मीिी (संपत्तीिी) आराधना त ्हाला एकाि वळेी करता 
येणार नाही.[सौ. अवंचतकाबाई गोखले, ‘महात्मा गाधंी’, म ंबई १९१८, पृ. १४०] 

 
सशंोधकाचं्या व शास्त्रज्ञााचं्या मेळाव्याप ढे बोलताना १९२७ मध्ये, गाधंीजींनी त्यानंा उपदेश केला की 

“त मिे संशोधन करताना दचरद्री नारायणािी सदैव आठवण ठेवा. त ्हाला मोठमोठी चबनतारी यंते्र शोधून 
काढता येतील, त्यासाठी बाह् संशोधनािी आवशयकता, नाही. पण आंतचरक संशोधन मात्र हव,े ह्ा 
संशोधनाम ळे त मिी हृदये को्वधी, जनतेच्या हृदयाशी जोडता येतील ्हणून त मच्या सवय शोधातूंन जर 
त ्हाला गरीबािें चहत साधता, आले नाही तर त मच्या उद्योगशाळा ्हणजे सैतानाच्या शाळा ठरतील...”[ 
‘यंग इंचडया’, २१-७-१९२७ प.ृ २३५] 

 
रिनात्मक कायापकैी खादी व वस्त्र स्वावलंबनािी भचूमका ह्ाचंवषयी आिायांनी जी मीमासंा 

केलेली आहे चतिा ह्ा संदभात चविार करणे योग्य होईल. हे दानही लेख साधारणपणे प्रिारात्मक पितीिे 
असून खादी व ग्रामोद्योगाना स्वराज्यसाधनेपूवी चदलेले अतोनात महत्त्व त्यात चदसून येते. ह्ा गोष्टीला 
ऐचतहाचसक पाश्वयभमूी आहे. आचिकेतून भारतात परत आल्यावर गाधंीजींना आढळले की, येथील 
पारंपचरक ग्रामोद्योगािें, कापड व्यवसायािे पितशीरपणे खच्चीकरण इंग्रज राज्यकत्यांनी केलेले होते. 
भारतातील कारखानदारी व अनय उद्योगधंदे बाल्यावस्थेत होते. त्याम ळे बह सखं्य ग्रामीण जनतेला 
वषातील ७—८ मचहनयापेंक्षा अचधक काम नसायिे. ह्ा सक्तीच्या बकेारीवर उपाय ्हणून गाधंीजींनी 
हस्तव्यवसाय, खादी व ग्रामोद्योग यािंा रिनात्मक काययक्रम ग्रामीण जनतेला चदला व काही प्रमाणात 
रोजगार व अथोत्पादनािी शक्यता चनमाण केली. इंग्रज साम्राज्यशाहीच्या चवरोधािे एक प्रतीक ्हणनू 
िरखा, सूत-कताई इत्यादींना महत्त्व िढले परंत  आपले ब्रीद ्हणनू काँगे्रसने खादीिा स्वीकार केला 
नाही. खादीच्या प्रतीकात्मकतेिा गौरव नेहनं नी ‘स्वराज्यािा आययवषे’(चलव्हरी ऑफ िीडम्) ्हणनू 
केला. स्वातंत्र्योत्तर चनयोजन काळात खादी व ग्रामोद्योगाला स्थान देयायात आले परंत  त्यािे सरकारीकरण 
झाल्याने त्यातील आत्माि हरवनू गेल्यासारखे झाले. 

 
स्वराज्यात खादी-ग्रामोद्योग व यंत्रासंबधंी गाधंीजींनी काही नवा चविार माडंला असता. तशा 

तऱ्हेिे त्यािें कितन िालू होते असे काही उिखे आढळतात. श्री. ना. ग. गोरे यानंी ‘गाधीजींच्या मनािा 
एक पलूै’ ह्ा लेखात गाधंीजींच्या आगाखान पलेॅसमधील वास्तव्यात, डॉ. स शीला नायर यानंी चलचहलेल्या 
दैनंचदनीतील अशा स्वन पािे काही उतारे उितृ केले आहेत.[‘रिना’ दै्वमाचसक, म ंबई, मािय १९५१, प.ृ २१३-२१९] 
“गचरबीच्या प्रशनािें उत्तर फक्त िरखा आचण ग्रामोद्योगाचं्या बळावर आपण देऊ शकणार नाही...जचमनींिा 
प्रशनही आपण चविारात घेतला पाचहजे,”असे गाधंीजी प्यारेलालना ्हणाले. चकमान गरजा चनचश्चत कन न 
त्यावर लहान यंते्र चनमाण करयायाच्या आवशयकतेसंबधंी प्यारेलालनी गाधंींना चविारले. तेव्हा गाधंीजींनी 
चकमान गरजाबंद्दल साचंगतले : सगळ्यानंा पोटभर धानय, अधा शरे दूध व फळे, शाकभाजी, तूप, तेल, 
साखर चमळावी. कपडा, चशवाय िागंले घर ह्ा चकमान गरजा असाव्यात. सवांना फ रसत चमळावी ्हणजे 
त्यानंा अभ्यास कन न स्वतःच्या ब िीिा चवकास साधता येईल. मात्र अमेचरकेप्रमाणे प्रत्येकाला मोटर हे 
आपले ध्येय नसल्यािा त्यानंी उिखे केला. ह्ा संभाषणातील शवेटिा म द्दा चवश्वस्तकल्पनेसंबधंी आहे. 
श्रीमंतानंी स्वख षीने जर आपल्या संपत्तीपकैी गरजेपेक्षा अचधक भाग वाटला नाही तर त्यानंा आतंरचवग्रहाला 
तोंड द्याव े लागले असे गाधंीजींनी साचंगतले. लेखात शवेटी साचंगतले आहे की स्वातंत्र्यप्रापं्तीनंतर 
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कागें्रसपक्षािे चवसजय न कन न तो लोकसेवकािंा पक्ष व्हावा असे गाधंीजींनी ्हटले होते. ह्ा लोकसेवकानंी 
व आश्रमातून तयार झालेल्या आपल्या अन यायानंी लोकसेवनेे लोकािें प्रशन सोडवयायािे कायय कराव ेअशी 
गाधंीजींिी कल्पना होती. मात्र औद्योचगक समाजातील मोठी यंते्र, शहरे, सवांिी स खोपभोगाकंडे 
लागलेली दृष्टी ह्ाबद्दल गाधंीजी साशकंि असत.ज्यानंी चपळवणकू व शोषण होणार नाही अशा यंत्राला 
आपला चवरोध नाही असे ते ्हणत. 

 
मोठे उद्योगधंदे आचण ग्रामोद्योग याचं्या परस्परसबंंधाबंद्दल चविार माडंता अनेक चविारवतंानंी 

(उदाहरणाथय ग नार चमदाल) ह्ा दोनहींिा नेहमीि चवग्रह असयायािे कारण नाही असे प्रचतपादन केले 
आहे.[Gunnar Myrdal, Asian Drama (An Abridgement by Peter King, London, 1971, Chapter X, pp. 265-266)] ह्ा दोनहींिी 
काययके्षते्र आखून चदली आचण ग्रामोद्योगानंा योग्य ते संरक्षण चदले तर पारंपाचरक हस्तकौशल्य व लहान यंते्र 
याचं्या सहाय्याने ग्रामीण जनतेला व्यवसाय रोजगारी देता येईल परंत  त्यासाठी कें द्र व राज्य सरकारानंी 
बड्या उद्योगधंद्यावंर योग्य ते चनयंत्रण घालयायािी आवशयकता आहे व हीि गोष्ट द दैवाने आजवर साध्य 
झालेली नाही. कारण इतकी बलशाली शासकीय यंत्रणा भारतात अद्याप चनमाण झालेली नाही. 

 
आिायांनी गाधंीजींच्या चविाराचं्या आधारे रिनात्मक कायािा व ग्रामीण उद्योगधंद्यािा प रस्कार 

कन न प्राथचमक गरजाचं्या बाबतीत प्रत्येक व्यक्ती स्वतंत्र झाली पाचहजे, व आध चनक कारखानदारीच्या 
शोषणापासून म क्ती चमळवली पाचहजे, कें द्रीकरण उत्पादन वाढवीत असले तरी त्याम ळे व्यक्क्तस्वातंत्र्यािा 
बळी जातो अशा तऱ्हेिे चवविेन केले आहे. परंत  केवळ ग्रामोद्योगानंी भारताच्या दाचरद्र्यािा सवंकश प्रशन 
स टेल की नाही यािा चविार आिायांनी ककवा गाधंीजींनी केलेला चदसत नाही. ज्ञाान, सौदयय, श चिता ह्ा 
गोष्टी ग्रामोद्योगानंी साधयायासारख्या आहेत असा दोघािंाही चवश्वास आहे. 

 
रिनात्मक कायातील नवचशक्षणावर चदलेला भर ही म. गाधंींनी चशक्षणचविाराला चदलेली मोठी 

देणगी आहे व चतिा यथाथय गौरव आिायांनी समथयपणे केला आहे. नवचशक्षणात जीवनातील महत्त्वाच्या 
प्राथचमक अंगािें ज्ञाान व सवय अंगािंी परस्पराशंी स संगतता यािंा आग्रह गाधंीजींनी धरला हा आध चनक 
चशक्षणाच्या अचततज्ज्ञातेच्या चवकृतीवर उतारा आहे असे आिायांना वाटते. एकत्व व पृथकत्व ह्ा दोनहींिे 
चशक्षण ्हणजे नवचशक्षण असे गाधंीजींिे मत त्यानंी माडंले आहे. ह्ा चशक्षणात रवीनद्रनाथाचं्या चनसगाशी 
एकन पतेिा चविार आहे. त्याच्यायोगे चवद्यार्थयांिी सजयनशीलता वाढीला लागेल. गांधीजींच्या सामाचजक 
जीवनास व शारीचरक श्रमास प्राधानय देयायाच्या आग्रहाने शोषणचवरचहत समाजचनर्षमती शक्य होईल. 
मानवाने स्वतःिे दशयन कन न घेतले पाचहजे व त्यासाठी ब चिमत्ता व करुणा यािें चमश्रण झाले पाचहजे, ह्ा 
कृष्ट्णमतूीच्या चत्रसूत्रीवर आिायांनी भर चदला आहे. जीवनािे संशोधन, जीवनाशी सहकायय व जीवनािी 
समृिी याचं्या अदै्वताने पूवी असलेला जीवनािा चशक्षणाशी असलेला पण आता स टलेला छंद प नहा 
जोडयायािा त्यात प्रयत्न आहे, योग्य तऱ्हेने राबवल्यास ही योजना व्यवहायय आहे असेही आिायांिे 
प्रचतपादन आहे. ह्ा योजनेिा तपशीलवार आराखडा ज्या झाकीर ह सेन सचमतीने (१९३७) केला त्यात 
भौचतक पचरसर व सामाचजक पचरसर याचं्या अभ्यासावर व हस्तोद्योगावंर भर चदला आहे व त्यासाठी 
आवशयक ते चवज्ञाानातंगयत चवषयही अभ्यासक्रमात अतंभूयत केले आहेत. आजिी चशक्षणपद्दती शहरी व 
ग्रामीण ह्ा दोनही पचरसरातंील चवद्यार्थयांना एकाि तऱ्हेिा चशक्षणक्रम चशकयायािी सक्ती करते, चभन्नचभन्न 
चवभागातंील भाचषक बदलािंा, साकृंचतक मूल्यकल्पनाचं्या चभन्नत्वािा चविारही करीत नाही. ह्ा दोहोंवर 
उतारा ्हणून मलूोद्योगपिती स्वागताहय होती परंत  चतच्याबद्दल सहान भतूी नसलेल्या चशक्षणके्षत्रातील 
मंडळींकडून ती याचंत्रक श ष्ट्कतेने राबवली गेल्याम ळे चतिा चनष्ट्प्राण सागंाडा तेवढा उरला असे ्हणाव े
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लागते. आिायांिा ‘इंग्रजीिे आजच्या चशक्षणातील स्थान’ हा शवेटिा लेख व चवशषेतः जीवनाच्या साऱ्या 
के्षत्रातं प्रातंीय भाषाि राजमानय आचण लोकमानय होऊन राहतील हा चवश्वास (१९३९) आज पन्नास पिंावन 
वषांनी उपहासात्मक वाटावा अशी द दैवाने पचरक्स्थती आहे. 

 
ह्ा चवभागातील मौनी चवद्यापीठािे ध्येयवाक्य ‘शानतोऽयम् आत्मा’ आचण ‘जीवन-चवदे्यिी दीक्षा’ हे 

दोन लेख ्हणजे भारतीय चविारपरंपरेिे आध चनक संदभात चववरण कसे होऊ शकेल यािें उत्तम नम ने 
आहेत.‘शानतोऽयम् आत्मा’ हे वैचदक विन मौनी चवद्यापीठािा म द्रालेख ्हणनू आिायांनी चनवडले. आज 
आपल्याला अतंरंग आचण बाह् पचरसर यािंा ढळलेला समनवय प नहा साधयायासाठी अदै्वतवाद व शातंी यािंी 
आवशयकता आहे. ह्ा कल्पना ह्ा विनात सामावल्या आहेत ्हणून व्यक्क्तजीवनािा सबंंध चवश्वजीवनाशी 
जोडयायाच्या आवशयकतेवर आिायांनी भर चदला आहे. (पृ. २५२) शाचंततत्त्वािी ही उपासना पाश्चात्य 
देशानंीही मानय केली आहे अशी आिायांिी धारणा आहे. नाना चवग्रहानंी आचण आंतरचवरोधानंी त्रस्त 
झालेल्या आजच्या जगाला शाचंतवादािे पाठ चकतपत रुितील असा प्रशन चनघयायािा संभव आहे. हा प्रशन 
आिायांनी उपक्स्थत केलेला नाही परंत  “शातंी ्हणजे कमातून ककवा जगातून स टणे असा अथय नसून 
स्वातंत्र्याने, ज्ञाानपूवयक अनासक्त राहून कमय करणे असा आहे, म क्ती ्हणजे मृत्योः मृत्य ः मरणािे मरण— 
असा अथय आहे. जीवनािे मरण असा नाही,”असे चवनोबानंी ्हटले आहे.[‘उपचनषदािंा अभ्यास’ (प्रस्तावना खंड), 
परंधाम प्रकाशन, १९४६, पृ. ४७] हाि आशय आिायांना अचभपे्रत असावा. 

 
‘जीवनािी चत्रपदा गायत्री’ ह्ा लेखात चवद्यार्थयांिे अध्ययन पूणय झाल्यावर त्याला घरी पाठवताना 

ग न  चशष्ट्यानंा जो उपदेश करीत असत तो तैते्ततरीय उपचनषदावन न घेतला आहे. त्यािा आध चनक संदभय 
प ढील प्रमाणे आहे : जीवनािा भगंून गेलेला छंद प नहा जोडणे, जीवनािे संशोधन, जीवनाशी सहकायय व 
जीवनािी समिृी ह्ािें अदै्वत प नहा साधणे, ज्ञाान व आवशयक भोग, कलोपासना, मानव्यािे पे्रम याचं्यातील 
अन बधं प नहा प्रस्थाचपत करणे, भौचतक प्रगतीबरोबर आक्त्मक उन्नती साधणे ही चशक्षणािी तत्त्व े ह्ा 
उपदेशात साचंगतली आहेत. 

 
अशा तऱ्हेने आिायांच्या चलखाणात प नःप नहा आलेली ही चविारसूते्र एकचत्रत केल्यास त्याचं्या 

वगेवगेळ्या काळातील चलखाणािंी व व्याख्यानािंी व्यवक्स्थत संगती लावता येते. 
 
संकचलत वामयमयािी स रवात त्याचं्या बालपणच्या एकमेव काव्याने झाली आहे. लोकमानयाचं्या 

नेतृत्वािे चवशषे ग ण वर्षणताना जनता देवीने त्यािंी आजनम लोकसेवा, तीसाठी त्यानंी पत्करलेला राजरोष, 
सोसलेली द ःखे व तरीही स खाने कारागृहात जायायािी तयारी, जनता हीि परमेश्वर हा ज्यािा चवश्वास व 
त्यासाठी रातं्रचदवस झटून सेवा करयायािी तयारी यािंा उिेख केला आहे. त्यािें मेरुसारखे धैयय, 
रामासारखे शौयय आचण बृहस्पतीसारखी ब िी राजमानयतेपासून चवनम खता आचण स्वाथािा लवलेश नसणे 
ह्ा ग णसम च्चयािंाही त्यानंी उिेख केला आहे. त्या आधी गणपतीतील मेळ्याचं्या पितीने प्रागचतक 
प ढाऱ्यािंा इंग्रज धार्षजणेपणा त्यािंा डामडौल, स धारकी िाळे यािें वक्रोक्ती, व्याजोक्ती, चवडंबन इत्यादी 
असे्त्र वापन न उपहास केला आहे. स दैवाने ही उपहास पिती आिायांनी प ढे कधी वापरली नाही. 

 
गाधंीजींच्या नेतृत्वािा स्वीकार केल्यावर त्याचं्या संबधंीिे लेख हा आिायांिा चलखाणािा व 

वक्तृत्वािा प्रम ख चवषय झाला व तो िौर्थया भागात समाचवष्ट आहे. गाधंीजींच्या ग णसम च्चयािे वणयन 
करताना पूवी आलेल्या बऱ्याि कल्पनािंा प नरुच्चार झाला आहे. गाधंीजींनी केलेला गीतेिा अनासक्तीिा 
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व अकहसेिा आग्रह, तसेि आज भौचतक स बते्तने मानवी व्यवहारात प्रथमि समता व अकहसा प्रत्यक्षात 
येयायािी शक्यता आिायांनी पूवीि वणयन केली आहे. गांधीजींिी चनवरै वृत्ती व प्रचतस्पध्याला पे्रमाने 
कजकयायािी चजद्द आपल्याला लोकमानयाचं्या ग णापेक्षा अचधक प्रमाणात पटली असे त्यानंी सूचित केले. ह्ा 
दृष्टीने त्यानंा गाधंीजींिा जीवनश िीिा प्रयोग महत्त्वािा वाटतो आचण चवश्वजीवनाच्या महान् याते्रत 
गाधंीजी य गप रुषाप्रमाणे भासतात. ह्ा याते्रत भाग घेऊन त्यानंी जनसामानयानंा जीवनसाफल्यािा मागय 
दाखवला. त्यािें जीवन चवश्वजीवनाशी एकन प झाले होते ्हणून त्याचं्या स खात (आचण द ःखातही) 
चवश्वािे स ख सामावले आहे असे आिायांिे प्रचतपादन आहे ( प्रकरण ३१). गाधंीजींच्या जीवनश िीच्या 
प्रयोगाम ळे त्यानंा आजच्या जगातील भौचतकतेवर आधारलेल्या शाक्तधमािा म काबला करयायािी नैचतक 
चनष्ठा शोधून काढता आली. (पृ. २७५-७६) त्याचं्या जीवनश िीच्या प्रयोगािी स रवात द. आचिकेतील 
सत्याग्रहाने झाली व प ढे भारतातील सत्याग्रह दशयनाने सवय आर्षथक, सामाचजक, राजकीय, धार्षमक 
चविारानंा समान स्थान देऊन आपापल्या वृत्तीप्रमाणे कायय करयायािी सोय केली. 

 
‘कमययोगातून सत्याग्रहा’कडे या लेखात आिायांनी एक नवा चविार माडंला आहे. चटळकाचं्या 

गीतारहस्यात क्षचत्रयाचं्या कमययोगािा चविार केलेला आहे. परंत  सपूंणयपणे अकहसेवर आधारलेल्या ब्राह्मण 
धमातील कमययोगािा चविार केलेला नाही. तसेि क्षचत्रय व ब्राह्मण यानंाि संनयासािा अचधकार गीतेने 
चदला आहे त्यािाही उिखे गीतारहस्यात नाही ही त्यािी उणीव आहे ्हणून गाधंींिे सत्याग्रहशास्त्र हे 
चटळकाचं्या कमययोगािेि एक अचधक स ससं्कृत न प आहे असे आिायांना वाटते. 

 
ह्ा बह तेक लेखात गाधंीजींच्या ग णसम च्चयािी स्त ती आढळते. त्यामानाने ‘भारतातील 

जनजागरण व म. गाधी’ हा गाधंींच्या जनमशताब्दीच्या वळेी (१९६९) चलचहलेला लेख अचधक चिचकत्सक 
वाटतो. इंग्रजाचं्या आगमनानेि भारतातील सवयि के्षत्रात पाश्चात्य चवदे्यच्या सस्काराने जीवनाकडे 
पाहयायािी नवी दृष्टी आली, जीवनाच्या सवय अंगािंा नव्याने चविार करयायािी, आत्मचनरीक्षणािी 
आवशयकता वाटू लागली. भारतातील आध्याक्त्मक जीवनात चवचवध धारािें मीलन झाल्यािी जाणीव 
झाली. गाधंीजींिा ह्ाबाबतीत वाटा ्हणजे आध्याक्त्मक ध्येये व्यवहारात आणयायाजोगी नसली तर ती 
असत्य ठरतील हे ्हणणे व ती सामाचजक जीवनात मूतय स्वरुपात कशी उभी करता येतील ह्ािा शोध घेणे 
(पृ. २३१). गाधंीजींनी सनदशीर िळवळ व दहशतवाद यािंी कोंडी फोडून जनतेला एक चवशाल, 
चवधायक काययक्रम चदला, बचहष्ट्कार योगाला अकहसेिी दीक्षा चदली, रचशयातून आलेली सा्यवादीं 
चविारधारा राष्ट्रीय िळवळीत सामावनू घेयायािा यशस्वी प्रयत्न केला. येथे नेहनं िे त्यानंा सहाय्य झाले. 
राष्ट्रवादी व समाजवादी शक्ती एकमेकाचं्या पूरक करयायािे कायय सफल झाले. ‘गरीबाच्या उिारासाठी 
स्वराज्य’ ही घोषणा सवांपयंत गेली. परंत  द सऱ्या महाय िानंतर राष्ट्रीय ऐक्यािा पाया त्यानंा अभगं ठेवता 
आला नाही. हा तत्त्वतः गाधंीजींिा पराभव ्हणावा लागेल पण चद्वखंड कहद स्थानात मतै्री व्हावी ्हणनू ते 
झटत असताना त्यािंी हत्या झाली. 

 
जवाहरलाल नेहन  आचण चवनोबा ह्ा गाधंीजींच्या राजकारण व अध्यात्म या के्षत्रातील 

उत्तराचधकाऱ्यानंा आलेल्या अपयशािा उिखे पूवीि आलेलाि आहे. आिायांच्या चवश्लेषणातील काहीसा 
कचे्चपणा तेथे जसा चदसतो तसाि तो इस्लाम संबंधीच्या त्याच्या लेखणातही चदसतो (प्रक्रण ९ पृष्ठे ४४-४९) 
इस्लाम सवय-धमय-समता मानतो, त्यात उदारमतािा अंश आहे. म क्स्लमानंी वदेानंाही मानले पाचहजे, 
मौलाना आझादािंा चकत्ता पाचकस्तानी म सलमानानी चगरवला पाचहजे इत्यादी चविार म सलमानािंी व 
इस्लामिी आक्रमक राष्ट्रावादािी पाश्वयभमूी ऐचतहाचसक पाश्वयभमूी लक्षात न घेता माडंले आहेत.स्वतः 
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गाधंीजींनी “इस्लामिी देणगी ्हणजे सवय मानवािे बधं त्व आहे. प ढे ही कल्पना इस्लाम धमीयापं रती 
मयाचदत राचहली.त्याम ळे म सलमान आपल्या धमाच्या चशकवण कीला जागले नाहीत.” असे वास्तवावादी 
चवधान केले आहे.[‘धमयचविार’ (भाग २), गाधंी चविार दशयन खंड १७, पृ. १०९] म क्स्लमातील अगदी स धारकानंीस िा 
इस्लाम हा पचरपूणय व अखेरीिा धमय आहे हा चसिातं उराशी कवटाळला. धमयश्रिा आजच्या मानवी मूल्याशंी 
चवसंगत असतील तर त्या धमयमूल्यािंा अव्हेर करायिा ही मजल सवय धमयस धारकांना गाठावी लागते. म. 
गाधंीनी ती गाठली परंत  इस्लामी स धारकानंी ती गाठली नाही.पे्रचषत मके्कला गेल्यावर काचफरािंी घरे 
जाळयायािे आदेश देयायात आले. त्याचं्यावर चजचझया कर लादयायात आला, अशी हमीद दलवाईंिी मीमासंा 
आहे.[‘म स्लीम समाज’, भारतीय प्रबोधन (पूवोक्त) प.ृ २०५] एम्. चसचद्दकी यानंी एका अरब चवद्वानािे प ढील मत माडंले 
आहे. “आध चनक काळात इस्लामच्या मोजक्या मलूभतू तत्त्वामंध्ये काहीही क्रातंी ककवा उत्क्रातंी झालेली 
नाही. धमयशास्त्र ककवा अध्यात्मशास्त्र यािंा चवकास झालेला नाही. इस्लामिे मूलभतू चसिानत व म दे्द 
याचं्याचवषयी या शतकात बौचिक पातळीवर अजून ििा झालेली नाही.[पहा Mahatma Gandhi, To Every Briton, 
July 3, 1940, D.G.Tendulkar, Mahatma Vol. V, Bombay, 1952 pp. 364-366.]”इस्लामिी ही ऐचतहाचसक परंपरा लक्षात 
न घेतल्याम ळे जी अनथय परंपरा कोसळली चतिा प नरुच्चार करयायािे कारण नाही. 

 
आिायय भागवताचं्या संकचलत वामयमयातील प्रम ख कल्पनािें हे चदग्दशयन येथेि थाबंचवणे बरे. 

चवज्ञाान ही एक बौचिक चनष्ठा व चशस्त आहे, वैज्ञााचनक दृष्टी समाजरिनेला लागू कन न, समता व 
व्यक्क्तस्वातंत्र्य यािंा तोल साभंाळणे शक्य आहे, व्यापक नीचतमूल्यावंर भर देऊन समाजप्रबोधन 
करयायासाठी ज नी अध्यात्मवादी पारंपाचरक भाषा वापरणे व तीत नवा अथय भरणे हे प्रयत्न काही काळपयंत 
यशस्वी वाटले तरी परंपरावादी अन यायाकंडून, आचण जनसामानयाचं्याकडून प नहा ज नया अथाने आचण 
आशयानेि ह्ा सकंल्पना वापरल्या जातात ्हणून नव्या आशयािी नवी माडंणी करणेि अगत्यािे ठरते ह्ा 
प्रकारिे चवविेन करता येणे शक्य आहे. परंत  तो वगेळा व स्वतंत्र चवषय होऊ शकेल. प्रस्तावना चलचहताना 
जी मयादा घालून घेतली चतच्या कके्षत हे बसयायासारखे नाही.  

 
मात्र आिायांच्या प्रचतपादनात ते म दे्द काहीसे अस्पष्टपणे आले आहेत ककवा जे पूणयपणे वगळले, 

गेले त्यािा थोडक्यात उिखे शवेटी आवशयक वाटतो. गाधंीजींिी साधना आय ष्ट्यभर िालू होती. सत्यािे 
प्रयोग अचवरत स न  होते व प्रत्येक प्रयोगािे फचलत तपासून आिरणात आणयायािा त्यािंा प्रयत्न होता. 
चवज्ञाानाने व यंत्रसंस्कृतीने, चनमाण केलेली समृिी व तीवर आधारलेली आर्षथक समता मानय नसताना 
स िा गाधंीजींनी नेहनं ना चवरोध, का केला नाही? एकतर त्यािंी तशी वृत्ती नव्हती हे एक आचण द सरे 
त्यािंा स्वतःच्या तत्त्वचविाराबंद्दल जबरदस्त आत्मचवश्वास होता हे त्यािे द सरे उत्तर असू शकेल. आपल्या 
अकहसक, स्वायत्त ग्रामराज्यानंी आचण ग्रामोद्योगानंी, वस्त्रस्वावलंबनाने आचण श्रमप्रचतषे्ठने आपण भोगवादी 
जीवनमागाऐवजी संयमावर, अनासक्तीवर, कमीत कमी गरजावंर आधारलेला नवसमाज चनमाण कन  शकू 
अशी त्यािंी द दय्य चनष्ठा होती. त्याम ळे नेहनं च्या नेतृत्वाखाली शासकीय पातळीवरील चवज्ञाान व तंत्रज्ञाान 
याचं्यावर अचधचष्ठत प्रयोग िालू राचहले तरी त्यानंा प्रचतरोधी अशी एक पयायी संस्कृती स्वसामर्थयाने आपण 
चनमाण कन  शकू अशी गाधंीजींिी चजद्द होती. त्यािें आध्यात्मही केवळ परंपरावादी नसून लवचिक होते. 
त्याम ळे आध चनक काळाशी स संगत अशा अनेक कल्पना त्यानंा घालता आल्या. स्वच्छता, स व्यवक्स्थतपणा, 
चशस्त, दीघोद्योग, वळेेिे काटेकोर भान, इंग्रजी माध्यमावर प्रभ त्व, इत्यादी मूल्ये त्यानंी नव्याने आणली. 
अस्पृशयता, जाचतसंस्था यासंबंधी शास्त्रप्रामायाय मानले नाही. वतयमानपते्र, रेल्व,े पोस्ट इत्यादी आध चनक 
दळणवळणाच्या साधनािंा आचण समूह माध्यमािंा स्वमतप्रिारासाठी भरपूर उपयोग कन न घेतला. 
आपल्या अध्यात्मकल्पनेतील साक्षात्कार व मोक्ष ह्ा अंचतम साध्यािे भान सतत राखल्याने प्रत्यक्ष 
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राजकारण करताना केवळ जड, न ढ, व्यवहारापेक्षा वगेळे पचरमाण त्याचं्याप ढे सतत असे. यचरणामतः 
व्यवहारी जगातील सामानय यशापयश व आशाचनराशा याचं्याही ते पलीकडे गेलेले असत. स्वतःच्या 
इंचद्रयावंर ताबा, चमळचवयायासाठी स्वतःच्या इंचद्रयचनग्रहािी परीक्षा घेयायाच्या हेतूने ब्रह्मियािे काही अवघड 
व लोकचवलक्षण प्रयोगही त्यानंी लोकानंा काय वाटेल यािी पवा न करता केले ते ह्ा दृष्टीनेि. ज्याने 
चनग्रहाने स्वतःिे मन कजकले त्याला भौचतक सृष्टीवर ताबा चमळवता येतो ह्ा योगमागातील कल्पनेशी हे 
स संगत होते. आपल्या राजकारणात आपल्याला यश चमळत नाही यािे कारण आपण असा इचंद्रयचनग्रह 
करयायात कमी पडलो अशी गाधंीजींिी धारणा होती. गाधंीजींनी आध चनक ससं्कृतीला चदलेले आव्हान 
सवकंश व साकल्यात्मक होते. त्याम ळे त्याचं्या सावयजचनक, लौचकक कायाबरोबर त्यािंी आक्त्मक साधना 
बारकाईने तपासून बघणे प्रस्त त ठरते. 

 
तसेि त्यानंी चशरोधायय मानलेल्या सत्याच्या कसोटीवर त्याचं्या जीवनातील चवचवध, प्रसंग, घटना 

व धोरणे यािें बारकाईने पृथक्करण करणे, त्याचं्या सत्याग्रह प्रयोगातील चवचवध अवस्थािें सूक्ष्म चवश्लेषण 
करणे हेही अवशय ठरते. गाधंीजींनी प्राणभतू मानलेल्या अकहसा तत्त्वािी चिचकत्सा स िा अचधक मलूगामी 
पितीने व्हायला हवी. त्याचं्या आय ष्ट्यात तरी ह्ा तत्त्वािी सवयतोपरी परीक्षा झालेली नाही व त्याला 
अपेचक्षत यशही लाभलेले नाही. फाळणीच्या वळेी झालेल्या भीषण हत्याकाडंाने हे स्पष्ट झाले. अकहसेिी 
आंतरराष्ट्रीय के्षत्रात स िा अद्याप कसोटी लागलेली नाही. दोन य द्ध्यमान राष्ट्रापंैकी एकाने अकहसक 
प्रचतकारािा मागय स्वीकारणे व शस्त्रबलािा अकहसेने म काबला करणे हा ह्ा कसोटीिा मागय आहे; पण तो 
अद्याप कोणीही अंमलात आणलेला नाही. 

 
द सऱ्या महाय िाच्या काळात गाधंीजींनी ही कल्पना माडंली होती.[पहा Mahatma Gandhi, To Every 

Briton, July 3, 1940, D.G.Tendulkar, Mahatma Vol. V, Bombay, 1952 pp. 364-366.]गाधंीजींना अचभपे्रत असलेली 
शातंतेच्या काळातली सत्याग्रहनीती ही व्यापक प्रमाणात कोणी स्वीकारलेली चदसत नाही. चवनोबािें 
भदूान-ग्रामदानािें स रवातीिे यश हा एकि या तऱ्हेिा व्यापक प्रयोग आहे. जयप्रकाशजींिा समग्र क्रातंीिा 
प्रयोग हाही तसा एक प्रयोग ्हणावा लागेल. पण दोनहीनाही मयाचदत यशि चमळाले. गाधंीजींनी चजच्या 
आवशयकतेिा प रस्कार केला व चजिा आिायांनी प नःप नहा उच्चार केला, त्या अण य गाला अन न प अशा 
नव्या सामाचजक व राजनीतीिी कल्पनाही अजून प्रत्यक्षात आलेली नाही. शास्त्रज्ञााकंडून, तत्त्वज्ञााकंडून 
मधून मधून चतिा उच्चार मात्र होत असतो. यंत्रससं्कृतीने चनमाण केलेली राक्षसी शहरे, त्यातील गचलच्छ 
वस्त्या, प्रदूषण, सत्ता व संपत्ती यानंा िढलेले अतोनात महत्त्व, गरीब—श्रीमंत याचं्यात चदवसान चदवस 
रंुदावणारी अजस्त्र दरी व त्यातून मानवी जीवनाला व मूल्यानंा येणारे बीभत्स न प, भ्रष्टािाराने स्थापलेले 
सवयव्यापी, सवकंश अचधराज्य, एकूण कायदा व स व्यवस्था याबंद्दलिी अत्यंत क्षीण जाणीव ह्ा जगड्वव्याळ 
प्रशनावंर वैज्ञााचनक व यंत्रसंस्कृतीला अद्याप तरी प रेशी उपाययोजना स्फ रलेली नाही. संहारक असे्त्र चनमाण 
करयायाच्या व त्या य िवादी राष्ट्रानंा चवकयायाच्या स्पधाही वाढत आहेत. अशा वळेी गाधंीजींनी “जी एक 
नवी दृष्टी चदली आहे त्या दृष्टीच्या प्रकाशात आपणाला स्वतंत्र शोधन कन न नव्या नीती चनमाण करयायािी 
स्फूती गाधंीजींच्या िचरत्रात भरपूर आहे.” (पृ. १९०) हे आिायांिे चवविेन प्रस्त त ठरते. आिायांनी 
आय ष्ट्यभर आपल्या चलखाणात व व्याख्यानात ह्ा जीवन िचरत्रािे साक्षी ्हणून, एक चनष्ठावतं व स्वतंत्र 
प्रजे्ञािे अन यायी ्हणून, गाधंीजींिे तत्त्वचविार व कायय ह्ावंर जो प्रकाश टाकला तो ह्ा दृष्टीने मोलािा 
ठरतो. 

 
प णे, ५ ज लै १९८३—अच्य त केशव भागवत 
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१ 

जनता-देवीचे स्वयंवर 
[आिायांच्या चलखाणामध्ये हे एकमेव काव्य उपलब्ध झाले. ह्ािी रिना त्यानंी वयाच्या सतराव्या वषी केली. अत्यंत स बक हस्ताक्षरात व्यवक्स्थत 
पितीने एका छो्ा प क्स्तकेच्या आकारात ते उपलब्ध असून येथे ते प्रथमि म चद्रत स्वन पात येत आहे. क तूहल ्हणून त्यािे महत्त्व तर आहेि 
परंत  आिायांिी राजकीय-सामाचजक नेत्याबद्दलिी कल्पना बीजन पाने येथे व्यक्त झालेली आढळते आचण प ढे चटळक व गाधंी याचं्या सदंभात 
त्यानंी जे चवप ल चलखाण केले ककवा भाषणे चदली त्यावंन न ह्ा प्राथचमक कल्पनािंा चवकास कसा होत गेला हे समजयायास ह्ा काव्यािा उपयोग 

होऊ शकेल.] 
-- सपंादक 

 
ॐ 
 

॥जयजय रघ वीर समथय ॥ 
 
जे जे जयास पाचहजे ।ते ते तयास दीजे । 
मग भमूंडळी होईजे । सकळा मानय ॥१॥ 
भमूंडळी सकळा मानय । तो ्हणे नसे सामानय 
चकत्येक लोक अननय । तया प रुषासी ॥२॥ 

--श्री समथय 
 

स्वर्वंराच्र्ा मंडपाकडे – 
 

श्रोते प सती कोण गं्रथ ।काय बोचलले जी येथ 
श्रवण केचलयाने प्राप्त ।काय आहे ? ॥१॥ 

दासबोध 
 

प ष्ट्कळ लोक ‘लोककायात’ पडतात पण त्यापंैकी फारि थोडे ‘लोकमानय’ होतात, हा नोहमीिा 
अन भव आहे व प ढील श्लोकातंही “जनतेसाठी देह चझजचवतो तोि लोकमानय होतो, जनतेला जे पाचहजे 
असते ते जो देतो तोि लोकचप्रय होतो; इतरासं ते अशक्यि ! आचण हा ‘लोकमानय’ प रुषि देशािा उिार 
कन  शकतो”हेि तत्त्व ग्रचथत करयायािा सकंल्प लेखकाने केला आहे. लेखकाचवषयी खालील ओव्या बस्स 
आहेत : 

 
आप ले शक्त्य सार । भाव ेप जावा परमेश्वर । 
परंत  प जू नये हा चविार । कोठेही नाही ॥१॥ 
 
तैसा मी एक वाक द बयळ । श्रोते परमेश्वरिी केवळ । 
त्यािंी पूजा वािाबरळ । कन  पाहे ॥२॥ 
 
व्य त्पत्ती नाही कळा नाही । िात यय नाही प्रबधं नाही । 
भक्क्तज्ञाान-वैराग्य नाही । गौल्यता नाही विनािी ॥३॥ 
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समथािा प त्र मूखय जगी । परी सामर्थयय असे त्याचिया अंगी । 
त ्हा संतािंी मी सलगी । ्हणोचन कचरतो ॥४॥ 
 
माझा आशय जाणोचन जीव े। आता उचित ते कराव े। 
प ढे कथेसी अवधान द्याव े। ्हणे दासान दास ॥५॥ 

 
‘दासबोध’ 

 
दादर (म ंबई), १० नोव्हेंबर १९२०. -    -- लेखक 

 
----------- 
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॥ श्री राम समथय ॥ 
जनता-देवीचे स्वर्वंर 

 
शादूयल-चवक्रीचडत वृत्त 

 
जेथे भव्य मनोहर स लचतका पानी फ ली दाटल्या, 
जाणा की वनदेवताचि चहरव ेशालू नव ेनेसल्या, 
अकय -स्पशय-चवकाचस-नील कमळे, की नील हे नेत्र की, 
ओष्ठींिी पडली प्रभा बह  अशी, की ही फ ले साि की ? ॥१॥ 
 
ऐशा भव्य वनामधी स रुचिर-प्रासाद मी देचखला, 
नाना-रत्न-स वणय-भषूण-गणी सवयत्र शृगंारला, 
‘आहे कोण अशा स र्य सदनी?’ ऐसे मनी वाटले, 
गेलो आत हळूि भीत बह , तो आश्चयय ्या पाचहले ॥२॥ 
 
जे सत्य-स्त चत-गाचन चनत्य रत त्या बंदी जनी वचेष्टली, 
माला-राग स रंग-भचूजत-गज-पृष्ठी पहा बसैली, 
चवश्वातंील अनेक राष्ट्रप रुषी जी सवयदा वचंदली, 
राष्ट्रासी श भदा सदैव जनता-देवी चदसे शोभली ॥३॥ 
 
आनंदे भरले, स भव्य-वसने ल्याले, बह  िागंले, 
ऐसे हे अवधे स हृज्जन चतिे तैं भोवती पातले, 
सवाही श भ लक्षणी य त असा जो ये जगी शोभला, 
देवीने अप ला स्वयंवर पहा त्या मंडपी माडंला ॥४॥ 
 
तेथे ‘डे्रस’ चि साफसूफ कचरती, केशाकंडे पाहती, 
कोणी एक ‘चसगार’ एक वदनी फूत्कार ते सोचडती, 
ऐसे वीर अपार-भार स्वबळ-श्री-धी-मदे मातले, 
देवीते वरयाया उताचवळ बह  जे मानसी जाहले ॥५॥ 
 
आले तेथ असंख्य वीर बह धा देवीकडे पाहती, 
त्या वाटतसे मनी, ‘बह जगी मी थोरिी, हे सती— 
सौंदया मम पाह नी, पचरस नी या माचझया चवक्रमा 
आनंदेचि वरील साि मजला नाहीि अनया क णा ॥६॥ 
 
ऐसे हे जन पातले बह तिी, दाटी अती जाहली, 
तेथींिा तंव एक सेवक ्हणे, “हे सभ्यहो या स्थळी 
देवीच्या अम च्या स्वयंवर त ्हा ठावा समस्ता असे, 
सागें मी, चनजचित्त स्वस्थ करुनी ऐका पणा या असे ॥७॥ 
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“देवीते स्वपराक्रमे चमळचवयाया इच्छा जया मानसी, 
येवोनी प ढती स्वचवक्रम तरी सागंा स्वये तीजसी, 
जो ये मंडचप श्रेष्ठ वीर बह ता-माजी ठरे सत्वधी, 
त्यासी जाण वरील देचव आप ली, अनया न, जो मंदधी” ॥८॥ 
 
ऐसे ऐकूचन ऊचठला झडकरी, आला प ढे, तो वदे, 
“हे देवी, बघ स ंदरी मजचस तू हा आप ला पाचण दे, 
नाही अनय स रेख मत्सर, जगी श्री-य क्त मीही असे, 
वक्ता एक नसे क णी इह, पहा माते न जो भीतसे ॥९॥ 
 
तो आला द सरा ्हणे, “प्रणचत हे माझी असे तूजला, 
देवी, ऐक असे प्रचसि जगती मी ब चिने आप ल्या, 
राजद्वाचरही मान सत्य मजसी, गे काय सागंू त ला, 
घाली माळ, नको चवलंब कन  तू, हे पे्रमळे, गे मला.” ॥१०॥ 
 
तो आला चतसरा ्हणे, “स नयने, पृर्थवीवरी दूसरा 
नाहीगे मजसाचरखा, पचरस तू, मी श्रेष्ठ येथे खरा, 
चवष्ट्णूिा जगी अशं सत्य असतो राजा, चप्रये, हे पहा 
त्यािा सेवक मी जनी चमरवतो, मोठा असे मान हा.” ॥११॥ 
 
“हे देवी स भगे, मनोहर सखे पाहेचि माझ्याकडे, 
या सवांह चन मीि थोर त चझया हा दास पायी पडे, 
अधांगीस असे समान पचतच्या, गे हक्क सािा मनी, 
भाडंोनी जगती, चप्रये, चमळचवणे मानास जाणे मनी.” ॥१२॥ 
 
“मूढा, बैस उगाि, व्यथय चशणसी, का बाप डा बोल नी? 
माते टाक चन ही वरील त जला, हे तू न आचण मानी, 
पाहे देवी जरा, जगी दवचडला स्त्री-उन्नती कारणे--- 
मी हा जनमचि सवय, इंद वदने, तै माजली गे रणे ॥१३॥ 
 
स्त्री जातीसाठी देतसे अचमत ह्ा माना; पहा पे्रमले, 
झालो व्यथय प रुष मी ्हण चनया द ःखाश्र  ्या ढाचळले, 
ब्रह्म्याला चदधले अनंतचह तसे मी शाप, गे स ंदरे, 
तै पास चन पहा, असेचि धचरले स्त्रीच्या व्रता या खरे ॥१४॥ 
 
शेंडीने बघ घालवोचन चदधले, तत्स्थाचन केशाचंस गे— 
आचणले, प रुत्वदशयक चमशा संनयास त्यािंा असे— 
केला, मी अबला ंसमानचह जनी झालोचि, शौया कसे— 
टाकोनी, उरलो जगी प रुष हा नामी, परी स्त्री असे ॥१५॥ 
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ऐसा मी अबलाथय टाक चन जगी स्वाथासही सत्वर, 
झालो दास प रा, असे खचितिी स्त्री जातीिा िाकर; 
स्त्रीकायी बह  भाडंलो जचग, तदा उिार हा जाहला— 
नारींिा; सगळेचह श्रये मजला तू माळ घाली गळा.”॥१६॥ 
 
ऐकोचन बह  कौत के सकळ त्या मूखांचिया वल्गना 
देवी ती प ढती चनघे, वर चतच्या कोणी न येई मना, 
तै आला उठ नी सभेत चन पहा तो एक चवद्वज्जन— 
देवीसी ्हणतो, “अगे, क्षणभरी देई, सखे, त्वनमन ॥१७॥ 
 
“होते येथ जरीचह राज्य परकी, त्या राजया सेचवणे, 
लोकानंी बह धा चनषेध करुनी मातेचह चधक्काचरले, 
राज-पे्रम मनी वसे, ्हण चनया चधक्कार ्या साचहले 
जाणोनी प्रभ ने तदाचह ‘सरकी’ देवोचन सनमाचनले ॥१८॥ 
 
लोकी अचप्रय जाहलो पचर नृप-द्वारी पहा मानयता 
माझी वाढचल श क्लपचक्षचह जसा तो िदं्रमा वाढल, 
चवद्यादेचवचह सत्वरी मजवरी संत ष्ट की जाहली, 
‘एलएल. डी.’ पदवी चतनेचह स भगे, माते महा अर्षपली ॥१९॥ 
 
नाही आढळणार मत्सर द जा तूते पहा मानसी, 
नाही नाचह जरीही चवश्व अवघे ध ंडोचनया पाहसी, 
मी राजाचि असे, त  परी त जचवणे व्याकूळ, गे तू मला, 
हे देवी, वचर सत्वरी,”्हणत तो किोळ हो जाहला. ॥२०॥ 
 
“चधक्काराचसि योग्य हा शठ असे, घालू नको याजला, 
माला जी चवलसे त्वदीय कचर की वाटे मला कोमला, 
पाहे मी िढ नी प्रभ त्व-मद या दीना जना पीचडले, 
द ष्टा साह् करोचन द ःख बह ते आ्हा असे दीधले ॥२१॥ 
 
“केली गे बह  वल्गना, पचरकृती. ही शूनय यािी असे, 
यासी स्वत्व नको, न अनय जगती स्वाथाचवणे या चदसे; 
यासी देव नको, न धमय, ग रुही; देशास कोणी प से? 
भाषेिी बह  लाज, दासचि सदा द्रव्याथय हा होतसे ॥२२॥ 
 
“हा खोटा, बह  नीि घातचक असे पाजीचह संभाषण- 
यासी जे कचरती, बह  पचतत ते, लागे तया दूषण.” 
देवीसी वदती चवषादचह जया तद्दशयने वाढला, 
िाले ती प ढती, अहो, चतजचसही तो मूखयधी भासला. ॥२३॥ 
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देवी तै वर पाहयाया चफरत हो त्या मंडपाभीतरी, 
आली, जेथ बसे चवभचूत स खदा जी शातंिी अतंरी, 
घाली माळ गळा, झणी बघ चनया मतूी अशी सावळी, 
होता दशयन तप्तचित्रा चनवले, ऐसा असे तो बळी ॥२४॥ 
 
होती म ग्ध जरी चवभचूत, न चजने वणीयले चवक्रमा, 
केला न प्रकट प्रताप-मचहमा, जो नावडे सत्तमा, 
माते्रिी नलगे स्त तीि करणे, रोगीि की येतसे, 
ज्याच्या अचंग नसे म ळी ग णचह तो कीतीि वणीतसे ॥२५॥ 
 
टाळ्या थोर कडाचडल्या जचय चतने माला गळा घातली, 
केलाही जयघोष, तत्समचय हो देवी पहा बोचलली, 
“ऐका मद्वि सभ्य हो सकल ही याते स्वये मी वरी, 
येणे साि त ्हा समक्ष स्वम खे, येथे स्वकीती वरी--॥२६॥ 
 
“नाही वर्षणती, सत्य हे, पचर अता मी सागंते सवयही, 
जाणा सनमचण हा असे खचितिी सवा त ्हा श्रेष्ठही, 
सारा जनमचि वचेिला, हा खरा, लोकाथय येणे पहा, 
झाला त्याकचरता अहो ! नृपचतच्या रोषाचसही पात्र आहा ॥२७॥ 
 
“सोसी द ःख अनेक आचणक स खे कारागृही जातसे, 
सोडीना पचर तो स्वकाययचह, तया तै्रलोक्य वदंीतसे, 
मानी हा परमेश सत्य जनता, तीसी भजे चनत्यही, 
रातं्रदीन झटे, करी सतत हो सेवा पहा सवयही ॥२८॥ 
 
धैयय मेरु खरा, प्रतापचगचरिी उत्त ंग शलेै वरी, 
शौयय दाशरथीि कापंचत अरी चनवरैही त्या करी; 
बोले बोल म खे जनाचंस चशकवी, वते जसे सागंणे, 
सागें वदे जनी बृहस्पचतपरी ‘आश्चयय’ ब्रह्मा ्हणे ॥२९॥ 
 
राजद्वारी न मानयता चमळचवयाया इच्छा कदा जाहली, 
स्वाथािा लवही न चिचत्त, जनता-कायी तनू वाचहली; 
तेजो-सूयय नभी चदश ेउगवला, पाहूचन तारागंणे, 
लाजोनी चनघती, गमे यम तया धाडीत बोलावणे. ॥३०॥ 
 
“गेले शत्र  समस्त कोणी न रले, चनवीर उवीतल- 
झाले, लोक अपार-भार चमळती वाढे तयािें बळ; 
देशािी जनता स्वतंत्र करयाया कायी बहू जो पडे, 
मोठी भीचत नृपा पडे पचर न जो त्याच्या करी सापंडे ॥३१॥ 
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यासी मान नको, परी जगचत की झाला पहा मानयही, 
यासी अथय नको, परी जन तया देती स्वये प्राणही, 
यासी नाव नको, सरस्वचत परी चवश्वात या गातसे, 
ज्ञाानी साि, जण  बृहस्पचति की हा मान षी येतसे ॥१३॥ 
 
ऐसा हा मम एक भक्त जगती आनंद मनमानसी, 
माते हा भजला ्हणोनी जचग या मोदे वरी याजसी; 
रत्ना योग्य स वणय-कोंदण पहा तैसी परी जाहली, 
आनंदे जगही समस्त भरले, देवीही आनंदली ॥३३॥ 
 

* * * 
 

स्त्रग्धरा-वृत्त 
 
ऐसा आनंद झाला, वध वर उभया ंथोर सनमान केला, 
लग्नािा सोहळाही बह त चदन तदा सवय चवध्य क्त झाला, 
आणोनी तीस प ष्ट्पे, अचधक चतन अशी, जो सखाराम नामे, 
माळा जाणा तयािंी करुचन बह म दे, घाचल दोघासंी पे्रमे ॥३४॥ 
 

* * * 
 

ईश-प्राथयना 
 
आया-गीचत 

 
हे ईशा, परमेशा ! माते दीना जनाचस ताराव,े 
लावाव ेयोग्य पथा, माझे माचलनय सवय नासाव े॥१॥ 
धमी आवड लागो, देशाथयचह प्रीचत मनमनी उपजो, 
कणी सच्चचरत पडो, लाभो सत्संगचनत्य, पावन जो ॥२॥ 
अचत द ष्ट नष्ट मत्सर, त्यािा चित्ताचस स्पशय नि होवो; 
द वासना मनाला, माझ्या, ईशा ! कदा न ती मळवो ॥३॥ 
लागो कदा न व्यसनचह, शीलाला नीचतलाचह बाधक जे; 
न घडो कृती तयािी, जेणे आययत्व हे न मज साजे ॥४॥ 
स्वातंत्र्यािी इच्छा, माझ्या, चित्ती प्रभो ! वसोद्यावी, 
ज्यािी सवय जगाने, त ष्टमने, थोरवी सदा गावी ॥५॥ 
परदास्य पाप घोरचि, काया-वािा-मने न ते व्हाव,े 
स्वातंत्र्याच्या गगनी, मनमानस हे सदैव चवहराव े॥६॥ 
मदे्दहे बहू देवा, चनत्य घडो मातृभमूीिी सेवा, 
होउचन स्वाथी जगती, न कदा भभूार जनम मम व्हावा ॥७॥ 
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इंद्रवज्रा-वृत्त 
 
लागो न हा मत्सर मनमनाते, 
होवोचह द वयतयन या न हाते, 
बोले न वािा कचध द ष्ट वाणी, 
देई वरा याचसि, िक्रपाणी ! ॥८॥ 
 

वसंतचतलका-वृत्त 
 
हे ईश्वरा, प्रभ वरा, मजसी कृपाळा, 
तारी, जरी पचतत मी, बहू हे दयाळा, 
आता जरी मजचस दे, तव पादसेवा, 
जेणे भवाक्ब्ध तरयाया बळ येइ देवा ॥९॥ 
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२ 

जीवनाचे साफल्य 

 
“But we men of thought must each of us fight against the temptation that befalls us in 

moments of fatigue and unsettledness, of repairing to a world beyond the battle called either 
God or Art or Freedom of the Spirit or those distant regions of the mystic soul. For fight we 
must, as our duty lies on the side of the ocean—on the battle-ground of men.” 

 
-- Romain Roltand 

 
जीवनासबंंधी चविार चनघाला की अगदी परस्परचवरोधी वृत्ती गोंधळ माजचवताना चदसू लागतात. 

जीवनाच्या के्षत्रात प्रथमि पाऊल टाकणाऱ्या बालकािी उत्साहाने ओसंडणारी वृत्ती आपणास आशावादी 
बनचवते, तोि अन भवाने अन त्साह झालेल्या जीणयवृिािी क्षीणवृत्ती चनराशावाद दाखचवते. आशचे्या 
आसऱ्याने स खािी साधना िालचवणाऱ्या प्रवृत्तीबरोबरि नश्वरतेच्या चनश्चयाने जीवनािी कामनाि ख डून 
टाकणारी चनवृत्ती वावरत असते. जीवन स खमय आहे या कल्पने इतकीि जीवन द ःखमय आहे ही 
कल्पनाही रुळलेली आहे सत्ता, संपत्ती, स्त्री ही स खािी साधने आहेत अशा चवश्वासाने कीती आचण प्रीती 
याचं्या उपासनेत मग्न असणाऱ्या लोकाचं्या बरोबरि अथय आचण कामही द ःखािी म ळे आहेत, अशा चनष्ठेिा 
प रस्कार कन न धमय आचण मोक्ष याचं्या चनर्षमतीति साफल्य मानणारे लोकही दृष्टीस पडतात. जीवनाच्या 
एकाि के्षत्रात वावरणाऱ्या या लोकामंधील हा चवरोध पाचहला ्हणजे जीवन ही एक मोठीि भलूभ लाई 
असावी असा संशय येऊ लागतो. जीवनािे प्रयोजन काय यािा शोध जीवनात करायिा की कल्पनेत 
करायिा याचवषयी जर ब िीिा चनणयय होऊ शकला, तर या कोड्यातून स टयायािी शक्यता आहे. जीवनािे 
साफल्यजीवनालाि चसि करता येईल. मानवी जीवन हे चवश्वजीवनािे एक अंग आहे आचण मानवी 
जीवनािे साफल्य चवश्वजीवनाच्या साफल्यात अनतभूयत आहे, ही गोष्ट प्रथम दृढ ध्यानी धरली पाचहजे. 
मानवी जीवनातील साफल्य काय, या प्रशनाच्या उत्तरावरि व्यक्क्त जीवनातील साफल्य काय यािेही उत्तर 
अवलंबून आहे. चवश्वातील एकंदर रिनेत आचण चवकासात व्यक्तीला महत्त्वािे स्थान असले तरी 
व्यक्तीच्या चवकासाला स्वतंत्र सामर्थयय नाही. चवश्वचवकासाति व्यक्तीिा चवकास शक्य आहे. जीवनातील 
हा महत्त्वािा चसिानत डोळे आड झाल्याम ळेि भ्रमोत्पादक तत्त्वज्ञााने चनमाण होतात आचण जीवनसाफल्यािे 
प्रशन चबकट होत जाऊन शमेटी जीवनािे वैफल्य भासू लागते. व्यक्क्तजीवनातील सवय पे्ररणािंा समनवय 
ज्या साधनेत झाला नाही. ती साधना सपूंणय सत्य प्रकट कन  शकत नाही. चवश्वजीवनातील सपूंणय प्रवृत्तींिे 
आकलन झाल्यानेि व्यक्क्तजीवनातील चवरोधी वृत्तीिा समनवय होऊ शकेल. चवश्वजीवनातील संपूणय 
प्रवृत्तींिे ज्ञाान होयायािे अत्यंत नजीकिे व खात्रीिे चठकाण ्हणजे व्यक्क्तजीवनि होय. या 
व्यक्क्तजीवनातील संपूणय वृत्तीिे आकलन करयायािा प्रयत्न हाि जीवनािा खरा धमय आहे. चजतक्या अंशाने 
हा प्रयत्न सत्यपूणय असेल चततक्या अंशाने जीवन सफल होत जाते; व त्या प्रयत्नात जेवढे असत्य लपून 
राचहले असेल तेवढ्याप रते जीवनािे वैफल्य प्रतीत झाल्याचशवाय राहत नाही. जीवनािे प्रयोजन 
जीवनाति शोधावयािे यािा हाि अथय होय. 

 
चवश्वजीवनािे प्रयोजन काय ्हणून चविारले असता त्याला एकदम ठराचवक साच्यािे उत्तर देणे 

्हणजे आपल्या अज्ञाानािे प्रदशयन करयायासारखे आहे. जीवनािा धमय शोधला जात आहे. आचण जीवनािे 
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तत्त्वज्ञाान बनत आहे. अशा वळेी जीवनाच्या सवय रहस्यािें ज्ञाान आ्हाला झाले आहे. जीवनािी पूणयता 
आ्ही अन भवली आहे. आमच्या कमरेला जीवनाच्या चतजोरीच्या चकल्ल्या लटकून राचहल्या आहेत. अशा 
आरोळ्या ठोकल्याने काही; भाबड्या लोकािंी फसगत झाली तरी चववकेी प रुष अशा सापं्रदाचयक सत्याने 
संत ष्ट होणार नाहीत. कारण, जीवनािा प्रशन हा कोटीबाजपणाने स टत नाही. मोठमोठ्या तत्त्ववते्त्याचं्या 
चसिानतािें चपरॅमीड आड आले तरी जीवनािा प्रवाह रुि करयायािे सामर्थयय त्यात असणार नाही. वाळूच्या 
चकल्ल्याप्रमाणे जीवनाच्या पचहल्या लाटेसरसे ते ढासळून पडतील यात शकंा नाही. जीवन वाढते आहे 
आचण जीवनािे प्रयोजनही त्याच्याि बरोबर वाढत आहे. आपल्या समाधानासाठी जरी आपण जीवनािा 
प्रशन सोडचवला असे मानले तरी जीवनाला समाधान चमळेपयंत तो सोडचवयायािे प्रयत्न िालूि राहातील. 
मानवी समाजाच्या इचतहासात अनेक संघानंी अनेक प्रकारिी ज्ञााने चमळवली आचण अनेक प्रकारिे धमय व 
अनेक प्रकारिी तत्त्वज्ञााने तयार केली. प्रत्येक शोधकािी दृष्टी आपल्या दशयनालाि पूणयदशयनािे स्वन प 
देयायािी असली तरी जीवनाने हा त्यािा अहंकार मानला नाही. जीवनाबरोबर दशयनाला बदलयायािी 
तयारी दाखवावी लागली आहे. उद्दामपणाने आपल्या स्थैयािी घमेंड बाळगणाऱ्या दशयनाला जीवनाने 
कठोरपणे आपल्या मागातून दूर फेकून चदले आहे. मागच्या अन भवाने शहाणपणा चशकून आपण जड 
शास्त्रानंा चिकटून न राहता जीवनालाि शरण गेले पाचहजे ्हणजे जीवनािे प्रयोजन आपणाला समजेल, 
प्रगतीिी अथवा ससं्कृतीिी व्याख्या करणे कठीण असले तरी कल्पना देणे शक्य आहे. अव्यवक्स्थत अशा 
घटनािंी संगती लागनू त्यातील परस्पर चवरोधािंा पचरहार होणे आचण ज्ञाानाच्या कह्ात येऊन सवांच्या 
अचवरोधाने त्यािंी चवकासात पूणयता होणे याला प्रगती ्हणता येईल. मानवी जीवनातील संस्कृतीिी 
कल्पना अशी: मन ष्ट्याच्या जीवनातील सवय प्रवृत्तींिे स्वन प श ि होऊन त्यातील चवरोध नष्ट होणे आचण 
त्याच्या स्वत्वािा चवकास होत राहणे, जीवनािी प्रगती आचण ससं्कृती यािें हे स्वन प चनत्य नव ेन प धारण 
करणारे, वर्षधष्ट्ण जचयष्ट्ण  असणार हे उघडि आहे. यासाठी अखंड शोध आचण अखंड साधना िालचवली 
पाचहजे. चवश्व-जीवनािी चकिी व्यक्क्तजीवनाति असल्याम ळे जीवनाजा प्रयोग चनराशजनक होयायािे 
कारण चदसत नाही. व्यक्तीच्या जीवनात ध्येयकल्पना सारख्या उत्पन्न होत असतात. मन ष्ट्य हा सृष्टीिे 
बालक आहे. आचण बालकाच्या आशावादाने व उत्साहाने तो आपल्या जीवनाच्या कल्पना बाधीत असतो. 
चनसगािे ज्ञाानही तो आपल्या कल्पनाशक्तीने वाढवनू श ि कन न घेतो. जड बंधनानंी जखडलेल्या 
पचरक्स्थतीतही तो आपल्या कल्पनाशक्तीने स्वातंत्र्याला स्थान चनर्षमतो. कालिे कितन, आजिे वतयन आचण 
उद्यािे कथन या सवांिे एका सूत्रात ग्रथन करयायािी त्यािी आकाकं्षा मोठी उदात्त आहे. व्यक्तीिी पूणयता 
या त्याच्या द्रष्टपेणाति चसि होणार आहे. मन ष्ट्य हा जीवनािा द्रष्टा आहे यािा अथय स्पष्ट केला पाचहजे. 
जीवन-दशयन हे पूणय होयायासाठी मन ष्ट्याने आपल्या सवय शक्तींिा योग्य चवचनयोग केला पाचहजे. दशयन हे 
केवळ बौचिक नाही. तो अत्यंत महत्त्वािा एक अन भव आहे. या कल्पना चजतक्या सत्य होत जातील, 
चततक्या यशस्वी होत जातील यात शकंा नाही. परंत  कल्पनािें सत्यत्व पारखयायािी सोय जर जीवनात 
ठेवली नाही, तर कल्पना ही केवळ भ्रमात्मक होत जायायािा संभव आहे. जीवनकल्पना ही काही अंशी सत्य 
आचण भ्रम याचं्या चमश्रणाने झालेली असते. अग्नी ध मसत असला ्हणजे तो धूमचमचश्रत राहतो. तो चजतका 
प्रखर होत जाईल चततका रंगरचहत धूमरचहत होत जातो. जीवनकल्पनेिे असेि आहे. जीवनािी कल्पना 
जीवनाति पारखून घेतली पाचहजे. जीवनाच्या प्रत्यक्ष भमूीवर या कल्पना चजतक्या मतूीमंत होऊ शकतील. 
चततके त्यािें सत्यत्व चसि होत असते. यासाठी जीवनािे द्रष्टपेण केवळ बौचिक अथवा भावनात्मक 
कल्पनातं चसिानतात नाही. ते पचरणामकारक प्रत्यक्ष चवश्वातील कतृयत्वात चसि झाले पाचहजे, जीवनात 
यशस्वी होणारी कल्पना शोधून काढणे आचण जीवन सवयथैव यशस्वी कन न दाखचवणे हेि द्रष्टेपण होय. 
मन ष्ट्यप्रायायािा जीवनातील मोठा अचधकार या द्रष्टेपणानेि चसि होत आला आहे. 
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जीवनसाफल्याच्या शोधात असणाऱ्या साधकाला या दोन महत्त्वाच्या चसिानतािंा स्वीकार अवशय 
केला पाचहजे. जीवनाच्या आरंभी आपल्या हृदयाशी असलेल्या सवय कल्पना घेऊन त्याने ध्येययाते्रवर 
चनघाले पाचहजे. श्रिा ही जीवनातील मोठी दूती आहे. जीवन सफल झाले पाचहजे, जीवन चनदशयक 
असणार नाही अशी श्रिा वाढत जाणे हेि जीवनातील यश आहे. अन भवानंी कल्पनातील असत्य अशं 
जळून गेला तरी जीवनाच्या मागंल्यावरील, जीवनाच्या अथयपूणयतेवरील श्रिा वाढत गेली पाचहजे. 
जीवनाच्या याते्रनंतर जर आपली ही श्रिा डळमळू लागली तर आपला प्रयत्न ि कला असे समजयायास 
हरकत नाही. आपल्या जीवनातील कोणत्याही कृतीशी प्रतारणा न करता अत्यंत सत्यचनष्टेने आचण 
स्वाथयत्यागपूवयक जर प्रयत्न करीत राचहले, तर जीवनाच्या अंती ही श्रिा अचधक दृढमूल झाल्यािे आढळून 
येईल. खऱ्या कल्पनेमध्ये कतृयत्वाला जनम देयायािे मोठे सामर्थयय असते. कल्पनेतील अपूणयता कतृयत्वानेि 
चनघून जाते. यासाठी आपल्या सवय कल्पनािंा संपूणय स्वीकार कन न कतृयत्वाच्या कसोटीवर त्या सारख्या 
घासून पाहणे हा जीवनािा म ख्य साधनमागय आहे. मानवी अनतःकरणातील सवय प्रवृत्तींिा स्वीकार करयायािे 
धैयय असले तर आरंभी वृत्तींिा चवरोध चदसून येईल, आचण त्यांच्या पचरहारािा मागय केवळ कल्पनेने चमळणार 
नाही, हेही आढळून येईल. परंत  आपल्या सवय वृत्तींिा जास्तीत जास्त समनवय ज्यात घडेल त्यािे 
आग्रहपूवयक आिरण करयायािे ठरचवले, तर ज्या कल्पना प्रत्यक्षचवरोधी आचण सत्यरचहत असतील त्यािंा 
आपोआपि चवलय झालेला आढळेल. त्याम ळे आपली जीवनश्रिा वाढून अचधक योग्य समनवय 
उिलयायािी लायकी आपणात येईल. पचरक्स्थती ही जड नसून अनेक भतूकालीन घटनािें कल्पनासामर्थयय 
आचण कतृयत्व चतच्यात सामावलेले असते. आपल्या कल्पना सामर्थयाने आचण कतृयत्वाने आपण चतला धक्का 
चदल्याने चतच्यात अनेक बनाव उत्पन्न होयायािी लायकी चदसू लागते. आपली कल्पना चजतकी श ि आचण 
तीव्र होत जाईल चततक्या अंशाने आपले कतृयत्व प्रभावी होते व त्याम ळे पचरक्स्थतीत बदल घडत जातो. 
मानवी मनःशक्ती आचण नैसर्षगक पचरक्स्थती याचं्या या परस्परसंघषामध्ये जीवनातील ध्येय कल्पना 
मूतयस्वन प धारण कन  लागतात, व जीवनाच्या दशयनािा प्रत्यक्ष लाभ होत गेल्याने जीवनसाफल्यािी प्रतीती 
होत जाते. अध्यात्मवादी सतं ध्येयवादी समाजस िा एक आचण प्रातय भावान् कलोपासक या सवांच्या 
आय ष्ट्यात जीवनसाफल्याच्या अन भतूी दाखला सापडतो. कल्पनाहीन कमयठाला, कहींहीन कल्पना 
वाद्याला जीवनहीन कलावतंाला जीवनािे वैफल्य भासत असते; आचण आपल्या आय ष्ट्यािा भेस रपणा 
प्रामाचणकपणे उघड करयायास तो धजत नसल्याम ळे तो खो्ा कल्पनािंी अफू खाऊन आपल्या 
जीवनवैफल्यािे तीव्र द ःख क्षणभर चवसरतो. प्रत्यक्ष जीवनात अपेशी झाल्या कारणाने जीवनाच्या 
ध्येयावरील त्यािी श्रिाि नाहीशी झालेली असते. त्याम ळे जीवनाच्या प्रत्यक्ष प्रशनानंा डावलून तो केवळ 
कल्पनेच्या अथवा बाह् कसरतीच्या आहारी जातो. जीवन वैफल्यािा अन भव आल्यावर मदयपणाने 
जीवनािा त्याग करयायािे सामर्थयय त्याला असत नाही, आचण प्रत्यक्ष कतृयत्वाच्या भमूीवर आपल्या कल्पनािें 
मनोरे उभारयायािी त्याला शक्ती नसल्याने तो केवळ अतंराळाति आपले स्वगय बसव ूलागतो. पण ही विंना 
आहे. प रुषाथी साधकाने या विंनेपासून सावध राचहले पाचहजे. 

 
मानवी मोठेपणा द्रष्टेपणात असतो हे जर खरे असेल, तर आपल्या मानचसक सृष्टीत उत्पन्न होऊन 

प ंडावा करणाऱ्या अनेक भ्रामक वृत्तींना आपण ब चि चकरणाखंाली भाजून काढले पाचहजे. कतृयत्वातून उत्पन्न 
झालेल्या कल्पनेने ज्याप्रमाणे मानवीजीवन सफल होते, त्यािप्रमाणे कतृयत्वशूनय कल्पनेने मानवीजीवन 
चवफल होते हेही ध्यानात धचरले पाचहजे. सत्यचनष्ठा प्रखर असेल तर असल्या भ्रामक कल्पनािंा चनरास 
झाल्याचशवाय राहणार नाही. परंत  मन ष्ट्यािा स्वभावि कल्पना चनमाण करयायािा असल्याम ळे खऱ्या 
कल्पनापं्रमाणे खो्ा कल्पनाही त्याच्या मनात उत्पन्न होत राहतात. खऱ्या-खो्ािा चनणयय करयायािे 
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म ख्य साधन जे प्रत्यक्ष आिरण ते एकदा वैफल्यवादाने चशचथल झाले ्हणजे कल्पनािंा काला होतो; आचण 
मन ष्ट्यािा श्रयेोमागय पूणयपणे रुि होऊन तो आपल्याि असत्य कल्पनात मन न जातो.  

 
इचतहास आपणाला अशी साक्ष देत आहे की जीवनाच्या प्रत्यक्ष के्षत्रात श्रेिेने प्रयोग करणाऱ्या 

अनेक साधकानंा साफल्य चमळालेले आहे. श िब िीने स िचवलेल्या जीवनध्येयािा पाठलाग करणाऱ्या 
प रुषाला अश्रिेिी बाधा कधी झाली नाही. अशा प्रयत्नाचं्या माचलकानंी जीवनािा इचतहास नटलेला आहे. 
याच्या उलट, सत्य पाहयायािे सामर्थयय कमी झाल्याम ळे जीवनािा त्याग कन न, कल्पनेच्या आहारी गेल्याने 
जड बनून गेलेल्या संप्रदायानंी जीवनािा गं्रथ जागोजाग डागळलेलाही आहे.  

 
जीवनािा असा एक चसिानत समजयायास हरकत नाही की अत्यंत सत्यचनष्ठेने आपण आपल्या 

अंतरीिी स्फ रणे जर तपस्यापूवयक श्रवण केली आचण श्रिेने त्याचं्या चसितेसाठी आपण साधना कन  
लागलो, तर या साधनेति आपल्या स्फ रणािी अश ि न पे नाहीशी होऊन त्यािें श ि स्वन प प्रकट होऊ 
लागते. अंतरीिी हाक न लाजता, न चभता ऐकणाऱ्या हृदयदेवाच्या पूजनात आपले सवयस्व अपयणाऱ्या 
भक्ताला जीवनाने दगा चदल्यािा दाखला अद्यापी उपलब्ध नाही. जीवनाशी जर आपण प्रतारणा करणार 
नाही तर जीवन आपणाशी कधीि प्रतारणा करणार नाही. केवळ ब िीने, केवळ भावनेने अथवा केवळ 
शरीराने नव्हे तर कायावािामने कन न आपण जीवनािा शोध िालचवला तर तो सफल होईलि होईल.  

 
जीवनात जी सत्यािी, सौंदयािी, साध त्वािी मंगल दशयने प्रचतभेच्या दृष्टीप ढे िमकतात त्याचं्या 

चसिीिी साधना मन ष्ट्याने अचवरत िालचवली पाचहजे. प्रचतमेच्या दृष्टीला चदसणारी ही मागंल्यािी स्वप्ने 
प्रत्यक्ष सृष्टीत मूर्षतमतं करयायािी नमाला उमेद वाटावी, ब िीने त्याचं्या साधनािंी चसिता करावी आचण 
शरीराने त्याचं्या चनर्षमतीसाठी चझजाव े असा जर जीवनयोग अखंड िालेल, तर वैफल्यािा चवषारी वाय ू
जीवनाला कधीि बाधणार नाही. धमय, अध्यात्म, कला यािंी ध्येये मानवी जीवनािी सफलता कशात आहे हे 
स िवीत आहेत. तथाचप जीवनाच्या चजवतं स्पशाला पारखी झाली असता हीि ध्येये मनाला मूढ बनचवयायास 
आचण प रुषाथापासून पराङ म ख करयायास कारण होतात, हे चवसन न िालणार नाही. चजवतं असता 
चजतकी तारक, चततकीि जड झाल्याने ती जीवनाला मारक होतात. मग मोठा अटर ाहास करत त्याचं्या 
जोखंडाखालून मानवी मनािी म क्तता करयायािे कायय कराव ेलागते.  

 
जीवनाच्या उदात्त ध्येयािंा प्रत्यक्ष आचवभाव करयायासाठी मानवािा िाललेला प्रयत्न मधूनमधून 

चवफल झाल्यासारखा वाटतो आचण वैफल्याच्या जाचणवनेे त्याला ग्रासल्याम ळे अश्रि आचण अन त्साह होतो. 
इतकेि नव्हे तर आपल्या दौबयल्याच्या जाचणवनेे लाचज्जन न होता जीवनाचवषयीिी तकय टी, उपहासी आचण 
श्रिेिी व प्रयत्नवादािी रवानी करयायात भषूण मानयायािी वृत्ती प्रचतचष्ठतपणा चमळव ूलागते. आपल्यापेक्षाही 
टवाळखोर अश्रिेने जीवनािा चवकास अचधक रुि होत असल्याम ळे चतिा प्रचतकार अचतशय नेटाने करणे 
अवशय आहे.  

 
सृष्टीति सत्यय ग चनमाण करयायािी कहमत देणाऱ्या कवींच्या कल्पनेबद्दल समाज त्यािा नेहमी 

ऋणी राहील. परंत  सत्यय गाच्या चनर्षमतीिे प्रयत्न सोडून केवळ काल्पचनक स्वगातील स खोपभोगाचंवषयी 
लोल पतेने लाळ घेटणारा जीव हा उपहासस्पदि माचनला पाचहजे. िात वययायय, आश्रमव्यवस्था इत्यादी 
साधनािंा जीवनाच्या प्रत्यक्ष के्षत्रात जेव्हा चविार व आिार िालू होता, अथय-कामािंी प्रत्यक्ष योजना करीत 
असता ज्या धमय-मोक्षाचं्या कल्पना वापरल्या जात होत्या त्यानंी जीवनाला समृि केले, स -संस्कृत केले, 
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यात शकंा नाही. परंत  प्रत्यक्ष क्स्थतीशी स्पशय न ठेचवता केवळ शब्दचवलास िालू झाल्याने त्या सवय 
ध्येयकल्पनातंील सत्यत्व नाहीसे झाले; आचण पृर्थवीिा आधार स टल्याने स्वगािी प्रचतष्ठाि नष्ट झाली. 
स्वगािे स्वप्न प्रत्यक्ष जीवनात पहावयास चमळाले पाचहजे. चनराश जीवनाच्या भकास हृदयात पसरलेली 
स्वगािी कल्पना ्हणजे एक भेसूर थटर ा आहे. परमेश्वरािे अक्स्तत्व जर पृर्थवीवर प्रकट होऊ शकले नाही, 
त्यािी दया वा त्यािे पे्रम हे जर जीवनातील नैघृयाय आचण वैष्य दूर करयायास समथय झाले नाही तर अशा 
केवळ परमेश्वरािा पृर्थवीशी संसगय टाळणाऱ्या परमेश्वरािा, जीवनाला काय उपयोग? जीवनाच्या बाजारात 
जी वटचवता येणार नाही अशी श्रिेिी नऊ लाखािंी ह ंडी झाली तरी ती कवडी ककमतीिीि नव्हे काय? 
आज असा अन भव येत आहे की, जीवनािे प्रशन सोडचवयायािी धमक जर धमात नसेल तर जीवन अशा 
धमािी प्रचतष्ठा िालचवयायास तयार नाही, केवळ कल्पनाचवलासात आपल्या द ःखािें पचरमाजयन करा असाि 
धमािा अथय असेल, तर धमय हे एक भोळ्या लोकांना भक्षण करयायाकचरता भाम्ानंी उभारलेले मोठे 
थोताडं आहे. धमाने जीवनािे द ःख दूर करयायास आपल्या मानवी श्रेष्ठपणातून खाली उतरले पाचहजे; 
नाहीतर आपल्या पोकळ पाचंडत्याने चवटलेल्या जीवनाप ढे माघार घेतली पाचहजे. धमाने कमाला वळण तरी 
लाचवले पाचहजे, नाहीतर आपण स्वःति जीवनातून चनघनू गेले पाचहजे.  

 
आजपयंत जीवध्येये जीवनात चसि करयायािे अनेक प्रयत्न झाले. जीवन आहे तोपयंत प्रयत्न 

िालचवलाि पाचहजे. पण या जीवनानंदाला पारखे झालेले प्रयत्नाला कंटाळून केवळ ध्येयात रमयायािेि 
तत्त्वज्ञाान सागंू लागले आहेत ! संसार चमर्थया आहे, प्रयत्न चवफल आहे, कमय हे केवळ द ःखमूल आहे, अशा 
वृत्तीने आपल्याि कल्पनाब्रह्मात रममाण होयायात कृताथयता मानणारे प्रामाचणक नाहीत आचण प रुषाथीही 
नाहीत. चमर्थयावाद ज्याला पटला त्याच्या आय ष्ट्यातील उत्साह नष्ट होतो खरा, परंत  जीवनाशा नष्ट न 
झाल्याम ळे तो आपल्या जीवनािा धमय सोडून केवळ अधमाने कपडपोषण करतो. देहािी आसक्ती न 
स टल्याम ळे त्यािी देहकाये होति राहतात; तथापी देहचवषयक जबाबदाऱ्या न मानयायािे तत्त्वज्ञाान त्याने 
बनचवले असल्याम ळे त्यािी जीवनचवषयक कतयव्ये मात्र नष्ट होतात. कल्पनाब्रह्माच्या नादी लागनू 
सामाचजक सत्कमािा त्याग करणारे हे दाचंभक वदेानती आपल्या पोटासाठी वाटेल त्या अधमयकमािा 
अंगीकार कन  शकतात. व आपल्या कमािी नैचतक जबाबदारी घेयायािी त्यानंा गरज वाटत नाही. आपल्या 
बऱ्यावाईट कमांिा आपल्या कल्पना ब्रह्माला लेप लागत नाही तोपयंत आपल्या मोक्षक्स्थतीला बाध येत 
नाही असे मानून जीवनकमाचवषयी ते चनःशकं होतात. या भ्रम-ब्रह्मवादी वदेानत्यानंा मोक्ष चमळतो की नाही 
यािे आपल्याशी गमक नसले, तरी हे लोक जीवनातील स खे अपेक्षूनही जीवनािे देणे देत नसल्याम ळे 
जीवनाशी प्रामाचणक राहत नाहीत एवढे चनचश्चत ्हणता येईल. प्रामाचणकपणा न पाळणारा कोणताही मन ष्ट्य 
प रुषाथी ्हणचवयायाला लायक नाही. शकंरािायांिा अदै्वतचसिानत हा जीवनात अन भचवयायासाठी होता. 
प्रदीघय साधनेने कमाति म क्ती चमळचवयायािा त्यािंा चदव्य संदेश कालातंराने लोपून त्याचं्या उज्ज्वल 
संनयासधमािे हसे झाले. ज्ञाानेशाचद संतािंा भागवत धमािा पे्रमसंदेश जगाला आनंदाने आवार 
बनचवयायाच्या महनीय आकाकें्षने प्रवृत्त झाला; पण त्याचं्या अन यायात जीवनािे प्रशन वीरवृत्तीने 
सोडचवयायािी धमक न राहता टाळक टेपणाने त्या प्रशनापंासून पळयायािी वृत्ती चशिक राचहली. रामकथा 
ब्रह्माडं भेदून पलैाड नेयायाच्या आशावादाने झालेल्या समथांच्या अन यायानंी झोळी घालून पोट भरयायािा 
लाचजरवाणा संप्रदाय चनमाण केला. ही आपल्या नचजकिी दृशये आपल्याि इचतहासातील ही चिते्र पाचहली 
्हणजे जीवनािा स्पशय स टलेल्या कल्पनेिी कशी राख होऊन जाते ते चदसून येईल. 

 
हा धार्षमक ध्येयवाद जीवनािे प्रशन सोडचवयायास असमथय झाला असे पाहून एकोचणसाव्या शतकात 

समाचजक आचण राजकीय ध्येयवाद चनमाण झाला. पाश्चात्याचं्या ध्येयवादातील कल्पनेने मोचहम होऊन 
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काहीशा स्वतंत्रपणे, तर काही अशी आपल्या परंपरेशी ज ळेल अशा रीतीने चकत्येक स धारक आचण देशभक्त 
यानंी आपल्या समाजात नवीन ध्येये पेचरली. समता आचण स्वातंत्र्य, ब चिवाद आचण कमययोग याचं्या 
जोपासनेखाली नव्या उत्साहाने आचण श्रिेने समाजातील प रुषाथी लोक साधना कन  लागले. मोठी आशा 
वाटली की हा सामाचजक व राजकीय ध्येयवाद तरी यशस्वी होईल, पण आज पन्नास वषांच्या प्रयत्नानंंतर 
असे आढळून येत आहे की, महाराष्ट्रात या सामाचजक ध्येयवादातील लोकही नामस्मरणीय टाळक टे आचण 
संनयासी याचं्या माचलकेत येऊन बसत आहेत; आचण भारतीय स्वातंत्र्याच्या ध्येयवादाने पे्रचरत झालेल्या 
चकत्येक प रुषािंी यात्रा संशयवादाच्या कमयभमूीत खित िालली आहे. केवळ ध्येयवादाच्या जपाने ध्येयवाद 
चसि होत नाही. जीवनाच्या के्षत्रात तो आिरयायािा प्रामाचणक प्रयत्न िालला पाचहजे. 

 
हा प्रयत्न क्लेशािा असल्याम ळे ध्येयचसिीपयंत दम धरयायािी पात्रता ज्याचं्यातं नाही त्यांनी 

प्रामाचणकपणे आपले दौबयल्य जाहीर कराव े ्हणजे जीवनािा प्रवाह चनष्ट्कारण अडचवला जाणार नाही. 
ज्यानंा स्वातंत्र्य अव्यवहायय वाटते, त्यानंी तसे उघड सागंाव,े परंत  आपल्या हृदयातील स्वातंत्र्यािी ज्योत 
मालचवल्यानंतरही त्यानंी समाजाला खो्ा मागांवर नेयायािे अप्रामाचणक प्रयत्न कन  नयेत. चशक्षण, 
समता, ब चिवाद हे प्रयत्न अशा सीमेवर आले आहेत की, सामाचजक जीवनािा आमूलाग्र चविार कन न 
अत्यंत स्वाथयत्यागाने मलूग्राही फरक कराव ेलागतील. 

 
राजकीय स्वातंत्र्याचशवाय भारतीय जीवन अथयपूणय, उद्योगमग्न, उत्साहय क्त होणार नाही. 

स्वातंत्र्य हाि धमय, स्वातंत्र्य हाि उद्योग आचण स्वातंत्र्य हेि स ख, असे सागंणाऱ्यानंी स्वातंत्र्यापूवी धमािी 
कास धरा, स्वातंत्र्यासाठी श्रीमंत होयायािा उद्योग करा, स्वातंत्र्यासाठी आपले भारतीयत्व सोडून जातीयत्व 
स्वीकारा, राष्ट्राचभमान टाकून प्रातंाचभमान बाळगा असल्या प्रगतीचवरोधी ख ळिट कल्पनािंा प रस्कार 
करयायाने या ध्येयवादी संप्रदायािा नाश होत आहे. स्वातंत्र्यध्येय सत्य असून त्यािा प रस्कार जर होत 
नसेल तर आपले नैराशय उघड कबूल करणे िागंले. आपल्या अंगातील पराक्रमािी रग कमी झाल्यानंतर 
जीवनातील प्रयोगाला आपल्या जीणयत्वाने अडकवनू ठेवयायािे पातक तरी माणसाने कन  नये. आपल्या 
हृदयातील सत्यदेवाला स्मन न आपला पराभव कबलू करावा. जर ध्येये बरोबर असतील तर नवीन 
सामर्थययवान प्रयोगकते प ढे येतील. चनदान आपली जीवनावरील श्रिा तरी मलीन होऊ देता कामा नये. 
पराभवापेक्षा विंना वाईट आहे. आत्मविंना ही मन ष्ट्यब िीला इतकी सहज आहे की, तीव्र सत्यचनष्ठ प रुषि 
ती टाळू शकेल. महाराष्ट्रातील धमयध्येयवाद तर बह तेक मृति झाला आहे; परंत  समाज ध्येयवादही 
विंनेच्या भोवऱ्यात सापडून चवनाशाच्या मागाकडे िालला आहे.  

 
जीवनसाफल्याच्या मागावर क्लेशािें डोंगर पाहून हताश होत िाललेले महाराष्ट्रीय स चशचक्षतािें 

द बळे मन कलेच्या चवलासात जीवनवैफल्य चवसरयायािा प्रयत्न करीत आहे. जीवनािे प्रशन सोडचवयायािी 
ब िीिी तयारी नाही आचण हे सरळपणाने कबलू करयायािे मनोधैयय नाही अशा मंडळींनी काल्पचनक सृष्टीच्या 
चनर्षमतीत आनंद मानावा हे चवषादकारक आहे. याम ळे कलेिी झपा्ाने अवनती होत आहे. जीवनाच्या 
गूढ आकाकं्षािें दशयन कन न देयायासाठी कलेिा जनम आहे. कलेने जीवन कृताथय झाले पाचहजे. परंत  
जीवनािा स्पशय स टल्याम ळे कलेमध्ये ताजेपणा चदसेनासा झाला असून केवळ कृचत्रम तंत्रािा चवलास 
माजत आहे. जीवनािी द ःखे चवसरयायािी प्रचतचष्ठतपणाला शोभणारी एक वारुणी असे कलेिे स्वन प 
झाल्याम ळे महाराष्ट्रातील हताश हृदये चतिा आश्रय कन न अचधकि हताश होत आहेत!  
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धमािा स्वगय, समाजवादािे स्वातंत्र्य आचण कलेिा आनंद काल्पचनक असता कामा नयेत. ती 
प्रत्यक्षात अन भचवयायास चमळाली पाचहजेत. जीवनातून जेव्हा ह्ा गोष्टी उत्पन्न होतील तेव्हा या सवांिे 
स्वन प चनराळे होईल. कलाकार जर पैशासाठी कलेिा व्यचभिार करणार नाही, आपल्या हृदयािी 
तळमळ, आपल्या आत््यािी आतयता कलेतून प्रकट करयायाइतका तो सत्यचनष्ठ बनेल, तर आजच्या 
आपल्या वामयमयािे स्वन प एकदम बदलून जाईल. जीवनातील द ःखानंा वामयमयात वािा फ टेल, 
जीवनाच्या आशानंा वामयमयात वाव चमळेल, आचण सत्यचनष्ठेने वर्षणलेली क्स्थती जीवनािा भेद कन न 
प्रयत्नानंा उनम ख केल्याखेरीज राहणार नाही. आज कलावतं कलेशी चनष्ठा बाळगत नाहीत. त्याम ळे कलेिे 
शारदेिे चदव्य स्वन प नष्ट होऊन ती चवलासी लोकािंी केवळ नतयकी बनली आहे. कला ही देवता आहे, 
यािी स्मतृी कलाकारानंा न राचहल्याम ळे चतने केव्हाि ह्ा फसवचेगरीतून आपले अगं काढून घेतले आहे. 
चतच्या भ्रमात्मक मोचहनीवरि रचसक (?)डोलत आहेत. जीवनाशी सत्यचनष्ठ राहणारे तपस्वी कलावतं 
उत्पन्न होईपयंत चतिे खरे स्वन प प नः प्रकट होणार नाही. 

 
जीवनाच्या अशा भेसूर पचरक्स्थतीत सापडलेल्या आपल्या तरुण याचत्रकािे चित्त भाबंावनू गेले 

आहे. धमय आळशी झालेला, कला चवलासी बनलेली आचण सामाचजक ध्येयवादी केवळ विंक व मागय रोधून 
बसलेले, अशी ही क्स्थती पाहून तरुणािा चववके स टत िालला आहे; आचण तो चदङ मूढ होऊन क्रातंीिी-
सवांगीण क्रातंीिी-त्वषेाने आरोळी ठोकून आपल्या जीवािे वैफल्य जाहीर करीत आहे ! धमयकल्पना; 
नीचतकल्पना, समाजकल्पना यानंी जीवन केवळ जखडून गेल्याम ळे या अनेक शास्त्रीय बंधनािंी त्याला िीड 
येत आहे; आचण आपल्या जीवनाला अडचवणाऱ्या या सगळ्या पचरक्स्थतीप ढे तो आपल्या सवय कोमल 
भावनािंा बळी देऊन समाजािा पायाि उखडून टाकयायाच्या उद्योगाला लागला आहे ! ‘क्य चनझम्’, 
‘टेरॉचरझम्’, ‘नवनीचतवाद’ ही त्यािी आजिी स्वन पे असून जीवनाशी असत्यचनष्ठ ठरलेल्या सवय पूवयजाचं्या 
चवरुि त्यािा हा आक्रोश आहे.  

 
याने तरी आपणास जीवनातील प्रयोग महत्त्वािे आहेत यािी स्मृती होऊ शकेल काय? याने तरी 

आपल्या शाक्ब्दक व काल्पचनक स्वगातून खाली पार्षथव भमूीवर उभे राहयायािी आपल्या धमाला इच्छा 
होईल काय? जीवनािे प्रशन ज्या ध्येयवादाने स टत नाहीत तो ध्येयवाद एरव्ही चकतीही िागंला भासला 
तरी जीवनात त्याला तडाखा बसल्याखेरीज राहील काय? कमयठपणाच्या पोटी पाखंडािा जनम होतो, 
यािी जाणीव बाळगून शब्दशूर ध्येयवादी आपले अंग झाडून स्वाथयत्यागाला चसि होतील काय? कोणी 
चसि होवो न होवो, चनदान जीवनावर श्रिा बाळगणारा सत्याग्रही तरी स्वतःप रती जीवनािी हाक 
ऐचकल्याचशवाय राहणार नाही. त्याच्याप रते तरी जीवन सफल होईल ! 

 
१९३५ 
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३ 

ध्येयवादी जीवन 
 
परंपरागत अध्यात्मवादी चविारपितीचवरुि हिी ब चिवादािे बंड उभारयायात येत आहे. ताचत्त्वक, 

सामाचजक राजकीय, वामयमयीन इ. जीवनाच्या सवयि के्षत्रातं या दं्वद्वािा ध माकूळ िालला आहे. वस्त तः हा 
चवरोध असयायािे कारण नाही. मन ष्ट्य आपल्या जीवनात अंतरीच्या पे्ररणेम ळे चवचवध ध्येये चनमीत असतो, 
आचण सवय बाह् सृष्टीिा चवचनयोग ह्ा ध्येयाचं्या सफलतेसाठी करीत असतो. पे्ररणा ब चिचनर्षमत ्हणता 
येणार नाहीत. त्यािें स्वन प केवळ भौचतक आहे असेही ्हणता येणार नाही. या अंचतम पे्ररणा अचतभौचतक, 
अचतबौचिक असल्याम ळे ब िीला त्यािेंवर क रघोडी करता येत नाही. त्या पे्ररणािें स्वन प समजून घेऊन 
त्याचं्या चसिीसाठी साधनािंी चनर्षमती करणे इतकेि ब िीिे के्षत्र आहे. या पे्ररणा हेि मानवी आत््यािे स्थान 
असल्याम ळे त्यािंा त्याग करयायािे सामर्थयय मन ष्ट्यातं असणे शक्य नाही. खरोखर पाहता आजिे ब चिवादािे 
बंड आता साचंगतलेल्या श ि आत्मवादाचवरुि नाही. आपल्या परंपरेत चविारदोष, मृत न ढी, भ्रामक 
कल्पना यािंी अडगळ माजल्याने समाजजीवन रुग्ण आचण क्षीण होऊन त्यािा चवकास थाबंला आहे. 
त्याच्या चवरुि नवचविारािें य ि िालू झाले आहे. या य िाम ळे समाजािी हानी न होता त्यािा मोठा 
फायदाि होणार आहे.  

 
केवळ तार्षकक ध्येयवाद आचण ध्येयवादी जीवन यातं मी महत्त्वािा भेद मानतो. अधयसत्याच्या 

पायावर उभारलेला तकय वाद चकतीही जोरािी गजयना करीत राचहला तरी त्याला जीवनाच्या प्रवाहात 
कोलमडून पडाव ेलागते. जीवनाच्या सवय के्षत्रातंील सवय नयाय्य आकाकं्षािा संग्रह कन न होणारा ध्येयवाद 
कधी चवफल होत नाही. प्रत्यक्ष प्रयोगाने यातील लपून राचहलेले दोष उघडे होतात. याम ळे प्रयोगाच्या 
प्रगतीबरोबर ध्येयवादािी चनदोषता वाढत जाते. याम ळे केवळ तकय वादाला जीवनात स्थान नाही. त्यािी 
भीतीही बाळगयायािे कारण नाही.  

 
अध्यात्म, नीती, कला, शास्त्र, आचण भतूसेवा ही मानव्यािी महान ध्येये आहेत. या ध्येयािी साधना 

जीवनािे दृष्टीनेि िालू राचहली पाचहजे. यातील कोणतेही ध्येय जेवढ्या अंशाने जीवनािा स्पशय अस्पृशय 
मानील तेवढ्या अंशाने ते एकागंी, असत्य व जड होत जाईल. एका तत्त्ववते्त्याने ्हटल्याप्रमाणे –‘man is 
the meeting point of all the aspects of reality’ मानवामध्ये सद्वस्तूिे सारे अंश एकचत्रत झाले आहेत. 
शरीर, मन, ब िी, आत्मा या सवय अंशाना सामावनू घेयायािे काम ध्येयाने करावयािे असते. यालाि ‘सत्य’ 
असे ्हणतात. 

 
सत्याच्या सवय अंगािंी जोपासना करणारा ‘पूणययोग’ हाि जीवनािा खरा ध्येयवाद होय. या 

पूणययोगाच्या आिरणासाठी समाजातील सवय व्यक्तींना लायक बनचवणे हा सवय सामाचजक संस्थािंा उदे्दश 
असला पाचहजे. ही दृष्टी स टली ्हणजे जड संप्रदाय, खोटी ध्येये, दाचंभक आिरण इ. सवय घाणेरड्या गोष्टी 
पसरतात. या सवांिा प्रचतकार करयायासाठी ध्येयवाद प रुषािंी समाजाला नेहमी गरज असते. बदलत्या 
पचरक्स्थतीम ळे गताथय झालेली चविारपिती चनरुपयोगी ठरलेल्या सामाचजक संस्था आचण अप री झालेली 
नीचतबधंने या सवात कालान न प योग्य ते बदल घडव ूआणयायािे कायय या प रुषानंा करावयािे असते. 
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आज समाजातील पिती आमूलाग्र बदलत िालल्याम ळे परंपरागत सवय सामाचजक ससं्था 
कोसळून पडत आहेत. चकत्येक कल्पनािें कपटे उडत आहेत. समाजातील व्यक्तीच्या नयाय्य आकाकं्षानंा 
वाव चमळेनासा झाला आहे. चवषमतेिी बधंने असह् वाटू लागली आहेत. अशावळेी या सवय जीवनाच्या 
हाकाकंडे द लयक्ष कन न केवळ मूढपणाने ज नयािी गाणी गाईल्याने या मरणाऱ्या गोष्टी वािणार नाहीत. 
आपल्या जीवनातील ही सारी मढी आपण जाळून टाकयायास चसि झाले पाचहजे. धमाने केवळ पारमार्षथक 
मोक्षािा जप न कचरता ऐचहक साधना चसि करयायास साह् चदले पाचहजे. कलेने केवळ रसचवलासात ब डून 
न जाता जीवनाच्या प्रशनािंी यथाक्स्थत ििा कन न समाजमन बोधय क्त आचण प्रयत्नप्रवण केले पाचहजे. 
नीतीने केवळ आदशय आिरणािा उच्चार करीत न बसता व्यक्तीमध्ये साध जीवनािी भक्ती उत्पन्न होईल 
अशी समाजरिना करयायात प ढाकार घेतला पाचहजे. शास्त्राने केवळ भौचतक सशंोधनात न ग रफटता 
आपल्या ज्ञाानाच्या जोरावर समाजातील घाणीिा संहार करयायाकडे लक्ष पोहोिचवले पाचहजे. भतूसेवा ही 
एक भावनामय वस्तू न बनचवता शास्त्रीय रीतीने समाजधारणा घडवनू आणयायािी चतने इच्छा बाळगली 
पाचहजे. असे होईल तर ध्येयवादाचवरुि येणारे सवय आके्षप आपोआप बंद होतील. 

 
ध्येयवादाने मन ष्ट्यजीवन केवळ यंत्रमय बनते असा एक आध चनक मानसशास्त्रािंा आके्षप ऐकू येतो. 

कृचत्रम ध्येयवादाचवरुि हा आके्षप अवशय घेता येईल. तथाचप जीवनाशी समरस झालेल्या अखंड प्रयत्नशील 
प रुषाने आपल्या अंतरातील ध्वनी आपल्या ब चिवादाने पारखून घेतल्यानंतर चनमाण होणाऱ्या 
ध्येयवादाचवरुि तो लागू पडणार नाही. 

 
ध्येयवादी प रुष आपल्या उपदेशाने जीवनात ‘मूल्ये’ चनमाण करतात; आचण त्यानंा प्रचतष्ठा 

चमळाल्याम ळे अनेक व्यक्तींच्या आय ष्ट्यावंर जाणत अजाणत त्या मूल्याचं्या बाबतीत जबरदस्ती होते. आचण 
त्याम ळे त्यािंा चवकास न होता त्यानंा जडता प्राप्त होते. असाही एक महत्त्वािा आके्षप ऐकू येतो. प्रत्येक 
मन ष्ट्याने आपली मयादा पाहून आपले जीवनध्येय ठरवले ्हणजे वरील अडिण येणार नाही. या बाबतीत 
सत्यचनष्ठा हीि श्रेष्ठ नीचतमत्ता मानली पाचहजे. आपल्याला ज्या ध्येयािंी हाक ऐकू येत नाही. ज्यासाठी 
आपणाला तळमळ वाटत नाही. असल्या गोष्टींिा लौचकक प्रचतष्ठेसाठी स्वीकार करणे हे मोठे दंभ आहे. 
दंभाने जीवनािा नाश होतो. आपल्या वृत्तीला रुिेल अशा ध्येयाने स्वल्प आिरणही आपल्या चवकासाला 
कारण होते. ही ‘सत्यचनष्ठा’ आपल्या समाजात खूप प्रज्वचलत केली पाचहजे. या बरोबरि ध्येयवादी प रुषानंी 
समाजाप ढे ध्येय ठेवीत असता हेकाड आग्रह िालव ू नये. प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या शक्तीप्रमाणे त्या 
ध्येयािंा स्वीकार करयायास सागंाव.े ही अकहसावृत्ती सवय ध्येयवाद्याचं्या जीवनात भन न गेली पाचहजे. 
नाहीतर सामाचजक चवकासाला मोठा अंतराय उत्पन्न होईल. 

 
शवेटिा आके्षप व्यवहारवाद्यािंा. ध्येयवादाच्या मागे हा ब्रह्मराक्षस सदािा लागलाि आहे. ध्येये 

कोठलीही असोत त्याचं्यामागे जायायात अथय नाही आपला चनत्यािा व्यवहार नीट िालला ्हणजे झाले. 
अव्यवहायय ध्येयाचं्या नादी लागनू आपला स खािा ससंार का चबघडवावा? आपली पामरवृत्ती प ष्ट्कळि 
चठकाणी आढळते. परंत  आपण ध्येयवादामागे गेलो नाही. तरी ध्येयवाद्यानंा कनदू नये ही वृत्ती तरी त्याचं्यात 
असते. मात्र काही आके्षपकािंी मजल याच्याही प ढे जाते. ध्येयवाद सामानयतः कठीण, त्यासाठी त्याग 
करावा लागतो. तेव्हा त्याग टाळावयािा तर ध्येयवादािीि कनदा करावी अशी ह्ािंी वृत्ती असते. असले 
लोक अत्यंत क्ष द्रब िीिे आचण समाजािे चहतशत्रू मानले पाचहजेत. ध्येयवाद चकतीही कठीण असला तथाचप 
त्याच्या साधनेति ध्येयाथी प रुषानंा मोठा उत्साह लाभतो. व्यावहाचरक स्वाथय आचण तात्प रते स ख यापेक्षा 
ध्येयदशयनाने त्यानंा अचधक आनंद होतो. आपल्या अंतःकरणातील श्रिेच्या जोरावर ते समाजातील दोषािंी 
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धार बोथट करतात तात्काचलकापेक्षा चिरकाचलका ्हणून काही आहे अशी प्रिीती समाजाला ते आणनू 
देतात. दे्वषापेक्षा पे्रम, संशयापेक्षा चवश्वास, कहसेपेक्षा अकहसा यानीि मानवी जीवन अचधक स खी आचण संपन्न 
होईल अशी आपल्या त्यागपूणय जीवनाने समाजाला चशकवण देतात. असल्या ध्येयाथी महात््याचं्या 
तपस्येनेि चवश्वािे धारण होते. अव्यवहायय वाटणाऱ्या अनेक गोष्टी त्यानंीि व्यवहायय कन न दाखचवल्या 
आहेत. नवीन प्रयत्नाला लागणारा उत्साह व उच्च जीवनाला आवशयक असणारी श्रिा या गोष्टींिा प रवठा 
याि तेजस्वी प रुषाकंडून होतो. समाजातील मागंल्य वाढचवयायािे कायय हेि करतात आचण ्हणनूि 
सामानय जनता याचं्याकडे आशचे्या नजरेने पाहत असते. 
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४ 

व्यासाचा आक्रोश 
 

“उध्वयबाह र्षवरौ्येष न ि कचश्चच्छृणोचत माम् । 
धमादथयश्च कामश्च स धमयः कीं न सेव्यते ॥” 

महाभारत 
 
समाजाच्या प्रारंभापासून आदशयभतू समाजािी रिना कोणत्या प्रकारे करता येईल यािी स्वप्ने 

समाजातील प्रचतभावतं प रुषानंा सतत पडत आलेली आहेत. कवींनी आदशािी चिते्र रेखाटली. 
स धारकानंी आदशाकडे नेणारे आिार दाखचवले. वीरानंी आदशाच्या मतूयतेसाठी आपल्या प्राणािेही 
बचलदान केले. तथाचप आदशय अद्याचप प्रत्यक्षापासून अचतशय दूरि-कल्पनेच्या अतंराळाति राचहले आहेत. 

 
भारतीय संस्कृतीतील रामायण व महाभारत या प्रम ख आषय काव्यातं जीवनािे दोन आदशय 

दाखचवलेले आहेत. व्यक्क्तशः आदशय मानव चिचत्रत करयायासाठी रामायणात वाक्ल्मकीिी प्रचतभा खिी 
पडलेली आहे. आचण महाभारतात आपले ब चिसवयस्व विेून व्यासानंी जीवनािा सामाचजक आदशय उभा 
केला आहे. वस्त तः या दोनही आदशांिा परस्पर दृढ संबधं आहे. कारण आदशयभतू समाजाच्या चनर्षमतीसाठी 
जरी असामानय व्यक्तीिी आवशयकता असली तरी आदशयसमाजाति आदशयमानवही चनमाण होणे शक्य 
आहे. याम ळे समाजािे सवय व्यवहार आदशयजीवन चनमाण करयायाच्या दृष्टीने कसे िालवाव ेयािी ्हणजे 
आदशाच्या व्यावहाचरक साधनेिीि म ख्य गरज आहे. 

 
व्यवहारातील चनत्यािे व महत्त्वािे प्रशन ्हणजे अथय व काम हेि होत. मानवी जीवनाच्या पूणयतेला 

भारतीय ऋषींनी ‘मोक्ष’ असा शब्द वापरलेला आहे. जीवनािे प्रत्यक्ष स्वन प अथयकाममय असून त्यािे परोक्ष 
मोक्षमय-आनंदमय आहे. जीवनाच्या या प्रत्यक्ष व परोक्ष स्वन पातं जरी काही चवरोध असला तरी, वैर नाही. 
अशी भारतीय द्रष्ट््ािंी व समाजस धारकािंी परंपरागत समजूत आहे. आचण अथय-काम व मोक्ष या चद्वचवध 
अंगािें साधन ्हणून त्यानंी धमय या एकाि साधनािा प रस्कार केला आहे. ‘धमय’ या शब्दाने जीवनाच्या 
सवांगीण साधनेिा बोध होतो. प्रस्त त लेखाच्या प्रारंभी उद धृत केलेल्या महाभारतातील प्रचसि श्लोकातही 
‘धमय’ शब्दािा असाि अथय सूचित केलेला आहे. धमयसाधनेने मोक्षचसिी होते याचवषयी कधीि कोणी संशय 
प्रकट केलेला नाही. तथाचप अथय-कामािी जी चसिी धमािरणाने होते तीचवषयी प ष्ट्कळ मतभेद दशयचवला 
जातो. परंत  भारतीय चविारपितीत धमापासूनि अथय-कामािी चसिता होते हा चसिातं सवयसामानय 
गणयायात आलेला आहे. ‘धमय’ ्हणजे ‘नयाय’ असे लक्षातं ठेचवले तर भारतीयािंा वरील चसिातं 
जवळजवळ जगमानय आहे असे आढळून येईल. समाजातील व्यवहार सवांच्या स खाने जर कधीकाळी 
व्हावयािे असतील तर त्या सवय व्यवहारािा पाया नयायब िी हाि व्हावा लागेल. स ख व नयाय याचं्यामध्ये 
तत्त्वतः चवरोध नाही. परंत  स खािे स्वन प जेव्हा संक चित होते त्यावळेी त्या संक चित स खािा, ्हणजेि 
स्वाथािा नयायाशी चवरोध येतो. सवांिे सवयकाळ चटकणारे स ख हे खरोखर नयायाशी अचवरोधी आहे. 
इतकेि नाही, तर नयायािा तो केवळ पचरपाकि आहे. पण सामाचजक इचतहास पाचहला असता समाजात 
ही नयायचनष्ठा अद्याचप दृढपणे रुजलेली चदसून येत नाही. त्याम ळे व्यासासंारख्या ज्ञाानी व ‘सवयभतूचहते रतः’ 
अशा थोर प रुषानंा द ःखािा आक्रोश करावा लागलेला आहे. 
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साऱ्या महाभारतािे चनरीक्षण केले असता व्यासािंा हा आक्रोश चकती यथाथय होता हे सहज दृष्टीस 
पडते. धमयसंस्थापनेकचरता प्रचतजे्ञाने अवतीणय झालेल्या भगवान श्रीकृष्ट्णाचं्या िाचरत्र्यािा प्रत्यक्ष पचरणाम 
आपणासं समाजसाफल्याच्या दृष्टीने काय झालेला चदसतो? ज्या यादवाचं्या क लात श्रीकृष्ट्णािा जनम 
झाला ते लोक त्याचं्या डोळ्यादेखत मचदरामत्त होऊन नाश पावले. ‘यादवी’ हा शब्दि त्यािे स्मारक आहे. 
चपतामह भीष्ट्मानंी आपल्या वैयक्क्तक स ख-जीवनािा आत्यंचतक होम कन न जी क ळसेवा केली चतिे फल 
्हणूनि की काय, त्यानंा आपल्या क लािा सवयतोपरी चवनाश झालेला पाहावा लागला आचण 
चवद रासारख्या क्स्थतप्रज्ञा, ज्ञाानी संताला आपला उपदेश चनरथयक होत आहे ्हणून जगत्कल्याणािी इच्छा 
असताही जागच्याजागी हळहळत बसाव ेलागते. स्वतः ‘महाभारत’कार व्यासािें शवेटिे तळमळीिे उद गार 
आरंभी चदलेि आहेत. 

 
तथाचप भारतीय चविारवतंानंाि हा अन भव आलेला आहे असे नाही. य रोपीय संस्कृतीच्या अग्रभागी 

िमकणारे सॉके्रचटस व प्लेटो यािंीही कथा अशीि आहे. जीवनािे सौख्य चविाराचं्या श ितेवर अवलंबनू 
आहे असे आग्रहाने प्रचतपादन केल्याबद्दल सॉके्रचटसला चवषािा पेला प्यावा लागला. प्लेटोिी कहाणी तर 
याहूनही करुणाजनक आहे. प्लेटो हा पाश्चात्त्य संस्कृतीिा आद्य आिायय होय. सामाचजक जीवनािा संपूणय 
आदशय आपल्या चवशाल प्रचतभेने चनमाण कन न आपल्या ‘चरपक्ब्लक’ या सवयश्रेष्ठ गं्रथाच्या द्वारे त्याने त्या 
काळच्या जगाप ढे ठेचवला ‘जीवनािे परम सत्य जाणणाऱ्या ज्ञाानी प रुषाचं्या हातीि समाजािे शासनसूत्र 
असाव.े’ या त्याच्या चसिातंाला आजही जग मान डोलावीत आहे. परंत  त्यािा स्वतःिा अन भव चकती 
शोिनीय! तत्त्वज्ञााने राजा होयायापेक्षा राजाने तत्त्वज्ञा होणे स लभ होईल. या कल्पनेने त्याने चसराक्य जच्या 
राजाच्या चनमंत्रणावन न त्याला प्रथम चशष्ट्य ्हणून स्वीकारले. परंत  राजाला तत्त्वज्ञा होणे गैरसोईिे आहे 
असे आढळून आल्याम ळे त्याने या प्रचसि जीवनिायाला ग लाम ्हणून चवकून टाचकले. तेथून कोणातरी 
चमत्राच्या दयाळूपणाम ळे चबिारा कसातरी प्राण वािवनू स्वदेशी परत आला. 

 
प्रािीन िीन देशािा प्रचसि ज्ञाानी प रुष कान-फू-त्से यानेही समाजधारणेिे संपूणय दशयन बनचवले 

होते. कोणातरी राजप त्राने आपले चशष्ट्यत्व पत्कराव े ्हणजे आपण आपल्या दशयनान सार िीनिे जीवन 
घडवनू दाखव,ू अशी त्याला मोठी उमेद होती. पण त्याच्या वळेिे राजे आपसात प्राणघातक य िे करयायात 
इतके ग ंतलेले होते की, त्यानंा फू-त्सेकडे लक्ष देयायासही सवड चमळाली नाही. मरणकाळी त्याच्या 
चशष्ट्यानंी आपली अंतःकाळिी काय इच्छा राचहली आहे? असे त्यास चविारले असता “माझ्या दशयनािा 
प्रयोग करयायासाठी सधंी देणारा राजप त्र शवेटपयंत मला लाभला नाही-ही गोष्ट माझ्या हृदयाला फार 
लागनू राचहली आहे!”असे त्याने उद गार काचढले असे सागंतात. 

 
प्रािीन इराणी लोकािंा धमयसंस्थापक जरद ष्ट्र यािीही कथा अशीि मौजेिी आहे. त्या 

महाप रुषाच्या ठायी समाजसौख्यािी चदव्य दृष्टी होती आचण प्लेटो-कानू-फू-त्सेप्रमाणे त्यालाही एखाद्या 
राजािे ग रुत्व करयायािी प ष्ट्कळ चदवस महत्त्वाकंाक्षा होती. एका राजाला चनरुपायास्तव जरद ष्ट्रािा चशष्ट्य 
व्हाव ेलागले. राजािे घोडे आकक्स्मकपणे आजारी पडले आचण जरद ष्ट्राला अश्वचवद्या अवगत असल्याम ळे 
त्याने ही संधी साधून आपले ग रुत्व त्याच्यावर लादले. या घटनेमधून काय चनमाण झाले असेल यािी 
सहज कल्पना येईल. 
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आध चनक य रोपातील ‘य टोचपया’ (‘आदशय समाज’) या गं्रथािा कता सर टॉमस मूर याला राजाच्या 
हाती मराव ेलागले, आचण त्याच्या गं्रथनामावन न ‘य टोचपयन’ असे एक अवहेलनादशयक चवशषेण इंग्रजी 
भाषेत न ढ झाले. 

 
आदशयवाद्यािंी ही नामावली हवी तेवढी लाबंचवता येईल. जगातील सवय साध संत मन ष्ट्यानंी 

धमयशील बनाव े ्हणून अत्यतं कळकळीने सतत सागंत आलेले आहेत. चिस्तािा ककवा ब िािा उपदेश 
संनयासवादािा होता अशी प ष्ट्कळ लोकािंी समजूत आहे. तथाचप त्याचं्या उपदेशािें प्रत्यक्ष अवलोकन केले 
असता ही समजूत बरोबर नाही. असे ्हणावे लागते. चिस्तािे ‘Kingdom of Heaven ्हणजे Kingdom 
of Righteousness’ होय. ही गोष्ट त्याने स्पष्ट शब्दात साचंगतली आहे. ्हणजे त्यािे ‘स्वगीय राज्य’ हे 
‘धमयराज्य’ि होते. “त ्ही धमाने, नयायाने वागा. ्हणजे त ्हाला जीवनािी ऐचहक स खेही सहज 
चमळतील.” हाि त्यािा म ख्य संदेश होता. हा चसिातं प्रथमारंभी साचंगतलेल्या भारतीय चसिातंाशी तंतोतंत 
ज ळणारा असाि आहे. परंत  या चसिातंाकचरता येश ू चिस्ताला वधस्तंभावर िढाव ेलागले. गौतम ब िाने 
उपदेचशलेला अष्टागं मागयही केवळ सनंयास जीवनालाि उपयोगी आहे असे ्हणता येणार नाही. सामाचजक 
जीवनािाही तोि आधार आहें हे उघड आहे. वैशालीच्या वज्जी लोकानंा त्याने जे सात प्रचसि चनयम 
साचंगतले होते ते समाजात धमयराज्य प्रस्थाचपत करयायािे साधन ्हणनूि त्याने उपदेचशले आहेत. 

 
इस्लामी धमयससं्थापक महंमद पैगंबर व यह दी धमािायय मोझेस हे दोघेही महाप रुष कमययोगीि 

होते. त्यानंी अन क्रमे अरब व इस्त्रायल जातीच्या लोकािंी सामाचजक संघटनाि म ख्यत्व ेघडवनू आणली. 
तथाचप त्या दोघानंाही आपल्या सामाचजक आदशाच्या चसिीसाठी धमयसाधनेिाि उपदेश केलेला आहे. 
त्यामध्ये धमय अथयकामचसिीिे एकमेव साधन होय, या व्यासाचं्या चसिातंाला सावयचत्रक मानयता आहे असे 
चदसून येते. परंत  असे असतानाही प्रत्यक्ष व्यवहारात धमयब िीने आिरण करणाऱ्यािंा वगय अद्याचप अचतशय 
अल्पि चदसून येतो. सामाचजक स धारणेच्या दृष्टीने ही एक गूढ घटना समजली पाचहजे. 

 
आध चनक य गातील समाजस धारकािें प्रयत्न पाचहले असता आपणाला हे गूढ अद्यापी उकलले 

आहे असे चदसत नाही. आध चनक काळात नयायप्रस्थापनेसाठी राजकीय, आर्षथक, शकै्षचणक इत्यादी चवचवध 
के्षत्रात अनेक क्राचंतकारक प्रयोग झाले आहेत. या नानाचवध प्रयोगातं इतर चकतीही भेद चदसले तरी 
सामाचजक व्यवहार नयायब िीवर आधारले तरि सवय समाजाला स ख व समाधान यािंी प्राप्ती होऊ शकेल. 
हा चसिातं सवयत्र सारखाि गृहीत केलेला आढळून येतो. तथाचप या प्रयत्नानाही कोठेि ्हणयायासारखे यश 
आलेले चदसत नाही. या प्रयोगकत्यांिाही व्यासासारखाि आक्रोश आढळतो. 

 
मन ष्ट्य हा ब चिवादी प्राणी आहे. आचण त्याच्या ब िीला सत्य जाणयायािी शक्ती आहे, ही कल्पना 

फार प्रािीन काळापासून िालत आलेली आहे. “ज्ञाान हाि मन ष्ट्यािा अलंकार होय” असे आपल्याकडे 
मानीत असत, आचण “ज्ञाान हाि सद ग ण होय” असा सॉके्रचटसािा चसिातं होता. आध चनक काळात 
पाश्चात्त्य देशातं ब चिपूजेिे प नरुज्जीवन मोठ्या उत्साहाने करयायात आले. परंत  या ब चिपूजकािंी श्रिा 
प्रत्यक्ष व्यवहारात बह ताशंी चवफल ठरलेली सध्या चदसत आहे! प्रख्यात इंक्ग्लश लेखक जॉजय बनॉडय शॉ 
यािा अन भव मोठा उद बोधक आहे. ब चिवादी इगं्लंडमध्ये वाढलेल्या या प्रचतभाशाली प रुषाला तरुणपणी 
असे वाटेल की, समाजातील सवय वगात प रेसे ज्ञाान पसरचवले ्हणजे सवय प्रकारिे अनयाय व चवषमता 
आपोआप कोसळून पडतील. ्हणून वाणी व लेखणी याचं्या साह्ाने शॉने इंग्लंडातील अचखल जनतेवर 
ज्ञाानािा म सळधार पाऊस पाडला. तथाचप समाजािी चक्रयाशूनयता कमी होत नाही, असे त्याला चदसून 
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आले. व्याख्याने-प्रविने ऐकयायाकडे अथवा चनबधं-प्रबंध वाियायाकडे लोकािंी प्रवृत्ती चवशषे नसून 
रंगभमूीकडे त्यािंी धाव असते, असे त्याला आढळून आल्याबरोबर त्याने आपल्या मतािंा प्रिार 
करयायासाठी रंगकलेिा आश्रय केला. आचण करमण कीसाठी जगणाऱ्या सवय स्त्रीश द्रानंा ‘ज्ञाानी’ कन न 
सोडयायािे त्याने ठरचवले, परंत  या नव्या साधनािी उपासना दोन तपाहून अचधक काळ केल्यानंतरही 
आपली इष्टचसिी झालेली शॉला आढळली नाही! शवेटी चनराश होऊन त्याने “प्रिचलत मानवप्राणी आदशय 
समाजचनर्षमतीला स्वभावतःि अपात्र आहे आचण आदशय समाजासाठी ‘नवमानव’‘अचतमानव’ चनमाण 
करयायािी योजना केली पाचहजे”अशी मोठी ना्मय घोषणा केली! केवळ ब चिवादाच्या पराभवािी ही 
स्पष्ट कब ली आहे. माणसामध्ये ब िीपेक्षा भावनानंा व चवकारानंा अचधक प्राधानय आहे. आचण तकय ब िीला 
झालेले ज्ञाान माणसाच्या सकंल्पशक्तीला जागतृ कन  शकत नाही असा यािा चनष्ट्कषय आहे. अचलकडे 
पाश्चात्त्य चविारात ब चिवादाचवरुि प्रचतचक्रया िालू झालेली चदसते. मन ष्ट्याच्या जीवनावर चवकारािे प्रभ त्व 
असते. आचण त्याच्या ब िीवरही चवकारािंाि अंमल िालत असल्याम ळे ब चिवादाच्या नावाखाली सत्यािे 
चवकृत दशयनि पसरते. ही गोष्ट प ष्ट्कळ चविारवतंाचं्या ध्यानी येऊ लागली आहे. माणसाला स्वतःच्या 
स खािी इच्छा असली तरी त्याच्या सामानय पे्ररणा बह धा ब चिचवरोधी व बह ताशंी द ःखचनर्षमतीलाि कारण 
होत असतात, असे चविार चकत्येक लेखकानंी व्यक्त केले आहेत. उदाहरणाथय, बरॅंड रसेल यानंी आपल्या 
चवचवध गं्रथातूंन स खी समाज चनमाण करयायाच्या अनेक कल्पनािंा उहापोह केलेला आहे. परंत  शवेटी 
शवेटी त्यानंी हताश होऊन “मन ष्ट्य हा स्वतःि आपल्या चवनाशािी योजना करणारा प्राणी आहे” असे 
उद गार काढले आहेत! 

 
सामाचजक ध्येयवादाच्या वैफल्यपूणय इचतहासािी ही कहाणी चकतीही करुणाजनक असली, तरी 

मानवी अतंःकरणातील पूणयतेिी ओढ मन ष्ट्याला कधीि संपूणयतया चनराश कन  शकणार नाही. आचण 
आजपयंतच्या प्रयोगवीरानंा चकतीही अपयश आलेले असले तरी नव े प्रयोगवीर नव्या उत्साहाने प ढे 
आल्याचशवाय राहणार नाहीत. इतकेि काय पण प्रत्येक अपयश हे मन ष्ट्याच्या ध्येयवादाला अचधकाचधक 
श ि करीत जाईल. एकंदर सृष्टीच्या इचतहासात मानवसंस्कृतीिा प्रयोग िालू झाल्यास अगदीि थोडा 
काळ लोटला आहे. सापेक्ष दृष्टीने पाहता मानवसमाज अद्याचप बाल्यावस्थेति आहे. आपल्या जीवनातील 
आंतचरक पे्ररणािें अद्याचप त्याला यथाथय आकलन झालेले नाही. याम ळे त्याला स खािी इच्छा असूनही 
स खािा मागय बरोबर चदसत नाही. हृदयात जी पूणयतेिी पे्ररणा आहे, ती त्याच्या दैवी अंशािी द्योतक आहे. 
आचण क्वचित चदसला तरी त्याच्यावर क्स्थरपणे पावले टाकीत जाणे त्याला साधत नाही. मानवाच्या परंत  
अद्याचप त्या दैवी अंशािी त्याचं्या अचखल जीवनात प्रभतूा प्रस्थाचपत झालेली नाही. खलील चजब्रान याने 
आपल्या ‘Prophet’(जीवनद्रष्टा) नामक गं्रथामध्ये ्हटल्याप्रमाणे, 

 
“Much in you is still man, 

and much in you is not yet man. 
But a shapeless pigmy, that 

walks asleep in the mist, 
Searching for its own awakening.” 

 
मानवामध्ये अद्यापी अमानव अंशि मोठ्या प्रमाणातं वावरत आहे. आचण या अमानव अंशाला 

मानवतेिे स्वन प घेयायासाठी अद्याचप दीघय तपस्येतून जाव े लागणार आहे. “चवधात्याच्या हाती”, 
रवींद्रनाथानंी ्हटल्याप्रमाणे, “काल अनंत आहे. त्याला त्वरा नाही.” 
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“प्रणतक्षा कणरते जानो । शतवर्ष ेधरे 
एकटी पुष्पेर कणि फुटाबार तरे 
चिे तव धीर आयोजन ।”  

 
चवधात्याला चवकासासाठी वाट पहायायािी शक्ती असते. एक प ष्ट्पकळी फ लचवयायासाठी त्यािी 

शकेडो वष ेचधमेपणाने तयारी िाललेली असते. माणसाला धीर नसतो. त्याला फलािा आस्वाद घेयायािी 
आत रता असते. आचण त्याम ळे तो अत्यािारी व अश्रि बनू लागतो. ध्येयवादाला जर कशािे भय असेल तर 
ते त्याच्या स्वतःच्याि हृदयातील उतावळेपणािे आहे. मानवी पूणयतेिे कायय हे कोणा एकाि व्यक्तीिे नाही. 
ते चवधात्यािे चवश्वकायय आहे. ते यथाकाली सफल झाल्याचशवाय राहणार नाही. ध्येयवादी प रुषाने आपल्या 
हृदयातील पे्ररणेशी सत्यचनष्ठ राहून आपल्या शक्त्यन सार स्वकतयव्य बजाचवले ्हणजे त्यािे कायय संपले. 
तात्काचलक फलाच्या मोहाने त्याने आपली श्रिा नासचवणे बरे नाही. प्रस्त त अथानेि ‘अनासक्क्तयोगा’िा 
उपदेश सवय तत्त्वज्ञाानंी केलेला आहे. 

 
नयाय व स ख यािंा जर तत्त्वतः अचतचवरोध असेल तर आज ना उद्या सामाचजक जीवनातं या 

चसिानतािंी सवांना प्रतीती अवशय झालीि पाचहजे. परंत  ही प्रतीती होयायासाठी समाजाला अनेक आघात 
सोसाव े लागतील. त्याच्या हृदयातील उनमादी चवकारानंा चववकेाचंकत होयायाला अनेक आपत्तींतून 
कदाचित जाव े लागेल. समाजातील ज्ञाानी व्यक्तींना समाजद ःखासंबधंी चकतीही कळवळा वाटला तरी 
त्यानंा अपेचक्षत असलेली समाजव्यवस्था त्वचरत मूतय स्वन पात येणार नाही. केवळ शाक्ब्दक उपदेशाने 
चवशषे कायय होणार नाही. इतकेि काय, पण प्रत्यक्ष उदाहरणानेही ताबडतोब काही मोठे बदल होयायािा 
संभव नाही. तथापी ध्येयवादी लोकाचं्या कृती-उक्तीम ळे समाजाच्या अंतमयनावर श भ संस्कार सतत होत 
राहतात. आचण शवेटी त्याम ळेि समाजािा हृदयपालट घडून येणार आहे. समाजस खासाठी समाजश िीिी 
आवशयकता आहे. आचण समाचजक श िीसाठी समाजात मंगल भावनािें सतत आवाहन होयायािी 
आवशयकता आहे. यासाठी “ब डती हे जन न देखव ेडोळा, ्हणोनी कळवळा” येणे हा जरी आवशयक ग ण 
असला तरी समाजचहतासाठीस िा “चपटून काचढतो या लोका” ही वृत्ती कधीही उपकारक होणार नाही. 
कारण कोणत्याही कहसात्मक साधनानंी समाजाच्या अंतमयनािी श िी घडून येत नाही. उलट अहंकार व 
अचववके यानंाि उसळी येते. कहसा ्हणजे केवळ पाशवी शक्तीिा उपयोग, असा अथय समजयायािे कारण 
नाही. नैचतक मूल्यािंी श्रेष्ठता प्रचतपाचदताना जर अवहेलना व असचहष्ट्ण ता यािंा अंगीकार केला गेला तर 
कहसेिाि आश्रय होतो. याम ळे समाजश िीच्या प्रयत्नातं दंडधारी राजे, कमयठ शास्त्रज्ञा अथवा उतावळे 
शस्त्रवीर सदा चवफल होत आलेले आहेत. आचण अक्रोधानेि क्रोधािा, साध तेने असाध तेिा अथवा अकहसेने 
कहसेिा प्रचतकार करणाऱ्या पे्रमळ संतानंाि समाजाच्या मानचसक जीवनातं अढळपद प्राप्त झाले आहे. 

 
सामाचजक ध्येयवादाच्या इचतहासात असा एक चवरोधाभास चनत्य आढळून आलेला आहे की, 

ब चिमान व साधनसंपन्न असा वगय हळूहळू ध्येयजीवनापासून भ्रष्ट होत जातो. त्यािी नयायब िी मचलन अथवा 
चवकृत होऊ लागते, आचण त्यािी जीवनश्रिाही लोपते. परंत  ब चिहीन व साधनहीन सामानय जनतेला 
ध्येयवादािा आिार सवयस्वी साधला नाही तरी चतच्या हृदयातं ध्येयवादी प रुषाचवषयी भक्ती वास करीत 
असते. आचण सामाचजक सत्य य गाच्या प्रचतष्ठापनेचवषयीच्या श्रिेिा दीप कधीही मावळत नाही. सामाचजक 
नयायप्रस्थापनेवरि. व्यावहाचरक स खािी चनर्षमती अवलंबून असल्याम ळे सामानय जनतेला ही श्रिा 
अपचरहाययि आहे. हे सहज चदसून येयायासारखे आहे. 
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प्रत्यक्ष जीवनातील अथयकामप्राप्ती व परोक्ष जीवनातील मोक्षचसिी या दोनही अंगािें साधन धमय हेि 
आहे. कारण प्रत्यक्ष व परोक्ष ही एकाि जीवनािी दोन अंगे आहेत. ती दोनही अंगे तत्त्वतः अचवरोधीि 
असली पाचहजेत. धमािे सशंोधन व संस्थापन करणारे जीवनािायय मोक्षाच्या अंतरंगाकडे स्वभावतःि 
वळलेले असल्याम ळे त्याचं्या बाबतीत धमयसाधनाही चनष्ट्काम व चनरपेक्ष जीवन वृत्ती झालेली असते. त्याति 
चनरचतशय आनंदही लाभत असतो. हा आनंद आपल्या बाधंवानाही उपलब्ध कन न द्यावा अशी त्यानंा 
सहजि तळमळ वाटू लागते. सामानय लोक आपल्या व्यावहाचरक जीवनातील अथयकाम चवषयक प्रशनातंि 
धडपडत असले. तरी त्यानंा त्या प्रशनािंा उलगडा करयायासाठी धमािा-नयायािा-आश्रयि करावा 
लागतो. याम ळे ते व्यावहाचरक साधन ्हणनू वरील जीवनािायांच्या उपदेशािा प रस्कार कचरतात. तथाचप 
अद्यापी सपूंणय अकहसेने जीवनातील सवय व्यवहार चसि कन न दाखचवणारा श्रेष्ठ जीवनािायय चनमाण 
व्हावयािा आहे. आचण व्यवहारािा मोक्षाशी मेळ दाखवनू देणारा धमयही अद्यापी चसि व्हावयािा आहे. 
सत्याग्रहािा मागय हा या दृष्टीने पहाता सपूंणय जीवन-धमािा एक महान प्रयोग आहे. आचण म. गाधंी हे या 
धमािे पचहले आिायय आहेत असे ्हणावयास प्रत्यवाय नाही. लोकनायक अयायानंी महात्माजींना िालू 
सत्याग्रह-संघषाच्या प्रारंभी व्यासािंा वरील श्लोक ्हणून दाखचवला होता आचण अकहसा धमािी चवफलता 
चसि करयायािा प्रयत्न केला होता. महात्मा गाधंींनी त्यावर चदलेले उत्तर खऱ्या ध्येयवाद्यानंी हृदयाशंी 
जतन कन न ठेवयायासारखे आहे. “अथयकाम चमळवनू देणाऱ्या धमािे लोक का बरे सेवन करीत नाहीत?” 
या व्यासाचं्या उद्गारावन न धमयवादािी आवशयकताि चसि होत आहे. आचण समाज-कल्याणािी किता 
वाहणाऱ्याने धमालाि चिकटून राचहले पाचहजे, असा म. गाधंींनी व्यासाचं्या आक्रोशािा अथय केला आहे. 
आदशय समाज चनमाण करणाऱ्या प्रत्येक ध्येयचनष्ठ साधकाने याि चविाराने आपली श्रिा चजवतं राखली 
पाचहजे, आचण आपआपल्या के्षत्रात ध्येयश िीसाठी मरण पत्करयायासही चसि झाले पाचहजे, कारण असा 
ध्येयवादी प्रयत्न बाह्तः अपेशी चदसला तरी त्याच्याि अंगी जीवनाला अचंतम यशाकडे नेयायािी शक्ती 
आहे. 

 
१९३५-४१ 

  



 
 अनुक्रमणिका 

५ 

उद्याची संस्कृती 
 
भतूकाळाच्या कितनाबरोबर भचवष्ट्यािी कल्पना करावयािी आचण दोघाचं्या अन रोधाने आजिे वतयन 

ठरवावयािे हे माणसािे वैचशष्ट्् आहे. या दृष्टीने नचजकच्या भचवष्ट्यात आपल्या संस्कृतीला कोणते स्वन प 
येयायाजोगे आहे यािा अंदाज बाधूंन आजच्या हालिाली चनयचमत करावयास हव्यात. आज आपल्या 
समाजात अनेक प्रकारिे आर्षथक, सामाचजक, राजकीय, वैिाचरक चवरोध झाले आहेत. या चवरोधाचं्या 
समनवयाति उद्यािंी ससं्कृती चसि होणार आहे. हा समनवय केवळ तार्षकक असून िालणार नाही. तर 
जीवनाच्या सवय अंगािंा त्यात योग्य चमलाफ झाला पाचहजे. शतेकीिा शोध लागनू मानवक ले रानटी 
अवस्थेतील भटकेपणा सोडून क्स्थर झाल्याला ८-१० हजार वष े लोटली. या अवधीत बाह् चवश्वाच्या 
घडामोडीिे ज्ञाान फारि स्थूल असल्याम ळे सवय कितकािंा भर आंतरसृष्टीवरि होता. याम ळे धमय अथवा 
अध्यात्म या एका शब्दातंि या कालािे कतृयत्व सागंता येईल. याच्या उलट आध चनक काली चवज्ञाानाच्या 
प्रगतीबरोबर सृष्टीच्या घडामोडीिे ज्ञाान वाढत िालले असून मन ष्ट्याला आपल्या जीवनातील अनेक अतृप्त 
आकाकं्षा तृप्त करयायािी मोठी सधंी उत्पन्न झाली आहे. अध्यात्म आचण चवज्ञाान यािंा परस्परचवरोध चदसत 
असला तरी नचजकच्या भचवष्ट्यात या दोघािंा यथायोग्य समनवयि होणार आहे. या समनवयासाठी आपण 
उत्साहाने, जाचणवनेे उद्य क्त होणे हे आजिे कतयव्य आहे. 

 
तत्त्वज्ञानाचें सागंणे 

 
मन ष्ट्याला शरीर, मन, ब िी, आत्मा अशा प्रकारे एकाहून एक उच्च अवस्थाकंडे जायायािी सोय 

असल्याम ळे कोणतीही संस्कृती केवळ स खात्मक अथवा जडस्वन प झाल्याने मन ष्ट्यािे पूणय समाधान होणार 
नाही. तथाचप शरीर व मन यािें समाधान करीत गेल्याने ब िीिी वाढ होते. आचण ब िीच्या वाढीबरोबर 
केवळ ब िीवादािा अप रेपणाही प्रतीत होऊ लागतो. मानवी जीवनात सत्य, नयाय, पे्रम, ज्ञाान, चवश्वाशी 
एकन प होयायािी वृत्ती या गोष्टी आत्यचंतक स्वन पात केवळ पे्ररणा-स्वन पानेि स्फ रत असल्यािा अन भव 
आहे. याम ळे चवश्वािे अंचतम स्वन प अथवा मानवािे आत्मन प हे सत्यमय, पे्रममय, ज्ञाानमय आहे. दै्वतािा 
आचण द ःखािा त्यात अभाव आहे. चदक्कालाचं्या चवकृतीपासून ते अचलप्त आहे. असे तत्त्वज्ञाानािे सागंणे 
असून मानवी उच्च अन भतूीिा त्याला पूणयपणे पाकठबा आहे. अध्यात्मािा हा संदेश इतका भव्य आहे की, 
याप ढे बाकी सवय भौचतक स खे फोल आहेत असे वाटते. तथापी आजपयंतिा इचतहास पाचहला तर असेि 
चदसते की, क्वचित एखाद्या योग्याला अथवा सत्प रुषाला या अन भतूीम ळे म क्तीिा आनंद घेता आलेला 
चदसला तरी सामानय जनानंा त्यािा लाभ झालेला नाही. अथवा सवयसामानय लोकानंा भौचतक स खािीि 
अचधक लालसा वाटलेली आहे. अध्यात्माच्या या उच्च संदेशािा स्वीकार करयायािी पात्रता नसल्याम ळे 
लोकानंी तो संदेश चवकृत बनचवला. शरीरािी स खे, मनाच्या भावना आचण ब िीिी पाचंडत्यािी हौस यानंी 
अध्यात््यािा संदेश भ्रष्ट व नष्ट झाला आहे. 

 
जुन्द्र्ा समाजाचे स्वरूप 

 
अध्यात्माच्या या अन भवासंाठी प्रखर वैराग्य आचण दीघय तपस्या यािें मागय सामानयानंा कधीि पेलले 

नाहीत आचण त्यानंी आपल्या चवकारानंा व्यवहाराच्या नावाखाली ख शाल वाव चदला. याम ळे तोंडाने उच्च 
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भाषा व हाताने चवपरीत कृती असा जीवनातं दंभ माजला आहे. स खािी इच्छा तर स टत नाही आचण स खे 
चमळयायािी साधने तर मयाचदत. याम ळे आपल्या पूवीच्या जीवनात असल्यािी भरपूर भेसळ झालेली 
आढळते. आपल्या धंद्यामध्ये प्रत्येकाने अप्रामाचणकपणा करावयािा हा चशरस्ता फार प्रािीन कालापासून 
आढळतो. गवळ्याने द धात पाणी घालावयािे, कशप्याने कापड िोरावयािे, सोनाराने सोने ल टावयािे, 
वायायाने वजनामापातं व दरदामातं ठकवावयािे, तेल्याने भेसळ करावयािी, मज राने ि कारपणा 
करावयािा, म नीमाने डिा मारावयािा, क लकयायाने आपले कसब दाखवावयािे, प जाऱ्याने अडवावयािे, 
गयावळाने ल ं गवावयािे, भटजीने नानाव्रतउद्यापनािंी सोंगे उभारावयािी, हरदासानंी कोरडा वदेानत 
सागंून मजा मारावयािी व सत्प रुषाचं्या पीठावर िढून भोळ्या लोकानंा ब वानंी व ग नं नी नादी लावीत 
राहावयािे हे आमच्या पूवीच्या समाजक्स्थतीिे महत्त्वािे अंग होते. राजानंी सैनय उभारावयािे, 
चदक्ग्वजयाच्या अहंकाराने प्रजािंी ल टालूट करावयािी, संपत्तीच्या उपभोगात गकय  व्हावयािे, ‘मृगया-द्यतंू-
चस्त्रयः पानं’ या व्यसनातं रममाण असावयािे ही सावयचत्रक प्रथा होती. या सवय पचरक्स्थतीिा पचरहार 
करयायासाठी त्यावळेी फक्त उदाहरण, उपदेश यािें साधेपणा, संयम, ईश्वरचनष्ठा, शास्त्राबद्दल आदरभाव 
इत्यादी चशकचवयायािा अखंड प्रयत्न िालत असे. चनरचनराळ्या जातींिे आिारधमय साचंगतले जात आचण 
अत्यंत भगीरथ प्रयत्न करणाऱ्या खऱ्या संताच्या प्रयत्नाम ळे व मन ष्ट्याच्या हृदयात ज्या उच्च, क्स्थर पे्ररणा 
आहेत त्याचं्या योगाने वरील असत्यािा थोडाफार उपशम होत असे. तथाचप धमािी ध्येये संपूणयतेने 
आिरली जात होती असा खोटा समज कन न घेयायात अथय नाही. तथापी ज्यावळेी भौचतक पचरक्स्थतीत 
बदल करणे अशक्य होते, त्यावळेी मानचसक क्स्थतीति बदल घडवनू आणणे हा एकि मागय मोकळा होता 
व त्या मागािा अवलंब केल्याबद्दल पूवयसंस्कृतीच्या प यायप रुषानंा दोष लावणे गैर आहे. 

 
लवज्ञानाचे नवे जग 

 
चवज्ञाानाच्या प्राप्तीने आज ही सगळी पचरक्स्थती बदलून गेली आहे. आजपयंत अज्ञाात अनेक गढेू 

समजल्याबरोबर सृष्टीवर ताबा चमळू लागला असून याप ढे मन ष्ट्याला आपल्या जीवनासाठी सृष्टीिा ग लाम 
होऊन राहयायािी गरज उरली नाही. याम ळे चवज्ञाानवादी लोकाचं्या जीवनात अमयाद आशावाद व 
स खभोगािी आवड उसळत आहे. या चवज्ञाानाच्या योगाने सवय मानवजात स खी करता येईल असे चदसू 
लागल्याम ळे अपचरहायय ्हणून मानय केलेली संयमािी बंधने तटातट त टत आहेत आचण ज नया 
चविाराचवरुि बंड उभे झाले आहे. चवज्ञाानाबरोबर ब िीला महत्त्वािे स्थान चमळाले आहे. स ख हे त्याज्य 
नाही अशी चविारसरणी होत आहे. चवषमता दूर करणे शक्य चदसत असल्याम ळे सवय के्षत्रात श्रेष्ठानंा पदच्य त 
करयायािा मागय िोखळला जात आहे. ही चविारसरणी इतक्या वगेाने, आवशेाने आचण उनमादाने येत आहे 
की, अध्यात्मािा अचधके्षप, जडवादािा प रस्कार, भौचतक स खािी समान वाटणी करयायािी हाकाटी हाि 
चतिा म ख्य संदेश आहे असे सागंयायात येत आहे. 

 
लवरोधातं नवससं्कृतीचा जन्द्म 

उद्यािंी संस्कृती या चवरोधातून चनमाण व्हावयािी आहे. अध्यात्माने दाखवनू चदलेली ध्येये 
चवज्ञाानािा योग्य रीतीने उपयोग केल्यानेि चसि होतील असा मला चवश्वास वाटतो. माणसाला स खािी 
इच्छा असली तरी शरीराच्या स खाने तो तृप्त होत नाही; मानचसक, बौचिक स खाचं्या सेवनानेही तो शातं 
होत नाही. त्याला आत््याच्या उच्च पे्ररणािंी पूती घडवनू आणयायािी धडपड लागते आचण त्याम ळे तो ज्ञाान, 
सेवा, पे्रम याचं्या द्वाराि कृताथय होतो. हा अन भव असल्याम ळे अध्यात्मािी किता करयायािे कारण नाही. 
सत्य, प्रीती, वात्सल्य, क ट ंबभाव, ज्ञानािी तळमळ या गोष्टी इतक्या मूलभतू आहेत की, जडवादाला त्यािें 
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उनमूलन कचरतायेणे अशक्य आहे. उलट शारीचरक स खािी थोडीफार प्राप्ती झाल्याचशवाय सामानय 
माणसाला उच्च स खािी कल्पनाि करवत नसल्याम ळे समाजातील प्रत्येक घटकाला त्याच्या 
अचधकाराप्रमाणे आपली नीती ठरचवयायािे स्वातंत्र्य चमळावयास हव.े असे प्रत्येकाला स्वातंत्र्य चमळावयािे 
्हणजे समाजातील आजिी आर्षथक, सामाचजक, राजकीय, सवय के्षत्रातील चवषमता पूणयतेने नष्ट झाली 
पाचहजे. आजच्या समाजात जे वगय वा ज्या व्यक्ती श्रषे्ठता पावल्या आहेत त्यानंी काळािा प्रवाह आचण 
नयायािे महत्त्व ओळखून आपला अहंकार सोडून चदला पाचहजे. असे न करता केवळ सते्तच्या जोरावर 
समतेिी िळवळ दडपयायािा प्रयत्न िालेल तर समाजात भयंकर उत्पात माजल्याचशवाय राहणार नाहीत. 
मानवी जीवनात स खािी इच्छा इतकी तीव्र असते की, संधी सापडताि चतच्या पूतयतेसाठी प्रिंड खळबळ 
स न  होते. या इच्छेला चववकेाने वाट काढून देणे हाि समाज-स्वास्थाच्या दृष्टीने इष्ट आचण नयाय्य मागय 
आहे. पूवीच्या समाजात अपचरहायय ्हणनू ज्या चवषमतेच्या न ढी िालू शकल्या त्या या प ढच्या काळात 
कदापी चटकणार नाहीत. स्त्री, शूद्र, अंत्यज इत्यादी दचलत वगामध्ये स्वातंत्र्यािी भावना जोराने उसळत 
आहे. या भावनेिी म स्कटदाबी करयायािे समाजािे चहत होणार नाही. या स्वातंत्र्याच्या इच्छेलाि योग्य 
वळण लावणे अगत्यािे आहे. 

 
धनवंतावरीि जबाबदारी 

 
व्यक्तीच्या आय ष्ट्यात जशी उन्नती होत जाईल त्या मानाने त्यािी बाह् राहाणी साधेपणािी होत 

जाते. हृदय पचवत्र व पे्रमळ होत जाते. ब िी चवकाररचहत आचण श ि ज्ञाानान साचरणी बनते आचण आत््याच्या 
उच्च पे्ररणा मानयायात सवय इंचद्रयानंा समाधान चमळते. स खामध्ये मानचसक तृप्ती आचण आक्त्मक शातंी यांिा 
पूणय समावशे होतो. ही अवस्था समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला चमळेल, अशा प्रकारे समाजातील अथय, काम 
या प रुषाथािी व्यवस्था कन न देणारा व समाजातील स खभावनािंा चवरोध न करता सवांनाि आक्त्मक 
समाधानाच्या उच्च भमूीवर नेणारा समाजधमय बनचवयायािा आज काळ आला आहे. 

 
आज समाजात स खसाधने आचण सत्ता याचं्यावर ताबा असलेल्या वगातील लोक आपल्या 

संक चितपणाने नयाय्य अशा समतेच्या भावनेिे चनमूयलन करयायासाठी प्रिंड कहसा िालवीत आहेत. या 
कहसेिा प्रचतकार करयायासाठी सवय चविारवतंानी अकहसेिा श्रेष्ठ मंत्र स्वीकारला पाचहजे. नाहीतर कहसा-
प्रचतकहसा याचं्या वणव्यात सवयसामानय क लािा संहार होईल. 

 
अकहसेच्या वृत्तीने, चवज्ञाानाच्या सहाय्याने समतेिी आकाकं्षा पूणय कन न समाजाल आध्याक्त्मक 

अन भवाकडे जायायािी पात्रता आणून देणे हे उद्याच्या संस्कृतीत शक्य होईल असे आज आपण करावयास 
लागू या. 
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युग-धमाची हाक 
 

समतेसाठी अखंड संग्राम 
 
मन ष्ट्य समाजामध्ये समता प्रस्थाचपत करयायासाठी अखंड संग्राम िालू आहे. समाजातील प्रत्येक 

व्यक्तीला सपूंणय नयाय चमळेपयंत तो िालू राहील. हा झगडा फार मोठा असल्याम ळे स धारकाने कधी चनराश 
होता कामा नये. मानवी आत््याला समतेिी, पूणयतेिी अनेक स्वप्ने चदसलेली आहेत. काही चनःस्वाथी 
महान भावानंी आपल्या स खािी पवा न करता त्या स्वप्नानंा मूतयन प देयायासाठी अनेकदा आपले बचलदान 
चदले आहे. तथाचप सवयसमाजाला अद्याचप समतेिा अन भव चमळालेला नाही. धमय समतेिा चवरोधी असू 
शकणार नाही. व्यक्तींना समतेच्या मागावर प ढे प ढे नेयायािे कायय धमािे आहे. हे कायय ज्या धमािे हातून 
होणार नाही तो धमय जडस्वन प होईल. कहदूधमािा चविार करताना आजच्या समाजक्स्थतीिा अथवा न ढ 
आिारधमािा केवळ चविार कन न िालणार नाही. कहदूधमािी मूळ तत्त्व ेआचण त्यातील थोर ऋचषम नींिा 
आचण साध संतािा आिार ही देखील पाचहली पाचहजेत. ही पाचहली असता अदै्वत आचण भक्ती ही दोनि 
कहद धमािी आद्य तत्त्व ेआहेत. आचण सवय थोर प रुषानंी यािाि प रस्कार केलेला आहे असे आढळून येईल. 
सामाचजक भेदातून आक्त्मक अदै्वतापयंत पोियायािा मागय बराि अवघड आहे. याम ळे काळाकाळाला 
सामाचजक संस्थािें पचरवतयन करयायािी आवशयकता उत्पन्न होते. कहद धमाने या पचरवतयनाला ताचत्त्वक 
चवरोध केला आहे असे ्हणता येणार नाही. ब्राह्मणाचं्या श्रेष्ठपणाशी झगडा कन न क्षचत्रयानंी अध्यात्म-
चवदे्यतील आपला अचधकार उप चनषत्कालीि प्रस्थाचपत केला. उपचनषत्कार ब्रह्मषींनी याला मानयता चदली. 
तै्रवर्षणकािें श्र चतभाडंार फोडून ‘स्त्री, शूद्र, चद्वजबधूं’ ना भारतासारखे गं्रथ रिून संस्कृतीिा मागय 
दाखचवयायात आला. वैचदक धमाच्या चवषमतेशी भागवत धमाने पे्रमािा झगडा कन न ब्रह्मज्ञाान अत्यजंाचद 
‘पापयोनी’ पयंत आणून सोडले. मध्यय गातील सतंमहंतानंी कमयठ ब्राह्मणाचं्या हेकट संस्कृतीचवरुि बंड 
कन न सवय ज्ञाान मातृभाषेत आचणले आचण लोकाना भक्क्तमागािी स लभ उपासना साचंगतली. 
ज्ञाानेश्वरासारख्यानंी अध्यात्माच्या भमूीवर ‘एथ भक्क्त सरे जाचत अप्रमाण’ अशी घोषणा केली. 

 
आजच्र्ा लपढीचा धमय 

 
सामाचजक समता हा आध चनक य गािा चवशषे धमय आहे. साध सतंानंी समतेिे चनशाण अध्यात्म 

के्षत्रात कायम केले. आध चनक काळातील रानडे, भाडंारकर, राजा राममोहन राय, दयानंद, चववकेानंद 
यासंारख्या धमयस धारकानंी ते चनशाण सामाचजक के्षत्रात आणून उभचवले. गेल्या शभंर दीडश े वषांच्या 
भारतीय इचतहासात या चनशाणाखाली एकूणएक चविारवतं वीर गोळा झाले आहेत. ही समता प्रस्थापनािी 
िळवळ राजकीय, आर्षथक आचण सामाचजक अशा समाजाच्या सवय के्षत्रातं चसि करणे हा आजच्या चपढीिा 
धमय बनला आहे. या धमाला महात्मा गाधंींनी मोठे भव्य स्वन प आणून चदलेले आहे. हा धमय संपूणय यशस्वी 
होयायासाठी श्रिेने झगडणे इतकेि अवशय आहे. समतेिी ही मोठी िळवळ स न  झाल्यापासून जड 
बनलेल्या समाजात नवीन िैतनय खेळू लागले आहे. आजपयंत प्रचतचष्ठतपणा ज्यानंी चमरचवला त्यानंा या 
नवीन िळवळीिे भय वाटत असून ते अनेक प्रकारच्या भल्याब ऱ्या साधनानंी प्रचतकार कन  पहात आहेत. 
तथाचप जागृत होत असलेला समाज याम ळे अचधकि लवकर जागा होईल. 
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आजच्या या धमयय गाच्या हाकेला कहद धमािी साथि आहे. अदै्वतािे स्वप्न सामाचजक के्षत्रात मूतयन प 
घेताना पाहून सवय साध सतंानंा समाधानि वाटेल. या झगड्यात अकहसा धमािे आिरण करणे ्हणजेि 
भक्क्ततत्त्वानंा अन सरणे होय. 
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नव्या ईश्वराची णनर्ममती 
 
ईश्वराने सृष्टी चनमाण केली असे सामानयतः मानले जात असले तरी सृष्टीतील चवकासाच्या 

वगेवगेळ्या अवस्थातं ईश्वराच्या स्वन पािे वगेवगेळे दशयन आढळून येते. जड सृष्टीिा ईश्वर जड चनयमाचं्या 
न पाने काम करीत असलेला आढळतो. सिेतन सृष्टीिा ईश्वर िेतनाय क्त आहे असे भासमान होते; आचण 
माणसाच्या जीवनात त्याि ईश्वराला चवशषे प्रकारिे व्यक्क्तमत्व लाभते. चशकारी टोळ्यािंा ईश्वर चशकार 
करणारा असतो; आचण नरमासंभक्षक आचदमानवािा ईश्वर नरबलीिी अपेक्षा करतो. पश पालन करणाऱ्या 
माणसािंा परमेश्वर देखील पशूवंर पे्रम करणारा आचण त्यािें पालन करणारा बनतो; आचण त्याला 
पश बलीने तृप्ती चमळते. रान्ािंा ईश्वर रानात राहतो आचण शतेी करणाऱ्या लोकािंा ईश्वर गावात येऊन 
क्स्थर होतो. धानय आचण फळे खाणाऱ्या शतेकरी संस्कृतीच्या मानवािंा ईश्वरही धानय आचण फळे याचं्या 
आहारावर ग जारा कन  शकतो. 

 
वैचदक वसाहती करणाऱ्या आयांिा ईश्वर अनायांना ठार करणारा असतो आचण आयांिा पक्षपाती 

असतो. आयय-अनायांिे चमश्रण झाल्यानंतर आयांच्या आचण अनायांच्या ईश्वरांिेही चमश्रण होते. आचण या 
संचमश्र समाजािा ईश्वरही सचंमश्र झालेला आढळतो. ब्राह्मणािंा ईश्वर तप आचण चवद्या करताना आढळतो. 
क्षचत्रयािंा ईश्वर लढताना आचण राज्यचवलासािे उपभोग घेताना चदसून येतो. वैशयािंा ईश्वर संपत्तीच्या 
चवलासात आचण स खोपभोगात लोळत असलेला चदसतो आचण शूद्राचतशदू्रािंा ईश्वर राबताना आचण ग लामी 
करताना आढळतो. िात वययायािी चनर्षमती कन न राचहलेल्या समाजािा ईश्वर िात वययायय चनमाण करणारा 
असतो आचण िात वययायय न मानणाऱ्या समाजािा ईश्वर िात वययायािे सोयर-स तक पाळीत नाही. प रुषप्रधान 
समाजािा ईश्वर हा मायेिा अचधपती असतो आचण स्त्रीप्रधान समाजातील ईश्वर शक्क्तस्वन पी असतो. 
जमीनदारािंा ईश्वर भमूीिा मालक आचण भमूीवर सवयसत्ता िालचवणारा असतो, तर भ केकंगालािंा 
परमेश्वर स्मशानवासी, कपालधारी आचण चभक्षा मागत चफरणारा असतो. सत्ताधीशािंा परमेश्वर सत्तालोल प 
असतो आचण ग लामािंा परमेश्वरही ग लामीचवरुि बंड करयायािे साहस करीत नाही. कमययोग्यािंा ईश्वर 
कमामध्ये उत्साह मानतो तर संनयासवाद्यािंा परमेश्वर संनयासाति संतृप्त राहतो. चवचजगीषूंिा परमेश्वर 
चवजयासाठी धडपडत असतो तर म मूषूंिा परमेश्वर म मूषूं क्स्थतीत राहणे पसंत करतो. 

 
माणसािा आचण परमेश्वरािा हा संबधं नीट पारखून पाचहला तर ईश्वराने माणसाला चनमाण 

करयायाऐवजी माणसानेि वळेोवळेी चनरचनराळ्या ईश्वराला जनम चदला आहे असे आढळून येईल. मन ष्ट्यािा 
आचण ईश्वरािा हा संबंध िागंल्या रीतीने समाजाला समजून देता आला तर धमाच्या आचण ईश्वराच्या 
नावाने िालू असलेली वैरे थाबंतील; आचण मानवाच्या आजच्या चवकासासाठी ज ने ईश्वर चनरुपयोगी 
आहेत, हेही आढळून येईल. आज सारे जग जवळ आलेले आहे आचण अचखल मानवजातीिे एक क ट ंब 
चनमाण करयायािी आवशयकता उत्पन्न झाली आहे. या नव्या क ट ंबाच्या चनर्षमतीसाठी नव्या मानवधमािी 
आवशयकता चनमाण झाली आहे. या नव्या धमािी पे्ररणा देणारा ईश्वर आजच्या मानवाने चनमाण केला 
पाचहजे. त्याचशवाय त्यािे जीवन यशस्वी होणार नाही. हा नवा ईश्वर सवय मानवानंा समतेने पाहणारा, 
त्याचं्यातील सवय चवषमतेिा चवनाश करणारा, वैराच्या आचण कहसेच्या भावनापंासून संपूणयपणे अचलप्त 
राहणारा आचण ससंारातील साऱ्या प्रशनािंा उलगडा ज्ञाानाने आचण पे्रमानेि कन  शकणारा असावा लागेल. 
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या नव्या ईश्वरािी चनर्षमती केल्याचशवाय आचण त्याने साचंगतलेल्या नव्या मानवतेच्या धमािा 
स्वीकार केल्याचशवाय मानवाला म क्ती चमळणार नाही. 
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८ 

सामाणजक जीवनाच्या मूल्यांचे णववेचन 
 

जुन्द्र्ा मूलर्ातूंन लवनाश, की नव्र्ा मूलर्ातूंन लवकास ? 
 

माझी भूलमका 
 
जीवनातंील मूल्ये काय असावीत या चवषयावर मी आज थोडेसे बोलणार आहे. तत्पूवी काही गोष्टी 

मला स्पष्ट कन न साचंगतल्या पाचहजेत. १९४२ सालानंतर मी क ठल्याही राजकीय पक्षािा राचहलो नाही. 
तेव्हा समाजवादी पक्षाच्या वतीने ही सभा बोलावयायात आलेली असली तरी मी समाजवादी पक्षाला 
चमळालो असा त्यािा अथय घेयायािे कारण नाही. पक्षाला मी चमळालो नाही ्हणनू समाजवादीपक्षाच्या 
कायािे महत्त्व मी कमी मानतो असाही ग्रह कन न घेयायािी आवशयकता नाही. या चठकाणी आलेले लोकही 
पक्षािे सभासद नाहीत. तेव्हा ही सभा एका राजकीय पक्षाने बोलावली असली तरी ती तात्प रत्या राजकीय 
कायासाठी बोलावलेली नाही व मीही प्रिारक ्हणून बोलत नाही. या चवषयावरही एका चवचशष्ट पक्षानेि 
चविार करावा असेही मला स िवावयािे नाही. सवांनीि गंभीरपणे व शातंपणे चविार करयायासारखा हा 
प्रशन महत्त्वािा आहे असे मात्र मला वाटते. 

 
आजच्र्ा लवषर्ाची लनवड 

 
जीवन मलू्यासंंबधंाने आपण चकतीतरी प्रकाराने चविार कन  शकू. मला स िा जीवनमलू्यावंर भाषण 

करताना कोणत्या चवशषे चवभागासंबधंाने बोलाव ेहा आतापयंत प्रशनि पडला होता. तरी पण मी ‘सामाचजक 
जीवनािी मूल्ये’ या चवषयावर आपले चविार माडंणार आहे. 

 
‘जीवन’ ्हणजे काय? ‘मूल्य’ ्हणजे काय? यावरही व्याख्याने देता येतील. ‘जीवनािा’ व 

‘मूल्यािंा’ परस्पराशंी संबधं काय? हाही असाि वादग्रस्त प्रशन आहे. ‘जीवन’ ्हणजे तरी आपण जे 
अन भवतो ते प्रत्यक्ष जीवन की आपणाला जे अन भवत येत नाही ते अप्रत्यक्ष व अमूतय जीवन असाही एक 
फाटा फोडता येयायासारखा आहे. अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष यातील ‘सत्य’ कोणते, उभय जीवनािा ‘संबंध’ तरी 
कोणता ? असाही चवषय ििेस घेता येईल. पण आज माझा तो उदे्दश नाही. 

 
व्र्क्ती आलण समाज र्ाचें संबंध 

 
समाजजीवनाच्या मूल्यािंा चविार करयायापूवी ‘व्यक्ती’ आचण समाज यािें परस्परसबंंध मी काय 

गृहीत धरले आहेत ते सागंतो. काहीजण ‘व्यक्तीस’ प्राधानय देणारे आहेत. व्यक्ती तेवढी सत्य, समाज 
तेवढा चमर्थया, असे मानून ते व्यक्तीच्या चहताथय झटणारे आहेत, उलट काही जण ‘समाजास’ प्राधानय देणारे 
समाजि तेवढा सत्य, व्यक्ती तेवढी चमर्थया असे मानणारे व समाजचहतासाठी झटणारे आचण व्यक्तीच्या 
अचहतािी पवा न बाळगणारे असे आहेत. 
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व्यक्ती ही मूतय आहे, समाज अमूतय आहे; अगर समाजि मूतय, व्यक्ती ही अमूतय आहे; व्यक्ती 
्हणजेि माया व समाजि तेवढा ब्रह्म; अगर समाज तेवढा माया आचण व्यक्ती तेवढी ब्रह्म; असे मानणाऱ्या 
चविारसरणीिे लोक आहेत; पण त्यािें हे मानणे एकागंी आहे, एवढेि मी गृहीत धरीत आहे हे आपण 
ध्यानात ठेवा. समाज आचण व्यक्ती या दोहोंच्यामध्ये समान सत्य मानले पाचहजे. समाजचनरपेक्ष व्यक्ती राहू 
शकते काय? या प्रशनािे उत्तर आतापयंत अशी व्यक्ती राहू शकत नव्हती; आज राहू शकत नाही; व प ढेही 
राहू शकणार नाही, असे मी स्पष्टपणे देईन; त्यािप्रमाणे व्यक्क्तचनरपेक्ष समाज राहू शकतो काय? यािेही 
उत्तर आजपयंत असा समाज राहू शकला नाही; आजही राहू शकत नाही व प ढेही राहू शकणार नाही, 
असेि ठामपणे देईन. व्यक्ती ही समाजाति चनमाण होते व समाजाच्या सहकाचरतेनेि व्यक्तीिा चवकास 
होतो; व्यक्तींिा चमळूनि समाज बनतो व व्यक्तींच्या सहकाचरतेचशवाय समाजािा चवकास होऊ शकणार 
नाही, असेि मानले पाचहजे. चनव्वळ व्यक्तीलाि प्राधानय देणारे लोक समाजािा घात करयायास मागेप ढे 
पहात नाहीत व समाजचहतालाि प्राधानय देणारे लोक व्यक्क्तचहताला चिरडयायास तयार होतात. असे होता 
कामा नये. व्यक्ती आचण समाज यािंा परस्पर संबंध सग ण-चनग यणासारखाि मानला पाचहजे. पावशरे 
समाज आणा ्हणून साचंगतले तर समाज आणता येणार नाही. समाज घेऊन यावयास जाल व व्यक्ती 
घेऊन याल. काही ‘व्यक्तींना’ आणले तरी ‘समाज’ म ठीत आला अशी कल्पना करणे वडेेपणािे होईल. 
आचण ्हणूनि व्यक्ती आचण समाज यात अनयोनयसंबधं मानला पाचहजे व दोनहींमध्ये समान सत्य मानले 
पाचहजे  

 
जुना मागय की नवा मागय ? 

 
व्यक्ती आचण समाज ही दोनही समान सत्य हे प्रथम मूल्य मानून पूढे जाऊ. आज काळ असा आहे 

की, पूवयज ज्या मागाने गेले त्याि मागाने त ्ही जाणार की काय अथवा नवा मागय िोखाळणार हा सवांप ढे 
महत्त्वािा प्रशन आहे. हा प्रशन त मच्यािप ढे आहे असे नाही, साऱ्या महाराष्ट्राप ढे, साऱ्या भारताप ढे, हा प्रशन 
आहे. ‘ज ना’ मागय ठरलेला आहे. रुळलेला आहे; त्यावर पावले उमटलेली आहेत; ‘नवा’ मागय अजून 
ठरलेला नाही व रुळलेला नाही. प्रत्येकासमोर हाि एक प्रशन येत असतो, ‘नवा’ मागय की ‘ज नाि’ मागय ? 
नव्या मागाने जायायािी इच्छा करावी तर परंपरागत चविाराने मानगटू धरलेली असते, वाडवचडलाचं्या 
प यायाईिा आधार आठवत असतो, ज ने संस्कार मनात कबबलेले असतात; ज नया संस्काराचं्या पलीकडे उडी 
मान न जायायािा काळ आला आहे. नव े संस्कार न ढ करावयािे आहेत. ज नया मूल्यािंी तपासणी 
करावयािी आहे; त्यातून नवी मूल्ये घडवावयािी आहेत, अशी पचरक्स्थती आज चनमाण झाली आहे. परंत  
काहीजण त्यावर शकंा काढीत असतात. मूल्ये आचण ती नवीन? मूल्ये का कधी ज नी होत असतात? सत्य 
का कधी बदलले आहे? कहद धमातील तत्त्वज्ञाानंी, म सलमान, चिस्ती, पारशी तत्त्वज्ञाानंी, चविारवतंानंी जी 
मूल्ये बनचवली, जी सत्ये ठरचवली, ती का आता बदलली आहेत? असले प्रशन काहीजण काढीत असतात 
आचण त्यािी उत्तरे नकारात्मक देत असतात. पण मी स्पष्ट सागंतो की, जीवनाच्या मूल्यांिे संशोधन आता 
करावयास पाचहजे. आचण ज ना मागय की नवा मागय, ज नी मूल्ये की नवी मूल्ये? अशा भ्रमात न पडता मूल्ये व 
नव ेमागयि आक्रचमले पाचहजेत. 

 
मूलरे् अशी बदितात 

 
मूल्ये कशी बदलत जातात ते आता पाहू. प ष्ट्कळ वळेा शब्द माणसािंी फसवणकू करीत असतात. 

शब्दप्रामायायवादी लोक शब्दावंर जोर देत असतात, परंत  शब्दातूंन मूळिा अथय चनघून गेलेला असतो. खोटे 
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मला सहन होत नाही. असे प ष्ट्कळ वळेा माणूस ्हणतो पण त्यािा अथय त मिे खोटे मला सहन होत नाही, 
असाही असतो. ज नया काळच्या लोकाचं्या खऱ्याखो्ाच्या कल्पना ठरलेल्या असतात. त्या आज उपयोगी 
पडायच्या नाहीत. लहानपणी आ्ही एका खेडेगावात रहात होतो. आमच्या स्वतःिे घर नव्हते, तरी पण 
त्या घराला आ्ही ‘आमिे घर’ ्हणत असू. त्यावळेी मजूर लोक पैशा दोन पैशाचं्या फ टायायावर ग जराण 
करीत. वस्त तः हे मजूर आचण आ्ही दोघेही मानविा पण त्यानंा भकू लागली तर त्यानंी िणे खाव,े आ्ही 
स ग्रास अन्न खाव;े त्यानंा वस्त्र लागले तर त्यानंी लंगोटी लावावी आचण आ्ही धोतरे नेसावीत; त्याचं्यातील 
्हाताऱ्या माणसाला हाक मारतानाही आ्ही त्याला ‘अरे त रे’ ्हणाव ेव आमच्यातल्या चिम रड्या पोरानंा 
त्याचं्यातल्या ्हाताऱ्याने स िा ‘अहो जाहो’ ्हणाव े असे प्रकार िालत असत. आ्हाला गादीवर 
लोळावयास चमळते हे परमेश्वरी सत्य आचण त्याला ध ळीत लोळाव ेलागते हेही परमेश्वरी ‘सत्य’ि, असे 
त्यावळेी त्यानंाही वाटे, आ्हालाही वाटे. पण आज या दोनही गोष्टी परमेश्वराने चनमाण केल्या असे कोणी 
तरी मानील काय? 

 
ज नया काळिा अस्पशृय जातीतला इसम घ्या. अस्पृशयािी सावली अंगावर पडू नये ्हणून 

उच्चवणीय लोक झटत, त्यािप्रमाणे आपली सावली या श्रेष्ठींवर पडू नये ्हणून अस्पशृयही झटत. 
अस्पृशयता मानणे, ती पाळणे, हा त्यावळेी धमय होता. आजही अस्पशृयता हा धमय राचहला आहे काय? 

 
ईश्वराने माणसाला चनमाण केले आहे असे ्हणतात. पण प ष्ट्कळ वळेा माणूसही ईश्वराला चनमाण 

करतो. ग लामािंा ईश्वरही ग लामचगरी करीत असतो. ‘जसा भाव तसा देव’ चदसत असतो. संतािंा ईश्वर 
संताबंरोबर राबत होता. सेना नहाव्याच्या ईश्वर बादशहासमोर आरसा धरीत असे. बादशहा परकीय आहे, 
अशी कल्पनाही ह्ा ‘पाडं रंगाला’ आली नाही. जनाबाईिा ‘देव’ चतच्याबरोबर, दळणकाडंण करणे, ल गडी 
ध णे, पाणी भरणे इत्यादी कामे करीत असे. जनाबाईच्या ‘पाडं रंगाला’ दळयायािे एकमेव साधन ्हणजे 
जाते; एवढेि अवगत होते. दळयायाच्या चगरणीिी त्याला कल्पना नव्हती. सखू बाईिा ‘ईश्वर’ चतच्या 
नवऱ्याच्या आजे्ञाबाहेर जाणारा नव्हता. पण हा ‘ईश्वर’ आता ‘सत्य’ राचहला आहे काय? प्रत्येक व्यक्तीकडे 
चनरचनराळ्या दृचष्टकोणातून पहायायापेक्षा आता सवांना समानतेने पहायायािी आवशयकता पटत नाही काय? 
आजिा ‘पाडं रंग’ अस्पृशयाला व स्पृशयाला सारख्याि प्रमाणाने दशयन देत नाही का? 

 
सत्यािी मूल्ये, नयायािी मूल्येही अशा प्रकारे बदलत असतात. एक वळे ज्या न ढी आचण बधंने 

आवशयक वाटली ती आज चनरथयक वाटू लागतात. कारण मानवािे ज्ञाान वाढले आहे. आज जगात सवय 
भौचतक ज्ञाानािा प्रकाश पसरलेला आहे. या प्रकाशाति पे्रमही वावरायला लावले पाचहजे. नाहीतर जगात 
शातंता नादंणार नाही. 

 
काही नवी मूलरे् 

 
मन स्मृती, महाभारत इत्यादी गं्रथातूंन, ‘शजेारी तेवढा शत्रू’ असे एक राजनैचतक मूल्य आढळते. 

आपल्या शजेारिा देश आपल्याशी चमत्रत्वाने वागत असला तरी तो शत्रूि आहे. त्यािा चनःपात करयायािी 
तयारी ठेवली पाचहजे, यािा हिा येयायापूवी आपला हिा झाला पाचहजे, अशी प्रािीन राजनीती होती.पण 
आज शजेाऱ्याशंी शत्र त्व करयायािी गरज उरलेली नाही. पूवी अन्नािा त टवडा असल्याने शजेारिी राष्ट्र े
एकमेकाशंी लढत. आज तशी आवशयकता राचहलेली नाही. शजेारी ्हणजे शत्रिू असे गृहीत धन न 
िालयायािी आज जन र नाही. शजेारी हा चमत्र हे आजिे नव ेमूल्य झाले पाचहजे. 
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व्यवहार आचण धमय यात पूवी फारकत असे. शजेाऱ्याला शत्रू मानणे हा व्यवहार आचण शत्र ूठार 

मारायला आला तरी त्याच्या पोटात त मिाि आत्मा आहे असे समजणे हा त्यावळेी धमय होता. व्यवहारािी 
मूल्ये चनराळी, धमािी मूल्ये चनराळी; जे धमात आहे ते व्यवहारातं आणता येत नाही, जे व्यवहायय आहे ते 
धमयसंमत होऊ शकत नाही; धमय तरी आिरा ककवा व्यवहार तरी करा असे सागंयायात येई. पूवी आपण आचण 
आपला शजेारी दोघेही भटके होतो. वास्तव्यासाठी जमीन चमळचवयायािी, उदरभरणाथय अन्न चमळचवयायािी 
आपल्याला जन र होती. त्याकाळी माणसाला लागेल तेवढे अन्नि चनमाण करयायािी पात्रता आपल्यात 
नव्हती. चिस्त, ब ि, पैगबंर, याज्ञावल्क्य यािें आध्याक्त्मक ज्ञाान वाढलेले असले, तरी त्यािें भौचतक ज्ञाान 
सामानय रानवट शतेकऱ्याइंतकेि होते आचण ्हणून अप रा साठा प रचवयायासाठी मानवानंा परस्परािंा संहार 
करावा लागे. आज ती पचरक्स्थती राचहली नाही. ्हणनू आता धमय हाि व्यवहार आचण व्यवहार हाि धमय हे 
नव ेमूल्य झाले पाचहजे. 

 
आज रु्दे्ध का होतात? 

 
आजिी य िे अन्नासाठी होत नाहीत, अहंकारासाठी होत असतात. सवय जगाला प रेल एवढे अन्न 

आज आपण सवय मानव चनमूय शकतो; पण माणसानंा अन्न देऊन जगचवयायापेक्षा लढाई कन न मारयायात आज 
अनेकानंा प रुषाथय वाटत असतो. लढाया करणारे लोक चनरचनराळी कारणे प ढे करीत असतात. कोणी 
लोकशाहीसाठी लढयायािा आव आणतो, कोणी राष्ट्राच्या चहतासाठी रणकशग फ ं कारल्यािे सागंतो, कोणी 
संस्कृतीच्या रक्षणािी थाप ठोकतो. काही महत्त्वाकाकं्षी, अचभमानी, अहंकारी लोक माझा जय व्हावा ्हणून, 
माझा धमािा जय व्हावा ्हणून, माझ्या राष्ट्रािे कल्याण व्हाव,े ्हणनू लढा प कारतो. पण वस्त तः ते 
इतरावंर प्रभ त्व गाजचवयायाच्या अहंकारासाठी हे सारे करीत असतात. अहंकाराला उंिी असते पण रंुदी 
नसते. शवेटी या अहंकारािा चवजय होतो काय? अहंकारािे नेहमी पतन होत असते. मी जमयनीसाठी 
लढतो, मी जपानसाठी लढतो, मी कहदंूसाठी लढतो, मी म सलमानासंाठी लढतो असे मानणारी, गजयणारी 
सारी अहंकारी माणसे ध ळीला चमळालेली आहेत. आ्हीि भारतीय ससं्कृतीिे रक्षक आहोत, आ्हीि 
जनतेिे कल्याणकते आहोत, आ्हीि कामगारराज्य स्थापन करणार आहोत, असल्या अहंकाराला आता 
थारा चमळणार नाही. आ्ही मानव आहोत, मानवाचं्या कल्याणासाठी आ्ही झटणार असा कृत संकल्प जे 
करतील तेि याप ढे तरतील. बाकीिे अहंकारी लोक मात्र मरतील हे आजिे सत्य आहे. 

 
तुम्ही कसे जगणार आहात? 

 
केवळ एका व्यक्तीला, केवळ एका जातीला, केवळ एका समाजाला, स खी कसे कराव,े एवढाि 

संक चित प्रशन आज आपल्यासमोर नाही. पूवीिे खंडप्राय भासणारे चवशाल जग आज लहान आचण संक चित 
झाले आहे; अशा वळेी माझ्यासारखा मीि ्हणून त ्ही अहंकाराति रहाणार आहातं काय? भलत्या 
वडेाचं्या नादी लागून क्ष द्र भाडंणे करीत बसणार की काय? स्वतःच्या वैभवािा साक्षात्कार होऊन त ्ही 
गरुडासारखे आकाशात भरारी मारणार आहात काय?  

 
समजा, त ्ही गहू चपकचवला तर तो चपकचवताना त ्ही इतरानंा कशा रीतीने वागचवणार आहात? 

त ्ही एक्ाने स्वतःिी ब िी वापन न इतरानंा राबवनू घेऊन चपकचवलेला गहू साठवनू ठेवणार आहात 
काय? त ्ही गरुड होऊन आकाशात भरारी मारताना इतरानंा सरडेि ठेवणार आहात काय? 
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ककवा त ्ही सवांिे सहकायय सारखे घेणार आहात? सवांनी साम दाचयकपणे काम कन न चनर्षमलेले 

धन त ्ही सारखे वाटून घेणार आहात काय, माझ्यासारखे सगळे मोठे व्हाव,े माझ्यासारखे सगळ्यानंी गरुड 
व्हाव,े कोणीि सरडे राहू नये, अशी त मिी भावना आहे? 

 
पचहली भावना ‘मी माझा उत्कषय कन न घेईन. इतरानंा दास करीन’ ही आहे. द सरी भावना मी 

माझ्याबरोबर इतरािंा उत्कषय करीन, सवांना समान मानीन, कोणीि दास असणार नाही ही आहे. त ्ही 
कोणत्या भावनेने वागणार आहात? त ्ही कसे जगणार आहात? 

 
लवकासाकडे जाणार की लवनाशाकडे वळणार? 

 
आजच्या जगाप ढे मी साचंगतलेले दोन मागय आहेत. ज नया चिरंतन मानल्या जाणाऱ्या परंपरागत, 

फसव्या, मायावी मूल्यानंा मानव कवटाळून धरणार की नव्या मूल्याचं्या योगाने आपली उन्नत्ती कन न 
घेणार? ज नयाला चिकटून राहून खो्ा कल्पनानंी भन न, माणूस चवनाशाच्या गतेत जाणार, की नव्या 
मूल्यािंा अंगीकार कन न चवकासाच्या उच्च चशखरावर िढणार ? हा आज सवय जगासमोरिा प्रशन आहे. 
पचहला मागय पृर्थवीवर नरक चनमाण करणारा आहे, तर द सरा मागय पृर्थवीवरि स्वगय अवतरणार आहे. 
मानवक ल जगणार की मरणार? मानवाने मनात आणले तर तो आज उपलब्ध असलेल्या सवय भौचतक 
साधनाचंनशी जगातील एकाही माणसाला ठार न मारता सवांना प रेल एवढे अन्न चनमूय शकतो. पण 
अन्नचनर्षमतीिी त्यािी शक्ती जशी प्रिंडपणे वाढली आहे. तसे मनात आणील तर तो प्रिंड संहारही कन  
शकेल. आचण ्हणून मी त ्हाला चविारतो की, ज नयामलू्यानंा कवटाळून चवनाशाकडे जाणार की नव्या 
मूल्यािंा अंगीकार कन न चवकासाकडे वळणार? 

 
१९४९ 
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९ 

सवव धमव समान आहेत हीच इस्िामची खरी णशकवि 

 
इस्लामिा वारसा सागंणारे फार लोक आहेत, पण त्यािी तत्त्व ेआिरणात आणयायास मात्र कोणी 

तयार नाही. एकमेकाचं्या धमाबद्दल आदर पाचहजे, पे्रम पाचहजे तरि माण सकी जगात राहील असे इस्लाम 
सागंतो. इतर धमांिा चतरस्कार कन न जसे आपण उत्कृष्ट कहदू होऊ शकत नाही तसेि इतर धमांबद्दल 
चतरस्कार दाखवनू व त्यानंा काफीर समजून म सलमानानंा उत्कृष्ट इस्लाम ्हणून घेता येणार नाही. 

 
आपणास इतर धमांबद्दल उदासीनता वाटते. आपण चनरचनराळ्या धमािे लोक अगदी शजेारी 

वषान वष ेरहात आहोत, पण द दैवाने एकमेकािंी स खद ःखे जाणू शकत नाही. जाणनू घेऊ इक्च्छत नाही 
अशी आपली खरी वस्त क्स्थती आहे. 

 
आपली भारतीय संस्कृती ५००० वषांहून जास्त अशी ज नी चन उच्च संस्कृती आहे. या दीघय कालात 

फार मोठमोठ्या चन पचरणामकारक चन संस्कृतीस घातक अशा जरी घटना घडल्या असल्या तरी आपली 
संस्कृती चटकून राचहली आहे. यािे म ख्य कारण ्हणजे आपल्या संस्कृतीिे अचधष्ठान सत्य हेि होय. 
आपल्या ससं्कृतीिा ग णि असा आहे की, ती समनवय व सहकायय करयायास नेहमीि तयार असते. सवय धमय 
समान आहेत हाि भारतीय संस्कृतीिा संदेश होय. 

 
आपल्या परंपरेतूनि तीन मोठ्या चवभतूी आपणास चमळाल्या. त्या ्हणजे राजा राममोहन रॉय, 

रामकृष्ट्ण परमहंस व महात्मा गाधंी. आपल्या ह्ा ससं्कृतीिे पचहले थोर राष्ट्रचपता ्हणजे राजा राममोहन 
रॉय हे होत. त्यानंी सवय धमांिा अभ्यास कन न जगाला एक अचभनव असा प्रयोग कन न दाखचवला आहे. 
त्यानंी सवय धमांच्या मूलतत्त्वािंा अभ्यास अत्यंत बारकाईने केला. त्यानंी इस्लाम धमय उदूयतून समजावनू 
घेतला, वदे ससं्कृतमधून पठण केले. तसेि इतरही धमय पाचहले तेव्हा त्यानंी असा चनष्ट्कषय काढला की, 
“सवय धमात महत्त्वािे असे खास आहे चन तेि चनराळ्या भाषेतून प्रत्येक धमात साचंगतले आहे. तत्त्व एकि 
आहे. फक्त तपचशलात फरक आहे.” यािाि त्यानंी प्रसार केला. अशा तऱ्हेने सवय धमांिा साचत्त्वक ब िीने 
खोल अभ्यास कन न त्यानंी वरील चनणयय घेतला होता. 

 
रामकृष्ट्ण परमहंस ह्ाचं्याजवळ द सऱ्या सवय धमांकडे आत्मीयतेने चन चवशाल हृदयाने पाहयायािी 

शक्ती, दृष्टी होती. त्याबद्दल आवड होती. देवाकडे जायायाच्या मागािा अभ्यास त्यानंी सवय धमांतून केला. 
त्याकचरता त्यानंी सवय धमांिी चशक्षा घेतली व शवेटी त्यानंी याबाबत असा चनणयय केला की, प्रत्येक धमाच्या 
साधनेने देवाजवळ जाता येते व तो देव ्हणजे एकि. त्यािी न पे चनरचनराळी असू शकतील व सवय धमांिे 
मागय एकाि सत्याकडे नेणारे आहेत. 

 
‘बुद्धी व भावनेचा प्रत्र्र् गाधंींनी कृतीत आणिा’ 

 
अशा या राजा राममोहन याचं्या सखोल ब िीला चन रामकृष्ट्ण याचं्या चवशाल भावनेला पटलेले सवय 

धमांिे तत्त्वज्ञाान कृतीत येणे इष्ट होते व तेि अत्यंत महत्त्वािे असे कायय करयायास महात्मा गाधंींिा जनम 
झाला. हे तत्त्वज्ञाान कृतीत आले तरि त्यािे खरे महत्त्व जनतेस पटेल असेि गाधंींिे जीचवतकायय होते. सवय 
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धमय समान आहेत. मानवतेच्या दृचष्टकोनातून सहृदयतेने पे्रमाने सवय धमांकडे पाहा व तसे आपल्या 
आिरणात आणा हाि संदेश पूज्य बापूजींनी आपणास चदला आहे. 

 
भाडंखोर माणूस मतै्रीकरता हाि आपल्या भरतभमूीच्या मातीिा चन पायायािा ग णधमय आहे. भांडत 

असताना आपण कोणािा दे्वष केला नाही हा आपल्या रक्तािा ग ण आहे. आपणासं या इचतहासाच्या 
पचरपाकातूनि वरील माणसे अमूल्य असा ठेवा ्हणून चमळाली आहेत. आपणास शहाणपणािा जसा हक्क 
आहे तसा मूखयपणािाही हक्क आहे. अशीही ५००० वषांिी उच्च अशी भचूमका प सून काढणे शक्य नाही. कहदू-
म सलमान शत्र त्व मानीत नाहीत, तसे केल्यास आपण कहद त्व सोडल्यासारखे होईल, कारण भोवतालच्या 
प्राचणमात्रावंरही पे्रम करणे हाि आपला परमधमय आहे, मग आपला धमय माणसास मारयायास कसा सागेंल ? 

 
मानव प्रवाहाचे तीर्य : भारत 

 
या अशा आपल्या भारताबद्दल रचहमबाबनूी एक कचवता चलचहली आहे. त्यात त्यानंी भारतास 

भारत-तीथय असे ्हटले आहे. ज्याप्रमाणे पचवत्र तीथे नदीकाठी असतात व त्या पचवत्र नद्यािें पाणी सागरास 
चमळते ्हणून जर सागरात स्नान केले तर आपणास सवय तीथांिे प याय प्राप्त होते. त्याप्रमाणेि आपल्या या 
चवशाल भारतात अचतशय प्रािीन काळापासून मानवािें चनरचनराळे लहानमोठे प्रवाह वाहत आहेत. त्यात 
म सलमान, कहदू, चिश्चन, पारशी, आयय, अनायय असे चनरचनराळे मानवप्रवाह आहेत व अशा या सवय 
प्रवाहापंासूनि भारतात मानवािंा सागर तयार झाला आहे. त ्ही-आ्ही माणसेही या मानवी सागरातंीलि 
आहोत, ्हणून भारत ्हणजे मानवी संमेलनि आहे. ्हणूनि भारत हा आयय व अनायय या दोघािंाही आहे. 
हा सवांिा कहद स्थान आहे. तो कोणाच्या बापािा नाही. चनरचनराळे धमय हे त्याचं्या प्रकृतीिे चनरचनराळे भाग 
आहेत. स्वातंत्र्य, बधं ता व समता हीि आमिी वैचशष्ट््े आहेत. भारतीय रचहवासी हाि प्रयोग येथील 
लोकानंा योग्य आहे. 

 
आपण जे नवप्रजासत्ताक राज्य चनमाण केले आहे, त्यास अशी प्रिंड मोठी परंपरा आहे. या 

परंपरेशी प्रामाचणक राहूनि आपण आपली कृती केली पाचहजे. तसे आपण न वाग ूतर आपल्या ससं्कृतीशी 
आपण प्रामाचणक राहणार नाही ्हणून ज नया परंपरेला साजेल अशी वागणूक ठेवनू चन पाकठबा देऊन आपण 
ग यायागोकवदाने राचहले पाचहजे. त्याकचरता नेहमी नम्रता पाचहजे. परमेश्वर एकि आहे. तो हा कहद , हा 
म सलमान असा भेदभाव करणार नाही; ककवा कोणावर त्या जातीिा ्हणनू जास्त पे्रम करणार नाही. असे 
असेल तरि तो परमेश्वर आहे. नाही तर त्यािे देवपणि नष्ट होईल. ्हणून या आपल्या गणराज्यात भेद 
नको. हाि उपदेश सवय धमांिा आहे. अशा या आपल्या परंपरेपैकीि एक इस्लाम धमय आहे, त्याच्या 
तत्त्वाकडे आता आपण पाहू. 

 
सत्र्ापुढेच मान झुकवा! 

 
‘इस्लाम’ हा शब्द अरबी आहे. सलाम, म क्स्लम, म सलमान हे सवयि शब्द अरबी भाषेतील एकाि 

धात पासून आहेत. 
 
‘सलम’ या धातूपासूनि हे शब्द तयार झाले आहेत. यािा अथय “मान झ कचवणे शरण जाणे” असा 

आहे. ्हणून सलामालेक म्-अथय-त ्हास सलाम असो, अिास वा त मिे भले असो असा अथय चनघतो. जरी 
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त मच्या मनात नसेल तरीही कोणीही भेटल्यावर म सलमान चनदान तोंडाने तरी सलामालेक म ्हणेल, तरि 
तो म सलमान. इस्लामने हेि चशकचवले आहे की, ज्ञाानािा उपहास कन  नको. कारण आपणास पैदा 
करणारा एकि अिा आहे. ्हणून त्यािा कायदाही एकि आहे. तो ्हणजे सत्य. सत्य हेि एक खरे सत्य 
आहे. तेथे असल्यािा लवलेशही खपणार नाही. कारण थोडे जरी असत्य असले तरी सवयि असत्य होते. 
असे हे अिािे न मरणारे तत्त्व आहे. आपण सवयि अपूणय आहोत. आपण व्यवहाराकचरता थोडे खोटे बोलतो. 
ते सवयि खोटे ्हणून असत्य. तेव्हा अिाि एकटा असा आहे की, त्याच्याप ढे मान झ कव ूशकतो इतरापं ढे 
नाही. ईश्वर वा अिाि सलाम करयायास पात्र आहे. एवढा हा सलामालेक मिा अथय आहे. आपणातही 
रामदासाने असेि ्हटले आहे “सत्य ते सत्य वािे वदावे” असा हा सत्यािा कायदा आहे. अशा या 
कायद्याने सृष्टी चनयमबि झाली आहे. ्हणून द सऱ्या कोणाप ढेही मान झ कव ू नये. हा चसिातं मानय 
करणाराि खरा म सलामान होय. असा हा इस्लामिा कायदा आहे. पण एवढे तोंडाने ्हणणारा म सलमान 
होतो, पण तो इस्लाम होऊ शकत नाही, कारण म सलमान हा ईश्वर-अिा मानतो. तेव्हा ज्या म सलमानास 
इस्लाम ्हणून घ्यावयािे असेल त्याने मनाने मोमीन-आत्मज्ञाानािा प्रकाश चमळवणारा होऊन ते ज्ञाान 
कृतीत आणले तरि तो इस्लाम होतो. अनयथा नाही ्हणनू ‘मोमीन हाि खरा इस्लाम आहे.’ 

 
धमय ही सौद्याची बाब नव्हे 

 
आपण ्हणतो की, म सलमानानंी कहदू व्हाव.े चकती मूखयपणािे चन चनब यिपणािे चवधान आहे! 

कृष्ट्णाला पैगंबरािा संदेश नको असे नव्हेि आचण अशाकचरता मी कहद धमय बाजारात आणू इक्च्छत नाही. तो 
काही चवकयायािी ककवा सौदा करयायािी वस्तू नव्हे हे ध्यानात घ्या. 

 
इस्लाम धमय हा पैगंबरानेि साचंगतला आहे असा काही क राणात प रावा नाही. महंमदाच्या आधीही 

प ष्ट्कळ लोक अिाने धमयप्रसाराकचरता पाठचवले होते त्यापंैकी रहम वगैरे होत. रहम यािा अथय रहमिा-
कनवाळूपणा, ममता, पे्रम हा आहे; यावन न हे चसि होते की, या सवांिा सत्य व पे्रम हाि धमय होता आचण 
खरा इस्लाम धमय तोि आहे. तो अनेकानंी आधी साचंगतला. पण आ्ही लोक चनब यि आहोत. देवाने-अिाने 
चदलेले कान, डोळे व ब िी यािंा योग्य उपयोग करीत नाही व अथािा अनथय कन न अनेक घोटाळे चनमाण 
कचरतो. अनथाम ळे चकतीतरी रक्तपात केला; कारण अथािा अनथय करणे हेि माणसािे काम आहे, अिािे 
नव्हे. ्हणनू आपणास सनमागी लावयायास, योग्य प्रकाशािा उपयोग करयायास लावयायाकचरताि अिाने 
महंमद पैगंबर पाठचवला. 

 
एकि संदेश-दाता ्हणून त ्ही पैगंबरला मानता तर पूवीच्या सवय झालेल्या पैगंबरानंा मानले 

पाचहजे. तरि खरा इस्लामी धमय समजला असे मानाव.े 
 
्हणून क राणािी पूजा करणारा जर वदेािी पूजा करणार नसेल, तर तो इस्लाम खास नव्हे. असा 

हा इतका प्रगल्भ, चवशाल व सवय धमांबद्दल आस्था व पे्रम बाळगणारा व ज्यास अपूवय अशी परंपरा आहे असा 
इस्लाम धमय आहे. त्यास कोण मानणार नाही? कोण पे्रम करणार नाही? 
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काफीर कोण? 
 
आता आपण ‘काफीर’ या शब्दािा अथय पाहू. या शब्दािा अथय न समजल्यानेि फार अनथय झाला 

आहे. यात म ख्य शब्द ‘कि’ हा आहे. कि ्हणजे ईश्वर न मानणारा-अश्रिा ठेवणारा. असा अथय खरा 
आहे. ्हणूनि असे अथय न समजता धमािा प्रसार करणे हा मोठा धोका होय. 

 
यािकचरता ईश्वराने मानवाच्या चनरचनराळ्या प्रवाहाकचरता चनरचनराळे पैगंबर त्याचं्या देशात 

पाठचवले आहेत. कारण धमािा अथय समजावनू प्रसार करणे हेि ध्येय ्हणून ‘इमान नाही तो कि, कफ्फर 
मान  नको ्हणनू संदेश सागंणारा कि वा काफीर होऊ नको, कोणास मान  नको’-असा आहे. 

 
तिवार आत्मरक्षणार्यच 

 
क राणात तलवारीिा उिखे जन र केला आहे. ती तलवार फक्त आत्मसंरक्षणासाठीि वापरावी 

अनयथा नाही. जेव्हा वर साचंगतल्याप्रमाणे अिाच्या संदेशाप्रमाणे आपले धमयप्रसारािे काम करीत असताना 
जर एखादा मन ष्ट्य ते काम कन  देणार नसेल तर त्यास समजावनू सागंून प्रथम हृदयपचरवतयन करयायािा 
प्रयत्न कर. एवढेही कन न तो त झ्यावर जर िालून येत असेल तरि फक्त आत्मसंरक्षणाकचरता तलवारीिा 
उपयोग कन न त्यास त झ्या मागातून बाजूला कर. अनयथा केव्हाही तलवार वापन  नये. असा जो माणसू 
िालून येईल तोि काफीर समजावा. ही तलवार फक्त धमयसंरक्षणासाठीि वापरली जात आहे, असाि 
त्यािा अथय आहे. 

 
जेव्हा महंमद पैगंबर मके्कत इस्लामिा प्रिार करीत होते, तेव्हा अरब लोक फारि रानटी वृत्तीिे 

होते. त्यानंी महंमदािा फार छळ केला, तरी त्यानंी आपली कमयभमूी सोडली नाही; पण जेव्हा हे अरब 
त्यास धमयप्रसार केल्याबद्दल मारयायास तयार झाले, तेव्हा आपली आवडती कमयभमूी त्यानंी फक्त 
धमयसंरक्षणाकचरता-तत्त्वाकचरता सोडून तो मचदनेस गेला. तो भ्याड ्हणून गेला नाही. त्यास ‘चजहाद’ 
्हणतात. अशा या मान कापणाऱ्या लोकात पैगंबर चनमाण होऊन त्याने आपले जीचवतकायय अत्यतं कष्ट 
घेऊन केले. हाि त्यािा संदेश सवय इस्लाम बाधंवानंा आहे की हृदपचरवतयन कन न धमय चशकचवला पाचहजे. 
माणसािा धमय मारयायािा आहे, अिािा नव्हे. 

 
पलवत्र कृतीसाठी पलवत्र मन 

 
राजकारण, व्यवहार आदी सवय गोष्टींत वरील अिािा संदेश कृतीत आणणे हेि इस्लामिे कतयव्य 

आहे. त्याकचरता मने नेहमी पचवत्र पाचहजेत. तरि कृती स्वच्छ व पचवत्र होऊ शकते. 
 
त्या तत्त्वापं्रमाणे इतके कोटी म सलमान असूनही एकही वागत नाही हे द दैव आहे. ‘पाचकस्तान’िा 

अथय पचवत्रभमूी, तर तेथील लोक पचवत्र कृत्य करतात का? तसे नसेल तर पाचकस्तानिे नाव बद दू होईल. 
तेव्हा इस्लाम धमाप्रमाणे वागणे हेि पाकिे कतयव्य आहे, व आज इस्लाम धमाप्रमाणे वागणारे काही 
कहद स्थानात आहेत. ते ्हणजे मौलाना अब ल कलाम आझाद. त्यािंाि चकत्ता येथील म सलमानानंी 
चगरवावा व पाकमध्ये सरहद्द गाधंींसारखी माणसे आहेत. त्यािंा चकत्ता पाक-लोकानंी चगरवनू कृतीत 
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आणावा तरि दोनही देश ग यायागोकवदाने, स खाने जगाप ढे आदशय ठेव ूशकतील. याति इस्लामिा प्रसार 
आहे-चवजय आहे. 

 
१९५० 
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१० 

नवी राजनीती 

 
चमत्रहो, 

राजनीतीसंबधंाने आपल्या देशात फार प्रािीन काळापासून एक परंपरा िालत आलेली आहे. त्या 
परंपरेवर चवश्वास ठेवणारे लोक आपल्या देशात प ष्ट्कळि आहेत. चवशषेतः महाराष्ट्रात तर या 
राजकारणािा अभ्यास केलेली माणसे खूपि सापडतात. राजकारण हा धंदा असलेली ही माणसे गेल्या 
तीन चपढ्या आपल्या येथे आहेत. ्हणून या प्रशनासबंंधी मूलगामी दृष्टीने चविार व ििा करयायािी वळे आता 
आलेली आहे असे मला वाटते. 

 
मी ‘नवी राजनीती’ हा चवषय आजच्या व्याख्यानासाठी घेतला आहे त्यावन न ज नया राजनीतीशी 

माझे क ठेतरी व काहीतरी चबघडले आहे, चबनसले आहे हे आपल्या सहज लक्षात येईल. ्हणून ‘ज नी 
राजनीती’ ्हणजे काय व माझ्या मते चतच्यात काय दोष आहेत हे मी प्रथम सागंतो. तत्पूवी आपण एक गोष्ट 
ध्यानात ठेवावी की, केवळ वादचववाद करयायाच्या इच्छेने मी या चवषयाकडे ओढला गेलेलो नाही. मी काही 
राजकारणी नव्हे. राजकारण ही माझी प्रकृती नव्हे. माझी दृष्टी जीवनचवषयक प्रशन समजावनू घेणाऱ्या 
चवद्यार्थयािी व चशक्षकािी आहे. आपणही त्याि उदे्दशाने येथे जमला आहात असे मी समजतो आचण ्हणनू 
मला जे वाटते ते आपल्यासारख्या समव्यवसायी व समवृत्तीच्या लोकानंा सागंाव ेयाि हेतूने मी माझे चविार 
आपल्यासमोर माडंीत आहे. 

 
राजकारणािे चभन्नचभन्न प्रशन कोणत्या प्रकारे सोडवावते हा सवय जगाप ढेि प्रशन आहे. ज नया 

राजनीतीिे प रस्कते ्हणतात की, ‘ज नया िाकोरीतून बाहेर पडू पाहणारे आजिे नव े राजकरण हे 
शास्त्रपूत, ब चिप्रधान नाही. त्यात चनष्ट्कारण व चनरथयक स्वप्नाळूपणा आणला जात आहे.’ या लोकाचं्या 
प्रामाचणकपणासंबधंी मला सशंय नाही. तथाचप न सत्या प्रामाचणकपणाने सवय प्रशन स टत नाहीत हे आपण 
चवसरता कामा नये. त्यासाठी सत्य समजयायािी, एकंदर जीवनािे यथाथय ज्ञाान होयायािी जन र असते. 
्हणून मी अगदी मोकळेपणाने चवविेन करणार आहे. त्याम ळे ज नया राजनीतीवर चवश्वास असणाऱ्यानंा 
धक्का बसल्यास मला त्यािी खंत नाही. त्यानंी हा चविारािा धक्का समजून वैयक्क्तक कट ता मनात आणू नये 
एवढेि माझे सागंणे आहे. 

 
ज नी राजनीती ्हणजे काय? ती काही फक्त महाराष्ट्रात अथवा चहनद स्तानाति िालत आलेली 

नाही. ती बह तेक जगभर पसरलेली आहे आचण चतिी तत्त्वहेी सवयत्र जवळजवळ सारखीि आहेत. ज नया 
राजनीतीसंबधंीिा अत्यतं प्रचसि गं्रथ ्हणजे ‘कौटल्यािे अथयशास्त्र’ हा होय. हा गं्रथ चकत्येक शतके नाहीसा 
झालेला होता. तो अलीकडेि सापडला आहे. वस्त तः ते आध चनक अथाने अथयशास्त्र नसून राजनीचतशास्त्र-
पोचलचटकल सायनस-आहे. या गं्रथाच्या लेखकाला क णी ‘कौचटल्य’ असे ्हणतात व त्यािा ‘क चटल’ (वक्र, 
द ष्ट) या शब्दाशी संबधं जोडतात, तर क णी त्यािा सबंधं ‘क टल’ नावाच्या गोत्राशी जोडतात. ते कसेही 
असले तरी सवयसामानय लोकामंध्ये मात्र राजकारण ्हणजे ‘क चटलनीती’, ‘वाकडी चवद्या’ असाि समज 
प्रिचलत आहे. वस्त तः ज्या चवदे्यच्या योगाने मानवी मनािा, ब िीिा चवकास होतो ती खरी चवद्या, परंत  
लोकानंा मात्र असे वाटते की राजनीचतचवद्या ्हणजे मूर्षतमान क चटलता. 
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‘शाक ं तला’च्या पािव्या अंकात जेव्हा द ष्ट्यतं राजा शक ं तलेवर असत्यवक्तेपणािा आरोप करतो 
तेव्हा शार्ङ्यरव त्याला उदे्दशून ्हणतो, “चजला जनमातही कधी असत्य भाषण ठाऊक नाही चतच्या 
बोलयायाला काहीि ककमत नाही परंत  ज्याने जाणनूब जून, एक कला या दृष्टीने असत्यािा सराव केला त्या 
या राजािे बोलणे मात्र खरे! काय हा नयाय!” 

 
मन स्मृतीमध्ये असे वणयन आहे की, नयायालयासमोर चनरचनराळ्या वणािी माणसे आल्यास त्यानंा 

चनरचनराळ्या पितींनी शपथ घ्यावयास सागंयायात याव.े उदाहरणाथय, जर ब्राह्मण आरोपी असेल तर त्याला 
फक्त ‘ब्रचूह’ ्हणजे ‘बोल’असे सागंाव.े (ब्रहूीचत ब्राह्मणं ब्रयूात्) कारण खरे बोलतो तोि ब्राह्मण अशी 
त्यावळेी समजूत होती. उलट नयायासनासमोर क्षचत्रय आल्यास त्याला केवळ ‘ब्रचूह’ (बोल) ्हणनू भागत 
नसे, कारण बोल ्हटल्यानंतर तो चविारील ‘काय बोलू?’ ्हणून त्याला ‘या चठकाणी सत्य तेि बोल’ असे 
सागंाव ेलागे कारण खोटे बोलणे हे क्षचत्रयधमात बसते अशी त्यावळेी कल्पना न ढ होती. आचण त्याप्रमाणे 
म त्सद्दीपणाच्या नावाखाली पितशीर खोटे बोलयायािे चशक्षणही राजप त्रानंा त्याकाळी देयायात येत असे. 
कौचटल्याच्या अथयशास्त्रात ‘खोटे कसे बोलाव’े हे सागंणारी प्रकरणे आहेत. महाडिे श्री. गोकवद गोपाळ 
चटपणीस यानंी त्या गं्रथािा संचक्षप्त मराठी साराशं तयार केला आहे. हा गं्रथ चवद्यार्थयांनी अवशय वािला 
पाचहजे. कारण इचतहासाच्या प ढे जायायासाठीही इचतहासािे अध्ययन करणे आवशयक असते. ‘कौटलीय 
अथयशास्त्रा’तील चसिातंािें प्रत्यक्ष आिरण कसे केले जात असे हे पहावयािे असल्यास ‘राजतरंचगणी’ हा 
काशमीरिा प्रािीन इचतहास वािावा. य रोपीय भाषातंील मचॅकयाव्हेलीिे ‘चप्रनस’ हे प स्तक ज नया 
राजनीतीवरील अत्यतं प्रचसि प स्तक आहे. त्यािा व ‘कौटल्याच्या अथयशास्त्रा’िा त लनात्मक अभ्यास 
केल्यास ज नया राजनीतीिे यथाथय स्वन प समजून येईल. 

 
ब चिबलािा डाव कन न त्यात चवजय चमळचवणे यात ब चिमत्ता आहे व ती ज्याच्या जवळ असेल तोि 

खरा ब चिमान असे आपण समजतो. अशा ब चिवानाला मराठीत िाणक्य असे ्हणतात व राजकारणी 
लोकामंध्ये त्यािा बराि दबदबा असतो. या गोष्टीला एक चवचशष्ट अथय आहे. कारण खोटे बोलयायाला फार 
ब िी लागते. लहान म लानंा खोटे बोलता येत नाही. ती कला आपण आपल्या आिरणाने त्यानंा नंतर 
चशकवीत असतो. प्रशनािा रोख पाहून उत्तर देयायािे धडे आपण त्यानंा देत असतो. ्हणजे खोटे बोलता 
येयायासाठी खास पचरश्रम घ्याव ेलागतात. ‘भल्यािी द चनया नाही’ असे मराठीत ्हटले जाते. यािा अथय 
भल्यािी द चनया असावी असे गचरबानंा, असहाय्यानंा वाटते परंत  ती नाही ्हणनू त्यािंा तळतळाट होतो. 
अथात ही गोष्ट महाराष्ट्राति आहे चन इतरत्र नाही असे मला म ळीि ्हणावयािे नाही. 

 
आपण जेव्हा ‘राजनीती’ शब्दाचवषयी चविार कन  लागतो तेव्हा आपल्या मनात सहजि असा प्रशन 

चनमाण होतो की, ‘नीती’च्या मागे ‘राज’ हे चवशषेण कशाला? अथात् यािे उत्तर उघड आहे. ते असे की, 
नीती व राजनीती या दोन चभन्न गोष्टी आहेत परंत  नीती दोन प्रकारिी कशी असू शकेल हे कोडे साध्या 
माणसाला उलगडत नाही. यावर व्यवहारचनप ण म त्सद्यािें ्हणणे असे की, ‘नीती दोन आहेत; त्या द हेरीही 
आहेत व द टप्पीही आहेत. आचण ्हणूनि ‘वारागंनेव नृपनीचत अनेकन पा’ से राजनीतीिे वणयन करयायात 
आलेले आहे. अथात् याि स भाचषतािा अथय जरा वाढचवल्यास वारागंनेकडे जाणाऱ्यािा जसा ती नाश 
कन न टाकते त्याप्रमाणे राजनीती ही देखील माणसािा नाश करते असा अथय त्यातून चनघू शकेल. असो. 

 
आपल्याकडे अत्यतं प्रिचलत असा एक शब्द आहे व त्यािा संपूणय अथय नीट ध्यानात न घेताि 

आपण तो सरास वापरीत असतो. तो शब्द ्हणजे ‘पराक्रमी’. यात पर (द सरा) व आक्रमी (आक्रमण 
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करणारा) असे दोन शब्द आहेत. जो इतरावंर आक्रमण करतो त्याला आपण पराक्रमी समजतो. असे 
पराक्रमी प रुष आपल्या देशात, आपल्या पोटी जनमाला यावते अशी आपण इच्छा बाळगतो. अथात् या 
पराक्रमािा ज्यानंी संनयास केला त्याचं्याबद्दलही– सौ्य, शातं, सज्जन, वैराग्यशील लोकाबंद्दलही– 
सामानय जनाचं्या मनातं आदर वसत आलेला आहे हे खरे, परंत  त्यािें जीवन हे व्यवहाराच्या दृष्टीने आदशय 
समजले जात नाही. व्यवहारामध्ये राजनीतीलाि प्राधानय चदले जाते. व त्या के्षत्रात प्रभ त्व चमळचवयायािा 
प्रयत्न केला जातो. अथात् इतके असूनही धमय, अध्यात्म, उच्च जीवन वगैरे व्यवहाराहून वगेळे असे 
काहीतरी आहे असे आपण मानीत आलो आहोत आचण यातूनि धमय व व्यवहार याचं्यात परस्परचवरोध आहे 
ही कल्पना दृढमलू झाली आहे. व त्याि कल्पनेवर आमिी धमयशासे्त्र व व्यवहारशासे्त्र आधारली आहेत. धमय 
सागंतो, ‘शजेाऱ्यावर पे्रम करा’ तर व्यवहार सागंतो, ‘शजेारी हा ल च्चा, नीि, दृष्ट, वाईट आहे असे समजून 
सावध राहा.’ आचण राजनीती तर याहीप ढे जाऊन असे सागंते की, ‘माणसू हा म ळात िागंला नसतोि असे 
धन न िाला.’ या परस्परचवरोधी नीतीम ळेि आतापयंत अनेक कटकटी, अनेक द ःखे चनमाण झाली आहेत 
ही गोष्ट अद्याचप आपल्या ध्यानात येत नाही. 

 
ज नया राजनीतीमध्ये मानवी जीवनािा आदशय कोणता होता हे आपण तपासून पाचहले पाचहजे. 

‘कौचटल्यािे अथयशास्त्र’,‘मन स्मृचत’,‘महाभारत,’‘श क्रनीचत’ वगैरे आपल्या ज नया गं्रथातं या गोष्टीिी खूप ििा 
आलेली आहे. त्या सवांिा प्रथमचसिातं असा की, ‘जी राष्ट्रे एकमेकानंा लागून आहोत ती एकमेकािंी शत्र ू
होत.’ या चसिानतािाि उपचसिानत असा की, ‘आपल्या शत्रूिा जो शत्रू तो आपला चमत्र.’ ्हणजे अ, ब, 
क, ड ही जर िार शजेारी राष्ट्रे असतील तर अच्या शजेारी ब आहे ्हणून तो अिा शत्र,ू बला लागनू क 
आहे ्हणनू ते दोघे एकमेकांिे शत्र,ू परंत  क हा बिा शत्रू असल्याम ळे अ िा चमत्र. प ढे कच्या शजेारी ड 
असल्याम ळे तो किा व ्हणून अिाही शत्रू व ्हणून बिा चमत्र. असा हा ग ंताग ंतीिा खेळ आहे. अथात् 
राजनीतीमध्ये आपला चमत्र असणारा काही खऱ्या पे्रमािा-चवश्वासािा चमत्र नसतो, तर व्यवहारािा चमत्र 
असतो. त्याच्यावरही वाजवीपेक्षा जास्त चवश्वास टाकावयािा नसतो. हा राजनीतीिा चसिातं आ्हाला 
इतक्या प्रखरपणे चशकचवयायात आला की, आ्ही तो फक्त राष्ट्रारंाष्ट्रापं रताि मयाचदत न ठेवता वगेवगेळे 
प्रातं, चजल्हे, गाव ेइतकेि नव्हे तर शतेीवाडी व घरे याचं्याबाबतीतही तंतोतंतपणे अमलात आणू लागलो. हे 
सवय पाचहले ्हणजे भारतीय आयांिे, ब्राह्मणािें डोके चनव्वळ डोके या दृष्टीने चकती तिख होते यािी 
कल्पना येते. या राजनीतीच्या ब डाशी एक मोठा चसिातं आहे. तो असा की, ‘आपण जगयायासाठी इतराचं्या 
जीवनावर आक्रमण करयायात काहीि हरकत नाही, नव्हे ते अपचरहायय आहे.’ 

 
्हणजे आपण प नहा ‘पराक्रम’ या शब्दावर येऊन ठेपतो. आता काही लोक ्हणतील की, “पर या 

शब्दािा ‘द सरा’ याप्रमाणेि ‘शत्र’ू हाही अथय आहे. ्हणून पराक्रम यािा अथय शत्रूवर आक्रमण असाि केला 
पाचहजे. शत्रलूा आ्ही चमठ्या माराव्यात असे तर त ्ही सागंू इच्छीत नाही ना?”यावर माझे उत्तर असे की, 
मानवी जीवनाच्या प्रारंभकाळी पर=द सरा हा शत्रिू होता. द सऱ्या टोळीतील माणसू हा परि मानला जाई. 

सवय टोळी हा एक घटक समजला जाई. ्हणून पर=द सरा ्हणजे शत्रू हा आचदमानवािा वारसा 
होय. प ढे कालातंराने ‘पर’ हा शत्रू नसूही शकतो हे कळल्यानंतर ‘पर’ यािे ‘द सरा’ व ‘शत्र’ूअसे दोन अथय 
प्रिारात आले. 

 
चशवाजीच्या काळी ‘अमात्यािंी राजनीचत’ ्हणून एक प स्तक तयार झाले होते. त्यातील म ख्य 

म ख्य चसिातं कौचटल्याच्या अथयशास्त्रातील चसिानतासंारखेि आहेत. त्यात चशवाजी महाराजाचं्या तोंडी 
इंग्रजासंंबधंी-ताम्रम खी लोकासंंबधंी-एक वाक्य आलेले आहे. ते ्हणतात. ‘राज्यकत्यास स्थळलोभ नाही 
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असे कसे घडेल?’ ्हणजे असे की, ‘जरी इंग्रजानंा इथे राज्य करायिे नसेल तरी इंग्लंडात राज्य 
करायिेि आहे.’ आचण राज्य ्हणजेि स्थळलोभाने घडलेली घटना. अशा प्रकारिे ज ने गं्रथ वािले 
्हणजे एक गोष्ट सहज लक्षात येते. ती अशी की, ज नया काळिे लोक जास्त प्रामाचणक होते. जे मनात 
असेल तेि चलहीत व बोलत असत. द सऱ्यावर आक्रमण करयायास नैचतक कारणािंी जन र नाही असे ते 
स्पष्ट ्हणत. ज्याकाळी जगयायासाठी य ि करणे आवशयक वाटत होते त्यावळेी य ि करणे हे कतयव्य मानले 
गेले. आजिे त्यािें वारस ्हणतात की, War is a biological necessity-य ि ही प्राचणशास्त्रीय आवशयकता 
आहे-याि चसिानतातून प ढे चहटलर-म सोचलनी चनघाले. 

 
राज्य िालवावयािे असल्यास द गय, त रंुग, कोटय, सैनय, खोटे बोलणारे म त्सद्दी वगैरे गोष्टी 

लागतात असे जेव्हा मानले जात असे त्याकाळी माणसू हा माणसािा वैरीि आहे असे गृहीत धरलेले होते. 
चशकारी टोळ्याचं्या काळी आ्ही पर-आक्रमणाच्या तत्त्वावर राजनीतीच्या कल्पना उभारल्या. तेव्हापासून 
आतापयंत आपण चशकारी टोळ्याचं्या प ढे गेलो आहोत की नाही हाि खरा सवाल आहे. जर आपण त्या 
अवस्थेतून प ढे प्रगती केली असेल तर नव्या जगाला अन न प अशी नवी राजनीती हवी. याप ढे ज नया 
राजनीतीिा वापर योग्य होणार नाही. मी ज नया जगाला नाव े ठेवीत नाही. त्याकाळच्या लोकानंा ज्या 
गोष्टींिी जन र होती ती त्यानंी केली. परंत  प ढे ज नया क्षात्रधमािी गरज संपल्यानंतर ज नी राजनीती िालू 
ठेवयायात िकू झाली असे मला वाटते. आजिे य ग महाभारताच्या प ढे जायायािे आहे हे आपण ओळखले 
पाचहजे आचण महाभारताला चिकटून राहू इक्च्छणाऱ्या मडंळींिे आपण ऐकता कामा नये. महाभारतािे य ग 
आता संपले आहे. नव्याने चविार करावा लागेल, संघटना बाधंाव्या लागतील. श्रीकृष्ट्णाच्या गीतेिा 
राजकीय दृष्ट््ा काळ संपला आहे. त्यातील अनासक्तीिा काळ पूवी फक्त कागदावर होता तो आता 
प्रत्यक्ष व्यवहारात आणावयािा आहे. गीतेमध्ये ‘चवनाशाय ि द ष्ट्कृताम्’ असे साचंगतले आहे, ते योग्य नाही. 
याप ढे द ष्ट्कृत्ये करणाऱ्यािंा नाश करावयािा नसून द ष्ट्कृत्यािंा नाश करावयािा आहे. भारतीय 
महाय िानंतर कचलय ग स न  झाले असे ज ने लोक समजतात. ते वगेळ्या अथाने खरे आहे. कारण 
तेव्हापासून आपला अधःपात स न  झाला. तो अधःपात थाबंचवयायािा ज्या अनेक महाप रुषानंी प्रयत्न केला 
त्यातं गौतमब ि हा एक होता. त्याने ज नया राजनीतीच्या चवरुि जाऊन माणसािे प्रशन कहसेने स टणार 
नाहीत, अकहसेनेि स टतील असे साचंगतले. हेि त्याच्या जनमािे रहस्य-त्यािे अवतारकायय-होय. परंत  
त्याच्यानंतर त्यािा उयदेश आिरणात आणला गेला नाही आचण पूवीच्याि राजनीतीिी प नरावृत्ती–
repetition-झाली. नवीन काहीि घेयायात आले नाही. 

 
ज नया राजनीतीमध्ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कनाटक, बंगाल ही वगेवगेळी राष्ट्रे होती परंत  

कालातंराने आ्ही ठरचवले की, ही राष्ट्रे नसून चभन्न चभन्न प्रातं आहेत. आ्ही एकमेकािें शत्रू नसून 
आमच्यामध्ये बंध त्वािे नाते आहे. हीि गोष्ट सवयजगाला लागू आहे. –exclusive nationalism व्यावतयक 
राष्ट्रवाद हा आजच्या य गािा सवात मोठा शत्रू आहे. My country, right or wrong (माझ्या देशाने योग्य 
अथवा अयोग्य काहीही केले तरी मी त्यािाि पाठप रावा करणार) हे चशक्षण ्हणजे जगाला ब डचवयायािे 
चशक्षण आहे. तो ज ना वारसा आहे. टोळीवाद, रानटीपणा आहे. आपण राग व्यक्त करयायासाठी ्हणतो, 
‘त्याला खाऊ की चगळू असे मला वाटते.’ हा देखील त्या रानटीवृत्तीिाि भाषेतील अवशषे आहे. 

 
आपल्याकडे भगवद्गीतेिा अभ्यास खूप केला जातो ही मोठी आनंदािी गोष्ट आहे. परंत  तो 

अभ्यास करताना ज नी दृष्टी व नवी िाकोरी मात्र म ळीि सोडली जात नाही. याम ळे त्यातून िागंले काही 
चनष्ट्पन्न होयायाऐवजी वाईटि पचरणाम घडून येतात. एका महाराष्ट्रीय चवद्वानानंी न कतेि एक प स्तक चलहून 
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असे मत व्यक्त केले आहे की, “गीतेिे स्वन प आहे तसे न असता श्रीकृष्ट्णाने अज यनाला असे सागंावयास 
हव ेहोते की, ‘त झ्या बायकोिी चवटंबना करणाऱ्यािा सूड न घेणारा तू नालायक आहेस. तू बाजूला हो.’ 
्हणजे मग आजच्यासारखी चवसंगती त्यात राचहली नसती.” पण द्रौपदीिे वस्त्रहरण तरी का झाले? ती 
द ःशासनाला हसली होती आचण कोणताही स्वाचभमानी प रुष आपला अपमान सहन करणार नाही ही गोष्ट 
सदर लेखकानंी नजरेआड केली आहे. 

 
आजच्या जगात जी ज्ञाानसपंत्ती, शास्त्रसपंत्ती चनमाण झालेली आहे चतिा योग्य उपयोग केल्यास 

माणसाने माणसाला मारयायािी जन र भासणार नाही; ्हणून आपण ज नी राजनीती चवसरली पाचहजे. 
आजच्या य गािा धमय, ईश्वर, नीचतशास्त्र, स्त्री-प रुष संबंध याचं्या कल्पना समूळ बदलल्या पाचहजेत. कारण 
ज्ञाानचवज्ञाानाच्या योगाने शजेारीही चमत्र बनू शकेल अशी क्स्थती आता चनमाण झाली आहे. 

 
आतापयंत मानवी जीवनात तीन महत्त्वाच्या क्रानत्या झाल्या आहेत. पचहली क्रातंी ्हणजे 

माकडाप्रमाणे िार पायावंर िालणारा माणूस दोन पायावंर िालू लागला. त्यावळेी त्याला शत्रूपासून 
संरक्षण करयायासाठी य िािी जन र होती. द सरी क्रातंी शतेीिी. माणसाल शतेी करता येऊ लागल्यानंतर 
वस्त तः य िािी काही जन र उरली नाही. आचण चतसरी क्रातंी ्हणजे वाफेच्या एचंजनािा शोध. या शोधाम ळे 
वस्तूच्या चनर्षमतीिा वगे व प्रमाण इतके वाढले की जीवनाच्या गरजा भागचवयायासाठी मानवाला य िािी 
गरजि पडू नये. 

 
द सऱ्या क्रानतीनंतर मानव प ष्ट्कळि चवकचसत झाला. त्यायोगे नवी नीचतमूल्ये चनमाण झाली आचण 

मग चवद्वानानी क्षात्रवृत्तीिी जन र नाही असे पाहून क्षात्रधमािा प रस्कार केला. या चठकाणी क्षात्रवृत्ती आचण 
क्षात्रधमय यातंील फरक लक्षात घेतला पाचहजे. मृगया (चशकार) द्यतूम् (ज गार) चस्त्रयः (बायका कजकणे, 
झनाना बाळगणे) आचण पानम् (दान  चपणे) ही िार व्यसने ्हणजे क्षात्रवृत्तीिी आवशयक अंगेि समजली 
जात. ्हणूनि य चधचष्ठर ्हणतो, ‘य िाला व द्यतूाला बोलावल्यानंतर ते आमंत्रण नाकारावयािे नाही हा 
क्षात्रधमय आहे.’ आजिे वैशय हे एका परीने क्षचत्रयि आहेत ्हणून ते सटर ाज गार खेळत असतात. हीि गोष्ट 
बायकासंंबंधी. झनाने फक्त म सलमानानंीि ठेवले, आपल्याकडे ती प्रथा नव्हती असे समजयायािे कारण 
नाही. आपल्याकडे क्षचत्रयानंीि नव्हे तर क्षचत्रय बनलेल्या ब्राह्मणानंीही झनाने ठेवल्यािी उदाहरणे 
सापडतात. शाक ं तलािी मूळ कथा ही क्षात्रवृत्तीिी कथा आहे. थॉमस हाडीच्या कादंबरीच्या तोडीिी 
कथावस्तू त्यात आहे. द ष्ट्यतंाच्या झनानयािा त्यात उिेख आढळतो. रघ वशंामध्ये काचलदासाने िागंल्या 
राजापं्रमाणेि वाईट राजािेही वणयन प्रामाचणकपणे केले आहे. (१९ वा सगय) त्यावन न क्षात्रवृत्ती व क्षात्रधमय 
यातंील फरक लक्षात येतो. 

 
ही सवय आपत्ती टाळावयािी असेल तर नवी उच्चतम मूल्ये चनमाण करावयास हवीत. आजिे आपले 

जगि नव ेआहे. ते इतके जवळ आले आहेत की त्यािे एक राष्ट्रि बनू पाहात आहे. परंत  आपली राजनीती 
मात्र ज नीि ठेवयायािा आग्रह बाळगयायात येत आहे. हे िूक आहे. नवी वृत्ती, नवी कला, नवा व्यवहार, नवी 
राजनीती आपण अंगी बाणचवली पाचहजे. पूवीच्या काळी राज्य लोकािें नव्हतेि म ळी. ते क्षचत्रयािें, 
प रोचहतािें, व्यापाऱ्यािें होते. इंग्रजीतील History या शब्दािी मूळ कल्पनाि म ळी His Story =राजािी 
कथा अशी आहे. इतरािंी द बयल स्थाने हेन न त्यािंा नाश करणे ्हणजेि राजकारण अशी पूवी कल्पना 
होती. याम ळे गौतम, महावीर, बसवशे्वर, वैचदक धमय याचं्या अन यायानंीही धमाच्या नावावर क्षात्रवृत्तीच्या 
तृप्तीसाठी य िे केली. आजही धमय, जाती, भाषा यापंैकी जे काही चमळेल त्यािा आधार घेऊन य िे घडवनू 
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आणयायािा प्रयत्न काही लोक करीत आहेत. कारण अद्याचप खऱ्या अथाने लोकािें राज्य कोठेि प्रस्थाचपत 
झालेले नाही. 

 
पंिवीस वषांपूवी ‘चवचवधज्ञाान चवस्तार’ मध्ये एका चवद्वानानंी असे चलचहले होते की, गीतारहस्यािा 

पाठ इस्तंबलूच्या मचशदीत व सेंटपॉलच्या िियमध्ये होऊ लागेल तेव्हाि मराठीिा खरा जयजयकार होईल. 
याि वृत्तीिे वडेे लोक अजूनही जवाहरलालसारख्या जागचतक दृष्टीच्या प रुषाला ‘ब चिस्त माऽगानमम’ असा 
इषारा देत आहेत. महाभारत, शाक ं तल हे सगळे ज नया राजनीतीिे आदशय आहेत. ते आता आ्हाला 
नकोत. त्यािंा आ्हाला उपयोग नाही. ‘सारी मानवजात ही एक आहे’ असे सागंणारी व मानणारी ब िी 
आ्हाला हवी आहे. याप ढे आ्ही ‘पर-’ आक्रमक ‘वाद’ सहन करणार नाही असे आम जनतेने ठरचवले 
पाचहजे. अथात ही गोष्ट काही अगदी नवीन नाही. गौतमब ि व येशचूिस्त यानंी ही गोष्ट फार प्रािीनकाळी 
सागंून ठेवली आहे. परंत  त्यािें ्हणणे ऐकणारे बह संख्य लोक चनघाले नाहीत ्हणून ते महाप रुष 
अयशस्वी झाले. आता आपण त्यािें कायय पूणय केले पाचहजे. याप ढे ज नी वैरे चवसरावयास लावणारे, नवीन 
वैर उत्पन्न होऊ न देणारे नव े चशक्षण आपण चदले पाचहजे. ‘तह हे मोडयायासाठीि असतात’ अशी ज नी 
समजूत अजूनही आ्ही उराशी बाळगनू आहोत. चतिा त्याग आपण केला पाचहजे. “कपट करणाऱ्याशंी जे 
कपट कन  शकत नाहीत ते जडमूढ होत. मायावी माणसाशी मायावीि झाले पाचहजे” ही ज नी राजनीती 
आमच्या माथी मारयायािा प्रयत्न आजही होत आहे. अमेचरका व रचशया ही दोनही परस्परचवरोधी राष्ट्रे हीि 
ज नी राजनीती आिरीत आहेत; पण तोंडाने भाषा मात्र नव्या जगािी करीत आहेत. पाचकस्तानिी जनता 
कहद स्तानच्या जनतेिी शत्रू नाही ही गोष्ट आ्ही लोकानंा पटवनू चदली पाचहजे. नाही तर द ष्ट लोक खो्ा 
शत्र त्वािा आभास चनमाण कन न प नःप नहा य िे चनमाण करीत राहतील व सामानय जनतेिा नाश होत 
राहील. ‘सम द्रपयंताया: एक राट्’ ही वदेातंील घोषणा, अश्वमेधयज्ञा, राजसूययज्ञा वगैरे गोष्टी ्हणजे 
आक्रमक वृत्तीिी प्रतीकेि होत. ईश्वराने माणसाला चनमाण केले आहे की नाही हा वादािा म द्दा आहे. परंत  
ईश्वर हा माणसानेि बनचवलेला आहे यात म ळीि शकंा नाही. ज्यावळेी माणसे चशकार करीत होती, 
इतरािंी पोटे फाडीत होती तेव्हा त्यािें देवही चशकार करीत व शत्रूंिी पोटे फाडीत होते. माणसू मासं खात 
होता तेव्हा त्यािा देवही मासं खात होता. प ढे माणूस दहीभात खाऊ लागला तेव्हा त्यािा देवही दहीभात 
खाऊ लागला. प ढे माणूस कहदू झाला आचण त्यािा देवही कहदू झाला. याप्रमाणे मानवाने आपल्या 
चवकासाच्या परंपरेमध्ये नव े देव, नव े धमय चनमाण केले. आज मात्र भौचतक पचरक्स्थतीपेक्षा मानचसक 
पचरक्स्थतीि मानवचवकासाच्या आड येत आहे. याप ढे आपण सवय धमय समान आहेत- ्हणजे सवय धमय 
सारखेि पूणय व सारखेि अपूणय आहेत- ही गोष्ट मानय केली पाचहजे. ॲटमबाँब वापन न लोकशाही स्थापू 
पाहणाराही ज नी राजनीतीि अवलंबीत आहे. आचण लोकचहतासाठी दमबाजी करणाराही ज नाट 
राजनीतीिाि अन यायी आहे. आपण या दोघापंासून दूर राचहले पाचहजे आचण ज नया बंधनातूंन स टयायासाठी 
ब िीच्या व भावनेच्या मागाने तपश्चया केली पाचहजे. त्यासाठी आपल्याला लढेही द्याव ेलागतील. पण ते 
नव्या पितीिे असतील. मात्र त्यापूवी आपण आपल्या जीवनातून ज नया राजनीतीिी पूणयपणे हकालपटर ी 
केली पाचहजे. 

 
१९५१ 
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११ 

अध्यात्म आणि णवज्ञान 
 
जीवनािे दोन चवभाग होतील. मन ष्ट्याच्या दृष्टीने बाह्सषृ्टी एक चवभाग होय. मन ष्ट्याच्या स्वतःच्या 

जीवनात ज्या पे्ररणा उठत असतात त्याला आंतरजीवन ्हणता येईल, हा जीवनािा द सरा भाग होय. 
वस्त तः हे दोनही चवभाग चमळून एकि अखंड जीवन असते. माणसाच्या जाचणवमे ळेि ह्ा अखंड जीवनािे 
आंतर व बाह् असे दोन चवभाग कराव ेलागतात. त्याम ळेि ज्ञाानाच्याही दोन साधना बनतात. ही जाणीव 
्हणजेि मन ष्ट्य. या जाचणवमे ळेि मन ष्ट्यािे व्यक्क्तमत्त्व चनमाण होते. व हे व्यक्क्तमत्त्व द हेरी स्वन पािे 
चदसून येते. व्यक्क्तत्वचनरपेक्ष असा जो जीवनािा अखंड प्रदेश आहे तो वस्त तः सवय व्यक्तींना समानत्वाने 
आधारभतू आहे. त्या पातळीवर एकत्वािा आचण समानत्वािाि प्रत्यय असतो, पण त्या एकत्वािा अन भव 
घेणारी जाणीव प्रत्येक व्यक्तीच्या चठकाणी चवचशष्टत्व चनमाण करते. हेि माणसािे व्यक्क्तमत्त्व होय. ्हणून 
जीवनामध्ये एकत्वाच्या आधारावरि बह चवधत्वािा खेळ िाललेला असतो. ‘एकं सत् चवप्राः बह धा वदक्नत’। 

 
ऋग्वदेाच्या प्रचसि विनात हाि भाव साठचवलेला आहे. एकत्वामध्ये हे अनेकत्व कसे पैदा होते हे 

मानवी ब िीला न उलगडणारे कोडे आहे. जीवनि या चवरोधाभासाने भन न राचहलेले आहे असा चसिानत 
गृहीत धरावा लागतो. ‘एकाकी न रमते’ ही त्यािी एक उपपत्ती स्वीकारता येईल. ्हणून एकत्व आचण 
बह चवधत्व या दोन परस्परचवरुि गोष्टींनी य क्त असे जीवनतत्त्व आहे असा बौचिक चसिानत बनवावा 
लागतो. या मूलभतू चवरोधाभासातूनि जीवनाच्या अंतबाह् स्वन पातील नानाचवध प्रत्यय चवरोध उग्र 
स्वन पाने प्रकट होतात. जगचद्वकासािा हा क्रम समजला पाचहजे. याला आमच्या तत्त्वचविारात प्रवृत्ती असे 
्हटलेले आहे. या चवरोधािा पचरहार कन न एकत्वाच्या शानत आनंदामध्ये चवन न जायायािा मागयही 
तत्त्वज्ञाानातील चनवृत्ती होय. प्रवृत्ती आचण चनवृत्ती यामध्ये चवरोध मानयायािे कारण नाही. कारण जीवनाच्या 
ऊमीतूनि या दोनहींिाही जनम झालेला आहे. या प्रवृत्ती-चनवृत्तीिे ऐक्य समजून घेणे आचण त्यािा प्रत्यक्ष 
जीवनात आचवष्ट्कार साधणे हीि मानवी जीवनािी इचतकतयव्यता आहे. प्रवृत्तीला चवज्ञाान ्हटले तर 
चनवृत्तीला आत्मज्ञाान ्हणता येईल. जाणीव जेव्हा बचहम यख होते तेव्हा चतच्या धडपडीतून जीवनािा जो अथय 
उलगडत जातो ते चवज्ञाानाने दाखचवलेले जीवनािे दशयन होय. जाणीव अंतम यख बनली ्हणजे ती 
चनवृत्तीच्या मागाने एकत्वािा आचण अभेदत्वािा अन भव घेऊ लागते. हाि आत्मज्ञाानािा मागय होय. या 
दृष्टीने चवज्ञाान आचण आत्मज्ञाान ही एकाि जीवनसत्यािा शोध घेयायास चनमाण झालेली दोन दशयने आहेत. 
ती परस्पर चवरोधी आहेत असे समजून अनेक चविारवतंानंी आतापयंत प ष्ट्कळि कलह माजचवला आहे. पण 
तत्वतः अशा कलहािी म ळीि आवशयकता नाही. 

 
चवज्ञाानािी पिती पृथक्करणात्मक ककवा चवश्लेषणात्मक समजली जाते. आत्मज्ञाानािी साधना ही 

संश्लेषणात्मक असते. तथापी या दोनही मागाने गेले तरी अनती जीवनािे जे दशयन व्हावयािे ते एकात्मकि 
असले पाचहजे. राजा राममोहन रॉय याचं्यापासून आध चनक भारतामध्ये चविाराला जी नवी चदशा लागली, 
त्यामं ळे अध्यात्म आचण चवज्ञाान या दोनहोंमधला चवरोध चमटचवयायािे काम आपल्या देशात सतत िाललेले 
आहे. राममोहन रॉयनी चवचवध धमांिा अभ्यास कन न आचण त्याचं्यातील सत्याशंािंा स्वीकार कन न 
धमयचविारात एका नव्या समनवयािी प्रस्थापना केली. आत्मज्ञाानाबरोबरि त्यानंी चवज्ञाानािाही मोकळ्या 
मनाने स्वीकार केला. याला बौचिक अथवा ज्ञाानाच्या पातळीवरील आध चनक जीवनयोग असे ्हणता 
येईल. रामकृष्ट्ण परमहंस यानंी आपल्या दीघयकालीन साधनेत सवय धमाच्या केवळ समतेिाि नव्हे तर 
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अभेदत्वािा साक्षात् अन भव चमळचवला. ही भावनात्मक अन भतूी ्हणता येईल. रामकृष्ट्णािें थोर चशष्ट्य 
स्वामी चववकेानंद यानंी रामकृष्ट्णाचं्या या अध्यात्मचविाराला पाश्चात्त्य चवज्ञाानाशी जोडून चदले. चववकेाननद 
आचण रामतीथय यानंी पाश्चात्त्य देशातं प्रवास कन न आल्यावर भारताला असा संदेश चदला की पाश्चात्त्य 
जगात चनमाण झालेले चवज्ञाानय ग हे संपूणयपणे स्वीकारल्याचशवाय भारताच्या अध्यात्मशक्क्तला बाह् चवश्वात 
यशस्वी होता येणार नाही. महात्मा गाधंींच्यापूवी लोकमानय चटळक व योगी अरचवनद या दोघा राष्ट्रप रुषानंी 
अध्यात्म आचण चवज्ञाान यािंा सहस्वीकार केलेला आढळतो. या दोघािंा संदेश महात्मा गाधंींनी आपल्या 
राष्ट्रव्यापी आंदोलनात राष्ट्राकडून आिरवनू घेतला. कचववयय रवीनद्रनाथ ठाकूर यानंी आपल्या 
चवश्वभारतीमध्ये चवश्वैक्यािा व चवश्वसहकारािा प्रत्यक्ष मागय चनमाण केला. ही भारतािी आध चनक परंपरा 
पाचहली ्हणजे आत्मज्ञाान आचण चवज्ञाान याचं्यामध्ये अचवरोधाने सहकायय घेयायािी शक्ती भारतीय जीवनात 
उदय पावलेली आहे. महात्माजींनी नव्या चपढीिे प्रचतचनधी ्हणून जेव्हा पं. जवाहरलाल नेहन  यािंा 
मोकळ्या मनाने स्वीकार केला, त्याि वळेी गाधंीजींनी चवज्ञाानाला मानयता चदलेली आहे. स्वातंत्र्य-
प्राप्तीबरोबरि पंचडतजींनी भारतीय समाजाला चवज्ञाानय गामध्ये प्रचतचष्ठत करयायािे कंकण हाती बाधंले. 
त्याचं्या चवज्ञाानदृष्टीप ढे त्यािें जागचतक शातंतेिे ध्येय उभे राचहलेले असे. आत्मज्ञाान आचण चवज्ञाान यािंा 
स्वीकार केल्यानेि भारतात समृिीिे आचण शातंीिे य ग चनमाण होईल असा चवश्वास चवनोबाजींनी देखील 
सतत व्यक्त केलेला आढळतो. 

 
आत्मज्ञाान आचण चवज्ञाान याचं्या शोधपिती बाह्तः वगेळ्या अथवा चवरोधी भासल्या तरी अक्नतम 

चनष्ट्कषाच्या दृष्टीने त्या परस्परानंा पूरकि ठरतात असा आजिा अन भव आहे. प्रवृत्ती आचण चनवृत्ती याचं्या 
साधनेतही असाि समनवय साधयायािा प्रयत्न प्रािीन काळापासून िालत असलेला आढळतो. 
ईशावास्योपचनषदाने असाि समनवय वदेकाळी व ठसठसीतपणे मानय केलेला आहे. चवद्या आचण अचवद्या, 
संभतूी आचण असंभतूी, कमय आचण सनंयास या द्वनद्वामधील व्यावतयक चवरोध अमानय कन न येथे 
सहअन भवािा ्हणजेि व एकत्वािा खणखणीतपणे प रस्कार केलेला आहे. याम ळे आत्मज्ञाान आचण 
चवज्ञाान यािी साधना ही एकाि वळेी समाजातील व्यक्तींना आिरता आचण अन भवता येयायासारखी आहे. 
कारण प्रज्ञाा आचण करुणा या मानवाच्या सवयप्रम ख देणग्या आहेत. एका प्रचसि रुपकािा आधार घेऊन असे 
्हणता येईल की मानवजीवनािा चवहंगम हा जीवन चवकासाच्या अनंत आकाशातं आपल्या प्रज्ञाा आचण 
करुणा या उभय पखंानंी आपला प्रवास करीत राहतो. भौचतक आचण आक्त्मक या एकाि जीवनसत्याच्या 
दोन बाजू असल्याने त्यातं परस्पर चवरोध संभवत नाही...गाधंीजींच्या पचरभाषेत यालाि सत्य आचण अकहसा 
असे शब्द योचजलेले आढळतात. जीवनाच्या सवय के्षत्रातं अकहसेनेि सत्यािी प्रस्थापना करता येते हा त्यािंा 
मूलभतू चसिानत प्रचसिि आहे. गाधंीजीमध्ये प्रज्ञाा आचण करुणा यािंा अत्यनत मनोहर संगम भरलेला 
आपण सवानी पाचहलेला आहे. जीवनाच्या भौचतक के्षत्रात या जीवनसत्यािी समाजातील सवय घटकानंा 
अन भतूी चमळवनू द्यावी यासाठी त्यानंी जनमभर चवचवध के्षत्रातं संशोधन िालचवलेले होते. गाधंीजींच्या 
साधनेिे आणखी एक वैचशष्ट्् येथे नमूद कराव े लागेल. अखंड कमयमयता हा त्याचं्या साधनेिा प्रम ख 
आधार आहे. ‘देह छे त्या कमय तो छे ज’–(अनासक्क्तयोग: प्रस्तावना) या शब्दातं जीवनािी अखंड 
कमयमयता त्यानंी सूत्रबिं केली आहे. अकहसेिी पचरसमाप्ती ्हणजेि सत्यािे दशयन असाही त्यािंा दृढ 
चवश्वास आढळतो. व्यक्ती आचण समाज हे द्वनद्व ही गाधंीजींच्या जीवनात सपूंणय लोपलेले चदसते. कारण 
आध्याक्त्मक प्राथयना देखील त्यानंा सम दायाति करता येत असे. व्यक्तीच्या मोक्षात समाजािा मोक्ष 
साठचवलेला आहे, असा त्यािंा दृढ चसिातं होता. ्हणूनि ब्रह्मशोधनासाठी चहमालयात चनघालेले 
चवनोबाजी बनारसमध्ये गाधंीजींिे ते प्रचसि भाषण हाती पडल्याबरोबर चहमालयािा पंथ सोडून 
साबरमतीच्या पंथाला लागले आचण शवेटी तेथेि क्स्थर झाले. गाधंीजींनी परमाथय साधनेमध्ये घडवनू 
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आणलेले हे क्राचंतकारक पचरवतयन भारतालाि नव्हे तर सवय चवश्वाला सदैव मागयदशयन करीत राहील असा 
चवश्वास वाटतो. गाधंीजींच्या जीवनदशयनात बौचिक आचण भौचतक, नैचतक आचण सासंाचरक इत्याचद चवरोधी 
द्वनद्वािंा समनवय साधलेला आहे. आध्याक्त्मक चविारात नैचतक आचण अचतनैचतक असा एक चवरोध 
माडंलेला आढळतो. गाधंीजींच्या जीवनदशयनात ह्ाही चवरोधािा समनवय करयायात आलेला आहे. ्हणनू 
गाधंीजींच्याद्वारा व्यक्त झालेले जीवनदशयन हे चवश्वाच्या चवकासातील अत्यतं पचरणत दशयन आहे असे 
मानयायास हरकत नाही. मात्र या दशयनात पचरपूणयता मानलेली नाही. गाधंीजी स्वतःला सत्यािे प्रयोगशील 
उपासक समजत असत. आपल्या पाठीमागे आपला संप्रदाय कोणी चनमाण कन  नये असे त्यानंी स्वच्छ 
चलहून ठेवले आहे. त्याचं्या जीवनदशयनािा देश-काल-पचरक्स्थतीप्रमाणे प ढल्या साधकानंी अचधकाचधक 
शोध करीत राहावा आचण आपले जीवनदशयन अचधकाचधक चवकचसत करीत राहाव े असाि त्यािंा भावी 
चपढ्यानंा आदेश आहे. 

 
अशी जीवन-साधना अखंड िालू राहील तरि चवज्ञाान आचण आत्मज्ञाान यातंील भासमान चवरोध 

नाहीसा होऊ शकेल आचण मानव समाजाला समिृी आचण शानती या दोनही मूल्यािंी प्राप्ती होईल. 
 
आत्मसाक्षात्कार आचण सामाचजक समता यािंा परस्पर सबंंध काय आहे हा एक अत्यतं चविारणीय 

प्रशन आहे. आत्मसाक्षात्कारी प रुष करील ती नीती आचण सागेंल तो धमय अशी एक अध्यात्मवादी 
चविारकािंी दृढ श्रिा आहे. आत्मसाक्षात्कारी लोकाचं्या जीवनािा त लनात्मक अभ्यास केल्यानंतर ही 
श्रिा काल्पचनक आहे असा माझा चनणयय झाला आहे. आत्मसाक्षात्कारी प रुष व्यक्क्तशः चनरहंकारी आचण 
चनभयय झालेले आढळतात यातं शकंा नाही. परंत  सामाचजक बाबतीत सवांिे चविार सारखेि असू शकत 
नाहीत. त्याबाबतीत त्यािंी ब िी पूवयससं्कारान न पि काम करीत राहते. अथवा त्यािंी चवचशष्ट प्रकृती 
आत्मसाक्षात्कारानंतरही फारशी बदललेली आढळत नाही; आचण ्हणूनि आत्मसाक्षात्कारी मंडळीत 
परस्परचवरोधी समाजशास्त्रािे प रस्कते आढळून येतात. याम ळे आत्मसाक्षात्कार हे जीवनािे एकमेव मूल्य 
मानणे धोक्यािे होईल. आत्मसाक्षात्काराबरोबरि सामाचजक समतेिी तळमळ हे देखील जीवनािे ्हणनू 
स्वतंत्रपणे मानय करयायात आले पाचहजे. ही दोनही मूल्ये सारखीि महत्त्वािी मानल्याचशवाय चविारातील 
गोंधळ नाहीसा होणार नाही. 

 
१९५२ 
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१२ 

स्त्रीचे समाजातीि स्थान 
 

सक्नमत्र हो, 
आज मी भचगनीवगासाठी ठरचवलेल्या व्याख्यानाला आपण प रुषमंडळींनी एवढ्या मोठ्या संख्येने 

येऊन हिा केला आहे, त्याम ळे ज्या कल्पनेने मी येथे बोलणार होतो ती कल्पना पार त ्ही उधळून लावली 
आहे. माझा येथील काल सपंत आला आहे आचण तरीही या चठकाणी ज्या अनेक संस्था व व्यक्ती आहेत 
त्यािंा पचरिय कन न घेयायािी माझी इच्छा अल्पाशंानेही चसि झालेली नाही. भौचतक शक्तीनेही मी बह तेक 
खलास झालो आहे. 

 
पण भचगनीवगासंबधंी मी जे बोलणार होतो ते ऐकयायाला आपण प रुषमंडळीस िा आलात हे एका 

अथी बरेि झाले. ्हणजे ि गलखोरी केल्यािा दोष मला लागणार नाही यािा मला आनंद वाटत आहे. 
 
एकंदर मन ष्ट्यसमाजामध्ये स्त्रीिे स्थान आतापयंत काय आहे, प रुषाने ते काय मानले आहे आचण 

चस्त्रया आपल्यासंबधंाने काय समजतात याचवषयी मी आज बोलयायािे ठरचवले होते. अचतशय प्रािीन काळी 
मन ष्ट्यसमाजािी काय अवस्था होती याचवषयी संशोधकामंध्ये मतभेद आहेत. त्यावळेी माणसे पशूसारखी, 
न कतीि पश त्वातून वर आलेली अशी होती त्यावळेी स्त्री-प रुष कसे राहात होते, एकमेकासंंबधंी त्याचं्या 
काय अपेक्षा होत्या हे काही चनचश्चत सागंता येयायाजोगे नाही. पण तकावन न असे चदसते की त्यावंळेिे ते जे 
अचतशय कठीण असे चशकारी जीवन होते त्यामध्ये प रुषाजवळ जी काही खास शरीरशक्ती आहे, कहसक 
शक्ती आहे, पाशवी शक्ती आहे, त्या शक्तीच्या आचधक्याम ळे आचण स्त्रीिा त्या बाबतीत चततकासा चटकाव 
लागणे कठीण आहे असे अन भवाला आल्याम ळे स्त्री आचण प रुष याचं्यात काही तडजोडी ठरल्या असाव्या. 
प रुषातं काही एक खास सामर्थयय, कतृयत्व असे असल्याम ळे प रुषानंी चस्त्रयानंा साचंगतले असाव.े ‘हे पहा, 
त ्ही आचण आ्ही चमळून काययचवभागणी कन  या. बाहेरिे जे काम असेल ते मी करतो, घरातले त ला देतो.’ 
आचण पचहल्याप्रथम स्त्री ही प रुषाइतकीि स्वतंत्र होती. ‘होती’ ्हणजे असावी असा तकय , चशकारीला जात 
होती ्हणजे जात असावी; प रुषाच्या बरोबरीनेि पराक्रम करीत होती, बरोबरीच्या नात्याने वागत होती. 
पण कालातंरीने हे बरोबरीिे नाते चटकले नाही आचण ते नाते चबघडल्यापासून आतापयंतिा सगळा काळ 
जो झाला ती सगळी प रुषससं्कृती झाली. समाजािी सारी व्यवस्था प रुषाने ठरचवली आहे. त्या व्यवस्थेत 
बसायला स्त्रीला प रुषाने साचंगतले-काही जबरदस्तीने, काही अन भवाने. स्त्रीने पाचहले, या व्यवस्थेत 
बसल्याचशवाय काही इलाज नाही. ्हणून चतने ती प रुषाने केलेली व्यवस्था पत्करली. तेव्हापासूनिा सात-
आठ हजार वषांिा आढावा पाचहला तर ‘बाहेरिे मी पहातो, घरातले तू पहा’ हीि व्यवस्था िालू आहे असे 
चदसून येईल. 

 
प रुष सागंतो, ‘मी बाहेरिे सभंाळतो.’ काय त्याने बाहेरिे सभंाळले आहे? घराबहेर प रुषानंी काय 

काय पराक्रम केले आहेत? असा संस्कृतीिा इचतहास तपासला तर काय आढळते? हा इचतहास फारि 
मोठा, रोमािंकारी आहे. कारण, प रुष व स्त्री याचं्यातं काही महत्त्वािा भेदि आहे. तो चदसतोि. तो असा 
की, स्त्री ही म ख्यतः माता आहे. माता होऊनि चतला आपल्या जीवनािा संपूणय चवकास साधतो. माता न 
होता आपल्या जीवनािा सारा अथय चतला समजणे अशक्य आहे. माता होणे ्हणजे काय? जीवाला जनम 
देणे. जनम देणे ही जी महत्त्वािी गोष्ट त्यामध्ये स्त्रीला चकतीतरी अडिणी सोसाव्या लागतात, चकतीतरी 
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जबाबदाऱ्या अंगावर घ्याव्या लागतात. जीवाला जनम देयायािी कामचगरी चतच्यावर सोपचवली आहे ्हणनू 
त्याला जगचवयायािी जबाबदारीही चतच्यावर येऊन पडते. तो लहानसा जीव सग णन पात जनमाला येतो. तो 
स्त्रीच्या शरीरािाि कपड आहे. तो चतला वगेळ्या न पाने भासत नाही; त्याच्या लालनपालनाति चतच्या 
साऱ्या वृत्तींिा चवकास होत असतो. कारण स्त्री ही सग णाच्या पलीकडे पाहू शकत नाही. सग णािी चतला 
इतकी ओढ आहे की ती त्याच्या पलीकडे जाऊनाही शकत. 

 
प रुष हा पराक्रमी असल्याम ळे त्याच्याजवळ चनरचनराळ्या कल्पना असतात. प रुष हा कल्पना 

करणारा आहे-Idealist-आदशयवादी आहे. स्त्री ही कृती करणारी आहे-Realist-वास्तववादी आहे. प रुषाने 
नानाचवध कल्पना चनमाण केल्या. कल्पनाचं्या या कािंनमृगाच्या मागे ऊर फ टेपयंत धावयायािे काम तोि 
कन  शकतो. स्त्री सग णामध्ये मरेपयंत ग तूंन असते. प रुष कल्पनेच्या साम्राज्यात जोरजोराने दौडत असतो. 
स्त्रीिी वस्त क्स्थती वास्तववादी आहे, प रुषािी कल्पनावादी. त्याम ळे प रुषाच्या धडपडी काही अग्य, 
अतक्यय, चनराकार, चनग यण, असामानय, अचद्वतीय अशा कल्पनाचं्या मागे लागून होतात; काही आिरट आचण 
अिाट कल्पनेमध्ये प रुषािी गती िालत असते. 

 
पण स्त्रीिी ओढ काही साकार, सग ण, इचंद्रयानंी पारखता येयायाजोगे असेल त्याकडे असते. मन ष्ट्य 

हा स्त्री आचण प रुष चमळून होतो. प रुष ्हणजे संपूणय मानव नाही; स्त्री ही सपूंणय नारी नाही. अध्या 
शरीरापासून प रुष आचण अध्यापासून स्त्री झाली. आपल्या प राणात अधयनारीनटेश्वरािी कल्पना आहे चतिा 
हाि अथय आहे. ्हणजे मानवािे दोन भाग, एक स्त्री आचण एक प रुष. दोन चमळून एक मानव होतो. असे 
असेल तर प रुषािी कल्पना आचण स्त्रीिी कृती चमळून मानवािी ससं्कृती चनमाण होईल. प रुषािी कल्पना 
बेताल असते, त्याला स्त्रीिी कृती जर समजू शकली नाही तर त्याचं्यात ताल राहणार नाही. ्हणून खरी 
खरी मानव ससं्कृती अजून चनमाण व्हायिी आहे. चविार करताना असे स्पष्ट चदसते की दोघािें ज्यात स ंदर 
मीलन झाले आहे अशी मानवसंस्कृती अजून चनमाण झालेली नाही. प रुष कल्पनेच्या मागे 
लागल्याकारणाने त्याने आपल्या कल्पनेत भानगडी उत्पन्न केल्या. प रुषाला मोठे व्हायिे आहे, पराक्रमी 
व्हायिे आहे, जय चमळवायिा आहे. स्त्रीला पे्रम चमळवायिे आहे. Success, Progress-चवजय, प्रगती या 
प रुषाच्या आकाकं्षा आहेत, तर सहान भतूी, सहकायय, पे्रम, सेवा ही त्यािंी वांचछता आहे. शत्रूिा चनःपात 
करावा, आपल्या चवजयरथाच्या िाकानंा ग लामानंा बाधूंन त्यानंा फरपटत नयाव ेहे प रुषािे वैभव. जो उभा 
आहे तो आडवा कसा पडेल यािी किता प रुषाला. तर जो पडला आहे तो उभा कसा होईल यािी काळजी 
स्त्रीला. 

 
जनमाला आलेले लवकर कसे मरतील यािी प रुष किता करतो. प रुषािे म ख्य कायय य ि. गेल्या 

आठ हजार वषांिी जी चलचहलेली संस्कृती आहे त्यात प रुषाने नाना के्षत्रातं तलवारीच्या, ब िीच्या बळावर 
य ि केले आहे, असे चदसून येईल. तेव्हा समाजात ज्या घटना प रुष करतो तो अशा भावनेने करतो की 
माझ्याजवळ जे सामर्थयय आहे ते दाखचवतो त ्हाला. असा जोर प रुषामध्ये आहे. जे चदसते आहे त्यात 
प रुषाला आनंद नाही. अप्रायायािी हाव हा प रुषािा स्वभावधमय आहे. जे प्राप्त आहे ते स व्यवक्स्थत करणे हा 
स्त्रीधमय आहे. हे जे प रुषािे आचण स्त्रीिे धमय साचंगतले ते श ि जसेच्या तसे प रुषामध्ये आचण स्त्रीमध्ये राचहले 
आहेत असे मात्र नाही. त्यािी सरचमसळही झाली आहे. 

 
स्त्रीवर आपल्या पराक्रमािा पगडा प रुषाने बसचवला, त्यावळेी काही अशी त्याच्या पराक्रमाला 

मोचहत होऊन आचण काही अंशी नामोहरम होऊन स्त्रीने आपला पराभव स्वीकारला. त्याच्याबरोबर 
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राहायला आनंदाने तयार झाली. स्त्रीने जेव्हा ही क्स्थती स्वीकारली तेव्हा स्त्रीिी अडिण थोडी दूर झाली. 
प रुषाबरोबर सामानयाला आपण हरतो हे स्त्रीने ओळखले आचण चतने आपला पचवत्रा बदलला. आज स्त्री 
प रुषाबरोबर आनंदाने राहात असलेली चदसत आहे. पण स्त्री-प रुषामंधील हे सनातन य ि थाबंलेले नाही. 
फक्त पिती बदलल्या आहेत. स्त्री प रुषािा अहंकार जागृत नाही करीत. त्या अहंकाराप ढे आपला चनभाव 
लागणार नाही हे चतने ओळखले आहे. 

 
स्त्री-प रुषामंधले य ि हे ‘अम क घडाव’े अशा वासनेतून चनमाण होते. दोघानंाही तशा वासना-भावना 

असतात. एकमेकाचं्या वासना-भावना समजून घेयायािी पचरक्स्थती असेल तर फार अनथय टळतील. राम हा 
आदशय पती ्हणून वाल्मीकी रामायणात वणयन आहे. तशीि सीता ही आदशय पत्नी ्हणून वर्षणले आहे. राम 
हा वाल्मीकीच्या प्रचतभेतला आचण सीताही वाल्मीकीच्या प्रचतभेतूनि जनमाला आलेली. सवयत्र घरोघर राम 
होते आचण सीता होत्या हे ऐचतहाचसक सत्य नव्हे. इचतहासातले राम हे बरेिसे परश रामि आहेत. 
इचतहासातले प रुष आईिे टाळकेस िा तोडायला कमी करणार नाहीत. तेव्हा जागोजाग परश राम असतील 
तर त्याचं्याशी लढा देणाऱ्या चस्त्रयाही जागोजाग असणारि. पण चस्त्रयाचं्या लढाईिी पित प रुषाचं्या 
लढाईसारखी असणार नाही. चस्त्रयानंी गचनमी लढा स न  केला आहे. 

 
स्त्री प रुषाजवळ सरळ नाही बोलणार. आडपडद्यानंी, जणू त मिे मति आ्ही बोलतो अशा य क्त्या 

प्रय क्त्या कन न ती बोलेल. कारण, उलट सामना चदला की प रुष परशू उभारणारि. यशस्वी गृचहणी तीि 
होते की जी प रुषाला प रता आपलासा कन न घेते. आपल्याला ज्ञाानी-सदग णी समजतात अशा प रुषानंी 
स्त्रीिी कनदा केली. ‘अनृतं साहसं माया.’ इत्यादी ग णचवशषे त्यानंी चस्त्रयानंा लावले आहेत. हा श्लोक आपण 
तपासला पाचहजे ‘अनृतम्’ ्हणजे खोटे बोलणे हा स्त्रीच्या स्वभावात म रलेला ग ण समजतात. स्त्री खोटे 
बोलणारी आहे- अहो, खरे बोलायला जेथे वावि नाही तेथे ती बेिारी काय करील? खरे सहन करयायािी 
प रुषािी आहे का वृत्ती? गाधंी, लाओत्से, टॉल्स्टॉय ्हणतात या कृचत्रम संस्था मोडून टाका ्हणजे माणसू 
िागंला होईल. माणूस स्त्री-प रुष म ळात िागंलेि आहेत. पण संस्था याि त्यानंा भ्रष्ट करतात आचण मग 
त्याचं्या चनरचनराळ्या चवकृती चनमाण होतात. स्त्रीच्या अंतःकरणािा स्वभावधमय झऱ्यासारखा आहे. 

 
श ि, चनमयळ झरा जचमनीतून बाहेर पडतो आचण आपला मागय काढीत तो सरळ जाऊ लागतो. पण 

वाटेत उंिवटे, टेकड्या लागल्या की तो आपला मागय वाकडा करतो. स्त्री खोटे बोलते. खोटे बोलणे ्हणजे 
काय? वळणावळणाने बोलणे. स्त्री ही एकदम आपले मन सागंत नाही, कारण चतला खात्री नाही की 
प रुषाला ते पसंत होईल. ‘मी त झे रक्षण करीन’ ्हणून प रुषाने स्त्रीशी करार केला. पण चतच्या रक्षणासाठी 
्हणून जे क ं पण घातले तो चतिा कायमिा कैदखाना झाला. त्याला म लामा चदला आचण ्हटले ‘हा 
गृहस्थधमय,’ ‘ही चववाहसंस्था’ इ. पण चववाहससं्थेिा इचतहास तपासला तेव्हा कळून आले की बोलणे 
चजतके मध र होते चततके करणे मध र नाही. स्त्रीला त्याने फक्त प्रलोभने दाखचवली. हे पचहले रक्षणािे कायय 
त्याने केले. त्याने द सरे कायय ठरचवले. मरेपयंत त ला अन्नवस्त्र इ. गरजेच्या वस्तू चमळतील अशी चनचश्चती 
करीन. हे त्यािे स्त्रीला द सरे प्रलोभन. 

 
आ. ... ५ 
 
जॉनसन नावाच्या प्रख्यात इगं्रज पंचडताने ‘रासेलस’ नावािी एक फार स ंदर कादंबरी चलचहली 

आहे. त्यात एक ग हा त्याने वर्षणली आहे. त्या ग हेच्या तोंडाला आत बाहेर चकती नाना प्रकारिा आनंद 
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भरला आहे याच्या पा्ा लावलेल्या होत्या. आत नाना प्रकारिी स ंदर स ंदर मंचदरे आहेत, उद्याने आहेत, 
अम क अम क स खसोयी आहेत वगैरे. पण असा सवय आनंद आत आहे हे कशावन न ? कशावन न ्हणजे ? 
दरवषी मंडळी आत जातात ्हणून. अहो, पण आत गेलेल्या कोणी बाहेर येऊन तसे साचंगतलेले आढळले 
आहे काय ? पण एकदा आत गेलेला प नः कधी बाहेरि येत नाही म ळी, त्याअथी आत आनंद असलाि 
पाचहजे. असे हे तकय शास्त्र आहे. हीि क्स्थती चववाहसंस्थेिी आहे. चववाह हे एक मोठे प्रवशेद्वार आहे. लोक 
वाजतगाजत, मारे मंडोळ्या बाधूंन येतात, या आनंदवनभ वनात प्रवशे करतात. एकदा का आत गेले की 
संपले. त्यातून त्यािंी बाहेर स टका नाही. आत गेल्यानंतर काय झाले हे सागंायला ते बाहेर येति नाहीत. 
ते बोलायिे नाही. द सरी मंडळी जी अशीि येतील त्याचं्या स्वागतासाठी आपण प नः आपले तयार ! 
चववाहससं्थेचशवाय स्त्रीच्या रक्षणािी द सरी सोय नव्हती ही गोष्ट खरी आहे. 

 
अशा तऱ्हेने प रुषाला वश कन न घेतल्यानंतर स्त्रीला एक गोष्ट चदसून आली, ती ही की, प रुषामध्ये 

एक ग ण आहे आचण एक दोष आहे. कहसक शक्तीत प रुषाशी आपला म काबला होणे अशक्य, हा प रुषािा 
ग ण आहे. पण प रुष हा स खलोल प आहे, हा त्यािा दोष आहे. या स खलोल प वृत्तीम ळे तो आपला ग लाम 
होऊ शकतो. हे स्त्रीने पाचहले. हा ‘आनंदवन भ वना’तला शोध आहे. हे तत्त्व स्त्रीने शोधून काढले आचण 
त्याम ळे स्त्री ही जास्त जास्त चवकृत झाली. माझ्यात मातृत्व आहे, वात्सल्य आहे हे स्त्री जाणते. स्त्री ही म ळात 
सरळ आहे. परंत  प रुषाच्या अंगात जी पाशवी शक्ती आहे, चतच्याशी सरळ सरळ सामना देयायािी स्त्रीमध्ये 
शक्ती नसल्याम ळे चतच्यामध्ये ही चवकृती आली. स्त्रीच्या स्वाभाचवक ग णािंा चवकास प रुषाच्या साचन्नध्यात 
होत नाही. 

 
प रुषाच्या ससं्कृतीमध्ये दोन महान शक्ती आहेत: एक, पराक्रम आचण द सरी, संनयास. अथयशास्त्र, 

राज्यशास्त्र, धमयशास्त्र, ब चिशास्त्र अशा अनेक शास्त्रातं प रुषाने मारामारी उत्पन्न केली. प्रत्येक के्षत्रात य ि हे 
प रुषािे जीवन आहे. अशा मारामाऱ्या आचण य िे कन न कन न तो थकला ्हणजे मग त्यािे द सरे तत्त्वज्ञाान 
स न  होते. ते हे की, हे सवय मूखयपणािे आहे; भल्या माणसानंी राज्य, संपत्ती, स्त्री, स ख-चवलास यािंा लोभ 
धन  नये. एक तत्त्वज्ञाान उराशी धन न झगडता झगडता तो कंटाळला ्हणजे त्यािे हे द सरे तत्त्वज्ञाान स न  
होते. या तत्त्वज्ञाानाला त्याने नाव चदले आहे ‘संनयास.’ तेव्हा सनंयास य िामधून चनघाला आहे हे लक्षात 
ठेवा. कहसेिेि ते द सरे टोक आहे. कहसेने चमळणाऱ्या स खात, राज्यात, सपंत्तीत काही अथय नाही, हे चवश्व 
कजकयायाच्या लायकीिेि म ळी नाही, आचण ्हणून लाथेने ठोकरयायाच्या ते लायकीिे आहे, असे त्याने 
ठरचवले. 

 
अत्यंत लोल पतेमधून त्याने शोध लावला की स्त्री ही पापी वस्तू आहे. त्याने स्त्रीला एकदा कजकले, 

ती मानवी होती चतला ‘देवी’ केले आचण घरात ठेवले; चतिे रक्षण करतो ्हटले आचण मग ्हणू लागला, 
स्त्रीिे रक्षण करणे हे महापातक आहे. अशी ही प रुषाच्या संस्कृतीिी तऱ्हा आहे. 

 
मन ष्ट्य हा समंजस झाला तर मानवी संस्कृतीमधून य िही जाईल आचण सनंयासही जाईल. आज 

स्त्री ही ‘बाहेरच्या भानगडीत आ्ही लक्ष घालणार’ असे ठासून ्हणू लागली आहे. यातून महाराणी 
लक्ष्मीबाई चनमाण झाली. प रुष स्त्रीला ओळखायला ्हणून जातो तेव्हा चतच्याकडे चवलासाच्या न पाने 
पहातो आचण संनयासाच्या वृत्तीने उलटतो. या दोनही वृत्तींना न चशवता जो सरळपणे स्त्रीला पाहतो तो चतला 
बरोबर ओळखू शकतो. प रुषािी बरोबरी करावयािी, त्याला वश कन न घ्यावयािे याकचरता त्याच्या 
स खलोल प वृत्तीला जसे स्त्रीने उते्तजन चदले, तसे त्यािी बरोबरी करयायाकचरता स्त्रीने प रुषािा सनंयासही 
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उिलला. स्त्री ही चवलाचसनी झाली, स्त्री संनयाचसनी झाली. या दोनही स्त्रीच्या चवकृती आहेत. स्त्रीिे खरे 
स्वन प हे नव्हे. प रुषाने चतिे खरे स्वन प ओळखलेले नाही. य ि करणारी स्त्री आचण सनंयाचसनी प रुष समजू 
शकतो. पण ‘माता’ हे चतिे न प तो समजू शकत नाही. चनग यणािी कल्पना स्त्रीला आचण सग णािी कल्पना 
प रुषाला पेलति नाही. सग ण, साकार स्त्रीला समजते, कारण आकार चनमाण करणे हा चतिा स्वभाव आहे. 
चकती पे्रम आहे चतिे आकारावर-चकती पे्रम आहे प्राणावर. एखाद्या चनग यण, चनराकार तत्त्वासाठी लाख लाख 
माणसे प रुष मान न टाकतो. स्त्रीच्या हातून ते कधी व्हायिे नाही. मानवचहत साधयायािे काम प रुषापेक्षा 
स्त्रीि अचधक पूणयत्वाने कन  शकते. 

 
राणी लक्ष्मीबाई आचण संनयाचसनी या दोनही स्त्रीमधल्या चवकृती आहेत. स्त्री संपूणयपणे शोभते ‘माता’ 

्हणून. वात्सल्याने भरलेली, जीवनावर पे्रम करणारी, जे जे उत्पन्न होईल ते ते वाढाव ेअशी चजिी कल्पना 
ती माता जीवनािी मूती आहे. संस्कृती चनमाण करायिी असेल तर ती मातान पी स्त्रीि कन  शकेल. प रुषाने 
गेली ८००० वष ेतयार केलेली संस्कृती व्यथय गेली आहे. कारण प रुषात अशातंी आहे, पाशवी वृत्ती आहे, 
डोक्यात घेतलेल्या चनग यण कल्पनेमागे बेफाटपणे धावयायािी प्रवृत्ती आहे. त्याम ळेि त्याच्या हातून शातंी 
आचण समाधान चनमाण झाले नाही. स्त्री प्रत्यक्षावर पे्रम करणारी आहे, जे चनमाण झाले आहे त्यािे पालन 
करणारी आहे. ती स्वतः मन ष्ट्यजातीला जनम देते, चतिे पालन आचण पोषण करते. प रुषाच्या संस्कृतीत 
उत्पन्न झालेल्या य िात तरणीताठी कतृयत्ववान माणसे हजारोंनी बळी जातात. ‘मी ज्यानंा जीव लावनू जतन 
केले त्या या माझ्या पाळयायातल्या बाळानंा त ्ही का ्हणून मारता, मी त्यानंा मान  देणार नाही’ असे स्त्रीने 
ठासून सागंायला नको काय? 

 
पण प रुषापासून स ख-स्वास्र्थय चमळचवयायाच्या नादी लागून ती हे आपले कतयव्य चवसरते. ती हा 

संहार पाहून रडते. पण चतने काय ्हणनू रडाव े? रडयायासारखी पचरक्स्थती द सरा उत्पन्न करीत असेल ती 
चतने आपल्यातल्या शक्तीने थाबंवायला नको काय? आपले अश्रू थाबंचवयायासाठी स्त्रीने चनभयय आचण 
सत्यचनष्ठ व्हायला पाचहजे. ‘बाहेरिे काम त ्ही करता ना? ख शाल करा. पण घरात प्राण चनमाण करायिे 
आचण ते बाहेर कापायिे हे मला सहन नाही होणार. माझ्या म लानंा त ्ही संनयासी बनचवलेले मला 
आवडणार नाही’ असे चतने प रुषाला बजावले पाचहजे. पण अजून ही ताकद स्त्रीने आपल्या अंगी आणली 
नाही. रवीनद्रनाथ ठाक रानंी स्त्रीच्या तोंडी एके चठकाणी उद गार घातले आहेत: “माझे देव माझ्या पचतन पाने 
आचण प त्रन पाने येतात.” हे उद्गार सरळ न पाने आिारात उतरले तर चकती तरी प्रशन स टतील. स्त्रीने 
प रुषाला पती ‘देव’ बनवायिे आहे. त ्हाला जे ‘पश ’ –पती चमळतात त्यानंा ‘देव’ बनचवयायािी जबाबदारी 
त मच्यावर आहे. ‘आपल्या शक्ती जीवनाला उपयोगी होतील अशा कशा लावाव्या हे मी त ला चशकचवते’ असे 
स्त्रीने प रुषाला साचंगतले पाचहजे; मानवी ससं्कृतीिी घडण आता स्त्रीच्या हातानंी झाली पाचहजे; कारण 
चनमाण करयायानेि आपण जगू, जीव वाढचवयायाला आपल्यात वात्सल्य सले पाचहजे हे आपल्याला कळून 
ि कले आहे. वात्सल्यािा अमूप ठेवा जर स्त्रीच्या जवळ नसता तर चतच्या पोटातला कपड केव्हाि स कून 
गेला असता. बापात म लाबद्दल अचभमान असतो. पण म लाचवषयींच्या आईच्या प्रवृत्ती अशा स्वन पाच्या 
होतात की ते जणू चतिेि शरीर आहे. स्त्रीला आपल्या अपत्याबद्दल पे्रम असते ते शारीचरक असते–
biological असते. स्त्रीच्या अतंःकरणातील पे्रममय भावनािंा उगम या अपत्याच्या पे्रमात-वात्सल्यात आहे. 
एखाद्या भटक्या, अनाथ माणसाला पाहून स्त्रीला अन कंपा वाटते. जगवाव,े वाढवाव ेही स्त्रीिी प्रवृत्ती आहे. 
मानव ्हणनू आपल्याला जगायिे असेल तर जगवाव,े चटकवाव,े वाढवाव ेया प्रवृत्ती क णामध्ये आहेत ते 
शोधून काढले पाचहजे. आचण त्या त ्हाला स्त्रीमध्येि उत्कटत्वाने आढळून येतील. ्हणून मानवी संस्कृती 
जगचवयायािे काम स्त्रीि कन  शकेल. आज एक दोष चस्त्रयाचं्यामध्ये आहे. ‘माझी’ म लेि तेवढी जगावी’ अशी 
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स्त्रीिी सकं चित वात्सल्यािी भावना आहे. तेवढीि ती जगचवते, वाढचवते. स्त्रीच्या या कृतीभोवती प रुषाच्या 
भव्य कल्पना जर ग फंता आल्या जर जीवनात प्रिंड क्रातंी होऊन जाईल. अध्यात्म तत्त्वज्ञाानात जगाच्या 
आचदतत्त्वाला ‘जगदंबा’ ्हटले आहे. अंबान पाने-आईच्या न पाने त्यािे वणयन केले आहे. या आचदतत्त्वािी 
ओळख व त्या न पात चवचलनता याला जगदंबेिी कृपा ्हटले आहे. चथऑसॉफीमध्ये परब्रह्मािा मातृन पाने 
साक्षात्कार व्हावा लागतो, तरि ते चसि होते. 

 
स्त्रीला हा आपला जगचवयायािा स्वभाव समजला पाचहजे. त्याच्या चतला साक्षात्कार झाला पाचहजे. 

जर तो स्वभाव चतने ओळखला तर केवढे महान् कायय चतच्या हातून होईल ! यासाठी स्त्रीने ‘वाल्या कोळ्यािी 
बायको’ झाले पाचहजे. मागावन न जाणाऱ्या येणाऱ्या वाटसन च्या प्रत्येक हत्येला एक खडा याप्रमाणे ज्याने 
अनेक राजंण भन न टाकले त्या वाल्या कोळ्याला नारद ग न  भेटला आचण त्यानंी त्याला साचंगतले की, ‘हे 
तू जे महान् पातक माडंले आहेस त्याने त ला भयानक नरक चमळेल; कशासाठी हे तू करीत आहेस ?’ त्याने 
उत्तर चदले, ‘मला आचण माझ्या बायकापोरानंा स ख चमळाव े्हणून.’ ‘त झ्या नरकवासात त झी बायकापोरे 
भागीदार होतील काय हे त्यानंा चविान न ये आचण मग मला मार’ असे ्हणताि सरळ स्वभावािा तो वाल्या 
कोळी आपल्या बायकोकडे गेला आचण त्याने सवय हचककत सागंनू चतला चविारले, ‘तू माझ्या नरकवासात 
भागीदारीण आहेस की नाही?’ ताड चदशी उत्तर चदले, ‘त ्ही बाहेर काय करता त्यािे पापप याय त ्हाला. 
त मच्या पापािे भागीदार आ्ही होणार नाही.’ आजच्या स्त्रीने प रुषाला हेि चनभययपणे साचंगतले पाचहजे की, 
‘त मच्या पापािे वाटेकरी आ्ही होणार नाही.’ जी संपत्ती घरातं प रुष आणतो चतच्यामागे पचततािें 
चनःश्वास, चपवळ्या गेलेल्यािें चशव्याशाप आहेत की काय हे स्त्रीने पाचहले पाचहजे, आचण अशा पापाने 
माखलेल्या संपत्तीिी वाटेकरीण होयायािे चतने नाकारले पाचहजे. स्त्री ही आपल्या घरक लाच्या बाहेर पाहू 
लागली तर आपण भोगत असलेल्या संपत्तीवरिे रक्तािे डाग चतला चदसून येतील. त्याबद्दल स्त्रीने प रुषाला 
जाब चविारला पाचहजे. 

 
य रोपात चस्त्रयामंध्ये फार मोठी जागृती झाली आहे. चस्त्रयाचं्या प्रिंड िळवळी तेथे चनमाण झाल्या 

आहेत. पण त्यािंा आदशय काय आहे ? प रुष चजतके भोगी आहेत, चवलासी आहेत, कू्रर आहेत चततक्याि 
भोगी, चवलासी, आचण कू्रर आ्ही होऊ हे त्यािें साध्य त्यानंी ठरचवले आहे. त्याम ळे चस्त्रयािंी शक्ती मोठ्या 
प्रमाणात संघचटत होऊनही य रोपमध्ये शातंी आचण स्वस्थता नादंयायािी आशा नाही. स्त्री आचण प रुष 
याचं्यामधला संघषय तेथे िालूि आहे. य रोपमधील चविारवतंानंा या गोष्टीिे भयानक दशयन होत आहे. त्यानंा 
चववाहािे जीवन साधे, सरळ, पचवत्र व्हावसेे वाटू लागले आहे. गाधंींनास िा तसेि वाटत आहे. ते पाचवत्र्य 
चनमाण करणे शक्य आहे अशी गाधंींिी खात्री आहे. ते पाचवत्र्य मातृत्वामधूनि शक्य आहे आचण स्त्रीने ते 
मातृत्व जगावर लादले पाचहजे. चतने चनधार केला पाचहजे की, ‘माझ्या म लानंा मी जगािे गळे कापायला 
चशकचवणार नाही, त्यानंा मी जीवनधमािी दीक्षा देईन.’ अशी ‘नवस्त्री’ चनमाण झाली तर नव ेजग चनमाण 
होईल, या नव्या जगात ससं्कृतीिे प्रशन आपोआप स टतील. ‘नवप रुष’ चनमाण करयायाकचरता जे काही 
कराव ेलागणार आहे ते ही मातान पी स्त्रीि करील. ब ि, गाधंी इत्यादी नवसंस्कृतीच्या चनर्षमतीिी आशा 
बाळगणारे महाप रुष या प रुषसंस्कृतीला चवटले आहेत. ते मातृशक्तीला हाक मारीत आहेत की, ‘या आचण 
नवजगताच्या चनर्षमतीिी सूते्र आपल्या हाती घ्या.’ प रुषाला स धारता आले तर ठीकि आहे नाहीतर त्यािी 
जागा स्त्रीने घेतली पाचहजे. 

 
कामगार चस्त्रयानंा प ष्ट्कळ करणे शक्य आहे. जगािा चवनाशकाल जवळ आणणारी शस्त्रासे्त्र चनमाण 

करणाऱ्या कारखानयातं जाणाऱ्या प रुषानंा त्यानंा थोपवनू धरता येईल. ‘जीवनािा चवध्वसं आ्ही होऊ 



 
 अनुक्रमणिका 

देणार नाही.’ या जाचणविेी चठणगी त्याचं्यात पेटली पाचहजे. आपले मातान प ओळखल्यानेि त्याचं्यात ही 
जाणीव तीव्रस्वन पाने उत्पन्न होईल. पे्रमळ माता होऊन जगािी ध रा वाहायायासाठी जर स्त्री बाहेर पडली 
तर मानवजातीिा अंत करणाऱ्या य िािंा अतं होईल, पे्रमाच्या आचण वात्सल्याच्या वषावाने सृष्टीला 
नवजीवन येईल आचण ज्या शातंीच्या प्राप्तीकचरता जग आक्रोश करीत आहे ती शातंी चिरकाल जगात नादूं 
लागेल. गाधंींिी ही अपेक्षा आहे. ती पूणय करयायािी शक्ती परमेश्वर आपल्याला देवो. 

१९४५ 
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१३ 

समाजधारिेची नवी मूल्ये 

 
समाजधारणेिी नवी मूल्ये हा माझा आजिा चवषय आहे. आपल्याकडे ज ना प रुषाथय शब्द ज्या 

अथाने वापरीत त्याि अथाने इंग्रजीत Values-मूल्ये हा शब्द वापरला जातो. जीवनाला ज्याने अथय प्राप्त 
होतो, मोल िढते, त्यानंा आपण मूल्ये ्हणतो. ही मूल्ये जीवनात दाखल झाली नाहीत तर जीवन चनस्सार 
वाटते. 

 
आंतलरक अनुभूती 

 
केवळ शब्द उच्चान न स ख नाही होत. जीवनाला सफलता यायला हवी असेल तर त्या शब्दािी 

आंतचरक अन भतूी हवी. आपण आपली मूल्ये आज तपासून पाहू या. मी नवी मूल्ये असे ्हटले. कोणी 
्हणतील मूल्ये नवी असू शकतात का ? व्यक्तीच्या जीवनात नसयायािा संभव आहे, परंत  ज नी मूल्ये 
समाजाला उपयोगी पडणार नाहीत. मूल्यािंाही चवकास होऊ शकतो. ज नया कवींनी, संतानंी, चविारवतंानंी 
माडंलेल्या आदशापेक्षाही महान आदशय आज चनचश्चतपणे उभे आहेत असे मला वाटते. 

 
समाज व व्र्क्ती-दोहोंस सत्र्ता  

 
गीतेत लोकसगं्रह शब्द समाजधारणेच्या अथानेि आहे. लोकमानयानंी तो गीतारहस्यद्वारा प नहा प ढे 

आणला. समाजधारणा ही वास्तचवक सवयमानय वस्तू आहे. य रोपात समाजास महत्त्व की व्यक्तीस ? असे 
वाद आहेत. मी दोनहींना सत्य मानतो. समाजाने व्यक्तीिा बळी देऊ नये. व्यक्तीनेही समाज चवध्वसूं नये. 
व्यक्ती आचण समाज-दोघानंा मूल्य एकि असले पाचहजे. व्यक्ती मरते. समाज त्या मानाने चिरंजीवी 
असतो. व्यक्तीिी यशस्वी साधना त्या समाजात िालू राहते. 

 
अज्ञात शक्तीची प्रलतलबबे 

 
मानवी हृदयात अज्ञाात शक्तीिी प्रचतकबबे पडत असतात. ती जीवनातून प्रकट होतात. मानवी 

कृतीतून ती संशोधली जातात. प ढील चपढीला त्यािंा वारसा चमळतो. मानवजातीला व्यक्तीच्या साधनेिा 
वारसा चमळतो आचण व्यक्तीही त्या वारशात भर घालते. 

 
सारी मानवजात माझी 

 
माझा समाज साऱ्या मानवजातीला व्यापून राहणारा आहे. अशी व्यापक कल्पना मानवी डोक्यातून 

पूवी चनघाली होती. “सवयभतूचहते रताः”असा आदशय माडंला गेला होता. सवयत्र परमात्मा पहावा असे 
सागंत. परंत  आपण आपल्या हृदयाशी सत्य राहू या. सवयभतूाशंी एकन प होणे दूर राहो. मानवाशंी तरी 
एकन प झालो का ? हृदय ्हणजे पे्रमभावनेिे स्थान. हृदयािा चवकास चकती झाला ? मानवापंलीकडच्या 
जातींिे, प्रायायािें प्रशन दूर ठेवा. मानवचनष्ठा, मानवपे्रम प रे. आपण जळीस्थळी, काष्ठीपाषाणी देव पहावा 
तोंडाने ्हटले, परंत  प्रत्यक्षात शजेारधमयही पाळला नाही. म खात मोठे शब्द, कृतीत शूनयाकार. ब िीला न 
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पेलणारी वाक्ये उच्यारायिी आचण चभकारड्यापं्रमाणे वागायिे. प्रत्यक्ष काय जगता ते सागंा. मरणोत्तर 
जीवन आहे की नाही सागंाव े? परंत  हे जीवन तर चनचश्चत आहे ना ? चहमालयात सोनयािी रास आहे की 
चपतळेिी यािी ििा नको. त झ्या घरात चनचश्चत मठूभर काही असेल तर तर मोलािे आहे. चववकेी मन ष्ट्य जे 
चनचश्चत आहे त्यावर जीवन उभारतो. द सऱ्याच्या सागंयायावर न उभारता आत्मसाक्षात्कारावर उभारतो. 

 
मानवलनष्ठेची आवश्र्कता 

 
आपण मानवचनष्ठा चनर्षमल्याचशवाय आज जगू शकणार नाही. आपण सारे मानव ही तरी जाणीव 

अजून कोठे आहे ? आचदवासी समाज, दचलत समाज हे शब्दप्रयोग काय दशयचवतात ? स्वातंत्र्य आले परंत  
जबाबदारी शतपट वाढली आहे. आता अमक्यातमक्यािे राज्य येणार नाही. मोटारीत महार खेटून बसला 
तर नवीन मूल्ये आली ्हणून आनंद माना. आता कोणी उच्च-नीि नाही. आता मराठ्यािें, पेशव्यािें, 
शीखािें, रजप तािें असे राज्य नाही यायिे. चदिीिे राज्य नवीन मूल्यावंर आधारलेले आहे. ती मूल्ये मानय 
करा. ती त मच्या वदेात बसत नसतील तर वदे त्यात बसवा. नवीन चपढीला नवीन वदे चनर्षमयायािा अचधकार 
आहे. चदिीिे राज्य ब्राह्मणािें नाही. ते कहदंूिेही नाही. मी तसे ्हणणार नाही. तसे ्हणयायािी मला शरम 
वाटते. पाचकस्तान बाहेर काढल्यावर उरलेल्या या देशातील प्रत्येकाला ‘हे माझे राज्य’ असे ्हणता आले 
पाचहजे. तसे ्हणयायािा त्याला अचधकार आहे. शक, यवन, हूण, बबराचदकािंी येथे राज्ये झाली. 
शाचलवाहनािे झाले. परंत  आजिे चदिीला राज्य स न  झाले आहे तसे गेल्या ५ हजार वषांत कहद स्थानात 
नव्हते. ज नी मूल्ये डोक्यातून काढून टाका. गणपतीिे चवसजयन करतो तसे त्यािें करा. देवाच्या 
सख्यत्वासाठी प्राण अपावा परंत  तो देव की दानव आधी पाहा. कहद स्थानात हे नवराज्यािे नवीन मूल्य 
उत्पन्न झाले आहे त्यािी उपासना करा. त्यासाठी चकतीही त्याग करावा लागला तरी करा. सवांना अन्न, 
वस्त्र, चशक्षण, घर चमळायला हव.े चववाहसंस्था, मालक-कामगार संस्था, सवय संस्थािंा नवीन मूल्याचं्या 
प्रकाशात चविार व्हायला हवा. स्वतंत्र कहद स्थानात या नवमूल्यािंा स्वीकार आपण न कन  तर मन  व 
द सऱ्यासही मरायला मदत कन . 

 
राष्ट्रीर् तशीच आतंरराष्ट्रीर्  

 
आज राष्ट्रीय तशीि आंतरराष्ट्रीय भचूमकाही हवी. अध्यात्म सागंते, “अरे शत्रू ्हणजे तूि. त्यािा-

त झा आत्मा एकि ना ?”राजकारण सागंते, “शजेारी त झा शत्रू.” अध्यात्म शत्रूवर पे्रम करायला सागंते. 
राजकारण दे्वष व अचवश्वास चशकवते. िाणक्याने हेि साचंगतले. Every neighbor is your potential 
enemy-प्रत्येक शजेारी ्हणजे संभाव्य शत्रू. परंत  आजच्या जगात सवय मानवािें कल्याण साधयायास प रेसे 
भौचतक ज्ञाान वाढले आहे. सवांना अन्नवस्त्र देऊन स खी करता येईल, परंत  नाशािे भौचतक ज्ञाानही वाढले 
आहे. आक्रमण हेि संरक्षण वाटते. उद्या ज्याच्यापासून धोका येईल, त्यािा आजि ्हणे काटा काढा. 
आपल्या व्यापारासाठी, आपल्या देशासाठी, आपल्या जातीसाठी द सऱ्यास नष्ट करणारे राजकारण ५ हजार 
वष ेजगात िालत आले आहे. 

 
एक जगाची कलपना 

 
परंत  आजच्या जगात जगायिे असेल तर सारे जग एक, ही कल्पना घेतल्याचशवाय तरणोपाय 

नाही. सारी राष्ट्रे एका क ट ंबातंल्याप्रमाणे वागायला चशकली पाचहजेत. कहसेने मानवजात चटकू शकणार 
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नाही. कहसा जीवनाला उपयोगी असेल तर ती करणे बरोबर, परंत  कहसा करणाराि जर मरणार असेल तर 
? ्हणून य िे जगातून नष्ट केली पाचहजेत. आज राजकारणात य िािी भाषा बोलणाऱ्याला, शजेाऱ्याला 
शत्रू मानणाऱ्याला प ढारीपण चमळता कामा नये. य िसंस्था रानटी आहे हे सवयत्र, सवांना चशकवले गेले 
पाचहजे. तरि आपण जगू शकू. रक्तचपपासू, य िचप्रय लोकाचं्या हाती चदिीिे हे राष्ट्र जाता कामा नये. 
उलट इतर दचलत राष्ट्रानंा म क्त करायला आपण मदत केली पाचहजे. राजकारण नैचतक व आध्याक्त्मक 
करा. य िे नाहीशी व्हायलाि हवीत. जगाशी एकन प व्हायला हव.े 

 
महाराष्ट्राने दैवते बदिावी 

 
महाराष्ट्रात पराक्रम, धैयय, त्याग आहे. उपासना वृत्ती आहे. पण आ्ही आमिे देव बदलले 

पाचहजेत. नाहीतर ते दैत्य होतील. मानव चतत का एक, हे चशक्षण द्यायल हव.े जगाला तोडणारी चन 
चवभागणारी आर्षथक व मानचसक कारणे दूर केली पाचहजेत. भौचतक शासे्त्र आज सवांस स खी कन  
शकतील. अडिण आहे, ती आपल्या मानचसक चनष्ठिेी. आपली चनष्ठा लहानशा देशाप रती, जातीप रती 
नको. कहद स्थानिे राष्ट्रपे्रम इतर देशाचं्या दे्वषावर उभारता कामा नये. सवांनी चमत्रत्वाच्या नात्याने जगले 
पाचहजे. त्यासाठी चवषमता व दास्य दवडायला हवीत. साम्राज्यवाद, भाडंवलशाही यानंा थारा नको. 
श्रेष्ठकचनष्ठ भाव नष्ट होवोत. ज्यावळेी जगात व कहद स्थानातही समाजवादी अथयशास्त्र प्रस्थाचपत होईल 
तेव्हाि य िे थाबंतील. ही सारी मूल्ये सामाचजक, राजकीय व मानचसकदृष्ट््ा कहद स्थानात नवी आहेत. 
संपूणय राजकीय व आर्षथक स्वातंत्र्यावर आपली चनष्ठा हवी. आपली चनष्ठा मानवतेतर व एका जगावर उभी 
हवी. आपण आपली मूल्ये अशा दृष्टीने श ि कन  तर आपली समाजधारणा स ंदर होऊ शकेल असे मला 
वाटते. 

 
१९४९ 
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१४ 

िोकशाही हाच आजचा देव 

 
मूलर् म्हणजे कार् ? 

 
‘समाजधारणेिी नवी मूल्ये’ हा चवषय पाचहल्यानंतर प्रथमि मूल्य ्हणजे काय हा प्रशन उभा रहातो. 

‘मूल्य’हा शब्द आपण अलीकडेि चवचशष्ट अथाने वापन  लागलो. इकं्ग्लश भाषेत ‘व्हॅल्य’ू हा शब्द 
समाजाचवषयी चविार करणाऱ्यानंी व पचंडतानी वापरला आहे. ‘मूल्य’ या कल्पनेिे वािकशब्द पूवी देखील 
न ढ झाले आहेत. प रुषाथय यातील प रुष ्हणजे मानवी आत्मा हा शब्द देखील न ढ आहे व तो स्त्री-प रुष 
दोघानंाही लागू आहे. पूवीच्या वामयमयातील प रुषाथािे प्रकार तीन होते पण कालानतराने त्यािे िार प्रकार 
झाले असावते. धमय, अथय, काम, मोह हेि ते होत. पण ‘व्हॅल्यू’ या शब्दात वरील शब्दापेंक्षा काहीतरी अचधक 
अथय आहे ्हणूनि मी ‘मूल्य’ हा शब्द पसतं केला. ज्याच्या योगाने जीवनािी महत्तता वाढेल ते 
चमळाल्याचशवाय जीवनाला काही अथयि येत नाही, अगर जे चमळाल्याने जीवन कृताथय होते असे जे काहीं 
असते त्यालाि मी मूल्य ्हणतो. त्या मूल्यािंा साक्षात्कार झाला पाचहजे. केवळ शाक्ब्दक पोपटपिंीने काही 
होत नाही. जीवनािी सफलता, अंचतम अन भतूी ज्या साधनाने चमळचवली जाते चतिेि नाव मूल्य होय. 

 
नवी मूलरे् कोणती ? 

 
मूल्याचं्या पाठीमागे ‘नवी’ असा शब्द वापरल्याने थोडासा वाद चनमाण होयायािा संभव आहे. मूल्ये 

बदलतात का ? काही अचधक मूल्ये नवीन ्हणनू अक्स्तत्वात येऊ शकतील का ? असे अनेक प्रशन उभे 
राहतात. कदाचित व्यक्तीच्या जीवनामध्ये मूल्ये नवीन नसयायािा संभव आहे. पण समाजाच्या बाबतीत 
नवीन मूल्यािंी आज आवशयकता आहे. अगदी खरे सागंायिे तर माझ्या मते व्यक्तीच्या जीवनात देखील 
नवीन मूल्ये चशरणे अपचरहायय आहे. पूवी होऊन गेलेल्या मोठमोठ्या साध संतानी जी मूल्ये माडंली त्याहीपेक्षा 
आजच्या जगातंील मूल्ये अचधक व्यापक, अचधक चवस्तृत आहेत. 

 
समाजधारणा 

 
समाजािी धारणा याला ज ना शब्द ‘लोकसगं्रह’ असा आहे. ‘समाजािी धारणा’ अगर लोकसगं्रह’ 

या गोष्टीिीि आवशयकता चनमाण होणार नाही. येथपासूनि स रुवात केली पाचहजे. समाजधारणा हा शब्द 
उच्चारला की आपल्या दृष्टीप ढे समाज नी समाजचवरुि व्यक्ती अगर व्यक्ती व व्यक्तीचवरोधी समाज अशी 
दं्वद्व चनमाण होतात. इगं्लंडच्या इचतहासात आतापयंत हाि वाद, समाज की व्यक्ती, अनेकदा कृतीत 
चनमाण झाला होता. समाज चन व्यक्ती यापैकी वरिढ कोण? श्रेष्ठ कोण ? मी दोघानंाही मानतो. मी 
समाजालाही सत्य मानतो नी व्यक्तीच्या जवळ सत्यत्व असते, असाही माझा समज आहे दोघािें मूल्य 
एकि आहे. फरक आहे तो फक्त चनत्यसंबधंािा. व्यक्ती ही अशाश्वत, क्षणभगं र आहे नी त्या मानाने समाज 
चिरंतन असतो. ‘ह्ा मानाने’ मी ्हणतो यािे कारण असे की जगाच्या इचतहासात मानवसमाज नव्हता असा 
एक काळ होता नी भचवष्ट्यातंदेखील असेल. आचण ह्ा समाजाला शास्त्रीय शब्द वापरायिा तर ‘जाती’ असा 
वापरता येईल. बाकीिे अनय अथािे ‘जाती’ शब्द अशास्त्रीय आहेत. तेव्हा जाती चिरंतन आहे नी 
मानवामधून चवकचसत होणारी मूल्ये चिरंतन आहेत. या मूल्यानंा जनम देणारी शक्ती अभगं नी अिल आहे. 
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समाजधारणा हेच मूिभूत मूलर् 

 
अशा तऱ्हेने समाजधारणा हेि मूलभतू मूल्य आहे. मानवजातीला चवकचसत करयायात व्यक्तीिा नी 

समाजािा दोघािंा चवकास होतो. नवीन मूल्ये धारण करायिा काळ आता आला आहे. ‘समाज’ या शब्दािा 
द सरा अथय आहे पण माझा समाज हा सवयव्यापी आहे. आपल्या पूवयजानंी मानवाऐवजी एक फार मोठा 
चवशाल शब्द वापरला तो ्हणजे ‘भतू.’‘सवयभतूचहते रताः’ अशी भगवद गीतेिी ब्राह्मणानंा चशकवण आहे पण 
त्यािा उपयोग मानवचहताच्या देखील उपयोगी पडला नाही. मग मानवाच्या पचलकडे जी भतंू आहेत त्यािंी 
कथा चविारावयासि नको. ‘सवयभतूचहते रताः’ अशी ऐट मारायला चनघाल्याम ळे आपले मानवाप रते काही 
कतयव्य आहे हे आपण चवसन न गेलो. शब्द फार मोठे आहेत. महान् लोकानंा भ केसाठी जी भौचतक भाकर 
चमळवावी लागे ती भौचतककतेतूनि. ्हणून समाजधारणा करताना मानवजातीला प्राधानय चदले पाचहजे.’ 
पे्रम भावनेिे वसचतस्थान असे जे हृदयसामर्थयय त्यािा उपयोग मानवचहतासाठी कसा करता येईल यािा 
आपण चविार केला पाचहजे. सवयभतूचहतािी कल्पना काढणाऱ्या लोकािंी भावना फार िागंली असेल, पण 
चववके कमी. त्यािंी ती उनमादकारी अवस्था होती. 

 
मानवलनष्ठा 

 
जेव्हा सवयभताऐवजी ‘मानवचनष्ठा’, ‘मानवपे्रम’ असा स टस टीत शब्द मी वापरीन. आ्हाला एका 

बाजूने जळी स्थळी काष्ठी पाषाणी’ पाडं रंग पाहूनी द सऱ्या बाजूने तू नी त झे घर पहा, अशी चशकवण 
चमळाली. तत्त्वज्ञाानामध्ये महान् शब्द व व्यवहारातं क्ष द्र वतयन ही दोनही ढोंगीपणािी. जगात चनरपेक्षतेने कायय 
करा नी त्यािे फळ स्वगात चमळेल अशा गप्पा तत्त्वज्ञाानात. हे जग प्रचतकबब नी तो स्वगयकबब होय. तो 
स्वगयध्वनी नी जग केवळ प्रचतध्वनी असा सगळा सूर. खरे ज्ञाान या जगापचलकडिे मला नाही. शहाणा 
माणूस जो सटेर बाज नाही तो. त्याच्या घरी चहमालयाएवढी कोणतीतरी ज्ञाान नसलेली रास व मूठभर सोने 
असता द सऱ्यावर आपली जीचवत उभारणी करील. मला माझ्या जीवनािा जो स्पष्ट साक्षात्कार झाला तो 
मला अमयाचदत आहे. 

 
मानवामध्ये आपण मानव यािी जाणीव झाली पाचहजे. आज ‘वगळलेला समाज’ फार मोठा आहे. 

स्वतःला स संस्कृत ्हणवणाऱ्या मानवानी त्यानंा आपल्यातून वगळले आहे. आतापयंत ज्यानंी काँगे्रसच्या 
िळवळीत फार मोठा त्याग केला असे लोकदेखील आता असे ्हणू लागले आहेत की, ‘्हारडे माजलेत, 
मोटारीत खेटून बसतात.’ 

 
आता आपणाला परकी सरकारवर आग नाही पाखडता येणार आपण स्वतंत्र झालो ही एक मोठी 

अडिणीिी गोष्ट झाली आहे. 
 

नव्र्ा मूलर्ावर आधारिेिे नवे राज्र्  
 
पूवीिा इचतहास आता टाका. चशवाजीने राज्य केले ते इगं्रज येयायापूवी, आता आपले चदिीिे राज्य 

आले आहे. प्रत्येकाला वाटत होते की स्वातंत्र्य चमळाल्यावर आपली भरभराट होईल. ब्राह्मण, वैशय, 
क्षचत्रयानंा वाटत होते की, आपल्या हातात देशािी शक्ती येईल. पण चदिीिे राज्य एक नव ेमूल्य आहे. 
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आपले चदिीिे राज्य ज्या नवीन तत्त्वावर, मूल्यावर अचधचष्ठत झाले आहे ते तत्त्व, आपण आत्मसात् केलं 
पाचहजे. पाचकस्तान वगळून चशिक राचहलेल्या कहदच्या प्रदेशातं जो जो मानव आहे त्याला त्याला ते 
चदिीिे राज्य माझे असे ्हणयायािा हक्क असलेले असे ते राज्य आहे. 

 
िोकशाही हाच आज देव  

 
तेव्हा आपण नवीन मूल्यािंा स्वीकार ्हणजे ज नया मूल्यानंा नकार-गणपतीिे आवाहन संपते. 

आता उत्तरपूजा, ‘देवाच्या सख्यत्वासाठी, पडाव्या चजवलगासंी त टी, सवय अपाव ेशवेटी, प्राण तोही विेावा’ 
हे खरे आहे. पण देवाच्या नावाखाली दगडोबा असयायािा संभव आहे. आता आपला देव लोकशाही होय. 
सवय मानव समान आहेत या देवाप ढे.  

 
शजेारी हा संभाव्य शत्रू आहे, असे राजकारणशास्त्र सागंते तर उलट शत्र तदेखील आत्मतत्त्वि पहा 

असे अध्यात्म सागंते. राजकारण ्हणते की आक्रमण हे संरक्षण आहे. पण आता आपणाला जगायिे असेल 
तर राजकारण अध्यात्मापयंत िढले पाचहजे. एक जग ही कल्पना आपण उिलली पाचहजे. ज नया ब िीिे 
म त्सद्दी-राजकारणी आता ‘चलचक्वडेट’ केले पाचहजेत. य िसंस्था ही रानटी ससं्था आहे हे कळू द्या.  

 
कोणत्याही य िात माझे राष्ट्र, माझा देश भागीदार होऊ इक्च्छत नाही तर उलट स्वातंत्र्य-दान 

मागणाऱ्यानंा माझा देश नैचतक पाठबळ देईल. आता एकेका राष्ट्रािे चहतसंबधं अचलप्त असू शकणार 
नाहीत. जगाबरोबर राष्ट्राने जीवनमरणाला तयार असले पाचहजे. सारी शसे्त्र ‘एक जग’ या कल्पनेभोवती 
कें चद्रत झाली पाचहजेत. पूवीिा देव बदलला पाचहजे. आमिे उपासनाद्रव्य व वृत्ती फार िागंली आहे.  

 
राष्ट्रीय चशक्षण खेड्या-खेड्यातूंन म लानंा चमळालं पाचहजे, मी मानव आहे. माझे मानवासंबंधी काही 

कतयव्य आहे हे चशक्षण आहे हे चशक्षण चमळालं पाचहजे. मानवावर चनष्ठा ठेवणारी मूल्ये घेतली पाचहजेत तर 
आज अत्यतं आवशयक असलेली वगयजाचतचवरहीत समाज रिना अक्स्तत्वात येईल. 

१९४९ 
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१५ 

महानुभाव पंथ आणि सामाणजक क्रांती 

 
महान भाव पंथासंबधंी महाराष्ट्रात गेली चकत्येक वष,े ककबह ना चकत्येक तपे, सशंोधन आचण 

अभ्यास िालू आहेत. या सशंोधनात आचण अभ्यासात काही काही अवस्थाही आल्यािे आपल्याला आढळून 
येईल. इचतहासािायय चव. का. राजवाडे यानंी आपल्या असामानय ब चिसामर्थयाने आचण कल्पकतेने 
महान भावीय लोकाचं्या गं्रथाचं्या चनरचनराळ्या साकेंचतक चलप्या उलगडून काढल्या आचण त्याम ळेि 
महान भव पंथाच्या अभ्यासाला िालना चमळाली. त्यापूवी चकत्येक शतकेपयंत महाराष्ट्रात महान भाव 
पंथाच्या साचहत्यािा अभ्यास लोपलेला होता. 

 
महानुभावालंवषर्ी परंपरागत मत 

 
तथाचप महान भावीयासंंबधंी महाराष्ट्रात एक चवचशष्ट ग्रह प्रज्वचलत होता व तो इतका बिमलू 

झालेला होता की, प ढे संशोधन स न  झाल्यानंतरही त्याि बिमलू ग्रहाप्रमाणे चविार प्रदर्षशत केले गेले. हा 
ग्रह कशा प्रकारिा होता अथवा आहे हे पाहावयािे असल्यास त्या पंथावन न मराठीत आलेला ‘मानभावी’ 
हा एकि चवशषेणात्मक न ढ शब्द प रेसा आहे. जर कोणी द टप्पी अथवा असत्य वतयन कन  लागला, खोटा 
आव आणनू बोलू लागला, तर आपण ्हणतो की ‘तो मानभावीपणा करीत आहे.’ मानभावीपणा, मानभावी 
वृत्ती वगैरे शब्द महान भाव या शब्दावन न आलेले आहेत. या सवांच्या पाठीमागे दृढ ऐक्य आहे आचण ते 
्हणजे ‘त झ्या पोटात वाईट आहे; पण आ्हाला मात्र िागंले दाखचवतोस.’ इतके या पंथासंबधंी चवपरीत 
मत कालाने संकचलत कन न चदलेले आहे. 

आ....६ 
 
मराठी साध संताचं्या साचहत्यात महान भाचंवरुि अत्यतं त्वषेािे व चतरस्कारािे उद्गार आढळतात 

यािे कारण काय, या गोष्टीिा समाजशास्त्राच्या दृष्टीने चविार झाला पाचहजे. मी अनेक वषांपासून या 
गोष्टीवर चविार करीत आलो आहे आचण त्यासंबधंी मी माझ्या मनाशी काही चनणययही घेतले आहेत. तेि मी 
आज आपल्याप ढे माडंणार आहे. 

 
महान भाव पंथािे महाराष्ट्राच्या साचहत्यात काय स्थान आहे, यािी ििा आजपयंत प ष्ट्कळ झालेली 

आहे. परंत  महाराष्ट्राच्या सासं्कृचतक चवकासात त्या पंथािे स्थान काय आहे याबद्दल फार थोडी ििा आहे 
व जी झाली आहे ती ि कीच्या दृचष्टकोनातून झाली आहे, असे मला वाटते. आचण ्हणून त्या दृचष्टकोनाच्या 
चवरुि मत मी प्रदर्षशत करणार आहे. अथात् असे करताना कोणाही व्यक्तीबद्दल माझ्या मनात खासगी 
रागदे्वष अथवा स्पधा नाही. 

 
महानुभाव पंर्ावरीि महाराष्ट्रीर् संशोधन 

 
महाराष्ट्रात महान भाव पंथाबद्दल संशोधन स न  झाल्यानंतर त्या पंथासंबधंी जे मतप्रदशयन करयायात 

आले ते ज नया पूवयग्रहदूचषत वृत्तीने करयायात आले. याम ळे त्यात िीड, चतरस्कार, त्वषे यािेंि प्राधानय होते. 
अथात् अशा प्रकारिे मतप्रदशयन केल्याबद्दल ज नया लोकानंा दोषही देता येणार नाही. कारण, पूवयग्रहापंासून 
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संपूणयपणे अचलप्त राहणे त्यानंा शक्य नव्हते. त्याचं्यापैकी श्री. राजवाडे यािंी मते अभ्यासाने बदलत असत. 
त्याम ळे प ढेप ढे महान भाव पथंासंबधंींच्या त्याचं्या मतात बदल होत गेल्यािे चदसून येते. श्री. िादंोरकर हे 
अकाली मृत्यू पावल्याम ळे त्यानंा नवीन संशोधनािा फायदा चमळू शकला नाही. याम ळे त्यानंी 
महान भावाचं्या चवरुि प्रखरपणे जी मते माडंली ती तशीि राचहली. प ढे ध ळ्यािे श्री. नानासाहेब देव यानंी 
आपल्या ‘रामदास रामदासी’ या माचसकात या चवषयासंबधंी असा इशारा देऊन ठेवला की, ज्यानंा 
महान भावासंबधंी चलहावयािे अथवा बोलावयािे असेल त्यानंी प्रथम श्री. िादंोरकराचं्या लेखािें खंडन तरी 
केले पाचहजे, नाही तर त्यािंी चवधाने मानय तरी केली पाचहजेत. पूवी एकदा महान भावासबंंधी इकडील 
कोटात वाद स न  झाला होता. त्यात श्री. भाडंारकर हे महान भावानंा अन कूल व श्री. पागंारकर हे प्रचतकूल 
होते. परंत  नंतर पागंारकरानंी आपल्या साचहत्याच्या इचतहासात महान भावासंंबधंी फार उदारपणे चलचहलेले 
आहे. श्री. चवनायकराव भाव ेयानंीही खूप मेहनत कन न, महान भावीय महंतानंा जवळ कन न संशोधन केले, 
त्यात त्यािें प्रारंभीिे मत बदलले. हा सवय इचतहास फार महत्त्वािा आहे. 

 
स मारे पंिवीस वषांपूवी श्री. यशवतं ख शाल देशपाडें यानंी ‘महान भाव-वामयमयािा इचतहास’ या 

नावािे एक प स्तक प्रचसि केले. तेव्हापासून महान भाव-साचहत्याच्या अभ्यासाला नवी चदशा चमळाली. 
त्यानंतर श्री. नेने व प्रा. कोलते यािें लेख प्रचसि झाले आचण याप्रमाणे या चवषयाला जोरािी िालना 
चमळाली.  

 
१९४० च्या स मारास नागपूरच्या हायकोटात महान भावासंंबंधी एक खटला गेला. त्यावळेी जक्स्टस 

प राचणक यानंी असा चनणयय चदला की, महान भावी हे वैचदक सनातनी कहदूि आहेत. 
 
प ष्ट्कळ लोक असे ्हणतात की ज्ञाानेश्वर, एकनाथ, रामदास, त काराम वगैरे िाचरत्र्यवान् 

साध संतानंीं महान भाव हे पाखंडी व चतरस्करणीय आहेत असा एकमताने चनणयय देऊन टाकला आहे. तेव्हा 
आता त्यासबंंधी चविार करयायािी तरी काय जन री आहे ? 

 
कै. बाळकृष्ट्ण अनंत चभडे यानंी आपल्या इचतहासात महान भावानंा शक्य चततका नयाय देयायािा 

प्रयत्न केला आहे. परंत  सरतेशवेटी त्यानंी असेही ्हणनू ठेवले आहे की ज्याअथी महान भावावंर इतक्या 
मोठमोठ्या चविारवतंानंी आके्षप घेतले आहेत त्याअथी त्या आके्षपातं काही तर्थय असलेि पाचहजे. 

 
श्री. य. ख . देशपाडें यानंी महान भाव हे वैचदकि आहेत व ते साध संतािेंि कायय करीत होते, असे 

प्रचतपादून त्याचं्यावरील आळ घालचवयायािा प्रयत्न केला आहे. 
 
श्री. रामभाऊ रानडे यानंी आपल्या ‘चमक्स्टचसझम इन महाराष्ट्र’ या प स्तकात या नवीन 

चविारकािंा उिखे ‘चद मॉडनय ॲपॉलॉचजस्ट् स्’ असा केला आहे. त्यावन न त्यानंा हे नवीन मत पटलेले 
नसाव ेअसे वाटते. 

 
आता प्रशन असा उरतो की , श्री. य, ख . देशपाडें, नेने, कोलते वगैरे आध चनक चविारवतं जे 

चनष्ट्कषय काढतात ते ज नया सतंानंा व श्री. िांदोरकर, पागंारकर वगैरे चविारकानंा का मानय झाले नाहीत ? 
या बाबतीत माझे मत असे आहे की, महान भाव पंथ हा खरोखरीि अवैचदक आहे व त्याम ळे नवीन चविारक 
जे चनष्ट्कषय काढतात ते मला मानय नाहीत. आजच्या व्याख्यानािा चवषय ‘महान भाव पथंािे ऐचतहाचसक कायय 
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काय ?’अशा अथािा आहे. त्याम ळे समाजक्रातंीसंबधंी माझी स्वतःिी मते काहीही असली तरी ती मी या 
चवषयात घ सडून देणार नाही. माणसाने कोठलाही बाह् प स्तकी अथवा व्यक्क्तचवषयक प्रामायायवाद 
स्वीकान  नये, ब चिप्रामायाय अथवा आत्मप्रामायायि मानाव े असे माझे मत आहे तरी पण आज आपल्या 
समाजात ज्या स धारणा िालू आहेत, त्यािंा चजवतं चविार महान भाव पंथािे संस्थापक िक्रधर याचं्या 
साचहत्यात आढळतो. ्हणनू मी या चवषयाकडे वळलो असल्याम ळे माझे मन त्या बाबतीत सपूंणयपणे तटस्थ 
अथवा चनलेप नाही हे मला कबूल करावयास हरकत नाही. 

 
महानुभाव हे अवैलदक 

 
कमीत कमी गेल्या हजार वषांपासून कहद स्थानात वैचदक आचण अवैचदक या संस्कृतींमध्ये झगडा 

आहे. यापैकी वैचदक संस्कृतीिे समाजशास्त्र हे िात वययायावर ्हणजेि चवषमता व अहंकार यावर आधारलेले 
आहे. ही ससं्कृती नेहमीि समतेशी वैर करीत आलेली आहे. चतिी मूल्येही म ळी चवषमतेवर उभारलेली 
आहेत. याम ळे चतच्या मूल्याशंी सतत झगडत राहणारा एक प्रवाह भारतीय संस्कृतीत अगदी प्रारंभापासून 
आढळतो. भारतीय संस्कृतीच्या अभ्यासकानंी या दोनही प्रवाहािंा तटस्थपणे अभ्यास केला पाचहजे व त्यािंा 
आढावा घेतला पाचहजे. या दोन प्रवाहािंा संगम व्हावा अशा दृष्टीने प्रयत्न करणारा एक मध्यस्थािंा प्रवाहही 
आपल्या देशात िालत आला आहे, त्यािाही अभ्यास झाला पाचहजे. परंत  अशा प्रकारे तटस्थ राहून 
अभ्यास करयायािी वृत्तीि महाराष्ट्रात फार द र्षमळ आहे. आपण अभ्यास करतानाही कोठल्या तरी एका 
पक्षाशी स्वतःला बाधूंन घेतो आचण पूवयग्रहदूचषत होऊन संशोधन कन  लागतो. ही वृत्ती आपण सोडली 
पाचहजे. चनदान ज्ञाानके्षत्रात तरी आ्ही पक्षाचभचनवशे बाळगणार नाही. आ्हाला मानय नसलेल्या पक्षािंा व 
के्षत्रािंाही अभ्यास आ्ही चनलेप मनाने कन  असे आपण याप ढे ठरचवले पाचहजे. 

 
वस्त तः महान भाव हे अवैचदक आहेत ्हणून आपणाला त्याचं्याबद्दल चतरस्कार वाटयायािे काहीि 

कारण नाही. त्याचं्यासबंंधी खरी माचहती चमळचवयायािा आपण तटस्थपणे प्रयत्न केला पाचहजे. 
 
वदेचवरोधी तंत्रातं बसणारा महान भाव हा काही एकटाि पंथ नव्हे, बौि, जैन, व कलगायत हेही 

याि तंत्रातील पंथ आहेत. याम ळे ज ने सतं जेव्हा पाखंड्यािंा उिेख करतात, तेव्हा ते या िारी पंथािंा 
एकत्र उिार करतात असे आढळून येते. अथात् साध संतानंी या लोकानंा का चशव्या चदल्या यािा नीट 
उलगडा व्हावा असे वाटत असेल तर आपण वैचदक व अवैचदक परंपरा ्हणजे काय, त्यािंी मते काय, 
त्याचं्या चविारातं काय फरक आहे व त्यािंी मूल्ये एकमेकाहूंन कशी चभन्न आहेत यासबंंधी चविार केला 
पाचहजे. अवैचदक वामयमयात वैचदकानंा व चवशषेतः वैचदकािें प ढारी जे ब्राह्मण त्यानंा जशा चशव्या चदलेल्या 
आढळतात, तशाि ककबह ना त्याहूनही जास्त चशव्या ब्राह्मणानंी या अवैचदकानंा चदलेल्या आहेत. यावन न 
हेि चदसून येईल की हा सगळा वैचदक चन अवैचदक याचं्यातील झगडा आहे. 

 
महान भाव हे अवैचदक आहेत हे माझे मत जर खरे ठरले (आचण ते खरे आहे याबद्दल मला म ळीि 

शकंा नाही.) तर महान भावाचं्या बाबतीतील राजवाडे, िादंोरकर, बा. अ. चभडे वगैरे ज नया मंडळींिे ्हणणे 
जास्त बरोबर होते आचण य. ख . देशपाडें, कोलते वगैरे नवीन मंडळींिे ्हणणे िकू आहे असे चसि होईल. 
अथात ज नया मंडळींनी महान भावानंा ज्या चशव्या चदल्या त्या मला म ळीि मानय नाहीत. कारण, त्यािें 
मूल्यमापनि मला मानय नाही. अथात् त्यानंी महान भावानंा अगदी तळतळाटून ज्या चशव्या चदल्या त्याति 
महान भावािें श्रेष्ठत्व आहे. कारण, चशव्या देणारे हे चवषमतावादी वैचदक ससं्कृतीिे पाठीराखे होते. 
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चक्रधर हा बुलद्धवादी व समतापे्रमी 
 
हिी आपण जेव्हा समाजस धारकासंबंंधी चविार करतो तेव्हा आपण जास्तीत जास्त आगरकर, 

लोकचहतवादी आचण ज्योचतराव फ ले याचं्यापयंत जाऊन पोितो. परंत  आज आपण जे लोक जाचतरचहत व 
वगयरचहत समाजाच्या (Casteless and Classless Societyच्या) स्थापनेिा चविार करीत आहो व त्यासाठी 
झगडत आहो त्या सवांना मला एक आनंदािी बातमी सागंावयािी आहे की, अशाि प्रकारिे चविार 
बाळगणारा व त्यासाठी झगडणारा एक महाप रुष ज्ञाानेश्वराचं्याहीपूवी आपल्या महाराष्ट्रात होऊन गेला. 
अथात हा मूळिा महाराष्ट्रीयन नसून ग जरातमधून इकडे आला होता. यािे नाव िक्रधर. महान भाव पंथािा 
मूळ संस्थापक तो हाि. हा जरी ग जराती असला तरी त्याला महाराष्ट्राचवषयी फार पे्रम वाटत होते. तो 
्हणतो की, ‘तेलंगणात जाऊ नये, कनाटकात जाऊ नये, इतर कोणत्याही देशात जाऊ नये; पण 
महाराष्ट्रात मात्र अवशय जाव.े’ महाराष्ट्राबद्दल त्याला अतका आदर व आपलेपणा असूनही आपण मात्र 
त्याला िाचरत्र्याच्या दृष्टीने पार मान न टाकले ! आपण त्याच्या शीलावर कशतोडे उडवनू त्याला बदनाम 
केले ! परंत  त्यासाठी ऐचतहाचसक प रावा मात्र चदला नाही. तो आचण त्यािे अन यायी बदनाम व बदिलन 
होते हे गृहीत धन नि आजपयंत टीका करयायास आली. ती मूलतःि िूक आहे. जर ती गोष्ट खरी असेल 
तर तसा सबळ ऐचतहाचसक प रावा देऊन आपण ती चसि केली पाचहजे. मला मात्र ते म ळीि खरे वाटत 
नाही. िक्रधर हा अकहसक, धैययशाली, स्वतंत्र-ब चिवादी व समतापे्रमी होता. परंत  त्यािी परंपरा आपल्या 
येथे वाढू शकली नाही यािे कारण, महाराष्ट्र हा पूवीपासून कडक ब्राह्मयायाच्या (Brahmin 
Supremacyच्या) अचंकत आहे. त्याच्या पकडीतून स टणे सामानय जनतेला कठीण झाले आहे आचण ज्या 
ज्या वळेी कोणी तसा प्रयत्न केला आहे त्या त्या वळेी ब्राह्मणानंी साधेल त्या मागाने त्यािा चनकाल लावला 
आहे. ही घटना अत्यंत द ःखपूणय आहे. कारण, तीम ळे समाजाला नेहमीि अडथळा होत राचहला आहे. तेव्हा 
चवषमतावादी वैचदकानंी व ब्राह्मणानंी िक्रधरानंा बदनाम कन न त्या पंथािा नायनाट करयायासाठी कंबर 
कसली असल्यास त्यात काहीि आश्चयय वाटयायािे कारण नाही. 

 
वेदासंंबंधीची अढी 

 
परवा मी नागप रला गेलो असता त्या चठकाणी श्री. बाळकृष्ट्णशास्त्री महंत नावाच्या एता महान भवीय 

संनयाशानंी स्वतः चलचहलेले ‘महान भाव पंथ’ नावािे प स्तक मला चदले. ते मी ताबडतोब वािनू काढले. त्या 
प स्तकाच्या प्रस्तावनेत श्री. य. ख . देशपाडें यानंी प नः प नहा असे ठासून साचंगतले आहे की महान भाव हे 
वैचदकि आहेत आचण प स्तकाच्या शवेटी त्याि अथािा जक्स्टस प राचणक यािंा चनवाडाही छापला आहे. 
पण जेव्हा मी श्री. महंत याचं्याशी बोललो तेव्हा ते ्हणाले की, “त मिेि ्हणणे बरोबर आहे. आ्ही 
महान भाव वैचदक नाही. आ्ही असे मानतो की वदे हे ईश्वराच्या चनःश्वासातून चनघालेले नसून ते ऋषींनीि 
चलचहलेले आहेत व ऋषी हे जीव असल्याम ळे अल्पज्ञा आहेत आचण ्हणूनि त्यािंी मते एकमेकाशंी ज ळत 
नाहीत. आ्ही भगवद गीता मानतो, परंत  ‘सवोपचनषदो गावो दोग्धा गोपालननदनः’ ही भचूमका मानीत 
नाही. श्रीकृष्ट्ण हा परमेश्वरी अवतार होता अशी आमिी श्रिा आहे ्हणून आ्ही त्यालाि मानतो.”यावर मी 
त्यानंा ्हणालो की “त ्ही अवैचदक आहा याबद्दल मी त मिे अचभनंदन करतो. पण त ्ही त मिी मते ठामपणे 
साचंगतली पाचहजेत; मग त्यासाठी गोळ्या खाव्या लागल्या तरी हरकत नाही. इतर लोक काय ्हणतील या 
भीतीने जर त ्ही त मिी प्रामाचणक मते दडपून टाकली तर ती राष्ट्रािी फार मोठी हानी होईल.” नंतर 
माझ्या मनात असा प्रशन आला की महंतानी आपली मते दडपून टाकली असावी ? त्यािे उत्तर मला असे 
स िले की आपल्या लोकात अद्याचप परमतसचहष्ट्ण ता न आल्याम ळे त्यानंा तसे कराव ेलागले असाव.े अथात 
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त्याचं्या मनातील वदेासंंबधंीिी अढी सरळपणे प्रकट न होता वगेळ्या मागाने प्रकट झालेली आहे. त्यानंी 
आपल्या प स्तकात वदेव्यास हा िाडंाळ होता असे चसि करयायािी धडपड केली आहे. वस्त तः या गोष्टींिे 
त्या चठकाणी काहीि प्रयोजन नव्हते. परंत  वदेानंा सरळसरळ चवरोध करयायािे धैयय न झाल्याम ळे त्याचं्या 
मनाने हे आडवळण पत्करले. 

 
श्रीकृष्ट्णही वैलदक नव्हे 

 
आता प्रशन असा उरतो की जर हा पंथ वैचदक नव्हे, तर त्यािे श्रीकृष्ट्णपे्रम हे कोठले ? यासबंंधी 

माझे असे उत्तर आहे की श्रीकृष्ट्ण हा स्वतःि वैचदक नव्हे. कृष्ट्णिचरत्रात असे साचंगतले आहे की कृष्ट्णािे 
इंद्राशी भाडंण होते आचण इदं्र हा आयांिा प ढारी होता. डॉक्टर सवयपिी राधाकृष्ट्णन् यानंी असे ्हटले आहे 
की इदं्र ही आयांच्या साम्राज्यवादी वृत्तीिी द्योतक देवता होती. यािा अथय श्रीकृष्ट्ण हा आयांच्या वियस्वाच्या 
चवरुि होता, तो यज्ञााच्या चवरुि होता, कमयकाडंाच्या चवरुि होता. भगवद गीतेत वदेचवरोधी विने भरपूर 
आहेत. साराशं, इंद्र चन कृष्ट्ण याचं्यातील भाडंण हा उच्चवणीय चन नीिवणीय याचं्यातील लढा होता. या 
लढ्यात श्रीकृष्ट्णाप ढे चटकाव न लागल्याम ळे ब्राह्मणानंी त्यालाि वैचदक कन न घेतले आचण इंद्राला 
बचहष्ट्कृत केले, इतके की त्या इंद्रािे देऊळही कोठे आढळत नाही. 

 
सवय संतािंी कृष्ट्णभक्ती सारखीि होती असे समजयायािेही कारण नाही. सूरदासािी कृष्ट्णभक्ती 

उनमत्त होती, तर एकनाथािी कृष्ट्णभक्ती संयमी व मयाचदत होती. त्यािप्रमाणे सगळ्या संतािंी नैचतक 
भचूमका व समाजचवषयक मूल्ये सारखीि होती असेही ्हणता येणार नाही. त लसीदास-रामदासासंारखे 
संत ब्राह्मयायािे कडव ेअचभमानी होते. दादू, कबीर, िैतनय ही मंडळी जाचतभेद म ळीि न मानणारी होती. 

  
सामालजक क्रातंी 

 
जाचतभेद, अस्पृशयता व सामाचजक चवषमता न मानणारा िक्रधर ग जरातेत चनमाण झाला हाही एक 

मोठा मजेशीर योग समजला पाचहजे. कारण, त्याि ग जरातेतून सामाचजक चवषमता नष्ट करयायासाठी 
झगडणारे स्वामी दयानंद सरस्वती आचण महात्मा गाधंी चनमाण झाले. या चतघािंीही मते चकत्येक बाबतीत 
समान होती असे आढळून येते. िक्रधराने साचंगतलेल्या चकत्येक गोष्टी बाराव्या शतकाति नव्हे तर आज 
चवसाव्या शतकातही सामानयमाणसाच्या ब िीला धक्का देणाऱ्या होत्या चन आहेत. िक्रधर हा िात वययायय न 
मानणारा व जाचतभेद न पाळणारा होता, याम ळे महान भाव पंथातील सनंयाशी िारही वणांच्या लोकाकंडून 
मद्यमासंचववर्षजत चभक्षा घेऊ शकतो. 

 
कहद धमाने व त्यातील साध सतंानंी ब िीने अद वैतवाद मानय केला, परंत  प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र ते 

िात वययायािी िौकट मोडू शकले नाहीत. आपल्याकडे फक्त ब्राह्मणि शकंरािायय होऊ शकतो, तो सनंयाशी 
असूनही अस्पशृयता पाळतो व ब्राह्मणाचशवाय इतराचं्या हातिे खात नाही. एवढेि नव्हे तर त्यात भषूण 
मानतो. महाराष्ट्रातील वारकरी-संप्रदायाने व त्याच्या चवद्वान प ढाऱ्यानंीही गाधंीजींच्या अस्पृशयता-
चनवारणाच्या िळवळीला कसून चवरोध केला. महान भावानंी ही जातीयतेिी कोंडी फोडली होती. त्यानंी 
रोटीबेटी-व्यवहारावर कसलेही बंधन घातले नव्हते, सवांना ज्ञाानािा समान अचधकार आहे हे मानय केले 
होते. याम ळे त्याचं्या आश्रमात ब्राह्मण, अस्पशृय, स्त्री-प रुष सवयजण एकत्र राहत असत. परंत  हे 
महाराष्ट्राच्या दृष्टीला खपले नाही व त्याम ळे त्यानंी या पथंावर जोरािा हिा िढचवला. 
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एक भर्कंर लवषर्! 

 
िक्रधराने अशी एक चवलक्षण ब चिप्रधान गोष्ट साचंगतली होती की जी आजपयंत कोठल्याही संताने 

अथवा स धारकाने उच्चारयायािे धाडस केलेले नाही. ती ्हणजे रजस्वला स्त्रीिा चवटाळ मानयायािे काही 
कारण नाही ही होय. अथात ही गोष्ट वसतं व्याख्यानमालेसारख्या पचवत्र चठकाणी उच्चारणे चकती धोक्यािे 
आहे यािी मला कल्पना आहे. परंत  माझा आपणाला असा सवाल आहे की आज आपल्या सवांच्या घरात 
काय िालले आहे ? आमच्या म लीबाळी माचसक चवटाळ पाळीत नाहीत हे आ्हाला धडधडीत चदसत आहे. 
परंत  त्यासंबधंी उघडपणे ििा करयायािी कहमत मात्र आ्हाला होत नाही. अथात जर चस्त्रयानंी पूवीप्रमाणेि 
चवटाळ पाळणे हे योग्य व ध्यय असेल तर तसे शास्त्रदृष्ट््ा व नैचतकदृष्ट््ा आपण चसि केले पाचहजे आचण 
त्याप्रमाणे त्या चनयमािे कडकपणे पालन केले पाचहजे. पण आज जे ढोंग िालले आहे ते िालता कामा 
नये. मला वाटते की याबाबतीत गाधंीजींनी जो चनणयय चदला होता तो आपल्यापैकी चविारवतंानंा मानय 
होयायासारखा आहे. तो असा की रजस्वला चस्त्रयानंी स्वच्छता, चवश्रांती व ब्रह्मियय या तीन गोष्टी संपूणयपणे 
पाळून काहीही करयायास हरकत नाही. यािा अथय या गोष्टीतील अस्पृशयता हे थोताडं असून ते नष्ट झाले 
पाचहजे. अथात इतका भयंकर चवषय बाराव्या शतकात उघडपणे बोलून दाखचवणारा मन ष्ट्य हलकट ठरला 
असल्यास त्यात आश्चयय वाटयायािे काहीि कारण नाही. मला मात्र असे वाटते की अशा प्रकारे स्वतंत्रपणे 
चविार करणारा एक क्राचंतकारक बाराव्या शतकात आपल्याकडे होऊन गेला ही आपणाला मोठी 
अचभमानािी गोष्ट आहे. आचण ्हणून आपणाला माझी अशी चवनंती आहे की सामाचजक क्रातंीमध्ये 
महान भावानंी जे कायय केले आहे त्यािा अभ्यास आपण तटस्थपणे करावा. 

१९४८ 
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१६ 

आंग्िपूवव मराठी साणहत्य 
[ प्रा. ह. श्री. शणेोलचकर याचं्या ‘प्रािीन मराठी वामयमय िे स्वन प’ या गं्रथािी प्रस्तावना] 

 
आंग्लपूवय मराठी साचहत्य ्हणजे मराठी भाषेच्या जनमापासून स मारे हजार वषांच्या कालखंडातील 

मराठी मनािे आचवष्ट्करण होय. या हजार वषांच्या महाराष्ट्राच्या जीवनात जी अनेक क्स्थत्यंतरे झाली त्या 
सवांिा स व्यवक्स्थत इचतहास अद्याचप तयार झालेला नाही. या सहस्त्रकात राजकीय, आर्षथक आचण 
सासं्कृचतक के्षत्रात ज्या हालिाली झाल्या त्या सवांिी तपचशलवार माचहती फारशी उपलब्ध नाही. काही 
स्थूल घडामोडींिा राजकीय इचतहास अभ्यासकानंी तयार केला आहे. पण सामाचजक जीवनातील चवचवध 
हालिालींिे आपणास तपचशलवार ज्ञाान चमळयायािी साधने चवशषे उपलब्ध नाहीत. या दृष्टीने मराठी 
वामयमय हेि एक सासं्कृचतक जीवनािे दशयन घडचवणारे प्रम ख साधन बनले आहे. द दैवाने प्रािीन मराठी 
वामयमय लोकजीवनािे संपूणय प्रचतकबब देयायाइतके व्यापक नाही. त्याम ळे आध चनक दृष्टीच्या अभ्यासकाला 
प रेसे समाधान लाभत नाही. तथाचप काही स्थूल गोष्टी चनचश्चत होयायािी सोय मराठीतील प्रािीन वामयमयात 
सापडते. 

 
राजकीय दृष्ट््ा या सहस्त्रकात महाराष्ट्रावर बाहेन न दोन आक्रमणे झाली आचण त्यात 

महाराष्ट्रािा दोन वळेा मोठा पराभव झाला. यादवाचं्या सते्तिा अस्त आचण मराठी वामयमयािा उदय 
सामानयतः एकाि वळेी झालेला आहे. म सलमानी सते्तखालून शहाजी-चशवाजींनी महाराष्ट्रीयािंी केलेली 
स टका ही या कालातील अत्यंत उज्ज्वल घटना मानली पाचहजे. पण प ढे पेशव्याचं्या काळात 
महाराष्ट्रीयानंा आपले स्थान चटकचवणे जड गेले आचण इगं्रजापं ढे हार खावी लागली. सासं्कृचतक दृष्ट््ाही 
या कालात असेि िढउतार झाले. भारतात वैचदक संस्कृतीचवरुि जी अवैचदक चविारािंी आंदोलने 
उसळली त्यात ज नी िात वययायािी व्यवस्था चखळचखळी झाली आचण नवी जाचतभेदािी संक चित कल्पना 
न ढ झाली. मराठीभाषेच्या जनमाआधीि महाराष्ट्रात अवैचदकािें आंदोलन संपलेले चदसते. बौि आचण जैन 
याचं्या चविारसंप्रदायानंी महाराष्ट्रात काय काय केले, ते मराठी भाषेला माहीत नाही. िक्रधर हा अवैचदक 
जैन परंपरेत वाढलेला असल्याम ळे त्याच्या चविारावंर आचण आिारावंर अवैचदक छाप प ष्ट्कळि आहे. 
तरीदेखील त्याच्या चशष्ट्यानंी हे अवैचदक वळण बरेिसे सोडून चदलेले चदसते. गोमटेश्वराच्या प तळ्याच्या 
खाली चलचहलेला मराठीिा पचहला वाक्यन प आचवष्ट्कार जैन वातावरणाति चनमाण झालेला चदसतो. पण 
हे अपवाद वगळले तर महाराष्ट्रािे प्रािीन वामयमय प्राम ख्याने वैचदक परंपरेिाि प रस्कार करणारे आहे. 
महाराष्ट्रीय ब्राह्मण पंचडतानंी संस्कृतातून देखील अनेक चवषयावंर गं्रथरिना केलेली आढळते. ती तर 
कटर र सनातनी दृष्टीिीि आहे. याम ळे महाराष्ट्रातील समाजावर प्रािीन काळापासून वैचदक पंथािे 
संस्कारि दृढ झालेले आढळतात. वैचदक पंथात ब्राह्मण आचण क्षचत्रय या दोनि वणांना चवशषे प्रकारिे 
श्रेष्ठत्व प्राप्त झालेले आहे. याही वणातला स्त्री समाज आचण वैशय, शूद्र, अंत्यज इत्यादी वणातील सारे स्त्री-
प रुष याचं्या नैचतक चवकासािी जबाबदारी महाराष्ट्रातील संतमंडळींनी स्वीकारली आचण त्या चदशनेे फार 
नेटाने प्रयत्न केले. हे संतवामयमयावन न स्पष्ट चदसून येते. वैचदक पंथात आढळणारी चवषमतेिी तीव्रता 
संतानंी कमी करयायािा जाणीवपूवयक प्रयत्न केला. 

 
सामाचजक दृष्ट््ा जाचतभेद अथवा वगयभेद पायापासून उखडून काढयायािा चविार महाराष्ट्रीय 

संतानंा आकलन झालेला चदसत नाही. त्यािंा सवय भर चित्तश िीवर आहे. चित्तािा क्षोभ करणाऱ्या 
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सामाचजक संस्थािंी वा परंपरािंी प नघयटना केली पाचहजे. हा चविार संतवामयमयात आढळत नाही. 
महाराष्ट्रातील संतवामयमय इस्लामी आक्रमणाखाली सापडलेल्या महाराष्ट्र समाजात प्राम ख्याने प्राद भूयत 
झाले. त्याम ळे िात वययायािी िौकट कायम ठेवनू संतानंी आपल्या चविारािंी माडंणी केली असताही नैचतक 
समानतेिा त्यानंी केलेला प्रिार चवशषे प्रभावी झाला. परंत  समाजधारणेसाठी स्वधमी राजसते्तिी वा 
राज्यससं्थेिी अत्यतं आवशयकता असते. या िात वययायय चविारातील महत्त्वाच्या अंगाकडे प रेसे लक्ष 
संतसाचहत्यात प रचवलेले आढळत नाही. याम ळे संतसाचहत्य एकागंी झाले आहे. वास्तचवक हा काही 
संतािंा दोष नाही. राज्यसंस्था चटकचवयायािे काम क्षचत्रयािें मानले गेले होते. संताचं्या काळात क्षचत्रयवगय 
महाराष्ट्रात अत्यतं चनष्ट्प्रभ झालेला होता. इस्लामी आक्रमणाखाली कोलमडून पडलेली महाराष्ट्रातील 
क्षात्रवृत्ती प नः उभी राहयायासाठी तीनश े वष े लागली. शहाजी-चशवाजीच्या काळी महाराष्ट्राने आपला 
क्षात्रधमय प नः प्रस्थाचपत केला. त्यािे प्रचतकबब रामदासाचं्या साचहत्यात उत्कटतेने पहावयास चमळते. 
रामदास न सते संत नव्हते. ते िात वययायय संस्थेिे चनःसीम प रस्कते होते. ब्राह्मण आचण क्षचत्रय या वणांिी 
कतयव्ये रामदासानंी खणखणीतपणे आदेचशली आहेत. रामदासामं ळे शहाजी-चशवाजी चनमाण झाले असे 
्हणयायात अथय नाही. उदयोनम ख क्षात्रशक्तीला रामदासानंी वैिाचरक साथ चदली हेि एक रामदासािें 
म ख्य सामाचजक कायय होय. त्यािंा परमाथय सामानयतः इतर संतासंारखाि आहे. रामदासािें वैचशष्ट्् 
त्याचं्या महाराष्ट्र धमाच्या प रस्कारात आहे. 

 
महाराष्ट्रधमय ्हणजे केवळ भागवत धमय नव्हे. तो सपूंणय समाजधमय आहे असे ्हणता येईल. 

द दैवािी गोष्ट इतकीि की रामदासानंी प रस्काचरलेला िात वयायय धमय व्यावहाचरक दृष्ट््ा पचरणामकारक 
होईल अशी सामाचजक पचरक्स्थती उरलेली नव्हती. िात वययायािी चवकृती होऊन सकं चित जाचतभेदािे क्ष द्र 
स्वन प चनमाण झाले होते. रामदासानंा ही चवकृती समजली होती असे चदसत नाही. याम ळे रामदासानंंतर 
महाराष्ट्रात महाराष्ट्रधमािा चविार वाढीस लागू शकला नाही. केवळ सत्तालोल पता वाढीस लागली आचण 
जातीजातीत मत्सर व हेवेदाव े चनमाण झाले. यािे पययवसान प नहा पारतंत्र्यात झाले. सतंाचं्या व 
रामदासाचं्या महाराष्ट्रातील कायाचवषयीिे हे चवविेन हळूहळू मानय होत िालले आहे असे वाटते. संताचं्या 
िळवळीने सामाचजक समतेकडे वाहू लागलेला ओघ रामदासाचं्या चशकवण कीम ळे थोडा थबकला हेही 
कबूल केले पाचहजे. तथाचप ह्ा सवय पचरक्स्थतीिे मूळ कारण त्या वळेच्या सामाचजक चविारपितीति 
साठचवलेले आहे. त्यावळेच्या महाराष्ट्राला समाजसंघटनेिे शास्त्र ्हणून िात वययायय चविाराखेरीज अनय 
पयाय ज्ञाात नव्हता. आचण िात वययायािी तर चवकृती झाली होती. सामाचजक समानतेच्या पायावर 
समाजसंस्थापना कशी करावी यािा चविार महाराष्ट्रातील चविारवतंानंा, वीरानंा आचण म त्सद्यानंा शोधून 
काढता आला नाही. याम ळे महाराष्ट्रािा कायमिा उदय साधला नाही. गतइचतहासािा हा चनष्ट्कषय 
महाराष्ट्राने सदैव ध्यानी बाळगयायासारखा आहे. 

 
प्रािीन मराठी वामयमय म ख्यतः ससं्कृतातील चविाराचं्या आश्रयानेि वाढलेले आहे. उपचनषदे, 

गीता, महाभारत, रामायण, भागवत, योगवाचसष्ठ हे संस्कृतातील म ख्य गं्रथ मराठी लोकासंमोर आदशय 
्हणून होते आचण या गं्रथातंील चविारधन मराठीत आणयायािा अत्यतं यशस्वी प्रयत्न मराठीत झालेला 
आहे. तत्त्वज्ञाानाच्या दृष्टीने प्रािीन मराठी वामयमयातील अमृतान भव, ज्ञाानेश्वरी, एकनाथी भागवत, 
दासबोध, यथाथयदीचपका इत्यादी गं्रथ अमर स्वन पािे झालेले आहेत. हे गं्रथ केवळ भाषातंरन प नाहीत. 
यात पाचंडत्य आहे. अन भतूी आहे आचण नवचनर्षमती देखील आहे. या गं्रथाचं्या तोडीिे गं्रथ भारतीय प्रादेचशक 
वामयमयात सापडणे कठीण आहे. महाराष्ट्रीयानंी या गं्रथािंा सदैव अचभमान बाळगावा अशा दजािे हे गं्रथ 
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आहेत. या गं्रथािें अध्ययन महाराष्ट्रीयानंी नेहमी िालू ठेवले पाचहजे. नव्या काळालाही उपयोगी पडेल 
असा फार मोठा अंश या गं्रथात सामावलेला आहे. 

 
भक्क्ततत्त्वाच्या दृष्टीने महाराष्ट्रातील भक्त लोकानंी चनमाण केलेले वामयमय अत्यंत कसदार आहे. 

साचहत्यािी प्रािीन, अवािीन कोणतीही कसोटी लावली तरी नामदेव-त कारामाचदकािें साचहत्य 
यक्त्कंचितही कमी पडणार नाही. काव्यदृष्ट््ा संस्कृत साचहत्याच्या धतीवर मराठीत झालेली चवप ल रिना 
मराठीिा अचभमान बाळगयायासारखीि आहे. मराठी भाषेच्या समिृीला या सवय प्रकारच्या वामयमयाने फार 
मोठा हातभार लावला आहे. 

 
चकत्येक आध चनक टीकाकाराचं्या अवकृपेस पात्र मोरोपतंानंी आपल्या चवप ल रिनेने मराठी भाषेिे 

आचवष्ट्करणसामर्थयय वाढचवयायास फार मोठे साह् केले आहे. लावयाया आचण पोवाडे रिणाऱ्या शाचहरानंी 
लोकजीवनातील नाना रंगढंग मराठीला चमळवनू चदले आहेत. या दृष्टीने पाचहल्यास प्रािीन मराठी वामयमय 
बह चवध प्रकारे नटलेले आहे, असे आढळून येईल. फादर स्टीफनसिे चिस्तप राण लौकरि सपूंणयपणे 
प्रकाचशत होईल असे चदसते. ते व त्याप्रकारिे इतर वामयमय देवनागरीत प्रकाचशत झाल्यास प्रािीन 
मराठीच्या चवचवधतेत फारि मोलािी भर पडणार आहे. 

 
प्रािीन मराठी वामयमयािे चवशषेतः संतवामयमयािे प्रयोजन लोकमानसाला स संस्कृत करयायािे 

असल्याम ळे देव, धमय, अध्यात्म यावर फार भर चदलेला आढळतो हे खरे. पण त्या काळच्या चविारपितीिे 
ते एक वैचशष्ट्् असल्याम ळे मराठी वामयमय लेखकानंा खास दोष देयायािे कारण नाही. तथाचप प्रािीन 
संस्कृत वामयमयािी व्यापकता आचण चवप लता पाचहली, ्हणजे मराठी वामयमयाच्या काही मयादा सहज 
ध्यानात येतात. वदेातं आचण भक्ती यातील तत्त्वचविार वगळला तर मराठी वामयमयात संस्कृतातील दशयन 
शास्त्रािंा ऊहापोह करणारे वामयमय चनमाण झाले नाही. ्हणजे बौचिक पाचंडत्यािा चवलास मराठी मनाला 
पेलयायािे सामर्थयय आलेले नव्हते हे उघड आहे. स्वराज्य चनमाण झाल्यानंतर देखील राज्यशास्त्र, अथयशास्त्र, 
समाजशास्त्र इत्यादी सामाचजक शास्त्रािंा चविार करणारे लेखक चनमाण झाले नाहीत. मराठी भाषेच्या 
दृष्टीने देखील व्याकरण, कोश, व्य त्पत्ती छंद इत्यादी भाषाशास्त्रीय चवभागािंा मराठीत प्रपिं करणारे 
वामयमय चनमाण होऊ शकले नाही. संस्कृत काव्यािे मराठीत अन करण थोडे फार झाले. पण संस्कृत 
काव्यातील श्रेष्ठ भागािे-नाटकािे अन करण करयायािी इच्छा मराठी कवींना झाली नाही. इचतहास-भगूोल, 
शजेारिी राष्ट्रे व तेथील लोक याचं्यासंबधंी चवशषे चजज्ञाासा महाराष्ट्रातील चवद्वानानंा वाटलेली चदसत 
नाही. यािा अथय स संघचटत राष्ट्र बनयायाला ज्या चवद्यािंा अभ्यास करावा लागतो त्या अभ्यासाकडे 
महाराष्ट्रीय पंचडतािें लक्ष गेल्यािे चदसत नाही. चित्र, चशल्प, संगीत, नृत्य, ना् इत्यादी कलाचं्या 
समीक्षणािे वामयमय प्रािीन मराठीत स न  झालेलेही चदसत नाही. गचणत, ज्योचतष, रसायन, आय वेद 
इत्यादी शास्त्रािें प्रािीन मराठीला चवशषे भान नाही. मग स्वतंत्र कितन आचण संशोधन कोठून आढळणार? 
अशा क्स्थतीत आध चनक य रोपीय आक्रमणाप ढे मराठ्यािंा पराभव झाला यात आश्चयय वा द ःख मानयायािे 
कारण नाही. घडले ते स्वाभाचवकि झाले असे ्हणाव े लागेल; तथाचप मराठी लोकानंी म सलमानाचं्या 
आक्रमणातून आपले डोके वर काढले होते व ते कहद स्थानात सवय चठकाणी राजकारण करयायािी कहमत 
बाळगू लागले होते, ही गोष्ट देखील कमी महत्त्वािी नाही. ्हणनूि अव्वल इगं्रजीति प ढे महाराष्ट्रात नव े
नव े आध चनक चविार आकलन करणारे मोठे प रुष उदयास येऊ शकले. त्यािी पूवयतयारी महाराष्ट्रात 
झालेली होती. सतंािंी मानवतावादी जीवनदृष्टी आचण वीरािंी स्वातंत्र्यचप्रयता या प्रािीन महाराष्ट्राच्या 
अवािीन महाराष्ट्राला दोन मोठ्या देणग्या चमळालेल्या आहेत. चवदे्यिी चनरपेक्ष उपासना करयायािे व्रतही 
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प्रािीन परंपरेतून महाराष्ट्राला लाभलेले आहे. या सवय सासं्कृचतक चशदोरीिा नव्या महाराष्ट्राच्या 
चनर्षमतीला चनचश्चत उपयोग होईल. सामाचजक समतेिा आध चनक आदशय स्वीकान न महाराष्ट्राला आध चनक 
काळात आपले जीवन प नः समृि करता येईल. प्रािीन मराठी वामयमयाच्या अभ्यासकाने अशी ऐचतहाचसक 
चिचकत्सक दृष्टी बाळगून अभ्यास केल्यास तो अभ्यास साथयकी लागल्याचशवाय राहाणार नाही. 

 
१९५६ 
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१७ 

ज्ञानेश्वरादी संतांचे महाराष्रातीि कायव 
 

संताचें वगीकरण  
 
ज्ञाानेश्वरादी सतंािंी कामचगरी लक्षात येयायासाठी वैचदक संत व अवैचदक सतं असे एकूण सवय 

संतािें वगीकरण केले पाचहजे. संताकंडे सामानय लोक अत्यंत भोळेपणाने पाहतात, पण ऐचतहाचसक व 
चवविेक दृष्टी स्वीकारल्यावािून संतािें कायय समजणे अशक्य आहे. वैचदक परंपरेवर अवैचदक संतानंी 
कठोर प्रहार केले असून वैचदक चवरुि अवैचदक असे घनघोर य ि या देशात झाले व भारतीय ससं्कृती या 
दोन परंपराचं्या संघषातून चनमाण झाली आहे. बौि, जैन, कलगायत हे अवैचदक ्हणजे वदेचवरोधी 
संप्रदाय. या अवैचदक सपं्रदायानंी वैचदक धमातील चवषमता व कहसा यावर हिे कन न समता व कहसा यािंा 
प्रसार केला. अवैचदक संप्रदायाचं्या या हल्ल्यामं ळे वैचदक धमाचभमानी पंचडतािंी स धारणा झाली नाही. 
उलट या पचंडतानंी वैचदक धमय अचधकि संक चित केला. त्याचं्या या प्रयत्नाला ‘ब्राह्मण वियस्वािा प नरुद्भव’ 
(‘चरव्हायव्हल ऑफ ब्रॅ् हॅचनझम्’) असे नाव पाश्चात्त्यानंी चदले ते बरोबर आहे. सनंयास हा मूळ वैचदक 
धमातला नसावा असे माझे मत आहे. अवैचदकानंी ‘सनंयासाश्रम’ स न  केला. अवैचदकािंा सनंयासी सवयत्र 
समता व बंध भाव पाळतो व स्वतःला सवांिा सेवक मानतो. अवैचदकापासून ही सनंयासािी कल्पना वैचदक 
पंचडतानंी घेतली. पण वैचदक संनयास अगदी सकं चित आहे. ब्राह्मणाचशवाय कोणीही संनयास घेऊ शकत 
नाही. शकंरािायाच्या गादीवरील संनयासी सगळ्या ब्राह्मणािेंही अन्न खाऊ शकत नाही. अवैचदक सनंयासी 
कोणत्याही जमातींतून येतो, कोठेही जेऊ शकतो. जनमजात जाती व उच्चनीिता खोटी असून माणसाचं्या 
अंगभतू ग णावन न त्यािी योग्यता ठरवली पाचहजे असे अवैचदक संप्रदायािे मत आहे. अवैचदकाचं्या या 
हल्ल्याम ळे वैचदक पचंडत अचधकि द रचभमानी झाले. वदेािें प्रामायाय चटकचवयायासाठी खोटे श्लोक 
चलचहणेही क्ष्य होय असे क माचरलभटर  चलचहतो असे प्रचसि पंचडत पा.ं वा. काणे यानंी ्हटले आहे. 

 
नास्स्तक कोण?  

 
अवैचदक संप्रदाय खात्रीने प्रगतीपर आहेत. हे संप्रदाय नाक्स्तक होते. पण नाक्स्तक ्हणजे देव न 

मानणारे असा अथय नव्हे. वैचदक धमाचभमानी पचंडतही ईश्वर मानणार होतेि असे नव्हे. मीमासंक व 
दशयनकार हे ईश्वर मानणारे नव्हते. उपचनषदातं ईश्वर नसून आत््यािी ििा आहे. ईश्वर हा वैचदक 
पंचडतािंा नसून वैचदक सतंानंी त्याला चनमाण केला आहे. नाक्स्तक यािा अथय वदेकनदक असा आहे. 
वदेािेि आदेश मानले पाचहजेत असे वैचदक पचंडत ्हणत. वदेातली एकादी गोष्ट पटली नाही तरी 
अन भवाने पटेल असे मानून वदेप्रामायाय कायम ठेवले पाचहजे असे वैचदक पंचडतािें मत आहे. अवैचदकानंी 
वदेप्रामायाय झ गान न देऊन समता व अकहसा यावर आपला क्राचंतकारक प्रिार आधारला. मात्र त्यानंा यश 
आले नाही. सामाचजक क्रातं्या यशस्वी होऊ नयेत असा या देशाला शापि आहे. या देशात फार थोड्याचं्या 
अंतःकरणात सामाचजक क्रातंीिा ओलावा आहे. मरणानंतरच्या क्स्थतीिी आपण किता करतो. पण ऐचहक 
जीवनात बदल करयायाला तयार नसतो. असे घडयायाला सबळ कारणे आहेतही.पण उपपत्ती समजली 
्हणून वस्त क्स्थती बदलत नाही.  
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ज्ञाानेश्वरादी सतं हे अवैचदक संत नसून वैचदक सतं होत. त्यानंी ब िीपेक्षा कारुयायाला अचधक 
महत्त्व देयायािा अवैचदक संतािंा संदेश आत्मसात केला. पण या वैचदक संतानंा समतेिा जो संदेश 
साचंगतला तो संक चित आहे. ज्ञाानेश्वरादी संतानंी जाचतभेद, चवषमता याचं्या उच्चाटनािा प्रसार केला असे 
नया. रानडे ्हणत, पण ते म ळीि खरे नाही. या संतानंी वदेाचवरुि बंड करयायािे कटाक्षाने टाळले. 
समतेिी भावना चनमाण कन न कारुयायभावनेिी प्रचतष्ठा वाढचवली एवढे मात्र खास. 

जाणत व्यक्तत पडे बबदुिे । 
एथ भक्तत सरे जाणत अप्रमाि 

्हणजे “या चठकाणी जाती व व्यक्ती यानंा थारा नसून जाती अप्रमाण आहे, भक्ती हीि येथे श्रेष्ठ” 
असे ज्ञाानेश्वरािें ज्ञाानेश्वरीतले विन आहे. यावन न ज्ञाानेश्वर हा जाचतचवरोधी होता असे साचंगतले जाते. पण 
हे खरे नव्हे. या ओवीतला ‘एथ’ हा शब्द महत्त्वािा आहे. ‘एथ’ ्हणजे पंढरपूरच्या वाळवटंात, मदैानातील 
भजनात, माणसाच्या भावनेत, मोक्षाच्या बाबतीत जातीप्रमाण नाही एवढेि. पण चवठोबाच्या देवळात 
अस्पृशयाला मज्जाव कायमि. महाराने पाडं रंगाच्या मचंदरािा कळसि पाहावा. त्याला मंचदरप्रवशे चमळाला 
पाचहजे असा आग्रह ज्ञाानेश्वर—त कारामापासून आतापयंत सापं्रदाचयक संतानंी कधीही धरला नाही. 
एकनाथ अस्पृशयािे घरी स्वतः जेवला असेल, पण जेवणात स्पशृयास्पृशय मानू नये असे त्याने कधीही 
चलचहलेले नाही; उलट ब्राह्मणाने महाराघरी खाणे अयोग्य होय, अशा अथािे ज्ञाानेश्वरािे विन आहे. 
तथाचप ज्ञाानेश्वरादी संतानंी समतेिा व कारुयायािा प्रिार केला ही गोष्ट चनचश्चत खरी आहे. त्यानंी अवैचदक 
संताप्रमाणे वदेाशी भाडंण न करता वदेाशी भाडंण टाळून समतेिी भचूमका चनमाण केली.  

 
संताचंा ईश्वर  

 
या कायासाठी वैचदक सतंानंी ईश्वर चनमाण केला. ईश्वर आहे की नाही, कोण जाणे, पण माणसू 

ईश्वराला जनमास घालतो व त्याच्या त्याच्या गरजेप्रमाणे त्यािा त्यािा ईश्वर असतो. महाराष्ट्रीय वैचदक 
संतािंा ईश्वर हा नयायचनष्ठ र नसून दयाळू, क्षमाशील असा आहे. वैचदक धमात लक्षावधी योनीत तपािरण 
करीत वरच्यावरच्या योनीत जाऊन शवेटी मोक्ष कदाचित कोणा एखाद्यास चमळेल असे ्हटले आहे. पण 
साध संतािंा ईश्वर मोक्षािे गाठोडे घेऊन भक्ताच्या घरी जातो. प ंडचलकाने त्याला उभे राहयायास वीट चदली 
व “जरा थाबं, मी आईबापािंी सेवा कन न येतो.” ्हणून साचंगतले तेव्हा देव तेथे उभा राचहला. त ्ही 
चकतीही पापी असा, ‘नारायण’ नाम उच्चारले की देव भेटतो व म क्ती देतो असे सतं सागतात. ‘चवठोबािे 
नामस्मरण करा’ हा साऱ्या वदेािंा संदेश आहे असे त काराम ्हणतो ते खरे नव्हे. वदेानंा चवठोबा माहीतही 
नव्हता. पण साध संतानंी समाजाच्या शातंवनासाठी हा दयाशील ईश्वर चनमाण केला व वैचदक धमातील 
चवषमतेच्या द ःखात होरपळणाऱ्यानंा ईश्वराच्या दयेिा, पे्रमािा आधार देऊन ईश्वराप ढे सवय समान आहेत 
ही समतेिी भावना चनमाण केली.  

 
ज्ञाानेश्वरादी संतािंा हा ईश्वर ब चिवादास पटणारा नाही. ही ईश्वरकल्पना ब िीसाठी नाहीि. 

पे्रमातून ती कल्पना जनमली आहे. मानवजातीबद्दलच्या द ःखाबद्दलिी संतािंी आतयता या ईश्वरकल्पनेच्या 
ब डाशी आहे. नया. रानड्यानंी ज्ञाानेश्वरादी सतं जाचतभेदाचवरुि होते असे ्हटले ते खरे नव्हे. 
वैचदकधमाचवरुि बंड करयायािे धैयय या संतानंी दाखचवले नाही. पण रानड्यानंा जी समतेिी भावना अचभपे्रत 
आहे ती ज्ञाानेश्वरादी संतानंी खास चनमाण केली व ही त्यािी चनःसंशय फार मोठी कामचगरी होय.  

१९४८ 
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१८ 

संत-संस्कृती 
 [चदिी येथे महाराष्ट्र स्नेहसवंधयक समाजाप ढे चदलेले व्याख्यान.] 

 
बावीस वषांनंतर पुनरागमन  

 
समाजाच्या या जागेत मी काही आज प्रथमि येत आहे असे नाही. तथाचप यापूवी जेव्हा मी येथे 

आलो होतो त्याला इतकी वष ेहोऊन गेली आहेत की त्यावळेी येथे असलेला माणसू आज येथे असेल की 
नाही यािी शकंाि आहे. इ. स. १९२७ साली चटळक महाराष्ट्र चवद्यापीठाच्या कामासाठी दास नवमीच्या 
रात्री मी येथे उतरलो होतो. त्यानंतर बावीस वषांनी आज येथे येत आहे. परंत  आपण एखाद्या नव्या जागेत 
आलो आहो असे मात्र वाटत नाही. 

 
महाराष्ट्रीर् समाज व सण  

 
चनरचनराळ्या सणाचं्या व उत्सवाच्या चनचमत्ताने महाराष्ट्रीय समाज एकत्र जमत असतो व 

चनरचनराळे काययक्रम साजरे होत असतात. जे महाराष्ट्रीय महाराष्ट्राबाहेर गेले त्यानंी प ष्ट्कळशा स्व—
संस्कृती चनदशयक गोष्टी आपल्याबरोबर नेल्या. त्यापंकैीि सावयजचनक गणेशोत्सव हीही एक आहे. उत्तर 
कहद स्थानात हा उत्सव प्रिचलत नाही. तो फक्त महाराष्ट्रीय मंडळींति िालतो. या उत्सवािी परंपरा 
प ष्ट्कळि ज नी आहे. 

 
गणेशोत्सवाचा मूळ उदे्दश बाजूिाच रालहिा 

 
परंत  नेहमीच्या अन भवाप्रमाणे या उत्सवाच्या बाबतीतील आपली पचरक्स्थती ही मोठी शोिनीय 

आहे. काही लोक समजतात त्याप्रमाणे या उत्सवािा मूळ हेतू काही राजकीय नव्हता. काही काळपयंत या 
उत्सवाच्या व्यासपीठावन न राजकीय ििा अचतशय मोठ्या प्रमाणावर झाली हे खरे, परंत  तो म ख्य उदे्दश 
नव्हता. यािा मूळ हेतू धार्षमक होता. अथात सामानयतः ज्या अथाने धमय या शब्दािा उपयोग करयायात येतो 
त्या अथाने हा उत्सव धार्षमक नव्हता. कारण हिी प यायसंपादनासाठी करावयाच्या कमयकाडंाला धमय असे 
्हणयायात येते. या कमयकाडंाच्या पाठप राव्यासाठी लोकमानयानंी हा उत्सव स न  केलेला नव्हता. 
त्याचं्याकाळी ज नया पितीने संस्कृतिे अध्ययन करणारे सनातनी पचंडत आचण इंग्रजीच्या द्वारे पाश्चात्त्य 
चवद्यािें अध्ययन करणारे नवीन चवद्वान याचं्यामध्ये धमय, नीती, अध्यात्म, तत्त्वज्ञाान वगैरे बाबातींत मतभेद 
उत्पन्न झाले होते. त्यानंी एका व्यासपीठावर जमून चविारचवचनमय करावा हा लोकमानयािंा हेतू होता. 
त्याप्रमाणे काही चदवस या चदशनेे प्रयत्न झाले. परंत  प ढे प ढे गाणे बजावणे, नकला, मेळे वगैरे 
मनोरंजनाच्या काययक्रमािें महत्त्व इतके वाढले की त्यानंाि प्रम ख स्थान देयायात येऊ लागले याम ळे 
अलीकडे प यायाम ंबईकडील चकत्येक चविारी मंडळींनी चनणयय केला आहे की गणेशोत्सवात आपण 
व्याख्यान—प्रविन वगैरे द्यावयािे नाही. 
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र्ा उत्सवाचे पुनरुज्जीवन झािे पालहजे 
 
याप ढे जर हा उत्सव ठोवावयािा असेल तर त्यासाठी काही चवचशष्ट चविारािंी बठैक त्याला चदली 

पाचहजे. ्हणजे त्यािे प नरुज्जीवन झाले पाचहजे तरि त्यािे महत्त्व राहील. साम दाचयक आनंदाला 
समाजजीवनात अवशय स्थान असले पाचहजे हे खरे व त्या दृष्टीने या उत्सवात मनोरंजनाच्या काययक्रमानंाही 
अवकाश रहावा परंत  मूळ उदे्दश दृष्टीआड होता कामा नये. 

 
असो. आपण जे लोक येथे जमला आहात त्याचं्यामध्ये अशा प्रकारच्या चविाराचंवषयी आस्था आहे 

असे गृहीत धन न, येथे येऊन माझे चविार माडंयायािे मी मानय केले. 
 

संताचें सासं्कृलतक कार्य 
 
माझा आजिा चवषय संतािें सासं्कृचतक कायय ककवा ‘संतसंस्कृती’ असा आहे. संतािें सासं्कृचतक 

कायय या शब्दानंी मी ज्या गोष्टी समजतो त्यािें थोडक्यात चदग्दशयन करणे हे आजिे माझे काम आहे. मी 
‘संत’ असा मोघम शब्द म द्दामि घेतला आहे. फक्त महाराष्ट्रात झालेल्या संतािें सासं्कृचतक कायय काय? 
असा चवषय नसून महाराष्ट्राबाहेरील परंत  कहद स्थानातीलि संताचं्या एकूण कायाचवषयी मी सामानयतः 
बोलणार आहे.  

 
लहदुस्तानाबाहेरही संत होऊन गेिे आहेत 

 
चवषयाला स रवात करयायापूवी एका गोष्टीिा ख लासा करयायािी माझी इच्छाआहे. मी जरी फक्त 

भारतीय संताबंद्दल बोलणार असलो तरी त्यािा अथय कहद स्थानाति फक्त संत होऊन गेले असा म ळीि 
नाही. प ष्ट्कळ लोकािंी अशी समजूत आहे की, धार्षमक प्रवृत्तीिे साध प रुष आचण आध्याक्त्मक वृत्तीिे सतं हे 
फक्त कहद स्थानाति चनमाण होऊ शकतात. भौचतक शास्त्रातं प्रगती केलेल्या य रोपात संत चनमाणि झाले 
नाहीत अथवा होऊ शकणार नाहीत ही समजूत भयकंर ि कीिी आहे. ज्या कोणा मडंळींिी अशी कल्पना 
असेल की, संतपणा हा फक्त कहद स्तानाति चपकतो त्यानंा मी प्रा. द. के. केळकर यािें ‘संस्कृचत संगम’ हे 
प स्तक आचण चवशषेतः त्यातील ‘आध्याक्त्मक य रोप’ व ‘आस री भारत’ ही दोन प्रकरणे वािून पाहयायािी 
चशफारस करीन. त्यावन न त्याचं्या लक्षात येईल की ज्या भारताच्या आध्याक्त्मक प्रवृत्तीबद्दल आपल्याला 
एवढा अचभमान वाटतो त्या भारतातही अनेक आस री संस्कृती व वृत्ती होऊन गेल्या आहेत. आचण ज्या 
य रोपला आपण अज्ञाानाने व ि कीने दोष देत असतो, नाव े ठेवीत असतो व त च्छ लेखीत असतो त्या 
य रोपच्या सासं्कृचतक जीवनात अध्यात्मवादी संतािंी फार थोर व अखंड परंपरा चनमाण झालेली आहे. 
अथात् आजिा माझा चवषय य रोचपयन संतासंंबधंी नाही. मी फक्त भारतातील संतासंबंंधी बोलणार आहे. 

 
संतपरंपरेचे उगमस्र्ान-गौतमबुद्ध  

 
कहद स्थानाच्या सासं्कृचतक इचतहासािा चविार कचरता येथील संतपरंपरेिा धागा मागे लावीत 

लावीत जर कोणा एका मोठ्या प रुषाजवळ थाबंाव े लागेल तर ते गौतमब िाजवळ होय. गौतमब िानंी 
कहद स्थानात जी प्रवृत्ती चनमाण केली चतिा संतपरंपरा हा पचरपाक होय असे मी समजतो. अथात् माझे हे 
चवधान प ष्ट्कळानंा ब िकळ्यात पाडील हे मला माचहत आहे. 
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बुद्धासंंबंधी पसरलवण्र्ात आिेिे गैरसमज 

 
काही मोठमोठ्या पचंडतानंी व चवद्वानानंीही असाि चनणयय कन न ठेवला आहे. आचण याम ळेि 

महाराष्ट्रातील प ष्ट्कळ संस्कृचत-अचभमानयानंा भारतीय ध्वजावर धमयिक्रा (अशोकिक्रा)ला स्थान देयायात 
आल्याम ळे अत्यंत द ःख झाले आहे. परंत  सदर चवद्वानाशंी व पंचडताशंी या बाबतीत मी सहमत नाही.  

 
बुद्धाचा कार्यभाग पूणय करण्र्ासाठी संताचंा जन्द्म  

 
जीवनाकडे पाहयायासाठी ब िािी जी दृष्टी आहे चतिा काययभाग अद्यापपयंत पूणय झालेला नाही. तो 

पूणय करयायािे कायय हीि सतंािंी कामचगरी होय. ्हणनू कहद स्थानच्या सासं्कृचतक इचतहासातील संतािें 
कायय काय? यािा चविार कचरताना प्रथम ब िािे जीनवकायय काय होते हे समजून घेतले पाचहजे. 

१०० : आिायय भागवत सकंचलत वामयमय 
 

जीवनाचे साफलर् कशात आहे?  
 
जीवनातील सफलता कशामध्ये मानावयािी? काय जाणले, काय आिरणात आणले ्हणजे 

मानवािा संपूणय चवकास झाला, मन ष्ट्यजीवन कृताथय झाले असे समजावयािे? या प्रशनासंबधंी चविार 
करताना आपण आपल्या मनात कोणत्याही पूवयग्रहाला थारा न देता, अहंकाराच्या योगे आपले मन मचलन न 
होऊ देता जर आपण शोध करीत गेलो तर आपल्याला असे आढळून येईल की माणसािे माण सपण हे तो 
या जगात भौचतक संपत्ती चकती चनमाण करतो, आपल्या वैयक्क्तक मालकीिी संपत्ती आपल्या घरात चकती 
आणनू भरतो व यच्चयावत् ऐचहक स खसाधानािंा उपभोग चकती घेतो यावर अवलंबून नाही, तो बाह् 
चवश्वातील व आंतर चवश्वातील घटना ब िीने चकतपत आकलन कन न घेतो यावरही नाही. कारण एवढ्याने 
त्यािे कतयव्य संपत नाही. यािा अथय माणसाला अन्नवस्त्र नको, घरदार नको, वस्त चनमाण करयायािे कौशल्य 
नको असा नव्हे. पण या गोष्टींच्या महत्त्वाला, मोठेपणाला स्वतंत्र स्थान नाही. ती कशािी तरी साधने 
आहेत. ज्याला आपण ब िीिा चवकास असे मानतो त्या गोष्टीम ळेि मन ष्ट्य मन ष्ट्य होत नाही.  

 
प ष्ट्कळ लोकािंी अशी कल्पना आहे की, प्रािीनकाळी सवय शासे्त्र पूणावस्थेस गेली होती. त्यािेंि 

प नरुज्जीवन केले ्हणजे झाले. याप ढे ब िीला काही नवीन कायय उरलेले नाही. पण ही वृत्ती अत्यतं 
प्रचतगामी व ि कीिी आहे. शतकान शतकािें भौचतक ज्ञाान एका पारड्यातं घातले आचण गेल्या दोनश े
वषांतील ज्ञाान द सऱ्या पारड्यात घातले तर पचहले पारडेि वर राहील इतके हे आध चनक ज्ञाान भारी आहे. 
ही अगदी चदवा-प्रकाशासारखी स्पष्ट गोष्ट आहे. जो हे मानय करणार नाही तो द राग्रही आहे, अहंकारी आहे, 
वडेा आहे. 

 
हृदर्ाच्र्ा लवकासाची कसोटी—पे्रमभावना  

 
यािा अथय असा नव्हे की, आध चनक लोकानंी भौचतक संपत्तीत व स खसाधनात फार मोठी भर 

घातली व ब िीिा चवकास घडवनू आणला ्हणून ते मोठे ठरतात. तसे म ळीि नव्हे. माणसािा खरा 
मोठेपणा हा त्याच्या हृदयाच्या चवकासावर अवलंबून आहे. आचण त्याच्या अंतःकरणात पे्रमभावनेिा चवकास 
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चकता झाला आहे यावन न त्याच्या हृदयाच्या चवकासािी कल्पना येते. जर त्याच्या अतंःकरणात मतै्री, 
करुणा वगैरे उदात्त भावनािंा संिार झाला नसेल तर तो मन ष्ट्य या संजे्ञास प्राप्त होणार नाही. 

 
पे्रमभावनेचा पुरस्कता गौतमबुद्ध  

 
ही गोष्ट कहद स्थानात जर कोणा एका मोठ्या प रुषाने फार मोठ्या प्रमाणावर प्रथम साचंगतली असेल 

तर ती गोतम ब िाने होय. माणसाने काय केले असता त्यािे जीवन कृताथय होते, हे गौतम ब िाच्या 
संदेशाच्याद्वारे कहद स्थानला प्रभावशालीपणाने प्रथमि समजले. या संदेशावर आपण आपले जीवन उभारले 
पाचहजे. 

 
सवय प्रकारे अलधकारी पुरुष  

 
गौतम ब िाने जो उपदेश केला तो करयायास त्याच्याइतका अचधकारी प रुष क्वचिति आढळला 

असता. संपत्ती जवळ बाळगू नये, असंग्रहाने राहाव ेअसा उपदेश करणारा मन ष्ट्य जर जनमतःि दचरद्री 
असला तर लोक असे ्हणतात की, ‘तो चभकारडा होता, सपत्ती चमळचवयायािी ताकद व शक्यता त्याला 
नव्हती ्हणूनि तो संपत्ती नको असे ्हणत होता.’ जर तो अचववाचहत राहून वैराग्यािा उपदेश कन  
लागला तर लोक ्हणतात की, ‘याला वैवाचहक स खािी कल्पना नाही, याला संसारातील गोडी माहीत 
नाही, म लाबाळािें पे्रम ही काय िीज असते यािा याला अन भव नाही. ्हणून हा वैराग्यािे गोडव ेगात 
आहे.’ वगैरे वगैरे. परंत  टीकाकाराचं्या द दैवाने यापंैकी एकही गोष्ट गौतम ब िाला लागू पडत नाही. तो 
अत्यंत शूर व पराक्रमी होता. एका राज्यािा तो मालक होता. लक्ष्मी त्याच्या घरी पाणी भरत होती. 
नोकरिाकर होते, मानसनमान होता. घरातील लोकािें व आप्तेष्टािें त्याच्यावर चनरचतशय पे्रम होते. त्याला 
स ंदर व सद्ग णी पत्नी चमळालेली होती. एक गोंडस म लगाही त्याला होता. साराशं, ज्याला संसारस ख 
असे ्हणतात ते त्याच्या वा्ास भरपूर आलेले होते. असे असतानाही एक चदवस त्याला असे चदसले की, 
या सवय स खाभोवती द ःखािे एक मोठे खळे पडलेले आहे. लगेि तो चविार कन  लागला. त्याला असे 
आढळून आले की, माझ्याभोवती हे जे स ख ्हणनू आहे ते वस्त तः स ख नव्हे आचण हे लक्षात येताि त्याने 
सवय स खावर लाथ मारली आचण तो वनात चनघनू गेला. 

 
‘शठं प्रलत शाठ्यम्’ची भ्रष्ट लवचारसरणी 

 
जे लोक राज्यशास्त्रचनप ण आहेत त्यानंा ब िािा हा मागय पसंत पडत नाही. ते त्याला मखूात 

काढतात. राजकारणामध्ये माणूस हा बदमाष, हृदयाच्या जागी फत्तर असलेला, कोणत्याही मागाने शत्रूिा 
काटा काढील असा पाशवी वृत्तीिा असला पाचहजे. चनदान आपल्याशी द ष्टपणाने वागणाऱ्याशी आपण 
सवाई द ष्टपणाने वागले पाचहजे असे प्रचतपादन करणारे लोक जगात आहेत. राज्यशास्त्रामध्ये नाना 
प्रकारणािी पापे करणे क्ष्यि नव्हे तर अपचरहायय आहे असे सागंणारे भारतीय िाणक्य व य रोचपयन 
मचॅकयॅव्हॅली जगात अनेक होऊन गेले आहेत व आजही चवद्यमान आहेत. आपल्या जीवनात सद्ग ण 
वाढवावते, द जयनाशी द जयनपणाने न वागता सज्जन मागांनीि त्यािंा प्रचतकार करावा असे जर कोणी ्हणेल 
तर ते आ्हाला मानय नाही आचण जर तो तसेि ्हणत राचहला तर त्याला बाजूस सारले पाचहजे व प्रसंगी 
ठारही मारले पाचहजे असे हे लोक ्हणतात. या मतािे अन यायी आपल्या महाराष्ट्रातही आहेत व ते 
आपल्या या मतािा प्रिार आजही चहरीरीने करीत आहेत. या पंथाच्या लोकानंी गौतम ब िाला मूखात 
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काढले आहे. गौतम ब िाने देशािे वाटोळे केले, असे आ्हाला लहानपणी चशकचवयायात आले होते. ते जर 
मी चवसरलो नसतो व गौतम ब िाच्या तत्त्वज्ञाानािे दशयन मला झाले नसते तर मलाही हे ‘शठं प्रचत शाठं्य’िे 
तत्त्वज्ञाान बरोबर आहे असेि वाटले असते. 

 
लिस्तापेक्षाही गौतम बुद्धाचे आकषयण जास्त  

 
म ंबईिे स प्रचसि चवद्वान महामहोपाध्याय काणे हे न कतेि प्राच्य चवद्यापचरषदेला हजर राहयायासाठी 

पॅचरसला गेले होते. तेथे त्यानंा असे आढळून आले की, चिस्ती पचंडतामंध्ये येशू चिस्तापेक्षाही गौतम 
ब िाबद्दल जास्त आकषयण आहे व त्यानंा ब िाबद्दल अत्यंत आदर वाटतो. चिस्ताप्रमाणेि ब ि हाही 
पे्रमािाि संदेश देतो याम ळे त्याच्याबद्दल त्यानंा आदर वाटणे साहचजकि आहे. परंत  चिस्तापेक्षाही 
त्याच्याबद्दल जास्त आकषयण वाटयायािे काय कारण असाव,े हे जाणून घेयायासाठी त्यानंी यासंबधंी तेथे 
जमलेल्या पचंडतानंा प्रशन चविारला तेव्हा ते ्हणाले “चिस्त हा बोलूनिालून स ताराच्या घरी जनमाला 
आला होता. दचरद्री माणसाने दाचरद्र्य स्वीकारले यात चवशषे आश्चयय नाही. पण गौतमब ि हा अत्यतं 
राजैश्वयात व चवलासात वाढलेला होता. त्याला ते राजैश्वयय ख पले आचण त्याने त्या सवय स खािा त्याग 
केला याबद्दल आ्हाला चवशषे वाटते.” 

 
त्र्ाने फक्त हृदर् आपलर्ा बरोबर घेतिे 

 
गौतमब ि हा अत्यतं शूर होता, परंत  घरादारािा त्याग करताना त्याने आपल्याबरोबर तलवार 

बाळगली नाही. आपल्या बौचिक श्रेष्ठत्वािा अहंकारही त्याच्या चठकाणी नव्हता. वादचववाद करयायािी 
चहरीरीही त्याला नव्हती. त्याने फक्त एक हृदय आपल्याबरोबर घेतले. जीव, ब्रह्म, आत्मा वगैरे वाद जेव्हा 
त्याच्याशी कोणी पचंडत घालू लागत तेव्हा तो ्हणे, “मला हे काही समजत नाही आचण हे समजून घेयायात 
त ्हीही आपल्या ब िीिा व्यय कन  नका, असे माझे त ्हाला सागंणे आहे. या असल्या सूक्ष्म ििा करयायात 
जो आनंद चमळतो तो ब िीिा द रुपयोग आहे. त्याऐवजी त ्ही आपल्या अंतःकरणातील मतै्रीिी, करुणेिी, 
पे्रमािी भावना दशचदशानंा उधळून टाका, पसन न टाका, पेन न द्या. ज्या चदवशी त ्ही असे कराल त्या 
चदवशी त ्हाला ब्रह्म समजले नसले, दै्वतादै्वतािी ििा करता आली नाही तरी त ्ही कृताथय व्हाल, अनयथा 
त मच्या कपाळी द ःखि चलचहलेले राहील.” 

 
बुद्ध हा कािमापनाचा खंुटा  

 
ज्ञाानकोशकार डॉ. श्री. व्यं.केतकर यानंी जगािे कालमापन करताना ब िपूवय जग व ब िोत्तर जग 

असे भाग पाडले आहेत. ते यथाथय आहेत. कारण गौतमाच्या पूवी एवढा मोठा ऐचतहाचसक प रुष द सरा 
कोणी आढळून येत नाही ब िािे माहात््य आपल्याला पटो अगर न पटो, पण भारतीय इचतहासात ब ि हा 
कालमापनािा एक ख ंटा आहे एवढे तरी आपल्याला मानय कराविे लागेल. गौतमब िािी जीवनदृष्टी व 
वृत्ती जर आपल्याला मानय असेल तर मात्र आपण त्या प रुषाला आपल्या संस्कृतीच्या कें द्रस्थानी स्थान 
चदले पाचहजे. भारतीय जीवनात त्याच्या तोडीिा प रुष सापडणार नाही. जेव्हा आपल्याला असे पटेल की 
गौतमब ि हा भारतीयि होता, त्यावळेी महात्मा गाधंींनी केवढे थोर कायय कहद स्थानात केले आहे हे समजू 
शकेल. 
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भारतीर् जीवनावर बुद्धाची छाप 
 
कहद स्थानला स्वातंत्र्य चमळाले पण राष्ट्रीय झेंड्यावर ब िािे धमयिक्र आले याबद्दल द ःख करणारे 

लोक हे चवसरतात की चजच्यावर ब िािी छाप पडलेली नाही अशी एकही गोष्ट कहद स्थानात नाही. आमिी 
भाषा, समाज, संस्कृचत वगैरे प्रत्येक गोष्टीवर ब िाच्या जीवनदशयनािी छाप पडलेली आजही चदसून येते. 
गौतम ब िाच्या तत्त्वज्ञाानाम ळे कहद स्थानिा अधःपात झाला हे ्हणणे ि कीिे आहे. वस्त तः ब िािे 
जीवनदशयन आ्हाला नीट न समजल्याम ळे आमिा अधःपात झाला आहे. ते जर आपल्याला नीट समजले 
असते तर आपला म ळीि अधःपात झाला नसता. गौतम ब िानंतर आमच्या संस्कृतीला जे वळण 
लावावयास हव ेहोते ते आपण लावले नाही. The challenge of Gautam Buddha was never taken.—
गौतमब िाने चदलेले आव्हान कहद स्थानने कधीि स्वीकारले नाही. असे असता ब िाला व बौितत्त्वज्ञाानाला 
चशव्या देत राहणे यात काय अथय? 

 
‘हृदर्ाच्र्ा मोठेपणात माणसाचा मोठेपणा’  

 
‘हृदयाच्या मोठेपणात माणसािा मोठेपणा आहे. भौचतक संस्कृतीच्या व स खसोयींच्या प्रगतीत 

माणसािा मोठेपणा नाही’ हा गौतम ब िािा संदेश आहे. त्यािा हा चविार महत्त्वािा समजून आपण मानय 
केला पाचहजे. परंत  प ष्ट्कळ लोकानंा असे वाटते की ब िाने हृदयाला जे हे मोठेपण चदले आहे त्यात ब िीिा 
अपमान आहे. कारण त्यािंी ब िीच्या मोठेपणासबंंधीिी कल्पनाि वगेळी आहे. जो नाना प्रकारिी 
कृष्ट्णकारस्थाने व दृष्ट्कृत्ये कन न त्यांतून सफैपणे चनसटतो त्यालाि ते ब चिमान समजतात व त्यालाि 
मोठा मानतात. परंत  आपण हे जाणले पाचहजे की माणसाच्या ब िीलाही मयादा आहे. ही मयादा न 
जाणणाऱ्याच्या हृदयािे शते न नागंरलेले राहते. जोपयंत हृदय वैराण आहे, तोपयंत ब िी चकतीही प्रखर 
असली तरी ती उपय क्त नाही, एवढेि नव्हे तर ती शापन प असते. यािीि द सरी बाजू ्हणून असे ्हणता 
येईल की जीवन हे नैचतकतेनेि कृताथय होते. गौतमब ि हे उपचनषदातंील नैचतक जीवनाच्या वृत्तीवर जोर 
देणारे व ती चटकवनू धरणारे होते असे रवीनद्रनाथ ठाक रानंी व राधाकृष्ट्णननी चलचहलेले आहे. माझेही मत 
तसेि आहे. 

 
गाधंीजी हे बुद्धाच्र्ाच परंपरेतीि  

 
ब िािी ही परंपरा चटकचवयायािा व वाढचवयायािा प्रयत्न ज्यानंी ज्यानंी केला त्यािें कायय अचधक 

महत्त्वािे आहे. ब िापासून गांधींपयंत अशी एक व अखंड परंपरा आहे. गाधंीजी हे या परंपरेतील 
आध चनकतम प रुष होत आचण ्हणूनि जे लोक ब िाला वाईट ्हणतात तेि गाधंींनाही वाईट मानतात. 
आचण हा वाद आजही महाराष्ट्रात िालू आहे. परंत  जर आपल्याला कल्याण हव ेअसेल तर आपण ही 
भावना बदलली पाचहजे. 

 
बुद्धीच्र्ा श्रेष्ठत्वाचा मोह सोडिा पालहजे 

 
त्यासाठी आपण ब िीच्या आकषयणातून बाहेर पडले पाचहजे. ब चिमते्तिे लक्षण सामाचजक आहे 

काय? ही कसोटी आपण लावली पाचहजे–जी एकूण समाजाच्या उपयोगी पडू शकेल तीि खरी ब िी. 
याबाबतीत डॉक्टरिे उदाहरण घेता येईल. जर एखादा डॉक्टर संशोधन कन न क्षय, कॅनसर, महारोग 
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यासारख्या भयंकर रोगावंर रामबाण उपाय शोधून काढील व आम जनतेला त्यािा उपयोग कन न देईल 
तर त्याच्या ब िीला काही अथय आहे असे ्हणता येईल. अथात जेव्हा हृदयािा चवकास झाला असेल तेव्हाि 
ही गोष्ट पटेल. तोपयंत जर कोणी असे ्हणेल की ‘माझ्या ब िीिा उपयोग मी माझ्याि स खासाठी का कन  
नये?’ तर त्याला आपण काय उत्तर देणार? पण आपण हे लक्षात ठेवले पाचहजे की अशा प्रकारच्या 
संक चित व स्वाथी ब िीला कधी ना कधी जगािा शाप भोगावा लागल्याचशवाय राहणार नाही.  

 
.. साराशं त मच्या ब िीच्या चवकासातून त ्ही मानवजातीिे भले ताबडतोब करणार आहात काय? 

जर करणार असाल तरि त ्हाला लोकाकंडून मदत चमळेल. पण जर त ्ही स्वतःच्या काल्पचनक 
आनंदासाठी ब िीिा वापर करणार असाल, ज्या संशोधनािा जनतेच्या दैनंचदन स खद ःखाशंी काहीही संबधं 
नाही असे संशोधन कन  इक्च्छत असाल तर जनतेकडून मदतीिी अपेक्षा कन  नका. तसे करावयािे 
असल्यास इतरानंा भारभतू न होता सनंयस्तवृत्तीने रहा." असे आपण प स्तकी पंचडतानंा, कोऱ्या 
ब चिवाद्यानंा ठासून साचंगतले पाचहजे.  

 
बुद्ध हा जनतेचा पुढारी होता 

 
‘गौतम ब िाने आपले राज्य, पत्नी, प त्र वगैरे सवय आमच्यासाठी सोडले ्हणनू हा आमिा आहे’ 

अशी भावना आपल्या हृदयात उत्पन्न होते. अथात यािे कारण ‘हे सवय लोक माझे आहेत’ ही भावना त्याच्या 
अंतःकरणात होती. आम जनतेच्या द ःखाने तळमळत त्याने रात्रीच्या रात्री अस्वस्थतेत घालचवल्या होत्या. 
सभोवतालिे द ःख जाणयायािी शक्ती व पात्रता त्याच्या हृदयात होती. वदेानत डोक्यातून हृदयात उतरला 
्हणजेि शास्त्र्यािा संत होतो. 

 
गौतम ब िाच्या उपदेशािा आपल्या जीवनावर पचरणाम कन न घ्यावयािा की नाही? हा सामाचजक 

प्रशन आहे. त्यासबंंधी आपण नीट चविार केला पाचहजे. या कामी आपल्याला ब चिवादी पंचडतािंा फारसा 
उपयोग होणार नाही. कारण संतािंा छळ करणे हा शास्त्रीपचंडतािंा चनयत धमयि आहे. ज्यू धमाच्या 
रक्षणासाठी ज्यू धमयपचंडतानंी येशू चिस्ताला परकीय सते्तच्या गव्हनयराकडून ठार मारचवले ्हणनू आपण 
त्यानंा चनदयय ्हणतो परंत  आपल्या येथील सतंानंाही येथील शास्त्र्यानंी, पंचडतानंी व ब्राह्मणानंी काय कमी 
छळले आहे? ब्राह्मणेतर व हचरजन सतंािंी गोष्ट तर सोडूनि द्या, पण ज्ञाानेश्वरासारख्या ब्राह्मण संतािाही 
त्यानंी अतोनात छळ केला.  

 
हृदर्ातीि गाठ सुटिी की तो बुद्ध होतो 

 
गौतम ब िािीि परंपरा सतंानंी प ढे िालचवली, गौतमािाि संदेश त्यानंी आपापल्या भाषातं 

साचंगतला. आपण एका उच्च वगािे प्रचतचनधी आहोत ही गोष्ट चवसन न गौतम हा रवीनद्राचं्या भाषेत ‘पथेर 
चभक्खू’ झाला. संतािी ही कसोटी आहे की तो राहतो क ठे? जो सामानय, दचलत, पचतत लोकामंध्ये जाऊन 
बसेल, त्यािंी भाषा बोलेल, ज्याच्या हृदयाला समाचजक चवषमतेम ळे वदेना होतील तोि खरा संत होय. 
गौतम ब िाच्या काळी संस्कृत ही लोकभाषा नव्हती. शास्त्री-पंचडतामंध्येि चतिे प्रस्थ होते. ्हणून ब िाने 
जनतेत प्रिचलत असलेली लोकभाषा-पाली स्वीकारली व चतच्याद्वारेि आपला प्रिार केला. 
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जनतासंपकय  म्हणजे कार्?  
 
ब ि जनतेत गेला यािा अथय तो जनतेप्रमाणे अडाणी व अव्यवक्स्थत बनला असे नव्हे. चवनोबा 

्हणतात ‘दचरद्रीनारायण व्हायिं ्हणजे बेवकूफ नारायण व्हायिं नाही.’ मागसलेल्या लोकामंध्ये 
जीवनािी उच्च मूल्ये प्रसतृ करयायासाठी, त्यानंा वर उठचवयायासाठी खाली उतरावयािे, त्यांची भाषा 
स धारावयािी, आरोग्य स धारावयािे आचण लोकजीवन उच्च करावयािे हाि खरा जनतासंपकय  आहे. याि 
दृष्टीने गौतमाच्या कायाकडे पाचहले पाचहजे. गौतमाने अध्यात्मािे भाडंार ब्राह्मणापंासून िाडंाळापंयंत 
सवांना समानतेने ख ले केले व हीि परंपरा प ढे संतानंी िालचवली. 

 
आधुलनक संत गाधंी 

 
जो मन ष्ट्याला मन ष्ट्य ्हणनू ओळखतो तो सतं. जो माणसाला माणूस ्हणून न ओळखता 

त्याच्यावर धमािी, देशािी, प्रातंािी, पंथािंी लेबले चिकटवील तो जगात दे्वषि पसरवील. संत हा आपल्या 
मागात येणाऱ्याचवषयीही दे्वष बाळगणार नाही. उलट त्याच्यावरही पे्रम करील. ही कसोटी लावनू 
पाचहल्यास गाधंीजी हे आध चनक संत होते. त्यानंी राजकीय, आर्षथक व सामाचजक या के्षत्रातं समता 
प्रस्थाचपत करयायािा आजनम प्रयत्न केला. चशवाय या सवय क्रातं्या अकहसेच्या ्हणजे पे्रमाच्याि द्वारा झाल्या 
पाचहजेत हा जो चवशषे आग्रह धरला त्यािे महत्त्व थोर आहे.  

१९४९ 
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१९ 

संत आणि समाज 

 
धमय, अध्यात्म, परमाथय या सबंंधीिे चविार मानवी जीवनाच्या दृष्टीने अथवा सामाचजक चवकासाच्या 

दृष्टीने चनरथयक आहेत अथवा चवरोधक आहेत हे ्हणणे बरोबर आहे असे मला वाटत नाही. य रोपात 
मध्यय गामध्ये आचण आपल्या देशात ब िोत्तर कालात ऐचहकािा चविार गौण झालेला होता. पारलौचकक 
श्रेयािा चविार चवशषे महत्त्व पावला होता हे खरे. ्हणून अध्यात्म ्हणजे परलोकाकडे डोळे लावनू बसणे 
असे मानयायािे कारण नाही. आत्मज्ञाानाने मोक्ष साधू इक्च्छणारे ज्ञाानमागी हे देखील सामाचजक कतयव्यािंा 
संनयासि सागंणारे होते असे नाही. त्याचं्यातही लोकसंग्रहाथय सामाचजक कतयव्यािे पालन कराव े असे 
आग्रहाने सागंणारे प रुष होते. ्हणून अध्यात्म, मग ते मोक्षमागी असो, संनयासपरि असले पाचहजे असे 
नाही. ऐचतहाचसक व ताचत्त्वक दृष्टीने पाचहल्यास ‘अध्यात्म चततके सनंयासपर’ ही समजूत चनखालस ि कीिी 
ठरेल. 

 
वदेातं्यािें साध्य जीवनम क्ती असल्यािे प्रचसिि आहे. संत तर इहलोकालाि आनंदािे आवार 

बनचवयायािी आकाकं्षा धन न राचहले होते. भौचतक शास्त्रािें ज्ञाान ज्यावळेी मयाचदत होते त्यावळेी 
बाह्स खाच्या अचभवृिीिे चवशषे प्रयत्न शक्य नसल्याम ळे मानचसक चवकासाच्या मागावर अचधक भर 
देयायात आला यात अस्वाभाचवक काय घडले? आजच्या चवज्ञाानाच्या य गातही मानव-समाजाला समिृ 
करयायासाठी केवळ भौचतक प्रयत्न प रे पडणार नाहीत. माणसाचं्या मनालाही पे्रमािे, बंध भावािे वळण 
देयायािी आवशयकता आहे. आजच्या काळात हे काम चशक्षणशास्त्राने करावयािे असे मानले जाते. आजच्या 
य गािे हेि अध्यात्मशास्त्र आहे. संपूणय मानवािा सवांगीण चविार करणारे जे शास्त्र तेि मानवािे खरे 
जीवनशास्त्र होय. त्यात भौचतक आचण आक्त्मक या दोनही चवभागािंा व्यवक्स्थत चविार व्हावा लागतो. 
कमययोगी अध्यात्माने सामाचजक व आर्षथक समतेिे साध्य स्वीकारले आचण कहसेच्या साधनाऐवजी पे्रमाच्या 
व परस्पर सहकाराच्या साधनािा स्वीकार केला ्हणजे आजच्या काळािी गरज भागेल. परमाथािी मूल्ये 
आजच्या सामाचजक मूल्याहूंन तत्त्वत: चभन्न नाहीत. चवरोधी तर नाहीति नाहीत. आपल्या जीवनात 
आत्मवादी ऋषींिा आचण भक्क्तमागी सतंािंा सारा वारसा एकत्र करणारे संत चवनोबा सामाचजक क्रातंीसाठी 
उभे ठाकल्यािे दृशय पाहून कोणालाही मी ्हणतो त्या चसिानतािी प्रिीती यावी.  

 
संताचं्या कायािा सामाचजक पचरणाम तपासून पाहाताना वैचदक संत आचण अवैचदक संत असा भेद 

करावा लागतो असे मला वाटते. वैचदक परंपरेच्या चविारात कहसा आचण चवषमता यानंा मानयता चदलेली 
आढळते. या मानयतेचवरुि अवैचदकानंी या भमूीत मोठे बंड उभारले होते. हे बंड मोडून काढयायासाठी 
वैचदक परंपरेतल्या लोकानंी प ष्ट्कळ चनकरािा प्रयत्न केला खरा पण त्यात शवेटी तत्त्वत: त्यािंा पराभवि 
झाला आहे. अकहसा आचण समता या तत्त्वानंा वैचदकानंाही ताचत्त्वक मानयता द्यावी लागली. ‘अकहसा परमो 
धमयः’ ‘समत्व ंयोग उच्यते’ या घोषणावंन न ही गोष्ट उघड चदसून येते. ‘ज्ञाानात् मोक्षः’ हा चसिानत वैचदक–
अवैचदक सवयि दशयनानंा मानय आहे. ज्ञाानाऐवजी पे्रम आचण मोक्षाऐवजी भतूसेवा यािंा प रस्कर कन न जी 
जीवनसाधना भारतात फैलावली हीि संतािंी साधना होय. भगवान गौतम ब ि हा या परंपरेिा ऐचतहाचसक 
दृष्ट््ा जनक असावा असे मला वाटते. भागवत धमीयाचं्या कृष्ट्ण स्वन पावरही त्यािा बराि पचरणाम 
झालेला आहे असे चदसते. भारतीय संतातं कबीर, दादू, िैतनयप्रभ,ू याचं्या भक्क्तमागात िात वययायािे 
चवचधचनषेध पाळलेले नाहीत. उलट त लसीदास हे भक्त असले तरी वणाश्रमधमािे कडव ेप रस्कते आहेत 
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आचण स्त्रीकनदाही त्यानंी भरपूर केलेली आहे. दचक्षणेकडे महाराष्ट्रात महान भावानंी व कनाटकात 
कलगायतानंी भक्क्तमागािा प रस्कार केला असला तरी िात वययायािी िौकट झ गान न चदलेली आहे. 
महाराष्ट्रातील भागवतधमीय संतानंी ज्ञाानेश्वरापंासून त कारामापंयंत पे्रमािा साधनमागय चशकवीत असताही 
िात वययायािी सीमा साभंाळलेली आहे. त्यािंा भर वणातील तेढ कमी करयायावर चदसतो. वणय असले तरी 
वणाचभमान नसावा हे त्यािें सूत्र आहे. याम ळे या सतं मंडळींनी एक प्रकारिा उदार स धारणापंथ चनर्षमलेला 
आढळतो. वैचदक आचण अवैचदक याचं्यातील सत् तत्त्वािंा समनवय साधयायािा यानंी प्रयत्न केला. त्या 
काळातले हे िागंले समाजकायय मानाव ेलागेल. 

 
रामदास ज्ञाानाबरोबरि भक्तीला महत्त्व देतात, नामस्मरण हेि साधन उपदेचशतात ्हणून त्यानंा 

संत ्हणाविे लागेल. परंत  ते संत असले तरी त्यािंा वैचदक धमाचभमान भागवत धमीयापेंक्षा जाज्वल्य 
आहे. ब्राह्मणाने अब्राह्मणाला परमाथातही ग न  कन  नये हा रामदासािंा आग्रह त्यािंा वगेळेपणा 
दाखचवयायास प रेसा आहे. रामदासािें मन उदार नव्हते असे ्हणता येणार नाही. त्यािंी समाजसंस्थेकडे 
पाहयायािी दृष्टी चनराळी होती असे ्हणाव े लागेल. महाराष्ट्रातील भागवतधमी संताचं्या समतेच्या 
प रस्काराला रामदासािंा चवरोध झाला एवढेि खरे.  

१९५४ 
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महाराष्रीय संतमंडळाचे  ऐणतहाणसक कायव 
[श्री. बा. रं. स ठंणकर याचं्या याि नावाच्या गं्रथािी प्रस्तावना.]  

 
संस्कृतीिा अभ्यास ्हणजे मानवजीवनाच्या चवकासािा अभ्यास होय. हा अभ्यास करताना 

मानवाच्या अंतःप्रवृत्ती आचण त्यािी बाह् पचरक्स्थती यािंा सारखाि चविार केला पाचहजे. अंतःप्रवृत्ती आचण 
बाह् पचरक्स्थती यािंा परस्परसंबंध काय आहे यािा उलगडा करयायािी देखील चततकीि आवशयकता 
आहे. संस्कृतीच्या अभ्यासकातं जे चनरचनराळे पंथ चनमाण झाले आहेत त्यािें कारण असे चदसते की 
मानवािी अंतःस्फूती आचण त्यािी बाह् पचरक्स्थती यातील सबंंध चनर्षववाद होत नाहीत आचण त्यात काही 
आश्चययही नाही. जीवनाच्या मूलभतू अतंःपे्ररणा स्वयंभ ूचकती आचण बाह् पचरक्स्थतीने त्यानंा वळण देयायात 
घेतलेला भाग चकती, यािा चनणयय करणे वाटते चततके सोपे नाही. 

 
त्या चनणययासाठी तटस्थपणाने जीवनाच्या अंतबाह् अवस्थािंा सूक्ष्म व तपशीलवार इचतहास 

शोधावा लागेल. हा इचतहास देखील आधी तटस्थपणाने संकचलत करावा लागेल आचण नंतर त्यािे 
संशोधन कन न काही चनयम हाती लागतात की काय ते पहाता येईल. जगाच्या आजच्या ज्ञाानसामग्रीत 
आणखी प ष्ट्कळि भर पडल्याचशवाय असे चनयम चनचश्चतपणे आपल्या हाती आले आहेत असे ्हणता येणार 
नाही. इतकेि काय पण आपली ज्ञाानसामग्री आपण चकतीही वाढवली तरी भौचतक शास्त्रापं्रमाणे सामाचजक 
शास्त्रािें ्हणजेि संस्कृचतचवकासािे चनदोष व चबनिूक चनयम माणसाच्या ब िीला आकलन करता येतील 
असेही मला वाटत नाही. कारण भौचतक शास्त्राचं्या अभ्यासािी तकाचधचष्ठत व वस्त चनष्ठ असलेली पिती 
समाजशास्त्राच्या अभ्यासात पूणयपणे लावता येणे शक्य नाही.  

 
समाजशास्त्राच्या अभ्यासात माणसाच्या मूळ पे्ररणािंीि चिचकत्सा करयायािा प्रसंग येतो आचण 

पे्ररणा स्वयंभ ूआहेत की परपे्रचरत आहेत, व्यक्क्तचनष्ठ आहे की समाजचनर्षमत आहेत यािे उत्तर काढावयािे 
असते. ्हणनू या अभ्यासात श ि वस्त चनष्ठ वृत्ती चनमाण करणे कठीण आहे. नेहमीि या अभ्यासात 
आत्मचनष्ठतेिा थोडाफार दोष चमसळलेला राहाणारि अशी माझी समजूत असल्याम ळे मानवी मनाच्या 
भौचतक मीमासेंचवषयी माझा उत्साह उद्दाम आचण आंधळा नाही. याम ळेि माक्सयवादी इचतहासमीमासंा मी 
वदेवाक्याप्रमाणे मानयायास तयार नाही. तथाचप त्या मीमासेंपासून मी प ष्ट्कळि चशकलो आहे, हे सागंयायास 
मला संकोि वाटत नाही. चशवाय माझे असेही मत झाले आहे की आध्याक्त्मक ससं्काराखाली 
शतकान शतके ग रफटून पडलेल्या भारतीय ब िीला माक्सयच्या इचतहास मीमासेंपासून प ष्ट्कळि चशकता 
येयायासारखे आहे. 

 
माणसाच्या अंतःप्रवृत्ती आचण त्यािी बाह् पचरक्स्थती यािंा नेहमी संघषय येतो आचण या संघषातून 

माणसािी ज्ञााने आचण त्यािी व्यवहायय ध्येये जनम पावतात. त्यातूनि सामाचजक मलू्यािंा प्राद भाव होतो 
आचण आपण ज्याला मानवी संस्कृती ्हणून ्हणतो ती जनम पावते. ही संस्कृती कधीि सनातन असू 
शकणार नाही. चतच्यात पचरवतयन होत राहाणारि. हे पचरवतयन कोणत्या कारणानंी घडते यािा चविार 
केल्यास असे चदसून येते की काही वळेा अंतःपे्रसणािंा जोर वाढल्याम ळे बाह् पचरक्स्थती गौण झाली आहे. 
काही वळेा असेही चदसून येते की बाह् पचरक्स्थतीत क्राचंतकारक बदल झाल्याम ळे अंतःपे्ररणािें स्वन पही 
पालटून गेले आहे. असे असल्याम ळे अतंःप्रवृत्ती आचण बाह् पचरक्स्थती यापकैी एकाि अंगावर जोर देऊन 
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सवयकाळच्या सासं्कृचतक स्वन पािंा उलगडा कन  पहाणे सत्याला धन न नाही. ती सापं्रदाचयकता झाली. 
चविारािें संप्रदाय बनले ्हणजे सत्यशोधनािी दृष्टी मंदावते अथवा नष्टही होते आचण सत्यापेक्षा संप्रदायि 
प्रधान ठरतात. मग हे संप्रदाय आध्याक्त्मक असोत ककवा भौचतक असोत. 

 
शेतीचा क्रालंतकारक शोध व अध्र्ात्माचा उदर् 

 
मानवाच्या चवकासात भौचतक दृष्ट््ा बोलावयािे झाले तर आतापयंत तीनि मोठ्या क्रानत्या 

झाल्या आहेत. पचहली क्रातंी मानवशरीर चनमाण करणारी क्रातंी होय. यावळेी पशूमंध्ये िार पायावंर आपले 
शरीर तोलून धरयायाऐवजी ते दोन पायावंर उभे करयायािा प्रयत्न यशस्वी झाला आचण येथेि मानवािी मूती 
चसि झाली. या शारीचरक क्रातंीिा मानवाच्या मनावर क्राचंतकारक पचरणाम झाल्याचशवाय राचहला नाही. 
त्यािे ब चिसामर्थयय आचण भावनासामर्थयय ही चवशषे चवकचसत झाली. त्या सामर्थयांच्या द्वारा त्यािे भौचतक 
जीवनही बदलले आचण त्याच्या मानचसक जीवनातही मोठे पचरवतयन घडून आले. हा चद्वपाद पशू बरािसा 
स संस्कृत झालेला आचदमानव ्हणून ओळखला जातो. या आचदमानवािी संस्कृती बह तेक जगभर 
सामानयतः सारखीि असलेली आढळते. रानटी, भटक्या, चशकारी टोळ्यानंी राहाणाऱ्या या माणसािंी 
जीवनपिती अग्नीिा आचण शतेीिा शोध लागल्यानंतर आमूलाग्र बदलून गेली. मानवजीवनातील ही द सरी 
क्रातंी होय. या क्रातंीम ळे भटक्या मानव क्स्थरावला आचण त्याच्या हृदयातील भावनािंा फार मोठ्या 
प्रमाणावर चवकास घडून आला. जगािा गेल्या आठदहा हजार वषांिा जो मानवचेतहास आपणाला सध्या 
उपलब्ध झाला आहे तो या द सऱ्या क्रातंीतील मानवजीनािा इचतहास होय. 

 
या साऱ्या ऐचतहाचसक काळात पृर्थवीच्या पाठीवर चनरचनराळ्या चठकाणी मानवी समूहािंी जी 

जीवनपिती चनमाण झाली, त्या पितीतही सामानयतः सारखेपणा आढळून येतो. आचिकेतील नाईल 
नदीच्या खोऱ्यातील चमसरी अथवा इचजक्प्शयन संस्कृती, िीनमधील चपवळ्या नदीच्या खोऱ्यातील चिनी 
संस्कृती, मध्यपूवेतील असीचरयन, बाचबलोचनयन इत्यादी संस्कृती ककवा कसधूच्या खोऱ्यातील वदेपूवय 
संस्कृती या प रायाया संस्कृती अथवा चिस्ती, इस्लामी इत्यादी अचलकडच्या संस्कृती–या सवय संस्कृतींमध्ये 
चकतीही भेद भासले तरी स्थूलमानाने त्या सवांच्या ब डाशी काही ठराचवक प्रशनािंी उकल करयायािी सतत 
धडपड िाललेली होती. त्या धडपडीिे स्वन प देखील बह तेक चठकाणी सारखेि होते. तसेि त्या प्रशनाचं्या 
सोडवण कीिे यश आचण अपयश ही देखील बह ताशंी समानि होती. शतेीच्या क्राचंतकारक शोधाने मानवाप ढे 
जे प्रशन उपक्स्थत केले त्यािें स्वन प समजून घेयायात आचण ते प्रशन सोडचवयायािे मागय िोखाळयायात या 
साऱ्या संस्कृतींिा काळ खिी पडलेला आहे. 

 
दोन पायावंर उभे राहयायािी चकमया साधल्यानंतर मानवामध्ये जीवनशक्तीिा अभतूपूवय आचवभाव 

होयायाला प्रारंभ झाला. हात आचण डोळे याचं्या संय क्त व्यापाराम ळे माणसािे ज्ञाान, सामर्थयय आचण भावना 
याचं्या चवकासाला मोठा बहर आला. शतेीच्या शोधानंतर तर माणसाच्या या तीनही शक्तींिा अनावर 
आचवष्ट्कार झाला. त्यातही शतेीच्या शोधाम ळे मानवाच्या अंतःकरणात पे्रमभावना इतकी उद्दामपणे उसळून 
आली की चतला व्यवहायय–अव्यवहायय हा भेदही आवर घालू शकला नाही. शरीरधारणेच्या कष्टकारक 
उद्योगाति पशूिी जीवनशक्ती अडकून पडलेली असते. चद्वपाद मानवामध्ये ही जीवनशक्ती प्रथम उनम क्त 
झाली. तथाचप अन्नासाठी जोपयंत चशकारीवर अवलंबून रहाव े लागत होते तोपयंत मानवालाही या 
जीवनशक्तीच्या अनंत िे भान येऊ शकले नाही. पण शतेीच्या शोधाने जेव्हा मानवाच्या अन्नािा प्रशन 
स टला, त्यावळेी मात्र मानवातील ही आतापयंत दडपून पडलेली जीवनशक्ती उफाळून बाहेर आली. आचण 



 
 अनुक्रमणिका 

आपण आपल्या देहाइतके मयाचदत नसून चवश्वाहूनही व्यापक आहोत असा त्याला प्रथम साक्षात्कार झाला. 
या साक्षात्कारातील आनंद आचण उनमाद हीि व्यक्क्तगत जीवनाच्या दृष्टीने प्राप्त होऊ शकणारी परमोच्च 
अवस्था होय असा त्यािा चनणयय झाला हेि मानवािे अध्यात्म होय.या अध्याक्त्मक मूल्यािी घोषणा 
आजपयंतच्या सवय संस्कृतीत सतत घ मत आलेली आपणाला आढळेल. 

 
चातुवयण्र्य पद्धतीलवरुद्ध संन्द्र्ास-वादाचे बंड 

 
पण द ःखािी गोष्ट अशी की, या मूल्यािी प्राप्ती कोणत्याही संस्कृतीतील सवय समाजाला कधीही 

झालेली नाही. शतेीच्या शोधाबरोबर माणसू क्स्थरावला, जगयायािा प्रशन सोपा झाल्याम ळे त्याच्या जीवनात 
स खलोल पताही वाढत गेली आचण त्यािा समाज संख्येनेही चवस्तारला. भावनेच्या उत्कषाप्रमाणेि ज्ञाान, 
सत्ता, संपत्ती याचं्या मागे लागयायाच्या वासनाही वाढू लागल्या आचण अन्नोत्पादनािे कष्ट द सऱ्यावर टाकून 
आपल्या या वासना तृप्त कन न घेयायाकडे माणसािंी प्रवृत्ती बळावत गेली. याम ळे समाजात अन्नासाठी 
राबणारा व जीवनाला उपयोगी असणाऱ्या इतर वस्तू शरीर कष्टाने चनमाण करणारा असा एक मोठा वगय 
आचण त्या वगावर अवलंबनू राहून आपले अन्नवस्त्रािे भौचतक प्रशन सोडवनू घेणारा एक अल्पसंख्य वगय अशी 
समाजािी चवभागणी झाली. यालाि आपल्याकडच्या भाषेत िात वययायय ्हणतात. हे िात वययायय जगातील सवय 
संस्कृतीत थोड्याफार फरकाने आजपयंत िालत आलेले आहे. हे िात वययायय शदू्राचं्या ग लामचगरीवर 
उभारलेले आहे ही गोष्ट माक्सय वािल्याने समजते. 

 
या ग लामचगरीचवरुि ज्यानंा ज्यानंा बंड करावसेे वाटले, त्यानंी त्यानंी या िात वययायाचवरुि आपला 

आवाज उठचवलेला आहे. िात वययायात शूद्राचतशूद्रानंा ग लामािें स्थान असून तै्रवर्षणकानंा प्रभ त्व चदलेले 
आढळते. आचण हा झगडा अंती जचमनीच्या मालकीहक्कावर उभारलेला आहे हे कबूल कराव ेलागते. याम ळे 
आतापयंतच्या ससं्कृतीत ग लामचगरीचवरुि बंड प कारणाऱ्या अध्यात्मवाद्यानंा या मालकीहक्काचवरुि बंड 
कराव ेलागले. या बंडािे नाव सनंयास. देहाच्या बंधनातून बाहेर पडू इक्च्छणारा अध्यात्मवादी राज्यािा 
संनयास कचरतो, कारण त्यात चवलास आचण कहसा ही भरलेली असतात. त्या दोनही गोष्टी त्याच्या 
आध्याक्त्मक पे्ररणेशी चवसंगत असल्यािे त्याला आढळून येते. अध्यात्मवादी हा मनाने समाजवादी असतो, 
पण सामाचजक जीवनातील चवषमता त्याला दूर करता येत नसल्याम ळे तो आपल्या प्रामाचणकपणाच्या 
रक्षणासाठी चवषम समाजससं्थेिा त्याग करतो. चववाह हेि समाजसंस्थेिे मूलस्वन प आहे. चववाहातूनि 
आचण चववाहासाठीि इतर सवय अनयाय्य संस्था जनम पावतात. अध्यात्मवादी प रुष या चववाहसंस्थेच्या 
दोषमूलक जीवनािा स्वीकार कन  इक्च्छत नाही. वैवाचहक जीवनािा त्याग हे संनयासािे म ख्य स्वन प 
आहे. भौचतक स खाचं्या वासना, शवेटी समाजात चवषमता आचण द ःख चनमाण करयायास कारणीभतू होत 
असल्याम ळे अध्यात्मवादी या सवय वासनाचं्या चवरुि होतो. चवषयवासनािंा त्याग, हे सनंयासािे म ख्य 
तत्त्वज्ञाान आहे. ज्या बाह् चवश्वाने आकृष्ट केल्याम ळे वासना उते्तचजत होतात ते बाह् चवश्वि 
अध्यात्मजीवनाच्या दृष्टीने चमर्थया ठरेपयंत वासनांवर चवजयही चमळचवणे अशक्य असल्याम ळे हे सवय बाह् 
चवश्वि चमर्थया आहे आचण या चवश्वातून चनवृत्त झालेली जीवनशक्ती आपल्याि चवलासामध्ये मग्न असताना 
प्राप्त होणारे आत्मस ख हीि एकमेव सद्वस्त  आहे हा संनयासातील शवेटिा साक्षात्कार होय. 

 
बह जन समाजाच्या आर्षथक दास्यावर उभारलेल्या िात वययायय पितीचवरुि अध्यात्मवाद्यानंी 

प रस्कारलेले संनयासवादािे बंड हे मलूतः सामाचजक चवषमतेचवरुि चनमाण झालेले आहे. तथाचप या 
मागािा संपूणय आचण प्रामाचणकपणे स्वीकार करयायािी शक्ती समाजातील सवय व्यक्तींना कधीि 



 
 अनुक्रमणिका 

येयायासारखी नसल्याम ळे या मागाने सामाचजक समता चनमाण होऊ शकली नाही. इतकेि नव्हे तर या 
मागािी भयानक चवकृती देखील झाली. याम ळे शतेीिा शोध लागल्यापासून वाफेिा शोध लागेपयंतच्या 
काळात जगातील बह तेक सवय मानवसमाजात िात वययायय पितीि सामाचजकदृष्ट््ा प्रभावी राचहली आहे. 
शतेकरी संस्कृतीत भावनािंी वाढ मोठ्या प्रमाणात झाली आचण पोटापायायािा प्रशन बरािसा स टल्याम ळे 
मानवािी ब िी शासे्त्र कला, नीती, अध्यात्म इत्याचदकाचं्या शोधात रमली. परंत  वाढत्या लोकसंख्येम ळे 
अन्नािा प्रशनही चबकट होत गेला आचण सासं्कृचतक जीवनािी मध र फळे मूठभर उच्चवर्षणयाचं्या हातीि 
पडली. या दीघय कालात भौचतक शास्त्रािें ज्ञाान फारसे वाढले नाही. उत्पादनािा वगे वाढेल अशी शक्ती 
मानवाच्या हाती आली नाही आचण उच्चवर्षणयािंी भौचतक सोय झाल्याम ळे त्यानंी आपल्या सवय ब िी-
शक्तीिा व फ रसतीिा चवचनयोग शाब्दीक शासे्त्र चनमाण करयायात केला. बह जनसमाज अन्नासाठी कष्टत 
राचहला. त्याच्या ब िीवर फारसे संस्कार झालेि नाहीत. अचतश्रमाम ळे त्यािी ब िी स्वाभाचवकि जड होत 
गेली आचण त्याम ळे त्या वगालाही सामाचजक स क्स्थती प्राप्त कन न घेयायािी शक्ती लाभली नाही. 
मानवजीवनाच्या चवकासात शतेीच्या शोधाम ळे जी द सरी क्रातंी झाली चतिे हे स्वन प आहे. 

 
आध चनक काळी बाष्ट्पशक्तीच्या शोधापासून मानवी इचतहासातील चतसरी क्रातंी स न  झालेली आहे. 

या चतसऱ्या क्रातंीच्या कोलाहलाति सध्यािे सारे जग सापडले आहे. या चतसऱ्या क्रातंीिे प्रम ख स्वन प 
्हणजे भौचतक ज्ञाानािा चवकास हे होय. या ज्ञाानाच्या साह्ाने मानवाला भौचतक गरजावंर प रेसा चवजय 
चमळवनू सामाचजक समतेवर आधारलेली नवी मानवसंस्कृती चनमाण करयायािी संधी लाभलेली आहे. 
द सऱ्या क्रातंीच्या प्रारंभापासून मानवात चनमाण झालेले भावसामर्थयय या चतसऱ्या क्रातंीतील भौचतक 
सामर्थयाशी जोडले गेले तर आर्षथक शोषणातून सवयस्वी म क्त झालेली आचण अध्यात्मािी सवय मूल्ये 
समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला उपलब्ध कन न देणारी अशी एकवगय समाजरिना जनमास येऊ शकेल. या 
नवसमाज रिनेच्या कायासाठी पे्रम आचण ज्ञाान यािंी सारखीि गरज आहे. 

  
वैलदकाचें जड परंपरा लटकलवण्र्ाचे धोरण 

 
भारतीय ससं्कृतीिा आतापयंतिा इचतहासही वरील चवविेनाला अपवाद नाही. वैचदक आयय 

आपल्या वसाहती वाढवीत होते त्यावळेी स्वाभाचवकि त्यािंी वृत्ती आनंदी आचण उत्साही होती. तथाचप 
त्यािें ज्या ज्या लोकाशंी झगडे झाले ते लोक आधीि या भमूीत क्स्थर झालेले होते. आचण त्याचं्यात सनंयास 
मागािे अनेक लोक वावरत होते. वैचदक आयांिी साम्राज्ये झाल्यानंतर त्यातील चवषमतेला चवटून गेलेल्या 
लोकानंा स्वाभाचवकि या वैचदकतेवर संनयासािे आकषयण वाटले असले पाचहजे. वैचदक आयांिी चवचजगीष  
वृत्ती वैचदकेतर संनयास–वादाशी झ जंत होती. त्या झ जंीत त्यानंा शवेटी पराभवि स्वीकारावा लागला. 
कारण वैचदक आयाति सनंयासािे चविार चनमाण झाले. वैचदक आयात ब्राह्मण आचण क्षचत्रय या वणांनाि 
प्राधानय असलेले चदसते. ब्राह्मणािे महत्त्व त्याच्या यज्ञा–संस्थेम ळे होते. क्षचत्रयािे वैभव त्याच्या 
राज्यससं्थेम ळे त्याला चमळालेले होते. या दोनही संस्थानंी परस्पर सहकायय कन न आपले उभयतािें महत्व 
राखले होते. प ढे आत्मज्ञाानािा आचण सनंयासािा मचहमा वाढू लागल्याबरोबर या वणांनी देखील या नव्या 
गोष्टींिा स्वीकार केला. अशा रीतीने वैचदक आयांनी आपली ससं्कृती प्रभावी केली. 

 
गौतमब ि आचण महावीर यानंी या वैचदक संस्कृतीला अचतशय जोरािा धक्का चदला. आचण वैचदक 

परंपरेचवरुि सामानय जनतेत फार मोठे बंड उभे केले. या बंडाला वैशय वणाने देखील पाकठबा चदला. 
यानंतर चकत्येक शतके वैचदक आचण अवैचदक चविारांिे व आिारािें सतत य ि िालू राचहले होते. तथाचप 
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या य िात प नहा िात वययाययपितीिाि चवजय झाला आचण वैचदक संस्कृतीच्या ब्राह्मण–क्षचत्रयानंी आपले 
नेतृत्व कहद स्थानातील सवय समाजाला मानय करावयास लाचवले. वैशयािी शक्ती या देशात कधीि वाढू 
शकली नाही. आचण शदू्राचतशूद्रानंा बंड करयायािे स्फ रण देखील झाले नाही. वैशय–शूद्र द बयल झाल्याम ळे 
िात वययायातील चवषमतेिी पकड अचधक दृढ होत गेली. नवीन स्वतंत्र चविार संपूणयपणे लोपला. 
ब िकाळापासून भारतीय समाजाच्या अवनतावस्थेला प्रारंभ झाल्यािे स्पष्ट चदसते. पण त्यािी जबाबदारी 
ब िावर ककवा महावीरावर ढकलयायािी आमच्या काही चविारवतंािंी प्रथा मला मानय नाही. ब ि आचण 
महावीर यानंी चनमाण केलेले सामाचजक प्रशन वैचदक ब चिमतंानंा आकलन झाले नाहीत. आचण सामाचजक 
अराजकतेला चभऊन त्यानंी जड परंपरा चटकचवयायािे जे आधंळे प्रयत्न िालचवले त्याम ळे भारतीय 
समाजािा सामर्थययचवनाश झाला असे माझे मत झाले आहे. त्या वळेिी भचैतक ज्ञाानािी मयादा लक्षात घेतली 
्हणजे िात वययायय पिती िालू राचहली यात काही आश्चयय नाही असे चदसून येईल. परंत  भौचतक ज्ञाानासाठी 
चकत्येक शतके य रोपात जी पूवयतयारी िालली होती चतिा आपल्या इचतहासात जो अभाव चदसून येतो तो 
अत्यंत आश्चययकारक आहे. आचण यािे कारण उघड आहे. य रोपीय लोकात ब चिप्रामायाय आचण 
व्यक्क्तस्वातंत्र्य या दोन चसिानतािी जोपासना अत्यतं कडवपेणाने ब चिमतानंी िालू ठेवली होती. 
कहद स्थानात य िकालानंतर बचिप्रामायायाऐवजी शब्द प्रामायायाला, वदेप्रामायायाला महत्त्व प्राप्त झाले आचण 
व्यक्क्तस्वातंत्र्याऐवजी सामाचजक परंपरेला श्रेष्ठत्व चदले गेले. 

 
भस्क्तसंप्रदार्ाचे भावसामर्थर्य  

 
ब िानंतर सामानय जनतेच्या जागतृीिी मोठी िळवळ ्हणजे कहद स्थानावर मध्यय गीन संतांनी 

िालचवलेली भक्क्तमागािी िळवळ होय. शतेकरी संस्कृतीच्या काळात भौचतक ज्ञाानािी वाढ फारशी 
झालेली नसल्याम ळे जीवन शक्तीिी सारी वाढ भावनेच्या चदशनेेि झालेली आढळते. त्यािप्रमाणे संताचं्या 
भक्क्तसंप्रदायाच्या म ळाशी देखील हेि भावसामर्थयय भन न राचहलेले आहे. फरक एवढाि की संनयासािा 
मागय सवांना स लभ नाही कारण तो भावनेतून जनमला असला तरी त्यािी साधने ब चिप्रधान आहेत. याच्या 
उलट भक्क्तमागय हा संपूणय भावनेनेि चसि झालेला असतो. हा भेद सोडला तर सामाचजक दृष्ट््ा 
संनयासाप्रमाणेि भक्ती ही देखील िात वयायातील चवषमतेचवरुि झगडणारी प्रवृत्ती आहे. उत्तर कहद स्थानात 
बौि आचण जैन धमांच्या हल्ल्यानंी वैचदक धमय चखळचखळा झाल्याम ळे त्यािे तेथील तेज लोपले. त्यानंतर 
वैचदक संस्कृतीिा प्रभाव दचक्षणेत वाढू लागला. ससं्कृत भाषा ब िकाळापासून पंचडतािंी भाषा बनून राचहली 
होती. ब ि–महावीरानंी प्राकृत भाषेति आपला उपदेश केला होता. पण प ढे त्याचं्या धमांिे साचहत्यही 
संस्कृतात होऊ लागले. त्याम ळे बह जनसमाजापासून ते धमयही दूर गेले. ब िकाळाच्या आसपास उत्तरेत 
भागवत धमय बराि पसरलेला होता, त्याने वैचदक चविाराशंी समनवय साधून आपले महत्त्व वाढचवले होते. 
दचक्षणेतही शवै-वैष्ट्णव मते वाढू लागली होती. 

 
या साऱ्या पाश्वयभमूीवर मध्यय गीन सतंािंी भक्क्तमागािी िळवळ उभारली गेली. लोकभाषेिे 

अचधष्ठान धन न ही िळवळ फोफावली. सासंाचरक द ःखानंा चवटून गेलेल्या जनतेला मानचसक चवसावा 
देयायािे कायय या िळवळीने केले. या िळवळीतही दोन पंथ चदसून येतात. एक संपूणय वदेचवरोधी असलेला 
आढळतो. कबीर, िैतनय, दादू इत्यादी मंडळींिा भक्क्तमागय वैचदक परंपरेला न ज मानणारा आहे. याच्या 
उलट त लसीदास नरसी मेहता हे वैचदक परंपरेिा आग्रह बाळगणारे होते असे चदसून येते. महाराष्ट्रातही 
िक्रधरािा महान भाव पंथ हा मूलतः वदेप्रामायाय न मानणारा व िात वययायातील आिारधमय न ज मानणारा 
भक्क्तसंप्रदाय होय. यात सनंयासाला महत्त्व होते ही गोष्टदेखील लक्षात ठेवयायासारखी आहे. पण वारकरी 
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संप्रदायातील सतं हे वदेचवरोधी नव्हते. आचण त्यानंी िात वययायातील आिारधमयही कधी अव्हेचरले नाहीत. 
फक्त भक्तीिा मागय नामस्मरणाच्या द्वारा आिाडंाळ सवय समाजाला त्यानंी मोकळा केला आचण सनंयासािा 
आग्रह धरला नाही. 

 
संताचें समाजशास्त्र शंकराचार्ांच्र्ापेक्षा अलधक पुरोगामी  

 
जीवनचवकासाला भौचतक पचरक्स्थतीिी अन कूलता आवशयकता असली तरी अंतःपे्ररणा प्रभावी 

असल्याचशवाय जीवनचवकास चसि होत नाही. पशूतून मानवात झालेला चवकास हा देखील अंतगयत 
िैतनयशक्तीच्या अखंड चक्रयाशीलतेिाि पचरणाम समजला पाचहजे. नवदशयन चनमाण झाल्यानंतर त्याला 
उपय क्त असा नवदेहही तयार होणे शक्य होते. पण दशयनािाि अभाव असेल तर देहािी चनर्षमती अशक्यि 
होईल. चशकारी मानवातून शतेकरी मानवािी चनर्षमती झाली त्यापूवी देखील अशा एका नवदशयनािी 
चनर्षमती झाली असली पाचहजे. शतेकरी अवस्थेतून जेव्हा सनंयासवादी अध्यात्मािी चनर्षमती झाली त्यावळेी 
त्या अध्यात्मदशयनाला नवा समाजदेह चमळवनू देयायािी धडपड चनमाण व्हावी हे अगदी क्रमप्राप्ति होते. 

 
बौिजैनाचं्या यज्ञाचवरोधी सनंयासदशयनाला वैचदकानंी आपल्या परंपरेत सामावनू घेतल्यानंतर त्या 

दशयनाला अन न प असा नवा समाजदेह चनमाण करयायािा प्रयत्न वैचदक परंपरेतील ब्राह्मण कन  शकले 
नाहीत. उलट सामाचजक बंधने त्यानंी पूवीपेक्षाही अचधक कडक केली, पूवी वणानतरािी सरयहा िालू 
असलेली प्रथा बंद कन न जाचतससं्था न ढ केली. प नर्षववाह, चमश्रचववाह अध्यय ठरचवले. सहभोजनादी 
अन्नव्यवहार आचण परदेशगमन यानंा बंदी केली आचण अध्यात्मचवदे्यिा अचधकारही वैचदकांप रता मयाचदत 
केला. वदेािा अचधकार पूवी चनदान तै्रवर्षणकानंा तरी होता. आता क्षचत्रय, वैशय आचण ब्राह्मण चस्त्रया यानंाही 
तो उरला नाही. कारण ते वगय संस्कारभ्रष्ट होत गेले. केवळ श्रोचत्रय ब्राह्मणानंाि ब्रह्मचवदे्यिा अचधकार 
राचहला. आद्य शकंरािायांच्या स मारास जो नववैचदक धमय भारतात चनमाण झाला त्यािे असे भ्रष्ट स्वन प 
झाले होते. 

 
पाश्चात्त्य गं्रथकार याला ब्राह्मचणझम् ्हणतात. त्यात काही िूक आहे असे मला वाटत नाही. आद्य 

शकंरािायांिे अदै्वतािे तत्त्वज्ञाान चकतीही क्राचंतकाराक असले तरी त्यािें समाजशास्त्र संपूणयपणे प्रचतगामी 
होते यात शकंा नाही. कारण ब्रह्म ही औपचनषद वस्तू असल्याम ळे वदेािा अचधकार नसलेल्या कोणाही 
माणसाला त्यािी प्राप्ती होणे शक्य नाही हे त्यािें मत प्रचसिि आहे. व्यवहारात ब्राह्मणालाि सनंयासािा 
अचधकार ्हणजे मोक्षािा अचधकार, अशी शकंरािायांिी भचूमका ठरते. ही भचूमका अवैचदकाचं्या भचूमकेशी 
त लून पाचहली असता संक चित आचण अहंकारी आहे हे कबूल केले पाचहजे. वैचदक समाजशास्त्रािा आचण 
आध्याक्त्मक म क्तीिा शकंरािायांनी जोडून चदलेला हा संबंध नंतरच्या सवय भारतीय संतानंी तोडून टाकला, 
ही गोष्ट भारतीय समाजशास्त्राच्या इचतहासात अत्यंत महत्त्वािी आहे. या सतंानंी म क्तीसाठी वदेाचधकारािी 
आवशयकता ठेवली नाही. नामस्मरणाने चित्तश िी होते व चित्तश िी झाल्याने आत्मज्ञाानािी प्राप्ती होते, 
हीि मोक्षावस्था होय असे संतािें सागंणे आहे. वैचदक कमाच्या जागी नामस्मरणािी स्थापना हा संतािंा 
क्राचंतकारक शोध होय. मात्र तो नाममंत्र म क्त झालेल्या सतंाकंडून घेतला असता साधकाला 
चित्तश िीकारक होतो असे संतानंी ठरचवले. याम ळे वैचदक मागातील ब्राह्मणािे महत्त्व या संतमागात 
ग न ला प्राप्त झाले. तथाचप हा ग न  जाचतदृष्ट््ा पारखावयािा नसून आत्मान भवदृष्ट््ा पारखावयािा 
असल्याम ळे संताचं्या ग रुपूजेत जाचतभावनेला स्थान नाही. या दृष्टीने सतंािंा साधनमागय हा शकंरािायांच्या 
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साधनमागापेक्षा अचधक लोकशाही स्वन पािा ्हणावा लागतो आचण याि अथाने संतािें समाजशास्त्र 
शकंरािायांच्या समाजशास्त्रापेक्षा अचधक प रोगामी ठरते. 

 
चातुवयण्र्ाच्र्ा समाजशास्त्राची मगरलमठी 

 
परंत  हे प रोगाचमत्व अध्यात्ममागाप रतेि मयाचदत झालेले आढळते. इतर सामाचजक बाबतीत ते 

प्रचतगामीि राचहले. यािे कारण या संतानंा सामाचजक क्रातंीिी दृष्टीि नव्हती. ते फक्त अध्यात्मचविाराति 
रंगलेले होते आचण याम ळे िात वययायाच्या भ्रष्ट आपत्तीलाि त्यािंा नकळत पाकठबा चमळाला. या पाकठब्याच्या 
जोरावर सामाचजक चवषमता जीव धन न राचहली आचण मराठ्यािें राज्य चनमाण झाल्याबरोबर िात वययायाच्या 
समाजशास्त्राप्रमाणे ते प्रथम ब्राह्मण-क्षचत्रयाचं्याि गौरवाला कारणीभतू झाले. या गौरवाम ळे त्यािें वियस्व 
वाढले. महाराष्ट्रात चशवाजीनंतर प्रभावी क्षचत्रयवगयही प ढे न आल्याम ळे ती राज्यसत्ता देखील 
महाराष्ट्रातील कतयबगार ब्राह्मणाचं्याि हाती गेली आचण ब्राह्मणािें श्रेष्ठत्व वज्रलेप झाले. सतंानंी केलेली 
पारमार्षथक चविारातील क्रातंी सामाचजक क्रातंीत पचरणत न झाल्याम ळे महाराष्ट्रािा चवकास होऊ शकला 
नाही. 

 
महाराष्ट्रात बौि, जैन, कलगायत, महान भाव इत्यादी अवैचदक पंथानंी िालचवलेला प्रिार यशस्वी 

झाला नाही. यािे कारणही समाजातील प्रम ख घटकावंर िात वययायाच्या समाजशास्त्रािी बौचिक पकड होती 
हेि आहे. वारकरी संतानंी सनंयासमागय सोडला व भक्क्तमागािा प्रिार केला ही गोष्ट खरी, पण 
भक्क्तमागािा प्रिार करताना जाचतबधंनािे पाश तोडयायािी आवशयकता त्यानंा भासली नाही, ही गोष्ट 
अचधक महत्त्वािी आहे. अवैचदकािंा संनयास हा या दृष्टीने अचधक प रोगामी आचण क्राचंतकारक आहे. हे 
क्राचंतकारकत्व वारकरी सतंानंा उमगले नाही. शकंरािायांना ज्याप्रमाणे अदै्वतासाठी सामाचजक नवदेह 
चनमाण करयायािी आवशयकता भासली नाही. त्यािप्रमाणे ज्ञाानेश्वरानंाही भक्क्तस खाच्या आस्वादासाठी 
नवा सामाचजक देह तयार केला पाचहजे यािी जाणीव झाली नाही. ज्ञाानेश्वराचं्या समाजशास्त्रातील हा 
कचे्चपणाि समजला पाचहजे. शकंरािायांिा नवा ब्राह्मणधमय आचण ज्ञाानेश्वराचदकािंा नवा भक्क्तपंथ, हे 
दोनहीही मागय नव्या समाजशास्त्राला जनम देऊ शकले नाहीत. ही गोष्ट मोकळेपणाने कबूल केली पाचहजे. 
वारकरी संप्रदायाबद्दल राजवाड्यानंी जे कठोर उद्गार काढले आहेत ते एका अथाने बरोबर आहेत, असेि 
्हणाव े लागेल. लोकमानय चटळकानंी आपल्या गीतारहस्यात भक्क्तमागी सतंानंा शकंरािायांच्या 
संनयासमागाति गोवले आहे हे देखील सामाचजक कमययोगाच्या दृष्टीने बरोबर आहे असेि चदसून येईल. 
राजवाड्यानंी सतंाचं्या पारमार्षथक कायासबंंधी गौरवािे उद्गार काढलेलेि आहेत. 

 
रामदासाचंा उत्कट चातुवयण्र्ालभमान 

 
महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचवकासात रामदासािें कायय काय? हा एक चववाद्य प्रशन बनून राचहला आहे. 

वारकरी सतंाचं्या आचण रामदासाचं्या चशकवणीत पारमार्षथक दृष्ट््ा चवशषे भेद नाही. जो भेद आहे तो 
सामाचजक दृष्टीत आहे. रामदास हे शकंरािायांनी प रस्काचरलेल्या नवब्राह्मणधमािे महाराष्ट्रातील प्रखर 
प रस्कते होते. वैचदक परंपरेबद्दल त्यािंा आग्रह चवशषे प्रकारिा आहे. िात वययायातील आिारचविारािें 
पालन करयायात ते अत्यंत दक्ष होते. िात वययाययव्यवस्थेमागील समाजदशयन त्यानंी आदशय ्हणून मानय केले 
होते. या आदशािी महाराष्ट्रात प्रस्थापना करणे, हे त्यानंी आपले जीचवतकायय मानले होते. त्यासाठी सवय 
प्रकारिी संघटना करयायािे कायय त्यानंी हाती घेतले आचण प्रथम आदशय ब्राह्मण चनमाण केले पाचहजेत असे 
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त्यानंी ठरचवले. त्यािंा दासबोध यासाठीि चनमाण झाला आहे. त्याचं्या मठातील कडक चशस्त यासाठीि 
योचजलेली होती. अशा आदशय ब्राह्मणानंी आदशय क्षचत्रयाशंी सहकायय कन न महाराष्ट्रात ब डालेला महाराष्ट्र 
धमय प नहा प्रस्थाचपत करावा, हे त्यािें महान् स्वप्न होते. वारकरी संतापेंक्षा रामदासािें हे वैचशष्ट्् स्पष्ट 
चदसणारे आहे. 

 
आणखी एका बाबतीत रामदासािें वगेळेपण स्पष्ट केले पाचहजे. रामदास सतं होते. ्हणजे 

नामस्मरणाने म क्ती चमळते हे तत्त्व मानय करणारे होते हे खेर. पण संत असूनही ते उत्कट िात वययायाचभमानी 
होते, याम ळे त्यानंी ‘ग रु तो सकळासंी ब्राह्मण’ या तत्त्वािा आग्रह धरला होता चशवाय ब्राह्मणाने नीि 
जातीिा ग न  करता कामा नये असा त्यािंा कटाक्ष होता. याम ळे सतंाचं्या पारमार्षथक जीवनातही 
जाचतबधंनानंा जे गौणत्व लाभलेले होते ते रामदासाचं्या पारमार्षथक जीवनातही सापडत नाही. त्यातही 
ब्राह्मणजातीिा गौरव आढळतो. ग णािें ब्रा्हणत्व आचण जातीिे ब्राह्मणत्व यातं रामदासानंी अभेद मानला 
आहे. यािंा सामाचजक पचरणाम प्रचतगामी होणे अपचरहायय आहे व तसा तो महाराष्ट्रात झालेला आहे. 
रामदास ब्राह्मणािें राज्य कन  पहात होते असे ्हणता येणार नाही. वैयक्क्तक स्वाथय रामदासाचं्या 
चशकवण कीत नाही. तथाचप त्यािंा िात वययायाच्या आदशावरील चवश्वास हा चकतीही प्रामाचणक असला तरी 
त्यािे सामाचजक द ष्ट्पचरणाम त्यानंा चदसू शकले नाहीत. याम ळे त्याचं्या आदशय कल्पना त्याचं्या गं्रथात व 
त्याचं्या डोक्याति राचहल्या. व्यावहाचरक दृष्ट््ा त्या कल्पनािंा पचरणाम सामाचजक चवषमता दृढचवयायाति 
झाला असे ्हणाव ेलागेल. वारकरी संतािंा आचण रामदासािंा िात वययायावर सारखाि चवश्वास असल्याम ळे 
तत्त्वतः दोघािें समाजशास्त्र एकि होते. पण सतंाचं्या काळी महाराष्ट्र राजकीय दृष्ट््ा परतंत्र झाला होता 
आचण रामदासाचं्या वळेी महाराष्ट्रािे स्वतंत्र राज्य उदय पावले होते. या फरकाम ळे आचण काही अंशी 
प्रकृचतगत भेदाम ळे सतंाचं्या व रामदासाचं्या उपदेशात वगेवगेळ्या गोष्टींवर कमी अचधक भर चदलेला 
आढळतो. रामदासाचं्या काळी ज्ञाानेश्वर असते तर त्यानंी रामदासापेंक्षा अचधक क्राचंतकारक उपदेश केला 
असता असे मला वाटत नाही. ज्ञाानेश्वर-एकनाथात स प्त असलेले ब्राह्मणगौरव रामदासात प्रकट झाले 
एवढेि.  

 
सामालजक समता हे प्रधान मूलर् 

 
आत्मसाक्षात्कार आचण सामाचजक समता यािंा परस्पर सबंंध काय आहे, हा एक अत्यतं चविारणीय 

प्रशन आहे. आत्मसाक्षात्कारी प रुष करील ती नीती आचण सागेंल तो धमय, अशी एक अध्यात्मवादी 
चविारकािंी दृढ श्रिा आहे. आत्मसाक्षात्कारी लोकाचं्या जीवनािा त लनात्मक अभ्यास केल्यानंतर ही 
श्रिा काल्पचनक आहे असा माझा चनणयय झाला आहे. आत्मसाक्षात्कारी प रुष व्यक्क्तशः चनरहंकारी आचण 
चनमयम झालेले आढळतात यात शकंा नाही. परंत  सामाचजक बाबतीत सवांिे चविार सारखेि असत नाहीत. 
त्या बाबतीत त्यािंी ब िी पूवयसंस्कारान सारि काम करीत राहते अथवा त्यािंी चवचशष्ट प्रकृती 
आत्मसाक्षात्कारानंतरही फारशी बदललेली आढळत नाही आचण ्हणूनि आत्मसाक्षात्कारी मंडळींत 
परस्परचवरोधी समाजशास्त्रािें प रस्कते आढळून येतात. याम ळे आत्मसाक्षात्कार हे जीवनािे एकमेव मूल्य 
मानणे धोक्यािे होईल. आत्मसाक्षात्काराबरोबरि सामाचजक समतेिी तळमळ हे देखील जीवनािे मूल्य 
्हणून स्वतंत्रपणे मानय करयायात आले पाचहजे, असे माझे मत झाले आहे. ही दोनही मूल्ये सारख्याि 
महत्त्वािी मानल्याचशवाय चविारातील गोंधळ नाहीसा होणार नाही. माझे स्वतःिे मत तर असे झाले आहे 
की, सामाचजक चवकासाच्या दृष्टीने समता हे प्रधानमूल्य समता हे प्रधानमूल्य समजले पाचहजे. या मूल्यािी 
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आराधना करीत असताना जेव्हा आत्मसाक्षात्कार होईल त्यावळेी तो व्यक्तीला आचण समाजाला एकाि 
वळेी कृताथय कन  शकेल.  

१९४८ 
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२१ 

समथांचे स्मरि 
 

‘समजिे आलण वतयिे । तेची भाग्र्-पुरुष झािे ॥’ 
 

काल दासनवमीिा उत्सव महाराष्ट्रात साजरा झाला. महाराष्ट्राच्या भाग्य-प रुषाचं्या प्रभावळीत 
समथांिी मूती आपल्या तपस्यातेजाने अखंड तळपत राचहली आहे. शकंरािायय आचण चवद्यारयाय या 
पूवयकालीन ऋषींशी आचण दयानंद आचण चववकेानंद या आध चनक तपस्व्याशंी समथांिे चवलक्षण सा्य आहे. 
तपश्चयेिे तेज, चवदे्यिे वैभव, धमयरक्षणािी कळकळ आचण संघटनेिे कौशल्य या ग णानंी भरतभमूीत त्यानंी 
आपल्या कायािा चवचशष्ट ठसा ठेवनू चदला आहे. समथांच्या चविारसृष्टीत तीन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. 
अदै्वत ज्ञाान, िात वययाययपालन, उपासना-या तीन चसिातंावंर त्यानंी आपल्या संप्रदायािी उभारणी केली. 
ज्ञाान, कमय, भक्ती यािा एकत्र योग त्यानंी आिचरला आचण आग्रहाने त्यािा उपदेश केला. ढोंगी वदेानती, 
आळशी परमाथी आचण करंटे प्रपंिी याच्या स्वन पािे कठोर शब्दानंी आचवष्ट्करण कन न प्रत्ययािे ब्रह्मज्ञाान, 
उपासनेिा गजर, सावधपणािा ससंार यािा सवयत्र प्रसार केला. समथांिे जीवनकायय धमयसंस्थापन हेि 
होते. सवय समाजातील प्रवृत्तीिी प रुषाथांशी जोड घालून देयायािी त्यािंी महत्त्वाकाकं्षा होती. 
शकंरािायांप्रमाणेि ब्राह्मणत्वाच्या रक्षणाने वैचदक धमािे रक्षण होते, असे समथांिे मत होते. त्या काळच्या 
पचरक्स्थतीप्रमाणे समाजात ब्राह्मण आचण क्षचत्रय यानंाि महत्त्व होते. भगवद गीतेच्या काळापासून प याय 
ब्राह्मण आचण भक्त राजषी यानंीि समाजािे धारण-पोषण िालचवले होते. िात वययायािी संस्कृती 
चटकचवयायास याि दोन वणांनी परस्पर सहकाचरतेने आचण धमयवृत्तीने वागयायािी आवशयकता होती. वैशय, 
श द्र, आचण िात वययायाबाहेरिे पापयोनी मानले गेलेले काही वगय याचं्या आचण चस्त्रयाचं्या उन्नतीसाठी भागवत 
धमाने चवशषेत्वाने पे्रमाने, समतेिे चनशाण उभचवले होते आचण त्याचं्या दास्यचवमोिनािी त्वरा िालचवली 
होती. ब्राह्मण आळशी आचण क्षचत्रय लोभी झाला की समाजािा तोल नष्ट होई. तपस्वी पण सेवारत असे 
ब्राह्मण आचण पराक्रमी पण धमयपरायण असे क्षचत्रय उत्पन्न होयायाति त्या संस्कृतीिा उत्कषय होता. ्हणनू 
वदेकाळातील अदै्वत, स्मृचतकाळातील िात वययायय आचण प राणकाळातील उपासना या तीनही साधनािंा 
योग्य समनवय साधून त्या वळेिे समथय प रुष समाजािी स -क्स्थती राखयायािा प्रयत्न करीत. समथांनीही 
याि तत्त्वावर आपला महाराष्ट्र धमय उभारला. समथय आचण चशवाजी याच्या ध्येयदृष्टीत एकत्व असल्याम ळे 
महाराष्ट्र धमय महाराष्ट्रात प्रभावी झाला आचण परिक्रापासून त्यािे रक्षण झाले. महाराष्ट्राच्या इचतहासात 
समथय चशवाजीिी जोडी अभेद्य झाली आहे. 

 
समाजातील सवयसाधारण लोकानंा नेहमीि मागयदशयनािी गरज असते. समाजाला आवशयक वृत्तीिे 

शोधन करयायासाठी केवळ समाजचहताच्याि दृष्टीने या कायाला वाहून घेतलेल्या वगािी आवशयकता 
असते. हा वगय सवय प्रकारच्या भौचतक ज्ञाानात चनष्ट्णात असला पाचहजे आचण त्या ज्ञाानािा उपयोग 
समाजचहतासाठीि करावयािा अशा धमय-प्रचतजे्ञाने तो बि असावयास पाचहजे. समथाच्या महंतािंी व 
त्याच्या मठािी कल्पना अशीि होती. परमाथय चविाराने आपल्या वैयक्क्तक वासनािंा लय केल्यानंतर 
समाजचहतासाठी सम दाय कन न, आपल्या श ि आिरणाने समाजातील अज्ञाजनानंा शाहाणे करीत महंताने 
आपले जीवन घालवाव ेअसा त्यािंा दंडक होता. महाराष्ट्रातील इतर साध संतापेंक्षा समथांिा चवशषे या 
सम दाय-संदेशाति आहे. ब्रह्मज्ञाान आचण उपासना यािा संदेश सवय संतानंी आपल्या आिरणाने जनतेला 
चदला. आपापल्या कमाबद्दल त्यानंी अचभरुिी उत्पन्न केली. तथाचप समाजरक्षणासाठी अखंड शोध करणारे 
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महंत चनमाण कन न त्यािें आश्रम महाराष्ट्रात आचण महाराष्ट्राबाहेर सवयत्र स्थापयायािी समथांिी कल्पना 
चवशषे महत्त्वािी व समाजसघंटनेच्या दृष्टीने अचधक मोलािी होय. या महंतानंी आपल्या तपश्चयेच्या बळावर 
त्यावळेी उनमत्त झालेल्या क्षचत्रयानंाही धमयमागय दाखचवयायािे काम करावयािे. आपल्या श ि आिरणाने 
लोकामंध्ये सदािरणािा उत्साह उत्पन्न करावयािा. आपल्या वैराग्याने लोकातंील लोभवृत्तीला लगाम 
बसेल अशी व्यवस्था राखावयािी. समथांनी या महंतानंा िाचरत्र्य चनग्रह आचण सेवा यािी मोठी कडक 
चशस्त लावनू चदली होती. समथय आचण चशवाजी याचं्यामागून या तत्त्वािा पचरपोष करयायािी शक्ती राष्ट्रात 
उरली नाही आचण याम ळे पाश्चात्त्याचं्या रे्ाखाली कहद स्थानिा ि रा झाला. 

 
आजच्या अन भवाने मागच्या इचतहासाकडे पाहू लागले ्हणजे वाटते की य रोपात उत्पन्न होणाऱ्या 

नव्या संस्कृतीिी कल्पना आमच्या ज्ञाात्यानंा वळेीि झाली असती तर भारतीय समाजाला वगेळेि वळण 
चमळू शकले असते. य रोपात भौचतक शक्ती उत्पन्न होत होती. पण त्यािेआधी तेथे व्यक्क्तस्वातंत्र्य, ब चिवाद 
आचण समता यािा प्रत्यक्ष समाजरिनेत प्रवशे कन न देयायािा जोरािा प्रयत्न िालला होता. या नवीन 
कल्पनानंी पे्रचरत होऊन उत्साहाने य रोपातील लोक सवय जगावर आक्रमण करीत चनघाले आचण 
आंधळेपणाम ळे, भोळेपणाने आमच्या मोठमोठ्या ज्ञाात्याचं्या प्रयत्नातही भयंकर अज्ञाान राहून गेले. आमच्या 
ज्ञाात्याचं्या अज्ञाानािा पचरणाम आज आपण भोगीत आहो. य रोपीय लोक कहद स्थानात घ सत असताही 
आमिे समथय भागवतातील भवूणयनातंि सतं ष्ट होते आचण परमेश्वरािेप ढे सवय लेकरे सारखीि असे ्हणत 
असताही सामाचजक भेदािंा तीव्रतेने प रस्कार करीत होते ही गोष्ट समथांिे सामर्थयय कमी करणारी खरीि. 

 
आज समथांच्या स्मरणकाळी त्यािंा वैराग्यािा, श ितेिा, समाजचहत-कितनािा, सामर्थयािा 

संदेश आपण घेताना तो या ऐचतहाचसक दृष्टीने पारखून श ि कन न, वाढवनू घेतला पाचहजे. नाहीतर 
शब्दाप्रामायायाने वागून समथांच्या उचणवािंाही जर आपण आग्रह धरला तर जीवनाच्या सगं्रामात आपले 
चनशाण अिल राखणे शक्यि होणार नाही. 

 
थोराचं्या चविारातील सत्यािा अंशि सनातन ्हणून स्वीकारावयािा असतो. त्यािें अपूणयत्व 

कालाने चवफल केल्यानंतरि त्यािा आग्रह धन न आपले हसे व त्यािी चवटंबना करयायात औचित्य काय? 
१९३५-४१ 
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२२ 

धमवणवचारांत क्रांतीची घोर्षिा 

 
महाराष्ट्रातीि सुधारक पंलडताचंी कामलगरी 

 
गेल्या मचहनयात नगर येथे स्वामी केवलानंद (नारायणशास्त्री मराठे) याचं्या अध्यक्षतेखाली 

महाराष्ट्रातील तत्त्वचनष्ठ पचरवतयनवादी धमयपचंडतािंी पचरषद झाली. चतने मानय केलेले ठराव प्रचसि झालेि 
आहेत. या पचरषदेने न ढ धमय-चविारात मोठीि क्रातंी होईल असे आपले धोरण ठरचवले आहे. 
धमयचनणययामध्ये केवळ शास्त्रविनासि प्रामायाय असते अशी आज समाजातील प ष्ट्कळ लोकािंी समजूत 
आहे. वदेापासून धमयकसधूपयंत सवयि विने सारखीि प्रमाण मानून आजच्या सामाचजक व्यवहारािें चनयमन 
कराव ेअसे ्हणणारा सनातनी पक्ष आहे. या पक्षाला ज ने गं्रथपंचडत आचण सामानय अज्ञाानी जनता यािंा 
आधार आहे. 

 
सनातनधमय या नावाखाली समाजातील एकूणएक न ढींिे समथयन करयायािी या पक्षािी पिती 

आहे. संस्कार लोपले, वणय नाहीसे झाले, धंदे ब डाले, आिाराला अथय राचहला नाही. तथाचप प्रत्यक्षाकडे 
डोळेझाक कन न ‘धमय’ शब्दािा जप कन न आचण प्रगतीला आचण प्रयत्नाला चवरोध कन न आपण मोठी: 
धमयसेवा करीत आहो असा त्यािंा भ्रम आहे. ऐचहकािी सवय आशा नष्ट झाल्याम ळे यािंा धमय केवळ 
परलोकािा चवषय बनला आहे. व्यवहाराशी फारकत झाल्याम ळे तत्त्वानंा आधार उरलेला नाही. अशा वळेी 
धमािे खरे स्वन प लोकाचं्या प ढे माडंणे हे अवशय झाले आहे. 

 
श्रद्धा आलण लववेक र्ाचंी जरुरी 

 
या सनातनी पक्षाच्या चववकेहीनतेम ळे ब चिमान नवचशचक्षतािंा एक वगय धमािा चतरस्कार करयायास 

प्रवृत्त झाला असून धमयचविारािंा वैरी झाला आहे. धमामध्ये ब िीला वाव नाही तर ब िीमध्ये धमाला वाव 
नाही असा चवरोध चनमाण झाला आहे. ब िी आचण धमय यािंा चवरोध सत्य असेल तर धमय भोळेपणा अथवा 
नाक्स्तकता यापंकैी एकािी चनवड करावी लागणार. पण जीवनाशी या दोहोंिाही मेळ बसत नाही. 
मागंल्याच्या श्रिेचशवाय जीवनात समाधान चमळणार नाही. श्रिेला चववकेाने तपासून घेतल्याचशवय 
जीवनातील जडता नाहीशी होणार नाही. श्रिा आचण चववके याचं्या आधारानेि जीवनािी यात्रा सफल 
होऊ शकेल. 

 
आध्याक्त्मक सत्ये सामाचजक नयायन पाने पचरणत झाल्याचशवाय संसाराला संस्कृतीिे न प लाभत 

नाही. सामाचजक व्यवहार हा तत्त्वापंासून चजतका दूर जाईल, चततकी तत्त्व ेआभासन प होतात. सामाचजक 
व्यवहारािा आध्याक्त्मक अन भवाशी वाढता मेळ घालून देयायािे काम धमयचविारकािें आहे अलीकडे 
चकत्येक शतके सामाचजक व्यवहारािी आपण हेळसाडं होऊ चदली आहे. याम ळे आज व्यवहारािा 
धमयशास्त्राशंी काहीि संबध उरलेला नाही. ब चिवतंानंा ही उणीव चदसून आल्यापासून त्यानंी आपल्या न ढ 
चविाराचवरुि बंड स न  केले. 



 
 अनुक्रमणिका 

आजच्या आकाकं्षा प ऱ्या करयायािे सामर्थयय आजच्या समाज पितीत उरले नाही. याम ळे 
समाजस धारकानंी आपल्या समाजपितीवर िौफेर हिा िालू केला. नवीन धमयगं्रथ चनघाले. अजे्ञायवादी 
चववकेवादािा प रस्कार कन  लागले. आपली ससं्कृती स धारली पाचहजे असे प्रचतपादन िालू झाले. 

 
गीतारहस्र्ाने लदिेिी नवी दृष्टी 

 
गेल्या शतकातील चविारमंथनािा समनवय ्हणनू लोकमानय चटळकानंी गीतारहस्य चनमाण केले. 

गीतारहस्यात सामाचजक उन्नतीला अवशय असणारे तत्त्वज्ञाान माडंयायात आले आहे. म क्तीवरिा एकाचंतक 
भर काढून टाकून म क्तीच्या शजेारी लोकसंग्रहाला जागा कन न देयायात आली आहे. तसेि हे तत्त्वज्ञाान 
आपल्या प्रािीन धमाशी चवरोधी तर नाहीि पण आपल्या सवय चविारपरंपरेिा हाि खरा अथय आहे. असे 
अत्यंत पचरश्रमपूवयक चसि केले आहे. 

 
गीतारहस्याने ज नया समाजाला नवीन प्रशनाकडे पाहयायास उद्य क्त केले. तथाचप सामाचजक 

व्यवहारात स्वतंत्रपणे कसा चविार करावा, याच्या तपचशलािी ििा त्यात घेयायासारखी नव्हती. ते कायय 
नागपूर येथील चवद्यारत्न केशव लक्ष्मण दप्तरी यानंी आपल्या ‘धमयरहस्या’त केले आहे. वदेातं्यािी कोंडी 
फोडून अध्यात्मज्ञाानाला लोकसंग्रहाशी जोडून देयायािे कायय जसे गीतारहस्याने केले त्यािप्रमाणे 
मीमासंकािी कोंडी फोडून धमयचविाराला ऐचहक अभ्य दयाशी जोडून देयायािे कायय धमयरहस्याने केले. 

 
धमयरहस्याच्या प्रचसिीच्या वळेेला त्यातील चसिातंािा उघड प रस्कार करयायास फारसे कोणी 

धजले नाही. म ंबईिे काणे, बदलापूरिे िाफेकर, केसरीकार यानंी त्या गं्रथावर प्रचतकूल मत प्रगट केले, 
तथाचप नारायणशास्त्री मराठे यानंी आपली सहान भतूी दाखचवली आचण नारायणशास्त्रींच्या चशष्ट्यवगातून 
महादेवशास्त्री चदवकेर, लक्ष्मणशात्री जोशी, कोकजेशास्त्री इत्यादी स धारक पंचडत चनमाण झाले. 

 
सनातनी पंलडत जागे झािे! 

 
श िी, अस्पृशयता चनवारण इत्यादी िळवळींना जोर लागल्याम ळे सनातनी मडंळींत ककचित 

हालिाल स न  झाली. सोनगीर येथे क कूरम ंडेकर महाराजाचं्या प्रयत्नाने सनातनी व स धारक पंचडतािंी 
मोठी पचरषद झाली आचण तेव्हापासून या दोन पक्षातंील चविारभेद तीव्र होव ू लागले. अकोला, काशी 
येथील समेलनानंतर पचरवतयनवादी पक्ष स्वतंत्र फ टून चनघाला. याप ढे हे दोनही पक्ष एकत्र येयायािी आशा 
राचहली नाही. ज ना पक्ष आपली जडता सोडयायास तयार नाही. विनप्रामायायाच्या बाहेर जायायािी त्यािी 
ताकद नाही. प्रगतीला या पक्षािा म ळीि उपयोग नाही. 

 
पचरवतयनवादी पक्षाने केवळ गं्रथप्रामायायािा आग्रह सोडून चदला असून समाजाच्या धोरणाला आचण 

उत्कषाला आवशयक असे नवीन आिार समाजाला स िचवयायािी कहमत धरली आहे. मीमासंक पितीिा 
त्याग कन न ऐचतहाचसक पितीिा स्वीकार केला आहे. 

 
मन ष्ट्यमात्राच्या आत्यचंतक कल्याणाच्या दृष्टीने समाजािे सवय व्यवहार िालले पाचहजेत अशी दृष्टी 

स्वीकारली आहे. केवळ न ढीिाि नव्हे तर समाजचहताला बाध आणणाऱ्या कोणत्याही शास्त्रविनािा 
देखील अनादर करावयािा असे आपले धोरण आखले आहे. भावना आचण तकय  या चद्वचवध प्रकारच्या ब िीने 
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समाजधमािा शोध केला पाचहजे. असा आपला चवश्वास प्रकट केला आहे. श ि ब िीने केलेल्या आिाराने 
पारलौचकक चहतही साधले जाते अशी इहपरािी सोय लावली आहे. 

 
या सवय कारणामं ळे धमयचविाराला चजवतंपणा येऊन सामाचजक जडता नाहीशी होईल व सामानय 

जनतेला धमयभावनेच्या द्वारानेि आपला अभ्य दय साधता येईल. 
१९३५-४१ 
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२३ 

संस्कृतीचा अहंकार हा महाराष्राचा शाप! 

 
आता स्वातंत्र्य चमळाले आहे. आपले राजकीय स्वप्न प ष्ट्कळ अंशाने खरे झाले आहे. स्वातंत्र्यानंतर 

करावयािे उरत असेल तर आपल्या सामाचजक जीवनािा चवकास हेि कायय आता होऊ शकेल. 
स्वातंत्र्यानंतर सवय प्रकारच्या जबाबदाऱ्या उिलयायािी पाळी व मोकळीक आता आपणाला लाभली आहे, 
त्यािी वाढती जाणीव आपणास व्हावयास हवी. आज जगात जे घडत आहे त्याला कसे वळण लावाव ेयािे 
स्वातंत्र्य आपणास चमळाले आहे. जग घटचवयायात आपला काही भाग आहे. आता जगाच्या बाबतीत न सती 
तक्रार कन न िालणार नाही. कारण त्यात बदल करयायािी काहीतरी शक्ती आता आपणास लाभली आहे. 

 
आपण स्वतंत्र झालो ही मोठी आंतरराष्ट्रीय घटना आहे. यािी जाणीव चकती जणानंा आहे? जगािे 

बरेवाईट करणारे जे लोक आहेत त्यापंैकी आपण एक झालो आहोत हे आपण लक्षात ठेवले पाचहजे. एकंदर 
मानवािे काय व्हावयािे, यािा चविार अत्यंत आवशयक आहे. तीन गोष्टी आपण पक्क्या लक्षात ठेवल्या 
पाचहजेत. एक ्हणजे आपणाला जगात काहीतरी करावयािे आहे, द सरे ते आपणास स्वतंत्र कहदराष्ट्राच्या 
द्वारा करावयािे आहे आचण चतसरी गोष्ट ही की, या भारताच्या महान राष्ट्रीय क ट ंबातील महाराष्ट्र हा घटक 
आहे. त्याच्यामाफय त आपणास हे सवय कायय करावयािे आहे. 

 
दोन कोटी लोक मराठी बोलणारे व त्याच्या आसपास एक कोटी लोक मराठी समजणारे अशा तीन 

कोटी लोकािंा महाराष्ट्र आहे. स्वतःिे स संघचटत राज्य करणारा समथय प्रातं तो आज ना उद्या होणारि 
आहे. कारण भाषावार प्रातंरिना अपचरहायय आहे. महाराष्ट्रातल्या सवय के्षत्रातं चविार करणारे जे लोक 
आहेत ते महाराष्ट्र बनचवणार आहेत. आपण जसे असू तसा महाराष्ट्र बनेल. ्हणून सवांनी झटझटून चविार 
केला पाचहजे. आपण महाराष्ट्रािे चवद्यापीठ चनमाण केले आहे. आपणास महाराष्ट्र चनमाण कराययािा 
आहे. या दृष्टीने आपण एका महान क्स्थत्यंतरात व क्राचंतसदृश कालात आहोत ्हणून महाराष्ट्र ्हणजे 
काय, त्यािे जीवन काय, कोणत्या पे्ररणाम ळे आजिा महाराष्ट्र बनला आहे, यािे चनचश्चत चनदान केले 
पाचहजे. हे जर आपण केले नाही तर महाराष्ट्रािे, भारतािे व जगािेही न कसान कन . प्रशन मागे गंभीर 
आहे पण गाभंीयय पेलवणार नसेल तर संस्कृती हा शब्द वापरयायास काहीि अथय नाही, ही जाणीव कन न 
देणे ही माझी मनीषा! अथात त्याम ळे काही लोक द खावले जातील, पण सत्य बोलयायासाठी श ि हेतूने जर 
आपण पे्रचरत झालो तर लोक द खावले तर इलाज नाही. अथात माझ्या प्रचतपादनातले सवय चसिातंि सत्य 
आहेत व ते तसे लोकानंी मानावते असा माझा आग्रह नाही, त्याबद्दल द मतही होऊ शकेल. माझेि खरे असे 
‘ि’ घालून कोणीही शहायाया माणसाने बोलू नये. 

 
महाराष्ट्राच्या सासं्कृचतक चवकासाच्या दृष्टीने काही गोष्टी ख ल्या बोलल्या पाचहजेत. महाराष्ट्रािी 

्हणून काही संस्कृती आहे का? असे एकाने मला चविारले व मला धक्का बसला. पण चविारवतानंा या 
प्रशनािे उत्तर देता येईल असे मला वाटत नाही. सारा महाराष्ट्र एक, ही कल्पना पूवी तरी अक्स्तत्वात होती 
का? आचण आता तरी ती आहे काय? द सऱ्याशी भाडंणासाठी आपण एकत्र आलो, येतो आचण येऊ शकू, 
पण ही एकता अभावन पािी आहे. काही भावन प चवधायक असे स्वन प या प्रासचंगक एकतेच्या मागे आहे 
काय? 
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आपण येथे जमलेले श्रोते महाराष्ट्रािे प्रचतचनधीभतू आहात असे मानयायास हरकत नाही, ्हणूनि 
मनमोकळेपणे आपण चविार केला पाचहजे. मग आपणास असे चदसून येईल की, एकचजनसी, एकरसी अशी 
महाराष्ट्रािी संस्कृती पूवयकाळी कधीही बनली नव्हती व आताही नाही. आपण महाराष्ट्रीय ्हणजे कोण? 
आपली एकता कशात आहे? हा मोठा यक्षप्रशन आहे. आमच्या हृदयात ही भावना कधी जोरात उठली होती 
का, की सारा सारा महाराष्ट्र, हा माझा महाराष्ट्र? अशी जाणीव कधी होती का? इचतहासात तर मला असे 
काही आठवत नाही, या जाचणवनेे आपण भारलेले नव्हतो व आजही ही जाणीव नाही. महाराष्ट्रािी परंपरा 
पाहू लागलो तर महाराष्ट्रातील लोक– महाराष्ट्रातील ब्राह्मण, क्षचत्रय, वैशय व शूद्र हे कोठून आले हाही 
मोठा प्रशन आहे. महाराष्ट्रािी परंपरा मूळच्या रचहवाशाशी–द्राचवडाशी व आयाशी जोडलेली आहे. या 
चमश्रणानेि महाराष्ट्र बनला आहे, हे चमश्रण चविारपूवयक झाले का? काही ध्येय डोळ्यापूढे ठेवनू झाले का? 
यािी समाधानकारक उत्तरे चमळत नाहीत. 

 
एक मात्र खरे की, उत्तर कहद स्थानातील मानवक ट ंब दचक्षणेत आल्यावर त्यािा वारसा इतराप्रमाणे 

महाराष्ट्राला चमळाला. मराठी भाषेच्या दृष्टीने परंपरेिा चविार केला तर ज्ञाानेश्वर, त्याचं्या आधी म क ं दराज 
व त्या दोघाचं्यामध्ये महान भाव पंथािा िक्रधर असा परंपरेिा आरंभ चदसून येतो. िक्रधर ग जराथी असूनही 
तो महाराष्ट्रीय असावा या भावनेने येथे राचहला. त्याच्या आधीिा काही प रावा नाही. त्यािेपूवी काही प्राकृत 
लेख आढळतात. मग त्याच्या पलीकडे अपभं्रश वा प्राकृत भाषा व त्याच्या आधी संस्कृत भाषा असा क्रम 
चदसून येतो. साऱ्या महाराष्ट्रािी किता वाहणारी मने पूवी कधी नव्हती. साऱ्या भारतािी किता वाहणारे मन 
चजथे नव्हते तेथे या अभावािे आश्चयय वाटयायािे कारण नाही. 

 
देशव्यापक, लोक चवख रलेले व संस्कृती ्हणजे चभन्नचभन्न चविारािंी, आिारािंी गोधडी अशा 

क्स्थतीत भारतीय समाज एकचजनसी बनला नाही. पूवीही लोक त टकि राचहले व आजही त टकि राहत 
आहेत. धमयशास्त्राच्या अभ्यासातही हेि चदसून येते. िात वययायय हा ध्येयवादी समाजशास्त्रािा एक प्रयत्न!  

 
हे जे सवय त टक लोक समाजात चवख रलेले आहेत त्यानंा समाजात क ठे ना क ठे तरी बसचवयायािा 

प्रयत्न िात वययायाने केला. परंत  िात वययायािा चवकास करयायािी प्रचक्रया आ्हास कधीि स िली नाही व 
आिचरताही आली नाही. सवय समाजाच्या मंडळींना त्यात एकचत्रत कन न त्याचं्या जीवनािा चवकास होईल 
असे जीवनकें द्र आ्ही चनमाण केले नाही. िात वययायािी पोपटपंिी आपण केली पण अलग राहयायाति भषूण 
मानले. प रुषसूक्तातील समाजन पी चवश्वप रुषािा िात वययायय हा आचवष्ट्कार हे एकतेिे मूलभतू तत्त्व आ्हास 
कधी कळलेि नाही व हे एकसूत्र चनमाणि होऊ शकले नाही. चनरचनराळ्या गं्रथाच्या वािनाने माझा 
भ्रमचनरास झाला. िात वययायािी चजवतं प्रचक्रया केव्हाि ल प्त झाली. दोन अडीि हजार वषांपासून चजवतं 
िात वययायय अक्स्तत्वात नाही. चजवतं कें द्राच्या अभावाम ळे िात वययायािा अधःपात झाला. िात वययायात शूद्राला 
महत्त्व नाही. त्याला भारभतू मानलेले आहे. शूद्रचनशूद्रािंी लोकसंख्या ३/४ पेक्षा जास्त असताना त्या 
समाजािा चविार कधी कोणी केला नाही. ‘पाि संतकवी’ नावािा गं्रथ श्री त ळप ळे यानंी चलचहला आहे. 
त्यात ज्ञाानेश्वरकाळी महाराष्ट्र समृि होता असे त्यानंी ्हटले आहे. त्यावळेी महाराष्ट्र समिृ नव्हता 
इतकेि नव्हे तर ज्ञाानेश्वरीनंतर दोनि वषांनी यादवािें राज्य कोसळून पडले असे इचतहास सागंत असताना 
महाराष्ट्र त्याकाळी समिृ होता हे ्हणणे िूक आहे. 

 
ज्ञाानेश्वराने रामदेवराव यादवास उदे्दशून त्यास सकलकलाचनवासू ्हटले व ‘नयायाने पोखी चक्षतीश  

रामिंद्र’ असा त्यािा गौरव केला पण हे चवधान भावनात्मक व गौरवात्मक आहे. रामदेवरावािे वास्तचवक 
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स्वन प ते नव्हे. महाराष्ट्र जर समृि असता, तो सकल कलािंा आचवष्ट्कार असता, समाजातील व्यापाच्या 
भावनेने रामदेवराव जर प्रजेिे पोषण करीत असता तर दोनि वषांत त्यािे राज्य कोसळून महाराष्ट्रािी 
संस्कृती जमीनदोस्त झाली असती काय? त्यानंतर तीनिारश ेवषपेयंत चशवाजीच्या उदयापयंत महाराष्ट्र 
वर डोके स िा काढू शकला नाही ही गोष्ट काय दशयचवते? चशवाजीच्या उदयापयंत महाराष्ट्रातल्या 
क्षचत्रयानंी कहदू राज्ये ब डचवयायािाि उपद व्याप केला. ज्ञाानेश्वराच्या वळेीही महाराष्ट्रातील क्षचत्रय भ्रष्ट 
क्षचत्रय होते ही कब ली चदलीि पाहीजे. िात वययायातील सवय परंपरा भ्रष्ट झाल्या होत्या. 

 
िात वययायातील चजवतं जागते न प लोपले होते. ब्राह्मणही भ्रष्ट झाले होते. ब्राह्मणानंी चवदे्यिे रक्षण 

केले या ्हणयायात सत्यािा अंश फारि थोडा आहे. कारण चवद्या ्हणजे कोणती चवद्या? चवद्या ब्राह्मणाकडे 
आल्या व आमिे रक्षण कर, असे ब्राह्मणास ्हणाल्या असे वणयन आहे. यात चवद्या यािा यज्ञाचवद्या हाि अथय 
आहे. ब िधमाच्या हल्ल्याम ळे या चवद्या ब्राह्मणाकडे पळाल्या व ब्राह्मणानंी त्या यज्ञाचवदे्यिे रक्षण केले, 
एवढाि त्यािा अथय आहे. महाराष्ट्रीय ब्राह्मणानंी त्यात प ढाकार घेतला. बनारसला व दचक्षणिी काशी 
्हणून गाजलेल्या प्रचतष्ठान के्षत्रात महाराष्ट्रीय ब्राह्मणानंी वदेपारंगतेम ळे लौचकक कमावला, पण ती चवद्याि 
मूळ भ्रष्ट झालेली होती. घोकंपटर ीच्या शास्त्रात महाराष्ट्रीय प ढे गेले एवढाि त्यािा अथय. हेमाचद्र बोपदेव या 
पंचडताच्या संस्कृत शास्त्रातही हीि भ्रष्ट चवद्या चदसून येते. 

 
उत्तर कहद स्थानात म सलमान आधी चकती तरी वष े स्थाईक झाले होते, तीथययाते्रच्या चनचमत्ताने 

दचक्षणेतील लोक उत्तरेकडे जात असत, अरब व ससं्कृत चवदे्यिी घसट िालू होती. पण इतके असताना 
महाष्ट्रातील ब्राह्मण, क्षचत्रयानंा त्यािी काहीि कल्पना आली नाही. महाराष्ट्रातील वैशय तर चबघडत 
िाललेला व खाली िाललेला. ब्राह्मण क्षचत्रय-वैशयािंी ज्ञाानेश्वरकाळी जी अवस्था होती चतच्यात आजपयंत 
सहासातश ेवषांतही फारसा फरक पडलेला चदसत नाही. तीि जडता व अनवस्था आज आहे. 

 
इतक्या वषांत महाराष्ट्रात साध संताचं्या चवभतूी होऊन गेल्या खऱ्या पण समाजािी ही पचरक्स्थती 

कायमि राचहली. ज्ञाानेश्वराच्या गं्रथात आदशय िात वययायािा शाक्ब्दक गौरव आहे, परंत  त्यािे चजवतं प्रचतकबब 
तत्कालीन ब्राह्मण, क्षचत्रय, वैशयात सापडत नाही. या अधःपातातून वर डोके काढयायास तीन िारश ेवष े
लागली. त्यातला संतािंा श ि, साचत्त्वक प्रवाहािा ओघ जर बाजूस काढला तर बाकी तै्रवर्षणक वैयक्क्तक 
स्वाथाच्या नादात अधःपाताच्या मागाने जात होते. समाजाच्या प्रशनािा चविार करणारे कोणीि नव्हते. 

 
ब्राह्मणातही क लकणी, देशपाडें, जोशी असे वतनदार वगय पडले. ज्यावर राज्य करावयािे आहे 

त्या समाजाच्या पोटात चशन न काही लोक हाताशी धरयायािा प्रयत्न ्हणजे वतन. त्याम ळे चवद्या मागे 
पडली व भ्रष्टता वाढली. साध संतानंी माण सकी चशकचवली व देवाच्या दरबारात सवय सारखे, ही समताही 
चशकचवली. हे संतािें कायय मोठे आहे यात शकंा नाही. पण समाजातील समता मात्र साध संतानंी 
प रस्काचरली नाही. 

 
माणूस काही कन  शकेल हा चवश्वास समाजात चनमाण झाला नाही. देवािा अवतार होईल व सवय 

ठीक होईल ही श्रिा व िमत्कारावर चवश्वास याति लोकानंा आशा वाटू लागली. िमत्कार शक्य आहेत 
असे मानले तरी त्यानंी अन्न-वस्त्रािा प्रशन स टला नाही. साध -संताजंवळ देव बोलत होता, िालत होता पण 
समाजाच्या गरजा मात्र भागल्या नाहीत. जसे आ्ही तसे आमिे देव. संतािंी परंपरा चनमाण होऊनही 
ब्राह्मण भ्रष्ट झाला व क लकणी, देशपाडें, जोशीपण आचण घोकंपटर ी या कायात गढून गेला. बह्मज्ञाानाने 
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मन ष्ट्य चनवरै होईल, शातंसमाधानी होईल, मरण आनंदाने कवटाळील पण ब्रह्मज्ञाानाने भाकरी चमळणार 
नाही ्हणून अंधश्रिा नको. संसारािे प्रशन कसे सोडवावते यािे कितनही क णी केले नाही. न सता देवावर 
चवश्वास ठेवनू भागत नाही. कारण आ्हीि देव जनमाला घातले आहेत. बाकीिे क्षचत्रय राज्य ब डचवयायात 
दंग असता चशवाजी जनमास येतो ही केवढी घटना! 

 
चशवाजी स्वतः स्वराज्यचनर्षमती करणारा असताना त्याला क्षचत्रय ठरचवयायासाठी गागाभटर ाला 

आणाव ेलागले. चजवतं क्षचत्रयाला जाचततः क्षचत्रय ठरवाव ेलागले हे भ्रष्ट िात वययायािे मूर्षतमंत उदाहरण 
आहे. चशवाजीने स्वराज्यचनर्षमती केली पण त्याच्या पश्चात् अंधकार माजला, कारण एकादा चजवतं प्रजे्ञािा 
मन ष्ट्य कायय करील पण भमूी तयार नसेल तर प ढे अधंार ठेवलेलाि. चशवाजीजवळ चजवतं प्रज्ञाा होती पण 
ऐचतहाचसक शास्त्रज्ञाान नव्हते. सामाचजक शास्त्राचं्या स्यक जाचणविेा अभाव असला ्हणजे केवळ उपजत 
ब िीवर समाज फार काळ िालू शकत नाही. 

 
ज्ञाानाच्या शास्त्राच्या चजवतं परंपरा राहतात तेथेि समाज चजवतं राहतात. आपणामध्ये परंपरेिा 

अचभमान आहे. परंत  त्या पारखून त्यातील उपय क्त ठरचवयायािी कहमत नाही. त्याम ळे चनजीव परंपरा 
राचहल्या, शास्त्रािा न सता भार राचहला, वैयक्क्तक महत्त्वाकाकें्षच्या दृष्टीने राजकारण िालले. त्यामागे 
काही पे्ररणा, समाजकल्याणािा काही चविार वा त्यािे प्रवतयन नव्हती. ही ब िीि नष्ट झाली होती. 

 
फक्त संतािंी वृत्ती साचत्त्वक होती. बाकी ज नया घोकंपटर ीला मान होता. रामदास समथय खरे! 

व्यवहारिात यय त्याचं्याजवळ होते पण ब्राह्मयायािा अचभमान त्यानंा सोडता आला नाही. म लािे बरे व्हाव े
्हणून आई म लानंा चशव्या देते, तशा त्यानंी ब्राह्मणानंा चशव्या चदल्या आहेत. ब्राह्मणाच्या प नरुज्जीवनािा तो 
एक प्रयत्न होता. ‘आधी केले ! माग साचंगतले’ हा त्यािंा चसिातं लहानशा आध्याक्त्मक के्षत्रात खरा 
असेल. इतर शास्त्रािे सत्य मानयायािी व अन भवयायािी त्यानंा जन र वाटली नाही. ्हणनूि मेन  
पवयताभोवती िंद्र-सूयय चफरतात अशी कल्पना त्यानंी केली. हा मेन  पवयत त्यानंी पाचहला तरी होता काय? 
रामदासािंा सिंार दूरवर होता. ते चहमालय यात्रा कन न आले पण मेन  पवयत पाहून आले असते तर 
महाराष्ट्रातील सत्य जागे झाले असते. समाजशास्त्रात भौचतकशास्त्रािे अज्ञाान परवडत नाही. 

 
चशवाजीच्या मृत्यूनंतर एक महान घटना महाराष्ट्रात घडली. चतिे द ष्ट्पचरणाम अजून आपण भोगीत 

आहो. चशवाजीनंतर महाराष्ट्रािे साम्राज्य कहद स्थानभर पसरले. चशवाजीनंतर राज्य िालचवले व वाढचवले 
ब्राह्मणानंी-पेशव्यानंी! त्याच्या द ष्ट्पचरणामािे ठसे अजून आपल्या ब चिमान लोकावंर उमटलेले आहेत. दपय 
व इतराबंद्दल त च्छता हे त्यािेि पचरणाम आहेत. आ्हाला महाराष्ट्रािा भयकंर अचभमान आहे, पण हा 
द रचभमान आहे. कारण मागे वळून पाहून गतकालच्या साम्राज्याच्या आठवणीवर तो आधारलेला आहे. 
महाराष्ट्रािे घोडे अटकेपार गेले, आमच्या भाऊसाहेबानंी चदिीिे तक्त फोडले या उद गारानंी आमच्या 
हृदयात आनंदाच्या उमी उसळू लागतात. लहानपणी मी एक लेख वािला. ‘ज्या चदवशी गीतारहस्यािा 
घोष इस्तंबूलच्या मचशदीत व सेंटपॉलच्या िियमध्ये होईल त्या चदवशी महाराष्ट्र कृतकृत्य होईल,’ अशा 
आशयािे वाक्य त्यात होते. ते वािून मी आनंदून गेलो व वाटले, काय लेखक फडा आहे. पण आज मला 
वाटते की ही भावनाि चकती मूखयपणािी आहे. पण महाराष्ट्रािा खोटा अचभमान आमच्या अंगात चभनला 
आहे. अचभमानासाठी मन ष्ट्य वाटेल तोही त्याग करील. महाराष्ट्राला इचतहास आहे. इतर प्रातंानंा नाही 
हाि तो अहंकार! आमच्या महाराष्ट्राने राज्य चमळचवले– आचण घालचवलेस िा! स्वातंत्र्यानंतर एक 
महाप रुष ्हणाले, सारा कहद स्थान आता महाराष्ट्राच्या तलवारीकडे पहात आहे. या अहंकाराति 
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महाराष्ट्रािा नाश आहे. २०-२१ साली िळवळ झाली तेव्हा मला वाटले, ही चजवतं िळवळ आहे व मी त्यात 
सामील झालो. पण अनेकानंा वाटले, ही ग जरार्थयाने केलेली, त्याने काय होणार? महाराष्ट्रानेि राज्य 
चमळचवले व तोि चमळवील. या महाराष्ट्राच्या अहंकारात पे्ररणा नव्हती, िैतनय नव्हते तरी या चविारािी 
जाती अजून महाराष्ट्रात प्रधान आहे. जोपयंत हे प्राधानय राहील तोपयंत महाराष्ट्रािी उन्नती होणार नाही. 

 
इतर प्रातं म सलमानाप ढे वाकले आचण महाराष्ट्र वाकला नाही या ्हणयायात काही अथय नाही. 

महाराष्ट्र म सलमानाप ढे अनेकदा वाकला. महाराष्ट्रातले गड, गावािंी नाव े काय दाखचवतात? पण 
महाराष्ट्र वाकला तरी प नहा उठला की नाही? या अहंकारातही सत्यािा भाग थोडा आहे. कारण 
महाराष्ट्रािी पचरक्स्थती वगेळी आहे. महाराष्ट्र डोंगराळ आहे. दचरद्री आहे व दचक्षणेकडे आहे. या चतनही 
गोष्टी आपण लक्षात घेतल्या पाचहजेत. आपण उत्तर कहद स्थानात असतो तर आपले डोके वर चनघाले नसते. 
उत्तर कहद स्थानातील प्रदेश सपाट व संपन्न ्हणून त्यावर परकीय स्वाऱ्यािंा सारखा ओघ येई. आयांनीही 
तेि केले. वदेकाली पंजाबात गीता उपचनषदकाली गंगायम नेपयंत व ब िकाली मगधापयंत त्यािंा सारखा 
चवस्तार िालूि होता. म सलमानाचं्या आधी शक-हूण वगैरे अनेक स्वाऱ्या झाल्या पण त्यानंा चमसळून 
पिवनू घेयायािी शक्ती आपल्यात होती. म सलमानाचं्या वळेी ही शक्ती ल प्त झाली होती. ‘राम रहीम एक 
है’ हे आ्ही पिव ू शकलो नाही. उ. कहद स्थानातील इचतहास पाहून महाराष्ट्राला अहंकार बाळगयायािे 
काही चवशषे कारण नाही. रजप तापेक्षा महाराष्ट्रािी ब िी िलाख! रजपूत समारोसमोर लढले तर 
महाराष्ट्रीय गचनमी काव्याने लढले. पण याति महाराष्ट्रािा अधःपात आहे. रजप तानंीही म सलमानंाशी 
लढा चदलेला आहे. रजप तानंी म सलमानाशी लग्न केले त्यात केवळ लािरी होती असे मी मानीत नाही. 
म सलमान राज्यकते ्हणजे क्षचत्रय झाले व त्यानंीही रजप ताना बरोबरीिा मान देऊन जावई बनचवले यात 
जेत्यािंी ज लमी वृत्ती नाही. ही क्षचत्रयािें चमश्रण करयायािी वृत्ती राचहली असती तर कहद स्थानिा इचतहास 
चनराळा झाला असता. अहंकाराबरोबर िात वययायािे शास्त्र असेत तर पेशव्यानंी कशदे–होळकराशंी लग्ने 
करावयास हवी होती. पण ब्राह्मण पेशव े राज्यकते या नात्याने क्षचत्रय झाल्यावरही त्यािंा ब्राह्मयायािा 
अहंकार कायमि राचहला. ग णावन न वणय ही चजवतं प्रचक्रयाि नष्ट झालेली होती. ख द्द ज्ञाानेश्वरानंीही ही 
प्रचक्रया चजवतं करयायािा यत्न केला नाही. पठैणच्या ब्राह्मणानंा उदे्दशून ज्ञाानेश्वर लीनतेने ्हणाले की, 
त ्ही जो चनणयय द्याल तो मी चशरसावदं्य मानीन. यात ज्ञाानेश्वरािें सौजनय असेल, त्यांिी अदै्वतािी, समतेिी 
दृष्टी असेल पण सामाचजकदृष्ट््ा ती िूकि होय. कारण ज्ञाानेश्वर आचण त्यािंी भावडें ही धमयज संतती 
होती. हे स्पष्ट असता ज्ञाानेश्वरानंी त्या ब्राह्मणानंा तसे स्पष्ट बजावावयास हव े होते आचण त ्हीि 
ब्राह्मयायाब्राह्मयायाला लायक नाही असे खडसावयास हव े होते. ग णावन न ब्राह्मण हा चनधार त्यावळेी 
ज्ञाानेश्वरानंी दाखचवला असता तर महाराष्ट्रािा इतीहास चनराळा झाला असता. 

 
रामदासानंा स िा चशवाजीने स्वराज्य स्थापले त्यािा गौरव वाटत असताही चशवाजी क्षचत्रय होता हे 

छातीठोकपणे सागंयायािे धैयय झाले नाही. अध्यात्मज्ञाानाने समाजािे प्रशन स टत नाहीत हेि खरे! 
महाराष्ट्रीयानंी मोगल साम्राज्यावर हिा केला पण तेव्हा ते चखळचखळेि झाले होते. पण ्हणून आधी अनेक 
वष े लढणाऱ्या रजपूत-शीखापेंक्षा आ्ही श्रेष्ठ हा अहंकार बरोबर नाही. उत्तरप्रातंीयािा चतटकारा हा 
महाराष्ट्रािा अधःपात! याला कारण आमिी साम्राज्यवादी वृत्ती! चशवाजी शाईस्तेखानािी बोटे तोडली पण 
त्या शाईस्तेखानाला संस्कृत चवदे्यिी गोडी होती हे चकती जणानंा माहीत आहे? अफज ल्याच्या वधाच्या 
पोवाड्यात आ्हास गोडी वाटते, जावळीच्या िदं्ररावाच्या वधात आ्हास काही चवशषे वाटत नाही हीि 
आमिी चवकृती. 



 
 अनुक्रमणिका 

लोकमानयापंयंत लोकोत्तर नेता महाराष्ट्राला लाभला नाही. लो. चटळकानंी साऱ्या भारतािा प्रशन 
हाती घेतला याति त्यािें थोरपण आहे. चटळकािें प ढारीपण भारतात यशस्वी ठरले पण महाराष्ट्रात अपेशी 
ठरले; कारण भारतािे प्रशन त्यानंी हाताळले पण महाराष्ट्रािे प्रशन हाताळले नाहीत. यात त्यािें अपयश 
आहे. महाराष्ट्रीय संस्कृतीच्या ग णदोषािंी मूती ्हणजे लोकमानय! लोकमानयानंतर महाराष्ट्रात प ढारी 
चनमाण झाला नाही यािे कारण त्या परंपरेत आता प ढारी चनमाण होणेि शक्य नाही. कारण ब िी व हृदय 
यानंी भरलेला व समाजाच्या जीवनािा चवकास करणारा महाप रुषि आता महाराष्ट्रािा प ढारी होईल. 

 
शकंरािायांिी ब िी व ब िािे हृदय यािंा समनवय असलेला अवतार मला हवा असे चववकेानंद 

्हणत. लोकमानयामंध्ये भारतािे प्रशन हाताळयायािी शक्ती होती, ती शक्ती प ढे कोणात नसल्याम ळे 
महाराष्ट्रातील ब चिमत्ता भ्रष्ट झाली. महाराष्ट्रािा प्रशन ्हणजे ससं्कृतीच्या अहंकारािा प्रशन. यािे कारण 
आ्ही परवा परवापयंत राज्य करीत होतो व तेही ब्राह्मण ्हणनू. इतर प्रातंातं ब्राह्मणानंा मान नाही. 
महाराष्ट्रात ब्राह्मणािें प्राबल्य आहे इतकेि नव्हे तर इतर जातींिा ब्राह्मण बनयायािा अटर ाहास िालू आहे. 
महाराष्ट्र हा ब्राह्मणी वियस्वािा प्रातं आहे. ब्राह्मणाजवळ ब चिमत्ता आहे. येथे खायायास कमी ्हणनू 
ब चिमते्तिी जास्त जन र. गचनमी काव्यात ह शारी असेल, आत्मरक्षण असेल पण दौबयल्य व असत्यही आहे. 

 
गाधंीवधानंतर एका संघीयाने चलचहले की, य चधचष्ठरापेक्षा अज यन श्रेष्ठ कारण त्याने ग न वर 

शस्त्रसधंान केले. गीतेच्या कमययोगािाही असत्य कहसेसाठी आधार घेयायात येतो. पण हा अश्वत्था्यािी 
संस्कृती कृष्ट्णाच्या नावाने गळ्यात बाधंयायािा यत्न आहे. 

 
रामदासािंी िाचरत्र्यश िी, भावश िी, देवाच्या सख्यत्वासाठी पडाव्या चजवलगाशी त टी ही हृदयािी 

ग णसंपदा आ्ही चवसरलो. मात्र शठाशी असाव ेशठ एवढेि आ्ही चशकलो. महाराष्ट्रात गाधंींिा पंिवीस 
वष े उपहास व चवरोध िालू राचहला. बचनया राज्य कसा चमळवील, सद ग णाने राज्य कसे चमळेल असे 
्हणत, आ्ही असत्यालाि मूल्य मानू लागलो व नष्टतेिा संप्रदाय महाराष्ट्रात चनमाण झाला. क्स्थतप्रज्ञा तो 
की, जो वाटेल तेवढा हलकटपणा हसतम खाने करतो असा गीतारहस्यािा अथय होऊ लागला. 

 
याप्रसगंी मला एका कहद सघंटनेत महशूर गणलेल्या एका महाराजािी आठवण होते. अचप िेत् 

स दूरािारो भजते माननयभाक । या गीताविनावर भाष्ट्य करताना हे महाशय ्हणाले : द रािार दोन प्रकारिे 
असतात, एक स द रािार ्हणजे िागंला द रािार व क द रािार ्हणजे वाईट द रािार! म सलमान स्त्रीशी 
व्यचभिार करणे हा स द रािार आचण कहदू स्त्रीशी व्यचभिार करणे हा क द रािार. परके्षत्र काबीज करणे हा 
स द रािार. वस्त तः स द रािार यात फरक ‘स ’ शब्दािा अथय अत्यतं असा आहे हे सागंयायािी जन र नाही. 
पण हलकटपणा ्हणजेि संस्कृती असा चसिातं या महाशयाने प्रचतपाचदला. या परंपरेने महाराष्ट्रािे 
कल्याण होणार नाही. 

 
ब्राह्मण, मराठे, महार यािें एकीकरण कसे कराव ेहा महाराष्ट्रािा प्रशन आहे. हे एकीकरण सेवनेे व 

सत्यानेि होईल. भारतासाठी महाराष्ट्र झटेल तर त्यािे वैभव वाढेल. भारतावर सवयस्व गाजचवणाऱ्या 
भावनेने महाराष्ट्रािा अधःपात होईल. समाजािे प ढारीपण न सत्या शास्त्राने होत नाही, त्यासाठी सवय 
समाजािे आकलन झाले पाचहजे व समाजाच्या हृदयाशी आपले हृदय चभडले पाचहज. भारतीय 
कल्याणाच्या महान् प्रयत्नाच्या प्रवाहात आपण आपला ओघ चमळचवला पाचहजे. 
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आता मराठी भाषेिा प्रशन घेऊ. मराठी भाषा कोणािी? ती अश ि होत िालली ्हणजे काय? 
साधं संतानंी संस्कृतिे भाडंार साध्या सोप्या प्राकृतात आणले. मग पंचडत चनघाले. पचंडत चनघाला की, तो 
लोकापंासून दूर होतो व मराठी संस्कृत होते. पण ससं्कृत भाषा ्हणजे समाजापासून दूर. ही भाषा 
बोलणाराकडे आता राज्य जाणार नाही. कारण आता प्रौढ मताचधकार आहे. शूद्राचतशूद्रानंी मानले तरि 
त मिे प ढारीपण. अज्ञाानी लोकावंर ज्ञाानी लोकानंी सत्ता लादणे हीही चडक्टेटरचशपि आहे. असा प्रयत्न 
महाराष्ट्रातील ब चिमान वगाने केला तर त्यास प ढारीपण चमळणार नाही व महाराष्ट्रािी उन्नती होणार 
नाही. समाजाच्या कल्याणासाठी सवय ज्ञाानी लोकानंी सेवा करावी. आपले प ढारीपण लादयायािा प्रयत्न 
त्यानंी केला तर दे्वषभावना वाढेल व महाराष्ट्र चपित राहील. मोठेपणाच्या कल्पना सोडल्या तरि 
महाराष्ट्रािा चवकास होईल. महाराष्ट्रािा ससं्कृतीिा संकोि होत िालला आहे. हा संकोि फोडून 
महाराष्ट्र चवकासाच्या मागाला येणार की नाही आचण महाराष्ट्राच्या, भारताच्या व तद द्वारा जगाच्या 
कल्याणासाठी तो झटणार की नाही, यावरि महाराष्ट्रािे भचवतव्य अवलंबनू आहे. 

१९४८ 
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१४ 

आजचा महाराष्र – धमव 

 
पणहिे हणरकथाणनरुपि। दुसरे ते राजकारि॥ 
णतसरे ते सावधपि। सववणवर्षयी ॥ 

—श्रीसमर्थ— 

रामदासाचं्र्ा संघटनेचे स्वरूप 
 
महाराष्ट्र-धमािे प्रवक्ते श्रीसमथय रामदासस्वामी यानंी आपल्या दासबोध गं्रथात महाराष्ट्र धमािी 

तीन तत्त्व ेसाचंगतली आहेत. ईश्वरोपासना, स्वराज्यसाधना आचण जीवनाच्या सवय के्षत्रात अखंड सावधानता 
ही ती तीन तत्त्व े होत. या तीन तत्त्वािंा महाराष्ट्र-धमय बनतो. या महाराष्ट्र-धमािे सतराव्या शतकात 
महाराष्ट्रातील लोकानंी चनष्ठापूवयक आिरण केल्याम ळे महाराष्ट्रािे त्या वळेी आनंदभवून बनून गेले. 
महाराष्ट्र-धमय हा केवळ व्यक्तीच्या अभ्य दयािा अथवा आध्याक्त्मक मोक्षािा मागय नव्हे. समाजातील प्रत्येक 
व्यक्तीिा अभ्य दय साधून सामाचजक चनःश्रेयस चनमयण करयायािे ते अन भवचसि शास्त्र आहे. महाराष्ट्र-धमय 
महाराष्ट्राप रता मयाचदत नाही. तो सवय मानवजातीला उपयोगी पडणारा चवश्वधमय आहे. सवय कहद स्थानात 
परकीयाचं्या आक्रमणाखाली कहदू समाज चिरडून गेला असता महाराष्ट्रातील कत्या प रुषानंी आपल्या 
श्रिेच्या आचण त्यागाच्या जोरावर तत्कालीन समाजािी प नघयटना घडवनू आचणली. इतर प्रातंातं 
अभ्य त्थानािी आशा नष्ट झाली असता त्या काळी महाराष्ट्रीय लोकातं आशावाद जागतृ होता–त्याम ळे 
महाराष्ट्राला जागृत करयायासाठी महाराष्ट्र-धमय अशी शब्दयोजना झाली. ‘मराठा चतत का मेळवनू महाराष्ट्र 
धमय वाढचवयाया’िा उपदेश करयायात समथांिा इतरावंर आक्रमण करयायािा हेतू नव्हता. समाजाच्या 
चवकासाला आवशयक अशा सवय संस्थािें संघटन कन न सवयत्र रामराज्य प्रस्थाचपत व्हाव े एवढीि त्यािंी 
मनीषा होती. पाप्यािंा लोप झाल्यानंतर स्नानसंध्या करयायासाठी ‘उदंड पाणी’ उराव े इतकीि त्यािंी 
वैयक्क्तक अपेक्षा होती. महाराष्ट्र-धमय ्हणजे सवांगपचरपूणय कहदूधमय होय. 

 
लहदूची वणयव्र्वस्र्ा 

 
कहद धमातील चविारकानंी समाजधारणेला आवशयक असलेल्या सवय ससं्थािंा चविार केलेला आहे. 

अध्यात्म हेि कहदू धमािे सवयस्व असल्याने कहदू-धमातील सवय संस्थािंी उभारणी आध्याक्त्मक भचूमकेवर 
करयायात आलेली आहे.समाजधारणेसाठी राजसते्तिी गरज असते हा चविार भारतीयाचं्या अत्यंत प्रािीन 
गं्रथातंही आढळतो. राजसत्ता नसेल अथवा ती समाजधमान साचरणी असणार नाही तर समाजािा अधःपात 
झाल्याखेरीज राहात नाही. हे भारतीय तत्त्ववते्त्याचं्या नेहमी लक्षात असे. 

 
महाभारतात राजसंस्थेिी आवशयकता सवयत्र प्रचतपाचदली आहे. राष्ट्रस्य यत् कृत्यतम राज्ञा 

एवाचभषेिनम्’ (राजाला अचभषेक करणे हेि राष्ट्रािे प्रधान कतयव्य आहे.) ‘राजानम् प्रथम चवदेत ततो भाया 
ततो धनंम्’ (आधी राजा चनमाण करावा नंतर चववाह अथवा संपत्ती-साधन याकडे लक्ष द्याव.े) अशा 
प्रकारिी शकेडो विने आढळतात. राजसंस्था असल्याचशवाय समाजात कोणतीि व्यवस्था नादूं शकत 
नाही. यासाठी समाजातील सवय व्यक्तींनी राजसंस्था चनमाण करयायासाठी प्रथम खटपट केली पाहीजे. 
राजससं्थेसाठी राज्यधारणध रंधर म त्सद्दी आचण समाजकंटाकािंा चनग्रह करयायास समथय असे रक्षकदल 
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यािंी गरज असते. म त्सद्यािे ब चिबल आचण रक्षकािें बाह बल ही एकत्र झाली असता त्यािे सामर्थयय 
चवलक्षण चवशालते आचण लोकसंरक्षणाऐवजी लोकसंहार होतो. यासाठी राजसंस्था ही चनष्ट्काम ब िीच्या 
म चनवयांच्या तपोबलाखाली वाकणारी असली पाचहजे. असा भारतीय शासनशास्त्रातील महत्त्वािा चसिातं 
आहे. 

 
प यायवान् ब्राह्मण आचण भक्त राजषी याचं्या संय क्त नेतृत्वाखाली प्रािीन काळी कहद स्थानातं सवय 

प्रकारिे मानववशं स खासमाधानाने एकत्र नादंत असत. त्या काळी सपंत्तीिे उत्पादन व्यक्क्तगत 
असल्याकारणाने चनरचनराळे धंदे चनरचनराळ्या जातींनी वशंपरंपरागत रीतीने वाटून घेतले होते. समाजात 
स्वाथाम ळे जी चवषमता उत्पन्न होई चतिा प्रचतकार करयायासाठी साध संत समतेच्या िळवळी करीत. या 
साध संताना शासनससं्थेिा पाकठबा चमळे. याम ळे चकत्येक सहस्त्रकेपयंत कहदूिी समाजव्यवस्था स रळीतपणे 
िालली होती. या व्यवस्थेला िात वययायय असे नाव होते. व्यक्क्तगत जीवनासाठी ित र्षवध आश्रमािंी 
धमयकारानंी व्यवस्था लावनू चदली होती. वणयव्यवस्था आचण आश्रमव्यवस्था याचं्या स्यक पालनाने 
व्यक्तीिे सामाचजक आचण वैयक्क्तक जीवन सफळ होत असे.  

 
वणयव्र्वस्र्ा लढिी झािी  

 
कालमानाने या दोनही व्यवस्था चशथील होत गेल्या. समाजात अग्रस्थान भोगणाऱ्या ब्राह्मण–क्षचत्रय 

वगांिी स्वाथय–परायणता वाढून समाज-व्यवस्था भगंून गेली आचण परकीय ल टान  रान्ाचं्या 
हल्ल्याखंाली कहद स्थानातील लोक चिरडून गेले. महाराष्ट्रतही देशपाडें–क लकयायांिी वतने चमळचवयायात 
आचण वणयग रुत्वािा टेंभा चमरवनू सामानय जनतेला त च्छ लेखयायात ब्राह्मणािंा, आचण परकीय सरकारच्या 
सरदारक्या चमळचवयायाच्या व पाशवी बलाच्या जोरावर सामानय जनतेला भरडून काढयायाच्या कामात 
क्षचत्रयािंा काळ जात होता. राजसते्तिा ज लूम आचण द ष्ट्काळादी अस्मानी स लतानी याचं्याखाली बेजार 
झालेल्या भोळ्याभाबड्या लोकानंा स चशचक्षत आचण धैययसंपन्न करयायािे कायय महाराष्ट्रातील संत मंडळी 
तीन-िार शतके करीत होती. या संतानंी समाज-घटनेिे मोठे कायय घडवनू आणले. 

 
संताचंी कामलगरी 

 
सामाचजक उच्चनीि भेदािंी तीव्रता कमी कन न सवय लोकातं बधं भावािी वृत्ती त्यानंी जागृत केली. 

स्वधमािा, स्वसंस्कृतीिा व स्वभाषेिा अचभमान यािें सवंधयन केले. या संत मंडळीतील शवेटिे श्रीसमथय 
रामदासस्वामी यानंी या धमयकायाला समाजाच्या सवांगीण संघटनेिे स्वन प चदले. संताप्रमाणेि 
महाराष्ट्रातील क्षचत्रय वीरातंही स्वराज संस्थापनेिी तळमळ चनमाण झाली होती. अनेक क्स्थत्यतंरातूंन 
श्रीचशवाजीमहाराजाचं्या काळी त्या िळवळीला मोठे स्वन प आले. समथानी भारतीयािंा प्रािीन समाजधमय 
अत्यंत पचरश्रमपूवयक प नरुज्जीवीत करयायासाठी सवयत्र मठस्थापना केली. 

 
स्वराज्य स्थापन करणाऱ्या प रुषािंी महाराष्ट्रातील लोक उत्कंठेने वाट पाहात होते. चशवरायािंा 

उदय झाल्याबरोबर आपले धमयजीवनािे कायय सफल होणार या कल्पनेने ‘महाराष्ट्र धमय राचहला काही 
त ्हाकचरता’ असा समथांनी चशवरायािंा जयजयकार केला. 
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समथांच्या हयातीत महाराष्ट्र राज्य प्रस्थाचपत झाले. याि तत्त्वािा सवय कहद स्थानात चवजय व्हावा 
या हेतूने ‘महाराष्ट्र-राज्य चजकडे चतकडे करयायािी’ शभं ूछत्रपतीला त्यानंी पे्ररणा चदली. हाि महाराष्ट्र-
धमय होय. या महाराष्ट्रधमाम ळे महाराष्ट्राप्रमाणेि सकळ कहद स्थानिे संजीवन व्हावयािे होते. परंत  इतर 
प्रातंातील लोकाचं्या अंगी स्वराज्य स्थापयायास लागणारे एकजूट प ढारीपण चिवटपणा इत्यादी उदात्त ग ण 
नसल्याम ळे महाराष्ट्राबाहेर स्वजनद्रोह, स्वाथयपरायणता, राष्ट्रीय दृष्टीिा अभाव, आचधभौचतक ज्ञाानातील 
मागासलेपणा आचण संय क्त राज्यतंत्र चनमाण करयायाच्या अकलेिा अभाव इत्यादी दोषाम ळे पाश्चात्त्याचं्या 
आक्रमणाला कहद स्थानला बळी पडाव ेलागले. 

 
इलतहासापासून बोध 

 
महाराष्ट्रात गेल्या पन्नास वषांत स चशचक्षतािें ‘महाराष्ट्रधमय’ या कल्पनेकडे लक्ष गेले आहे. आजही 

महाराष्ट्रीय मनाला महाराष्ट्रधमािी मोचहनी वाटते. महाराष्ट्रधमय ही एक अद भ त शक्ती आहे यात शकंा 
नाही. परंत  ती एक ऐचतहाचसक कल्पना आहे. इचतहासापासून बोध घ्यावयािा ्हटला तरी तो केवळ 
सामानय स्वन पाति घेतला पाचहजे. इचतहास हा काळ, स्थळ, व्यक्ती यानंी मयाचदत झालेला असल्याम ळे 
ऐचतहाचसक घटनेिा त्याग कन न त्यातील सनातन तत्त्वािाि स्वीकार केला पाचहजे. ही मयादा न 
ओळखता इचतहासािा उपयोग कन  लागल्यास आपल्या जीवनाला पे्रचरत करयायाऐवजी तो आपला 
जीवनाश करील. महाराष्ट्र धमय या कल्पनेतील ऐचतहाचसक मयादा टाकून आपणाला त्यातील सनातन 
तत्त्व अवशय घेता येईल. 

 
समथांनी ्हटल्याप्रमाणे अध्यात्म, स्वातंत्र्य आचण सावधानता या तीन तत्त्वािंी आजही आपणास 

उपय क्तता आहे. इतकेि काय, पण या तीन तत्त्वािंा सवय जगाला उपयोग आहे. अध्यात्म हे सवय धमािे 
सवयस्व होय. त्याच्या अन भतूीसाठी परोक्ष व अपरोक्ष जीवनािी धडपड िाललेली आहे. या आध्याक्त्मक 
अन भवासाठीि जीवनातील सवय संस्थािंी उभारणी झाली पाचहजे. अध्यात्म ही आतंर अन भवािी आचण बाह् 
सदािारािी गोष्ट आहे. 

 
असत्य, कहसा, परस्वापहार, भोगलोल पता, दै्वत आचण मत्सर यािंा त्यात काही सबंंध नाही. या 

अन भवासाठी समाजातील सवय व्यक्तींना आपल्या चवकासािे नयाय्य मागय उपलब्ध झाले पाचहजेत. 
यासाठीि राजचकया स्वातंत्र आचण आर्षथक समता यािी गरज आहे. याम ळे आपल्या उिारासाठी आपण 
सवांनी महाराष्ट्र-धमािा अवलंब केला पाचहजे. 

 
कहद स्थान चनचद्रत असताना महाराष्ट्र जागृत झाला. त्याने जागतृ होऊन इतरानंा जागृत करयायािा 

शक्यतो प्रयत्न केला, हा इचतहास आपणास भषूणावह आहे. आज चवसाव्या शतकातील पचरक्स्थती अचधक 
भीषण झाली आहे. आपले राजकीय स्वातंत्र्य नष्ट झाले आहे. एवढेि नव्हे तर आपल्याला आर्षथक दास्य 
प्राप्त झाले आहे. मन ष्ट्य ्हणून जगावयािे असेल तर आपणास या आर्षथक आचण राजकीय ग लामचगरीतून 
म क्त झाले पाचहजे. यासाठी आपणास कतृयत्ववान प रुषािें एकीकरण घडवनू आणले पाचहजे. 
महाराष्ट्रधमात ‘मराठा चतत का मेळवावा’ असा उपदेश आहे. लोकचहतब िीने स्वातंत्र्यासाठी अखंड झ जं 
घेणारा तो मराठा. मराठा शब्द जाचतवािक नसून वृचत्तवािक आहे. स्वातंत्र्याच्या वृत्तीने भारला गेलेला 
प्रत्येक वीर मराठाि समजला पाचहजे. 
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आजिा प्रशन केवळ कहदंूच्या रक्षणािा नाही. कहद स्थानातील सवय कहदी प्रजेच्या रक्षणािा प्रशन 
आहे. याम ळे आजच्या महाराष्ट्रधमात म सलमानािंा दे्वष अथवा प्रचतकार येऊ शकत नाही. कहदी प्रजेच्या 
स्वातंत्र्यािे रक्षण झाल्यानंतरि कहद स्थानातील सवय धमांिे रक्षण होणार आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या आधी 
धमयरक्षणाच्या गोष्टी व्यथय आहेत. व्रते, उद्यापने, पूजाअिा, नामस्मरण असल्या चकरकोळ वैयक्क्तक धमाने 
आपला मोक्ष समीप येणार नाही. त्यासाठी सम दाय सघंटना कन न सामाचजक जीवनािी प नघयटना केली 
पाचहजे. 

 
यासाठी स्वातंत्र्याच्या चनशाणाखाली सवांनी गोळा झाले पाचहजे. हे स्वातंत्र्य साध संतांनी प्रकट 

केलेल्या अध्यात्मबळावरि चमळचवले पाचहजे अशी आजच्या जगािी पचरक्स्थती झाली आहे. चवज्ञाानाच्या 
सामर्थयावर कहस्त्र शक्ती इतकी पोसली आहे, म त्सद्दी आचण शास्त्री हे शस्त्रबलाने इतके ध ंद झाले आहेत की, 
सामानय जनतेने या शस्त्रबलािा पचरणामकारक चनषेध केल्याचशवाय चतला स खासमाधानाने जगता येणार 
नाही. मन ष्ट्याच्या अंतःकरणात वसत असलेल्या परमेश्वरी पे्ररणानंा जागतृ कन न सृष्टीतील हा सैतानी खेळ 
थाबंचवला पाचहजे. या महान धमयकायाला ब चिमते्तिी, श्रिेिी, त्यागािी आचण पे्रमािी जन री आहे. 
आजच्या महाराष्ट्र-धमािे हेि स्वन प असले पाचहजे. 

 
महाराष्ट्र-धमाचरणाने परंपरा राहीि 

 
महाराष्ट्र धमय यािा आणखी एक अथय होतो. राष्ट्रधमाहून मोठा तो महाराष्ट्रधमय. राष्ट्रधमाच्या 

नावाखाली पाश्चात्यानंी जगािी नासाडी िालचवली आहे. कहद स्थानाने स्वतंत्र होताना असल्या संक चित 
राष्ट्रधमािा स्वीकार करता कामा नये. य रोपातील राष्ट्रधमाला जमयन, इटली, इत्यादी देशातूंन जे आस री 
स्वन प आले आहे त्यािा तर आपण तीव्रतर चधक्कार केला पाचहजे. राष्ट्र ्हणजे केवळ श्रीमंत, ब चिवतं, 
सामर्थययवतं लोकािंी चमरास नव्हे. राष्ट्रतील गोरगरीब जनता स चशचक्षत, संपन्न आचण स खी होईल तोि खरा 
राष्ट्रधमय. 

 
महाराष्ट्र-धमात ब चिमान लोकानंी चनब यिानंा ज्ञाानदान केले पाचहजे. श्रीमतंानंी आपली संपत्ती 

गचरबाचं्या चवकासाकडे विेली पाचहजे. समथांनी आपले सामर्थयय द बयळाचं्या रक्षणासाठी उपयोगात आणले 
पाचहजे. अशा महाराष्ट्र-धमािे उपासक महाराष्ट्रातं चनमाण होतील तर आपली परंपरा आपण राखली असे 
होईल. या महाराष्ट्र-धमािी दीक्षा महाराष्ट्रीयानंी कहद स्थानातील लोकानंा देयायािी उमेद बाळगली 
पाचहजे. चनदान कहद स्थानाने स्वीकारलेल्या राष्ट्रधमापेक्षा महाराष्ट्रािे स्वन प सकं चित असता कामा नये. 

१९३६ 
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२५ 

नव्या महाराष्राची जीवनणनष्ठा 

 
नव्र्ा रु्गाची नान्द्दी 

 
कहदी संघराज्याच्या प्रस्थापनेम ळे भारतातील एका य गािा अस्त झाला असून नव्या य गाला 

स रुवात झाली आहे. या नव्या य गात महाराष्ट्राला देखील नव ेन प प्राप्त होणार आहे. महाराष्ट्रािेही ज ने 
य ग पूणयपणे नाहीसे झाले आहे. महाराष्ट्राच्या नव्या य गाला आता स रुवात होत आहे. या नव्या महाराष्ट्रािी 
जीवनचनष्ठा कोणत्या स्वन पािी राहील या प्रशनािा थोडा चविार येथे करावयािा आहे. 

 
द सऱ्या महाय िानंतर एकंदर जागचतक पचरक्स्थतीति क्राचंतकारक बदल स न  झाले आहेत. 

आचशयातील राष्ट्रािंा आता उदयकाळ आला असून जगािी घडी बसचवयायाच्या कामी आचशयातील राष्ट्रािें 
हातून मोठी कामचगरी अपेचक्षली जात आहे. साम्राज्यवाद आचण भाडंवलशाही यािें य ग संपले आहे. 
लोकशाही स्वातंत्र्य आचण समाजवादी आर्षथक जीवन यािें मीलन होयायािी अपचरहाययता जाणव ूलागली 
आहे. जगाला जगावयािे असेल तर आध चनक चवज्ञाानाच्या साहाय्याने लोकशाही समाजवादािी चनर्षमती 
करयायािे प्रयत्न जगभर चनधाराने आचण त्वरेने झाले पाचहजेत. नवीन चनमाण झालेल्या चहनदी संघराज्याला 
नव्या य गातील आपली कामचगरी यशस्वी करावयािी असेल तर त्यालाही लोकशाही समाजवादाच्या 
मागानेि प्रगती करीत राचहले पाचहजे. महाराष्ट्र हा आजच्या ककवा उद्याच्या अवस्थेतही कहदी 
संघराज्यािाि एक घटक ्हणून नादंणार आहे. महाराष्ट्र हे काही सावयभौम राष्ट्र होणार नाही. होणे इष्ट 
नाही. महाराष्ट्राच्या कल्याणाच्या दृष्टीनेि हे ्हणणे आहे. कहदी संघराज्याला समाजवादी लोकशाहीिा 
आकार देयायासाठी महाराष्ट्र काय कन  शकेल यािाि चविार महाराष्ट्रातील चविारवतंानंी आता केला 
पाचहजे. महाराष्ट्रािे चकत्येक शतके िालू असलेले सासं्कृचतक य ग आता समाप्त झाले आहे, यािी जाणीव 
महाराष्ट्रातील चविारवंतानंी स्वतःला कन न द्यावयािी आहे. नंतर हीि जाणीव महाराष्ट्रातील सवयसामानय 
जनतेपयंत पोहोिवायिी आहे. महाराष्ट्रीय संस्कृतीिे नव ेय ग स न  झाले आहे व त्या य गािे स्वन प जाणनू 
घेयायािे कायय हेि आजच्या महाराष्ट्रािे म ख्य जीवनकायय झाले पाचहजे. 

 
जालतसंस्रे्चे उच्चाटन 

 
न कत्याि संपलेल्या महाराष्ट्रातील सासं्कृचतक य गातील ठळक ख णा कोणत्या? बौि, जैन, 

कलगायत, महान भाव इत्याचद अवैचदक पंथानंी महाराष्ट्रात वेळोवळेी बह त प्रिार केला असला तरी 
सामग्र्याने पहाता महाराष्ट्रीय मनावर वैचदक िात वययायय पितीिाि पचरणाम दृढ झालेला आढळतो. या 
िात वययायय पितीिे आदशय स्वन प मोहक रीतीने वणयन केले गेले असले तरी चतिे व्यावहाचरक स्वन प 
चवषमतेवर आधारलेले होते. ही गोष्ट कोणालाही नाकारता येणार नाही. ऐचतहाचसकदृष्ट््ा तै्रवर्षणक 
आयांनी शूद्राचतशदू्रावंर सवय प्रकारिी ग लामचगरी लादलेली आढळते. याम ळे िात वययायय ्हणजे आयांिी 
प्रभ त्व मानय करणारी समाजपिती होय. यातही वणय हे जनमावर ठन  लागल्याम ळे चवषमता अचधकि 
आके्षपाहय झाली होती. िात वययायातही ब्राह्मण, क्षचत्रय या दोन वगांच्या हातीि समाजािे सवयप्रकारिे 
प ढारीपण साठवले जात असे. महाराष्ट्रात तर वैशयवगय कधीि समथय झालेला आढळत नाही. मूळच्या 
महाराष्ट्रीय वैशयािंा महाराष्ट्राच्या आर्षथक व्यवहारात पाडाव कन न महाराष्ट्रीयेतर वैशयि प ढे आले आचण 
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महाराष्ट्रीय क्षचत्रयही आपले पूवीिे श्रेष्ठस्थान फारसे चटकव ू शकले नाहीत. याम ळे महाराष्ट्रात एक्ा 
ब्राह्मण वगालाि सवयतोम खी प्रभ ता प्राप्त झालेली आढळते. 

 
जनमजात वणय-कल्पनेने महाराष्ट्र समाज ब चिहीन, पौरुषहीन आचण संपचत्तहीन झालेला 

आढळतो. अशा समाजात परस्पराचंवषयी अचवश्वास, मत्सर, दे्वष, इत्यादी हीन वृत्तींिे साम्राज्य माजले तर 
त्यात आश्चयय नाही. ज्या समाजात प्रत्येक व्यक्तीला अंगच्या ग णािंा चवकास करयायािी संधी चमळणार 
नाही, तो समाज स्वतःिा नाश करणाऱ्या उपद व्यापाति ग रफटून जाणे स्वाभाचवक आहे. कोणालाही 
ब्राह्मणत्वािे ग ण संपादयायािी संधी जाचतभेदाने नाकारली, इतकेि नव्हे तर ब्राह्मण ्हणचवणाऱ्या अनेक 
जातींिेही संघटन वा एकीकरण या जाचतकल्पनेने होऊ चदले नाही. याम ळे ब्राह्मण ्हणचवणाऱ्या 
महाराष्ट्रातील असंख्य जातींनी खो्ा उच्चनीितेच्या कल्पनेच्या आहारी जाऊन परस्परािंा मत्सर 
करयायात, एकमेकािंा चवनाश करयायात आपल्या सामर्थयािा अपव्यय केला. ग णाचं्या जोरावर क्षचत्रय 
होयायािी संधी देखील याि जाचतकल्पनेने चमळू चदली नाही. इतकेि काय ब्राह्मणापं्रमाणेि क्षचत्रय 
्हणचवणाऱ्या अनेक जाचतउपजातींनी परस्परांिा द्रोह करयायाति प रुषाथय मानला. हीि गोष्ट 
महाराष्ट्रातील वैशयवगालाही लागू आहे. येथल्या वैशयािंा महाराष्ट्रीयेतर वैशयाशंी चववाहसंबधं न 
झाल्याम ळे वैशय वगातील चवचवध गटािें संघटन व संवधयन, होऊ शकले नाही. 

 
िात वययायाच्या समाजशास्त्राने महाराष्ट्रािी या रीतीने सवय प्रकारिी हानी केलेली आहे. 

िात वययायाच्या नावाने पोसलेली जाचतसंस्था महाराष्ट्राने आपल्या जीवनातून संपूणयपणे नष्ट करयायािी 
प्रचतज्ञाा केली पाचहजे. समाजातील प्रत्येक घटकाला आपल्या प्रकृतीला अन सन न आपला चवकास 
करयायािी सधंी समानत्वाने चमळाली पाचहजे. समाजचवकासासाठी आपल्या सद ग णािंा चवचनयोग करयायािा 
संस्कार ्हणजे समाजधमय होय. या धमात जनमाचधचष्ठत जाचतसंस्थेला स्थान नाही आचण चभन्न चभन्न 
सद ग णामंध्ये श्रेष्ठ-कचनष्ठ असा भावही मानता येणार नाही. समाजचवकासाला उपयोगी पडणारे सारे 
सद ग ण नैचतकदृष्ट््ा समान योग्यतेिेि मानले पाचहजेत. नव्या महाराष्ट्राने जीवनािी ही नवी चनष्ठा 
समाजाच्या सवय व्यवहारात दाखल केली पाचहजे. या चनष्ठेला अन कूल होणारे नव ेसंस्कार सतत पचरश्रमाने 
महाराष्ट्रीय जनतेत रुजचवले पाचहजेत. जाचतचवहीन समाज हे नव्या महाराष्ट्रािे ब्रीदवाक्य केले पाचहजे. 

 
बुलद्धवाद आलण लवज्ञान  

 
सामाचजक जीवनाच्या चवकासासाठी भौचतक शास्त्रािंा अभ्यास करयायािी आवशयकता असते. 

जाचतससं्थेम ळे भारतीय जीवनात ब िीला जी मरगळ आली चतिा पचरणाम ज्ञाानके्षत्रातही झाला. 
ब िकालानंतर वैचदक ब िीवतंानंी आपल्या सामाचजक परंपरा चटकचवयायासाठी शब्दप्रामायाय अतोनात 
वाढचवले. त्याम ळे व्यक्क्तस्वातंत्र्य, ब चिप्रामायाय, प्रयोगपरता इत्यादी महत्त्वािे ब चिग ण मागे पडून 
तकय टपणा, ‘क्स्थतस्य गचतकश्चतनीया’ असली अप्रामाचणक वचकली, स्वतंत्र चविारािा उपहास करयायािी 
प्रवृत्ती इत्यादी दोष वाढत गेले. परंपरेच्या अचभमानातून आधंळा अहंकार पोसत गेला. या सवय दोषानंी 
भारतीय ब िी चकत्येक शतके ग्रासलेली आढळते. महाराष्ट्रातील ब चिके्षत्रातही हे सवय दोष म बलकपणे 
वाढलेले आढळतात. मध्यनतरीच्या राष्ट्राचभमानाच्या काळात हे दोष थोडे अचधकि पोसले गेले. पण 
राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या चनर्षमतीनंतर मात्र या दोषािंी आपणाला गय करता येणार नाही. नव्या महाराष्ट्राने 
अत्यंत चनष्ठ रतेने ज्ञाानके्षत्रात ब चिवादािा स्वीकार केला पाचहजे. शास्त्रीय ब िीच्या कसोटीवर प्रत्येक गोष्ट 
घासून पाहयायािी कहमत नव्या महाराष्ट्राने बाळगली पाचहजे. ब चिप्रामायायाने त्याज्य ठरचवलेला कोणताही 
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चविार वा कोणतीही संस्था फेकून देयायािे सामर्थयय चमळचवले पाचहजे. ब चिवादािी जीवनाच्या सवय के्षत्रात 
घोषणा हे नव्या महाराष्ट्राच्या जीवनचनष्ठेिे ब्रीद झाले पाचहजे आचण चवज्ञाानाच्या चवचवध के्षत्रात आपली ब िी 
अप्रचतहतपणे सिंारचवली पाचहजे. 

 
 आर्थर्क समता  

  
चवज्ञाानाच्या साधनाने जीवनाला लागणारी बह चवध संपत्ती चनमाण करता येईल. पण ती संपत्ती 

सामाजाच्या चवकासासाठी खिी पडली पाचहजे. मानवी जीवन सहकायानेि चवकचसत होत असल्याम ळे 
समाजात चनमाण झालेली सपंत्ती सामाचजक मालकीिीि मानली पाचहजे. ती कोणत्याही एका व्यक्तीच्या 
वा वगाच्या मालकीिी मानता येणार नाही. याम ळे आर्षथक के्षत्रात जो वगयचवग्रह अत्यंत तीव्रतेने िालला 
आहे तो चनकालात काढयायासाठी आर्षथक दृष्ट््ा वगयहीन समाजपितीिी चनर्षमती केली पाचहजे. सध्या 
जगात जी आर्षथक अचरष्टे आचण भीषण य िे िालली आहेत त्याचं्या म ळाशी हा वगयचवग्रहि आहे. वगयचवग्रह 
नाहीसा झाल्याचशवाय समाजात शातंता व समिृी नादंणार नाही. नव्या महाराष्ट्राच्या जीवनचनष्ठेत वगयहीन 
समाजरिना चनमाण करयायािी घोषणा प्राम ख्याने असली पाचहजे. 

 
सत्र्ाग्रहलनष्ठेचा स्वीकार 

 
मानवािा जीवनचवकास हा आध्याक्त्मक चवकासाच्या प्रगतीति पचरणत झाला पाचहजे. केवळ 

भौचतक स ख अथवा बौचिक स ख एवढ्याने मानवािा चवकास प रा होत नाही. त्यािा नैचतक चवकासही 
अवशय झाला पाचहजे. हृदयातील पे्रमभावनेिा चवकास ्हणजेि नैचतक चवकास होय आचण नैचतक चवकास 
्हणजेि आध्याक्त्मक चवकास होय. या पे्रमभावनेच्या चवकासासाठी य गाय गातून थोर हृदयानंी नाना 
प्रकारच्या साधना शोधलेल्या आढळतात. व्यक्क्तगत स खाच्या आहारी जाऊन इतराचं्या स खािंा चवनाश 
होईल अशी जीवनपिती स्वीकारावयािी नाही हा या थोर हृदयािा आग्रह असलेला आढळून येतो. 

 
भौचतक ज्ञाानाच्या मयादेति भौचतक स ख संभवते. ्हणनू ज्यावळेी सवय समाजाला प रेल इतकी 

भौचतक संपत्ती चनमाण होयायासारखी नसते त्यावळेी हे थोर प रुष स्वतः संनयासािा स्वीकार करतात. या 
थोर हृदयाचं्या प्रयत्नाम ळे समाजातील चवषमतेिी धार थोडी बोथट होते यात शकंा नाही. परंत  सामाचजक 
जीवनाच्या दृष्टीने वैयक्क्तक संनयासाने खरा प्रशन स टत नाही. तो स टयायासाठी समाजाला लागणाऱ्या 
भौचतक संपत्तीिे उत्पादन करयायािा स धारलेला मागय शोधयायािे काम िालू ठेवले पाचहजे. ्हणून 
आध्याक्त्मक चविारातील संनयासमागी पंथ सामाचजक चवकासाला प रे पडू शकत नाहीत. त्यासाठी कमययोगी 
अध्यात्मािी कास धरली पाचहजे. या कमययोगी अध्यात्माने समाजाच्या भौचतक गरजािंा चविार प्रथम केला 
पाचहजे. आध्याक्त्मक कमययोगािी देखील चवकृती होऊ शकते. आध चनक काळातील म सोचलनीिा फॅचसझम 
आचण चहटलरिा नाक्त्सझम हे आध्याक्त्मक कमययोगािे चवकृत नम ने होत. आध्याक्त्मक कमययोग श ि 
राखावयािा असेल तर महात्मा गाधंींनी दाखवनू चदलेल्या सत्याग्रह मागािा अवलंब केला पाचहजे.  

 
जाचत-वगय-चवरचहत जो नवा समाज आपणास चनमाण करावयािा आहे त्यािे साधन ्हणून आपण 

सत्याग्रहािा स्वीकार केला पाचहजे. सत्याग्रहात द बयलता नाही. ते एक श्रेष्ठ प्रतीिे आत्मबल आहे. या 
आत्मबलाच्या चनर्षमतीचशवाय न सत्या चवज्ञाान बलाच्या साहाय्याने अथवा केवळ ब चिबलाच्या जोरावर नव्या 
नव्या समाजािी नवी संस्कृती चनमाण होणार नाही. महाराष्ट्रात दोन आध्याक्त्मक परंपरा िालत आल्या 
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आहेत. एक भागवतधमी व द सरी महाराष्ट्र धमािी. पचहलीला वारकरी संस्कृती ्हणतात तर द सरी 
आपल्याला धारकरी संस्कृती ्हणचवते. धारकरी संस्कृती ही सामाचजक प्रशन सोडचवयायाच्या बाबतीत 
द बयल ठरल्याम ळे वारकरी संस्कृतीिा महाराष्ट्रात अलीकडे बराि उदो उदो झाला. महाराष्ट्र धमात 
शाठ्यानीतीला मानयता चदलेली असल्याम ळे महाराष्ट्रात चवकृतीि वाढली. सत्याग्रहचनष्ठा ही या 
दोहोंतूनही चभन्न आचण श्रेष्ठ चनष्ठा आहे. त्या चनष्ठते धारकऱ्यािंा झ झंारपणा स्वीकारलेला असून वारकऱ्यािंी 
पे्रमभावनाही चटकचवलेली आहे. साध्याच्या चनदोषतेिा चविार केल्याने सवय चविार प रा होत नाही. 
साधनेच्या स चितेिाही चविार करावा लागतो. साध्य साधनाच्या समान श चित्वािा आग्रह धरणे हाि चनदोष 
आध्याक्त्मक कमययोग होय. महात्मा गाधंींनी सत्याग्रहन पाने हाि चनदोष आध्याक्त्मक कमययोग भारताच्या 
द्वारा चवश्वाला चदला आहे. महाराष्ट्राने यािा स्वीकार केला नाही तर महाराष्ट्र जीवनातील असंख्य दोष 
दूर होयायािी आशा नाही, असे माझे मत झाले आहे. सत्याग्रहाच्या साधनेिा चविार न केला तर महाराष्ट्रात 
अचववके आचण कहसा यािंा मोठ्या प्रमाणावर फैलाव होईल आचण या सासं्कृचतक वणव्यात महाराष्ट्रािी 
सारी मूल्ये आचण त्या मूल्यािंा आग्रह धरणारे सारे वगय चवनाश पावतील. महाराष्ट्र-समाजािा हा चवनाश 
थाबंवनू त्याला नव्या चवकासाच्या मागावर नेयायािी अजूनही शक्यता आहे. असे मी मानतो, आचण ्हणूनि 
नव्या महाराष्ट्राच्या जीवनचनष्ठेत या सत्याग्रह तत्त्वािा समावशे झाला पाचहजे असे माझे आग्रहािे सागंणे 
आहे.  

१९४९ 
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भौणतक ज्ञान आणि समता . 
[आिायय भागवतानंी चदलेल्या एका व्याख्यानातून.] 

 
आज भौचतक ज्ञाानाच्या मयादा चवस्तारल्या गेल्या आहेत. त्या आणखीही चवस्तारणार आहेत. त्या 

ज्ञाानािा लाभ समतेच्या दृष्टीनेि कन न घेतला पाचहजे. समतेत अध्यात्म पचरणत झाले पाचहजे आचण सतत 
समतेिी वाढती क्रातंी ्हणजे लोकक्रातंी असाि लोकसंग्रह या शब्दािा अथय आज केला पाचहजे. अकहसा, 
पे्रम, समता यािें के्षत्र वाढचवले पाचहजे. शत्रलूा शत्रू न मानता त्याला अज्ञा समजून त्यास जगािे वाईट 
करयायापासून परावृत्त केले पाचहजे.  

 
समता ही भौचतक आहे ही कल्पना त्यजून ती नैचतक आहे, ज्ञाानािी, भावनािंी, िैतनयािी बाब आहे, 

ती एक अन भतूी आहे ह्ा कल्पनेिा अवलंब केला पाचहजे. रानटी जगाला स धारयायािा मागय रानटी बनणे 
हा नाही. 

 
मोक्ष आचण लोकसंग्रह हेि खरे जीवनािे तत्त्वज्ञाान आहे. जीवनापासून व्यवहार अचलप्त नाही, 

जीवनापासून राजकारण, समाजकारण, अथयकारणही चवचभन्न नाही ्हणून एका चठकाणिा दोष 
काढल्याचशवाय द सऱ्या चठकाणिा दोष चनघणार नाही. 

 
राजकारणातले असत्य नष्ट झाल्याचशवाय व्यवहारातले असत्य नाहीसे होणार नाही.  
मानवाप ढे-समाजाप ढे-जगाप ढे अनेक भयकंर संकटे उभी आहेत ती चनवारयायासाठी, ते प्रशन 

सोडचवयायासाठी प्रथम मानवी अंतःकरणे मानवतेने भन न काढली जावयास पाचहजेत. ्हणजेि मानवाने 
चनभयय बनले पाचहजे. पण चनभयय बनणे ्हणजे कू्रर बनणे नव्हे. पशू बनणे नव्हे, अध्यात्मवादी बनले पाचहजे. 
यािा अथय असा की मानवाने अंगी पे्रमळपणा, अकहसावृत्ती, परोपकारशीलता व नयायचप्रयता बाणचवली 
पाचहजे. गीतारहस्याकडे या दृष्टीनेि पाचहले पाचहजे. समाजशास्त्रावरील एक गं्रथ ्हणनू त्याकडे पहावयास 
पाचहजे. 

१९५० 
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२६ 

गीतेचे धमवजीवन 

 
अमृतस्र्षै सेतुुः 

  
जीवनािे दोन मागय आहेत. आंधळेपणाने कमािी आवृत्ती करीत राहयायािा दचक्षणायन मागय आचण 

डोळसपणाने कमय आिन न आत््यािी अनावृत्ती प्राप्त कन न घेयायािा उत्तरायण मागय. पचहला मागय केवळ 
कृष्ट्णपक्ष होय. जीवनध्येय अचधक प्रगट होत होत शवेटी या मागात ते अदृशय होते. द सरा मागय श क्लपक्ष 
आहे. जीवनािे ध्येय अचधक प्रगट होत होत शवेटी या मागात ते पूणय आचवष्ट्कृत होते. जीवनाच्या या चद्वचवध 
गती शाश्वत आचण सनातन आहेत. जीवन हे ऊध्वयगामी आहे. क्रमाक्रमाने ते उत्तम उत्तम होत जाणे याति 
त्यािी सफलता आहे. जीवन हे गचतशील असल्याम ळे त्याच्या ऊध्वय गतीसाठी जीवनाच्या सवय कमांना 
प रुषाथाशी जोडून द्याव ेलागते. नाही तर केवळ भ्रमण िालत राहते व त्याम ळे जीवनाला जडता येते. 
जीवनाला या आवृत्तकमातून सोडचवणे हे महत्त्वािे कायय आहे. सवय कमांना केवळ आवृत्तीतून सोडचवणाऱ्या 
साधनेला धमय ्हणतात. 

 
धमयरचहत जीवन असूि शकणार नाही. जीवनप्रवृत्ती ही प्रयोजनरचहत असणारि नाही. त्या 

प्रयोजनाच्या दशयनािा पचरणाम जीवनकमावर असणारि नाही. त्या प्रयोजनाच्या दशयनािा पचरणाम 
जीवनकमावर होणारि. हे जीवनदशयन चजतके सत्य ककवा पूणय असेल त्या मानाने जीवन सत्य ककवा पूणय 
होईल. जीवनध्येयदशयन ्हणजेि धमय.  

 
धमािे म ख्य तत्त्व असे आहे की, साध्य आचण साधन यािंी एकता चसि करणे. बाह् साधने आचण 

आंतर साध्य याचं्या स्वन पात मेळ घडवनू आणणे हे धमािे कायय. जगातील सवय धमांिा सूक्ष्म चविार केला 
तर आढळून येते की, धमािी स्थूल स्वन पे चभन्न अथवा काही चठकाणी क्वचित परस्पर चवरोधी वाटली तरी 
तत्त्वदृष्टी एकि आहे. साऱ्या जीवनाला ती समानतेनेि व्यापून राचहली आहे. धमय अनंत असले तरी धमयतत्त्व 
एकि आहे. 

 
व्यक्तीच्या जीवनातील परस्पर चवरोधािा पचरहार करयायािे कायय धमाला करावयािे असते. 

व्यक्तीिा संबंध इतर व्यक्तींशी, समाजाशी आचण अचखल िरािर चवश्वाशी येतो. व्यक्ती, समाज आचण 
चवश्व याचं्या जीवनातंील सवय व्यवहार शोधून ते ध्येयान सारी बनचवयायािे महनीय कायय धमयवृत्तीनेि शक्य 
आहे. आपल्या सवय प्रवृत्तीिे अंचतम फल आत्मप्रसाद हे असले पाचहजे. यासाठी देहािी देणी देहाला 
प रचवली पाचहजेत. केवळ एकागंी झाल्याने प्रसाद ल प्त होतो असा अन भव आहे. जीवनात जर पूणय 
प्रसादािा उदय व्हावा असे इष्ट असेल तर धमािे स्वन पही पूणय असावयास पाचहजे. 

 
स ख ्हणजे केवळ इचंद्रयभोग नव्हे तर त्यात मनािी तृप्ती, आत््यािी शातंी यािंाही समावशे झाला 

पाचहजे. याला पूणय स ख अथवा पूणय आनंद ्हणता येईल. पूणय आनंद ज्यात उत्पन्न होईल व अंखड राहील 
त्यालाि पूणय जीवन ्हणता येईल. धमािे साध्य पूणय जीवन आचण पूणय आनंद होय. गीतेत अशा पूणय 
जीवनािा पूणय योग साचंगतला आहे. इचंद्रयापासून आत््यापयंत सवांिी व्यवक्स्थती यात आहे. इचंद्रयािंा छळ 
यातं नाही. तथाचप त्यािा केवळ चवलासही नाही. मनाला मार नाही. तथाचप त्यािीि केवळ साधना नाही. 
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ब िीला ग लामचगरी नाही. तथाचप ब िीिी ग लामचगरी तेथे नाही. इचंद्रये मनाच्या ताब्यात वागतात. मन 
ब िीिा चनणयय मानय करते. ब िी आत्माच्या पे्ररणेने वागयायाति कृताथयता मानते. व्यक्तीिे हे पूणय जीवन. 
तथाचप समाजाच्या पूणय जीवनाति व्यक्तीला पूणयता शक्य असल्याने समाजजीवनाच्या पूणयतेसाठीही 
व्यक्क्तजीवन व्यतीत झाले पाचहजे. व्यक्ती आचण समाज यातं चवरोध असल्यास समाजाच्या पूणय 
जीवनासाठी व्यक्तीने आपले जीवन यज्ञााथय चसि ठेचवले पाचहजे. समाजाने अचखल चवश्वाच्या पूणय 
जीवनासाठी आपल्या कमांना धमयमय बनचवले पाचहजे. धमाने जीवनात श िता उत्पन्न होते. या एकाि 
कसोटीवर सवय व्यवहार वैयक्क्तक, सामाचजक घासून पाचहले पाचहजेत. कमांनी जर श िाता उत्पन्न झाली 
नाही तर ते कमय व्यथय झाले असे समजयायास हरकत नाही. श ितेिी परमसीमा तोि परमेश्वर. या श ितेिा 
सवांशाने अन भव घेणे हीि जीवनािी इचतकतयव्यता. 

 
आर्षथक, काचमक, राक्ष्ट्रक, वाचंशक सवय व्यवहारािें अतंीम फल ही श िताि होय. श ितेिे साध्य 

चसि होयायाला जीवनाच्या सवय के्षत्रातंील साधना केवळ श ितेनेि िालल्या पाचहजेत. ज्या मानाने साधनात 
श िता कमी पडेल त्या मानाने साध्यात अश िता उत्पन्न झाल्याचशवाय राहणार नाही. धमय ्हणजे 
संसारातील सवय व्यवहारानंा श ि बनचवयायािा प्रयोग होय. आपले सवय ज्ञाान या कमांना श ि करयायात खिी 
पडले पाचहजे. खरा लोकसगं्रह तो हाि. लोकजीवन श ि करणे, स्वतःिे जीवन काय ककवा लोकसंग्रह 
काय श ि साधनेनेि िालचवला पाचहजे. हाि धमािा अखेरिा संदेश आहे. ही श िता चजतकी प्रत्यक्ष उत्पन्न 
होत जाईल चततकी आपले जीवन चनरहंकार, चनवरै आचण चनरासक्त होईल. ही ब िी ज्याच्या चित्तात 
उत्पन्न झाली त्याला संयम सहजसाध्य होतो आचण महत्काये करयायाला लागणारी ब िी, धृती आचण उत्साह 
यािंी उणीव भासत नाही. 

 
धमयवृत्तीने ससंारािे स्वन प पालटून जाते. पानािंी पत्री होते. पायायािे तीथय होते. अन्नािा प्रसाद 

बनतो. कमय हा यज्ञा बनतो आचण साधन हेि साध्य होते. द ःखािंी तीव्रता नाहीशी होते. जीवनािा भार वाटत 
नाही आचण जनममृत्यूंच्या खेळातही अमृततत्त्वािा आस्वाद चमळू लागतो. 

 
पूणय जीवनािा हा महान पूणययोग भगवतंानंी गीतेत आकषयक आचण उत्साहवधयक भाषेत माडंला 

आहे. समाजाच्या प नघयटनेच्या कोलाहलाच्या कालातही आपणाला मागयदशयक होयायािे सामर्थयय त्यात 
खचित आहे. गीताजयतंीच्या चनचमत्ताने आपण हो योग समजून घेऊन आपल्या उद्योगात अचधक श िता 
आणयायािा प्रयत्न कन  या. 

१९३५-४१ 
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२७ 

कमवयोग आणि ‘नेटका प्रपंच’ 
 
लोकमानयानंी केवळ कमय करावयास साचंगतले नाही आचण समथांनी ‘प्रपंि’ करावयािा उपदेश 

केला नाही, हे खरे असले तरी लोकमानयाचं्या ‘कमययोगी’ कल्पनेत गृहस्थािे कमय आवशयक मानले आहे, 
आचण समथांच्या उपदेशात संसारी पामराला ‘नेटका प्रपंि’ करावयास साचंगतले आहे यात संशय नाही. 
याम ळे पोटभन पणाहून काही चनराळे वैचशष्ट्् ‘कमययोगा’ंत अथवा ‘नेटक्या प्रपंिात’ असले पाचहजे हे उघड 
आहे. 

 
साधना सुिभ, सहज व रोचक हवी 

 
अध्यात्मवाद हे एक जीवनािे अत्यंत उच्च दशयन आहे. मन ष्ट्य हा त्या दशयनािा एक द्रष्टा आहे. 

प्रत्येक जीवनात हा परम अथय जाणला जाऊन जीवनािी पचरपूणयता व्हावी हे अध्यात्मवादािे ्हणणे आहे 
आचण ते मन ष्ट्यजीवनािे पचरणत होणारे न प आहे. तथाचप या दशयनािी साधना मानवी जीवनात प्रत्येकी 
आचण साम दाचयकी झाली पाचहजे. चवश्वाशी एकन प होणे ही क्स्थती ध्येयन प असली तरी व्यक्तीच्या 
अचधष्ठानावरि ती उभी राहावयािी आहे. चशवाय ध्येयदशयन पूणय होईपयंत अनेक चवरोधी कल्पनािंा गोंधळ 
व्यक्तीच्या हृदयात िालू राचहलेला असतो. या सवय गोंधळातून यशक्स्वतेने बाहेर पडयायासाठी साधनेिा 
मागय दीघयकाळ अवलंबावा लागतो. ही साधना सामानय माणसालाही साधता येईल इतकी चनदोष, स लभ, 
रोिक आचण सहज असली पाचहजे. ‘कमययोग’ अथवा ‘नेटका प्रपिं’ या साधनमागात हीि दृष्टी राखलेली 
आहे. मानवी जीवन जर साधले तर चदव्य आनंदािे आगर होईल आचण न साधले तर अशातंतेिे माहेरघर 
बनेल. शरीरािे पोषण झाल्याचशवाय मनािे धारण होणार नाही आचण मानचसक धृतीचशवाय आक्त्मक क्स्थती 
आटोक्यात येणार नाही अशी सामानयतः पचरक्स्थती असल्याम ळे व्यक्तीच्या वारेमाप धावणाऱ्या प्रवृत्तींना 
एकसूत्रीपणा देयायासाठी आवशयक प्रवृत्तींिी प्रथम ओळख कन न घेयायािा उपदेश अपचरहायय होतो. अनेक 
प्रवृत्तीसमूहातून आवशयक प्रवृत्तींिी चनवड करावयास लागले की, बेताल मनाला चशस्त लागत जाते आचण 
मग अचधक इष्ट प्रवृत्ती कोणत्या यािे संशोधन करावयास सवड चमळते. 

 
व्र्क्तीिा समाज सोडता रे्त नाही 

 
अनेक व्यक्तींना अन्न, वस्त्र, चशक्षण, आरोग्य, काम, क्रीडा याचं्या प्रवृत्ती आवशयक आचण अपचरहायय 

आहेत. अथात् आय ष्ट्याचं्या साधनेला आरंभ करावयािा त्यात या प्रवृत्तींिी हेळसाडं कन न िालणार नाही. 
एखादी अपवादात्मक व्यक्ती समाजािा सवयस्वी त्याग कन न अरयायवास करील तर केवळ वनिर 
पशूप्रमाणे झाडपाल्यावर शरीर धारण कन  शकेल. आच्छादनािी गरज नाही. आचण कामवृत्तीिा लय 
झाल्याम ळे क ट ंबचवषयक यातायात नाही, अशी होऊ शकेल. तथाचप जनमापासून अशा व्यक्तीला अरयायात 
जाता येणार नाही. धावयायाचफरयायािी व थोडाफार चविार करयायािी योग्यता येईपयंत चतला समाजाति 
राहाव े लागेल. इतराचं्या सेविेा स्वीकार केल्याचशवाय केवळ स्वतःच्या प्रयत्नाने चतलाही अगदी 
प्रारंभापासून जगता येणार नाही. परंत  संपूणय शरीराशा सोडून समाजाला सवयथा नाकान न चनघून गेलेल्या 
या व्यक्तीिी अपवादात्मक गोष्ट वगळली तर बाकीच्या सवय व्यक्तींना कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे 
समाजसेविेी गरज आहेि. ्हणून समाजसंस्थािें धारण ज्याने होईल अशा प्रकारच्या व्यक्क्तजीवनािा 
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त्यानंी प्रथम मागय शोधला पाचहजे. अथय आचण काम या वैयक्क्तक प्रवृत्ती आहेत. यािंा समूल त्याग सवय 
समाजाला एकदम करता आला तर ठीक आहे. परंत  तो शक्य नाही हे चदसत असल्याम ळे त्यािंी तृप्ती 
करणे हे नयाय्य आहे. पण प्रत्येक व्यक्ती जर आपल्या तंत्राप्रमाणेि अथय, काम शोधू लागेल तर या 
व्यक्क्तवादाने अथय-कामािी प्रत्येक व्यक्तीला आवशयक चततकी प्राप्ती होईल काय?  

 
व्र्स्क्तस्वार्ास समाजलहताची गरज 

 
समाजाच्या अनेक सहस्त्रकाचं्या अन भवाने शहाणा झालेला इचतहास आचण त्या इचतहासाने क्स्थर 

झालेली मन ष्ट्यातंील व्यवसायाक्त्मक ब िी ही या प्रशनाला स्पष्टपणे नकारात्मक उत्तर देत आहेत. व्यक्तीला 
व्यक्तीिे स ख साधयायासाठी देखील व्यक्क्तवादी राहता येत नाही. आपल्या स खासाठी देखील त्याला 
स्वाथी राहून िालत नाही. सवय समाजाच्या परस्पर सहकाराचशवाय व्यक्तीला आपणास इष्ट वाटणारी स खे 
चमळत नाहीत. या दशयनानेि व्यक्तीने आपल्या स खवासनेवर सामाचजक स खाला मानयता देयायािे चनयंत्रण 
शहाणपणाच्या स्वाथाने मानय करणे भाग आहे, असे उघड आहे. हे समाजचनयतं्रण कोणत्या स्वन पािे 
असाव ेयाच्या चविारातून आचण प्रयोगातून धमयवृत्ती चनघाली आहे. आचण अथय काम यािं व्यापार संवादी 
न पाने िालयायासाठी धमाने घालून चदलेल्या मयादेति त्यानंी वागले पाचहजे. अथय आचण काम यातं अथाला 
्हणजे शरीरपोषणात्मक कमांना अचधक महत्त्व आहे. कारण शरीरि ज्याला पोसता येत नाही त्याला इतर 
कामचवषयक कल्पनािंी कशी तृप्ती करता येणार? यासाठी उदरपोषण करयायािे ज्ञाान प्रथम चमळचवले 
पाचहजे. त्या ज्ञाानालाही समाजधमािे दृष्टीने श ि कन न घेतले पाचहजे. नाहीतर केवळ उदरपोषणही 
साधणार नाही. कसेही कन न उदरपोषण कन न घेणे ही व्यक्क्तवादी, प्रपिंी, पोटभन  दृष्टी ही अशास्त्रीय, 
अचनष्ट आचण अधःपाताकडे नेणारी आहे. समाजधमािे दृष्टीने श ि अशा मागाने उदरपोषणािा व्यवसाय 
करणे ही कमययोगािी दृष्टी. केवळ पोट भरणे यािा उद्योग तो ‘कमय’ या नावाला पात्र. समाजधमाने पचरपूत 
झालेल्या मागाने पोट भरणे याला ‘कमययोग’ ्हणावयािे. केवळ पोटभन ला देखील अथयशातंी आधी करावी 
लागते. कामशातंी त्यानंतर. परंत  पोटभन  जसा ‘कमययोगी’ नव्हे तसा प्रत्येक कामशातंी करणारा 
‘गृहस्थधमी’ नव्हे. अथयसाधनेला जसे समाजधमाने चनयत केले पाचहजे. तसेि कामशातंीलाही 
समाजधमाच्या चनयंत्रणाखाली राचहले पाचहजे. ज्या अथयसाधनेने समाजातील जास्तीत जास्त लोक 
अथयशातंी चमळव ू शकतील ती साधना उत्तम व ती प्रत्येकाने आिारली पाचहजे. त्यािप्रमाणे ज्या 
कामसाधनेने समाजातील जास्तीत जास्त व्यक्तींना–कामशातंी चमळू शकेल ती कामसाधना समजून 
प्रत्येकाने तीि आिरली पाचहजे. अथय–कामािी व्यक्तीच्या आवशयक प्रवृत्तीत गणना कन न समाजधमय 
शोधून काढणाऱ्या लोकानंी–समाजधमयकितकानी जी व्यवस्था चनमाण केली असेल तो त्या काळिा 
समाजधमय होय. 

 
समाजधमाचा पार्ा कोणता ?  

 
व्यक्क्तवादी चविारसरणीिे प रस्कत्यास देखील हा समाजधमय अथवा समाजवाद मानय करणे भाग 

पडते. सामानयतः पोटभन  मन ष्ट्य हा स खवादी आचण स्वतःप रतेि पाहणारा असतो. त्याला त्याच्याि गृहीत 
कृत्यावंन न समाजस खवादी बनयायािी आवशयकता प्रचतपादणे हे ‘कमययोगा’िे पचहले कायय आहे. ‘नेटका 
प्रपंि’ चशकचवयायात समथांिा हाि कटाक्ष आहे. समाजात भोळे आचण भामटे यािंी जोडी समातंरपणे 
आढळत असल्याम ळे भाम्ानंा ओळखून काढणे आचण त्यािें स्वन प भोळे लोकानंा उघड कन न सागंणे हे 
एकंदर समाजाच्या फार चहतािे आहे. कोणत्याही उच्च तत्त्वज्ञाानािा आपल्या स्वाथाकचरता उपयोग 
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करयायािी भाम्ािंी शक्ती अवणयनीय आहे. भाम्ानंा स्वाथय साधावयािा तर असतोि. स खस्वतःिे 
स ख हे तर त्यािे ध्येय असतेि पण आपण स खाच्या मागे लागलो नाही हेही दाखचवता आले व प्रचतष्ठा 
चमळचवता आली तर चमळवावी हाही त्यािंा हेतू असतो. जे ज्या वळेी समाजात प्रचतचष्ठत समजले जात 
असेल त्यािा प रस्कार कन न आपले स्वाथी तट् टू प ढे दामटावयािे अशी त्यािंी नीती असल्याम ळे भोळे 
लोक सहजि अशा भाम्ािें भक्ष्य होतात. तथाचप भोळ्यािें अज्ञाान घालवनू त्यानंा चविार-संपन्न बनचवणे 
एवढेि भाम्ाचं्या चवरुि शस्त्र वापरणे योग्य असल्याने ‘कमययोग’ कल्पनेिी ही स्पष्टता आवशयक वाटते. 
समथांनी या भाम्ा लोकािें स्वन प तर जागोजाग उघड केलेि आहे. पण भोळ्या व द बयल लोकानंी ज्ञाानी 
आचण बलवान बनाव ेयासाठी या सवय लोकानंा योग्य उपदेश केला आहे. पोट भरयायािी आवशयकता जर 
चसि आहे तर समाजातील सवय घटकानंा योग्य प्रकारे पोटाला चमळाले पाचहजे. या तत्त्वािा अवशय 
अंगीकार केला पाचहजे. समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला कष्ट कन न अन्न चमळचवयायािी सधंी चमळेल अशी 
समाजव्यवस्था चनमाण करणे हे समाजधमािे कायय होय आचण या समाजधमािे चनयंत्रण न मानणारी 
कोणतीही व्यक्ती चकतीही ब चिमान आचण समार्थययसपंन्न असली तरी ती ‘कमययोगी’ ्हणता यावयािी नाही. 
समाजातील प्रत्येक घटकाला आपल्या भरणपोषणािी सारखी संधी असली पाचहजे हे समतेिे तत्त्व या 
समाजधमािा पाया आहे. 

 
समर्ांचा ‘लववेकर्ोग’ समजून घ्र्ा 

 
ज्या व्यक्ती ककवा जो व्यक्क्तसमूह या तत्त्वािा स्वीकार करणार नाही तो इतराचं्या या नयाय्य 

हक्कािी पायमिी करणारा असल्याम ळे ‘कमययोगी’ या नावाला पात्र नाही. त्यािा प्रपंि चववकेाने िालला 
आहे असे ्हणता यावयािे नाही. प्रपंि करावा ्हणनू सागंणाऱ्या रामदासानंी या दृष्टीनेि पोटाच्या 
उद्योगािी तजवीज आधी करावयास सागंत असताना ‘आधी प्रपंि करावा नेटका’ असा शब्दप्रयोग केला 
आहे. ‘नेटका’ प्रपंि कशाने करता येईल या प्रशनाला त्यानंीि चदलेले उत्तर प्रपंिी समथयभक्तानंी लक्षात 
ठेवले पाचहजे. ‘प्रपंि म ळीि नासका’ असे ्हणून तो ‘चववके करावा नेटका’ असा चववकेयोग स्पष्ट 
साचंगतला आहे. इतराचं्या जीवनािा चविार न कचरता केवळ नष्टपणाने गडगंज संपत्ती चमळचवयायास 
साचंगतले नाही. अथयसाधनेत ज्या प्रमाणे सवय व्यक्तींना समानतेिे तत्त्व लावणे अवशय आहे. त्यािप्रमाणे 
कामसाधनेतही स्त्री-प रुष हा भेद न करता दोघानंाही समानतेिेि तत्त्व लावयायािी तयारी ठेचवली पाचहजे. 
अथयसाधनेत ज्या प्रमाणे कोणाही व्यक्तीने वा वगाने आपल्या स खासाठी द सऱ्या व्यक्तीिे वा वगािे शोषण 
कचरता कामा नये त्याि प्रमाणे कामसाधनेत प रुषानंी स्त्रीवगाला केवळ आपल्या उपभोगािे साधन ्हणनू 
मानता कामा नये. स्त्रीिे स्वातंत्र्य, अक्स्तत्व मानय कन न चतच्या आर्षथक ग लामचगरीतून चतला म क्त केले 
पाचहजे. कोणताही पोटभन पणा जसा ‘कमययोगी’ नव्हे त्यािप्रमाणे प्रत्येक चववाचहत प रुष ‘गृहस्थधमी’ आहे 
असे समजता कामा नये. स्त्रीला आर्षथक सत्ता नसता चतच्या वृत्तीिा सकंोि कन न केवळ चतच्याकडून 
दासीकमय करवनू घेणे हा स्त्रीवर अत्यािार आहे. स्त्री ही प रुषािी भोगवस्तू नाही. प रुष हा स्त्रीिा स्वामी 
नाही आदशय गृहस्थधमात प रुष हा गृहािा स्वामी व स्त्री ही गृहािी स्वाचमनी असते. या स्वाचमनी पदावरील 
स्त्रीिा हक्क धमयतः मानय केल्याचशवाय ‘गृहस्थ-धमय’ उत्पन्न होत नाही. स्त्रीिे स्वतंत्र स्थान मानय कन नि 
प रुष स्त्रीच्या स्वच्छेने, पे्रमाने चमळालेल्या सहकायाने आपला जीवनधमय प ढे नेऊ शकतो. प रुषाला जर धमय 
नसेल, तर स्त्री त्यािी ‘सहधार्षमणी’ कशी होणार? स्त्री आचण प रुष यानंा आपापल्या धमािी जाणीव 
झाल्यावर एकमेकाचं्या सहकारीतेने त्यानंा जीवनधमय आिचरता येईल. अशा प्रज्ञाामती, स्वातंत्र्यवती स्त्रीला 
गृचहणी हे नाव साथय शोभेल. स्त्रीवर प रुषािा हक्क तर नाहीि. पण अधमाने वागणाऱ्या पतीला सत्याग्रहपूवयक 
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धमयदशयन करचवणे हे पत्नीिे महनीय कायय आहे. या कायाला लायक होयायाच्या सवय संधी चतला चमळाल्या 
पाचहजेत आचण यासाठी चतिे समाजातील स्वतंत्र स्थानं सवय प रुषानंी मानय केले पाचहजे. 

 
नेटक्र्ा प्रपंचाचा खरा अर्य 

  
अथयकामाच्या आवशयक प्रवृत्ती अशा रीतीने समाजधमाच्या समान तत्त्वाने चनयचंत्रत केल्या ्हणजे 

मन ष्ट्याच्या अत्यंत तातडीच्या वृत्ती ताब्यात येयायािी सोय होईल. तथाचप मन ष्ट्याच्या मनात केवळ या शारीर 
जडवृत्तीिाि अंमल िालतो असे नाही. शरीर आवशयक असल्याम ळे शरीरािे देणे शरीराला चदले पाचहजे हे 
खरे, पण शरीरािे देणे देत असता मन ष्ट्याला आपल्या द सऱ्याही काही सूक्ष्म भावनाकंडे नजर द्यावीशी 
वाटते. पे्रम ही एक मानवी वृत्ती अगदी उपजति आहे. केवळ जड भोगानी मनािे समाधान होऊ शकत 
नाही. याम ळे पे्रमाच्या प्राप्तीसाठी माणूस तळमळत असतो आचण पे्रमपूतीसाठी तो शारीचरक भोगािंा 
स्वचे्छेनेि त्याग कचरतो. इतकेि नव्हे तर तो क्लेशािंा स्वीकार करयायासही तयार होतो. पे्रमवृत्तीला 
क ट ंब, समाज या संस्था पोषक होत जातील तर समाजधमािे चनयंत्रण मन ष्ट्य आनंदाने स्वीकारयायास 
तयार होईल. या पे्रमवृत्तीिा पचरपाक सवय चवश्वजीवनाइतका होयायािी शक्यता असल्याकारणाने या 
चवश्वन पाशी एकन प होयायािी वृत्ती मन ष्ट्यात जी सूक्ष्मन पाने वावरते चतला व्यापक आचण प्रत्यक्ष न प देणे हे 
समाजधमािे अचंतम ध्येय झाले पाचहजे. शरीरािे देणे शरीराला देत गेल्याने जसे शरीराच्या जािातून 
मन ष्ट्याला स्वातंत्र्य चमळत जाईल तसे पे्रमस्वन पािे दशयन घेयायािे त्यािे सामर्थयय वाढत जाईल. या पे्रम 
दशयनात मानवी आत््याला अखंड शातंी चमळत असल्याने समाजधमािेही मोक्ष हे ध्येय आपल्याकडच्या 
संतऋषींनी मानलेले आहे आचण त्यािेवर दृष्टी ठेवनूि समाजधमय साचंगतला पाचहजे असा त्यािंा कटाक्ष 
आहे. या समाजधमालाि शरण जाऊन व्यक्तीने आपला व्यक्क्तधमय चनवडला पाचहजे आचण आपल्या सवय 
वासनानंा या धमाने श ि कन न आपल्या मोक्षािी तयारी केली पाचहजे. असा या ‘कमययोगा’िा अथवा 
‘नेटका प्रपंि’िा इत्यथय आहे. 

१९३५-४१ 
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२८ 

प्रपंच आणि कमवयोग 
 
लोकमानय चटळक याचं्या गीतारहस्यात ‘कमययोग’ प्रचतपाचदला गेल्यानंतर ज नया मताच्या वदेानती 

मंडळींना ब्रह्मज्ञाानािी महती कमी झाल्यासारखे वाटल्याम ळे त्यानंी त्यािा चनषेध स न  केला. ब्रह्म चनलेप 
आचण चनक्ष्ट्क्रयि राचहले पाचहजे. लोकसंग्रहािे लोढणे ज्ञाानी प रुषाच्या गळ्यात काय ्हणून? अशी हाकाटी 
स न  झाली. याच्या उलट नव्या मताच्या संसारी मंडळींना आपल्या प्रपंिािी हीनता काढून टाकून त्याला 
मोक्षाच्या भचूमकेवर ज्ञाानाच्या शजेारी मानाने चमरवयायािी संधी चमळाल्यासारखे वाटून त्यानंी ‘कमययोगा’िा 
नेटाने प रस्कार स न  केला. तेव्हापासून स्वाथाला लोकसंग्रहािे आचण प्रपंिाला कमययोगािे उजळ स्वन प 
चमळयायािी सोय झालेली आहे, असे ससंारी लोकानंा वाटू लागले आहे. 

 
ही चिती की वंचना ? 

 
कमयसंनयासापेक्षा कमययोग श्रेष्ठ आचण मोक्षापेक्षा लोकसंग्रह अचधक मूल्यवान या चसिातंावन न 

त्यागापेक्षा भोग श्रेष्ठ आचण अनासक्तीहून आसक्ती उच्च प्रकारिी असे चसिातं चनमाण होऊन त्यािा फैलाव 
जारीने िालला आहे. ‘कमययोगा’िी इतकी लोकचप्रयता पाहून चविारी माणसाला सहज संशय येऊ लागला 
आहे की, ब ि आचण चिस्त, शकंर आचण रामान ज, ज्ञाानेश्वर आचण त काराम याचं्यापेक्षा श्रेष्ठ प्रतीिे लोक 
एकाएकी या काळात उत्पन्न झाले आहेत काय? रामदास आचण लोकमानय याचं्या तत्त्वज्ञाानािा हा चवजय 
्हणजे मानवी समाजाच्या पूणयतेिी प्रसादचिनहे तर नव्हेत ना? पण आर्षथक उपासमारीने िाललेली 
तळमळ, राजकीय ग लामचगरीने लादलेली लािारी, ध्येयहीन हृदय आचण स खहीन जीवन याम ळे 
भासणारी भेस रता या दृशयाकडे पाचहले ्हणजे ही ‘कमययोगा’िी िलती केवळ विंना आहे असे उघड 
झाल्याचशवाय राहात नाही. पोटासाठी वाटेल त्या अधम मागािा स्वीकार करयायात अपमान मानयायािी 
वृत्ती नाहीशी झाल्याने समाजातील स्वाचभमानवृत्तीि नाहीशी होत आहे. तसेि स्वाचभमान चटकचवयायािी 
आवशयकताि नाहीशी झाल्यावर तत्त्वज्ञाानािी ििा कोणी कोणासाठी करावयािी? 

 
जगणे ्हणजे जीवन नव्हे. मानाने, ध्येयवादाने जगणे हे जीवन होय. अपमानाने चमळणारी स खे 

लोल पतेने चमळव ू इक्च्छणारा मन ष्ट्य ‘कमययोग’ समजयायाला देखील पात्र नाही. तो केवळ पोटाथी पामर 
होय. श्रयेोथी जीवािी अशा जीवनाकडे कधीि प्रवृत्ती होणार नाही. प रुषाथासाठी ज्याला जगावयािे त्यािे 
जीवन आचण केवळ स खासाठी ज्याला जगावयािे त्यािे जीवन, यातं कधीि न चमटणारा चवरोध आहे. धमय, 
शास्त्र, तत्त्वज्ञाान हे प रुषाथासाठी आहेत. ग लामानंा यािंी गरज नसते. चमळाल्या भाकरीिे मालक ते. 
चमळेल ते खाऊन आशाळभतूपणाने आणखी कसे पदरात पडेल यािी वाट पाहाणाऱ्याला ज्ञाानािी कदर 
नाही. कमािी खटपट नाही. ज्याला काही चमळवावयािेि नाही त्याला काही घालचवयायािी भीतीि नाही. 
मेल्या मनाच्या या माणसानंा सते्तिी गरज नाही. सत्यािी तळमळ नाही. त्यागािी उठाठेव अशानंा 
कशासाठी स िावी!  
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शब्दार्ांची भूि 
 
प्रपंि आचण कमययोग यातं दास्य आचण स्वातंत्र्य, अंधकार आचण प्रकाश इतका आत्यंचतक भेद आहे. 

चनतातं चवरोध आहे. जगयायासाठी कोणतीही ककमत देऊन जगणारा द बयल माणूस हा प्रपंि करतो. पण 
जीवनाच्या उच्च चवकासासाठी देहेंचद्रयानंा अखंड राबचवणारा प रुष कमययोग करतो. द बळ्यािंा प्रपिं, 
वीरािंा कमययोग. प्रपंि सत्य-असत्य उच्चनीि, वज्यय-अवज्यय हा भेद मानीत नाही. त्यागािी भाषा त्याला 
रुित नाही. क्लेशािी कल्पना त्याला सहन होत नाही. उलट कमययोग हा असत्यािा त्याग कचरतो. 
उच्चतेिा प रस्कार करतो. क्लेशािी कमाल कन न जीवनािी ध्येये सत्यसृष्टीत प्रचतचष्ठत करतो. 
कमयसंनयासी आचण कमययोगी हा भेद चनराळा आहे. प्रपंिात लोळणारा तो कमययोगी व ध्येयािे मागे धावणारा 
तो कमयसनंयासी ही भयंकर भलू आहे. कमयसनंयासी आचण कमययोगी हे दोघे वीर आहेत. दोघेही प रुषाथी 
आहेत. ध्येयवादािे वडे लागलेले, ध्येयासाठी जीवनातील सवय स खािी आह ती करणारे असे ते दोघे शूर 
वीर महात्मे आहेत. लोभी प्रापंचिकानंी यापैकी कोणत्याही भचूमकेकडे पाहायायािी गरज नाही. 

 
कमयसंनयासी हा जीवनातंील सवय स खे तोडून केवळ ध्येयवादात ध्यानात मग्न असतो. त्या 

ध्येयध्यानातूंन तो जीवनािी उत्तमोत्तम साध्य चशखरे शोधून आत्मसात करतो. कमययोगी हा ध्येयवाद 
आिरणात आणयायाच्या चवशाल साधनेत व्यग्र असतो. मानव जातीला जीवनाच्या गौरीशकंरावर नेयायासाठी 
राजमागय चनमाण करयायािे कायय तो करीत असतो. कमयसंनयासी महात््याच्या ध्यानाने जीवनात उदात्त 
कल्पनािें वारे स न  होतात. कमययोगी महात््याच्या त्यागािरणाने, सत्यसाधनाने, पे्रमसेवनेे मानवी जीवन हे 
दैवीजीवनािे अंग बनून जाते. यािंा भेद केवळ ताचत्त्वक आहे. कमयसंनयासी ज्ञाानी असतो. त्यािे ध्यानानेि 
लोकसंग्रह होतो. कमययोगी ज्ञाानी असतो. त्यािे कमाने देखील लोकसंग्रह होतो. ज्ञाान, वैराग्य व 
आत्मान भव यात पचरणती दोघािंी सारखीि. कमययोगाच्या स्त तीने ह रळून जाऊन आपल्या प्रपंिी वृत्तीलाि 
धनय समजणारा मन ष्ट्य आपली मोठीि फसवणूक कन न घेतो. त्याने पके्क ध्यानात ठेवाव ेकी, आपला प्रपंि 
हा ‘कमययोग’ नव्हे. 

 
हे पोटभरंूचे तत्त्वज्ञान नव्हे 

 
‘रामदासानंी ‘प्रपंि’ करावयाला साचंगतला आहे.’ ‘लोकमानयानंी ‘कमययोग’ प्रशचंसला आहे.’ 

‘भगवान कृष्ट्णानंी जनकानंा श्रेष्ठ ठरचवले आहे’ या वाक्यािंा वारेमाप उपयोग ऐकला ्हणजे माणसाच्या 
मनाच्या कोतेपणािी कीव येऊ लागते. देवाच्या सख्यत्वासाठी सवयही अपयण कन न शवेटी प्राणही विेयायािा 
उपदेश करणाऱ्या रामदासािंा ‘प्रपंि’ करयायािा उपदेश पाळणाऱ्यािंी धनय होय! परंत  ‘नेटका प्रपंि’ 
करावा ्हणून सागंणाऱ्या रामदासाचं्या या आध चनक चशष्ट्यानंी दोन लक्ष रुपये चमळवनू मग देशभक्तीत 
पडाव ेआचण संसारात नष्टपणाने वागाव ेअसे जरी साचंगतले तरी रामदासानंी ‘नेटका प्रपंि’ साचंगतला तो हा 
नव्हे हे साधकाला सहज समजयायासारखे आहे. 

 
इंचद्रयचनग्रह, परमेश्वरचनष्ठा आचण अखंड श चिता यािंा ध्यास घेतलेल्या रामदासाचं्या उपदेशात 

आपल्या हीन मनोवृत्तीने द रािार आचण स्वाथय यािें चमश्रण केले तरी ते रामदासाचं्या नावाने कोणी ऐकून 
घेणार नाही. लोकमानयाचं्या ‘कमययोग’ शास्त्राने आचधभौचतक स खवादािे खंडन केले आहे, हे प्रपंिी 
मन ष्ट्याला चवसरणे सोयीिे वाटले तरी ‘गीतारहस्या’िा आधार त्याला कधीि चमळणार नाही. कारण कमािे 
महत्त्व लोकमानयानंी वर्षणले असले तरी चनष्ट्कामतेिे पर्थय फारि कडकपणे त्यात सागंून ठेचवले आहे. 
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पोटभन  माणसािे ते तत्त्वज्ञाान कधीि होऊ शकणार नाही. भगवतंाचं्या नावाने शाठ्य आिरयायास प्रवृत्त 
झालेल्या पामरानंी भगवतंाच्या नावानेि नवनीतीिा प्रसार करणाऱ्या लैं चगक स्वातंत्र्यावादी पंथाला आपला 
बंधू ्हणनू अवशय जवळ कराव.े भगवतंािा गीतोपदेश या दोनही मनोवृत्तींहून अत्यंत उच्च, श ि आचण 
पचवत्र आहे. 

 
इंचद्रयाचं्या चवलासात मग्न राहणाऱ्या प्रापंचिक पामराला जीवनािा उदात्त ध्येयवाद दाखवनू 

त्याला सयंमाच्या द्वारा स्वतःबरोबर सवय चवश्वाला साचत्त्वक स ख, मानचसक आनंद, बौचिक श िता आचण 
आक्त्मक शातंी यािंी इहजनमीि अखंड प्रतीती चमळवनू देयायासाठी गीतेिी प्रवृत्ती आहे. रामदासािें सारे 
जीवन आचण मठसंस्थापन व संप्रदायिालन याि कायासाठी झाले. आध चनक काळी द बयल झालेल्या 
समाजाला श्रेष्ठ प रुषाथािा अंशभाक करयायासाठी त्यागाला उत्स क आचण पराक्रमाला सोत्साह 
बनचवयायासाठी तोि जीवनयोग लोकमानयानंी प नहा प्रकट केला. 

 
तडजोडीने सत्र् तुटते 

  
या ‘कमययोगा’िे हे चदव्य स्वन प समाजाने समजून घ्याव.े आपली चविारहीनता टाकावी. अनयायािे 

नृत्य समोर िालले असता आपल्याि क्ष द्र चवलासात मग्न राहू नये. साऱ्या समाजाला आपल्या 
जीवनध्येयािी जाणीव उत्पन्न होईल आचण सारे लोक प रुषाथी होतील अशी खटपट होईल तरि त्यानंा 
‘कमययोग’ समजला. 

प्रपंिी जसा कमययोगी नव्हे तसेि प्रपंिी प रुषािे स ख ्हणजेि केवळ जगत् कल्याण नव्हे. प्रपंिी 
प रुषािा ध्येयवाद व्यवहाराने रुि होतो. तडजोड स न  झाली की, सत्य त टते आचण असत्य जडते. उच्चता 
जाते आचण हीनता प्रवशे करते व शवेटी, ‘प्रपंि गेला हातीिा, लेश नाही परामाथािा’ अशी केचवलवाणी 
क्स्थती होऊन तो जीवनमृत होऊन पडतो. 

चनश्चयी, धृचतमान त्यागैकचनष्ठ असा कमययोगी चवश्वजीवनात आपल्या अहंकारािा वलय कन न 
जीवनम क्त होतो हे ध्यानात ठेचवले पाचहजे.  

१९३५-४१ 
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२९ 

गीतारहस्यापुढे – 
 

जीवनलवषर्क मूिभूत तत्त्वाचंी चचा करणारा गं्रर् 
 
गीतारहस्य हा लोकमानय चटळकानंी चलचहलेला एक अचतशय महत्त्वािा गं्रथ आहे. त्यात गीतेच्या 

अथािी मीमासंा केलेली आहे, अशी बऱ्याि लोकािंी समजूत आहे आचण या समज तीम ळेि ब चिवादी 
लोकानंा या गं्रथाबद्दल पूवी चवशषे महत्त्व वाटले नाही व आजही वाटत नाही. मी स्वतःला ब चिवादी 
्हणचवतो आचण हा गं्रथ वािल्यानंतर मला असे वाटू लागते की, गीतारहस्य हा चनव्वळ गीतेिा अथय 
सागंणारा गं्रथ नसून समाजशास्त्रचवषयक मूलभतू तत्त्वािंी ििा करणारा गं्रथ आहे. समाजशास्त्र, चनचतशास्त्र, 
कमययोगशास्त्र, यािंा आचण मानवी जीवनािा ताचत्त्वक व व्यावहाचरक दृष्टीने चविार करणारा असा तो गं्रथ 
आहे. त्या दृष्टीने या गं्रथाला महाराष्ट्राति नव्हे तर इतरत्रही बरेि महत्त्व यावयास पाचहजे. गीतारहस्य 
गं्रथात गीतेतील श्लोकाचं्या अथािेही चवविेन आहे. पण या चवविेनात व इतरानंी केलेल्या गीतेच्या भाष्ट्यात 
काय फरक आहे वगैरे चवविेन मी करणार नाही. चटळकानंी गीतेतील श्लोकाचं्या अथािा चवषय वगळून जे 
अनय चलखाण त्यात केले आहे ते चनराळे काढून गीतारहस्यािे एक नव ेसंस्करण काढले तर ते अत्यतं 
स्फूर्षतप्रद असे होईल. 

 
गीतारहस्यात लोकमानयानंी जे चसिातं माडंले त्याचं्या मागे आता आपणास जाता येणार नाही. 

त्याचं्या प ढे मात्र जाता येईल. तेव्हा लोकमानयानंी माडंलेले काही सवयसामानय मलूभतू चसिातं पाहून 
आपण प ढे जाऊ. हे चसिातंही अगदी सवयमानय झाले आहेत असे समजयायािे कारण नाही. पण ज्यानंा हे 
चसिातं मानय नसतील त्याचं्याशी वाद करयायािी मात्र माझी इच्छा नाही. 

 
गीतारहस्र्ातीि मुख्र् लसद्धान्द्त  

 
मोक्ष आचण लोकसगं्रह ही दोनही चमळून मानवी जीवनािे ध्येय बनते, हा एक म ख्य चसिातं 

गीतारहस्यात माडंयायात आला आहे. मोक्ष ्हणजेि प रुषाथय. लोकसगं्रहाशी त्यािा काही संबधं नाही, असे 
काहीजण मानतात. पण त्यानंा आपण य क्क्तवाद सागंयायात अथय नाही. आध चनक ब चिवादी लोकानंा 
लोकसंग्रह पटतो पण मानय होत नाही कारण मोक्षाचवषयीही त्यािंा गैरसमज असतो. ्हणनू प्रथम मोक्ष 
्हणजे काय हे सवयसामानयपणे पाहू या. 

 
मोक्ष आलण जीवनमुक्ती 

 
मोक्ष ्हणजे मेल्यानंतरिी अवस्था अशी प ष्ट्कळािंी समजूत असते. आपला देह नष्ट झाल्यावर प ढे 

काय होत असेल वगैरे बाबींिी ििा करयायात स्वारस्य नाही. भारतात वदेपरंपरेत मोक्ष हा मरणाच्या 
अलीकडे साचंगतलेला आहे. मोक्ष ्हणजे जीवनम क्ती असे आपण मानले ्हणजे आपला गोंधळ होणार 
नाही. प्रत्येक व्यक्ती चवकसीत होता होता सवय बधंनातूंन म क्त होते, म क्तावस्थेस पोहिते, या कल्पनेत 
आकषयकपणा आहे. आचण ही गोष्ट ब चिवादी लोकानंाही पटणारी आहे. बरांड रसेलने Free man’s 
Worship ‘म क्तात््यािंी उपासना’ या नावािे एक प स्तक चलचहले आहे. रसेल हा ईश्वर, परलोक, यावर 



 
 अनुक्रमणिका 

श्रिा ठेवणारा नसून कनदाि करणारा आहे. परंत  त्यानेही या गं्रथात जीवनम क्तीबद्दल चविार माडंलेले 
आहेत. मतृ्यूच्या अगोदर माणसाला अशी एक अवस्था यावी की, ज्यात माणसाने देहाच्या, भावनेच्या, 
ज्ञाानाच्या दास्यात न रहाता सवय बाबींपासून म क्त होयायािी महत्त्वाकाकं्षा बाळगावी, यात ब िीला 
अनाकलनीय असे काही नाही. जीवनम क्ती ही गूढ बाब नसून ती अन भवग्य आहे. ज्यािी त्याला स्वतःला 
परीक्षा करता येयायासारखी आहे. या अवस्थेप्रत पोहोियायासाठी येणारे अडथळे आपल्याला समजून येत 
आहेत, असे समजले ्हणजे ब चिवाद्यालाही त्यात अस्पष्ट, अतक्यय, अग्य असे काही वाटावयास नको. 
इंचद्रयानंी करावयािे कमय, हृदयातील भावना, ब िीिे ज्ञाान या चतघािंा समावशे असलेली अशी जी अत्यतं 
महत्त्वािी वस्तू ती जीवनम क्ती, असे मानयायास हरकत नाही. 

 
जीवन्द्मुक्ताचा अनुभव 

 
बरांड रसेलिे Religion and Science हे एक प स्तक आहे. त्यात जीवन् म क्तािा चविार त्याने 

माडंला असून या लोकानंा घडणारा साक्षात्कार एकाि प्रकारिा होतो असे दाखचवले आहे. जीवनम क्त 
झालेला माणूस, वदेातंी, योगी, म सलमान, चखश्चन वगैरे क ठल्याही धमांतला असला तरी त्याला होणारा 
साक्षात्कार प ढीलप्रमाणे होतो :  

 
(१) जीवनम क्त लोकानंा हे चवश्व बाह् चवभागात चवभागलेले आहे, असे न वाटता चवश्व तेवढे 

एकात्म झालेले आहे, यािी प्रतीती येते. 
 
(२) काल चदक काययकारणभावातील चवभागलेले भेदात्मक चवश्व चवलय पावलेले असते.  
 
(३) पाप, द ःख, अपूणयता, ह रहूर इत्यादी भावनािंा तेथे अस्त झालेला असतो. 
 
जीवनम क्ताला होणाऱ्या या अन भतूींिा जीवनाला उपयोग काय असे कोणी चविारतील तर त्यािे 

उत्तर असे देता येईल की, अशा माणसाला सामाचजक, शास्त्रीय, राजकीय आदी बाबतींतील संपूणय सत्याशी 
समरस होयायािी शक्ती आलेली असते. असा माणसू एखाद्या माणसाला, ग न ला, गं्रथाला, पंथाला, 
देशाला न मानणारा अशा प्रकारिा असेल आचण त्याच्या या अवस्थेिा जीवनात खात्रीने उपयोग कन न 
घेता येईल. 

 
 िोकसंग्रहाचा लवचार 

 
एखाद्या माणसाला वर साचंगतलेली जीवनम क्तता लाभली तरी त्यायोगे त्यािे जीवन संपले, तो 

पूणयत्वाला गेला, त्यािा सवय प रुषाथय थाबंला असेि आपण समजाव ेकाय? या प्रशनािे उत्तर स्पष्टपणे ‘नाही’ 
असेि आहे. जोपयंत त्याच्या हातून लोकसंग्रह होणार नाही तोपयंत त्याच्या जीवनािा आचवष्ट्कार अपूणयि 
रहाणार आहे. लोकसगं्रह यािा अथय चनव्वळ, अन्न, वस्त्र इत्यादी भौचतक गरजा भागचवयायािी साधने सवांना 
उपलब्ध कन न देणे असा नव्हे. न सत्या भाकरीने, न सत्या वस्त्राने, न सत्या घराने, माणसािे प्रशन स टत 
नसतात. त्यासाठी भौचतक उन्नतीबरोबर माणसािी नैचतक उन्नतीही व्हावयास हवी. मोक्ष आचण लोकसंग्रह 
या चभन्न वस्तू आहेत की नाहीत यािा चविार गीतारहस्यात स्पष्टपणे माडंलेला नाही. पण या दोन चभन्न वस्तू 
मानल्या, ही दोन चभन्न मूल्ये मानली तर त्यात श्रेष्ठ कोण, कचनष्ठ कोण, प्रसंगी ग्राह् कोणते, त्याज्य कोणते 
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असा प्रशन उद भवतो. पण खरी गोष्ट अशी आहे की, मोक्ष व लोकसंग्रह ही दोन चभन्न मूल्ये नसून दोनही 
चमळून एकि मूल्य आहे. अथात जो मोक्षाच्या मागे लागेल त्याने लोकसगं्रहही केला पाचहजे आचण 
लोकसंग्रह करणाराने मोक्षाकडेही दृष्टी वळवली पाचहजे. 

 
मी ्हणजे जीवन असे आपण मानले तर हे मानणे ि कीिे आहे. मी व समाज चमळून जीवन हेि 

सत्य आहे. अथात समाज तेवढा सत्य, व्यक्ती तेवढ्या चमर्थया ककवा व्यक्तीि काय ती सत्य, समाज हा 
अदृशय असल्याम ळे तो चमर्थयाि आहे असल्या कल्पना उराशी बाळगणे ि कीिे आहे. व्यक्ती आचण समाज 
यात समान सत्यत्व मानले पाचहजे, या दोनही ध्येयात चभन्नता नसून अचभन्नभाव असावयास पाचहजे. 

 
व्र्क्ती, समाज आलण लचत्तशुद्धी 

 
व्यक्ती आचण समाज यात अचभन्नत्व मानल्यावर व्यक्तीच्या उन्नतीिी साधने चनराळी असे मानून 

िालणार नाही, व्यक्तीने आपले जीवन जगचवताना असत्यािा आश्रय केला तरी िालेल, ही कल्पना 
ि कीिी आहे. आपल्या देहािे भरणपोषण करयायािा एक मागय, समाजािी उन्नती करणारा द सरा मागय व 
चित्तश िीिा चतसरा मागय असे असू शकत नाही. एकाि मागाने आपल्या देहािे, समाजािे व चित्तािे 
भरणपोषण झाले पाचहजे. मला भाकरी हवी असेल तर मला ती चमळावी पण ती मला द सऱ्याकडून 
चहसकावनू घ्यावी लागू नये व त्या पापाथय चित्तश िीसाठी चनराळे काम करयायािी गरज लागू नये. 

 
परंत  या चठकाणी एक अडिण येते. व्यक्तीने सत्याने, नयायाने, धमाने, अकहसेने वागाव ेहे िटकन 

उमगयायासारखे आहे, पण समाजासाठी, राष्ट्रासाठी प्रसंगी असत्य, अनयाय, अधमय, कहसा यािंा स्वीकार 
करावयास काय हरकत आहे, असे माणसास वाटू लागते. समाजासाठी अथवा राष्ट्रासाठी कराव्या 
लागणाऱ्या कायांना एक नव ेन प येते आचण त्याने जगात बदमाष लोकापेंक्षा धमाच्या नावाने लोकानंी जास्त 
अत्यािार केले आहेत, हे पाचहले ्हणजे या भावनेिा कैफ चकती प्रमाणात िढतो हे सहज उमगयायासारखे 
आहे. 

 
िोकमान्द्र्ाचंी अडचण  

 
लोकमानय चटळक हे एक सज्जन गृहस्थ होते असे मी मानतो. त्यानंी ‘चसिावस्था आचण व्यवहार’ हे 

गीतारहस्यातंील चलचहलेले प्रकरण आपण वािून पहा. चसिावस्था ्हणजे मोक्ष आचण व्यवहार ्हणजे 
लोकसंग्रह असाि अथय त्यानंा अचभपे्रत आहे. 

 
व्यक्तीिे जीवन पूणय असाव,े हे त्यानंाही मानय आहे. पण जगात सवयि लोक सज्जन नाहीत, काही 

द जयनही आहेत. या द जयनाशंी कसे वागाव,े साध त्वाने वागयायािा प्रयत्न केला तर द जयन सज्जनानंाि नष्ट 
करतील ककवा काय हा त्यानंा एक अडिणीिा प्रशन येऊन पडलेला होता. त्यािे उत्तर त्यानंी असे माडंले 
आहे : 

(१) "एखादा माणूस पाप-प याय, नैचतक, अनैचतक, स ख-द ःख, कहसा-अकहसा इत्यादी बंधनाचं्या 
पलीकडे गेला असेल तर त्याने द ष्टाशी क ठल्याही प्रकारच्या साधनानंी झगडाव.े ्हणजे जो चसि झाला 
असेल त्याला साध्यासाध्यािे बंधन असू नये. 
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(२) जो चसि नसून साधक असेल त्याने असाधूशी प्रथम साध त्वाने वागाव े व ते साधणे अशक्य 
झाल्यास नाइलाजाने असाध त्वािे आिरण कराव.े 

(३) आचण असाध त्वािे आिरण वाईटि असल्याने त्याबद्दल प्रायचश्चत्त घ्याव.े"  
 

र्ाचा पलरणाम कार् झािा?  
 
परंत  लोकमानय चटळकासंारख्या सज्जन माणसानंी भोंगळपणाने माडंलेल्या या चसिानताने अनेक 

अनथय चनमाण झाले. चसिािंी जी लक्षणे असतात ती साधकािंी साधने असतात. अनेक साधकानंी असाधंूशी 
असत्यत्वािे वतयन केले आचण प्रायचश्चत घेयायािे मात्र ते अचजबात चवसरले.  

 
लोकमानय चटळकानंी वर चदलेले जे तीन प्रकार साचंगतले आहेत, त्याचं्याचवषयी जर आपण चविार 

कन  लागलो तर आपल्याला असे आढळून येईल की, लोकमानयानंी जी दं्वद्वातीत चसिावस्था वणयन केलेली 
आहे ती सवय समाज अपूणावस्थेत असताना एका व्यक्तीला प्राप्त होऊ शकणार नाही. अशा पचरक्स्थतीत 
चसिावस्था ही आज प्रत्यक्षात नाही हे मानय कराव ेलागेल. 

 
द सरे असे की, असाध त्वाशी साध त्वाने प्रचतकार न करता आपण असाध त्वाने त्यािा प्रचतकार कन  

लागलो तर त्यात आपले साध त्वही पराचजत होते. द योधनाशी पाडंवानंी लढा चदला पण द योधन रणागंणात 
मृत्यूशय्येवर पडला असताना ्हणाला की, त ्हाला माझा पराजय करयायासाठी सवय पापे करावी लागली 
आहेत अथात यात माझाि चवजय झाला आहे. 

 
गीतारहस्र्ापुढे 

 
‘असाधंूशी प्रसंग साध त्वाने व ते न जमल्यास असाध त्वाने प्रचतकार’ या गीतारहस्यात साचंगतलेल्या 

चसिातंाच्याप ढे महात्मा गाधंी गेलेले आहेत. असाध त्वाशी साध त्वानेि प्रचतकार हा चसिानत पाचहजे. सवय 
जणानंा स्वातंत्र्यप्राप्तीिा उपभोग घेयायािा हक्क आहे, कोणी कोणािा ग लाम नाही, असे मानले पाचहजे. 
शजेारी तेवढा शत्रू असे मानयायािी भावना सोडली पाचहजे. खाजगी व्यवहारात सत्यािरण कन  व 
राजकारणात असत्यािा वापर कन , खाजगी व्यवहारात अकहसा आिन  व राजकारणात कहसेिा अवलंब 
कन  हा चविार टाकून चदला पाचहजे. व्यक्ती आचण समाज यािें जीवन एकि आहे. मोक्ष आचण लोकसंग्रह 
यात अचवनाभाव आहे असे मानले पाचहजे. हा चसिानत त्यानंी माडंला असून तो आिरणात आणून 
दाखचवला आहे. लोकसंग्रह करीत असलानाही मी श ि साधने वापरीन सत्यव्रति आिरीन, शत्र लाही 
चमत्रि मानीन हा बाणा त्यानंी सतत कायम राखला. महाभारत चनमाण झाले त्यावळेिे जग, गीतारहस्य 
चलचहले गेले त्यावळेिे जग व आजिे जग ही चनरचनराळी आहेत. आता आपण गीतारहस्याप ढे गेले पाचहजे 
आचण व्यक्ती, समाज, राष्ट्र या भेदाभेदानंा थारा न देता मानव तेवढा एक मानला पाचहजे. 

 
अलखि मानवासंाठी लिलहिेिा गं्रर् 

 
लोकमानयानंी जे गीतारहस्य चलचहले ते िार वणांतील लोकासंाठी अथवा कहदूसाठी चलचहले असे 

मानयायािे कारण नाही, ते त्यानंी अचखल मानवासाठी चलचहले आहे. त्यात एखाद्या चवचषष्ट धमािे प्रचतपादन 
नसून मानवचनष्ठ धमांिे प्रचतपादन व गीतेतील श्लोकािेंि त्यात चववरण केले आहे असे न मानता त्यात 
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चदलेल्या इतर चवविेनािे ममय समजून घेतले पाचहजे. त्यात जे अपूणय असले ते पूणय करयायािा प्रयत्न केला 
पाचहजे. हा गं्रथ वृिासंाठी आहे असा गैरसमज कन न घेयायािे कारण नाही. तरुणानंीि त्यािे वािन, मनन 
अचधक करावयास हव ेआहे. आज नव्या स्वन पात चनघालेले गीतारहस्य हे समाजशास्त्रावरील एक स ंदर 
प स्तक ्हणनू प्रत्येकाने अवशय अभ्यासले पाचहजे. 

१९५० 
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३० 

कमवयोगी अध्यात्म आणि गीता  
[‘गीता, चटळक आचण गाधंी : (कमययोग आचण सत्याग्रह)’ या प स्तकािी-प्रस्तावना.] 

 
अध्र्ात्म आलण समाजव्र्वहार  

 
अध्यात्म आचण समाजव्यवहार यािंा परस्परसबंंध कोणत्या प्रकारिा आहे, या प्रशनासंबंधी नेहमीि 

मतभेद झाललेले आहेत. या दोहोंत परस्परचवरोध आहे आचण तो सवयस्वी अटळ आहे असे मानणारे लोक 
प ष्ट्कळ आढळतात. आपल्या अचभरुिीप्रमाणे कोणी अध्यात्माला श्रेष्ठ ठरवनू समाजव्यवहाराला त्याज्य 
मानतात अथवा कोणी समाजव्यवहारािे महत्त्व मानय कन न अध्यात्मचविाराला त च्छ लेखतात. चकत्येकानंा 
या दोहोंिे महत्त्व समान वाटत असल्याम ळे, त्यािंा समनवय हा शक्य आहे असे वाटत असते आचण ्हणनू 
ते समनवय कोणत्या प्रकारे घडून येणे शक्य आहे यािा शोध करीत राहतात. आध चनक काळी हा प्रशन प नः 
एकदा अत्यतं उग्रपणे प ढे आलेला आहे. आध चनक य गाने जी चवज्ञाानािी साधना केली आचण त्या साधनेने 
आध चनक मानवाला जी भौचतक शक्ती प्राप्त झाला, त्या शक्तीम ळे सामाचजक व्यवहारात न भतूो न 
भचवष्ट्यचत असे उत्पात स न  झाले आहेत. भौचतक ज्ञाान आचण भौचतक शक्ती या वस्तू मूलतः आचण तत्त्वतःि 
त्याज्य आहेत, असे ्हणता येणार नाही. परंत  त्या ज्ञाानािा आचण त्या शक्तीिा कोणत्या साध्यासाठी 
चवचनयोग करावयािा हाि खरा मतभेदािा प्रशन होऊ शकेल. भौचतक ज्ञाानािा आचण भौचतक शक्तीिा 
सामाचजक व्यवहारात उपयोग कन न मानवसमाजाला ज्ञाानी, स खी आचण समाधानी बनचवता येईल, अज्ञाान 
आचण दाचरद्र्य दूर करयायाच्या कामी भौचतक चवद्या आचण शक्ती यािंा उपयोग करता येईल, यात म ळीि 
शकंा नाही. परंत  यासाठी नव्या सामाचजक आदशांिी आचण नव्या सामाचजक संघटनािंी उभारणी करावी 
लागेल. या उभारणीच्या कामी भौचतक चवद्याचं्या बरोबरीने आध्याक्त्मक चवद्यािंाही उपयोग आहे असे माझे 
स्वतःिे मत आहे. दे्वष, लोभ आचण कहसा या चविारापंासून म क्त असलेले आचण पे्रम, सहकायय आचण 
स्वातंत्र्य यािंा आस्वाद घेयायात आनंद मानणारे मानवी जीवन ्हणजे अध्यात्म-जीवन होय असे मी मानतो. 
या जीवनािा परृ्थवीवरील सवय मानवानंा लाभ व्हावा हाि आपल्या सवय सामाचजक व्यवहारािंा आदशय असला 
पाचहजे हे उघड आहे. व्यक्तीने आपले मन सवय प्रकारच्या संक चितपणापासून, अहंकारापासून म क्त कन न 
घेतले आचण अचखल-मानवकल्याणाच्या कायाला आपले सवय जीवन वाहयायािी तयारी केली, तर चतने 
आपल्या व्यक्क्तत्वािा खरा चवकास केला आहे असे ्हणता येईल. या चवकासात भौचतक आचण आध्याक्त्मक 
असा चवरोध करयायािे कारण नाही. व्यक्ती जेव्हा आपला स्वतःिा चवकास समाजािा चविार न करता 
अथवा समाजाला चवरोध कन न साधू पाहते तेव्हाि सारी भाडंणे स न  होतात. खरा व्यक्क्तचवकास समाजात 
राहूनि आचण समाजाशी सहकायय करीति साधता येतो. जीवनचवकासािे हे सूत्र अनेक वळेा द लय चक्षले गेले 
आहे आचण त्याम ळे खोटी तत्त्वज्ञााने आचण ि कीिे आदशय वळेोवळेी चनमाण झालेले आहेत. 

 
संन्द्र्ासमागी आलण कमयर्ोगी अध्र्ात्म 

 
सामाचजक व्यवहारामध्ये सघंषाला महत्त्वािे स्थान नेहमीि चमळत आलेले आहे. पूवयकाळी 

माणसाच्या उत्पादनशक्तीला मोठ्याि मयादा असल्याम ळे, सामानय जनतेिे जीवन दाचरद्र्याने भरलेले 
होते. भौचतक स ख आचण सासं्कृचतक ज्ञाान यािंा बह तेक भाग उच्चवणीयानंी आपल्या हाती ठेवनू घेतला 
होता. त्याम ळे समाजात जी चवषमता चनमाण झालेली होती ती असह् झाल्याम ळे अनेक थोर हृदये 
सासंाचरक जीवनाला चवटून संनयासािा आश्रय करीत असत. हा संनयास ्हणजे सामाचजक व्यवहारातील 
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अमान षतेिा चनषेधि होता. एवढ्या अथाने तो श्रेष्ठ मानता येईल. परंत  सामाचजक व्यवहारातील 
अमान षतेशी झ ंज घेयायािे काम सामाचजक व्यवहाराति झाले पाचहजे. संनयासाने हे कायय सोडून चदल्याम ळे 
सामाचजक व्यवहार अचधकाचधक अनचधकारी लोकाचं्या हातात जाऊ लागला आचण याम ळेि सनंयासमागी 
अध्यात्मािा चविार मागे पडून कमययोगी अध्यात्मािा चविार समाजात मानयता पाव ूलागला. सनंयास आचण 
कमययोग यािंा खरा मतभेद राज्यससं्थेिा स्वीकार करावा की नाही, या म द्यावर आधारलेला चदसतो. 
सामाचजक जीवनातील इतर व्यवहार थोडेफार सदोष असले तरी सशस्त्र य िासारखे तीव्र दे्वषाने आचण 
कहसेने भरलेले नसतात. ्हणून सशस्त्र य िावर उभारलेली राज्यसंस्था अध्यात्माच्या वृत्तीशी स संगत कशी 
बनवावयािी हाि त्या वळेिा म ख्य प्रशन असे. अनासक्तब िीने लोकसगं्रहाथय या संस्थेिाही स्वीकार केला 
पाचहजे असे कमययोगी अध्यात्माने ठरचवले. झरत ष्ट्र, मोझेस, म ह्मद, श्रीकृष्ट्ण, कान् फ्यचूशअस हे सारे या 
कमययोगी अध्यात्मािे प रस्कते मानता येतील. येशू चिस्त, गौतमब ि, महावीर आचण लाओत्स हे 
संनयासमागी अध्यात्मािे प्रवतयक चदसतात. जोपयंत य िसंस्था ही मानवव्यवहारासाठी आवशयक आचण 
अपचरहायय असेल तोपयंत केवळ संनयासमागी अध्यात्म हे सामाचजकदृष्ट््ा अप रे आचण काही अंशी 
पलायनवादीि ठरेल. वृचत्तभेदाने कोणकोणत्या अध्यात्मािा स्वीकार करावा हे चनचश्चत होईल. परंत  
सामाचजक जीवनाच्या तटस्थ दृष्टीने हे दोनहीही मागय संपूणय समाधान देऊ शकत नाहीत. कमययोगी 
अध्यात्मात य िासारख्या कहसक मागाला मानयता चदलेली असल्याम ळे, प्रत्यक्ष व्यवहारात कहसािारालाि 
पाठबळ चमळत जाते. तेवढ्या प्रमाणात अनहंकार आचण अनासक्ती यािंी वाढ ख ंटते आचण नैचतक जीवनात 
कहसेलाि अकहसा ्हणयायािी चवकृती चनमाण होते. 

 
समतेचे साध्र् आलण साधनाचंी शुलचता 

 
कमययोग हा केवळ आध्याक्त्मकि असला पाचहजे असे नाही. तो जडवादी अथवा भौचतकवादीही 

असू शकतो, हे आध चनक कालातील सामाचजक क्रातंीवाद्याचं्या चनरचनराळ्या पंथाकंडे दृष्टी टाकचवली 
असता सहज चदसून येईल. प ष्ट्कळािें प ष्ट्कळ भौचतक अथवा ऐचहक स ख हेि मानवी जीवनािे परमसाध्य 
मानणारे चकत्येक चविारपंथ वाढू लागले आहेत. परंत  केवळ भौचतक स खाने मानवी जीवन संपूणय होऊ 
शकत नाही. शारीचरक प ष्टी आचण मानचसक त ष्टी याबरोबरि आक्त्मक शातंीिीही मानवी जीवनाला 
आवशयकता आहे. हा चविार अचधक समंजस वाटतो. अध्यात्म ्हणजे पारलौचकक स ख असा अथय 
करयायािी आवशयकता नाही. ऐचहक जीवनाति आध्याक्त्मक शातंी चमळचवणे हेि खरे अध्यात्म होय. 
ब चिवादी माणसालाही या अध्यात्मािा चवरोध करयायािे कारण नाही. ्हणून जडवादी कमययोगापेक्षा 
अध्यात्मवादी कमययोग जीवनदृष्ट््ा अचधक सत्यपूणय आचण ्हणूनि ब िीलाही समाधान देणारा होऊ 
शकतो. परंत  आध्याक्त्मक कमययोगातही काही धोके आहेत. त्यािंा चविार झाल्याचशवाय सामाचजक 
व्यवहारािंी श िी आचण समिृी होणार नाही. सामाचजक जीवनाता नेहमी समतेच्या दृष्टीने अचधकाचधक 
चवकास होत जाणे हाि सामाचजक चवकास समजला पाचहजे. आध्याक्त्मक कमययोग जर केवळ परंपरावादी 
झाला आचण परंपरागत चवषमतेिे समथयन करयायािेि कायय करीत राचहला, तर तो जीवनदृष्ट््ा प्रचतगामी 
ठरतो. कमययोगािे साध्य हे नेहमीि समतेच्या रोखाने प ढे जायायािे असेल पाचहजे. काळाकाळाला व्यवहायय 
पावले टाकीत कमययोगाने समाजाला सतत प ढे नेले पाचहजे. सामाचजक व्यवहारातील कोणतीही ससं्था वा 
संघटना सनातन मानयायािे जडत्व कमययोगाने नाकारले पाचहजे. ध्येयाच्या बाबतीत चवकासक्षमता ज्या 
कमययोगात नाही, ते कमययोग अध्यात्माच्या दृष्टीने चवकृत मानला पाचहजे. अशा चवकृत अध्यात्मापेक्षा समतेिे 
साध्य स्वीकारणारा जडवाद देखील जीवनाच्या दृष्टीने उपकारक मानावा लागेल. कमययोगाच्या चवकृतीिा 
हा एक प्रकार साचंगतला. 
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कमययोगािी आणखीही एका बाजूने चवकृती होयायािा धोका असतो. सामाचजक जीवनािी नवी 

उचद्दष्टे आचण उन्नतीिे नव ेआदशय चदसू लागल्यानंतर, आध्याक्त्मक कमययोगाने आपल्या साधनािंी श चिताही 
वाढचवयायाकडे अचधकाचधक लक्ष प रचवले पाचहजे. सामाचजक जीवन सध्याच्या दृष्टीने जसे अचधकाचधक 
समतेकडे गेले पाचहजे, त्यािप्रमाणे साधनाच्या दृष्टीने ते अचधकाचधक अकहसामय होत जायायािी 
आवशयकता आहे. समता आचण अकहसा हेि मानवी जीवनािे संपूणय सत्य होय. सामाचजक व्यवहाराच्या 
क्स्थरतेसाठी श ि नैचतक साधनानंा क्वचित् म रड घालयायािी आवशयकता असते, असे कमययोगी चविारकािें 
्हणणे आढळते. परंत  क्स्थरता हा काही सामाचजक जीवनािा आदशय नाही. सामाचजक जीवनािा आदशय 
आहे चवकास. नैचतक साधनानंा म रड घालीत गेल्याने समाजातील चवकासाच्या शक्ती मंदावतात, हा 
नेहमीिा अन भव आहे. ्हणनू नैचतक साधनािंी न पे सामाचजक व्यवहारात अचधकाचधक श ि कशी होत 
जातील यािे कितन आचण सशंोधन करणे हे आध्याक्त्मकदृष्ट््ा अत्यतं महत्त्वािे कायय आहे. सनंयासमागाने 
पाचहलेले जीवनािे पूणय न प वैयक्क्तक रीत्या आिरणात आणयायािी आकाकं्षा धन न सनंयासी साधक 
जीवनसाधना करीत असतात. परंत  सामाचजक जीवनािेही तसेि पूणय न प कमययोगाने आपले साध्य ्हणनू 
स्वीकारले पाचहजे आचण ते चसि करयायासाठी नव्या नव्या सामाचजक साधना सशंोचधल्या पाचहजेत. 
कमययोगी अध्यात्मािे हेि श ि स्वन प होय. या स्वन पात कमययोग आचण सनंयास यातंील चवरोध पूणयपणे 
मावळतो आचण जीवनािे पूणय तत्त्वज्ञाान येथेि प्रकटते. गाधंीजींिा सत्याग्रह-चसिातं हे या दृष्टीने 
कमययोगािे अत्यंत श ि स्वन प होय, असे माझे चनचश्चत मत आहे. 

 
भगवद गीतेच्र्ा ऐलतहालसक मर्ादा  

 
भगवद गीतेिा जीवनदृष्टीने संदेश काय आहे, हा कहदू समाजाच्या दृष्टीने एक फार महत्त्वािा प्रशन 

समजला पाचहजे. आपले धमयगं्रथ हे ईश्वरचनर्षमत आहेत आचण ्हणनूि ते सवयथा पचरपूणय आहेत, अशी 
जगातील सवय धमयवाद्यािंी समजूत असते. कहदू समाजातही अशी समजूत आढळून येते. परंत  
सत्यशोधनाच्या दृष्टीने ही समजूत खरी आहे असे ्हणता येणार नाही. मानवी जीवनाच्या चवकासाबरोबर 
मानवी धमयकल्पनािंा आचण ईश्वरकल्पनािंाही चवकास होत आलेला आहे आचण तो याप ढेही तसाि होत 
राहील. कोणताही धमयगं्रथ सवयथा पचरपूणय मानणे ही एक आधंळी भावना झाली. चववकेाच्या प्रखर 
चकरणाखंाली ती चटकयायासारखी नाही. या दृष्टीने भगवद गीतेकडे पाहणे आवशयक आहे. आजच्या 
भगवद गीतेिे स्वन प आजच्या महाभारतानेि ठरचवलेले आहे. आचण आजच्या महाभारतात समनवयािी 
दृष्टी आपणाला सवयत्र आढळून येते. आजच्या महाभारताच्या चनर्षमतीपूवी या देशात जे जे चविारसंप्रदाय 
चनमाण झाले, जो धमयकलह झाला, तत्त्वज्ञाानािे दीघयकाल जे मंथन झाले, त्यातून सवयसंग्राहक दृष्टीने 
महाभारत चनमाण करयायात आले. आजिे महाभारत ब िानंतर काही शतकानंी झाले आहे, हे 
महाभारताच्या सवय अभ्यासकानंा मानयि आहे. त्याम ळे महाभारत रिनेपूवी ज्या वैचदक आचण अवैचदक 
चविारािंा संघषय झाला त्यािाही चनष्ट्कषय महाभारतात आलेला आढळतो. तथाचप, महाभारत हे वैचदकाचं्या 
परंपरेिे समथयन करयायाच्या दृष्टीने रिले गेले आहे, हे उघड चदसते. ्हणनूि महाभारतात परस्परचवरोधी 
चविारप्रणालींिे संकलन झालेले आढळते. 

भगवद गीतेतही अशीि क्स्थती झालेली आहे. संनयास आचण कमययोग, चनग यण ब्रह्म आचण सग ण 
ईश्वर, ज्ञाान आचण भक्ती अशी दं्वदे्व भगवद गीतेत साभंाळून घेयायािा प्रयत्न करयायात आलेला आहे. 
सामाचजक चवषमता आचण आध्याक्त्मक समता यािंीही सागंड घालयायािा प्रयत्न गीतेत केलेला आहे. 
चनरपवाद अकहसेिे स्तवन आचण अनासक्त वृत्तीने लोकसंग्रहाथय आिरावयािी कहसा या दोनहीही गोष्टी 
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भगवद गीतेत समानत्वाने गौरचवलेल्या आढळतात. याम ळे भगवद गीतेिा चनचश्चत सदेंश कोणता हे सागंणे 
कठीण आहे. सामाचजक चवषमतेवर उभारलेली जाचतसंस्था आचण शस्त्रय िािा स्वीकार करणारी 
राज्यससं्था यानंा गीतेने िालवनू घेतले आहे, हे कबूल केलेि पाचहजे. सामाचजक समतेच्या प्रस्थापनेच्या 
आजच्या काळात गीतेच्या वणयव्यवस्थेच्या चविाराच्याप ढे जायायािी आवशयकता चनमाण झाली आहे. 
आजच्या मानवसमाजाच्या सवांगीण चवकासाला शस्त्रय िािी क्षात्रससं्था सवयस्वी बाधक झालेली 
असल्याम ळे गीतेने गौरचवलेला क्षात्रधमयही आता गताथय झाला आहे. सवयधमयसमभावाच्या आजच्या काळात 
आपला धमयि श्रेष्ठ आहे, अशी अहंकारािी आधंळी वृत्ती सोडून द्यावी लागणार आहे. ‘पचरत्राणाय साधूनाम् 
चवनाशाय ि द ष्ट्कृताम्’ हे धमयस्थापनेिे उचद्दष्टही ताचत्त्वक दृष्टीने अप रे ठरणार आहे. सज्जनािें पचरत्राण 
करयायासाठी आचण द ष्टािंा चवनाश करयायासाठी अवतार घेणारा ईश्वर स्वतःि संक चित भासतो. सज्जन 
आचण द ष्ट या दोन सािेबंद जनमचसि प्रकृती आहेत आचण द ष्टािें कधीही पचरवतयन होणे शक्य नाही, अशा 
तऱ्हेिे चविार भगवद गीतेमध्ये आढळतात आचण याच्या उलट, भक्क्तमागाने पापयोनींिाही उिार होऊ 
शकतो, असे भगवद गीतेने प्रचतपाचदलेले आहे. या चवरोधािाही बौचिक दृष्टीने पचरहार करयायािा प्रयत्न 
कोणी करतात; परंत  मला त्यात काही स्वारस्य वाटत नाही. या सवय चवविेनािा अथय असा की, 
भगवद गीतादेखील आजच्या सामाचजक समस्याचं्या दृष्टीने अप री पडू लागली आहे. गीतेतील अदै्वतािा 
चसिातं भक्तीिे महत्त्व दशयचवणारे प्रचतपादन, अनासक्त वृत्तीने जीवनव्यवहार करयायािा आदेश, 
क्स्थतप्रज्ञातेिे चवविेन इत्यादी गोष्टी सदैव चटकयायाच्या पात्रतेच्या आहेत. दं्वद्वमय जगात दं्वद्वातंील अवस्था 
अन भचवयायािा गीतेने दाखचवलेला मागय मानवी जीवनाला सदैव उपकारक वाटल्याचशवाय राहणार नाही. 
तथाचप वणयसंस्था, जाचतससं्था, य िससं्था इत्यादी सामाचजक संस्थासंंबधंीिे गीतेिे चविार प ष्ट्कळि 
घोटाळ्यािे आचण परस्परचवरोधाने भरलेले आढळतात. 

 
गाधंीजींचा सत्र्ाग्रह-लसद्धातं 

 
जाचतरचहत आचण वगयरचहत समाज चनमाण करयायािी शक्यता आजच्या चवज्ञाानाने चनमाण केलेली 

आहे. त्यासाठी नव्या सामाचजक आदशांिी आज आवशयकता चनमाण झाली आहे. धमयसंस्थापनेच्या 
दृष्टीनेही द ष्टािें हृदयपचरवतयन कन न त्यानंा सज्जन बनचवणारे ईश्वरी अवतार आजच्या काळाला पाचहजे 
आहेत. मानवाच्या चवकासात सामाचजक ससं्थातंि बदल होतो असे नाही, तर त्याच्या नैचतक आदशांत 
आचण आध्याक्त्मक मूल्यातंही चवकास होतो, हा चसिातं सवय अध्यात्मवादी लोकानंी चशकयायािी आवशयकता 
चनमाण झाली आहे. 

 
लोकमानय चटळकािें ‘गीतारहस्या’ंतील कमययोगप्रचतपादन केवळ गीतेतील एकाि दृष्टीवर-

क्षचत्रयाच्या कमययोगावर- उभारलेले आहे. त्याम ळे आजच्या समस्यानंा त्यात समाधानकारक उत्तर आढळत 
नाही. गाधंीजींिा सत्याग्रह-चसिातं त्या दृष्टीने अचधक आध चनक आहे. गीतेच्या संदेशाला, चतच्या 
ऐचतहाचसक मयादातूंन बाहेर काढून गाधंीजींनी चवशाल आचण पचरपूणय बनचवले आहे. आजच्या चवज्ञाानािे 
साहाय्य घेऊन गाधंीजींच्या सत्याग्रहािे आिरण केले तर आजच्या मानवसमाजाला नवे स्पृहणीय न प 
प्राप्त होऊ शकेल, अशी माझी दृढ श्रिा आहे.  

१९५२ 
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आचार्ांच्र्ा अनौपचालरक वक्तृत्वशैिीची एक झिक 
 

"बाबूराव जोशी वकील माझे स्नेही आहेत. त्यानंी एक टेपरेकॉडयर (लहानसा) चवकत घेतला आहे... 
त्यानंी माझ्या मागे लागून मला बोलते केले आहे. ते आपल्या घरी िागंली प्रचतचष्टत, चवद्वान् , आध चनक 
चविार आवडणारी थोडी मंडळी जपचवतात व मला त्याचं्याप ढे काही बोलयायास सागंतात..."[आिाय 
भागवंतानंी कोल्हापूरहून प्रा. सौ. कसध  जोशी यानंी २०-४-६५ रोजी चलचहलेल्या एका पत्रातून.] 

 
नाही, कळतं पण वळत नाही हा जर आपला स्वतःिा अन भव असेल, तर आपल्याला, असं आपण 

साचंगतलं पाचहजे–माझं मी मला असं साचंगतलं पचहजे की त ला जर कळलं, ते त ला वळलं नाही तर ते 
त ला कळलंि नाही, तर तू आणखी चविार कर, कळलं ्हणू नकोस. ते वलेापयंत खाली जाऊ दे, खोल 
जाऊ दे; आचण असं जर कळलेलं खाली गेलं... खाली ्हणजे क ठे जायिं...तर ते ्हणतात बेंबीच्या– 
बेंबीिा जो देठ आहे, त्या बेंबीच्या अगदी देठापयंत गेलं पाचहजे. 

 
माणसं ओरडतात, काय त झ्या कपाळी चकती ओरडायिं? – पण तो ओरडताना कसं बेंबीच्या 

देठापासून ओरडतो. त्यात काही ्हणी आहेत, काही भानगडी आहेत, ते योगीचबगी लोक त ्हाला 
सागंतील की त्या बेंबीच्या देठाशी काय भानगडी आहेत ते. त ्हाला आमिा कवी सागेंल – मढेकर, की ही 
बोंब आहे ्हणेल. ही बेंबी आहे हीि बोंब आहे सगळ्या जगािी असं मढेकरानंी िागंलं वणयन केलं आहे. 

 
तात्पयय, हे आपल्या कळयायािं प्रकरण जे येथे ओळखले आहे; ्हणजे न सतं शब्दात, फक्त मेंदूत, 

आचण मग मेंदूतलं आपण क ठे जोडतो? मेंदूतलं संक्रमण करतो द सऱ्याचं्या मेंदूत त्याला आपण ्हणतो 
चविारािंा प्रिार. हे चविारि म ळी येथे खाली–बेंबीच्या देठापयंत जाति नाहीत, आचण चतथून जर प्रिार 
स न  झाला, तर तो डोक्यातून डोक्याति जाणार – आमच्याि जर खाली गेला नाही तर आ्ही त मच्या 
डोक्यात घातला तर तो खाली का जावा? असा एक चनयम आहे, जे समजतं ते साऱ्या इचंद्रयानंा समजतं. 

 
एकनाथािंा एक स ंदर दृष्टातं आहे. आपण घरामध्ये चदवा लावतो. घरामध्ये चदवा लावल्यानंतर, 

यािा प्रकाश सगळ्या चखडक्यांतून बाहेर येतो. सगळ्या, जेवढ्या चखडक्या असतील त्याचं्यातून. तसाि 
त मच्या दारातूनही बाहेर येतो – तेथे एक मेणबत्ती लावली, आचण भोवताली शभंऱ दारं असली आचण फटी 
असल्या, तरी तो एक चदव्यािा प्रकाश, शभंर फटींतून बाहेर येतो. आपल्या इंचद्रयामंध्ये जर क ठेतरी या 
बेंबीच्या देठाशी जाऊन पोहोिलं तर ते आपल्या सवय इचंद्रयाचं्या वाटे बाहेर येतं, अशी चनसागािी रिना 
आहे चतथे ग रुिी गरज नाही. इथे काही मोठं रहस्य-गूढ-वगैरे नाही. एक साधी अन भतूी आहे. 
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भाग ४ र्ा 

महात्मा गाधंी – जीवनसाधना व तत्त्वणवचार 
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३१ 

जीवन-शुद्धीचा प्रयोग 
 
  Blessed are the pure in heart, 
for they shall see God. 

—Sermon on the mount. 
 

सत्येन िभ्यस्तपसा हे्यर्ष आत्मा सम्यग् 
ज्ञानेन ब्रह्मचयेि णनत्यम् 

—म याडक उपचनषद 
 
महात्मा गाधंी यानंा काल ६५ वषे पूणय झाली. कहद स्थानातील कोनाकोपऱ्यातून त्याचं्या जयतंीिा 

मंगल उत्सव साजरा झाला. महात्मा गाधंी हे केवळ कहद स्थानच्याि लोकानंा पूज्य आचण सेवनीय झाले 
आहेत असे नव्हे तर जगातील सवय देशाचं्या लोकानंा त्यािें जीवन चदव्य आचण वदंनीय वाटत आहे. या 
चवश्वचवश्र त मचह्यािे रहस्य काय? याि चविार आपल्या आय ष्ट्याला सहज उद बोधक होईल. 

 
रु्गपुरुषाचें अखंड जीवन 

 
चवश्वजीवनािी महान यात्रा अखंड िालाली आहे. अज्ञाान सागराच्या अस्फ ट हाकेल ओ देऊन 

चगचरकपाटातंील चनझयर उसळी घेऊन बाहेर पडतो. त्यािप्रमाणे परोक्षािी पूणयतेिी स्वप्ने पाहून प्रत्यक्षािा 
प्रवाह वगेाने धावत िालला आहे. या याते्रिी सफलता कशात आहे यािा शोध घेणारे, प्रवाहािी चदशा 
ि कत असेल तर ती द रुस्त करणारे, वगेामध्ये चशचथलता येत असेल तर ती नाहीशी करणारे, प रुषाथी वीर 
चवश्वाला नेहमीि वदं्य वाटत आले आहेत. आपल्या दीघय तपस्येने हे जीवनाला मागय काढून देतात. आपल्या 
स्वाथयत्यागाने हे चवश्वाला स खाने प्रगती करयायािी सोय कन न देतात. भोळ्या जनानंा वैफल्याच्या वैराण 
वाळवटंातून साफल्याच्या स खधामात आणून सोडतात. काळाकाळाला उत्पन्न होऊन जीवनातील अश िता 
आचण अव्यवस्था दूर कन न श ि आचण व्यवक्स्थत समाजजीवन चनमाण कचरतात. काळालाही आपल्या 
कतृयत्वाने कलाटणी देयायािे सामर्थयय या महाभागात असते. हे धमयस्थापनेिे प रुष ्हणजे ईश्वरािे देणे होय. 
य गप रुषािें जीवन हे केवळ व्यक्क्तगत नसते. ते चवश्वजीवनाशी पूणय समरस झालेले असते. केवळ 
व्यक्तीच्या जीचवतािा चविार करताना वापरली जाणारी वजने-मापे या य गप रुषाच्या जीचवताला लावनू 
िालत नाही. कारण त्यािंी ध्येयेही जीवनािी ध्येये असतात. त्यािंी साधने ही जीवनािी आय धे असतात. 

 
लवश्व-जीवनाशी साम्र् 

 
त्याचं्या चवजयात चवश्वािा चवजय असतोि पण त्याचं्या आभाचसक पराभवातही चवश्वािा पराभव 

कधीि होत नाही. त्याच्या स खाने चवश्व स खी होईल यात नवल नाही. त्याचं्या द ःखानेही चवश्वािा 
स खािाि मागय मोकळा होतो. य गप रुषािे सवयस्व हे चवश्वजीवनाति अन स्यतू झाले असल्याने त्याचं्या 
सकल जीवनाने चवश्व-जीवन श ि, पूत आचण उन्नत होत जाते. य गप रुषाचं्या ि कादेखील चवश्वािे 
कल्याणि करीत असतात. कारण त्यानंा स्वतःिे चनराळे असे काहीि साधावयािे नसते. चवश्वजीवनाति 
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त्यािंा मोक्ष असतो. याम ळे त्याचं्या श िीबरोबर चवश्व श ि व्हाव,े त्याच्या उन्नतीबरोबर चवश्व उन्नत व्हाव े
यात काहीि आश्चयय नाही. य गप रुषानंा न जाणल्याम ळे आचण स्वतःच्याि रोजच्या जीचवताच्या संक चित 
दृशयात ग रफटून राचहल्याम ळे सामानय व्यक्तींना य ग प रुषािें महनीय कायय केव्हा केव्हा द बोध होते आचण 
अज्ञाानाने त्याचं्या कायाला त्यािंा चवरोध चदसू लागतो. केव्हा केव्हा अशा प रुषांिा छळ होतो आचण त्याचं्या 
प्रत्यक्ष कायाला थोडा वळे चवघ्न आल्यासारखे वाटते. तथाचप या य गकल्पना प्रसचवणाऱ्या य गप रुषािें 
जीवनाला वळण लावयायािे कायय खंचडत होत नाही. आपल्या मृत्यूने आचण मृत्यनंूतरही ते अमरन पाने 
जीवनावर सत्ता गाजवीत राहतात. य गप रुषािें कायय हे जीवनािेि कायय असल्याम ळे ते कधीि चवफल होत 
नाही. ते जीवनाला सफल करीत करीत स्वतः सफल होते.  

 
नव्र्ा शाक्त धमाचे स्वरूप 

 
महात्मा गाधंी हे वर वर्षणलेल्या य गप रुषाचं्या माचलकेतील आहेत. ब ि आचण चिस्त, कृष्ट्ण आचण 

महंमद, झरत ष्ट आचण कानफूचशअस, मनू आचण मोझेस याचं्याप्रमाणेि आपल्या काळातील चवचवध प्रवृत्तींिा 
सूक्ष्म चविार कन न त्यानंी जीवनािे दशयन–धमय आचण कमय–चनमाण केले आहे. आध चनक य गातील 
चवपत्तींिी चिचकत्सा कन न त्यानंी य ग-धमय शोधून काढला असून, त्यािे समाजाने ग्रहण कराव ेयासाठी 
त्यािंी तपस्या िालली आहे. आध चनक य गािे म ख्य स्वन प भौचतक ज्ञाान हे आहे. भौचतक ज्ञाानािा ठेवा 
एकाएकी मन ष्ट्याला सापडल्याम ळे त्याच्या सवयि जीवनामध्ये उलथापालथ आचण गोंधळ माजला आहे. 
भौचतक ज्ञाानाम ळे माणसाच्या इतके वष ेदडपून राचहलेल्या अभ क्त वासना खळबळून जाग्या झाल्या आहेत 
आचण त्याचं्यातं एकदम बंडाळी माजली आहे. पूवय य गातील भौचतक साधनाचं्या मयाचदत स्वन पाम ळे 
समाजातील चवचवध समूहानंा, वगांना जी चवचशष्ट व्यवस्था मानय कन न राहाव ेलागत होते त्या व्यवस्थेतील 
अनयाय आचण चवरोध एकदम उघड झाल्याम ळे सवयि व्यवस्था कोसळून पडली आहे. ब चिवाद, 
व्यक्क्तस खवाद, व्यक्क्त-स्वातं्र्यवाद यािंा उदय होऊन भौचतक ज्ञाानाच्या सहाय्याने वासनािें तपयण 
करयायािी वृत्ती बलेगाम झाली आहे. भौचतक ज्ञाानाच्या प्राप्तीबरोबरि भौचतकसाधने ज्या व्यक्तींच्या हाती 
आली त्यानंी अचनयचंत्रतपणे त्या साधनािंा उपयोग केला. आपल्या वासनातपयणाति सवािे स ख साधले 
जाणार आहे, या भ्रमाने सामाचजक एकतेच्या सवय कल्पनािंा आपल्या तकय वादाने उपहास कन न 
समाजव्यवस्थेिे उच्चाटण करयायात त्यानंी प रुषाथय मानला. आपल्या लोभी वृत्तीलाि जीवनािी देवता 
कल्पून चतच्याप ढे समाजातील सवय व्यक्तींिा आचण आपल्या हृदयातील कोमल भावनािंा बळी चदला. आज 
सवयत्र जगात या आध चनक शाक्ताचंा भेसूर नाि िालला आहे. द बयल आचण अज्ञाानी अशा हजारो लोकािें 
रक्तशोषण कन न आपण मोठी संस्कृती चनमाण करीत आहो, असा यािंा आक्रोश िालला आहे. या 
आपल्या पराक्रमात आपले सवांनी स्त चतस्तोत्र गाऊन आपली साथ करावी अशी अपेक्षा आहे. या 
प ंजीपतींच्या अनथावह आक्रमणाम ळे चवश्वाच्या साऱ्या मयादा मोडून गेल्या असून सवय मानवी समाजावरि 
मोठे संकट आले आहे. हा नवीन य गािा शाक्तधमय केवळ लोभमूलक आचण कहसारत आहे. याला 
माण सकीिी पवा नाही. कोमलतेिी कदर नाही. केवळ उनमाद हे यािे स्वन प आहे. यािा नाि असाि 
िालू चदला तर मानवी जीवन नष्ट झाल्याचशवाय राहणार नाही. 

 
समाजािा नैलतक लनष्ठेची गरज 

 
य रोपात या नवीन शाक्तधमाने जनम घेतल्याबरोबर भोळेपणाने अनेकानंी त्यािा जयजयकार 

केला. लोकशाहीिे, समाजसते्तिे, बधं भावािे य ग अवतरयायास या शक्तीिा उपयोग होईल असेही 
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प ष्ट्कळासं वाटले. पण वाढत्या वगेाबरोबर या शाक्तधमाने आपल्या मदतीला आलेली ही सवय उदार ध्येये 
खाऊन गटर  केली आहेत. या शाक्त सापं्रदायाला तोंड कसे द्यावयािे आचण अज्ञाानी, चनःशस्त्र, 
भोळ्याभाबड्या लोकानंी आपले अक्स्तत्व कसे राखावयािे, हा या य गािा मोठा प्रशन आहे. भौचतकज्ञाानाने 
मस्त होऊन मन ष्ट्य आपले श्रेष्ठत्व चवसरला आहे. शक्ती ही चशवािी अन साचरणी झाल्याचशवाय ती 
मंगलदाचयनी होणार नाही. भौचतक साधनावंर आक्त्मक ध्येयािे प्रभ त्व लादल्याचशवाय जीवन यशस्वी 
होणार नाही. हे प्रिंड कायय यशस्वी कन न दाखचवणे हा या य गािा धमय आहे. भेदाचं्या द्वारा अभेदािे वणयन 
घेणे ही सवय समाजव्यवस्थेिी पचरणती असावयास पाचहजे. मन ष्ट्याच्या वृत्ती जर श ि आचण संयत झाल्या 
नाहीत तर केवळ शक्ती वाढल्याम ळे त्यािंा अधःपाति होईल. भौचतक ज्ञाान वाढल्याबरोबर नैचतक चनष्ठा 
वाढली नाही तर केवळ परस्परसंहारि होईल. हा संहार थाबंवनू सवांिी सवांगीण उन्नती आचण प्रगती 
कशी होईल अशी साधने शोधून काढणे, हे या य गािे चवचशष्ट कायय आहे. य रोपला शक्ती चमळाली, तथाचप 
त्या शक्तीिा समाजचहताकडे उपयोग करयायािी वृत्ती त्याला अद्याचप न सापडल्याम ळे य रोपात राजकीय, 
लोकशाही, सामाचजक समता आचण आक्त्मक बधं भाव यािंी ध्येये पराभतू होत आहेत. केवळ जडवादािा 
अंगीकार केल्याम ळे तेथील बह जन समाजाला नैचतक चनष्ठा चनमाण करयायास लागणारी धमयश्रिा द लयभ 
होत िालली आहे, आचण भौचतक आघातािंा प्रचतकार केवळ भौचतक प्रत्याघातानंी करयायािेि कायय तेथे 
िालले आहे. दे्वष,लोभ, कहसा यानंी वातावरण भन न गेल्याम ळे आजच्या य गात जीवन भयानक होऊ 
लागले आहे. 

 
जीवनशुद्धीच्र्ा प्रर्ोगास सुरवात 

 
महात्मा गाधंी दचक्षण आचिकेत असताना त्यानंा प्रथम या शाक्त धमािे स्वन प आकलन झाले 

आचण त्यािा प्रचतकार कन न जीवनात नैचतक मूल्ये प नहा प्रस्थाचपत करयायािे कायय त्यानंी तेथेि स न  केले. 
आपल्या जीवनात म ख्य इच्छा आत्मदशयनािी आहे असे त्यानंी आपल्या आत्मिचरत्रात चलचहले आहे. तथाचप 
हे आत्मदशयन जीवनाशी बेचफकीर राहून, चनक्ष्ट्क्रय राहून, आत््यािी शाक्ब्दक ििा कन न, जपतपादी कमयठ 
साधनािी आराधना कन न होणार नाही. हे त्यानी लगेि जाणले आचण जीवनातील कोणत्याही प्रशनािंा 
त्याग न करताि उलट त्या सवय प्रशनािंा स्वीकार कन न वृत्तीला श ि, उन्नत आचण आत्माचभम ख करयायािा 
‘कमययोग’ त्यानंी स न  केला. तेव्हापासूनि महात्मा गाधंींिा आय ष्ट्यक्रम ्हणजे जीवनश िीिा एक महान 
प्रयोगि होऊन राचहला आहे. सत्याग्रह यािा अथय हा आहे की, केवळ आत्मशक्तीने आजच्या य गातील 
अव्यवस्था दूर करयायािा, जडवाद नाहीसा करयायािा प्रयत्न करणे. श ितेच्या प्रत्यक्ष आिरणाने 
जीवनातील अश िता नाहीशी करावयािी. त्यागाच्या सामर्थयाने द बयलािें द ःख चनवारण करावयािे. 
सत्याग्रही नेहमीि सत्यासाठी, श ितेसाठी समाजचहतासाठी आपले सवयस्व अपययायास तयार राहील. सते्तने 
जेव्हा समाज गाजंला जाईल तेव्हा त्याला केवळ दे्वष ककवा कहसा या मागावर जाऊ न देता तपश्चयेने, 
संघटनेने आत्मक्लेशाच्या मागाने सते्तशी तोंड देयायास चसि करावयािे. दचक्षण आचिकेत या सत्याग्रहाच्या 
साधनेिी चसिता कन न तेथे काही प्रशन या मागाने सोडवनू त्यािी यशक्स्वता पारखल्यानंतर १९१५ मध्ये 
महात्माजी कहद स्थानात आले व तेव्हापासून गेल्या वीस वषांत येथील जनतेला आपले प्रशन कोणते आहेत व 
ते सोडचवयायािा प्रयत्न कोणत्या चदशनेे िालचवला पाचहजे यािे चशक्षण सप्रयोग देत आहेत. 
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सावयलत्रक पुनघयटनेची जरूरी 
 
सत्याग्रह हे सवयकाळी व सवय पचरक्स्थतीत वापरता येयायासारखे साधन आहे. सवय जीवनािी घडी 

चबघडून गेल्याम ळे व्यक्तीच्या सामानय आय ष्ट्यातील सामानय गोष्टीपासून चवश्वातील अत्यंत ग ंताग ंतीच्या 
घडामोडीपयंत त्यािा उपयोग केला पाचहजे. व्यक्तीला जाणीव झाल्याबरोबर आपल्या रोजच्या 
आय ष्ट्यातील माम ली गोष्टीति सत्यचनष्ठलेा अग्रस्थान देयायािा प्रयत्न चतने िालू करावयािा आचण 
आपल्याभोवती उत्पन्न होणाऱ्या प्रत्येक सबंंधात या नैचतक मूल्यािंी प्रचतष्ठापना करयायाति प रुषाथय 
मानावयािा हा यािा प्रारंभ आहे. आपल्या समाजात सवयत्र गोंधळ माजला असून सावयचत्रक प नघयटना 
करयायािा काळ आलेला आहे. गेल्या शभंऱ वषांत कहद स्थानात अनेक महाभागानंी समाजोिारािी अनेक 
काये िालचवली. महात्मा गाधंींच्या सत्याग्रहदशयनात या सवय महाभागाचं्या तत्त्वािें पूणय संकलन कन न 
त्यािा स ंदर समनवय साधयायात आला आहे. सत्याग्रहदशयनाने कोणाही महाभागाच्या महनीय कायािा 
अचधके्षप केला नाही. उलट सवांिाि सत्कार केला आहे. या चभन्न चभन्न साधनािें सवय प्रवाह या सत्याग्रह 
साधनेत समाचवष्ट झाले आहेत. आर्षथक, सामाचजक, राजकीय, धार्षमक सवय चविारानंा समान स्थान देऊन 
आपापल्या वृत्तीप्रमाणे कायय करीत रहायायािी सोय आचण सवलत या सत्याग्रहदशयनाने सवनंा आणून चदली 
आहे. 

 
सवय र्ोराचंा एकत्र समन्द्वर् 

 
दयानंदािंी वैचदक चनष्ठा, राममोहनािंा सवयधमयसमनवय, रामकृष्ट्णािंी आध्याक्त्मकता, चववकेानंद-

रामतीथांिी दचरद्री नारायणािी तळमळ, अरकवदािंी साधनमग्नता, लोकमानयािें स्वातंत्र्यपे्रम आचण धैयय, 
आचण रचवद्रािें चवश्वपे्रम–यािंा महात्मा गाधंींत समनवय झालेला आढळून येतो. त्याचं्या आिरणात 
संनयाशािी चवरक्ती, गृहस्थािी पे्रमवृत्ती, ब्रह्मिाऱ्यािी तडफ एकत्र पहावयास चमळते. वशंभेद, धमयभेद 
अथयभेद आचण राष्ट्रभेद यािंी तीव्रता वाढल्याम ळे आज सामाचजक जीवन क्ष ब्ध झाले आहे. 
अस्पृशयताचनवारण, कहदू म लमानािे ऐक्य, खादी ग्रामोद्योग आचण आत्मबलावर करावयािा सत्ता प्रचतकार 
या िार म ख्य साधनानंी कहदी जीवनातील सवय प्रशन सोडचवयायािी त्यािंी साधन सारखी िालली आहे. 
पे्रमवृत्तीवर अचधचष्ठत होऊन सवयभतूचहतासाठी अखंड आत्मदान देत राचहल्याने समाजात उच्च प्रकारिे 
कतृयत्व उत्पन्न झाल्याचशवाय राहात नाही. गेल्या वीस वषांच्या अन भवानंतर या सत्याग्रह दशयनाने 
कहद स्थानातील स प्त शक्ती जागतृ झाल्या आहेत शक्ती जागतृ कन न चतला सयंमपूवयक कल्याणाच्या 
मागावर घेऊन जावयािे हे कायय गांधीजी अव्याहत करीत आहेत. पददचलतानंा अनयायािंी जाणीव होत 
आहे. त्यानंा जागतृ तर करावयािे, परंत  त्याचं्या शक्तीिा अपव्यय होणार नाही अशा रीतीने त्यानंा 
आपल्या अनयायािा प्रचतकार करयायास चशकवावयािे हा यातील म ख्य अंश आहे.  

 
महाराष्ट्राचे उज्जवि भलवतव्र् 

 
महात्माजींच्या जीवन-तपस्येने जागृत होऊन कहदी समाज आपले प्रशन पारखू लागला आहे. 

महाराष्ट्रातही या काळात नवीन उत्साहािी लाट आली आहे. ज ने चवरोध लयाला जात आहेत. नवीन 
सामर्थयय उत्पन्न होत आहे. अशा वळेी आपल्या व्यक्क्तजीवनात आचण समाजजीवनात सवयि बाबतीत श िता 
आणयायािा प्रयत्न जोराने िालला पाचहजे. समाजचहतािी दृष्टी प्राम ख्याने प ढे ठेवनू संयमाने जर आपले 
जीवन संघचटत करयायािा प्रयत्न केला, तर थोड्याि काळात महाराष्ट्रातील समाज चदव्य तेजाने खेळू 
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लागेल. महात्मा गाधंीजींच्या या जनमचदनाचनचमत्त आपण हा जीवनश िीिा प्रयोग श्रिेने असाि प ढे 
िालचवयायािा सकंल्प कन  आचण ईश्वरी कृपेने महात्माजींिे नेतृत्व आपल्या समाजाला दीघयकाळ लाभाव े
अशी प्राथयना कन . 

१९३४ 
 

  



 
 अनुक्रमणिका 

३२ 

"अव्यवहायव" तत्त्वांचा व्यावहाणरक णवजय 
 
सतरा वषांपूवी म. गाधंी यानंी आपल्या सत्याग्रह तत्त्वािंा कहद स्थानातील सवयतऱ्हेिे प्रशन 

सोडचवयायािे कामी उपयोग होणार आहे अशी स्वतःिी श्रिा जाहीर केली आचण राष्ट्रीय सभेच्या द्वारे 
अचखल भारताला या तत्त्वपितीिी साधना करयायास आवाचहले. तेव्हापासून आतापयंत जो काळ गेला 
त्यािे कसहावलोकन केले असता महात्माजींच्या द्रष्टपेणािी कोणालाही साक्ष पटली पाचहजे. आजवर 
लोकानंी महात्माजींच्या तत्त्वानंा अव्यवहायय माचनले. व्यावहाचरक प्रशन असल्या अव्यवहायय कल्पनानंी कधी 
स टणार नाहीत असा ित रपणािा आव आणनू उपहासही केला. खरे पाहता महात्माजींिी मलूतत्त्व े
संपूणयतया आिरणात आणणे कठीणि आहे, कारण ती जीवनािंी अचंतम मूल्ये आहेत. 

 
सत्य, अकहसा, ब्रह्मियय, अपचरग्रह इत्यादी पूणय जीवनािी पूणय स्वन पे पार्षथव व्यवहारात पूणांशाने 

कधीि उतरणार नाहीत. या अंचतम मूल्यािंा संगम जेथे होतो तेि परमेश्वरािे "परंधाम" होय. मानवी यात्रा 
या परंधामाकडे चनघालेली आहे. मानवी जीवनािा अखेरिा ओढा याि प्राप्तव्याकडे आहे. चजतक्या 
प्रमाणात मानवी व्यवहारावर या मूल्यािें प्रभतू्व प्रस्थाचपत होत जाईल चततक्या प्रमाणात मानवी जीवन 
कृताथय होईल. यािी जेव्हा जेव्हा चवस्मतृी होते तेव्हा तेव्हा संसारात क्षोभ चनमाण होऊन स ख आचण शांती 
यािंा नाश होतो. समाजातील चनरचनराळ्या व्यवहारािंी ध्येय-चदशा भ्रष्ट होते आचण जीवनात भयंकर आवतय 
आचण उत्पात उसळू लागतात. अशा वळेी समाजाला ध्येयदशयन करचवणारा महाप रुष चनमाण होतो. साऱ्या 
व्यवहारातं उभा राहून तो आत््यािी आतय आरोळी काढतो. त्याचं्या तपस्येने समाजाला आधार लाभतो 
आचण व्यावहाचरक वैरािंी उपशातंी होऊ लागते. यालाि तत्त्ववतेे्त धमयससं्थापना ्हणतात. 

 
आजही जगािा संसार लोभ आचण क्षोम यानंी खवळून गेला आहे. चवज्ञाानािी दालने ख ली 

झाल्याम ळे असंख्य स खसाधने हाती आली, कतृयत्वािा अचभमान वाढून कत्या प रुषािंी ब िी अंध झाली 
आचण आपल्याि स खाच्या नादात भोवतालच्या समाजािा त्यानंा चवसर पडला. याम ळे ज्ञाान वाढले 
असताही शातंी द रावली आहे. वशं भेद, धमय भेद, अथय भेद, आचण राष्ट्र भेद, यानंी मानव समाजाच्या 
चिरफाळ्या केल्या असून परस्परात दे्वष, मत्सर आचण कहसा यांिे साम्राज्य सवयत्र माजले आहे. माणसे 
आपली माण सकी चवसन न राक्षसी वृत्तीिा आश्रय करीत आहेत. त्यावळेी माणसािी माण सकी जागृत 
करयायािे काम म. गाधंी करीत आहेत. त्यािें कायय केवळ कहद स्थानात िालले असले तरी त्यािंी दृष्टी 
मानवजातीवर चखळून राचहली आहे. मानवजातीला कहसेच्या तावडीतून सोडवनू पे्रममागावर आणनू सोडणे 
हे त्यािे उचद्दष्ट आहे. याम ळे त्याच्या हृदयात मानवी जीवनातील सत्य-अकहसादी अंचतम तत्त्वािें कितन 
िालू असते आचण आपल्या प्रत्येक व्यवहारात शक्य तेवढा त्याि तत्त्वािंा मूतय आचवष्ट्कार करयायािा त्यािंा 
आग्रह असतो. कारण अचंतम ध्येयािा ज्ञाानपूवयक स्वीकार केल्याचशवाय आपला व्यवहार ध्येयोनम ख होणार 
कसा? ध्येयािी चवस्मृती ्हणजे व्यवहारािा चवनाश होय. महात्माजींना ही ध्येयप्रचतष्ठापना अत्यतं 
चजव्हाळ्यािी वाटते. 

 
ही ध्येये एका अथाने अव्यवहायय आहेत यािी त्यानंा जाणीव आहे. इतकेि काय, पण संपूणयतया 

व्यवहारात आणता येईल अशा कोणत्याही चविाराला ध्येय हा शब्द लावयायास ते तयार नाहीत. ध्येय 
त्यालाि ्हणता येईल की, ज्यािे संपूणय दशयन ब िीला एकदम कधीि होऊ शकणार नाही. तथाचप त्यािे 
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आकषयण जीवनावर इतके बलवत्तर असेल की, हृदयाला त्यािा त्याग सहन होणार नाही. मोडक्या रीतीने 
का होईना पण आपल्या इंचद्रयानंी त्यािी पूजा बाधंयायािी धडपड केल्याचशवाय तृप्ती चमळणार नाही. 
महात्माजींिी ध्येयािी कल्पना ही अशी असल्याकारणाने अव्यवहाययता हे ध्येयािे दूषण न होता भषूणि 
बनते. कारण ध्येयािे तेि म ख्य लक्षण ते मानतात. अशा प्रकारे चनरचतशय ध्येयवस्तू Absolute िी 
प्रस्थापना केल्याचशवाय जीवनाला अथयि लाभत नाही. हे जगातील आजपयंतच्या महान चविारकानंी मानय 
केले आहे. 

 
तत्त्व ेजर अव्यवहाययि असणार तर व्यवहारात त्यािा काय उपयोग? हा प्रशन स्वाभाचवकि उत्पन्न 

होतो. ध्येय आचण व्यवहार यािंा परस्परसंबधं कोणता मानावयािा यावर आध्याचमक आचण भौचतक चविार 
पितीतील अनंत पंथ उभारलेले आहेत. व्यवहाराला माचयक मानून ध्येयपूणयतेत रमणाऱ्याचं्या पंथातून 
सामाचजक चवषमता, राजकीय ज लूम आचण वैिाचरक दास्य यािंी चनर्षमती होते आचण अनयायी 
समाजन ढीना मानयता देणारा दाचंभक धमय अक्स्तत्वात येतो, ह्ा उलट व्यवहारालाि परम सत्य मानून 
त्यापलीकडील ध्येयतत्त्व नाकारणाऱ्या पंथामधून असचहष्ट्ण ता आचण कहसक वृत्ती यािंा प्राद भाव होतो. 
जडवाद आचण स खवाद यािेंि समाजावर चनयंत्रण स न  होते. हे दोनही मागय अधयवट सत्यावर उभारलेले 
आहेत आचण असत्यापेक्षा अधयसत्ये अचधक भयानक असतात हे प्रचसिि आहे.  

 
आजपयंतच्या कोणाही चविारकापेक्षा म. गाधंींनी या कोड्यािे उत्तर अचधक समाधानकारक 

चदलेले आहे असा माझा चवश्वास आहे. 
 
महात्माजींनी जीवनातील कोणत्याही अशंािा जाणतेपणे अथवा अजाणतेपणे त्याग केलेला नाही. 

सत्यािी त्यािंी उपासना पूणय जीवनावर आधारलेली आहे. याम ळे व्यवहाराच्या अगंप्रत्यंगात अव्यवहारािे 
दशयन होईल अशाि चविाराला ते व्यावहाचरक सत्य समजतात. या व्यावहाचरक सत्यािे स्वन प नेहमी 
सामाचजकि असले पाचहजे असा त्यािंा कटाक्ष असतो. मात्र त्यािी साधना व्यक्तीने आपल्या स्वतःच्या 
जीवनाति प्रथम स न  करावयािी असते. अव्यवहायय तत्त्व व्यवहारात सवयत्र लपून राचहलेले असते. 
त्यावरील आवरण दूर कन न चिरंतन सत्यािे दशयन घेणे हेि जीवनािे प्रयोजन आहे. यासाठी प्रत्येक 
मन ष्ट्याने आपले जीवन ध्येयकल्पनानंी प्रथम त ड ंब भन न टाचकले पाचहजे, आचण समाजातील असत्य, 
अनयाय, क न पता यानंा ह सकून लावयायासाठी सतत झटले पाचहजे. 

 
साध्य आचण साधन यातं समतोलपणा चनमाण झाल्याचशवाय हे कधीि साधणार नाही. कारण 

साधनात साध्यािंा अंश उतरला नसेल तर साधनाच्या पूणयतेत कोणत्या साध्यािी पूती होईल? वाटेल त्या 
साधनाने वाटेल ते साध्य कधीि चसि होणार नाही. ्हणून साध्यािी पूणय कल्पना हृदयात भन न घेऊन 
साधनामध्ये चतिा सतत वषाव करीत राचहले पाचहजे. याम ळे महात्माजींच्या दृष्टीने शवेटी साधनाचं्या 
श ितेलाि प्राध्यानय चमळते. कारण साधनाच्या बाहेर चसिी असति नाही. साध्यािा मूतय अवतार ्हणजेि 
साधन आचण साधनानी पूणयता ्हणजेि साध्यािी चसिी. महात्माजींनी जगाच्या तत्त्वज्ञाानात या चसिातंाने 
अत्यंत महात्त्वािी भर घातली आहे. या चसिातंािा चजतक्या प्रमाणात मानव समाज अवलंब करील 
चततक्या प्रमाणात त्याला भौचतक स ख आचण आक्त्मक शातंी यािंा लाभ होत जाईल. 

तूतय कहद स्थानातील चवचवध प्रशन या चसिातंाच्या बलावर सोडवनू दाखचवयायािी महात्माजींनी 
कहमत धचरली असून त्या दृष्टीने संशोधन आचण संघटन िालचवले आहे. कहद स्थानातील प्रशन काही 
जगावगेळे नाहीत. इतकेि काय पण जगािे आचण कहद स्थानिे प्रशन एकि आहेत. भारतीय प्रशनाचं्या 
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उत्तरािा सवय जगाला उपयोग आहेि. भारताच्या सेवचे्या द्वारे महात्माजींच्या हातून चवश्वािीि सेवा घडत 
आहे. चवनयवृत्तीम ळे ते त्यािा फार बभ्रा करीत नाहीत इतकेि. 

 
जगातील वणयभेदािा प्रशन कहद स्थानात अस्पृशयतेच्या न पाने सहस्त्रावधी वष ेवावरत आला आहे. 

मन ष्ट्यमात्राला समाजात चवकासाच्या समान सधंी जोपयंत उपलब्ध झाल्या नाहीत तोपयंत समाजात 
सहकायय व शातंी यािा उदय होणार नाही. अस्पशृयसमाज हा कहद स्थानातील लोकाचं्या अगदी तळाशी 
असलेला पददचलत वगय आहे. या वगाला मानव्यािे सवय अचधकार ख लेपणाने चमळवनू चदल्याने येथील सवय 
लोकािंा उच्च संस्कृतींत प्रवशे होईल. यासाठी समाजातील सवय स्पृशय वणाच्या लोकातं चविारजागृती 
घडचवली पाचहजे. सवणातील कत्या प रुषानंी अस्पृशयावंरील हा अनयाय दूर करयायािी प्रचतज्ञाा कन न 
आपल्या भोवतालच्या लोकानंा ह्ा अनयायािे स्वन प सतत उघड कन न दाखचवले पाचहजे. अस्पृशयता–
चनवारयायािा प्रथम उदे्दश अस्पृशयािंा सामाचजक दजा स धारणे एवढाि असला तरी त्यािे पचरणाम 
नैचतकदृष्ट््ा फार दूरवरव पोिणारे आहेत. अस्पृशयता हे तत्त्वि इतके अभौचतक आहे की, समाजात 
त्याम ळे श्रेष्ठ–कचनष्ठपणािे क्ष द्र अहंकार सवयत्र ग्रासून राचहले आहेत. सामाचजक बाबतीत स्वचे्छेने एकदा 
अस्पृशयता दूर करयायािे ठरचवले ्हणजे समाजमनािी आपोआप वाढत्या प्रमाणावर श िी होत जाईल 
आचण समाजात खऱ्या बधूंभावािा उदय झाल्याने व्यक्क्तमात्राला आजच्यापेक्षा चकतीतरी मोठ्या प्रमाणावर 
पे्रमािा साक्षात्कार होऊ लागेल. 

 
कहदू-म सलमानािंा ्हणजे धमयभेदािा हा चहद स्थानातील द सरा महत्त्वािा प्रशन होय. पाश्चात्त्य 

देशातं वाढत्या नाक्स्तकवादाम ळे व आर्षथक आचण राजकीय प्रशनाम ळे धमयकलह मागे पडलेला चदसतो. 
वस्त तः पाश्चात्त्य लोक वृत्तीने काही सचहष्ट्णू झालेले नाहीत. आचण अमेचरकेसारख्या चठकाणी अद्याचपही 
धमयवडेेपणा आढळतो. जमयनीत नाझी पक्षाने ज्यूंिी चशकार िालचवली आहे. त्यातही धमयवडेेपणािा काही 
अंश आहेि. तथाचप धार्षमक कलह हे कहद स्थानािे सध्यािे वैचशष्ट्् ्हणता येईल. धमयकलहावर 
पाश्चात्त्यानंी काढलेला तोडगा सवांशी समाधानकारक नाही. कारण सवय धमय ब डचवले तरी मन ष्ट्यमात्राबद्दल 
पे्रम आचण आदर वाटू लागल्याचशवाय समाजात शातंी नादंणार नाही. य रोपात धमयय िािे जागी वगयय ि 
आले असून पूवीच्याि रानटीपणािी स धारलेली प्रदशयने अचधक चवस्तृत प्रमाणावर सध्या चदसत आहेत. 
महात्माजींनी सत्य आचण अकहसा हेि सवय धमांिे सार आहे असा चनष्ट्कषय काढला असून सवय धमांच्या 
लोकानंा त्याि कसोटीवर आपापल्या धमय समजूती आचण न ढी पारखून घेतल्या पाचहजेत आचण जन र तेथे 
धमयचविारंात आचण आिारातं श िी घडवनू आणली पाचहजे असे साचंगतले. जगातील सवय धमय–संस्थापक हे 
आक्त्मक पे्रमािे आचण सामाचजक समतेिे प रस्कते होते. त्याचं्या अन यायािंी भाडंणे स्वाथयमूलक व 
अज्ञाानमलूक आहेत. धमयशील प रुषाने सामाचजक अनयायािा प्रचतकार करयायासाठी शाचंतसंग्रामात सामील 
झाले पाचहजे आचण सवयधमयसमभाव समाजात वाढीस लागेल अशी आपली वतयणूक ठेचवली पाचहजे. जगाला 
कहसेिा धमय नको आहे. त्याला पे्रमाच्या आचण समतेच्या धमािी भकू आहे. ही भकू महात्माजींिा सत्यधमयि 
भागव ूशकेल. 

 
औद्योचगक क्रातंीम ळे जे राक्षसी कारखाने चनघाले त्यानंी समाजात आर्षथक वगयभेद चनमाण केले 

आहेत. जगातील सवांत बचलष्ठ प्रशन हाि होय. या प्रशनाप ढे सध्या बाकी सवय गोष्टी क्ष द्र भासू लागल्या 
आहेत. सामानय जगयायािा प्रशनि चबकट झाला असता इतर सासं्कृचतक चविारानंा वाव कोठला? ह्ातून 
साम्राज्यवादािा शवेटला मोठा प्रशन उत्पन्न झाला असून जगातील सवय राष्ट्रे महान आवतात सापडली 
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आहेत. साम्राज्यवादी राष्ट्रातं वगयय िािा प्रशन उग्र स्वन प धारण करीत आहे तर कहद स्थानसारख्या चजत 
राष्ट्रात वगयकलह आचण राष्ट्रीय भावनेिा स्वातंत्र्यािा लढा यािें चमश्रण झाले आहे. 

 
कहद स्थानाप ढे पचहला प्रशन राष्ट्रीय स्वातंत्र्यािा आहे. कारण आपले दाचरद्र्य चकतीही भेसूर असले 

तरी राजकीय सत्ता हाती आल्याखेरीज दाचरद्र्यािा प्रशन तरी कसा सोडचवता येणार? दाचरद्र्याने लािारी, 
लािारीम ळे पारतंत्र्य आचण पारतंत्र्याम ळे प नहा दाचरद्र्य या िक्रातून कहद स्थानािी स टका करणे हा 
काँगे्रससमोरील यक्ष-प्रशन आहे. म. गाधंीनी या यक्ष-प्रशनािे उत्तर शोचधले असून िरख्याच्या साधनेने 
कहद स्थानिे स्वराज्य चमळणार आहे असा त्यािा अढळ चवश्वास आहे. 

 
प्रजा चनःशस्त्र आचण जगातील य िसाधने अत्यंत स धारलेली अशा क्स्थतीत कहद स्थानातील 

ब चिमान लोक हताश होऊन गेले होते. काही जणानंी अजयचवनंत्यािंी लािारी पत्करली तर द सऱ्या काही 
जणानंी दहशतवाद स्वीकारला. हे दोनि मागय पचरणामतः चवपक्ष आचण नैचतक दृष्टीने समाजािी अधोगती 
करणारे होते. म. गाधंींिा असहकाचरतेिा मागय स्वाचभमानािा आचण श्रेष्ठ नीचतमते्तिा असल्याकारणाने 
राष्ट्रीय सभेने त्यािा उत्साहाने स्वीकार केला. महात्माजींिी स्वराज्यािी साधना ही केवळ राजकीय 
असंतोषािी िळवळ नव्हती. स्वावलंबनाच्या जोरावर समाजातील महत्त्वाच्या सवय दोषािंा पचरहार कन न 
आदशय चनमाण करयायािी ती साधना होती. 

 
"स्वराज्य ्हणजे समाजाने चनमाण केलेली स्वयपूंणय समाजघटना. वसंत ऋतूमध्ये सारी पृर्थवी 

प्रफ चित होते त्याप्रमाणे स्वराज्यात समाजाच्या सवय शक्ती प्रफ चित व्हावयाच्या. यासाठी महात्माजींनी ज्या 
अनेकचवध प्रवृत्ती िालू केल्या त्यापंैकी कोणत्याही प्रवृत्तीिी जेवढी जोपासना समाजात होईल तेवढे 
स्वराज्य हस्तगत झाले" असे त्यािें ्हणणे. 

 
नीट चविार करता हे ्हणणे अत्यतं उचित आहे असेि चदसते. जेवढी अस्पशृयता दूर केली, 

चजतका धमय-समभाव चनमाण झाला, िरखाग्रामोद्योग इत्याचदकाचं्या साहाय्याने शतेकऱ्याचं्या झोपडीत 
चजतकी संपत्ती अवतीणय झाली चततकी राष्ट्रीय स्वावलंबन शक्ती संघचटत झाली. मद्यासारखी व्यसने आचण 
आपसातील भाडंण-कजे्ज याचं्यापासून जेवढी म क्तता झाली तेवढा शक्ती-संिय झाला. अशा चरतीने आपले 
भचवतव्य आपणाला चनयचमत करता येते अशी प्रजेला प्रिीती आली ्हणजे न सत्या शाचंतमय प्रचतकाराने 
परकी सत्ता कोसळून पडली पाचहजे, कारण समाजावर होणारा अनयाय समाजाच्या सहकायावरि जगत 
असतो. अनयायाशी असहकार करयायािी चनभयय वृत्ती अंतःकरणात उचदत झाल्याबरोबर अनयाय ल ळा 
होतो. हे या अकहसा-क्रातंीमागील तत्त्वज्ञाान आहे. 

 
या बरोबरि महात्माजींनी स्वराज्य ्हणजे खेड्यातील शतेकऱ्यािे राज्य ही कल्पना सवयत्र 

पसरचवली. स्वावलंबनाच्या साम दाचयक संघटनेने शतेकऱ्याचं्या स्वराज्यािी प्रस्थापना करणे हे आज 
राष्ट्रीय सभेिे कायय बनले आहे. या कायासाठी ब चिवतंांनी आपली ब िी, धनवतंानंी आपले धन खिी 
घालयायाति मोठेपणा आहे. अशी सेवलेा प्रचतष्ठा चनमाण झाली आहे. गेल्या सतरा वषांतील साम दाचयक 
तपस्येने कहद स्थानात म. गाधंींच्या चसिातंाना आचण साधनपितींना स्थैयय आले आहे. 

आजिा तरुण भारत ही महात्माजींिी कृती आहे. टीका, क शकंा, इत्यादींच्या माऱ्यातून बाहेर 
पडून राष्ट्रीय सभा आज कहद स्थानिे प्रचतचनचधत्व कन  लागली आहे. त्रावणकोरातील सरकारने आपली 
देवळे अस्पृशयानंा एकजात ख ली कन न अस्पशृयतेच्या हृदयालाि हात घातला आहे. अंदमानातील शूर 
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क्राचंतकारकानंी दहशतवादावरील आपली श्रिा नष्ट झाल्यािे जाहीर कन न राष्ट्रीय सभेच्या अकहसेच्या 
धोरणाला मानयता दशयचवली आहे आचण सरहद्दीच्या आडदाडं पठाणाचं्या प्रातंातं खान अबद ल गफ्फारखान 
यानंी महात्माजींच्या सवय चसिातंािंा कायमिा स्वीकार केला असून ते आपल्या लाखो अन यायानंा तीि 
चशकवण देत आहेत. सात प्रातंात राष्ट्रीय सभेिी प्रधानमडंळे चनरपवादपणे चनमाण झाली असून ती आपल्या 
हातातील सवय सते्तिा राष्ट्रीय सभेच्या काययक्रमािी जोराने अंमलबजावणी करयायाकडे उपयोग करीत 
आहेत. शगेाव येथे बसलेल्या म. गाधंीच्या उपदेशाप्रमाणे काँगे्रसिी वचकंग कचमटी संघटनेिा काययक्रम 
आखीत आहे. 

 
अशोकानंतर गेल्या अडीि हजार वषांत अकहसा तत्त्वावर एवढा मोठा राज्यकारभार िालचवल्यािा 

दाखला इचतहास सागंत नाही. हाती आलेली सत्ता अल्प असली तरी ती स्वावलंबनाच्या तपस्येनेि 
चमळालेली आहे. त्या सते्तने आपली शक्ती वाढचवयायािा हा नवा प्रयोग संपूणय सत्ता कजकयायाच्या कामी 
यशस्वी झालाि पाचहजे. अशी महात्माजींनी आपली श्रिा प नहा व्यक्त केली आहे. 

 
महात्माजींच्या "अव्यवहायय" तत्त्वािंा हा व्यावहाचरक चवजय पाचहला ्हणजे त्याचं्या 

चवभचूतमत्त्वािी थोरवी स्पष्ट चदसून येते. जागृत झालेला भारत महात्माजींच्या चदव्य नेतृत्वाला पात्र 
झाल्याचशवाय राहणार नाही अशी मला दृढ आशा आहे. 

१९३८ 
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३३ 

गांधीजींचे जीवन-दशवन 
 

जीवनसत्र्ाचा अखंड शोध 
 
जीवन ही एक अखंड सृजनशील वस्तू आहे. याम ळे जीवनािे संपूणय दशयन हे- देखील अखंड 

सृजनशील असले पाचहजे. कोणत्याही एका चविाराच्या चवचशष्ट साध्यात संपूणय जीवन बसचवता येणे अशक्य 
आहे. या दृष्टीने गाधंीवाद या नावािी एकादी जड चविारपिती मानता येणार नाही. ख द्द गाधंीजी देखील 
गाधंीवाद ्हणून काही शास्त्रीय चविारपिती आहे असा दावा करीत नसत. त्याचं्या हयातीत अनेक वळेा 
त्यानंी आपले जीवनदशयन शास्त्रश ि भाषेत चलहून काढाव े अशी त्यानंा चवनंती करयायात आली होती. 
तरीदेखील त्यानंी त्या चवनंतीिा कधीही स्वीकार केला नाही. कालय  माक्सयच्या क्य चनस्ट 
चसिातंप्रणालीप्रमाणे गाधंावादािी चसिातंप्रणाली समाजाप ढे यावी असा प ष्ट्कळािंा आग्रह आहे. परंत  मला 
वाटते की, गाधंीवादािे असे शास्त्र बनचवणे शक्य नाही. कारण गाधंीजी हे जीवनािे आकलन केवळ 
ब चिवादाने होऊ शकेल असे मानीत असत; यािा अथय ते ब चिचवरोधी होते असा नव्हे. पण ब िी चकतीही 
चवकचसत झाली तरी ती जीवनसत्यािे संपूणय आकलन कन  शकेल हे त्यांस मानय नव्हते. आचण ्हणनू 
जीवनसत्याच्या आकलनासाठी जीवनावरील अपार श्रिा हीि त्यािंी प्रभावी शक्ती होती. ते स्वतःला 
जीवनसत्यािा एक नम्र उपासक समजत असत आचण सत्याच्या शोधनेत सवयस्व अपयण केल्यानेि सत्यािा 
थोडाफार साक्षात्कार माणसाला होऊ शकतो अशी त्यािंी अन भतूी होती. जीवनसत्याच्या शोधासाठी 
माणसाने आपल्या सवय शक्तीचनशी जीवनाच्या सवय अगंाशंी संपूणय समरस होयायािा प्रयत्न करणे हाि 
एकमेव उपाय आहे असे गाधंीजी मानीत असत. अशा अथाने गाधंीजींिे जीवनदशयन हे जीवनािे संपूणय दशयन 
आहे, असे मी मानतो. या दशयनात पूणयतेिी शक्यता नाही. अखंड शोध हेि यािे कायमिे स्वन प राहील. 

 
संन्द्र्ास व कमयर्ोग र्ाचंा समन्द्वर्  

  
गाधंीजींिे जीवनदशयन हे काही तत्त्वज्ञाानाच्या इचतहासातील अनेक बौचिक दशयनाप्रमाणे 

तत्त्वज्ञाानािे तार्षकक दशयन नव्हे.ती एक जीवनसाधना आहे आचण याम ळे गाधंीवाद (हा शब्द वापरावयािाि 
असेल तर) हा एक धमयचविार आहे. जगातील आजवरच्या सवय धमांशी यािी त लना कन न पाहता यािे 
वैचशष्ट्् सहज चदसून येईल. व्यक्क्तधारणा, लोकसंग्रह आचण चित्तश िी या जीवनचवषयक मूल प्रशनािंा 
प्रत्येक धमाने उलगडा करयायािा प्रयत्न केलेला आहे. चित्तश िीवर संपूणय भर देणाऱ्या धमयचविारकानंा 
सामाचजक जीवनातील सवय संघषय सोडून द्याव ेलागलेले आहेत. कारण त्या संघषात चित्तािी समता आचण 
श िता चटकणे फार कठीण आहे यािी प्रतीती त्यानंा आलेली होती. चिस्त, ब ि, महावीर, लाओत्से हे या 
प्रकारािे प्रचतचनधी आहेत. पण व्यक्क्तधारणा आचण लोकसंग्रह या प्रशनािंा चविार केल्याचशवाय ज्यानंा 
समाधान चमळाले नाही त्या धमयचविारकानंी सामाचजक संघषािा त्याग केला नाही. त्यानंा देखील 
सामाचजक संघषांमध्ये चित्तािी समता आचण श िता चटकचवणे कठीण आहे हे अन भवास येति होते. तरी 
देखील कतयव्यभावनेने या चवषमतेिा आचण या अश ितेिा स्वीकार केला पाचहजे अशी त्यानंी तडजोड 
काढली. झरत ष्ट्र, मोझेस, महंमद, कृष्ट्ण आचण कन् फ्यचूश अस् हे या प्रकारिे प्रचतचनधी आहेत. धमयचवषयक 
अहंकाराम ळे प ष्ट्कळानंा हे सा्य चदसून येत नाही, पण जीवनधमािा चविार करणाऱ्या कोणाही 
सत्योपासकाला हे मानय कराव े लागेल असे मला वाटते. संपूणय चित्तश िी हाि मानवी मोक्ष होय. ह्ा 
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मोक्षािी प्राप्ती इहलोकाति मानवाला लाभली पाचहजे यात शकंा नाही. या मोक्षाच्या आड जीवनातील 
संघषय येत राहतात. या संघषांिा स्वीकार कन न मोक्षािी प्राप्ती कशी करावयािी, हा मानवाप ढिा म ख्य 
जीवनप्रशन आहे. सामाचजक संघषय टाळणाऱ्या धमयचविारकानंा सामाचजक कमांिा संनयास करावा लागला 
आचण त्याम ळे त्यािें धमयजीवन सत्याच्या दृष्टीने शवेटी एकागंीि ठरले. सामाचजक संघषांिा स्वीकार 
करणाऱ्या द सऱ्या प्रकारच्या लोकानंी आपणाला कमययोगी ्हणून सबंोचधले; पण या कमययोगात असत्य 
आचण कहसा यािा अपवाद ्हणून का होईना स्वीकार केल्याम ळे, जीवनािी श िी राखयायाच्या कामी 
त्यानंाही चवशषे यश लाभले नाही. धमयचविारािंी ही मीमासंा जर बरोबर असेल तर गाधंीजींच्या 
जीवनदशयनातून एक नवा मानवधमय चनमाण होत आहे हे आपणाला सहज चदसून येईल आचण या दृष्टीने 
संनयासी आचण कमययोगी या दोनही पूवय संप्रदायािें मीलन गाधंीजींच्या या नव्या जीवनदशयनात जगाला 
आढळून येत आहे. कृष्ट्ण आचण ब ि ककवा महंमद आचण चिस्त याचं्या मागातील शाश्वत तत्त्वांिा समनवय 
एका उच्च पातळीवर गाधंीजींमध्ये झालेला आहे, अशी माझी स्वताःिी खात्री झालेली आहे. अकहसेच्या 
साधनाने जीवनातील सवय प्रशनािंा उलगडा करयायािी गाधंीजींिी पे्ररणा ही या य गातील सवोच्च धमयपे्ररणा 
आहे असे मी मानतो. 

 
गाधंीजींच्र्ा अध्र्ात्माचे वैलशष्ट्य 

  
आतापयंतच्या अध्यात्मवाद्यािेंही सनंयासवादी आचण कमययोगी असे भेद करता येतात. त्या दृष्टीने 

त्याचं्या अध्यात्मचविारातंही भेद असल्यािे प्रचसि आहे. क्स्थतप्रज्ञा माणूस भौचतक य िे चनमयम ब िीने कन  
शकतो हा भगवद गीतेिा चसिातं गाधंीजींनी आपल्यागीतेवरील गं्रथात अमानय केलेला आहे. क्स्थतप्रज्ञा 
अकहसक य िि कन  शकेल हा गाधंीजींिा आध्याक्त्मक चनणयय त्याचं्या अध्यात्मािे वैचशष्ट्् स्पष्ट करणारा 
आहे. आत्मप्राप्ती ही न सत्या कितनाने होणे शक्य नाही. त्यासाठी मानवजातीशी समरस होयायािी, 
प्राचणमात्रािी सेवा करयायािी आवशयकता आहे असे गाधंीजींिे मत होते आचण ही सेवा संपूणय अकहसेचशवाय 
अशक्य आहे असा त्यािंा अन भव होता. या दृष्टीने गाधंीजींच्या अध्यात्मािी पहाणी करणाराला चकत्येक 
नव्या क्राचंतकारक कल्पना त्याचं्या अध्यात्मात भन न राचहलेल्या आढळून येतील. 

 
सत्र्ावरीि अचि श्रद्धा 

 
पाश्चात्त्य नीचतशास्त्रात पापािी जबाबदारी कोणावर, या प्रशनािी ििा आढळते. ईश्वरािे साध त्व 

गृहीत धरणाऱ्या भक्तानंा बौचिकदृष्ट््ा या प्रशनािे उत्तर देता येत नाही. ईश्वरािी कोणतीही कल्पना 
तार्षककदृष्ट््ा पूणय चनदोष असत नाही एवढाि यािा अथय आहे. बौचिकदृष्ट््ा या प्रशनािे उत्तर पाश्चात्त्य 
ककवा पौरत्य कोणत्याि दशयनात समाधानकारक रीतीने चदलेले आढळणार नाही. गाधंीजींच्या लेखनातही 
या प्रशनािे उत्तर चमळणार नाही. 

असतो मा सत् गमय । 
तमसो मा ज्योणतगवमय । 
मृत्योमा अमृतं गमय । 

 
ही एक प राणी प्राथयना उपचनषदात आलेली आहे. माणसाच्या आय ष्ट्यात त्याला आपण असत्यात, 

अंधकारात आचण द ःखात ब डून राचहलो असल्यािे भासत असते. त्यातून बाहेर पडून आपण सत्यात, 
प्रकाशात आचण आनंदात जाव ेअशीही त्याला पे्ररणा भासत असते. त्यासाठी माणसािी साधना िालते. तेि 
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त्यािे नैचतक अथवा धार्षमक जीवन होय. या जीवनािी भक्ती असणाऱ्या कोणाही साधकाला असत्यािा वीट 
आचण सत्यािी आवड एवढ्या गोष्टी लाभल्या ्हणजे झाले. असत्य कोणी चनमाण केले हे न समजले तरी 
िालेल. ते प्रत्यक्षात भासत असल्याम ळे त्याच्याशी लढा करयायािी वृत्ती असली ्हणजे प रे, संपूणय सत्य 
हस्तगत झाले नाही तरी हरकत नाही. ते आपणाला असत्याच्या बाहेर खेिनू घेयायाला उपयोगी पडत 
असले ्हणजे बस आहे, हीि गाधंीजींिी दृष्टी होती. जीवनाच्या अंचतम स्वन पात असत्यािा लेशही 
असणार नाही अशी त्यािंी श्रिा होती. ही श्रिा त्याचं्या ब िीच्या सवय प्रशनािें समाधान कन  शकत असे. 
मलाही असेि वाटते की, जीवनातील अपूणयतेिी मीमासंा करयायािी गरज नाही. पूणयतेकडे आपल्या मनािी 
ओढ असल्याम ळे अपूणयतेशी सतत झगडा करीत राहणे हाि मानवी जीवनातील परम प रुषाथय होय. 
अपूणयतेशी झगडल्यानंतर थोड्या फार अंशाने का होईना, पूणयतेिी चनर्षमती होऊ शकते हीि या जगातील 
आश्वासनकारक घटना आहे. बाह् चवषमता ही चवश्वातून जाणार नाही. जायायािी गरजही आहे असे नाही. 
पण ती चवषमता जेव्हा चनसगाने चनर्षमली असते तेव्हा ती चवचवधतेिा आकार धारण करते. त्यात 
उच्चनीितेिा भाव असत नाही आचण ती चवचवधता जीवनाला मारक न होता उपकारकही होऊ शकते. पण 
जीवनातील चवषमतेिे खरे द ःख मानचसक वृत्तीत आहे. ही मानचसक वृत्ती संक चितपणावर-अज्ञाानावर 
आधारलेली असल्याम ळे चतिा सपूंणय चवलय करयायािी आवशयकता आहे. मानवाने आपल्या मनातील या 
चवषमतेिा चवनाश करयायािे कायय सतत िालचवले पाचहजे आचण सामाचजक के्षत्रातही त्या त्या काळच्या 
ज्ञाानाशी स संगत इतकी सामाचजक समता देखील ्हणजे सवांना समान संधी चमळवनू देयायािे कायय 
देखील, सतत करीत राचहले पाचहजे. ही साधना मानवसमाजात अखंड िालू राचहली ्हणजे मानवािी 
सत्यावरील श्रिा कधीि चविचलत होणार नाही आचण त्यािी ब िी अस्वस्थ होऊन पापाचं्या आचण 
चवषमतेच्या प्रशनािंी कोरडी शाक्ब्दक ििा करीत बसणार नाही. 

 
शुद्ध हेतू व शुद्ध लक्रर्ा र्ाचें तादात्म्र् 

 
साध्य-साधनािंा अभेद हा गाधंीजींच्या जीवनदशयनातील गाभाि आहे. तसे पाचहले तर जगातील 

सारे चविारक साध्य-साधनािंी एकता ब िीने प्रस्थाचपत करयायािा प्रयत्न करीत असतात. चटळकानंी 
गीतारहस्यात याचवषयी चलचहताना अपूणय जगात पूणय प रुषालाही अश ि साधनािंा स्वीकार करावा लागतो, 
तो चवश्वाच्या पूणयतेला ्हणजेि श ितेला उपयोगी पडयायासाठीि होय असे प्रचतपाचदले आहे; आचण 
साधनािंी श िता ठरचवतानंा बाह् चक्रयेपेक्षा आंतर हेतूला खरे महत्त्व आहे असे ्हटले आहे. द ष्ट ब िीने 
जगािे कधीही कल्याण होणार नाही यात आजपयंतच्या सवय चविारकािें एकमति आहे. परंत  श ि हेतू 
आचण श ि चक्रया यािें तादात््य कसे चटकचवता येईल हाि जीवनातील प्रशन आहे. गाधंीजींिा या 
बाबतीतील खरा आग्रह हे तादात््य जीवनाच्या सवय के्षत्रातं अखंड चटकचवयायािा होता, ही गोष्ट प्रचसिि 
आहे. सत्य आचण अकहसा यािें साम्राज्य जीवनात सवयत्र प्रस्थाचपत व्हाव ेहे अंचतम साध्य ्हणून मला वाटते 
माक्सयवादी देखील मानय कचरतात; परंत  त्या आदशय समाजाच्या चनर्षमतीसाठी कहसात्मक लढ्यािी 
अपचरहाययता त्यानंा भासत असल्याम ळे त्याचं्या साधनातं अशा कहसेला आवशयक असणाऱ्या वाचिक 
असत्यािा स्वीकार करयायास त्यानंा ताचत्त्वकदृष्ट््ा हरकत वाटत नाही. शारीचरक कहसा आचण वाचिक 
असत्य यापेक्षाही मानवािे कल्याण ही उच्चतर वस्तू आहे. या चविारसरणीिा आश्रय कन न आपल्या इकडे 
महाभारतादी गं्रथातं असाध कहसा ही अकहसाि आहे आचण भतूचहत हेि सत्य आहे असे नैचतक चनणयय चदलेले 
आढळतात. परंत  असत्य आचण कहसा या केवळ जड, शारीचरक चक्रया नाहीत. त्यािंा मानचसक वृत्तीशी 
देखील अपचरहायय सबंंध जडलेल असतो. चित्त श ि करयायासाठी शरीर संयत कराव ेलागते. आचण ्हणनू 
चकतीही श ि हेतू बाळगून असत्य आचण कहसा यािें आिरण झाले तरी ते मानवाच्या जीवनश िीला 
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कलंचकत केल्याचशवाय राहात नाही हा चविार देखील गीतारहस्यात चटळकानंी माडंलेला आहे. 
महाभारतादी प्रािीन धमयगं्रथातंही यािे प्रचतपादन आढळते. त्याम ळे साधनामंध्ये जी अश चिता राहते ती 
आपिमय ्हणूनि केवळ स्वीकारयायासारखी आहे, असाि आजपयंतच्या सवय नीचतचविारािंा चनष्ट्कषय 
समजावा लागेल. गाधंीजींिे याबाबतीतले धोरण अचधक तकय श ि आचण प्रामाचणकपणािे आहे असे माझे मत 
झाले आहे. स्पेनसरिा अन वाद कन न चटळकानंी गीतारहस्यात असे ्हटले आहे की, अपूणय जगात पूणय 
प रुषालाही पूणय नीती प्रकट करता येत नाही. गाधंीजींिे याला असे उत्तर आहे की, अपूणय जगात कोणीही 
माणूस पूणय होऊि शकत नाही; आचण ्हणून जगाच्या कल्याणासाठी देखील कोणाही साधकाला अश ि 
साधने वापरयायािा हक्क नाही. जग पूणय करयायािा खरा उपाय श ि साधनािंा आग्रह धन न जगातील 
अपूणयता नाहीशी करीत राहणे हाि होऊ शकेल. पूणयतेच्या भ्रातं कल्पनेने आचण अचलप्ततेच्या अहंकाराने 
केलेला अश ि साधनािंा स्वीकार समाजाला अचधकि भ्रष्ट करयायात पचरणत झालेला आहे, हा ज नया 
इचतहासािा धडा नवीन प्रचतक्राचंतकारकानंी चवसरता कामा नये. गाधंीजी हे एक थोर सामाचजक 
क्राचंतकारक होते. समाजातील मानवानंा उच्चतर अवस्थेला नेयायासाठी नानाचवध क्रातं्या घडवनू आणल्या 
पाचहजेत हे त्यानंा स्पष्ट चदसत होते. पण या क्रातं्या ्हणजे केवळ नानाचवध सामाचजक संस्थािंा उच्छेद ही 
कल्पना त्यानंा मानय नव्हती. सामाचजक संस्था माणसानेि चनमाण केलेल्या असतात आचण संस्था 
मोडावयाच्या झाल्या तरी माणसाचं्या मनातील क्रातंीनेि त्या मोडू शकतात असा त्यािंा चसिांत होता. 
मनािी क्रातंी ्हणजेि मनािी श िता. माणसाच्या ग लामचगरीिा अतं करयायासाठी नव्या मनािी चनर्षमती 
आवशयक आहे. त्या नव्या मनाला आवशयक असा नवा समाजदेह चनमाण करयायािे सामर्थययही मनाच्या 
श ितेति भन न राचहलेले असते. ्हणून माक्सयवादी लोकापं्रमाणे गाधंीजींना एकवगय समाजरिना अचभपे्रत 
असली तरी त्यासाठी दे्वष, कहसा, असत्य इत्यादी साधनािंा उपयोग ते वज्यय मानतात. माक्सयवादी बाह् 
संस्थाचं्या चवनाशावर अचधक भर देत असल्याम ळे त्यानंा क्रातंीिी थोडी घाई झालेली चदसते. बाह् 
संस्थामं ळे समाजमनाला चवचशष्ट आकार प्राप्त होतो यावर त्यािंा अचधक भर चदसतो. गाधंीजींिा भर 
मनःसामर्थयावर अचधक आहे. गाधंीजी हे काही कल्पनावादी नव्हते. बाह् जगािे सत्यत्व त्यानंी मानलेले 
होते आचण सामाचजक चवकासासाठी नाना प्रकारच्या अन कूल बाह् संस्था चनर्षमल्या पाचहजेत यािी त्यानंा 
जाणीव होती. त्याम ळे त्याचं्या क्रातंीिी साधना जीवनाच्या संपूणय दृष्टीवर उभारलेली होती असे मला वाटते. 

 
व्र्वहारातच अध्र्ात्माचा साक्षात्कार 

 
गाधंीजींिे सत्य जीवनाइतके चवशाल आचण व्यापक असल्याम ळे जीवनाच्या सवय अंगानंा व्यापून 

टाकणारे आहे. Appearance and Reality असे जीवनािे दोन चवभाग कन न घेयायािा अटर ाहास करीत 
राहणे हा गाधंीजींिा मागय नव्हे. 

 
अध्यात्म आचण व्यवहार ही दोन के्षते्र गाधंीजी सवयस्वी पृथक मानीत नाहीत. व्यवहारात अध्यात्मािा 

साक्षात्कार झाला पाचहजे असा त्यािंा आग्रह आहे. 
 
वरील सवय चवविेन वािल्यानंतर गाधंीजींनी जीवनाच्या साधकाला एक नवी साधना चनमाण कन न 

चदली आहे हे सहज लक्षात येईल. नीती या शब्दािा अथय एखादी कमयकायाडी रीती, असा करावयािा असेल 
तर गाधंीजींनी अशा नीतीिा प रस्कार केला आहे असे मला वाटत नाही. त्यानंी जीवनािी एक नवीन दृष्टी 
आपणाला चदलेली आहे. त्या दृष्टीच्या प्रकाशात आपणाला स्वतंत्र सशंोधन कन न नव्या नीती वळेोवळेी 
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चनमाण कराव्या लागतील. अशा नव्या नीती चनमाण करयायािी स्फूती गाधंीजींच्या िचरत्रात भरपूर भन न 
राचहलेली आहे अशी माझी दृढ समजूत आहे. 

१९४८ 
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३४ 

मानवाच्या णहताची आमरि  बचता बाळगिारा युगपुरुर्ष 
 
आज माझ्याकडून ज्या चवषयािी अपेक्षा करयायात येत आहे तो चवषय एका व्याख्यानात सवय बाजंूनी 

सचवस्तर प्रचतपादन करणे कठीण आहे. गाधंीजींच्या जीवनदशयनासबंंधी महाराष्ट्रात आज बरीि वष ेििा 
िालू आहे. त्यासंबधंी महाराष्ट्रातील ब चिवतंानंी इतकी चवरोधी मते तयार केली आहेत आचण त्यािंा 
इतक्या नेटाने प्रिार केला आहे की माझ्या अन कूल सागंयायािा काही उपयोग होईल की नाही शकंा आहे. 
पण त्याचं्या जीवनतत्त्वज्ञाानािा ऊहापोह ऐकयायािी तरी आपणा सवांना इच्छा आहे हेि मी श भचिनह 
समजतो. 

 
एका व्याख्यानात गाधंीजींिे जीवनदशयन उलगडून दाखचवणे कठीण आहे असे मी ्हणालो ते 

उगीि नव्हे. कारण गाधंीजींिे जीवन व्यापक होते. त्यािंी जीवनाकडे पाहयायािी दृष्टी मौचलक होती. 
सामानयपणे चविारािे जे सािे ठरले आहेत त्यात ती बसत नाही आचण जे साच्यात बसत नाही ते चनरथयक 
अशी आ्हा ब चिवतंािंी ठाम कल्पना. त्याम ळे महाराष्ट्रातील ब चिवतंानंी गाधंीजींच्या तत्त्वज्ञाानाबाबत ‘हे 
आपणास समजत नाही’ असे उद गार काढले. ब चिमान माणसाला न समजणे ही समस्या फार कठीण आहे. 
ब चिमान मन ष्ट्यास जे जे समजू शकत नाही त्यास तो क्ष द्र समजतो. आपणाला ते समजत नाही याम ळे तो 
चिडतो, चवकृत बनतो व शवेटी समजून घ्यायला अचधक नालायक बनतो. 

 
संत आलण शास्त्र 

 
जीवनािे सहज साधे-स ंदर दशयन ब चिवतंानंा कधीि आकलन झाले नाही. इचतहासात सतं 

मंडळींना ब चिवतंानंी सतत चवरोध केला आहे असेि चदसून येते. सतं जोवर चजवतं असतात तोवर ही 
ब चिमान शास्त्रीमंडळी त्यानंा चवरोध करतात आचण मरणोत्तर त्याचं्या जीवनदशयनािे शास्त्र बनचवतात, जड 
बनचवतात, त्यातील चजवतंपणा पार नाहीसा कन न टाकतात. चजवतंपणािा म डदा करणारा तो शास्त्री असे 
मी ्हणेन. संत सामानय माणसानंा समजतात, ब चिवतंानंा समजत नाहीत. जेव्हा समजतात तेव्हा त्यािे 
शास्त्र बनते. गाधंीजींिे जीवन पूवी ब चिवतंानंा समजले नव्हते आता समजून त्यािे जडशास्त्र होते की काय, 
ही भीती वाटते. 

 
गाधंीजींच्या मरणोत्तर त्याचं्या तत्त्वज्ञाानाबद्दल बोलणे कठीण झाले आहे. गाधंीजी चजवतं होते 

तोवर कोणी त्याचं्या जीवन तत्त्वज्ञाानािे जडशास्त्र बनवता तर त्यािा त्यानंी भ गा केला असता. आता 
गाधंीजी नाहीत, फक्त त्यािें शब्द आपल्यापाशी आहेत. त्या शब्दामंागील शक्ती ल प्त झाली आहे, हे 
लक्षात घेऊन मी बोलतो. गाधंीजी हयात होते तेव्हा त्यािें चमत्र, शत्रू, चवरोधक असे सवय लोक "त मच्या 
सत्याग्रहािे शास्त्र सागंा" असे त्यानंा ्हणत. माक्सय मागे एकदा ्हणाला होता ्हणतात ‘Thank God, I 
am not a Marxist.’  
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मी गाधंीवादी नाही 
 
गाधंीजीही एकदा काययकत्यांच्या संमेलनात ्हणाले होते, ‘गाधंीवाद नावािा एखादा वाद आहे 

असा माझा दावा नाही. मी गाधंीवादी आहे की नाही मला ठाऊक नाही. मी एक जीवनािा पचथक आहे. 
पतनशील आहे, स्खलनशील आहे, पण प्राजंल बनयायािा अचधकाचधक प्रयत्न करणारा माणूस आहे. 
सत्यािा उपासक आहे. माझ्या दृष्टीने सत्य आकाशाइतके अनंत आहे. माझ्यासारखे सत्यशोधक त डवले 
गेले तरी िालतील, पण त्या सत्यािा मचहमा कमी होता कामा नये.’ 

 
गाधंीजींिे वरील उद गार त्यािंी चवनयशीलता दशयचवतात; आचण ज्याला सत्य जाणायिे असेल 

त्याने चवनयशीलि असले पाचहजे. हिी बह तेक संपादक राजकारणासंबधंी चलहू लागले ककवा बोलू लागले 
की आ्ही कधी ि कत नसतो या आचवभावाने बोलतात. ‘आ्ही भाकीत केल्याप्रमाणे’–अशी तडाखेबंद 
स रवात करायिी त्यािंी पिती अहंकारी ब िीिी चनदशयक आहे. 

 
गाधंीजींची परस्परलवरोधी वचने कशी िावावीत 

 
 गाधंीजी ्हणत, ‘जी पचरक्स्थती चनमाण झाली त्यात जे स्फ रले ते साचंगतले. जर मला चनराळ्या 

पचरक्स्थतीत चनराळे स्फ रले तर चनराळे सागेंन. माझा दावा नाही की मी सदैव बरोबरि असतो.’ आचण 
याम ळेि ते नेहमी सागंायिे की माझ्या पूवीच्या विनात व नंतरच्या विनात फरक असेल तर नंतरिे ग्राह् 
समजा. चवनयशीलता अंगी असल्याचशवाय आचण आत््याच्या चवकसनशीलतेवर श्रिा असल्याचशवाय असे 
कोण ्हणेल? 

 
गाधंीजींिे जीवन काय व्यक्त करीत होते? गाधंीजींनी काय साचंगतले? 

 
आंतलरक पे्ररणा हवी 

 
या जगात कोणतीही वस्तू पूवी पचरपूणय नव्हती व आताही पचरपूणय नाही. पण ती चनत्य चवकसनशील 

आहे यावर गाधंीजींिी श्रि होती. मानवाच्या ज्ञाानािी कक्षा वाढती आहे असे ते मानीत. जीवनात ‘तू हे 
केलेि पाचहजेस’ अशी आतून पे्ररणा आल्याचशवाय ते कोणतीही गोष्ट करयायास प्रवृत्त होत नसत. आतून 
अशी प्रतीती आल्याचशवाय आपण जे करतो ते कदाचित व्यवहारात उपयोगी पडत असेल पण चजवतंपणा 
ही वस्तू त्यात सापडणार नाही. ्हणनू गाधंीजींनी पचृ्छकानंा ‘त ्ही सत्यािा शोध करा’ एवढेि साचंगतले. 
या शोधात सफलता फारि थोडी, चवफलता मात्र अपार असा प्रत्यय येईल. अत्यल्प सफलतेला गाधंीजी 
सफलतेिी झाकंी ्हणत. झाकंी (ग जराथी शब्द) ्हणजे अस्पष्ट दशयन आचण कोणतेही ज्ञाान अस्पष्ट असते 
तोवरि त्यात चजवतंपणा असतो. खलील चजब्रान ्हणे 

 
"If these words be vague do not make them clear." 
कारण स्पष्ट बनवावयास जाल आचण त्यानंा जड बनवाल; व्याख्या कराल शास्त्र बनवाल, या दृष्टीने 

स्पष्ट ज्ञाान हे मृत आचण अस्पष्ट ज्ञाान हे सत्य ्हटले पाचहजे. आध चनक काळात भौचतक ििा िालल्या 
असताना आचण ब िीने सवय आकलन होते–नव्हे झालेि पाचहजे असे मानले जात असता मी असे चवधान 
करणे ‘गूढ’ (mystic) वाटेल. पण भौचतक दृष्टीने तरी सवय सत्य क ठे उलगडते? ्हणून गाधंीजी ्हणत 
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‘त ला जे सत्य प्रतीत होईल त्यास तू चिकटून रहा.’ यापेक्षा अचधक स्पष्ट ते बोलू शकत नसत हा त्यािंा 
अज्ञाानािा भाग नसून चवषयाच्या अपूणयतेिा आहे. 

 
स्पष्टतेकडून अस्पष्टतेकडे 

 
पदाथयचवज्ञाान, रसायन, गचणत ही सवय स्पष्ट दशयने आहेत. ज्ञाान गचणताप्रमाणे स्वच्छ असाव ेअसे 

्हटले जाते. पण ज्ञाानािा शोध घेणाऱ्याला काय आढळून येते? पदाथयचवज्ञाानशास्त्राकडून आपण शरीर-
चवज्ञाानशास्त्राकडे गेलो की ते आणखी अस्पष्ट होते. तेथून मानसशास्त्राच्या के्षत्रात उतरलो की ते अचधकि 
अस्पष्ट होते. ज्ञाानािा चपरॅचमड हा असा आहे. अत्यंत स्पष्ट, संपूणय समजते असे फार थोडे आहे. जीवनाच्या 
संपूणय चगरीिे आरोहण करायिे तर अत्यंत स्थूलापासून अत्यंत सूक्ष्माकडे गेले पाचहजे. ज्यािंी फ फ्फ से 
मध्येि थकतील त्यानंी थाबंाव ेपण आ्हाला संपूणय सत्य चदसले असा ओरडा कन  नये. "अजून बरेि वर 
जायिे आहे. आमिा दमछाट झाला" एवढे तरी कबलू? कमी समजले असे मानतो त्याला मोठे समजाव.े 
अथात हे फक्त खऱ्या प्रज्ञाावतंाचं्या बाबतीति. इतर अनेक चनब यिानंी मला थोडे कमी समजले या 
्हणयायात काय अथय?" 

 
श्रद्धा आलण पारंपलरकता 

 
पण असे अज्ञाानी चनब यि लोकि फार आहेत. ब िी हा मध्यकबदू मानला तर ब िीच्या खाली काही 

जीवन आहे आचण ब िीच्या वर काही जीवन आहे असे मानाव ेलागेल. ब िीच्या खालिी ती पारंपचरकता 
(Superstition) आचण ब िीच्या वरिी ती श्रिा (Faith) यातील एफ् मोठा असतो. सपूंणय शक्ती वापन नही 
जे उलगडत नाही ते ‘फेथ’ ककवा ‘श्रिा’ आपण बह धा ब िीच्या खाली वापरतो. गाधंीजी ब िीने जीवनाकडे 
पहात गाधंीजींिी श्रिा पारंपचरक श्रिेहून (Superstition) वगेळी आहे.  

 
कै. महादेवभाईंनी चलचहलेली एक दैनंचदनी न कतीि प्रचसि झाली आहे. त्यातील कै.के. नटराजन् 

याना गाधंीजींनी चलचहलेला मजकूर महत्त्वािा आहे. नटराजन् कडक टीका करयायात प्रचसि होते. 
गाधंीजींनी त्यानंा कळचवले की आपण "प्रचसि झालेल्या ख ळिट गोष्टींवर अचधक कडक चलहा." दाचंभक 
श्रिेवर गाधंीजी फार कठोर होत. आता गाधंीजींच्या जीवनतत्त्वज्ञाानातून दाचंभक श्रिा चनमाण होत आहे. 
हा दोष त्याचं्या अन यायािंा आहे. 

 
सत्र्ाचे कठोर उपासक 

 
गाधंीजी महत्त्वाच्या ठरावावंर बोलताना प ष्ट्कळ वळेा ्हणत असत. ‘मी अल्पमतात ठराव नापास 

केला तरी िालेल. ज्यावळेी समाजाला माझे ्हणणे पटेल त्यावळेी येईल माझ्या मागून समाज.’ हे ते का 
सागंत, दाचंभक परंपरा चनमाण न व्हावी ्हणून. सत्यािी कडक उपासना करावी. स्वतः अन भव घ्यावा. 
साक्षात्कार कन न घ्यावा अशी राष्ट्रातील प्रत्येक व्यक्तीिी तयारी व्हावी, असे त्यानंा वाटे. पण स्वतः क्रॉस 
उिलून िालत जाऊन स्वतःस स ळी देणारा हा सत्यािा उपासक लोकानंा फारसा समजलाि नाही. त्यानंा 
गाधंीजी थोर वाटत, पण त्यानंी अचधक थोर व्हाव े ्हणून अधंपरंपरेिी प टे त्यानंी लपेटून घ्यावीत अशी 
कैकजण त्यानंा चवनंती करीत, कोणी सागंत ‘त ्ही थोर अहात पण इस्लाम धमय स्वीकारलात तर अचधक 
थोर व्हाल.’ कोणी शीख ्हणत, ‘गाधंीजी त ्ही दाढी राखा ब वा!’ दाढीने मन ष्ट्य अचधक थोर बनतो. कोणी 
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चिश्चन सागंत, ‘चिस्ति त ्हा तारील त ्ही चिस्ती व्हा.’ गाधंीजींनी या सवांना उत्तरे चदली ‘हा 
कमयकाडंािा भाग आहे. सत्याच्या उपासकाने दाढी राखली पाचहजे असेही नाही आचण काढली पाचहजे 
असेही नाही. गाधंीजींिा सत्यािा मागय (Catholic) आहे. उदार आहे. गाधंीजीमधील अध्यात्मवृत्ती 
देशकालाला मागे टाकून जाणारी होती. जो खराख रा सत्यािा उपासक असतो त्याला फक्त तळमळीिी 
जन र असते. ... 

  
लनरपेक्ष सत्र् सापडणे कठीण 

 
रसेल ्हणत असे ‘Absolute Truth is for gods.’ रसेल परमेश्वर मानींत होता असे नव्हे. 

माणसानंा चनरपेक्ष सत्य सापडणे कठीण एवढेि त्यास ्हणावयािे होते. गाधंीजीही तेि ्हणत असत. 
माणसानंा सापडलेले, सत्य नेहमी सापेक्षि असणार. ‘माझ्या दृष्टीने माझे सत्य.’ लोक गाधंीजींना ्हणत 
‘त ्ही फार थोर आहात पण ग न  केल्याचशवाय उिार होणार नाही.’ तेव्हा गाधंीजींनी अग्रलेखात चलचहले 
‘मी तर ग न च्या शोधात आहे. पण माझे प्रशन सोडवील असा ग न  मला चमळाला नाही. लोक ज्यानंा ज्यानंा 
ग न  ्हणतात ते ‘स्वतःला समजत नाही हे समजू शकत नाहीत’ (They know not that they know not) 
ब चिवादी मंडळींनी गाधंीजी चकती क्राचंतकारक दृष्टीने पहात होते हे यावन न ओळखाव.े आपल्या 
महाराष्ट्रातील सतंग न  कभत िालवीत, सापािा िाबकू करीत आचण रेड्याकरवी वेद वदवीत यािाि प्रिार 
सगळीकडे ऐकू येतो. त्याचं्या ग न त्वािे ते लक्षण समजयायात येते. ब िीच्या खालिी पारंपचरक श्रिा ती ही. 

 
गाधंीजींच्र्ा सत्र्ाचा दुसरा लवशेष 

 
सत्य या शब्दाने आपण जेवढी संक चित कल्पना करतो ती गाधंीिींिी कल्पना नव्हती. सत्य ्हणजे 

‘वाचिक सत्य’ एवढेि आपण समजतो. खोटे बोलणे जरुर असेल तर महाभारतातील ‘सत्यानृतचववके’ 
आधाराला घेतो. गाधंीजी सत्य ्हणजे ‘अन भवािी सकलता’ असे प्रचतपादीत, (Totality of Experiences) 
ही अन भवािी सफलता समजली तर आपणही आपल्या जीवनािे वाटाडे होऊ शकू. ही कल्पना थोडी स्पष्ट 
करतो. 

 
जीवनाचे कािखंड आलण खंड 

 
गाधंीजी जीवन एक आहे, अखंड आहे असे मानीत. आपण जीवनािे त कडे करतो. काही देहाने 

जगू इक्च्छतात, तर काही मनाने जगू इक्च्छतात, देहािे प्रशन सोडवावयास गेला की मनािे स टत नाहीत 
असा त्यास अन भव येतो, तर मनािे सोडवावयास गेलेल्याला देहािे स टत नाहीत असा अन भव येतो. 
जडवादी ्हणतात मन नाहीि, देह तेवढा सत्य, अध्यात्मवादी ्हणतात मन सत्य माना, देह चववतय समजा. 
गाधंीिी ्हणतात देह आचण मन या एका जीवनाच्या दोन अवस्था आहेत. देहािे आचण मनािे दोहोंिे प्रशन 
स टतील असे काही सत्य शोधून काढा. ज्याप्रमाणे व्यक्तीच्या बाबातीत देहािा व मनािा दोनही प्रशन स टले 
पाचहजेत, त्यािप्रमाणे केवळ व्यक्तीिा प्रशन स टून उपयोगी नाही, समाजािाही प्रशन स टला पाचहजे तरि 
ते सत्य. हेगल ्हणे The one is real many is an illusion. आचण आपल्याही वदेानतात एकत्व तेवढे सत्य 
व चवचवधत्व चमर्थया असे प्रचतपादले आहे हे खरे, पण ते व्यक्ती आचण समाज या बाबतीत लावता उपयोगी 
नाही.  
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आपण कसे जगतो, 
 
आपण जीवनािे त कडे करतो. काही पोट कसे भरायिे यासाठी सारी ब िी व भावना यािंा उपयोग 

करतात. त्यावळेी द सरा कसा जगेल यािा चविारही त्याचं्या मनात येत नाही. काही पैसा चमळचवयायाच्या 
उद्योगात इतके रमतात की आपले घर भरत असताना इतरािंी घरे चरकामी होत आहेत ककवा इतरािंी घरे 
चरकामी होत आहेत ्हणनूि आपले घर भरत आहे हे त्याचं्या लक्षात येत नाही. प रेसे घर भरल्यानंतर मग 
हे इतरािें ्हणजे समाजािे प्रशन सोडवायला बाहेर पडतात. याउलट वीस वीस वष ेसमाजकायय कन नही 
स्वतःिा ससंार उद ध्वस्त झालेला पाहून वैताग आलेली मंडळी थोडी नाहीत. काही मंडळी तर उदरंभरण 
आचण समाजकायय दोहोंिाही त्याग कन न खोटी मनःशातंी चमळचवयायासाठी ब वाकंडे धाव घेतात. यावन न 
एकि गोष्ट चसि होते ती ही की जावनािी साधना ि कली. ज्ञाानेश्वरानंी एका चठकाणी ्हटले आहे –  

 
‘मस्तकी पाघंरले तो तळवटी उघडे पडले’ अशी त्यािंी क्स्थती होते. जीवनािे त कडे कन न जीवन 

समृि करायला गेले की असेि व्हायिे. सत्यािे प्रयोग आजवर एकमागी झालेले आहेत. संनयाशानी 
संसारािा त्याग केला तरि सत्य सापडेल असे साचंगतले. म त्सद्यानंी अथयशास्त्रात धमय आणू नका आचण 
धमात अशयशास्त्र आणू नका असे साचंगतले. अदै्वतािी ििा आचण दै्वतािा व्यवहार असा जीवनात सगळा 
चवरोधाभास. व्यवहारात अदै्वत कसं आणायि?ं ्हणून तर ही पंचडत मंडळी भगंी हा ईश्वरानेि चनमाण केला 
असे ्हणतात. गाधंीजी ्हणतात, ‘जीवनािे असे कालखंड करता येणार नाहीत आचण खंड खंडही करता 
येणार नाहीत. सवय जीवन हे एक आहे. ‘All life is one’ हा त्यािंा चसिातं होता. 

 
एकाच वेळी तीन कमे 

 
बाहेरिी द ःखे दूर होणारि नाहीत अशा हताश झालेल्या समाजात गाधंीजी चनमाण झाले आचण 

त्यानंी हे प्रशन सोडचवयायािा सोपा मागय साचंगतला. धारणात्मक कमय, लोकसंग्रहाथय कमय आचण 
चित्तश िीसाठी कमय हे एकाि वळेी करता येते, त्यासाठी आय ष्ट्यािे त कडे करावयास नकोत हा त्यािंा 
संदेश होता. धारणेसाठी अन्नवस्त्र उत्पादन करावयािे तर त्यात अत्यावशयक (Necessories) उपावशयक 
(Accessorise) आचण अनावशयक (Luxuries) अशी अन क्रम योजना हवी. भाकरीिे उदाहरण घेतले तर 
भाकरी आधी हवी. पत्रावळ त्यानंतर, सोनयािे ताट कधीि नाही चमळाले तरी िालेल. शहायायाला 
Luxuries कधीि लागत नाहीत. तो उत्तरोत्तर साधा होत जातो व उत्तरोत्तर संस्कृतीिा आस्वाद घेतो. 
मनािी शातंी याने चमळते. शातंी ही जड नाही चक्रयाशील आहे. चक्रया करीत असता मन अचधकाचधक शातं 
रहाणे ही गोष्ट कठीण आहे. भगवान् ब ि ्हणाले त्याप्रमाणे ‘सव्वपापस्स अकरणं क सलस्स उपसंपदा’ या 
चहशबेाने जो काम करील, ्हणजे पापािे चनराकरण आचण प यायािे संपादन करील त्याला मनःशातंी 
लाभलीि पाचहजे. मात्र हे एकावळेी हव.े यौवनात उदरंभरण व प ढे लोकसंग्रह आचण शवेटी मनःशातंी असे 
उपयोगी नाही. या चतनही ज्या एका वृत्तीने चमळतात ते सत्य जीवन.  
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मी लहमािर्ात जाणार नाही 
 
गाधंीजींना परवा क णी ्हणाले, ‘त ्ही आता चहमालयात जा,’ त्यानंी साचंगतले, ‘तेथे त ्ही येणार 

असाल तर जातो’ यात फार अथय आहे. त्यािंी म क्ती ्हणजे समाजािी म क्ती होती. संसारत्यागावर ककवा 
स्वगावर आधारलेली ती नव्हती. 

 
बत्तीस साली येरवड्यास असताना गाधंीच्या एका चनकटवती अन यायास प्राथयनेत फारि गोडी वाटू 

लागली तर गाधंीजी ्हणाले, "प्राथयनेतही त ्हाला रस चमळणार असेल तर तो स्वाथय आहे, आसक्ती आहे, 
चवनाश आहे. गाधंीजींिी प्राथयना त्याचं्या सबधं चदवसाच्या जीवनािा एक भाग होता; जीवनाशी ती जोडली 
होती. त्यािें जीवनि प्राथयनामय होते.  

 
गाधंीजींना आ्ही परंपरेने जोखले ्हणून कोणी सनातनी गाधंीवादी झाले, कोणी क्राचंतकारक 

गाधंी झाले. कोणी कहसावादी गाधंीजी झाले. गाधंीजी अकहसावादी होते पण त्यािंी अकहसा करणात्मक 
(Positive) होती. प्रत्येक के्षत्रात चतच्या मयादा ठरलेल्या आहेत. ब चिवतंानंी संशोधन कन न पहाव.े 

 
‘केवळ जीवनच नव्हे तर लवचारही सामालजक’ 

 
गाधंीजींना प ष्ट्कळजण ्हणत, ‘आधी चशका आचण मग चशकवा.’ गाधंीजी उत्तर देत, ‘मी जीवनाच्या 

प्रयोगासाठी चनघालेला आहे. मानवी जीवन व्यक्क्तगत कधीि होऊ शकणार नाही. All life is social’. 
एकटाि असेल तर जड होईन की काय अशी त्यानंा भीती वाटे. यातूनि All thought is social हे त्यानंा 
स्फ रले. ्हणनू गाधंीजींनी जे जे केले ते समाजासाठी. ्हणूनि कहद स्थानच्या स्वातंत्र्यात जगािे स्वातंत्र्य 
आहे असे साचंगतले. 

 
स्वातंत्र्य चमळाले पण सबलाचं्या अकहसेने न चमळता द बयलाचं्या अकहसेने चमळाले असे वाटून त्यानंी 

सबलाचं्या अकहसेिा-नौखालीिा नवा प्रयोग स न  केला. आचण आश्चयय हे की, त्यानंा प्रतीत झालेल्या 
सत्याने तेथेही त्यानंा दगा चदला नाही. प्राथयनेत बाँब पडला. ते शातं होते. लोकानंी शातं वृत्तीिे कौत क 
केले. पण ही शातंता जाणीवपूवयक नव्हती असे त्यानंी ्हटले. माझ्यासमोर येऊन कोणी बाँब उडवील आचण 
माझ्या शरीराच्या किधड्या उडत असताही मी शातं राहीन, हात जोडलेले असतील आचण जर म खावर 
हास्य असेल तर खरी शातं वृत्ती. असे ते २२ ककवा २३ तारखेला ्हणाले होते आचण ते चकती तंतोतंत खरे 
ठरले!  

१९४८ 
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३५ 

अखंड जीवनाचे उपासक : महात्मा गांधी 
 

लनरपेक्ष सत्र् म्हणजे परमेश्वर  
 
महात्मा गाधंी हे चनस्सीम सत्यािे उपासक होते. सत्यशोधनािी त्यानंा तळमळ होती हे खरे असले 

तरी संपूणय सत्य, आदशय सत्य ही एक महान कल्पनाि आहे हेही ते जाणत होते. अतंयामीच्या पे्ररणेने त्या 
सत्यािा लाभ होणार होता व हा लाभ सवांना सारख्याि प्रमाणात झाला असता असे ्हणणे ि कीिे होते. 
पण ज्याला जेवढ्या सत्यािा लाभ होईल त्याच्याप रते ते संपूणय सत्यि होते. ‘Absolute truth is for the 
gods only’ असे ते मानीत. चनरपेक्ष सत्य परमेश्वरि जाण ू शकतो. माणसाला लाभणारे सत्य नेहमीि 
सापेक्ष असणार. ‘सत्य’ ्हणजे न सतेि ‘खरे बोलणे’ एवढीि गाधंीजींच्या सत्यािी क्ष द्र कल्पना नाही. 
‘सत्य’ ्हणजे अन भवािंी सकलता, सपूंणय जीवनािा अन भव घेतल्यानंतर शवेटी लाभणारा अंध कसा 
प्रकाशचकरण असे ते मानीत असत.  

 
रे्रे् गुरूचे काम नाही  

 
‘सत्य’ शोधनासाठी ग न  करयायािी आवशयकता त्यानंा वाटली नाही. ‘सत्य सागंणारा ग न  मला 

भेटेलसे वाित नाही.’ असे ते ्हणत. तसे गावोगावी ग न  सापडतील! परंत , जर ग नं ना आपल्याला काही 
कळत नाही एवढे कळले तरी प रेसे आहे. ‘They know not that they know not’ हे स िा प ष्ट्कळशा 
ग नं च्या ध्यानी येत नाही. गाधंींनी स्वतः कधी ग न  केला नाही. तसे ते ग न  बनलेही नाहीत. आश्रमात त्यानंी 
पचरवार गोळा केला होता पण त्यािंा ‘चशष्ट्य’ असा त्यात कोणी नव्हता, सवयि त्यािें ‘सहकारी’ होते. हे 
ध्यानात ठेवयायाजोगे आहे.  

 
जीवनाचा अखंड झरा 

 
जीवनात सत्यािा साक्षात्कार घडवनू आणयायासाठी गाधंीजी आमरण झटत होते. त्यािंी 

जीवनचवषयक कल्पनाही आपण समजावनू घेतली पाचहजे. जीवन हा एक अखंड झरा आहे, जीवनािे 
त कडे त कडे पाडता येत नाहीत असे त्यािें ्हणणे होते. आपण सवयजण मात्र त्यािे चवभाग पाडतो. जीवन 
्हटले ्हणजे त्यातं एक शरीरािा व द सरा मनािा प्रशन आहे असे आपण मानतो. शरीराच्या चवभागात 
प नहा दोन चवभाग पडतात; एक आपले शरीर व द सरे इतरािें शरीर. जीवनािे असे चत्रचवध चवभाग 
पडल्यावर (१) स्वतःच्या देहािे पोषण व रक्षण करणे (२) इतराचं्या देहािे प्रशन सोडचवयायासाठी झटणे व 
(३) मनािा प्रशन सोडचवणे. अशा दृष्टींनी आपण चविार कन  लागतो. ज नया पचरभाषेत बोलावयािे तर या 
तीन चक्रयानंा [१] धारणात्मक कमय, [२] लोक संग्रहात्मक कमय व [३] चित्तश िीकारक कमय असे ्हणता 
येईल. आपण हे सवय प्रशन चनरचनराळ्या रीतीने सोडचवयायािा प्रयत्न करीत असतो. 
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स्वतुःचा प्रश्न सुटिा पण इतराचंा? 
 

पलहिा प्रश्न : शरीरािा, स्वतःच्या शरीरपोषणाकडेि माणूस अगोदर लक्ष देणार. असे करताना 
इतराकंडे कोणी फारसे पाहात नाही. ‘मी कसा जगणार?’ हा प्रशन आला की, मन ष्ट्य धडपड कन  लागतो. 
इतरानंा न द खवता जगयायािा प्रशन स टला तर ठीकि नाहीतर इतराचं्या चहताला पायदळी त डवनू माणसू 
आपले घर भरीत असतो. स्वतःच्या पोटािी खळगी भरयायाकरता आपण चकती जणाचं्या तोंडिा घास 
काढून घेत आहोत हे प ष्ट्कळाचं्या ध्यानात येत नाही ककवा आले तरी सोईस्करपणे त्यािा चवसर पडत 
जातो. इतराचं्या हक्कावंर गदा आणून त्यानंा ल बाडून स्वतःच्या घरात संपत्तीिा साठा केल्यानंतर स्वतःिे 
पोट भरपूर भरल्यानंतर माणूस इतरानंा देयायािा आव आणतो. गचरबाचं्या रक्त शोषणातून चमळचवलेल्या 
लाखाच्या संपत्तीपैकी गचरबानंा ५-१० रुपये दानधमय करयायािे औदायय माणसू दाखव ूलागतो. स्वतःच्या 
शरीरािा प्रशन सोडचवयायासाठी धडपडणारा माणूस हा इतराचं्या शरीरािा प्रशन सोडव ूशकत नाही. 

 
इतराचंा प्रश्न सुटिा पण स्वतुःचा ? 

 
दुसरा प्रश्न: काही महात्मे असे असतात की, ते इतराचं्या शरीरािंा प्रशन सोडव ू शकतात पण 

त्याम ळे त्यानंा त्याचं्या स्वतःच्या देहािा प्रशन सोडचवणे जड जाते. त काराम, नामदेव यािेि उदाहरण 
घेऊना. "लोकाचं्या पोटापायायािा प्रशन स टला पण स्वतःच्या संसारािे काय?" असा सवाल चजजाबाई व 
जनाबाई चविारीत असत. त कारामाचदकाचं्या तपश्चयेने चकत्येकािें पोटापायायािे प्रशनही स टले असतील 
पण त्याचं्या स्वतःच्या या बाबतीतला प्रशन स टावयािा राचहला होता. पचहल्या अवस्थेच्या अगदी चवरुि 
अशी ही अवस्था. स्वतःच्या पोटासाठी इतराचं्या पोटावर पाय देणारे पचहले ‘स्वाथी’ लोक व इतराचं्या 
पोटासाठी स्वतःच्या पोटाला चिमटा घेणारे हे ‘संत’ लोक.  

 
शरीराचे प्रश्न सुटिे पण मनाचे कार्?  

 
लतसरा प्रश्न : काही लोक ‘संसारी’ असतात पण ‘स्वाथी’ नसतात व ‘संत’ ही नसतात. असे लोक 

प्रसंगी स्वतःच्या पोटािा व इतराचं्या पोटात असे दोनहीही शरीरचवषयक प्रशन यशस्वीपणे सोडव ूशकतात. 
ते स्वतःही चमष्टान्न भोजन करतात व इतरानंाही त्यािा लाभ कन न देतात. पण शरीरािे प्रशन स टले ्हणजे 
तरी समाधान लाभते का? सवय स खे अन कूल असूनही मनात तळमळ असेल, मनाला स्वास्र्थय नसेल, तर 
त्या शारीचरक स खोपभोगािा उपयोग तरी काय? पोटाला अन्न आवशयक तशी मनाला शातंी आवशयकि 
असते आचण प ष्ट्कळ वळेा शरीरािे प्रशन स टले तरी मनािे काय? असाही प्रशन उद्भवतोि. 

 
साडेतीन हाताचंा देह व तीन हाताचें पाघंरूण 

 
जीवनचवषयक तीन प्रशनािंी ग ंताग ंत ही अशी आहे. ज्ञाानेश्वर महाराज ्हणतात त्याप्रमाणे 

साडेतीन हातािंा देह व तीन हातािें पाघंन ण असले तर काय अवस्था होते? डोके झाकावयास जाव ेतर 
पाय उघडे पडतात, पाय झाकले तर डोके उघडे पडते, पाय आचण डोके झाकयायासाठी आखडून चनजले 
तर अंग द खू लागते! या प्रशनातूनि आधी काय? हा प्रशन चनघतो. कोणी "आधी ‘प्रपंि’ करावा नेटका" 
्हणतो कोणी "ब्रह्म सत्यं जगक्नमर्थया" ्हणतो; तर कोणी त्यािे उलट सागंतो. या ‘चत्रचवध’ प्रशनातूंन 
‘चवचवध’ प्रशन उद्भवतात व नंतर ते परस्परचवरोधी बनत जातात. ज नया पचरपाठाप्रमाणे ्हणूनि ‘धमय’ व 
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‘अथय’ हे दोन चनराळे प्रशन मानले जातात. साधूिे राजकारणात स्थान असू नये व साधूच्या जीवनात 
‘राजकारण’ असू नये असे ्हटले जाते. परंत  महात्मा गाधंी हे अशाप्रकारिे जीवनािे तीन प्रशन मानीत 
नसत. मानवी जीवनात खंड खंडही नाहीत व कालखंडही नाहीत, मानवी जीवन हे अखंडि आहे. असे 
त्यािें मत होते!  

 
सनातन धमय हे प्रश्न सोडवीि कार्? 

  
हे साचंगतलेले प्रशन सनातन धमाने स टू शकतील काय? सनातन धमात आत अदै्वत व बाहेर दै्वत 

असा प्रकार आढळतो! एकीकडे सवांिा आत्मा सारखाि, भेदभावाला क ठेि जागा नाही, सवयत्र समानता व 
अदै्वत असा प्रकार मानावयािा; पण व्यवहारात त्याच्या उलट आिरण, तेथे पदोपदी दै्वतािा साक्षात्कार! 
मग ‘सवय प्राणी समान’ हे पोथीत राहून हा भगंी, महार, हा वैशय, हा शूद्र, अशातला भेदाभेद स न  होईल. 
ब्राह्मणातही हा चित्तपावन, हा कोकणस्थ, हा काळा, हा अम क गोत्रािा असा आणखी भेद वाढति जाईल. 
परमेश्वराने ब्राह्मणानंा व भगं्यानंा चनमाण केले. ब्राह्मणािे कमय चवद्यादान व भगं्यािे कमय मलश िी हे ईश्वराने 
ठरवनू चदलेले. तेि त्यािे जनमजात कमय असे मानावयािे. भगंी हा मानवाने चनमाण केला आहे, दास हा 
मानवाने चनर्षमला आहे हे त्यानंा पटवावयािेि नाही. काहीना ईश्वराने जनमजात ‘मान’ चमळावा अशी सनद 
चदलेली तर काहींिा पदोपदी अपमान व्हावा हा सनातनधमय! हाि ईश्वरी संकेत!! ह्ा चविारानंी का हे प्रशन 
स टणार आहेत!  

 
प्रश्नाची सोडवणूक कशी करणार?  

 
या प्रशनािंी सोडवणूक करयायासाठी चनरचनराळे उपाय योजाव े लागतील. त्यासाठी भौचतक 

साधनािंा व चवज्ञाानािा आसरा घ्यावा लागेल. मात्र या शास्त्रािंा आधार घेताना ही शासे्त्र परस्परपूरक झाली 
पाचहजेत, ती परस्परचवरोधी मात्र होता नयेत आचण द सरे असे की त्यातल्या त्यात प्रत्येकाला 
आवशयकतेप्रमाणे त्यािे स्थान चमळाले पाचहजे. माणसाला जीवनात लागणाऱ्या वस्तंूिे ३ चवभाग पाडता 
येतील : (१) Necessories [आवशयक] (२) Accessories [पूरक] (३) Luxuries [िैनीच्या].  

 
एक उदाहरण घेऊन हे आपण स्पष्ट कन . माणसाला भाकरी चमळणे हे आवशयक, ती ताटात 

चमळणे हे पूरक व ते ताट िादंीिे असणे ही िैन. यापकैी शहाणा माणसू असेल तो आवशयक काय ते 
ओळखील. ताट चमळाले नाही ककवा ते िादंीिे नसले तरी तो फारसे लक्ष देणार नाही. पण मूखय असेल तो 
प्रथम िादंीिे ताट चमळचवयायािा प्रयत्न करील व नंतर भाकरी चमळते का यािी िौकशी करील! शहाणी 
माणसे साधी का असतात त्यािा उलगडा या योगाने होयायासारखा आहे. 

 
खरा धमय कोणता? 

 
ह्ा सवय बाबींिा चविार कन न गाधंीजी ्हणत असत की, हे सवय प्रशन ्हणजे अनेक प्रशन नसून 

एकि प्रशन आहे व त्याि रीतीने त्यािी सोडवणूक झाली पाचहजे. जी गोष्ट एकाला शक्य झाली तीि 
सम दायालाही झाली पाचहजे. जो धमय व्यक्तीला आिरता येईल तो सम दायाला आिरता आलाि पाचहजे 
असे ते ्हणत. ‘What is possible for one is possible for all’ असे ते ्हणत. व्यक्तीिे जीवन व 
समाजािे जीवन हे चनराळे नाही, ते एकि आहे. ‘All life is social, All actions are social, All thought is 
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social.’ आध्याक्त्मक, आचधभौचतक मानचसक शासे्त्र ही एकमेकानंा पूरक अशीि आहेत व एकत्र जीवनािा 
प्रशन सोडचवयायािा मागयही एकि आहे असे समजून त्याप्रमाणे िालयायािा ते प्रयत्न करीत असत. सवय 
मानवजातीिे कल्याण करणारा तो खरा धमय असे ते ्हणत. जर धमांत असल्या बाबी अंतभूयत नसतील तर 
तो धमय खरा नव्हे अशी त्यािंी चविारसरणी होती. 

 
शब्द तेच पण अर्य लनराळे 

 
‘अकहसा’, ‘भक्ती’, श्रिा,’ इत्यादी शब्दािें सामानय माणसािें अथय व महात्मा गाधंींिे अथय चनराळे 

आहेत हे आपण उमगावयास पाचहजे. गाधंीजींिा ‘मोक्ष’ आपण मानतो त्या मागाहून चनराळा आहे. त्यािी 
‘प्राथयना’ ही तशीि. हे जीवन ‘प्राथयनामय’ व्हाव ेअसे त्यानंा वाटते. रोजच्या जीवनातील प्रत्येक कमय हीि 
प्राथयना व्हावी व अनय प्राथयना करयायािे काम पडूि नये असा त्यािंा प्रयत्न िाललेला होता. मात्र ही कमे 
करताना त्यातं ‘आसक्ती’ ककवा ‘रस’ चनमाण होऊ नये ्हणूनही ते झटत असत. एका गृहस्थाने ‘प्राथयनेत 
आता मला गोडी वाटू लागली आहे’ असे ्हणताि गाधंींनी त्याला खडसावले ‘ही आसक्ती आहे, हा 
चवनाश आहे.’ असे होता कामा नये. त्यािंी शातंी ‘प्रीतीतून उद्भवत असते. दे्वषरचहत असते. ‘सब्ब पापस्य 
अकरण क सलस्स उपसंपदा’ असे गौतम ब िाने ्हटले आहे तेि गाधंींनाही ्हणावयािे होते.  

  
मानवतेच्र्ा कलर्ाणासाठी लहदी स्वातंत्र्र्ाचा िढा 

 
महात्माजींनी कहदी स्वातंत्र्याच्या लढ्यात भाग घेतला तो मानवतेच्या कल्याणाकरता हे आपण 

ओळखले ्हणजे प्रत्येक लढ्याच्या आरंभी चब्रचटशानंा चमत्रत्वािी पते्र ते का चलचहत हे कोडे उलगडेल. 
कहदी स्वातंत्र्यलढ्यात इंग्रजाचंवषयी दे्वषभावना वाढीस लागू नये ्हणून ते जपत असत. इतरानंाही 
दे्वषभावना पसतं नसे पण ते आधी इंग्रजानंा दे्वषाने घालव ूव मग त्याचं्यावर पे्रम कन  असे ्हणत. गाधंींना हे 
पसंत नव्हते. इंग्रजानंी आपल्या कल्याणासाठी साम्राज्यशाहीिे चवसजयन कराव,े कहद स्थानातून िालते 
व्हाव;े असे ते त्यानंा पदोपदी सागंत असत. 

 
प्रर्ोग केिा पण तो फसिा 

 
गाधंीजींिे हे सवयि प्रयोग यशस्वी झाले ककवा त्यािंी तपश्चया फळाला आली असे ते स्वतःही 

मानीत नसत. आपले जीवन हे अखंड आहे, साम दाचयक आहे हे ओळखून त्यानंी प्रयोग केले खरे, पण ते 
असफल ठरले. सत्य आचण अकहसा या साधनानंी स्वातंत्र्य चमळचवयायािा आपला प्रयोग यशस्वी झाला अशा 
गवाने ते ह रळून गेले नाहीत. आपला हा प्रयोग फसला; द बयल अकहसेिे प्रयोग आतापयंत करयायात आले; 
सबल अकहसेच्या प्रयोगािंा प्रारंभही अद्याप झालेला नाही हे त्यानंा उमगले होते. त्याचं्या साधनािंा 
काँगे्रसने चकती उपयोग केला तेही ते पहात होते सत्याग्रहाऐवजी Passive Resistance िाि उपयोग 
झाला असे मानीत. पण त्याम ळे ते डगमगले नाहीत. वयाने ते वृि झाले होते तरी मनाने ते तरुणि होते. 
स्वातंत्र्यानंतरही त्यानंा समाधान चमळाले नाही. पण त्यानंी नव्या जोमाने प नहा नव्या प्रयोगाला प्रारंभ केला.  
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हसत मुखाने मृत्र्शूी झंुज  
 
महात्मा गाधंीना मृत्यू अगदी मंगलरीतीने आला. चद. २० जानेवारीला त्याचं्यावर बाँब टाकयायािा 

प्रयत्न करयायात आला, पण तो यशस्वी झाला नाही. ्हणून गाधंीजींना अचभनंदनपर पते्र आली. पण 
गाधंीजी ्हणाले, "माझ्यावर क णी बॉ्ब टाकील अशी मला कल्पना नव्हती. हा एखादा लष्ट्करी प्रयोग 
िालला आहे असे मला वाटले. मृत्यू साक्षात समोर उभा आहे यािी मला जाणीवि नव्हती. तशी जाणीव 
असती व मी अिल राचहलो असतो, हसतम ख राचहलो असतो तर अचभनंदन करणे रास्त होते. माणूस 
चनचद्रस्त असताना, अंगावन  साप गेला तर जागे असलेल्या माणसाने झोपलेल्या माणसािे अचभनंदन का 
आचण कशाकरता कराव?े गाधंींनी हे ्हटल्यानंतर थोड्याि चदवसानंी तो प्रकार घडला! एक माथेचफन  
आला. त्याने गाधंीजींवर गोळ्या झाडल्या. ते खाली पडले पण त्याचं्या म खात ‘हे राम’ हे शब्द आले होते, 
आचण िेहऱ्यावर हास्य चवलसत होते. मतृ्यूच्या वळेी इतर सोंगे फार तर आणता येतील पण िेहऱ्यावर हास्य 
कसे आणणार! अकहसावाद्याला मरण कसे याव,े हे त्यानंी अगोदर चकतीतरी वळेा साचंगतले होते. स दैवाने 
त्यानंा तसेि मंगलमय मरण आले. ‘देवें भक्त कोण वचधला ऐसा देचखला ना ऐचकला’ हे समथांिे ्हणणे 
खरे झाले.  

 
लवचार करून कृती करा 

 
गाधंीजींच्या जीवनावर चकतीतरी बोलता येयायासारखे आहे. मी आतापयंत जे साचंगतले ते 

आपणाला समजले नसेल तर तो दोष आपला नसून माझाि आहे. माझे ्हणणे समजले असेल पण पटलेि 
नसेल तर ते पटाव ेअसा आग्रह नाही. चविार कन न या ्हणयायाला आपण चवरोध केला ककवा हे चविार 
फेकून चदलेत तरी मला आनंद होईल. पण चविार कन न कृती करा. गाधंीजींच्या कृतीिे शास्त्र बनवता 
येणार नाही व त्याचं्या आिरणािे अन करणही करता येणार नाही. जे लोक स्वतः चविार न करता, महात्मा 
गाधंींवर श्रिा ठेवनू, त्याचं्या गं्रथानंा प्रमाण मानून कायाला प्रारंभ करतील ककवा गाधंीजींच्या आिरणािे 
अन करण कन  पहातील त्यािंा वषे कदाचित् गाधंींसारखा होईल. त्याचं्या म खी कदाचित् गाधंीजींच्या 
नावािा अखंड घोष द मद मत राहील; परंत  गाधंीजींिे जीवनदशयन त्यानंा झाले आहे असे मानता येणार 
नाही. अतंःप्रामायायाला प्राधानय माना असे सागंणारे महात्माजी माझ्यावर श्रिा ठेवा, असे कधीि सागंत 
नसत. ब चिवादी समाजवादी, धमयवादी, देशभक्त प ढारी, इत्यादी लोकानंी आपापल्या चनरचनराळ्या 
दृचष्टकोणातूंन गाधंीजींिे मूल्यमापन करयायािा प्रयत्न केला तरी त्यायोगे चवद्वत्तापूणय प्रबंधाचशवाय काहीही 
चनष्ट्पन्न होणार नाही. गाधंीजींिे जीवन ्हणजे सत्यसशंोधनािा प्रामाचणक पण फारसा सफल न झालेला 
प्रयोग एवढे जरी उमगले तरी आजच्या या ‘ज्ञाानयज्ञााच्या प्रयोगािे’ थोडेफार साथयक झाले असे ्हणता 
येईल.  

१९४८ 
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३६ 

गीता, णटळक आणि गांधी  
["गीता, चटळक आचण गाधंी" ह्ा प स्तकािी प्रस्तावना] 

 
 

अध्र्ात्म आलण समाजव्र्वहार 
 
अध्यात्म आचण समाजव्यवहार यािंा पसस्परसंबधं कोणत्या प्रकारिा आहे या प्रशनासबंंधी नेहमीि 

मतभेद झालेले आहेत. या दोहोंत परस्परचवरोध आहे आचण तो सवयस्वी अटळ आहे असे मानणारे लोक 
प ष्ट्कळ आढळतात. आपापल्या अचभरुिीप्रमाणे कोणी अध्यात्माला श्रेष्ठ ठरवनू समाजव्यवहाराला त्याज 
मानतात अथवा कोणी समाजव्यवहाराजे महत्त्व मानय कन न अध्यात्मचविाराला त च्छ मानतात, चकत्येकानंा 
या दोहोंिे महत्त्व समान वाटत असल्याम ळे, त्यािंा समनवय हा शक्य आहे असे वाटत असते. आचण ्हणनू 
ते हा समनवय कोणत्या प्रकारे घडून येणे शक्य आहे यािा शोध करीत राहतात. आध चनक काळी हा प्रशन 
प नः एकदा अत्यंत उग्रपणे प ढे आलेला आहे. आध चनक य गाने जी चवज्ञाानािी साधना केली आचण त्या 
साधनेने आध चनक मानवाला जी भौचतक शक्ती प्राप्त झाली त्या शक्तीम ळे सामाचजक व्यवहारातं न भतूो न 
न भचवष्ट्यचत असे उत्पात स न  झाले आहेत. भौचतकज्ञाान आचण भौचतक शक्ती या वस्तू मूलतः आचण तत्त्वतः 
त्याज्य आहेत असे ्हणता येणार नाही. परंत  त्या ज्ञाानािा आचण त्या शक्तीिा कोणत्या साध्यासाठी 
चवचनयोग करावयािा हाि खरा मतमेदािा प्रशन होऊ शकेल. भौचतक ज्ञाानािा आचण भौचतक शक्तीिा 
सामाचजक व्यवहारात उपयोग कन न मानवसमाजाला ज्ञाानी, स खी आचण समाधानी बनचवता येईल, अज्ञाान 
आचण दाचरद्र्य दूर करयायाच्या कामी भौचतक चवद्या आचण भौचतक शक्ती यािंा उपयोग करता येईल, यात 
म ळीि शकंा नाही. परंत  यासाठी नव्या सामाचजक संघटनािंी उभारणी करावी लागेल. या उभारणीच्या 
कामी भौचतक चवद्याचं्या बरोबरीने आध्याक्त्मक चवद्यािंाही उपयोग आहे असे माझे स्वतःिे मत आहे. द्वष, 
लोभ आचण कहसा या चवकारापंासून म क्त असलेले आचण पे्रम, सहकायय आचण स्वातंत्र्य यािंा आस्वाद 
घेयायात आनंद मानणारे मानवी जीवन ्हणजे अध्यात्म-जीवन असे मी मानतो. या जीवनािा पृर्थवीवरील 
सवय मानवानंा लाभ व्हावा हाि आपल्या सवय सामाचजक व्यवहारािंा आदशय असला पाचहजे हे उघड आहे. 
व्यक्तीने आपले मन सवय प्रकारच्या सकं चितपणापासून, अहंकारापासून म क्त कन न घेतले आचण अचखल-
मानव-कल्याणाच्या कायाला आपले सवय जीवन वाहयायािी तयारी केली, तर चतने आपल्या व्यक्क्तमत्त्वािा 
खरा चवकास केला असे ्हणता येईल. या चवकासात भौचतक आचण आध्याक्त्मक असा चवरोध करयायािे 
कारण नाही. व्यक्ती ही जेव्हा आपला स्वतःिा चवकास समाजािा चविार न करता अथवा समाजाला चवरोध 
कन न साधू पाहते तेव्हाि सारी भाडंणे स न  होतात. खरा व्यक्क्तचवकास समाजात राहूनि आचण समाजाशी 
सहकायय करीत करीति साधता येतो. जीवनचवकासािे हे सूत्र अनेक वळेा द लय चक्षले गेले आहे. आचण 
त्याम ळे खोटी तत्त्वज्ञााने आचण ि कीिे आदशय वळेोवळेी चनमाण झालेले आहेत. 

 
संन्द्र्ासमागी आलण कमयर्ोगी अध्र्ात्म 

 
सामाचजक व्यवहारामध्ये सघंषाला महत्त्वािे स्थान नेहमीि चमळत आलेले आहे. पूवयकाळी 

माणसाच्या उत्पादनशक्तीला मोठ्याि मयादा असल्याम ळे, सामानय जनतेिे जीवन दाचरद्र्याने भरलेले 
होते. भौचतक स ख आचण सासं्कृचतक ज्ञाान यािंा बह तेक भाग उच्च वणीयानंी आपल्या हाती ठेवनू घेतला 
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होता. त्याम ळे समाजात जी चवषमता चनमाण झालेली होती ती असह् झाल्याम ळे अनेक थोर हृदये 
सासंाचरक जीवनाला चवटून संनयासािाः आश्रय करीत असत. हा संनयास ्हणजे सामाचजक व्यवहारातंील 
अमान षतेिा चनषेधि होता. एवढ्या अथाने तो श्रेष्ठ मानता येईल. परंत  सामाचजक व्यवहारातंील 
अमान षतेशी झ ंज घेयायािे काम सामाचजक व्यवहारातंि झाले पाचहजे. संनयासाने हे कायय सोडून चदल्याम ळे 
सामाचजक व्यवहार अचधकाचधक अनचधकारी लोकाचं्या हातातं जाऊ लागला आचण त्याम ळेि सनंयासमागी 
अध्यात्मािा चविार मागे पडून कमययोगी अध्यात्मािा चविार मानयता पाव ूलागला. संनयास आचण कमययोग 
यािंा खरा मतभेद राज्यससं्थेिा स्वीकार करावा की नाही याि म द्यावर आधारलेला चदसतो. सामाचजक 
जीवनातील इतर व्यवहार थोडेफार सदोष असले तरी सशस्त्र य िासारखे तीव्र दे्वषाने आचण कहसेने भरलेले 
नसतात. ्हणून सशस्त्र य िावर उभारलेली राज्यससं्था अध्यात्माच्या वृत्तीशी स संगत कशी बनवावयािी 
हाि त्या वळेिा म ख्य प्रशन असे. अनासक्तब िीने लोकसंग्रहाथय या ससं्थेिाही स्वीकार केला पाचहजे असे 
कमययोगी अध्यात्माने ठरचवले. झरत ष्ट्र, मोझेस, म ह्मद, श्रीकृष्ट्ण, कानफ्यचूशअस हे सारे या कमययोगी 
अध्यात्मािे प सस्कते मानता येतील. येशू चिस्त, गौतमब ि, महावीर आचण लोओत्स हे संनयासमागी 
अध्यात्मािे प्रवतयक चदसतात. जोपयंत य िससं्था ही मानवव्यवहारासाठी आवशयक आचण अपचरहायय असेल 
तोपयंत केवळ संनयासमागी अध्यात्म हे सामाचजक दृष्ट््ा अप रे आचण काही अंशी पलायनवादीि ठरेल. 
वृचत्तभेदाने कोणी कोणत्या अध्यात्मािा स्वीकार करावा हे चनचश्चत होईल. परंत  सामाचजक जीवनाच्या 
तटस्थ दृष्टीने हे दोनहीही मागय संपूणय, समाधान देऊ शकत नाहीत. कमययोगी अध्यात्मात य िासारख्या 
कहसक मागाला मानयता चदलेली असल्याम ळे प्रत्यक्ष व्यवहारात कहसािाराला पाठबळ चमळत जाते. तेवढ्या 
प्रमाणात अनहंकार आचण अनासक्ती यािंी वाढ ख ंटते आचण नैचतक जीवनात कहसेलाि अकहसा ्हणयायािी 
चवकृती चनमाण होते. 

 
समतेचे साध्र् आलण साधनाचंी शुलचता 

 
कमययोग हा केवळ आध्याक्त्मकि असला पाचहजे असे नाही. तो जडवादी अथवा भौचतकवादीही 

असू शकतो, हे आध चनक कालातील सामाचजक क्राचंतवाद्याचं्या चनरचनराळ्या पंथाकंडे दृष्टी टाकली असता 
सहज चदसून येईल. प ष्ट्कळािें प ष्ट्कळ भौचतक अथवा ऐचहक स ख हेि मानवी जीवनािे परमसाध्य मानणारे 
चकत्येक चविारपंथ वाढू लागले आहेत.परंत  केवळ भौचतक स खाने मानवी जीवन संपूणय होऊ शकत नाही. 
शारीचरक प ष्टी आचण मानचसक त ष्टी याबंरोबरि आक्त्मक शातंीिीही मानवी जीवनाला आवशयकता आहे, हा 
चविार अचधक संमजस वाटतो. अध्यात्म ्हणजे पारलौचकक स ख असा अथय करयायािी आवशयकता नाही. 
ऐचहक जीवनाति आध्याक्त्मक शातंी चमळचवणे हेि खरे अध्यात्म होय. ब चिवादी माणसालाही या 
अध्यात्मािा चवरोध करयायािे कारण नाही. ्हणून जडवादी कमययोगापेक्षा अध्मात्मवादी कमययोग 
जीवनदृष्ट्या अचधक सत्यपूणय आचण ्हणनूि ब िीलाही समाधान देणारा होऊ शकतो. परंत  आध्याक्त्मक 
कमययोगातही काही धोके आहेत, त्यािंा चविार झाल्याचशवाय सामाचजक व्यवहारािंी श िी आचण समिृी 
होणार नाही. सामाचजक जीवनात नेहमी समतेच्या दृष्टीने अचधकाचधक चवकास होत जाणे हाि सामाचजक 
चवकास समजला पाचहजे. 

 
आध्याक्त्मक कमययोग जर केवळ परंपरावादी झाला आचण परंपरागत चवषमतेिे समथयन करयायािेि 

कायय करीत राचहला, तर तो जीवनदृष्ट््ा प्रचतगामी ठरतो. कमययोगािे साध्य हे नेहमीि समतेच्या रोखाने 
प ढे जायायािे असले पाचहजे. काळा काळाला व्यवहायय पावले टाकीत कमययोगाने समाजाला सतत प ढे नेले 
पाचहजे. सामाचजक व्यवहारातील कोणतीही संस्था वा संघटना सनातन मानयायािे जडत्व कमययोगाने 
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नाकारले पाचहजे. ध्येयाच्या बाबतीत चवकासक्षमता ज्या कमययोगात नाही, तो कमययोग अध्यात्माच्या दृष्टीने 
चवकृत मानला पाचहजे. अशा चवकृत अध्यात्मापेक्षा समतेिे साध्य स्वीकारणारा जडवाद देखील जीवनाच्या 
दृष्टीने अचधक उपकारक मानावा लागेल. कमययोगाच्या चवकृतीिा हा एक प्रकार साचंगतला.  

 
कमययोगािी आणखीही एका बाजूने चवकृती होयायािा धोका असतो. सामाचजक जीवनािी नवी 

उचद्दष्टे आचण उन्नतीिे नव ेआदशय चदसू लागल्यानंतर, आध्याक्त्मक कमययोगाने आपल्या साधनािंी श चिताही 
वाढचवयायाकडे अचधकाचधक लक्ष प रचवले पाचहजे. सामाचजक जीवन सध्याच्या दृष्टीन जसे अचधकाचधक 
समतेकडे गेले पाचहजे, त्यािप्रमाणे साधनाच्या दृष्टीने ते अचधकाचधक अकहसामय होत जायायािी 
आवशयकता आहे. 

 
समता आचण अकहसा हेि मानवी जीवनािे संपूणय सत्य होय. सामाचजक व्यवहाराच्या क्स्थरतेसाठी 

श ि नैचतक साधनानंा क्वचित म रड घालयायािी आवशयकता असते, असे कमययोगी चविारकािें ्हणणे 
आढळते.परंत  क्स्थरता हा काही सामाचजक जीवनािा आदशय नाही. सामाचजक जीवनािा आदशय आहे 
चवकास! आचण नैचतक साधनानंा म रड घालीत गेल्याने समाजातील चवकासाच्या शक्ती मंदावतात, हा 
नेहमीिा अन भव आहे. ्हणनू नैचतक साधनािंी न पे सामाचजक व्यवहारात अचधकाचधक श ि कशी होत 
जातील यािे कितन आचण संशोधन करणे हे आध्याक्त्मक दृष्ट््ा अत्यंत महत्त्वािे कायय आहे. सनंयास 
मागाने पाचहलेले जीवनािे पूणय न प वैयक्क्तकरीत्या आिरणात आणयायािी आकाकं्षा धन न सनंयासी साधक 
जीवनसाधना करीत असतात. परंत  सामाचजक जीवनािेही तसेि पूणय न प कमययोगाने आपले साध्य ्हणनू 
स्वीकारले पाचहजे आचण ते चसि करयायासाठी नव्यानव्या सामाचजक साधना संशोचधल्या पाचहजेत. 
कमययोगी अध्यात्मािे हेि श ि स्वन प होय. या स्वन पात कमययोग आचण सनंयास यातंील चवरोध पूणयपणे 
मावळतो आचण जीवनािे पूणय तत्त्वज्ञाान येथेि प्रकटते. गाधंीजींिा सत्याग्रह-चसिानत हे या दृष्टीने 
कमययोगािे अत्यंत श ि स्वन प होय, असे माझे चनचश्चत मत आहे. 

 
भगवद गीतेच्र्ा ऐलतहालसक मर्ादा 

 
भगवद गीतेिा जीवनदृष्टीने संदेश काय आहे हा कहदू समाजाच्या दृष्टीने एक फार महत्त्वािा प्रशन 

समजला पाचहजे. आपले धमयगं्रथ हे ईश्वरचनर्षमत आहेत आचण ्हणनूि ते सवयथा पचरपूणय आहेत, अशी 
जगातील सवय धमयवाद्यािंी समजूत असते. कहदू समाजातही अशी समजूत आढळून येते. परंत  
सत्यशोधनाच्या दृष्टीने ही समजूत खरी आहे असे ्हणता येणार नाही. मानवी जीवनाच्या चवकासाबरोबर 
मानवी धमयकल्पनािंा आचण ईश्वरकल्पनािंाही चवकास होत आलेला आहे आचण तो याप ढेही तसाि होत 
राहील. 

 
कोणताही धमयगं्रथ सवयथा पचरपूणय मानणे ही एक आंधळी भावना झाली. चववकेाच्या प्रखर 

चकरणाखंाली ती चटकयायासारखी नाही. या दृष्टीने भागवद गीतेकडे पाहणे आवशयक आहे. आजच्या 
भगवद गीतेिे स्वन प आजच्या महाभारतानेि ठरचवलेले आहे आचण आजच्या महाभारतात समनवयािी दृष्टी 
आपणाला सवयत्र आढळून येते. आजच्या महाभारताच्या चनर्षमतीपूवी या देशात जे जे चविारसंप्रदाय चनमाण 
झाले, जो धमयकलह झाला, तत्त्वज्ञाानािे दीघयकाल जे मंथन झाले, त्यातून सवयसंग्राहक दृष्टीने महाभारत 
चनमाण करयायात आले. 
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आजिे महाभारत ब िानंतर काही शतकानंी झाले आहे, हे महाभारताच्या सवय अभ्यासकानंा मानयि 
आहे. त्याम ळे महाभारतरिनेपूवी ज्या वैचदक आचण अवैचदक चविारािंा संघषय झाला त्यािाही चनष्ट्कषय 
महाभारतात आलेला आढळतो. तथाचप, महाभारत हे वैचदकाचं्या परंपरेिे समथयन करयायाच्या दृष्टीने रिले 
गेले आहे, हे उघड चदसते. ्हणूनि महाभारतात परस्परचवरोधी चविारप्रणालींिे संकलन झालेले आढळते. 
भगद गीतेतही अशीि क्स्थती झालेली आहे. संनयास आचण कमययोग, चनग यण ब्रह्म आचण सग ण ईश्वर, ज्ञाान 
आचण भक्ती अशी दं्वदे्व भगवद्गीतेत साभंाळून घेयायािा प्रयत्न करयायात आलेला आहे. सामाचजक चवषमता 
आचण आध्याक्त्मक समता यािंीही सागंड घालयायािा प्रयत्न गीतेने केलेला आहे. चनरपवाद अकहसेिे स्तवन 
आचण अनासक्त वृत्तीने लोकसंग्रहाथय आिरावयािी कहसा या दोनहींही गोष्टी भगवद गीतेत समानत्वाने 
गौरचवलेल्या आढळतात. याम ळे भगवद गीतेिा चनचश्चत सदेंश कोणता, हे सागंणे कठीण आहे. 

 
सामाचजक चवषमतेवरती उभारलेली जाचतससं्था आचण शस्त्रय िािा स्वीकार करणारी राज्यससं्था 

यानंा गीतेत िालवनू घेतले आहे, हे कबलू केलेि पाचहज. सामाचजक समतेच्या प्रस्थापनेच्या आजच्या 
काळात गीतेच्या वणयव्यवस्थेच्या चविाराच्या प ढे जायायािी आवशयकता चनमाण झाली आहे. आजच्या 
मानवसमाजाच्या सवांगीण चवकासाला शस्त्रय िािी क्षात्रसंस्था सवयस्वी बाधक झालेली असल्याम ळे गीतेने 
गौरचवलेला क्षात्रधमयही आता गताथय झाला आहे. सवयधमय समभावाच्या आजच्या काळात आपला धमयि श्रेष्ठ 
आहे अशी अहंकारािी आधंळी वृत्ती सोडून द्यावी लागणार आहे. ‘पचरत्राणाय साधंूना चवनाशायि द ष्ट्कृताम्’ 
हे धमयस्थापनेिे उचद्दष्टही ताचत्त्वक दृष्टीने अप रे ठरणार आहे. 

 
सज्जनािें पचरत्राण करयायासाठी आचण द ष्टािंा चवनाश करयायासाठी अवतार घेणारा ईश्वर स्वतःि 

संक चित भासतो, सज्जन आचण द ष्ट या दोन सािेबंद जनमचसि प्रकृती आहेत आचण द ष्टांिे कधीही पचरवतयन 
होणे शक्य नाही, अशा तऱ्हेिे चविार भगवद गीतेमध्ये आढळतात, आचण याच्या उलट, भक्क्तमागाने 
पापयोंनींिाही उिार होऊ शकतो, असे भगवद गीतेने प्रचतपाचदलेले आहे. या चवरोधािाही बौचिक दृष्टीने 
पचरहार करयायािा प्रयत्न कोणी करतात; परंत  मला त्यात काही स्वारस्य वाटत नाही. या सवय चवविेनािा 
अथय असा की, भगवद गीता देखील आजच्या सामाचजक समस्याचं्या दृष्टीने अप री पडू लागली आहे. 
गीतेतील अदै्वतािा चसिातं, भक्तीिे महत्त्व दशयचवणारे प्रचतपादन, अनासक्त वृत्तीने जीवनव्यवहार 
करयायािा आदेश, क्स्थतप्रजे्ञातेिे चवविेन इत्याचद गोष्टी सदैव चटकयायाच्या पात्रतेच्या आहेत. दं्वद्वमय जगात 
दं्वद्वातीत अवस्था अन भचवयायािा गीतेने दाखचवलेला मागय मानवी जीवनाला सदैव उपकारक वाटल्याचशवाय 
राहणार नाही. तथाचप, वणयसंस्था, जाचतसंस्था, य िसंस्था इत्याचद सामाचजक संस्थासंंबंधींिे गीतेिे चविार 
प ष्ट्कळि घोटाळ्यािे आचण परस्पर चवरोधाने भरलेले आढळतात.  

 
गाधंीजींचा सत्र्ाग्रह-लसद्धातं 

 
जाचतरचहत आचण वगयरचहत समाज चनमाण करयायािी शक्यता आजच्या चवज्ञाानाने चनमाण केलेली 

आहे. त्यासाठी नव्या सामाचजक आदशािी आज आवशयकता चनमाण झालेली आहे. धमयसंस्थापनेच्या 
दृष्टीनेही द ष्टािें हृदयपचरवतयन कन न त्यानंा सज्जन बनचवणारे ईश्वरी अवतार आजच्या काळाला पाचहजे 
आहेत. मानवाच्या चवकासात सामाचजक ससं्थातंि बदल होतो असे नाही. तर त्याच्या नैचतक आदशात 
आचण आध्याक्त्मक मूल्यातंही चवकास होतो हा चसिातं सवय अध्यात्मवादी लोकानंी चशकयायािी आवशयकता 
चनमाण झाली आहे.  
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लोकमानय चटळकािें ‘गीतारहस्या’तील कमययोग प्रचतपादन केवळ गीतेतील एकाि दृष्टीवर-
क्षचत्रयाच्या कमययोगावर-उभारलेले आहे. त्याम ळे आजच्या समस्यानंा त्यात समाधानकारक उत्तर आढळत 
नाही. गाधंीजींिा सत्याग्रह-चसिातं त्या दृष्टीने अचधक आध चनक आहे. गीतेच्या संदेशाला, चतच्या 
ऐचतहाचसक मयादातूंन बाहेर काढून गाधंीजींनी चवशाल आचण पचरपूणय बनचवले आहे. आजच्या चवज्ञाानािे 
साहाय्य घेऊन गाधंीजींच्या सत्याग्रहािे आिरण केले, तर आजच्या मानवसमाजाला नव े स्पृहणीय न प 
प्राप्त होऊ शकेल, अशी माझी दृढ श्रिा आहे.  

१९५४ 
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३७ 

कमवयोगातून सत्याग्रहाकडे 

 
आध चनक काळी ज नी समाजरिना मागे पडून नवीन समाजरिना जगभर बनत आहे. ही एक 

सवांगीण सामाचजक क्रातंी आहे. या क्रातंीच्या कायात अध्यात्मािा काही उपयोग आहे की नाही हाही एक 
मोठा वादािा प्रशन होऊन राचहला आहे. भारताच्या आध चनक इचतहासात लोकमानय लटळक आचण महात्मा 
गाधंी यानंी आपआपल्या काळी सामाचजक जीवनाचवषयी जे चसिातं प्रकट केले आहेत त्यािंा त लनात्मक 
चविार केला असता वरील प्रशनावर प ष्ट्कळ प्रकाश पडयायासारखा आहे. या दृष्टीने मी आपले चविार प णे, 
म ंबई, बेळगाव, कोल्हापूर इत्यादी चठकाणी स चशचक्षत समाजाप ढे व्याख्यानन पाने अलीकडे दोन-तीन वष े
प्रसंगतः माडंीत आलो आहे. त्यातील काही महत्त्वािे म दे्द या लेखात देयायािा चविार आहे. 

 
चटळक आचण गाधंी या दोन प रुषािें राजकारण, त्यािें व्यक्क्तमत्त्व आचण दोघांच्याही अन यायािें 

वतयन यािंा चविार मला येथे करावयािा नाही. त्यािें सामाचजक जीवनाचवषयीिे चसिानत फक्त ताचत्त्वक 
भचूमकेवन न मला नयाहाळावयािे आहेत. चटळकानंी आपले जीवनचवषयक चविार ‘गीतारहस्या’त 
प्रचतपाचदले आहेत. ‘गीता रहस्य’ हा गं्रथ गीतेिा खरा अथय कोणता यासाठी जरी चलचहलेला असला तरी 
त्यात चटळकानंी सामाचजक जीवनािे मूळ चसिानत आध चनक भाषेत िर्षिले असल्याम ळे तो एक 
समाजशास्त्रावरील महत्त्वािा गं्रथ झाला आहे. ‘The Hindu Philosophy of Life, Ethics and Religion’ 
असे चटळकानंी आपल्या गं्रथािे स्वतःि नामकरण केले आहे आचण १९२० साली गाधंीशी ‘शठे शाठ्यम्’ की 
‘शठे सत्यम्’ या बाबतीत वाद करताना, ‘Any further explanation about the difference will be found 
in my ‘Gita-Rahasya’ असा आपल्या गं्रथािा हवाला चदलेला आहे. त्याम ळे गीतेच्या अथाच्या 
वादचववादात न पडताही ‘गीतारहस्यािा’ चविार करता येयायासारखा आहे. चटळकाचं्या जीवनचवषयक 
चसिानतािे नाव ‘कमययोग’ असे समजयायास हरकत नाही. गाधंीजींनी आपल्या जीवनचवषयक चसिानताला 
‘सत्याग्रह’ असे नाव चदलेले प्रचसि आहे. ्हणून ‘कमययोग’ आचण ‘सत्याग्रह’ यािंा त लनात्मक चविार 
करताना गीतेच्या वादात पडयायािी फारशी आवशयकता नाही. माझ्या या लेखािी भचूमका या स्वन पािी 
राहील. 

 
मोक्ष आलण िोकसंग्रह 

 
सामाचजक चविाराचं्या इचतहासात चटळकाचं्या ‘गीतारहस्या’ला चनदान भारतीय जीवनात सदैव 

महत्त्वािे स्थान राहील. समाजचवम ख बनलेल्या अध्यात्माला चटळकानंी या गं्रथात कायमिे समाजोनम ख 
केले आहे. अध्यात्म ही केवळ व्यक्क्तगत व पारलौचकक बाब नसून ती एक सामाचजक आचण ऐचहक बाब 
आहे हे त्यानंी चनचश्चत चसि केले आहे. व्यक्क्तजीवनािे साध्य केवळ पारमार्षथक मोक्ष इतकेि मयाचदत 
करणे हे ि कीिे आहे. मोक्षाबरोबर लोकसगं्रह साधयायासाठी प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या आय ष्ट्यात अवशय 
झटले पाचहजे असे चटळकािें आग्रहपूवयक प्रचतपादन आहे. मोक्ष आचण लोकसंग्रह ही दोनही साध्ये चमळून 
मानवािे जीवन पचरपूणय होते, हा चटळकािंा चसिानत आध चनक काली सवयमानय होयायासारखा आहे. 

 
मोक्ष या शब्दाने चटळक जी अवस्था सूचित करतात ती इहलोकातीलि जीवनम क्त क्स्थती आहे, 

पारलौचकक कल्पनाशंी चतिा काहीि सबंंध नाही. ‘सवांभतूी एक आत्मा’ या आध्याक्त्मक चसिातंािा 
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इहलोकी साक्षात् अन भव ्हणजेि मोक्ष ही अन भतूी प्रत्येक माणसाने प्राप्त कन न घेणे हे त्यािे प्रम ख साध्य 
आहे असे चटळक समजतात. पण याबरोबरि माणसू ज्या समाजात जनम घेतो व वाढतो त्या समाजाच्या 
धारणेसाठी त्याने आमरण चनष्ट्काम ब िीने झटत राचहले पाचहजे व आपल्या स्वभावधमान न प करता 
येयायासारखे कमयही केले पाचहजे, असा चटळकािंा योग्य आग्रह आहे. मोक्ष अथवा समत्वब िी आचण 
लोकसंग्रह अथवा समाजधारणात्मक कमय चमळून चटळकािंा कमययोग होतो. ही एक जीवनचनष्ठा असून, 
प्रत्येक माणसाने ती आमरण पाळयायाति त्यािे जीवन कृताथय होते असे चटळकािें मत होते. लोकसंग्रह या 
शब्दाने चटळकानंी समाजधारणात्मक सवय कमांिाअवािीन भाषेत बोलावयािे तर सवय उत्पादक कमांिा-
अंगीकार केला आहे. कारण आत्मज्ञाानात गढून गेलेला माणूसही समाजमनावर श भ संस्कार घडवनू 
आणतो. संनयासधमय म ळीि लोकसंग्रह करीत नाही, असे चटळकािें ्हणणे नाही. ‘आत्मज्ञाानाने ज्या 
चसिप रुषािी ब िी चनःसंग व पचवत्र झाली आहे तो द सरे काही करो वा न करो, मानवी ब िीच्या श ितेिी 
कमाल आचण चनसगयतःि चवषयास ल ब्ध होणाऱ्या द धयर मनोवृत्तीस आपल्या ताब्यात आणयायािे पराकाष्ठिेे 
मानवी सामर्थयय तो प्रत्यक्ष नजरेस आणून देतो. ही कामचगरी लोकसगं्रहदृष्ट््ाही, काही लहानसहान नव्हे. 
(गीतारहस्य-पृष्ठ ४६५). याि दृष्टीने बौिधमीय यती आचण शकंरािायांिे वैचदक संनयासी अथवा 
रामदासासंारखे ब्रह्मिारी यानंा चटळकानंी कमययोग्याति दाखल केले आहे. तथाचप चटळकािंा लोकसंग्रह 
म ख्यतः सामाचजक संघटनेिा चवशषेतः गृहस्थधमात राहून जीवन िालचवणाऱ्या असंख्य जनतेच्या 
जीवनािा सवांगीण चविार करणारा आहे. तथाचप िात वययायय अथवा जाचतसंस्था चटळकानंी कमययोग 
चविारात अपचरहायय मानलेली नाही. (गी.र. पृ. ४९२) ‘समाजव्यवस्था कोणतीही असो, त्यात यथाचधकार 
प्राप्त झालेले कमय उत्साहाने कन न सवयभतूचहतन प आत्मश्रेय साधा’ असे चटळकािंा कमययोग सागंतो. 

 
आपला कमययोग पाश्चात्त्याचं्याप्रमाणे भौचतक-स खवादी अथवा केवळ द ःख चनवारणेच्छू नसून तो 

आध्याक्त्मक पूणयतेच्या पायावर चनष्ट्काम लोककल्याण करणारा श्रेष्ठ जीवनमागय आहे असा चटळकािंा दावा 
आहे. याम ळे चटळकाचं्या लोकसंग्रहािे साध्य देखील सामाचजक मोक्ष असेि ठरते. त्याम ळे चटळकाचं्या 
कमययोगात लोकसंग्रहािा व्यक्क्तगत मोक्षाशी चवरोध सभंवत नाही. मोक्षासाठी ज्या सद ग णािंी साधना 
अपेचक्षत असते त्याि सद ग णाचं्या चवकसनाने लोकसंग्रह साध्य होतो. मोक्षािी आचण लोकसंग्रहािी एकि 
साधन बनते. व्यक्क्तगत सद्ग ण वगेळे आचण सामाचजक व्यवहारातील सद ग ण वगेळे हा भेद चटळकाचं्या 
कमययोगात उत्पन्न होऊ शकत नाही. यासाठी चटळकानंी आपल्या कमययोगाला ‘चनष्ट्काम’ चवशषेण जोडलेले 
आहे. आत्मज्ञाान आचण भक्ती, सयंम आचण ध्यान इत्यादी उपायानंी चित्तािी चनष्ट्कामता चसि करता येते 
असे चटळकािें प्रचतपादन आहे. कमययोग्यािा सवय व्यवहार-व्यक्क्तगत आचण सामाचजक-या उदात्त 
पातळीवन नि िालू राचहला पाचहजे, असे त्यािें ्हणणे आहे. चनष्ट्काम ब िी बाह् कमात प्रकट होत 
असताना, ती सत्य, पे्रम, समता इत्यादी मागांनी प्रगट होणे शक्य आहे असे चटळक मानतात. तथाचप 
कमययोगी ज्या समाजात वावरत असतो तो समाज जोपयंत संपूणयपणे सत्प्रवृत्त झालेला नसेल, तोपयंत 
चनष्ट्काम कमययोग्याच्या बाह् वतयनात सत्य-अकहसादी आदशय व्यवहार आपल्या पूणय स्वन पात व्यक्त होऊ 
शकत नाहीत, असे चटळकािें मत आहे. 

 
लटळक आलण गाधंी र्ाचं्र्ामधीि मतभेद  

 
गाधंींच्या सत्याग्रहचसिातंात चटळकांच्या कमययोगापेक्षा साधनश िीवर अचधक भर चदलेला आहे. 

लोकसंग्रहाच्या कोणत्याही कायात नैचतक साधनािंी श चिता अत्यतं चनष्ठनेे चटकचवली पाचहजे. त्या बाबतीत 
चशचथलता येऊ चदल्यास लोककल्याण साधयायाच्या दृष्टीनेही उणेपणा आल्याखेरीज राहणार नाही असे 
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गाधंींिे ्हणणे आहे. ्हणून सामाचजक आिारात श ि ब िीइतकेि श ि कमयही अत्यतं आवशयक आहे असे 
त्यािें मत आहे. अत्यतं नयाय्य साध्यासाठी झगडत असताही असत्य, कहसा इत्याचदकािंा अंगीकार केला 
असता त्या साध्याच्या चसितेत चवकृती चशरल्याचशवाय रहात नाही व त्याम ळे अंती नयायप्रस्थापनेिे काययि 
खंचडत होते अशी गाधंींिी जीवनचनष्ठा चदसून येते. 

 
चटळकािंा कमययोग ‘शठे शाठ्यम्’ या तत्त्वावर तर गाधंींिा ‘शठं प्रत्यचप सत्यम्’ या तत्त्वावर 

उभारलेला आहे. लौचकक व्यवहारात चवशषेतः राजकारणात साध त्वाने वागनू यश चमळयायासारखे नसते 
असे चटळकानंी गाधंींना स्वतःि चलचहलेले प्रचसि आहे- "Politics is a game of worldly people, and 
not of Sadhus and instead of the maxim. ‘अक्कोधेन चजने कोधम्’ as preached by Buddha, I 
prefer to rely on the maxim of Shrikrishna- ‘ये यथा ं मा ं प्रपद्यनते तासं्तथैव भजा्यहम्’ Both 
methods are equally honest and righteous but the one is more suited to this world than the 
other.’ याला उत्तर देताना या दोन विनातं आपणाला चवरोध आढळत नसल्यािे सागंून गाधंींनी प ढील 
उद्गार काढले आहेत. "With deference to the Lokmanya, I venture to say that it betrays mental 
laziness to think that the world is not for Sadhus. The cpitome of all religions is to promote 
प रुषाथय and प रुषाथय is nothing but a desperate attempt to become sadhu i.e. to become 
gentleman in every sense of the term." कमययोग आचण सत्याग्रह यािंा त लनात्मक चविार करीत 
असता चटळक आचण गाधंी याचं्या मतभेदािी थोडी सचवस्तर ििा केली पाचहजे. 

 
नैचतक वतयनािे श िाश ित्व ठरचवताना कत्याच्या ब िीला महत्त्व चदले पाचहजे असे चटळकािें मत 

असले तरी कमाच्या बाह् स्वन पािाही चविार अवशय केला पाचहजे. हे त्यानंा मानय होते. आतंचरक समत्व 
ब िी व बाह् लोककल्याण (केवळ भौचतक स ख नव्हे) या दोनही अशंािें पूणय मीलन ज्यात होईल तेि 
नैचतकदृष्ट््ा श ि वतयन होय, असे चटळकािें सामानयतः प्रचतपादन आहे. ‘द ष्ट प रुषािा प्रचतकार साध पणाने 
होणे शक्य असेल तर प्रथम तो साध पणानेि करावा.’ (गी.र. पृ. ३९४) पण साध पणाने चनवारण होणे शक्य 
नसेल तर जशास तसे होऊन द ष्टािें चनवारण कराव ेएवढेि त्यािें ्हणणे आहे. त्याबरोबरि ‘अपचरहायय 
्हणून चनत्य नीचतधमांना काही अपवाद आमच्या शास्त्रकारांनी साचंगतले असले तरी त्यासाठी ते प्रायचश्चते्त 
सागंतात. (गी. र. पृ. ३७६) असा पाश्चात्त्य आचधभौचतक नीचतशास्त्राहून आपल्या नीचतशास्त्रािा मोठेपणा 
त्यानंी दाखचवला आहे. पण याच्या उलट ‘द ष्टािें योग्य शासन केल्याने साध प रुषाच्या आत्मौप्यब िीस 
ककवा चनवरैीपणासही काही कमीपणा येत नाही.’ (गी. र. पृ. ३९१) असेही त्यानंी प्रचतपाचदले आहे. या सवय 
चलखाणात थोडा परस्परचवरोध उघड चदसतो आचण असाध त्वािा साध त्वाने प्रचतकार करणे हेि 
नैचतकदृष्ट््ा सवयश्रेष्ठ तत्त्व आहे हे स्पष्ट होते. अपचरहायय ्हणून केलेला असाध तेिा स्वीकार हा तत्त्वदृष्ट््ा 
गौणि ठरतो. 

 
सत्य, अकहसादी श्रेष्ठ नीचततत्त्व ेद ष्ट्काळासारख्या आपत्प्रसंगी पाळणे िागंल्या माणसालाही कठीण 

होत असल्याम ळे अशाप्रसगंी ‘आपिमय’ ्हणून आपल्या शास्त्रात ज्या सवलती साचंगतल्या आहेत, 
त्याचं्यापेक्षा चटळकाचं्या कमययोगातील चविार उच्च पातळीवरील आहे हे येथे लक्षात ठेवले पाचहजे. नीचतधमय 
आचण इंचद्रयवृत्ती याचं्या झगड्यात द बयलपणाम ळे माणसे नेहमीि श ि नीचतधमािे आिरण कन  शकत 
नाहीत. पण चटळकाचं्या कमययोगात या द बयल पोटभन  लोकािंा पक्ष उिलून धरलेला नाही. इंचद्रयजय 
करणाऱ्या प रुषाथी साधकािाि त्यात चविार आहे. अशा साधकालाही आत्मरक्षणासाठी नैचतक धमाला 
म रड घालावी लागल्यास श ि नैचतकदृष्ट््ा तो गौणपक्ष आहे हेही चटळकानंा मानय आहे. 
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नैलतक लवकास ही सतत वर्थधष्ट्णू जीवनशक्ती  
 
हक्क आचण कतयव्य याचं्या चविारािंी क्वचित गित केली जाते. ‘आपल्या द ष्ट कृत्याने लोकािें गळे 

कापयायास जो प रुष प्रवृत्त झाला, त्यास इतरानंी आपल्या बरोबर साध पणाने वागाव े असे ्हणयायास 
कोणताही नैचतक हक्क राचहलेला नसतो.’ ‘ककबह ना साध प रुषास याप्रमाणे एकादे असाध कमय करणे भाग 
पडते तेव्हा त्यािी जबाबदारी श ि ब िीच्या साध प रुषाकडे न येता, द ष्ट प रुषाच्या द ष्ट कृत्यािाि तो 
पचरणाम असल्याम ळे त्या द ष्ट प रुषासि त्याबद्दल जबाबदार धरले पाचहजे.’ (गी. र. पृ. ३९५) असे 
चटळकानंी ्हटले आहे. 

 
धमयशासे्त्र काय अथवा व्यावहाचरक जगातील कायदे काय, हेि तत्त्व प रस्काचरतात हे प्रचसिि 

आहे. तथाचप कायदेशीर हक्कापेंक्षा जसे नैचतक कतयव्य श्रेष्ठ मानाव ेलागते, त्यािप्रमाणे नैचतक हक्कापेंक्षाही 
नैचतक कतयव्य श्रेष्ठ असते हेही लक्षात ठेवले पाचहजे. उच्च ध्येयवादासाठी जो माणूस आत्मसंरक्षणाच्या 
आपल्या स्वचे्छेने पाणी सोडयायास तयार होतो त्या माणसािी नैचतक योग्यता सवांपेक्षा श्रेष्ठ समजतात, हे 
चटळकानंीही दाखवनू चदले आहे. (गी. र. पृ. ३९९) पण लोककल्याणाच्या श ि साचत्त्वक हेतूने, ्हणजेि 
अत्यंत स्वाथयचनरपेक्षतेने कमययोग्याने नैचतक धमाला म रड घातली, तर ती नैचतकदृष्ट््ा दोषाहय नाही 
इतकेि त्यािें ्हणणे आहे. पण याही बाबतीत आदशय समाजात अचधक श िता चनमाण होऊ शकेल असा 
त्यािा चवश्वास आहे. ्हणजे कमययोगी प रुषािें श ि स्वन प आदशय समाजाति व्यक्त होऊ शकेल असा 
चसिातं चनष्ट्पन्न होतो. 

 
पूणय समाजाच्या चनर्षमतीच्या पूवी कोणतीही व्यक्ती पूणय होऊ शकत नाही हाि यािा अथय होय. 

गाधंीजींिा सत्याग्रहचसिानत याि दृष्टीने कोणाही माणसाला पूणयपणे क्स्थतप्रज्ञा होणे शक्य नाही असे 
प्रचतपादन करतो. ते प्रचतपादन अचधक सूक्ष्म व तकय दृष्ट््ा अचधक काटेकोर आहे असेि ्हणाव ेलागते. 
नैचतक जीवनाच्या दृष्टीने पूणय समाजािी कल्पना देखील तकय श ि नाही. मानवाच्या हृदयचवकासाबरोबर 
त्याच्या नैचतक जीवनािे के्षत्रही सतत वाढति जाणार. 

 
एका अवस्थेत अपचरहायय वाटणाऱ्या नैचतक मयादा द सऱ्या अवस्थेत अपचरहायय वाटणार नाहीत. 

नैचतक चवकास ही एक सतत वाढत जाणारी व केव्हाही न थाबंणारी अशीि जीवनशक्ती आहे. 
आत्मसाक्षात्कारी प रुषाचं्या बाह् वतयनात याम ळेि चभन्न चभन्न आचवष्ट्कार झालेले इचतहासात नमूद आहेत. 
त्याम ळे आत्मचवकासाच्या के्षत्रातही वाढ होऊ शकते असे ्हणाव ेलागते. या बाबतीत चटळक आचण गाधंी 
याचं्या चविारातंील भेद अती सूक्ष्म भासला तरी जीवनाच्या तत्त्वज्ञाानाच्या दृष्टीने तो अत्यंत महत्त्वािा आहे, 
असे मला वाटते. 

 
क्षलत्रर्ाचंा कमयर्ोग आलण ब्राह्मणाचंा कमयर्ोग 

 
हा अचत ताचत्त्वक प्रशन सोडून सामाचजक जीवनाच्या आजच्या पचरक्स्थतीिा चविार कन  

लागल्यासही कमययोग आचण सत्याग्रह यामंध्ये महत्त्वािा भेद आढळून येतो. सामाचजक व्यवहारात 
अकहसेिी मयादा कोणती, या प्रशनावर या दोन तत्त्वज्ञाानािंा मतभेद चदसून येतो. िात वययायाच्या चसिानतात 
राज्यससं्थेला आचण क्षात्रधमाला फार महत्त्वािे स्थान देयायात आलेले आहे आचण क्षात्रधमात कहसा 
अपचरहायय ्हणनू ध्यय मानलेली आहे. चटळकाचं्या कमययोगात िात वययायािा प रस्कार केलेला नसला तरी 
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क्षात्रधमाला आवशयक मानलेले आहे. क्षात्रवृत्तीच्या कमययोगी प रुषाने चनष्ट्काम ब िीने, लोककल्याणाथय 
अपचरहायय ्हणून, कहसेिा स्वीकार केला असता त्याच्या मोक्षाला ्हणजेि त्याच्या समयत्वब िीला बाध येत 
नाही असे चटळकािें ्हणणे आहे. 

 
िात वययायाच्या चविारात क्षात्रधमाबरोबरि ब्राह्मणधमािेही चवविेन येते. हा ब्राह्मणधमय संपूणयपणे 

अकहसेवर उभारयायात आला आहे. चटळकानंी आपल्या गीतारहस्यात फक्त क्षात्रधमातील कमययोगािीि 
सचवस्तर ििा केली आहे. ब्राह्मणधमातील कमययोगािे चववरण त्यात नाही. भारतीय संस्कृतीच्या 
इचतहासात ब्राह्मण आचण क्षचत्रय या दोनही वृत्तींच्या साधकािंी वणयने येतात. गृहस्थाश्रमात राहून 
आपआपल्या स्वभावधमाप्रमाणे आपला चवकास व समाजािी सेवा आमरण करीत रहाणे यालाि चटळकानंी 
कमययोग ्हटले असल्याम ळे क्षात्रधमाव्यचतचरक्त इतर गहृस्थधमांना संनयास धमय ्हणता येणार नाही. पण 
चटळकाचं्या चवविेनात ही उणीव राहून गेलेली चदसते. 

 
क्षात्रधमािे कायय द ष्टािंा चनग्रह करयायािे आहे. पण समाजातील द ष्ट प्रवृत्तींिे केवळ बाहेन न 

चनयमन केल्याने त्या नाहीशा होत नाहीत. त्याचं्या पूणय चनमूयलनासाठी समाजात सत्प्रवृत्तींिी आवड 
वाढवावी लागते. हे कायय सत्प्रवृत्तींिा धगधगीत आदशय समाजाप ढे उभा केल्याखेरीज घडून येत नाही. 
समाजात द ष्टािंी ्हणजे काही स्वतंत्र जात असते असे नाही. प्रत्येक माणसात सत् व असत् या दोनही 
प्रवृत्तींिे चमश्रण कमी अचधक प्रमाणात आढळते. त्यातील सत्प्रवृत्ती वाढत गेल्या ्हणजे समाजात 
सत्प्रवृत्तींिे लोक वाढलेले चदसतात. हे सत्प्रवृत्ती वाढचवयायािे कायय म ख्यतः ब्राह्मण धमािे कायय होय. 
केवळ आत््याच्या कितनात गढून जाऊन सामाचजक प्रशनाकंडे द लयक्ष करणारा माणसू कमययोगी ब्राह्मण 
नव्हे. समाजाच्या सवय व्यवहारात आपली अकहसेिी प्रवृत्ती उभी कन न अनयायािा आत्मबचलदानाने 
प्रचतकार करणारा माणसू ्हणजे कमययोगी ब्राह्मण द ष्टाव्यािा जय ककवा चनवारण करणे हे साध प रुषािे 
म ख्य कतयव्य असल्यािे चटळक सागंतात. पण ‘साध पणाने चनवारण होणे शक्य नसेल तर जशास तसे होऊन 
द ष्टािे चनवारण कन  नये. त्याच्या द ष्ट कृत्यास ख शाल बळी पडाव े असे आमच्या धमयगं्रथानंी कोठेही 
प्रचतपादन केलेले नाही.’ (गी. र. पृ. ३९५) हे चटळकािें ्हणणे चिनत्य आहे. अशा वळेी क्षात्रवृत्तीच्या 
माणसाने शस्त्र घेऊन प्रचतकार करणे हा क्षात्रधमािा कमययोग असला तरी ब्राह्मणधमािा कमययोगही तोि 
आहे हे ्हणणे मानय करता येणार नाही. 

 
द ष्ट प रुषाच्या द ष्टपणाला भीतीने, द बयलपणाम ळे बळी जाणे हे चनःसंशय भेकडपणािे लक्षण होय. 

हा भेकडपणादेखील कहसाि आहे आचण त्यापेक्षा प्रचतकारक कहसा श्रेष्ठि आहे. तथाचप आपल्या 
आत्मबलाच्या सामर्थयावर द ष्ट प रुषािा द ष्टपणा झेलून घेताना अकहसक प रुष जरी द ष्टाचं्या कहसेला 
शरीराने बळी गेला तरी त्यात द ष्टािा जय नसून अकहसक प रुषािाि जय होतो. अशा अकहसेच्या तेजस्वी 
बचलदानाने द ष्टाचं्याही हृदयातील असत् प्रवृत्ती चवतळून जातात आचण ते कायमिे सत्प्रवृत्त बनतात. 

 
धार्षमक इचतहासात असल्या प्रकारािंी अनेक उदाहरणे नमूद आहेत. हा अकहसक कमययोग 

उत्कटतेने आिरणारे लोक ज्या समाजात नसतील त्या समाजात केवळ क्षात्र कमययोगाने द ष्टािें प्राबल्य 
थाबंचवले जाणार नाही. आमच्या धमयगं्रथातही अशी उदाहरणे आहेति. द ष्ट माणूस आचण प्रवत्ती या दोन 
गोष्टी चभन्न आहेत. आध्याक्त्मकदृष्ट््ा प्रत्येक माणसात सदअंश असतो हे मानय केले पाचहजे. ्हणून द ष्टािंा 
नाश यािा अथय केवळ द ष्टप्रवृत्तीिा चवलय असाि समजला पाचहजे आचण द ष्टािेंही हृदयपचरवतयन कोणत्या 
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मागाने होईल यािे संशोधन करीत राचहले पाचहजे. चटळकाचं्या कमययोगात द ष्टाचं्या हृदयपचरवतयनािा 
कोठेि चविार केलेला नाही. 

 
अलहसक मागय ही समाजाची सृजक शक्ती 

 
‘पूणय समाजात नैचतक जीवनािा पूणय आदशय प्रकट होऊ शकतो.’ हा हबयटय स्पेनसर यािंा चटळकानंी 

उपयोचगलेला चसिानत चवल्यम जे्स यानंी ‘The Varieties of Religious Experience’ या गं्रथातही काही 
प्रमाणात मानय केलाि आहे. पण त्यानंी ‘The Value of Saintliness’ नावाच्या एका महत्त्वाच्या प्रकरणात 
अकहसक कमययोगािी द सरी बाजूही उत्तम प्रकारे माडंली आहे. 

 
अकहसक संत आपल्या अव्यवहायय पे्रमबळावर समाजातील अत्यतं द ष्ट हृदयावरही चवजय 

चमळचवतात, द ष्टािें हृदयपचरवतयन कन न त्यानंा सज्जन बनचवतात, शत्रूंिे चमत्रात न पातंर घडवनू आणतात 
असे दाखचवले आहे. संतािंी ही कामचगरी सामाचजक चवकासाच्या दृष्टीने अत्यंत श्रषे्ठ प्रकारिी आहे असे 
चवल्यम जे्स यानंी स्पष्ट ्हटले आहे. "They are impregnators of the world, vivifiers and animators 
of potentialities of goodness which but for them, would be for ever dormant." सतंािें अकहसक 
मागय या समाजाच्या सृजक शक्ती आहेत. These saintly methods are creative energies असे त्यानंी 
दाखवनू चदले आहे. 

 
स्पेनसर याचं्याबरोबरि चवल्यम जे्स यािंाही हा चविार चटळकानंी आपल्या गं्रथात चदला असता 

तर त्याचं्या कमययोगाच्या चवविेनाला पूणयता आली असती. स्पेनसर याचं्या मते साध प रुषाला आपल्या पूणय 
साध त्वाने नरमासंभक्षकाचं्या समाजात रहाता येणे शक्य नाही. (गी. र. पृ. ३७३) परंत  सतंाचं्या 
जीवनेचतहासात अशा गोष्टी चकत्येकानंी शक्य कन न दाखचवल्या आहेत. 

 
चवल्यम जे्स यानंी वरील प्रकरणाति, मेलॅनेचशयन नरमासंभक्षकाचं्या समाजात प्राणघातक 

भाल्याचं्या वषावात चनःशस्त्रपणे चिस्तािा संदेश सागंयायास गेलेल्या एका चिस्ती चमशनऱ्यािी कथा चदलेली 
आहे. त्या चमशनऱ्याच्या अकहसक धैयािा त्या नरभक्षकावंर तत्काल पचरणाम घडून आल्यािे आचण तो सवय 
समाज अखेरीस चिस्ती झाल्यािे ऐचतहाचसक वृत्त चदले आहे. आचण हे काही एखादे अपवादात्मक 
उदाहरण नसून, अशा अकहसक शौयाच्या कथानंी चमशनरी लोकािंा इचतहास बराि भन न राचहला 
असल्यािेही नमूद केले आहे 

 
गाधंींच्या सत्याग्रह-चसिानतात हे हृदयपचरवतयनािे तत्त्व प्राणभतू मानलेले आहे. मानवाने मानवािा 

वध करणे ही गोष्ट सत्याग्रह, चसिानताला मंजूर नाही. द जयनािी कहसा ही देखील सत्याग्रहाच्या कहसाि 
असल्याम ळे दृष्टीने ती मानवािा धमय बनू शकत नाही. आजच्या राज्यसंस्थेच्या वतीने होणारी कहसादेखील 
नैचतकदृष्ट््ा चनदोष नव्हे. मानवानंा जोपयंत सत्याग्रहधमय आिरयायािी पात्रता येणार नाही तोपयंत 
मानवसमाजात राज्यसंस्था ही अपचरहायय ्हणनू राहीलि. परंत  ते मानवसमाजािे भषूण मानणे बरोबर 
नाही. आपल्या अपूणयतेिेि ते लक्षण असल्याम ळे, मानवसमाजािे ते दूषणि समजले पाचहजे आचण हे दूषण 
कोणत्या उपायानंी घालचवता येईल यािे कमययोगी प रुषानंी सतत कितन व संशोधन िालचवले पाचहजे. 
त्यासाठी प्रथम आपल्या व्यक्क्तगत जीवनात सत्याग्रहधमािी दीक्षा घेतलेले, सेवापरायण कमययोगी चनमाण 
झाले पाचहजेत. अशा सत्याग्रही व्यक्तींनी साम दाचयक जीवनाच्या चवचवध के्षत्रातंील आज अपचरहायय 
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वाटणारी कहसा कशी पचरहायय कन न दाखचवता येईल यािे प्रयोग हाती घेतले पाचहजेत. ्हणजे क्रमाक्रमाने 
मानवसमाजाच्या जीवनात अकहसेिा प्रदेश वाढत जाईल. 

 
या दृष्टीने गाधंींिा सत्याग्रहमागय हाि उच्च कमययोग आहे. कोणत्याही अथाने त्याला कमयसनंयास 

्हणता येणार नाही. चटळकाचं्या कमययोगापेक्षा गाधंींच्या सत्याग्रह चविारात सामाचजक जीवनािा अचधक 
सूक्ष्म चविार सामावलेला आहे असे ्हणाव ेलागेल. सामाचजक जीवनातील जे के्षत्र अपचरहायय कहसेिे के्षत्र 
ठरेल, तेथे चटळकािंा चनष्ट्काम ब िीिा कमययोग स्वीकारणे योग्य होईल. पण ज्या के्षत्रात अकहसक पयाय 
उपलब्ध होऊ शकेल त्या के्षत्रात सत्याग्रह मागािाि अवलंब केला पाचहजे. या के्षत्राचं्या मयादाचं्या बाबतीत 
चकत्येक वळेा मतभेद होणे अगदी स्वाभाचवक आहे. अशा वळेी सत्याग्रही चनष्ठेच्या माणसानंी आपले प्रयोग 
स्वतःच्या जबाबदारीवर स्वतंत्रपणे िालू ठेवले पाचहजेत. हे सत्याग्रही ्हणजेि िात वययायाच्या भाषेतील 
ब्राह्मण कमययोगी होत. 

 
परमेश्वर आलण ज्ञानी पुरुष 

 
चटळकानंी लोककल्याणाथय करावी लागणारी कहसा चनदोष आहे असे ्हणताना परमेश्वरानेही 

साधंूच्या संरक्षणासाठी व द ष्टािंा नाश करयायासाठी वळेोवळेी अवतार घेतले आहेत, असे ्हटले आहे. 
‘ज्ञाानाने ज्ञाानी प रुष जर परमेश्वरन प होतो तर परमेश्वर जे काम करतो ते परमेश्वराप्रमाणे ्हणजे चनःसगं 
ब िीने करयायािी आवशयकता ज्ञाानी प रुषास तरी कशी स टणार?’ (गी. र. पृ. ३३०) ‘सवय सृष्टीिे 
पालनपोषण कन न लोकसंग्रह करयायािा भगवतंािा जो हा अचधकार तोि प रुष ज्ञाानी झाला ्हणजे त्याला 
प्राप्त होत असतो.’ (गी. र. पृ. ३२८) असे चटळकानंी प्रचतपाचदले आहे. 

 
याही बाबतीत सत्याग्रह चसिानतािा ताचत्त्वक चवरोध आहे. माणूस चकतीही ज्ञाानी झाला तरी तो 

देहधारी असेपयंत संपूणय ईश्वर होणे शक्य नाही असे गाधंींिे मत आहे. ‘ब्रह्मदेव ब्रह्मैव भवचत’ इत्यादी 
उपचनषदातील शब्दशः अथय करता येत नाही असे वदेानतसूत्रािेंही स्पष्ट मत आहे. ‘जगद्व्यापार वजं 
प्रकरणाद असचंनचहतत्वाच्च’ (वदेानत सूत्र ४-४-१७) या सूत्राने ब्रह्मवते्त्यालाही जगद्व्यापारात वाटेल ती 
ढवळाढवळ करणयािे सामर्थयय प्राप्त होत नाही, तर तो ईश्वरािाि खास अचधकार आहे, असे स्वच्छ ्हटले 
आहे. वदेानतसूत्रािंा अत्यंत बारकाईने उपयोग करणाऱ्या चटळकानंी ‘गीतारहस्या’तील आपल्या चवविेनात 
या महत्त्वाच्या सूत्रािा कोठेि उिखे केला नाही यािे आश्चयय वाटते! ईश्वराने द ष्टािंा वध केला तरी, त्यात 
केवळ साधूिे रक्षण एवढाि हेतू असत नाही. द ष्टानंाही म क्ती देणे हा त्यामागे हेतू असल्यािे आपल्या 
प राणगं्रथात सवयत्र वणयन आहे. यािा उिखे चटळकानंी ‘गीतारहस्या’ंत (पृ. ३९४) केला असला तरी त्यािी 
चवशषे ििा केली नाही.  

 
ज्यािी कहसा करावयािी त्यािेही त्या कहसेने कल्याण होणार असेल तर अशा कहसेला गाधंीदेखील 

अकहसा ्हणयायास तयार आहेत. गाईच्या वासरािे प्राणहरण करयायाच्या चनचमत्ताने या अकहसात्मक कहसेिी 
फार स ंदर ििा गाधंींनी अनेक लेखातूंन केलेली आहे. द ष्ट कहसेला अकहसा ्हणता येत नाही. यािे कारण 
ती कहसा त्या द ष्टाला वगळून बाकीच्या सवय समाजाच्या कल्याणािी असली तरी, ती त्या द ष्टाच्या 
कल्याणािी असेलि असे ्हणता येणार नाही. माणूस चकतीही ज्ञाानी झाला तरी परमेश्वराप्रमाणे तो सवयज्ञा 
कधीि होऊ शकत नसल्याम ळे त्याच्या हातून होणारी द ष्ट-कहसा ही अकहसा ठरणे शक्य नाही. तो फक्त 
सवयज्ञा परमेश्वरािाि अचधकार आहे. ‘न देव िचरतं िरेत्’ हा इशारा याम ळेि चनमाण झालेला आहे. 
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 याचशवाय ईश्वरािे सारेि अवतार द ष्टािंी कहसा करयायाकचरता झाले आहेत असे नाही. संपूणय 

अकहसेिा आिार करणारेही अवतार आपल्याकडे मानले आहेति. ईश्वरािे स्वन प भक्क्तमागातील सतंानंी 
संपूणय पे्रममय माचनले आहे. तो कोणाही पचतताला कधीही सोडून देयायास तयार होत नाही. त्याला पावन 
करयायािी तो सदैव इच्छा बाळगतो. माणसाला जशी ईश्वरप्राप्तीिी तळमळ असते त्याप्रमाणेि 
परमेश्वराला पचततािा उिार करयायािा कळवळा आहे असे सवय संतािें सागंणे आहे. 

 
चटळकानंी ‘गीतारहस्या’त भक्क्तयोगावर एक स्वतंत्र प्रकरण चलचहले असेल तरी, संताचं्या या 

पे्रमस्वन प परमेश्वरािा बोध त्यात कोठेही आढळत नाही. गाधंींच्या सत्याग्रहात ईश्वराच्या पे्रमस्वन पािा 
सवयत्र प रस्कार आढळून येतो. चटळकाचं्या भक्तीतही हृदयािे अचनवार भरते आढळत नाही. ‘गचतभयता प्रभ -
साक्षी, चनवास=शरणं स हृद’ या ईश्वरािे दशयन चटळकाचं्या कमययोगात चमळत नाही. ब चिवादािी न क्षताि 
सवयत्र व्यापून राचहलेली आढळते. रुक्ष ब चिवादाने मानवी हृदयािे पचरवतयन होयायािी फारशी आशा नाही. 
त्याला अपरंपार पे्रमािा ओलावाि हवा. असे पे्रम मानववधािा स्वीकार कन  शकत नाही. 

 
पापपुण्र्ाच्र्ा अतीत  

 
ब्रह्मीभतू झालेल्या साध प रुषािंी क्स्थती नेहमीि पचवत्र व चनष्ट्पाप असते, कारण त्यािंी ब िी 

पापप यायापासून अचलप्त असते, हा एक अध्यात्मातील प्रचसि चसिातं आहे. ‘समब िीने केलेले घोर य िही 
ध्यय व श्रेयस्कर आहे.’ (पृ. ३९३) हे कमययोगािे सार आहे असे ्हणताना चटळकानंी या चसिातंािा आश्रय 
केला आहे. ज्ञाानी प रुष पापप यायाच्या अतीत होतो यािा खरा अथय येथे स्पष्ट केला पाचहजे. दं्वद्वातीत अवस्था 
प्राप्त कन न घेयायासाठी प्रथम पापकमांिा स्वन पतः ब चिप रस्सर त्याग करावयािा असतो. प यायकमांिा 
आग्रहपूवयक अंगीकार कन न हा त्याग चसि होतो. परंत  ‘मी प यायकमय आिरीत आहे’ यािा अहंभाव ्हणजे 
जाणीवही शवेटी गळून पडावी लागते. प यायकमे करयायािा देहाला, मनाला आचण ब िीला अखंड अभ्यास 
घडला ्हणजे शवेटी प यायकमय हा सहज स्वभावि बनतो. प यायाच्या अतीत होयायािा हा एकि मागय आहे. 
्हणून ब्रह्मज्ञाानी कमययोग पापप यायाच्या अतीत झाला, तरी त्याच्या हातून कोणतेही पापकमय संभवत नाही. 

 
मात्र असा ब्रह्मज्ञाानी प रुषदेखील आपल्या प्रकृतीने व्यवहारात मयाचदत झाल्याचशवाय रहात नाही. 

तो आपल्या समाजाच्या आचण आपल्या काळाच्या पापप यायचवषयक कल्पनानंी मयाचदत राहातो. क्वचित 
एखादा प रुष वत्तीने क्राचंतकारक असल्यास तो पापप यायाच्या नवीन कल्पना स्वतः चनमाण करतो आचण 
समाजाप ढे आदशय ्हणनू माडंतो. श्वतेकेतूसारख्या साध प रुषानंी समाजाच्या नैचतक आदशात अशा रीतीने 
भर घातल्यािे चटळकानंीही दाखवनू चदले आहे. या दृष्टीने पाहता चटळकाचं्या कमययोगापेक्षा गाधंींिा 
सत्याग्रह हा नैचतक आदशात भर घालणारा क्राचंतकारक चविार आहे असे चदसून येते. समाजचहतासाठी 
द ष्ट कहसा अपचरहायय ्हणनू स्वीकारणाऱ्या ‘कमययोगा’ पेक्षा कोणत्याही पचरक्स्थतीत मानववध अध्यय 
समजून द ष्टािे हृदय-पचरवतयन करयायािे साध्य अंगीकारणारा ‘सत्याग्रह’ अचधक चवकचसत झालेला आहे हे 
उघड आहे.  
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‘जशाच तसे’ चा झािेिा लवकृत अर्य 
 

‘शठम् प्रत्यचप सत्यम्’ हा ब िािा आचण ‘शठे शाठ्यम्’ हा कृष्ट्णािा मागय असे ्हणयायात चटळकानंी 
दोघावंरही उगाि अनयाय केला आहे. ‘गीतारहस्या’त ‘न पापे प्रचतपापःस्यात् साधूरेव सदा भवते्,’ ‘न िाचप 
वैरं वैरेण केशव व्य पशा्यचत,’ ‘जयो वैरं प्रसजृाचत’ इत्यादी भारतातील विने देऊन हा मागय वैचदकि आहे 
असे चटळक ्हणतात. ‘अक्रोधेन जयेत् क्रोधम्’ इत्यादी श्लोक मूळ महाभारतातला असून ध्मपदात त्यािा 
ह बेहूब अन वाद केला असल्यािेही चटळकानंी प्रचतपाचदले आहे. (पृ. ३९५) असे असता चबिाऱ्या ब िाच्या 
डोक्यावर नापसतंीिा चशक्का का? कृष्ट्णाच्या विनािा ‘जशास तसे’ असा अगदीि प्राकृत अथय केल्याने 
कृष्ट्णालाही लघ त्व आले आहे. ‘जशास तसे’ यािा सामानय व्यवहारातील अथय चटळकाचं्या मनात नाही हे 
‘गीतारहस्या’च्या आस्थेवाईक वािकासि फक्त कळेल. इतरानंा त्याम ळे चवकृत अथािीि प्रतीती होईल. 

 
‘राजकारण हे साध साठी नाही’ असे ्हटल्यानेही ते ग ंडासंाठी आहे, असे चटळकानंा खास 

्हणावयािे नव्हते. पण त्याचं्या या सदोष शब्दप्रयोगाम ळे अचविारी आचण माथेचफन  लोकाचं्या हाती 
पेटलेले कोलीत चमळाल्यासारखे झाले. ‘जशास तसे’ ्हणजे क्रोधाला क्रोध अथवा दे्वषाला दे्वष नव्हे. 
‘जशास तसे’ ्हणजे द ब यिीिा सदब िीने अज्ञाानािा ज्ञाानाने आचण क्ष द्रतेिा उदात्ततेने आघात चजरवणे होय. 
आपण मागाव ेते आपणाला सृष्टीत चमळते असा सृष्टीिा चनयम असल्याम ळे आपण सदैव श भि मागत राचहले 
पाचहजे तरि ते आपणाला चमळेल एवढाि कृष्ट्णविनािा अथय समजला पाचहजे. अज्ञाानाने वाईट माचगतले 
तरीही परमेश्वर ते न देता परमकारुचणकतेने तो द ष्टािा उिारि करतो हे मागे दाखचवलेि आहे. 

 
सत्र्ाग्रहातीि प्रामालणक लनभयर्पणा  

 
सत्य-अकहसादी नीचतधमय आचण सवयभतूचहत यािंा चवरोध आला असता वाचिक सत्य अथवा 

शारीचरक अकहसा यािंा त्याग कन न सवयभतूचहत साधाव े असा चटळकाचं्या कमययोगािा महत्त्वािा दावा 
आहे. त्यािाही थोडा चविार येथे अवशय केला पाचहजे. वरवर पहाता हा प्रशन चजतका स लभ वाटतो चततका 
तो खास स लभ नाही. बाह् कमांपेक्षा कत्यािी ब िी ्हणजेि त्यािा हेतू श्रेष्ठ समजला पाचहजे. हे चजतके 
खरे, चततकेि श ि हेतूप्रमाणे बाह् कमािीही श िता महत्त्वािी आहे हेही खरे आहे. याम ळे ज्या चक्रयेत या 
दोघािंीही श िी साधली जाईल ती चक्रया नैचतक दृष्ट््ा पूणय श ि समजली पाचहजे. व्यावहाचरक जीवनात 
हा चसिानत कसा अमलात आणावयािा हा प्रशन केवळ तकाने स टणार नाही. त्यासाठी जीवनश िीिी 
आवशयकता आहे. चशवाय जीवमात्रािे कल्याण साधयायासाठी आपले सवयस्व वाहून घेयायािी गरज आहे. 
अशा श ि ब िीच्या व जीवमात्राच्या सेवसेाठी देहापयण केलेल्या प रुषािाि चनणयय प्रमाण मानला पाचहजे. 

 
गाधंींिा सत्याग्रह चसिानत आचण चटळकािंा कमययोग यामध्ये या बाबतीत ताचत्त्वक दृष्ट््ा 

महत्त्वािा भेद आहे. कमययोगािी दृष्टी अशा वळेी कत्याच्या ब िीला अचधक महत्त्व देऊन बाह् कमाकडे 
डोळे चमिकावणी करणारी आहे. तर सत्याग्रहाच्या चविारात दोनहीकडेही करड्या नजरेने पाहायायािी वृत्ती 
आढळते. ‘सत्य बोलाव’े यािा अथय लोककल्याणािा चविार न करता जे चदसेल वा जे मनात येईल ते 
सारखे बडबडत रहाव ेअसा अथय नाही. ‘सत्य बोलाव’े या वाक्यातील ‘बोलाव’े हा चवधी नसून ‘बोलयायािी 
नैचतक आवशयकता चनमाण होईल त्यावळेी ‘सत्य बोलाव’े हा चवधी आहे. याम ळे सत्याच्या साधकाला फार 
मोठ्या संयमािी साधना करावी लागते. सत्याग्रहातील सत्य या शब्दािा अथय जीवनसत्य (्हणजेि सवय 
भतूचहत) असा आहे. मात्र त्या जीवनसत्यात वाचिक सत्यािाही अवशय समावशे केलेला आहे. कारण 
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वाचिक सत्य हे एक भतूचहति आहे. आचण चजतक्या प्रमाणात आवशयक वाचिक सत्यािा त्याग केला 
जाईल चततक्या प्रमाणात भतूचहतािाही बळी गेल्याचशवाय रहात नाही असा इचतहासािा अन भव आहे. 
्हणून सत्याग्रह धमात वाचिक मौन आवशयक ठरते. पण वाचिक असत्य मात्र कधीही योग्य मानले जात 
नाही. 

 
हाि चनयम इतर नैचतक तत्त्वांनाही लावावयािा आहे. त्याच्या तपशीलात येथे जाता येणार नाही. 

भतूचहताच्या दृष्टीने सत्य हेि असत्य व असत्य हेि सत्य, कहसा हीि अकहसा व अकहसा हीि कहसा असे 
प्रचतपादन केल्याने नैचतक चविारात स्पष्टता येयायाऐवजी गोंधळ आचण चवकृती माजयायािी भीती आहे. 
मानवी जीवनािा इचतहास तपासला असता अशी चवकृती समाजात मोठ्या प्रमाणात चनमाण झालेली 
आढळते. कमययोगी चविाराने असा गोंधळ माजचवयायाच्या कामी बराि हातभार लावला आहे. याला केवळ 
चटळकि जबाबदार आहेत असे नाही. तर महाभारतासारख्या गं्रथातही काही चठकाणी असे प्रयत्न केलेले 
आढळतात. सत्यािा आचण अकहसेिा जसजसा मचहमा वाढू लागला तसतसा असत्यािा स्वीकार कन नही 
त्याला सत्य ्हणयायािी आचण कहसेिा आिार कन नही त्याला अकहसा ्हणयायािी य क्ती चकत्येकानंी शोधून 
काढली. उदाहरणाथय, वदेात यज्ञाकमाच्या चनचमत्ताने पश कहसा उपदेचशलेली आहे. पण प ढे अकहसेिा 
चसिानत नैचतकदृष्ट््ा सवयमानय झाल्याने म ळे वैचदक धमाच्या अचभमानी पचंडतानंी ‘यागीया कहसा अकहसा, 
वदेचवचहतत्वात’ असा चसिानत बनचवला. पण वदेाने साचंगतली तरी देखील पश कहसा कोणत्याही अथाने 
अकहसा होणे शक्य नाही. सरळपणाने आचण ऐचतहाचसक दृष्टीने असेि कबूल केले पाचहजे की हा नैचतक 
चविारािंा चवकास झालेला आहे. 

 
नवा चसिानत हृदयाने मानय केला तरी ज नया चसिानतािी पकड ब िीला काही काळ सोडीत नाही 

आचण त्यामधून मग या प्रकारच्या अप्रामाचणक य क्त्या लढचवयायािी चवकृती चनमाण होते. जीवनािे पूणय सत्य 
आकलन होयायासाठी ब िीिी सवय प्रकारच्या आग्रहापासून, एककिीपणापासून, जे िालत आलेले आहे 
त्यािेि समथयन करयायाच्या मूढ-ग्रहा पासून म क्तता व्हावी लागते. कमययोगी सरळपणाने भतूचहतासाठी 
वाचिक सत्य सोडून वाचिक असत्यािा स्वीकार करावयािा असेल तर तो उघड करावा! त्यालाि प नहा 
सत्य शब्द लावयायािा अटर ाहास कन  नये. सामाचजक व्यवहारात असत्य, कहसा इत्याचदकािंा उपयोग 
करणे जेव्हा अपचरहायय वाटेल तेव्हा तसे स्पष्टपणे ्हणाव.े सत्याग्रह चसिातंाने असा चनभयय प्रामाचणकपणा 
चनमाण केला आहे. अपचरहायय कहसा ही कहसाि मानलेली आहे. चतला अकहसा ्हटलेले नाही. वस्त तः 
पाहता येथे शब्दािंीि अपूणयता भागू लागते. वाढत्या चवकास कल्पनामंध्ये प्रत्येक अवस्थेला वगेवगेळे शब्द 
वापरयायािी व्यवस्था केली पाचहजे. ्हणजे व्यथय गोंधळ माजणार नाही. 

 
 

मानलसक मादं्य (Mental Laziness) 
 
लोककल्याणासाठी कहसेिा स्वीकार करणाऱ्या कमययोगावर एक महत्त्वािा आके्षप असा की, 

त्याम ळे कहसेला प्रचतष्ठा चमळाल्यासारखे होते. आचण सामाचजक मनातून कहसेिे चनमूयलन होयायाऐवजी चतला 
खतपाणी पडत राहाते. द ष्टाव्यािा चवनाश करयायासाठी द ष्टाव्यािेि आवाहन करयायािी द ष्ट आपत्ती चनमाण 
झाल्याम ळे सामाचजक मन श ि होयायािे कायय स्थचगत होते. पण सवात म ख्य आके्षप असा आहे की 
कमययोगाने द ष्टािंा प्रचतकार प्रथम साध पणाने करयायािा प्रयत्न केला पाचहजे असे चकतीही प्रामाचणकपणाने 
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मानय केले असले, तरी कहसेिा आश्रय करयायािी सवलत ठेवली असल्याकारणाने अकहसात्मक पयाय 
शोधून काढयायािा उत्साह मंदावतो. 

 
चटळकानंा उत्तर देताना गाधंींनी Mental laziness िा –मानचसक मादं्यािा-आके्षप घेतला आहे. 

त्यािा हाि अथय आहे. लोकसंग्रहासाठी कहसेिा कायमिा त्याग करयायािी प्रचतज्ञाा केलेला अकहसक 
कमययोगीि नव ेअकहसक पयाय शोधून काढू शकेल. याि दृष्टीने पहाता कमययोगापेक्षा सत्याग्रहािा मागय 
अचधक तेजस्वी ्हणावा लागतो. 

 
द ष्टाच्या कहसात्मक प्रचतकाराच्या बाबतीत आणखी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाचहजे. सामाचजक 

चविार करताना एकेक्ा द ष्टािा चविार प ढे येत नाही. तर एकेका समाजािा वा एखाद्या सबधं राष्ट्रािा 
प्रशन उत्पन्न होत असतो. अशा वळेी कहसात्मक प्रचतकारािा अवलंब करावयािा ्हणजे प्रिंड सामाचजक 
चवनाश ओढवनू घ्यावा लागतो. त्या य िाचं्या तयारीसाठी शत्र त्वाच्या भावनािंा दीघय काल उपदेश करावा 
लागतो व त्याम ळे शवेटी सामाचजक मन अचधकाचधक भ्रष्ट व चवफल होत जाते. चवज्ञाानाच्या आध चनक य गात 
कहसात्मक य िािा स्वीकार ्हणजे सवय सासं्कृचतक मूल्यािंा चवनाश होय. 

 
भारतीय य िानंतर भारतात कचलय ग स न  झाले या ्हणयायािा अथय भारतीय य िाने भारतीय 

संस्कृतीच्या मूल्यािंा संपूणय चवनाश केला असाि आहे. महाभारताने य िािी द ष्टता व चवफलताि चसि 
केलेली आहे. आजच्या मानवसमाजाप ढे असलेले प्रशन अत्यंत मलूगामी आहेत. आर्षथक, सामाचजक आचण 
राजकीय के्षत्रातं प्रत्येक व्यक्तीला समानतेने वागचवले गेले पाचहजे, अशी संस्कृतीिी हाक मानवाला 
चमळालेली आहे. या हाकेसरशी जगातील सारा मानवसमाज खळबळून उठत आहे. सामाचजक जीवनातील 
अनेकचवध अनयायाचंवरुि आचण आर्षथक व राजकीय के्षत्रातंील शतकान शतकाचं्या चपळवण कीचवरुि सगं्राम 
स न  झालेला आहे. या संग्रामािे नेतृत्व करयायासाठी नव्या नैचतक आदशािी आचण नव्या भचैतक संघटनािंी 
आवशयकता चनमाण झाली आहे. 

 
ज नया जगातील नैचतक चविारदेखील नव्या काळाला अप रे भासत आहेत.या जाचणवतूेनि गाधंींिा 

सत्याग्रह-धमय चनमाण झाला आहे. मानवमात्र अवध्य आहे, मानवातील द ष्ट्प्रवृत्तींिा चशक्षणाने आचण 
आत्मबलाने चवलय होणे इष्ट आचण शक्य आहे अशी त्यािंी श्रिा आहे. चटळकाचं्या कमययोगािे अत्यतं 
स संस्कृत स्वन प ्हणून गाधंींिा सत्याग्रह भारतात प्रकटला आहे. यात चटळकािंा अचधके्षप नाही. उलट 
चटळकाचं्या अध्यात्मािा हा यथाथय गौरवि आहे, असे महाराष्ट्राने मानाव ेइतकेि माझे ्हणणे आहे. 

१९५१ 
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३८ 

गांधीजी आणि णवनोबा  
 
स्वातंत्र्योत्तर काळात देशात जे वैफल्य पसरले होते ते भदूानाच्या कामाम ळे चवलयाला गेले व प नहा 

आशा पालव ूलागल्या आहेत. चवनोबा गाधंीजींच्या मागाने प ढे जाणारा प रुष आहे, असे आज अनेकानंा 
वाटते. चवनोबािें व्यक्क्तमत्त्व आचण चविार याचं्याचवषयी आज लोकात प ष्ट्कळ उत्स कता आढळते. त्यािें 
बरेि गं्रथ आता उपलब्ध झाले आहेत. त्याचं्यासबंंधीही बरीि लहान-मोठी प स्तके प्रकाचशत झाली आहेत. 
त्याचं्याबद्दल वामयमयािा आता अभाव नाही. तसे पाचहले तर चवनोबा महाराष्ट्रीय; त्याम ळे त्यािंी जास्त 
माचहती आपल्याला हवी. पण ते बराि काळ महाराष्ट्राबाहेर राचहले आचण त्यािंी जीवनपितीही अशी होती 
की, त्याम ळे त्यािंा असावा तेवढा पचरिय महाराष्ट्राला नाही. त्यािें िचरत्र हे प ष्ट्कळसे अंतश्चचरत्रि आहे. 
त्यािंी बठैक ही संपूणयतः आक्त्मक-आध्याक्त्मक आहे. प्रारंभीच्या जीवनापासूनि त्यािें हे वैचशष्ट्् 
उठावदारपणे चदसून येईल. 

  
जीवनातीि तीन मुख्र् गोष्टी 

 
चवनोबामंध्ये बाळपणापासून तीन गोष्टी प्राम ख्याने चदसतात : (१) अंतःकरणातील ब्रह्मियािे 

आकषयण. (२) चवदे्यिी चवशषे आवड व आसक्ती. (३) स्वातंत्र्याबद्दल तीव्र तळमळ. या तीन गोष्टी ध्यानात 
घेतल्यावर चवनोबाचं्या जीवनािा प ढे क्रमाक्रमाने पण स व्यवक्स्थत झालेला चवकास आपणास आकलन 
होऊ शकेल. महाप रुषात दोन प्रकार असतात. काहींना जीवनािी चदशा बदलून चवकास करावा लागतो, 
तर काहींच्या जीवनात चदशा बदलयायािा प्रसंगि येत नाही. चवनोबा ह्ा द सऱ्या प्रकारात मोडतात. चदशा 
बदलयायािी गरजि त्यानंा कधी वाटली नाही. 

 
ब्रह्मचर्ाचे आकषयण 

 
ब्रह्मियािे चवनोबानंा चवशषे आकषयण. ब्रह्मियय स प्रचतचष्ठत करणे हे आपले जीचवतकायय आहे, अशी 

त्यािंी भावना होती. वयाच्या आठव्या वषापूवी त्यानंा हे दशयन झाले व त्यानंी तशी प्रचतज्ञााही घेतली. चवदे्यिी 
तर त्यानंा गोडीि नव्हे, तर आसक्ती होती ्हटले तरी िालेल. चतसरी गोष्ट ्हणजे राजकीय स्वातंत्र्यािी 
तीव्र भावना. चवसाव्या शतकाच्या पचहल्या दशकातले सवय अन भव त्यानंाही आले. १९०५-१० या काळात 
स्वातंत्र्याबाबतिी उत्कटता आचण चनकड सवांप्रमाणेि चवनोबानंाही तीव्रतेने भासत होती आचण सशस्त्र 
प्रचतकारािा यात चनषेध नव्हता, ही गोष्ट आपण ध्यानात ठेवली पाचहजे.  

 
अर्ातो ब्रह्मलजज्ञासा 

 
परंत  कॉलेजात गेल्यानंतर त्यानंा असे वाटू लागले की, जीवनािा, जीवनाच्या अथािा, जीवनाच्या 

प्रयोजनािा शोध घेणे हे अचधक महत्त्वािे आहे. त्याम ळे स्वातंत्र्याच्या िळवळीच्या उत्कटतेला द य्यम स्थान 
चमळाले. पचरणामतः इंटरिी परीक्षा सोडून ते बनारसकडे चनघाले. जाताना ते चमत्रानंा ्हणाले : "अथातो 
ब्रह्मचजज्ञाासा।" बनारसला ते थाबंले नसते तर इतर ब्रह्मचजज्ञाासूंप्रमाणे ते चहमालयाति गेले असते. परंत  
बनारसला असताना त्यानंी गाधंींच्या एका व्याख्यानाबद्दल सवयत्र ििा िाललेली ऐकली. बनारस 
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चवद्यापीठात गाधंीजींनी एक चनःस्पृह आचण क्राचंतकारक असे भाषण केले होते. त्यात अनौचित्य, औित्य 
आचण अचववके भरलेला होता, असे डॉ. बेझटंसारख्यािें मत होते.  

 
गाधंीजींकडे वळिे 

 
त्या समारंभातं जमलेल्या राजेरजवाड्यािें दाचगने आचण देशातील सवयसामानय जनतेिे दाचरद्र्य 

यात केवढी चवलक्षण चवसंगती आहे, हे गाधंीजींनी तेथे स्पष्टपणे माडंले होते. लोकातं त्या भाषणाम ळे 
माजलेल्या खळबळीम ळे ते भाषण चवनोबानंी आणनू वािले. "या माणसात काहीतरी चनराळे, चवलक्षण 
आहे!" असे त्यानंा आढळले. चहमालयात जायायाऐवजी गाधंी हाि चहमालय आहे, असे वाटून त्यानंी 
त्याचं्याशी पत्रव्यवहार स न  केला व ििा आरंभली. गाधंींनी चलचहले : "त मिे प्रशन मूलभतू आहेत. या 
प्रशनािंी ििा करयायाला पते्र आचण अक्षरे अप री आहेत. त ्ही येथेि या." 

 
लहमािर्!  

 
चवनोबानंा चहमालयािे आकषयण फार. चवनोब जर बनारसमध्ये थाबंले नसते तर चहमालयात गेले 

असते. ‘चहमालयात गेल्यानंतर परत यायिे नसते’ असे ते ्हणत. गाधंीजीही चहमालयात जायायाबाबत 
बोलत. गाधंींना त्यािें चवरोधक जेव्हा ‘चहमालयात जा’ ्हणत तेव्हा गाधंी ्हणत : "दचरद्री जनता-मासेस-
हाि माझा चहमालय आहे. जनता चहमालयात गेली तर चतिी सेवा करायला मी चहमालयात जाईन." 
चवनोबानंा जो नवा चहमालय सापडला त्यात ते इतके क्स्थर झाले की, प ढे कधी खऱ्या चहमालयाकडे गेलेि 
नाहीत. ‘चहमालयात गेल्यानंतर परतायिे नसते’ ह्ा त्याचं्या वाक्याप्रमाणे त्यानंा सापडलेल्या 
चहमालयातूनही ते परतले नाहीत. 

 
यािा अथय असा की, ब्रह्मज्ञाान ककवा जीवनािे प्रयोजन गाठयायासाठी साधन शोधणे आचण स्वातंत्र्य 

चमळचवणे यातं चवरोध नाही; राजकीय स्वातंत्र्यसंपादन आचण आध्याक्त्मक म क्ती यासंाठी चभन्न साधनािंी 
आवशयकता नाही, हे ते गाधंींपासून चशकले. 

 
आत्मज्ञाान ककवा ब्रह्मचजज्ञाासा आचण दास्यम क्ती यासंाठी वगेवगेळ्या साधनेिी आवशयकता नाही, 

हे चदसून आल्यावर त्यानंी साधनेिा जो मागय पत्करला, त्याि मागाने आजही ते जात आहेत. गाधंी त्या वळेी 
कहद स्थानात नसते आचण त्यािंी व चवनोबािंी भेट झाली नसती, तर ब्रह्मचजज्ञाासेच्या मागे लागून चवनोबा 
चहमालयात गेले असते.  

 
अिौलकक वैराग्र् 

 
‘देवाच्या सख्यत्वासाठी, पडाव्या चजवलगासंी त टी’ या रामदासाचं्या उक्तीिा चवनोबावंर फार 

पचरणाम झालेला होता. त्याम ळे घरातून एकदा बाहेर पडल्यानंतर नात्यागोत्यातंील व्यक्तींिी चफकीर 
त्यानंी केली नाही. साधकाच्या अवस्थेत चपता हा चपता राहात नाही, माता ही माता राहात नाही, अशीि 
त्यािंी वृत्ती. पे्रम नाही तेथे वैराग्य सोपे असते, पण चवनोबािें मातेवर तीव्र पे्रम होते. आई आचण आजोबा 
यानंी त्याचं्या जीवनावर खोल पचरणाम केला. आजही त्याचं्या स्मरणाने चवनोबािें डोळे ओले होतात. असे 
असूनही देवासाठी सवय सख्यत्व त्यानंी सोडून चदले होते. घर सोडताना ‘माझ्या हातून काही वावगे होणार 
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नाही यािी खात्री बाळगा’ असे पत्र त्यानंी घरी टाकले होते. त्यानंतर त्यानंी घरी काहीही कळचवले नाही. 
परंत  आपल्या आश्रमात आल्यानंतर गाधंीना जेव्हा कळले की, चवनोबा न चविारताप सता घरातून चनघनू 
आले आहेत व घराबाहेर पडल्यापासूना आपली ख शालीही त्यानंी घरी कळचवलेली नाही, तेव्हा गाधंींनी 
त्याचं्या वचडलानंा पत्र चलचहले. प ढे आईच्या आजारीपणािी वाता कानी पडली त्यावळेीही घरी जायायािी 
इच्छा चवनोबानंा झाली नाही. आईच्या केवळ आठवणीनेही ज्यािे डोळे पाणावतात त्यािंी ही कठोरता 
वाटेल. त्याही वळेी गाधंीजींनीि त्यानंा समजावले, आपण आश्रमवासी, अमूक एकाचवषयी आपल्याला 
चवशषे प्रीती असे नाही. येथे आश्रमात त मच्यावर खास जबाबदारीही नाही आचण सहजप्राप्तािंी सेवा करणे 
जन रही आहे. त ्ही घरी जाऊन आजाऱ्यािंी श श्रूषा करा! गाधंींनी चवनोबानंा घरी पाठचवले, पण आईच्या 
चनधनानंतर पे्रताला न ढ ससं्कार होणार असल्याने स्मशानात न जाता ते घरीि गीता वगरे वािीत बसले. 

 
शक्ती आत्म्र्ाची 

 
आश्रमीय जीवनात जडभरत हा त्यािंा आदशय होता. त्याप्रमाणे शूनयवत् होऊन राहाव ेअसा प्रयत्न 

ते करीत. संडाससफाई, दळणे आचण चवणणे ह्ा तीन गोष्टींना गाधंींनी प्राधानय चदले होते. शरीर फाटके 
असूनही चवनोबा अजस्त्र काम करीत. ते पाहाणारानंाही भीती आचण आश्चयय वाटे! गाधंीजींनी हे पाचहले आचण 
एक चदवस त्यानंा बरोबर चफरायला नेले. चविारले : "त मच्याकडे मी पहात नाही असे समजू नका. एवढे 
कष्ट त ्ही कसे करता?" 

 
चवनोबानंी उत्तर चदले : "शक्ती ही शरीरािी नाही; आत््यािी आहे." त्याचं्या ह्ा उत्तरानंतर 

दोघातं खूप खोल बोलणे झाले. त्याम ळे सबंंध चनकट झाला. ‘हा मनस्वी वैराग्यशील आहे. काही 
तरी अन भवातूंन हा बोलतो’ असे गाधंीजींना वाटले व आत््याचवषयी त्यािंी ििा झाली. 

 
फटकळपणा! 

 
प ढे प्रकृती बरी नसल्याने त्यानंी आश्रमातून रजा घेतली. सहा मचहने ते वाईला नारायणशास्त्री 

मराठे याचं्याकडे अध्ययनासाठी राचहले आचण सहा मचहने महाराष्ट्रातील चकिे पहात व ‘चवद्वानािंी डोकी 
तपाशीत’ चफरले. त्यािंी वाणी त्या वळेी कडक व बोिक असे. आता प ष्ट्कळ सौ्य झाली तरी एखाद्या वळेी 
फटकळपणा अद्यापही िमकून जातोि. गाधंींच्या चनयाणानंतर वध्याला देशातल्या काययकत्यांिा मेळावा 
भरला होता. गाधंींम ळे सत्य, अकहसा, श्रम यानंा प्रचतष्ठा लाभली, असे कोणी ्हणाला. चवनोबा ्हणाले : 
"ही तत्त्व ेकाय गाधंींच्या बापािी होती? गाधंींम ळे सत्याला प्रचतष्ठा नाही. सत्याम ळे गाधंींना प्रचतष्ठा लाभली! 
माणसे जेव्हा तत्त्वािें दशयन घेतात तेव्हा ती प्रचतचष्ठत होतात." 

 
असंग्रहीचा संग्रह 

 
जीवनात आपण तीन अवस्था पाचहल्या आचण तीन गोष्टी केल्या, असे चवनोबा सागंतात : (१) 

ज्ञाानसगं्रह (२) व्रतसंग्रह (३) पे्रमसंग्रह. ज्ञाानसंग्रहाच्या दृष्टीने त्यानंी वदेािें अध्ययन केले; चवशषेतः 
ऋग्वदेावर भर चदला. सायणाच्या आधारे एकदा ऋग्वदे वािला व सायणाला दूर कन न प्रत्यक्ष वदे काय 
सागंतो, ते स्वतःि पाचहले. त्याचं्या अध्ययनातही उत्कटता असे. पहाटे दोन तासि ते अध्ययन करीत, पण 
तेवढ्याने चशणनू जात. कहद स्थानात साधना ्हणून जी आहे, चतिे एकि सूत्र आहे : वदेवाणी, ब िवाणी, 
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संतवाणी या सवांत एकि सूत्र आहे, असे त्यानंी दाखवनू चदले. त्यािें अध्ययन सतत वाढति गेले. 
जरुरीचशवाय सत्ता माणसाला उदंड चबघडवते, हे चवनोबािें चवनोबात्व आहे. गाधंींच्या जीवनात कल्पना 
उत्स्फूतय होत. प ष्ट्कळ वळेा अिानक असा प्रकाश त्यानंा चदसे. त्यासाठी तकय  आचण य क्क्तवाद यािंी बैठक 
चनमाण करणे, हे त्यानंा चबकट होई. चवनोबानंी गाधंीजींना साक्षात्कार झालेली चकत्येक तत्त्व ेप्रयोगचसि 
केली व त्यानंा शास्त्रािंा आधार चमळवनू चदला. अडीि तपे चवनोबानंी उत्कटतेने हे कायय केले. 

 
दृष्टी व अलधष्ठान 

 
मन ष्ट्यािे सपूंणय जीवन अकहसेवर आधारलेले असले पाचहजे असे गाधंीजी ्हणत. ते कसे 

उभारावयािे, हे चवनोबानंी कितनाने शोधले. गाधंीजी दृष्टी देत. चवनोबा ज्ञाानािे अचधष्ठान चनमाण करीत... 
‘कहद स्वराज्या’त गाधंीजींिे सामाचजक जीवनदशयन आहे. चवनोबानंी ते उपबचृहत कन न ‘स्वराज्यशास्त्र’ 
तयार केले आहे. मानवी जीवनात रक्षण, भक्षण या दोन प्रवृत्तींतून कहसेिा चशरकाव होतो. चवनोबानंी या 
‘भक्षण’ शब्दािा फार व्यापक अथय केला आचण भक्षणात एकॉनचमक एक्स् प्लॉयटेशन–आर्षथकशोषण देखील 
समाचवष्ट आहे, असे साचंगतले. ‘कहद स्वराज्या’त चवकें द्रीकरणासंबधंी काही चलचहले आहे. आजिे 
राज्यशास्त्र सागंते, कें द्र मजबूत पाचहजे. चवनोबाजंवळ शास्त्रीय दृष्टी असल्याने ‘कें द्र मजबूत पाचहजे’ हे तत्त्व 
ते मानय करतात. पण कें द्र कोणते आचण मजब ती ्हणजे काय, याबाबत त्यािें मत वगेळे आहे. शक्ती 
पैशात ककवा शस्त्रात नाही. चवकाररचहत प्रज्ञाा आचण नैचतकता, हेि खरे सामर्थयय आहे. सैनय चजतके वाढेल 
चततके कें द्र द बळे होईल, असे चवनोबा ्हणतात. 

 
गं्रर्संपत्ती 

 
चवनोबानंी जीवनाच्या सवांगािंा सखोल चविार केला आहे. त्यातूंन जी मौचलकतत्त्व ेत्यानंी काढली 

ती त्याचं्या ‘स्वराज्यशास्त्र’ या सूत्रगं्रथात पानोपानी चवख रलेली आहेत. राज्यशास्त्राच्या प्रत्येक चवद्यार्थयाने 
ह्ा प स्तकािा अवशय अभ्यास करावा. चवनोबािंी गं्रथसंपत्ती चवप ल आचण चविारसंपन्न आहे. खादी, 
ग्रामोद्योग, गोरक्षण, चशक्षण, स्वच्छता, आरोग्य इत्याचद चवषयािंा त्यानंी फार सूक्ष्म चविार केला आहे. 
त्यािंी ज्ञाानािी आसक्ती अद्यापही कमी झालेली नाही. भारतातील सवय धमांिे आचण भाषािें अध्ययन 
करयायािी गरज त्यानंा वाटली आचण वयािी िाचळशी ओलाडंल्यानंतरही त्यानंी अरबी चशकून क राणािे 
अध्ययन केले. चलपीसबंंधी त्यानंी चकती सूक्ष्म कितन केले आहे, यािी साक्ष ‘लोकनागरी’ या त्याचं्या 
छो्ाशा प स्तकात चमळते. ज्ञाानग्रहणािी त्यािंी शक्ती चवलक्षण आहे. लोकजीवनाशी संबचंधत अशा सवय 
चवषयािें मूलभतू अध्ययन त्यानंी केले आहे. 

 
प्रर्ोगी ऋषी 

 
गाधंीजींच्या जवळ राचहले तरी ते त्यानंी बोलाचवल्याचशवाय कधी भेटायला जात नसत. परंत  

गाधंीजींच्या चनयाणानंतर त्यािें शाचंतप्रस्थापनेिे कायय पूणय करयायासाठी चवनोबा आश्रम सोडून बाहेर पडले. 
‘कहद स्वराज्या’त गाधंींनी माडंलेली दृष्टी चवकचसत करणारा हा प्रयोगी ऋषी आहे. ऋषी शतेी, कािंनम क्ती 
याबाबत त्यानंी फार मोलािे चविार माडंले आहेत. दाचरद्र्यािा प्रशन सोडवायिा तर जचमनीिे फेरवाटप 
झाले पाचहजे, या दृष्टीने भदूानयज्ञाािे कायय त्यानंी स न  केले. भमूीिा प्रशन सोडवता आला नाही तर अनय 
रिनात्मक काये चनजीव व चनष्ट्प्रभ होतील. चनभीडपणे ते बोलतात. गाधंींच्या नावाने पसेै जमवणे हा गाधंींिा 
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सवांत मोठा पराभव, असे ते बोलून गेले. चवनोबा अपचरग्रही इतके आहेत की, गाधंीवाद्यानंादेखील त्यािंी 
भीचत वाटते. गाधंींच्या नावावर कशाला पैसे जमा केले, असे चविान न पैशाच्या जोरावर संस्था जगव ूनका, 
असे त्यानंी साचंगतले. त्यािंी संपचत्तदानािी कल्पना हे त्याचं्या ब िीिे वैभव आहे. 

 
जनशक्तीचा उपासक 

 
ज्ञाानशक्ती, ज्ञाानोपासना यातूनही जनशक्ती चनमाण होते, यािे चवनोबा हे साक्षात् उदाहरण आहे. 

त्याचं्या गं्रथाचं्या वािनाने नवी जीवनदृष्टी चमळते. प्रत्यक्ष कायािी स्फूती लाभते. त्याचं्या गीताप्रविनािंा 
बह तेक सवय भारतीय भाषातं आज अन वाद झाला आहे. ते एक जीवनाला पे्ररणा देणारे व सवयसामानय 
माणसालाही समजेल असे प स्तक आहे. ‘ईशावास्यवृत्ती’ व ‘क्स्थतप्रज्ञादशयन’ही त्यािंी प स्तके चवद्वत्तापूणय 
अशी आहेत. ‘गीताई शब्दाथय कोश’ हा साधनगं्रथ केवळ कोश नसून गीतेवरिे ते एक भाष्ट्यि आहे. ‘चनवृत्त 
चशक्षण’ या चशक्षणचवषयक चनबधंात त्यािंी जीवनदृष्टी व्यक्त झाली आहे. गाधंी समजून घ्यायिे तर 
चवनोबानंा समजून घेणे अपचरहायय आहे. 

१९५६ 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

३९ 

भारतातीि जनजागरि व म. गांधी 

 
कहद स्थानात चब्रचटशािंी सत्ता जशीजशी क्स्थर होऊ लागली तसातसा भारतातील चविारवतंाचं्या 

ब िीत नवचविार जनम घेऊ लागला. पाश्चात्त्य चवदे्यच्या संस्काराम ळे जीवनाकडे पाहायायािी एक नवी 
दृष्टीि येथील नवस चशचक्षतामंध्ये चनमाण झाली. जीवनाच्या सवयि के्षत्रातं प नर्षविार केला पाचहजे अशी 
जाणीव उदय पावली. आमिा धमयचविार, आमिी समाजसंस्था आचण आमिी राजकीय ध्येयधोरणे या सवयि 
बाबतीत जोरािे आत्मचनरीक्षण स न  झाले राजा राममोहन राय यानंा भारतीय नवजागरणािें पचहले प ढारी 
मानयायात येते. त्यानंी जीवनाच्या सवयि के्षत्रातं नवकितन स न  केले. त्यािे पडसाद भारतातील इतर 
प्रातंातंही द मद मू लागले. ब्राह्म समाज, आयय समाज, प्राथयना समाज वगैरे संस्था चनमाण झाल्या आचण 
त्यामंधून भारताच्या आध्याक्त्मक शक्तीच्या सजंीवनािे प्रयत्न िालू झाले. रामकृष्ट्ण आचण चववकेानंद यानंी 
आचण चथयॉसॉचफकल सोसायटीच्या डॉ. बेझटंसारख्या थोर नेत्यानंी धमय व आध्यात्म या के्षत्रातं नवा 
साक्षात्कार उभा केला. या सवय पंथामंध्ये सवयि बाबतीत सारखेपणा ककवा मतैक्य नसले तरी भारतीय 
जीवनाला आध्याक्त्मक अन भतूीिा दृढ आधार असला पाचहजे ही जाणीव समान होती. भारतीय आध्यक्त्मक 
जीवनाच्या इचतहासात चवचवध धारािें मीलन झालेले आहे, यािी स्पष्ट जाणीव या काळात झाली. वैचदक 
आचण अवैचदक दशयनािें लढे चकत्येक शतके या भमूीत िालले होते. त्यािंा समनवय भगवद गीतेत आचण 
महाभारतात साधयायात आलेला होता. त्यानंतर इस्लाम आचण चिस्ती धमय यािंाही मोठाि पचरणाम 
भारतीय मनावर झाला. मध्यय गीन भारतीय सतंानंी आध्याक्त्मक साक्षात्काराच्या आधाराने त्या काळातही 
एका नव्या समनवायािी चनर्षमती िालचवलेली होती. या पूवय इचतहासाला धन नि आध चनक काली 
आध्याक्त्मकतेिी बैठक अत्यतं व्यापक पायावर उभारयायािा िागंला प्रयत्न झाला. एक सद चवप्रा बह धा 
वदक्नत या वैचदक जीवनदशयनािी प नः या य गात प्रस्थापना करयायात आली. जीवनाला आध्यक्त्मक बठैक 
असावी, जीवनािे साध्य आध्याक्त्मक दृष्ट््ा पचरपूणयतेिे असाव.े हा चविार या नवजागरणात स्थीर झाला. 

 
या नवजागरणात आणखीही एक स्पष्ट बोध झाला. आपले सामाचजक जीवन या आध्याक्त्मक 

ध्येयाच्या दृष्टीने अत्यतं जड आचण द ष्ट कल्पनानंी व न ढींनी ग्रस्त झालेले आहे हे स्पष्ट होत गेले. ही 
सामाचजक जडता जीवनाच्या सवय के्षत्रातून नष्ट केल्याचशवाय आध्याक्त्मक जीवनािे दशयन समाजातील 
प्रत्येक व्यक्तीला उपलब्ध होणार नाही यािीही जाणीव वाढू लागली आचण आध्यात्मजीवनािा पचरपाक 
सामाचजक जीवनाच्या चजवतंपणाति अन भवास येऊ शकतो, या चसिातंािीही िागंली प्रतीती येऊ 
लागली. याम ळे अध्यात्म आचण समाजव्यवहार यािंा परस्पर संबंध चनमाण झाला पाचहजे अशी तीव्र जाणीव 
जनम पावली. यालाि आध चनक काळी कमययोग अशी संज्ञाा प्राप्त झालेली आहे. लोकमानय चटळकाचं्या 
गीता–रहस्यामध्ये या कमययोगािे मूलभतू चसिातं फार िागंल्या रीतीने माडंलेले आढळतील. मोक्ष आचण 
लोकसंग्रह ही दोन प्रम ख जीवनध्येये आहेत आचण त्यािंी अचवरोधाने उपासना केली पाचहजे. हे 
गीतारहस्यािे म ख्य सूत्र आहे. महात्मा गाधंींच्या जीवनात याि सूत्रािा अत्यतं प्रभावी आचवष्ट्कार झालेला 
आपणास चदसून येईल. आध्यात्मीक ध्येये ही जर व्यवहारात आणयायासारखी नसतील तर ती असत्य 
ठरतील असे गाधंीजींिे ्हणणे होते त्यािें सवय आय ष्ट्य आध्यात्मीक साध्ये सामाचजक जीवनात कशी 
मूतयस्वन पात उभी करता येतील यािा शोध करयायात व्यतीत झालेले आढळेल. 
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पाश्चात्त्य चवदे्यने संस्काचरत झालेल्या कहद स्थानातील चभन्न चभन्न प्रातंातून जीवनाच्या नव्या उत्साहात 
रंगलेले लोक प ढे आले. त्यानंा आपल्या समाजाला आध चनकतेि नव ेसंस्कार देयायािी मोठी ईषा चनमाण 
झाली. त्यामधूनि कहदी राष्ट्रीय सभेिा जनम झाला. कहदी राष्ट्रीय सभेने साम्राज्यानतगयत स्वराज्य हे आपले 
साध्य चनचश्चत केले आचण त्यासाठी स्वावलंबनािा व संघटनेिा मागय स्वीकारला. त्या स मारासि महात्मा 
गाधंींनी आपली दचक्षण आचिकेतील भारतीयािंी िळवळ संघटीत केली. आचण राजकीय हक्क प्राप्त कन न 
घेयायासाठी चनःशस्त्रप्रचतकारािे एक नव ेतंत्र शोधून काढले. कहद स्थानात राष्ट्रीय सभेला स्वावलंबनािी व 
संघटनेिी चदशा लोकमानय चटळक व बाबू अरकवद घोष या नव्या चविाराच्या प ढाऱ्यानंी देयायािे जोरािे 
प्रयत्न केले. स्वराज्य सपंादनासाठी चटळक अरकवदानी ज्या मागािी चनवड केली होती त्यािा देशव्यापी 
प्रयोग त्यावळेी होऊ शकला नाही. सरकारी दडपशाहीखाली नव्या चविारािे प ढारी दूर केले गेले, आचण 
पचहले महाय ि स न  झाले. त्या स मारास गाधंीजी आपला दचक्षण आचिकेतील सत्याग्रह यशस्वी कन न 
भारतात कायमिे परत आले होते. महाय िाच्या काळात गाधंीजींनी सरकारशी सहकाययही केले. पण 
महाय ि सपंल्यानंतर चब्रचटशानंी भारताला स्वराज्यािे अचधकार तर चदले नाहीति पण प्रजेवर 
दडपशाहीच्या कायद्यािंा तीव्र आघात केला. चखलाफत प्रकरणात चब्रचटशानंी कहद स्थानातील म क्स्लम 
समाजाला चदलेली अचभविने बेदरकारपणे मोडली व त्यािंी घोर विंना केली. चब्रचटशांच्या या 
अनयायाचवरुि गाधंीजींनी सत्याग्रहािी िळवळ स न  केली आचण तेव्हापासून गाधंीजी हे भारतातील कहदू 
म क्स्लम प्रजेिे प्रभावी नेते ्हणून प ढे आले. तेव्हापासून भारताला संपूणय स्वातंत्र्य प्राप्त होईपयंत गाधंीजींिे 
राजकीय प ढारीपण कहदी राष्ट्रीय सभेने मानय केले होते. त्याम ळे स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या साधनात गाधंीजींच्या 
प ढारीपणािा कहदी राष्ट्राने पूणयतया स्वीकार केलेला होता, अशी इचतहासि साक्ष देत आहे. चटळक 
अरकवदाचं्या बचहष्ट्कारयोगाला गाधंीजींनी अकहसेिी दीक्षा चदली आचण त्याचं्या नेतृत्त्वाखाली सारा भारतीय 
समाज स्वराज्याच्या चनर्षमतीसाठी वषान वष ेस्वाथयत्यागपूवयक झगडत राचहला. 

 
पचहल्या महाय िानंतर कहद स्थानात राजकीय पातळीवर एक चवलक्षण कोंडी चनमाण झाली होती. 

सनदशीर िळवळ वाझंोटी ठरली होती. आचण सशस्त्र क्रातंीिे मागय चवफल झाले होते. अशा वळेी गाधंीजींनी 
राष्ट्राला जे राजकीय मागयदशयन केले ते अत्यंत म त्सद्दीपणािे ठरले. असहकार य गाच्या प्रारंभी त्यानंी कहदी 
राष्ट्रीय सभेिे एक नवीनि स्वन प चनमाण केले. राष्ट्रीय स्वातंत्र्य हे एकमेव साध्य राष्ट्राप ढे ठेवनू त्या 
साध्यासाठी प्रत्यक्ष लोकसमाजात जाऊन लोकानंा जागृत व संघचटत करणारा एक चवशाल, चवधायक 
काययक्रम चनमाण केला. चवधायक काययकत्यांिे एक मोठे सैनयि त्यानंी स्वावलंबनाच्या व सेवचे्या पायावर 
उभारले, आचण राष्ट्रीय सभेच्या व्यापक छत्राखाली देशातील चवचवध वगांना व चहतसंबचंधयानंा एकत्र 
आणले. पचहल्या महाय िानंतर जागचतक राजकारणात क्य चनस्ट रचशयािा एक नवा पंथ उदयास आला 
होता. त्यािा पचरणाम भारतीय राजकारणावर होणे अपचरहायय होते. 

 
गाधंीजींनी या चविारािा प्रवाहही आपल्या राष्ट्रीय िळवळीत सामावनू घेयायािे कायय अत्यतं 

क शलतेने पार पाडले. या कामी पचंडत जवाहरलाल नेहनं िा त्यानंा अचतशय उत्तम उपयोग झाला. 
राष्ट्रवादी आचण समाजवादी या दोनही शक्तींना एकमेकानंा पूरक बनचवयायािे कायय गाधंीजींनी अत्यतं 
यशस्वीपणे पार पाडले. स्वराज्य ्हणजे सामानय जनतेच्या उिारािे राज्य ही घोषणा त्यानंी खेड्यातल्या 
अत्यंत दचरद्री माणसाच्या झोपडीपयंत नेऊन पोिचवली. चब्रटीश सते्तने फोडाफोडीिे राजकारण 
प्रारंभापासून िालचवले होते. त्यानंा ित राईने तोंड देयायात गाधंीजींनी प ष्ट्कळि यश चमळचवले होते. पण 
द सऱ्या महाय िाच्या अखेरीस राष्ट्रीय स्वातंत्र्य अवतरयायाच्या वळेी राष्ट्रीयऐक्यािा पाया अभगं ठेवणे शक्य 
झाले नाही. हा तत्त्वतः गाधंीजींिा पराभव ्हणता येईल. त्यानंी स्वतःि तो कबूलही केलेला आहे. परंत  
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राजकीय स्वातंत्र्याच्या प्राप्तीनंतर चद्वखंड कहद स्थानातही मतै्रीिे वातावरण चनमाण कचरता येईल असा 
त्यानंी आशावाद बाळगलेला होता. फाळणीनंतर झालेल्या अघोर यादवीत गाधंीजींनी स्वतःच्या प्राणािें 
बचलदान चदले ते याि आशावादाच्या सामर्थयावर. 

  
गाधंीजी हे संत आचण म त्सद्दी होते. याचशवाय ते सघंटनाक शल व झ ंजार सेनानीही होते. 

सामानयतः या शक्ती परस्पचवरोधी मानल्या जातात. एकाि चवभूतीमध्ये या िारही शक्तींिे साहियय द र्षमळि 
्हणावयािे. गाधंीजींच्या िाचरत्र्यात हा द र्षमळ समनवय साधलेला होता. हेि गाधंीजींिे लोकचवलक्षणत्व 
होय. यािे आकलन ज्यानंा ज्यानंा नीट झाले नाही त्यानंी त्यानंी गाधंीजींच्या चसिातंािी आचण त्यानंी 
स्वीकारलेल्या धोरणािंी केवळ तार्षकक िीरफाड करयायात समाधान मानले पण गाधंीजींच्या हयातीत 
गाधंीजींना चवफल कन  शकेल अशी कोणतीही शक्ती चनमाण होऊ शकली नाही. हे आपण सवांनीि नीट 
लक्षात ठेवावयास हव.े माझा असा आजही चवश्वास आहे की जसा जसा काळ लोटेल तसे तसे गाधंीजींिे हे 
यश प ढील इचतहासकार मानय करतील.  

 
व्यक्क्तगत जीवनात अकहसेिा परम उत्कषय साचधलेल्या प रुषािंी उदाहरणे आध्याक्त्मक इचतहासात 

अनेक चठकाणी आढळतात. येशू चिस्ताने पे्रममागािे ्हणजेि अकहसामागािे सामाचजक पातळीवर मोठेि 
उदाहरण घालून चदलेले आहे. चिश्चन परंपरेत "कन् व्हशयन थ्रू सफकरग" आत्मक्लेशाच्या मागाने प्रचतपक्षािे 
हृदयपचरवतयन साधयायािे अनेक साम दाचयक प्रयोग नमूद आहेत. भारतीय इचतहासातही जैन, बौि परंपरेत 
आचण मध्यय गीन भागवत सतंाचं्या जीवनातंही या साधनेिा प रस्कार केलेला आढळतो. महात्मा गांधींनी 
आपल्या दचक्षण आचिकेतील सत्याग्रहसाधनेत याि प्रािीन तत्त्वािा मोठ्या प्रमाणावर जाणीवपूवयक प्रयोग 
आरंचभला. कहद स्थानात आल्यानंतर असहकार य गाच्या प्रारंभापासून त्यानंी आपल्या अकहसेच्या प्रयोगात 
"कनव्हशयन थ्रू सफकरग" या आध्याक्त्मक साधनेिा चवकास केला. जीवनाच्या सवय के्षत्रातं – सामाचजक, 
आर्षथक, राजकीय–अनयायचनवारणाथय ्हणजेि नयाय–प्रस्थापनेसाठी या हृदयपचरवतयन मागािा प रस्कार 
त्यानंी केला. त्यासाठी नानाचवध संस्था उभान न नानाचवध प्रयोग जाणीवपूवयक िालचवले. गाधंीवाद अथवा 
गाधंीमागय हे शब्द जेव्हा वापरले जातात तेव्हा गाधंींच्या या हृदयपचरवतयनाच्या चसिातंािा व साधनेिा चनदेश 
अचभपे्रत असतो. ही साधना जागचतक प्रशनातं जाणीवपूवयक स्वीकारल्याचशवाय मानवािे प्रशन कधीही 
स टणार नाहीत, असा त्यानंी आपला दृढ चवश्वास अत्यंत स्पष्टपणे व्यक्त केलेला आहे.  

 
गाधंीजींच्या मतृ्यनंूतर गाधंींजींच्या अकहसेच्या साधनेिे त्याचं्या दोन उत्तराचधकाऱ्यानंी भारतीय 

समाजाच्या दोन के्षत्रातं प्रयोग अवलंचबलेले आढळतात. 
 
पूज्य चवनोबाजींना गाधंीजींनी स्वराज्याच्या अंचतम लढ्यात आदशय सत्याग्रही ्हणून चनवडले होते. 

आपली आध्याक्त्मक साधना चवनोबाजींच्या द्वारा याप ढे चवकचसत होऊ शकेल असा त्यािंा चवश्वास असावा. 
हा चवश्वास चवनोबाजींनी दोन के्षत्रातं सफल करयायािे प्रयत्न केले. फाळणीनंतरच्या जातीय दंगलीतील 
जहरी वातावरण शातं करयायाच्या प्रयत्नात चवनोबाजी पे्रमािा संदेश घेऊन प्रथम सामाचजक के्षत्रात 
उतरले. त्यानंतर भारतीय प्रजेिी भचूमसमस्या सोडचवयायाच्या कामात त्यानंी आपले सवयस्व पणाला लाचवले 
आहे.  
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पंचडत जवाहरलालजींना गाधंीजी आपला राजकीय वारस समजत असत. लाहोर काँगे्रसच्या 
अध्यक्षपदावर त्यािंी चनवड व्हावी अशी चशफारस कचरतानंा गाधंीजींनी "चद नेशन इज सेफ इन चहज 
हॅंड्वस" (देश याचं्या हाती स रचक्षत राहील) असे उद गार काढल्यािे प्रचसिि आहे. स्वातंत्र्याच्या अंचतम 
लढ्यात पंचडत नेहनं ना त्यानंी आपला राजकीय के्षत्रातील उत्तराचधकारी ्हणून चनवडले होते. चब्रचटशानंी 
सत्तासंक्रमणािी बोलणी स न  केली त्यावळेी गाधंीजींनी जवाहरलालजींनाि काँगे्रसच्या वतीने प्रचतचनचधत्व 
करयायास साचंगतले होते. त्याम ळे सत्तासंक्रमणानंतर जवाहरलालजींच्या हाती देशािी सवय सूते्र आली. 
जवाहरलालजींनी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर या देशाला जे धोरण लावनू चदले त्यात त्यानंी तीन तत्त्वािंा समावशे 
केला. लोकशाही, चनयोजन व तटस्थता. महात्माजींच्या अकहसेच्या चसिानतािा राजकीय पचरभाषेतील 
आचवष्ट्कार ्हणनू ही त्रयी वर्षणता येईल. लोकशाहीमध्ये व्यक्तीिे स्वातंत्र्य आचण चतिे स्वयंभ ूमहत्त्व मानय 
करयायात येते. चनयोजनाच्या तत्त्वात आर्षथक शोषण थाबंचवयायािा समावशे होतो. आंतरराष्ट्रीय संबधंातं 
तटस्थता स्वीकारयायािे धोरण ्हणजे गाधंींच्या अकहसा तत्त्वािाि व्यावहाचरक के्षत्रातंील आचवष्ट्कार होय. 
अमेचरका आचण रचशया या दोनही समथय राष्ट्रानंी आपले संघषय न वाढचवता मागासलेल्या जगाला आपला 
चवकास कन न घेयायासाठी चनभयय आचण ख ले वातावरण चनमाण कन न घ्याव ेही पंचडतजींिी मागणी होती. 
यासाठी त्यानंी आपल्या प्रख्यात पंिशील योजनेिा प रस्कार केला. स दैवाने त्यानंा प्रारंभीच्या काही वषात 
उत्तम यशही चमळाले. जागचतक संघषय अकहसक मागाने नष्ट करयायािा उत्तम उपाय ्हणजे अचखल 
राष्ट्रािंी जागचतक संघटना बनवनू चतच्या वतीने राष्ट्रारंाष्ट्रामंधील तंटे सोडवनू घेयायािा प्रयत्न करणे हा 
होय. सध्यािा सयं क्त राष्ट्रसंघ (य नो) हाि अशी कामचगरी कन  शकेल अशी जवाहरलालजींिी अपेक्षा 
होती. 

 
पंचडतजींिे हे राजकीय चविार गाधंीजींच्या पे्ररणेनेि चवकचसत झालेले चदसतात. प्रत्यक्षात मात्र 

गाधंीजींच्या दोनही उत्तराचधकाऱ्यानंा अपेचक्षत यश चमळाले नाही, असे सध्यातरी चदसत आहे. यािी काही 
कारणे जागचतक सत्तास्पधेत आढळतील. अंतगयत आर्षथक चनयोजनातही चवरोधी चहतसबंंधािंा समनवय 
साधयायाच्या कामी अपेचक्षत यश आलेले चदसत नाही. आंतरराष्ट्रीय के्षत्रातील धोरणािे यशापयश प ष्ट्कळसे 
अंतगयत प्रशनाचं्या सोडवण कीवर अवलंबनू राहते. अलीकडच्या काही वषात आपल्या देशातील अंतगयत 
प्रशनािंा व्यवक्स्थत उलगडा करयायाच्या कामी आपण असमथय ठरत िाललो आहोत की काय अशी शकंा 
वाटते. हे अपयश आपल्या प रुषाथाने आपण ध वनू काढले पाचहजे. यािी जबाबदारी भारतातील सवय 
चविारवतंावंर आहे. राजकारणी प ढारी आचण त्यािें पक्ष देशातील आर्षथक व सामाचजक प्रशन 
सोडचवयायाच्या कामी द बयल ठरत असतील तर त्यानंा मागावर आणयायािे काम देशातील स्वतंत्र 
चविारवतंानंी चनभययपणे अंगीकाचरले पाचहजे. त्यासाठी या चविारवतंांनी प्रत्यक्ष जनतेकडे जाऊन चतिे 
बौचिक मागयदशयन केले पाचहजे. कारण जनतेला आपले द ःख समजत असते. ते दूर करयायासाठी योग्य 
मागयदशयन लाभले तरी ती कष्टपूवयक प्रयत्न करयायासही उद्य क्त होते. गाधंीजींनी या जनतेला पारतंत्र्याच्या 
काळी योग्य मागयदशयन केल्याम ळे चतने वषान वषय झ जं चदली होती. परकीय सते्तचवरुि झ जं देयायात जी 
जनता एकदा यशस्वी झाली ती स्वकीय राजसते्तला योग्य मागयदशयन करयायात अपेशी होईल असे 
मानयायािे कारण नाही. 

 
आध चनक काळात अण चवज्ञाानाने मानवजातीच्या सवय सासं्कृचतक चविारातंि क्रातंी घडवनू आणली 

आहे. चवज्ञाानािे सामर्थयय इतके चवशाल झाले आहे की परृ्थवीच्या पाठीवर कोठेही दाचरद्र्य आचण दैनय यािें 
चिनहदेखील उरयायािे कारण नाही. पृर्थवीवरील सवय मानव हे एक चवशाल क ट ंब समजून त्यािंी सवांगीण 
उन्नती करयायािे कायय आता हाती घेणे शक्य झाले आहे. माणसामाणसातील स्नेहसबंंधानंा दृढ करयायािी 
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अन कूलता वाढली आहे. कहसा आचण दे्वष या क्ष द्र मनोवृत्तीपासून मानव मनाला कायमिी म क्ती चमळयायािी 
संधी आलेली आहे. याम ळे राष्ट्रभेद, धमयभेद, वणयभेद, कलगभेद इत्यादी सारे भेद कृचत्रम आचण चवनाशक 
ठरत आहेत. अण य गामध्ये मानवाला एका नव्या मनािी प्राप्ती व्हावयास पाचहजे. ते मन सत्याच्या शोधात 
रमलेले राहील, सौंदयाच्या चनर्षमतीत आनंद मानील, अनयायाच्या दूरीकरणामध्ये कृताथयता पाहील. 
साध संतानंी आचण ऋचषम नींनी उद घोचषलेलें  "स्वगीिे राज्य" (ककग्डम ऑफ हेवन) पृर्थवीवर सामग्र्याने 
अवतरयायािी शक्यता उत्पन्न झाली आहे. त्याला लागणारा संघटनेिा प रुषाथय मानव दाखव ूशकला तर 
महात््यािें मागय व्यवहायय ठरणार आहेत. भारतीय मन या पातळीवर नेयायािे सतत प्रयत्न व्हावयास हवते. 
स्वातंत्र्यात जनम पावलेली आजिी चपढी हे ध्येयस्वप्न साकार करयायासाठी चजवापाड धडपड करील असा 
मी चवश्वास बाळगतो.  

१९६९ 
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प्रज्ञा आलण करुणा  
[कोल्हापूर येथे श्री बाबूराव जोशी याचं्या घरी १९६५ मध्ये चदलेल्या प्रविनातील एक उतारा.] 

 
प्रज्ञाा आचण करुणा या दोनि शक्ती माणसाजवळ असतात. प्रज्ञाा ्हणजे साफ जाणणं आचण 

करुणा ्हणजे स्नेहानं पाळणं. हे मानवाला साफ पाळता येण,ं मधे क ठल्याही भानगडी न येता, आचण त्या 
जेव्हा करावयाच्या त्यावळेी त्यािी करुणा, त्यािं पे्रम, त्याच्या हृदयामधे सारखं तेवत राचहलं तर प्रज्ञाा 
आचण करुणा याचं्या संयोगाने तो असं स ंदर जग चनमाण करील; आचण चतथं ते चवज्ञाान हे त्याला उपकारक 
होईल. पण जर माणसाला हे करता आलं नाही, हे जर माणसानं माणसाला चशकवलं नाही, आचण 
चशकवायिं तरी क णी? परमेश्वर चशकवील का? परमेश्वर-चबरमेश्वर काही नाही. आहे ही त ्ही आ्ही 
माणसेि आहो आचण आपणामध्येही थोडी प्रज्ञाा आचण करुणेिी बीजं आहेत.  

 
... माणसाला जेव्हा आपण ्हणतो की, अरे चशक्षण द्या, याला चशकवा, याला शहाणा करा, याला 

प ढारी करा ्हणजे काय करा? तर त्यािी प्रज्ञाा आचण करुणा ही एकमेकाशी स सगंत रीतीने वागेल असे 
करा. प्रजे्ञािंि त मिं जीवन झालं तर ते भयानक होयायािा संभव आहे. अचजबात करुणा नाही अशा अत्यतं 
प्रजे्ञािं कृत्य ्हणजे महाय ि. ते प्रजे्ञानं होतं आचण आता जे सायनसि ंआहे, ते ॲटाचमक वॉर आहे ते अत्यंत 
प्रजे्ञाने चवकचसत झालेल्या प रुषानंा करता येयायासारखं आहे... ॲटाचमक वॉर त ्हाला प्रज्ञाा देऊ शकेल. 
पण ते जर नको असेल तर त मच्याजवळ नको ्हणणारी एक वृत्ती पाचहजे. ही नको ्हणणारी वृत्ती ्हणजे 
करुणा... ही ब िीच्या शजेारी असेल, पण ती शजेारी असूनही िालणार नाही. शवेटी त्यािं ‘फ्यूजन’ व्हाव ं
लागतं. त ्हाला आ्हाला जे िागंला मानव व्हायिं आहे, तो महामानव कसा असेल? त्या महामानवामध्ये 
प्रज्ञाा चवकचसत झाली आहे, करुणा चवकचसत झालेली आहे आचण ती एकमेकामंध्ये चमसळून गेलेली आहे. 
प्रज्ञााचवहीन करुणा ही त्यािी नाही. करुणाचवहीन प्रज्ञाा अशीही त्यािी नाही. 

 
करुणाचवहीन प्रज्ञाा मघाशी साचंगतली. आता प्रज्ञााचवहीन करुणा बघा. कहद स्थानातलं गोरक्षण जे 

आहे ते प्रज्ञााचवहीन करुणा आहे. माफ करा मंडळी, फार कडक बोललो परंत  हे अगदी बोललो नसतो तर 
जमलं नसतं ्हणून बोललो. मी काही थटर ा करयायाच्या ब िीने बोललो नाही कहद स्थानातील गोमातेिी 
चवटबनंा आपण केल्यास आपल्या करुणेच्या नावानं याच्यासारखं आपल्या देशातल्या चनब यितेिं द सरं 
उदाहरण नाही, हे असं इतकं तळमळींनं मला वाटतं ्हणून मी त ्हा हे सागंतो.  
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भाग ५ वा 

म. गाधंीप्रणित रचनात्मक कायवक्रम, णशक्षि इत्याणद 
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४० 

खादीचे णवश्वरूप 
 

नैतान लवहार् कृपणात्र लवमुमुकु्षरेकुः । 
(ह्ा अज्ञाानी- गरीब लोकानंा सोडून मी एकटात म क्त होऊ इक्च्छत नाही.) 

-प्रलहाद 
  

गाधंीवादाची कामधेनु 
 
महात्मा गाधंींच्या िळवळीिा सारा भर खादीवर आहे. खादी ्हणजे स्वराज्य आचण स्वराज्य 

्हणजे खादी असे त्यािें समीकरणि आहे. इतकेि काय परंत  गाधंीवादािे सारसवयस्वही खादी हेि आहे. 
अकहसा ्हणजे स्वराज्य आचण खादी ्हणजे अकहसा. राष्ट्राने खादीिा अंगीकार केला की, अकहसा क्स्थर 
झाली व स्वराज्यही चनभयर झालेि. खादीमध्येि कहद म सलमानािें स्पृशय-अस्पृशयािें ऐक्य चनमाण करयायािे 
सामर्थयय आहे. भाडंवलवाला आचण मजूर यातील दै्वतही चनवारयायािा खादी हाि एक पचरणामकारक मागय 
आहे. पूणय स्वातंत्र्याथय सत्याग्रही य ि करावयास लागणारे वळणही खादीच्या संघटनेति साठचवले आहे. 
भौचतक स्वातंत्र्य आचण आक्त्मक मोक्ष देयायास ही खादी पूणय समथय आहे. अशी खादी ही गाधंीवादािी 
कामधेन  आहे, असे मानले जाते. या मानयतेिे आज थोडे स्पष्टीकरण करावयािे योचजले आहे. 

 
खादी म्हणजे स्वराज्र् 

 
मन ष्ट्यािा ससंार स रळीत िालयायासाठी त्याला अन्नवस्त्रािे बाबतीत स्वावलंबी आचण स्वतः चसि 

बनचवले पाचहजे. कहद स्थानातंील लाखो खेड्यातं रहाणाऱ्या जनतेला स्वतःच्या पचरश्रमाने अन्न-वस्त्र चनमाण 
करयायािे ज्ञाान देणे ही स्वावलंबनािी प्रथम दीक्षा आहे.  

 
शतेकरीवगय आपल्या शतेात राबून अन्न चपकचवतो. त्यािप्रमाणे त्याने कापूस चपकवनू त्या कापसािे 

फावल्या वळेात स त काढयायािे ठरचवले तर तो कापडही चनमाण कन  शकेल. अन्न-वस्त्राचं्या प्राथचमक 
गरजासंाठी त्याला कोणावर अवलंबून राहयायािी पाळी येत नाही. त्यािा स्वाचभमान सदैव जागृत राहतो. 
त्याला ग लाम करयायािी कोणाही जाचलमािी प्राज्ञाा नाही. अन्न वस्त्रासाठी परावलंबी झालेल्या व्यक्क्तलाि 
ग लामचगरीच्या बधंनात नाइलाजाने जखडून पडाव ेलागते.  

 
ज्या समाजातील व्यक्ती अन्नवस्त्रासाठी कधी परावलंबी होणार नाहीत त्या समाजाला आपले 

जीवन स्वातंत्र्याने सहज घालचवता येईल. कारण अन्नवस्त्रािें स्वावलंबन हा सामाचजक अथवा वैयक्क्तक 
स्वातंत्र्यािा पाया आहे. कहद स्थानात इंग्रजानंी आपली राजकीय सत्ता प्रस्थापन केली त्याम ळे वस्त तः 
कहद स्थानातंील सामानय प्रजेिे काहीि न कसान होयायासारखे नव्हते. कारण अशा राजसत्ता कहद स्थानच्या 
इचतहासातं अनेकानंी स्थापन केल्या होत्या. त्याचं्या स्थापनेप्रमाणेि त्यािे चवनाशही कहदी जनतेने चनर्षवकार 
मनाने पाचहले होते. जोपयंत समाजािे आर्षथक जीवन स्वावलंबी आचण स्वतःचसि होते तोपयंत केवळ 
राजकीय पारतंत्र्याने त्यािें काहीि बरेवाईट होऊ शकले नाही. परंत  इंग्रजाचं्या राजकीय सते्तिे स्वन प 
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म ख्यतः आर्षथक होते. आर्षथक स्वन पाच्या आघाताने भारतीय समाजाच्या ममयस्थानावर घाव पडला आचण 
त्यािे जीवन सवयस्वी ल ळे झाले. 

 
इंग्रजी राज्य आले असताही भारतीय समाजाने आपले आर्षथक जीवन संपूणय राखले असते तर 

इंग्रजी राज्य आपोआप नाहीसे झाले असते. पण आ्ही केवळ राजकीय म त्सदे्दचगरीत अथवा क्षात्रवृत्तीति 
हार खािी एवढेि नव्हे तर समाज संघटनेच्या शास्त्रीय ज्ञाानातही अज्ञाानी ठरल्याम ळे पराभतू झालो, खादी 
असतानाही आपले स्वराज्य का गेले, हा प्रशन चविारणाराला आमिे उत्तर असे आहे की, केवळ जड 
खादीने समाजािे रक्षण होत नाही. त्या खादीच्या मागे समाज-धारणेिे तत्त्वज्ञाान आहे त्या तत्त्वज्ञाानाने 
समाज रक्षण होऊ शकते. 

 
आपले स्वराज्य गेले त्यावळेी आमिे समाजधारणेिे हे तत्त्वज्ञाान आधीि नाहीसे झाले होते. याम ळे 

स्वराज्याच्या नाशाबरोबरि उरली स रली खादीही ताबडतोब नाहीशी होऊन आ्ही पूणय ग लाम बनलो. 
खादीिे तत्त्वज्ञाान चवसरल्याम ळेि आपले स्वराज्य गेले व स्वराज्य गेल्यानंतर खादीही नामशषे झाली खादी 
आचण स्वराज्य यािंा असा अनयोनय सबंंध आहे. याम ळे स्वराज्य चमळवयायािी िळवळ स न  झाली. 
त्यावळेेपासून आमच्या प ढाऱ्यानंी आर्षथक पाशातून स टयायासाठी स्वदेशािा मंत्र साचंगतला आहे. आर्षथक 
पाशािंा छेद हेि आमिे ध्येय, आमिे स्वराज्य ्हणजे आर्षथक स्वातंत्र्य होय. हा चसिातं दादाभाई नौरोजी, 
लो. चटळक इत्यादी सवय प ढाऱ्यानंी भारतीय राष्ट्राला कळकळीने साचंगतला. 

 
आपल्या आर्षथक म क्तीति आपली राजकीय म क्ती आहे, आचण आपल्या आर्षथक म क्तीिे साधन 

स्वदेशी धमात आहे, ही गोष्ट म. गाधंीच्या पूवीि स्पष्ट झालेली होती. महात्मा गाधंीिा चवशषे हा आहे की, 
त्यानंी स्वदेशी धमािा राष्ट्रीय प्रमाणावर प्रिार करचवला. खादी हे स्वदेशी धमािे पूणय प्रतीक आहे. 
खादीमध्ये अचखल ग्रामोद्योगािा समावशे केला की, स्वदेशी अथयशास्त्र पूणय तयार होते. या अथयशास्त्रािी 
चसिी हेि आपल्या देशातील सामानय जनतेिे स्वराज्य होय. याि अथाने खादी ्हणजे स्वराज्य आचण 
स्वराज्य ्हणजे खादी असे महात्माजी नेहमी ्हणत असतात.  

 
खादी म्हणजे अलहसा  

 
आता अकहसा ्हणजे स्वराज्य आचण खादी ्हणजे अकहसा या समीकरणािा अथय पाहू. 
 
भारतीय ग्रामातील सामानय जनतेिे अन्नवस्त्राचदकािें बाबतीत स्वावलंबी जीवन ्हणजे स्वराज्य हे 

एकदा मानय केले ्हणजे असले स्वराज्य चमळचवयायासाठी तोफा, बंद का, बाँबगोळे इत्यादी शसे्त्र, सैनयबळ 
आचण ग प्तकट यािंी म ळीि गरज नाही. इंग्रजािें राज्य बंद कीवर िालले नसून आपल्यातील द हीवर, 
भयावर िालले आहे. शस्त्राशी शस्त्र लढचवणे आपणाला शक्य नाही आचण आवशयकही नाही. इंग्रजािें राज्य 
आर्षथक चपळवण कीसाठी िालले आहे. या आर्षथक चपळवण कीला साह् करावयािे नाही व राज्यतंत्राशी 
असहकार करावयािा या साधनानेि इंग्रजाचं्या पाशवी शक्तीला पागंळी बनचवता येईल. 

 
शतेकऱ्यानंी आपली आर्षथक स्वावलंबनािी योजना स्वतःच्या बळावर चसिीस नेली तर इंग्रजाचं्या 

राज्यािा म ख्य पायाि उखडला जाईल आचण मग शस्त्रास्त्रािंा संभार असूनही त्यािें राज्य अशक्य होईल. 
एका चवचशष्ट चठकाणी चवरोधाथय जमलेल्या लोकानंा शस्त्रानंी जेरीस आणता येईल. पण परदेशी वस्तंूना स्पशय 
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करावयािा नाही या चनष्ठेने आपआपल्या खेड्यातं आपल्या जीवनाला लागणाऱ्या आवशयक वस्तू चनमाण 
करयायािे कायय भारतीय जनतेने स न  केले ्हणजे अकहसात्मक लढ्याला कोणती शसे्त्र प री पडणार आहेत? 
याम ळेि खादीच्या द्वारा समाजात जेवढे आर्षथक स्वावलंबन चनमाण होईल तेवढा शतेकऱ्यािा चवजय होत 
जाणार आहे. 

 
शस्त्रशक्ती हे इंग्रजािें बल आहे. अकहसात्मक संघटनाशक्ती हे भारतीय बल आहे. या बलाप ढे 

मूठभर शस्त्रािंा चटकाव लागावयािा नाही. यासाठी अकहसा ्हणजे स्वावलंबन असे महात्मा गाधंीनी 
साचंगतले आहे. पण ही अकहसा ्हणजे एखादे ताचत्त्वक दशयन नव्हे. ती समाजसघंटनेिी पिती आहे. 
खादीनेि ही समाजसंघटना होत असल्याम ळे खादी ्हणजेि अकहसा असा चनश्चय करयायात आला आहे. 

 
खादीने समाजसुधारणा 

  
भारतीय समाजातील सामानय जनतेिे रोजिे जीवन आर्षथक प्रशनानंीि भरलेले आहे. हे प्रशन 

स्वावलंबनाने आचण सहकायाने सोडचवयायािे तंत्र ्हणजे खादी–तंत्र होय. यातूनि कहद -म सलमान, 
स्पृशय-अस्पृशय, इत्यादी प्रशन स टणार आहेत. खेड्यातून सवय वस्तू स्वतंत्रपणे, सहकाचरतेिा आश्रय कन न 
सोडचवयायािा प्रारंभ झाला की, चवषमता चनमाण होयायालाि जागा रहात नाही. बेकारीिा रोग चनमाण झाला 
की, दंगे धोपे, संप मारामाऱ्या, श्रीमंत गरीब असली दृशये चदसू लागतात. या सवय द खयायावर ग्रामीण 
जीवनातील आर्षथक स्वयपूंणयता हा एकमेव उपाय आहे. खादी हे त्यािे प्रतीक होय. 

 
खादी हा ग्रामसजंीवनािा प्रशन आहे. त्यातं यंत्रज्ञाानाला, चवज्ञाानवादाला चवरोध नाही. चवषमतेला, 

परावलंबनाला अवशय चवरोध आहे. आर्षथक जीवन चजतके परस्परावलंबी, सचंमश्र आचण अजस्त्र प्रमाणावर 
िालेल चततके कहसात्मक वातावरण त्यातं चनमाण झाल्याचशवाय राहाणार नाही. ही कहसा कोणत्याही बाह् 
उपायानंी नाहीशी होणार नाही अथवा केवळ धार्षमक प्रविनानंी ती दूर होणार नाही. आर्षथक जीवनि 
परस्पर सहकारावर आचण स्वालंबनावर, साधे पण स खद अशा रीतीने उभारले पाचहजे. आर्षथक 
जीवनपिती चजतकी अकहसामय होईल चततके समाजजीवन अकहसात्मक होत जाईल. ्हणून सामाचजक 
जीवनातील अकहसेिा पाया आर्षथक जीवनातील अकहसेवर ्हणजे खादीवर घातला पाचहजे असे 
गाधंीवादािे चनचश्चत मत आहे. 

 
खादीचे धमयकारण 

 
पण खादी हे केवळ अथयकारणि नाही. ते उच्च धमयकारणही आहे. वस्त तः खरा धमय अथयकारणाशी 

एकन पि असतो, आचण खरे अथयकारणही धमाहूनही चभन्न अथवा त्याच्याशी चवरोधी असत नाही. खादी हे 
केवळ व्यक्तीच्या श्रीमंतीिे चवलासािे साधन होऊ शकणार नाही. हे सवोदयािे तत्त्व आहे. समाजात 
समत्वब िी चनमाण होयायाला खादीिा मोठा उपयोग आहे. सामानय जनता अज्ञाानात राचहली, चतच्यात 
आळसासारखे भयंकर दोष असले, चतिे अन्नवस्त्रही चतला चमळयायािी सोय ठरली नाही तर समाजातील 
प्रचतचष्ठत समजल्या जाणाऱ्या वगािी क्स्थती तरी िागंली राहील काय? 

 
उच्चवणीयानंी वा मध्यम-वगीय ब चिमंतानंी आपली ब िी, आपले संघटनकौशल्य सामानय 

जनतेच्या उिारासाठीि वापरले पाचहजे. आज भारतीय समाजात ब चिमंतािी ब िी कायाभावी गंजून भ्रष्ट 
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होत िालली आहे. ती जर सामानय जनतेच्या कल्याणाच्या कामी ज ंपली जाईल तर अचखल समाजात 
नवीन िैतनय खेळू लागेल. अज्ञाानी आचण ज्ञाानी, उद्योगी आचण आळशी, श्रीमतं आचण गरीब असला भयावह 
चवषम देखावा आज चदसत आहे तो नाहीसा होईल. 

 
सवय समाजातील लोक परस्पर पे्रमाने, बधं भावाने एकमेकाचं्या उिारासाठी झटू लागतील तर 

आर्षथक-जीवन हा हा ्हणता स्वयंपूणय होऊ शकेल आचण ब िीिा, शक्तीिा व सते्तिा उपयोग सेवसेाठी 
आहे ही वृत्ती बाणली असता समाजात खऱ्या आध्याक्त्मक वृत्तीिा फैलाव होईल. 

 
खादीचे लवश्वरूप  

 
खादी शतेकऱ्यािंा जोडधंदा आहे. बकेारानंा अन्न देणारी आहे. खेड्यातील चवस्कटलेली घडी प नः 

बसव ू शकणारी आहे. गरीबाच्या चखशात दोन पैसे टाकणारी आहे. अनाथ स्त्री-बालकािंी पोषक आहे. 
सामानय जनतेिी काययशक्ती वाढचवणारी आहे. राष्ट्रीय चनर्षमतीत भर घालणारी आहे. गरीब-श्रीमतं या 
भेदाला दूर करणारी आहे. सेविेा मागय दाखवनू ब िीला श िता आणणारी आहे. अथाला धमािे स्वन प 
देणारी आहे. समाजािे अकहसा-बल वाढचवणारी आहे. ती स्वराज्यािी साधक आहे. याप्रमाणे खादी ही 
सामाचजक जीवनात आर्षथक आचण आक्त्मक ग णानंा प्रसचवणारी असल्याम ळे गाधंी-वादातं चतला कामधेनू 
मानयायात आले आहे, ते चकती यथाथय आहे बरे! 

१९३५-३६ 
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४१ 

वस्त्रस्वाविंबनाची भूणमका 

 
स्वातंत्र्र् आलण स्वाविंबन 

 
मानवी जीवनचवकासासाठी संपूणय स्वातंत्र्यािी साधन ्हणून अत्यतं आवशयकता आहे. यािी 

प्रत्येक व्यक्तीला प्राप्ती व्हावयािी असेल तर मानवी जीवनाच्या अक्स्तत्त्वाच्या अत्यतं प्राथचमक गरजाचं्या 
बाबतीत प्रत्येक व्यक्ती शक्य चततकी स्वावलंबी झाली पाचहजे. अन्नवस्त्र या माणसाच्या मूलभतू गरजा 
आहेत. याचं्या बाबतीत चजतके स्वावलंबन चनमाण करता येयायासारखे असेल चततके चसि करयायािा 
अगदी कसून प्रयत्न झाला पाचहजे. कारण या स्वावलंबनाच्या चसिीचशवाय इतर के्षत्रातंील स्वातंत्र्य 
हस्तगत करणे हे बह धा सामानय माणसानंा अशक्यि आहे. अन्नवस्त्राच्या दृष्टीने स्वावलंबी असलेल्या व्यक्ती 
आपल्यावरील होत असलेल्या अनयायाचवरुि चनभययपणे झगडा िालचवयायाला सहज चसि होऊ शकतात. 
्हणून ही स्वावलंबन-चसिी स्वातंत्र्य-संपादनािी प्रथम साधना आहे. 

 
स्वाविंबन आलण सहकार्य 

 
मानवी जीवनाला स्वावलंबनाप्रमाणेि सहकायािीही अचतशय आवशयकता आहे. सहकायाने 

भौचतक सपंत्ती चनमाण करता येते. एवढेि नव्हे तर सहकायाच्या योगाने मानचसक सद ग णािंाही चवकास 
होत असतो. पण भौचतक दृष्टीने कल्याणकारक असे सहकायय हे स्वावलंबनावरि आधारलेले असले 
पाचहजे. सहकायय करणाऱ्या व्यक्तीमध्ये सहभाव अथवा समभाव असावा लागतो. जेव्हा सहकायय करणाऱ्या 
व्यक्तींत चवषमता असते तेव्हा त्यापंैकी अन कूल पक्षात लोभ व कहसा आचण प्रचतकूल पक्षात भय व दास्य 
यािंा प्राद भाव होतो. आचण अशा चवषमक्स्थतीतले सहकायय हे नामतः चकतीही मध र भासले तरी न पतः ते 
भेसूरि ठरते. सहकायािी श िता राखयायासाठीही स्वावलंबनािी जोपासना करयायािी आवशयकता असते. 
स्वावलंबनाने आत्मचवश्वास उत्पन्न झालेल्या व्यक्तीत जे सहकायय चनमाण होईल तेि स्वातंत्र्याला पोषक 
होईल. 

 
स्वाविंबन आलण समता 

 
सहकायात सहभावािा ्हणजेि समभावािा समावशे होत असल्याम ळे स्वावलंबन हे समतेच्या 

प्रस्थापनेसाठी चकती आवशयक आहे हे सहज समजयायासारखे आहे. समता ्हणजेि स्वातंत्र्य. याप्रमाणे 
स्वावलंबनािे स्वन प असल्याम ळे स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी स्वावलंबनािी उपासना करणे अपचरहायय आहे हे 
उघड चदसून येईल. 

 
आधुलनक कारखानदारी आलण जीवन-स्वातंत्र्र् 

 
उपजीचवकेच्या साधनामंध्ये परावलंबी असलेल्या समाजातं सहकायय, समता आचण स्वातंत्र्य यािें 

अक्स्तत्व चटकू शकत नाही. ही गोष्ट जगाच्या आर्षथक आचण सामाचजक पचरक्स्थतीकडे लक्ष चदले असता 
स्पष्ट करयायासारखी आहे. पाश्चात्य देशातं याचंत्रक उत्पादनािा आश्रय कन न जी नगरसंस्कृती चनमाण 
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झाली आहे चतच्यायोगे त्या समाजातील व्यक्तीिे स्वातंत्र्य संपूणय नष्ट झाले आहे. चवलक्षण चवषमता सवयत्र 
पसरली आहे. आचण सहकायािे जागी स्पधा आचण कहसा यािें साम्रज्य तेथे माजलेले आज चदसत आहे 
पाश्चात्य ससं्कृतीच्या या द रवस्थेला त्यानंी स्वीकारलेली आध चनक कारखानदारीिी पितीि कारण झाली 
आहे. ही गोष्ट आता सवांस कळून ि कली आहे. 

 
भौचतक शास्त्राचं्या संशोधनािा उपयोग कें द्रीकृत कारखानयाकडे कन न पाश्चात्त्यानंी संपत्तीिे 

उत्पादन अपरंपार वाढचवले खरे, पण त्या उत्पादनात मानवी जीवनािा चवकास करयायािे सामर्थयय नसून 
त्याम ळे मानवीजीवनािा चवनाशि सवय प्रकारानंी िालला आहे. ही कारखानदारी–पिती व्यक्तीच्या 
मालकीतून काढून समाजाच्या ताब्यात चदल्याने आर्षथक समता चनमाण होईल अशी समाजवादी 
चविारसरणी आहे, पण रचशयाच्या प्रयोगावन न या चविारसणीतील भ्रामकता, िागंलीि प्रत्ययास येत 
आहे. व्यक्क्तस्वातंत्र्यािी गळिेपी भाडंवलशाही राष्ट्राप्रमाणेि क्य चनस्ट रचशयातही चनरचनराळ्या चमषानंी 
िालूि आहे. या गळिेपीतून सामानय जनतेला बाहेर पडयायािा मागय तेथे कोणाला उपलब्ध झालेला चदसत 
नाही. 

 
कें द्रीकरणाने उत्पादन-सामर्थयय वाढते ही गोष्टी खरी असली तरी त्यासाठी व्यक्क्तस्वातंत्र्यािा बळी 

द्यावा लागतो. पण व्यक्क्तस्वातंत्र्याचशवाय ससं्कृतीला काहीि सौंदयय राहणार नाही ही गोष्ट कधी चवसरता 
कामा नये. व्यक्क्तस्वातंत्र्य चटकवावयािे तर उत्पादनािे कें द्रीकरण करयायािा मोह सोडून चदला पाचहजे. 
उत्पादनािे कें द्रीकरण न करता चजतके उत्पादन वाढवता येईल तेवढ्यावरि संतोष मानयायास 
समाजातील व्यक्तींना चशकचवले पाचहजे. याचशवाय सामानय जनतेिे जीवन-स्वातंत्र्य चसि होणार नाही. 
महात्मा गाधंींच्या खादी-ग्रामोद्योगाच्या िळवळीच्या मागे हा जीवन स्वातंत्र्यािा महत्त्वािा चसिातं आहे.  

 
जीवन आलण संपत्ती 

 
समाजात ज्या वस्तू चनमाण करावयाच्या त्या जीवनाला पोषक असल्या पाचहजेत. त्यासाठी 

व्यक्तीच्या ताब्यात राहील असा उत्पादनािा प्रकार असला पाचहजे. व्यक्तीिे स्वातंत्र्य ज्या प्रमाणात कमी 
होईल त्या प्रमाणात उत्पादनात कृचत्रमता, खोटेपणा, चवनाशकाचरता हे दोष उत्पन्न झाल्याचशवाय राहणार 
नाहीत. उत्पादन हे उपभोगासाठी आहे. व्यक्तीला आपल्या जीवनाला उपयोगी अशा वस्तू जर 
स्वावलंबनाने चनमाण करता आल्या तर त्याम ळे जीवनाच्या गरजा सरळपणे भागचवता येतील. आध चनक 
काळात कारखानदार, व्यापारी, दलाल,पेढीवाले यानंा अवास्तव महत्त्व प्राप्त झाले आहे आचण वस्तूपेक्षा 
नायायानंाि प्राधानय आले आहे. याम ळे सामाचजक व्यवहारात चवलक्षण कहसा पसरत िालली आहे. ही कहसा 
थाबंचवयायासाठी उत्पादनािे छोटे छोटे प्रकार शोधून काढले पाचहजेत. मालक आचण मजूर. चनमाते आचण 
चगऱ्हाईक, कच्चा माल आचण पक्का माल यातंील अंतर शक्य चततके नाहीसे केल्याखेरीज अथयके्षत्रातील 
पारतंत्र्य आचण चपळवणूक नाहीशी होणार नाही.  

 
ग्रामप्रधान राष्ट्र आलण उद्योगप्रधान ग्राम 

 
पाश्चात्त्याचं्या नगरसंस्कृतीने जनतेला सवय प्रकारिी ग लामचगरी आली असून व्यक्तीिे महत्त्व 

नाहीसे झाले आहे. कहद स्थानसासख्या खंडत ल्य आचण ग्रामप्रधान राष्ट्राने पाश्चात्त्यािंा आदशय सोडून चदला 
पाचहजे. आपले राष्ट्र ग्रामप्रधानि राचहले पाचहजे. ्हणजे आपल्या समाजातील व्यक्तींना स्वातंत्र्यािा 
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आस्वाद घेणे शक्य होईल. पण आपली ग्रामे मात्र उद्योगप्रधान बनचवली पाचहजेत. आध चनक शास्त्रीय 
ज्ञाानािा उपयोग कन न आपल्या ग्रामीण उद्योगािें संशोधन व संस्करण करता येयायासारखे आहे. 
ग्रामजीवनाला लागणाऱ्या चवचवध वस्तंूिे उत्पादन ग्रामातून चवचवध व्यक्तींच्या घरी होऊ लागले तर ग्रामीण 
जीवन समृि होऊ शकेल. 

 
अलहसा आलण ग्रामोद्योग  

  
सध्या जगभर जी कहसा िालली आहे त्याला आध चनक य रोपने चनमाण केलेली उत्पादनािी 

पितीि कारणीभतू झाली आहे. औद्योचगक शहरे आचण त्यानंी उध्वस्त केलेली ग्रामे भाडंवलवाले 
कारखानदार, आचण चनधयन परावलंबी मजूर, मागासलेले देश आचण आक्रमणशील साम्राज्यवादी राष्ट्र े
इत्यादींच्या परस्पर चवरोधातून अनेक प्रकारिी कहसा चनमाण होत आहे. या कहसेिे कोणत्या प्रकारे चनमूयलन 
होईल याकडे चविारवंतािें लक्ष लागले आहे. समाजातील उत्पादनपिती व्यक्क्तप्रधान आचण राष्ट्र 
ग्रामप्रधान बनचवल्याचशवाय ही सामाचजक कहसा थाबंणे शक्य नाही असा महात्मा गाधंींिा संदेश आहे. 

 
कहद स्थानातील बह संख्य जनला खेड्यातूनि राहात आहे. त्या खेड्यात अन्न चनमाण करयायािे 

काम कसेबसे िालले आहे. पण जीवनाला लागणाऱ्या इतर वस्तूही जर तेथेि चनमाण करता आल्या तर या 
ग्रामानंा कहसेच्या जंजाळात पडयायािे कारण रहाणार नाही. एकेकाळी ही ग्रामे उद्योगाने भरलेली होती. हे 
उद्योग नवीन राजवटीत मारले गेले. त्याम ळे हजारो-लाखो लोक बेकार झाले आहेत. यानंा प नहा त्यांच्या 
खेड्याति उद्योग देता आले तर प नहा खेडी भरभराटतील. उद्योगधंद्यािे प्रािीन ज्ञाान ल प्त होत िालले 
आहे. त्यािा जीणोिार कन न शास्त्रीय ज्ञाानाच्या साह्ाने त्याला नवीन उजाळा देता येईल आचण 
खेड्यापाड्यातून चनसगयतः चनमाण होणारी व उद्योगाभावी वाया जाणारी चकतीतरी सपंत्ती जीवनािे कारणी 
लाचवता येईल. या उद्योगानंा लागणारा कच्चा माल, त्यावर श्रम करयायास लागणारी मन ष्ट्यशक्ती, आचण 
तयार मालाला लागणारे चगऱ्हाईक या सवय गोष्टी खेड्याति चमळयायासारख्या आहेत. त्यासाठी दूरवर 
जायायािे कारण नाही. याम ळे हे उद्योग आर्षथकदृष्ट््ा सहजि यशस्वी करता येतील. 

 
जीवनाच्या मूलभतू गरजा भागचवयायािे कामी स्वावलंबी असलेल्या या ग्रामप्रधान जनतेला आपले 

स्वातंत्र्य चटकचवयायासाठी कोणत्याही कहसात्मक साधनािंा अवलंब करावा लागणार नाही. कारण अशा 
स्वावलंबी खेड्यािंा नाश करणे ककवा त्यानंा ग लामचगरी स्वीकारयायास लावणे ही गोष्ट सवयस्वी अशक्य 
होईल. या ग्रामीण जनतेला आपले आर्षथक स्वावलंबन चटकचवयायािी चशकवणूक चमळाली आचण सामाचजक 
जीवनातील सहकायािी शक्ती समजली ्हणजे चतला आपले जीवनस्वातंत्र्य सत्याग्रहाच्या अकहसात्मक 
मागाने सहज चटकचवता येईल. 

 
खादीचे ग्रामोद्योगातीि स्र्ान 

 
अन्नाच्या बरोबरीने वस्त्रािी गरज मन ष्ट्यमात्राला असल्याम ळे खादीिा उद्योग हा राष्ट्रीय जीवनाच्या 

दृष्टीने अत्यतं महत्त्वािा आहे. कहद स्थानात बह तेक चठकाणी कापूस चपकतो आचण प्रत्येक शतेकऱ्याच्या 
घरात जर रहाट चफरत राहील तर त्याला आपल्या चरका्या वळेात क ट ंबाला लागणारा सवय कपडा चनमाण 
कचरता येईल. शतेकऱ्याला जोडधंद्यािी गरज आहे, याचवषयी कोणािाि मतभेद नाही. आचण सूत 
कातयायासारखा सोपा, चबन-भाडंवलािा आचण सावयचत्रक होऊ शकणारा द सरा धंदा नाही. याम ळे 
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खादीच्या उद्योगाला ग्रामोद्योगाचं्या ग्रहमालेत मध्यवती सूयािे स्थान आहे असे महात्माजी ्हणत असतात. 
वस्त्र हे सतत लागणारे, नेहमी फाटणारे आचण सवय मन ष्ट्यमात्रासं आवशयक असल्याम ळे याच्या अचधक 
चनर्षमतीिी भीती नाही. आचण बाजारपेठेिी किता करयायािे कारण नाही. एका खादीभोवती स तार, लोहार, 
चवणकर, रंगारी इत्यादी अनेक काराचगरािंी माचलका जमत असल्याम ळे खादीच्या प्राणप्रचतष्ठेबरोबर अनेक 
उद्योगानंा जीवन पोियायासारखे आहे.  

 
खादीचा वाढता प्रचार 

 
महात्मा गाधंींनी खादीला जी प्रचतष्ठा आणून चदली आहे चतच्याम ळे खादीिा प्रिार वाढत आहे. 

खेड्यापाड्यातून सूत कातयायािा उद्योग चवशषे लाभदायक आहे ही गोष्ट जनतेच्या अन भवास येऊ लागली 
आहे. खादीच्या सरंजामात आचण तंत्रशास्त्रात गेल्या वीस वषांत चवलक्षण प्रगती झाली असून ग्रामसेवकाला 
खादीच्या द्वारा कोठल्याही खेड्यात बैठक मान न राहता येईल असे चनचश्चत स्वन प खादीच्या उद्योगाला 
प्राप्त झाले आहे. 

 
वस्त्र-स्वाविंबन 

 
खादीच्या उद्योगािे अगदी श ि आचण पचरणत स्वन प ्हणजे वस्त्र-स्वावलंबन होय. तकली आचण 

िरखा सध्याि इतके शोध झाले आहेत की, कहद स्थानात कोणाही माणसाला आपली वस्त्रािी गरज 
स्वावलंबनाने भागचवता येणे सहज शक्य आहे. रोज एक तास क ट ंबातील प्रत्येक व्यक्तीने िरख्यावर ककवा 
तकलीवर सूत कातयायािा संकल्प केला तर क ट ंबािे वस्त्र-स्वावलंबन होते. वैयक्क्तक उत्पादनािी ही 
आदशय पचरसीमा झाली. 

 
वस्त्र-स्वावलंबनािा काययक्रम शहरातूनही बऱ्याि प्रमाणात होयायासारखा आहे. शहरातील मध्यम 

वगातील स्त्रीवगाला प ष्ट्कळ फ रसत असेत आचण त्यानंी वस्त्र-स्वावलंबन करयायािे ठरचवले तर त्याचं्या 
आर्षथक जीवनात महत्त्वािी स धारणा झाल्याचशवाय राहणार नाही. 

 
उत्पादनािी दृष्टी सोडली तर कलेच्या दृष्टीनेही वस्त्र स्वावलंबनािे महत्त्व काही कमी नाही. लहान 

म लाम लींना स ंदर सूत कातयायािी कला चशकचवली तर चतिा जीवनावर चकती िागंला पचरणाम होईल बरे? 
 

सूत्रर्ज्ञाचे स्वारस्र् 
 
ज्यानंा आर्षथक दृष्टीने सूत कातयायािी गरज नाही अशा वगानेही सूत्रयज्ञाािी दीक्षा घेयायािी 

आवशयकता आहे. जीवन हे पचरश्रमावरि पचरत ष्ट होत असते. शारीचरक पचरश्रम टाळयायाच्या मोहातूनि 
जगात चवचवध प्रकारिी चवषमता आचण चपळवणूक चनघालेली आहे. मानवमात्रािी प्रचतष्ठा पचरश्रमाने चसि 
व्हावयािी आहे. त्या पचरश्रमािे प्रतीक ्हणून सूत्रयज्ञाािी कल्पना महात्मा गाधंींनी राष्ट्राला चदली आहे. 
यज्ञाकमय हे चवचवध फल देणारे आहे. यज्ञाकमाने कत्याच्या जीवनािे धारण होते. यज्ञाकमाम ळे लोकसंग्रह 
साधतो आचण यज्ञाकमािे योगाने कत्याच्या चित्तािी श िी होते. सूत्रयज्ञाातही या चत्रचवध फलािंी प्राप्ती होत 
असते. सूत कातणाऱ्याच्या देहािे आच्छादन होत असल्याने जीवनधारणेिे फळ चमळते हे उघड आहे. 
आपले वस्त्र आपल्या पचरश्रमाने चनमाण करीत असल्याम ळे सूत कातणारा कोणाच्या श्रमािा अपहार करीत 
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नाही. त्याम ळे तो समाजात कोणत्याही प्रकारच्या चवग्रह चनमाण करीत नाही. उलट लोकसंग्रह होईल 
अशीि प्रवृत्ती चनमाण कचरतो. आचण सूत कातयायाच्या कमाबरोबरि चित्तात दचरद्रनारायणाशी एकन प 
होयायािी साधना िालवावयािी असल्याम ळे कातणाऱ्याच्या चित्तािी श िी होत जाते. अशा रीतीने धारण, 
संग्रह आचण श िी या तीनही फलािंा लाभ कन न देणारा सूत्रयज्ञा सासं्कृचतक दृष्टीने सवांनी 
अंगीकारयायासारखा आहे. 

 
कमािी योग्यता त्यात ज्ञाान, सौंदयय आचण श चिता चकती प्रगट झाली यावर असते. सूत 

कातणाऱ्यानेही या गोष्टीकडे अगत्यपूवयक ध्यान चदले पाचहजे. कमातील सवय प्रचक्रयाकंडे ब चिपूवयक अवधान 
चदल्याने त्या कमाला ज्ञाानपूवयकता लाभते. ज्ञाानपूवयक केलेल्या कमात सौंदयािी प्रतीती येऊ लागते. जेथे 
ज्ञाान व सौंदयय ही प्रकटली तेथे श चिताही आलीि असे समजयायास प्रत्यवाय नाही. 

 
ग्रामसेवकानंा लवनंती 

 
महाराष्ट्रात सध्या खादीिा प्रिार सारखा वाढत आहे. अशावळेी ग्रामसेवकानंा माझी पे्रमािी चवनंती 

आहे की, त्यानंी खादीशास्त्रात प्रवीणता संपादावी, ्हणजे त्यांना खादीच्या बरोबरि अकहसात्मक जीवनािा 
प्रिार करयायािी शक्ती येईल. 

१९३६ 
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४२ 
 

शान्तोऽयमात्मा: शान्तीची उपासना  
[गारगोटी येथील मौनीचवद्यापीठािे ध्येयावाक्य] 

 
शानतोऽयमात्मा। 

बाष्ट्कचलना ि बाह्वः पृष्टः सन् 
 अविनेन एव ब्रह्म प्रोवाि, इचत श्रयते –  

"स ह उवाि, ‘अधीचह भो’ इचत । 
 स तूष्ट्णीम् बभवू । 
 तं ह चद्वतीये वा तृतीये वा विने उवाि, 

 ‘ब्रमूः खल , त्व ंत  न चवजानाचस । 
 उपशानतः अयम् आत्मा’ इचत । " 

हा आत्मा शातं आहे. 
बाष्ट्कली राजाने बाह्व महषीना ‘ब्रह्मािे स्वन प सागंा,’ असा प्रशन केला असता त्यानंी मौनानेंि 

ब्रह्मािें वणयन केलें , असें प ढील श्र तींत साचंगतलें  आहें: –  
‘तो (बाष्ट्कचल) ्हणाला, ‘महाराज, (ब्रह्म) सागंा.’ 
ते (बाह्व) स्तब्ध राचहले. त्यानंा द सऱ्यादंा व चतसऱ्यादंा प्रशन चविारल्यावर ते राजाला ्हणाले, 
‘आ्ही त ला ब्रह्म साचंगतलें . पण त ला तें समजत नाहीं.’ 
हा आत्मा स्तब्ध ्हणजे चनग यण आहे.  
 
हे वैचदक विन ज्या प्रसंगाने उच्चाचरले गेले आहे, त्या प्रसंगािा चनदेश करणारा उतारा शवेटी 

चदलेला आहे. हा उतारा कोणत्या मूळ गं्रथातला आहे, यािा अद्याचप उलगडा झालेला नाही. श्रीमत् 
शकंरािायांनी आपल्या ब्रह्मसूत्रावरील भाष्ट्यातं प्रस्त त उतारा चदलेला आढळतो. ‘इचत श्रूयते’ या शब्दानंी 
शकंरािायांनी यािा उिखे केलेला असल्याम ळे हा कोठल्या तरी वदेातला असला पाचहजे, असे चदसते. 
ब्रह्मसूत्राच्या चतसऱ्या अध्यायाच्या द सऱ्या पादातील १७ व्या सूत्रावरील भाष्ट्यात हा उतारा आलेला आहे. 
ब्रह्मािे स्वन प चनग यण असल्याम ळे त्यािे शब्दात वणयन कचरता येत नाही, अशा अथािी अनेक विने 
उपचनषदात आढळतात. बहृदारयायक उपचनषदामध्ये ‘नेचत नेचत’ (न + इचत) या प्रचसि शब्दात ब्रह्मािे 
स्वन प अवणयनीय आहे, असे साचंगतले आहे. ‘यतो वािो चनवतयनते अप्राप्य मनसा सह।’ तैचत्तरीय 
उपचनषदातील प्रचसि विनात ‘मनासह सवय इंचद्रये जेथून परत चफरतात, ्हणजे मन, ब िी इत्याचदकानंा 
जे जाणता येत नाही,’ असे ब्रह्मािे स्वन प आहे, असे साचंगतले आहे. भगवद गीतेच्या १३ व्या अध्यायात ब्रह्म 
हे परस्परचवरोधी ग णानंी य क्त असल्यािे वणयन आढळते. त्यािा अथयही ब्रह्मािे स्वन प ग णातीत, शब्दातीत 
आहे, असाि होतो. ज्ञाानेश्वरादी मराठी सतंानंी ईश्वरािे स्वन प वर्षणतानाही अशीि भाषा वापरलेली आहे. 
ईश्वरािे स्वन प वणयन करताना वदे मौनावले, असे सतंवामयमयात वारंवार वािावयास चमळते. मौन हेि 
ब्रह्मािे उत्तम व्याख्यान होय, हे सागंयायासाठीि बाष्ट्कचल आचण बाह्व यािंा प ढील संवाद शकंरािायांनी 
उपयोचगला आहे. 
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बाष्ट्कचल हे राजािे नाव असावे. बाह्व ककवा बाध्व हे ऋषीिे नाव आहे. बाष्ट्कलीने ‘मला ब्रह्मतत्त्व 
चवशद कन न सागंा अशी बाह्व ऋषींिी प्राथयना केल्यावर बाह्व काही न बोलता शातं राचहले.पण बाह्वाचं्या या 
कृतीिा बाष्ट्कलीला काहीि बोध झाला नाही; ्हणूल त्याने तोि प्रशन दोन वळेा उच्चाचरला. तेव्हा बाह्व 
महर्षष हसून ्हणाले, अरे मी तर त झ्या प्रशनािे उत्तर देऊनि राचहलो आहे; पण त झ्या ते अजून लक्षात 
आलेले चदसत नाही. ब्रह्मािे अथवा आत््यािे ज्ञाान शब्दात वर्षणता येत नाही. ब्रह्मन प अथवा आत्मन प 
अचनवाच्य आहे, हे स िवयायासाठीि मी मौन धारण केले होते. हा आत्मा शातंस्वन पी आहे. मनाच्या सवय 
वृत्ती शातं झाल्या ्हणजेि आत्मतत्त्वािे स्वन प समजते.’ 

 
आत्मज्ञान म्हणजेच ब्रह्मज्ञान 

 
या संवादात ब्रह्म आचण आत्मा असे दोन शब्द वापरलेले असले, तरी त्यािंा अथय एकि मानलेला 

आहे. नामन पात्मक दृशय सषृ्टीच्या ब डाशी असणारे अखंड शाश्वत तत्त्व ्हणजे ब्रह्म होय. मानव हा अचखल 
दृशय चवश्वािा द्रष्टा ्हणजे पाहणारा, जाणणारा, अन भव घेणारा. देह, इंचद्रयशक्ती, मन आचण ब िी या 
सवांिा जो आधार, तोि आत्मा होय. चवश्वजीवनािे जे मूलतत्त्व तेि व्यक्क्तजीवनािेही मलूतत्त्व असले 
पाचहजे; या दृष्टीने ब्रह्म आचण आत्मा ही तत्त्वतः एकि आहेत. ज्ञाानाच्या अथवा अन भतूीच्या दृष्टीनेही 
व्यक्तीजीवनाच्या कें द्राति चवश्वजीवनािे ज्ञाान व अन भतूी लाभत असते. आत्मज्ञाान हेि ब्रह्मज्ञाानािे साधन 
आहे. इतकेि नव्हे, तर आत्मज्ञाान ्हणजेि अखेर ब्रह्मज्ञाान होय. याि अथाने ब्रह्मज्ञाान ्हणजे 
आत्मज्ञाान अशी पचरभाषा अदै्वत वदेानत तत्त्वज्ञाानाच्या सवय गं्रथात वापरलेली आहे. 

 
अदै्वत ही प्रािीन महषींिी आपणाला चमळालेली सवयश्रषे्ठ देणगी आहे. अदै्वत ्हणजे जीवनािे 

अदै्वत. आपल्याभोवती पसरलेले चवशाल चवश्वजीवन हे आपल्या जीवनाशी सवय बाजंूनी जोडलेले आहे; 
आपला आचण त्यािा चवरोधािा वा वैरािा संबधं नाही; आपण चवश्वाएवढे चवशाल आहोत; आचण चवश्व 
आपल्याति भन न राचहलेले आहे. ही अन भतूी ्हणजेि अदै्वतािी अन भतूी होय. या अन भतूीिा गजर प्रथम 
उपचनषदात झालेला आढळतो. ‘सत्यम् , ज्ञाानम् , अननतम् ब्रह्म’ या विनात चवश्वािे मलून प सत्यमय, 
ज्ञाानमय असल्यािे वर्षणले आहे. त्याला अतं नाही असेही साचंगतले आहे. माडूंक्य उपचनषदातं 
आत्मस्वन पािे वणयन करताना ‘शातंम् , चशवम् , अदै्वतम्’ असे शब्द वारलेले आहेत. त्यात व्यक्क्तजीवनािे 
मूलतत्त्व शाचंतप्रधान, चशव ्हणजे कल्याणस्वन पी आचण सवयप्रकारच्या दै्वतभावनेपासून म क्त असल्यािा 
घोष केलेला आहे. ज्ञाान, चशवत्व आचण शातंी ही जीवनािी परम मूल्ये आहेत, हेि जीवनािे एकमेव सत्य 
होय. या जीवन सत्याला कोठेही खंड नाही, अंत नाही. ते अदै्वत व अननत आहे. 

 
जगभर मागंलर्ाची उपासना 

 
प्लेटोने सत्यम्, चशवम् , स ंदरम् अशी जीवनािी तीन प्रम ख मूल्ये माचनली आहेत; आचण त्यातंही 

त्याने ‘चशवम्’ला सवोच्च स्थान चदलेले आहे. आजिी पाश्चात्त्य ससं्कृती देखील ‘सामाचजक कल्याण’ हेि 
श्रेष्ठ मूल्य मानते. याम ळे पाश्चात्त्य चविारातं सामाचजक मंगलािी उपासना करयायािी उत्कट पे्ररणा 
आढळते. भारतीय संस्कृतीत शातंीला जीवनमूल्यातं अग्रस्थान चदलेले आहे. भारतीयांिा महामंत्र ‘ॐ 
शाक्नतः शाक्नतः शाक्नतः ।’ असा असतो. भारतीयाचं्या व पाश्चात्त्याचं्या जीवनमूल्यातं तत्त्वतः चवरोध आहे, असे 
चदसत नाही. सामाचजक कल्याण साधयायासाठी शाचंततत्त्वािी उपासना करयायािी आवशयकता आहे, हे 
पाश्चात्त्य चविारकानंा आता स्पष्ट झाले आहे; आचण व्यक्क्तजीवनात शातंीिी प्रस्थापना होयायासाठीदेखील 
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समाजकल्याणािी चनर्षमती झाली पाचहजे, हे भारतीय महाप रुषानंा आध चनक काळात अचधकाचधक मानय 
होत िालले आहे. याम ळे सवयत्र ज्ञाान, मागंल्य आचण शातंी यािंी अचवरोधाने उपासना व्हावी, असे प्रयत्न 
आता जगभर स न  झाले आहेत. 

 
भारतात उपचनषदािंी जीवनमूल्ये सतत जागृत ठेवयायािा प्रयत्न झालेला आढळतो भगवान 

ब िानंी जीवन-मागंल्यािा प रस्कार चवशषे उत्कटतेने केला. भारतातील मध्यय गीन संतानंी जीवनपे्रमािा 
संदेश घरोघर पोिचवला. गाधंीजींनी आपल्या सवय सामाचजक िळवळी सत्याच्या आचण अकहसेच्या पायावर 
उभारल्या होत्या. याम ळे राजकीय स्वातंत्र्याच्या प्राप्तीनंतर भारताने मंगलकारक नवसमाज-चनर्षमतीसाठी 
शाचंततत्त्वािा स्वीकार केलेला आहे. 

 
लशक्षणाचे कार्य 

 
आध्याक्त्मक शातंी जीवनात प्रस्थाचपत होयायासाठी भौचतक दाचरद्र्य, आर्षथक चवषमता आचण 

सामाचजक उच्चनीि-भाव यािंा संपूणय चनरास झाला पाचहजे. त्यासाठी चवचवध शास्त्रीय ज्ञाानािंी उपासना व 
भौचतक स खसाधनािंी चनर्षमती करणाऱ्या बह चवध योजना ह्ा समाजाने स्वीकाचरल्या पाचहजेत. समाजातील 
स्त्री-प रुषानंा बालपणापासून असे संस्कार चदले पाचहजेत. हेि चशक्षणािे कायय असते. 

 
व्यक्तीच्या वा समाजाच्या जीवनात चवचवध प्रकारिे संघषय चनमाण होत असतात. या सघंषािे सपूंणय 

चनराकरण करयायािा प्रयत्न म ख्यतः चशक्षणाने करावयािा असतो. मानवािा बाह् भौचतक चवश्वाशी िालत 
आलेला संघषय चवज्ञाानाने आता बह तेक संपचवलेला आहे. चवज्ञाानाच्या बलाने पूवीिा द बयल मानव आता 
चनसगावर चवजय चमळचवयायाइतका प्रबल झालेला आहे. चशक्षणाने प्रत्येक मानवाच्या हाती हे नवचवज्ञाान 
देऊन त्याला आपल्या सामर्थयािी जाणीव कन न चदली पाचहजे. चवज्ञाानाच्या शक्तीम ळे चनसगािी रौद्रता, 
भयानकता नाहीशी झाल्याम ळे मानवास चनसगाशी आनंदािे, खेळीमेळीिे संबधं प्रस्थाचपत करयायािी उत्तम 
संधी चमळालेली आहे. चशक्षणाने या सधंीिा िागंला उपयोग कन न घेतला पाचहजे. 

 
सहकालरता भाव 

 
व्यक्तीिा द सरा संघषय समाजाशी येत असतो. आर्षथक चवषमता व सामाचजक उच्चनीिभाव यामं ळे 

हा संघषय अत्यतं द ःख देणारा व चकत्येकदा चनघृयणतेिे न प धारण करणारा बनतो. भौचतक स खसाधनािंी 
चनर्षमती जोपयंत मयाचदत होती, तोपयंत हा संघषय नाहीसा होयायािी शक्यताि नव्हती. पण आता चवज्ञाानाने 
ही मयादा दूर केली असल्याम ळे चवप ल प्रमाणात स खसाधनािंी चनर्षमती करता येयायासारखी आहे. मात्र 
चशक्षणाने प्रत्येक व्यक्तीला चनर्षमतीिी आवड लावली पाचहजे. त्याबरोबरि परस्पराचंवषयी पे्रमभाव वाढला 
पाचहजे. यासाठी स्पधा व प्रचतष्ठा याचं्यापेक्षा सहकाचरता व समभाव या मानचसक वृत्तींना श्रेष्ठ मानयायािी 
चशकवण बालपणापासून समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला चमळाली पाचहजे. हेही काम चशक्षणािेि आहे. 

 
अनासक्त वृत्तीने उपभोग  

 
प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनात आणखी एक संघषय सतत िाललेला आढळतो. तो ्हणजे त्याच्या 

अनतःकरणातील चवरोधी वृत्तींिा संघषय होय. माणसािी इंचद्रये त्याला केवळ भौचतक स खाकडे खेिून नेत 
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असतात. त्यािी श ि ब िी त्याला बौचिक आनंदाकडे बोलावीत असते. त्यातूनि पे्रय आचण श्रेय यािंा 
झगडा चनमाण होतो. पे्रयाच्या भीतीने हृदयाला श ष्ट्क बनचवणारे वैराग्यािे आचण संनयासािे कठोर तत्त्वज्ञाान 
जनम घेते; अथवा इंचद्रय-स खाला परममूल्य मानून भौचतक चवलासात मग्न होयायािी प्रवृत्ती बळावते. 
दोहोंतही मानवािा चवनाशि आहे. उपचनषदातंील ऋषींनी या दोनही मागांिा चनषेध केलेला आहे. 
भगवद गीतेनेही हाि मध्यम मागय उपदेचशलेला आहे. अनासक्त ब िीने भौचतक जीवनातील आनंद ग्रहण 
करता येतो, असा उपचनषदे व गीता यािंा संदेश आहे. ‘शानतोऽयमात्मा ’ असे ्हणणाऱ्या ऋषींिा आदेश 
‘भौचतक जीवनािा सवयस्वी त्याग करा,’ असा नाही; तर ‘भौचतक जीवनाति आध्याक्त्मक शातंीिा अन भव 
घ्या,’ हा त्यािंा मानवमात्राला कळकळीिा उपदेश आहे. हा उपदेश आजच्या चशक्षणाने प्रत्येक बालकाला 
उपलब्ध कन न चदला पाचहजे.  

१९६० 
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४३ 

जीवन–णवद्येची दीक्षा 

 
प्रािीन काळी वैचदक ऋषी आपल्या चशष्ट्यानंा आपल्या आश्रमातं चवचवध ज्ञाान देत असत. 

वदेचवदे्यबरोबरि जीवनाच्या इतर चवद्यािंा व कलािंाही अभ्यास ते कन न घेत असत. चवद्यार्थयांिे अध्ययन 
पूणय झाले ्हणजे मग त्यानंा घरी पाठचवताना जो उपदेश ते करीत असत, ते कृष्ट्णयज वेदाच्या तैचत्तरीय 
उपचनषदातं संग्रचहत करयायात आलेला आहे. हिी भारतीय चवद्यापीठातूंन पदवीदान समारंभाच्या वळेेला 
या उपदेशािा उच्चार प ष्ट्कळ चठकाणी केला जातो. प्रत्येक चवद्यार्थयांने हा उपदेश ध्यानात धरयायासारखा 
असल्याम ळे तो प ढे देयायात येत आहे. 

 
‘वैदम् अनूच्य [चशकवनू] आिाययः अनतेवाचसनम् [चशष्ट्याला] अन शाक्स्त। 
सत्यं वद। धमे िर। 
स्वाध्यायात् मा प्रमदः । 
आिायाय चप्रयं धनम् आहृत्य [आणून देऊन] प्रजातनत ं मा व्यवच्छेत्सीः [चवच्छेद कनं  नको (मा व्यवच्छेत्सीः)]। 
सत्यात् न प्रमचदतव्यम् । धमात् न प्रमचदतव्यम् । क शलात् न प्रमचदतव्यम् । भतू्यै [ऐश्वयासाठीं] 
न प्रमचदतव्यम् । स्वाध्यायप्रविनाभ्या ंन प्रमचदतव्यम् । देवचपतृकायाभ्या ंन प्रमचदतव्यम् । 
मातृदेवो भव। चपतृदेवो भव। आिाययदेवो भव। अचतचथदेवो भव। 
याचन अनवद्याचन [अकनद्य] कमाचण। ताचन सेचवतव्याचन। नो इतराचण। 
याचन अस्माकं स िाचरताचन। ताचन त्वया उपस्याचन। नो इतराचण। 
ये के ि अस्मत् श्रेयासंो ब्राह्मणाः । तेषा ंत्वया आसनेन प्रश्वचसतव्यम् । 
श्रिया देयम् । अश्रिया अदेयम् । चश्रया देयम् । क्ऱ्हया देयम् । चभया देयम् । 
संचवदा [संचवद = चमत्राचदकािें कायय] देयम् । 
अथ यचद ते कमयचवचिचकत्सा [चवचिचकत्सा =सशंय] वा वृत्तचवचिचकत्सा वा स्यात् । 
ये तत्र ब्राह्मणाः संमर्षशनः [चविार करयायास समथय]। य क्ताः आय क्ताः [आय क्त = स्वतंत्र]। 

अलूक्षाः [अन क्ष; ज्यािंी ब चि कू्रर नाहीं] धमयकामाः स्य ः। 
यथा ते तत्र वतेरन् । तथा तत्र वतेथाः । 
एष आदेशः । एष उपदेशः । एषा वदेोपचनषत् [वेदरहस्य.]। 
वदेािें अध्यापन सपंचवल्यानंतर आिायय चशष्ट्याला उपदेश कचरतात: — 
सत्य भाषण कर. धमािे आिरण कर. 
अध्ययनाच्या बाबतींत अनवधान कनं  नको. 
आिायांना इष्ट धन आणून देऊन त्यांच्या अन जे्ञानें गृहस्थाश्रमािा स्वीकार कर; 
आचण वशं चवक्च्छन्न होऊ देऊ नको.’ 

 
सत्यापासून च्य त होऊ नये. धमापासून च्य त होऊ नये; क शल कमापासून च्य त होऊ नये. 

ऐश्वयासाठीं जें मंगलकायय करावयािें त्या बाबतींत ि कंू नये. अध्ययन व अध्यापन याचं्या बाबतीत अनवधान 
कनं  नये. देवकायय व चपतृकायय हीं न ि कता ंकरावीं. 

 
मातेला देव मानणारा हो. चपता, आिायय आचण अचतचथ या सवांिी देवतापं्रमाणें उपासना कर  
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जी अकनचदत कमे असचतल ती तंू सेवावी. सदोष कन  नयेत. 
 
आ्हा आिायांिी जी श भ कमे असतील तीि तू आिरावी. चवपरीत कमे कन  नयेत. 
 
आ्हाहूंन अचधक वदं्य असे आिायय असतील त्यानंा आसन वगैरे देऊन त्यािंा सनमान करावा. 
 
दान द्यावयािे ते श्रिेने द्याव;े अश्रिेने देऊ नये; ऐश्वयाला शोभेल असे द्याव;े लजे्जने द्याव;े भीतीने 

द्याव;े चमत्राचदकािें कायय पाहून त्या चनचमत्ताने द्याव.े 
 
धमयकमाचवषयी अथवा सामाचजक कतयव्याचंवषयी सशंय आला तर त्या देशात ककवा त्या काळीं 

चववकेी, अचधकारी, स्वतंत्र, चनमयल हृदयािे आचण धमयशील आिायय त्या त्या बाबतीत जसे वागत असतील 
तसाि तूचह वाग. 

 
ही आज्ञाा आहे. हाि उपदेश आहे. 
 
सवय वदेािें रहस्य हेि. 
  

लशक्षणाचे साध्र् 
 
उपचनषदातं आत्मचवदे्यला सवय चवद्यामंध्ये केनद्रस्थानी बसचवलेले आहे. माणसाने आपल्या आत््यािे 

यथाथय स्वन प जाणल्याचशवाय त्यािे जीवन सफल होऊ शकत नाही, असा उपचनषदातील ऋषींिा दृढ 
अचभप्राय आहे. माणसािा या जीवनातील परम प रुषाथय, आत््यािे ज्ञाान कन न घेणे हाि आहे, असेही त्यािे 
मत आहे. आत्मज्ञाानाम ळे माणसािा बाह् जगाशी आचण समाजातील सवय घटकाशंी पे्रमािा व तादात््यािा 
संबंध चनमाण होतो याम ळे माणसाच्या व्यक्तीजीवनात आचण समाजजीवनात समाधान आचण शातंी चनमाण 
होते. आत्मज्ञाानाच्या योगाने माणसािे शरीर, ब िी आचण हृदय यामंध्ये स संवाद चनमाण होतो; सवय प्रकारिे 
संघषय शातं होतात. प्रत्येक माणसाला संमिृ व समाधानी जीवन प्राप्त कन न देणे हे चशक्षणािे साध्य असले 
पाचहजे. त्यासाठी जीवनाच्या सवय प्रवृत्तींशी चशक्षणािा संबंध जोडयायािी गरज असते. प ढील उपदेशात 
अशा प्रकारिी जीवनदृष्टी चशक्षणोत्तर जीवनात चवद्यार्थयांनी प्रयत्नपूवयक साभंाळावी असे स िचवले आहे. 

 
जीलवत साफलर्ाचा आधार : सत्र् 

 
जीवन सफल होयायाला सत्यािी परम आवशयकता असते. भारतीय संस्कृतीत सत्याला सवयश्रषे्ठ 

स्थान देयायात आलेले आहे. सत्य या शब्दािा अत्यतं व्यापक अथय उपचनषदानंी चशकचवला आहे. सत्यामध्ये 
सवय शास्त्रीय ज्ञाान, नैचतक मलू्ये आचण व्यवहारातील प्रामाचणकपणा यािंा समावशे होतो. सत्य हेि ईश्वरािे 
स्वन प होय, असे भारतीय ऋषींनी व सतंानंी उद घोचषत केले आहे. प ढील उपदेशातही सत्याला प्रथम 
स्थान देऊन तीि भावना व्यक्त करयायात आलेली आहे. पण सत्य ही केवळ बौचिक ज्ञाान-प्रचक्रया नव्हे, ते 
सवय इंचद्रयावंाटे आचण सवय व्यवहारामध्ये प्रकट झाले पाचहजे.  
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धमय म्हणजे सत्र्ाचा आलवष्ट्कार  
 
सत्यािा सवांगीण सामाचजक आचवष्ट्कार ्हणजेि धमय होय. धमािे प्राणतत्त्व नयाय हे आहे. 

जीवनाच्या सवय अंगामंध्ये नयायािी प्रस्थापना करणे हेि धमािे काम आहे. ्हणून ‘सत्यं वद । धमं िर ।’-या 
दोन वाक्यात आिायांनी आपल्या सवय उपदेशािे सार आचणलेले आहे. सवय गं्रथ हेि सागंत असतात. या 
चविारािें सतत स्मरण राखणे, हा स्वाध्याय होय. स्वाध्यायािी हेळसाडं होता कामा नये. चवद्या-
संपादनाच्या कालात चवद्यार्थयांच्या पोषणािी जबाबदारी आिायांवरि असे, ्हणून चवद्या पूणय झाल्यावर 
आिायांना यथाशक्ती ग रुदचक्षणा देयायािी पित होती. 

 
व्र्क्तीची कृतार्यता 

 
ब्रह्मियाश्रम ही जीवनािी पूवयतयारी कन न देणारी महत्त्वािी अवस्था होय. जीवनािे शास्त्र आचण 

जीवनािी कला या दोनही गोष्टी जी चशकचवते ती जीवनचवद्या होय. या चवदे्यमध्ये पारंगत झाल्यानंतर 
गृहस्थाश्रमािा स्वीकार करावयािा असतो. आत्मचवद्या अथवा ब्रह्मचवद्या ही थकल्या भागलेल्या लोकासंाठी 
्हातारपणािी करमणूक ्हाणून साचंगतलेली नाही. जीवनाच्या प्रारंभीि ही हस्तगत करावयािी असते 
आचण चहिा उपयोग आमरण झाला पाचहजे. माणूस व्यक्ती ्हणून समाजात जनम घेतो व प त्र-न पाने 
आपला प्रचतचनधी मागे ठेवनू नाहीसा होतो. व्यक्ती मत्यय असली तरी समाज अमर आहे आचण व्यक्तीला 
समाज-जीवनासाठी आपले सगळे जीवन अपयण करावयािे असते. त्याति व्यक्तीला कृताथयता लाभते. 
्हणून आिायय आपल्या चशष्ट्याला जीवनचवद्या सपंादन केल्यावर गृहस्थाश्रमािा स्वीकार करयायास 
सागंतात. गृहस्थाश्रम हा सवय आश्रमािा पालक मानलेला आहे. भारतीय संस्कृतीत गृहस्थाश्रमाला मानािे 
सथान चदलेले आहे.  

 
गृहस्र्धमाचे महत्त्व 

 
ग रुदचक्षणा अपयण कन न गृहस्थाश्रमािा स्वीकार केल्यानंतर चवद्यार्थयांने सवय कौट ंचबक व 

सामाचजक जबाबदाऱ्या उिलावयाच्या असतात. त्याकचरता भौचतक व नैचतक चवकासासाठी अखंड 
कितनशील राहून त्याला सत्यािा, धमािा, मंगल कमािा आिार करावा लागतो. सामाचजक जीवनािा 
पाया क ट ंबजीवन हा आहे. क ट ंबजीवनाच्या उत्कषासाठी स्त्री-प रुषानंी गृहस्थ-धमािा स्वीकार करावयािा 
आहे. 

 
कुटंुबातीि मागंलर्ाची अलधष्ठात्री माता 

 
गृहस्थ-धमािी अचधदेवता ्हणजे माता. मातेमध्ये क ट ंबािे सवय मागंल्य सामावलेले असते, तर 

आर्षथक दृष्टीने चपत्याला क ट ंबात म ख्य जबाबदारीिे स्थान घ्याव ेलागते. मात-चपत्यानंी आपापली कतयव्ये 
िोख बजावली तरि प ढिी चपढी ससं्कारसंपन्न होऊ शकते. ्हणून माता-चपत्यािंा व आिायांिा आदर 
क ट ंबात प्रम ख मानला आहे. क ट ंबसंस्था ही अचतचथ-अभ्यागतािंा परामशय घेणारी असली पाचहजे. 
समाजातील अनाथ, अपंग, भटके रुग्ण व शरणाथी या सवांिे स्वागत क ट ंबी लोकानंी केले पाचहजे. 
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समाजोन्नतीसाठी उपरु्क्त सूचना 
 
समाजाच्या स्थैयासाठी नानाचवध परंपरा साभंाळाव्या लागतात, पण परंपरा केवळ आंधळेपणाने व 

चववकेहीनतेने पाळता कामा नयेत; कारण परंपरेतही दोष राहून गेलेला असतो अथवा देशकाल 
पचरक्स्थतीच्या बदलाम ळे परंपरा अप ऱ्या अथवा सदोष भासू लागतात. अशा वळेी समाजातील व्यक्तींनी 
परंपरेतील दोष काढून टाकयायािा व नव्या प्रगचतपर परंपरा चनमाण करयायािा प्रयत्न केला पाचहजे. ही 
दृष्टी समाजाच्या नेत्यातं व चशक्षण-शास्त्रज्ञाातं असावी लागते. प्रािीन ऋषी चनमयळ हृदयािे असल्याम ळे 
त्याचं्या ब िीत हा चववके जागतृ असे. आपल्या चशष्ट्यानंी आपले अधंान करण कन  नये, ग रुजनाचं्या 
आिरणातील जे भाग सदोष वाटतील ते त्यानंी टाकून द्यावते असा ते उपदेश करीत असत. प्रािीन 
भारतीय चशक्षणपितीत ग न िे गौरव गाचयलेले आहे आचण सामानयतः नव्या चपढीने ज नया चपढीपासून 
अन भवािा वारसा घ्यावयािा असतोि. पण आपल्या ग न पाशी आपण जे चशकलो त्यात अचधक भर 
घालयायासाठी नव्या आचण चनराळ्या ग नं च्या आिार-चविाराकंडेही आदरभावनेने पाहाव ेलागते. आपल्या 
उपदेशात आिायांनी आपल्या चशष्ट्यानंा स्वतःपेक्षा थोर आिायय जेव्हा भेटतील तेव्हा त्याचं्यापासून नव े
संस्कार चवनीत भावनेने चशकयायाचवषयी चशफारस केलेली आहे. चविाराच्या प्रगतीसाठी व समाजामध्ये 
चजवतंपणा राखयायासाठी ह्ा उपदेशािा खास उपयोग आहे. 

 
समाजसेवेत बि कृतार्य होते 

 
याप ढे दानािा उपदेश आलेला आहे. दान ्हणजे सचंवभाग. समाजात प्रत्येक व्यक्तीजवळ जे जे 

धन असेल ते ते समाजातील सवय व्यक्तींना वाटून चदले पाचहजे, कारण व्यक्ती ही समाजाच्या साह्ानेि 
वाढत असते. व्यक्तीजवळ जे शरीरबल, ब चिबल अथवा आत्मबल असेल ते भोवतालच्या समाजासाठीि 
वापरले गेले पाचहजे. ्हणनू प्रत्येक गृहस्थधमीयाने आपल्याजवळ असलेल्या वा साठलेल्या धनािी 
चवभागणी कन न द्यावी हा चविार जगातील सवय धमांमध्ये आढळून येतो. भारतात त्यागाला व संनयासाला 
फार गौरचवले आहे, ते याि अथाने. चिस्ताने मानवसेवा कळकळीने उपदेचशली आहे. इस्लामनेही प्रत्येक 
गृहस्थाश्रमी माणसाने दरवषी आपल्याजवळ चशिक राहणाऱ्या धनािा चनयत अंश गोरगरीबानंा दान ्हणनू 
द्यावा असे आज्ञााचपलेले आहे. हे दान जीवनावरील श्रिेने, नम्रतेने व उदारतेने चदले पाचहजे. यात आपण 
कोणावर उपकार करतो ही भावना असता कामा नये. उलट आपल्याला अचधक देता येत नाही, याबद्दल 
थोडी खंत वाटली पाचहजे.  

 
उपदेशातील शवेटिा म द्दा व्यावहाचरक मागयदशयनाचवषयी आहे. कमाकमाचवषयी स्वतःच्या ब िीला 

चनणयय कचरता येत नसेल अशा वळेी माणसाने ‘महाजनो येन गतः स पनथा:’ या नयायाने थोर लोकाचं्या 
जीवनाकडे पाहून वागयायािा प्रयत्न करावा. 

 
या सवय उपदेशात जीवनाच्या व्यक्क्तगत व सामाचजक अशा दोनही समस्यािंा चविार कसा करावा 

या चवषयींिी म ख्य सूते्र स्पष्टपणाने दाखवनू चदलेली आहेत. आजच्या काळालाही या उपदेशािा चततकाि 
उपयोग होऊ शकेल, कारण जीवनािी भौचतक पचरक्स्थती चकतीही बदलली तरी िागंले जीवन 
बनचवयायासाठी जी मूल्ये उपासावी लागतात ती सवय काळी एकसारखीि असतात.  

१९६० 
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४४ 

प्राथवनेसंबंधी 

 
प्राथयनेिे दोन प्रकार आहेत. मन ष्ट्य जेव्हा एकातंात बसून एक्ानेि ध्यानधारणा करतो तेव्हा 

त्यािी जी उपासना िालते ती व्यक्क्तगत प्राथयना असते; आचण प ष्ट्कळ माणसे एकत्र येऊन जेव्हा उपासना 
िालचवतात तेव्हा चतला साम दाचयक प्राथाना ्हणतात. माणसाला व्यक्ती ्हणून जसे स्थान आहे तसे 
त्याला समाजािा घटक ्हणूनही स्थान आहे. माणूस जनमाला येतो तेव्हा तो आपले स्वतःिे शरीर, मन 
आचण ब िी ही स्वतःिी वगेळी साधने घेऊनि जनमाला येतो. तरी देखील तो सम दायाति जनमलेला 
असतो. जनमानंतरिा माणसािा सारा चवकास समाजाच्या आधारावरि होत राहातो. ्हणून मन ष्ट्यव्यक्ती 
ही मन ष्ट्यसमाजापासून अगदी अलग करता येत नाही. व्यक्ती आचण समाज यािें परस्पर-संबधं एकत्र 
चनगचडत झालेले आहेत. समाजाला सोडून एकटा माणसू आपला चवकास कन  शकणार नाही. समाजाच्या 
चवकासाति माणसाला स्वतःिा चवकास साधता येतो. ्हणून समाजामध्ये प्रत्येक माणसाने कसे वागाव,े 
समाजाच्या चवकासासाठी प्रत्येक व्यक्तीने कसा प्रयत्न करावा हे सवय माणसानंा समजले पाचहजे. समाज हे 
माणसािे मोठे न प आहे. प्रत्येक माणसाला मोठे व्हावयािे असते. केवळ स्वाथाच्या प्रयत्नाने माणूस मोठा 
होत नाही आचण स खीही होत नाही. वैचदक काळात साम दाचयक कल्याण आचण साम दाचयक उपासना यानंा 
महत्त्व होते. असे चदसते. ‘बह जन चहताय बह जन स खाय’ असे साम दाचयक प्रयोजन घोचषत कन नि 
भगवान् ब िानंी आपले धमयिक्र प्रवर्षतत केले. भक्क्तमागी साध संतानंी ‘हे चवश्वचि माझे घर’ अशी उदार 
घोषणा कन न ‘अवघािी ससंार स खािा’ करयायािी धडपड िालचवली होती. तथाचप आपल्या समाजात 
धमयसाधनेला अलीकडे चकत्येक शतके वैयक्क्तक स्वन प आले होते. अलीकडच्या शभंर-सव्वाश ेवषांच्या 
इचतहासात धमािे सामाचजक स्वन प प नः व्यवक्स्थतपणे लोकापं ढे माडंयायािा प्रयत्न केला जात आहे. धमय 
आचण अध्यात्म ही केवळ ससंारातून चनवृत्त झालेल्या माणसासाठी नाहीत, ककवा ससंार सोडयायासाठीस िा 
नाहीत. उलट समाजािा ससंार स खी करयायासाठी धमय आचण अध्यात्म यािंा उत्तम प्रकारे उपयोग होऊ 
शकतो, असा सामाचजक कमययोगािा नवा चविार भारतीय प ढाऱ्यानंी प्रिचलत केला आहे. राजा राममोहन 
रायापंासून धमयस धारणेच्या या नव्या िळवळीला प्रारंभ झाला. ब्राह्मसमाज, प्राथयनासमाज, आययसमाज, 
चथऑसॉफी आचण रामकृष्ट्ण चमशन इत्यादी संस्थानंी थोड्याबह त फरकाने ही िळवळ देशातील नव्या 
स चशचक्षतातं रुजचवली. लोकमानय चटळक आचण योगी अरकवद घोष याचं्या स्वातंत्र्याच्या जळवळीिे 
अचधष्ठानही आध्याक्त्मकि होते. महात्मा गाधंींनी धमय आचण व्यवहार यातंील सवयि चवरोध नाहीसा कन न 
टाकला. धमय चनराळा आचण व्यवहार चनराळा अशी सामानय जनािंी न ढ समजूत नाहीशी करयायािा 
गाधंीजींनी आपल्या दीघय जीवनात अखंड प्रयत्न केला. अस्पृशयता-चनवारण, कहदू-म सलमानािें ऐक्य, 
खादी-ग्रामोद्योग आचण राजकीय स्वातंत्र्य या सामाचजक, धार्षमक, आर्षथक आचण राजकीय अशा सवय 
प्रशनािंा समावशे आपल्या सत्याग्रहस्वन पी नव्या मानवधमांत गाधंीजींनी केलेला आढळतो. साम दाचयक 
प्राथयनेिा प्रघातही गाधंीजींनीि आपणाला चशकचवला. 

न त्वहं कामये राज्य ं
न स्वगं ना प नभयवम्। 
कामये द ःखतप्तानाम् 
प्राचणनाम् आर्षतनाशनम्॥ 
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ही प्राथयना गाधंीजींनी सवय राष्ट्राला ्हणावयाला साचंगतली आहे. ‘मला राज्य नको’— ्हणजे, 
मला सते्तिा अचभलाष नसावा. ‘मला स्वगािी इच्छा नाही’ ्हणजे, स खोपभोगात माझे मन न रमाव.े ‘मला 
प नयजनम नसावा असा हव्यास नाही.’ –्हणजे, मानवसमाजातून चवटून चनघून जायायािी माझी इच्छा 
नसावी. उलट मानवाच्या संगतीत मला समाधान लाभाव.े ‘प्राचणमात्रािें द ःख नाहीसे करयायािा प्रयत्न 
माझे हातून घडावा;’ माझ्या जगयायाने कोणाही प्राचणमात्राला द ःख होऊ नये, द सऱ्याच्या चवनाशावर माझा 
चवकास उभारला जाऊ नये, अशी माझी वृत्ती राहावी. हे या प्राथयनेिे रहस्य आहे. 

 
मानव समाजामध्ये चपढ्यान् चपढ्या चवषमता नादंत आलेली आहे. समानतेिा आचण पे्रमािा संदेश 

चनरचनराळ्या धमांनी आचण साध संतानंी वळेोवळेी उपदेचशला खरा, पण भौचतक साधनाचं्या मयादामं ळे 
समाजातील शोषण थाबंू शकले नाही. आध चनक काळात मानवाने भौचतक चवज्ञाानात जी प्रगती िालचवली 
आहे चतिा योग्य चवचनयोग करता आला तर समतेवर अचधचष्ठत झालेला नवा समाज अक्स्तत्वात येऊ 
शकेल. चवज्ञाानाच्या उपासनेने समतेिे स्वप्न साकार होऊ शकेल. पण त्यासाठी चवज्ञाानाला मानव-पे्रमािी 
जोड चमळाली पाचहजे. न सते चवज्ञाान हे कायय कन  शकणार नाही. चवज्ञाान ही एक शक्ती आहे; आचण शक्ती 
ही आधंळी असते. चतला चदशा दाखचवयायािे काम कोणीतरी कराव ेलागते. शक्ती ही चशवािी अधांगी आहे, 
अशी आपली पौराचणक कल्पना आहे. त्या कल्पनेत फार खोल अथय भरलेला आहे, असे आता चदसू लागले 
आहे. शक्ती न सतीि उधळली तर ती चवश्वािा चवध्वशं केल्याचशवाय राहात नाही ्हणून शक्ती ही जगाच्या 
मागंल्यासाठी वापरयायािे काम चशवाला कराव ेलागते. चवज्ञाानाच्या नव्या कहसक शक्तींनी असाि पेिप्रसंग 
मानवाप ढे उभा केला आहे. भौचतक चवज्ञाानाच्या प्रगतीने पृर्थवीवरील सवय मानवानंा लागणाऱ्या भौचतक वस्तू 
प रेशा प्रमाणात चनमाण करयायािी संधी आलेली आहे. पण मानवामानवातील कृचत्रम भेद एकमेकाचंवषयी 
भीती आचण दे्वष चनमाण करीत आहेत. माणसाच्या मनातील या समाजचवरोधी वृत्ती नाहीशा करयायािे काम 
नव्या मानवधमाला करावयािे आहे. पे्रमािा हा नवसंदेश गाधंीजींनी या उदयोनम ख राष्ट्राला चदला आहे. हा 
या राष्ट्राच्याि कल्याणािा आहे असे नव्हे, तर तो चवश्वकल्याणािाही आहे. भौचतक चवज्ञाान आचण मानव-
प्रीती या दोन उपासनानंी आजिे मानवसमाजािे बह तेक प्रशन स टयायासारखे आहेत. नव्या य गािा हा नवा 
चविार आहे. या चविारािी साधना आपल्या सवांच्या आय ष्ट्यात साम दाचयक न पाने घडत राचहली तर 
आपली प्रत्येकािी व्यक्क्तगत जीवनेही सफल झाल्याचशवाय राहाणार नाहीत. 

१९५७ 
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४५ 

नवणशक्षि 

 
नवसमाज चनर्षमयायासाठी चशक्षणपिती बदलली पाचहजे. आज ज्ञाानािी के्षते्र अफाट वाढली 

असल्याने अथयशास्त्र, नीचतशास्त्र, राज्यशास्त्र, शरीरशास्त्र, मानसशास्त्र, रसायनशास्त्र इत्याचद एकेका के्षत्रात 
माणसे सारे आय ष्ट्य खिूयन चवद्वान होतात व त्या त्या के्षत्राति कायय करतात. चशक्षणािी ही पिती बदलून या 
तज्ज्ञाानंा जीवनाच्या इतर अंगािेंही चनदान सामानय ज्ञाान होईल यािी काळजी घेतली गेली पाचहजे. 
मन स्मृतीिा आरंभ चवश्व चनमाण कसे झाले या ििेने झाला आहे. नंतर पृर्थवी, मानव, समाज यािंा उगम 
सागंून मग मानवी व्यवहारातं येणाऱ्या नैचतक, आर्षथक, राजकीय, सामाचजक बाबींिी ििा केली आहे. 
अखेरीस मोक्ष हे जे माणसािे उचद्दष्ट त्यािी ििा कन न मन स्मृती संपली आहे. मन स्मृतीला मानवधमयशास्त्र 
्हटले आहे; जीवनाच्या सवव अंगाचंी परस्पराशंी सुव्यवस्था असा ‘धर्व’ शब्दाचा येथे अथव आहे. धमय या 
कल्पनेने प ढे जगात क्षोभ व दंगली माजचवल्या ्हणनू तो शब्द बदनाम झाला आहे. पण मूळिा धमय शब्द 
चवचवध जीवनागंािंी परस्पराशी स व्यवस्था अशा अथािा आहे. मन स्मृतीच्या काळी जीवन हिीइतके चवचवध 
झाले नव्हते, तरीपण आजच्या चवचवधागंी जीवनात व स्पेशलायझेशनच्या काळात मन स्मृतीतील सवांगीण 
चविारािा दृचष्टकोण थोड्या प्रमाणात तरी स्वीकारला पाचहजे ‘एकेका चवषयातले तज्ज्ञा हे एकाक्ष’ असतात 
असे चवनोबानंी ्हटले आहे. एकेका चवषयातले तज्ज्ञा हविे आहेत पण अशा तज्ज्ञाानंा सामानयपणे समग्र 
दृष्टीही आली पाचहजे. जग एकत्वाने व पृथक त्वाने समजून घेयायािे चशक्षण लोकानंा चदले पाचहजे. यालाि 
मी नवचशक्षण ्हणतो.  

  
तीन मोठे लशक्षणतज्ज्ञ 

 
टागोर, गाधंी व कृष्ट्णमूती हे आपल्याकडले तीन मोठे चशक्षणतज्ज्ञा होत. त्यानंी चशक्षणासंबधंाने 

चवशषे चविार कन न मागयदशयन केले आहे. आपल्या रकेनग कॉलेजात पाश्चात्त्य चशक्षण तज्ज्ञाािें चविार 
चशकचवले जातात ते योग्यि आहे. पण पाश्चात्त्य पचरक्स्थतीवन न बनलेल्या तज्ज्ञाािे चविार आपल्या देशास 
उपयोगी पडत नाहीत. आपल्या देशातील पचरक्स्थतीिा चविार कन न येथे लागू पडेल असे चशक्षणशास्त्र 
चशकचवले पाचहजे. टागोर, गाधंी व कृष्ट्णमूती यािंी चशक्षणचवषयक मते रकेनग कॉलेजात चशकचवली 
पाचहजेत. 

 
या चतघाचं्या तीन दृष्टी आहेत. चनसगाशी एकन प झाल्याचशवाय माणसाच्या ‘चक्रएचटव्ह पॉवसय’ 

(सजृनशक्ती) वाढत नाहीत असे टागोरािें ्हणणे आहे. मानव स्वतंत्र व्हायिा असेल तर तो चनसगाशी 
एकन प पावला पाचहजे. दगडामातीतून अनवाणी िालणे, झाडावर, डोंगरावर िढणे या सवय चक्रया 
माणसास आल्या पाचहजेत. टागोराचं्या शाचंतचनकेतनात व श्रीचनकेतनात चशक्षण देताना हा दृचष्टकोण 
स्वीकारला जातो. गाधंीजींच्या चविारातं सामाचजक जीवनास प्राधानय असून उत्पादक उद्योगावर चशक्षण 
आधारले गेल्यास वगयरचहत, जातरचहत, शोषणरचहत समाज चनर्षमला जाणे शक्य होईल असे गाधंीजी 
्हणत. शोषण िालू ठेवयायासाठी शासन हव े असते. शोषण बंद झाले की शासनही नाहीसे होईल व 
शासनरचहत समाज चनमाण होईल. श्रमािी प्रचतष्ठा हे गाधंीजींच्या चशक्षण चविारािें कें द्र आहे. शारीचरक व 
मानचसक आरोग्यालाही श्रमािी जन री आहे. श्रम करयायािी गरजि नष्ट करावी या चदशेने चवज्ञाानािी दौड 
िालू आहे ती योग्य नव्हे. िाली िॅपचलनच्या ‘मॉडनय टाइ्स’ या चित्रपटात तोंडात घास भरचवणारी यंते्र 
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आहेत. यंत्रचनर्षमतीिा हा योग्य उपहास आहे. ‘नरक’ यािा अथय ‘पपेच्य अल हॉचलडे,’ श्रमाला कायमिी 
स टर ी असा शॉने केला आहे तोही चवज्ञाानािा अचतरेक दाखचवणाराि आहे. शारीर कमय हे इंचद्रये व भावना 
यानंा जोडणारा द वा असल्याने ते जीवनचवकासाला अवशय आहे. 

 
आपलर्ाकडे जीवनाचाच अभाव 

 
श्रमप्रचतष्ठा ्हणजे दाचरद्र्यपूजा नव्हे. ‘पॉव्हटी ऑफ लाइफ’ ्हणजे ‘जीवनसाधनाचं्या अभावात्मक 

असे दाचरद्र्य’ आचण ‘लाइफ ऑफ पॉव्हटी’ ्हणजे गरीबीिे चजणे. या दोन कल्पना चभन्न आहेत. 
आपल्याकडे जीवन म ळी नाहीि. प्रिंड बह संख्य लोकानंा ज्ञाान नाही, अन्न-वस्त्र नाही, घरदार नाही, 
सगळा अभाव, सारा नन्नािा पाढा. हे जीवनसाधनाचं्या अभावात्मक असे दाचरद्र्य अध्याक्त्मकतेला 
उपकारक नव्हे. गाधंीनी यािे समथयन कधीि केले नाही. पण गरीबीिे जीवन ्हणजे ‘लाइफ ऑफ पॉव्हटी’ 
मात्र आवशय आहे. जीवनाच्या चकमान गरजा भागल्यावर अचधकािा हव्यास न धरणे आचण या चकमान 
गरजा भागचवयायासाठी श्रम करणे हे गरीबीिे चजणे होय. समाधान हे येथे महत्त्वािे आहे. धनाबाबत 
बह संख्य लोक हावरटपणा दाखचवणारि. पण चवनोबासारखे काही अल्पसतं ष्ट व समाधानी लोक असणे 
अवशय आहे. समाजवाद सपंत्तीच्या वाढीला मयादा घालू इच्छीत नाही. सवोदयाला अम क इतकी जीवन 
साधने चमळाल्यानंतर समाधान हव ेआहे. नवचशक्षणात हा सवय दृचष्टकोण चशकचवला पाचहजे. 

 
कृष्ट्णजींनी मानवासमोरच्या सवय प्रशनात स्वतः मानव हाि एक कूट प्रशन होय, ‘यू आर चद प्रॉब्लेम 

य वरसेल्फ’ असे साचंगतले असून माणसाने आत्मदशयन कन न घेणे जन र आहे असे ्हटले आहे. माणसाने 
माणसावर जय चमळवनू नव्हे तर एकमेकानंी एकमेकावंर पे्रम कन न मानवी जीवनािे प्रशन स टतील अशी 
चशकवण लोकानंा चदली पाचहजे. शरीर, ब िी व मन या चतहींिा चवकास होईल, असे जे चशक्षण तेि 
समतोल चशक्षण. ‘अशा चशक्षणाने ‘चलटरसी ऑफ चद होल पसयन’ माणसाच्या सवांगािा चवकास झाला 
पाचहजे’ असे गाधंीजींनी ्हटले आहे. ‘शकंराचायांची बुद्धिर्त्ता व बुिाची करुणा र्ाणसातं आली पाद्धहजे’ 
असे चववकेानंद ्हणत. नवचशक्षणािा हेतू हाि असला पाचहजे.  

१९४८ 
 

 



 
 अनुक्रमणिका 

४६ 

जीवनाची णिपदा गायिी 

 
र्दा वै करोलत, अर् लनस्स्तष्ठलत। 

 
चशक्षण हे जीवनािे साधन आहे. जीवनािे संशोधन, जीवनाशी सहकायय आचण जीवनािी समिृी हे 

चशक्षणािे प्रयोजन आहे. साध्य आचण साधन यािी तत्त्वतः एकन पता असते. साधनािी संपूणय चसिी साध्यात 
सामावलेली असते, आचण साध्यि स्वतःच्या चसिीसाठी साधनािे स्वन प धारण करते. याम ळे चशक्षण आचण 
जीवन यािें एकन प दशयन प्रतीत होईपयंत चशक्षण यशस्वी आचण जीवन कृताथय होणार नाही. जीवनाच्या 
सवय आकाकं्षािें चशक्षणात प्रचतकबब पडले पाचहजे आचण चशक्षणाच्या सवय व्यापारातून जीवनािी मूती चनमाण 
झाली पाचहजे. 

 
चजज्ञाासा, ब भ क्षा आचण म म क्षा या जीवनाच्या म ख्य आकाकं्षा आहेत. अंतबाह् चवश्वािे ज्ञाान 

चमळवाव,े अतंबाह् इंचद्रयानंी त्यािा आस्वाद घ्यावा आचण अंतबाह् माचलनयापासून म क्तता अन भवावी अशी 
जीवनािी चनत्य धडपड िाललेली असते. चजज्ञाासेतून शास्त्रािंा, ब भ के्षतून भौचतक स खािंा व रसप्रधान 
कलािंा आचण म म के्षतून धमय व अध्यात्म यािंा जनम होतो. जीवनातील या बह चवध अंगामध्ये तत्त्वतः चवरोध 
नसला तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात अदै्वतािी दृष्टी स टून गेल्याम ळे कोलाहल माजतो; आचण भीती, कहसा व 
अशातंी यािें साम्राज्य स न  होते. प्रत्यक्षातील ही अनवस्था नष्ट करयायासाठी चशक्षणाने अदै्वताच्या आधारावर 
जीवनाच्या सवय आकाकं्षािें यथायोग्य मीलन घडवनू आणले, तरि जीवनात अभय, अकहसा आचण शातंी 
यािें रामराज्य नादूं लागेल. 

 
जीवनािी ताचत्त्वक एकन पता प्रत्यक्षात ढळयायािे कारण त्यािे अंगी असणारी अखंड चक्रयाशीलता 

हे होय. जीवन आपल्या स्वन पािा चक्रयेच्या अनंत परंपरेतून सतत आचवष्ट्कार करीत असते. त्यातील छंद 
त टला ्हणजे अचनष्ट परंपरा स न  होतात. चशक्षणाने हा छंद चनमाण करावयािा असतो. जीवनावर 
वैयक्क्तक आचण सामाचजक, व्यावहाचरक आचण ताचत्त्वक, आवशयक आचण कलात्मक, भौचतक आचण 
आक्त्मक अशा अनेक मागयाया येत असतात. या सवांिे एकाि वळेी सारखे समाधान होईल अशी कृती 
शोधून काढून जीवनचवकासाला चशक्षणाने साहाय्य करावयािे असते. 

 
मन ष्ट्याच्या शरीरचवकासाकडे पाचहले तरीदेखील हीि गोष्ट आढळून येते, चवकासाच्या परंपरेच्या 

चक्रयाशक्तीच्या वाढीबरोबरि ज्ञाान, भोग आचण श िी या शक्तीही वाढीस लागलेल्या चदसतात. भौचतक 
सृष्टी आचण आक्त्मक दृष्टी या दोघािंा शरीरचक्रया हा एकि मीलनकबदू आहे. या शरीरचक्रया चजतक्या 
व्यापक दृष्टीने होऊ लागतील, चततका जीवनचवकास चसि होत जाईल. आध चनक शारीरशास्त्र आचण 
मानसशास्त्र यानंी ही गोष्ट आता चनर्षववादपणे चसि केली आहे. [‘The hand is a potent instrument in 
opening the intellect as well as in training sense and will.’ –Stanley Hall, quoted in ‘The 
Thinking Hand.’] 

 
मन ष्ट्याला शरीरयाते्रसाठी चनसगाशी झगडाव ेलागते. या झगड्यातूंनि त्याला चनसगािे ज्ञाान व 

सौंदयय यािंाही लाभ होत जातो. शरीरयाते्रसाठीि त्याला समाजात राहाव ेलागते. पण त्याबरोबरि त्याला 
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आपल्या हृदयातील व्यापक आचण उदात्त भावनािंा स्पशय समजू लागतो. अशा रीतीने भौचतक 
प्रगतीबरोबरि आक्त्मक उन्नती साधते. मानवी कृतीत भौचतक आचण आक्त्मक अशा दोनही जीवन-चवभागािें 
घडणारे मीलन जाणनू घेऊन त्यािा चशक्षणपितीत समावशे केल्यास जीवन चनश्चयाने सफल होईल, असा 
आध चनक चशक्षणशास्त्रािा चनणयय आहे. 

 
आपल्याकडे प्रािीन काळी चशक्षणािा जीवनाशी छंद राचखलेला आढळून येतो. ग रुक लात 

जीवनाशी प्रत्यक्ष समरस होऊन चवद्याथी सवय प्रकारच्या चवद्या, कला चमळवीत असत. सत्यकाम जाबालाला 
त्याच्या गौतम नामक ग न ने उपनयनानंतर िारश ेकृश गाई चदल्या आचण ‘त्याचं्या एक हजार झाल्यानंतर 
परत ये’ असे साचंगतले. तसे होयायाला एक वषय लागले. परत येताना ऋषभ, अक्ग्न, हंस आचण मढ ग  यानंी 
त्याला ज्ञाानािा एकेक पाद साचंगतला. घरी आल्यावर यज्ञाीय अग्नीनी त्याला अचधक प्रविन केले व शवेटी 
ग नं नी त्याच्या ज्ञाानाला शवेटिा संस्कार चदला, अशी छादंोग्यात कथा आहे. त्याति सनत्क मारानंी 
नारदाला उपदेश करताना ‘सत्य हे ज्ञाानावर, ज्ञाान हे मननावर, मनन हे श्रिेवर, श्रिा ही चनषे्ठवर अवलंबून 
आहे’ असे सागंून ‘चनष्ठा ही कृतीने चनमाण होते’ असा चसिातं केला आहे. आचण ‘मन ष्ट्य स खासाठी चक्रया 
करीत असल्याम ळे स खािे स्वन प शोचधले पाचहजे, ते स ख आत््याच्या अदै्वत आचण अनंत स्वन पाति आहे’ 
असे उपदेचशले आहे. यावन नही ‘अदै्वतावर आधारलेली कृती हीि जीवनचनष्ठा चनमाण करयायािे साधन 
होय’ असा वैचदक ऋषींिा चशक्षणशास्त्रािा चसिातं होता हे स्पष्ट होते. 

 
आजच्या य गात जीवनािे हे अदै्वत पार भगंून गेले आहे. त्याम ळे सवयत्र दं्वदे्व चनमाण झाली आहेत. 

ज्ञाान, आवशयक भोग, कलोपासना, मानव्यािे पे्रम यािंा परस्पर छंद नाहीसा झाला आहे. तो प नः जोडून 
देणे हे ह्ा य गािे चनयोचजत कायय आहे. ही नवसंस्कृती चनमाण करणारे चशक्षण आपण शोचधले पाचहजे. त्या 
चशक्षणाने प्रत्येक मन ष्ट्याला ज्ञाान, स ख व िाचरत्र्य यािंा लाभ झाला पाचहजे. कृती ही व्यक्तीला समाज 
आचण चनसगय ह्ाशंी जोडून वरील तीनही गोष्टी चमळवनू देयायास समथय आहे. ्हणनू कृती ही जीवनािी 
चत्रपदा गायत्री समजली पाचहजे. गायत्री ्हणजे उपासकािें रक्षण करणारी देवता, चतिे तीन पाय कक्ल्पले 
आहेत. जीवनाच्या उपासकािें रक्षण करणारी कृती ही उपासकानंा ज्ञाान, स ख व िाचरत्र्य चमळवनू देणारी 
आहे. तीि चशक्षणािी चत्रपदा गायत्री समजयायास हरकत नाही.  

१९३९ 
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मूिोद्योगी राष्रीय णशक्षि 

 
"My plan to impart Primary Education through the medium of village-handicrafts like 

Spinning and Carding etc., is thus conceived as the spear-head of a silent social revolution 
fraught with the most far-reaching consequences. It will provide a healthy and moral basis of 
relationship between the city and the village and thus go a long way towards eradicating-
some of the worst evils of the present social insecurity and poisoned relationship between the 
classes. It will check the progressive decay of our villages and lay the foundation of a faster 
social order in which there is no unnatural division between the ‘haves’ and ‘havenots’ and 
everybody is assured of a living wage and the right to freedom." 

 
मा. गाधंीनी मूलोद्योगाच्या द्वारा म लानंा चशक्षण देयायािी योजना राष्ट्राप ढे माडंली, या गोष्टीला 

दोन वष ेहोऊन गेली. या काळात अचखल कहद स्थानात या अचभनव योजनेिा प्रयोग मोठ्या प्रमाणावर िालू 
झाला आहे. सध्या या पितीच्या दोन हजारावंर शाळा िालल्या असून एकूण िौदा अध्यापन-कें दे्र काम 
करीत आहेत. कहद स्थान सरकारच्या मध्यवती चशक्षण सचमतीने या योजनेिा स्वीकार केला आहे. न कतीि 
प यायास ‘कहद स्तानी तालीमीसंघा’तफे या योजनेिी पचहली अचखल भारतीय पचरषद झाली. या 
पचरषदेबरोबरि या योजनेतील चशक्षक आचण चवद्याथी याचं्या हस्तव्यवसायािें आचण शकै्षचणक कायािे एक 
मोठे प्रदशयन भरचवयायात आले होते. या योजनेसंबधंी िागंले साचहत्य चनमाण होऊ लागले असून राष्ट्रातील 
अनेक ब चिमान लोक या योजनेिा प्रयोग सहान भतूीने अवलोकीत आहेत. कहद स्थानच्या अवािीन 
इचतहासात अचखल लोकव्यापी आचण संपूणयतया राष्ट्रीय अशी ही पचहलीि चशक्षणयोजना असल्याम ळे 
महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय चशक्षणाच्या हीरकमहोत्सव प्रसंगी चतिा थोडा चविार करणे हे चवशषे औचित्यपूणय 
होणार आहे.  

 
चशक्षणािा चविार करावयािा ्हणजे व्यक्ती आचण समाज यािें आदशय आचण त्यािंी चवद्यमान 

पचरक्स्थती यािंा चविार कन न चवद्यमान पचरक्स्थतीतून इष्ट आदशय चनमाण होतील अशी पिती शोधून काढणे 
होय. चशक्षण हे व्यक्तीचवकासासाठी असाव े की समाजस धारणेसाठी असाव,े असा एक वाद नेहमी 
िाललेला चदसतो. वस्त तः व्यक्ती आचण समाज यातं चवरोध असयायािे कारण नाही. चनदान या दोघाचं्या 
आदशांत तरी अचवरोधि असला पाचहजे. व्यक्ती समाजाति जनम घेते आचण चतिा चवकासही समाजाच्या 
सहकायाचशवाय होऊ शकत नाही. समाजससं्थेिे कायय व्यक्तींिा सपूंणय चवकास घडवनू आणणे हेि आहे. 
्हणून चशक्षणाने व्यक्ती आचण समाज या दोघािें परस्पर संबंध जाणनूि आपली पिती आखली पाचहजे. 
व्यक्ती स खािी, स्वातंत्र्यािी आचण ध्येयचवषयक प्रगतीिी आकाकं्षा बाळगते. समाज त्यागािी, चशस्तीिी 
आचण परंपरेिी आकाकं्षा बाळगतो. या आकाकं्षा परस्परचवरोधी आहेत अशा समज तीने नेहमी क्राचंतकारक 
आचण सनातनी यािें झगडे िालतात. जीवनाच्या आदशात स ख आचण त्याग, स्वतंत्रता आचण चनयचंत्रतता, 
प्रगती आचण परंपरा ही काही चवरोधी दं्वदे्व नाहीत. ती एकमेकानंा पोषक आचण आवशयक आहेत. चशक्षणाने 
ह्ा आकाकं्षामंधील भासमान चवरोध नाहीसा कन न त्यािंी परस्परपूरकता चसि कन न चदली पाचहजे. 
जीवनाला आपल्या आदशांत अभ्य दय आचण चनःश्रेयस या दोघािंीही चसिी करावयािी असते. या 
दोघामंध्येही चवरोध नाही. अभ्य दयािे स्वन प भौचतक असते आचण चनःश्रयेस ही नैचतक वस्तू आहे हे खरे 
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असले, तरी भौचतक आचण नैचतक या एकाि जीवनाच्या दोन अवस्था आहेत. याम ळे त्याचं्यामध्ये 
परस्परावलंचबत्व आचण परस्परपूरकत्व आहे. चवचशष्ट भौचतक अवस्थेत चवचशष्ट नैचतक अवस्था चनमाण 
करयायािे सामर्थयय असते. त्यािप्रमाणे चवचशष्ट नैचतक मूल्ये चवचशष्ट भौचतक घटना चनमाण कन  शकतात. 
चशक्षणाने जीवनाच्या ह्ा दोनही अवस्थािें स्यक आकलन कन न आपल्या पितीत त्यानंा यथाथय स्थान 
चमळवनू चदले पाचहजे. चशक्षणाला जीवनािी घडण करावयािी असल्याम ळे जीवनाच्या साऱ्या के्षत्राशंी 
चशक्षणाने आपला संबधं जाणला आचण जोडला पाचहजे. व्यक्ती आचण समाज याचं्या जीवनात ज्या ज्या 
आकाकं्षा चनमाण होतात, त्या सवांिे प्रचतकबब चशक्षणात अवशय पडले पाचहजे. यासाठी चशक्षण हे जीवनाच्या 
अनेक शास्त्रातंील एक शास्त्र असे समजून िालणार नाही. चशक्षण हे जीवनािे एकमेव शास्त्र आहे. चशक्षणाच्या 
सावयभौम छत्राखाली जीवनाच्या अंगोपागंाचं्या सवय शास्त्रानंी आपला ससंार िालचवला पाचहजे. आर्षथक, 
सामाचजक, राजकीय, नैचतक आचण आध्याक्त्मक या सवय जीवन व्यापाराशंी चशक्षणाने आपला अखंड संबधं 
राखला पाचहजे. ज नया काळी जीवनावर अशी सावयभौम सत्ता िालचवणाऱ्या शास्त्राला धमयशास्त्र असे ्हणत 
असत. ते वस्त तः त्या काळािे चशक्षणशास्त्राि होते. आध चनक य गात धमयकल्पनेला प ष्ट्कळि चवकृत स्वन प 
आले असल्याम ळे धमयशास्त्रािा व्यापक अचधकार चकत्येक चविारवतंाचं्या ब िीला पटत नाही. तथाचप, त्यानंा 
चशक्षणशास्त्रािी वरील कल्पना मानय होत िालली आहे. चशक्षण हा आध चनक य गािा धमय झाला असून 
चशक्षणशास्त्राला धमयशास्त्रािी थोरवी प्राप्त होत आहे. आणखी एका दृष्टीने चशक्षणाला चविार करावयािा 
असतो. आतापयंत व्यक्तींनी चनरचनराळे संघ बनवनू आपल्या चवकासाच्या िळवळी िालचवल्या. क ल, 
गोत्र, जाती, वशं, धमय इत्यादी न पानंी हे संघ ओळखले जात होते. आध चनक कालात वगय आचण राष्ट्र या 
कल्पना प ढे आल्या असून त्या नावानंी संघटना िालू झाल्या आहेत. एकाि राष्ट्रात वगयचवरोध माजत आहेत 
आचण राष्ट्रारंाष्ट्रातंही चवरोध आचण वैर यािंी वाढ होत आहे. हा चवरोध आर्षथक आचण सासं्कृचतक आहे. वगय 
आचण राष्ट्र, त्यािप्रमाणे राष्ट्र आचण मानवक ल यामंधील सध्या अत्यंत तीव्रतेने भासणारा हा चवरोध 
जीवनाच्या दृष्टीने असत्य आचण अयथाथय आहे. राष्ट्रातील सवय वगय आचण चवश्वातील सवय राष्ट्रे याचं्यामध्ये 
जीवनाच्या दृष्टीने परस्पर सहकार आचण सहजीवन नादंले पाचहजे. जीवनाच्या चशक्षणशास्त्राला हा 
वगयचवरोध आचण राष्ट्रचवरोध चमटवावयािा आहे, आचण सवोदयाच्या तत्त्वावर मानवी संस्कृती उभारावयािी 
आहे. 

 
म. गाधंींनी आपल्या राष्ट्राप ढे जी चशक्षणपिती माडंली आहे ती आतापयंत वर्षणलेल्या जीवनाच्या 

सवोदय-दशयनावर आधारलेली आचण उभारलेली आहे. ती एक फ टकळ कल्पना नाही. म. गाधंींच्या 
आतापयंतच्या सवय िळवळीत आश्चययकारक असा एकसूत्रीपणा चदसून येतो. त्याचं्या सवय चविारात जीवनािे 
एकि दशयन पहावयास चमळते. या दशयनाच्या प्रकाशाति त्यािंी चशक्षणपिती स्पष्ट होऊ शकेल. मानवी 
जीवनािे परम प्रयोजन आध्याक्त्मक म क्ती हेि आहे, असे आजपयंतच्या सवय साध सतंापं्रमाणे म. गाधंींिेही 
मत आहे.  

 
जीवनािा उपयोग भौचतक चवलासाकडे करावयािा नसून नैचतक चवकासाकडे केला पाचहजे असा 

त्यािंा आग्रह असतो. पशू आचण मन ष्ट्य यामंधील फरक केवळ बौचिक ज्ञाानािा नसून नैसर्षगक पे्ररणेिा 
आहे. पशूिे जीवन भौचतक आचण देहाप रते मयाचदत असते, ्हणून त्यािा आधंळा ‘संसार’ िालू राहतो. 
मन ष्ट्यािा मोठेपणा त्याच्या आत्मशक्तीत आहे. ्हणून त्याला ज्ञाानािी ‘संस्कृती’ चनमाण करता येते. ही 
संस्कृती शाश्वत नैचतक मूल्यावंर उभारली जाईल तरि ती चिरंतन होऊ शकेल आचण मन ष्ट्यजीवनाला 
कृताथय करील, असे म. गाधंींिे ्हणणे आहे. पण नैचतक ध्येयवाचदत्व इतकेि त्याचं्या चविारािे स्वन प 
नाही. तसे असते तर संसारािा त्याग कन न त्यानंी चहमालयािा रस्ता स धारला असता. सामाचजक 
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अनेकचवध व्यापसंतापात त्यानंा पडावसेे वाटले नसते. पण म. गाधंी हे अध्यात्मवादी असले, तरी ते 
व्यक्क्तवादी नसून समाजवादी आहेत. समाजातील सवयसाधारण मन ष्ट्याला अध्यात्मजीवनािा लाभ घडवनू 
देता येईल अशी त्यािंी आकांक्ष आहे. यासाठी समाजातील सवय प्रकारिे व्यवहार सत्य, नयाय आचण पे्रम 
यावंर आधारले गेले पाचहजेत, अशी त्यािंी चशकवण आहे. सामाचजक जीवनात आज जी चवषमता व कहसा 
चनमाण झाली आहे ती सवयथा नाहीशी करावयािी असल्यास प्रत्येक व्यक्तीिे जीवन शक्य चततके साधे, 
स्वावलंबी व सयंमी झाले पाचहजे आचण कोठे अनयाय अगर चपळवणूक होऊ लागेल, तर त्या गोष्टीिा 
चनभययतेने परंत  संपूणय शातेंतेच्या मागाने प्रचतकार केला पाचहजे, असा त्यािंा आदेश आहे. 

 
नैचतक चवकास हे मन ष्ट्यजीवनािे साध्य धरले, तरी भौचतक वस्तंूिी साधन ्हणून आवशयकता 

असतेि. मन ष्ट्याला अन्नवस्त्र, गृह, आरोग्य, चशक्षण, सरंक्षण यािंी गरज असल्याम ळे व्यक्क्तमात्राला या 
सवांिा योग्य प्रमाणात लाभ होईल अशी समाजरिना इष्ट आहे. यासाठी समाजजीवनाच्या सवय के्षत्रातं म. 
गाधंींनी चवधायक काययक्रम िालचवले आहेत. सते्तिे, सपंत्तीिे अथवा शक्तीिे कें द्रीकरण हे नेहमी समाजात 
दास्य आचण चवषमता चनमाण करीत असल्याम ळे त्यािंा सवय तऱ्हेिे कें द्रीकरण नाहीसे करयायावर कटाक्ष 
असतो. या दृष्टीने त्यानंी िरखा ग्रामोद्योग याचं्या द्वारा अन्नवस्त्राच्या बाबतीत पूणय स्वावलंबी बनलेल्या 
क ट ंबाचं्या ग्रामराज्यािी संघटना उपदेचशली आहे. 

 
अस्पृशयताचनवारण, मद्यपानबंदी, सवयधमयसमभावाच्या ताचत्त्वक अचधष्ठानावर आधारलेले कहद -

म सलमान इत्यादी चवचवध धमीयािें ऐक्य, कहद स्तानीिा राष्ट्रभाषा ्हणून स्वीकार याचं्याद्वारे समाजमनािी 
श िी करयायािी आवशयकता प्रचतपाचदली आहे. समाजकायात प रुषाबंरोबर चस्त्रयानंाही त्यानंी समान स्थान 
कक्ल्पले आहे. नैचतक साध्याचं्या चनर्षमतीला नैचतक साधनािंाि अवलंब केला पाचहजे, ही त्यानंी मोठी 
चशकवण कहद स्थानच्या द्वारा अचखल मानवतेला चदली आहे. त्यानंी आपल्या दीघय आय ष्ट्यात 
समाजजीवनाच्या महत्त्वाच्या सवय के्षत्रातं संशोधनािी आचण सेविेी दीक्षा घेतलेले असखं्य काययकते चनमाण 
केले असून श ि नैचतक मूल्यावर मानवी संस्कृती कशी रिता येईल, यािी कल्पना आणनू चदली आहे. 
आपल्या राष्ट्रातील अचखल जनतेला या ससं्कृचतचनर्षमतीच्याकामी उपय क्त बनचवयायासाठी त्यांनी आता 
आपली चशक्षणािी राष्ट्रीय योजना सादर केली आहे; आचण माझी ही राष्ट्राला शवेटिी, सवयश्रेष्ठ देणगी आहे 
असे त्यानंी ्हटले आहे. 

 
ही चशक्षण योजना सामानयः ‘वधा योजना’ या नावाने ओळखली जाते. या योजनेच्या प रस्कत्यांनी 

चहला ‘मूलोद्योगी राष्ट्रीय चशक्षण’ (Basic National Education) असे नाव चदले आहे. म. गाधंींनी या 
योजनेला Rural National Education through Village-handicrafts (ग्रामोद्योगी राष्ट्रीय ग्रामचशक्षण) 
असे नाव चदले आहे. या नावािे स्पष्टीकरण करताना ते ्हणतात, "Rural excludes the so called 
higher or English education. ‘National’ at present connotes Truth and Non-violence. And 
‘through Village-handicrafts’ means that the framers of the scheme expect the teachers to 
educate Village children in their villages so as to draw out all their faculties through some 
selected Village-handicrafts in an atmosphere free from super-imposed restrictions and 
interference." 

 
ही योजना ्हणजे खेड्यातील म लाचं्या चशक्षणात एक क्रातंीि आहे. यात पाश्चात्त्यािंी यक्त्कंचितही 

उसनवारी नाही असेही त्यानंी या योजनेचवषयी ्हटले आहे. इंग्रजी राज्यात लोकचशक्षणािा प्रशन कधीि 
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आस्थेने हाताळयायात आला नाही. लोकचशक्षण ्हणजे कहद स्थानच्या सात लक्ष खेड्यातं म ख्यतः शतेीवर 
आचण सवयतः शरीरश्रमावर संसार िालचवणाऱ्या गरीब आचण द बळ्या लोकािें चशक्षण. इंग्रजािंी कारकीदय 
स न  होयायापूवी कहद स्थानिी सवय खेडी संपन्न, स खी आचण संघचटत होती. पण इंग्रजी राज्याच्या दीडदोनश े
वषांच्या काळात ही खेडी सवयथा उत्सन्न झाली आहेत. खेड्यातील ब िी आचण कतृयत्व शरहरात जाऊन 
बेकार झाल्याम ळे खेड्यात केवळ लािार आचण ग ंड यािंी वस्ती उरली आहे. खेडी आचण शहरे यांच्यामध्ये 
चनमाण झालेला सबंंध आर्षथक आचण नैचतक अशा दोनही दृष्टींनी घातक झाला आहे. शहरे ही खेड्यातील 
जनतेिे रक्तशोषण करीत असून खेड्याचंवषयी अगदी बेदरकार झाली आहेत. यात सवय राष्ट्रािा नाश 
ठेवलेला आहे. कहद स्थानिे संजीवन करावयािे असेल, तर ही लक्षावधी खेडी प नः पूवयवैभवाप्रत नेली 
पाचहजेत. महात्माजींच्या चशक्षणयोजनेत हेि उचद्दष्ट राखले आहे. खेड्यातील जनतेत भीषण दाचरद्र्य आचण 
भयानक अज्ञाान यािें साम्राज्य माजले आहे. खेड्यातूंन चनसगयसंपत्ती पडून राचहली आहे. को्वधी लोक 
प रेसे काम नाही ्हणून स स्तपणाने काळ वाया घालवीत आहेत. चरकामा काळ, बेकार हात आचण चनसगािी 
चवप ल सपंत्ती या गोष्टींना एकत्र आणून त्यातून मानवी जीवनाला आवशयक आचण अलंकारक अशा 
उभयचवध वस्तंूिी चनर्षमती चशक्षणाने केली पाचहजे. चशक्षण ्हणजे अक्षरज्ञाान नव्हे. केवळ चलचहणे वािणे 
चशकल्याने मन ष्ट्य जीवनकायाला समथय होत नाही. तो आपला सवांगीण चवकासही साधू शकत नाही. 
चशक्षणािा जीवनाच्या प्रत्यक्ष चनरीक्षणाशी आचण प्रयोगाशी संबधं जोडला पाचहजे. मानवी शरीरघटनेिा 
चविार केला असता एक अत्यंत महत्त्वािा शोध लागतो. मन ष्ट्याला आपल्या िचरताथासाठी अनेक 
प्रकारच्या वस्तू संपादाव्या लागतात. माणसािा मोठेपणा त्याच्या बौचिक ज्ञाानावर आचण नैचतक 
िाचरत्र्यावर अवलंबनू असतो. िचरताथािी साधने, बौचिक ज्ञाान आचण नैचतक िाचरत्र्य या जीवनाच्या 
तीनही प रुषाथांिे मीलन मन ष्ट्याच्या हाताच्या कृतीत सामावलेले आहे. पाश्चात्त्यामंध्ये न सो, पेस्टालात्झी, 
िोबले इत्यादी चशक्षणशास्त्रज्ञाानंी हा हस्तमचहमा ओळखला होता. त्याचं्या उपदेशाम ळे शारीरशास्त्री आचण 
मानसशास्त्री यानंी अनेक प्रकारिे प्रयोग कन न शास्त्रीयदृष्ट््ा ही गोष्ट आता चनर्षववाद चसि केली आहे. 
हात हे ज्ञाानािे-चविारािे इचंद्रये आहे. (The hand is an organ of thought) ते ब िी आचण भावना यानंा 
जागतृ करणारे प्रभावी साधन आहे. (The hand is a potent instrument in opening the intellect as 
well as in training sense and will) ही गोष्ट आता चशक्षणशास्त्रात सवयमानय झाली आहे. हातानंी 
जीवनाच्या अन्नवस्त्रादी गरजा भागचवता येतात; ह्ासाठी पाचंडत्य करयायािी म ळीि गरज नाही; ती अगदी 
उघड गोष्ट आहे. म. गाधंींच्या चशक्षण-योजनेत उद्योगावर म ख्य भर चदलेला आहे. तो शास्त्रीय दृष्टीने 
संपूणयतया समथयनीय आहे हे यावन न सहज चदसून येईल.न सो, पेस्टालात्झी यानंी हा हातमचहमा 
ओळखला खरा; परंत  त्याचं्या चविारानंा चशक्षणात स्थान चमळयायाच्या दृष्टीने एक मोठी अडिण उत्पन्न 
झाली. ती ्हणजे यंत्रय गािा उदय ही होय. याचंत्रक शोधानंी पाश्चात्त्य देशातं औद्योचगक क्रातंी झाली आचण 
इंग्लंड, िानस, जमयनी, इटली व अमेचरका इत्यादी देशानंी आपली ग्रामोद्योगािी खेडी मोडून यंत्रोद्योगािंी 
चवराट नगरे वसचवली. याम ळे हस्तोद्योगाला चशक्षणात स्थान उरले नाही. तथाचप, जनताचशक्षणािा 
काययक्रम स न  झाल्यापासून आचण चवशषेतः कामकऱ्याचं्या म लानंा काराचगरीच्या कामािे चशक्षण देयायािी 
आवशयकता भासू लागल्यापासून य रोप-अमेचरकेत अलीकडे उद्योगप्रधान चशक्षणाला प नः जोरािी िालना 
चमळाली आहे. आचण Activity Schools (कृचत-शाळा) नावािी शकै्षचणक िळवळ िालू झाली आहे. य रोप-
अमेचरकेिे काही झाले तरी, कहद स्थानात लक्षावधी खेडी, को्वधी माणसानंी गजबजलेली आहेत ही 
येथील वस्त क्स्थती आपणाला चवसरता येणार नाही. को्वधी हातानंा आपणाला काम द्यावयािे आहे 
आचण ते ताबडतोब द्यावयािे आहे. त्याि वळेी त्यािंी ब िी जागतृ करावयािी आहे. त्याचं्यात शास्त्रीय दृष्टी 
चनमाण करावयािी आहे. चशस्त आचण उद्योगचप्रयता यािें महत्त्व त्यानंा पटवून द्यावयािे आहे. या दृष्टीने 
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पाहता कहद स्थानच्या खेड्यातील चशक्षण ग्रामोद्योगावर रिल्याचशवाय आपणाला गती नाही. ्हणजे चशक्षण 
हे केवळ बौचिक अथवा अलंकारात्मक न राहता ते आर्षथकदृष्ट््ा उपय क्त होईल. 

 
म.गाधंींच्या चशक्षणयोजनेत तीन भाग प्रम ख आहेत. उद्योगाच्या द्वारा चशक्षण द्यावयािे हा पचहला 

भाग. यासाठी एकादा मलूोद्योग चशकवावयािा. बौचिक चवषयािें चशक्षण उद्योगाच्या अन षागंाने द्यावयािे हा 
द सरा भाग; आचण मूलोद्योगातून चनमाण झालेल्या वस्तू शाळेला स्वावलंबी बनचवयायाच्या दृष्टीने उपयोगी 
पडतील असे करावयािे हा चतसरा भाग. हे तीनही भाग परस्परावलंबी आहेत. यािंा चवच्छेद कन न 
िालणार नाही. यािे नाव मूलोद्योगी चशक्षण. हे चशक्षण सवय राष्ट्राला मोफत आचण सक्तीिे द्यावयािे आहे. 
वयाच्या सातव्या वषापासून िौदाव्या वषापयंत या चशक्षणािा काल ठरचवयायात आला आहे. या अवधीत सवय 
चशक्षण स्वभाषेतूनि देयायात येईल. िौदाव्या वषी चवद्यार्थयाला आजच्या मचॅरकइतके बौचिक ज्ञाान चमळेल. 
फक्त इंग्रजी भाषा चशकचवली जाणार नाही. पण मचॅरकपेक्षा त्यािी क्स्थती अचधक स्पहृणीय होईल, कारण 
त्याला एक िागंला उद्योग शास्त्रीय रीतीने चशकचवयायात आलेला असल्याम ळे त्यािेवर बेकार राहयायािी 
पाळी येणार नाही. त्यािे बौचिक ज्ञाान कृतीच्या द्वारा लाभले असल्याम ळे ते त्याला जीवनात नेहमी 
उपयोगी पडेल. राष्ट्रभाषेिे त्याला ज्ञाान चमळालेले असल्याम ळे परप्रातंीय लोकािें आचण प ढाऱ्यािें चविार-
व्यवहार समजयायास तो समथय होईल आचण इंग्रजीिी उणीव त्याला भासणार नाही. त्याला आत्मचवश्वास 
लाभलेला असेल. याम ळे तो आपल्या जीवनात स्वाचभमान आचण चनभययता प्रगट कन  शकेल. खेड्यातील 
जीवनाशी त्यािा चजव्हाळ्यािा संबधं जोडून चदला असल्याम ळे तो आपल्या खेड्यािा उिार करयायाला 
उत्साहाने झटेल. धमयभोळेपणा, अस्वच्छता आचण अनारोग्यािी राहणी यातून त्यािी स टका झाल्याम ळे 
त्यािे जीवन चववकेी, स्वच्छ आचण आरोग्यमय होईल. ग्रामोद्योगाच्या चशक्षणाने खेड्यात नवीन संपत्ती 
चनमाण करयायािा मागय चमळाल्याम ळे खेडी प नः ताजीतवानी होतील. अस्पृशयताचनवारण, मद्यपानबंदी व 
जातीय ऐक्य याचं्या द्वारा खेड्यातील समाज समान संस्कतीिा आचण संघचटत शक्तीिा तयार होईल. 
आर्षथक दृष्टीने स्वयपूंणय आचण सासं्कृचतक दृष्टीने संपन्न झालेल्या खेड्यानंा शहरे चपळू शकणार नाहीत. 
खेड्यािें आचण शहरािें सबंधं नयाय्य व परस्परोपकारक होतील. या चशक्षणाने चसि झालेली जनता श ि 
लोकशाही चनमाण कन  शकेल. अशा रीतीने म.गाधंी यानंी ्हटल्याप्रमाणे हे चशक्षण समाजात शातंपणे 
सवांगीण क्रातंी घडवनू आणील. 

 
या चशक्षणपितीिा नीट चविार केला असता असे आढळून येईल की, ती शास्त्रतः अत्यंत चनदोषी 

आहे; आचण आपल्या देशाच्या सध्याच्या पचरक्स्थतीला सवयतोपरी ज ळणारी आहे. कहद स्थानासारख्या 
खंडत ल्य राष्ट्रात आपणाला लोकशाही चनमावयािी आहे. य रोपिी आजिी क्स्थती नजरेसमोर आणली, 
्हणजे कहद स्थानने कोणत्या सावधचगऱ्या बाळगल्या पाचहजेत ते स्पष्ट होयायासारखे आहे. येथे प्रांचतक 
द राचभमान बळाव ू देता कामा नये. त्यासाठी सारे प्रातं आर्षथक दृष्टींनी स्वयंपूणय झाले पाचहजेत आचण 
त्यासाठी प्रत्येक प्रातंाने आपापली ग्रामे स्वायत्त बनचवली पाचहजेत. आपली खेडी आपण स्वायत्त बनचवली 
तर वगयकलहािा प्रशन येथे चनमाण होयायािे कारण राहणार नाही. खेड्याचं्या एकीकरणासाठी थोडी शहरे 
लागतील आचण अशा शहरातूंन मोठ्या प्रमाणावरील याचंत्रक कारखानेही चनर्षमले जातील. तथाचप, स्वायत्त 
ग्रामराज्याचं्या मध्यभागी चनमाण झालेली शहरे ग्रामीण लोकाचं्या आर्षथक जीवनावर आक्रमण कन  
शकणार नाहीत. ग्रामोद्योगाने ग्रामसंजीवन घडणार आहे, आचण त्याच्यायोगेि स्वतंत्र भारतात खरीख री 
लोकशाही नादंणार आहे. 
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उद्योगाच्या द्वारा चशक्षण देयायाच्या पितील ‘समवाय-पिचत’ असे नाव देयायात आलेले आहे. 
जीवनातील सवय चवभाग कोळ्याच्या जाळ्याप्रमाणे परस्परसंबि असतात. त्याम ळे जीवनाला कोठेही स्पशय 
केला, तरी जीवनािे सवय शास्त्र शोधकाच्या हाती आल्याखेरीज राहात नाही. सामाचजक गरजा आचण 
नैसर्षगक पचरक्स्थती याचं्या मीलनात माणसािी कृती जनम घेत असते. त्या कृतीच्या आश्रयाने चनसगय आचण 
समाज याचं्या चवचवध अंगाशंी चवद्यार्थयांिा सहज पचरिय कन न देता येईल. ‘जाचकर ह सेन कचमटी’ने 
आपल्या अभ्यासक्रमात शतेी, कातण-चवणकाम आचण काडयबोडयकाम व लाकूडकाम यािें अभ्यासक्रम 
तपशीलवार चदले आहेत. आणखीही चकत्येक उद्योग त्यात समाचवष्ट करता येतील. कागद बनचवणे, 
िामड्यािे काम, मातीिी भाडंी बनचवणे, द ग्धव्यवसाय, मधमाशा पाळून मध बनचवणे इत्यादी ग्रामोद्योग 
सवयत्र िालयायासारखे आहेत. हे उद्योग केवळ याचंत्रक जड पितीने चशकवावयािे नाहीत; तर त्यािंा 
अभ्यास अत्यंत शास्त्रीय पितीने कन न घ्यावयािा आहे; आचण शास्त्रीय अभ्यास ्हटला ्हणजे ब िीिा 
चवकास हा ठेवलेलाि आहे. भाषा, गचणत, समाजपचरिय, सामानयचवज्ञाान, रेखन हे सवय चवषय उद्योगाच्या 
संगतीने िागंले चशकचवता येयायासारखे आहेत. प स्तकपितीपेक्षा प्रयोगपिती ही नेहमीि चशक्षणात 
श्रेयस्कर मानली जाते. ‘समवाय-पिचत’ ्हणजे प्रयोगपितीि हीय. समवाय-पितीत असा चसिातं गृहीत 
आहे की ज्ञाान हे कमाशी चनत्य संबि आहे. त्याम ळे कमय कन  लागले, की त्यािा कत्याला बोध होऊ 
लागणारि. त्यािी मीमासंा करीत गेले ्हणजे कायात क शलता आचण ज्ञाानात शास्त्रीयता चनमाण होते. 
ज्ञाानािे चवचवध चवषयही परस्पराशंी अन बि असतात. याम ळे समवाय-पितीने त्यािें चशक्षण देणे हे अचधक 
स्वाभाचवक आचण सोयीिे आहे. ही समवायपिती चशक्षणशास्त्राच्या दृष्टीने आजतागायत आचण अत्यतं 
पचरणतीला पोिलेली पिती होय. 

 
चशक्षण स्वावलंबी करीत असताना एक महत्त्वािी गोष्ट करावी लागेल; आचण ती ्हणजे शाळातूंन 

चवद्यार्थयांनी चनमाण केलेले पदाथय बाजारात चवकयायािी व्यवस्था करयायािे काम शाळातील चशक्षकावंर 
टाकावयािे नाही. ते काम सरकारने केले पाचहजे असे मदे गाधंींनी प्रथमपासून जाहीर केले आहे; आचण 
‘वधा-योजना’ यशस्वी व्हावयािी असेल, तर हे काम सरकारकडून कन न घेतलेि पाचहजे. 
राष्ट्रचनर्षमतीच्या या मोठ्या प्रयोगात सरकारने आपला वाटा उिललाि पाचहजे. मग ते सरकार कोणत्याही 
स्वन पािे असो. हे काम सरकारवर टाकयायात असा हेतू आहे की, ग्रामोद्योगािी वस्तू बाजारात 
चटकावयािी असेल तर चतला देशाच्या चहतासाठी कायद्यािे संरक्षण चमळाले पाचहजे. यंत्राने चतच्याशी 
अनयाय्य स्पधा करता कामा नये. ही एक प्रकारिी आर्षथक क्रातंी आहे; आचण ती पूणांशाने यशस्वी 
करयायासाठी शवेटी राजकीय क्रातंीिी आवशयकता उत्पन्न होणार आहे अशा रीतीने ‘वधा-योजना’ ही 
राष्ट्रीय स्वातंत्र्याला आवशयक अशा राजकीय क्रातंीकडे अिूक नेणारे आहे. याही दृष्टीने ही योजना संपूणय 
राष्ट्रीय आहे असे आपणास चदसून येईल.  
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वधा-योजनेची व्यवहायवता 

 
वधायोजना राष्ट्रापूढे आल्यापासून चनरचनराळ्या दृष्टींनी चनरचनराळ्या लोकानंी चतच्यावर 

अव्यवहाययतेिा आरोप केलेला आहे. राष्ट्रीय सभेच्या मचंत्रमंडळानंी या योजनेिा स्वीकार कन न 
आपापल्या प्रातंात चतिी अंमलबजावणी स न  केल्यापासून सरकारी चशक्षणखात्यातील अचधकारी आपापल्या 
परीने ती व्यवहायय करयायािे प्रयत्न करीत आहेत. म. गाधंींच्या चवधायक काययक्रमावर चनष्ठा ठेवनू स्वतंत्रपणे 
काम करणाऱ्या राष्ट्रसेवकानंीही या योजनेिा चविार व आिार िालचवला आहे. प यायाच्या पचरषदेत 
सरकारी चशक्षणाचधकारी आचण स्वतंत्र चवधायक काययकते एकत्र झाले होते. या पचरषदेत जी ििा झाली 
आचण पचरषदेनंतर चठकचठकाणी जे अचभप्राय-प्रदशयन झाले त्यावन न प्रत्यक्ष कायय करणाऱ्या लोकातंही या 
योजनेच्या व्यवहाययतेचवषयी चभन्नचभन्न दृचष्टकोण आहेत असे आढळून आले आहे. यासाठी या योजनेच्या 
व्यवहाययतेचवषयी काही कल्पना चनचश्चत करयायािी आवशयकता उत्पन्न झाली आहे. 

 
ही योजना सावयचत्रक लोकचशक्षणािी राष्ट्रीय योजना आहे. याम ळे या योजनेिा लोकजीवनाच्या 

सवय प्रम ख अंगाशंी सबंंध राखलेला आहे. आपल्या राष्ट्रातील लोकजीवन उन्नत आचण स संस्कृत 
करयायासाठी आपणाला आर्षथक स्वावलंबन, सामाचजक सहकार आचण बौचिक चवकास या गोष्टी म ख्यतः 
घडवनू आणावयाच्या आहेत. वधा-योजनेच्या म ळाशी या तीनही कल्पना स्पष्टपणाने दाखल केलेल्या 
आहेत. यातील एखाद्या गोष्टीकडे द लयक्ष झाले तरी आपले इष्ट साध्य होणार नाही. आतापयंत चशक्षणािा 
चविार करणारे लोक न सत्या बौचिक चवषयािंाि चविार करीत असत. आर्षथक व्यवहारािा चविार 
करयायािी कल्पनाही या उदार चशक्षणाला ओंगळ वाटत असे! वस्त तः ही उदार चशक्षणािी कल्पना मूठभर 
श्रीमंत लोकािंी कल्पना आहे. बह जन समाजाला या कल्पनेिे चशक्षण कधीही देता येणार नाही. 
बह जनसमाज स्वतःच्या शरीरश्रमानंीि आजवर जगत आला आहे; आचण प ढेही आपल्या जीचवतयाते्रसाठी 
त्याला शरीरश्रमि कराव े लागणार आहेत. लोकशाहीच्या या नव्या य गात बह धा कोणालाही चनव्वळ 
ऐतखाऊपणाने जगता येणार नाही. याम ळे बह जन-समाजाच्या चशक्षणात शरीरश्रम आचण आर्षथक 
स्वावलंबन यानंा अग्रस्थान चमळाले पाचहजे. मूलोद्योगाच्या पायावर चशक्षण उभारणे हाि यािा अथय आहे.  

 
हा मूलोद्योग ्हणजे म ख्यतः ग्रामोद्योगि होय हेही नीट जाणले पाचहजे. मूलोद्योगािे चशक्षण 

्हणजे ग्रामोद्योगािे चशक्षण आहे; आचण ग्रामोद्योगािे चशक्षण द्यावयािे ्हटले ्हणजे ग्रामजीवनाशी 
सवांशाने समरस झाले पाचहजे. आपली नवी शाळा ही खेड्यातील बालकाला खेड्यातील जीवनाशी 
एकन प कन न देणारी ससं्था झाली पाचहजे. ती तशी व्हावयािी असेल तर या नव्या शाळेतील चशक्षक, या 
चशक्षकािें अध्यापक, चनरीक्षक व चशक्षणमतं्र्यापयंतिे सवय चशक्षणाचधकारी ग्रामसेवचे्या भावनेने ओतप्रोत 
भन न गेले पाचहजेत. हा काही केवळ बौचिक क शलतेिा प्रशन नाही. हा प्रत्यक्ष समाजसेविेा प्रशन आहे. 
सध्या तरी ग्रामसेवा करावयािी ्हणजे बह तेक शहरी-चवलास सोडून देयायािी तयारी असली पाचहजे. ही 
तयारी ठेवल्यानेि बह जनसमाजाला स्वावलंबी चशक्षण घेयायािी स्फूती होईल. सध्या खेड्यात घनघोर 
दाचरद्र्य, अज्ञाान आचण संस्कारहीनता ही सवयत्र पसरलेली आहेत आचण असे असूनही श्रमािा कंटाळा, 
चवलासािी आवड इत्यादी वृत्ती झपा्ाने वाढत आहेत. पचरश्रमाच्या आचण साधेपणाच्या पायावर 
सामाचजक सहकायािे जीवन उभारयायािी दृष्टी खेड्यातील नवीन चपढीला जर देता येईल तरि 
खेड्यातील जीवन स धारले जाऊ शकेल. ही दृष्टी येणे हाि खरा बौचिक चवकास असून तो केवळ शाक्ब्दक 
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मागाने कधीही साध्य होणार नाही. वधा-योजनेिे हेि म ख्य ममय आहे. या ममाकडे द लयक्ष कन न भराभर 
बौचिक चवषय म लाचं्या डोक्यात कोंबयायािी किता धरल्याने ही योजना सफल होणार नाही. आजच्या 
चशक्षणाचधकाऱ्यानंा हीि किता लागलेली चदसते! याम ळे ते बौचिक चवषयािंा उद्योगाशी समवाय कसा 
साधावयािा यािाि सारखा ऊहापोह करीत असतात! वस्त तः कोणताही मलूोद्योग संपूणयतया हस्तगत 
कसा होईल यािी किता या योजनेिा चविार करणारानंी सतत बाळचगली पाचहजे. अशी किता बाळगणारे 
चशक्षणतज्ज्ञा जेव्हा चनमाण होतील तेव्हा बौचिक चवषयाचं्या समवायािा प्रशनि उरणार नाही. तो सवयत्र 
सहज उलगडला जाईल. 

 
चशक्षणासबंंधीच्या एकागंी आचण चवकृत कल्पनामं ळे सध्या स चशचक्षत वगात चवलक्षण चविार वावन  

लागले आहेत. आचण स चशचक्षताचं्या अंध अन करणाने अचशचक्षत जनतेतही चवपरीत वृत्ती पैदा होत आहेत. 
यािा पचरणाम वगयय िासारख्या भयानक पचरक्स्थतीत झाल्याचशवाय राहणार नाही. त्या पचरक्स्थतीतून 
कोणताि वगय वािू शकणार नाही ही गोष्ट चविारवतंानंी आगाऊ ओळखली पाचहजे. वधा-चशक्षण-योजनेने 
राष्ट्राला या आपत्तीतून वािचवयायासाठी एक अत्यंत व्यवहायय मागय आपणाप ढे माडंलेला आहे. व्यवहायय 
्हणजे व्यवहाराला सवय बाजंूनी यशस्वी करणारा. व्यवहायय ्हणजे ध्येयहीन, त्यागहीन असा अथय नव्हे. 
उलट खऱ्या व्यवहायय मागासाठी चववके आचण त्यागब िी यािंी चवशषे जरुरी असते. वधाचशक्षणाने आपल्या 
व्यवहाययतेसाठी अशा चववकेािी आचण त्यागब िीिी राष्ट्रातील चविारवान लोकाकंडून अपेक्षा कन  नये 
काय?  
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वधा-योजना आणि इंग्रेजी भार्षा 

 
प यायाच्या पचरषदेत [प णे येथे सन १९३९ मध्ये भरलेली आखील भारतीय वधा चशक्षण पचरषद] प ढील ठराव एकमताने 

मंजूर करयायात आला आहे :— 
 
"या पचरषदेिे असे मत आहे की, कहद स्थानातील अभ्यासक्रमात इंगे्रजीिे चशक्षण फार लवकर स न  

केले जात असल्याम ळे कहद स्थानातील चशक्षणािी फारि हानी झाली आहे. तसेि चवद्यार्थयांना परकीय 
भाषेच्या द्वारा सवय चशकावयास लावल्याम ळे त्याचं्यावर जो अनयाय होत आहे आचण त्यािंी जी हानी झाली 
आहे ती सोडली तरी सवय चवषय देशी भाषातूंन चशकचवले जात नसल्याम ळे देशी भाषािंी चशक्षाशक्ती देखील 
क्षीण झाली आहे. 

 
 "्हणून या पचरषदेिी अशी चशफारस आहे की, केवळ मूलोद्योगी शाळातूंनि नव्हे, तर 

कहद स्थानातील सवय शाळातं कोठेही जोपयंत चवद्यार्थयांना स्वभाषेच्या द्वारा सात वष ेरीतसर चशक्षण चमळाले 
नाही तोपयंत इंगे्रजी म ळीि चशकचवले जाऊ नये असा चनयम करयायात यावा. 

 
"ज्यािंी इंगे्रजी ही जनमभाषा असेल त्यानंा हा चनयम लाग ूनाही."  

 
आपणाला आपल्या राष्ट्रातील अचखल जनतेला साक्षर आचण सज्ञाान करावयािे असेल, चतला 

संस्कार-संपन्न कन न स्वराज्यािा कारभार िालचवयायाला लायक बनवावयािे असेल, तर आपल्या प्रातंीय 
भाषा आपण समिृ आचण सामर्थययवान् बनचवल्या पाचहजेत. त्यासाठी चशक्षणािा सवय व्यवहार प्रातंीय 
भाषातूंनि िालला पाचहजे. वधा-योजनेला हे कायय साधावयािे असल्याम ळे चतने आपला सात वषांिा सारा 
अभ्यासक्रम प्रातंीय भाषातंि िालचवयायािा चनधार केला आहे. या सात वषांत चवद्यार्थयांना बौचिक दृष्टीने 
सध्याच्या मचॅरक इतका दजा प्राप्त कन न देता येईल असा या योजनेच्या प रस्कत्यांिा दृढ चवश्वास आहे. 
वधा-योजना ्हणजे केवळ प्राथचमक चशक्षणािी योजना नव्हे. सध्या प्राथचमक आचण द य्यम असे दोन 
प्रकारिे चशक्षण चदले जाते. त्या दोनही प्रकारािंा येथे समावशे करयायात आला आहे. हे सारे चशक्षण 
खेड्यातील म लामं लींना म क्तद्वाराने उपलब्ध कन न द्यावयािे ही महनीय आकाकं्षा चसिीस जायायासाठी 
प्रिचलत चशक्षणपितीत आमलूाग्र क्रातंी घडवनू आणावी लागेल. 

 
प्रातंीय भाषाचं्या मानेभोवती परक्या इंगे्रजी भाषेिा प्राणघेणा पाश पडला आहे, तो तोडून 

टाकल्याचशवाय त्यािंी वाढ होऊ शकणार नाही. इंगे्रजी भाषेिे महत्त्व एरव्ही चकतीही असले तथाचप ती 
आपल्या देशातील अचखल जनतेला चशकचवयायािी म ळीि गरज नाही. त्यािप्रमाणे ही गोष्ट कधीही शक्य 
होणार नाही. आपल्या राष्ट्रावर जे परकीय आक्रमण आले आहे त्याति परकीय भाषेिे आपल्या प्रातंीय 
भाषावंर िाललेले आक्रमण यािाही समावशे होतो. स्वराज्यासाठी अनेक प्रकारच्या िळवळी िालल्या 
आहेत. त्याि प्रमाणे परकीय भाषेच्या आक्रमणाचवरुि प्रातंीय भाषािंा लढाही जोमाने िालचवला पाचहजे. 
कारण तो एक स्वराज्यािा-स्वातंत्र्यािाि-गंभीर लढा आहे. 
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सध्याच्या चशक्षणपितीत चवद्यार्थयाला िार वष े जेमतेम स्वभाषेिी तोंडओळख होते न होते तोंि 
त्यािा परभाषेिा अभ्यास स न  होतो. याम ळे त्याच्या ब िीिा संपूणय नाश होतो. स्वभाषेच्या द बयलतेम ळे 
त्याला परभाषेतही प्रावीयाय चमळचवता येत नाही. त्यािी दोनही बाजंूनी फचजती होते. द य्यम चशक्षणाला 
प्रारंभापासून परभाषा आवशयक ठेचवल्याम ळे त्याच्या चवकासाला वाव राहत नाही. याला उपाय ्हणनू 
द य्यम चशक्षणातील चवषय स्वभाषेतून चशकवाव ेअसा सागंयायात येतो. बह तेक चवद्यापीठानंी ही गोष्ट आता 
मानय केली आहे. तथाचप एवढ्याने हा लढा थाबंणार नाही. मचॅरकपयंतिे सवय बौचिक चशक्षण स्वभाषेतून 
चदले पाचहजे हे तर खरेि; परंत  सात वषांपयंत स्वभाषेिा अखंड आचण चनवेध अभ्यास झाला पाचहजे. तरि 
प्रातंीय भाषा समिृ आचण समथय होतील. यासाठी सध्याचं्या हायस्क लातूंन पचहल्या तीन इयत्तात इंगे्रजी 
भाषा चशकचवणे बेकायदेशीर ठरचवले पाचहजे. असे झाले तरि वधा-योजनेच्या शाळा यशस्वी होऊ 
शकतील. नाही तर वधा-योजनेत इंगे्रजीिा प्रवशे करचवला जाईल अथवा वधाशाळाचं्या वरच्या इयत्तातं 
ब चिहीन, आकाकं्षाहीन अथवा अननयगचतक अशा चवद्यार्थयांना चशक्षण देत बसाव ेलागेल. सध्या व्हनाक्य लर 
फायनलिी जी दशा आहे तीि वधा-योजनेन सार िालणाऱ्या शाळािंी होईल. 

 
इंगे्रजी चशक्षणािा मोह शहरातील सवय लोकाचं्या ब िीला खग्रास ग्रहण लावनू आता खेड्यातंील 

जनतेच्या ब िीिा ग्रास करयायास चनघाला आहे. या मोहातून आपण आपल्या जनतेला वािचवले पाचहजे. 
 
प्रातंीय भाषेिे आचण भाषावर चवद्यापीठािें जे कोणी प रस्कते असतील त्यानंी वधा योजनिे हे 

स्वन प ध्यानी घेऊन प्रातंीय भाषाचं्या अचभवृद्ध्यथय वधा-योजनाकाराशंी उत्साहाने सहकायय केले पाचहजे. 
इंगे्रजी भाषेला आपल्या देशाच्या चवचशष्ट राजकीय पचरक्स्थतीम ळे जी नाहक प्रचतष्ठा लाभली आहे ती देशी 
भाषाचं्या अचभमानयानंी प्रयत्नपूवयक चहरावनू घेतली पाचहजे. बालमनाला प्रचतष्ठेिी मोठी भ रळ पडत असते. 
ही भ रळ नाहीशी केल्याचशवाय आपल्या जनमनािा जोरदारपणे चवकास होणार नाही. वधा-चशक्षणयोजन 
इंगे्रजीिी प्रचतष्ठा नाहीशी करणार आहे. 

 
स्वतंत्र भारतात इंगे्रजीला म ळीि स्थान राहणार नाही असा यािा अथय नव्हे. चतिे योग्य स्थान 

चतला चमळेल. ती चशक्षणात बोधभाषा राहणार नाही. व्यवहारात लोकभाषा ्हणनू ती चमरवणार नाही. 
सरकार-दरबारी राजभाषा ्हणून चतिा डौल िालणार नाही. साचहत्य, संशोधन, परराष्ट्रव्यवहार इत्यादी 
थोड्या पण महत्त्वाच्या के्षत्रातं चतला मानयता अवशय चमळेल. सम्राज्ञाी ्हणून नव्हे, पण एक समृि भचगनी 
्हणून स्वतंत्र भारताच्या प्रातंीय भाषा चतिा सत्कार करतील. राष्ट्रभाषा ्हणून, आंतरप्रातंीय 
व्यवहारासाठी ्हणनू कहदी कहद स्तानीिा स्वीकार होणार आहे. बाकी गृह्, ग्रा्य, लौचकक, शास्त्रीय 
इत्यादी जीवनाच्या झाडून साऱ्या के्षत्रातं प्रातंीय भाषाि राजमानय आचण लोकमानय होऊन राहतील. वधा-
योजना स्वभाषेच्या के्षत्रातं स्वराज्य प्रस्थाचपत करणार आहे. 

१९३९ 
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पत्र पलहिे 
 

॥श्री॥ 

सौ. मृिाणिनी देसाई यांस पि  
[चवश्रब्धशारदा भाग १ मधील पान ५३१ वरील क्रमाकं २७७, मृणाचलनी साई यासं पाठचवलेले उत्तर.] 

ह बळी, २६-३-१९४४ 
चप्रय मृणाचलनीस पे्रमपूवयक आशीवाद, 

 
त झे ता. २२ िे सचवस्तर पत्र मला येथे काल सायकंाळी चमळाले. ममीिे पत्र मला २३ ला 

सायकंाळी चमळाले होते, त्यात त झ्या लग्नासंबंधीिी घटना त्यानंी चलचहली होती. तथाचप ते पत्र 
गोंधळलेल्या मनःक्स्थतीत चलचहले असल्याम ळे काही बाबतीत संचदग्ध होते. ह्ाम ळे मी त झ्या पत्रािी अपेक्षा 
करीत राचहलो. 

 
त झे पत्र वािून मला काय वाटले हे मी कसे चलहू? तू अगदी चभऊ नको. मी रागावलो नाही. तू 

चलचहलेले कोणतेही चवशषेण त ला लावयायािी कल्पनाही मला चशवली नाही. त ला ज्या वात्सल्यािी 
माझ्याकडून तीव्रतेने अपेक्षा वाटत आहे, त्याि वात्सल्यभावनेने मला गचहवन न आणले आहे. मला भावना 
व्यक्त करयायािी सवय नाही. माझ्या जीवनावर प्रखर ब चिवादािा एवढा जबरदस्त पगडा आहे की, 
त्याखाली माझ्या भावना चकतीही उसळून आल्या तरी त्या ब चिवादािी िौकट चखळचखळी कन  शकत 
नाहीत. कोणत्याही उत्कट भावनेच्या प्रसंगी माझी ब िी ध ंद होत नाही. ह्ाम ळे चनव्वळ भावनाप्रधान 
माणसानंा मी रुक्ष, वदेाभ्यासजड, भावनाहीन वाटतो. मला त्यािंा आरोप अमानय करावयािा नाही. पण 
माझ्या ब चिवादािी बैठक भावनावंरि आधारलेली आहे. माझ्या ब चिवादािा ककय श खडक फोडून ज्या 
कोणाला पलीकडे जायायािी संधी चमळते त्याला माझ्या भावजीवनािा प्रत्यय येतो आचण त्यािा मजचवषयी 
वरीलप्रमाणे गैरसमज होत नाही. माझ्या साचन्नध्यात आल्यावर अचतशय त्वरेने ज्यानंी माझ्या आतंरजीवनात 
प्रवशे करयायािे सामर्थयय प्रकट केले, त्यात त झे स्थान बरेि वर आहे. ह्ाम ळे मी नेहमीि त झ्या ब िीिे 
कौत क करीत आलो आहे. माझ्या हृदयात घ सून तू तेथे आपणासाठी एक कायमिे स्थान चनमाण कन न 
ठेचवले आहेस. त्या गाभाऱ्यातून त ला बाहेर काढयायािे सामर्थयय आता मला देखील नाही. ब िीला कधी 
इच्छाही होणार नाही तसे करयायािी. माझ्या ब चिवादाच्या पलीकडच्या जीवनात त झा प्रवशे झाला आहे 
पण हे सवय तू आपल्याि ग णाचं्या आधारावर केले आहेस. त झा सरळपणा, चनष्ट्पाप भाव, ज्ञाानािा हव्यास, 
मागंल्यािा ध्यास इत्यादी इतक्या आकषयक प्रवृत्ती आहेत की कोणाही माणसाला तू आपलासा करशील. 
माझ्या हृदयावर तू चमळचवलेला चवजय त झ्या सवय श भ प्रवृत्तींिा द्योतक आहे. 

 
तत्त्वपे्रम आचण मानवपे्रम ह्ा दोन प्रवृत्ती माझ्या जीवनात सारख्याि सत्ता गाजवीत असतात. 

एकादेवळेी त्यािंा एकमेकाशंी कलह होतो आचण त्याम ळे मला मानचसक व्यथा होते. ह्ा दोनही प्रवृत्तींिा 
संपूणय समनवय कन न त्या समनवयािा आपल्या जीवनाच्या अंगप्रत्यंगात आचवष्ट्कार करावा हे माझे 
जीवनध्येय आहे व ते चसि करयायािी माझी साधना सतत िालू आहे. तत्त्वपे्रम ्हणजे सत्य व मानवपे्रम 
्हणजे अकहसा असे असल्याम ळे ‘मी गाधंीजींच्या जीवनदशयनामध्ये’ शवेटी क्स्थर झालो. न सते तत्त्वपे्रम 
माणसाला कठोर बनवते व न सते मानवपे्रम माणसाला द बयल बनवते. मानवपे्रमातून तत्त्वपे्रमािा चवकास 
आचण तत्त्वपे्रमाच्या अचधकाराखाली मानवपे्रमािा आचवष्ट्कार असे माझे जीवनदशयन झाले आहे. ग न देवाचं्या 
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साचहत्यात हाि जीवनािा आदशय स्वीकारलेला असल्याम ळे मला त्याचं्या साचहत्यात अचंतम समाधान 
लाभले. तत्त्वपे्रमासाठी वैराग्य लागते. मानवपे्रमासाठी भक्तीिी गरज आहे. वैराग्यय क्त भक्ती हीि 
अनासक्ती. ्हणून माझ्या अनासक्तीिी तू भीती बाळगू नकोस. त्यात भावनेच्या ओलाव्याला खूप स्थान 
आहे. 

 
माझा जीवनमागय प्रथमपासूनि वैराग्यप्रधान होत गेला. त्याम ळे सासंाचरक भावनािंा स्पशय मला 

चकत्येक वष े नीटसा झाला नाही. शचररातील पशूशंी क्वचित् झगडा करावा लागला व अद्यापही करावा 
लागतो. तो सोडल्यास मला माझ्या ध्येयवादी जीवनात कधी मानचसक दं्वद्व कराव े लागले नाही. 
ध्येयवादािी हाक येते त्यावळेी कोणतेही स ख सोडयायास माझ्या चित्तािी िटकन् तयारी झालेली असते. 
ह्ाम ळे संसारातल्या भावनािें श भत्व उमजयायासही मला काळ लागला. पण अलीकडे स मारे १२-१५ वष,े 
माझी संसाराकडे पाहयायािी दृष्टीही पालटत आली आहे. मानवपे्रमाच्या प्रवृत्तीने मला ही दृष्टी चदली आहे 
असे आता चदसत आहे. असे असल्याम ळे माझे जीवन वैराग्यप्रधान असूनही मी अलीकडे संसार जीवनातील 
भावनािें श भत्व, मंगलमयत्व समजू लागलो आहे. तू ज्या कालखंडात माझ्या पचरियात आलीस तो 
कालखंड ह्ा माझ्या मानचसक पचरवतयनािा अथवा पचरपक्वतेिा असलेला ्हणून मी ओळखतो. ध्येयवादी 
जीवनािा उपासक असूनही माझी इतराकंडे पाहयायािी दृष्टी ह्ा काळात अचधकाचधक कोमल व उदार होत 
िालली आहे. माझ्याजवळ मोकळेपणाने सवय काही सागंयायािी त ला होत असलेली पे्ररणा ह्ा माझ्या 
उदारतेकडे पाहून होत असली पाचहजे. पण असे कचरताना जी भीती वाटते, चनदान तसा संशय येऊन 
जातो चतिे कारण माझ्या ध्येयवादी जीवनािा उग्रपणा होय असे मला चदसत आहे. असो. माझ्या ध्येयवादी 
जीवनाला त ्ही कोणी चभऊ नये. त मच्या मनोभावना ओळखयायािा व त्याचं्याशी समरस होयायािा मी सतत 
प्रयत्न करात आहे व त्यात बराि यशस्वी होत आहे, असे अलीकडे चदसू लागले आहे. 

 
चववाह आचण ब्रह्मियय ह्ाचं्या बाबतीत अन भवाने माझे असे मत झाले आहे की; स्वाभाचवक ब्रह्मियय 

हे फार द र्षमळ आहे. हटातटाने जे लोक ब्रह्मियय पाळतात त्याचं्या जीवनात इतर प ष्ट्कळ चवकृती चदसू 
लागतात. ह्ाम ळे चववाहािे स्थान फार मोठे आहे. चववाह ही एक मंगल आत््यािा चवकास करणारी ससं्था 
आहे असे मी मानतो. चववाहािे स्वन प आज समाजसंस्थाचं्या साऱ्याि स्वन पाप्रमाणे चवकृत झाले आहे. 

 
ध्येयवादी दृष्टीने चववाहािे श िस्वन प प नहा प्रस्थाचपत करणे हे एक मोठेि सामाचजक कायय आहे 

असे मला वाटते.्हणून ब्रह्मियािी स्वाभाचवक पे्ररणा ज्यानंा भासत नसेल अशा सवय तरुण मंडळींनी 
चववाहािा आश्रय कन न त्याला श िस्वन प देयायािी आकाकं्षा बाळगावी. त ला चववाहािी पे्ररणा येईपयंत तू 
उपेक्षा ब िीने रहाव ेआचण पे्ररणा झाल्यावर नीट चविार कन न चववाह ठरवावा असा सिा मी चदला होता, 
तो ह्ासाठीि. 

 
त झ्या श ि प्रवृत्तींवर माझा चवश्वास आहे. त्याम ळे ज्या तरुणाने त ला आकृष्ट केले आहे त्यािेमध्ये 

काही तरी त झ्या जीवनाला संवादी असे श ित्व असले पाचहजे, असे मला मानय करावयास हरकत वाटत 
नाही. चववाहाकडे नेणारे पे्रमही एक जीवनातील महत्त्वािी पे्ररणा आहे. आचण जर त ्हा दोघाचं्या पे्ररणािें 
मीलन झाले असेल तर त्यात त मिे कल्याण असले पाचहजे असे तत्त्वज्ञाानदृष्टीनेही मला ्हणता येईल, 
त्याम ळे त्यात ताचत्त्वक दृष्टीने मी त मच्या पे्रमािा सत्कार कन न त्याला आशीवाद देतो. अगदी 
चनःसंकोिपणे अचभनंदनही करतो. 
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जीवनातील सत्य जाणयायािे सामर्थयय केवळ भावनेला ककवा ब िीला नाही. जेथे आपल्या 
जीवनातील संपूणय प्रवृत्तीिे मीलन होते, सवय पे्ररणािें सारखेि समाधान होते तेथे आपणाला सत्य सापडले 
आहे असे समजावयास हरकत नाही. त ्ही दोघे स चवद्य आहा, केवळ भावनावश होऊन त ्ही आपला 
चनणयय घेतला असेल असे मला वाटत नाही. त ्ही आपापल्या सवय पचरक्स्थतीिा ब चिदृष्ट््ाही चविार 
केलाि असेल. मी दूर आहे. ह्ाम ळे मला त मच्याशी बोलता येत नाही व त ्ही चकती बाजंूनी चविार केला 
आहे हे समजणे मला शक्य नाही. ह्ासाठी मी चववाहासबंंधी चकती चविार अवशय आहे त्यािी कल्पना देतो 
आचण त्यासंबधंी त ्ही दोघानंी परस्पर चविारचवचनमय कन न एकमेकािें समाधान कन न घ्याव.े असे 
समाधान कन न घेतले ्हणजे माझी चववाहाला संपूणय मानयता आहे असे समजाव.े 

 
परस्पराबंद्दल वाटणारे पे्रम हे खूप खोल असाव.े न प, संपत्ती ककवा बाह् सोयीसवलती ह्ािेंवर 

उभारलेले नसाव.े कारण बाह्गोष्टी ह्ा क्षणभगं र असतात. त्यावर उभारलेले पे्रम क्षणभगं र होयायािी भीती 
आहे. चववाह ही एक, दोन आत््यािंी अखंड भेट आहे. त्यासाठी आपल्या भावनािें अचधष्ठान तपासून घेतले 
पाचहजे, आत्मग णावर उभारलेले पे्रम चदवसेंचदवस पचरपक्व होत जाते, गंभीर होत जाते व सवांना सफलतेिा 
आनंद देते. अनेक आपत्तींशी झगडताना त्या पे्रमािा आश्रय चमळतो. प्रबळ भावनेम ळे एकत्र आले ्हणजे 
इतर प ष्ट्कळ गोष्टींना स्वाभाचवकि जमवनू घेयायािी शक्ती येते. तथाचप एकमेकाचं्या आर्षथक, मानचसक, 
शारीचरक, सासं्कृचतक आचण बौचिक पचरक्स्थतीिी एकमेकानंा शक्य चततकी जाणीव कन न द्यावी, 
कोणतीही गोष्ट लपवनू ठेव ूनये. ह्ा दृष्टीने तू त्यानंा आपले सवय चविार, प्रवृत्ती, अपेक्षा, आकाकं्षा ह्ािंी 
जाणीव कन न द्यावी. आपले दोष अगर आपल्या मयादाही त्यानंा उघड कन न दाखवाव्या. त्यािप्रमाणे 
त्यानंी देखील आपले चविार, प्रवृत्ती, अपेक्षा, आकाकं्षा ह्ािंी त ला जाणीव कन न द्यावी. त्यािें दोष व 
मयादा ह्ािीही त ला कल्पना असावी, त्यािंी शरीरक्स्थती समजून घे. त्याचं्या क ट ंबात काही आन वचंशक 
रोग ककवा दोष आहेत काय? त्यानंा व्यसने, सवयी कायम आहेत? त्यािें मन कशा प्रकारिे आहे? 
भावनाप्रधान की, चववकेप्रधान? त्याचं्या सौंदयाच्या कल्पना काय आहेत? सासंाचरक जीवनािा त्यािंा 
आदशय काय आहे? चवलासी प्रवृत्ती आहे की काही ध्येयवादी वृत्ती आहे? Sex morality संबंधाने त्यािंी दृष्टी 
काय आहे? चववाहचवषयक त्यािें मत काय आहे? त्यािें लग्न झाले होते काय? त्यानंा काही पे्रमचवषयक 
अन भव आहेत काय? तुझ्याद्धवषयी तयानंा पे्रर् का वाटते? तुझ्यापासून तयानंा काय अपेक्षा आहेत? 
आर्षथकदृष्ट््ा त्यािंी क्स्थती काय आहे? त्यानंा कजय आहे काय? चकती? त्यािंी जबाबदारी केवढी? 
आपल्या भोवतालच्या समाजातून त्यानंी वधू का चनवडली नाही? त्याचं्या क ट ंबातील मंडळींशी चकती संबधं 
येणार? त्याचं्या मंडळींिे साधारणपणे स्वभाव कसे आहेत? एकत्र राहणार ककवा चवभक्त राहणार? 
सामाचजक व राजकीय चवषयात त्यािंी मते कोणत्या प्रकारिी आहेत? त्या के्षत्रात काम करयायािी त्यािंी 
इच्छा आहे काय? त ला चववाहानंतर चशक्षण, सामाचजक, राजकीय, काम करयायास वाव चकती चमळू 
शकेल? सासं्कृचतक दृष्टी कशी आहे? प्राचंतकता त्याचं्यात आहे काय? भाषेिा प्रशन काय? म लािंी प ढे 
भाषा कोणती ठरणार? त्यानंा कोणत्या संस्कृतीिे चशक्षण देणार? ग जराती की महाराष्ट्रीय? ते त झ्या 
संस्कृतींत चमसळू शकतील काय? तू त्याचं्या संस्कृतीशी एकन प होऊन आनंदी राहू शकशील काय? त झ्या 
भावािे चशक्षण व्हावयािे आहे. त्याबाबत त झी जबाबदारी चकती? तू राहणार कोठे? म ंबईस की इतरत्र? 
म ंबईस कायम राहावयािे असेल तर ती राहणी त ला पसतं होईल का?  

 
ह्ा सवय दृष्टीने त ्ही दोघानंी िागंला शातंपणे चविार करा. आईशी ह्ा सवय गोष्टींिा उहापोह करा. 

भावनेने मीलन झाले तरी ह्ा सवय व्यावहाचरक गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. कारण एका चवचशष्ट भौचतक 
पचरक्स्थतीति भावनेिा चवकास होतो ककवा चतिे सामर्थयय चटकून राहते. ब िीने ह्ा सवय व्यावहाचरक गोष्टींिा 
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चविार कन न आपले शक्य चततके समाधन कन न घेतल्याचशवाय केवळ भावनेवर सवय बोजा टाकणे 
चहतावह नाही. ्हणून चववाहबि होयायािी घाई कन  नका. चववाह होईपयंत मयादेने वागा. त्यात दोघािें 
कल्याण आहे. संपूणय चविार झाल्यानंतर मग चववाह लगेि कन न घ्या. मध्ये काळ घालव ूनका. चववाह 
कसा करावयािा ह्ािा चविार अथाति केला पाचहजे. रचजस्टर की वैचदक पितीने? 

 
आंतरजातीय ककवा आतंरप्रातंीय चववाह व्हाव ेअशा मतािा मी आहे. पण नीट चविार कन न व्हाव.े 

पे्रमचववाह हा जर नीट ब चिवादाच्या कसोटीवर घासून केला तर तो चववाहािा उत्तम प्रकार आहे असे माझे 
मत आहे. पण केवळ आंधळेपणाने पे्रमचववाह करयायापासून धोके आहेत. चविार केल्यानंतरही धोका राहतो, 
नाही असे नाही. पण तो धोका Rational risk ्हणून स्वीकारणे अवशय आहे. सवय प्रकारिे ब िीिे प्रशन 
िर्षिले ्हणजे ब िी शातं होते व अशा शातं ब िीने चजिे सहकायय केले आहे अशा भावनेिा चनणयय अचंतम 
चनणयय ्हणनू स्वीकारणे हेि योग्य होय. अशा रीतीने मी शवेटी श्रिावादी ककवा भावनावादी आहे. पण ब िी 
बंद होईल ककवा ध ंद होईल तर त्या भावनेत काही मोह चशरलेला आहे असे समजाव.े भावनेतील दोष 
ब िीच्या साहाय्याने दूर कराव ेलागतात. ते दोष दूर कन न घे आचण मग त झी श्रिा जे सागेंल तेि कर. 
त्याला माझेि काय पण सवयि थोर प रुषािें, साध संतािें आशीवाद असतील. परमेश्वरािा प्रसाद त्यात 
अवशय चमळेल. 

— स. ज. भागवत 
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पत्र दुसरे 

प्रा. ना. ग. जोशी व प्रा. सौ. बसधुताई जोशी यांस 
१२ लटळक रोड, 

 पुणे २ 
 २८-९-५४ 

 
चप्रय नाना व कसध ताई, 

 
श्री. र. ग. जोशी यांच्या आकक्स्मक चनधनािी वाता आपणास कळली असलेि. थोडा तपशील 

आज पाठवीत आहे. 
 
ऑगस्टच्या शवेटच्या आठवड्यात मी येथून सागंली-कोल्हापूरकडे रवाना झालो होतो. तेथून ता. 

९ सप्टें. रोजी रात्री मी परत प यायास आलो आचण ता. ११ रोजी द पारी मालेगावकडे रवाना झालो. श्री. जोशी 
यािंी प्रकृती अथाति अत्यंत उत्तम होती. त्यािें बधं  गोकवदराव याचं्या पत्नीने बाळंतपणासाठी चदवाळीच्या 
स मारास प यायास येयायािे ठरवले होते आचण ्हणनू दत्ताकडे मलकापूरला स चशलेने आधीि जाऊन याव े
असे ठरचवले. ता. १४ सप्टें.रोजी स शीला आपल्या म लीसह कोल्हापूरकडे रवाना झाली; दत्ता कोल्हापूरला 
आला व त्या मंडळीला घेऊन गेला. 

 
श्री. जोशी हे घरी एकटेि राहू लागले. त्यानंा केव्हातरी चपत्तािा त्रास एकदोन चदवस होत असे. 

यावळेी देखील केव्हातरी थोडा त्रास वाटला. पण चवशषे लक्षात येयायासारखे काही नव्हते. सोमवार ता. २० 
सप्टें.रोजी सायकंाळी द कान बंद कन न बाहेर पडल्यावर त्यानंा छातीत द खू लागून िक्कर येईलसे वाटले. 
द कानिा गडी बरोबर होता. त्याने त्याचं्या सागंयायावन न द कान प नः उघडून तेथेि त्यानंा पडून राहयायािी 
सोय कन न चदली व त्याि इमारतीच्या वरच्या मजल्यावर डॉ. फाटक यािंा दवाखाना असल्याम ळे त्यानंा 
ताबडतोब कळवनू उपिार करवनू घेतला. डॉ. फाटकानंी पाचहले तेव्हा हृदयात चवकृती झालेली त्यानंा 
आढळून आली नाही. नाडीही ठीक होती. तथाचप एकंदर पचरक्स्थतीवन न हा काहीतरी हृदयचवकारािा 
प्रकार असावा, असा त्यानंी अंदाज बाधंला व त्याप्रमाणे जन र ती सवय ताबडतोबीिी उपाययोजना केली 
आचण त्यानंा चबऱ्हाडी व्यवक्स्थत पाठचवले. 

 
नंतर रात्री डॉ. लागू यानंी येऊन त्यानंा तपासले. पण त्यानंाही हृदयचवकारािी कोणतीि चिनहे 

चदसली नाहीत. चपत्त मात्र झालेले आढळले. त्यावर त्यानंी उपाययोजना कन न चदली व जन र तर केव्हाही 
आपणाला कळवाव ेअसे साचंगतले. रात्रभर द कानिा गडी आचण श्रीपाद जोशी हे त्याचं्याजवळ बसून होते. 
अस्वस्थता होती पण हृदयातून वदेना वगैरे असे काही भासत नव्हते. छातीत व पाठीत द खत होते व िेपून 
घ्याव े असे त्यानंा वाटत होते. डॉक्टराचं्या सागंयायावन न त्यानंा त्या रात्री एचनमाही देयायात आला. 
सकाळपयंत चवशषे बदल न चदसल्याम ळे लागूनंी सकाळीि पाहून हृदयचवकार समजून उपिारानंा स रवात 
केली पण चवशषे फायदा चदसेना. ्हणून डॉ. मोदी यानंा बोलावनू त्यािेंकडून तपासून घ्याव ेअसे लागूंनी 
ठरचवले. मोदी द पारी ३ च्या स मारास आले व पाहून गेले. पूवेचतहास काहीि नसल्याम ळे कार्षडओग्राम 
घेतल्याचशवाय चनचश्चत काहीि ठरचवता येणार नाही असे त्यािें मत पडले. तथापी हृदयचवकार मानून 
उपिार िालूि ठेवयायात आले. तारािंद रामनाथ हॉक्स्पटलमधून साधने आणनू िार वाजल्यापासून 
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ऑक्क्सजन देयायािी व्यवस्था करयायात आली. परंत  बदल होऊन नाडी वाढति िालली होती. लागूनंा 
आशा वाटेनाशी झाली होती. तथाचप ते चनकराने व आस्थेने प्रयत्न करीत राचहले. रात्री उल्ा होऊ 
लागल्या आचण मधूनमधून पातळ शौिही होऊ लागले. अस्वस्थताही वाढत होती. 

 
मंगळवारी सकाळी कळवणला गोकवदरावानंा व मलकापूरला स शीलेला तारा चदल्या होत्या. 

त्याप्रमाणे गोकवदराव मंगळवारी रात्री आठ वाजयायाच्या स मारास येऊन पोिले आचण स शीला आपल्या 
म लींसह ब धवारी सकाळी ६ वाजयायाच्या स मारास येऊन पोिली. डॉ. मोदी ब धवारी सकाळी ९-३० च्या 
स मारास कार्षडओग्राम घेयायासाठी आले व तो घेतल्यानंतर ्हणाले की, ‘रोगी एक तासापेक्षा अचधक काळ 
काढू शकेल असे चदसत नाही.’ तरीदेखील त्यानंी एक खास औषध त्वरेने पाठवनू चदले पण ते देता आले 
नाही. १०-४५ वाजयायािे स मारास त्यािंी प्राणज्योत मालवली. ते शवेटपयंत श िीवर असल्याम ळे आपल्या 
मंडळीशी बोलू शकले व अंत जवळ आल्यािे समजल्यावरही त्यानंी शातंपणे मतृ्यूिा स्वीकार केला.  

 
मी जळगाविा काययक्रम उरकून ता. २१ ला सकाळीि म ंबईस आलो होतो, आचण ता. २२ ला 

पचहल्या एक्सपे्रसने चनघून प यायास येयायािा माझा बेत पूवीपासूनिाि ठरलेला होता. त्याप्रमाणे मी ११-३० 
च्या स मारास येऊन पोिलो. (मला आजारािी वाता आधी समजू शकली नाही.) पण त्यापूवीि सवय गं्रथ 
आटोपला होता. माझी भावजय आपल्या धाक्ा म लासह स शीलेला व दत्ताला भेटयायासाठी 
मलाकापूरला जायायासाठी आलेली, कोल्हापूरला गंगावसेच्या मोटार स्टॅंडवर स शीलेला भेटली. कारण 
तार आल्याम ळे स शीला इकडे येयायास चनघाली होती. तारेत कसलाि ख लासा नसल्याम ळे माझ्या 
भावजईला चवशषे उलगडा झाला नाही व ्हणून ती मलकापूरला गेली. ब धवारी सकाळी दत्ताला प नहा तार 
करयायात आली व त्यात ‘आईला घेऊन ये. द खणे सीचरयस आहे.’ असे कळचवयायात आले. त्याम ळे दत्ता-
ताई याचं्याबरोबरि माझी भावजयही ता. २३ रोजी सकाळी येथे आली. बंधंूना मी पत्रानेि कळचवले व ते 
ता. २४ रोजी सायंकाळी आले. शचनवार ता. २५ रोजी सायंकाळी दत्ता व माझे बंधू-भावजय ही सवय मंडळी 
आपल्या चठकाणी परत गेली आचण गोकवदरावही काल द पारी कळवणकडे रवाना झाले. एस. आर. देशपांडे 
यानंा ताबडतोब सचवस्तर पत्र चलचहले होते. त्याप्रमाणे ते काल द पारी वध्याहून येथे आले आहेत. श्री. 
शकंरराव देव यानंा चदिीच्या व म ंबईच्या पत्त्यावर कळचवयायात आले आहे. ते ता. ३० रोजी प यायात येणार 
असून ता. १ ऑक्टो. रोजी त्यािंा येथे म क्काम आहे, त्याचं्या भेटीसाठी मी थाबंलो आहे. त्यािंी भेट झाली 
्हणजे ‘माले’ संबधंीिी काही तात्प रती तरी व्यवस्था कन न मी बह धा ता. २ ऑक्टो. रोजी ताई, स शीला व 
चतच्या म ली यानंा घेऊन ह बळीस जायायािे चनचश्चत केले आहे. ह बळीस मी स्वतः एक मचहना राहयायािे 
योचजले आहे. 

 
आघात इतका अकस्मात् आला की चविार व भावनादेखील स न्न झाल्या आहेत. प्राप्त पचरक्स्थतीत 

जे जे करणे उचित आहे ते ते करयायािा प्रयत्न मी करीत आहे. जोशी क ट ंबािी झालेली हानी तर कधीि 
भन न येणार नाही, पण ‘मालेिेही’ फार मोठे न कसान झाले आहे असे मी मानतो. माझ्या व्यक्क्तगत 
जीवनाच्या दृष्टीनेही ही घटना फार शोककारक झाली आहे; पण माणसाला शोक करयायािा देखील 
अचधकार नाही, अशा समज तीने मी आपल्या चित्तािे समाधान करीत आहे. श्री. जोशी याचं्या एकंदर 
जीवनािा चविार केला तर त्यािें जीवन सवय बाजंूनी सफल झाल्यािी अन भतूी त्यानंा लाभली होती. 
मागील सवय द ःखािें व आपत्तींिे वणही भन न चनघाले होते; याम ळे मला त्याचं्याचवषयी एक प्रकारिे 
समाधान मानयायास प ष्ट्कळ जागा आहे. त्यानंी आपल्या सौजनयाने व सदािरणाने फार मोठा चमत्रपचरवार 
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जमचवला होता व त्याचं्या चनधनाने असंख्य मंडळींना हळहळ वाटली, यातही त्यािें जीवन यशस्वी झाले 
असे समजावयास हरकत नाही. 

 
स. ज. भागवत 
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पत्र लतसरे  

श्रीमती यशोदाबाई जोशी यांस 
 

C/o गाधंीभवन, कोर्रुड, पुणे २९ 
 ता. १-१०-७१ 

 शुक्रवार,सकाळी ७-३० 
 

ती. यशोदाबाई जोशी C/o डॉ. द. रा. जोशी मलकापूर (चज. कोल्हापूर) 
 
तीथयस्वन प ताईिे िरणी मस्तक ठेवनू चशरसाष्टागं नमस्कार. चवज्ञाापना चवशषे, 
 
काल त ला ७४ वष ेपूणय होऊन ७५ व ेलागले, मध्यतंरी दत्ता-बाबी येथे आली असता त झ्या अमृत 

महोत्सवाचवषयी सवांिे बोलणे झाले. तूतय चदवाळीला पंत, अरुण गौरी व अभय ही मंडळी मलाकापूरला येत 
आहेत. माझी प्रकृती बरीि द बयल असल्याम ळे मी यावळेी न येयायािे ठरचवले आहे. आक्टोबर अखेर मला 
म ंबईस जावयािे आहे. कै. अप्पासाहेब पटवधयन यािें आत्मिचरत्र नोव्हेंबर ४ रोजी त्याचं्या वाढचदवसाच्या 
चनचमत्ताने म ंबईस प्रचसि करयायािे ठरले आहे. त्यासाठी मंडळींनी मला फार आग्रहाने बोलाचवले आहे. 
म ंबईिा प्रवास सोपा व तेथील राहयायािी व्यवस्थाही ठीक असल्याम ळे मी जाणार आहे. असो. 

 
आपल्या भागवत मंडळीत आपण तीनि सख्खी भावडें प्रथमपासून आहोत व वाडवचडलाचं्या 

आशीवादाने आजपयंत आपण चतघेही शाबतू आहोत, आपली सवांिी प्रकृतीही प ष्ट्कळ बरी आहे. हे चदवस 
आपणाला पाहयायास चमळत आहेत, ही ईश्वरी कृपाि समजली पाचहजे. तसे पाचहले तर त झ्या आय ष्ट्यात 
द ःख खूपि आले. त्या सवांशी शातं पणाने तोंड देऊन तू आतापयंत आपले कतयव्य करीत राचहली आहेस हे 
त ला भषूणाव आहेि. पण आ्हाला व सवय लहान म लां-म लींनाही स्फूतीदायक आहे. जावडेकर मामींिे 
मला पत्र आले आहे. त्यात त्या ्हणतात, "इतके मोठे द ःख सहन कन न परत त्या सयंमाने, धीराने 
वागतात यािे वैचशष्ट्् वाटते... परमेश्वराने द ःख देयायाच्या कसो्ाि घेतल्या पण त्यात परमेश्वरि 
हरला. "त्यानंी चनमाताईबद्दलही असेि कौत काने चलचहले आहे. त्यानंी गारगोटीस म द्दाम जाऊन तेथील 
चतिे काम पाचहले, तेथील मडंळींना त्या भेटल्या. त्याबद्दल त्या चलचहतात "चि. चनमाने तेथे आपले स्थान 
िागंले चनमाण केले आहे. हा चतला चमळत असलेला मोठेपणा व आपलेपणा चतने स्वतःि सपंादन केलेला 
आहे. माझी व्यवस्था अगदी माहेरवाचशणीसारखी चतने ठेवली... आपल्या पेशात तशीि गृहकृत्यात तरबजे 
आहे." 

 
संसारात स खद ःखािंा खेळ सवयत्रि िाललेला असतो. त झ्या वा्ाला द ःख खूपि आले. पण 

द ःखाने खिनू न जाता तू धैयाने आपले कतयव्य करीत राचहलीस, त्याम ळे त झ्या भोवती सध्या ससंारातील 
स ख व समाधानही प ष्ट्कळ उभे आहे. दत्ता व बाबी यानंी आपली सवय कतयव्ये उत्तम पार पाडली आहेत. 
त्यािंी तीनही म ले उत्तम चनघाली आहेत. स चशलेनेही आपले जीवन उदात्तपणे घालचवले, आता चतच्याही 
म ली मोठ्या झाल्या आहेत व त्याही िागंल्या चनघाल्या आहेत. पंतािंा संसारही िागंला यशस्वी झाला 
आहे. अशा दृष्टीने पाचहले तर त ला खूप समाधान मानयायास जागा आहे. हे समाधान तू भोगयायासाठी 
आणखी बरीि वष ेराहाव,े त झे आरोग्यही त ला असेि लाभाव ेव त झे स ख आ्ही सवांनी आणखी बराि 
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काळ पाहाव ेअशी इच्छा आहे. चनमाताई माझ्याकडे सकाळी भेटयायासाठी येत आहे. काल अनघा भेटून 
गेली. दसऱ्याला मी अरुणकडे जेवायलाि गेलो होतो. तेथे सायंकाळी उमा व बाबू ही दोघे आली होती. ती 
भेटली आहेत. चि. दत्ता व बाबी यास आ. चि. राह ल यास आ.  

स. ज. भागवत 
--------------------- 
पत्र क्र. १ सौ. मृणाचलनी देसाई, पूवाश्रमींच्या मृणाचलनी धनेश्वर, आिायांच्या मानसकनया, 

स्वातंत्र्यसैचनक, लेचखका, राजकीय व सामाचजक काययकत्या, महाराक्ष्ट्रयेतर तरुणाशी पे्रमचववाह 
ठरचवल्याचे त्यानंी आिायांना कळचवल्यावर आिायांनी त्यानंा पाठचवलेले उत्तर. पत्र क्र. २ व ३ श्री. र. ग. 
जोशी हे आिायांिे भािे जावई, भािी स शीला चहिे यजमान. स लभ राष्ट्रीय गं्रथमालेिे व्यवस्थापक. पत्र 
क्र. ३ मधील यशोदाबाई जोशी ह्ा आिायांच्या ज्येष्ठ भचगनी आचण स शीलाच्या मात श्री. श्रीमती 
यशोदाबाईंिा म लगा दत्ता ्हणजे डॉ. दत्तात्रय रामिदं्र जोशी हे मलकापूर येथे डॉक्टरी व्यवसाय करतात. 
आिायांिी भावजय ्हणजे डॉ. शयामलाबाई भागवत (घटप्रभा) आिायांिे बंध  वैद्य आत्मारामपंत याचं्या 
पत्नी; त्यािें दोन म लगे प्रा. अरुण भागवत, स. प. कॉलेज, प णे व रवीनद्र भागवत, अहमदनगर. गोकवदराव 
हे श्री. र. ग. जोशी यािें बधं . 
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सूची 
 

(व्यक्तीनामे साधी, गं्रथनामे व चवषय अवतरणचिनहात) 
 

अणे लो. २९ ‘उपचनषदे’ ९५, ८७, २५१-५४ 
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