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णनवेदन 
 

“पचंडत जवाहरलाल नेहरू : व्यक्ती आचि कायग” या गं्रथािे प्रकाशन पचंडत जवाहरलालजी नेहरू 
याचं्या स्मृचतचदनी चदनाकं २७ मे १९९३ रोजी करण्यािे महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळाने 
ठरचवले होते. प्रत्यक्षात हे प स्तक चदनाकं २७ मे २००२ रोजी प्रचसद्ध होत आहे. तब्बल ९ वर्षे या ना त्या 
कारिामं ळे रेंर्ाळत राचहलेले हे प स्तक प्रचसद्ध करण्यािा योर् लाभत आहे, यािा आम्हाला चवशरे्ष आनंद 
होत आहे. 
 

या गं्रथात एकूि २५ लेख व एक कचवता समाचवष्ट करण्यात आली आहे. हे लेख चवचवध के्षत्ातंल्या 
अभ्यासू व मान्यवर व्यक्तींनी चलचहले आहेत. हे अभ्यासक राजकारि, समाजकारि, पत्काचरता, साचहत्य 
आचद के्षत्ातंील जािकार आहेत. त्याम ळे पचंडत जवाहरलालजी नेहरू याचं्या व्यक्क्तमत्त्वािे चवचवध पैलू या 
गं्रथातून साकार झालेले आहेत. या मान्यवर अभ्यासकानंी जवाहरलालजींच्या व्यक्क्तमत्त्वािा व कायािा 
मोकळेपिाने घेतलेला वेध हा या गं्रथािा चवशरे्ष आहे. 

 
पचंडत जवाहरलालजींच्या जीवनािा व कायािा अभ्यास करू इक्च्ििाऱ्या अभ्यासकानंा हा गं्रथ 

मार्गदशगक ठरेल, असा मला चवश्वास आहे. 
 
 
 रा. रं. बोरािे, 

म ंबई, अध्यक्ष, 
चदनाकं २७ मे २००२. महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळ. 
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पंणित नेहरू 
 

☐ फ. मंु. कशदे 
 
लहानशा खेड्यात 
होतो मीही लहान 
दोन डोळे भभर्ावर 
काळा पडदा डोक्यावर 
पाहात होतो खटक्यानं 
प ढं सरकिारी चिचलम– 
‘अपने पोते संजय, राजीव के साथ 
देखो िािा नेहरू की तस्वीर!’ 
सेन मा दाखविा सूर 
जवळून नेत होता लाबं दूर! 
 
पचंडतजी, 
चप्रयदशगनी रे्ली 
संजय रे्ला 
राजीवलाही लोकानंी चवश्वास चदला 
स्वातंत्र्याला स्वतःिा श्वास चदला 
आचि अिानक त्यािाही प्राि 

होत्यािा नव्हता झाला! 
 
आजोबापेक्षाही म लीला 
म लीपेक्षाही नातवाला 
लोकशाहीनं नाव चदलं 
स काळात द ष्ट्काळात अवकाळात 
िातीवरच्या र् लाबाला 
र्ोरर्चरबािं ंर्ाव चदलं! 
 
अंतःकरिातल्या पचरमलानं 
कमळासाठी झ रायि ं
ते चदवस चनघून रे्ले 
पायािी िाळिी करिारे 

काटे बाळर्िारे 

चप्रय नेहरूजी 
रखरखत्या उन्हात 
त म्ही रे्लात आचि काय हरवलं 
देशालाही कळलं नाही 
त्यानंर पहाटेि ंआकाश 
प न्हा मात् उजळलं नाही! 
 
आजि ंकाय सारं्ावं 
क िाला सारं्ावं 
जे आहे ते िान म्हिावं 
ज्याला सापडेल ते ते 
त्याच्या मालकीि ंरान म्हिावं 
काळ असा िालू आहे 
पचंडतजी, क िाच्याही वावरात 
क िािाही 
िाळ जसा िालू आहे! 
 
आक्रमिाच्या धक्क्यानं त म्ही खिला 
र् लाबाच्या पाकळीला 
नाही संवेदनािंा घाव पिला 
त्याि संरक्षिाच्या क ं पिानं 
िस्त शते करण्यािा 

होता डाव रिला 
 
कोित्या भहमतीनं सारं्ायि ंहे, 
िािाजी? 
कोवळ्या मनालाही 
आज इथं मोल नाही 
ओरडून सारं्ण्यासाठी 
सत्वाला ढोल नाही! 
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चिवट चिखलािं 
वैभव बघून रे्ले! 
 
कशासाठी आजि ंस्वातंत्र्य 
तेव्हा त म्हाला हवं होतं 
खऱ्याख ऱ्या समाजवादािं 

उत्थानाि ं
त मि ंसंजीवन स्वप्न 
र्ोरर्चरबानंाही नवं होतं! 
 
र्चरबाच्या श्रीमंतीला 
श्रीमंताच्या र्चरबीला 
होती तशीि अजूनही 
आहे भरघोस भकमत 
कदाचित म्हिूनि 
आहे चनवडि कानंा भहमत! 
 
पचंडतजी, 
प्लीज त्यानंा आवरा 
जे म्हिताहेत, हा कोि लार्ून रे्ला 
आमिी काळझोप मोडू नये म्हिून 
हा वेडा मािूस का जार्ून रे्ला? 
 
त म्हीि सारं्ा नेहरूजी 
सवयि ज्यांना जार्ायिी 
त्यानंी हा देश सोडून 
कोिती नवीन माती बघायिी? 
 
त मच्या नावानंि र्ोंजारताहेत सत्ता 
त्याचं्या प्रत्येक दारावर 
चहऱ्याच्या बोटानं वाजविारी बेल आहे 
त मच्या नावानंि ि ली मारताहेत 
त्याचं्या प्रत्येकाि ंजीवन म्हिजे 

एक जेल आहे! 

दाचरद्र्य रे्लं नाही 
र्चरबी हटली नाही 
पाि वर्षातून एकदा 
सवय, पे्रम, ‘वाटायिी’ 
अजूनही स टली नाही! 
 
तोिेच्या तोंडाशी 
कबतूर िडिडते आहे 
दंर्लीतले पे्रत 
घरातल्या चजवासंाठी 
नाल्यात तडिडते आहे! 
 
चप्रय नेहरूजी, 
हे सवग त म्हाला अचप्रय वाटेल 
क िाच्या सारं्ण्याम ळं कदाचित 
खोटं वाटेल 
कदाचित् इतकं खरं वाटेल की 
लढ्यािा पश्चाताप होईल 
 
सारं्ता येत नाही 
चमळालेल्या वरािाही 
कधी काळी शाप होईल! 
 
अजूनही िािाजी, 
तसं िारसं चबघडलं नाही 
जर्ाला वाटतं तस ं
घडू नये ते घडलं नाही. 
 
प्रत्येक चक्षचतजावर संधी आहे 
नव्या म क्तीिा म्होरक्या 
स्वातंत्र्यािा जचर बदंी आहे 
धावत स टेल 
आक्रमिाच्या चवर्षालाि 
िावत स टेल! 
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नेहरूजी, त मिीि ही नेकी आहे 
म्हिूनि प्रसंर्ी बेकीतही एकी आहे! 

 
☐ ☐ ☐ 

  



 

अनुक्रमणिका 

जवाहरलाल नेहरू यांचा जीवनपट 
 

☐ डॉ. िदं्रकांत देऊळर्ावकर 
 
१४ नोव्हेंबर १८८९–जन्म प्रयाग येथे 
 
“मी चजवंत असताना माझ्या मोटारीिा राष्ट्रीय झेंडा कोि काढतो मला पाहू दे.” असे जळजळीत शब्द 
मोटारीतून खाली उतरून ती चनभगय प रुर्ष बोलला. पोलीस बघति राचहले. संस्थानंी हद्दीतून हा महाप रुर्ष 
चतरंर्ी झेंडा लावलेली मोटार घेऊन रे्ला. त्या डोळ्यात सूयािे तेज होते. वािीत वज्रािा चनश्चय होता. ज्याने 
आपल्या र्ंभीर वािीने, चदलदारीने, मोकळेपिाने, ध्येयचनष्ठेने जर्ातल्या सवग प्रम ख राष्ट्रानंा वेध चन वेड 
लावले, जो साऱ्या जर्ाच्या आशा आकाकं्षािंा कें द्रभबदू बनला. अशा प.ं जवाहरलाल नेहरंूिा जन्म १४ 
नोव्हेंबर १८८९ रोजी प्रयार् येथे झाला. 
 
१९०५ मे–हॅरोस णशक्षिासाठी प्रयाि 
 
जवाहरलालजींना बालपिी चशक्षि देण्यासाठी प.ं मोतीलालजींनी चनरचनराळ्या चवर्षयािे चशक्षक चनय क्त 
केले. जवाहरलालजी त्याम ळे अनेक चवर्षयातं पारंर्त झाले. िौदा वर्षांच्या आत त्यांनी अनेक स ंदर कचवता 
पाठ केल्या. आत्मिचरत्ातही त्यांनी अनेक स ंदर कचवतािंी अवतरिे चदली आहेत. अशी तयारी करून 
जवाहरलालजी १९०५ मध्ये १३ मे रोजी हॅरोला रवाना झाले. 
 
१९०७ ऑक्टोबर–कें णिज णवश्वणवद्यालयात प्रवेश 
 
हॅरो येथे माध्यचमक चशक्षि संपचवल्यावर जवाहरलालजींनी कें चिज चवश्वचवद्यालयाच्या चरचनटी 
महाचवद्यालयात प्रवेश घेतला. इथे त्यानंी चवस्तृत व अिाट चवश्वािे अवलोकन केले. अथगशास्त्र, राज्यशास्त्र, 
इचतहास, साचहत्य या चवर्षयावंर ििा करण्यासाठी चवद्वान चमत्मंडळी त्यानंा भेटली. इथेि त्याचं्या 
व्यक्क्तमत्वािा चवकास झाला. 
 
१९०९–बर्ललन व इतर देश पययटन 
 
प.ं मोतीलालजींच्या समवेत जवाहरलालजींनी बर्ललन यात्ा केली. स ट्टीत फ्रान्स व जमगनी या देशािंा प्रवास 
केला. 
 
१९१०–पदवी प्राप्त केली. जीवावरचे मोठे संकट टळले. 
 
वयाच्या चवसाव्या वर्षी जवाहरलालजींनी कें चिजिी चवज्ञान शाखेिी पदवी प्राप्त केली. याि वर्षात त्याचं्या 
जीवावरील िार मोठे संकट टळले. हे भारतािे िार मोठे स दैव म्हिावे लारे्ल. त्याचं्या जिू प नजगन्मि 
झाला. नॉवेच्या प्रवासात एकदा जवाहरलालजी स्नान करीत असताना त्या नदीतील थंडर्ार पाण्याने त्यांिे 
हातपाय बधीर झाले. व ते घसरून पडले व पाण्याच्या प्रवाहात वहात िालले. त्याचं्या बरोबर असलेल्या 
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एका इंग्रज चमत्ाने पळत जाऊन त्यािें दोन्ही पाय धरून नदीतून ओढून काढले. थोड्याशा उपिारानंतर 
त्यानंा श द्ध आली. प ढे थोड्याि अंतरावर खोल दरी होती व प्रिडं धबधबा होता, व ते एक पे्रक्षिीय स्थळ 
होते. पचंडतजी त्या दरीत कोसळले असते. त्या इंग्रज मािसाने प्रसंर्ावधान ओळखून पचंडतजींना बाहेर 
काढले नसते तर? कल्पनाि करवत नाही. त्या अनाम इंग्रजी मािसाने भारतीय जनतेवर अनंत उपकार 
करून ठेवले आहेत. 
 
१९१२–बॅणरस्टर झाले. 
 
१९१० ते १९१२ या दोन वर्षांत बचॅरस्टरिा अभ्यास करून जवाहरलालजी बचॅरस्टर झाले. या दोन वर्षांतही 
त्यानंी बराि प्रवास केला. जवाहरलालजी बचॅरस्टर होऊन भारतात परतले व वचडलांसमवेत त्यानंी 
वकीलीस प्रारंभ केला. 
 

  
 
१९१६–जवाहरलालजींचा णववाह 
 
देशाच्या स्वातंत्र्य य द्धाशी जवाहरलालजींिे लग्न लार्ण्या आधी त्यािंा चववाह ८ िेि वारी १९१६ वसंत पिंमी 
रोजी कमलाशी झाला. (कमलािा जन्म १ ऑर्स्ट १८९९) आनंदवनात चकतीतरी चदवसापंासून या चववाहािी 
तयारी िालू होती. भशपी, जवाचहऱ्यािे सराि, सवांिी सारखी ये जा िालू होती. अलाहाबादहून खास 
शृंर्ारलेली खास लर्ीन र्ाडी स टली. चकतीतरी बरं्ले भाड्याने घेतले होते, पि अप रे पडले म्हिून तंबू 
ठोकण्यात आले. संस्थानाचधपतीला शोभेल असा चववाह समारंभ झाला. 
 
१९१७–होमरूल आंदोलनात सहभाग–इणंदरेचा जन्म 
 
१९१६ मध्ये लखनौला अ. भा. काँगे्रसिे अचधवेशन झाले. या अचधवेशनात म. र्ाधंीजींशी जवाहरलालजींिी 
भेट झाली. पचंडतजी र्ाधंीजींच्या राजनीतीने प्रभाचवत झाले होते. पचंडतजींना वाटले या उघड्या नार्ड्या 
काटकोळ्या शरीरात प्रिडं शक्क्त साठवलेली आहे. मोडेल, पि वाकिार नाही असे सामर्थयग आहे. 
 

२२ जून १९१७ रोजी प्रिडं सभा झाली. प.ं मोतीलाल व जवाहरलाल यानंी होमरूल िळवळीस 
सामर्थयग चदले. जवाहरलालजी वचडलापं्रमािेि राजकारिात सक्रीय भार् घेऊ लार्ले. स दैवाने कमला पि 
पचंडतजींच्या चविाराशी सहमत होती. चतने जवाहरलालजींना उत्तम साथ चदली. १९ नोव्हेंबर १९१७ रोजी 
या दापंत्याच्या पोटी इंचदरा–चप्रयदशगनीिा जन्म झाला. 
 
१९१९–पंजाबचे हत्याकांि व णचत्तरंजनदास यांना सहकायय 
 
९ मे १९१९ रोजी चदल्लीला जात असताना म. र्ाधंींना पकडण्यात आले. र्ाधंीजींनी तीन चदवस उपोर्षि केले. 
९ एचप्रल रामनवमीच्या चदवशी अमृतसरला भहदू म सलमान पे्रमािे एक चवलक्षि दृष्ट्य पहावयास चमळाले. पि 
१३ एचप्रल रोजी जालीयनवाला बारे्तील जाहीर सभेवर ज. डायरने बेिूट र्ोळीबार करावयास लावला. 
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देशबधं दासानंी अमृतसरच्या कामािी जबाबदारी उिलली व पचंडतजींनी त्यानंा मदतनीस म्हिून सवग 
सहकायग देऊ केले. 
 
१९२१–णप्रन्स ऑफ वेल्सचे भारतात आगमन व पंणितजींना अटक 
 
चप्रन्स ऑि वेल्सिे उत्तर भारतात आर्मन होण्यापूवीि अटकेिे सत् िालू झाले होते. ६ चडसेंबर रोजी 
पचंडतजी व मोतीलालजी कायालयात काम करीत बसले होते. पोलीस वॉरंट घेऊन आल्यािी बातमी पं. 
मोतीलालजींना साचंर्तली रे्ली. कायालयािी झडती घेतली. चपताप त्ािे वॉरंट पोचलसानंी दाखचवले. 
मोतीलाल म्हिाले, “जनतेिी सेवा केल्यानंतर आपल्या मातृभचूमच्या स्वातंत्र्यासाठी मला व माझ्या एक लत्या 
एक म लासह अटक होत आहे यािा मला मोठा आनंद वाटतो.” असे म्हिून पोलीस व्हॅनमध्ये बसून चपताप त् 
रवाना झाले. 
 

पचंडतजींना सहा मचहन्यािंी चशक्षा व ५०० रुपयािा दंड ठोठाचवण्यात आला. ३ मािग १९२२ रोजी 
त्यािंी म क्तता करण्यात आली. 
 
१९२२–परदेशी कपड्ांवर बणहष्ट्कार व पंणितजींना अटक 
 
पचंडतजी कारार्ृहातून बाहेर पडले व परदेशी कपड्यावर बचहष्ट्कारािा कायगक्रम स रू झाला. पचंडतजींना 
स्वस्थ कसे बसविार? अलाहाबादच्या काही व्यापाऱ्यांनी परदेशी कपडे न चवकण्यािे आश्वासन पंचडतजींना 
चदले. पि काहींनी विनभरं् केला, त्याचं्याकडून दंड वसूल केला. पचंडतजींवर जबरदस्तीने पैसे वसूल 
करिे, धमक्या देिे व राजद्रोह असे आरोप लावनू ११ मे रोजी एकवीस मचहन्यािंी चशक्षा देण्यात आली. या 
चशके्षपैकी अधी चशक्षा भोर्ल्यानंतर ३१ जून १९२३ रोजी पचंडतजींना सोडण्यात आले. तत्पूवी पचतयाळा व 
नाभा नरेशामंध्ये संघर्षग िालू असता, चिचटशानंी नाभा नरेशास पदच्य त करून इंग्रज प्रचतचनधी चनय क्त केला. 
अकाली लोकानंी या कृत्यािा चनर्षेध करून आंदोलन िेडले. पचंडतजी, डॉ. चर्डवानी व कै. संतानम् हे नाभा 
संस्थानाच्या सरहद्दीवर पोिले. नाभा संस्थानात प्रवेश करण्यास बदंी होती. पोलीस अचधकाऱ्यानंा त्यानंी 
साचंर्तले की त्यािंा चनयमभरं् करण्यािा चविार नाही, त्यानंा येथून द सऱ्या रेल्वेने प ढिा प्रवास करावयािा 
आहे”. तरीही पोलीस अचधकाऱ्यानंी त्यािें म्हििे न ऐकून घेता त्यांना पकडून जेलमध्ये घातले. त्याचं्यावर 
खटला स रू केला. त्यानंा अडीि वर्षांिी चशक्षा ठोठाचवण्यात आली. पि स दैवाने त्यानंा ती चशक्षा भोर्ावी 
लार्ली नाही. ज्या चदवशी त्यानंा चशक्षा झाली, त्याि चदवशी सायंकाळी चबनशतग म क्त केले रे्ले. पि 
नाभाच्या जेलमध्ये त्यानंा जो त्ास भोर्ावा लार्ला त्यामेळे प ढे टॉयिाइड झाला. व बरेि चदवस त्यांिे 
प्रकृतीस्वास्र्थय ठीक नव्हते. 
 
१९२४–२५–अलाहाबाद म्युणनसीपाणलटीचे अध्यक्ष 
 
१९२२ च्या काँगे्रस अचधवेशनानंतर काँगे्रसमध्ये दोन र्ट पडले. पचडतजींनी या दोन्ही र्टात समझोता 
करण्यािा प्रयत्न केला पि त्यानंा यश आले नाही. या संघर्षाम ळे पचंडतजींना क्लेश झाले. याि काळात 
जवाहरलालजी अलाहाबाद म्य चनसीपाचलटीिे अध्यक्ष झाले. याि स मारास चवठ्ठलभाई पटेल म ंबई 
कॉपोरेशनिे व चित्तरंजनदास कलकत्त्यािे मेयर झाले होते. बह तेक मोठ्या शहराच्या नर्रपचरर्षदा काँगे्रसने 
हस्तर्त केल्या होत्या. १९२७ ते १९२९ याही काळात पचंडतजी म्य चनसीपाचलटीिे अध्यक्ष होते. १९२५ मध्ये 
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त्यानंी अध्यक्षपदािा राजीनामाही चदला होता. याि काळात देशबधूं चित्तरंजनदासािंा मृत्य ूझाला. पचंडतजी 
म्हितात “देशबधंूंच्या मृत्यनेू वचडलावंर प्रिडं आघात झाला. त्याचं्या तोंडून एक शब्द चनघत नव्हता. इतके 
द ःखी मी त्यानंा कधी पाचहले नव्हते.” ते दोघे चमळून कलकत्त्यास चनघाले. कमला नेहरंूिी प्रकृती बरी 
नसावयािी. त्या लखनौच्या रुग्िालयात उपिारासाठी होत्या. तरीही पचंडतजींिा प्रवास िालूि होता. 
 
१९२७–िसेूल्स व बेल्जीयमचा प्रवास, परतंत्र राष्ट्रातील जनतेच्या काँगे्रसमध्ये भारताचे प्रणतणनणित्व. परत 
आल्यावर मद्रास काँगे्रसमध्ये भारताच्या स्वातंत्र्याचा ठराव. 
 
उन्हाळ्यात य रोपातील अनेक चवद्याथी चजनीव्हाला जमत. भहदी, चिनी, चसलोनी, अमेचरकन, फ्रें ि, जमगन, 
वरै्रे. प्रख्यात फ्रें ि साचहक्त्यक रोमोरोलाँ यािंीही भेट जवाहरलालजींनी घेतली. इटली, नेपल्सलाही ते 
जाऊन आले. िसेूल्स येथे साम्राज्य चवरोधी संघािी स्थापना करण्यात येत होती. जवाहरलालजींना भारतािे 
प्रचतचनधी म्हिून आमंत्ि देण्यात आले. जावा भहदिीन, चिलीस्तान, चसरीया, उत्तर आचफ्रका, अरब देश व 
चनग्रो या देशािें प्रचतचनधी तेथे उपक्स्थत होते. जवाहरलालजींनी या सभेत चिचटश शासनावर कठोर टीका 
केली. भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामास तेथे त्यानंी पाभठबा चमळवला. जवाहरलालजींना कायगकाचरिीवर घेतले. 
या पचरर्षदेम ळे अनेक परतंत् राष्ट्रातंील समस्यािें ज्ञान त्यांना झाले. भारतात आर्लथक व सामाचजक पचरवतगन 
झाले पाचहजे हे त्यांना समजून आले. त्याम ळे या दोन्ही र्ोष्टींवर त्यानंी भर देण्यास प्रारंभ केला. त्याही 
काळात सापं्रदाचयकता व भ्रष्टािार यानंा ऊत आला होता, असा उल्लेख प.ं मोतीलालजींनी केला आहे. 
 
१९२८–सायमन कणमशनचे आगमन व बणहष्ट्कार 
 
याकाळात बारडोली येथे मालर् जारी चवरुद्ध आंदोलन स रू झाले. शतेकरीवर्ग जार्ा झाला. भारतािे सचिव 
लॉडग बरचकन यांनी चनय क्त केलेल्या सायमन कचमशन चवरुद्धही आंदोलन िेडले रे्ले. ज्या ज्या चठकािी 
सायमन कचमशन रे्ले त्या त्या चठकािी “सायमन कचमशन र्ो बकॅ” च्या घोर्षिा देऊन कचमशनिे स्वार्त 
झाले. काळे झेंडे दाखचवण्यात आले. प्रदशगने झाली. लोकावंर लाठीमार झाला. श्री लाला लजपतराय 
जखमी झाले. जवाहरलालजींना पि लाठ्यािंा प्रसाद चमळाला. काही स्वयंसेवकानंी त्यानंा तेथून दूर नेले. 
 
१९२९–लाहोर काँगे्रसचे अध्यक्ष, संपूिय स्वातंत्र्याची मागिी, बंणदस्त पते्र या पुस्तकाचे प्रकाशन, ऑल 
इणंिया रेि युणनयनच्या नागपूर काँगे्रसचे अध्यक्ष. 
 
१९२८ च्या चडसेंबर मचहन्यात कलकत्ता काँगे्रस झाली. प.ं मोतीलालजी अध्यक्ष होते. वसाहतीच्या 
स्वराज्यािा ठराव मंजूर झाला. जवाहरलालजींिा चवरोध होता. महात्माजींनी शासनाला एक वर्षािी म दत 
चदली. देशभर य वक िळवळी उभ्या राचहल्या. उत्तर प्रदेश य वक िळवळीिे पचंडतजी अध्यक्ष होते. १९२९ 
मध्ये लाहोर काँगे्रस झाली. जवाहरलालजी अध्यक्ष झाले. र्ाधंीजी म्हिाले “तो स्िचटकाप्रमािे चनमगळ आहे. 
शूर आहे. त्यािा उतावीळपिाही त्याला शोभतो. राष्ट्र त्याच्या हाती स रचक्षत आहे.” ३१ चडसेंबर १९२९ रोजी 
स्वातंत्र्यािा ठराव मंजूर झाला. रावी नदीच्या तीरावर रात्ी १२ वा. जवाहरलालजींनी स्वातंत्र्यािी प्रचतज्ञा 
चदली. लाखोंनी ती उच्चारली. २६ जानेवारी हा स्वातंत्र्यचदन म्हिून पाळण्यािा आदेश देशभर रे्ला. 
 
१९३०–णमठाचा सत्याग्रह 
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६ एचप्रल १९३० रोजी र्ाधंीजींनी चमठािा सत्याग्रह स रू केला. इंग्रज शासनाला या चमठाच्या सत्याग्रहातील 
दाहकता कळून आली होती. हे आंदोलन अत्यंत कू्रर पद्धतीने चनपटून काढण्यािा शासनाने चनधार केला. 
१४ एचप्रल रोजी जवाहरलालजींना शासनाने अटक केली. सहा मचहन्यािंी चशक्षा त्यानंा झाली व नैनी 
जेलमध्ये त्यािंी रवानर्ी केली. कमला नेहरू, चवजयालक्ष्मी पचंडत, कृष्ट्िा, रुपमती स्वरुप यानंी सवांनीि 
या लढ्यात उडी घेतली होती. या घटनेिा पचंडतजींना अचतशय आनंद झाला. याि काळात पं. 
मोतीलालजींिी प्रकृती बरीि भिताजनक होती. २७ ज लै रोजी चपताप त्ािी भेट नैनी जेलमध्ये झाली. 
जवाहरलालजी वचडलाचं्या सेवेत र् ंतले. ११ सपे्टबर रोजी प्रकृतीच्या कारिावरून मोतीलालजींना म क्त 
केले. ११ ऑक्टोबर रोजी पचंडतजींना म क्त केले. प.ं मोतीलाल घरी जवाहरलालजींिी वाट पाहात होते पि 
त्यानंा वाटेति अटक झाली व सहा मचहन्यांिी चशक्षा आचि ५०० रु. दंड करण्यात आला. प.ं मोतीलालजींनी 
और्षध न घेण्यािा चनिगय घेतला. 
 
१९३१ 
 
२६ जानेवारी १९३१ रोजी र्ाधंीजींसचहत अनेक काँगे्रस कायगकत्यांना सोडून देण्यात आले. पचंडतजी सरळ 
घरी आले. म लर्ा भेटला म्हिून मोतीलालािें म ख ि लले. जवाहरलालजींच्या डोळ्यात करुिा व वेदना 
होती. र्ाधंीजी पि स टल्यानंतर अलाहाबादला आले. प.ं मोतीलालजींना ४ िेि वारीस लखनौला नेण्यात 
आले. ५ िेि वारीला त्यािंी प्रकृती अचधकि चबघडली. ते महात्माजींना म्हिाले, “मी स्वराज्य पाहावयास 
नाही पि त म्ही ते आििारि आहात” म खावर शातंी पसरली. र्ायत्ी मंत्ािा जप करीत मोतीलालजींनी ६ 
िेि वारी १९३१ रोजी इहलोकीिा चनरोप घेतला. ५ मािग १९३१ रोजी “र्ाधंी–डार्लवन” करार झाला. 
पचंडतजींना त्या करारातील क्रमाकं दोनिे कलम पाहून धक्काि बसला. पि ते काही बोलले नाहीत. कारि 
र्ाधंीजींनी तो मस दा मान्य केला होता. या समझोत्याम ळे स्वातंत्र्यािा प्रश्न प न्हा दूर रे्ला होता. २६ 
जानेवारीच्या स्वातंत्र्याच्या ठरावाला काही अथग उरला नव्हता. पचंडतजी बरं्ालच्या दौऱ्यावर जाऊ लार्ले 
होते. संय क्त प्रातंात काँगे्रस नेत्यािंी धरपकड िालू होती. र्ाधंीजी २६ चडसेंबर रोजी लंडनहून म ंबईला 
येिार होते. पचंडतजी र्ाधंीजींशी चविारचवनीमय करण्यासाठी म ंबईला चनघिार होते. तोि त्यांना अटक 
करून नैनीच्या जेलमध्ये पाठचवण्यात आले. या काळात कमला नेहरंूवर म ंबईत उपिार िालू होते. 
जवाहरलालजींना दोन वर्षांिी सजा व पािश ेरुपयांिा दंड झाला. तेथून त्यानंा बरेलीच्या जेलमध्ये हलवले, 
त्यानंतर डेहराडूनच्या जेलमध्ये हलवले. 
 
१९३२–हणरजनांसाठी स्वतंत्र मतदार संघ 
 
रॅम्से मॅक्डोनल्डने हचरजनानंा स्वतंत् मतदार संघ देण्यािे ठरवले. या चनिगयाचवरुद्ध र्ाधंीजींनी आमरि 
उपोर्षि करण्यािा चनश्चय केला. या र्ोष्टींिा जवाहरलालजींच्या मनावर खूप ताि आला. संपूिग भचवष्ट्यकाळ 
अंधकारमय चदसू लार्ला. पि स दैवाने प िे करार झाला व र्ाधंीजींिे उपोर्षि स टले. 
 
१९३३ 
 
जवाहरलालजींिी आई श्रीमती स्वरुपरािी अत्यावस्थ असल्याने जवाहरलालजींना ३० ऑर्स्ट रोजी 
सोडण्यात आले. जवाहरलाल आईस भेटण्यासाठी लखनौला पोिले. म. र्ाधंीजींिीही त्यांनी भेट घेतली. 
श्रीमती स्वरुपजींिी प्रकृती ठीक नसल्याने कृष्ट्िािा चववाह लवकर उरकून घेण्यािे ठरले. कृष्ट्िािा चववाह 



 

अनुक्रमणिका 

आंतजातीय चववाह होता. या दोन्ही कारिानंी हा चववाह अत्यंत साध्या पद्धतीने झाला. कमलािीही प्रकृती 
चदवसेंचदवस ढासळत िालली होती. चतिी प्रकृती दाखचवण्यासाठी ते कमलासह कलकत्त्याला रे्ले. 
त्यािवेळी कलकत्त्याच्या भकंूपपीडीत भार्ानंा ते भेट देण्यास चवसरले नाहीत. कमलाच्या प्रकृतीबद्दल 
डॉक्टराशंी चविारचवचनमय करून सावगजचनक सभातूंन त्यांनी भार्षिेही केली. कलकत्त्याहून परतताना वाटेत 
पाटण्यास उतरून भकंूपाबद्दल श्री. राजेंद्रबाबूशंी त्यानंी ििा केली. 
 
१९३४ 
 
११ िेि वारीपयंत कलकत्त्याच्या भकंूप प्रदेशािा दहा चदवस दौरा जवाहरलालजींनी व त्याचं्या सहकाऱ्यानंी 
केला. १२ िेि वारीस, श्री. प रुर्षोत्तमदास टंडन िहा पीत बसले असता वॉरंट घेऊन पोलीस आले. पचंडतजी 
म्हिाले “िार चदवसापंासून त मिी वाट पाहात होतो. पचंडतजींना अटक करण्यात आली. १६ िेि वारीस 
त्यानंा दोन वर्षांिी चशक्षा स नावण्यात आली. ही त्यांिी सातवी जेलयात्ा होती. अलीपूर जेलमध्ये दहा िूट 
बाय नऊ िूट खोलीत पचंडतजींना ठेवण्यात आले. अलीपूर जेलमध्ये त्यािें स्वास्र्थय चबघडल्यावर त्यानंा 
डेहराडून जेलमध्ये पाठचवण्यात आले. इथे त्यानंा थोडेसे स्वास्र्थय चमळाले. त्यानंी आत्मिचरत् चलचहण्यास 
प्रारंभ केला. अिानक ११ ऑर्स्ट रोजी त्यानंा पोचलसाचं्या संरक्षिाखाली अलाहाबादला नेण्यात आले. 
अलाहाबादला पोिल्यावर त्यांना सारं्ण्यात आले की कमला आजारी असल्याम ळे काही चदवसासंाठी त्यांना 
म क्त करण्यात आले होते. इंचदरा पि शाचंतचनकेतनहून आली होती. कमलास य रोपात पाठवायिे ठरले. 
चतला चनरोप देऊन जड मनाने ते प न्हा त रंुर्ात रे्ले. कमलेिी प्रकृती स धारेना. 
 
१९३५ 
 
जवाहरलालना प न्हा सोडण्यात आले. ते य रोपला रे्ले. ते कमलाजवळ बसायिे, वािून दाखवायिे, ि ले 
आिून द्यावयािे. पतीिा आत्मा त्यावेळी त्यानंा समजला. 
 
१९३६ 
 
परंत  १८ िेि वारी १९३६ रोजी कमला देवाघरी रे्ली. “नसलेल्या कमलेला” अशी अपगि पचत्का त्यानंी 
आत्मिचरत्ाला चदली. १९३६ मध्ये लाहोर काँगे्रसिे पचंडतजी अध्यक्ष झाले. िैजपूर काँगे्रसिेही तेि अध्यक्ष 
झाले. १९३६ च्या त्याचं्या भार्षिात भर होता समाजवादावर, लाहोरच्या भार्षिापेक्षा हे प्रभावी व 
चविारपद्धतीने पचरपक्व होते. त्यानंी काँगे्रस कायगकाचरिीत आिायग नरेंद्रदेव, जयप्रकाश नारायि व अच्य त 
पटवधगन यानंा स्थान देऊन सवांना आश्चयािा धक्का चदला. या त्याचं्या कृत्यावर वचरष्ठ काँगे्रस नेते नाराज 
झाले. यािा पचरिाम चतसऱ्या वेळी त्यानंी अध्यक्षपदास नकार चदला. हारप रा काँगे्रसिे अध्यक्ष स भार्षिदं्र 
बोस झाले. 
१९३८ 
 
श्रीमती स्वरुपरािीिे चनधन झाले. रात्ी बोलता बोलता त्यानंा वातािा झटका आला व त्या चनवतगल्या. 
आईच्या मृत्यनंूतर पंचडतजी प्रवासाला चनघाले. िह्मदेश, जावा या देशानंा त्यानंी भेटी चदल्या. य रोपमध्ये तर 
ते काँगे्रसिे प्रचतचनधी म्हिून बोलले. ते म्हिाले “भहद स्थानात चिचटश राजवटीत आम्ही िॅचसझम रोज 
अन भवत आहोत.” स्पेनमध्ये चवद्रोह भडकला होता. 
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१९३९ 
 
स्पेनहून परतल्यावर पचंडतजी िीनला रे्ले. १९३९ या द सरे महाय द्ध स रू झाले व य द्धचवरोधासाठी 
र्ाधंीजींनी प न्हा वैयक्क्तक सत्याग्रहास प्रारंभ केला. ज्यािें नावही क िाला माहीत नव्हते असे चवनोबाजी 
पचहले सत्याग्रही चनवडले रे्ले. जवाहरलाल नेहरंूनी र्ोरखपूर येथे चवरोधी भार्षि चदले. त्यानंा िार वर्षांिी 
सजा झाली. पचरक्स्थती झपाट्याने बदलत होती. जपान य द्धात भजकत भजकत िह्मदेशापयंत आला होता. 
 
१९४१ 
 
चिचटश सरकारने भारतीय नेत्यािें सहकायग चमळचवण्यासाठी आिखी एक प्रयत्न केला. सर सँपडग चक्रप्स 
कचमशन भारतात पाठचवण्यािे ठरवले. र्ाधंीजी व पचंडतजी व अन्य प ढाऱ्यांना म क्त केले. ििा झाली पि 
चनिगय होऊ शकला नाही. चक्रप्स हात हालवीत परत रे्ला. 
 
१९४२–भारत छोिो आंदोलन 
 
ऑर्स्ट १९४२ मध्ये झालेले काँगे्रस अचधवेशन अत्यंत तिावपूिग वातावरिात झाले. म. र्ाधंींनी ऐचतहाचसक 
शब्द उच्चारला “िलेजाव” म ंबईस ८ ऑर्स्ट १९४२ रोजी “िलेजाव” िा ठराव मंजूर झाला, “करेंरे् या 
मरेंरे्” हा संदेश म. र्ाधंींनी चदला. प.ं नेहरू व इतर सवग नेत्यांना आठ ऑर्स्ट रोजी पकडण्यात आले. 
महादेवभाई देसाई, कस्त रबा व म. र्ाधंींना प ण्यास आर्ाखान पॅलेसमध्ये ठेवण्यात आले. पचंडतजींसह 
इतरानंा अहमदनर्र जेलमध्ये स्थानबद्ध केले. महादेवभाई व कस्त रबा दोघािेंही आर्ाखान पॅलेसमध्ये 
चनधन झाले. 
 
१९४४ 
 
नर्रच्या जेलमध्ये असताना जवाहरलालजींनी “चडस्कव्हरी ऑि इंचडया” हा गं्रथ पूिग केला. 
 
१९४५ 
 
१५ जानेवारी १९४५ रोजी पचंडतजींना म क्त केले. इकडे चहटलरिा पाडाव झाला होता. ॲटमबाँबने जपान 
शरि आला. २५ जून रोजी चिचटश सरकारच्या चनमंत्िावरून चसमला वाटाघाटीत सामील. आझाद भहद 
सेनेिे अचधकारी व सैचनकािंी वचकली करण्यािी व्यवस्था केली व स्वतःही काम करण्यािे ठरवले. १७ 
ऑर्स्ट १९४५ रोजी त्यावेळच्या व्हॉइसरायिे अंतरीम सरकार बनचवण्यासाठीच्या चनमंत्िािा स्वीकार. 
 
१९४६–कॅचबनेट चमशन प्लॅनच्या संदभात स्पष्टीकरिासाठी चिचटश शासनाशी ििा करण्यासाठी लंडनला 
प्रयाि. ६ चडसेंबर १९४६ रोजी स्वतंत् भारतािी लोकशाही घटना तयार करण्यास प्रारंभ. घटनेिा मूलभतू 
व मार्गदशगक ठराव नेहरूनीि माडंला. २६ नोव्हेंबर १९४९ ला ते महान कायग पूिग झाले. १९५० च्या २६ 
जानेवारीला ती लोकशाही घटना देशभर लार्ू झाली. 
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१९४७–भारत स्वतंत्र झाला 
 
१९४७ मधील १५ ऑर्स्ट उजाडला. ज्याच्या राज्यावरील सूयग कधीही मावळिार नाही; असे विगन केले 
जात असे. तो इंग्रज भारत सोडून रे्ले. भारत स्वतंत् झाला. अशोक िक्रांचकत चतरंर्ा ध्वज लाल चकल्ल्यावर 
िडकला. भारतािे पचहले पतंप्रधान प ं जवाहरलाल नेहरू झाले. महात्माजींिे “वारस” असलेले 
“जवाहर!” माझा “वारस” जवाहरि आहे असे म. र्ाधंीजींनी जाहीर केले होते. जवाहरच्या हाती भारत 
स रचक्षत असे त्यानंा वाटायिे. पचंडतजी केवळ भारताच्याि स्वातंत्र्यािे कैवारी नव्हते, तर जे जे र् लाम, त्यांिे 
ते कैवारी होते. त्यानंी १९ आचशयायी राष्ट्रािंी पचरर्षद बोलावली होती. डि सत्ता सोडून रे्ले. हा नेहरंूच्याि 
धीरोदात्त नीतीिाि चवजय होता. स्वातंत्र्याबरोबरि दंर्लीिा आर्डोंब उसळला. पचंडतजींनी वल्लभभाई 
पटेल व चलयाकतअलींच्या समवेत पजंाबच्या दंर्लग्रस्त भार्ािा दौरा केला. 
 
१९४९–राष्ट्रणपता महात्मा गांिींची हत्या 
 
भारत स्वतंत् झाला पि देशािी िाळिी होऊन दोन्हीकडे प्रिडं प्रमािात दंर्ली स रू झाल्या. भारतात 
चनवाचसतािें लोंढेच्या लोंढे येऊ लार्ले. अशू्र व रक्त यािंी भकमत स्वातंत्र्यासाठी चनरपराध जनता देत होती. 
म. र्ाधंींनी उपवास करून कलकत्त्यास शातंी आिली. चदल्लीलाही दंर्लीच्या ज्वाला भडकल्याि होत्या. 
काचश्मरवर पाचकस्तानने आक्रमि केले होते. चदल्लीत िौजा पाठचवल्या. महात्माजींनी चदल्लीत प न्हा 
उपवासास प्रारंभ केला. एकदा त्याचं्या प्राथगना सभेत बाँब टाकला. अखेर ३० जानेवारी १९४८ रोजी एक 
तरुि र्ाधंींना नमस्कार करण्याच्या चनचमत्ताने प ढे आला व त्याने र्ाधंींवर र्ोळ्या झाडल्या, “हे राम” म्हिून 
महात्माजी रामात चवलीन झाले. त्या रात्ी सकंप आवाजात पचंडतजी राष्ट्राला उदे्दशून म्हिाले “सभोवताली 
अंधार आहे परंत  प्रकाश नाही” तो प्रकाश आहे, र्ाधंीजींनी चदलेला प्रकाश या देशाला, मानवजातीला हजारो 
वर्षग प रेल” राष्ट्राला पचंडतजींनी धीर चदला. “हे राष्ट्र सवग धमांसाठी आहे. ज्यांना ज्यांना इथे प्रामाचिकपिे 
रहावयािे असेल त्या सवांसाठी आहे” अशी घोर्षिा पचंडतजींनी केली. १७ िेि वारी १९४८ रोजी भारताच्या 
तटस्थ परराष्ट्र कारिािंी घोर्षिा व समथगन संय क्त राष्ट्राच्या पतंप्रधानाचं्या कॉन्िरन्समध्येही त्यानंी ही 
घोर्षिा केली. नोव्हेंबरमध्ये पॅचरस येथे सं. राष्ट्रसभेत पचंडतजींिे भार्षि झाले. कॅनडातही ते जाऊन आले. 
भारताच्या या स प त्ाने देशोदेशी जाऊन “भारत तटस्थ राहील” अशी घोर्षिा केली. 
 
१९५० 
 
चनयोजन मंडळािी स्थापना व उद घाटन नेहरू चलयाकतअली समझोता. 
१९५१ 
 
कायरो, चजनेवा, लंडन, पॅचरस, नेपाळ या देशािंा दौरा. काँगे्रसच्या ५७ व्या अचधवेशनािे अध्यक्ष. 
 
१९५२ 
 
भारत चसरीया करारावर सह्या. 
 
१९५३ 
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हैद्राबाद काँगे्रसिे अध्यक्ष. महारािी एचलझाबेथ चहच्या राज्यरोहि प्रसंर्ी उपक्स्थती. पाचकस्तान सरकारच्या 
चनमंत्िावरून करािी दौरा. 
 
१९५४ 
 
पचंडजींच्या भेटीसाठी पतंप्रधान सर जॉन कोटलेवाला यािें भारतात आर्मन. पचंडतजींिा लंकेिा दौरा. २५ 
जून रोजी िीनिे पतंप्रधान िौ एन लाओ यांिे पंचडतजींच्या भेटीसाठी भारतात आर्मन. या काळात चदल्ली 
जिू जर्ािी राजधानी बनली होती. अनेक देशािें राजे, अध्यक्ष, पतंप्रधान, मंत्ी सारे लोक पचंडतजींना 
भेटण्यासाठी येत. जार्चतक प्रश्नावंर ििा करीत. याप्रमािे िौ एन लाओ आले. राष्ट्राराष्ट्रातून परस्पराशंी 
कसे वार्ावे या संदभात पाि चनयम बनवले रे्ले. हे चनयम प ढे “पिंशील” म्हिून ओळखले जाऊ लार्ले. ते 
चनयम असे— 
 

(१) प्रत्येक राष्ट्राने द सऱ्यािे सावगभौमत्व मान्य करावे. 
(२) प्रत्येक राष्ट्राच्या स्वातंत्र्यािा व प्रादेचशक एकात्मतेिा आदर राखावा. 
(३) कोित्याही राष्ट्राच्या अंतर्गत कारभारात द सऱ्या राष्ट्राने ढवळाढवळ करू नये. 
(४) द सऱ्या राष्ट्रावर आक्रमि करू नये. 
(५) सवांनी शातंतापूिग सहजीवन उपभोर्ावे. 

 
या तत्त्वािंा रचशया, िीन, िह्मदेश या राष्ट्रानंी पाठींबा चदला. 

 
१८ एचप्रल १९५५ रोजी बाडं ंर् पचरर्षद झाली. या पचरर्षदेत वसाहतवाद व साम्राज्यवादािा चधक्कार 

करण्यात आला. अि बाँबिा वापर बड्या राष्ट्रानंी करू नये. सवग परतंत् राष्ट्रे स्वतंत् व्हावीत असे ठराव पास 
झाले. हा पचंडतजींिा चवजय होता. या शाचंतकायाबद्दल राष्ट्राध्यक्षानंी जवाहरलालजींना “भारतरत्न” ही 
सवोच्च मानािी पदवी अपगि केली. चडसेंबर १९५४ मध्ये मा. चटटो यांिे भारतात आर्मन. 
 
 
 
 
 
१९५५ 
 
इंडोनेचशयािे राष्ट्रपती स किा यािें भारतात आर्मन. लाओसिे राजक मार व प्रधानमंत्ी याचं्याबरोबर 
चजनेव्हा समझोत्यावर हस्ताक्षर. १८ सप्टेंबर रोजी माशगल ब ल्र्ाचनन व ख शे्चव्ह यांिे भारतात स्वार्त. 
इचजप्तच्या पतंप्रधान नासेरिी भेट व वातालाप. 
 
१९५६–२७ 
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जून रोजी राष्ट्रमंडल पचरर्षदेतील प्रधानमंत्र्याचं्या संमेलनात भार्षि. या काळात काही काळ अथगमतं्ीपद 
जवाहरलालजींकडे होते. िौ एन लाओशी भारत–िीन सीमावादावर बठैक. 
 

अमेचरका, कॅनडा व य रोपिा दौरा आचि संय क्त राष्ट्र संघात भार्षि. 
 
१९५७ 
 
जानेवारी दोन १९५७ रोजी चदल्लीत िौ एन लायशी ििा. पंिनलामा व दलाईलामा याचं्यासमवेत म. ब द्धाच्या 
१५०० व्या जयंतीत सहभार्. 
 

चनवडि कीनंतर १७ एचप्रल रोजी नव्या मंचत्मडंळािी स्थापना. प नःश्च पतंप्रधान. 
 
१९५८ 
 
झेकोस्लावाचकयाच्या पतंप्रधानाशंी वातालाप. पतंप्रधानपदािा राजीनामा देण्यािी इच्िा पचंडतजींनी प्रदर्लशत 
केली. पि सवांच्या आग्रहाखातर राजीनामा न देण्यािा चनिगय. 
 
१९५९ 
 
य र्ोस्लाक्व्हयािे राष्ट्रपती व पतंप्रधान माशगल चटटो याचं्याशी ििा. 
 
१९६० 
 
प नःश्च िौ एन् लायशी चदल्ली येथे भेट. १ मे रोजी ‘महाराष्ट्र राज्या’िी स्थापना. 
 
१९६१ 
 
कॉमनवेल्थच्या पतंप्रधानाचं्या संमेलनात सहभार्. रचशयािे अध्यक्ष ख्र शे्चव्ह याचं्याशी म लाखात. र्ोवा स्वतंत् 
झाला. 
 
 
१९६२ 
 
चनवडि कीनंतर नवे मंचत्मंडळ स्थापन. प नःश्च पतंप्रधान. 
 
ऑक्टोबरमध्ये िीनिे आक्रमि, िीन आक्रमिािा पचंडतजींवर पचरिाम झाला. िीनिा चवश्वासघात, येथून 
त्यािंी प्रकृती खालावत रे्ली. िीनशी लढण्यािा दृढ संकल्प. भारत–पाचकस्तान संघर्षग चमटचवण्यासाठी 
राष्ट्रपती जनरल आय ब याचं्याशी ििा व संय क्त चनवेदन प्रचसद्ध. 
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१९६३ 
 
श्रीलंका, संय क्त अरब र्िराज्य व घाना या देशाच्या प्रचतचनधींशी िीन या देशा संदभात कोलंबो प्रस्ताव व 
ििा. लाओसच्या पतंप्रधानाशंी भेट. आचफ्रका देशातील प्रचतचनधींच्या संमेलनािे उद घाटन. 
 
१९६४ 
 
२७ मे १९६४ हा चदवस भारताच्या इचतहासातील एक द दैवी चदवस ठरला. या चदवशी भारतािे पतंप्रधान 
पचंडत जवाहरलाल नेहरू आपल्याला सोडून रे्ले. “माझ्या मृत्यनंूतर कोितेही धार्लमक चवधी करू नयेत” 
असे त्यानंी आपल्या मृत्यपूत्ात चलहून ठेवले होते. आपल्या देहािी राख चवमानातून खूप ऊंिीवरून देशात 
पसरवनू टाकावी. अशी इच्िा त्यानंी व्यक्त केली होती. त्याचं्या मृत्यिेू वृत्त आकाशवािीने देशाला चदले. 
सवग देश शोकमग्न झाला. त्याचं्यानंतर कोि? असा प्रश्न चनमाि झाला होता. “त म्हीि वारसा नेमून ठेवा” 
असे लोक त्यानंा सारं्त. पि पचंडतजींिा लोकशाहीवर दृढ चवश्वास होता. वारसा नेमण्यािी राजेशाही प्रथा 
त्यानंा मान्य नव्हती. ते म्हित “भारतातील जनता सूज्ञ आहे. पतंप्रधान कोि, ते ती ठरवेल.” पचंडतजी असे 
चनखालस लोकशाहीवादी होते. 
 

☐ ☐ ☐ 
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पं. नेहरू–काळ व कायय 
 

☐ रा. ना. चव्हाि 
 
स्वातंत्र्यपूवग काळातील राष्ट्रीय सभा लोकािंी स्वराज्यािी तहान भार्चविारी ठरली. १८८५ साली स्थापन 
झालेल्या काँगे्रसला एका िढीत एक, त्यार्ी प ढारी लाभले. दादाभाई नवरोजी, र्ोखले, चटळक, बनॅजी, 
स रेंद्रनाथ, लजपतराय, चिरोजशाह मेहता, आनंदमोहन घोर्ष, नबाब सय्यद महंमद, पाल चबचपनिदं्र, दत्त 
रमेशिदं्र वरै्रेंिी िार मोठी माचलका आपल्या देशाला प्राप्त झाली. या माचलकेत म. र्ाधंींच्या जवळ जवळ 
समकाळात होऊन रे्लेले प.ं जवाहरलाल हे आलेले स्वातंत्र्य पाहािारे व िालचविारे िार मोठे पतंप्रधान 
ठरतात. नेहरू स्वातंत्र्य सैचनकािें नेते म. र्ाधंी; यािें नेतृत्व मानिारे होते. र्ाधंी याचं्या त्यार्ातून व 
उदाहरिापासून प.ं नेहरंूसारखे व इतर असंख्य लहान–मोठे, सामान्य व असामान्य प ढारी–कायगकते 
स्वयंसेवक ब द्धीने प ढे आले. काँगे्रसिा हा इचतहास मोठा चित्तवेधक आहे. काँगे्रसला चिचटश चमत्ही लाभले. 
चवराट भारतीय जनतेिे कोटकल्याि व्हावे, असा ह्या थोरा–मोठ्यािंा उदे्दश होता. ए. ओ. ह्यूम, वेडर बनग, 
जनरल बथू व चवशरे्षतः ‘ॲनी बेझंट’ वरै्रेंिा आवजूगन उल्लखे केला पाचहजे. हा सवग जो पाया उपलब्ध झाला, 
त्यावर पचंडत नेहरंूच्या हस्ते चशखर िढचवले रे्ले. नेहरू कळसाप्रमािे शोभले व शोभतात. राष्ट्रीय सभेिी 
पािपन्नास वर्षांिी संघर्षगशील परंपरा जवाहरलाल यानंा उपलब्ध होती हे तर खरेि; पि ख द्द त्यािें वडील 
मोतीलाल नेहरू यािें घरिे उदाहरि प.ं जवाहरलाल याचं्याप ढे जार्ते व जवळिे होते. 
 

काँगे्रसला; काँगे्रसपूवग काळातही चतिा जन्म प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष होण्यास ते कारिीभतू होिारी पाश्वगभमूी 
होती. बरं्ाल, मद्रास व म ंबई येथे इंचडयन असोचसएशन्् होत्या. राजा राममोहन राय, केशविदं्र सेन यानंी 
परदेशात, स्वदेशात भहदी जनतेच्या र्ाऱ्हाण्याना पचहले तोंड िोडले. जवाहरलाल यानंी स्वतःि 
“चडस्कव्हरी ऑि इंचडया” या प स्तकात ह्या आद्य राजकीय अवस्थेिे महत्त्व व विगन सांचर्तले आहे. 
राममोहन राय यािें अनेक उदार दृचष्टकोन र्ाधंी–नेहरंूमध्ये सापडतात. आध चनक–अवािीन इचतहासाला 
राममोहन पासून स रुवात होते व मध्यय र्ािा शवेट होतो. नवय र् िालू होते. 
 
पं. मोतीलाल नेहरू 
 
पारतंत्र्याच्या बेड्या काढून टाकिारी िार मोठी िळवळ झाली हे खरे. व ही पाहण्यािे भाग्यही प्रस्त त 
लेखकाला चमळाले, म्हिून सारं्ता येते. वचडलाचं्यापेक्षा थोर होण्यािे परमभाग्य जवाहरलाल यानंी 
चमळचवले. परंत  जवाहरलाल याचं्यात मोतीलाल होतेि. महाप रुर्ष अभावानेि प्राप्त होतात. मोतीलाल व 
जवाहरलाल यानंा वरील सवग राष्ट्रीय जार्ृतीिी तयार भमूी उपलब्ध होती. यािा लाभ त्यानंा व सवगि थोर 
थोर प ढाऱ्यानंा झाला; चटळक व र्ाधंीनाही झाला. पचंडत नेहरू यानंी स्वातंत्र्यपूवगकाळात परकीयाचं्या चवरुद्ध 
तीव्र लढा म. र्ाधंी याचं्या समवेत चदला. एवढेि नव्हे, तर भारत स्वतंत् झाल्यावर स्वतंत् भारतािे 
जवाहरलाल चशल्पकार देखील ठरले. नवी ध्येय–धोरिे त्यांनी नवभारताला चदली. या सवग चवजयािी 
पूवगचिन्हे त्याचं्या कौट ंचबक इचतहसात शोधता येतात. चनसर्ग सौंदयग लाभलेल्या काश्मीरात जवाहरलाल 
जन्मले. त्याचं्यात जे काही सत्यम्, चशवम्, अमृतम्, होते. यािे शे्रय भौर्ोचलक पचरक्स्थतीलाही द्यावे लार्ते. 
इचतहासाला भरू्ोलािा पाया असतो. या घराण्याने पूवी काश्मीरात एक कालवा (मोठा पाट) काढला होता 
यावरून यानंा नहर–नेहरू म्हिू लार्ले. 
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कौल नावािे महाचवद्वान पचंडत घरािे मूळिे काश्मीरातले. सन १७१६ मध्ये िरुखचसयर नामक 
चदल्लीिा बादशहा काश्मीरात रे्ला होता. कौल घराण्यािी कीती ऐकून त्याने त्यावेळच्या कौलािंा सत्कार 
केला. राजाश्रय देऊन चदल्लीला नेले; व एका कालव्याजवळ जहाचर्री चदली. (कालव्या काठिे) 
नहराकाठिे जहार्ीरदार असे त्यानंा नाव प्राप्त झाले; व प ढे िक्त या घराण्याला नेहरू म्हिू लार्ले. प ढे 
१८५७ मध्ये हे नेहरू अलाहाबादला राहाण्यास रे्ले. याप्रमािे नेहरू घरािे प्रथमपासून श्रीमंति होते. 
स्थलातंराने एकूि जीवनात पचरवतगन घडले. या प्रचतचष्ठत घराण्यात जन्मलेले मोतीलाल उत्तम वकील 
म्हिून प ढे आले. कीती–मान–संपत्ती व सवग प्रकारिी श्रीमंती याना प्राप्त झाली होती. स्वरुपारािी म्हिून 
काश्मीरी रुपवान पत्नी मोतीलाल याना योर्ायोर्ाने प्राप्त झाली होती. या दापंत्याचं्या पोटी १८८९ सालात 
१४ नोव्हेंबर रोजी जवाहरलालजी जन्मले. १८८९ साल हे त्याचं्या जन्मशताब्दीिे साल होय. यािें चपताजी 
मोतीलाल यािें कपडे चवलायतेहून भट्टी व इस्त्री करून येत असत, याच्याबद्दल मी चवद्याथी असताना ऐकत 
होतो. श्रीमंत घराण्यात जन्मलेल्या म लािे नाव ओघाने जवाहरलाल ठेचवले रे्ले. यािें अत्य च्च चशक्षि 
चवलायतेस झाले. 
 

मोतीलाल व जवाहरलाल केवळ नावाने पचंडत नव्हते, प्रयत्न करून ते चवद्वान झाले होते. महात्मा 
र्ाधंी याचं्या असहकाचरतेच्या उदयानंतर मोतीलाल व नंतर जवाहरलाल स्वराज्याच्या लढ्यातून प ढे आले. 
जवाहरलाल याना राजकारिािे धडे घरीि चमळाले. मोतीलाल याचं्यावेळिे राजकारि सहकाचरता का 
असहकाचरता? असे चद्वचवध राजकारि िालत असे. सहकारवादी व असहकारवादी याचं्यामध्ये संघर्षग िाले. 
१९२५ च्या काळात प्रचतयोर्ी सहकार हा नवा पक्ष केळकर–केसरी यािेंद्वारे प ढे आला होता; म ंबई कौक्न्सल 
तर प्रचतयोर्ी सहकारवादी बनले होते. प.ं मोतीलाल नेहरू यानंी १९२६ सालच्या जानेवारीत व्हाइसरॉयिी 
भेट घेतली. भहदी राजकारिाच्या दृष्टीने व्हाइसरॉयला िार मोठे प्रचतचनचधत्व होते. ते ििा आचि कारवाई 
करीत असत. 

 
परराष्ट्रीय प्रिार हा काँगे्रसिा एक चवर्षय म्हिून प ढे येत होता. स्क्रीन कमेटीच्या संदभात मोतीलाल 

नेहरू १९२६ साली इंग्लंडला रे्ले. आंतरराष्ट्रीय राजकारिात प ढे जवाहरलाल यानंी असामान्य यश 
चमळचवले. त्यािे प्राथचमक धडे त्यानंा मोतीलाल याचं्याकडून चमळाले. आचि १९१६ पासून ते १९४८ पयंत 
र्ाधंींजींच्या समवेत त्यानी भारतािी सेवा केली. तो काळ पारतंत्र्यािा होता. राजकारिाला परकीय 
सरकारच्या कायद्याचं्या मयादा असत. कायद्याने कारवाई केली जाई. पि १९४७ साली द सऱ्या 
महाय द्धानंतर देश स्वतंत् झाला. स्वातंत्र्यातही जवाहरलालजींनी देशािी सेवा केली. नेहरू घराण्यािा 
एकूि इचतहास िार मोठा व हृदयंर्म आहे, तो पाहू या. 
 
घरचा व देशाचा प्रपंच 
 
अठराव्या शतकात, नेहरू क ट ंब भहद स्थानात उत्तरेत मोठमोठ्या सपाट्या आहेत, चतकडून काश्मीरातून 
खाली आले. मोतीलाल हे स्वतः वकील झाल्यानंतर अलाहाबादला स्थाचयक झाले. पत्नी स्वरुपारािी व 
पती मोतीलाल याना १४ नोव्हेंबर १८८९ साली प त्रत्न झाले; ते जवाहरलाल होत. यांिे बालपि श्रीमंतीत 
व ख्यालीख शालीत रे्ले. पि प ढे म. र्ाधंी यािंा सहवास प्राप्त झाल्यावर मोतीलाल व जवाहरलाल यानी 
देशासाठी िचकरी पत्कचरली. देशातील प्रातंोप्रातंातील अनेक श्रीमंत व ऐर्षारामी कायगकत्यांनी भारी कपडे 
पचरधान करण्यािे सोडून देऊन, खादी व्रत घेतले. महाराष्ट्रात लो. चटळकान यायी, चवशरे्षतः शहरात, िार 
असत. त्याचं्यापैकी अनेक म. र्ाधंींच्या चनशािाखाली रे्ले. इतरही प्रातंात र्ाधंीवाद्यािंी संख्या उत्तरोत्तर 
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वाढत रे्ली. मोतीलाल सनदशीर राजकारिाच्या काळात प्रथम वावरले. पि उदारमतवादी असूनही 
र्ाधंीवादी जहाल बनले. जवाहरलाल यानंा एखाद्या इंग्रज म लाप्रमािे त्यानी पाश्चात्यधतीने वाढचवले होते. 
इतर देशी भार्षाचं्या शाळेत न पाठचवता जवाहरलाल यानंा प्रथमपासून इंग्रजी चशकचवण्यात आले. चशवाय 
चवजयालक्ष्मी आचि कृष्ट्िा अशा दोन बचहिी जवाहरलाल यानंा होत्या. अलाहाबादिे त्यािें आनंद भुवन 
राजवाड्यासारखे होते. या वाड्यात नेहरू वाढले. त्यािें स्वदेशातील व परदेशातील चशक्षि घेत असताना 
एकूि जीवन आनंदािे रे्ले. 
 

सन १९१६ साली जवाहरलाल यािें लग्न झाले तेव्हा त्या चदवशी वसंतपंचमी होती. या पतीपत्नीने 
देशासाठी िार सोसले, त्यािंा देश सदैव ऋिी राचहला आहे. याि साली जवाहरलाल व म. र्ाधंी यािंी 
लखनौ काँगे्रसमध्ये भेट झाली. साऊथ आचफ्रकेत म. र्ाधंी यानंी अभहसावादी असहकाचरतेिे प्रयोर् केले 
होते. म्हिून त्यांिी कीती सवगत् झाली होती. या पद्धतीतून भारतास स्वराज्यप्राप्ती होईल अशी जवाहरलाल 
यािंी मनोधारिा झाली व ह्या चदशनेे तो प ढे वाटिाल करीत राचहले. इंग्रज सरकार म्हित असे की, त्यािें 
राज्य कायद्यावर अचधचष्ठत आहे. हेि कायदे मोडण्यािी िळवळ म. र्ाधंी यानंी िालू केली. सन १९३० 
सालापासून र्ाधंींच्या लढ्यानंा स रुवात प ढे उत्तरोत्तर झाली, हे खरे या लढ्यातून पूवी प्रार्चतक मतािे 
असलेले मोतीलाल यानंीही भार् घेतला. जवाहरलाल तर आघाडीवर राचहले. ‘र्ाधंी–नेहरू’ अशी पचरभार्षा 
पडली. स्वातंत्र्य चमळेपयंत तरी हा समास होता. कारि मतभेदािे प्रसंर् आले नाहीत. म. र्ाधंी याचं्याकडे 
आकृष्ट होण्यािे पूवी आिखी एक कारि झाले. ते म्हिजे जाचलयनवाला बारे्त झालेले भहसक अत्यािार हे 
होय. मोतीलाल याचं्यावरही जाचलयनवाला येथील लाठीमार व हत्याकाण्ड यािंा िार मोठा पचरिाम झाला. 
त्यानंी वचकली सोडली व खादी पचरधान करू लार्ले. 

 
भारताने १९१० सालच्या मोले–भमटो स धारिा राबचवल्या होत्या व सन १९१८/१९ च्या स मारास 

‘माँटिडग’ स धारिा आल्या. स्वराज्यािे राजकीय हप्ते राबचवण्याकडे प ष्ट्कळािंा कल होता. प.ं मोतीलाल 
प्रथम स्वराचजस्ट पक्षािे असेंब्लीमधील नेते होते. कै. पटेल अध्यक्ष होते. काँगे्रसतिे राजकारि करता करता 
त्यािंा वचकली व्यवसायही िालू होता. नाभाच्या महाराजािेंही वकीलपतं् त्यानंी घेतले होते. प ढे १९२७ 
साली सायमन कचमशन आले. जवाहरलालाचं्या घरी असे राजकीय वातावरि होते. 
 
जवाहरलालजींचा राजकारिात प्रवेश 
 
१९१२ साली जवाहरलाल बचॅरस्टर होऊन तेथील सात वर्षांच्या अभ्यासानंतर मायदेशी आले होते. हॅरो 
येथील पब्लीक स्कूलमध्ये अवघ्या दहाव्या वर्षी जवाहरना, मोतीलाल व त्याचं्या पत्नी स्वरुपारािी यानंी 
१९०५ साली चवलायतेत समक्ष जाऊन तेथे चशक्षिाथग ठेचवले. तेथे त्यािें वािन िार वाढले. रुसो–जपानी 
प्रश्न, र्ॅरीबाल्डीिे स्वातंत्र्य पे्रम, भारतातील जहाल–मवाळ प्रश्न वरै्रे अनेक चवर्षय तरुि जवाहरलाल 
यानंी पूवगवयात आत्मसात केले. मोतीलाल मवाळ राजकारिाच्या काळातील होते. चटळकानंतर र्ाधंींनी 
जहाल राजकारि वाढचवले. 
 

मोतीलाल याचं्याप्रमािे जवाहरलाल कायदे चनष्ट्िात होते तरी त्यािें लक्ष वचकलीकडे लारे्ना. 
अचतशय चनष्ट्िात य रोचपयन चशक्षकाचं्या हाताखाली त्यानंा चशक्षि प्राप्त झाले होते. पचहल्या महाय द्धात 
चिचटश सरकारास भारताने मोठी मदत केली. पि पे्रस ॲक्ट, व प ढे रौलट ॲक्ट नंतर जाचलयन बारे्तील 
अत्यािार वरै्रेंच्याद्वारे भहदी प्रजेवर ज लूमि होत असे. स्वातंत्र्यवादी जवाहरलाल याना यािी उत्तरोत्तर 
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िीड येऊ लार्ली. मोतीलाल मवाळ होते, तरी त्याना इंग्रजािें भहदी लोकाशंी वार्िे ठीक वाटेनासे झाले व 
बापलेकानी म. र्ाधंी याचं्या सत्याग्रही लढ्यािा मार्ग धचरला. देशाला स्वातंत्र्य चमळाले पाचहजे यासाठी 
जवाहरलाल यानी बचलदान केले पाचहजे, असे मवाळ मोतीलाल याना वाटू लार्ले. लोकमान्य १९१५ पयंत 
जवळ जवळ मवाळ होते पि नंतर उत्तरोत्तर जहाल झाले. यािप्रमािे मोतीलाल हे सनदशीर व प्रार्चतक 
मवाळ राजकारिािा मार्ग सोडते झाले. यावेळी भारतीय काँगे्रसमध्ये चटळक व बेझंटबाई यािंा प्रभाव होता. 
याि काळात मोतीलाल व प ढे जवाहरलाल भारतीय राजकारिात उत्तरोत्तर िमकू लार्ले. व शवेटी तर 
राष्ट्रीय काँगे्रस र्ाधंी–नेहरंूिी झाली. या आधीिी काँगे्रस व चतिे प ढारी कोि कोि होते, हे पाहाण्यासारखे 
आहे. सन १९१५ सालात चवलायतेहून जवाहरलाल येथे भारतात येऊन वचकली करू लार्ले. त्यािंी 
बचॅरस्टरिी परीक्षा उत्तीिग झाली होती, तरी ते व त्यािें वडील अन क्रमे जवाहरलाल व पचंडत मोतीलाल नेहरू 
म्हिूनि ओळखले जात. १९३५ नंतर राजकीय िळवळीला वेर्ळाि जोर आला. पि ह्या अर्ोदर चनदान 
काँगे्रसिे अध्यक्ष कोिकोिते होते, हे जािून घेिे राजकीय दृष्ट्ट्या बोधपर ठरेल. काँगे्रसिा इचतहास लार्ू 
प रता तरी पाचहला पाचहजे. एस. पी. भसह (म ंबई १९१५), ना. अंचबकािरि म ज मदार (लखनौ १९१६), 
बेझंट (कलकत्ता १९१७), हसन इमाम (म ंबई १९१८), मदन मोहन मालवीय नंतर मोतीलाल नेहरू (चदल्ली 
१९१८), लाला लजपतराय (अमृतसर १९१९), सी. आर. दास (र्या १९२२), प ढे मौलाना आझाद, मौलाना 
महंमद अल्ली अध्यक्ष होते. म. र्ाधंी (बेळर्ाव १९२४), यावेळी जवाहरलाल काँगे्रसिे जोड सेके्रटरी होते. प ढे 
१९२८ साली कलकत्त्याला प.ं मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष होते. त्यािें स प त् जवाहरलाल १९२९ साली 
लाहोरच्या काँगे्रस अचधवेशनिे अध्यक्ष झाले. याप्रमािे १९२८ नंतर भारतीय राजकारिाच्या चक्षचतजावर 
जवाहरलाल िमकू लार्ले. १९२८ साली कलकत्ता येथे भरलेल्या अचधवेशनात जवाहरलाल संय क्त 
चिटिीस म्हिून होते. चपताप त्ानी याप्रमािे काँगे्रसिी वचरष्ठ स्थाने पत्करून देशािी सेवा करण्यािे कंकि 
बाचंधले. सरोचजनी नायडू देखील याि काळात व प ढेही प्रचसद्ध होत्या. म. र्ाधंी यांिे नेतृत्व लाभल्यानंतर 
प्रातंोप्रातंी भारतातून नवे देशभक्त, नवे त्यार्ी व सत्याग्रही नेते चनमाि झाले. चिचटश साम्राज्यकाळात काँगे्रस 
स्वातंत्र्यासाठी इंग्रजाबरोबर संघर्षग करीत होती. वरील १९१५ पासून ते प ढे स्वातंत्र्य येईपयंत चवद्वान–
चविारवंत आचि चक्रयावंत देशभक्त, कायगकते, प ढारी यािंी माचलका काँगे्रसच्या मौचलक इचतहासातून लार्ून 
राचहलेली चदसली. मोतीलाल तर लाहोर काँगे्रसिे १९०९ साली अध्यक्ष झाले होते. सन १८८५ ते १९१४ हा 
एक कालखंड पचहला; म्हिून राष्ट्रीय सभेच्या इचतहासात प्रम ख मानावा लार्तो. 

 
सनदशीर व प्रार्चतक राजकारिािा हा प्रथमिा टप्पा ठरतो. नेमस्ताचं्या देशसेवेिे स्मरि आज 

नाही. पि ते त्यार्ी नेते चवद्वान होते. चकत्येक तर धमग व समाजस धारक होते. उदा. सर िदंावरकर व 
आनंदमोहन घोर्ष हे चवद्वान प ढारी धमगस धारक व राष्ट्रीय िळवळीच्या त्यावेळच्या प्रवाहात प्राम ख्याने भार् 
घेिारे होते. मोतीलाल व जवाहरलाल हे दोन “लाल” देशाच्या भाग्येकरून प ढे प्राप्त झाले. पि १८८५ ते 
१९१५ पयंत काँगे्रसिा पाया ज्या नेमस्तानी भरला, ते प्रार्चतक परंत  ‘मवाळ’ म्हिून हेटाळले रे्लेले महत्त्वािे 
व पायाभतू होते. हा कालखंड आज िार उपेचक्षत आहे. 

 
सन १९२२ पासून बाब ूराजेंद्रप्रसाद, वल्लभभाई पटेल, अन्सारी, स भार्षबाब ूवरै्रे एका िढीत एकािंी 

एकसारखी अतूट माचलका लार्ून राचहली. एवढे त्यार्ी चविारवंत आचि आिारवंत स प त् देशात आज 
स्वातंत्र्यात असते, तर भारतािे सोने झाले असते. या आिखी अनेक प्रचसद्ध अप्रचसद्ध लहान थोर खऱ्या 
स्वातंत्र्य सैचनक देशभक्तािें वत गळात मोतीलाल व नंतर जवाहरलाल यानंा कायग करण्यािे परमभाग्य 
लाभले. स्वातंत्र्य येईपयंत सवगथा मंतरलेले चदवस होते. जास्तीत जास्त लोक देशभक्तीने व स्वातंत्र्याच्या 
पे्रमाने झपाटले रे्ले होते. मोतीलाल यािें चिरंजीव जवाहरलाल हे यात अगे्रसर होते. उंिप रे, देखिे, आचि 
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जाकीट व नेहरू शटग पचरधान केलेला हा महाप रुर्ष ज्यानंी पाचहला, ते भाग्यवानि मानावे लार्तात. 
याचं्याम ळे कायदेभरं्ािी िळवळ वाढति रे्ली. १९३० नंतर या देशातील चवचवध प्रार्चतक पक्ष व त्यांिे मवाळ 
राजकारि मावळत रे्ले. जवाहरलाल यानंा पूवीि १९२१ साली पचहला त रंुर्वास प्राप्त झाला होता. १९२३ 
सालात प ढे ते भारतीय राष्ट्रीय सभेिे जनरल सेके्रटरी झाले. सन १९२७ सालात राष्ट्रीय सभेने त्याना अंकीत 
राष्ट्रािंी पचरर्षद (काँगे्रस ऑि ऑपे्रस्् नॅशनॅचलटीज्) ि सेल्स येथे भरली होती; त्या पचरर्षदेला प्रचतचनधी 
म्हिून पाठचवले. येताना य रोप आचि रचशया याना भेट देऊन जवाहरलाल परत आले. ‘सोशणॅलझम्’ िा नवा 
चविार घेऊन नेहरू जवाहरलाल मायदेशी आले. स्वातंत्र्यापलीकडे ते पाहू लार्ले. याि समयाला मद्रास 
येथे राष्ट्रीय सभेिे अचधवेशन झाले व त्यात सायमन कचमशनवर बचहष्ट्कार घालण्यािा ऐचतहाचसक चनिगय 
घेण्यात आला. तरी देशात सायमन कचमशनिे स्वार्त करून त्याचं्याप ढे त्याचं्या मार्ण्या मार्ण्यासाठी 
कैचियती सादर करीत चकत्येक पक्ष होते. त्यात जातीधमाचधचष्ठत पक्ष देखील होते. ते सहकारवादी असत. 

 
सायमन कचमशन १९२८ साली देशात आले. पि जवाहरलाल यानंी ‘र्ो बकॅ सायमन’ असा आवाज 

उठचवला. लखनौ येथील याि काळातील सभेत ख द्द जवाहरलाल यानंा पोचलसाकडून मारहाि झाली, ती 
त्यानंी सोसली. डरले नाहीत. स्वराज्यचवर्षयक लढा प ढे िालला, १९२९ साली तर लाहोर येथे झालेल्या 
राष्ट्रीय सभेिे जवाहरलाल अध्यक्ष झाले. रावी नदीच्या काठी भरलेल्या वरील ऐचतहाचसक अचधवेशनात पूिग 
स्वातंत्र्यािा क्राचंतकारक ठराव पास करण्यात आला. जवाहरलाल यानंा लोक देशािे रत्न समजू लार्ले, 
मोतीलाल यानंी तर याि वेळी “आनंदभुवन” हा त्यािंा प्रासाद देशाला देऊन टाकला; आचि शजेारीि 
लहान घरात राहू लार्ले. असा त्यावेळच्या प ढाऱ्यािा देशाचप्रत्यथग िालू असलेला त्यार् व देशाचभमान 
अभ्यासल्यावर आज आश्चयग वाटते; व भ्रष्टािारािा उलटा आलेला काळ पाहून त्यावेळिी हयात मंडळी द ःखी 
झाल्याचशवाय राहात नाहीत. केवढे द ःख वाटते, कल्पना करा. 

 
र्ाधंीजींनी चमठावरील कर रद्द करण्यासाठी साबरमती जवळ असलेल्या ‘दाडंी’ र्ावी मोिा नेला व 

सत्याग्रह केला. असे त्यावेळिे देशातील चदवस मंतरलेले होते. जवाहरलाल यानंी अलाहाबाद येथे 
चमठासंबधंीच्या कायद्यािा भरं् केला, म्हिून त्यानंा अटक झाली; व त्यानंा नैनी त रंुर्ात ठेचवले. र्ाधंीजींना 
अटक झाली; मोतीलाल यानंीही चमठािा सत्याग्रह केला. जवाहरलाल यानंी चमठाच्या सत्याग्रहात भार् 
घेऊन त रंुर्वास अर्ोदरि पत्करला, याबद्दल मोतीलाल यानंा आनंदि झाला. चमठािा सत्याग्रह सामान्य 
जनतेिी मने काबीज करता झाला. काँगे्रसिी लोकमान्यता वाढली; व र्ाधंी व नेहरू यािें नेतृत्व १९३० नंतर 
उत्तरोत्तर प ढे येत रे्ले. 

 
काँगे्रस पक्ष खेड्यापाड्यापयंत लोकचप्रय होत होता. या लोकचप्रयतेम ळे व भहदी जनतेिी मने जािून 

भारताला मयाचदत का होईना; स्वराज्यािे आिखी हक्क देण्याच्या चविाराथग १९३१ साली सवगपक्षीय र्ोलमेज 
पचरर्षद लंडन येथे भरचवण्यात आली. र्ाधंी द सऱ्या अचधवेशनाला उपक्स्थत राचहले. पि ही योजना िलद्र प 
झाली नाही. इंग्रजािें धरपकडीिे सत् िालूि होते. चडसेंबर २६ सन १९३१ रोजी पचंडत जवाहरलाल यानंा 
सहाव्यादंा त रंुर्ात घातले रे्ले. र्ाधंीना ४ जानेवारी १९३२ ला त रंुर्ात घातले. ह्या प्रकारे भारतीय जनतेिा 
असंतोर्ष १९३० नंतर वाढति रे्ला. १९३२ साली इंग्रज सरकारने काँगे्रसला बेकायदा ठरचवले! नेहरंूिा 
इचतहास–नेहरू िचरते् म्हिजे भारतीय स्वातंत्र्याच्या लढ्यािा प्रम ख भार् ठरतो. १९३२ साली तर ऐशी 
हजार मािसे (स्त्री प रुर्ष) त रंुर्ात घातले होते. नेहरंूच्या दोन्ही बचहिीनीही स्वातंत्र्याथग त रंुर्वास पत्करला 
होता. इंग्रज म्हित असे की– त्यािें राज्य कायद्यािे होते. कायद्यावर अचधचष्ठत होते. पि सचवनय–
शातंतापूिग कायदेभरं्ाच्या पद्धतीम ळे इंग्रजाचं्या कायद्यावरि घाला आला. इंग्रजाचं्या ममगस्थानावर अपूवगपिे 
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िाल केली रे्ली. भहदी देशभक्त जनतेने आचि नेहरू घराण्याने अपूवग त्यार् केला. अलाहाबाद येथे 
चनघालेल्या काँगे्रसच्या एका चमरवि कीत सामील झाल्याम ळे पचंडत जवाहरलाल यािंी मातोश्री स्वरुपारािी 
यानंाही पोचलसानंी मारहाि केली; व रक्तबबंाळ होऊन त्या रस्त्याच्या कडेस पडल्या. सवगि नेहरू घराण्याने 
स्वातंत्र्यासाठी र्ाधंींच्या लढ्यात झोकून घेतले. प्रािािी पवा केली नाही. र्ाधंी व नेहरू असा ‘समास’ झाला. 
सर्ळ्या देशातील वातावरि ‘न भतूो न भचवष्ट्यचत’ असे भारावनू रे्ले होते. मवाळ जे होते ते जहाल होत होते. 
लो. चटळकािें भक्त र्ाधंी–नेहरंूिे भक्त होत होते. िार काय जेधे–मोरे–जवळकर–बार्डे वरै्रे 
िाह्मिेतर पूवी महाराष्ट्रात मवाळ होते. महर्लर्ष भशदे पूवीपासून एकाकीपिाने काँगे्रसमध्ये होते, ते प्रथम र्ाधंी 
यानंी िालू केलेल्या लढ्यात उतरले व स्वतः वृद्धपिी त रंुर्ात रे्ले. त्यािें उदाहरि सवग महाराष्ट्रातील 
बह जन समाजाने अन सरले. भारतीय स्तरावरून काम करिारा मवाळ शहरी स चशचक्षतािंा प्रार्चतक पक्ष 
चनस्तेज होत रे्ला. िक्त ‘सप्रू–जयकर’ ही चवद्वान जोडी राचहली. हा जो सवांर्ीि बदल होत होता तो 
१९३० नंतर भचूमतीशे्रिीने वाढू लार्ला. मी चवद्याथी दशते हायस्कूलात चशकत होतो. र्ाधंी लढे–नेहरू 
र्ाधंींिी व्याख्याने ऐकावयास चमळाली. चवद्याथी देखील असंख्यपिे िळवळीत उतरले. ग्रामीि व शहरी 
चस्त्रयानंी महत्त्वािा भार् घेतला. म स्लीम देश बाधंव व दचलत वर्ग स्वातंत्र्य लढ्यात भार् घेता झाला. हे सवग 
त्याकाळी पाहता व वािता आले. रोजच्या वृत्तपत्ानंा जीवनात स्थान प्राप्त होऊ लार्ले. स्वातंत्र्याच्या 
आर्मनापूवीिा काळ आज मोठा क तूहलजनक वाटतो. जवाहरलाल हे अगे्रसर स्वातंत्र्यसैचनक होते. एवढेि 
नव्हे तर नेते होते. म. र्ाधंीनाही स्वातंत्र्य लढा प ढे नेता आला; यािे कारि म. र्ाधंींना नेहरू क ट ंबािा एकूि 
पाभठबा हे एक होय. 
 
जवाहरलाल लोकमान्यतेच्या लाटेवर (आठविी) 
 
The congress had last touch with masses and he thought taking part in the election would be 
way of reaching the masses. Hence during 1936–37, he toured the length and breadth of India; 
spoke to millions of people. He was begining to understand the masses and their many sided 
culture. 
 

—Light of Asia. 
 

कौक्न्सलवरील बचहष्ट्कार मी मी म्हििाऱ्या प ढाऱ्यानंा झेपेना. शवेटी काँगे्रसने चनवडि कीत भार् 
घेण्यािे ठरचवले. अन यायांिी मते व मर्दूर ही देखील मानावी लार्तात. नेहरूनी ती मानले. १९३५ िा 
राजकीय स धारिािंा हप्ता आला होता. नव्या चनवडि का होिार होत्या. म्हिून त्याच्या प्रिाराथग 
जवाहरलाल यानंी अर्ोदर देशभर दौरा केला. प ण्याला देखील व्याख्यान झाले. यावेळी मी प ण्यात आलो. 
नव्या प लाच्या पचश्चमेस असलेल्या मोठ्या मैदानात चवराट सभा झाली. सवग प िे शहर लोटले. नेहरंूच्या 
भार्षिाला चिक्कार र्दी होई. उंि व्यासपीठ केले जाई. नेहरू लाँर् कोट घालीत. प ढे नेहरू सदरा व जाकीट 
अन करिीय ठरले. नेहरू उंिप रे देखिे–र्ोरे र्ृहस्थ होते. हात जोडून श्रोत्यानंा चवनम्र–भावाने नमस्कार 
करीत. भहदीत बोलत. शचनवारवाड्याप ढेही स्वातंत्र्यपूवग काळात त्यांिी व्याख्याने झाली. शवेटी व्याख्यान 
संपचवताना जयभहद म्हित. नम्रता, सोपे भहदी, चनचश्चत चविार, व ओघवते वक्तृत्व ज्यानंी अनेकानी ऐकले 
ते भाग्यवानि म्हिावे लार्तात. नेहरू सदरा–नेहरू जाकीट प्रचसद्ध आहे. प ष्ट्कळानी यािे अन करि केले. 
पचंडत नेहरू र्ाधंी टोपी धारि करीत. तसे ते शरीराने जाडजूड नसत. मयाचदत बाधंा असलेले आकर्षगक असे 
लोभस नेतृत्व होते. असंख्यािंी मने भजकली रे्ली. 
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कमला नेहरू 
 
चवद्याभ्यास करून नेहरू १९१२ साली भारतात परत आले. अलाहाबाद हायकोटात त्यानंी वचकलीिा 
व्यवसाय िालू केला. वकीलीत त्यानंा रस नव्हता. ते राजकारिाकडे वळले. १९१२ चडसेंबर मध्ये जे बाकंीपूर 
येथे राष्ट्रीय सभेिे अचधवेशन झाले, त्याला ते उपक्स्थत राचहले. पे्रक्षक संख्या ४५,००० होती. के. आर. एन. 
म धोळकर अध्यक्ष होते. प ढे १९१६ साली कमला नेहरू ह्याचं्याशी त्यािें लग्न झाले. जवाहरलाल यांिे 
सावगजचनक आय ष्ट्यही िालू झाले होते. कमला नेहरू यािंी त्यांना सल्ला मसलत चमळे. चप्रय पत्नी कमला 
यानंी देशासाठी जवाहरलाल याचं्याबरोबर खूप सोसले. पि शवेटिी चकत्येक वर्षे कमला नेहरू ह्या क्षयाने 
आजारी असत. देशात व परदेशात त्याचं्यावर खूप और्षधोपिार करण्यात आले. शवेटी शवेटी त्यानंा पांिर्िी 
येथे सॅचनटोरीयम् मध्ये ठेचवण्यात आले. नेहरू त्यानंा भेटावयास जात. जाताजाता त्यानंी एक व्याख्यान वाई 
येथील मामलेदार किेरीच्या मार्ील पटारं्िात चदले. मी एक श्रोता होतो. भहदीत चदलेल्या व्याख्यानात काय 
साचंर्तले ते आता आठवि नाही. पि ऐनवेळी ठरलेल्या या सकाळी १० च्या स मारास झालेल्या व्याख्यानास 
र्दी होती. 
 

पािंर्िी येथे ठेवनूही कमला नेहरू यानंा र् ि आला नाही. शवेटी त्यािंा अंत क्षयाने झाला. आजिी 
क्षयावरील र् िकारी और्षधे त्याकाळी नव्हती. कमला नेहरू एक रत्न होते. सवगि नेहरू क ट ंब िार महत्त्वािे 
ठरले. 
 
प्रतापगिावर नेहरू 
 
संय क्त महाराष्ट्र सचमतीच्या लढ्याच्या काळात श्री चशवाजी ित्पती महाराज याचं्या अश्वारूढ प तळ्यािे 
उद घाटन चद. ३० नोव्हेंबर १९५८ रोजी पचंडत नेहरू याचं्या श भ हस्ते करण्यािे यशवंतराव िव्हािानंी नक्की 
केले होते. पूवी चशवाजी अिझ लखान भेटीच्या अर्ोदर वाई (चज. सातारा) येथे सैन्यािे मोठे तळ पडले होते. 
तसाि काही वेर्ळ्या अथािा प्रकार पािंर्िी घाटाकडे जािाऱ्या पसरिीच्या घाटाच्या खाली झाला होता. 
सं. म. सचमतीमधील सवग घटकपक्ष आदले चदवसापासून घाटाच्या पायर्थयाशी तळ देऊन राचहले होते. पचंडत 
नेहरू प िे–वाई मारे् प्रतापर्डावर िालले होते. मोटारीत कै. यशवंतराव व जवाहरलाल मारे् बसले होते. 
घाटाकडे जािाऱ्या वाई–पािंर्िी–महाबळेश्वर रस्त्यावर वाईपासून पचश्चमेकडे सचमतीिी बाजू घेिारे उभे 
राचहले होते. पूवग बाजूस यशवंतराव याचं्या बाजूिी मंडळी उभी राचहली होती. या दोन्ही रारं्ातून ‘नेहरू–
िव्हाि’ यािंी मोटार प्रतापर्डाकडे पोंिचवण्यासाठी सकाळी रवाना होत होती. ‘संय क्त महाराष्ट्र झालाि 
पाचहजे’ अशा घोर्षिा िालू होत्या. सचमतीिे लोक र्डावर रे्ले नाहीत. पि शातंता राखण्यात वाई म क्कामी 
उभय पक्षानंा यश आले. अर्ोदर तकग तीथग जोशी वाई पोष्टाच्या प ढे कै. एस. एम. जोशी यानंा पळत पळत 
जाऊन भेटले. हे मी पाचहले. मी सचमतीच्या रारें्त उभा राचहलो होतो. नेहरू–िव्हाि यािंी मोटार जात 
असताना ती शातंपिे रे्ली. सचमतीच्या घोर्षिा होति होत्या. नेहरू हे सवग ऐकत व पहात होते. तकग तीथांिी 
लर्बर् अजून आठवते! 
 

र्डावर उत्तम व्यवस्था व बदंोबस्त होता. आसमंतात असंख्य मािसानंी र्च्च भरून रे्ले होते. सनई 
िौघडा वाजत होता. नेहरू चशवप तळ्याप ढे नतमस्तक झाले. ते भारावनू रे्ले. यशवंतराव ित र म त्सद्दी होते. 
राजर्लर्ष शाहू महाराज यानंी स्थापन केलेल्या मौनी महाराज चपठावरील क्षात्जर्त् र् रू यािंी स्वारी उपक्स्थत 
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होती. जवाहरलाल यानंा िेटा पचरधान कचरता येत नव्हता. क्षात्जर्त् र् रू श्री. बेनावडीकर पाटील यानंी 
त्याचं्या डोक्यावर स्वतःिा त्यािंा िेटा ठेचवला. व नेहरू यािें महाराष्ट्रीकरि केले. नेहरू एकूि 
वातावरिाम ळे व जमलेल्या चवराट जनसम दायाच्या उपक्स्थतीम ळे भारावनू रे्ले. पूवी त्यानंी चशवरायावर 
इंग्रजीत काही चवधाने केली होती. पि प ढे मला त रंुर्ात साधने प्राप्त व्हावयास पाचहजे होती चततकी प्राप्त 
झाली नव्हती, असाही ख लासा केला होता. पि चशवरायाबद्दल जो चनतातं आदर त्याचं्याकडून दाखचवला 
रे्ला त्याम ळे मार्ील सवग चवसरले रे्ले. चशवराय म्हिजे सवांचर्ि स्वातंत्र्य. यशवंतरावािें म त्सद्दीपि देखील 
चनदशगनास आले. ना. यशवंतराव यािंी थोरवी पचंडत नेहरंूना समजून आली. प ढे त्यानंा त्यानंी संरक्षि मंत्ी 
केले; यािे एक ‘बीज’ िव्हािाचं्या पराक्रमात चदसू शकले. ‘महाराष्ट्रापेक्षा नेहरू शे्रष्ठ’ असा िव्हािािंा पचवत्ा 
होता. िलटििे राजे कै. मालोजीराव भनबाळकर मंत्ी होते. तकग तीथग व िव्हाि दै्वभाचर्षकवादी होते. पि 
सवगि प ढे महाराष्ट्रवादी झाले. 
 
प्रतापगिावरून परत 
 
चशवाजी प तळ्यािे अनावरि करून नेहरू–िव्हाि, र्डावरून महाबळेश्वर–पािंर्िीमारे् वाईहून प ण्याकडे 
मोटारीतून रवाना होताना उभयताना पाहाता आले. वाईजवळ पसरिी घाटाच्या पायर्थयालर्त संय क्त 
महाराष्ट्र सचमतीिा िार मोठा तळ पडला होता. डारें्–अते्–एस. एम. वरै्रे बह तेक सवग उपक्स्थत होते. 
थंडी होती तरी स्त्री–प रुर्ष–म ले वरै्रे सवग सोय–रै्रसोय सोचशत होते. वाई भार्ात माजी आमदार 
दादासाहेब जर्ताप कें जळकर हे सचमतीिे एक प्रचसद्ध नेते होते. त्यानंी िोख व्यवस्था ठेचवली होती. वाईच्या 
सवगि के्षत्स्थानी सचमतीच्या तळािी िारं्ली व्यवस्था ठेचवली होती. चनदशगने शातंतेने पार पडली. सचमतीिे 
लोक व प ढारी प्रतापर्डावर रे्ले नव्हते. चशवाजी–अिज लखान भेटीच्या वेळी वाईस असेि मारे् महत्त्व 
आले होते. मने भयभीत होती. 
 

म ंबईहून कम्य चनस्ट कायगकते व बरेि तरुि आले होते. चवशरे्षतः या तरुिमंडळीनी नेहरू–िव्हाि 
यािंी मोटार परत जात असताना वाई–सातारा रस्त्यालर्त उभे राहून बऱ्याि घोर्षिा चदल्या. पि मोटारी 
प ढे चनघून रे्ल्या! दोन एक िलांर्पयंत घोर्षिा होऊ शकल्या. नेहरू परत रे्ल्यावर वाई येथे पडलेला तळ 
ओसरत रे्ला. 

 
नेहरंूना संय क्त महाराष्ट्रािी ताकद समजली. चवरोध जािवला. चद्वभाचर्षक अशक्त ठरत रे्ले व 

संप ष्टात आले. महाराष्ट्र देशापेक्षा नेहरू थोर ही िव्हािािंी भचूमका होती. सातारा चजल्ह्यात प्रचसद्ध 
स्वातंत्र्यसैचनक कै. चकसनवीर व तकग तीथग हे म ख्यतः चद्वभाचर्षकािें सहाय्यक व प्रवक्ते होते. त्यािंा नामदार 
िव्हािानंा पाभठबा होता. संय क्त महाराष्ट्राच्या स रुवातीस बाळासाहेब देसाई वरै्रेनी कौक्न्सलिे राजीनामे 
चदले होते. हे सवग परत घ्यावेत असा तकग तीथांिा सल्ला होता. प्रथम चद्वभाचर्षकािें प्रम ख मंत्ी मोरारजी होते. 
लढा पेटति रे्ला. अखेर महाराष्ट्र देण्यािे नेहरू व चदल्ली सरकारने मान्य केले. नेहरंूच्या 
समज तदारपिाला व शहाण्या दृष्टीला शे्रय आहे. संय क्त महाराष्ट्र सचमतीला पयायाने यश चमळाले. चतिा 
इचतहास मोठा घडला. आज महाराष्ट्र हा एक प्रर्त प्रातं आहे. प्रतापर्डावर नेहरूना आिून त्याना चद्वभाचर्षक 
महाराष्ट्राला मंजूर नाही असे समक्ष दाखचवण्यात आले. त्यािाही पचरिाम नेहरंूवर झाला. महाराष्ट्र १९६० 
साली याप्रकारे चमळाल्यावर काँगे्रस प न्हा सावरली रे्ली; व संय क्त महाराष्ट्र सचमतीिे काम संपले. 

 



 

अनुक्रमणिका 

भक्कम संरक्षि मंत्ी असावा म्हिून िव्हािाना चदल्ली येथे त्यानीि नेले व चदल्ली हे प ढे पिंवीस–
सव्वीस वर्षे िव्हािािें कायगस्थान झाले म्हिजे िव्हाि चदल्लीकर झाले. ‘नेहरू–िव्हाि’ सहकायग महत्त्वािे 
ठरते. संय क्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात काँगे्रसिे सोनपत–पाचनपत झाले. हे नेहरंूना समजले, प्रत्यक्ष पाचहले. 
महाराष्ट्रापेक्षा नेहरू शे्रष्ठ यािा अथग भारत शे्रष्ठ होय. नेहरू म्हिजे भारत असा अथग होता व असू शकतो. 

 
नेहरू उमदे राजकारिी र्ृहस्थ होते. कॉ. रॉय याचं्याशी त्यािें मतभेद झाले होते. तरी रॉय 

साहेबावंर त्यानी शवेटी मैत्ीच्या पे्रमािा बदंोबस्त केला. तकग तीथांिी भचूमका मध्यस्थािी ठरते. रॅचडकल 
पाटीच्या काळात नेहरंूबरोबर कॉ. रॉय याचं्याप्रमािे प ंलक्ष्मिशास्त्री यािेंही मतभेद होते. पि हे सवग सवग 
चवसरले. महाराष्ट्रािा प्रश्न स टला. मराठीिे राज्य झाले. 

 
इंचदरा र्ाधंी यांिे महाराष्ट्रावर पे्रम होते. त्यांिे चशक्षि प ण्याच्या िग्य गसनमध्ये झाले. त्याम ळे प िे व 

महाराष्ट्र या संबधंाने त्याना चजव्हाळा अथात होता. 
 
नेहरू–िव्हाि, एस. एम. वरै्रे तत्सम चववेकशील नेते उपलब्ध होते, नाहीतर पजंाबसारखे भहसक 

वळि महाराष्ट्र चनर्लमतीच्या प्रश्नास लार्ले असते. अत्यंत अल्प भहसा झाली. अते् यािंा ‘मराठा’ लेखिीने 
लढला. 

 
नेहरू तसे रार्ीट देखील होते. म. र्ाधंी; प्रत्यक्ष राष्ट्रचपता देशाला अकाली सोडून रे्ला. नेहरू 

अत्यंत द ःखी झाले. त्यावेळी त्यांनी आकाशवािीवरून व्याख्यान केले. ज्या प्रवृत्तीने म. र्ाधंी यािंा प्राि 
घेतला त्या प्रवृत्तीिी पाळे–म ळे खिून काढा. “Root and Branch” नाचहशी करा असे राष्ट्राला उदे्दशून 
नेहरू बोलले. क्स्थतप्रज्ञ मन ष्ट्य असला तरी तोही चविचलत होतो. प ढाऱ्यांिी जहाल भार्षिे देखील िार 
मोठ्या र्ंभीर प्रचतचक्रयेला कारिीभतू होतात. असा अन भव १९४८ साली आला. 

 
काही आठविींच्या स्वरूपात पचंडतजीना पाचहल्यानंतर त्याचं्या काळाकडे व कायाकडे प नः जाऊ 

या. 
 

सन १९३२ नंतरचे राजकारि 
 
१९३२ ते १९३५ अखेरपयंत नेहरूना त रंुर्ाच्या बाहेरिे सावगजचनक जीवन प्राप्त झाले. ते जीवन अवघ्या नऊ 
मचहन्यािें होते! एकाि वेळी त्यांना एका चठकािच्या त रंुर्ात ठेचवले जात नव्हते, तर चठकचठकािी हलवले 
जात होते. चिचटश राज्यकते धूतग होते. त्यानंा याम ळे त रंुर्ात एकाकी वाटे. घरी त्याचं्या चप्रय पत्नी कमला 
नेहरू या क्षयाने उत्तरोत्तर जास्तीि पिाडल्या रे्ल्या. काळजीिे चदवस होते. जवाहरलाल याचं्या वृद्ध आई 
देखील आजारी असत. या सवांिे दडपि जवाहरलाल याचं्या मनावर होते. याि काळात जर्ाच्या 
इचतहासावर एक व आत्मिचरत्पर त्यानी दोन महत्त्वािी प स्तके (गं्रथ) त्यानी चलहून प रे केले. ही त्यािंी 
दोन महत्त्वािी प स्तके माचनली जातात. 

और्षधोपिाराथग सौ. कमला नेहरूना जमगनीमध्ये नेले होते. उपयोर् झाला नाही. सौ. कमला नेहरू 
२८ िेि वारी १९३६ रोजी चनधन पावल्या. पचंडतजींिी आई दोन वर्षांनी वारली. ह्या प्रकारे त्यािंा पेला त्या 
काळात घरच्या द ःखाने भरलेला होता. 

 



 

अनुक्रमणिका 

हा लेख म्हिजे सवगसामान्य वािकासाठी एक आढावा आहे. त्यानंी तरी राष्ट्रसेवा िालूि ठेचवली. 
१९३६ साली ते लखनौ काँगे्रसिे अध्यक्ष झाले. काँगे्रसला समाजवादी बनचवण्यािे त्यािें ध्येय होते. तसा िार 
प्रयत्न त्यांनी केला. रचशयाशी मारे् प ढे त्यािंा िार संबधं आला. नेहरू आतंरराष्ट्रीय राजकारिात ददी होते. 
अनेक देशानंा प ढे देश स्वतंत् झाल्यावर त्यानंी भेटी चदल्या. व स्वदेशाला परदेशी पाह ण्याचं्या भेटीर्ाठी 
घडवनू आिल्या. अभहसेने प्रश्न स टावेत असे त्यािें मत होते. नेहरू कॉमे्रड म्हिजे प्रत्यक्ष माक्सगवादी नव्हते. 
तरी लोकशाही समाजवादी होते. र्ोरर्रीब प ढे येण्यासाठी या देशात समाजवादी लोकशाहीिी त्यांना िार 
र्रज भासली. म. र्ाधंींिा त्याना िार जवळून सहवास लाभला. र्ाधंी अध्यात्मवादी म्हिजे प्राथगनावादी 
होते. त्याचं्या प्राथगना उपचनर्षदे व साध संतािंी विने याचं्या पाश्वगभमूीवर िालत. र्ाधंी प्रविने करीत. पचंडत 
जवाहरलालनी ही चकत्येक प्रविने ऐचकली होती. जवाहरलाल धमगचनरपेक्ष असत. ‘अध्यात्म’ हा त्यािंा चवर्षय 
झाला नाही. पि ते सचहष्ट्ि  व उदार स्वभावािे होते. जवाहरलालजींच्या आय ष्ट्यात चवचवध असा काळ आला 
व रे्ला. 
 
दुसरे महायुद्ध 
 
त रंुर्ात वर्षान वर्षे राहिे हे प ष्ट्कळ काँगे्रसवाल्यानंा झेपेनासे झाले. १९३५ च्या कायद्याने जे नवे हक्क प्राप्त 
झाले व प ढे चनवडि का झाल्या, त्यात काँगे्रसने भार् घेतला. जवाहरलालजींिा दौरा मोठा िलद्र प झाला. 
काँगे्रसने चनवडिूक भजकली व ती सत्तेवर आली. १९३५ च्या उन्हाळ्यात भसहर्डावर डॉ. आंबेडकर 
शारीचरक चवश्रातंीसाठी येऊन राचहले होते. त्यावेळी त्याना भेटण्यािा असामान्य योर् आला. खाली जेधे–
र्ाडर्ीळािंी चनवडि कीिी धामधूम िालली होती. चनवडिूक संबधंाने डॉ. आंबेडकर यानंी चविारिा केली. 
जेधे चनवडून येतीलि असे काही बाबासाहेबानंा वाटत नसावे. त्याचं्या बोलण्यावरून समजले पि पंचडत 
नेहरंूिा दौरा व प्रिार याम ळे सनसनाटी वेर् आला. व र्ाडचर्ळासंचहत जेधे प्रिडं मतानी चनवडून आले. 
याकाळी काँगे्रसने ज्या चनवडि का भजकल्या, त्यािे शे्रय जवाहरलाल याचं्या देशव्यापी दौऱ्याला द्यावे लार्ते. 
‘र्ाधंी व नेहरू’ याचं्याकडे पाहून मते काँगे्रसला देशभर चमळत. असंख्य अन यायी चतला प्राप्त झाले. अन यायी 
व नेते यातं अंतर पडते! 
 

नेहरू व स भार्ष बोस याचं्यामताने काँगे्रसने अचधकारपदे घेऊ नयेत असे होते. परंत  सहा प्रातंात 
काँगे्रसिी मंत्ीमंडळे बनली; व बह मत प्राप्त झाले. अचधकारग्रहिाच्या बाजूने नेहरू व स भार्ष यािें अन यायानी 
कौल चदला, असे चित् प्रत्यक्ष ते व्यावहाचरक राजकारिात चदसले. ज्या प्रातंात काँगे्रस अल्पमतात होती, 
तेथे चजना याचं्या म स्लीम लीर्शी काँगे्रसने हातचमळविी केली नाही. याम ळे चजना यािंा रै्रसमज वाढला व 
त्यानंा वाटले की, काँगे्रस ही प्रत्यक्षात िक्त भहदंूिीि आहे. ती म स्लीमांिे कधीि प्रचतचनधीत्व करिार नाही. 
हा चविार चजनाना प्राप्त झाला व प ढे १९४७ मध्ये देश स्वतंत् होताना ‘पाचकस्तान’ वेर्ळे झाले. देशािी द दैवी 
िाळिी झाली. िाळिीला ह्याप्रकारे वरील उभय पक्ष कारिीभतू झाले. म स्लीम राष्ट्र स्वतंत् बनल्याम ळे 
स्वातंत्र्य काळात भहद त्ववाद एक प्रचतचक्रया म्हिून धमगभावनेवर उत्तरोत्तर प ढे येत आहे. 
 
युरोपमिील अशांतता 
 
भारतात ‘र्ाधंी–नेहरू’ याचं्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्याथग लढे िालले असताना य रोपमध्ये सवग काही ठीक 
नव्हते. जमगनीिा चहटलर व इटलीिा म सोलीनी हे दोन ह कूमशहा मोठे प्रभावी बनत होते. आज बाजूच्या 
राष्ट्रानंा आपल्यावर स्वारी होईल भकवा काय अशी चभती चनमाि झाली. स्पेनमध्ये यादवी िालू झाली होती. 



 

अनुक्रमणिका 

ह्या सवांिा पचरिाम म्हिून द सरे महाय द्ध जाहीर झाले. जवाहरलाल नेहरू याचं्या मते भारताने य रोपकडे 
जमगनीबरोबर होिाऱ्या य द्धाला भारताने मदत करावी. काँगे्रस वकींर् कमेटीने जवाहरलाल याचं्या धोरिाला 
पाभठबा चदला. त्यावेळच्या भारताच्या व्हाईसरॉय याचं्या मताप्रमािे महाय द्ध काळ हा भारताला स्वातंत्र्य 
मार्ण्याच्या दृष्टीने योग्य नाही. ‘भहद –म सलमान’ याचं्यामधील जातीय तिावदेखील आडवा येई. चजना 
यानंी काँगे्रसचवरोधी पचवत्ा घेतला. म स्लीम संस्थाचनक व म क्स्लम लोकसंख्येत जास्त असलेले प्रातं चजना 
याचं्या नेतृत्वाखाली रे्ले. ज्या ज्या प्रातंात काँगे्रसने सत्ता चमळवली होती ती सोडण्यािा चनिगय घेतला. 
म स्लीम नेते म्हिू लार्ले की–भारतात भहद  व म स्लीम अशी दोन राष्ट्रे आहेत. म्हिून देशािी िाळिी झाली 
पाचहजे. ज्यानंी काँगे्रस स्थापन केली; त्या चवद्वान व समंजस लोकानंी काँगे्रसमध्ये सवगधमग व सवगजाती यानंा 
सामावनू घेण्यािा यशस्वी प्रयत्न केला. पि प्रत्यक्ष वरील धमगभेद हे ऐचतहाचसकपिे िालत आल्याम ळे 
म स्लीमबधूं ि टून चनघाले. 
 

पचंडत जवाहरलाल याचं्या जीवन कायािा ओझरता व धावता आढावा वािकाप ढे ठेवताना भारतािा 
१९३० पासूनिा इचतहास नेहरू याचं्याशी चनर्डीत आहे, असे चदसेल. 

 
पचंडत नेहरू यानंी १९३८ सालात पचश्चम जर्तात–य रोपात–मोठा प्रवास केला. स्पेन, इंग्लंड व 

फ्रान्स या देशानंा भेटी चदल्या. भारतािे भचवतव्य इंग्लंड अर्र जमगनी याचं्या हातात नाही. भारताने त्यािा 
चनिगय त्याने स्वतः केला पाचहजे. हा चनष्ट्कर्षग त्यांनी काढला. चहटलरिी शक्ती व पराक्रम वाढत होता. 
काँगे्रसने भारताच्या व्हॉईसरॉयबरोबर द सऱ्यादंा बोलिी केली. व्हॉईसरॉयसाहेबानंी भहद स्थानला स्वातंत्र्य 
नाकारले. 

 
र्ाधंीजी सावधपिे चववेक करीत होते. साम दाचयक कायदेभरं् व सत्याग्रह हा मार्ग त्यानंी महाय द्ध 

काळात स िचवला नाही. वैयक्क्तक सत्याग्रह व कायदेभरं् यािंा नवा मार्ग त्यानंी साचंर्तला. त्यानंा चिचटश 
सरकारला अडििीत आिावयािे नव्हते. वैयक्क्तक सत्याग्रहािा मार्ग र्ाधंींनी देशाला दाखवला. याप्रमािे 
पचहले सत्याग्रही चवनोबा भावे झाले. जवाहरलाल द सरे सत्याग्रही म्हिून अगे्रसर झाले व वचकंर् कमेटीच्या 
सभासदानंी त्यांना अन सरले. 

 
चिचटशानंा महाय द्ध िार कठीि रे्ले. जपानशी भहद स्थानावर स्वारी होण्यािा संभव होता. १९४१ 

साली सवग सत्याग्रहींना सोडून चदले. १९४२ साली जपानने बमावर स्वारी केली. भारताच्या पूवग दरवाजा–
शजेारी महाय द्ध येऊन ठेपले. यावेळी स्टॅिडग क्रीप्स नवा स्वराज्यािा आराखडा घेऊन आले. कोित्याही 
भारतीय पक्षािे स्टॅिडग योजनेम ळे समाधान झाले नाही. र्ाधंीजीनी अभहसात्मक नवे आंदोलन िालू केले. व 
‘िले जाव’ िळवळ िालू केली. चिचटशानंी भारतीय सत्ता सोडून िालते व्हावे, असा एकम खी आवाज 
भारतातून उठला. र्ाधंीजीना चशक्षा ठोठावनू प ण्यात आर्ाखान पॅलेसमध्ये ठेचवले. वकींर् कमेटी व त्यातील 
जवाहरलाल आचदकरून प ढाऱ्यानंा अहमदनर्र येथे त रंुर्ात डाबंले. ‘चद चडस्कव्हरी ऑि इंचडया’ हा गं्रथ 
अहमदनर्र चकल्ल्यात चलचहला रे्ला. चिचटशािंा पोलीसी ज लूम म ंबई वरै्रे चठकािी वाढति िालला. 
र्ोळीबाराला हजारो लोक बळी पडले. सन १९४३ च्या िेि वारीत म. र्ाधंी यांनी एकवीस चदवसांिा मोठा 
उपवास केला. १९४५ सालात द सरे महाय द्ध संपले. चिटनमध्ये लेबर पाटी अचधकारावर आली. भारताच्या 
हातात सत्ता देण्यसाठी एक कॅचबनेट चमशन भारतात पाठचवले रे्ले. याम ळे म क्स्लम लीर् आचि काँगे्रस यांिे 
भकवा अन्य कोित्याही पक्षािे समाधान झाले नाही. म स्लीम लीर्ने िाळिीिा आग्रह धचरला व यावेळी 
काँगे्रसला िाळिी नको होती. १९४६ सालात चजनानी जास्तीि हट्ट धरला. िाळिीम ळे भहद –म सलमान 
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दंरे् झाले. असंख्यानंा प्रािास म कावे लार्ले व नवचनर्लमत पाचकस्तानातील भहदंूना त्यािंी मातृभमूी सोडून 
देऊन भारतात यावे लार्ले. 

 
िाळिी झाली तरी प्रश्न चमटले नाहीत; उलटे वाढले आहेत आता. िाळिी संबधंाने उलटस लट 

ििा व कायगवाही िालली असतानाि सावगचत्क चनवडि का झाल्या. काँगे्रस व लीर् यािें उमेदवार चनवडून 
आले. इंचटचरअम् सरकार बनचवण्यात आले. नेहरू, पटेल, राजेंद्रप्रसाद व राजाजी यािंा सरकारात समावेश 
झाला. चजना प्रथम ह्या सरकारात येण्यास तयार नव्हते. पि सरकारात जाऊन चवरोध करण्यासाठी नंतर 
त्यानंी सरकारात प्रवेश केला. भहद  व म स्लीम दोन चभन्न असल्याम ळे तेथे एकत् सरकार िालव ूशकिार 
नाहीत. िाळिी होिेि अटळ आहे. मजूर सरकारने शवेटी भहदी लोकाचं्या हातात सत्ता देण्यािे जून १९४८ 
मध्ये ठरचवले. माऊंटबटॅन ह्यानंा हस्तातंर करण्याच्या कामचर्रीवर नेचमले. ‘नेहरू व पटेल’ यानंी अखेर 
िाळिी पत्करली! पजंाब व बरं्ाल ह्या प्रातंांिे दोन–दोन त कडे झाले; व पाचकस्तानिा बनाव करण्यात बॅ. 
चजना यशस्वी ठरले. १५ ऑर्स्ट १९४७ रोजी चद्वखंड होऊन भारत स्वतंत् झाला. म. र्ाधंीनादेखील ह्या 
द दैवी घटनेला प्रत्यक्ष पाभठबा द्यावा लार्ला. 

 
समाजवादी धतीिे लोक कल्यािकारी राज्य चनमाि व्हावे अशी नेहरंूिी इच्िा होती; व त्यानंी ह्या 

चदशनेे १९४८ साली “आराम हराम है” हा संदेश सवग देशाला चदला. सवगसाधारि मािूस स खी झाला पाचहजे, 
ही त्यािंी इच्िा होती. 

 
भारतामध्ये लोकशाहीने पूिग मूळ धरले, असे त्याचं्या काळातील त्याचं्या चनवडि कानंतर चसद्ध झाले. 

पि सभोवतालच्या देशातून लोकशाही नष्ट झाली. स्वातंत्र्यपूवगकाळात व नंतरही नेहरूनी देशािी एकात्मता 
व प्रर्तीसाठी खस्ता खाल्ल्या. नेहरू भारतािे अचभमानी होते तरी ते एक महान मानवतावादी प रुर्षोत्तम 
झाले. सवग जर् य द्धम क्त होईल कसे? हा त्यािंा ध्यास होता. त्यादृष्टीने प्रयत्नही प ष्ट्कळ केले. केनेडी व 
ख्र श्चोव्ह याचं्याशी सलोख्यािे संबधं राखून नेहरूनी जर्ात शांतता राखण्यािा प्रयत्न केला. आतरराष्ट्रीय 
राजकारिात त्यानंी जर्भर नाव चमळचवले; हे सवग खरे. नेहरू देशािे पचहले मोठे पतंप्रधान हीही बाब 
भरू्षिास्पद होती. 

 
दोन द ःखद घटनामं ळे नेहरू द ःखी झाले. ३० जानेवारी १९४८ रोजी ते स्वतः पतंप्रधान असताना 

राष्ट्रचपता म. र्ाधंी यांिी हत्या भरचदवसा चदल्लीत झाली. द सरी म्हिजे त्यानंी पिंशीलािा प रस्कार करून 
िीनबरोबर िारं्ले संबधं प्रस्थाचपत करण्यािा प्रयत्न केला. तरी िीन ह्या शजेाऱ्याने चवश्वासघात करून 
भारतावर स्वारी केली. सवांत मोठे आघात नेहरूना सहन करावे लार्ले. 

 
२७ मे १९६४ रोजी पचंडत जवाहरलाल यािें चनधन झाले. स्वातंत्र्य–वीर व स्वतंत् भारतािे एक 

जनक म्हिून व पचहले मोठे जािते–ज्ञानी–पतंप्रधान म्हिून ते भारताच्या आध चनक इचतहासाला कायमिे 
भरू्षिभतू आहेत. 
नेहरंूची योग्यता 
 
नेहरूना धार्लमक थातूर–मातूर ठाऊक नव्हते. त्याचं्यावर भहदू–ब द्ध, म स्लीम व चख्रस्ती म्हिजे आध चनक 
पाश्चात्य संस्कृतीिा व धमगतत्त्वािा पचरिाम झाला होता. त्यादृष्टीने ते चनधमी म्हिजे सवगधमी होते. म्हिजे 
त्यानंा कमगकाण्ड मान्य नव्हते. देशाच्या भक्तीला ते उच्चस्थानी मानीत. परदेशात त्यािें अनेक सत्कार झाले. 
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मान–सन्मान–ऐश्वयग–सत्ता–चवद्वता वरै्रेनी ते संपन्न होते. म. र्ाधंींिे ते वारसदार; असे त्यािें 
मानवतावादी वतगन असे. भहद  शब्दापेक्षा त्यानंा “जय भहद” ही नमस्कार पद्धती आवडे. ‘जय–भहद’ असा 
घोर्ष करून त्यािें भार्षि संपे. चवराट जनसम दायािी मने त्यानंी भजकली. राजा राममोहन राय याचं्यानंतर 
महापचंडत द्रष्टे–चववेकशील व चक्रयावंत जवाहरलाल झाले. पचंडत ही केवळ पदवी नव्हती. 
 

Tagore says of him “He never fought shy of truth when it was dangerous nor made 
alliance with falsehood when it would be convenient”. 

 
नव्या भारतािी घटना ही म. र्ाधंी–नेहरू–आंबेडकर याचं्या चविारािंी पचरिती होय. घटनेच्या 

मारे् भारताला मध्यय र्ात कोिी नेऊ नये. हेि पचंडत जवाहरलाल यािें खरे स्मारक होय. 
 

☐ ☐ ☐ 
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पं. जवाहरलाल नेहरू–मुक्त कचतन 
 

☐ मोहन िाणरया 
 
प्रमुख सुते्र व मानवतेचे पुजारी 
 
भारतािे पचहले पतंप्रधान प.ं जवाहरलाल नेहरू यांना १४ नोव्हेंबर १९८९ रोजी १०० वर्षे पूिग होत असून 
त्यािंा जन्मशताब्दी महोत्सव सवग देशभर स रू आहे. भारतीय स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात म. र्ाधंींच्या 
नेतृत्वाखालील शातंतामय संग्रामामध्ये जवाहरलालजी अगे्रसर राचहले आचि स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर आध चनक 
भारतािा पाया रिण्यािे महत्त्वपूिग कायग पचंडतजींनी केले. लोकशाही, चनयोचजत अथगव्यवस्था, प्रर्त 
होिाऱ्या नवीन शास्त्र व तंत्ज्ञानािे स्वार्त, धमगचनरपेक्ष राज्यव्यवस्था व सवगधमग समभाव आचि जार्चतक 
शातंता व सहयोर् ही पचंडतजींच्या नीतीिी प्रम ख सूते् होती. पचंडतजी मानवतेिे आचि मानवतावादािे 
प रस्कते होते; थोर प जारी होते. 
 
समाजवादी णवचार पि णनिाराचा अभाव 
 
प.ं नेहरंूिा जन्म खानदानी व श्रीमंत घराण्यामध्ये झाला. प.ं मोतीलाल नेहरू हे जवाहरलालाजींिे चपता 
अव्वल दजािे कायदेतज्ज्ञ होते. त्यानंी पाचश्चमात्य संस्कृतीिा स्वीकार आपल्या घरामध्ये केला होता. 
साहचजकि बालपिापासूनि पचंडतजींच्या जीवनावर पाचश्चमात्य संस्कृतीिे संस्कार होण्यास स रुवात झाली. 
त्या काळामध्ये पचंडतजींना व त्याचं्या बचहिींना इंग्रजी भार्षा चशकचवण्यासाठी आंग्ल चशचक्षका त्याचं्या घरी 
येत असत. ह्यावरूनि जवाहरलालाजींिे चशक्षि कशा प्रकारे झाले असेल त्यािी कल्पना येऊ शकते. प.ं 
नेहरंूिे उच्च चशक्षि इंग्लंडला झाले आचि त्या काळात चिचटश संसदीय लोकशाहीिा प्रच्िन्न प्रभाव याचं्या 
मनावर पडला. रचशयन राज्यक्रातंीनंतर काही वर्षाति रचशयाला जाण्यािी संधी पंचडतजींना चमळाली. भाई 
मानवेंद्रनाथ रॉय याचं्यासारख्या साम्यवादी चविाराचं्या नेत्याबरोबर त्यािंा संपकग  आला. समाजवादी 
चविारानंी पंचडतजी भारावनू रे्ले. भारतातील दाचरद्र्य, अज्ञान, रोर्राई, मार्ासलेपिा यापासून जनतेला 
म क्त करावयािे असेल तर समाजवादी तत्त्वज्ञान आचि चनयोचजत अथगव्यवस्था, याचशवाय ते केव्हाही शक्य 
होिार नाही अशी त्यािंी दृढभावना झाली. आध चनक भारताच्या मंचदरािी उभारिी करताना हे सवग चविार 
नजरेसमोर ठेवनूि कारभार करण्यास पचंडतजींनी स रुवात केली. मात् आव्हानाच्या मानाने कृती व संघटन 
खूपि अप रे ठरले. र्चरबाचंवर्षयी पचंडतजींच्या मनात किव होती; पि र्चरबीचवरोधी क्रातंी प कारण्यासाठी 
लार्िारी तीव्र िीड त्याचं्या मनात केव्हाही चनमाि झाली नाही. तशा स्वरूपािे कडवे संघर्षग पचंडतजींनी 
केव्हाही केले नाहीत. उदार समाजवादी चविारािा पचरिाम राज्यकारभारातही झाला. समाजवादी 
तत्त्वज्ञानाबद्दल प.ं नेहरंूच्या मनात आकर्षगि होते. परंत  त्या तत्त्वज्ञानाच्या अंमलबजाविीसाठी लार्िारा 
कठोर चनधार त्यांिेजवळ नव्हता. कोित्याही प्रकारे वर्ग आचि विगकलह करण्यास पचंडतजी तयार नव्हते. 
 
नेतृत्वाच्या नादात देशाची मानहानी 
 
सत्ता सोडण्यापूवी भारतािी िाळिी करण्यािा चवर्षारी डाव चिचटश राजसत्तेने आखला. द दैवाने पं 
जवाहरलाला नेहरू, सरदार पटेल, आदी नेत्यानंी भारताच्या िाळिीला मान्यता चदली आचि हजारो 
नार्चरकावंर प्रािापगि करण्यािा द धगर प्रसंर् ओढवला. लक्षावधी भारतवाचसयांिे संसार उध्वस्त झाले आचि 
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चनवाचसत होण्यािा कठीि प्रसंर् त्याचं्यावर ओढवला. केवळ कमक वत नेतृत्वाम ळेि भारतािी िाळिी 
स्वीकारण्यािी पाळी देशावर आली. स्वातंत्र्यानंतर पाचकस्तानने उघड उघड आक्रमि करून काचश्मरिा 
भार् बळकावला. त्यावेळी त्यानंा ह सकावनू देिे शक्य असतानाही, जार्चतक शातंतावादी तत्त्वज्ञानाला 
आचि आपल्या आंतरराष्ट्रीय नेतृत्त्वाला धक्का बसू नये म्हिून तो प्रश्न प.ं नेहरू यानंी य नोकडे पाठचवला आचि 
अद्यापही ते प्रकरि तसेि चिघळत राचहले आहे. भारत व िीन या लोकसंख्येच्या दृष्टीने मोठ्या असलेल्या 
दोन राष्ट्रानंी एकत् यावे व शातंतावादी बलाढ्य अचलप्त शक्ती चनमाि करावी, ही पचंडतजींिी कल्पना रम्य 
असली तरी वास्तववादापासून खूप दूर होती. एक तर त्यावेळी िीन एका र्टािा घटक होता आचि िीनिे 
हेतू केव्हाही िारं्ले नव्हते. चतबेटवर केलेले आक्रमि, अकसाई िीनमध्ये भारतीय हद्दीत बाधंलेला रस्ता. 
‘भहदी चिनी भाई भाई’ मानिाऱ्या पचंडतजींना त्याचं्या वाढचदवसाच्या चदवशी चदलेली िौदा जवानाचं्या पे्रतािंी 
भेट, ही सवग यािीि प्रचतके होती. तरीही आम्ही शहािे झालो नाही. सरहद्दीवर योग्य अशी संरक्षिािी व 
माचहतीिी व्यवस्था केली नाही. ताकद व तयारी नसताना अवेळी आक्रमक पचवत्ा घेतला, आचि १९६२ 
साली पराभव पत्करण्यािी नाम ष्ट्की भारताला स्वीकारावी लार्ली. आर्लथक आत्मचनभगरता व संरक्षिािी 
सवगचसद्धता असल्याचशवाय शातंतेिा मंत् असिल ठरतो हे तत्त्व, अद्यापही आपले ब द्धीवादी परराष्ट्रनीती 
तज्ज्ञ आचि जार्चतक नेतृत्वािा ध्यास घेतलेले नेते पत्करण्यास तयार नाहीत. तशी तयारी होईपयंत काही 
काळ र्प्प राहून सामर्थयगवान होण्यावर सवग लक्ष कें द्रीभतू केले पाचहजे, हा चसद्धातं त्यानंा अद्यापही मंजूर 
नाही. त्याम ळेि चकत्येक वेळी–मानहानीिे प्रसंर् सहन करण्यािी पाळी आपल्या देशावर आली. 
 
तटस्थ प्रभावी शक्ती आणि भारत 
 
तटस्थ राष्ट्रानंी आपली शक्ती चनमाि करावी म्हिून प.ं जवाहरलाल नेहरू, माशगल चटटो आचि इचजप्तिे 
ह कूमशहा नासर यानंी केलेले प्रयत्न काही प्रमािात साकार झालेले चदसत असले, तरी खरोखरि या र्टात 
सहभार्ी झालेली राष्ट्रे तटस्थ आहेत का भकवा तटस्थ राहू शकतील का, यािा मार्ोवा घेतल्यास नकाराथी 
उत्तरि द्यावे लारे्ल. आर्लथक व अन्य परावलंबत्वाम ळे ही शक्यता अथवा अचलप्त राष्ट्रािें संघटन यशस्वी 
होण्यािी शक्यता आज तरी नाही. द दैवाने आंतरराष्ट्रीय के्षत्ात नेतृत्व र्ाजचवण्यासाठी या िळवळीिा 
िायदा काही नेत्यानंी यशस्वीपिे घेतला आहे. तटस्थ शक्ती उभारण्यािे प्रयत्न आचि शातंतामय 
सहकारािा आग्रह भारताने िालचवला असला, तरी भारताच्या शजेारिी राष्ट्रे भारताच्या चवरोधात का 
जातात यािा खोलवर चविार केल्यास, मोठ्या जार्चतक शक्तींिा प्रभाव चकती वरिढ आहे यािी कल्पना 
येऊ शकते. या पाश्वगभमूीवर िीनने केलेली प्रर्ती आचि पराक्रम अचधकि बोलका आहे. काही वर्षापूवीि 
िीन संय क्त राष्ट्र सघंटनेत सहभार्ी झाला. त्यापूवी शांत राहून सवग के्षत्ात िीनने नेत्दीपक प्रर्ती केली 
आचि संय क्त राष्ट्रसंघटनेबरोबरि स रक्षा सचमतीिेही कायम सदस्यत्व चमळचवले. अचलप्त राष्ट्राचं्या 
िळवळीिे नेतृत्व करिारा आपला ८५ कोटींिा देश, अद्याप कायम सदस्यही नाही आचि भहदी राष्ट्रभार्षाही 
तेथे मान्य झालेली नाही. पोकळ प ढारीपिािा नाद भारताने सोडिे भारताच्या चहतािे ठरेल. काळाच्या 
ओघात चवकासनशील देशािे नेतृत्व आपि केले पाचहजे. परंत  त्यासाठीही प्रथम आर्लथक व संरक्षि के्षत्ात 
सामर्थयगवान व आत्मचनभगर होिे आवश्यक आहे. 
 
 
 
संसदीय लोकशाही 
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संसदीय लोकशाही व्यवस्थेिा स्वीकार देशाने करावा म्हिून प ं नेहरू यानंी धरलेला आग्रह; आचि 
वेर्वेर्ळ्या के्षत्ातील नेते व तज्ज्ञ यानंा एकत् आिून चनमाि केलेले संचवधान हा पचंडतजींनी देशाला चदलेला 
महान ठेवा आहे. बचहष्ट्कारािी चनक्ष्ट्क्रय भचूमका घेण्याऐवजी जयप्रकाश नारायि, अच्य तराव पटवधगन, राम 
मनोहर लोचहया, आिायग नरेंद्र देव आदी नेते घटना सचमतीमध्ये समाचवष्ट झाले असते तर अचधक योग्य ठरले 
असते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंा साथ देऊन आपल्या समाजवादी चविारािंा प्रभाव भारतीय संचवधानवर 
चनचश्चतपिे ते पाडू शकले असते, असे मला राहून राहून वाटते. स्वीकृत संसदीय लोकशाही व्यवस्था देशाला 
योग्य नाही आचि अध्यक्षीय पद्धतीिा चविार केला पाचहजे, अशा स्वरूपािे चविार आजकाल प न्हा व्यक्त 
होऊ लार्ले आहेत. प्रिचलत संसदीय लोकशाहीवर अपयशािी जबाबदारी लादिे योग्य ठरिार नाही. 
लोकशाही संस्थानंा येिारे सध्यािे अपयश भारतीय घटनेम ळे अथवा संसदीय लोकशाहीम ळे येत नसून, 
घटना व लोकशाही यंत्िा राबचवण्यािी जबाबदारी त्याचं्यावर होती अथवा आहे, त्याचं्या ि कीम ळे ते अपयश 
आले आहे. अथात ही सवग जबाबदारी राजकीय ध रीि, सत्ताधारी पक्ष, चवरोधी पक्ष व संबचंधत चवचवध संस्थािंी 
आहे. संसदीय लोकशाही आम्ही स्वीकारली. परंत  चतच्या यशासाठी ज्या तऱ्हेने अन शासन व आिारसंचहता 
चनमाि करिे आवश्यक होते, त्यािा चविारही केला नाही. लोकशाहीच्या स्वीकाराबरोबरि संबचंधत 
राजकीय पक्ष, चवचवध स्तरावरील लोकप्रचतचनधी, अचधकारातील व्यक्ती, कामर्ार आचि मालक संघटना, 
सहकारी िळवळ, चशक्षि, न्यायालय, संसद व शासन यािें संबधं याचवर्षयी काही मार्गदशगक तत्त्वे आचि बधंने 
मान्य करिे क्रमप्राप्त होते. लोकशाही व्यवस्था राबवताना चनमाि होिारे संभाव्य धोके लक्षात घेऊन, मूलभतू 
मूल्यानंा आचि व्यवस्थेला केव्हाही धोका पोहििार नाही अशी खबरदारी घेिारी योग्य आिारसंचहता 
भारतीय स्वातंत्र्याबरोबर चनमाि केली असती व चतिे िोख पालन केले असते, तर भारतीय लोकशाहीस 
कोितेही अपयश चनचश्चत आले नसते. ही िूक संसदीय लोकशाही व्यवस्थेिी नसून ती राबचविाऱ्यािंी आहे 
हे सवांनाि मान्य करावे लारे्ल. 
 
राष्ट्रीय शासन 
 
स्वातंत्र्यानंतर चनवाचसतािें प नवगसन आचि हजारो वर्षापासून िालत आलेल्या सामाचजक चवर्षमतेम ळे व 
आर्लथक अन्यायाम ळे चनमाि झालेल्या असंख्य समस्या तातडीने सोडविे महत्त्वािे होते. लोकशाही व्यवस्था 
राबवनू, सामाचजक, आर्लथक व असंख्य जटील समस्या सोडचवण्यािे कायग माम ली स्वरूपािे नव्हते. म्हिूनि 
स रुवातीच्या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, श्यामाप्रसाद म खजी, भितामिराव देशम ख आदी काँगे्रस 
पक्षाबाहेरील नेत्यानंा बरोबर घेऊन आपले शासन म्हिजे म्हिजे जवळ जवळ राष्ट्रीय शासन (नॅशनल 
र्व्हमेंट) आहे असे समजून प.ं नेहरूनी आपला कारभार स रू केला. पचंडतजींिा हा उपक्रम ह्या पचरक्स्थतीिा 
चविार केल्यास योग्यि होता. इतकेि नव्हे तर चकमान १५ वर्षे तो प्रयोर् यशस्वी झाला असता तर 
लोकशाहीच्या माध्यमामािग त चकत्येक समस्या सोडविे चनचश्चत शक्य झाले असते. द दैवाने तसे घडले नाही. 
 
जनतेचा सहभाग नाही 
 
सवगसामान्य र्रीब जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी आवाडीच्या अचधवेशनापासून काँगे्रसने समाजवादी 
चविारावर चशक्कामोतगब करण्यास स रुवात केली असली, तरी लोकशाही समाजवादािा स्वीकार १९६४ साली 
भ वनेश्वर येथे झालेल्या अचधवेशनामध्येि काँगे्रस पक्षाने उघडपिे केला. समाजवादी तत्त्वज्ञानािा स्वीकार 
याप्रमािे झाला असला तरी या तत्त्वज्ञानाच्या अंमलबजाविीसाठी आवश्यक असे संघटन केव्हाही चनमाि 
झाले नाही. काही मातब्बर सहकाऱ्यानंा हटचवण्यासाठी कामराज योजनेिा वापर पंचडतजींनी केला. परंत  
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अशा वरकरिी उपायानंी र् िात्मकतेवर आधाचरत संघटन उभारण्यािी शक्यता नव्हती. भारतातील 
सवगसामान्य जनतेला आचि तरुिानंा चवश्वासात घेऊन नवा समाज चनमाि करिारी यंत्िा पचंडतजींनी 
चनमाि केली नाही. शासकीय यंत्िेमािग ति नवसमाज उभारिीिा प्रयत्न होता आचि तेथेि त्यानंा अपयश 
पत्करावे लार्ले. ह कूमशाहीच्या बळावर सवगसामान्य जनतेला वेठीस धरून चवकासािे कायग साम्यवादी 
देशात होऊ शकले. लोकशाही व्यवस्थेत ते शक्य नाही. ह्यासाठी जनजार्रि करून आचि जनतेच्या 
मनामध्ये नवे िैतन्य आचि राष्ट्रपे्रम चनमाि करूनि त्यािंा सहभार् चमळचविे आवश्यक असते. प.ं नेहरंूनी 
जनतेतील आपल्या अनन्यसाधारि स्थानािा उपयोर्, स्वातंत्र्यप्राप्तीपासूनि जनतेिे व तरुिािें सहकायग 
चमळचवण्यासाठी केला असता तर भारतीय भचवतव्याला वेर्ळे वळि लार्ले असते. जनतेला सामाचजक न्याय 
देण्यािे काम चनयोजनबद्ध अथगव्यवस्था करू शकेल, हे खरे असले तरी जनतेमािग त जनतेच्या सहभार्ामधून 
व श्रमातूनि चनयोजनािे उचद्दष्ट साधता येईल. हा मूलभतू मंत् केव्हाही चवसरता येिार नाही. आम्ही 
स्वीकारलेली चनयोचजत अथगव्यवस्था पचरपूिग नव्हती. चशवाय चनयोजन ज्या जनतेसाठी केले, ती जनता 
चनयोजनापासून नेहमीि दूर राचहली. राजकीय सत्तेिे व आर्लथक सत्तेिे चवकें द्रीकरि करून जनतेिा सहयोर् 
चमळचवण्याच्या कामात, जनतेच्या हृदयावर स्वार झालेले पचंडतजी यशस्वी ठरले नाहीत आचि तशी 
जािीवपूवगक चदशाही त्यानंी चदली नाही. हे सत्य द दैवी असले तरी खरे आहे. 
 
ग्रामीि आणि णवकें द्रीत अथयव्यवस्थेची उपेक्षा 
 
चनयोचजत अथगव्यवस्थेमािग त मूलभतू उद्योर्धंद्यािंी उभारिी करण्यासाठी आचि नवीन तंत्ज्ञान हस्तर्त 
करण्यासाठी प.ं नेहरंूनी केलेले प्रयत्न चनचश्चति मोलािे आहेत. हे झाले नसते तर भारतीय उद्योर् आचि 
कृर्षी चवस्तारासाठी आवश्यक असिारा आध चनक पाया केव्हाही उभा राचहला नसता. मूलभतू उद्योर् 
उभारिीबरोबरि भारत हा कृचर्षप्रधान देश आहे. ७० टके्क भारतीय जनता ग्रामीि भार्ात राहते. तेथील 
जनतेिा जलद चवकास साधण्यासाठी उद्योर्ाप्रमािेि ग्रामीि व कृर्षी के्षत्ावरही तेवढाि भर देिे आवश्यक 
होते. र् ंतविूक करण्यासाठी पैसा अप रा पडतो हे कारि दाखवनू पचंडतजींच्या नेतृत्वाखालील 
चनयोजनकारानंी ग्रामीि कृर्षी चवस्ताराला योग्य महत्त्व चदले नाही. आचि त्यािी पचरिती श्रीमंत व र्रीब 
यािंी दरी अचधक मोठी होण्यामध्ये व जनतेिे दाचरद्र्य वाढचवण्यामध्ये झाली. जीवनभर म. र्ाधंीनी चवकें चद्रत 
कारखानदारी तसेि आर्लथक चवकें द्रीकरिावर आचि ग्रामोद्योर् व क चटरोद्योर्ावंर भर चदला. प्रत्येक र्ाव 
स्वावलंबी असावे असा त्यािंा आग्रह होता. प रातन भारतीय परंपरा त्याि चविाराशी चमळती ज ळती होती. हे 
सवग लक्षात घेऊन आध चनक तंत्ज्ञान, भारतातील मानवी शक्ती, नैसर्लर्क संपत्ती यािंा स योग्य संर्म 
साधण्यामध्ये योजनाकार अपयशी ठरले आचि त्यातूनि चकत्येक नवीन समस्या चनमाि झाल्या. शतेीकडे 
द लगक्ष झाले, र्ावे ओस पडली, शहरामधील झोपडपट्ट्ट्या बेस मार वाढल्या आचि बेरोजर्ारंािी प्रिडं िौज 
चनमाि झाली. चवशरे्षतः र्रीब व मार्ासलेल्या देशामध्ये मानवीबळ हे महत्वािे भाडंवल असते. आचि त्या 
श्रमशक्तीमधूनि नवीन भाडंवलािी चनर्लमती मोठ्या प्रमािात होऊ शकते, हे मूलभतू तत्त्वज्ञान पचंडतजींच्या 
नेतृत्वाखालील योजनाकारांनी केव्हाही मान्य केले नाही. त्याम ळे अिाट मन ष्ट्यशक्ती चनक्ष्ट्क्रय राचहली व 
भाडंवल चनर्लमतीऐवजी दाचरद्र्य आचि बेकारािंी संख्या वाढत रे्ली. 
 
स्फोटक समस्या 
 
प.ं नेहरंूिी लोकशाहीिी कल्पना इंग्लंडमधील लोकशाही परंपरावंर पोसलेली होती. भकबह ना तेि त्यािें 
पे्ररिास्थान होते. भारतीय समस्या, अिाट लोकसंख्या, चवचवध भार्षा, सामाचजक व धार्लमक परंपरा, 
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नजरेसमोर ठेवनू सवगसामान्य जनतेला व तरुिानंा उपक्रमशील करून अचधक उत्पादनक्षम बनवण्यासाठी, 
तसेि सवगसामान्य जनतेच्या मूलभतू र्रजा भार्चवण्यासाठी चशक्षि पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल करिे आचि 
रीतसर कायदे करून सवग समाजावर काही बधंने टाकिे अपचरहायग होते. स्वातंत्र्याबरोबर ते शक्यही होते. 
परंत  तसे घडले नाही. लोकशाही व चशस्तबद्ध समाज परस्पर चवरोधी आहेत असा समज दृढ होऊ लार्ला. 
स्वराज्यािे रुपातंर स्वैरािारात होऊ लार्ले आचि जबाबदार नवीन समाजािी चनर्लमती होण्याऐवजी बेचशस्त 
व बेजबाबदार समाज िार मोठ्या प्रमािात चनमाि झाला. स्वैरािार हाि मान्यवर चशष्टािार बनला. 
चदशाहीन चशक्षि पद्धतीम ळे असंख्य तंत्ज्ञ व शास्त्रज्ञ होत असताना ४२ वर्षांच्या स्वातंत्र्यानंतर ४५ कोटीपेक्षा 
अचधक नार्चरक आज चनरक्षर आहेत. त्यानंा चवचशष्ट म दतीत साक्षर बनचवण्यासाठी एखादा ठोस कायगक्रम 
आम्ही स्वीकारू शकत नाही. दोन लाख खेडेर्ावानंा साधा चपण्याच्या पाण्यािा प रवठा करू शकत नाही, 
लोकसंख्येवर चनयंत्ि आिू शकत नाही. बेकारी हटव ूशकत नाही, अशा चकत्येक समस्या र्ंभीर झाल्या 
आहेत. 
 
महत्त्वाचे राष्ट्रीय काययक्रम 
 
१९४७ साली आपि स्वतंत् झालो तेव्हा भारतीय एकात्मता, लोकशाही व सामाचजक न्याय याचं्या उज्ज्वल 
भचवतव्यासाठी काही महत्त्वपूिग चनिगय राष्ट्रीय स्तरावर घेिे आवश्यक होते. भहदी ही राष्ट्रभार्षा, चवचशष्ट 
तत्त्वावर भार्षावार प्रातंरिना, सवांसाठी समान नार्चरक कायदा, भकमती–पर्ार–उत्पन्न यासंबधंी राष्ट्रीय 
धोरि, प्रभावी क ट ंब चनयोजन व लोकसंख्येवर चनयंत्ि, आदशग पक्षव्यवस्था, जात–पात–भ्रष्टािार–
चवरचहत चनवडिूक पद्धती, प्रखर राष्ट्रवाद, आदशग मूल्ये यांिे संस्कार करिारी व तरुिानंा आत्मचनभगर 
बनचविारी आचि चशस्तबद्ध समाज चनमाि करिारी चशक्षिव्यवस्था, यासारखे चकतीतरी मूलभतू चनिगय 
स्वातंत्र्यप्राप्तीबरोबर घेिे आवश्यक होते. तसे झाले असते तर देशाला व भारतीय समाजाला वेर्ळे वळि 
लार्ले असते. वास्तचवक अन्न–पाण्यासारख्या जीवनावश्यक मूलभतू र्रजा, चशक्षि व आरोग्य स चवधा, 
क ट ंब चनयोजन, पयावरि, राज्या–राज्यामधील मध्यवती शासन आचि राज्यामंधील संबधं, सामाचजक व 
राष्ट्रीय एकता आदी चवर्षय राष्ट्रीय स्वरूपािे आहेत. त्यासाठी सवांना चवश्वासात घेऊन कायगक्रम आखिे व 
राबचविे महत्त्वािे आहे. अशा प्रकारिे कायगक्रम राबचवण्याऐवजी आज लोकशाही व्यवस्थेला आचि 
चवकासाला ििात्मक, चशस्तहीन, भोंर्ळ व चवकृत स्वरूप प्राप्त झाले आहे. जर्ाच्या इचतहासािे ज्ञान, 
प रोर्ामी चविार व दूरदृष्टी असूनही, या कामी आवश्यक तो प ढाकार पचंडतजी देऊ शकले नाही; ही द ःखद 
वस्त क्स्थती अमान्य करता येिार नाही. 
 
स्वातंत्र्यानंतर काँगे्रसचे स्वरूप 
 
काँगे्रस पक्ष म्हिजे स्वातंत्र्यपूवग काळात चवचवध चविाराचं्या शक्तींनी एकत् येऊन चनमाि केलेली राष्ट्रीय 
आघाडी होती. त्या अथाने तो केव्हाही समाजवादी चविारािंा संघचटत पक्ष नव्हता. स्वातंत्र्यानंतर अशा 
स्वरूपािा भोर्ळ पक्ष उपय क्त ठरिार नाही हे म. र्ाधंींसारख्या नेत्यानंी उत्तम प्रकारे हेरले होते. म्हिूनि 
स्वातंत्र्य संपादनािे ऐचतहाचसक कायग झाल्यानंतर काँगे्रस पक्ष चवसर्लजत करण्यािा बह मोल सल्ला 
महात्माजींनी चदला होता. तसे झाले असते तर ठोस आर्लथक कायगक्रम व वेर्वेर्ळ्या चविारािंा ताक्त्वक 
वारसा घेऊन नवे पक्ष उदयाला आले असते, तसे घडले नाही. समाजवादी तत्त्वज्ञानाबद्दल पे्रम असिारे 
पतंप्रधान व चवरोधी चदशनेे खेििारी काँगे्रस संघटना असा आंतरीक संघर्षग चनमाि झाला. त्याम ळे देशािे 
जबरदस्त न कसान झाले. प रोर्ामी तत्त्वज्ञानािी आचि सामाचजक न्यायावर आधाचरत चवकासािी अपचरचमत 
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हानी झाली. प.ं नेहरू यानंी स्वातंत्र्यासाठी आचि नवभारताच्या उभारिीसाठी केलेले अव्याहत पचरश्रम, 
आध चनक तंत्ज्ञान व शास्त्र अवर्त व्हावे म्हिून हाती घेतलेले उपक्रम, चनयोचजत अथगव्यवस्थेवर चदलेला भर 
संसदीय लोकशाहीच्या स्थापनेमध्ये घेतलेला प ढाकार आचि समाजवादी चविारानंा चदलेले प्रोत्साहन हा सवग 
अनमोल ठेवा आचि पचंडतजींिे ऋि मान्य करूनही ज्या वेर्ाने िौिेर प्रर्ती करिे शक्य होते ते साध्य झाले 
नाही. ४२ वर्षांच्या स्वातंत्र्यानंतरही एक चद्वतीयाशं नार्चरक अक्स्तत्वाच्या रेर्षेखाली तर दोन तृतीयाशं 
नार्चरक दाचरद्र्यावस्थेतील लािार चजिे जर्त आहेत. 
 
संसदेची प्रणतष्ठा 
 
प.ं नेहरंूिे लोकशाहीवर आचि लोकशाही संस्थांवर चनतातं पे्रम होते. त्याचं्या कारकीदीत संसदेिी उपेक्षा 
त्यानंी केव्हाही केली नाही. ससदेिी प्रचतष्ठा आचि शान कायम रहावी म्हिून पचंडतजींनी ठेवलेली उदार 
आचि चवशाल दृष्टी पचंडतजींनंतर झालेले पतंप्रधान त्या अथाने ठेऊ शकले नाहीत. उलट लोकसभेिी उपेक्षा 
करण्यािी वृत्तीि सातत्याने वाढत आहे. या चनचमत्ताने चबहारिे नेते व माजी कें द्रीय मंत्ी बाबू रामस मर् भसर् 
यानंी साचंर्तलेली आठवि येथे नमूद करावीशी वाटते. १९६२ साली िीनने आक्रमि केल्यानंतर भारतािी 
ज्या पद्धतीने चपिेहाट झाली त्यासंबधंी रामस मर् भसर् यानंी कडवट प्रकारिी टीका पंचडतजींच्या 
उपक्स्थतीत लोकसभेमध्ये केली. पचंडतजींना हे सहन झाले नाही आचि तत्काळ उठून ‘माझ्या पक्षािा 
खासदार ह्या कडवट भार्षेमध्ये कसे बोलू शकतात? हे योग्य नाही’ अशा प्रकारिा इशाराही त्यावेळी 
पचंडतजींनी लोकसभेमध्ये चदला. वास्तचवक खासदार या नात्याने आपली स्पष्ट मते माडंण्यािा प्रत्येक 
खासदाराला पूिग अचधकार असतो. वास्तचवक ही माचहती पचंडतजींना होती परंत  रार्ावलेल्या अवस्थेत त्यािे 
भान राचहले नाही. काही वेळाने तेही संसदेतून आपल्या िेंबरमध्ये रे्ले. रामस मर् भसर् त्यावेळी तरुि होते. 
काही ज्येष्ठ नेते ‘असं कशाला बोलला? जा पचंडतजींिी मािी मार्ा’ असा सल्ला संसदेच्या मध्यवती 
सभार्ृहात त्यानंी चदला. इतक्यात पचंडतजींिा मािूस रामस मर् भसर् यानंा बोलवण्यासाठी तेथे आला. 
रामस मर् भसर् पचंडतजींच्याकडे रे्ले. पचंडतजींकडे जाताक्षिीि पचंडतजींनी त्याना बसवनू घेतले आचि 
रामस मर् भसर्, मला क्षमा करा... त म्ही बोलत असताना मी ज्या प्रकारिे उद र्ार काढले ते योग्य नव्हते. 
परंत  केवळ रार्ाच्या भराति ही िूक झाली असे म्हिून रामस मर् भसर् यािंी त्यानंी समजूत काढली. हे वृत्त 
सवगत् पसरले. आचि पचंडतजी लोकशाही प्रथािंी ज्या प्रकारिी इज्जत करतात ते पाहून त्याचं्या चवर्षयीिा 
आदर अचधक वाढला. प्रिचलत जमान्यात असे काही घडले होते आचि पचंडतजींनी एका तरुि खासदारािी 
मािी माचर्तली होती; यावर कोिािाही चवश्वास बसिार नाही. त्या काळातील सभापती कै. दादासाहेब 
मावळिकर यानंा संसदीय कामासाठी पचंडतजींनी आपल्या कायालयात बोलावले होते. कै. मावळिकरानंी 
ते नाकारले आचि पचंडतजींनाि आपल्याकडे बोलावनू घेतले. आपली िूक पचंडतजींच्या लक्षात आली आचि 
चदलचर्री प्रदर्लशत करून ते सभापतींकडे रे्ले. हे सवग योर्दान मान्य करूनही प.ं नेहरंूनी चनमाि केलेला 
लोकशाहीिा उज्ज्वल पाया, भावी भचवतव्यािा भार साभंाळण्यामध्ये कमक वत ठरला हे ऐचतहाचसक सत्य 
आहे. 
 
 
भारतीय लोकशाहीचे स्वरूप 
 
भारतामध्ये लोकशाही व्यवस्था असली तरी अल्पसंख्य लोकमतािा पाभठबा असिाऱ्या राष्ट्रीय पक्षाच्या 
हातीि सत्ता असते, असा आजपयंतिा अन भव आहे. आजपयंत ५०–५१ टक्यापेंक्षा अचधक मते चदल्लीत सत्ता 
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र्ाजचविाऱ्या कोित्याही राजकीय पक्षाला चमळालेली नाही. सवगसाधारि लोकसंख्येच्या ५०% मतदार 
असतात आचि त्यापैकी सवगसाधारि ५०% मतदान करतात. म्हिजेि एकूि लोकसंख्येच्या १२ ते १३ 
टक्याचं्या पाभठब्यावर अथवा एकूि मतदाराचं्या २५% पाभठब्यावर राजकीय पक्ष सत्ताधारी बनतो. ७५% 
मतदार चवरोधात अथवा म ग्ध असतात. म्हिूनि चवरोधी पक्षानंा चवश्वासात घेऊन व त्यािेंबरोबर सतत 
स संवाद ठेवनू कारभार करण्यािी सत्ताधारी पक्षािी जबाबदारी अटळ ठरते. त्यािबरोबर चनवडि का 
झाल्यानंतर जनतेने ज्याचं्या हाती सत्ता स पूतग केली त्या पक्षाला ठरलेली म दत संपेपयंत शातंपिे कारभारािी 
संधी चमळिे चततकेि महत्त्वािे आहे. राष्ट्रीय समस्यावंर स संवादािी आचि राष्ट्रीय चनिगय घेण्यािी प्रचक्रया 
स रू झाली तरि आपली लोकशाही यशस्वी होऊ शकेल. 
 
नवी णदशा 
 
हे सवग चववेिन करीत असताना प.ं नेहरंूनी देशाला चदलेल्या महान नेतृत्वािी कोित्याही प्रकारे अवहेलना 
करण्यािा माझा हेतू नाही. संसदीय लोकशाही, सवगधमगसमभाव, आचि धमग चनरपेक्ष राज्य व्यवस्था, चनयोचजत 
अथगव्यवस्था, भारताबरोबरि पारतंत्र्यात चखतपत पडलेली राष्ट्रे स्वतंत् करण्यासाठी केलेली धडपड आचि 
शातंतामय राष्ट्रानंा एकत् आिून अचलप्तता िळवळ प्रभावी करण्यासाठी केलेले प्रयत्न, यािी उपेक्षा केव्हाही 
करता येिार नाही. स्वातंत्र्य–संघर्षाच्या काळात, पचंडतजींनी केलेले नेतृत्व चततकेि मोलािे आहे. 
पचंडतजी राजकीय नेते होते. त्यािप्रमािे अव्वल दजािे साचहक्त्यक आचि रचसक होते. त्यानंी चनमाि केलेले 
साचहत्य चकत्येक भावी चपढ्यानंा मार्गदशगन करू शकेल. हे सवग खरे असले तरी त्याचं्या ऐचतहाचसक 
कारकीदीिा मार्ोवा घेत असताना सवग महत्त्वपूिग घटनांिा उल्लेख करिे अपचरहायग ठरते. म्हिून हा प्रपिं! 
सत्ता, स्वाथग, भ्रष्टािार आचि चनवडि का याचं्या भोवती कें द्रीभतू झालेल्या राजनीतीला नवी चदशा देण्यािी 
आज र्रज आहे. सबळ सत्ताधारी व खंबीर चवरोधी पक्ष लोकशाहीच्या संरक्षिासाठी व संवधगनासाठी 
अपचरहायग आहेत हे मान्य करूनही देशाप ढील भयावह राष्ट्रीय समस्या सोडचवण्यासाठी आचि जलदर्तीने 
चवकास साधण्यासाठी चवधायक वृत्तीिे प्रम ख नेते व यांना बरोबर घेऊनि राष्ट्रीय एकमत तयार करिे 
चततकेि महत्त्वािे आहे. स्वातंत्र्यानंतर बेिाळीस वर्षांत चकत्येक मूलभतू समस्या सोडचवण्यास आमिी 
लोकशाही असमथग ठरली. यािा र्ंभीरपिे चविार होण्यािी व त्यावर घटनात्मक िेरबदलासह योग्य उपाय 
करण्यािी आज चनतातं आवश्यकता आहे. 
 
काही ठोस उपाय 
 
(१) चनयोजन पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यात यावा. खेडेर्ाव व मािूस घटक मानून आचि सवगसामान्य 
जनतेला चवश्वासात घेऊन चनयोजन करण्यात यावे. मािूस सवात महत्त्वािे भाडंवल असून, त्याला 
उत्पादनक्षम करिे आचि कोट्यावधी जनतेच्या श्रमशक्तीिा स योग्य वापर करिे यावर खास भर देण्यात 
यावा. कजाऐवजी काटकसर, श्रमशक्ती, कमी र् ंतवि कीमध्ये अचधक उत्पादन व रोजर्ार देिाऱ्या उद्योर् 
व्यवसायािा आचि त्याला अन सरून आवश्यक त्या योग्य तंत्ज्ञानािा अंचर्कार करण्यात यावा. 
 

(२) अन्नधान्य, कपडा, चनवारा, चशक्षि, आरोग्य स चवधा, रस्ते, दळिवळि, ऊजा, चपण्यािे पािी, 
आदी जीवनावश्यक मूलभतू र्रजा रास्त दरात उपलब्ध करून देण्यािी जबाबदारी शासनाने स्वीकारली 
पाचहजे. त्यासाठी चनयोजनामध्ये खास अग्रक्रम देण्यात यावा. 
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(३) चनम्मा भारत देश उजाड अथवा पचडक अवस्थेमध्ये असून, जेमतेम ९–१० टके्क के्षत् वनश्रीखाली 
राचहले आहे. हे उजाड के्षत् उत्पादनक्षम करण्यािाही व आवश्यक वनराईसाठी ग्रामीि भार्ाच्या सवांर्ीि 
चवकासावर आचि खेडेर्ाव आत्मचनभगर करण्यावर खास प्राधान्य देण्यात यावे. याम ळे कोट्यवधी अथवा 
अधगबेकारानंा रोजर्ार अथवा उत्पन्न चमळू शकेल आचि पयावरिािा तोलही राखता येईल. 

 
(४) आर्लथक व राजकीय सत्तेिे चवकें द्रीकरि केवळ घोर्षिेत न ठेवता, प्रत्यक्ष कृतीमध्ये आिावे. 

शहरािंी अचनबधं वाढ थाबंचवण्यात यावी. र्ावाति व्यवसाय आचि जीवनावश्यक र्रजा उपलब्ध झाल्या; 
तरि शहराकडे येिारा जनतेिा लोंढा थाबंचवता येईल. सवगत् नार्चरकानंा र्ावामध्ये सामाचवता येिार नाही. 
त्यािेंसाठी ग्रामीि भार्ाति उद्योर् काढून नवीन चवकास कें दे्र म्हिजेि नवीन चनयोचजत शहरे स्थापन 
करण्यात यावीत. 

 
(५) आर्लथक आचि सामाचजक चवर्षमता घालवनू सामाचजक न्याय देण्यासाठी, जर्ातील साम्यवादी 

आचि वेर्वेर्ळ्या राष्ट्रािंा अन भव लक्षात घेऊन, वेर्ळे धोरि ठरचविे आवश्यक आहे. कोित्याही 
पचरक्स्थतीमध्ये मूठभर मंडळींिा श्रीमंत भारत : आचि बह संख्य कोट्यवधी जनतेिा र्रीब भारत हे आज 
चदसिारे चित् नाहीसे करून समतेवर आधाचरत भारत चनमाि करिे आवश्यक आहे. 

 
(६) शतेमालाला चकिायतशीर अचधक भाव चदल्यास महार्ाई वाढेल हे तथाकचथत अथगशास्त्रज्ञािें 

मत चझडकारून शतेमालाला शतेावरि रास्त भाव देण्यािी व्यवस्था चनमाि करण्यात यावी. त्याम ळे ग्रामीि 
भार्ातील ७०% जनतेच्या हातामध्ये पैसा येईल. मार्िी वाढेल आचि आर्लथक चवकासाला खूपि मोठ्या 
प्रमािात वेर् येईल. रे्ल्या ४० वर्षांत पोलाद, चसमेंट, कार्द आदी औद्योचर्क मालाच्या भकमती १५–२० 
पटीने वाढल्या. परंत  शतेमालाच्या भकमती ४ ते ५ पटीनेही वाढल्या नाहीत. हा अन्याय दूर झाला तर शतेी, 
िलोद्याने, वनशतेी आदी के्षत्ामध्ये भारतीय शतेकरी नवा पराक्रम र्ाजव ूशकेल. शतेमालािी आधार भकमत 
िारं्ल्या प्रकारिी ठेवावी आचि महार्ाई चनदेशाकंान सार संघचटत वर्ाला देण्यात येिाऱ्या महार्ाई 
भत्त्याप्रमािे शतेमालािी आधार भकमत आपोआप वाढवनू देण्यािा चनिगय घेण्यात यावा. शतेमालावर प्रचक्रया 
करिाऱ्या उद्योर्ावर खास भर देण्यात यावा. 

 
(७) जात, धमग आचि मतािंा चविार कटाक्षाने दूर ठेवनू लोकसंख्या वाढीवर कठोर बधंने घालिे 

अपचरहायग झाले आहे. दोन म लानंंतर सक्तीिे ऑपरेशन करिारा चनिगय घेिे अवघड असले तरी कडक 
आर्लथक बधंने व एक मूल मान्य करिाऱ्याना भरपूर स चवधा देिे शक्य आहे. लोकसंख्यावाढीवर चनयंत्ि 
ठेवले नाहीतर देशािी प्रर्ती सोडा परंत  अधोर्तीि होईल. द दैवाने हा चविार बोलून दाखचवण्यास स द्धा 
कोिताही राजकीय पक्ष तयार नाही. येत्या चनवडि कीसाठी जे जाचहरनामे प्रचसद्ध झाले आहेत त्यामध्ये 
सवांनीि क ट ंब चनयोजनािा चवर्षय कटाक्षाने टाळला आहे. 
 

(८) सध्याच्या चनवडिूक पद्धतीमध्ये पैशािंी उधळि, भ्रष्टािार, जातीयवाद व र् ंडचर्री यािें उघडे 
प्रदशगन पाहण्यािा द धगर प्रसंर् आपल्या र्रीब देशावर ओढवला आहे. काळ्या पैशाच्या संवधगनािे मूळ 
आजच्या चनवडिूक पद्धतीमध्ये असून, पैसेवाल्याचं्या मर्रचमठीमध्ये सवग शासन पकडले रे्ले आहे. यामधून 
म क्तता करण्यासाठी पचश्चम जमगनीप्रमािे चनवडि कीसाठी योग्य प्रमािात लार्िारा खिग शासकीय 
चतजोरीमधून देण्यािी व्यवस्था केली पाचहजे. तसेि योग्य घटना द रुस्ती करून संसदेतील आचि 
चवधानसभामधील ५०% उमेदवार प्रत्यक्ष चनवडि कीमधून आचि उरलेले उमेदवार चलस्ट पद्धतीने पक्षानंा 
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चमळिाऱ्या मताचं्या प्रमािात नेमण्यािी प्रथा स रू करावी. त्याम ळे असंख्य र् िी व कतगबर्ार व्यक्ती 
संसदेमध्ये जाऊ शकतील आचि संसदेिा र् िात्मक दजा खूपि उंिावेल. पक्षातील उमेदवार प्रत्यक्ष 
चनवडि कातूनि चनवडून आल्यानंतर त्यािेंमािग त होिाऱ्या अप्रत्यक्ष चनवडि कीिे मतदान उघडपिे 
करण्यािी प्रथा स रू करावी. त्याम ळे भ्रष्टािाराला आळा बसेल. आचि पक्षीय पद्धतीला सामर्थयग चमळू शकेल. 
चनवडिूक लढचविाऱ्या उमेदवारावर, उमेदवारीिे अजग भरताना स्वतः आचि त्याच्या समवेत राहिाऱ्या 
नातेवाईकाचं्या प्रॉपटीिा तपशील देण्यािे बधंन असले पाचहजे. महानर्रपाचलका, चजल्हा पचरर्षदा, संसद 
सचमत्या, नर्रपचरर्षदा आदी सवगि के्षत्ासंाठी अशा स्वरूपािी आिार संचहता चनमाि झाली पाचहजे. 
वास्तचवक आपल्या घटनेमध्ये मूलभतू हक्काबंरोबर, सवग के्षत्ामंध्ये मूलभतू जबाबदारीिी जािीव देिाऱ्या 
आिार संचहतेच्या प्रकरिािा अंतभाव करिे आवश्यक होते. 

 
(९) सहकार व चशक्षि के्षत् राजकारिापासून पूिगपिे म क्त करण्यात यावे. सहकारी व चशक्षि 

संस्थाचं्या पदाचधकाऱ्यानंा तसेि संिालकानंा राजकीय चनवडिूक लढचवता येिार नाही आचि या संस्थाचं्या 
पैशािा अथवा साधनािंा वापर राजकीय कारिासंाठी करता येिार नाही अशी कायदेशीर व्यवस्था करण्यात 
यावी. धमग आचि राजकारि यांिी िारकत करण्यासाठीही अशाि स्वरूपािे चनिगय घेण्यात यावे. 

 
(१०) संप, टाळेबदंी, घेराव, रस्तारोको, रेलरोको यासारखी उत्पादन आचि आवश्यक सेवा 

रोखिारी आंदोलने भारतासारख्या र्रीब राष्ट्राला प ढील चकमान १५–२० वर्षे मानविारी नाहीत. औद्योचर्क 
अथवा अन्य प्रकारिे तंटे चनमाि झाल्यास ६ मचहन्यािे आत न्याय देिारी अवस्था संबचधतानंा चवश्वासात 
घेऊन सत्वर उभारण्यात यावी. त्यािबरोबर चकमान पर्ार, अन्य आवश्यक स चवधा, रजा, भत्ते आदी देण्यािी 
व्यवस्था झाल्यानंतर कोिासही टाळेबदंी, संप व हळू कामे करता येिार नाहीत असा राष्ट्रीय चनिगय घेण्यात 
यावा. देशातील भयावह दाचरद्र्य लक्षात घेता ज्यानंा दरमहा रुपये ३,००० पेक्षा अचधक पर्ार चमळतो अशा 
कमगिाऱ्यािें वतगन व्यवस्थापनाला पसंत नसल्यास अमेचरकेप्रमािे चरतसर भरपाई देऊन त्याला नोकरीतून 
कमी करण्यािा हक्क मान्य करण्यात यावा. हे सवग चनिगय कठोर असले तरी देश चहतासाठी ते अपचरहायग झाले 
आहेत. लोकशाही आचि चशस्त एकत् नादूं शकत नाहीत हे खरे नाही. लोकशाहीच्या नावाखाली मताचं्या 
लािारीसाठी चनमाि झालेली आचि क्षिाक्षिाला वाढिारी बेचशस्त नाहीशी करण्यािे व्रत देशाने स्वीकारले 
पाचहजे. 

 
(११) काळाबाजार आचि भ्रष्टािार याम ळे देशात समातंर पद्धतीिी अथगव्यवस्था िालू आहे. स मारे 

६०,००० ते ७०,००० कोटी रुपये अनचधकृत स्वरूपात असून, दरसाल त्यामध्ये वाढ होत आहे. कॅन्सरसारखे 
वाढिारे हे द ष्टिक्र सवग देशालाि खाऊन टाकील. त्यासाठीि खंबीर व ठोस उपाय करिे आवश्यक आहे. 
वारंवार तंबी व इशारे देण्याऐवजी अखेरिी एकि म दत देऊन सवग काळी, र्ोरी स्थावर आचि जंर्म संपत्ती 
प्रचतज्ञेसह जाहीर करण्यािी सक्ती करण्यात यावी. खोटी माचहती देिाऱ्यांना चकमान दहा वर्षे सक्त मज रीिी 
चशक्षा आचि त्याचं्या नावावरील सवग संपत्ती जप्त करण्यािी कायदेशीर तरतूद करण्यात यावी. ताचंत्क शाळा, 
महाचवद्यालये, ग्रामीि भार्ात स चवधाय क्त िोटी इक्स्पतळे, उद्याने, िोटे मोठे बधंारे व धरिे, वािनालये, 
रस्ते यासारखे शासकीय योजनेशी स संर्त असिारे सावगजचनक उपक्रम अथवा र्रीब समाजासाठी स्वस्त 
भाड्यामध्ये घरे, उजाड जचमनीवर वनशतेी भकवा ग्रामीि भार्ात मोठ्या प्रमािात नोकरी देिारे व्यवसाय 
दोन वर्षांच्या चवचशष्ट कालावधीत स रू केल्यास, सदर रक्कम कोठून आली ही िौकशी होिार नाही अशी स्पष्ट 
ग्वाही देण्यात यावी. इंचदरा चवकास पत्ासारख्या शासकीय रोख्यामध्ये तीन मचहन्यािे आत रक्कम 
र् ंतचवण्यािीही संधी देण्यात यावी. प्रत्येक क ट ंबासाठी िक्त दहा तोळे सोन्यािे अथवा चततक्याि रकमेिे 
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दाचर्ने ठेवता येतील, बाकी दाचर्ने राष्ट्रीय बकेँच्या लॉकसमध्ये ठेवावे लार्तील, त्यािंा सवग तपशील बकेँला 
द्यावा लारे्ल, असे बधंन घालण्यात यावे; आचि दाचर्न्याच्या एकूि रकमेवर चकमान ५% संपत्तीकर दरवर्षी 
आकारण्यात यावा. अशा बधंनामं ळे दाचर्न्यात होिारी र् ंतविूक ठेवीच्या रूपाने कोठेतरी जमा होईल अथवा 
व्यवसायाकडे वळेल आचि िोरट्या आयातीवरही बधंने येतील. दरसाल स मारे ३००० कोटी रुपयाचं्या 
सोन्यािी भारतात िोरटी आयात होते. याप्रकारे जवळ जवळ एक लाख कोटी रुपयािें सोने स्वातंत्र्यानंतर 
भारतात आले आहे. त्याचशवाय परंपरार्त जे सोने होते तेही कोित्यातरी स्वरूपात आहेि. कोट्यवधी लोक 
र्चरबीिे चजिे जर्त असताना अब्जावधी रुपयािंा चनरचनराळ्या स्वरूपात दडलेला पैसा, देशासाठी बाहेर 
काढला आचि या द ष्टिक्रािा कायमिा िेद केला तर चवकासासाठी आवश्यक असिारा पैसा देशाति 
उपलब्ध होईल. चवचशष्ट वर्ग त िान संपत्तीत मढलेला आचि देश मात् कजगबाजारी व मेलेला; हे सहन करिार 
नाही, अशी स्वच्ि भचूमका देशाने घेतली पाचहजे. त्यािबरोबर जािक कर पद्धती दूर करून भ्रष्टािार व 
काळ्या पैशाला चमळिारे प्रोत्साहनही थाबंचवले पाचहजे. रुपयािी घसरलेली भकमत पहाता दरसाल रु. 
३६,००० पयंत उत्पन्न असिाऱ्यानंा उत्पन्न करातून वर्ळले आचि एक लाख रुपये उत्पन्नापयंत अर्दी साधी 
कर पद्धती स्वीकारली तर इन्कमटॅक्स खालील ९५ टक्यापेक्षा अचधक प्रकरिे आपोआप चनकाली चनघतील. 
त्याप्रमािात भ्रष्टािारही नाहीसा होईल. प्रामाचिक प्रवृतींना पे्ररिा चमळेल. 

 
(१२) नार्री जचमनीवर बधंने आिताना जादा जचमनी चवचवध सामाचजक उपक्रमासाठी अथवा जास्त 

घरासाठी उपलब्ध करण्यािी कल्पना होती. द दैवाने तसे घडले नाही. असे भखंूड हे भ्रष्टािारािे आर्र ठरले. 
या सवग प्रकरिािंा व कायद्यािंा िेरचविार करिे आवश्यक आहे. मोठ्या प्रमािात काळे पैसे र् ंतचवण्यासाठी 
ज्यानंी जचमनींिे व्यवहार केले आहेत आचि त्या पचडक अवस्थेमध्ये अन त्पाचदत ठेवल्या आहेत, त्यािंा योग्य 
वापर करण्यासाठी करासह कडक बधंने त्वचरत घालण्यात यावी. चिचटशाचं्या कारचकदीतस द्धा त्या काळात 
लार्ू केलेल्या भाडे चनयंत्ि कायद्यािे रै्रिायदे घेण्यािे प्रकार सध्या सरास स रू आहेत. त्याम ळे घर 
बाधंिीिे काम जवळ जवळ थंडावले आहे. र्रीबानंा न्याय देण्यािी दृष्टी ठेवनू भाडे चनयंत्ि कायदा बदलिे 
आवश्यक आहे. शतेजचमनीिे त कडे पाडण्यािा वेर् खूपि वाढला असून, िोट्या के्षत्ात चकिायतशीर शतेी 
करिे केवळ अशक्य झाले आहे. असंख्य मालकीच्या आचि वारसदाराचं्या नोंदीम ळे कोकिात वनशतेी अथवा 
िळशतेी करिेही अवघड झाले आहे. म्हिूनि शतेीचवर्षयक कायद्यािंी िेररिना करिे क्रमप्राप्त आहे. तसेि 
पचडक शतेजचमनी उत्पादनाखाली आिण्यासाठी सवग सवलती द्याव्या आचि त्या पचडक ठेविे हा र्ंभीर 
स्वरूपािा र् न्हा मानून अशा पचडक जचमनीवर ठिठिीत कर आकारण्यात यावा. 

 
(१३) जातीयवाद, प्रातंीयवाद आचि मध्यवती शासनािे अचववेकी, एकारं्ी चनिगय याम ळे देशाच्या 

ऐक्याला आचि एकात्मतेला र्ंभीर धोका चनमाि झाला आहे. धमग आचि राजकारि यािंी संपूिग िारकत 
करिे, घटनेने चदलेल्या मूलभतू अचधकाराचवरुद्ध स्त्री व प रुर्ष याचं्या समानतेचवरुद्ध अथवा 
क ट ंबचनयोजनासारख्या कायगक्रमाचवरुद्ध कोित्याही धमािी अथवा धार्लमक प्रश्नािंी चशकवि जात असल्यास 
ती चशकवि घटनाबाह्य ठरचवण्यात यावी. कोित्याही प्राथगना मंचदरामध्ये, मचशदीमध्ये, र् रुद्वारामध्ये अथवा 
ििगमध्ये हत्यारे, स्िोटक पदाथग अथवा र् न्हेर्ारानंा आश्रय देिे हा र् न्हा मानून त्याचवरुद्ध सक्त कायदेशीर 
कारवाई करण्यात यावी. धार्लमक अथवा जातीय भावना भडकावनू दे्वर्ष पसरिाऱ्याचंवरुद्धही अशाि स्वरूपािी 
कारवाई करण्यात यावी. मध्यवती शासन आचि राज्यामधील तसेि राज्याराज्यामधील संबधं सलोख्यािे 
राहण्यासाठी घटनेत इंटर–स्टेट कौक्न्सल स्थापन करण्यािी व्यवस्था आहे. परंत  ती प रेशी नाही. यासाठी 
खास अचधकारय क्त यंत्िा चनमाि करिे व अशा यंत्िेमािग त चमळिारा चनिगय सवांनी मान्य करिे आवश्यक 
आहे. सध्या वेर्वेर्ळ्या राज्यामध्ये खदखदिारा असंतोर्ष आचि जातीजमातीमध्ये वाढिारा दे्वर्ष वेळीि 
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रोखण्यासाठी प्रखर राष्ट्रवादािे संर्ोपन व संवधगन करिे आचि स संवादातून चनिगय घेिारी प्रचक्रया र्तीमान 
करिे सवाथाने महत्त्वािे आहे. 

 
(१४) व्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटन स्वातंत्र्य आचि वृत्तपत्ीय स्वातंत्र्य चनरचनराळ्या कारिामं ळे 

संक चित होत आहे. स्वातंत्र्य म्हिजे स्वैरािारािा परवाना नाही; हे नजरेसमोर ठेवनू व्यक्तीिे, संघटनािें 
आचि वृत्तपत्ािें स्वातंत्र्य अबाचधत ठेवले पाचहजे. तसे झाले नाही; तर भारतीय लोकशाहीि संप ष्टात येईल. 
टी. व्ही. व आकाशवािीमािग त शासनाच्या रै्रकृत्यािे होिारे समथगन, अथवा वृत्तपत्ातील मक्तेदारीम ळे 
दबला जािारा म क्त आवाज, भारतीय लोकशाहीला घातक आहे. म्हिूनि संबचंधत सवांसाठी आिारसंचहता 
तयार करून चतिी प्रामाचिकपिे अंमलबजाविी करण्यािी जबाबदारी शासन, चवरोधीपक्ष, संघटनाप्रम ख, 
पत्कार आचि वृत्तपत्ािें मालक यानंी स्वख र्षीने पत्करली पाचहजे. 

 
(१५) देशातील ४५ कोटी पेक्षा अचधक नार्चरक चनरक्षर असून, २००० साली जर्ातील एकूि चनरक्षर 

व्यक्तींपेक्षा स मारे ५४ टके्क चनरक्षर एकट्या भारतामध्येि असतील. भारतीय स्वातंत्र्यानंतर सवांना साक्षर 
करण्याच्या कायाकडे केवढे द लगक्ष झाले आहे, यािी कल्पना यावरून येऊ शकते. सन २००० सालापूवी 
प्रत्येक भारतीय साक्षर करण्यािा चनधार देशाने केला पाचहजे. कॉम्य टर व आध चनक तंत्ज्ञानािी भार्षा बोलत 
असताना या भयावह पचरक्स्थतीकडे द लगक्ष करिे म्हिजे जनतेिी कू्रर िसविूक ठरेल. यासाठी चवद्यालये, 
महाचवद्यालये आचि चवद्यापीठे एक वर्षग बदं ठेवावी लार्ली तरी िालतील. सवग प्राध्यापक, चशक्षक व 
चवद्यार्थयांच्या; म्हिजे चशकलेल्या सवांच्या सहयोर्ाने हा कलंक दूर केलाि पाचहजे. देशातील दाचरद्र्य व 
मार्ासपिािा चविार करता दरसाल तीनिार मचहने स ट्ट्ट्या देण्याऐवजी सवग तरुि वर्ाला आचि चशक्षक 
वर्ाला “कमवा आचि चशका” ही योजना लार्ू करून चवकासाच्या कायात सहभार्ी करून घेतले तर 
चवद्यार्थयांवर अचधक िारं्ले संस्कार होतील ते आत्मचनभगर होतील आचि चवकासाच्या कायाला वेर्ळीि र्ती 
येईल. यामधूनि असंख्य बेकारानंा व्यवसाय देिेही शक्य होईल. तरुिाचं्या मनातील नैराश्य 
घालचवण्यासाठी आचि राष्ट्रीय चवकासाच्या कायात सक्रीयपिे सहभार्ी करून घेण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीच्या 
कामािा अचधकार, हा मूलभतू अचधकार असला पाचहजे. व्यवसाय करावयािा असेल तर पतप रवठा करताना 
र्रीबीिी अथवा जाती–जमातीिी अडिि त्याच्या मार्ात येता कामा नये. नवराष्ट्र उभारिीसाठी तरुि 
चपढीमध्ये िैतन्यािे वातावरि चनमाि करिे आचि प्रिडं जनआंदोलन उभे करिे अत्यंत महत्त्वािे आहे. 

 
वरील स्वरूपािी कठोर उपाययोजना करण्यासाठी सवग राष्ट्रपे्रमी ध रीि, समाजस धारक, राज्यकता 

पक्ष, चवरोधी पक्ष आदींनी एकत् येिे आचि संक चित पक्षीय कक्षा ओलाडूंन व्यापक देशचहतासाठी स संवाद 
साधून एक ठोस राष्ट्रीय कायगक्रम स्वीकारिे आवश्यक आहे. या कामी प ढाकार घेण्यािी जबाबदारी 
प्राम ख्याने राज्यकत्या पक्षािी असून, चवरोधी पक्षांनी चततक्याि समंजसपिे या उपक्रमाला प्रचतसाद चदला 
पाचहजे. राष्ट्रचहतासाठी याप्रकारे घेतलेले चनिगय आमिे सवांिे आहेत आचि कोित्याही पचरक्स्थतीमध्ये 
पक्षीय स्वाथासाठी त्याचवरूद्ध जाऊन रै्र िायदा घेिार नाही; अशी ग्वाही सवांनी चदली तरि योग्य स संवाद 
साधून आवश्यक ते खंबीर चनिगय घेिे आचि चततक्याि कठोरपिे ते राबचविे शक्य होईल. १९७५ साली 
पतंप्रधान इंचदरा र्ाधंी व लोकनायक जयप्रकाश नारायि याचं्यामध्ये स संवाद व्हावा म्हिून जो आग्रह मी 
केला होता त्यामारे् हीि माझी भचूमका होती. मी आज व्यक्त करीत असलेल्या म क्त भितनाम ळे माझ्यावर 
कडवट टीका होईल यािी मला जािीव आहे. परंत  सवगि के्षत्ात वेर्ाने घसरिारा व देशािा र्ाडा परत 
मार्ावर आिण्यासाठी आचि मूल्यावर आधाचरत राजकारि व समाजकारि चनमाि करण्यासाठी या 
भचूमकेिी चनतातं आवश्यकता आहे, असे एक स्वातंत्र्यसैचनक म्हिून माझे आग्रहािे प्रचतपादन आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

 
प.ं नेहरू यांिी जन्मशताब्दी साजरी करत असताना भारतीय स्वातंत्र्यानंतर रे्ल्या बेिाळीस वर्षात 

आलेले बरेवाईट अन भव लक्षात घेऊन, भावी प्रर्तीसाठी सवांनीि अंतम गख होऊन प्राजंळपिे चविार करिे 
आचि देश व लोकशाहीला पोर्षक असे खंबीर चनिगय घेिे हीि पचंडतजींना उचित आदराजंली ठरेल. 
पचंडतजींच्या संबधंी हे म क्त भितन करीत असताना पचंडतजींनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आचि स्वातंत्र्यानंतर 
देश उभारिीसाठी केलेले योर्दान उत्त रं् पवगतासारखे आहे. ह्याचवर्षयी मला रास्त कदर व अचभमान आहे. 
परंत  म क्त भितन करीत असताना र् िाबंरोबरि उिेपिािा परामर्षग घेिे अपचरहायग ठरते. हे सवग चववेिन 
करीत असताना भारतीय स्वातंत्र्याला, देशाच्या ऐक्याला, लोकशाहीला आचि सामाचजक व आर्लथक 
समानतेसाठी मान्य केलेल्या मूलभतू उद्दीष्टानंा आव्हान देिाऱ्या धोकादायक पचरक्स्थतीवर कशाप्रकारे 
यशस्वी मात करता येईल, हा राष्ट्रीय चविार नजरेसमोर ठेवनूि हे म क्त भितन मी केले आहे. मानवतेवर व 
समतेवर आधाचरत सामर्थयगवान भारत चनमाि करण्यासाठी तोि योग्य मार्ग आहे. 

 
☐ ☐ ☐ 
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पं. नेहरंूची इणतहासणवषयक भूणमका 
 

☐ स. मा. गगे 
 
जीवनाचे णवणवि पैलू 
 
प.ं जवाहरलाल नेहरू याचं्या जीवनाला अनेक पैलू होते, तशीि त्याचं्या चविाराला ताचत्त्वक बठैकही होती. 
ते स्वातंत्र्यसंग्रामािे नेते, राज्यकते आचि म त्सद्दी होते, त्यािप्रमािे तत्त्वभितक, लेखक आचि उदारमतवादी 
मूल्यािंी जाि असिारे चविारवंतही होते. इचतहासािा त्यािंा व्यासंर्ही दाडंर्ा होता. त्यांनी ‘Glimpses of 
world history’ आचि ‘Discovery of India’ हे दोन इचतहासचवर्षयक गं्रथ चलचहले. या गं्रथातील चववेिनाच्या 
आधारेि त्यािंा इचतहासचवर्षयक दृचष्टकोन समजून घेता येईल. 
 

प.ं नेहरंूनी इचतहासशास्त्र चवशद करण्यासाठी प्रबधं चलचहलेला नाही. ऐचतहाचसक घटनेिे चवशे्लर्षि 
करण्यासाठी संशोधन केलेले नाही भकवा इचतहासािी ताचत्त्वक बाजू स्पष्ट करण्यासाठीही गं्रथलेखन केलेले 
नाही. जर्ातील सघंर्षग आचि समन्वय यािंा शोध घेण्यासाठी त्यानंी जर्ाच्या इचतहासािा ओघवत्या भार्षेत 
अथग चनवेदन केला आहे. त्यातूनि त्यांिा पचहला गं्रथ चनमाि झाला. द सऱ्या गं्रथात त्यानंी प्रािीन काळापासून 
भारताला जो वैिाचरक वारसा लाभला, त्यािे संर्तवार कालक्रमाने चववेिन केले आहे. या दोन्ही गं्रथािी 
रिना, उचद्दष्ट आचि शलैी अशा स्वरूपािी आहे की, त्यातून प.ं नेहरंूिी इचतहसचवर्षयक दृष्टी लक्षात यावी. 
अथात् त्यासाठी त्यानंी चलचहलेल्या या गं्रथातून त्याचं्या इचतहासचवर्षयक तत्त्वािें आचि भचूमकेिे कि वेिून 
काढावे लार्तात. 
 
मानवी पे्ररिांचा शोि 
 
प.ं नेहरंूनी स्वतःि म्हटले आहे की ‘मी इचतहासाकडे िार उशीरा वळलो.’ आचि त्यािे कारिही लरे्ि स्पष्ट 
केले आहे. ते म्हितात, ‘शालेय अभ्यासक्रमात तारखा आचि सनावळ्यांिा इचतहास चशकचवला जातो. अशा 
इचतहासात माझे मन कधीि रमले नाही. नंतरच्या काळातही जीवनाशी संबधं नसलेल्या भतूकालीन कथा 
मन रमव ू शकल्या नाहीत.’ त्यानंीि एके चठकािी म्हटल्याप्रमािे, ‘देशात मी अनेक चठकािी चिरलो. 
लोकािंी पचरक्स्थती पाचहली. त्यािें दाचरद्र्य आचि चवर्षमता यािेंही मला अनेक चठकािी दशगन घडले. आचि 
मर् माझ्या मनात असा चविार आला की, हे कोट्यवधी लोक कोित्या पे्ररिेने एकत् राचहले, कष्टािे जीवन 
जर्ले? हजारो वर्षे एवढा जीवनस्त्रोत त्यानंा कोठून चमळाला? त्यािंा भतूकाळ हालअपेष्टािंा, वतगमानकाळ 
पारतंत्र्यािा, आचि भचवष्ट्यकाळात अंधकार. अशी सवग पचरक्स्थती असताना त्याचं्या चविारािंी, श्रद्धािंी, 
जीवनमूल्यािंी पाळेम ळे कोठे असतील? भतूकाळातून ते जीवनरस चमळचवतात का?’ असे अनेक प्रश्न प.ं 
नेहरंूच्या मनात खळबळ माजव ू लार्ले. त्याचं्यासारख्या ब चद्धमान व संवेदनशील व्यक्तीच्या मनात 
उद भवलेल्या अशा प्रश्नािंी उत्तरे त्यांिा इचतहासचवर्षयक दृचष्टकोन उलर्डण्यासाठी उपयोर्ी पडतात. या 
प्रश्नाचं्या संदभाति त्यानंी म्हटले आहे, ‘अशा अनेक प्रश्नांनी मी बेिैन झालो आचि इचतहासाच्या 
अभ्यासाकडे वळलो.’ मािसािे जीवन आचि पे्ररिा यांिे उत्तर शोधण्यासाठी पंचडतजींनी इचतहासािा 
अभ्यास केला. याति त्याचं्या इचतहासचवर्षयक ताचत्त्वक बैठकीिी व्यापकता समजून घेता येते. 
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इणतहास घितो कसा? 
 
इचतहास घडतो कसा? प.ं नेहरंूनी हा मूलभतू प्रश्न उपक्स्थत करून त्यािे उत्तर प्रथम माक्सग–लेचनन याचं्या 
चवरोधचवकासवादी चववेिनात शोधण्यािा प्रयत्न केला. पि त्यात त्यानंा उत्तर सापडले नाही. ते म्हितात, 
‘वर्ीय संघर्षग हीि केवळ या इचतहासाला िालना देिारी शक्ती आहे, असे मानिे संय क्क्तक वाटत नाही. ते 
एक अधगसत्य आहे. कारि एकदा वर्ीय संघर्षाच्या मार्ाने मानवी चवकासािा आपि शोध घेऊ लार्लो, तर 
मािसाच्या मनातील चवचवध पे्ररिािें स्थान काय?’ वर्ीय चहतािी पे्ररिा, हे त्यािे संपूिग उत्तर होऊ शकत 
नाही. चशवाय, या सवग पे्ररिा सारख्याि असतात काय? मानवी जीवन र् ंतार् ंतीिे आहे. ते अशा सािेबदं 
ठोकळ्यात बसू शकत नाही. ‘पि एवढे सारं्ूनही इचतहास घडतो कसा? यािे उत्तर चमळालेि नाही. ते 
म्हितात, ‘या उत्तरासाठी मी शब्दािें कीस पाडू इक्च्ित नाही. घटपटादी शब्दच्िलही करू इक्च्ित नाही.’ 
 
इणतहासणवषयक महत्त्वाचे सूत्र 
 
असे सवग चववेिन केल्यानंतर प.ं नेहरंूनी इचतहासचवर्षयक एक महत्त्वािे सूत् साचंर्तले. त्याचं्या 
म्हिण्याप्रमािे, ‘वतगमानकाळाशी संबद्ध अशा भतूकालीन घटनािंा मी शोध घेतो. वतगमानकाळािी म ळे 
भतूकाळात असतात. ही म ळे शोधिे हा इचतहासािा हेतू.’ पि असा भतूकाळ तरी स्वतंत् आचि वेर्ळा असतो 
काय? भतूकाळही वतगमानकाळाशी स्पशग करिारा असावा.’ यािे स्पष्टीकरि करताना प.ं नेहरू म्हितात, 
‘चवद्वान पचंडतापं्रमािे समाजजीवन चनरपेक्ष असा इचतहास मी चलहू शकत नाही. चतर्थयाचमर्थयाचं्या वादात मी 
जाऊ इक्च्ित नाही. वतगमानकालीन घटनाचं्या संदभांशी न ज ळिारा इचतहास पाचहला, तर भतूकाळ केवळ 
थंड र्ोळ्याप्रमािे चनजीव आचि नीरस होईल. इचतहास सजीव व्हायिा असेल, तर त्यासाठी भतूकाळातील 
समाजजीवन आचि वतगमानकाळातील समाजजीवन यािंा कोठेतरी अन बधं शोधला पाचहजे.’ 
 

इचतहासचवर्षयक वरील दृचष्टकोन अचधक स्पष्ट करताना प.ं नेहरंूनी काळाला प्रवाहािी अचतशय 
िपलख उपमा चदली आहे. ते म्हितात, ‘भतूकाळ, वतगमानकाळ हे शब्दसापेक्ष आहेत. काळािा प्रवाह सलर् 
वाहात असतो. त्यातील जीवन एकि आहे. ते खंचडत करून काळािा शोध घेता येिार नाही. आपल्या 
समकालीन जीवनािा आचि शकेडो मैलावंरून वाहात आलेल्या जीवनािा अन बधं एकि आहे. त्यांिी 
साधेंजोड समजून घेतली तरि कालप्रवाहाशी असलेले मािसािे नाते स्पष्ट होईल.’ हे सवग चनवेदन 
करण्यामारे् प.ं नेहरंूिा उदे्दश स्पष्ट आहे. इचतहासािा वेध घेताना वतगमानकाळािे भान स टता कामा नये. 
भतूकाळ समृद्ध होता, स विगमय होता असे स्वप्न रंर्चविाऱ्यानंा वतगमानकालीन जीवनािा वास्तव बोध होऊ 
शकिार नाही. भतूकाळ आचि वतगमानकाळ यािें संदभग ज ळचविारा इचतहास पाहण्यािी र्रज असते. खरे 
तर, मािसाने काळािा वेध घेण्यासाठी चवचवध कालखंडानंा नावे चदलेली असतात. पि अशा सवग 
कालखंडािें सूत् एकि असते. जीवनप्रवाहािे वेर्वेर्ळे भार् कक्ल्पण्यामारे् त्यात चववेिनािी सोय पाचहलेली 
असते एवढेि. 
 
 
 
 
ह्या संणचताचा वारसदार 
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माझा वारसा कोिता? असा एक अत्यंत महत्त्वािा प्रश्न प.ं नेहरंूनी ‘Discovery of India’ या गं्रथाच्या 
आरंभीि केलेला आहे. त्यािे उत्तर देताना ते म्हितात, ‘हजारो वर्षांत मानवाने जे चमळचवले त्यािा मी 
वारसदार आहे. त्या प्रदीघग काळातील मानवािी स खद ःखे, त्यािे यशापयश, त्याने चमळचवलेले वैभव आचि 
त्याला आलेले वैिल्य, त्याने केलेली सकृत्ये, आचि त्याच्याकडून घडलेली द ष्ट्कृत्ये, या सवांिा मी 
वारसदार आहे. ‘मािसाचं्या भावना, त्याचं्या भार्षा, त्यांिी संस्कृती, त्याचं्या मनावर झालेले संस्कार या 
सवांिा मी वारसदार आहे. मानवािे साहस आचि शोध, चवज्ञान आचि अज्ञान यािंाही मी वारसदार आहे.’ प.ं 
नेहरू अशा वैिाचरक आचि भावनात्मक सवगि र् िदोर्षािंा वारसदार असल्यािे सारं्तात. त्यािबरोबर त्यानंी 
भारताच्या भमूीिे ऋिही मान्य करून कृतज्ञतापूवगक या भमूीिा वारसा मान्य केला आहे. असे ऋि मान्य 
करण्यािी भारतािी जी परंपरा आहे. चतिाही वारसा ते सारं्तात आचि प ढे त्यावरून त्यानंी काढलेला 
चनष्ट्कर्षग चवशरे्ष महत्त्वािा आहे. ‘या ऋिािे आकलन होिे म्हिजेि इचतहासािे आकलन होिे. याि भावनेतून 
आचि याि पे्ररिेने मी भारतािा शोध घेत आहे. येथील संस्कृतीिा आचि संचितािाही मला शोध घ्यावयािा 
आहे.’ 
 

भारतािा शोध म्हिजे तरी काय? पचंडतजींच्याि शब्दात सारं्ायिे तर, ‘येथील संस्कृतीिा आचि 
संचितािा शोध घेिे’. पि ही संस्कृती आचि असे संचित दृश्य स्वरूपात चकती आचि त्यामार्च्या 
तत्त्वस्वरूपात चकती आचि कसे असू शकेल? 
 
संस्कृतीचा अखंि प्रवाह 
 
प.ं नेहरंूनी या प्रश्नाचं्या उत्तरासाठी मोहेंजोदारोच्या इचतहासापासून अर्दी अचलकडच्या 
इचतहासकाळापयंत धावता मार्ोवा घेतला आहे. त्यावरून त्याचं्या संस्कृतीचवर्षयक चविारािंा उद बोधक 
पचरिय होतो. त्यानंीि म्हटल्याप्रमािे, या देशाला हजारो वर्षांिा भरर्च्च इचतहास आहे. मोहेंजोदारोिा 
प्रािीन काळ, वैचदक काळ, उपचनर्षदािंा कालखंड, रामायि, महाभारत, प रािे, चवचवध प्रकारिे साचहत्य, 
नाटके–महाकाव्ये, याचं्या चनर्लमतीिा काळ. हे सवग चनमाि करिारा भपू्रदेशही चवशाल आहे. भारत 
म्हटल्यावर आपल्या डोळ्याप ढे कोित्या र्ोष्टी येतात? येथील तत्त्वज्ञान, वास्त कलािें नम ने, येथील 
समाजरिना, त्यातील िढ–उतार, उत्तरेकडील चहमालय, देशातील अनेक पवगतराजी, नद्या, चनसर्ाने 
नटलेले प्रदेश, त्याबरोबरि या देशातील रचसकता, ब चद्धवैभव, व्यापक दृष्टी या सवांनी संस्कृतीिा एक प्रवाह 
चनमाि केला. त्यािा शोध हाि इचतहासािा शोध होय. हे सारं्त असतानंा इचतहासकाळातील चवर्षमता, 
विगव्यवस्था, जाचतव्यवस्था यािंा चनर्षेध करण्यास ते चवसरले नाहीत आचि हे सवग लक्षात घेऊन ते म्हितात, 
‘इचजप्त आचि ग्रीक या संस्कृती लोप पावल्या. पि भारतािी संस्कृती आजवर चटकून राचहली. कारि या 
संस्कृतीिा पाया अभरं् होता म्हिून ती अखंचडतपिे प्रवाचहत राचहली.’ 
 

संस्कृती, व्यापक दृष्टी, इचतहासवैभव, संचित यासारख्या संज्ञािंा र्ौरवपूिग उल्लेख करताना पं. 
नेहरंूनी या देशातील विगव्यवस्थेिे आचि जाचतव्यवस्थेिे कोठेही समथगन केलेले नाही. एवढेि नव्हे, तर 
अशा चवर्षमतेवर आधारलेल्या समाजव्यवस्थेम ळे ज्या रूढी चनमाि झाल्या, परंपरा आचि प्रथा िालू झाल्या; 
त्यािंी भलामि करण्यासाठी ज्या कथा, दंतकथा आचि कक्ल्पत कथा साचंर्तल्या जाऊ लार्ल्या. त्या 
सवांबद्दल ‘घृिा वाटते’ असेि म्हटले आहे. 
वायव्येकिील वादळ 
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‘आठव्या–दहाव्या शतकापासून भारतािी भाग्यरेर्षा मंदावत रे्ली. भतूकाळािी आंधळेपिाने पूजा होऊ 
लार्ली. कमगकाडंावर भर देण्यात येऊ लार्ला. व्यक्तीच्या आचि समाजाच्या सवग व्यवहारानंा रुढींनी बाधंले. 
चवचधचनर्षेधांिी अनेक बधंने वाढत रे्ली. अशा सवग ओझ्याखाली समाजमन चिरडून रे्ले.’ हे सारं्त असताना 
प.ं नेहरंूच्या दृष्टीसमोर अकराव्या शतकापासून वायव्येकडून म सलमानाचं्या ज्या स्वाऱ्या झाल्या, त्यािे 
पचरिाम चदसत असले पाचहजेत. त्यासंबधंी विगन करताना ते म्हितात, ‘अकराव्या शतकापासून 
वायव्येकडून एक प्रिडं वादळ घोंघावत आले. आचि त्याने या देशातील परंपरार्त संस्कृतीिा तोंडवळा 
बदलून टाकला.’ या आक्रमिाला प.ं नेहरू ‘इस्लामी आक्रमि’ म्हित नाहीत. त्यासाठी ते पठाि, त कग  
इत्यादी शब्द उपयोर्ात आितात. आचि त्या आक्रमिािे अनेक बरे–वाईट पचरिामही चवस्ताराने सारं्तात. 
प ढच्या काळात त्यातून एक संचमश्र संस्कृती चनमाि झाली, असा त्यानंी चनष्ट्कर्षग काढला आहे. 
 
िमयश्रद्धा आणि अिंश्रद्धा 
 
इचतहास घडतो कसा? यािे उत्तर शोधताना प.ं नेहरंूनी माक्सगच्या चवरोध–चवकासवादी मार्ािी चिचकत्सा 
केली. पि त्यात त्यानंा संपूिग सत्य सापडले नाही त्यासंबंधीिा उल्लेख वर आलाि आहे. धमाच्या मार्ाने तरी 
ऐचतहाचसक घटनाचं्या चनर्लमतीिा शोध घेता येईल काय? वर्ीय संकल्पनेप्रमािे इचतहास घडत नाही, तर 
मर् धमाने तरी तो घडतो काय? असा हा प्रश्न आहे धमाच्या अन र्षंर्ाने इचतहासािा अथग आचि मार्ग समजून 
घेता येईल काय? असा त्या प्रश्नातून आिखी एक प्रश्न चविारता येतो. पि या बाबतीत त्यानंी स्पष्ट शब्दात 
नकार दशगचवला आहे. धमासंबधंी ते म्हितात, ‘समाजािे जे धार्लमक व्यवहार मी पाहतो आचि चविारवंतानंी 
जो धमग मानला आहे, त्यातील धमािे तत्त्व आचि व्यवहार मला आकर्लर्षत करू शकत नाहीत. मर् तो धमग 
भहदूिा असो, इस्लाम असो भकवा बौद्ध व चख्रश्चन धमग असो. हे धमग अंधश्रदे्धवर आचि धमगभोळ्या कल्पनावंर 
उभारलेले असतात; तसेि ते हटवादी श्रद्धाचं्या आहारी रे्लेले असतात. अशा धार्लमक चविारािंी बठैक आचि 
जीवनाच्या समस्याकंडे पाहण्यािी दृष्टी, वैज्ञाचनक नसते. अशा चविारात आचि श्रदे्धत चिचकत्सक वृत्तीला 
वाव नसतो. सवग चविार अलौचकक, अद भ त आचि अचतमानवी श्रद्धावंर आधारलेले असतात. 
 
प्रगतीच्या मागावरील अिथळा 
 
पि धमातील हे दोर्ष लक्षात घेऊनही प.ं नेहरंूच्या मते, प्रािीन परंपरा एकदम िेकून देता येत नाहीत. 
ज न्यािा साधंा नव्या चविाराशंी जोडावा लार्तो आचि त्यातून नवा चविार अचधक प्रभावी बनवावा लार्तो. 
स्वातंत्र्यसंग्रामाच्या काळात त्यानंी व्यक्त केलेली अशी समन्वयवादी दृष्टी भहदू आचि म सलमान याचं्या 
ऐक्याच्या संदभातही चदसून येते. धमािा कमगठपिा त्यांना मान्य नाही. धार्लमक रूढीबद्ध चविार ते त्याज्य 
ठरचवतात. ईश्वरासंबधंीिी कल्पना त्यानंा अमान्य आहेत आचि पारलौचकक चविारानंा तर ते असंबद्ध 
कल्पनािंा खेळ मानतात. म्हिून सामान्य मािसाच्या मनावरील धमगकल्पनांिे सावट दूर होिे आवश्यक 
आहे. तसे झाल्याचशवाय प्रर्तीपर चविारािंा मार्ग मोकळा होिार नाही, असेही ते आग्रहाने प्रचतपादन 
करतात. त्यासाठी ते य रोपच्या इचतहासािा मार्ोवा घेतात. य रोपमध्ये तेराव्या–िौदाव्या शतकापासून 
चविारप्रबोधनािे य र् स रू झाले. त्याम ळे अनेक धार्लमक रूढी आचि बधंने त टत रे्ली. आचि त्यातूनि य रोपिा 
कायापालट झाला, असा ऐचतहाचसक दाखला ते देतात. यासंबधंीच्या चववेिनात ते म्हितात, ‘ज नी बधंने 
नाहीशी होिे यािा अथग समाजािी अनेक चदशानंी प्रर्तीिे मार्ग मोकळे होिे असाि होतो. चवज्ञान, कला, 
साचहत्य, वास्त चशल्प, नवे शोध यासारख्या अनेक के्षत्ात भारताला प्रर्ती करण्यासाठी समाजािी ज नी बधंने 
त टली पाचहजेत. तरि येथील मािसाच्या बौचद्धक शक्ती म क्त होतील, चवशाल होतील आचि चवस्तारतील.’ 
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हे सवग सारं्ून पचंडत नेहरंूनी म्हटले आहे, आपल्या देशाला चिचटशाकंडून स्वातंत्र्य चमळाल्यावर येथील 
लोकािंी ब द्धी अनेक के्षत्ात आचि अनेक चदशानंी चवस्तारत जाईल, चवकचसत होत जाईल. 
 
मनाचे भान णवज्ञानाची जाि 
 
प.ं नेहरंूिा हा आशावाद स्वातंत्र्यानंतर िलदू्रप झाला की नाही? झाला नसल्यास का झाला नाही? झाला 
असल्यास चकती प्रमािात? चकती के्षत्ात? या अचि अशाि प्रश्नािंी उत्तरे शोधिे हा स्वतंत् चववेिनािा चवर्षय 
होऊ शकतो. त्यासाठी प.ं नेहरंूिे राजकारि, समाजवादी चविार, राष्ट्रीय ऐक्यािी कल्पना, परराष्ट्र धोरि 
इत्यादी चवर्षयािंी चिचकत्सा करावी लारे्ल. येथे ते अचभपे्रत नाही. येथे िक्त त्याचं्या इचतहासचवर्षयक 
भचूमकेसंबधंी चविार करावयािा आहे. त्याचवर्षयी एवढेि सांर्ता येईल की प.ं नेहरंूनी आपल्या आशावादाच्या 
िलचनष्ट्पत्तीसाठी इचतहासचवर्षयक जे दोन चनकर्ष मानले होते ते आजही द लग चक्षत आहेत. भतूकालीन 
घटनािंा अथग शोधताना वतगमानािे भान स टता कामा नये आचि भचवष्ट्यािी स्वप्ने रंर्चवताना चवज्ञानािी जाि 
चनसटू नये. पचंडतजींनी मानलेल्या या दोन कसोट्या. पि आजतरी सवगि धमांिे म खंड, प रस्कते आचि 
अन यायी, समाजाच्या भतूकाळािा अथग आपापल्या धमगगं्रथात शोधण्यात र् ंतलेले चदसतात. त्याम ळे त्यानंा 
वतगमानकालीन वास्तवािे चवस्मरि होत असल्यािे चदसते. यािीि स्वाभाचवक पचरिती म्हिून, 
चवज्ञानाऐवजी अज्ञानजन्य कमगठ कल्पनाचं्या भराऱ्यांनी भचवष्ट्यािा वेध घेण्यािी ते खटपट करीत 
असल्यािेही लक्षात येते. अशावेळी पचंडत नेहरंूच्या इचतहासचवर्षयक भचूमकेिे ममग समजून घेिे अचधकि 
अर्त्यािे ठरते. 
 

☐ ☐ ☐ 
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पंणित जवाहरलाल नेहरू यानंी घेतलेला भारताचा शोि 
 

☐ प्र. श्री. नेरूरकर 
 
पचंडत जवाहरलाल नेहरू यािंं; त्याचं्या चप्रय भारत देशातील उण्याप ऱ्या पिंाहत्तर वर्षांच्या काळात व्यतीत 
झालेले जीवन समग्र आचि संपूिग भारतमय होतं. त्याचं्या प्रत्येक श्वासा–उच्िवासात, त्याचं्या भितनात 
आचि कृतीत, त्याचं्या जािीवेत आचि जार्ृतीत, त्याचं्या वािीत आचि त्याचं्या लेखिीत त्यािंा प्यारा महान 
भारत देश ओतप्रोत भरून राचहलेला होता. तसे त्यािें अवघे घर सारे चवश्व हेि होते आचि ज्ञानेश्वरी 
संकल्पनेप्रमािे ते चवश्वमय व्यक्क्तमत्व धारि करिारे व जोपासिारे चवसाव्या शतकातील महान चवश्वप रुर्ष 
होते. ‘भिता कचरतो चवश्वािी’ या उक्तीिा प्रत्यय त्यांच्या ऐचहक अक्स्तत्वािा प्रत्येक क्षि व्यापिाऱ्या 
स्पदंनातून व संवेदनशीलतेतून नेहरूभितकाला उिाळून आचि भरभरून येत राहतो. म्हिूनि चवसाव्या 
शतकातील भारताच्या इचतहास–वाटिालीिा चविार करताना त्या संदभात भारत म्हिजे नेहरू व नेहरू 
म्हिजेि भारत असे लक्षिाथी क िाला म्हिावेसे वाटले; तर त्यात क िा ऐचतहाचसक सत्यािा अपलाप भकवा 
अवमान होतो असे म्हिता येिार नाही, असे मला मनोमन वाटते. भारताच्या भतूकाळािी, वतगमानकाळािी, 
भचवष्ट्यकाळािी ओढ नेहरंूना चकती चिरंतन स्वरूपािी, त्यािे जािीवेनेिीवेतील संपूिग अंतयाम व्यापून 
राचहली होती; यािा प नःप्रत्यय त्यानंी चलचहलेल्या अक्षर मृत्य पत्ातूनही येत राहतो. नेहरू भारतमय होत 
जातात त्या कालखंडात भारतही नेहरूमय होत जाताना आता सत्तरीत आलेल्या माझ्या चपढीने डोळसपिे 
अंतःकरि भरून पाचहला आहे. त्याम ळे नेहरू भारतािा शोध घेतात, त्यािा प नः शोध घेताना; तो शोध 
घेिाऱ्याच्या धारिा, पे्ररिा व चविारप्रचक्रया जशा वस्त चनष्ठ होत राहतात तशाि त्या व्यक्क्तचनष्ठ व 
आत्मचनष्ठही होत राहतात. नेहरू भारतािा शोध घेतात तेव्हा ते स्वतःिाि शोध घेतात; हे जािीवेत अचवरत 
र् ंर्त, र् ंजत रहाते. 
 

१३ एचप्रल १९४४ रोजी प.ं नेहरू अहमदनर्र चकल्ल्यातील आपल्या त रंुर्वासात ‘भारतािा शोध’ 
या आपल्या आत्मपर इचतहासगं्रथ लेखनािा आरंभ करतात. त्या चदवशी त रंुर्ात येऊन त्यानंा वीस 
मचहन्याहूंनही अचधक काळ झालेला असतो ‘भारत िोडो’िी घोर्षिा चिचटश सत्तेला उदे्दशून ९ ऑर्स्ट १९४२ 
रोजी महात्मा र्ाधंी यानंी म ंबईत र्वाचलया टँक येथे भरलेल्या ऐचतहाचसक काँगे्रस अचधवेशनात केली होती; 
आचि इंग्रज सरकारने तातडीने योजनापूवगक भारताच्या सवग काँगे्रसचनष्ठ ज्येष्ठ प ढाऱ्यानंा अटक करून 
अज्ञातस्थळी रवाना केलेले असते व त रंुर्ात डाबंलेले असते. आपल्या उत्कट काव्यमय व भितनशील 
भाववृत्तीत प.ं नेहरू आपल्या गं्रथािी स रुवात करतात. ती वाङ्मयीनरीत्या आपल्या संवेदनाला मोरचपशी 
हळ वारपिाने पि चखन्नपिे तरल स्पशग करीत रहाते व आपल्यालाही लेखकाबरोबरि अंतम गख करते. ते 
चलचहतात.¹ “आम्हाला इथे आिल्यापासून वीस मचहन्याहूंन अचधक काळ झाला आहे. माझ्या नवव्या 
त रंुर्वासाच्या म दतीिा २० मचहन्याहून अचधक काळ प्रचतपच्चंद्र, काळोखी आकाशात धूसरपिे झळाळिारी 
कोर, चतने आमच्या येथील आर्मनाि ंस्वार्त केलं. वृद्धींर्त होत जािाऱ्या िदं्रािा द्य चतमान पधंरवडा स रू 
झाला होता.... िदं्र, त रंुर्ातील माझा चनरंतर सोबती, चनकटतर ओळखीने अचधकि मैत्ीपूिग झाला आहे. 
स्मरि करून देिारा, या जर्ाच्या रमिीयतेिे, जीवनाच्या वृद्धीिे आचि लयािे, काळोखामार्ून येिाऱ्या 
प्रकाशािे, असमाप्य क्रमाने एकमेकामार्ून जािाऱ्या मृत्यूिे आचि प नरुत्थनािे–चनरंतन बदलत रहािारा, 
तरीही चनरंतर तसाि. रात्ीच्या शातं प्रहरामंध्ये, सावल्या जसजशा लाबं होत जातात आचि उर्षःकालािा 
श्वास आचि क जबजू; येिाऱ्या चदवसािे अचभविन घेऊन येतो, अशा संध्याकाळी त्याच्या चनरचनराळ्या 
कलामंध्ये आचि त्याच्या अनेक भाववृत्तींमध्ये मी त्याला चनरखून पाचहलेले आहे. चदवस आचि मचहने 
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मोजण्यात िदं्र चकती उपयोर्ी पडतो, कारि िदं्रािे आकारमान आचि डौल, जेव्हा तो दृश्य असतो; 
मचहन्यािा चदवस उचित तंतोतंतपिे चनदेचशत करतो.” 

 
त रंूर्वास भोर्ण्यासाठी अहमदनर्रच्या चकल्ल्यात प्रवेश केल्यानंतर प.ं नेहरू आचि त्याचं्या 

चकल्ल्यात आिलेल्या सहकारी राष्ट्रनेत्यािंी जर्ापासून व त्याचं्या चनकटवती क ट ंबीय जनापंासून पूिगपिे 
ताटातूट करण्यात आली होती. तीन आठवड्यानंतर हळूहळू त्यानंा पते्, वतगमानपते् चमळू लार्ली पि 
भेटीर्ाठी मात् बदं झाल्या होत्या. अशा मनोवस्थेत प.ं नेहरू आत्मभितनपर लेखनप्रवृत्तीतून भारतािा शोध 
घेऊ लार्तात; तेव्हा ते आपल्या या गं्रथािी दहा दीघग प्रकरिामंध्ये नीट चवभार्िी करतात आचि प न्हा प्रत्येक 
प्रकरिामध्ये चवर्षयवार चटपिवजा लेखनखंड चलहून आपले प्रकरि पूिग करतात. अहमदनर्र चकल्ल्यातील 
वास्तव्यानेि ते लेखनािा आरंभ १३ एचप्रल १९४४ रोजी करतात व अहमदनर्र चकल्ल्यातील वास्तव्याति 
१३ ऑर्स्ट १९४४ रोजी आपल्या गं्रथाच्या अखेरीकडे आत्मभितनात्मकतेने येत राहतात. दरम्यान, भारत 
देशात आचि जर्ात खूप काही घडलेले व घडत असते. मलबार, चवजापूर, ओचरसा, आचि सवात जास्त 
म्हिजे अत्यंत स पीक व समृद्ध अशा ‘सोनार बरं्ाल’ मध्ये मन ष्ट्यचनर्लमत भीर्षि द ष्ट्काळ पडलेला असतो. 
लाखो म ले, स्त्री–प रुर्ष अन्नाचवना मरि पावतात. अमेचरकेिे अध्यक्ष रूझवेल्ट यानंी िार स्वातंत्र्ये सादर 
केलेली असतात. त्यापैकी मोठे स्वातंत्र्य म्हिजे र्रजेपासून स्वातंत्र्य आचि तरीही धनाढ्य इंग्लंड, अमेचरका 
भारतातील द ष्ट्काळाकडे उपेके्षने पाहतात. आचशया, य रोप, आचफ्रका, पॅचसचिक, ॲटलाचंटक आचि भहदी 
महासार्र या भ ूव जल भार्ावर जहरी य द्ध पेटलेले असते. संपूिग जर्ावर स्वाचमत्व प्रस्थाचपत करू पाहिाऱ्या 
िाशीवाद व नाझीवादाचवरुद्ध हे य द्ध, चमत् राष्ट्रानंी प कारलेले असते. या महाय द्धवर्षांपैकी जवळ जवळ तीन 
वर्षे प.ं नेहरंूनी अहमदनर्र व अन्यत् त रंुर्वासात घालचवलेली असतात. पचहल्या ‘अहमदनर्र चकल्ला’ या 
प्रकरिातील िौर्थया लेखनखंडाला “त रंुर्ातील काल : कृतीिी चनकड” असे शीर्षगक देऊन प.ं नेहरू 
चलचहतात,² “त रंुर्ामध्ये काळ आपला स्वभाव बदलतोसे वाटते. वतगमानकाळ क्वचिति अक्स्तत्वात असतो. 
कारि चतथे भावना व संवेदनािा अभाव आहे; ज्या त्याला मृत भतूकाळापासून चवभक्त करू शकतील. 
ऑर्स्ट कॉम्टे म्हितो त्याप्रमािे, आमच्या भतूकाळात बचंदस्त झालेली मृत मािसािंी जीवने आपि जर्त 
असतो आचि चवशरे्षतः त रंुर्ामध्ये असे आहे चजथे भतूकाळाच्या स्मरिाथग भकवा भचवष्ट्यकाळाच्या तरल 
कल्पनाचवलासाथग आमच्या भ केलेल्या आचि क ल पबदं भावनासंाठी काही पालनपोर्षि शोधण्यािा आम्ही 
प्रयत्न करतो. तरीही भतूकाळ चनरंतर आपल्याबरोबर असतो आचि आपि सर्ळे जे काही आहोत; व 
आपल्याकडे आहे ते भतूकाळातून येते. आपि त्याच्या उत्पाचदत वस्तू आहोत आचि आपि त्यात र्ढून 
रहातो. ते काहीतरी आपल्या अंतयामी जर्त आहे हे न ओळखिे आचि न जाििे; वतगमान काळ न समजिे 
आहे. त्यािा वतगमानकाळाशी संयोर् करिे आचि ते भचवष्ट्यकाळापयंत लाबंचविे, चजथे ते असे जोडिे शक्य 
असिार नाही त्यापासून त टून जािे, हे सवग चविारािे आचि कृतीिे स्पदंनशील व कंपनशील साचहत्य तयार 
करिे— ते आहे जीवन.... तत्त्वज्ञानात्मक अथाने मानवी स्वातंत्र्य अशी कोिती वस्तू आहे भकवा िक्त 
स्वयंिचलत चनिायकता आहे की काय हे मला ठाऊक नाही.... अशा तत्त्वज्ञानात्मक भकवा आध्याक्त्मक 
समस्यािें ओझे सहसा मी माझ्या मनावर लादत नाही; ज्या उकल टाळतात... कृतीिी हाक दीघग काळापासून 
माझ्याबरोबर आहे, चविारापासून िारकत केलेली कृती नव्हे, परंत  काहीशी त्यातूनि संतत क्रमाने वाहत 
राहिारी... आचि तरीही, आता स द्धा, कृतीिी हाक माझ्या अंतयामीिे चवचित् तळ ढवळून काढते आचि 
वारंवार चविाराशी त्ोटक झोंबाझोंबी.. ही कृतीिी चनकड ही कृतीतून जीवन अन भवण्यािी इच्िा, चहने माझ्या 
सवग चविारावर व कृतीवर प्रभाव पाडलेला आहे... जेव्हा प्रत्यक्ष कृती मला नाकारण्यात आली आहे तेव्हा 
भतूकाळाकडे आचि इचतहासाकडे जािारा असा काही प्रवेशमार्ग मी शोधलेला आहे. कारि माझ्या स्वतःच्या 
व्यक्तीर्त अन भवानंी वारंवार ऐचतहाचसक घटनानंा स्पशग केलेला आहे आचि कधी कधी माझ्या स्वतःच्या 
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के्षत्ामध्ये अशा घटनावंर प्रभाव पाडण्यासाठी मला स द्धा काहीतरी करावे लार्ले आहे, त्याम ळे इचतहास एक 
चजवंत प्रचक्रया आहे हे दृष्टीप ढे ठेविे मला कठीि रे्लेले नाही, ज्याच्या काही मयादेपयंत मी स्वतः तादात्म्य 
होऊ शकलो.” 

 
प.ं नेहरू प ढे चलचहतात.³ “मी इचतहासाकडे उशीरा आलो आचि तेव्हा स द्धा, माझ्या जीवनक्रमाशी 

असंबद्ध असलेल्या वस्त क्स्थती आचि तारखा चशकण्याच्या आचि त्यावरून चनष्ट्कर्षग आचि अन माने 
काढण्याच्या नेहमीच्या सरळ मार्ाने नव्हे. जोंवर मी हे केले, माझ्यासाठी इचतहासाला िारि थोडा अथग 
होता. तशातही चनसर्ातील र्ोष्टी भकवा भावी जीवनाच्या समस्यामंध्ये मला कमी रूिी होती. चवज्ञान आचि 
आजच्या आमच्या वतगमानकालीन जीवनाच्या समस्यानंी मला चकतीतरी अचधक आकर्लर्षत केले होते. त्या 
वतगमानकाळािी मूळे भतूकाळात रहातात आचि म्हिून मी भतूकाळामध्ये शोधयात्ा केल्या, वतगमानकाळ 
समजण्यासाठी त्यात चनरंतर एखादा धार्ा शोधीत, तर कोिता तसा अक्स्तत्वात असलाि तर... जर मला 
प्रसंर्वशात वाटले की, मी भतूकाळाच्या मालकीिा आहे तर मला असेही वाटले की, वतगमानकाळामध्ये संपूिग 
भतूकाळ माझ्या मालकीिा होता. र्त इचतहास समकालीन इचतहासामध्ये चवलीन झाला; वेदना आचि सौख्य 
याचं्या संवेदनाशंी चनर्डीत अशी ती चजवंत वस्त क्स्थती झाली. वतगमानकाळाच्या संबधंात भतूकाळ शोधिे हा 
तो प्रयत्न होता. ज्याने मला बारा वर्षांपूवी माझ्या म लीला पत्ाचं्या स्वरूपात ‘जर्ाच्या इचतहासािी ओझरती 
दशगने’ चलहावयाला प्रवृत्त केले. मी काहीसे वरवर चलचहले आचि मला शक्य होईल चततक्या सोपेपिाने, 
कारि अल्पवयीन असलेल्या एका म लीसाठी मी चलचहत होते परंत  त्या लेखनामारे् होता तो शोध आचि 
शोधयात्ा. एका साहसाच्या जािीवेने मला भारून टाकले आचि मी क्रमशः चनरचनराळी य रे् आचि कालखंड 
जर्लो आचि सोबती म्हिून माझ्याजवळ प रुर्ष आचि चस्त्रया होत्या; ज्या िार पूवी जर्ल्या होत्या.... तो 
तसाि एक शोध होता, जरी तो अचलकडिा आचि अचधक चनकट काळाशंी आचि मािसाशंी मयाचदत होता, 
ज्याने मला माझे आत्मिचरत् चलहायला प्रवृत्त केले.... मला वाटते या बारा वर्षांत मी बराि बदललो आहे 
आचि अचधक भितनशील झालो आहे.... जीवनािे माझे तत्त्वज्ञान कोिते होते? काही वर्षांपूवी मी इतका 
डळमळीत राचहलो नसतो. तेव्हा माझ्या चविारचक्रयेत आचि उचद्दष्टामंध्ये चनचश्चतपिा होता जो त्यानंतर 
मावळला आहे. रे्ल्या काही वर्षांतील भारत, िीन, य रोप, आचि जर्भरच्या घटना र्ोंधळून टाकिाऱ्या, 
अस्वस्थ करिाऱ्या आचि चनराशाजनक आहेत आचि भचवष्ट्यकाळ अंध क आचि धूसर झाला आहे आचि 
रूपरेखेिा स्वच्िपिा त्याने र्मावलेला आहे जो चतने एकदा माझ्या मनात धारि केला होता... कालिी ध्येये 
आचि उचद्दष्टे अजूनही आजिी ध्येये होती परंत  त्यानी आपल्या तेजािा काही भार् र्मावला होता... 
जीवनाच्या समस्याबंद्दल माझा पूवीिा दृचष्टकोन कमी अचधक वैज्ञाचनक होता. एकोचिसाव्या आचि पूवग 
चवसाव्या शतकातील सोप्या आशावादाच्या कशाने तरी भरलेला स रचक्षत आचि आरामशीर अक्स्तत्व आचि 
आत्मचवश्वास जो माझ्याजवळ होता. त्याने ती आशावादािी भावना वाढीला लावली. एक प्रकारिा अस्पष्ट 
मानवतावाद मला भावत होता... धमग, जो चविारी मनानी आिरिात आिलेला आचि स्वीकारलेला मी 
पाचहला, मर् तो भहदू भकवा इस्लाम भकवा ब द्ध भकवा चख्रश्चन असो, त्याने मला आकर्लर्षत केले नाही. तो 
अंधश्रद्धाळू चरवाजाशंी आचि मताचभचनवेशी समज तींशी जवळून संबचंधत होता आचि त्याच्या मारे् 
जीवनसमस्यािंी, दृष्टीकोनािी अशी पद्धती होती जी चनचश्चतपिेि चवज्ञानािी नव्हती... मूलतः मला या 
जर्ामध्ये, या जीवनामध्ये, रस आहे, कोित्या इतर द सऱ्या जर्ात भकवा भावी जीवनात नाही... प ष्ट्कळदा, 
जेव्हा मी या जर्ाकडे पहातो, मला र् ढािंी, अज्ञात सखोलतािंी जािीव होते. र्ूढ म्हिजे काय हे मला 
ठाऊक नाही. मी त्याला ईश्वर म्हित नाही. कारि ईश्वराला चकतीतरी अथग प्राप्त झाले आहेत ज्यावंर मी 
चवश्वास ठेवीत नाही व बौचद्धक दृष्ट्ट्या एकतत्त्ववादािी (Monism) संकल्पना काही मयादेपयंत आकलन 
करू शकतो आचि मी वेदान्ताच्या अदै्वत तत्त्वज्ञानाकडे आकर्लर्षत झालेलो आहे; तरी त्याच्या सखोलतेमध्ये 
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आचि र् ंतार् ंतीमध्ये ते मला समजले आहे असे मी र्ृहीत धरीत नाही... जीवनाकडे कोित्यातरी नैचतक 
दृष्टीकोनािे मला प्रबळ आवाहन वाटते, जरी तकग शास्त्रदृष्ट्ट्या त्यािे समथगन करिे मला कठीि होईल. 
र्ाधंीजींिा उचित साधनावंरिा जोर मला आकर्लर्षत करीत आला आहे; आचि मला वाटते हा जोर हे त्यािें 
आमच्या सावगजचनक जीवनाला सवात मोठे अंशदान राचहले आहे.. या जर्ामध्ये जे प्रायः केवळ साध्यािंा 
चविार करते आचि साधनानंा द लग चक्षते, हा साधनावंरिा जोर चवजोड आचि लक्षिीय वाटतो. भारतात तो 
चकतपत यशस्वी झाला आहे हे मला सारं्ता येिार नाही.” 

 
प.ं नेहरू जो भारतािा शोध घेतात त्या मार्ील त्यािंी मनोभचूमका त्याचं्या संवेदनक्षम, भावतरल व 

चविारर्त आत्मकथातून गं्रथाच्या प्रारंभीि व्यक्त होत राहते; ती त्यािंा भारतािा शोध नीट आकलन 
करण्यासाठी नीट समजावनू घेिे आवश्यक आहे! प.ं नेहरू चलचहतात,⁴ “माक्सग आचि लेचनन याचं्या 
अभ्यासाने माझ्या मनावर प्रबळ पचरिाम घडवनू आिला आचि त्याने मला इचतहास आचि िालू घडामोडींकडे 
नव्या प्रकाशात पहावयाला मदत केली... मी चकतीतरी अचतशय व्यक्क्तवादी आहे आचि आत्यंचतक 
बराकीकरि न आवडण्याइतका मी व्यक्तीर्त स्वातंत्र्यावर चवश्वास ठेविारा मािूस आहे... माक्सगवादी 
तत्त्वज्ञानात्मक दृष्टीकोनातील चकतीतरी मी अडििींचशवाय स्वीकारू शकतो... आचि म्हिून, समाजवादी 
चसध्दातंािी मूलभतू तत्त्वे मी स्वीकारली तरी त्याच्या प ष्ट्कळ आंतचरक वादांिा मी स्वतःला उपद्रव चदला 
नाही... जीवन हे चकतीतरी र् ंतार् ंतीिे आहे आचि आमच्या चवद्यमान ज्ञानावस्थेमध्ये आम्ही ते जेवढे काही 
समजू शकतो, त्याला एका ठराचवक चसध्दातंाच्या िार भभतीत पचररूद्ध करून ठेवण्यापचलकडे ते चकतीतरी 
अतार्लकक आहे... म्हिून, आपि अंतःपे्ररिेला आचि सत्य आचि वस्त क्स्थती जािण्याच्या इतर पद्धतींना 
बाहेर ठेवयूा नको. चवज्ञानाच्या कारिासंाठी स द्धा त्यांिी आवश्यकता आहे... मािसािी िेतना चकती 
आश्चयगकारक आहे! असंख्य द बगलता असूनही मािसाने, य र्ाय र्ातूंन, जे त्याने प्रािचप्रय मानलेल्या आपल्या 
जीवनाच्या ध्येयासाठी, सत्यासाठी, श्रदे्धसाठी, देशासाठी आचि सन्मानासाठी त्यार् केला आहे. ते ध्येय 
बदलेल, परंत  आत्मत्यार् करण्यािी समथगता िालूि रहाते आचि त्याम ळेि, मािसाला खूप काही क्षम्य 
मानता येईल आचि त्याच्यासाठी आशा र्माचवता येिार नाही.” आपि क िासाठी आचि केव्हासाठी चलचहत 
आहोत असा स्वतःि स्वतःला प्रश्न करून कदाचित आपि जे काही चलचहले ते कधीि प्रकाचशत होिार नाही 
असेही प.ं नेहरंूना वाटते. य द्धवर्षात झाली नाही एवढ्या िार मोठ्या वावटळी आचि संघर्षग आपल्याला आपि 
त रंुर्ात जी वर्षे घालचविार आहोत त्यातून पहावी लार्तील आचि कदाचित ख द्द भारत देश हीि त्यािी 
य द्धभमूी झालेली असेल व चतथे नार्री चवक्षोभ चनमाि होईल असेही त्याना वाटते. जार्चतक य द्धाकडे केवळ 
ते द सरे िार मोठे व िार चवशाल य द्ध म्हिून पहात नाहीत. ह्यातून कदाचित एक भले ब रे भकवा अचतशय 
वाईट व नवे जर् उदयाला येईल असे त्याना वाटते आचि म्हिून मर् भतूकाळ आचि अदृश्य य र्ाबद्दलच्या 
आपल्या दचरद्री लेखनास काय भकमत रहािार आहे, अशी शंकाही त्याचं्या मनात येते. जमगन कवी र्ोअेथेने 
एकदा म्हटले होते त्याप्रमािे, प.ं नेहरंूना वाटते की, इचतहास लेखन हे भतूकाळिे वजन व ओझे जे मनावर 
असते. ह्यािा पचरहार करते. त्याना असेही वाटते की ही लेखनप्रचक्रया मनोचवशे्लर्षिाजवळ येिारी आहे. 
मात् इथे व्यक्क्तऐवजी वंशािे व मानवतेिे मनोचवशे्लर्षि करावे लार्ते. प.ं नेहरू चलचहतात,⁵ माझा वारसा 
कोिता आहे? क िाला मी वारस आहे? सहस्त्र, दशसहस्त्र वर्षांमध्ये मानवतेने जे काही संपादन केले आहे 
त्या सवाला, चतने जो काही चविार केला आचि चतला जे काही जािवले आचि सोसले आचि ज्यामध्ये चतने 
आनंद घेतला त्या सवाला, चतच्या चवजयाच्या आरोळ्यानंा आचि चतच्या पराभवाच्या कट तम वेदनेला, त्या 
आश्चयगकारि साहसाला मािसाच्या जे इतक्या दूरदूरच्या काळात स रू झाले आचि अजूनही िालू राचहलेय 
आचि आम्हाला ख िावतेय. या सवाला आचि अचधकाला, सवग मािसानंा समान असलेल्या, परंत  भारतीय 
मािसासंाठी एक चवशरे्ष वारस आहे— एक वेर्ळा असा नव्हे, कारि क िीही वेर्ळा नसतो आचि 
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मानववंशाला सर्ळेि समान आहेत— एक अचधकि चवशरे्षकरून आम्हाला लार्ू होिारा, काहीतरी जे 
आमच्या मासंात, रक्तात आचि हाडामंध्ये आहे, ज्याने जे काही आम्ही आहोत आचि आम्ही असण्यािा संभव 
आहे ते केलेले आहे... तर माझ्या मनािा चित्सज्जा मी भरून टाकला आहे. अशा काही तसचबरी आहेत, 
िैतन्यमय, जीवन सदृश्य ज्या माझ्याकडे पहाताहेत आचि जीवनाच्या काही उच्चभबदंूिी मला आठवि करून 
देत आहेत— आचि तरीस द्धा ते इतके दूरदूरच्या काळातील वाटते आहे आचि मी वािलेल्या एखाद्या 
र्ोष्टासारखं.” ८ ऑर्स्ट १९४२ च्या त्या भाग्य चनिायकचदनी र्ाधंीजी जे काही म्हिाले होते; ते प.ं नेहरू 
मनात जपून ठेवतात. द सरे महाय द्ध स रू होते तो काळ. र्ाधंीजी म्हिाले होते,⁶ “जर्ािे डोळे जरी आज 
रक्ताळलेले झाले असते तरी आपि शातं आचि स्वच्ि डोळ्यानंी जर्ाच्या िेहऱ्यात पाचहले पाचहजे.” 

 
अहमदनर्रमधील त रंुर्काळात आपलं मन भारताच्या चविारानंी पूिग भरून रे्लं होतं, असं प.ं नेहरू 

चलचहतात आचि लेखिीतून भारतािा शोध कार्दावर उतरवतात. हा शोध घेताना त्यांिे हृदय अचभमानाने 
हेलावनू जाते तसेि आपल्या भोवती त्यानंी पाचहलेल्या चकतीतरी र्ोष्टींिी त्यानंा शरम वाटू लार्ते. 
अंधश्रद्धाळू प्रथा, जीिग समज ती, आचि सवात म्हिजे आपली र् लाम आचि दाचरद्र्यग्रस्त अवस्था. एका 
अथाने भारताकडे आपि पचश्चमेच्या मार्ाने आलो आचि चतच्याकडे एखाद्या स्नेहशील पाश्चात्याप्रमािे पाचहलं 
असंही ते चलचहतात. त्यांिी भारतासंबधंी प्रचतचक्रया भावनाशी आचि अनेक अंर्ानी व्यक्क्तकें चद्रत आचि 
मयाचदत होती. चतने राष्ट्रावादािे स्वरूप घेतले. आपल्या काळातील भारताला राष्ट्रवाद अपचरहायग आचि 
स्वाभाचवक होता, ते म्हितात; मात् या राष्ट्रवादाच्या प नरूत्थानाने काही नवे प्रश्न चनमाि झालेत व ज न्या 
प्रश्नािें स्वरूप पालटलेय, यािी जािीव ते देतात. त्याचं्या मते राष्ट्रवाद हा सखोल आचि सबळ असतो 
आचि ती एक कोिती भतूकालीन र्ोष्ट भचवष्ट्यकालीन अथग नसलेली असत नाही. परंत  आजच्या न टाळता 
येिाऱ्या वस्त क्स्थतीला, आधारलेली नवी ध्येये चनमाि झाली आहेत, ती म्हिजे आंतरराष्ट्रीय ध्येय आचि 
श्रचमकवर्ीय ध्येय. जर्ामध्ये समतोल साधण्यासाठी व संघर्षग कमी करण्यासाठी त्याचं्यामध्ये कोिते तरी 
एकजीवीकरि झाले पाचहजे. ताचंत्क ज्ञानाच्या शयगतीत भारतापेक्षा एकेकाळी मारे् असलेला य रोप प ढे रे्ला. 
या ताचंत्क प्रर्तीमारे् चवज्ञानािी िेतना होती. नव्या ताचंत्क चवदे्यने पचश्चम य रोपातील देशाना लष्ट्करी ताकद 
चदली आचि चतच्या बळावर पूवेवर, केवळ भारतावरि नव्हे तर संपूिग आचशया खंडावर, पाश्चात्यानी स्वाचमत्व 
प्रस्थाचपत केले. उलट भारताबाहेरही आपल्या संस्कृतीिा िैलाव आपल्या साचहत्यातून आचि ज्ञानातून 
करिारा भारत आपली तकग संर्त चजज्ञासू वृत्ती र्मावनू बसला. अतकग वादात आचि भतूकाळाच्या आंधळ्या 
मूतीपूजनात तो अडकून पडला. भारतािा प्रत्यक्ष शोध घेण्याच्या हेतूने आपि भारतात दौरे काढले, 
‘भारतमाता की जय’ च्या घोर्षिा चदल्या, तेव्हा ज्यािी व्याख्या करता येिार नाही असे कोिते तरी िैतन्य 
आपल्या भारताच्या ग्रामीि जनतेमध्ये आपल्याला आढळले; मात् त्या िैतन्यािा मध्यमवर्ामध्ये अभाव 
असल्यािेही आपल्याला जािवले; असे प.ं नेहरू सारं्तात. भारतािी जी एकता त्यानंी अन भवली ती केवळ 
एक बौचद्धक संकल्पना नव्हती. तो त्यानंा भारून टाकिारा भावनात्मक अन भव होता, संस्कृतीच्या 
उदयकाळापासून कोिते तरी एकतेिे स्वप्न भारतीय मनाला व्यापीत होते आचि ते क िी बाहेरून त्याच्यावर 
लादलेले नव्हते. लोकािारात असलेल्या समज ती, िाचलरीती आपल्या पोटात चतने घेतल्या होत्या आचि 
त्याना मान्यता व उत्तेजनही चदलेले होते. भसध  संस्कृतीिे मूळ स्थान; मोहोंजोदारोला, १९३१ आचि १९३६ 
या काळात प.ं नेहरू दोनदा भेट देतात. हजारो वर्ष ेचवकचसत होत भसध  संस्कृती उच्चत्वाला पोिलेली होती; 
आश्चयग म्हिजे ती चनधमीय संस्कृती होती आचि चतच्यात धार्लमक घटक असले तरी त्यानी चतच्यावर प्रभ त्व 
ठेवलेले नव्हते. भावी भारतीय संस्कृतीिी ती पूवगप्रवतगक होती असं त्याना वाटते. त्या अचतप्रािीन काळात 
कापूस वापरात होता. भारताति केवळ स ती कपडे वापरात होते. पाश्चात्य जर्ात त्यािंा वापर व्हावयास दोन 
ते तीन हजार वर्षे लार्ली. पर्लशया, मेसोपोटेचमया, इचजप्त या समान स संस्कृत देशाशंी भसध  खोऱ्यािी 
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संस्कृती व्यापारी संबधं ठेवत होती. धनसंपन्न व्यापारी वर्ग चजच्यात महत्वािी भचूमका पार पाडीत होता अशी 
ती नार्री संस्कृती होती. भसध  संस्कृती आचि नंतरच्या काळात उदयाला आलेल्या संस्कृती यामंध्ये एक 
सातत्य हजारो वर्षे राचहले; तरी मर् त्यामध्ये काळािे व संस्कृतीिेही खंड पडलेले चदसतात नंतरिी संस्कृती 
ही बह धा कृचर्ष संस्कृती होती आचि नवे लोक जे आयग, या देशात झ ंडीझ ंडीने येत राचहले; त्यानी ती आिली 
असावी. भसधू संस्कृतीतील जीवनािे भारत देशातील मूळ द्रचवड वंशाशंी आचि दाचक्षिात्य संस्कृतीशी खूप 
साम्य आढळते असे काही इचतहास पचंडताना वाटते. आचि प.ं नेहरंूना म्हिावेसे वाटते की, भसध  संस्कृतीच्या 
कालखंडानंतर हजार वर्षांनी भारतात आलेले आयग आचि भसध  संस्कृतीिे प्रचतचनधी असलेले द्रचवड 
याचं्यामध्ये िार मोठा सांस्कृचतक समन्वय व एकजीवीकरि घडून आले. त्यानंतरच्या कालखंडातून या 
देशात अनेक इतर वंशािे लोक आले. इरािी, ग्रीक, पर्लशयन, बॉक्क्रअन, स्कायचथअन्, हूि, त कग  (इस्लाम 
येण्यापूवी), प्रारंभ काळातले चख्रश्चन, ज्यू, झोरोक्स्रअन! इंग्रज इचतहासकार डॉडवेल म्हितो त्याप्रमािे या 
सवग वंशानंा आपल्यामध्ये सामावनू घेिारा भारत ‘महासार्रासारखा अमयाद सामावनू घेिारा’ देश होता. 
म्हिून भारत आपली जीवनशक्ती सिेतन ठेव ूशकला व वेळोवेळी प नरूज्जीचवत होत राचहला. क्व्हन्सेट क्स्मथ 
या इचतहासकारािा दाखला प.ं नेहरू देतात. क्स्मथ म्हितो,⁷ “त्याचं्यापूवी आलेल्या शक आचि यहेूशी 
लोकापं्रमािेि परदेशी (म क्स्लम त कग ) लोक सावगचत्करीत्या भहद त्वाच्या आत्मसात करिाऱ्या चवलक्षि 
शक्तीला शरि रे्ले आचि त्वरेने भहद त्वमय झाले.” मात् क्व्हन्सेट क्स्मथ ज्या अथाने ‘भहद त्व’ आचि 
‘भहद त्वकृत’ हे शब्द वापरतो त्याच्याशी प.ं नेहरू सहमत होत नाहीत. त्याहीपेक्षा अचधक व्यापक अथाने ते 
वापरले पाचहजेत असे त्याना वाटते. आपल्या प्रािीन साचहत्यात ‘भहदू’ हा शब्द आढळत नाही. वेचदक आचि 
अवेचदक सवग श्रद्धानंा समाचवष्ट करून घेिारा आयगधमग भारतात चनमाि झाला होता. आपल्या म क्तीपथाला 
भर्वान ब द्ध नेहमी ‘आयग पथ’ म्हित असे. आपला म द्दा स्पष्ट करण्यासाठी प.ं नेहरू, महात्मा र्ाधंी 
भहद धमािी व्याख्या करण्यािा जो प्रयत्न करतात; त्यािे उदाहरि देतात. र्ाधंीजी म्हितात,⁸ “भहदू 
िीदवाक्यािी व्याख्या माझ्याकडे क िी माचर्तली तर मला एवढेि म्हिावे लारे्ल : अभहसात्मक साधनामंधून 
सत्यािा शोध. एखादा मन ष्ट्य ईश्वरावर चवश्वास ठेविार नाही पि तरीही ते स्वतःला भहदू म्हिवील. भहद त्व 
म्हिजे कठोर सत्यािा पाठलार्.... भहद त्व म्हिजे सत्यधमग, सत्य देव आहे. देवाला नकार आपि जािलेला 
आहे पि सत्याला नकार आपि जािलेला नाही.” संपूिग जर्भर ‘भहद’ या शब्दाने भारत देश ओळखला 
रे्ला व भारतीय मािूस ‘भहदी’ या चबरूदाने ओळखिे उचित आहे कारि ‘भहदी’ या शब्दािी धमाशी र् ंतार् ंत 
नसते. 

 
प्रा. भवटरचनत्झिा दाखला देऊन प.ं नेहरू म्हितात की, भसध  संस्कृतीच्याही अर्ोदर चख्रस्तपूवग 

२००० ते २५०० या काळी वेदवाङ्मयािा प्रारंभ झाला असावा. तो काळ मोहेन–जो–दारो कालखंडाकडे 
आपल्याला नेतो. बह तेक चवद्वान ऋग्वेदातील ऋिािंा काळ चख्रस्तपूवग १५०० हा मानतात. प.ं नेहरू 
चलचहतात,⁹ “धार्लमक गं्रथ वािण्यात मी नेहमीि का ंकू केले आहे. त्याचं्यातिे करण्यात आलेले सवकंर्ष 
सत्ताधारी दावे मला भावले नाहीत! अंचतम आज्ञालेख, ते गं्रथ जे काही समाचवष्ट करतात, त्याकडे जाण्यािे 
दरवाजे बदं करतात असे माझ्या मनाला वाटले. ते मन ष्ट्य प्राण्यानंी चलचहले आहेत असा जेव्हा मी चविार 
करतो तेव्हा मी चमत्त्वाने त्याचं्या खूप जवळ जातो व त्याना मोकळा होतो.” पचंडतजी सारं्तात की; 
पूवगकाळातील वेचदक आयग जीवनाच्या जोमाने सळसळत होते आचि आत्म्याकडे ते िारि थोडे वळत होते. 
मात् अस्पष्टपिे मृत्यनंूतर कोिते तरी जीवन अक्स्तत्व असावे; यावर त्यािंा चवश्वास होता. हळूहळू ईश्वरािी 
संकल्पना चवकचसत होत त्यातून एकेश्वर वाद आचि काहंीसे त्याच्यात सरचमसळ होत, अदै्वत वादािी 
संकल्पना चनमाि झाली. भारतीय चविारधारेत जीवनािा स्वीकार करिे आचि जीवनापासून दूर जािे हे 
प्रवाह प्रारंभकाळापासून आपल्याला कसे आढळतात यािा समग्र ऊहापोह पचंडतजी करतात. जीवनािा 
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अंचतम हेतू काय असावा यावर भारतीय चविाराने जो जोर चदला; त्या वस्त क्स्थतीतून र्ोंधळ चनमाि झाला 
असे प.ं नेहरूना वाटते. त्याचं्यामते त्या चविाराने भारतीय मनाला अचलप्तता चशकचवली. परंत  पलायनवाद 
व जीवनवधगन नाही चशकचवले. भारतातील जाचतव्यवस्थेच्या उर्मािी कारिेही आयांिे भारतात आर्मन 
स रू झाले त्या काळात प.ं नेहरू शोधतात... आयांच्या आर्मनाने या देशात नव्या समस्या चनमाि केल्या. 
प्राम ख्याने वाचंशक आचि राजकीय. प्रदीघग काळ संस्कृतीिा वारसा असलेल्या द्रचवडानंा त्यानंी भजकले आचि 
वाचंशक दृष्ट्ट्या आपि त्याचं्यापेक्षा शे्रष्ठ आहोत असे मानले. स्वाभाचवकि त्या दोन वंशामंध्ये सासं्कृचतक दरी 
चनमाि झाली. तत्पूवीही या देशामध्ये मार्ास आचदवासी जनजाती होत्या. भटके लोक वा चर्रीजन या वाचंशक 
संघर्षातून आचि परस्पर संबधंातून हळूहळू जाचतव्यवस्था उदयाला आली आचि नंतरिी शकेडो वर्षे भारताला 
चतिी सखोल बाधा झाली. चजतानंी जेत्याना एकतर समूळ नष्ट करावे भकवा त्याला र् लाम करावे अशी प्रथा 
प्रािीन काळापासून पडलेली असल्याम ळे या देशातील जेत्याचं्या उपयोर्ाला, जातीिी चनर्लमती ही उपकारक 
ठरली. चतच्याम ळे मानवी कामकाजािें त्याना वाढते चवचशष्टकरि करता आले आचि मर् त्यातूनि िाह्मि, 
क्षचत्य, वैश्य आचि शूद्र या विांिी उत्पत्ती झाली. िाह्मिवर्ाबद्दल प.ं नेहरू म्हितात की, त्या वर्ाने 
चवशरे्षाचधकार प्राप्त झालेल्या व भतूकाळाशी बचंदस्त राचहलेल्या वर्ािे सर्ळे द र् गि प्रकट केले आचि 
त्याचं्यापैकी बह संख्याकंडे चशक्षिही नव्हते या सद र् िही नव्हते. कोिता तरी आंतचरक जोम व जीवनािी 
समज असल्याम ळे मूलतः भारतीय संस्कृती चटकून राचहली असे प.ं नेहरंूना वाटते. चवसाव्या शतकातील 
महान फ्रें ि चविारवंत रोमाँ रोलाँ भारताबद्दल जे म्हितात; ते उधृत करून पचंडतजी आपला म द्दा पटचवतात. 
रोलाँ म्हितात, “अत्यंत प्रारंभकाळातील चदवसापंासून जेव्हा मािसाने अक्स्तत्वािे स्वप्न पहायला स रुवात 
केली, चजथे सवग चजवंत मािसाचं्या स्वप्नानंा घर सापडले असेल, अशी या परृ्थवीतलावर एकि जार्ा आहे— 
ती आहे भारत.” 

 
चख्रस्तपूवग ८०० वर्षांपासून उपचनर्षदांिा कालखंड स रू होतो आचि भहद आयग लोक आपल्या वैिाचरक 

चवकासात िार प ढे जातात. वेचदक देवकल्पना त्यानंा असमाधानकारक वाटतात व प रोचहतानंी आिारलेले 
कमगकाडं त्याना थटे्टिा चवर्षय वाटतो, प.ं नेहरू म्हितात. तथाचप भतूकाळािी नाळ न जोडता चतथपासून 
नव्या चविारािंा हा नवा प्रवास स रू होतो; मूलतः तो चविार आत्मज्ञानावर भर देतो. परंत  त्या चविारात 
व्यक्तीच्या पूिगत्वावर जो अती भर देण्यात आला त्याम ळे सामाचजक दृचष्टने द लग चक्षत झाला. त्यातून जो एक 
आत्यंचतक व्यक्तीवाद व अचलप्ततावाद चनमाि झाला आचि त्याने सवग चविारप्रिालींना आपल्यात समाचवष्ट 
केले. जातींच्या आचि वर्ांच्या तटबदंीही कोसळल्या आचि मतभेदाचं्या दऱ्या दूर झाल्या. एकाप्रकारिी 
अध्याक्त्मक लोकशाही या चविारमंथनामध्ये प्रत्ययाला येते. उपचनर्षद कत्यांिे चविार मात् काही चनवडक 
स संस्कृतापं रतेि पचररूद्ध राचहले. चवशाल अशा बह जनसमाजाच्या आकलनापचलकडे ते पूिगपिे रे्ले. 
सजगनक्षम अल्पसंख्याक आपल्या चविारािंा सूरवलय बह संख्याकंानंा साधून, त्यािेंही उन्नयन व प्रर्ती 
करण्यािा प्रयत्न करतील तेव्हा त्याचं्यामधील दरी दूर होईल व क्स्थर आचि प्रर्चतशील संस्कृती जन्माला 
येईल व उलट तसे झाले नाही तर अपचरहायगपिे संस्कृतीिा ऱ्हास स रू होतो. उपचनर्षदािी चविारसरिी 
बह जनसमाजात न चझरपल्याम ळे समाजात चवभार्िी झाली आचि चख्रस्तोत्तर १००० वर्षांच्या स मारास 
भारताच्या अंतर्गत ऱ्हासािी चिन्हे चदसू लार्ली. या पचरक्स्थतीिा वाढच्या प रोचहतशाहीने आपल्या चहतासाठी 
प रेप र िायदा करून घेतला आचि बह जनसमाजाच्या अधंश्रद्धावंर आधारून आपले शक्तीमान चहतसंबधं 
उभारले व ते भक्कम दृढमलू केले. काळाच्या उदरात अनेक भारतीय गं्रथ नष्ट झाले; त्यात प्रारंचभक उपचनर्षद 
काळानंतर जडवादािा चविार करिारे साचहत्य नष्ट झाले यािी प.ं नेहरूना खंत वाटते. जडवादी चसद्धातंाना 
प्रचतकार केल्यािे आचि त्यावर टीका केल्यािे उल्लेख तेवढे त्यानंतरच्या साचहत्यात आढळतात. तत्पूवी 
चकत्येक शतके या देशात जडवादी तत्त्वज्ञानािा ऊहापोह होत होता आचि त्यािा जनमनावंर प्रभाव पडला 
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होता याबद्दल पंचडतजींना संदेह वाटत नाही. चख्रस्तपूवग िौर्थया शतकात राजकीय आचि आर्लथक रिनेवर 
चलचहलेल्या कौचटल्याच्या ‘अथगशास्त्रा’ िा उल्लेख प.ं नेहरू या संदभात करतात आचि भारतीय तत्त्वज्ञानातील 
ते प्रम ख तत्त्वज्ञान म्हिून उल्लेचखल्यािा चनवाळा देतात. जडवादानी प्राचधकरिावर आचि सवग प्रकारच्या 
चहतसंबधंावंर, धमग व धमगशास्त्रावर हल्ला केला. वेद, प रोचहतशाही आचि पारंपचरक समज ती यािंा त्यानी 
आवेशपूिग चनर्षेध केला. या काळात अंतःपे्ररिात्मक अशा उपचनर्षदाच्या दृष्टीकोनाव्यचतचरक्त संघटीत 
तकग वादावर व य क्तीवादावर आधारलेले क्रमबद्ध तत्त्वज्ञान अनेक स्वरूपात प्रकट होऊ लार्ले. जैन, 
ब द्धधमीय, भहदू (द सऱ्या अचधक िारं्ल्या शब्दाअभावी हा शब्द) तत्त्वज्ञान आले. चख्रस्तपूवग सहाव्या शतकात 
ब द्धार्मन झालेल्या ॲलेक्झाडंरच्या मृत्यनंूतर िदं्रर् प्ताने मौयग साम्राज्य उभारले. ऐचतहाचसक दृष्ट्ट्या 
भारतातील ते पचहले प्रबळ, चवस्तारीत आचि कें द्रीभतू राज्य होते. तत्पूवी बह धा प्रािीन भारतात प्रािीन ग्रीस 
देशाप्रमािे, लहान लहान राज्यािें समूह अक्स्तत्वात होते. चवशाल के्षत् व्यापिारी जनजातींिी प्रजासत्ताके 
होती. नर्र राज्ये होती व त्यावंर व्यापारी संघािे प्रभ त्व होते. ब द्ध काळामध्ये अशी चकतीतरी जनजाती 
प्रजासत्ताक राज्ये होती आचि र्ाधंार भकवा अिर्ाचिस्थानिा भार् जमेला धरून मध्य आचि उत्तर भारतामध्ये 
िार प्रम ख राज्ये होती. ग्रीस देशासारखी चतथे आचदम लोकशाही होती आचि कदाचित ती उच्च वर्ांप रतीि 
पचररूद्ध होती. प.ं नेहरू प्रािीन भारतीय महाकाव्ये, त्यािंा इचतहास, परंपरा, चमर्थयके यािंा सखोल व 
चवस्तृत ऊहापोह करतात. रामायि, महाभारत, पिंतंत्, आचि प रािकथािंा ते मार्ोवा घेतात. त्यावर 
भारतीय कवी, नाटककार, नृत्यकार व कलाकारावर आधारलेल्या साचहत्यकृतींिाही ते आस्वादक व 
चिचकत्सक परामशग घेतात. परंत  ग्रीक, चिनी व अरब लोकापं्रमािे भतूकाळातील भारतीय इचतहासकार 
नव्हते यािी खंतही पचंडतजींना वाटते. चख्रस्तोत्तर बाराव्या शतकात चलचहलेला, कल्हाि रचित 
‘राजतरंचर्िी’, ज्यात काश्मीरिा इचतहास आहे, खरोखर एकमेव प्रािीन गं्रथ आहे असे प.ं नेहरूना वाटते. 
अथाति भारतात कालातंराने आलेल्या ग्रीक, चिनी आचि अरब प्रवाशानंी चलहून ठेवलेल्या इचतहासािे भकवा 
बखरीिे मोल त्याना खूप मोठे वाटते. त्याचं्या मते इचतहासजािीवेच्या अभावी जनता चिचकत्सक दृष्टीला 
पारखी झाली. भतूकालीन परंपरावंर व पौराचिक कथावंरि चपढ्यामार्ून वैिाचरक दृष्ट्ट्या पोसल्या रे्ल्या. 
इचतहासाकडे द लगक्ष झाल्यािे पचरिाम तेव्हापासून तो आजतार्ायत भारताला भोर्ावे लार्त आहेत. नंतर 
समथग इचतहासकारानंी जे इचतहास चलचहले ते स द्धा एकारं्ीि राचहले. महाकाव्यािंा काळ कोिता हे चनचश्चत 
करता येत नसले तरी आयग लोक या देशात येऊन वसाहती करीत होते व क्स्थरस्थावर होत होते, हे 
त्याचं्यावरून जािता येते. महाभारतावरून आढळते की, त्या काळात वेदािंा बह ईश्वरवाद होता. 
उपचनर्षदािंा, अदै्वतवाद होता, देववाद, दै्वतवाद आचि एकेश्वरवाद होते. जाचतव्यवस्था चिवट नव्हती. 
आत्मचवश्वासािी भावना होती. परंत  परकीयािंी देशावर आक्रमिे होत रे्ली तसा तो आत्मचवश्वास काहीसा 
ओसरला आचि अंतर्गत ऐक्यािी, बळािी, एकरूपतेिी र्रज त्यानंा वाटू लार्ली. महाभारतातंर्गत असलेली 
भर्वद र्ीता कालौघाबरोबर कालबाह्य झाली आहे असे पचंडतजीना वाटत नाही. चतच्यामध्ये अंतर्लवरोध, 
संघर्षग भबदू असले तरी चतच्यामध्ये सत्यशोधनािी व िौकशीिी कळकळ, भितनीयता आचि कृचतशीलतेिा 
समतोल आचि संत लन आहे असे प.ं नेहरूना वाटते. त्याचं्या मते ती जीवनापासून पलायन करीत नाही. ती 
जीवनात पलायन करते. कालान क्रमाने चवकचसत होत रे्लेल्या भारतीय चविाराला कोितीतरी िैतन्यमय 
बठैक व आधार भर्वद र्ीतेत सापडत आला आहे, तेव्हा प्रािीन भारतातील लोकजीवनाच्या सामाचजक व 
आर्लथक जीवनव्यवहारािे कोितेि स्पष्ट चित् नजरेसमोर उभे रहात नाही यािी खंत प.ं नेहरू प्रकट 
करताना, महाभारत हा गं्रथ मात् त्याना समाजशास्त्रीय आचि इतर बाबींच्या प्रत्यक्ष आधारसाम ग्रीिे भाडंार 
वाटते. कौचटल्यािे ‘अथगशास्त्र’ त्याना मौयग साम्राज्यातील राजकीय, सामाचजक, आर्लथक आचि सैचनकी 
समाज रिनेिा चख्रस्तपूवग िारश े वर्षांपूवीिा तपशील प रचवते. जातक कथातूंन ब द्धपूवग प्रारंभकाळातील 
हकीर्त चमळते. त्या काळात ग्रामसभा एका प्रमािात स्वायतता उपभोचर्त होत्या. महस लािे म ख्य 
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उर्मस्थान जमीन होती. उत्पन्नािा राजािा चहस्सा भमूीकर मानला जात होता आचि तो बह धा नेहमीि 
नव्हे— वस्तूच्या रूपात चदला जात होता. बह धा हा कर उत्पन्नाच्या एकर्षष्टाशं असावा. बाह ल्याने ती 
कृचर्षप्रधान संस्कृती होती व चतिा स्वयंशाचसत खेडे हा पायाभतू घटक होता. या ग्रामजमातींतून त्यािी 
दशसहस्त्रामंध्ये र्टवारी केली होती, राजकीय आचि आर्लथक संरिना उभारण्यात आली होती. बनारस आचि 
तक्षचशला भकवा तचक्षला ही वायव्य सरहद्द प्रातंातील पेशावरजवळील ब द्धपूवग ज्ञानपीठे व चवद्यापीठे होती आचि 
िाह्मिी व ब द्धीष्ट ज्ञानािी ती कें दे्र होती. त्यांिी कहािी सारं्ून मन स्मृतीिी चिचकत्सा प.ं नेहरू चवशरे्षतः 
चस्त्रयानंा वैधरीत्या जे र्ौि चदले होते त्या संदभात करतात. ग्रीक राजदूत मेर्ॉक्स्थनीस याने चख्रस्तपूवग िौर्थया 
शतकात भारतात र् लामचर्रीिी प्रथा प्रिचलत नव्हती असे जे म्हटले, ते खरे नव्हते; तर आयगसमाजातंर्गत 
शूद्रासह सवग पायाभतू जाती र् लामचर्रीिाि अस्पष्ट प्रकार होता हे पचंडतजी दाखवनू देतात. मात् अस्पृश्यांिा 
त्यात समावेश नव्हता. अशा त्या काळातील भारतीय लोक होते तरी कसे, यािा अंदाज प.ं नेहरू घेतात व 
चलचहतात,¹¹ “ते हलक्याि लक्या हृदयािा एक वंश होते, आपल्या परंपराबद्दल चवश्वासी व अचभमानी, 
र्ूढाच्या शोधासाठी ल डब ड करिारे, चनसर्ग आचि मानवी जीवन यानंा अन लक्षनू प्रश्नानंी भारलेले, त्यानी 
चनमाि केलेल्या मूल्यानंा आचि मानकाना महत्त्व देिारे, परंत  जीवन सहजपिाने आचि आनंदाने घेिारे 
आचि चवशरे्ष भिता न करता मृत्यलूा सामोरा जािारे : ॲलेक्झाडंरच्या स्वारीबरोबर आले ग्रीक इचतहासकार, 
आचरअन, या वंशािा हृदयािा हलकेि लकेपिा पाहून अिचंबत झाला होता. भारतापेक्षा, तो चलचहतो, 
‘कोितेही राष्ट्र र्ाण्यानािण्यािे अचधक शौकीन नाही.” 

 
महावीर आचि ब द्धािा ऊहापोह करताना पचंडतजी जात, प्रथा चविारात घेतात. क्षचत्य लढाऊ 

वर्ातून आलेले जैनधमग संस्थापक व ब द्धधमग प्रिेते ब द्ध हे समकालीन होते. वैचदक धमापासून त टलेल्या 
तरीही त्यातूनि वाढीस लार्लेल्या त्या ज्ञानशाखा होत्या. अभहसेवर भर देऊन िह्मिारी संन्यासी व 
प रोचहतािंी संघटना ते बाधंतात. आपल्या दृष्टीकोनाशी सत्य हे सापेक्ष असते हा त्यािंा एक मूलभतू चसद्धातं 
आहे. ब द्धधमाने प्रत्यक्ष जातप्रथेवर हल्ला केला नाही. परंत  आपल्या स व्यवस्थेमध्ये त्याने चतला मान्यता चदली 
नाही. त्याचं्या या दृष्टीकोनाम ळे आचि कृतीशीलतेम ळे जाचतव्यवस्था चखळचखळी झाली यात संशय नाही. 
ॲलेक्झाडंरच्या सैन्याला त्याच्या मृत्यनंूतर दोन वर्षांति चपटाळून लावनू िदं्रर् प्ताने तचक्षला काबीज केली 
व उत्तर भहद स्थानात पाटलीप त् नर्रीपयंत त्याने कूि केले. मौयग साम्राज्य स्थापन केले व पाटलीप त्नर्री 
त्या साम्राज्यािी राजधानी केली. त्या साम्राज्यािे स्वरूप कसे होते यािा स दैवाने भारतीय व ग्रीक लोकानंी 
चलचहलेल्या हकीर्तींवरून आपल्याला पत्ता लार्तो. त्या दृष्टीने पंचडतजी कौचटल्याच्या अथगशास्त्राला सवोच्च 
महत्त्व देतात आचि कौचटल्य ऊिग  िािक्य यािा र्ौरव करतात. क्लॉसचवत्झ या राज्यनीतीशास्त्रज्ञाअर्ोदर, 
राज्य धोरिािे सूत् इतर साधनानंी, य द्ध हे िक्त िालू असिे होय, हा चविार िािक्याने माडंला, परंत  त्या 
धोरिािी महानतर साध्येस द्धा य द्धाने चसद्ध झाली पाचहजेत आचि य द्ध हेि साध्य होता कामा नये असा 
इशाराही तो देतो. मौयग साम्राज्याने ग्रीक जर्ाशी परस्पर व्यापारी चहतसंबधंावंर आधारून राजनैचतक संबधं 
ठेवले. कॅक्स्पयन आचि काळ्या सम द्रातून भारतीय माल य रोपला जात होता. चख्रस्तपूवग चतसऱ्या शतकातही 
हा जलमार्ग लोकचप्रय होता. मध्य आचशया तेव्हा स पीक होता. एक हजार वर्षांनंतर तो श ष्ट्क झाला. राजािे 
अश्वधर अरेचबयन घोड्यािें होते असा उल्लेख ‘अथगशास्त्रा’तही सापडतो. आपली चशकवि देताना ब द्ध 
चववेकब द्धी, तकग शास्त्र आचि अन भव यावर अवलंबनू राहतो. आपल्या स्वतःच्या मनाति सत्यािा शोध 
घ्यायला तो लोकानंा सारं्तो. माझा कायदा त म्ही भक्तीभावाने म ळीि स्वीकारता कामा नये. आर्ीत सोने 
पारखून घ्यावे त्याप्रमािे तो पारखून घ्यायला हवा’ ब द्ध सारं्तो. प्रत्येक र्ोष्ट सातत्याने बदलत असते आचि 
जीवन हे त्याच्या सवग स्वरूपात चनत्य घडत जाण्यािी प्रवाही चक्रया असते. सर्ळेि अचभवाह, स्थलातंर, 
बदल आहे. ब द्धािे हे तत्त्वज्ञान आपल्याला आध चनक पदाथगचवज्ञान शास्त्राच्या आचि आध चनक तत्त्वज्ञान 
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चविाराच्या चकती जवळ आिते यािा चविार पचंडतजींना आश्चयगिचकत करतो. आत्मरतता आचि आत्मक्लेश 
या दोन आत्यंचतक टोकामंधील ब द्धािा मार्ग हा मध्यम मार्ग आहे. बालपिाति ब द्ध कहािीने आपल्याला 
चकती आकर्लर्षत केले आचि तरुि चसद्धाथाकडे आपि चकती ओढलो रे्लो होतो. तो उत्तरकाळात आपल्या 
अंतयामी ब द्ध म्हिून वस्तीला आला; ती कहािी प.ं नेहरू भावोत्कटतेने सारं्तात. य र्ापासून य रे् चनघून 
जाताहेत आचि तरीही ब द्ध पार दूर नसल्यािा भास होत रहातो; त्यािा आवाज आमच्या कानात क जब जतो 
आचि आम्हाला सारं्तो, संघर्षापासून दूर पळून जाऊ नका. क्स्थर दृष्टी ठेवनू त्याला सामोरे जा. 
चवकासासाठी आचि प्रर्तीसाठी चनत्य महत्तर संधी जीवनात ध ंडाळीत रहा. सम्राट अशोक चख्रस्तपूवग २७३ 
साली आपल्या आजोबाचं्या र्ादीवर आला व त्याच्या कारचकदीत ब द्धधमािा भारताबाहेर िैलाव होऊन 
भारत हा देश ब द्धधमािे व तत्त्वज्ञानािे आंतरराष्ट्रीय कें द्र कसा बनला, यािा अशोक जीवनावर आधारलेला 
आढावाही पचंडतजी घेतात. 

 
चख्रस्तोतर ३२० पासून र् प्त साम्राज्यािे य र् स रू झाले. वारंवार होिाऱ्या या देशावरील परकीयाचं्या 

हल्ल्याला तोंड देण्यासाठी आचि मातृभमूीच्या रक्षिासाठी ज ना िाह्मि क्षचत्य घटक ज्या देशाला ते आयावतग 
भकवा भारतवर्षग म्हित होते, त्या देशात आलेल्या आयांच्या व एतदे्दशीय लोकाचं्या ‘भहद आयग’ संस्कृतीिा 
समन्वय कसा होईल व संरक्षि िळी कशी उभारता येईल यािा चववाद करू लार्ला व एकत् आला. यािी 
प्रचतक्रीया राष्ट्रवाद चनमाि करिारी ठरली. असा राष्ट्रवाद, जो सशक्त होता तसा संक चितही होता; त्यात 
धमग आचि तत्त्वज्ञान, इचतहास आचि परंपरा, रूढी आचि सामाचजक संरिना, यािें संचमश्रि भारतीय 
जीवनािा जवळजवळ प्रत्येक पैलू समाचवष्ट करीत झाले होते. त्यालाि िाह्मिीधमग भकवा नंतर प्रिारात 
आलेला, ‘भहदू’ म्हिण्यात आले व ते राष्ट्रवादािे प्रतीक ठरले. भहदूधमग हा मूलतः राष्ट्रीय होता तर ब द्धधमग 
हा आंतरराष्ट्रीय स्वरूपािा, चवश्वधमग होता. राष्ट्रवादी िेतनेतूनि साम्राज्यवादी िेतना चनमाि होते व र् प्त 
य र्ामध्ये, ‘भारतीय नेपोचलयन’ म्हटल्या जािाऱ्या सम द्रर् प्ताच्या कारकीदीत त्यािा र्ौरवदायी प्रत्यय 
आपल्याला येतो. क शाि य र्ात ब द्धधमामध्ये िाटािूट पडून महायान आचि हीनयान हे पथं चनमाि झाले. 
कनोजच्या राजाने हूि लोकानंा उत्तर भहद स्थानातून चपटाळून लावले. त्याच्यानंतर हर्षगवधगन याने उत्तर व 
मध्य भारतामध्ये प्रबळ राज्य स्थापन केले. भहद त्वाशी जवचळक करिारा ‘महायान’ पथं त्याने स्वीकारला व 
भहदू व बोद्ध या दोन्ही धमांना त्याने उत्तेजन चदले. चख्रस्तोत्तर ६४८ साली हर्षग मरि पावला. त्यािकाळी 
अरबस्तानच्या वाळवंटात इस्लामधमग उदयाला आला आचि लवकरि आचफ्रका आचि आचशया खंडात 
पसरला. अरब लोक भसध  नदीजवळ थाबंले. त की आचि अिर्ाि लोक मात् हळू हळू देशात पसरले. 
तरीस द्धा चदल्लीच्या भसहासनावर बसेपयंत त्याना चकत्येक शतके घालवावी लार्ली. त्या प्रचक्रयेत त्यांिे 
भारतीयकरिही होत रे्ले. भारतातील चवचवध घटकािंा समाज करण्यािे ध्येय जवळ बाळर्िारा सम्राट 
अकबर या प्रािीन भारतीय आदशािा प्रतीक ठरला. पचंडत नेहरू चवशद करतात की, भारतीय तत्त्वज्ञान हे 
बह शः व्यक्क्तवादी आहे आचि भारतीय सामाचजक संरिना ही जातीयवादी आहे. ती िक्त र्टाकंडेि लक्ष 
देते. व्यक्तीला चविार करण्यािे व श्रद्धाधारिेिे स्वातंत्र्य देण्यात येऊनही चतला मात् सामाचजक व जातीय 
पचरपाटाति ज ळवनू घ्यावे. 

 
भसध  संस्कृतीिा, समकालीन इराि आचि मेसोपोटेचमया संस्कृतीशी संपकग  होता. अदेस्त्रामध्ये 

भारतािा उल्लेख आहे आचि ऋग्वेदामध्ये पर्लशयन लोकािंा ‘पाश्वगव’ आचि ‘पारचसक’ असा उल्लेख आहे. 
भारतीय इचतहासातील या झोरोष्ट्रीयन कालखंडात सूयोपासनेला उत्तेजन देण्याि आले. चग्रको–ब द्धीस्ट 
कलाशलैीिा प्रभावही इरािच्या कलेवर पडला. त कग , अिर्ाि आचि मोघल लोकाचं्या भारत चवजयाने मध्य 
आचि पाचश्चम आचशया खंडाशी भारतािा संपकग  आला. पधंराव्या शतकामध्ये (जेव्हा य रोप खंडात 
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प नरूत्थानािा कालखंड स रू झाला होता) समरकंद आचि बोखारा येथे इराििा प्रबळ प्रभाव पडलेला 
चतम चरद प नरूत्थानािा कालखंड चवकसत होता. चतम चरद वंशातील राजप त् बाबर चदल्लीच्या तक्तावर आरूढ 
झाला होता. पचंडत नेहरू भारत आचि ग्रीस देशािा चविार करतात; तेव्हा पूवग आचि पचश्चम हा शब्दप्रयोर् 
िक्त अत्यंत औद्योचर्करि झालेली य रोप व अमेचरका ही खंडे व त्याबाबतीत मार्ास राचहलेले आचशया खंड 
एवढ्याि अथाने आपल्याला कळतो, असे म्हितात. ग्रीक संस्कृती, य रोपीय व अमेचरकन संस्कृती याचं्यामध्ये 
त्यानंा कोिताही मूलभतू साधंा असल्यािे आढळत नाही. ग्रीक लोक एक वंश म्हिून वतगमानकाळाति 
जर्ले. त्यानंी भोवतालच्या वातावरिाशी व सौंदयाशी नव्याने चनमाि केलेल्या जीवन पद्धतीिा स्वानंदािा 
स संवाद साधला आचि तरीही त्यािंी दृष्टी सखोलतर ज्ञानाकडे वळली होती. भारत व ग्रीसमध्ये, जीवन जसं 
होतं तसंि स्वीकारण्यात आलेले होतं. कोित्यातरी आंतचरक जीवनाच्या शे्रष्ठत्वावर चवश्वास होता. त्यातून 
चजज्ञासा आचि तकग वाद चनमाि झाला. आता आहे त्यािप्रमािे भारतात तेव्हाही जातीयवादी जीवन होते. 
चवशरे्षतः ग्रामीि के्षत्ातून. ग्रीक संस्कृतीने प्रायोचर्क चवज्ञानय र्ािा प्रारंभ केला तो अपूवग होता. य रोपमध्ये 
जेव्हा अचभजात संस्कृती कोसळून पडत होती व चवनाशाकडे जात होती त्याि काळात मध्य य र्ातून अरबांनी 
वैज्ञाचनक ज्ञानािी ज्योत तेवत ठेवली होती. प्रािीन भारतामध्ये काही राज व सरदार घरािी सोडून चदली 
तर चस्त्रया पडदानशीन नव्हत्या. ग्रीक साचहत्यावरून चदसून येते की समभलर्ी संबधंाकडे त च्ितेने पाचहले 
जात नसे. मूतीपूजा ग्रीसमधून भारतात आली. 

 
प.ं जवाहरलाल नेहरू प्रािीन भारतीय रंर्भमूीिा चवस्तृत व सखोल चविार करतात. भारतीय 

रंर्भमूी पूिगपिे स्वतंत् होती व रंर्भमूीबद्दलच्या चतच्या संकल्पना व चविार मूलभतूपिे चतच्या स्वतःच्या 
होत्या. य रोपखंडाला एकोचिसाव्या शतकापयंत जे कळले नव्हते ते पािव्या शतकात काचलदासाला कळले 
होते. ते म्हिजे जर् मािसासाठी केलेले नव्हते. जे मानवी नाही अशा जीवनािी प्रचतष्ठा आचि योग्यता मािूस 
जसजसा ओळखत जातो तेव्हाि िक्त तो आपली पूिग उंिी र्ाठतो. काचलदासापूवी स द्धा शूद्रकािे 
‘मृच्िकचटक’ नाटक आचि चख्रस्तीपूवग ४०० च्या स मारास द सऱ्या िदं्रर् प्ताच्या कारकीदीत चवशाखादत्तािे 
‘म द्राराक्षस’, नाटक भारतीय रंर्भमूीवर आले होते. सातव्या शतकात आपले साम्राज्य स्थापन करिारा 
हर्षगवधगन देखील स्वतः नाटककार होता आचि त्याि काळात भवभतूी हा नाटककार संस्कृत नाटके चलचहत 
होता. ‘आयगशास्त्र’ कता िािक्य हा ‘म द्राराक्षस’ या नाटकािा नायक आहे व िदं्रर् प्त मौयग कालखंडािे 
प्रचतभबब त्या नाटकात उतरले आहे. नाट्यलेखनासाठी घालून चदलेले चनयम कडक होते व ते सहज मोडता 
येत नव्हते. तरीस द्धा त्यात द बळी दैवशरिता नव्हती. नायक हा नेहमीि सवग संकटानंा तोंड देिारा धीरोदात्त 
प रुर्ष असतो. या नाटकातूंन ग्रीक शोकाचंतकेसारखी भीर्षि वादळे नसतात. ती अचधक मानवी व सौंदयात्मक 
स संवाद साधिारी असतात. ती तकग संर्त एकात्मता साधतात. य रोचपयन पे्ररिेखाली या देशामध्ये नवी 
चवद्याव्यासंर् पद्धती आली. व ईल्यम जोन्स आचि इतर इंग्रज, फ्रें ि, जमगन चवद्वानानंी संस्कृत भार्षेिा अभ्यास 
करून त लनात्मक भार्षाशास्त्राच्या नव्या चवज्ञानािा पाया घातला. संस्कृत भार्षेिा जोम व चतिी उभारिी 
करण्यासाठी एक प्रकारच्या स्वच्िंद व काव्यात्मक दृष्टीकोनािी आवश्यकता आहे, असे पचंडतजीना वाटते. 
तेराव्या शतकाच्या आरंभाला अिर्ाि राज्यकते चदल्लीच्या भसहासनावर स्थानापन्न झाले तेव्हा पर्लशयन ही 
राजदरबारी भार्षा झाली व प ष्ट्कळ स चशचक्षत लोक संस्कृत ऐवजी पर्लशयन भार्षेकडे वळले. इतर लोकचप्रय 
भार्षािंाही चवकास झाला. व त्यातून साचहत्यचनर्लमत चवचवध रूपे प्रकट होऊ लार्ली. नंतर भारतातील खरा 
भार्षेिा प्रश्न चहन्दी–उदूग व चजला नंतर भहद स्थानी संबोचधले रे्लेल्या, भार्षेप रताि पचररुद्ध राचहला. सरहद्द 
प्रातंातही पर्लशयन बरोबर संस्कृत भार्षेिे पचंडत संशोधक व व्याकरिकार चनमाि झाले. 
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पचंडत नेहरू ब द्ध तत्त्वज्ञानािा चविार व्यापक व सखोल करतात. र्ौतम ब द्ध ज्या भार्ात रहात होते 
त्या भार्ात संस्कृतपासून चनघालेली प्राकृत भार्षा बोंलली जात होती व त्या भार्षेतूनि पाली भार्षा चवकसत 
झाली. त्याि भार्षेत ब द्ध धमगगं्रथ चलचहले रे्ले. ज न्या श्रद्धाचवर्षयापासून ब द्ध तत्त्वज्ञान त टून चनघत होते व 
ब द्धचनवािानंतर हा द रावा वाढति रे्ला. त्याि स मारास िाह्मण्यािे आचि संस्कृत चवद्याव्यासंर्ािे 
प नरूज्जीवन होत होते. हीनयान आचि महायान पथंामध्ये वाद स रू होते. नार्ाज गनासारखे काही महान ब द्ध 
तत्त्वज्ञानी; ब द्धाने आत्मा पूिगपिे नाकारीत स्वीकारलेल्या अज्ञेयवादी दृष्टीकोनापासून दूर जात होते. 
आपल्या भितनाच्या अंचतम टप्प्यात नार्ाज गनाने माध्यचमका भकवा मध्यमपथ तत्त्वज्ञानािा प रस्कार केला. मन 
हेि केवळ चविारामध्ये चवसजगन पावते. ते आपल्या हातात चविारघटकािें काही सैल धारे् सोडते आचि त्यांिे 
दशगन आपल्याला कोितेि चनचश्चत चवधान करिे अशक्य करते, चजला चवज्ञान म्हिता येईल अशी काहीशी 
ही जािीव असते. ब द्ध तत्त्वज्ञानािा धार्लमक व राष्ट्रीय जीवनावर अनेकारं्ी चिरंतन प्रभाव पडला. या देशात 
दृढमूल झालेल्या प रोचहतवादावर व त्यात चनमाि झालेल्या सामाचजक व धार्लमक लोकािारावंर र्चतमान 
आचि प्रभावी ब द्धचविाराने हल्ला िढचवला. त्या दृचष्टकोनातून पहाता ब द्ध हा केवळ सामाचजक स धारक न 
ठरता सामाचजक क्राचंतकारक ठरतो. अथाति िाह्मिवर्ग िवताळून त्याच्याचवरूद्ध उठला. चजथे िाह्मण्यवाद 
द बळा होता त्या मर्ध देशात आपली पाळेम ळे रोविारी ब द्ध तत्त्वज्ञानािी िळवळ ही मूलतः क्षचत्य िळवळ 
होती व चतच्यात प ष्ट्कळ िाह्मिही सामील झाले होते. ब द्ध तत्त्वज्ञान हे सद वतगनी जीवनाला साद घालिारे 
चवश्वव्यापी तत्त्वज्ञान होते. ते वर्ग भकवा जात भकवा राष्ट्र याच्या पचलकडे जात होते. त्या काळातील 
भारतासाठी तो एक नवा अचभनव दृष्टीकोन होता. सम्राट अशोक याने तो बौद्ध धमग प्रथम कृचतशीलतेने 
स्वीकारला. आपले राजदूत व धमगप्रिारक त्याने जर्भर पाठचवले. चख्रस्ती य र्ाच्या प्रारंभकाळातील 
शतकामंध्ये चवशाल वासाहचतक साहसी उपक्रम हाती घ्यावयाला अशोक काळात चनमाि झालेल्या या वैचश्वक 
दृष्टीकोनानेि बह धा भहदू राजानंा प्रवृत्त केले. िाह्मिवादी संस्था व आयग संस्कृती त्यानी चतकडे नेली व 
त्यातूनि परस्पर वेर्ळेिार करिारी जातीव्यवस्था चनमाि झाली; असे नेहरू चवशद करतात. वेद आचि 
उपचनर्षदामंध्ये अर्ोदरि अंतभूगत असिाऱ्या अभहसेच्या चविारावर ब द्ध धमाने जोर चदला व जैन धमाने तो 
अचधकि चदला, परंत  ब द्धाच्या चविारसरिीिा संपूिग पचरिाम जीवनाकडे चनराशावादातून पाहिारा असा 
ठरला. उलट प्रािीन आयांिे ध्येय जीवनाच्या संपूिग व सवगव्यापी अंर्ािा वेध घेिारे होते. ब द्धधमाला, 
भहदूधमाला कधीि पूिगपिे स्थानच्य त करता आले नाही. ब द्धधमग स्वाभाचवकपिेि लोप पावत रे्ला. 
िाह्मिीधमग व ब द्धधमग हळू हळू ऱ्हास पावत रे्ले व त्या दोघातंही इतक्या अचनष्ट प्रथा व रूढी चशरल्या की 
ब द्धधमग कोिता व भहदूधमग कोिता हे ओळखता येिे कठीि झाले. भारतीय तत्त्वज्ञानािा प्रारंभकाळ 
आपल्याला ब द्धपूवग काळात घेऊन जातो. िाह्मण्यवादी तत्त्वज्ञानसंस्था हळू हळू चवकचसत होत नंतर ती 
ब द्धवादी तत्त्वज्ञानाशी समातंर होत जाते व एकमेकावर टीका करीत असताही एकमेकापासून खूप काही ती 
घेत रहाते. चख्रस्ती य र् चनर्लमतीपूवी सहा ‘िाह्मिी दशगने’ आकार पावली होती. प्रत्येक दशगन वेर्वेर्ळा स्वतंत् 
चविार व य क्क्तवाद करते आचि तरीही त्यािंी एकमेकापासून िारकत होत नाही. साखं्यदशगन; ब द्धवादी 
तत्त्वज्ञानाप्रमािेि तकग वाद व ब चद्धप्रामाण्यवादाच्या मार्ानेि, त्याच्याि आधारावर ब द्धवादी तत्त्वज्ञानाला 
आव्हान देते. वेदान्त पद्धती ही या दशगनामंध्ये शवेटिी व सहावी. प्रारंभकालीन वेदान्तावर शंकरािायानी 
आपले अदै्वत वेदान्तािे तत्त्वज्ञान उभारले. जातीय आधारावर शंकरािायांनी िाह्मण्यवादी सामाचजक 
संघटन स्वीकारले. परंत  कोित्याही जातीतील कोिताही मन ष्ट्य अत्य च्य ज्ञान संपादन करू शकतो असेही 
त्यानी मानले. उत्तर, दचक्षि, पूवग, पचश्चम अशा भारताच्या प्रदेशातं त्यानी िार महान मठ स्थापन केले. त्या 
सासं्कृचतक दृष्ट्ट्या एकात्म भारतािी दृष्टी व संकल्पना त्याना राबवायिी होती. शंकरािायांनी या देशात 
ब द्धधमाच्या प्रसारास पायबदं घातला असे मानले जाते. परंत  ब द्धतत्त्वज्ञानाने शंकरािायग प्रभाचवत झाले होते 
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व म्हिूनि त्यािें िाह्मि चवरोधक त्याना ‘प्रच्िन्न ब द्ध’ (ि पे ब द्ध) म्हित असत, यािाही उल्लेख पडंीतजी 
चनक्षनू करतात. 

 
भारत आचि िीन यािंी जवळीक ब द्धधमाम ळेि झाली. व या दोन महान देशातंील परस्पर संबंधािा 

पडंीतजी चवशरे्ष आस्थेने ऊहापोह करतात. मोठ मोठे चिनी तत्त्वज्ञानी व चवद्वान भारतात आले. त्याचं्यामध्ये 
सातव्या शतकात भारतात आलेला चिनी तत्त्वज्ञ ह एन् त्सँर् प्रचसद्ध आहे. त्याच्या भेटीने भारत व िीन देशामध्ये 
राजकीय संबधं प्रस्थाचपत झाले. मध्य आचशया मार्ाने परत िीनला जाताना ह एनत्सँर् ब द्ध व आयग धमगगं्रथािंी 
हस्तचलचखते बरोबर घेऊन रे्ला. त्यातील अनेक सूत्ािें व शास्त्रािें चिनी अन वाद त्याने केले. त्याने 
भारताबद्दल चलचहलेल्या वृत्तातंातूनि नालंदा चवद्यापीठािी माचहती आपल्याला होते. त्याच्यानंतर भारतात 
आलेला चिनी प्रवासी इक्त्संर्, याने चलचहलेल्या वृत्तावरून आपल्याला कळते की भारतातून पर्लशया (इराि), 
मलाया, स मात्ा, िीन या देशात चनयचमत नौकानयन िालू होते. ‘भहदू’ (Hsin–Ty) या शब्दािा ऊहापोह 
इक्त्संर् चवशरे्षत्वाने करतो. दहाव्या शतकात िीनमध्ये म द्रिकला चवकचसत झाली. भहद–अिर्ाि आचि 
मोर्ल कालखंडामध्ये भारत–िीनमधील व्यापार वाढला. शलेैन्द्र; ज्यािे इंग्रज इचतहासकार एि. जी. वेल्स 
महान चवजेता म्हिून विगन करतात, त्याने नौदल साम चद्रक चवशाल साम्राज्य स्थापन केले व त्याम ळे जावा 
व कम्बोडीयाशी पाि शतकापयंत भारतािे चनकट संबधं प्रस्थाचपत झाले व त्या देशामंध्ये भारतीय कलेिा 
महान अचवष्ट्कार घडवनू आला. पर्लशयापासून िीनपयंत त्यािी कीती पसरलेली होती. आचशयाच्या या 
भार्ाला ‘बृहत भारत’ म्हिूनही ओळखले जात होते. दचक्षि भारतातील सम द्रावर प्रभ त्व र्ाजचविाऱ्या िोला 
राज्याने शलेैन्द्र साम्राज्यािा चवस्तार रोखला व दचक्षिेकडे भहदू पल्लव राज्याने वसाहत चवस्तारािी संघचटत 
योजना आखली. शलेैन्द्र राजवशं ओचरसातून आला. चजथे ब द्ध धमािा प्रभाव होता व तरीही िाह्मण्यप्रधान 
राजवंश चतथे राज्य करीत होता. चख्रस्तोतर पचहल्या द सऱ्या शतकापासून तो पधंराव्या शतकापयंत भारतीय 
वसाहतवादािा कालखंड स मारे तेरा शतकािंा आहे. नंतर इस्लामधमाने पूवग सम द्रावर आपले प्रभ त्व 
पधंराव्या शतकाच्या अखेरीला स्थापन केले. लवकरि इ. स. १५११ च्या स मारास अलब ककग च्या 
अचधपत्याखाली पोत गर्ीज आले. अचतपूवेला य रोप आला. भारतीय कलेिा चविार करताना ती धार्लमक चनकड 
म्हिून चनमाि झाली असे पंचडतजी चवशद करतात. आत्मचनष्ठेतून सौंदयग कक्ल्पले रे्ले, वस्त चनष्ठेतून नव्हे. 
ती संकल्पना िेतनार्भग आहे. र् प्ताचं्या स विगकाळात अभजठा वेल्लोर कलाकृती चनमाि झाल्या तो संदभगही 
पचंडत नेहरू देतात. परदेशाशी भारतीय व्यापार िालू होता त्यािप्रमािे चवज्ञानािा चवकासही भारतात होत 
होता. रसायनशास्त्र, खर्ोलशास्त्र, ज्योचतर्षशास्त्र, र्चित, भ चमती, बीजर्िीत आचि ‘शून्या’िी संकल्पना व 
आठव्या शतकात भारतीय चवद्वानांिा बर्दाद संपकग  व अरबाशंी नव्या र्चितशास्त्राबाबत झालेली देवाि 
घेवाि यािा ऊहापोह नेहरू करतात. तो करतानाि चवकासाबरोबरि भारतीय ज्ञान व कालापरंपरेिा 
ऱ्हासकाळ स रू झाला; तो चटकून त्यािी कारिमीमाहंी पचंडतजी ब चद्धचनष्ठतेने करतात. िाह्मिधमग व ब द्धधमग 
दोघािंीही अवनती स रू होते. पूजाचवधीिे ताचंत्क माचंत्क भ्रष्ट प्रकार व योर्शास्त्रािे चवकृतीकरि या 
धमगपद्धतीमध्ये दृढमूल होत जाते. सोळाव्या शतकापासून सृजनशीलता क्षीि होत जाते. भारताने राजकीय 
स्वातंत्र्य र्मचवल्यानंतर भारताच्या वैिाचरकतेिा व चनर्लमतीक्षमतेिा जोम नष्ट झाला, ते तत्त्वज्ञ राधाकृष्ट्िन 
यािें मत नेहरू उधृत करतात. मात् भारत हा प्रािीन काळापासून एक प रािमतवादािे व स्िोटक चविारािे 
चवचित् चमश्रि ठरलेला आहे असेही पचंडतजी म्हितात. भारतातील उद्योर्के्षत्ात काही व्यवसाय करण्यािी 
काही श्रचमकाचं्या र्टाला मनाई करण्यात आली होती आचि त्यातूनि जातींिा उर्म झाला. क िबी भदूास 
बनले. आर्लथक वा औद्योचर्क प्रर्ती होऊनही राज्य संरिना सरंजामदारी राचहली. त्यातून चनमाि झालेली 
जातीव्यवस्था पचरवतगनाच्या मार्ातील अडथळा बनून राचहली. तरीही नंतरच्या काही कालखंडानंी दाखवनू 
चदले की; प्रािीन भारतीय समाजरिनेतील जोम आचि चिवटपिा, चतच्यातील लवचिकपिा व ज ळवून 
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घेण्यािी क्षमता चटकून राचहली होती. त्याम ळे नवे संपकग  व नवचविाराचं्या प्रवाहात चटकून रहात चतने काही 
प्रर्तीही केली परंत  ही प्रर्ती भतूकाळाचं्या अवशरे्षाशी चनर्डीत राचहली व प्रचतबचंधत झाली. 

 
अरब लोक आचि मोर्ल यािंा या देशाशी संबधं आला आचि त्यातून काही नव्या समस्या चनमाि 

झाल्या. अरब संस्कृतीिा ऱ्हास होत असताना मध्य व पचश्चम आचशयामध्ये वेर्वेर्ळ्या त की टोळ्यानंा प्रभ त्व 
प्राप्त झाले. या त की व अिर्ाि टोळ्यानंी भारतीय सरहद्दीवरून एक राजकीय शक्ती म्हिून इस्लामधमग 
भारतात आिला. अरबी आचि इरािी संस्कृतीतून पे्ररिा घेत पचश्चम व मध्य आचशयामध्ये अरबी संस्कृती 
चवकास पावली. परंत  बर्दाद हे अरब संस्कृती कें द्र लोप पावले आचि िेंर्ीझखान व मोंर्ल लोकानंी या 
संस्कृतीिा अंत केला. मध्य आचशयातील या मोंर्ल लोकानंी म क्स्लम धमग स्वीकारला आचि मधल्या 
पट्ट्ट्यातील बऱ्याि लोकानंी ब द्धधमग स्वीकारला. आठव्या शतकाच्या प्रारंभी (इ. स. ७१२) अरबानंी भसध 
प्रातं व्याचपला. दचक्षि भारतात त्यािवेळी शक्तीमान िोला साम्राज्य अक्स्तत्वात होते. स मारे तीनश ेवर्षानंतर 
चख्रस्तोत्तर एक हजार साली अिर्ािस्तानातील र्झनीिा स लतान महमूद याने भारतावर डाके 
घालावयाला स रुवात केली. पजंाब, भसध त्याने आपल्या राज्याला जोडले. महमूद हा कलासंस्कृतीिा 
िहाता होता व त्याच्या दरबारात ‘शहानामा’ हे महाकाव्य चलचहिारा चिदोसी हा महाकवी व अल्बेरूिी हा 
चवद्वान पचंडत होता. तो प्रवासी म्हिून भारतात आला. तत्काचलन भारतािी बरीि माचहती त्याच्या गं्रथातून 
चमळते. भारतीयािें विगन करताना तो चलचहतो “ते उद्धट, मूखग, र्र्लवष्ट, आत्मसंत ष्ट आचि भावनाशून्य आहेत. 
त्याना वाटते की, त्याचं्या देशासारखा द सरा देश नाही. त्याचं्या राष्ट्रासारखे द सरे राष्ट्र नाही. त्याचं्या 
राजासंारखे द सरे राजे नाहीत. त्याचं्या चवज्ञानासारखे द सरे चवज्ञान नाही. त्या काळात भारत हा बह धमीय 
देश होता. जैन व ब द्ध धमाला भहदू धमाने आपल्या पोटात घातले होते. चख्रश्चन व भहदू धमग चख्रस्तानंतर 
पचहल्या शतकात भारतात आले होते. ज्य ूहोते. इरािातून आलेला लहानसा झोरोष्ट्रीयन समाज होता. 
पचश्चम चकनाऱ्यावर व वायव्येकडे प ष्ट्कळ म क्स्लम धमीय रहात होते. इ. स. १०३० साली महमूद मृत्यू 
पावल्यानंतर १६० वर्षानंतर, र्झनीिा अिर्ाि स लतान शहाब द्दीन घोरीने परृ्थवीराज िव्हािािा पराभव 
करून चदल्ली काबीज केली. परंत  उत्तरेकडून दचक्षिेपयंत भारतात अिर्ाि राज्य प्रस्थाचपत व्हायला आिखी 
शंभर वर्षे लार्ली. मात् चदल्ली; या नव्या व्यवस्थेिे प्रचतकात्मक कें द्र बनले. बाराव्या शतकाच्या अखेरीला 
भारतात आलेले अिर्ाि हे भहद–आयग वंशाला जवळिे होते. त्यािंी प श्त  भार्षा संस्कृत भार्षेतून चनमाि 
झाली होती. चवशरे्षतः ब द्धकालीन प्रािीन चशल्पे जेवढी अिर्ाचिस्तानात पहावयास चमळतात; तशी िारि 
थोड्या चठकािी भारतात सापडतात. म्हिूनि त्याना भहद–अिर्ाि म्हििे अचधक योग्य होईल असे 
पचंडतजीना वाटते. त्यानंी भारत हेि आपले घर व चदल्ली आपली राजधानी केली. चदल्लीिा स लतान वंश 
दचक्षिेकडे पसरला. िौदाव्या शतकाच्या उत्तराधात त की–मोंर्लवंशीय तैम रने चदल्लीवर स्वारी केली व 
स लतान वंश नष्ट केला. चदल्लीला मृत्यचू्या चवळख्यातून प नः वर उठायला चकत्येक वर्षे लार्ली. अिर्ाि 
साम्राज्याच्या चवध्वंसातून दचक्षिेत अनेक स्वतंत् राज्ये चनमाि झाली. तत्पूवीही िौदाव्या शतकात र् लबर्ा 
येथे बहामनी राज्य व चवजयनर्रिे भहदू राज्य, ही मोठी राज्ये चनमाि झाली होती. इ. स. १५२६ मध्ये चतमूर 
देशािा राजप त् बाबर, याने भारतावर स्वारी केली व पाचनपतावर चदल्लीच्या स लतानािा पराभव करून चदल्ली 
भजकली. त्याच्या आर्मनाबरोबर भारतात मोंर्ल साम्राज्यािा प्रारंभ झाला. त्याने नवी य द्धसाम ग्री आिली. 
परंत  त्यानंतर भारत चवज्ञानात मार्ासलेला राचहला. संपूिग आचशया खंड ‘जैसे थे’ राचहले. त्याि काळात 
(सतरावे शतक) य रोपात चवज्ञानािा चवकास होत होता. य रोचपयन सत्ताधीश सम द्रावर प्रभ त्व प्रस्थाचपत 
करीत होते. भारतािी सम द्रसत्ता दचक्षिेकडे संप ष्टात येत होती. पधंराव्या शतकापासूनि अरब व पोत गर्ीज 
लोक भारतीय सम द्रसत्तेला आवाहने देत होते व त्यािंी सम द्र आक्रमिे स रू झाली होती. 
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पचंडतजी सारं्तात की, अिर्ाि आक्रमिािे भारतावर व भहद त्वावर दोन प्रकारिे, परस्पर चवरोधी 
चवकास साधिारे पचरिाम झाले. अिर्ाि राजवटीखालील लोक दचक्षिेकडे पळाले व जातीव्यवस्था 
अचधकि खडतर करीत कोर्षबद्ध झाले. परंत  वास्त शास्त्र, खाद्य व पोर्षाख, संर्ीत व पर्लशयन भार्षेसह इतर 
भार्षािंा चवकास, यात एक प्रकारिा समन्वयही घडून आला. मात् त्यातली एक द दैवी घडामोड होती. 
चस्त्रयानंा वेर्ळ्या आिारात ठेविारी पडदा–पद्धती! म क्स्लम काळात ही पडदा पद्धती चवकसत रे्ली. भहदू 
म क्स्लम घराण्यामंध्ये ती प्रचतष्ठेिी बाब झाली. ही रानटी पडदा पद्धती भारताच्या ऱ्हासािे एक कारि आहे व 
ती केवळ चस्त्रयानंाि नव्हे, तर प रुर्षानाही अवनत करते; असे प.ं नेहरू चनक्षनू सारं्तात. मात् दचक्षिेकडे व 
पचश्चमेकडे ही पद्धती, म क्स्लम समाज सोडून रे्ली नाही व भहद  समाजातून हळूहळू ती नष्ट झाली. 
आयगसंस्कृतीिे वहन दचक्षिेकडे झाले व कट्टर सनातन भहद धमािा बालेचकल्ला दचक्षिेत स्थापन झाला. 
संय क्त प्रातंात जैनपूरसारख्या िोट्या म स्लीम राजवटीत भहद –म क्स्लम संस्कृतीिा समन्वय घडचविारी 
प्रचक्रया स रू झाली. भहदी भार्षा उदयाला आली व म क्स्लम राजेस द्धा दूरवरच्या काश्मीर प्रातंात संस्कृत 
भार्षेला व प्रािीन भारतीय संस्कृती मूल्यानंा उत्तेजन देऊ लार्ले. ज न्या नव्या चविारािंी एक नवी घ सळि 
जनमने व्यापू लार्ली व त्यातूनि रामानंद, कबीर, र् रू नानक यासारखे स धारक जातीयव्यवस्थेिा चनर्षेध 
करू लार्ले. भहद त्वावरही या नव्या चविारांिा पचरिाम होऊ लार्ला व भारतातील म क्स्लम धमगही अन्यत् 
अक्स्तत्वात असलेल्या म क्स्लम धमापेक्षा चनराळा होत रे्ला. म क्स्लमािंा स िीवाद या मातीतूनि जन्म पावला. 
भहदी भार्षेत अमीर ख शू्रसारख्या त काने व अन्य म क्स्लम लेखकानंी गं्रथ चलचहले. भहदी खडी बोलीतील ख शू्रिी 
र्ीते लोकचप्रय झाली. 

 
व्यापक भहदू समाजरिनेिा जाती व्यवस्था एक भार् म्हिून त्यािे चवशे्लर्षि करताना त्या 

समाजरिनेमध्ये ज्या संकटाना अचधचष्टत झाल्या त्यािें तीन घटक पचंडतजी नमूद करतात. (१) स्वंयपूिग 
ग्रामीि जमात, (२) जात, (३) संय क्त क ट ंब पद्धती. मध्यय र्ीन काळात एक प्रकारिा आचदम साम्यवादही 
प्रिचलत होता व मध्यय र्ीन य रोपमधील व्यापारी संघासारखी जात मूलतः कायात्मक होती असे पचंडतजीना 
वाटते. मात् आर्लथक बदलाबरोबर संपूिग भारतीय समाजरिनेला तडे जाऊ लार्ले आचि प्रिचलत पारंपचरक 
जातीव्यवस्था चटकून रहािे अशक्य झाले. सेवा आचि काये यावर आधारलेली जात ही एक समूहव्यवस्था 
होती. व्यक्ती ही त्या समूहािी केवळ एक सदस्य होती व त्याला बाधंील होती परंत  धार्लमक तत्त्वज्ञानाच्या 
दृष्टीने व्यक्ती व्यक्तीवादी बनून वेर्ळा अध्याक्त्मक चविार व आिार स्वीकारू शकत होती. याम ळेि 
सामाचजक स धारक चनमाि झाले व आध्याक्त्मक चवकासास अडथळा चनमाि करिाऱ्या व व्यक्तींमध्ये 
चवभाजन पाडिाऱ्या जातीयव्यवस्थेचवरुद्ध त्यानी उठाव केला. समूहात्मक जातीव्यवस्थेपासून ब द्धधमग अलर् 
झाला. त्याने एक प्रकारिा व्यक्तीवाद व चवश्वात्मकता आिली. परंत  असामान्य सामाचजक चक्रयाशीलतेकडे 
त्याने पाठ चिरचवली. त्याने जातीव्यवस्थेला द सरा प्रभावी पयाय चदला नाही व त्याम ळे जातीव्यवस्था िालू 
राचहली. मर् दचलत वर्ग आचि अस्पशृ्य कोि होते हा प्रश्न चविारून प.ं नेहरू चलचहतात की, तळार्ाळातील 
बह संख्य जातींना उदे्दशून ‘दचलत वर्ग’ हे नवे नामाचभधान काहीसे अस्पष्टतेने उपयोर्ात आिले जाते. 
अस्पशृ्यांबद्दल अचधक ठामपिे बोलता येते. भहदू समाजामध्ये चवचधचवचशष्ट श चितेला असामान्य महत्त्व प्राप्त 
झाले व त्यातूनि अचलप्तता आचि अस्पशगता चनमाि झाली. अन्य जातींच्या लोकाबंरोबर न खाण्यािी प्रथा 
िालू झाली. चवशरे्षतः उच्चतर जातींनी आपली तथाकचथत वाचंशक अक्स्मता या जातीप्रथेला अनन्यतेने 
जोपासली. यातून चनमाि झालेल्या शक्तीमान चहतसंबचंधयानंी मूलभतू सामाचजक पचरवतगनाला प्रचतबधं केला 
व इतर जातीपयंत चशक्षिािा झरा चझरपिार नाही यािी कडेकोट काळजी घेतली. वचरष्ठ वर्ांमध्ये प्रिचलत 
असलेल्या रूढींमध्ये नव्या रूढींिी भर घालून व त्या िालू ठेवनू त्यानी राष्ट्रीय अथगव्यवस्था अिल, र्चतहीन, 
पारंपचरक, सािेबदं, अप्रसरिशील व प्रर्तीशनू्य केली. 
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अिर्ाि लोक भारतात क्स्थरावल्यावर त्याचं्या भारतीयीकरिािी प्रचक्रया स रू झाली. बाबर 

भारतात एक नेता म्हिून आल्यावर उत्तर भहद स्थानात त्याच्या दृष्टीला पडलेले सासं्कृचतक दाचरद्र्य त्याने 
आपल्या आत्मिचरत्ात चटपून ठेवले. क शल कामर्ार व काराचर्रािंी भारतात उिीव नसूनही त्याचं्याजवळ 
नवे याचंत्क शोध लावण्यािी कल्पकता नव्हती. बाबर म्हिजे त्यािे एक कारि तैमूरने केलेला चवध्वंस व 
क शल काराचर्रािें दचक्षि भारतात झालेले स्थलातंर मात् मोर्लाचं्या आर्मनाने भारतीय कलेत, 
वास्त शास्त्रात आचि इतर सासं्कृचतक स्वरूपात नवे सिेतन बदल घडून आले. बाबरािा नातू अकबर याने 
इ.स. १५५६ पासून पन्नास वर्षे सम्राट म्हिून चदल्लीवर राज्य करीत असताना केवळ भौर्ोचलक दृष्ट्ट्या नव्हे 
तर मानचसक व आक्त्मक दृष्ट्ट्याही एकात्म भारतािी संकल्पना त्याने केली; व ती मूतग स्वरूपात 
आिण्यासाठी तो झटला. पोत गर्ीज जेझ इट लोक त्याच्या दरबारात आले तेव्हा त्यािंी सवांर्ीि ज्ञानचपपासा 
पाहून ते भारावले. भसूत्ता घेऊन त्यािे अबाचधत साम्राज्य िालू असताही सम द्रसत्तेकडे मात् त्यािे लक्ष रे्ले 
नाही. इ.स. १४९८ साली ‘केप ऑि र् ड होप’ वरून वास्को ड–र्ामा काचलकतला आला होता आचि इ.स. 
१५११ मध्ये अल्ब ककग  याने भारतीय महासार्रात सम द्रसत्ता स्थापन केली होती. मोर्ल राजवटीति 
पाश्चात्याकंडून पौवात्याकंडे घड्याळ, म द्रियंत्, म चद्रत गं्रथ, होकायंत् या स्वरूपात चवज्ञान येत होते. हे नवे 
वास्तूशास्त्र व याचंत्कीकरि, नौकानयन आत्मसात करण्यात भारतीय कारार्ीर उदासीन राचहले. पचंडतजी 
म्हितात की, पधंराव्या शतकात आचशया खंड स प्त, चनचद्रस्त असताना चकत्येक शतके मार्ास राचहलेले 
य रोप आपल्यामध्ये चवचवध आचि चवशाल बदल घडवनू आिीत होते. प नरूत्थानािे पवग तेथे स रू झाले आचि 
य रोचपयन मािूस मानचसक व आक्त्मक र् लामचर्रीतून म क्त झाला. सोळाव्या शतकात अकबरािे साम्राज्य 
िालू होते तेव्हा भारत य रोचपयन अथाने सरंजामदारी नसूनही, भारतािा किा ठरलेला रजपूत वंश आपली 
वंशराज्ये भारतीय एकाक्त्मतेिी प रेशी बौचद्धक जािीव न ठेवता िालचवत होता. सम्राट अकबर इस्लामधमीय 
असूनही व इस्लाम धमग व सत्ता धमांतरावर भर देत असतानाही राष्ट्रीय एकात्मतेिी संकल्पना तकग वाद व 
ब चद्धवाद स्वीकारून कृतीत आििारा पचहलाि भारतािा द्रष्टा व राज्यकता होता. पंचडत नेहरू; भारत–
मोघल कलेिा नंतर भारतात कसा समन्वय घडून आला व चतिा अचवष्ट्कार शतकान शतके कसा होत राचहला 
यािे समग्र व स ंदर चित् रेखाटतात. 

 
म क्स्लम कालखंडात भहदू लोकानंी सामूचहकरीत्या म क्स्लम धमग स्वीकारला व धमांतर केले; तरी 

भहदू धमावर वचरष्ठ उच्च वर्ािे प्रभ त्व अबाचधत राचहले. काश्मीरमध्ये तर पचं्याण्िव टके्क भहदूनी म क्स्लम धमग 
स्वीकारला. मात् तरीही आपल्या पारंपचरक प्रािीन रूढी व प्रथा त्यानी चटकवनू ठेवल्या. म क्स्लम कालखंडात 
चस्त्रयािंी क्स्थती त्याना अवनत करिारी व पडदानशीन र्ृहव्यवस्थेत त्याना डाबंनू ठेविारी अशी होती. उच्च 
विीय भहदू समाजानेही चतिे अन करि केले. त्याम ळे सामाचजक जीवन अचवकचसत राचहले. राजकीय, 
राष्ट्रीय, सासं्कृचतक व सामूचहक जीवनािी सम्राट अकबर यानी स रू केलेली आरे्कूि थोपचवण्यािा व 
घड्याळ प नः मारे् नेण्यािा उपक्रम औरंर्जेब बादशहाच्या कारकीदीत झाला; तरी या मोर्ल अमदानीति 
धमगवाद आचि राष्ट्रीयता यािें एक वेर्ळेि चमश्रि भावचनक व देशीय पातळीवर होऊ लार्ले होते. यािी 
जािीव पचंडतजी करू देतात. भहदू राष्ट्रीयता हा भारतीय भमूीतून चनमाि होिारा स्वाभाचवक अचवष्ट्कार 
होता. तरीही एक व्यापक राष्ट्रीयता, चवचवध धमगर्ट या देशात क्स्थरावनू जी चनमाि होत होती; चतच्या आड 
अथाति तो अपचरहायगपिे येऊ लार्ला. त्या दृष्टीने मराठा समाजाकडे राष्ट्रीयतेिी व्यापक धारिा कशी 
होती व राष्ट्रचनष्ठेला ते कसे दृढबद्ध राचहले. यािा संदभग चशवाजी महाराजािें उदाहरि देऊन पचंडतजी 
चवशद करतात. आचि तरीही औरंर्जेबाशी लढा देिारे चशवाजी राजे आपल्या चदमतीला म क्स्लम मािसेही 
कशी घेत, तेही ते चनदेचशत करतात. इ.स. १७०७ मध्ये औरंर्जेब मृत्य ूपावल्यानंतर प ढील शंभर वर्षे ‘ईस्ट 
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इंचडया कंपनी’ िी भारतात स्थापना करिाऱ्या इंग्रज लोकाशंी मराठा राज्यकत्यांनी जो संघर्षग केला, त्यात 
रे्ली. मोर्ल साम्राज्य चवलयाला जाऊन महाराज्यपाल व राज्यपालािंी अचधसत्ता या देशात स रू झाली 
होती. हैद्राबादिा चनजाम याला मराठ्यानंी आपला माडंचलक करून ठेवला होता तोही इंग्रजाचं्या आश्रयाला 
रे्ला. भारतात सत्तेिे खरेख रे सूत्धार म्हिता येतील असे िौघेजिि अठराव्या शतकात होते. ते होते (१) 
मराठा राज्यकते, (२) हैदर अली व त्यािा प त् चटपू, (३) इंग्रज आचि (४) फ्रें ि. इ.स. १७३९ मध्ये 
पर्लशयामधून नाचदरशहाने चदल्लीवर स्वारी केली. त्यािा पचरिाम अिर्चिस्तान भारतापासून चवभक्त होण्यात 
झाला. मोर्ल साम्राज्यािी क्षीि िाप िक्त चदल्लीच्या तक्तावर राचहली. मात् नाचदरशहाच्या आक्रमिाने 
मराठा सत्ता खिली नव्हती उलट चतने पजंाब पयंत म संडी मारली होती. पाचनपतच्या य द्धात नामोहरम 
होऊन ती क्षीि होत रे्ली व इ.स. १८१८ साली चिचटशाना शरि रे्ली. तेव्हापासून चिचटश साम्राज्यािी 
भारतात झालेली प्रचतष्ठापना ही ऐचतहाचसक घटना ठरली. असे असूनही मराठ्याकंडे जी समथग मािसे होती 
त्यािंा उल्लेख पचंडतजी आवजूगन करतात व त्यातही इ.स. १७६५ ते १७९५ या कालखंडात इंदूरिी राज्यकती 
स्त्री रािी अचहल्याबाई चहिा चवशरे्ष र्ौरव करतात. मराठ्यािें भोवतालच्या जर्ािे व स्वदेशाच्या भरू्ोलाचवर्षयी 
अज्ञान केवढे प्रिडं होते हेही ते चनक्षनू सारं्तात. त्याम ळे ज न्या शस्त्रािंा वापर करीत, ते आदशग र्चनमी योदे्ध 
ठरले आचि त्या पचलकडे ते जाऊ शकले नाहीत यािी खंतही ते व्यक्त करतात. रािी अचहल्याबाई चतच्या 
जीवनकाळाति कशी एक मोठी आख्याचयका झाली होती ते सांर्ताना नेहरू चलचहतात, “¹³ ती एक िार 
समथग अशी राज्यकती व सघंटक होती. लोकाकंडून महनीयतेने आदरिीय ठरलेली आचि लोकाकंडून 
चजवंतपिी व मृत्यनंूतरही संत म्हिून मानली रे्लेली.” इंग्रज या देशात क्स्थरावल्यावर त्यानी चदवािी 
प्रशासन व एक प्रकारिी स व्यवस्था आिली. पजंाबापासून ते काश्मीरपयंत आपले राज्य स्थापन करिारा 
जाट चशख महाराजा रिचजतभसर् हा शूर मानवतावादी राज्यकता होता. राजस्थानातील जयपूरिा राजा 
सवाई जयभसर् शूर, म त्सद्दी असूनही चवज्ञानपे्रमी होता. त्याने जयपूर, चदल्ली, उजै्जन, बनारस, मथ रा येथे 
वेधशाळा बाधंल्या व पोत गर्ीज धमोपदेशाकंडून पोत गर्ालमध्ये खर्ोलशास्त्रािी झालेली प्रर्ती ऐकून त्याने त्या 
शास्त्रािा अभ्यास करण्यासाठी स्वतःिी मािसे पोत गर्ालच्या राजा इम्यॅन एलच्या दरबारात पाठचवली. नेहरू 
म्हितात, त्या काळातही भारतातील वैज्ञाचनक िेतना नष्ट झाली नव्हती. 

 
पाश्चात्य संस्कृतीिा भारतावर जो आघात प्रभावीपिे झाला, त्यातून मध्यमय र्ीन मानचसकतेमध्ये 

र्ंजत पडलेल्या भारतीय मनामध्ये ‘आध चनकते’ िी जािीव चनमाि झाली. मात् चिचटशानंी भारतातील 
सामाचजकदृष्ट्ट्या प्रचतर्ामी असलेल्या उच्चभ्र ूवर्ाला हाताशी धरले. भारतामध्ये चिचटश राजवटीिा पचहला 
संपूिग अन भव बरं्ालने घेतला. इंग्लंडमध्ये झालेल्या औद्योचर्क क्रातंीला इंग्रजानंी केलेली बरं्ालिी लूट 
कारिीभतू ठरली; असे िकू ॲडमसारख्या अमेचरकन इचतहासकारािेही म्हििे आहे. इ.स. १७६० पासून 
१७६८ पयंत वािेिे इंचजन आचि कापडचनर्लमतीिी यंते् चनमाि होण्यािी जी वैज्ञाचनक प्रर्ती झाली, चतच्यातून 
इंग्लंडमध्ये एक नवा औद्योचर्क भाडंवलदारांिा वर्ग उदयाला आला. भारत ही इंग्लडला कच्चा माल 
प रचविारी औद्योचर्क इंग्लंडिी कृर्षी वसाहत बनली. भारतातील चविकर व अन्य कारार्ीरािें धंदे बसले. 
भारतीय कारार्ीर शतेीकडे वळला आचि मर् शतेीकडून उद्योर्धंद्याकडे वळिारा ग्रामीि समाज हळू हळू 
तयार झाला. त्यातूनि दाचरद्र्यािा भीर्षि उदे्रक या देशात स रू झाला. इ.स. १७७० साली बरं्ाल व 
चबहारमध्ये द ष्ट्काळ पडला व त्यातून एकतृतीयाशं प्रजा नष्ट झाली. भारतातही आध चनक उद्योर्धंद्यािी 
मार्िी होऊ लार्ली आचि जे नवे उद्योर्धंदे उदयाला आले त्यानी आपि चिचटश उद्योर्पतींच्या तोडीिे 
होऊ शकतो हे दाखवनू चदले. उद्योर् आचि कृर्षी यामधील संत लन चबघडून तोपयंत एकाक्त्मकृत असलेल्या 
ग्रामीि समाजव्यवस्थेिे चवकें द्रीकरि या देशात स रू झाले. इंग्लीश पद्धतीिी नवी बड्या जचमनदारीिी व 
जचमनदारािंी चनर्लमती चिचटशानंी केली. यासंबंधी चलचहताना नेहरू म्हितात, “¹⁴ साम्राज्यवादाला याि 
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मार्ाने कायग करावे लार्ते नाही तर तो साम्राज्यवाद रहात नाही. आध चनक पद्धतीच्या भाडंवलदारी 
साम्राज्यवादाने नव्या प्रकारच्या आर्लथक चपळवि कीमध्ये भर घातली; जी पूवगकाळामध्ये ठाऊक नव्हती. 
एकोचिसाव्या शतकातील भारतातील चिचटश राजवटीिा अचभलेख भारतीय मािसाला चखन्न करतो तसा 
रार्ही आितोि आचि तरीही अनेक के्षत्ातील चिचटशािें शे्रष्ठत्वही तो स्पष्ट करतो. त्यातही आमच्या 
द भरं्लेपिािा व द बळेपिािा िायदा घेण्यािे आपले सामर्थयगही तो प्रकट करतो.” 

 
पचंडतजीना ‘चिचटशर’ हा शब्द आवडत नाही. त्याऐवजी ते ‘इंक्ग्लशमन’ हा शब्द पसंत करतात. 

भारतीय लोकानंा इंग्रजी भार्षा चशकव ूनये असे इंक्ग्लश लोकानंा वाटत असताही बरं्ालमध्ये बाब ूलोक 
(कारकून) किेऱ्यातूंन काम करण्यासाठी इंग्रजी चशक्षि देऊनि त्यानी चनमाि केले. खाजर्ी म द्रियंत्ाला 
त्यानी प्रचतबधं केला. चिचटश चमशनरी लोकानंी कलकत्ता येथे श्रीरामपूरहून इ.स. १७८० साली पचहले 
वतगमान पत् स रू केले. चिचटश राजवट संपूिग भारतभर पसरण्यापूवी चतने बरं्ालवर पन्नास वर्षे राज्य केले 
होते त्याम ळे कृचर्ष भमूीचवर्षयक, ताचंत्क, शकै्षचिक आचि बौचद्धक बदल बरं्ालमध्ये घडून आले. मोठा बदल 
घडून आला तो म्हिजे कृचर्ष भचूमचवर्षयक पद्धतीिी चवभार्िी झाली. खाजर्ी मालमत्ता व जचमनदारीिी 
संकल्पना प नगस्थाचपत झाली. धन अथगव्यवस्था आली आचि जमीन ही बाजार चवके्रय वस्तू झाली. अठराव्या 
शतकािा उत्तराधग व एकोचिसाव्या शतकािा पूवाधग बरं्ालच्या सामाचजक, सासं्कृचतक, धार्लमक व शकै्षचिक 
इचतहासात महत्त्वािा ठरला. चवलक्षि तोलामोलािी व प्रचतभेिी मािसे बरं्ालमध्ये उदयाला आली. उच्च 
शे्रिीिी ब चद्धमत्ता, चततकीि उत्कट भावनाशीलता हे बरं्ाली मािसािे वैचशष्ट्ट्य ठरले, एकोचिसाव्या 
शतकाच्या उत्तराधात रामकृष्ट्ि परमहंस आचि त्याचं्या अर्ोदर अठराव्या शतकात राजा राममोहन रॉय यानी 
नवा बरं्ाल घडचवला. भारतात राजा राममोहन रॉय यानी म द्रि संस्थेिी स्थापना केली व बरं्ाली, इंग्लीश, 
पर्लशयन भार्षेत चनयतकाचलके स रू केली. १८२३ साली भारतीय वृत्तपत्ावंर व म द्रिालयावंर चनयंत्ि उपाय 
अचधचनयचमत करण्यात आला व त्याला राजा राममोहन रॉय यानी कडवा चवरोध केला व इंग्लंडमध्ये ‘भकर्–
इन–कौक्न्सल’ पयंत ते प्रकरि नेले. इ.स. १८३९, िेि वारीमध्ये मेकॉलेने काढलेल्या चशक्षि ितव्याने 
भारतात इंग्रजी चशक्षि रीतसर स रू झाले व इ. स. १८५७ मध्ये कलकत्ता, मद्रास व म ंबईमध्ये चवश्वचवद्यालये 
स रू झाली. इंग्रजी चशक्षिाने एक नवी राजकीय आंदोलनािी दृष्टी चमळाली व इंग्रजी चशक्षि घेतलेला एक 
नवा धंदेवाईक व कमगिारी वर्ग चनमाि झाला. इ.स. १८५२ साली कलकत्ता येथे ‘चिचटश इंचडयन 
असोचसएशन’ स्थापन झाली. पचंडतजी म्हितात, १८८५ साली स्थापन झालेल्या ‘भारतीय राष्ट्रीय काँगे्रस’ 
िी ती अग्रदूत होती. पाश्चात्य चविाराने प्रभाचवत झालेला नवा स चशचक्षत वर्ग भहदू समाजातील सािेबदं प्रथा, 
धमगसंकेत व सामाचजक िौकटीचवरुद्ध चवद्रोह करावयाला तयार झाला. इंक्ग्लश उदारमतवादी संस्थाकंडून 
त्यानी पे्ररिा घेतली. मात् ही नवी िेतना उच्चभ्र ूवरीष्ठ भहदूवर्ाप रतीि मयाचदत होती. भहदू जनता त्यापासून 
अचलप्त होती. म क्स्लमानंी तर स्वतःला कटाक्षाने इंग्रजी चशक्षिापासून दूर ठेवले होते. १८५७–५८ च्या 
बडंािी झळ बरं्ालला क्वचिति पोिली होती. इ.स. १८५७ च्या मे मध्ये भारतीय सैन्याने बडं केले. मूलतः तो 
सरंजामदारी उदे्रक होता. ह्या बडंािे नेतृत्व करिारे िेरोझ शहा, तात्या टोपे, झाशीिी रािी लक्ष्मीबाई 
(सवांत शे्रष्ठ व सवात शूर) यािंा उल्लेख नेहरू आवजूगन करतात. इंग्रजानंी या देशात वंशवाद आिला यािी 
िीडही नेहरू व्यक्त करतात. अथात या बडंाने संपूिग भारताला व चवशरे्षतः चिचटश प्रशासनाला हादरा चदला 
होता. 

 
भारतात उद्योर्धंद्यािी वाढ झाली व ग्रामीि कृचर्षवर्ापैकी दाचरद्र्याने र्ाजंलेले हजारो, कामर्ार 

उद्योर्धंद्यात मजूर म्हिून लार्ले तरी दाचरद्र्य व बेकारी बेस मार प्रमािात भारतात वाढति रे्ली. त्यातूनि 
हजारो लाखो भारतीयानंी मजूर म्हिून परदेशात स्थलातंर केले. दचक्षि आचफ्रका, चिजी, चत्चनदाद, 
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जमेका, चर्आना, मॉचरशस, चसलोन, िह्मदेश, मलाया या देशामंध्ये ते रे्ले व अत्यंत लािारीिे जीवन त्याचं्या 
वाट्याला आले. एकोचिसाव्या शतकात राजा राममोहन रॉय यानी स्थापन केलेला िाह्मो समाज, स्वामी 
दयानंद सरस्वतीनी स्थापन केलेला आयग समाज, स्वामी चववेकानंद यानी स्थापन केलेले रामकृष्ट्ि चमशन 
यानी भहदू धमांतर्गत रूढी व जातीप्रथेचवरुद्ध पचरवतगन घडवनू आिण्यािे कायग केले. या सामाचजक स धारिा 
घडवनू आिण्यात र् रूदेव रभवद्रनाथ टार्ोर जन्मले, त्या टार्ोर क ट ंबाने िार मोठी कामचर्री पार पाडली. 
चवसाव्या शतकाच्या पूवाधात रवीन्द्रनाथ टार्ोर व महात्मा र्ाधंी या लोकोत्तर प रुर्षांनी भारतीय जनतेला 
आजच्या आपल्या य र्ात आिले आचि चवशरे्षतः भहदंूना आपल्या भतूकालीन मोठेपिाच्या ध ंदीतून 
वतगमानकालीन वास्तव्याच्या ताळ्यावर आिले. नव्या भहदू मध्यमवर्ामध्ये श्रीमती ॲनी बेझंट यानी एक नवी 
िेतना व आत्मचवश्वास चनमाि केला. राष्ट्रवादािा देशात उदय होत होता व भतूकाळाकडे वळून पाहण्यािी 
प्रकृती प्रत्येक देशामध्ये वाढत होती. पचंडत नेहरू या पाश्वगभमूीवर भहदू–म क्स्लम मानचसकतेिे सखोल व 
सवांर्ीि चवशे्लर्षि करतात. म सलमानामंध्ये अजूनही नवा मध्यमवर्ग चनमाि झाला नव्हता. सर सय्यद 
अहमद खान यानी अचलर्ढ चवद्यापीठ स्थापन करून म क्स्लमािंी मने इंग्लीश चशक्षिाकडे वळचवली. तरीही 
वचरष्ठ म क्स्लमवर्ीयानंा, हे चशक्षि लोकानंा इस्लाम धमाचवरुद्ध नेिारे ठरेल असे वाटत होते. हा म क्स्लमवर्ग 
भारताबाहेर आपल्या राष्ट्रीयत्वािी पाळेम ळे ध ंडाळीत होता. सर सय्यद अहमद यानी म सलमानामंधील 
चिचटश चवरोधी भावना सौम्य केली व त्याना राष्ट्रीय काँगे्रसपासून दूर नेले. काँगे्रसला त्यािंा चवरोध नव्हता 
तरीही ती संघटना प्राम ख्याने भहदंूिी आहे असे त्यािे मत होते. त्यािें कायग वचरष्ठ म क्स्लमवर्ांप रतेि मयाचदत 
राचहले. नार्री वा ग्रामीि म क्स्लम जनतेला त्यािा स्पशग झाला नाही. चवसाव्या शतकाच्या प्रारंभी म क्स्लम 
ब चद्धजीवी वर्ांमध्ये दोन कल चदसून येतात. (१) म ख्यतः तरुि म क्स्लमवर्ांमध्ये राष्ट्रीयत्वािा व (२) 
भारताच्या भतूकालीन घटनापंासून चखलाित िळवळीिी भमूी असलेल्या त कग स्तानसारख्या इस्लामी 
देशाकंडे वळून पाहिे. म क्स्लम मन घडचवण्यात इ.स. १९१२ साली चनघालेल्या (१) अल् चहलाल आचि (२) 
धी कॉमे्रड या उदूग व इंग्रजी साप्ताचहकानंी िार मोठा हातभार लावला ‘अल् चहलाल’ िी स रुवात अबूल 
कलाम आझाद या िौवीस वर्षीय ब चद्धमान तरुिाने केली होती. कैरोच्या, अल् अझर्र चवद्यापीठातून अरेबी 
पर्लशयन व इस्लाम धमगगं्रथािे चशक्षि घेऊन ते भारतात आले होते. धमगगं्रथािा ब चद्धवादी अथग त्यानी चवशद 
केला. आपल्या साप्ताचहकातून एका नव्या भार्षेतून, नव्या शब्दसंचहतेतून, नव्या शलैीतून व नव्या 
दृष्टीकोनातून ते चलहू लार्ले. अचलर्ढ महाचवद्यालय र्टाने म क्स्लम ब चद्धवादी तरुिािें नेतृत्व केले व 
त्यातूनि ‘म क्स्लम लीर्िा जन्म झाला. इस्लाम, इस्लाचमक राष्ट्रे व भारतीय राष्ट्रवाद याचं्यामध्ये कोिताही 
संघर्षग नाही, हे आझाद यानी जोरदारपिे माडंले व पोरवयाति ज्या ‘म क्स्लम लीर्’ मध्ये ते रे्ले होते चतला 
त्याना काँगे्रसच्या जवळ यावयाला मदत केली; चिचटशाचं्या कटकारस्थान व विगस्वापासून त कग स्तानला 
स रचक्षत ठेविारा महान नेता म्हिून केमाल पाशा म सलमान व भहदंूमध्ये लोकचप्रय होता. म सलमान मनामध्ये 
जी पोकळी चनमाि झाली होती व नवा म क्स्लम मध्यवर्ग तयार होत होता; त्याना राष्ट्रवादी आकार देण्यात 
सर महंमद इक्बाल यानी महत्त्वािी भचूमका स्वीकारली तरीही त्याचं्या उदूग व पर्लशयन कचवतेतून व ताचत्त्वक 
लेखनातून म क्स्लम मनामध्ये चवभक्ततेिी भावना चनमाि झाली. अनेक म सलमान काँगे्रसमध्ये आले व त्यानंी 
स्वातंत्र्य लढ्यात भार् घेतला. तरी भारतीय राष्ट्रवादावर भहदू धमीयािंी पकड त्याना जािवत होती. यातून 
भारताच्या िाळिीिी ओरड कालातंराने स रू झाली. पाचकस्तानिी चनर्लमती हा म क्स्लम धमीयाचं्या 
मार्ासलेपिावर उपाय ठरिार नाही, असे नेहरूना ठाम वाटत होते. १९११ साली जमशटेजी टाटा यानी 
अवजड उद्योर्धंद्यािा भारतात पाया घातला. या धंद्यातून प ढे औद्योचर्क श्रचमक वर्ग वाढला. १९२० पचहली 
‘रेड य चनयन काँगे्रस’ भरली. रचशयन राज्यक्रातंीिाही कामर्ार वर्ावर प्रभाव पडला. मात् ग्रामीि क िबी 
या काळात उपेचक्षत राचहला आचि प ढाऱ्यानंी व शासनानेही त्याच्याकडे लक्ष चदले नाही; असे नेहरू ठासून 
सारं्तात. बरं्ालच्या िाळिीचवरुद्ध जनतेने लढा चदला व महाराष्ट्रातून बाळ र्ंर्ाधर चटळक, र्ोपाळकृष्ट्ि 
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र्ोखले हे नेते काँगे्रस पक्षात जहालािें व मवाळािें नेतृत्व करीत असताना काँगे्रस कशी द भरं्ली, तेही नेहरू 
सारं्तात. चपतामह दादाभाई नौरोजी यानंा १९०७ साली मध्यस्थी करावी लार्ली. आयचरश व रचशयनधमीिा 
दहशतवाद बरं्ालमध्ये डोके वर काढू लार्ला. म क्स्लम लीर्ने चवभक्त मतदार संघािी मार्िी केली. नेहरू 
अत्यंत व्यचथत होऊन चलचहतात, ¹⁵ “जे अर्ोदर द बळे भकवा मार्ासलेले होते त्या र्टानंा चवभक्त 
मतदारसंघानंी अशारीतीने द बळे केले, त्यानी चवभक्त मनोवृत्तीला उत्तेजन चदले आचि राष्ट्रीय एकतेच्या 
वाढत्या भावनेला प्रचतबधं केला. ते लोकशाहीला नकार होते. अत्यंत प्रचतर्ामी तऱ्हेिे नवे चहतसंबधं त्यानी 
चनमाि केले.... शवेटी त्यातूनि भारतािे त कडे करण्यािी मार्िी होऊ लार्ली.” 

 
पचहले महाय द्ध आले तेव्हा काँगे्रसिी जहाल आचि नेमस्त अशा र्टामंध्ये िाळिी झाली होती. 

य द्धकाळात उद्योर्धंद्यािी प्रिडं भरभराट झाली. बरं्ालमधील ज्यटू चर्रण्यानंी आचि म ंबई, अहमदाबाद 
आचि अन्यत् असलेल्या कापड चर्रण्यानंी भाडवलदारानंा शंभर ते दोनश ेटक्क्याहूंनही लाभाशं चमळवनू 
चदला. मात् कामर्ार वर्ग हलाखीच्या अवस्थेत राचहला. पचहले महाय द्ध संपले आचि भारतावर चिचटश सत्तेिे 
अचधकि चनष्ठ र असे दमनिक्र स रू झाले. दमनकारी चवचधचवधानािा आचि लष्ट्करी कायद्यािा अंमल 
पजंाबमध्ये स रू झाला. भारत हे एक सोडराष्ट्र बनले आचि अशावेळी र्ाधंी आले. चनभगयपिा आचि सत्य हे 
त्याचं्या चशकवि कीिे ममग होते. त्यांिा शातं पि खंबीर आवाज भारतात सवगत् पसरत रे्ला. भारतातील 
लक्षावधी लोकावंर त्यांिा चवचवध अंर्ानी प्रभाव पडत रे्ला. पचहल्यादंाि र्ाधंीजीनी काँगे्रसमध्ये प्रवेश केला. 
कृतीिे एक नवे तंत् त्यानी आिले. दोन प्रकारिी हाक त्यानी राष्ट्राला चदली. (१) परदेशी सत्तेला आव्हान 
देिे व चतिा प्रचतकार करिे. (२) आमच्या स्वतःच्या सामाचजक द ष्ट्कृतींचवरुद्ध लढिे. त्यातूनि दचलत वर्ांिे 
जीवनमान उंिाविे व अस्पशृ्यतेिा शाप समाजातून समूळ उपटून काढिे हा संदेश राष्ट्रला त्यानी चदला. 
लढ्यािी नवी मानके व नवी मूल्ये त्यानी जनतेसमोर ठेवली. जनतेिा बह म खी उठाव काँगे्रसमधील ज न्या 
नेतृत्वाला मानवला नाही. काँगे्रसमधून काहीजि बाहेर पडले त्यात महंमद अली चजना हे एक होते. भहदू–
म क्स्लम प्रश्नावर कोिते मतभेद होते म्हिून चजना यानी काँगे्रस सोडली नाही? त्याना बेढब पोर्षाखातील व 
भहद स्थानी भार्षेत बोलिाऱ्या जनसमूहािी निरत होती. उच्चभ्र ूवर्ांप रतीि मयाचदत राहिारी अशी त्यािंी 
राजकारिी दृष्टी होती. काही बरीि वर्षे भारत देश सोडून ते इंग्लंडमध्ये राचहले. र्ाधंी मूलतः धार्लमक प्रवृत्तीिे 
मािूस होते. नैचतक चनयमनावर त्यािंा भर होता. भहद त्वािा त्याना अचभमान असूनही त्या धमावर त्यानी 
वैचश्वकतेिा पोर्षाख िढचवला आचि त्याच्या सत्यचनष्ठ अंतयामी सवग धमांिे अचधष्ठान त्यानी चनमाि केले. 
अध्याक्त्मक एकतेमध्ये लोकािें प नवगसन करण्यासाठी ते प ढे सरसावले. आपले र् रू र्ोपाल कृष्ट्ि र्ोखले 
यािंा संदेश कृचतबद्ध करण्यािे व्रत त्यानी स्वीकारले. त्यानी एक चवशाल मानचसक शातंी घडवनू आिली. 
काँगे्रसवर र्ाधंीजींिे विगस्व होते आचि १९२० साली राष्ट्रीय काँगे्रसच्या नेतृत्वाखाली चिचटश सत्तेचवरुद्ध 
एकापाठोपाठ एक सचवनय कायदेभरं्ािी आचि असहकारािी िळवळ या देशात स रू झाली. इ.स. १९३५ 
साली चिचटश संसदेने ‘भारत शासन अचधचनयम, १९३५’ संमत केला. या कायद्याने शासनाला पूिगपिे 
जबाबदार असिाऱ्या शासनारं्ािी शक्ती दृढ व व्यापक केली. संघीय संरिना अशा रीतीने करण्यािी दृष्टी 
ठेवली होती की; त्याम ळे कोितीही खरी प्रर्ती करिे अशक्य व्हावे. या अचधचनयमाने चिचटश शासन आचि 
संस्थाचनक, जमीनदार आचि इतर भारतातील प्रचतर्ामी र्टािें सख्यसंबधं बळकट केले. याि स मारास 
िह्मदेश भारतापासून वेर्ळा करण्यात आला होता. भारतातील सवग चवभार्ातून ‘अचधचनयम ३५’ कडवा चवरोध 
झाला. त्यातील प्राचंतक स्वायत्ततेिा भार् चविारात घेऊन काँगे्रसने चनवडि का लढचवण्यािा चनिगय घेतला 
आचि १९३७ साली ज लै मचहन्यात अकरा प्रातंापैंकी आठ प्रातंामंध्ये काँगे्रस शासने प्रस्थाचपत झाली. भारतीय 
समस्येवर तात्प रता उपाय म्हिूनही ‘अचधचनयम ३५’ काँगे्रसने स्वीकारला नसता. तर स्वातंत्र्यासाठी आचि 
त्या अचधचनयमाचवरुद्ध लढण्यािी काँगे्रसने प्रचतज्ञा केली होती. तरीस द्धा काँगे्रसमधील बह संख्याकानंी 



 

अनुक्रमणिका 

प्राचंतक स्वायत्तता राबचवण्यािे ठरचवले त्यामारे् द हेरी धोरि होते. (१) स्वातंत्र्य लढा प ढे िालू ठेविे. (२) 
चवचधचवधानामंधून स धारिेिे रिनात्मक उपाय िालू ठेविे. चवशरे्षतः कृचर्षचवर्षयक प्रश्नाकंडे तत्काळ लक्ष 
देिे. पचंडतजी म्हितात की, चकतीही मयाचदत व चनबचंधत अशी ही प्रातंीय शासने असली तरी त्यािा संपूिग 
िायदा त्यांना घ्यावयािा होता. काँगे्रस कायगकाचरिी प्रातंीय शासनाचं्या कारभारात हस्तके्षप करते असा 
आरोप जो करण्यात आला होता त्याला उत्तर देताना ते म्हितात “कें चद्रय शासनामध्ये कोिताही बदल न 
करता जे शासन पूिगपिे जबाबदार आचि सत्तावादी होते, प्रातंीय स्वायत्ततेिी प नःस्थापना प्रातंवादाच्या 
आचि वेर्वेर्ळेपिाच्या वाढीकडे नेिारी ठरेल आचि अशा रीतीने भारतीय एकात्मतेिी भावना क्षीि करील” 
म्हिूनि काँगे्रस कायगकाचरिीने, प्राचंतक शासने तयार होताि ऑर्स्ट १९३७ मध्ये एक ठराव संमत केला 
आचि आर्लथक व औद्योचर्क के्षत्ामंध्ये सवांना सहकायािी हाक त्याने चदली. काँगे्रसने व्यापक प्रमािावर राज्य 
चनयोजनाला त्या ठरावात महत्त्व चदले होते. १९३८ साली ‘राष्ट्रीय चनयोजन सचमती’ घचटत होऊन पचंडत 
नेहरू चतिे अध्यक्ष झाले होते. काँगे्रसच्या या राजवटीत शतेकरी वर्ग व औद्योचर्क कामर्ार यािंा िायदा 
झाला व तो सबळ झाला हे सारं्ताना प.ं नेहरू म्हितात की, जनता चशक्षि व मूलोद्योर् चशक्षिािी 
प नःस्थापना ही काँगे्रस राज्यांिी सवात महत्त्वािी आचि दूरर्ामी कामचर्री होती. १९३९ साली नोव्हेंबर 
मचहन्यात काँगे्रस शासनानंी राजीनामा चदला तेव्हा य रोपमध्ये द सरे महाय द्ध स रु झाले होते. चहटलरिे सैन्य 
पोलंडमध्ये घ सले होते. या अल्पकालीन राज्यकारभारातून चिचटश सत्तेने भारतावर लादलेली राजकीय 
आचि आर्लथक संरिना हीि भारताच्या प्रर्तीच्या मार्ावरील मोठी धोंड आहे, यािी प्रिीती काँगे्रसला आली. 

 
अल्पसंख्याकािंा या देशातील प्रश्न; चवशरे्षतः म स्लीम लीर्िे वाढते प्रस्थ व महंमद अचल चजना यांिे 

आडम ठे अडवि कीिे नकारात्मक व ि टीरपिािे जातीयवादी व राष्ट्रचवघातक राजकारि या अंर्ाने पचंडत 
नेहरू आवजूगन चविारात घेतात. म स्लीम समाजातील वाढता नवा मध्यम वर्ग काँगे्रसकडे वळत होता. 
त कग स्तानातील चखलाित िळवळ समाप्त झाली होती. १९२०–२३ च्या सचवनय कायदेभरं्ाच्या िळवळीत 
जेवढे म सलमान सामील झाले होते त्याहीपेक्षा अचधक म सलमान १९३० च्या सचवनय कायदेमंडळात सामील 
झाले. वायव्य सरहद्द प्रातंामध्ये तर खान अब्द ल र्िार खान यानी पठािासारख्या भाडंखोर व चवक्ष ब्ध 
म सलमान समाजाला र्ाधंीजींच्या शातंतामय िळवळीत सहभार्ी करियात यश चमळचवले होते. तरीस द्धा 
भहदू लोक आचि इतरेजनाचं्या चवरुद्ध अल्पसंख्य म क्स्लम जनतेिा कल स्वचहतासाठी ज नाट स्थाचनक व 
सरंजामी नेतृत्वाकडे वळत होता. भारतातील अल्पसंख्याक हे य रोपमधील अल्पसंख्याकापं्रमािे वाचंशक 
भकवा राष्ट्रीय अल्पसंख्याक नव्हते, असे नेहरू सारं्तात ते धार्लमक अल्पसंख्याक होते. धमाच्या नावाखाली 
त्या धमातील चवचशष्ट चहतसंबधंी र्ट आपली शक्ती व आपला ज्येष्ठपिा चटकचवण्यासाठी एरवी परस्पराशंी 
सचहष्ट्ि  वृत्तीने आजवर वार्त आलेल्या जातीजमातींना भडकावीत होते त्यातून जातीयवादी राजकारिािा 
उदे्रक होत होता. जातीय समस्या सोडचवण्यािा इतर काही संघटनांसह काँगे्रस आटोकाट प्रयत्न करीत 
होती परंत  चिचटश शासनािी उपक्स्थती आचि धोरि ही त्यातील मूलभतू अडिि होती. म क्स्लमासंाठी 
चवभक्त मतदार सघं प नःस्थाचपत झाले (नंतर इतर लहान लहान र्टासंाठी) आचि त्याचं्या लोकसंख्येच्या 
प्रमािाबाहेर त्याना अचधक जार्ा देण्यात आल्या. काँगे्रसने खूप ि का केल्या पि त्या दृष्टीकोन भकवा डावपेि 
याबाबत र्ौि स्वरुपाच्या होत्या. काँगे्रसला एकता हवी होती व दोन मूलभतू प्रश्नाबंाबत काँगे्रस अढळ 
राचहली. (१) राष्ट्रीय ऐक्य, (२) लोकशाही. १९४० च्या ऑर्स्ट मचहन्यात काँगे्रस कायगकाचरिीला जाहीर 
करिे भार् पडले की, चिचटश शासनािे भारतातील धोरि नार्री बेबनाव व कलह याना उत्तेजन व िेताविी 
देत आहे. चिचटश शासनातील जबाबदार प्रवक्ते भारतीय नेत्यानंा उघडपिे सारं्त होते की; भारताला 
लोकशाही ही परवडण्यासारखी नाही आचि द सरी कोिती नवी व्यवस्था चनमाि करण्यासाठी त्याना भारतीय 
ऐक्यािा बळी द्यावा लारे्ल. म क्स्लम लीर्खेरीज म सलमानामंध्ये ज नी व अचधक महत्त्वािी जमाईत–उल्–
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उलेमा ही संघटना काम करीत होती. म ल्लामौलवी व ज न्या धाटिीिे चवद्वज्जन त्या संघटनेिे अध्वय ग होते. 
नंतर अहरार ही संघटना स्थापन झाली व पजंाबमध्ये चतने जोर धरला. चझआ म क्स्लमानंी वेर्ळी संघटना 
स्थापन केली व ते म क्स्लम लीर्पासून अलर् राचहले. सवांसाठी संय क्त मतदारसंघािी मार्िी त्यानंी केली. 
प ष्ट्कळ प्रम ख चशआ म क्स्लम लीर्मध्ये होते. १९४० साली चदल्लीमध्ये म क्स्लम लीर्ला चवरोध करिारी, या 
सवग म क्स्लम संघटना एकत् येऊन प रस्कृत झालेली, आझाद मुस्स्लम पणरषद भरली. प्रम ख भहदू जातीय 
संघटना होती भहदू महासभा. १९३७ च्या भारतातील सावगचत्क चनवडि कामंध्ये भहदू महासभा पूिगपिे 
अयशस्वी झाली होती. नंतर म क्स्लम लीर्ने प्रातंातील काँगे्रस शासन व प्रत्यक्ष काँगे्रस संघटनेचवरुद्ध मोहीम 
स रू केली. म सलमानावंर चदवसार्चिक काँगे्रस राजवटीत अत्यािार होत असल्यािी आरडाओरड (पचंडत 
नेहरंूच्या भार्षेत नाझी पद्धतीिे) चतने स रू केली. पोट चनवडि कामंध्ये ‘इस्लाम धोक्यात आहे’ या घोर्षिा 
देऊन लीर्ने बह तेक चनवडि का भजकल्या. भारतीय इचतहासामध्ये प्रथमि म क्स्लम लीर्ला जनतेिा पाभठबा 
चमळाला. त्यािे कारि प्रचतर्ामी कृतीच्या म क्स्लम नेत्याकंडून आपले शोर्षि होऊ देण्याइतका म क्स्लम 
जनतेमध्ये असलेल्या राजकीय आचि सामाचजक मार्सलेपिा. या काळातील महंमद अली चजनािे नेतृत्व 
चविारात घेताना पंचडतजी चलचहतात की, तो स्वतः होऊन, चशक्षिाने इतर म सलमानापेंक्षा अचतशय प्रर्त 
असूनही, प्रचतर्ामी चविारसरिींिा कैदी झाला होता. काँगे्रस प्रर्तीवर पावले टाकीत असता त्याने काँगे्रसला 
सोडचिठ्ठी चदली. पचहल्या य द्धानंतर झालेल्या अथगशास्त्रीय घडामोडींबद्दल तो अज्ञानी व उदासीन होता. तो 
प ढे जाण्याऐवजी मारे् मारे् जात होता व भारतीय ऐक्यािा व लोकशाहीिा तो चनर्षेध करीत होता. ‘नकार’ हे 
ज्यािे प्रचतक मानता येईल असा तो चवचित्पिे अनास्तीवादी मािूस होता. भारतात चिचटश राजवट 
आल्यापासून म क्स्लम समाजात आध चनक पद्धतीिी िार थोडी लक्षिीय मािसे चनमाि केली. बरं्ालमधील 
म क्स्लम समाजािा मार्ासलेपिा ठळकपिे नजरेत भरिारा होता. त्यािी दोन कारिे पचंडतजी देतात : (१) 
चिचटश राजवटीमध्ये त्याचं्या वरीष्ठ वर्ांिे हनन झाले. (२) त्यािंी चवशाल बह संख्या भहदू लोकामंधील 
नीितम वर्ािे धमांतर होऊन झालेली होती. नवा भारतीय म क्स्लम मध्यम वर्ग उदयाला आला तरी तो 
चवज्ञान आचि उद्योर्धंद्यामध्ये भहदू व इतर जमातीपेक्षा मार्ासलेलाि राचहला. ब चद्धमान म क्स्लम व भहदू 
लोकही सरकारी नोकऱ्या स्वीकारीत होते. त्याचं्यापेक्षा श्री. चजना वेर्ळा होता. तो म्हिजेि ‘म क्स्लम लीर्’ 
असे समीकरि! आपि काँगे्रसिा अध्यक्ष असताना चजनाला अनेक पते् चलचहली व काँगे्रसने काय करावे ते 
नेमके आम्हाला सारं्, अशी चवनंती केली असे पचंडतजी चलचहतात. चजनािी उत्तरादाखल चलचहलेली पते् 
दीघग असायिी पि त्यातून काहीि बोध होत नसे. र्ाधंीजी व अन्य प ढाऱ्यानंी चजनािी प ष्ट्कळदा भेट घेतली. 
तासन् तास बोलिी होऊनही काहीि चनष्ट्पन्न होत नसे. काँगे्रसमधून ज न्या म सलमानानंा घालवनू देण्यािी 
मार्िी करून चजना, काँगे्रस ही एक जातीय संघटना बनव ूपहात होता. एखादा चवर्षय तसाि रेंर्ाळत ठेवनू 
चिचटश शासनाकडून जास्तीत जास्त िायदे उपटण्यािी त्यािी रीत होती. भारत हे एक राष्ट्र नसून तो भहदू 
व म क्स्लम या दोन राष्ट्रािंा चमळून झालेला देश आहे हा नवा चसद्धातं त्याने माडंला आचि त्यातूनि 
पाचकस्तानिी संकल्पना चनमाि झाली. द सऱ्या महाय द्धाच्या स रुवातीला काँगे्रसने चजनाशी प नः बोलिी 
केली. चजना अढळ राचहला व काँगे्रसचवरूद्ध आपल्या अन यायांना त्याने ‘चजहाद’ िी हाक चदली. काँगे्रस 
म स्लीम प ढाऱ्यांचवर्षयी अन दार उद र्ार काढले. 

 
१९३८ सालच्या अखेरीला काँगे्रस पे्ररिेने ‘राष्ट्रीय चनयोजन सचमती’ घचटत झाली आचि आपि चतिे 

अध्यक्षपद न डळमळता व कोितीही क शंका मनात न घेता स्वीकारले, नेहरू चलचहतात. अथाति व्यापक 
स्वरूपािे चनयोजन स्वतंत् राष्ट्रीय शासनाति शक्य होतं, हेही नेहरू सारं्तात. आमिा सामाचजक 
मार्ासलेपिा, रूढी, पारंपाचरक दृचष्टकोन या त्यातील अडििी होत्या. हे चनयोजन वतगमानकाळासाठी नसून 
भचवष्ट्यकाळासाठीि अचधक होते असेही नेहरू सारं्तात. ‘चनयोजन सचमती’ िी मूळ कल्पना 
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औद्योचर्करिाला िालना देण्यािी होती. त्याम ळे दाचरद्र्य, बेकारी, राष्ट्रीय स रचक्षतता आचि आर्लथक 
प नर्लनर्लमतीच्या समस्या सोडचवण्यात आल्या असत्या. या सचमतीसमोर व्यापकपिे दोन दृचष्टकोन होते : (१) 
नफ्यािा हेतू दूर करिारी आचि समन्यायी वाटिीवर भर देिारी समाजवादी दृष्टी, (२) आचि म क्त साहसी 
उपक्रमशीलता व शक्य तेवढा नफ्यािा हेतू चटकवनू ठेविारी आचि उत्पादनावर िार मोठा भर देिारी बड्या 
धंदेवाल्यािंी दृष्टी. अवजड भारी उद्योर्धंद्यात वाढ व ग्रामीि व क टीर–उद्योर् यािंा चवकास; या दोन 
दृष्टींमध्ये उघडपिेि चवरोध होता, मतभेद होते. चवकासासाठी आपि दहा वर्षांिा अवधी चनचश्चत केला, नेहरू 
चलचहतात. सचमतीला प ढील वस्त चनष्ठ कसोट्याही स िचवण्यात आल्या :— 
 

(१) आहारामध्ये स धारिा–समतोल आहार ज्यामध्ये प्रत्येक प्रौढ कामर्ाराला २४०० ते २८०० 
ऊष्ट्मीय मूल्यािी (Calorific Value) िी एकके (Units) प्राप्त होतील. 

 
(२) वस्त्रप्रावरिामध्ये स धारिा–दरवर्षी दरडोई पंधरा याडग वापराऐवजी कमीत कमी तीस याडग 

वस्त्रािा वापर. 
 
(३) र्ृहमान दजा : परडोई चनदान १०० िौरस िूट. 
 
प्रर्तीच्या प ढील काही चनदेश सूिीही समोर ठेवण्यात आल्या :— 
 

(१) कृर्षी उत्पादनामध्ये वाढ. 
(२) औद्योचर्क उत्पन्नामध्ये वाढ. 
(३) बेकारीमध्ये घट. 
(४) दरडोई उत्पन्नात वाढ. 
(५) चनरक्षरतेिे चनमूगलन. 
(६) लोकोपयोर्ी सेवामंध्ये वाढ. 
(७) १००० लोकसंस्थेला एक एकक या आधारावर वैद्यकीय मदतीिी तरतूद. 
(८) सरासरी जीवन अपेके्षमध्ये वाढ. 

 
सचमतीसमोर राष्ट्रीय स्वयंपूिगता हे उचद्दष्ट होते तरी आर्लथक साम्राज्यवादाच्या भोवऱ्यात न र् ंतण्यािे 

सचमतीने चनचश्चत केले होते. चशक्षिाबाबत दोन वेधक चनिगय घेण्यात आले. (१) चशक्षिाच्या प्रत्येक टप्प्यावर 
म लाम लींसाठी शारीचरक पात्तेिी काही चनचश्चत प्रमािके घालून देण्यात यावी. (२) सक्ती समाज भकवा 
श्रमसेवेिी पद्धती स्थापन करण्यात यावी; ज्याम ळे प्रत्येक तरुि व तरुिी, अठरा ते वीस वर्षांमधील आपल्या 
जीवनािे एक वर्षग कृर्षी, उद्योर्, लोकोपयोर्ी सेवा व सावगजचनक कायाला देईल. परंत  १९३९ मध्ये द सरे 
महाय द्ध स रू झाले. चनरचनराळ्या प्रातंातील काँगे्रस राज्यानंी राजीनामे चदले. य द्धकाळामध्ये, (पचंडतजी त्या 
काळाला ‘िसवा काळ’ म्हितात,) इंग्रज सरकारिे धोरि भारतीय उद्योर्धंद्यानंा उत्तेजन देण्यािे नव्हते. 
१९४० च्या ऑक्टोबर मचहन्यात पचंडतजीना अटक करण्यात आली. १९४१ च्या चडसेंबरमध्ये त्यािंी थोडा वेळ 
स टका झाली तेव्हा सर्ळीकडेि पचरक्स्थती बदलली. य द्ध िालू होते, भारतावर आक्रमि होण्यािी भीती 
चनमाि झाली होती. चनयोजन सचमतीिे अप रे राचहलेले काम प नः हाती घेिे नेहरंूना शक्य झाले नव्हते आचि 
प नः त्याना त रंूर्ात जावे लार्ले होते. 
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मोठे उद्योर्धंदे चवरुद्ध क टीरोद्योर् याबाबत काँगे्रसिी भूचमका चवशद करताना पचंडतजी चलचहतात 

की, १९२० च्या स माराला “टाटा पोलाद आणि लोखंि उद्योग” अडििीत आले असता कें द्रीय 
चवधानसभेमध्ये काँगे्रस पक्षाने करून त्या उद्योर्ाला शासकीय मदत चमळवनू चदली होती. तरीही “इम्पेणरअल 
केणमकल इण्िस्रीज” बादशाही रासायचनक उद्योर्धंदे, या प्रिडं संय क्त उद्योर्धंद्यानंा चिचटश शासन 
उत्तेजन देत होते. र्ाधंींजींच्या मते भारतातील वाढत्या दाचरद्र्यािी कारिे या दोन प्रम ख र्ोष्टीत होती. (१) 
परकीय सत्ता व चतच्याबरोबर आलेली चपळविूक, (२) भाडंवली औद्योचर्क संस्कृती. र्ाधंीजींना प्रािीन 
काळच्या स्वयंपूिग ग्रामीि समाज व अथग व्यवस्थेिे मोठे आकर्षगि वाटत होते. त्याम ळे त्याचं्यामध्ये व इतर 
काँगे्रस प ढाऱ्यामंध्ये (प.ं नेहरंूसह) मूलभतू मतभेद चनमाि झाले. र्ाधंीजींनी नैचतक मूल्यावंर चदलेला भर व 
अयोग्य साधनानंी चमळचवलेली चसद्धी व्यक्तीला आचि समाजालाही कशी चवनाशाकडे नेते; याबाबत त्यांिा 
असलेला दृष्टीकोन पचंडतजी चवशद करताना आचि सारं्तात की, असे असले तरी र्ाधंीजी हे केवळ स्वप्नाळू 
नव्हते. िरखा आचि ग्रामीि उद्योर्ावर त्यानी चदलेला भर स्वान भवाचधचष्ठत होता. चिचटशानंी भारतामध्ये 
इंग्रजी चशक्षि घेतलेला एक नवा वर्ग, एक नवी जात चनमाि केली होती. बह संख्य जनतेपासून त टलेल्या 
असा हा वर्ग स्वतःच्या स्वयंसंत ष्ट जर्ात रहात होता. आचि आपल्या राज्यकत्यांकडे आशनेे पहात होता. 
र्ाधंीजीनी त्याना आपल्या स्वतःच्या लोकाकंडे पहायला व चविार करावयाला भार् पाडले. पचंडतजीना नव्या 
आध चनक तंत्ज्ञानािा स्वीकार भारतािी चथजलेली व र्चतशून्य झालेली अथगव्यवस्था र्चतमान करण्यासाठी 
आवश्यक वाटतो. चशक्षिाबाबतही त्याना चशक्षिाच्या वाङ्मयीन अंर्ािे चवशरे्ष प्रलोभन असले तरी 
पदाथगचवज्ञान आचि रसायनशास्त्र आचि चवशरे्षतः जीवशास्त्रािे प्राथचमक शासकीय चशक्षि देिे अत्यावश्यक 
वाटते. त्यातून आध चनक जर्ामध्ये जर्ण्यासाठी तरुि चपढीला पात् ठरचविारी ‘चवज्ञानवृत्ती’ (Scientific 
temper) चनमाि व्हावी असेही त्याना चनक्षनू वाटते. भारतािा औद्योचर्क चवकास होण्यासाठी पचंडतजीना 
तीन मूलभतू र्रजा आवश्यक वाटतात. (१) अवजड अचभयाचंत्की आचि यंत् चनमािक उद्योर्धंदे, (२) 
चवज्ञान संशोधकन संस्था. (३) चवद्य त् शक्ती. जमशटेजी टाटा यांनी बरं्लोर येथे ‘भारतीय चवज्ञान संस्था’ 
स्थापन करून जो दूरदशीपिा दाखचवला त्यािा नेहरू चवशरे्ष उल्लेख करतात. १९४० च्या स मारास 
भारतामध्ये चवमान चनर्लमती उद्योर् स रू करण्यािा प्रयत्न करण्यात आला होता. य द्धकाळात नवे उद्योर्धंदे 
स रू करावयाला भारत शासनाने बदंी केली होती तरीही त्या शवेटच्या दोन तीन वर्षांत भारतात रासायचनक 
उद्योर्धंदे, जहाजबाधंिी उद्योर् व बाल्यावस्थेतील चवमान चनर्लमती उद्योर् प्रर्त होत होता. भारत बृहत 
औद्योचर्करिाच्या कडेपयंत येऊन पोिल्यािा भास होत होता. 

 
पचंडत नेहरू ‘भारताचा शोि’ या आपल्या गं्रथाच्या उत्तराधातील नवव्या प्रकरिाला, ‘शवेटिा टप्पा 

(३), चवश्वय द्ध दोन’ असे शीर्षगक देतात, आचि आत्मभितनपर असा काँगे्रस व इतर पक्षीय राजकारिािा 
उत्कट ऊहापोह करतात. १९२० सालापयंत काँगे्रस आपल्याि अंतर्गत राजकारिात र् ंतलेली होती व 
परदेशी घडामोडींकडे चतने क्वचिति लक्ष चदले. त्याि वर्षाच्या प्रारंभी काँगे्रसने आपला परदेशी धोरिचवर्षयक 
ठराव संमत केला व इतर राष्ट्राशंी सवांर्ीि सहकायािी इच्िा व्यक्त केली. प नः एखादे जार्चतक महाय द्ध 
येऊ घातलेय यािीही त्यानी दखल घेतली. द सरे चवश्व महाय द्ध स रू होण्यापूवी बारा वर्षे म्हिजे १९२७ 
साली; य द्धाबाबत आपले धोरि काँगे्रसने जाहीर केले. चहटलर सत्ताधीश होण्यापूवी व जपानिी मांि चरयावर 
स्वारी होण्यापूवीच्या सहा वर्षे अर्ोदर. इटाली िॅचसस्ट राजवटीत ड्यूस म सोचलनीच्या आचधपत्याखाली 
र्ाजत होता व इंग्लंडसारखी राष्ट्रे त्यािे कौत क करीत होती. ‘राष्ट्रसंघ’ (League of Nations) आचि 
‘आंतरराष्ट्रीय कामर्ार कायालय’ (International Labour Office) यामधील चिचटश व फ्रें ि धोरि 
चनचश्चतपिे प रािमतवादी होते. सोक्व्हएट रचशयाचवरूद्ध य रोपमध्ये संय क्त आघाडी उभारून त्याला एकटे 
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पाडण्यात आले होते. चिनी क्रातंी स द्धा वेर्ाने पावले टाकीत होती. क ओभमर्टारं्मध्ये दोन चवरोधी र्ट 
चनमाि झाले होते. जार्चतक पचरक्स्थती स्िोटक होत होती. साम्यवादािा आत्यंचतक दे्वर्ष करिारी अमेचरका 
मात् या र्टापंासून अचलप्त राचहली होती. अथाति भारतीय मत हे रचशया व चिनी क्रातंीला अन कूल होते. 
भारताच्या भावी स्वातंत्र्यािी िाहूल त्याम ळे लार्त होती. चहटलर आचि नाझी तत्त्वज्ञानािा य रोपमध्ये उदय 
झाला तेव्हा काँगे्रसने त्यात अन स्यतू असलेल्या साम्राज्यवाद व वंशवादािा चनर्षेध केला. जपानच्या 
मािं चरयावरील आक्रमिाने तर भारतीय जनतेच्या मनात िीनबद्दल वाढती सहान भतूी चनमाि झाली. इंग्लंड 
आचि जमगन राष्ट्रामंध्ये य द्ध होण्यािी चिन्हे चदसत होती. प्रजासत्ताक स्पेनच्या लढ्यात व चहटलरी िौजानंी 
झेकोस्लाक्व्हयात केलेल्या आक्रमिात इंग्लंड व फ्रान्स राष्ट्रानंी त्यािंा चवश्वासघात केला होता. पलग  हाबगरवर 
जपानने बाँब टाकल्यावरि अमेचरका य द्धात सहभार्ी झाली. आंतरराष्ट्रीयत्वामध्ये राष्ट्रीयत्वािाि नेहमी 
चवजय होतो हे सारं्ताना, आंतरराष्ट्रीयत्वािे प्रतीक ठरत आलेला सोक्व्हएट रचशया, जमगन िौजानंी 
त्याच्यावर आक्रमि करीपयंत कसा आपले राष्ट्रीयत्व जोपासत होता त्यािाही उल्लेख पचंडतजी करतात. 
म्य चनि पेिप्रसंर्ाने सर्ळा य रोप हादरला. या पाश्वगभूमीवर र्ाधंीनी राष्ट्रीय िळवळीला वैिल्यग्रस्त 
होण्यापासून वािवले व नवी चदशा चदली आचि ती बळकट केली. बह संख्य जनता स्वतंत् भारताच्या चविाराने 
पे्रचरत झाली. इंग्लंड व इंग्लीश साम्राज्यवादाशी असलेले आपले संबधं तोडून टाकण्यािी भावना जनमतात 
प्रबळ होत रे्ली. या काळात म क्स्लम लीर् मात् धोरिीपिाने र्प्प राचहली आचि चतने कोित्याही 
आंतरराष्ट्रीय चवर्षयाला बांधून घेतले नाही. १९३८ साली भारताने िीनला वैद्यकीय मदतीसाठी एक 
डॉक्टरािें पथक पाठचवले. स भार्षिदं्र बोस या काळात काँगे्रस अध्यक्ष होते. जपान, जमगनी व इटालीचवरुद्ध 
काँगे्रसने व्यक्त केलेल्या धोरिाला त्यािंा चवरोध होता. त्यांिे व काँगे्रसिे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय प्रश्नावंरील 
मतभेद वाढति रे्ले आचि १९३९ साली काँगे्रस पक्षाला त्यांच्याचवरुद्ध चशस्तभरं्ािी कारवाई करावी लार्ली. 
य द्धाच्या बाबतीत काँगे्रसिे धोरि द हेरी होते. (१) िॅचसझम, नाझीझम आचि जपानिी लष्ट्करशाही याला 
चवरोध, (२) भारताच्या स्वातंत्र्यावर जोर. भारताला स्वातंत्र्य चमळाले तरि जनताशक्ती जार्ृत होईल व ती 
य द्धात सहभार्ी होऊ शकेल, अन्यथा नाही. या आपल्या धोरिात परस्परचवरोधी होता हे सारं्ून पचंडतजी 
चलचहतात, भारतािे संरक्षि भकवा भारतावर आक्रमि झाले तर त्याला प्रचतकार करण्यात अभहसेिा चसद्धातं 
आड येण्यािा काही प्रश्नि नव्हता. १९३९ च्या मध्यावर भारतीय सैन्य भसर्ापूर व मध्यपूवेकडे पाठचवण्यात 
आले. १९३५ िा भारत शासन अचधचनयम स धारण्यासाठी चिचटश संसदेने प्रयत्न स रू केले होते. त्या 
अचधचनयमान सारि प्राचंतक शासने िालू होती. द सरे महाय द्ध स रू होण्यापूवी तीन आठवडे अर्ोदर काँगे्रस 
कायगकारी सचमतीने (ऑर्स्ट, १९३९) एक ठराव संमत केला व त्यात म्हटले की, चिचटश शासनाच्या 
भतूकालीन व वतगमानकालीन अन भवावरून त्याला स्वातंत्र्य व लोकशाहीिी िाड नाही व ते शासन भारतािा 
केव्हाही घात करू शकते. १९१४ साली या शासनाने भारतावर य द्ध लादले होते त्यािप्रमािे यावेळीही प्राचंतक 
शासनानंा ध डकावनू लावनू चिचटश शासन भारतावर य द्ध लादिार व य द्धाच्या आवरिाखाली भारताला 
चमळालेल्या मयाचदत स्वातंत्र्यािी म स्कटदाबी करिार आचि भारतािी साधनसाम ग्री ल टून त्यािे अखंड 
शोर्षि िालू ठेविार.; हे सत्य काँगे्रसने चनर्लभडपिे जनतेसमोर माडंले व कें चद्रय चवधानसभेच्या सभासदानंी 
चवधानसभेच्या त्याप ढील अचधवेशनासला उपक्स्थत राहू नये असा आदेश चदला. या काळातील पचहल्या 
पिंवीस वर्षांत भारतीय जनता आडदाडं चिचटश सत्तेला प्रचतकार करीत होती. अपमानािे लाचजरवािे चजिे 
या राजवटीत जर्ावयािे नाही असा जनतेने चनधार केला होता. 

 
पचंडतजी सारं्तात; या य द्धकाळात भारतात एक नवीन तरूि चपढी उदयाला आली होती. चतला 

राष्ट्रीय िळवळीिा अन भव नव्हता. सचवनय कायदेभरं् व चवशीचतशीतील (चवसाव्या शतकाच्या) संघर्षगही 
चतला भतूकालीन इचतहास वाटत होता. वचडल चपढीवर ती टीका करीत होती. राजकीय भकवा आर्लथक 
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चसद्धातंावर व नेतृत्वासाठी ते आपापसात भाडंत होते. जार्चतक प्रश्नावंर ते ििा करीत होते पि त्याबाबत 
त्यानंा िारि थोडे ज्ञान होते. ते अप्रर्ल्भ होते व त्याचं्यामध्ये स्थैयगभावािा अभाव होता. त्यांिे ब चद्धमत्तेिे 
साचहत्य व साधने िारं्ली होती. िारं्ल्या कायासाठी वाहून घेण्यािा उत्साह त्याचं्याकडे होता. परंत  त्याचं्या 
एकूि वार्ि कीिा पचरिाम चनराशाजनक व चनरुत्साहजनक होता. कदाचित ती त्यािंी तात्प रती अवस्था 
असावी व भचवष्ट्यकाळात ते चतच्यावर मात करतील असेही प.ं नेहरूना वाटत होते. चिचटश धोरिाला प्रखर 
चवरोध करण्यािा आग्रह ते काँगे्रसला करीत होते. य रोपमध्ये य द्धािी घोर्षिा झाली होती व लरे्ि भारताच्या 
महाराज्यपालाने (लॉडग चलन् चलथर्ो) भारत स द्धा य द्धात सामील झाल्यािे जाहीर केले. एक परदेशी मािूस, 
चतरस्कृत अशा एका सत्तेिा प्रचतचनधी, भारतीय जनतेिी संमती न घेता िाळीस कोटी जनतेला य द्धाच्या 
खाईत ख शाल लोटीत होता. इतर डोचमचनय राज्यामंध्ये य द्धात सामील होण्यािा चनिगय जनतेने घेतला 
होता. भारतात तसे झाले, तर १४ सप्टेंबर १९३९ रोजी काँगे्रसने एक दीघग चनवेदन प्रचसद्ध केले. त्यात म्हटले 
होते की, जर ‘जैसे थे’ पचरक्स्थती, साम्राज्यशाही कब्जातील प्रदेश, वसाहती, चहतसंबधं आचि चवशरे्षाचधकार 
याचं्या संरक्षिासाठी य द्ध असेल तर भारताला त्याच्याशी कोितेही कतगव्य नाही. तथाचप, लोकशाही आचि 
लोकशाहीवर आधारलेली नवी चवश्वव्यवस्था हा जर य द्धहेतू असेल तर भारताला त्याबद्दल उत्कट आस्था 
वाटते. काँगे्रस कायगकाचरिीने, ती राष्ट्रीयतावादी असूनही, आंतरराष्ट्रीय दृष्टीकोन घेतला होता व म्हटले 
होते की, हे य द्ध केवळ सशस्त्र सैन्यामंधील संघर्षग नसून त्याहीपेक्षा काहीतरी अचधक आहे. य रोपमध्ये जो 
पेिप्रसंर् र् दरला आहे, तो केवळ य रोपवरि र् दरलेला नसून संपूिग मानवतेवर र् दरला आहे. चनव्वल 
साम्राज्यवादी िेतनेिे हे महाभयानक य द्ध िालू ठेवण्यात आले तर ती एक अनंत शोकाचंतका ठरेल. तरीही 
चिचटश राज्य या देशावर स्वयंसत्ता पद्धतीने एकमेव स्वयंसत्ताधीशाच्या हातात भारत देशातील जनतेिे 
भचवतव्य चनभगर करून दमनशाही करीत होते. या दमनयंत्िेचवरूद्ध चनचश्चत कृती करण्यािी व उठावािी 
मार्िी जनतेकडून वाढत्या प्रमािात होत होती. काँगे्रस कायगकारी सचमतीने त्यावेळी चिचटश धोरिाचवरूद्ध 
आपिाला असहकारािे पचहले पाऊल उिलावे लार्त आहे असे जाहीर केले आचि त्यािे दृश्य िळ म्हिून 
आठ प्रातंातील काँगे्रस शासनानी राजीनामे चदले. मात् काँगे्रस कायगकाचरिीने प्रत्येक काँगे्रस सदस्याला 
‘सत्याग्रहा’िे स्वरूप बारकाईने समजावनू चदले. चवरोधकाबरोबरही सन्मानदायी वाटाघाटी सिलतेने 
करिे, चवरोधकाबद्दलही सचदच्िा बाळर्िे, आचि अभहसा तत्त्वािे पालन व धोरि तंतोतंत अंमलात आििे; 
यावर भर देण्यात आला. तरुि सतंप्त चपढी भहसेिा आश्रय घेण्यािा संभव प्राप्त झाला होता. देशातील 
पचरक्स्थती उग्र रूप धारि करीत होती. साध्या स ध्या कृतीसाठीही काँगे्रसजनानंा व्यक्क्तर्त त रंुर्ात डाबंले 
जात होते. कचनष्ठ अचधकारी व पोलीस शतेकरी वर्ावर वाढता ज लूम करीत होते. य द्धाच्या नावाखाली 
सवगप्रकारे बलग्रहि व आर्लथक शोर्षि ते करीत होते. त्याम ळे चबहारमधील रामर्ड येथे मािग, १९४० मध्ये 
काँगे्रसला आपले वार्लर्षक अचधवेशन घेिे भार् पडले. मौलाना अबलू कलम आझाद या अचधवेशनािे अध्यक्ष 
होते. सचवनय कायदेभरं्ाचशवाय द सरा पयाय काँगे्रससमोर नसल्यािा ठराव करण्याखेरीज काँगे्रसला 
र्त्यंतर नव्हते. चिचटश राजने एक य द्ध उपाय म्हिून ‘भारत संरक्षि अचधचनयम’ संमत करून देशभर िौिेर 
दमनशाही यंत् चनष्ठूरपिे िालू ठेवले. न्यायिौकशीचवना लोकानंा त रंुर्ात डाबंण्यात आले. 

 
याि काळात द सऱ्या महाय द्धाने नवे वळि घेतले. शत्ू राष्ट्राने डेन्माकग  व नॉवेवर आक्रमि केले. 

पत्त्याच्या बरं्ल्यासारखा फ्रान्स देश कोसळला व िॅचसस्ट जमगन िौजा त्या देशात घ सल्या. अशा वेळी 
इंग्लंडिे स्वतःिे अक्स्तत्व धोक्यात आलेले पाहून काँगे्रसने सचवनय कायदेभरं्ाच्या िळवळीिा चविार 
बाजूला ठेवला. चिचटश शासनाशी आिखी एक समझोता करण्यािा प्रयत्न काँगे्रसने केला. भारतीय 
स्वातंत्र्याला मान्यता आचि कें द्रामध्ये राष्ट्रीय शासनािी प्रस्थापना ही मार्िी चिचटशाकंडे करण्यात आली. 
अथात महाराज्यपालाने राष्ट्रीय शासन बनवायला काँगे्रसिा चवरोध होता. साचंवचधक व साचंवधाचनक बदल 
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जे यावयािे ते; प ढील ििा होईपयंत थाबं ूशकत होते. या अटींन सार काँगे्रसने य द्धकायासाठी आपले संपूिग 
सहकायग देण्यािी तयारी दशगचवली. परंत  या मार्ात र्ांधीजींिा चवरोध हीि सवात मोठी अडिि होऊन 
राचहली होती. भहसक य द्ध प्रयत्नामंध्ये काँगे्रसने जबाबदारी स्वीकारावी याचवरुद्ध र्ाधंी ठामपिे उभे राचहले. 
र्ाधंीजींिे सवग सहकारी व्यचथत झाले आचि त्याचं्या लाडक्या नेत्यापासून अलर् होण्याच्या अंचतम टोकाला 
जाण्याचशवाय काँगे्रसला पयाय उरला नाही. इंग्लंडमधील या काळ्याक ट्ट अंधाऱ्या काळात जमगन चवमाने 
इंग्लंडवर बाँब वर्षाव ‘क्ब्लटझ चक्रर्’ करीत असताना चवन्स्टन िर्लिल यानी पतंप्रधान म्हिून राज्यसूते् 
आपल्या हातात घेतली होती. िर्लिल भारतीय स्वातंत्र्यािा कट्टर चवरोधक होता. १९३० च्या जानेवारीत त्याने 
चिचटश संसदेत म्हटले होते, “¹⁷ र्ाधंी आचि भारतीय काँगे्रस आचि ज्यासाठी ती उभी आहे ते सवग आपल्याला 
चिरडून टाकावे लारे्ल. तर त्याि वर्षीच्या चडसेंबरमध्ये तो म्हिाला, ‘बादशहाच्या म क टातील अत्यंत 
खरेख रे तेजस्वी आचि मौचलक रत्न सोडून देण्यािा आमिा हेतू नाही.’ भारताला डोचमचनयन दजा 
(वसाहतीच्या स्वराज्यािा दजा) देण्याबाबतही तो म्हिाला होता, कोित्याही भचवष्ट्यकालीन काळात 
भारताला कॅनडाच्या तोडीिे साचंवधाचनक अचधकार व राज्यपद्धती द्यावी असे माझ्या डोक्यातही आले 
नव्हते.” पचंडत नेहरू चलचहतात की, डोचमचनयम दजािा स्वीकार आम्ही लोकानंी पूिगपिे स्वीकारले. 
स्वराज्यािी मार्िी केली. िर्लिल व आपिामध्ये प्रिडं दरी चनमाि झाली. पंचडतजी सारं्तात, याि िर्लिलने 
१९३९ च्या ऑर्स्ट मचहन्यात य द्धग्रस्त िीनमध्ये आपि रे्लो तेव्हा आपल्याला श भेच्िा पाठचवल्या होत्या. 
काँगे्रसिी मार्िी चिचटश शासनाने ध डकावनू लावली. या देशात यादवी य द्धाला उत्तेजन देऊन या देशािा 
चवध्वंस करावा व आपले साम्राज्यवादी चनयंत्ि त्यावर ठेवावे असाि त्यािंा बेत होता. नेहरू सारं्तात, आम्हा 
सवांना धक्का बसला. मने चखन्न झाली. आम्ही आता द सऱ्या मार्ाने रे्ले पाचहजे अशी आमिी खात्ी झाली. 
व्यक्क्तर्त सचवनय भरं्ािी िळवळ स रू झाली. प्रथम काँगे्रस काचरिीतील सवोच्च मािसानंी सत्याग्रह करावा 
असे ठरले. प.ं नेहरूना िार वर्षांिी त रंुर्वासािी चशक्षा झाली. १९४० च्या ऑक्टोबरपासून त रंुर्ात हाती 
येईल त्या साचहत्यावरून भारतात व जर्ात काय िालले आहे ते आपल्याला कळत होते. नेहरू सारं्तात, 
‘अध्यक्ष रूझवेल्टिे’ िार स्वातंत्र्ये’ (Four freedoms) आपि वािले, अंटलाचंटक सनद ऐकली आचि 
लवकरि या सनदेला भारत पात् नाही हे िर्लिलिे वक्तव्यही आपल्या कानावर आले. १९४१ च्या जूनमध्ये 
चहटलरने सोव्हीएत रचशयावर हल्ला केला, हे वािून मनािी िलचबिल झाली.’ ४ चडसेंबर १९४१ रोजी 
नेहरंूिी व इतर नेत्यांिी त रंुर्ातून स टका झाली. त्यानंतर अवघ्या तीन चदवसानंी पलगहाबगर व जपानी हल्ला 
व पॅचसचिक य द्ध स रू झाले, हेही पचंडतजी सारं्तात. या नव्या तिावपूिग पचरक्स्थतीत काँगे्रस कायगकाचरिीिी 
तातडीिी बठैक झाली. जपानी िौजा अजून िार प ढे आल्या नव्हत्या. तरीस द्धा य द्ध भारताजवळ येत 
असल्यािी जािीव होत होती. चवशरे्षतः भारताच्या संरक्षिाच्या दृष्टीने राष्ट्रीय शासन स्थापन व्हावे या अटीवर 
आम्ही चिचटशासंी सहकायग करायला तयार होतो. पि र्ाधंीजी य द्धाबाबतही आपले अभहसेिे धोरि 
सोडायला तयार नव्हते. पचंडतजी चलचहतात की, त्याचं्या आठविीप्रमािे सैन्य, नौदल, चवमानदल भकवा 
पोलीस याचं्या संदभात काँगे्रसने अभहसेिा प्रश्न चविारात केव्हाही घेतलेला नव्हता. अथात चनःशस्त्रीकरि 
आचि आंतरराष्ट्रीय प्रश्न शातंतामय मार्ाने स टावेत, तसेि राष्ट्रीय प्रश्न स द्धा; या बाजूने काँगे्रस उभी होती. 
काँगे्रसमधील सदस्य या प्रवृत्तींना अन कूल नसल्याम ळे १९३० च्या प्रारंभकाळात र्ाधंीजीनी काँगे्रसिे आपले 
औपिाचरक सदस्यत्व काढून घेतले तरीही ते काँगे्रसिे सल्लार्ार आचि महनीय नेते म्हिून काँगे्रसशी संबचंधत 
राचहले. नंतर सर स्रॅिोडग चक्रप्स आपले प्रस्ताव घेऊन भारतात आले तेव्हा मात् र्ाधंीजीनी त्यािंा चविार 
चवश द्ध राजकीय दृष्टीकोनातून केला. १९४२ च्या ऑर्स्टपयंतच्या मचहन्यापयंत राष्ट्रीयत्व आचि स्वातंत्र्य 
याचं्या उत्कट इच्िेतून व हव्यासातून काँगे्रसने जर भारत स्वतंत् देश म्हिून कायग करीत असेल, तर य द्धात 
सहकायग केले तरी चतला मान्यता द्यावयाला र्ाधंीजींनी तयारी दशगचवली. पचंडतजी चलचहतात,¹⁸ “एका 
चबनतडजोडवादी पे्रचर्षतावर एका व्यावहाचरक म त्सद्याने मात केली होती.” 
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१९४२ सालच्या पूवगकाळात भारतीय जीवनातील ताितिाव वाढत रे्ले. य द्ध जवळ येऊन ठेपलेले 

होते. भारतीय जनतेला िीनबद्दल सहान भतूी व जपानबद्दल काहीसा वैरभाव वाटत होता. जपानी िौजा 
दचक्षि आचशया भार्ात चिचटश वसाहतवादी िौजािंा पराभव करून भारताच्या चदशनेे म संडी मारीत होत्या. 
यािा मात् चिचटशाचंवरुद्ध जी भावना भारतीय मनात होती तीम ळे लोकानंा स प्त आनंद वाटत होता. आचि 
त्याि काळात अमेचरका य द्धात उतरली होती. य द्ध जवळ आलेले पाहून र्ाधंीजी अत्यंत अस्वस्थ झाले होते. 
काँगे्रसने सचवनय कायदेभरं्ािी िळवळ प न्हा स रू करण्यािा प्रश्नि नव्हता. र्ाधंीजी भारतीय जनतेला 
पूिगपिे जाित होते. जनतेच्या मनािा ठाव त्यांनी घेतला होता. काँगे्रसमधून बाहेर पडूनही भारतीय 
जनमनावर त्यािंी नैचतक अचधसत्ता राज्य करीत होती. िालू घडामोडींिा अथग ते नेमका जाित होते. व 
नेमक्या शब्दातं सारभतू सारं्त व चलचहत होते. त्या काळातील प्रचसद्ध आंग्ल चविारवंत जॉनग बनाडग शॉने 
र्ाधंीजींबद्दल म्हटले होते,¹⁹ “जरी त्याचं्या हातून डावपेिाबंाबत अर्चित ि का झाल्या तरी त्यािंी मूलभतू 
व्यहूरिना बरोबर राचहली.” चिचटश य द्ध मंचत्मंडळातिे (British War Cabinet) सर स्टॅिोडग चक्रप्स प्रस्ताव 
घेऊन भारतात आले. ते प्रस्ताव वािून पचंडत नेहरू चवलक्षि चखन्न व उदासीन झाले. या प्रस्तावामंध्ये 
य द्धसमाप्ती नंतरच्या भचवष्ट्यकाळािा चविार करण्यात आला होता. आचि त्या आधारावर वतगमानकाळातील 
अडििीत सहकायािी मार्िी भारतीयाकंडून केलेली होती. ह्या प्रस्तावातील मनस्वी खटकिाऱ्या बाबी 
प ढीलप्रमािे होत्या :— 
 

(१) स्वयंचनिगयािे तत्त्व ठामपिे मान्य करूनही प्रातंानंा भारतीय संघराज्यात सामील न होण्यािा 
आचि चवभक्त स्वतंत् राज्ये स्थापण्यािा अचधकार चदलेला होता. 

 
(२) संचवधान तयार करिाऱ्या मंडळावर प्रचतचनचधत्वासाठी प्रातंामंध्ये होिाऱ्या चनवडि का चवद्यमान 

चवभक्त धार्लमक मतदारसंघाच्या पद्धतीने होतील. 
 
(३) संचवधान (घटना) सचमती भकवा घटना तयार करिारे मंडळ लोक चनय क्त व चबन–

लोकचनय क्त घटकािें (चवचित्पिे) चमळून झालेले असेल. लोकचनय क्त घटक चवभक्त धार्लमक 
मतदारसंघातून व चवचशष्ट प्रस्थाचपत चहतसंबचंधयािें चमळून आलेले असतील आचि चबन–लोकचनय क्तािंी 
संस्थाचंनकाकंडून नेमिूक झालेली असेल. 

 
पचंडतजी चलचहतात,²⁰ “भारतािे भार्शः त कडे करण्यािा कोिताही प्रस्ताव चविारानंा द ःख देिारा 

होता.... म क्स्लम लीर्कडून आव्हान आले होते पि िारि थोड्या लोकानंी ते र्ंभीरपिे घेतले होते आचि 
चनचश्चतपिेि असे बह संख्य म सलमान होते जे; त्याच्याशी सहमत नव्हते. त्या आव्हानािा पाया स द्धा खरोखर 
प्रादेचशक नव्हता तरीही त्याने एक मोघम अशी भपू्रदेशािी िाळिी स िचवलेली होती. त्यािा पाया, धार्लमक 
मतभेदावंर आधारलेल्या राष्ट्रािंी मध्यमय र्ीन संकल्पना होती. आचि म्हिून त्याप्रमािे भारतातील प्रत्येक 
खेड्यात दोन भकवा अचधक राष्ट्रे तयार होत होती. भारतािी िाळिी स द्धा या चवस्तीिग आचि परस्परव्यापी 
धार्लमक चवभाजनावंर मात करू शकत नव्हती.” भावनेिा प्रश्न सोडून चदला तरी िाळिीच्या चवरुद्ध अन्य 
भक्कम कारिे होती. भारत हा अखंडपिे एक चवशाल, शक्क्तमान व स्वयंपूिग घटक होता. सर्ळीकडे िोटी 
राज्ये चवलीन पावत होती. राष्ट्रीय राज्यािी कल्पना स द्धा बह चवध राष्ट्रीय राज्यामध्ये रूपातंचरत होत होती. 
दूरच्या भचवष्ट्यकाळात जर्ािा महासंघ होण्यािे क्रातंदर्लशत्व चदसत होते. या टप्प्यावर भारतािी िाळिी 
करण्यािा चविारस द्धा आध चनक ऐचतहाचसक आचि आर्लथक चवकास प्रवाहाच्या चवरुद्ध जािारा होता. नेहरू 
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चलचहतात,²¹ “आचि तरीही, जािक र्रजेच्या दडपिाखाली भकवा काही मािसाला भार् पाडिाऱ्या 
अनथान सार, चकतीतरी अचनष्ट र्ोष्टींना संमती द्यावी लार्ते. जे तकग सरं्तपिे व प्रसामान्यतः म ळीि चवभार्ले 
जाऊ नये. त्यािी िाळिी करण्यािी सक्ती पचरक्स्थतीम ळे होईलही! चिचटश शासनातिे प ढे माडंण्यात 
आलेले प्रस्ताव कोित्या एका चनचश्चत आचि चवचशष्ट अशा भारताच्या िाळिीिा चविार करीत नव्हते. त्यानंी 
प्रातंाच्या व राज्याचं्या अचनचश्चत संस्थेच्या िाळण्यासंाठी दूरर्ामी दृश्यता ख ली केली होती. त्यांनी सवग 
प्रचतर्ामी, सरंजामी आचि सामाचजक दृष्ट्ट्या मार्ासलेल्या र्टानंा िाळिीिी मार्िी करण्यासाठी 
भडकावलेले होते.” सर स्टॅिोडग चक्रप्स यानंी माडंलेल्या प्रस्तावानंा केवळ काँगे्रसनेि नव्हे; तर चिचटशाशंी; 
नेहमी सहकायग करिाऱ्या नेमस्त प ढाऱ्यानंीही असंमती दशगचवली. तरीही भारतीय ऐक्याबाबत तीव्र भावना 
जवळ बाळर्िारी काँगे्रस अल्पसंख्याकं व इतर र्टानंा आपल्याकडे वळवनू घ्यावयाला उत्स क होती. चतने 
असेही जाहीर केले होते की एखादा प्रादेचशक घटक तेथील लोकाचं्या इच्िेचवरुद्ध भारतीय संघराज्यात 
ठेवला जािार नाही. अर्दी अटळि झाले तर काँगे्रस िाळिीिे तत्त्व स्वीकारायलादेखील तयार होती. 
काँगे्रस कायगकाचरिीने चक्रप्स प्रस्तावाचं्या संदभात केलेल्या ठरावात तशा अथािा चनदेशही केला होता. 
प्रस्तावािंा चविार करताना अभहसेच्या तत्त्वािा उल्लेखही केलेला नव्हता उलट भारतीय सरंक्षि मंत्ी चतथे 
असावा असाही चविार झाला होता. मात् राष्ट्रीय शासन तयार होण्यावर काँगे्रसिा भर होता. चक्रप्सच्या 
प्रस्तावापं्रमािे संरक्षि हा चदवस सोडून इतर सवग चवर्षय भारतीयाचं्या पचरिामकारक चनयंत्िाखाली 
हस्तातंचरत होिार होते आचि सशस्त्र सैन्यावंर व लष्ट्करी कारवायावंर चिचटश सेनापतीिी ह क मत अबाचधत 
रहािारा होती. भारतीय संरक्षि सभासदाला नेमून चदलेले काम पूिगपिे हास्यास्पद होते. सर स्टॅिोडग चक्रप्स 
बरोबर संरक्षि सभासदाच्या कायाबद्दल ििा करण्यासाठी नव्याने बठैक झाली तेव्हा तर पूवीिे त्याबाबतिे 
आपले बोलिे चक्रप्सने मारे् घेतले व क िीही भारतीय कोित्या शक्तीसह संरक्षि मंत्ी नेमला जािार नाही 
असे स्पष्ट दशगचवले. चवद्यमान ‘महाराज्यपालािी कायगकारी परीर्षद’ (Viceroy’s Executive Council) िालू 
रहािार होती आचि त्या पचरर्षदेवर राजकीय पक्षाचं्या प्रचतचनधींना घेण्यािा चविार िालू होता. पचंडतजी 
म्हितात की, आपल्याला आपि राष्ट्रीय सेना आहोत अशी देशाचभमानािी भावना भारतीय सैन्यामध्ये 
य द्धकाळात चनमाि करावयािी होती. भारतीय जनतेला चक्रप्स योजनेिा पूिग अंदाज आल्यावर आपल्या 
वाटाघाटीत काही र्ोष्टींना काँगे्रसने ज जबी मान्यता चदली याबद्दलही जनतेने आपला चवरोध प्रकट केला. 
काँगे्रस अध्यक्ष मौलाना अबलू कलाम आझाद यानी चक्रप्स याना चलचहलेल्या पत्ात म्हटले होते.22 “आम्ही 
त मच्या चनदशगनास आिून देतो की आम्ही प ढे माडंलेल्या सूिना केवळ आमच्या नसून भारतीय जनतेिी ती 
एकम खी मार्िी आहे, ते त म्ही चविारात घ्यावे... भारतामध्ये हे मतैक्य असताही चिचटश शासनाने स्वतंत् 
राष्ट्रीय शासन कायाला लार्ून भारतीय उचद्दष्टे व लाखो चपडीत व मरिपथंाला लार्लेल्या जनतेिे मोठे कायग 
पूिग करीत असताना त्याला प्रचतबधं करावा ही शोकाचंतका ठरले.” चिचटश प्रस्ताव नाकारण्यात आले. केवळ 
काँगे्रसपासूनि नव्हेत तर भारतातील सवग पक्ष व र्टांकडून स द्धा म क्स्लम लीर् आपल्या सवयीप्रमािे 
इतरेजनािंी मते प्रकट होईपयंत र्प्प राचहली व चतनेही ते प्रस्ताव अमान्य केले. चिचटश संसदेत आचि 
इंग्लंडमध्ये अन्यत् केवळ र्ाधंीजींच्या आडम ठेपिाम ळे हे प्रस्ताव असंमत झाल्यािी आवई उठचवण्यात 
आली. इतराबंरोबरि र्ाधंीजींनी आपली असंमती प्रकट केली होती. य द्ध हाि चवर्षय सवांच्या मनात घोळत 
होता. भारतावर आक्रमि जवळ येऊन ठेपले होते. खरा प्रश्न होता राष्ट्रीय शासनाकडे शक्ती हस्तातंचरत 
करिे. भारतीय राष्ट्रीयता चवरुद्ध चिचटश साम्राज्यवाद असा तो ज नाि चवर्षय होता. आचि य द्ध असो, वा 
नसो, त्या चवर्षयाला इंग्लंडमधील व भारतातील चिचटश शासकवर्ग अढळ चिकटून होता व त्याचं्या पाठीमारे् 
चवन्स्टन िर्लिल यािें व्यक्क्तमत्त्व खडे होते. 
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दरम्यान भारताच्या पूवग सरहद्दीवरून भ केलेल्या भारतीय चनवाचसतािें ताडें आत घ सत होते. जपानी 
आक्रमि होिार म्हिून पूवग बरं्ालमध्ये हाहाःकार माजला होता. त्यािवेळी नदीवर वाहतूक करिाऱ्या नौका 
य द्धाच्या नावाखाली क िा एका अचधकाऱ्याच्या ि कीच्या आदेशान सार नष्ट करण्यात आल्या. पािपट्टीति 
जर्त असिारी िार मोठी बरं्ाली जमात उपजीचवकेिी साधने र्मावनू बसली. बरं्ालच्या भीर्षि द ष्ट्काळािे 
ते एक कारि होते. १९४२ च्या एचप्रलमध्ये अचखल भारतीय काँगे्रस सचमतीिी बठैक झाली. परदेशी दलालािें 
र् लाम म्हिून भारतीय जनता कायग करिार नाही असे जाहीर करण्यात आले. तथाचप जनतेने आक्रमकाला 
मदत करू नये व िालू य द्ध प्रयत्नात अडथळे आिू नयेत अशी समज देण्यात आली. शत्ू घरात घ सलाि 
तर त्यािा शातंतामय प्रचतकार करावा. पूिगत्वाला पोिलेली असहकारािी कृती त्याच्याबाबत अंचर्कारावी 
असे आवाहन जनतेला करण्यात आले. शातंतामय असहकाराने शत्सूैन्याला थोपचवता येिार नाही हे 
नेत्याना ठाऊक होते, जनताही या धोरिावर टीका करीत होती परंत  त्यातून काँगे्रस नेतृत्वाला एकि आशा 
वाटत होती की प्रचतकारासाठी एक राष्ट्रीय िेतना देशभर सक्रीय होत जाईल. अन्नधान्यािा प्रश्नही र्ंभीर 
होत होता. सरकारी अचधकाऱ्यानंा न ज मानता शहरातूंन व खेड्यातूंन अन्नसचमत्या आचि स्वसंरक्षक पथके 
संघचटत करण्यात येत होती. हृदय द भरं्ून टाकिारी ती पचरक्स्थती होती. पचंडतजी चलचहतात,²³ “परंत  जरी 
य द्ध भारताच्या दाराशी आले होते तरी आमिी िेतना उल्हचसत करिारे त्याने काही आिले नव्हते. त्याम ळे 
स्वातंत्र्य आचि त्या पचलकडे असिारे भचवष्ट्यकाळािे दशगन हेि िक्त समोर ठेवून यातना आचि मृत्य ूयािंा 
चवसर पडिारा व स्वतःिी स द्धा उपेक्षा करीत प्रयत्नािंी चशकस्त करिारा आमिा आतंचरक जोम त्याने 
िेतचवला नव्हता. आमच्यासाठी होती िक्त यातना, द ःख आचि होऊ घातलेल्या अनथािी जािीव... एका 
अपचरहायग आचि अटळ शोकाचंतकेिी भिताजनक जािीव आमच्या मनात वाढत रे्ली, अशी शोकाचंतका जी 
व्यक्क्तर्त तशीि राष्ट्रीयवादी होती.” नेहरू चलचहतात.²⁴ “आमच्या मनात र् रूदेव रवीन्द्रनाथ टार्ोर यानंी 
वर्षापूवीि आपल्या मृत्यशूय्येवरून चदलेल्या संदेशािा चविार, तो त्यांना शवेटिा अंत्यलेख, घोळू लार्ला. 
ते सारं्तात, “दैवािी िके्र कोित्या तरी एका चदवशी इंक्ग्लश लोकानंा आपले भारतीय साम्राज्य सोडून 
जाण्यािी सक्ती करतील. परंत  कोित्या स्वरूपातला भारत ते मारे् ठेवतील, कोित्या हालअपेष्टा? जेव्हा 
त्याचं्या शकेडो वर्षांच्या प्रशासनािी नदी सरतेशवेटी आटून जाईल, तेव्हा चकती प्रकारिा चिखल आचि घाि 
ते मारे् ठेवतील? मला एके काळी चवश्वास वाटत होता की संस्कृतीिे झरे य रोपच्या हृदयातून बाहेर 
उिबंळतील. परंत  आज, जेव्हा हे जर् सोडून मी जात आहे, त्या श्रदे्धिे केव्हाि चदवाळे चनघाले आहे... आचि 
तरीस द्धा मािसावरील श्रद्धा र्मावनू बसिारे द ःखदायी पाप; मी करिार नाही... एक चदवस असा येईल, 
जेव्हा अपराचजत मािूस आपल्या चवजयपथावरील आपली पावले, सवग अडथळे असतानाही, आपला 
हरवलेला मानवी वारसा प नः भजकण्यासाठी मारे् वळचवल.” आचि मर् पचंडत नेहरू आपल्या थकलेल्या 
देहािे व उध्वस्त मनाने आपल्या भोवतालच्या वातावरिातून पळवाट काढीत चहमालय पवगताचं्या आतल्या 
क शीतील क लू खोऱ्यात प्रवास करतात. क लू खोऱ्यात पधंरवडा घालवनू परत आल्यावर पचंडतजींच्या लक्षात 
येते की, देशातंर्गत पचरक्स्थती झपाट्याने बदलत आहे. या पेिप्रसंर्ाच्या काळात जनमनात चविारािें चवचवध 
प्रवाह वाहत होते. क िीही जपानी लोकाचं्या बाजूिे नव्हते. िीनबद्दल अन कूलता जनमनात बळकटपिे 
वाढली होती. तरीस द्धा एक लहानसा लोकसमूह जपानी आक्रमकांना अन कूल होता व भारतीय स्वातंत्र्य 
प्राप्त करून घ्यावयाला त्यांिे आक्रमि सहाय्यभतू होईल अशी त्याला भाबडी आशा वाटत होती. चशवाय 
जपानी आकाशवािीवरून जी आकाशभाचर्षते स भार्षिदं्र बोस करीत होते; तीही तो ऐकत होता. पचरक्स्थती 
उदासीन करिारी होती. या पचरक्स्थतीला तोंड कसे द्यावयािे? भारतामध्ये वतगमानकाळाबद्दल जनमनात 
खोल रूजलेला चतरस्कार होता आचि भचवष्ट्यकाळ तर अंधारमय भासत होता. भारतीय मनात असा हा संघर्षग 
िालू असताना व हताशपिािी भावना मूळ धरीत असताना र्ाधंीजींनी अनेक लेख चलचहले आचि लोकाचं्या 
चविाराना एक नवी चदशा चदली. या पचरक्स्थतीवर मात करिारे दोनि मार्ग होते (१) भारतीय स्वातंत्र्याला 
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मान्यता देिे आचि (२) चमत् राष्ट्राचं्या सहकायाने भारताने परकीय आक्रमिाला व स्वारीला तोंड देिे. लोक 
चनद्रा आलस्यामध्ये चखतपत पडले होते. त्यािंा उत्साह मावळला होता. त्यातून त्यानंा जारे् करिे आचि 
चवद्यमान जीवनपद्धतीला आव्हान देण्यासाठी कोिती तरी कृती करिे भार् होते. 

 
र्ाधंीजींच्या लेखनात व भार्षिात एक वतगमानकाळािी नवी चनकड आचि मनस्वीपिा व्यक्त होत 

होता. त्यात कृतीिी सूिना होती. त्या दं्वदामध्ये आंतरराष्ट्रीयत्वावर राष्ट्रीयतेिा चवजय झाला होता. राष्ट्रीय 
स्वातंत्र्य हा खऱ्या आंतरराष्ट्रीयत्वािा पाया मानण्यात आला होता आचि िॅचसझम व नाझीझम चवरूद्ध 
सहकायाने लढा देण्यािाही तो खराख रा मूलाधार ठरिारा होता. र्ाधंीजींच्या नव्या लेखनाने संपूिग भारतात 
खळबळ उडाली होती. क्षोभ चनमाि होत होता. या नव्या घडामोडीम ळे आपि काही लोक िार अस्वस्थ 
झालो होतो, असे प.ं नेहरू चलचहतात. र्ाधंीजींिा सवगसाधारि कल आंतरराष्ट्रीय घडामोडींकडे द लगक्ष 
करिारा व संक चित राष्ट्रवादावर आधारल्यािा भास होत होता. य द्धकाळात प्रचतकात्मक चनर्षेध िालू 
ठेवावा; परंत  य द्धकाळात चिचटशानंा अडििीत आिू नये असे हेत प रस्सर धोरि काँगे्रसने आखले होते. 
र्ाधंीजींशी याबाबत काँगे्रस नेत्यानंी चविारचवचनमय केला. परंत  र्ाधंीजींिे मत ते बदलू शकले नाहीत. तरीही 
हळूहळू र्ाधंीजींिी आपली मूळ भचूमका कायम राहून आंतरराष्ट्रीय प्रश्नािंा चविार त्याचं्या लेखनातून 
डोकाव ूलार्ला. र्ाधंीजींना आपल्या चप्रय मातृभमूीपेक्षाही भारत आिखी अचधक काही वाटत होता. जर्ातील 
सवग वसाहती व चपळलेल्या लोकािें प्रतीक भारत देश होता. जार्चतक धोरि ज्यावर ठरचवलेि पाचहजे अशी 
ती कसोटी होती. जर भारत अस्वतंत् राचहला; तर इतर वसाहती देश आचि परतंत् वंश त्यांच्या चवद्यमान 
र् लामी क्स्थतीति राहतील आचि य द्धात लढिे चनरथगक ठरले असते. य द्धािा नैचतक पाया बदलिे 
अत्यावश्यक होते. या नैचतक सामर्थयावर शत्ू राष्ट्रािी लष्ट्करी शक्ती चनष्ट्प्रभ ठरण्यािा व ती कोसळण्यािा 
िमत्कार चनचश्चतपिे घडून आला असता. र्ाधंीजींच्या या य क्तीवादाशंी आम्ही सवग पचरचित होतो, पचंडतजी 
सारं्तात, ‘आमिा त्याचं्यावर चवश्वास होता व हेि य क्तीवाद वारंवार आमच्या भार्षिातून आम्ही करीत होतो. 
परंत  शोकाचंतका अशी होती की, हा िमत्कार घडून येण्याच्या मार्ात चिचटश शासनािे धोरि हाि मोठा 
अडथळा होता. मर् प ढे काय? देशात अव्यवस्था िैलावत जात असताना व देशािा िक्कािूर होत असताना 
तटस्थपिे तो पाहत रहािे आम्हाला शक्य नव्हते. र्ाधंीजींिे वय होत िालले होते. ते सत्तरीत आले होते. 
अखंडपिे आपले जीवन त्यानी िळवळीत घालचवले होते. तरीही िैतन्याने व जोमाने त्यांिी देहयष्टी व मन 
सळसळत होते. अशा पचरक्स्थतीत र्ाधंीजीनी आपि होऊनि प ढाकार घेतला व एक काँगे्रस ठराव प रस्कृत 
केला. त्याप्रमािे स्वतंत् भारतािे तात्प रते शासन आिले. ते प्राथचमक कतगव्य पार पाडताना आपली सवग 
प्रिडं साधनसामग्री स्वातंत्र्यलढ्यासाठी आचि आक्रमिाचवरूद्ध खिग करिार होते आचि भारताच्या 
संरक्षिासाठी संय क्त राष्ट्राशंी (United Nations) सहकायग करिार होते. त्यासाठी सवगप्रकारिे सैन्यबळ व 
इतर शक्ती उपयोर्ात आििार होते. अशा रीतीने स्वतःला बाचंधल करिे र्ाधंीजीना सोपे काम नव्हते. 
पचंडतजी सारं्तात की, त्याम ळे आपि व र्ाधंीजी याचं्यामध्ये आड येिारे सैद्धाचंतक आचि इतर मतभेद दूर 
झाले होते. तरीही एक प्रम ख अडिि उरत होती. ती म्हिजे आम्ही कोितीही कृती केली असती तरी य द्ध 
प्रयत्नात चतिा अडथळा चनमाि झाला असता. आश्चयगकारक र्ोष्ट अशी होती की, चिचटश शासनाशी अजूनही 
समझौता करता येईल असा चवश्वास र्ाधंीजीना वाटत होता. म्हिून प्रत्यक्ष कृतीबद्दल ते बोलत होते, तरी 
त्याचं्या मनात काय करावयािे होते ते त्यानी स्पष्ट केले नव्हते. यावेळी भारतीय जनतेिी भाववृत्ती बदलली 
होती. एका द म गख चक्रयाशून्यतेकडून ती एका मनःक्षोभाच्या व अपेके्षच्या अवस्थेकडे जात होती. काँगे्रसच्या 
चनिगयािी भकवा ठरावािी ती वाट पहािार नव्हती. आता त्याना स्वतःिा संवेर् प्राप्त झाला होता. र्ाधंीजींिे 
म्हििे ि कीिे असो वा योग्य असो, जनतेच्या भाववृत्तीला त्यानंी आकार चदला होता. त्यात द ःसाहसीपिा 
होता. कृतीिे काय पचरिाम होतील यािा चविार करिारी मनःशातंी, ब चद्धवाद व तकग शास्त्र यांना त्यात र्ौि 
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स्थान होते. त्यात एक भावचनक चनकड होती. कृतीच्या चबननकाशी सम द्रामध्ये उडी मारिे आचि काहीतरी 
करिे, हे घातक दैवािे, दीन चवर्षय होण्यापेक्षा काहीसे अचधक इष्ट होते. य द्ध प्रदीघग काळ िालिार होते. 
लोकाचं्या रार्ािा पारा िढत रे्ला तसा शासनािाही पारा िढत रे्ला. भारताला एकदािे कायमिे चिरडून 
टाकण्यािी संधी त्याला घ्यायिी होती. अचखल भारतीय काँगे्रस सचमतीसमोर र्ाधंीजींनी आपले शवेटिे 
भार्षि केले; तेव्हा त्यात समझोत्यासाठी महाराज्यपालाना भेटण्यािी कळकळीिी इच्िा त्यानंी व्यक्त केली. 
त्याम ळे र्ाधंीजी भकवा काँगे्रस कायगकारी सचमतीने स द्धा जाहीरपिे भकवा खाजर्ीत लोकानंा कोित्याही 
प्रकारिे कृतीिे चदशाचदग्दशगन केले नाही. मात् लोकानंी सवग प्रकारच्या घडामोडींसाठी तयारीत रहावे व 
काहीही झाले तरी शातंतामय व अभहसक कृतीच्या धोरिालाि चिकटून रहावे, असे त्यानंा सारं्ण्यात आले. 

 
चदनाकं ७ आचि ८ ऑर्स्ट १९४२ ला अचखल भारतीय काँगे्रस सचमतीिी बठैक म ंबईमध्ये भरली. 

जाहीरपिे एका ठरावावर चविारचवचनमय करण्यात आला. “िोडो भारत” (Quit India) या अचभधानाने तो 
ठराव ओळखला जाऊ लार्ला. तो ठराव दीघग व समावेशक होता. भारतासाठी आचि संय क्त राष्ट्रािें जे 
कायग ते यशस्वी होण्यासाठी भारतीय स्वातंत्र्याला तात्काळ मान्यता देिे; आचि भारतातील आपले चिचटश 
शासन संप ष्टात आििे यासाठी संय क्क्तक य क्तीवाद त्यात करण्यात आला होता. स्वतंत् भारतािे संचवधान 
संघीय स्वरूपािे असेल व त्यात संहत होिाऱ्या घटकानंा स्वायत्ततेिे सवात मोठे माप देण्यात येईल आचि 
त्या घटकानंा अवचशष्ट शक्ती चवचहत करण्यात येईल. स्वातंत्र्य हे लोकाचं्या एकात्म इच्िाशक्तीवर व बळावर 
आक्रमिाला पचरिामकारक तोंड देण्यािे सामर्थयग भारताला देईल. हे भारतािे स्वातंत्र्य आचशया खंडातील 
इतर सवग राष्ट्राचं्या स्वातंत्र्याच्या नादंीिे प्रतीक ठरलेि पाचहजे असा तो ठराव होता. त्यात स्वतंत् राष्ट्रािंा 
चवश्व महासंघ स द्धा प्रस्ताचवत करण्यात आला होता आचि संय क्त राष्ट्रसघंटनेनेि त्यािी स रूवात करण्यात 
यावी असे स िचवलेले होते. काँगे्रस सचमतीने चवश्वस्वातंत्र्याच्या चहतसंबधंात चिटन आचि संय क्त 
राष्ट्रसंघटनेला प नः आवाहन केले आचि मर् त्या ठरावात नमूद करण्यात आले की,²⁵ “म्हिून ही सचमती, 
स्वातंत्र्य आचि स्वतंत्ता या भारताच्या अनन्य संक्राम्य अचधकाराच्या सत्त्यत्वासाठी, र्ाधंीजींच्या अपचरहायग 
नेतृत्वाखाली अभहसेच्या मार्ावरिा जनता लढा स रू करावयाला मंज री देण्यािा संकल्प करीत आहे.” ८ 
ऑर्स्ट १९४२ चदनी अखेरीला हा ठराव संमत झाला. त्यानंतर अवघ्या काही तासाति भल्या पहाटेला म ंबईत 
व देशात सवगत् िार मोठ्या धरपकडी झाल्या आचि आम्ही अहमदनर्र चकल्ल्यात येऊन ठेपलो, पचंडतजी 
चलचहतात. 

 
अहमदनर्र चकल्ल्यात आल्यावर १३ ऑर्स्ट १९४४ रोजी पचंडत नेहरंूना दोन वर्षे होिार; त्या 

अर्ोदर िार मचहने त्यानंी लेखिी हाती घेतली. पचंडतजी चलचहतात,²⁶ “रे्ल्या िार मचहन्यातं लेखन करीत 
असताना भारतािे प्रािीन अचभलेख आचि अन भव यात मी माझे मन र् ंतवनू ठेवले आचि त्यातून माझ्या 
डोक्यात जी चविारािंी र्दी उसळली त्यातले काही मी चनवडले आचि त्यातून एक प स्तक तयार झाले” 
(भारतािा शोध) या प स्तकाबद्दल ते म्हितात, “मी काय चलचहले, हे मारे् वळून पाहताना ते अप रे, त टक, 
एकसंघपिािा अभाव असलेले. अनेक र्ोष्टींिे चमश्रि असलेले. ज्यात वैयक्क्तक घटक प्रधान आहे व 
ज्याम ळे जो अचभलेख आचि चवशे्लर्षि वस्त चनष्ठ व्हावे म्हिून इक्च्िक होते त्याला व्यक्क्तर्त रंर् आला आहे, 
असे झाले आहे.” भतूकाळाबद्दल चलचहताना आपि आपल्याला भतूकाळाच्या भारातून म क्त करण्यािा प्रयत्न 
केला आहे असे पचंडतजी चलचहतात. १९४२ च्या ऑर्स्ट मचहन्यात जे घडले ते अकस्मात घडले नव्हते. पूवी 
जे काही घडून रे्ले होते, त्यावर िढलेला तो कळस होता. य द्ध वाढत रे्ले तसे अचधकि स्पष्ट झाले की, 
पाश्चात्य लोकशाही राष्ट्रे पचरवतगनासाठी लढत नव्हती तर ती आपली ज नी व्यवस्था अखंड िालू रहावी 
यासाठी लढत होती. य द्धापूवी त्यानंीि िॅचसझमिा अन नय केला होता. िॅचसझम आचि नाझीझम हे काही 
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अकस्मात उपटले नव्हते भकवा इचतहासाने घडचवलेले ते अपघात नव्हते. त्यािंी भतूकालीन वाढ 
साम्राज्यवादी घटनातूंन व तत्त्वज्ञानातून झाली होती. लोकशाही उघडपिे व चविारपूवगक पायाखाली 
चिरडीत िॅचसझम व नाझीझम उदयाला आले. परंत  या य द्धाला एक नैचतक पैलू होता. तो लष्ट्करी उचद्दष्टाचं्या 
पचलकडे जात होता. िॅचसस्ट पथंावर व त्याच्या दृष्टीकोनावर तो आक्रमकपिे हल्ला करीत होता. कारि 
त्यावेळी म्हटले रे्ले त्याप्रमािे द चनयेतील लोकाचं्या आत्म्यासाठी ती लढाई होती. पाश्चात्य देशातंही असे 
अनेक लोक होते ज्यांिा या नैचतक पैलूवर चवश्वास होता आचि एक नवे जर् चनमाि व्हावे असे त्यानंा वाटत 
होते. परंत  संय क्त राष्ट्रसघंाच्या प ढाऱ्यािंी दृष्टी भचवष्ट्यकाळाकडे न वळता भतूकाळाकडे वळली होती. 
चवन्स्टन िर्लिल याचं्या दृष्टीने ते य द्ध प नःस्थापनेसाठी व काही चकरकोळ बदल करीत इंग्लंड आचि त्यािे 
साम्राज्य प ढे िालचवण्यासाठी स रू होते. अध्यक्ष रुझवेल्ट आपल्या भार्षिातून अचधक आशादायी अचभविन 
जर्ाला देत होते. परंत  मूलभतूपिे त्यािें धोरि िारसे चनराळे नव्हते. राष्ट्रीय काँगे्रसने चिचटश राजवटीला 
आव्हान चदल्याम ळे ती व र्ाधंीजी चतिे एक नंबरिे शत्ू बनले होते. 

 
९ ऑर्स्ट १९४२ ला पहाटे नेत्यांिी देशभर धरपकड झाल्यावर भारतामध्ये काय घडले होते? तो 

अचखल भारतीय जनतेिा स्वयंस्िूतग प्रक्षोभ होता. वायव्य सरहद्द प्रातंातही पठाि नेते बादशहा खान (अब्द ल 
र्िार खान) याचं्या नेतृत्वाखाली हजारो पठाि लोकांनी चनदशगने केली होती. त्यात लाठीमाराने स्वतः 
बादशहा खानही जखमी झाले होते. सवग भारतभर, चवशरे्षतः चवद्यापीठात चशकिाऱ्या तरुि चपढीने प ढाकार 
घेतला आचि मर् त्या भहसक असो वा शातंतामय, अशा साधनानंी आपली भचूमका पार पाडली. अभहसेिा 
धडा लोक चवसरले. १८५७ च्या बडंानंतर भारताच्या इचतहासात लोकाकंडून हा, असा प्रथमि उठाव होत 
होता. तरीही, लोकािंी मने पेटली असता त्यात वंशवादािी भावना नव्हती. देशाच्या अनेक भार्ात चिचटश 
सत्ता संप ष्टात आली होती. ही िळवळ काहीही करून चिरडून टाकण्यािा चिचटश राज्यकत्यांनी दृढचनश्चय 
केला होता. अनेक वचरष्ठ वर्ांतील धनाढ्य वर्ग या उठावाम ळे अस्वस्थ झाले होते. स्वतःला ते राष्ट्रवादी 
म्हिवीत व अधूनमधून राज्यकत्यांवर टीकाही करीत. तरीही ते मनातून डरपोक होते, पचंडतजी चलचहतात, 
“ही िळवळ दडपून टाकण्यात चिचटश सत्तेला यश चमळत रे्ले तेव्हा त्यानंी सत्तेशी संचधसाधू हातचमळविी 
केली. इंक्ग्लश राज्यकत्यांबद्दलिा लोकाचं्या मनातील क्षोभ एवढ्या थराला रे्ला होता की; पचंडतजी 
चलचहतात, “भतूकाळात मी नेहमीि इंग्लंडला भेट देण्यासाठी उत्स क असे. कारि माझे चतथे प ष्ट्कळ चमत् 
आहेत आचि ज न्या स्मृती मला ओढ लावीत. पि आता मला आढळून आले की अशी इच्िा मला वाटत नव्हती 
आचि तो चविारही रूित नसे. शक्य चततके इंग्लंडपासून दूर रहावे असे मला वाटत होते आचि इंक्ग्लश 
मािसाबरोबर भारताच्या प्रश्नािंी ििा करण्यािीही मला इच्िा नव्हती.” परंत  या काळात भारत हा एक 
मनाने आचि देहानेही रुग्ि देश होता. या य द्धकाळात काही लोकािंी आर्लथक दृष्ट्ट्या भरभराट झाली तरी 
बह संख्य समाज हवालचदल झाला होता आचि त्याति बरं्ालिा द ष्ट्काळ घडला. चततका नव्हे, पि तसाि 
तो पूवग आचि दचक्षि भारतामध्ये घडला. चिचटशाचं्या १७० वर्षांच्या राजवटीत १७६६ पासून १७७० पयंत बरं्ाल 
आचि चबहारवर महान द ष्ट्काळािी आपत्ती व त्याबरोबरि रोर्राईच्या कॉलरा, मलेचरयाच्या साथी स द्धा 
कोसळल्या. बरं्ालच्या द ष्ट्काळात १९४३–४४ या कालखंडात मरि पावलेल्यािंी संख्या पधंरा लाखापंासून 
तीस लाखापंयंत होती आचि हा द ष्ट्काळ मानवचनर्लमत होता. य द्ध पचरक्स्थती आचि चिचटश सरकारिी बेपवा 
वृत्ती, उद्योर्पती व व्यापारी लोक याचं्यामध्ये निा कमाचवण्यािी लार्लेली स्पधा हेही द ष्ट्काळाला 
कारिीभतू होते. य रोपमध्ये य द्ध स रू झाल्यावर सव्वातीन वर्षे व जपानी य द्ध होऊन ते िह्मदेशात घ सल्यनंतर 
एक वर्षानंतर चिचटश शासनाने एक अन्न चवभार् स रू केला. कलकत्ता महानर्रीच्या रस्त्यारस्त्यात 
भकूचपडीतािंी पे्रते सवगत् चवख रली असतानाही वचरष्ठ वर्ाच्या मौज–मजा िालूि होत्या हेही पचंडतजी चनक्षून 
चलचहतात. त्यावेळिे भारतीय जीवनातील वास्तव चटपताना पचंडतजी चलचहतात,²⁹ “आज भारतामध्ये 
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चकतीतरी मोठ्या प्रमािात चनराशावाद िैलावला आहे. वैिल्यवादािी भावना दोन्हीही समजून घेता येतील. 
कारि घडलेल्या घटनानंी आमच्या लोकावंर चनष्ठूर आघात केले आहेत आचि भचवष्ट्यकाळ आशादायी वाटत 
नाही. परंत  तरीस द्धा पषृ्ठभार्ाखाली खळबळ आचि घ सळि आहे, नव्या जीवनािी आचि जोमािी चिन्हे 
चदसताहेत आचि अज्ञात अशा शक्ती कामाला लार्ल्या आहेत.” य द्धजन्य पचरक्स्थतीच्या आघाताने आचशया 
व आचफ्रका खंडावर कोिते दूरर्ामी पचरिाम होिार असतील यािे भितन नेहरंूच्या संवेदनशील अंतयामात 
अनेक ताचंत्क, वैज्ञाचनक, सामाचजक, राजकीय व वैचश्वक स्पदंने चनमाि करते. आचशया खंडाबद्दल 
चलचहताना य रोपशी त्यािी त लना करताना. वतगमान वास्तवािे नेमके चदग्दशगन पचंडतजी करतात. ते 
चलचहतात, “हजारो वर्षे आचि अचधक काळ जेव्हा य रोप मार्ासलेला होता व अंधार य र्ानंी चर्ळून टाकलेला 
होता; आचशया खंड मानवाच्या प्रर्त िेतनेिे प्रचतचनचधत्व करीत होते. एका तेजस्वी संस्कृतीिी य र्ामार्ून 
य रे् चतथे भरभराटीला आली आचि संस्कृतीिी आचि सत्तेिी महान कें दे्र तेथे उदयाला आली. स मारे पािशे 
वर्षांपूवी य रोपिे प नरूज्जीवन झाले आचि हळूहळू ते पूवेकडे आचि पचश्चमेकडे पसरले. नंतर शतकाभरात 
जर्ावर सत्ता, संपत्ती आचि संस्कृती यािें विगस्व र्ाजचविारे ते खंड बनले. या पचरवतगनामारे् कोिते िक्र 
होते काय आचि ही प्रचक्रया आता उलटचवली जात आहे की काय? चनचश्चतपिेि, दूर पचश्चमेला अमेचरकेत 
आचि पूवग य रोपात सत्ता आचि प्राचधकरि हलचवण्यात आले आहे... भचवष्ट्यकाळात संघर्षग घडिार आहेत का, 
की पूवग आचि पचश्चम याचं्यामध्ये एक नवा समतोल साधला जािार आहे?” 

 
१९४५ च्या मािग आचि एचप्रल मचहन्यात काँगे्रस कायगकाचरिीच्या सभासदानंा अहमदनर्र 

चकल्ल्यातील त रंुर्तळातून हलचवण्यात आले अिी त्यानंा आपापल्या प्रातंातील त रंुर्ात पाठचवण्यात आले. 
तोही त रंुर्वास चदनाकं १५ जून १९४५ रोजी संपला. प.ं नेहरू ऑर्स्ट १९४२ पासून आपल्या अटकेनंतर 
१०४१ चदवसानंी प नः भारतीय जनप्रवाहात सामील झाले. पचंडतजी चलचहतात,³⁰ “हळ हळू रे्ल्या तीन 
वर्षांतील कोिते तरी चित् आपोआपि माझ्या मनात तयार झाले. इतरापं्रमािेि मला आढळून आले की, जे 
काही घडले होते ते आम्ही कक्ल्पले होते त्याहीपेक्षा काही अचधक होते. हा तीन वर्षांिा काळ आमच्या 
लोकासंाठी िार मोठा प्रसूचतवेदनेिा काळ होता आचि प्रत्येक मािूस; जो आम्हाला भेटला त्याच्या म दे्रवर 
त्यािी खूि उमटलेली होती. भारत बदललेला होता आचि वरवर शातं चदसिाऱ्या पषृ्ठभार्ाखाली संशय 
आचि प्रश्नचिन्ह, वैिल्य आचि रार् आचि दबलेला मनोचवकार भाव होता. आमच्या स टकेने आचि घटनांनी 
जे वळि घेतले त्याम ळे दृश्यपालट झाला होता. चनतळ पषृ्ठभार्ाला स रक त्या पडल्या होत्या आचि भेर्ा 
चदसत होत्या. देशभर मनःक्षोभाच्या लाटा उसळल्या होत्या; तीन वर्षांच्या दडपिानंतर, ते कवि िोडून 
लोक बाहेर पडले होते. मी यापूवी असा जनसम दाय, असा चपसाट मनःक्षोभ, स्वतःला स्वतंत् करून घेण्यािी 
जनतेिी अशी भावोत्कट इच्िा पाचहली नव्हती. तरुि प रुर्ष आचि चस्त्रया, म ले आचि म ली, काहीतरी 
करण्याच्या ईर्षेने पेटलेली होती आचि तरीही आपल्याला काय करावयािे आहे हे त्याचं्या मनात स्पष्ट झालेले 
नव्हते.” य द्ध संपले होते आचि अि बॉम्ब हा नव्या य र्ािे प्रचतक बनला होता. आझाद भहद सेनेिी कहािी 
लोकाचं्या कानावर आली होती. येथून तेथून देश पेटला होता. नव्या चनवडि का भारतात येऊ घातल्या 
होत्या. “परंत  नंतर काय?” पचंडतजी प्रश्न करतात. समारोप करताना ते चलचहतात, “येिारे वर्षग वादळी 
आचि त्ासािे; संघर्षािे आचि र्ोंधळािे ठरण्यािा संभव आहे. भारतामध्ये स्वराज्यािा पाया घातल्याखेरीज 
भारतात भकवा क ठेही शातंता नादंिार नाही.” 

 
☐ ☐ ☐ 
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पं. नेहरू यांनी घेतलेला भारताचा शोि 
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पं. जवाहरलाल नेहरू आणि समाजवाद 
 

☐ शांताराम गरूि 
 
‘जवाहरलाल नेहरू म्हिजे समाजवाद’ असे एक समीकरि आपल्या देशात बऱ्याि प्रमािात प्रसारात आहे. 
ते बरोबर आहे असं भाबडेपिानं मानिाऱ्यांिी संख्याही मोठी आहे आचि काही थोडी मंडळी मतलबीपिानं 
ते खरं असल्याि ंभासवीत असतात. वस्त तः हे समीकरि पूिांशाने बरोबर नाही आचि ते तसे आहे असे 
मानण्यामध्ये पचंडत नेहरू आचि समाजवाद या दोहोंिाही चवपयास होतो; हे पचंडत जवाहरलाल नेहरंूच्या 
जीवन िचरत्ाच्या या संदभातील भार्ािा आढावा घेतला आचि समाजवाद या चवर्षयािा अभ्यास केला तर 
लक्षात येते. तरीदेखील जवाहरलाल म्हिजे समाजवाद हे समीकरि लोकमानसात प्रिचलत आहे. यािे 
कारि नेहरूनी भारतात चवशरे्षतः भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात समाजवादािा अत्यंत प्रभावी आचि चततकाि 
प्राजंळ असा प रस्कार व प्रिार केला आहे. कोट्यवधी भारतीय स्त्री–प रुर्षानंा त्यानी समाजवादाच्या प्रिाराने 
भारून टाकले होते. समाजवादाचशवाय कोित्याही परतंत् समाजािे संपूिग स्वातंत्र्य शाश्वत होऊ शकत 
नाही. हे त्यानंा मनोमन पटलेले होते आचि अर्दी आतंचरक उमाळ्याने आचि चनःसंचदग्धपिे तशी माडंिी 
त्यानंी आपल्या शकेडो भार्षिातूंन आचि लक्षावधी पानाचं्या चलखािातून केलेली आहे. हा न सता 
भावनात्मकतेिा व स्वप्नाळू आशावादािा भार् आहे; असे ती भार्षिे व ते चलखाि वािले व अभ्यासले तर 
चनदान ताचत्त्वक आकलनाच्या, वैिाचरक धारिेच्या के्षत्ात तरी जािवत नाही, असे म्हिता येत नाही. मात् 
प्रत्यक्षात त्याचं्या कायगके्षत्ात भारतात आवश्यक ती भकवा त्यानंा अचभपे्रत होती ती अन कूलता असता 
समाजवादािी प्रस्थापना केल्याच्या भकवा त्यािा पाया घातल्याच्या कतगबर्ारीिा भार् त्याचं्या नावे 
इचतहासात नोंदला रे्लेला नाही, नोंदचवता येिार नाही. भारतीय जनतेलाही तशी प्रचिती आलेली नाही. 
ख द्द तेही तसा दावा करू शकले नाहीत; ही मोठी कोड्यात टाकिारी बाब आहे. राजकारिाच्या व 
समाजशास्त्राच्या अभ्यासकानंी सावगजचनक जीवनात कायग करिाऱ्या कायगकत्यानी व चजज्ञासूनी यािी 
संशोधनात्मक चिचकस्ता करिे आवश्यक आहे. आकलन आचि चनर्लमती यामध्ये मोठी तिावत असिे हे 
आपल्या सावगजचनक व व्यक्क्तर्त जीवनातील एक व्यंर् आहे. नेहरू जन्मशताब्दीच्या चनचमत्ताने जवाहरलाल 
नेहरंूसारख्या उत्त रं् व्यक्क्तमत्वािा व कतृगत्त्ववान नेतृत्वािा चिचकत्सक अभ्यास आपल्या सामूचहक व 
व्यक्क्तर्त कायगशक्तीला कतृगत्त्ववान करण्यात उपयोर्ी पडू शकेल असे वाटते. त्याि उदे्दशाने या लेखािी 
माडंिी करीत आहे. 
 
वैचाणरक णवकासक्रम 
 
एका संपत्तीमान, उच्चभ्र ूपि उदारमतवादी सावगजचनक नेत्याच्या घरी जवाहरलाल नेहरंूिा जन्म झाला. 
चिटीश सत्तेच्या द सऱ्या पवात आध चनक चशक्षि व औद्योचर्क क्रातंीतून चनमाि झालेले आध चनक राहिीमान 
यािंा उपभोर् घेत असताना सामाचजक व राष्ट्रीय जीवनामध्ये बदल घडवनू आिण्यािे सनदशीर प्रयत्न 
करिाऱ्या राष्ट्रीय नेत्यापैंकी एक मान्यवर नेते म्हिूनि मोतीलाल नेहरू सवांना माचहती होते. त्यािंा हा 
एक लता एक लाडका म लर्ा. त्यािा सवांर्ीि चवकास व्हावा, यासाठी त्याचं्या क ट ंचबयानी शक्य ते सवग केले 
आचि त्याकाळी त्याना अशक्य असे काही नव्हतेही. घरिे व भारतातील आध चनक चशक्षि पूिग करून 
जवाहरलालनी हॅरो आचि कें चिज चवद्यापीठात उच्च चशक्षि संपादन केले. प्रिडं आचि अखंड वािन, चजज्ञासू 
आचि चिचकत्सक चनरीक्षि, चविक्षक ग्राहकता यातून संस्कारक्षम, तल्लख व अस्वस्थ अशा मनोभमूीति 
जवाहरलाल नेहरंूच्या वैिाचरक भचूमकािंा चवकास झाला आहे. भावनाप्रधानता आचि वैज्ञाचनक चवशे्लर्षि 
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यािंा समतोल कायम ठेवून त्यांनी ही ज्ञानसाधना केली. अंधश्रद्धा, पोथीचनष्ठा वा द राचभमान यापासून ते 
न सते दूर राचहले असे नव्हे; तर त्याचवरुद्धिी बडंखोरी चविाराच्या आचि प्रिाराच्या के्षत्ात ते करीत राहीले. 
इचतहास, राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, अथगशास्त्र इत्यादी चवर्षयािंा र्चतशील, वैज्ञाचनक व इहवादी दृष्टीने 
अभ्यास करून त्यािे चववेिन चवशरे्षतः भारतीय समाज जीवनाच्या संदभातील चववेिन त्यांनी आपली भार्षिे, 
चलखाि व प्रिडं पत्व्यवहार यातून केले आहे. भारतीय, आचशयाई तसेि पाश्चात्य तत्त्वज्ञान, इचतहास व 
सासं्कृचतक चवकास यािें स्वातंत्र्य प्रजे्ञने त्यांनी आकलन केल्यािे त्याचं्या या चविारधनावरून जार्ोजार्ी 
प्रत्ययाला येते. यातूनि त्यानंी समाजवादािा स्वीकार केला. त्यािा प रस्कार व प्रिार केला. १९२७ पासून 
जवाहरलाल नेहरू यािंा खऱ्या अथाने भारताच्या राष्ट्रीय स्तरावर आचि त्यािवेळी आंतरराष्ट्रीय 
राजकारिाच्या व्यासपीठावर स्वयंप्रकाचशत ताऱ्याप्रमािे उदय झाला. 
 

भारतािे राष्ट्रीय स्वातंत्र्य हा त्याचं्या ध्येयवादािा कें द्रभबदू. मात् त्यासंबधंीच्या परंपरार्त संक चित 
एकारं्ी आचि कालबाह्य कल्पना चझडकारून त्यानी चवसाव्या शतकाला साजेल अशी आध चनक राष्ट्रीयत्वािी 
व स्वातंत्र्यािी संकल्पना तयार केली. ती धीटपिाने माडूंन चतला लोकमान्यतेिे पाठबळ चमळचवले. 

 
आध चनक राष्ट्रीयत्वािी आपली संकल्पना ही संक चित राष्ट्रवादी नसून व्यापक आंतरराष्ट्रीय 

भचूमकेवर आधारलेली आहे हे स्पष्ट करून आपल्या कायगकत्यांना व सामान्य मािसानाही जार्ृत 
करण्याकचरता त्यानंी साचंर्तले आहे की, “आपल्या भोवताली काय िालले आहे यािा चविार न करता 
आपल्यापैकी अनेक लोक प्रािीन काळाति वावरत असतात. कांहीना वैचदक काळािी प नः प्रचतस्थापना 
व्हायला हवी तर काहींना इस्लामच्या आरंभीिा काळ प नः यायला हवा आहे. आपली प्रािीन संस्कृती ही 
चनराळ्या पचरक्स्थतीत चनमाि झाली होती हे आपि चवसरतो. आपल्याकडील अनेक परंपरा, सवयी, रूढी, 
आपले सामाचजक कायदे, आपली विगव्यवस्था, आपि चस्त्रयानंा चदलेले (नीि) स्थान आचि आपल्यावर 
लादलेला धार्लमक कमगठपिा या सवग र्ोष्टी आताच्या पचरक्स्थतीत अर्दी कालबाह्य ठरलेले भतूकाळािे 
अवशरे्ष आहेत. त कग स्थान भकवा रचशया याचं्याप्रमािे भारत जेव्हा ही भतूकाळातील कमगकाडें व थोताडें टाकून 
देऊन आजच्या वास्तवािा चविार करू लारे्ल तेव्हाि त्यािी प्रर्ती होईल.” हा आध चनकतेिा आशय सारं्त 
असताना आजिा साम्राज्यवाद चवरोध हा समाजवादाच्या पूवगतयारीिाि टप्पा आहे हेही त्यांनी स्पष्टपिे 
साचंर्तले आहे. ते म्हितात, “भारतातील चिचटश साम्राज्यशाहीिा चधःकार करिाऱ्या आमच्यातील अनेक 
लोकानंा हे समजत नाही की, हा काही आंग्लवंशीय चवरूद्ध भारतीय लोक अशा संघर्षािा मामला नाही; तर 
औद्योचर्क क्राचंतनंतर भाडंवलदारी पद्धतीने जो चवकास झाला त्यातून चनमाि झालेली ही समस्या आहे. 
भाडंवलदारी पद्धतीिी पचरिती एका मािसािी द सऱ्या मािसाकडून, एका र्टािी द सऱ्या र्टाकडून, एका 
देशािी द सऱ्या देशाकडून चपळविूक होण्यामध्ये होिे अटळि आहे, आचि म्हिून आपला या 
साम्राज्यशाहीला चवरोध असेल तर आपि भाडंवलशाहीलाही चवरोधि करायला हवा. आपल्याप ढे याकचरता 
एकि पयाय आहे आचि तो म्हिजे कोित्या ना कोित्या प्रकारच्या समाजवादािा. यातून केवळ एकि 
चनष्ट्कर्षग चनघतो की, आपि चिचटश साम्राज्यशाही चवरोधी राजकीयि नव्हे; तर सामाचजक व आंतरराष्ट्रीय 
पातळ्यावंरूनही लढले पाचहजे.” थोडक्यात समाजवादािा आशय असल्याचशवाय स्वातंत्र्य साकार होऊ 
शकत नाही. हा चविार पचंडत नेहरूनी सवगत् व सदैव मांडलेला आहे. राष्ट्रीय काँगे्रसिी अध्यक्षीय भार्षिे 
अथवा ठराव यािंाही त्याबाबतीत त्यानंी अपवाद केलेला नाही. 

 
भारतातील वैचदक साचहत्य व ब द्धवाङ्मय, िीनच्या तत्त्ववेत्त्यािें चविार, तसेि ग्रीक, रोमन, 

इस्लाचमक संस्कृती या प्रािीन तत्त्वप्रिाली, त्यािप्रमािे धमगचविार याचं्या चविक्षक अभ्यासातून तयार 
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झालेल्या मनाने त्यािी आध चनक पाश्चात्य चविारधारािंा व आचशयायी व भारतीय लोकजीवनािा अभ्यास 
केला. रोमा रोलॉ, रोला प्र धा, बनाडग शॉ, वेब दापंत्य, माक्सग–लेचनन यािें चविार आत्मसात करण्यािे 
चशकस्तीिे प्रयत्न केले. औद्योचर्क क्रातंी, फ्रें ि राज्यक्रातंी, इंग्लंडमधील सत्तातंर आचि रचशयामधील क्रातंी 
यािें ताचत्त्वक व पचरिामात्मक अध्ययन करून भारतातील क्रातंीच्या उभारिीसाठी योग्य वाटिारे ताचत्त्वक 
व पचरिामात्मक आधार त्यातून शोधण्यािा प्रयत्न करूनि त्यानी आपली वैिाचरक धारिा चनचश्चत करण्यािा 
प्रयत्न केला; हेही त्याचं्या व त्याचं्या संबधंीच्या चलखािावरून स्पष्ट होते. त्यािबरोबर हेही स्पष्ट होते की, 
महात्मा र्ाधंींच्या चविारापेक्षा त्याचं्या आिारािंा नेहरंूवर चवलक्षि पचरिाम झाला आचि त्याचं्या सहवासाने 
वैिाचरक एकात्मतेच्या अभावी देखील भावचनक एकात्मतेच्या मोहािा प्रभाव चनिायक स्वरूपािा ठरला आहे 
आचि मूलभतू आकलनापासून तात्काचलक उपाययोजनाचं्या तपशीलाबाबत या दोघात पराकोटीिे मतभेद 
असूनही महात्माजीनी नेहरूना आपले राजकीय वारस म्हिून जाहीर करायिे व ते नेहरूनी चबनबोभाट मान्य 
करायिे असा प्रकार घडला आहे. कोित्याही व्यक्क्तमत्वाच्या तकग श द्ध चवकासक्रमाशी ही प्रचक्रया चवसरं्त 
तर आहेि परंत  नेतृत्वाच्या चवकासक्रमाबाबत ती हाचनकारकही ठरिारी आहे. जवाहरलाल नेहरंूच्या जीवन 
िचरत्ाच्या अभ्यासातून यािा प्रत्यय येतो. 

 
महात्मा र्ाधंींिा नेहरंूवरील प्रभाव कशा प्रकारिा होता यािी त्याचं्याि शब्दावरून कल्पना येऊ 

शकते. भारतािा शोध या गं्रथात ते म्हितात, “...आचि र्ाधंीजी आले, पवगतावरून येिाऱ्या प्रािदायी 
वाऱ्याच्या झ ळकीप्रमािे ते वाटले. आम्ही जरा नीट हवा आत घेतली. िाती जरा रंूद झाली. सभोवतालच्या 
अंधाराला भेदीत सूयगचकरिाप्रमािे ते आले. आमच्या डोळ्यावरिी झापड त्यानी उडचवली. एखादा झंझावत 
यावा आचि उलथापालथ व्हावी तसे झाले. चवशरे्षतः आमच्या मनोव्यापारात त्यानी क्रातंी केली. ते 
आकाशातून अवतरले असे वाटत नाही. कोटयवधी भहदी जनतेतून ते प ढे आले असे चदसत होते. ते बह जन 
समाजािी भार्षा बोलत; त्याचं्याकडे त्याचं्या अपरंपार दाचरद्र्याकडे ते बोट दाखचवत.” त म्ही सारे त्याचं्या 
रक्तावर जर्त आहात, त्याचं्या शोर्षिावर जर्त आहात. त्याचं्यावर त मिे ओझे घालू नका, उतरा त्याचं्या 
पाठीवरून खाली. असे ते म्हिाले. “हे द ःख आचि दाचरद्र्य ज्या पद्धतीम ळे पैदा होते ती पद्धत िेका.” असेही 
ते म्हिाले. 

 
“राजकीय स्वातंत्र्याला नवीन रंर्रूप आले. त्यात नवीन अथग आला. र्ाधंीजींच्या म्हिण्यातील 

सारेि आम्ही स्वीकारीत असू असे नव्हे. प ष्ट्कळदा बरेि स्वीकारीतही नसू पि म द्यािी र्ोष्ट ही नव्हती. 
त्याचं्या चशकवि कीिे सार चनभगयता, सत्य व प्रत्यक्ष कृती यात साठचवलेले होते.” 

 
महात्मा र्ाधींिा प्रभाव, हे नेहरंूिे आकलन व आिरि यातील चवसंर्तीिे जसे बाहेरिे कारि आहे. 

तसेि त्यािंी अंतर्गत; ख द्द नेहरंूच्या व्यक्क्तमत्वात अंर्भतू असलेली आिखीही कारिे आहेत— त्यािंा 
चविार समाज पचरवतगन आचि नेतृत्व चवकास यािंा एकत् चविार करीत असताना करिे आवश्यक ठरते. 
स्वतः जवाहरलाल नेहरूनीि अनेक वेळा व अनेक चठकािी यासंबधंी ििा केली आहे. चकत्येक वेळा म क्त 
भितनाच्या रीतीने त्यांनी सवांच्याि चविाराना िालना देिारी मनोर्ते व्यक्त केली आहेत. आपल्या ‘भारतािा 
शोध’ या महत्त्वपूिग गं्रथात “जीवनािे तत्त्वज्ञान” या चवर्षयािंी माडंिी करताना त्यानी बरेि काही चलचहले 
आहे. ते चविार प्रवृत्त करिारे आहे. तसेि त्यामधून या चवसंर्तीिी कारिेही स्पष्ट होिारी आहेत. त्यामधील 
समाजवादासंबधंीिी ििा आपि येथे चविारात घेऊ या. ते म्हितात, “माक्सग आचि लेचनन याचं्या अभ्यासाने 
माझ्या मनावर अपार पचरिाम झाला आहे. इचतहासाकडे, आजकालच्या सवग घडामोडीकडे पाहण्यािी एक 
नवीन दृष्टी लाभायला त्यािी मला मदत झालेली आहे. रचशयाच्या प्रयोर्ातील प्रत्यक्ष चसद्धीिा माझ्यावर खूप 



 

अनुक्रमणिका 

पचरिाम झाला. तेथील काही र्ोष्टी, काही घटना मला आवडल्या नाहीत. कधी कधी मी त्या समजू शकलो 
नाही. कधी कधी क्षचिक संधीसाधूपिाशी भकवा तात्काचलक सत्तामय राजकारिाशी त्या चनर्चडत आहेत, 
असेही वाटे. परंत  हे सारे बाजूला ठेवनूही मानव जात स धारावी या मूळच्या उत्कट ध्येयाला जरी काहीशी 
चवकृतावस्था आली असली, तरीही रचशयन क्रातंीम ळे मानवी समाजाच्या स धारिेत एक मोठी उडी मारण्यात 
आली, हे सारं्ायला मला शंका वाटत नाही. 

 
“या क्रातंीने अशी एक ज्वाला िेतवली आहे की, जी आता कोिालाही चवझवता येिार नाही. ज्या 

एका नवसंस्कृतीकडे मानवी समाज–जर् जािार आहे त्या संस्कृतीिा पाया या रचशयन क्रातंीने घातला आहे 
यात शंका नाही. मी ह कूमशाहीिा भोक्ता नाही. मी बरािसा व्यक्क्तवादी आहे. वैयक्क्तक स्वातंत्र्यािा िाहता 
आहे. तरी मला कबलू केले पाचहजे की, र् ंतार् ंतीच्या सामाचजक रिनेत व्यक्क्तस्वातंत्र्याला मयादा 
घालायलाि हवी आचि खरे व्यक्क्तस्वातंत्र्य हे सामाचजक के्षत्ात स्वतःला मयादा घालूनि उपभोर्ता येिे 
शक्य आहे. अचधक व्यापक स्वातंत्र्यासाठी लहान वैयक्क्तक स्वातंत्र्याला म रडही घातलीि पाचहजे.” 

 
“माक्सगप्रचित तत्त्वज्ञानातला बरािसा भार् मी सहज स्वीकारू शकलो. अथात त्याम ळे माझे पूिग 

समाधान झाले, असे नाही. तरीस द्धा या मयादा साभंाळून माक्सगवादी दृष्टी आजच्या वैज्ञाचनक ज्ञानाच्या 
मयादेत योग्य आहे असे वाटे आचि म्हिून जरी मी समाजवादी तत्त्वज्ञानातील मूलभतू र्ोष्टी अंचर्कारल्या 
तरी त्याचं्यामारे् जे अनेक वाद–प्रवाद चनमाि झाले त्यात मी र् रिटलो नाही.” 

 
यावरून र्ाधंीजींच्या व्यक्क्तमत्वािा भावचनक प्रभाव आचि माक्सगवादािी शास्त्रीय पे्ररिा याचं्या 

परस्पर संयोर्ातून व संघर्षातून जवाहरलालजींिी चविारसरिी व व्यक्क्तमत्व आकार घेत आले हे सहज 
लक्षात येते. 

 
माक्सगवादातील र्चतशील इहवादी ऐचतहाचसक दृष्टीने, भारताच्या चवकासक्रमािे, भारतावरील 

चिचटश साम्राज्यशाहीिे इतर कोिाही राजकीय नेत्यापेक्षा नेमके व अचधक शास्त्रश द्ध चवशे्लर्षि जवाहरलालनी 
केले आहे. त्याम ळे भारताच्या चवकासाच्या प्रचक्रयेत संपूिग स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्याचशवाय र्तीि येऊ शकिार 
नाही. या चनष्ट्कर्षाला ते आले. त्याबाबत ते कोिाशीही कसलीि तडजोड करायला तयार नव्हते. ते १९२७ 
साली राष्ट्रीय काँगे्रसच्या मद्रास अचधवेशनात संपूिग स्वातंत्र्याच्या ठरावाच्यावेळी स्पष्ट झाले. राजकीय, 
आर्लथक व लष्ट्करीदृष्ट्ट्या पूिग स्वतंत् भारत, हाि त्यािंा आग्रह राचहला. डोचमचनयम स्टेट् िी मार्िी त्यानी 
चझडकारूनि टाकली आचि या संपूिग स्वातंत्र्यात आर्लथक, सामाचजक समान संधीिी हमी अचभपे्रत आहे. 
हेही ठिकावनू साचंर्तले. त्याचं्या समाजवादाच्या प्रवक्तेपिािी स रूवाति ही अशी आहे. त्यापायी त्यानंी 
इतर नेत्याशंी वैिाचरक संघर्षग केलाि पि ख द्द र्ाधंीजी आचि वचडल मोतीलालजी यािेंशी संघर्षग करताना 
त्यानंी आपल्या व्यक्क्तर्त भावना आड येऊ चदल्या नाहीत. “महाप्रिडं चनमसंरजामदारी इस्टेट मधील 
मालमत्तेिा हक्क हा राज्यघटनेिा एक अबाचधत पाया असावा, हा मला र् न्हा वाटतो.” या परखड शब्दात 
त्यानंी मोतीलालजींिी सूिना िेटाळून लावली होती. चपळवि कीिे साधन ठरिारी खाजर्ी मालकी म्हिजे 
समानतेिी संधी नाकारिे होय. अशी त्यािंी धारिा होती. फ्रें ि राज्यक्रातंीच्या ऐचतहाचसक महत्त्वािा र्ौरव 
केल्यानंतर ‘खाजर्ी मालकीिे पाचवत्र्य’ हा त्या क्रातंीिा पाया होता व चतच्या पचरिामी अपयशािे कारि आहे 
असे चवशे्लर्षि त्यांनी यापूवीि केलेले होते. 

 



 

अनुक्रमणिका 

भारतीय देशकालमान, पचरक्स्थतीला साजेसा समाजवादािा तपशील ठरचविे आवश्यक आहे, अशी 
भचूमका घेऊन ते माक्सग–लेचननच्या चविारािंा प रस्कार करीत होते. १९२७ ते ३६ या कालखंडात नेहरंूनी 
जे चलचहले आहे, जे बोलले आहे, त्यामध्ये हेि सूत् प्राम ख्याने आहे. १९२९ च्या लाहोर काँगे्रसमध्ये अध्यक्षीय 
भार्षि करताना आचि संपूिग स्वातंत्र्याच्या ठरावािा प नरुच्चार करताना, त्यानंी स्वातंत्र्यािा आशय 
समाजवाद असेल हे स्पष्ट केले आचि त्यासाठी हप्त्या हप्त्याने दान घेण्यािा मार्ग उपयोर्ी नाही, एक रकमीि 
व्यवहार करू शकतो हेही बजावले. म्हिून क्राचंतकारक मार्ािे त्यानंी लोकांना आवाहनही केले. त्यावेळी 
ही समाजवादािी व क्रातंीिी भार्षा लोकानंा समजण्यासारखी पचरक्स्थती चनमाि झालेलीि होती. देशभर 
त्यावेळी क्रातंीकारी आचि डाव्या शक्तीनी उठाव केलेले होते. त्याि वातावरिात आपल्या अध्यक्षीय भार्षिात 
नेहरंूनी, र्ाधंीजी माडंत असलेल्या “भाडंवलदार चवश्वस्त बनावेत” या भचूमकेला उपहासपूिग चवरोधही 
केला. 

 
१९३१ मध्ये करािी काँगे्रसमध्ये मूलभतू हक्कािंा ठराव करतानाही जवाहरलालनी आपल्या 

भचूमकानंा मान्यता चमळवनू घेण्यािी चशकस्त िालचवली होती आचि १९३६ च्या लखनौ अचधवेशनाच्या 
अध्यक्षपदावरून त्यानंी समाजवादािी चनःसंचदग्ध शब्दात घोर्षिाि केली. नेहरू म्हिजे समाजवाद हे 
समीकरि सावगचत्क स्वरूपात प्रसाचरत होण्यात, या भार्षिािा वाटा िार मोठा आहे. पचंडत जवाहरलालनी 
खिखिीतपिे जाहीर केले की, “माझी खात्ी पटली आहे की, जर्ाच्या समस्या आचि भारताच्या समस्या 
सोडचवण्यािी एकमेव चकल्ली समाजवादात आहे. जेव्हा मी हा शब्द वापरतो तेव्हा तो संचदग्ध मानवतावादी 
अथानं नव्हे, तर शास्त्रश द्ध आध चनक अथाने. मात् समाजवाद हा आर्लथक चसद्धातंापेक्षाही आिखी काही आहे. 
तो जीवनािे तत्त्वज्ञान आहे आचि तसास द्धा तो मला आवडतो. भारतीय जनतेच्या दाचरद्र्यािा, अिाट 
बेकारीिा, अधःपचतत आचि र् लामी अवस्थेिा अंत करण्यािा समाजवादाचशवाय द सरा कोिताही मार्ग 
माझ्या नजरेस पडत नाही. त्यासाठी आपल्या राजकीय व सामाचजक घडिीत अिाट आचि क्राचंतकारक 
बदल करिे आवश्यक आहे. जमीन व उद्योर्धंदे यािंी विगस्वधारी सत्ता नष्ट करिे आवश्यक आहे. तसेि 
सरंजामदारी ज लमी, भारतीय ‘संस्थानंी व्यवस्था’ नाचहशी करिे आवश्यक आहे. 

 
लखनौ नंतर िैजपूर, िैजपूर नंतर १९३७ िा चनवडिूक प्रिार, प नः द सरे महाय द्ध स रू 

झाल्यानंतरिा वैिाचरकदृष्ट्ट्या घ समटून टाकिारा कालखंड, कोंडी िोडिारा ८ ऑर्स्ट १९४२ िा ‘िले 
जाव’ च्या अंतीम ठराव; या प्रत्येक टप्प्यावर समाजवादी भारतािी उभारिी करण्यासंबधंीिे चविार आपल्या 
लखनौच्या या अध्यक्षीय भार्षिावर आधारूनि व्यक्त केले आहेत. स्वतंत् भारतात, ‘शतेात व कारखान्यात 
राबिाऱ्या श्रचमकांिी सावगभौम सत्ता असेल’ ही चनःसंचदग्ध घोर्षिा १९४२ च्या, या ऐचतहाचसक ठरावात 
करण्याबाबत ते दक्ष राचहले. १९४७ च्या सत्तातंरापूवीच्या कालखंडात जवाहरलाल नेहरंूिी भारतातील 
समाजवादाच्या चनर्लमतीबाबत व उभारिीबाबत ताचत्त्वक आचि वैिाचरक भचूमका ही अशी होती. ती त्या 
पातळीवरील र् िवत्तेला पूिगतया उतरलेली होती असे सहज म्हिता येते. 

 
ताचत्त्वक आचि वैिाचरक दृष्ट्ट्या स्पष्ट व शास्त्रश द्ध अशी ही भचूमका; त्या संबधंीिी संपूिग व सावगभौम 

सत्ता हाती आल्यानंतर प्रत्यक्षात साकार करण्यात मात् नेहरंूना अपेचक्षत यश चमळाले नाही. या अपयशािी 
भकवा यशाच्या अभावािी कारिेही बाहेरच्या पचरक्स्थतीतील व ख द्द नेहरंूच्यामधील कमजोरीशी जोडलेली 
आहेत; असे रे्ल्या िाळीस भकवा स्वातंत्र्य काळातील नेहरंूच्या हयातीच्या सतरा–अठरा वर्षांच्या 
कालखंडािे चिचकत्सक चवशे्लर्षि केल्यास चदसून येते. 

 



 

अनुक्रमणिका 

पचंडत जवाहरलाल नेहरू हे या सत्तातंराच्या वेळी भारतातील सवात लोकचप्रय नेते होते. प्रिडं असे 
चक्रयाशील, क्रातंीकारी बदलाला आस सलेले लोकसामर्थयग नेहरंूच्या आदेशािी वाट पाहत सदैव सज्ज 
राचहलेले होते आचि या सत्तातंरात राष्ट्रीय काँगे्रसिे समथग नेतृत्व म्हिून भारतािी खरीख री सत्ता 
राबचवण्यािे व्यापक अचधकार असिाऱ्या सत्तापदावर, पतंप्रधानपदावर त्यांिीि चनवड झालेली होती; हे जरी 
खरे; तरी या सत्तातंरात भारतातील सत्ता राष्ट्रीय काँगे्रस या पक्षाकडे आलेली होती आचि त्या पक्षाच्या 
संघटनात्मक रिनेत जवाहरलाल नेहरू आचि त्यािें अन यायी हे अल्पमताति होते. पक्षािी सत्ता व्यक्ती 
म्हिून चविार केला तर, नेहरंूपेक्षा सरदार वल्लभभाई पटेल याचं्या हाती होती; आचि चविारधारेच्या संदभात 
पाचहले तर समाजवादापेक्षा भाडंवलशाही, सरंजामशाही याचं्या चहतसंबधंािें रक्षि करिाऱ्या चविारधारेच्या 
हाती होती. लोकचप्रयतेच्या उत्त ंर् चशखरावर असिारी व्यक्क्त; आचि लोकबळ पाठीशी असिारी चविारधारा 
पक्षाच्या संघटनात्मक संरिनेत अल्पमतात म्हिजे सत्ताहीन राचहली; हे या बाहेरील कारिापैकी एक अत्यंत 
महत्त्वािे कारि आहे. 

 
स्वातंत्र्यपूवग काळापासून म्हिजे जवाहरलाल नेहरंूिे काँगे्रस नेतृत्त्वात स्थान चनमाि झाल्यापासून 

जवाहरलाल नेहरू व्यासपीठावरून काहीही बोलले भकवा त्यानंी ठरावात काहीही चलचहले आचि जनतेिा 
भकवा पक्षातील सामान्य सभासद व कायगकते यािंा प्रिडं पाभठबा जरी चमळचवला; तरी पक्षशे्रष्ठींच्या 
खऱ्याख ऱ्या सत्ताधारी वत गळात ते न सते अल्पसंख्य होते असे नव्हे; तर अनेक प्रसंर्ी अर्दी एकाकी पडले 
आहेत. तरी ते जनतेिे नेते होते आचि पक्षािेही नेते होते. या मूळ चवसंर्तीिी ख द्द त्यानंाही सतत जािीव 
होती. हे त्यानी स्वतःि जाहीरपिे साचंर्तले आहे. अर्दी लखनौच्या अध्यक्षीय भार्षिात ते म्हितात,— 
‘मला जािीव आहे की, सध्या काँगे्रसिी जशी रिना आहे त्यातील बह संख्य लोकािंी येथवर जाण्यािी 
कदाचित तयारी नसेल... ह्या देशात समाजवाद आिावा अशी माझी स्वतःिी जरी चकतीही इच्िा असली, 
तरी काँगे्रसवर हा प्रश्न लादावा आचि त्यायोरे् आपल्या स्वातंत्र्य लढ्याच्या मार्ात अडििी चनमाि कराव्यात 
असे मला म ळीि वाटत नाही. स्वातंत्र्यासाठी जे लोक कायग करीत आहेत त्या सवांशी जरी त्याना 
समाजवादािा उपाय मान्य नसला; तरी मी आनंदाने आज माझ्यातील सवग ताकदीचनशी सहकायग करीन.’ 

 
यापूवी १९२८ मध्ये भारताच्या नव्या राज्यघटनेसंबधंात जी सवगपक्षीय पचरर्षद झाली तीमध्ये 

बोलताना नेहरू म्हिाले होते की, या सवगपक्षीय पचरर्षदेच्या व्यासपीठावर सामाचजकदृष्ट्ट्या वज्यग असिारी 
अनेक मंडळी आहेत. 

 
१९२९, १९३६ व त्यानंतरही जवाहरलाल ज्यावेळी काँगे्रसिे अध्यक्ष वा सरचिटिीस म्हिून चनय क्त 

झाले, त्यावेळी काँगे्रस पक्षाच्या संघटनेत ते अल्पमतात होते. १९२९ च्या लाहोर काँगे्रसच्यावेळी कायगकारी 
मंडळात त्याना अवघी तीन मते चमळाली होती. वल्लभभाईना पाि व र्ाधंीना दहा, तरी देखील अध्यक्षपद 
नेहरूना देण्यात आले. कारि काँगे्रस पक्षाच्या सवगसामान्य सभासदात नेहरू आचि त्यािें डावे चविार 
लोकचप्रय होते; तर काँगे्रस पक्षाच्या बाहेर डाव्या व क्रातंीकारी शक्तींनी मोठे उठाव केले होते. कामर्ार, 
शतेकरी, चवद्याथी यािें हजारोच्या संख्येिे मोिे काँगे्रस अचधवेशनावर येत आचि डाव्या प रोर्ामी धोरिािी 
मार्िी करिाऱ्या घोर्षिा देत. या सवांना थोपवनू धरून त्यािें पाठबळ काँगे्रसच्या मारे् कायम ठेवण्याला 
जवाहरलाल नेहरंूचशवाय द सरे नेतृत्व काँगे्रसजवळ नव्हते. अशा पचरक्स्थतीत नेहरंूिी भार्षिे, त्याचं्या 
घोर्षिा लोकानंा आपल्या भावना व अपेक्षाना प्रचतसाद देिाऱ्या वाटत; त्याि बरोबर काँगे्रसने त्या स्वीकारल्या 
आहेत असाही समज होई. काँगे्रसमधील संघचटत उजव्या र्टािी मंडळी ही पचरक्स्थती कायम ठेवीत आचि 
आपल्या ‘दबावातून सौदेबाजी’ या डावपेिासाठी चतिा प रेपूर उपयोर् करून घेत. या उलट या लोकबळाच्या 



 

अनुक्रमणिका 

जोरावर काँगे्रस पक्षाच्या संरिनेत बदल करून घेण्यािा प्रयत्न जवाहरलाल नेहरूनी कधी केला नाही. एक 
दोन वेळा राजीनामे देऊन ते बाजूला रे्ले. पि हा नाराजी–रूसण्या ि र्ण्यािा प्रकार समजून, 
र्ाधंीजींच्यावरील नेहरंूच्या भक्ती भावनेिा उपयोर् करून घेऊन र्ाधंीजी नेहरूना परत काँगे्रसमध्ये रमचवले 
व राबचवले. चकत्येक वेळा, चवशरे्षतः १९३७ च्या चनवडि कीतील चवजयानंतर सत्तास्वीकाराच्या प्रश्नावर जेव्हा 
नेहरू व पटेलादी उजवे नेते याचं्यात तीव्र मतभेद झाले, नेहमीप्रमािे नेहरू अल्पमतात राचहले. तेव्हा नेहरू 
िक्क य रोपात दौऱ्यावर रे्ले आचि आंतरराष्ट्रीय प्रश्नात स्वतःला र् ंतवनू घेऊ लार्ले. स्वतंत् भारतािे 
समाजवादी भारतात रूपातंर करण्यािे आपले चविार ज्या माध्यमातून नेहरू प्रत्यक्षात आिू इक्च्ित होते त्या 
माध्यमािी काँगे्रस पक्षािी अवस्था ही अशी होती. नेहरंूच्या अपयशािे हे एक प्रम ख बाहेरील कारि आहे. 

 
या बाहेरील प्रम ख कारिाप्रमािेि नेहरंूच्या व्यक्क्तमत्वातील अंतर्गत, अंर्भतू अशी काही कारिे 

आहेत; आचि तीि म ख्यतः या अपयशाला जबाबदार आहेत. ताक्त्वक आचि वैिाचरकदृष्ट्ट्या पटलेला व 
आत्मसात झालेला चविार प्रत्यक्षात आिावयािा तर त्यािा एक चक्रयात्मक भार् असतो व त्यािाही याि 
अन र्षंर्ाने चविार करावा लार्तो. आपल्याकडे या संबधंात साध्य–साधन संबधंावर चवशरे्षतः साधनश चितेच्या 
अंर्ावर बरेि चववरि, प्रबोधन व प्रिारही झालेला आहे. साध्याच्या दृष्टीने साधनािंा चविार िार कमी 
झालेला आहे. साध्य म्हिून समाजवादी व्यवस्थेिे िार पूवीपासून प्रचतपादन करण्यात आलेले आहे. भारतात 
तर वेदकालापयंत त्यािा मार्ोवा लार्तो. ‘सवऽेचप स चखनः संत ’ पयंत आपि पोहिू शकतो. परंत  ते 
प्रत्यक्षात कसे आिायिे यािी माडंिी नाही; भकवा जी आहे, ती संचदग्ध स्वरूपािी आहे. म्हिून तर माक्सग–
लेचनन याचं्या शास्त्रीय समाजवादाला जर्भर एक वेर्ळे स्थान प्राप्त झाले आहे. मानवी समाजजीवनाच्या 
चवकासक्रमािे र्चतशील ऐचतहाचसक चवशे्लर्षि करून या नंतरिी चवकासािी अवस्था चनसर्गक्रमाने 
समाजवाद हीि असेल एवढे भाकीत करून माक्सग–लेचननिा शास्त्रीय समाजवाद थाबंलेला नाही. यामध्ये 
ही पचरवतगनािी प्रचक्रया कशी घडते, कशी घडवावी लार्ते, कोि ती घडव ूशकतात व कोि चवरोधात उभे 
ठाकतात या सवग प्रश्नािंा ऊहापोह केलेला आहे. तो जवाहरलाल नेहरूनी अभ्यासला आहे; मान्य केला 
आहे. पि तो आत्मसात केला आहे असे म्हिता येत नाही. समाजवाद प्रत्यक्षात आिण्यािी पद्धती, मार्ग, 
शक्क्त, साधने या संबंधी माक्सग–लेचनन यानी जेवढी चिचकत्सा केली आहे; व प्रत्यक्ष कृती केली आहे तेवढी 
समाजवादािी अपेक्षा बाळर्िाऱ्या द सऱ्या कोिाही तत्त्ववेत्त्यानंी वा क्राचंतकारकानंी केलेली नाही. 

 
आपल्यावर माक्सग–लेचनन याचं्या चविारािा अपार पचरिाम झाला आहे, असे सारं्त असताना नेहरू 

या संबधंात नेमके व स्पष्ट असे काही बोलत नाहीत. माक्सगवादातील या संघटनात्मक व चक्रयात्मक 
भार्ासंबधंी काहीशी साशंकता ते व्यक्त करतात. भकवा तो अवश्यमेव भार् आहे असे ते मानीत नाहीत; हे 
त्याचं्या अनेक चवधानावरून स्पष्ट होते. प्रत्यक्ष कृतीवरून तर चसद्धि होते. 

 
वर्ग लढा हा वर्ीय समाजात िालूि असतो. तो कोिी म द्दाम चनमाि करावा लार्त नाही. हेही त्यानी 

अनेक वेळा स्पष्ट केले आहे. पि त्यासाठी वर्ग संघटना हव्यात व त्याचं्या संघचटत क्राचंतकारी लढ्यातूनि हे 
र् िात्मक पचरवतगन होऊ शकते; हा माक्सग–लेचनन वादातील आग्रह त्यानंा मान्य नव्हता; असेही त्याचं्या 
चववेिनावरून चदसून येते. लोकबळावरील सामूचहक लढ्याचशवाय हे क्राचंतकारी पचरवतगन शक्य नसते हेही 
त्यानंा अचभपे्रत होते. मात् हा सामूचहक लढा हा लोकशाही पद्धतीिा व स्थूलमानाने अभहसक असला पाचहजे. 
सशस्त्रि पाचहजे असा आग्रह धरण्यािे कारि नाही, अशी नेहरंूिी धारिा होती. 

 



 

अनुक्रमणिका 

लोकबळावरील सामूचहक लढ्यािी आवश्यकता प्रचतपादन करून ते जेव्हा लोकशाही व अभहसा 
यािंा आग्रही प रस्कार करीत तेव्हा प्रथम या संबधंाच्या आकलनाच्या पातळीवर त्यािंी कमजोरी लक्षात येते; 
व्यहूरिना व डावपेि या संबधंात वास्तवािे अिूक चवशे्लर्षि आचि क्रातंीकारी शक्तीिी क्षमता यािें अिूक 
चनदान करता येिे आवश्यक असते. या दोन महत्त्वाच्या घटकाचं्या संदभात यामध्ये बदल करावे लार्तात. 
तेथे लवचिकता दाखवावी लार्ते. कसल्याही ठोकळेबाजीला जार्ा नसते; हे सूत् पूिांशाने नेहरूना 
आत्मसात तरी झाले नव्हते; भकवा मान्य तरी नव्हते असे म्हिावे लार्ते. त्याम ळेि भारताच्या स्वातंत्र्य 
संग्रमाच्या प्रदीघग कालखंडात, चनरचनराळ्या अवस्थात समाजवादािा आशय असलेले संपूिग स्वातंत्र्य 
संपादन करण्यासाठी अन कूल पचरक्स्थती चनमाि झाली असताही तशी व्यहूरिना व डावपेि यािी माडंिी 
त्यानंी केली नाही. माक्सग–लेचनन याचं्या संबंधीच्या सूिनांिी नक्कल त्यानी करायला हवी होती असेही कोिी 
अपेचक्षत नाही. परंत  त्यांिी दखल घेऊन भारताच्या चिचटश साम्राज्यशाही चवरोधी लढ्यात अर्दी चतसऱ्या 
िौर्थया दशकातील पचरक्स्थतीला साजेशी स्वतंत् माडंिी देखील त्यानंी केली नाही. त्या ऐवजी त्यानंा हा 
समाजवादािा आशय असलेल्या संपूिग स्वातंत्र्यािा ध्येयवादही मान्य नव्हता; भारतातील सरंजामदारी व 
भाडंवलदारी चहतसंबधंाना धक्का न लार्ता जेवढे राजकीय पचरवतगन शक्य असेल, तेवढेि ज्याना अचभपे्रत 
होते त्यानी आखलेल्या व्यहूरिनेत व डावपेिात नेहरू स्वतःला र् ंतवनू घेत राचहले आचि त्यािे व्हायिे तेि 
पचरिाम झाले. 

 
‘अभहसा’ आचि ‘लोकशाही’ या डावपेिाच्या के्षत्ातील महत्त्वाच्या म द्द्याबाबत नेहरंूिे चविार बऱ्याि 

अंशी अचनचश्चत व डळमळीत स्वरूपािे होते. र्ाधंीजींिा त्याचं्यावर जबरदस्त प्रभाव होताि; तरी देखील 
त्यानंी अभहसेिा स्वीकार तत्त्व म्हिून केलेला नव्हता. व्यवहार म्हिूनि केलेला होता. हे नेहरंूच्या 
चलखािावरून स्पष्ट होते आचि साम्राज्यवादी व प्रस्थाचपताचवरूद्ध चनिगयात्मक क्रातंी करायिी असेल तर 
चनःशस्त्र लोक समूहाच्या आंदोलनात अभहसेिा मार्ग िोखाळावा; हे व्यावहाचरक दृष्ट्ट्या योग्यि आहे. परंत  
शत्चू्या सशस्त्र हल्ल्याचवरूद्ध म काबला करण्यासाठी लोक पातळीवरील सशस्त्र लोकसेनेिे राखीव बळ उभ े
करिे आवश्यक असते. त्यािप्रमािे शत्ूिी सशस्त्र हल्ल्यािी शक्क्त म ळात बोथट करण्यासाठी भकवा वापरात 
येऊ नये अशी पचरक्स्थती चनमाि करण्यासाठी सैन्यदलाति स्वातंत्र्यवादी व समाजवादी ‘सेनार्ट’ तयार 
करण्यािा प्रयत्न करिे हा या डावपेिािा महत्त्वािा भार् असतो. कदाचित तो व्यवहाचरक अभहसा तंत्ात 
बसिाराही ठरू शकेल. तशा तऱ्हेिे प्रयत्न केल्यािे भकवा तसा चविारही केल्यािे नेहरंूबाबत कोठे आढळत 
नाही. 

 
भारतात चिचटश साम्राज्यशाहीच्या भारतीय सैन्यात अर्दी १८५७ पूवीपासून सैचनकी उठाव झाले 

आहेत. त्यािंी त्यानी दखल घेऊन त्यावर लोकचशक्षि करण्यािा प्रयत्न केल्यािेही चदसत नाही. नेहरंूच्या 
नेतृत्वाच्या उत्त ंर् काळात १९४६ मध्ये भारतात नाचवकदल, चवमानदल यामध्ये प्रत्यक्ष सैचनकािें उठाव झाले. 
भदूल सैचनकानंी चिचटश आदेश ध डकावनू लावले. या वास्तवािी दखल घेऊन नेहरूनी आपल्या लढ्यािे 
व्यवहार ठरचवले नाहीत. ही उिीव नेहरंूच्या पदरी चनराशा टाकिारी तर ठरलीि; परंत  संपूिग स्वातंत्र्य 
लढ्याला कमीपिा आििारी ठरली आहे. 

लोकशाही संबधंी नेहरू खूप मनापासून व प्राजंलपिे आग्रही प्रचतपादन करीत असत. त्यावेळी प्रत्यक्ष 
लोकाचं्या सहभार्ािी व सावगभौमत्वािी लोकशाही त्याना अचभपे्रत असे, हे अर्दी स्पष्ट आहे. 
समाजवादाचशवाय खरीख री लोकशाही प्रत्यक्षात येऊ शकत नाही. वर्ीय चवर्षम समाजात धचनकशाहीि 
असते; लोकशाही नसते असे ते अर्दी परखडपिे माडंत असत. तरी ते स्वतः लोकशाहीवादी होते आचि 
पक्षातंर्गत लोकशाहीच्या संदभात पाचहले तर ‘अचतरेकी लोकशाहीवादी’ होते असे म्हिावे लारे्ल. 



 

अनुक्रमणिका 

लोकशाहीत; चवशरे्षतः एका चविाराने एकत् आलेल्या पक्षातील लोकशाहीत अल्पमताने बह मताला मान्यता 
चदली पाचहजे, न्याय चदला पाचहजे आचि आपल्या र् िवत्तेवर बह मत बनवण्यािी कोशीस केली पाचहजे. ही 
संपूिग लोकशाहीिी आिार संचहता आहे. ती तर नेहरूना मान्य होतीि. पि ते तेवढ्यावर थाबंत नव्हते. जे 
मत आपल्याला मनोमन पटलेले नाही पि जे बह मत आहे; त्याला मान्यता द्यावयािी आचि त्याला न्याय 
देण्यासाठी त्या मतािा जे शंभर टके्क प रस्कार करतात; त्याना कायगवाहीिे सवाचधकार द्यावयािे; हाही या 
आिार संचहतेिा एक भार् आहे. त्याकडे नेहरूनी लक्ष चदलेले नाही. आपल्याला मान्य नसिाऱ्या बह मताच्या 
धोरिािी अंमलबजाविी करण्यािी जबाबदारीही ते स्वतःच्या खादं्यावर घेत आले आहेत. काँगे्रस पक्षातंर्गत 
लोकशाहीिे असे भेसळ प्रयोर् नेहमीि िालत. नेहरू लोकशाहीिे जािकार असूनही त्यापासून बाजूला राहू 
शकले नाहीत. पचरिामी स्वातंत्र्याला समाजवादािा आशय देिाऱ्या खऱ्याख ऱ्या शक्क्त ज्या श्रमजीवी 
समाजातून प ढे येतात; त्या समाजाला नेहरू हे प्रस्थाचपतांिे क्वचित प्रचतर्ाम्यांिे भारवाहक आहेत असे वाटू 
लार्ले; जािव ूलार्ले आचि ख द्द नेहरूही आपल्या अल्पमताला पक्षातंर्गत बह मतात रूपातंचरत करण्यािी 
संधी वापरू शकले नाहीत. 

 
स्वातंत्र्याला समाजवादािा आशय देण्याच्या टप्प्यावर आचि स्वातंत्र्यािे समाजवादात क्स्थत्यंतर 

घडवनू आिण्याच्या टप्प्यावरही नेहरंूिे नाव झाले, पि काम झाले नाही असेि म्हिावे लारे्ल आचि ज्याना 
खरोखरी ध्येयचसद्धीिे काम व्हावे असे वाटते त्याना नेहरंूच्या या िचरत्ापासून चशकण्यासारखे खूप आहे. 
म्हिूनि ताचत्त्वक व वैिाचरक पातळीवर नेहरूनी समाजवादािे यशस्वी आकलन केले. परंत  ‘व्यहूरिना’ व 
डावपेिाचं्या पातळीवर ते आपले आिरि त्यादृष्टीने यशस्वी करू शकले नाहीत असेि म्हिावे लार्ते. 

 
पचंडत जवाहरलाल नेहरू आचि समाजवाद या संबधंीिे हे चववेिन करताना काही बाबत टीकात्मक 

परीक्षि करिे भार् पडले आहे. पि ते अटळि आहे आचि त्यात रै्रही काही नाही. ख द्द नेहरूनीि अनेकािें 
असे टीकात्मक परीक्षि केले आहे आचि आपल्या आत्मिचरत्ाच्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे की, “टीका केली 
म्हिून त्याचं्यापैकी अनेकाचंवर्षयीिा माझा आदर कमी झाला असे नाही, पि मला वाटते की, सावगजचनक 
बाबतीमध्ये ढवळाढवळ करिाऱ्यानी एकमेकाशंी व ज्या लोकािंी सेवा करण्यािा ते दावा करतात त्याचं्याशी 
प्राजंल असले पाचहजे. खोटा आदबशीरपिा आचि अवघड व काही वेळा द ःखदायी प्रश्न टाळिे, याम ळे 
एकमेकािें सामंजस्य चनमाि होण्यास अथवा आपल्या समोरील समस्यािें आकलन करून घेण्यास मदत 
होत नाही. मतभेदाना व समान म द्याना स्वीकारण्यावर व चकतीही रै्रसोयीच्या असल्या तरी वास्तव र्ोष्टीना 
सामोरे जाण्यावरि खरे सहकायग आधारले पाचहजे...” 

 
सावगजचनक जीवनातील टीकेचवर्षयीिा नेहरंूिा हा दृष्टीकोन लोकशाहीच्या दृष्टीने मदतकारक 

असाि आहे. त्यादृष्टीने ख द्द जवाहरलाल नेहरंूच्यावर एका चततक्याि अचधकारी व्यक्तीने केलेली टीका 
अभ्यासण्याजोर्ी आहे. हा टीकाकार नेहरंूचवर्षयी चलचहतो, “नेहरू िारि लोकचप्रय आहेत. त्याना त्यािंी 
पूजा केलेली आवडते, ते दृढचनश्चयी आहेत, उत्साही आहेत तेवढेि र्र्लवष्ठही आहेत. कोितेही काम लवकर 
झाले पाचहजे म्हिून ते तत्पर असतात, ते उतावीळही आहेत. म्हिून लोकशाहीिा धीमा मार्ग त्याना परवडेल 
की नाही हे सारं्ता येत नाही. या सर्ळ्यावरून त्याचं्यातून एखादा भारतीय सीझर–ह क मशहा चनमाि 
होण्यािा संभव आहे. पचरक्स्थतीत जरा बदल झाला तर हा मािूस ह क मशहा व्हायला वेळ नाही लार्ायिा. 
मात् त्यावेळीही तोंडात लोकसत्तेिी व समाजवादािी भार्षा असेल,” वरै्रे वरै्रे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

१९३८ साली ‘मॉडनग चरव्ह्य’ू या इंग्रजी माचसकात हा लेख प्रचसद्ध झाला. सवगत् खळबळ माजली. 
लेखक कोि? टीकाकार कोि, यािी शोधाशोध झाली. शवेटी समजले; या लेखािे लेखक होते ख द्द 
जवाहरलाल नेहरूि. लोकशाही, टीका, आत्मटीका या अशा मूल्यािंी नेहरंूना चकती कदर होती हे यावरून 
लक्षात येते. मात् त्यािंा पचरवतगनाच्या लढ्यात वापर कसा करायिा यािं तंत् त्यांना अवर्त नव्हतं भकवा 
साधलं नाही असि ंम्हिावं लार्तं. 

 
समाजवादी समाजरिना करण्याकचरता भारतासारख्या साम्राज्यशाहीच्या र् लामीत दीडश ेवर्षांहून 

अचधक काळ ल टल्या रे्लेल्या, चशवाय सरंजामदारी व भाडंवलदारी चपळवि कीिी आर्लथक व सामाचजक 
पकड कायम असलेल्या देशात लोकबळावर चमळचवलेल्या स्वातंत्र्य काळात कोित्या प्रकारिी व्यहूरिना व 
कोिकोिते डावपेि आखायला हवेत; यािी क्रातंीकारी योजना आखिे, १९४७ च्या स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या क्षिी 
पचंडत जवाहरलाल नेहरंूसारख्या नेत्याला सहज शक्य होते. कारि १९४२ च्या देशभरच्या ‘िले जाव’ 
आंदोलनाने शतेकरी, कामर्ार, मध्यमवर्ीय या श्रमजीवी वर्ािी प्रिडं लोकशक्ती उभी राचहली होती. 
नाचवक दलाच्या व इतर सैन्यदलाच्या उठावानी, आझाद सेनेच्या आर्मनाने चिचटश साम्राज्यवाद्यािंी 
लष्ट्करावरील अखेरिी चभस्त खिली होती. आंतरराष्ट्रीय संबधंात य रोपीय साम्राज्यवादी य द्धाने जवळजवळ 
उध्वस्त झाले होते. समाजवादी सोचवयत य चनयन चवजयातून उत्थापन करण्याच्या पचवत्र्यात सज्ज झाले होते 
आचि देशातील उजव्या शक्क्त डाव्याचं्या आक्रमक उठावाच्या भीतीने घाबरून रे्लेल्या होत्या. त्या चिचटश 
साम्राज्यवादी, भहदू व म स्लीम सरंजामदार व भाडंवलदार याचं्याशी तडजोड करायला तयार होत्या. 
त्यातूनि िाळिी मान्य झाली होती. या सवग पाश्वगभमूीवर नेहरूनी आजवर घोचर्षत केलेल्या व चनयोचजत 
केलेल्या समाजवादी भारताच्या रिनेला, त्याना अचभपे्रत असलेल्या भारतीय पचरक्स्थतीला साजेशा रीतीने 
आरंभ करण्यािे चनधाराने घोचर्षत केले असते; तर प्रिडं लोकबळ त्याचं्या पाठीशी उभे राचहले असते. 
प्रस्थाचपताशंी देशातल्या व काँगे्रसमधल्या उजव्या शक्तीशी त्यांना म काबला करावा लार्ला असता. लहान 
मोठी यादवी य दे्धही कदाचित लढावी लार्ली असती. पि या सर्ळ्यातून यशस्वीपिे बाहेर पडून 
समाजवादाच्या रिनेिी स रुवात अर्दी थोड्या अवधीत करिे त्यावेळी वस्त तः शक्य होते. त्यासाठी सारी 
साम ग्री चसद्ध होती. हवे होते िक्त नेतृत्व आचि त्यावेळच्या संदभात िक्त जवाहरलाल नेहरूि ते देऊ 
शकत होते, ते त्यानी चदले नाही. त्याम ळेि नेहरू म्हिजे समाजवाद हे समीकरि भारतात प्रत्यक्षात अवतरले 
नाही. 

 
☐ ☐ ☐ 
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पं. जवाहरलाल नेहरू आणि संसद 
 

☐ पन्नालाल सुरािा 
 

प.ं जवाहरलाल नेहरू हे आध चनक भारतािे प्रम ख चशल्पकार र्िले जातात. 
 
आध चनक भारत या शब्दप्रयोर्ाने सूचित होिारा अथग स्पष्टपिे समजून घेतला पाचहजे. िारपाि 

हजार वर्षांिी सलर् परंपरा असलेल्या भारतीय समाजाने अनेक अंर्ानी स्वतःिे जीवन घडवले आहे. शतेी, 
हस्तोद्योर्, व्यापार आदी आर्लथक व्यवहार समाजािे जीवनयापन करू शकतील या प्रमािात िालत राचहले. 
कधी कधी व क ठे क ठे संपन्नता होती, तर अनेक चठकािी चवपन्नता. उत्पादनािी परंपरार्त साधने दोनतीन 
हजार वर्षे तरी तशीि िालत आली. त्याम ळे शतेी व वस्तू उत्पादनािी कायगक्षमता मयाचदत राचहली. मूठभर 
सत्ताधाऱ्याचं्या आश्रयाने व्यापार व सावकारी करिारी काही घरािी धनाढ्य होती. सवगसाधारि मािूस मात् 
र्चरबीच्या अवस्थेति जीवन कंठत होता. राज्यकारभार राजेशाही धतीवर िालत असे. जन्माधाचरत 
जातीभेदाच्या आधारावर समाजरिना उभी राचहली. पारमार्लथक स खािी लालसा व महाजन सारं्तात ते 
ऐकिे शे्रयस्कर–या मानचसक ठेविीतून इथल्या स्त्रीप रुर्षानंी िाकोरीबद्ध जीवन जर्िे मान्य केले होते. 
काही चवद्या व कला, अचभजनानंी चवकसीत केल्या; तर काही लोकाचं्या पातळीवरही चवचवध कला बहरत 
राचहल्या. समाजािे सातत्य चटकचवण्यािी क्षमता या व्यवस्थेत होती; पि सवगसामान्य मािसाचं्या वाट्याला 
येिारे जीवन भौचतक व सासं्कृचतक दृष्ट्ट्या िारसे स खावह वा भरू्षिावह नव्हते. 

 
१७ व्या व १८ व्या शतकात य रोपातील काही देशात राजकीय व आर्लथक बदल झपाट्याने झाले. 

चवर्षमता व शोर्षि यावर आधारलेल्या िाकोरीबद्ध जीवनापासून म क्त होऊन स खी, स्वाचभमानी व स संस्कृत 
जीवन जर्ण्यािा प्रत्येक स्त्रीप रुर्षाला अचधकार आहे, हा चविार बळाव ूलार्ला. व्यक्क्तस्वातंत्र्याच्या या म ख्य 
कल्पनेिा पचरपोर्ष होऊ लार्ला, तसतसे राज्यकारभार जनतेच्या संमतीने िालावा ही लोकशाही दृष्टी रुजत 
रे्ली. लोकशाही पद्धतीिा कमी अचधक प्रमािात चवकास होऊ लार्ला. चवज्ञान व तंत्ज्ञानाच्या साहाय्याने 
जीवनावश्यक वस्तंूिे उत्पादन कैक पटींनी वाढले. इचतहासकाळात जी भौचतक स खे केवळ मूठभर 
उच्चपदस्थानंा चमळत होती, ती आता सवगसामान्य मािसाला स द्धा उपलब्ध होऊ शकतील अशी पचरक्स्थती 
चनमाि झाली. पि अथगव्यवहार आचि राज्यकारभारावर मूठभरािंा वरिष्ट्मा राचहल्याने न्यायवाटप होऊ नये 
अशी दक्षता उच्चपदस्थ मंडळी घेत असत. हा अन्याय आहे असे संवेदनशील चविारवंतानंा वाटले. 
जीवनाश्यक वस्तंूिे उत्पादन प रेशा प्रमािात होत असेल तर त्यािे न्याय्य वाटप आलेि पाचहजे असे चविार 
ते माडूं लार्ले. त्यालाि समाजवादी चविारसरिी असे नाव चमळाले. 

 
मानवी व्यक्तीला स्वतंत्, स खी व स्वाचभमानी जीवन जर्ण्यािा अचधकार आहे ही कल्पना समाजाने 

तत्त्वतः तरी मान्य करिे, जीवनावश्यक वस्तंूिे उत्पादन वाढचविे, प्रजासत्ताक व प्राचतचनचधक लोकशाही 
पद्धतीने राज्यकारभार िालिे, चवज्ञान, चवद्या, कला आदी सासं्कृचतक के्षते् बहरू लार्ली म्हिजे 
आध चनकता होय. 

 
१९ व्या शतकाच्या स रुवातीला बह तेक भारत देश चिचटशाचं्या अमलाखाली आला होता. आपला 

व्यापार वाढचविे व जास्तीत जास्त निा कमचविे या पे्ररिेने सात सम द्र पालथे घालून इथे आलेल्या 
चिचटशानंी त्याचं्या हेतूपूतगतेसाठी दळिवळिािंी आध चनक साधने येथे उभारली. व्यापार व उद्योर् आध चनक 
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स्वरुपात म्हिजे अचधक कायगक्षमतेने िालव ूलार्ले. कायद्याच्या साहाय्याने िालिारी राज्ययंत्िा उभी 
केली. धमगचनरपेक्ष, आध चनक चशक्षिपद्धती िालू होती. 

 
या आध चनकतेने जीवन अचधक स खकर होऊ लार्ले. हे भारतीय नेत्यानंा जािव ूलार्ले. त्याचं्याशी 

चवसंवादी वा चवरोधी असिाऱ्या आपल्या परंपरेतील र्ोष्टींिा त्यार् केला पाचहजे असा चविार ते माडूं लार्ले. 
धार्लमक व सामाचजक स धारिांिे प्रयत्न जािीवपूवगक होऊ लार्ले. तंत्ज्ञानाच्या साहाय्याने िालिारे अथग 
व्यवहार आपिही करावेत, आपली उपक्रमशीलता त्या चदशनेे वळवावी, अशी धडपड काही उद्योजक करू 
लार्ले. तर काही राजकीय प ढारी “स्वदेशी” िी िळवळ िालवनू त्याचं्या पाठीशी जनशक्तीिा आधार उभा 
करू लार्ले. 

 
चिचटश राज्यकते परकीय आहेत हे अनेकानंा खटकत होते. काही जिानंा त्यांिे परकेपिि अचधक 

खटकत होते. भारत देशातून त्यानंा घालवनू द्यावे अशी उमी भकवा स्वातंत्र्याकाकं्षा अनेकाचं्या अंतयामी 
उसळत होती. त्यापैकी काही जिाना वाटायिे की, आपला धमग व संस्कृती बाटविाऱ्या या पाढंऱ्या पायाच्या 
लोकानंा हाकलून देऊन आपि इथे परत ज न्या “वैभवशाली” व्यवस्थेिे प नरुज्जीवन करावे. तर काही 
जिानंा वाटायिे की, चिचटश राज्यकते आपली आर्लथक लूट करीत असल्याने त्यांना घालवनू देिे आवश्यक 
असले तरी त्यानंी उभ्या केलेल्या संस्था व घालून चदलेल्या पद्धती नष्ट करण्यािे कारि नाही. आपले प्रश्न, 
र्रजा व पचरक्स्थती लक्षात घेऊन या आध चनक संस्थानंा योग्य ते वळि आपि द्यावे व त्या िारं्ल्या प्रकारे 
िालवनू सवगसामान्य भारतीय स्त्रीप रुर्षािें जीवन स खी होईल या चदशनेे प्रयत्न करावा. भकबह ना त्यानंा तसा 
प्रयत्न करण्याला मदत करावी. 

 
अशा प्रकारे आध चनक राष्ट्रवादी चविारािंी कास धरून भारताच्या प्रर्तीला हातभार लाविारापैंकी 

जवाहरलालजी हे एक वैचशष्ट्ट्यपूिग नेते होत. त्याचं्या क ट ंबात खानदानी परंपरा काही अंशाने रेंर्ाळली 
असली तरी वडील मोतीलालजी हे प्रचथतयश वकील होते. आध चनक ज्ञान व राज्यकारभारािी रीत त्यानंा 
लहानपिापासून माचहत झाली होती. त्यािें शालेय व महाचवद्यालयीन चशक्षि इंग्लंडमध्ये झाले. स्वातंत्र्य व 
समता या शे्रष्ठ मानवी मूल्यािंा त्याचं्या मनावर खोल ठसा उमटला. लोकशाही राजकारि व संसदेिे 
कामकाज यािाही त्यानंा जवळून पचरिय झाला. 

 
प ढे मायदेशी परतल्यावर वचकलीिा व्यवसाय करण्याऐवजी जवाहरलालजींनी स्वातंत्र्य िळवळीत 

उडी घेतली. महात्मा र्ाधंींच्या नेतृत्वाखाली भारत म क्तीच्या कायाबरोबरि राष्ट्रघडिीच्या कायातही हे 
चहरीरीने भार् घेऊ लार्ले. चिचटशानंी स रू केलेल्या राज्यपद्धतीत भारतीय जनतेच्या प्रचतचनधींना अचधक 
वाव चमळावा असा काँगे्रसिा दृष्टीकोन होता. चिचटशािंी सत्ता रहायला हरकत नाही, पि इथल्या नार्चरकाना 
अचधक हक्क चमळावे अशा प्रकारच्या मार्ण्या केल्या जात. १९२९ साली लाहोर येथे भरलेल्या काँगे्रस 
अचधवेशनाच्या अध्यक्षपदी जवाहरलालजींिी चनवड झाली होती. त्याि अचधवेशनात “चिचटशानंी भारत 
सोडून जावे. आम्हाला संपूिग स्वातंत्र्य हवे आहे” असा ठराव पास करण्यात आला. तो केवळ औपिाचरक 
ठराव नव्हता. भारताला संपूिग स्वातंत्र्य चमळचविे हे आपले जीचवत कतगव्य आहे असे मानिारापैंकी 
जवाहरलालजी प्रम ख होत. स्वातंत्र्यप्राप्तीिा त्यानंी इतका ध्यास घेतला होता की, त्याचं्या सवग भार्षिातूंन 
व चलखािातून तो अचतशय प्रभावीपिे माडंला जात असे. मात् चिचटशानंा घालवनू चदल्यानंतर संसदीय 
लोकशाही पद्धतीने व कष्टकऱ्याचं्या भल्यासाठी राज्य िालवायिे आहे असा त्यािंा दृष्टीकोन होता. तो प रेशा 
स्पष्टपिे ते माडंत असत. 
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चिचटशानंी भारताच्या राज्यपद्धतीत जनतेला प्रचतचनचधत्व देण्यािे तत्त्व एकोचिसाव्या शतकाच्या 

अखेरीपासून स्वीकारले होते. कें द्रीय लेचज् लेचटव्ह कौक्न्सल स्थापन करण्यात आले होते. स रुवातीला 
त्यावर सर्ळे सरकारी अचधकारी असत. प ढे काही भारतीय नार्चरकािंी नेमिूक होऊ लार्ली. १९०९ च्या 
स मारास चबर्र सरकारी प्रचतचनधींिी सरकारने नेमिूक करण्याऐवजी लोकानंी त्यानंा चनवडून द्यावे हे तत्त्व 
स्वीकारले रे्ले. पि मतदानािा अचधकार मोठे शतेकरी, व्यापारी वरै्रेप रता मयाचदत होता. मतदानािा हक्क 
सवग प्रौढ स्त्री–प रुर्षानंा चमळावा असे मत जवाहरलालजींनी १९३१ साली व्यक्त केले होते. 

 
‘पायोचनयर’ या इंग्रजी दैचनकाला चदनाकं २ सप्टेंबर १९३३ रोजी चदलेल्या म लाखतीत पचंडत नेहरू 

म्हिाले होते, “भारताला स्वातंत्र्य चमळचवण्यासाठी िाललेल्या आमच्या धडपडीिा एक उदे्दश असा आहे की, 
राज्य कारभारािा खिग व पयायाने शतेकऱ्याच्या डोक्यावरील बोजा कमी व्हावा”. 

 
भारतीय जनतेला अचधक राजकीय हक्क देिारा व प्रातंामध्ये तरी लोकप्रचतचनधींच्या हाती काही सत्ता 

सोपचविारा भारत सरकार कायदा १९३५ साली चिचटश पालगमेंटने मंजूर केला होता. मतदानािा अचधकार 
चवचशष्ट धचनक वर्ाप रताि मयाचदत होता, आचि र्व्हनगरानंा अंचतम अचधकार चदले होते. या कारिास्तव त्या 
कायद्याला काँगे्रसने चवरोध केला होता. त्या संदभात इंचडया ब लेचटनमध्ये (एचप्रल १९३६) चलचहताना नेहरंूनी 
म्हटले होते, “एकि मार्ग उपलब्ध आहे. प्रौढ मताचधकाऱ्याच्या आधारे घटना पचरर्षदेिी चनवडिूक घेिे, जी 
स्वतंत् भारतािी घटना बनवील... जर जनसामान्यानंा खरे–ख रे प्रचतचनधीत्व चमळाले तर त्याना 
भेडसाविारे आर्लथक प्रश्न प ढे येतील आचि जातीयवादासारखे चनरथगक प्रश्न बाजूला पडतील. नव्या दमदार 
शक्ती म क्त होतील. तळार्ाळातील जनसमूहाकंडून त्यानंा ताकद चमळू लारे्ल आचि भारतािे आर्लथक प्रश्न 
सोडवायच्या दृष्टीने त्या चक्रयाशील बनतील”. 

 
त्याि वर्षगअखेरीस एके चठकािी बोलताना नेहरंूनी म्हटले की, “काँगे्रसने स्त्री उमेदवारािंी संख्या 

वाढचवली पाचहजे.” 
 
१९३५ िा भारत सरकार कायदा काँगे्रसला पसंत नव्हता. सरकारने मात् प्राचंतक असेंब्लीच्या 

चनवडि का घेण्यािी तयारी स रू केली होती. त्यावर बचहष्ट्कार टाकावा असे काही जिािें मत होते. तर 
चनवडि का लढवाव्यात, प्राचंतक असेंब्लीस जावे व त्या कायद्याच्या तरत दी कशा असमाधानकारक आहेत हे 
चतथून पटवनू द्यावे, असा बह संख्य काँग्रसवाल्यािंा चविार होता. १२ एचप्रल १९३६ रोजी केलेल्या आपल्या 
अध्यक्षीय भार्षिात जवाहरलालजी म्हिाले, “भारतीय नार्चरकानंा मूलभतू नार्री राजकीय हक्क नाकारले 
जात आहेत. मतस्वातंत्र्य व अचभव्यक्तींिे स्वातंत्र्य वापरता येत नसेल तर चनवडि का कशा ठरचविार?... 
ख ल्या मार्ांनी राजकारि करण्यात अडििी खूप आहेत, हे खरे. पि तेवढ्यावरून दहशतवादी मार्ांिा 
अवलंब करिे योग्य ठरत नाही. तसे करिे म्हिजे द बळ्या मनोवृत्तीिे प्रदशगन करिे होय.... स्वतंत् 
भारतािी राज्यघटना बनवायच्या दृष्टीने जनमत तयार केले पाचहजे. सत्तेच्या संदभातील चवचवध वर्ांच्या 
शक्तींिा संबधं न्यायाच्या दृष्टीने प्रस्थाचपत करिे म्हिजे खरी घटना बनचविे होय.... आर्ामी प्रांचतक 
असेंब्लीच्या चनवडि का आपि लढचवल्या पाचहजेत. आपली चवचवध धोरिे व आर्लथक कायगक्रम जनतेसमोर 
तपशीलाने माडूंन त्या आधारे मते माचर्तली पाचहजेत. असेंब्लीद्वारा खरी सत्ता चमळिार नाही. म्हिून बह मत 
चमळाले तरी आपि मंत्ीमंडळे बनव ूनये. खरी सत्ता नसताना सत्तापदािी जबाबदारी उिलिे धोक्यािे 
ठरेल.” 



 

अनुक्रमणिका 

 
लोकशाही पद्धतीने कारभार िालवावयािा तर कायदेमंडळात रे्ले पाचहजे हे प.ं नेहरंूना मान्य होते. 

पि १९३५ च्या कायद्यातील तरत दी पाचहल्या तर मताचधकार उच्चवर्लर्यापं रताि मयाचदत आहे आचि 
लोकचनय क्त मंचत्मंडळाना प रेसे अचधकार असिार नाहीत अशी मते जवाहरलालजींनी वारंवार माडंली 
होती. आपले तीन प्रम ख कायगकते असेंब्लीत रे्ले की, स्वातंत्र्य िळवळीिे इतर कायगक्रम थडंावतील. लढे 
देण्यािी संघटनेिी क्षमता कमी होईल, असे त्यानंा वाटत होते. पि बह संख्य कायगकत्यांिा चविार वेर्ळा 
होता. अखेरीस काँगे्रसने चनवडि का लढचवल्या आचि सहा प्रातंात बह मत चमळाले तेव्हा मंचत्मंडळेही 
बनचवली. त्याबाबतिे नेहरंूिे मत चनवडून आलेल्यानंी नजरेआड भकवा कानाचनराळे केले. 

 
एक मात् खरे की, स्वतः नेहरू व इतर अनेक प्रम ख नेते प्राचंतक असेंब्लीच्या चनवडि कात उभे राचहले 

नाहीत. प्रिारासाठी दौरे खूप काढले. प ढे काँगे्रसी मंचत्मंडळािा कारभार स रू झाल्यावर त्यानंा मार्गदशगन 
करण्यासाठी काँगे्रस वकींर् कचमटीने वारंवार चविारचवचनमय केला, ठराव केले, आदेश चदले. पक्ष संघटनेने 
धोरिे ठरवनू द्यावीत व असेंब्ली पक्षाने ती राबवावीत असे नेहरू त्या काळात नेहमी म्हित असत. 

 
सोचवयत रचशयात क्रातंी होऊन कामर्ार वर्ांच्या हातात सत्ता आली, यािे नेहरंूना अप्र प वाटत 

होते. तेथील राज्यकारभार ह कूमशाही पद्धतीने िालला आहे, अशी टीका काही पाचश्चमात्य मंडळी करीत 
असत. त्या संदभात एके चठकािी चलचहताना प.ं नेहरंूनी म्हटले आहे, “तेथील सहा लाख खेडी व शहरानंा 
स्वतःिे सोचवयत चनवडण्यािा अचधकार आहे. ही एक प्रिडं लोकशाही स्वरूपािी यंत्िा आहे. चवचवध 
प्रश्नावंर त्या सोचवयतमध्ये ििा होत असते, टीका–प्रचतटीका िालते, धोरिे ठरचवली जातात, वचरष्ठ 
सचमत्यासंाठी प्रचतचनधी चनवडले जातात... तेथे मतदानािा अचधकार १८ वर्षांवरील प्रत्येक स्त्री व प रुर्षाला 
आहे. ही लोकशाहीच्या दृष्टीने चवशरे्ष उल्लेखनीय र्ोष्ट आहे... तेथे लोकानंा उत्पादक व उपभोक्ते म्हिून 
संघचटत होता येते आचि आपले प्रश्न माडंता येतात, हेही लक्षिीय आहे. सावगजचनक प्रश्नाचं्या ििेत शकेडो 
स्त्री–प रुर्ष सहभार्ी होत असतात. राज्यकारभार िालचवण्यात सहभार्ी होतात... सोचवयत रचशयाच्या 
उदाहरिावरून आपि काही धडे घेतले पाचहजेत. काँगे्रस संघटनेच्या खालच्या पायऱ्यापंासून वरपयंत 
र्चरबानंा प्रचतचनधीत्व देऊन खऱ्या लोकशाहीिा चवकास केला पाचहजे”. 

 
१९३५ च्या भारत सरकार कायद्यान सार कें द्रात जी व्यवस्था करावयािी होती त्याबाबत भारतीय 

संस्थाचनक लवकर राजी झाले नाहीत. म्हिून कें द्रीय असेंब्लीच्या चनवडि का लाबंत रे्ल्या. प ढे १९३९ साली 
द सरे महाय द्ध स रू झाले. चिटनच्या बाजूने भारत त्या य द्धात उतरला आहे अशी घोर्षिा, व्हाईसरॉयने 
भारतीयाशंी सल्लामसलत न करता परस्पर केली. त्याच्या चनर्षेधाथग काँगे्रस मंचत्मंडळाने राजीनामे द्यावेत असे 
काँगे्रस वकींर् कमेटीने ठरचवले व त्याप्रमािे सहाही मंचत्मंडळाने राजीनामे चदले हे चवशरे्ष उल्लेखनीय होय. 
काँगे्रसने चिचटश सरकारशी संघर्षग करण्यािा पचवत्ा घेतला. प ढे १९४२ सालिे “िलेजाव” आंदोलन झाले. 
काँगे्रसिे सवग प्रम ख नेते स्थानबद्धतेत होते. १९४५ साली य द्ध संपण्यािी लक्षिे चदसू लार्ली. चिचटश 
सरकारने काँगे्रस प ढाऱ्यानंा सोडले. वाटाघाटीच्या िेऱ्या िालू होत्या. १९४६ साली कें द्रीय असेंब्लीच्या 
चनवडि काही प्राचंतक असेंब्लीबरोबर घेण्यािे सरकारने योजले. काँगे्रसने त्या लढवण्यािे ठरचवले. त्यासाठी 
जाहीरनाम्यािा मस दा जवाहरलालजींनी तयार केला होता. (१० चडसेंबर १९४५) त्यातील प ढील उत्तरे 
नेहरंूच्या चविारािंी चदशा दाखचविारी आहेत : 

 



 

अनुक्रमणिका 

“देशाला स्वातंत्र्य चमळावे व भारताच्या प्रत्येक नार्चरकाला समान हक्क आचि समान संधी चमळावी 
ही काँगे्रसिी उद्दीष्टे आहेत. येथील चवचवध जातीय आचि धार्लमक जमातींिे ऐक्य कायम राहावे. सर्ळ्यांनी 
परस्पराचंवर्षयी सचहष्ट्ि ता व सद भाव बाळर्ावा, असे काँगे्रसिे धोरि आहे, म्हििे आहे. 

 
भारत हे स्वतंत् लोकशाहीवादी राष्ट्र व्हावे आचि सवग नार्चरकांच्या मूलभतू हक्कानंा राज्यघटनेने 

मान्यता व हमी द्यावी अशी काँगे्रसिी भचूमका आहे. तसेि ती घटना संघराज्यात्मक असावी व घटक राज्यानंा 
भरपूर स्वायतत्ता असावी, आचि चवचधमंडळाच्या चनवडि का प्रौढ मताचधकाराच्या आधारे व्हाव्यात असे 
काँगे्रसिे धोरि आहे. जीवनाच्या सवग के्षत्ात, त्यािप्रमािे मताचधकाराबाबत भलर्भेद ही आडकाठी असू नये. 
राष्ट्राच्या सवग व्यवहारात चस्त्रयानंी नार्चरक म्हिून बरोबरीच्या नात्याने सहभार्ी झाले पाचहजे.” 

 
यावेळी नेहरू चनवडि कीला उभे होते व चनवडून आले. १९४६ साली कें द्रात त्याचं्या नेतृत्वाखाली 

हंर्ामी सरकार बनले. १५ ऑर्स्ट १९४७ ला भारत स्वतंत् झाला. देशािी राज्यघटना बनवण्यािे काम 
कें द्रीय असेंब्लीने करावे असे ठरले. त्यावेळी समाजवाद्यानंी नेहरंूवर टीका केली. त्या असेंब्लीसाठी मतािा 
अचधकार सीचमत उच्चवर्ीयानंाि होता. घटना पचरर्षदेिी चनवड प्रौढ मताचधकाराच्या आधारे व्हावी या 
आपल्या चविारावर नेहरू खंबीरपिे चटकून का राचहले नाहीत, असा लवाद्यािंा सवाल होता. देशािी िाळिी 
झाली होती. महाय द्ध, िाळिी व सत्तातंर याम ळे राज्यकारभारात चवस्कळीतपिा आला होता. आचि देशािे 
राजकीय वातावरि क्स्थर नव्हते. त्याम ळे प्रौढ मताचधकाराच्या आधारे चनवडि का घेिे शक्य नाही असे उत्तर 
नेहरंूनी चदले. 

 
राज्यघटना बनचवण्याच्या कामात नेहरंूनी िारसे लक्ष घातले नाही. तरी घटनेच्या उचद्दष्टाचंवर्षयीिा 

ठराव त्यानंीि माडंला. प्रौढ मताचधकारािा आग्रह धरला. प्रमािशीर प्रचतचनचधत्वाच्या सूिनेला मात् चवरोध 
केला. प्रौढ मताचधकार (२१ वर्षे वयावरील) मान्य केल्याम ळे १९४५ साली मतदारसंख्या ३ कोटी होती, ती 
१९५२ च्या पचहल्या सावगचत्क चनवडि कीच्या वेळी १७·३ कोटींवर रे्ली होती. राज्यघटनेत संसदीय पद्धत 
स्वीकारण्यात आल्यािे चदसतेि आहे. 

 
१९५२, १९५७ व १९६२ या तीन सावगचत्क चनवडि का काँगे्रस पक्षाने प.ं नेहरंूच्या नेतृत्वाखाली 

भजकल्या. लोकसभेत त्या पक्षाला त्या चतन्ही चनवडि कीत बह मत चमळाल्याने प.ं नेहरू प्रधानमंत्ी झाले होते. 
त्या काळात त्यानंी संसदेिा सतत आदर केला. भकबह ना संसद या संस्थेला जनमानसात आदरािे स्थान 
प्राप्त व्हावे असा नेहरंूिा प्रयत्न असे. प्रचसद्ध चिचटश राज्यशास्त्रज्ञ डब्ल्य.ू एि. मॉचरस जोन्स यानंी ‘पालगमेंट 
इन इंचडया’ हा महत्त्वपूिग गं्रथ चलचहला आहे. त्यात त्यानंी म्हटले आहे की,... “हळूहळू प्रघात पडत आहेत 
आचि संकेत रूढ होत आहेत. संसद ही संस्था क्स्थरावत िालली आहे... संसदेिा मान वाढवा या चदशनेे 
प्रधानमंत्ी (जवाहरलाल नेहरू) व त्यािें ज्येष्ठ सहकारी सतत प्रयत्नशील असतात.” (पान ३३२) 

 
संसदेच्या बठैकानंा नेहरू दररोज उपक्स्थत राहात व जास्तीत जास्त वेळ बसत. चवरोधकािंी टीका 

शातंपिे ऐकून घेत. त्याचं्या आके्षपाना उत्तरे देत. ससंदेतील ििेिा दजा उंिवावा, पातळी िारं्ली रहावी 
यासाठी ते आपल्या पक्ष सभासदांना सतत सूिना देत. सहकारी मंत्र्यानंा आवश्यक चतथे ठोकत, तर जरूर 
तेव्हा त्याचं्या मदतीला धावनू जात. 
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भहदू कोड चबल, राज्य प नरगिना असे अनेक वादग्रस्त प्रश्न त्या काळात संसदेप ढे आले. चतथे 
इतरानंी केलेल्या सवग सूिना नेहरू स्वीकारीत असे नाही. पि दखल घेत असत. प ढे टी. टी. कृष्ट्िम्मािारी 
चवत्तमंत्ी असताना म ंदडा प्रकरि संसदेति चनघाले. त्यािी योग्य ती दखल घेऊन न्यायालयीन िौकशीिा 
आदेश नेहरंूनी चदला. 

 
संसद सदस्यािंा मान राखण्याबाबतही नेहरू दक्ष असत. त्यानंी चविारलेली माचहती तातडीने 

चमळवनू देत. त्याचं्याशी नीट, अदबीने वार्ा अशा सूिना ते सरकारी अचधकाऱ्यानंा देत. संसदीय पक्षाच्या 
बठैका ते वारंवार घेत आचि अनेक महत्त्वाच्या चवर्षयावंर ख ली ििा होऊ देत. लोकसभेत नेहरंूनी केलेली 
काही भार्षिे स्िूतीदायी, तर काही चविारप्रवतगक असत. 

 
एकंदरीत, भारतीय संसदेला प्रचतष्ठा प्राप्त करून देण्यात प.ं नेहरंूिा भसहािा वाटा आहे असे 

म्हिायला हरकत नाही. 
 

☐ ☐ ☐ 
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पंणित जवाहरलाल नेहरू आणि अमेणरका 
 

☐ सदा कऱ्हािे 
 
पचंडत जवाहरलाल नेहरू याचं्या राजकीय धोरिात भारत आचि अमेचरका तसेि भारत आचि सोचवएत 
संघराज्य या दोन महासत्ताशंी असिाऱ्या संबधंानंा चवशरे्ष महत्त्व आहे. द सऱ्या जार्चतक महाय द्धानंतर 
जर्ािी चवभार्िी भाडंवलशाही राष्ट्रे आचि समाजवादी राष्ट्रे अशा दोन र्टात झाली. भाडंवलशाही राष्ट्रांिे 
नेतृत्व अमेचरकेने केले आचि समाजवादी राष्ट्रािें नेतृत्व सोचवएत संघराज्याने केले. 
 

१५ ऑर्स्ट १९४७ रोजी भारताला राजकीय स्वातंत्र्य चमळाले आचि त्यानंतर भाडंवलशाही 
साम्राज्यवादी राष्ट्राचं्या जोखडाखाली असलेली अनेक वसाहती राष्ट्रे स्वतंत् होऊ लार्ली. या नवस्वतंत् व 
चवकसनशील राष्ट्रानंा सहाय्य करण्यासाठी व शातंतेिी आचि स रचक्षततेिी हमी देण्यासाठी अमेचरका व 
सोचवएत संघराज्य याचं्यात स्पधा स रू झाली. दोन्ही राष्ट्रांनी आपले लष्ट्करी बळ वाढचवले. दोन महासत्ताि 
उदयाला आल्या. नवस्वतंत् व चवकसनशील राष्ट्रािें चतसरे जर् मानले जाऊ लार्ले आचि त्याकडे या दोन 
महासत्तािें डोळ्यात तेल घालून लक्ष होते. स्वाथग आचि परमाथग दोन्ही त्यात होते. चतसऱ्या जर्ाला सहाय्य 
करता करता स्वतःिे सत्ताविगस्व अचधक बळकट करण्यािी ‘स्वचहताय’ दृष्टी त्यात होती. 

 
अमेचरकेिी मैत्ी की सोचवएत सघंराज्यािी मैत्ी? या प्रश्नाला जार्चतक राजकारिाच्या व 

आंतरराष्ट्रवादाच्या दृष्टीने महत्त्व प्राप्त झाले. भारतािा कल सोचवएत मैत्ीकडे अचधक होता. पाचकस्तानिा 
कल अमेचरकाकडे होता. त्याम ळे भारत आचि पाचकस्तान याचं्यातील संबधंानंाही जार्चतक महत्त्व प्राप्त 
झाले. 

 
भारतािा कल सोचवएत मतै्ीकडे होता यािा अथग असा नव्हे की, भारताने अमेचरकेशी शत् त्व 

पत्करले. स्वतंत् भारताच्या परराष्ट्रीय धोरिात बसेल तेवढी मैत्ी अमेचरकेशीही ठेवायिी असे भारतािे 
धोरि होते. 

 
स्वातंत्र्य चमळण्यापूवी एका भार्षिात भकवा चनवेदनात आपले पराराष्ट्रीय धोरि जाहीर करताना 

पचंडत जवाहरलाल नेहरू म्हिाले— 
 
‘We propose, as far as possible, to keep away from the power politics aligned against 

one another, which have led in the past two world wars and which may again lead to disaster 
on an even vaster scale,’ (7th September. 1946). 

 
सत्तेच्या राजकारिापासून दूर रहायिे आचि य द्धचवरोधी भचूमका घ्यायिी असे पंचडतजींिे धोरि 

होते. भाडंवलशाही साम्राज्यवादी अमेचरका य द्धचपपासू व य द्धखोर राष्ट्र होते. सोचवएत संघराज्याने 
शातंतावादी राष्ट्र म्हिून आपली प्रचतमा चनमाि करण्यािा प्रयत्न केला. पचंडत जवाहरलाल नेहरू हे 
शातंतावादी व स्वातंत्र्यवादी होते. स्वातंत्र्य आचि शातंता अचवभाज्य आहेत अशी त्यािंी धारिा होती. एका 
देशाच्या स्वातंत्र्याला नकार हा द सऱ्या कोिाच्या तरी स्वातंत्र्यावर संकट असते आचि त्यातून संघर्षग व य द्ध 
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संभवते. म्हिून पचंडत नेहरू शातंतावादी, स्वातंत्र्यवादी आचि य द्धचवरोधी होते. त्याम ळेि त्यांिा कल 
सोचवएत मैत्ीकडे अचधक होता. अमेचरकेचवर्षयी त्याचं्या मनात मैत्ीिी सद भावना होती. 

 
वर उधृत केलेल्या चनवेदनाति पचंडत जवाहरलाल नेहरू म्हिाले, 
 
‘We send our greetings to the people of the United States of America to whom destiny 

has given a major role in the international affairs. We trust that this tremendous responssibility 
will be utilized for the furtherance of peace and human freedom everywhere.’ 

 
अमेचरकेला इचतहासाने आंतरराष्ट्रीय राजकारिात महत्त्वािी भचूमका चदली होती. ती पार पाडताना 

अमेचरकेवर कोिती जबाबदारी होती आचि अमेचरकेकडून कोिती अपेक्षा होती, हे वरील उधृतातून लक्षात 
येते. परंत  शातंता आचि मानवी स्वातंत्र्य यािंा चवकास करण्यासाठी अमेचरका आपल्या भचूमकेिा उपयोर् 
करीत नाही, ही वस्त क्स्थती पचंडत जवाहरलाल नेहरंूना जािवत होती. म्हिून शातंतावादी सोचवएत 
मैत्ीकडे त्यािंा अचधक कल होता. 

 
अमेचरकेच्या स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्यात जे आदशग नमूद केले होते, तसेि अमेचरकेच्या राज्यघटनेत 

व हक्काचं्या मस द्यात जे नमूद केले होते, त्यािा भारतीय स्वातंत्र्य िळवळीवर खूपि प्रभाव होता. थॉमस 
जेिसगन व अिाहम भलकन याचं्याचवर्षयी आपल्या देशात तर कमालीिा आदर होता. असे असूनही 
स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतािा सच्चा चमत् म्हिून अमेचरकेला प्रचतष्ठा लाभली नाही. रचशयातील महान 
ऑक्टोबर क्रातंीिाही भारतीय स्वातंत्र्य िळवळीवर प्रभाव होता आचि स्वातंत्र्योत्तर काळात भारत–सोचवएत 
मैत्ी वृभद्धर्त होत रे्ली. इतकेि नव्हे तर या मैत्ीिे चशल्पकार पचंडत जवाहरलाल नेहरूि होते. सक्न्मत्ािी 
लक्षिे पचंडत नेहरंूना अमेचरकेपेक्षा सोचवएत संघ राज्यात अचधक आढळली. 

 
वामन पचंडत या प्रािीन मराठी कचवने प ढील श्लोकात म्हटले आहे की— 

 
“योजि जिताप्रजत जिवारूिी पापकरे्म 
वर्णी बरेच गुर्ण झाकुजिया कुकरे्म 
िो आपर्णास असता व्यसिी त्यिीिा 
सन्मर्मत्र लक्षर्ण असे वदतात िार्णा।” 

 
सोचवएत संघराज्याने संकटाच्या वेळी भारताला सहाय्य केले. सक्न्मत्ाच्या लक्षिािंा प्रत्यय 

भारताला अमेचरकेच्या बाबतीत आला नाही. 
 
प.ं नेहरंूिा भाडंवलशाहीवर चवश्वास नव्हता. भाडंवलशाही व्यक्क्तर्त िायद्याच्या तत्त्वावर 

आधारलेली असते. आपल्याि बाधंवािें शोर्षि करण्यािी संधी शोधिारी समाजव्यवस्था भाडंवलशाही 
पोसते. नेहरंूनी चलचहले आहे— ‘Which way have we to go? Are we to follow the English, French 
and the American way? Have we time of 100 to 150 years to reach our destination? This is 
impossible. We will perish in the process.’ (Nehru And Indian National Congress, P. 27) 
भाडंवलशाहीच्या मार्ाने भारत जाऊ लार्ला तर त्या प्रचक्रयेत भारत नामशरे्ष होईल अशी पचंडत नेहरंूिी 
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धारिा होती. भाडंवलशाहीपेक्षा समाजवादावर त्यांिा अचधक चवश्वास होता. ते महात्मा र्ाधंींिे अन यायी होते 
व त्यािेंि राजकीय वारस होते. परंत  समाजव्यवस्था म्हिून भाडंवलशाहीला त्यािंा चवरोधि होता. 
सामाचजक न्यायािे व सामाचजक शोर्षि म क्तीिे प्रश्न सोडचवण्यास भाडंवलशाही समाज व्यवस्था असमथग व 
अक्षम आहे, अशी त्यािंी धारिा होती. त्यांनी उघडपिे साचंर्तले होते की, आपि समाजवादी आहोत तसेि 
प्रजासत्ताकवादी आहोत. राजे आचि राजप त् याचं्यावर आपला चवश्वास नाही, त्यािप्रमािे आध चनक ‘उद्योर् 
सम्राट’ चनमाि करिाऱ्या व्यवस्थेवर आपला चवश्वास नाही. प्रािीन राजेरजवाड्यापेंक्षा आध चनक उद्योर् 
सम्राटाकंडे अचधक सत्ता असते आचि त्याचं्या पद्धती ज न्या सरंजामशाहीप्रमािेि असतात. (ततै्व : प.ृ १२) 
भाडंवलशाहीचवर्षयी प.ं नेहरंूना चकती चवलक्षि िीड होती, हे यावरून लक्षात येते. भाडंवलशाही आचि 
समाजवाद या दोनि व्यवस्था संभाव्य असल्याम ळे प.ं नेहरंूिा कल समाजवादाकडे झ कलेला होता. 

 
चडसेंबर १९४६ मध्ये घटना सचमतीप ढे भार्षि करताना ते म्हिाले, ‘मी समाजवादाच्या बाजूने आहे 

आचि मला आशा आहे की, भारतही समाजवादाच्या बाजूने उभा राहील. समाजवादी राष्ट्राच्या घटनेकडेि 
भारतािी पावले पडतील. माझा चवश्वास आहे की, सर्ळे जर्ि समाजवादाकडे वाटिाल करील.’ (ततै्व. 
प.ृ २७) 

 
पचंडत नेहरू सोचवएत सघंराज्याच्या आहारी रे्ले होते म्हिून त्यािें धोरि अमेचरकाचवरोधी होते, 

असे म्हििे बरोबर नाही. तत्त्वतः नेहरू वसाहतवादाच्या व भाडंवलशाहीच्या चवरोधात होते. म्हिून त्यांिे 
धोरि अमेचरकेला अन रुप नव्हते. 

 
पचंडत नेहरंूच्या राजकीय चविारात राष्ट्रवाद, लोकशाही आचि समाजवाद या तीन प्रम ख संकल्पना 

होत्या. 
 
त्यािंी राष्ट्रवादािी संकल्पना अचतशय व्यापक होती. त्याचं्या राष्ट्रवादाच्या म ळाशी कोितीही 

धार्लमक संकल्पना नव्हती. स्वामी दयानंद, स्वामी चववेकानंद अथवा अरभवद घोर्ष याचं्याप्रमािे ते धार्लमक 
राष्ट्रवादािे अचभमानी नव्हते. राष्ट्रवाद ही धमगचनरपेक्ष (Secular) अशी उच्च भावना आहे आचि या भावनेने 
आत्मोन्नती व आत्मचवकास होतो, असे त्यानंा मनःपूवगक वाटत होते. त्याचं्या राष्ट्रवादािे मूळ भारतीय 
संस्कृतीत आहे. सासं्कृचतक अनेकत्त्वातून चनमाि होिारा समन्वय हा त्यांना मूलाधार वाटला आचि हाि 
त्याचं्या आंतरराष्ट्रवादािा पाया बनला. त्याचं्या राष्ट्रवादािेि प्रचतभबब त्याचं्या आंतरराष्ट्रवादात आहे. 

 
वंशवाद मानिाऱ्या अथवा वंशवाद जोपासिाऱ्या अमेचरकेच्या धोरिात पचंडत नेहरंूिा राष्ट्रवाद 

अन रूप नव्हता. पचंडत नेहरंूनी सतत वंशवादािा चनर्षेध केला. 
 
धमातीतता हा त्याचं्या लोकशाहीिाि एक पैलू होता. परंत  भाडंवलशाही व लोकशाही एकत् नादूं 

शकत नाही अशी त्यािंी धारिा होती. िॅचसझम आचि नाझीवाद याचं्या प्रभावाम ळे भारताबाहेरच्या बाह्य 
जर्ात लोकशाहीिी झालेली वाताहात त्यानंी पाचहली होती. भारताला लोकशाहीचशवाय तरिोपाय नाही हे 
त्यानंा पटले होते. लोकशाही ही संरिना (structure) आहे आचि समाजवाद हा त्यातील आशय आहे, हे 
त्याना चवश्वसनीय वाटत होते. म्हिून भाडंवलशाही व साम्राज्यवादी अमेचरकेच्या आहारी ते रे्ले नाहीत, 
अधीन झाले नाहीत. 
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भारत आचि सोचवएत याचं्यातील मैत्ीसंबधं चनयोचजत (planned) होते. भारत आचि अमेचरका 
याचं्यातील संबधं असे चनयोचजत कधीही नव्हते. भचवतव्यसूिकही (predictable) नव्हते. त्याम ळे या दोन 
देशातील संबधंाच्या चवकासािी चदशा कधीही स्पष्ट अथवा दृष्टीर्त नव्हती. अमेचरकेच्या मनात नेहरंूचवर्षयी 
साशंकताही होती आचि भीतीही होती. 

 
अशी भीती असण्यािी प्रम ख कारिेही उघड होती. भाडंवलशाहीवर नेहरंूिा अचवश्वास होता. 

वंशवादालाही चवरोध होता. जार्चतक शातंतेवर त्यािंा चवश्वास होता. जार्चतक शातंतेला वंशवादापासून 
धोका आहे, असे नेहरंूिे मत होते. उलट जार्चतक शातंतेला कम्य चनझम म्हिजे साम्यवादापासून धोका 
आहे, असे अमेचरकेिे मत होते. नेहरंूनी साम्यवादचवरोधी भचूमका घ्यावी अशी अमेचरकेिी इच्िा होती. पि 
साम्यवादचवरोधी भचूमका घेण्यास नेहरू अचनचश्चत होते. आंतरराष्ट्रीय राजकारिात साम्यवादचवरोधी भचूमका 
घेिे अमेचरकेला चनकडीिे वाटत होते. पि पंचडत नेहरंूना अशी चनकड वाटत नव्हती. सोचवएतशी मैत्ी 
असूनही िीनमधील साम्यवादी िळवळीचवर्षयी व क्रातंीचवर्षयी सहान भतूी होती. 

 
साम्यवाद चवरुद्ध वसाहतवाद याबाबत प्रारंभापासूनि नेहरंूिे अमेचरकेशी मतभेद होते. नेहरंूिे 

अवलोकनि असे होते की, साम्यवाद हा आमिा खरा शत्ू नसून वसाहतवाद हाि खरा शत्ू आहे, असे ते 
मानत. वासाहचतक व परतंत् देशाचं्या म क्तीत नेहरंूना चवशरे्ष रस होता. आचि वसाहतवादाच्या चवरोधी 
चनचश्चत भचूमका घ्यायला अमेचरका तयार नव्हती. सवग वाचंशक राष्ट्रानंाही चसध्दातंतः व्यवहारतः समान संधी 
चमळाली पाचहजे, हे नेहरंूिे धोरि म ळाति अमेचरकेला मान्य नव्हते. सोचवएत संघराज्य वसाहतवादाच्या 
चवरोधाति होते. सोक्व्हएत सघंराज्याचवर्षयी भारतािी जी भचूमका होती ती अमेचरकेला कधी प्रशंसनीय 
वाटली नाही. 

 
साम्यवाद हेि मोठे संकट आचि हाि मोठा धोका आहे; अशी दृढ समजूत असल्याम ळे परतंत् 

राष्ट्रानंा स्वातंत्र्य देण्यास चवलंब करण्यािे व अवनतीला जािाऱ्या साम्राज्यशाहीला पाभठबा देण्यािे धोरि 
अमेचरकेने अवलंचबले. इंडोिायनात फ्रें िानंा अमेचरकेने याि दृष्टीने पाभठबा चदला. 

 
समकालीन चबकट पचरक्स्थतीचवर्षयी सवगि बोलत असत. परंत  त्याबाबत प्रत्येकािी कृती मात् चभन्न 

चभन्न होती. बह धा अमेचरकेत समकालीन चबकट पचरक्स्थती म्हिजे साम्यवादाला पाभठबा चवरुद्ध साम्यवादाला 
चवरोध अशीि समजूत होती. काही मयादेपयंत तशी वस्त क्स्थती असेलही. परंत  आचशयामध्ये समकालीन 
चबकट पचरक्स्थती यािा अथग वसाहतवादाला पाभठबा चवरुद्ध वसाहतवादाला चवरोध. पचंडत जवाहरलाल 
नेहरंूना अथाति समकालीन चबकट पचरक्स्थतीत (Union of our Time) वसाहतवादाला चवरोध हीि भचूमका 
घेिे कालोचित वाटली होती. 

 
साम्यवादाच्या धमकीने अमेचरका पिाडली रे्ली होती. त्यात नेहरंूना काही स्वारस्य नव्हते. 

परराष्ट्रीय धोरिातील आपली उचद्दष्टे साध्य करण्यासाठी बळावर अवलंबनू राहिे आचि बळािा उपयोर् 
करिे ही अमेचरकेिी भचूमका नेहरंूना प्रशंसनीय वाटत नव्हती; म्हिून ते तटस्थ होते आचि आंतरराष्ट्रीय 
राजकारिात भारताने घेतलेल्या भचूमकेबाबत अमेचरकाही तटस्थ होती. अशा तटस्थपिाम ळे दोन्ही राष्ट्रात 
मैत्ीिे संबधं प्रस्थाचपत होऊ शकले नाहीत. 
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परराष्ट्रीय धोरिान सार पचंडत नेहरंूनी भारतासाठी सवगि प्रम ख राष्ट्राकंडून साह्य घेतले. तसेि 
अमेचरकेकडूनही घेतले. भारताला आवश्यक असिाऱ्या वस्तू इंग्लंड–अमेचरकेकडून चवकत घेतल्या. तसेि 
वेळोवेळी इतर साह्यही घेतले. परंत  आपल्या भचूमकेपासून नेहरू भकचितही हटले नाहीत. असंलग्नतावादी 
धोरि सोडले नाही. याबाबतीत स्वतः नेहरंूनी म्हटले, ‘We stuck ot our policy even though we had 
to deny ourselves the offered help. That is why the countries realise that we cannot be bought 
by money’ (Select Documents on Indian Foreign Policy. P. 15). असंलग्नतावादी भचूमकेतील 
धोक्याबाबत ते बोलत होते, तेव्हा त्यानंी हे उद र्ार काढले. (12 June 1952). भारताच्या वतीने नेहरंूनी 
घेतलेली ही स्पष्ट भचूमका अमेचरकेला ताठरपिािी वाटली आचि अमेचरकेिा कल पाचकस्तानकडे 
अचधकाचधक झ कला. पाचकस्तानला सचक्रय साह्य करायिे अन् भारतािी अडविूक करायिी हे धोरि 
अमेचरकेने अवलंचबले. चवशरे्षतः काचश्मरच्या प्रश्नावर व र्ोवा म क्ततेच्या प्रश्नावर अमेचरका सतत भारताच्या 
चवरोधाति राचहली. 

 
भारतािी अडविूक केली म्हिजे नेहरू बधतील; असे अमेचरकेला वाटत होते. पि बधण्याऐवजी 

नेहरंूनी असंलग्नतेिा भक्कम पाठप रावा केला आचि समचविारी राष्ट्रानंा संघचटत करून असलंग्नतावादी 
िळवळ (Non–alignment movement) उभारण्यात प ढाकार घेतला. ही चतसरी शक्ती उदयाला येत 
असल्यािे पाहून अमेचरका अस्वस्थ झाली तशीि प.ं नेहरंूबाबत असंत ष्ट झाली. 

 
पचंडत नेहरंूनी अमेचरकेला दोन वेळा भेट चदली. पचहली भेट १९४९ मध्ये व द सरी भेट १९६१ मध्ये. 

दोन्ही भेटीतून भारताच्या दृष्टीने चनष्ट्पन्न तर काही चनघालेि नाही. परंत  अमेचरकेिे मत नेहरंूचवर्षयी दूचर्षत 
आहे हेि प नः स्पष्ट झाले. जार्चतक व्यवहारात भारतािी भचूमका काय आहे ते स्पष्ट करण्यासाठी आचि 
भारतासाठी अमेचरकेकडून मदत चमळावी म्हिून १९४९ मध्ये नेहरू अमेचरकेत रे्ले. प्रत्यक्षात दोन्ही देशातील 
नेत्यािंी वैिाचरक देवाि घेवाि झाली. नेहरंूचवर्षयी अमेचरकेच्या मनात असलेली साशंकता एकाअथी 
अधोरेचखत झाली. ही भेट अपचरपक्व आचि अयशस्वी झाली यात आश्चयग काहीि नव्हते. अमेचरकेकडून प रेशी 
मदत चमळाली नाही आचि भारताच्या परराष्ट्रीय धोरिाला पाभठबाही चमळाला नाही. 

 
१९६१ त्या भेटीतही परस्पर नैराश्यि पदरी पडले. अध्यक्ष केनेडी याचं्या हे लक्षात आले की, 

महत्त्वाच्या भकवा भक्कम अशा चवर्षयावर अथवा स्वारस्यावर नेहरंूशी बोलण्यात काही अथग नाही. भारतािी 
प्रर्ती करण्यािी क्षमता नाही आचि भारत आचशयातील एक शक्ती होऊ शकिार नाही, याचवर्षयी केनेडींिी 
खात्ी पटली. याबाबतीत भारतावरिा त्यांिा चवश्वास उडू लार्ला. केनेडीना आपला पाह िा कसा वाटला? 
‘a Lincoln weary by too long a spell in office’ (Essays on India’s Foreign Policy, P. 65) नेहरंूनी 
जी काय भार्षिे चदली त्याम ळे यजमान कंटाळले. त्याबाबत केनेडी साहेबांिी प्रचतचक्रया काय?— ‘A 
disaster–the worst head of State visit I have had.’ (ततै्व) राष्ट्रप्रम खािी इतकी चनकृष्ट भेट आपि 
कधी अन भवली नाही. या केनेडींच्या उद र्ारात नेहरंूचवर्षयींिी अनास्थाि चदसून येते. 

 
अमेचरका आचि नेहरू याचं्यात वैिाचरक मतभेद होते आचि पारस्पचरक राष्ट्रीय चहताचवर्षयी आस्था 

नव्हती. त्याम ळे भारत आचि अमेचरका याचं्यातील संबधं कधी स खावह नव्हते उलट तािलेलेि होते. 
 
अमेचरकेिे समावेशकतािे (Containment) आचि शीतय द्धािे राजकारि भारताला चनर्षेधाहग वाटत 

होते. पचंडत नेहरंूिा भर सहअक्स्तत्व आचि पिंशीलावर होता. अमेचरका सतत सोचवएत संघराज्याच्या 
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चवस्तारवादािे भय प ढे करीत होती. स रचक्षततेसाठी ऐक्यािा (Security Alliance) व सत्तेच्या समतोलािा 
आग्रह धरत होती. 

 
आपले प्रश्न शातंतेने व वाटाघाटीच्या मार्ाने सोडवावेत, मानवी र्टात सहकायग व समन्वय असावा 

आचि अशा प्रकारे मानवािा चवकास घडवनू आिावा यावर पचंडत नेहरंूिा कटाक्ष होता. १९५४ साली नेहरू 
आचि िू–एन–लाय यानंी एकत्पिे या धोरिाला आधारभतू असलेली पाि तत्त्वे मान्य केली. चभन्न राष्ट्रानंी 
परस्पराचं्या भचूमचवर्षयी, के्षत्ीय एकात्मतेचवर्षयी व संप्रभ तेचवर्षयी आदर बाळर्ावा; परस्परावर आक्रमि करू 
नये; परस्पराचं्या अंतर्गत व्यवहारात हस्तके्षप करू नये; उभयतात सहजीवनािा व आर्लथक सहकायािा 
स्वीकार करावा. ‘पिंशीला’ म ळे स रचक्षततेिी व आत्मचवश्वासािी भावना चनमाि होईल अशी पचंडत नेहरंूिी 
अपेक्षा होती. िीनने आक्रमि करून या धोरिाला थोडा हरताळ िासला. पि नेहरू या धोरिाला चिकटून 
होते. पाचकस्तानला हे धोरि मान्यि नव्हते आचि अमेचरकेिा पाचकस्तानला सतत पाभठबा होता. 

 
नेहरंूच्या ‘पिंशील’ धोरिािे सोचवएत संघराज्याने स्वार्त केले. २० व्या महाअचधवेशनात क्र शे्चव्ह 

म्हिाले की, आचशयातील शातंता दृढ भकवा बळकट करण्याच्या बाबतीत भारतीय प्रजासत्ताकाने िार 
मोलािी भर घातली. त्याम ळे शातंतावादी, समाजवादी आचि न–समाजवादी राष्ट्रािंा चमळून एक चवशाल 
‘शातंता पट्टा’ चनमाि झाला आहे. १९५५ मध्ये क्र शे्चव्हने भारताला भेट चदली. या भेटीत त्या समथंनािा 
प नरुच्चार केला. रचशयन नेत्यानंी (नेहरू–ब ल्रे्चमन संय क्त चनवेदन) ‘पिंशील तत्त्वा’िा प रस्कार केला 
आचि भारताच्या काश्मीर व र्ोव्याचवर्षयीच्या भचूमकेला पाभठबा चदला. (Essays on India’s Foreign Policy, 
P. 50). 

 
१९५६ ते १९६२ या कालावधीत ध्र वीकरि स्पष्ट झाले. पाचकस्तान व अमेचरका याचं्यातील ऐक्य दृढ 

झाले आचि भारत–रचशया अचधक जवळ आले. राजकीय व आर्लथक के्षत्ात भारत–सोचवएत मैत्ी व सहकायग 
संबधं प्रस्थाचपत झाले. पाचकस्तान आचि अमेचरका याचं्यातील ऐक्याम ळे प.ं नेहरू अचधक अस्वस्थ झाले 
आचि सोचवएतकडे अचधक झ कले. भारताच्या बाजूने स द्धा एक महासत्ता चमत् म्हिून आहे, हे दाखचविे 
नेहरंूना आवश्यक वाटत होते आचि द सरे असे की, अमेचरकेिा काश्मीरबाबत पाचकस्तानला व र्ोव्याबाबत 
पोत गर्ालला पाभठबा होता. त्याला त ल्यबळ असा सोचवएतिा भक्कम पाभठबा भारताला हवा होता. 

 
र्ोवा ही पोत गर्ीजािंी वसाहत आहे, असे डलोस यानंी तीव्रपिे साचंर्तले; तर काश्मीरिे लोक 

काश्मीर हा भारतीय प्रज्यासत्ताकािा अचवभाज्य भार् आहे असेि म्हितात, असे समथगन रचशयन नेत्यानंी 
केले. र्ोवा पोत गर्ालपासून म क्त करण्यािा भारताला अचधकार अथवा हक्क आहे, असा पाभठबाही चदला. 
१९५५ मध्ये भारताने ‘समाजवादी समाजािा आकृचतबधं’ स्वीकारला. प रेशी सावगजचनक उद्योर् के्षते् (Public 
Sectors) उभारण्यािा चनिगय घेतला. त्याम ळे अमेचरका अस्वस्थ झाली. अमेचरकेतील दात्याना (Donors) 
भारतातील राष्ट्राच्या मालकीच्या उद्योर्ानंा सहाय्य करण्यात अमेरीकेला स्वारस्य नव्हते. त्याम ळे नेहरंूना 
सोचवएत संघ राज्यावर चवसंबनू राहण्याचशवाय र्त्यंतर नव्हते. बोकारो प्रकल्पाला सहाय्य करण्यास 
अमेचरकेिा नकार आचि पोलाद संक ल उभारण्यास सोचवएतने प ढे केलेला मदतीिा हात, इत्यादी उदाहरिे 
बोलकी आहेत. 

 
िीनने केलेल्या आक्रमिाच्या बाबतीत सोचवएतला थोडा पक्षपात करावा लार्ला. सोचवएत 

संघराज्याच्या तटस्थपिाला आव्हान देऊन त्यािी कसोटी बघण्यािा िीनिा हेतू होता. क्य बा प्रकरिात 
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सोचवएतने िीनच्या भचूमकेला संमती दशगचवली आचि भारताने िीनला अपेचक्षत असलेल्या शतीवर य द्धबदंीिा 
प्रस्ताव मंजूर करावा असे स िचवले. परंत  िीनच्या शती स्वीकारिीय नसल्याम ळे भारताने ही सूिना िेटाळून 
लावली. 

 
थोडा काळ संबधं चबघडले तरी रचशयाने पूवगवत भारतािी बाजू घेतली. परंत  दरम्यान भारताला 

पचश्चमी सहाय्य व सहान भतूी मोठ्या प्रमािात चमळाली आचि नेहरंूना आपला कल सोचवएत संघ राज्याकडून 
पचश्चमेकडे झ कवावा लार्ला. संरक्षि मंत्ी मेनन यांना राजीनामा देिे भार् पडले. परंत  पचंडत नेहरंूनी 
राजीनामा चदला नाही आचि सोचवएत मैत्ीिा संपूिग त्यार्ही केला नाही. कारि िीनचवरुद्ध भारताला पाभठबा 
देताना भारताने काश्मीर प्रकरिाबाबत पाचकस्तानशी तडजोड करून प्रश्न चमटवावा असा आग्रह पचश्चमी 
राष्ट्रानंी धरला. 

 
िीनच्या आक्रमिाच्या घटनेनंतर सोचवएत संघराज्याला पाचकस्तानच्या बाबतीत आपले धोरि 

बदलावे लार्ले. यािा स्पष्ट अन भव कच्ि प्रकरिात आचि ताश्कंद करारात आला. सोचवएत दबावाखाली 
भारताने पाचकस्तानला अनेक सवलती चदल्या. 

 
एकदा स्पष्ट ध्र वीकरि झाल्यानंतर भारताने सोचवएत मतै्ीिा त्यार् करून अमेचरकेच्या मतै्ीिा हात 

स्वीकारला नाही आचि सोचवएतिे धोरि बदलले तरी पाचकस्तानने अमेचरकेिी कास सोडली नाही. भारत–
पाचकस्तान याचं्यातील तंटे कायम राचहले. 

 
अध्यक्ष आयसेन हॉवर यांनी एक भक्कम प्रस्ताव माडंला होता. त्या प्रस्तावात असे म्हटले होते की, 

प्रादेचशक एकात्मतेिे संरक्षि करण्यासाठी आचि स रचक्षत राखण्यासाठी, तसेि एखाद्या राष्ट्रािे भकवा राष्ट्र 
र्टािे राजकीय स्वातंत्र्य अबाचधत राखण्यासाठी अमेचरकेच्या लष्ट्करी दलािा उपयोर् करता येईल. 
मध्यपूवेतील अशा एखाद्या राष्ट्राने आंतरराष्ट्रीय साम्यवादाच्या चनयंत्िाखाली झालेल्या लष्ट्करी 
आक्रमिाचवरुद्ध असे सरंक्षि माचर्तले तर अमेचरकेिे लष्ट्करी बळ वापरता येईल. 

 
१९५६ मध्ये अँग्लो–फ्रें िािी दािादाि उडाली. त्याम ळे मध्यपूवेत ‘सत्तेिी पोकळी’ चनमाि झाली 

होती. ही पोकळी िक्त अमेचरकाि भरून काढू शकेल असे आयसेन हॉवर यानंा वाटत होते. 
 
‘सत्तेच्या पोकळी’ चवर्षयीच्या या धोरिाला अथाति प.ं जवाहरलाल नेहरंूिा चवरोध होता. आचशयाई 

के्षत्ात, चवशरे्षतः पचश्चम आचशयात चनमाि झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी एखाद्या बाहेरच्या शक्तीने 
हस्तके्षप करावा, हे नेहरंूना मान्य नव्हते. आपली प्रचतचक्रया त्यानंी अत्यंत तीव्र शब्दात व्यक्त केली. (२५ 
मािग १९५७) हस्तके्षप करण्यािा हा प्रस्तावि घातक आहे, असे त्यानंी म्हटले. हा प्रस्ताव खोटा व 
दाचंभकपिािा आहे, कारि तसे पाचहले तर मर् ज्या राष्ट्राजवळ प रेसे शस्त्रबळ नाही तेथे अशी पोकळी 
असिारि. शस्त्रबळािाि चविार करायिा तर हैड्रोजन बॉम्बिा प रेसा साठा असिारे दोनि देश आहेत, 
अमेचरका आचि सोचवएत संघराज्य; बाकी कोित्याही देशाजवळ असा साठा नसल्याम ळे तेथे पोकळी आहे 
असे म्हिावे लारे्ल आचि ते मूखगपिािेि होईल, असे नेहरंूनी परखडपिे साचंर्तले. 

 
मर् कसोटी कोिती लावायिी? लष्ट्करी बळािी? असा प्रश्न नेहरंूनी उपक्स्थत केला. दोन 

देशाव्यचतचरक्त आिखी तीन िार देशाजंवळ असे लष्ट्करी बळ आहे, म्हिजे हे सहा देश सोडून बाकीिे सर्ळे 
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देश लहान आचि लष्ट्करी सामर्थयाच्या दृष्टीने द बगळ म्हिावयािे व तेथे ‘सत्तेिी पोकळी ’ मानायिी काय? 
आचशया आचि आचफ्रकेतील देशाचं्या चहतसंबधंाच्या दृष्टीने ही कल्पना अत्यंत घातक आहे असे पचंडत नेहरंूनी 
प्रचतपादन केले. याबाबतीत नेहरंूिी भचूमका अशी होती की, जेथे साम्राज्यवादी सत्तेला माघार घ्यावी 
लार्ली, तेथे अशी पोकळी राहिारि. पि ती पोकळी त्या त्या देशातील लोकानंी आपल्या देशािा राजकीय 
व आर्लथक चवकास साधूनि भरून काढायला हवी. ‘सत्तेिी पोकळी’ भरून काढिाऱ्या अमेचरकेच्या या 
प्रस्तावातला द सरा धोका प.ं नेहरंूनी चनदशगनास आिला. एखाद्या राष्ट्रात असा लष्ट्करी हस्तके्षप करून 
आपला के्षत्प्रभाव वाढचवण्यािा प्रयत्न एका महासत्तेने केला की द सरी महासत्ता त्याि चठकािी अथवा 
द सऱ्या चठकािी आपला प्रभाव वाढचवण्यािा प्रयत्न करिारि आचि दोन महासत्तािंी रस्सीखेि (tug–of–
war) स रू होईल. द बगळ राष्ट्राचं्या दृष्टीने हे घातकि होते. (Select Document on India’s Foreign 
Policy. P. 86–87). 

 
अमेचरकेच्या अशा धोरिाला पचंडत नेहरू सतत चवरोध करीत होते, ते केवळ भारताच्या 

चहतसंबधंाप रते नव्हे, तर संपूिग आचशया व आचफ्रकेतील देशाचं्या चहतसंबधंासाठी. अमेचरकेच्या 
अडवि कीच्या धोरिाम ळे काश्मीरिा प्रश्न वर्षान वर्षे चभजत घोंर्ड्यासारखा होत होता आचि भारत–
पाचकस्तान याचं्यातील तिाव वाढत होता. पाचकस्तानच्या क रापतीही वाढत होत्या. तरीही आंतरराष्ट्रीय 
चहतसंबधंाच्या दृष्टीने प.ं नेहरंूनी अमेचरकेशी तडजोड केली नाही. 

 
अमेचरका आचि पाचकस्तान याचं्यात लष्ट्करी करार झाले. ही वस्त क्स्थती पाचकस्तानने प नः प नः 

नाकारली. परंत  अमेचरकेतील वृत्तपत्ानंीि या कराराचंवर्षयी वारंवार चलचहले होते. पाचकस्तानमध्ये एक 
स सज्ज लष्ट्करी तळ उभारण्यािा अमेचरकेिा प्रयत्न होता. मोठ्या प्रमािावर पाचकस्तानला लष्ट्करी साह्य 
देण्यामारे् अमेचरकेिा हाि हेतू होता. पाचकस्तानिी दहशत बसून भारताने सामोपिाराने काश्मीरिा प्रश्न 
सोडवावा असा हेतू लष्ट्करीमारे् होता. त्यािप्रमािे साम्यवादी देशाशंी संभाव्य य द्ध झालेि तर पाचकस्तानमध्ये 
उभारलेल्या लष्ट्करी तळािा उपयोर् करता यावा असा अमेचरकेिा धूतग उदे्दश होता. 

 
प.ं नेहरंूनी हा धूतग उदे्दश जािला होता. त्यािें महििे असे होते की, ‘सत्तेिी पोकळी’ भरून 

काढण्यासाठी बाहेरील लष्ट्करी शक्तीने हस्तके्षप करिे जसे योग्य नाही तसेि अमेचरकेिे हे उचद्दष्टही 
अन चिति आहे. कारि संभाव्य य द्धािी अपेक्षा करिे, त्यासाठी शस्त्रास्त्रसंपन्न होिे, द बगळ राष्ट्रानंा लष्ट्करी 
साह्य देऊन तेथे संभाव्य य द्धासाठी लष्ट्करी तळ चनमाि करिे, ही काही शातंतेिी हमी देण्यािी पद्धती नव्हे. 
उलट ही संभाव्य य द्धाला उत्तेजन देण्यािीि प्रवृत्ती आहे, अशी आपली प्रचतचक्रया नेहरंूनी स्पष्टपिे 
पाचकस्तानच्या पतंप्रधानानंा चलचहलेल्या पत्ात कळचवली (९ चडसेंबर १९५३). इतकेि नव्हे तर अमेचरकेच्या 
मदतीने लष्ट्करी बळािा चवस्तार करण्यािा पाचकस्तानिा हा प्रयत्न मैत्ीसंबधंाशी चवसंर्त व भारताच्या 
चवरोधात आहे आचि घातकही आहे, असेि भारतीयािें मत होईल, असा इशाराही नेहरंूनी चदला. 

 
‘य द्ध नको चनवेदन’ (No War declaration) भकवा ‘अनाक्रमि करार’ (Nonagression) असा एक 

प्रस्ताव पं. नेहरंूनी तयार केला होता. परंत  पाचकस्तानने तो चझडकारला. तेव्हा त्यामारे् अमेचरका आहे आचि 
पाचकस्तानला लष्ट्करी साह्य करण्यामारे् अमेचरकेिा शस्त्रस्पधेिाि डाव आहे, हे नेहरंूनी जाहीरपिे 
साचंर्तले. 
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अमेचरकेिे धोरि पक्षपाती आहे, हे नेहरू जािून होते. अमेचरकेच्या अध्यक्षानंी असे चनवेदन केले होते 
की, अमेचरकेने चदलेल्या मदतीिा पाचकस्तानने द रूपयोर् केला भकवा या लष्ट्करी साह्याच्या बळावर द सऱ्या 
एखाद्या देशावर आक्रमि केले, तर ते थाबंचवण्यािा प्रयत्न अमेचरकेिे अध्यक्ष करतील. नेहरंूनी हे लक्षात 
आिून चदले की, भारतािा अन भव उलट आहे. अशी आक्रमिे झाली पि अमेचरकेने त्याबाबतीत काही केले 
नाही. पाचकस्तानी आक्रमिािा अमेचरकेने चनर्षेध तर केला नाहीत. उलट भारताने काश्मीरिा प्रश्न िार तािू 
नये असा सल्ला भारताला चदला. अमेचरकेच्या अध्यक्षानंी असेही साचंर्तले चक, भारताने लष्ट्करी मदत 
माचर्तली तर अमेचरका त्यािाही चविार करील. परंत  नेहरंूनी परखड उत्तर चदले, ‘पाचकस्तानला चमळिाऱ्या 
लष्ट्करी मदतीबद्दल आम्ही आके्षप घेतो आचि आम्हीि जर अशी मदत माचर्तली अन् स्वीकारली तर आम्ही 
दाचंभक व संचधसाधू ठरू.’ (Select Document on India’s Foreign Policy. P. 261). 

 
य द्धबदंी रेर्षेच्या दोन्ही बाजूिे चनरीक्षि करण्याकचरता संय क्त राष्ट्रसंघाने चनरीक्षकािंा र्ट पाठचवला 

होता. त्यात अमेचरकेने आपलेही चनरीक्षक पाठचवले. नेहरंूिा त्याला आके्षप होता. या वादात अमेचरकेिे 
चनरीक्षक चनःपक्षपाती भकवा तटस्थ राहतील असे वाटत नाही; म्हिून चनरीक्षिाच्या वेळी त्यािें अक्स्तत्व 
आम्हाला अन चित वाटते असे नेहरंूनी स्पष्टपिे साचंर्तले. अमेचरकेच्या भारताच्या बाबतीतील प्रत्येक कृतीिा 
प.ं जवाहरलाल नेहरू दूरदृष्टीने आचि भारताच्या चहतसंबधंाच्या दृष्टीने चविार करीत. 

 
िीनच्या बाबतीत भारतािे धोरिही अमेचरकेला नापसंत होते. दोघािें धोरि चभन्न होते. 
 
अचनचश्चत काळापयंत आपले आचशयावर प्रभ त्व राहावे असे अमेचरकेिे धोरि होते. नेहरंूिा अथाति 

त्याला चवरोध होता. कोित्याही उदे्दशाने का होईना; पि द सऱ्या देशािे विगस्व आचशयावर असावे असे 
नेहरंूना वाटत नव्हते. संय क्त राष्ट्रसंघाच्या आम सभेतील कायगपद्धतीवरही नेहरंूनी टीका केली. जार्चतक 
शातंतेिा प्रश्न ििेला घेण्यािे टाळले जात असे. त्यामारे् अमेचरकेच्या विगस्वािा डाव असे. काश्मीरिा प्रश्न 
आम सभेत उपक्स्थत करण्यािे कारि नाही असे त्याना वाटत असे. इतकेि नव्हे तर राष्ट्रक लाच्या 
पतंप्रधानाचं्या पचरर्षदेच्या कायगक्रमपचत्केवर काश्मीरिा प्रश्न ठेवण्यासही त्यािंा चवरोध होता. 

 
साम्राज्यवाद्याचं्या आचशया–आचफ्रकेतील अमेचरकेच्या विगस्वाला पचंडत नेहरंूिा चवरोध होता. 

म्हिून अमेचरका चमळेल त्या संधीिा उपयोर् करून काश्मीरिा प्रश्न उिलून धरीत असे. नेहरू त्याबाबत 
अस्वस्थ झाले तरी प.ं नेहरंूनी आपले धोरि बदलले नाही, अथवा आपल्या भचूमकेबाबत तडजोड केली 
नाही. 

 
अमेचरका आचि पाचकस्तान याचं्यात झालेल्या कराराम ळे अमेचरकेच्या सत्तेच्या राजकारिािी व 

अनैचतक स्वभावचवशरे्षतः चदसून येते. सोचवएत संघराज्याभोवती लष्ट्करी तळािें जाळे बाधंण्याच्या 
उपक्रमातला तो खेळ होता. या खेळात भारताला ओढण्यािाही प्रयत्न अमेचरकेने केला. नेहरू मात् त्या 
खेळापासून सावधचर्रीने दूर राहू इक्च्ित होते. 

भमूध्यात तूकग –ग्रीस ऐक्याला अमेचरकेिा पाभठबा होता. य रोपात नाही. (NATO–North Atlantic 
Treaty Organisation) िे लष्ट्करी बळ होते. पचश्चम आचशयात अरब–इस्राइल तिाव आचि स एझ कालव्यािे 
संघर्षग होते. मध्यपूवेत संरक्षि संघटना प्रस्थाचपत करण्यात अमेचरकेिे प्रयत्न हताश करिारे ठरले. भहदी 
महासार्र स रक्षा व्यवस्थेत सहभार्ी होण्यास भारत, बमा, चसलोन आचि इंडोनेचशया यानंी नकार चदला 
होता. त्याम ळे दचक्षि आचि दचक्षि पूवग आचशयासाठी अमेचरकेने तयार केलेल्या व्यहूरिनात्मक योजनेत 
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मोठीि िट राचहली होती. पॅचसचिक पचरसरात आपले अक्स्तत्व राखण्यासाठी अमेचरकेने पॅचसचिक करारािा 
प्रस्ताव आिला. जपानशी स रक्षा करार केला, दचक्षि कोचरयाशी परस्पर सहाय्य करार केला. परंत  
इचजप्तपासून इंडोनेचशयापयंत एक िट राचहली होती. या के्षत्ातील देशांनी लष्ट्करी ऐक्यात सामील व्हावे 
म्हिून त्यांिे मन वळचवण्यात अमेचरकेला यश चमळाले नाही. म्हिून या तटस्थ एकेक राष्ट्राला अलर् 
पाडण्यािे सूक्ष्म आचि अप्रत्यक्ष प्रयत्न अमेचरकेकडून होत होते. 

 
जॉन िॉस्टर डलेसने ‘सोचवएत भरती परतवनू लावण्यािा’ (Roll–back the Soviet tide) 

चसद्धान्त माडंला. या चसद्धातंाद्वारे अमेचरकेिे लष्ट्करी ऐक्यािे जाळे पचश्चम आचशया व दचक्षि पूवग आचशयात 
पसरचवले. आध चनक शस्त्रास्त्रािंा प रवठा करून पाचकस्तानलाही या जाळ्यात ओढले. या जाळ्यापासून 
भारताला अचलप्त अथवा असंलग्न ठेवण्यािा सावधचर्रीिा प्रयत्न प.ं नेहरंूच्या धोरिात होता. 

 
पचश्चमी सत्ता मार्ील दरवाज्याने आचशयात प नः प्रवेश करू पहात आहे. हे पचंडत नेहरंूना द सऱ्या 

महाय द्धोत्तर अमेचरकेच्या हालिालीवरून तीव्रतेने जािवले होते. पचश्चमी राष्ट्रानंा बाहेर ठेवण्यासाठी पंचडत 
नेहरंूनी असंलग्नतेिे धोरि अवलंचबले. या धोरिािा प रस्कार करून भारताने अमेचरकेच्या ‘आचशयातील 
स रक्षा धोरिा’, ‘स सहकायग देण्यािे नाकारले. आचशयाचवर्षयीच्या धोरिािे एक महत्त्वपूिग वैचशष्ट्ट्य म्हिून 
िीनमधील ‘लोकाचं्या प्रजासत्ताका’शी संबधं प्रस्थाचपत करण्यािा प्रयत्न केला. 

 
कोचरयािे य द्ध झाले तेव्हा भारताने प्रथम संय क्त राष्ट्रसघंाच्या कृतीला पाभठबा चदला. परंत  नंतर 

नेहरंूच्या लक्षात आले की, य नोिी कृती व य नोिे धोरि अमेचरकेच्या िीनचवर्षयक धोरिाशी चनर्चडत आहे, 
तेव्हा त्यानंी िीनशी उघडपिे दोस्ती केली आचि आचशयातील पचश्चमी अक्स्तत्वािा अथवा उपक्स्थतीिा तीव्र 
चनर्षेध केला. क्व्हएतनामशी अमेचरकेिे व ‘सीटो’ िे (SEATO–South East Asiatic Organisation) जे संबधं 
होते, त्याबाबत जे धोरि होते त्याला नेहरंूिा चवरोधि होता. १९५४ मध्ये ‘सीटो’ िी स्थापना झाली आचि 
पाचकस्तान त्या र्टात सामील झाले. 

 
नेहरंूनी भारतासाठी असंलग्नतेिे धोरि स्वीकारले. राष्ट्रीय चहताच्या दृष्टीने ते योग्य होते. भारत 

नवस्वतंत् राष्ट्र होते. आपल्या सामाचजक व आर्लथक प नरगिनेच्या समस्येवर लक्ष कें चद्रत करिे आवश्यक 
होते. परस्पर चवरोधी शक्तींिे र्ट व त्याचं्यातील स्पधाय क्त संबधं याचं्या भानर्डीत पडण्यािे नेहरंूनी 
टाळले. भारतातील चवकास योजना पूिग होण्यासाठी परकीय अथगसहाय्य चमळवावे; परंत  परदेशाचं्या 
सत्तास्पधेत र् रिटून जाऊ नये असे धोरि प.ं नेहरंूनी स्वीकारीले. आचि कोित्याही लष्ट्करी र्टात सामील 
होण्यािे त्यानंी टाळले. 

 
य द्धाऐवजी शातंतेलाि अनन्यसाधारि महत्त्व द्यायिं असेल तर सत्तास्पधेपासून व त्यासाठी प्रवृत्त 

झालेल्या लष्ट्करी र्टापासून अचलप्त राचहले पाचहजे आचि परस्पराशंी मैत्ीिे व सहकायािे संबधं ठेवनू 
आपले राष्ट्र चवकचसत केले पाचहजे. अशीि नेहरंूिी धारिा झाली. इतकेि नव्हे तर आचशयातील व 
आचफ्रकेतील नवोचदत राष्ट्रानंीही या धोरिािा अवलंब करावा असे त्यानंा वाटले. असंलग्नता म्हिजे केवळ 
तटस्थता भकवा चनक्ष्ट्क्रयता नव्हे. आंतरराष्ट्रीय तिाव कमी करण्यासाठी तो एक चवधायक मार्ग आहे अशी 
नेहरंूिी कल्पना होती. म्हिून त्यानंी या संकल्पनेिा पाठप रावा केला. नवोचदत राष्ट्रापं ढे ही कल्पना ठेवली. 
इचजप्तिा नासर, धानािा अंक्र ना व इतर राष्ट्रप्रम खावंर त्यािा प्रभाव पडला. प ढे तर असंलग्नता ही 
िळवळि बनली. (NAM–Non–alignment Movement). 
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पचंडत नेहरंूना अचभपे्रत असलेल्या या संकल्पनेच्या र् िदोर्ष चववेिनािा आजच्या समकालीन 

राजकीय पचरक्स्थतीत प नर्लविार करावा लारे्ल. असंलग्नतावादाला अमेचरकेिा व अमेचरकेच्या चमत्राष्ट्रािा 
चवरोध होता. परंत  सोचवएत संघराज्यािा पाभठबा होता. लष्ट्करी र्टात सामील झालेल्या नवस्वतंत् राष्ट्रािंी 
अवस्था उपग्रहासारखी होईल अशी एक भीती नेहरंूच्या मनात होती. प्रत्यक्षात काय झाले हे तपासून पाहता 
येईल. परंत  तो स्वतंत् लेखािा चवर्षय होईल. 

 
परंत  द सऱ्या महाय ध्दोत्तर काळात नवस्वतंत् व चवकसनशील राष्ट्राचं्या चहतसंबधंाच्या दृष्टीने 

सत्तास्पधेच्या व लष्ट्करी र्टात सामील व्हायिे की नाही हा तात्काचलक चनकडीिा प्रश्न होता. अशा र्टात 
सामील होिे म्हिजे नवस्वतंत् राष्ट्रानंी प नः वेर्ळ्या अथाने पराधीन होण्यासारखे होते. 

 
ऐक्य कराराच्या अथवा सलंग्नतेच्या (Alliance or Alignment) बाबतीत प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपिे 

अमेचरकेिा प ढाकार होता. अचलप्ततेच्या अथवा असंलग्नतेच्या (Non–Aliance OR Non–Alignment) 
बाबतीत द सऱ्या महासत्तेने प ढाकार घेतला नाही. परंत  द सऱ्या महासत्तेकडे कल असिाऱ्या भारताने (अथात् 
पचंडत नेहरंूनी) प ढाकार घेतला. अमेचरकेला अथात हे रूििे स्वाभाचवक नव्हतेि. 

 
संलग्नतेच्या धोरिात प.ं नेहरंूना काही धोके जािवले होते. कोित्याही र्टाशी ऐक्य राखिे व 

त्याशी संलग्न राहिे म्हिजे आपले स्वातंत्र्य र्माविे. कारि आिीबािीिी वेळ आली तर मदत चमळिाऱ्या 
र्टसदस्य राष्ट्राला महासत्तेिे आदेश बधंनकारकि राहिार. द सरे असे की, आचशयातील व आचफ्रकेतील 
राष्ट्रानंी ऐक्य करारात सामील होिे म्हिजे पचश्चमी राष्ट्रानंा पचश्चमी राष्ट्राचं्या दृष्टीकोनातून आचशयाई 
राष्ट्रािंा चविार करण्यािी संधी देिे. Asian Problem “Minus Asia” म्हिजे आचशयाई राष्ट्राचं्या 
दृष्टीकोनाला वर्ळून (Essays on India’s Foreign Policy, P. 36). संलग्नता म्हिजे आत्मघातक 
शस्त्रस्पधा, रै्रसमज आचि तिाव, आचि असंलग्नता म्हिजे कोित्याही देशासाठी राष्ट्रीय दृष्ट्ट्या 
चहतकारक धोरि, असे पचंडत जवाहरलाल नेहरंूनी स्पष्ट केले. (ततै्व, प.ृ ३६). ऐक्य आचि संलग्नता 
स रचक्षततेिा अभास चनमाि करते; They either helped develop “the Moginot line mentality” OR 
making us “feel that others will defend us, we grow soft.” (Ibid, P. 26). 

 
पचंडत जवाहरलाल नेहरंूिी असंलग्नतेिी कल्पना म्हिजे त्यानंी प्रचतपादलेला उपाय भकवा य क्ती 

(Expedience) नव्हती. एका अमूतग चसद्धान्ताच्या पातळीवर त्यानंी उभवलेली ती संकल्पना होती. ती 
संकल्पना त्यानंा मूतग रूपात आिावयािी होती. त्यांिी या संकल्पनेवर चवलक्षि चनष्ठा होती. त्यांिा असा 
चवश्वास होता की, असंलग्नतावादी भचूमका घेऊन भारत स द्धा जार्चतक शातंतेत मोलािी भर घालू शकेल. 
दोन परस्पर चभन्न चविारप्रिालीम ळे जर्ािी चवभार्िी झाली होती आचि जर् चद्वध्र वी (bi–polarised) बनले 
होते. नेहरंूिा असा चवश्वास होता की, या चनष्ठ र दोन ध्र वामंध्ये सामंजस्यािा एक पूल म्हिून भारताला 
भचूमका घेता येईल. पचंडत नेहरंूना य द्ध नको होते, शातंता हवी होती. य रोप आचि अमेचरकेतील 
लोकाचंवर्षयीही त्याचं्या मनातं आस्था होती. य रोप आचि अमेचरकेशी ते केवळ आचशया व आचफ्रकेिा प्रवक्ता 
म्हिून संवाद साधू पाहत नव्हते, तर पूवग आचि पचश्चम याचं्यातील भाडंिातं, चवत ष्टात मध्यस्थािंी भचूमकाही 
ते बजाव ूपाहत होते आचि ही भचूमका आपल्याला केवळ भारताच्या असंलग्नतावादी धोरिाम ळेि घेता येिे 
शक्य होईल असा त्यािंा चवश्वास होता. लॉरेन्स मार्लटनने नेहरंूिे विगन, “a man with the mission to 
mediate” असे केले आहे. मध्यस्थ म्हिून त्यािें प्रयत्न असिल झाले असतील. शीतय द्धािा शवेट करण्यात 
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१९६० मध्ये त्यानंा यश आले नाही. परंत  कोचरयातील य द्धबदंी आचि इंडोिायनािा प्रश्न सोडचवण्यासाठी 
झालेली चजचनवा पचरर्षद, त्याचं्या यशस्वी प्रयत्नािंी साक्ष आहे. 

 
पूवग आचि पचश्चम याचं्यातील मध्यस्थ आचि ‘सामंजस्यािा पूल’ ही पचंडत नेहरंूिी भारताच्या वतीने 

भचूमका होती. त्यासाठी त्यानंी असंलग्नतावादािा प रस्कार केला. परंत  त्यावेळी अमेचरकेला हे प रतेपिी 
समजले नसावे. पचंडत नेहरू हे सोचवएत सघंराज्यािे चमत् म्हिून साम्यवादािे समथगक, या साशंक आचि 
सभय दृष्टीने अमेचरकेने सतत नेहरंूकडे पाचहले. आचि अमेचरकेिे धोरि आचशयातल्या स्वातंत्र्याला व 
स्वाधीनतेला चवधायक आहे अशी नेहरंूिी खात्ी होती. हे खरे असले तरी त्यावरिा उपाय (expediency) 
म्हिून त्यांनी असंलग्नतेिे धोरि स्वीकारले असा अमेचरकेप्रमािे इतर राष्ट्रानंीही समज करून घेतला. 

 
परराष्ट्रीय धोरिाच्या बाबतीत पचंडत जवाहरलाल नेहरू यानंी भारताच्या अभहसा आचि सचहष्ट्ि ता 

या तत्त्वातूनि ‘पिंशीला’ िा चसध्दान्त उत्क्रातं केला. जर्ातील बह तेक लहानमोठ्या राष्ट्रानंी हा चसध्दान्त 
तत्त्वतः स्वीकारला. समकालीन पचरक्स्थतीच्या वास्तचवक मार्ण्याशंी त्यानंी आदशगवादािी सारं्ड घातली. 
हे त्याचं्या एकूि राजकीय कतृगत्त्वािे आचि थोर प रुर्षत्वािे सारतत्त्व आहे. प्रिडं शस्त्रसज्ज लष्ट्करी शक्तीिी 
चनर्ा राखत असतानाि सहजीवनािे, शातंतापूिग सहअक्स्तत्वािे तत्त्व इतर राष्ट्रानंा स्वीकारण्यास भार् 
पाडिे, ही काही साधी र्ोष्ट नव्हती. परंत  ती साध्य करण्यािा पचंडत जवाहरलाल नेहरू यािंा आटोकाट 
प्रयत्न होता. चवज्ञान आचि तंत्ज्ञानाच्या प्रिडं प्रर्तीम ळे बलाढ्य राष्ट्रानंा देखील, आवश्यक नसले तरी 
शातंता पूिग सहअक्स्तत्वाच्या पचरभार्षेत चविार करिे शक्य झाले आहे. या वैज्ञाचनक व तातं्ज्ञाचनक प्रिंड 
प्रर्तीने बलाढ्य राष्ट्रापं ढे अपचरहायग चनवड ठेवली आहे. या चनवडीला सामोरे जािे कोिालाही टाळता येिार 
नाही. ती चनवड— ‘सह–अक्स्तत्व’ की ‘न–अक्स्तत्व’? (Co–existence OR Non–existence). 
सत्तास्पधा व र्टस्पधां यानंी द सऱ्या महाय द्धानंतर शस्त्रास्त्र स्पधा र्चतमान केली. त्यातूनि ‘न अक्स्तत्वा’ िा 
धोका चनमाि होत होता. परंत  सोचवएत संघराज्याच्या महासत्तेला प्रचतरोध करण्यासाठी अमेचरकेच्या 
महासत्तेने सवग जर्ावर आपले विगस्व प्रस्थाचपत करण्याच्या प्रयत्नात डोळ्यावर पट्टी बांधून हा न अक्स्तत्वािा 
धोका नजरेआड केला होता. शातंताचप्रय पचंडत जवाहरलाल नेहरंूनी दूरदृष्टीने हा धोका न्याहाळला आचि 
प्रारंभापासून डोळसपिे त्यांनी शातंतापूिग सह–अक्स्तत्वािा प रस्कार केला. 

 
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद यानंी पचंडत जवाहरलाल नेहरू याचं्या व्यक्क्तत्वाचवर्षयी व व्यक्क्तमत्वाचवर्षयी 

काढलेले प्रसंशोद र्ार चकती अन्वथगक आहेत? ‘All in all, here is a man the like of whom treads this 
earth but rarely and only in a crisis. He was born and has lived in a critical period in India’s 
history, and played his part nobly and well.’ (A study of Nehru Foreword). भारतीय इचतहासाच्या 
चबकट कालखंडात प.ं जवाहरलाल नेहरू जन्माला आले आचि जर्ले हे चजतके खरे, चततकेि हेही खरे 
की, द सऱ्या महाय द्धानंतर जी जार्चतक चबकट पचरक्स्थती चनमाि झाली होती आचि त्याि पचरक्स्थतीत 
नवोचदत स्वतंत् राष्ट्रापं ढे अक्स्तत्वािा जो प्रश्न चनमाि झाला होता त्यािी सोडविूक करण्याकचरता पिंशील 
व असंलग्नता याचं्या भक्कम आधारावर प.ं नेहरू अमेचरकेसारख्या महासत्तेप ढे खंबीरपिे उभे राचहले यािी 
दखल अमेचरकेच्या इचतहासालाही घ्यावी लारे्ल. 
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पं. नेहरू आणि रणशया 
 

☐ पी. व्ही. अरािके 
 

कामार्ून एक वर्षे चनघून रे्ली तरी रचशयातील प्रत्येक नार्चरकाला, एवढेि नाही; तर र्ोऱ्यापान 
लहान बालके व बाचलकानाहंी ‘भारत’ हा देश म्हटला की, नेहरूि आठवतात. १९१७ मध्ये रचशयात 
समाजवादािी एक महान क्रातंी झाली होती. याि काळात प्रािीन स विगभचूम असलेला भारत हा देशही 
पारतंत्र्यात, चिचटशाचं्या राजवटीखाली होता. भारतीय नार्चरकही स्वातंत्र्यािी स्वप्ने पहात होते. शातंतेिी 
क्रातंी व वाटिालही स रू होती. प.ं नेहरू स्वतंत् भारतािे पचहले पतंप्रधान या नात्यानेि रचशयन जनता 
त्यानंा ओळखत होती. रचशयाच्या महान क्रातंीबद्दल प.ं नेहरंूना चनतातं आदर होता आचि याि भावनेतून प.ं 
नेहरंूच्याबद्दल रचशयन जनतेच्या मनातही मैत्ीिा सद भाव व आदर होता. त्याम ळेि ते रचशयन जनतेिे एक 
परमचमत् होते. नेहरंूच्या नंतर पतंप्रधान इंचदरा र्ाधंीनी भारताच्या राजकीय के्षत्ात प्रवेश केला तरीही 
रचशयात मात् पतंप्रधान इंचदरा र्ाधंी असे न संबोधता “नेहरंूिी कन्या” असेि संबोधत, यािे कारि म्हिजे 
नेहरंूनी ‘भारत–रचशयन’ मैत्ीस अनन्यसाधारि महत्त्व चदले. 

 
सोचवएत–रचशयाने प रस्कृत केलेल्या शातंता, चनःशस्त्रीकरि, अचलप्ततावाद, समता, चवश्वबधं त्व, 

अण्वस्त्रचवरोध या आंतरराष्ट्रीय शातंतेच्या महत्त्वाच्या बाबी प.ं नेहरूनीही प रस्कृत केल्याने रचशया व भारत 
या दोन देशाचं्या राजकीय भचूमकेत साधम्यग राचहल्याने भारत–रचशयन मैत्ी अतूट राचहली आहे. त्यातून 
सोचवएत रचशयाच्या जनतेने द सऱ्या महाय ध्दाच्या काळात, य द्ध, बाँबवर्षाव, य द्धािी भीती व सावट, 
य द्धकैदी, जखमी सैचनकािंा व नार्चरकािंा प्रश्न, जीचवत व चवत्तहानी, त िानी बाँबवर्षावाने मोडकळीस 
आलेली घरे, सारं काही अन भवल होतं आचि जर्ाच्या इचतहासात प.ं नेहरंूच्या रूपाने एक शातंीदूत 
अवतरल्यानंतर, साऱ्या रचशयन जनतेला ते शातंीदूति नव्हे तर देवदूति काय पि शातंतेच्या महान 
के्षत्ातील एक ‘शातंतेिा अि बाँबि’ समजू लार्ले. प. नेहरंूनी एके चठकािी म्हटले होते. 

 
“Peace is necessary for all peoples of the world. In contemporary age the only 

alternative to peace is wiping out of civilisations and human life as such on our planet.” 
 
पचंडत नेहरंूनी शातंता के्षत्ाच्या वत गळािी व्याप्ती अचधक चवस्तृत केली. आचशया आचि आचफ्रकेच्या 

एकतेसाठी त्यानंी अखेरपयंत झ ंज चदली त्यािे शे्रय म्हिजे बाडं ंर् येथील जार्चतक पचरर्षदेत त्याना जार्चतक 
एकतेिे अध्यक्षपद चमळाले. प.ं नेहरंूनी प रस्कृत केलेला चनःशस्त्रीकरिािा प्रस्ताव जर्ातील नव्वद 
महत्त्वाच्या व इतर देशानंी प रस्कृत करून कायगवाहीत आिला आहे. त्याम ळे जर्ातील कोित्याही देशािा 
नार्चरक असो, ज्याला सामाचजक प्रर्चतिी व य द्धाऐवजी शातंतेिी कासं आहे; त्याला पचंडत नेहरंूिी 
शातंतेिी महान तत्त्वे आवडतात. याम ळेि प.ं नेहरू, रचशयासारख्या महान राष्ट्रातही पचरचित आहेत. 

 
दोन शतकापासूनच्या रचशयाच्या इचतहासातील नार्री जीवन व य द्ध–घटना आचि राष्ट्रावर 

आलेली संकटे, अडीअडििी, तरीस द्धा रचशयाने जी नेत्दीपक प्रर्चत करून आर्लथक, सामाचजक, 
सासं्कृचतक, औद्योचर्क, चवज्ञान चशक्षि, आरोग्य व राष्ट्रीय प्रश्न पाहता राखेच्या चढर्ाऱ्यातूनि त्यानंी 
नवरचशया उभारला आचि ज न्या रचशयािे चित्ि बदलून टाकले. हीि अपेक्षा व पूर्लत प.ं नेहरंूनी 
भारतीयाकंडून अपेचक्षत केली होती. पूवेत केलेल्या या रचशयाच्या शातंतामय प्रर्तीने पचश्चमेकडील देशानंाही 
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रचशयाने एक आदशग घालून चदला आचि त्यासाठी या समथग राष्ट्राने समानतेसाठी कोितीही स्पधा केली नाही 
की आचशया खंडािे नेतृत्व चमळावे यासाठी संघर्षग केला नाही. त्याम ळे प्रािीन महान भारतीय संस्कृतीिा 
वारसा असलेल्या भारताने व प.ं नेहरंूनी सोचवएत रचशयािे जर्ाच्या इचतहासात स्वार्ति केले. पचंडत 
नेहरंूनी ‘भारतािा शोध’ (Discovery of India) या गं्रथात सोचवएत रचशयाबद्दल म्हटले, 

 
“But most of all we had the example of the Soviet Union which in two brief decades, full 

of war and civil strife, and in the face of what appeared to be insurmountable difficulties, has 
made tremendous progress. Some were attracted to Communism, others were not, but all 
were fascinated by the advance of the Soviet Union in the field of education, culture, health and 
physical upbringing, as well as in the field of national problem–trmendous and giant efforts 
aimed at creation of a new world on the ruins of the old one.” “If the future is full of hope it is 
largely because of Russia and what it has done.” 

 
ऑक्टोबरच्या महान रचशयन क्रातंीने प.ं नेहरू प्रभाचवत झाले होते. कम्य चनझम व माक्सगवाद 

याचं्याद्वारे प्रवास करून समाजवादािी पायरी नेहरंूनी र्ाठली. रचशयन राज्यक्रातंीनंतर रचशयात घडलेल्या 
घटनािंा प्रदीघग पचरिाम नेहरंूच्यावर झाला होता. कम्य चनझम, माक्सगवाद व लेचनन याचं्या प्रभावाम ळे 
नेहरंूच्या मनावर कडवा राष्ट्रवाद चवकचसत झाला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सोचवएत रचशयाच्याबाबत नेहरंूिी 
भावना स्नेहािीि राचहली. त्यानंा सोचवएत रचशया अमेचरकेपेक्षा अचधकि जवळिा वाटू लार्ला. नेहरंूच्या 
भार्षिातही माक्सगवादािी िाप पडलेली होती. 

 
रचशयात राज्यक्रातंी झाली. केरेन्स्की व बोल्शचेवक याचं्याकडे रचशयन राजसत्ता आली. त्यानंतर 

लेचनन सत्तेवर आले. झारशाहीच्या कालखंडात रचशयन जनतेिे अमान र्ष अत्यािार व ज लूम सहन केला. या 
अत्यािारातून, चशस्तबद्ध लाल क्रातंीद्वारे, या अत्यािारचपडीत जनतेिी लेचनन यानंी स टका केली. त्याम ळे 
या ज लूमशाहीतून जनतेिी स टका करिारा रचशयन क्रातंीिा उद र्ाता लेचनन, नेहरंूना अचधक जवळिा वाटू 
लार्ला. या काळात रचशया साम्राज्यवादाच्या चवरोधात उभा राचहला. रचशयन राज्यक्रातंीनंतर लेचनन यानंी 
रचशयाच्या शजेारी िीनच्या प्रदेशात असलेले व झारशाहीत चमळवलेले रचशयािे खास हक्क सोडण्यािी घोर्षिा 
केली. झार हे साम्राज्यवादी होते आचि लेचनन व रचशयन जनता साम्राज्यचवरोधी होते. रचशयन 
राज्यक्रातंीनंतर इराि, त कग स्तान व िीन या देशाला चमळालेल्या खास सवलती व चवशरे्ष हक्क चमळचवले होते 
ते सवग साम्राज्यवादी हक्क रचशयन क्रातंीनंतर लेचनन यांनी सोडले. 

 
रचशयन राज्यक्रातंीनंतर रचशयािा राजदूत इरािमध्ये आला व इरािी जनतेकडे टॅिीझ या शहरात, 

या रचशयन राजदूताने इरािी जनतेिी क्षमा–यािना माचर्तली. झारशाहीच्या ज लूम व अत्यािार राजवटीत 
रचशयाकडून जे इरािी नार्चरकावंर अत्यािार व अन्याय झाले त्याबाबत रचशयन जनतेच्या वतीने या 
राजदूताने क्षमा माचर्तली. यामध्ये वाचंशक शे्रष्ठत्वािा अहंकार नव्हता, इतर जनतेचवर्षयी चतरस्कार नव्हता 
भकवा शे्रष्ठत्वािाही र्वग नव्हता. नवीन रचशया वाचंशक समतेिा प रस्कता होता व साम्राज्यचवरोधी होता. 
चिचटशाचं्या साम्राज्यवादी धोरिाने भारतीय जनतेवरही झारशाहीप्रमािेि ज लूम व अनक्न्वत अत्यािार व 
जालीयनवालाबार्सारखी मानवी जीवनािी साम चहक हत्याकाडें होत होती. ‘मारा व झोडा’ ही प्रवृत्ती वाढीस 
लार्ली होती. भारतीय जनतेच्या स्वातंत्र्यािी र्ळिेपी िालली होती. 
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रचशयािी आचशयातील भचूमका शातंतामय–सहजीवनािी, उदारमतवादी व सहान भचूतिी होती. 
त्याम ळेि नेहरंूना कम्य चनस्ट रचशया हे जर्ातील सवगशे्रष्ठ राष्ट्र वाटत होते. शातंतेिी प्रचिती लेचनन यांनी 
इराि या देशाला राजदूत पाठवून चदली व इराि, त कग स्तान आचि िीन या देशातील झारशाहीच्या 
साम्राज्यवादािे खास हक्क व सवलती यावरही पािी सोडले. या उदाहरिावरून रचशया हे एक ‘शातंतावादी 
राष्ट्र’ आहे यािी प्रचितीही नेहरंूना रचशयाबद्दल वाटली. रचशयािे धोरिही आक्रमक नव्हते. याम ळे जर्ातील 
इतर देशाबंद्दल चविार करण्यािी रचशयन पद्धतही नेहरंूना आवडली. 

 
१९२७ मध्ये नेहरूनी रचशयाला भेट चदली होती व रचशयन राज्यक्रातंीनंतरिे रचशयातील जीवन, 

घटना याच्या समतोल मूल्यमापनातून नेहरूनी माक्सगवाद, लेचनन व साम्यवादािा अभ्यास केला व त्यांना 
माक्सगवाद आवडला. आपल्या आत्मिचरत्ात या आकर्षगिाचवर्षयी नेहरूनी म्हटले, “माक्सग व लेचननच्या 
चविारप्रिालींिा माझ्या मनावर पचरिाम झाला व या अभ्यासातूनि मला इचतहासािा नवा अथग कळू 
लार्ला.” माक्सगवादाच्या शास्त्रश द्ध पद्धतीने इचतहासािे चववेिन करण्यािी व चनिगय शक्तीिी पद्धत नेहरूना 
आवडली. सामाचजक, आर्लथक व राजकीय प्रश्नाकडे पाहण्यािा शास्त्रश द्ध व वैज्ञाचनक दृचष्टकोन त्यानंा 
आवडू लार्ला व त्याचं्या माक्सगवादाचवर्षयीच्या आकर्षगिािे कारि ठरला. इचतहासाकडे पाहण्यािा त्यांिा 
दृचष्टकोन माक्सग, लेचननवाद्याशी समचविारािा होता. यािदृचष्टने ‘भारतीय स्वातंत्र्यलढा’ ही एक जार्चतक 
महत्त्वािी घटना त्यांना वाटू लार्ली. याि दृचष्टकोनातून ‘भारतीय स्वातंत्र्यसंग्राम’ हा साम्राज्यचवरोधी लढा 
आहे असे त्याना वाटे. 

 
२७ ऑक्टोबर १९२८ मध्ये उत्तर प्रदेशातील एका सभेच्या अध्यक्षपदावरून बोलताना नेहरू म्हिाले, 

“भारत हा इंग्लंडिा शत्ू नाही व इंग्लंड भारतािा शत्ू नाही. तर भारतािे शत् त्व हे साम्राज्यवादाशी आहे. 
जर्ाच्या पाठीवर ज्या ज्या राष्ट्रात साम्राज्यवाद आहे; त्याला आपला चवरोध आहे व साम्राज्यवादाच्या 
चवस्ताराखाली भारत हा शातंताचप्रय देश राहू शकत नाही.” १९३५ च्या स मारास समाजवादी व भाडंवलशाही 
या दोन मार्ात ‘समाजवादाला’ त्यानंी महत्त्व चदले. द सऱ्या महाय द्धाच्या काळात जपानबरोबर रचशयाने तह 
केला. इंग्लंडवर रचशयाने आक्रमि केले व जपान आचि रचशयात मैत्ीिी वाढ झाली. यामध्ये काही बाबतीत 
नेहरूना रचशयािी धोरिे आवडली नाही. रचशयाने जमगनशी मैत्ीिा करार केला. समाजवादी रचशया व नाझी 
जमगनीने एकत् येऊन पोलंडिी वाटिी केली. एकेक लिका तोडला हेही नेहरंूना आवडले नाही. नेहरूनी 
या मैत्ी–कराराबाबत आपले समथगन करण्यािे टाळले आहे. कम्य चनस्ट राजवटीत व्यक्क्त–स्वातंत्र्यािी 
र्ळिेपी होते हे त्यानंा आवडत नव्हते. व्यक्क्तस्वातंत्र्य हाि सवंकर्ष चनकर्ष असून त्याद्वारेि सवांचर्ि चवकास 
साधता येतो, असे नेहरंूिे मत होते. १९४० नंतर पचंडत नेहरू माक्सगवादापासून द रावले व त्यानंी 
राष्ट्रवादाला अचधक महत्त्व चदले. ते स्वतः कम्य चनस्ट नव्हते. भारतात कम्य चनझम रूजू नये असे त्यांना वाटे. 
त्यानंा समाजवादािा अचभपे्रत होता. आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय प्रश्नावर आकलन करताना त्यावर कालग  माक्सग 
व लेचनन याचं्या भितनािी िाप पडलेली होती. नेहरंूनी लोकशाही व समाजवादािा अचवभाज्य संबंध 
साचंर्तला आहे. भारतात त्यानंी समाजवादािी इमारत लोकशाही चसद्धातंावर उभारली. 

 
आंतरराष्ट्रीय राजकारिात त्यानंी अचलप्ततावाद स्वीकारला. लोकशाहीवादी राष्ट्रे कम्य चनझम 

चवरोधात असताना, लोकशाहीवादी राष्ट्राचं्याही बाजूने उभे राहण्यास नेहरूनी नकार चदला. त्यासाठी त्यानंी 
तटस्थ–राष्ट्रािंी िळी उभारली. जर्ातील कोित्याही भ–ूप्रदेशावर त्यानंा य द्ध नको होते. नेहरंूच्या 
अचलप्त व तटस्थता धोरिािी सत्त्वपरीक्षा कोचरयन य द्धात झाली. उत्तर कोचरयाला य द्धखोर व आक्रमक 
ठरविारा ठराव कम्य चनस्टानंा रुििारा नव्हता पि शातंताचप्रय भारताने त्याला पाभठबा दशगचवला. दचक्षि 
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कोचरयािा बिाव करण्यासाठी संय क्त राष्ट्रसंघाने प्रत्यक्ष हस्तके्षप करून य द्ध थाबंवावे हा ठरावही 
कम्य चनस्ट राजवटीना न रूििारा होता. त्यालाही नेहरूनी पाभठबा चदला आचि प्रत्यक्ष य द्धके्षत्ातील ३८ 
अक्षाकं्ष पार करून उत्तर कोचरयात लष्ट्कर घ सचवण्यािा संय क्त राष्ट्रसंघाने प्रयत्न केला त्यावेळी प.ं नेहरूनी 
त्याला चवरोध केला. कारि त्याम ळे आंतरराष्ट्रीय–शातंतेला तडा जात होता व त्यातूनि चतसऱ्या 
महाय द्धािी चठिर्ी पडली असती व या चठिर्ीतून आर्ीिा वनवानल भडकून जार्चतक–शातंता धोक्यात 
येिार होती. त्याम ळे ते आक्रमि आहे असे प.ं नेहरूनी स्पष्टपिे म्हटले व त्याला सक्रीय चवरोधही केला. 

 
अमेचरका व रचशया या दोन समथग राष्ट्राचं्या या शीतय द्धात (Cold–War) य द्धबदंी रेर्षेवर चनरीक्षि 

व देखरेख करण्यासाठी भारताने आपल्या शाचंतसेना व लष्ट्करी िौजा जार्चतक–शातंतेसाठी कोचरयात 
पाठचवल्या. इंडोिायना संघर्षातही कोचरयाप्रमािेि भारताने संघर्षग कमी करण्यािा प्रयत्न केला. १९५४ मध्ये 
‘चजचनव्हा’ पचरर्षदेत शातंतामय सहजीवनािा समझोता घडवनू आििेसाठी नेहरूनी सोचवएत रचशया व 
अमेचरका या दोन महाशक्तीकडे चवनंती केली होती. कारं्ो प्रकरिातही संय क्त राष्ट्रसंघटनेद्वारे शातंतामय 
मध्यस्तीिा प्रयत्न नेहरूनी केला. कारि य द्धाम ळे जर्ातील कोितेही जटील प्रश्न स टत नव्हते. कारं्ो 
येथील य द्धके्षत्ावर संय क्त राष्ट्रसंघटनेच्या चवनंतीवरून भारतीय िौजा पाठचवल्या होत्या. कोित्याही 
राष्ट्रर्टात सामील न होता चविार स्वातंत्र्य चटकवनू अचलप्त राष्ट्रािंीि संख्या शातंतेच्या महान कायात 
नेहरूनी वाढवली. त्याम ळे सोचवएत रचशया व अमेचरका ही दोन समथग राष्ट्रे भारतास अन कूल राचहली. 
जर्ामध्ये कम्य चनझमिा प्रसार व्हावा भकवा नष्ट व्हावा याबद्दल नेहरूना स्वारस्य नव्हते. सवगि राष्ट्राशंी त्यानंी 
मैत्ीिे संबधं ठेवण्यािा प्रयत्न केला. यातूनि नाटो व सीटो सारख्या करारापासून भारत हा देश अचलप्त व 
चवरोधात उभा राचहला. आचशया खंडात पाचश्चमात्य राष्ट्रानंी कम्य चनझमला चवरोध करण्यासाठी जे लष्ट्करी 
करार व नाटो व सीटो सारख्या संघटना चनमाि केल्या. या मनोवृत्तीतून चवकास करण्यापेक्षा चवकचसत 
राष्ट्रानंी अचवकचसत देशानंा सवग के्षत्ांत सहकायग केल्यास अण्वस्त्र य र्ातील आध चनक प्रर्चतिे जर् अचधक 
दूर नव्हते. यावर नेहरंूिा चवश्वास होता. लोकशाही चवरुद्ध कम्य चनझम या वादाच्या माडंिीचवरुद्धि नेहरू 
होते. कारि त्यानंा जार्चतक शातंता अचभपे्रत होती. लोकशाही राष्ट्रानंी कम्य चनस्ट राष्ट्राशंी साहिायाने 
‘जर्ा आचि जर्ू द्या’ या सोचवएत रचशयाच्या शातंतामय सहजीवन पद्धतीने जर्ावे, यासाठी नेहरूनी पिंशील 
उधृत केले व त्याला जार्चतक मान्यताही चमळाली. 

 
आचशयातील सत्तास्पधेत द सऱ्या महाय द्धनंतर अमेचरका व रचशया या दोन राष्ट्रानंा अनक्न्वत महत्त्व 

प्राप्त झाले. या दोन्ही राष्ट्रातंील मैत्ी संबधंात मतै्ीिा समन्वय कें द्रभबदू पचंडत नेहरूनी आपल्या 
अचलप्ततावादाने व तटस्थेच्या धोरिातून, शातंतामय सहजीवन अक्स्तत्वाच्या भारतीयाचं्या चक्रयात्मक 
धोरिािे नेतृत्व करून केला. स्वातंत्र्य, समता व चवश्वबंध त्व या चत्सूत्ीकरिातून अमेचरकन लोकशाहीने 
जार्चतक सत्तास्पधेत आपले स्थान अढळ केले; तर रचशयाने साम्यवादािा प रस्कार करून अमेचरका व 
रचशया या दोन राष्ट्रातं आचशया खंडाच्या नेतृत्वािी सत्ता–स्पधा स रू झाली होती. भौचतक व वैज्ञाचनक 
के्षत्ातंही दोन्ही राष्ट्रातं िढाओढ लार्ली व त्याला चवधायक वळि प.ं नेहरूनी लावले. 

१९५५ मध्ये प.ं नेहरूनी रचशयाला भेट चदली. ७ जून ते २३ जून १९५५ मध्ये सवग रचशयन जनतेने 
पचंडतजींिे अभतूपूवग स्वार्त केले. या भेटीत नेहरंूच्या कन्या इंचदरा र्ाधंीही होत्या. चदनाकं ५ जून रोजी प.ं 
नेहरूनी झेकोस्लाव्हाचकयास भेट चदली. ६ जून रोजी राजधानी प्रार् येथे व चदनाकं ७ जूनला मॉस्को येथे! 
मॉस्को येथील भेटीिे वेळी माशगल ब ल्र्ानीन यानी त्यािें हार्लदक स्वार्त केले. मास्को येथील चवमानतळावर 
रचशयािे सवग प्रम ख अचधकारी व लक्षावधी लाल जनता हजर होती. त्यािबरोबर रस्त्यावर हजारो लहान–
लहान रचशयन बालक व बाचलकाही आपल्या हाती भारतीय राष्ट्रचनशाि व रचशयन राष्ट्रचनशाि घेऊन 
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‘भारत–रचशयन’ मैत्ी चिराय ू होवो अशी घोर्षिा देत होते. रचशयन भेटीच्या वेळी प.ं नेहरूनी भहदी वेर्ष 
पचरधान केला होता व आपले भार्षिही त्यानंी भहदीमधूनि केले. भारत म्हिजे शातंता व शातंतेिे मूतग प्रचतक 
म्हिजे नेहरू. या रचशयन भेटीने सवग रचशयन व भारत मतै्ीबद्दल अतूट भाव चनमाि झाला. लेचननग्राड व 
मॉस्को या रचशयाच्या प्रम ख शहरात भारताच्या प्रर्चतबाबतिी प्रदशगने उघडली रे्ली होती. रचशयाच्या सवग 
प्रम ख शहरात भहदी चित्पटही दाखचवले जात होते. आल्टा, लेचननग्राड या प्रम ख शहरानंा भेटीिे वेळी 
कामर्ारािंी चशस्तबद्धता, रचशयन लाल जनतेिे आपल्या राष्ट्रावरील चनतातं दृढ चनष्ठा व औद्योचर्क प्रर्ती, 
वैज्ञाचनक संशोधन याम ळे पचंडतजी भारावनू रे्ले होते. 

 
रचशयन भौचतक समृद्धीिा आपल्या देशाला उपयोर् व्हावा. दोनही देशातं आर्लथक, सामाचजक, 

सासं्कृचतक, वैज्ञाचनक व औद्योचर्क देवािघेवाि व्हावी हा उदे्दश होता. आचशया खंडात रचशयाने 
अमेचरकेप्रमािेि एक समथग राष्ट्र म्हिून प्रर्ती केली होती. त्याम ळे जार्चतक शातंता चनर्लमतीच्या कायात प.ं 
नेहरंूना रचशयन मैत्ीच्या सहकायािा हात आवश्यक होता. त्याम ळे य द्ध–चवरोधाच्या के्षत्ािी व्याप्ती 
वाढचवता येिार होती आचि उदयोन्म ख; नवीन स्वतंत् झालेल्या देशानंा आपली प्रर्ती करून घेता आली 
असती व प्रर्तीिी समथग स्पधा करता आली असती. रचशयातील साम दाचयक शतेीच्या प्रर्तीनेही नेहरूि 
काय पि सवग जर् भारावनू रे्ले होते. आपल्या रचशयन भेटीत प.ं नेहरूनी अि शक्तीिे कारखाने, चवमान, 
पोलाद व मोटारीिे कारखाने तसेि तेथील सासं्कृचतक कें द्रानाही भेटी चदल्या. मॉस्को चवद्यापीठाने पचंडत 
नेहरूना ‘डॉक्टर ऑि सायन्स’ ही पदवी बहाल केली. 

 
आपल्या रचशयन भेटीत प.ं नेहरूना सवात महत्त्वािे शहर आवडले, ते म्हिजे स्टॅचलनग्राड, ॲडाल्ि 

चहटलरिा उदय झाला आचि त्याने सवग जर् पादाक्रातं करायला स रुवात केली. आपल्या नाझी जमगनीच्या 
जमगन सैचनकाचं्या झंझावती व किखर लढाऊ य द्धनीतीने सवग जर्ि क्स्तचमत केले. जमगनीच्या लढाऊ पँझर 
त कड्यानी रचशया चर्ळंकृत करण्यास स रुवात केली. १९४२ साली जमगनानी स्टॅचलनग्राडला ६६ चदवसािंा 
वेढा चदला होता आचि या ६६ चदवसाचं्या काळात रचशयन सैचनकानंी व नार्चरकानंी या जमगन सेनेशी 
अत लनीय शौयग दाखवनू जमगन सैचनकांिा वेढा उठचवण्यात यश चमळचवले होते. स्टॅचलनग्राडमधील लहान–
लहान म ले–म ली व मचहला आचि नार्चरक यानंीही आपल्या शहरािे संरक्षि करण्यासाठी ‘भजकू भकवा मरू’ 
पि अखेरच्या श्वासापयंत शत्ूला आमच्या भपू्रदेशात पायही रोव ू देिार नाही; या ज्वलंत राष्ट्रभावनेतून 
संरक्षक खंदक तयार करण्यासाठी रात्ीिा; चदवस केला. आपल्या भपू्रदेशािा संरक्षि करण्यासाठी काही 
मचहला, तर काही लहान म लाम लीना आपल्या जीवािे बचलदानही करावे लार्ले. या अत लनीय शौयगर्ाथेिी 
पचंडत नेहरूनी स्त ती व र्ौरवही केला यावेळी भारतीय स्वातंत्र्य सैचनकािंी आठवि त्याचं्या मनाला स्पशग 
करून रे्ली. 

 
यानंतर नेहरूनी रचशयातील समरकंद या शहराला भटे चदली. ‘णद रणशयन’ व ‘प्रावदा’ या 

महत्त्वाच्या वृत्तपत्ातं प.ं नेहरंूच्या भार्षिािें वृत्तातं व िायाचिते् प्रचसद्ध झाली. रचशयािा ऐचतहाचसक 
के्रमचलन राजवाडा येथे त्यािें भार्षि झाले. आपल्या भार्षिात नेहरूनी “रचशयाला शातंता हवी आहे” या 
वाक्यािा उद घोर्ष करताि सारे रचशयन प्रम ख नेते व जनता याना अपेक्षापूतीिे समाधान वाटले. 

 
रचशयािे राष्ट्राध्यक्ष माशगल ब ल्र्ाचनन यानी आपल्या भार्षिात भारतीय प्रािीन संस्कृचत व नेहरूनी 

आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्य व शातंतेसाठी जो अभतूपूवग लढा चदला त्यािी प्रशंसा केली. जर्ाच्या चक्षचतजावर 
भारत स्वतंत् झाल्यानंतर जार्चतक राजकारिात प.ं नेहरू चवशरे्ष भार् घेत आहेत यािा प्रकर्षाने उल्लेख 
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केला. इंडोिीन व कोचरया यामधील य द्धसंघर्षग थाबंचवण्यािे शे्रय त्यानंी िीन, भारत व रचशया याना चदले. 
मात् प.ं नेहरूनी रचशयन सरकारिा हा संघर्षग थाबंचवण्यािे शे्रय राष्ट्राध्यक्ष माशगल ब ल्र्ाचनन यानंा चदले. पं. 
नेहरूनी रचशयाच्या या जार्चतक व्यासपीठावर उद घोचर्षत केले की, “आचशया खंडाच्या सत्तास्पधेत समथग 
राष्ट्रानंास द्धा जार्चतक पातळीवर शातंता आवश्यक आहे,” त्यासाठी शातंतेिी प्रत्यक्ष कृती नेहरूनी अपेचक्षत 
केली. याउलट य द्धसंघर्षग वाढावा, याकडेि अनेक राष्ट्रािंा कल असतो हे त्यानी नमूद केले. 

 
रचशयन जनतेिे व सरकारिे; त्यानंी इंडोिीन व कोचरया येथील य द्धसंघर्षग थांबचवल्याबद्दल 

रचशयाच्या शातंतापूिग सहजीवन अक्स्तत्वाच्या कृतीबद्दल नेहरूनी अचभनंदन केले. पचहल्या व द सऱ्या 
महाय द्धाच्या समाप्तीनंतर चतसऱ्या महाय द्धाला स रुवात होऊ नये यासाठी परस्पर देशामंध्ये दे्वर्ष व भय नष्ट 
होण्यासाठी य द्ध ही संकल्पनाि, रानटीपिािी भावना संप ष्टात येिे आवश्यक आहे असे प्रचतपादन केले. 
आंतरराष्ट्रीय राजकारिात प.ं नेहरूनी “पिंशील” तत्त्वे उद घोचर्षत केली. आजिा इचतहास पाचहला तरीही 
‘पिंशील’ तत्त्वे उपय क्त वाटतात. इराि–इराक व अमेचरका य द्धसंघर्षात, एकूि एक लाख ऐंशी हजार 
सैचनक, नार्चरक, मचहला आचि म ले–म ली मृत्यमू खी पडली. त्यातील काही जि अधू, अपरं् झाले तर 
काहीजि कधीि बरे होिार नाहीत. या य द्धाम ळे जार्चतक पयावरिातही दोर्ष चनमाि झाले. काही देशात 
तर काळा पाऊस पडल्याच्या घटना घडल्या. लहान–लहान म ला–म लींत आजार पसरले. य द्धाम ळे मात् 
कोितेही जटील प्रश्न स टले रे्ले नाही. इराकमध्ये तेलाच्या चवचहरीनाहंी आर्ी लावण्यात आल्या तर तेलािे 
साठे सम द्रात टाकले रे्ले. जीचवत व चवत्तहानी मात् झाली. 

 
(१) प्रत्येक देशाला स्वायत्तता व स्वातंत्र्य असावे, (२) प्रत्येक देशाने परस्पर देशािें सावगभौमत्व 

मान्य करावे, (३) समानतेच्या भचूमकेतून कोित्याही देशावर आक्रमि न करता परस्पर देशािंा मान व प्रचतष्ठा 
राखावी, (४) कोित्याही देशाच्या अंतर्गत कारभारात हस्तके्षप न करिे, (५) शातंतापूिग सहजीवन अक्स्तत्व 
(Peaceful Co–Existence) पद्धत स्वीकारिे व प्रत्यक्ष कृतीत आििे. या पिंशील तत्त्वािंा प रस्कार पचंडत 
नेहरूनी शातंतामय सहजीवन अक्स्तत्वाच्या तत्त्वातून केला आचि त्याला िम्हदेश, िीन आचि 
झेकोस्लाक्व्हया या देशानंी मान्यता चदली होती. 

 
आपल्या या शातंतेच्या मोचहमेत प.ं नेहरूनी रचशयासारख्या समथग राष्ट्रालाही सहभार्ी करून घेतले 

व रचशयन जनतेने व सरकारने, इंडोिीन व कोचरया या य द्धातील रक्तपाती संघर्षग थाबंचवण्यासाठी प्रत्यक्ष 
कृतीत पिंशील तत्त्वािें अन सरि केल्याने व जार्चतक शातंतेत अचधर भर पडल्याने नेहरूना रचशया अचधक 
जवळिा वाटू लार्ला व रचशयन जनता व सरकार यानंा नेहरू म्हिजे भारत व भारत म्हिजेि नेहरू अचधक 
जवळिे वाटू लार्ले. २२ जून १९५५ मध्ये रचशयािे राष्ट्राध्यक्ष माशगल ब ल्र्ाचनन व भारतािे पतंप्रधान पचंडत 
नेहरू यानंी एक संय क्त–पत्क प्रचसद्ध केले. यामध्ये प्राम ख्याने जार्चतक–शातंता व पिंशील तत्त्वािंा 
प रस्कार केला होता. सोचवयत–रचशया व भारत यामध्ये सामाचजक, आर्लथक, सासं्कृचतक व औद्योचर्क व 
चवज्ञान या के्षत्ातं सहकायग वाढीस लार्ावे. बाडं ंर्–पचरर्षदेच्या चनिगयाला संमती देण्यात यावी. िीनला 
िोमोसािा ताबा चमळिे व यनूो या संय क्त राष्ट्रसंघटनेत प्रजासत्ताक िीनला प्रचतचनधीत्व चमळावे. अण्वस्त्र–
शक्तीिे उत्पादन–प्रयोर् व वापर यावर बदंी व त्यािी तपासिी आचि शातंतेिी कायगवाही करावी. याचशवाय 
कम्य चनस्ट देशानंी इतर देशाचं्या अंतर्गत कारभारात हस्तके्षप करू नये यासही यामध्ये मान्यता देण्यात 
आली. रचशयाने चनशस्त्रीकरिािी योजना माडंली होती व प्रत्यक्ष कायगवाहीही अंमलात आिली होती. रचशयन 
समाजवादाने तेथील चकसान व कामर्ारानंी सवगि के्षत्ात प्रर्ती करून जार्चतक–स्पधेत एक समथग राष्ट्र 
म्हिून मान्यता चमळवली होती. राष्ट्रीयीकरिातून रचशयाने प्रर्चतच्या–स्पधेत यश चमळवले होते. 
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नोव्हेंबर १९२७ मध्ये सोचवएत रचशयािा क्रातंीचदन, दहावा वाढचदवस साजरा झाला त्यावेळी पं. 

नेहरू, याचं्या भचर्नी कृष्ट्िा हाथीभसर् व मोतीलाल यानंी मॉस्कोला भेट चदली होती. मॉस्को–दशगनाचवर्षयी 
नेहरूनी चवजयालक्ष्मी पचंडत यानंा, १० नोव्हेंबर १९२७ रोजी एक पत् पाठवले होते; त्यात त्यानंी रचशयन 
समानतेिा व ज्वलंत राष्ट्राचभमानािा, राष्ट्रीयीकरिािा व साम्यवादािा प्राम ख्याने उल्लेख केला होता. 

 
याद्वारेि रचशयाने एक समथग राष्ट्र म्हिून जे यश चमळवले त्यािा उल्लेख केला होता. रचशयातील 

के्रमचलन या प्रम ख शहरात येशू व क मारी मेरीिे ििग आहे. चतथे रचशयन क्रातंीिे उद र्ाते कालग  माक्सग यािें 
एक वाक्य कोरून ठेवले, “धमग ही जनतेिी अिूिी र्ोळी आहे.” आचि हे वाक्य पचंडत नेहरूना अचतशय 
आवडले होते. यातूनि भारतात चवधमी राजकारि पद्धती अमलात आिली रे्ली. राष्ट्र या संकल्पनेतून 
आजच्या पचरक्स्थतीत भारतीय पद्धतीकडे अवलोकन केले असता, आज भारतात अध्योध्येिा 
श्रीरामजन्मभचूमवरून व बाबरी म् चजदिा धार्लमक प्रश्न, तेढ व श्रीरामािे मंचदर यातून भारतािी राष्ट्रीय 
संकल्पनाि नष्ट होत आहे का; असा प्रश्न मनाला स्पशूगन जातो पि प.ं नेहरूना रचशयातील कालग  माक्सगिे 
वाक्य आवडले होते. “धमग ही जनतेिी अिूिी र्ोळी आहे.” रचशयातील ‘राष्ट्र’ ही संकल्पनाि अचधक 
महत्त्वािी वाटते. 

 
पचंडत नेहरंूनी भारतीय राजकारिात धमग–चनरपेक्ष लोकशाहीिा पाया भारतात रुजचवला. जर् दोन 

र्टामंध्ये चवभार्ले होते, एक र्ट ह कूमशाही व साम्राज्यवादी र्टािा होता तर द सरा राष्ट्रवादी व समाजवादी 
र्टािंा, यातूनि आचशया खंडाच्या नेतृत्वस्पधेसाठी अमेचरका व रचशया या दोन राष्ट्रातं स्पधा स रू झाली 
होती. ह कूमशाही व साम्राज्यशाही ही दोनही भाडंवलशाहीिी स्वरूपे असल्याने यातूनि राष्ट्रवाद व 
समाजवादािा उदय झाला होता. समाजवादाचशवाय आर्लथक, सामाचजक, चवज्ञान व औद्योचर्क, सासं्कृचतक 
व शतेी या के्षत्ातं भारतािा चवकास होिार नाही. त्यासाठी जमीन व कारखानदार व संस्थाचनकािंी 
सरंजामशाही व भाडंवलशाही नष्ट करण्यासाठी खाजर्ी मालमत्तेवर चनबधं व निेबाजी नष्ट करून भारतात 
सहकारािा प रस्कार, ‘चबना सहकार नही उद्धार’ केला. रचशयातील या नवीन संस्कृचतिा व या नवीन 
क्रातंीिे आकर्षगि, नवीन समाजरिनेिे आकर्षगि प.ं नेहरूना वाटले. 

 
भाडंवलशाहीने चनमाि झालेल्या संघर्षाना व य द्धावर चनयंत्ि ठेवण्यािी अमयाद शक्ती 

समाजवादात असल्याने एक अथगशास्त्रीय तत्त्व नेहरूनी मान्य केले. आर्लथक व सामाचजक क्रांतीसाठी 
राजकीय स्वातंत्र्य त्यांना अपेचक्षत होते व काँगे्रस ही एक समाजवादी संस्था बनावी यासाठी त्यांिा प्रयत्न 
होता. काँगे्रसने समाजवादािा प रस्कार करून नवीन संस्कृचतसाठी संघर्षग करिाऱ्या जर्ातील इतर शक्तीशी 
सहकायग करावे; या भावनेतूनि नेहरूना सोचवएत रचशया अचधक जवळिा वाटू लार्ला. यातून नेहरूनी 
स्वीकारलेल्या समाजवादातून चकसान व कामर्ार वर्ग भारतात आर्लथक स बत्ता चनमाि करील यावर त्यांिा 
चवश्वास होता. 

 
१९१७ मध्ये रचशयात पचहली कामर्ार क्रातंी झाली. रचशयन जनतेने प्रात्यचक्षक जीवनात समाजवाद 

अमलात आिला. समाजवादी समाज, राजवट, समाजसत्तावादी राजवट व अथगव्यवस्था मानवी व नार्रीक 
हक्क, बेकारी–रोजर्ार, निा–उत्पादन–य द्ध व शातंता, स्त्री–म क्ती, कला व क्रीडा, चशक्षि–आरोग्य व 
राजकीय सवगि के्षत्ात त्यािे महत्त्व जािव ूलार्ले. 

 



 

अनुक्रमणिका 

सोचवएत रचशयाने ‘समाजवादािा’ प रस्कार करून जर्ात अगे्रसर स्थान चमळवले, रूमाचनया, 
पोलंड, हंरे्री, झेकोस्लोवाचकया, पूवग–जमगनी, उत्तर कोचरया, िीन, क्यबूा, क्व्हएतमान, बल्रे्चरया व 
य र्ोस्लाक्व्हया हा समाजवादी राष्ट्रािंा मोठा र्ट आहे. जर्ातील ३७ टके्क लोकानंी शास्त्रीय समाजवादािा, 
समाजसत्तावादी अथगरिनेिा स्वीकार केला आहे. द सऱ्या महाय द्धानंतर नवस्वतंत् देशािें चतसरे जर् चनमाि 
झाले आहे. भारतात काँगे्रसमध्ये पचंडत नेहरू व स भार्षिदं्र बोस स्वतःला समाजवादी मानत. काँगे्रसमध्ये 
समाजवादािा अभाव असल्यािी खंत प.ं नेहरूना होती. नाझी जमगनी ॲडाल्ि चहटलरच्या लढाऊ पँझर 
लष्ट्करी िौजा, एकामार्ून एक देश पादाक्रातं करत वाटिाल करीत होते. सोक्व्हएत य चनयन हे एकि राष्ट्र 
त्यावेळी प्रर्तीपथावर होते. पचश्चम य रोपमधील झेक, पोलंड इत्यादी देश चहटलरने पादाक्रातं केले होते. 
नाझी भस्मासूर ॲडाल्ि सोचवएत रचशयावर हल्ला करावा व य द्धात रचशयाही हरला जावा यासाठी 
साम्राज्यवादी राष्ट्रे प्रयत्नशील होती. या कालखंडात स्पेनमध्ये यादवी य द्धाला स रुवात झाली होती. 
स्पेनमधील िॅचसस्ट ह क मशहा फँ्रको याच्या चवरोधात लढण्यासाठी व तेथील िॅचसझम चवरोधी शक्तीना 
सहकायग करण्यासाठी एक आंतरराष्ट्रीय संरक्षि िळी सोचवएत रचशयाच्या मदतीने रे्ली होती. त्यामध्ये 
भारतािाही समावेश होता. कम्य चनस्टाचं्या सहकायाने व पं. नेहरंूच्या प ढाकाराने १९३८ मध्ये डॉ. कोटिीस 
याचं्या नेतृत्वाखाली िीनला एक वैद्यकीय मदत पथकही रे्ले होते. सवग जर्ावर य द्धािे ढर् जमू लार्ले 
होते. या इचतहासाच्या घटना पाचहल्या असता, प.ं नेहरंूिे धोरि रचशयाच्या बाजूने झ कत होते. सोचवएत 
रचशया व भारत साम्राज्यवादाच्या चवरोधात उभे राचहले. 

 
भारताने लॅचटन, अमेचरका, आचशया, कॅरेचबयन्स व आचफ्रका या चठकािच्या साम्राज्यचवरोधी 

लढ्यानंा पाभठबा चदला व यातूनि सोक्व्हएट–रचशया व इतर समाजवादी देश यािेंशी भारतािे मैत्ीिे संबधं 
चनमाि झाले. दचक्षि आचफ्रका, नाचमबीया व पॅलेस्टाईन येथील लढ्यानंाही प.ं नेहरंूनी पाभठबा चदला. 
जर्ातील साम्राज्यवाद्यानंा र्ट सोडला तर इतर जर्ात नेहरूनी आपल्या परराष्ट्रीय धोरिातून भारताला 
सवगशे्रष्ठत्त्वि चमळवनू चदलेले आहे आचि भारतातही कम्य चनस्टािंा प.ं नेहरंूच्या या धोरिास सचक्रय पाभठबा 
चमळत रे्ला. सोक्व्हएट रचशयाशी भारताने मैत्ीिे, परस्पर सहकायािे व व्यापारािे करार केले. आज चतसऱ्या 
जर्ात प.ं नेहरंूच्या सोक्व्हएट रचशयाच्या मैत्ीम ळे भारत हा देशही प्रर्तीपथावर आहे. भारताच्या 
अथगव्यवस्थेिे चनयोजन व चनयंत्ि यासाठी चनयोजनमंडळािी स्थापना करून पंिवार्लर्षक योजनेद्वारे पं. 
नेहरूनी समाजवादातून प्रर्तीिे एक पाऊल प ढे टाकले. 

 
७ जून ते २३ जून १९५५ च्या आपल्या रचशयन भेटीत प.ं नेहरूनी दहा हजार मैलािंा प्रवास केला. 

रचशयातील १४ प्रम ख शहरानंा भेटी चदल्या. ५ शतेकी संस्था, ११ औद्योचर्क कारखाने व चवचवध सासं्कृचतक 
कें द्रानंा भेटी चदल्या. २१ जून १९५५ मध्ये मॉस्को येथील डायनामो स्टेचडयमवर भारत–सोक्व्हएट मतै्ीबद्दल 
केलेल्या भार्षिात; नेहरूनी रचशयन जनता व सरकार याचं्या शातंतेच्या व सहजीवन अक्स्तत्वाच्या जीवन 
पद्धतीिी प्रशंसा केली. २३ जून १९५५ रोजी सोक्व्हएट रचशया सोडताना आपल्या चनरोपाच्या भार्षिात पंचडत 
नेहरू म्हिाले, “मी नवक्रातंीिा सोक्व्हएत रचशया सोडताना अचधक श्रीमंत झालो व अचधक र्रीबही झालो, 
मी अचधक श्रीमंत झालो कारि आपल्या मैत्ीच्या व रचशयन जनतेने व त्याहीपेक्षा चनरार्स लहान बालक–
बाचलकाचं्या हार्लदक स्वार्ताच्या अमयाचदत सौंदयाच्या स ंदर आठविी माझ्या स्मृचतमंजूर्षेत साठवनू घेऊन 
जात आहे ज्याम ळे मी अचधकि र्रीब झालो आहे आचि त्यासाठी मी माझ्या हृदयािा एक कप्पा मी त म्हा सवग 
रचशयन बाधंवाचं्या जवळ ठेवनू जात आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

सोक्व्हएट रचशयािे राष्ट्राध्यक्ष माशगल ब ल्र्ाचनन व कम्य चनस्ट पक्षािे सेके्रटरी चनकीता क्र शे्चव्ह यानंी, 
१८ नोव्हेंबर १९५५ मध्ये भारत या शातंताचप्रय देशाला तीन आठवड्यािंी भेट चदली होती. त्यावेळी चदल्ली येथे 
त्याचं्या स्वार्ताप्रसंर्ी पचंडत नेहरू म्हिाले, “प्रािीन भारत हा भर्वान ब द्ध, सम्राट अशोकाच्या काळापासून 
शातंताचप्रय देश होता. त्यािा महान वारसा आम्हा भारतीयानंाही तसाि प ढे िालू ठेवायिा आहे. भारतीय 
स्वातंत्र्यही जर्ातील इतर रक्तरंचजत क्रातं्यापेक्षा भारताने अभहसात्मक व सत्याग्रहाद्वारे महात्मा र्ाधंींच्या 
मार्गदशगनाखाली चमळवले आहे. भौचतक समृद्धीच्या अण्वस्त्र शोधाम ळे य द्ध म्हटले की सवगनाशि. त्यासाठी 
जर्ातील सवगि राष्ट्रानंा शातंता आवश्यक आहे. शातंतेसाठी संघर्षग करिाऱ्यािें आम्ही कॉमे्रडि आहोत!” 
याम ळे रचशयािे राष्ट्राध्यक्ष माशगल ब ल्र्ाचनन व चनकीता क्र शे्चव्ह दोघेही भारावनू रे्ले. जार्चतक शातंतेच्या 
महान कायात भारतािी मैत्ी अत्यावश्यक आहे. यािे महत्त्व माशगल ब ल्र्ाचनन व चनकीता क्र शे्चव्ह या दोन 
रचशयन नेत्यानंी मान्य केले. भारताच्या भपू्रदेश र्ोलावर पोत गर्ाल या देशाने आपला हक्क दशगचवला होता. 
त्याबद्दल सोक्व्हएट रचशयािे राष्ट्राध्यक्ष माशगल ब ल्र्ाचनन व चनकीता क्र शे्चव्ह यानंी त्याला कडकडून चवरोध 
केला होता व सवग रचशयन जनतेच्यावतीनेही नापसंती दशगचवली होती. सोक्व्हएट रचशयाच्या या दोन महान 
नेत्यानंी इतर राष्ट्रे याबाबत अचलप्त का राहत आहेत याबद्दल सखेद आश्चयग व्यक्त केले. त्याम ळे सवग 
भारतीयानंा सोक्व्हएट रचशया व सोक्व्हएट नेते अचधक जवळिेि नाही; तर आपल्याि घरातील एक वाटू 
लार्ले. 

 
आजच्या आध चनक प्रर्चतच्या चवज्ञानचनष्ठ अि य र्ात, शातंतामय सहजीवन आचि शातंता व 

मानवतावाद वादळात सापडलेल्या जहाजानंा ज्याप्रमािे दीपस्तंभाप्रमािे मार्गदशगक ठरतो, त्याप्रमािे य द्ध 
आचि शातंता यातील जमीन अस्मानािा िरक, यातही मार्गदशगक ठरतो. चहरोचशमा व नार्ासकी या मोठ्या 
आध चनकीकरिाने चवकचसत असलेल्या शहरावर अि बाँबच्या हल्ल्याने झालेला सवगनाश पचहले व द सरे 
महाय द्ध; तर सध्यािे इराि–इराक य द्ध की ज्यामध्ये एक लाख ऐंशी हजाराच्यावर जनसंख्या नष्ट झाली तर 
रक्तरंचजत टोकाच्या माक्सगवादािा वर्गसंघर्षग व लेचनन आचि कालग  माक्सग यािें लढे व संघर्षग यािा इचतहास 
पाहता, एकतर अि य र्ाने सवग जर्ािा चवनाश तरी एका सेकंदाच्या अंतरावर उभा आहे. नाहीतर या परृ्थवीिे, 
या भरू्ोलािे संरक्षि व समृद्धी यासाठी शातंतामय सहजीवन जार्चतक पातळीवर कायगवाहीत आििे 
जरूरीिे आहे. त्यासाठी संपूिगपिे चनशःस्त्रीकरिािी आवश्यकता आहे. 

 
संसदीय लोकशाहीच्या समाजवादािा अचभनव प रस्कार करून पिंवार्लर्षक योजनादं्वारे सहकारी 

समाजचनर्लमतीिे प्रत्यक्ष स्वप्न प.ं नेहरूनी भारतात आकारास आिले. त्यामध्ये आध चनक जर्ातील माक्सगवाद 
कायगवाहीत आिण्यािा प्रयत्न त्यानंी केला. एका अथाने साम्यवादी ह कूमशाही तर द सऱ्या अथाने 
भाडंवलशाही, लोकशाही, कालग  माक्सगिे चविार ब चद्धप्रामाण्याच्या तत्त्वावर व काळाच्या कसोटीवर घासले 
रे्ले होते. नेहरंूच्या आध चनक चविारसरिीवरही कालग  माक्सगच्या तत्त्वज्ञानािा प्रभाव पडलेला होता. 
सामूचहक–सहजीवनािे आध चनक प्रकार आजच्या भौचतक जर्ात अचधक उपय क्त आहेत. अण्वस्त्र चनर्लमती 
आचि त्यािा वापर अंतचरक्ष–संशोधन, चवज्ञान व तंत्चवज्ञान प्रर्ती, नवीन आध चनक य र्ािे शोध नवयाचंत्क 
मानवाला आकर्लर्षत करत आहेत. या दृचष्टकोनातून कालग–माक्सगिा आध चनक अथगशास्त्रािा चविार नेहरंूना 
आकर्लर्षत वाटला. आर्लथक व राजकीय सत्तेिे न्याय व सवाना समान वाटप, वर्गचवहीन समाज पचंडत नेहरूना 
भारतात चनमाि करावयािा होता. सवाना समान संधी देिारी समाजवादी चविारसरिी भारतीयाचं्या मनावर 
खोलवर रूजवायिी होती. त्यासाठी त्यांना शातंतामय लोकशाही मार्ािी घडि अचभपे्रत होती. सोक्व्हएट 
रचशयाने आपली अथगव्यवस्था स्वयंचवकासी योजनाद्वारे शतेी व तंत्चवज्ञान सवगि के्षत्ांत राबवनू सवग जर्ातही 
सामर्थयग चमळवले होते. 



 

अनुक्रमणिका 

 
स्वातंत्र्यानंतर भारत हा देश अचवकचसत होता. चशखर पचरर्षदेत प.ं नेहरूनी शातंतामय सहजीवनािे 

आध चनक तत्त्व, अण्वस्त्र प्रसार बदंी व संपूिगपिे चनःशस्त्रीकरि व आर्लथक सहजीवनाने भारतीयािंी प्रर्ती 
याद्वारे प्रयत्न करून भारतािे शे्रष्ठ नेतृत्व चसद्ध केले. एवढेि नाहीतर अमेचरकेिे राष्ट्रध्यक्ष आयझेनहॉवर व 
रचशयािे राष्ट्राध्यक्ष चनचकता क्र शे्चव्ह याचं्यातील शीतय द्धािे प्रश्न सोडचवण्यास भारताने शे्रष्ठत्व घेतले. रचशया 
व अमेचरका ह्या दोन समथग राष्ट्रािंा आर्लथक व राजकीय सहजीवनािा उपयोर् भारतासारख्या अचवकचसत 
देशाला करून चदला. रचशया व अमेचरका ही दोन्ही शीतय द्धािी राष्ट्रे, भारतािी चमत् राष्ट्रे झाली. 

 
संय क्त राष्ट्रसघंटनेतही नेहरूनी लष्ट्करी शस्त्रसामर्थयग व अण्वस्त्रवाढ यावर आर्लथक खिग अचधक 

करण्यापेक्षा, जर्ातील नवीन स्वतंत् होिाऱ्या देशानंा सामाचजक व आर्लथक के्षत्ातं जार्चतक उत्पादनािा 
योग्य उपयोर् व्हावा व समान वाटिी व्हावी यािे प्रचतपादन केले. या अण्वस्त्रय र्ात तर आता य द्ध म्हिजे 
मानवीजीवनािा सामूचहकपिे संपूिग चवनाशि हे र्चित कधीही ि किार नाही. दोन अचधक दोन पाि कधीि 
होिार नाहीत; िारि राहिार. यासाठी स्वतंत् भारताच्या इचतहासात, तटस्थता व शातंतामय सहजीवन 
यावर आधाचरत नेहरूनी आपले परराष्ट्रीय धोरि ठेवल्याने, रचशया व अमेचरका यािंी मैत्ी भारताला 
चिरकाल उपयोर्ी ठरली आहे. शातंतामय सहजीवनाच्या धोरिातूनि भारताने िीन व पाचकस्तान या दोन 
शजेारी देशाशंी संबधं ठेवले होते. परंत  नेहरंूच्या या शातंतेच्या महान वत गळािा िेद चिनी आक्रमिाने केला 
व पाचकस्तानने काश्मीर प्रश्नावरूनही भारताशी य द्ध केल्याने आिखी एक िेद केला. िीनने पि पिंशील 
तत्त्वािंा प रस्कार केला होता. भारतावरील आक्रमिाने मात् िीनने स्वीकारलेल्या पिंशील तत्त्वानाि प्रत्यक्ष 
कायगवाहीत स रंूर् लावला रे्ला. राजीव र्ाधंी पतंप्रधान असताना भारत–िीन चहतसंबधंाना नवीन चदशा 
चमळाली. पतंप्रधान राजीव र्ाधंी यानंी िीन या देशाला सचदच्िा भेट चदली होती व भचवष्ट्य काळात भारत–
िीन चहतसंबधंात पिंशील या उदात्त तत्त्वािें अन सरि होईल. 

 
आचशया खंडाच्या नेतृत्वस्पधेत रचशया व अमेचरका या दोन समथग राष्ट्रापंासून अचलप्त राहून, 

आचफ्रका व आचशया खंडातील स्वातंत्र्य–लढ्यानंा भारताने चवधायक पाभठबा चदला; एवढेि नाही तर 
वंशभेदानाही चवरोध केला होता. अमेचरकेिे राष्ट्राध्यक्ष आयझेनहॉवर व रचशयािे राष्ट्राध्यक्ष चनचकता क्र शे्चव्ह 
याना शातंतामय सहजीवनाच्या संदभात चविार करायला व प्रत्यक्ष कृती करायला पचंडत नेहरूनी आपल्या 
वैयक्क्तक प्रयत्नानी उद्य क्त केले होते व नेहरंूच्या या आंतरराष्ट्रीय शातंतेच्या महान कायातील संदभात 
चनचकता क्र शे्चव्ह व आयझेनहॉवर यानी चशखर–पचरर्षदेिे नेतृत्व पचंडत नेहरूनाि चदले. त्यातूनि अमेचरका 
व रचशया या दोन महान राष्ट्रातंील आिीबािी, शीतय द्धािा तिाव कमी होण्यास मदत झाली. दचक्षि 
आचशया व अचतपूवग व पचश्चम आचशयाच्या मध्यभार्ी भारत हा देश असल्याने आंतरराष्ट्रीय शातंतेिी जबाबदारी 
चशखर पचरर्षदेद्वारे प.ं नेहरूनी स्वीकारली. 

य द्धाम ळे व संघर्षाने कोित्याही राष्ट्रर्टाला कोिताही िायदा होिार नव्हता. त्यासाठी प्रत्येक 
मानवी मनातून य द्ध ही कल्पनाि नष्ट करण्यािा प्रयत्न नेहरूनी केला. शीतय द्ध व य द्धाच्या धमक्या व 
य द्धखोर पचवते्ही नष्ट करिे आवश्यक होते. इतराचं्या मतािंाही आदर करिे जरूरीिे होते. कोित्याही 
देशाच्या अंतर्गत कारभारात हस्तके्षप करण्यािे टाळिे महत्त्वािे होते व त्याऐवजी “जर्ा आचि जर्ू द्या!” या 
सहजीवनािी सचहष्ट्ि ता नेहरूनी वाढीस लावली. यािा पचरिाम म्हिजे ‘यनूो’ या आंतरराष्ट्रीय 
राष्ट्रसंघटनेत अमेचरका व रचशया ही दोन समथग राष्ट्रे अण्वस्त्रबदंी व चनःशस्त्रीकरि यासाठी एकत् आली व 
त्यानंी नेहरंूनी मार्गदशगन केलेला मार्ािा अवलंब केला. नेहरंूनी य द्धातील प्रश्न सोडचवण्यासाठी शातंतामय 
वाटाघाटीिा मार्ग स िवला. त्यासाठी प्रथम य द्धबदंी व सहजीवनातून शातंतामय वातावरि चनमाि करायिे 



 

अनुक्रमणिका 

यासाठी त्यानी चवरोधी राष्ट्रर्टामंध्ये रचशया व अमेचरकेसारख्या राष्ट्रातं शातंतेिे पूल बाधंले व आंतरराष्ट्रीय 
शातंतेिे के्षत् अमयाचदतपिे वाढवले. 

 
“पचंडत नेहरू आचि रचशया” या संदभात जार्चतक शातंतेच्या के्षत्ात नेहरंूनी महत्त्वािी कामचर्री 

केली आहे. ते चनचकता क्र शे्चव्ह यािें प रस्कते होते तर कम्य चनस्ट जर्ात स्टॅचलन चवरोधी र्टांिे होते. नेहरूनी 
लाल कम्य चनस्टानंा आपला चशस्तबद्ध सािेबदंपिा सोडून अचधक सौम्य, अचधक स्वतंत् व चवम क्त व्हायला 
लाविारे नेहरू; शातंतेिे महान प्रचतक व जर्ातील एक शाचंतदूत होते. सोक्व्हएट रचशयािे राष्ट्राध्यक्ष चनचकता 
क्र शे्चव्ह यानंी भारताला भेट चदली होती. त्यावेळी भारतासारख्या लोकशाही प्रधान समाजवादाच्या रिनेतही, 
कम्य चनस्ट बाह्य जर्ातही आपले सहर्षग स्वार्त करिारे व सहकायग करिारे देश आहेत यािीही खोलवर 
जािीव रचशयािे राष्ट्राध्यक्ष चनचकता क्र शे्चव्ह यांना झाली. भारताने तटस्थता व अचलप्तता धोरि 
स्वीकारल्याने अमेचरकेिे राष्ट्राध्यक्ष आयझेनहॉवर यानंी भारताला भेट चदली तरी त्यानंाही असेि अन भव 
आले की भारतीयानंा अमेचरकेचवर्षयीही स्नेहभावना आहे. पचंडत नेहरूनी अमेचरका व रचशया या दोन समथग 
राष्ट्रातं शातंतेच्या स्नेहभावनेिा पूल चनमाि केला. 

 
य द्ध संघर्षात लष्ट्करािा वापर करण्याच्या ‘नाटो’ The North Altanatic Trity Organisation 

सारख्या राष्ट्रानंा नेहरूनी चवरोध केला. इतर राष्ट्राचं्या सीमामध्ये लष्ट्करी तळ व अण्वस्त्र तळ उभारिाऱ्या 
राष्ट्रानंाही त्यांनी चवरोध केला. त्यानंी वसाहतवादाला चवरोध केल्याने फ्रान्स, इंग्लंड, हॉलंड व चिटन या 
य रोपीयन देशािंा चवरोधही पत्करावा लार्ला. काश्मीर प्रश्नात अमेचरकेने पाचकस्तानला लष्ट्करी सहकायग, 
साचहत्य, शस्त्रासे्त्र, लढाऊ चवमाने, तोिा व तंत्ज्ञान चदल्याने भारतािी शातंता अचधक धोक्यात आली. 
याउलट काश्मीर प्रश्नात सोक्व्हएट रचशयाने आंतरराष्ट्रीय तिाव कमी करण्यासाठी काश्मीर व इतर 
प्रश्नावर नवभारताच्या शातंतावादी धोरिाना सचक्रय पाभठबाि चदला. त्याम ळे भारत सोचवएत य चनयनिी मैत्ी 
चिरकाल राचहली आहे व चिरकाल राहील. अमेचरका व रचशयाच्या शीतय द्धाच्या संघर्षात कोित्याही र्टांत 
सामील न होता भारत तटस्थ राचहल्याने चिनी आक्रमिाच्या वेळी सोक्व्हएट रचशया भारतािा तटस्थ चमत् 
राचहला व अमेचरका हे राष्ट्र सहाय्यक चमत् म्हिून राचहले. बारं्ला देश य द्धाच्या वेळी िीन–पाचकस्तान व 
अमेचरका अचधक जवळ आले. त्याम ळे भारतासारख्या शातंताचप्रय देशाला सोक्व्हएट रचशयाशी संरक्षि करार 
करावा लार्ला. सोक्व्हएट रचशयाच्या मतै्ीपूिग संबधंातून नेहरूनी चवश्वशाचंत चनमाि करण्यािा प्रयत्न केला. 
भारत व सोक्व्हएट रचशया मैचत्पूिग संबधंातील प.ं नेहरू हे एक महत्त्वपूिग आधारस्तंभ आहेत. 

 
१९२७ मधील मॉस्को भेटीत नेहरू सोक्व्हएट रचशयातील समाजवादी चविाराने आकर्लर्षत झाले होते. 

१९६१ मध्ये नेहरूनी सोक्व्हएत रचशयाला चतसरी व शवेटिी भेट चदली. २९ मे १९६४ मध्ये सोक्व्हएत रचशयािे 
राष्ट्राध्यक्ष अलेक्क्स कोचसजीन यानंी भारताला सचदच्िा भेट चदली त्यावेळी ते नेहरंूच्याबद्दल आदराने 
म्हिाले, “The name of Jawaharlal Nehru is dear to the Soviet people, because it is closely 
connected with the efforts of the nation aimed at the liquidation of colonialism in all its forms 
and manifestations, at the solution of disputed international problems by peaceful means, 
through negotiation. He was an ardent champion of peace, and a passionate advocate of the 
implementation of the principles of peaceful co–existence of States. He was the architect of 
the policy of non–alignment which is being pursued by the Indian Government. This wise policy 
has gained respect for India and this is reflected in the fact that India now occupies a deserved 
place on the international arena.” 



 

अनुक्रमणिका 

 
समाजवादी राष्ट्रे व सोक्व्हएत सघंाबरोबर मैत्ीपूिग संबधं प्रस्थाचपत करिे, हा भारताच्या पाचश्चमात्य 

नीतीिा एक अढळ व आधारभतू चसध्दातं होता. नेहरंूच्या रचशयन मैत्ीम ळे दोनही देशातं आयात–चनयात 
स रू झाली. रचशयाने औद्योचर्करिाच्या मचशनरी, कार्द व रासायचनक खाद्य पाठवले तर भारताने जूट, 
कापूस, िहा रचशयाला पाठचवला. 

 
१९५३ मध्ये भारतातील सोचवएत रचशयाने राजदूत श्री चमखाईल मेनाशीकोव यानंी भारतातील 

पूरग्रस्ताना आर्लथक मदत देण्यासाठी सोचवएत संघाच्या रेडक्रॉस संस्थेच्या कायगकाचरिी सचमतीद्वारे प.ं 
नेहरूना २,५०,००० रुबलिा एक िेक भेट चदला होता. द ष्ट्काळ, महापूर व भकंूपासारख्या नैसर्लर्क 
आपत्तीच्या क्षिी भारतीय बाधंवाना, रचशयन बाधंवानी मदतीिा व सहकायािा हात प ढे केला होता. पं. 
नेहरूनी आपल्या देशाच्या स्वतंत् चवदेश नीतीमध्ये सोचवएत संघाच्या मैत्ीला महत्त्वपूिग स्थान चदले होते. 
चडसेंबर १९५३ मध्ये भारत–सोचवएत सघंामध्ये पिंवार्लर्षक योजनासाठी व्यापारी सहकायािा करार केला. 
यातूनि चभलाई येथे पोलादािा कारखाना रचशयन सहकायाने चनमाि झाला. तसेि तेलचवचहरी खोदण्यािी 
यंत्साम ग्री, कोळसा खिण्यािी यंत्साम ग्री व इतर औद्योचर्क यंत्साम ग्री याबाबत करार केला. 

 
स रतर्ढ येथील सरकारी शतेी िामग चवकचसत करण्यासाठी सोचवएत रचशयाच्या सहकायाने 

चवकासाबाबत करार झाला. तर नबेली येथे चवद्य तकें द्र उभारण्यािाही करार झाला. भारतात तेल उत्पादन 
वाढीसाठी भरू्भग रचशयन तपासिी पथकाने भारतीय बाधंवाना मदत केली. यािवेळी भारत व सोचवएत रचशया 
मैत्ीत वाढ होण्यासाठी सम द्र व वाय सेवा स रू झाली. भारताच्या समाजरिनेत समाजवादी चनर्लमतीमध्ये 
सोचवएत प्रचतचनधी व त्यािंी मंडळे भारतात यायिी. त्याच्या माचहतीिी चवचवध प्रदशगने भरू लार्ली. भारतात 
येिाऱ्या सोचवएत देशाच्या प्रचतचनधींिे स्वार्त व त्यांना सहकायग यासाठी नेहरू त्याना अधूनमधून भेट देत. 
भारत सोचवएत मैत्ीबद्दल टीका करिाऱ्यानंा प.ं नेहरू स्वतः थंड करीत. एवढा त्याना सोचवएत मैत्ीबद्दल 
आदर होता. १४ नोव्हेंबर हा आपला वाढचदवस साजरा करताना आंतरराष्ट्रीय बाल प्रदशगनातील 
चवजेत्यामध्ये रचशयन बालकािंीि चनवड करीत. 

 
प.ं नेहरू चनसर्गपे्रमी व सौंदयािे उपासक होते. त्यािंी सांस्कृचतक अचभरूिी जर्ातील 

कानाकोपऱ्यात पसरली होती. शास्त्रीय संर्ीत व राष्ट्रीय नृत्याबद्दल त्यानंा आवड होती. रचशयन बलेँ 
नृत्यकंपनी, कलाकार व त्यािंी प्रदशगने व कायगक्रम नेहरू चवशरे्ष आवडीने पहात. 

 
१९५८ ते १९६७ या काळात भारतातील सोचवएत रचशयािे राजदूत श्री. इवान बेनेचदकतोव होते व ते 

भारत सोचवएत संघाच्या सासं्कृचतक सचमतीिे उपाध्यक्ष होते. त्यानंी पंचडत नेहरंूच्याबाबत म्हटले आहे— 
“Nehru was instrumental in promoting friendship and co–operation between India and the 
U.S.S.R. Fully aware that India could only achieve real economic independence by developing 
the key national sectors of heavy industry and power resources. Nehru attached great 
importance to co–operation with the Soviet Union in the development of iron and steel and 
heavy engineering plants, coal, and oil producing enterprises and electric power stations.” 

 
भारत आचि सोचवएत रचशयातील मैत्ी अचधक दृढतापूवगक होण्यासाठी नेहरंूच्या मनात अचतशय 

उत्साह होता. भारताने सरकारी के्षत्ातील उद्योर् व शक्ती उत्पादन कें दे्र स्थापन केल्यानेि आर्लथक स्वतंत्ता 
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चमळव ू शकेल; यासाठी त्यानी औद्योचर्करिाच्या वाढीसाठी स्टील व पोलादाच्या कारखान्यािंी वाढ 
करण्यासाठी, तसेि खचनज पदाथांच्या राष्ट्रीय संपत्तीिा उपयोर् होण्यासाठी, देश आर्लथक स्वयंपूिग 
होण्यासाठी, तेल संशोधन कें द्रािंी स्थापना, तसेि कोळशाचं्या खािीिा शोध आचि चवद्य त कें दे्र 
उभारण्यासाठी सोचवएत संघाच्या सहकायाला अचतशय महत्त्व चदले. नेहरूनी प्रस्थाचपत केलेल्या कोित्याही 
राष्ट्रर्टात सामील न होण्याच्या अचलप्ततावादी व तटस्थ धोरिािेही सोचवएत रचशयाने समथगन केले. 
आचशया खडातील जनतेच्या स रचक्षततेसाठी संपूिग चनःशस्त्रीकरि (Non–alignment), साम्राज्यशाही 
चवरोधी धोरि, य द्धबदंी व य द्धके्षत् कमी करिे, अण्वस्त्र बंदी–चवरोध व प्रत्यक्ष कृती, य द्धकैद्याचं्या समस्या, 
तटस्थता व शातंतामय सहजीवन; या काळाच्या र्रजानंा सोचवएत रचशयानेही प.ं नेहरंूच्या ध्येयधोरिांना 
पाभठबा चदला. कारि याि काळाच्या र्रजा सोचवएत रचशयानेही प रस्कृत केल्या होत्या; व त्या भारतीय 
राजनीतीशी तसेि पचंडत नेहरंूच्या परराष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय धोरिाशी समातंर चमळत्या–ज ळत्या होत्या. 
भारत–सोचवएत आर्लथक सहकायगबद्दल पचंडत नेहरूनी ‘प्रावदा’ या रचशयन वृत्तपत्ाला चदलेल्या म लाखतीत 
म्हटले, 

 
“There is no doubt, that our friendship and co–operation with the U.S.S.R. have 

rendered us considerable aid. And it is not only in the field of our economic and cultural 
development. The friendship and co–operation have broadened our horizons, have helped us 
to understand better all that is happening in the world. Particularly we welcome the scientific 
and economic aid of the Soviet Union to India.... We deeply appreciate the warm feelings of 
the Soviet people towords India.” 

 
(From the interview granted to a ‘Pravada’ correspondent in January 1963, on the 

occasion of India’s Republic Day) (Soviet Land–1964 No. 22). 
 
सोचवएत संघाच्या चमत्त्वाच्या सहकायातून भारताला खूपि मदत झाली. ही मदत केवळ 

सासं्कृचतक, आर्लथक चवकासाच्या के्षत्ातंही चमळाल्याने या चमत्त्वाच्या सहकायाने दोन्ही देशातंील प्रर्चतच्या 
चवस्तारािे चक्षचतज अचधकि चवस्तृत होत रे्ले. जर्ामध्ये आज जे काही िालले आहे, त्याकडे वेर्ळ्या 
दृष्टीकोनातून इतर देशानंी पाहण्यािे सामर्थयग भारताला प्राप्त झाले आहे. चवशरे्षकरून आम्ही वैज्ञाचनक 
के्षत्ातील प्रर्चतसाठी आर्लथक सहकायािे स्वार्त करतो. भारताबाबत असिाऱ्या सोचवएत जनतेच्या हार्लदक 
सचदच्िािंा आम्ही आदर करतो. 

 
आजच्या जर्ामध्ये भारतािी सामाचजक, आर्लथक, सासं्कृचतक, शतेी, चवज्ञान व औद्योचर्करि 

यातील प्रर्चत साधण्यासाठी शासनाने त्यातील प्रर्चतिे सयंोजन व चनयंत्ि आपल्या हातात ठेवले पाचहजे, 
यावर प.ं नेहरूनी भर चदला होता. या उद्दीष्टातूनि भारताच्या आर्लथक के्षत्ात सरकारी के्षत्ािा उदय होिे 
जरूरीिे आहे, याला नेहरूनी मान्यता चदली होती. उद्योर्धंद्यािें चनयंत्ि सरकारने केले पाचहजे. आर्लथक 
चवकासातील सवाचधक महत्त्वपूिग साधनावर सरकारिा अचधकार असिे आवश्यक आहे असे नेहरंूिे मत 
होते, ६ ज लै १९३३ मध्ये एका पत्ात नेहरूनी चलचहले होते, “पिंवार्लर्षक योजनेद्वारे संपूिग रचशयािा नकाशाि 
बदलून रे्ला आहे. पूवीिा रचशया आचि नवीन सोचवएत य चनयनकडे पाहता एका साम्यवादी देशाकडून 
प्रर्तीशील औद्योचर्क देशात त्यािा बदल झाला आहे. एवढेि नाही, तर सामाचजक जीवनाच्या सासं्कृचतक 
के्षत्ातही सोचवएत रचशयाने आश्चयगकारक प्रर्चत केलेली आहे. रचशयातील नार्चरकानंा चमळिाऱ्या नार्री 
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स चवधा, सावगजचनक आरोग्य स चवधा व जीवनमान स धारण्याच्या स चवधा या इतर जर्ातील जनतेशी त लना 
करता आघाडीवर आहेत. भ केकंर्ालीिा भयानक धोका, भकूबळी, बेरोजर्ारीिा भयानक प्रश्न रचशयाने 
समथगपिे सोडचवला होता व यािबरोबर सवग रचशयन जनतेमध्ये राष्ट्रीयत्वािी भावनाही वाढीस लावली होती. 

 
भारत देश स्वतंत् होण्यापूवी भारतीय राष्ट्रीय काँगे्रस कायगकाचरिीने आर्लथक–चनयोजन सचमतीिी 

स्थापना केली होती. तर १९५० साली राष्ट्रीय चनयोजन मंडळािी प नरगिना केली रे्ली व पचहल्या पिंवार्लर्षक 
योजनेिा आराखडा तयार करण्यात आला. भारताच्या औद्योचर्करिाच्या वाढीवर त्यानंी भर चदला. 
त्यािबरोबर चवद्य तशक्ती उत्पादन वाढीलाही त्यानंी प्राधान्य चदले. जर्ाच्या आर्लथक के्षत्ाच्या प्रर्चतस्पधेत 
भारतािा दहावा क्रमाकं लार्तो. यािे शे्रय पचंडत नेहरूना आहे. भारतामध्ये पाण्याद्वारे वीज व आध चनक 
चवद्य त कें दे्र, मोठमोठी धरिे, पाटबधंारे, लघ भसिन योजना, लोखंड व पोलादािे अजस्त्र कारखाने, 
औद्योचर्क के्षत्ातील मोठमोठाले प्रकल्प व कारखाने, अि शक्ती–उत्पादन कें दे्र, व चवद्य त–के्षत्ातील उद्योर् 
यात भारत हा देश स्वयंपूिग झाला. भारताच्या या औद्योचर्क प्रर्चतिे शे्रय सोचवएत संघाच्या आर्लथक व 
वैज्ञाचनक दृचष्टकोनातील सहकायालाि जाते. ७० कारखान्यापैंकी ५० कारखाने सोचवएत संघाच्या 
सहकायानेि उभारले रे्ले होते. 

 
२ िेि वारी १९५५ मध्ये चदल्ली येथे भारत–सोचवएत आर्लथक–सहकायाबाबत करार झाला. या 

करारन सार चभलाई येथे १०,००,००० टन वार्लर्षक उत्पादन क्षमतेिा पोलाद कारखाना उभारायिा होता. 
चभलाई येथे सोचवएत संघाच्या सहकायाने पोलादािा कारखाना उभारण्यात आला. भारत हा देश 
आर्लथकदृष्ट्ट्या समृद्ध व्हायला पाचहजे व देशाच्या औद्योचर्क चवकासासाठी ‘पोलाद–शक्क्त’ ही राष्ट्रािी 
आधार संपत्ती असते; यावर प.ं नेहरंूिा चवश्वास होता. चभलाई येथे रचशयन सहकायाने पोलाद कारखाना 
उभारला जात असताना नेहरू चभलाई योजनेच्या प्रर्तीबाबत, तेथे जाऊन प्रत्यक्ष पाहिी करत असत. 
त्याम ळे सोचवएत तंत्ज्ञान अचधकारीही खूर्ष असत. नेहरू त्यानंा काही अडी–अडििी आहेत का, यािीही 
आप लकीने िौकशी करत. भारतातील चवज्ञान, तंत्ज्ञान व शतेी या के्षत्ातंील भारतीय अचधकारीही नेहरूनी 
रचशयात प्रचशक्षिासाठी पाठचवले होते. िेि वारी १९६२ मध्ये चभलाई कारखान्यातील कायगशाळा (Work–
shop) व या पोलादाच्या उत्पादनातील अचधकारी व कमगिारी यांिी कायगचनप िता पाहून नेहरूनी समाधान 
व्यक्त केले होते. चभलाई येथे उभारलेला पोलादािा कारखाना हा भारत–सोचवएत–मैत्ीच्या सहकायािे 
एक प्रचतक आहे असे नेहरूनी चवर्षद केले. चभलाई येथील कारखान्यात भारतातील ⅓ पोलाद चनर्लमती होत 
आहे. चभलाई येथे रचशयन सहकायाने पोलाद कारखाना उभारला रे्ल्यानंतर भारताला आर्लथक–के्षत्ात 
स्वयंपूिग बनण्यासाठी औद्योचर्क के्षत्ातील यंत्सामग्री, तेल काढिारी व कोळशािा शोध घेिारी यंत्सामग्री 
तसेि शतेी व और्षधचवर्षयक के्षत्ासारख्या वेर्वेर्ळ्या के्षत्ातंही सोचवएत संघाने भारताला मतै्ीपूिग सहकायग 
चदले. त्याम ळे भारतीयािंी सोचवएत मैत्ी चिरंतन राहील. 

 
भारतीय शतेी स धारण्यासाठी मोठमोठ्या धरिांिी, पाटबंधाऱ्यािंी आचि चवद्य त कें दे्र व औद्योचर्क 

कारखान्यािंी वाढ आवश्यक होती. यासाठी पोलाद कारखान्यािी आवश्यकता होती. रचशयन सहकायाने 
चभलाई येथे उभारलेला पोलाद कारखाना हा भारताच्या भचवष्ट्यातील प्रर्तीिा एक मानदंड आहे; असे 
नेहरूनी चवशद केले. १९५६ ते १९६१ या काळखंडात रचशयािे चनकोलाई र्ोक्ल्डन हे चभलाई येथील पोलाद 
कारखान्यािे म ख्य तंत्ज्ञान अचधकारी व भारी उद्योर् चनर्लमतीिे रचशयािे मंत्ी होते. सन १९७० पासून ते 
भारत–सोक्व्हएत सासं्कृचतक–संबधं सचमतीिे अध्यक्ष होते. १९५६ ते १९६१ या काळात नवी चदल्ली येथे 
भारतािे पतंप्रधान प.ं नेहरंूच्याबरोबर त्यािंी चभलाई कारखान्याच्या संदभात भेटी व ििा होत असे. या 
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कालावधीमध्ये शीतय द्धाने पचरसीमा र्ाठली होती. पचश्चमेकडील काही देश प.ं नेहरंूच्या चक्रयात्मक 
तटस्थतेच्या नीतीला; एक मूखगपिािी नीती म्हिून चहिवत असत. परंत  भारत आचि सोचवएत–संघातील 
मैत्ीच्या सहकायािी वाढ अचधक कशी होईल याकडेि प.ं नेहरू अचधक लक्ष देत होते. 

 
पचंडत नेहरंूच्या भारत–सोचवएत सहकायाबद्दल जर्ातील काही चहतशत्ू शरेे–प्रचतशरेे मारत 

असत. काहींच्या मते रचशयन चवशरे्ष अचधकारी योग्य नव्हते. त्यानंा रचशयन चवशरे्षज्ञ अयोग्य वाटत होते व 
सोचवएत जनता जर्ातील कोित्याही देशाबरोबर कोित्याही के्षत्ात समथग आहेत यािीही खात्ी नव्हती; 
आचि त्यावरूनि ते रचशयन साम्यवादी भूचमकेबद्दल चनराग्रही भचूमका घेत होते. परंत  भारतात समाजवाद 
रुजवताना प.ं नेहरू रचशयासारख्या प्रर्त साम्यवादी राष्ट्रािी मदत व सहकायग घेत होते. चभलाईच्या पोलाद 
कारखान्यात रचशयन तंत्ज्ञ भारतीयाचं्या खादं्याला खादंा लावनू कठोर पचरश्रम करून सहजीवनािा आनंद 
उपभोर्त होते. याि कठोर पचरश्रमानी सोचवएत रचशयाच्या कडव्या राष्ट्रवादी जनतेने जर्ातील एक प्रर्त 
व समथग राष्ट्र चनमाि केले होते— सोचवएत रचशया! 

 
भारतात रचशयन सहकायाने जी प्रर्ती िालली होती त्यावेळी रचशयन अचधकारी व तंत्ज्ञ व वैज्ञाचनक 

आचि त्याचं्या पचरवारातील काही सदस्य; की जे म ंबई, अंकलेश्वर, द र्ापूर, रािंी, चभलाई व स रतर्ढ येथे 
राहत. ज्या ज्या वेळी प.ं नेहरू रचशयन सहकायाने उभारल्या जािाऱ्या चवशरे्ष कारखान्याचं्या भेटीना जात. 
त्यावेळी त्यानंी रचशयन तंत्ज्ञ, वैज्ञाचनक व चवशरे्षज्ञ याचं्या राहिीमानातील अडीअडििी व स चवधा याबाबत 
ते चवशरे्ष आप लकीने िौकशी करत व त्या सोडचवण्यासाठी सूिना देत. सोचवएत रचशयाच्या या चवशरे्ष 
अचधकारी व कमगिाऱ्यांिी म ले, म ली ज्या शाळेत चशक्षि घेत त्या शाळामंध्येही जाऊन प.ं नेहरूनी या म ला–
म लींना करमि कीिे कायगक्रम व क्रीडा के्षत्ातील स चवधाही चमळतात की नाहीत यािी पाहिी केल्यािा 
चनवाळा चनकोलाई र्ोक्ल्डन, रचशयािे भारी उद्योर्–चनर्लमती मंत्ी यानंी चदला. यातूनि त्याना सोचवएत–
भारत मैत्ीिे चनमाते म्हिजेि नेहरू वाटत असे त्यानी नमूद केले आहे. म्हिूनि चनकोलाई र्ोक्ल्डन यानंी 
म्हटले. “रचशयन सहकायाने उभारलेला चभलाई येथील पोलादािा कारखाना म्हिजे नव्या भारतािे एक 
नवीन तीथगके्षत् आहे.” 

 
सोचवएत रचशयाच्या दूतावासातील १९५६ ते १९६३ या काळात श्री. बोरीस रोमानोव हे आर्लथक 

चवर्षयािे प्रचतचनधी होते. त्यानंी सोचवएत देशाच्या माचसकास चदलेल्या लेखातं प.ं नेहरंूिी एक आठवि 
उद धृत केली होती. १६ चडसेंबर १९५७ मध्ये चभलाई येथील पोलाद कारखान्यास नेहरूनी भेट चदली होती. 
कारखाना स रू होण्यापासून स्वतंत् भारतािे पचहले पतंप्रधान कारखाना उभारिीच्या प्रत्येक के्षत्ात खोलवर 
िौकशी करत असत. एवढेि नाही तर काही बाबतीत अचधकाऱ्याकडून शंका–चनरसन करून घेत. 
जेिेकरून कोित्याही प्रकारच्या अडििी येऊ नयेत. कारखान्यातील प्रत्येक चवभार्ािी ते सूक्ष्म ब द्धीने 
पाहिी करत. चवशरे्ष तंत् अचधकाऱ्यानंा जी माचहती आहे त्याच्या शवेटपयंत ते प्रश्न चविारत. नवीन 
यंत्साम ग्रीच्या बाबतही ते वैयक्क्तक माचहती करून घेत. 

 
नेहरूनी तेलािा शोध घेिाऱ्या व तेल बाहेर काढिाच्या प्रश्नावरही चवशरे्ष लक्ष प रवले होते. चजथे 

चजथे भारत–सोचवएत तंत्ज्ञ काम करत, चतथे जाऊन ते पाहिी करत. भारताच्या आर्लथक–चवकास के्षत्ात 
खचनजे व तेल आचि नैसर्लर्क साधनसंपत्तीला त्यानंी चवशरे्ष महत्त्व चदले होते. नेहरू तेलाच्या चवचहरींना 
‘परृ्थवीिी देिर्ी’ वस धारा भारतीय समृद्धीिे स्त्रोत (Vasudhara–The Source of Prosperity) मानत. 
सोचवएत संघाच्या चमत्तापूिग सहकायाने र् जरातमधील अंकलेश्वर येथे तेल–शोध कें द्र चनमाि झाले होते, 
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आचि अंकलेश्वर येथे चमळालेल्या तेलाच्या महत्त्वपूिग शोधाम ळे िक्त र् जरातलाि तेल चमळिार नव्हते; तर 
भारताच्या आर्लथक चवकासातील प्रर्चतिे व सवग भारताला त्याम ळे तेल चमळण्यािे ते एक महत्त्वािे कें द्र 
चनमाि झाले होते. 

 
अंकलेश्वर येथे नेहरूनी तेथील सोचवएत संघािे कमगिारी व अचधकारी याचं्या अडीअडििी समजून 

घेण्यासाठी, ििा करण्यासाठी एक चदवस म क्काम केला. कोयाली येथील तेल शोध कें द्र व चभलाईच्या पोलाद 
कारखान्याला अंकलेश्वर येथूनि तेल प रचवण्यास स रुवात झाली. भारतीय समाजवादातील एक प्रर्तीिे 
पाऊल नेहरूनी सोचवएत संघाच्या सामर्थयगशाली व चवशरे्ष तंत्ज्ञाचं्या मार्गदशगनाखाली स रू केले. रािंी व 
द र्ापूर येथे सोचवएत संघाच्या सहकायाने कारखान्याच्या भारी यंत्साम ग्री व चवचहरी खोदण्याच्या 
यंत्साम ग्रीिे कारखाने उभारण्यात आले. भारतीय शतेकऱ्यानंा व कष्टकरी कामर्ारानंा नेहरंूच्या दृचष्टने 
अचतशय महत्त्व होते. आध चनक भारत चनमाि करण्याच्या प्रयत्नात भारतीय शतेकऱ्यानंी व कामर्ारानंी जर 
कठोर पचरश्रम केले तर राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून अन्नधान्याच्या बाबतीत व औद्योचर्ककरिाम ळे 
रोजर्ारीिाही प्रश्न स टला जाऊन आर्लथक के्षत्ात भारत स्वयंपूिग बनेल यावर त्यािंा चवश्वास होता. 

 
भारतीय शतेीच्या चवकासासाठी व शतेीके्षत्ात अन्नधान्याच्या बाबत भारत स्वयंपूिग होण्यासाठी 

सोचवएत संघाच्या सहकायाने बजंर भकेू्षत् शतेीयोग्य बनण्यासाठी पाि प्रकल्प रायिूर, भारसूर् ड, कनानोर, 
जालंधर व चहसार येथे चनमाि केले होते. या प्रकल्पासाठी सोचवएत संघाने शतेीसाठी आवश्यक असिारी 
अवजारे, यंत्साम ग्री, रॅक्टसग तसेि इतर आवश्यक असिाऱ्या सहसाम ग्री (Spare Parts) भेट स्वरूपात 
चदल्या होत्या. राजस्थानच्या वाळवंटी प्रदेशातील नापीक जमीन शतेीला उपय क्त व स पीक बनचवण्याच्या 
नवीन प्रकल्पात १९५६ मध्ये सोचवएत संघािे कृर्षीतज्ञ अलेक्झाडंर सेचलवानोव यानंी स रतर्ढ येथील नापीक 
जमीन शतेी योग्य बनवण्याच्या चनर्लमतीच्या प्रकल्पात तीन वर्षे काम केले. रािंी येथेही सोचवएत संघाच्या 
सहकायाने यंत्सामग्री चनर्लमतीिा कारखाना उभारण्यात आला. रािंी येथील कारखान्यात चनमाि होिाऱ्या 
उप्तादनािा माल अंकलेश्वर, बोकारो, चभलाई, कलकत्ता, म ंबई व हचरद्वार येथे आजही पाठवला जातो. 
औद्योचर्करिाच्या आध चनक भारतािे एक स्वप्न नेहरूनी सोचवएत रचशयाच्या सहकायाने वास्तवात 
उतरवले. 

 
१९४७ ते १९५४ या कालखंडात भारतािी, अन्नधान्याबाबत अचतशय चबकट पचरक्स्थती होती. मद्रास 

राज्यात ज्यावेळी द ष्ट्काळ पडला व जनतेिी उपासमार होऊ लार्ली. त्यावेळी प.ं नेहरूनी तीव्र भिता व्यक्त 
केली होती. उपासमार थाबंचवण्यासाठी, नेहरूनी त्वचरत कें द्रशासनामािग त अमेचरका व रचशया याचं्याकडून 
अन्नधान्य चमळवले. त्यासाठीि भारताने अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूिग होिे आवश्यक होते. सोचवएत 
रचशयाच्या सहकायाने भारताला स्वयंपूिग बनचवण्यािा त्यानंी सवगि के्षत्ातं प्रयत्न केला होता. इंग्लंड व 
अमेचरकेतील लोकशाही परंपरापि भारतात त्यानंी रुजवण्यािा प्रयत्न केला. मात् आपल्या मनािा तोल 
मात् त्यानंी अमेचरका व रचशया या कोित्याही एका र्टाकडे झ कू चदला नाही. 

 
भारताच्या उत्तर सीमेवर रचशया व िीन ही दोन कम्य चनझमवादी राष्ट्रे अर्दी शजेारी आहेत. भारतीय 

परराष्ट्रीय धोरिाबाबत सोचवएत रचशयाला भारताच्या प्रर्चतमध्ये अन कूल करण्यास प.ं नेहरंूिा भसहािा 
वाटा होता. काश्मीर प्रश्नावरून पाचकस्तानने भारताशी य द्ध स रू केल्यानंतर १९४८ साली नेहरूनी काश्मीर 
प्रश्न संय क्त राष्ट्रसंघटनेत जार्चतक व्यासपीठावर नेला. त्यावेळी सोचवएत रचशयाने अचधकार असतानाही 
आपला पचहला नकाराचधकार (Veto) वापरला नाही. परंत  भारत हा शातंताचप्रय व तटस्थ देश आहे, यािीि 
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खात्ी रचशयन करत होते. भारत हा तटस्थ देश आहे यािी खात्ी, जर्ातील सवगि राष्ट्रानंा कोचरयन य द्धात 
आली. कोचरयन य द्धाच्या वेळी महाय द्ध भडकण्यािी शक्यता होती. उत्तर कोचरयाने ३८ अक्षाकं्ष ओलाडूंन 
दचक्षि कोचरयावर िढाई केली व य द्धाला तोंड ि टले. उत्तर कोचरयाने केलेले आक्रमि प्रथम मारे् घ्यावे या 
संय क्त राष्ट्रसघंाच्या स रक्षा सचमतीच्या ठरावाला, भारत हा शातंताचप्रय देशाने सचक्रय पाभठबा दशगचवला. 
त्याचशवाय य द्धािी व्याप्ती व य द्धसंघर्षग कमी व्हावा यासाठी भारताने सतत प्रयत्न केला. कोचरयन य द्धातील 
जखमी सैचनकासंाठी वैद्यकीय मदत तर पाठवलीि पि संय क्त राष्ट्रसंघाच्या स रक्षा सचमतीच्या चनिगयान सार 
‘य द्धबदंी’ जाहीर केल्याने तर मेजर जनरल थोरात याचं्या नेतृत्वाखाली य द्धबदंी कायगवाहीत आिण्यासाठी 
व य द्धकैद्यािंी अदलाबदल करण्यासाठी भारतीय चशष्टमंडळ पाठचवण्यात आले. या भारतीय लष्ट्करी 
िौजानंी कोचरयन य द्धभमूीवर अत्यंत कायगक्षम व तटस्थपिाने आपली भूचमका पार पाडली. त्याम ळे या 
भारतीय लष्ट्करी िौजािंी, शाचंतसेनेिी सवग जर्ानेि वाहवा केली. सोचवएत रचशयािी भारताबद्दलिी 
आत्मीयता यानंतर वाढीस लार्ली. कारि भारतासारखा देश जार्चतक स्पधेत कोित्याही एका र्टाकडे 
झ कतो की काय, यािे रचशयाकडून परीक्षिही िालले होते. कोचरयन य द्धात रचशयाला भारताच्या 
तटस्थतेिी खात्ी पटली आचि सावगभौम स्वतंत् भारताच्या मैत्ीला रचशयाने मैत्ीिे स्थान चदले. 

 
हंरे्री येथे रचशयन विगस्वाचवरुद्ध उठाव झाला तो रचशयाने अत्यंत कू्ररपिे दडपला. संय क्त 

राष्ट्रसंघटनेत रचशयाच्या या आक्रमिाचवरुद्ध चनर्षेधािा ठराव आला त्यावेळी भारतीय प्रचतचनधी कृष्ट्ि मेनन 
यानंी तटस्थतेिे धोरि स्वीकारले कारि काश्मीर प्रश्नाम ळे भारत–पाचकस्तान संबधं चबघडले होते. 
काश्मीरिा भपू्रदेश हा भारतािा अचवभाज्य घटक असताना पाचकस्तान त्यावर आपला हक्क प्रस्थाचपत करून 
पाचकस्तानने भारताच्या अंतर्गत कारभारात काश्मीरमध्ये हस्तके्षप करून य द्धनीतीलाि स रुवात केली. 
यािप्रमािे हंरे्री येथील राजकीय समस्या रचशयनाप ढे उभी राचहली होती. हंरे्रीच्या प्रश्नातही प.ं नेहरूनी 
रचशयाने हंरे्री येथील आक्रमि थाबंवनू मानवीचजवीत हानी वािवावी, यािे आव्हान केले होते. यामारे् 
शीतय द्ध थाबंवावे व जार्चतक शातंता प्रस्थाचपत व्हावी हाि हेतू प.ं नेहरंूिा होता. काश्मीर प्रश्नाच्या 
संदभात, संय क्त राष्ट्रसंघटनेत सोचवएत रचशया भारताला सतत पाभठबा देत राचहला. 

‘स्वातंत्र्य, समता आचि चवश्वबधं त्व’ या चत्सूत्ीम ळे अमेचरकन लोकशाहीने जर्ात महत्त्वािे स्थान 
चमळवले. परंत  काश्मीर प्रश्नात अमेचरका पाचकस्तानला लष्ट्करी सामग्री, शस्त्रासे्त्र व सतत पाभठबा देत राचहला 
रे्ल्याने भारत–पाचकस्तान सरहद्दीवर भारताच्या अंतर्गत कारभारात काश्मीरमध्ये अद्यापही स्िोटकि 
पचरक्स्थती आहे. यामारे् भारत–सोचवएत मतै्ीम ळे अमेचरकेिे मत पाचकस्तानकडे झ कू लार्ले. चिनी 
आक्रमिाच्या वेळी भारताच्या सरहद्दीवर नेिा, लडाख व आसाममध्ये य द्धजन्य पचरक्स्थती चनमाि झाली 
असता, िीन हा सोचवएत रचशयािा सहबधूं असल्याने रचशयाने भारत–िीन संघर्षात तटस्थतेिे धोरि 
स्वीकारले. यावेळी अमेचरका व इतर पाचश्चमात्य राष्ट्राकडून भारताला लष्ट्करी मदत चमळाली. चिनी 
आक्रमिाम ळे भारतािी लोकशाही प्रधान राजवट धोक्यात आली होती. जार्चतक शातंतेच्या तिावात 
अचधकि भर पडत िालली होती. सोचवएत रचशयाने भारत–िीन संघर्षात िीनला कोितीही लष्ट्करी मदत 
प रवली नाही व िीनला कोिताही पाभठबा दशगचवला नाही. त्याम ळे िीनने भारतावर केलेल्या आक्रमिाच्या 
वेळी रचशयाच्या तटस्थतेम ळे िीन संभ्रमात पडला. इंडोिीन व कोचरयन य द्धाच्या वेळी पि रचशयाने िीनला 
कोित्याही प्रकारिा पाभठबा दशगचवला नाही. त्याम ळे िीनने या कोचरया व इंडोिीन य द्धाच्या वेळी आक्रमि 
थाबंवले. 

 
भारत–िीन संघर्षाच्या वेळी अमेचरका व रचशया याचं्यातही क्यबूा प्रश्नावरून अण्वस्त्र य द्ध स रू 

होिार होते. यावेळी सोचवएत रचशयाने शातंतामय सहजीवन या तत्त्वातून क्य बा प्रश्नात अण्वस्त्र य द्धि 
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थाबंवले होते. चिनी आक्रमिाच्या वेळी भारतीय सरहद्दीवर तिाव चनमाि झाला होता. यावेळी जर भारताने 
अमेचरकेिा आश्रय घेतला असता, तर भारत–रचशयन मैत्ीिा बोऱ्याि वाजला असता. यािवेळी ‘प्रावदा’ या 
रचशयनच्या महत्त्वाच्या वृत्तपत्ात रचशयाने भारत–िीन प्रश्नात भारताने तडजोड करावी असे स्पष्ट केले. 
यािा अथगि असा होता. हा भारत–िीन संघर्षािा प्रश्नही रचशयािे राष्ट्राध्यक्ष चनचकता क्र शे्चव्ह याचं्या प्रचतष्ठेिा 
प्रश्न होता. भारत–सोचवएत रचशया मैत्ीच्या प्रचतष्ठेिाही प्रश्न होता. भारत–िीन संघर्षग थाबंायला रचशयािे 
राष्ट्राध्यक्ष चनचकता क्र शे्चव्ह व रचशयन सरकारिा दबाव व रचशयािे आंतरराष्ट्रीय राजकारिातील महत्त्वािे 
स्थान व समथग लष्ट्करी राजसत्ता आचि भारत–सोचवएत रचशयािी अतूट मतै्ी याम ळेि त्यानंतरिे चिनी 
आक्रमि थाबंले रे्ले. अन्यथा भारतािी राजधानी चदल्लीपयंतही लष्ट्करी धडक मारायला िीनला कोिताही 
प्रचतबधं अथवा अटकाव झाला नसता. यावेळी अमेचरकेसारख्या लोकशाहीप्रधान राष्ट्राकडून जर भारताला 
चिनी आक्रमिाच्या वेळी सवग सहाय्य चमळत रे्ले असते; तर आचशया खंडातील शातंताि नष्ट होऊन रचशयन 
सरकारच्या परराष्ट्रनीतीिा व भारत–सोचवएत मैत्ीिाही तो कसोटीिा क्षि ठरला असता. 

 
कोचरया व इंडोिीन प्रश्नात भारताने मध्यस्थी करून; दोन जार्चतक महाय दे्ध प.ं नेहरंूच्या 

म त्सद्दीपिाने टाळली रे्ली, असे बरांड रसेल यानंी म्हटले आहे व त्यातूनि सोचवएत रचशयािे राष्ट्राध्यक्ष 
कोसीचजन व अमेचरकेिे राष्ट्राध्यक्ष जॉन्सन यानंी प.ं नेहरंूिी जार्चतक शातंताचवर्षयक कामचर्री सवगशे्रष्ठ 
मानली. नेहरूनी शातंतेिा प रस्कार केल्याने, चभन्न–चभन्न चविारसरिीच्या राष्ट्रानंी या जर्ात शातंतामय–
सहजीवनाने राचहले पाचहजे, वादग्रस्त प्रश्न शातंतेने व वाटाघाटीनेि सोडचवले पाचहजेत; या पचंडत नेहरंूच्या 
परराष्ट्रनीतीम ळे नेहरू सोक्व्हएट जनतेला आवडतात, असे सोक्व्हएट–य चनयनिे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्क्झस 
कोसीचजन यानंी म्हटले. तर सवग जर्ि हे य द्धापासून पूिग म क्त व्हावे व प.ं नेहरूनी जर् य द्धम क्त करण्यािा 
जो शातंतेिा प्रयत्न केला; तेि त्यािें शातंतेिे खरे स्मारक आहे असे अमेचरकेिे राष्ट्रपती भलडन बी. जॉन्सन 
यानंी म्हटले होते. 

 
अमेचरका व सोक्व्हएट रचशया या दोन राष्ट्राचं्या भारताच्या परराष्ट्रनीतीमध्ये प.ं नेहरंूनी 

आंतरराष्ट्रीय सहजीवनािे तत्त्व मोठ्या जोरदारपिे माडंले. कम्य चनझम व लोकशाही ही तत्त्वे परस्पर–
चवरोधी आहेत व या दोन तत्त्वानंी एकमेकािंा सवगनाश केला पाचहजे हा चविारि सवगनाशािा असून ही 
चविारसरिीि ि कीिी आहे. शातंतामय सहजीवन व समता आचि परस्पर सचहष्ट्ि ता याि चविारांिा प्रिार 
प.ं नेहरूनी आपल्या अमेचरकन भेटीच्या दौऱ्यात केल्याने; अमेचरका हे समृद्ध राष्ट्रही भारतािे चमत्राष्ट्र 
राचहले. अमेचरका व सोक्व्हएत रचशया यातील सघंर्षग टाळावयास प.ं नेहरंूिी परराष्ट्रनीतीही िार मोठ्या 
प्रमािावर उपय क्त ठरली आहे. 

 
भारत व रचशया यािंी आर्लथक, राजकीय, चवज्ञान व सासं्कृचतक व ताचंत्क के्षत्ातंील मैत्ी ही प.ं 

नेहरंूच्या शातंता प्रयत्नातूनि वाढली आहे. ही मैत्ीि आचशया खंडाच्या शातंतेिी ग्वाही असल्याने िीन व 
अमेचरका यानाही ह्या शातंता मैत्ीत सहभार्ी व्हावे असे वाटण्याइतके त्यािें मत व हृदयपचरवतगन होईल; 
एवढे भारत–सोक्व्हएट रचशयाच्या मैत्ीत सामर्थयग आहे; असे रचशयािे राष्ट्राध्यक्ष कोसीचजन यानंी म्हटले 
होते. बेक्ल्जयम भाडंवलदारानंी आचफ्रकेतील कारं्ो येथे सघंर्षग चनमाि केला होता, त्यावेळी सोक्व्हएट रचशया 
व इतर पाचश्चमात्य राष्ट्रे यात संघर्षग व य द्धजन्य पचरक्स्थती चनमाि झाली. त्यावेळी भारतािे पतंप्रधान पं. 
नेहरूनी; संय क्त राष्ट्र संघटनेिे सेके्रटरी जनरल दार् हँमरशूल्ड याचं्यामारे् आपले सवग सामर्थयग उभे केले व 
जार्चतक–शातंता प्रस्थाचपत करण्यासाठी संय क्त राष्ट्रसंघाच्या शातंता सचमतीच्या आदेशावरून पचंडत 
नेहरंूनी श्री. राजेश्वर दयाळ याचं्या नेतृत्वाखाली एक शातंता सचमती व भारतीय लष्ट्करी िौजा–शातंीसेना 
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पाठचवल्या. भारतीय लष्ट्करी सामर्थयािा उपयोर् जार्चतक राजकीय संघर्षाच्या वेळी शाचंतसेनेसाठीि 
केल्याने जर्ाच्या इचतहासात भारतीय लष्ट्कराला, सामर्थयाला चनचश्चति एक चिरंतन आर्ळे–वेर्ळे महत्त्व 
चटकून राहिार. यातून एकि अथग चनघतो, प.ं नेहरंूनी आपली परराष्ट्र नीती प्रत्यक्ष कायगवाही ही जार्चतक 
शातंतेसाठी व शीतय द्धािीि कोंडी करण्यासाठी वापरली. 

 
द सऱ्या महाय द्धाच्या काळात जपान, िीन, इटाली, जमगनी व पोलंड, रचशया आचि बाल्कन राष्ट्रे या 

राष्ट्रािंी अपचरमीत जीचवत व चवत्त हानी झाली. या द सऱ्या भीर्षि महाय द्धाने अडीि कोटी मािसे य द्धाच्या 
भीर्षि खाईत मृत्यमू खी पडली तर त्याहीपेक्षा अचधक कायमिी परं्ू बनली, तर उवगचरत जर्ातील मानवाना 
शातंतेिी र्रज भासू लार्ली होती. लष्ट्करावर होिारा अमयाचदत खिग; त्याम ळे देशातंर्गत आचिबािी व 
य द्धजन्य पचरक्स्थती, अण्वस्त्रािंा वापर झाला तर नार्ासकी व चहरोचशमा व पलग  हाबगरप्रमािे उध्वस्त होिार, 
देशातंर्गत रेशभनर्! य द्धात सवग काही क्षम्य असते. य द्धातील आध चनक शस्त्रासे्त्र व अण्वसे्त्र सवगनाशि करिार 
व तोही मानवजातीिाि. य द्ध के्षत्ावरून आपली म लेबाळे कधी परतिार यािीि वाट प्रत्येक देशातील 
नार्चरक करिार. पाचश्चमात्य राष्ट्रानंी आपल्या घरापयंत य द्ध अन भवल्याने, पाचश्चमात्य देशातं प.ं नेहरंूिी 
‘शातंतेिी पिंशील तत्वप्रिाली’ योग्यि वाटते. मात् ज्यानंी य द्धि अन भवले नाही त्यानंा प.ं नेहरंूिी 
शातंतेिी महान तत्त्वे व त्यािी भकमतही अयोग्यि वाटिार. 

 
दोन भीर्षि महाय द्धानंी य रोपमधील सवगसामान्य जीवन चवस्कळीत झाले होते एवढेि नाही; तर 

प्रत्येक देशािी आर्लथक–व्यवस्था पि कोलमडली होती. जार्चतक संस्कृतीच्या प्रर्त य रोपमधील जवळ 
जवळ दोन चपढ्या पचहल्या व द सऱ्या महाय द्धाच्या भीर्षि खाईत भाजून, होरपळून चनघाल्या. प्रर्त य रोचपयन 
देशािंी जीचवत व चवत्त हानी त्वचरत भरून चनघिे अचतशय अवघड होते. आपल्याि घरातील जी म ले 
य द्धके्षत्ावर लढत होती; काहीजि धारातीथी पडली होती, तर काही जि अधू, अपरं् झाली होती, तर काही 
जि भयानक भीर्षि जखमानंी मृत्यकूडे वाटिाल करीत होती. य द्धाच्या भीर्षि ढर्ानंी रात्ी घरामध्ये चदवेही 
लावायिे नाहीत. अंधारि अंधार, भीर्षि अंधारािेि साम्राज्य सवगत् पसरले होते. जीवन आचि मृत्य ूतसेि 
य द्ध आचि शातंता यांिाही भीर्षि संग्रामि िालला होता. देशामध्ये आचिबािी, रस्त्यावरून चिरायिी भीती, 
शत्चू्या लढाऊ चवमानािंी व बाँब हल्ल्यािी भयानक भीती त्यातून मृत्यिूी घंटा वाजचविारा, शत्ूिी चवमाने 
आपल्या देशावर आली असता वाजिारा किगककग श भोंर्ा, त्यानंतर चस्त्रया व प रुर्ष आचि लहान लहान 
म लाम लींिी जीव वािचवण्यािी पळापळ, हॉक्स्पटलमधील वेडे लोकही श द्धीवर यायिे. हा मात् य द्धािा 
िायदा! कारि एका हॉक्स्पटलमध्ये बाँब पडल्यानंतर त्या वेड्याचं्या इक्स्पतळातील वातावरि िक्त आपि 
आपल्या डोळ्यासमोर आिू शकतो. काही हॉक्स्पटलमध्ये बाँब हल्ल्यािे आवाजानेि चस्त्रया प्रसूत झाल्या, बाँब 
हल्ल्यानंी शहरे भकास व उदास झाली, मृत्य ूआचि चवयोर् यािंी प्रदीघग कट ता चनमाि झाली. त्यातून 
शत्ूसनै्य आपल्या शहरातून चवजयािी वाटिाल करत आहे त्यािा धसका, शत्सूैन्यािी उपक्स्थती, जय 
आचि पराजयािी टारं्ती तलवार द सऱ्या महाय द्धािी समाप्ती झाल्यानंतर य रोप चवजयचदनाच्या ‘स्मशान–
शातंतेिे’ हार्लदक स्वार्त करीत होता. 

 
पचहल्या महाय द्धाच्या चठिर्ीने य द्धािा भडका उडाल्यानंतर इंग्लंडिे परराष्ट्र मंत्ी सर एडवडग गे्र 

आपल्या किेरीच्या चखडकीजवळ उभे राहून बाहेर चनळ्या आकाशाकडे पहात होते. त्यावेळी ते म्हिाले, 
“सवग य रोपमधील चदवे मालवले जात आहेत, आपल्या हयातीत तरी ते प न्हा लार्लेले चदसतील की नाही 
कोि जािे!” य द्धािी भयानकता पाहता सर एडवडग यािंी ही भीचत १९४५ साली सत्यि होती. १९१४ ते 
१९१८ या काळात फ्रान्सच्या तीन कोटी वीस लक्ष लोकसखं्येपैकी तेरा लक्ष सैचनक, चस्त्रया व प रुर्ष व लहान 
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म ले–म ली मरि पावल्या; तर त्याहीपेक्षा अचधक, य द्धाच्या भीर्षि विव्यात अधू आचि अपरं् झाले होते. य द्ध 
आचि शातंता या संघर्षात य रोपच्या चक्षचतजावर प.ं नेहरूनी शातंतेसाठी, तेही जार्चतक शातंतेसाठी 
शातंतामय सहजीवन, संपूिग चनःशस्त्रीकरि, अण्वस्त्र वाढीला बदंी व त्यासाठी तपासिी पथके, मानवतावाद 
यानाि प्राधान्य चदले. सोक्व्हएट रचशयन जनतेलाही या य द्धािी झळ पोहोिली होती व प.ं नेहरंूच्या याि 
तत्त्वािंा अवलंब रचशयाने केल्याने; सोचवएत रचशया व भारत याचं्या शातंताचवर्षयक जार्चतक कामचर्रीमध्ये 
समातंर राचहल्याने भारत–सोचवएत मैत्ी अचधक जवळ होण्यास मदत झाली. 

 
२२ जानेवारी १९४६ रोजी अमेचरकेच्या राष्ट्राध्यक्षाचं्या चनवासस्थानाभोवती खूपि र्दी झाली होती. 

य द्धािी समाप्ती झाली या आनंदासाठी ही र्दी नव्हती; तर जर्ामध्ये शातंता कशी चनमाि होईल यासाठी 
य रोपमधील चवजयचदनाच्या (V.E. Day) प्रसंर्ी, नार्चरक, चस्त्रया, प रुर्ष, लहान म ले व म ली व सामान्य 
लष्ट्करी िौजािंी क ट ंचबय मंडळी, त्यािें नातेवाईक उपक्स्थत होते. वॉभशग्टनमधील “Bring Back Daddy” 
क्लबाचं्या प्रचतचनधीनी हाऊस ऑचिस चबक्ल्डंर्मध्ये त्याकाळिे लष्ट्करी प्रम ख जनरल आयझेनहॉवर 
याचं्याभोवती पि र्दी केली होती. लहान–लहान म लाम लींनी व प्रक्ष ब्ध चस्त्रयानंी दहा चमचनटे त्यानंा वेढा 
घातला व त्याचं्यावर तक्रारी व मार्ण्यािंा त िानी बाँबवर्षाव केला. 

 
“Bring Back Daddy” या प्रकाराने जनरल आयझेनहॉवर याना लष्ट्कर प्रम खाच्या 

जबाबदारीपेक्षाही या सामान्य य द्धाने त्यांिी मनःक्स्थती दोलायमान झाली. त्यािवेळी चसनेटच्या एका 
उपसचमतीने आग्रहािी मार्िी केली होती की, वाय दल आचि नौकादल याना चवश्रातंी देण्यात यावी व 
अद्यापही लष्ट्करात जे २० लाख सैचनक आहेत त्यानंा त्वचरत लष्ट्करी नोकरीतून म क्त करावे. य द्धानंतरिी 
भयानक शातंताि मानवी मनाला चर्ळून टाकत आहे, असाि प्रचतभास होतो. य द्ध आचि शातंता व शातंता 
आचि य द्ध या दं्वदात प.ं नेहरू शातंतेिे अि बाँब होते. 

 
िीन म्हिजे झोपलेला राक्षस होता. त्याला चनद्राधीनि राहू द्या. जर त्याला जार् आली तर सवग जर् 

तो हादरून सोडील असे नेपोचलयन बोनापाटगने म्हटले होते. रचशयाचं्या पूवग सरहद्दीवर संघचटत व 
चवकसनशील िीनिा उदय झाल्यानंतर अनेक नवीन समस्या चनमाि झाल्या. रचशयाच्या जवळि िीन अचधक 
प्रबळ होऊ लार्ला व रचशयाला शह देऊ लार्ला. जार्चतक इचतहासात राजकीय व भौर्ोचलक दृष्ट्ट्या िीन 
प्रबळ ठरू लार्ला. सोक्व्हएट रचशयाने इचजप्त, ग्रीस, अजेंचटना, पचश्चम जमगनी, चिटन, फ्रान्स, 
य र्ोस्लाक्व्हया व स्कँचडनेक्व्हया या राष्ट्राशंी करार केले होते. आर्लथक व ताचंत्क सहकायगही प रवले होते 
आचि ते केवळ िक्त कम्य चनस्ट राष्ट्रापं रतेि मयाचदत नव्हते तर कम्य चनझम नसलेल्या भारत व 
अिर्ाचिस्तान या राष्ट्रानंाही चदले होते. जार्चतक राजकारिात िीनिा उदय झाल्यानंतर िीनिे भौर्ोचलक 
व राजकीय महत्त्व वाढू लार्ले. त्याम ळे १९५५ नंतर रचशयाने भारतीय मैत्ीत वाढ केली. तर पेभकर्मध्ये नवी 
राजवट स रू झाल्यानंतर िेि वारी १९५० मध्ये रचशया व िीनमध्ये तीस वर्षे म दतीिा मैत्ीकरार झाला. परंत  
भारत–िीनिा जो संघर्षग झाला व हा प्रश्न संय क्त राष्ट्रसंघटनेत रे्ला व य द्धतहक बी िीनने नाकारली. 
रचशयाच्या दबावाम ळेि हा नकार चदला असावा. मात् रचशयाच्या दबावाम ळे भारत–िीन य द्धािी समाप्ती 
झाली. जार्चतक राजकारिात सामर्थयािा कोित्या कक्षा आहेत यािी जािीव रचशयाला झाली होती. तसेि 
जार्चतक पचरक्स्थतीत प.ं नेहरंूच्याम ळे भारताला िार महत्त्वािे स्थान चनमाि होत होते यािीही जािीव 
रचशयाला झाल्याम ळे िीनच्या प्रबळ राजसत्तेला शह म्हिून भारत–रचशयन मैत्ी अचधक र्डद होत रे्ली. 
अमेचरका व रचशयाच्या अण्वस्त्र स्पधेत भारतािे स्थान दोनही राष्ट्राचं्या दृष्टीने अचधक महत्त्वािे ठरत होते. 
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आचशया व आचफ्रकेतील स्वतंत् झालेल्या राष्ट्रात, सोक्व्हएत रचशयाच्या दृष्टीने भारत या देशाने महत्त्वािे 
स्थान चनमाि केले होते. 

 
सवगसाधारिपिे जर्ातील सवानाि समान संधी कशी चमळेल आचि य द्ध ही संकल्पनाि मानवी 

मनातून नष्ट व्हावी; हाि प्रश्न यापूवीच्या संस्कृतीप ढे जीवन–मरिािा यक्ष–प्रश्न म्हिून उभा होता. आपल्या 
धोरिािंी म ख्य उचद्दष्टे ह्याि प्रश्नाच्या अन रोधाने प.ं नेहरूनी आखली व तीि रचशयन धोरिािंी पि म ख्य 
उचद्दष्टे असल्याने सोक्व्हएट रचशया व भारतािा प्रवास स रू झाला. त्यात पं. नेहरंूना काही बाबतीत जय–
पराजय, मान–अपमान, सारं काही स्वीकारावं लार्लं. पि आजच्या जार्चतक पचरक्स्थतीिेही अवलोकन 
करता इराि–इराक य द्ध, इराक व अमेचरका संघर्षग की, ज्यामध्ये एक लाख ऐशी हजार जिानंा यमसदनािा 
रस्ता पत्करावा लार्ला. आजही प.ं नेहरंूिी आंतरराष्ट्रीय शातंतेिी ‘पिंशील’ िी शातंतामय तत्त्वे 
दीपस्तंभाप्रमािेि मार्गदशगक वाटतात. शातंतामय सहजीवनाच्या भावनेतूनि व राजकीय सत्ता 
समतोलासाठीही सोक्व्हएट रचशयानेही त्याना मान्यता चदली व कायगवाहीत पि आिली. त्याम ळे 
राष्ट्रर्टामध्येही सत्तेिा समतोल राहीला रे्ला. य द्ध आचि वर्ग यातूनि जर्ािा चवनाश झाला आहे. 

 
रचशयाने अण्वस्त्र शक्क्तमध्ये वाढ केल्याने रचशया एक अमेचरकेबरोबर स्पधा करिारे सामर्थयगशाली 

राष्ट्र म्हिून उदयास आले. अमेचरकेतील कोित्याही शहरावर हल्ला करण्यािे लष्ट्करी सामर्थयग रचशयापाशी 
होते. रचशया व अमेचरका यात य द्ध झाले असते तर रचशयाने हायड्रोजन बाँबसकट सवग अण्वस्त्रांिा उपयोर् 
केला असता त्यािबरोबर अत्यंत स्िोटक आचि आर्लाव्या बाँब्सिा व जंत य क्त अस्त्रािंा आचि रासायचनक 
अस्त्रािंाही वापर करण्यािी शक्यता होती. यािप्रमािे अमेचरकेिी पि लष्ट्करी शस्त्रासे्त्र व अण्वसे्त्र 
रचशयाएवढीि प्रभावी होती. अि य द्धाने काय साध्य होिार? सवग जर् उजाड होिार व स्मशानवत शातंतेिे 
साम्राज्य! यापेक्षा अचधक काय ते चशल्लक राहते? त्यासाठी य रोपिे रिारं्ि होऊ द्यायिे नाही यासाठी पं. 
नेहरू प्रयत्नशील राहीले. 

 
प.ं नेहरू आरोग्य, चवज्ञान तसेि सांस्कृचतक के्षत् यात आवडीने भार् घेत. प्रत्यक्ष चनसर्ानेही त्यानंा 

मोठेपिािी अनमोल देिर्ी बहाल केली होती. भारतातल्याि नव्हे तर सवग जर्भरातील लहान म ला–म लींिे 
ते अचतशय बालकचप्रय–आवडते ‘नेहरू िािा’ होते. नेहरूनी रचशयाला भेट चदली असता तेथील लहान 
म लातंही ते चमसळले. नेहरू िािा त्यानंाही खूप आवडले आचि त्यानंी नेहरंूच्या जवळ बालहट्ट केला, 
बोलता बोलता सहजपिाने ती म ले म्हिाली, ‘अंकल, आम्हाला खेळायला हत्ती पाचहजे!’ अंकलनी त्याना 
आठविीने साचंर्तले, हत्ती पाठवनू देऊन, बरं! भारतात आल्यानंतर नेहरंूनी या रचशयन म लानंा भेट म्हिून 
एक िोटासा हत्ती पाठवनू चदला. 

 
यापूवी प्रािीन िीन आचि प्रािीन भारत या दोन देशामंध्ये सासं्कृचतक, आर्लथक, शकै्षचिक, राजकीय 

इ. के्षत्ात घचनष्ठ संबधं होते. बह ताशंी चिनी लोकानंी बौद्ध धमािा स्वीकार केलेला आहे. चिनी क्राचंतकारक 
नेत्यानंी आपल्या देशाला साम्यवादाच्या पचरपूतगतेसाठी कडव्या राष्ट्रवादाने एक सामर्थयगशाली राष्ट्र बनवले. 
कडव्या राष्ट्रवादाच्या भावनेतूनि लष्ट्करािी अमयाचदत वाढ केली. लष्ट्करातील कडक चशस्त व कडवा 
राष्ट्रवाद आचि साम्यवाद याद्वारे िीनने चशक्षि, आरोग्य, संस्कृती, तंत्ज्ञान व चवज्ञान, शतेी आचि 
अण्वस्त्रशक्ती उत्पादन या के्षत्ात प्रर्चतिा उच्चाकं र्ाठला. साम्यवादाच्या पोलादी िौकटीसाठी सोक्व्हएट 
रचशया हा िीनिा चमत् व मार्गदशगक होता. पि जार्चतक राजकारिातही िीन रचशयाशी त लना करू लार्ला 
व प्रबळ होऊ लार्ला. िीनने सोक्व्हएट य चनयनलाि आव्हान देऊन सत्तासमतोलासाठी स्पधा स रू केली. 
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जार्चतक–सत्तास्पधेत रचशयाकडे जर्ातील चतसऱ्या राष्ट्रािें नेतृत्व होते. िीनिे पतंप्रधान िौ. एन. लाय 
यानंी १९६३ मध्ये आचफ्रकेला भेट चदली. तेथे त्यानंी रचशयाच्या बधंनातून म क्त व्हायिे व क्रातंीिे आव्हान 
चदले होते. तर १९६२ मध्ये भारतासारख्या शातंताचप्रय शजेारील देशावर आक्रमि करून अमेचरका व रचशया 
या दोन समथग राष्ट्रानंा आश्चयािा धक्काि चदला. िीनने ‘पिंशील’ तत्त्वानंाि प्रत्यक्ष कृतीमध्ये हरताळ 
िासला. शातंता, सहजीवन, स्वातंत्र्य, अभहसा आचि बधं त्वभाव यानंा ‘भहदी–चिनी भाई भाई’ म्हित 
भारतािा हजारो िौरस मैलािा भपू्रदेश चर्ळंकृत केला. िीनने अलवेचनया या देशाशी चमत्त्वािे संबंध 
प्रस्थाचपत करून सोक्व्हएट रचशयाच्या सामर्थयगशक्तीलाि आव्हान चदले. एवढेि नाही, तर जर्ातील 
सामर्थयगशाली राष्ट्रातं िीनही आहे. या चसध्दतेसाठी १६ ऑक्टोबर १९६४ मध्ये अि शक्तीिा स्िोट करून, 
भारत, रचशया, अमेचरका, फ्रान्स, इंग्लंड, जपान, जमगनी, आचफ्रका व आचशया खंडातील इतर सवगि राष्ट्रानंा 
आपल्या लष्ट्करी–सामर्थयािे प्रतीक चसद्ध करून दाखवले. भारतावरील आक्रमिानंतर सोक्व्हएट रचशया 
तटस्थ राचहला. एवढेि नाही तर रचशयाचं्या सामर्थयगशाली अमयाचदत लष्ट्करी शक्ती व भारत–रचशयन अतूट 
मैत्ी व रचशयािा अप्रत्यक्ष दबाव या कारिाने िीनने भारतािा जो काही प्रदेश चर्ळंकृत करायला स रुवात 
केली होती, त्याि पद्धतीने िीनने माघार घेतली. 

 
भारत–िीन संघर्षात चिनी लष्ट्करी िौजा चदल्लीपयंत भारताच्या राजधानीपयंत धडक म संडी मारू 

शकतील; पि िीनिी राजधानी पेभकर्पयंत भारतीय लष्ट्करी िौजा येऊ शकतील, यािी भीती मात् िीनला 
नव्हती. भारत–िीन संघर्षात भारताला शातंतावादीि भचूमका स्वीकारायला लार्ली. परंत  स्वतंत् भारतािे 
अक्स्तत्व चनमाि झाल्यानंतर भारताने चिनी आक्रमिािा प्रचतकार केला आहे. भारताच्या उत्तर सीमेवर 
भारतीय िौजानी अत लनीय पराक्रम केला. आपल्या देशािी इंि इंि भमूी व चतिे संरक्षि करण्यासाठी, 
प्रसंर्ी आपल्या जीवािे बचलदानही केले. जर्ामध्ये लोकशाही आचि कम्य चनझम आचि साम्राज्यवाद यािंा 
संघर्षग व स्पधा स रू असताना प.ं नेहरूनी तटस्थ भचूमकेतून अमेचरकेसारख्या लोकशाहीप्रधान व्यवस्थेच्या 
र्टात भकवा सोक्व्हएत रचशयाच्या साम्यवादी र्टात; कोिाच्याही आश्रयाला भारत झ कू चदला नाही. चिनी 
आक्रमिाम ळे मात् रचशयनाचं्या–भारत मैत्ीलाि एक प्रकारे शह चदला. मात् या संघर्षात सोक्व्हएट 
रचशयािा–भारत मैत्ीिा अप्रत्यक्ष दबावही िीनने माघार घ्यायला एक कारि ठरला. त्याम ळे सोक्व्हएट 
रचशया म्हिजे साम्यवादािाि चवस्तार ही भावनाि नष्ट झाली. त्याउलट, भारत हा देश लोकशाहीप्रधान व 
साम्यवादािा प रस्कृत असतानाही सोक्व्हएत रचशयाने भारताशी सवगि के्षत्ात मैत्ीिे व सहकायािे चहतसंबंध 
प्रस्थाचपत केल्याने; आजच्या जार्चतक स्पधेत जर्ाच्या नकाशावर भारत हा देश आचशयातील एक शक्ती, 
एक सामर्थयग म्हिूनि ओळखला जातो. याला कारि म्हिजे प.ं नेहरू व रचशया व रचशया आचि भारत मैत्ी 
या संबधंानाि त्यािे शे्रय द्यावे लारे्ल. 

 
आजच्या जार्चतक सत्ता स्पधेत सोक्व्हएत संघराज्यािे चवघटन झाले आहे. त्याम ळे आंतरराष्ट्रीय 

राजकारिातही एक पोकळी चनमाि झाली आहे. आचशयामधील सवग राष्ट्रानंी जार्चतक–शातंतेसाठी एकत् 
यायला पाचहजे हा प.ं नेहरूनी माडंलेला चविार आजही मार्गदशगक व उपय क्त वाटतो. सोक्व्हएत संघराज्यात 
अनेक नवीन राष्ट्रे उदयास येऊन एकसंघ व प्रबळ रचशया, स्वावलंबी आचि कडवा साम्यवादािा राष्ट्रपे्रमी 
व अमयाचदत लष्ट्करी–सामर्थयािा सामर्थयगशाली रचशया, साम्यवादाच्या पोलादी िौकटीिा रचशया, 
जर्ातील साम्यवादािा तत्त्ववेत्ता व मार्गदशगक सोक्व्हएत सघंराज्यािे चवघटन झाले. सोक्व्हएत–संघ राज्यािे 
त कडे झाले आचि सोक्व्हएत सघंराज्यािे चवघटन झाल्याने त कग मेनीस्तान, य के्रन, अझरबझैान व 
बायलोरचशया इत्याचद नवीन राष्ट्रे उदयास आली. अमेचरका व रचशया या जर्ातील दोन महासत्ता आचि 
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द सऱ्या महाय द्धानंतर रचशया आचि अमेचरका या दोन महासत्तामंध्ये शीत–य द्धािा लपडंाव तर कधी ऊन 
पावसािा सतत खेळ िालायिा. 

 
सोक्व्हएत सघंराज्याच्या चवघटनानंतर जार्चतक इचतहासामध्ये ‘सोक्व्हएत–रचशया’ ही महासत्ताि 

संप ष्टात आल्याने अमेचरका या महासत्तेला शत्ूही उरला नाही व स्पधाही संप ष्टात आली. त्याम ळे जार्चतक–
स्पधेलाि ओहोटी लार्ली आहे. इराक व अमेचरका संघर्षग झाला आचि एक लाख ऐंशी हजारावर लोकानंा 
आपला जीव र्मवावा लार्ला. त्याम ळे या आध चनक जर्ािी प्रर्चत आचि चवकास तर जार्चतक–शातंतेलाि 
ग्रहि लार्ले आहे. सोक्व्हएत संघराज्याच्या चवघटनाम ळे बह संख्य म क्स्लम व कडवा धमगवाद आचि 
इस्लाचमक य चनयन व एकता याना महत्त्व आल्याने जर्ाच्या नकाशावर ‘इस्लाचमक–राष्ट्रािंी’ एक िळी 
तयार झाली आहे. त्याम ळे आता जर्ातील प्रबळ सत्तामंध्ये जपान, जमगनी, अमेचरका व िीन या सामर्थयगशाली 
शक्क्तर्टामध्ये ‘इस्लाचमक राष्ट्राचं्या’ िळीिाही समावेश करावा लारे्ल. सोक्व्हएत प्रजासत्ताक राज्यामंध्ये 
त कग स्तान, अझरबझैान व इराि या शक्क्तंिेही महत्त्व वाढू लार्ले. सोक्व्हएट सघंराज्याच्या चवघटनानंतर 
उझबेचकस्तान, ताजचकस्तान, चकर्ीस्तान, अझरबझैान, आचि त कग मेनीस्तान ही आता स्वतंत् राष्ट्रे चनमाि 
झाली आहेत. त्यानंा पूवी ‘आचशयाई–प्रजासत्ताक राज्ये’ म्हिून ओळखत. जर्ाच्या नकाशावर यापूवी एकूि 
४३ इस्लाचमक राष्ट्रे अक्स्तत्वात होती. सोक्व्हएत–संघराज्याचं्या चवघटनानंतर उझबेचकस्तान, 
ताजचकस्तान, चकर्ीस्तान, अझरबझैान व त कग मेनीस्तान या इस्लाचमक राष्ट्राचं्या स्वतंत्पिाने आता ४८ 
इस्लाचमक राष्ट्रे याप ढे जर्ातील सत्ता स्पधेत भार् घेिारे. 

 
सोक्व्हएत सघंराज्याच्या चवघटनानंतर यापूवी प.ं नेहरूनी उद धृत केलेला नवआचशयावाद व त्यािे 

एकत्ीकरि तर जर्ाच्या इचतहासात नवीन राष्ट्रािंी तटस्थता भकवा त्यािंा सहभार्, स्वातंत्र्य, समता आचि 
चवश्वबधं त्व तर जार्चतक–शातंता, र्टचनरपेक्षता, संपूिगपिे चनःशस्त्रीकरि, अण्वस्त्र–चवरोध याना प न्हा 
महत्त्व प्राप्त होिार. 

 
जर्ातील आजच्या इचतहासातील घटना पाहता अशाचंत, अचतरेकी दहशतवाद, य द्धािे संघर्षग 

इराक–इराि–अमेचरका, सोक्व्हएट संघराज्यािे चवघटन, धमगवाद आचि याचशवाय लष्ट्करी सामर्थयात वाढ 
करिे, जार्चतक–स्पधेसाठी, समथगतेसाठी अण्वस्त्रशक्क्तंिी व रासायचनक जंत चनर्लमतीसारखी मानवी 
सवगसंहारक शस्त्रासे्त्र चनमाि करिे; याम ळे प न्हा एकदा चतसऱ्या महाय द्धािा घंटानाद होिार आचि या 
य द्धाच्या भीर्षि आर्ीच्या भडक्याने प न्हा एकदा वडवानल पसरिार. कारि प्रत्येक य द्धाच्या व महाय द्धाच्या 
समाप्तीमध्येि त्याप ढील य द्धािी बीजे रोवली रे्ली असतात. त्याम ळे प.ं नेहरंूच्या एकसघं, एकत् 
नवआचशयावादािी महान तत्त्वे प न्हा एकदा सवग जर्ाला दीपस्तंभाप्रमािे मार्गदशगक वाटू लार्तील. 

 
प.ं नेहरंूच्या नेतृत्वाखाली १९४७ मध्ये भारतािी राजधानी चदल्ली येथे पचहली आचशयाई शातंता 

पचरर्षद झाली व या जार्चतक–शातंता पचरर्षदेला व आचशयाच्या एकतेसाठी जर्ातून २८ आचशयाई 
राष्ट्रातंील प्रचतचनधी हजर होते. चवशरे्ष म्हिजे सोक्व्हएत संघराज्यातील आचशयाई प्रजासत्ताक राज्यािें 
प्रचतचनधीही या शातंता–पचरर्षदेला हजर राचहले. या पचरर्षदेत प.ं नेहरू म्हिाले, “जर् सध्या संघर्षातून व 
संकटाच्या रस्त्यावरून वाटिाल करत असताना, आजच्या भौचतक समृद्धीच्या व आध चनक चवज्ञान प्रर्तीच्या 
अण्वस्त्रय र्ात, शातंता प्रस्थाचपत करायिी असेल तर आचशयािा सहभार् असल्याचशवाय जर्ामध्ये अपेचक्षत 
शातंता प्रस्थाचपत होिार नाही. त्यासाठी शातंतामय सहजीवन अक्स्तत्वाच्या भावनेतूनि आचशयातील 
राष्ट्रा–राष्ट्रामंध्ये परस्पर सहकायग वाढले पाचहजे.” आजच्या संघर्षगमय जर्ात जार्चतक राजकारिातही 
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प्रिडं उलथापालथी होत आहेत. सोक्व्हएट रचशयािा िेहरा–मोहराि बदलला आहे. अमेचरकेला स्पधात्मक 
जर्ातील स्पधेिा प्रचतस्पधी राचहला नाही. त्यातून जर्ाच्या नेतृत्वस्पधेत इतरही राष्ट्रे उतरतील. यादृष्टीने 
पाहता प.ं नेहरंूिा आचशयाच्या प नरूज्जीवनािा; एक नवा द दगम्य आशावाद मार्गदशगक वाटतो. 

 
पचंडत नेहरू ‘ऋत राज’ होते; चनसर्गपे्रमी होते आचि उत्कृष्ट साचहक्त्यक पि! पचंडत नेहरंूना कला, 

क्रीडा, संस्कृती, नाट्याचभरूिी, नृत्यकलेबद्दल आदर होता. ते आरोग्य, चवज्ञान तसेि सासं्कृचतक के्षत्ातही 
आवडीने रस घेत. सोक्व्हएत रचशयातील प्रत्येक घरात प.ं नेहरंूच्याबद्दल आदर होता. रचशयातील 
अझरबझैानच्या स प्रचसद्ध रचशयन कलाकार एलीमीरा रार्ीमोवा या जवाहरलाल नेहरंूना आपल्या 
चपत्यासमान मानत. त्यानंी पचंडत नेहरंूिी एक हृद्य आठवि ‘सोचवएत–देश’ माचसकात चदली होती. 
एलीमीरा रार्ीमोवा ह्याना भारतीय र्ीते खूप आवडत व या र्ाण्यातील शास्त्रीय संर्ीत व रार्दारीबद्दल त्याना 
खूप आदर वाटे. भारत–सोक्व्हएत मैत्ीबाबत मॉस्को येथे २१ जानेवारी १९५५ मध्ये एक उत्सव आयोचजत 
केला होता. त्यासाठी एलीमीरा रार्ीमोवा याना खास चनमंचत्त केले होते. या क्रायगक्रमास श्रोत्यामंध्ये भारतािे 
राजदूत श्री. के. पी. एस. मेनन उपक्स्थत होते. या कायगक्रमाला एलीमीरा रार्ीमोवा यानंी भारतीय 
चित्पटातील ‘बजैू बावरा’ व ‘आवारा’ या चित्पटातील प्रचसद्ध र्ािी र्ायली. हा सोक्व्हएत रचशयात झालेला 
भारतीय सासं्कृचतक कायगक्रम भारतीय राजदूतानंा खूप आवडला. कायगक्रम संपल्यानंतर एलीमीरा रार्ीमोवा 
यािंी प्रत्यक्ष भेट घेऊन भारतािे राजदूत श्री. मेनन यानंी चतिी प्रशंसा तर केलीि पि एक भारतीय या 
नात्याने भारतीय दृचष्टकोनातून कायगक्रम खूप–खूप आवडला असे साचंर्तले. 

 
जाताना त्यानंी चतला बजावले की, मी ज्यावेळी चदल्लीला जाईन, त्यावेळी आपल्या भारतीय 

सासं्कृचतक पे्रमाबद्दल व कलेबाबत भारताच्या पतंप्रधानाचं्याकडे मी त मिी प्रशंसा करिार आहे. एलीमीरा 
रार्ीमोवा याचं्या भारत–भेटीपूवीि त्यािें भारतीय र्ाण्यािें कायगक्रम अझरबझैान या प्रम ख शहरात श्रोते 
ऐकत असत व त्यानाही ते खूप आवडत. एलीमीरा रार्ीमोवा यानंी भारतीय चित्पट पाचहले व त्यानंा ते खूप 
आवडले. या आवडीतूनि व त्यातील र्ािी आठविीत ठेवून, प्रथम र्ािी व तीही िक्क भारतीय भार्षेत चशकून 
घेतली व या र्ाण्यातील अवीट र्ोडी व मध रता, रचशयन जनतेप ढेही सादर करावीत असे त्यानंा वाटू लार्ले. 

 
एलीमीरा रार्ीमोवा या रचशयन कलाकाराला सप्टेंबर १९५७ मध्ये भारतािे पतंप्रधान प.ं नेहरूनी 

भारत–भेटीच्या चनमंत्िािी तार पाठवली आचि या रचशयन कलाकाराच्या आनंदाला पारावार उरला नाही. 
एलीमोरा रार्ीमोवा चहने भारतात आल्यानंतर रभवद्रनाथ टार्ोराचं्या “शातंीचनकेतन” या चवश्वचवद्यालयात 
कला चवभार्ाच्या पचहल्या वर्षात प्रवेश घेतला. तेथील चवद्यार्थयांना प.ं नेहरंूच्या भेटीिा योर् आला. त्यावेळी 
एलीमीरा रार्ीमोवा रचशयन असूनही चतने भारतीय साडी पचरधान केली होती. सवानीि भारतीय साड्या 
पचरधान केल्या होत्या त्याम ळे या सवांतून नेमकी पाचश्चमात्य देशातून आलेली रचशयन म लर्ी प.ं नेहरूना 
ओळखता येिे कठीि झाले. एलीमीरा रार्ीमोवा ही म लींच्या रारें्त प.ं नेहरंूच्या समोरि उभी होती. 
त्यानंतर प.ं नेहरूनी अचतशय उत्स कतेने चविारले की, “सोक्व्हएत संघातिे इथे चशकायला आलेली म लर्ी 
क ठे आहे?” त्यावेळी एलीमीरा रार्ीमोवािा पचरिय करून देण्यात आला. त्यावेळी पचरिय करून 
देिाऱ्यावरही प.ं नेहरंूिा चवश्वास बसेना. कारि एलीमीरा रार्ीमोवा ही रचशयन कन्यका पूिगपिे भारतीयि 
वाटत होती व चदसत होती व भारतीयि झाली होती. चतने भारतीय वेर्ष पचरधान केल्याने ती रचशयन आहे हेही 
ओळखता येिे कठीि झाले होते. 
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प.ं नेहरूनी आपल्या सचिवाकडे वळून सांचर्तले, “या कन्येस उद्या माझ्याकडे िहाि ं चनमंत्ि 
चदलंय” आचि त्यावेळी चतला संपूिग सोक्व्हएत रचशयािाि चतकडील रचशयन वेर्ष पचरधान केलेल्या 
स्वरूपाति पाहिे मला आवडेल. द सऱ्या चदवशी शाचंतचनकेतन चवश्वचवद्यालयातील परदेशी चवद्याथी व 
चवद्याथींनी समवेत एलीमीरा रार्ीमोवा प.ं नेहरंूच्या भेटीस रे्ल्या. त्यावेळी चतने अझरबझैानिा राष्ट्रीय वेर्ष 
पचरधान केला होता. चतला पाहताि पचंडतजी उद र्ारले, “आता तू खरोखर रचशयन वाटतेस!” नेहरूनी 
चतला अझरबझैानिे राष्ट्रर्ीत म्हिावयास साचंर्तले. चतने अझरबझैानिे राष्ट्रीय र्ीत तर म्हटलेि पि 
त्याचशवाय ‘बजैू बावरा’ व आवारा या भहदी चित्पटातील पि रार्दारीतील र्ािी म्हटली. त्यावर नेहरूनी 
चतला चविारले— 

 
“त ला या र्ाण्यातील ओळींिा अथग माहीत आहे का?” चतने होकार देताि प्रत्येक र्ाण्याच्या ओळीिा 

अथग पचंडतजीनी चतच्याकडून ऐकून घेतला आचि त्यावर प.ं नेहरूनी; भारताच्या पतंप्रधानानी चतला म्हटले, 
“परमेश्वराच्या ि कीनेि त झा जन्म अझरबझैानमध्ये झाला, मला आश्चयग वाटतंय की तू खरोखरि भारतीय 
कन्या आहेस.” त्यानंतर प न्हा ज्यावेळी पचंडतजी “शाचंतचनकेतन” या चवश्वचवद्यालयाच्या चदक्षातं समारंभास 
आले त्यावेळी एलीमीरा रार्ीमोवा चहने “संत मीरा” िी भावमध र भजने र्ाऊन दाखचवली. सवांना “संत 
मीरा” च्या काळािी तर आठवि देऊन मंत्म ग्ध करून सोडले. यावेळी प.ं नेहरूपि चतिी कलेमधील प्रर्ती 
पाहून भारावनू रे्ले. द सऱ्या वर्षी चतने भारतीय राष्ट्रीय नृत्यािंा अभ्यास स रू केला. 

 
एलीमीरा रार्ीमोवा चहिे आई–वडील परदेशात. पि पचंडतजी १८–१८ तास कामात मग्न 

असतानाही, चतच्याबाबत आप लकीने िौकशी करत. चतच्या शाचंतचनकेतन चवश्वचवद्यालयातील चशक्षिाच्या 
प्रर्चतबाबतही आस्थेने चविारपूस करत, यािा चतला अचभमान वाटे. शाचंतचनकेतन चवश्वचवद्यालयातील 
आपला चशक्षिक्रम प रा केल्यानंतर एलीमीरा रार्ीमोवा हीने भारताला तीन वेळा भेट चदली होती आचि 
द दैवाने नेहरूजी हयात नव्हते. ती ज्यावेळी प्रथम प.ं नेहरूना भेटली होती, त्यािी आठवि चतला प्रत्येक 
भारत भेटीच्या वेळी प्रकर्षाने तर झालीि; पि त्यािी आठवि आजही चतच्या मनावर कोरून राचहली आहे. 
भारत भेटीच्या वेळी ती आठवि प न्हा तशीच्या तशीि चजवंत आहे, यािाि चतला सदैव भास होत राही. एका 
रचशयन कलाकाराच्या मनातील नेहरंूिे स्थान हे त्याचं्या जार्चतक कीतीपेक्षाही महान वाटते. एलीमीरा 
रार्ीमोवा चहने म्हटले, “पचंडतजींच्या सहृदय स्वभावातील आठविींिा एक पैलू मी आय ष्ट्यभर जतन करून 
ठेवला आहे की, ज्यानंी चतच्या प्रर्चतसाठी वैयक्क्तकपिे चजव्हाळा दशगचवला होता. भारतािे पतंप्रधान या 
नात्याने नाही, तर कलाकाराचं्या हृदयातही आज पचंडतजी वास करत आहेत. अद्यापही एलीमीरा रार्ीमोवा 
चहला पचंडतजींिी सहृदय आठवि येताि चतच्या ओठावर नकळत शब्द येतात, “पचंडतजी मला 
वचडलासंमान होते आचि प न्हा आठविीने डोळ्यातून दोन अशू्र वाहून जातात. कारि आता चतिे कोडकौत क 
करायला..... पे्रमळ पचंडतजी थोडेि परतिार! एवढे मात् खरे की, 

 
“Who lives if India dies? Who dies if India lives?” 
 
पचंडत नेहरूनी आपल्या ‘भारतािा शोध’ या गं्रथात ‘महाभारत’ व ‘रामायि’ या दोन 

महाकाव्याचवर्षयी चलहीले होते. रामायि आचि महाभारत या दोन महाकाव्यािंा पचरिाम भारतीयाचं्या 
मनावर सदैव कोरून राचहलेला आहे. रामायि व महाभारतातील भारतीय संस्कृती, इचतहास व सासं्कृचतक 
दशगन व त्यातील घटना याम ळे प्रत्येक भारतीयाला त्याच्या लहानपिापासूनि अचभमानाच्या वाटतात. 
रचशयासारख्या समृद्धशाली राष्ट्रातही रामायिािे कायगक्रम रचशयन कलाकार सादर करत. ८ सप्टेंबर १९६१ 
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मध्ये मॉस्को येथे रचशयन कलाकारानंी ‘रामायि’ सादर केले. या कायगक्रमाला पचंडतजी हजर होते. रामायि 
कायगक्रमाच्या मध्यातंरानंतर नेहरूनी या सवग रचशयन कलाकारािंी भेट घेतली व सवांबरोबर हस्तादंोलन 
केले व कायगक्रम खूप आवडला. असे प्रकर्षाने साचंर्तले. 

 
मध्यंतरानंतर कायगक्रम सादर करताना या रचशयन कलाकारानंा असं वाटू लार्लं की, भारतीय 

इचतहास, भारतीय जनता व सारा भारति त्यांिा कायगक्रम प.ं नेहरंूच्या दृचष्टकोनातून पाहत आहेत. 
सोक्व्हएत रचशयाच्या मॉस्को येथील बाल–नाट्य संस्थेतील प्रचसद्ध रचशयन कलाकार रै्नेडी पेिचनकोव हे 
नेहरू प रस्कार चवजेते होते. मॉस्को येथील कें द्रीय बालनाट्य संस्थेद्वारे १९६० मध्ये त्यानंी “रामायिावर” 
प्रदशगन भरवले होते. १९६० पासून ते ‘रामायि’ मध्ये प्रभ  श्रीरामिदं्रािी प्रम ख भचूमका करत व ती प्रम ख 
भचूमका त्यांनी आतापयंत एकूि १५० नाट्यप्रयोर्ातं केली. ८ सप्टेंबर १९६१ मध्ये सोक्व्हएत रचशयाच्या 
राजधानीत मॉस्को ‘–येथे त्यानंी भारतािे पतंप्रधान पचंडत नेहरू याचं्यासमोर आपला ‘रामायिा’िा 
नाट्यप्रयोर् सादर केला आचि त्यािी आठवि ज्या ज्या वेळी ते रंर्भमूीवर रामायिािा प्रयोर् सादर करीत; 
त्यावेळी आपल्या नाट्यकला प्रयोर्ाला भारतािे पतंप्रधान पचंडत नेहरू हजर होते व त्यानंी त्यािें व सवग 
कलाकारािें जे कौत क केले त्या आठविीिी जखम रै्नेडी पेिचनकोव यांना व त्याचं्या सहकलाकारानंा सदैव 
घायाळ करते. 

 
१९७४ मध्ये मॉस्को येथील या कें द्रीय बालनाट्य संस्थेने भारत दौरा केला होता. १९७१ मध्येि या 

कें द्रीय बालनाट्य संस्थेने ‘रामायिािा’ १५० वा नाट्यप्रयोर् सादर केला होता. पचंडत नेहरंूनी–भारताच्या 
पचहल्या पतंप्रधानानी–या रचशयन नाट्यसंस्थेिा ‘रामायिािा’ पचहला प्रयोर् पाचहला यािी चजवंत आठवि 
त्या सवग रचशयन कलाकारानंा प्रत्येक कायगक्रमाच्या वेळी टोकत राहते आचि भारतािे पतंप्रधान पचंडत 
जवाहरलाल नेहरू; याही कायगक्रमाला हजर आहेत असाि भास त्याना सदैव होत राहतो. रामायि या 
नाट्यप्रयोर्ात मध्यंतर झाले की, या सवग रचशयन कलाकारानंा असेि वाटते की, “पचंडतजी आपल्या भेटीस 
येत आहेत.” 

 
पचंडत नेहरू आचि रचशया; तसेि रचशया, रचशयन कलाकार आचि पचंडत नेहरू, सोक्व्हएत रचशया 

आचि भारत; सोक्व्हएत रचशया यातील मैत्ी, पे्रम, सौहादग व एकरूपता यातील चवरोधाभासि ल प्त होऊन 
जातो. 

 
☐ ☐ ☐ 
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नेहरू : णवज्ञान आणि तंत्रज्ञान 
 

☐ िॉ. वसंत गोवारीकर 
 

अनु. दीपा गोवारीकर 
 

स्वतंत् भारताच्या पचहल्या मंत्ीमंडळाने १५ ऑर्स्ट १९४७ रोजी कायगभार स्वीकारला; त्यावेळी 
पतंप्रधान पचंडत जवाहरलाल नेहरू याचं्या अखत्यारीत असिाऱ्या तीन चवर्षयींपैकी “वैज्ञाचनक संशोधन” हा 
एक चवभार् होता. द सरे दोन चवभार् म्हिजे आंतरराष्ट्रीय संबधं व राष्ट्रक लातील देशाशंी संबधं. तेव्हापासून 
चवज्ञान व तंत्ज्ञान हा चवभार् नेहमी पतंप्रधानाचं्या अखत्यारीति राहत आला आहे. यावरून या चवभार्ािे 
अत्य च्च राजकीय महत्त्व चसद्ध होते. वास्तचवक या देशात चवज्ञान आचि तंत्ज्ञानािी परंपरा हजारो वर्षांपासून 
िालत आलेली असली तरी, िक्त स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने त्यािा सामाचजक आचि आर्लथक बदल 
घडवनू आिण्यािी प्रम ख शक्ती म्हिून जािीवपूवगक चवकास केला. 

 
चवज्ञान आचि तंत्ज्ञानाच्या के्षत्ातं आपि चकतपत प्रर्ती करू शकलो? या प्रश्नािे उत्तर देिे वाटते 

तेवढे सोपे नाही. कारि चवज्ञान आचि तंत्ज्ञान हे अचत महत्त्वािे चवर्षय असले तरी सामाचजक आचि आर्लथक 
पचरवतगन केवळ चवज्ञानावर अवलंबनू नाही. बऱ्याि वेळा प्रर्तीसाठी चवज्ञान आचि तंत्ज्ञान उपलब्ध 
असतानाही प्रर्ती होत नाही असे चदसते. कारि समाज आचि समाजामधील काही घटक चवज्ञानावर 
आधाचरत प्रर्तीला अडथळा उत्पन्न करतात. अशा तऱ्हेने रे्ल्या िार दशकातंील चवज्ञान आचि तंत्ज्ञानाच्या 
के्षत्ातंील आपली कामचर्री भरीव म्हिण्याजोर्ी असली, भकबह ना अचभमान वाटावा अशी असली; तरी या 
दोन्हींच्या साह्याने या देशाने जे साध्य करावयास हवे होते ते साध्य झाले आहे असे म्हिता येिार नाही व ही 
खरी चविार करावयास लाविारी बाब आहे. 

 
अद्यापही असे चदसते की शकै्षचिक, संशोधनात्मक आचि चवकासचवर्षयक प्रयत्न आचि चवज्ञान 

तंत्ज्ञानाच्या पायावरील आर्लथक व्यापारचवर्षयक व औद्योचर्क साधने यािंा योग्य, अतूट असा परस्पर संबधं 
चनमाि झालेला नाही. 
 
वतयमानस्स्थती 
 

स्वातंत्र्योत्तर काळात चवज्ञान आचि तंत्ज्ञानाच्या के्षत्ातील चवशरे्ष चनदेश करण्याजोरे् काय आहे? 
तशा बऱ्याि र्ोष्टींिा उल्लेख करता येईल. चवशरे्षतः आपल्या मानवी साधनाकडे पाहा. आपले वैज्ञाचनक, 
तंत्ज्ञ, क शल कारार्ीर हे उच्च दजािे आहेत. क शाग्र ब द्धीमत्ता आचि कठीि पचरश्रमाच्या बाबतीत जर्ातील 
कोित्याही देशाच्या शास्त्रज्ञापेंक्षा ते कमी नाहीत; तर काही बाबतीत सरसि आहेत. या बाबीिा प रावा म्हिून 
अत्यंत प ढारलेल्या देशातील चवज्ञान आचि तंत्ज्ञानाच्या के्षत्ांतील व संय क्त राष्ट्राचं्या संक लातील अत्य च्च 
पदे भरू्षचविाऱ्या भारतीयािंा चनदेश करता येईल. तसेि, व्यक्क्तशः भारतीय वैज्ञाचनकांनी, वैज्ञाचनक ज्ञानात 
अत्यंत मोलािी भर घातलेली आहे. मूळ ढाच्यािा चविार करता, आपिाकडे संस्था आहेत, संघटन आहे व 
कोित्याही के्षत्ात काम करिाऱ्या चक्रयाशील शक्ती आहेत. त्यातील काही ज न्या आहेत, तर काही नव्याने 
स्थापन झालेल्या आहेत. तसेि आपि अनेक पातळ्यावर जोडिी करण्यासाठी काही कायगपद्धती प्रस्थाचपत 
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केलेल्या आहेत. चवज्ञानाच्या अनेक के्षत्ात मर् ते शतेी असेल, आरोग्य असेल, आंतचरक्ष संशोधन भकवा 
अि शक्ती असेल. आपि दैचदप्यमान यश संपादन केल्यािी एकटी द कटी का असेनात; पि उदाहरिे 
आहेत. यात द ग्धोत्पादन, रसायने, प्रचक्रया केलेले अन्न, उपयोग्य वस्त  व जड उत्पादने आभदिाही समावेश 
करावा लारे्ल. या सवग र्ोष्टीवरून हे लक्षात येईल की चवज्ञानासाठी आवश्यक असलेली मािसे, साधने, 
कायगपद्धती या सवग र्ोष्टी आपल्याकडे आहेत. 

 
स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या नंतरच्या काळात चवज्ञान आचि तंत्ज्ञानािा पाया चनमाि करिे व मूळ ढािा तयार 

करिे या बाबतीत एक चवचशष्ट चदशनेे आपि प ढे रे्लो पि आता मात् वेर्ळ्या चदशनेे प्रयत्न करण्यािी र्रज 
आहे. एका अथाने पाहता आज आपल्याजवळ जे आहे त्याला एका मोठ्या र् ंतार् तींच्या “भारतीय कोड्यािे” 
त कडे असे संबोधता येईल आचि हे त कडे भकवा भार् आपि एकत् आिून एक स संबद्ध आकृती चनमाि 
करण्यािा प्रयत्न करत आहोत. पि हे सवग चवभार् एकत् केल्यानंतरिे चित् कसे असेल यािी मात् आज 
कोिालाही स स्पष्ट कल्पना नाही. एवढेि नव्हे; तर अंचतमतः तयार होिाऱ्या भारतीय कोड्याच्या चवज्ञान 
तंत्ज्ञानाच्या एका भार्ाचवर्षयीस द्धा आपल्या कल्पना स स्पष्ट नाहीत. पायाभतू चवज्ञान की जीवनास लार्ू 
करावयािे चवज्ञान? तंत्ज्ञानास द्यावयािे अग्रक्रम आचदबाबतीत अद्यापही प्रश्न उभे आहेत. चवज्ञान 
तंत्ज्ञानाच्या साह्याने आपिास कोिते उचद्दष्ट साध्य करावयािे आहे? द सऱ्या शब्दात, आपल्याकडे व्यापक 
आराखडा तयार आहे का? नसेल तर तो असावयास हवा व त्यािी स स्पष्ट व्याख्या आपि करायला हवी 
आचि आपल्याजवळ जी साधने आहेत त्याचं्या साह्याने आपि तो आराखडा पूिग करण्याकडे वाटिाल 
करायला हवी. 
 
भणवतव्य! आपिास कोठे जायचे आहे? 
 

प्रर्तीिा व्यापक आराखडा हा देशातील सावगचत्क आकाकें्षने एक व्यक्तीकरि असते. ते एक स्वप्नि 
असते. स रुवातीला हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरिे केवळ अशक्य आहे असे वाटते आचि ते तसे प्रत्यक्षात उतरले 
तर तो मोठ्या समाधानािा व अचभमानािा भार् असतो. हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरचवण्यासाठी िार मोठ्या 
आव्हानािंा सामना करून भव्य यश संपादन करावे लार्ते. ही मोठी आव्हाने पे्ररिादायी असून ती आपिास 
ख िावत असतात. सवगमान्य स्वीकाराहग उचद्दष्ट म्हिून अशा व्यापक आराखड्यािी संकल्पना तयार झाली 
पाचहजे. हे सवगमान्य, स्वीकाराहग उचद्दष्ट एखाद्याच्या वैयक्क्तक उचद्दष्टापेक्षा वरच्या पातळीवरिे, अचधक चवशाल 
व अचधक कठीि असेल आचि ते साध्य करण्यासाठी अनेक घटकानंी एकत् येऊन परस्पर संमतीने प्रयत्न 
करिे आवश्यक आहे. 

 
अलीकडील काही वर्षांत, रे्ल्या िाळीस वर्षांतील कायगपद्धतीपेक्षा वेर्ळ्या तऱ्हेने कायग करण्यािी 

पद्धत अक्स्तत्वात येते आहे. या नव्या टप्प्यात, अर्ोदर तयार असलेल्या ढाच्याच्या व अक्स्तत्वात असलेल्या 
क शलतेिा वापर करून समस्या सोडवण्यावर म ख्य भर आहे. 

 
व्यापक आराखड्यािा उल्लेख वर केलेला आहे. मोठी कामचर्री भकवा तत्सम योजना या मोठ्या 

आराखड्याच्या एक भार् असतात. सवोच्च उचद्दष्ट र्ाठण्याच्या वाटिालीतील एक टप्पा म्हिून अशा वैयक्क्तक 
कामचर्ऱ्यािंा उल्लेख करावा लारे्ल. 
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जीवनातील वास्तव कामचर्ऱ्यािें स्वरूप अनेकारं्ी असते म्हिून त्या पूिग करण्यासाठी कें द्र व राज्ये 
याचं्या चनयंत्िाखालील अनेक चवभार्ािंा अंतभाव करावा लार्तो. चवज्ञान तंत्ज्ञानाच्या बाबतीत वापरली 
रे्लेली व्यवस्थापनािी तत्त्वे यशस्वी ठरली आहेत आचि तीि तत्त्वे; शासकीय चवभार् आचि घटक याचं्यात 
आमूलाग्र बदल घडवनू आिण्यासाठी वापरण्यािे उचद्दष्ट आहे. 

 
शवेटी मला असे म्हिायिे आहे की, स्वातंत्र्य प्राप्त झाले तेव्हा आपल्याकडे चवज्ञान तंत्ज्ञानािा पाया 

तयार नव्हता पि आता सवग बाबतीत आपि चसद्ध झालो आहोत. म्हिून चवज्ञान तंत्ज्ञानाच्या साह्याने 
प्रर्तीिी मोठी झेप घेिे म्हिजेि प्रर्तीिा “व्यापक आराखडा” प्रत्यक्षात उतरचविे आपिास शक्य आहे. 
पाचकस्तानमधील नोबेल पाचरतोचर्षक चवजेते डॉ. अब्द ल सलाम यानंी भारत एक महासत्ता होऊ पाहतो आहे 
असे भाचकत वतगचवले आहे; आचि आता आपल्याकडे तयार असलेल्या चवज्ञान व तंत्ज्ञान याचं्या पाश्वगभमूीकडे 
पाहता त्यांिे भाचकत महत्त्वपूिग व अथगपूिग वाटते. आम्हा शास्त्रज्ञानंा ठाम चवश्वास आहे की महासत्ता होण्यािी 
प्रचक्रया आम्ही स रू केली आहे. 
 

☐ ☐ ☐ 
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पं. जवाहरलाल नेहरू, भारतीय 
 

राष्ट्रवाद आणि िमयणनरपेक्षता 
 

☐ िॉ. ज. रा. कशदे 
 

भारतीय राष्ट्रवादाच्या चवकासािी प्रचक्रया येथील प्रदीघग वसाहचतक राजकारिाच्या प्रभावाम ळे 
अत्यंत र् ंतार् ंतीिी आचि क्क्लष्ट बनली होती. त्या र् ंत्यातून भारत बाहेर पडला आहे, असे आजही म्हिता 
येिार नाही. भकबह ना भतूकालाने चनमाि केलेल्या प्रश्नाचं्या भोवऱ्यात स्वातंत्र्योत्तर ४०–४२ वर्षांत देश 
अचधकि अडकत िालला आहे. या र् ंत्याला अनेक पदर होते आचि आहेत. तरी स्वातंत्र्यपूवगकाळात या 
र् ंत्यािा म ख्य पीळ प्रादेचशकवाद आचि जमातवाद या दोराभंोवती होता. आजही हाि पीळ राष्ट्रवादाच्या 
चवकासात अडसर चनमाि करीत असून चवघटनाच्या प्रचक्रयेस िालना देत आले. 

 
वसाहतपूवग काळातस द्धा देशात चभन्न प्रातंीय प्रादेचशक राष्ट्रावादाबरोबरि अचखल भारतीय 

राष्ट्रवादही अक्स्तत्वात होता.¹ पैकी प्रादेचशक राष्ट्रवाद लोकाचं्या दैनंचदन अन भवचवश्वाशी चनर्डीत 
असल्याने अचखल भारतीय राष्ट्रवादाच्या त लनेने जनमानसात अचधक खोलवर रुजलेला, चजवंत आचि 
प्रबळ होता. चवचवध प्रातंीय लोकाचं्या, स्थूल एकतेच्या अस्पष्ट जाचिवेच्या स्वरूपात अचखल भारतीय 
राष्ट्रवादही त्यावेळी अक्स्तत्वात होत्या.² परंत  या दोन्ही जािीवा सासं्कृचतक पातळीवर असल्याने एक 
द सरीस मारक ठरत नव्हती. प ढे चिचटश काळात वसाहचतक राजकीय अथगकारिाच्या प्रभावाने समाजात नवे 
वर्ीय तिाव चनमाि झाले. पचरिामी या दोन्ही जाचिवानंा एकाि वेळी राजकीय आशय प्राप्त झाला.³ 

 
भारतातील चभन्न प्रातंीय चशष्टजनानंा एकत् आिून १८८५ मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँगे्रसिी स्थापना 

करण्यात आली. १९०७ पयंत या काँगे्रसवर मवाळ र्टािे प्रभ त्व होते. ही सवग मंडळी पाचश्चमात्य चवद्याचवभचूर्षत 
होती आचि य रोपमधील उदारमतवादी चविारािंा त्याचं्यावर प्रभाव होता. यानंी हाताळलेले प्रश्न अचखल 
भारतीय व्याप्तीिे परंत  केवळ स चशचक्षत चशष्टजनाशंी चनर्डीत असे होते. त्याम ळे स चशचक्षत वर्ात काही 
प्रमािात राष्ट्रीय जार्ृती झाली. तरी वर्ीय िाकोरीतून भारतीय प्रश्नाकंडे पाचहले रे्ल्याने व्यापक अथाने 
राष्ट्रीय जार्ृती यातून चनमाि होण्यािी शक्यताि नव्हती. 

 
प ढे १९०८ नंतर काँगे्रसवर जहालािें विगस्व वाढले. तरी जहालाचं्या रूपानेही काँगे्रसमध्ये स चशचक्षत 

मध्यम वर्ािाि चक्रयाशील सहभार् होता. काँगे्रसिे वर्ीय स्वरूप तेि राचहले, तरी यावेळी चिचटश सत्तेिे 
स्वरुप आचि राष्ट्रीय िळवळीिी भचूमका या दोन्ही बाबतीत आधीच्या मवाळ नेतृत्त्वाहून या नव्या जहाल 
नेतृत्त्वािा दृचष्टकोन चभन्न होता. चिचटश सत्ता एकंदरीने भारतासाठी उपकारक आहे. या सत्तेशी चमळतेज ळते 
घेऊन आपल्या मार्ण्या क्रमाक्रमाने पदरात पाडून घेता येतील. असा मवाळािंा चवश्वास होता. या उलट 
चिचटश सत्ता उपकारक वरै्रे काही नाही. भारतास र् लाम करून त्यािे शोर्षि करण्यासाठी इंग्रज येथे आले 
आहेत. त्याचं्याशी सघंर्षग करूनि आपल्याला आपले हक्क प्राप्त करून घ्यावी लार्तील; अशी जहाल 
नेतृत्त्वािी धारिा होती. यासाठी मवाळ नेतृत्त्वािी कायगपद्धती उपयोर्ी नव्हती. 
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साम्राज्याशी संघर्षग देिे मूठभर स चशचक्षतानंा जमिार नव्हते. त्यासाठी जनतेिा व्यापक पाभठबा 
चमळवावा लार्िार होता. धार्लमक आव्हानािंा आचि प्रचतकािंा वापर केल्याने राष्ट्रीय प्रश्न भावनात्मक 
बनविे सोपे जािार होते. जहाल नेतृत्त्व हा मोह आवरु शकले नाही. नेतृत्त्वाच्या वर्ीय मयादाचं्या दृष्टीने 
त्याचं्यासमोर अन्य पयाय नव्हता. 

 
या नव्या पचवत्र्यात, प रातन भारतीय परंपरेिा र्ौरव ओघानेि येत होता. पौवात्यवादी य रोचपयन 

लेखकानंी हे कायग आधीि स रू केले होते. श्री. अरभवद घोर्ष या नव्या चविारास आचि कायगपद्धतीस ताचत्त्वक 
अचधष्ठान प रचवत होते. ॲनी बेझंट हा चविार लोकचप्रय करीत होत्या. आधीि परंपराचनष्ठ असलेल्या भारतीय 
समाजात हा चविार रुजण्यास वेळ लार्ला नाही. राष्ट्रीय चविार आचि राष्ट्रकायग हे धार्लमक कतगव्य म्हिून 
लोकापं ढे माडंले जाऊ लार्ले. राष्ट्रवादाच्या या उसळत्या लाटेत प्रादेचशक वाद स्वाभाचवकि िेपला रे्ला. 
त्याला द य्यम स्थान प्राप्त झाले. या नव्या पाचवत्र्यािा एक पचरिाम असा की, त्याम ळे मार्ील प्रदीघग 
सामाचजक–धार्लमक स धारिा िळवळीच्या कमाईवर पािी पडले.⁵ सामाचजक–धार्लमक स धारिेिा चविार 
म्हिजे जिू देशद्रोह अशा पचवत्र्यात प रातन परंपराचभमानी जहाल राष्ट्रवादी वार्ू बोलू लार्ले. पचरिामी 
सामाचजक स धारिा िळवळ खंचडत झाली. 

 
याचशवाय राष्ट्रीय प्रश्न धार्लमक बनवण्याच्या जहालाचं्या खटाटोपािा राष्ट्रीय चवकास क्रमावरही 

पचरिाम चदसू लार्ला. म क्स्लमानंा राष्ट्रीय िळवळीपासून दूर राहण्यािा सल्ला, सर सय्यद अहमदखान 
यानंी १८८५ मध्येि चदला होता. उत्तरेकडील काही स चशचक्षत म क्स्लम या चविाराने प्रभाचवत झाले होते. 
अन्यत् मात् यािा िारसा प्रभाव झाला नव्हता. परंत  धमग आचि राजकारि एकरूप करण्याच्या जहालाचं्या 
पचवत्र्याम ळे, सवगत्ि स चशचक्षत म क्स्लम राष्ट्रीय िळवळीकडे संशचयत नजरेने पाहू लार्ले. ते हळूहळू चिचटश 
साम्राज्यािे समथगन आचि त्यास सहकायग करू लार्ले. चिचटशानंा ते हवेि होते. त्यानंी या द हीस खतपािी 
प रचवले. राष्ट्रीय िळवळ द भरं्ली. 

 
दोन जमातीतील तिाव नाहीसा करून राष्ट्रीय िळवळीिे सामर्थयग वाढचवण्यासाठी चटळकानंी अखेर 

पथृकतावादी म क्स्लम नेत्याबंरोबर “लखनौ करार” केला. याम ळे चटळकािें उचद्दष्ट काही अंशी सिल झाले. 
याम ळे राष्ट्रीय िळवळीस तात्काचलक स्वरूपािा काही िायदा झाला. परंत  राष्ट्र उभारिीच्या दूरर्ामी 
उचद्दष्टावर यािा अचनष्ट पचरिाम झाला. खरे म्हिजे हा करार अ–लोकताचंत्क स्वरूपािा आचि अचनष्ट 
प्रथानंा जन्म देिारा होता. तिाव चनमाि करिाऱ्या जमातवादी शक्तींबरोबर तात्काचलक िायद्यासाठी 
तडजोड करण्यािा पायंडा यातून पडला. उच्चभ्र ूराजकारिािी ही अपचरहायग शोकाचंतका म्हिावी लारे्ल. 

 
१९२० मध्ये राष्ट्रीय िळवळीिे र्ाधंीपवग स रू झाले. र्ाधंीजींिी दृष्टी आचि कायगपद्धती आधीच्या 

मवाळ आचि जहाल नेतृत्वाहून चनराळी होती. भारतीय समाजाच्या चनरचनराळ्या घटकानंा राष्ट्रीय िळवळीत 
समाचवष्ट करून घेण्यासाठी त्यानंी या िळवळीिी धोरिे आचि कायगपद्धती यामध्ये अनेक बदल केले. 
म क्स्लमानंा या िळवळीबद्दल चवश्वास आचि आस्था वाटावी यासाठी त्यांनी काँगे्रसच्या कायगक्रमात 
“चखलाित” िळवळीिा समावेश केला. हा प्रश्न म क्स्लमाचं्या धमग भावनेशी चनर्डीत असल्याने म क्स्लम 
म ल्ला–मौलवी काँगे्रसकडे खेिले रे्ले आचि त्याचं्यामािग त कचनष्ठ स्तरावरील र्रीब अचशचक्षत म क्स्लमही 
काँगे्रसिे समथगन करू लार्ले. परंत  हा मार्ग द धारी शस्त्राप्रमािे होता. काँगे्रसच्या अन्य कायगक्रमाकंडे म क्स्लम 
समाज आकर्लर्षत होण्यापेक्षा तो स्वतःच्या धमगपरंपरेच्या रक्षिाथग म ख्य प्रवाहािा आश्रय शोधू लार्ला. येथे 
राष्ट्रीय िळवळीतील द सरी अचनष्ट परंपरा चनमाि झाली. राष्ट्र उभारिीच्या दृष्टीने ही अत्यंत हाचनकारक 
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ठरली. याम ळे काँगे्रसमध्ये म ल्ला–मौलवी आचि धमगवेड्या घटकािें महत्त्व वाढले आचि धमग चनरपेक्ष दृष्टीने 
राजकीय प्रश्नाचंवर्षयी चविार करिाऱ्या म क्स्लमािें त्याचं्या समाजातील स्थान डळमळीत झाले. राजकीय 
उचद्दष्टासंाठी धमग आचि धार्लमक भावनांिा उपयोर् केल्यास त्यािंा राष्ट्रीय घडिीवर वाईट पचरिाम होईल; 
असा इशारा देऊन त्यावेळी महम्मद अली चजनानी आपली प्रचतचक्रया नोंदचवली. 
 

२ 
 

पचंडत जवाहरलाल नेहरंूिा भारताच्या राजकीय मंिावरील प्रवेश या काळातील. तेव्हा चटळक 
आचि र्ाधंींच्या नेतृत्वात क्रमाक्रमाने काँगे्रसने नवा आचवष्ट्कार धारि केला होता. पाचश्चमात्य उदारमतवाद 
आचि मानवतावाद नेहरंूच्या मनात खोलवर रूजला होता.⁷ मात् नेहरंूिा मानवतावाद धमगप्रिीत 
मानवतावादापेक्षा चनराळा होता. मािसािी शे्रष्ठतम अवस्था प्रािीन काळात होती. प ढे कालक्रमान सार त्यात 
अधःपतन होत रे्ले, प ढे आिखी होिार आहे, म्हिजे मािसािा वतगमानकाळ हा वाईट, तर भचवष्ट्यकाळ हा 
त्याहून भयानक राहिार आहे. ईश्वरभक्ती, अन ष्ठान, जपतप आचि कमगकाडंािे काटेकोर पालन केल्यानेि 
मन ष्ट्य या द ष्ट िाकोरीतून बाहेर पडू शकेल; असेि जर्ातील कोिताही धमग सारं्तो. धमगप्रिीत मानवतावाद 
आचि भतूदयावाद यानंा या िौकटीति आशय असतो. धमाच्या या प्रकारच्या चशकविीने मन ष्ट्य कमगकाडंािा 
आचि परंपरेिा र् लाम होतो. नेहरंूच्या मानवतावादात या तथाकचथत मानवी अधःपतनावर चवश्वास नाही. ते 
म्हितात “मािसात अशा काही क्षमता आहेत की त्याम ळे प्रत्येक प ढील अवस्थेत तो अचधक उच्चतर, अचधक 
स धाचरत पातळीवर जर्तो, जर्िार आहे.⁸ ते जीवनािा चविार शास्त्रीय पद्धतीने करीत. सवग अशास्त्रीय 
चविारािंा आचि दृष्टीकोिांिा त्यानंा चतटकारा होता. धमािी चशकवि मािसाच्या चविार प्रचक्रयेस आचि 
चववेकास मारक असल्याने त्याचवर्षयी (धमाचवर्षयी) नेहरंूमध्ये कमालीिी अनास्था होती. धार्लमकदृष्टी आचि 
परंपराचनष्ठ चविार ते स्वीकारू शकत नव्हते. स्वातंत्र्य, लोकशाही, मानवी प्रचतष्ठा अशा उच्च आदशांवर त्यािंी 
चनष्ठा होती. तरी भतूदया, पे्रम, सहान भतूी, सचहष्ट्ि ता या चशकविींच्या मयादेत ते कोित्याही धमास सहन 
करू शकत होते. परंत  या पचलकडे मात्, सवगि धमग त्यानंा हाचनकारक वाटत. ईश्वरास शरि रे्ल्याने तो सवग 
काही ठीक करील. ही चशकवि मािसामधील स्वतःिे प्रश्न सोडचवण्यािी पे्ररिाि नष्ट करते. स्वतःच्या 
प्रर्तीसाठी ईश्वरास आचि धमास शरि जाण्यापचलकडे मािसात काही एक करण्यािी आवश्यकता नाही. 
हा धमगप्रिीत खोटा चवश्वास मािसाच्या कतृगत्वास मारक ठरतो.” असे शरिाथी होिे मला पसंत नाही. 
त्यापेक्षा ख ल्या सार्राशी झ ंजिे मी पसंत करीन, अर्दी त्यातील वादळाशीस द्धा” असे नेहरू म्हितात.⁹ 
सामाचजक जीवनािा चविार न करता स्वतःच्या म क्तीसाठी झटण्यािी धमगप्रिीत पे्ररिा नेहरंूना अत्यंत 
असामाचजक आचि स्वाथी वाटते.¹° ईश्वर भकवा आचध–भौचतक शक्तीच्या अक्स्तत्वावर नेहरंूिा चवश्वासि 
म ळी नव्हता. याचवर्षयी ते म्हितात “प ढील जन्मािा भकवा द सऱ्या जर्ािा चविार करण्यात मला स्वारस्य 
वाटत नाही. या जन्मीिे आचि या जर्ातील प्रश्नि मला महत्त्वािे वाटतात. तेि मला प रेसे वाटतात”.¹¹ 

 
जर्ातील चनरचनराळ्या धमाबद्दल ते चलचहतात, “भारतात आचि अन्यत् आज ज्यानंा धमग म्हितात 

त्यािंी कृत्ये पाहून मी भयकंचपत होतो.¹² चनरचनराळ्या मानवी समूहािें ते पूवगग्रहदूचर्षत द राग्रह आहेत. मला 
त्यािें म ळीि आकर्षगि नाही.¹³ या धमांना मानवी मूल्यािें आचि सामाचजक न्यायािे आकलन नाही¹⁴ हे सवगि 
धमग संक चित असून त्याचं्याकडे परमतसचहष्ट्ि ता नाही. ते आत्मकें चद्रत असून अहं र्ंडानंी पिाडलेले 
आहेत.¹⁵ साराशं, सवग उपलब्ध धमांच्या कायगपद्धतीिी त्यानंा धृिा वाटे. यातनांिी पवा न करता सत्यािा 
प्रामाचिकपिे शोध घेिे, ही रोमा ंरोलािंी धमगकल्पना नेहरंूना िालू शकली असती. एका मयादेत र्ाधंीजींिा 
धमगही नेहरंूना िाले, परंत  त्यािंी सत्यािी र्ूढवादी संकल्पना, अभहसा आचि व्रतस्थ जीवनािा आग्रह; या 
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र्ोष्टी प्रर्तीस मारक आहेत असे नेहरंूना वाटे. तात्पयग, नेहरंूिी जीवनदृष्टी पूिगतः इहवादी होती. ऐचहक 
जीवनाच्या मयादेत त्यानंा सत्य आचि अभहसा या कल्पनाही मान्य होत्या. पाचश्चमात्य उदारमतवादी 
चविारािंा नेहरंूवर प्रभाव होता. हे वर आलेि आहे. तेथे या उदारमतवादी चविारािंा उदयि म ळी व्यक्तीिी 
प्रचतष्ठा आचि मािसािंी समानता यानंा मारक असिाऱ्या धमग, सरंजामशाही आदींच्या चवरुद्ध िाललेल्या 
प्रदीघग संघर्षातून झाला होता. पारलौचकक जीवन हे धमािे कायगके्षत्. या मयादेत त्याने मन ष्ट्य जीवनािे 
चनयंत्ि, मार्गदशगन करावे. ऐचहक जीवन हे राज्यािे कायगके्षत् यात धमािी ल डब ड नको. या तडजोडीवर तो 
संघर्षग थाबंला. पाचश्चमात्य उदारमतवादी चविारसरिीत धमग चनरपेक्षतेिा हा अथग.¹⁶ 

 
जमातवादािा तर नेहरंूना अत्यंत चतटकारा होता. जातीयवाद आचि जमातवाद ही अत्यंत संक चित 

चविारािंी प्रचतके आहेत, असे त्यािें मत होते. या मनोवृत्तीत परजातीचवर्षयी आचि परजमातीचवर्षयी भीती, 
संशय आचि दे्वर्ष असतो, हे उघड आहे. या मनोवृत्तीत स्वजातीचवर्षयी भकवा स्वधमाचवर्षयीही पे्रम नसते. असे 
नेहरू म्हितात.¹⁷ चनरचनराळ्या जाती–जमातीतील उच्चभ्र ूघटक स्वतःच्या वर्ीय चहतासंाठी जातीयवाद 
आचि जमातवादािा आश्रय घेतात, आपापल्या धमगर्टातील सामान्य मािसानंा या चवर्षारी चविारांिी भलू 
देऊन आपल्या वर्ीय डावपेिासंाठी राबवतात. या घािेरड्या संघर्षातून या जाती–जमातीतील मध्यम 
वर्ाला काही नोकऱ्या तर उच्चतम वर्ीयानंा सत्तेत थोडी भार्ीदारी चमळते. यासाठीि त्यानंी हा उपद्रव 
केलेला असतो. परंत  तत् जन्य चवदे्वर्षाच्या विव्यात ज्या सामान्य मािसाचं्या संसारािी राखरारं्ोळी होते, 
त्यानंा मात् काहीही चमळत नाही.¹⁸ 

 
जमातवाद–जमातवादामध्ये नेहरू भेद करतात. प्रामाचिक जमातवाद आचि अप्रामाचिक 

जमातवाद. ते चलचहतात. “प्रामाचिक जमातवाद हा भीतीिे अपत्य असतो, तर अप्रामाचिक जमातवाद ही 
राजकारिी लोकािंी स्वाथी प्रचतचक्रया असते.¹⁹ अल्पसंख्याकािंा जमातवाद एका मयादेत प्रामाचिक 
असतो. सामाचजक, राजकीय जीवनातील बह संख्याकाचं्या प्रभ त्वाम ळे आपले हक्क चटकिार नाहीत. 
आपल्याला न्याय चमळिार नाही, आपली आर्लथक, सासं्कृचतक र्ळिेपी होईल अशी अल्पसंख्य समाजातील 
लोकानंा भीती वाटू शकते. ही भीती खरी भकवा काल्पचनक असू शकते. परंत  खरी असो की खोटी, शवेटी 
भीती ती भीतीि. या भीतीतून जमातवादाला आश्रय देिारी मनोवृत्ती त्याचं्या चठकािी चनपजते. म्हिून त्यांिा 
जमातवाद हा प्रामाचिक. खऱ्या लोकशाहीत कोिाच्याि हक्कािंी पायमल्ली होत नसते, यािी अल्पसंख्याक 
समाजातील स चशचक्षत आचि उच्चभ्र ूवर्ास कल्पना असते. परंत  आपली स्वाथी उचद्दष्ट्ट्ये साधण्यासाठी ते 
सामान्य मािसाच्या अज्ञानजन्य भयग्रस्ततेिा िायदा घेतात. आपल्या हक्काचं्या संभाव्य संकोिाच्या, खऱ्या 
खोट्या प्रिाराच्या सहाय्याने ते कचनष्ट स्तरात जमातवाद रुजचवतात. आचि मर् त्याच्या सहाय्याने आपली 
वर्ीय उचद्दष्ट्ट्ये साध्य करून घेतात. म्हिून त्याचं्या स चशचक्षत मध्यम आचि उच्च मध्यम वर्ािा–जमातवाद 
अप्रामाचिक असतो. बह संख्याकांिा जमातवाद मात् नेहमीि अप्रामाचिक असतो. कारि तेथे भीतीिे कारि 
नसते. त्याचं्यातील लबाड आचि अकायगक्षम लोक, एरवी असमथगनीय ठरतील एवढे लाभ स्वतः कडे 
खेिण्यासाठी हा उद्योर् करतात. जातीयवादािेही असेि स्पष्टीकरि नेहरू करतात. 

 
येथे एक र्ोष्ट लक्षात ठेविे आवश्यक आहे. अल्पसंख्याकातंील अचशचक्षत सामान्य मािसािा 

जमातवाद प्रामाचिक असू शकतो, असे नेहरू मानीत असले, तरी तोही त्यानंा समथगनीय भकवा क्षम्य वाटत 
नाही. सवग प्रकारच्या जमातवादावर ते कठोर टीका करतात ते चलचहतात, “म क्स्लम जमातवाद स द्धा 
काल्पचनक आचि अथगहीन आहे”.... “मािसामध्ये केवळ धमािाि अन बधं असतो. राष्ट्र वरै्रे काही नसते. 
आध चनक संस्कृतीिा आचि प्रर्तीिा त्यार् करून आपि मध्यय र्ीन अप्रर्त जीवन पद्धतीिा स्वीकार करावा 
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असा त्यािा आग्रह असतो. लोकतंत् व्यक्तीस्वातंत्र्य काही नको. त्यापेक्षा एकाचधकारशाही भकवा परकीय 
सत्ता बरी असा त्यािा आशय असतो. मािसाला अचविारी बनविारी ही एक मनािी भावनोत्कटता आहे. 
सत्याला, चवशरे्षतः आर्लथक वास्तवाला सामोरे जाण्याच्या अक्षमतेिे ते लक्षि आहे.”²° त्याचं्यामते हा चविार 
‘राजकीयदृष्ट्ट्या अथगहीन तर आर्लथक दृष्ट्ट्या केवळ कल्पनारम्य आहे, त्यापेक्षा चविारि न केलेला बरा.’²¹ 

 
अल्पसंख्याकानंा चवश्वासात घेण्यािी, त्याचं्या चहतािें रक्षि करण्यािी जबाबदारी बह संख्याकािंी 

असते. भारतीय संदभात म क्स्लम, चख्रश्चन आदी अल्पसंख्य समूहािें रक्षि करण्यािी जबाबदारी भहदूिी आहे 
असे नेहरंूना वाटे. ते आपल्या कतगव्यास चवसरले तर त्यािें स्वतःिे आचि राष्ट्रािे न कसान होईल असे ते 
चलचहतात.²² “धमगचनरपेक्षतेच्या तत्त्वास क ठल्याही प्रकारे बाधा येिार नाही. अशा पद्धतीने लोकशाहीतील 
आपले स्थान वापरण्यािी भहदंूिी जबाबदारी आहे.”²³ 

 
जमातवाद हे राष्ट्रवादािे द सरे टोक असून त्यात लोकतंत्ािा चनर्षेध आहे, असे नेहरू म्हित. 

“आपल्या स्वातंत्र्य िळवळीिी उचद्दष्टे आचि आपले आदशग संचदग्ध असल्याने तेथे जमातवादािा उदय आचि 
प्रसार झाला. स्वराज्यासाठी िाललेला संघर्षग आचि आपले दैनंचदन जीवनातील प्रश्न; यात सामान्य 
मानवाला संबधंि चदसू शकत नाही.²⁴ जमाती–जमातीतील उच्चभ्र ूलोकािें वर्ीय चहतसंबधं तिाव आचि 
पथृकतेत असल्याने त्यानंी जमातवादास खतपािी घातले.”²⁵ 

 
नेहरंूच्या मते, धमगचनरपेक्षता हा आध चनक लोकतंत्ातील समाजािा अत्यंत महत्त्वािा घटक आहे. 

धमाचधचष्ठत राज्यािी कल्पना मध्यय र्ीन अज्ञानांधकारािी द्योतक आहे. आध चनक भारताला त्या चदशनेे 
नेण्यात काही हंशील नाही. चवचवध धमग असलेल्या भारतातील असंख्य प्रश्नािंी सोडविूक धमगचनरपेक्षतेति 
संभवते, अशी त्यािंी मनोमन धारिा होती. 
 

३ 
 

चखलाित िळवळीिा काँगे्रस संघटनेवर आचि राष्ट्र उभारिीच्या कायावर जो अचनष्ट पचरिाम 
झाला त्यािी ििा वर आली आहे. या िळवळीने काँगे्रसमध्ये आचि म क्स्लम समाजात धमगवेड्या आचि कडव्या 
धमग द राग्रही घटकािें महत्त्व वाढचवले. त्याम ळे म क्स्लमांमध्ये धमगचनरपेक्षता रुजचविे कठीि बनले. यात 
काळात काँगे्रसने भहदू–म क्स्लम ऐक्यासाठी योचजलेले अन्य मार्गही दूरर्ामी पचरिामाचं्या दृष्टीने हानीकारक 
होते. यात ऐक्यािा अधोर्ामी प्रयत्न होता, म्हिजे ऐक्य वरतून खाली नेण्यािा प्रयत्न होता. जमाती–
जमातीतील दंरे् आचि भहसािार यावरस द्धा काँगे्रस हाि उपाय करू लार्ली.²⁷ 

 
जमाती–जमातीतीस तात्काचलक ऐक्याच्या दृष्टीने हा मार्ग उपय क्त वाटत असला, तरी राष्ट्र 

उभारिीच्या दूरर्ामी दृष्टीने तो हाचनकारक होता. अल्पसंख्य जमातीतील उच्चभ्र ूनेततृ्त्वािा काँगे्रसमधील 
आचि सत्तेतील सहभार् इतरापं्रमािे भारतीय नार्चरक या नात्याने होत नसून त्याचं्या जमातीिे नेते म्हिून 
होऊ लार्ला. त्याम ळे अल्पसंख्याक जमातीतील उच्चभ्र ूनेतृत्वाला आपल्या जमातीिी पथृकता चटकचविे 
महत्त्वािे वाटून; ते जमातीतील लोकािंी राष्ट्रीय ऐक्याच्या चदशनेे वाटिाल होऊ देिार नाहीत; या धोक्यािी 
दखल काँगे्रस नेतृत्त्वाने घेतली नाही. त्यानंा हा धोका चदसला नाही असे मानिे योग्य वाटत नाही. तो चदसत 
असूनही तात्काचलक लाभाचं्या दृष्टीने दूरर्ामी द ष्ट्पचरिामाकंडे त्यानंी द लगक्ष केले असे मानिे य क्त ठरते. 
यािे काँगे्रस संघटनेवर दोन पचरिाम झाले. एक; काँगे्रस; नेतृत्त्वािा अल्पसंख्य जमातीतील सामान्य 
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मािसाशी संपकग  आचि संवाद पूिगतः बदं झाला. आचि द सरा काँगे्रसिा धमगचनरपेक्षतेिा आग्रह चशचथल होत 
रे्ला. काँगे्रस नेत्यानंा आपापल्या जाती–जमातीच्या संघटनामंध्ये सहभार्ी होण्यािा परवाना चमळाला. भहदू 
काँगे्रसजन भहदू महासभेत तर म क्स्लम काँगे्रसजन त्याचं्या तबचलक आचि तंचजम सारख्या िळवळीत 
राजरोसपिे भार् घेऊ लार्ले. काँगे्रसच्या धमगचनरपेक्षतेला आता हे िालू लार्ले. श द्धीसारखे कायगक्रम 
काँगे्रसजन उघडपिे आयोचजत करू लार्ले.²⁸ काँगे्रस चवरोध करू शकत नव्हती. 

 
काँगे्रसच्या या कायगपद्धतीतील दोर्ष आचि धोके समजण्यास नेहरंूना वेळ लार्ला नाही. 

चनरचनराळ्या जातीय–धमीय समूहातील जातीयवादी–जमातवादी उच्चभ्र ूनेतृत्त्वाशी तडजोडी करून आचि 
त्यानंा चवश्वासात घेऊन राष्ट्रीय एकात्मता साध्य होिार नाही. तडजोडीद्वारे आपल्या पदरात लाभ पाडून 
घेण्यास िटावलेले हे जातीयवादी–जमातवादी नेते, हे लाभ असेि प ढेही आपल्याला चमळवता यावेत 
यासाठी आपापला जाती–जमातीमधील लोकामंध्ये पृथकता, इतराबद्दल अचवश्वास आचि संशयीवृत्ती 
जोपासतील आचि जाती–जातीतील तसेि जमाती–जमातीत तिाव वाढचवत राहतील. जनतेत राष्ट्रीय 
एकात्मता रुजचवण्यास एकि राजमार्ग आहे. तो म्हिजे उच्चभ्रूंिे राजकारि करण्यािे सोडून काँगे्रसने 
सरळसरळ सवग जातीधमातील सामान्य मािसाला िळवळीत खेिावे. १९२९ मध्ये काँगे्रसच्या 
अध्यक्षपदावरून बोलताना नेहरू म्हिाले “भारत म्हिजे शतेकरी आचि कष्टकरी. काँगे्रसने त्यािें प्रश्न घ्यावे. 
आर्लथक आचि सामाचजक पचरवतगन हे काँगे्रसिे ध्येय आहे.”²⁹ 

 
नेहरू राष्ट्रवादी असले, तरी यानंा आक्रमक राष्ट्रवाद मान्य नव्हता. तो त्यानंा स्वाथी आचि संक चित 

वृत्तीिे प्रतीक वाटे. मानवतावाद आचि जार्चतक भ्रातृभाव हे राष्ट्रवादापचलकडील आदशग आहेत. चतथपयंत 
जाण्याच्या मार्ातील राष्ट्रवाद हा एक टप्पा मात् आहे. हा टप्पाही महत्त्वािा आहे. परंत  त्यािे महत्त्व स्वयंभू 
नाही, असे नेहरंूिे मत होते.³° िारं्ले प्रशासन, सामान्य मािसाला िारं्ला जीवनस्तर आचि परस्पर संशय 
आचि भीतीिा अभाव या र्ोष्टींिी हमी हेि राष्ट्रवादािे समथगन होऊ शकते.³¹ हे आश्वासनि सामान्य 
मािसाला काँगे्रसच्या राष्ट्रीय िळवळीकडे खेिू शकले. जमातवादी डावपेि हे उच्चभ्रूचं्या सत्ता लालसेिे 
प्रतीक असते. त्यानंा सामान्य जनािंी पवा नसते. जमातवाद या उच्चभ्रूंनी योचजलेला सापळा आहे. तेव्हा 
उच्चभ्र ूराजकारिािा त्यार् केल्यावािून काँगे्रस या सापळ्यातून चनसटू शकत नाही, असे नेहरंूनी काँगे्रसला 
अनेक वेळा बजावले. 

 
चवशरे्षतः १९३४ पासून, नेहरंूनी या नव्या कायगचदशेवर भर देण्यास आरंभ केला. उच्चभ्र ू

राजकारिाच्या सापळ्यातून म क्त होऊन काँगे्रसने जनवादी ध्येय आचि कायगपद्धती स्वीकारावी असा ते 
आग्रह धरू लार्ले. सवग जाती–जमातीच्या सामान्य मािसाशंी सरळसरळ संपकग  साधून जनवादी 
कायगक्रमाद्वारे त्यानंा राष्ट्रीय म ख्य प्रवाहात खेिावे असा यािा अथग होता. काँगे्रसमधील उच्चभ्र ू नेतृत्त्वास 
अथाति ही नवी कायगचदशा रुििे शक्य नव्हते. कामर्ारानंा, शतेकऱ्यानंा आचि त्याचं्या संघटनानंा काँगे्रसशी 
संलग्न करण्यास त्यानंी सवगशक्तीनीशी चवरोध केला. नेहरंूच्या चविारानंा काँगे्रसमधील डाव्या र्टािा 
पाभठबा होता. परंत  त्याचं्यासह नेहरू काँगे्रसमध्ये अल्पमताति होते. अशा क्स्थतीत तािून धरण्यािा अथग 
काँगे्रसमध्ये, िूट पाडिे, काँगे्रसमधून बाहेर लोटिे जािे भकवा काँगे्रसमध्ये एकाकी पडिे, असा होता. 
र्ाधंीजींनी कामर्ार, कष्टकरी वर्ाबद्दल सहान भतूी होती हे मान्य केले तरी, उच्चभ्रूंच्या खेळात त्यानंा 
सहभार्ी करून घ्यावयास ते िारसे अन कूल भकवा उत्स क नक्कीि नव्हते. त्यानंी कचनष्ट स्तरावंरून उच्चभ्रूंना 
त्याच्या खेळीत सहकायग करावे आचि या मोबदल्यात उच्चभ्रूंनी त्यानंा काही सवलतीिी आश्वासने घोचर्षत 
करावी. वचरष्ठाचं्या खेळीत भकवा सत्तेत त्यानंी सहभाचर्त्व मार्ू नये, चनदान काही चदवस तरी; अशीि त्यािंी 
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धारिा होती. त्यातून प ढे जेव्हा त्याचं्या स्वप्नातील ग्राम स्वराज्यािा सूयोदय होईल, तेव्हािंी पचरक्स्थतीि 
चनराळी असेल. पि यातून ग्राम स्वराज्य येईल काय? यािा मात् त्यानी चविार केला नसावा. पाचश्चमात्य 
उदारमतवादी लोकतंत्ािा हाि आशय आहे. र्ाधंीजींिे आदशग याि िौकटीतील होते. म्हिूनि या वादात 
त्यानंी (र्ाधंीजींनी) तटस्थता पाळली. या पचरक्स्थतीत चवरोधाच्या पचरिामानंा सामोरे जाण्यािे धाडस 
नेहरंूनी दाखवले नाही. त्यानंी चबनशतग माघार घेतली आचि बह मतास मान्य असलेली कायगपद्धती चनमूटपिे 
स्वीकारली. उच्चभ्र ूआचि मध्यम वर्ीय नेतृत्त्वाच्या चनयंत्िास सामान्य जनतेने िळवळीस सहकायग करावे, 
या र्ाधंीवादी संकल्पनेन सार काँगे्रस याप ढे चनवेधपिे कायग करू लार्ली. नेहरूनीही याि िाकोरीतून कायग 
करण्यािे मान्य केले. जमातवादी डावपेि ही काँगे्रसिी मान्यताप्राप्त कायगपद्धती बनली. काँगे्रसच्या 
धमगचनरपेक्षतेला असा कोता अथग प्राप्त झाला. कायगपद्धतीचवर्षयीच्या संघर्षात र्ाधंीजींनी स्पष्टपिे नेहरंूिा 
पक्ष उिलून धरला असता; तर काँगे्रसिे व स्वातंत्र्योत्तर भारतािे चनराळे चित् प ढे आले असते. भारताच्या 
राष्ट्रीय एकात्मतेप ढे आज उभे असलेले आव्हान कदाचित उरले नसते भकवा चनदान एवढ्या चशरजोरपिे प ढे 
आले नसते. 

 
स्वातंत्र्योत्तर र्ाधंीवध झाला; तेव्हा काँगे्रसिे नेतृत्त्व नेहरंूकडे आले. नेतृत्त्व बदलले तरी वारशाने 

नव्या नेतृत्त्वाकडे आलेली काँगे्रस तीि होती. चवचवध जमातीिे नेते यात पदचसद्ध रूपाने होते. स्वातंत्र्योत्तर 
यात कसलाही बदल झाला नाही. चशवाय आता पचरक्स्थती चनराळी होती. स्वातंत्र्य चमळाले होते. काँगे्रसप ढे 
आता कसलेि ध्येय नव्हते. आता होती केवळ सत्तास्पधा. केवळ सत्तेच्या मोहाने आताही सवग मंडळी 
काँगे्रसमध्ये होती. त्यात नेहरंूवर प्रशासनािी मोठी जबाबदारी होती. त्याम ळे संघटनेच्या कामात ते िारसे 
लक्ष घालू शकत नव्हते. लक्ष घालूनही ते िारसे काही करू शकिार होते असे नाही. काँगे्रसच्या घोचर्षत 
आदशापेक्षा उच्चभ्र ूकाँगे्रस नेतृत्त्वास सत्तास्पधा महत्त्वािी वाटत होती. नेहरू स्वतःही या सत्तास्पधेिाि भार् 
होते, ते अचलप्त राहू शकत नव्हते. सत्तास्पधेच्या उच्चभ्र ूसापळ्यात आता नेहरू बचंदस्त होते. भारतीयानंी 
नेहरंूवर अपरंपार पे्रम केले. या चवराट जनसार्राच्या चवश्वासाच्या आचि पे्रमाच्या बळावर नेहरू या 
कारार्ृहाच्या भभती तोडू शकले असते. परंत  त्यासाठी काही चदवस भसहासन सोडून वनवास स्वीकारावा 
लार्िार होता. नेहरंूमध्ये आता असे साहस दाखचवण्यािी उमेद उरली नव्हती. यापेक्षा त्यानंी आमरि 
बचंदवास मान्य केला. या बचंदवासातही त्यानंी अधूनमधून तारुण्यातील ध्येयवादािे झटके येत. ते कधी कधी 
जळजळीत शब्दरूपाने व्यक्त होते. समाजवाद आचि धमगचनरपेक्षता याचवर्षयी त्यांनी आय ष्ट्यभर कंठशोर्ष 
केला. काँगे्रसला काही ध्येयदृष्टी देण्यािाही त्यांनी अनेकवेळा प्रयत्न केला. परंत  काँगे्रसमध्ये आता उरला 
होता तो चनखळ व्यवहारवाद, ध्येयरचहत, मूल्यहीन व्यवहारवाद! काँगे्रसच्या व्यवहारवादी नजरेत नेहरंूिे 
हे चविार स्वप्नाळू होते. सहकायाच्या अभावाम ळे ते कधीि मूतगरूप धारि करू शकले नाहीत. कृतीवािून ते 
स्वप्नरंजन ठरले. प ढेप ढे सवगि काँगे्रसजनानंी नेहरंूिी पचरभार्षा उिलली. मताचं्या राजकारिात ती 
सोयीिी होती. चशवाय कृती करिे आवश्यक नसल्यास ती पचरभार्षा उच्चभ्र ूचहतसंबधंानंा अपायकारक नव्हती. 
आचि नेहरू? ज्यानंी धमगचनरपेक्ष आचि समाजवादी शक्तीबरोबर राहून आपल्या स्वप्नातील राष्ट्र उभारिीिे 
कायग केले असते, त्यानंी याप ढे देशातील धमगचनरपेक्ष, समाजवादी आचि साम्यवादी शक्तींिे खच्चीकरि 
करण्यात काँगे्रसी चहतसंबधंािें नेतृत्त्व केले. 

 
☐ ☐ ☐ 
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पत्रकार पं. नेहरू आणि पत्रकाणरता 
 

☐ प्रा. सुिीर वामनराव गव्हािे 
 

वृत्तपत् चवद्या चवभार्, मराठवाडा चवद्यापीठ, 
औरंर्ाबाद. 

 
स्वातंत्र्य, लोकशाही, समाजवाद, चवज्ञान व आंतरराष्ट्रीय मानवतावाद हे प.ं जवाहरलाल नेहरू या 

महान भारतीय नेत्याच्या चविारचवश्वािे पंिप्राि होते असे म्हिता येईल. नेहरंूसारखा ध्येय्यचनष्ठ व 
लोकसेवक नेता हा देशािा खरा आत्मा असतो. असे नेते चमळिे चकती कठीि असते हे देशातील आजिे चित् 
पाचहले की जािवते. लोकशाही व्यवस्थेत ‘जािते राजे’ ही एक द लगभ बाब होते आहे. टीका करिाऱ्या 
चवरोधकािंी टीका सहन करिे, आपले दोर्षचदग्दशगन करिारी पत्काचरताही स्वार्ताहग मानिे, लोकशाही 
व्यवस्थेसाठी एक अटळ चन अचनवायग बाब असते. किखर लोकशाहीवादी नेते या दृष्टीने प.ं नेहरंूनी 
पत्काचरतेिी वेळोवेळी महती र्ायली आहे. स्वातंत्र्यपूवग काळात स्वतः लेखन केले आहे. ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ 
या स्वतःच्या अपत्यावर वारंवार लक्ष चदलेले चदसते. या वृत्तपत्ािी र् िवत्ता वाढण्यासाठी व चवकास 
होण्यासाठी जातीने लक्ष घातल्यािेही स्वातंत्र्योत्तर काळात चदसते. 

 
पत्काचरता ही लोकशाही व्यवस्थेतील िौथी सत्ता व एक महत्त्वपूिग आिारशीला आहे. याबाबत 

सव्यसािी पत्कार व लेखक कै. प्रभाकर पाध्ये यानंी म्हटले आहे. 
 
“समाजािे संत लन साधिारी यंत्िा म्हिजे वृत्तपते्, असे माझे प्रचतपादन आहे. वृत्तपते् जनमत 

तयार करतात आचि त्याद्वारे लोकशाही समाजािा तोल सावरतात. मी असेही प्रचतपादन केले आहे की, 
िक्त लोकशाहीति वृत्तपते् ही वृत्तपते् असतात, म्हिून लोकशाही समाजािा तोल सावरण्यािा प्रयत्न 
करिे म्हिजेि, वेर्ळ्या शब्दात, लोकशाही चटकचवण्यािा प्रयत्न करिे हे वृत्तपत्ािें स्वतःबाबतिे कतगव्य 
ठरते.” (प्रभाकर पाध्ये, अन वाद–प्र. ना. पराजंपे, वस धा पराजंपे, १९९१)¹ 

 
या अथाने पत्काचरतेस लोकशाही संवधगनाने महत्त्वपूिग कायग करावे लार्ते. 
 
‘जार्ृत जनमत’ ही प्रर्ल्भ लोकशाहीिी पूवगअट असते आचि पत्काचरतेला ‘जनमत’ घडचवण्यािीि 

जबाबदारी पार पाडावी लार्ते. प.ं नेहरंूसारख्या लोकशाहीवर चनतातं श्रद्धा असिाऱ्या नेत्याने पत्काचरतेिे 
हे अनन्यसाधारि महत्त्व ओळखलेले होते. २४ ऑर्स्ट १९३६ रोजी म ंबईच्या पत्कारानंी केलेल्या 
स्वार्तप्रसंर्ी प.ं नेहरू म्हिाले होते, 

 
‘आध चनक जर्ाच्या सावगजचनक जीवनात पत्काचरता व पत्कार िार महत्त्वािी भचूमका पार पाडीत 

असतात. वृत्तपत्ानंी त्याचं्या धोरिान सार काही चवचशष्ट प्रकारच्या बातम्यानंा प्राधान्य देण्यात मला काही रै्र 
वाटत नाही. परंत  मी बातम्या दडपिाच्या वृत्तीच्या चवरोधी आहे. कारि जर्ातील घडामोडीसंबधंी योग्य मत 
बनचवण्यासाठी लोकानंा उपलब्घ असिारे ते एकमेव माध्यम–साधन आहे.’² (बॉम्बे क्रॉचनकल, २५ ऑर्स्ट 
१९३६). 
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लोकमत जार्ृत करण्यातील पत्कारािंी भचूमका आचि वृत्तपत्ातील बातम्या दडपून टाकण्यािी 
अचनष्ट प्रवृत्ती व या प्रवृत्तीने जर्ातील घडामोडी जािून घेण्याबाबतिी व योग्य मत बनचवण्याबाबतिी 
नार्चरकािंी संधी चहरावनू घेतली जािे; याबाबत नेहरंूनी व्यापकचहतािे तत्त्व माडंलेले आपिास चदसते. 
‘बातम्या दडपिे’ ही बाब िारि धोकादायक आहे असे नेहरंूिे ठाम मत होते; कारि त्याम ळे माचहती 
चमळचवण्याच्या मूळ हक्कापंासून नार्चरक वंचित होतात, असे त्यानंा वाटे, ‘पत्काचरतेतील बाह्य हस्तके्षप 
वाईटि; पि त्याहून धोकादायक ठरते बातम्या दडपल्या जािे’ असे त्यानंी भारतीय पत्काराचं्या 
भचवतव्यासंबधंी हैद्राबाद येथे केलेल्या वृत्तपत्ीय चनवेदनात स्पष्ट केले आहे. “Outside Interference with 
the expression of views is bad enough but far more dangerous is the attitude and attempts to 
supress the news.”³ (Hindustan Times, 28 July 1936–Statement to the Press, Hyderabad, 27 
July 1936). 
 
पत्रकाणरता व राजकीय व्यक्ती 
 
पत्कार व राजकीय व्यक्ती याचं्यामध्ये ‘पे्रम व दे्वर्षािे’ (Love and hate) नाते असते. पत्कारानंा राजकारिी 
व्यक्ती अचधक बातम्या प रचवतात भकवा ते बातम्यािंा चवर्षय होतात. राजकारिािा सवगदूर प्रभाव असल्याने 
व राजकीय घडामोडींिे प्रभाव जीवनाच्या सवांर्ावर पडत असल्याने राजकीय घडामोडींचवर्षयी 
वािकानंादेखील एक प्रकारिे आकर्षगि असते. त्याम ळेि पत्कारही राजकीय बातम्यानंा प्राधान्य देताना 
चदसतात. राजकारण्यानंाही आपि जे काही ‘भले’ करतो आहोत ते जनतेला सारं्ण्यासाठी व जे काही ‘ब रे’ 
करीत आहोत ते लोकापंासून लपवनू ठेवण्यासाठी पत्काराशंी िारं्ला संबधं ठेविे अचनवायग असते. कारि 
पत्कार हेि त्याचं्या भल्याब ऱ्या जनप्रचतमेिे चनमाते असतात. चवल्यम चरव्हसगसारखे जर्प्रचसद्ध माध्यमतज्ज्ञ 
आपल्या ‘The other Government’ या गं्रथात पत्काचरतेस ‘द सरे सरकारि’ संबोचधतात. एखाद्या व्यक्तीिी 
प्रचतमा उजळिे वा उध्वस्त करिे हे पत्काचरतेच्या हातात असते; तसेि एखादे सरकार चटकचविे आचि 
त्यािबरोबर पाडिे हेही पत्काचरतेच्या हाताति असते. याबाबत पंचडत नेहरंूनी ५५ वर्षांपूवी याि स्वरूपािे 
चविार पत्कारानंा म ंबईत मार्गदशगन करताना व्यक्त केले आहेत, 
 

“Nobody underestimates the importance of the press. We all recognise its need and 
importance in the modern world and also realise that it can make or mar reputations and, 
therefore, it is not surprising that, the politicians make love to the press.”4 The Bombay 
Chronicle, 25/8/1936). 

 
“पत्काचरतेिे महत्त्व कोिीही कमी लेखू शकत नाही. आम्ही सारे आध चनक जर्ातील (राजकीय 

नेते) पत्काचरतेिी र्रज आचि महत्त्व मान्य करतो. तसेि हेही जाितो की, व्यक्तीिी समाजातील प्रचतष्ठा 
वाढचविे व लाकं्च्ित करिे हे पत्काचरतेच्या हाती आहे आचि त्याम ळेि राजकारिी मंडळी पत्काचरतेच्या 
पे्रमात पडलेले पाहून आश्चयग वाटायला नको.”⁴ (दी बॉम्बे क्रॉचनकल, २५/८/१९३६). 

 
एखाद्या व्यक्तीिी समाजातील लोकचप्रयता वाढचविे आचि घटचविे हे पत्काचरतेच्या हाती असते 

आचि त्याम ळे राजकारिी मंडळी पत्काराशंी सख्य ठेऊन असतात भकवा त्यानंा सख्य ठेऊन रहावे लार्ते, 
हेि प.ं नेहरंूना सारं्ावयािे आहे. 
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–तर पूियवेळ पत्रकार झालो असतो 
 
नेहरंूना पत्व्यवसाय मनस्वी आवडायिा. पत्काचरता व्यवसायािे आध चनक लोकशाही य र्ातील अढळ 
स्थान ते ओळखून होते. पत्काचरतेिे त्यानंा चवशरे्ष असे आकर्षगि होते. म्हिूनि स्वातंत्र्याआधी कलकत्त्याच्या 
पत्कारानंा मार्गदशगन करताना ते म्हिाले होते,— 
 

“मी आज जो काही आहे, त्याऐवजी पत्कार व्हायला हवे होते का? यािे उत्तर देिे अवघड आहे. 
एक मात् नक्की की, माझ्या आय ष्ट्यात जर कधी मी बेकार राचहलो असतो तर पत्काचरतेकडे नक्की वळलो 
असतो. पत्काचरतेच्या व्यवसायातून मला जर्ण्यासाठी आवश्यक उत्पन्न मी चनचश्चतपिे कमावले असते. 
परंत  सध्या मी दैचनकानंा लेख चलचहतो. त्याबद्दल त्या दैचनकािें मालक मानधन मात् देत नाहीत.”⁵ (अमृत 
बझार पचत्का, ६ नोव्हें. १९३६). 

 
देशसेवेच्या कायात पचंडतजी पडले नसते, तर ते पत्काचरतेच्या माध्यमातून लोकसेवक बनू इक्च्ित 

होते हेि त्याचं्या या चविारावरून व मनोर्तावरून स्पष्ट होते. समकालीन प्रश्नावंर वृत्तपत्ानंा सतत चलचहत 
राहिे हाही त्यािंा चवशरे्ष होता. त्याचं्या लेखावंरून स्वातंत्र्याआधी अनेकदा वादही उद भवल्यािे नेहरू 
वाङ्मयािा अभ्यास करताना जािवते. 
 
‘कसि ऑब्झव्हयर’ चे पुनय्या प्रकरि 
 
‘भसध ऑब्झव्हगर’ या करािी येथून प्रकाचशत होिाऱ्या तत्कालीन वृत्तपत्ािी घटना लक्षिीय आहे. ‘भसध 
ऑब्झव्हगर’ िे वृत्तपत् काँगे्रसचवरोधी तर होतेि; त्यािबरोबर ते म क्स्लम जमातवादी चविारधारेिे (Muslim 
Communalism) होते. त्यािे मालक हे चिचटश धार्लजिे होते आचि त्यामध्ये नेहमी स्वातंत्र्य आंदोलनचवरोधी 
बातम्या िापल्या जायच्या. त्या वृत्तपत्ािे संपादक के. प नय्या हे नेहरंूवर नेहमीि टीका करीत असत. नेहरू 
काँगे्रसिे अध्यक्ष असताना १९३६ साली करािीस रे्ले होते. त्यावेळी भसध ऑब्झव्हगरच्या मालकानंी के. 
प नय्यांना काँगे्रस अध्यक्षाचं्या दौऱ्याच्या बातम्या मयाचदत करून देण्यािा व दडपण्यािा आदेश चदला. 
काँगे्रसशी संबधंीत व मेळाव्यािे संबचंधत कोिताही िोटो िापू नये असा लेखी आदेश मालकानंी चदला. 
प नय्यांना हा आपल्या संपादकीय स्वातंत्र्यावरील घाला वाटला आचि त्यानंी काँगे्रस व नेहरंूसंबधंी बातम्या 
न दडपता चदल्या, अथात या बातम्या देताना त्यानंी नेहरंूच्या मताशंी आपि सहमत नसल्यािेही चलचहले. 
चिडलेल्या वृत्तपत् मालकानंी प नय्यानंा संपादक पदावरून काढून टाकले व इतकेि नव्हे; तर िापलेल्या 
मजकूरािे जाचहरातीच्या दराने चबलही त्यांिेवर लावले. याबाबत करािी नर्रपाचलकेने २१ ज लै १९३६ रोजी 
चनर्षेधाथग बठैक, पाि चमचनटासंाठी तहकूब केली. भसध पत्कार संघटनेने प नय्यानंी व्यवसायाच्या प्रचतष्ठेसाठी 
उिललेल्या कठोर पावलाबद्दल त्यािें अचभनंदन केले तर करािीच्या नार्चरकानंी सभा घेऊन प नय्यानंा 
काढून टाकिाऱ्या संिालक मंडळािा चनर्षेध केला व ‘भसध ऑब्झव्हगर’ वर बचहष्ट्कार टाकण्यािे अपील केले. 
याबाबत नेहरू व प नय्या यांिा पत्व्यवहार झाला आहे. चशवाय नेहरंूनी प ढाकार घेऊन प नय्याचं्या 
संपादकीय स्वातंत्र्यावरील हस्तके्षपािा चनर्षेध करिारे पत्क काढले. त्यात त्यानंी म्हटले होते, 
 

‘The Sind observer has never been a pro–congress organ. It is essentially moderate 
and has supported a communal party. Its old editor, Mr. Punnaih, has frequently criticised me. 
He has gone on deputation to the Governor offering his whole–hearted co–operation. Thus 
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there is little in common between my politics and his, but this is not a matter of politics but of 
the most elementary rights of journalists.... This seems to me a monstrous interference with an 
editor’s discretion and an insult to the public... such an encroachment to their rights cannot be 
allowed to go unchallenged and any journalist, who submits to it, is not worthy of his 
responsible profession.’6 

 
आपल्या राजकीय चवरोधकाच्यावर व टीकाकारवरही अन्याय झाला, त्याच्या मूलभतू वृत्तपत्ीय व 

संपादकीय स्वातंत्र्यावर र्दा आल्यास, नेहरंूनी राजकारिापलीकडे जाऊन उदात्त राजकीय व लोकशाही 
मूल्यानंा महत्त्व चदलेले चदसते. आजच्या राजकीय नेत्यापं्रमािे आपल्या राजकीय चवरोधकांिी झालेली 
द रवस्था पाहून त्यानंा आनंदाच्या उकळ्या ि टलेल्या नाहीत, उलट त्यानंी त्यािी जाहीर चनभगत्सगनाि केली 
आहे. 
 
चलपतीरावना संपूिय स्वातंत्र्य 
 
द सऱ्या मालकाचं्या वृत्तपत्ातील संपादकानंा स्वातंत्र्य असावे म्हििारे पि आपल्या वृत्तपत्ातील 
संपादकानंा स्वातंत्र्य न देिारे मालक–नेते जास्त चदसतात. प.ं नेहरू असे द तोंडी नव्हते. प.ं नेहरंूनी त्यांिे 
वृत्तपत् ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ च्या संपादकाचं्या बाबतीतही हेि धोरि स्वीकारले. िलपतीराव हे स मारे तीस वर्षे 
नॅशनल हेरॉल्डिे संपादक होते; परंत  त्यानंी कधीही िलपतीराव याचं्या संपादकीय स्वातंत्र्यात हस्तके्षप 
केला नाही. माजी माचहती व नभोवािी मंत्ी श्री. इंद्रक मार र् जराल याबाबत म्हितात, 
 

‘नॅशनल हेरॉल्ड’ हे पचंडतजींिे वृत्तपत् असल्याने, त्या वृत्तपत्ाने आपल्या ि कावंरही पाघंरून 
घालावे अशी नेहरू मंचत्मंडळातील मंत्र्यािंी धारि असावी. त्याम ळे ते. प.ं नेहरंूकडे या संदभात तक्रारी 
करीत. पि प.ं नेहरू स्वतःच्या पातळीवरि त्यािंा चनकाल लावीत. आमच्या नव्वद टके्क अडििी या नॅशनल 
हेरॉल्डम ळे झालेल्या आहेत. अशी तक्रार र्ोभवद वल्लभ पतं यानंी पंचडतजींजवळ केली होती. परंत  
पचंडतजींनी त्याबद्दल िलपतीराव यानंा कधीही चविारले नाही. संपादकांिा सन्मान राखला रे्ला पाचहजे 
आचि मोकळेपिी चलचहण्याच्या त्याचं्या हक्कािें रक्षि केले पाचहजे हीि त्यािंी भावना होती.”⁷ संपादकाचं्या 
लेखन स्वातंत्र्यािा सन्मान व प्रचतष्ठा, हे नेहरंूना लोकशाहीतील िार मौचलक असे मूल्य वाटत असे. 
 
शैलीदार व सुबोि लेखक 
 
नेहरंूनी नॅशनल हेरॉल्डमध्ये व त्याआधी स्वातंत्र्य आंदोलनातं शकेडो लेख वृत्तपत्ातून चलचहले. त्याचं्या 
लेखनात जेवढी स बोधता होती तेवढीि त्यात सरलता आचि शब्दलय होती. ‘Jawaharlal Nehru–The 
Light of Asia’ या गं्रथात मराठवाडा चवद्यापीठ, औरंर्बादिे चनवृत्त उपक लसचिव व इंचडयन पॅनोरमािे 
संपादक श्री शरे्षराव िव्हाि याचं्या शलैीिे विगन करताना चलचहतात. 
 

‘नेहरंूिी स्मरिशक्ती व ब द्धीमत्ता अत्याचधक होती. त्याचं्यातील साचहक्त्यक लेखनसामर्थयग त्याचं्या 
लेखन व भार्षिातूनि नव्हे तर त्याचं्या कायालयीन नोंदी प्रस्तावातूनही व्यक्त होते. यािे संकलन केले तर 
उच्च वाङमयीन दजािे व उत्तम राजकीय वस्त पाठ करिारे अनेक खंड तयार होतील. भार्षेवर त्यािें प्रभ त्व 
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होते तर त्यािंी वैिाचरक अचभव्यक्ती ही स्पष्टता व श द्धता या दोन्ही र् िानंी य क्त होती’⁸ (शरे्षराव िव्हाि, 
‘जवाहरलाल नेहरू–दी लाईट ऑि एचशया’ १९८९.) 

 
नेहरंूिे लेखन सामर्थयग असे वादातीत होते. त्यािा प्रत्यय त्याचं्या हरेक लेखनात आपिास 

पहावयास चमळतो. ‘In a Train’ या लेखािे उदाहरि घेता येईल. ‘मॉडनग चरव्ह्य’ू च्या ऑर्स्ट १९३६ च्या 
अंकात प्रकाचशत झालेल्या आपल्या या मनोज्ञ लेखात, नेहरंूनी रेल्वे प्रवासािा चवर्षय घेतलाय खरा, परंत  
त्यािबरोबर आपला वािन िंद, प स्तक पे्रम, मानवी इच्िाशक्ती व कतृगत्वािे अिाट चवश्व या साऱ्या बाबींना 
अत्यंत सरळ चन प्रभावी शलैीत ते चलचहताना स्पशग करून जातात आचि जाता जाता महत्त्वपूिग चविारही देऊन 
जातात. राजकीय घाई धबडग्याम ळे वािन–लेखन ही चप्रय कामे करण्यास वेळ चमळत नाही आचि मर् 
रेल्वेच्या प्रवासात हे शक्य होते हे ते सारं्तात. लेखािी स रुवाति पहा, 

 
“चमत् मला चविारतात त म्ही वािता केव्हा? काही कामाच्या व काही शंकास्पद उपयोर्ाच्या 

अनेकचवध कायात माझे आय ष्ट्य खूपि र् ंतलेले आहे. प स्तकाशंी मैत्ी करिे वाटते तेवढे सोपे काम नाही. 
राजकारिाच्या धबडग्याने जेव्हा त मिे तारुण्य संपचवलेले असते व त मच्या चदवस–रात्ी खाऊन टाकलेल्या 
असतात, तेव्हा प स्तक वािनासारख्या आनंददायक र्ोष्टीच्या चवश्वात रमायला आवडत असूनही जमत 
नाही.”⁹ 

 
तरीही नेहरू रेल्वे प्रवासात वािन व लेखनासाठी वेळ काढत. ते आपले लेखही रेल्वेत चलहीत असा 

उल्लेख त्यानंी याि लेखात केला आहे. रेल्वेत चलचहताना डबा हालल्याम ळे जे धके्क बसतात, त्याम ळे चलचहिे 
थोडे कठीि जाते यािाही उल्लेख ते करतात. अलाहाबाद ते करािी या प्रवासात त्यानंी वािलेल्या अनेक 
प स्तकापैंकी एडवडग चवल्सन याचं्या प स्तकािा उल्लेख या लेखात केला आहे. दचक्षि ध्र वावर यशस्वी िढाई 
करून रे्लेल्या स्कॉटीश टीमिे सदस्य राचहलेल्या चर्यारोहक चवल्सन यािा मृत्य ूपरतताना झालेली असतो. 
चवल्सन यािे अत लनीय धैयग व साहस, अंटाक्क्टगक प्रदेशातील बिाळ चवर्षम क्स्थतीतील वातावरिावर त्यानंी 
केलेली मात, अनेक संकटात सहचर्यारोहकानंी परस्परानंा केलेले सहाय्य आचि संकटकाळात देखील 
जार्ी ठेवलेली चवनोद ब द्धी या साऱ्यािें चित्दशी विगन करताना नेहरंूच्या लेखनातून सहजी काव्य ओळी 
उतरतात. 
 

‘I count life just a stuff 
To try the soul’s strength...’ 

 
सामान्य ग्रामीि समाज व पत्रकाणरता 
 
प.ं नेहरू हे भारतातील जनतेवर चनस्सीम पे्रम करिारे व त्याचं्यावर चनतातं चवश्वास असिारे जनचप्रय नेते 
होते. भारतािा कानाकोपरा त्यानंी स्वातंत्र्याआधीि चिनून काढला होता. संतप्त जमावाला सामोरे जाऊन 
त्यानंा शातं करण्यािी व त्यािें मनपचरवतगनािी चकमया करण्यासाठी नेहरू सदैव उत्स क असत. भारतीय 
जनजीवनाशी अस्सलतेने समरस पावलेला हा नेता होता. त्याम ळेि पत्काचरतेनेही याि तऱ्हेने सामान्य, 
र्रीब चन ग्रामीि जनतेचवर्षयी संवेदनशील असावे, असे ते पत्कारानंा आवजूगन सारं्त. अलाहाबाद येथे १६ 
िेि वारी १९४६ साली झालेल्या ‘ऑल इंचडया न्यजूपेपर एडीटसग कॉन्िरन्स’ च्या उदघाटकीय भार्षिात 
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त्यानंी ही बाब प्रकर्षाने माडंलेली आढळते. ‘The Newspapers and The Common Man’ या आपल्या 
भार्षिात संपादकानंा त्यांनी साचंर्तले होते, 
 

“त म्ही शहराचं्या बातम्या देता, प्रम ख राजकारिी नेते व त्याचं्या भार्षिानंा प्रचसद्धी देता, परंत  
भारतातील आम जनतेिे दाचरद्र्य, सामाचजक–आर्लथक क्स्थती याचं्याबद्दल मौल्यवान असे िार कमी िापले 
जाते. ग्रामीि भारत चवसरला जातो आचि त्यािा चविार देखील केला जात नाही. भारताच्या दाचरद्र्याबद्दल 
नैचमचत्तकतेने चलचहलेले संपादकीय लेख चदसतात एवढेि. त म्ही परदेशी वृत्तपत्ापं्रमािे काही प्रचशचक्षत 
पत्कारानंा खेड्यातं पाठवायला हवे, झोपडपट ट्यामंध्ये धाडायला हवे, त्यािंी सामाचजक क्स्थती अभ्यासून 
लेखन िापायला हवे. बातम्या दडपल्याम ळे पत्काचरतेच्या के्षत्ात घडलेली अत्यंत द दैवी घटना म्हिजे 
बरं्ालमधील द ष्ट्काळािी घटना होय. प्रारंभी या द ष्ट्काळािी बातमीि कोठे िापून आली नाही. दररोज 
हजारोंनी लोक मरत होते; पि त्यािंा साधा उल्लेखही वृत्तपत्ात नव्हता.”¹° अशा रीतीने भारतीय समाजाशी, 
ग्रामीि–र्रीब भारताशी आपली नाळ जोडायिा संदेश नेहरू पत्कारानंा परखड भार्षेत स नावताना आपि 
पाहतो. याि भार्षिात प ढे बरं्ालच्या द ष्ट्काळािी बातमी कलकत्त्याच्या एका वृत्तपत्ाने कशी चदली आचि मर् 
त्यावर बातम्या यायला लार्ल्या हे त्यानंी साचंर्तले आहे. प.ं नेहरंूिे अलाहाबादिे १९४६ िे भार्षि म्हिजे 
भारतीय पत्काचरतेिे वतगमान–भचवष्ट्य चदशा याबाबतिे मौचलक भाष्ट्य वाटते. आजही ते भार्षि रै्रलार्ू वा 
कालबाह्य वाटत नाही. या भार्षिात पत्काचरतेिी, पत्कारािंी आर्लथक क्स्थती व र् िवत्ता स धारण्यासाठी 
त्यानंी सांचर्तलेले मार्गही प ढे व्यवहारात आलेले चदसतात. 
 
‘नॅशनल हेरॉल्ि’ चे नेहरू 
 
‘नॅशनल हेरॉल्ड आचि नेहरू’ यानंा वेर्ळे करता येिार नाही. स्वातंत्र्य लढ्यातील एक झ ंझार वृत्तपत् म्हिून 
त्यानंी ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ ला जन्म चदला. त्यािें मूल्याचधष्ठीत संर्ोपन केले. आर्लथक अडििी, सरकारिी 
नाकेबदंी, मािसािंी अडिि या साऱ्यावंर मात करत आपल्या चबझी आय ष्ट्यातही त्यानंी या आपल्या 
अपत्यावर दक्षपिे लक्ष ठेवलेले चदसते. इतकेि नव्हे, तर त्यानंी ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ नावाने आचि प्रम ख 
संपादक या नात्याने अनेक लेख चनयचमतपिे चलचहलेले आढळतात. नेहरंूच्या या वृत्तपत्ीय लेखनािा 
स्वतंत् अभ्यास होिे र्रजेिे वाटते. इतके ते वेर्ळे व कसदार असे आहेत. ‘Before India Is Reborn’ सारखे 
लेख अमेचरकेतील ‘Asia’ चनयतकाचलकाने प नगम चद्रत केले आहेत. ‘A Roadside Interlude’ या मद्रासच्या 
‘चत्वेिी’ मधील प्रचसद्ध लेखात नेहरंूनी ग्रामीि जनतेला ‘भारत माता की जय’ िा समजावनू चदलेला अथग 
व अन भव त्याचं्या अत लनीय नेतृत्त्वर् िािंी साक्ष देतो. नॅशनल हेरॉल्डमध्ये तर त्यानंी चवप ल लेखन केले. 
राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय, सामाचजक, आर्लथक प्रश्नावंर तसेि प्रवास–गं्रथ यावरही त्यानंी लेखन केले आहे. 
 

हेरॉल्डमध्ये बड्या भाडंवलदारािंा अनावश्यक हस्तके्षप त्यानंी चधक्कारला. स्वातंत्र्य, समाजवाद, 
धमगचनरपेक्षता या मूल्यासंाठी त्यानंी वृत्तपत् िालचवले होते. डालचमया जैन ग्र पिे संस्थापक कै. रामकृष्ट्ि 
डालचमया याचं्या ‘हेरॉल्ड’ मधील शअेरबाबतिा वाद उठल्यावर नेहरंूनी त्यांना २१ चडसेंबर १९४१ रोजी 
बाडोलीहून पत् चलहून िारं्लेि स नावले होते.¹¹ नॅशनल हेरॉल्डसाठी अचनच्िेने कोिाकडूनही पैसे 
घेण्याच्या चवरोधात मी आहे. पैशापेक्षा अनेक महत्त्वपूिग र्ोष्टी मला आय ष्ट्यात महत्त्वाच्या वाटतात. ‘नॅशनल 
हेरॉल्ड’ ला इच्िेने मदत करिारे स दैवाने चमळतात. त मिी मदत याप ढे कधीही माचर्तली जािार नाही. 
व्यापारी दृष्टीकोन पाहिाऱ्यानंा हेरॉल्डमध्ये स्थान नाही अशा कडक शब्दात त्यानंा स नावले होते. 
दैनंणदन कायातील दक्षता 
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‘नॅशनल हेरॉल्ड’ च्या दैनंचदन कायातही नेहरू लेखनाचशवाय जातीने लक्ष देत असत, हे त्यानंी के. रामा 
राव, िलपतीराव याचं्याशी केलेल्या पत्व्यवहारावरून स्पष्ट होते. जानेवारी १९४२ साली के. रामा राव यानंी 
संपादकीय चवभार्, त्यािंी पात्ता, काम व पर्ार यांिी चटपिी नेहरंूना पाठचवली होती. त्यावर सवग 
संपादकीय सदस्यानंा भेटून प्रत्येकाशी स्वतंत् ििा करण्यािे नेहरंूनी ५ जानेवारी १९४२ च्या पत्ाद्वारे 
ठरचवल्यािे चदसते. इंग्लंडमध्ये त्यावेळी असिाऱ्या कृष्ट्ि मेनन यांनी (प ढे ते नेहरू मंचत्मंडळात आले) 
पाठवावयाच्या बातम्या व तारा याबाबतही त्यांनी पत्ात व्यवहायग व वृत्तपत्ीय दृष्टीने मार्गदशगन केलेले चदसते. 
आठवड्यास त्यािेंकडून १००० शब्दापयंतच्या बातम्या घ्याव्यात असे ते स िचवतात. त्या सवगच्या सवग तारा न 
िापता; त्याचं्या वृत्तमूल्यान सार िापाव्या असे स्वातंत्र्यही ते के. रामा राव यानंा देतात.¹³ 
 

हेरॉल्डिी सभ्यतेिी पातळी घसरू नये याबाबतही नेहरू अत्यंत जार्रूक होते. ३० मािग १९४२ 
साली क्रीप्स योजनेबाबत नॅशनल हेरॉल्डमध्ये अग्रलेख आला होता व त्यािे शीर्षगक होते “Put it in your 
pipe and smoke it, Cripps” क्रीप्स योजना स रळी करून पाईपमध्ये घाला आचि त्यािा धूर सोडा; एवढी 
ती अपात् आहे असे संपादकीयात म्हिायिे होते. नेहरंूना ही भार्षा चबलकूल पसंत पडली नाही. अशा असभ्य 
भार्षेने नॅशनल हेरॉल्डिी प्रचतष्ठा लोप पावते अशी त्यािंी धारिा होती. म्हिूनि के. रामा राव यानंा २ एचप्रल 
१९४२ रोजी चलचहलेल्या पत्ात ते स्पष्टपिे स नावतात. 

 
...It was highly undignified and verging on vulgarity. this kind of thing brings down the 

reputation of our paper... I do not want the Herald to behave at anytime in a manner laking in 
dignity.”14 

 
हेरॉल्डबद्दल आचि स्वातंत्र्यलढ्यातील त्याचं्या लढवय्या सैचनकाच्या रूपातील भचूमकेबद्दल नेहरंूनी 

२ जून १९४२ साली ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ मध्येि चलचहलेल्या लेखात म्हटले आहे. 
 
“आमिी हेरॉल्डसंबधंीिी िार कमी स्वप्नं प री झाली असतील, िार कमी आशानंा मूतग रूप आले 

असेल, परंत  तरीही हेरॉल्डने अनेक मयादासंचहत आमच्या स्वप्नातील, आशामंधील काही बाबी कृतीत 
आिल्या आहेत. भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढिारा एक शक्तीमान सैचनक म्हिून हेरॉल्डने काही भरीव 
काम केले आहे.¹⁵ हेरॉल्ड ग्र पद्वारेि ‘कौमी आवाज’ या उदूग दैचनकािी उभारिी नेहरंूनी चहयात ल्ला अन्सारी 
या राष्ट्रीय पत्काराच्या नेतृत्त्वाखाली केली व त्यालाही एक लढाऊ रूप चदले होते. कृष्ट्िा नारायि, 
िलपतीराव, रिी अहमद चकडवाई, चहयात ल्ला अन्सारी याचं्याशी त्यानंी केलेल्या पत्व्यवहारावरून¹⁶ ‘कौमी 
आवाज’ हे वृत्तपत् उदूग पत्काचरतेत उत्तम काम करीत होते. मात् त्यािे व्यवस्थापन कमक वत होते. 
काटकसर व कायगक्षमतेद्वारे अन्सारींिे िारं्ले संपादकीय नेतृत्त्व असिारे हे उदूग वृत्तपत् स धारण्यािे अनेक 
मार्ग; नेहरंूनी संबचंधतांना कळचवलेले पत्व्यवहारावरून चदसतात. मूल्यधमी पत्काचरतेिे एवढे भान, 
तंत्ज्ञान व्यवस्थापन आचि संपादकीय जािीव यािंा एकत् सम च्चय असिाऱ्या नेहरंूच्या व्यक्क्तमत्वात िार 
मोठा र् िवान पत्कार दडलेला होता, याबाबत वाद नाही. 
 

☐ ☐ ☐ 
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पं. जवाहरलाल नेहरू आणि िमयणनरपेक्षता 
 

☐ सत्यरंजन साठे 
 
भारत देशािी िाळिी होऊ नये या कचरता सवग प्रयत्न होऊनही शवेटी िाळिी करण्यािे ठरले. भारत आचि 
पाचकस्तान ही दोन राष्ट्रे त्यातून चनमाि झाली. पाचकस्तान हे म क्स्लम राष्ट्र होिार हे तर उघडि होते. 
प्रचतचक्रया म्हिून भारत हे भहदूराष्ट्र होऊ शकले असते. तसे झाले असते तर देशािे आिखी त कडे होण्यास 
चनमंत्ि देिारी घटना असा त्या घटनेिा उल्लेख करावा लार्ला असता. परंत  उवगचरत भारत हे सवग 
भारतीयािें–मर् ते भहदू असोत, म सलमान असोत, चख्रश्चन असोत, पारशी अर्र शीख असोत— राष्ट्र असेल 
आचि त्यात धमगचनरपेक्ष शासन स्थापन होईल, हा चनिगय भारताच्या ज्या नेतृत्वाने घेतला त्यात महात्मा 
र्ाधंींच्या खालोखाल प.ं जवाहरलाल नेहरंूिा भसहािा वाटा होता. पाचकस्तान चनर्लमतीिी प्रचतचक्रया म्हिून 
भारताबद्दलिा चनिगय बदलिे आचि ते भहदू–राष्ट्र घोचर्षत करिे; ही राजकीय प्रौढत्वाच्या अभावािा प्रत्यय 
देिारी घटना झाली असती. परंत  राष्ट्रीय िळवळीतून घडलेले नेतृत्त्व इतके ििंल, तत्त्वहीन आचि 
संचधसाधू नव्हते, म्हिूनि त्या पचरक्स्थतीतही त्याने भारत हे धमगचनरपेक्ष राज्य असेल, असे खंबीरपिे ठरवले. 
 

खरे म्हिजे हा चनिगय काही एकाएकी घेण्यात आलेला नव्हता. राष्ट्रीय िळवळीत नव्या भारतािा 
जो आलेख साकार झाला, तो लोकशाही, धमगचनरपेक्षता आचि सामाचजक न्याय यावर आधारलेली 
समाजव्यवस्था असलेला भारत, असाि प ढे ठेवला रे्ला, स्वातंत्र्यािी िळवळ ही महात्मा र्ाधंींच्या 
नेतृत्त्वाखाली व्यापक झाली, लोकािंी झाली. याला कारि सवंकर्ष सामाचजक व आर्लथक पचरवतगनािे ध्येय 
त्या िळवळीने स्वीकारले. ती िळवळ काही केवळ इंग्रजी सत्ता िालचवण्याकरता उभी राचहली नाही. इंग्रजी 
सत्ता ही अनेक सामाचजक, आर्लथक व राजकीय अन्यायािी जननी होती. ती घालवण्याम ळे भारतािी राष्ट्रीय 
अक्स्मता प नगस्थापीत होिार होती. परंत  इंग्रजी सत्तेच्या जार्ी येिारी सत्ता क ठल्याही राजािी भकवा 
घराण्यािी राजेशाही नसेल; तर लोकािें राज्य असेल ही पे्ररिा राष्ट्रीय िळवळीमारे् अचभपे्रत होती. भारतीय 
जनतेला चनभगय बनवनू राष्ट्रीय िळवळीत कृतीशील करिे हे असामान्य कायग िक्त महात्मा र्ाधंींच्यासारखा 
नेताि करू शकला; यात शंका नाही. महात्माजींिा चविार शासकीय यंत्िेमािग त कायगवाहीत आिावयािी 
जबाबदारी पचंडत जवाहरलाल नेहरू याचं्यावरि पडली. कारि स्वतंत् भारतािे पतंप्रधान तेि झाले. 
र्ाधंींनीि एका चठकािी म्हटले होते की, ज्यावेळी ते नसतील त्यावेळी नेहरूि त्यािंी भार्षा बोलतील–त्यािंा 
चविार प ढे िालवतील. पतंप्रधान झाल्यावर नेहरंूनी घेतलेले आतंरराष्ट्रीय संबधंाबाबतिे अचलप्ततेिे 
धोरि, लोकशाही आचि धमगचनरपेक्षता या मूल्यांना स्थायी स्वरूप देण्याकरता त्यानंी केलेले पचरश्रम आचि 
आर्लथक चनयोजनाबाबतिा त्यािंा दृष्टीकोन; हा तपशीलात र्ाधंींच्या चविारापेंक्षा वेर्ळा वाटत असला, तरी 
त्यािा पाया र्ाधंींच्याि चविारािे सूत् िालविारा होता आचि पयायाने र्ाधंींनी केलेले वरील भाचकत खरे 
करिारा होता. 

 
महात्मा र्ाधंी धार्लमक प्रवृत्तीिे होते. आपल्या िळवळीकरता त्यानंी धार्लमक भार्षा आचि साधने 

वापरली. त्यांिी प्रचतमा महात्म्यािी, संतािी होती. त्याम ळे त्यानंा लोकसंिय मोठ्या प्रमािावर करता 
आला. र्ाधंी धार्लमक होते— परंत  सापं्रदाचयक नव्हते. सवग धमांना ते समान मानत–सवगि धमांिा आदर 
करत, परंत  धमािा उपयोर् राष्ट्रीयत्व सीमीत करण्यासाठी वापरत नव्हते. ते धार्लमक होते पि कमगकाडंी 
नव्हते. “धमग” या शब्दािा व्यापक अथग जर घेतला तर मानवतावादी नीती चनयम असा होतो. त्या अथाने र्ाधंी 
‘धमग’ मानत आचि नेहरूही मानत. परंत  र्ाधंी ईश्वर मानत; तर नेहरू ईश्वर आहे भकवा नाही, याबद्दल मनात 
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संशय बाळर्िाऱ्यापैंकी होते. इंग्रजीत त्याला ॲर्नॉक्स्टक (Agnostic) म्हितात तसे ते होते. परंत  
मानवतावादी मूल्ये, लोकशाहीवादी नीती आचि समतावादी चविार मानिारे होते. भारताच्या राष्ट्रीय 
प नरुत्थानात या मूल्यानंा, चविारानंा आचि नैचतक बाचंधलकीला मोठे स्थान असिे आवश्यक आहे असे ते 
मानत. अथात अनेक तपशीलात र्ाधंीहून चभन्न चविार आचि आिार असिारे नेहरू, मूलर्ामी र्ाधंींिीि 
जीवनचनष्ठा बाळर्त होते. स्वतंत् भारत धमगचनरपेक्ष असेल म्हिजे काय? तर या देशािे नार्चरकत्व, शासन 
हे धमग म्हिजे ज्याला इंग्रजीत चरचलजन (religion) असे म्हितात; त्यापासून म क्त असेल पि ते ‘धमग’ या 
व्यापक संज्ञेपासून म क्त असून िालिार नाही. मािूस हा कें द्रभबदू मानिारी व्यवस्था म्हिजेि लोकशाही, 
इहवादी आचि समाजवादी व्यवस्था होय. मािसािी म क्तता धमांधतेपासून, अंधेश्रदे्धपासून होिे जेवढे 
आवश्यक होते; तेवढेि आर्लथक व सामाचजक शोर्षिापासून होिेही आवश्यक होते. इचतहासात धमगसत्तेने 
मािसावर केलेल्या ज ल मािंी अनेक उदाहरिे आहेत. तशीि सरंजामशाही आचि अचनबधं भाडंवलशाहीने 
केलेल्या ज ल मािीही आहेत. राज्यघटनेत समता व स्वातंत्र्य यािंी ग्वाही देऊन सापं्रदाचयक, सरंजामशाही 
भकवा अचनबधं भाडंवलशाहीप्रधान सत्तेला आव्हान करण्यात आले. आर्लथक न्याय–सामाचजक न्याय चनमाि 
झाल्याचशवाय सामाचजक समता, धमगतीतता चनमाि होऊ शकिार नाही; यािी जािीव असिाऱ्या पं. 
जवाहरलाल नेहरंूनी आर्लथक चनयोजनािी कास प्रथमपासूनि धरली होती. स्वतंत् भारतात कायगवाहीत 
असलेल्या पिंवार्लर्षक योजना हे त्यािेि िचलत होते. 
 
भारतीय राज्यघटना आणि िमयणनरपेक्षता.— भारतीय राज्यघटना घटना सचमतीने केली हे खरे. परंत  ज्या 
तीन प ढाऱ्यानंी त्यािे राजकीय मार्गदशगन केले, त्यात नेहरू, पटेल आचि आंबेडकर ह्यािंी नावे प्राम ख्याने 
घ्यावी लार्तील. या राज्यघटनेच्या प्रचतज्ञापत्कात ‘सेक्य लर’ हा शब्द स रुवातीला नव्हता. तो बेिाळीसाव्या 
घटना द रुस्तीने आिीबािीत घालण्यात आला आचि योर्ायोर् असा की, तेव्हापासून राजकीय पातळीवर 
धमग आचि राजकारि यािी र्ल्लत मोठ्या प्रमािावर होऊ लार्ली. मळू प्रचतज्ञापत्कात ‘सेक्य लाचरझम’ हा 
शब्द का नव्हता? यािा अथग म ळात राज्यघटनेत ते तत्त्व समाचवष्ट नव्हते, असा घ्यायिा का? राज्यघटनेच्या 
अनेक तरत दी पाचहल्या तर इहवादी शासनािी संकल्पना त्यात समाचवष्ट झालेली होती असेि म्हिावे 
लारे्ल. इहवादी शासनािी तीन आवश्यक लक्षिे राज्यघटनेत समाचवष्ट होती. ती खालीलप्रमािे होत :— 
 

(१) कायद्याप ढे सवग समान आचि धमग, जात, भलर् भकवा वंश या कारिास्तव पक्षपात होता कामा 
नये, असे शासनावरील बधंन; (२) व्यक्तीला धमगश्रदे्धिे, पालनािे तसेि त्यािा प्रसार करण्यािे स्वातंत्र्य; 
आचि (३) शासनामािग त क ठल्याही एका धमािा पाठप रावा होऊ नये. त्याकरता कर आकारला जाऊ नये 
भकवा त्यािे चशक्षि शासकीय चशक्षि संस्थात समाचवष्ट असू नये, अशी हमी. भारताच्या घटनाकारानंा 
अमेचरकेतील इहवादी शासनािा अन भव ज्ञात होता आचि म्हिून अमेचरकन राज्यघटनेतील त् टी आचि 
भारतीय परंपरेला अन कूल असिाऱ्या अटी त्यानंी राज्यघटनेत समाचवष्ट केल्या नाहीत. परंत  तत्त्वतः 
इहवादी शासन व्यवस्था राज्यघटनेला अचभपे्रत होती. परंत  अशी व्यवस्था केवळ घटनेच्या तरत दीन सार 
चनमाि होत नसते; ती चनमाि होण्यास अनेक संकेत, परंपरा नव्याने चनमाि व्हाव्या लार्तात आचि तशा त्या 
चनमाि करण्यािी, त्यानंा सामाचजक प्रामाण्य प्राप्त करून देण्यािी अवघड जबाबदारी राजकीय नेतृत्त्वावर 
असते. त्या दृष्टीने राज्यघटना तपशील घालून बोजड करण्यापेक्षा चतच्या कायगवाहीत असे संकेत चनमाि 
करून ती समाजाचभम ख ठेविे ही एक घटनाशास्त्रािी अवघड अशी आवश्यकता असते. प.ं नेहरंूवर हीि 
जबाबदारी होती आचि यािी जािीव त्याचं्या मनात सातत्याने होती. भारताच्या परंपरेत इहवादी शासन 
चनमाि होिे ही एक अत्यंत अवघड र्ोष्ट होती. कारि भहद त्वात जरी इहवादी अंश समाचवष्ट असला, तरी 
शासनाच्या पातळीवर ते तत्त्व आििे कठीि होते. भहदू आचि इस्लाम हे दोन्ही ‘धमग’ (संक चित अथाने) 
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व्यक्तीच्या सवग सामाचजक व्यवहारािें चनयमन करू पाहिारे धमग होत. धमािे के्षत् चनराळे, राजकीय–
सामाचजक के्षत् चनराळे असा भेदभाव त्या परंपरेत नव्हता त्याम ळे या देशात इहवादी शासन चनमाि 
करण्याकरता समाजमनाति िार मोठे पचरवतगन होिे आवश्यक होते. मािसािी ईश्वरश्रद्धा घालवावी, असे 
इहवादी शासनािे म्हििे असत नाही. कारि नाहीतर त्याने धमगचवर्षयक स्वातंत्र्य व्यक्तीला बहाल केले 
असते. परंत  धमगचवर्षयक स्वातंत्र्य हे पारलौचकक आचि पारमार्लथक व्यवहाराप रते मयाचदत असावे— इतर 
सवग सामाचजक व्यवहार भौचतक चवधीचनयमान सारि चनयचमत व्हावेत अशी अपेक्षा असते. याकरता नेतृत्त्वावर 
िार मोठी जबाबदारी असते. कारि भारतासारख्या देशात–चजथे नेतृत्त्वािी परंपरा आहे चतथे नेत्याच्या 
अंर्िे र् ि हेि आदशग म्हिून समोर ठेवले जातात. आपल्या या सामाचजक आकर्षगिािा उपयोर् नेहरंूनी 
लोकशाही, धमगचनरपेक्षता या तत्त्वानंा पूरक असे संकेत आचि राजकीय परंपरा चनमाि करण्यात प रेपूर केला. 
राष्ट्रपतीने र्ंरे्वर िाह्मिािें पाय ध िे योग्य नव्हे, अशी खंबीर भचूमका िक्त जवाहरलाल नेहरूि घेऊ 
शकले. त्यानंतरच्या काळात राष्ट्रपतीि काय, तर पतंप्रधानही प जाऱ्याच्या आचि शंकरािायांच्या 
आशीवादाकरता चतष्ठत बसू लार्ले. 

 
नेहरू हे लोकशाहीवादी असल्याने काही चठकािी त्यांनी, त्यानंा शक्य होते तेवढ्या आक्रमकपिे 

इहवादी शासनास आवश्यक ती पावले टाकली नाहीत, हे खरे. भहदू कोड चबलाबाबत जो उशीर लार्ला 
त्यास डॉ. राजेंद्रप्रसाद यािंा चवरोध हे एक कारि होते, तसेि १९५२ पूवी या सावगमतावर चनवडि का न 
झाल्याने तात्प रत्या संसदेला अशा तऱ्हेिे मूलर्ामी बदल करता येतील का, ही शंका नेहरंूच्या मनात असिे 
हेही कारि होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंा ही चदरंर्ाई मान्य झाली नाही. लोकशाहीत चवरोध भजकावा 
लार्तो— केवळ ताचत्त्वक भचूमका घेऊन िालत नाही. काही प्रमािात पचवते् (strategies) आवश्यक 
असतात. नेहरू हे एका राष्ट्रीय पक्षािे प ढारी होते. आपले म्हििे पक्षावर लादून मनाप्रमािे क ठलीही र्ोष्ट 
करून घेिे त्यानंा अशक्य नव्हते. परंत  तसे करिे त्याचं्यातल्या लोकशाही मनाला मानविारे नव्हते. म्हिून 
भहदू कोड चबल आिण्याऐवजी चववाह कायदा, वारसा कायदा आचि दत्तकािा कायदा अशी तीन चवधेयके 
आिून भहदू कायद्यािे आध चनकीकरि त्याचं्या सरकारने केले. म क्स्लम व्यक्तीर्त कायद्यात मात् क ठलाही 
बदल त्याचं्या हयातीत झाला नाही. समान नार्री कायद्यािे उद्दीष्ट जरी त्यानंी राज्यघटनेत अंतभूगत केले 
होते; तरी त्या चदशनेे पावले त्याचं्या सरकारने टाकली नाही; धमगसत्तेला आव्हान देिारा जाती 
बचहष्ट्कृततेचवरुद्धिा कायदा म ंबई शासनाने केला. बोहरा धमगर् रुच्या हातात त्यािा ितवा व ह कूम न 
मानिाऱ्या बोहरा समाजातील व्यक्तीला बचहष्ट्कृत करायिा अचधकार आहे. या अचधकारािा उपयोर् बोहरा 
धमगर् रू हे व्यक्ती स्वातंत्र्यािी संपूिग र्ळिेपी करण्याकरता वापरतात. म ंबई राज्याने या बचहष्ट्कृत करण्याच्या 
प्रथेस बेकायदा ठरविारा कायदा केला. हा कायदा सवोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. असा कायदा 
धार्लमक पीठाचं्या स्वायत्ततेिा संकोि करतो असे न्यायालयाने मत चदले. परंत  धार्लमक पीठािंी स्वायत्तता 
आचि व्यक्तीिे स्वातंत्र्य यामध्ये क ठले मूल्य अचधक महत्त्वािे? न्यायालयािा हा चनिगय द दैवी होता आचि 
धमगचवर्षयक अचधकाराबंाबत समाजस धारिा करण्यास अडसर चनमाि करिारा ठरला. म क्स्लम कायद्यात 
बदल व्हायिा, तर त्या समाजकडूनि त्या बाबतिी मार्िी यावयास हवी हे तत्त्वतः बरोबर होते. पि अशी 
मार्िी येिार कशी? जोवर म क्स्लम नेतृत्त्व हे म ळी वेर्ळेपिा आचि र्ूढवाद यावर आधारलेले आहे तोवर ते 
होिे कठीिि. काँगे्रस पक्षाने आपि धमगचनरपेक्ष आहोत असे चसद्ध करण्याकरता म क्स्लम मूलतत्त्ववादािंा 
तसेि र्ूढवादािंा अन नय केला— त्यातून नेहरंूनाही वर्ळता येिार नाही. स्वातंत्र्य आल्याबरोबर समान 
नार्री कायद्याच्या चदशनेे पावले टाकता आली असती. नेहरंूसारख्या सामर्थयगवान नेत्याला ते सवात अचधक 
शक्य होते. परंत  त्यानंी ते केले नाही. त्यािी अनेक इतर कारिे असू शकतील. नेहरंूना असे वाटत होते की, 
एकदा आर्लथक प्रर्ती झाली, साधनसंपत्तीिे वाटप न्याय्य पद्धतीने झाले की, धमग, जात या चवभार्िाऱ्या 
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भभती या आपोआपि खाली पडतील आचि मर् कायद्यािे आध चनकीकरि करिे सोपे होईल. परंत  कायद्यािे 
आध चनकीकरि हे देखील आर्लथक प्रर्तीस उपकारक होऊ शकले असते. चख्रश्चनािंा कायदाही असाि 
कालबाह्य झालेला आहे. चख्रस्ती समाजातल्या अनेकािंी कायद्यात स धारिा करा, अशी मार्िी आहे. याही 
कायद्याला आजवर क िी हात घातलेला नाही. 

 
िाळिी झाली तेव्हा लोकसंख्येिी अदलाबदल करावी असा चविार प ढे आला. त्याला पचंडतजींनी 

चनकराने चवरोध केला. म क्स्लमानंा सैन्यात भकवा पोलीसदलात घेऊ नये, असाही चविार माडंण्यात आला. 
त्यालाही पचंडतजींनी चवरोध केला. िाळिीनंतर जी अनेक संस्थाने होती, त्यानंी भारतात भकवा 
पाचकस्तानात चवलीन होिे क्रमप्राप्ति होते. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पोलादी नेतृत्त्वािा भौर्ोचलक 
दृष्ट्ट्या भारतात भकवा त्यास लार्ून असिाऱ्या सवग संस्थानािें भारतात चवचलनीकरि घडवनू आिण्यास 
भसहािा वाटा होता. अपवाद राचहला िक्त ज नार्ढ, हैदराबाद व काश्मीर यािंा, त्यापैकी ज नार्ढमध्ये भहदू 
बह संख्य आचि म सलमान राजा–तसेि हैदराबादमध्येही होते. ही दोन्ही संस्थाने भारताकडे येिे प्राप्ति 
होते. कारि त्या दोन्ही संस्थानाचं्या लोकािंी तशी इच्िा असिे अचनवायग होते. ते भहदू होते म्हिून नव्हे; तर 
दोनपैकी एक धमाच्या पायावर स्थापन होत असल्याने व ते इस्लामी राज्य होत असल्याने त्यांनी धमगचनरपेक्ष 
भारताति सामील होिे नैसर्लर्क होते. काश्मीरमध्ये म क्स्लम बह संख्य होते पि राजा भहदू होता. केवळ 
चद्वराष्ट्रवादाच्या भचूमकेतून पाचहले असता, काश्मीर पाचकस्तानमध्ये जािे संय क्क्तक झाले असते. परंत  
काश्मीरच्या जनतेिा लोकशाही हक्कासाठी जो लढा अनेक वर्षे िालला होता; तो तेथील राजसत्तेचवरुद्ध होता 
आचि प.ं नेहरू व त्यांिा काँगे्रस पक्ष हे त्या लढ्याबाबत सहान भतूी बाळर्ून होते. भहदू–म क्स्लम या दं्वद्वात 
काश्मीरिी जनता आचि त्या जनतेिे नेते शखे अब्द ल्ला त्यावेळी चविार करत नव्हते. लोकचवरुद्ध राजेशाही 
असे तेथील संघर्षािे स्वरूप होते. त्या संघर्षाबद्दल आचि लोकाचं्या िळवळीबद्दल प.ं नेहरंूच्या मनात आस्था 
होती म्हिूनि काश्मीरच्या राजाने त्यांना काश्मीरात प्रवेश करण्यासही बदंी केली होती. काश्मीरच्या 
महाराजािंा डाव भारत व पाचकस्तान या दोन्हींना झ लवत ठेवण्यािा होता. पाचकस्तान त्याबाबत अधीर झाले 
आचि त्याने टोळीवाल्यानंा काश्मीरवर आक्रमि करण्यास धाडले. त्या पचरक्स्थतीत टोळीवाल्यानंी तेथे इतके 
अत्यािार केले की. काश्मीरच्या महाराजानंा भारताकडे मदत मार्िे भार् पडले. काश्मीर भारतात चवलीन 
झाल्यावरि भारत त्याच्या साह्यास सशस्त्र जाऊ शकेल असे भारतािे र्व्हनगर जनरल–मौंट बटॅन यानंी 
साचंर्तल्यावर नाईलाज म्हिून काश्मीरच्या राजानंी चवलीनीकरिनाम्यावर सही केली. त्यानंतरिा इचतहास 
सवगज्ञाति आहे. भारताने, पाचकस्तानने धाडलेल्या टोळीवाल्यािें आक्रमि परतवले. पाचकस्तानने केलेल्या 
आक्रमिािी तक्रार घेऊन पतंप्रधान नेहरू यनूोकडे रे्ले. परंत  यनूोने आक्रमक आचि त्याचवरुद्धिी तक्रार 
करिाऱ्यानंा एकाि मापाने मोजले. शवेटी आंतरराष्ट्रीय राजकारि केवळ तत्त्वान सार होत नसते; तर अनेक 
राष्ट्राचं्या आचि त्यातल्या त्यात बड्या राष्ट्राचं्या चहतसंबंधानं सारि होत असते. हा अन भव नेहरंूना आला. 
लोकशाहीवर चनष्ठा असल्याने काश्मीरात पाचकस्तानी आक्रमि संपूिग मारे् रे्ल्यावर आपि सावगमत घेऊ 
आचि त्यानंतरि काश्मीरिे भारतातील चवलीनीकरि अंचतम होईल, अशीही ग्वाही नेहरंूनी चदली. 
पाकव्याप्त काश्मीरात पाचकस्तान पाय रोवनू बसले. त्यास तेथून जाण्यास य नोने साचंर्तले असताही त्याने 
आपले सैन्य तेथून काढून घेतले नाही. भारताने अचलप्ततेिे धोरि अवलंचबले तर पाचकस्तान हा पाचश्चमात्य 
राष्ट्राच्या संरक्षि करारात साचमल झाला. पाचकस्तानव्याप्त काश्मीर आचि उवगचरत भारतातला काश्मीर असे 
दोन त कडे झाले. राजकीय पचरक्स्थती इतकी बदलली की, सावगमत घेण्यािे आश्वासन प रे करिे त्यानंतर 
शक्य नव्हते. नेहरंूच्या काश्मीर चवर्षयक धोरिामारे् आचि त्याचं्या आंतरराष्ट्रीय के्षत्ातल्या अचलप्ततेच्या 
धोरिामारे् त्यािें वसाहतवाद चवरोधी शातंतावादी तत्त्वज्ञान होते. भारत हे जसे भहदू राष्ट्र नाही, तसेि ते 
म क्स्लमचवरोधी राष्ट्रही नाही; हे जर्ातल्या अनेक राष्ट्रानंा–म ख्यतः म क्स्लम लोकसंख्या असलेल्या राष्ट्रानंा 
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पटवनू देण्यािी आवश्यकता होती. म क्स्लम बह संख्यने ज्या राज्यात आहेत ते काश्मीर भारतािा अचवभाज्य 
भार् आहे असे म्हित असताना खूप भकमत देऊन का होईना, परंत  जीनाने प्रस्थाचपत केलेल्या 
चद्वराष्ट्रवादाला आपि शह देऊ शकलो, असे समाधान नेहरंूना होते. ज्या पचरक्स्थतीत काश्मीर भारतात 
आले त्या पचरक्स्थतीत आचि तेथील म क्स्लम लोकसंख्येम ळे भारतीय संघराज्यात काश्मीरिे चनराळे व वेर्ळे 
स्थान राहील अशी ग्वाही देिेही भार् होते. कलम ३७० हे त्यासाठीिी व्यवस्था होती. कलम ३७० मध्ये 
काश्मीर राज्याला संघराज्य पद्धतीत असिारी जास्तीत जास्त स्वायत्तता देण्यात आली. आज काश्मीरात 
जे प्रश्न चनमाि झाले आहेत; ते कलम ३७० म ळे झाले हे म्हििे योग्य होिार नाही. काश्मीरच्या जनतेला 
भारतीय राष्ट्रीय–प्रवाहात ओढून घेण्यात भारतीय नेते अपयशी ठरले असेि म्हिावे लारे्ल. बारं्ला देशच्या 
चनर्लमतीने देखील चद्वराष्ट्रवाद खोटा पाडला रे्ला. काश्मीरिे भारतात खऱ्या अथाने जर चवलीनीकरि व्हायिे 
असेल तर काश्मीरच्या लोकानंाि आपि भारतीय आहोत असे वाटिे आवश्यक आहे. ते का वाटत नाही; हा 
या लेखािा चवर्षय नाही. परंत  काश्मीरकडे नेहरंूनी धमगचनरपेक्षतेिा प्रत्ययकारी प रावा म्हिून पाचहले. परंत  
केवळ भावनेवर असे प्रश्न स टत नसतात. त्याला कठोर अशा व्यवहारािी जोड लार्ते. बारं्ला देश 
चनर्लमतीम ळे पराभतू झालेला चद्वराष्ट्रवाद आज प न्हा डोके वर काढत आहे. काश्मीर भारतापासून 
िोडण्याकरता काश्मीरच्या लोकानंा धमाच्या आधारावर वेर्ळे करण्यािा पाचकस्तानी नेत्यािंा डाव आहे. 
काश्मीरच्या लोकानंा जर ‘इस्लाम’ याि आधारावर चनवड करायिी असती तर ती त्याना १९४७ सालीि 
करता आली असती. त्यावेळी पाचकस्तानमध्ये सामील होण्यािा चनिगय त्यानंी का घेतला नाही? 
टोळीवाल्याचं्यामािग त केलेल्या पाचकस्तानी आक्रमिािा त्यानंी का चवरोध केला? भारत लोकशाही आचि 
धमगचनरपेक्ष राष्ट्र आहे हीि काश्मीरी जनतेला महत्त्वािी बाब वाटली. आपली अक्स्मता व वेर्ळी संस्कृती 
चटकेल ती भारताति, असे त्यानंा वाटले. कलम ३७० ने त्यािीि हमी चदली आहे. कलम ३७० घालवण्यािी 
मार्िी करण्यापेक्षा काश्मीरात ख ल्या चनवडि का कशा होतील; चतथे आर्लथक व सामाचजक चवकास होईल 
याकडे लक्ष द्यावयास हवे. काश्मीर हा भारताच्या धमगचनरपेक्षतेिा महत्त्वािा प रावा आहे. नेहरंूिे 
काश्मीरबाबतिे धोरि याि भचूमकेवरून होते. चद्वराष्ट्रवादाच्या आधारे काश्मीर भारतापासून तोडला जािे हे 
येथील लोकशाही आचि धमगचनरपेक्षता या दोन्हींना घातक ठरेल असे ते नेहमी म्हित. खऱ्या अथाने 
धमगचनरपेक्ष राज्यनीती, आर्लथक चवकास आचि चशक्षि हीि या पचरक्स्थतीवर मात करण्यािी साधने होऊ 
शकतील. नवीन राष्ट्रीय मोिा सरकारने त्याि चदशनेे प्रयत्न करावेत. परंत  काश्मीर भारतात रहावे असे 
नेहरंूना प्रकर्षाने वाटत होते. भारतात काश्मीर असिे हा चद्वराष्ट्रवादािा पराभव आहे असे म्हित. धार्लमक 
पायावर राष्ट्रािी उभारिी ही त्यानंा हास्यास्पद र्ोष्ट वाटत असे. बारं्ला देशच्या चनर्लमतीने ते चसद्धही झाले. 
ते पहावयास नेहरू हयात नव्हते. परंत  बारं्ला देशच्या वेळच्या पाचकस्तानशी झालेल्या य द्धात पतंप्रधान 
इंचदरा र्ाधंींनी जी भचूमका घेतली, ती संपूिगपिे नेहरंूच्या भचूमकेशी सातत्य ठेविारी होती. इंचदरा र्ाधंींशी 
चवरोध असिाऱ्यांनाही त्यावेळच्या त्याचं्या नेतृत्त्वर् िाचं्या आचवष्ट्काराला दाद द्यावीि लार्ली. हे ऐचतहाचसक 
सत्य आहे. चसमला करार हाही त्यािाि भार्. अरब देशाशंी भारतािे सलोख्यािे संबधं ठेविे हे केवळ 
वसाहतवादािा चवरोध म्हिूनि योग्य नव्हते तर पाचकस्तानने चद्वराष्ट्रवादावर आधाचरत आंतरराष्ट्रीय 
संबधंािा जो आलेख चनमाि करण्यािे योचजले होते त्याला काटशह देण्यास आवश्यक असे धोरि होते. 
नासर सारखा नेता त्यावेळी उदयाला आला आचि नेहरू–नासर–चटटो ही त्यी हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर 
शीत य द्धात सापडलेल्या जर्ाला एक नवीनि आशास्थान म्हिून प्रस्थाचपत झाले. धमातीतता आचि 
मानवतावाद या दोन सूत्ावंरि नेहरंूिे परराष्ट्र धोरि (अचलप्ततावाद Non–alignment) आधाचरत होते. 

 
नेहरू य र्ात भारताने औद्योचर्करिािा पाया घातला औद्योचर्क के्षत्ातली भारताने जी प्रर्ती केली 

त्याला नेहरंूिी दूरदृष्टी कारिीभतू होती. परंत  आर्लथक चनयोजनात प्राथचमक चशक्षि आचि शतेीचवकास यांना 
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प रेसा वाव चमळाला नाही. त्यानंतरच्या काळात शतेी उत्पादनाकडे जास्त लक्ष चदले रे्ले. हचरत क्रातंीम ळे 
भारत अन्नधान्याबाबत स्वयंपूिग झाला. परंत  अथगव्यवस्थेवरच्या प्रस्थाचपत र्टािंी पकड कमी झाली नाही. 
समाजवादी धोरिािंी कायगवाही करताना नोकरशाही लालिीत आचि भ्रष्टािार वाढला. त्याम ळे र्रीब 
आिखी र्रीब झाले आचि श्रीमंत आिखी श्रीमंत झाले. लोकािें मूलभतू प्रश्न सोडवले न रे्ल्याने धमांधता, 
प नरुज्जीवनवाद वाढला. राजकीय पक्षामंध्ये ध्येयहीनता, चदशाहीनता आली. व्यवहायग या नावाखाली 
भ्रष्टािार साळसूदपिे चमरव ूलार्ला. अशा पचरक्स्थतीत धमातीतता–धमगचनरपेक्षता चटकिे कठीि असते. 
म क्स्लमािंा भकवा अल्पसंख्याकािंा अन नय प्रमािाबाहेर रे्ला. त्यािे एक उदाहरि म्हिजे; राजीव र्ाधंी 
सरकारने शहाबानो खटल्यात सवोच्च न्यायालयाने म क्स्लम स्त्रीला पोटर्ीिा अचधकार देिारा जो चनिगय 
चदला, तो चिरचवण्याकरता म क्स्लम स्त्री (घटस्िोट) हक्क संरक्षि कायदा, १९८६ पास केला. मंत्ी आचि 
इतर राजकारिी देव, धमग या उत्सवात उघड भार् घेऊ लार्ले. भहदू आचि म क्स्लम या दोन्ही समाजात 
अंधश्रद्धा, धमांधता, जातीयता रे्ल्या १० वर्षांत वाढल्या आहेत. आर्लथक धोरिे ि कीिी आचि धोरिांचवरोधी 
राजकीय वतगन याम ळे सामान्य मािसािा कायदा, र् िवत्ता इत्यादीवरिा चवश्वास उडाला. तो भ्रष्टािारी 
झाला आचि आपल्या मनातल्या अस रचक्षततेम ळे दैववादी, कमगकाडंी बनला. इहवादी शासन हे 
प नरुज्जीवनवादी, धमांध समाजात राहू शकत नाही. इहवादी शासन हवे असेल तर दैववाद, प नरुज्जीवनवाद, 
धमांधता यापासून समाज म क्त असायला हवा. चनदान नेत्यानंी तरी असायला हवे. इंचदरा र्ाधंी काळापासून 
हे तारतम्य घालवले रे्ले. इहवादी नैचतकता चनमाि करून ती कायगवाहीत आििे हे आव्हानात्मक असते. 
कमगकाडंी, दैववादी आचि प नरुज्जीवनवादी बनिे हा पलायनवादी मार्ग आपल्या नेत्यानंी आचि समाजाने 
स्वीकारलेला चदसतो. यास पतंप्रधान इंचदरा र्ाधंी, राजीव र्ाधंी आचि काँगे्रसेतर पक्षािें प ढारीही जबाबदार 
आहेत. देवराळा येथे १९८८ मध्ये एक म लर्ी सती म्हिून जळून मरते, हे आध चनक चवज्ञानचनष्ठ भारताला 
लाचजरवािे आहे. नेहरू असते तर ह्या चवरूद्ध संतापाने बोलले असते— त्यािा चनर्षेध केला असता. 
राजकारिाकरता चनर्षेध राजीव र्ाधंीनीही केला. पि तो मनापासून नव्हता. शीख मूलतत्त्ववाद्यािें आव्हान 
तसेि काश्मीरमधील आव्हान स्वीकारायिे तर धमगचनरपेक्ष राज्यव्यवस्थेवर खंबीर चनष्ठा नेतृत्त्वात असावयास 
हवी. प.ं जवाहरलाल नेहरंूच्या शताब्दीच्या चनचमत्ताने यावर जास्त र्ंभीरपिे चविार जरी आमच्या नेतृत्त्वाने 
केला तरी खूप झाले. धमगचनरपेक्षता यािा अथग केवळ सवग धमांबाबत समभाव ठेविे एवढा नसून खऱ्या अथाने 
धमापासून चनराळे असे इहवादी शासन स्थापन करिे हा आहे. अल्पसंख्याकािंा अन नय नको— पि योग्य 
ते संरक्षि आचि संवधगन करायला हवे. धमाबद्दल आदर असावा परंत  धमाच्या नावाने मानवताचवरोधी रुढी, 
परंपरा यानंा क िी जर उजाळा देत असेल, तर त्यास चवरोध झाला पाचहजे. धमग ही व्यक्तीिी खाजर्ी र्रज 
आहे व असावी; नीती ही समाजािी र्रज आहे आचि नीती ही धमातीत असू शकते. धमातीत म्हिजे 
धमगचनपरेक्षता नव्हे. लोकशाही समाजवादािे नीतीशास्त्र आहेि. मािसाला स खी करिे, अचधक नीतीमान 
करिे, समता, न्याय, व्यक्तीस्वातंत्र्य या मूल्याशंी बांचधलकी ही इहवादी नीतीिी आवश्यक अंरे् आहेत. 
मािूस चकतीदा देवळात भकवा मचशदीत जातो यावर त्यािी नैचतकता न मोजता, तो सावगजचनक व खाजर्ी 
जीवनात इतर व्यक्तींशी वार्ताना क ठले नीतीचनयम मानतो यावर ठरवायला हवी. हेि इहवादी आचि 
धमगचनरपेक्ष समाजव्यवस्थेस आवश्यक आहे. 

☐ ☐ ☐  



 

अनुक्रमणिका 

पत्ररूप नेहरू 
 

☐ श्री. गोकवद तळवलकर 
 
पचंडत जवाहरलाल नेहरू यािंा पत्व्यवहार प्रिडं आहे. त्यानंी काढलेली प्रदीघग पत्के, चलचहलेली भार्षिे 
इत्यादींिा चविार सोडला, तरी हा पत्व्यवहार अवाढव्यि म्हिावा लारे्ल. कारि कोितेही असो, पचंडत 
नेहरूि नव्हे तर महात्मा र्ाधंी, डॉ. राजेंद्रप्रसाद यािंा पत्व्यवहारही असाि िार व्यापक आहे. सरदार 
वल्लभभाई पटेल हे कमी चलचहिारे व कमी बोलिारे. पि त्याचं्या पत्व्यवहारािेही दहा खंड आहेत. ज्या 
कोिास या नेत्यािें िचरत् चलहावयािे असेल त्यानंा या पत्व्यवहारािा अभ्यास करावा लारे्लि; पि ज्यानंा 
आध चनक भारतािा इचतहास चलहावयािा असेल वा अभ्यासावयािा असेल त्यानंाही या सवांच्या 
पत्व्यवहारािे खंड वािावे लार्तील. 
 

पचंडत नेहरंूिी स्वातंत्र्यापूवीच्या कालखंडातील पते् सगं्रचहत झाली आहेत आचि स्वातंत्र्यानंतरही 
होत आहेत. राजकीय प ढारी, एक स संस्कृत व स चवद्य र्ृहस्थ या नात्याने त्यांनी चलचहलेली पते् आहेत. 
त्यािप्रमािे जर्भरिे अनेक प ढारी, रवीन्द्रनाथ, रोमाँ रोलाँ, अन्स्टग वेबर, एडवडग थॉम्पसन इत्यादीना 
चलचहलेली आहेत. त्याचं्या क ट ंचबयांपैकी कन्या इंचदरा र्ांधी यानंा चलचहलेल्या पत्ािंी संख्या सवात अचधक 
आहे. 

 
आपल्या मनात जे असेल ते भराभर बोलून दाखवावयािे असा काहींिा स्वभाव असतो. पचंडत 

नेहरंूिा तसा होता. क ट ंचबय, सहकारी, प ढारी, चमत् आचि सामान्य जनता याचं्याशी ते सतत संवाद साधीत 
असत. प्रदीघग कारावासाम ळे त्यानंा आपले चविार बोलून दाखचवण्यास अडिि येत असे. तेव्हा पत्रूपाने ते 
संवाद साधीत. काही वेळा ही पते्, पत्लेखन स्वतःशीि बोलत आहे असा भास चनमाि करतात. नेहरंूच्या 
काही पत्ािें स्वरूप असे आहे. पचंडतजींच्या स्वभावािा आिखी एक चवशरे्ष होता. आपि एक चशक्षक आहोत 
अशी त्यािंी भावना होती. अर्दी प्रथम त्यानंी आपल्या दहा वर्षांच्या कन्येस जर्ाच्या उत्पत्तीिी हचककत 
पत्रूपाने साचंर्तली, तेव्हा त्याचं्यातल्या चपत्याप्रमािे चशक्षकही जार्ा झाला असावा असे वाटते. प ढे हीि 
वृत्ती काँगे्रसच्या लहानमोठ्या प ढाऱ्यानंा चलचहलेल्या काही पत्ातं आढळते. १९४९ साली राष्ट्रक ल 
पतंप्रधानािंी बठैक झाली असता, प.ं नेहरंूनी चिटनबरोबर र् प्त करार केला असल्यािा आरोप श्री. अशोक 
मेहता यानंी केला होता. चिटन य द्धात पडल्यास भारतासही त्यात सामील व्हावे लारे्ल असे बधंन याम ळे 
येऊन पडत असल्यािी टीका त्यानंी केली होती. या टीकेला पचंडत नेहरंूनी एका सभेत उत्तर देताना म्हटले 
होते की, आपल्यात काही दोर्ष आहेत; पि र् प्तपिे काम करण्यािा दोर्ष नाही. आपि काय करतो व 
आपल्याला काय वाटते हे आपि नेहमीि लोकानंा सारं्त आलो आहोत, असे नेहरू म्हिाले. आपि काही 
र् प्त ठेवण्यािा प्रयत्न केला तरीही आपल्याला ते जमत नाही व मनात असेल ते बोलून जातो. अशा आपल्या 
स्वभावािी कब ली त्यानंी या भार्षिात चदली होती. पंचडतजींिा पत्व्यवहारही यािी ग्वाही देतो. चवशरे्षतः 
पतंप्रधान या नात्याने त्यानंी म ख्यमंत्र्यानंा जी चनयचमतपिे पते् चलचहली, त्यात त्याचं्या या स्वभावािा प्रत्यय 
येतो. देशाप ढील प्रश्न, आंतरराष्ट्रीय राजकारि याचवर्षयी त्यांनी अर्दी मनमोकळेपिाने चलचहले आहे. 
त्यानंा भेटलेले परदेशी नेते काय म्हिाले, त्याचं्याशी कोित्या चवर्षयावर ििा झाली येथपासून अचधक श्रमाने 
आपिास काही वेळा थकल्यासारखे कसे वाटत होते आचि क ल  मनालीत घेतलेल्या आठदहा चदवसाचं्या 
चवश्रातंीने कसे ताजेतवाने वाटू लार्ले येथपयंत पचंडत नेहरू म ख्यमंत्र्याशंी चहतर्ूज करताना चदसतात. 
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म ख्यमंत्र्यानंा प.ं नेहरू हे केवळ पतंप्रधानि वाटत नव्हते तर ते त्यािें नेते होते. तरीही पतंप्रधान वा 
नेता या अचधकारापेक्षा एक ज्येष्ठ सहकारी या नात्याने नेहरू पत् चलचहत आहेत, असे कोितेही पत् वािले 
तरी वाटू लार्ते. आदेश देण्यािी, अचधकार र्ाजवण्यािी वृत्ती त्यामारे् चदसत नाही. 

 
आपल्या क ट ंचबयांना व जवळच्या चमत्ानंा चलचहलेल्या पत्ात नेहरू आपल्या व्यक्क्तर्त भावना व्यक्त 

करतात. पि त्याही अत्यंत संयतपिे. आपल्या कन्येला चलचहलेल्या एका पत्ात त्यानंी म्हटले आहे की, 
चिचटश मािसाच्या स्वभावाति संयम आहे आचि आपल्याला हा स्वभाव आवडतो. प.ं नेहरंूच्या रार्ािे झटके 
अनेकानंी पाचहले व सोसले आहेत. तेव्हा ते संयमी कसे असा प्रश्न चविारला जाईल. आपला रार् त्यानंा 
अनेकदा आवरत नसे व काही वेळा त्यानंा िार लवकर रार् येई हेही खरे. या दृष्टीने ते संयमी नव्हते. पि 
स्वतःबद्दल चलचहताना द ःख व्यक्त करण्यात ते कमालीिे संयमी होते यात शंका नाही. भकबह ना स्वतःबद्दल 
िार बोलिे व चलचहिे हे त्यानंा मानवत नसे. म्हिून त्याचं्या आत्मिचरत्ािा र्ौरव करूनही असे नमूद 
करावेसे वाटते की, व्यक्ती या नात्याने लेखकािी ओळख या आत्मिचरत्ाने होत नाही. तरीही त्याचं्या एवढ्या 
पत्संभारातून त्याचं्या व्यक्क्तत्वावर, व्यक्क्तजीवनावर काही प्रकाश पडतो. 

 
पचंडत नेहरू याचं्या सवयी तशा साध्या होत्या. प्रकृती उत्तम होती व ती त्यानंी प्रयत्नपूवगक चटकचवली 

होती. पतंप्रधानपद त्याचं्याकडे आले, तेव्हा ते साठीच्या घरात होते. त्यानंतर राज्यकारभारािा भार, प्रवास 
हे सवग ते पेलू शकत होते आचि सोळा ते अठरा तासही कामात घालचवत होते. हे सवग प्रकृती अत्यंत चनकोप 
ठेवल्याम ळे. त्यानंी एक अन भव चदला आहे. एकदा भर उन्हाळ्यात आलाहाबादजवळ ते टोपी न घालता 
रे्ले. त्याम ळे घामाघ म व लालब दं झाले. मर् त्यानंी असे ठरवले की, आपल्या कायालयात पखंा न िालचवता 
एक चदवस काम करायिे. हे करताना ते घामाने न्हाऊन चनघाले आचि काही चलहायिे तर हाती लेखिी 
घेिेही अशक्य झाले. पि नेहरू म्हितात, आपि हे सवग सहन करू शकलो व प्रकृती चबघडली नाही यात 
आपल्याला आनंद होता. 

 
त रंूर्ात असतानंा नेहरंूिा कायगक्रम ठरलेला असे. उजाडण्यापूवीि ते उठत आचि सकाळिे 

आक्न्हक उरकल्यावर वािन, बार्काम यात वेळ घालचवत. द पारी थोडी वामक क्षी व प न्हा वािन व लेखन. 
एका पत्ात ते चलचहतात, बार्कामासारखे द सरे काही नाही. आपि स्वतः जमीन खोदून लावलेल्या झाडािंी 
चनर्ा राखिे आचि त्यावर बहरिारी ि ले पाहिे हा एक अविगनीय आनंद आहे. मऊ, र्रम अशा जचमनीशी 
खेळ करण्यास मला आवडते. आपल्या आय ष्ट्यात आपल्याला ही उिीव भासत असते. जमीन खोदून झाली 
व बार्काम करून झाले की एक स खद अन भव घेतल्यासारखे वाटते. बडँभमटन खेळतानंा माझा हात द खतो. 
तेव्हा खोदकाम करिे अशक्य होईल असे वाटले होते. पि तसे काही झाले नाही, असा ख लासाही त्यानी 
केला आहे. त रंूर्ात नेहरंूनी खारही पाळली होती व चतच्या बद्दलही त्यानी पे्रमाने चलचहले आहे. 

 
वैिाचरक जीवनािी ओढ नेहरंूना अखेरपयंत होती. त रंूर्ात असतानंा चवचवध चवर्षयावंरील वािन 

आचि त्यान सार चलखाि यात त्यािंा वेळ जात असे. त्यानंी अनेक पत्ातूंन मार्चवलेल्या व वािलेल्या 
प स्तकािंी नावे उल्लेखनीय आहेत. यात काव्य, िचरत्, आत्मिचरत्, सृष्टीचवज्ञान, पक्षीचवज्ञान, र्चित, 
इचतहास, तत्त्वज्ञान असे चवचवध चवर्षय आहेत. सामान्यासंाठी र्चित हे प स्तक त्यानंा आवडत होते, 
त्यािप्रमािे ग्रीक नाटकानंी त्याचं्यावर प्रभाव टाकला होता. व्हर्लजचनया व ल्ििी ‘लाइट हाऊस’ ही कादंबरी 
वािून त्यानंा या लेचखकेच्या चलखािािा मोह पडला आचि अनेक चपढ्यातंील लोकानंी चलचहलेली 
साधारितः तेराश ेपानािी एक प्रािीन कादंबरी वािण्यािी आपल्या कन्येला ते चशिारस करतात. ‘सायन्स 
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ऑि द चसटीझन’ हा हार्गबेन यािंा गं्रथ असाि जाडजडू होता. त्यातील अर्दी ताचंत्क बाबी सोडून हा गं्रथ 
वािला पाचहजे, असेही त्यानंी चलचहले होते. थोडीि प स्तके असली की चनवड करण्यािी, त्यािंी 
िाळवािाळव करण्यािा आनंद घेण्यािी सोय नसते; बरीि प स्तके बाळर्िे आपि पसंत करतो असे खऱ्या 
गं्रथ व ज्ञानपे्रमीलाि शोभेल अशी त्यािंी भावना एका पत्ातून व्यक्त झाली आहे. देशातल्या व परदेशातल्या 
स ंदर, ऐचतहाचसक स्थळािंी माचहती नेहरू आपल्या कन्येस व म ख्यमंत्र्यानंाही देताना आढळतात. 

 
स्वातंत्र्यपूवग काळात व नंतर महात्मा र्ाधंी, इतर काँगे्रस प ढारी व अन्य पक्षािें नेते यानंा, तसेि 

परदेशस्थ प ढाऱ्यानंा नेहरंूनी चलचहलेल्या पत्ािंी संख्याही प्रिडं आहे. परदेशी प ढाऱ्यातं य रोपीय प ढारी 
आहेत. तसेि नाहास पाशा याचं्यासरखे इचजक्प्शयनही आहेत. सर जॉजग शूस्टर, एडवडग थॉम्पसन, लॉडग 
लोचथयन, सर स्टॅिडग चक्रप्स यानंा चलचहलेल्या पत्ातं भारतास स्वातंत्र्य देिे का आवश्यक आहे, चिचटश 
साम्राज्यसत्ता या देशास कशी घातक ठरत आहे याचवर्षयी परोपरीने केलेला य क्क्तवाद आढळतो. एडवडग 
थॉम्पसन यानंी नेहरंूिी काही चवधाने अचतरेकी ठरचवली आहेत, तर त्याचं्या जर्ाच्या इचतहासातील काही 
चवधानानंा इचतहासािा आधार नाही असे दाखवनू चदले आहे. पि त्यानीही त्या गं्रथािी प्रशंसा केली आहे. 
देशचनष्ठा आचि य रोपात उदयास येिाऱ्या िॅचसझमिी जािीव या दोन्हीिे दशगन पचंडतजींच्या पत्ावंरून होते. 

 
स्वदेशाच्या राजकीय जीवनािा चविार केला तर एकीकडे स भार्षबाब ू तर द सरीकडे जयप्रकाश 

नारायि प.ं नेहरंूच्या स्वाभाचवक सौजन्यावर चवश्वास ठेवनू असल्यािे आढळेल. आपल्या राजकीय 
चविारापं्रमािेि व्यक्क्तर्त अडििीही ते सारं्तात. तसे पाचहले तर अर्दी महात्मा र्ाधंींपासून ते जयप्रकाश 
नारायि याचं्यापयंत नेहरंूिे मतभेद होते. आपली मते या सवांनी स्पष्टपिे माडंली आहेत. इतकेि नव्हे, तर 
इंग्लंडमध्ये महाचवद्यालयात चशकत असता, प.ं मोतीलाल नेहरंूनी जेव्हा लोकमान्य चटळक व नामदार 
र्ोखले याचं्या वादात आपि र्ोखले याचं्या बाजूिे आहोत असे कळचवले, तेव्हा आपि चटळकाचं्या बाजूिे 
असून नेमस्तािें राजकारि पराभतू होिार, असेही प.ं नेहरंूनी आपल्या चपत्याला एका पत्ातून कळचवले 
होते. 

 
काँगे्रसमधील सहकाऱ्याच्या राजकीय भचूमकेशी व कायगपद्धतीशी पचंडतजी अनेकदा सहमत होत 

नसत. महात्मा र्ाधंींच्या काही राजकीय भचूमका त्याना पसंत नव्हत्या. यासंबधंात त्यानंी आपले चविार 
पत्ातून कळचवले आहेत. पि महात्मा र्ाधंींना चलचहलेल्या पत्ािंा सूर व नूर सहकारी नेत्याना चलचहलेल्या 
पत्ापेंक्षा वेर्ळा आहे. महात्मा र्ाधंीही नेहरंूच्या काही चविाराना व चवधानाना आके्षप घेतात; पि त्याचं्याही 
पत्ािंा सूर पाचहला तर चवशरे्ष पे्रमातल्या, पि मनस्वी व अवखळ म लाला एखाद्या चपत्याने चलहावे, तशी 
महात्मा र्ाधंींिी पते् आहेत. 

 
त्यावेळच्या काँगे्रसच्या या वचरष्ठ नेत्यातंील काही वादािंा चनकाल काळानेि लावला आहे. तेव्हा 

त्यावेळिा पत्व्यवहार इचतहास म्हिूनि आता पहावा लारे्ल. स भार्षबाब ूव महात्मा र्ाधंी याचं्यातील वाद, 
चत्प राच्या काँगे्रसच्या वेळी काँगे्रस कायगकाचरिीच्या सभासदानी केलेला असहकार, इत्यादी चवर्षय हे असे 
आहेत. स भार्षबाबूनंी नेहरंूना यासंबधंात पते् चलचहली होती व नेहरंूनी उत्तरेही चदली आहेत. य रोपच्या 
दौऱ्यावरून आल्यावर ३८ सालच्या स मारास नेहरंूनी समाजवादािा प रस्कार केला व पयायाने आपल्या 
सहकाऱ्यावर टीका केली. यास सरदार पटेल व राजेंद्र प्रसाद यानंी आके्षप घेतला. या प ढाऱ्यानंा वाटे, नेहरू 
तरूि समाजवादी नेत्याशंी अचधक जवचळक ठेवतात; तर या समाजवाद्यानंा पचंडत नेहरू स्पष्ट भचूमका घेऊन 
आपल्या र्टािे नेतृत्व करीत नाहीत याबद्दल खंत वाटे. ते याबद्दल टीका करीत. पचंडतजींिी भचूमका त्याचं्या 
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पत्ातून प्रर्ट झाली आहे. त्यानंी आपल्या ज न्या सहकाऱ्याबंद्दल म्हटले आहे की, आम्ही वाद घालतो, 
आमिी सवग मते तंतोतंत ज ळत नाहीत. पि काय वाटे्टल ते झाले तरी आम्ही एकमेकाचं्या चनष्ठेबद्दल, हेतंूबद्दल 
संशय घेत नाही. मतभेद प्रामाचिक असू शकतात आचि ते चवकोपाला नेऊन काँगे्रस न िोडण्यािे ठरचवले 
आहे. काँगे्रस ि टल्यास कायगनाश होईल यािी आम्हा ंसवांना कल्पना आहे. म्हिून आम्ही वाद घातलो, पि 
अखेरीस तडजोड करतो. राजकीय पक्ष असो वा कोितीही संस्था असो, चतच्या प्रम ख िालकानंी हीि वृत्ती 
धारि केली पाचहजे. याम ळे काही उभे करता येते; एरवी सवग चवध्वंस व पाडापाड यािंाि अन भव येतो. 

 
स्वातंत्र्यापूवी; देशािे स्वातंत्र्य, राष्ट्रीय एकजूट आचि जातीयताचवरोध याचवर्षयी नेहरू अत्यंत 

पोटचतडकीने चलचहतानंा व बोलताना चदसतात. त्यािप्रमािे स्वातंत्र्यानंतर जातीयताचवरोध, आर्लथक 
चवकास, सामाचजक न्याय इत्यादीचवर्षयी यािप्रमािे ते बोलत व चलचहत. त्यािंा पत्व्यवहार यािी साक्षी आहे. 
िाळिीम ळे जातीय दंर्लीिा विवा पेटला. त्या भावनाप्रक्षोभाच्या काळात नेहरंूिे धार्लमक सचहष्ट्ि तेबद्दलिे 
चविार अनेकानंा मानवत नव्हते. पि नेहरंूनी आपली भचूमका बदलली नाही. 

 
राज्यकारभार, आर्लथक चवकास, संसदीय लोकशाहीिा नवा प्रयोर् याचवर्षयी नेहरंूच्या पत्ात 

ऊहापोह केलेला आहे. काँगे्रसजनातील बेचशस्त, पक्षात चशरलेल्या अचनष्ट प्रवृत्ती, र् न्हे केल्यािा आरोप 
असलेल्याना चवद्यापीठ वा चवचधमंडळ यात चमळालेला प्रवेश यावर नेहरंूनी कडाडून हल्ला केला. आज ते 
असते तर त्यानी काय केले असते, यािी कल्पना करवत नाही. कारि र् न्हेर्ार व लोकप्रचतचनधी, मंत्ी यािे 
अनेक चठकािी साटेलोटे आहेि, पि काही र् न्हेर्ारि अचधकारपदस्थ झाले आहेत. स्वातंत्र्यापूवी काँगे्रसिे 
अध्यक्ष या नात्याने नेहरंूनी सवग प्रदेश काँगे्रस कचमट्यानंा असेि धारेवर धरले होते. 

 
स्वातंत्र्यानंतर प्रादेचशक प नरगिनेिा प्रश्न आला. काँगे्रसने भार्षावार प्रातंरिनेला पूवीि मान्यता 

चदली होती. पि स्वातंत्र्यानंतर पतंप्रधान या नात्याने जेव्हा नेहरू या प्रश्नािा चविार करू लार्ले तेव्हा 
प्रादेचशक भावना अहंकारािे व नंतर अलर्तेिे स्वरूप घेईल असा धोका त्याना वाटू लार्ला. उत्तरेत नव्याने 
प नरगिना करण्यािा प्रश्न नव्हता. दचक्षि व पचश्चम भारतात तो होता. ि टीर प्रवृत्ती वाढण्यािा जो धोका 
नेहरंूना चदसत होता तो अनाठायी नव्हता. पि भार्षावार प्रातंरिनेनेि ही भावना वाढली असे नव्हे. 

 
ताचमळनाडू हे राज्य स्थापन झाले होतेि, पि ि चटरतेिी भार्षा प्रथम तेथे स रू झाली. महाराष्ट्र व 

र् जरातमध्ये वेर्ळ्या राज्यासाठी िळवळ झाली; पि ि चटरतेच्या भावनेला कोिी खतपािी घातले नाही. 
उलट पजंाबी स भा होऊनही अकाली शीखानंी अलर्तावादी भचूमका सोडली नाही. तेव्हा या भार्षावार 
प्रातंरिनेिा प्रश्न नेहरू अचधक संयमाने हाताळू शकले असते. पि शातं चित्ताने चनिगय घेण्याऐवजी 
ि चटरतेच्या धोक्याने त्याचं्या मनािा ताबा घेतल्याम ळे काही काळ आन्ध्र, महाराष्ट्र व र् जरातमध्ये कट ता 
चनमाि झाली. 

 
स्वतंत् भारतात ससंदीय परंपरा दृढ करण्यासाठी प.ं नेहरंूनी केलेले प्रयत्न मोलािे होते. पि 

संसदीय परंपरेत मंचत्मंडळािे महत्त्वािे स्थान, मंचत्मंडळािा कारभार कसा िालावा, पतंप्रधान व सहकारी 
मंत्ी यािें कसे संबधं असावे; यासंबधंी प.ं नेहरंूच्या कल्पना आचि त्याहीपेक्षा त्यािंी कायगपद्धती ही नेहमीि 
वादातीत होती, असे म्हिता येिार नाही. यासंबधंात एक र्ोष्ट लक्षात घेतली पाचहजे की, सरदार पटेल, 
राजाजी इत्यादी सहकारी हे त्याचं्या बरोबरीने दीघगकाळ वार्त होते; पि बाकीिे मंत्ी नेहरंूना आपला नेता 
मानीत व त्याचं्या प्रभावाखाली असत. तरीही आपिास अचधक चवश्वासात घ्यावे अशी त्यांिी भावना होती. 
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सरदार पटेल हे नेहरंूना सहकारी मानीत आचि पतंप्रधान या नात्याने त्यांिे अचधकारही मान्य करीत. पि 
पतंप्रधानाचं्या अचधकारास मयादा आहेत, त्याने इतर मंत्र्यानंा सहकारी म्हिून वार्चवले पाचहजे अशी त्यािंी 
मार्िी होती. त्यातून वाद झाला व र्धीजींपयंत तो रे्ला. त्यानंी ज ळचवण्यािा प्रयत्न केला. यासंबधंात 
तेव्हािे र्व्हनगर जनरल लॉडग माऊंटबटॅन व नेहरू यांच्यात पत्व्यवहार झाला होता. सरदार पटेल 
अचधकाऱ्याचं्या नेमि का करताना जादा अचधकार वापरीत असले; तरी य द्धकाळात िर्लिल यानंीही जे 
अचधकार वापरले नाहीत ते त म्ही वापरता अशी त्यानंी नेहरंूना स्पष्ट जािीव चदली. या वादाच्या काळात 
दोघानंीही अचधकार सोडण्यािी तयारी दाखचवली होती आचि सरदार पटेलानंी चलचहले की, माझ्यापेक्षा त म्ही 
वयाने लहान व प्रकृतीने धडधाकट आहात, देशात त म्ही लोकचप्रय असून परदेशात त म्हाला मान आहे; 
माझ्यापाशी हे नाही तेव्हा मीि बाजूस होिे िारं्ले. प ढे महात्मा र्ाधंींिा अमान र्ष खून झाल्यावर पचंडतजी व 
सरदार यानी देशाच्या चहतासाठी व ऐक्यासाठी मतभेद चवसरून एकत् काम करण्यािे ठरचवले. 

 
द सरा राजकीय वाद झाला तो प्रजासत्ताकािी स्थापना होऊन डॉ. राजेन्द्रप्रसाद राष्ट्रपती झाले 

तेव्हा. भहदू कोड चबल हा वादािा चवर्षय असला तरी राष्ट्रपती व पतंप्रधान यािे अचधकार काय याबद्दल 
म ख्यतः मतभेद होता. संसदीय राजवटीत संसदेला जबाबदार अशा पतंप्रधानािें अचधकार अचधक असून 
राष्ट्रपती हा घटनात्मक प्रम ख आहे ही नेहरंूिी भूचमका होती. राजेन्द्रबाबूनंा हे मान्य नव्हते. पि त्यािें म्हििे 
मान्य केल्यास सत्तेिी दोन कें दे्र चनमाि होतात व ते राज्यकारभारासही चवघातक आहे असा य क्क्तवाद नेहरू 
करीत होते आचि सरदार पटेल त्याचं्याशी सहमत होते. या वादािा चनिगय अखेरीस नेहरंूच्या बाजूने 
लार्ला; प ढच्या काळात श्रीमती इंचदरा र्ाधंी, श्री. मोरारजी देसाई व श्री. राजीव र्ाधंी यानंा याि वादाला 
तोंड द्यावे लार्ले. 

 
आर्लथक चवकासासंबधंी प.ं नेहरंूच्या कल्पना स्वातंत्र्यापूवीपासून आकार घेत होत्या. काँगे्रसने 

त्याहीवेळी एक चनयोजन सचमती स्थापन केली होती. स्वातंत्र्यानंतर चनयोजन मंडळािी स्थापना झाली. 
रचशयाच्या चनयोजन व्यवस्थेिा नेहरंूवर प्रभाव होता आचि अवजड उद्योर्, कारखानदारी वाढल्याखेरीज या 
देशािी खरी स धारिा होिार नाही यािी त्यांना खात्ी होती. अवजड उद्योर्, चवचवध माल उत्पादन करिारे 
मोठे कारखाने यासाठी खाजर्ी भाडंवल प रेशा प्रमािात प ढे येईल अशी क्स्थती नव्हती. तेव्हा सरकारने 
भाडंवल र् ंतविूक करून सावगजचनक के्षत्ातं कारखाने स रू करण्यािे ठरचवले. रचशयन योजनाबद्ध 
अथगव्यवस्थेिा जरी प्रभाव होता, तरीही प.ं नेहरंूनी शतेी व कारखानदारी यातील खाजर्ी भाडंवलास मज्जाव 
केला नाही. त्यानंी चमश्र अथगव्यवस्थेिा प रस्कार केला. 

 
तेव्हाचं्या धान्यटंिाईच्या व त्यावरील उपाययोजनािंाही खल करिारी अनेक पते् आहेत. ही टंिाई 

आचि एकंदर आर्लथक मार्ासलेपि याचं्या संदभात पचंडत नेहरंूनी लोकसंख्यावाढीसंबधंी काही पत्ातूंन 
उल्लेख केला आहे. परंत  लोकसंख्यावाढ हा अत्यंत महत्त्वािा प्रश्न असून तो सोडचवण्यासाठी चनकरािे व 
सवांर्ीि प्रयत्न केले पाचहजेत; असा चनधार त्यानंी व्यक्त केलेला मात् चदसत नाही. 

 
म ख्यमंत्र्यानंा चलचहलेल्या अनेक पत्ात रचशया व नंतर िीन यातंील अथगव्यवहारािी नेहरंूनी बरीि 

ििा केलेली चदसेल. आर्लथक चवकास साधण्यासाठी रचशयात केलेल्या दडपशाहीबद्दल त्यानंी सौन्य शब्दांत 
नापसंती व्यक्त केली आहे. पि सैबेचरयातं स्टालीनच्या कारकीदीतही िार मोठ्या के्षत्ात आध चनक शतेी 
होत असल्याबद्दल त्यानंी समाधान व्यक्त केले. त्यािंा असा चवश्वास होता की, याप्रकारे आध चनक शतेी होत 
असल्याम ळे रचशया आपली धान्यचवर्षयक र्रज भार्व ूशकेल. तसेि अमेचरकेपेक्षा रचशया ताचंत्क प्रर्तीच्या 



 

अनुक्रमणिका 

दृष्टीने मारे् असला, तरी तेथील कारखानदारी प्रर्त आहे. लोकाचं्या र्रजा भार्ल्या जात आहेत. घरबाधंिी 
प्रिडं प्रमािात होत असून चशक्षि व आरोग्य व्यवस्था वाखािण्यासारखी आहे. नेहरंूनी स्वतः रचशयातील 
शतेी, कारखानदारी, शाळा, चनवासस्थाने पाचहली होती. त्यानंी बरीि माचहतीही चमळचवली आचि ती त्यानंी 
म ख्यमंत्र्यानंा प रचवली होती. प ढे एक रचशयन तज्ज्ञ भारतात आला असता, त्याच्याशी रचशयाच्या चनयोजन 
पद्धतीबाबत नेहरंूिी ििा झाली. क्र श्वॉव व ब ल्र्ाचनन यांच्याशीही चविारचवचनमय झाला होता. 

 
पचंडत नेहरंूनी या सवांना चविारलेले प्रश्न व चमळचवलेली माचहती, महत्त्वािी आहे. पि त्याही वेळी 

रचशयन अथगव्यवहारातील उिीवा व जो काही चवकास होत होता, त्यासाठी लाखो लोकाचं्या बचलदानाचवर्षयी 
माचहती उपलब्ध होती. कारखान्यावंर पक्षािे विगस्व नसून मंत्ालयािें आहे व व्यवस्थापकानंा चनिगयस्वातंत्र्य 
देण्यात आल्यािे प.ं नेहरंूना रचशयन तज्ज्ञाने साचंर्तले होते. वस्त क्स्थती मात् वेर्ळी होती. आजही पूिग 
चनिगयस्वातंत्र्य व्यवस्थापकांना नाही. रचशयािी शतेी व कारखानदारी मार्ासलेली होती व आहे. चशवाय 
उत्पादनखिािा कधी चविार केला नव्हता. रचशयन राज्यकत्यांनी रे्ल्या पाि वर्षांत यासंबधंी स्वतःि बरीि 
माचहती जर्ाप ढे माडंली आहे. धान्य व उपभोग्य वस्तंूिा त टवडा याम ळे रचशया बेजार झाला असून 
अराजकसदृश पचरक्स्थती आहे. तेव्हा रचशयाच्या आर्लथक चवकासािे जे काही चित् नेहरंूप ढे उभे करण्यात 
आले होते; ते चदशाभलू करिारे होते. मॉस्कोतील आपल्या वचकलातीने यासंबधंात खरी क्स्थती काय आहे 
यािी कल्पना चदली होती की नाही; ते कळावयास मार्ग नाही. ज्या घरबाधंिी व आरोग्य सेवेबद्दल नेहरू 
समाधान व्यक्त करतात त्यािंीही अवस्था ठीक नव्हती. आज या दोन्हीच्या उिीवा तीव्रतेने भासत आहेत. 
त्यावेळच्या अनेक चविारवंताना, राजकारण्यानंा रचशयाच्या आर्लथक चवकासाच्या खोट्या चित्ाने भलू 
टाकली होती. प.ं नेहरू हे त्यातील एक होते. चवशरे्षतः मानवी स्वातंत्र्याचवर्षयी जार्रूक असिाऱ्या नेहरंूना 
रचशयातील हत्याकाडंाबद्दल टीका कराचवशी वाटू नये, हे आश्चयग आहे. 

 
रचशयाच्या या प्रभावाम ळे येथे साम दाचयक नसली तरी संय क्त शतेी करावी असा ठराव नेहरंूच्या 

पे्ररिेने काँगे्रसमध्ये आला होता. त्यास चवरोध झाला. तेव्हा व्यक्क्तर्त शतेीिे महत्त्व मान्य आहे, पि स धाचरत 
शतेीसाठी संय क्त शतेीिा प्रयोर् करून पहावा असा चशिारसवजा ठराव झाला. रचशयाला शतेीच्या 
आघाडीवर आलेले अपयश पाहाता; संय क्त शतेीिा प्रयोर्ही येथे झाला नाही हे बरेि झाले असे म्हटले 
पाचहजे. रचशयन आर्लथक चवकासािे जे एकारं्ी चित् नेहरंूप ढे उभे केले होते व ज्यावर त्यांिा चवश्वास बसला 
होता; त्यािी प्रचतकृती तशीच्या तशी उभी करण्यािे धोरि मात् नेहरंूनी अवलंचबले नाही. त्यांनी खाजर्ी 
के्षत्ाला वाव ठेचवला, व्यक्क्तर्त शतेी िालू राचहली. अवजड उद्योर्ापं्रमािे लहान व मध्यम कारखान्यानंा 
मोकळीक चदली. त्याम ळे रचशया व इतर कम्य चनस्ट देशाचं्या अथगव्यवहारािी जी वाताहात झाली आहे, तशी 
आपली झाली नाही. 

 
रचशयाप्रमािेि िीनच्याही आर्लथक चवकासािे खोटे चित् नेहरंूप ढे उभे केले होते. तेथील 

हत्त्याकाडंाबद्दलही नेहरंूनी आपल्या पत्ात काही चवशरे्ष उल्लेख केला नाही व टीकाही केली नाही. रचशयाने 
पूवग य रोपात व िीनने आचशयात जी चवस्तारवादी पाऊले टाकली होती, त्याबद्दल मात् नेहरू नापसंती व्यक्त 
करतात. चटटो यानंा चमळालेली वार्िूक त्यानंा रास्त वाटत नव्हती. पोलंड व हंरे्रीतील उठाव हे राष्ट्रीय 
उठाव होते अशी कब ली त्यानंी एका पत्ात चदली आहे. जार्चतक य द्धािा धोका असल्याने रचशयाने पोलंड 
व हंरे्रीतील उठाव दडपले असतील असे नेहरू म्हितात; पि त्यािबरोबर आपि यािे समथगन करीत नाही 
असा ख लासाही करतात. पूवग य रोप, रचशया व िीन याचं्यासंबधंी आता प्रचसद्ध होत असलेली माचहती पाहाता 
तेव्हािंी ही मीमासंा चनरथगक वाटेल. 
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एक मात् मान्य केले पाचहजे; नेहरू दोन िार वेळा आपल्या पत्ातून भाचकत करतात, की रचशयात 

चशचक्षत व शास्त्रीय चवर्षयािंा अभ्यास केलेली चपढी तयार होत आहे आचि चतथे संख्याबळ वाढत जािार 
असल्याम ळे ती अनेकचवध बधंने मान्य करिार नाही. या चपढीिे दडपि व आर्लथक द ःक्स्थती याम ळे रचशयात 
बदल करिे भार् झाले. त्याने स्वीकारलेले आर्लथक चसध्दातं संप ष्टात आले आहेत. 

 
िीनच्या चविारवादािी िाहूल नेहरंूना लार्ली होती. िाऊ एन लाय याचं्याशी झालेल्या ििेिा 

वृत्तान्त त्यानंी म ख्यमंत्र्यांना कळचवला होता. हा चवस्तारवाद वाढत रे्ला आचि नेहरंूिा चवश्वासघात झाला. 
त्यािंी या पवातील पते् ही या भावनेिी द्योतक आहेत. ही त्यािंी शोकाक्न्तका होती. 

 
असे हे प.ं नेहरंूिे पत्रूप दशगन. आपि काही लपवनू करीत नाही ही त्यांिी ग्वाही खरी असल्यािी 

साक्ष देिारे हे दशगन आहे. 
 

☐ ☐ ☐ 
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नेहरंूचा अणलप्ततावाद : तेव्हा आणि आता 
 

☐ भास्कर लक्ष्मि भोळे 
 
अचलप्ततावाद हे नेहरंूच्या परराष्ट्र धोरिािे एक सूत् होते. आजही त्या सूत्ाला धरूनि भारतािे परदेश 
धोरि प ढे िालू आहे. देशातून तसेि देशाबाहेरूनही अचलप्ततावादाच्या धोरिाला वाढता पाभठबा चमळत 
आहे. यािे प्रम ख कारि त्या धोरिाच्या यशक्स्वतेत सापडते. वस्त तः परदेश संबधं हे अत्यंत अक्स्थर व चनत्य 
बदलत्या संत लनािे के्षत् असते. त्यात एखादे धोरि इतकी अनेक वर्षे आपली प्रस्त तता कायम राखते; यािा 
अथगि हा की त्या धोरिात बदलत्या पचरक्स्थतीशी ज ळवनू घेण्यािा लवचिकपिा प रेपूर आहे. 
 

अचलप्ततावादाच्या धोरिातून नेहरंूच्या चविारातंील वस्त चनष्ठता व आदशगवाद यािंा उत्तम समन्वय 
आढळतो. अचलप्ततावादािे व्यावहाचरक आचि सैध्दाचंतक या दोन्ही दृष्टींनी स्पष्टीकरि व समथगन नेहरंूनी 
वारंवार केले आहे. 

 
नवस्वतंत् भारताच्या सवांर्ीि समस्या सोडवण्यासाठी उसंत चमळायिी, तर आंतरराष्ट्रीय 

ताितिावाचं्या धकाधकीपासून त्याने स्वतःला दूर ठेवले पाचहजे. दोन महाबलाढ्य सत्तामंध्ये चवभक्त 
झालेल्या जर्ात कोित्याही एका पक्षािी कड घेऊन भारत उभा राचहल्यास त्याला आपले स्वातंत्र्य चटकवता 
येिार नाही. उलट त्याने न कतेि झ र्ारलेले साम्राज्यशाहीिे जोखड लष्ट्करी करारामंधून प न्हा त्याच्या 
मानेवर येईल. शीतय द्धातील वैराच्या रिध माळीत त्याला आपल्या साधनसाम ग्रीिी नासाडी करिे भार् 
पडले तर त्याच्या आर्लथक चवकासाला अपचरहायगतः खीळ बसेल. त्याऐवजी जर तो र्टचनरपेक्ष राचहला, तर 
दोन्ही महाबलाढ्य सत्ताकंडून त्याला सहकायग व मदत चमळू शकेल— हा राष्ट्रीय स्वाथग नेहरंूच्या 
अचलप्ततावादाच्या म ळाशी नव्हता असे नाही. पि केवळ तोि त्यािा आधार नव्हता. नेहरंूिी र्टचनरपेक्षतेिी 
भार्षा म्हिजे द सरे चतसरे काहीही नसून केवळ संक चित राष्ट्रचहतािा अचवष्ट्कार आहे; अशी टीका त्या काळात 
अनेकानंी केली होती. अमेचरकेिे परराष्ट्रमंत्ी जॉन िॉस्टर डलेस यानी तर त्या धोरिाला अनैचतक ठरवनू 
चधक्कारले होते. राष्ट्रस्वाथालाि प्रमाि मानिारे हे धोरि, जर्ातील सवग दीनदचलतािंा कैवार घेिाऱ्या 
भारताच्या मूळ भचूमकेशी चवसंर्त आहे; असाही आके्षप टीकाकारानंी घेतला होता. 

 
पि आज पचरक्स्थती बदलली आहे. आज र्टचनरपेक्षतावादािे व्यापक संदभग आचि चवश्वात्मक 

उपय क्तता चसद्ध झाली आहे. आपले हे जर् अचधक उत्तम व्हावे, अचधक शातंतामय सहजीवनािे ते कें द्र व्हावे, 
अशी मनोकामना बाळर्िाऱ्या तमाम मानवमात्ाचं्या दृष्टीने अचलप्ततावाद हे आज एक सवगशे्रष्ठ नैचतक मूल्य 
ठरले आहे. ज्याचं्या अंतःकरिात चववेक, पे्रम आचि भतूदया यािें वास्तव्य असेल त्या सवांना 
अचलप्ततावादाबाबत आज आस्था वाटू लार्ली आहे. शीतय द्ध आज इचतहासजमा झाले असले तरी 
शीतय द्ध–मानचसकतेिा िैलाव प्रिडं वेर्ाने होत आहे. संहाराच्या भीर्षि कड्यावर जर् उभे आहे. अशावेळी 
नेहरंूना अचभपे्रत असलेल्या व्यापक अथाने अचलप्ततावादािा अन्वय समजावनू घेिे चनतातं आवश्यक ठरले 
आहे. 

 
अचलप्ततावादी धोरिि भारतासाठी सवोत्तम आहे, असे नेहरंूिे ठाम प्रचतपादन होते. त्याचं्या मते, 

केवळ आजि नव्हे तर नेहमीसाठीि भारताला त्याखेरीज द सरा पयाय नव्हता. येथे कोिताही पक्ष सत्तेवर 
असो वा येवो; सवग व्यावहाचरक तर्थये तपासल्यानंतर त्याला हेि धोरि स्वीकारावे लारे्ल, याबद्दल नेहरंूना 
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कधीि शंका नव्हती. मात् अचलप्ततावादािा चविार करताना त्यानंी आपले लक्ष भारताप रते कधीि सीचमत 
ठेवले नव्हते. आचशया–आचफ्रका खंडातील सवग उदयोन्म ख राष्ट्रािंा चविार त्याचं्या मनात होता. एवढेि 
नव्हे तर ‘आंतरराष्ट्रीय संबधंातंील या राष्ट्राचं्या स्वातंत्र्यािी मोजपट्टी’ म्हिून नेहरू अचलप्ततावादाकडे 
बघत होते. त्या नवस्वतंत् राष्ट्राचं्या हाती या िळवळीतून एक चनिायक शक्ती यावी आचि जार्चतक शातंता 
व स रचक्षतता या कामी चतिा वापर व्हावा, ही त्यािंी अपेक्षा होती. दोन महासत्तापंासून भकवा लष्ट्करी तह–
करारापंासून दूर राहिे एवढ्या नकारात्मक संदभाप रती त्यांिी अचलप्ततावादािी संकल्पना मयाचदत 
नव्हती; तर चतसऱ्या जर्ातील राष्ट्रानंा संघचटत करून स्वाचभमानाने जार्चतक राजकारिात वावरता यावे 
असे सकारात्मक साध्य चतच्याप ढे होते. पचहल्या व द सऱ्या जर्ामंधील चवकचसत राष्ट्रापेंक्षा चतसऱ्या जर्ातील 
राष्ट्रािें प्रश्न मूलतः चनराळे होते. चवकचसत राष्ट्रे “जैसे थे वादी” राहू शकतात. चतसऱ्या जर्ातील राष्ट्रानंा 
पचरवतगनाग्रही राहण्यावािून तरिोपाय नाही. सवग चवकचसत राष्ट्राचं्या परस्पराचं्या सहकायानेि ही राष्ट्रे 
आपल्या चवकासाच्या वाटा त डव ूशकतील, असा चवश्वास नेहरंूनी व्यक्त केला होता. 

 
अचलप्ततावादाच्या जनकत्वािे शे्रय नेहरंूनी स्वतःकडे कधीि घेतले नव्हते. ते असे म्हित असत 

की, अचलप्ततावाद हा भारताच्या पूवेचतहासात, पचरक्स्थतीत, जीवनचवर्षयक दृचष्टकोनात, स्वातंत्र्याकाकं्षी 
मानचसकतेत आचि जर्ाच्या सद्यःक्स्थतीति अरं्भतू होता. काही अंशी त्यािें हे चवधान खरे आहे कारि 
भारतािे भरूाजकीय स्थान, आकारमान, आर्लथक चवकासािी चनकड, भहदू–बौद्ध दशगनामंधून सचहष्ट्ि तेवर 
तसेि सत्य आचि न्याय सापेक्षतेवर चदलेला भर, राष्ट्रीय स्वातंत्र्य आंदोलनािा वारसा इत्यादी अनेक 
भौचतक–अभौचतक मूलस्त्रोतातून अचलप्ततावादािी चनष्ट्पत्ती झाली होती. त्यािप्रमािे कोितीही र्ोष्ट एकदम 
काळी भकवा एकदम पाढंरी अशा टोकाच्या रंर्ात न पाहता मधल्या असंख्य िटामंध्ये पाहण्यािी भारतीयािंी 
जी वृत्ती आहे, चतच्याशीही अचलप्ततावाद अत्यंत स संर्त ठरतो. 

 
पि तरीही या धोरिािे खरे चशल्पकार जवाहरलाल नेहरूि ठरतात. १९२१ पासून १९४६ पयंत 

सातत्याने अचलप्ततावादाच्या तत्त्वाला अन रूप अशा भचूमका घेिारे नेहरू हे एकमेव काँगे्रस नेते होते आचि 
स्वातंत्र्योत्तर काळातही काही प्रसंर्ी त्याचं्या या धोरिावर टीका झाली असली तरी त्यािंी त्यावरिी चनष्ठा 
अचविल राचहली होती. एका बाजूने पाचश्चमात्य उदारमतवादी लोकशाही व्यवस्थेिे जसे नेहरंूना आकर्षगि 
होते तसेि द सऱ्या बाजूने क्रातं्य त्तर, रचशयाने चनयोजनातून साधलेल्या नेत्दीपक प्रर्तीिेही होते आचि 
त्यातूनि त्यािंी चमश्र अथगव्यवस्थेिी संकल्पना भकवा लोकशाही समाजवादािी धारिा साकार झाली होती. 
कोित्याही एका चविारप्रिालीशी हा देश जखडला जाता कामा नये, कारि त्या सवगि चविारप्रिाली या 
देशाहून चभन्न असलेल्या य रोपीय पाश्वगभमूींमधून प्राद भूगत झालेल्या आहेत, हीि नेहरंूिी धारिा 
अचलप्ततावादाच्या तत्त्वज्ञानातूनही व्यक्त झाली आहे. भाडंवलशाहीतील स्वाथांधता नको आचि 
साम्यवादातली अचधकारशाहीही नको; या त्याचं्या मनोवृत्तीिे प्रचतभबब अचलप्ततावादात उमटले आहे. 

 
नेहरंूिी अशी खात्ी होती की, जर्ातील अनेक िोटी राष्ट्रे एका ध्येयाने एकत् आल्यास दोन्ही 

महासत्तावंर विक बसव ूशकतील. संपूिग जर् जर सरळ सरळ दोन आघाड्यामंध्ये चवभक्त झाले तर सवगनाशी 
य द्धािा संभव जेवढा वाढतो तेवढाि तो जास्तीत जास्त राष्ट्रे त्या चवभक्तीकरिापासून अचलप्त राचहल्यास 
खचिति कमी होतो; भारतासारख्या राष्ट्राने महासत्तापैंकी एकीिी कड घेण्यातून त्याचं्यातला संघर्षग 
अचधकि तीव्र होऊ शकतो. त्यापेक्षा दोहोंपैकी कोिािाही रोर्ष न ओढवनू घेता, समानातंरावरून दोहोंशी 
स्नेह ठेवल्यास य द्ध टाळण्यात भारत बराि हातभार लाव ूशकतो. अचलप्तता म्हिजे तटस्थता वा औदोचसन्य 
नव्हे, हे तर नेहरंूनी वारंवार आपल्या शब्दातूंन आचि कृतींमधून स्पष्ट केले होते. ते म्हिाले होते की, आम्ही 
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अचलप्त असलो तरी वास्तवाकडे कधीि डोळेझाक करिार नाही. कोिाच्या स्वातंत्र्यावर क ठूनही र्दा 
आली, अन्याय–आक्रमि झाले तर अशा प्रसरं्ी आम्ही तटस्थ राहिार नाही. 

 
र्टचनरपेक्ष राष्ट्रे आकाराने लहान असली, तरी संख्येने आचि लोकसंख्येने जर मोठी झाली तर ती 

खूप काही करू शकतात, म्हिून त्यानंी एकत् यावे असे आवाहन त्यानंी केले होते. नेहरंूिा हा सदहेत मूलक 
सल्ला आज लहान राष्ट्रानंा खूप पटला आहे; हे अचलप्ततावादी िळवळीतील वाढत्या सदस्यसंख्येवरून 
चदसते. आज या ना त्या र्टात असलेल्या राष्ट्रापेंक्षा, र्टचनरपेक्ष राष्ट्रािंी संख्या चकतीतरी मोठी झाली असून 
जर्ािी दोनतृतीयाशं लोकसंख्या अचलप्ततावादािा प रस्कार करू लार्ली आहे. त्याम ळे ही िळवळ 
क्स्थरपद व अचधकाचधक उपय क्त ठरत आहे. सवगसंहारक य द्ध आजवर टाळण्यािे संपूिग शे्रय कदाचित या 
िळवळीला देता येिार नाही, पि चतने जार्चतक शातंतेच्या संदभात लक्षिीय कामचर्री केली आहे हे क िीि 
नाकारू शकिार नाही. 

 
राष्ट्रािे चहतसंबधं जोपासिारे तात्प रते व संचधसाधू धोरि असे अचलप्ततावादािे स्वरूप कधीि 

नव्हते, तर नेहरंूच्या भितनात मध्यवती महत्त्वािी असलेली नैचतक भचूमका हा त्या धोरिािा किा होता. 
मािसाने आपले प्रश्न सचहष्ट्ि तेद्वारे, अभहसक मार्ांनी आचि स्थूल मतैक्यािा (कॉन्सेन्स्) शोध घेऊन 
सोडवावेत, त्याच्या प्रत्येक कृतीमारे् मानवमात्ाच्या भचवतव्यािा नीट चविार केला रे्लेला असावा, आचि 
प्रसंर्ोपात्त अभहसेखेरीज अन्य मार्ांिा वापर करिे भार् पडलेि तर तो िक्त तेवढ्याप रताि व्हावा— अशी 
नेहरंूिी भचूमका होती. त्यानंी या पचरपे्रक्ष्यािा चवसर कधीि पडू चदला नाही. 

 
रोमेश थापर यानंी म्हटल्याप्रमािे “नेहरंूच्या या दृचष्टकोनाम ळे अचलप्ततावाद हे केवळ एक धोरि न 

राहता, जर्ातल्या अनेक राष्ट्रासंाठी ते एक भावात्मक तत्त्वज्ञान झाले आचि महासत्तामंधील संघर्षाला 
आटोक्यात ठेवण्यािी क्षमता आचि संधी त्यांना त्यातून लाभली” (नेहरू ॲण्ड चद मॉडनग वल्डग, ३१). 
अचलप्ततावादािी माडंिी करण्यापूवी तटस्थतेिी (न्यूरॅचलटीिी) जी भचूमका पचरचित होती ती म्हिजे अशी 
की, सवग राष्ट्रराज्ये आपापले प्रभावके्षत् वाढवण्याच्या स्पधेत संपूिग ताकदीचनशी सहभार्ी आहेत आचि 
त्याचं्यातल्या सत्तासंत लनावरि जार्चतक स्थैयािी चभस्त आहे. या स्पधेतून जेव्हा दोन राष्ट्रे एकमेकाशंी य द्ध 
करण्यास प्रवृत्त होतात तेव्हा त्या दोहोंपासून दूर राहिे आचि त्याचं्यातल्या स्पधेबद्दल उदासीन राहिे म्हिजे 
तटस्थता असे मानले जाई. चतच्या त लनेत अचलप्ततावादािी संकल्पना अचधक स्पष्ट पायावर उभारलेली 
असून अचधक उपय क्तही आहे. प्रिडं मोठा भभूार् व िार मोठी जनसंख्या यानंा अचलप्ततावादाने 
सत्तासंघर्षातून आज बाहेर खेिले आहे. सत्तासंघर्षाच्या पचरघाबाहेर राहून आपल्या प्रत्येक सभासद राष्ट्रािी 
अचलप्तता जपिारा एक राष्ट्रप्रम ख; बलाढ्य महासत्तािे वतगन जािीवपूवगक प्रभाचवत करू पहात आहे हे चित् 
अभतूपूवग आहे. चवचशष्ट सत्ता चववादात स्वतः प्रत्यक्ष सहभार्ी नसतानाही य नोसमोर एखादा राष्ट्रसमूह 
हस्तके्षप करतो हेही पूवी कधी घडले नव्हते. अचलप्ततावादी राष्ट्रानंीि हे प्रथम करून दाखवले. त्यािंी 
कामचर्री िार डोळ्यात भरण्याजोर्ी नसेलही पि ते एका नव्या चदशनेे आंतरराष्ट्रीय संबधं हाताळू बघत 
आहेत. या वस्त क्स्थतीतून त्यानंा अभतूपूवग प्रचतष्ठा व बळकट आधार प्राप्त झाले आहेत. अि य र्ाच्या दृष्टीने 
अन रूप अशी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था उभारण्यािी एक भावात्मक भचूमका ती राष्ट्रे आज पार पाडीत आहेत. 
अचलप्ततावादाच्या या यशात भसहािा वाटा, त्या िळवळीिे प्रवतगक नेहरू, माशगल चटटो, नासेर, स कानो 
यािंा आहे. एखाद्या शजेारी राष्ट्राने अपेक्षाभरं् केला भकवा धोका चदला एवढ्याम ळे अशा तत्त्वचनष्ठ धोरिािी 
प्रस्त तता संपू शकत नाही. 
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अचलप्ततावादी िळवळीच्या प्रारंचभक टप्प्यावर महासत्ताचं्या मनात या िळवळीबद्दल काहीशी अढी 
होती. पि नेहरंूच्या यशस्वी राजनयातून ती बरीि कमी झाली. एकेकाळी शीतय द्धाच्या दडपिाम ळे दोन्ही 
महासत्ता जेव्हा भयग्रस्त होत्या, तेव्हा त्यािंा प्रयत्न जास्तीत जास्त राष्ट्रानंा आपल्या कळपात खेिून 
त्याचं्यावर आपले कडक विगस्व बसविे इतपति मयाचदत होता. अचधक व्यापक भीर्षि संकटािंा प्रत्यय येऊ 
लार्ल्यानंतर त्या महासत्तानंा एका बाजूने उभयतातंील स्पधा र्ौि वाटू लार्ली आहे आचि द सऱ्या बाजूने 
अचलप्ततावादी िळवळीच्या स प्त क्षमतािंी जािीव होऊ लार्ली आहे. आजिे र् ंतार् ंतीिे आंतरराष्ट्रीय 
वास्तव स रचळतरीत्या हाताळण्याच्या दृष्टीने अचलप्ततावादी िळवळीशी बरीि मदत होऊ शकते हे त्यानंा 
अन भवान्ती पटले आहे. या िळवळीम ळे अनेक नव्या राष्ट्रानंा स्वतःिे राजकारि व परराष्ट्रकारि स्वतःि 
करण्यािी ताकद लाभल्याम ळे एका परीने महासत्ताचं्या डोक्यावंरिे ओझे हलके झाले आहे. या सवग राष्ट्रातं 
जर सत्तापोकळ्या चनमाि झाल्या असत्या, तर महासत्तानंाही त्यांिे व्यवस्थापन झेपले नसते. र्चतमान 
संपे्रर्षि व अचतसंहारक अण्वसे्त्र असलेल्या आचि तीव्र राजकीयीकरि झालेल्या आजच्या जर्ात; व्याचमश्र 
झालेल्या आंतरराष्ट्रीय संबधंािा र् ंता सोडवण्यात अंशतः का होईना; नेहरूप्रिीत अचलप्ततावादी िळवळ 
उपय क्त ठरली आहे. जार्चतक शातंतेच्या कामी वापरता येईल असे प्रिडं मोठे प्रभावके्षत् या िळवळीला 
आज उपलब्ध झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय सहजीवनात शातंतापूिग सहअक्स्तत्त्व आचि शजेारधमग अशा तत्त्वाचं्या 
बाजूने आपले वजन या िळवळीने आजवर पचरिामकारकपिे खिी घातले आहे. 

 
अथात हे खरे की, अजूनही चतिी ताकद काही उचद्दष्टाचं्या पचरपूतीसाठी अप री पडत आहे, तसेि 

काही भाडंवलशाही राष्ट्रे चतला द बगल करण्यािाही प्रयत्न हरप्रकारे करीत आहेत. य नोसमोर भारताने 
पचहला ठराव दचक्षि आचफ्रकेतल्या विगविगस्वाच्या चवरुद्ध माडंला होता. विगविगस्व व वंशदे्वर्ष यानंा 
तेव्हापासून सतत अचलप्ततावादी िळवळीने प्रचतकार केला आहे. पि पाचश्चमात्य राष्ट्रे (आचि चवशरे्षतः 
अमेचरका) आजही दचक्षि आचफ्रकेच्या वाचंशक शे्रष्ठत्ववादी राजवटीिे समथगन करीत आहेत. साम्राज्यशाहीला 
पोर्षक असलेली ज नी आतंरराष्ट्रीय अथगव्यवस्था बदलून, चतच्या जार्ी नवी अथगव्यवस्था आिण्यािी 
मार्िीही अचलप्त राष्ट्रानंी सतत केली असून य नोच्या महासभेने ती मान्य केली आहे. पि त्या चदशनेे केला 
जािारा प्रत्येक प्रयत्न भाडंवलशाही चवश्वािे नेतृत्त्व करिाऱ्या अमेचरकेने आजपयंत हािूनि पाडला आहे. 
माचहती प्रसारिािी ज नी “साम्राज्यवादी” व्यवस्था आपल्यावर अन्याय वा आपली उपेक्षा करीत असल्याम ळे 
चतच्यात आमूलाग्र िेरबदल व्हावेत या अचलप्त राष्ट्राचं्या मार्िीिाही िारसा र्ंभीरपिे चविार झालेला 
चदसत नाही. आपल्या प्रभावी प्रिारयंत्िेद्वारे पाचश्चमात्य देश स्वतःिे शे्रष्ठत्व व स्वतःिी राजकीय संस्कृती 
नवस्वतंत् राष्ट्रावंर ख शाल भबबवीत आहेत. यातून ही नवस्वतंत् राष्ट्रे स्वतःच्या अक्स्मता हरवनू बसत आहेत. 

 
अनेक स्वरूपात अवतीिग झालेला नववसाहतवाद चनपटून काढिे हे िार मोठेि आव्हान 

अचलप्ततावादी िळवळीसमोर आहे. त्यािप्रमािे दाचरद्र्य, बेरोजर्ार, चनरक्षरता व रोर्राई यािें चनराकरि 
करण्याच्या जबरदस्त आव्हानालाही चतला तोंड द्यायिे आहे. चनःशस्त्रीकरिातून चवकासाच्या वाटा मोकळ्या 
होऊ शकतात, हे सत्य अचलप्त राष्ट्रानंा समजले असले तरी प्रर्त राष्ट्राचं्या र्ळी ते उतरवनू; त्यानंा 
चनःशस्त्रीकरिास भार् पाडण्याइतपत साधनसंपन्नता अजूनही अचलप्ततावादी िळवळीपाशी नाही. अनेक 
बाबतीत आज या िळवळीतील प्रम ख राष्ट्रानंास द्धा प्रर्त राष्ट्रािंी कास धरावी लार्ते. सधन राष्ट्रे, 
आंतरराष्ट्रीय नािेचनधी भकवा जार्चतक बकँ याचं्यासमोर हात पसरावे लार्तात. नेहरंूच्या काळात याबद्दल 
चकमान अपराध भावना होती. आज तीही नष्ट झाली आहे. नेहरंूनी घटकराज्याचं्या म ख्यमंत्र्यानंा चलचहलेली 
शकेडो पते् या र्ोष्टींिी साक्ष देतात की, आपि सवग दृष्टींनी स्वयंपूिग झाल्याखेरीज आपल्या अचलप्ततावादाला 
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खरा अथग प्राप्त होिे शक्य नाही. याबद्दल नेहरंूच्या मनात म ळीि शंका नव्हती. स्वयंपूिगतेिी त्यािंी ती अपेक्षा 
आजही अतृप्ति राचहली आहे. 

 
अचलप्त राष्ट्रानंी महासत्तावंर दडपि आिून नवी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था चनमाि करण्यािा खटाटोप 

स रू ठेवावा पि त्यािवेळी त्यांनी आपि स्वतः आपले प्रश्न सोडचवण्यासाठी काय करू शकतो; यािाही 
अचधक र्ंभीरपिे चविार व प्रयत्न करण्यािी आज चनकड आहे. सवग अचलप्त राष्ट्रानंी आपली आर्लथक, 
तंत्ज्ञानात्मक व मानवी साधनसाम ग्री संकचलत करून र्रजेन सार चतिा योग्य त्या जार्ी वापर करायला 
चशकले पाचहजे. समाजवादी राष्ट्रे बह संख्येने आज चतसऱ्या जर्ातील राष्ट्रांच्या बाजूने आहेत. पचश्चमेकडील 
देशातही फ्रान्स, स्कॅचडनेक्व्हयन देश याचं्यासारखे त्यािें काही चमत् आहेत. त्यािंी मदत घेऊन 
औद्योर्ीकरिािा व आर्लथक स्वावलंबनािा मार्ग अचलप्त राष्ट्रानंा िोखाळता येईल. स्वावलंबनाखेरीज खरी 
राजकीय अचलप्तता अक्स्तत्वात येऊ शकत नाही, हे नेहरंूिे चवधान स्मरून परस्पर सहकायाने 
आर्लथकदृष्ट्ट्या स्वयंपूिग होण्यािा प्रयत्न प्रत्येक राष्ट्राने केलाि पाचहजे. 

 
अथात् यािा अथग जर्ातल्या महासत्ताशंी आर्लथक काडीमोड घेिे, असा म ळीि होत नाही. चमळेल 

चतथून मदत अवश्य घ्यावी, मात् आर्लथक धोरिाबंद्दलिे स्वतःिे स्वातंत्र्य मात् र्मावनू बसता कामा नये. 
व्यापार, चवकास व तंत्ज्ञानात्मक आदानप्रदान इत्यादींबाबत अचलप्त राष्ट्रानंी एकमेकानंा सहकायग करावे. 
संय क्त संकल्प, संय क्त संशोधन आचि सल्लादायी अचभकरिे याचं्याद्वारे ते एकमेकानंा असे सहकायग करू 
शकतील. त्यािप्रमािे आपल्या आर्लथक चवकासासाठी पाचश्चमात्य देशािंी अप्रस्त त प्रचतमाने घेऊन, व्यथग 
शक्क्तपात करण्याऐवजी नवीन अन रूप चवकासप्रचतमाने चनधाचरत करण्याबाबतही एकमेकानंा ती उपयोर्ात 
पडू शकतील. त्या चदशनेे अलीकडच्या चशखर पचरर्षदामंधून या िळवळीिी पावले पडत असून ती स्वार्ताहगि 
मानायला हवीत. 

 
वृत्तसंस्था व संपे्रर्षि माध्यमे यािंीही भचूमका देशाच्या परदेश धोरिाच्या व राजनयाच्या दृष्टीने िार 

मोलािी असते. परसत्तेच्या लष्ट्करी आक्रमिापेक्षाही चतच्या संपे्रर्षि माध्यमाचं्या अचतक्रमिािे द ष्ट्पचरिाम 
अचधक सूक्ष्म व पचरिामदृष्ट्ट्या अचधक र्ंभीर होऊ शकतात. आज वस्त क्स्थती अशी आहे की, चतसऱ्या 
जर्ातील राष्ट्रे स्वतःकडे व जर्ाकडे पाहतात; ती इंग्लंड, अमेचरका भकवा फ्रान्स सारख्या देशातील 
वृत्तसंस्थाचं्याि िष्ट्म्यातून. चवकसनशील देशािंा न्यनूर्ंड व चवकचसत देशािंा अहंर्ंड या वृत्तसंस्था सतत 
जोपाशीत असतात. शीतय द्ध इचतहासजमा झाल्यानंतरही शीतय द्धािी मानचसकता चटकून राचहली, याला 
म ख्यत्वे या वृत्तसंस्थाि कारिीभतू आहेत. चवकसनशील देशामंधील अनेक स्त त्य उपक्रम अंधारात ठेवनू 
प्रर्त राष्ट्राचं्याि कीतीिे नर्ारे त्या सतत वाजवतात. 

 
तंत्ज्ञानाच्या प्रर्तीम ळे तर प्रर्त राष्ट्रािंी संपे्रर्षि के्षत्ातील क्षमता अिाट चवस्तारली आहे. एक 

प्रकारिा “संपे्रषिात्मक साम्राज्यवाद” च अवतीिग झाला आहे (हरी जयभसर्, इंचडया ॲण्ड चद नॉन 
अलाइन्ड वल्डग, ८९) यातून वृत्तप्रसारिात पक्षपात, अवास्तवता, चवकृतीकरि वा उपेक्षा याचं्याखेरीज द सरे 
काहीि चवकसनशील राष्ट्राचं्या वाट्याला येऊ शकत नाही. अचलप्ततावादी िळवळीच्या व्यासपीठावरून या 
प्रश्नािंी जाहीर ििा होऊ लार्लेली आहे. आर्लथक–राजकीय आघाड्यापं्रमािे याप ढे साम्राज्यवादािा 
म काबला सामाचजक–सासं्कृचतक आघाड्यावंरही करावा लारे्ल, यािी जािीव त्यानंा प्रकर्षाने होत आहे. 
अल्जीयसग चशखर पचरर्षदेच्या घोर्षिापत्ात असे म्हटले होते की, “अचलप्त राष्ट्रानंी आपापल्या सवांर्ीि 
यशाबंद्दलच्या माचहतीिे आदानप्रदान आचि प्रसारि आपापल्या वृत्तपत्ातूंन, चनयतकाचलकातूंन, 
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वृत्तसंस्थातूंन आचि आकाशवािी–दूरदशगनादींमधून केले पाचहजे.” त्यानंतरच्या पचरर्षदामंधूनही या 
चनधारािा प नरुच्चार अनेकदा झाला, पि ठोस चनष्ट्पत्ती मात् अजूनही िारशी झालेली आढळत नाही. 

 
आज अचलप्ततावादी िळवळीत अनेक वंशािे, धमांिे लोक आहेत. त्याचं्या परंपरा, भार्षा व 

चविारप्रिाली चभन्न आहेत. साम्राज्यशाही, वंशवाद, नववसाहतवाद, परराष्ट्रीय शोर्षि याचं्या 
प्रचतकारासंबधंी त्या सवांमध्ये एकवाक्यता असली तरी इतर अनेक बाबतीत त्यांिे र्ंभीर मतभेद आहेत. चजथे 
एकवाक्यता आहे; चतथेही त्या सवांिा प्रचतसाद व सहभार्; सारखाि आहे असे चदसत नाही. त्यांिे 
आपसातील ताितिाव व क रब री अचलप्त राष्ट्रािें ऐक्य स दृढ होण्याच्या आड आज येत आहेत. आपसातील 
संघर्षािे चनवारि करण्यािी सवगमान्य यंत्िा उभारण्यावरि अचलप्ततावादी िळवळीिे भचवतव्य अवलंबनू 
आहे असे म्हटल्यास अचतशयोक्तीिे ठरिार नाही. ही िळवळ म्हिजे सदस्य राष्ट्रामंधील तंटे सोडवण्यािे 
व्यासपीठ नाही; भकवा न्यायचनवाडा हे चतच्या चशखर पचरर्षदािें प्रयोजनही नाही हे मान्य, तरीपि प्रत्यक्ष तंटे 
सोडवण्याच्या कामी नसले तरी आधीि संघर्षांना प्रचतबधंक ठरिारे वातावरि चनमाि करण्याच्या संदभात 
बरेि काही करिे या िळवळीला शक्य होऊ शकेल. सदस्य राष्ट्राचं्या सरहद्दीसंबधंीिी भाडंिे, ही एक 
कायमिी डोकेद खी या िळवळीच्या शक्ती क्षीि करीत आहे. िार काळ या व अशा प्रश्नािंी उपेक्षा या 
िळवळीकडून होिे चतला घातक ठरू शकेल. 

 
अचलप्ततावादाच्या स्वरूपात नेहरू व त्याचं्या सहकाऱ्यांनी रंर्वलेली भव्यचदव्य स्वप्ने अजूनही 

साकार झालेली नसली, तरी अचलप्ततावादाशी एकचनष्ठ राहूनि ती साकार होऊ शकतात; हा आत्मचवश्वास 
आज नक्कीि बळावला आहे. शातंता, य द्धम क्ती, समता व न्याय यावर आधाचरत नवी जार्चतक व्यवस्था 
अक्स्तत्वात येईल, तेव्हाि या स्वप्नािंी पचरपूती होईल. शातंतेच्या शत्ूंिा संपूिग चनःपात केवळ 
चनःशस्त्रीकरिातून भकवा तिाव चशचथलनासारख्या (देतॉन्त) मार्ाने होऊ शकत नाही. अचलप्ततावादािी 
व्याप्ती वाढवीत नेण्यातूनि तो होऊ शकतो. जार्चतक राजकारि जर आज लोकशाहीच्या तत्त्वान सार 
िाललेले असते; तर महासत्तेपेक्षाही अचलप्त राष्ट्रािें पारडे जड झाले असते; कारि आज जर्ाच्या 
लोकसंख्येपैकी दोन तृतीयाशंािें प्रचतचनचधत्व अचलप्ततावादी िळवळ करते. आंतरराष्ट्रीय संबधंात 
लोकशाही तत्त्व जेव्हा प्रमाि मानले जायिे असेल तेव्हा जावो. तूतास अचलप्त राष्ट्रानंी एवढे करावे की, 
साम्राज्यशाही राष्ट्राचं्या र्ष् यंत्ापंासून ही िळवळ स रचक्षत राहील, हे डोळ्यात तेल घालून पहावे. 
आपसातील संघर्षगचनवारिाच्या यंत्िा चवकचसत कराव्यात आचि चकमान आपले प्रदेश “शातंता के्षते्” घोचर्षत 
करून चवकचसत करावेत. 

 
अचलप्ततावादाच्या चशल्पकाराचं्या स्वप्नपूतीिी वाट त्याना यातूनि सापडेल. 
 

☐ ☐ ☐ 
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पंणित नेहरंूचे यशापयश 
 

☐ अनंत भालेराव 
 
पचंडत नेहरंूिे विगन कचववयग रभवद्रनाथ टार्ोरानंी एकदा ‘ऋत राज’ या चवशरे्षिाने केले होते तर पचंडतजींच्या 
आत्मिचरत्ाचवर्षयी आपला अचभप्राय कळचवताना त्यानंी चलचहले आहे की, ‘त मिे आत्मिचरत् आताि वािून 
संपचवले. मी या थोर गं्रथाच्या वािनाने खूप प्रभाचवत झालो. त म्ही जे साध्य केले त्याचवर्षयी मला अचभमान 
वाटतो. गं्रथाच्या चवस्तारात व तपचशलात मानवतेिा एक प्रवाह वाहताना आढळतो. वास्तवािी द र्गम 
आडवळिे पार करून हा प्रवाह आपल्याला अशा मािसाच्या सचन्नध आिून सोडतो की, जो आपल्या 
कामचर्रीपेक्षा मोठा व त्याच्या सभोवतीच्या पचरक्स्थतीपेक्षा सत्य आहे.’ पचंडतजींचवर्षयी असे प ष्ट्कळ चलचहले 
व बोलले रे्ले. महात्मा र्ाधंीनी तर त्यानंा आपले वारसि नेमले होते. मध्यंतरी राजकीय के्षत्ात अशी अिवा 
पसरली होती की, बापूजींच्या मजीतून पचंडतजी उतरले असून त्यािंी जार्ा आता राजाजींनी (राज 
र्ोपालिारींनी) घेतली आहे. याला कारि महात्माजी व पचंडतजींच्या दरम्यान वाढत िाललेले मतभेद होते. 
महात्माजींच्या कानावर ही अिवा रे्ली. तेव्हा ते म्हिाले की, (वधा येथे झालेल्या अ. भा. काँगे्रस 
महासचमतीच्या अचधवेशनात जाहीरपिे बोलताना. १५ जानेवारी १९४२). ‘माझे व जवाहरलालिे आपसात 
बनेनासे झाल्यािी क जबजू िालू आहे. मी एवढेि सारं्तो की, माझ्यापासून जवाहरलालला वेर्ळे 
करण्यासाठी केवळ मतभेद प रेसे नाहीत. त्यासाठी बरेि काही करावे लारे्ल. आरंभापासून आम्ही एकमेकािें 
सहकारी झालो तेव्हापासून आमच्यात मतभेद आहेत आचि तरीही मी हे चनःसंचदग्धपिे सारं्तो की, माझा 
वारस जवाहरलालि आहे व असेल. जवाहरलाल म्हितो की, त्याला माझी भार्षा कळत नाही आचि तोही 
मला न उमजिारी भार्षा बोलतो. हे खरे असेल अर्र नसेल परंत  अंतःकरिाच्या चमलनासाठी भार्षािंी 
आडकाठी असत नाही व येऊ शकत नाही आचि मला हे प रतेपिे माहीत आहे की, मी जेव्हा या जर्ात नसेन 
तेव्हा तो माझीि भार्षा बोलेल.’ आचि प ढे हेि खरे ठरले. 
 
णवलक्षि लोकणप्रय 
 
पचंडतजींिी स्त ती करिारी ही दोन उदाहरिे मी म द्दामि चनवडली. तसे बचघतले तर महात्माजींच्या नंतर 
जर्भरातून सवात जास्त चलचहले व बोलले रे्ले असेल तर ते िक्त प.ं नेहरंूवर व त्याचं्याचवर्षयी. 
पचंडतजींवर टीकाही भरपूर झाली. टोकाला न जाता सतत मधला मार्ग काढण्याच्या त्याचं्या प्रवृत्तीला 
भल्याभल्यानंी ‘द गँ्रड पॅिवकग ’, ‘कन्फ्यजून वस्टग कन्िाऊंडेड’ आचि ‘क्लाचसकल िीट् ऑि 
कॉम्प्रोमायझेस’ (The Grand patchwork, Confusion worst confounded, Classical feats of 
Compromises.) अशी चबरूदे बहाल केली आहेत आचि तरीही एक वास्तव आजतार्ायत कोिालाि 
नाकबलू करता आले नाही की, भारतात र्ाधंीजींच्या पाठोपाठ चवलक्षि लोकचप्रयतेिे भाग्य िक्त 
पचंडतजींच्या वाट्याला आले. शवेटी शवेटी थोडा िरक पडला तरीही त लनेने त्यािंीि लोकचप्रयता अचधक 
होती. या दोन्ही (बापूजी व पचंडतजी) प ढाऱ्यांिा एक चवशरे्ष असा होता की, त्यानंाही आपली ही लोकचप्रयता 
नीट माहीत होती. पचंडतजींपाशी जनतेिे व जनतेपाशी पचंडतजींिे लाड िालत; ते बापूजींपाशी िालत 
नसत. र्ाधंीजींच्या चशस्तीच्या िौकटीत राहूनि लोकानंा वार्ावे लार्त असे. पचंडतजींच्या मनात आपल्या 
या लोकचप्रयतेचवर्षयी जबर चवश्वास तर होताि परंत  कळत न कळत एक अहंकारही रूजला होता. 
स्वातंत्र्योत्तर काळात जर त्यानंा ‘आपि मतािें जादूर्ार’ आहोत यािी तीव्र जािीव झाली होती. राजकारि 
करताना त्यानंी आपल्या या सामर्थयािा वापरही करून घेतल्यािे चदसते. परुर्षोत्तमदास टंडन यानंा अखेरीस 
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अध्यक्षपदािा राजीनामा द्यावा लार्ला, त्या मार्िे एक कारि हेि होते. पचंडतजींनी अनेकदा म्हटले आहे 
की, माझा मतदारसंघ संपूिग भारतवर्षग आहे. भारतीय जनता आहे. यात खोटे काहीि नव्हते. र् िदोर्षािंी 
रूढ कोष्टके पचंडतजींिी थोरवी मोजण्यासाठी उपयोर्ी पडिारी नाहीत ही इचतहासािी साक्ष सदैव लक्षात 
ठेवनूि या थोर प रुर्षािे मूल्यमापन करता येईल. त्यािबरोबर चवभचूतपूजेिी रूळलेली िाकोरीही काही काळ 
सोडून द्यावी लारे्ल. 
 

पचंडतजींसारख्या थोर प रुर्षािे यशापयश जोखायिे म्हिजे चवतीने पवगतािी उंिी मोजण्यािाि 
प्रयास ठरण्यािी शक्यता आहे, हे मी जािून आहे. शवेटी यश तरी कशाला म्हिायिे? असे म्हितात की, 
प्रत्येक उज्ज्वल यशािा भतूकाळ अपयशानेि व्यापलेला असतो. अपयशािी एक माचलका संपली असाि 
यशािा अथग असतो. जर्ातील यच्चयावत् सवग थोर प रुर्षािें जीवन ज्ञात यशापेक्षा अपयशानेि अचधक ओतप्रोत 
असते. कालगमास्कग  हा थोर व द्रष्टा प रुर्ष; आपि यशािी जी व्याख्या करतो त्या कसोटीवर अपयशीि म्हिावा 
लारे्ल. र्ाधंीजींच्या बाबतीतही हेि चवधान काही मयादांत करता येईल. लेचनन, माओ, हो चि चमन्ह अशा 
थोर प रुर्षाचं्या यशापेक्षा त्यािें अपयशि अचधक मोठे होते. त्यािे कारि ही सवग थोर मािसे, टार्ोरानंी 
पचंडतजीचवर्षयी म्हटले; त्यािप्रमािे त्याचं्या कायापेक्षा चकती तरी मोठी होती. स्वतः नेहरंूनीि सारं्ून ठेवले 
आहे की, ‘None Can Command the Success. Success comes to those who dare and act.’ 

 
पचंडतजींना स दैवाने त्याचं्या अन्य सहकाऱ्यापेंक्षा बराि अचधक कालावधी लाभला. इंग्लंडमधून परत 

आल्यानंतर १९२३ मध्ये पचंडतजी प्रथम अ. भा. काँगे्रसिे सरचिटिीस चनवडले रे्ले. येथून त्यािंी राजकीय 
कारकीदग मोजली, तर ४१ वर्षे पचंडतजी भारतीय राजकारिािे व एकूि सावगजचनक जीवनािे नेते व चनयंत्क 
होते. आपल्या सोयीसाठी आपि त्याचं्या जीचवतकायािे दोन चवभार् केले तर स्थूलमानाने स्वातंत्र्यपूवग व 
स्वातंत्र्योत्तर असे खंड पाडता येतील. 

 
स्वातंत्र्य संपादनासाठी र्ाधंीजींच्या नेतृत्त्वाखाली भारतीय जनतेिे जो लढा चदला, त्यािा 

संस्थात्मक आचवष्ट्कार काँगे्रस हाि होता. स्वातंत्र्य संपादनािे तेि एक प्रभावी साधन होते. हे साधन 
पचरक्स्थत्यन रूप समथग व धारदार बनचवण्यािा प्रयास ज्या राष्ट्रीय नेत्यानंी केला त्यातं र्ाधंीजींच्या नंतर 
पचंडतजींिा क्रम लार्तो. नेमस्त आचि मवाळ नेत्याचं्या ताब्यातली काँगे्रस लोकमान्य चटळक, लाला 
लजपतराय, चबचपनिदं्र पाल यांनी आपल्याकडे घेतली व चतला व्यापक लढाऊ संघटना बनचवण्यािा ओनामा 
केला. र्ाधंीजींनी हे कायग प ढे नेले. देशातील सवग थरातंील व चवशरे्षतः खेड्यापाड्यातंील र्रीब व श्रचमक 
जनता काँगे्रसच्या पाठीशी आिून उभी केली. एवढेि नव्हे, तर चतिे प्रिडं लढे प्रत्यक्ष संघचटत केले. या 
कामात र्ाधंीजींिा उजवा हात म्हिून ज्यािंा उल्लेख करता येईल, त्या पचंडतजींिा िार मोठा भार् होता. 
विवा पेटवावा तसा पचंडतजींनी वेळोवेळी भारत पेटवला. र्ाधंीजींच्या सत्य–अभहसेवर आरंभी त्यांिी चनष्ठा 
नव्हती. एक िारं्ले व प्रभावी साधन म्हिूनि ते त्याकडे बघत असत. परंत  नंतर त्यानंी व त्याचं्या पाठोपाठ 
काँगे्रसने एक ध्येय. एक नीती म्हिून अभहसेिा स्वीकार केला. र्ाधंीजींच्या अपेके्षप्रमािे पचंडतजी 
र्ाधंीजींिीि भार्षा बोलू लार्ले. पचंडतजीनी दोन तपाहूंन अचधक काळ त रंुर्ात काढला. त्यानंी स्वतःि 
म्हटले आहे की, माझे चशक्षि जेवढे इंग्लंडमधील हॅरो व कें चिजमध्ये झाले; त्याहून चकतीतरी जास्त भारतीय 
जनतेने व र्ाधंीजींच्या िळवळीतील त रंुर्वासानंी केले. त्यािंी काही प स्तके त रंुर्ाति चलचहली रे्ली. 

 
या लेखाच्या मयादेत सवग र्ोष्टी चवस्ताराने नमूद करिे शक्य नाही व ते अचभपे्रतही नाही. तेव्हा 

महत्त्वाच्या टप्प्यािंा चनदेंश करून प ढे जावे लारे्ल. पचंडतजींिी भारतीय स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाला चदलेली 
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सवात मोठी व मौल्यवान देिर्ी चविारािंी, चसध्दातंािंी, चनष्ठािंी व त्यान सार कायगक्रम अमलात आिण्यािी 
शक्ती सघंटनेत व जनतेत चनमाि करण्यािी होती. िर्लिलपयंतिे सवग चिचटश राज्यकते र्ाधंीजींिी व 
भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनािी यथेच्ि टर उडवीत असत. पचंडतजीही त्यातून स टले नाहीत. चिचटश 
राज्यकत्यांिी कल्पना अशी होती की, हॅरो व कें चिजमध्ये चशकून तयार झालेले व मोतीलाल नेहरंूसारख्या 
पाचश्चमात्य उमरावािे जीवन जर्िाऱ्याच्या घरात वाढलेले जवाहरलाल, हे काही झाले तरी चिचटशानंाि 
अन कूल राहतील. जास्तीत जास्त ते चिचटशाचं्या आचधपत्याखाली वसाहतीिे स्वराज्य मार्तील. चिचटश 
उदारमतवाद व लोकशाहीच्या तथाकचथत मातृस्थानी चवकचसत झालेल्या घटनात्मक, कायदेशीर संसदीय 
पद्धतीशी ते शवेटपयंत बद्ध राहतील. परंत  प ढे िालून भारताने चनयतीशी जो करार (Tryst with destiny) 
केला व जो पचंडतजींच्या म खावाटे आचवष्ट्कृत झाला. त्याने चिचटश राज्यकत्यांिी ही सवग स्वप्ने भरं् पावली 
व त्याचं्यावर पचहला प्रहार पाचश्चमात्य संस्कारात वाढलेल्या पचंडत नेहरंूनीि केला. वसाहतीच्या 
स्वराज्याऐवजी त्यानंी सरळ सरळ संपूिग स्वातंत्र्याच्या ध्येयाशीि काँगे्रसला पके्क बाधूंन घेतले. एकीकडे ते व 
द सरीकडे र्ाधंीजी काँगे्रसला प ढे प ढे ओढीत होते. एकेक टप्पा ओलाडंीत होते. ज ने नेमस्त नेतृत्व वेर्ाने 
कालबाह्य होत होते. आरंभी आरंभी तर र्ाधंीजींस द्धा संपूिग स्वातंत्र्याला अन कूल नव्हते. त्यानंा त्या 
ध्येयासाठी त्यावेळिी पचरक्स्थती अन कूल वाटत नव्हती म्हिून त्यानंी पचंडतजींना सावधचर्रीिी सूिना चदली 
होती की, जवाहरलाल िार घाईने, उतावळीने धावतो आहे. एकट्याने धावायिे असेल तर ठीक आहे. परंत  
सवांना बरोबर घ्यावयािे असेल, तर उतावीळ होऊन िालिार नाही. परंत  हे खरेि आहे की, पचंडतजींना 
घाई झाली होती. त्यानंी आपला आग्रह रेटला. शवेटी र्ाधंीजीनीि मधला मार्ग काढला. वर्षगभरात चिचटश 
सरकारने वसाहतीिे स्वराज्य चदले तर बरे; अन्यथा आपि संपूिग स्वातंत्र्यािीि मार्िी करू. ती लरे्िि 
करावी लार्ली. 

 
काँगे्रसमध्ये एव्हाना जनतेच्या बरोबरि जहाल मतािे तरुिही दाखल झाले होते. प ढे िालून काँगे्रस 

समाजवादी म्हिून संघचटत झालेले समाजवादी व इतर जहाल यािें नेतृत्व पचंडतजींकडे िालत आले. 
त्यानंी नंतर नार्री स्वातंत्र्यािी सनद व स्वातंत्र्यािे राजकीय, आर्लथक व सामाचजक अंतरंर् तयार करून ते 
काँगे्रसकडून मान्य करवनू घेण्यािा िरं् बाधंला. पचंडतजी चविारानंी व चनष्ठानंी नेमके कोि होते यािे दशगन 
या चनचमत्ताने घडून येते. त्याचं्या लोकशाही समाजवादी चनष्ठा स्पष्ट झाल्या. भारतािे भावी चित् त्यानंा 
समाजवादी भारताच्या रूपानेि चदसत होते. पचंडतजींच्या मनावर व चविारावंर इंग्लंडमध्ये असताना तेथील 
उदारमतवादािा जसा प्रभाव पडला होता; तसेि ते िेचबयनाचं्या समाजवादानेही प्रभाचवत झाले होते. नंतर 
१९२७ मध्ये त्यानंी रचशयाला भेट चदली. आजवरच्या प्रिडं व्यासंर्ातून व भितनातून ते माक्सगिे भक्त बनलेले 
होते. रचशयात लेचननने जो समाजवाद प्रत्यक्षात आिून दाखचवला त्यािाही त्याचं्या मनावर पचरिाम झाला 
व ते समाजवादाच्या चदशनेे झेपावत रे्ले. परंत  त्याचं्यावर माक्सगइतकीि नव्हे; तर प ष्ट्कळ अचधक िाप 
र्ाधंीजींिी व त्याचं्या चविारांिी पडली होती. या चमश्रिातूनि ते भारतीय स्वातंत्र्यािा चवस्तार करीत रे्ले. 
समतेला स्वातंत्र्यािी जोड आवश्यक आहे, हे त्यानंा मनोमन पटले व ते चविाराने लोकशाही समाजवादी 
बनले. पचंडतजींनी आपल्या या चनष्ठांना धरून व अन्य समचविारी सहकाऱ्याचं्या मदतीने काँगे्रस संघटनेला 
समाजवादी स्वरूप चदले. 

 
पचंडतजींिी आिखी एक उल्लेखनीय देिर्ी आतंरराष्ट्रीय संदभातील होती. भारताच्या स्वातंत्र्यािी 

र्ाठ त्यानंी संपूिग जर्ाशी जोडली व आपल्या स्वातंत्र्याला वैचश्वक व मानवी स्वातंत्र्यािा भार् बनचवले. जर्ात 
जेथे र् लामी आहे, साम्राज्यवाद आहे, वसाहतीिे परावलंचबत्व आहे, तेथील जनतेच्या स्वातंत्र्यािे आपि 
प्रचतचनधी आहोत आचि या अथाने आपला स्वातंत्र्यािा लढा व्यापक मानवी स्वातंत्र्यािा लढा आहे; अशी 
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व्याप्ती त्याचं्या चविारामं ळे व प्रयत्नामं ळे प्राप्त झाली. काँगे्रसिे बह तेक सवग राजकीय व ध्येयधोरिचवर्षयक 
ठराव आचि चतिे जाहीरनामे पचंडतजींच्या लेखिीतूनि साकार झाले होते हे लक्षात ठेवले पाचहजे. 
पचंडतजींच्या या चवशाल दृष्टीम ळे देशातंर्गत राष्ट्रवादी शक्ती प्रबळ होऊन चवस्तार तर पावत रे्ल्याि, परंत  
त्यानंा संक चित व आक्रमक राष्ट्रवादािे चवकृत स्वरूप कधीि आले नाही. त्या दृष्टीिे लोक देशात व 
काँगे्रसमध्ये नव्हते, अशातला भार् नाही. परंत  पचंडतजींच्या व त्याचं्यासारखा चविार करिाऱ्याचं्या त लनेत 
ते अर्दीि नर्ण्य ठरले. स्वातंत्र्याच्या नंतर पचंडतजींच्याचवर्षयी चिटनिे माजी पतंप्रधान व मजूर पक्षािे नेते 
लॉडग क्लेमेंट ॲटली यानंी असे म्हटले होते की, ‘Nationalism is a good servant, but a bad master’ 
पचंडतजींवर त्याचं्या राष्ट्रवादाने कधीि मात केली नाही. तो त्यांिा चनयंता झाला नाही. त्यािंा सेवकि 
राचहला. त्याम ळे भारतासारख्या खंडप्राय देशािी आिखी िाळिी झाली नाही. स्वातंत्र्य चमळेपयंतच्या 
पचंडतजींच्या कामचर्रीिा धावता आढावा इथपयंत घेतला तो संचक्षप्त आहे हे उघडि आहे. द सऱ्या म्हिजे 
स्वातंत्र्योत्तर भार्ाकडे वळण्यापूवी एका र्ोष्टीिा उल्लेख करिे उचित ठरेल. पचंडतजींच्या यशािाि आलेख 
इथवर मी माडंला. त्याचं्या या यशाला शवेटी शवेटी आचि तसे म्हटले तर १९४० पासूनि एका द ःखद 
अपयशाला बळी पडावे लार्त होते. भहदू–म क्स्लम जातीयता व त्यातून चनष्ट्पन्न झालेला िाळिीिा पयाय; 
काँगे्रसिा व एकूि स्वातंत्र्य आंदोलनािा एकसारखा पाठलार्ि करीत होता. र्ाधंीजी, पचंडतजी, सरदार, 
मौलाना सवांनीि िाळिीला कडाडून चवरोध केला परंत  शवेटी त्यानंा हा चवर्षािा प्याला घशाखाली 
ओतावाि लार्ला. िाळिीला मान्यता देऊन स्वातंत्र्य हस्तर्त करता आले. सत्तेिी िाहूल लार्ली आचि 
पचंडतजींच्या व अन्य नेत्याचं्या यशस्वी करकीदीला अपयशाच्या पडिायेने र्ाठले. वस्त तः िाळिीच्या 
रूपाने झालेला पराजय कोिा एका व्यक्तीिा नव्हता; असा य क्तीवाद करता येईल. परंत  पचंडतजी व सरदार 
पटेल याचं्यासारख्या सवगशे्रष्ठ नेत्यानंा पराजयािा व अपयशािा हा ठपका क ठल्याही क्स्थतीत टाळता येिार 
नाही. इचतहासानेही त्यानंा तसा अवसर चदलेला नाही. यशािे धनीपि घ्यावयािा असेल तर अपयशािा 
अव्हेर करताि येिार नाही. पचंडतजींच्या अपयशािा प्रारंभ िाळिीने झाला असे म्हटले, तर ते ि कीिे 
ठरिार नाही. 

 
सत्तातंरासंबधंी चिचटश सरकारच्या ताब्यातील बरीि कार्दपते् आता उजेडात आली आहेत. त्याचं्या 

आधारे असे चवधान नक्कीि करता येईल की, सरदार पटेल व पचंडत नेहरंूना सत्ता हस्तर्त करिे अचधक 
महत्त्वािे वाटत होते. अनेकानंी त्यांना सत्ता घेण्यािी घाई झाली होती असा आरोप केला आहे; तो अर्दीि 
चनराधार म्हिता येत नाही. पंचडतजींच्या कारकीदीिा व त्यानंी भारताच्या राजकीय जीवनाला चदलेल्या 
आकारािा आपि आढावा तर घेतला पि त्यात त्याचं्या धमगचनरपेक्षतेिा व लोकशाही चनष्ठांिा ऊहापोह राहून 
रे्ला. पचंडतजी अर्दी आरंभापासून अधार्लमक होते. त्यािें वडील प.ं मोतीलालजी, हे स्वतःि धमग व धमािे 
कमगकाडं यापासून अचलप्त होते. परदेशाला रे्ल्याम ळे र्ाधंीजींसह अनेकानंा देशात आल्यावर प्रायचश्चत घ्यावे 
लार्ले. मोतीलालजींनी मात् त्याला ठाम नकार चदला. धार्लमक बचहष्ट्कारािी त्यानंी पवा केली नाही. 
जवाहरलालजी आपल्या चपत्याच्याप ढे आिखी दहा पावले होते. नेहरू क ट ंचबयाचं्या चमत्पचरवारात, सवग 
जातीधमाच्या लोकािंा अंतभाव होता. भहद त्ववादी डॉ. ना. भ. खरे यानंी तर नेहरंूिी िक्क भनदाि केली की, 
ते चशक्षिाने इंग्रज, संस्कृतीने म क्स्लम व जन्माच्या अपघाताने भहदू होते. भनदा बाजूला सारली, तर 
पचंडतजींिी धमगचनरपेक्ष वृत्तीि प्रकर्षाने आपल्या चनदशगनास येते. र्ाधंीजींच्या सहवासाने यात नंतर नंतर 
िरक पडत रे्ला. त रंुर्ात असताना पचंडतजी र्ीता वािू लार्ले. वेद उपचनर्षदािंाही त्यांनी अभ्यास केला. 
एवढा बदल जरूर झाला. परंत  ते धार्लमक अर्र धमगश्रद्ध कधीि बनले नाहीत. धमगचनरपेक्ष चविारािें स्वरूप 
प्राम ख्याने पाचश्चमात्य व धमगचवरोधी होते. त्यािी जार्ा आता सवगधमगसमभावाने घेतली. या संदभात एक घटना 
नमूद करण्याजोर्ी आहे. इंचदरा र्ाधंींनी आपला वाढचदवस धमगश्रदे्धतून भारतीय चतथीमध्ये चनचश्चत केला. 
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पचंडतजींना हे समजले, तेव्हा त्यानंी आपली नाराजी व्यक्त केली. लोकेर्षिा भकवा लोकान रंजन म्हिून ते 
मंचदरातून, मचशदीतून व र् रुद्वारातूंन रे्ले व तेथे थोडेिार उपिार त्यानंी करवनू घेतले म्हिजे डोक्याला 
सािा बाधंिे वरै्रे. परंत  या पचलकडे ते रे्ले नाहीत. सोमनाथ मंचदराच्या जीिोद्धारालाही त्यानंी चवरोध 
केला होता. या पाश्वगभमूीवर िाळिीच्या रूपाने येिारे अपयश अचधकि र्डद बनते. धमगचनरपेक्षता म्हिजे 
धमगचवरोधि असला पाचहजे, असा आग्रह असिारे पचंडजींवर तडजोडीिा आरोप करतात. माझ्या मते जेथे 
चमन्न धमािे व संस्कृतीिे लोक राहतात तेथे ही तडजोड उचिति नव्हे; तर अचनवायग ठरते. खेरीज धमग ही 
संकल्पना मानवाच्या मनातून पूिगतया चनघून जाईल, अशी शक्यता चदसत नाही. त्याम ळे धमगचवरोध हा त्या 
अथाने लोकचवरोधि ठरतो. एवढे खरे की, एकदा का आपि बोटिेपी भचूमका स्वीकारली की, धमगश्रद्धा 
अलर्द डोक्यावर येऊन बसतात व धमगचनरपेक्षता नाममात् उरते. पचंडतजी पके्क लोकशाहीवादी होते. 
लोकशाहीवरिी त्यािंी चनष्ठा प्राम ख्याने पाचश्चमात्य उदारमतवादाच्या संस्कारानंी प्रभाचवत होती. 
भारतासारख्या अचवकचसत देशात आपल्या या औपिाचरक लोकशाहीिे रूपातंर सामाचजक लोकशाहीत 
अर्र सहभार्ी लोकशाहीत आजतार्ायत होऊ शकले नाही, हे अपयशही पचंडतजींच्या खात्यावर 
नोंदचवण्यावािून र्त्यंतर ठरत नाही. आचशया खंडात भारताच्या शजेारी राष्टातं लोकशाही चटकू शकली 
नाही. भारतात मात् चतने पाय रोवले. औपिाचरक लोकशाहीिे हे यशही; वरील अपयशाच्या बरोबर लक्षात 
घेतले पाचहजे. 

 
आता आपि पचंडतजींच्या जीवनातील द सऱ्या म्हिजे स्वातंत्र्योत्तर कालखंडाकडे वळू या. िारं्ली 

१७ वर्षे (१९४७ ते १९६४) पचंडतजी भारतािे पतंप्रधान राचहले. या अवधीतील त्याचं्या यशक्स्वतेत भारतात 
लोकशाहीिी स्थापना, संसदीय लोकशाहीिा चवकास, पक्षपद्धतीला बळकटी, ठरलेल्या अवधीत देशािी 
घटना तयार करिे, सामान्यतः साम्यवादी राष्ट्रामंधून ज्या आर्लथक चनयोजनािी कल्पना रूढ झालेली 
चदसते; चतिा स्वीकार करून म क्त अथगव्यवस्थेला मयाचदत करिे, मूलोद्योर् व अवजड उद्योर्ािें 
राष्ट्रीयीकरि करून भाडंवलदारी व्यवस्थेला ताब्यात ठेविे, इतर के्षत्ाऐवजी औद्योर्ीकरिावर भर देिे, 
उत्पादन वाढचवण्यािे म ख्य लक्ष्य चनधाचरत करिे, शतेीच्या आध चनकीकरिासाठी आध चनक तंत्ज्ञानािा व 
चवज्ञानािा उपयोर् करून मोठमोठी धरिे बाधंिे, याचंत्कीकरि करिे व एकूि राष्ट्रीय जीवनात चवज्ञानाला 
व वैज्ञाचनक दृष्टीला प्राधान्य देिे इतक्या र्ोष्टींिा समावेश होतो. यावर चवप ल लेखन झाले असल्याने त्यािंा 
मी िक्त चनदेश करून ठेवतो. त्यातूनही पचंडतजींच्या समाजवादी चनष्ठा चदसून येतात. रचशयातील साम्यवादी 
प्रयोर्ाचवर्षयी त्यानंा आरंभी जे आकर्षगि वाटत होते ते नाहीसे झाले. त्यानंी यासंबंधी आपले मत स्पष्ट शब्दांत 
नमूद करून ठेवले आहे. ते म्हितात— 

 
‘Orthodox socialism does not give us much hope. The war has shown that an all 

powerful state is no lever of individual liberty. It is the breeding ground for the bureaucrat who 
in the West as in the East is most intolerant of criticism and is seldom enamoured of progress. 
Life under socialism would be a joyless and a soulless thing regulated to the minutest detail by 
rules and orders framed by the all powerful official cores.’ 

 
रचशयात झालेल्या मानवी संहारावर व ह कूमशाहीवर त्यानी कडाडून हल्ला केला. माक्सगवर र्ाधंींनी 

चवजय चमळचवला तो येथे व येथून प ढे. रचशयामध्ये अचलकडच्या काळात जे पचरवतगन घडून आले आहे. त्याने 
केवळ प.ं नेहरंूिेि नव्हे तर बाकीच्या सवग लोकशाही समाजवाद्यािें आके्षप खरे ठरले आहेत. नेहरंूिे बरेि 
मोठे अपयशही याि पचरघात झाल्यािे चदसून येते. त्यांनी चनयोजनािी देन देशाला चदली खरी–त्यातून जे 
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पचरिाम अपेचक्षत होते ते अजूनही दृचष्टपथात आलेले नाहीत. शोचर्षत व श्रमीकवर्ग या तथाकचथत प्रर्तीच्या 
िळापंासून आजतार्ायत वंचित राचहला. भारत समाजवादी तर बनलाि नाही उलट चनयोजनाच्या 
आश्रयानंतरही देशात इतरत् आढळते, त्याप्रमािे भाडंवलशाहीिी प ढिी अवस्था म्हिून ख द्द भारतात 
मक्तेदारी भाडंवलशाही वाढली. अमेचरकेिे र्ॅलिेथ आपल्या समाजवादािा उपहास करीत असे म्हित 
असत की, आमिी अमेचरकाही तीस टके्क समाजवादी आहे. आपल्या सर होमी मोदींनी तर एकोचिसाव्या 
शतकातील भाडंवलशाही चवसाव्या शतकात (पीपल्स कॅचपटॅचलझम्) जनतेिी भाडंवलशाही झाली असल्यािे 
सारं्ून पचंडतजींच्या समाजवादािी ते भलावि करीत असत. पचंडतजींच्या सद हेतूला हे जे दौबगल्यािे व 
चवपरीततेिे िळ लार्ले, त्यािी प ष्ट्कळ कारिे आहेत. त्यातले प्रम ख असे की, र्ाधंी आचि माक्सग यािंा 
समन्वय तर ठीक आहे. परंत  त्यात शास्त्रीय समाजवादािे कोिते प्रारूप बसवायिे हे पचंडतजी शवेटपयंत 
ठरव ूशकले नाहीत व सारं्ूही शकले नाहीत. त्याम ळे एकीकडे र्ाधंीप्रचित चवकें चद्रत अथगव्यवस्था, मध्यम व 
अल्पप्रमाि तंत्ज्ञान यािी स्त ती करावयािी व चनखळ भाडंवलदारी व्यवस्थेप्रमािे कें चद्रत उद्योर्, चवशाल 
तंत् व मोठ्या प्रमािावर उद्योर् यािंीि हमखास कास धरावयािी. म्हिून पचंडतजींवर तडजोडीिी, 
र्ोंधळािी वा चठर्ळे जोडण्यािी टीका झाली. पचंडतजींनी त्याचं्या पक्षात जी आर्लथक घडी त्याचं्या वारसाचं्या 
स्वाधीन केली; ती चमश्र अथगव्यवस्था, कळत न कळत मक्तेदारािंीि संरक्षक व बटीक झाली. समाजवादातून 
नेमकी तीि जनता चनसटली, चजच्यासाठी सवग आटाचपटा िालला होता. 

 
पचंडतजींच्या या अपयशािी अनेकानंी मीमासंा केली आहे. नेताजी स भार्षिदं्र बोस हे आरंभी 

पचंडतजींिे समचविारी व समाजवादी सहकारी होते. त्यानंी स्वातंत्र्य चमळण्याच्या आधीि पंचडतजींवर टीका 
केली होती. पचंडतजी व्यक्क्तवादी आहेत असा त्यािंा आरोप होता. त्यांिे म्हििे असे होते की, आपला 
चवचशष्ट ध्येयवाद, चवचशष्ट उचद्दष्ट असेल तर ते प्रत्यक्षात आिण्यासाठी एखादा पक्ष, एखादा र्ट असिे 
आवश्यक आहे. पचंडतजींिे ध्येय समाजवादािे होते परंत  त्यासाठी त्यानंी कोिताही र्ट जवळ केला नाही. 
म्हिून स भार्षबाबूंनी पचंडतजींिे चसध्दातं व त्याचं्या चनष्ठा क्राचंतकारी बाचंधलकी स्वीकारल्या नव्हत्या, असा 
अचभप्राय नमूद केला आहे. इचतहासािी साक्ष स भार्षबाबूंच्या बाजूनेि पडते. काँगे्रसमध्ये समाजवादी 
चविाराचं्या तरूिानंी जो काँगे्रस समाजवादी र्ट स्थापन केला होता त्यािा पचंडतजींनी वापर तर करून 
घेतला, परंत  त्यात त्यानंी ना भार् घेतला; ना त्याला कधी मदत केली. मधू चलमये यानंी आपल्या प स्तकात 
(प्राईम मूव्हसग) हा सवग तपशील चदला आहे. स भार्ष बाबूनंी प ढे असे म्हटले की, कोित्याि पक्षाशी अर्र 
र्टाशी संबधं न ठेवल्याम ळे सवगत् लोकचप्रय होिे शक्य आहे परंत  त्या लोकचप्रयतेिे मोल काय? स्वतः 
र्ाधंीजींिे मतही या गं्रथात उद धृत करण्यात आले आहे. ते म्हितात की, स भार्षिा स्वतःवरि चवश्वास होता. 
त्यािप्रमािे त्याच्यासमोर एक ‘चमशन’ होते. जवाहरलालिे तसे नव्हते. र्ाधंीचवरचहत त्यािे कसलेि चमशन 
नव्हते व त्यािंी र्ाधंींवरिी चनष्ठा अव्यचभिारी होती. आपले ध्येय साध्य करण्यासाठी पचंडतजींना पक्षासारख्या 
साधनािी कधीि र्रज वाटली नाही. त्यानंा काँगे्रस प रेशी वाटली. त्याचं्याबाबतीत सवगत् असा समज 
पसरला होती की, सरदार पटेल वरै्रे पचंडतजींशी एका धोरिाने वार्त असत. त्यानंी खूप बोलू देत. अर्दी 
त्यािंा अहंकार तृप्त होईपयंत त्यािें हे बोलिे िालू देत. शवेटी त्यानंाि त्या प्रश्नांचवर्षयी ठराव करायला 
सारं्त आचि त्या ठरावात आपिा सवांिी मते अंतभूगत होतील यािी काळजी घेत. पचंडतजींच्या अहंकाराला 
व त्याचं्या चशस्तचप्रयतेला कौल लावनू सरदार वरै्रे हा खेळ करीत. स्वतः पचंडतजींनीही यािी कब ली 
चदलेली आढळते. समाजवाद अर्र परराष्ट्र राजकारिािा चवर्षय चनघाला की, काँगे्रस पक्षातले माझे 
सहकारी माझे म्हििे म काट्याने ऐकून घेत व जिू माझी िेष्टा करण्यासाठी मला ठराव चलहायला सारं्त. 
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संघटनेचवर्षयी अर्र उचित साधनाचवर्षयी पचंडतजी एवढे बेचिकीर का म्हिून होते? त्यािंी र्िना 
अनेकानंी स्वप्नाळू व आदशगवादी लोकात केली आहे. परंत  सत्तेच्या संदभात इतर कोिाही इतकेि नव्हे तर 
काकंिभर जास्त ते व्यवहारी व वास्तववादी होते. पचंडतजी हे ओळखून होते की, काँगे्रस पक्षातली अर्र 
बाहेरिी सत्ता र्ाधंीजींच्या हातात आहे. सत्ता चमळायिी झाली तर त्याचं्याकडूनि चमळेल मर् इतर र्ट व 
पक्ष काय करायिेत? र्ाधंीजींिे तर ते वारसि होते. पचंडतजींनी अन्य प्रसंर्ी काँगे्रसअंतर्गत र्ट अर्र पक्ष 
यानंा उत्तेजन चदले नाही असे नाही. स्वातंत्र्यानंतर काँगे्रसच्या नाचसक अचधवेशनािे अध्यक्ष म्हिून 
प रुर्षोत्तमदास टंडन चनवडून आले. पचंडतजींिा त्यानंा चवरोध होता. टंडन हे सरदार पटेलािें उमेदवार होते. 
टंडन याचं्या चवरुद्ध रिी अहमद चकडवई यानंी आिायग कृपलानी यानंा उभे केले. वस्त तः पचंडतजींच्या 
सल्लामसलतीनेि हे झाले होते परंत  त्यानंी कृपलानींिी उघड बाजू घेतली नाही. त्यानंतर टंडन व चकडवई 
याचं्यातील वाद वाढत रे्ला. हा वाद प्रत्यक्षात सरदार व पचंडतजी याचं्या दरम्यानिाि होता. चकडवई यानंा 
टंडन यानंी कायगकाचरिीवर घेण्यास नकार चदला. शवेटी वाद चवकोपाला रे्ला व कृपलानी आचि चकडवई 
यानंी काँगे्रस डेमोकॅ्रचटक िोरमिी स्थापना केली. या र्टािा वापर करून पचंडतजींनी टंडन यानंा राजीनामा 
देण्यास भार् पाडले. पचरिामी कृपलानींनी काँगे्रस सोडली व त्यानंी चकसान मजदूर प्रजापक्ष नावािा नवा 
पक्ष काढला. चकडवई काँगे्रसमध्येि राचहले. दबावासाठी र्ट कायम करिे व त्यािा वापर करिे यािा हा 
प रावा प ष्ट्कळि बोलका आहे. पचंडतजींच्या त लनेत सरदार पटेल उघड उघड आपले दबाव र्ट तयार करीत 
व शवेटपयंत ते चटकवनू ठेवीत. संघटनेच्या बाबतीत पंचडतजींनी नेहमीि उदासीनता अर्र असमथगता 
दशगचवली आहे. त्याम ळे स्वातंत्र्यानंतर त्याचं्या चविारािें म्हिून देशभर जे नेते व कायगकते होते त्यािंी 
सत्तापदावरून हकालपट्टी झाली. पचंडतजी मात् आपल्या पदावर चटकून राचहले. हैद्राबाद संस्थानातले 
उदाहरि सवगज्ञात आहे. आंदोलनात क ठेही नसिारे जमीनदार, प्रचतर्ामी व मवाळ सरदार पटेलाचं्या 
पाभठब्याने सत्तेवर आले व पचंडतजींिे अन यायी असिारे प रोर्ामी चविारािें स्वामी रामानंद तीथग व र्ोभवदभाई 
श्रॉि याचं्यासारखे मातबर लोक बाहेर िेकले रे्ले. पचंडतजी त्यांिा बिाव करू शकले नाहीत. पचंडतजींना 
अशा प्रकारिे अपयश जवळ जवळ सवग देशभरात व प्रातंोप्रातंी पत्करावे लार्ले. 

 
सत्तेसाठी व अचधक औदायाने सारं्ावयािे झाल्यास इंग्रज चनघून रे्ल्यानंतर देशािा राज्यकारभार 

व्यवक्स्थत िालण्यासाठी पचंडतजींनी सरदार पटेलांच्या सहकायाने चिचटश साम्राज्याच्या तालमीत तयार 
झालेली सनदी नोकरशाहीिी संपूिग यंत्िा जशीच्या तशी दत्तक घेतली. वस्त तः समाजवादी चविाराच्या 
योजनेत हे क ठेि बसत नाही. पक्षािे प्रचशचक्षत व समर्लपत कायगकतेि नव्या व्यवस्थेिे पाईक ठरू शकतात. 
परंत  समाजवादी पचंडतजींनी आयती तयार यंत्िाि स्वीकारली. कायदा आचि व्यवस्थेच्या हद्दीपयंत हा मार्ग 
जवळिा व सोयीस्कर ठरला. परंत  अपेचक्षलेली र् िात्मक िरक असिारी व्यवस्था स्वप्नवति राचहली. 
संघटनेिी चक्षती न बाळर्ता जो समाजवाद पचंडतजींच्या नेतृत्वाखाली आला तो भव्य–चदव्य संकल्पना 
म्हिून. समाज पचरवतगनािे साधन म्हिून नव्हे. बाकीिे अपयश मर् क्रमप्राप्त म्हिूनि पदरात घ्यावे लार्ले. 

 
पचंडतजींिी संस्मरिीय देिर्ी आंतरराष्ट्रीय के्षत्ात चदसून येते. भारताच्या परराष्ट्र नीतीिे तेि 

जनक होते. महासत्ताचं्या व अन्य लष्ट्करी र्टात सामील न होता आपले धोरि आपल्या राष्ट्रीय चहताप रते 
मयाचदत असावे व सवांशी सख्य राखिारे असावे. पंचडतजींनी अचलप्त राष्ट्रानंा एकत् आिून त्यानंा ‘पिंशील’ 
चसध्दातंाशी बाधूंन घेण्यािा प्रयत्न केला. त्यात त्यानंा थोडेिार यश आलेही परंत  याही बाबतीत त्यानंा िार 
दाहक पराजय लवकरि पत्करावा लार्ला. िीन हे साम्यवादी राष्ट्र आहे व ते आक्रमि करिारि नाही, या 
श्रदे्धिा िीनने िक्कािूर केला. िीनने भारताला केवळ पराभतूि केले नाही; तर एकतिी य द्धबदंी घोचर्षत 
करून हास्यास्पद बनचवले. या संबधंीिा जो तपशील आता वािावयास चमळतो त्यावरून असे चदसते की, 
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पचंडतजी व संरक्षि मंत्ी कृष्ट्ि मेनन यांनी ि कीिे चनिगय घेतले. र्ोंधळािी पचरक्स्थती चनमाि केली. 
लष्ट्करातही पक्षपाती बदल केले. तयारी नसताना लष्ट्कराला रिारं्िावर पाठचवले आचि शवेटी िीनने 
वाटाघाटीसाठी बोलावले असता खोट्या प्रचतष्ठेच्या आहारी जाऊन We may talk but not negotiate अशी 
भचूमका घेतली. िाळिी इतकेि हे अपयश पचंडतजींच्या िार चजव्हारी लार्ले. 

 
साराशं, पचंडत नेहरंूसारख्या प्रिडं व्यक्क्तमत्वाच्या थोर प रुर्षािे यशापयश जोखिे इतके सोपे 

नाही. ि का व दोर्ष चकतीही आढळत असले तरी त्यािें व्यक्क्तत्व खरोखरीि िार उत्त ंर् होते. त्यांिे 
एकेकाळिे चजवलर् स्नेही डॉ. सय्यद महमूद यानंी पचंडतजींचवर्षयी असे म्हटले आहे की, 

 
‘Jawaharlal is half a Century ahead of his time and with whom possibly it is difficult for 

most of his–co–workers to keep pace.’ 
 
पचंडतजींसारखा एवढा थोर नेता आपल्या देशाला लाभला, हे आपले महद भाग्यि म्हटले पाचहजे. 

त्यानंी प्रस्थाचपत केलेल्या लोकशाहीला, संसदीय व्यवस्थेला व समाजवादाला त्याचं्या पश्चात इतकी 
अवकळा यावी; ही वास्तवता आपिास आत्मचनरीक्षिास प्रवृत्त करू शकली तर िार बरे होईल. 

 
नेहरू इचतहासािे व तत्त्वज्ञानािे र्ाढे व्यासंर्ी व अभ्यासक होते. एकदा अरुिा असिअलींना त्यानंी 

चलचहले होते की, ‘As for the answers to the problems of life, do you know what Marx said about 
it? The only way history answers questions is by putting further questions.’ 
 

☐ ☐ ☐ 
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पं. नेहरंूच्या कणवमनाचे रंग 
 

☐ िॉ. णनमयलकुमार फिकुले 
 
भारताच्या भचवतव्याला आकार देिारी एक चनर्लमचतशील शक्ती; असाि उल्लेख प.ं जवाहरलाल नेहरंूच्या 
संदभात इचतहासाला करावा लारे्ल. आपल्या कतृगत्वाने एखाद्या खंडत ल्य देशािा इचतहास घडविाऱ्या 
प्रम ख नेत्यातं त्यािंी र्िना करिे आवश्यक आहे. पचंडत नेहरू हे क्रातंीच्या तेजािे अपत्य होते. एका नव्या 
प्रर्चतवादी कालखंडािे ते चनमाते होते. य र्ंधर प रुर्षाच्या ठायी चविार आचि प्रचतभा यािंा जो स्त्रोत असतो, 
तो पचंडतजींच्या व्यक्क्तत्वात आचि कतृगत्वात होता, असे त्याचं्या जीवन कायावरून स्पष्ट होते. चवसाव्या 
शतकात जर्ाच्या राजकीय चक्षचतजावर स्वयंतेजाने जे तारे तळपले, त्यात पचंडतजींिा उल्लेख अग्रक्रमाने 
करावा लार्तो. भारताच्या स्वातंत्र्यपूवग आचि स्वातंत्र्योत्तर अशा दोन्ही कालप्रदेशावर त्याचं्या व्यक्क्तत्वािा 
प्रसन्न व प्रभावी प्रकाश पडलेला आहे. कोट्यवधी लोकाचं्या अंतःकरिात त्यानंा स्थान चमळाले होते. ही 
लोकचप्रयता म्हिजे चनयतीिी लहर नव्हती. पचंडतजींिे नेतृत्व, त्यािंा असीम त्यार्, त्यािंी लोकाचभम खता 
असे त्याचं्या रोमारोमातूंन लहरत असलेले स्वातंत्र्यपे्रम; या साऱ्या घटकामं ळे कोित्याही राज्यकत्याला 
द लगभ असलेली असाधारि लोकचप्रयता पचंडतजींच्या वाट्याला आली. त्याचं्या राजकारिािी र् िदोर्ष 
मीमासंा करिारे अभ्यासक काहीही म्हिोत, पि जर्ातल्या लोकमान्य नेत्यातं प.ं नेहरंूना अचद्वतीय स्थान 
लाभले होते, याबद्दल शंका उरत नाही. भारताच्या राजकीय जीवनात ‘नेहरू य र्’ येऊन रे्ले अशीि साक्ष 
इचतहास देऊ शकले. 
 

प.ं नेहरू हे केवळ राजकीय नेते नव्हते. त्यािें व्यक्क्तत्व एकारलेले नव्हते. या व्यक्क्तत्वात अनेक 
मोहक रंर् आचि रेर्षा होत्या. लोकमानसात त्याचं्या देखण्या, राजभबड्या रूपािी एक हास्यम खी प्रचतमा 
आजही उभी आहे. त्याचं्या कोटावरील बटनहोलमध्ये खोवलेल्या ताज्या र् लाबप ष्ट्पािा मध रर्ंध जिू आजही 
लोकमनात रेंर्ाळत आहे. राजकारिाच्या रूक्ष, स्नेहशून्य, कडवट वातावरिातही आपल्या रचसक वृत्तीिे 
र् लाबप ष्ट्प ताजे टवटवीत ठेवण्यािी चकमया पंचडतजींना साधली होती. उघड्या मोटारीतून जाताना अिाट 
जनसंमदाकडे प्रसन्न हास्यकटाक्ष िेकून आपला हात पे्रमाने उंिाविारा त्यांच्यासारखा नेता प न्हा कधी 
जनतेला भेटेल हे मात् सारं्ता येिार नाही. नेहरू हे अचभजात रचसकतेिे आचि तारुण्यािे एक चवलक्षि 
प्रतीक होते हेि खरे! 

 
पचंडतजींच्या व्यक्क्तमत्वात चकतीतरी रंर्ािी लक्षिीय र् ंिि झालेली होती. स्वातंत्र्याच्या संग्रामात 

त्यानंी स्वतःला मनस्वीपिे झोकून चदले; आचि ते प ढे स्वतंत् भारतािे पचहले पतंप्रधान झाले. पि तरीही 
राजकारि हा त्यािंा ‘स्थायीभाव’ नव्हता. चवद्वत्य, कचवत्व आचि रचसकत्व यािंा संर्म त्याचं्या ठायी झालेला 
होता. त्यांिे मन संवेदनशील होते. जीवन आचि चनसर्ग याचं्याचवर्षयी एकप्रकारिे अखंड क तूहल त्याचं्या 
मनात जिू भरलेले होते. प्रािीन इचतहासािे त्यानंा उत्कट आकर्षगि होते. एखाद्या ऐचतहाचसक चशल्पाला 
भकवा स्थळाला भेट चदल्यानंतर त्याचं्या म दे्रवर आनंद आचि चवर्षण्िता यांिे संचमश्र रंर् प्रकट होत असत. 
त्या चशल्पामार्िा इचतहास जिू त्याचं्याशी भावपूिग संवाद करीत असे. तो भतूकाळ त्याचं्या शोधक दृष्टीसमोर 
साकार होत असे. इचतहासावर आचि संस्कृतीवर त्यािें चनतातं पे्रम होते, भक्ती होती, पि त्याचं्यातल्या 
जार्रूक तत्त्वभितकाने या भक्तीिे रूपातंर अंधश्रदे्धत कधीि होऊ चदले नाही. साचहत्य, नाट्य, नृत्य, चित्, 
संर्ीत या नानाचवध कलावंर त्यानंी मनःपूवगक पि डोळस पे्रम केले. त्याचं्या चविारावर आईन्स्टाइन, रसेल, 
बनाडग शॉ यािें काही दृढ संस्कार झाले. लेचनन आचि माक्सग याचं्या चविारािेंही त्यानंा जबरदस्त आकर्षगि 
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होते. लचलत आचि वैिाचरक साचहत्यािे तर ते भोक्ते होते. त्याचं्या भार्षिातून या साचहत्यािे अनेक संदभग 
चवख रलेले असत. उत्तमोत्तम साचहत्यकृतींच्या पारायिातून त्याचं्या जीवनदृष्टीला चविारसौंदयािा मोहोर 
आलेला चदसतो. त्याचं्या टेबलावरील कािेच्या खाली प्रचसद्ध अमेचरकन कवी रॉबटग फ्रॉस्ट याचं्या कचवतेतील 
िार ओळी चलहून ठेवलेल्या होत्या. त्या काव्यपकं्तीतून प्रकट होिारे भावचविार हेि पचंडतजींिे 
जीवनचवर्षयक तत्त्वज्ञान बनलेले होते. 
 

The woods are lovely, dark and deep 
But I have promises to keep 
And miles to go before I Sleep 
And miles to go before I Sleep 

 
त्याचं्या मनाला मोह पाडिाऱ्या या कचवतेतून जिू पचंडतजींिे मन प्रकट झाले होते. त्याचं्या आय ष्ट्याच्या 
कहािीतला मध्यवती सूर जिू या कचवतेतून चटपलेला आहे. ही समोर पसरलेली उद्याने आचि वने चवलक्षि 
स ंदर व आकर्षगक आहेत. त्याचं्या र्हनतेत व चहरवेपिात आपि चमसळून जावे असेि वाटते. येथेि थाबंावे 
आचि चवश्रातंी घ्यावी. या उद्यानािें आमंत्ि बलवत्तर आहे. पि मी चदलेल्या अनेक अचभविनांिी पूतगता मला 
करायिी आहे. ही मोहवशता झ र्ारून मला प ढेि िालत राचहले पाचहजे. अखेरिी चवश्रातंी घेण्यापूवी 
चकतीतरी दूर–दूरपयंत मला िालत राहायिे आहे. ही कचवता पचंडतजींच्या हृदयावर कोरली रे्ली होती. 
फ्रॉस्टिी कचवता त्याचं्या वािनात नेमकी केव्हा आली हे माहीत नाही. पि या कचवतेिा त्याचं्या भितनाला 
आचि जीवनदृष्टीला चनचश्चत आधार चमळाला होता. एका ध्येयवादी पि सौंदयगचनष्ठ, सवेंदनशील मनािे काही 
उिबंळते चविारक्षि या काव्यातून व्यक्त झाले आहेत. जीवनातील अनेक लोभ आचि मोह, अनेक प्रकारिी 
लोभस, स खद स्थळे वैिाचरक किखरपिाने बाजूला सारून आपल्याला चनधाराने िालत राचहले पाचहजे. 
रस्ता खडतर असेल म्हिून चहरव्या र्दग वनराजींच्या मोहपाशात र् ंतून राहािे हा विनभरं् ठरेल. येथे चवश्रातंी 
घेण्यािा आपल्याला नैचतक अचधकार नाही हीि भूचमका पचंडतजींनी जन्मभर घेतली होती. कचवता रॉबटग 
फ्रॉस्टिी, पि चतच्यातले भावतरंर् मात् पचंडतजींच्या अंतःकरिात उमटलेले होते. 
 

पचंडत नेहरू स्वप्नवादी होते. या देशाच्या भचवष्ट्यािी अनेक चवलोभनीय स्वप्ने ते रेखाटीत असत. 
भारताच्या प्रािीन इचतहास धारेिे आपि एक अतूट घटक आहोत, या चविाराने ते भारून रे्लेले असत. 
पाश्चात्य भार्षा, साचहत्य आचि संस्कृती याचं्याबद्दल त्यानंा आस्था असली तरी व त्यािंा त्याचं्यावर काही अंशी 
प्रभाव असला तरी भारतीयत्वाबद्दलिा एक रसरशीत अचभमान त्यानंा वाटत होता. एका लेखात ते म्हितात, 

 
‘मला जर कोिी चविारले की, भारतािा सवात मोठा खचजना आचि स ंदर वारसा कोिता; तर मी न 

किरता उत्तर देईन, ‘संस्कृत भार्षा आचि त्या भार्षेतील साचहत्य आचि इतर सारे.’ हा एक भव्योदात्त वारसा 
आहे. जोपयंत तो चटकून आहे आचि आपल्या लोकाचं्या जीवनावर त्यािा प्रभाव आहे, तोपयंत भारतािी 
प्रचतभा चटकून राहील. संस्कृत भतूकाळािा खचजना तर आहेि; पि इतक्या प्रािीन भार्षेच्या मानाने चतला 
आध चनक परंपराही आहे. संस्कृत भार्षेच्या अभ्यासािा प रस्कार करिे मला आवडेल. भार्षेतील चवद्वानानंी, 
चवस्मृत झालेले गं्रथ आचि इतर वाङ्मय यािंा संशोधन करून ते उपलब्ध करून द्यावे असे मला वाटते. 
(नॅशनल हॅरॉल्ड, िेि वारी १९४९). 

भार्षा, चविार, शलैी यािें सौंदयग त्याचं्या भितनशील मनाला नेहमीि आकृष्ट करून घेई. आपल्या 
चविारािंी अचभव्यक्ती करताना त्याचं्यातली काव्यवृत्ती पदोपदी प्रकट होते. त्यािें शब्द आकर्षगक 
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चविारसूत्ात र् ंिलेले असतात. नेहरंूिे भितन केवळ एक उत्कट कवीिे भितन नसून; ते एका उत्कट 
राष्ट्रभक्तािे, एका ज्ञानचनष्ठािे आचि जर् बदलू पाहािाऱ्या एका क्राचंतकारकािे भावसंपन्न भितन आहे. 
त्याम ळेि ते ब द्धीला आवाहन करते, भावनेला व्याक ळ करते आचि आपल्या रचसकतेला संत ष्ट करते. 
पचंडतजींच्या मनात त्याचं्या आय ष्ट्यािा अंतापयंत एक मनस्वी कवी वसतीला होता, असे म्हटल्यास 
अचतशयोक्ती होिार नाही. या कचवमनािे रंर् मोहक आहे. नानाचवध रंर्ानंी चवख रलेले नेहरंूिे साचहत्य, हा 
आनंदािा एक द र्लमळ ठेवा आहे. आपल्या आत्मकथेत एका चठकािी त्यानंी म्हटले आहे. 

 
जानेवारी मचहना संपून िेि वारीला न कताि प्रारंभ झाला आहे आचि वातावरिात वसंतािा पदरव 

ऐकू येत आहे. ब लब ल वरै्रे पक्षी चदसू लार्लेले असून त्यािें संर्ीत कानावर पडत आहे. इवलाले कोंभ 
जचमनीच्या कंवधा िोडून वर डोकावत असून या चवचित् सृष्टीकडे चवस्मयाने पाहात आहेत. टेकड्याचं्या 
उतरिीवर ऱ्होडोडेंडूनिे रक्तासारखे लाल र् च्ि बहरलेले आहेत आचि पीि व प्लमच्या झाडावर न कता 
कोठे मोहोर डोकाव ू लार्ला आहे. सरातूंन ओघळून जािाऱ्या मण्याप्रमािे िाललेले चदवस मोजीत व 
कमलच्या प ढील भेटीिा चविार करीत मी बसलो आहे. आशाभरं्, यातना आचि चवयोर् याचं्या चशचशर 
ऋत नंतर जीवनाच्या प्रि ल्ल वसंताला प्रारंभ होतो असे म्हितात; ते चकतपत खरे असेल? असा चविार माझ्या 
मनात येत आहे. द ःखावािून आनंदाला रूिी िढत नसावी. चविारातंील र्ाळ नाहीसा होण्यासाठी 
हालअपेष्टािंी आवश्यकता असेलही. पि त्या देखील पराकोटीला पोिल्या, म्हिजे मािसािी ब द्धी मंद होते 
नव्हे का? त रंुर्वासाम ळे अन्तर्लनरीक्षिािी सवय लार्ते. माझी अनेक वर्षे त रंुर्ात रे्ली असल्याकारिाने 
अचधकाचधक अन्तम गख होिे मला भार्ि पडले. मी जात्या अन्तम गख नव्हतो, पि दाट कॉिी अथवा अिू 
याचं्याप्रमािे त रंुर्वासाम ळेस द्धा मन ष्ट्य अंतम गख बनत असतो. कधी कधी र्ंमत म्हिून अंतम गखता व 
बचहम गखता याचं्या मापनासाठी प्रो. मॅक्डूर्ल यानंी योजलेल्या घनािी आकृती काढून माझ्या मनातल्या 
घडामोडींिे प्रमाि काय पडते ते मी पाहात बसतो. माझ्या मनात िारि झपाट्याने घडामोडी होत असतात, 
असे मला त्या प्रयोर्ावरून आढळून आले आहे.’ 
 

(आत्मकथा–अन वादक : ना. र्. र्ोरे) 
 

रमिीयतेिे दशगन आचि भितन हा या रचसक लेखकािा जिू धमग होता. पचंडतजींिी आत्मकथा 
म्हिजे त्याचं्या अनेकरंर्ी व्यक्क्तत्वािा एक हृद्य अचवष्ट्कार आहे. ही कहािी वािता वािक त्याचं्या चवचशष्ट 
उंिीवरच्या स खद ःखाशंी सहकंप पावतो. ‘आत्मकथे’ तून प्रकट झालेले भावचवश्व एका हळव्या पि 
तत्त्वकठोर भावनाशील आचि तरीही ब द्धीवादी देशभक्तािे िमत्कृचतपूिग चवश्व आहे. ही सामान्य पातळीवरिी 
सामान्य स खद ःखे नाहीत. या कथेतून जािविारे मन भव्यतेकडे आचि उदात्ताकडे झ कलेले आहे. 
‘आत्मकथा’ चलचहिारा हा कवी कठोर वास्तवाच्या भमूीवर पाय रोवून स्वप्नाचं्या वातावरिात झेप घेत आहे. 
येथील द ःखानंा आचि वेदनानंा आर्ळाि स र्ंध आहे. एका चठकािी पचंडतजींनी ध्येयवाचदत्वाबद्दल म्हटले 
आहे, 
 

‘ज्यानंा आय ष्ट्यात काही ध्येय नाही; ती समाजवृक्षावर उर्वलेली चनव्वळ बाडंर् ळे आहेत. मी 
स्वतःच्या ध्येयवादाने इतका व्यग्र झालो आहे की, ज्याचं्या आय ष्ट्यात कसलेही ध्येय नाही. त्यािें जीवन मी 
समजूि शकत नाही. आय ष्ट्य आधीि थोडे म्हिून ते क्ष द्रपिाने आपि जर्ू नये. अर्दी िाशीि जाण्यािा 
प्रसंर् आला तर दीडश े वर्षांपूवी फ्रें ि उमराव ज्याप्रमािे ऐटीने आचि चमजाशीने िाशी रे्ले. त्याप्रमािे 
आपिही हसत हसत चदमाखाने आपल्या वधस्तंभावर िढावे.’ 
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ध्येयाच्या उन्मादाने आचि ज्ञानाच्या चविाराने पचंडतजी जन्मभर भारलेले होते. त्यािंी वृत्तीि 

रोमचँटक होती. मूतग आचि अमूतग सौंदयावर पे्रम करिाऱ्या या वृत्तीिे क्स्तचमत करिारे दशगन त्याचं्या 
साचहत्यात आचि जीवनात घडत राचहले. ते एखाद्या मनस्वी कवीप्रमािे कलंदर आचि सौंदयगपे्रमी होते. 
‘रम्याचि वीक्ष्य मध राशं्च चनशम्य शब्दान् पय गत्स की भवचत यत्स चखनोऽ जन्त ः’ अशीि त्यािंी अवस्था होती. 
स ंदरतेच्या साचन्नध्यात देहभान हरपून जाण्यािी त्यांिी वृत्ती होती. चहमालयाच्या चहमश भ्र उत्त ंर् चशखरािें ते 
सौंदयग असो, चक्षचतजापयंत पसरलेल्या महासार्राच्या उसळत्या लाटािें असो, खोल खोल दऱ्याखोऱ्यांत 
पसरलेल्या चहरवळीिे नाज क सौंदयग असो, अथवा चनरार्स बालकाच्या र्ालावर उमललेल्या कोवळ्या 
क्स्मतािे दशगन असो, एखाद्या र्ाचयकेच्या कंठातून बाहेर पडण्याच्या चनतळ स्वरािें लावण्य असो भकवा ते 
एखाद्या नतगकीच्या लयबद्ध पदन्यासातूंन प्रकट होिारे संर्ीत असो, ते नाट्यातले वा चित्ातले लावण्य 
असो, पचंडतजींच्या ठायी या अनेक प्रकारच्या सौंदयाला उत्कट प्रचतसाद देण्यािी शक्ती होती. िाली 
िपॅ्लीनच्या कलेवर ते ल ब्ध होते, त्यािी, त्यानंी आवजूगन भेट घेतली होती. इंग्लंडला रे्ल्यावर बनाडग शॉिी 
भेट घेतल्याचशवाय त्यानंा समाधान वाटत नसे. साचहक्त्यकाचं्या आचि कलावंताचं्या सहवासात ते रमून जात 
असत. चदलख लासपिे हास्यचवनोद करीत जीवनाचवर्षयीच्या आचि मािसासंबधंीच्या अतूट पे्रमातून त्यािें 
साचहत्यपे्रम चनमाि झालेले होते. त्याम ळेि ‘जार्चतक इचतहासािे ओझरते दशगन’ आचि ‘भारतािा शोध’ गं्रथ 
त्यानंी मनःपूवगक चलचहले. त्याचं्या ‘आत्मकथे’ तही त्यांच्या व्यक्क्तत्वािे र्चहरे रंर् व्यक्त झाले आहेत. 
पचंडतजींना चलहायला भरपूर अवसर चमळाला असता, तर इंग्रजी साचहत्यात त्यानंी अत्यंत अमोचलक भर 
टाकली असती. आजही या साचहत्याला त्यानंी चदलेले योर्दान चनःसंशय उल्लेखनीय आहे. मयाचदत अथाने 
ते राजकारिी नव्हते. त्याचं्या राजकारिाला स संस्कृत उदारमतवादािी एक व्यापक बठैक होती. त्याचं्या 
भितनािी कक्षा त्याम ळेि चवस्तृत झाली. या जीवनवादी लेखकाच्या आचि भितकाच्या मळ्याला सीचमत 
करिारे कोितेही क ं पि पडलेले नव्हते. जे लेखक आचि चविारवंत उदार जीवनमूल्यावंर उदंड पे्रम 
करतात; त्याचं्या चवकचसत व्यक्क्तत्वाच्या अनेक प्रसन्न ख िा त्याचं्या साचहत्यात उमटत राहतात. पचंडतजींिे 
साचहत्य याि जातीिे आहे. आपि एकाकी आहोत, आपल्याबरोबर कोिीही नाही, अशी उदास जािीव 
त रंुर्ातल्या एकातंवासातही त्यानंा कधी झाली नाही. ‘आत्मकथेतून’ पचंडतजींिे चनसर्गपे्रम, 
पश पक्ष्याचंवर्षयीिी ओढ जािवते. काश्मीरपासून कन्याक मारीपयंत पसरलेल्या या देशातल्या सृष्टीिी अनेक 
दशगने त्यानंी आपल्या ज्ञानात साठवली होती. कोित्याही राजकारिी व्यक्तीने चलचहलेल्या आत्मिचरत्ाहून 
ही ‘कथा’ चनराळी व रसमय वाटते. 

 
पचंडतजींिे मृत्य पत् म्हिजे एक हृदयस्पशी भावकचवत्व आहे. मृत्य पत्ातून वस्त तः काही 

व्यावहाचरक, रूक्ष तपशील असतात पि चजवंत चविाराचं्या काव्यधारानंी भिब चभजलेले हे मृत्य पत् खरे 
‘जीवनपत्’ आहे. चविारानंी व भावनानंी काठोकाठ भरलेल्या समृद्ध मनािे चनतळ प्रचतभबब यात पडलेले 
आहे. हे वािताना वािकािे डोळे ओलावतात. पचंडतजींिी सामाचजक जािीव, देशभक्ती, जीवनचवर्षयक 
अदम्य श्रद्धा, चनसर्ाचवर्षयीिा आत्मीय भाव, संस्कृती आचि परंपरा याचं्याबद्दलिे पे्रम यात इतक्या 
रसरशीतपिे प्रकट झाले आहे की, त्याच्या स्पशाने आपि रोमाचंित होतो. जर्ातल्या कोित्याही राजकीय 
नेत्याने असे मृत्य पत् चलचहले नसेल. केवळ या अंचतम इच्िापत्ावरूनही पचंडतजींच्या जीवनदृष्टीिी कल्पना 
येऊ शकते. ते धमगवादी नव्हते. कमगकाडंापासून नेहमीि अचलप्त होते. एकदा पढंरपूरच्या चवठ्ठलमंचदरात 
त्यानंी दशगनासाठी यावे असे त्यांना स िचवण्यात आले. तेव्हा, ‘आपला सारा देश म्हिजे चवठ्ठलािे मंचदर आहे 
आचि प्रत्येक मािूस साक्षात चवठ्ठलि आहे’ असे मार्लमक उत्तर त्यानंी चदले होते. त्याचं्या मृत्य पत्ात 
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कमगकाडंात्मक श्रदे्धला अवसर नाही. पि त्याचं्या हृदयस्थ जीवनश्रदे्धिा र्ंध मात् दरवळत राचहलेला 
चदसतो. आपली अखेरिी इच्िा व्यक्त करताना ते चलचहतात, 

 
‘माझ्या देहाच्या राखेपैकी मूठभर राख र्ंरे्त टाका. हे मी कोित्याही धार्लमक भावनेने साचंर्तलेले 

नाही. अलाहाबादजवळून वाहात जािाऱ्या र्ंर्ा व यम ना नद्याशंी लहानपिापासूनि मी मनाने बाधंला रे्लो 
आहे. जसा जसा मी मोठा होत रे्लो, तसतसे हे बधंनही अचधकाचधक दृढ होत रे्ले. जसजसे ऋत  बदलत 
जातात तसतसे र्रं्ा–यम नािें रूप आचि वृत्ती बदलत जातात. ही त्यािंी बदलती रूपे मनात कोरून ठेवली 
आहेत. अनेक वेळा या रूपाचं्या पलीकडे जाऊन या नद्यािंी र्ािी मी ऐकली आहेत. त्याचं्या अनाचदक 
प्रवाहाबरोबर वाहात आलेल्या कथािें मी श्रवि केले आहे. या नद्यािंी प्रािीन परंपरा, त्यािंा इचतहास व 
प रािातून त्यासंबधंी असलेले उल्लेख याचं्यावर मी चकतीतरी चविार केला आहे. या नद्या, चवशरे्षतः र्ंर्ा ही 
सवाथाने भारतािी नदी आहे. र्ंरे्वर भारतातील जनतेिे अलोट पे्रम आहे. र्ंर्ा नदीच्या भोवती भरतवंशािी 
अनेक संस्मरिे र् ंिली आहेत. भारताच्या आशा–आकाकं्षा, जर–पराजय यािंी र्ंर्ा ही साक्षीदार आहे. 
भारतमातेच्या चवजयािी र्ािी चतने ऐकली आचि पराभवािा आक्रोशही चतने केला आहे. र्रं्ा ही भारताच्या 
प्रािीनतम संस्कृतीिे व जीवनप्रवाहािे प्रतीक आहे. जीवनप्रवाह बदलत राहतो. वाहात राहतो. त्यािे प्रतीक 
मात् र्ंर्ाि राहाते. 

 
र्ंरे्कडे पाचहले म्हिजे मला चहमालयाच्या बिाच्िाचदत चशखरािंी आचि खोल खोल दऱ्यािंी 

आठवि होते. या चहमचशखराप्रमािेि मला र्ंर्ा नदीकडे पाहून समृद्ध आचि चवस्तीिग अशी द आबातील मैदाने 
आठवतात. याि प्रदेशात माझे जीवन घडले आहे. जीवनकायग ठरले आहे. सकाळी सूयगचकरिाच्या कोवळ्या 
प्रकाशात र्ंर्ा कशी हास्य करीत नाित, बार्डत िाललेली चदसते. पि एकदा का संध्यािायांिे आवरि 
पडले, म्हिजे चतिा प्रवाह कसा चखन्न आचि र्ूढ भासू लार्तो. चहवाळ्यात प्रवाह रोडावतो खरा, पि र्ंर्ा 
कशी मंदर्तीने आचि डौलाने वाहात जाते. पावसाळ्यात चतिा प्रिडं प्रवाह घनर्जगना करीत येतो. त्यावेळी 
त्यािे रूप म्हिजे भरदार िातीच्या सार्रािेि जिू दशगन! वतगमानकाळातून वाहत वाहत भचवष्ट्यकाळाच्या 
महान सार्रात एकरूप होिाऱ्या भारताच्या भतूकाळािे र्ंर्ा हे मला प्रतीक वाटते, भव्य स्मारक वाटते. 

 
अनेक ज न्या परंपरा व रूढी मी टाकून चदल्या आहेत. सवग प्रकारच्या बधंनातून भारत म क्त झाला 

पाचहजे, असे मी सारं्त आलो आहे. असे असले, तरी भतूकाळाशी पूिगतः िारकत घ्यावी असे मला कधीि 
वाटत नाही. आपला महान सांस्कृचतक वारसा हे माझेही अचभमानािे चनधान आहे. ही परंपरा म्हिजे माझा 
अनमोल ठेवा आहे.... माझ्या या सवग भावभावनािंा साक्षीदार असलेल्या माझ्या देहािी थोडी राख म्हिून 
र्ंरे्त पडावी अशी माझी चवनंती आहे. भारताच्या सासं्कृचतक परंपरेला माझा तो अखेरिा प्रचिपात आहे.... 
मात् मूठभर राखेिे र्रें्त चवसजगन केल्यावर जी राख उरेल ती चवमानातून उंि आकाशात न्यावी आचि ती 
भारतभमूीवर चवखरून टाकावी. भारताच्या भमूीिाि तो एक अंश बनावा हीि माझी अखेरिी इच्िा आहे. 
(मृत्य पत्ातील उद र्ार : ‘सूयास्त’ या आिायग अते् याचं्या प स्तकातून) 
 

र्ंरे्कडे पाहाण्यािा हा स जाि, भावमय दृचष्टकोन केवळ इचतहासाच्या अध्ययनातून उद भवलेला 
नाही. हा दृष्टीकोन नेहरू नावाच्या इचतहासकारािा जमा आहे; तसाि तो जवाहरलाल नावाच्या कचविाही 
आहे. ज्या नदीने आपल्याला घडवले, वाढवले, चजला साऱ्या भारतीय जीवनािा शतशतकािंा 
स खद ःखात्मक इचतहास माचहत आहे. जी आपल्या परंपरेिे प्रतीक आहे, चतला पचंडतजींच्या कृतज्ञ मनाने 
आपल्या भावनांिी अंजली अपगि करावी, हे अर्दी स्वाभाचवक आहे. ही र्ंर्ा पाचहली की त्यानंा आपले म ग्ध 
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चकशोरावस्था आठवत असे. र्रं्ा–यम नेिा संर्म त्यानंी शकेडो वेळा आपल्या ओलावलेल्या नेत्ानंी चटपला 
असेल. नद्यावंर, झाडाझ डपावंर, डोंर्र–पवगतावंर, मार्थयावरच्या चनळ्या आभाळावर, धचरत्ीवर आचि 
देशातल्या नव्हे; जर्ातल्या असंख्य मािसावंर आपल्या आत्मीय भावनेिा वर्षाव करिारा हा मािूस संतही 
होता आचि कवीही होता. भारताच्या मातीशी एकरूप होण्यािा ध्यास त्यानंी मृत्य पत्ातून व्यक्त केला आहे. 
खरे तर, पचंडतजी जर्भर चिरले. एक अथाने ते जर्ािे नार्चरक होते, पि भारतािी माती त्यानंा अत्यंत 
चप्रय होती. या मातीिी त्यांना चवलक्षि ओढ होती. त्यािंा आत्मा भारताच्या अि रेिूत जिू सामावलेला होता. 
आय ष्ट्यभर ते ‘भारतािा शोध’ करीत राचहले. इथला सवगसामान्य मािूस, त्यािा श्रद्धाभाव यावर त्यानंी पे्रम 
केले. एका चठकािी ते म्हितात, 
 

‘केवळ भौर्ोचलक प्रिडं चवस्ताराम ळे मी माझ्या देशावर पे्रम केलेले नाही. भतूकाळात हा देश महान 
होता. एवढ्यासाठीि केवळ त्याच्यासंबधंी मला आत्मीयता वाटत नाही तर सत्य, स्वातंत्र्य आचि 
जीवनातल्या शे्रष्ठ मूल्यासंाठी, हा माझा देश चनचश्चतपिे आज उभा राहील असा मला चवश्वास वाटतो. म्हिून 
मी भारतावर पे्रम करतो.’ 

 
भारतीय मािसाच्या रूढीवादावर, धमगभोळेपिावर, त्यांच्या आळसावर आचि मार्ासलेपिावर 

त्यानंी सतत वैिाचरक प्रहार केले. पि तरीही हा मािूस सदैव त्याचं्या चजव्हाळ्यािा चवर्षय राचहला. या 
मािसाने पंचडतजींवर आप लकीिे आचि पे्रमािे ित् अखंड धरले होते. भारताच्या मातीशी एकरूप होऊन 
जाण्यािी उत्कट कल्पना हा पचंडतजींच्या श्रद्धाळू मनािा, हळवा पि स ंदर आचवष्ट्कार आहे. पार्लथव देहािी 
राख एखाद्या नदीत टाकली काय भकवा चतिी कशीही चवल्हेवाट लावली काय–ब चद्धवादी दृचष्टकोनातून 
पाचहल्यास त्यात काहीि िरक पडत नाही. आपल्या मृत पत्नीच्या अस्थींिा कलश पचंडतजींनी वर्षान वर्षे 
जपून ठेवला. हे देखील त्याचं्या भावव्याक ळतेिे एक हृदयंर्म चित् आहे. आपल्या जन्मभमूीच्या मातीत 
आपल्या देहािी रक्षा चमसळून जावी असे पंचडतजींना तीव्रतेने वाटले, यािा अथग त्याचं्या तकग कठोर 
दृष्टीकोनावर त्याचं्यातल्या देशभक्ताने आचि कवीने चनःसंशय मात केली आहे. केवळ कोरडा ब चद्धवाद 
मनाला समाधान करू शकत नाही. पचंडतजी चवज्ञानािे उपासक असतील. ब द्धीच्या सामर्थयावर त्यािंा प्रर्ाढ 
चवश्वासही होता. पि त्यांिा भपड कवीिा–जाचतवंत कवीिा होता. त्याम ळेि त्यानंी चनमाि केलेल्या 
साचहत्याला भावसौंदयािे मोहक रंर् आहेत. अस्सल कलेिा रंर् हा अखेर अंतरंर्ाति घटक असतो. खरे 
तर पचंडतजींच्या दशगनी व्यक्क्तमत्वातही चवलोभनीय रंर् होता. त्यार् आचि संघर्षग, भावना आचि ब द्धी, भक्ती 
आचि पे्रम यािंी सरचमसळ झालेल्या त्याचं्या आय ष्ट्यािा चजवंत र्ंध घेऊन त्यािें साचहत्य प्रकट झाले आहे. 
सूक्ष्म आचि संवेध दृष्टी लाभलेल्या या सौंदयगपे्रमी रचसकाने आपल्या काव्यात मनोवृत्तीिे रंर्–र्ंध 
राजकारिाच्या उष्ट्ि हवेत चवटू चदले नाहीत. हे आश्चयगकारक नव्हे काय? 

 
☐ ☐ ☐ 
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जवाहरलाल नेहरंूचे व्यस्क्तमत्त्व 
 

☐ ग. प्र. प्रिान 
 
प.ं नेहरंूच्या व्यक्क्तमत्त्वामध्ये अनेक िटािंा चवलोभनीय चमलाि झाला होता. अशा व्यक्क्तमत्वािा शोध 
घेताना स्वाभाचवकपिेि संस्कारक्षम वयात त्यािी घडि कशी झाली, हे पाहिे आवश्यक असते. पचंडतजींिे 
शशैव आचि क मारवय, इतकेि नव्हे तर ते इंग्लंडमधून बचॅरस्टर होऊन भारतात परतल्यावर १९१५ पयंतिा 
त्यािंा ऐन तारुण्यािा काळ आचि त्याप ढील त्यािें आय ष्ट्य, यातं िार मोठी तिावत आहे. परंत  असे असले 
तरी या पचहल्या कालखंडात त्याचं्या स्वभावात ज्या काही िटा उमटल्या, त्या त्याचं्या अखेरीपयंत चटकल्या. 
 

कौट ंचबक वातावरिाम ळे लहान म लािें मन घडत असते. जवाहरलालजींिे वडील प.ं मोतीलाल 
नेहरू. हे अत्यंत यशस्वी कायदेपचंडत होते आचि त्याम ळे घरात संपन्नता नादंत होती. अशा घरातील 
एक लत्या एका म लािे खूप लाड होतात. जवाहरलालजींिेही तसे लाड प रचवले रे्ले. परंत  त्यानंा नीट वळि 
लार्ावे, ही खबरदारीही त्याचं्या माताचपत्यानंी घेतली. त्यावेळच्या पद्धतीप्रमािे नेहरंूिे एकत् क ट ंब होते. 
परंत  जवाहरलालना समवयस्क भावडे नव्हती. त्याचं्या मातोश्री पे्रमळ आचि साक्त्वक वृत्तीच्या होत्या. 
जवाहरलालने लहानपिी रामायि–महाभारतातील कथा ऐकल्या आचि तो आईबरोबर अनेकदा 
र्ंर्ास्नानालाही रे्ला. आपल्या म लाला उत्कृष्ट चशक्षि द्यावे, ही मोतीलालजींिी इच्िा होती. िोटा 
जवाहरलाल थोडे चदवस शाळेत रे्ला. तरी खाजर्ी चशक्षक ठेवनूि त्यािे चशक्षि करावे, असा 
मोतीलालजींनी चनिगय घेतला. बरोबरीिी भावंडे नसल्याम ळे आचि शाळेत चमळिारे चमत्ही न चमळाल्याने 
जवाहरिे बालपि एकाकीि रे्ले. मोतीलाल यािंा आनंदभवनात पोहण्यािा एक तलावही होता. िोटा 
जवाहर उत्तम पोहत असे आचि घोड्यावर बसण्यािे चशक्षिही त्याला चमळाले होते. प.ं र्ंर्ानाथ झा हे 
जवाहरला भहदी व संस्कृत चशकवीत. मात् त्याचं्यावर जास्त प्रभाव पडला तो िकू्स या आयचरश चशक्षकािा. 
त्याम ळेि जवाहरला वािनािी र्ोडी लार्ली आचि इंग्रजी साचहत्याबद्दल पे्रम वाटू लार्ले. िकू्स हे 
चथऑसॉचिस्ट होते. त्यानंी जवाहरला उपचनर्षदे व भर्वद र्ीता यािंी ओळख करून चदली. िकू्स 
याचं्याम ळेि जवाहरला चवज्ञानाच्या के्षत्ािाही पचरिय झाला आचि त्याला चवज्ञानाबद्दल आकर्षगि वाटू 
लार्ले. त्यानंतर मोतीलालजींनी त्यािे चशक्षि इंग्लंडमध्ये व्हावे असे ठरचवले आचि जवाहरने हॅरो येथे 
पक्ब्लक स्कूलमध्ये प्रवेश घेतला. प्रथम हॅरो व नंतर कें चिजमध्ये असताना त्याला चिचटशाचं्या जीवनािी 
ओळख झाली. स्वातंत्र्याम ळे जीवन कसे बहरून जाते, हे त्याने पाचहले आचि भारतात पारतंत्र्याम ळे जीवन 
ख रटून रे्ल्यािी जािीव त्याला तीव्रतेने झाली. उदारमतवादी चविाराबद्दल त्याला आकर्षगि वाटले परंत  
चिचटश राज्यकत्यांिा साम्राज्यवाद हा उदारमतवादाशी पूिगपिे चवसंर्त आहे, हेही त्याचं्या लक्षात आले. 
भारतातील राजकीय घटनािंा चविार करताना लो. चटळकाचं्या जहाल राष्ट्रवादाबद्दल त्यांच्या मनात 
जबरदस्त ओढ चनमाि झाली. ब चद्धमान आचि खूप वािन करिाऱ्या या तरुि म लाने कें चिजला चवशरे्ष यश 
चमळचवले नाही. तो बचॅरस्टर झाला आचि भारतात परतला. 

 
प.ं नेहरंूच्या जीवनातील हा कालखंड नीरस होता, असेि म्हिावे लारे्ल. ज्यानंा क मार वयापासून 

अक्स्तत्वाकचरता झर्डावे लार्ते, त्याचं्या मनाला धार येते. काहींिे मन आघातानंी चवव्हल होते, संक चित व 
स्वाथी बनते. काहींना संघर्षग करताना आत्मचवश्वास येतो. जवाहरलालजींच्या बाबतीत यातले काहींि घडले 
नाही. वचडलामं ळे, त्यानंा दाचरद्र्यािे िटके कधी सोसावे लार्ले नाहीत. त्यािप्रमािे कठोर चनिगय घेण्यािी 
जबाबदारीही त्याचं्यावर पडली नाही. प.ं मोतीलाल नेहरू याचं्या करारी, कठोर आचि अचधकार 



 

अनुक्रमणिका 

र्ाजचविाऱ्या व्यक्क्तमत्त्वाम ळे जवाहरलालजींच्या स्वभावात प रेसा आत्मचवश्वास चनमाि झाला नाही. त्यानंा 
खास चमत्ही कोिी लाभले नाहीत. या एकाकीपिाम ळे ते काहीसे अंतम गख बनले. पचंडतजींच्या दैनंचदन 
जीवनात वादळे नसली, तरी त्याचं्या मनात मात् सघंर्षग िालू होते. उदारमतवादी तत्त्वज्ञान ब द्धीस पटत 
असले, तरी भारताच्या तत्कालीन पचरक्स्थतीत जहाल राष्ट्रवादि योग्य वाटत होता, तरुि वयाम ळे 
कृचतशील जीवनािी ओढ होती, परंत  नेमके काय करावे यािा चनिगय होत नसल्याने भचवष्ट्यकाळ धूसर, 
अस्पष्ट वाटत होता. वािनात मन रमत होते, परंत  कोित्याही एका चवर्षयाम ळे–ना चवज्ञानाम ळे, ना 
कायद्याच्या अभ्यासात–ब द्धी रंर्ून जात नव्हती. भारतात परतल्यानंतरही काही वर्षे त्याचं्या मनािी हीि 
अवस्था होती. वचकलीच्या व्यवसायात त्यानंा र्ोडी वाटेना. नेमस्त राजकारि त्यानंा अथगशून्य वाटत होते. 
काही चदवस त्यानंी होमरूल लीर्मध्ये काम केले परंत  नेटाने राजकारि करण्यािा चनधार होत नव्हता. 
काँगे्रसच्या अचधवेशनानंा ते हजर राहत असत ते पे्रक्षक म्हिूनि. याि स मारास त्यािें लग्न झाले. लग्नानंतर 
पत्नीसमवेत ते काश्मीरला रे्ले. आत्मिचरत्ात त्यानंी त्यावेळच्या चहमालयातील प्रवासाबद्दल जे चलचहले 
आहे, त्यावरून त्याचं्या अस्वस्थ मनाला चहमालयाच्या सहवासात शातंता लाभत होती आचि त्याचं्या 
मनातील साहसािी ऊमी त्या भटकंतीतून प्रर्ट होत होती, असे चदसते. स खलोल प जीवनािे त्यानंा म ळीि 
आकर्षगि नव्हते. स्वतःबद्दल असमाधानी असिाऱ्या जवाहरलालजींिे वचडलाचं्या िायेतले स रचक्षत जीवन, 
चनष्ट्क्रीय होण्यािी भीती होती. परंत  भारताच्या स्वातंत्र्यसंग्रमात एक नवे पवग स रू झाले आचि त्याचं्या 
व्यक्क्तमत्त्वाला नवे नवे ध मारे ि टले. हे व्यक्क्तमत्त्व अकस्मात बहरले. हा बहर काहीसा चवस्मयजनक तर 
खराि. मात् या बहरातही त्यांना वाटिारा एकाकीपिा, चनिगयापूवी परस्परचवरोधी चविारािंी त्याचं्या 
मनातली वादळे, वचडलापं्रमािेि कोिातरी खंबीर व्यक्तीच्या आधारािी त्यानंा वाटिारी आवश्यकता–या 
पूवाय ष्ट्यातील त्याचं्या स्वभावातील िटा अनेकदा प्रर्ट झाल्या. 

 
र्ाधंीजींच्या नेतृत्त्वाखाली असहकारािी िळवळ स रू झाली. पचंडतजी या िळवळीत स्वतःला 

झोकून चदलेल्या िळवळीति, समपगि वृत्तीने कायग करण्यातील सािल्य जवाहरलालजींनी प्रथम अन भचवले 
आचि ही समपगिवृत्ती हा त्याचं्या व्यक्क्तमत्त्वािा महत्त्वािा पैलू बनली. प.ं नेहरू ब चद्धचनष्ठ होते, परंत  ही 
ब चद्धचनष्ठा त्याचं्या चक्रयाशीलतेआड आली नाही. ते कधी सावधपिे िळवळीत उतरले नाहीत. स्वतःच्या 
आचि क ट ंबाच्या स खद ःखािी यक्त्कंचित् चिकीर न करत स्वातंत्र्य िळवळीत काम करताना पचंडतजींच्या 
उत्साहाला उधाि आले आचि या उत्साहातून इतरानंाही सतत पे्ररिा चमळत रे्ली. पचंडतजींच्या 
व्यक्क्तमत्त्वाला हे तेज िढले, ते स्वातंत्र्य संग्रामाम ळेि. 

 
वृत्तीने कमालीिे स्वाचभमानी असलेल्या प.ं नेहरंूना मायभमूीिे पारतंत्र्य द ःसह वाटे. या 

पारतंत्र्याच्या शृंखला तोडल्या पाचहजेत, या उत्कट आकाकं्षाम ळे ते िळवळीत ओढले रे्ले. र्ाधंीजींच्या 
नेतृत्त्वािे सामर्थयग जािवताि मोतीलालजींच्या नेमस्त भचूमकेवर ते चनभगयपिे टीका करू लार्ले. वयाच्या 
पिंचवचशपयंत वचडलाचं्या कतृगत्त्वाम ळे काहीसे दडपून रे्लेले जवाहरलाल आचि असहकाराच्या िळवळीत 
म क्तपिे, चहरीचरने काम करिारे जवाहरलाल या त्याचं्या दोन अवस्थािंा चविार केल्यावर, संघर्षातून 
पचंडतजींिे व्यक्क्तमत्त्व कसे चवकचसत होत रे्ले ते समजून येते. या चवकासाला म. र्ाधंीही िार मोठ्या 
प्रमािात कारिीभतू होते. र्ाधंीजींबरोबर प.ं नेहरंूिे काही मतभेद होते. र्ाधंीजींनी असहकाराच्या 
िळवळीत चखलाितीिा प्रश्न र्ोवल्याम ळे राजकारि व धमग यािंी र्ल्लत झाली, असे त्यानंा वाटत होते. 
याबद्दलिी नाराजी पचंडतजींनी आत्मिचरत्ात स्पष्टपिे नोंदली आहे. परंत  मतभेद टोकाला नेऊन 
र्ाधंीजींच्या िळवळीपासून दूर होिे इष्ट नाही, असाि त्यांच्या मनाने कौल चदला. असहकाराच्या िळवळीत 
भारतीय जनतेमध्ये जी चनभगयता आली, त रंुर्वास आचि अन्य हालअपेष्टा धैयाने सोसण्यािी जी वृत्ती 



 

अनुक्रमणिका 

साध्यास ध्या शतेकऱ्यामंध्ये चनमाि झाली, ती पाहून पचंडतजींिे मन हरखून रे्ले. िळवळीत काम करीत 
असताना, आपल्या मनातील वैिल्य कसे दूर झाले व स्वातंत्र्यािे ध्येय साध्य होण्यासाठी बचंदशाळा 
प्रासादासारखी कशी वाटू लार्ली, हे पचंडतजींिे आत्मकथन वािताना त्याचं्या चनरार्स ध्येयवादी मनािे 
दशगन घडते. 

 
राजकीय िळवळीिी वाटिाल नेहमीि खडतर असते. चवशरे्षतः स्वकीयाशंी मतभेद झाल्यावर तर 

ती अनेकदा द ःसह वाटते. िौरीिौरा येथील भहसािारानंतर र्ाधंीजींनी िळवळ मारे् घेतली तेव्हा पचंडतजींना 
हा अन भव आला. असहकाराच्या िळवळीम ळे देशभर िैतन्य चनमाि झाले असताना र्ाधंीजींनी एकदम 
िळवळ मारे् घेतल्याने देशािा तेजोभरं् झाला, असे जवाहरलालना वाटले. र्ाधंीजींनी मात् त्याचं्या भचूमकेस 
म रड घालण्यािे नाकारले आचि त्याचं्याशी मतभेद असलेल्या सवग प ढाऱ्यानंा अखेर त्यांिेि म्हििे मान्य 
करावे लार्ले. या अन भवातून जात असताना जवाहरलालजींच्या मनात तीव्र वेदना झाल्या, परंत  ‘िळवळ 
मारे् घेतली तरी लढा प ढे िालवायिाि आहे, त्यािे स्वरूप काही काळ बदलावे लारे्ल,’ हे र्ाधंीजींिे 
म्हििे मान्य करताना पचंडतजींनी राजकीय प्रर्ल्भता दाखचवली. ते यावेळी नेते नव्हते; पि अशा अन भवातूंन 
तावनू–स लाखून चनघताना, तरुि सहकाऱ्यानंा साभंाळून बरोबर नेताना, पचंडतजींमधील नेतृत्त्वािे स प्त 
र् ि वाढीस लार्ले. पचंडतजींच्या घडिीत र्ाधंीजींिा िार मोठा भार् होता. या दोन नेत्यािें स्वभाव चभन्न 
होते. परंत  स्वातंत्र्यलढ्यात ते एकमेकापंासून कधीही दूर झाले नाहीत. र्ाधंीजींिे चविार स्पष्ट असत आचि 
चविारानं सार कृती होण्यावर त्यािंा कटाक्ष असे. ते कमालीिे आग्रही व कठोरही होते. त्याचं्या या र् िामं ळेि 
जवाहरलालजींनी त्यािें नेतृत्त्व मान्य केले. कौंट चबक जीवनात, मोतीलाल नेहरंूशी जे संबधं 
जवाहरलालजींिे होते, तसेि राजकीय जीवनात र्ाधंीजींशी होते. जवाहरलाल स्वमतािा आग्रह धरीत, 
परंत  चनिगय मात् र्ाधंीजी सारं्तील तोि घेत. ‘र्ाधंीजींना भारतािे जनमानस अिूक माहीत आहे आचि 
असंख्य लोकानंा स्वातंत्र्यसंग्रामात आिण्यािे त्यािें सामर्थयग असीम आहे म्हिूनि र्ाधंीजींिे नेतृत्त्व मान्य 
करून त्याचं्या आदेशान सार वार्ले पाचहजे’, अशी जवाहरलालजींिी भचूमका होती. काहींना ती 
पडखाऊपिािी वाटली; तरी त्या भचूमकेम ळेि स्वातंत्र्यलढ्यािा म ख्य प्रवाह अखंचडत राचहला. 

 
स्वातंत्र्यसंग्रामात पचंडतजींना भारतािी खरी ओळख झाली. संय क्त प्रातंातील चकसान िळवळीत 

भार् घेताना त्यानंा भारतािे खरे दशगन घडले. शतेकऱ्यािें दाचरद्र्य व द ःख पाहून ते व्यचथत बनले आचि 
शतेकऱ्याचं्या भोळ्याभाबड्या पे्रमाने ते भारावनू रे्ले. येथेि भारतीय जनतेशी त्यािंा अतूट भावबंध चनमाि 
झाला आचि तो त्याचं्या व्यक्क्तत्त्वािा अचवभाज्य घटक बनला. याप ढील राजकीय जीवनात पचंडतजी आचि 
भारतीय जनता याचं्यातले हे नाते, दृढतर होत रे्ले आचि पचंडतजींच्या जीवनात िैतन्यािा झरा अक्षय वाहू 
लार्ला. त्याचं्या व्यक्क्तमत्त्वािा हा पैलू, सभेत ते बोलत तेव्हा सतत प्रत्ययास येई. जवाहरलाल, रािा 
भीमदेवी भार्षिे करीत नसत. हे चविार माडंीत. ते सवग चविार सवगसामान्य मािसानंा चकतपत समजत हे 
सारं्िे कठीि आहे; परंत  त्याचं्या भार्षिािे मध्यवती सूत् ‘आपि स्वतंत् झाले पाचहजे व नवा समाज घडचवला 
पाचहजे’ –लोकासं बरोबर समजत असे. पचंडतजींिी तळमळ त्यानंा जािवे. हा नेता ि केल पि आपली कधी 
िसविूक करिार नाही, हा चवश्वास लोकानंा वाटे आचि म्हिून ते पचंडतजींवर पे्रम करीत. जवाहरलाल 
स्वभावाने उतावळे होते. रै्रचशस्त वा र्ोंधळ चदसला की ते चिडत. पि लोकावंर त्यािें मनापासून पे्रम होते. 
भारतीय जनतेत अपार द ःख शातंपिे सोसण्यािे सामर्थयग कसे आले. हे त्यांना आरंभी उमजत नसे. परंत  
िळवळीत काम करताना जनसामान्याच्या जीवनािी ओळख होत रे्ली तसे त्यानंा ते कळले आचि या 
जनतेवरील त्यािें पे्रम अचधकाचधक दृढ होत रे्ले. सभेत भार्षि करताना त्यानंा लोकाचं्या डोळ्यातंील भाव 
अिूक समजे आचि त्याचं्या मनात काहीतरी भव्य, उदात्त आहे हे लोकाचं्याही प्रत्ययास येई. पचंडतजी आचि 



 

अनुक्रमणिका 

भारतीय याचं्यातला या स खसंवाद १९२० सालापासून स रू झाला आचि उिीप री िार दशके तो अप्रचतहत 
िालू राचहला. १९२९ च्या लाहोर काँगे्रसमध्ये अध्यक्षपदावरून संपूिग स्वातंत्र्यािा ठराव माडंताना प.ं नेहरंूनी 
केलेले भार्षि, हा देशातील जनतेबरोबर त्यानंी केलेला संवादि होता. िळवळीत, चनवडि कीपूवी ते देशभर 
दौरे काढीत. ते िार दर्दर्ीिे असत, पि पंचडतजी कधी थकत नसत. लोक त्याचं्यावर जे अिाट पे्रम 
करीत, त्याम ळे त्याचं्या मनात उत्साहािे कारंजे सतत थ ईथ ई नाित असे. अशावेळी त्यानंा स्वतःच्या 
एकाकीपिािा चवसर पडे. पचंडतजींनी भारतीय जनमानस घडचवण्यासाठी अचवश्रातं मेहनत केली व हे 
करतानाि त्यािें मनही घडत रे्ले. भारतातील जनतेने पचंडतजींना घडचवले. त्याचं्या मनाला आकार चदला. 
जनतेशी असलेले हे अतूट नाते हा प.ं नेहरंूच्या व्यक्क्तमत्त्वािा एक चवलक्षि चवलोभनीय पैलू होता. त्यांिा 
जनमानसावरील हा प्रभाव र्ाधंीजी जािून होते आचि म्हिूनि सरदार पटेल आचि राजेंद्रबाब ूहे चविाराने 
त्याचं्या अचधक जवळिे असूनही प.ं नेहरंूकडेि देशािे नेतृत्त्व चदले पाचहजे असा र्ाधंीजींिा आग्रह असे. ‘प.ं 
नेहरंूच्या हाती देश सोपचवला तर तो स रचक्षत राहील’ अशा आशयािे उद र्ार र्ाधंीजींनी काढले होते. यािे 
कारि प.ं नेहरंूिा ध्येयवाद, देशचहतािी त्यािंी कळकळ, यावंर र्ाधंीजींिा पूिग चवश्वास होताि. 
त्यािबरोबर भारतीय जनतेिा पचंडतजींबरोबर जो ऋिान बधं होता त्याम ळे तो त्यांना ध्येयापासून कधी 
चविचलत होऊ देिार नाही, हेही र्ाधंीजींना ठाऊक होते. 

 
भावनाचशलता हा पचंडतजींच्या व्यक्क्तत्वािा एक भार् होता. त्यािबरोबर, जीवन चविाराचधचष्ठत 

असले पाचहजे, हाही त्यांिा आग्रह होता. पचंडतजींनी माक्सगिे जे गं्रथ वािले व रचशयन समाजािे जे चनरीक्षि 
केले, त्याम ळे त्यांना शोर्षिम क्त समाज स्थापन व्हावा असे तीव्रतेने वाटू लार्ले. भारतातील चवर्षमता त्यानंा 
असह्य वाटे. स्वतंत् भारतात समाजवादी समाजरिना असावी, हे त्यािें ध्येय होते. १९४२ च्या ८ ऑर्स्टच्या 
ठरावातील, ‘उद्यािे स्वराज्य हे शतेातं राबिाऱ्या शतेकऱ्यांिे आचि कारखान्यातं घाम र्ाळिाऱ्या कामर्ारािें 
असेल’, अशा आशयािा हा भार् पचंडतजींम ळेि त्यामध्ये आला. स्वातंत्र्य चमळाल्यानंतर आवडी येथे 
भरलेल्या अचधवेशनात पचंडतजींनी समाजवादािे ध्येय काँगे्रसला स्वीकारावयास लावले. ते त्याचं्या या 
वैिाचरक भचूमकेम ळेि. हे ध्येय लोकशाही मार्ानेि साध्य झाले पाचहजे, हाही त्यािंा आग्रह होता. लोकशाही 
समाजवाद हा केवळ राजकीय चविार म्हिून पचंडतजींनी स्वीकारला नव्हता. ती त्यािंी जीवनदृष्टी होती. 
त्यानंा इतकी अिाट लोकचप्रयता लाभली होती की, त्यांना आपल्या हातातं सत्तेिी सवग सूते् ठेविे सहज 
शक्य होते. परंत  त्यानंा ते मान्य नव्हते. रचशयातील ह कूमशाही पद्धतीस त्यािंा चवरोध होता. चहटलर व 
म सोचलनीच्या िॅचसझमम ळे जर्ािा चवनाश होईल असे त्यानंा वाटत होते. भारतात द सऱ्या महाय द्धाप वी, 
ह कूमशाहीबद्दल आकर्षगि वाटिारे पक्ष आचि संघटना होत्या. या वीर्षबीजािे भारतातून चनमूगलन 
करण्यासाठी पचंडतजींनी सातत्याने व नेटाने प्रयत्न केले. समातावादी आचि लोकशाहीवादी दृष्टीकोन हे 
पचंडतजींच्या व्यक्क्तत्त्वािे अचधष्ठान होते. त्याचं्याम ळेि भारतात लोकशाही दृढमूल बनली. पतंप्रधान 
झाल्यावर त्यांनी वेर्वेर्ळ्या राज्याचं्या म ख्यमंत्र्यानंा चलचहलेली पते् वािल्यावर, आपल्या सहकाऱ्यानंा नवा 
भारत घडचवण्याच्या कायात सहभार्ी करून घेण्यासाठी प.ं नेहरंूनी जे अपार पचरश्रम केले, प्रयत्न केले, 
त्यािंी कल्पना येते. पतंप्रधान म्हिून हाती आलेल्या सत्तेिा उन्माद त्यानंा कधी िढला नाही. चवरोधकाशंीही 
ते कमालीच्या सचहष्ट्ि तेने वार्त. ते रार्ावत, पि कधी कोिावर आकस धरीत नसत. चवशाल, व्यापक 
दृचष्टकोन आचि उदारमनस्कता ही त्याचं्या व्यक्क्तमत्त्वािी आर्ळी वैचशष्ट्ट्ये होती. 

 
पचंडतजींच्या स्वभावात काही दोर्षही होते. त्यािंी मािसांिी पारख अनेकदा ि कत असे. व्ही के. 

कृष्ट्ि मेनन याचं्यावर त्यानंी इतका चवश्वास का टाकला, हे एक कोडेि आहे. पचंडतजींनी स्वतः कधी भ्रष्टािार 
केला नाही, परंत  प्रतापभसर् कैरोंच्या कायगक्षमतेवर खूर्ष होऊन त्याचं्या भ्रष्टािाराकडे त्यानंी डोळेझाक केली. 
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राजकीय नेतृत्त्वासाठी धूतगपिा आवश्यक असतोि. पचंडतजींच्या व्यक्क्तमत्त्वात तो प रेसा नव्हता. िीनच्या 
नेत्यावंर त्यानंी ठेवलेला चवश्वास हा स्वप्नाळू वृत्तीिा अचतरेकि म्हिावा लारे्ल. अखेरच्या चदवसातं 
लालबहाद र शास्त्रीजींकडे देशािी जबाबदारी सोपचवण्यािा त्यांिा चनिगय मात् अिूक होता. शास्त्रीजींच्या 
व्यक्क्तत्त्वात कमालीिा साधेपिा होता. ते ऋज  होते. परंत  त्यािें सामर्थयग प.ं नेहरंूनी बरोबर ओळखले होते. 

 
पचंडतजींच्या जीवनात ज्या चस्त्रया आल्या, त्याचं्यासंबधंी बरेि चलचहले रे्ले आहे. प रुर्षाला वाटिारी 

स्त्री–सहवासािी ओढ ही नैसचरं्क आहे. कमला नेहरंूच्या अकाली चनधनाम ळे पचंडतजींच्या जीवनात 
कमालीिा एकाकीपिा आला होता. काही चस्त्रयाशंी त्यािंी मैत्ी होती, चतिे स्वरूप काय होते हे सारं्िे सोपे 
नाही. परंत  या मैत्ीम ळे प.ं नेहरू सावगजचनक कतगव्यापासून कधी ढळले नाहीत, असे मला चनचश्चत वाटते. 
पचंडतजी हे मािूस होते. सवगसामान्य मािसािे र् िदोर्ष त्याचं्यात होते. अपूिगता होती. परंत  त्याचं्या 
व्यक्क्तमत्त्वािा चविार त्याचं्या राजकीय कायाच्या संदभाति केला पाचहजे अशी माझी भचूमका आहे. 

 
प.ं नेहरंूच्या व्यक्क्तमत्त्वाला आिखीही अनेक पैलू होते. चनसर्ाबद्दल त्यानंा चनतातं पे्रम होते. 

राजकीय जीवनातील कोलाहलाम ळे होिारा मनस्ताप ते चहमालयाच्या सहवासात चवसरत असत. मदानी 
खेळािी त्यानंा आवड होती. लहान म लाचं्या चनरार्सतेने ते वेडावनू जात. साध्याभोळ्या आचदवासींच्या 
सहवासात त्यािें मन रमत असे. कपटी, कारस्थानी मािसािंा त्यानंा चतटकारा असे. तरुिाशंी ते िटकन् 
एकरूप होत. इंडोनेचशयािी राजधानी जकाता येथे बोटीने जाताना त्याचं्या समवेत भारताच्या नौदलातले 
तरुि होते. देशाच्या वेर्वेर्ळ्या भार्ातूंन आलेल्या या तरुिाचं्या सहवासात पचंडतजी कसे रमून रे्ले आचि 
भारताच्या भचवष्ट्याबद्दल त्याचं्या मनातील आशा कशी पल्लचवत झाली, यािे बहारीिे विगन त्यानंी एका पत्ात 
केले आहे. त्यािंी साचहत्याबद्दलिी अचभरूिी मोठी िोखंदळ होती. त्यांनी त रंुर्ात आचि त रंुर्ाबाहेरही 
चवप ल लेखन केले. गं्रथावंर अपार पे्रम करिारे नेहरू, इंग्रजी भार्षेवर असामान्य प्रभ त्व असिारे नेहरू, 
‘चनयतीशी करार’ यासारखे अचवस्मरिीय शब्दप्रयोर् करिारे नेहरू आचि आपल्या जीवनाच्या अखेरीपूवी 
भारताशी आचि भारतीय संस्कृतीशी आपले असलेले नाते हृदयस्पशी शब्दात व्यक्त करिारे नेहरू–या सवग 
पैलंूिे विगन करायला एखादा प्रचतभावान लेखकि हवा! 

 
आध चनक चवज्ञानाच्या साहाय्यानेि भारतािी प्रर्ती होऊ शकेल, असे प.ं नेहरंूना वाटत होते. या 

बाबतीत पचंडतजींिे दूरदर्लशत्व आचि त्यािंी कायगक्षमता असामान्य होती. नव्या चपढीला अत्याध चनक 
वैज्ञाचनक चशक्षि देण्यासाठी प.ं नेहरंूनी देशभर ज्या स चवधा चनमाि केल्या आचि वैज्ञाचनक संशोधनासाठी 
त्यानंी ज्या संस्था उभारल्या, त्यावरून त्याचं्या व्यक्क्तमत्त्वात भचवष्ट्यािा वेध घेण्यािे जे सामर्थयग होते त्यािी 
कल्पना येऊ शकेल. 

 
पचंडतजींच्या आय ष्ट्यातील जवळ जवळ बारा वर्षे त रंुर्ात रे्ली. परंत  स्वातंत्र्यासाठी हे सारे 

सोसताना त्यांिे मन करपून रे्ले नाही; उलट, ते अचधक तेजस्वी बनले. स्वातंत्र्य चमळाल्यानंतर पतंप्रधान 
म्हिून देशािी ध रा वाहताना अनेक कसोटीच्या प्रसंर्ातूंन त्यानंा जावे लार्ले. काही वेळा ते ि कले, अप रे 
पडले; पि त्यानंी जे केले ते सारे देशचहत साधावे या उदे्दशानेि केले. त्याचं्या आय ष्ट्याच्या प्रदीघग कालखंडात 
स्वतंत्र्य भारतािे स्वप्न त्यानंी डोळ्यासमोर ठेवले आचि ‘एकि तारा समोर आचि पायतळी अंर्ार’, अशी 
वाटिाल केली. स्वतंत्र्य भारतािे पतंप्रधान झाल्यानंतर समताचधचष्ठत, धमगचनरपेक्ष, समृद्ध व समथग भारतािे 
स्वप्न साकार करण्याकचरता आपल्या देशबाधंवानंा बरोबर घेऊन ते प्रर्चतपथावर िालत राचहले. जनतेला 
चदलेली अचभविने आपिासं पूिग करावयािी आहेत यािी त्यांना अखेरच्या क्षिीही जािीव होती. 
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सभोवतालच्या जर्ावर पे्रम करताना, अद्याप खूप साध्य व्हायिे आहे यािे भान असिाऱ्या, कचवमनाच्या 
पचंडतजींनी रॉबटग फ्रॉस्टच्या काव्यपकं्तींतून आपले हृद र्त, जीवनयात्ा संपचवण्यापूवी व्यक्त केले. 

 
“Woods are long, lovely and deep 
But I have promises to keep 
And miles to go before I sleep, 
–Miles to go before I sleep.” 

 
☐ ☐ ☐ 
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जवाहरलाल नेहरू आणि महात्मा गांिी 
 

☐ यदुनाथ थत्त े
 
आध चनक भारताच्या प्रम ख भाग्यचवधात्यातं जवाहरलाल नेहरू आचि महात्मा र्ाधंी यािंी अग्रक्रमाने र्िना 
करावी लारे्ल. स्वातंत्र्यप्राप्तीपयंतिा काळ हा म ख्यतः महात्मा र्ाधंींच्या नेतृत्वािा काळ होता आचि 
स्वातंत्र्योत्तर जवाहरलाल नेहरंूच्या प्रधानमंत्ीपदािा काळ हा म ख्यतः नेहरंूच्या कतृगत्वािा काळ म्हिता 
येईल. दोघानंीही आपल्या आत्मकथा चलचहल्या असून त्यािें जीवनासंबंधीिे आकलन आपल्याला त्यातून 
समजू शकते. र्ाधंींिे चलचहिे हे सरळ सोपे असे. त्याम ळे त्याचं्या इंक्ग्लशला ‘चजक्ब्लकरि’ असे म्हटले जात 
असे. सोपे आचि अथगपूिग चलचहिे चकती अवघड असते ते र्ाधंीजींिे लेखन वािताना ध्यानी येते. जवाहरलाल 
नेहरंूच्या चलखािात स्वक्प्नल काव्यात्मता आढळते. महात्मा र्ाधंींच्या साधेपिात त्यांिे ऐश्वयग चदसून येई व 
लोकानंा त्यांिे आकर्षगि वाटे. तर जवाहरलाल नेहरंूच्या एकूिि ऐश्वयािे लोकांना आकर्षगि वाटे. दोघे 
खरे म्हिजे मनािे मवाळि होते. र्ाधंीजी तर स्वतःला मवाळाग्रिी नामदार र्ोखल्यािें चशष्ट्य म्हिवनू घेत 
आचि राजकारिािे अध्यात्मीकरि (क्स्पचरच्य अलायझेशन ऑि पॉचलचटक्स) करण्यासाठी धडपड करत, 
कारि एकदा मूल्यािें भान स टले की राजकारिात सत्तालालसेिा संघर्षग स रू होतो, यािी त्यांना जािीव 
होती. 
 

लोकमान्य चटळकानंी ‘स्वराज्य हा माझा जन्मचसद्ध अचधकार आहे आचि तो मी चमळविारि’ असे 
चकतीही ब लंद आवाजात साचंर्तले असले, तरी स्वराज्य तेव्हा दृचष्टपथातही नव्हते आचि त्याम ळे त्यांनी 
चनष्ट्काम कमगयोर्ािे अन पान साचंर्तले. र्ाधंीजींच्या नेतृत्वाच्या काळात स्वराज्यािी िाहूल लार्ू लार्ली 
होती, आचि त्याम ळे त्यानंी अनासक्तीिे प्रचतपादन केले. जवाहरलाल नेहरंूना शासकीय अचधकार पदे 
उपभोर्ायला चमळाली आचि सत्तास्पधा काबतू ठेवण्यासाठी उपाययोजना करण्यािी भिता बाळर्ावी 
लार्ली. र्ाधंी आचि नेहरंूच्या जाचिवाचं्या परी वेर्ळ्या होत्या आचि त्याम ळे त्याचं्या प्रयत्नातंही वेर्ळेपि 
होते. लोकाचं्या सम्यक प्रबोधनाच्या आधारावरि भारतािे भाग्यचवधान अवलंबनू आहे, यािी जािीव 
दोघानंाही होती, र्ाधंीजींिा ओढा चविार दालनाकडे होता, तर जवाहरलाल दंडशासन चनचर्षद्ध मानत 
नसत. जवाहरलाल नेहरंूना शब्द हे प्रबोधनािे म ख्य हत्त्यार वाटत असे; तर ज्या समाजािी शब्दक्षमता 
म ळाति मयाचदत आहे. त्याच्या संदभात शब्द हे साधन अप रे आहे असे जािवल्याम ळे, र्ाधंीजींना रिना व 
शातंतामय संघर्षातून लोकप्रबोधनािा टप्पा र्ाठता येईल, असा चवश्वास वाटत होता. 

 
र्ाधंीजी, जवाहरलाल नेहरंूपेक्षा दोन दशके आधी जन्मले होते आचि जवाहरलाल नेहरू 

र्ाधंीजींच्या चनधनानंतर जवळ जवळ दोन दशके प्रधानमंत्ीपदािा भार साभंाळत होते. दोघाचं्या जीवनािा 
चविार करताना हा काळािा आघात चवसरून िालिार नाही. र्ाधंीजी बचॅरस्टर होण्यासाठी इंग्लंडला 
जायला चनघाले तेव्हा त्याचं्या आईला त्यानंी तीन विने चदली. मद्य, मासं आचि परस्त्री याचं्यापासून 
चवलायतेतही आपि दूर राहू असे अचभविन देऊन ते इंग्लंडला रे्ले. जवाहरलाल नेहरंूना य रोपीय 
जीवनािा लाभ स रुवातीपासूनि चमळावा, असा त्यािें वडील मोतीलाल यािंा कटाक्ष होता. काम पे्ररिेबद्दल 
दोन्ही क ट ंबातंील धारिा वेर्ळ्या होत्या. र्ाधंीजींना िह्मियािी महती वाटत होती आचि संतानचनर्लमती हाि 
कामजीवनािा हेतू आहे असे वाटत होते. नेहरंूिी धारिा वेर्ळी होती. मोतीलाल नेहरंूच्या संतानाचं्या 
जन्मातील अंतर आचि जवाहरलाल नेहरंूना एकमेव संतानािा झालेला लाभ, या र्ोष्टी त्याचं्या कामचवर्षयक 
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कल्पना चकती चभन्न होत्या ते दाखवतात. अथग–कामाच्या पे्ररिा नेहरंूना महत्त्वाच्या वाटत होत्या आचि 
र्ाधंीना धमग आचि मोक्षािा ध्यास लार्ला होता. 

 
भारत खेड्यातं सामावलेला आहे आचि जोवर भयग्रस्त आचि आनंदहीन असे जीवन हे ग्रामीि 

लोकाचं्या नचशबी येत राहील, तोवर न सते परदास्यमोिन हे प रेसे होिार नाही, यािंी र्ाधंीजींना अन भतूी 
होती आचि त्या चनःस्त्राि जनतेला त्ाि देण्यासाठी र्ांधीजींनी चवधायक कायािी माचलका उभी केली. 
जवाहरलाल नेहरंूना सत्ताप्राप्तीपयंत संघर्षािे काव्यातं्म आकर्षगि होते. र्ाधंीजींना ग्रामीि जनतेिा 
चनखालस उमाळा होता, जवाहरलाल नेहरंूना त्याचं्या प्रश्नािें काहीसे बौचद्धक आकलन होते. 

 
महात्मा र्ाधंी बचॅरस्टर होते आचि त्याम ळे कायद्यातूंन पळवाटा आचि िोरदरवाजे शोधून देिारा 

वचकलािंा एक वर्गि उभा राचहल्यािे त्यानंी अन भवले होते आचि म्हिून सत्याग्रही व्रतान शासनािा अवलंब 
लोकानंी करावा म्हिून त्यानंी उदाहरि घालून चदले. व्रत हे स्वेच्िेने स्वीकारलेले असल्याने त्यातून 
िोरदरवाजे आचि पळवाटा शोधण्यािा प्रश्नि चनमाि होत नाही, अशी र्ाधंीजींिी धारिा होती. र्ाधंीजी 
प्रचशक्षिाथग इंग्लंडला रे्ले आचि नंतर र्ोलमेज पचरर्षदेला प न्हा एकदा इंग्लंडला रे्ले. बादशहाच्या 
दरबारातही ते दचरद्रनारायिाच्या वेर्षाति रे्ले आचि म्य चरयल लेस्टर ह्या झोपडपट्टीत काम करण्याच्या 
भचर्नीिे आचतर्थय त्यानंी स्वीकारले. याउलट नेहरंूना चवदेश याते्िा शौक होता आचि शाही इतमानाने 
राहण्यािे त्यांना आकर्षगि होते. त्या नंग्या िचकरािा साम्राज्याला स द्धा दबदबा वाटत होता. 

 
नेहरंूना उत्तर आय ष्ट्यात भारतािा शोध घ्यावासा वाटला; तर र्ाधंीजींना आचफ्रकेत असतानाि तो 

शोध लार्ला होता. जो समूह आत्मबलाने आवश्यक पचरवतगन घडवनू आिण्यािे नाकारतो, तो परकी 
हस्तके्षपाला अप्रत्यक्ष आमंत्िि देत असतो ह्यािी जािीव र्ाधंीजींना आचफ्रकेत आली. ‘भहदस्वराज्य’ व 
‘माझ्या स्वप्नातील भारत’ ह्या िोट्या प क्स्तकातं आपले आकलन अल्पाक्षर अथगबह ल पद्धतीने र्ाधंीनी माडंले 
आहे; तर नेहरंूिे या के्षत्ातले सामर्थयग चकती होते ते त्याचं्या चवशाल साचहत्यािे वािन केले की ध्यानी येते. 

 
नेहरंूच्या प ढे पचश्चमी देश हा एक नम ना होता. इंग्लंडमधल्या तथाकचथत उदारमतवादािे आचि 

रचशयातील तथाकचथत याचंत्क समतेिे नेहरंूना वैिाचरक आकर्षगि होते. ‘समाजवाद’ हा शब्द त्यानंी देशात 
रुजवण्यािा प्रयत्न केला. समाजवादी र्ाधंीजींना खोदखोदून चविारायिे की, ‘त म्ही समाजवादी आहात का 
ते सारं्ा. तेव्हा र्ाधंीजींनी उत्तर चदले, “हो, मीही समाजवादीि आहे, पि माझ्या समाजवादािा प्रारंभ 
स्वतःपासून होतो. यस, आय टू मॅन ए सोशाचलस्ट, बट माय सोशचलझम चबचर्न्स व इथ द िस्टग कनव्हटग” 
दाव्याला कृतीिे तारि असते तेव्हा शब्दािा प्रभाव पडतो, अन्यथा घोर्षिािंा र्र्नभेदी घोर्ष होत असूनही 
त्या शब्दानंी कैि िढतो, पि प्रत्यक्षात काहीि घडत नाही. र्ाधंी व नेहरू याचं्या चलखािाकडे पाचहले की 
ही र्ोष्ट ध्यानी येते. र्ाधंीजींना आपला चनिगय िूक की बरोबर, योग्य की अयोग्य यािी एक मार्लमक कसोटी 
साचंर्तली आहे. ‘समाजातील सवांत खालच्या पायरीवर असिारािे ज्यात भले तो चनिगय योग्य समजावा’, 
असे ते म्हित; आचि अंत्योदयािे तत्त्व ते प्रचतपादन करत. जवाहरलाल सरासरी आकडेवारीवर संत ष्ट 
असत. त्याम ळे चवर्षमता चततकी दाहक वाटत नाही. 

 
आचफ्रकेत असताना रचशयनिे ‘अंट  चधस लास्ट’ हे प स्तक र्ाधंीजींनी रेल्वे प्रवासात वािले आचि 

परतले ते पूिगपिे बदलून! सवोदयािे चसद्धातं त्यातून त्यांना र्वसले. (१) सवांच्या भल्यात आपले भले आहे. 
(२) उत्पादकािी भजदर्ी हीि खरीख री भजदर्ी होय. (३) उत्पादनाच्या कायात प्रत्येकाने सहभार्ी झाले 
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पाचहजे आचि उत्पादनािा मोबदला बाजारी उलाढालींवरून न ठरता समाजोपयोर्ी सवग श्रमािंा मोबदला 
त ल्य असला पाचहजे, असे र्ाधंीजी म्हित. समाजवादािी भार्षा करिारेही जीवन स्वीकारायला तयार 
नसतात. श्रचमकािंा कळवळा वाटून त्याचं्या संघटना उभारिे वेर्ळे; आचि श्रचमकाच्या जीवनािा स्वीकार 
करिे वेर्ळे. र्ाधंीजींच्या सत्याग्रही व्रतान शासनात शरीरश्रम हे एक व्रत आहे. र्ांधीजींना स्वतः भरं्ी काम 
केले व त्यातून सिाईिे एक शास्त्रि उभे राचहले. नेहरंूना सिाई कामर्ाराला योग्य ते वेतन चदले की संतोर्ष 
वाटला असता. 

 
र्रीबाचं्या जीवनाशी एकरूप होता यावे म्हिून र्ाधंीजी सेवाग्रामच्या हचरजन वस्तीत झोपडी बाधूंन 

आनंदाने राचहले. नेहरू आधी आनंदभ वनात आचि नंतर चदल्लीतील राजप्रासादात राचहले. र्ाधंीजी 
राजधानीत रे्ले तरी भरं्ी कॉलनीत राहात असत. राजधानीत र्ाधंीजींिी चनघृगि हत्या झाली आचि शासकीय 
सन्मानाने आचि लष्ट्करी रिर्ाड्यावर त्यािें शव नेऊन राजघाटावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. नेहरंूच्या 
देहावरही यम नाकाठीि अंत्यसंस्कार करण्यात आले. 

 
र्ाधंीजींिी ‘प्रसाद दीक्षा’ एकेकाळी वादळ उठवनू रे्ली. तर नेहरू आचि माउंटबटँन (म ख्यतः 

एडचवना) यािें संबधं सहस्यमय असावे, असे लोकानंा वाटत राचहले. र्ाधंीजींना संतान संख्या मयाचदत 
करिे तत्त्वतः मान्य होते तर १९३८ साली संतानसंख्या मयाचदत करण्यासाठी सल्ला व साधने उपलब्ध करून 
द्यावी, असे अशासकीय चवधेयक म ंबई त्याि मंडळात सादर करताना समथगनाथग अवतरिे देण्यात आली 
होती. 

 
महात्मा र्ाधंी चजवंत असेपयंत नेहरू सदैव त्याचं्या बाजूने राचहले. त्याचं्यातं मतभेद आहेत हे 

सवगज्ञात होते, पि प्रधानमंत्ीदाच्या भसहासनावर आरूढ झाल्यानंतर र्ाधंीचविार नेहरंूनी िािाक्षपिे 
बाजूला सारले. देशािा संरक्षिखिग जार्चतक शातंतेिा प रस्कार करिाऱ्या नेहरंूच्या कारचकदीत सतत 
वाढति रे्ला. 

 
र्ाधंीजींिा चवकास कठोर, आत्मतपस्येने त्यानंा स्वतःलाि करून घ्यावा लार्ला, जवाहरलाल 

नेहरंूच्या चवकासािा पाया, त्याचं्या जार्चतक इचतहासाच्या आकलनातून घातला रे्ला. माक्सगने जी इचतहास 
मीमासंा केली आचि शास्त्रीय समाजवादािा पाया घातला असा दावा केला त्यािा नेहरंूच्या मनावर प्रभाव 
होता, पि त्यांिा समाजवाद स्वप्नवति होता. जयप्रकाशांनी सहकायासाठी जो मस दा नेहरंूकडे पाठवला, 
तो जवाहरलाल नेहरंूनी मान्य केला नाही, र्ाधंीजींना मात् जयप्रकाश हे समाजवादािे थोर भाष्ट्यकार 
वाटत. 

 
र्ाधंीजींिा ‘आतला आवाज’ नेहरंूना अनाकालनीय आचि र्ूढ वाटे. र्ाधंीजींना आश्रम, प्राथगना या 

र्ोष्टी सावगजचनक जीवनािा तोल साभंाळण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या वाटत, तर नेहरंूना त्याम ळे लोकाचं्या 
अंधश्रद्धा तर जोपासल्या जािार नाहीत ना, अशी शंका येई. धमाच्या नावाने कमजोर वर्ािे होिारे शोर्षि 
आचि पोसली जािारी चवर्षमता नेहरंूना अस्वस्थ करी. परंत  र्रं्ा, यम ना आचि अलाहाबाद यांिे त्यानंा 
आकर्षगिही वाटे. 
 

र्ाधंी काय भकवा जवाहरलाल काय, हे स्वतंत्प्रज्ञ, तत्त्वभितक र्िले जािार नाहीत, दोघािंा भर 
कृतीवर अचधक होता. पि र्ाधंीजींिे अवघे जीवन कृतीशील तत्त्वभितकािे होते; तर नेहरंूिी इच्िा 
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कृचतशीलतेला तत्त्वभितनािा ठोस पाया द्यावा, अशी असे. य र्ोस्लाचवयािे बडंखोर तत्त्वभितक चजलास 
यानंी ‘द न्य ू क्लास’ हे प स्तक चलहून भाडंवलदारी उत्पादनतंत्ािाि रचशयाने वापर केल्याने, वेर्ळ्या 
नावाखाली वर्ाधाचरत समाजरिनाि रचशयात अक्स्तत्वात आली; हे स्वच्िपिे दाखवले, पि नेहरंूनी 
देशािा चवकास करताना उत्पादनतंत्ािा सखोल चविार केला नाही. र्ाधंी–क मारप्पा यानंी उत्पादनतंत् 
आचि समाजािी जडिघडि यािंा मूलर्ामी चविार केला होता. 

 
खादी–ग्रामोद्योर् ही तात्प रती मलमपट्टी आहे असे नेहरंूना वाटे. पि र्ाधंीजींना त्याम ळे चनस्त्राि 

समाजात त्ाि येईल असे वाटे. मािसािे बौचद्धक आकलन आचि त्याच्या कमेंचद्रयातं त ल्यता नसेल तर यंते् 
मािसाला खो देतील, असे र्ाधंीजींना वाटे. नेहरंूना पचश्चचमयनांिे आकर्षगि होते. अभहसा ही र्ाधंीजींिी 
मूलभतू श्रद्धा होती; तर नेहरंूना पचरक्स्थतीजन्य धोरि या अथाने ती मान्य होती. शोर्षि ही सवात कू्रर भहसा 
असून शस्त्रास्त्रािंी भहसा ही त्यामानाने सौम्यि म्हिावी लारे्ल, असे नेहरंूना वाटे. देशाच्या संरक्षिाशी 
इथल्या उत्पादनतंत्ािा मूलभतू संबधं आहे, असे नेहरंूना वाटत असे. अभहसेच्या मयादा ते सतत प ढे माडंत 
असत. 

 
र्ाधंीजींबद्दल जवाहरलाल भावचववश होऊन बोलत आचि चलचहत. पि र्ाधंी कठोर चिचकत्सा 

करतानाही ते किरत नसत. र्ाधंीजींबद्दलिे नेहरंूिे आकलन वैचशष्ट्ट्यपूिग होते. 
 
चबहारमधील भकंूपाच्या संदभातील र्ाधंीजींिे वक्तव्य नेहरंूना पटले नाही. अस्पशृ्यतेच्या पापािा 

तो पचरिाम आहे, असे जाहीरपिे र्ाधंीजी म्हिाले होते. जवाहरलाल नेहरंूना त्याच्या शास्त्रीय कारिािंा 
उलर्डा लोकासंमोर करावा असे वाटत होते. भकंूपग्रस्तािंी किव दोघानंा सारखीि होती आचि त्याचं्या 
प नवगसनावर दोघािंा सारखाि भर होता. 

 
नेहरू द सऱ्या महाय द्धाच्या संदभात जार्चतक दृष्टीने चविार करत होते. भारतीय स्वातंत्र्यांपेक्षा 

लोकशाही व समतावादी शक्तींिा चवजय त्यानंा महत्त्वािा वाट होता. लोकशाहीच्या कैवारािी भार्षा 
बोलिारानंी भारताला स्वातंत्र्य देऊन आपल्या शब्दािंी खात्ी पटवावी, असे दोघािेंही मत होते. चिचटशांिे 
भारतात सत्तास्थानी राहािे हे जपानला प रेसे मोहात पाडिारे आहे, असे दोघािेंही मत होते. अखेरी 
‘चिचटशानंो, भारत सोडा’ असे सारं्ून स्वातंत्र्यय द्धािे अखेरिे पाऊल टाकण्यािा ठराव म ंबईत काँगे्रसने 
केला. र्ाधंीजींना आचि काँगे्रस कायगकाचरिीच्या सभासदानंा वेर्वेर्ळ्या अज्ञात स्थळी स्थानबद्ध करण्यात 
आले. त रंूर्ात जवाहरलाल नेहरंूनी ‘भारतािा शोध’ घेतला. र्ाधंीजींिेही अध्ययन िालूि होते. 

 
दोस्तानंा चनयािक चवजय; अण्वस्त्रािंा जपानवर मारा केल्यावर चमळाला. अण्वस्त्रामं ळे जीचवत 

चवत्तािी जी अपचरचमत हानी झाली ती क्स्तचमत व व्यचथत करिारी आचि इशारा देिारी होती. त्यािा पचरिाम 
र्ाधंी आचि नेहरू दोघावंरही झाला. आर्स्ट क्रातंीिे आवाहन करताना र्ाधीजींनी असे साचंर्तले होते की, 
भारतीय स्वातंत्र्य ही जर्ातील र् लाम देशाचं्या स्वातंत्र्यािी र् रूचकल्ली आहे. नेहरूनाही ही भचवष्ट्यवािी 
मान्यि होती. 

 
य द्धोत्तर भारतीय स्वातंत्र्याच्या वाटाघाटी स रू झाल्या. ब.ॅ जीनाशंी र्ाधंीजी आचि नेहरंूनी 

वाटाघाटी केल्या. जीनानंी हटवादीपिाने देशािी िाळिी माचर्तली. देश चवखंचडत होण्याआधी माझ्या 
देहािी खाडंोळी पाहावी लार्तील, अशी चनवािीिी भार्षा र्ाधंीजींनी वापरली. भारतीय संघराज्यातील 
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म क्स्लम बह संख्येच्या प्रातंानंा स्वायतत्ता द्यावी लार्िार, यािी जािीव ठेवनू देशािी िाळिी पत्करून 
रक्तपात थाबंवावा असे नेहरंूना वाटले. ज्या तत्त्वाच्या आधारे जीनानंी देशािे चवभाजन माचर्तले; त्याि 
आधारावर पजंाब व बरं्ाल यािंीही तौलचनक संख्या प्रदेशातील बह संख्येच्या आधारावर िाळिी जीनानंा 
मान्य करावी लार्ली. पूवग–पचश्चम पाचकस्तानला जोडिारा पट्टा जीनानंा हवा होता, तो त्यानंा नाकारण्यात 
आला आचि त टके पाचकस्तान त्यानंा पत्करावे लार्ले. र्ाधंी जीनाचं्या हाती देशािी बार्डोर सोपवण्याला 
तयार होते. नेहरंूनी व्यावहाचरक शहािपि दाखवनू सत्तेिा स्वीकार केला. माउंटबटँन याचं्या 
म त्सचद्दचर्रीला नेहरू वश झाले. र्ाधंीजी मात् नौखालीतील जातीय अत्यािार पीचडतािें कैवारी बनून 
नौखालीत रे्ले. माउंटबटँन यानंी र्ाधंींिा त्याबद्दल ‘एका व्यक्तीिे सीमा स रक्षा दल’ या शब्दात र्ौरव केला. 

 
१५ ऑर्स्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत् झाला. चदल्लीत लाल चकल्ल्यावर प्रधान मंत्ी नेहरंूच्या हस्ते 

चतरंर्ा िडकला. र्ाधंीजींनी त्या चदवशी उपवास व प्राथगना केली. बरं्ालमध्ये पत्कारानंी त्याचं्याजवळ संदेश 
माचर्तला तेव्हा र्ाधंीजी म्हिाले, ‘संदेश, प्रधानमंत्ी जवाहरलाल नेहरंूकडून मार्ा. आता देशाच्या 
भचवतव्यािे तेि प्रम ख चशल्पकार आहेत.’ 

 
भारतातील जातीय दंर्लींिा उपशम व्हावा म्हिून र्ाधंीजी राजधानी चदल्लीला आले. देशात शातंता 

चनमाि झाल्यानंतर पाचकस्तानमध्ये जाण्यािा त्यांिा मनस बा होता. 
 
र्ाधंीजींिे चदल्लीतील वास्तव्य आचि भहदू जातीयवाद्यािंा र्ाधंी चवरोधी पाताळयंत्ीपिा, हा नेहरंूच्या 

भितेिा चवर्षय होता. र्ाधंीजी चनभगयपिे, स्वेच्िेने चदल्लीत वावरत होते. नेत्याशंी चविारचवचनयम करीत होते. 
नेहरंूना त्याचं्या स रचक्षततेिी भिता लार्ून राचहली होती. 

 
स्वातंत्र्यािी सवगपक्षीय आघाडी असिाऱ्या काँगे्रसिे लोकसेवक संघात रूपातंर करावे व चवचवध 

ध्येयवाद बाळर्िारानंी आपापले स्वतंत् लोकशाही पक्ष चनमाि करून, चनकोप लोकशाही राजकारिािी 
आखिी करावी, असे र्ाधंीजींना वाटत होते; तर नेहरंूना आपल्या हाती असलेले ह कमी हत्यार अशा प्रकारे 
चनष्ट्प्रभ होिे मान्य नव्हते. 

 
समाजवादािी भार्षा बोलिाऱ्या नेहरंूच्या पचहल्या मंचत्मंडळात, ज्यानंा ि कूनस द्धा कोिी 

समाजवादी म्हििार नाही अशािंा समावेश झाल्यािे अनेकानंा आश्चयग वाटले! जयप्रकाश–लोचहया, नरेंद्र 
देव, अच्य त पटवधगन प्रभृतींिा अंतभाव असल्याने अनेक जि व्यचथत झाले. तेव्हा ंनेहरंूिे एक चनकटवतीय 
चमत् म्हिाले की, सत्तेच्या काही अपचरहायगता असतात आचि नेहरंूनाही त्या ध्यानी घेण्यावािून र्त्यंतर 
नव्हते. त्याचं्या मंचत्मंडळातील असमाजवादी हे नेहरंूच्या राजीख शीम ळे आपल्या जार्ी होते. याउलट 
समाजवादी नेते हे त्यांिे चवकल्प असल्याने त्यांना जवळ करिे त्यानंा परवडण्यासारखे नव्हते. 

 
र्ाधंीजींनी आपल्या म लांपैकी कोिालाि वंशपरंपरेने आपला वारस ठरवले नाही. लोकशाही 

समाजवादािी भार्षा बोलिाऱ्या नेहरंूना मात्, आपली कन्या ही आपली राजकीय वारस व्हावी असे वाटत 
होते आचि तसा त्यािंा प्रयत्न असावा अशी शंका घ्यायला जार्ा आहे. 

 
र्ाधंीजींनी आपल्या आत्मकथेला ‘माय एक्सपेचरमेंट् व ईथ ट्रुथ’ ‘माझे सत्याशी केलेले प्रयोर्’ हे 

नाव चदले. आत्मकथेच्या प्रस्तावनेवरूनही त्यांिी वैज्ञाचनकवृत्ती चदसून येते. सखोल वैज्ञाचनक जाचिवेिे, हे 
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नाव द्योतक आहे, नेहरंूना वैज्ञाचनक वृत्तीपेक्षाही आध चनक उत्पादन चवकचसत करिारे चवज्ञान व तंत्ज्ञान 
प्यारे होते. त्यांनी परराष्ट्र आचि चवज्ञान तंत्ज्ञान खाते ठेवले होते. देशात खर्लिक चवज्ञान संशोधन मंचदरांिी 
माचलका त्यानंी उभारली. वैज्ञाचनक व तंत् वैज्ञाचनकािंा एक स खस चवधाभोर्ी नवा नोकरशाही वर्ग नेहरंूनी 
उभा केला. 

 
स्वातंत्र्यानंतर दोन महत्त्वाच्या र्ोष्टी नेहरंूनी केल्या. भारतािे लोकशाही संचवधान तयार केले आचि 

योजना आयोर्ािी स्थापना केली. नेहरंूिी ध्येयासक्ती चनखालस होती, पि त्याचं्या मार्ून आलेले लोक 
स खस चवधासक्त होते. 

 
जवाहरलाल नेहरू हे र्ाधंीजींिे राजकीय वारस आचि आिायग चवनोबा हे आध्याक्त्मक वारस 

समजले जात. ह्या वारसामंध्ये उत्कट आपलेपिा होता आचि दोघे परस्पराबंद्दल र्ौरवोद र्ारि काढत. 
चवनोबांना जवाहरलाल नेहरू हे जनकसदृश चनरीच्ि राज्यकते वाटत, तर नेहरंूना चवनोबा हे 
समाजकल्यािािे रखवालदार वाटत. 

 
र्ाधंी आचि नेहरू या देशािे स्वातंत्र्यपूवग व स्यातंत्र्योत्तर भाग्यचवधाते होते. त्यांिी काही धोरिे 

परस्पर पूरक होती तर काही धोरिे परस्परानंा चवकल्प ठरिारी होती. त्याचं्यातले संबधं र्ूढ होते, असेि 
म्हिावे लारे्ल. चिचकत्सा करतानाही ते किरत नसत. र्ाधंीजींबद्दलिे नेहरंूिे आकलन वैचशष्ट्ट्यपूिग होते. 

 
☐ ☐ ☐ 
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पंणित नेहरू आणि मुस्स्लम अल्पसंख्याक 
 

☐ प्रा. फ. ह. बेनू्नर, सोलापूर. 
 
भारतीय राजकारिात भकवा एकूि भारताच्या स्वातंत्र्य आंदोलनात प.ं नेहरूि एक असे असामान्य नेते होते 
की, ज्यानंी भारतातील चवचवध जाती–जमातीिा चविार धार्लमक भकवा जातीय दृष्टीकोनातून केला नाही. 
इंग्लंडमधील हॅरो, कें चिज आचि लंडन येथील चिचटश उदारमतवादािा प्रभाव, य रोचपयन “रेनासान्स” आचि 
फ्रें ि राज्यक्रातंीमधून उदयास आलेला ब द्धीवाद, चिटीश िॅचबयन समाजवादािा, माक्सगवादािा आचि 
रचशयन राज्यक्रातंीिा प्रभाव अशा अनेकचवध प्रभावानंी त्यािें व्यक्क्तमत्व व चविारचवश्व घडचवले होते, 
म्हिूनि प.ं नेहरू हे सवग भारतीय नेत्यापेंक्षा वेर्ळे चदसतात, म्हिूनि “चडस्कव्हरी ऑि इंचडया” मध्ये प.ं 
नेहरंूनी अर्दी सहजर्त्या चलचहले आहे की, “भहदू धमग, इस्लाम, बौद्ध धमग भकवा चख्रश्चन धमग यापैकी 
कोिताही धमग असो, त्यािे पालन करिारी सामान्य मािसे भकवा चविारवंतही असोत, त्याचं्याकडून ज्या 
पद्धतीने धमािरि केले जाते, ते पाहूनि माझा अपेक्षा भरं् होतो. पोथीचनष्ठ अंधश्रद्धा आचि कमगठपिा आचि 
जीवनचवर्षयक अवैज्ञाचनक दृष्टीकोन हीि धमािी वैचशष्ट्ट्ये बनलेली आहेत. आिखी एका चठकािी प.ं 
नेहरंूनी स्पष्टपिे जाहीर केले होते की, “पारलौचकक जर्ाच्या कल्पनेत मला काही अथग वाटत नाही. याि 
परृ्थवीवरल्या जीवनाच्या चविारानंी माझे सवग चविारचवश्व व्यापून टाकले आहे.” त्याचं्या धमगचवर्षयक आचि 
मानवतावादी चविारानंी, त्यािें सामाचजक तत्त्वज्ञान घडचवले होते. भकबह ना, पचंडत नेहरूि सवग स्वातंत्र्य 
आंदोलनातील असे एकमेव नेते आढळून येतात की, ज्यांनी भारतीय मािसाकडे धमाच्या िष्ट्म्यातून पाचहले 
नाही, भकबह ना धमगसंघर्षग आचि जमातवादािी समस्या ही धार्लमक, अध्याक्त्मक नसून राजकीय स्वरूपािी 
आहे, धमािे राजकीयीकरि करून जमातवाद पसरचवण्यात भारतातील भहदू–म सलमानाचं्या वचरष्ठवर्ीय 
आचि ब झ्वा वर्ािे चहतसंबधं र् ंतलेले आहेत, अशी स्पष्ट आचि जाहीर माडंिी करिारे, प.ं नेहरू हे 
काँगे्रसमधील एकमेव नेते होते. 
 

प.ं नेहरंूिे प्रचतपादन होते की, भारतात चनमाि झालेला जमातवाद आचि सापं्रदाचयकता ही चिचटश 
काळािी देिर्ी असून प्रािीन भकवा मध्यमय र्ीन भारतीय इचतहासातून झालेली ती चनर्लमती नाही. 
स्वातंत्र्यानंतरदेखील प.ं नेहरंूनी हेि प्रचतपादन केले होते की, जमातवादी आचि सापं्रदाचयक संघटनाचं्या 
पाठीमारे् समाजातील प्रचतर्ामी घटकािंी शक्ती आहे. त्यानंी स्पष्टपिाने म्हटले होते की, राजकीय 
सत्तेपासून वंचित झालेले ज ने सत्ताधारी वर्ग, मोठमोठे नबाब, जहाचर्रदार, जमीनदार, भाडंवलदार हे 
जमातवादी संघटनािें आचि जमातवादािे समथगन करतात. भहदू राष्ट्र, शीख राष्ट्र याचं्या र्ोष्टी करतात. 
म्हिजे प.ं नेहरंूनी धमगवाद आचि जमातवाद यांिे स्वरूप राजकीय–आर्लथक चहतसंबधंािे मानले होते, तसेि 
मानवतावाद आचि व्यक्ती स्वातंत्र्यािा प रस्कार करिाऱ्या नेहरंूना धमािे सवंकर्ष स्वरूप मान्य होिे, 
कदापी शक्य नव्हते, म्हिूनि नेहरंूनी धमाला ह क मशाही प्रवृत्तीिे मूळ मानले आचि धमग म्हिजे शोचर्षतािंी 
चपळविूक करण्यािे प्रम ख साधन होय, असे म्हटले. चवज्ञानचनष्ठ मानवतेिा प रस्कार करिाऱ्या नेहरंूना, 
धमग हा अंधश्रदे्धिा शास्त्रीय प्रकार वाटत होता. पचरिामी नेहरंूिा व्यक्तीकडे पाहण्यािा दृष्टीकोन देखील 
पूिगपिे वस्त चनष्ठ आचि वैज्ञाचनक होता. म्हिूनि त्यांनी व्यक्तीकडे केवळ मािूस म्हिून पाचहले, धमािा 
घटक म्हिून पाचहले नाही, व्यक्तीकडे, समाजातील वेर्वेर्ळ्या वर्ािे प्रचतचनधी म्हिून पाचहले. म्हिूनि 
प.ं नेहरंूिा अल्पसंख्याकं जाती–जमातीकडे पाहण्यािा दृष्टीकोन धमाच्या कसोटीत नव्हता. १९३७ मध्ये 
चजना आचि म स्लीम लीर्ला शह देण्यासाठी प.ं नेहरंूनी काँगे्रसला म स्लीम जनसम दायापाशी संपकग  
साधण्यािी धडक मोहीम हाती घेतली होती, कारि प.ं नेहरंूिा चसद्धातंि होता की, जमातवादािी समस्या 
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ही सवगसामान्य जनतेिी नसून तो एक द य्यम प्रश्न आहे आचि जनतेसमोर आर्लथक कायगक्रम ठेवनू आचि 
राजकीय कृतीिे आवाहन करून त्यांना राष्ट्रचहताकडे आकर्लर्षत केले जाऊ शकते; यावरून प.ं नेहरंूिा 
व्यक्ती आचि समाजाकडे पाहण्यािा दृष्टीकोन स्पष्ट होतो. पचंडतजींच्या अल्पसंख्याक जाती–
जमातीसंबधंीच्या भचूमकेिी ििा करीत असताना, त्यािंा धमग आचि व्यक्तीकडे पाहण्यािा दृष्टीकोन लक्षात 
घेतल्याचशवाय; त्याचं्या चविारािें योग्य मूल्यमापन करिे शक्य होिार नाही. 

 
एकट्या नेहरंूिा अपवाद सोडल्यास, काँगे्रसिा हा चविार िार मोठ्या प्रमािावर चिचटशाचं्या 

साम्राज्यवादी दृष्टीकोनाम ळे प्रभाचवत झालेला होता. उदाहरिाथग, काँगे्रसने चिचटश सत्ताधाऱ्यापं्रमािेि र्ृहीत 
धरले होते की, अल्पसंख्य जमाती या एकचजनसी (होमोचजचनयस) असून भारतीय समाज म्हिजे चवचवध 
धार्लमक जमातींिी एक उतरंड आहे आचि जमातीच्या व्यक्क्तमत्त्वािी कसोटी ही धमावरून ठरत असते. 
नेमकी हीि र्ोष्ट प.ं नेहरंूना मान्य नव्हती, म्हिूनि प.ं नेहरंूनी इचतहासािी देखील माडंिी करीत असताना, 
इचतहासािा जमातवादी दृष्टीकोन स्वीकारला नाही; भहदू कालखंड, म सलमानी कालखंड अशी इचतहासािी 
चवभार्िी त्यांनी कधीि मान्य केली नाही. 

 
जमातवादी चविार आचि संघटनािंी माडंिी करीत असताना नेहरंूनी अल्पसंख्याकांिा जमातवाद 

यात िरक केलेला चदसून येतो. म क्स्लम अल्पसंख्याकाबद्दल त्यािें प्रचतपादन होते की, शकै्षचिक आचि 
आर्लथक मार्ासलेपिाम ळे त्याचं्यात अस रचक्षततेिी आचि भयर्ंडािी भावना चनमाि झाल्याम ळे त्यांिा 
जमातवाद उदयास आला आहे. म्हिून त्याचं्यातं चवश्वास चनमाि करून व त्यानंा स रचक्षतता देऊन त्यांना 
भारतीय समाजािी एकरूप करता येिे शक्य आहे. याि भचूमकेतून त्यानंी अल्पसंख्याकाकंडे पाचहल्यािे 
चदसून येते. १९३० मध्येि त्यानंी म्हटले होते की, “अल्पसंख्याकािें समाधान करून त्यािंी मने 
भजकल्याखेरीज आमिे प्रश्न स टिार नाहीत. त्यापैकी काहींना बह संख्याकािंी भीती वाटत असते. म्हिून 
आपल्या स्वातंत्र्य–िळवळीपासून ते दूर राहतात.” हे त्यािें प्रचतपादन म स्लीमासंंबधंीि होते. त्यानंी प ढे 
म्हटले होते की, “नवोचदत सोक्व्हएट रचशयामध्ये वेर्वेर्ळ्या अल्पसंख्याकानंा सांस्कृचतक, शकै्षचिक आचि 
भाचर्षक स्वातंत्र्य देऊन मोठ्या प्रमािावर त्यािें प्रश्न सोडचवण्यात आलेले आहेत, म्हिून भारतात देखील 
आपि अशा प्रकारिी स्वातंत्र्ये देऊन अल्पसंख्याकािें प्रश्न सोडचवण्यािा प्रयत्न केला पाचहजे.” आपल्या 
मृत्यपूयंत पंचडतजींनी अल्पसंख्याकाकंडे याि भचूमकेतून पाचहले. 

 
पचंडतजींिी जमातवादासंबधंीिी जािीव ही एक प्रकारे आदशगवादािी असली तरी मूलभतू महत्वािी 

होती. “अल्पसंख्याकंािें समाधान करून त्यािंी मने भजकल्याखेरीज आमिे प्रश्न स टिार नाहीत.” हे त्यांिे 
प्रचतपादन राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या िळवळीच्या उभारिीसाठी जसे महत्त्वािे होते; तसेि स्वातंत्र्योत्तर 
भारतातील राष्ट्रबाधंिीच्या दृष्टीनेही महत्त्वािे होते. भारतीय इचतहासाच्या सापं्रतच्या टप्प्यावर चजथे राष्ट्रीय 
अक्स्मतेच्या नावाखाली बाबरी मचशदीिा वाद चनमाि करून, एकारं्ी धमगवाद उभा करून, अल्पसंख्याक 
म क्स्लम समाजाच्या तथाकचथत राष्ट्रद्रोहीपिािे ब जर्ाविे चनमाि करून, असचहष्ट्ि  िॅचसस्ट तत्त्वज्ञान उभे 
राहू पाहत आहे. चतथे पचंडतजींिी ही भचूमका अचतशय महत्त्वािी ठरते. अल्पसंख्याकाचं्या दमनावंर आचि 
मानहानीवर उभा राहू पाहिारा तथाकचथत राष्ट्रवाद हा भहदू जमातवादि आहे. पचंडतजींनी हे नेमकेपिाने 
ओळखले होते. म्हिूनि ते अर्दी स रूवातीपासून धमगचनरपेक्ष राष्ट्रवादािा चविार माडंत होते. त्याचं्या या 
धमगचनरपेक्ष राष्ट्रवादाला “सूडो–सेक्य लॅचरझम” म्हिून चहिवनू उच्चविीय िॅचसझम िोिाव ूपाहत आहे. 
पचंडतजींिा सेक्य लॅचरझम हा म क्स्लमािंा अन नय आहे. अशी प्रिारािी धमाल उडवनूि भहदू जमातवाद 
िॅचसस्ट राज्यािी चनर्लमती करू पाहत आहेत. 
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परंत  पचंडतजींिा म क्स्लमचवर्षयक दृष्टीकोन हा अन नयावादी होता का, हे तपासून पाहिे अचतशय 
महत्त्वािे आहे. पचंडतजींिा भारतातील लोकसम दायाकडे पाहण्यािा दृष्टीकोनि हा धार्लमकतेच्या 
कसोटीवरून कधीत नव्हता, परंत  त्यािबरोबर अल्पसंख्याकाचं्या सासं्कृचतक, भाचर्षक आचि धार्लमक 
स्वायत्ततेिी जपिूक करिारा होता. पचंडतजींनी म क्स्लमािंी एकारं्ी बाजू कधीि घेतली नाही. सप्टेंबर १९२४ 
मध्ये मोहरमप्रसंर्ी मोरादाबाद आचि संबळ या र्ावी स्पष्टपिे म सलमानानंा जबाबदार धरले होते आचि दोन्ही 
जमाती एकमेकावंर खोटे व अचतरेकी स्वरूपािे आरोप करीत असल्यािी टीका केलेली होती. हे स्पष्ट होते 
की, पचंडतजी प्रारंभापासूनि वस्त चनष्ठ आचि चनःपक्षपाती दृष्टीिे होते. 

 
परंत  त्यािबरोबर राष्ट्रवादाच्या नावाखाली देशातील अल्पसंख्याकावंर बह संख्याकािंा धमग, 

संस्कृती आचि चविार लादिे हे त्यानंा मान्य नव्हते, कारि त्याचं्या इचतहासाच्या अवलोकनाने त्यानंा ही 
व्यापक दृष्टी चदलेली होती. १५ मे १९३० मध्ये “यंर् इंचडया” मध्ये चलचहलेल्या लेखात त्यांनी म्हटले होते की, 
य रोपातील अनेक देशाचं्या आचि भारताच्या इचतहासावरून हे चसद्ध होते की, जर अल्पसंख्याकावंर 
बह संख्याकािंी जीवनपद्धती लादण्यािा प्रयत्न केल्यास भकवा त्यािंी दडपिूक करण्यािा प्रयत्न केल्यास, 
देशात शातंता राहू शकत नाही. अल्पसंख्याकांना धार्लमक, शकै्षचिक, सासं्कृचतक स्वातंत्र्य देऊन त्यािंा 
चवकास साधण्यािे प्रयत्न झाले तरि त्याचं्या असंतोर्षािे प्रश्न स टू शकतील. ही भचूमका पचंडतजींच्या 
राष्ट्रवादािा आधार होता. एकारं्ी चविारप्रिालीच्या आधारे, मर् ती धार्लमक असो भकवा साम्यवादासारखी 
राजकीय असो, राष्ट्र चटकवनू ठेवता येत नाही. हे साम्यवादी राजवटीच्या चवघटनाने चसद्ध झाले आहे. 
अल्पसंख्याचं्या दडपि कीमधूनि सापं्रतिा य रोपातील वांचशक संघर्षग उिाळून आला आहे. पचंडतजींनी ही 
भचूमका १९३० पासून स्वीकारली होती. त्यावरून त्यािें इचतहासािे आकलन चकती द्रष्टेपिािे होते, हे चसद्ध 
होते. पचंडतजींच्या या भचूमकेला म क्स्लमािंा अन नय म्हििाऱ्यानंा इचतहासाने चदलेली चवघटनािी आचि 
यादवी य द्धािी जािीव चदसलेली नाही, असे म्हिावे लार्ते. 

 
१९३१ मध्ये, काँगे्रस ही भहदंूिी संघटना आहे, असा आरोप करून त्यावर एका म क्स्लमाने टीका 

केलेली होती. या आरोपाला पचंडतजींनी चदलेले उत्तर भहद त्त्ववाद्यांिे चहटलरी तंत् उघडे पाडिारे आहे. या 
आरोपाला उत्तर देताना पचंडतजी म्हितात की, ‘काँगे्रसमध्ये भहदू बह संख्य आहेत, कारि तेि देशात 
बह संख्य आहेत आचि म क्स्लमानंी सातत्याने स्वतःला काँगे्रसपासून दूर ठेवले आहे. म्हिजे भहदंूच्या 
बह संख्याक अक्स्तत्त्वािे वास्तव पचंडतजींनी सदैव लक्षात ठेवलेले होते, परंत  त्यािें राजकारि धमगवादािे 
भकवा जमातवादािे नसल्याने, ते भहदंूना इचतहासािे भान ठेवनू राष्ट्रउभारिी करण्यास सारं्त होते, म्हिजे 
म क्स्लमासंंबधंीिी आपली भचूमका चनचश्चत करताना पचंडतजींनी भहदू–बह संख्याकत्त्वािे भान स्वातंत्र्यपूवग 
काळापासूनि राखलेले होते, परंत  भहदू बह संख्याकानंी अल्पसंख्याकािा सहान भतूीपूवगक चविार करावा 
आचि अल्पसंख्याकािें अक्स्तत्त्व आचि अक्स्मता जोपासण्यािी जबाबदारी भहदंूिी आहे. ही पचंडतजींिी प्रम ख 
भचूमका होती. 

 
पचंडतजींच्या म क्स्लमासंंबधंीच्या आचि धमगचनरपेक्षतेसंबंधीच्या भचूमकेवर केली जािारी टीका 

चहटलरी पद्धतीिी आहे, कारि पचंडतजींनी भहदू बह संख्याकानंा कधीि द य्यम लेखलेले नाही भकवा त्यांिी 
उपेक्षा देखील केलेली नाही, उलट चिचटशानंी भारतातील भाचर्षक, प्रादेचशक आचि सासं्कृचतक चवचवधता 
म्हिजे अलर्ता भकवा भारत हे सलर् राष्ट्र नसल्यािा प रावा आहे, अशी माडंिी करून, भारतािे त कडे 
करण्यासाठी ताचत्त्वक अचधष्ठान तयार करण्यािे जे प्रयत्न िालचवलेले होते, त्याला पचंडतजींनीि समथगक 
उत्तर चदले होते आचि त्यासाठी त्यानंी “चवचवधतेतील एकतेिा” प रस्कार केला होता. भारताच्या 



 

अनुक्रमणिका 

चवचवधतेतील एकतेिी माडंिी करताना भारतातील सवग प्रकारच्या चवचवधतेला सामावनू घेिारी भारतीय 
संस्कृतीिी संकल्पना आचि बह संख्याकाचं्या सचहष्ट्ि  परंपरेिे अचधष्ठान आग्रहाने माडंलेले होते, ही माडंिी 
त्याचं्या “चडस्कव्हरी ऑि इंचडया” मधून स्पष्टपिाने व्यक्त होते. प्रािीन वेद आचि उपचनर्षदे यांिे, चविारािें 
संचित, पचंडतजींना महत्त्वािे वाटत होते, हे त्यानंा वेळोवेळी केलेल्या चलखािात चदसते, तर मर् पचंडतजींिा 
रार् कोिावर होता? पचंडतजी हे भहदंूवर नव्हे; तर भहदू महासभेच्या आचि संघवाल्याचं्या तथाकचथत 
भहद त्ववादावंर टीका करीत होते, अर्दी स्वातंत्र्यपूवग काळात १९३० च्या प्रारंभापासूनि ते भहदूमहासभेिे 
प्रखर टीकाकार असल्यािे चदसते. बनारस चवद्यापीठात पं. मालवीय याचं्या सभेसि त्यांनी भहदू महासभेवर 
केलेल्या टीकेिा उल्लेख त्याचं्या आत्मिचरत्ात सचवस्तरपिे चदला आहे. तसेि भहदू महासभेबद्दल चलचहत 
असताना, ती प्रचतर्ामी संघटना असून त्यािंी आयगक मार सभा ही य वक संघटना, भारतातून म क्स्लम आचि 
चख्रश्चनािें उच्चाटन करण्यािा उदे्दश बाळर्ून आहे, अशी टीका केलेली होती. प.ं नेहरंूिे प्रचतपादन होते की, 
भहदू महासभा ही राष्ट्रवादाच्या नावाखाली आपला संक चित आचि एकांर्ी जमातवाद लपचवण्यािा प्रयत्न 
करीत होती. त्यांिे म्हििे होते की, भहदू महासभा ही भहदू संस्थाचनक आचि भहदू जमीनदार यािें चहतसंबंध 
जोपासण्यािा प्रयत्न करिारी जमातवादी संघटना आहे. इतकेि नव्हे; तर भहदू महासभेिे काही जबाबदार 
सदस्य परकीय शासनाशी सहकायग करीत असून हा सरळ सरळ भारताच्या स्वातंत्र्य िळवळीिा चवश्वासघात 
आहे, असे त्यािें मत होते. (नेहरू कलेक्टेड वक्सग, भा. ६, पा. १५७) 

 
म्हिजे पचंडतजी भहदू बह संख्याकावंर भकवा भहदू धमावर टीका करत नव्हते, तर भहदंूच्या नावाने 

भहदू जमातवादािी माडंिी करिाऱ्या भहद त्त्ववादी संघटनावंर टीका करीत होते, ही भचूमका त्यांिी 
स्वातंत्र्यपूवगकाळातली होती आचि स्वातंत्र्यानंतरही होती, म्हिूनि खोटा आचि भडक प्रिार करून 
नेहरूवाद म्हिजे म क्स्लमािंा अन नय आचि भहदंूना चदली रे्लेली द य्यमतेिी वार्िूक असा भ्रम चनमाि केला 
जात आहे. पचंडतजींना जर भहदंूना द य्यम लेखून म क्स्लमांिे लाड करावयािे असते तर चिचटश सरकारच्या 
“कॅचबनेट चमशन प्लॅन” च्या संदभात भहदू आचि म सलमान या दोन्ही जमातींना बरोबरीने (पॅचरटी) 
लेखण्याच्या चिचटशाचं्या आचि म क्स्लम लीर्च्या प्रयत्नानंा त्यानंी चवरोधि केला नसता. र्ाधंीजींच्या 
बरोबरीनेि पचंडतजी भहदू आचि म सलमानाचं्या पॅचरटीच्या तत्त्वाच्या चवरोधात होते. कॅचबनेट प्लॅन नाकारले 
जाण्यािे ते एक महत्त्वािे कारि होते. याबाबतीत प.ं नेहरंूवर मौ. आझादापं्रमािेि अनेकानंी कडक टीका 
केली आहे. अचलकडच्या काळात स प्रचसद्ध कायदेपंचडत एि. एम. चसरवाई यानंीही पचंडतजींवर ताशरेे 
ओढले आहेत. (चलजेंड ॲन्ड चरॲचलटी). 

 
१९२० नंतरच्या काळात, भहद स्थानात भहदू–म क्स्लमांच्या झालेल्या दंर्लीम ळे प.ं नेहरू हे 

जमातवादाच्या; जमातवादी संघटनाचं्या आचि त्याचं्या धार्लमकतेच्या राजकारिावंर त टून पडल्यािे चदसते. 
तेव्हापासूनि धमाच्या नावावर जमातवादािे राजकारि करिाऱ्या संघटनानंा त्यािंा प्रखर चवरोध स रू 
झालेला चदसतो. ते केवळ भहदू महासभेसारख्या भहद त्त्ववादी संघटनेला चवरोध करून थाबंलेले नाहीत, तर 
जीना आचि त्याचं्या म क्स्लम लीर्शी कोित्याही बाबतीत तडजोड करण्यािे नाकारले. म क्स्लम लीर् ही 
म क्स्लमािें प्रचतचनचधत्व करिारी संघटना आहे, हे जीनािें म्हििे प.ं नेहरंूनी संपूिगपिाने नाकारलेले होते. 

 
भकबह ना, काँगे्रसच्या व्यासपीठावरून म क्स्लमानंा आपल्या चविाराकडे वळचवता येईल, असे 

नेहरंूना वाटत होते. १९४५ च्या प्राचंतक चनवडि कातं लीर्ला मोठा चवजय चमळाला, परंत  प.ं नेहरंूिे म्हििे 
होते की, हा चवजय काँगे्रसिे नेते सतत त रंूर्वासात असल्याने, काँगे्रसिा म क्स्लमाशंी संपकग  त टल्याम ळे 
झाला आहे, म्हिजे नेहरू हे भहदू–म स्लीम संबधंाकडे धार्लमक दृष्टीकोनातून पहाति नव्हते, हे स्पष्ट होते. 
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राजकारिात म क्स्लम लीर्ला महत्त्व का प्राप्त झाले, यािी मीमासंा करीत असताना, नेहरंूनी 

माडंलेले चविार अचतशय महत्त्वािे असून, त्यातूंन त्यािंा म क्स्लम समाजाचवर्षयींिा दृष्टीकोन व्यक्त होतो. 
तथाकचथत “राष्ट्रीय म क्स्लम नेत्यािंी” पीिेहाट होऊन म स्लीम लीर् का पसरली, यािे चववेिन करताना ते 
म्हितात की, तथाकचथत राष्ट्रवादी म क्स्लम नेते, हे उच्चमध्यम वर्ातील ब द्धीजीवी प्रकारातले असून 
त्याचं्यामध्ये प्रभावी व्यक्क्तमत्त्वािे कोिी नाही, हे नेते म स्लीम जनतेला प्राधान्य देण्याऐवजी जास्त चविार; 
आपापले व्यवसाय आचि उद्योर्धंद्यािा करतात, त्याम ळे आचि ते सवगसामान्य जनतेशी चमसळत नसल्याम ळे 
त्यानंा लोकावंर प्रभावि टाकता आलेला नाही आचि भर म्हिून ही मंडळी चदवािखान्यात बसून, आपल्या 
बठैका घेत असल्याने, म स्लीम लीर्च्या जमातवादी प ढाऱ्यािें व पक्षािे िावले. पचरिामी तथाकचथत 
राष्ट्रवादी म स्लीम प ढाऱ्यानंा जातीयवादाशंी नको असलेल्या तडजोडी कराव्या लार्ल्या. पचरिामी म क्स्लम 
जमातवाद िोिावला. (नेहरंूिे आत्मिचरत् पा. १३८–१३९) म्हिूनि नेहरू, म क्स्लमािंा एकमेव पक्ष 
म्हिून, लीर्ला मान्यता द्यायला तयार नव्हते. म्हिून त्यानंा वाटत होते की, काँगे्रसने मोठ्या प्रमािावर 
म क्स्लम जनसंपकािी मोहीम हाताशी घेतली तर लीर्च्या जमातवादी राजकारिाला शह देता येईल. 

 
म क्स्लमाचं्या संदभात चविार करीत असताना पचंडतजींनी तथाकचथत म क्स्लम संस्कृती आचि 

म स्लीम राष्ट्रीयत्व याबद्दल माडंलेले चविार महत्त्वािे आहेत. त्यांच्यामते, भहद  राष्ट्र आचि म स्लीम राष्ट्र 
अशी धमाच्या आधाराने केलेली माडंिी तकग द ष्ट आहे व राजकीयदृष्ट्ट्या ख ळेपिािी आहे. त्यािप्रमािे 
त्याचं्या मते, भहदू संस्कृती आचि म स्लीम संस्कृती ही माडंिी देखील अवास्तव आचि ख ळेपिािी आहे. ते 
आपल्या आत्मिचरत्ात म्हितात की, तथाकचथत राष्ट्रीय संस्कृतीिा कालखंड ल प्त होत असून, चवज्ञानाम ळे 
एका सामाईक जार्चतक संस्कृतीिा उदय होऊ पहात आहे. (आत्मिचरतं् पा. ४६९–४७०) आचि तथाकचथत 
म स्लीम संस्कृती म्हिजे काय, हा प्रश्न आहे. ते प ढे म्हितात की, म क्स्लमावंर प्रभाव टाकिाऱ्या अरबी आचि 
पर्लशयन या दोन भार्षािंा चविार केल्यास, असे चदसून येईल की, पर्लशयन ही काही म क्स्लमािंी धमगभार्षा नाही 
आचि पर्लशयन भार्षेिा, संस्कृतीिा प्रभाव भारतावर इस्लामपूवग काळापासूनि पडत आलेला आहे, ते प ढे 
म्हितात, ‘म स्लीम संस्कृती म्हिून म सलमानाचं्या वेशभरू्षा वरै्रे र्ोष्टी साचंर्तल्या जातात, ही वैचशष्ट्ट्य ेकशी 
तकलादू असून ग्रामीि भारतात सवग जमातीत सारखेपिा कसा आहे, यािे चित्ि त्यानंी केले आहे. 
(आत्मिचरत् पा. ४७०–७१) पचंडतजींिा जसा इचतहासािा र्ाढा अभ्यास होता, त्यािप्रमािे भारतातील 
सामाचजक व सासं्कृचतक वास्तवािे आचि भारताच्या चमश्र संस्कृतीिे त्यािें आकलन वस्त चनष्ठ होते, म्हिूनि 
धमग हा केवळ वेर्ळी उपासना पद्धती म्हिून घेऊन, भहदू ससं्कृती आचि म क्स्लम संस्कृती असा केला जािारा 
भेद त्यानंा मान्य नव्हता ही भचूमकाि त्याचं्या धमगचनरपेक्षतेच्या तत्त्वािा आधार होता, त्यािा चनवडि कीच्या 
राजकारिाशंी संबधं नव्हता, तर भारतातील जाती–जमातीमधील चवचवधता आचि स्वायत्तता जोपासून 
खऱ्या अथाने चमश्र संस्कृतीच्या आधारावंर, स्वतंत् भारत घडचविारे तत्त्व होते. 

 
पचंडतजींच्या या सवग चविारातून त्यािंी व्यापक चवश्वमानवतावादी प्रिाली स्पष्ट होते. एक र्ोष्ट खरी 

की, जीनाचं्या व म क्स्लम लीर्च्या आक्रमक व प्रक्षोभक राजकारिािा अचशचक्षत आचि अंधश्रद्ध म स्लीम 
जनमानसावंर काय पचरिाम होतो आहे, यािी योग्य कल्पना त्यानंा येऊ शकली नाही. धमाच्या नावाने 
राजकीय सत्तेिे प्रलोभन समाजाप ढे ठेवनू सवगसामान्य जनतेला बहकवण्यािे जे जमातवादािे तंत् असते, 
त्यािीि कल्पना त्यानंा भकवा आदशाच्या व समन्वयाच्या पातळीवर चविार करिाऱ्या; अन्य कोिाही भारतीय 
नेत्याला आली नाही. एवढे मोठे िाळिीिे महाभारत झाल्यानंतर देखील पचंडतजींिा हा दृष्टीकोन बदलला 
नाही. भहदंूच्या अवास्तव भीतीिा बार् लब वा उभा करूनि लीर्ने पाचकस्तान घडचवले असल्याने, 



 

अनुक्रमणिका 

स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात देखील पंचडतजी, म क्स्लमाचं्या मनात बह संख्याकांबद्दलिी भीती दूर करण्यािाि 
प्रयत्न करीत राचहले आचि त्या जािीवेनेि समान नार्री कायद्यािी एकतिी अंमलबजाविी त्यानंा मान्य 
झाली नाही. भकबह ना घटना सचमतीत व बाहेरही समान नार्री कायद्याला रा. स्व. संघ, श्रीशंकरािायग 
यािंाही िार मोठा चवरोध झालेला होता. िाळिीम ळे म क्स्लमािंी अक्स्थरतेिी भावना जास्त र् ंतार् ंतीिी 
झाली होती, म्हिून प्रबोधनाच्या मार्ाने समान नार्री कायद्यािा प्रश्न हाताळावा, अशी त्यािंी भचूमका ही 
म क्स्लम अन नयािी नव्हती, तर सवग जातीजमातींच्या सामंजस्यावर नवभारत घडचवण्यािा त्यािंा तो 
आदशगवादी प्रयत्न होता. भकबह ना, घटना सचमतीमध्ये सामाचजक दृष्ट्ट्या क्स्थतीवादी भकवा परंपरावादी 
सदस्यािें विगस्व होते. चमनू मसानींसारख्या सभासदानंी “प्रस्थाचपत समाजव्यवस्था” नाकारली जाते म्हिून 
सामाचजक व आर्लथक न्यायाच्या चविारानंादेखील चवरोध केल्यािे चदसते. (डॉ. आंबेडकर व भारतािी 
राज्यघटना–प्रा. कसबे पा. ७१) घटनेच्या माध्यमातून भारतािी अथगव्यवस्था व समाजव्यवस्था बदलण्यािी 
बह संख्य सभासदािंी तयारी नव्हती, या प्रचक्रयेत भहदू सदस्य आचि त्यािें प ढारी यािें विगस्व होते. 

 
परंत  पचंडतजींना बह संख्याकािंा; म्हिजे भहदूिा जमातवाद जास्त धोकादायक व भयावह वाटत 

होता. कारि त्यािें प्रचतपादन असे होते की, भहदू आचि म सलमानातील भेदभाव भकवा संघर्षग हा ईस्ट इंचडया 
कंपनीच्या काळापासून चवकास प्रचक्रयेत जो असमतोल चनमाि झाला, त्यािा पचरपाक आहे. त्याचं्या 
म्हिण्यान सार चिचटशाचं्या धोरिाम ळे ज्या वर्ीय घटकािंा िायदा झाला, ते भहदू बह संख्याकामंधीलि होते, 
म्हिूनि भहदूच्या राष्ट्रीय जार्ृतीच्या जािीवावंर भहद त्वािा प्रभाव चदसून येत होता आचि चिचटशाचं्या ‘िोडा’ 
आचि ‘झोडा’ नीतीम ळे त्याचं्यात धमगवादािे राजकारि चनमाि झाल्यािे त्यांनी मानले. प्रर्त आचि 
बह संख्याक भहदंूनी प्रादेचशक राष्ट्रवादािा स्वीकार, जमातींना सवग प्रकारिी स्वातंत्र्ये देऊन त्यानंा राष्ट्रीय 
प्रवाहात सामील करून घ्यावे; ही त्यािंी भचूमका स्वातंत्र्यपूवग काळापासून अर्दी शवेटपयंत कायम राचहली. 
चवशरे्ष म्हिजे भहद मधील जमातवाद, त्यानंी भहदंूमधील वचरष्ठ वर्ीय आचि बझू्वा घटकाचं्या राजकारिातून 
चनमाि झालेली प्रचतचक्रया असेि मानले. अर्दी स्वातंत्र्यानंतर देखील भहदू जमातवादािा प रस्कार 
करिाऱ्या रा. स्व. संघ, भहदू महासभेसारख्या संघटना िॅचसस्ट आहेत, त्यानंा वचरष्ठ वर्ीय भहदंूिा िॅचसझम 
आिावयािा आहे, अशीि भचूमका पचंडतजींनी माडंली होती. म ख्यमंत्र्यांना वेळोवेळी चलचहलेल्या पत्ातून, 
त्यानंी रा. स्व. संघाच्या िॅचसस्ट प्रवृत्तीबद्दल वारंवार सूिना चदल्याच्या चदसून येतात. बह संख्याकाचं्या 
जमातवादाला मोकळे सोडल्यास, भारतािा चवनाश होईल, असे त्यानंी १९५१ मध्येि चलहून ठेवले होते. 
त्यानंी या संदभात स्पष्टपिे म्हटले होते की, बह संख्याकांच्या या जमातवादी संघटनाचं्या, राष्ट्रीयत्त्व आचि 
देशभक्तीच्या घोर्षिाचं्या आड त्यािंा जमातवादी आचि प्रचतर्ामी संहारक आक्रोश दडलेला आहे. 
उदारमतवादाच्या प्रभावाम ळे पचंडतजींनी मानले होते की, इंग्रजी चशक्षिाम ळे आचि प्रबोधनाच्या िळवळीम ळे 
बह संख्याक भहदू समाजातील प्रचतर्ामी प्रवृत्ती नष्ट झाली असून, केवळ वर्ीय चहतसंबधंािे राजकारि 
करिाऱ्या अचभजन घटकापं रतेि मयाचदत आहे. म्हिून ज्या ज्या वेळी दंर्ली उसळल्या, त्यावेळी 
पचंडतजींनी समजूतदारपिािी जबाबदारी भहदू बह संख्याकािंीि असल्यािे मानले. ही त्यािंी भचूमका 
म स्लीमधार्लजिी आचि अन नयवादी, असा सातत्याने नंतरच्या काळात रै्रप्रिार करून; रा स्व. संघासारख्या 
भहद त्वाच्या नावाखाली वचरष्ठ वर्ीय विीयाचं्या मक्तेदारीिे राजकारि करिाऱ्या संघटना आचि 
चविारवंतानंी पचंडतजींच्या धमगचनरपेक्षतावाद आचि चवज्ञानचनष्ठ मानवतावाद यांना शह देिारा भहदू 
जमातवाद प्रसाचरत केला. 

 
वास्तचवक, चखलाित िळवळीसारख्या धार्लमक िळवळीना पचंडतजींनी चदलेला पाभठबा एक तर 

र्ाधंीजींच्या प्रभावाम ळे होतो; द सरे म्हिजे राजकीयदृष्ट्ट्या चखलाितीिी िळवळ ही चिचटशचवरोधी होती, 
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म्हिून होता. परंत  एवढे मात् खरे की, धार्लमक िळवळीच्या बाबतीत पचंडतजींना कधी िारशी आत्मीयता 
वाटली नाही. स्वातंत्र्य िळवळीत अल्पसंख्याकानंा सामावनू घेण्यासाठी त्यानंा सवग प्रकारच्या संधी देऊन 
राष्ट्रीय प्रवाहात सामील करून घेण्यािा पचंडतजींनी सतत प्रयत्न केलेला चदसून येतो. तसेि जमातवादािी 
प्रवृत्तीही राजकीय चहतसंबधंीय र्टानंी चनमाि केलेली कृचत्म भावना आहे. ही भचूमका थोडीशी बदलून 
पचंडतजींनी राष्ट्रवादाच्या आवरिाखाली असिारा भहदंूिा जमातवाद ही भारतात उदयाला येऊ पाहिारी 
िॅचसस्ट प्रवृत्ती आहे, हा चविार माडंल्यािे चदसून येते. 

 
प.ं नेहरंूनी स्वातंत्र्यपूवग काळात काँगे्रसिे एक प्रम ख नेते म्हिून आचि नंतर पतंप्रधान म्हिून 

अल्पसंख्याकािंा जो चविार केला आहे; तसा चविार द सऱ्या कोिी नेत्याने केल्यािे दाखचविे कठीि जाईल. 
त्याबाबतीत पचंडतजी र्ाधंीजींपेक्षाही शे्रष्ठ ठरतात, कारि र्ाधंीजींिी म क्स्लम भकवा दचलत अल्पसंख्याकािंा 
केलेला चविार हा धार्लमक–सासं्कृचतक मूल्याचं्या िौकटीतूनि केल्यािे चदसून येते. िात वगण्यािे समथगन 
करिारे र्ाधंीजी, डॉ. आंबेडकरानंी धमांतरािा चविार मांडण्यास स रूवात केल्याबरोबर िात वगण्यावर टीका 
करते झाल्यािे चदसते. र्ाधंीजींच्या अस्पशृ्येतेचवरूद्धिे मत भतूदयेपोटी आचि राष्ट्रीय िळवळीत सामाचजक 
ऐक्याला तडा जाऊ नये, या चविारानंी घडचवले रे्ल्यािे चदसते. याउलट, प.ं नेहरू हे सवग जाती–जमातींिा 
चनखळ मानवतेच्या भचूमकेतूनि चविार करीत असल्याने, त्यांिी भचूमकाि वेर्ळी झाली आहे. चवशरे्षतः 
पतंप्रधान म्हिून नेहरंूनी जो म स्लीम अल्पसंख्याकांिा चविार केला ते केवळ शब्दातीत आहे. लालबहाद दूर 
शास्त्रींना चलचहलेल्या (१९५७) पत्ातून त्यािें मनोर्त स्पष्ट होते. काँगे्रस पक्ष आचि शासन या दोघािेंही 
म क्स्लम प्रश्नासंबधंीिे अवधान स टत िालले आहे, असे त्यानंा वाटत होते. इतकेि नव्हे; तर काँगे्रसमधील 
मौ. आझाद व इतर म स्लीम नेत्यािंा प्रभाव घटत िालला असून, काँगे्रसकडून चनवडि कीसाठी योग्य 
प्रकारिे म क्स्लम प ढारी चनवडले जात नाहीत, आचि सवात र्ंभीर प्रकार म्हिजे म स्लीम म्हिजे कोिीतरी 
परके घटक असून, केवळ चनवडि कासंाठी त्याचं्या मतािंी र्रज चनमाि झाल्यानंतर त्यांिा अन नय 
करण्यािी काँगे्रसमध्ये चनमाि झालेली प्रवृत्ती होय, असे नेहरंूनी शास्त्रीजींना चलचहलेल्या पत्ात म्हटले होते. 
यावरून मतासाठी अल्पसंख्याकािंा चविार करण्यािी प्रवृत्ती नेहरंूना मान्य नव्हती, असेि चदसून येते. 
म ख्यमंत्र्यानंा चलचहलेल्या पत्ातून त्यानंी स्पष्टपिाने म्हटले होते की, अल्पसंख्याकाचं्या र्रजा व तक्रारी 
याचं्याकडे सतत लक्ष देिे आवश्यक असून खरी कसोटी “आम्हाला काय वाटते ही नसून त्यानंा काय 
वाटते.” ही आहे. त्यानंी स्पष्टपिे चलचहले होते की, भार्षा व नोकऱ्याचं्या बाबतीत त्यांिी तक्रार असता कामा 
नये, पचंडतजींनी म ख्यमंत्र्यांना सरासरी नोकरभरतीिे चतमाही अहवाल त्याचं्याकडे पाठवण्यािे आदेश चदले 
होते. तसेि र्ृहमंत्ी र्ोभवद वल्लभ पतं यािें लक्ष राज्यघटनेतून मान्यता चदलेल्या उदूग भार्षेिी अवहेलना कशा 
प्रकारे केली जात आहे, याकडे वेधण्यािा प्रयत्न केला होता. उत्तर प्रदेशाच्या बह मत असिाऱ्या चवभार्ात 
उदूगला प्रादेचर्षक भार्षा म्हिून प्राधान्य चदले जावे, असे त्यािें मत होते. ए.आय.सी.सी. मध्ये केलेल्या भार्षिात 
त्यानंी म्हटले होते की, थोड्याशा चिथाविीने आमच्यात जमातवादािा प्राद भाव होत असतो; आचि आम्ही 
जातीयवाद चवसरू शकत नसू आचि अन्य जमातीप्रती सचहष्ट्ि वृत्ती दाखचवता येत नसेल, तर जळो ते 
स्वराज्य! (हेल व ईथ स्वराज्य १२ मे १९५८) नेहरंूिे स्पष्ट मत होते की, उदूग भार्षेिी जािीवपूवगक उपेक्षा 
केली जात असल्यास म क्स्लमानंा असे वाटू लार्ले की, आपि केवळ नावालाि नार्चरक आहोत.” 
घटनात्मक हक्कानंा नार्चरक नाही. त्याचं्या मनात वैिल्यािी भावना चनमाि होईल आचि अशा प्रकारिी 
वैिल्यािी भावना चख्रश्चनासारख्या बाकीच्या अल्पसंख्य जमातीमध्ये पसरत जाऊन एकात्मतेला धोका 
चनमाि होईल. भारताप ढील सवात मोठी समस्या म्हिजे भारतातील चवचवध जमाती, समानतेच्या जािीवेने 
सहकायाने व शातंतामय पद्धतीने कशा एकचत्त राहतील, ही आहे; असे नेहरंूना वाटत होते. आपल्या 
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राष्ट्रात आपिास शातंता चनमाि करता येत नसेल. तर आंतरराष्ट्रीय शातंता व सहकायग या बाबतीत 
आपिास कसे बोलता येईल; असे त्यानंा वाटत होते. 

 
भारतात सवात मोठी धोकादायक र्ोष्ट म्हिजे प्रश्नाकडे जमातवादी दृष्टीने पाहण्यािी प्रवृत्ती असून 

जमातवाद व राष्ट्रवाद परस्परचवरोधी आहेत आचि जातीय दंर्लीम ळे म क्स्लमाचं्या मनात ज न्या भीती चनमाि 
होऊन त्याचं्या भचवतव्यािा प्रश्न अचनचश्चत होतील, असे प.ं नेहरंूिे स्पष्ट म्हििे होते. नेहरंूच्या मते, जातीय 
सलोख्यािी म ख्य जबाबदारी बह संख्याक असलेल्या भहदूिीि असून म क्स्लम अल्पसंख्याकािंी समस्या, ही 
म क्स्लमापेंक्षा भहदंूिी समस्या होती. म सलमानािें आक्रमक वतगन हे त्याचं्या अचनचश्चत भचवतव्याच्या अक्स्थर 
भावनेपोटी व न्यनूर्ंडापोटी चनमाि होत असते, असे त्यािें मत होते. १९६१ मध्ये मध्य प्रदेशात भहदू–
म क्स्लमाचं्या भयानक दंर्ली झाल्या. त्यासंबधंी काँगे्रस पक्षासमोर बोलताना प.ं नेहरंूनी म्हटले होते की, 
‘आपि भारतीय मािसे आहोत हे चवसरून अचविाराने व पाशवी प्रवृत्तीने वार्तात, हेि म ळी भयानक आहे,’ 
त्यावेळी म ख्यमंत्र्यानंा पाठचवलेल्या तारेमधून त्यांनी होळी उत्सवाच्या प्रसंर्ी शासनाने योग्य काळजी न 
घेतल्याने दंर्ली उसळल्या असे सारं्ून, शासनाला दंरे्खोराचवरुद्ध खंबीर कृती करण्यािे आदेश चदले होते. 
जबलपूरमधील दंर्ली चनयोचजत होत्या, असे त्यािें मत होते. पोचलसाचं्या पक्षपाती प्रवृत्तीम ळे म क्स्लम हे 
भयग्रस्त झालेले असून पोचलसात जमातवाद प्रिडं वाढला असल्यािे आचि ही र्ोष्ट धार्लमक प्रचतर्ामी 
प्रवृत्तीिी चनदशगक असल्यािे त्यािें प्रचतपादन चवलक्षि बोलके व प्रत्ययकारी आहे. 

 
पचंडतजींिे शीख अल्पसंख्याकाबंाबतिे धोरि व चविार देखील मोठ्या प्रमािात वरील प्रमािेि 

होते. स्वातंत्र्यानंतर पचंडतजींनी शीखाचं्या “पजंाबी स ब्यािी” मार्िी ि कीिी मानून पजंाबी स ब्याऐवजी 
“प्रादेचशक स्वायत्तते्तच्या तत्त्वावर” आधाचरत राज्य देण्यापयंति सवलती शाखानंा चदल्या. पजंाबी 
बोलिाऱ्यांिे वेर्ळे राज्य, र् रूम खी भार्षेला अचधकृत राज्यािी भार्षा म्हिून मान्यता चदली जावी, ही मार्िी 
पचंडतजींना “जमातवादी” वाटत होती, म्हिून त्यानंी मान्य न केल्यािे चदसते, कारि धमग, भार्षा, संस्कृती 
व चलपी याचं्या आधारे राज्य मार्िी त्याचं्या दृष्टीने प्रचतर्ामीपिािे होते व पाचकस्तानच्या चनर्लमतीच्या 
अन भवानंतर प न्हा तशा प्रकारच्या मार्ण्यानंा त्यािंी मान्यता चमळिे कदाचप शक्य नव्हते. मर् पचंडतजींनी 
स्वातंत्र्यानंतर देखील उदूग भार्षेबद्दल वर दशगचवल्याप्रमािे सहान भतूीिी व भहद त्ववाद्याचं्या दृष्टीने अन नयवादी 
भचूमका का घेतली होती? यािे उत्तर शोधण्यासाठी त्याचं्या “चडस्कव्हरी” िे वािन करावे लार्ते. 

 
त्यानंी इचतहासासंबधंी केलेल्या व आत्मिचरत्ातील चलखािातून आचि त्याचं्या भार्षिसंग्रहातून 

त्याबद्दल त्यांिे चविार उलर्डत जातात. पचंडतजींनी उदूग भार्षेला केवळ म सलमानांिी धमगभार्षा कधीि 
मानले नाही, उदूग ही धमगभार्षा नसून ती उत्तर भारतात बोलली जािारी प्रादेचशक भार्षा आहे, चतच्यावर सवगि 
जमातींिा हक्क आहे, असे पचंडतजींिे मत होते. ‘र् रूम खी’ ही चशखािंी धमगभार्षा असल्याने धमग आचि 
धमगभार्षेवर आधाचरत राज्य देण्याला त्यािंा चवरोध चदसून येतो. धमावर आधाचरत पाचकस्तानिे राज्य चनमाि 
झाल्यानंतर पाचकस्तानात न जाता, भारतात राचहलेल्या म सलमानापं्रती आपले चवशरे्ष कतगव्य आहे, अशी 
त्यािंी धारिा चदसून येते. पाचकस्तानात न जाता, इथे राचहलेल्या म सलमानानंी त्यानंा कळत नकळत 
प्रादेचशक राष्ट्रवादािा स्वीकार केल्याने, त्यािें धार्लमक व सासं्कृचतक अक्स्मता व अक्स्तत्व चटकचवण्यासाठी 
उदूगला उत्तेजन देिे भकवा व्यक्क्तर्त कायद्यािी हमी देिे, हे प्रकार पचंडतजींनी केले. भकबह ना सवग 
अल्पसंख्याकानंा राष्ट्रीय प्रवाहात सामील करून घेण्यासाठी त्यािंी भाचर्षक, धार्लमक सासं्कृचतक 
“आयडेंचटटी” चटकवनू त्यानंा प्रादेचशकतेच्या तत्त्वावर एकचजनसी करण्यािा त्यािंा चसद्धातं होता. शीख तर 
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धमाच्या आधारे प न्हा वेर्ळे राज्य मार्त होते, म्हिूनि पचंडतजींिे त्याचं्याबद्दलिे धोरि वेर्ळ्या स्वरूपािे 
झाले. 

 
दचलत, म्हिजे हचरजन अल्पसंख्याकांबद्दलिे पचंडतजींिे धोरि देखील वैचशष्ट्ट्यपूिग होते. म ळाति 

काँगे्रसमध्ये वचरष्ठ आचि मध्यमवर्ीय आचि विीय चहतसंबधंीय समूहािें विगस्व होते. या घटकानंी हचरजन 
आचि आचदवासी हे भहदू समाजािा एक भार् मानले होते. भकबह ना र्ाधंीजी आचि त्याचं्या प्रभावाखाली 
असिाऱ्या काँगे्रसमधील वचरष्ठ नेतृत्त्वाने जातीव्यवस्था नष्ट न करता, अस्पशृ्यता हटचवण्यािेि चसद्धांत 
माडंलेले चदसून येतात. भकबह ना काँगे्रसच्या सवगसामान्य कायगकत्यांत अस्पृश्यता चनमूगलनासंबधंी चवशरे्ष 
आस्था कधीि आढळून आली नाही. पंचडतजींिे वैचशष्ट्ट्ये हे होते की, त्यानंी भारतातील सवग जमातींिा चविार 
“धमा” च्या कसोटीतून न केल्याने दचलतािंा केवळ मार्ासलेले घटक म्हिूनि चविार केल्यािे चदसते. 
काँगे्रसमधील सवगसामान्य कायगकते र्ाधंीजींप्रमािे अस्पशृ्यता चवरोधी आहेत, हे त्यानंी र्ृहीत धरले, तसे 
एकदा राजकीय सत्ता हातात आली की, स धारिा व कायदे करून अस्पृश्यता नष्ट करता येईल, एवढीि 
त्यािंी भचूमका चदसून येते. राज्यघटनेतील मार्गदशगक तत्त्वे, मूलभतू हक्क याचं्या माध्यमातून दचलतािंा 
चवकास साधून, त्यानंा हक्क व स्वातंत्र्ये देऊन आचि त्याचं्या कल्यािाच्या योजना आखून त्यािंा मार्ासलेपिा 
घालचवता येईल; असेि पचंडतजींिे धोरि चदसून येते, परंत  पचंडतजींनी जातीव्यवस्था धमगचनरपेक्ष 
लोकशाहीला मारक आहे, असे म्हटलेले असले तरी, जातीव्यवस्था नेमकी नष्ट कशी करता येईल, यासंबधंी 
चनचश्चत चविार भकवा योजना माडंलेल्या नाहीत. अस्पशृ्यतेसंबधंी राज्यघटना व कायदेचवर्षयक तरत दी व 
चवकासाच्या योजना व राखीव जार्ािें धोरि या पलीकडे पचंडतजींना जाता आले नाही. भकबह ना समाजािा 
आर्लथक–भौचतक चवकास झाला की, जातीवादािे, जमातवादािे आचि अस्पृश्यतेिे प्रश्न स टतील; हाि 
त्यािंा चविारािंा कें द्रभबदू चदसून येतो. समतेसाठी, सामाचजक न्यायासाठी जमीन व संपत्तीिे राष्ट्रीयीकरि 
करावे लारे्ल, असे त्यानंी घटना सचमतीत डॉ. आंबेडकरासंमोर म्हटले तरी, प्रत्यक्षात घटना सचमतीने त्यानंा 
जचमनीिे राष्ट्रीयीकरि करू चदले नाही. घटना सचमतीमधील आचि काँगे्रसमधील प्रचतर्ामी उजव्या र्टाचं्या 
विगस्वासमोर नेहरंूिे काही िालले नाही, असेि चदसून येते. धमगचनरपेक्षता, समाजवाद, अस्पशृ्यता या सवग 
बाबतीत प्रचतर्ामी घटकानंी नेहरंूवर मात केल्यािे चदसते. 

 
जमातवादी पक्ष, संघटना आचि जातीयवाद हा धमाम ळे नसून चहतसंबधंीय र्टानंी राजकीय 

स्वाथासाठी चनमाि केलेले कृचत्म वातावरि आहे, नेहरंूिी अशी भचूमका स्वातंत्र्यपूवगकाळापासूनि तयार 
झालेली होती. वेर्वेर्ळ्या जमातीकडे पाहण्याच्या आपल्या चवचशष्ट भचूमकेम ळेि नेहरंूनी असे म्हटले होते 
की, जमातवादी आचि जातीयवादी संघटनांिे पाय मातीिे असून एकदा चिचटश रे्ले की ते चवरघळून 
जातील. अथात पचंडतजीिी जातीयवाद आचि जमातवाद याबद्दलिी कल्पना ि कीिी ठरली. उलट 
सवातंत्र्यपूवग काळापासूनि वेर्वेर्ळ्या जमातींिे संघटन हे धमाच्या कसोटीतून होत राचहले. धमािे 
राजकीयीकरि िाळिीनंतर न थाबंता, वाढति रे्ले. स्वातंत्र्योत्तर काळात आपल्या पतंप्रधानपदाच्या िौदा 
वर्षांच्या काळात जातीयवाद आचि जमातवाद या चवघातक प्रवृत्ती वाढत रे्ल्यािे पाहण्यािे त्याचं्या नचशबी 
आले, म्हिून त्यानंी म ख्यमंत्र्यानंा चलचहलेल्या पत्ातून भहदू–म सलमान–शीख याचं्यामधील जमातवादी 
प्रवृत्ती व संघटना वाढत असल्याबद्दलिी त्यािंी भिता व्यक्त होते. ते म ख्यमंत्र्यानंा व काँगे्रस कायगकत्यांना 
भहदू महासभा, रा. स्व. संघ आचि म स्लीम लीर् याबद्दल सतत सावधचर्रीच्या सूिना करताना चदसून येतात. 
या भहदू–म सलमानाचं्या संघटनांना त्यानंी “िॅचसस्ट” म्हिूनि संबोधले आहे. १९५२, १९५७ त्या 
चनवडि कात, चनवडि काचं्या राजकारिासाठी या संघटना जशा जमातवादी प्रवृत्तीिा वापर करीत आहेत, 
तसेि काँगे्रसमध्ये देखील जमातवाद, जातीयवाद यािा वापर स रू असल्याबद्दल देखील चलचहले आहे. परंत  
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अल्पसंख्याकामंधील जातीयवाद आचि जमातवाद याचं्यावर टीका करीत असतानाि नेहरंूनी धार्लमक 
अल्पसंख्याकानंा समजून घेण्यािा, संरक्षि देण्यािा, त्याचं्या मनातील अक्स्थरतेिी व अचवश्वासािी भीती 
दूर करण्यािाही चविार माडंलेला होता. 

 
या पाश्वगभमूीवर प.ं नेहरंूच्या मृत्यनंूतर म क्स्लम अल्पसंख्याकाचं्या नोकरभरतीबद्दल म क्स्लमानंा 

सैन्यात, पोचलसात महत्त्वाच्या शासकीय खात्यात नोकरी देण्याच्या बाबतीत र्ृहखात्याने बदंी ह क म 
काढलेले होते, म क्स्लमाचं्या बाबतीतले शासनािे हे पक्षपातािे व अचवश्वासािे धोरि चवलक्षि बोलके असून 
नेहरूनंतरच्या राज्यकत्यांिी मनोवृत्ती दशगचविारे आहे, यासंबधंीनंतरच्या काळात स्व. इंचदराजींनी १९७५ 
नंतर म सलमानासंंबधंी नोकरभरतीिी बदंी असिारे ह कूम काढून घेण्यासंबधंी आदेश चदले होते. त्यासंबधंीिी 
माचहती असर्र अली इंचजचनअरनी चलहलेल्या प स्तकातून वािायला चमळते. डॉ. शाकीरानंी देखील आपल्या 
प स्तकातून म ंबई महानर्रपाचलकेने १९७१ च्या य द्धाच्या वेळी, म स्लीम कमगिाऱ्याचं्या बदल्या कशा झाल्या, 
यािे चववेिन केले आहे. य चनयनच्या प ढाऱ्यानंी तक्रार केल्यानंतर म्य चनचसपल कचमशनरनी कें द्रीय र्ृह 
खात्यािा म सलमानानंा मोक्याच्या चठकािाच्या नोकऱ्या देऊ नयेत असा आदेश असल्यािे साचंर्तले, यािा 
उल्लेख शाकीरानंी केला आहे. भकबह ना मोरारजीभाई देसाई, र्ोभवद वल्लभ पतं, इत्यादींनी शासकीय 
नोकऱ्याचं्या बाबतीत म क्स्लमचवरोधी धोरि कसे स्वीकारले होते, यािा अनेकांनी उल्लेख केला आहे. 

 
नेहरंूनी जरी अल्पसंख्याकानंा समान वार्िूक द्यावी, नोकर–भरतीिी प रेशी संधी द्यावी, अशा 

म ख्यमंत्र्यानंा लेखी सूिना चदलेल्या असताना म क्स्लमाचं्या बाबतीत कटाक्षाने जमातवादी दृष्टीकोन 
स्वीकारून, बचहष्ट्काराने तंत् स्वीकारले रे्ल्यािे चदसते. दचलताचं्या राखीव जारे्संबधंी धोरि हे देखील 
प्रामाचिकपिे कोिी राबण्यािा प्रयत्न केल्यािे चदसत नाही. भकबह ना काँगे्रस संघटनेत, प्रशासनात आचि 
राजकीय पक्षात भहदू जमातवादािी चवलक्षि वाढ झाल्यािे आचि म सलमानािंा व दचलतािंा वापर 
चनवडि का भजकण्यासाठी करिे, त्याचं्यामधील जातीयवादी संक चित प ढाऱ्यानंा हाताशी धरून, 
म सलमानातंील जमातवादाला खतपािी घालिे, या प्रवृत्तीिी वाढ झाल्यािे चदसते. पचंडतजींिे 
अल्पसंख्याकाबंाबतीत व धमगचनरपेक्ष प्रादेचशक राष्ट्रवादािे धोरि पूिगपिे िसल्यािे चदसते. 

 
याला कारिेही तशीि आहेत. सवग काँगे्रस नेत्यात लोकसम दायािा धमाच्या माध्यामातून चविार न 

करिारे नेहरू हे एकमेव नेते होते. काँगे्रसमधील बाकीिे नेते व राज्यपातळीवरील प ढारी रा. स्व. संघाप्रमािे 
जरी भहदू राष्ट्रवादािा प रस्कार करिारे नसले तरी, भहद त्ववादीि होते. तशात पाचकस्तानिी चनर्लमती आचि 
म सलमानाचं्या कमगठपिाम ळे त्यािें धोरि म क्स्लमचवरोधी झाले. नेहरू सोडून काँगे्रसमधील बाकीच्या 
प ढाऱ्यानंी, भहद त्ववाद म्हिजेि राष्ट्रवाद हे समीकरि स्वीकारले होते, कारि राष्ट्रवादािी मूल्ये म्हिून 
रे्ल्या ४० वर्षात माडंली रे्लेली मूल्ये, ऐचतहाचसक वारसा दशगचविारी प्रचतके, साचहत्य, संस्कृती, कला 
चवर्षयक कल्पना, उत्सव इत्यादी भहद त्वािा प रस्कार करिाऱ्या र्ोष्टी चदसून येतात. भकबह ना, प्रा. घनःश्याम 
शहा, मोईन शाकीर, डॉ. भावंरी सारख्या चविारवंतांनी काँगे्रसिे सवगसामान्य कायगकते भहद त्ववादी, 
जातीयवादी म क्स्लम आचि दचलतचवरोधी असल्यािे अनेक प्रकारे दाखवले आहे. काँगे्रसच्या बझू्वा आचि 
भाडंवलशाही स्वरूपाबद्दल रजनीपाम दत्तसारख्या अनेकानंी स्पष्टीकरि केले आहे. म्हिजेि एकट्या प.ं 
नेहरंूिा दृष्टीकोन तेवढा अल्पसंख्याकाचं्या बाबतीत उदारमतवादी होता. म ळाति परस्परचवरोधी प्रवृत्ती व 
घटकािंा समन्वय साधण्यािा पंचडतजींिा प्रयत्न असिल होिारि होता. एका बाजूला शे्रिीबद्ध 
जातीयवादी, धमगवादी सनातन समाजरिना व द सऱ्या बाजूला संसदीय पद्धतीिी मूल्ये यािंा समन्वय होिेि 
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शक्य नव्हते. केवळ राजकीय बदलाम ळे सामाचजक पचरवतगन होईल, हा त्यािंा दृष्टीकोन मनोरंजनात्मक 
होता. तीि समाजरिना कायम ठेऊन लोकशाही धमगचनरपेक्षता रूजचविे अशक्य होते. 

 
नेहरंूिी इचतहासचवर्षयक भचूमका व धमग आचि जमातवाद याचं्या स्वरूपाबद्दलिा दृष्टीकोन मोठ्या 

प्रमािावर माक्सगवादी होता. त्यांनी भारतातील भहदू जमातवादाला योग्यचरत्या समजून घेतले नाही. त्यांिे 
बह संख्याक भहदूच्या प्रबोधन िळवळीिे आकलन नीट नव्हते. भहदूमधील प्रचतर्ामी प्रवृत्ती नष्ट झाली असून 
त्याचं्या जमातवाद केवळ वचरष्ठ व मध्यम वर्ाप रताि आहे, हे त्यािें मत वास्तववादी नव्हते. त्यािप्रमािे 
त्यानंी भहदूमधील वचरष्ठविीय, वर्ीय घटक व त्यािें प ढारी आचि बझू्वा घटक यािें डावपेि आचि जमातवाद 
यािंी भेदकता लक्षात घेतली नाही, म्हिूनि आय ष्ट्याच्या शवेटी ते हताश झाल्यािे चदसून येते. भारतातील 
भाडंवलदार आचि बझू्वा वर्ाने मोठ्या योजनाबद्ध प्रकाराने काँगे्रसमध्ये आचि भारतात धमगवाद रूजचवण्यािे 
राजकारि केले. राष्ट्रवाद आचि सासं्कृचतक प नरूज्जीवन याचं्या नावाखाली भहद त्ववाद जोपासला. 
अल्पसंख्याकातंील कमगठ प्रचतर्ामी घटकानंी त्याचं्या डावपेिानंा खतपािी घातले. नेहरंूच्या लक्षात आले 
नाही की, काँगे्रसिा सामाचजक, राजकीय, आर्लथक दृष्टीकोनि म ळी इतका प्रचतर्ामी होता की, काँगे्रसच्या 
आचि उच्च वर्लियािंी मक्तेदारी असिाऱ्या नोकरशाहीकडून, अल्पसंख्याकाचं्या कल्यािािा चविार नेहरंूच्या 
प्रचतपादनान सार केला जािेि शक्य नव्हते. एका अथाने प्रौढ मताचधकारािा हक्क; हा भारतातील 
जातीजमाती व सवगसामान्य घटक याचं्या राजकीय सत्तेिे साधनि होते. त्याम ळेि प्रौढ मताचधकारािा वापर 
करून जातीय भकवा धार्लमक मूल्याचं्या आधारे संघटन करून राजकीय सत्ता चमळचवण्यािा जो प्रकार 
संसदीय पद्धतीत स रू झाला. त्यामध्ये अल्पसंख्याकानंा द य्यम स्थान प्राप्त होिे साहचजकि होते. संसदीय 
पद्धतीमधील चनवडि कीच्या राजकारिात लोकमत संघटीत करून चनवडि का भजकण्यासाठी जात व धमग 
यािें राजकारि उदयास येते व त्यात अल्पसंख्याकािंी पीिेहाट होते. हे नेहरंूना उमर्लेि नाही. भारताच्या 
राजकीय व्यवस्थेतील मतदारसंघािे जातीयवादी–जमातवादी करिे करण्यािी प्रवृत्ती, सत्ताधाऱ्यािंी 
अल्पसंख्य जाती–जमातींना न्याय देण्यािी अचनच्िा, वचरष्ठ वर्ग व विग यानंा िायदेशीर करिारी चमश्र 
अथगव्यवस्था हे घटकि नेहरंूच्या अल्पसंख्याकाबंद्दलच्या धोरिाला स रंूर् लाविारे होते. 

 
या संदभात आिखी एका र्ोष्टीिा चविार व्हायला पाचहजे होता; तो म्हिजे स्वातंत्र्यानंतर 

भारतातील अल्पसंख्य जाती–जमातींना सावगजचनक जीवनात सहभार्ी होत असताना, व्यक्ती म्हिून भार् 
घ्यावयािा; का जमात म्हिून भार् घ्यावयािा? धमगचनरपेक्षता व एकात्मता यािंा भरं् न करता, आपली 
सामाचजक, सासं्कृचतक आयडेंचटटी कशी चटकवावी ही देखील समस्या होती. या संघर्षातूनि पचंडतजींच्या 
मृत्यनंूतर जमातवाद जोपासला व अल्पसंख्याकाचं्या सामाचजक न्यायािे प्रश्न मारे् पडले. आिखी एक 
महत्त्वािे म्हिजे, पाचकस्तानच्या चनर्लमतीम ळे द खावलेले भहद त्ववादी र्ट, नेहरंूिा अस्त झाल्यावर प्रबळ 
झाले. र्ाधंी–नेहरंूच्या प्रभावाखाली भहद राष्ट्रवादािा प रस्कार करिारे दबले होते. १९७१ नंतर त्यानंी 
आपल्या विगस्वाखाली धमगवादाच्या राजकारिाला स रूवात केली. त्यािा संकचलत पचरिाम म्हिून सध्या 
सवगत् जमातवाद िोिावताना चदसून येत आहे. 

 
☐ ☐ ☐ 
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नेहरू आणि राष्ट्रभाषा 
 

☐ िॉ. सूययनारायि रिसुभे 
 
श्री. जवाहरलाल नेहरू हे अर्दी स रुवातीच्या काळापासून काँगे्रस पक्षाशी संबचंधत होते, त्याम ळे त्याचं्या 
आर्लथक, सामाचजक, राजकीय भकवा भाचर्षक चविारािंा संबधं काँगे्रसच्या धोरिाशीि चनर्चडत असिे 
स्वाभाचवक आहे. स्वातंत्र्यापूवी काँगे्रस पक्षाच्या धोरिावर म. र्ाधंी व इतर मोठ्या नेत्याचं्या चविारािा पर्डा 
असायिा. पि स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात मात् नेहरंूिे जे चविार असायिे, तेि प ढे काँगे्रसिी धोरिे म्हिून 
जाहीर व्हायिी. त्याम ळे नेहरंूच्या राष्ट्रभार्षाचवर्षयक चविारािें दोन पैलू समोर येतात. स्वातंत्र्यापूवीच्या 
त्याचं्या मनावर इतरािंा कमी अचधक प्रभाव आहे. भकवा इच्िा नसताना देखील पक्षािी धोरिे म्हिून इतरािंी 
मते ते मान्य करीत असत. पि नंतरच्या काळात मात् त्यांिी स्वतःिीि मते त्यानंी पक्षावर लादलेली आहेत. 
 

राष्ट्रभार्षेच्या संदभात देखील नेमके हेि घडलेले आहे. स्वातंत्र्यापूवीच्या काळात चवचवध प्रश्नाचं्या 
संदभात पक्षािी भचूमका ही खूपि, ताचत्त्वक, भाबडी आचि आदशगवादाच्या जवळपास रे्लेली आहे. भार्षेच्या 
संदभात त्यावेळी काँगे्रसमध्ये चवचवध र्ट जरी सचक्रय असले तरी, सवगजि या मताशी सहमत होते की स्वतंत् 
भारतािी राजभार्षा ही इंग्रजी असिार नाही. इंग्रजीच्या ऐवजी भहदी ही राष्ट्रभार्षा म्हिून सवाना मान्य होती. 
पि चतच्या स्वरूपाबद्दल मात् खूप मतभेद होते. म. र्ाधंीिी भचूमका या बाबतीत भाबडी होती. ते “भहद स्तानी” 
िा आग्रह धरत होते. ही भहद स्तानी म्हिजे उदूग व भहदीिे संय क्त असे रूप राहील, एवढेि सतत सारं्ण्यात 
येई. पि ही भहद स्तानी या देशािी राजभार्षा होऊ शकेल काय; यािा िारसा व्यावहाचरक चविार कोिी 
केल्यािे चदसत नाही. येथे राष्ट्रभार्षा आचि राजभार्षा याच्यात अंतर करिे र्रजेिे आहे. “राष्ट्रभार्षा” या 
शब्दािी संकल्पना देखील त्याकाळी स्पष्ट नव्हती. संपूिग राष्ट्रात जी भार्षा बोलली जाते ती राष्ट्रभार्षा असे 
समजायिे, की राष्ट्रीय कारभार ज्या भार्षेतून िालेल चतला राष्ट्रभार्षा म्हिायिे, याबद्दल र्ोंधळ चदसून येतो. 
स्वातंत्र्यापूवीच्या काळात स्वतंत् भारतािी प्रशासचनक भार्षा म्हिूनि राष्ट्रभार्षा या शब्दािा वापर करण्यात 
आलेला होता. पि त्याम ळे येिाऱ्या व्यावहाचरक अडििीिी कल्पना नेहरू भकवा इतराना असल्यािे चदसून 
येत नाही. भहदी भकवा भहद स्तानी ही जर राष्ट्रभार्षा असेल, तर इतर भारतीय भार्षा अराष्ट्रीय आहेत काय, 
असाही प्रश्न त्याकाळी चनमाि झालेला नव्हता. एक ध्वज, एक घटना आचि एक भार्षा याि घोर्षिेतून ही 
संकल्पना आकार घेत होती. वस्त क्स्थती अशी आहे की, स्वातंत्र्यापूवीच्या काळात राष्ट्रभार्षेसंबधंी खूप 
तपशीलाने कोिीही चविार केलेला नव्हता. त्याकाळी भार्षेिा प्रश्न हा कोिालाि अडििीिा वाटला नसावा. 
स्वातंत्र्य चमळाल्यानंतर भहदी ही राष्ट्रभार्षा असेल हे मात् वारंवार सारं्ण्यात येत होते. भार्षेच्या संदभात 
चिचकत्सक अशी ििा घटना सचमतीत झालेली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे स्वतः भहदीच्या बाबतीत 
स्पष्ट अशी भचूमका घेत होते. भारताच्या उच्च चशक्षिािी माध्यम भार्षा भहदी असावी, प्रशासनािी भार्षा देखील 
भहदीि असावी असे ठामपिे ते माडंत होते. 

 
या पाश्वगभमूीवर नेहरंूिे धोरि स्पष्ट असे नव्हते. इंग्रजीबद्दल त्याचं्या मनात जबरदस्त असे आकर्षगि 

होते. त्यािें संपूिग चशक्षि हे इंग्रजीतून झालेले. जनसभसेमोरील भार्षिे जर सोडली, तर इतरत् त्यानी 
क्वचिति या भार्षेिा उपयोर् केलेला आहे. त्याना स्वतःला असे वाटत होते की, भहदी ही अपचरपक्व अशी भार्षा 
आहे. राष्ट्रभार्षा व राजभार्षा म्हिून जरी आपि चतला मान्यता चदलेली असली तरी चतिा व्यावहाचरक वापर 
एकदम करता येिार नाही असे त्याना वाटे. १९६३ पयंत ते स्वतः या भार्षेला प्रशासनात स्थान चमळवनू 
देण्यासाठी धडपडत होते. श्री. हचरवंशराय बच्चन याना यासाठी त्यानी चदल्लीस बोलावनू घेतले होते. परराष्ट्र 
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व्यवहारातं भहदीिा वापर व्हावा अशी त्यािंी मनोमन इच्िा होती. राजभार्षाचवर्षयक संसदेच्या सचमतीत ते 
स्वतः सचक्रय असत. प्रशासन चवर्षयक शब्द तयार करण्यािी जी सचमती त्याकाळी काम करीत होती, त्यातही 
ते जातीने लक्ष घालत. इंग्रजी शब्दाला पयाय म्हिून संस्कृत शब्द घेिे त्याना िारसे आवडत नसे. एका 
उदाहरिाने ही र्ोष्ट स्पष्ट होते. “ऑचिस” साठी “कायालय” शब्द घेण्यात यावा असे ठरत असताना ते 
म्हिाले यासाठी “दफ्तर” शब्द का नको? तज्ज्ञ मंडळीना ते सारं्त की, जनसामान्यात प्रिचलत असलेले 
शब्दि चनवडा. पि तज्ज्ञािंी वेर्ळी अडिि होती. ते म्हिाले की “कायालय” जर शब्द घेतला तर या 
शब्दापासून कायालयाशी संबचंधत अनेक शब्द तयार करता येतात. “दफ्तर” या शब्दापासून असे अनेक शब्द 
तयार करता येत नाहीत. तज्ज्ञािे म्हििे पटत जरी असले, तरी त्याना सतत अशी भीती वाटायिी की, 
प्रशासकीय भार्षा ही जनसामान्यापासून दूर जाईल आचि राष्ट्रभार्षेचवर्षयीिा मूळ आत्माि आपि र्मावनू 
बसू. भार्षा तज्ञाचं्या अडििी वेर्ळ्या होत्या आचि नेहरंूिी मार्िी ही वेर्ळी होती. 

 
एखाद्या भार्षेला प्रशासकीय व्यवहारासाठी ज ंपायिे असेल तर चतच्यावर अनेक संस्कार करावे 

लार्तात, प्रत्येक शब्दाला चनचश्चत अथग द्यावा लार्तो, अनेकाथी शब्दाना नाकारावे लार्ते आचि नवे शब्द 
तयार करावे लार्तात. नवे शब्द तयार करताना मूळ धातूपयंत जावे लार्ते. भार्षा तज्ज्ञािंी ही अडिि 
नेहरूना िारशी पटत नव्हती. त्याम ळे भहदीच्या स्वरूपाचवर्षयी नेहरंूिे आचि तज्ज्ञांिे सतत खटके उडत. 

 
राष्ट्रपती डॉ. झाकीर ह सेन याचं्या इंग्रजी भार्षिािा भहदी अन वाद करण्यािी जबाबदारी त्यानी 

एकदा हचरवंशराय बच्चन याचं्यावर टाकली. बच्चननी चतिा स रेख अन वाद केला, पि नेहरूना तो अन वाद 
अचजबात पटला नाही, त्यािंा आग्रह होता की, हा अन वाद अचधक क्क्लष्ट झालेला आहे. तो भहद स्तानीत 
केला जावा. म्हिजे अन वाद उदूग चमचश्रत भहदीत असावा. म्हिजे भहदीच्या स्वरूपाचवर्षयी नेहरंूजीिी स्पष्ट 
अशी भचूमका आहे की, उदूग चमचश्रत असावी. उदूग चमचश्रत भहदीिे चवरोधक हे चविाराने सनातनी असतात, ते 
चहद त्ववादी असतात, अशा प्रकारिा एक चवचित् भ्रम नेहरू बाळर्ून होते. अशी वस्त क्स्थती त्याकाळी नव्हती 
आचि आजही नाही. प्रशासकीय भार्षासंंबधंी त्यानी हा वाद सतत घातलेला आहे. व्यवहारात जी भार्षा बोलली 
जाते, तीि प्रशासनात यावी असा त्यािंा आग्रह चदसून येतो. वस्त क्स्थती अशी असते की, प्रशासनात जे शब्द 
सतत वापरले जातात, ते हळूहळू व्यवहारात क्स्थर होऊ लार्तात. व्यवहारातील शब्दाना अथािे अनेक पदर 
असतात. अनेक अथग देिारे शब्द प्रशासनात उपयोर्ािे नसतात, कारि यातून अनेक र्ंभीर असे कायदे 
चवर्षयक प्रश्न चनमाि होत असतात. 

 
भहदीच्या वापराच्या संबधंात घटनेने १५ वर्षांिी मयादा घालून चदलेली होती. ती १९६३ मध्ये संपली. 

कें द्र शासनाच्या सवग व्यवहारातून इंग्रजीिे उच्चाटन होिे र्रजेिे होते. पि त्यावेळी दचक्षिेत आचि कमी 
अचधक प्रमािात संपूिग भहदीतर भाचर्षक प्रदेशात भहदी चवरोधात दंर्ली पेटल्या. आचि त्यानंतर मात् नेहरंूच्या 
दृष्टीकोिात िार मोठा बदल झालेला चदसून येतो. दचक्षिेतील आचि त्यातही ताचमळनाडूतील भहसक 
आंदोलनाम ळे नेहरूना आपल्या भार्षाचवर्षयक धोरिात आमूलाग्र बदल केलेला चदसून येतो. ते स्वतः 
लोकशाहीिे कट्टर असे प रस्कते होते. पि भहदीच्या बाबतीत मात् त्यानी अल्पसंख्याकाचं्या इच्िेला महत्त्व 
चदल्यािे चदसून येते. बह संख्याकािंी भार्षा ही भहदी आहे; त्याम ळे चतलाि राजभार्षेिा दजा चमळावयास हवा 
होता. भहदीतर भार्षी प्रदेशापैकी महाराष्ट्र, र् जरात, ओचरसा, पजंाब आचि जम्मू व काश्मीर ही भहदीच्या 
समथगनातील राज्ये होती. ताचमळनाडू, कनाटक आंध्र, असम, नार्ालँड आचि काही प्रमािात केरळ 
एवढ्याि राज्यािंा भहदीला त्याकाळी अचधकृत असा चवरोध होता. म्हिजे लोकशाही संकेतान सार 
बह संख्याक भहदीच्या समथगनाथग व अल्पसंख्याक भहदीच्या चवरोधात होते असे असताना देखील इंग्रजीला 
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घटनात्मक संरक्षि देण्यात नेहरूनी प ढाकार घेतला. इंग्रजी ही अचनचश्चत काळापयंत या देशािी 
प्रशासनातील भार्षा असेल व भहदीतर भार्षी प्रदेशािंी ज्यावेळी इच्िा होईल, त्यावेळी प्रशासनातून इंग्रजीिी 
हकालपट्टी करण्यात येईल असे आश्वासन नेहरूनी त्याकाळी चदले व त्यान सार घटनेत बदल करून घेतला. 
ही एकि घटना नेहरंूच्या भहदीचवर्षयक धोरिास स्पष्ट करते. घटनेतील या बदलाम ळे स्वतंत् भारतास 
स्वतःिी अशी एक स्वतंत् भार्षा चमळण्यािी जी एक शक्यता होती; ती संप ष्टात आली. 

 
आधी भार्षेिी समृद्धी आचि नंतर चतिा व्यवहारात भकवा प्रशासनात उपयोर्, हे धोरि भार्षेच्या 

प्रकृतीच्या चवरुद्धि नव्हे; तर हास्यास्पद देखील आहे. कारि भार्षा ही व्यवहारातून समृद्ध होत असते. ती 
टाकसाळीत समृद्ध होऊन येत नसते. भकवा तज्ञाचं्या सभेत तयार झालेली भार्षा ताबडतोब जर व्यवहारात 
आिली रे्ली तरि चतिी क्क्लष्टता संप ष्टात येत असते. दोन्ही पातळीवरून प्रयत्न करिे र्रजेिे असते. 
प्रशासचनक भहदी आज अनेक कोशातून पडून आहे. चतिा सावगचत्क असा उपयोर् केला जात नाही. शासकीय 
धोरिान सार लक्षावधी प स्तके िापून स रचक्षत ठेवण्यात येत असतात. उपयोर्ात न आिले जािारे शब्द, 
म्हिजे एका अथाने पे्रतेि. 

 
ज्या ज्या वेळी कें द्रीय प्रशासचनक भहदीच्या वापरािा प्रश्न येतो. त्या त्या वेळी दचक्षिेतील भहदी 

चवरोधक नेहरूजीनी चदलेल्या आश्वासनािी आठवि करून देतात. संसदेत नेहरूजीनी इंग्रजीला जे अभय 
चदले आहे. ते काढून टाकिे आता िारि अवघड आहे. स्वातंत्र्यापूवी राष्ट्रभार्षेसंबधंी जी राष्ट्रीयत्त्वािी 
जािीव होती, ती आता राचहलेली नाही. भहदी प्रदेशातील राजकारिाशी, तेथील आक्रमक नेतृत्वाशी, तेथील 
सनातनी वृत्तीशी आता या भार्षेिा संबधं जोडला जातो. त्याम ळे नेहरूनी चदलेल्या घटनात्मक संरक्षिास 
बदलिे सोपे रचहलेले नाही. भहदी भार्षी प्रदेश देखील आता या भार्षेच्या संबधंात आक्रमक भचूमका घेऊ 
इक्च्ित नाहीत. डॉ. लोचहयाचं्या मृत्यनंूतर भार्षेसंबधंी चिचकत्सक अशी माडंिी करिारे नेतृत्व देखील 
राचहलेले नाही. स्वातंत्र्यापूवी भहदीिा संबधं राष्ट्रीय अक्स्मतेशी होता. चतिा संबधं केवळ संपकग  भार्षा म्हिूनि 
राचहलेला आहे. संपकग  भार्षा म्हिून जे स्थान चमळालेले आहे, हे चतच्या लवचिकतेम ळे व बह संख्याकािंी ही 
भार्षा आहे म्हिून चमळालेले आहे. कें द्र शासनािी अचधकृत व एकमेव अशी राजभार्षा म्हिून चतला संधी 
चमळाली असती; पि नेहरू या बाबतीत कठोर आचि आक्रमक भचूमका घेऊ शकले नाहीत. त्याचं्या 
स्वभावाति हे नव्हते. ते समन्वयवादी म्हिूनि स प्रचसद्ध होते. याही बाबतीत त्यानी समन्वयािी भचूमका 
घेतली, पि या समन्वयाच्या भचूमकेम ळे एक परकीय भार्षा येथे कायमिी ठाि माडूंन बसलेली आहे, हे 
चवसरता येिे शक्य नाही. 

 
स्वातंत्र्यपूवग काळात या देशातील कोट्यवधी जनतेला भाकरी, चनवारा आचि भार्षेसंबधंी आपि जी 

आश्वासने चदलेली आहेत, ती पाळिे आवश्यक आहे यािा चवसर काँगे्रस पक्षास पडलेला असावा असा संशय 
नंतरच्या काळातील या पक्षाच्या धोरिावरून सतत वाटू लार्तो. जी भार्षा राष्ट्रीय अक्स्मतेिे प्रतीक म्हिून 
वापरली जात होती, चतिा वापर आता िक्त मते मार्ण्यासाठीि होऊ लार्ला. स्वातंत्र्यानंतर ते अर्दी 
मृत्यपूयंत नेहरू स्वतंत् भारतािे पतंप्रधान म्हिून जर्भर भहडले पि परदेशात कोठेही ते भहदीतून बोलत 
नसत, संसदेतील ििा ते इंग्रजीतूनि करीत होते. ब चद्धवाद्याचं्या, शास्त्रज्ञाचं्या, कलावंताच्या सभेतून ते 
इंग्रजीतून बोलत होते. राष्ट्र प्रम खि या भार्षेिा वापर करीत नसेल तर इतर मडंळी चतिा का म्हिून वापर 
करतील? स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात परदेशात व इतरत् महत्त्वाच्या सभेतून त्यानंी जर सतत भहदीिा वापर 
केला असता, आचि अर्दी जािीवपूवगक केला असता, तरी त्यािा िार मोठा प्रभाव जािवला असता. 
नेहरंूच्याम ळे अनेक के्षत्ातील तज्ज्ञ मंडळीनी देखील या भार्षेिा वापर त्यावेळी केला असता. केवळ 
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जेविाच्या टेबलावर आचि तेही िक्त घरातल्या जेविाच्या टेबलावर ते भहदीिा वापर करीत असत. नंतरच्या 
काळात त्याचं्या कन्या श्रीमती इंचदरा र्ाधंी या देखील घरी जेविाच्या टेबलावर या भार्षेिा वापर करीत 
असत. एवढा अपवाद जर सोडला तर इतरत् ते भहदीिा वापर क्वचिति करीत. स्वातंत्र्यपूवग काळिे नेहरू 
भहदीबद्दल चजतके र्ंभीर, प्रामाचिक आचि चनष्ठा बाळर्ून होते, तेवढे स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात नव्हते, ही 
वस्त क्स्थती आहे. 

 
कधी काळी भावी राजभार्षा म्हिून ज्या भार्षेिा ते र्ौरव करीत होते, आता तेि या भार्षेला संपकग  

भार्षा म्हिून संबोधू लार्ल्यािे चदसून येते. हे असे का झाले, यािा शोध घेण्यािा जर आपि प्रयत्न केला; 
तर त्याच्या म ळात त्याचं्या राजकीय आकाकं्षा व तत्कालीन राजकीय पचरक्स्थती कारिीभतू आहे असे चदसून 
येईल. आपल्या राजकीय आकाकं्षाम ळे त्यानी राजभार्षेिा प्रश्न चकिकट केला असा आरोप करण्यािा उदे्दश 
या लेखािा नाही. तर भार्षेच्या प्रश्नावरून देशािी शकले पडतील अशी भीती त्याना त्यावेळी वाटत होती. ही 
भीती त्यानाि नव्हे तर त्यावेळच्या अनेक राजकीय नेत्याना व म त्सद्याना वाटत होती. ताचमळनाडूतील काही 
अचतरेकी मंडळी भहदीिे चनचमत्त करून संपूिग दचक्षिी राज्यानंा भकवा द्राचवडक ळातील भार्षा बोलिाऱ्या 
राज्यानंा, उत्तर भारताचवरुद्ध संघचटत करीत आहेत, देशातून ि टून जाण्यािी भार्षा करीत आहेत, असे स्पष्ट 
संकेत त्यावेळी चमळत होते. हा वाद केवळ भार्षेप रता मयाचदत नसून तथाकचथत आयगसंस्कृतीच्या 
(ताचमळनाडूतील धूतग राजकीय नेते भहदी भाचवकानंा आयग संबोधत होते. आजही संबोधतात) चवरुद्ध 
ताचमळीना पेटचवण्यात येत आहे, असे त्याकाळी चदसत होते. भार्षेच्या प्रश्नावर देशािे त कडे पडतील अशी 
भीती संवेदनक्षम नेहरंूना वाटत होती. दचक्षिेतील ि टीर मंडळीनी अर्दी संघचटतपिे असा प्रिार स रू केला 
की राष्ट्रभार्षा भहदीस स्वीकारिे; यािा अथग उत्तर भारताच्या सासं्कृचतक आक्रमिास शरि जािे आहे. 
त्यावेळी भहदीस राष्ट्रभार्षा म्हिून लादिे यािा अथगि ताचमळनाडूतील अचतरेकी शक्तींना िोिावण्यािे 
आमंत्ि देण्यासारखे होते. १९४७ मध्ये देशािी एकदा िाळिी झालेली होती. ते शल्य नेहरंूच्या मनात होते. 
आता प न्हा भार्षेच्या प्रश्नावरून देशािी िाळिी होईल असे वाटिे साहचजकि होते. पूवेत नार्ालँडिा प्रश्न 
याि स मारास चकिकट असा झालेला होता. त्याि काळात भार्षेच्या अचभचनवेशातून पजंाब वेर्ळा झालेला 
होता. भहदीच्या आग्रहातून देशात असे काही अघचटत व्हावे असे नेहरूनाि काय कोिालाि वाटिे शक्य 
नव्हते. अशा पचरक्स्थतीत नेमकी भचूमका घेिे खूपि अवघड असते. देश एकसघं राहण्यासाठी इंग्रजी या 
परकीय भार्षेस संरक्षि देण्यावािून द सरा पयाय नेहरंूच्या समोर नव्हता. भहदीला पूिगपिे नाकारिे देखील 
शक्य नव्हते. तसे झाल्यास उत्तर भारतात दंर्ली पेटिार होत्या. भहदीच्या चनचमत्ताने उत्तर–दचक्षि वाद 
चवकोपास जाण्यािी शक्यता होती. त्याम ळे देश एकसंघ राहण्यासाठी समन्वयािी भचूमका घेण्यावािून द सरा 
पयाय नव्हता. नेहरंूच्या राष्ट्रभार्षा चवर्षयक भचूमकेत जो मोठा बदल झालेला आहे; त्याच्या म ळात त्याचं्या 
राजकीय आकाकें्षपेक्षा भार्षेच्या चनचमत्ताने दचक्षिेतील ज्या अचतरेकी शक्ती िोिाविार होत्या, त्याना थोपवून 
धरण्यािे राजकारि अचधक महत्त्वािे होते हे समजून घेण्यािी र्रज आहे. स्वातंत्र्यापूवी भार्षेच्या प्रश्नाकडे 
भाबडेपिाने पाहिाऱ्या नेहरंूच्या भूचमकेत जो बदल झालेला आहे तो इंग्रजीच्या मोहातून नव्हे, तर या देशािी 
प न्हा शकले पडू नयेत, येथे वाचंशक दंर्ली उसळू नयेत. भार्षेच्या दे्वर्षातून उत्तर–दचक्षि वाद रूढाव ूनये, 
आयग–द्रचवड असा संघर्षग पेटू नये ही राष्ट्रीयत्त्वािी भावना कारिीभतू होती; हे लक्षात ठेविे र्रजेिे आहे. 

☐ ☐ ☐ 
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साणहस्त्यक नेहरू 
 

☐ रवीन्द्र सदाणशव ककबहुने 
 

A people without history 
Is not reedeemed from time, for history is a pattern of timeless moments— 

 
T. S. Eliot. 

 
लोकोत्तर कामचर्री बजाविाऱ्या काही व्यक्तींना त्यांच्या हयातीति एखाद्या दंतकथेतील नायकािे 
व्यक्क्तमत्व लाभते. व्यक्तीच्या असाधारि कतृगत्त्वाबरोबरि त्याच्या भोवतीच्या समाजमानसािाही चविार 
करिे वेळी इष्ट ठरते. भारतीयाचं्या मनातली प.ं जवाहरलाल नेहरू यािंी प्रचतमा पाचहली की वरील 
चनरीक्षिािी सत्यता पटू लार्ते. ऐश्वयग, रूप, परदेशातले चशक्षि, उत्साह, चिरतारुण्य, त्यार्, स्वातंत्र्य 
िळवळीतले नेतेपि, वैज्ञाचनक दृष्टी, आध चनकीकरिािा चनचदध्यास, अथक पचरश्रम, भारतािे स्वत्त्व चनमाि 
करण्यािी चजद्द आचि ‘न भतूो न भचवष्ट्यती’ लोकचप्रयता इत्यादी र्ोष्टींिा चविार केला की, व्यक्तीच्या 
उदात्तीकरिासाठी लार्िारी सर्ळी सामग्री नेहरंूच्याजवळ एकवटलेली होती असे पटू लार्ते. वस्त चनष्ठ 
दृचष्टकोन आचि ऐचतहाचसक भान यािंा अभाव असलेल्या मानचसकतेने समकालीन भारतीय इचतहासािे 
सावगभौम नायकत्व त्यांना बहाल करावे; यात अस्वाभाचवक वाटावे असे काहीि नव्हते. आपल्या समस्या 
नेमक्या कोित्या, त्यािें स्वरूप काय, त्या सोडचवण्यािेमार्ग कोिते इत्यादी आर्लथक–सामाचजक–
राजकीय–सासं्कृचतक जीवनाशी चनर्डीत असलेल्या तातडीच्या प्रश्नािंी जािीव आचि परकीय सत्ता आचि 
तदन र्षंचर्क जबर आर्लथक चपळविूक; याचं्या पचरिामी खिून रे्लेली पराभतू मानचसकता याबाबत आपि 
िारसे आग्रह धरलेले चदसत नाहीत. त्याम ळे र्दीत बेदरकारपिे घ सिारे नेहरू, आचदवासी पोशाख घालून 
त्याचं्याबरोबर नाििारे नेहरू, र्ळ्यातला हार एखाद्या पोराच्या र्ळ्यात टाकिारे नेहरू, समारंभािी 
औपिाचरकता चवसरून संतापिारे नेहरू, काँगे्रसच्या कायगकाचरिीच्या बठैकीत आपल्या सहकाऱ्यांवर 
कृतक–कोपाने लोड िेकून मारिारे नेहरू या व अशा अनेक प्रचतमा प्रसार–माध्यमादं्वारे प्रसाचरत होत 
राचहल्या. जसे काही नेहरू आपल्या अवतारी चवभचूतमत्वाच्या चकमयेने देशातील सर्ळ्या र् ंतार् ंतीच्या 
समस्या ि टकीसरशी सोडविारि असा चवश्वास दृढ झाला. वास्तचवक हे सर्ळे नेहरू या व्यक्तीवरही 
अन्याय करिारेि होते. 
 

तरी भारतीय राजकारिातील नेहरंूच्या उदयापासून ते चिनी आक्रमिापयंत हा कल्पनेिा सामूचहक 
खेळ राजरोसपिे िालू होता. १९६२ पयंत नेहरू राष्ट्रीय कौत कािा अनन्य चवर्षय होते. एखाद्यािे व्यक्क्तमत्व 
अष्टपैलू आहे, म्हिून त्यािा र्वर्वा करिे हे आपि समजू शकतो. परंत  तारतम्य म ळीि असू नये; यामारे् 
चनष्ट्क्रीयतेचशवाय द सरे स्पष्टीकरि सापडिे कठीि चदसते. लोकशाहीला असली मानचसकता घातक चसद्ध 
होते. खरेतर परवापरवापयंत आपल्याला यािी िारशी कल्पनाही नव्हती. दोन–तीन वर्षांच्या कालावधीत 
ज्या पोरकट उत्साहाने कै. संजय र्ाधंी यानंा राजकीय के्षत्ात स्थान चनमाि करून देण्यािे सहेत क प्रयत्न 
झाले; त्या अन भवातून आपल्याला या रोर्टपिािी ओळख पटली. धूतग मूठभरािंा स्वाथग आचि तेव्हढीि 
आपल्या समाजािी राजकीय उदासीनता; असे चित् स स्पष्ट झाले. काहीसे स लभीकरि करून असे म्हिता 
येईल की, भारतीय जनता नेहरंूच्या बाबतीतही यापेक्षा वेर्ळे काही करत नव्हती. कालावधी जास्त आचि 
मािूसही मोठा, त्याम ळे या उदात्तीकरिािा संपकृ्त प्रत्यय तीव्रतेने जािवला नाही, इतकेि! नेहरंूना 
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त्यार्ािी आचि प्रचतभेिी जोड तरी होती. परंत  केवळ कॉचमक्् वाििाऱ्या आचि त्यािेि भाडंवल 
प्रचसद्धीसाठी वापरण्याऱ्यािंी मनोवृत्ती पाचहली म्हिजे, आल्या क्स्थतीला बलैाप्रमािे मान्य करिाऱ्या 
मानचसकतेिी अवस्था चवकल करिारी आहे, हे पटते. 

 
चिटीशािंा साम्राज्यवाद, त्याचं्या आक्रमक संस्कृतीिा भारतीय मनावरील आघात, आर्लथक 

चपळविूक आचि इंग्रजी चशक्षि या सवांिे वस्त चनष्ठ, ऐचतहाचसक आचि कठोर चवशे्लर्षि होिे अचधक र्रजेिे 
होते. क ठल्याही कतृगत्वािे परीक्षि, त्याच्या काळाच्या संदभात होिे चहतावह असते. याऐवजी नेहरंूच्या 
बाबतीत प्रिचलत समज तींिा आधार घेऊन एक दंतकथा सवगतोम खी झाली. याला नेहरंूच्या साचहक्त्यक 
र् िवत्तेच्या दबदब्यािाही अपवाद नाही. कायगबाह ल्याम ळे नेहरंूना लेखन करिे शक्य होिार नसेल तर 
दजेदार लेखनासाठी त्यानंा कारार्ृहात पाठवा असे चमस्कील कौत काने कोिीतरी म्हटल्यािे स्मरते. एकतर 
नेहरंूिे लेखन इंग्रजीत आहे. त्यािी तत्पर भार्षातंरे झालेली असली तरी त्यािंा वािकवर्ग मयाचदति 
म्हिावा लारे्ल. इंग्रजी लेखनािा तर म द्दाि वेर्ळा. भारतीयाचं्या इंग्रजी लेखनािा भारतीय वािकवर्ग 
मयाचदत असून, तो इंग्रजी भार्षा जाििाऱ्या पाश्चात्य देशातील लोकािंा असण्यािीि जास्त शक्यता आहे. 
स्वातंत्र्यिळवळीतले अग्रिी, म त्सद्दी आचि स्वतंत् भारतािे पतंप्रधान या र्ोष्टींम ळेही त्याचं्या लेखनािा 
लोकचप्रयतेशी चनकटिा संबधं आला हे नाकारता येिार नाही. त्यांिे बह तेक लेखन स्वातंत्र्यपूवग काळातील 
आहे. चिचटश साम्राज्याच्या एकूि चवस्तारािाही िायदा त्याम ळे या लेखनाला चमळाला असिार. चशवाय एक 
भारतीय इंग्रजी चलहू शकतो, यािे उच्चभ्रूंनी उत्तेजनाथग केलेले कौत क असा भार्ही आपल्याला चदसतो. 
राजकीय जीवनातल्या धकाधकीशी नेहरंूिा संबधं आला नसता तर ते एक थोर कादंबरीकार झाले असते. 
ह्या मताला िारसे महत्त्व देऊ नये. इंग्रजी राजवटीचवरुद्ध िाललेल्या िळवळीतील कायाम ळे त्यांना 
कारावास भोर्ावा लार्ला. या काळात त्यानंी लेखन केले. त्यािंी संवेदनशीलता, आत्मशोध, इचतहासाच्या 
आकलनािी भरारी त्यानंी स्वाभाचवक स बोध र्द्यात व्यक्त केली. वािनीय आचि दजेदार असे हे लेखन उच्च 
साचहक्त्यक कोटीतील आहे असे म्हििे धाडसािेि ठरेल. 

 
नेहरंूच्या सर्ळ्या पत्लेखनािी र्िती केली तर त्यािें साचहत्य चवप लि म्हिावे लारे्ल. चशवाय 

त्यानंी वेळोवेळी चदलेल्या भार्षिािंी संकलनेही प्रचसद्ध झालेली आहेति. “चरस्ट चवथ डेनेस्टी” भकवा महात्मा 
र्ाधंींच्या वधानंतरिे राष्ट्राला उदे्दशून केलेले उत्स्िूतग भार्षि भकवा “चवल ॲण्ड टेस्टामेंट” इत्याचद 
पाठ्यप स्तकातून हमखास चनवडलेले साचहत्यही आहेि. ‘िािक्य’ या टोपि नावाने स्वतःवर ह कूमशहािा 
आरोप करून चलचहलेले व्यक्क्तचित्ही प्रचसद्ध आहे. परंत  साधारिपिे १९३४–३५ मध्ये दोन खंडात प्रचसद्ध 
झालेला इचतहासचवर्षयक पत्ािंा संग्रह “क्ग्लम्पसेस ऑि वल्डग चहस्टरी”, “ॲन आटोचबयाग्रिी” (१९३६) 
आचि “द चडस्कव्हरी ऑि इंचडया” (१९४६) आचि “अ बिं ऑि ओल्ड लेटसग” (१९५८). या प स्तकामं ळे 
नेहरंूिा, साचहक्त्यक म्हिून लौचकक झालेला आहे. “क्ग्लम्पसेस...” मध्ये २६ ऑक्टोबर १९३० ते ९ ऑर्स्ट 
१९३३ या तीन वर्षात आपल्या म लीला चलचहलेल्या पत्ातूंन त्यांनी जर्ािा धावता इचतहास माडंला आहे. 
स्वतः नेहरंूनी उपशीर्षगकात या गं्रथािे विगन “अ रॅम्बभलर् अकौंट ऑि चहस्टरी” असे केले आहे. “द 
चडस्कव्हरी ऑि इंचडया” हा भारताच्या इचतहासािा मार्ोवा घेिारा गं्रथ असला, तरी त्यातले एकूि 
प्रचतपादन व्यक्क्तर्त चनरीक्षिे मते आचि श्रद्धा यानंा एका सवगसाधारि ताचत्त्वक िौकटीत तपासून पहािारे 
आहे. एका अथाने या गं्रथाला आत्मिचरत्ािी द सरी बाजू म्हिूनही पाहता येऊ शकते. जर्ाच्या धावत्या 
इचतहासात, भारताच्या इचतहासचवर्षयी प्रदीघग चविार करता आला नाही, त्यािी उिीवही या गं्रथात भरून 
काढल्यािे जािवते. चववेिनाच्या सोयीसाठी आत्मिचरत् म्हिजे “स्व” िा इचतहास अशी व्याख्या केली, तर 
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नेहरंूच्या या तीन गं्रथािंा प्रम ख आस्थाचवर्षय ‘इचतहास’ असल्यािे स्पष्ट होते. स्व, देश आचि जर् अशी तीन 
समकेन्द्री वत गळे त्याचं्या भितन–लेखनािा चवर्षय झालेली चदसतात. 

 
हे लेखन आत्मशोधािी चवचवधरूपे म्हिूनही पाहता येते. वतगमान, भारतािा भतूकाळ, अचखल 

मानवजातीिा भतूकाळ आचि प्रत्यक्ष राजकीय कृतीशीलतेतून व्यक्त होिारे मािसािे कालोचित कतृगत्व, हा 
नेहरंूच्या भितनािा चवर्षय होता. नेहरू इचतहास संशोधक भकवा इचतहासकार नव्हते, तसा त्यािंा स्वतःिा 
दावाही नव्हता. कारावासातील एकाकीपि आचि म लीच्या चशक्षिािी जबाबदारी, यातून पत्रूपी इचतहास 
चलचहण्यािी पे्ररिा त्यानंा झाली असावी. 

 
आपले िचरत् त्यानंी अत्यंत प्रवाही भार्षेत चलचहलेले आहे. जीवनातील खाजर्ी वैयक्क्तक 

तपशीलानंी यातला िारि मोजका शाक्ब्दक अवकाश व्यापलेला आहे. सावगजचनक घडामोडींिा तपशील 
मात् प ष्ट्कळि आहे. िळवळीिा इचतहास, त्यातले िढउतार, कें द्रस्थानी असलेल्या व्यक्ती, र्ाधंीप्रचित 
चविारसरिी यािी अचधकृत सचवस्तर माचहती आत्मिचरत्ात आलेली आहे. परंत  प ष्ट्कळदा काही र्ोष्टी न 
आठवल्याम ळे कदाचित वेर्वेर्ळे ठराव, पानपूरके म्हिून घातले असावेत असा संशयही येतो. परंत  बह तेक 
आत्मिचरत्ातून जो आत्मसमथगनािा सूर जािवतो त्यािा प्रत्यय नेहरंूच्या लेखनात िारसा जािवत नाही. 
त्याम ळे चववेिनात मतभेदािी एक वैिाचरक पातळी राखल्यािी जािीव होते. व्यक्क्तर्त अहंभावातून चनमाि 
झालेल्या संघर्षाचवर्षयी खंत व्यक्त केल्यािे चदसते. परंत  स भार्षबाबूचं्या एकूि राजकारिाबाबत झालेले 
मतभेद मात् अपेचक्षत मोकळेपिाने चितारलेले आहेत असे वाटत नाही. एरवी नेहरंूनी काही व्यक्क्तरेखा 
िारं्ल्या रीतीने चित्ीत केल्या आहेत. सौम्य चमस्कीलपिा आचि सयंत चवनोद यािंा वापर करून भनदा भकवा 
चनभगत्सगना त्यानंी टाळली आहे. चवद्याथी दशतेले कपूरतळ्याच्या महाराजािें चित्, ब.ॅ जीनाशंी झालेले मतभेद 
भकवा भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सहभार्ी झाल्याम ळे य रोपात चवस्थाचपत झालेल्या क्रातंीकारकािें जर्िे 
आचि त्यािंी करूि अवस्था, त्यानंी नेमकेपिाने रेखाटली आहेत. ह्या पद्धतीच्या चित्िात मोतीलाल नेहरू 
आचि र्ाधंीजी याचं्यावरील लेखनात त्याचं्या कौशल्यािा कस लार्लेला चदसतो. मोतीलाल नेहरंूच्या 
अखेरच्या चदवसािें विगन करिारे प्रकरि या दृष्टीने वािून पहाण्यासारखे आहे. तसेि “चडस्कव्हरी....” 
मधील ‘कमला नेहरू’ वरील प्रकरिही स्वाभाचवकपिे काव्यमय होिाऱ्या चनवेदनािा उत्कृष्ट नम ना म्हिता 
येईल. सावगजचनक जीवनाच्या धकाधकीत पतीपत्नीच्या नात्यातली िारशी भोर्ता न आलेली आत्मीयता 
आचि पे्रमभावना, चवरह आचि पत्नीिे दीघग आजारपि, यािे भावस्पशी मनोज्ञ चनवेदन िटका लाविारे आहे. 
उच्चवर्ािी पाश्वगभमूी असलेल्या तरुिाने र्ाधंीच्या प्रभावाम ळे झालेले पचरवतगन, असे जरी नेहरंूच्या 
चशष्ट्यत्वािे स्वरूप असले तरी त्यातून र्ाधंींच्या चवलक्षि प्रभावािे प्राचतचनधीक स्वरूपही स्पष्ट होते. 
स्वातंत्र्यलढ्याच्या कें द्राजवळ असलेल्या नेत्याचं्या दृचष्टतून १९३६ पयंतच्या स्वातंत्र्यिळवळीिा पट 
आपल्यासमोर आत्मिचरत्ातून उलर्डत जातो. 

 
नेमकेपिाने व्यक्क्तरेखा चित्ीत करण्यािी हातोटी नेहरंूच्या “क्ग्लम्पसे्....” मध्ये त्यानंा िारि 

उपय क्त ठरलेली आहे. जर्ाच्या इचतहासातील प्रचसद्ध आचि द दगम्य व्यक्क्तत्वािंी चिते् त्याम ळेि ते चजवंत 
करू शकले. ह्या पत्ाचं्या चलखािामार्िा संदभग लक्षात घेतला की, त्यातली उद बोधकता स्पष्ट होते. स बोध 
भार्षा, काहीसे र्ोष्टीवेल्हाळ चनवेदन आचि चविार करायला प्रवृत्त करील एव्हढी, प्रिचलत मतानंा नाकारिारी 
संयम प्रक्षोभकता; असे या पत्ािें चशक्षकी थाटािे स्वरूप आहे. एरवी पत्लेखनात जािविारी 
अनौपिाचरकता आचि सहजता त्याम ळेि या लेखनात अभावानेि चदसते. “अ बिं ऑि ओल्ड लेट्ग” मधील 
पते् जास्त अनौपिाचरक आचि र् िवत्तेच्या दृष्टीने अचधक प्रभावी वाटतात. रूढ मतावंर नेहरंूनी घेतलेले 
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आके्षप पूिगपिे पूवगग्रहदूचर्षत आहेत असे ठामपिे म्हिता येिे कठीि आहे. “क्ग्लम्पसे्....” मधील 
इचतहासातील काही व्यक्तींिा आचि त्याचं्या कायािा चविार त्यानंी “चडस्कव्हरी....” मध्येही केलेला आहे. 
काही चनवडक उताऱ्यांिी त लना करून पाचहली की या दोन्ही लेखनामार्च्या पे्ररिा चभन्न असल्यािे िटकन 
ध्यानात येते. “चडस्कव्हरी...” िे स्वरूप अचधक आत्मशोधपर आचि वैिाचरक स्वरूपािे आहे. स्वतःप रते का 
होईना; परंत  स्वातंत्र्यिळवळीसाठी एक वैिाचरक अचधष्ठान नेहरंूना भारतीय इचतहासातून शोधून काढायिे 
होते. समकालीन चपढीिी ती तातडीिी र्रजि होती. इचतहासशास्त्राच्या वस्त चनष्ठ बैठकीला आचि तज्जन्य 
इचतहासलेखनाच्या साधनसामग्रीच्या अभावी, भतूकाळािे र्ौरवशाली मोहक चित् रेखाटण्यािा आचि 
त्यातून अचभमान आचि राष्ट्रीय अक्स्मता जोपासण्यािा मार्ग; स्वाभाचवकपिे स ििारा आचि संमोहक ठरतो. 
नेहरंूनी हा धोका यशस्वीपिे टाळला. जर्ाच्या इचतहासािे भान, इंग्लंडमधील चशक्षि आचि वैज्ञाचनक दृष्टी 
याम ळे त्यानंा हा मोह टाळता आला असावा. म्हिून भहदूधमग, माक्सगवाद, य रोपातल्या समकालीन घडामोडी, 
महाय द्ध, रचशयन क्रातंी या र्ोष्टींच्या मचतताथािे भान त्याचं्या भारताच्या भतूकाळाच्या चित्िात सतत 
जािवते. परंत  तरी काही प्रचतकािंी चित्िे त्यानंा प्रवाही अशी काव्यात्म भार्षेति करिे भार् पडले. आपल्या 
वाचंशक भतूकाळाच्या स्मृतींिाि तो अचवभाज्य घटक असल्यािे त्यानंी स िचवलेले आहे. परंत  वेदकालीन 
संस्कृतीपासून ते आजपयंत काहीएक अंतःसूत् शोधण्यािा आचि या अंतःसूत्ािी समकालीन प्रयोजकता 
जािण्यािा नेहरंूिा प्रयत्न प्रामाचिकि ठरतो. वसाहतवादाच्या दडपिाम ळे घडलेल्या मानचसकतेिे 
प्राचतचनधीक प्रचतभबब म्हिूनही त्याकडे पाचहले पाचहजे. 

 
नेहरंूिी भार्षाशलैी सरळ स बोध असली, तरी ती पूिगपिे आध चनक इंग्रजीला समातंर अशी नव्हती. 

ज्याकाळात त्यािे शालेय आचि महाचवद्यालयीन चशक्षि इंग्लंडमध्ये झाले, त्या काळातल्या शलैीिे आचि 
त्याचं्या िौिेर वािनािे संस्कार चतच्यावर चदसतात. जार्ोजार्ी त्यानंी आपल्या चनवेदनाला प ष्टी देिारी 
उद्धरिे चदलेली आहेत. समकालीन इंग्रजी काव्य आचि काही फ्रें ि भार्षेतली उद्धरिे यावरून त्याचं्या 
वािनािा आवाका सहज ध्यानात येतो. चवज्ञानािे चशक्षि भकवा कायद्यािी पदवी यािें संस्कार त्याचं्या 
लेखनावर िारसे चदसत नाहीत. वस्त चनष्ठ, तकाचधचष्ठत आचि तपशील संपकृ्त, लयबद्ध र्द्य भकवा शाक्ब्दक 
ज ळिीच्या बारकाव्यातून एखादी बाजू लावनू धरण्यािी चवचधज्ञानंा साध्य झालेली संर्तवार माडंिी; असे 
त्याचं्या शलैीिे चवशरे्ष नव्हते. उलट चनसर्ग, पक्षीजीवन, ऋत िक्राने चनयचमत होिारे वनस्पतीजीवन आचि 
मानवी स्वभावातील भावचनक आंदोलने याचं्या जाचिवेने, त्याचं्या र्द्याला काव्याला साजेसा एक पदर 
लाभलेला चदसतो. त्याम ळे त्यािें इचतहासावरिे लेखन कोरडे भकवा नीरस होत नाही. एि. जी. वेल्् याचं्या 
जर्ाच्या इचतहासावरिे लेखन इचतहास म्हिून उत्कृष्ट असले, तरी त्यािंी शलैी संथ आचि नीरस वाटते. 
त लनेने नेहरंूिे लेखन प्रवाही आचि वािनीय होते. प्ल टाकग च्या इचतहासाला नायककेन्द्री चवशे्लर्षिािी झाक 
आहे. नेहरू आपल्या प्रचतपाद्य काळातल्या थोर व्यक्तींिी ऐचतहाचसक कामाचर्री सहजपिे बोलकी करतात. 
चर्बन भकवा टॉयंबी भकवा आपल्याकडील कोसंबी याचं्या इचतहासाच्या लेखनमार्िी व्यापक ताक्त्वक 
बठैकही नेहरंूच्या लेखनात चदसत नाही. वर म्हटल्याप्रमािे नेहरंूिे इचतहासावरील लेखन प रेसे व्यापक 
असले, तरी त्यामार्िे प्रयोजन मयाचदत होते. एकतर चवचशष्ट वयोर्टातील तरुिानंा उद बोधक ठरेल असे 
भतूकाळािे दशगन; भकवा समकालीन पचरक्स्थतीशी प्रयोजक ठरिारी भतूकाळािी आत्मशोधाला पोर्षक 
ठरिारी माडंिी, ही त्याचं्या लेखनािी प्रधान उचद्दष्टे होती. वसाहतवादाम ळे चनमाि झालेली मानचसकता 
आचि परकीय सत्तेिे जोखड िेकून देण्यािी चनकड यातून स्वतःिी मानचसकता, इचतहास आचि राष्ट्रीय 
अक्स्मता; तसेि एक लोकसमूह म्हिन असलेली सासं्कृचतक मूल्यव्यवस्था यानंी म क्त असलेली चविारसरिी 
असिे, ही काळािी र्रज होती. वैज्ञाचनक दृष्टीवर आधारलेली आक्रमक पाश्चात्य संस्कृचत आचि संथ 
शातंताचप्रय भारतीय संस्कृचत याचं्या अन स्यतू संघर्षािे भान हा य र्धमग; नेहरू आचि त्याचं्या समकालीन 
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नेत्याचं्या मानचसकतेिा अचवभाज्य घटक होता. स्वतः नेहरंूनी आपली मनोवृत्ती धड पाश्चात्यही नाही आचि 
धड पौवात्यही नाही असे म्हटले आहे. काळाच्या दबावाने, ऐचतहाचसक पचरक्स्थतीच्या रेट्याने आचि “स्व” 
च्या मानचसकतेने घडलेली बेघर जािीव नेहरंूच्या लेखनािे अंतःसूत् म्हिता येईल. नेहरंूच्या स्वातंत्र्योत्तर 
राजकारिावर टीका करिारे, म्हिूनि त्यानंा िेष्टेने शवेटिे व्हाईसरॉय म्हित असत, ते काही अर्दीि 
चनरथगक चवधान ठरवता येिार नाही. या दृष्टीने नेहरंूच्या आत्मिचरत्ािी त लना र्ाधंीजींच्या “सत्यािे 
प्रयोर्ा” शी करिे शे्रयस्कर ठरते. र्ाधंीजींच्या लेखनािा संपूिग रोख हा चनखळ आत्मशोधािा, देशी 
आध्याक्त्मक–आक्त्मक उन्नचतिे पारंपचरक बळ शोधण्यािा आचि व्यापक स्वरूपािे वैयक्क्तक–सामाचजक 
अचधष्ठान शोधण्यािा आहे. त्यांिी भार्षाही त्याम ळे सोपी, बोलीभार्षेला जवळ, अनलंृकत, पारदशगक आचि 
मौचलक ठरते. आत्मिचरत् आचि चडस्कव्हरीमध्ये आपले नायकत्व आचि जनमानसातील या नायकत्वािी 
प्रचतमा; या दोन्हीिा चवसर पडून केलेले श द्ध चनवेदन असे प्राजंळ स्वरूप नेहरंूच्या लेखनाला अथाति 
लाभलेले नाही. र्ाधंी आचि नेहरू याचं्या संवेदनशीलतेिी त लना म्हिूनि शे्रयस्कर ठरते. र्ाधंीजींच्या 
राजकारिातील बरािसा कायगक्रम, चविारपद्धती आचि त्यािंी लोकमानसातील महात्म्यािी प्रचतमा यांिा 
नेहरंूना प ष्ट्कळदा अडसर वाटत असला पाचहजे. परंत  देशातील एकंदर सामाचजक–राजकीय पचरक्स्थती 
आचि र्ाधीजींिी लोकचप्रयता यािा, त्यािें वारस म्हिून नेहरंूना राजकीय िायदा चनचश्चति झालेला 
चदसतो. राजकारिातील नैचतकतेिा आचि मूल्यव्यवस्थेिा आग्रह आचि त्यातून जन्मलेली कचटबद्धता; हे 
र्ाधंींच्या जीवनािे िटकन लक्षात येिारे सूत् होते. इहलोकचनष्ठ, वैज्ञाचनक दृचष्टकोन आचि नवीन पाश्चात्य 
चविारसरिी यातून जन्मलेली राजकीय र्चतशीलता असे नेहरंूच्या व्यक्क्तमत्वािे स्वरूप होते. ढोबळ मानाने 
असे म्हिता येईल की, पाश्चात्य मानचसकतेच्या म शीत घडचवलेल्या नेहरंूच्या मनोवृत्तीला, र्ाधंींच्या रूपाने 
पौवात्य मानचसकतेिा साक्षात्कार झाला. र्ाधंी आचि प्रािीन भारतािा इचतहास या दोन र्ोष्टी नसत्या तर 
नेहरंूिा एकंदर दृचष्टकोन पाश्चात्यि राचहला असता. पूवग आचि पचश्चम असा संघर्षग त्याम ळेि त्याचं्या 
व्यक्क्तमत्वाच्या आचि लेखनाच्या केन्द्रस्थानी चदसतो. या अथाने, त्यािें लेखन मनःपूवगक आचि प्रमाचिक 
म्हटले पाचहजे. 

 
भारतीय लोकािंी, इंग्रज भारतात क्स्थर झाल्यापासून ते स्वातंत्र्य चमळेपयंत आचि स्वातंत्र्यानंतर 

ताक्त्वक पातळीवरिी तातडीिी समस्या; खरेतर इचतहासि आहे. कारि इचतहास आचि ऐचतहाचसक दृष्टी 
यािे भारतीयांिे भान त लनेने अर्दी अचलकडिे आहे. म्हिूनि नेहरंूच्या गं्रथािे “चडस्कव्हरी ऑि इंचडया” 
हे नावही िार बोलके आहे. एका अथाने प्रत्येक भारतीयाला ‘आपला भारत’ अशा ऐचतहाचसक दृष्टीने 
शोधण्यािी र्रज आहेि. म्हिूनि नेहरंूना पाश्चात्यांनी आचि चवशरे्षतः इंग्रजी इचतहासकारानंी चलचहलेला 
भारतािा इचतहास, मान्य होण्यासारखा नव्हता. त्यामारे् कळत नकळत साम्राज्य चटकचवण्यािे स प्त 
तत्त्वज्ञान होते. भारतीय इचतहासािे भहदू, म क्स्लम आचि चिचटश असे कालखंड पाश्चात्यानंा सोयीिे असले 
तरी वस्त क्स्थतीदशगक आचि तकग संर्तही नव्हते. नेहरंूच्या लेखनात या कालखंड चवभाजनािी घातकता 
स्पष्ट जािवते. त्याम ळे त्यानंी म सलमान, भारतात त्यािंी आक्रमिे स रू होण्याच्या चकतीतरी अर्ोदर, म्हिजे 
इ.स. ७१२ मध्ये आले यािी आवजूगन नोंद केलेली आहे. चख्रश्चनाच्या बाबतीत तर हा काळ अजून मारे् जातो. 
तो येशूच्या समकालीन नसला, तरी त्याच्या चशष्ट्याचं्या समकालीन म्हिता येऊ शकतो. इ.स. ५२ मध्येि 
चख्रश्चन भारतात आले. भारताच्या इचतहासािे प नःलेखन अत्यंत र्रजेिे आहे. त्याम ळेही आपल्या 
सामाचजक–राजकीय जीवनात र् ंतार् ंत चनमाि झालेली चदसते. अर्दी आजच्या संदभात चविार केला तरी 
नेहरंूच्या इचतहास लेखनािी प्रयोजकता आपल्याला पटू शकतो. सध्या आपल्याला िळत असलेल्या अनेक 
जचटल समस्यािंा इचतहास, आपि त्याचं्या लेखनातून समजावनू घेऊ शकतो. या दृष्टीने त्यािें लेखन 
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आजही महत्त्वािे ठरिारे आहे. परंत  त्याम ळे ते थोर साचहक्त्यक कोटीतले आहे अशी धारिा असण्यािी 
वास्तचवक र्रज नाही. 

 
जर्ाकडे पाहण्यािी स्वच्िंदतावादी दृष्टी आचि राजकारिातला अटळ कठोर वास्तववाद यातला 

संघर्षग नेहरंूच्या व्यक्क्तमत्वात जािवतो. त्याम ळे जीवनातील, चनसर्ातील सौंदयगबोध घेिारी काव्यवृत्ती 
आचि वास्तवािे भान यातला तिाव त्याचं्या लेखनशलैीिा मूलस्त्रोत म्हिता येईल. क ठलाही औपिाचरक 
सदंभग नसताना चलचहलेली “अ बिं ऑि ओल्ड लेटसग” मधील पते् जास्त दजेदार ठरतात. परंत  भारतािी 
समकालीन पचरक्स्थती हे एक थोर नाट्य मानले; तर त्यातील एका प्रधान पात्ािी स्वर्ते म्हिून नेहरंूच्या 
लेखनाकडे पाहता येईल. या नाट्याच्या प्रवाहीपिात दोलायमान झालेल्या, आपल्या आत्म्यािा शोध 
घेिाऱ्या व्यक्तीिे दशगन आपल्याला होत राहते. या दृष्टीने त्यािें लेखन आत्मचनष्ठ आचि प्रामाचिक चनचश्चति 
आहे. 
 

☐ ☐ ☐ 
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राष्ट्रवादावर नेहरू 
 

☐ म. स. गोरे 
 
जवाहरलाल नेहरू याचं्या नावाने नव्याने प्रस्थाचपत झालेल्या स्थायीचनधीन सार व्याख्यान देण्यासाठी पचहला 
मािूस म्हिून, मला आमंचत्त करण्यािा सन्मान मला चदल्याबद्दल पाँचडिरी चवद्यापीठािा मी कृतज्ञ आहे. 
मला प्रारंभी साचंर्तलेि पाचहजे की, मी नेहरंूवर कोितेही प्रधान कायग केलेले नाही आचि या प्रचतचष्ठत 
माचलकेिे उद घाटन करावयाला चनमंचत्त केले जाण्यािा माझा केवळ दावा एवढाि चदसतो की, रे्ल्या वर्षी 
जवाहरलाल नेहरू चवद्यापीठाने आयोचजत केलेल्या शतसावंत्सचरक भार्षिािंा एक भार् म्हिून नेहरंूच्या 
चविाराच्या एका पैलूवर मी चदलेले व्याख्यान. नेहरंूिे लक्षपूवगक वािन मला लाभदायक आढळले आचि 
म्हिून, उप–क लर् रू डॉ. वेंकट स िमचिअन यानंी पाठचवलेले आमतं्ि स्वीकारताना मला अचधकि आनंद 
झाला. या व्याख्यानासाठी मी ‘राष्ट्रवाद’ हा चवर्षय चनवडला आहे आचि माझा प्रयत्न असेल राष्ट्रवादािा 
चवर्षयावरील नेहरंूिे चविार एकत् ठेविे; आचि चवशे्लर्षि करिे. 
 

नेहरंूिे राष्ट्रवादावरील चविार महत्त्वािे आहेत, कारि नेहरू र्ाधंीप्रमािे जरी चभन्न मार्ाने, 
राष्ट्रवाद्यापेक्षा अचधक होते. सत्य आचि पे्रम यावरील र्ाधंींच्या आस्थेने एक नैचतक मन ष्ट्यप्रािी म्हिून त्यांिी 
स्वतःिी सिोटी, तडजोड न करता सत्तेला तोंड देण्यासाठी मार्ग शोधून काढावयाला त्यानंा आव्हान चदले. 
नेहरंूच्या स्वातंत्र्याच्या शोधाने चवशाल चवश्व संदभात एका बाजूला राष्ट्रवाद आचि आंतरराष्ट्रीयवाद 
याचं्यामध्ये मेळ घालण्याच्या शृंर्ापत्तीला तोंड देण्याकडे त्यानंा नेले आचि द सऱ्या बाजूला उप–राष्ट्रीय 
र्टाचं्या स्वातंत्र्य आचि स्वायत्तता याचं्यासाठीच्या इच्िेने! या शृंर्ापत्ती; त्याचं्या जीवनामंध्ये संबद्ध झाल्या, 
कारि र्ाधंी भकवा नेहरू, त्याचं्या संपूिग जीवनामध्ये जरी राजकारिातं र्ढून रे्ले होते, तरी केवळ 
राजकारिी नव्हते, केवळ राष्ट्रवादी स द्धा नव्हते. ते असे प रुर्ष होते की, ज्यानंा संपूिग मानवजातीच्या 
पचरभार्षेत चविार करिे अपचरहायग वाटत होते जरी त्याच्या िक्त एका भार्ाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढिे हे त्यांिे 
चवचशष्ट उदे्दश्य होते. 

 
नेहरंूनी आपली शृंर्ापत्ती कशी हाताळली, याबाबत इथे आपि संबचंधत रहािार असू, असे करताना 

आपि नेहरंूच्या राष्ट्रवादाच्या संकल्पना, भारतातील राष्ट्रवादाच्या उत्क्रातंीिे त्यािें चित्ि, वर्ग आचि 
राष्ट्रवादाच्या द व्यािे त्यािें अधोरेखन, राष्ट्रीयता आचि मानववंशीयता याचं्या प्रचतदाव्यािंी त्यांिी जािीव; 
आचि आंतरराष्ट्रीय स व्यवस्थेच्या मार्िीशी राष्ट्रवाद स संर्त करण्यािे त्यािें प्रयत्न, हे समजून घेण्यािा 
आपि प्रयत्न करू. 
 
राष्ट्रवादाची संकल्पना : 
 
जरी नेहरंूनी आपल्या आत्मिचरत्ात, त्यािप्रमािे ‘शोधा’ त स द्धा भारतातील राष्ट्रवादाच्या प्रारंभ आचि 
उत्क्रातंीबद्दल चवस्तृतपिे चलचहलेली आहे— इचतहासाच्या अर्ोदरच्या कालखंडात तसेि समकालीन 
य र्ामध्ये स द्धा–तरी त्याचं्या लेखनात त्या संकल्पनेिी व्याख्या करण्यािा कोिता प्रयत्न आढळिे कठीि 
आहे. तथापी ‘शोधा’तील एका म द्यावर त्यानंा त्यािा कोिता अथग भावतो हे चनवेदन करण्याच्या अर्दी जवळ 
ते योजत. ‘राष्ट्रीय चविारािे महत्त्व’ (प.ृ ४३५–४४३) यािा एका चवभार्ात चविार करताना ते म्हितात, 
“राष्ट्रवाद ही सारतः भतूपूवग कामचर्रींिी, परंपरािंी आचि अन भवािंी एक समूहस्मृती आहे आचि राष्ट्रवाद 
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आज पूवी कधीही होता असेल त्यापेक्षाही अचधक प्रबळ आहे” (प.ृ ४३५) या वाक्यािा पचहला भार् आहे 
त्याच्याशी इथे आपला संबधं येतो. ह्यान सार राष्ट्रवाद एक भावना आहे; जी आपपरतेिी जािीव बळकट 
करते, अक्स्मतेसाठी, एकत् आििाऱ्या भबदूसाठी, कें द्रस्थानािी तरतूद करते. हे ‘राष्ट्र’ काय आहे; 
ज्याच्याभोवती राष्ट्रीयत्त्वािी भावना क्स्थरावते? ते लोक धारि करतात ते राज्यके्षत् आहे? –ती मानववंशीय 
अक्स्मता आहे?— तो सवगसामान्यधमग आहे? ती सवगसामान्य भार्षा आहे? नेहरू हे प्रश्न इथे उपक्स्थत करीत 
नाहीत. त्यािंा म ख्य म द्दा या चवभार्ामध्ये ठामपिे सारं्ण्यािा हा आहे की, िालू चवश्वसंदभामध्ये राष्ट्रवाद 
अजूनही संबद्ध आहे. “प ष्ट्कळ लोकानंा वाटले की राष्ट्रवादािा त्यािा आपला चदवस होता आचि आता त्याने 
आध चनक जर्ाच्या चनरंतर वाढत जािाऱ्या आंतरराष्ट्रीय प्रवृत्तींना अपचरहायगपिे जार्ा चदलीि पाचहजे.” (प.ृ 
४३५) नेहरू य क्तीवाद करतात की, हे असे नाही. त्याचं्या म्हिण्याप्रमािे राष्ट्रवादी भावनेिा जन्मलोक 
म्हिून स्वतःच्या अक्स्मतेच्या आव्हानामध्ये असतो असे चदसते. ते म्हितात, “...जेव्हा जेव्हा अचरष्ट उद भवले 
आहे; तेव्हा तेव्हा राष्ट्रवाद प नः उदयाला आला आहे आचि त्या स्थळावर त्याने विगस्व र्ाजचवले आहे; आचि 
लोकानंी त्याचं्या ज न्या परंपरामंध्ये आराम आचि बळ ध ंडाळले आहे. चवद्यमान य र्ाच्या लक्षिीय चवकासापैंकी 
एक चवकास आहे भतूकाळािा आचि राष्ट्रािा प नशोध.” (शोध. प.ृ ४३६) 
 
भारतीय इणतहासातील राष्ट्रीय भावना : 
 
भारतीय इचतहासाच्या अर्ोदरच्या कालखंडािी ििा करताना लोकामंध्ये त्याचं्या राष्ट्रीय अक्स्मतेिी जािीव 
जार्ृत करण्यामध्ये ‘चवदेशी’ िे महत्त्व नेहरंूनी जोर देऊन साचंर्तले आहे. परंत  ‘चवदेशी’ ने स्वतःला स्थाचनक 
समाजािा भार् केले भकवा नाही यावर बरेि अवलंबनू असलेले चदसले. हा म द्दा ते क शािाचं्या संदभात 
माडंतात. 
 

“क शािानंी स्वतःिे भारतीयीकरि केलेले होते आचि भारतीय संस्कृतीिे ते आश्रयदाते झाले होते. 
तथापी त्याचं्या राजवटीला राष्ट्रीय प्रचतकारािा एक अंतःप्रवाह िालू होता आचि नंतर जेव्हा ताज्या दमाच्या 
जनजाती भारतात घ सल्या,; तेव्हा चख्रस्तोत्तर िौर्थया शतकाच्या प्रारंभी ह्या राष्ट्रीय आचि चवदेशी चवरोधी 
िळवळीला आकार प्राप्त झाला. द सरा महान शासक, ज्यािे स द्धा नाव िदं्रर् प्त असलेला, त्याने या नव्या 
अनचधप्रवेशींना बाहेर हाकलून लावले आचि शक्तीमान आचि चवशाल साम्राज्य प्रस्थाचपत केले..... प नः प नः 
झालेल्या स्वाऱ्यानंी एक प्रबळ चवदेशी चवरोधी भावना चनमाि केली होती; आचि देशातील ज न्या िाह्मि–
क्षणत्रय घटकावयवाना त्याचं्या मातृभचूमच्या आचि संस्कृतीच्या संरक्षिाच्या पचरभार्षेत चविार करिे भार् 
पाडले होते. चवदेशी घटकावयव, जे सामावनू घेण्यात आले होते, त्यािंा स्वीकार करण्यात आला होता, 
परंत  सवग नवार्ताना कडव्या प्रचतकाराला तोंड द्यावे लार्ले होते आचि ज न्या िाह्मिी आदशांवर आधारलेले 
एकचजनसी राज्य उभारण्यािा प्रयत्न करण्यात आला होता.... (भारत) इतःपर हे व्यत्यय द लग चक्षत करू 
शकत नव्हता; ज्यानंी केवळ त्यािी राजकीय संरिना उध्वस्त केली होती असे नव्हे, तर त्याच्या सासं्कृचतक 
आदशांना आचि सामाचजक संरिनेला स द्धा धोका चनमाि केला, ती प्रचतचक्रया मूलतः राष्ट्रीयतावादी होती, 
राष्ट्रवादाच्या बळासह त्यािप्रमािे संक चितत्त्वासह.” (शोध प.ृ १०५ आचि १०६) 

 
वर उधृत केलेला भार् उदीयमान राष्ट्रवादी भावनेच्या संबधंात अनेक म दे्द उपक्स्थत करतो. प्रथम, 

‘चवदेशी’ िी भचूमका. ज्या देशाने नव्या जेत्याचं्या आचि नव्या लोकाचं्या लाटा उत्तरोत्तर पाचहल्या होत्या; 
त्यामध्ये चवदेशी कोि होता? चख्रस्तोत्तर िौर्थया शतकाच्या चवचशष्ट संदभात नेहरू स िचवतात की ‘चवदेशी’ 



 

अनुक्रमणिका 

क शाि होते. ते भारतीय समाजाच्या धार्लमक–सासं्कृचतक जाळ्यात साजेसे बसले नाहीत भकवा बसू शकले 
नाहीत. 

 
हा उतारा एका नव्या अप्रर्ल्भ अक्स्मतेच्या भोवती लोकानंा बोलके करिे आचि स सज्ज करिे; 

यातील–िाह्मि आचि क्षचत्य–या उच्चभ्रूंच्या र्ंभीर भचूमकेकडे स द्धा इशारा करतो. हे अक्स्मतेिे प्रपादन एका 
बाजूने चवदेशी आक्रमकाचं्या चवरुद्ध होते परंत  ते अंतर्गत, परंत  सामावनू न घेतलेले धार्लमक–सासं्कृचतक 
‘चवदेशी’, ब द्ध धमग, याचवरुद्ध स द्धा होते. 

 
नेहरू असे स द्धा दाखवनू देतात की, राष्ट्रवादािा संक चित करिारा, चनबचंधत करिारा पचरिाम 

होतो; ती मूलतः सीमा घालून देिारी, सीमा चनचश्चत करिारी भावना आहे. अंतसगमूहािी व्याख्या 
बचहसगमूहाच्या व्याख्येइतकीि महत्त्वािी आहे. चकती संचमश्र बह पैलूदार, चकती अमूतग आचि तरीही राष्ट्रािी 
कल्पना चकती शक्तीमान आहे; हेही उचदत होिारी राष्ट्रीय अक्स्मता चवचनर्लदष्ट करण्याच्या नेहरंूच्या 
प्रयत्नावरून चदसून येईल. 

 
“ते धमग आचि तत्त्वज्ञान, इचतहास आचि परंपरा; रूढी आचि सामाचजक संरिना यांिे चमश्रि, ज्याने 

आपल्या चवशाल आवाक्यामध्ये त्यावेळच्या भारतीय जीवनाच्या बह तेक प्रत्येक पैलूिा समावेश केला आचि 
ज्याला िाह्मिधमग म्हिता येईल भकवा (नंतरिा शब्द उपयोजायिा तर) भहदूधमग; राष्ट्रवादािे प्रतीक झाले. 
त्या सवग सखोल सहजप्रवृत्तींना, त्यािे आवाहन असलेला तो खरोखर राष्ट्रीय धमग होता. जो आज सर्ळीकडे 
राष्ट्रवादािा पाया बनवतो... परंत  ब द्धधमग हा मूलतः आंतरराष्ट्रीय, एक चवश्वधमग होता आचि जसा तो 
चवकचसत होत रे्ला आचि पसरला, वाढत्या प्रमािात तो तसा झाला. अशा रीतीने ज न्या िाह्मिी श्रदे्धला, 
प न्हा प न्हा, राष्ट्रीय प नरूज्जीवनािें प्रतीक बनिे स्वाभाचवक होते.” (शोध, प.ृ १०६) 

 
अशी रीतीने र् प्त कालखंडातला राष्ट्रवाद हा एका अथाने प्रादेचशकतेने आयावतग भकवा भारतवर्षाला 

अन बचंधत होता व द सऱ्या अथाने धमाला. परंत  जरी धार्लमक अन बधं स्पष्टपिे ओळखता येण्यासारखा होता, 
तरी प्रादेचशक अन बधं तात्प रता आचि द बळा होता. कारि राजाराजामंधील य द्धानंी आचि साम्राज्याचं्या 
बदलत्या सरहद्दीनी राजकीय सीमािंा बदलण्याकडे कल होता. तथापी, स स्पष्ट अक्स्मतेिा हा धार्लमक 
आधार, नंतर स्वतःि इस्लामच्या आर्मनाने म क्स्लम राजे आचि विगस्वपूिग म क्स्लम सरदारवर्ाने य क्त 
राजाचं्या; प्रस्थापनेने डळमळीत झाला होता. शतकान शतके सासं्कृचतक संशे्लर्षि उत्क्रातं झाले, चवशरे्षतः 
उत्तर भारतामध्ये तरी मोर्ल राजे एक शक्क्तमान आचि चवशाल साम्राज्य प्रस्थाचपत करण्यात यशस्वी झाले 
होते. परंत  राष्ट्रीय अक्स्मतेिा चवकास करण्यात त्यानंा यश आले नाही. कारिे अनेक होती. नेहरंूिे चवशे्लर्षि 
स िचवते त्याप्रमािे, १४ व्या आचि १६ व्या शतकामंध्ये; आचि १७ व्या आचि १८ व्या शतकामंधील 
तंत्चवद्याचवर्षयक क्रातंीच्या आरंभी य रोपने प नरूज्जीवनािा अन भव घेतला होता. तरीही भारत मध्यय र्ीन 
चवज्ञान आचि तंत्चवदे्यमध्ये क ं चठत आचि रुतलेला राचहला. दयावदीपिा आचि शस्त्रास्त्रामंध्ये भारत मारे् पडत 
रे्ला. “अरब लोक; ज्यानी काही मयादेपयंत व्यावहाचरक चवज्ञानािे अर्ोदरिे आरंभ चवकचसत केले होते 
आचि य रोपमधील मध्यय र्ाच्या अंधारमय कालखंडामध्ये अनेक मार्ांनी ज्ञानािे प नःसरि केले होते, ते 
चबनमहत्त्वािे आचि मार्ास झाले.” (शोध, प.ृ २५४). नेहरंूना वाटते की, अकबरने सामाचजक पचरवतगनािे 
पाये घातले असते, परंत  “आपले साम्राज्य एकत् बांधण्यात तो चकतीतरी र् ंतलेला होता आचि मोठी समस्या 
त्याच्यासमोर येत होती. ती होती इस्लामसारख्या धमांतर करीत राहिाऱ्या धमािा राष्ट्रीय धमग आचि 
लोकाचं्या रूढी याचं्याशी मेळ कसा घालायिा आचि अशा रीतीने राष्ट्रीय ऐक्य कसे उभारायिे! त्याने 
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तकग संर्त तत्त्वाने धमािी अथगउकल करण्यािा प्रयत्न केला... परंत  हा सरळ दृष्टीकोन यशस्वी झाला 
नाही...” (शोध, प.ृ २१६) 

 
नेहरू पाहतात की िाह्मिी कालखंडामध्ये “धमग आचि राष्ट्रवाद याचं्या संयोर्ाला आचि दोन्ही 

घटकावयवाकंडून संलग्नता प्राप्त झाली. आचि तरीही त्यािा अंचतम द बळेपिा आचि अप रेपिा स द्धा त्या 
चमश्रिातून प्राप्त झाला होता. कारि तो िक्त अनन्य आचि आंचशक राष्ट्रवाद असू शकत होता, भारतातील 
अनेक घटकावयव; जे त्या धार्लमक के्षत्ाच्या बाहेर राचहले होते, त्यािंा समावेश न करता. भहदू राष्ट्रवाद ही 
भारताच्या भमूीपासूनिी स्वाभाचवक वाढ होती. परंत  अपचरहायगपिे चवशाल राष्ट्रवादाच्या मार्ात ती आडवी 
येते; जो धमग भकवा पथं याचं्या भेदांपचलकडे उदय पावतो. (शोध, प.ृ २३३) 

 
वॉरन हेक्स्टंग्जला उद धृत करून नेहरू स िचवतात की, भारतात सतराव्या शतकामध्ये बह धा िक्त 

मराठे लोक “राष्ट्रीय संलग्नतेिे तत्त्व” धारि करीत होते. तरीही राष्ट्रीय भावना मराठी भाचर्षक के्षत्ापं रतीि 
पचररूद्ध झालेली असेल. ‘तरीस द्धा’ ते प ढे चलचहतात “मराठे लोक त्याचं्या राजकीय आचि सैचनकी 
यंत्िेमध्ये, त्यािप्रमािे त्याचं्या सरावामंध्ये व्यापक होते आचि त्याचं्यामध्ये एक कोिती तरी आंतचरक 
लोकशाही होती.” (शोध, २३३) 
 
राष्ट्रवादाला णहतावह घटक : 
 
ह्या चवचभन्न चवधानावंरून पाहता असे चदसते की, नेहरंूच्या म्हिण्याप्रमािे चवदेशीवर मात करण्यािे आव्हान, 
समान सासं्कृचतक बधं, धार्लमक व श्रदे्धच्या भेदावंन उठून उभे राहण्यािी समथगता, अंतर्गत सामाचजक 
लोकशाही, लोकाचं्या बौचद्धक जीवनातील सवगसाधारिपिे चनमािक अवस्था हे काही घटक राष्ट्रीय 
भावनेच्या वाढीला चहतावह आहेत. 
 

आपल्या बह तेक लेखनामंध्ये त्याच्या दीघग इचतहासाच्या अनेक कालखंडामधून भारताच्या मूलभतू 
ऐक्यावर नेहरंूनी जोर चदला आहे. तथाचप चततकेि हे स्पष्टपिे पहात होते की, ही ऐक्यािी भावना 
राष्ट्रवादासारखी तीि नव्हती. अमेचरकन श्रोतृवर्ासाठी चलचहलेल्या आचि जानेवारी १९३८ मधील ‘िॉरेन 
ॲिेअसग, य.ूएस.ए.’ मध्ये प्रकाचशत झालेल्या आपल्या लेखात (डोरोथी नॉमगन, प.ृ एक–५५४–५६०) ते 
म्हिाले,— 

 
“राष्ट्रवादाच्या आर्मनापूवी इतर देशापं्रमािे राजकीय ऐक्यासाठी इच्िा प्रायः शासकािी भकवा 

जेत्यािी इच्िा होती आचि संपूिग लोकािंी अशी नव्हती.” 
 
एकोचिसाव्या शतकापूवी भारतािे ऐक्य हे मूलतः सांस्कृणतक होते— त्या संज्ञचे्या मयाचदत अथाने 

धार्लमक नव्हते भकवा राजकीय नव्हते. भारतीय संस्कृती “स रुवात करायिी तर अनन्य भकवा असचहष्ट्ि  
नव्हती; ती ग्रहिक्षम आचि अन कूलनक्षम होती आचि अग्रर्ण्यत्वाच्या दीघग य र्ानंी चतला खोल म ळे आचि 
ऐक्यभाव चदला; जो वादळे डळमळीत करू शकली नाहीत.... या सासं्कृचतक ऐक्याच्या मारे् आचि त्याला 
बळकटी देत आंतर मन ष्ट्य आचि त्यािे बाह्य पयावरि याचं्यामध्ये स संवाद शोधण्यािा अचवरत प्रयत्न होता.” 

परंत  त्यानी दाखवनू चदले की भारतीय ऐक्यभावािा भूतपूवग अचभलेख उपयोर्ी पडत नव्हता. 
मध्यंतरीच्या शतकामध्ये प रािमतवाद आचि सािेबदंपिा आत चशरला होता. या पाश्वगभमूीवर ते मान्य 
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करतात की चिचटशानंी भारताला राजकीय ऐक्य चदले. “हे दळिवळि आचि पचरवहन याचं्या चवकासाम ळे 
आता शक्य झाले होते. ते आधीनतेतील ऐक्य होते. परंत  त्याने समान राष्ट्रवादाच्या ऐक्याला बढती णदली. 
संयुक्त आणि स्वतंत्र भारताच्या कल्पनेने लोकांची पकि घेतली.” (वाक्यावर जोर देियात आला आहे. 
डोरोथी नामगन, एक–५५९) 

 
दळिवळि आचि पचरवहन याचं्या कायाच्या महत्त्वावर चवशरे्षतः नेहरूनी त्या व्याख्यानात जोर चदला 

होता; आचि त्यानी य क्क्तवाद केला की, ही प रःसरिे झाली नसती, तर संय क्त संस्थाने स द्धा शक्क्तमान 
संघात चवकचसत झाली नसती आचि य रोपमध्ये ज्याप्रमािे आहे, तशी िोट्या राष्ट्रीय घटकामध्ये द भरं्ली 
असती. त्याचं्या म्हिण्याप्रमािे त्याच्या दीघग इचतहासाच्या ओघात भारतात िूट पडली होती. ही वस्त क्स्थती 
तेव्हा अक्स्तत्वात असलेल्या क्स्थतींमध्ये अपचरहायग होती. 

 
अशा रीतीने “समान अधीनता” आचि चवदेशीचवरुद्ध ध्वचनत संताप, नव्याने लादण्यात आलेले 

भारतािे राजकीय ऐक्य आचि पचरवहन आचि दळिवळिािें नवे प्रकार हे भारतीय राष्ट्रवादाच्या उद भवाला 
चहतावह ठरले होते. 

 
नेहरंूच्या दृष्टीने र् प्त कालखंडातील भारतािा अधा कच्चा राष्ट्रवाद; प नरूक्त्थत धार्लमक ऐक्यावर 

आधारला रे्ला होता; तरी मोर्ल कालखंडामध्ये राजनीतीच्या एकत्ीकरिािे तत्त्व धमाकडून अचधक 
व्यापक सासं्कृचतक आधाराकडे वळले होते आचि चिचटश कालखंडामध्ये समान अक्स्मतेिी जािीव 
प्रशासकीय आचि राजकीय एकत्ीकरि, ‘समान अधीनता’ आचि पचरवहन आचि दळिवळि यािें नवनवीन 
प्रकार, यानी जोपासली होती. परंत  नेहरू, एक ठाम राष्ट्रवादी, प्रपादन करतात, “भारतात आज त्यािे 
राजकीय दृष्टीकोन भकवा धार्लमक मते कोितीही असोत. क िीही राष्ट्रीय ऐक्यापेक्षा द सऱ्या पचरभार्षेत चविार 
करीत नाही.” १९३८ मध्ये हे चलचहले रे्ले आचि त्यानंतर थोड्याि वर्षामध्ये म क्स्लम लीर्ने चतिी 
पाचकस्तानिी मार्िी उभी केली. 

 
नेहरंूच्या बाबतीतील हा भवूास्तवाच्या जाचिवेिा अभाव समजण्यासाठी एखाद्याने हे ओळखले 

पाचहजे की, नेहरू हे केवळ एक चवशे्लर्षक नव्हते तर बाधंील कायगकते स द्धा होते. ते राष्ट्रीय िळवळीिी 
चनमाते होते आचि चतिे एक प ढारी स द्धा. या राष्ट्रीय पे्ररिेला आकार देण्यात आचि चदशा देण्यात, ते काही 
थोडेथोडके जबाबदार नव्हते. बह तेक राजकीय प ढाऱ्यापं्रमािे त्याना जािीव होती की, अचभवाहाच्या 
कालखंडात अचधघोर्षिा नेहमी स्वयंपूतगता करिाऱ्या भचवष्ट्यवािी होऊ शकतात. भारतीय राष्ट्रवादाला तोंड 
द्यावे लार्ले त्या अनेक समस्या, त्यािे अंतर्गत परस्परचवरोध आचि त्यािा पाया व्यापक करण्यािी र्रज; 
ज्याम ळे त्यािे आवाहन वर्ग, जात, प्रदेश आचि धमग याच्यापचलकडे पसरेल, यािी नेहरंूना जािीव नव्हती 
असे नव्हे. 

 
व्यापक आिाणरत राष्ट्रवाद 
 
भारतीय राष्ट्रीय दलाचं्या स्वरूपािी आचि रिनेिी नेहरंूिी सूक्ष्मभेदग्राचहता त्याचं्या बह तेक लेखनामंध्ये 
पहाता येईल. त्याचं्या अर्ोदरच्या धार्लमक आचि वर्ग अन बधंािंी त्याना जािीव आहे. ते म्हितात की, 
एकोचिसाव्या शतकातील स द्धा, भारतातील अर्ोदरच्या राष्ट्रवादाच्या लाटा या धार्लमक आचि भहदू होत्या. 
म स्लीम लोक त्याच्यापासून दूर राचहले. ते इंग्रजी चशक्षिापासून स द्धा दूर राचहले होते; आचि अशा रीतीने 
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नव्या चविारांिी त्याना अल्प बाधा झाली होती. नंतर जेव्हा त्यानी आपल्या कविातून बाहेर पडायला स रूवात 
केली, भहदंूप्रमािे, त्याचं्या राष्ट्रवादाने म स्लीम राष्ट्रवादािे वळि घेतले. ह्या नव्या संधींना चवलंचबत प्रचतसाद 
देण्यामध्ये भहदू आचि म स्लीम याचं्यामधील तिावािे मूळ राचहले होते. चशवाय, चिचटश औद्योचर्क धोरिानंी 
म स्लीम कारार्ीर वर्ग नष्ट केला होता आचि म स्लीम लोकानंी अजूनही चवशाल मध्यमवर्ग चवकचसत केला 
नव्हता. 
 

वकील, डॉक्टर, द कानदार, व्यापारी आचि िोटा भारतीय भाडंवलदार यािंा चमळून बनलेल्या नव्या 
इंग्रजीचशचक्षत मध्यम वर्ाने चवस्तारासाठी वाव शोधला. र्रीब अचधक र्रीब झाले होते परंत  वासाहचतक 
शोर्षिातील भार्ीदार म्हिून, उच्चभ्र ूमध्यमवर्ग (बझू्वा) काही मयादेपयंत भरभराटीला आला. तो मोठ्या 
प्रमािातला हाि र्ट होता; जो भारतीय राष्ट्रीय काँगे्रस (इंचडयन नॅशनल काँगे्रस) तयार करावयाला एकत् 
आला. चिचटशानंी चनष्ठा ठाम ठेवीत, त्यानी चकरकोळ स धारिा माचर्तल्या. परंत  नेहरू म्हितात त्याप्रमािे, 
काँगे्रस वाढली परंत  काँगे्रसपेक्षा स द्धा अचधक वेर्ाने वाढली राष्ट्रीयत्वािी कल्पना; आचि स्वातंत्र्यासाठी 
इच्िा. दोन घटनानंी िळवळीला र्चतमानता चदली असल्यािे चदसले— जपानिा चवजय, एक आचशयाई 
राष्ट्र, १९०४ मध्ये रचशयावर आचि बरं्ालिी िाळिी करण्यािा क कक्ल्पत चिचटश पचवत्ा. पचहले आचशयाई-
भारतीय अचभमानािे अचभवधगन होते आचि द सऱ्याने बरं्ाली भावना द खवनू चिचटश चवरोधी संतापािी पातळी 
उंिावली. स्वदेश आचि स्वदेशाची आरोळी उठचवण्यात आली. स मारे त्याि स मारास पचश्चम भारतामध्ये 
चटळक उदय पावले... ते “नव्या भारतािे पचहले राजकीय प ढारी होते; जे जनतेपयंत पोहोिले आचि त्यानी 
त्याचं्याकडून बळ घेतले. परंत  या दृश्यचित्ावर र्ाधंीजी आले. त्यानंतरि िक्त राष्ट्रीय िळवळ दचरद्री 
जनतेसाठी आचि जनतेच्या बाजूने ठामपिे बोलताना चदसली. नेहरू आपल्या ‘शोधा’त नोंद करतात, “या 
शतेकरी आचि कामकरी वर्ांच्या पाठीवरून खाली उतरा, त्यानी (र्ाधंीजीनी) आम्हाला साचंर्तले, त म्ही 
सवगजि; जे त्याचं्या शोर्षिावर जर्तात; या यंत्िेतून जी दाचरद्र्य आचि हाल चनमाि करते..... म क्त व्हा.” 
(डोरोथी नॉमगन, एक–३६१) १९२० मध्ये जेव्हा र्ाधंीजींिे नेतृत्त्व काँगे्रसमध्ये ठामपिे प्रस्थाचपत झाले, तेव्हा 
राष्ट्रीय चळवळीने पूिगपिे एक नवा टप्पा र्ाठला. 

 
१९२९ मध्ये नेहरू भारतीय राष्ट्रीय काँगे्रसचे (महासभेिे) अध्यक्ष चनवडले रे्ले असतानाही त्याना 

श्रचमक महासभेिे (रेड य चनयन काँगे्रस) अध्यक्षपद घेण्यासाठी स द्धा चनमंचत्त करण्यात आले होते. राष्ट्रीय 
िळवळीमध्ये कामर्ारानंा आिण्याच्या र्रजेिी त्याना जािीव होती. “मी आशा केली होती की, मी त्या 
दोघामंधील द वा असेन आचि त्याना एकमेकाच्या अचधक जवळ आिीन....” ते आपल्या आत्मिचरत्ात 
म्हितात (डोरोथी नॉमगन, एक–१७६). ते प ढे चलचहतात, “....मला वाटले की, राष्ट्रीय काँगे्रसिा दृष्टीकोन 
उच्चभ्र ूमध्यवर्ीय होता तरी, देशातील एकमेव प्रभावी क्राचंतकारी दलािे तीि प्रचतचनचधत्व करीत होती. असे 
असल्याम ळे कामर्ारानंी चतला मदत केली पाचहजे आचि चतच्यावर प्रभाव पाडला पाचहजे. चतच्याशी सहकायग 
केले पाचहजे. तरीही, आपली अक्स्मता आचि चविारप्रिाली स स्पष्ट आचि शाबतू ठेवनू आचि मी आशा केली 
की.... (हे).... अपचरहायगपिे काँगे्रसला अचधक मूलर्ामी चविारप्रिालीकडे घेऊन जाईल आचि सामाचजक 
आचि आर्लथक प्रश्नानंा सामोरे जायला लावील....” (डोरोथी नॉमगन, एक–१७६) 

 
नेहरूनी राष्ट्रवादाकडे मूलभतूपिे ती एक उच्चभ्र ूमध्यमवर्ीय चविारप्रिाली म्हिून पाचहले. हे खरे 

आहे की, ऐचतहाचसकदृष्ट्ट्या भारतामध्ये–ज्याप्रमािे बह धा बह तेक देशामंध्ये–राष्ट्रवादािे प्रिालन करण्यात 
उच्चभ्र ूमध्यमवर्ीयानंी प ढाकार घेतला होता. परंत  राष्ट्रीय िळवळ कामर्ाराचं्या सहयोर्ाचशवाय यशस्वी 
होऊ शकत नाही. या जर्ात, राष्ट्रामंध्ये चवभार्लेल्या भकवा अचधक वाईट शासन करिाऱ्या आचि शासन 



 

अनुक्रमणिका 

केल्या रे्लेल्या राष्ट्रामंध्ये चवभार्लेल्या कामर्ारािें चहतसबंधं ते त्याच्या बाहेर राचहल्याने राखले जािे शक्य 
आहे काय? 

 
नेहरंूिी भचूमका होती स्वातंत्र्याच्या लढ्यामध्ये देशात सवग लोकाचं्या सारख्याि चहतसंबधंाना 

मान्यता देिे, आचि तरीही चभन्न चवभार्ाचं्या चभन्न असिाऱ्या चहतसंबधंािी जािीव ठेविे. “माझ्या 
जीवनकालीन भारतामध्ये राष्ट्रवाद अपचरहायग होता आचि आहे; ती स्वाभाचवक आचि चनरोर्ी वाढ आहे. 
कोित्याही परतंत् देशासाठी राष्ट्रीय स्वातंत्र्य हीि पचहली, आचि विगस्वी पे्ररिा असलीि पाचहजे....” 
(शोध, प.ृ ४०, डोरोथी नॉमगन, एक–२१२ मध्ये उधृत केल्याप्रमािे) 

 
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कामर्ार आंदोलनाशी प्रतारिा करील या साम्यवादी पक्षाने घेतलेल्या 

भचूमकेिी आचि त्याचं्या दृष्टीकोनािी नेहरंूनी कट तेने टीका केली होती. “भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हे 
उघडपिेि कामर्ार भकवा श्रचमक आंदोलन नाही. चतिे सम चद्दष्ट राचहलेले आहे सामाचजक स व्यवस्थेिे 
पचरवतगन नव्हे; तर राजकीय स्वातंत्र्य! िार दूरवर पोििारे नाही म्हिून या सम चद्दष्टावर टीका करता येईल 
आचि कालबाह्य म्हिून प्रत्यक्ष राष्ट्रवादाला दूर्षि देता येईल. परंत  आंदोलनािा मूलभतू पाया स्वीकारून 
असे म्हििे असंर्त आहे की, नेते जनतेिी प्रतारिा करतात. कारि ते भयंूत्िा भकवा भाडंवलदार यंत्िा 
उलथून पाडण्यािा प्रयत्न करीत नाहीत. त्यानी असे करण्यािा कधीही दावा केलेला नव्हता.” (ओझरती 
दशगने, प.ृ ४७६–४७७) 

 
तथाचप राष्ट्रीय आंदोलनाच्या त्याचं्या नेतृत्वाच्या संपूिग कालखंडामध्ये आपली सामाचजक ध्येये 

तपशीलवार सारं्ण्यासाठी नेहरू काँगे्रसवर दबाव आिीत होते. त्यानी दाखवून चदले की, भारतीय राष्ट्राच्या 
आत अनेक चभन्न आचि नेहमी परस्परचवरोधी चहतसंबधं आहेत— ते म्हिजे राजप त्ािें, बड्या जमीनदारािें, 
धंदेवाईक वर्ांिे, शतेकऱ्यािें, उद्योर्पतींिे, मध्यम वर्ािे, बकँ व्यवसायींिे, आचि असे आिखी” राष्ट्रीय 
उत्तर आहे चवदेशी चहतसंबधंाऐंवजी देशातंर्गत चहतसंबधं अचधक पसंत करिे, परंत  या पचलकडे ते जात 
नाही.... ते कक्ल्पते की, जेव्हा देश स्वतंत् असेल तेव्हा चवचभन्न चहतसंबधं कसेही करून ज ळवनू घेण्यात 
येतील. मूलभतूपिे मध्यमवर्ीय आंदोलन असल्याम ळे राष्ट्रवाद म ख्यतः त्या वर्ाच्या चहतसंबधंात कायग 
करतो... आपि या प्रश्नािे उत्तर देण्यापासून पळून जाऊ शकत नाही, आज भकवा नंतर, कोित्या वर्ाच्या 
स्वातंत्र्यासाठी आपि चवशरे्षत्वाने झटत आहोत... शासनािा प्रकार हा काही झाले तरी साध्याला साधन 
आहे; स्वातंत्र्य हे स द्धा साधन आहे, साध्य हे असल्याम ळे, मानवी कल्याि, मानवी अचभवृद्धी, दाचरद्र्य आचि 
रोर् आचि यातना संप ष्टात आििे आचि ‘िारं्ले जीवन’ जर्ण्यासाठी प्रत्येकाला संधी, शारीचरकदृष्ट्ट्या 
आचि मानचसकदृष्ट्ट्या.... स्वातंत्र्य त्यासाठी अत्यावश्यक आहे याच्याशी बह तेक लोक संमत होतील.” 
(भारत आचि जर्, प.ृ ३९–६३, डोरोथी नॉमगन, एक–३०७–३१५ मध्ये उधृत केल्याप्रमािे) 

 
आपली सामाचजक ध्येये स्पष्ट करण्यासाठी वर्षांन वर्षे नेहरू काँगे्रसला कसे टोििी देत होते; हे 

एखाद्याला पाहता येईल. काँगे्रसला त्याचं्या अध्यक्षीय भार्षिामध्ये, त्याचं्या लेखनामंध्ये कायगकारी 
सचमतीसाठी त्याच्या ठरावाचं्या प्रारूपामध्ये आचि नंतर, घटनासचमती समोरील सम चद्दष्टाचं्या ठरावामध्ये, 
स्वातंत्र्याच्या सामाचजक संदभाच्या त्याचं्या अथग उकलािी स्वीकृती प्राप्त करण्यासाठी ते दबाव आिीत होते. 

 
शक्य तो कामकरी वर्ािा संबधं होता चततपत िोटे शतेकरी, कृचर्ष कामर्ार तसेि औद्योचर्क 

कामर्ार स द्धा; याचं्या समस्याशंी नेहरू पूिगपिे जार्ृत होते. औद्योचर्क कामर्ाराचं्या बाबतीतील त्यािंी 
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र् ंतविूक, स्वातंत्र्यापूवी, त्यानंी १९२९ मध्ये श्रचमक सघं महासभेिे (रेड य चनयन काँगे्रस) अध्यक्षपद 
स्वीकारले. त्याप रती मयाचदत होती. परंत  िोट्या शतेकरीवर्ाच्या समस्यामंधील त्यांिी र् तविूक चकतीतरी 
अचधक होती जरी ती अल्पकाळ चटकली. १९२०–२१ मध्ये अलाहाबाद चजल्ह्यातील आचि कालौघात संपूिग 
उत्तर प्रदेश शतेकऱ्यािंी संघटना करण्यामध्ये त्यानंी सक्रीय भार् घेतला होता. कृचर्षभचूमचवर्षयक आंदोलन 
हे बड्या जमीनदाराचंवरुद्ध होते; आचि अप्रत्यक्षपिे शासनाच्या चवरुद्ध स द्धा. त्यासंबधंी आपल्या 
आत्मिचरत्ात चलचहताना नेहरू म्हितात, “सर्ळे काही समाचवष्ट करण्यासाठी स्वराज हा सवगसमावेशक 
शब्द होता. तथाचप दोन्ही आंदोलने–असहकार आचि कृचर्षभचूमचवर्षय–अर्दी वेर्ळी होती; जरी ती आमच्या 
प्रातंामध्ये परस्परव्याप्त होत होती आचि मोठ्या प्रमािात एकमेकावर प्रभाव पाडीत होती.” [आत्मिचरत् 
(पेपरबकॅ) १९८२, प.ृ ५९] १९२१ मधील त्यािंा पचहला कारावास त्याचं्या कृचर्षभचूमचवर्षयक कायांिा काही 
थोडाथोडका पचरिाम नव्हता. 

 
“राष्ट्रवाद आचि भारतातील जनलढा” या शीर्षगकाच्या इंग्लंडमधील ‘लेबर मंथली’ साठी 

चलचहलेल्या एका लेखात नेहरू कबलू करतात की, चतच्यामध्ये प्रचतचनचधत्व झालेल्या राजकीय तत्त्वज्ञानाचं्या 
सवग िटा काँगे्रसकडे आहेत— नेमस्त, समाजवादी, साम्यवादी वरै्रे.–परंत  काँगे्रसकडे िार मोठा मध्य 
चवभार् आहे, जो साम्राज्यवादी चवरोधी, समाजवादी आचि शतेकरी सन्म ख आहे. ते दाखवतात की भारतामध्ये 
डावा आचि उजवा ही संज्ञा मोघमपिे वापरली जाते परंत  ते, “काँगे्रसमध्ये डावा आचि उजवा ही संज्ञा 
मोघमपिे वापरली जाते परंत  ते, “काँगे्रसमधील अचलकडच्या समाजवादी मताच्या क्स्थरीकरिा” बद्दल 
बोलतात. हे, त्याचं्या म्हिण्याप्रमािे, जनसंपकातून आचि त रंुर् जीवनातील अन भवातून उद भवले होते. 
शतेकरी िळवळीच्या वाढत्या बळािा आचि काँगे्रस नेतृत्त्वािा पाया कसा तयार झाला आहे आचि त्याला 
बळकटी चदली आहे यािा चनदेश करतात ‘तथाचप मोठ्या आचि िोट्या शतेकऱ्यािंा संघर्षग आचि भचूवतरिािी 
समस्या चनरूपिािी वाट पहात होती.. (डोरोथी नॉमगन, एक–५७४–५८०) 

 
भारत : एक राष्ट्र की दोन? 
 
राजकीय स्वातंत्र्याच्या ध्येयाला अथगशास्त्रीय आशय प रचविे; जनतेला राष्ट्रवादािी संकल्पना अचधक अथगपूिग 
करील, असा नेहरंूिा चवश्वास होता आचि त्याचं्या समाजवादी कलानंी त्याना एक तत्त्वज्ञान चदले होते 
ज्याच्या आधारावर ग्रामीि आचि नार्री कामकऱ्यानंा त्यािप्रमािे र्रीबानंा त्यानी राष्ट्रीय आंदोलनािे महत्त्व 
समजावनू सारं्ण्यािा प्रयत्न केला. समाजवादी संदेश या संदभात संबद्ध चदसत होता. 
 

जातीय चवभक्तपिािा प्रश्न येत असे, तेव्हा नेहरंूकडे कोिता चवशरे्ष दृष्टीकोन असल्यािे चदसून येत 
नव्हते. भहदू आचि म क्स्लम याचं्यामधील मध्यमवर्ीय चवकासाने कोित्या र्तीने पावले टाकली होती यािी 
अथाति त्याना जािीव होती. म स्लीम मध्यमवर्ाच्या सापेक्ष उदासीनतेिी स द्धा त्याना जािीव होती; आचि 
त्याहीपेक्षा अचधक, म स्लीम जनतेिी राष्ट्रीय आंदोलनाशी १९१६ च्या लखनौ कराराच्या कालखंडामध्ये आचि 
नंतर चखलाित आंदोलन खेरीज करून म स्लीम नेते राष्ट्रीय आंदोलनाबाहेर राचहले होते आचि त्यािी त्यांना 
कशी बाधा होईल याबद्दल काहीसे साशंक होते. तथाचप, त्याचं्या जवळच्या चमत्ामंध्ये आचि सहकाऱ्यामंध्ये 
अनेक थोर म स्लीम नेते होते— डॉ. सय्यद अहमद, रिी अहमद चकडवाई, असि अली, शखे अब्द ल्ला, 
अब्द ल कलाम आझाद आचि अथाति नम्र, तरीही उंि असिारे ‘सरहद्द र्ाधंी’ खान अब्द ल र्िार खान, 
म स्लीम जातीय मताच्या प्रचतचनधींप्रती त्यािंा आरंभीिा दृष्टीकोन त्याचं्या आत्मिचरत्ामध्ये अत्य त्तम 
माडंलेला आहे. “लक्षिीय वस्त क्स्थती मला चदसून येते ती दोन्ही बाजूंनी, कसे एका िोट्या वरीष्ठ वर्ाच्या 
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प्रचतर्ामी र्टािे जातीय नेते प्रचतचनचधत्व करतात आचि कसे हे लोक त्याचं्या स्वतःच्या साध्यासाठी जनतेच्या 
धार्लमक मनोचवकारािंा िायदा घेतात.” (डोरोथी नॉमगन, एक–३०३) 

 
म स्लीम जनतेिा आर्लथक मार्ासलेपिा, मध्यमवर्ाप्रती अर्दी अचलकडील म क्स्लम प्रवेशाथींिी 

अस रचक्षतता आचि नेहरंूच्या प्रभावाखालील तरुि काँगे्रस नेतृत्त्वाच्या ‘समाजवादी’ वाक प्रबधंािी म स्लीम 
सरंजामी घटकावयवाने घेतलेली धास्ती ही सवग म स्लीम उदासीनतेिी सप्रमाि स्पष्टीकरिे होती. चततकेि 
सप्रमाि होते नेहरंूिे अचभकथन की, म स्लीम अल्पसंख्याक जािीवेला उत्तेजन देण्यासाठी चिचटश लोक सवग 
काही करीत होते आचि ती राष्ट्रीय मार्ण्यानंा प्रचतटोला म्हिून वापरीत होते. परंत  म स्लीम भावनेच्या 
सखोलतेिी नेहरंूना जािीव असल्यािे चदसत नव्हते. 

 
जेव्हा, कालौघात, म स्लीम राष्ट्राच्या कल्पनेबद्दल बोलू लार्ले तेव्हा, त्या कल्पनेच्या 

अव्यवहायगतेबाबत य क्तीवाद करण्यािा नेहरंूनी प्रयत्न केला. “म स्लीम राष्ट्र भारतामध्ये–राष्ट्रामध्ये राष्ट्र 
आचि ते स द्धा आटोपशीर नाही, परंत  मोघम, पसरलेले, अचनचश्चत, राजकीय दृष्ट्ट्या ही कल्पना चवसंर्त 
आहे, आर्लथक दृष्ट्ट्या ती भरमसाठ आहे; क्वचिति ती चविार करण्याच्या योग्यतेिी आहे. ‘म स्लीम राष्ट्रां’ 
बद्दल बोलिे, म्हिून असा अथग असिे की, इथे म ळी राष्ट्रि नाही! िक्त धार्लमक बधंपत्, त्यािा अथग असा 
होतो की, कोितेही राष्ट्र आध चनक अथाने वृभद्धर्त व्हायला म भा द्यायिीि नाही; त्यािा अथग असा होतो की, 
आध चनक संस्कृती टाकून चदली पाचहजे आचि आपि मारे् रे्ले पाचहजे.... मध्यय र्ीन मार्ांकडे; त्यािा अथग 
असा होतो, शवेटी मनािी भावचनक क्स्थती आचि वास्तवंतानंा तोंड न देण्यािी जािीवपूवगक भकवा 
जािीवशून्य इच्िा, चवशरे्षतः आर्लथक वास्तवता. भावनाकंडे तकग शास्त्र चवस्कटून टाकण्यािा मार्ग असतो 
आचि आपि त्याचं्याकडे द लगक्ष करावे, केवळ या कारिासाठी की, त्या इतक्या असंय क्क्तक चदसतात. परंत  
म स्लीम राष्ट्रािी ही कल्पना कल्पनाशक्तीिी भरमसाठ भरारी आहे... वास्तवतेच्या स्पशाबरोबर ती ल प्त 
होईल.” (स्वातंत्र्याकडे, प.ृ २०९, डोरोथी नॉमगन, एक–३०३ मध्ये उधृत केल्याप्रमािे) 

 
हे होते १९३६ मध्ये. राष्ट्र–राज्य याचं्या पचरभार्षेत चविार करताना म स्लीम लोक एक राष्ट्र कल्पनेत 

प्रत्यक्ष चशिारस करण्यासारखे नेहरंूना काहीही आढळत नाही. अशा कल्पनेला मान्यता संय क्त, सावगभौम 
राष्ट्राच्या प्रत्यक्ष म ळावरि घाव घालील. भारतीय मनोव्यापारामध्ये राष्ट्रािी संकल्पना अजून पूिगपिे 
क्स्थरावयािी होती यािी त्याना जािीव होती. मानववंशीय भकवा राजकीय अक्स्मतािें कोितेही प्रपादन 
(देशी भारतीय संस्थानाचं्या बाबतीत जसे) एक स्वतंत् राष्ट्र म्हिून ‘भारता’ च्या भौर्ोचलक अक्स्तत्वाच्या 
ध्येयाला आव्हान देत होते; जे काँगे्रस आचि काँगे्रस प्रस्थाचपत होण्यापूवी स द्धा भारतीय मताच्या अन्य नेत्यानंी 
काळजीपूवगक आचि तळमळीने जोपासलेले होते. नेहरू एक वेर्ळी ‘म क्स्लम संस्कृती’ कक्ल्पण्याला स द्धा 
इच्ि क नव्हते. ते चविारतात,“परंत  काय आहे ही ‘म क्स्लम संस्कृती’ अरब, पर्लशयन, त कग  वरै्रे लोकाचं्या 
महानकृत्यािंी ती एक प्रकारिी वांचशक स्मृती आहे काय? भकवा भार्षािंी? भकवा कलेिी? भकवा संर्ीतािी? 
भकवा रूढींिी?... दोन भार्षा ज्यानी भारतात म क्स्लम चविारावंर प्रभाव पाडला; त्या आहेत अरबी आचि 
पर्लशयन. परंत  पर्लशयनच्या प्रभावामध्ये त्या संबंधी कोिता धमािा घटकावयव नाही... तो भारतातील आम्हा 
सवांसाठी, समान आचि मौचलक वारसा आहे.” 

 
‘म क्स्लम राजकीय प्रचतर्ाम्यानंा प्राम ख्य देण्याबद्दल’ त्यानी चिचटशाना दोर्ष चदला, ‘ज्यानी 

असहकाराच्या या सवग वर्षांमध्ये मार्िी जार्ा घेतली होती’..... परंत  ताबडतोब ते प ढे म्हितात, “द ही 
माजवा आचि शासन करा हा नेहमीि साम्राज्यांिा मार्ग राचहला आहे....” आम्हाला यािी तक्रार करता येिार 
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नाही; भकवा काही झाले तरी, त्याबाबत आपि आश्चयगिचकत होता कामा नये. त्याकडे द लगक्ष करिे आचि 
त्याचवरुद्ध तरतूद न करिे ही प्रत्यक्ष आपल्या चविारातील एक िूक आहे.” 

 
सौदा करून आचि घासाघीस करून आपल्याला त्या चवरुद्ध तरतूद करता येिार नाही. कारि 

चतसरा पक्ष नेहमीि उच्चतर बोली करू शकेल. त्यानी जोर देऊन साचंर्तले की, समान राष्ट्रीय भकवा 
सामाचजक दृचष्टकोनाच्या चवकासामध्ये त्यािे उत्तर असते, जो उलट स्वातंत्र्याच्या सामाचजक ध्येयाचं्या स्पष्ट 
कथनावर अवलंबनू राहील. “स्वातंत्र्यासाठीच्या आमच्या लढ्यात स्पष्ट आदशग आचि सम चद्दष्टे यािंा अभाव 
चनःसंशयपिे जातीयवादाच्या प्रसाराला सहाय्यभतू झाला. जनता त्याचं्या दैनंचदन यातना आचि 
स्वराज्यासाठी लढा यामधील स्पष्ट संबधं पाहत नाही.” 

 
नेहरंूनी म क्स्लम जातीय प ढाऱ्याकंडे राज्याने पाभठबा चदलेल्या ज ळ्या सामाचजक आचि आर्लथक 

व्यवस्थेमध्ये ज्यािें प्रस्थाचपत चहतसंबंध होते असे पाचहले. “अशी रीतीने, राजकीय प्रचतर्ामी जातीय 
प ढाऱ्याचं्या बहाण्याने राजकीय के्षत्ाकडे प नः परत आले आचि त्यानी चवचभन्न पावले टाकली, त्यािे खरे 
स्पष्टीकरि, त्यािंा जातीय पूवगग्रह हे चततकेसे नव्हते. चजतकी राजकीय प्रर्तीला अडथळा करण्यािी त्यािंी 
इच्िा होता.” ‘स्वराज्याकडे’ मधून (अवतरिे–डोरोथी नॉमगन, प.ृ एक–११२–११६ मध्ये उद धृत केलेली) 

 
म क्स्लमािंा असो भकवा भहदंूिा असो; नेहरंूनी जातीयवादािा चनर्षेध केला. त्यानी प नः प नः 

साचंर्तले, जातीय मार्ण्या जनतेच्या र्रजा प ऱ्या करीत नाहीत. त्यानी दाखवून चदले की, जातीय संघटना 
या धार्लमक नाहीत परंत  त्या राजकीय साध्यासाठी िक्त धमािा उपयोर् करतात. 

 
परंत  राजकीय वास्तववादी म्हिून नेहरंूना ज्ञात झाले की, त्यानंा चकतीही जातीयवादािा चतटकारा 

वाटला तरी दमनाने जातीयवाद लोप पाविार नाही. “म्हिून आपि हा भीतीर्ंड दूर केला पाचहजे आचि 
म क्स्लम जनतेला हे ज्ञात करून चदले पाचहजे की, त्याना खरोखर ज्यािी इच्िा आहे ते कोितेही संरक्षि 
त्याना चमळू शकेल.” (डोरोथी नॉमगन एक–३२९) म्हिून घटना सचमतीसाठी काँगे्रस प्रस्तावात त्यानी सूचित 
केले होते की, “अल्पसंख्याकाचं्या मनातून सवग संशय दूर करण्यासाठी, ती स द्धा, जर ती तसे पसंत करील, 
त्यािें प्रचतचनधी चवभक्त मतदारसंघानंी चनवडून घेतील.” अशा रीतीने जरी काँगे्रस आचि नेहरू यांनी 
स संर्तपिे चवभक्त मतदारसंघानंा चवरोध केला होता, तरी नेहरू ते स्वीकारावयाला तयार झाले होते; जर 
ते िक्त घटना सचमतीला चनवडि का होण्यासाठी असतील. 

 
नेहरू आग्रही होते— जरी प्रातंीय चवधीमंडळािा १९३७ च्या चनवडि कानंंतर ज्यामध्ये म क्स्लम लीर्ने 

बह तेक प्रातामंध्ये प्रिडं प्रमािात म स्लीम मत चमळचवले की, जातीय प्रश्नाला खरे उत्तर तेव्हाि प्राप्त होईल 
जेव्हा सवग धार्लमक र्टानंा आचि जातीय सीमानंा बाधा करिारे आर्लथक प्रश्न प्राम ख्य ग्रहि करतील.” जातीय 
आवाहनािे प्राम ख्य त्याच्या मूळ स्वरूपात स्वीकारावयाला ते तयार नव्हते. त्यानंा वाटले की, सवग इतर 
राजकीय पक्षानंा वर्ळून चनवडि कातील काँगे्रसच्या यशाने “म स्लीम तरुि मािसे आचि म्हातारे आचि 
म स्लीम वतगमानपते्.... याना पूिगपिे आत्मचवशे्लर्षि करावयास लावले आहे... आचि म्हिून ही चनवडिूक 
आचि आमिी मोहीम, चनयमान सार जरी त्यािंा पचरिाम म स्लीम जार्ा र्मचवण्यास झाला, म स्लीमाचं्या 
संदभात स द्धा आमच्यासाठी एक चवजय झाला आहे. जातीयवादािे भतू शमचवण्यास्तव काही वाटिाल त्यानी 
केली आहे.” (डोरोथी नॉमगन, एक–४८०) त्यानी या शक्यतेिा चविार केला नाही की, काँगे्रसच्या या प्रिंड 
चवजयाने म क्स्लम वतगमानपत्ानंा वस्त तः साशंक केले असेल. 



 

अनुक्रमणिका 

 
तथाचप १९४४ साली जेव्हा ‘भारतािा शोध’ िी अंचतम प्रकरिे; अहमदनर्र चकल्ला त रंूर् तळामध्ये 

बह धा चलचहली जात होती. नेहरूनी ही शक्यता अन मान्य करावयाला स रुवात केली होती की, भारत एक 
राजकीय घटक रहािार नसेल. अशा चवभार्िीच्या अपेचक्षत भाराबंद्दल त्याना भिता वाटत होती. 

 
“जर भारतािे दोन भकवा अचधक भार्ातं त कडे पडले आचि तो राजकीय आचि आर्लथक घटक म्हिून 

इतःपर कायग करू शकिार नाही, तर त्याच्या प्रर्तीला र्भंीरपिे बाधा होईल..... एक ि कीिे पाऊल द सरे 
ि कीिे टाकायला लावते; तसे भतूपूवग काळात होत राचहले आहे आचि तसेि भचवष्ट्यकाळातही असिार आहे 
आचि तरीही कधीकधी ि कीिी पावले टाकलीि पाचहजेत. नाहीतर कोितेही िार वाईट संकट आपल्यावर 
कोसळेल; तो राजकारिािा मोठा चवरोधाभास आहे... ऐक्यभरं्ापेक्षा ऐक्य हे नेहमीि अचधक िारं्ले आहे. 
परंत  लादलेले ऐक्य हा एक बहािा आचि घातक प्रकरि आहे. स्िोटक शक्यतानंी पचरपूिग... माझी खात्ी 
पटली आहे की भारतामध्ये ते मूलभतू ऐक्य आहे परंत  इतर शक्तींनी काही मयादेपयंत ते झाकोळून आिी 
लपवनू ठेवले आहे.” (शोध, प.ृ ४४५) 

 
बह मानवंशीय समाजामध्ये समान राष्ट्रीय अक्स्मता प ढे नेण्याच्या प्रश्नांबद्दल नेहरंूना जािीव 

नव्हती, असे क्वचिति शक्य असेल. परंत  राजकारिातील एक सक्रीय सहभार्ी म्हिून काळाचवरुद्ध 
लढण्यासाठी आचि सभोवतालिी पचरक्स्थती चनमाि करण्यासाठी ते पराकाष्ठेिे झटले; चजच्यामध्ये अनेक 
समूह एकत्वािी भावना चवकचसत करतील. त्यािंा ‘शोध’ मधील प नरूच्चाचरत भारताच्या मूलभतू ऐक्यावरिा 
जोर हा दोन्ही त्याचं्या स्वतःच्या आत्मचनष्ठ अन भवािी अचभव्यक्ती होता. त्यािप्रमािे ही एकमेव भारतीय 
अक्स्मतेिी भावना इतरानंा संसूचित करण्यािा व त्याचं्यामध्ये चनमाि करण्यािास द्धा एक प्रयत्न होता. 
कारि, ‘राष्ट्रा’ िी कल्पना हे कठीि भौर्ोचलक लक्षि नव्हे, ती प्रवाही आहे आचि सामाचजक र्चतमानतेच्या 
उपायाने चतिे पालनपोर्षि व्हायला पाचहजे. चजच्यामध्ये चवचभन्न समूह समान. खोल चहतसंबधं पाहतात. 
नेहरू याला वक्तृत्वपूिग अचभव्यक्ती देतात. “प्रत्येक समूह केवळ तत्त्वतः आचि प्रत्यक्ष स्वतंत् असताि कामा 
नये आचि अचभवृद्धीच्या समान संधी त्याच्याकडे असल्या पाचहजेत. परंत  त्याच्याकडे स्वातंत्र्य आचि 
समानतेिी संवेदना असली पाचहजे.” (शोध, प.ृ ४४८) 

 
या चवचशष्ट टप्प्यावर, नेहरू भारतािे स्वातंत्र्य आचि चवशाल ऐक्य स चनचश्चत करण्याच्या आपल्या 

आत रतेने प्रातंानंा अचधकतर स्वायत्तता देण्यापासून तो सोक्व्हएट य चनयन प्रकाराच्यास द्धा बह राष्ट्रीय 
महासंघापयंत; चकत्येक पयायािंा चविार करावयाला राजी चदसत होते. एका बाजूला भहदू–म क्स्लम 
चवभाजनाच्या र् ंतार् ंतीबद्दल ते भितातूर आहेत, आचि द सऱ्या बाजूला काही भारतीय राजप त्ाचं्या 
दृष्टीकोनाबद्दल–जे चवभक्त अग्रर्ण्य भपू्रदेश प्राप्त करून घेण्यािी आकाकं्षा बाळर्तील.... “जर भारतािे 
दोन भकवा अचधक भार्ामंध्ये चवभाजन व्हायिे असेल तर प्रम ख भारतीय संस्थानािें भारतामध्ये एकत्ीकरि 
अचधक अवघड होते.” (शोध प.ृ ४४६). 

 
आमच्यापैकी प ष्ट्कळजि अशा मतािे आहेत की भारत हे मूलभतूपिे राष्ट्र आहे; श्री. जीना यांनी 

चद्वराष्ट्र चसद्धातं प ढे माडंला आहे आचि अचलकडे काही धार्लमक समूह, जे काहीतरी ते असतील.... त्यािें 
विगन उपराष्ट्रे म्हिून करून त्याच्यामध्ये आचि वाक प्रबधंामध्ये भर घातली आहे. परंत  एक राष्ट्र भकवा दोन 
भकवा अचधक म्हिून भारतािे योग्य रीतीने विगन करावयािे असेल तर त्यािे काही प्रयोजन नाही; कारि 
राष्ट्रीयत्त्वािी आध चनक कल्पना राज्यपिाहून जवळ जवळ वेर्ळी करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय राज्य हे 
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आज चकतीतरी लहान घटक आहे आचि िोट्या राज्यानंा स्वतंत् अक्स्तत्व असू शकत नाही... राष्ट्रीय राज्य 
अशा रीतीने बह राष्ट्रीय राज्याला जार्ा देत आहे भकवा चवशाल महासंघानंा सोक्व्हएट य चनयन या चवकासामध्ये 
नम नेदार आहे. अमेचरकेिी संय क्त संस्थाने जरी बळकट राष्ट्रीय बधंांनी बाधंलेली असली, तरी ते मूलभतूपूिग 
एक बह राष्ट्रीय राज्य आहे.” (शोध प.ृ ४४९). 

 
पाचकस्तानसाठी मार्िी आचि स िचवण्यात येईल त्या प्रत्येक पयायाला थाबंण्याच्या आचि ‘नाही’ 

म्हिण्याच्या जीनाचं्या क्षमतेने राष्ट्रवादी नेत्यानंा दमचवले होते. “भारतातील चवद्यमान क्स्थतींना आमच्यापैकी 
प ष्ट्कळ जि पूिगपिे चशिलेले आहेत आचि तळमळीने काही मार्ग शोधण्यासाठी उत्स क आहेत.” या 
दमिाकीतून राज्याचं्या बळकट महासंघािी कल्पना जन्माला आली होती. जर भारतािे चवभाजन शातंतेने 
घडून आले असते तर, असेही असते. त्या चवभाजनानंतर स द्धा नेहरंूच्या महासघंाच्या कल्पनेला स्वीकृती 
चमळाली असती. परंत  चवभाजनािा जबरदस्त धक्का आचि आपली बळकट, चवभक्त अक्स्मता प्रस्थाचपत 
करण्यािी पाचकस्तानिी प्रिडं इच्िा नेहरंूनी पूवी पाचहली नव्हती. भारताबरोबर सतत तेढ या नव्या 
अक्स्मतेला समथगन प रचविारे होते. 

 
चवभाजनाने चनमाि केलेल्या उष्ट्ितेने सापेक्षतया स्वायत्त राज्याचं्या महासंघासाठी नेहरंूिा स्वतःिा 

उत्साह स द्धा बाष्ट्पीभतू झाला होता. नेहरू आचि पटेल याना भारतािे ऐक्य आचि प्रादेचशक स रचक्षतता, 
याबद्दल अत्यंत भिता वाटत होती. भारतासाठी नवे संचवधान तयार करताना नेहरंूनी बळकट कें द्र 
उभारण्याच्या बाजूने आपले संपूिग वजन टाकले. जरी भारतािे संचवधान चवचनर्लदष्ट कें द्रीय, राज्य आचि 
अचधकाचरतेच्या समवती के्षत्ासंाठी जरूर तरतूद करते तरी स रचक्षततेच्या मार्ण्यानंी त्याना अशा रीतीने कायग 
करिे भार् पडले की, त्याने कें द्राला बळकटी चदली. काश्मीर य द्धाने चनमाि केलेली भीती, हैदराबादच्या 
दजािा अचनर्लित प्रश्न, याम ळे सवगशे्रष्ठ कें द्रासाठी र्रज सवगसाधारिपिे स्वीकृत करावी लार्ली. भारतीय 
संघािे व्यक्क्तर्त घटक ज्या रीतीने त्यानी तो पूवग कक्ल्पलेला होता जेव्हा भारताच्या महासंघाबद्दल ते बोलले 
होते— चवराम पावण्यािी शक्यता चविारात घ्यायला नेहरू इतःपर राजी नव्हते. 

 
राष्ट्रवाद आणि आंतरराष्ट्रवाद 
 
नेहरंूनी त्याचं्या प्रबळ राष्ट्रीय भावना आचि त्यांिी आंतरराष्ट्रवादाला बाचंधलकी, यामध्ये परस्परचवरोध 
पाचहला नाही. आध चनक जर्ामध्ये राष्ट्रवाद कालबाह्य झाला आहे, अशी कोितीही सूिना त्यानी नाकारली. 
त्यानंी, चवशरे्षकरून त्या देशामंध्ये जे स्वातंत्र्य प्राप्त करण्यासाठी लढा देत होते; राष्ट्रवादािी र्रज होती 
असा य क्क्तवाद केला. त्याचं्या चविार करण्याच्या रीतीप्रमािे ‘राष्ट्रवाद’ या देशासाठी एक आवश्यक टप्पा 
होता आचि त्यानी दाखवनू चदले की, आर्लथक दृष्ट्ट्या प्रर्त देशानंी स द्धा त्याचं्या राष्ट्रीय आकाकं्षापंासून 
स्वतःिी स टका करून घेतली नव्हती. त्या आधारावर की, य द्ध हे लोकय द्ध होते. द सऱ्या जार्चतक 
महाय द्धाच्या कालखंडामध्ये स्वातंत्र्यलढ्यापासून स्वतःला दूर ठेवल्याबद्दल साम्यवाद्यानंा त्यानी दूर्षि 
चदले. 
 

१९३० मध्ये चलचहताना नेहरू म्हिाले होते, “भारतािा लढा आज एका मोठ्या लढ्यािा भार् आहे 
जो ज ल मग्रस्ताचं्या म क्तीसाठी जर्ात सवगत् िालू आहे. मूलभतूपिे, हा आर्लथक लढा आहे..... जरी तो 
राष्ट्रवादी आचि इतर पोर्षाख घालत असला आचि तरीही या स्वातंत्र्यािा अथग सवग साम्राज्यवादी 
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चनयंत्िापासून स्वातंत्र्य याखेरीज अन्य असा असता कामा नये. आम्ही आज चिटनचवरुद्ध लढा देतो; कारि 
चिटन साम्राज्यवादािे प्रचतचनचधत्व करते.” (डोरोथी नॉमगन एक–३१५, ३१७). 

 
संक चित राष्ट्रवादाच्या धोक्यावंर जोर देत आपल्या ‘भारतािे ऐक्य’ या प स्तकात नेहरू म्हिाले, 

“पचश्चमेत राष्ट्रवादाला द रं्ध येत आहे आचि तो आक्रमकता, असचहष्ट्ि ता आचि पाशवी भहसािारािा जनक 
झाला आहे. सवग जे प्रचतर्ामी आहे, ते िासी, साम्राज्यवाद, वंशीय धमगवेडे याच्या नावाखाली आश्रय 
घ ंडाळते...” परंत  त्यानंी दाखवनू चदले की, तो राष्ट्रवाद होता; ज्याने शंभर वर्षे भकवा अचधक काळापूवी 
य रोपिी राष्ट्रे उभारली होती आचि तो राष्ट्रवाद आहे; जो आज आचशयाच्या देशामंध्ये िालना शक्ती आहे... 
तो; त्याचं्याकडे ऐक्य आचि जोम आचि अधीनता भार् पाडते त्या िैतन्यािी ओझी उिलिे आितो. (डोरोथी 
नॉमनॅ, एक–६००, ६०१). 

 
अशा रीतीने, स्वतः एक उत्साही राष्ट्रवादी अशा नेहरंूना स द्धा आंधळ्या शोर्षिासक्त राष्ट्रीय 

िेतनाच्या धोक्यािी जािीव होती. त्याचं्या चवकासाच्या एका टप्प्यावर लोकानंा संघचटत करून कामाला 
लावण्यासाठी तो अत्यावश्यक म्हिून ते मानत होते; असे चदसते. 

 
नेहरंूनी स्वातंत्र्यापूवी राष्ट्रक लािा भार् असण्यािी प्रत्यक्ष कल्पनाि ‘अकल्पनीय’ आचि ‘चिचटश 

साम्राज्यवादाच्या मूलभतू बाधंिीिी स्वीकृती’ ध्वचनत करिारी, म्हिून िेटाळून लावली होती. परंत  एकदा 
स्वातंत्र्य भजकण्यात आले होते, त्यानी हे म्हिण्यास काकू केले नाही. 

 
“कोित्याही वेळेला जर्ाच्या या भार्ात इतर देशापंासून आम्हाला स्वतःला वेर्ळे करिाच्या 

पचरभार्षेत आम्ही कधीही चविार केलेला नाही भकवा त्या देशाशंी शत्ूत्व असि ंज्यानी आमच्यावर विगस्व 
र्ाजचवले... चिचटश लोकाशंी आचि राष्ट्राचं्या चिचटश राष्ट्रक ळाशी आम्हाला चमत्त्वाने रहायिे आहे.” 
अथाति, राष्ट्रक लामध्ये राहण्यािा चनिगय घेण्यापूवी या मंडळाच्या सभासदामंधील संबंधािें स्वरूप 
बदलण्यासाठी त्यानी मदत केली होती. 

 
कट्टर राष्ट्रवादी नेहरू, तरीही १९४५ मध्ये म्हिू शकले, “भारत, इराक, इराि, अिर्चिस्तान आचि 

िह्मदेश याचं्या दचक्षि आचशयाई महासंघासाठी मी उभा आहे;” १९४६ इतक्या उशीरास द्धा त्यानी प्रपादन 
केले,” मध्यपूवग भारत आचि आग्नेय आचशया यामधील चवचवध देशामंध्ये समन्वय केवळ शक्यि नाही; 
भचवष्ट्यकाळामध्ये अत्यंत संभवनीय आहे याबद्दल माझी खात्ी झाली आहे. आचशयाई महासंघािा प्रश्न 
कदाचित अकाचलक आहे. परंत  या देशामंधील कोिते तरी अचधक जवळिे साहियग आवश्यक आहे, 
परावलंबन आचि व्यापार प्रयोजने, या दोन्हीसाठी.” 

 
हे िाळिीच्या सवगनाशापूवी होते; आचि बाळसे धरिारे राष्ट्र म्हिून स्वतंत् भारतातील समस्याचं्या 

वास्तवानंी त्यािंा काही उत्साह सौम्य केला होता; त्यापूवी! परंत  स्वातंत्र्यानंतर स द्धा आचि अनेक प्रश्न, 
ज्यानंी त्याना व्यग्र ठेवलेले असताना नेहरंूिी आंतरराष्ट्रीय घटनासंंबधंी आचि बाहेरील जर्ाशी नवे द वे 
प्रस्थाचपत करण्यािी त्यांिी पे्ररिा, याना पूिगपिे कधीि पायबदं पडला नव्हता. आपल्या देशावरील त्याचं्या 
पे्रमाने जर्ातील मानवी स्वातंत्र्याचं्या चवशालतर प्रश्नाकंडे द लगक्ष करावयाला त्यानंा लावले नाही. 
 
स्वातंत्र्य आणि नंतर 



 

अनुक्रमणिका 

 
स्वातंत्र्य १९४७ साली आले, आचि त्याबरोबर दोन स्वतंत् राष्ट्रे–राज्यामंध्ये देशािे चवभाजन. चवभाजनाने 
जातीयतेिा प्रश्न सोडचवला नाही. परंत  लोकशाही आचि धमगचनरपेक्ष राज्यतंत्ाने साचंवधाचनक सािा प रचवला 
आहे. ज्यामध्ये अल्पसंख्याकं र्ट त्याचं्या आकाकं्षा व र्ाऱ्हािी उच्चारू शकतात. कोित्याही जमातीसाठी चतथे 
चवभक्त मतदारसंघ नाहीत आचि म क्स्लमानंा तर जार्ािें आरक्षि स द्धा नाही. 
 

नेहरंूच्या पतंप्रधान म्हिून म दतीमध्ये त्याना िार समस्यानंा तोंड द्यावे लार्ले. ज्या, भारत एक राष्ट्र 
म्हिून आचि भारतािे ऐक्य यािी त्यािंी संकल्पना धोक्यात आिताना चदसत होत्या. त्या होत्या— (१) 
पूवीच्या संस्थानाचं्या एकात्मीकरिािी समस्या, (२) भारतीय भमूीवर चवदेशी परवृत्त प्रदेशािंी समस्या, (३) 
ईशान्य भार्ातील जनजाती लोकाचं्या एकात्मीकरिािी समस्या, (४) भाचर्षक प्रादेचशक अक्स्मतािंी समस्या. 
नेहरंूनी त्याना संकल्पनात्मकरीत्या आचि आधारावर कसे तोंड चदले, हे पाहण्यासाठी आपि त्यावंर 
थोडक्यात ििा करू. इथे उल्लेख केलेल्या िार समस्यानंा नेहरंूिा प्रचतसाद िर्लिताना मी ‘सवगपल्ली र्ोपाळ’ 
याचं्या नेहरंूच्या िचरत्ातून प ष्ट्कळ घेतले आहे. 
 
भारतीय संस्थाने 
 
राष्ट्रीय उंिीच्या थोड्या प ढाऱ्यामंध्ये नेहरू होते. ज्यानंी स्वातंत्र्य येण्यापूवी अनेक वर्षे संस्थानंी लोकाचं्या 
आंदोलनाशंी संबधं ठेवण्यािे महत्त्व ओळखले होते. भारतीय संस्थानातंील लोकानंा भारतातील लोकाबंरोबर 
अक्स्मता वाटत आहे आचि अडििी असताना स द्धा लोकशाही अचधकारासंाठी ते आंदोलन िालू ठेवतील 
यािी खात्ी त्यानंी करून घेतली. परंत  १९३९ च्या अचधचनयमाच्या आधारावर चनवाचित चवधीमंडळाने 
भारतासाठी घटना सचमती म्हिून कायग करण्यासाठी स्वतःला सक्षम जाहीर केले. तेव्हा देशी भारतीय 
संस्थानािें प्रचतचनधीत्व लोकाचं्या प्रचतचनधींनी केले नाही. चशवाय, संस्थाचनकापैंकी अनेक जि आचि त्याचं्या 
नामचनदेचशत व्यक्ती दूर राचहल्या. कारि घटना सचमती समोर ठेवनू कोिती भचूमका घ्यायिी हे अजून त्यानी 
ठरचवले नव्हते. आपला सम चद्दष्टािंा ठराव–ज्याने पचरिामतः चनदेशक तत्त्वाचं्या आचि मूलभतू अचधकाराचं्या 
नंतरच्या कलमासंाठी आधारािी तरतूद केली— सचमतीने स्वीकृत करावा, अशी नेहरंूनी आशा बाळर्ली 
होती. परंत  तो चनिगय लाबंिीवर टाकावा लार्ला होता कारि इतर र्ोष्टींमध्ये, संस्थाचनकािें प्रचतचनधी 
उपक्स्थत नव्हते. नेहरंूनी य क्क्तवाद केला की, संस्थाचनकािें नेहमीि स्वार्त होते, परंत  काहीजिािंी 
अन पक्स्थती हे ठरावाच्या अस्वीकृतीिे कारि असेल, तर सचमतीिे कायग पूिगपिे थाबेंल. त्यानी हे स द्धा स्पष्ट 
केले— जानेवारी २२, १९४७–की जर संस्थाचनकानंा ‘आदर प्राप्त व्हावा भकवा चमत्त्वाच्या कोित्या प्रमािात 
चविारात घेण्यात यावे असे वाटत असेल, तर अशा कोित्याही कल्पनेिे (राजांिे दैवी अचधकार वरै्रे सारखे) 
सूिनास द्धा होता कामा नये; मर् बोलिे तर सोडाि! यावर कोितीही तडजोड होिार नाही.’ तथाचप, या 
टप्प्यावर स द्धा, संस्थानासाठी भकवा संस्थानाचं्या र्टासाठी आंतचरक स्वायत्ततेच्या प्रमािािा चविार 
करावयाला नेहरू राजी होते. जी ‘चनःसंशयपिे कोित्या कें द्रीय कायांना अधीन राहतील ज्यामध्ये ती कें द्राशी 
सहकायग करतील, ज्यामध्ये कें द्रावर त्यािें प्रचतचनचधत्व होईल आचि ज्यामध्ये कें द्राकडे चनयंत्ि असेल,’ 
त्यानी य क्क्तवाद केला की, सम चदष्ट ठरावाला संस्थाचनकांिा आके्षप लोकाचं्या सावगभौमत्वाच्या चसद्धातंाच्या 
सैद्धाचंतक अचभपे्रत अथांना आचि व्यावहाचरक अचभपे्रत अथांना तत्त्वतः आके्षप होत होता.... तो असा आके्षप 
आहे जो क्षिभरस द्धा चटकू शकत नाही. (डोरोथी नॉमगन, दोन–२९५–२९६). 
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या म द्यावरील त्यांिा संकल्पािा ठामपिा आचि प्रामाण्य संशयातील होते. जसे ते घडले, बऱ्याि 
अंशी भारताच्या पचहल्या उपपतंप्रधानाचं्या प्रशासकीय कौशल्याम ळे! आचि त्यानंी तो प्रश्न ठामपिे आचि 
प्रर्ल्भतेने हाताळल्याम ळे बह तेक भारतीय संस्थाचनक, भारतीय संघामध्ये सामील व्हायला आचि ‘स्वतंत्’ 
रहाण्यासाठी आपले राष्ट्रीय स्वातंत्र्य भकवा पाचकस्तानमध्ये सामील होिे सोडून द्यायला संमत झाले. परंत  
त्यानंा खरोखर पयाय नव्हता. या संस्थानाचं्या लोकानंी एक चवभक्त अक्स्मता म्हिून स्वतःिा कधीि चविार 
केला नव्हता. चिचटश जोखडातून स्वातंत्र्यासाठी त्यांनी सहान भतूी चदली होती आचि काहीजि तर 
लढ्यामध्ये सहभार्ी झाले होते. त्यासाठी संस्थानंी लोकांच्या आंदोलनामध्ये नेहरंूनी जी आस्था दाखचवली 
होती; आचि चतला क्रातंदर्लशत्वािा व्यापकपिा चदला होता; त्याला इतके अचधक शे्रय चदलेि पाचहजे. 

 
परंत  दोन मोठी संस्थाने अचनर्लित राचहली— हैदराबाद आचि काश्मीर. यापैंकी हैदराबाद–म क्स्लम 

संस्थाचनक असलेले भहदू बह संख्याकं संस्थान–याला भरूाजकीय संज्ञापं्रमािे खरोखर चनवड नव्हती. स्वतंत् 
राहण्याइतके संस्थान प रेसे मोठे होते. परंत  ते ‘स्वतंत्’ रहाण्यासाठी चनजामाला खरोखर लोकानंा पोलादी 
शासनाखाली ठेवावे लार्ले असते. हे एक उदाहरि होते; चजथे लॉडग माऊंटबटॅनमािग त चिचटश प्रभाव 
वापरण्यात आला. तो स्पष्टपिे भारताच्या बाजूने होता आचि चनझामाला शहािपिािा मार्ग चदसावा, म्हिून 
प्रत्येक प्रयत्न करण्यात आला होता. सरतेशवेटी, भारतीय सेनादलाच्या तथाकचथत ‘लष्ट्करी कारवाई’ ने हा 
प्रश्न सोडचवला आचि चनझामाला हात जोडिे भार् पाडले. 

 
काश्मीरिा प्रश्न अचधक र् ंतार् ंतीिा होता. काश्मीर संस्थाचनकाला स द्धा ‘स्वतंत्’ रहायला आवडले 

असते. त्यािे प्राधान्येकरून म क्स्लम संस्थान होते. भारत आचि पाचकस्तान याचं्यामध्ये त्यािी पािर मारली 
होती. भहदू संस्थाचनकाला पाचकस्तानमध्ये सामील होण्यािी इच्िा नव्हती. संघटीत जमातींच्या मािसांना 
पाठवनू जे त्यािा पाचकस्तानमध्ये प्रवेश चनचश्चत करतील त्याला हात जोडायला भार् पाडण्यािी पाचकस्तानने 
प्रयत्न केला. नंतर जे हैदराबादमध्ये घडले; ते अर्ोदरि काश्मीरमध्ये घडले जाण्यािी आचि पाचकस्तानात 
काश्मीर समाचवष्ट केले जाण्यािी एखाद्याने अपेक्षा केली असती. परंत  असे चदसून आले की, नेहरंूिी 
धमगचनरपेक्षतेवरील श्रद्धा, ज्यानंी शरे–ए–काश्मीर, काश्मीर जनपचरर्षदेिा नेता, यािंा चवश्वास संपादन 
केला; असा सिोटीिा लोकशाहीप्रधान नेता म्हिून त्यािें अचधकारपत्, याम ळे पारडी उलटी पडली. 
काश्मीरच्या संस्थाचनकाने जेव्हा भारतािी मदत माचर्तली, तेव्हा संस्थानािा भारतात औपिाचरक प्रवेश, 
लोकप्रचतचनधींिी संमती यािा भारताने आग्रह धरला. ती समंती येऊ घातली होती आचि ‘भारतीय’ भपू्रदेशाने 
संरक्षि करण्यासाठी भारताने आपले सैन्यदल पाठचवण्यािे मान्य केले. संय क्त राष्ट्राचं्या हस्तके्षपािा 
पचरिाम म्हिून य द्ध कोंडी होऊन संपले. काश्मीरिा एक भार् पाचकस्तानच्या ताब्याखाली राहून आचि मोठा 
भार् भारतीय संघािे एक राज्य म्हिून, संचवधानान सार चवशरे्ष दजा उपभोचर्त. ती क्स्थती स्वातंत्र्यापासून 
४३ वर्षांवर तशीि िालू राचहली आहे. काश्मीर एक वादचवर्षय असल्यािे िालू राचहले आहे— त्याच्या म क्स्लम 
बह मताच्या आधारावर पाचकस्तान दावा सारं्तो आचि आपली स्वतःिी धमगचनरपेक्ष राजनीती आचि लोकाचं्या 
संमतीने संस्थाचनकािंा ऐक्च्िक प्रवेश याच्या आधारावर भारत दावा सारं्त. भारत आचि पाचकस्तान 
याचं्यामधील तीन य द्धापैंकी दोन काश्मीरवर झाली आहेत. क्स्थती प नः तिावपूिग आहे आचि काश्मीर 
‘प्रश्नाला’ दृष्टीसमोर शवेट चदसत नाही. 
 
णवदेशी परवृत्त प्रदेश 
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पाँडेिरी आचि र्ोवा हे लहान भपू्रदेश होते. अन क्रमे फ्रान्स आचि पोत गर्ाल यानंी धारि केलेले. ते भारतािा 
भार् होते. याबद्दल नेहरंूना कोिताि संशय वाटत नव्हता आचि त्यानी र्ृहीत धरल्यािे चदसते की 
चबचटशाचं्या प्रयािाबरोबर फ्रान्स आचि पोत गर्ाल स द्धा िारसे स्तोम न माजवता सोडून जातील! फ्रें ि 
लोकाचं्या बाबतीत त्यांिा चवश्वास उचित असल्यािे चसद्ध झाले. ज्यानंी १९५४ मध्ये सरतेशवेटी लाबंिीवर 
लावलेल्या वाटाघाटीनंतर भारतातील त्याचं्या भपू्रदेशातून माघार घ्यावयाला संमती चदली. परंत  पोत गर्ाल 
हटले होते. नेहरंूनी वाटाघाटी करण्यािा प्रयत्न केला; परंत  कोित्याही यशाचशवाय. पाँचडिरीशी त लना 
करता र्ोवा आचि अचधक मोठा भपू्रदेश होता आचि चतथे एक स्थाचनक वर्ग वृभद्धर्त झाला होता; ज्यािे 
चहतसंबधं पोत गर्ीजाशंी बाधंलेले होते. 
 

जेव्हा वाटाघाटींमधून काहीि साध्य होत नव्हते तेव्हा नेहरू संतप्त होत होते. परंत  हा प्रश्न 
सोडचवण्यासाठी सैन्यदल वापरावयािे नाही, यािा शवेटपयंत त्यानी ठाम चनश्चय केला होता. जेव्हा काही 
चनःशस्त्र भारतीय स्वयंसेवकानंी र्ोव्यात चशरण्यािा प्रयत्न केला तेव्हा पोत गर्ीजानंी पश त ल्य सेनादल वापरून 
त्याना धडा चशकचवण्यािी धडपड केली. भारताच्या भचूमकेच्या बाजूने आंतरराष्ट्रीय मत संघचटत करण्यािा 
नेहरंूनी प्रयत्न केला. परंत  सैन्यदलािा वापर करण्याकडे नेहरंूिा कल नाही हे जािून, नको तो उपदेश 
देण्यािे पत्करून चवदेशी शक्तींनी पोत गर्ालिी सचदच्िा र्मचवण्यािे कोितेि कारि पाचहले नाही. (पहा 
‘सवगपल्ली र्ोपाळ,’ दोन–२१३–२१८). सरतेशवेटी, र्ोव्यािी समस्या १९६५ साली भारतीय सैन्याने 
र्ोव्याच्या ‘म क्ती’ ने सोडचवली. परंत  त्यानंतर स द्धा भारत आचि पोत गर्ाल याचं्यामधील संबधं अनेक वर्षे 
तािलेले राचहले. 

 
पाँडेिरी आचि र्ोवा या दोहोंच्या बाबतीत नेहरंूिी भचूमका अशी होती की, या दोन्ही के्षत्ातंील 

लोकानंा त्याचं्या स्थाचनक सासं्कृचतक परंपरा िालू ठेवण्यािी प्रत्येक संधी प रचवली जाईल. तरीही ते 
अन ल्लंघनीयपिे भारतीय संघािे भार् होते. काश्मीर आचि नंतर र्ोवा या दोहोंच्या बाबतीत नेहरंूना आढळून 
आले की, त्यानंी स्वतः सवग व्यक्क्तर्त प्रचतष्ठा उपभोचर्ली असली, तरी स द्धा भारतािी बाब चतच्या र् िवत्तेवर 
चविारात घेण्यासाठी पाश्चात्य लोकशाह्याचं्या सचदच्िेवर भारताला अवलंबनू राहता आले नसते. प्रत्येक प्रश्न 
एक म द्दा झाला. चजथे म त्सदे्दचर्री आचि राष्ट्रीय चहतसंबधं याचं्या प्रत्यक्ष चविारानंी तत्त्वाच्या चविारावंर मात 
केली. नेहरंूनी संतापाने, सरतेशवेटी र्ोव्याला भारतीय सेना पाठचवण्याच्या चनिगयामध्ये मूक संमती चदली. 
 
ईशान्य भूप्रदेश 
 
चिटीशानंी आसामिी ईशान्य डोंर्राळ के्षते् भारताच्या अन्य प्रशासनामध्ये एकात्म करून घेण्यािा प्रयत्न केला 
नव्हता. एकूि राजकीय चनयंत्ि राखून, त्याचं्या स्वतःच्या स्थानीय रूढींनी शाचसत व्हायला लोकानंा; त्यानंी 
सोडून चदले होते. त्या डोंर्रावंर चकत्येक जनजातीकडे वसाहत केली होती. ते सासं्कृचतक दृष्ट्ट्या 
एकमेकापासून वेर्ळे होते; आचि जे नेहमीि भारत–िह्मदेश सरहद्दीवरून म क्तपिे वावरत होते. या बऱ्याि 
के्षत्ामंध्ये चवदेशी धमगप्रिारक दशकान दशके सक्रीय होते आचि त्यािें श भवतगमान पसरचवण्यािे काम त्यांनी 
केले होते. त्याम ळे त्यािंी चवभक्त अक्स्मता जोरदारपिे मांडण्याकडे त्यािंा कल झाला होता. 
 

नार्ा लोक हे चवभक्त राष्ट्रीयतेिा झेंडा उभारिारे आचि भारतापासून ि टून चनघण्यािे पहािारे; 
पचहले लोक होते. चिझो त्यांिा नेता होता, आचि या पचवत्र्यामारे् रेव्हरंड स्कॉट त्यािंा सल्लार्ार होता. अशा 
कोित्याि मार्िीिा चविार केला जािार नाही; याबद्दल नेहरू स्पष्ट होते. त्यािंा प्रचतसाद एका बाजूने 
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कोिताही भहसात्मक चवद्रोह उठावािे कृत्य म्हिून ठामपिे त्याचवरूद्ध कायगवाही करण्यािा होता; त्यािवेळी 
जबाबदार शासनाने, ज्या जनजाती लोकाचं्या सासं्कृचतक स्वायत्ततेिे संरक्षि करील आचि त्याचं्यासाठी 
नव्या संधी मोकळ्या करून देईल, जनजातींिी सचदच्िा प्राप्त करून घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यािाही होता. 
हे भसू्तरावर कोित्याही पयायी राजकीय नेतृत्वाच्या अभावी सोपे नव्हते. परंत  हे मूलतः धोरि होते; ज्यािे 
नेहरंूनी समथगन केले व प ढे िालचवले. ईशान्य डोंर्राळ के्षत्ामंध्ये प्रशासन दृढ करण्यािा इचतहास 
चनरचनराळ्या र्टाशंी, चनरचनराळ्या प्रशासकीय आकृतीबधंाशंी आचि राजकीय स सज्जतेच्या स्वरूपाशंी, 
काळोखात िािपडण्यािा; आचि प्रयोर् करण्यािा होता. नार् लोकामंधील, चनझो लोकामंधील आचि नंतर 
मचिपूरच्या जनजातींमधील उठाव मोडून टाकण्यापूवीस द्धा, प ष्ट्कळ वर्षे त्यानंी घेतली. परंत  सरतेशवेटी, 
राजकीय संवादासाठी एक टप्पा र्ाठण्यात आला आचि आज सात डोंर्री राज्ये, त्यािें स्वतःिे चनवाचित 
चवधानमंडळ आचि प्रशासनासंह; अक्स्तत्वात आली आहेत. पठारावरील लोकानंी स्थानीय र्टानंा दडपून 
टाकण्याच्या कोित्याही भीतीला प्रतोलन देण्यासाठी चबर्र–जनजातींच्या लोकानंा जनजाती के्षत्ामंध्ये 
मालमत्ता संपादन करावयाला प्रचतबधं करून चवशरे्ष वैध तरत दी करण्यात आल्या आहेत. शकै्षचिक 
संस्थामंध्ये आचि शासकीय सेवायोजनामध्ये अन सूचित जमातींसाठी आरक्षिानंी स द्धा नव्या संधी मोकळ्या 
केल्या आहेत. परंत  तरीही एखाद्याच्या लक्षात येते की, ईशान्य जनजाती लोकाचं्या मनात आपि अल्याड 
पल्याड असल्यािी भावना नेट धरून आहे. या प्रदेशािा इचतहास लक्षात घेता; हे द सरं काही असिारि 
नव्हतं. या के्षत्ातील जनजाती लोकामंध्ये, देशाच्या अन्य भार्ाबरोबर अक्स्मतेिी भावना हळूहळू चवकचसत 
होत आहे. परंत  तरीही एक दीघग मानसशास्त्रीय अंतर पार पाडायिे आहे. 
 
प्रादेणशक अस्स्मता 
 
समस्यािंा िौथा संि, ज्याला नेहरंूना भारतीय राजनीतीिे दृढीकरि करताना आचि चतिी राष्ट्रीय अक्स्मता 
बळकट करताना तोंड द्यावे लार्ले; तो अत्यंत अनपेचक्षत अशा के्षत्ात उद भवला. काश्मीर प्रश्नाइतका तो 
र्ंभीर नव्हता. भकवा ईशान्य जनजाती लोकाचं्या चवभक्तपिाच्या भावनेवर मात करण्याइतका हटवादी 
नव्हता. परंत  भाचर्षक समस्या भकवा काहीशी भाचर्षक प्रातंािंी समस्या राष्ट्रीय अक्स्मतेिी भावना काही वर्षे 
द बळी करीत असल्यािे जरूर भासले. या प्रश्नाम ळे खरोखर कोिती समस्या प ढे टाकायला नको होती 
कारि भारतीय राष्ट्रीय काँगे्रसने चवचनर्लदष्ट ठरावामंध्ये भाचर्षक सीमासंह प्रातं संघचटत करण्यािे औचित्य 
स्वीकारले होते. वस्त तः स्वतः काँगे्रसने चतच्या स्वतःच्या संघटनासंाठी हे तत्त्व अन सरले होते. 
 

परंत  काळाच्या चवचशष्ट भबदूवर, चजथे पचहल्या अशा राज्यािी मार्िी प ढे करण्यात आली. नेहरंूना; 
चतने चतला अग्रहिक्षम केल्यािे चदसले. काश्मीर, हैदराबाद आचि र्ोवा याचं्या चनवाचसताचं्या प नवगसनाच्या 
समस्यािें भार अंर्ावर असताना कोितीही मार्िी; जी संक चित असह्यािी भासत होती; आचि भारताच्या 
ऐक्याला प्रचतकूलतेने चविार करण्याच्या मनक्स्थतीमध्ये ते असल्यािे चदसत नव्हते. काही झाले तरी त्याचं्या 
कायगसूिीवर चतला कोिते प्राथम्य चमळिे शक्य नव्हते. चवभक्त आंध्र राज्यासाठी मार्िी जेव्हा वर आली, 
तेव्हा काँगे्रसच्या सचमतीने, चजिे नेहरूस द्धा सदस्य होते. स िचवले की, प ढील दहा वर्षांसाठी हा प्रश्न 
लाबंिीवर टाकण्यात यावा. नेहरंूना असे स द्धा वाटले की, मद्रास राज्यािी के्षते्, जी या प्रस्ताचवत आंध्र 
राज्यामध्ये पडतील, ती त्याला मार्ास राज्य करतील. काही झाले तरी चनिगय घेण्यामध्ये प ष्ट्कळ दोलायमान 
अवस्था होती. श्री. िक्रवती राजर्ोपालािारी, तेव्हािे मद्रासिे म ख्यमंत्ी यांनी या पचवत्र्यावर अन ग्रह केला 
नाही. त्यािा पचरिाम म्हिून शासनाने जेव्हा आंध्रिा चनिगय सरतेशवेटी स्वीकारला; तेव्हा त्या प्रश्नाने प ष्ट्कळ 
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कडवटपिा चनमाि केला होता. पोट्टी श्रीराम ल  या नेत्याच्या मृत्यनेू स द्धा! ज्याने आंध्रसाठी उपवास केला 
होता, प ष्ट्कळ वैरभावाला बढती चदली होती. 

 
महाराष्ट्राच्या चनर्लमतीच्या मार्िीला, म ंबई त्यािी राजधानी म्हिून, चतच्यासह, प ष्ट्कळ प्रचतकाराला 

तोंड द्यावे लार्ले. आचि लोकक्षोभानंतर आचि काही जीचवतहानी होऊन सरतेशवेटी अत्यंत नाख र्षीने चतला 
अन मान्यता देण्यात आली. 

 
या दोन्ही बाबतीत, नेहरू अशी क्स्थती चनमाि न करण्याबाबत भितात र चदसले. चजथे स्थाचनक, 

भाचर्षक चनष्ठा, संपूिग देशाला असलेल्या चनष्ठावंर अग्रक्रम देतील. या मार्ण्या ‘मूखग आचि रानटी’ म्हिून 
मानण्यापयंत नेहरू आले होते. ज्यानंी चनरोर्ी राष्ट्रवादािी अचभवृद्धी द बळी केला होती. वस्त तः या 
मार्ण्यासंाठी, शासनाने नमते घेईपयंत, ज्या रीतीने आंदोलन करावे लार्ले होते त्यािा पचरिाम िार मोठ्या 
टाळता येण्याजोग्या सचदच्िेिी हानी होण्यात झाला. 

 
त्यािप्रमािे शासन हे प्रश्न स्पष्टपिे पहायला आचि स चनर्लित ठाम भचूमका घ्यायला नेहरू असमथग 

होते. याम ळे प्रादेचशक भावना कमी होण्याऐवजी जोरदार झाल्या. 
 
पतंप्रधान नेहरंूना कायगवाहीच्या मयादा स्वीकाराव्या लार्ल्या. तडजोडींसाठी वाटाघाटी कराव्या 

लार्ल्या. तथाचप लोकािें पे्रम आचि त्यािंी अतूट चनष्ठा यािा आनंद नेहरू घेत राचहले. त्याचं्या भोवताली 
िाललेल्या सवग राजकारिामध्ये हेि त्यांिे चिलखत होते, आचि ज्यामध्ये इच्िा असो वा नसो, त्यानंा 
सहभार्ी व्हावे लार्त होते. त्याचं्या हेतूिी पारदशगक कळकळ, देशावरील आचि त्याचं्या लोकावंरील पे्रम, 
त्यािें अनेक त्यार् आचि सवात मोठे; लोकशाही प्रचक्रयावंरील त्यािंी अचविचलत श्रद्धा, यानी हे चनचश्चत केले 
की त्याचं्या अपयशामंध्ये स द्धा लोकािंी सहान भतूी त्याचं्याबरोबरि राहील. 

 
नेहरंूिे चनयतकायग महाकष्टदायक होते आचि भारतीय ऐक्याला चमळालेल्या िार आव्हानानंा तोंड 

देताना त्याचं्याकडे सोपा मार्ग नव्हता; परंत  ते नेहमीि योग्य तो सूर लावावयाला आचि संक चित प्रादेचशक 
प्रयोजनाशी मयाचदत होिाऱ्या ििेिी पातळी उंिावयाला समथग होते. मर् ते संचवधान बनचवण्याच्या 
प्रचक्रयेमध्ये असो, भकवा देशाच्या शासनामध्ये असो! त्यानंा आपली भचूमका य क्क्तवाद करून सारं्ावी लार्त 
असे आचि चतला पाभठबा चमळवावा लारे्. जरी बाह्य जर्ािी अशी समजूत झाली की, नेहरू कायगवाहीिे 
अमयाद स्वातंत्र्य उपभोर्ीत होते, तरी त्याचं्या मंत्ीमंडळातील सहकाऱ्यानंा त्यािप्रमािे म ख्यमंत्र्यानंास द्धा 
त्यानंी पाठचवलेल्या त्याचं्या पत्ािें लक्षपूवगक वािन दाखचवते. दैनंचदन शासनाच्या कामात ताशी चकती 
मनधरिी, ख शामत आचि य क्तीवाद र् ंतलेला होता. त्याचं्या पचहल्या अध्या वर्षामध्ये पतंप्रधान म्हिून त्यानंा 
पटेल, आझाद, राजर्ोपालिारी, राजेन्द्रप्रसाद यासंारख्या खंद्या प रुर्षाबंरोबर आचि इतराबंरोबर; जे बळािे 
उर्मस्थान होते, काम करावे लार्ले होते. तसेि त्यािंा स्वतःिा स्वतंत् दृष्टीकोन असलेल्या लोकाबंरोबर 
स द्धा! नेहरंूनी महत्त्वािे धोरिात्मक चनिगय घेण्यापूवी ििेच्या चनरोर्ी परंपरा प्रस्थाचपत केल्या. घटना 
सचमतीिे सदस्य म्हिून राष्ट्रीय ऐक्य आचि व्यक्तीस्वातंत्र्याला संरक्षि या प्रश्नावंर ते हार खात नव्हते. 
तरीस द्धा मालमत्तेवरील अचधकारािे मूलभतू अचधकार म्हिून समावेशन करिे. र्ोहत्त्या प्रचतबधंािा चनदेशक 
तत्त्वामंध्ये समावेश करिे आचि संस्थाचनकानंा खासर्ी तनख्याचं्या स्वरूपात अमाप भरपाईिे प्रदान, 
अशासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नावंर त्यानंी हार खाल्ली. (सवगपल्ली र्ोपाल–खंड दोन–प.ृ ७९–८०). 
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व्यक्क्तर्त प्रश्नावंर नेहरू चकरकोळ लढाया हरले असतील. परंत  त्यािंा मोठा चवजय होता; 
भारताच्या शासनासाठी बळकट लोकशाही पाया घालून ठेविे, हा! त्यांिा ध्येयवाद, उच्च प्रयोजनािी त्यािंी 
भावना, त्यािंी इचतहासािी जािीव, यािंा आपल्या सहकाऱ्याबद्दलिा आदरभाव, भारतीय संस्कृतीच्या 
चवचवधतेवरील त्यािें चवश द्ध पे्रम, यानी भारताच्या ऐक्यािे त्यािें स्वप्न त्यानंी आकारबद्ध केले. आचि 
जािाऱ्या सत्तातंर राष्ट्राला आिून ठेवले. ऐक्य एकदाि कायमि ंसाध्य करता येत नाही, हे त्यानंा ठाऊक 
होतं. स्वातंत्र्याप्रमािे सतत दक्षतेने ते साभंाळले पाचहजे आचि नेहरंूना स्वातंत्र्य आचि ऐक्यािी इच्िा, प्रत्यक्ष 
राष्ट्रवादािा प्रत्यक्ष र्ाभा वाटत होता. 
 

☐ ☐ ☐ 
 

अन वाद : प्र. श्री. नेरूरकर 
 
[* या शोधचनबंधातील नेहरंूच्या लेखनातील उद्धृतांिे माझे प्रम ख उर्मस्थान नेहरंूच्या लेखनांिे आचि भार्षिांिे ‘नेहरू–पचहली पन्नास वरे्ष, खंड 
एक व दोन’ यामधील उताऱ्यांिे डोरोथी नॉमगन यांिे अमोल संकलन, हे आहे. मी सवगपल्ली र्ोपाल आचि एम िेशर यांच्या नेहरंूच्या िचरत्ांतून स द्धा 
घेतले आहे. माझे स्वतःिे नेहरंूिे प्रत्यक्ष वािन त्यांिे आत्मिचरत् व ‘चवश्व इचतहासािी ओझरती दशगने’ आचि ‘भारतािा शोध’ याप रतेि मयाचदत 
आहेत.] 
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जवाहरलाल नेहरू आणि 
 

भारतीय णियाचें स्थान 
 

☐ िॉ. श्रीमती नवाझ बी मोदी, 
 

प्रपाठक, नार्चरकशास्त्र आचि राज्यशास्त्र चवभार्, 
म ंबई चवद्यापीठ. 

 
नेहरंूिे राष्ट्राला म ख्य अंशदान, स्वातंत्र्य िळवळीिे एक लक्षिीय प ढारी म्हिून स्वतंत् भारतािे पचहले 
पतंप्रधान म्हिून, सामाचजक जीवनाच्या प्रत्येक पैलूमध्ये आध चनकतेच्या िेतनेिा अंतभाव हे होते. तो हा र् ि 
होता, जो कदाचित स्वातंत्र्य लढ्याच्या नेतृत्त्वातील त्याचं्या बह संख्य सहकाऱ्यापंासून त्याना वेर्ळे करीत 
होता. भारताच्या प ढाऱ्यांपैकी नेहरू हे पचहले प ढारी होते, ज्यानंी राष्ट्रीय जीवनाच्या प्रत्येक पैलूबाबत 
आध चनक दृष्टीकोन स्वीकारला होता— सामाचजक, सासं्कृचतक, राजकीय आचि आर्लथक अंधश्रदे्धच्या 
चवरोधात ते चवज्ञानािे उत्कट कैवारी होते, आपल्या वैचश्वक दृष्टीकोनात ब द्धीवादी आचि आर्लथक जीवनाच्या 
औद्योचर्करिािे आचि आध चनकीकरिािे समथगक, प रूर्ष आचि चस्त्रया याचं्या समानतेसाठी िाललेल्या 
िळवळीिे आश्रयदाते, कौट ंचबक आचि सामाचजक यंत्िेिे स धारक आचि सामाचजक न्यायािे कट्टर 
पाठीराखे! 
 

नेहरू, आध चनक भारतािे चशल्पकार, हे खरोखर र्चतशील क्रातंदर्लशत्व, बौचद्धक सिोटी यांिे दशगन 
असलेले मािूस होते आचि त्याचं्याजवळ नेतृत्त्वािे उत्त ंर् र् ि होते. त्याचं्या अंतभूगत इचतहासाच्या जािीवेने 
त्याना केवळ भतूकाळाति पहायला लावले नव्हते; तर भचवष्ट्यकाळात स द्धा पहायला लावले होते. त्यानंी 
भारताला जर्ाच्या आघाडीवरील राष्ट्राचं्या एका प्रवर्ात नेऊन ठेवले. त्यािंी भारतासाठी समाजाच्या 
समाजवादी स्वरूपािी स्वीकृती आचि समथगन यािा पचरिाम आन चनकीकरि आचि चवकसनशील प्रचक्रया 
यामध्ये देशाने भरभक्कम प ढिी पावले टाकण्यात झाला. चस्त्रयािें चवमोिन, त्यािप्रमािे प्रबळ भारतािी बाधंिी 
करण्यातील त्याचं्या भचूमकेबाबत नेहरंूिे दृष्टीकोन अत्यंत स्वच्ि आचि ठाम होते. हा शोधचनबधं चस्त्रयािंी 
क्स्थती, स्वातंत्र्य िळवळीमध्ये चस्त्रयािंी भचूमका, त्यािें चशक्षि आचि सामाचजक न्यायािे प्रश्न जे त्याचं्यासमोर 
आले, त्यािप्रमािे न्याय्य आचि समदशी सामाचजक यंत्िेसाठी िाललेला त्यािंा झर्डा, यावरील त्याचं्या 
चविारावंर कें चद्रत करतो आचि त्यावर जोर देतो. या शोधचनबधंामध्ये सादर करण्यात आलेले बरेिसे साचहत्य 
त्यािंी भार्षिे आचि लेखन यावर आधारलेले आहे आचि त्यातून संग्रचहत केलेले आहे. 

 
शक्य तो भारतीय चस्त्रयािंी क्स्थती जी होती; चतच्या संबधंात नेहरंूना वाटत होते की, भारतीय 

चस्त्रयाचं्या बाबतीत दोन प्रम ख दृष्टीकोन होते. एक दृष्टीकोन पारंपचरक भारतीय दृष्टीकोनािे प्रचतचनचधत्व 
करीत होता, तो म्हिजे, भारतीय चस्त्रया या श चिता, चवश्वासूपिा, अचधनता आचि चतच्या पतीवरील भक्ती 
यािे प्रतीक होत्या— ह्यािी प्रतीके होती सीता आचि साचवत्ी : द सरा दृष्टीकोन, सवगसाधारिपिे पाचश्चमात्य 
देशात प्रिचलत असलेला होता. तो म्हिजे, भारतीय चस्त्रया या मार्ासलेल्या आचि दबलेल्या होत्या. त्यानंा 
जंर्म मत्तेसारखी वार्िूक देण्यात येत होती. परंत  त्यानी हेही दाखवनू चदले होते की, चस्त्रयासंाठी आदशग 
म्हिून भक्तीने आचि आदराने सीता आचि साचवत्ी यािंा उल्लेख केला जात असतानाि त्याि रीतीने रामिदं्र 
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आचि सत्यवान यांिी आठवि मात् प रुर्षानंा करून चदली जात नव्हती आचि त्याचं्यासारखे वार्ण्यासाठी 
त्यानंा पे्ररीत करण्यात येत नव्हते. “िक्त चस्त्रयानंीि सीता साचवत्ीसारखे वार्ावयािे होते. प रूर्षानंी त्यानंा 
आवडेल, त्यािप्रमािे वार्ावे.”¹ 

 
‘भारतािा शोध’ मध्ये त्यानंी दाखवनू चदले होते त्याप्रमािे–चस्त्रयािंी वैध क्स्थती, मनूच्या 

म्हिण्याप्रमािे, चनचश्चतपिे वाईट होती. त्या नेहमीि क िावर तरी अवलंबनू होत्या— वडील, नवरा भकवा 
म लावर)! जवळ जवळ नेहमीि कायद्यामध्ये त्यानंा जंर्म मत्ता म्हिून वार्िूक देण्यात आली होती आचि 
तथापी, महाकाव्यातंील अनेक र्ोष्टींवरून, हा कायदा अत्यंत सख्तपिे लार्ू केलेला नव्हता आचि त्यानंा 
घरात आचि समाजात सन्माननीय स्थान प्राप्त झाले होते. ज ना चवचधदाता मनू स्वतः म्हितो, ‘यंत् नायगस्त  
पूज्यन्ते। रमन्ते तत् देवता।’ नंतरच्या य र्ामध्येस द्धा चकतीतरी शे्रष्ठ चवद्याव्यासंर्ी चस्त्रया होत्या. प्रािीन 
भारतामध्ये चस्त्रयािंी वैध क्स्थती वाईट होती; तरी स द्धा आध चनक मानकानंी मूल्याकंन करताना, ती प्रािीन 
ग्रीस, रोम, मध्यय र्ीन य रोपिा धमग चनयम कायदा, यापेक्षा चकतीतरी अचधक िारं्ली होती आचि खरोखर 
तौलचनक दृष्ट्ट्या थेट एकोचिसाव्या शतकाच्या प्रारंभी आध चनक काळापयंत.² 

 
तथाचप, हे दोन्ही दृष्टीकोन वस्त क्स्थतीच्या वास्तव्यापासून िार वेर्ळे आहेत असे त्यानंा वाटले. 

यावर त्यानंी चलचहले, “भारताच्या चस्त्रयाशंी मी पक्षपाती आहे, आचि चजतका अचधक या महान देशात मी 
भटकलो आहे; चततका अचधक आमच्या स्त्रीमंडळींबद्दल काहीसा र्वग मला वाटला आहे. भारतीय चस्त्रयानंी 
आमच्या सामाचजक जीवनामध्ये आचि आमच्या इचतहासामध्ये महत्त्वािा भार् घेतलेला आहे. राष्ट्रीय 
चक्रयाशीलतेच्या प्रत्येक शाखेमध्ये त्यानंी हा भार् घेतलेला आहे, उच्च चवद्वत्तेपासून तो रिारं्िावरील 
शौयापयंत. परंत  त्यािें पचरवारातील, खेड्यातील भकवा चवशालतर समाजातील चनमूट काम, त्यािें राष्ट्राला 
आकार चदला आहे.”³ 

 
त्यानंा वाटले की, भारतातील सवात मोठी क्रातंी ती एक असेल; जी त्याच्या चस्त्रयाचं्या स्थानाला 

आचि क्स्थतीला बाधक होईल. ते र्ाधंीजी होते, ज्यानंी नेहरंूच्या म्हिण्याप्रमािे, भारतीय चस्त्रयामंध्ये 
नाट्यमय बदल घडवनू आिला होता, ज्या; त्याचं्या हाकेबरोबर भारताच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यामंध्ये भार् 
घेण्यासाठी आपल्या घराचं्या आश्रमाखालून िार मोठ्या संख्येने बाहेर आल्या. नेहरंूनी एवढेस द्धा म्हटले 
की, भारताच्या चस्त्रयािंा त्यांना अचभमान वाटत होता, अचभमान त्याचं्या सौंदयािा, लाचलत्यािा, 
आकर्षगकपिािा, लाजाळूपिािा, चवनयािा, ब द्धीिा आचि त्याचं्या त्यार्मयतेिा. त्याचं्या म्हिण्याप्रमािे 
भारताच्या िेतनेिे जर खरोखर क िी प्रचतचनचधत्व करीत असेल तर त्या चस्त्रया होत्या, प रुर्ष नव्हेत.⁴ प्रिचलत 
क्स्थती बदलण्यासाठी त्यानंी चस्त्रयानंा पे्रचरत केले आचि त्याचं्या प्रर्तीला अडथळा करीत त्याचं्या मार्ात उभे 
होते; ते घटक ओळखले. ते म्हिाले, “आमिी संस्कृती, आमच्या रूढी, आमिे कायदे, हे सर्ळे प रुर्षाने 
बनचवले आहेत आचि स्वतःला वरीष्ठ स्थानावर ठेवण्यािी आचि आपल्या कायद्यासाठी आचि स खासाठी 
शोर्षि करता यावे यास्तव, एक क्रीडावस्तू म्हिून चस्त्रयानंा वार्िूक देण्यािी िारं्ली काळजी त्यानें घेतली 
आहे.⁵” या संदभात त्यानंी चस्त्रयासंाठी पचरिामकारक चशक्षिाच्या आवश्यकतेवर, सवग धंद्यामंध्ये आचि 
के्षत्ामंध्ये पचरिामकारक भचूमका पार पाडण्यासाठी त्यानंा प्रचशचक्षत करण्यावर, जोर चदला. 

 
चस्त्रयािंा दजा स धारण्याबाबत त्याचं्या धारिा िार प्रबळ होत्या. इतक्या िार पूवी, १९२९ मध्ये त्यानंी 

चलचहले की, जोपयंत त्या आर्लथक दृष्ट्ट्या स्वतंत् होत नाहीत तोपयंत चस्त्रया म क्त होऊ शकत नाहीत. “हे, 
ते आर्लथक बधंन आहे, जे भारतीय चस्त्रयाचं्या त्ासािें मूळ कारि आहे आचि याच्या चनराकरिासाठी आमच्या 
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शक्ती चनदेचशत केल्याि पाचहजेत.”⁶ चस्त्रयाचं्या भहदू संय क्त क ट ंब पद्धती ही सरंजामी य र्ािा एक 
स्मारकावशरे्ष होता, पूिगपिे आध चनक क्स्थतींशी न ज ळिारा; आचि तो दूर केलाि पाचहजे. १९२९ मध्ये यािे 
समथगन केले जािे हे या प्रश्नावरील त्याचं्या भावनांिी उत्कटता दशगचवते. इतर सामाचजक द ष्ट्कमे; ज्याचं्याशी 
झर्डा चदला पाचहजे असे त्यानंा वाटले; ती होती पडदा, बालचववाह, अस्पशृ्यता आचि चस्त्रयािंी चनरक्षरता. 

 
या संदभात १९२३ मध्ये अलाहाबाद नर्रपाचलका मंडळािे अध्यक्ष म्हिून आपल्या भार्षिाच्या 

ओघात त्यानंी एक महत्त्वािा म द्दा उपक्स्थत केला होता. तो वेश्या व्यवसायाला चनर्लदष्ट करीत होता. व्यवहारी 
असल्याम ळे, त्यानी ओळखलं होतं की, वेश्याव्यवसाय नष्ट करण्याच्या प्रयत्नानंा अपयश ठरलेलंि होतं. 
परंत  त्यानंी दोन घटक; जे त्याला कारिीभतू होते; ते आर्लथक आचि मानवी म्हिून ओळखलेले होते. त्यानंी 
स िचवले की, जर आपि चस्त्रयािंा दजा उंिाव ू शकलो आचि त्यानंा सन्मान्य जीवन देऊ शकलो तर 
उपचवधींच्या चकतीही संस्थेपेक्षा हे द ष्ट्कमग कमी करण्यासाठी आपि अचधक कायग करू.⁷ त्यानंी उपरोधाने 
भाष्ट्य केले होते की, प्रत्यक्ष शहरात वेश्या आपल्या स्वतःला स्थानापन्न करण्याबाबत प्रत्येकजि जरी अस्वस्थ 
झाला होता; तरी या वस्त क्स्थतीना क िीही उल्लेख केला नव्हता की, वेश्या त्यािंा प्रािीन व्यवसाय आपि 
स्वतः होऊन करत नव्हत्या आचि क िीही जी मािसे चस्त्रयांिे शोर्षि करीत होती; त्यािंा चनर्षेध केला नव्हता. 

 
चस्त्रयासंाठी त्यािंी आस्था, चस्त्रयाचं्या एका चवभार्ासाठी िक्त मयाचदत झालेली नव्हती. परंत  चतने 

सवग के्षत्ातंील चस्त्रयािंा समावेश केला होता. समाजवादी भारतािे त्यािें स्वप्न तेव्हाि िक्त साध्य होिार 
होते; जेव्हा चस्त्रया ज्यानंा ते दचलत वर्ग म्हिून मानीत होते; म क्त होिार होत्या आचि त्यांना समान संधी आचि 
चवशरे्षचधकार देण्यात येिार होते. 

 
हे स्पष्ट आहे की, नेहरंूना भारतीय चस्त्रयाबंद्दल िार मोठा आदर होता आचि त्यािें आध चनक चविार, 

स्वातंत्र्य िळवळीतील लढ्याच्या भरर्िात त्याचं्या प्रवेशािा र् िर्ौरव करीत होते व त्यानंा पाभठबा देत होते. 
भारताच्या प नर्लनमािाच्या बाबतीत १९३० च्या मध्यावर भारतीय चस्त्रयाकंडून अंशदानािी जी अपेक्षा करिे 
शक्य होते, त्यावरील त्याचं्या दृष्टीकोनाबाबत जेव्हा प्रश्न चविारण्यात आला, तेव्हा नेहरंूिे उत्तर होते की, 
अंशदान अर्ोदरि प ष्ट्कळ होते. भारतीय चस्त्रयानंी, त्याचं्या म्हिण्याप्रमािे, अर्ोदरि राष्ट्रीय िळवळीमध्ये 
प्रिडं भार् घेतला होता. 

 
एक उदाहरि म्हिून त्यानंी १९३० च्या सचवनय कायदेभरं्ाच्या िळवळीिा उल्लेख केला. ज्यािे 

महत्त्वािे वैचशष्ट्ट्य होते, भारताच्या चस्त्रयानंी त्यात पार पाडलेली प्रधान भचूमका! यािे त्यांना आश्चयग वाटले. 
स्त्रीमंडळी केवळ बाहेर आली आचि चतने पचरक्स्थतीिा ताबा घेतला. जेव्हा त्यािंी बह तेक प रुर्ष मंडळी 
त रंुर्ात होती. नेहरंूना जे अचधक आश्चयगकारक भासले. ते होते की, त्याचं्याकडे सावगजचनक कायामधील 
अन भवािा अभाव असूनही त्यानंी प रुर्षाचंशवाय दीघगकाळ जवळ जवळ संपूिग िळवळ साभंाळली, हे त्यानंी 
दशगचवल्याप्रमािे डोळ्यात अंजन घालिारे होते; आचि ते एका भचवष्ट्ककाळािे पूवगसूिन करीत होते. ज्यात 
भचवष्ट्यकाळातील सावगजचनक जीवनामध्ये भारतीय चस्त्रया प्रधान भचूमका पार पाडण्यािा संभव होता. वस्त तः 
त्याचं्या दृष्टीने राष्ट्रीय िळवळीतील चस्त्रयांिा समूह सहभार् हा क िाही राष्ट्रवाद्याला भचवष्ट्यकाळात त्यािें 
राजकीय आचि सामाचजक अचधकार नाकारण्यािे कक्ल्पिेस द्धा अशक्य करीत होता. काँगे्रसिा मूलभतू 
अचधकार ठराव ज्याने सवग चनःसमथगता दूर केल्या आचि स्त्रीप रुर्षजातींना अबाचधत समानतेिी हमी चदली; या 
वस्त क्स्थतीिी मान्यता पचरवर्लतत करतो.⁸ 
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स्वातंत्र्य लढ्यात भारतीय चस्त्रयांनी जो भार् घेतला त्यािे सवगशे्रष्ठ महत्त्व नंतर त्यानंी प नः प नः कबलू 
केले होते— ज्याम ळे सर्ळा िरक झाला होता. त्यानंी मान्य केले की, बाह्यतः भारतीय चस्त्रयानंा िार थोड्या 
आडकाठ्या होत्या— मतदान अचधकार असावा या सारख्या, परंत  खऱ्याख ऱ्या आडकाठ्यानंा त्या सामोरे 
जात होत्या; त्या होत्या सामाचजक आडकाठ्या! ज्याचं्याशी पाश्चात्य चसत्यानंा झर्डावे लार्ले नव्हते.⁹ 
त्यान सार, स्वतंत् भारतामध्ये चस्त्रया प रुर्षासंारखे तेि अचधकार उपभोर्िार होत्या. वस्त तः १९२८ साल 
इतक्या िार पूवी जवाहरलाल नेहरंूनी स्वातंत्र्य संघािी आस्थापना केली होती; ज्यािे ध्येय होते सामाचजक 
लोकशाही राज्य आचि चवचनदेशपिे त्यानंी स्त्रीप रुर्ष जातींना समान दजािी मार्िी केली होती.¹° 

 
खरोखर आपल्या पत्नीच्या वातेवरून त्यानंी चकतीतरी भरपाई करून घेतली. १९३० साली त रंुर्ात 

असताना कमलािा स्वातंत्र्यलढ्यात सक्रीय भार् होता. कमलाने नेहरंूच्या मोठ्या बचहिीबरोबर, 
अलाहाबादच्या आचि सभोवतालच्या खेड्यातंील चस्त्रयानंा संघचटत करण्यामध्ये प ढाकार घेतला होता. 
चवशरे्षतः दारूिी द काने आचि परदेशी कापड यावरील बचहष्ट्कारामध्ये. कायगकारी सचमतीिी बदली सभासद 
म्हिून चतिी नेमिूक करण्यात आली होती आचि हजारो चस्त्रयानंा िळवळीत आिण्यासाठी चतने मदत केली. 
नेहरंूनी स्वतः चतच्या आत्मत्यार्ािा र् िर्ौरव केला होता, देहाने नाजूक अशी ती होती.¹¹ वस्त तः १ 
जानेवारी १९३१ रोजी कमलािी धरपकड, त्यानंा नव्या वर्षािी एक आल्हाददायक देिर्ी होती, असे त्यानी 
आपल्या म लीला चलचहले होते. सवग सत्याग्रहींिे ध्येय–त रंुर्वास–कमलाने प्राप्त केले होते, यािा त्यांना 
आनंद वाटला होता. त्याने, हृदय–चवशरे्षतः राष्ट्रवादी चस्त्रयानंा कमलाने जो चनरोप घेताना संदेश चदला 
होता— त्याने हेलावले.¹¹ “माझ्या पतीच्या पावलावंर पाऊल ठेऊन जाताना मीि अपचरचमत आनंदी आहे 
आचि अचभमानी. मला आशा वाटते, लोक झेंडा िडकावीत ठेवतील.”¹² 

 
जवाहरलालच्या आईने स द्धा, स्वरूपरािीने परंपरार्त िळवळीमध्ये सक्रीय भार् घेतला होता. 

एचप्रल १९३२ मध्ये, लाठी हल्ल्यात ती जबर जखमी झाली होती. स्वरूपरािी धैयगवान होती आचि एका पत्ात 
नेहरंूना चतने प्रचतसाद चदला, “मातृभमूीच्या कारिासाठी काठ्यानंी मारलं जावं, यािा मला अचभमान 
वाटतो. मारलं जात असताना मी त झा आचि त झ्या वचडलािंा चविार करीत होते, आचि एक उसासाही मी 
सोडला नाही. शूर म लािी आई ही स द्धा काहीशी त्याच्यासारखी आहे. ती िक्त लाठीि होती— चतथे बदं क 
असती तरी मी माझी िाती उघडी केली असती.”¹³ त्याचं्या जडिघडिीच्या वर्षांमध्ये नेहरंूवर 
स्वरूपरािींिा प्रभाव अर्दी प ष्ट्कळ होता. त्याचं्या आईच्या प्रभावम ळे सभोवतालिी भारतीय पचरक्स्थती 
स चनचश्चत ठसली आचि भहदू रूढी आचि लोकसाचहत्याच्या वातावरिामध्ये घरातील चस्त्रयाकंडून त्यानंी चवप ल 
प्रमािात दंतकथा र्ोळा केल्या आचि देवालयात जािे आचि र्ंर्ास्नान करिे यात स द्धा ते रमले. 

 
स्वातंत्र्यलढ्यात कैद करण्यात आलेल्या चस्त्रयानंा रै्रवार्िूक चदली जात होती; यािी नेहरंूना पूिग 

जािीव होती. बह तेक मध्यमवर्ीय चस्त्रया असल्याम ळे, त्यानंी सवगसाधारिपिे संरचक्षत जीवन घालचवलेले 
होते आचि अनेक प्रकारच्या दडपशाहींपासून द ःख भोर्ले होते. स्वातंत्र्याच्या हाकेिे त्याचं्यासाठी द हेरी अथग 
होते, आचि ज्या उत्साहाने त्यानंी स्वतःला लढ्यात झ र्ारून चदले, त्यािें उर्म स द्धा घरर् ती र् लामचर्रीतून 
स्वतःला म क्त करून घेण्याच्या त्याचं्या इच्िेति होते. त्याचं्या अनेक त रंूर् म क्कामापैंकी एका म क्कामात, 
नेहरंूनी स्वतः होऊन स्त्री राजकीय कैद्यानंा कोित्या भयंकर क्स्थतींमध्ये–चवशरे्षतः १९३२ आचि १९३३ 
मध्ये,–ठेवले होते हे पाचहले. 

 



 

अनुक्रमणिका 

नेहरंूच्या दृष्टीने, राष्ट्राच्या प्रर्तीिे सारे लक्षि त्याच्या चस्त्रयाचं्या स्थानावर अवलंबनू होते. त्यांच्या 
उच्च स्थानावरून भारतािे पतन, त्याचं्या दृष्टीने अंशतः भारतातील चस्त्रयाचं्या दजाच्या आचि स्थानाच्या 
अवनतीम ळे होते. स्वातंत्र्यपूवग काळात प रूर्ष आचि स्त्री या दोघािें आद्य कतगव्य होते, त्याचं्या दृष्टीने, परकीय 
जोखडाखालून राष्ट्राला म क्त करिे. स्वातंत्र्योत्तर काळात चस्त्रयांना अनेक चनःसमथगनातूंन म क्त करिे, वैध 
आचि सामाचजक, हे काम होते; ज्या त्याचं्याशी संलग्न केलेल्या होत्या म्हिजे राष्ट्र उभारिीमध्ये त्याचं्या 
प रूर्षमंडळीबरोबर त्या समान भार् घेऊ शकल्या असत्या. 

 
नेहरंूनी पूिगपिे ओळखले होते की भारतातील चस्त्रयािंी दीघगकाळ उपेक्षा करण्यात आली होती. 

त्यािंा चवश्वास होता की, भारतात खरी आचि वेर्वान प्रर्ती िक्त तेव्हाि येईल, जेव्हा चस्त्रया हालिाल करू 
लार्तील आचि त्यानंा सवगकाही जे दडपून ठेवते त्यातून म क्त होतील आचि बधंनातून आपल्याला 
सोडवतील.¹⁵ 

 
त्याप्रमािे अचखल भारतीय काँगे्रस सचमतीच्या चस्त्रयाचं्या शाखेला नेहरंूनी चवशरे्ष जबाबदारी चदली 

होती. चतने भारतातील चस्त्रयाचं्या कायाशी संबचंधत सवग साचहत्य र्ोळा करावयािे होते आचि चस्त्रयाचं्या 
संघटनाशंी संबधं ठेवायला हवा होता, आचि चवशरे्षतः पक्षामधून काँगे्रस चस्त्रया जे काही काम करीत होत्या, 
त्याचं्याशी चस्त्रयाचं्या कायगक्रमानंी काँगे्रसने आखून चदल्याप्रमािे स्वयंपूिगतेच्या स्थाचनक कायगक्रमानंा स्वतःला 
वाहून घ्यावयािे होते. याने त्याना वाटायला लावले असते की, त्या िार मोठ्या सहकारी साहसी उपक्रमािा 
एक भार् आहेत. त्या क िी असहाय मानवी प्रािी आहेत, अशी चस्त्रयानंा वार्िूक देण्याच्या चवरूद्ध नेहरू होते, 
ज्या स्वतःिा संभाळ करू शकत नव्हत्या आचि ज्यानी धोक्याच्या के्षत्ातून पळ काढायलाि हवा होता. हे 
त्याचं्या दृष्टीने वाईट धोरि होिार होते. कारि, ते त्या होत्या त्याहूनस द्धा त्यानंा अचधक सहाय्य करील. ही 
समस्या हाताळण्यािा िक्त मार्ग होता; चस्त्रयांना ओळखायला लाविे की, त्यानंी संकटाला तोंड द्यायला हवे 
होते आचि त्यासाठी स्वतःला चसद्ध करायला हवे होते.¹⁶ 

 
तथापी, ते ज्यावर चवश्वास ठेवीत होते आचि काँगे्रस सचमत्या आचि संसदीय मंडळे यामध्ये चस्त्रयांिा 

सहभार् यासंबधंी त्याचं्या कृतींमध्ये काहीशी मतचभन्नता असल्यािे चदसून येते. सवग राजकीय कायांमध्ये 
चस्त्रयानंी पूिगपिे सहभार्ी होण्याच्या आवश्यकतेबाबत त्यािें चविार नेहमीि स्वच्ि होते. प्राचंतक काँगे्रस 
सचमतीला १९३६ मध्ये वाढलेल्या पचरपत्कात त्यानंी चलचहले की, स्त्री उमेदवारासंाठी चकतीतरी अचधक 
जार्ािंी र्रज होती आचि त्यावर तोपयंत प रेसा जोर देण्यात आला नव्हता, त्याबद्दल त्यानंी खंत व्यक्त 
केली. स्वातंत्र्याच्या लढ्यात स्त्रीमंडळींनी पार पाडलेल्या महान भचूमकेिी स्त ती करताना त्याना वाटले; 
त्यानंा सावगजचनक आचि राष्ट्रीय कायामध्ये समान चहस्सा देऊन चतला मान्यता चदली पाचहजे.¹⁷ 

 
त्यापूवी त्यानी अम्मू स्वामीनाथनना चलचहले होते की, त्यांच्यासाठी आरचक्षत केलेल्याि जार्ासंाठी 

स्त्री उमेदवार उभे करण्यािे काँगे्रस केवळ प्रस्ताचवत करीत नव्हती; तर सवगसाधारि मतदारसंघामध्ये 
स द्धा!¹⁸ या दृष्टीकोनातून पहाता चस्त्रयानंा कायगकारी सचमतीतून वर्ळण्यािा त्यांिा चनिगय र्ूढ असल्यािा 
वाटतो. ही न–अंतभूगत करण्यािी जबाबदारी स्वीकारल्याबद्दल त्यािें स्पष्टीकरि खात्ीने वाटत नाही. ते 
म्हिाले, “एका स्त्री सभासदाला नामचनदेचशत करिे चनचश्चतपिेि मला शक्य होते, परंत  या आशनेे मी ही 
परंपरा तोडण्यािे ठरचवले की, अंतीमतः चस्त्रयानंाि स्वतःला ते लाभदायक होते.”¹⁹ त्याना ज्या चनकडीना 
तोंड द्यावे लार्त होते त्या लक्षात घेता, हे चस्त्रयानंा तंतोतंत कसे काय लाभदायक ठरिार होते हे स्पष्ट नाही. 

 



 

अनुक्रमणिका 

चस्त्रयानंा मताचधकार वाढवनू देण्याबाबत नेहरू पार स्पष्ट होते. आचि त्यानंी प नः प नः प नरूच्चार केला 
की, काँगे्रस प रूर्षाबंरोबर चस्त्रयाचं्या समान नार्चरकत्वासाठी आचि दोघासंाठी समान मताचधकारासाठी उभी 
होती. नेहरंूच्या नेतृत्वाखाली काँगे्रसने स्वीकारलेि होते की, स्वतंत् भारतामध्ये प रूर्ष आचि चस्त्रयामंध्ये 
संपूिग समानता असली पाचहजे आचि इतर र्ोष्टींबरोबर सेवायोजनाच्या भकवा द सरे कोिते राजकीय स्थान 
याच्या बाबतीत, स्त्री भकवा प रूर्ष या आधारावर भेदभाव करण्यात येऊ नये. नेहरूनी असेस द्धा नमूद केले 
की, शकै्षचिकदृष्ट्ट्या, आर्लथकदृष्ट्ट्या आचि काही थोडे व्यवसाय खेरीजकरून औद्योचर्कदृष्ट्ट्या चस्त्रयानंा, 
प रूर्षासंारखी त्याि पातळीवर वार्िूक चमळाली पाचहजे. अनहगता काढून टाकिे चनिायक होते. अशा रीतीने 
त्याचं्या दृष्टीने चस्त्रयानंा प रूर्षाचं्या बरोबरीने शकै्षचिकदृष्ट्ट्या आचि आर्लथकदृष्ट्ट्या आचि औद्योचर्कदृष्ट्ट्या 
सममूल्य वार्िूक द्यायला हवी होती.²° वस्त तः अन च्िेद १५ (३) िा संचवधानामध्ये अंतभाव न–भेदभाव 
खंड दूर करण्यासाठी चस्त्रयासंाठी चवशरे्ष तरतूद करावयाला राज्याला समथग करिारा, यािे शे्रय संचवधान 
तयार करताना प्रत्यक्षपिे त्याचं्या प्रयत्नानंा देण्यात आले आहे. संसदेला चस्त्रयािंी पयाप्त संख्या चनवाचित 
होण्याबाबत ते िार उत्स क होते. संसदेला चनवाचित स्त्री सदस्यािंी संख्या; त्याना वाढवयाला हवी होती 
कारि त्याना वाटले की, या प्रयोजनासाठी सक्षम चस्त्रयांिी प रेशी संख्या उपलब्ध होती. संसदेतील चस्त्रयािंी 
संख्या त्या लक्ष्यापयंत खरोखर केव्हाि पोिली नाही, जे नेहरूनी ठरवनू चदले होते. नंतर स द्धा संसदेतील 
चस्त्रयािें प्रचतचनधीत्व अपयाप्त होते. 

 
आपल्या एका भार्षिात नेहरंूनी एक फ्रें ि लेखक उदघृत केला आचि म्हटले, “राष्ट्र हे कशासारखे 

असते हे मी त म्हाला सारं्ावे असे त म्हाला हवे असेल, तर भकवा सामाचजक संघटना कशासारखी असते, तर 
त्या राष्ट्रातील चस्त्रयािें स्थान मला सारं्ा ते समानतेने शकै्षचिक, सामाचजक, आर्लथक आचि इतर के्षत्ातंही 
लार्ू होते.”²¹ म ले आचि म ली याचं्या चशक्षिामधील अंतरािी त्यानंा तीव्र जािीव होती आचि त्यांना आशा 
वाटत होती की, थोड्या वर्षांति चशक्षिािा प्रसार म ले आचि म ली या दोघांनाही समावेश करील. म लींिे 
चशक्षि साधारिपिे उघड सामाचजक कारिासंाठी मारे् पडले होते. तथापी त्यानंा वाटले की, म लींच्या 
चशक्षिाबाबतिे आकडे उचित रीतीने उत्तजेक होते, जरी म लाचं्या चशक्षिािी त लना करता ते चततकेसे 
अचधक उत्तेजक नव्हते.²² म लींच्या चशक्षिािे आकडे खरोखर कधीि समाधानकारक राचहलेले नाहीत आचि 
आता स द्धा म लींिे साक्षरतेिे प्रमाि या देशात म लाचं्यापेक्षा चनम्मे आहे. 

 
तथापी नेहरंूनी, म लींच्या चशक्षिािी मोठी र्रज ओळखली होती आचि त्यानंा वाटले की जेव्हा जेव्हा 

भारतामध्ये त्याचं्या चशक्षिाला उत्तेजन देण्यात आले होते, तेव्हा प्रर्ती झाली होती. प्रर्तीतील नेता 
असल्याबद्दल त्यानंी पजंाबिे उदाहरि चदले. चजथे म लींच्या चशक्षिाला अन्यत् क ठेही नव्हते त्याहूनही िार 
लवकर प्रारंभ झाला होता. हे चवशरे्षतः ग्रामीि के्षत्ामंध्ये कोित्या समस्यानंा कारिीभतू होईल यािी स द्धा 
त्यानंा जािीव होती. 

प्राथचमक, माध्यचमक आचि चवद्यापीठ पातळीवरील चस्त्रयांच्या चशक्षिाच्या अचभवृद्धीवरस द्धा त्यानंी 
जोर चदला होता. आचि त्यानंा वाटले की, त्यानंा व्यवसायामध्ये वाढत्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर चतिे 
भचवतव्य अवलंबनू होते आचि त्यानंा आशा वाटत होती की, जर चस्त्रयासंाठी स चवधाचं्या तरत दी करण्यात 
आल्या तर ह्या संधी वाढतील. 

 
चस्त्रयानंा बह तेक व्यवसायांपासून दूर ठेवण्यात यावे ही कल्पना त्यानंा आवडली नाही. याम ळे त्यांिी 

स चवद्य आध चनकता चनदेचशत झाली. त्याचं्या दृष्टीने भारतात, सरासरी भारतीय चस्त्रया प रूर्षाबंरोबर शतेात 
एकत् काम करीत होत्या. चवभेद िक्त मध्यम वर्ाच्या बाबतीत केले जात होते. आर्लथक पचरक्स्थतींच्या 
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कारिाम ळे बह तेक चस्त्रया काम करीत होत्या. त्याचं्या दृष्टीने हे द दैवी होते की, एखाद्याने कमी काम केले 
की, समाजातील त्यािा दजा उच्चतर होता. त्याचं्या दृष्टीने ते य र् संप ष्टात आले होते आचि प्रत्येकाने 
चनमािक आचि उत्पादक काम करावयाला हवे होते. अशा तऱ्हेने चशक्षिाच्या आंतचरक इष्टतेखेरीज, चनव्वळ 
केवळ स्वरक्षिासाठी लोकानंी चशक्षि घ्यावयाला हवे होते. प्रत्येकािी चशक्षिािी तरतूद करिे हे राज्यािे 
कतगव्य असावयास हवे होते. या के्षत्ामधील नेहरंूच्या उच्च आदशांिा संचवधानाच्या चनदेशक तत्त्वामंध्ये 
अंतभाव करण्यात आला आहे. चजथे सवांना मोित आचि सक्तीिे प्राथचमक चशक्षि प रचवण्यासाठी राज्य 
बाधंलेले होते. 

 
त्यानंी हे स द्धा ओळखले होते की, चवशरे्षतः म स्लीम चस्त्रयामंध्ये चशक्षिािा अभाव होता. त्यानंी 

अर्ोदरि मौलाना आझाद यािंी चशक्षि मंत्ी म्हिून नेमिूक केली होती. बशीर अहमद सारख्या इतर म स्लीम 
प ढाऱ्यानंी त्यानंा म स्लीम चस्त्रयाचं्या चशक्षिािा हेतू प ढे नेण्यासाठी काहीतरी बोलावयास व करण्यास 
साचंर्तले, असे करण्यािी इच्िा त्यानंी चनदेचशत केली होती.²³ तथाचप ते पतंप्रधान असताना, म स्लीम 
चस्त्रयानंा लाभ झाला नाही. कदाचित त्या चनिायक चवभाजनोत्तर टप्प्यावर त्यानंा असे काही करावयािे 
नव्हते. ज्याम ळे म स्लीम जमातीमध्ये ‘घबराट’ चनमाि होईल. 

 
त्याचं्या दृष्टीने एखादा, एखाद्या र्टािा भकवा धमािा असला तरी चशक्षि हे आवश्यक होते. त्याचं्या 

दृष्टीने चस्त्रयासंाठी चशक्षि स्त्रीसारखे कसे असावे एवढेि केवळ चशकण्यासाठी नव्हते! त्याला दोन पैलू होते, 
सासं्कृचतक पैलू, जो मािसाला वृद्धींर्त करीत होता आचि चनमािक पैलू, जो मािसाला र्ोष्टी करावयास 
लावत होता. त्याचं्या दृष्टीने दोन्ही सारखेि आवश्यक होते. कारि प्रत्येकाने चनमाता आचि िारं्ला नार्चरक 
असायला हवे होते. अशा रीतीने चस्त्रयाचं्या चशक्षिासाठी आराखडा आखिे आचि चसद्धता करिे पूिगतया 
आवश्यक होते. कारि प रुर्षाचं्या चशक्षिािी काही मयादेपयंत तरतूद करण्यात आली होती. 

 
चस्त्रयासंाठी चशक्षि, प रुर्षाचं्या चशक्षिापेक्षा काहीतरी वेर्ळे असावे आचि त्याने चतला केवळ कौंट चबक 

कतगव्यासंाठी, त्यािप्रमािे लग्नासाठी प्रचशचक्षत करावे; यांच्याशी ते सहमत नव्हते. त्याचं्या दृष्टीने चस्त्रयाचं्या 
चशक्षिािा हा मयाचदत दृष्टीकोन होता. मानवी कृतीच्या प्रत्येक शाखेमध्ये चस्त्रयानंा सवोत्तम चशक्षि देण्याच्या 
र्रजेिी आचि सवग व्यवसायामंध्ये पचरिामकारक भार् घेण्यासाठी प्रचशचक्षत असण्यािी खात्ी त्यानंा वाटत 
होती. जर स्त्रीला खरे स्वातंत्र्य हवे असेल तर; चवशरे्षतः चववाहाकडे एक व्यवसाय आचि चस्त्रयासंाठी एकमेव 
आर्लथक आश्रय म्हिून पहाण्यािी सवय जायला हवी होती. 

 
अलाहाबादच्या मचहला चवद्यापीठातील भार्षिात नेहरंूनी फ्रें ि ध्येयवादी बोरीअरला उद धृत केले. 

“एखाद्याला देशाच्या संस्कृतीिे प्रमाि, त्याच्या चस्त्रयाचं्या सामाचजक आचि राजकीय स्थानावरून मूल्याचंकत 
करता येईल.”²⁵ भारतािे मूल्याकंन त्याच्या चस्त्रयाचं्या स्थानावरून करावयाला हवे होते. तेव्हाच्या भारतीय 
चस्त्रयाचं्या अवस्थेने त्यानंा अत्यंत असमाधान वाटत होते. चवद्यमान न्यनूता लपचवण्यासाठी आचि प्राम ख्याने 
भारतीय चस्त्रयाचं्या अवनतीच्या कारिावंरील हल्ला टाळण्यासाठी त्याचं्या दृष्टीने सीता आचि साचवत्ी यािंी 
पूजनीय प्रचतमा म्हिजे भतूकाळािे उठचवण्यात आलेले प्रचतध्वनी होतो.²⁶ प रुर्ष हा भाकरी कमाविारा होता, 
म्हिून घरात एकचनष्ठ पत्नी असावी, या चस्त्रयानंा चवशरे्ष चशक्षि देण्याच्या चवद्यापीठाच्या कल्पनावंर त्यांनी 
टीका केली. त्याचं्या दृष्टीने त्यािा अथग असा होता की, चस्त्रयानंा िक्त एकि व्यवसाय होता, तो म्हिजे चववाह 
आचि ध्येय केवळ या व्यवसायासाठी चतला प्रचशचक्षत करिे असावे. चतथे स द्धा चतच्या नवऱ्यािी अन र्ामी 
आचि चनष्ठावंत र् लाम असिे हा चतिा व्यवसाय होता. 



 

अनुक्रमणिका 

 
भारतािे भचवतव्य त्याचं्या दृष्टीने अधी लोकसंख्या, एक खेळिे भकवा इतरावंर भार असावी यावर 

बाधंिे शक्य नव्हते. सवग के्षत्ामंध्ये पडदा पद्धती, बालचववाह आचि चस्त्रयांना अचधकारांिा नकार प्रिचलत 
होता. भारतातील चस्त्रया, भारतातील प रूर्षाचं्या औदयाने त्यािें संपूिग अचधकार प्राप्त करू शकत नव्हत्या. 
त्यानंा यश प्राप्त होण्यापूवी लढावे लार्िार होते आचि प रूर्ष मंडळीवर त्यािंी इच्िा लादावयास लार्िार 
होती. 

 
त्याचं्या चस्त्रयावंरील चवश्वासािे प्रधान उदाहरि, आचि त्याचं्या चनःसमथगता स चनचश्चतपिे दूर 

करण्यािी बाचंधलकी होती. चवधीमंत्ी डॉ. भी. रा. आंबेडकर याचं्यामािग त संसदेमध्ये व्यापक भहदू संचहता 
चवधेयकािी प नःस्थापना; ज्याने भहदंूिे व्यक्क्तचवर्षयक कायदे संचहताबद्ध करण्यािा आचि स धारण्यािा 
प्रयत्न केला. चवधीचवधानािा हा खंड संमत करावयाला नेहरू बाधंलेले होते. परंत  राजकीय घटक असे की, 
१९५१ मध्ये नवे राष्ट्राध्यक्ष राजेंद्रप्रसाद यानंा समाचवष्ट करून, पारंपचरक भहदूमधील चवरोधािी व्याप्ती 
त्यािप्रमािे होऊ घातलेल्या चनवडि का, यािा पचरिाम चनवडि कािें चनकाल लारे्पयंत हे चवधेयक 
लाबंिीवर टाकण्यात झाला. तथाचप कहदू संणहता णविेयक प ढे नेण्याच्या बाबतीत नेहरंूिा अधगचित्तपिा 
असल्यािे त्यानंा वाटल्याम ळे, आंबेडकर यानंी राजीनामा चदला.²⁷ चनवडि कानंतर चवधेयकािे मूळ 
सवगसाधारि स्वरूप बदलण्यात आले आचि चवभक्त चवधेयकाचं्या रूपातं खंडशः चवचधचवधान प रःस्थाचपत 
करण्यात आले. त्यामध्ये णवशेष णववाह णविेयकाचा समावेश होता. इतरामंध्ये घटस्िोट आचि भहदू 
उत्तराचधकार चवधेयकाला म भा चदली. 

 
२२ मे १९५२ रोजी लोकसभेमध्ये चवशरे्ष चववाह चवधेयकावरील चववादामधील आपल्या भार्षिामध्ये 

नेहरंूनी अभीस्वीकृत केले की, चवचधचवधान संमत करण्यात प ष्ट्कळ उशीर झाला आहे; ज्याला ते बाधंलेले 
होते.²⁸ त्यानंी चनवेदन केले की, खरी क्रातंी ती होती; जी राजकीय, आर्लथक आचि सामाचजक पैलंूिा समावेश 
करीत होती. 

 
नंतर १६ सप्टेंबर १९५४ रोजी एका भार्षिात–जे णवशेष णववाह णविेयकाच्या घटस्िोट खंडावर त्यानंी 

केले, नेहरंूनी भहदू समाज स धारण्याच्या र्रजेवर जोर चदला.²⁹ त्याचं्या म्हिण्याप्रमािे कायदे आचि रूढी 
यािें ओझे, चवशरे्षतः वरीष्ठ वर्ांच्या चस्त्रयासंाठी, चस्त्रयांवर असह्यपिे पडत होते. णवशेष णववाह अणिणनयम 
णविेयक, असे ते प नः प नः दाखवून देत होते. चवधी चवधानािा ऐक्च्िक सचहष्ट्ि  खंड होता जो लोक 
स्वीकारतील भकवा स्वीकारिार नाहीत. घटस्िोटाकडे तो असा काहीतरी आहे की त्याम ळे चववाहािी रूढी 
द बळी होते असे पहावयािे नव्हते. परंत  जर चववाह, सवग प्रयत्न करूनही अयशस्वी झाला असेल तर मर् 
परस्पर संमतीने घटस्िोटाच्या खंडाला र्ृहाने संमती द्यावी अशी त्यािंी इच्िा होती. हा त्याचं्या 
म्हिण्याप्रमािे अचधक िारं्ले समयोजन चनमाि करील आचि दोन्ही पक्षाच्या रै्रवत गिीकाला प्रचतबधं करील. 

 
त्याचं्या दृष्टीने रूढी उदयास आल्या होत्या. कारि प रुर्ष आचि चस्त्रयानंा लार्ू करण्यात आलेल्या 

नीतीमत्तेच्या चभन्न मानकाचं्या स्वीकाराम ळे चस्त्रया पचरिामतः घटस्िोट घेण्याच्या अचधकारासाठी उभ्या 
ठाकतील आचि प रुर्ष त्याबद्दल त्यानंा आव्हान देतील. नीतीमत्तेिे द हेरी मानक िालू राहिे त्यानंा उचित 
वाटत नव्हते. 

 



 

अनुक्रमणिका 

नंतरच्या एका भार्षिात, आपल्या भहदू कायद्याच्या संकल्पनेवर त्यानंी सारं्ोपारं् चववेिन केले. जो 
त्याचं्या दृष्टीने ताठर नव्हता, परंत  त्यामध्ये एक र्चतशील मूलतत्त्व होते. जे बदलाला प्रभाव्य होते. त्यांनी, 
उत्कट चववाद जो; या चवधेयकानंी देशामध्ये चनमाि केला होता, तो अभीस्वीकृत केला. परंत  त्यानंा वाटले 
की, हे आवश्यक होते, कारि तो इतका महत्त्वािा उपाय होता. द ःसमायोचजत मानवी संबधंािंा पचरिाम 
म्हिून चस्त्रयानंा तोंड द्यावे लार्ले. त्या अडििींिी त्यानंा िारं्ली जािीव होती. त्यांनी सौराष्ट्रािे उदाहरि 
चदले. चजथे चस्त्रयामंध्ये दरचदवशी एक आत्महत्या होत होती. र् जरातच्या चस्त्रयामंधील आत्महत्येिी संख्या 
अजूनही वाढिी िालू राचहली आहे. या आपल्या भार्षिामध्ये ते दाखवनू देत होते की, भहदू चववाह हा 
चनःसंशयपिे जरी धार्लमक समारंभ होता, तरी तो लोकानंा बाधूंन ठेविारा धार्लमक संस्कार नव्हता. जे 
परस्परासंाठी जीवन नरक करीत होते. जर चववाहामध्ये चमळतेज ळतेपिा नसेल आचि लोकानंा जीवन िालू 
ठेवण्यािी सक्ती करण्यात आली; तर ते एकमेकािा चतरस्कार करावयाला स रुवात करतील आचि त्यांिं 
अक्स्तत्व ते कडूजहर करतील. त्यानंी असे स द्धा दाखवनू चदले की, चवधीचवधानाने ती रूढी वर्ळली होती, 
चजच्यामध्ये हस्तके्षप करण्यात आला नव्हता.³° 

 
त्यानंी असे म्हिून समारोप केला की, त्याचं्या पूिग दजाला वाढ होण्यासाठी भारतीय चस्त्रयांना 

स्वातंत्र्य असायला हवे अशी त्यािंी इच्िा होती. खरोखर जरी चवधीचवधानाने इतका चकतीतरी चववाद आचि 
वाद चनमाि केला, आचि जरी चस्त्रयािंा दजा उंिावण्याबाबत त्यािा मूतग पचरिाम हा स द्धा चववाद्य असला, 
तरी चस्त्रयाबंाबत नेहरंूिी वृत्ती आचि या अचहत झालेल्या समूहाच्या दजािे उन्नयन करण्यािे आचि 
स धारण्यािे त्यांिे प्रयत्न स्पष्टपिे प्रकट होतात. 

 
भहदू चस्त्रयाशंी संबचंधत कायद्यािें आध चनकीकरि करण्यात जे अंशदान त्यांनी केले; त्याबद्दल बरेि 

काही बोलले जात आहे. एकपत्नीत्व आचि घटस्िोट देण्यािा अचधकार, जे भहदू चस्त्रयानंा नाकारण्यात आले 
होते; ते त्यानंा देण्यात आले. अन्य के्षत्ात त्यानंी स द्धा समान अचधकार चमळचवले. परंत  या कायद्याकंडे स्पष्ट 
लक्ष देिे प्रकट करते की, नेहरू या चवर्षमतापैंकी चकतीतरी चवर्षमता, ज्या आज स द्धा चस्त्रयानंा सतावतात, 
िालू ठेवण्यामध्ये भार्ीदार झाले होते. 

 
१९२९ सालापूवीि त्यानंी ओळखले होते की, प रािमतवादी घटक भहदू कायद्याच्या स धारिेचवरुद्ध 

होते. तर मर् स्वातंत्र्यानंतर स द्धा या प रािमतवादी घटकानंा ते हार का रे्ले? एक सरंजामी स्मारकावशरे्ष 
म्हिून भहदू संय क्त क ट ंब, ज्याला त्यांनी दूर्षि चदले होते; आजही अक्स्तत्वात आहे कहदू उत्तराणिकार 
अणिणनयम (कलम ६) मध्ये म लरे् आचि म ली याचं्यामधील वारसाप्राप्त संपत्तीतील चवर्षमता िालू ठेवते. 

 
समजावयाला अचधक कठीि आहेत तरत दी, बाप भकवा आईच्या संबधंात केलेल्या, म लींना िक्त 

चनवासािा अचधकार आहे. भाऊ आपल्या चहश्शािी वाटिी करावयाला संमती देईपयंत वाटिीिी मार्िी 
करावयाला अचधकार नसलेला. सवग म लींनास द्धा चनवासािा अचधकार नाही. असे हक्कदार असावयाला 
म लीने अचववाचहत भकवा पचरत्यक्त भकवा चवभक्ता भकवा घटस्िोचटता असायला हवे. अशा रीतीने चववाचहत 
म लर्ी, जी क्रौयाला आचि र्ाजंि कीअधीन आहे. क ट ंब घरात चनवासािी मार्िीस द्धा करू शकत नाही. 
(कलम २३) नेहरंूनी या मयादेपयंत कधीतरी तडजोड कशी काय केली असावी; हे त्यािें पूवीिे लक्षात घेता 
अनाकलनीय वाटते.³¹ कहदू अज्ञानवयता आणि पालकत्व अणिणनयमात आईला पसंती देण्याऐवजी बापाला 
स्वाभाचवक पालक करण्यािीस द्धा तरतूद आहे. कदाचित स्वातंत्र्यानंतर देशाला भेडसाविाऱ्या समस्याशंी 
त्यािंी अन्यमनस्कता लक्षात घेता यासाठा थोडेसे स्पष्टीकरि चतथे आहे. 
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भारतीय चस्त्रयाचं्या चवचभन्न प्रश्नावंरील हे नेहरंूिे चवशे्लर्षि, त्याचं्याबद्दलच्या त्याचं्या ज्ञानोन्नत 

चविारािंी आपिाला जािीव करून देते. मतदानािे अचधकार, दजािी समानता आचि संधी प्रदान 
करण्याच्या रूपात आचि त्यांिा चवकास आचि स धारिा यासाठी मार्ांिी तरतूद करताना, राजकीय पद्धती 
तपशीलवार तयार करण्याच्या प्रचक्रयेमध्ये ह्या चविारापैंकी काही चविार कायाक्न्वत करण्यात आले. तथाचप 
या संबधंात ‘चस्त्रयानंा शक्ती प्रदान’ करण्यासाठी आचि राष्ट्र उभारिीच्या प्रचक्रयेत त्यािंा अचधक िारं्ला 
उपयोर् करून घेण्यासाठी चकतीतरी अचधक करता आले असते. 

 
☐ ☐ ☐ 

 
अन वाद : प्र. श्री. नेरूरकर 
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पंणित जवाहरलाल नेहरू आणि हैदराबाद 
 

मुस्क्त संग्रम 
 

☐ णव. पां. देऊळगांवकर 
 

पंणित नेहरू : देवदुलयभ व्यस्क्तमत्त्व 
 
‘पचंडत जवाहरलाल नेहरू’ आचि ‘हैदराबाद म क्क्त सगं्राम’ हे दोन्ही चवर्षय आज इचतहासजमा झाले आहेत. 
पि काही व्यक्ती आचि घटना इचतहासालाि कलाटिी देिाऱ्या ठरतात; म्हिून वतगमानाच्या संदभातही त्या 
व्यक्तींना व घटनानंा एक आर्ळेि महत्त्व प्राप्त होत असते. त्या दृष्टीने त्या व्यक्तींच्या कायाच्या 
मूल्यमापनािा व त्या घटनािंा अन्वयाथग लावण्यािा प्रयत्न हा स्वार्ताहगि असतो, ते भसहावलोकन नव्या 
चपढीला पे्ररिादायी ठरते. 
 

प.ं नेहरू ही अशीि एक व्यक्ती. भारताच्याि आध चनक इचतहासात नव्हे, तर ते एका अथाने आध चनक 
जर्ाच्याि इचतहासात त्यािें एक वैचशष्ट्ट्यपूिग स्थान आहे. प.ं नेहरू म्हिताि आपल्या डोळ्यासमोर एक 
देवद लगभ व्यक्क्तमत्व उभे राहाते अन् न कळत ‘तेथे कर माझे ज ळती’ हा अन भव आपिास येतो. श्री. र्ोपीनाथ 
तळवलकरानंी प.ं नेहरूसंबधंी उद धृत केलेल्या प ढील ओळी मोठ्या अथगपूिग वाटतात— 
 

‘हा बहर आपल्या मानव तरुला 
जो युगा युगांनी किी णदसे मोहरला’ 

 
महात्मा ब द्ध िचरत्ावरील सर एडचवल्ड आनोल्ड याचं्या The LIGHT of ASIA या काव्यातून 

घेतलेल्या ओळींिा वरील अन वाद प.ं नेहरंूच्या बाबतीत अर्दी अन्वथगक वाटतो. मानव समाजाला नवी 
जीवनदृष्टी देऊन प्रर्ती पथावर नेिारी व्यक्ती कधी तरी जन्माला येते. ‘ज ने जाऊ द्या मरिालार् नी’ असा 
जर्ाला केवळ शाक्ब्दक संदेश देण्याति कृताथगता न मानता, अशी व्यक्ती मरं्लमय नव्या जर्ािी उभारिी 
करण्यासाठी आपल्या जीवािे रान करते. पचंडत नेहरू अशी व्यक्तींपैकी एक. 

 
स्वातंत्र्य, समता, बधं भाव या चत्सूत्ीवर जर्ािी प नरगिना करायला चनघालेल्या आध चनक 

काळातील थोर चविारवंतामंध्ये प.ं नेहरंूच्या क्रम िार वरिा लार्तो. इंग्लंडमध्ये चशकत असल्यापासूनि 
प.ं नेहरंूना भारताच्या स्वातंत्र्यािा ध्यास लार्ला होता. र्भगश्रीमंत घराण्यात जन्मलेल्या या व्यक्तीने 
आपल्या वैयक्क्तक स खाकडे ऐन तारुण्याति पाठ चिरवनू आपल्या मातृभमूीच्या चवमोिनासाठी, अपार त्यार् 
केला, चवपरीत कष्ट झाले, अनेक वर्षे कारावास भोर्ला. चिचटशाचं्या मर्रचमठीतून भारताला म क्त केले. 
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर नव्हे, तर त्या आधीपासून स्वतंत् भारताच्या सवांर्ीि चवकासािे आराखडे आखून, 
भारताला प्रर्तीपथावर नेऊन थोड्याि अवधीत साऱ्या राष्ट्रक लात एक मानािे स्थान प्राप्त करून चदले. 
 

भारताच्या स्वातंत्र्य य द्धाला तसा आरंभ झाले १८५७ मध्येि. चिचटश सत्तेचवरुद्ध केलेला एक उत्स्िूतग 
उठाव होता तो! त्यात आलेल्या अपयशाने खिून न जाता सनदशीर मार्ाने स्वातंत्र्यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न 
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करिारी एक सघंटना अचखल भारतीय काँगे्रस (राष्ट्रीय सभा) च्या रूपात १८८५ मध्ये अक्स्तत्वात आली. 
१९१२ मध्ये पचंडत नेहरू इंग्लंडमधील आपले चशक्षि संपवनू परत आले त्यावेळी काँगे्रस िारं्ली क्स्थर झाली 
होती. दादाभाई नौरोजी, लोकमान्य बाळ र्ंर्ाधर चटळक, लाला लजपतराय, चबचपनिदं्र पाल, अरभवद घोर्ष 
यासारख्या देशभक्तानंी काँगे्रस संघटनेला चक्रयाशील बनचवले होते. ती संघटना आता केवळ अजग अन् चवनंती 
करिारी संस्था न राहता चतला लढाऊ स्वरूप प्राप्त होत िालले होते. दरवर्षी त्या सघंटनेिी चनयचमतपिे 
अचधवेशने भरत असत. भहद स्थानच्या प्रशासनात भारतीयांना योग्य ते स्थान चमळचवण्यासाठी, महत्त्वािे ठराव 
त्या अचधवेशनात पास केले जात व त्या ठरावान सार आपले हक्क पदरात पाडून घेण्यासाठी कायगवाही 
करण्यासाठी आरंभ झाला होता. पि त्याम ळे केवळ सनदशीर मार्ावर अवलंबनू राहािारे मवाळ व प्रत्यक्ष 
लढाऊ कृतींवर भर देिारे जहाल, असे तट काँगे्रसमध्ये पडिे साहचजक होते. पचंडत नेहरू भहद स्थानात 
परत आल्यानंतर या सवग घडामोडींिा मार्ोवा घेत होते. प्रत्यक्ष काँगे्रसच्या कायात सक्रीय भार् घेण्यापूवी 
य वक संघटना, चकसान सभा, मजूर सघंटना कायगक्ष करण्यात त्यानंा बरेि यश प्राप्त झाले होते. ही सारी 
शक्ती प.ं नेहरंूनी काँगे्रसच्या मारे् उभी केली. 
 
काँगे्रस प्रदेश 
 
ते काँगे्रसच्या अचधवेशनाला जाऊ लार्ले. आपले चविार तेथे माडूं लार्ले. लो. चटळक व ॲनी बेझंट यानंी 
स रू केलेल्या ‘होमरूल लीर्’ (लोकराज्य संघ) िळवळीत चहरीरीने ते भार् घेऊ लार्ले. १९१६ मध्ये लखनौ 
येथे भरलेल्या काँगे्रस अचधवेशनात प.ं नेहरंूिा, प्रथम महात्मा र्ाधंींशी पचरिय झाला. दचक्षि आचफ्रकेत 
सत्याग्रहािे तंत् यशस्वी रीतीने वापरून तेथील भारतीयातं आत्मचवश्वास चनमाि करून, महात्मा र्ाधंी 
न कतेि भहद स्थानात येऊन त्यांनी आपल्या कायाला आरंभ केला होता. पचहल्याि भेटीत महात्मा र्ाधंींिा 
प.ं नेहरंूवर जो प्रभाव पडला तो शवेटपयंत चटकला. तसेि महात्मा र्ाधंीजींनाही पंचडत नेहरंूच्या अंर्ी 
असलेल्या धडाडीिा, जाज्वल्य देशाचभमानािा, दूरदृष्टीिा प्रत्यय येण्यास िारसा वेळ लार्ला नाही. 
तेव्हापासूनि महात्मा र्ाधंींनी प.ं नेहरंूना आपला वारस मानले. 
 
महात्मा गांिी व नेहरू 
 
लोकमान्याचं्या मृत्यनंूतर काँगे्रसिे नेतृत्त्व महात्मा र्ाधंींकडे आले. आचफ्रकेत अभहसात्मक मार्ाने 
िालचवलेल्या लढ्यािा अवलंब त्यानंी येथेही केला. १९२१ पासून स रू केलेल्या असहकाराच्या 
िळवळीपासून ते १९४२ च्या ‘भारत िोडो’ या शवेटच्या लढ्यापयंत महात्माजींनी चिचटश सत्तेचवरुद्ध अनेक 
लढे चदले. त्या सवग लढ्यातं प.ं नेहरंूिा भसहािा वाटा होता. भकबह ना, काँगे्रस म्हिजे महात्मा र्ाधंी व नेहरू 
यािंी य ती असेि समीकरि त्या काळात प्रस्थाचपत झाले होते. तसे पाचहले तर महात्मा र्ाधंी व प.ं नेहरू 
याचं्या प्रवृत्तीत साम्यापेक्षा चवरोधि अचधक जािवत होता. दोघाचं्या ही जीवनािी जडिघडि अर्दी चभन्न 
मार्ांनी झालेली. पि स्वातंत्र्याच्या उचद्दष्टासाठी दोघे हे एक चदलाने लढले; अशीि इचतहास साक्ष देईल. 
 

प.ं नेहरंूच्या अंर्ी असलेल्या नेतृत्वाच्या र् िाम ळे अर्दी तारुण्याति काँगे्रसच्या अध्यक्षपदािी माळ 
त्याचं्या र्ळ्यात पडली. १९२९ च्या चडसेंबरमध्ये लाहोर येथे भरलेल्या अचधवेशनात प.ं नेहरंूनी काँगे्रसच्या 
ध्येयात महत्त्वपूिग बदल केला. आतापयंत वसाहती स्वराज्यापयंत मार्िी केली जात होती. पि याि 
अचधवेशनात संपूिग स्वराज्यािी घोर्षिा करण्यात आली. २६ जानेवारी १९३० हा चदवस ‘स्वातंत्र्य चदन’ म्हिून 
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पाळण्यात येऊ लार्ला. या अचधवेशनातील पचंडत नेहरंूिे भार्षि अनेक दृष्टींनी महत्त्वािे होते. जार्चतक 
घडामोडीिा आढावा घेत पचंडत नेहरू म्हिाले, 

 
‘India today is part of world movement–If we ignore the world, we do at our peric. 

(जार्चतक िळवळीिा भारत एक भार् आहे. आपि जर्ाकडे द लगक्ष करू तर आपल्यावर संकट ओढून 
घेऊ). 

 
महात्मा र्ाधंी काय भकवा पचंडत नेहरू काय; हे मूलभतू मानवी हक्कासंाठीि लढत होते. सवग परतंत् 

राष्ट्रानंी परकीयाचं्या मर्रचमठीतून आपली स टका करून घेतली पाचहजे व जर्ातील साम्राज्यवादाला व 
ह क मशाहीला मूठमाती चदली पाचहजे अशा व्यापक भचूमकेवरून ते भारतीय स्वातंत्र्याच्या लढ्यािे नेतृत्त्व 
करीत होते. 

 
लाहोरच्या भार्षिात प.ं नेहरंूनी; चिचटशानंी आपल्या स्थैयासाठी भारतात चटकवलेल्या लहानमोठ्या 

जवळ जवळ सहाश ेदेशी संस्थाचनकाचं्या भचवतव्याबद्दलही आपले चविार स्पष्ट केले होते. ते संस्थाचनक तसेि 
ठेवनू भारताच्या स्वातंत्र्याला काहीि अथग उरिार नव्हता. म्हिून त्यानंी आपल्या भार्षिात संस्थाचनकानंा 
इशारा चदला की, त्यानंी काळािी पावले ओळखावीत. संस्थानािे भचवष्ट्य ठरचवण्यािा अचधकार प्राम ख्याने 
तेथील प्रजेिा आहे. जी काँगे्रस भहद स्थानच्या संपूिग स्वातंत्र्यािी मार्िी करते; ती काँगे्रस संस्थानातील 
प्रजेलाही स्वयं चनिगयाच्या हक्कापासून वंचित ठेव ूइक्च्ित नाही, असे पचंडत नेहरंूनी स्पष्ट केले. रावी नदीच्या 
काठी ३१ चडसेंबर १९२९ च्या मध्यरात्ी नव्या वर्षािे स्वार्त प.ं नेहरंूनी चतरंर्ा ध्वज िडकावनू केले व प्रिडं 
टाळ्याचं्या कडकडाटात घोर्षिा केली. 

 
“यानंतर चिचटश सत्तेचवरुद्ध झ किे हा मािसाचवरुद्ध आचि परमेश्वराच्या चवरुद्ध र् न्हा आहे” (It was 

a man and God to salemet any longer to British rule)” 
 
हे अचधवेशन अनेक दृष्टींनी महत्त्वािे ठरले. भारतीय जनतेत नविैतन्य चनमाि झाले. महात्मा 

र्ाधंींच्या प्रचसद्ध चमठाच्या सत्याग्रहास मचहना झाला. काँगे्रसच्या आंदोलनाबरोबर चनरचनराळ्या आघाड्यावर 
िळवळी स रू झाल्या. मज रािें संप स रू झाले. याि काळात भर्तभसर्ासारख्या चनधड्या िातीच्या तरूिानंी 
दहशतवादी िळवळी िालचवल्या. त्यांना िासावर लटकचवण्यात आले. काहींना जन्मठेपीिी चशक्षा झाली. 
एकूि, स्वातंत्र्यासाठी बचलदान करण्यास, देशातील तरुि चपढी उद्य क्त झाल्यािे दृश्य आपिास चदसते. 
त्या सवांिी पचरिती १९४२ च्या ‘भारत िोडो’ या ऐचतहाचसक िळवळीत होऊन १९४७ साली आपला देश 
स्वतंत् झाला. प.ं नेहरू पचहले पतंप्रधान झाले. 
 
णिणटशांची कुटील नीती 
 
पि हे स्वातंत्र्य अपूिग होते. एकतर चिचटशाचं्या ‘िूट पाडून राज्य करण्याच्या’ क टील नीतीने भारतािी दोन 
शकले झाली होती. ही दोन शकले करूनि चिचटशसत्ता थाबंली नव्हती. तर देशािे आिखी लहानमोठे 
अनेक त कडे करण्यािा डाव त्यानंी टाकला होता. त्यानंी मोठ्या साळसूदपिे येथे त्यानंी चनमाि केलेल्या 
संस्थाचनकाना सारं्ून टाकले की, ‘आता त म्ही तर भहद स्थानच्या लोकाचं्या हातात राज्यकारभार सोपवनू 
परत जात आहोत. त म्ही भारतीय संघराज्यात चवलीन होऊ शकता भकवा पाचकस्तानस द्धा! एवढेि नव्हे तर 
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त्यानंी आिखी एक पयाय स िचवला होता, तो म्हिजे ‘त म्ही स्वतंत्ही राहू शकता’ हा शवेटिा पयाय 
भारताच्या एकात्मतेच्या दृष्टीने अचतशय धोकादायक होता. बऱ्याि संस्थाचनकानंी आपि स्वतंत्पिेि आपले 
राज्य साभंाळू अशी भचूमका घेतली. आपि सावगभौम होऊन भारतीय संघ राज्याशी समानतेच्या तत्त्वावर संबधं 
प्रस्थाचपत करू; अशी घोर्षिा करिाऱ्यामंध्ये हैदराबाद संस्थानिा चनजाम अगे्रसर होता. 
 

या पाश्वगभमूीवर हैदराबाद संस्थानातील प्रजेने िालचवलेल्या प्रखर आंदोलनाकडे जेव्हा आपि 
वळतो, तेव्हा आपिास असे आढळून येते की, भारतीय काँगे्रसने चिचटश सत्तेचवरुद्ध सातत्याने जे लढे चदले; 
त्या लढ्याइंतकेि हैदराबाद स्टेट काँगे्रसने अत्यंत प्रचतकूल वातावरिात धैयाने जो संघर्षग केला; त्या संघर्षांिे 
ऐचतहाचसक महत्त्व आहे. 
 
हैदराबादची ऐणतहाणसक पाश्वयभमूी 
 
हैदराबाद म क्ती संग्रामािे स्वरूप जािून घ्यायिे झाले तर त्या संस्थानाच्या चनर्लमतीपासूनिा इचतहास व 
त्यािा भरू्ोल जािून घेिे अत्यावश्यक आहे भारताच्या प्रािीन इचतहासावरून आपल्या आढळून येते की, 
सासं्कृचतक दृष्ट्ट्या आसेत चहमािल हा देश जरी एक होता; तरी राजकीय दृष्टीने तो एका राजवटीखाली 
कधीि नव्हता. येथे लहान मोठे राजे चनरचनराळ्या भभूार्ावर राज्य करीत होते. त्याचं्यात आपसात आपल्या 
राज्यािा चवस्तार करण्याच्या उदे्दशाने तंटे होत, लढाया होत. या परस्परातील वैमनस्याम ळे परकीयानंी या 
देशावर अनेकदा स्वाऱ्या केल्या. काहींनी हा देश पादाक्रातं केला. मोर्लानंी बरीि वर्षे येथे राज्य केले. 
त्यानंतर न्यायालयाच्या चनचमत्ताने येथे आलेल्या डि, पोत गर्ीज, फ्रें ि, इंग्रज लोकानंी आपल्या वसाहती 
कायम केल्या. त्यापैकी, शवेट इंग्रजानंी सवग देश काबीज करून आपली सत्ता प्रस्थाचपत केली. तो भारताच्या 
इचतहासातील काळा चदवसि म्हटला पाचहजे. येथे चिचटशािें राज्य स रू झाले; त्यावेळी देशभर असलेल्या 
लहान मोठ्या राजानंा आपल्या कृपाित्ाखाली आिून आपापल्या भभूार्ावर राज्यकारभार करण्यािे 
अचधकार देऊन ठेवले. काही राज्ये या ना त्या कारिाने खालसा करून, तेथील राजानंा वार्लर्षक वेतन देऊन 
ठेवनू चदले. 
 

चिचटशानंी आपल्या चहताच्या रक्षिाथग अशा लहानमोठ्या जवळ जवळ सहाश े राजानंा आपल्या 
अंचकत करून ठेवले. हे राजे संस्थाचनक म्हिून ओळखले जातात. अशा संस्थाचनकातं हैदराबाद संस्थान 
सवात मोठे होते. या संस्थानिी चनर्लमती झाली ती चदल्ली येथील मोर्ल सम्राटाशी दर्लबाजी करून! मोर्ल 
सम्राटानी एका सरदाराला दचक्षिेकडील स भेदार म्हिून नेमला. प ढे त्यानेि हैदराबाद येथे आपले स्वतंत् 
राज्य स्थापन केले. तेि हे हैदराबाद संस्थान! या संस्थानिा मूळ प रूर्ष कमरूद्दीन. त्यािी कारकीदग इ.स. 
१७२४ पासून स रू होते. या कमरूद्दीनला मोर्ल सम्राटाने ‘चनजाम ल म ल्क’ असा चकताब चदला होता. चनजाम 
म्हिजे व्यवस्था, बदंोबस्त. देशािा कारभार पाहािारा तो चनजाम ल म ल्क. कमरूद्दीनिे घरािे आसचिया 
घरािे. १७२३ पासून १९११ पयंत हैदराबाद संस्थानवर ६ आसचिया चनजामाने राज्य केले. सहाव्या 
चनजामािे नाव महबबू अली असे होते. तो वारल्यानंतर मीर उस्मानली हा सातवा चनजाम म्हिू र्ादीवर 
आला. 
 
णनजामची राजवट 
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हे चनजाम राजे एकापेक्षा एक धमांध व इस्लाम पक्षपाती होते. पचहल्या सहाही राजापेंक्षा सातवा चनजाम, मीर 
उस्मानअली खान हा न सता धमांधि नव्हता; तर अत्यंत धूतग व कावेबाज होता. तो र्ादीवर आल्यापासून 
हैदराबाद संस्थानािे झपाट्याने म क्स्लमीकरि करण्यािा ध्यास त्याला लार्ला होता. हैदराबाद संस्थानिी 
लोकसंख्या १९४१ च्या चशरर्ितीप्रमािे १ कोटी ६३ लक्ष ३८ हजार ५३४ होती. त्यात भहदंूिी संख्या १ कोटी 
३३ लक्ष ०९६४९, तर म सलमानािंी २०,९७,४७५, चख्रस्ती २,२०,४६४ व इतर ७,१०,९४६. या संस्थानिे 
के्षत्िळ ८२,३१३ िौरस मैल होते. भाचर्षक दृष्टीने या संस्थानिे तीन चवभार् होते. तेलर्  भार्षकािंा तेलंर्ि 
चवभार्. मराठी भार्षकांिा कनाटक. या संस्थानिी भौर्ोचलक पचरक्स्थतीही ध्यानात घेिे अवश्य आहे. 
भहद स्थानच्या दचक्षिेत मध्यभार्ी असलेल्या या संस्थानाच्या खाती त्यावेळिा मद्रास प्रातं, पचश्चमेकडे म ंबई 
इलाखा, वरच्या बाजूला वऱ्हाड व मध्यप्रातं. एकूि िोहोबाजूंनी चिचटश सत्तेखाली असलेले प्रातं. 
भहद स्थानच्या एकात्मतेच्या दृष्टीने या चनजाम संस्थानिे भौर्ोचलक स्थान अत्यंत महत्त्वािे–मोक्यािे होते. 
 

हा इचतहास व भरू्ोल समजून घेतल्यानंतर आपि जेव्हा तेथील राज्य व्यवस्थेकडे वळतो; त्यावेळी 
आपल्याला असे आढळते की, तेथे मध्यय र्ीन सामंतशाहीि होती. सवग सत्ता चनजामाच्या हातीि कें द्रीत झाली 
होती. चनजामाच्या आश्रयाखाली उपसंस्थाचनक होते. त्यानंा पायेर् म्हित, जहाचर्री होत्या, चनजामािा 
स्वतःच्या मालकीिा काही भभूार् होता. त्याला सरिखान असे म्हित. सारा भहद स्थानि चिचटशािंा र् लाम. 
त्यात हे संस्थाचनक, उपसंस्थाचनक. हे सारे पाचहले म्हिजे या उतरंडीला चतजोरीिी उपमा चदली, की 
संस्थानातील काळोखािी सहज कल्पना येऊ शकते. ही संस्थाने म्हिजे चतजोरीतील एकातएक असलेले 
कप्पे. चतथे लोकानंा म क्तपिे श्वासोच्िवास घेिेही कठीि झाले होते. 
 
संस्थानातील पणरस्स्थती 
 
संस्थानातील बह संख्य प्रजा भहदू पि सवग के्षत्ात विगस्व म सलमानािें. सवग प्रम ख खात्यांिे अचधकारी 
म सलमानि नेमण्यािे धोरि कटाक्षाने पाळले जाई. संस्थानातील भहदंूिे प्रमाि कमी करून म सलमानांिे 
प्रमाि वाढचवण्यािे अनेक भलेब रे मार्ग मीर उस्मान अलीने अवलंचबले होते. बाहेरच्या म सलमानानंा आिून 
येथे बसवायिे; त्यानंा उद्योर्धंदे उपलब्ध करून द्यायिे. एवढेि नव्हे तर पठाि, रोचहले, अरब यानंा 
चनरचनराळ्या जार्ावंर नेमायिे. सरकारी ‘उपरमजहबी’ सारखे धार्लमक असे एक स्वतंत् खाते उघडून 
त्याच्याकडून परधमातील लोकानंा बाटवून इस्लामी धमािी दीक्षा देऊन त्यानंा आश्रय द्यायिा उद्योर्, मीर 
उस्मान अलीने अर्दी पद्धतशीरपिे िालचवला होता. असे धोरि अवलंचबत असताना तो नेहमी अशी घोर्षिा 
करायिा की “माझा एक डोळा भहदूच्यासाठी व एक डोळा म सलमानासाठी.” पि प्रत्यक्षात त्यािे प्रत्येक 
पाऊल हे हैदराबादला एक इस्लामी राष्ट्र करण्यािे होते. त्याच्या सरकार दरबारिी भार्षा उदूग होती. 
चशक्षिािे माध्यम उदूग होते. आपल्या राज्यात स्वतंत् उस्माचनया चवद्यापीठािी स्थापना करून सवग स्तरावरील 
अभ्यासक्रम उदूग माध्यमातूनि करण्यािा प्रयोर् त्यांने करून दाखचवला. वैद्यकीय, अचभयाचंत्की कायदा–
सवग चवभार्ात उदूग माध्यम करून टाकले. 
 

हैदराबाद संस्थानािे स्वतंत् नािे होते, टाकंसाळ होती, स्वतंत् टपाल खाते होते. हैदराबादिी 
स्वतःिी रेल्वे होती. हे सर्ळे पाहून संस्थानाबाहेरच्या लोकानंा चनजामािे कौत क वाटायिे. पि संस्थानात 
राहािाऱ्या लोकाचं्या र् लामर्ारीच्या जीवनािी त्यांना सहसा कल्पना येत नसे. येथे लोकानंा कोित्याि 
प्रकारिे नार्री हक्क नव्हते, ना सभास्वातंत्र्य, ना भार्षि स्वातंत्र्य, ना संघटना स्वातंत्र्य! खाजर्ी शाळा 
काढण्यावर बदंी, धार्लमक उत्सवावर बदंी. एकूि लोकािंा कोंडमारा होत होता. पि ही कोंडी िोडून 
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जनचहताच्या दृष्टीने काही सामाचजक, शकै्षचिक कायग करिाऱ्या व्यक्ती प ढे आलेल्या आपि पाहातो. त्याचं्या 
प्रयत्नातून र् लबर्ा येथे १९०७ मध्ये स्थापन झालेली नूतन चवद्यालय संस्था व प ढे हैदराबाद येथे चनघालेली 
चववेकवर्लधनी चशक्षि संस्था. अशा संस्थािें कायग स्पहृिीयि म्हटले पाचहजे. यातूंन प ढे गं्रथालय िळवळीला 
आरंभ झाला. र्िेशोत्सवासारखे उत्सवही स रू झाले. ससं्थाना; बाहेरील चिचटश भहद स्थानात िाललेल्या 
चवचवध िळवळींिे पडसाद हैदराबाद संस्थानात उमटिे साहचजक होते. पि येथील चनजामी राजवटीत 
नार्री हक्क प्राप्त करून घेण्यासाठी सरकारिे दरवाजे ठोठावण्याति लोकािंी शक्ती खिग होऊ लार्ली. 
त्यामानाने चिचटश भहद स्थानात ‘केसरी’ सारखे जहाल वतगमानही चनघू शकत होते. चनरचनराळ्या प्रकारच्या 
सभासंमेलनातून आपले चविार चनभगयपिे माडंण्यास वाव होता. हैदराबाद संस्थानात लोकािंी िोहोकडून 
म स्कटदाबी िालली होती. अशा क्स्थतीतही क ठे र्िेशोत्सवाच्या चनचमत्ताने, कधी वािनालयाच्या अथवा 
गं्रथालयाच्या कायगक्रमाच्या स्वरूपात लोक एकत् येऊ लार्ले. चविारचवचनमय करू लार्ले. लोक जार्ृतीिा 
अत्यल्प प्रयत्न होऊ लार्ला. पि तोही चनजाम सरकारला सहन होण्यासारखा नव्हता. त्यानंी १९२१ मध्ये 
एक सरकारी पत्क ५२ (र्शती चनशान ५२) काढून या सर्ळ्या प्रयत्नामध्ये अडथळे आिले. या 
पचरपत्काचवरुद्ध रीतसर तक्रार केली रे्ली. तेव्हा १९२९ मध्ये पचरपत्क ५३ नार्री हक्कािी पायमल्ली (र्शती 
चनशात ५३) काढून तर कहरि केला. 
 
नागरी हक्काची पायमल्ली 
 
वरिेवर, अचधक बधंने लोकाचं्या उपक्रमशीलतेवर येत िालली. धार्लमक उत्सवाच्या बाबतीत मोहरममध्ये 
दसरा भकवा तसे सि भकवा उत्सव येत असतील, तर भहदूनी आपले सि व उत्सव स्थचर्त करावेत. अशा 
सारखे संतापजनक चनबधं लादण्यात येऊ लार्ले. आयगसमाज मंचदरात होत असलेल्या होमहवनादी 
कायगक्रमावरही बधंने आली. त्या काळात भहदू व म सलमान एक होऊन त्यानी सरकारिी पूवगपरवानर्ी घेतली 
व या काळ्या पचरपत्काचवरुद्ध एक जाहीरसभा घेण्यात आली. त्यासभेिे अध्यक्षस्थान ब.ॅ खलीक लजमा 
होते. त्यानंी हे चनबधं रद्द करण्यािी मार्िी केली. पि त्या मार्िीिा उपयोर् झाला नाही. 
 

मािूस हा शवेटी चविारवंत प्रािी आहे. चनरचनराळ्या चवर्षयावर आपापसात चविार चवचनमय 
करण्यािी संधी चमळाली नाही म्हिजे लोक अस्वस्थ होतात. क ठेतरी आपले द ःख बोलून दाखवावे व त्या 
द ःखावर पचरहार शोधून काढावा, असे लोकानंा वाटिे साहचजक आहे. राजकीय प्रश्नावर तर उघड उघड 
बोलताि येत नव्हते. यातून लोकांनी द सरा मार्ग काढला. सामाचजक स धारिा करण्याच्या दृष्टीने काही काम 
करण्याच्या उदे्दशाने न्यायमूती बाल म क ं द याचं्या प ढाकाराने ‘मानवतावादी संघ (ह्य मॅचनटेचरयन लीर्’) 
कायम करण्यात आला. तेलंर्िातील भाग्यरेड्डी नावाच्या एका हचरजन प ढाऱ्याने या संघाद्वारे दचलतोद्धरािे 
काम िालचवले. १९१५ मध्ये यातूनि सामाचजक स धारिा पचरर्षदेिे कायग स रू झाले. न्यायमूती श्री. केशवराव 
कोटरकर, श्री. वामनराव नाईक याचं्या पे्ररिेतून सामाचजक पचरर्षद चनमाि झाली. या पचरर्षदेिी १९१८ 
पासून १९२३ पयंत िारपाि अचधवेशने झाली. 
 
 
 
हैदराबादेतील सावयजणनक चळवळीचे स्वरूप 
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याि स मारास हैदराबाद एज्य केशन कॉन्िरन्स (हैदराबाद चशक्षि पचरर्षद) नावािी, एक शकै्षचिक 
चवर्षयासंबधंी चविार करिारी एक संस्था सरकारच्या आशीवादानेि दारुलउलूम नावाच्या शकै्षचिक 
संस्थेतील चशक्षकानंी स रू केली. चतिे पचहले अध्यक्ष तर सर अकबर हैदरीि होते. चतिी तीनिार अचधवेशने 
झाली. पि त्याम ळे भहदू–म सलमान एकत् येत आहेत. एकत् मार्ण्या करीत आहेत हे दृश्य समोर येऊ 
लार्ले. म्हिून सरकारने त्या पचरर्षदेिे संपूिग सरकारीकरि करून कलेक्टरलाि त्या पचरर्षदेिे कायमिे 
स्वार्ताध्यक्ष करून टाकले; व सरकार चनदेचशत करील तोि अध्यक्ष असा दंडक लादला. याि पचरर्षदेच्या 
व्यासपीठावरून उदूग भार्षेच्या सक्तीला चवरोध होऊ लार्ला. माध्यचमक चशक्षिािे माध्यम मातृभार्षा असावी, 
प ढे उदूगबरोबर इंग्रजी माध्यम असावे; धार्लमक चशक्षि द्यायिेि असेल तर म सलमानाप्रमािे भहदू चवद्यार्थयांनाही 
त्याचं्या धमािे चशक्षि द्यावे, असे ठराव पास झाले. पि हे सरकारला कसे सहन होिार? यातून भहदू 
समाजातील प्रचतचष्ठत व्यक्ती या सरकारप्रिीत पचरर्षदेतून बाहेर पडल्या. न्यायमूती केशवराव कोटरकराचं्या 
पे्ररिेत जनता चशक्षि पचरर्षदेिी स्थापना करण्यात आली. त्या पचरर्षदेिे पचहले अचधवेशन हैदराबादीि, प.ं 
हृदयनाथ क ं झरू याचं्या अध्यक्षतेखाली झाले. द सऱ्या अचधवेशनापासून या पचरर्षदेच्या वार्लर्षक अचधवेशनािा 
अध्यक्ष या संस्थानातीलि रचहवाशी असावा अशी अट लादण्यात आली. सरकारने पचरर्षदेकडून जामीनही 
माचर्तला. या सर्ळ्या अटी मान्य करूनही पचरर्षदेच्या कायगकत्यांनी १९२९ पासून १९४४ पयंत पाि 
अचधवेशने घेण्यात यश चमळचवले. सरकारच्या शकै्षचिक धोरिावर टीका करून त्याचवरुद्ध काही ठराव पास 
करण्यात आले. पि ह क मशाही राजवटीत आपल्याला हवे ते बदल घडून येतील अशी अपेक्षा करिे ि कीिेि 
असते, हा अन भव लोकानंा येऊ लार्ला. मर् ती राज्यपद्धतीि कशी बदलायिी यािा चविार करायला 
लोकानंी आरंभ केला. पि जाहीर स्वरूपात चविारचवचनमय करण्यास तर संस्थानात वावि नव्हता. म्हिून 
संस्थानातील काही प ढारी संस्थानाबाहेर जाऊन राजकीय स्वरूपाच्या पचरर्षदा घेऊ लार्ले. 
 
संस्थानाबाहेरील राजकीय पणरषदा 
 
तसे पाचहले तर अचखल भारतीय काँगे्रसिे सदस्य हैदराबादेत होते. १९१८ मध्ये धमगवीर वामन नाईक याचं्या 
प ढाकाराने अचखल भारतीय काँगे्रसिी शाखा हैदराबादेत स्थापण्यात आली होती. हैदराबाद संस्थानातील 
लोक काँगे्रसच्या अचधवेशनात जाऊ लार्ले होते. बाहेरिे मोकळे वातावरि हैदराबाद संस्थानात पोिू लार्ले 
होते. हैदराबादेत १९२० मध्ये लक्ष्मिराव िाटक याचं्या संपादकत्वाखाली ‘चनजामचवजय’ हे मराठी 
साप्ताचहक स रू झाले. हैदराबादेतून चनघिारे हे पचहलेि मराठी वतगमानपत् होते. त्याि स मारास ‘र् लबर्ा 
समािार’ हे वृत्तपत् र् लबग्यातून चनघत होते. अनेक बधंने साभंाळून राजकीय स्वरूपािी जार्ृती करण्यािा 
त्यािंा प्रयत्न स्त त्य व स्वार्ताहगि होता. श्री. वास देवराव औरंर्ाबादकरानी १९२९ मध्ये ‘नार्चरक’ नावािे 
मराठी साप्ताचहक स रू केला. तसेि उदूगमधून ‘म शीरे दिन’ हे उदूग पत् स रू केले. या सवग प्रयत्नानंा बळ 
प्राप्त होण्यास एक राजकीय संघटनेिी आवश्यकता होती. त्यािी पूवग तयारी म्हिून, कोकोनाडा येथे १९२३ 
मध्ये भरलेल्या काँगे्रस अचधवेशनाला, ते जोडूनि हैदराबादच्या लोकानंी पचहली राजकीय पचरर्षद भरचवली. 
चतिे अध्यक्ष होते लोकनायक मा. धा. अिे. येथेि प्रथम जबाबदार राज्य पद्धतीिा ठराव आिण्यािे ठरले 
होते. पि ऐनवेळी तो ठराव मारे् घेण्यात आला. यानंतर म बंई, प िे, अकोला येथेही अशा स्वरूपािी राजकीय 
पचरर्षदेिी अचधवेशने भरचवण्यात आली. अकोला येथे काँगे्रसिे अचधवेशन नसतानास द्धा म द्दाम हैदराबादिी 
राजकीय पचरर्षद बोलावण्यात आली होती. त्यािे कारि चनजामाने चवदभगप्रातं आपल्या प्रातंास जोडण्यािी 
मार्िी सारखी िालचवली होती. एवढेि नव्हे तर चवदभग आपल्या राज्यात आल्यास त्याला जबाबदार 
राज्यपद्धती देण्यात येईल अशी एक घोर्षिाही केली होती. त्याम ळे अकोला येथील अचधवेशनाला चवशेर्ष 
महत्त्व प्राप्त झाले होते. अध्यक्षस्थानी ब.ॅ रामिदं्र नाईक होते. येथेि हैदराबादला जबाबदार राज्यपद्धती 
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मार्िारा ठराव पास करण्यात आला होता व त्या प्रश्नािा व्यापक पाठप रावा करण्यासाठी एक स्थायी 
सचमतीही स्थापन करण्यात आली होती. 
 

संस्थानाबाहेर झालेल्या या अचधवेशनाला राजकीय प्रश्न हाताळण्याच्या दृष्टीने िारसा उपयोर् 
झाला नाही. तरी पि संस्थानात चनरचनराळ्या संघटनांिा उदय होऊन लोक धैयाने काही मार्ण्या माडूं 
लार्ले. तशा प्रयत्नापैंकी तेलंर्िातील ‘आंध्रजन सघंात’ ही संघटना १९३१ साली चनमाि झाली. १९३२ 
मध्ये भहदू स्टेभडर् कमेटीही स्थापन झाली. त्या संस्थेिे अध्यक्ष धमगवीर श्री. वामनराव नाईकि होते. प ढे 
१९३५ मध्ये “चनजाम प्रजासंघ Nizam Subjects Leage” स्थापन झाली. या संघटनेत बरेि प्रचतचष्ठत 
म सलमान लोकही सामील झाले. या संघाने उदूग ऐवजी भहदी भहद स्थानी ही भार्षा सरकारने स्वीकारावी अशी 
एक मार्िी करण्यात आली. त्या संघािे अध्यक्ष नबाब चनजामतयार जंर् होते. या संघटनेिा भर राज्यातील 
नोकऱ्यातूंन स्थाचनक लोकांिाि भरिा असला पाचहजे या मार्िीवर होता. तसेि कायद्यासमोर सवग नार्चरक 
सारखे असतील. अचभव्यक्तीिे, संघटनेिे स्वातंत्र्य असलेले हक्क सवांना समान असतील असे घोचर्षत केले. 
सरकारला हे रूिण्यासारखे नव्हते. त्यानंी या संघटनेतील म सलमानानंा, चनरचनराळी आचमरे्ष दाखवनू त्या 
संघटनेतून बाहेर काढले. हा प्रयत्नही शवेटी वाझंोटा ठरला. 

 
या प्रयत्नाकडे चनजाम सरकारिे चवशरे्ष लक्ष होते. त्यानंा त्या प्रयत्नापासून थोडेसे परावृत्त 

करण्याच्या उदे्दशाने, हैदराबाद संस्थानात राजकीय स धारिा अमलात आिण्याच्या दृष्टीने एक ‘स धारिा 
सचमती’ चनय क्त केली. चतिे अध्यक्ष सर आरमद आय्यंर्ार व द सरे दोन सदस्य होते; श्री. काचशनाथराव वैद्य 
व ब.ॅ अकबर अली. याि स मारास १२ नोव्हेंबर १९३७ ला हैदराबादेतील प्रचतचष्ठत प ढाऱ्यािंी एक बठैक 
पचंडतजी रामिारी याचं्या बरं्ल्यात घेण्यात आली. तेथे ‘हैदराबाद पीपल्स कन्व्हेन्शन’ अशी एक व्यापक 
पचरर्षद घेण्यािे ठरले. ती पचरर्षद जानेवारी १९३८ मध्ये झाली. चतिे अध्यक्ष होते मौलवी अब्द ल हसन सय्यद 
अली! पचरर्षदेप ढे (१) जबाबदार राज्य पद्धती, (२) भहद –म सलमानािें स्थान! त्या पचरर्षदेत हजर 
असलेल्या सवग म सलमानानंी जबाबदार राज्य पद्धतीला तत्त्वतः मान्यता चदली. परंत  भहदूच्या त लनेत 
म सलमानािंी संख्या कमी असली तरी त्यानंा अल्पसंख्य न लेखता भहदूच्या बरोबरीने समसमान म्हिजे 
पन्नास टके्क प्रचतचनचधत्व सवगत् द्यावे, असा आग्रह म सलमान मंडळीनी धरला. त्याम ळे हे कन्व्हेंशनही 
लोकाचं्या आकाकं्षाच्या दृष्टीने िोलि ठरले. 

 
यावेळी म स्लीम समाजातील बह संख्य लोकानंी ‘इचत्तहाद ल म स्लीम’ ही आपली स्वतंत् संघटना 

उभी केली व ती संपूिगपिे जातीय स्वरूपािी. कट्टर धमांध ठरली. चहच्या आहारी जाऊनि प ढे चनजामाने 
आपल्यावर संकट ओढून घेतले. या काळाति महात्मा र्ाधंी व पचंडत नेहरंूनी हैदराबादला भेट चदली होती. 
तेवढ्याने बह संख्य जनतेिे प्रश्न स टण्यास िारसे साह्य झाले नसले तरी लोकानंा आपल्या मारे् ही मंडळी 
आहे; एवढा चवश्वास मात् वाटू लार्ला. 
 
 
 
 
प्रांणतक पणरषदा 
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हैदराबाद संस्थानात जबाबदार राज्यपद्धतीिे ध्येय घेऊन एक राजकीय संघटना जरी चनमाि होऊ शकली 
नाही तरी; वर उल्लेख केलेल्या आंध्रसभा भकवा आंध्रपचरर्षदेप्रमािे महाराष्ट्र आचि कनाटक पचरर्षदािंी 
अचधवेशनेही चनरचनराळ्या चठकािी भरू लार्ली. या पचरर्षदावंर ही अनेक बधंने घातली रे्ली. या पचरर्षदानंी 
जबाबदार राज्य पद्धतीिी मार्िी करण्यास स रवात केली. या तीन्ही पचरर्षदािें कायगकते एकत् येऊन 
‘हैदराबाद स्टेट काँगे्रस’ नावािी संस्था काढण्यािा चविार १९३८ मध्ये चनचश्चत झाला. 
 

१९३८ हे वर्षग हैदराबाद संस्थानच्या राजकीय िळवळीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वािे ठरले. त्यािे 
कारि असे की, या पचरर्षदाचं्या कायगकत्यांमधून राजकीय कायास वाहून घेिारे, म्हिजे संपूिग वेळ देिारे 
कायगकते प ढे आले. उदाहरिाथग मराठवाड्यातून पू. स्वामी रामानंद तीथग श्री. रा. र्ो. ऊिग  बाबासाहेब 
पराजंपे, श्री. र्ोभवदभाई श्रॉि, श्री. आनंदराव वाघमारे, तेलंर्िातून श्री. रावी नारायि रेड्डी, जमलाप रम 
केशवराव, कनाटकातून श्री. जनादगनराव देसाई, श्री. प्रचिशािायग. श्री. चदर्ंबरराव भबदू, डॉ. मेलकोटे हे 
हैदराबादेति राहत असत. या मंडळीनी स्टेट काँगे्रसिे सदस्य नोंदचवण्यास आरंभ केला. या सदस्यािंी 
पचहली मीभटर् ९ सप्टेंबर १९३८ ला बोलाचवण्यात आली. पि ७ सप्टेंबर १९३८ ला सरकारने ह क म काढून त्या 
जन्माला येिाऱ्या संस्थेवर बदंी घातली. एवढेि नव्हे; तर ती संस्था जातीय स्वरूपािी आहे असा आरोपही 
ठेवला. 

 
स्टेट काँगे्रसचा सत्याग्रह 
 
हा ह क म मोडण्यािा चनिगय, काही प रोर्ामी मंडळीनी घेतला. हा चनिगय अत्यंत महत्त्वपूिग होता. कारि 
जनतेने हैदराबादच्या इचतहासात प्रथमि ज ल्मी राजवटीने चदलेले आव्हान स्वीकारले होते. सत्याग्रहींच्या 
याद्या तयार होऊन १९३८ च्या २४ तारखेला, ऐन चदवाळीत श्री र्ोभवदराव नानल याचं्या अध्यक्षतेखाली एका 
त कडीने हैदराबाद येथे सत्याग्रहाला तोंड िोडले. त्या त कडीत श्री नानल याचं्याबरोबर कनाटकािे श्री. 
जनादगनराव देसाई, मराठवाड्यािे श्री. श्रीचनवासराव बोरीकर, आंध्रिे रावी नारायि रेड्डी, हैदराबादिे श्री. 
रामचकशनधूत ही मंडळी होती. त्याि स मारास श्री. आनंदराव वाघमारे यानंी ‘मराठवाडा’ हे साप्ताचहक स रू 
केले. िळवळीच्या काळात त्यावर बदंी घातली रे्ली. पि चनरचनराळ्या नावाने ते चनघू लार्ले. 
 
कहदू सभा व आयय समाजाचे सत्याग्रह 
 
१९३८ च्या ऑक्टोबर मचहन्यात अभतूपूवग अशा राजकीय जनजार्ृतीिे दृश्य चदसू लार्ले. स्टेट काँगे्रसच्या 
सत्याग्रहाबरोबर भहदू सभेिे प ढारी श्री. यशवंतराव जोशी यानंीही ‘चसक्व्हल चलबटीज य चनयन’च्या वतीने २१ 
ऑक्टोबरलाि सत्याग्रह आरंभ केला होता. याच्या पाठोपाठ आयग समाजाने तर िारि मोठ्या प्रमािावर 
सत्याग्रहाला आरंभ केला होता. भहदू सभेच्या व आयग समाजाच्या सत्याग्रहात; संस्थानातील व बाहेरून 
सत्याग्रहींच्या मोठमोठ्या त कड्या संस्थानात चठकचठकािी येऊन सत्याग्रह करू लार्ल्या. आयगसमाजािे 
अचखल भारतीय स्तरावरील पू. नारायिस्वामी, श्री. ख शालिदं सारडा, याचं्या नेतृत्वाखाली शकेडो 
सत्याग्रही रेल्वे र्ाड्यानंी संस्थानात उतरले व त्यानंी सत्याग्रह केला. यािवेळी उस्माचनया चवद्यापीठातील 
भहदू चवद्यार्थयांवर ‘वंदे मारतम्’ हे राष्ट्रर्ीत र्ाण्यावर बदंी घालून िार मोठा अन्याय केला होता. त्या 
अन्यायािा प्रचतकार करण्याकचरता चवद्यार्थयांनी शाळा कॉलेजवर बचहष्ट्कार घालून ते बाहेर पडले. त्यािें 
नेतृत्वही स्टेट काँगे्रसच्या नेत्यानंी केले. यातूनि बरेिसे कायगकते स्टेट काँगे्रसला चमळाले. स्टेट काँगे्रसतिे 
सत्याग्रहाच्या द सऱ्या त कडीिे नेतृत्व पू. स्वामी रामानंदतीथग यानंीि केले. पचहल्या त कडीला अटक करून 
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त्यानंा एक मचहन्यािीि चशक्षा देण्यात आली. पि प ढे येिाऱ्या त कड्यासं सत्याग्रहींना मात् सक्तमज रीिी 
दीघग म दतीिी चशक्षा ठोठावण्यात आली. चवशरे्षतः पू. स्वामीजींना जेलमध्ये अंधारकोठडीिीही चशक्षा देण्यात 
आली होती. 
 

एकूि हैदराबाद संस्थानात एका नव्या पवाला आरंभ झाला. स्टेट काँगे्रसच्या सत्याग्रहािे मार्गदशगन 
महात्मा र्ाधंीि करत होते. आपल्या ‘हचरजन’ पत्ातून ते हैदराबाद संस्थानच्या राजकीय पचरक्स्थतीसंबधंी 
कडक शब्दात चलचहत असत. पि या चठकािी एक र्ोष्ट लक्षात ठेवली पाचहजे की, अ. भा. काँगे्रस सचमतीनेि 
नव्हे तर ख द्द महात्मा र्ाधंींनीस द्धा संस्थानातील जनता आंदोलनात काँगे्रसने अ. भा. काँगे्रसिा सदस्य भकवा 
प्रचतचनधी म्हिून भार् घेऊ नये अशीि भचूमका घेतली होती. पि १९३६ मध्ये पचंडत नेहरंूच्या अध्यक्षतेखाली 
झालेल्या काँगे्रसच्या अचधवेशनात संस्थानासंबधंी एक महत्त्वािा ठराव पास करण्यात आला होता. तो असा 
होता— 

 
“The people of the states should have the same right of self determination as those of 

the rest of India and that the congress stands for the same political and democratic, liberties 
for every part of India.” 

 
त्याि ठरावािे प ढिे वाक्य असे होते : 
 
“The congress, however desires to present out that the struggle for liberty within the 

states, has in the very nature of things, to be carried on by the people of the states themselves. 
 
“प न्हा हचरप रा येथे श्री. स भार्षिदं्र बोस याचं्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या अचधवेशनात संस्थानी प्रजा 

आचि अ. भा. काँगे्रस यािें संबधं अचधक स्पष्ट झाले. या अचधवेशनापासून संस्थानंी प्रजेनी ती स रू केलेल्या 
संघटनामंध्ये व अ. भा. काँगे्रसमध्ये घचनष्ठ संबधं प्रस्थाचपत झाले यासंबंधी डॉ. महाचभमरामय्या आपल्या 
काँगे्रसच्या इचतहास गं्रथात चलचहतात, 

 
‘Indeed the two trains running on different lines (Railway) met and formed a combined 

tram under the common drive given by Gandhiji. He was the one consultant on all states’ 
matters. It was to Gandhiji that all eyes turned. 

 
अशा रीतीने महात्मा र्ाधंींच्या सल्ल्यान सार हैदराबाद स्टेट काँगे्रसवरील बदंी उठचवण्यासाठी 

िाललेला सत्याग्रह स्थचर्त करण्यात आला. श्री. काचशनाथराव वैद्य यानंी १८ वे सवाचधकारी म्हिून 
सत्याग्रह करून सत्याग्रह स्थचर्त केल्यािी घोर्षिा केली. श्री. वैद्य याचं्या सत्याग्रह स्थचर्तीसंबधंी 
चनवेदनाने, संस्थानिे त्यावेळिे पतंप्रधान सर अकबर हैदरी हे बेरि अस्वस्थ झाले. त्यानंतर श्री. हैदरी आचि 
महात्मा र्ाधंी याचं्यामध्ये बराि पत्व्यवहार झाला. १० एचप्रल १९३९ ला काँगे्रस सत्याग्रहींिी म क्तता केली 
पि स्टेट काँगे्रसवरिी बदंी उठली नाही. तरी या सत्याग्रहींिी एक बठैक मनमाडमध्ये झाली. त्यात एका 
काँगे्रस सचमतीिी स्थापना झाली. त्यात श्री. र्ोभवदराव नानल यािंी अध्यक्षपदी व पू. स्वामी रामानंदतीथग 
यािंी चिटिीसपदी चनवड झाली. ७५ सदस्यािंी एक स्थायी सचमतीिीही चनवड झाली. काँगे्रस सचमतीने 
चवधायक कायग करीत राहावे असे ठरले. त्याप्रमािे चठकचठकािी शाखा स रू झाल्या. 
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पि वर साचंर्तलेल्या या पचरर्षदािंी अचधवेशने भरली जाऊ लार्ली. त्या अचधवेशनात संस्थानातील 

चकसान, मजूर, चशक्षक इत्यादी बाबीचवर्षयी चविारचवचनमय होऊन त्यासंबधंी ठरावही पास होऊ लार्ले. 
याबरोबरि जबाबदार राज्य पद्धतीवर भर देण्यात येऊ लार्ला. या चतन्ही पचरर्षदाचं्या स्थायी सचमतीच्या 
सदस्यािंी एक संय क्त सचमतीही कायगरत झाली. थोडक्यात; ‘स्टेट काँगे्रस’ या नावाला बदंी असली तरी 
त्या उदे्दशाने िळवळ िालली. केवळ पू. स्वामीजी हे मात् शवेटपयंत स्टेट काँगे्रसिे म्हिूनि कायग करीत 
आले. 

 
या काळात बाहेर राजकीय पचरक्स्थतीत झपाट्याने बदल होत िालला. १९३५ च्या कायद्याप्रमािे 

प्रातंातून लोकचनय क्त सरकार अक्स्तत्वात आले. आठ प्रांतात काँगे्रसिी सरकारे आली. म्हैसूर, त्ाविकोर, 
इत्यादी संस्थानािी प्रजामंडळे स्थापन होऊन, राजकीय हक्कासाठी लढा देत होती. या संस्थानंी 
प्रजामंडळाच्या प्रचतचनधींिी एक संस्था चनमाि झाली. त्या संस्थेिे नाव ‘ऑल इंचडया स्टेट पीपल्स 
कॉन्िरन्स.’ (अचखल भारतीय संस्थानी प्रजा पचरर्षद) या पचरर्षदेिी अचधवेशने चनरचनराळ्या चठकािी झाली. 
या अचधवेशनाच्या अध्यक्षस्थानी अ. भा. काँगे्रसिेि नेते असत. १९३६ मध्ये करािी येथे श्रीपट्टाचभरामय्या 
अध्यक्ष होते. येथेि काँगे्रसिा व अ. भा. प्रजा पचरर्षदेिा प्रत्यक्ष संबधं आला. संस्थानातूंन संपूिग जबाबदार 
राज्यपद्धतीच्या ध्येयप्राप्तीसाठी िळवळीच्या स्वरूपात मान्यता देण्यात आली. अ. भा. प्रजा पचरर्षदेच्या 
स्थायी सचमतीवर श्री. वामनराव नाईक. राघवेंद्रराव शमा, काचशनाथराव वैद्य यानंा घेण्यात आले. 

 
अ. भा. संस्थानी (१९३९) प्रजा पणरषदेच्या पं. नेहरंूचे नेतृत्व 
 
ल चधयाना येथे प.ं नेहरूि अ. भा. प्रजा पचरर्षदेिे अध्यक्ष झाले. तसेि प न्हा १९४५ मध्ये उदरपूरलाही प.ं 
नेहरूि अध्यक्ष होते. ल चधयानाच्या अध्यक्षपदावरून केलेल्या भार्षिात हैदराबादेतील पचरक्स्थतीिा प.ं 
नेहरंूनी कडक शब्दात चनर्षेध केला. हैदराबाद संबधंीिा ठरावही पास करण्यात आला. चनजामाने १९३८ 
मध्ये जाहीर केलेल्या स धारिावंर बचहष्ट्कार घालण्यािाही ठराव करण्यात आला. अशा रीतीने प.ं नेहरंूिी 
हैदराबादच्या राजकारिात प्रत्यक्ष हात घालायला स रुवात केली. 
 

१९३९ च्या सप्टेंबरमध्ये द सऱ्या जार्चतक महाय द्धाला आरंभ झाला. भारतीय जनतेला चवश्वासात न 
घेता, भारत हे य द्धमान राष्ट्र असल्यािी घोर्षिा चिचटश सरकारने केली. महात्मा र्ाधंींनी त्याचवरुद्ध १९४० 
पासून वैयक्क्तक सत्याग्रह स रू केला. त्यावेळी हैदराबाद संस्थानातस द्धा पू. स्वामी रामानंदतीथग व काही 
चनवडक लोकानंी सत्याग्रह केला. त्यानंा चशक्षा झाली. 
 
इणत्तहादुल मुस्स्लमचा उदय 
 
याि दरम्यान हैदराबादच्या संस्थानात ‘इचत्तहाद ल म क्स्लम’ नावाच्या एका जातीय संस्थेिा उदय झाला. 
आरंभी या संस्थेिे उदे्दश धार्लमक व म क्स्लम समाज स धारिेप रते मयाचदत होते. आरंभीच्या काळातील चतिे 
नेतृत्त्व सौम्य प्रवृत्तीच्या व्यक्तींच्या हाती होते. पि चतिे स्वरूप पालटून ती पूिगपिे एक धमांध व जहाल अशी 
म क्स्लम संघटना झाली. चवशरे्षतः बहाद रयार जरं्ाने जेव्हा या संघटनेिी सूते् हाती घेतली, तेव्हापासून 
हैदराबाद संस्थान हे स्वतंत् इस्लामी राज्य करण्याच्या दृष्टीनेि त्यानंी त्या संघटनेला लढाव ूस्वरूप चदले. 
बहाद रयार जंर् हा चनजामालाि डोईजड झाला होता. त्यािा परस्परि काटा काढण्यात आला, असे 
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समजते. त्याच्या आकक्स्मक चनधनानंतर कासीम रझवी नावाच्या एका अत्यंत कडव्या व्यक्तीने इचत्तहादिी 
सूते् हाती घेतली. त्याला चनजामाने सवाचधकार चदल्यासारखे तो वार्ू लार्ला. रझवीने समातंर शासनि 
स रू केले. एक सशस्त्र खाजर्ी स्वयंसेवक सघंटना उभी केली. तीि ‘रझाकार’ म्हिून ओळखली जाते. 
जबाबदार राज्य पद्धतीला या संघटनेिा तीव्र चवरोध. त्या मार्िीच्या चवरोधात या रझाकारानंी संस्थानभर 
ध माकूळ माजचवला. 
 

१९४२ च्या भारतव्यापी ‘िलेजाव’ िळवळीतून भारतािे राजकीय भचवतव्य ठरचवण्यािे प्रयत्न 
िालले होते. हैदराबाद संस्थानात ती िळवळ प्रचतकात्मि झाली. पू. स्वामीरामानंद तीथग काही लोकानंा 
अटक करून त रंुर्ातून डाबंण्यात आले. एकूि पचरक्स्थती स्िोटक होत िालली. १९४४ मध्ये महात्मा 
र्ाधंींिी व प ढे १९४५ मध्ये प.ं नेहरू इत्यादी काँगे्रसजनािंी स टका होऊन भारताच्या स्वातंत्र्यािे स्वरूप 
ठरचवण्यासाठी वाटाघाटी स रू झाल्या. त्या वाटाघाटीत चिचटश सरकारिा कल संस्थाचनकानंा स्वातंत्र्य 
देण्यािाि होता. त्याला प.ं नेहरू प्रभृतींनी चवरोध केला. चिचटशाचं्या योजनेत भहद स्थानिी िाळिी हे म ख्य 
सूत् होते. त्याला तर महात्माजींनी अर्दी कडक शब्दात चवरोध केला. पि शवेटी पचरक्स्थतीच्या 
दडपिाखाली िाळिीिे चवर्ष प्राशन करण्यािी पाळी काँगे्रसवर आली. या चवर्षाबरोबर संस्थाचनकानंा स्वतंत् 
बाण्यािा दजा देण्यािे जालीम चवर्षािा प्यालाही प ढे आला होता. ही सहाश ेसंस्थाने स्वतंत् राहाण्यािा धोका 
चनमाि झाला होता. 

 
हैदराबाद संस्थानािा अचधपती चनजाम तर या संधीिा लाभ घेण्यास टपलेला होता. जबाबदार राज्य 

पद्धतीिी मार्िी तर त्यानंी लाथाडलीि होती. स्टेट काँगे्रसवरील बदंीही त्याने उठचवली नव्हती चन आमिे 
पतंप्रधान म्हिून नबाब ित्तारीिी नेमिूक केली होती. पि इचत्तहाद ल म क्स्लमिा या नेमि कीस चवरोधि 
होता. त्याम ळे चमझा इस्माईल यांना पतंप्रधान करण्यात आले. त्यानंा अचखल भारतीय संस्थानी प्रजापचरर्षदेिे 
अध्यक्ष या नात्याने, प.ं नेहरंूनी चमझा इस्माईल यांना एक पत् चलचहले. त्यामध्ये स्टेट काँगे्रसवरील बदंी 
उठचवण्यािी चनकड व्यक्त केली होती. त्यातील प ढील वाक्ये िार महत्त्वािी आहेत. 
 
हैदराबादच्या पणरस्स्थतीचे णवश्लेषि 
 
“Hyderabad has gained uneviable Notoriety in regard to suppression of civil liberties and in the 
present circumstances when people are talking of independence and responsible Govt. 
everywhere it is more urgent to remove the loan on the State congress. I am sure that you would 
not like Hyderabad to remain a symbol of reaction.” 
 

या पत्ािा पचरिाम भकवा पचरक्स्थतीिा दबाव याम ळे हैदराबाद स्टेट काँगे्रसवरील बदंी उठचवण्यात 
आली. ३ ज लै १९४६ ला नबाब ऑि ित्तारीनी प.ं नेहरंूना पत् चलहून तसे कळचवले. यािे हैदराबादेतील 
जनतेने सहर्षग स्वार्त केले. लरे्ि चतन्ही पचरर्षदािें स्टेट काँगे्रसमध्ये चवलीनीकरि होऊन हैदराबाद स्टेट 
काँगे्रसने उजळ मार्थयाने कायग करण्यास आरंभ केला. बदंी उठवताि मवाळ प ढाऱ्यानंी काँगे्रस आपल्या 
ताब्यात ठेवण्यािा प्रयत्न केला. पि त्यात त्यांना यश आले नाही. पू. स्वामी रामानंदतीथग हेि स्टेट काँगे्रसिे 
अध्यक्ष म्हिून चनवडून आले. श्री. र्ोभवदभाई श्रॉि, श्री. वैशंपायन, श्री. बाबासाहेब पराजंपे, श्री. आनंदराव 
वाघमारे याचं्यासारख्याचं्या मार्गदशगनाखाली संपूिग मराठवाडा पू. स्वामीजींच्या मारे् उभा राचहला. तसेि 
तेलंर्िातील जमलाप रम केशवराव, एम. रामिदं्रराव, कोदाटी नारायिराव याचं्यासारख्या प रोर्ामी 
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कायगकत्यांनी पू. स्वामीजींिे नेतृत्त्व स्वीकारले. तसेि श्री. प्रािेशािायग, श्री. म रलीधरराव कामतीकर, श्री. 
जर्न्नाथराव िदं्रप्पा, श्री. चव. पा.ं देऊळर्ावकर ही कनाटकातील मंडळी पू. स्वामीजींबरोबर काम करू 
लार्ली. इकडे भारतािे स्वातंत्र्य दृचष्टपथात येत िालले. तर चनजाम आपले सावगभौमत्व चटकचवण्याच्या 
प्रयत्नात होता. एकीकडे भारताच्या स्वातंत्र्यािी घोर्षिा तर चतकडे आपि स्वतंत् झाल्यािी घोर्षिा 
चनजामाने करूनही टाकली. 
 
हैदराबाद स्टेट काँगे्रसचे पणहले अणिवेशन 
 
पू. स्वामी रामानंदतीथग याचं्या अध्यक्षतेखाली १९४७ मध्ये १६, १७ व १८ जूनला हैदराबाद स्टेट काँगे्रसिे 
पचहले अचधवेशन मोठ्या उत्साहाने भरचवण्यात आले. चनरचनराळ्या संस्थानातंील प ढारी तसेि अ. भा. 
काँगे्रसिे बरेिसे प ढारी या अचधवेशनात सहभार्ी झाले होते. पू. स्वामीजींिे भार्षि, चनजामाला बरीि समज 
देिारे होते. त्या अचधवेशनात दोन ठराव महत्त्वािे होते. (१) हैदराबादने ताबडतोब भहदी संघराज्यात साचमल 
व्हावे व (२) संस्थानाला जबाबदार राज्यपद्धतीिा आरंभ करावा. पू. स्वामीजींिे समारोपािे भार्षिही अत्यंत 
कडक होते. जनतेला त्यानंी उचद्दष्टप्राप्तीसाठी त्यार्ािे आवाहन केले होते. या भार्षिानंतरि क ठे पू. 
स्वामीजींनी अटक होण्यािी शक्यता चनमाि झाली होती. अचधवेशन होताि सोलापूर येथे कायगकाचरिीिी 
बठैक होऊन आंदोलनािी चदशा चनचश्चत करण्यात आली. 
 

श्री. चदर्ंबरराव भबदू याचं्या अध्यक्षतेखाली एक कृती सचमती चनय क्त करण्यात आली. चतिे इतर 
सदस्य होते श्री. र्ोभवदभाई श्रॉि, श्री. जमलाप रम केशवराव, डॉ. जी. एस. मेलकोटे व श्री. जी. के. 
प्रािेशािायग हे करण्यापूवी पू. स्वामीजी चदल्लीला जाऊन प.ं नेहरू, श्री. वल्लभभाई, श्री. जयप्रकाश यानंा 
भेटून आले होते. 
 
सत्याग्रहाचा काययक्रम 
 
हैदराबादेत ज लैच्या शवेटी प न्हा कायगकाचरिीिी बठैक घेऊन प ढील कायगक्रम ठरला— 
 

(१) ७ ऑर्स्ट १९४७ हा चदन भहदी संघराज्यात सचमती होण्यािा चदन म्हिून पाळायिा. येथूनि 
सत्याग्रहाला आरंभ होिार हे चनचश्चत. 

 
(२) सरकारशी संपूिग असहकार. 
 
(३) धान्य वस लीच्या बाबतीत असहकार, इत्यादी. 

 
१५ ऑर्स्ट १९४७ हा भारताच्या स्वातंत्र्योदयािा चदवस. त्याि चदवशी मध्यरात्ी प.ं नेहरू भारतािे 

पतंप्रधान बनले. त्यानंी भारतािा ध्वज डौलात िडकचवला. तर इकडे र् लबर्ा स्टेशनावर म ंबई, मद्रास 
एक्सपे्रसवर लावलेले भारतािे ध्वज पाहून स्टेशनवर आलेल्या म सलमानािें चपत्त खवळले. त्यानंी डब्यावंर 
हल्ला करून ते ध्वज िाडून टाकले. त्याि चदवसापासून चनजामाने आपि स्वतंत् झाल्यािे घोचर्षत करून, 
बरोबरीच्या नात्याने नवजात भारत सरकारबरोबर प ढील संबधंाबाबत बोलिी करण्यािे ठरचवले. संस्थानात 
‘झेंडा सत्याग्रहाला’ त्याि चदवशी आरंभ झाला. पू. स्वामीजी व इतर चठकािच्या नेत्यांना अटक झाली. 
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सत्याग्रहाने उग्र स्वरूप धारि करू नये या उदे्दशाने, २७ ऑर्स्ट १९४७ ला अनेक लहानमोठ्या काँगे्रसवादी 
लोकानंा अटक करण्यात आली. 
 
१९४७ ची चळवळ 
 
१९४२ िे ‘िले जाव’ आंदोलन हे भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या इचतहासातील अंचतम पवग ठरले. तसेि १९४८ 
ऑर्स्टपासून स रू झालेली हैदराबाद संस्थानातंील िळवळ ही ‘करू वा मरू’ या चजद्दीने स रू झाली होती. 
भारतीय संग्रामापेक्षा या संग्रामािे स्वरूप अर्दी चभन्न होते. ते अर्दी भयानक होते. एकीकडे सत्याग्रहािी 
स्टेट काँगे्रसिी िळवळ तर द सरीकडे ती िळवळ दडपून टाकण्यासाठी चनजाम सरकार व इचत्तहाद ल 
म स्लीमने अवलंचबलेले दहशतवादी मार्ग! याम ळे अनेक कायगकत्यांना हौतात्म्य पत्करावे लार्ले. काँगे्रस 
संघटनेला दोन आघाड्यावंर लढा द्यावा लार्ला. एक शातंता मार्ाने कायदेभरं् व द सरा रझाकाराचं्या 
र् ंडचर्रीिा प्रचतकार करण्यासाठी सीमेवरील र्ावात चठकचठकािी सशस्त्र कायगकत्यांिी चशचबरे िालवायला 
लार्ली. 
 
णनजामाची संयुक्त राष्ट्र संघटनेकिे िाव 
 
इकडे हा लढा िालला असताना चनजामाने भारत सरकारशी वाटाघाटी स रू केल्या. आपले एक चशष्टमंडळ 
चदल्लीला पाठचवले. एवढेि नव्हे; तर त्यानंी आपली बाजू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्यासाठी एक चशष्टमंडळ 
संय क्त राष्ट्रसघंटनेकडेही पाठचवले. चनजामािा घटनाचवर्षयक सल्लार्ार म्हिून सर वॉल्टर मोंक्टन यािंी 
नेमिूक केली. तो चनजामिी प्रामाचिकपिे वचकली करायिा. या वाटाघाटीस आरंभ झाला; व चतकडे 
संस्थानात भहद स्थानातील लक्षावधी म सलमानानंा चनवाचसत म्हिून हैदराबाद संस्थानात चनजामाने आश्रय 
चदला. उदे्दश एवढाि की, हैदराबाद संस्थानातील म क्स्लमािंी संख्या वाढावी. याकडे काँगे्रसच्या कृती 
सचमतीने भारत सरकारिे वरिेवर लक्ष वेधले. त्यावेळी पंचडत नेहरू पतंप्रधान होते. सरदार पटेल र्ृहमंत्ी 
व उपपतंप्रधान, तर लॉडग माऊंट बटँन र्व्हनगर जनरल होते. हैदराबादिी डोकेद खी या चतघानाि प्राम ख्याने 
जािवत होती. खरं तर जी संस्थाने भारतीय संघराज्यात चवलीन होतील. अशा संस्थाचनकाच्याबरोबर प ढील 
संबधंाचवर्षयी तात्प रता ‘जैसे थे’ करार करण्यास या चतघांिीही तयार होती. पि चनजाम तर साचमलनाम्यावर 
सही करिारि नव्हता. तरी पि ‘जैसे थे’ करार करण्यात आला हे त्यावेळी प ष्ट्कळानंा खटकले. यात एक 
र्ोष्ट स्पष्ट होते. ती म्हिजे माऊंटबटँनच्या मध्यस्थीने सामोपिाराने प्रशन स टत असेल तर चनजामाला द खव ू
नये, की द खवावे? असा चविार प.ं नेहरू व सरदारानंीही केला असावा. सरदार व पचंडत नेहरू यािें माऊंट 
बटॅनशी संबधं समान नव्हते. सरदारापेक्षा पचंडत नेहरू माऊंट बटँनच्या अचधक जवळ होते. माउंट बटँनना 
सरदार वाटाघाटीत साथ देत होते. हे जरी खरे, तरी ते वेळोवेळी आपला चवरोध तो दाबति राचहले. 
सामीलनाम्यािा प्रश्न सरदारानंी आपल्या पद्धीतीने चकती यशस्वी रीतीने हाताळला, यािे विगन त्यांिे 
चिटिीस व्ही. पी. मेनन यानंी चलचहलेल्या Intigration of Scales या प स्तकात सचवस्तरपिे केले आहे. ५१० 
संस्थानंाकडून साचमलनाम्यावर सह्या चमळचवण्यात ते यशस्वी झालेले होते. आता हैदराबाद व ज नार्ड व 
एकदोन िोटी संस्थाने एवढीि राचहली होती. 
‘जैसे थे’ करार 
 
चनजाम अचतशय धूतग. इकडे भारत सरकारला वाटाघाटीत र् ंर्त ठेवनू चतकडे संय क्त राष्ट्राकंडून आपल्या 
सावगभौमत्वावर चशक्कामोतगब करून घेण्यािे प्रयत्न अत्यंत चिकाटीने िालले होते. तात्प रता ‘जैसे थे’ करार 
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करून घेण्यात तो यशस्वी झाला. २९ नोव्हेंबरला ‘जैसे थे’ करार झाला. हैदराबादेत लायक अलीला 
पतंप्रधान करून एक नवे मंत्ीमंडळ बनचवण्यात त्यात काँगे्रसच्या श्री. जी. रामािारी यािंाही समावेश होता. 
भलर्ायतािें प्रचतचनधी म्हिून उस्मानाबादिे श्री. मचल्लकाज गन तोडकरी, उद्योर्पतींिे प्रचतचनधी म्हिून 
जालन्यािे जी. व्ही. जोशी यानंाही घेण्यात आले. 
 

या अवधीत चनजाम सरकारने करार भरं् करायला स रवात केली. पाचकस्तानला २० कोटी रुपये 
कजग म्हिून चदले. या करारान सार ५ जानेवारी १९४८ श्री. कन्हैय्यालाल म नशींिी भारत सरकारिे एजंट 
जनरल म्हिून चनय क्ती झाली. त्यानंा हैदराबादेत चिचटश रेचसडेंट ज्या मध्यवती भार्ात राहत असे. ती जार्ा 
श्री. म नशींना देण्यास चनजामाने नकार चदला. शवेटी भारत सरकारच्या मालकीच्या एका इमारतीत त्यांिे 
चनवासस्थान थाटण्यात आले. 
 
संस्थानातील अत्याचार 
 
येथून पचरक्स्थती अचधकि चिघळत रे्ली. संस्थानात रझाकारािें अत्यािार वाढति रे्ले. जाळपोळ, 
ल टालूट, खून, बायकावंर बलात्कार हे सवग प्रकार सरास िालले. दहशतीिे वातावरि चनमाि झाले. 
भहदंूना, काँगे्रसजनानंा नष्ट करण्यासाठी रझवीने बत्तीस कलमी योजना आखली होती. त्या योजनेन सार हे 
सवग प्रकार िालले होते. रझवीच्या रझाकारानंी ‘उमरोज’ या उदूग दैचनकािे राष्ट्रीय बाण्यािे संपादक शोबेला 
यािंा खून केला. अशा वेळी काँगे्रसमधलेि श्रीरामािारी याचं्यासारखे मवाळ प ढारी चनजाम सरकारशी 
तडजोड घडवनू आिण्यािे प्रयत्न करीत होते. त्यात तडजोडीिा प्रम ख भार् हा असा होता की, जबाबदार 
राज्य पद्धतीिे तत्त्व सरकारने मान्य करावे. प्रचतचनधीत्वात शकेडा ५० भहदू व शकेडा ५० म सलमान हे तत्त्व 
काँगे्रसने मान्य करावे. सरकारतिे चनरचनराळ्या स्तरावर काँगे्रसजनाशंी संपकग  साधून हे तत्त्व त्याचं्या र्ळी 
उतरचवण्यािे खूप प्रयत्न केले रे्ले. 
 
पू. स्वामीजींचा दृढ णनिार 
 
स्टेट काँगे्रसिे अध्यक्ष पू. स्वामी रामानंदतीथग यािेंही मन वळचवण्यासाठी सरकारिे प्रचतचनधी त रंुर्ात रे्ले. 
पि पू. स्वामीजी यक्त्कंचितही आपल्या भचूमकेपासून ढळले नाहीत. वचकंर् कचमटीशी चविार चवचनमय 
करण्यासाठी वचकंर् कचमटीच्या सदस्यांना व पू. स्वामीजीनाही सोडण्यात आले. पू. स्वामीजी स टून बाहेर 
म ंबई, मद्रास येथे रे्ले. तेथील सहकाऱ्याशंी चविारचवचनमय केला. चदल्लीला जाऊन प.ं नेहरंूिी त्यानंी भेट 
घेतली. म ंबईला सरदारजींिी भेट घेतली. म ंबईत कायगकत्यांिी भेट घेऊन आपली भचूमका स्पष्ट केली. 
सवांनी पू. स्वामीजींना पूिगपिे पाभठबा चदला. 
 

ते परत हैदराबादेस येताि त्यानंा अटक करण्यात आली. प न्हा त रंुर्वास. ते र् लबग्याच्या त रंुर्ात 
असताना त रंुर्ावर रझाकारािा हल्ला झाला. त्यात भीमसेनराव देसाई नावािे सत्याग्रही मारले रे्ले. असाि 
हल्ला चनजामाबाद त रंुर्ावरही झाला. हे सर्ळे पूवग चनयोचजत होते. कृचतसचमती या सवग घटनािें चरपोटग प.ं 
नेहरू व वल्लभभाईंना देत होती. शवेटी महात्मा र्ाधंी, पचंडत नेहरू व सरदार वल्लभभाईंिी भेट घेऊन 
हैदराबादेतील स्िोटक पचरक्स्थतीिी कल्पना श्री. चदर्ंबरराव भबदूनी त्यांना चदली. माऊंट बटॅन परत 
इंग्लंडला जाण्याआधी चनजामािे धोरि असेि अडेलतटू्टपिािे राचहले; तर भारत सरकारने िौजा पाठवून 
संस्थानिा राज्यकारभार आपल्या हाती घ्यावा; असा ठराव करून ठेवला होता. 
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भारत सरकारची पोलीस काययवाही 
 
माउंट बटॅननंतर श्री राजर्ोपालािारी र्व्हनगर झाले. महात्मा र्ाधंींनीही भारत सरकारला हैदराबाद व 
काश्मीरवर िौजा पाठचवण्यािा सल्ला चदला होता असे कळते. पि िौजा पाठचवण्यािी कायगवाही या ना त्या 
कारिाने प ढे पडत होती. त्यािे कारि र्व्हनगर जनरल श्री. राजर्ोपालािारी व प.ं नेहरू, चनजामाला 
आिखी वेळ देऊ इक्च्ित होते. चनजामाने श्री. र्ोपालािारींना पत् चलचहले होते. त्या पत्ाच्या उत्तरािा मस दा 
करून सरदार वल्लभभाईंकडे पाठचवला. पि त्या आधीि त्यावेळिे र्ृहमंत्ी सरदार बलवंतभसर् व सरदार 
पटेल या दोघानंीि िौजा पाठवनू चनजामाला वठिीवर आिावयािे ठरचवले होते. या परस्पर चनिगयाम ळे 
राजाजी व नेहरू हे संतापले असे त्यावेळिा एक प्रचसद्ध पत्कार द र्ादास चलचहतो. हा; क िाच्या 
रार्ालोभापेक्षा हैदराबादच्या जनतेच्या स रचक्षतेिा, भारतािे स्वातंत्र्य पूिग करण्यािा प्रश्न होता. १३ 
सप्टेंबरला भहदी िौजानी हैदराबादकडे पाि बाजूकडून कूि केले. अन १७ सप्टेंबरला चनजाम शरि आला. 
पू. स्वामीजींच्या किखर नेतृत्वाम ळेि हे हैदराबादिे चवमोिन झाले. अशीि इचतहास साक्ष देईल! या पाि 
चदवसातं प्रत्येक घडीला हैदराबाद येथे चनजामाच्या राजवाड्यात, प्रधानमंत्ी लायक अलीिे कायालय व 
हैदराबाद सैन्यािा प्रम ख जनरल अलइद्रस यािंी जी खलबते िालली होती, त्यािंी जी घालमेल झाली 
होती; त्यािे विगन उमरखलीद यानंी संपाचदत केलेल्या Hyderabad after the face या लेखसगं्रहातील 
पतंप्रधान लायक अली याच्या The five day war या लेखात वािायला चमळते. त्यावरून एक र्ोष्ट स्पष्ट होते 
की, यात लष्ट्करी कायगवाहीस एखादा चदवस जरी उशीर झाला असता तरी संय क्त राष्ट्रसंघटनेत चनजामाला 
अभयदान चमळण्यािी शक्यता चनमाि झाली असती. पि भारतािी प ण्याई प्रबलि म्हटली पाचहजे की, 
सरदारजींना व सरदार बलवंतभसर्ाना योग्यवेळी पोलीस कायगवाही करण्यािी ब द्धी झाली. भारताच्या 
पोटातील व्रि (अल्सर) असेि सवगजि त्या संस्थानिे विगन करीत. पि त्यावर शस्त्रचक्रया करण्यास चवलंब 
होत रे्ला. भारतािी सलर्ता, एकात्मता चटकवण्यािे शे्रय चजतके भारतीय सेनेला द्यायिे; चततकेि भकबह ना 
थोडेसे अचधक शे्रय पू. स्वामी रामानंदाना द्यायला हवे. मवाळाचं्या जाळ्यात त्यानंी स्टेट काँगे्रसला अडकू 
चदले नाही. 
 

पचंडत नेहरंूनी अ. भा. काँगे्रसिे नेतृत्त्व केले; तसेि अ. भा. संस्थानी प्रजा पचरर्षदेच्या 
अध्यक्षपदावरून हैदराबादच्या स्वातंत्र्य लढ्यास प्रोत्साहन चदले, यात वाद नाही. पि हैदराबादचवरुद्ध 
पोलीस कायगवाहीच्या वेळी मात् नरम धोरि स्वीकारल्यािी टीका त्यांना सहन करावी लार्ली. ही र्ोष्ट 
त्यानंी स्वतःि ७ सप्टेंबर १९४८ ला पालगमेंटमध्ये केलेल्या भार्षिात कबलू केली आहे. 
 
हैदराबादचा इणतहास व भूगोल बदलला 
 
हैदराबाद संस्थानाचवर्षयी भारत सरकारने काढलेली श्वेतपचत्का तशी पचरक्स्थतीवर चवदारक प्रकाश 
टाकिारी आहे. तरी प.ं नेहरंूनी सब रीिे धोरि का बाळर्ले; हे कोडे आजही न उलर्डलेले आहे. तसेि 
हैदराबाद संस्थानच्या चवभाजनाबद्दल ही प.ं नेहरंूिी शवेटपयंत संमती नव्हती. पि पू. स्वामी 
रामानंदतीथांनी हैदराबाद येथे भरलेल्या अ. भा. काँगे्रसच्या अचधवेशनच्या अध्यक्षीय भार्षिात चवभाजनावर 
भर चदला होता. प.ं नेहरंूना ती सूिना मान्य नव्हती. ते थोडेसे नाराजि झाले होते. पि प.ं नेहरंूच्या लहरी 
स्वभावाबद्दल काही जरी बोलले रे्ले, तरी ते हाडािे लोकशाहीवादी होते. त्यानंी पू. स्वामीजींच्या 
चवभाजनाच्या सूिनेिा स्वीकार केला. शवेटी हैदराबादिे तीन चवभार्, शजेारच्या आंध्र, महाराष्ट्र व 
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कनाटकात चवलीन झाले. हैदराबादिा इचतहास व भरू्ोल दोन्ही बदलण्यािे शे्रय पू. स्वामी रामानंदतीथानाि 
द्यावे लारे्ल. 
 

☐ ☐ ☐ 
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लेखकाचंा अल्पपणरचय 
 
नाव : िॉ. प्रा. चंद्रकांत देऊळगावकर 
 

लातूरच्या दयानंद कला महाचवद्यालयातील मराठी पदव्य त्तर चवभार्ािे प्रम ख म्हिून कायग. 
महाराष्ट्र राज्य साचहत्य संस्कृती मंडळािे चवद्यमान सदस्य. 
महाराष्ट्र राज्य पाठ्यप स्तक मंडळाच्या सल्लार्ार सचमतीिे सदस्य आहेत. 
साधना, महाराष्ट्र साचहत्य पचत्का, प्रचतष्ठान इत्यादी चनयतकाचलकातून लेखन प्रकाचशत. 

 
———— 

 
नाव : श्री. रा. ना. चव्हाि 
जन्म : १९ ऑक्टोबर १९१३, वाई, चज. सातारा. 
 

सत्यशोधक िळवळीिे चिचकत्सक अभ्यासक आचि संशोधक, 
 
महर्लर्ष चवठ्ठल रामजी भशदे याचं्या चविारांिा प्रभाव आचि त्याचं्यासोबत कायग, 
 
राष्ट्रवीर, स बोध पचत्का, नवभारत, य र्कता, अक्स्मतादशग इत्यादी चनयतकाचलकातूंन साताऱ्यािे 
वैिाचरक लेखन, 
 
महाराष्ट्र राज्य साचहत्य संस्कृती मंडळाच्या र्ौरववृत्तीने सन्माचनत. चवचवध गं्रथािे लेखक 

 
———— 

 
नाव : मोहन िाणरया 
जन्म : १४ िेि वारी १९२५. 
 

स्वातंत्र्य िळवळीत सक्रीय सहभार्, य वक लढ्यािें नेतृत्त्व. 
 
माजी खासदार आचि कें द्रीय मंत्ी. 
 
संसदेत तरुि त कग  आघाडीिे चक्रयाशील नेते. सामाचजक आचि आर्लथक न्यायािे खंदे प रस्कते. 
 
भारतीय हचरत क्रातंी लोकिळवळीिे संस्थापक, अध्यक्ष. यशवंतराव िव्हाि प्रचतष्ठान म ंबईिे अध्यक्ष 
म्हिून कायगरत. भारतीय चशक्षि संस्था, प िे या संस्थेिे चवश्वस्त. इंचदरा चप्रयदशगनी वृक्षचमत् 
प रस्काराने सन्माचनत. मानवतावादी तत्त्वज्ञानािे चविारवंत म्हिून कायगरत. 

———— 
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नाव : स. मा. गगे 
 
संपादक : भारतीय समाजचवज्ञान कोश व मराठी चरयासत. 
 

पत्कार, गं्रथकार, इचतहास संशोधक, कोश संपादक. 
 
प्रम ख मराठी वृत्तपत्ात २५ वर्षे चवचवध संपादकीय कामे, मराठवाडा चवद्यापीठात वृत्तपत् चवभार्ािे 
संिालक, महाराष्ट्र श्रचमक पत्कार संघािे चिटिीस. 
 
राज्यशास्त्र आचि इचतहास या चवर्षयांिे स मारे २० गं्रथ. त्यातील ‘राज्यशास्त्रािा चवकास’, 
 
‘स्वप्न आचि सत्य’, ‘करवीर चरयासत’, ‘भहद राव घोरपडे’, या गं्रथानंा महाराष्ट्र शासनािे प रस्कार, 
त्या चशवाय राज्यशास्त्र, राज्यशासन, समाजवादी समाजरिना, भारतीय राज्यघटनेिा इचतहास, 
भारतािे लोकमत, भारतािा स्वातंत्र्य संग्राम, शाचंतपवातील राजधमग, र्ोपाळ र्िेश आर्रकर हे 
गं्रथ प्रकाचशत. 

 
———— 

 
नाव : प्र. श्री. नेरूरकर 
 
जन्म : १४ िेि वारी १९२२. 
 

शालेय जीवनापासून लेखनास स रुवात. प्रवाचसनी, बेट नावािे मािूस, रोम्बाट हे कथासंग्रह; 
चशचरस्ताव, कॉकटेल, कोण्या एका देशात कोिे काळी, धारे्दोरे, इंद्रायिी अजून वाहति आहे, 
इत्यादी कादंबऱ्या, बालसाचहत्य, प्रवासविगन, बालर्ीतसंग्रह, ‘हसरी बालर्ीते.’ 
 
अनेक मौचलक गं्रथािें अन वाद प्रकाचशत. 
 
मराठी, इंग्रजीतील अनेक दजेदार चनयतकाचलकातूंन शकेडो लेख प्रकाचशत. 
 
प रोर्ामी साचहत्य िळवळीत अग्रभार्ी, चवशरे्षतः मॉचरशस येथील जीवन, संस्कृतीवर माचहतीपूिग 
चवप ल लेखन. 
 
दचलत साचहत्य िळवळीत महत्वािा सहभार् व दचलत साचहत्य भाष्ट्यकार, ‘मॉचरशस डायरी’ 
 
गं्रथाला महाराष्ट्र राज्य व अनंत कािेकर साचहत्य प रस्कार. 

 
———— 
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नाव : श्री. शांताराम गरूि 
 
जन्म : १५ िेि वारी १९२७ रोजी सातारा चजल्ह्यातील मसूर र्ावी. चवद्याथीदशपेासून राजकीय आंदोलनातं 
चक्रयाशील. 
 

१९४२ च्या भारत िोडो आंदोलनात सहभार्. प ढे राष्ट्रसेवादलात कायग. वेर्वेर्ळ्या आंदोलनातं 
एकूि पाि वर्षांिा कारावास. 
 
अनेक वृत्तपत्ािें संपादन व त्यातून अभ्यासपूिग लेखन. ज्ञानपीठ समाजवादी प्रबोचधनी या संस्थेिी 
स्थापना करून त्याद्वारे ििा चशचबरे, पचरसंवाद, कायगशाळा इत्यादीिे आयोजन. 
 
भाई माधवराव बार्ल याचं्या लोकचवद्यापीठाने ‘आिायग’ ही पदवी जाहीरपिे प्रदान. 
 
राजकीय, सामाचजक चवर्षयावंर अनेक अभ्यासपूिग प स्तके प्रकाचशत. 

 
———— 

 
नाव : पन्नालाल सुरािा 
 
णशक्षि : बी.ए. एलएल.बी., 
 
मुक्काम : बाशी, चज. सोलापूर. 
 

राष्ट्र सेवादल, शतेकरी व कामर्ार संघटना, समाजवादी व जनता पक्ष या के्षत्ात काम केले. आपला 
महाराष्ट्र, लोकशाही समाजवाद, ग्रामीि औद्योचर्करि, प्रजासत्ताकला आव्हान, इत्यादी प स्तके प्रकाचशत. 
मराठी, भहदी व इंग्रजी चनयतकाचलकात लेखन, मराठी चवश्वकोशातही लेखन. 
 

———— 
 
नाव : िॉ. सदा कऱ्हािे 
 
जन्म : ९ मािग १९३१ ब लढािा (चवदभग) येथे. 
 
णशक्षि : एम.ए. पीएि. डी. मराठी चवर्षयात म ंबई चवद्यापीठातून ‘न. चि. केळकर स विगपदक’. 
 
व्यवसाय : १९९१ पयंत मराठीिे प्राध्यापक. नंतर सेवाचनवृत्त. 
 

अनेक सामाचजक आचि सासं्कृचतक संस्थाशंी संबधं. 
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‘लोकवाङ्मय’ आचि ‘सोचवएत चमत्’ माचसकािें बरीि वर्षे संपादक. 
 
अनेक दजेदार वाङ्मयीन चनयतकाचलकातून वैिाचरक, लचलत व समीक्षात्मक लेखन. पिंवीसच्या 
वर प स्तके प्रकाचशत. 
 
‘स रवंट’ आचि ‘र्ावंक साबाहेरिी वस्ती’ या कादंबऱ्यानंा राज्य प रस्कार. 

 
———— 

 
नाव : पुरुषोत्तम णवनायक अरािके 
 

साचहत्यके्षत्ात सातत्त्याने पधंरा वर्षे चवचवध चवर्षयावंर लेखन. 
‘दक्षता’ आचि ‘मनोहर’ माचसकात चवचवध चवर्षयावंर लेख प्रकाचशत. 
भारतीय शास्त्रीय नृत्यकला या चवर्षयावर चवशरे्ष संशोधन. 
‘नेहरू, केनेडी, जार्चतक शातंता’ या चवर्षयावरील लेखनास मराठी भार्षेच्या प्रथम पाचरतोचर्षकाने 
सन्मानीत. 

 
———— 

 
नाव : िॉ. वसंत गोवारीकर 
 

१९३३ साली प िे येथे जन्म. भारतीय अंतराळ तंत्चवज्ञानािे र्ाढे अभ्यासक. 
एक थोर वैज्ञाचनक. 
बचमंर्हॅम चवद्यापीठाच्या डॉक्टरेटने सन्माचनत. 
थ म्बा येथील अंतराळ कें द्रात चवशरे्ष कायग. भारताच्या वैज्ञाचनक के्षत्ातील आघाडीिे शास्त्रज्ञ म्हिून 
स पचरचित. 

 
———— 

 
नाव : िॉ. ज. रा. कशदे 
 

‘महात्मा ि ल्यािें सामाचजक व राजकीय चविार’ या चवर्षयावर पीएि.डी. 
१९७७ पासून मराठवाडा चवद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र चवभार्ात सध्या प्रोिेसर आचि चवभार् प्रम ख. 
आतापयंत एकूि बारा प स्तके प्रकाचशत. 
भारताच्या सामाचजक, राजकीय आचि आर्लथक प्रश्नापंासून आंतरराष्ट्रीय राजकारिापयंत चवचवध 
चवर्षयावंर अनेक लेख चनयतकाचलकामंधून प्रकाचशत. 
भारतािे राजकीय अथगकारि या चवर्षयाकडे सध्या चवशरे्ष आकर्लर्षत. 
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चनरचनराळ्या प रोर्ामी िळवळीशी संबधं. 
१९९२ मध्ये १३ व्या महाराष्ट्र राज्य शास्त्र पचरर्षदेच्या अध्यक्षपदी एकमताने चनवड. 

 
———— 

 
नाव : प्रा. सुिीर वामनराव गव्हािे 
 
जन्म : १६ एचप्रल १९५५–बाशी. 
 

मराठवाडा चवद्यापीठाच्या वृत्तपत्चवद्या चवभार्ात र्त दहा वर्षांपासून अध्यापन. ‘अमूट’ या प्राध्यापक 
संघटनेिे (मराठवाडा चवद्यापीठ) सचिव. 
 
आकाशवािी औरंर्ाबाद कें द्रावर तीन वर्षे सहसंपादक (सचंहता) पदावर कायग. नभोनाट्य, श्र चतका, 
रुपके, भार्षिे, कथा आचद स मारे १५० रेचडओ संचहता चलचहल्या. काही शृंखला नभोनाट्ये चलचहली. 
 
मराठी पत्काचरतेतील १२ वर्षांिा अन भव. महाराष्ट्र टाइम्स, सा. मनोहर, सा. चदनाकं, मराठी 
क्ब्लट झ, मराठवाडा, लोकमत, अभजठा, संिार, चकलोस्कर अशा प्रम ख दैचनके–साप्ताचहके व 
माचसके यामध्ये जवळपास एक हजार लेख, वातापते्, स्ि टे, स्पेशल चरपोटग् प्रकाचशत. 
 

———— 
 
नाव : प्राचायय िॉ. सत्यरंजन पुरुषोत्तम साठे 
 
जन्म : २७ मािग १९३१, बी.ए. एलएल. एम्.जे.डी. (अमेचरका) 

डॉक्टर ऑि ज्य चडचशअल सायन्स 
 

रे्ली ३० वर्षे कायद्यािे प्राध्यापक. 
 
बनारस भहद  चवद्यापीठ, म ंबई चवद्यापीठ पदव्य त्तर वर्ांना अध्यापन. १९७६ पासून प ण्याच्या इंचडयन 
लॉ सोसायटीच्या चवधी महाचवद्यालयात प्राध्यापक व प्रािायग. 
 
सध्या चनवृत्तीनंतर िोडग िाउंडेशनच्यातिे भारतातील रॅब्य नल पद्धती या चवर्षयावर संशोधन करत 
आहेत. 
 
दोन संशोधन अहवाल, चवचवध देशी परदेशी चनयतकाचलकातून ६० च्या वर लेख प्रकाचशत. 
 
(१) प्रशासकीय चवधी, (२) घटना द रुस्ती : कायदा व राजकारि, (३) माचहतीिा अचधकार ह्या 
इंग्रजी प स्तकािें व कलम ३७० अपचरहायग का? ह्या मराठी प स्तकािे लेखन. 

———— 
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नाव : श्री. गोकवद तळवलकर 
 

१९५० ते १९६७ पयंत ‘लोकसत्ता’ व ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ या दैचनकामंध्ये सहसंपादक. 
१९६८ पासून महाराष्ट्र टाइम्स या दैचनकािे संपादक. 
१९६३ साली थॉम्सन िौंडेशनिी चशष्ट्यवृत्ती घेऊन वेल्समधील ‘काटीक’ येथे वृत्तपत्ीय चशक्षि! 
‘चटळकदशगन’, ‘नवरोजी ते नेहरू’, ‘बाळ र्ंर्ाधर चटळक’, ‘सत्तातंर’, ‘वािता–वािता’, ‘बदलता 
य रोप’ इत्यादी गं्रथ प्रकाचशत. 
न्या. रामशास्त्री प्रभ िे सामाचजक प रस्कार, रायकर प रस्कार, राज्य प रस्कार याचशवाय 
पत्काचरतेच्या अनेक प रस्कारानंी सन्माचनत. 

 
———— 

 
नाव : िॉ. भास्कर लक्ष्मि भोळे 
 
जन्म : ३० सप्टेंबर १९४२. 
 

जळर्ाव चजल्ह्यातील वरिर्ाव येथे चशक्षि : एम.ए. पीएि.डी. व्यवसाय : राज्यशास्त्रािे प्राध्यापक 
 
लेखन : भारतािे शासन आचि राजकारि, आध चनक भारतीय राजकीय चविार, द सरे स्वातंत्र्य, 
महात्मा ि ले : वारसा आचि वसा, यशवंतराव िव्हाि इत्यादीसह पधंरा गं्रथ प्रकाचशत. 
 
प्रचतचष्ठत चनयतकाचलकातूंन सामाचजक, राजकीय, वाङ्मयीन चवर्षयावंर चवप ल लेखन. वाङ्मयीन 
आचि सामाचजक िळवळीशी संबधं. 

 
———— 

 
नाव : िॉ. णनमयलकुमार फिकुले 
 

साचहत्य समीक्षक, लचलत लेखन आचि चविारवंत वक्ते, प्रकाचशत गं्रथ— 
 

(१) लोकचहतवादी : काल आचि कतृगत्त्व. 
(२) साचहत्यवेध. 
(३) संतकवी त काराम : अनेक भितन. 
(४) काही रंर् काही रेर्षा. 
(५) चहरव्या वाटा. 
(६) आनंदािी डहाळी. 
(७) जर्ायि ंकशासाठी  
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(८) रंर् एकेकािे–इत्यादी. 
 

एकोिीसाव्या शतकातील सामाचजक प्रबोधनािे अभ्यासक. महाराष्ट्रातल्या संताचं्या वाङ्मयािे व 
िळवळीिे एक चिचकत्सक. 
 

———— 
 
नाव : गिेश प्रभाकर प्रिान 
 
जन्म : २६ ऑर्स्ट १९२२ 
 
णशक्षि : िग्य गसन कॉलेज 
 

बी.ए. (इंग्रजी व आनसग) १९४२ 
एम.ए. (इंग्रजी व मराठी) १९४५ 

 
अध्यापन : १९४५ ते १९६६ िग्य गसन कॉलेज, १० वर्षे पदव्य त्तर, प िे चवद्यापीठ. 
 
लेखन : इगं्रजी : लो. चटळक िचरत्, 
 

म. र्ाधंी–म लासंाठी िचरत् (प्रा. अ. के. भार्वत याचं्या समवेत.) 
राम र्िेश र्डकरी, इंचडयाज फ्रीडम स्रर्ल 

 
लेखन : मराठी : लो. चटळक : व्यक्ती व कायग 
 

हाजीपीर, काजंरकोट, सोनार बरं्ला (य द्ध भमूीवरील प्रवास विगने). भाकरी आचि स्वातंत्र्य, साता 
उत्तरािी कहािी, स्वातंत्र्य संग्रामािे महाभारत, लो. चटळक (नॅशनल ब क रस्ट), राजकीय बखर. 

 
संपादक : आर्रकर लेखसगं्रह (साचहत्य अकादमी). प.ं नेहरू, चवचवध दशगन. 
 
‘साधना’ समाज प्रबोधन पचत्का व अन्य वृत्तपत्ातून. 
राष्ट्र सेवादल, १९४२ च्या स्वातंत्र्य लढ्यात ११ मचहने कारावास, समाजवादी पक्षािे कायग, नंतर जनता 
पक्षात कायग. 
१९७५ आिीबािीत १६ मचहने कारावास. 
चवधान पचरर्षदेवर पदवीधर मतदार संघातून (१९६६, १९७२ व १९७८ आधी तीन वेळा चनवड, एकूि अठरा 
वर्षे आमदार. 
१९८० ते १९८२ चवधानपचरर्षद चवरोधी पक्षनेता. 

———— 
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नाव : यदुनाथ दत्तात्रय थत्त े
 
जन्म : ५ ऑक्टोबर १९२२ 
 
णशक्षि : बीएस्सी, १९४२ च्या िलेजाव िळवळीत कारावास, स्वातंत्र्य सैचनक. 
 
कायय : साधना साप्ताचहकाच्या संपादक मंडळात बत्तीस वर्षे काम. बह तेक सवग मराठी चनयतकाचलकात 
प्रसंर्ोपात्त लेखन. अनेक मराठी व भहदी प स्तकािें लेखन. कें द्र व राज्य सरकारिे साचहत्य प रस्कार. 

अनेक शकै्षचिक व रिनात्मक संस्थाशंी संबधं. 
 
अध्यक्ष : मार्ग (मल्टीपल ॲक्शन व चरसिग ग्र प). 
 
उपाध्क्ष : महाराष्ट्र आरोग्य मंडळ. 
 
भूतपूवय सदस्य : पे्रस कौक्न्सल इंचडया; चिल्ड्रन्स चिल्म सोसायटी. 
 
पुरस्कार : आर्रकर प रस्कार, नार्सेन प रस्कार, समतानंद र्दे्र प रस्कार. 

महाराष्ट्र राज्य साचहत्य संस्कृती मंडळ र्ौरवश्री. 
 

———— 
 
नाव : प्रा. फकरूद्दीन हजरत बेन्नूर 
 
णशक्षि : एम.ए., राज्यशास्त्र, 

एम.ए., इचतहास 
 

सोलापूरच्या दयानंद महाचवद्यालयातून चशक्षि पूिग केले. 
 

१९६५ पासून राज्यशास्त्रािे प्राध्यापक, १९६६ पासून राज्यशास्त्रािे प्राध्यापक म्हिून सोलापूरच्या 
संर्मेश्वर महाचवद्यालयात चनय क्ती, १९७० पासून म स्लीम समाजाच्या प्रबोधनाच्या िळवळीत 
सक्रीय सहभार्, दचलत िळवळ, चवर्षमता चनमूगलन िळवळीिे खंदे समथगक, प रोर्ामी चविारवंत. 
 
१९९२ साली संपन्न झालेल्या राज्यशास्त्र आचि लोकप्रशासन पचरर्षदेिे अध्यक्ष. 

 
———— 

 
नाव : सूययनारायि माणिकराव रिसुभे. 
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जन्म : ७ ऑर्स्ट १९४२. 
 
णशक्षि : एम.ए. (भहदी), पीएि.डी. (चहदी). 
 

‘आध चनक मराठी साचहत्य का प्रकृचतमूलक इचतहास’ 
 
कहानीकार कमलेश्वर : संदभग और प्रकृचत, देश–चवभाजन और भहदी कथा–साचहत्य, 
 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : साचहत्य प्रकाचशत, आठविीिे पक्षी : प्र. ई. सोनकाबंळे ‘यारों के पिंी’, 
अक्कर माशी : शरिक मार भलबाळे ‘अक्कर माशी’, उिल्या : लक्ष्मि र्ायकवाड, उठाईर्ीर, 
साक्षीपूरम : रामनाथ िव्हाि, साक्षीपूरम् या प स्तकािंा अन वाद. 
 
दचलत कहाचनयाँ, स्पदंन (लचलत लेखािंा संग्रह), संपादन, ‘समाजप्रबोधन पचत्का’, ‘मराठवाडा’, 
‘चकलोस्कर’. सध्या दयानंद कला महाचवद्यालय. 
 
लातूर येथे भहदी चवभार्ात प्राध्यापक. 

 
———— 

 
नाव : रणवचंद्र स. ककबहुने 
 
जन्म : १५ सप्टेंबर १९४६ सोलापूर येथे. 
 
णशक्षि : बी.ए् सी. एम.ए. (इंग्रजी) 
 
व्यवसाय : अध्यापन. ७ वर्षे पीपल्स कॉलेज, नादेंड येथे. १९७७ ते आजपयंत मराठवाडा चवद्यापीठाच्या इंग्रजी 
चवभार्ात प्रपाठक, मराठी साचहत्य, इंग्रजी साचहत्य आचि तौलचनक साचहत्याभ्यास ह्या चवर्षयात चवशरे्ष रूिी. 
जवळ जवळ १०० स्ि ट लेख वाङ्मयीन चवर्षयावर. 
 

———— 
 
नाव : श्री. णव. पां. उिग  भाऊसाहेब देऊळगावकर 
 

स्वातंत्र्य लढ्यातील सक्रीय कायगकते आचि स्वातंत्र्य सैचनक. 
 
हैद्राबाद म क्तीसंग्रामात आघाडीिा सहभार्. हैद्राबाद स्टेट कनाटक प्रदेश काँगे्रसिे सरचिटिीस 
म्हिून कायग. चवचवध महाचवद्यालयात मराठीिे प्राध्यापक म्हिून शकै्षचिक सेवा. दै. मराठवाडा, 
चकलोस्कर, प्रचतष्ठान, साधना, केसरीमध्ये चवचवध चवर्षयावंर लेखन. 
 



 

अनुक्रमणिका 

‘आंतरभारती’ िळवळीतील सक्रीय कायगकते. 
 
डॉ. चशवराम कारंथ याचं्या ‘यक्षर्ाव’ गं्रथािा अन वाद. 
 
र् लबर्ा येथे मराठी साचहत्य मंडळािे अध्यक्ष म्हिून कायग. 
 
अनेक सामाचजक आचि सावगजचनक संस्थाशी चनकटिा संबधं. 
साचहत्य अकादमीच्या मराठी चवभार्ाच्या सल्लार्ार सचमतीिे सदस्य. 

 
———— 

  



 

अनुक्रमणिका 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शासकीय मध्यवती मुद्रिालय, मंुबई 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


