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प्रस्तावना 
 

महषी श्रीअरविंद घोषाांचे ‘िंांदे मातरम्’ ह्या शीषयकाचे हे हिंचारगर्य लेख मराठीतून िंाचकाांना सादर 
करताांना महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि सांस्कृती मांडळाला आनांद होत आहे. महषींच्या ह्या १२५ व्या 
जयांतीचे प ण्यस्मरि ह्या हनहमते्त करण्याचे र्ाग्य मांडळाला लार्ले, मांडळ कृताथय झाले. 
 

महषी अरविंदाांनी पारतांत्र्याहिंरुद्ध आपल्या क्रान्ततकारक हिंचाराांनी िं आचाराांनी सफल लढा 
हदला. मग ते पारतांत्र्य राजकीय असो िंा आध्यान्त्मक. दैतय, द ुःख िं दाहरद्र्य ह्या तापत्रयातून व्यक्तीला 
म क्ती हमळािंी िं जगायला शक्ती प्राप्त व्हािंी ह्यासाठी सक्ती न करता कोिती य क्ती िंापरािंी हे साांगून 
महषींनी मानिंािंर अमाप उपकार केलेले आहेत. 
 

सांपादक मांडळाने आजच्या पहरन्स्थतीत उपय क्त पडिारे महषींचे हिंचार व्यिंन्स्थत माांडलेले 
आहेत. राष्ट्र हनर्ममतीसाठी िं हनर्ममत राष्ट्राच्या सिंांगीि प्रगतीसाठी उपय क्त ठरिारी नीती प्रहतपादन 
करून महषी अरविंदाांनी जगािंर फार मोठे ऋि हनमाि करून ठेिंलेले आहे. जग रे्दारे्दरहहत व्हािंे. 
मािूस तेिंढा एकत्र यािंा. सगळयाांनी जातपात, िंांशिंिय, रांगरूप िंा देशिंषे ह्याांचे म खिंटे दूर फेकून हनखळ 
मािूस म्हिून परस्पराांशी व्यिंहार करािंा ही िंदेोपहनषदमूलक वहद धमय सांस्कृती स गमतेने िं पहरिामपूिय 
पद्धतीने महषींनी हिंषद केलेली आहे. 

 
सिंय बलाांिंर आध्यान्त्मक बल सदैिं मात करते. आत्मबल िं आत्महिंश्वास नसले तर ते राष्ट्रच 

कसले? र्ारतीय स्िंातांत्र्याच्या ह्या स िंिय महोत्सिंी पिंात महषींचे, एका क्रान्ततकारकाचे, हे हिंचार प्रिंर्मतत 
होत आहेत हा एक द ग्धशकय रा योगच होय. डॉ. ग. मो. पाटील, डॉ. न. ब. पाटील, श्री. गो. ब. सरदेसाई, 
श्रीमती लता राजे िं डॉ. रहिंतद्र रामदास ह्याांनी पहरश्रमपूिंयक महषींचे हिंचारधन सांकहलत िं मराठीत 
अन िंाहदत केले. मांडळ त्याांचे आर्ारी आहे. 
 
 
 मधुकर आष्टीकर, 

नागपूर : अध्यक्ष, 

१५ ऑगस्ट १९९७. महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि संस्कृणत मंडळ. 



 

अनुक्रमणिका 
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कै. हिंद्याधर गोखले याांच्या अनेकिंळेा रे्टी झाल्या िं त्याांनी बह मोल सूचना केल्या. 
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पे्ररिा श्रीअरववदाचंी......... 
 

श्रीअरविंद याांच्या जतमहदनीच १५ ऑगस्टला र्ारत स्िंतांत्र व्हािंा हा एक हिंलक्षि योग होय. 
र्ारताच्या पहहल्या स्िंातांत्र्यहदनी हदलेल्या सांदेशात श्रीअरविंद याांनी या घटनेचा उल्लेख केला आहे. 
र्ारतीय स्िंातांत्र्याच्या स िंिय-महोत्सिंाच्या हनहमत्ताने िं श्रीअरविंद ह्याांच्या १२५ व्या जयांतीस श्रीअरविंद 
ह्याांच्या हिंचाराांचे निंनीत सादर करण्यात आम्हाला आनांद होत आहे. 

 
र्ारताच्या राष्ट्रीय िं आध्यान्त्मक प नरुत्थानास दोन हिंर्तूींनी प्राम ख्याने हातर्ार लािंला आहे. 

स्िंामी हिंिंकेानांद िं श्रीअरविंद हे ते दोन महाप रुष होत. १८९३ हे िंषय दोघाांच्या िैंयन्क्तक त्याचप्रमािे 
राष्ट्राच्या जीिंनातील महत्िंाचे होय. हशकागो येथील सिंयधमयपहरषदेसाठी स्िंामी हिंिंकेानांद ह्याांचे म ांबईहून 
प्रयाि िं १८७९ ते ९२ ह्या कालखांडात इांग्लांडमध्ये हशक्षि घेतल्यानांतर १८९३ मध्ये श्रीअरविंद ह्याांचे म ांबईत 
आगमन िं िंडोदरा सांस्थानात नोकरी ह्या त्या घटना होय. 

 
श्रीअरविंद याांच्या राजकीय हिंश्लेषिाचा श्रीगिेशा म ांबईत प्रकाहशत होिाऱ्या इांद प्रकाश या 

पत्रातील लेखाने झाला. महाराजा सयाजीरािं गायकिंाड ह्याांच्या नोकरीत असल्याम ळे इांद प्रकाश या 
पत्रात २९ जून १८९३ रोजी स रू झालेली New Lamps for Old ही श्रीअरविंद ह्याांची लेखमाला हननािंी 
होती. या लेखमालेत व्यक्त झालेल्या हनर्ीड हिंिंचेनाने तयायमूती महादेिं गोविंद रानडे हे हादरले िं 
त्याांनी लेखमाला स्थहगत करण्याची सूचना केली. 

 
ह्या देशाकडे पाहाण्याचा श्रीअरविंद ह्याांचा दृहष्टकोन त्याांनी मृिाहलनीस ३० ऑगस्ट १९०५ रोजी 

पाठहिंलेल्या पत्रात व्यक्त झाला आहे. “हा देश इतराांच्या दृष्टीने एक हनष्ट्क्रीय िंस्तू आहे आहि पठारे, 
शतेीमाती, अरण्ये, पिंयत िं नद्या अशी या देशाची इतरेजनाांना ळळख आहे पि मी मा्या देशाकडे माझी 
आई म्हिून पाहतो. मा्या मातृर्मूीची मी आई म्हिून पूजा बाांधतो आहि हतची स्त ती गातो. आपल्या 
आईच्या छातीिंर बसून एखादा दैत्य हतचे रक्त पीत असेल तर हतचा प त्र काय करील? समाधानाने 
र्ोजनास बसेल आहि आपल्या पत्नी-म लाांसह आनांदी जीिंन जगत राहील की आईच्या रक्षिाथय धािं 
घेईल. ह्या गतान गतीक समाजास प्रगतीकडे नेण्याची शक्ती असल्याचे मला कळले आहे.” 

 
१८९३ ते १९०६ हा श्रीअरविंद याांचा िंडोदरा येथील िंास्तव्याचा कालखांड होय. ह्या काळात 

श्रीअरविंद ह्याांच्या प्रखर राष्ट्रिंादाचा पाया घातला गेला. श्रीअरविंद लोकमातय बाळ गांगाधर हटळक 
ह्याांच्याकडे आकर्मषले गेले. लोकमातयाांचा श्रीअरविंद ह्याांच्यािंरील प्रर्ािं हा हटळकाांच्या लेखसांग्रहास िं 
र्ाषिास हलहहलेल्या प्रस्तािंनेत िं मृत्य लेखात व्यक्त झाला आहे. 

 
ह्याच काळात र्िंानी-मांहदर या सांकल्पनेचे प्रारूप श्रीअरविंद ह्याांनी सादर केले आहे. ते केिंळ 

र्िंानी मातेचे मांदीर उर्ारण्याचे नसून राष्ट्रमांदीर उर्ारण्याचे आहे. हिंश्वाच्या कल्यािासाठी र्ारताच्या 
प नरुत्थानाची आिंश्यकता प्रहतपादन करताना श्रीअरविंद म्हितात, “र्ारत नष्ट होिार नाही. आपला िंांश 
समूळ नष्ट होिार नाही, कारि मानिंजातीच्या अनेक हिंर्ागाांपैकी र्ारतासाठीच सिंोच्च आहि सिंोत्कृष्ट 
हनयती आरहक्षत केली आहे. ती मानिंजातीच्या र्हिंतव्यासाठी परमोच्च आिंश्यक आहे. सांपूिय जगासाठी 
र्हिंष्ट्यकालीन धमय हहच्याकडूनच प ढे आला पाहहजे. सिंयधमय, हिंज्ञान आहि तत्त्िंज्ञान ह्याांचा समतिंय 
करिारा शाश्वत धमय हतनेच हदला पाहहजे आहि सांपूिय मानिंाांचा एकच आत्मा हनमाि झाला पाहहजे. 



 

अनुक्रमणिका 

नीहतमते्तच्या के्षत्रात सिंय अनायय िृंत्तींना मानिंतेमधून पार नष्ट करून सांपूिय हिंश्वाला आयय बनहिंले पाहहजे. 
हे करण्यासाठी र्ारताला प्रथम स्िंतुःचे प नरायीकरि करािं ेलागेल”. 

 
जसेजसे आपि खोलिंर हिंचार करू तसतशी आपली खात्री पटेल की बाकी साऱ्या गोष्टींपेक्षा जी 

एक गोष्ट हमळहिंण्यासाठी आपि प्रयत्नशील राहहले पाहहजे ती म्हिजे शक्ती, शारीहरक, मानहसक आहि 
नैहतक आहि सिंांहून श्रेष्ठ म्हिजे आन्त्मक शक्ती, जी सिंय अतय शक्तींचा अनांत आहि अहिंनाशी स्त्रोत आहे. 
जर आपि शन्क्तमान असू तर सिंय गोष्टी आपिास सहज िं हनसगयतुःच प्राप्त होतील. 

 
देशर्क्तीच्या उगमाचे हिंिंेचन करताना श्रीअरविंद म्हितात, या देशाचे श्रेष्ठत्िं आहि हिंचारिैंर्िं 

जगात प्रस्थाहपत करण्याची आकाांक्षाच समाजात प्रचांड पराक्रम करण्याची ईषा हनमाि करू शकेल. केिंळ 
र्ौहतक समृद्धीची अहर्लाषा नव्हे. म्हिूनच फक्त लार्ासाठीच आम्ही त म्हाला उद य क्त करू इच्छीत 
नाही. आपि एक थोर िं िैंर्िंशाली राष्ट्र होतो ह्याची आपिाला प्रथम जािीिं झाली पाहहजे आहि 
त्याबद्दल आपिाला साथय अहर्मान असला पाहहजे. आतापयंत आपल्या स्िंाहर्मानशूतय िं शरिाांगत िृंत्तीचा 
लार् उठिंनूच अतय राष्ट्राांनी आपिाला हिंनाशाच्या गतेत फेकून हदले आहे. केिंळ र्ौहतकतेच्या आकाांक्षा 
राष्ट्रहनर्ममतीचे काम कधीच करू शकिार नाहीत. पि जेव्हा राष्ट्रीय स्िंाहर्मान जागृत होतो, तेव्हाच 
अधुःपहतत िं हिंस्कळीत राष्ट्र प तहा एकजीिं होते. त्यात कल्पनातीत शक्तीची नैहतक ऊजा हनमाि होते. 

 
लोकमातय हटळक ह्याांनी जातीव्यिंस्थेबद्दल माांडलेल्या परखड हिंचाराांचा प रस्कार श्रीअरविंद 

ह्याांनी ‘हचिंट जातीव्यिंस्थेतील अवहद  प्रिृंत्ती’ ह्या लेखात केला आहे. श्रीअरविंद हलहहतात, 
“दहक्षिेकडचा हा थोर राष्ट्रिंादी हिंचारिंांत म्हितो की सध्या आढळिारी सामाहजक हिंषमता ही अत्यांत 
हानीकारक आहे. त्यानी असे हिंचार माांडिे अगदी साहाहजकच आहे कारि हटळक कट्टर िं हनष्ठािंान वहद  
असून ते हनखळ राष्ट्रिंादी हिंचाराांचे प रस्कते आहेत. मध्यांतरीच्या काळात जातीव्यिंस्थेच्या आधारर्तू 
हिंचाराांबद्दल गैरसमज ती पसरल्या. हतचे हिंकृतीकरिही केले गेले. सिंय राष्ट्रिंादी शक्तींनी 
जातीजातीतील तकय द ष्ट रे्दारे्द िं हिंषमता ह्याांचा झपाट्याने नाश करिे आिंश्यक आहे. 

 
हिंश्वामध्ये आध्यान्त्मकतेची हशकिंि प्रसाहरत करिे हे र्ारताचे ईश्वरीय कायय होय अशी 

श्रीअरविंद ह्याांची धारिा होती. “आध्यान्त्मक राष्ट्रिंाद” ह्या लेखात श्री. अरविंद साांगतात. “र्ारताच्या 
तपश्चयेचा प्रदीघय काळ आता सांप ष्टात येत असल्याची स्पष्ट हचतहे हदसू लागली आहेत. नव्या जाहििंाांचा 
प्रकाश पूिेंकडील देशात पसरू लागला आहे. त्या प्रकाशाच्या आगमनाची पूिंयहचतहे पूिंयहक्षहतजािंर उमटू 
लागली आहेत. आता थोंड्याच िंळेात सूयोदय होईल आहि नव्या य गाची प्रसादहचतहे हदसू लागतील. पि 
गांमत अशी की ज्या रामकृष्ट्ि परमहांसानी ह्या य गाचा श्रीगिेशा केला त्या य गप्रिंतयकालादेखील त्याचे 
यथातथ्य िंियन करिे द रापास्त आहे. वहद  आध्यान्त्मकतेची ही ऊजयस्िंल अहर्व्यक्ती पूिेंकडील राष्ट्राांच्या 
प नरूत्थानाची नाांदीच होय. 

 
र्ारताच्या स्िंातांत्र्याच्या स िंियमहोत्सिंहदनी श्रीअरविंद ह्याांनी पन्नास िंषापूिंी हदलेल्या सांदेशाचे 

स्मरि करिे उहचत ठरेल. श्री. अरविंद म्हितात. “स्िंतांत्र र्ारताचा १५ ऑगस्ट जतम हदिंस.” एका 
ज तया य गाचा ह्या हदिंशी अांत होत आहे आहि नव्या य गाची स रुिंात होत आहे. हा हदिंस आपल्याच दृहष्टने 
िैंहशष्ट्ट्यपूिय आहे, असे नाही तर तो आहशया खांडाकहरता आहि जगासाठीही िैंहशष्ट्ट्यपूिय आहे कारि 
राष्ट्रक लामध्ये आज एका नव्या आहि प्रचांड असे स प्त सामथ्यय असलेल्या, तसेच मानिंतेचे राजकीय, 
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सामाहजक, साांस्कृहतक आहि आध्यान्त्मक र्हिंतव्य घडहिंण्याची शक्ती असलेल्या राष्ट्राचा प्रिंशे होत 
आहे. 

 
र्ारत स्िंतांत्र झाला आहे पि एकता गमािंनू बसला आहे. हे स्िंातांत्र खांडीत आहे........... 

देशर्ांजनाची न्स्थती तशीच राहीली तर त्याम ळे र्ारत हनुःसत्त्िं पाांगळा बनेल. येथे दांगेधोपे नेहमीच 
उद र्िंतील. कदाहचत् राष्ट्रािंर परचक्र येऊ शकेल आहि र्ारत प तहा परतांत्र होईल. त्याम ळे हे हिंर्ाजन 
नष्ट झालेच पाहहजे.............. कोित्याही उपायाने हे हिंर्ाजन नष्ट व्हायला हिं ेआहि ते होईलच. 

 
जगाला आध्यान्त्मक ज्ञान देण्याचे र्ारताचे कायय अगोदरच स रू झाले आहे. र्ारतातील 

अध्यात्महिंद्या आता य रोप िं अमेहरकेत अहधकाहधक िंेगाने पसरत आहे. हा प्रिंाह असाच िंाढत जािार 
आहे. काळाचे हे आव्हान होत असताांना सारे जग र्ारताकडे मोठ्या आशनेे पहात आहे. र्ारताच्या 
आध्यान्त्मक हशकिंिीबरोबरच येथील हिंकासाची आहि आत्मान सांधानाची तांते्र लोक स्िंीकारीत आहेत. 

 
कोित्याही ध्येयमागािंर अडीअडचिीचे डोंगर असतात. त्याांच्यािंर मात करण्यासाठीच ते 

असतात आहि सिंयश्रेष्ठ शक्तीची इच्छा असेल तर आपि त्याांच्यािंर मात करूच. येथे-देखील अशी 
उत्क्राांती होिार असेल आहि ती अध्यात्म आहि अांतगयत चैततयशक्तीच्या हिंकासानेच होिार असेल तर 
हतचीही स रिंात र्ारतापासूनच होईल. हतची व्याप्ती िैंहश्वक असली तरी हतचे प्रचलन र्ारतापासूनच 
होईल.” 
 
 
१० मे, १९९७. रवींद्र रामदास 
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१ तेजस्वी प्रकाशाकडे......... १ 
 
प्रचणलत राजकीय पणरस्स्ितीचे णववेचन करताना श्रीअरववद ह्यानी एका अंधाने दुसऱ्या 
अंधाला पुढे नेले तर ते दोघे खड्ड्यात पडल्याणशवाय रहािार नाहीत काय? असा प्रश्न 
णवचारला आहे. राष्ट्राच्या आकांके्षचे प्रतीक असलेल्या राष्ट्रीय सभेच्या नेतृत्त्वाची 
णचरफाड णनभीडपिे केली आहे. 

 
एकाद्या अांधाने द सऱ्या अांधाला प ढे नेले तर ते दोघेही खड्ड्ड्यात पडिार नाहीत काय? ह्या 

पथृ्िंीगोलाच्या चारी हदशाना ज्याचे नािं पसरले आहे अशा गहॅलहलळच्या सांदेशिंाहकाची सूत्रबद्धता 
तशीच, जिंळजिंळ तशीच चालू आहे. मानिंी जीिंनािंरील त्याच्या र्ाष्ट्याांपैकी-ज्याम ळे त्याची हशकिंि 
प्रर्ािंशाली झाली त्यापैकी-एक असे आहे की जे मानिंी मनाला अहधक हर्डते आहि ज्याचा िंारांिंार 
उपयोग होतो. पि आमच्या राष्ट्रीय सरे्ला ते लागू पडते हे फारच थोडे र्ारतीय मातय करतील. वकबह ना 
दोन िंषापूिंी मी हे खहचतच मातय केले नसते. पि राष्ट्रीय सरे्च्या कतृयत्िंाला ती म्हि पूियतुः लागू पडते, 
नव्हे कोितेहह स हिंचारी मन अतयथा हनियय देिारच नाही, हे मा्या ह्या लेखनाच्या अन्स्तत्िंाला काही 
जास्त आहे हे मला आधी हसद्ध केले पाहहजे. मला ह्याची पूिय जािीिं आहे की हे करीत असताना माझा हेतू 
आहि सद ब द्धी ह्याबद्दल हनहश्चतच शांका घेतली जाईल. आपल्या नूतन राष्ट्रीय जीिंनातील एक प्रर्ािंशाली 
पहरिती आहे अशी ज्या सांस्थेबद्दल मा्या अनेक देशबाांधिंाांची धारिा आहे त्या सांस्थेिंर मी टीकेचे प्रहार 
करीत आहे. ह्याबद्दल मी अज्ञानी म ळीच नाही. आमच्या तेजस्िंी आहि उदात्त आशाांचे सांरक्षि करिारा तो 
मौल्यिंान कलश आहे अशी काहीची समजूत आहे तर अहतशय अांधूक आहि धूसर पहरसरातून अहतदूर 
सिंाकडे घेऊन जािारा तो तेजस्िंी तारा आहे असे काहीना िंाटते. आहि आमची दृढधारिा अहतघोर 
पहरिामाकडे नेिारा भ्रम आहि पाश आहे अशी जर माझी पूियतुः खात्री नसती तर मी माझे स्िंतुःचे सांदेह 
दाबनू टाकले असते आहि स्तब्ध राहहलो असतो. पि माझी पूिय खात्री आहे आहि अशी आशाही आहे की 
मी मा्या देशबाांधिंाांपैकी एक दोघाांना तरी मा्या मताकडे िंळिंीन आहि ते शक्यच झाले नाही तरी 
आतापयंत ते हिंचार करीत आले आहेत त्यापेक्षा अहधक खोल हिंचार करायला प्रिृंत्त करीन. 

 
मला हे पि ठाऊक आहे की आपल्या मताशी सहमत नसिारा मािूस ज्याांना आिंडत नाही आहि 

ह्या हनरीश शास्त्रसांस्थेम ळे जे मोडून गेले आहेत अशा सज्जन लोकाांचे हपत्त मा्याम ळे खिंळले काय? “ते 
म्हितील,” त म्ही देशर्क्त असण्याचा आिं आिािंा आहि देशर्क्तीिंाचून ज्याांच्या हजिंनाला अथय नाही 
आहि देशपे्रमाचे जे स गांधी फ लोरा, मूधयतय हशखर आहि आदशय आहेत अशा देशर्क्त लोकाांिंर अहतशय 
क्ष द्रपिाने टीका करता हकती द ष्ट हिंसांगती आहे ही? खरोखर आपि निंर्ारताचे स्नेही आहात तर आमची 
ही स ांदर एकता मोडण्याचा आपि काां प्रयत्न करता? राष्ट्रीय सर्ा अद्याप दहा िंषाचीपि झाली नाही 
आहि एिंढ्या अल्पािंधीत हतने हकती आश्चययकारक प्रगती केली आहे. आहि जरी हतच्यात काही दोष 
असले-हकतीही उत्कृष्ट सांस्था असली तरी हतच्यात दोष असतातच– तरी र्र राजरस्त्यािंर त्या आमच्या 
दोषाांचे प्रकटन करण्यासारखे आहि त्या आमच्या रहस्यात शत्रूचा हशरकािं करून देण्यासारखे काही 
सांय न्क्तक कारि आहे काय? पि जर मी स्िंतुः बलिंान आहि स्िंािंलांबी मन ष्ट्य असतो तर ह्या 
क रक रिाऱ्याांकडे द लयक्ष करून मी हनहश्चतच मा्या मागाने गेलो असतो. पि मी अहतशय र्ािंनाहिंिंश 
असल्याम ळे आहि इतराना द खािंण्याच्या र्ीतीम ळे मी हिटीश शासनसांस्थेची स्त ती करिाऱ्याांबरोबर पि 
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मी राहू इन्च्छतो म्हिून राष्ट्रीय सरे्बाबत सिंय हिंचारी स ज्ञानी जी िृंत्ती धारि करािंी असे मला िंाटते हतचे 
मी इथे हिंस्तृतपिे हिंिंचेन करिे आिंश्यक मानतो. 

 
प्रथमतुः मी हे स्पष्ट करू इन्च्छतो की मनाहिंरुद्ध जो य न्क्तिंाद होईल त्याम ळे मी म ळीस द्धा 

हिंचलीत होत नाही. असे हिंधान करता येईल की राष्ट्रीय सरे्ने आश्चययकारक प्रगती केली आहे म्हिून 
कृतज्ञताब द्धीने हतच्या हिंरुद्ध कोितीही कडक आहि अपायकारक टीका करू नये. क्षिर्र आपि गृहीत 
धरू की राष्ट्रीय सरे्ने आश्चययकारक प्रगती केली आहे. हनहश्चतच जर हतने हे केले असेल तर आपि हनरांतर 
कृतज्ञताब द्धीने हतचे स्मरि ठेिंलेच पाहहजे. पि त्यापहलकडे जर आपली कृतज्ञता गेली तर मात्र 
अिंास्तिंाचा दोष पदरी येईल. व्यक्ती आहि सांस्था ह्याांमध्ये हा फरक आहे. एकाद्या व्यक्तीने आपल्या 
देशासाठी उत्तम कायय केले असेल तर त्याच्याबद्दल आदरर्ािं हनहश्चतच असतो आहि जर उत्तराय ष्ट्यात 
त्याच्याकडून काही च का घडल्या तरी महान आहि उदारहृदयी नसलेले राष्ट्र कधीच महान म्हटले जािार 
नाही. त्याला त्याच्या हृदयवसहासनािंरून पदच्य त करण्यासाठी आपले हात प ढे करिार नाही. पि सांस्था 
ही म ळात हर्न्न िंस्तू आहे. मानिंानी हतची पूजा करािंी ह्या हेतूने नव्हे तर ती त्याला उपयोगी पडािंी म्हिून 
हनमाि केलेली असते आहि जोपयंत हतची कृत्ये ही र्तूकालीन स्मृती नव्हे तर िंतयमानकालीन िंस्त न्स्थती 
असतील तोपयंतच हतच्याबद्दल आदर असतो. एकाद्या सांस्थेला दैिंी स्थानािंर बसिंिे आम्हाला 
परिंडिारे नाही. असे करिे म्हिजे केिंळ आपि आपल्याच यांत्रिेचे ग लाम बनण्यासारखे आहे. तरीपि 
मला एकदम कबूल करिे र्ाग आहे की जर एकाद्या सांस्थेने आमच्यासाठी आश्चययकारक प्रगती केली 
असेल आहि हे चमत्कार म्हिजे केिंळ हातचलाखी नव्हे तर राष्ट्रासाठी सखोल आहि गांर्ीर आशय असेल 
आहि अजूनही ती सांस्था तसेच करीत असेल आहि ह्याप ढेही आम्हासाठी काही चमत्कार करिार असेल 
तर मात्र हनुःसांशय हतला टीकेपासून सांरक्षि हमळण्याचा हतचा हक्क आहे. पि राष्ट्रीय सरे्बाबत हे सत्य 
आहे असे मातय करण्याची माझी मनोधारिा नाही. 

 
ह्या सांस्थेला हकती अांध कपिाने आपि प्रहतष्ठा प्राप्त करून हदली, उत्साहाची लाट हकती 

हिंस्मयकारक होती आहि हिंरोध करिाऱ्या झांझािंाताहिंरुद्ध जे होते ते आपिाांपैकी प ष्ट्कळाांच्या स्मरिात 
आहे. हे सिंय इतक्या आकन्स्मकपिे घडले की एकाद्या बलिंान मािसालापि आपले डोके तळहातािंर 
ठेिंनू ळरडिाऱ्या सम दायात सामील न होिे द ष्ट्कर, मी तर म्हिेन अशक्यच होते. त्या उषुःकालीन 
आशाांची उत्कटता, त्या आश्चययकारक उत्साहाची िंासांहतक शोर्ा िंियन करण्यास सम हचत शब्द आपिास 
कसे हमळतील? राष्ट्रीय सर्ा ही आपिा सिंांची हप्रयतम, उच्चतम आहि पहिंत्रतम होती, सहारापेक्षाहह रुक्ष 
िंाळिंांटात ती हजिंांत पाण्याची हिंहीर होती, तो स्िंातांत्र्य लढ्यातील अहर्मानास्पद ध्िंज होता, जेथे सिंय 
िंांश एकत्र येतात आहि हिंसरून जातात असे सामांजस्याचे पहिंत्र मांदीर होते, ती आपिातील नूतन 
हिंचासरिीचा केतद्र-हबतद  होती वकिंा अकय  होता. आहि जर ती िंस्त तुः होती त्यापेक्षा आपि अहधक मानली 
असेल, जर आपि हतला हदिंसा मेघस्तांर् आहि रात्री अन्ग्नस्तांर् मानले असेल. जर आपि हतची 
स्िंातांत्र्याचा उगिंता तारा म्हिून पूजा केली असेल, पूिंीच्या दांतकथातील जेहरकोला हालिंिाऱ्या 
त तारीप्रमािे मानले असेल, सिंय द ुःख दूर करिाऱ्या जादूच्या सपाप्रमािे मानले असेल आहि राष्ट्रीय सर्ा 
हे सिंय करील, नव्हे ह्याहून ही अहधक करील अशा लहडिंाळ आहि स प्त आशा पोसल्या असतील तर तो 
आपला व्यामोह अनैसर्मगक आहि गृहीतकृत्य म्हिून वनदण्याऐिंजी त्या पहरन्स्थतीत तो अपहरहायय होता 
असे मानून त्याला बाजूला सारिे हेच योग्य आहे. 
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आहि म्हिून जर मला कोिी साांहगतले की राष्ट्रीय सर्ा हाच एक चमत्कार आहे तर अतय काही 
नसले तरी आपिा सिंांच्या उत्साहाचा तो केतद्रहबतद  होता, तर मला नाही िंाटत मी त्याच्याशी सहमत 
होण्याचे कष्ट घेईन. पि जर तो प ढे जाऊन म्हिाला की राष्ट्रीय सरे्ने हनहश्चतच चमत्कार केला आहे तर 
त्या हिंधानाची सत्यता नाकारण्याचे स्िंातांत्र्य मला खासच असेल. मला िंाटते की हतची लक्षिीय यश ेहे 
चमत्कार नसून हतच्या घटनेचे आहि धोरिाचे ते नैसर्मगक पहरिाम आहेत. माझी अशी धारिा आहे की 
प्रत्यक्ष राजकीय के्षत्रातील हतचे सिंोच्च यश हिंहधमांडळाच्या हिंस्तारात आहे. असो, तसे म्हटले तर तो 
कदाहचत् तसा चमत्कार असेलही. एका टोपीखाली एक आांगठी ठेिंािंयाची आहि तशीच हदसिारी अगदी 
ह बेह ब तीच (हतच्यािंरील अक्षराांखेरीज) द सरी आांगठी खोलीच्या द सऱ्या र्ागात काढािंयाची हा 
इांग्लांडमधला मखलाशीचा खेळ आहे. अगदी तशाच प्रकारचा चमत्कार राष्ट्रीय सरे्ने मोठ्या यशस्िंीपिे 
हसद्ध केला आहे. द सरी र् लिंिारी मखलाशी-हिंतेर अहधक चत राईची म्हिा-पि ती म्हिजे एकसमयी 
परीक्षाांबद्दलचे प्रकट मतदान! पालयमेंटच्या काही सर्ासदाांच्या र्ािंनाशीलतेम ळे तर इतर काहींच्या 
आत्मकें हद्रयतेम ळे तर इतराांच्या हनष्ट्काळजीपिाम ळे, ते यशस्िंी झाले. पि त्याांच्या चत राईबद्दल आपि 
त्याांची हकतीही स्त ती केली तरी पि प ढे मी दाखिं ूइन्च्छतो त्याप्रमािे त्या केिंळ त्याांच्या चत र खेळी असून 
निंराष्ट्राच्या दृष्टीने त्यामध्ये सखोल आहि गांर्ीर आशय काहीही नाही. आपल्या बाकीच्या राजकीय 
खेळीबाबत एकच मृत्य लेख हलहािंा लागेल िं तो म्हिजे “अपयश”. अतय राजकीय हिंचारिंांताचा 
उत्साहाचा जो पहहला उदे्रक होता तो पि राष्ट्रीय सरे्बाबत प रेसे आकलन न झाल्याम ळे काहीसा 
हिंषादहमहश्रतच होता. हजला आदराने “िृंद्ध महहला” म्हिून म्हटले जाते त्या सम्राज्ञी रािीबद्दल अल्पही 
र्ारतीयाना ज्ञान असण्याचा वकिंा वचता करण्याची स तराम आिंश्यकता नाही. आपल्या उत्साहाचे दाांहर्क 
प्रकटीकरि हे काही लार्दायक ठरण्याऐिंजी आमच्या दे्वषाच्या बाह ल्याना मात्र कारिीर्तू झाले. हिटीश 
राज्याच्या िंरदानाबाबत खरे म्हिजे उगाच अिंास्तिं बोलले गेले आहि आश्चयय हे की दारुि हनयतीने 
आम्हास तयायी आहि हहतकारी इांग्लांडच्या मातृहृदयाशी-खरे तर सापत्नमातृहृदयाशी-आिून ठेिंले आहे. 
राष्ट्रीय सरे्ची सिंयसाधारि र्ीती, कठीि कामाबद्दलच्या हतच्या हटपिी, स्पष्ट आहि सत्य साांगण्याबद्दलची 
हतची नाख शी, आहि आमच्या प्रर्नूा जबरदस्त द खािंण्याची आशांका हे सिंय ह्याहूनही द ुःखदायक होते. 
परांत  त्यािंळेच्या पहरन्स्थतीत ते आपले लाडके अिंग ि होते जे काळाततराने नष्ट होिारे होते. केिंळ 
नैसर्मगक आहि उपेहक्षत म्हिून आपि आिखी दोन ढोबळ दोष क्षम्य मानले. आपि श्री. ग्लॅडस्टनसारख्या 
केिंळ तत्त्िंहिंहीनच नव्हे तर ज्याच्यािंर कधीही हिंश्वास ठेिंता येत नाही आहि ज्याचे चचेतील सहर्ाहगत्िं 
नेहमीच आपल्या कामाला अश र्कारक ठरते अशा राजकारण्याची कारि नसता प्रशांसा केली. पि जे लोक 
कधीही इांग्लांडला गेलेले नाहीत त्याांना अशा धूतय आहि मध रर्ाषी राजकारण्याबद्दल कसे मत बनहिंता 
येईल असा य न्क्तिंाद आम्ही तेव्हा केला. आपि श्री. ग्लॅडस्टनची अिंाजिंी प्रशांसा केलीच पि खरे म्हिजे 
आपि, ज्या “जनरल” बूथने मध्यमिंगी इांग्रज मािसाांच्या र्ािंर्ािंनाांचा व्यापार करून माया जमहिंली 
होती आहि जो तीचा अपहता आहि अपराधी तोंडप ज्या होता त्याचीपि शोर्ादायक स्त ती केली. पि 
इथेही आपि असा हिंचार केला की सांपत्ती आहि सद ग ि ह्याांची गल्लत करण्याची नेहमी चूक राष्ट्रीय सरे्ने 
केली असिार िं “जनरल” म्हिजे खरोखर सज्जन मािूस असे मानले असेल. पहहल्या उत्साहाच्या र्रात, 
मी म्हितो की, अशा सिंयी आहि अशी सहनशीलता ही शक्य आहे, नव्हे नैसर्मगकपि आहे. ज्या क्षिी तो 
मोह दूर झाला त्यानांतर त्याप ढे तरी आपि आपली अशी स्त ती करिे हे सहन होिारे नाही. पि आपले 
लाडके अिंग ि जे आपि हळिंपेिाने द लय हक्षत केले होते ते कालगतीने िंाहून जातील असे समजलो होतो. 
ते तर गेले नाहीतच पि आता त्याांचे दृढ सिंयीमध्ये पहरिंतयन झाले आहे. आहि अधीक ढोबळ च का 
करण्याची प्रिृंत्तीची सिंयीमध्ये नव्हे तर धोरिामध्ये िंाढ झाली आहे. अधीक हिंशाल दृष्टीने राष्ट्रीय सरे्चे 
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अपयश अधीक स्पष्ट आहे, आांग्लर्ारतीय जेहरकोची वर्त अद्यापही अर्ांग उर्ी आहे आहि अतीिं दाहरद्र्याचे 
काळेक ट्ट र्तू ह्या र्मूीिंरील आपला पगडा अहधकाहधक बसिंीत आहे आहि अहधक हिंस्तार करीत आहे. 

 
इंदुप्रकाश, ७ ऑगस्ट १८९३. 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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२८-८-९३ 
२ तेजस्वी प्रकाशाकडे......... २ 
 

राष्ट्रीय सभेच्या कायाचे णववेचन सडेतोडपिे करताना श्रीअरववद म्हितात राष्ट्रीय सभा 
ही राष्ट्रीय नाही आणि राष्ट्रीय होण्याचा णतने कोिताही प्रयत्न केला नाही. तुमची इच्छा 
असेल तर राष्ट्रीय सभा ही राष्ट्रीय आहे असे म्हिा हवे तर पि ती सवनजनमाय य संस्िा 
नाही आणि सवनसामाय य संस्िा होण्याचा णतने कधी प्रयत्न पि केला नाही. 

 
“त म्ही तोलले जात आहात आहि त मच्यात खोट आहे असे आढळले आहे.” 
 
“जेव्हा आपि प ढे पाहतो आहि अद्याप हकती करािंयाचे आहे हे लक्षात येते तेव्हा आपि जे 

अल्पस्िंल्प केले आहे ते हकती नगण्य आहे ह्याची जािीिं होते.” 
 
मा्या देशबाांधिंाांच्या पूिंयग्रहाांिंर सरळ धडक मारण्याचा माझा कल नसल्याम ळे मी अद्यापपयंत 

त्याच त्या िंत यळात हफरत होतो. परांत  माझा हिंषय आिखी आत्मीयतेने आहि दृढ हनष्ठेने हाताळिे मला 
र्ाग पडत असल्याम ळे, माझा असा हिंचारपूिंयक हनश्चय झाला आहे की कोिीतरी आता स्पष्ट बोलिे र्ाग 
आहे. ह्या र्ािंनेनेच हे प ढे चालू ठेिंण्यास उद्य क्त केले आहे. राष्ट्रीय सरे्च्या अपूियतेचा आरोप ज्या 
र्हूमकेिंरून मी करीत आहे हतचे प्रथमतुःच स्पष्ट हिंिंरि करिे र्ाग आहे. या प्रहक्रयेमध्ये मला अनेक गोष्टी 
स्पष्टपिे साांगिे र्ाग पडिार आहे आहि त्याम ळे माझी वनदानालस्ती होिे अपहरहायय आहे. मला असांर्ाव्य 
गोष्टींचा पहरस्फोट करािंा लागेल; अनेक अस्िंीकायय कल्पना प ढे माांडाव्या लागतील, आहि सिंात िंाईट 
गोष्ट म्हिजे ज्याांना हनष्ट्कलांक स्त ती आहि प जा ह्याांच्याद्वारे र्रिंले जाते अशा अनेक प्रर्ािंी व्यक्तींची 
कृष्ट्िकृत्ये चव्हाट्यािंर माांडिे र्ाग पडेल. पि क ठलाही धोका पत्करून हे केलेच पाहहजे आहि ज्याअथी 
ही हनिंड मा्यािंर येऊन पडली आहे त्याअथी मा्या आिंाक्यातील उत्कृष्ट प्रकारे आहि शक्य त्या धैयाने 
मी मा्या कामात प ढे जािार आहे. मी राष्ट्रीय सरे्बद्दल बोलत आहे ते असे की हतचे उदे्दश च कीचे आहेत, 
त्या उदे्दशाांच्या पूतीसाठी ज्या र्ािंनेने ते प ढे जात आहेत ती प्रामाहिकपिाची आहि सांपूिय अांतुःकरिपूिंयक 
नाही, हतने न्स्िंकारलेले हे मागय सम हचत नाहीत आहि ज्या प ढाऱ्याांिंर ती हिंश्वास ठेिंते ते प ढारी होण्यास 
स पात्र नाहीत. थोडक्यात म्हिजे सध्या आपि सिंय आांधळे आहोत आहि सांपूिय अांध नाही तरी एकाक्ष 
व्यक्तीकडून आपि नेले जात आहोत. 

 
प्रारांर् करायचा तर थोड्याच िंळेापूिंी मला हिंधान करण्यास कोितीही शांका िंाटली नाही की 

राष्ट्रीय सर्ा ही राष्ट्रीय नाही आहि राष्ट्रीय होण्याचा हतने कोिताही प्रयत्न केला नाही. पि ते हिंधान मी 
श्री. हफरोजशाह मेहताांच्या व्याख्यानाचा हिंद्याथी होण्यापूिंीचे होते. आता ह्या अहतजटील प्रश्नाबद्दल 
म्हिायचे तर एकाद्याला ज्िंलांत अांगाराांिंर चालािं ेलागेल आहि अत्यांत काळजीपूिंयक आहि सिंयबाजूनी 
हिंचार करताना मी कोिाचीही तमा बाळगिार नाही. िंादहिंिंादाच्या इतक्या जाड थराखाली हा हिंषय 
गाडला गेला आहे आहि त्याहिंषयी सूक्ष्म रे्द काढण्यासाठी इतकी हिंहधहिंषयक चात री योहजली गेली आहे 
की जो शब्द पूियतुः सरळ आहि सोपा होता तो आज कायद्याइतकाच जिंळजिंळ कठीि झाला आहे. 
म्हिून ही राष्ट्रीय सर्ा खरोखर राष्ट्रीय नाही असे जेव्हा मी म्हितो तेव्हा माझा आशय काय आहे हे स्पष्ट 
करण्याचे उत्तरदाहयत्िं मजिंर हनहश्चतच आहे. हहतदू आहि म सलमान ह्या परिंलीच्या शब्दाांबद्दल आांग्ल-
र्ारतीय हिंधान प तहा उर्ारण्याची माझी म ळीच इच्छा नाही. इतर परिंलीच्या शब्दाांप्रमािे त्याांना आता 
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म ळीच प्रर्ािं उरला नाही, आहि राष्ट्रीय सरे्च्या धोरिाम ळे त्याांचा अथय आता अहधकाहधक हहरािंला जात 
आहे. कोित्याही समांजस समाजाला आिंडेल इतक्या मोठ्या प्रमािािंर म सलमानाना त्या सांस्थेिंर 
प्रहतहनहधत्िं हमळाले आहे आहि त्याांच्या काययक्षमतेबाबत अहतशय दक्षतेने आहि ती सत्य असल्याबद्दल 
हतच्याहिंषयी आदर दाखहिंला जात आहे. तेव्हा ते आांग्ल-र्ारतीय पाल पद उच्चारिे व्यथय आहे पि मी 
हनदान इतकी तरी कल्पना करू शकतो की ज्या य गात आमच्या हजर्ाांिंरून लोकशाही आहि तत्सम 
मोठाले शब्द सहजपिे हनसटतात तेव्हा राष्ट्रीय सरे्सारख्या सांस्थेला प्रामाहिकपिे राष्ट्रीय म्हििे अशक्य 
आहे, कारि ती सिंयसामातयाांच्या सम दायाचे प्रहतहनहधत्िं करीत नसून केिंळ एकाच आहि मयाहदत 
लोकसमूहाचे प्रहतहनहधत्िं करीत आहे. लोकसर्ा (हाऊस ऑफ कॉमतस) ही इांग्लीश राष्ट्राांचे प्रहतहनहधत्िं 
करीत नसून केिंळ इांग्लीश उच्चभ्रिूंगय आहि मध्यम िंगाचेच प्रहतहनहधत्िं करीत आहे आहि तरी ती राष्ट्रीय 
आहे हे सत्य आहे. पि लोकसर्ा ही कायद्याने स स्थाहपत झालेली आहि सांपूिय राष्ट्रासाठी बोलण्यास 
आहि कायय करण्यास अहधकाहरत केलेली सांस्था आहे. परांत  राष्ट्रीय सर्ा ही स्िंयांहनर्ममत असून केिंळ 
एकाच आहि मयाहदत िंगाचे प्रहतहनहधत्िं करीत आहे म्हिून हतला राष्ट्रीय म्हििे तयाय्य होिार नाही. 
सिंयप्रकारच्या आहि सिंय स्तराांिंरील लोकाना प्रिंशे असतो म्हिून उदारमतिंादी पक्षाने आपल्या िंार्मषक 
सरे्ला इांग्लीश राष्ट्रीय सर्ा म्हिण्याइतके ते हिंक्षीप्त आहे. म्हिून जेव्हा राष्ट्रीय सर्ा ही राष्ट्रीय नाही 
असे मी म्हितो तेव्हा माझे म्हििे इतकेच की ती बह समाजाची प्रहतहनधी नाही. 

 
परांत  श्री. हफरोजशहा मेहता ह्याना ह्या अथाहिंषयी काही कतयव्य नाही. त्याांच्या कलकत्ता येथील 

लक्षिीय आहि उद बोधक अध्यक्षीय र्ाषिात त्यानी असा य क्तीिंाद केला की जरी सामातयजनाांचा पावठबा 
नसला तरी राष्ट्रीय सरे्ला हे हबरुद अहधकाराने हमरिंता येईल. आहि एकाद्या अन र्िंी िंहकलाच्या 
अहतशय सूक्ष्मपिाला धरुन त्यानी आपल्या हिंधानाचे हिंिंरि केले. “बह जनाना अद्याप आपल्या हनहश्चत 
राजकीय मागण्या बोलून दाखिंता येत नाहीत म्हिून त्याांच्या स हशहक्षत आहि प्रब द्ध देशबाांधिंाांिंर हे कायय 
आहि कतयव्य येऊन पडले आहे की त्यानी ह्या बह जनाांच्या तक्रारी आहि गरजा समजािंनू घेऊन त्याना 
हिंशद करािंे आहि त्या कशा दूर करता येतील आहि त्याांचे समाधान करता येईल ते त्यानी स चिंािं ेआहि 
दाखिंािं.े 

 
तसे पाहहले तर त्यातील र्यानक िंाक्य श्री. मेहता ह्याांच्या हिंहशष्ट शलैीला धरून आहे. ते त्याांच्या 

िंक्तृत्िंातील ग ह्य प्रकट करते आहि अतय इतर मोठ्या शोधाप्रमािे अहतशय सोपे आहे ते म्हिजे तीच गोष्ट 
हनराळया शब्दात प तहा प तहा साांगायची. त्यातील गर्मर्ताथयही लक्षिीय बाब आहे आहि ती ही राष्ट्रीय सर्ा हे 
कतयव्य पार पाडण्याचा आिं आिते आहि राष्ट्रीय म्हिहिंण्याचा हतला तयाय्य हक्क आहे. पि हे येथेच सांपले 
नाही. ज्या श्री. मनमोहन घोषानी श्री. मेहताांच्या कल्पनेची हद्वरुक्ती आहि हिंिंरि केले त्याांच्या रूपाने 
कलकत्ता हे म ांबईच्या मदतीस आल्याचे हदसते. राष्ट्रीय सरे्च्या बह जनाांच्या िंतीने बोलण्याच्या हक्काचे 
समथयन करताना ते म्हितात की राष्ट्रीय सर्ा ही हिंचारिंांत र्ारतीयाांची प्राहतहनधीक सांस्था असून 
अज्ञजनाना मागयदशयन करिे हे हतचे कतयव्य आहे. आहि म्हिून राष्ट्रीय सरे्ला राष्ट्रीय म्हििंनू घेण्याचा 
प रेसा अहधकार आहे असे त्याांचे मत आहे. अतयथा जो एक यशस्िंी बॅरीस्टर आहि नागहरक, ज्याला प्रत्येक 
र्ारतीय पदिंीधराने सतमान हदला आहि हिंशषे म्हिजे जो व्हाईसरायच्या कौन्तसलाचा र्ािंी सर्ासद आहे 
अशा व्यक्तीपासून मतहर्न्नता प्रदर्मशत करिे मा्यासारख्या र्ीरू व्यक्तीला कधीच इतके सोपे झाले नसते. 
परांत  जेव्हा श्री. मनमोहन घोष सारखे आदरिीय आहि िंजनदार नागहरक त्याना प ष्टी देतात तेव्हा ते 
मा्या सहनशक्ती पहलकडचे आहे. म्हिून मी ती अर्द्रिंािी बदलतो आहि म्हितो की त मची इच्छाच 
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असेल तर राष्ट्रीय सर्ा ही राष्ट्रीय आहे असे म्हिा हिं े तर पि ती सिंयजनमातय सांस्था नाही आहि 
सिंयसामातय सांस्था होण्याचा हतने कधीही प्रयत्न पि केला नाही. 

 
पि त्याक्षिी कोिी एक श्री. हफरोजशहा मेहता ह्याांच्याइतका हिंद्वान नसलेला मािूस मध्येच प्रश्न 

हिंचारील की राष्ट्रीय सर्ा ही बहूजनमातय सांस्था नाही हे कसे सत्य असू शकेल? मी ह्यापूिंीच केलेल्या 
“राष्ट्रीय सर्ा ही लोकसांस्थेमधील लोकसमूहाची प्रहतहनधी नसून ती एकाच आहि मयाहदत समूहाचे 
प्रहतहनधीत्िं करते” ह्या हिंधानाकडे त्याांचे लक्ष िंधूे इन्च्छतो. राष्ट्रीय सरे्ने आपि खरोखर लोकसांख्येतील 
लोकसम दायाचे प्रहतहनधी आहोत असा हिंश्वास ठेिंण्याचा प्रारांर्ी फार प्रयत्न केला हे हनुःसांशय, पि 
आतापयंत त्या दाव्याचा त्यानी पहरत्याग केला नसला तरी आता मला तो सिंयथैिं अयोग्य आहे म्हिून 
टाळलाच पाहहजे. आहि खरोखर जेव्हा श्री. हफरोजशहा मेहता आहि श्री. मनमोहन घोष ह्यानी ही 
िंस्त न्स्थती मातय केली आहे, केिंळ सांस्थेचे प्रहतहनधी म्हिून नव्हे तर राष्ट्रीय सरे्चे पदाहधकारी म्हिून, 
आहि प ढे जाऊन िंस्त न्स्थती स्िंतुःच हिंषद केली आहे, तेव्हा त्या असत्य हिंधानाशी सामना करण्याचे मला 
काही कारिच उरले नाही. पि प्रश्नकत्याचे एिंढ्याने कदाहचत समाधान झालेले नसेल आहि तो 
हिंचारील की राष्ट्रीय सर्ा ज्याांचे प्रहतहनहधत्िं करते असे आपि म्हिता तो कोिता एकच आहि मयाहदत 
िंगय? तेव्हा ह्या हठकािी राष्ट्रीय सरे्च्या प ढाऱ्याांच्या हिंशषेतुः ज्याांच्या र्ाषिाांचे आता मी अिंतरि हदले 
आहे त्या ब द्धीिंान व्यक्तीच्या र्ाषिाांचे सांदर्य देिे हे अहधक उपकारक ठरेल. श्री. मनमोहन घोष हा प्रश्न 
स्िंतुःच हिंचारतात आहि स्िंतुःच त्याचे उत्तर देतात, की राष्ट्रीय सर्ा ही र्ारतीय जनतेतील हिंचारिंांत 
गटाचे प्रहतहनहधत्िं करते. ते म्हितात, “आज इथे उपन्स्थत असलेले प्रहतहनधी हे जे हिंचार करािंयास 
हशकले आहेत अशा र्ारतीय जनसांख्येच्या गटातील हनिंडक प्रहतहनधी असून त्याांची सांख्या हदिंसेंहदिंस 
हिंलक्षि िंगेाने िंाढत आहे.” कदाहचत “हिंचारिंांत” ह्या शब्दाचा िंापर श्री. घोष ह्यानी अहधक हिंनयाने 
केला असेल. मन ष्ट्यजात ही सामातयतुः आपल्या पे्ररिाांच्या आहि मत्सराच्या इतक्या आहारी गेली आहे की 
दहा हजारातील एकाद्यालाच “ब हद्धिंान” म्हितात त्याला प्रहतष्ठा देण्यास आपि चाचरतो, पि हिंचारिंांत 
गट ह्या शब्दसमूहाने श्री. घोष ज्या गटाचे आहेत त्याचाच हनदेश ते करीत असािंते असे स्पष्ट हदसते. 
म्हिजे असे की, आपि ज्याना इांग्रजी राजकारिाच्या यांत्रिेची थोडीशी कल्पना आहे आहि जे ती यांत्रिा 
येथे आिण्यास उत्सूक आहेत आहि त्याच िंेळी इकडच्या मूळच्या कापडधांद्याला मारून हलव्हरपूलचे रद्दड 
कापड आहि टाकािं ूलोकरीचे कपडे तसेच अतय उपयोगी आिंश्यक िंस्तू आिण्यासही उतािंीळ आहेत, 
जर त्याांच्या म्हिण्याचा हाच सत्य महथताथय असेल तर ते म्हितात ते पूिय सत्य आहे आहि हे सिंय सत्य आहे 
याचे कारि राष्ट्रीय सरे्ची उत्पत्ती, हतचे पोषि आहि हतचे उत्साही काययकते त्याच िंगातून आले आहेत, 
आहि मला जर ह्या िंगाचे एका शब्दात िंियन करािंयास साांहगतले तर म ळीच हयगय न करता मी साांगेन 
की, “तो आमचा निंा मध्यम िंगय. त्या हठकािी इांग्लीश िंस्तूनी आमच्या मूळच्या िंस्तूांची बाजारातून 
हाकलपट्टी केली आहे, आमच्या समाजाने पूिंीच्या लक्षिीय िंस्तूना बहहष्ट्कृत केले आहे आहि इांग्लीश 
धतीिंर त्याना बाजारातून घालिंनू हदले आहे. आपि आयात केलेल्या नव्या कोऱ्या िंस्तूमध्ये अकन्ल्पतपिे 
पत्रकार, बहॅरस्टसय, डॉक्टसय, अहधकारी, पदिंीधर आहि व्यापारी अशाच मांडळींचा र्रिा असून तो हिहटश 
शासनाच्या सांरक्षिासाठी अहतप्रचांड िंगेाने िंाढत आहे. ह्याच िंगाला मी मध्यम िंगय असे म्हितो. कारि 
जेव्हा आपि आयात केलेल्या इांग्लीश िंस्तूांबद्दल एिंढा अहर्मान बाळगतो तेव्हा त्याना नािंहचठ्या 
लािंण्यासाठी इांग्लीश नािंाांची आयात न करिे हे हिंहक्षप्तच ठरेल. हशिंाय मी हनिंडलेले नािं, आमच्या 
असीतगिंय आहि आत्मिंांचनाांचे प्रदशयन करिाऱ्या ‘हिंचारिंांत’ आहि ‘स हशहक्षत िंगय’ ह्या नामहर्धानापेक्षा 
अहधक स योग्य िंियन होईल. कारि राष्ट्रीय सरे्च्या सिंयव्यापी प्रर्ािंाबद्दल आम्ही हकतीही पोकळ 
शब्दर्ाांडार िंापरण्याचे ठरहिंले तरीपि क िालाही च कूनस द्धा शांका येिार नाही की ह्याच गटाकडून 
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राष्ट्रीय सरे्ला बळ हमळत आहे, त्यामध्ये एक समूह स खिंस्तू लोकाांचा आहे, िं त्याहूनही लहान गट 
धनाढ्य लोकाांचा आहे. परांत  मोठ्या मध्यम िंगय इांजनाची ती केिंळ शोरे्ची चाके आहेत. ज्याप्रमािे 
ॲग्लोइांहडयतसनी असा हेका धरला होता की ते फक्त बांगाली बाबूांचेच प्रहतहनहधत्िं करतात त्याप्रमािे 
र्ोळया देिंपूजकाांनी आपल्या तार स्िंराने ख शाल बोलािं े की राष्ट्रीय सर्ा ही सिंय प्रकारच्या आहि 
स्तरािंरच्या लोकाांची प्रहतहनधी आहे. अगग्लोइांहडयतससाठी पहरन्स्थती फारच प्रर्ािंी आहे आहि र्ोळया 
देिंपूजकाांम ळे त्या अहधक प्रर्ािंी होतील. दोतही पक्षाना स्िंच्छ आहि अपहरिंतयनीय सत्य काही बदलता 
येिार नाही. म ांबईतील गोंधळाच्या फार पूिंी हे शब्द कागदािंर हलहहले गेले होते आहि त्यािंळेी मी यािंरच 
उच्चारलेली र्हिंष्ट्यिंािी इतक्या अचूक आहि पहरिामकारक हरतीने प ष्टीर्तू होईल ह्याची यन्त्कां हचत 
शांकास द्धा नव्हती. िंस्त न्स्थतीच अहतशय स्पष्ट आहि हबनचूक आिंाजाने बोलू लागली आहे. परस्पर 
प्रशांसेच्या ह्या मेजिंानीत राष्ट्रीय सर्ा एकाद्या हनष्ट्काळजी बेल्सझारप्रमािे हकती िंेळ बसून राहिार आहे? 
आधीच हनियय हतच्याहिंरुद्ध लागला आहे, अांधूक हदसिाऱ्या शळेयाांना आता स्िंच्छ हदसू लागले आहे. 
वर्तीिंर हस्ताक्षरात हलहहलेला अथयगर्य िंाक्यप्रयोग, तो रक्ताने हलहूनच त्याचा प्रारांर् नाही काय? “देिंाने 
राज्याचे हदिंस सांपिंले आहेत आहि ते सांपले आहे” हनहश्चतच अशा प्राकृत पाठानांतर आम्ही आमचे डोळे 
उघडण्यासाठी थाांबिार नाही की कानाांनी ऐकण्याचे थाांबिंिार नाही. जोपयंत ते अदृश्य बोट द सरे आहि 
अहधक हनहश्चत िंाक्य हलहहिार नाही. “तराजूत त म्ही तोलले जात आहात आहि त मच्या िंजनात खोट 
आहे,” की आपि हात जोडून आळशासारखे स्िंस्थ बसून राहिार आहोत आहि कृपेचा तो क्षि हनघून 
गेल्यानांतर आहि राज्य आमच्यापेक्षा अहधक लायक व्यक्तीला हदल्यानांतर हालचाल करिार आहोत. 
 

इंदुप्रकाश, २८ ऑगस्ट, १८९३. 
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३ भवानी मंदीर 
 

भवानी मंदीर या संकल्पनेचे जे णवस्तृत णववेचन श्रीअरववद ह्यानी सादर केले आहे ते 
केवळ भवानी मातेचे मंदीर नसून राष्ट्रमंदीर आहे. भवानी मंदीर णनमाि करण्याची 
योजना श्रीअरववद ह्यानी राष्ट्रमतचे संपादक हरीभाऊ मोडक व वसईचे वकील 
काकासाहेब पाटील ह्यांच्यापुढे मांडली होती. बंगालच्या णवभाजनामुळे पणरस्स्ितीने वेग 
घेतला व भवानी मंणदराची संकल्पना अमूतनच राणहली. परंतु त्यातील णवचार आजही 
मागनदशनक ठरतील. 

 
भवानी मंदीर 

 
ॐ नमुः चन्ण्डकायै । 

 
दूर डोंगरदरीत माता र्िंानीचे एक मांदीर उर्ारािंयाचे आहि तेथे प्रािप्रहतष्ठा करािंयाची आहे. ह्या 

पहिंत्र कायात सहाय्य करण्यासाठी मातेच्या सिंय र्क्ताना आिंाहन करण्यात येत आहे. र्िंानी माता कोि 
आहे? आहि हतच्यासाठी एक मांदीर का उर्ारािंयाचे? 
 
भवानी म्हिजे अमेय ऊजा– 
 

जगताच्या अनांत फेऱ्याांमध्ये शाश्वताचे चक्र त्याच्या हनत्यक्रमामध्ये प्रचांड िंगेाने हफरते तेव्हा 
शाश्वतामधून अमेय शक्ती बाहेर पडते आहि चक्राला गती देते आहि आपल्या हिंहिंध पैलूां मध्ये आहि अनांत 
आकारामध्ये मानिंासमोर उर्ी राहते. प्रत्येक पैलू हनर्ममती करतो आहि एक य ग हनमाि करतो. कधी ती 
शक्ती पे्रम असते तर कधी ज्ञान असते, केव्हा ती त्याग असते तर कधी ती दयाही असते. ही अनांत शक्ती 
म्हिजे र्िंानी. अनांत ऊजा म्हिजेच द गा, तीच काली, तीच पे्रमळ राधा, तीच लक्ष्मी, तीच आपली आई 
आहि सिंांची हनमाती. 
 
भवानी म्हिजे शक्ती– 
 

ह्या य गात ही माता बलाची माता म्हिून व्यक्त आहे. ती केिंळ शक्ती आहे. ह्या सिंय जगात 
शक्तीच्या रूपाने माता पूियता र्रून राहहली आहे.– 

 
आपि आपले डोळे उघडून र्ोिंतालच्या जगाकडे पाहू या. जेथे जेथे आपली दृष्टी जाते तेथे तेथे 

आपल्या डोळयासमोर शक्तीचे प्रचांड उसळलेले ढीग, उदांड, िंगेिंान आहि अनम्य बळे, शक्तीची अहतर्व्य 
आकृती, बळाांचे प्रचांड हिंध्िंांसक स्तांर् हदसतात. सिंयच अहतप्रिंळ आहि हिंशाल होत आहे. इहतहासाला 
अद्यापपयंत ज्ञात असलेल्यापेक्षा य द्धशक्ती, धनशक्ती आहि हिंज्ञानशक्ती दहापट अहधक बलिंान आहि 
र्व्य; शांर्रपट अहधक र्यांकर, िंगेिंान आहि आपल्या कामामध्ये व्यग्र; मूलर्तू शसे्त्र आहि उपकरिे ह्यात 
हजारपट िंाढलेल्या आहेत. सिंयच माता काययरत आहे. हतच्या प्रबळ आहि आकारदायी हातामधून 
राक्षसाांचे, अस राांचे आहि देिंाांचे अजस्त्र आकार ह्या जगाच्या आखाड्यात उड्या घेत आहेत. पहश्चमेकडे 
काही प्रबळ साम्राज्याचा सांथपिे उदय झालेला आपि पाहहला आहे आहि जपानच्या जीिंनातील अदम्य 



 

अनुक्रमणिका 

प्रर्ािंशाली मयादा पि आपि पाहहल्या आहेत. तमोग िाने वकिंा रजोग िाने काळया वकिंा रक्त लाल 
असलेल्या काही बलिंान म्लेच्छशक्ती आहेत, तर सांतयाशाच्या श द्ध ज्िंालेने तेजाळलेल्या आहि 
स्िंाथयत्यागाचा उद घोष करिाऱ्या काही काययशक्ती आहेत. पि सिंय काही माताच; हतच्या निंनव्या 
स्िंरूपात प तहा आकार धरिारी आहि हनमात्री माताच आहे. ती जीिामध्ये निंचैततय ळतीत आहे आहि 
निंजीिंन हमरिंीत आहे. 
 
आपि भारतीय शक्तीणवना सवनत्र अपयशी– 
 

परांत  र्ारतात श्वास अहतमांद आहे. दैिंी पे्ररिेचे आगमन मांद आहे. र्ारत ही प्राचीन माता 
निंजीिंनासाठी प्रयत्नशील आहे. वचता आहि अश्रू ह्याांसह प्रयत्न करीत आहे, परांत  हतचा प्रयत्न व्यथय आहे. 
शिेंटी ती इतकी हिंशाल आहे आहि प्रबळ आहे मग हतला कसल्या िंदेना होत असतील? आपल्यातच 
काहीतरी प्रचांड दोष असला पाहहजे आहि त्यािंर नेमके बोट ठेिंिे कठीि हनहश्चत नाही. आपिात इतर 
सिंय गोष्टी आहेत पि आपि शक्तीहीन आहोत. आपिात ऊजेची उिीिं आहे. आपि शक्तीचा त्याग केला 
आहे आहि शक्तीने आपला त्याग केला आहे. आपल्या हृदयात, मेंदूत आहि बाहूत शक्ती राहहली नाही. 

 
निंजीिंनाची प्रचांड इच्छा आपिापाशी आहे. तेथे उिीिं नाही. धमय, समाज आहि राजकारि ह्यात 

हकती प्रयत्न केले आहेत आपि, हकती चळिंळी आरांहर्ल्या आहेत, पि तेच द दैिं प्रर्ािंी ठरले आहे, वकिंा 
त्या सिंािंर मात करण्यास हसद्ध आहे. ते प्रयत्न क्षिर्र जळतात आहि पे्ररिा क्षीि होते. िंतही शाांत होतो 
वकिंा प्रयत्न हटकलेच तर ते हरकाम्या वशपल्यासारखे, ज्यातून लक्ष हनघून गेले आहेत असे आकार वकिंा 
ज्यामध्ये तमाने आहि आलस्याने आपला प्रर्ािं टाकला आहे असेच. आपला प्रारांर् प्रर्ािंी असतो पि 
त्याला ना पहरिाम ना फळ. 
 

आपि आता अतय हदशनेे प्रारांर् करीत आहोत. आपि महान औद्याहगक चळिंळ उर्ी करीत 
आहोत. ज्याम ळे आमची गरीब र्मूी श्रीमांत होईल आहि हतला निंजीिंन प्राप्त होईल. आपि अन र्िंाने 
शहािे झालो नाही म्हिून एक अपहरहायय गोष्ट केल्याहशिंाय, आपि शक्ती हमळहिंल्याहशिंाय इतरानी 
आचारलेल्या ह्या मागाने आपिास ही चळिंळ प ढे नेता येिार नाही. 
 
शक्तीणवना आपले ज्ञान मृत आहे– 
 

आपिात ज्ञानाची उिीिं आहे काय? ज्या देशात मानिंाच्या प्रारांर्ापासून ज्ञान गोळा करून ते 
सांहचत केले आहे अशा देशात जतम घेऊन आम्ही िंाढलो असल्याम ळे हजारो िंषाचे ज्ञान आमच्यात 
अन िंांहशकतेने आलेच आहे. आमच्या ज्ञानाचे ध रांधर आजही त्या ज्ञानात र्र घालीत आहेत. आमची 
काययक्षमता उिािंली नाही, आमच्या ब द्धीची धार मांद वकिंा बोथट झाली नाही, हतची ग्रहिक्षमता आहि 
लिंहचकता पूिंी इतक्याच बह लक्षी आहेत, पि आमचे हे ज्ञान मृत आहे, आम्हाला िंाकिंिारे ळझे आहे, 
आम्हाला क्षीि करिारे हिंष आहे. आमच्या पायाना आधार देिारा तो दांड राहहला नाही, वकिंा आमच्या 
हातातील शस्त्र पि राहहले नाही. कारि महान गोष्टी नीट िंापरल्या नाहीत वकिंा त्या अयोग्य रीतीने 
िंापरल्या तर त्या िंापरिारािंरच उलटतात आहि त्याचा नाश करतात, कारि हा त्याांचा धमय आहे. 
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त्याम ळे आमचे ज्ञान तमाच्या ळ्याखाली दडपून गेले आहे आहि त्याला नपूांसकत्िंाचा आहि 
अकतृयत्िंाचा शाप लागला आहे. आपि अहलकडे अशी कल्पना करू लागलो आहोत की, जर आपि हिंज्ञान 
प्राप्त केले तर सिंयकाही चाांगले होईल. प्रथमतुः आपि स्िंतुःला प्रश्न हिंचारला पाहहजे की आपिापाशी 
असलेल्या ज्ञानाचा आपि काय उपयोग केला आहे. वकिंा ज्यानी हिंज्ञान प्राप्त करून घेतले आहे त्यानी 
र्ारतासाठी काय केले आहे? केिंळ अन करि करिारे आहि अांतुःपे्ररिेबाबत अकाययक्षम असिारे आपि 
केिंळ इांग्लांडच्या पद्धतीचे अन करि करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपिास शक्ती हमळाली नाही, आता 
आपि अहधक उत्साही असिाऱ्या जपानच्या पद्धतीची नक्कल करू. पि त्याम ळे आपिाला अहधक चाांगले 
यश प्राप्त होिार आहे काय? य रोपीयन हिंज्ञान ज्ञानाची जी प्रचांड शक्ती देिार आहे ती एकाद्या हाताने 
पेलिंेल असे शस्त्र आहे काय? की ती एकाद्या र्ीमसेनाची गदा आहे? द बळयाला हतचा काय उपयोग? 
उलट नीट पेलली नाही तर हतच्याखाली हचरडून जाण्याचाच सांर्िं अहधक. 
 
शक्तीणशवाय आपली भक्ती जगिार नाही आणि कायन करिार नाही– 
 

आपिात पे्रम, उत्साह, र्क्ती कमी आहे काय? की सिंयत्र र्ारतीय प्रकृतीत पूियतुः म रलेलीच 
आहेत पि शक्ती हिंना आपि त्याांना कें हद्रत करू शकत नाही, त्याना मागाला लािं ूशकत नाही वकबहूना 
त्याांचे सांरक्षि पि करू शकत नाही. र्क्ती ही उसळिारी ज्योत आहे आहि शक्ती हे इांधन आहे. जर इांधन 
अप रे असेल तर र्क्ती हकती िंेळ तग धरील? 

 
जेव्हा अर्ागी प्रकृती ज्ञानाने उजळून हनघेल आहि कमाच्या राजसी शक्तीने हशस्तबद्ध होईल 

आहि परमेश्वराच्या र्ीतीने आहि अचयनेने उचांबळून येईल तेव्हा ती र्क्ती आहि तीच दूरिंर तग धरून 
राहते िं आत्म्याला परमेश्वराशी हनत्य बाांधून ठेिंते, आदशय र्क्तीसारख्या प्रचांड गतीचा आिंगे पेलण्याला 
द बळे मन अगदीच पामर ठरेल. क्षिर्र ती िंर उांचािंेल पि नांतर र्क्तीची ज्योत स्िंगाकडे जाईल आहि 
पूिंीपेक्षाही थकलेला आहि द बळा होऊन (र्क्त) खालीच राहील. उत्साह आहि र्क्ती हे हजचे प्राि आहे 
अशी प्रत्येक शक्ती जर ती द बळया मनातून आहि हलक्या सामग्रीतून हनमाि होत असेल तर ती हनहश्चतच 
अयशस्िंी ठरेल आहि आपल्या जागीच जळून जाईल. 
 
भारताला केवळ शक्तीचीच आवश्यकता– 
 

जसजसे आपि खोलिंर हिंचार करू तसतशी आपली खात्री पटेल की बाकी सगळया गोष्टींपेक्षा 
जी एक गोष्ट हमळिंण्यासाठी आपि सतत प्रयत्नशील राहहले पाहहजे ती म्हिजे शक्ती–शारीहरक, 
मानहसक आहि नैहतक आहि सिंांहून श्रेष्ठ म्हिजे आन्त्मक शक्ती, जी सिंय अतय शक्तींचा अनांत आहि 
अहिंनाशी स्त्रोत आहे. जर आपि शक्तीमान असू तर सिंय गोष्टी आपिास सहज हनसगयतुःच प्राप्त होतील. 
शक्तीच्या अर्ािंी आपि हात असून पकडू न शकिाऱ्या अथिंा मारू न शकिाऱ्या आहि पाय असून धािं ून 
शकिाऱ्या स्िंप्नातील मािसाप्रमािे आहोत. 
 
इच्छाशक्ती वृद्ध आणि जराजजनर झालेल्या भारताला पुनजनय म आवश्यक– 
 

आपि काहीही करािंयास प्रारांर् करतो तेव्हा उत्साहाच्या प्रथम उदे्रकाच्या समाप्तीनांतर अपांग 
असाह्यता आपिास घेरून टाकते. आपि अनेकदा पाहतो की िंयोिृंद्ध आहि अन र्िंसांपन्न व्यक्तीचे 
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ज्ञानाहधक्य जिू त्याांच्या काययशक्तीस आहि इच्छाशक्तीला गोठिंनू ठेिंते. जेव्हा एकादी प्रचांड जािीिं 
वकिंा आत्यांतीक गरज त्याांच्यािंर येऊन आदळते आहि जेव्हा काययिंाही करण्याची टोचिी लागते तेव्हा ते 
च ळब ळ करतात, वचतन करतात, पिंा करतात, काही तात्प रती हालचाल करतात आहि सोडून देतात 
वकिंा स रहक्षततम आहि स लर्तम उपाय स चण्याची मागयप्रहतक्षा करतात, आहि प्रत्यक्ष कृती मात्र करीत 
नाहीत. पहरिामी जेव्हा कायय करण्याची शक्यता आहि आिंश्यकता होती ती सांधी हनघून जाते. 
ज्ञानसांचयाम ळे त्या िृंद्धासारखीच आपली अिंस्था झाली आहे आहि आपली सांिंदेना आहि इच्छा सक्षम 
असूनही जराग्रस्त आळशीपिाम ळे, जराहनर्ममत र्याम ळे आहि जराग्रस्त द बळेपिाम ळे अपांग बनली आहे. 
जर र्ारताला जगािंयाचे असेल तर त्याने प तहा तरुि बनले पाहहजे. उजेचे धािंिारे आहि उसळिारे स्त्रोत 
त्याच्यात ळतले पाहहजेत. त्याचा आत्मा प तहा एकदा ज तया काळाप्रमािे बनला पाहहजे. तो उसळिाऱ्या 
प्रचांड लाटेप्रमािे हिंशाल, धक्का देिाऱ्या इच्छेप्रमािे शाांत वकिंा रौद्र बनला पाहहजे. काययशक्तीचा वकिंा 
प्रबलतेचा सागर बनला पाहहजे. 
 
भारताचे नवजीवन शक्य आहे– 
 

आपल्यापैकी प ष्ट्कळजि तमुःप्रर्ािंाने प्रर्ािंीत झाल्याम ळे अकतृयत्िंाच्या आहारी जाऊन हल्ली असे 
म्हिू लागले आहेत की हे अशक्य आहे, कारि आत्मा क जला आहे, त्याच्यात प्राि नाही, रक्त नाही, प तहा 
न स धारण्याइतपत द बयल झाला आहे, आपला िंांश आता हनिंशं होिार हे नक्कीच! हे केिंळ मूखयपिाचे आहि 
आळसाचे बडबडिे आहे. मािसाची वकिंा राष्ट्राची इच्छा असल्याखेरीज ती हिंधाने द बळी होऊ शकत 
नाहीत आहि मािसाची वकिंा राष्ट्राची नष्ट होण्याची हेत प रुःसर पसांती असल्याखेरीज तो वकिंा ते नष्ट पि 
होऊ शकत नाही. 
 
राष्ट्र म्हिजे काय? लक्षावधींची शक्ती– 
 

राष्ट्र म्हिजे काय? आपली मायर्मूी कोिती? तो एक र्खूांड नव्हे की र्ाषा, अलांकार नव्हे वकिंा 
मनाची कल्पना पि नव्हे. राष्ट्र म्हिून ळळखल्या जािाऱ्या लक्षािंधींची ती एकहत्रत झालेली महाप्रचांड 
शक्ती आहे. हतची त लना एकहत्रत झालेल्या लक्षािंधी देिंाांनी एकहत्रत झालेल्या आहि एकसांघ शक्तीमधून 
हनमाि झालेल्या महहषास रमर्मदनी र्िंानीशीच करता येईल. त्या शक्तीला आम्ही र्ारत म्हितो, र्ारती 
र्िंानी म्हितो, ती तीस कोटी लोकाांच्या एकहत्रत झालेल्या शक्तीचे चैततयमय एकीकरि आहे, पि ती 
आपल्या म लाांचे अज्ञान आहि स्िंहनर्ममत आलस्य ह्या तमोग िाच्या मोहक िंत यळात बांहदस्त आहे, म्हिून ती 
कतृयत्िंशूतय आहे. हा तमोग ि घालिंण्यासाठी अांतयामी िाह्मिाला जागृत केले पाहहजे. 
 
आपि राष्ट्र णनमाि करावयाचे की नष्ट व्हायचे ही आपली स्वतःची पसंती आहे– 
 

हजारो पहिंत्र मािसे, साधू आहि सांतयाशी ह्यानी त्याांच्या जीिंनाने मूकपिे आपिास काय हशकिंले 
आहे? र्गिंान रामकृष्ट्िाच्या व्यक्तीमत्िंामधून काय सांदेश बाहेर पसरला? जगाला हालिंिाऱ्या 
हिंिंकेानांदाच्या वसहसदृश हृदयातून बाहेर पडलेल्या िंक्तृत्िंाचे सार काय होते? त्याचे सार होते की ह्या 
तीस कोटी मािसाांपैकी प्रत्येकाच्या हृदयात, वसहासनाहधहष्ठत राजापासून तो हमाली करिाऱ्या 
मज रापयंत, आपल्या सांध्येमध्ये मग्न असलेल्या िाम्हिापासून तो सिंांनी हतरस्कारलेल्या परत्यापयंत 
प्रत्येकाच्या हृदयात परमेश्वराचे अहधष्ठान आहे. आपि सिंय देिं आहि हनमाते आहोत. कारि परमेश्वराची 
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शक्ती आपल्यापैकी प्रत्येकामध्ये चैततयमय आहे. आहि जीिंन म्हिजे हनर्ममतीच आहे. फक्त निंीन आकार 
हनमाि करिे म्हिजेच हनर्ममती नव्हे तर पहररक्षि म्हिजे हनर्ममती आहे, हिंनाश म्हिजे पि हनर्ममतीच आहे, 
आपि काय हनमाि करतो हे आपिािंर अिंलांबनू आहे. कारि आपली इच्छा असल्याहशिंाय आपि 
दैिंाच्या वकिंा मायेच्या हातातील बाह ली नाहीत. आम्ही सिंय शक्तीमान सते्तचे पैलू आहि आहिंष्ट्कार 
आहोत. 
 
भारताने पुनजनय म घेतलाच पाणहजे कारि जगाच्या भणवष्ट्याने त्या पुनजनय माची मागिी केली आहे– 
 

र्ारत नष्ट होिार नाही. आपला िंांश समूळ नष्ट होिार नाही, कारि मानिं जातीच्या अनेक 
हिंर्ागाांपैकी र्ारतासाठीच सिंोच्च आहि सिंोत्कृष्ट हनयती आरहक्षत केली आहे. ती मानिं जातीच्या 
र्हिंतव्यासाठी परमोच्च आिंश्यक आहे. सांपूिय जगासाठी र्हिंष्ट्यकालीन धमय हतच्याकडूनच प ढे आला 
पाहहजे. सिंय धमय, हिंज्ञान आहि तत्त्िंज्ञान ह्याांचा समतिंय करिारा शाश्वत धमय हतनेच हदला पाहहजे. आहि 
सांपूिय मानिंाांचा एकच आत्मा हनमाि झाला पाहहजे. नीहतमते्तच्या के्षत्रात सिंय अतयाय्य िृंत्तीना मानिंतेमधून 
पार नष्ट करून सांपूिय हिंश्वाला आयय बनहिंले पाहहजे. हे करण्यासाठी त्या र्ारताला प्रथम स्िंतुःचे 
प नरायीकरि करािं ेलागेल. 

 
ह्या महान कायाला आरांर् करण्यासाठी र्गिंान रामकृष्ट्ि आहि हिंिंेकानांद ह्यानी हशकिंि हदली. 

कोित्याही िंांशािंर सोपिंलेले सिंयश्रेष्ठ आहि परमहिंस्मयकारक असे हे कायय आहे. हे कायय प ढे जाईल अशी 
अपेक्षा होती पि जर त्या कायाची प्रगती झाली नाही तर ते केिंळ आपि आपिािंर र्ीती, शांका, 
चालढकल आहि हेळसाांड ह्याांचे काळाक ट्ट आिंरि घालून घेतले आहे म्हिूनच होय. आपिापैकी काही 
जिानी एकाकडून र्क्ती ग्रहि केली आहे तर द सऱ्याकडून ज्ञान स्िंीकारले आहे. पि र्क्तीच्या अर्ािंी, 
कमाच्या अर्ािंी आपि आपली र्क्ती जीिंांत, चेतन करू शकलो नाही, त्या कालीची, माय र्िंानीची, 
शक्तीमातेची उपासना श्रीरामकृष्ट्िानी केली, हतच्याशी ते एकरूप झाले, ह्याचेतरी स्मरि आपिाला करता 
येऊल ना? 

 
परांत  र्ारताची हनयती अडिंिाऱ्या वकिंा अपयशी ठरिंिाऱ्या एकाद्या व्यक्तीसाठी आता थाांबिार 

नाही. मातेचा असा आदेश आहे की मानिंानी हतची उपासना स रू करािंी आहि हतला िैंहश्वक रूप द्यािं.े 
 
शक्तीप्राप्तीसाठी शक्तीमातेची उपासना अत्यावश्यक– 
 

आपल्या िंांशाला शक्तीची, प नुःप तहा शक्तीची आहि अहधकाहधक शक्तीचीच आिंश्यकता आहे. 
पि आपिाला ईन्प्सत असलेली शक्ती शक्तीमातेच्या उपासनेहशिंाय कशी उपलब्ध होिार? ती स्िंतुःसाठी 
उपासनेची मागिी करीत नाही, आपिाला मदत व्हािंी आहि शक्ती आपिाला प्राप्त व्हािंी म्हिून ही 
उपासना आहे. ही अफलातून कल्पना नाही वकिंा हा अांधहिंश्वास नाही; हा हिंश्वाचा सामातय तयाय आहे. 
देिं आपि होऊन माहगतल्याहशिंाय कधीच काहीच दान करीत नाही. शाश्वत शक्ती पि नकळत 
आपिाकडे येत नाही. प्रत्येक उपासकाला अन र्िंािंरून हे पके्क ठाऊक आहे की आपि त्या परमेश्वराकडे 
िंळले पाहहजे, आपली इच्छा दशयहिंली पाहहजे, आहि उपासना केली पाहहजे तर दैिंी शक्ती आपिािंर 
अवचत्य सौंदयय आहि परमानांद ह्याांची िृंष्टी करील. जे शाश्वत चैततयाबद्दल सत्य आहे तेच त्याच्यापासून 
हनष्ट्पन्न होिाऱ्या शक्तीबद्दलही आहे. 
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धमन–सत्यमागन– 
 

पाहश्चमात्य हिंचारसरिीचे जे लोक ऊजाप्राप्तीच्या ज तया स्त्रोताकडे हिंस्मयकारकपिे पाहतात 
त्याना काही मूलर्तू गोष्टींचा हिंचार करिे आिंश्यक आहे. 
 
जपानचे उदाहरि– 
 

(१) इहतहासात एकाद्या राष्ट्राला आश्चययकारक रीतीने आहि एकाएकी सामथ्याचा उदे्रक झाल्याचे 
आध हनक जपानखेरीज द सरे उदाहरि नाही. त्या उदाहरिाबद्दल अनेक प्रकारचे हसद्धात प ढे आले परांत  
त्या प्रर्ािंी जागृतीचे उगमस्थान, त्या अपार शक्तीचा स्त्रोत जपानी ब न्ध्दिंादी आता आपल्याला साांगत 
आहेत. ते सूत्र त्याांनी धमापासून उचलले होते. वशतोधमाच्या प नरूज्जीिंनासह हमकैडोयी िैंयन्क्तक आहि 
मूर्मतरूपात जपानी राष्ट्राची शन्क्तदेिंता म्हिून उपासना आहि ळयोमेई ह्याची िंेदाताांची हशकिंि ह्याम ळे 
ते लहानसे द्वीपराष्ट्र, अज यनाने लीलया गाांडीिंाचा उपयोग करािंा त्याप्रमािे पाहश्चमात्य ज्ञान आहि हिंज्ञान 
ह्यानी य क्त अशा प्रचांड शस्त्राांचा लीलया आहि यशस्िंीपिे उपयोग करण्यात शन्क्तमान बनले. 
 
भारताचे आध्यास्त्मक पुनरुज्जीवन ही महान गरज– 
 

(२) जपानपेक्षाही धमयस्त्रोतापासून हशकण्याची गरज र्ारताला अहधक आहे. कारि मूळची 
असलेली शक्ती अहधक चैततयपूिय आहि पहरपूिय करिे एिंढीच जपानची गरज होती. आपिाला आपल्यात 
मूळची नसलेली शक्ती नव्याने हनमाि करािंयाची आहे, प नुः जतमल्याप्रमािे निंीन मािसे आहि निंीन 
हृदये हनमाि करािंयाची आहेत. येथे शास्त्रीय प्रिाली नाही वकिंा यांत्रिा नाही. चैततयाच्या आांतहरक आहि 
अनांत र्ाांडारातून, निंहनर्ममतीचा स्त्रोत असलेल्या शाश्वताच्या आहदशक्तीपासून शक्ती हनष्ट्पन्न करता येते. 
प नजयतम म्हिजे आपिातील िह्म प नरुज्जीहिंत करिे होय, आहि शारीहरक वकिंा बौहद्धक प्रयत्नानी साध्य न 
होिारी ती आध्यान्त्मक प्रिाली आहे. 
 
धमन म्हिजे राष्ट्रीय मनाचा नैसर्गगक मागन– 
 

(३) र्ारतातील सिंय महान प्रबोधने ही सिंयकाळी त्याांच्या अहतप्रर्ािं इतकी आहि श्रेष्ठ उत्साहाचे 
सघन धार्ममक उद बोधनाच्या क ठल्यातरी स्त्रोतापासून हमळालेल्या चैततयातून हनष्ट्पन्न झाली आहेत. ज्याच्या 
हठकािी धार्ममक प्रबोधन हे पहरपूिय आहि र्व्य होते तेथे तेथे त्याने हनमाि केलेली राष्ट्रीय शक्ती र्व्य आहि 
सामथ्ययसांपन्न होती. जेथे जेथे धार्ममक चळिंळ होती आहि अपूिय होती तेथील राष्ट्रीय चळिंळ खांहडत, 
अपूिय अथिंा तात्प रती होती. ह्या घटनेची िंारांिंारता ही ह्या िंांशातील लोकाांच्या मानहसकतेत ही िृंत्ती 
दृढमूल असल्याचा प रािंाच आहे. जर त म्ही द सऱ्या अथिंा एकाद्या परदेशी पद्धतीचा अिंलांब केलात तर 
एकतर आपले साध्य अत्यांत कां टाळिंाण्या मांदतेने, द ुःखाने आहि अपूियतेने साध्य होईल वकिंा ते म ळीच 
साध्य होिार नाही. परमेश्वराने आहि मातेने त मच्यासाठी आखून हदलेला सोपा मागय सोडून अस्पष्ट आहि 
आडिंळिाच्या मागाला का जाता? 
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आंतणरक चैतय य हाच खरा शक्तीचा स्त्रोत– 
 

(४) िह्म म्हिजे एकमेिं आहि अहिंर्ाज्य आध्यान्त्मक बळाचा सागर. त्यापासून सिंय र्ौहतक आहि 
मानहसक जीिंन उदयाला येते. पूिंयकालीन पौिंात्य हिंचारिंांताप्रमािे प्रहतहष्ठत पाहश्चमात्य हिंचारिंांताना हे 
मातय होण्यास प्रारांर् झाला आहे. असे असेल तर आध्यान्त्मक शक्ती हीच सिंय शक्तींचा उगम आहे. असे 
अथाांग स्त्रोत आहि गांर्ीर िं अनांत उगम आहेत. उथळ पातळीच्या झऱ्याकडे जािे सोपे असते पि ते लिंकर 
स कतात, िंरिंर खरिंडण्यापेक्षा खोलात का जाऊ नये? फळाच्या रूपाने कामाचा मोबदला हमळेलच. 
 
तीन गोष्टी आवश्यक– 
 
तीन मौहलक हनयमाना अन सरून आपिाला तीन गोष्टींची आिंश्यकता आहे. 
 
(१) भक्ती–मातेचे मंदीर– 
 

शक्तीमातेचे स्मरि केल्याखेरीज आपिास शक्ती हमळिार नाही. ह्यासाठी आपि शाश्वत 
र्क्तीचेच, शक्तीमातेचे, र्ारतमातेचे एक मांदीर आध हनक शहराांच्या प्रदूषिापासून दूर, मािसाांची िंदयळ 
नसलेल्या अशा उांच आहि चैततय, शाांती ह्यानी पहरपूिय अशा श द्ध हिंेच्या हठकािी बाांधू या. हे मांदीर हे केतद्र 
असेल. तेथून मातृपूजनाचा प्रिंाह सिंय देशर्र प्रिंाहहत होईल. टेकडीिंर केलेली हतची पूजा हतच्या 
पूजकाांच्या मेंदूत आहि हृदयात अन्ग्नज्िंालेप्रमािे पसरेल. 
 
(२) कमन-ब्रह्मचारींचा नवा गि– 
 

कमामध्ये पहरिंर्मतत झाल्याखेरीज पूजा ही मृत आहि हनष्ट्फळ असते. 
 

ज्यानी मातेच्या कायासाठी सिंयस्िंाचा त्याग केला आहे अशा कमययोगींचा एक निंा गि आपल्या 
मांहदराला जोडून असलेल्या मठात राहील. जर काहींची इच्छा असेल तर ते पूियतुः सांतयासी होतील आहि 
प ष्ट्कळसे िह्मचारीच राहतील. त्याांचे हनयतकायय पूिय झाले की ते गृहस्थाश्रम स्िंीकारू शकतील. पि 
सिंांनी त्याग स्िंीकारलाच पाहहजे. 
 
कां? काही कारिे! 
 

(१) आपल्या शारीहरक इच्छा आहि गरजा, ऐतद्रीय पहरपूती, िंासना, अपेक्षा, र्ौहतक जीिंनाची 
ळढ ह्याांची समाराधना होईल त्या प्रमािातच आपि आपिातील आध्यान्त्मक शक्तीच्या सागराकडे परतू. 

 
(२) शन्क्तहिंकासाठी सांपूिय एकाग्रतेची आिंश्यकता आहे. एकाद्या र्ाल्याने लक्ष्याचा िंेध घ्यािंा 

त्याप्रमािे मन सिंयथैिं ध्येयाकडेच लागलेले असले पाहहजे. जर अतय वचता आहि अपेक्षा मन हिंचहलत 
करीत असतील तर र्ाला सरळ मागािंरून च्य त होईल आहि लक्ष्य च केल. अत्य च्च श्रेिीपयंत ज्याांच्यात 
शक्ती हिंकसीत झाली आहे, ज्याांच्यामध्ये त्याांच्या व्यन्क्तत्िंाचा प्रत्येक कोपरा शक्तीने पहरपूिय र्रून 
बाहेरचे जग स पीक करण्यासाठी िंाहत आहे अशा व्यक्तींच्या एका कें द्रीर्तू समूहाची आपिास जरूर आहे. 
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र्िंानीचा अग्नी आपल्या मेंदूत आहि हृदयात घेऊन हे लोक देशाच्या कातयाकोपऱ्यात जातील आहि ज्योत 
प्रज्िंलीत करतील. 
 
(३) ज्ञान-महासंदेश– 
 

ज्ञानािंर आधाहरत असल्याखेरीज र्क्ती आहि कमय ही पहरपूिय आहि हटकािं ू होत नाहीत. ह्या 
गिातील िह्मचाऱ्याांना त्याांचे आत्मे ज्ञानपूिय करण्याचे हशकहिंले जाईल, म्हिजे त्याांचे कमय हे खडकािंर 
आधारल्याप्रमािे आधारले जाईल. त्याांच्या ज्ञानाचे मूलतत्िं कोिते असेल? त्या महान “सोऽहम्” हशिंाय 
अतय कोिते मूळतत्त्िं असिार? िंदेाततातील महान तत्त्िं, जो अद्यापहह राष्ट्राच्या अांतुःकरिापयंत 
पोहोचािंयाचा आहे असा प्राचीन महामांत्र, जे ज्ञान, कमय आहि र्क्तीशी चैततयमय झालेल्या मानिंाला 
सांपूिय र्ीतीपासून आहि द बळेपिापासून म क्त करते. 
 
मातृसंदेश– 
 

“जेव्हा आपि प्रश्न हिंचारता की ही र्िंानी, ती माता कोि आहे तेव्हा ती स्िंतुःच त्याचे उत्तर 
त म्हाला देते.” जगामध्ये आहि त मच्यातीलहह शाश्वतापासून प्रिंाहहत झालेली अनांत ऊजा मी आहे. मी 
हिंश्वाची माता आहे. मी जगाांची माता आहे आहि त म्हा पहिंत्र र्ारतर्मूीच्या लेकराांसाठी हतच्या मातीतून 
हनमाि झालेली आहि सूयय-पिंन ह्यानी सांगोपन केलेली मी र्ारती-र्िंानी, र्ारत माता आहे.” 

 
आहि नांतर जर त म्ही हिंचाराल की माता र्िंानीचे मांदीर आम्ही का उर्ारायचे, तर उत्तर ऐका. 
 
“मी आज्ञा हदली आहे म्हिून. र्ािंी धमाचे केतद्र हनमाि करून त म्ही शाश्वत चैततयाची तातडीची 

इच्छा साकार करून त म्हाला ऐहहक जीिंनात सशक्त बनिंण्यासाठी आहि अतय लोकी महान 
बनिंण्यासाठी त म्ही प ण्यसांग्रह करून ठेिंाल. त म्ही राष्ट्रहनर्ममतीच्या कायास साह्य करीत आहात आहि 
सांपूिय हिंश्वाला आयय बनिंण्यासाठी त म्ही एका य गाची हनर्ममती करीत आहात. ते राष्ट्र त मचे स्िंतुःचे आहे 
आहि ते य ग त मचे आहि त मच्या र्ािंी हपढीचे आहे. ते जग म्हिजे सम द्र आहि डोंगर ह्याांचा र्ू-र्ाग नसेल 
तर ते लक्षािंधी जनतेचे सांपूिय हिंश्व असेल.” 

 
चला तर. मातेच्या हाकेल ळ द्या. ती त मच्या हृदयात आहि मेंदूत व्यक्त होण्याची िंाट पहात 

आहे. पूजनासाठी थाांबनू राहहली आहे. ती आययशूतय आहे कारि आपल्यातील देिंाला तमाने सांपूिय झाकले 
आहे. हतच्या अकतृयत्िंाम ळे हतला हिंषाद िंाटतो आहे आहि आपल्या म लाांनी मदतीसाठी आिंाहन केले नाही 
म्हिून ती हिंषण्ि आहे. हतची हालचाल त म्हाला जाििंत आहे. अहांकाराचे काळे आिंरि फेकून द्या. 
लोर्ाच्या बांहदस्त करिाऱ्या वर्ती तोडून टाका आहि आपापल्या परीने हतची पूजा करा आहि त म्हाला 
पे्ररिा होत असेल त्याप्रमािे कोिी शरीराने हतची पूजा करा, कोिी ब द्धीने, कोिी िंािीने, कोिी धनाने तर 
कोिी प्राथयनेने हतला साह्य करा. मागे हफरू नका कारि हतने मारलेली हाक ज्यानी ऐकली नाही त्याांना 
हतच्या आगमनानांतर हतच्या क्रोधाला बळी पडािंे लागेल. पि ज्यानी हतच्या आगमनप्रसांगी क्ष ल्लक का 
होईना साह्य केले असेल त्याांच्याप ढे त्याच्या आईचे म ख सौंदयाने आहि दयेने हकती तेजस्िंी होईल! 
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भवानी मंदीर 
 
सांतयाशाच्या निंीन कल्पनेप्रमािे त्याचे हनयम आहि कायय काहीसे प ढीलप्रमािे असािंे :– 
 
(१) सामाय य णनयम– 
 

(१) जे मातेसाठी िह्मचयय स्िंीकारतील त्याना हकमानपक्षी चार िंष ेकाम करण्याची शपथ घ्यािंी 
लागेल, तद नांतर हे कायय ते प ढे चालू ठेिंतील िंा कौट ांहबक जीिंन जगण्यास मोकळे राहतील. 

 
(२) मातेच्या नािंाने हमळालेला सिंय पैसा मातेच्या सेिंसेाठीच खचय होईल. त्याांच्यासाठी मात्र 

हनिंास आहि र्ोजन इतकाच, जेव्हा आिंश्यक तेव्हा, खचय करता येईल, अतय नाही. 
 
(३) त्याना ग्रांथप्रकाशन िंा अतय मागाने हमळिाऱ्या िैंयन्क्तक प्राप्तीपैकी हकमान अधी रक्कम त्यानी 

मातृसेिंपे्रीत्यथय हदली पाहहजे. 
 
(४) त्याांच्या सेिंमेध्ये अथिंा त्याांच्या धार्ममक जीिंनामध्ये त्यानी सिंयदा आहि सिंयथा सांघप्रम ख 

अथिंा त्याांचे एक अथिंा दोन सहाय्यक ह्याांची आज्ञा पाळली पाहहजे. 
 
(५) सांघप्रम खानी घालून हदलेले शारीहरक आहि मानहसक श हचतेचे आहि आचाराचे हनयम तशीच 

हशस्त त्यानी पाळली पाहहजे. 
 
(६) त्याना हिंश्राांतीसाठी आहि धार्ममक प्रगतीसाठी अिंकाश अिंश्य हदला जाईल. परांत  िंषातील 

बह तेक मोठा र्ाग त्याना बाहेरील कायासाठी द्यािंा लागेल. मांहदराच्या सेिंसेाठी आिंश्यक काही व्यक्ती 
आहि कायाच्या कें द्रीय मागयदशयनासाठी काही व्यक्ती ह्याांचा अपिंाद करून सिंांसाठी हे हनयम लागू 
होतील. 

 
(७) काययकत्यांमध्ये पदाांचे स्तर असिार नाहीत आहि कोिीहह िैंयन्क्तक लौहककासाठी अथिंा 

हिंशषे नैप ण्यासाठी खास प्रयत्न करू नयेत, परांत  सामथ्यासाठी आहि स्िंहिंलोपनासाठी प्रयत्न करािंा. 
 
(२) समाजकायन– 
 

(८) म ख्य काम समाज प्रबोधनाचे आहि गरीब तसेच अज्ञ जनाना साह्य करण्याचे राहील. 
 
(९) हे कायय त्याना अनेक मागानी करता येईल :– 

 
(१( अहशहक्षत ब द्धीच्या लोकासाठी व्याख्याने आहि प्रात्यहक्षके. 
(२( िंगय आहि रात्रीशाळा. 
(३( धार्ममक हशकिंि. 
(४( रुग्िश श्रूषा. 
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(५( परोपकारी कामे चालहिंिे. 
(६( त्याांच्या हाताला लागेल ते कोितही चाांगले काम परांत  सांघ प रस्कृत. 

 
(३) मध्यमवगासाठी काम– 
 

(१०) हशक्षि आहि धार्ममक जीिंन ह्याांच्याशी सांबांधीत आहि मध्यमिंगाला उद बोधन करण्यासाठी 
अशी हिंहिंध समाजोपयोगी कामे शहरातून आहि अतयत्र, तशीच समाजाला आिंश्यक अशी कामे त्याांनी 
हाती घ्यािंीत. 
 
(४) धनाढ्य लोकांसाठी कामे– 
 

(११) त्यानी सामातयतुः जमीनदार, जमीन मालक आहि श्रीमांत लोकाांना रे्टािं ेआहि प ढीलप्रमािे 
प्रयत्न करािंा :– 
 

(१( जमीनदार आहि क ळ ह्याांच्यातील सांघषय हमटिंनू त्याांच्यात सहान र्तूी हनमाि करिे. 
 
(२( सिंय िंगांमध्ये एकाच आहि हजिंांत धमयतत्त्िंाचा द िंा तसेच एकाच ध्येयाबद्दल चैततय 

हनमाि करिे. 
 
(३  (फळाची आहि शासकीय प्रहतष्ठेची अपेक्षा न करता आज बाजूच्या र्ागात 

समाजोपकारक आहि धमादाय कामे स रू करण्याबद्दल श्रीमांताांची मने िंळहिंिे. 
 
(५) देशासाठी सवनसामाय य कामे– 
 

(१२) पैसा उपलब्ध होताच आकषयक कला िंस्तू आहि उत्पादने ह्याांचे हशक्षि घेण्यासाठी काही 
तरुिाांना परदेशात पाठहिंिे. 

 
(१३) अभ्यासकालामध्ये आपल्या श हचतेच्या आहि स्िंहिंलोपनाच्या सिंयींना हरताळ न फासता 

सिंांनी सांतयासी म्हिूनच रहािं.े 
 
(१४) परदेशातून परतल्यानांतर त्यानी सांघाच्या मदतीने कारखाने आहि काययशाळा स रू 

कराव्यात. परांत  आपले सांतयासी जीिंन सोडू नये. आपल्या उपयोगातील आपला सिंय लार् परदेशात 
अहधकाहधक हिंद्याथी पाठहिंण्यासाठी उपयोगात आिािंा. 

 
(१५) बाकीच्याना पदयाते्रसाठी परदेशात पाठिंण्यात येईल. तेथे त्यानी चाहरत्र्य, जीिंन आहि 

सांिंाद याद्वारे य रोहपयन देशात र्ारतीय जनतेसाठी पे्रम आहि सहान र्तूी हनमाि करािंी आहि र्ारतीय 
आदशांचा त्याांनी स्िंीकार करािंा ह्यासाठी र्हूमका तयार करािंी. 
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मांहदराची उर्ारिी आहि प्रहतष्ठापना झाल्यानांतर लगेच शक्य हततक्या लिंकर ही सांघाची कल्पना 
हिंकसीत करण्याच्या मागाला लागािं े अथिंा समाजाचा पावठबा आहि सहान र्तूी हमळेपयंत थाांबािं.े 
मातेच्या आशीिंादाने आपि ह्यात अपयशी होिार नाही. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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३०-८-१९०५ 
४. मृिाणलनीस पत्र......... 

 
“तीन गोष्टींचे वेड मला लागले आहे. मला ईश्वराने जे काही गुि, प्रणतभा, उच्च णशक्षि 
आणि ज्ञान व संपत्ती णदली आहे त्यावर ईश्वराचीच मालकी आहे, असा माझा ठाम 
णवश्वास आहे. काहीही करुन मला परमेश्वराची प्रत्यक्ष जािीव अनुभवास यावी, हे माझे 
दुसरे वेड आहे तर माझे णतसरे वेड या देशाबाबत आहे. हा देश इतरांच्या दृष्टीने णनष्ट्क्रीय 
बाब आहे, पठारे, शेतीभाती, पवनत, अरण्ये. नद्या अशी या देशाची इतरे जनाना ओळख 
आहे पि मी माझ्या देशाकडे माझी आई म्हिून पाहातो.” 

 
३० ऑगस्ट १९०५. 

 
बडोदे. 
 
हप्रयतम मृिाहलनी, 
 

हद. २४ ऑगस्टचां त झां पत्र हाती पडलां . प नुः एकदा त ्या आईिंहडलाांना प त्रहिंयोगाचां द ुःख र्ोगािंां 
लागािंां याचां िंाईट िंाटतां, पि कोठल्या र्ािंाचे हनधन झाले ते तू कळिंलां  नाहीस. द ुःख करून काही 
उपयोग होत नसतो. या जगात मािूस स खाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करु लागला की, त्याला स खाच्या कें द्र 
वबदूपाशी द ुःख आढळतां कारि स ख आहि द ुःख याांची एकमेकाांशी कायम अर्ांग य ती असते. हा हनयम 
केिंळ सांतहतस खाच्या आशपे रताच लागू होतो असां नाही तर सिंयच ऐहहक आशाांची अटळ पहरिती द ुःखद 
असते. 
 

िंीस रुपयाांऐिंजी मी दहा रुपये असा आकडा िंाचला (त ्या पत्रात) आहि त ला दहा रुपये 
पाठहिंण्याबाबत हलहहले; त ला पांधरा रुपये हिं े असतील तर मी हनहश्चत तेिंढे पाठिंीन. दार्मजवलगमध्ये 
सरोहजनीने त ्यासाठी घेतलेल्या कपड्याांसाठी मी याच महहतयात पैसे पाठहिंले आहेत. तू रक्कम उसनी 
घेतलीस ते मला कसे समजािंे? कपड्याची वकमत पांधरा रुपये होती. ती मी च कती केली आहे. तीन-चार 
रुपये जास्त लागत असतील तर मी त ला प ढच्या महहतयात पाठिंीन. या खेपेला मी त ला िंीस रुपये 
पाठिंीन, (म्हिजे प ढच्या महहतयात). 

 
आता या बाबतीत मी त ला साांगतो. एव्हाना त ला कळून च कलां  असेल की, ज्या मािसाच्या 

नहशबाशी त ्या नहशबाचे धागे बाांधले गेलेत तो मािूस अगदीच िंेगळा आहे. या देशातल्या सिंयसाधारि 
मािसाांचे आताच्या काळात जे दृहष्टकोन आहेत, आय ष्ट्यातले जे ध्येय आहे आहि कायाचे जे के्षत्र आहे तसे 
हिंचार, त्या आकाांक्षा आहि त्याांच्यासारखे मानहसक दृहष्टकोन मी कधी बाळगलेले नाहीत. या बाबतीत मी 
पूिय िंगेळा आहे, असाधारि आहे. सामातय मािसे अशा असाधारि कल्पना, आगळी कृती आहि पूियतुः 
असामातय आकाांक्षाना काय म्हितात, तेही कदाहचत् त ला ठाऊक असेल. सामातय जन या अशा आगळया 
ध्यासास िंडेेपिा म्हितात आहि अशा कायास िंाहून घेिारा िंडेा मािूस जर त्यात यशस्िंी झाला तर मात्र 
त्यास िंडेा न म्हिता थोर, महान व्यक्ती म्हटले जाते, पि या प्रयत्नात हकती जि यशस्िंी होतात? 
हजाराांमध्ये केिंळ दहा असे आगळे-िंगेळे हनघतात आहि या दहा जिात फक्त एखादा यशस्िंी ठरतो. 



 

अनुक्रमणिका 

मा्या अांगीकृत कायात यशाची स तराम शक्यता नाही; मला अद्याप पूियतुः िंाहून घेिे जमलेले नाही; तेव्हा 
लोक मला िंेड्यातच काढिार आहेत. अशा िंडे्याबरोबर हिंिंाह करायला लागािंा हे अशा स्त्रीचे द दैिंच; 
कारि स्त्रीच्या सिंय आशाआकाांक्षा या क ट ांबाच्या स खद ुःखाशी एकिंटलेल्या असतात. िंडेा मािूस पत्नीला 
आनांद देऊ शकत नाही— द ुःख मात्र हतच्यािंर लादत राहिार. वहदू धमाच्या सांस्थापकाांनी हे चाांगले 
जािले होते आहि अशा चाकोरी पहलकडच्या व्यक्तींचे त्याांना फार कौत क होते, आगळी कृती आहि 
आगळया आकाांक्षा, तसेच म लखािंगेळया मािसाांचा त्याना फार आदर िंाटे– मग ती महान असोत अगर 
मूखय ठरोत, पि या सिंांत हस्त्रयाांची जी र्यांकर फरकट होते, त्यािंर उपाय काय? त्यािंर ऋषींनी उपाय 
शोधून काढला; त्यानी स्त्रीला उपदेश केला, “अतय कोिाहीपेक्षा त ्यासाठी त झा पती हाच त ला ग रुस्थानी 
आहे”— स्त्रीच्या दृष्टीने तोच एकमेिं मांत्र आहे. धमाचरिात पत्नी ही पतीची सहचरी असते. आपला धमय 
म्हिून पतीने जे कायय हनिंडलेले असते ते तडीस नेण्याकामी हतने त्याला मदत करायची असते. हतने 
त्याला सल्ला आहि प्रोत्साहन द्यायचे असते, हतने त्याला देिं मानािं ेआहि त्याचा आनांद हा हतचाही आनांद 
िं त्याचे द ुःख हे हतचेही द ुःख ठरािं.े कायाची हनिंड हे प रुषाचे के्षत्र आहे आहि त्याला मदत करिे, 
प्रोत्साहन देिे हा स्त्रीचा हक्क आहे. आता प्रश्न असा आहे की, तू कोठली हनिंड करिार, वहदू धमाने 
हदलेल्या मागाची की, नव्याने रुजलेल्या धमाची? गेल्या जतमात केलेल्या च काांचे फळ म्हिून त झे 
मा्यासारख्या िंडेगळाशी लग्न झाले. मािसाने आपल्या दैिंाशी समझोता करिे ठीक असते; पि 
समझोता काय करिार? कसा? इतराांच्या मताने र्ारून जाऊन तूही त ्या पतीची िंेड्यात गिना 
करशील? हा िंडेा मािूस हनहश्चतपिे आपल्या िंडे्या मागाने जात राहिार आहे. तू त्याला थोपिं ूशकिार 
नाहीस; त्याच्या िृंत्तीत त ्यापेक्षा अहधक ठामपिा आहे. मग तू कोपऱ्यात बसून रडत राहाशील की, 
धृतराष्ट्र आांधळा म्हिून गाांधारीनेही डोळयाांना पट्टी बाांधून अांधत्िं स्िंीकारले तशी तूदेखील त ्या पतीच्या 
जोडीने त्याच्या िंडे्या कायात सहर्ागी होऊन आततायी पतीची िंडेी पत्नी बनशील? िाम्हो शाळेत तू 
हशकलीस आहि त्याचा प्रर्ािं त ्यािंर पडूनही तू वहदू पहरिंारातील कतया आहेस; वहदू पूिंयजाांचे रक्त 
त ्या धमतयातून खेंळत आहे, आहि तू द सरा मागय हनिंडशील याची मला पूिय खात्री आहे. 

 
तीन गोष्टींचे िंेड मला लागले आहे. पहहली बाब ही की, मला ईश्वराने जे काही ग ि, प्रहतर्ा, उच्च 

हशक्षि आहि ज्ञान िं सांपत्ती हदली आहे त्यािंर ईश्वराचीच मालकी आहे, असा माझा ठाम हिंश्वास आहे. 
त्याम ळे पहरिंारासाठी जेिंढी गरज आहे आहि जे अत्यािंश्यक आहे तेिंढेच िं त्याचसाठी या गोष्टींचा 
हिंहनयोग करण्याचा मला हक्क आहे. ते करून जे उरेल ते ईश्वराला परत द्यायला हिंचे. हे ईश्वराचे दान 
जर मी सांपूियपिे मा्यासाठी, मा्या व्यन्क्तगत सौख्यासाठी, मा्या आनांदासाठी िंापरले तर मी चोर 
ठरेन. वहदू धमयग्रांथाांचे म्हििे असे आहे की, परमेश्वराकडून धन घेिाऱ्याने जर ते धन त्याला परत केले 
नाही. तर तो चोर ठरतो. आतापयंत मी मा्याजिंळील अगदी अल्प धन देिंाला देत आलो आहि नऊ-
दशाांश र्ाग स्िंतुःच्या स खासाठी िंापरत आलो– याचा अथय असा की, हा माझा हहशोब पहाता मी ऐहहक 
स खात ब डून राहहलो. अधे आय ष्ट्य अशा तऱ्हेने िंाया गेले; स्िंतुःचे आहि आपल्या पहरिंाराचे पोट र्रताना 
एखाद्या प्राण्याच्या ठायीही कृतज्ञता असते. 

 
असा दीघयकालपयंत मी प्राण्याचे आहि चोराांचे आय ष्ट्य जगलो, अशी आता मला जािीिं होऊ 

लागली आहे. या जािीिंनेे मला पश्चातापही होत आहे आहि स्िंतुःचाच हतरस्कार िंाटू लागला आहे. याप ढे 
मात्र मा्या हातून तसे घडिे नाही— हे पापाचरि मी कायमचे त्यागत आहे. परमेश्वराच्या चरिी धन 
अर्मपिे याचा अथय असा की, उहचत कायासाठी धनाचा हिंहनयोग करिे. सरोहजनी वकिंा उषा याांना पैसे 
हदल्याचा मला म ळीच खेद होत नाही, कारि इतराांना मदत करिे हा धमय आहे, आपल्यािंर अिंलांबून 
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असिाऱ्याचे रक्षि करिे हा मोठाच धमय आहे, पि कोिी फक्त आपल्या बांधू-र्हगनींनाच पैसे देत असेल तर 
त्याम ळे हा दैिंी हहशोब च कता होत नसतो. आताच्या कठीि काळात आपला सांपूिय देशच आपल्यािंर 
अिंलांबनू दाराशी उर्ा राहहला आहे. या देशात मला तीस कोटी र्ाऊ आहि बहहिी आहेत— त्यातील 
हकत्येक उपासमारीने मरत आहेत. त्यातील बह सांख्य हाल अपेष्टानी खचले आहेत, त्रासाने हैराि झाले 
आहेत आहि कसेबसे जीिंन ळढत आहेत. त्याना मदत केलीच पाहहजे. त झे मत काय आहे, माझी पत्नी या 
नात्याने तू या धमात मला सहकायय करशील काय? सामातय मािसे जे खातात ते आपि खाऊ आहि ते जी 
िंसे्त्र लेऊ शकतात, तीच आपिही लेऊ आहि ज्याची हनताांत गरज असेल, तेिंढेच खरेदी करून बाकी सिंय 
परमेश्वरास देऊ. मी तेच करिार आहे. त झी सहमती त्याकहरता असेल आहि त्यागाचे तत्त्िं तू 
स्िंीकारण्यास तयार असशील तर माझा हनश्चय फलदू्रप होऊ शकेल. काहीच प्रगती साधली नाही, अशी 
तक्रार तू करीत होतीस. मी त ला प्रगतीचा मागयही दाखिंीत आहे. तो स्िंीकारण्यास तू तयार आहेस काय? 

 
अलीकडे द सऱ्या एका िंेडाने मला झपाटले आहे; ते असे; काहीही करुन मला परमेश्वराची प्रत्यक्ष 

जािीिं घडली पाहहजे. आजच्या आपल्या धमात क्षिोक्षिी देिंाचे नामस्मरि केले जाते. सिंांच्या 
उपन्स्थतीत त्याची प्राथयना केली जाते आहि आपि हकती धार्ममक आहोत हे लोकाांना दाखहिंण्यािंर र्र 
हदला जातो; मला ते अमातय आहे. सिंयश्रेष्ठ परमेश्वर जर असेल, तर त्याच्या अन्स्तत्िंाची अन र्तूी घेण्याचा 
मागय हनहश्चतच असायला हिंा, त्याच्या अन्स्तत्िंाची जािीिं हमळायला हिंीच; तो मागय हकतीही हबकट का 
असेना मी तो चोखाळण्याचा हनियय घेतलेला आहे. हा मागय शोधण्यासाठी स्िंतुः स्िंतुःच्या मनाचा शोध 
घेण्याचे वहदू धमय प्रहतपादन करतो. हा मागय चोखाळण्याची पात्रता हमळहिंण्यासाठी लागिारा हनयमही मला 
देण्यात आलेला आहे; मी सगळे हनयमाचरि पाळायला स रुिंात केली आहे आहि महहतयार्राच्या 
काळातच वहदू धमाची हशकिंि खोटी नव्हे हे मी साांगू शकत आहे. धमाने उल्लेहखलेल्या सिंय ख िाांचा 
अन र्िं मी घेतला आहे. त्याच मागाने, त लाही नेण्याची माझी इच्छा आहे; मा्या गतीने या मागािंर चालिे 
त ला जमिार नाही कारि अद्याप त ला ते ज्ञान प्राप्त करािंयाचे आहे पि म्हिून मा्या पािंलािंर पाऊल 
टाकण्यास त ला आडकाठी नाही. मात्र या पथािंर येिे हे प्रत्येकाच्या इच्छेिंर अिंलांबून आहे. त झी इच्छा 
असेल तर या हिंषयािंर मी त ला आिखी हलहून कळिंीन. 

 
माझा हतसरा मूखयपिा वकिंा िंडे साांगू; हा देश इतराांच्या दृष्टीने एक हनष्ट्क्रीय बाब आहे आहि 

पठारे, शतेीर्ाती, अरण्ये, पिंयत िं नद्या अशी या देशाांची इतरेजनाना ळळख आहे पि मी मा्या देशाकडे 
माझी आई म्हिून पाहातो. मा्या मातृर्मूीची मी आई म्हिून पूजा बाांधतो आहि हतची स्त ती गातो. आपल्या 
आईच्या छातीिंर बसून एखादा दैत्य हतचे रक्त पीत असेल तर हतचा प त्र काय करील? समाधानाने 
र्ोजनास बसेल आहि आपल्या पत्नी-म लाांसह आनांदी जीिंन जगत राहील की, आईच्या रक्षिाथय धािं 
घेईल? या गतान गहतक समाजास प्रगतीकडे नेण्याची शक्ती मा्या ठायी असल्याचे मला कळले आहे; ती 
शक्ती शारीहरक नाही, मी काही तलिंार अथिंा बांदूक घेऊन लढिार नाही, पि ज्ञानाच्या शक्तीच्या आधारे 
लढिार आहे. योध्द्याची ताकद हीच काही एकमेिं पे्ररिा नसते, ज्ञानाच्या पायािंर आधारीत िाह्मिशक्ती 
हीदेखील शक्तीच आहे. मला आलेली ही जािीिं निंी नाही, हे हिंचार काही अलीकडे उमटलेले नाहीत, 
ते मा्यात जतमजात होते, मा्या प्रत्येक किात ते र्रून होते, हे मोठे कायय साध्य करण्याच्या इराद्यानेच 
देिंाने मला या जगात पाठहिंले आहे; िंयाच्या चौदाव्या िंषी हे बीज प्रथम अांक रण्यास आरांर् झाला आहि 
अठराव्या िंषापयंत ते घट्ट रुजून आता पूिय न्स्थर झाले आहे. आांटी एन हहने साांहगतलेले तू ऐकलेस आहि 
कोिा द ग यिी मािसाने आपल्या साध्या आहि स स्िंर्ािंी पतीला उतमागाला नेले, अशी त झी खात्री झाली. 
िंास्तहिंक त ्या सद ग िी पतीनेच त्या व्यक्तीला आहि इतरही, अनेकाांना–ते र्ले ब रे कसेही असोत– त्या 
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सिंांना या सत्यमागाकडे िंळहिंले आहे; इतकेच नव्हे तर आिखी हजारोना त झा पती त्या मागाने नेिार 
आहे. मा्या आय ष्ट्यर्रात हे काम पूिय होईल असे मी म्हिू शकत नाही, पि ते साध्य मात्र हनहश्चतपिे 
होईल. मी आता त ला काही हिंचारिार आहे : “या बाबतीत त ला काय करािंसेे िंाटते? पत्नी ही शक्ती 
आहे– पतीची पे्ररिा आहे. तू उषाची हशष्ट्या बनून य रोहपयनाांचा आदशय मानिार आहेस? तू त्रयस्थाची 
र्हूमका घेऊन त ्या पतीची शक्ती कमी करिार आहेस की तू त ्या पतीची सहान र्तूी िं उत्साह हद्वग हित 
करिार आहेस?” तू कदाहचत उत्तरशील– “एिंढ्या महान कायात मा्यासारखी सामातय स्त्री काय करु 
शकिार? मा्यापाशी मनोबलही नाही आहि आिंश्यक असलेली ब हद्धमत्ताही नाही, या सिंय गोष्टींचा हिंचार 
करायलाही मी धास्तािंते.” त्यािंर अगदी साधा उपाय आहे तो उपाय म्हिजे परमेश्वराला शरि जािे, 
त्याच्याकडे नेिाऱ्या मागािंर पाऊल ठेिंिे. त ्या सिंय उिीिंाांिंर तोच लिंकरच उपाय काढील; जी व्यक्ती 
त्याला शरि जाते ती हळू हळू र्ीतीलाही वजकून घेते. त झा जर मा्यािंर हिंश्वास असेल आहि इतराांचे न 
ऐकता तू माझे म्हििे ऐकिार असशील तर मी माझी पे्ररिा त ला देईन, तशी ती हदल्याने माझी शक्ती कमी 
होिार नाहीच, उलटपक्षी आिखी िंाढेल. पत्नी ही पतीची शक्ती आहे, असे आपि म्हितो, याचाच अथय 
असा की, पत्नीमध्ये पती स्िंतुःचे प्रहतवबब पाहातो, आपल्या उच्च ध्येयाचा प्रहतध्िंनी तो हतच्याांत हमळहिंतो 
आहि त्याम ळे त्याची शक्ती द प्पट होते. तू नेहमी अशी राहिार आहेस काय.... म्हिजे असेच हिंचार 
करिार– “मी स ांदर पोषाख करीन, चाांगलेच ांगले अन्न खाईन, हसेन, नाचेन आहि शक्य तेिंढ्या स खाांचा 
आस्िंाद घेईन?” मनाच्या या अिंस्थेला प्रगती म्हिता येत नाही. अलीकडच्या काळात आपल्या देशाांतील 
महहलाांचे जीिंन अहतशय सांक हचत आहि हतटकारा िंाटण्याजोगे झाले आहे. त्या सिंांचा त्याग करुन 
मा्याबरोबर ये. ह्या जगाांत ईश्वराने हदलेले कतयव्य करायला आपि आलो आहोत, आपि ते कायय करु 
या. 

 
त ्या स्िंर्ािंात एक दोष आहे– तू फार र्ोळी आहेस. कोिी काहीही साांहगतले तरी तू ऐकतेस. 

त्याम ळे त झे मन सदैिं अस्िंस्थ राहाते, आहि त ्या ब ध्दीला त्याम ळे िंाढता येत नाही, मग कोठल्याही 
कामात एकाग्रता आििे जमत नाही. त्यात स धारिा झालीच पाहहजे; त्यासाठी एकाच व्यक्तीचे ऐकून तू 
ज्ञान सांपादिे आिंश्यक आहे, एकदा ध्येय हनहश्चत केल्यानांतर त ला कायय साधलेच पाहहजे, लोकाांची वनदा 
आहि टीका ह्याांच्याकडे तू पूिय द लयक्ष करिे आिंश्यक आहे आहि त ्या मनातली र्क्ती न्स्थर आहि अढळ 
राहाण्याची गरज आहे. 

 
आिखी एक दोष आहे– मात्र तो त झा स्िंर्ािंाचा नसून काळाचा आहे. बांगालमधील काळ आता 

असा आला आहे : लोकाांमध्ये गांर्ीर हिंषयाबाबत काही ऐकून घेण्याची पात्रता राहहलेली नाही; धमय, 
तत्त्िंज्ञान, उच्च ध्येय, अपार त्याग, देशाचे स्िंातांत्र्य अशा हिंषयाांची ते वटगलटिंाळी करतात; जे जे गांर्ीर 
उच्च आहि उदात्त आहे ते ते हसण्यािंारी नेण्याकडे त्याांची प्रिृंती झ कली आहे, िालो हिंचारप्रिालीशी 
प्रदीघय काळ सांबांध आल्याने त ्यात हा दोष वकहचत प्रमािात हनमाि झालेला आहे; बरीनमध्येही तो दोष 
होताच, हिंशषेतुः देिंघरच्या लोकाांमध्ये हा दोष आश्चयय िंाटािं ेएिंढा िंाढला आहे. आपल्या मनातून ह्या 
दोषाचे साफ उच्चाटन करिे अत्यािंश्यक आहे; त ला ते सहजपिे जमेल, आहि हिंचार करण्याची सिंय 
एकदा मनाला लािंनू घेतलीस की, त झा खरा स्िंर्ािं फ लून येईल; म ळात त झा स्िंर्ािंातच परोपकार, 
मानिंतािंाद आहि स्िंाथयत्यागाची िृंत्ती आहे फक्त मनुःशक्तीचीच उिीिं आहे; ती शक्ती त ला 
परमेश्वरािंरील श्रदे्धतून हमळेल. ईश्वरािंरील त झी हनष्ठा त ला ती शक्ती प्रदान करील. 
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हेच माझे रहस्य होते. कोिाजिंळही त्याची िंाच्यता न करता शाांत आहि न्स्थर हचत्ताने याबाबत 
हिंचार कर, त्याबाबत हर्ती बाळगण्याचे कारि नाही उलट हिंचार करण्यासारखे मात्र खूप आहे. 
स रुिंातीला परमेश्वरी वचतनासाठी, ध्यानासाठी रोज अधा तास जरी हदलास तरी प रेसे होईल, आहि 
त ्या उच्च आशा-आकाांक्षा ईश्वरापाशी प्राथयनेच्या रूपात पोचिं. हळू हळू मनाची तयारी होत राहील. 
ईश्वरापाशी तू हनत्य ही प्राथयना माांडत जा– “मा्या पतीचे जीिंन, त्याची ध्येये िं आदशय आहि परमेश्वर 
प्राप्तीचे त्याचे मागय ह्यात माझा कोठेही अडथळा होता कामा नये; मला त्याची सहाय्यक आहि साधन बनू 
दे”. हे तू करशील काय? 
 

त झा 
 

(ही पते्र मूलतुः बांगालीतून हलहहलेली होती. अलीपूर बॉम्ब खटल्याप्रकरिी श्री. अरविंदाना अटक 
िं त्याांच्या घराची झडती पोलीसाांनी घेतल्यािंर ही पते्र जप्त करण्यात आली होती. तयायालयात प रािंे 
म्हिून ती सादर करण्यात आली; त्याम ळे ही पते्र प्रकाहशत होऊ शकली.) 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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१६-४-१९०७ 
५. वसहावलोकन! 
 

गेल्या वषातील सवन के्षत्रातील घडामोडींचा आढावा घेताना श्रीअरववद म्हितात, स्स्िर 
आणि शीघ्र वृद्धीचे हे इणतवृत्त आहे आणि ते आपल्याला केवळ प्रारंभ आणि तयारीच्या 
अपेक्षापेक्षा खूपच पुढे घेऊन जािारे आहे. 

 
जगाच्या इहतहासात असे अनेक कालखांड आहेत की जेव्हा त्याची हनयती घडहिंिाऱ्या अव्यक्त 

शक्तींना निंे पोटहतहडकेने हिंसेे िंाटते आहि ज तयाबद्दल धीर धरिंत नाही. महतमातेने आहि शक्तीने 
राष्ट्राना आपल्या ताब्यात घेऊन त्याांना नव्याने घडहिंण्याचा हनधार केलेला हदसतो. ह्या काळात द्र तगतीने 
हिंनाश होत असतो आहि उत्साहाने निंहनर्ममती होत असते. िंातािंरि लोकाांच्या धूमधडाक्याने आहि 
सैतयाच्या जोरकस चालीने र्रून गेलेले असते. मोठ्या पडझडीचे आिंाज घ मत असतात आहि िंगेिंान 
तसाच प्रचांड क्राांतीचा गोंधळ उडालेला असतो. जग एका उकळत्या कढईत घातलेले असते आहि निंे 
आकार िं निंी अांगोपाांगे घेऊन बाहेर पडत असते. ह्या काळात शहाण्याांचे शहािपि गोंधळलेले असते 
आहि हिंचारिंांताांचे हिंचार हास्यास्पद ठरतात. कारि तो हदिंस पे्रहषताांचा, स्िंप्नद्रष्ट्ट्याचा, धमयिंडे्याांचा, 
धमययोध्याांचा असतो, जेव्हा अिंतार जतमाला येतात आहि चमत्कार घडतात, तो दैिंी चमत्काराचा हदिंस 
असतो. अठराव्या शतकाचा अांत आहि एकोहिसाव्या शतकाचा प्रारांर् असा तो काळ होता. कारि तेव्हा 
हिंसाव्या शतकाच्या उदयात आपि िंािंरत होतो. आहि तेव्हा त्या बाल्यािंस्थेत असे चमत्कार घडलेले 
आपि पाहहले आहेत. त्यापूिंीच्या गोंधळाचा पहरिाम म्हिून नव्या य रोपचा जतम झाला आहि पहश्चम 
य रोपचे आध हनकीकरि झाले. आता आपि नव्या आहशयाच्या जतमाला साह्य करीत असून पूिेंचे 
आध हनकीकरि करू इच्छीत आहोत. दूरिंरच्या अमेहरकेतून ह्या प्रिंाहाचा प्रारांर् झाला आहे पि त्या 
गडबडीचा मध्यवबदू पहश्चम आहि मध्य य रोप होता. ह्यािंळेी आता येथे तीन प्रिंाह चालू आहेत. दहक्षि 
आहिकेतील बांडखोर राष्ट्रीयता, जपानपासून प्रारांर् होिारे आहशयाचे प नरुज्जीिंन आहि रहशयापासून स रु 
झालेली पूिेंकडील लोकशाही; आहि ह्या सिंय गडबडीचा केतद्रहबतद  एक सिंय पूिय, दहक्षि आहि पहश्चम 
आहशया, उत्तर वकिंा आहशयालगतचा आहिका आहि रहशया इतके हिंशाल के्षत्र असून तो य रोपातील 
आहशयाततगयत र्ाग आहे. क्राांतीची गती जसजशी िंाढत जाईल तसे प ढील िंषय हे मागील िंषापेक्षा अधीक 
घटनाय क्त असेल आहि अांहतम ध्येयपूतीच्या अधीक प्रगतीने लक्षिीय ठरेल. नव्या शतकातील कोितेही 
िंषय १९०६-०७ म्हिजे आपले १३१३ ह्या िंषापेक्षा अधीक घटनापूिय झाले नाही. 

 
आपि परदेशाकडे लक्ष हदले तर सांपूिय के्षत्र खळबळीने आहि सिंयत्र निंहनर्ममतीने व्यापून राहहले 

आहे. अहतपूिेंकडे ह्या िंषात काही निंीन हिंस्मयकारक घटना घडल्या नाहीत, पि एकूि पहरिाम मात्र 
फारच आहे. गेल्या बारा महहतयात अतय कोिाला वकहचतही कल्पना करता येिार नाही इतक्या िंगेाने चीन 
स्िंतुःला हशहक्षत, प्रहशहक्षत आहि सेनापूिय करीत आहे. त्या देशाने आपली पाहिी पथके पहश्चमेकडे 
पाठिंली असून येत्या दहा िंषात घटनात्मक शासन हिंकहसत करण्याचे ठरिंले आहे. त्या देशाने आपली 
हशक्षिपद्धती क्राांहतद्वारे प्रगत करण्याचे आहि आध हनक गरजाांशी समाांतर करण्याचे हनहश्चत केले आहे. 
आपल्या लोकाांच्या शक्ती नष्ट करिाऱ्या अफूच्या शापातून समाजाला म क्त करण्याचे काम त्या देशाने 
हनधारपूिंयक हाती घेतले आहे. हिंकासाच्या कायाला उपयोगी पडािंते म्हिून त्या देशाने आपले हजारो 
तरुि परदेशात हिंशषेतुः जपानकडे प्रहशक्षिासाठी पाठिंले आहेत. जपानी प्रहशहक्षताांच्याद्वारे शाांतपिे 
लढाईसाठी स्िंतुःला प्रहशहक्षत केले आहे आहि हशस्तबद्ध सैतय सांघहटत करण्यासाठी त्या देशाने प्रचांड 
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प्रगती केली आहे आहि आता प्रर्ािंी नौदलाचा पाया घालण्यात व्यग्र आहे. हिहटश व्यापाऱ्याांच्या उमयट 
हनषेधाला न ज मानता त्या देशाने आपल्या राष्ट्रीय प्रयोजनासाठी प्रचांड जकात महसूल आपल्या हातात 
घेतला आहे. आपल्या यशस्िंी धोरिाने त्याने इांग्लांडला हतबेटिंर करािंयाच्या अहिंिंकेी आहि ल टारु 
हल्ल्याच्या कलीपासून िंांहचत केले आहे आहि मांगोलीयन जगताच्या पाहिी चौक्यािंर आपला सक्त ताबा 
ठेिंला आहे. 

 
गतिंषात जपानने स्िंदेशात आहि परदेशातही आपला औद्योहगक हिंस्तार मोठ्या उत्साहाने प ढे 

नेला आहे. माांच हरयािंर त्याने जिंळजिंळ सांपूिय व्यापारी हिंजय हमळिंला आहे आहि य रोपीय व्यापारािंर 
नेटाने सांघषय करून त्या देशाची उत्पादने आता य रोप आहि अमेहरकेिंर आक्रमि करीत आहेत. त्याने 
आपल्या सैतयाचे प नयगठन इतक्या हिंशाल आहि पहरपूिय रीतीने केले आहे की, ते द्वीपसाम्राज्य आपल्या 
काययके्षत्रात अजेय बनले आहे. त्या देशात आहि अमेहरका दरम्यान एक लहानसा ढग उत्पन्न झाला आहे 
पि नेहमीच्याच सहजतेने त्या देशाने आपले आचरि चालू ठेिंले आहे. सौम्यता आहि शाांत दृढता. आहि 
असे सांकट हकतीही मोठे झाले तरीपि एक खात्री हनहश्चत बाळगू शकतो की त्या देशाची र्ौहतक आहि 
नैहतक हानी म ळीच होिार नाही. 

 
अहतपूिेंकडील र्व्य र्ागात र्ािंी चळिंळीच्या वकहचत ख िा हदसत आहेत. हफहलपाइतसमधील 

गडबड आता सांपली असून अमेहरकेने तेथील हनिंासीना स्िंयांशासनाचे काही हक्क हदले आहेत. ते जर 
हफहलहपनी लोकानी हिंिंकेाने आहि उत्साहाने िंापरले तर स्िंयांपूिय स्िंातांत्र्याांमध्ये त्याांचे पहरिंतयन करिे 
शक्य आहे. घ सखोर िातसला बऱ्याच मोठ्या र्रू्ागाची वकमत देऊन आांतहरक सािंयर्ौमत्िंािंरील 
अपमानकारक बांधनातून त्याने म क्ती हिंकत घेतली आहे. त्या देशाने आपल्या नाहिंक आहि िैंमाहनक 
हिंकासाकडे अधीक लक्ष देण्यास स रिंात केली आहे आहि आपले स्िंातांत्र्य अबाहधत ठेिंण्याचा हाच एक 
मागय आहे असे जर त्या राष्ट्राला उमगले असेल तर ते चाांगलेच म्हटले पाहहजे. मांगोहलयात आहशयातील 
समाज एिंढा नाज क प्रश्न आहे. अतयथा ह्या िंषातील अतय घटना असे स चहिंतात की जपानने रहशयाला 
जबरदस्त धक्का देऊन, य रोपीय देशाांच्या अहतपूिेंकडील र्ाग व्यापण्याच्या प्रहक्रयेला बांधन घातले आहे. 

 
पि म स्लीम जगतातील सरशी हा गत िंषातील सिंात लक्षिीय र्ाग आहे. त्या देशाने राष्ट्रीय 

बृहद योजना लागू केली आहे. आध हनक पद्धतीिंर आधारलेला आहि शास्त्रीय ज्ञान तसेच प्रहशक्षि ह्यानी 
य क्त असलेला राष्ट्रीयत्िंाचा र्रर्क्कम पायाच आहे. अमीर अब्द ल रहमान ह्याने अफगाहिस्थान सांघहटत 
केला आहे. राजकारिपट त्िंामध्ये आपल्या िंहडलाांपेक्षा यवत्त्कहचतही कमी नसलेल्या हबीब ल्लाचे 
जीहिंतकायय प ढे चालिंनू त्या देशाला आध हनक बनहिंण्याचे कायय त्यानी स रूच ठेिंले आहे. इरािमध्ये ह्या 
िंषाने शाांतीपूिय क्राांती घडिंनू आिली आहे. एका आहशयाई राजाने यन्त्कां हचत हिंरोध सहन करून आपल्या 
प्रजेला सांसदीय शासन बहाल केले आहे आहि इराि आपल्या राष्ट्रीय जीिंनात प तहा चूर आहे. इहजप्तमध्ये 
राष्ट्रीय चळिंळीचा इांग्लांडच्या सत्ताभ्रष्ट करण्याच्या र्हूमकेशी सांघषय झाला. तो अराबी पाशाने दाखिंलेल्या 
मागापेक्षा केिंळ प्रर्ािंी आहि हशस्तबद्ध होता इतकेच नव्हे तर तो ख द्द देशाच्या सत्ताधारी सम्राटाकडून 
घडून आला. देशशाही येथील कू्ररतेचे हिटीश प्रदशयन आपला हेतू तर पूिय करू शकले नाहीत उलट 
इहजन्प्शयनाना र्ीषि शरिागती स्िंीकारण्याऐिंजी त्याने अधीक सांघटीत आहि दृढहनश्चयी केले. अतय 
म स्लीम जगताला जागृती देऊन त्याची झळ लागिे हा केिंळ आता काळाचा प्रश्न असून त्याने य रोहपयन 
सत्ताधारकाला पूिेंप्रमािेच पहश्चम आहशयातपि धरबांध घातला आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

ह्या हिंशाल आहशयाई चळिंळीत र्ारत कोिती र्हूमका बजािंिार आहे? शके १३१३ त र्ारताने 
काय केले? र्ारतानेपि प्रचांड प्रगती केली आहे आहि त्याचे फहलत प्रत्यक्ष हदसल्याखेरीज त्याचे योग्य 
मूल्यमापन आपि करू शकिार नाही. िंषाला आरांर् बाहरसालेने झाला आहि कोहमल्लाने ते सांपले. ह्या 
एकाच पहरिंतयनाने पूिंय बांगालमधील सांघषाची िंाढती उग्रता मोजता येईल आहि पषृ्ठर्ागािंर हदसतो 
त्यापेक्षा त्याचा अथय अधीक खोल आहे. त्याचा अथय असा आहे की र्हिंष्ट्यकाळात र्ारताचे स्िंाहमत्िं 
हमळहिंण्यासाठी ज्या दोन शक्तीनी सांघषय केला पाहहजे त्या म्हिजे हिटीश नोकरशाही आहि र्ारतीय 
जनता ह्या प्रत्यक्ष लक्ष्याला समोरासमोर उभ्या आहेत. बहरसाल म्हिजे ह तात्म्याप्रमािे प्रहतकार, 
सहनशीलता; कोहमल्ला म्हिजे प्रत्यक्ष धैययपूिय हिंरोध. सध्या हे य ध्द फार पूिेंकडील, ह्या हिंशाल देशाच्या 
पूिेंकडील सरहद्दीिंर चालू आहे. पि जशी त्याची तीव्रता िंाढेल तसे ते पहश्चमेकडे पि फैलािंले पाहहजे. 
िंाढत्या दािंानलाच्या हठिग्या पहश्चम बांगालला आग लािंतील आहि र्ारतहह आता इतका सांघटीत झाला 
आहे की नोकरशाहीला हा लढा एकटा पाडिे फार कठीि जाईल. 

 
ह्या िंषातील द सरी घटना म्हिजे राष्ट्रीय पक्षाची शीघ्र प्रगती. थोड्याच हदिंसात त्याने पूिंय बांगाल 

आत्मसात केला आहे. अलाहाबाद आहि उत्तरेकडे आग लािंली आहे आहि मद्रासला तळापासून ढिंळून 
काढले आहे. बांगालमध्ये आपल्या नैहतक प्रर्ािंाने ती इतकी स्िंतांत्र आहि मातयताप्राप्त शक्ती झाली आहे 
की, ह्याप ढे हिंनांतीअजय करिे जिंळ जिंळ मृत झाले असून सांपूिय राष्ट्र स्िंहिंकास आहि प्रहतकारशूतय 
हिंरोध ह्या धोरिाने बध्दपहरकर झाले आहे. मराठीतील काही साप्ताहहके, पांजाबातील एक हनयतकाहलक 
आहि कलकत्त्यामधील सांध्या आहि तय -इांहडया खेरीज िृंत्तव्यिंसाय काही महहतयापूिंी अगदी जिंळ जिंळ 
तिािंपूिय होता. मद्रासमधील बालर्ारत आहि आांध्रकेसरी, उत्तरेकडील अफताब, कलकत्त्यामधील 
आहि, स्थाहनक िृंत्तपत्रात हदसून येिारे निंचैततय, य गाततर सारख्या िृंत्तपत्राची एकाएकी िंाढिारी 
लोकहप्रयता आहि निंीन हसध्दाांत नव्हे पि निंीन कल्पनाांचा िृंत्तपत्राांना होिारा सांसगय ही हनहश्चतच िंगेाने 
मूळ धरिाऱ्या राष्ट्रीयतेचे आहि सांपूिय देशाचा ताबा घेत असल्याचे हनदशयक आहेत. 

 
राष्ट्रीय हशक्षिातील िंाढ ही गतिंषातील हतसरी हसध्दी आहे. बांगाल राष्ट्रीय महाहिंद्यालय हे 

केिंळ एक स स्थाहपत िंस्त न्स्थती नसून त्याच्या सांख्येत िंगेाने िंाढ होत आहे आहि चाांगल्या हशक्षि 
पध्दतीचा पाया घालण्याचे काम त्या सांस्थेने स रू केले आहे. िंषाच्या प्रारांर्ी रांगपूर आहि ढाक्का येथील 
हिंद्यालये चालूच होती पि बाहरसाल येथील उदे्रकानांतर लगेच ममैनवसग, हकशोरगांज, कोहमल्ला, चाांदपूर 
आहि हदनापूर येथे निंी हिंद्यालये स्थापन झाली. तेव्हापासून ह्या सांस्थेत सतत िंाढ होतच आहे. माम रा 
हिंद्यालय, जेसोर हजल्ह्यातून आिखी एक. जलपैग री येथे एक तसेच मोग्रा येथील हनुःश ल्क प्राथहमक 
शाळा, हचतागाांिं आहि नोआखली येथेपि लिंकरच राष्ट्रीय शाळा उघडण्यात येिार आहेत असे समजते. 
एका िंषासाठी हा अहिंाल उपेक्षिीय म ळीच नाही. अपेहक्षल्याप्रमािे ही हिंद्यालये पूिंयबांगालमध्ये म्हिजे 
राष्ट्रीयतेच्या मोठ्या केतद्रातच उघडली आहेत. 

 
शके १३१३ मधील राष्ट्रीय प्रगतीचे हे इहतिृंत्त आहे. न्स्थर आहि शीघ्र िृंध्दीचे हे इहतिृंत्त आहे आहि 

जो आपल्याला केिंळ प्रारांर् आहि तयारीच्या अपेके्षपेक्षा खूपच प ढे घेऊन जािार आहे, अशा एका प्रचांड 
प्रश्नाने हे िंषय सांपिार आहे. फार पूिंी आपि अशी एक र्हिंष्ट्यिंािी ऐकली होती की १९०७ हे िंषय 
र्ारताच्या प्रत्यांक्ष स्िंातांत्र्य लढ्याचे प्रारांर्िंषय ठरिार आहे. जिू काय असे िंाटते की, हतप्पेबाह येथील 
उलाढालीने ह्याचा पहहला धक्का हदलाच आहे. 
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वंदे मातरम्, १६ एणप्रल, १९०७. 
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२६-४-१९०७ 
 
६. अणतरेकवाद नव्हे राष्ट्रवाद 
 

नवीन चळवळ प्राधाय यतः दुःशासनाणवरुद्ध णनषेध नाही, ती णब्रटीश णनयंत्रि चालू 
ठेवण्याणवरुद्ध णनषेध आहे. भारत हे एक महान स्वतंत्र राष्ट्र आहे आणि करावे ह्या 
णनधारातून हा णवचार जय मास आला आहे. तो णवनाशक, नकारात्मक प्रवाह नाही, ती 
अणभनव भारत णनमाि करण्याची णवधायक आणि रचनात्मक पे्ररिा आहे. तो 
बंडखोरीचा, णनराशेचा आक्रोश नाही तर राष्ट्रीय णवश्वासाचा आणि आशेचा वेदमंत्र आहे. 
त्याचे तंतोतंत विनन अणतरेकी नव्हे तर लोकशाही राष्ट्रवाद आहे असे णववेचन श्रीअरववद 
ह्यानी केले आहे. 

 
निंीन राजकारिाच्या इतक्या महहतयाांच्या प्रमाहित आचारानांतर आहि अत्यांत स्पष्ट आहि 

हनधारीत हिंधानानांतर राष्ट्रीय पक्षाची अद्यापही इतकी गोंधळलेली िृंत्ती आहि त्यानी हनमाि केलेले 
प्राथहमक प्रश्न ह्याबद्दल अत्यांत आश्चयय िंाटते. मूळ म द्याचा हेत प ुःरस्सर केलेला हिंपयास आहि जािूनब जून 
बगल देण्याची िृंत्ती ह्यामधून हा गोंधळ काहीसा हनमाि झाला आहे. अहतराजहनष्ठ असलेले प्रकाशक 
हिंशषेतुः र्ारतीय अथिंा आांग्लर्ारतीय ह्याना पक्षाच्या सत्य पहरन्स्थतीकडे द लयक्ष करिे र्ाग पडत असून 
ते त्याना अहतरेकी असे नामाहर्धान देतात कारि त्याना प्रश्नाच्या र्रदार आहि द र्मनिंार तकय शास्त्राशी 
आहि सामातय हिंचाराशी तोंड देिे अशक्य ठरत आहे. पि बह सांख्य र्ारतीय राजकारण्याांची अपसमजूत 
ही मौहलक आहे. निंप्रिालीची राजकीय हशकिंि ही इतकी अहर्निं आहि राजकीय कल्पनाना, खरे तर 
परांपरागत अस्पष्ट आहि हस्ताांतरीत सूत्राना जे स्थान देण्यात त्याना, त्याचे खरे आकलन करिे केिंळ 
अशक्य आहे. त्या समजून घेण्यासाठी काही िंळे हदल्याखेरीज त्या बाधक आहेत म्हिून तोंड परत हफरिंिे 
त्याना अशक्य आहे. ह्या अपसमज तींपैकी सिंात दृढमूल झालेली अपसमजूत अशी आहे की कझयनशाहीच्या 
प्रहतहक्रयेमधून हनष्ट्पन्न झालेले हे निं ेराजकारि म्हिजे हनराशािंाद आहि िंडेसर क्राांहतिंादी सांताप होय. 
तरूि राजकारण्याांिंर आपली प्रब द्ध श्रेष्ठता दाखिंण्यासाठी वकिंा चळिंळीला कलांक लािंण्यासाठी मूखय, 
पूिंयगृहदूहषत आहि लब्धप्रहतहष्ठत टीकाकारानी हा अपसमज पसरहिंला आहे असे जेव्हा जाििंते तेव्हा 
आपि त्याकडे हतरस्काराने द लयक्ष करू शकतो. पि जेव्हा स्िंच्छ आहि हिंचारी हिंरोधक प्रामाहिकपिे 
राष्ट्रिंाद्याना समजून घेताना अशी चूक करतो तेव्हा आपिाला त्याला उत्तर द्यािंचे लागेल आहि आपली 
अपसमजूतरहहत आहि हनुःसांशय बाजू प तहा स्पष्ट करािंीच लागेल. 

 
आमच्या काही हमत्राांची अशी धारिा आहे की सिंोच्च हिंहधमांडळात डॉ. राशहबहारी घोष ह्यानी 

केलेल्या र्ाषिािंर आम्ही केलेली टीका कडक आहि अतयाय्य आहे. त्याांचे म्हििे असे की अहतरेकी 
पक्षाची बाजू त्यानी अहतशय उत्साहाने, स्पष्टपिे आहि धैयाने प ढे माांडली आहि पक्षाबाहेर असिारी व्यक्ती 
हजतक्या समथयपिे प ढे माांडील तशीच ती माांडली. आम्हाला व्यन्क्तशुः डॉ. राशहबहारी घोष ह्याांच्याबद्दल 
कमालीचा आदर आहे. ते र्ारतातील प्रहसद्ध कायदेपांहडत आहेत, इांग्रजी र्ाषेचे हिंद्वान अहधकारी आहेत. 
स्िंतुःच्या स्िंतांत्र शलैीने य क्त असलेल्या साहहत्याचे ते खाि आहेत. वकबह ना हिंहधमांडळातील सामातय 
र्ाषिासाठी उपयोग करािंा ह्याच्याही पहलकडचे त्याांचे ऐश्वयय आहि व्यासांग आहे. पि कायदेहिंषयक 
ज्ञानातील आहि साहहत्यातील सिंोत्कृष्टता ही त्याना राजकारिातील ग्रहिक्षमता देत नाहीत. डॉ. घोष 
ह्यानी अहलकडेच ह्या के्षत्राकडे लक्ष हदले आहे आहि राजकारिातील पक्की पकड येण्यासाठी 
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राजकारिातील िंस्त न्स्थतीचा स्पशय होण्याएिंढा त्याांचा दीघय अन र्िं नाही. सामातयतुः िंापरली जािारी 
मिंाळ आहि अहतरेकी ही चालू नािंे त्या पक्षाांचे खरे स्िंरुप दाखिंीत नाहीत. िंस्त तुः त्या दोन प्रिालीतील 
कल्पनारे्दाबद्दल प ष्ट्कळदा घोटाळाच हनमाि करतात. इतर अनेकाप्रमािे डॉ. घोष पि “अहतरेकी” ह्या 
नािंाच्या तीव्र मनोगांडाने पछाडले असािंेत. त्याांची अशी कल्पना आहे की त्या उर्य पक्षाांमधील रे्द हा 
केिंळ मनोिृंत्ती आहि र्ािंनाांची तीव्रता ह्यािंरच आधारला आहे. त्याांच्या मते अहतरेकी म्हिजे ते लोक की 
ज्याांची मते शहाण्यालाही िंडेा बनिंण्याइतपत दडपशाहीने कडिंट बनली आहेत. त्याांच्या मनात 
नोकरशाहीची प्रहतहक्रया म्हिून इहजन्प्शयन ग लामहगरीपेक्षाही र्ािंहनक असांतोष, सांताप हनमाि झाला 
आहे. हिटीश सरकार वकिंा हिटीश राष्ट्र ह्याांच्याकडून ती ग लामहगरी नष्ट होण्याच्या हनराशेने द ुःसाहसी 
अधीरपिाने अहतरेकी िृंत्ती आहि अहतरेकी मागांचे समथयन करीत असतात. म्हिून अहतरेकी प्रचार म्हिजे 
द ुःशासनाच्या हिंरुद्ध हनषेध आहि बांडखोरीकडे हनराशापूिय िंाटचालीची चळिंळ होय. राष्ट्रीय न्स्थतीबाबत 
हे हिंधान आम्ही स्िंीकारू शकत नाही. उलट ते जे काही नाहीत त्याचे निंीन राजकारि यशस्िंी प्रहतपादन 
करीत असून ते जे आहेत त्याचे स्पष्ट हिंिंरि करण्याचा, आरांर् करण्याचा तो आमचा प्रयत्न आहे. 

 
निंीन चळिंळ ही प्राधातयतुः द ुःशासनाहिंरूद्ध हनषेध नाही. ते हिहटश हनयांत्रि चालू ठेिंण्याच्या 

हिंरूद्ध हनषेध आहे. ते हनयांत्रि चाांगले की िंाईट, तयाय्य की अतयाय हा केिंळ द य्यम आहि अनािंश्यक 
हिंचार आहे. तो हिहटश नागहरकत्िं हमळण्याच्या अपेके्षच्या िैंफल्यातून हनमाि झाला नाही. तो र्ारत हे एक 
महान स्िंतांत्र आहि सांघहटत राष्ट्र व्हािं ेआहि ते करािंचे असा समय आला आहे, ह्या हनधारातून जतमाला 
आला आहे. तो हिंनाशक नकारात्मक प्रिंाह नाही तर तो अहर्निं र्ारत हनमाि करण्यामागची हिंधायक 
आहि रचनात्मक पे्ररिा आहे. तो बांडखोरीचा आहि हनराशचेा आक्रोश नाही, तर राष्ट्रीय हिंश्वासाचा आहि 
आशचेा िंदेमांत्र आहे. त्याचे तांतोतांत िंियन अहतरेकी असे नाही तर लोकशाही राष्ट्रिंाद असे आहे. 

 
हे खरे प्रश्न आहेत. खरे तर आज र्ारतात दोन नव्हे तर तीन पक्ष आहेत. राजहनष्ठ, नेमस्त आहि 

राष्ट्रीय. हिटीश राजकत्यांनी चाांगले शासन हदले आहि कारर्ारात थोडासा हहस्सा हदला की राजहनष्ठाांचे 
समाधान होते. नेमस्ताना हिहटश साम्राज्याांतगयत स्िंयांशासन अपेहक्षत आहे पि त्यासाठी अहनहश्चत 
काळपयंत थाांबण्याचीही त्याांची तयारी आहे. राष्ट्रीय मात्र स्िंयांशासनाखेरीज समाधान पािंिार नाहीत. मग 
ते शक्य असेल तर साम्राज्याांतगयत वकिंा बाहेरही; आहि राष्ट्र म्हिून त्याना नाश पािंािंयाचे नसेल तर 
त्यानी ताबडतोब हालचाल केली पाहहजे आहि राष्ट्राने त्यासाठी थाांबण्याची शक्यता नाही वकबह ना थाांबूच 
नये असा त्याांचा हिंश्वास आहे. स्िंातांत्र्यासाठी आिंश्यक ती क्षमता आहि ते ग ि र्ारतीयाांमध्ये नाहीत आहि 
जरी त्यानी आिंश्यक ती पात्रता प्राप्त केली तरी पि त्याांच्या आहि मानिंतेच्या हहतासाठी त्यानी हिटीश 
साम्राज्याचा एक स्त्रोत म्हिून राहािे चाांगले आहे असा राजहनष्ठाांचा हिंुःश्वास आहे. स्िंातांत्र्यासाठी प्रयत्न ही 
हनयतीहिंरूद्ध बांडखोरी ठरेल आहि देशाचा सिंयनाश मात्र ळढिंले. राजहनष्ठाांचे असे मत आहे की र्ारत हे 
कधीही स्िंतांत्र, महान आहि सांघहटत राष्ट्र होिे शक्य नाही, होऊ नये आहि होिार नाही. स्िंातांत्र्याच्या 
ध्येयाकडे जाण्यासाठी हे राष्ट्र अहतशय द बळे आहि असांघहटत आहे असा नेमस्ताांचा हिंश्वास आहे. स्िंातांत्र्य 
हमळाले तर ते त्याचे स्िंागत करतील, पि स्िंातांत्र्य हमळिंिे आहि ते हमळिंलेले स्िंातांत्र्य राखून ठेिंिे 
ह्यासाठी आिंश्यक ती साधने आहि शक्ती नहजकच्या र्हिंष्ट्यकाळात आपिाजिंळ असतील वकिंा आपि 
हमळिं ूशकू ह्याबद्दल त्याांची खात्री नाही. म्हिून िंसाहतीच्या स्िंयांशासनाचे ध्येय ते समोर ठेिंतात आहि 
राष्ट्राची शक्ती आहि सांघटन गृहीत धरण्याच्या क ठल्याही पद्धतीच्या प्रयत्नाबद्दल ते नाखूष असतात. 
नेमस्ताांचे मत असे आहे की र्ारत अांततोगत्िंा सांघहटत होईल, काही मयादेपयंत स्िंयांशाहसत आहि 
ऐश्वययशालीपि होईल परांत  स्िंतांत्र आहि महान होिार नाही. राष्ट्रीयाांची धारिा अशी आहे की र्ारतीय हे 
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क ठल्याही ग लाम राष्ट्राप्रमािे स्िंतांत्र होण्यास समथय आहेत आहि त्याांच्यात जे दोष आहेत ते 
ग लामहगरीम ळे आले असून ते स्िंातांत्र्याच्या सांघषामधूनच नष्ट होतील. त्याांच्यापाशी शक्ती आहे. आहि जर 
त्याना इच्छा झाली तर स्िंातांत्र्यासाठी लागिारी साधने त्याना नक्कीच हनमाि करता येतील. त्याांची 
अशीपि धारिा आहे की, एकाहधकार अथिंा प्राांहतक स्िंयांशासन, वकिंा स्िंातांत्र्य आहि पारतांत्र्य ह्यामधून 
हनिंड करण्याचा हा प्रश्नच नाही, तर तो स्िंातांत्र्य आहि राष्ट्रीय अधुःपात आहि हिंनाश ह्यामधील हनिंड 
आहे. शिेंटी त्याांची अशी धारिा आहे की र्ारताचा पूिेंहतहास आहि आजची पहरन्स्थती अशा न्स्थतीत 
आहेत की आजपयंतच्या द लंक्ष अडथळयानी चक्रािंनू सोडिाऱ्या एकीकरि प्रिृंत्तींना शिेंटी यशासाठी 
योग्य ती पहरन्स्थती आज हनमाि झाली आहे. त्याांची अशी श्रद्धा आहे की, र्ारताच्या एकीकरिाचा आहि 
स्िंातांत्र्याचा देिंाने ठरिंलेला समय आला आहे. साराांश, त्याांची अशी खात्री झाली आहे की र्ारताने स्िंतांत्र 
होण्याचा प्रयत्न करािंा, तो स्िंतांत्र होिे शक्य आहे आहि तो स्िंतांत्र होईल, कारि त्याच्या पूिंय आहि 
आताच्या पे्ररिाांिंरून प्रयत्नाकडे त्याला अपहरहाययपिे जािंेच लागेल आहि त्यातून राष्ट्रीय 
आत्मसाक्षात्काराची प्राप्ती होईल. श्रद्धा आहि िंेदमांत्र हे राष्ट्रीय िीद आहे. 
 

वंदे मातरम्. २६ एणप्रल, १९०७ 
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राजणनष्ांचा वेदमंत्र या लेखात श्रीअरववद म्हितात की, ह्या देशात शहाण्यासुत्या 
लोकांचा असा एक वगन आहे की णब्रटीश लोकशाहीची सत्ता हे एक वरदान असून एकता 
णनमाि करण्यासाठी नव्हे तर ती सुरणक्षत ठेवण्यासाठी ती आवश्यक आहे अशी त्यांची 
समजूत आहे. परकीय सत्तलेा ते परमेश्वरपे्ररीत समजतात. श्रीअरववद सांगतात की 
परकीय सत्ता ही प्रणतकार करण्यासाठीच असते आणि णतला माय यता म्हिजे णनसगाने 
ज्या हेतूने ती णनमाि केली तो पराभूत करिे होय. 

 
राजणनष्ांचा वेदमंत्र 

 
राष्ट्राच्या स्िंस्थ आरोग्यासाठी आहि चैततयपूिय जीिंनासाठी स्िंातांत्र्य ही पहहली आिंश्यकता 

आहे. परकीय एकाहधकारशाही ही मूळातच अनैसर्मगक न्स्थती आहे आहि जर ती मातय केली तर ती 
प्रजेमध्ये अनारोग्यकारक आहि अनैसर्मगक न्स्थती उत्पन्न करते. त्याचा पहरिाम म्हिजे आत्मघातकी 
अधुःपात आहि हिंघटन. परकीय शासन हे केव्हाही राष्ट्रहनर्ममती करू शकत नाही. न सता त्याला हिंरोध 
केला तरी समाजातील हिंसांिंादी घटकाांचे अरे्द्य एकात्मतेत रूपाततर होईल. ज्याची पूिंयहनयोहजत 
एकात्मता आहे असा समाज जर आपली हनयती पूिय करू शकला नाही तर परकीय शासन ही हनसगाची 
योजना आहे की, ज्याम ळे आिंश्यक असा जबरदस्त दबािं हनमाि होतो आहि एकमेकाशी सांघषय करिारे 
र्ाग स सांिंादी होतात. अप ऱ्या एकात्मतेची अनैसर्मगक अिंस्था स धारण्यासाठी काही काळासाठी परकीय 
सते्तची अनैसर्मगक पहरन्स्थती आिंश्यकच असते. पि हे केिंळ प्रजेच्या प्रहतकारानेच शक्य असते. कारि 
परकीय िंचयस्िंाम ळे हमळालेली पे्ररिा ही केिंळ परकीय सत्ता घालहिंण्याच्या इच्छेतच असते आहि ही 
इच्छा जर नसेल, लोकाांची परकीय सते्तला मातयता असेल तर कोित्याही शक्ती एकात्मता हनमाि करू 
शकिार नाही. म्हिून परकीय सत्ता ही प्रहतकार करण्यासाठीच असते आहि हतला मातयता म्हिजे 
हनसगाने ज्या हेतूने ती हनमाि केली आहे तो परार्तू करिे होय. 

 
हे हिंचार म्हिजे केिंळ कपोलकन्ल्पत कल्पनाहिंलास नसून ती जगाच्या इहतहासाची न 

आकारलेली हशकिंि आहे, जगाच्या अन र्िंाचा अहर्लेख आहे. ह्या अन र्िंािंर राष्ट्रीयत्िं आधारलेले 
असून तो र्ारतीय जनतेला ह्या ग लामहगरीला मूकसांमती न देण्याबद्दल सूचिंीत आहे. कारि तसे करिे 
म्हिजे राष्ट्रािंर मृत्यहूनद्रा ळढिंनू घेिे होय. एक स्िंतांत्र राष्ट्रीय सांघटन म्हिून आत्मसांस्मरि होण्यासाठी 
आहि एकतेसाठी ते परकीय प्रशासन उलथिंनू द्यािं े म्हिून हनसगाने त्याची योजना केली आहे हे 
समजण्यासाठी ते आहे. पि ह्या देशात शहाण्यास त्या लोकाांचा असा एक िंगय आहे की हिहटश 
नोकरशाहीची सत्ता हे एक िंरदान असून एकता हनमाि करण्यासाठी नव्हे तर ती स रहक्षत ठेिंण्यासाठी ती 
आिंश्यक आहे अशी त्याांची समजूत आहे. म्हिून ते परदेशीयािंरील हिंश्वास आहि स्िंकीयािंरील 
अहिंश्वासाचा िंदेमांत्र हशकिंीत असून परकीय सते्तला ती परमेश्वर पे्रषीत समजून शाांती आहि उत्कषय 
ह्यासाठी ती अपहरहाययपिे आिंश्यक आहे म्हिून हतला मूकसांमती द्यािंी असे म्हितात. अशा लाचार 
िृंत्तीहिंरूद्ध ज्याांची मने बांड करतात ते स द्धा ख ल्या मनाने राष्ट्रिंादाचा स्िंीकार करीत नाहीत आहि जीिंन 
िं मृत्यू ह्याांच्या मध्येच एकाद्या हिंश्रामघामािंर थाांबािंे त्याप्रमािे दास्यत्िं आहि स्िंातांत्र्य ह्यामध्ये तडजोड 
करू इन्च्छतात. त्याांच्या कल्पकतेने त्यानी एक पहरहनकेतन शोधून काढले आहे जेथे स्िंातांत्र्याची श र् फळे 
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ही पारतांत्र्याच्या सत्पहरपाकाशी स सांगत रीतीने हमळू शकतील आहि त्याला त्याांनी नािं हदले आहे 
िंसाहतीचे स्िंयांशासन. नेमस्ताांचे हे मत आहि त्याांचा पक्षन्स्थहतहनष्ट हिंहचत्र भ्रम जर अन्स्तत्िंात नसता तर 
मूळ म द्याांचा हिंचार करण्याच्या आहि राजकीयाांच्या बाबािंाक्याच्या िैंथयतेचा फोलपिा दाखहिंण्याच्या 
हिंचारात आम्ही पडलोच नसतो. परांत  नेमस्ताांचा भ्रम हा खरोखर राजहनष्ठाच्या भ्रमाचे उपउत्पादन आहे 
म्हिून प्रजेचा नाश करण्यापूिंी हतचा हपतराांचा समूळ नाश केला पाहहजे. नेमस्त हे सांकरीत पीक आहे. 
र्ािंनेने राष्ट्रीय पि ब हद्धने राजहनष्ट. 

 
त्याांच्या भ्रमाच्या ह्या उर्य स्िंरूपाम ळे तो भ्रम अहतशय द ष्टपिा करण्याची शक्ती हमळिंतो. लोक 

त्याांचे ऐकतात कारि ते स्िंतुःला राष्ट्रीय म्हिहिंतात आहि प ष्ट्कळदा खोट्या राजहनष्ठ य न्क्तिंादातून 
राष्ट्रीयता हशकिंतात. हशिंाय एकाच मांचािंर नेमस्ताांशी समझोता केल्याम ळे राजहनष्ठ लोकािंर आपली 
छाप पाडू शकतात, जी अतयथा त्याना कधीच शक्य झाली नसती, श्री. गोखल्याांच्या िंदेमांत्राबरोबर श्री. 
हफरोजशाह मेहताांचा िंदेमांत्र एकच आहि तोच आहे हा म द्दा प ढे माांडण्याची अन मती हमळाली नसती तर 
त्याांचा य न्क्तिंाद इतका हानीकारक झाला नसता. तर मग राजहनष्ठाांचा हा महामांत्र कोित्या म ळ 
कल्पनाांपासून उद र्तू झाला? ह्याला तीन च का पायार्तू आहेत. त्यातील पहहली गृहीतकृत्ये म्हिजे 
र्ारतीयातील म ळातील हिंघटन आहि द बळेपिाच्या प्रकृती ज्याम ळे त्याना असे िंाटते की, परकीय 
बलिंान राष्ट्राच्या त्रासापासून तडजोड करण्याकहरता राष्ट्रात शाांतता राखून त्याचे रक्षि करण्यासाठी 
एखादी परकीय शक्ती आिंश्यक आहे. द सरी धारिा पहहली मधून हनष्ट्पन्न होऊन हतला प ष्टी देते. ती 
म्हिजे परकीय शक्तीला हिंरोध करण्यापूिंी वकबह ना तसा हिंचार करण्यापूिंी र्ारतीयातील जमीनदार 
आहि शतेकरी, िाह्मि आहि श द्र, पांजाबी, बांगाली आहि मराठा इत्यादी जे रे्द आहेत ते सांपूियतुः नाहीसे 
होऊन समाज एका पातळीिंर आला पाहहजे. आहि हतसरी मातयता अशी आहे की, आपि स्िंातांत्र्याांचे स्िंप्न 
पाहण्यापूिंी, नव्हे एक राष्ट्र म्हिून प ढे येण्यासाठी जो बळकट हिंकास व्हािंयास पाहहजे तो केिंळ परकीय 
सते्त- खालीच होईल. ह्या तीन धारिा जर मातय केल्या तर राजहनष्ठाांचे मत हबनतक्रार मातय करािंे 
लागेल. जर ह्या तीन धारिाांना र्क्कम आधार नाही असे हसद्ध केले तर राजहनष्ठाांचेच मत काय पि 
नेमस्ताांची हिंचारधारिा पि आधारशूतय ठरते आहि त्या केिंळ हिंेतील कल्पना ठरतात. राष्ट्रािंाद्याांचे असे 
स्पष्ट मत आहे की, ह्या धारिा राजकीय अपहरपक्वतेचे फळ असून त्याना इहतहासातील अन र्िंाचा, 
र्ोिंतालच्या िंस्त न्स्थतीचा वकबह ना म ळ गोष्टींचास द्धा म ळीच र्क्कम आधार नाही. परकीय अहधराज्याच्या 
मूळ कल्पनेशीच त्या हिंसांगत आहेत. अतय ग लाम राष्ट्राांच्या अन र्िंाकडे त्या द लयक्ष करतात आहि त्या 
मानिंी स्िंर्ािंाकडे आहि समाजातील मानिंी हिंकासाच्या पूियिंती कल्पनाांकडे द लयक्ष करतात. 
राजहनष्ठाांचा िंेदमांत्र हजतका क्ष द्र हततकाच तो असत्यपि आहे. 
 
मुखवटा दूर फेका— 
 

आांग्लर्ारतीय िृंत्तपते्र समाजाला धीर देण्याचा असा प्रयत्न करतात की हिटीश तलिंारीच्या 
धाकाखाली जमालपूरमध्ये सिंयत्र शाांतता आहे. पि अनेक र्ारतीय िृंत्तपत्रातून येिारे िृंत्त मात्र 
पहरन्स्थतीचे हर्न्न हचत्र दाखिंतात. सकृतदशयनी असे हदसते की शाांतता राखािंयासाठी आिलेल्या ग ांडाांना 
स्थाहनक ग ांडाांशी सहकायय करून सिंय ठेचून टाकण्यासाठी सहकायय करायला अन ज्ञा हदली आहे. 
मूतीर्ांगाचे प्रकरि हेतूप रस्सर टाकले जात असून वहदूांना जरब बसिंण्याकडे सिंय नोकरशाहीची शक्ती 
िंापरण्यात येते. जमालपूरचे अनेक िंकील, म कत्यार, रामगोपालपूरचा नायब, गौरीपूर हमळकतीचा 
अधीक्षक आहि अनेक अग्रिी सज्जनाना अटक केली आहे. एक बातमीदार कळहिंतो की, “अटक केलेल्या 
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म सलमानाांची सांख्या केिंळ शूतय आहे” ह्यािंर र्ाष्ट्य नकोच आहे. हिटीश नोकरशाहीची ग ांडाांशी मतै्री ही 
स्पष्टच आहे. म सलमानाांच्या दांग्याांचा लार् उठिंनू ज्याांच्यािंर हल्ला झाला आहे अशा वहद िंर कायदेशीर 
कारिंाई करून त्याना घाबरिंनू सोडिे हे स्थाहनक दांडाहधकाऱ्याांचे पहहले कतयव्य ठरले आहे. आम्ही पूिंीच 
असे दाखहिंले आहे की एकूि स्िंदेशी हिंरोधी शक्तीना वहसाचारासाठी आहि ल टमार करण्यासाठी र्रपूर 
अिंधी आहि अिंकाश द्यािंयाचा आहि स्िंदेशीिंाल्याना स्िंसांरक्षि केल्याबद्दल वकिंा स्िंतुःला इजा करून 
घेतल्याबद्दल हशक्षा करािंयाची असे हे एकूि कारस्थान आहे. म्हिजे म खिंटा दूर झालाच. 
 
भीतीग्रस्त राजणनष्— 
 

पांजाबातील घटनाांम ळे केिंळ ‘इांन्ग्लश मन’ नव्हे तर ‘इांहडयन हमरर’ पि गांर्ीरपिे र्ीतीग्रस्थ 
झाले आहे. आश्चयय काहीच नाही. पांजाबची वसहिृंत्ती रिहजतवसहाच्या हचतेिंर जळून गेली नाही; ती काही 
काळ हनद्रीत होती आहि आता ती जाहलयनिंालानांतर परत जागी झाली आहे. साम्राज्याच्या 
स रहक्षततेसाठी ‘हमरर’ अस्िंस्थ आहे. पूिंय बांगालमध्ये काय घडत आहे ह्याची ‘हमररला’ परिंा नाही, पि 
असांतोष जर पांजाबमध्ये पसरला तर त्याची झळ ‘हमररला’ पोहोचेल आहि मग हिहटश साम्राज्याचे आहि 
‘इांहडयन हमरर’ चे काय होईल? आमच्या जराजीिय समकाहलनाने स चहिंलेला उपाय असा आहे की देश 
शाांत होईपयंत आपि सिंय जाहीर सर्ा स्थहगत करून सांपूिय राजकीय आांदोलन थाांबिंािंे आहि बाबू 
हबहपनचांद्र पाल ह्यानी लोकाना ‘स्िंदेशी, बहहष्ट्कार, स्िंराज्य आहि अतय गोष्टीबद्दल’ चेतिंण्यासाठी 
दहक्षिेकडे जाऊ नये. सर डेन्तसल इव्हटयन ह्याांनीपि ‘ममतेने हा हिंकार दूर करािंा’ असा सल्ला हदला 
आहे. हा शहािपिाचा सल्ला आहे आहि हनुःसांशयपिे त्याांचे कनिंाळू कान तो ऐकतील कारि त्याना तरी 
‘इांहडयन हमरर’ हशिंाय अतय सह्च्छक क ठे हमळिार? श्री. हबहपनचांद्राांच्या सर्ातील र्ाषिाांम ळे ‘ही 
राजकीय अन्स्थरता दूर होण्याची लक्षिे नसून उलट आगीत तेल ळतल्याप्रमािे नक्कीच होिार आहे’. अहो 
मग त्याचे अतय प्रयोजन काय असिार? देशाला अांगाई गीत गाऊन प तहा ग लामहगरीतच पाडण्याचे? 
“हमरर” आम्हाला एका आदरिीय िृंदे्धच्या कथेचे स्मरि करून देते. त्या िृंदे्धच्या घरात रात्री चोर 
हशरल्याम ळे ती जागी झाली आहि हतने सिंांना साांहगतले की, “म काट क शीिंर िंळून घर शाांत होईल 
तोपयंत शाांत झोपण्याचे सोंग करून रहा.” आहि चोराांनी त्याांचे काम प्रहतकार न होता पार पाडले. 
आम्हाला असे िंाटते की अहतरेक्याांचा एक लहानसा आहि उपेक्षिीय पक्ष असून त्याला देशात फारसे 
अन यायी नाहीत असा शोध “हमरर” ला लागला “हमरर” ने उद घोहषत केले आहे की, देश नेमस्त पक्षाच्या 
पाठीमागे आहे. त्या स खदायी हिंश्वासाच्या एिंढ्या लिंकर वचधड्या झाल्या काय? 
 

वंदे मातरम्. २७ एणप्रल, १९०७ 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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२९-४-१९०७. 
८. भारत स्वतंत्र व्हावा काय?......... २ 
 

परकीय शासनाखाली देशाचा णवकास होईल, राष्ट्रीय स्वातंत्र्य कु्षल्लक आहे. णनदान 
त्याचे महत्त्व अणतशयोक्त आहे, ह्या राजणनष्ांच्या मताचे खंडन करताना श्रीअरववद 
प्रणतपाणदतात की परकीय शासन हे अनैसर्गगक आणि राष्ट्राला घातक आहे. गुलाम राष्ट्र 
हे परावलंबी व णवसंघटीत होते आणि आपल्या चैतय याच्या सवन शक्ती गमावनू बसते. 
राष्ट्रीय अणभवृद्धीसाठी राष्ट्रीय स्वातंत्र्याणशवाय राष्ट्रीय णवकास सुतराम् शक्य नाही. 

 
राष्ट्रीय णवकास आणि परदेशी शासन 

 
राजहनष्ठाांच्या मनोिृंत्तीचा हिंचार करता ज्या धारिा र्ारताला हिंशषेेकरून लागू होतात 

त्याांच्याऐिंजी ज्या सामातय हिंचारप्रिाली आहेत त्याांचा प्रथम हिंचार करिे अहधक सोयीचे होईल. असा 
एक ग्रह आहे की, परकीय सते्तखाली देशाचा बळकट हिंकास होईल. ह्या मताप्रमािे राष्ट्रीय स्िंातांत्र्य हे 
क्ष ल्लक आहे. हनदान त्याचे महत्त्िं अहतशयोक्त म्हटले आहे. स्िंातांत्र्याहशिंाय राष्ट्रे जगू शकतात, लोकाना 
स खी आहि समाधानी ठेिंण्याइतपत चाांगले शासन असले आहि त्याने त्याना त्याांच्या आर्मथक व्यिंहाराचा 
तसेच नैहतक ग िाांचा हिंकास करण्याचे स्िंातांत्र्य हदले म्हिजे प रे. त्यानी परकीय शासनाबद्दल खांत बाळगू 
नये. काही राष्ट्राना त्याांचा हिंकासाच्या काही काळात स्िंातांत्र्य हे अनथयकारक ठरते आहि परकीय शासन 
हीच स योग्य पहरन्स्थती ठरते. ह्या काळात र्ारत हे एक त्याचे उदाहरि आहे, असा राजहनष्ठाांचा 
य क्तीिंाद. स्िंतुःचा व्यापार िंाढिंिे, हशकून स ब द्ध होिे, आपला समाज आहि त्याच्या पद्धती स धारिे 
आहि स्िंयांशासनासाठी अहधक आहि अहधक स लर् होिे हे ह्या देशातील लोकाांचे पहहले कायय आहे. 
जसजसे ते अहधक स धारतील आहि अहधक स पात्र होतील तसतसे त्याांच्या सहृदयी, तयायी आहि हिंिंकेी 
शास्त्याांकडून त्याांच्या देशाच्या शासनामध्ये त्याांना अहधकाहधक सहर्ाग हमळेल आहि अांती सांपूिय स पात्रता 
प्राप्त झाली की त्याांना हिहटश नागहरकत्िंाचा सांपूिय दजा हमळेल. कल्पना अशी आहे की, परदेशी सत्ता ही 
स धारिेच्या पद्धती आहि स्िंयांशासनाची कला ह्याांमध्ये अक शल लोकाना प्रहशक्षि देण्यासाठी हनयतीची 
योजना वकिंा हनसगाची व्यिंस्था आहे. हा हसद्धाांत हा आध हनक शोध आहे. प्राचीन आहि मध्यय गीन 
साम्राज्यिंाद्यानी उघडपिे ‘बळी तो कान हपळी’ हे तत्त्िं न्स्िंकारले होते. हिंजेत्या राष्ट्राची सैहनकी श्रेष्ठता 
हीच म ळी त्यानी शासन करािं ेआहि ग लाम राष्ट्राने ते हनमूट पाळािं ेयाचे प्रतीक होती. ग लाम राष्ट्राला 
स्िंातांत्र हे हनयतीनेच नाकारले असल्याम ळे ते त्याना पथ्यकर होिार नाही आहि शासनकत्यांनी ते आता 
वकिंा नांतर त्याांचे आहे हे न्स्िंकारण्याचा प्रश्न येत नाही. नृशांस हिंश्वासघात आहि कू्रर हत्या ह्याांच्याच 
पद्धतीने इांग्लांडने आयलय तडला वजकले आहि त्याच िृंत्तीने त्या देशािंर राज्य केले. आजच्या काळात 
त कय स्थान आहि रहशयासारख्या देशात तो ह क मशहाचा एकाहधकार समजण्यात येते. पि र्ारतातील 
आपली पकड इांग्लांडने घट्ट करीपयंत आध हनक जगात फार बदल घडून आला होता. स्िंातांत्र्य आहि 
लोकशाही ह्याांच्या पहरपक्व कल्पना य रोपीय मनामध्ये खोल रुजल्या होत्या. आहि एकोिहिंसाव्या 
शतकातील य रोपिंर राष्ट्रिंादाचा प्रसार होऊन तो स स्थाहपत झाला होता. हनरांक श सत्ता मग ती क ठल्याही 
प्रकारची असली तरी ती मानिंतेहिंरुद्ध ग तहा आहे हा हिंचार उत्स्फूतय र्ािंनेत दृढमूल झाला असून राष्ट्राने 
राष्ट्राला, िंगाने िंगाला आहि व्यक्तीने व्यक्तीला ग लाम बनहिंिे ह्याहिंरुद्ध आध हनक नैहतकता आहि 
र्ािंना ह्यानी बांड प कारले आहे. साम्राज्यिंादाला ह्या आध हनक र्ािंनेसमोर स्िंतुःची तरफदारी करािंी 
लागली. परांत  न स धारलेल्याना स धारण्यासाठी आहि अप्रहशहक्षताना प्रहशहक्षत करण्यासाठी आमच्यािंर 
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सोपिंलेले स्िंातांत्र्याचे हिंश्वस्त म्हिून तोपयंत काम करू असे दाांहर्कपिाने साांगूनच िंळे मारून तयािंी 
लागली. तोपयंत ह्या उपकारी नेत्याने आपले कायय केलेले असेल आहि हनुःस्िंाथयपिे तो हनिृंत्त होईल. 
मोगल राज्याचा हा िंारसा बळकािंताना इांग्लांडने स्िंतुःचे समथयन केले आहि आपल्या ऋज तेच्या आहि 
दानशूरतेच्या तेजाने आम्हाला चहकत करून ग लामीस मूक सांमती देिे र्ाग पाडले. ईहजप्तने 
सामीलीकरि करताना ह्याच दाांहर्कतेचा पडदा िंापरला होता. हिटीश साम्राज्यिंादाला ही रुढीप्राप्त 
दाांहर्कता आिंश्यकच होती, कारि इांग्लांडमध्ये मध्यमिंगीय प्य हरटन सते्तिंर आले होते आहि स्िंर्ाषेच्या 
पहिंत्र स्िंयांऋज तेचा धडा त्यानी इांग्लांडला हदला होता. त्याम ळे सद ग ि, परोपकार आहि पराथयिंादासाठी 
स्िंाथात्मता ह्याांच्या ब रख्याखाली अतयाय आहि स्िंाथयसाधूपिा चालू देिे शक्य नव्हते. एकोिहिंसाव्या 
शतकातील उदारमतिंाद आहि हिहटशातील मध्यमिंगीय प्य हरटनाांचा हिंचार ह्याांच्याद्वारे स्िंतुःच्या हिहटश 
साम्राज्यिंादाचे समथयन करण्याच्या आिंश्यकतेमध्ये राज्यहनष्ठाांच्या िंेदिंाक्याचा उगम सापडतो. 

 
प्रश्न असा आहे की ह्या हसद्धाांताला काही दृढ आधार आहे काय? एक सोयीस्कर हसद्धाांत 

ह्याखेरीज त्यात काही अहधक आहे काय? प्रत्यक्ष िंस्त न्स्थती वकिंा मानिंी अन र्िं ह्याांच्याशी त्याचा काही 
सांबांध आहे काय? ह्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी ज्या तीन स्िंातांत्र्यामध्ये गल्लत केली जाते त्यातील हर्न्नता 
स्पष्ट करिे आिंश्यक आहे, परकीय हनयांत्रिापासून म क्त असलेले राष्ट्रीय स्िंातांत्र्य, व्यक्तीच्या वकिंा 
िंगाच्या वकिंा िंगयसमूहाच्या हनरांक श सते्तपासून म क्तता असलेले आांतहरक स्िंातांत्र्य (ह्याला स्िंयांशासन 
असे नािं हदले जाते) आहि हतसरे िैंयन्क्तक स्िंातांत्र्य. ह्यात व्यक्ती ज्या समाजाची घटक आहे त्या 
समाजाकडून वकिंा राज्यशासनाकडून, ते शासन राजसते्तचे असो, अथिंा लोकसत्ताक असो िंा 
अल्पसांख्याांक वकिंा नोकरशाहीचे असो, व्यक्तीच्या स्िंातांत्र्यािंर अनािंश्यक आहि मनमानी बांधने लादली 
जातात. मग प्रश्न असा येतो की ह्या तीन प्रकारच्या स्िंातांत्र्यापैकी राष्ट्रीय जीिंनाच्या स दृढ हिंकासासाठी 
जर एकादे स्िंातांत्र्य आिंश्यक असेल तर ते कोिते वकिंा अशा कोित्याच स्िंातांत्र्याहिंना असा हिंकास 
शक्य आहे? 

 
मानिंानी समूह बनिंनू राष्ट्रीय रूपाने राहािे आहि शासन नािंाच्या व्यिंस्थेच्या एका स धाहरत 

सांस्थेद्वारे स्िंतुःचे शासन करिंनू घेण्यास मूकसांमती देिे हा व्यक्तीगत आहि समूहरूपाने होिारा मानिंी 
हिंकासच आहे, अतय काही नाही. कोिीही एक व्यक्ती एकदाच म्हिून हिंकास करू शकत नाही, तो ज्या 
गटातील आहे त्याांच्या मदतीिंर आहि आधारािंरच अिंलांबनू असतो. आांतहरक शाांती आहि व्यिंस्था तसेच 
बाहेरून होिाऱ्या हल्ल्यापासून सांरक्षि ह्याांची हमी देिारी अशी एखादी सांस्था असल्याखेरीज मानिंी 
समूहपि स्िंतुःची प्रगती करू शकिार नाही. हशिंाय त्याम ळे त्याची र्ौहतक, नैहतक आहि बौहद्धक शक्ती 
आहि चळिंळीच्या हिंकासासाठी मोकळे िंातािंरि पि स हनहश्चत पद्धतीने तयार होईल. व्यक्ती आपल्या 
सिंय शक्ती एकाच हदशनेे मागी लािंनू स्िंतुःचा हिंहशष्ट हिंकास करून घेतो तशी राष्ट्राची वकिंा सम हाची 
न्स्थती नाही. राष्ट्राने आपले सैहनकी आहि राजकीय मोठेपि आहि काययशीलता हिंकसीत केली पाहहजे 
तीच गोष्ट बौन्ध्दक आहि सौंदययहिंषयक महत्त्िं आहि कतृयत्िं, व्यापारहिंषयक गौरिं आहि कायय, आहि 
नैहतक पाहिंत्र्य आहि उत्साह ह्याांची आहे. सांस्थेला अपहरहायय असिाऱ्या ह्या गोष्टी जर राष्ट्राने केल्या 
नाहीत तर जीिंनसांघषात अपात्र ठरण्याखेरीज आहि द सऱ्या एकाद्या अहधक स सांघटीत राष्ट्राच्या 
दडपिाखाली हचरडून नष्ट होण्याखेरीज अतय पयाय नाही. काथेजसारखे केिंळ िंाहिज्यप्रधान राष्ट्र 
सैहनकी, राष्ट्रीय तसेच व्यापारहिंषयक शक्तीनी हिंकहसत राष्ट्रासमोर धक्क्याने हछन्न हर्न्न झाले. केिंळ 
सैहनकी राष्ट्र असलेले राष्ट्र हे, हिंकसीत हिंज्ञान, बौन्ध्दक शक्ती आहि राजकीय क्षमता ह्यासमिंेत 
असलेल्या सैहनकी कौशल्याच्या आपल्या शत्रसूमोर उरे् राहू शकत नाही. इटलीतील ग्रीक िंसाहती, त्याांचे 
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सौंदययहिंषयक आहि बौहद्धक श्रेष्ठत्त्िं असले तरी वकिंा नैहतक आहि आध्यान्त्मक समाज असलेले पेरूचे 
साम्राज्य ही अहधक उग्र आहि उत्साहपूिय तसेच अनेक बाजूनी म क्त असलेल्या सांस्था समोरील सांघषात 
नामशषे झाल्या. जे आपल्या राष्ट्राच्या काययप्रिाली, सामथ्यय आहि शक्ती ह्याांच्या हिंकासास पूिय िंािं देत 
नाही ते राष्ट्रासाठी वकिंा राष्ट्राच्या जीिंन आहि हिंकास ह्याांच्यासाठी सम हचत शासन नव्हे. परकीय शासन 
हे त्या सिंय काययप्रिालीना आहि शक्तीना आपल्या स्िंतुःच्या कायम अन्स्तत्िंाच्या दृष्टीने सतत हचरडण्याचा 
प्रयत्न करते, कारि तो त्याचा स्िंर्ािंच असतो. म्हिून परकीय शासन हे अनैसर्मगक आहि राष्ट्राला 
घातक असते. जरी त्याने ह्या शक्तीला वहसकतेने हचरडले नाही तरी अप्रत्यक्षपिे त्याांच्या हिंकासाला 
ह्याच्या केिंळ अन्स्तत्िंानेच हिंरोध करते. ग लाम राष्ट्रे हे परािंलांबी आहि हिंसांघहटत होते आहि आपल्या 
चैततयाच्या सिंय शक्ती गमािंनू बसते. ह्या कारिाांम ळेच राष्ट्रीय अहर्िृंहद्धसाठी राष्ट्रीय स्िंातांत्र्य हे 
अपहरहायय आहे. राष्ट्रीय स्िंातांत्र्याहशिंाय राष्ट्रीय हिंकास स तराम् शक्य नाही. 

 
राष्ट्रीय हिंकासासाठी व्यक्तीस्िंातांत्र्य आिंश्यक आहे. कारि जर व्यक्तीिंर अकारि दबािं 

आिला तर राष्ट्रीय जीिंनाच्या समृद्धीला धोका येतो आहि ती पामर होते. जर व्यक्तीला स्िंप्नबोधनासाठी 
पूिय िंािं हदला, त्याला त्याच्या खास शक्तीना पहरपूिय करण्यासाठी, त्याना िैंहशष्ट देण्यासाठी आहि समृद्ध 
करण्यासाठी मोकळीक हदली िं त्याजोगे त्याचे व्यक्तीमत्िं सांपूिय उांचािंले तर राष्ट्रीय प्रगतीची हिंहिंधता 
आहि िंगे कमालीचा िंाढलेला असतो. ज्या मयादेपयंत त्याला बांधने पडतात आहि प्रगती नाकारली जाते, 
त्या प्रमािात राष्ट्राचा हिंकास क ां हठत होतो, त्याची परागती होते. जे शासन व्यक्तीला स्िंातांत्र्य आहि िंािं 
देण्याचे नाकारते– ज्याप्रमािे परकीय शासने नेहमीच िंागतात– ते राष्ट्राच्या हिंकासाच्या प्रगतीला नव्हे 
तर परागतीला साह्य करीत असते. व्यक्तीचा हिंकास हा अनहधकृत शक्तीला गोंधळात टाकिारा असतो 
आहि ठरतो. अथात असा व्यक्ती सम्मान, नोकऱ्या, आहि अतय िैंयन्क्तक लार् ह्याांच्याम ळे त्या शक्तीला 
पावठबा आहि लाच देऊन मूकसांमती देण्याएिंढ्या थोड्या असतील तर गोष्ट िंगेळी. कारि हिंकासापोटी 
आकाांशा जतम घेते आहि शाहसत समाजातील िंाढती महत्त्िंाकाांक्षाही परकीय सते्तच्या सातत्याला मृत्यूचा 
मागय दाखिंते, कारि ती सत्ता महत्त्िंाकाांक्षा पूिय करू शकत नाही. लॉडय कझयन ह्याांची हिंद्यापीठ कायद्याच्या 
प्रारांर्ासांबांधीची घटनाही र्ारतातील हिहटश राजसते्तला अपहरहायय अशी होती आहि ती आज नाउक्त 
करािंीच लागिार होती. साम्राज्यिंादी दृष्टीकोिातून हतचा एकमेिं दोष म्हिजे ती फार उहशरा आली. 

 
ज्याप्रमािे िैंयन्क्तक स्िंातांत्र्य हे राष्ट्रीय हिंकासाच्या समृद्धतेसाठी आहि िैंहिंध्यासाठी आिंश्यक 

आहे त्याप्रमािे स्िंयांशासन हे त्याच्या पहरपूियतेसाठी तसेच राष्ट्रीय शक्तींच्या सांपूिय हिंकासासाठीपि 
आिंश्यक असते. जर काही िंगांचे िंचयस्िं झाले आहि अतय दबले गेले तर त्याचा पहरिाम म्हिजे एकूि 
राष्ट्रशक्ती ही दबलेल्या िंगाच्या अस प्त शक्तींच्या मूल्यिंान प्रर्ािंापासून िंांहचत राहते. िंरचढ िंगय 
हनुःसांशय स्पृहिीय हिंकास करतील आहि इहतहासात आपले राष्ट्र महान आहि यशस्िंी पि करतील 
तरीपि शिेंटी राष्ट्रशक्ती म्हिजे केिंळ हिंहशष्ट िंगाची एकहत्रत शक्ती एिंढाच बोध होतो. लोकसांख्येतील 
बह जन समाजाचा राजकीय द बळेपिा आहि नगण्यता हा र्ारताचा मोठा दोष आहे. मोगल वकिंा हिहटश 
ह्यानी र्ारतीय जनतेकडून नव्हे तर एका लहानशा हिंहशष्ट िंगाकडून र्ारत वजकला. ह्याउलट अठराव्या 
शतकात हशिंाजी आहि ग रु गोविंदवसह ह्याांच्या धोरिाम ळे मराठा आहि शीख समाजाांतील शक्ती आहि 
हिंकास ह्याना सांपूिय य द्धामध्ये ग ांतिंले होते. आपल्या राष्ट्रशक्तीला हदलेला स सांघहटतपिा मराठ्याना 
हटकिंता आला नाही. एकादे परकीय शासन दासराष्ट्रातील स्िंयांशासनाकडे जािारे सािंयहत्रक राजकीय 
प्रबोधन मातय करील वकिंा ते चालू ठेिंील हे हिंश्वसनीय तरी आहे काय? 
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वहसेने प्रहतकार करता येईल वकिंा अकाययशीलतेम ळे ते बांद पडेल इथपयंत राजकीय प्रबोधन 
परकीय सत्ता सहन करू शकते हे स्पष्टच आहे. ज्याक्षिी राष्ट्र राजकीयदृष्ट्ट्या स्िंयांप्रब द्ध होईल त्याचक्षिी 
परकीय िंचयस्िंाची मृत्य घांटा िंाजली ही काळया दगडािंरील रेघ आहे. आमच्यािंर शासन करिारी 
नोकरशाही ही केिंळ जतमाने परदेशी आहे एिंढेच नव्हे तर ती आम्हाला परकीपि आहे. िं हतच्या 
जीहिंकेसाठी पोषि हे हजारो मलैािंर दूर असलेल्या मूल सांस्थेकडून शासनादेश आहि पोषिद्रव्य ह्याद्वारे 
करीत असते. नैसर्मगक जीिंनातील हतचे स्थान हे परोपजीिंी प्राण्यापेक्षा अष्टपद रसशोषकासारखे आहे. 
स्िंयांशासन म्हटले की त्याांचे पोषिद्रव्य बांद होिार आहि त्याचिंेळी आपली पकड आहि अन्स्तत्िंपि नष्ट 
होिार. दासराष्ट्रात स्िंतांत्र जीिंनसांस्थेच्या हिंकासाला परकीय शासन हे हनसगयतुःच हिंरुद्ध असते. 
स्िंयांशासनाचे सामथ्यय आहि आचरि ह्याांच्या िृंद्धीला ते घातक असते आहि िैंयन्क्तक सामथ्यय आहि 
महत्त्िंाकाांक्षा ह्याांच्या हिंकासालापि ते मारक असते. एकादी परकीय शासनयांत्रिा आपिाला 
स्िंातांत्र्याकहरता हेत पूिंयक प्रहशहक्षत करील वकिंा आम्हाला प्रहशहक्षत होऊ देईल अशी कल्पना करिे म्हिजे 
हनसगात एकादा चमत्कार घडून यािंा असे समजण्यासारखे आहे. 
 

वंदेमातरम्, २९ एणप्रल, १९०७ 
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९ भारत स्वतंत्र व्हावा काय?......... ३ 
 

रक्ताने परकीय, धमाने परकीय आणि णहतसंबंधाने परकीय असलेली णवदेशी सत्ता 
जोपयंत एतदे्दशीय जनतेवर लादलेली आहे तोपयंत ती णवघटन आणि णवनाश करिारच. 
श्रीअरववद सांगतात की, परकीय शासनणवरुद्ध प्रणतकार केल्याणशवाय णनकोप राष्ट्रीय 
णवकास अशक्य आहे. 

 
परकीय शासनाच्या हिंरुद्ध प्रहतकार केल्याहशिंाय हनकोप राष्ट्रीय हिंकास अशक्य आहे असा 

आमचा दािंा आहे. हिंकासाच्या एतदे्दशीय प्रयत्नात ल डबडू करिे आहि त्याला प्रहतबांध करिे हा परकीय 
सते्तचा स्िंर्ािं आहे. ती स्िंतुः एक अनैसर्मगक आहि रोगट अिंस्था आहे. देशीय राजकारिातील जी एक 
जरुरत आहे, एक रोग आहे, ज्याचा िंेळीच प्रहतकार केला नाही तर ते राजकारि मृत्यूपांथाला लागून 
शिेंटी क जून त्याचा मृत्यू ळढिंेल. जे बनिंता येईल असे एकादे कृहत्रम उत्पादन असते तर एक राष्ट्र द सरे 
राष्ट्र हनमाि करू शकले असते. राष्ट्रहनमाि करता येत नाही, ते आांतहरक चैततयतत्त्िंाच्या प्रयत्नाने एक 
हजिंांत सांस्था म्हिून हिंकसीत होत असते. आपि राष्ट्रहनमािाचा आहि राष्ट्रहनमात्याांचा नेहमीच उल्लेख 
करतो पि तो केिंळ सोईस्कर शब्दालांकार आहे. कॉव्हूर वकिंा हबस्माकय , हे बदलत्या पहरन्स्थतीच्या 
प्रर्ािंाखाली जी आांतहरक इच्छा जागृत झाली होती हतला योग्य िंेळ आहि उहचत सांधी हमळाल्याम ळे 
जगात आलेले हतचे अिंतार होत. एकाद्या सामूहहक र्ािंनेचा बाह्य आहिंष्ट्कार म्हिजे राष्ट्र होय. प्रगती-
र्ािंना समान रक्ताची असो िंा समान धमाची असो िंा समान हहतसांबांधाची िंा ह्यापैकी एकाचा िंा सिंांचा 
एकहत्रत हमलाफ असो. एकदा ही र्ािंना प रेशी स दृढ झाली की एकतेच्या इच्छेमध्ये हिंकास होिे आहि 
अडचिीत मात करिे आहि अन कूल पहरन्स्थतीचा प रेपूर उपयोग करून घेिे त्यामधून राष्ट्राचा हिंकास 
अपहरहायय असतो. त्याहिंरुद्ध अांहतम हिंजय हमळिंील अशी शक्ती जगात नाही. पि प्रहक्रया हकतीही 
िंगेिंान असली तरी शिेंटी हिंकासाची आहे, हनर्ममतीची नव्हे. हिंकसनशील राष्ट्राचा पहहला स्पांद हा एका 
केतद्रहनर्ममतीमध्ये असतो. हे केतद्र स्िं-आहिंष्ट्काराचे आहि सांघटक हक्रयाांचे साधन असेल, तसेच स्िंसांरक्षि 
ही हतची अगहतक सिंोच्च गरज असेल तर राष्ट्राचे चैततय केतद्र आहि प्रम ख साधन हे त्याच्याशी सहकायय 
करिाऱ्या त्याच्या उपचाऱ्यासह असेल. एकाद्या प्रम खाच्या हाताखाली वकिंा लढाऊ शासनिंगाच्या 
प्रम खत्िंाखाली असिारी अशी ही सैहनकी वकिंा समसैहनकी सांघटना असेल, जर बाहेरील दबािं िंरचष्ट्मा 
गाजिंिारा नसेल वकिंा आांतहरक हपळास हा अहतशय आिंश्यक र्ासत असेल तर त्याने सांपूिय आांहशक 
स्िंयांशासनाचा एकादा प्रकार धारि करािंा. उर्यपक्षी तो समाज एकराष्ट्र वकिंा सांघटीत राज्य बनतो. 

 
अशा जैहिंक हिंकासामध्ये परकीय शासनाचे स्थान काय? परकीय राजकारिाने जर हल्ला केला 

तर त्याचा पहरिाम म्हिून एकतर ते परकीय देशी राष्ट्रामध्ये हिंलीन होतील वकिंा ते एतदे्दयाांपेक्षा िंरचढ 
झालेच तर त्याचा गांर्ीर पहरिाम असा होईल की त्याला बळजोरीने स्िंतुःचे अन्स्तत्िं हटकिंािं ेलागेल, 
वकिंा ग लाम प्रजेला मोहहत करण्याइतके सांमोहहत करािं ेलागेल. जर ते परकीय आहि मूळची प्रजा एकाच 
रक्ताचे आहि एकाच धमाचे असतील तर हिंलीनीकरि सोपे असते. जर ते तसे नसले जरी हिंदेशी हजत 
देशामध्ये राहू लागले आहि त्यानी तो देश आपली मातृर्मूी केली तर हहतसांबांधातील समानता 
अपहरहाययतेने त्यामध्ये एकी घडिंनू आिते. परदेशीय हे दत्तक त्याम ळे ह्या देशाचे सांतान बनतात आहि 
समान िंांशर्ािंनेइतकीच समान मातृर्मूी र्ािंनापि प रेशी पयाय आहे. धमाबाबतची अडचि परदेशीयाांनी 
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त्यानी वजकलेल्या देशातील लोकाांच्या धमात सामील होऊन सोडिंता येईल. प्राचीन र्ारतीय 
आक्रमकाांबाबत हे घडले आहे वकिंा पर्मशयामध्ये वकिंा अरबाांनी वजकलेल्या प्रदेशामध्ये घडले त्याप्रमािे 
हजत लोकानी जेत्या लोकाांच्या धमामध्ये समाहिंष्ट होऊन हा प्रश्न स टेल. श्रध्दाांबद्दल हा सामातय बदल 
घडून आला नाही तरी दोतही धमय परस्पर पहरहचत होऊन परस्पर सहहष्ट्िू बनतील वकिंा समानहहत 
सांबांधाची र्ािंना आहि एकाच मातृर्मूीच्या समान सांतानत्िंाची र्ािंना ही धार्ममक जहििंलेा परार्तू करील. 
ह्या सिंय घटनाांमध्ये आांहशक वकिंा सांपूिय हमलाप आहे. आहि राष्ट्र बऱ्याकहरता वकिंा िंाईटाकहरता प्रगाढ 
पहरिाम घडत असला तरी, हिंघहटत होण्याची वकिंा हिंकास शक्ती नष्ट होण्याची सांर्ािंना नाही. 
म सलमानी अांमलाखाली र्ारतात जरी प्रचांड गोंधळ होता आहि सतत ढिंळाढिंळ क्राांती होत होती तरी 
र्ारताने आपली जैहिंक प नरयचनेची आहि हिंकासाची शक्ती घालिंली नव्हती. हिटीश सते्तपूिंी माजलेल्या 
अांहतम अराजकतेच्या िंळेी पि हिंघटनेची प्रहक्रया न घडता ते एक तीव्र गांडाांतर होते, राजकीय प नरयचनेचा 
तो हनसगयमय प्रयत्न होता. रक्ताने परकीय, धमाने परकीय आहि हहतसांबधाांनी परकीय अशा एका परकीय 
सते्तच्या उपन्स्थतीम ळे आहि अांहतम िंचयस्िंाम ळे द दैिंाने हे गांडाांतर हिंहचत्र बनले. ह्या जहमनीशी नाते 
नसलेली अशी ही परकीय सत्ता एतदे्दशीय जनतेिंर लादलेली आहे. जोपयंत ही सत्ता ह्या राष्ट्रात एकजीिं 
झाली नाही वकिंा हतला उधळून लािंले नाही तोपयंत ती दासजनतेमध्ये हिंघटना आहि हिंनाश करिारच, 
रक्ताने, धमाने आहि हहतसांबांधाने हर्न्न असलेल्या परकीय सते्तला देशी प्रजेशी हमसळून जािे केिंळ दोन 
पहरन्स्थतीतच शक्य आहे. एक म्हिजे त्या सते्तने मूळच्या सते्तशी असलेले आपले नाते तोडून हजत देश 
हाच आपला देश मानला पाहहजे, जे सद्युःन्स्थतीत केिंळ अशक्य आहे. वकिंा सिंय प्रकारच्या मतरे्दाना, 
हिंषमतेला आहि परस्परहिंरोधी हहतसांबांधाना दूर करून दासराज्याला सािंयर्ौम राज्यात हिंलीन करून 
घेतले पाहहजे. एकाचिंळेी हिटीश अहधसत्ता कायम राहील आहि र्ारतीय राष्ट्रीय हिंकासाला र्रपूर िंािं 
हमळेल अशा प्रकारची व्यिंस्था करण्यामागील अन ल्लांघनीय अडचिी आम्ही प ढे दाखिंीत आहोतच. असे 
हिंलीनीकरि होण्यासाठी होिाऱ्या प्रचांड त्यागाप ढे अनहधकृत शक्ती शरि येिे सध्याच्या पहरन्स्थतीत तरी 
शक्य हदसत नाही. जरी असे हिंलीनीकरि घडून आले नाही तर र्ारतातील हिटीश नोकरशाहीची 
अिंस्था, बाल्कनराष्ट्रे स्िंतांत्र होण्यापूिंी त की ज लूमशाहीखाली तेथील हिस्ती जनतेची जी अिंस्था होती 
वकिंा इटाहलयन राज्यक्राांतीपूिंी लोम्बाडीतील आन्स्रयनाांची जी अिंस्था होती त्यापेक्षा हर्न्न असिार 
नाही. अशा न्स्थतीत ऑन्स्रया वकिंा त कय स्थान ज्याप्रमािे नीहतभ्रष्ट आहि द बळे झाले त्याप्रमािे शासक 
राष्ट्राला र्ीती हनमाि होते, ते नीहतभ्रष्ट होते आहि शिेंटी द बळे होते. हशिंाय शाहसत जनता हिंघटीत 
होऊन हतचा अधुःपात होतो. र्ारतातील हिटीश सते्तच्या पहरिामाांचा थोडक्यात हिंचार केला असता ह्याची 
सत्यता पटेल. 
 

वय दे मातरम्, ३० एणप्रल, १९०७ 
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२-५-१९९७ 
१० भारत स्वतंत्र व्हावा?......... ४ 

 
परकीय णब्रटीश शासन हे राष्ट्राच्या ऐक्याला कसे णवघातक आहे हे श्रीअरववद स्पष्ट 
करतात. राजकीय णवघटनाची प्रणक्रया हा परकीय नोकरशाहीच्या हेतुपुरस्सर धोरिाचा 
भाग नसतो, तर ते केल्याणशवाय त्याना उपायच नसतो. ती उपजत पे्ररिाच असते. 
शाणसतांची संघटना खालसा करुन त्याना एक णवस्कळीत समाज बनणविे हा परकीय 
हुकुमशाहीचा अपणरहायन कायनभाग असतो. 

 
ऐक्य आणि णब्रटीश सत्ता 

 
आपि स्िंतांत्र होण्याचा प्रयत्न करण्यापूिंी ह्या देशातील लोकानी ऐक्य प्रस्थाहपत करािं े अशी 

सिंयत्र मागिी आहे. िंरिंर खरी र्ासिारी परांत  आतून पोकळ असिारी ह्यापेक्षा अहधक द सरी ळरड 
नसेल, आपि ज्यािंेळी एकीच्या आिंश्यकतेची गोष्ट बोलतो तेव्हा आपि नेमके काय बोलतो? ऐक्य म्हिजे 
समानता आहि रे्दर्ािंाांचे समीकरि नव्हे. काही लोकाांचे म्हििे असे की जिूकाही धार्ममक ऐक्य हे 
एकरूपतेहशिंाय अशक्य आहे. परांत  मानिंी मन लक्षात घेता धार्ममक एकरूपता ही हनसगयतुःच मानहसक 
आहे. जोपयंत मािसाची ब द्धी, प्रिृंत्ती आहि आध्यान्त्मक हिंकास ह्यात रे्द आहेत तोपयंत हिंहर्न्न धमय आहि 
एकाच धमातील हिंहिंध पांथ राहिारच. आपल्यात रे्द हनमाि करिाऱ्या असांख्य आध्यान्त्मक जाहििंाना 
एकत्र करून त्या हठकािी र्ारतासाठी एकच धमय हनष्ट्पन्न व्हािंा अशा हिंश्वासाने राममोहन रॉय ह्यानी 
िाह्योसमाज प्रचहलत केला. पि लौकरच एकता हनमाि करिाऱ्या ह्या धमाचे परस्पर हिंसांगतिंादी तीन 
पांथात त कडे झाले. त्याांपैकी दोन त्याांच्या मयाहदत के्षत्रातही आांतहरक रे्द दशयहिंतात. आहि हे तीनहह रे्द 
काही आिंश्यक म द्यािंर झाले नाहीत तर बौहद्धक बठैक, प्रिृंत्तीतील हर्न्नता आहि आध्यान्त्मक हिंकासाच्या 
मागािंरील हिंहर्न्नता ह्याांच्याम ळे झाले आहेत. प्रचलीत असलेल्या पांथाांच्या नाशाने आहि वहदूधमातील 
समान सत्याांिंर आधारलेल्या एकाद्या धमाने वहदूधमातील ऐक्य साध्य होिार नाही. ते ऐक्य केिंळ दोन 
गोष्टीम ळेच शक्य आहे. पहहले, अतय धमातील आध्यान्त्मक सत्ये आहि हशस्त ह्याांची त लना करता 
वहद धमातील सत्ये आहि हशस्त ही एकदम हर्न्न असून त्याांच्या मानाने साांप्रदाहयक रे्द हे द य्यम आहेत ही 
प्रबळ समान र्ािंना सिंांमध्ये उत्पन्न झाली पाहहजे. द सरे, वहद धमाचा साकल्याने हिंचार केला असता तो 
आपला पहिंत्र आहि असांक्राम्य िंारसा आहे असे त्याच्याबद्दलचे मूल्यमापन आहि गौरिं ह्याांबद्दल 
एकिंाक्यता असली पाहहजे . ऐक्याच्या र्ािंनेतील हा मौहलक घटक आहे. मग ते ऐक्य धार्ममक, राजकीय 
वकिंा सामाहजक असो. इतराांच्या जिंळ नसलेले असे काहीतरी लाडके आहि मौल्यिंान आमच्याकडे आहे 
ही सामूहहक र्ािंना अत्यािंश्यक आहे. आमच्या ह्या समान िंारशामध्ये अतय कोिताही समाज र्ागीदार 
होऊ शकिार नाही ही हर्न्नतेची तीव्र र्ािंना जागृत झाली पाहहजे. आमचा हा समान िंारसा कोित्याहह 
प्रकारे कमी लेखला जािार नाही, आहि त्याची हानी होिार नाही ह्यासाठी त्याची जोपासना करिे, त्याचे 
मग प्रहतपादन करिे आहि तो जतन करिे ह्यासाठी सिंयश्रेष्ठ हनधार असला पाहहजे. ऐक्याची र्ािंना हनमाि 
करण्याने ऐक्य हनमाि होत नाही, ते प्रत्यक्षात करािंे लागते. जेथे फक्त ऐक्य र्ािंना आहे पि आचरि 
नाही तेथे ते एकादे महान, समान आहि सिंकंष ध्येय साध्य करिाऱ्या प्रयत्नातून साधािं ेलागते. 

 
पहहला प्रश्न आपिास सोडिंािंयाचा आहे तो म्हिजे परकीय सते्तला मूकसांमती देऊन हे 

व्यािंहाहरक ऐक्य साध्य करता येईल काय? परकीय सते्तखाली एका हिंहशष्ट प्रकारची पहरन्स्थतीची 
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एकरूपता साध्य करता येईल, हे खास. सत्ताधारी िंगाच्या सापेक्षतेने िाह्मि िं श द्र, जमीनदार आहि 
शतेकरी, वहद  आहि म सलमान ह्याना समानतेच्या र्ािंनेने काही समानता हनमाि करता येईल. ते सिंय 
आहि हशखरािंरील ध्येय, िंांश ह्यामध्ये इतका प्रचांड रे्द आहे की त्यामानाने त्याांच्या परस्परातील रे्द हा 
केिंळ नगण्यच होय. पि राष्ट्रीय ऐक्याला ह्या एकरूपतेचा काहीही उपयोग नाही. केिंळ समान नीचतेची 
र्ािंना ही त्या सते्तहिंरुद्ध बांड करून ती फेकून देण्याच्या समान इच्छा चेतिंील, परकीय िंचयस्िंाला मूक 
सांमती हदली तर क्ष ल्लक रे्दानी मन ग ांतून जाते आहि ऐक्याच्या जिंळ जाण्याऐिंजी हर्न्नतेची र्ािंना 
बळािंते, हिहटश सते्तखाली र्ारतामध्ये नेमकी हीच गोष्ट घडून आली आहे. ऐक्याची र्ािंना िंाढली आहे 
पि हिहटशाांनी सत्ता काबीज करण्यापूिंी आपि होतो त्यापेक्षा आता सामाहजक आहि राजकीयदृष्ट्ट्या 
िंगेळे आहि हिंघहटत झालो आहोत. मोगल सते्तच्या पाडािंानांतर जे अराजक हनमाि झाले त्यािंेळी हिंहिंध 
प्रदेशाांमध्ये आहि लोकाांमध्ये अकबर आहि शहाजहान ह्याांचा िंारसा चालिंण्याबद्दल सांघषय झाला. पि 
आजची हिंघटना ही आांतहरक आहे िं म्हिून समाजाच्या ममापयंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. 

 
ही हिंघटना हा परकीय सते्तचा नैसर्मगक आहि अपहरहायय पहरिाम आहे. सत्य िंा मानिंी समान 

िंांश, समान धमय वकिंा समान हहतसांबांध ह्याम ळे मानिंसमूह वकिंा अनेक व्यक्ती एकत्र येऊन राज्य हनमाि 
करतात तेव्हा नैसर्मगक जैहिंक रचना असते, आहि जोपयंत ती जीिंांत असते तोपयंत हनसगयतुःच हतच्यामध्ये 
प नरुत्थानाची आहि हिंकासाची शक्ती असते. पि राज्य शासनाने असे दाखिंनू हदले आहे की हजत 
प्रजेमध्ये जेत्या िंांशानी ठाि माांडून हनमाि केलेले आहि अांहतमतुः प्रजेतील घटनानी नव्हे तर बाह्य शक्तीनी 
आधार हदलेले राज्य हे जड राज्य असते. असे म्हटले आहे की शाहपत प्रजा ही अपहरहाययपिे गोंधळलेल्या 
जमािंाप्रमािे असते. राष्ट्रीय जीिंनातील घटकाांची मोडतोड करिे आहि सिंय सत्ता स्िंकें हद्रत करिे ही 
सते्तची जािता अथिंा अजािता प्रिृंत्ती असते. मोगल सते्तमध्ये ही प्रिृंत्ती नव्हती कारि लगेच त्यानी र्ारत 
ही स्िंतुःची र्मूी केली. हिहटश सते्तमध्ये ही प्रिृंत्ती आहे ह्याचे कारि आपि ह्या देशाचे नसून बाहेरचे आहोत 
आहि ह्या देशात आक्रमि करून िंसाहत करीत आहोत हे त्याना चालू ठेिंािंयाचे आहे. इहतहासात हिटीश 
नोकरशाहीहशिंाय अतय उदाहरि हमळेल काय? अशी शांका येते की जेथे परकीय र्मूीिंरील शक्ती 
केतद्राबद्दल िंचयस्िं, छळ आहि असहहष्ट्ि तेची िृंत्ती आढळून येते. हिटीशपूिंय काळात र्ारतात प्रत्यक्ष तीन 
केतदे्र होती, (१) सिंयश्रेष्ठ राजा, जमीनदार वकिंा जहागीरदार, त्याची शक्ती चालिंिारे पेशिंा राजा वकिंा 
नबाब आहि (२) जमीनदार जे आपल्या परीने आपल्या शक्तीिंर अिंलांबनू असिारी प्रजा आहि क ळे. (३) 
आहि स्िंतांत्र आहि स्िंयांपूिय असिारी ग्रामसांस्था. हिहटश राजिंटीचे पहहले फळ म्हिजे सिंयश्रेष्ठ राजे 
नामशषे झाले. आहि प ष्ट्कळदा बांगालमध्ये घडले त्याप्रमािे जमीनदाराांच्या साह्याने हे घडिंनू आिले. 
द सरा पहरिाम म्हिजे ग्रामसांस्थेचे हिंघटन. प ढील पहरिाम म्हिजे जमीनदाराांच्या शक्तीचे उच्चाटन. हे 
कायय त्यानी आपल्या स्िंाथासाठी हनमाि केलेल्या ऊजा वकिंा मध्यम िंगामाफय त केले. पि ह्या मध्यमिंगाचे 
साह्य आहि पावठबा हमळिंण्यासाठी द दैिंाने ह्या हिटीश नोकरशाहीला त्या िंगाचे िृंत्तपत्र, िंकीलिंगय, 
हिंद्यापीठ, नगरपाहलका, हजल्हापहरषदा आहि अतय प्रकारचे लाड प रिंािंे लागले िं त्यामधून त्याांची शक्ती 
आहि सांस्था हिंकसीत करण्यास आहि िंाढण्यास सांमती हदली. शिेंटी राजकारि ध रांधराना ज्या 
पहरन्स्थतीशी म काबला करािंा लागला ती अशी :– त्या र्मूीिंरील स्िंर्ािंहसद्ध जमीनमालक असहाय 
आहि हिंघहटत, उच्चिंिय असहाय आहि हिंघहटत, शतेकरीिंगय असहाय आहि हिंघहटत पि मध्यमिंगय मात्र 
आपल्या शक्तीने, औदायाने आहि सांघटनेने िंाढत आहे. हिटीश राजकारिपट त्िंाने, परकीय अहधसते्तच्या 
पे्ररक आहि अपहरहायय ऐक्याला अन सरुन आपि हनमाि केलेली, प्रस्थाहपत केलेली शक्ती मोडून 
काढण्यास स रुिंात केली. हेतू हा की, उरलेली राष्ट्रीय शक्ती आहि शक्य असलेले प नरुत्थान नामशषे 
करािं.े जर हे शक्य झाले, मध्यमिंगय नमिंता आला, लाच देऊन िंळिंता आला वकिंा त्याची िंाढ मयाहदत 
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करता आली तर हिंघटन सांपूिय होईल. शन्क्त केतद्र नसलेल्या प्रहतकाराचे, साधन नसलेल्या र्ारतीय 
प्रजेचे, एक हिंस्कळीत जमािं, ह्याखेरीज काहीही उरिार नाही. 

 
बांगालमध्ये मध्यमिंगय सिंात हिंकसीत आहि सचेतन होता, आहि म्हिून बांगालमध्ये एकािंेळी 

उपय क्त परांत  आता उपद्रिंी िंगाहिंरुद्ध एकापाठोपाठ चतूर आहि रे्दक ठोसे लगािंले गेले. त्याना शाांत 
करण्यासाठीच लाचल चपतीचा शिेंटचा प्रसांग म्हिजे लॉडय हरपनची राज्यव्यिंस्था. ज्या घटकाांच्या द्वारे ही 
शक्ती आपले चैततयमय जीिंन हळू हळू हिंकसीत करण्याचा प्रयत्न करीत होती ते घटकच आता पांगू 
करण्याचा प्रयत्न केला जात होता. िृंत्तपत्राांना जरब बसहिंण्यात आली, नगरपाहलकाांिंर प्रशासक नेमले 
गेले आहि हिंद्यापींठािंरपि एकूि हिंस्तार मयाहदत केला गेला. शिेंटी फाळिीद्वारा जमीनदाराांच्या सते्तचा 
पामर अांश ठार मारण्याचा प्रयत्न झाला. आहि बांगालच्या लोकाांची हिंर्ागिी करुन मध्यमिंगािंर जरब 
बसहिंण्याचा आहि त्याांना द बळे करण्याचा प्रयत्न झाला. मध्यम िंगाची गळचेपी हा लॉडय कझयनच्या 
धोरिाचा किा होता. जेव्हा श्री. मोले सते्तिंर आले तेव्हा अशी कल्पना आहे की, राष्ट्रीय सरे्ला मातयता 
देण्याचा आहि शक्य झाले तर हतच्यािंर प्रशासक नेमण्याचा प्रयत्न झाला. बांगाल आहि पांजाबमध्ये 
चाललेल्या घालमेलीिंर अशी प्राहतहनहधक गट अांतर्ूयत असलेली हिंधानसरे्ची कल्पना करता येईल. परांत  
िंस्त तुः शासकीय हनयांत्रि हे सिंलत म्हिून नव्हे तर तांत्राचा एक र्ाग म्हिून ठेिंले जाईल. मध्यमिंगीय 
राजकीय जीिंनाचे घटक जोपयंत ते स्िंतांत्र आहेत तोपयंत र्यािंह होऊ शकतात. त्याांचे स्िंातांत्र्य 
हहरािंनू घेतले म्हिजे ते शासनाचे निं े शक्तीदाते बनतात. जो िंगय त्याांच्याद्वारा आपली िृंद्धी आहि 
स्िंप्रकाशन करण्याचा प्रयत्न करतो तोच द बळा होतो. 

 
र्यग्रस्त झालेल्या िंगाला, आपिािंर झालेला हल्ला समजून त्याचे डोळे उघडले आहि पहरिामी 

बांगालपासून पांजाबपयंत एकच हिंस्तृत आहि र्ािंनाहिंिंश बांड हनमाि झाले आहि आता ते सिंय र्ारतर्र 
पसरू पहात आहे. हा सांघषय आता जीिंन मरिाचा सांघषय आहे. जर नोकरशाही हिंजयी झाली तर मध्यमिंगय 
र्ांग पािंले, त्याच्या वचधड्या होतील आहि कदाहचत अन्स्तत्िंातून नष्टपि होईल. जर मध्यमिंगय वजकला 
तर नोकरशाहीचे ह्या देशातील हदिंस र्रलेच. सिंांच्या समान म क्तीसाठी मध्यमिंगय अतय प्रजेचा सहर्ाग 
कसा हमळिंतो ह्यािंर यशापयश अिंलांबून आहे. ते ह्या राष्ट्राचे उद गाते आहि नेते आहेत अशा र्ािंनेने 
त्याना पावठबा हमळेल. ज्या उत्साहाने आहि यशाने ते ह्या नोकरशाहीशी टक्कर देतात त्याम ळेच त्याना 
पावठबा हमळेल. पूिंय बांगालमध्ये उदाहरिाथय, नोकरशाही काही िंजनदार म स्लीम व्यक्तींच्या मदतीने 
बऱ्याच मोठ्या म सलमान समाजाला वहदू मध्यम िंगीयाांच्या हिंरुद्ध हफतहिंण्यात यशस्िंी झाली आहे. आहि 
स हशहक्षत समाज वर्तीला पाठ टेकून स्िंतुःचे अन्स्तत्िं हटकहिंण्यासाठी लढाई देत आहे. तर ह्या साहसी 
प्रयत्नात मध्यमिंगय यशस्िंी झाला तर फार मोठा म सलमान समाजपि त्याांचे नेतृत्िं स्िंीकारील. 

 
राजकीय हिंघटनाची प्रहक्रया हा परकीय नोकरशाहीच्या हेत प रस्पर धोरिाचा र्ाग नसतो, तर 

ज्याप्रमािे सागराला हालत राहण्याखेरीज गत्यांतरच नसते त्याप्रमािे ते केल्याहशिंाय त्याना उपायच 
नसतो. ती उपजत पे्ररिाच असते. शाहसताांची सांघटना खालसा करून त्याना एक हिंस्कळीत समाज 
बनिंिे हा परकीय ह क मशाहीचा अपहरहायय काययर्ाग असतो.  
 

वंदे मातरम् २ मे, १९०७ 
 

⬤ ⬤ ⬤  
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१९-६-१९०७ 
११. देशभक्तीचा उगम......... 
 

या देशाचे श्रेष्त्व आणि णवचारवैभव जगात प्रस्िाणपत करण्याची आकांक्षा समाजात प्रचंड 
पराक्रमाची ईषा णनमाि करू शकेल. स्वामी णववेकानंदानी त्यासाठी एक सवंकष योजना 
आखली होती. आध्यास्त्मक के्षत्रातील भारताच्या णनर्गववाद श्रेष्त्वाची जािीवच 
देशभक्तीचा मूळ स्त्रोत आहे असे णववेचन श्रीअरववद यांनी केले आहे. 

 
पौवात्य संस्कृतीची थोरिंी मातय करिारे आपल्या देशात प ष्ट्कळ जि आहेत. त्या सांस्कृतीचा 

मानिंताहधहष्ठत आहि समाजिंादी दृहष्टकोनही ते जाितात. आध्यात्मिंाद हे हतचे प्रर्ािंशाली िैंहशष्ट्ट्य 
आहे, ही िंस्त न्स्थती देखील ते दृहष्टआड करू शकत नाहीत. त्या सांस्कृतीला आक्रमक र्ौहतकिंादाने 
ग्रासलेले नाही हेही त्याना मातय आहे, समाजातील सिंय िंगांच्या हहतसांबांधाचा समतोल साधण्याचे कौशल्य 
हतच्यात आहे, याबद्दलही त्याांच्यात द मत नाही. त्याचबरोबर मानिंतेच्या हिंशाल आहि उच्च आकाांक्षी ती 
कटाक्षाने जोपासते, हेही ते प रेपूर ळळखतात. इतके सिंय असून देखील हतच्यात एक अक्षम्य उिीिं आहे. 
ती म्हिजे त्या सांस्कृतीत हजत्या जागत्या, प्रखर िं पे्ररक देशर्क्तीच्या र्ािंनेचा आढळ होत नाही. 
प्रत्येकाला आपल्या देशाबद्दल, साहहत्याबद्दल िं चाहलहरतीबद्दल आत्मीयता िंाटिे हे सहाहजकच आहे. 
परांत  देशर्क्तीच्या या सांिंदेनात त्याहीपलीकडे आिखी एका चैततयदायी पे्ररिेचा अांतर्ािं असतो. ती 
म्हिजे आपल्या राष्ट्रीय सांस्कृतीच्या श्रेष्ठतेची प्रत्ययकारी अन र्तूी. जर हिहटश मािूस इांग्लांडच्या सिंय 
दोषाांसहहत इांग्लांडिंर पे्रम करू शकतो, तर आम्ही आपल्या र्ारत देशािंरही तशी र्क्ती काां करू शकत 
नाही? उलट परकीय आक्रमिाम ळे आपल्या समाजाची घडी उध्िंस्त होण्यापूिंी, आपल्या देशाचे सिंय दोष 
आपि जिंळजिंळ नाहहसे करीत आिले होते. पि आपल्या अशा अत्यांत प्रगत सांस्कृतीची प्रसादहचतहे सिंय 
जगात उमटहिंण्याची आकाांक्षा धरण्याचे तर सोडूनच द्या, पि ख द्द आपल्या देशाचीही अखांडता आपि 
शाबतू ठेिं ूशकलो नाही. हा आपल्या पूिंयजाांचा घोर हिंश्वासघात आहे. आपल्या नालायकीची ही पहरहसमा 
आहे. आपल्यासाठी पूिंयजाांनी सोडलेल्या या उज्िंल िंारसात आज आपि काडीचीही र्र तर घालू शकलो 
नाहीच. उलट त्याांचा लार् उठहिंण्यापासून आपल्या हपढीलाच केिंळ नव्हे, तर र्ािंी हपढ्याांनाही आपि 
िंांहचत करण्याचे करांटेपि करीत आहोत. अद्याप आपल्या सांस्कृतीचा पूिांशाने ऱ्हास झालेला नाही हे खरे. 
आजही ती एक जीिंांत नी पे्ररक सक्ती आहे, पि एका प्रचांड दबािंाखाली ती सापडली आहे, हे कोिालाही 
नाकारता येिार नाही. त्याचे कारि हतच्यामधील आांतहरक िं पायार्तू श्रेष्ठतेचा अर्ािं, हे नसून, ज्याांच्या 
हातात हा िंारसा पडला आहे, त्याांनाच या देशाच्या परांपरेबद्दल यन्त्कां चीतही आत्मीयता नाही. कठीि 
प्रसांगी आपल्याला मागयदशयन करील, स्फूती देईल असा या देशाचा िैंर्िंशाली र्तूकाळ आहे, यािंर त्याांचा 
हिंश्वासच नाही. आपली पाटी सांपूियपिे कोरी आहे, असे त्याांना िंाटते. एका क्ष द्र पाश्चात्य किंीने तर 
अलीकडेच आपल्या समाजाचे िंियन, ‘अधयराक्षस िं अधयबालक’ (हाफ डेन्व्हल, हाफ चाईल्ड) अशा 
अिंहेलनात्मक शब्दात करून म्हटले कीं, असा रानटी समाज स धारण्यासाठी त मच्या (म्हिजे 
हिटीशाांच्या) हिंाली आपि केले आहे.’ यापेक्षा द सरी कोिती लाांच्छनास्पद गोष्ट असू शकेल काय? 
पाश्चात्याांनी आपल्याला असे हीन लेखल्यानांतर तरी आत्मसांत ष्टतेच्या घोर हनदे्रतून आपि जागे होिार 
आहोत की नाही? 
 

या देशाचे श्रेष्ठत्िं आहि हिंचारिैंर्िं जगात प्रस्थाहपत करण्याची आकाांक्षाच समाजात प्रचांड पराक्रम 
करण्याची ईषा हनमाि करू शकेल; केिंळ र्ौहतक समृद्धीची अहर्लाषा नव्हे. म्हिूनच फक्त लार्ासाठी 
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आम्ही त म्हाला उद्य क्त करू इन्च्छत नाही. आपि एक थोर आहि िैंर्िंशाली राष्ट्र होतो, याची आपिाला 
प्रथम जािीिं झाली पाहहजे; आहि त्याबद्दल आपिाला साथय अहर्मान िंाटला पाहहजे. आतापयंत आपल्या 
स्िंाहर्मानशूतय िं शरिागत िृंत्तीचा लार् उठिंनूच अतय राष्ट्राांनी आपिाला हिंनाशाच्या गतेत फेकून हदले 
आहे. केिंळ र्ौहतकतेच्या आकाांक्षा राष्ट्र हनर्ममतीचे कायय कधीच करू शकिार नाहीत. पि जेव्हा राष्ट्रीय 
स्िंाहर्मान जागृत होतो, तेव्हाच अधुःपहतत िं हिंस्कळीत झालेले राष्ट्र प तहा एकजीिं होते. त्याांत 
कल्पनातीत शक्तीची नैहतक ऊजा हनमाि होते. राजकीय हिंचारिंांताांच्या मते अनतयसाधारि हिंजय 
सांपादन करण्याच्या पे्ररिेमागचे गमक काय आहे? प्रत्येक इांन्ग्लश मािसाच्या अांतुःकरिात द सऱ्यािंर 
िंचयस्िं गाजहिंण्याची जी अहनिंायय इच्छा आढळते त्यामागचे रहस्य कोिते? एका इांन्ग्लश लेखकानेच या 
प्रश्नाांची उत्तरे हदली आहेत. तो म्हितो, “आपल्या साम्राज्याचा प्रचांड हिंस्तार पाहून अहर्मानाने आपला 
ऊर र्रून का येतो? असा प्रश्न आपि आपल्यालाच जर गांर्ीरपिे हिंचारला तर त्याला हनरहनराळया 
प्रकाराांनी उत्तर देता येईल. एक : त्याम ळे आमच्या सांपत्तीत र्र पडते. दोन : द सऱ्यािंर अहधसत्ता 
गाजहिंण्याची आमची इच्छा सफल होते, िं तीन : आमच्या प्राचीन परांपरा त्याम ळे दृढ होतात. हशिंाय म ख्य 
म्हिजे, आमच्या गौरिंशाली इहतहासाचे आम्हाला हिंस्मरि होत नाही. पि या सिंय साफल्याच्या 
र्ािंनाांपेक्षाही त्याला आिखी एक महत्त्िंाचे कारि आहे. ते असे की राजसत्ता िं धमयसत्ता याांच्याशी प्रदीघय 
सांिैंधाहनक सांघषय करून तयाय, व्यन्क्तस्िंातांत्र्य िं धार्ममक सहहष्ट्ि ता यासारख्या ज्या उदात्त सांकल्पना 
आम्ही जगात प्रसारीत केल्या, त्या सिंयच्या सिंय आम्ही आमच्या साम्राज्यात रुजहिंल्या इतकेच नव्हे तर त्या 
आम्ही हतथे प्रत्यक्ष अांमलात आिल्या.” हिटीश साम्राज्यिंाद्याांच्या या कल्पना हकती खऱ्या आहि हकती 
खोट्या याचा खल करीत बसण्याचे हे स्थळ नव्हे. पि एक मात्र खरे की अशा रास्त वकिंा च कीच्या 
मनोगांडाने त्याांना र्ारून टाकले आहे; आहि त्याम ळेच ते जगाांत आज अवजक्य ठरत आहेत. द सऱ्या एक 
हिंचारिंांत हमल यानेही अशाच अथाचे हिंचार माांडले आहेत. तीच नस पकडून त्यािंर र्र देत आिखी एक 
लेखक श्री. हसजन्व्हक आपल्या, “एहलमेंट स ऑफ पॉहलहटक्स” या ग्रांथात म्हितो, “साम्राज्यापासून 
आपल्याला र्रपूर व्यािंहाहरक लार् हमळतात हे तर खरच. पि त्याहीपेक्षा ते वजकण्यात आपि जे तयाय्य 
र्ािंहनक समाधान अन र्हिंतो, त्याचाही हिंचार या सांबांधात करिे आिंश्यक आहे. उदाहरिाथय, आपि 
वजकलेल्या प्रदेशािंर राज्य करीत असताांनाच, आपल्या थोर, उदात्त िं अत्यांत प्रगल्र् सांस्कृतीचा प्रचार िं 
प्रसार करण्यात आपले राष्ट्र प्रर्ािंी होत आहे, याचा प्रगत इांन्ग्लश समाजाला साथय अहर्मान िंाटतो. 
त्याम ळे आपि सांपूिय मानिं जातीचे कल्याि साधीत असल्याचे समाधानही त्याला हमळते. हशिंाय 
देशर्क्तीची एक प्रखर र्ािंना या सिंय घटनेशी हनगडीत आहे. ती अशी की इांग्रजी र्ाषा, साहहत्य, हिंचार िं 
िंाङ मय याांचा प्रसार या अांहकत देशात हजतका अहधक होईल, हततक्या प्रमािात सहाहजकच तेथील जनता 
आपल्या आचार हिंचाराांकडे, आिंडीहनिंडीकडे िं जीिंन शलैीकडे आकृष्ट होईल िं त्याांचे ती अन करि 
करू लागेल. त्याचा पहरिाम म्हिून आपली िैंहशष्ट्ट्यपूिय इांग्रजी सांस्कृती िं सभ्यता त्या हठकािी दृढमूल 
होईल िं त्याम ळे हतथे आपली सत्ता अहधक काळपयंत अबाहधत राहील.” 

 
थोडक्यात हसजन्व्हकच्या म्हिण्याप्रमािे प्रादेहशक हिंस्तारिंादाच्या म ळाशी साांस्कृहतक 

हिंस्तारिंादाची आकाांक्षाच असते. इहतहासातही त्याचे अनेक दाखले हमळतात. हे जर खर तर र्ारत हेच 
जगातील सिंयशक्तीमान राष्ट्र काां बनू नये? कारि सिंय जगर्र आध्यान्त्मक हिंचाराचा प्रचार करण्याची 
हनर्मिंिंाद क्षमता अतय कोित्या राष्ट्राांत असू शकते? म्हिूनच स्िंामी हिंिंकेानांदाांनी त्यासाठी एक सिंकंष 
योजना आखली होती. आध्यान्त्मक के्षत्राांतील र्ारताच्या हनर्मिंिंाद श्रेष्ठतेची जािीिं आपल्या समाजाला 
नव्याने करून देण्याची आज आत्यांहतक आिंश्यकता आहे. ही जािीिंच देशर्क्तीचा मूळ स्त्रोत आहे. मग 
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आपोआपच आजची आत्मदूषिाची िं हीनगांडाची र्ािंना नष्ट होईल िं आपले गत िैंर्िं प तहा सांपादन 
करण्याची अदम्य इच्छा आपल्या समाजात प तहा प्रज्िंलीत होईल. 
 

वंदे मातरम् १९-६-१९०७ 
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२-८-१९०७ 
१२. धमन आणि राजकारि......... 
 

ज्या भारतभूणमत बुणद्धणनष् धार्गमक णसद्धाय त मांडले गेले तेिे धमन राजकारिापासून 
णवभक्त आहे असे म्हििे हास्यास्पद आहे असे सांगून श्रीअरववद म्हितात, परकीय 
राजवटीचे दुष्ट्पणरिाम आपि रोज प्रत्यक्ष अनुभवत आहोत. धार्गमक नेत्यांनी आपल्या 
कायनकके्षत राजकीय के्षत्र आिण्याची आवश्यकता आहे. 

 
णब्रटीश नोकरशाहीचे रखिंालदार सध्या अनेक शोध लािंण्यात ग ांतलेले हदसतात. वहद स्थानातील 

काही धार्ममक सांस्थात राजकीय प्रिृंत्ती बळािंत चालल्याचा त्याांनी हनष्ट्कषय काढला आहे. त्याांच्या या 
प्रहतपादनात सत्य आहे वकिंा नाही यािंर इथे आम्हाला हिंचार करािंयाचा नाही. परांत  खरोखरच काांही 
धार्ममक सांस्था राजकीय कामाकडे िंळल्या असतील तर ते योग्यच आहे, असे आमचे स्पष्ट मत आहे. डॉ. 
जॉनसनने राजकारण्याांची व्याख्या केली होती. हतच्याशी इथले अगग्लोइांहडयन पत्रकार बह धा सहमत 
नसािंते. लोकशाही प्रधान य रोपही ती मानत नाही, अथात् इथली अगग्लोइांहडयन पत्रकाहरता स सांस्कृत, 
लोकाांच्या हातात असल्याचे ऐहकिंाांत नाही. परांत  कॉतस्टांटाईन या रोमन सम्राटाच्या काळापासून हिश्चन 
धमाने लोकशाही हिंचाराांचा प्रसार करण्यात फारच मोलाची कामहगरी बजािंली आहे, हे त्याांच्या कानािंर 
गेले असािं.े मकॅॉलेने तर एके हठकािी म्हटले आहे की, हिश्चन धमय म्हिजे स राज्याची एक योजनाच 
आहे. 
 

पि हिश्चन धमय िं राजकारि यामधील अतयोतय सांबांधाांचा म द्दा जरी क्षिर्र बाजूला ठेिंला तरी, 
ज्या र्रत र्मूीत ब द्धीहनष्ठ धार्ममक हसद्धाांत माांडले गेले, हतथे धमय राजकारिापासून हिंर्क्त आहे, असे 
म्हििे, हा एक मोठाच हिंनोद आहे. कारि धमाची अन ज्ञा असल्याहशिंाय इथे कोिताही हिंचार 
मातयताप्राप्त होऊच शकत नाही. हशिंाय आपल्या धमाने अतय सिंय प्रश्नापेक्षाही राजकारि या हिंषयाला 
अव्िंल प्राधातय हदले आहे. आध्यान्त्मक प्रिृंत्तीच्या लोकाांना त्याांच्या धार्ममक आन्तहकाांत सांपूिय सांरक्षिाची 
हमी हे तर आमच्या धमाप्रमािे राजाचे प्रधान कतयव्य मानले गेले आहे. तो या देशातील आध्यान्त्मक 
हिंचारसांपदेचा रखिंालदार मानला जात असे. म्हिूनच राजकीय स्िंातांत्र्याहशिंाय आध्यान्त्मक उन्नती 
केिंळ अशक्य आहे अशी खात्री पटल्याम ळे हतथल्या धार्ममक सांस्थाांनी तद न षांगाने आपल्या काययप्रिालीत 
काही बदल घडिंनू आिले असले तर त्याांच्या या चात याबद्दल त्या अहर्नांदनास पात्र आहेत. आमच्या वहद  
तत्त्िंज्ञानाप्रमािे आत्मज्ञान िं आत्मप्रतीती हीच धमाची प्रम ख उहद्दष्टे आहेत. म्हिून बाह्यशक्ती आमचा 
समाज हिंस्कळीत करून त्याच्या प्रगतीला खीळ घालू पाहतील तर ही दोतही उहद्दष्टे साध्य कशी होिार? 
हिटनचा राजकीय हिंस्तारिंाद म्हिजे मूलतुः त्याांच्या आध्यान्त्मक हिंचाराांचाच प्रसार होय, असे प्रहतपादन 
हमल िं हसजन्व्हक या दोन इांन्ग्लश हिंचारिंांताांनी केल्याचा उल्लेख आम्ही यापूिंीच केला आहे. ते जर अशा 
तऱ्हेने इांग्लांडच्या साम्राज्यिंादाचे समथयन करू पाहतील, तर मग त्याच तयायाने आमचेही धमय प्रचारक 
आमच्या आध्यान्त्मक हिंचाराांच्या प्रसारासाठी राजकीय स्िंातांत्र्य आिंश्यक असल्याचा दािंा करीत 
असतील तर त्याांच्या नािंाने बोटे मोडण्याचा त म्हाला काय अहधकार आहे? जगातील इतर राष्ट्राांना मागे 
टाकून आपल्या पूिंयजाांनी आध्यान्त्मक के्षत्रात असामातय प्रगती केली. त्याबद्दल त्याांना साथय अहर्मान िंाटिे 
सहाजीक आहे. हे जर मातय केले तर मग त्याच र्ारतीयाांनी त्याांच्या आध्यान्त्मक हिंकासाच्या आड येिाऱ्या 
शक्तीहिंरुद्ध सांघषय माांडला तर तो िंाजिंी काां ठरू नये. आपि राजकीयदृष्ट्ट्या कमक िंत असून देखील 
आध्यान्त्मक के्षत्राांत पराक्रम गाजिं ूशकू, हे म्हििे हनखालस च कीचे आहे. गतकाळात र्ारतीय हा हजतका 
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स्िंाथयत्यागी, पराक्रमी िं उदात्त होता, हततका तो आज राहहला नाही. ही िंस्त न्स्थती आहे. राजकीय 
स्िंातांत्र्य गमािंल्याम ळेच तो मनाने द बळा िं क्षीि बनला, हे त्याचे एक प्रम ख कारि आहे. र्ोिंतालच्या 
िंातािंरिाचा उपयोग करून आत्मोन्नती घडिंनू आिण्याची त्याची क्षमताही कमी झाली आहे. आलेल्या 
सांधीचा प रेपूर लार् उठिंनू त्याच्या आांतहरक शक्ती अहधक बळकट करण्यास आज तो असमथय ठरत आहे. 
त्याांचे जीिंन सांक हचत झाले आहे. पूिंीचा त्याचा हिंशाल दृहष्टकोन तो गमािंनू बसला आहे. आपल्या 
स्िंतुःच्या हहताची साांगड तो राष्ट्रहहताशी घालू शकत नाही. स्िंतुःला हिंश्वरूपाांत हिंलीन करण्याचे 
साधनच तो हरिंनू बसला आहे. आपल्या व्यन्क्तगत इच्छा, आकाांक्षा, वकबह ना, आपले सिंयस्िंच हिंशाल 
राष्ट्रीय अन्स्मतेत एकरूप करून टाकिे ही एक आध्यान्त्मक प्रक्रीया आहे. मानिंी मन त्यादृष्टीने तयार 
करण्याचे सामथ्यय आध्यान्त्मक मागाहशिंाय द सऱ्या क ठल्याही कृत्रीम हदखाऊ िं औपचाहरक मागात नाही. 
श्रीकृष्ट्िाने अज यनाला जो उपदेश केला तेच गीतेचे सार आहे. तो अज यनाला म्हिाला, “अांहतम 
कल्यािासाठी तू मोहाहद क्ष द्र र्ािंनाांचा त्याग कर. स्िंतांत्र नागहरकाांच्या समाजाहर्म ख कायाखेरीज 
आध्यान्त्मक उन्नतीची कोितीही योजना पहरिामकारक होऊच शकिार नाही. त्यासाठी त्याच्या जीिंनाची 
जडिघडि करताांना त्याला केिंळ स्िंतुःचा िंा त्याच्या क ट ांबाचा हिंचार करून चालिार नाही, तर देश िं 
देंशिंाहसयाांचाही हिंचार त्यािंळेी करािंा लागेल. इतकेच नव्हे तर आांतरराष्ट्रीय प्रश्नाांचाही हिंचार करिे 
त्याला र्ाग आहे. अखेर मानिंजातीशी एकरूप होण्याखेरीज त्याला गत्यांतर नाही.” 

 
मानिंजातीच्या कल्यािासाठी आांतरराष्ट्रीय पातळीिंर होिाऱ्या हिंचारहिंहनमयाांतून ग लाम 

राष्ट्राांना नेहमीच िंगळण्यात येते. ज्या तऱ्हेने हेग पहरषदेत र्ाग घेण्याचे कोहरयाचे प्रयत्न हािून पाडण्यात 
आले, त्यािंरून हीच गोष्ट हसद्ध होते. य रोपच्या सिंय राष्ट्राांनी त्याच्या या आकाांके्षची हखल्ली उडिंली. 
राजकीयदृष्ट्ट्या मृत राष्ट्र हे जगाच्या दृष्टीने किंडीमोल असते. जे आपल्या शरीराचा ताबा द सऱ्याला घेऊ 
देतात, ते कालाांतराने आपल्या आत्माही गमािंनू बसतात. आत्मा हा शरीरापेक्षा श्रेष्ठ असतो हे खरे. पि ते 
दोतही एकमेकाांत इतके अतूटपिे ग ांतलेले असतात की त्यातील जरी एकानेही शरिागती पत्करली तरी 
त्याचिंळेी द सऱ्याचेही अन्स्तत्िं धोक्यात येते. म्हिूनच जे आध्यान्त्मक रहस्य जािून घेऊ इन्च्छतात, 
त्याांना त्याांच्या शारीहरक तांद रुस्तीची काळजी घेण्यास प्रथम साांगण्यात येते. आध्यान्त्मक प्रगतीसाठी उत्तम 
शरीरप्रकृती ही एक प्राथहमक गरज आहे. जे तत्त्िंज्ञान शरीर िं मन याांची फारकत करते ते तत्िंज्ञानच 
नव्हे. त्याांतील परस्परािंलांबीत्िं आपि ळळखले पाहहजे. त्यापैकी एकाचे फक्त अन्स्तत्िं मानिे िं 
द सऱ्याचे अमातय करिे ही श द्ध फसिंिूक आहे. शांकराचायांनी िंेदाांताचा अथय साांगताना याला अधयिंट ज्ञान 
म्हटले आहे. शरीराच्या सदृढतेचा हिंचार आपि सोडल्याम ळेच आपली अशी द धयर अिंस्था झाली आहे. 
आपले शरीर परकीयाांच्या ताब्यात देिंनू आपि आध्यान्त्मक प्रगतीचे हशखर गाठू शकूां  असे समजिे म्हिजे 
स्िंतुःची धादाांत फसिंिूक करण्यासारखे आहे. पहरिामतुः शारीहरक स्िंास्थ्य हबघडते, आर्मथक उत्पात 
घडिंनू येतात िं आध्यान्त्मक के्षत्रात प्रगती ऐिंजी पीछेहाट होते. परकीय राजिंटीचे हे द ष्ट्पहरिाम आपि 
रोज प्रत्यक्ष अन र्हिंत आहोत; त्याचे र्रपूर प रािंे रोज उपलब्ध होत आहेत. समाजातील प्रत्येक 
घटकापयंत ते पोचिंले जात आहेत. म्हिून धार्ममक नेत्याांनी आपल्या काययकके्षत राजकीय के्षत्रही 
आिण्याची आज अत्यांत आिंश्यकता आहे. तोच आजच्या घडीचा स्पष्ट सांकेत आहे. 
 

वंदे मातरम्, २-८-१९०७ 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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१७-८-१९०७ 
१३. राष्ट्रीयत्वाचीं मूलतत्त्वे......... 
 

एक भाषा, एक धमन वकवा जीवनपद्धती आणि एक वंश या राष्ट्रीयत्वाच्या घटकांच्या 
अभावाने भारत एक राष्ट्र कसे या शंकेचे णनरसन करताना श्रीअरववद म्हितात 
भौगोणलक एकसंघता, समान भूतकाळ, सवांना बाधूं शकिारे समान णहतसंबंध या 
सवांच्या एकणत्रत अणभव्यक्तीतून राष्ट्रीयत्वाची संकल्पना मूळ धरते व अणवरत संघषांतून 
राष्ट्रीयत्वाची अदम्य शक्ती णनमाि होते. 

 
‘इंणडयन नेशन’ या हनयतकाहलकाचे सांपादक श्री. ए. एन. घोष हे आपि एक हिंद्याहिंर्हूषत िं गाढे 

हिंद्वान असल्याचा लौहकक बाळगून आहेत. इतकेच नव्हे तर र्ारतात तसा अहधकार असलेले आपि 
एकमेिं गृहस्थ आहोत असाही आपला एक लाडका भ्रम मधून मधून ते प्रगट करीत असतात. त्याम ळे 
अथातच राष्ट्रीयतेच्या के्षत्राांतील इतर जनमातय दाशयहनकाांच्या हिंद्वतेबद्दल आहि त्याांच्या शकै्षहिक 
पात्रतेबद्दल ते नेहमीच शांका प्रदर्मशत करताांना आढळतात. इतकेच नव्हे तर, समाजाचे राजकीय प्रबोधन 
करण्याची उठाठेिं त्याांनी करू नये, ती त्याांची पात्रता नाही, असेही त्याांना ते ठिकािंनू साांगत असतात. या 
बाबतीत ते “िंांदेमातरम्” चालहिंिाऱ्याांनाच तसे आव्हान देऊन थाांबत नाहीत; तर श्री. हबहपनचांद्र पाल 
सारख्या राजकीय हिंचारिंांताला आहि पट्टीच्या िंक्त्याला ते िंठेीस धरतात. आता या हबहपनचांद्र पालाांचे 
लेख आहि र्ाषिे िंाचून इांग्लांड मधील आमच्या कट्टर हिंरोधकाांना देखील नाईलाजास्तिं काां होईना, 
स्त हतपर उद गार काढािंे लागले, हे त्याांच्या गािंीही नाही. आमच्या य गाांतरच्या सांपादकाांना, तर ते, 
पौगांडािंस्थेत न कताच प्रिंेश करू पाहिारा अधयहशहक्षत, अज्ञ मािूस, म्हिून सांबोधतात. आता ‘इांहडयन 
नेशन’ च्या सांपूिय िंषयर्रातील चोपड्याांना, ‘य गाांतर’ मधील एका लेखाची देखील सर येिार नाही ही गोष्ट 
िंगेळी. कारि ‘य गाांतर’ मधील प्रत्येक लेख, हा िैंचाहरक स्पष्टता, र्ाहषक सौष्ठिं, गाढा व्यासांग आहि 
प्रकाांड पाांहडत्य याांची साक्ष देिारा असतो. अहलकडे श्री. घोष याांनी ‘वहद स्थानच्या राष्ट्रीयतेचे र्हिंतव्य’ या 
हिंषयािंर एक लेख हलहहला आहे. त्याांच्या दृष्टीने ते अांधुःकारमय आहे. आपल्या या प्रमेयाच्या प ष्ट्ट्यथय 
त्याांनी इहतहासातील काही दाखलेही िंाचकाांप ढे पेश केले आहेत. आहि, काय साांगू, तसां करताांना 
कोिालाही थक्क करून टाकिाऱ्या ढोबळ िं प्राथहमक स्िंरुपाच्या घोडच का त्याांनी केल्या आहेत. त्यापाहून 
आतापयंत मेरोपोहलटन कॉलेजच्या प्राचायय पदाची ख ची उबहिंिाऱ्या पौगांडाने ‘इांहडयन नेशन’ च्या 
सांपादकीय ख चीिंर एकदम उडी मारली, याचे कोिालाही बेहद्द आश्चयय िंाटेल. िंानगीदाखल त्याांच्या 
इहतहासहिंषयक अज्ञानाचे काांही प रािंेच आम्ही इथे सादर करतो. 
 

इटाहलयन गिराज्याचे एका राष्ट्राांत रूपाांतर होिे, हा त्या देशाच्या स्िंातांत्र्याचा पहरिाम नसून 
कारि होते. त्याांचे हे हिंधान ऐहतहाहसक सत्य घटनाांिंर आधारलेले नाही. पि त्याची सत्यता क्षिर्र 
बाजूला ठेिंली तरी एक प्रश्न त्या अहांगड हटकाकाराला प्रथमच हिंचारला पाहहजे. का हो, इटाहलयन 
गिराज्ये म्हिजे काय? इटालीत अशी गिराज्ये अन्स्तत्िंात होती, हे खरे. त्या काळात नेपल्स आहि 
हसहसलीही राजा बोंबा याांच्या अहधपत्याखाली होती; रोम पोपच्या िंचयस्िंाखाली होते; तर टस्कनी ग्रगट 
ड्यूकच्या लोंबाडी ऑन्स्रयनाांच्या वकिंा सार्मडहनया िं पाईडमाँट न्व्हक्टर अमड असच्या िंांशाच्या 
अहधपत्याखाली होती. याचा अथय ती गिराज्ये नव्हती. प ढे एके हठकािी तर श्री. घोष साहेब शोध लािंतात 
की, पर्मशया हा छोट्या छोट्या ग्रीक राष्ट्राांचा समान शत्रू म्हिून उदयास आल्यानांतरच त्याांचे राष्ट्रीय 
एकीकरि होऊ शकेल. अरे िंा! आम्ही तर उगाचच समजत होतो की, ग्रीसमधील हनरहनराळया राज्यात 
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राष्ट्रीय ऐक्याची र्ािंना कधीच हनमाि होऊ शकली नाही, कारि ग्रीसच्या इहतहासाचे तेच एक ठळक 
िैंहशष्ट्ट्य आहे. तेथील हनरहनराळी नगर राज्ये आपल्यातील फ टीर, र्ािंनेिंर कधीच मात करू शकली 
नाहीत; िं ‘एक ग्रीस’ ही र्ािंना दृढमूल करुां  शकली नाहीत, हे ऐहतहाहसक सत्य आहे. घोष साहेब प ढे 
साांगतात, की प्राचीन इटलीतील (म्हिजे काय?) राज्ये आहि प्राांत केिंळ समान शत्रचू्या अन्स्तत्िंाम ळेच 
सहजगत्या एकत्र झाली; िं त्याांनी एक महान एकछत्री राज्य हनमाि केले. पि हबचारे इहतहासकार 
िंगेळेच साांगतात. ते म्हितात, इटहलअन राष्ट्र हे रोमच्या तरिंारीच्या बळािंर आपि होऊन हनमाि झाले 
नाही. कारि काथेहजनहयन आक्रमकाांनी रोमन साम्राज्याची अरे्द्यता त्या आधीच अन र्हिंली होती. म्हिजे 
इटालीचे राष्ट्रीय ऐक्य हे काही त्याांच्या समान शत्रूने काथेहजनीयनम ळे घडून आले नाही. साराांश, त्याांचा 
हा लेख अनेक च काांनी इतका र्रगच्च आहे की त्या सिंय शोधून काढिे हे काम मोठेच हजहकरीचे ठरेल, 
शिेंटी ए. एन. घोष याांना आम्ही असे स चहिंतो की समाज प्रबोधनात व्यग्र असलेल्या अतय हिंचारिंांताांच्या 
पात्रतेिंर वशतोडे उडिंण्यापेक्षा त्या बाबतीतील ख द्द त्याांचीच योग्यता िं अहधकार काय आहे, ते त्याांनी 
एकदा तपासून पहािं ेहे बरे. 

 
िंर उल्लेहखलेल्या ऐहतहाहसक घोडच काांखेरीज त्याांनी आपल्या लेखात आिखी एक सिंयत्र 

आढळिारा गैरसमजही उधृत केला आहे. अनेक देशर्क्त मांडळी देखील या भ्रमाची हशकार झाले आहेत. 
त्याम ळे त्याांच्या देशर्क्तीची र्ािंना तर बोथट होतेच; हशिंाय अांततोगत्िंा त्याांचा अिंसानघातही होतो. घोष 
साहेब म्हितात. “एक गोष्ट नेहमीच ठळकपिे ध्यानात बाळगिे आिंश्यक आहे. हतचे कधीही हिंस्मरि 
होऊ देता कामा नये. ती अशी कीं राष्ट्रीय ऐक्यासाठी तीन गोष्टींची हनताांत आिंश्यकता असते. एकर्ाषा, 
एकधमय वकिंा एकजीिंनपध्दती आहि एक िंांश”. वहद स्थानात या प्रत्येक बाबतीत अतोनात रे्द 
असल्याम ळे, त्याांच्या मते इथे राष्ट्रीय ऐक्य हनमाि हे स तराम शक्य नाही. धमय, र्ाषा आहि िंांश यामधील 
हर्न्नता राष्ट्रीय ऐक्याच्या प्रहक्रयेतील अडथळा समजला जातो. पि ही िंस्त न्स्थती आहे काय? आम्हाला 
तसे िंाटत नाही. उलट या हततही बाबतीत रे्द असून देखील अनेक देशाांत अखांडता िं ऐक्य अन्स्तत्िंाांत 
येऊ शकले नाही! ख द्द ‘इांहडयन नेशन’ ने देखील तशी कब ली देऊन म्हटले आहे की इांन्ग्लश राष्ट्र हे अनेक 
िंांश हमळून बनले आहे. परांत  अलीकडच्या काळातही जे अतय र्ाहषक लोक इांग्लांडच्या राष्ट्रीय प्रिंाहाांत 
सामील झाले, त्याांनी आपली िंगेळी जीिंन पध्दती िं स्िंतांत्र र्ाषा कटाक्षाने जपली आहे या गोष्टीचा उल्लेख 
मात्र त्याांनी हेत तुः टाळला आहे. त्याचप्रमािे त्याांनी स्िंीट झलंडचे ठळक उदाहरिही गाळले आहे. त्या 
हठकािी तर िंगेिंगेळया तीन र्ाषा बोलिारे तीन पांथाचे लोक एकत्र राहतात. परांत  त्याांनी आपली र्ाहषक 
िं िंाांहशक हर्न्नता कायम ठेिंली आहे. त्याचप्रमािे िातसमध्येही तीन र्ाषा बोलल्या जातात. अमेहरकेच्या 
व्हाईट हाऊसच्या हनिंडि कीला उरे् राहिारे उमेदिंार राष्ट्राला उदे्दशून चौदा र्ाषाांत र्ाषिे करतात. 
ऑस्रेहलया िं रहशया देशाांतही अनेक धमांचे, अनेक र्ाषाांचे िं अनेक िंांशाांचे हमश्रिच आढळतें. परांत  
त्याांच्यातील राष्ट्रीय एकीकरिाला त्याम ळे क ठेच बाध आलेला नाही. म्हिून श्री. घोष याांचे राष्ट्रीय 
ऐक्यासांबांधीचे हिंचार िंस्त न्स्थतीच्या िं तकय हनष्ठतेच्या कसोटीिंर हटकिारे नाहीत. िंरील हततही गोष्टीतील 
साधम्यय हे कदाहचत राष्ट्रीयत्िंाच्या हिंकासाला पोषक ठरू शकेल. परांत  त्यासाठी असे साधम्यय अपहरहायय 
नाही. हशिंाय त्याम ळे ऐक्यर्ािंना अर्ांग राहील असेही नाही. रोमन साम्राज्याने एक र्ाषा, एक धमय िं एक 
जीिंनशलैी याांचा आग्रह धरून आपल्या कें द्रसत्ताहधहष्ठत राज्यपद्धतीच्या साहाय्याने सिंय िंाांहशक िं र्ाहषक 
रे्द नष्ट करण्याचा िं एक महान रोमन राष्ट्र हनमाि करण्याचा प्रचांड प्रयोग करून पाहहला. पि त्याांत ते 
यशस्िंी झाले नाहीत. 
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एतद थय, हे हततही घटक राष्ट्र हनर्ममतीला अपहरहायय नाहीत, हे एकदा मातय केल्यानांतर प्रश्न 
हनमाि होतो तो असा की मग राष्ट्रिंादाचे आिंश्यक घटक तरी कोिते? आमच्या दृष्टीने, र्ौगोहलक 
एकसांघता, समान र्तूकाळ, सिंांना एकत्र बाांधू शकिारे समान हहतसांबांध आहि काांही अांशी अन कूल 
राजकीय पहरन्स्थती. या सिंांच्या एकहत्रत प्रहक्रयेतून एक स्िंतांत्र िं स सांघहटत राज्य हनमाि करण्याची 
पे्ररिा हनमाि होते. अशा राज्याच्या अहर्व्यक्तींतूनच राष्ट्रीयत्िंाची सांकल्पना मूळ धरते. अशा राष्ट्राांचे 
अन्स्तत्िं हचरांतन िं अखांहडत राखण्यासाठी ही राष्ट्रीयत्िंाची पे्ररिा प ढे अहिंरतपिे धडपडत रहाते. हे कायय 
राष्ट्राचा एखादा र्ाग करील, वकिंा अतय िंांशाच्या लोकाांना िंा जमातींना आपल्या नेतृत्िंाखाली वकिंा 
प्रर्ािंाखाली सांघटीत करू शकिाऱ्या एखाद्या पांथाचे िं िंांशाचे लोक करतील; अथिंा अशी एकात्मता 
परकीय िंा अांतगयत दबािं शक्तीशी कराव्या लागिाऱ्या सांघहटत प्रहतकाराांतूनही हनमाि करतील. समान 
सामूहहक ऊजा िं समान हहतसांबांध या दोन गोष्टी जेव्हा एकजीिं होतात, तेव्हाच राष्ट्रीयत्िं दृढमूल होते. 
आमचा असा हिंश्वास आहे की, हे सिंय घटक वहद स्थानात अन्स्तत्िंात आहेत. आपला स्िंातांत्र्य सांग्राम 
अहधक तीव्र करण्याची िंेळ आज आली आहे. परकीय शक्तीहिंरुद्ध आपि बहहष्ट्काराांचे िं असहकाराांचे शस्त्र 
िंापरू शकतो. पि त्यासाठी प्रथम आपिाला समान आकाांक्षा िं सामूहहक इषा आपल्या समाजात हनमाि 
करािंी लागेल. अशा अहिंरत सांघषांतूनच सांघहटत राष्ट्रीयत्िंाची अदम्य शक्ती अगदी लौकर हनमाि 
होईल, याची खात्री बाळगा. त्यासाठी आपल्या पूिंयजाांनी अप्रहतहत प्रयत्न केले अशी साक्ष आपला इहतहास 
देतो. त्याांचे ते स्िंप्न आपि साकार करुया. 
 

वंदे मातरम्, १७-८-१९०७ 
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२३-८-१९०७ 
१४. णवद्यािांना संदेश 
 

नॅशनल कॉलेजच्या णवद्यार्थ्यांसमोर केलेल्या भाषिात श्रीअरववद म्हिाले, “आपल्या 
मातृभूमीच्या इणतहासात असा समय आज येऊन ठेपला आहे की, णतच्या सेवेखेरीज अय य 
सवन काही दुय्यम ठरतात व सवांच्या शक्ती त्या एकाच णठकािी कें णद्रत होिे आवश्यक 
ठरते. तुम्ही अभ्यास करीत असाल तर तो णतच्यासाठीच करा. तुमच्या सवन शाणररीक 
आणि मानणसक शक्ती मातृभूमीच्या सेवेसाठी तुम्ही खचन करा.” 

 
आपिाला उदे्दशून मी उपदेशात्मक चार शब्द साांगािं ेअसे मला साांगण्यात आले आहे. परांत  मला 

तर अलीकडे असे िंाटू लागले आहे की, आम्हा िृंद्धाांपेक्षा आजची तरूि हपढीच द सऱ्याला अहधक चाांगला 
उपदेश करू शकते. हशिंाय अलीकडेच मा्याहिंषयी त म्हाला िंाटिारे अपरांपार पे्रम आपल्या लहानसहान 
कृतींतून त म्ही प्रकट केलेत, त्याम ळे मा्या अांतुःकरिात उठलेला र्ािंनाांचा कल्लोळ मी आपिाम ळे उघड 
करािंा असा आग्रह त म्ही मला करू नये. कारि त्या र्ािंना शब्दात व्यक्त करिे मला केिंळ अशक्य आहे. 
मी ज्या अडचिींतून सध्या जात आहे, त्याबद्दल िंाटिारी सहान र्तूी त म्ही काल घेतलेल्या एका सरे्त 
प्रगट केलीत. पि खरे म्हिाल, तर त्याांना अडचिी िंा क्लेश म्हिािंे, असां मला िंाटत नाही. कारि 
मा्या बालपिातच मी जे माझे जीिंीत कायय ठरहिंले त्याच्या पूतयतेसाठी या सिंय अपहरहायय अन र्िंातून 
मला जािंे लागिार हे ही मी त्याच िंळेी ळळखले होते. त्याम ळे त्याांना समोरे जात असताांना मा्या मनात 
यन्त्कां चीतही हिंषादाची र्ािंना नाही. म्हिूनच मा्या सध्याच्या अडचिीबद्दल त म्हाला िंाटिाऱ्या 
सहान र्हूतपेक्षा मा्या अांहगकृत कायाबद्दल त म्ही अतीिं आस्था बाळगता, अशा आश्वासनाची मी 
त मच्याकडून अपेक्षा करतो. मी त म्हाला सोडून जातो आहे हे तर खरेच. पि तसे करताांना मी मा्यामागे 
एक कायय ठेिंनू जात आहे. आजच्या तरूि हपढीने ते कायय आपल्या हशरािंर घेतल्याचे जर मला आढळले, 
तर मी क ठे का जाईना, त मचा हनरोप घेताांना मला म ळीच खेद िंाटिार नाही. म्हिूनच त म्ही जो आदर 
व्यक्त केलात, तो व्यन्क्तशुः मा्यासाठी नव्हता; वकिंा मी या कॉलेजचा म ख्याध्यापक आहे म्हिूनही 
नव्हता. आपल्या देशाहिंषयी त म्हाला िंाटिाऱ्या आत्मीयतेचे ते एक आगळे रूप होते वकिंा मा्या 
मातृर्मूीहिंषयी मला िंाटिाऱ्या असीम र्क्तीला त म्ही हदलेला तो एक प्रहतसाद होता. कारि मी जे काही 
थोडेबह त कायय केले असेल ते हतच्यासाठीच केले आहे; वकिंा र्हिंष्ट्यात जे काही कष्ट मी उपसिार आहे 
तेही हतच्यासाठीच असतील. मा्या हिंषयींच्या त मच्या आत्मीयतेकडे मी जेव्हा या दृहष्टकोनातून पहातो 
तेव्हा माझे कायय करण्यास मी ज्यािंळेी शाहररीक दृष्ट्ट्या असमथय ठरेन, त्यािंळेी ते प ढे चालू ठेिंण्यास 
मा्या मागे हकती तरी जि असतील, असा मला हिंश्वास िंाटतो. याक्षिी मला जो आनांद होत आहे, त्याला 
आिखीही एक कारि आहे. आज त मच्या मनातील मा्याबद्दलच्या ज्या र्ािंना मी अन र्िंीत आहे, त्याच 
भ्रातृर्ािंना मा्या असांख्य देशबाांधिंाांच्याही अांतुःकरिात त्याच कारिासाठी िंसत आहेत, सिंय देशात ही 
र्ािंना सािंयहत्रक आहे. समाजाच्या सिंयच स्थराांतील लोकाांनी मा्याबद्दल त्याच सद्भािंना व्यक्त केल्या 
आहेत; िं मा्या कसोटीच्या काळात मला सिंय प्रकारची मदत करण्याचे त्याांनी आश्वासन हदले आहे. 
त्याबद्दल आज मला हिंलक्षि आनांद होत आहे. तसे पाहहलां  तर, मी कोिीच नाही. मी जे कायय केले आहे 
तेही अत्यल्प आहे. िंास्तहिंक मा्या बाांधिंाांकडून हा जो भ्रातृर्ािं मी अन र्िंीत आहे, त्याचे कारिही 
त्याांच्या अांतुःकरिात त्याांना मनोमन पटलेले काययच मी करीत आहे, हेच होय. 

 



 

अनुक्रमणिका 

या प्रसांगी मी आपिास एकच उपदेश करू शकतो. ज्या उदे्दशाने या कॉलेजची स्थापना करण्यात 
आली होती, त्या कायाच्या प तीसाठी त म्ही सतत प्रयत्नशील रहा. हे कायय कोिते ते त म्ही जािताच. 
बाकीचे सिंय उद्योग, जीिंनाांतल्या सिंय सांधी याांचा त्याग करून जेव्हा या कॉलेजची आम्ही स्थापना केली, 
तेव्हा आमचे सिंय कायय जीिंनच त्यासाठी व्यतीत करण्याचा हनियय आम्ही घेतला. आम्ही हे सिंय कशासाठी 
केले? या कॉलेजच्या स्थापनेच्या रूपाने आम्ही देशाच्या एका पे्ररिेचे बीजारोपि केले. एका नव्या राष्ट्र 
हनर्ममतीच्या कायाची म हूतयमेढ त्या हनहमत्ताने आम्ही रोिंली. प्रारांहर्क अडचिींची अांधुःकारमय िं 
द ुःखदायक रात्र सांपून, या राष्ट्राच्या अांगर्तू महानतेची जािीिं या देशाला होईल िं जगाच्या उद्धारासाठी 
र्ारत प तहा कहटबद्ध होईल, अशी स्िंप्ने आम्ही त्यािंळेी पाहहली होती. त म्हाला केिंळ प स्तकी ज्ञान देिे 
वकिंा त मच्या उपजीिंीकेचे साधन त म्हाला उपलब्ध करून देण्यासाठीच केिंळ हे कॉलेज आम्ही स रू केले 
नाही. त्याच बरोबर या मातृर्मूीसाठी काबाडकष्ट करिारी िं हतच्यासाठी कोिताही त्याग करायला हसद्ध 
असिारी एक हपढी हनमाि करिे, हाही एक प्रम ख उदे्दश होता. त्यासाठीच हे कॉलेज आम्ही स रू केले िं 
र्हिंष्ट्य काळात त्याच कायासाठी त म्हीही स्िंतुःला ज ांपून घ्याल अशी मी आशा करतो. त्या बाबतीत 
आमच्याकडून राहून गेलेल्या त्र टी िं अप री राहहलेली कामे त म्ही पूिय करािंीत िं समाजाप ढे एक निंा 
आदशय उर्ा करािंा. मी परत येईन तेव्हा त मच्यापैकी काहीजि सांपत्तीमान झालेले मला हदसतील. पि त्या 
सांपत्तीचा उपयोग त म्ही एकट्यासाठीच न करता त्याबरोबरच त मच्या मातृर्मूीलाही समृद्ध करिे, हे त मचे 
कतयव्यच ठरते. त मच्यापैकी काही जि मोठ्या पदालाही चढलेले असतील. पि ते मोठेपि केिंळ त मच्या 
प रतेच मयाहदत राहू नये वकिंा त्याला द राहर्मानाचा वकिंा आढ्यतेचा दपयहह त म्ही येऊ देता कामा नये. 
त मच्या मोठेपिाचा उपयोग अखेर मातृर्मूीलाच झाला पाहहजे, इतका की त्याम ळे देश मोठा होईल. एिंढा 
मोठा की सांबांध जगातील राष्ट्रात त्याची मान सिंात उांच राहील, िं प्राचीन काळी इतर सिंय देश जसे 
मागयदशयनासाठी र्ारताकडेच पहात. तीच न्स्थती त म्ही त्याला प्राप्त करून हदली पाहहजे, द दैिंाने त मच्या 
पैकी जे गरीब रहातील वकिंा मागे पडतील, त्याांनी देखील आपले दाहरद्र्य िं मागासलेपि मातृर्मूीच्याच 
चरिी िंहािंे, राष्ट्राच्या इहतहासात केव्हातरी अशी िंळे येते की जेव्हा परमेश्वर त्याच्या प ढे असे एकच ध्येय 
िं एकच कायय ठेिंतो, की त्याप ढे अतय सिंय काये–मग ती हकतीहह उदात्त िं हकतीही महत्त्िंाची असोत ती 
अशा परमेश्वरहनहहत कायाप ढे गौि ठरहिंिे अपहरहायय ठरते. आपल्या मातृर्मूीच्या इहतहासात असा समय 
आज येऊन ठेपला आहे, हतच्या सेिंखेरीज अतय सिंय काये द य्यम ठरतात; िं सिंांच्या शक्ती त्या एकाच 
हठकािी कें द्रीत होिे आिंश्यक ठरते. त म्ही अभ्यास करीत असाल तर तो हतच्यासाठीच करा. त मच्या सिंय 
शाहररीक िं मानहसक शक्ती मातृर्मूीच्याच सेिंसेाठी त म्ही खचय करा. हतच्यासाठीच केिंळ त म्ही धनाजयन 
करा. त म्ही परदेशात गेलात तर हतथे जे ज्ञान हमळिंाल, त्याचाहह उपयोग त म्ही देश कायासाठीच केला 
पाहहजे, त म्ही जे काम कराल, त्यातून देश समृद्ध झाला पाहहजे. त्याच्या आनांदासाठी त म्ही द ुःख सहन 
करायला हशका. मा्या या एकाच सांदेशात सिंय काही सामािंले आहे. आपिास माझा अखेरचा आदेश असा 
की मा्याबद्दल त मच्या हठकािी जी आदराची र्ािंना आहे तीच र्ािंना मी करीत असलेल्या कायािंर ठेिंा. 
त्या र्ािंनेचे रूपाांतर त म्ही प्रत्यक्ष कायय करण्यात घडािं.े र्हिंष्ट्य काळात यदाकदाहचत मी इथे आलो, तर 
त्यािंळेी मी जेव्हा त मच्या अशा उज्ज्िंल कायय कतृयत्िंाचा आलेख बघेन, तेव्हा ज्या कायाचे बीज मी त मच्या 
हठकािी पेरले होते, िं ज्याच्यासाठी मी त मची तयारी केली होती, त्याची मला अहर्मानपूिंयक आठिंि 
होईल. 
 

वंदे मातरम् २३-८-१९०७ 
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२०-९-१९०७ 
१५. णचवट जातीव्यवस्िेतील अपप्रवृत्ती 
 

वहदु धमन अदै्वतावर अणधणष्त झाला आहे. तो एकास्त्मक ब्रह्मतत्व मानतो. तोच 
अपणरवतननीय, अभेद्य व णचरंतन परमेश्वरी अंश प्रत्येक व्यक्तीत असतो अशी त्याची श्रद्धा 
आहे. अशा उच्च णवचारांची णशकवि देिाऱ्या वहदू धमाच्या तत्वाशी कोित्याही प्रकारची 
णवषमता पूिनपिे णवसंगत आहे असे णववेचन श्रीअरववद यांनी केले आहे. 

 
श्री. बाळ गांगाधर हटळक याांनी जाहत व्यिंस्थेबद्दल माांडलेले परखड हिंचार ‘बेंगाली’ या 

हनयतकाहलकाने प्रहसद्ध केले आहेत. दहक्षिेकडचा हा थोर राष्ट्रिंादी हिंचारिंांत म्हितो की, सध्या 
आढळिारी सामाहजक हिंषमता ही अत्यांत हानीकारक आहे. त्याांनी असे हिंचार माांडिे हे अगदी 
सहाहजकच आहे; कारि हटळक हे कट्टर िं हनष्ठािंान वहदू असून ते हनखळ राष्ट्रिंादी हिंचाराांचे प रस्कते 
आहेत. मध्यांतरीच्या काळात जाहतव्यिंस्थेच्या आधारर्तू हिंचाराांबद्दल बऱ्याच गैरसमज ती पसरल्या. हतचे 
हिंकृतीकरिही केले गेले. काहीनीं तर हतच्या मूळ उदे्दशाबद्दल अहनष्ट समज ती हेत तुः पसरहिंल्या. 
आपापल्या जातीबद्दल िृंथा द रहर्मान िं खोटा अहांकार हनमाि झाला. एखाद्या जातीत केिंळ अपघाताने 
झालेल्या जतमाच्या आधारािंर श्रेष्ठता िं कहनष्ठतेचा हिंचार होऊ लागला. तीच परमेश्वरी योजना असल्याचे 
दाांहर्क तत्त्िंज्ञान माांडण्यात येऊ लागले. त्याम ळे जाती-जातींत िैंमनस्य, असहहष्ट्ि ता िं हिंषमता याांचा 
प्राद र्ािं होऊ लागला. पि यापैकी कोित्याही द ष्ट्प्रिृंत्तीचे मूळ जातीव्यिंस्थेच्या मूलर्तू हिंचाराांत िंा 
उदे्दशाांत नव्हते, कारि वहदूधमय अदै्वतिंादािंर अहधहष्ठत झाला आहे. तो एकान्त्मक िह्मतत्त्िं मानतो. तोच 
अपहरिंतयनीय, अरे्द्य िं हचरांतन परमेश्वरी अांश प्रत्येक व्यक्तींत असतो, अशी त्याची श्रद्धा आहे. अशा उच्च 
हिंचाराांची हशकिंि देिाऱ्या वहदूधमाच्या तत्त्िंाांशी कोित्याही प्रकारची हिंषमता पूियपिे हिंसांगत आहे. 
त्याच प्रमािे या परमेश्वरी अांशाला प्रत्यक्ष पार्मथिं स्िंरूप देण्याच्या प्रदीघय प्रयत्नालाच आम्ही राष्ट्रीयता 
समजतो. या राष्ट्राांतील हनरहनराळया घटक व्यक्तींची सामाहजक िं आर्मथक स्तरािंरील कामे िं 
जबाबदाऱ्या, असमान, हर्न्न िं हिंहिंध स्िंरूपाच्या असल्या तरीही त्या अांतयामी मूलतुः समान िं एकच 
मानिे, हाच राष्ट्रीय एकतेचा अथय आहे. याच स्िंरूपाचा एकात्म िं आदशय राष्ट्रिंाद आम्हाला जगासमोर 
माांडािंयाचा आहे. त्यात मािसामािसात, जातीजातींत आहि िंगािंगात अशी मूलगामी िं अांगर्तू एकता 
अन र्िंास येईल. हटळकाांनी राष्ट्राची त लना हिंराट प रूषाशी करून म्हटले आहे की अशा हर्न्न जाती 
म्हिजे अांतयामी एकच असलेल्या हिंराट राष्ट्रप रूषाांची अांगे होत; म्हिजेच राष्ट्र होय. आपल्या धमाची 
हीच हशकिंि िं राष्ट्रीयतेचा हाच खरा अथय आहे. आपल्या तत्त्िंज्ञानाचा हा मूळ सांदेश प्रत्यक्ष 
देशिंाहसयापयंत पोचहिंिे, हे प्रत्येक राष्ट्रिंाद्याचे आद्य कतयव्य ठरते. आम्ही एकतांत्री राजकारिाचा 
हधुःकार करतो, कारि राजकारिात उपहरहनर्मदष्ट आांतहरक एकता असे शासन मानीत नाही. आज भ्रष्ट 
बनलेल्या जातीव्यिंस्थेचाहह आम्ही हिंरोध करतो. कारि सामाहजक समतेचा ती आदर करीत नाही. ज्या 
समानतेच्या िं एकात्मतेच्या तत्त्िंािंर राजकीयदृष्ट्ट्या आमचे राष्ट्र आम्ही प नगयहठत करू इन्च्छतो, त्याच 
तत्त्िंािंर आम्ही आमच्या समाजाचीही प नरयचना करू इन्च्छतो. तूतास, आमचे लक्ष आहि प्रयत्न आम्ही 
फक्त राजकीय के्षत्रािंरच कें द्रीत केले असले िं आमच्या टीकाकाराांचाहह तसाच ग्रह झाला असला, तरी 
अांततोगत्िंा, या तत्त्िंाचा प्रर्ािं सामहजक के्षत्रातही हततक्याच प्रमािात पडत नाही, तो पयंत आम्ही 
आमच्या प्रयत्नाांत पूिांशाने यशस्िंी झालेलो नाही, हे आम्हीहह जाितो. उद्याांच्या र्ारताचे स्िंप्न साकार 
करण्यासाठी राष्ट्रिंाद्याांची जी अहिंरत धडपड िं जे अथक प्रयत्न चालू आहेत, वकिंा त्यासाठी ज्या योजना 
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त्याांनी आखल्या आहेत, त्यात िंाांहशक मक्तेदारीला वकिंा िंारसाहक्काच्या एकाहधकारशाहीला काडीमात्र 
थारा असिार नाही. 

 
जाहतव्यिंस्था कोण्या एका काळी लार्दायक ठरली हे खर, मानिंी प्रगतीच्या एका टप्यापयंत ती 

आिंश्यकही िंाटली असेल. त्याचप्रमािे जागतीक राजकारिाच्या हिंकासात एकतांत्री राज्यपद्धतीने 
मोलाची र्र घातली हेही नाकारता येिार नाही. त्यािंळेी समाजाचे रक्षि करण्यासाठी िं 
समाजधारिेसाठी तीच एक राजकीय शासन व्यिंस्था उपलब्ध होती. राष्ट्रिंाद्याांचे र्तूकाळाशी र्ाांडि 
नाही; परांत  त्यात ते न्स्थत्यांतर करू इन्च्छतात. एखाद्या व्यक्तीच्या िंा गटाच्या सते्तच्या हठकािी ते 
लोकसते्तची म्हिजे पयायाने स्िंराज्याची स्थापना करू पहातात; वकिंा िंारसा हक्काने चालिाऱ्या िंा 
लोकशाही हिंरोधी वकिंा जाहतहनष्ठ सांघटनेच्या सते्तखाली चालिाऱ्या शासनाऐिंजी, लोकाहर्म ख 
पहरिंतयनशील लोकशाहीहनष्ठ राज्यपद्धती राष्ट्रात ते स रू करू इन्च्छतात. सध्याचे एकतांत्री, मनमानी िं 
अपहरिंतयनीय राजकारि, वकिंा समाजातील सांक हचत िं आत्मकें द्रीत जाहत व्यिंस्था या दोतहीहह गोष्टी 
सामाहजक समता नाकारते, समता ही तर आमच्या धमाची हशकिंि आहे. म्हिून या दोतहीमध्येही 
न्स्थत्यांतर घडिंनू आििे अपहरहायय आहे. अशातऱ्हेने जाहतव्यिंस्थेच्या चौकटीत अडकलेला समाज िं 
लोकशाही हिंचारािंर आधारलेला धमय आहि त्याचे तत्त्िंज्ञान यादोतही गोष्टी एकत्र नाांदू शकतील वकिंा 
नाही, हीच आपल्याला रे्डसािंिारी खरी ऐहतहाहसक समस्या आहे. र्ारतीय राष्ट्रिंाद्याांनी ती आपल्याप ढे 
स्पष्टपिे माांडली आहे. परांत  त्यािंर अहधक हिंस्ताराने आत्ताच न हलहहता. आांम्ही आपल्या एिंढेच 
हनदशयनास आिून देतो, की या सिंय राष्ट्रिंादी शक्तींनी जातीजातीतील हे तकय द ष्ट रे्दारे्द आहि हिंषमता 
याांचा झपाट्याने नाश करिे आिंश्यक आहे. या आमच्या प्रहतपादनािंर खूष होऊन एखादा इांन्ग्लश मािूस 
म्हिेल, “िंाुः कसां लाख बोललात. आम्ही स द्धा गेली अनेक िंष ेकां ठरिंाने त म्हाला हेच साांगत आहोत. 
लोकशाही शासन व्यिंस्थेची मागिी करण्याआधी त म्ही त मच्यातील जाहत नष्ट करा.” यािंर आम्ही इथे 
स्पष्टपिे साांगू इन्च्छतो की आमच्या इांन्ग्लश उपदेशकाांच्या या प्रहतपादनात एक बारीकशी त्र टी राहून गेली 
आहे. त्याांचे हे म्हििे घोड्याप ढे गाडी ठेिंण्याचा प्रकार झाला. म्हिूनच त्याांचा हा सल्ला आम्ही ठ करािंनू 
लािंला िं तो अमलात न आिण्याचा आमचा मनोदयही आम्ही स्पष्टपिे जाहीर केला आहे. 

 
हे साध्य करण्यासाठी काय करािंे, हे ठरहिंण्याकहरता हिंचारशक्तीला फारसा ताि देण्याची 

आिंश्यकता नाही. िंरील सिंय दोष, अपप्रिृंत्ती आहि द ष्ट रूढी नष्ट करण्यासाठी जातीव्यिंस्थेची न सती 
चौकट माांडून र्ागिार नाही; तर मािसाच्या मनोिृंत्तीत िं हिंचारपद्धतीत आिंश्यक तो बदल घडिंनू 
आिला पाहहजे. त्यासाठी प्रत्येक र्ारतीयाला, मग तो प रूष, स्त्री िंा लहान मूल असो, त्याला स हशहक्षत 
केला पाहहजे. प्रथम त्याला आपल्या धमाची उदात्त उहद्दष्टे, त्याचे तत्त्िंज्ञान, त्याला समजाऊन साांहगतले 
पाहहजे. त्याांतूनच िंदेप्रहित समानतेच्या तत्त्िंािंर आहि प्रिृंत्तीिंर प िांशाने आधाहरत समाजरचना आकार 
घेिं ूशकेल. प नरािृंत्तीचा दोषारोप पत्करूनही या व्यािंहाहरक कल्पनेिंर आम्ही आमचे हिंचार इथे माांडतो. 
राष्ट्रीय स्तरािंर हशक्षिाचा प्रसार, ही सामाहजक स धारिेची प्राथहमक गरज असते. सरकारी आर्मथक 
शक्तीच्या बळािंरच हे हशक्षि आपि समाजाला देऊ शकतो. म्हिून कोित्याही अतय कारिासाठी नसेल, 
तरी हशक्षिप्रसाराच्या एकमेिं कारिासाठी, राष्ट्रिंाद्याांनी राजकीय स्िंातांत्र्यासाठीचा आपला लढा अहधक 
तीव्र करिे अत्यािंश्यक आहे. कारि स्िंातांत्र्याखेरीज देशातील सांपत्तीच्या हिंहनयोगाबाबतचे अहधकार 
आपल्याला हमळिार नाहीत. जोपयंत शासन परकीय नोकरशाहीच्या हातात आहे, तोपयंत अशा सािंयहत्रक 
हशक्षिासाठी लागिारा प रेसा पैसा उपलब्ध होऊ शकिार नाही. आज जो पैसा त्यासाठी म क्रर केला 
जातो, तो इतका अप रा असतो की त्यातून समाजाला हशहक्षत करिे केिंळ अशक्य आहे. आजच्या अत्यल्प 
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हशक्षिाांतून मािसातल्या, हीन, स्िंाथी िं अल्पसांत ष्ट प्रिृंत्तीलाच प्रोत्साहन हमळत आहे. स्िंातांत्र्याम ळे 
मािसात हनमाि होिारे सद ग ि िं राष्ट्राला सांघहटत करण्याची आिंश्यकता, हे दोतही म दे्द क्षिर्र बाज ला 
ठेिंनू जरी या समस्येकडे आपि केिंळ सामाहजक दृहष्टकोनाांतून पाहहले, तरी देखील राजकीय स्िंराज्य ही 
आपली सिंयप्रथम हनकडीची गरज आहे, याची आपिास खात्री पटेल. 

 
यासाठीच हटळकाांसारखा राष्ट्रिंादी अतय सिंय समस्या तूतय बाजूला ठेिंनू केिंळ राजकीय 

स्िंायत्तता या एकाच उहद्दष्टािंर र्र देताांना आढळतो, याचा अथय देशाच्या आर्मथक प नरयचनेच्या 
आिंश्यकतेचा वकिंा समाज स धारिेचा वकिंा हशक्षिाचा त्याांना हिंसर पडला आहे असा नव्हे. उलट 
सामाहजक समानतेचे आपले उहद्दष्ट प िाथाने फलद्र प व्हायचे असेल तर आपल्या देशाचे स्िंातांत्र्य परकीय 
शक्तीकडून आपि लौकरात लौकर वजकून घेतले पाहहजे, याची त्याांना खात्री पटली, हाच त्याचा अथय 
आहे. त्याम ळेच आपि आपल्या देशाची प नरयचना करू शकू, अशाही हनष्ट्कषाप्रत ते येऊन पोचले आहेत. 
 

वंदे मातरम् २०-९-१९०७ 
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२५-९-१९०७ 
१६. ‘वंदे मातरम्’ वरील खटला 
 

‘वंदे मातरम्’ पत्रावर णब्रटीश शासनाने भरलेल्या खटल्याची श्रीअरववद यांनी जी 
णचरफाड केली आहे, ती णकतीतरी बोलकी आहे. 

 
अलीकडे हिटीश नोकरशाहीने िंतयमान पत्रािंर घातलेल्या अनेक खटल्याांपैकी, ‘िंांदे मातरम्’ या 

पत्रािंरील खटला सिंात अहधक महत्त्िंाचा आहे. त तारीच्या कियककय श गजयनात त्याची स रिंात झाली. 
देशातील यच्चयाहिंत अगग्लोइांहडयन पत्रकार त्याच्याकडे औत्स क्यहमहश्रत कौत काने पहात होते. पि अशा 
जल्लोषात स रू झालेल्या या राजद्रोहाच्या खटल्याची अखेर मात्र सरकारचा प रा फज्जा उडण्यात झाली. 
आतापयंतच्या राजद्रोहाच्या खटल्यात सरकारने असा दारूि अन र्िं क्वहचतच घेतला असेल. सरकारचे हे 
लाजीरिंािे अपयश दांडाहधकाऱ्याांच्या औदाहसतयाचा पहरिाम नव्हता; वकिंा खटला चालहिंण्यात त्याने 
काही कसूर केली असेही नव्हे; वकिंा त्याने आरोप ठेिंण्यात काही हयगय केली होती असेही नाही. एका 
हिंहशष्ट व्यक्तीला म्हिजे अरविंद घोष याांना या खटल्यात दोषी ठरहिंण्यासाठी पोहलसाांनी आपली हशकस्त 
केली होती. सरकारच्या कायदेहिंषयक स्थायी सल्लागाराने देखील (स्टगवडग कौतसेल) आरोपीहिंरूद्ध 
सादर केलेल्या तकलादू प राव्यािंर, वकिंा त्यासांबांधींच्या एखाद्या क्ष ल्लक कपट्यािंर, ठासून य न्क्तिंाद 
करण्याचा जोरदार प्रयत्न केला. बरां ज्या अहधकाऱ्याप ढे ही केस चालली त्याचाही सरकारकडील कल 
कधीच लपून राहहलेला नव्हता. याच महाशयाांनी “य गाांतर” च्या छापखातयाच्या मालकाला दोन िंषाची 
सजा फमािंली होती. त्याांनीच हबहपनचांद्र पालाांचा खटला एका लाळघोट्या बांगाली दांडाहधकाऱ्याकडे 
सोपहिंला होता; िं तसे करताना आरोपीस जबर हशक्षा ठोठािंल्याचे स्पष्ट सांकेत द्याांयलाही ते हिंसरले 
नव्हते. याच मािसाने स शील क माराांना पांधरा फटक्याांची हशक्षा ठोठािंली होती. त्याांनीच बहॅरस्टराांनी पेश 
केलेला प रािंा बेधडकपिे बाजूला सारला होता. या खटल्यात हशक्षा देण्यायोग्य असा अल्पसा देखील 
प रािंा आमच्या हिंरूद्ध उपलब्ध झाला असता, तरी आम्हाला सक्त मज रीची हशक्षा ठोठिंायला त्याांनी कमी 
केले नसते. त्याांच्या हनकालपत्राांतील पहरच्छेदामागून पहरच्छेद हेच दाखहिंतात. अशा खटल्यात सिंयच 
ह कूमाचे पते्त नेहमी नोकरशाहीच्याच हातात असतात. कारि त्याांच्या हदमतीला देशातील श्रेष्ठ कायदे 
पांहडत असतात; स सज्ज ग तहाअतिंषेि यांत्रिा िं ग प्तहेर खाते त्याांच्याच हनयांत्रिाखाली असते. त्याची 
व्याप्ती आहि हिंस्तार आज रहशयाच्या खालोखाल समजला जातो. अशा खटल्याांतील पांच मांडळही 
त्याांनाच अन कूल असते िं त्याांना हिंा तो हनकाल द्यायला ते एका पायािंर तयार असते. खटला 
चालहिंिारे तयायाधीशही त्याांचेच नोकर असतात. कें व्हाही धाडी घालिे वकिंा झडती घेिे यासारखे 
अहधकारही पोहलसाांना असतात. हशिंाय पोस्ट ऑहफसचे रूपाांतर ग तहा अतिंषेि खात्यात ते कें व्हाही करू 
शकतात. साक्षीदार हमळिंण्याच्या त्याांच्या तऱ्हाही अजब असतात. आश्चयय असे की इतकी सिंय साधने 
त्याांच्या अखत्यारीत असून स द्धा, ते ज्या हिंहशष्ट व्यक्तीच्या मागािंर होते ती व्यक्तीच ‘िंांदे मातरम्’ चा 
सांपादक आहे, हे हसद्ध करिाऱ्या प राव्याचा एक कपटा देखील, ते हमळिं ूशकत नाहीत. सरकारच्या या 
दारूि अपयशापासून कोिता धडा त्याांनी घेतला? िृंत्तपत्र स्िंातांत्र्यािंर याप ढे कडक हनबंध घातले 
पाहहजेत, असे दांडाहधकारी आपल्या हनकालपत्रात म्हिाले ‘िें ड ऑफ इांहडया’ (वहद स्थानचा हमत्र) म्हिून 
हमरहिंिाऱ्या चौरींघीच्या ‘स्टेट समन’ या पत्राने देखील त्याचीच री ळढली आहे. परांत  प्रहसद्धीच्या झोतात 
नसलेल्या एखाद्या सामातय ब द्धीच्या मािसाने मात्र हनराळाच हनष्ट्कषय काढला असता. राजकीय 
खटल्यासांबांधीच्या कामकाजाच्या आपल्या पद्धतींतच सरकारने स धारिा करिे आिंश्यक आहे, असेच 
त्यात स चहिंले असते. 
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एिंढे मात्र खरे की “िंांदे मातरम्” च्या प्रकरिाने अशा राजकीय खटल्यामागील हिटीश 
नोकरशाहीच्या हीन मनोिृंत्तीिंर झगझगीत प्रकाश टाकला आहे. वकबह ना जनतेचा असा छळिंाद 
माांडण्यासाठीच हतचा जतम झाला असािंा, असाच कोिाचाही ग्रह होईल. अलीकडेच गाजलेल्या 
‘कोहमला’ खटल्याने तर सरकारचे द ष्ट हेतू उघड केले आहेत. त्या खटल्यात एका हनरपराध मािसाला 
फाशीची हशक्षा फमाहिंण्यात आली होती. पि प ढे त्यातून तो मोठ्या म ष्ट्कीलीने कसा स टला ती हकीगत 
कोिालाही थक्क करून सोडिारी आहे. ‘िंांदे मातरम्’ ची केस त्या मानाने कमी थरारक असली, तरी 
देखील सरकारच्या त्याच राक्षसी कू्ररतेचे स्पष्ट दशयन घडिंण्यास प रेसे आहे. खरोखर या खटल्यामागील 
सरकारचा उदे्दश िं कारि काय होते? क िी तरी केलेल्या कायदेर्ांगापासून कायद्याचे रक्षि करिे एिंढाच 
त्यामागे सरकारचा हनष्ट्पाप िं प्रामाहिक हेतू होता काय? की सािंयजहनक शाांतता र्ांग करू पहािाऱ्या 
बेजबाबदार प्रिृंत्तींना केिंळ आिंर घालण्यासाठी सरकाने हे पाऊल उचलले होते? तस करताांना त्याांच्या 
मनात कोिताही आकस िंा राजकीय सूडब द्धी नव्हती, असे ते म्हिू शकतात काय? कारि अशा गांर्ीर 
कारिासाठीच एखाद्याहिंरूद्ध राजद्रोहाचा खटला र्रला जाऊ शकतो. पि इथे तर िंगेळाच प्रकार 
आढळतो. एका हिंहशष्ट पत्राहिंरूद्ध िं खास करून एका हिंहशष्ट व्यक्तीहिंरूद्ध काही कारि नसता तशी 
कारिंाई स रू केली आहे. स्पष्टच बोलायचे तर त्याांनी ‘िंांदे मातरम्’ हिंरुद्ध उगारलेले हे हत्यार म्हिजे 
त्याची म स्कटदाबी करण्याचा िं त्याला खलास करण्याचा एक आश्लाघ्य िं द ष्ट प्रयत्नच आहे. कारि त्या 
पत्राने ज्या राजकीय हिंचाराांचा प्रचार आरांर्ला होता तो जनतेत प्रर्ािंी होऊां  लागला होता. त्याम ळे ‘िंांदे 
मातरम्’ हे एक शक्तीकें द्र बनू लागले होते. त्या र्ोिंती राष्ट्रिंादी शक्ती एकिंटू लागल्या होत्या. त्याम ळे 
नोकरशाहीच्या अबाहधत िं अहनयांहत्रत अहधसते्तला धोका उत्पन्न होऊ लागला. म्हिूनच या सिंय 
घडामोडीमागील प्रम ख व्यक्तीलाच अलग पाडािं ेिं हतचा आिंाज बांद करािंा, असा हिंचार सरकारने केला 
असािंा. ‘स्टेट समन’ या िें ड ऑफ इांहडया’ ने तर त्या व्यक्तीचे िंियन, ‘िंांदे मातरम्’ या पत्राांच्या 
धोरिामागील पे्ररिा स्त्रोत, अशा शब्दाांत केले आहे. आम्हाला हे हसद्ध करण्यासाठी आव्हान हदलेच तर 
आम्ही या खटल्याच्या अथपासून इतीपयंतच्या सरकारी कारिंाईकडे फक्त अांग ली हनदेश करू म्हिजे 
झाले, गेल्या एक िंषाहून अहधक काळ ‘िंांदे मातरम्’ ने हनर्ययपिे िं कोिताहह आडपडदा न ठेिंता, 
सरकारच्या धोरिािंर िं कारर्ारािंर प्रखर हल्ला चढिंला. त्यात आमूलाग्र िं क्राांतीकारक पहरिंतयन होिे 
आिंश्यक आहे असा आग्रही प्रचार त्याने केला. ऐहतहाहसक कालाांतील अन र्िं, राजकारिातील मूलतत्त्िंे 
िं राष्ट्राच्या स रहक्षततेचा हिंचार या तीन म द्याांिंरच प्राम ख्याने आपला हा प्रचार त्याने कें द्रीर्तू केला होता. 
तो करताांना त्याने कधीच ग ळम ळीतपिाचा अिंलांब केला नव्हता; वकिंा आपल्या क्राांहतकारक राष्ट्रीय 
आकाांक्षा नेमस्तपिाच्या म खिंट्यामागे लपहिंण्याचाहह कधी प्रयत्न केला नव्हता; वकिंा त्यासाठी सांहदग्ध िं 
ग ळम ळीत र्ाषेचा आश्रय घ्यािंा असे त्याला कधीच िंाटले नाही. सध्याची नोकरशाही आपले स्िंरूप 
बदलेल यािंरही त्याने कधी हिंश्वास ठेिंला नाही; िं आपले हे मत त्याने राजरोसपिे माांडले होते. अखेर 
या देशाचे र्हिंतव्य वहद स्थानची जनताच ठरहिंिार आहे; हिटनची जनता नव्हे. कधी काळी हिटीश सत्ता 
दान म्हिून राष्ट्रीय स्िंातांत्र्याचे उदक आपल्या हातािंर सोडील अशा भ्रमात हतने राहू नये. उलट हतच्या 
हातातून ते आपल्याला हहसकािंनू घ्यािंे लागेल, याची खात्री बाळगािंी. 

 
आमचे हेही हिंचार आम्ही परखडपिे आहि हनर्मर्डपिे ‘िंांदे मातरम्’ च्या स्तांर्ातून िंारांिंार माांडले 

होते. त्यातून कोित्याही लेखाची हनिंड ते करू शकले असते िं त्यािंर बोट ठेिं ू शकले असते. पि 
त्यापैकी एकाही लेखाहिंरूद्ध त्याांनी आके्षप घेतला नाही; वकिंा राजद्रोहाची हचथािंिी देिारा एकही लेख 
त्याांचा कायद्याचा सल्लागार उधृत करू शकला नाही. कारि आपला अहनयांहत्रत िं बेजबाबदार 
राज्यकारर्ार या देशात अहनबधंपिे चालू ठेऊ इन्च्छिाऱ्या काही मोजक्या अहधकाऱ्याांना असा प्रक्षोर्क 
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प्रचार, हकतीही धोकादायक िंाटला तरी त्याचा आधार घेिे हे त्याांना अखेर महागात पडले असते. त्याांनी 
तसा अहिंचार केलाच असता तर त्याम ळे त्याांच्या सरकारच्या आध हनकतेचा िं स सांस्कृतपिाचा म खिंटा 
आपोआप गळून पडला असता; आहि जागहतक राजकारिाांतील त्याांच्याबद्दलचा उरलास रला आदरही 
हललािंात हनघाला असता. त्याम ळे सरकार एका हिंहचत्र कोंडीत सापडले होते, एका बाजूला त्याांना ‘िंांदे 
मातरम्’ ला देशद्रोही ठरहिंता येत नव्हते; तर द सऱ्या बाजूने ते त्याांना अडचिीचेही ठरत होते. त्याम ळे त्या 
पत्राहिंरूद्ध केिंळ र्ारतातच ळरडा िंाढू लागला असे नव्हे तर त्याचे पडसाद इांग्लांडच्या धूसर हिंतेही 
उमटू लागले होते. तेथील ‘थांडर’ या पत्राने तर त्याच्यािंर खटला र्रण्याचा िं शक्य झाल्यास त्यािंर बांदी 
घालण्याचा आग्रह धरायलाही स रूिंात केली. म्हिून त्यािंर सक्त नजर ठेिंण्यात येत आहे. एका फालतू 
म द्यािंर का होईना पि त्याला अडचिीत आिून कसे सांप ष्टात आिता येईल, यािंर कसून शोध घेिे जारी 
आहे. इतके झाल्यािंर सरकारने कोित्या म द्यािंर त्याच्याहिंरूद्ध खटला र्रला? ते म दे्द असे :– 

 
(१) एका र्ाहषक िंतयमान पत्रातील काही लेखाांचा अहधकृत अन िंाद प्रहसद्ध करिे. हिंशषे म्हिजे 

ही र्ाषाांतरे कोटातील एका खटल्याचा र्ाग म्हिून उधृत केली गेली होती; 
 
(२) िं (३) एक अगदी हबन महत्त्िंाच्या क्ष ल्लक पत्र व्यिंहाराचा हनदेश करिे– ज्यात पत्राच्या ध्येय 

धोरिािंर द रातिंयाने देखील मत प्रदशयन करण्यात आलेले नव्हते. 
 
या हशिंाय आिखी कोिताहह म द्दा उपन्स्थत केला गेला नाही. य गाांतर पत्रािंर जो खटला 

र्रण्यात आला होता, तो त्याच्या ध्येय धोरिािंरील लेखाकरीता होता. काही महत्त्िंाच्या हिंषयाबाबत 
मतप्रदशयन करण्यािंरून सध्या या हनयतकाहलकाहिंरूद्ध दोषारोप करण्यात आले होते. पि ‘िंांदे मातरम्’ 
िंर बांदीचे शस्त्र उगारले ते अांशतुः काही ताांहत्रक कारिासाठी िं अांशतुः काही अगदीच हबनमहत्त्िंाच्या 
क्ष ल्लक म द्यासाठी. त्याबाबतीत सरकार हकती अधीर झाले होते पहा. ज्या लेखाचा आधार ते घेऊ पहात 
होते तो लेख म ळातच िंाचण्याची जरा देखील तसदी घेण्याचा हिंचार सांबांहधत अहधकाऱ्याांना स चला नाही. 
पत्राच्या उजिंीकडील कोपऱ्यात प्रहसद्ध करािंयाच्या जाहीरातीचा हिंषयहह खटला र्रण्यासाठी त्याांना 
प रेसा िंाटला. िंास्तहिंक सांबांहधत अहधकाऱ्याने हदलहगरीही प्रदर्मशत केली होती; िं खटला चालू असताांना 
च कीची द रूस्ती होऊनही गेली असती. पि सरकारला हिंलक्षि घाई झाली होती. म्हिून सांपादकाच्या 
नािंाचा उल्लेख देखील न करता पकड ह कूम काढण्याची त्याांना ऊतािंळी झाली. पोलीसही श्रीअरविंद 
घोषाांच्या नािं ेतसा ह कूम काढण्यास कोटाला हिंनांती करतात. प्रत्यक्षात स नािंिीच्या िंळेी असे आढळून 
आले की पोहलसाांची कारिंाई ही केिंळ अफिंेिंरच आधारलेली होती. अशातऱ्हेने त्याांच्याकडे हाती 
प राव्याचा एक कपटा देखील नसताांना, िंांदे मातरम् च्या एका हिंहशष्ट लेखकाला पकडण्यासाठी पोलीस 
त्याांच्या घरी येऊन थडकले. अथात् क िाच्यातरी स्पष्ट इषाऱ्याहशिंाय त्याांनी असे धाडस केलेच नसते. 
श्रीअरविंद घोष िंांदे मातरम् च्या कमयचारी िंगात एक कत यमकत यम शक्ती आहे, असा सािंयहत्रक समज होता. 
त्यात प्रहसद्ध झालेले सिंयच्या सिंय उत्कृष्ट लेख हे त्याांचेच समजले जात. त्या पत्राचा तोंडािंळा िं 
हिंचारधारा ठरहिंण्यात प्राम ख्याने तेच जबाबदार असल्याचाही प्रिंाद होता. त्याम ळे श्रीघोषाांना तेथून दूर 
केले तर ते पत्र तत्काळ बांद पडेल असेच सिंांना िंाटत असे. परांत  श्रीअरविंदांच्या हिंरूद्ध पकड ह कूम 
बरोबर घेऊन िंांदे मातरम् च्या कायालयाांत आले असताांना देखील त्याांना पकडण्याचे धाडस पोलीस 
अहधकारी करू शकले नाहीत, ते काां? याचे कारि असे की झडतीत त्याांच्याहिंरूद्ध ढीगर्र प रािंे 
हमळतील, असा त्याांना हिंश्वास िंाटत होता. पि प्रत्यक्ष धाडीत श्रीअरविंदाांहिंरूद्ध प राव्याचा एक त कडा 
देखील हमळू शकला नाही. म्हिूनच त्याांनी अरविंदना पकडण्याचे टाळले. त्यानांतर खटल्याच्या 
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आघाडीिंर काही काळ सामसूम झालां . प ढे त्यात थोडीशी ध गध गी आली, ती म खजीसारखा एक साक्षीदार 
जेव्हा पोलीसाांच्या हाती लागला तेव्हा. लगोलग एक अगदी तकलादू प राव्यािंर केस उर्ी राहहली. 

 
पोहलसाांचा हेतू खरोखरच पत्राच्या सांपादकाहिंरूद्ध कारिंाई करण्याचा असता, मग तो कोिी का 

असेना, त्याांना श्रीअरविंदाांहिंरूद्धची कारिंाई ताबडतोब थाांबहिंिे र्ाग पडले असते. परांत  त्याना तर फक्त 
अरविंदच पाहहजे होते; द सरे कोिाही नको होते. ही गोष्ट त्याांनी कधीच लपिंनू ठेिंली नव्हती. 
त्याांच्याहिंरूद्ध सापडलेल्या एखाद्या फ सक्या प राव्याच्या आधारािंरही त्याांनी अरविंदना जेर बांद केले 
असते, हेहह हततकेच खरे. खटल्याच्या कामकाजाची अखेर जिंळ आली. सरकारी िंहकलाचा य न्क्तिंाद 
सांपला. पि आरोपीहिंरूद्ध ठोस प रािंा न हमळाल्याम ळे ग तहा केल्याचे एका अांध कसे अन मान 
काढण्यापलीकडे, त्याांच्या पदरात काहीच पडू शकले नाही. परांत  सरकारचा कायदेहिंषयक हिंशषे 
सल्लागार हपच्छा सोडायला तयार होईना. आपल्या उच्च पदाला अन रूप असलेले पायांडे त्याांनी ग ांडाळून 
ठेिंले; िं त्याांनी आपल्या त फानी र्ाषिाची र्न्नाट गोलांदाजी स रू केली. त्यात त्याांनी फालत  म द्याांिंर र्र 
देत ग ळम ळीत िं हबनब डाच्या प राांव्याच्या आधारािंर आरोपीहिंरूद्ध आरोपपत्र रचण्याचा अयशस्िंी प्रयत्न 
केला. पि प ढे तर एक नाट्यपूिय घटना घडली. उलट तपासिीत सरकारतफेचा साक्षीदार श्री. अन कूल 
म खजी पार ढेपाळला िं सरकारी पक्षाला गोत्यात आििारा कब ली जबाब देऊन मोकळा झाला. त्याम ळे 
या खटल्याचा इतका बोजिंारा िंाजला असताांना देखील त्याांनी दांडाहधकाऱ्याांच्या हनिंाड्यासाठी आग्रह 
धरला. तो तरी हबचारा काय करिार? सरकारतफे हनियय द्यािंा असे त्याला फार फार िंाटत होते. परांत  
नोकरशाहीतील अहधकाऱ्यापेक्षा आहि त्याांच्या सल्लागारापेक्षा कायद्याची िं तयायाची बजू राखण्याचे र्ान 
त्याच्या हठकािी अहधक प्रमािात असल्याम ळे प रेशा प राव्या अर्ािंी आरोपीला दोन िंषाच्या सक्त मज रीची 
हशक्षा ठोठािंिे केिंळ अशक्य आहे, असे त्याांचे मत झाले. अशातऱ्हेने त्याचे म ख्य लक्ष्य त्याांच्या तािंडीतून 
हनसटले. ज्या व्यिंस्थापकाला प रेसा प रािंा नसता केिंळ अांदाजाच्या िं सांशयाच्या आधारािंर पकडला 
होता, त्यालाही हनदोष म्हिून सोडून द्यािं ेलागले. दांडाहधकाऱ्याची िंक्रदृष्टी अखेर छापखानेिंाल्याकडे 
िंळली. हबचाऱ्याला इांग्रजी र्ाषेचा गांधही नव्हता. हा एिंढा गदारोळ कशाकहरता माजहिंण्यात येत आहे, 
याची गांधिंाताहह त्याला नव्हती. परांत  तालेिंार िं सिंयशन्क्तमान हिटीश नोकरशाहीची ध ळीस हमळालेली 
अि ूकशीबशी िंाचहिंण्यासाठी त्याला काही महहतयाांच्या कारािंासाची सजा फमयहिंण्यात आली. 
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९-११-१९०७ 
१७. राजकारि व आध्यास्त्मकता 
 

राजकारि व आध्यास्त्मकता यांचे संबंध स्पष्ट करताना श्रीअरववद म्हितात : अय य 
राष्ट्रांच्या बरोबरीने आपले राजकीय स्िान जोपयंत आपि प्रस्िाणपत करू शकत नाही 
तोपयंत आपि आपले आध्यास्त्मक श्रेष्त्व परत णमळणवण्याची भाषा करिे म्हिजे केवळ 
णदवास्वप्नेच पहाण्यासारखे आहे. म्हिून आपले राजकीय पुनरूत्िान करिे हाच 
आपल्या राष्ट्रीय चळवळीचा प्रािणमक उदे्दश आहे. 

 
राजकीयदृष्ट्ट्या मृतप्राय झालेला समाज आपल्याांतील आध्यान्त्मकता शाबतू ठेिं ूशकतो का, असा 

प्रश्न प तहा एकदा सािंयजहनकरीत्या हनमाि करण्यात आला आहे. वहदू धमाच्या आहि वहदू तत्त्िंज्ञानाच्या 
काही अहांगांड प्रिंक्त्याांना राजकारिाचा आत्यांतीक हतरस्कार िंाटतो असे हदसते. राजकारि हे र्ौहतक 
िंादाचे द्योतक आहे, असा त्यािंर हनरथयक दोषारोप करून प्रत्यक्षाांत आपल्या आध्यान्त्मकतेचे पराकोटीचें 
अज्ञानच ते त्यामागे झाकू पहातात. र्ौहतकिंादाबद्दलची त्याांची ही त च्छता म्हिजे आपिच कसे सच्चे 
आध्यात्मादी आहोत हे दाखिंनू देण्यासाठी, त्याांनी योजलेली एक बेमालूम य क्ती असते. त्याांना असे िंाटते 
की वहद  तत्त्िंज्ञानच मािसाला ऐहहकतेबद्दल पराकोटीचे उदासीन बनायला हशकहिंते. परांत  त्याांचे हे मत 
त्या तत्त्िंज्ञानाबद्दलच्या त्याांच्या त टप ांज्या ज्ञानाचेच हनदशयक आहे. ते तत्त्िंज्ञान र्ौहतकतेकडे पाठ 
हफरिंायला साांगत नाही; तर एैहहकतेपेक्षा आिखी उन्नत हिंश्व आहे याची जािीिं ते करून देते. हशिंाय, 
आपल्यातील इहिंादी प्रिृंत्तींना हनरामय चैततयाकडे िंळहिंण्यातच खरे स ख साठहिंलेले असते, असाही 
एक महान हिंचार, त्या तत्त्िंज्ञानाांत अांतर्ूयत आहे. ज्याच्या अांतुःकरिात तो प्रकाशमान िं गहतमान झाला 
आहे, तो िंरीलप्रमािे एखाद्या अज्ञ मािसासारखी र्ाषा िंापरिारच नाही. परांत  तसां धाष्टयय मद्रासमध्ये 
अहलकडेच झालेल्या एका सरे्त एका धमोपदेशकाने दाखहिंले आहे. िंास्तहिंक त्याांनी त्यािंळेी माांडलेल्या 
हिंचाराांकडे आम्ही द लयक्षच करिे अहधक सांय न्क्तक ठरले असते. परांत  त्यात आम्हाला अशा काही अांधश्रद्धा 
आहि गैरसमज ती आढळल्या की त्याम ळे येथील अगग्लोइांहडयन पत्रकाराांच्या हातात आयते कोलीत 
हमळाल्यासारखे झाले असते. एखादा मािूस उठतो िं इांग्लांड, अमेहरकेच्या दौऱ्यािंर जातो. हतथे स्िंतुःला 
राजकीयदृष्ट्ट्या सिंयश्रेष्ठ समजिाऱ्या हिहटश श्रोतृगिासमोर वहद तत्त्िं ज्ञानाांतील काही आकषयक 
शब्दप्रयोगाांची पेरिी करून हदलेल्या एखाद्या व्याख्यानाम ळे बह चर्मचत होतो. त्याम ळे वहदू धमय िं वहदू 
तत्त्िंज्ञान यािंर अहधकृतपिे बोलण्याचा आपल्याला अहधकारच प्राप्त झाला आहे, असा त्याचा िं इतराांचा 
गैरसमज होतो. राजकीय िंचयस्िंाला काहीच महत्त्िं नाही असे जर त्याांना िंाटते तर हे महाप रूष स्िंतुःचा 
देश अशा प्रचारातून का िंगळतात? ज्याांना आपि जेत्याांचे जेते असल्याचा िं सिंयदूर राजकीय िंचयस्िं 
प्रस्थाहपत केल्याचा गिंय िंाटतो, त्याांच्याप ढे त्याांनी ही व्याख्यान बाजी करािंी. 

 
अतय राष्ट्राांच्या बरोबरीने आपले राजकीय स्थान जोपयंत आपि प्रस्थाहपत करू शकत नाही, 

तोपयंत आपि आपले आध्यान्त्मक श्रेष्ठत्िं परत हमळिंण्याची र्ाषा करिे, म्हिजे केिंळ हदिंास्िंप्नेच 
पहाण्यासारखे आहे. म्हिून त्याआधी आपले राजकीय प नरूत्थान करिे हाच आपल्या राष्ट्रीय चळिंळीचा 
प्राथहमक उदे्दश आहे. प्राचीन आयांचे आपि िंांशज आहोत हे आपि हिंसरलो काय? मग आजच आपल्या 
समाजाच्या साांस्कृहतक अधोगतीची स्पष्ट हचतहे का हदसू लागली आहेत? आपल्यािंर िंचयस्िं गाजहिंिाऱ्या 
र्ौहतकिंादी सांस्कृतीच्या झगमगाटाने आपली हिंचारशक्तीच पार गोठिंनू टाकली आहे, हे त्याचे खरे 
कारि आहे. हशिंाय ग लामहगरीत हखतपत पडलेली जनता आपल्याांतील नौहतक िं आध्यान्त्मक शक्तींचा 



 

अनुक्रमणिका 

उपयोग करण्यास केिंळ असमथय ठरते. त्याांच्या उदरहनिंाहाचा प्रश्नच एिंढा हबकट होऊन बसतो की, 
त्याांची सिंय शक्ती तो सोडिंण्यातच खची पडते. त्याम ळे त्याांच्या जीिंनाला अतय क ठली हदशाच उरत 
नाही. पारतांत्र्याम ळे सिंय समाजच तामसी िृंत्तीचा बनतो. एक प्रकारचा बौहद्धक, शारीहरक िं नैहतक 
पक्षाघात झाल्यासारखी त्याची अिंस्था होते, शिेामातीत िंळिंळ करिाऱ्या कीटकाांचे गहलच्छ िं ळांगळ 
जीिंन जगण्याचे त्याांच्या नहशबी येते. अशा समाजाचे जीिंन सत्त्िंग िाांच्या पातळीपयंत उांचिंािंयाचे 
झाल्यास, त्याला रजोग िातून जािं ेलागेल. आजकाल हर्रूतेलाच आध्यान्त्मकता समजण्याची फॅशन रूढ 
होत आहे. वहद धमाबद्दल िंरीलप्रमािे आपले ज्ञान पाजळण्याऱ्या सांतयाशापैकी हकती जिाांना श्री. चैततय 
स्िंामीची गोष्ट माहीत आहे? त्याांच्या सांकीतयन मांडळींची एकर्ली मोठी हमरिंिूक रस्त्यािंरून हनघिार 
होती. त्या र्ागातील म स्लीम दांडाहधकारी काझीने त्या हमरिंि कीिंर बांदी ह कूम काढला. तो पाहून 
स्िंाहमजींनी आपल्या अन यायाांना त्याच हदिंशी सायांकाळी त्याहूनही एका प्रचांड हमरिंि कीची तयारी 
करण्याची आज्ञा हदली िं त्याांनी लगेच जाहीर केले की त्या हमरिंि कीचे नेत्तृत्िं आपि स्िंतुः करिार 
आहोत. त्यािंळेी हमरिंि कीस कोिी हिंरोध केला तर त्याच र्ाषेत त्याला जबाब हदला जाईल, असा 
इषाराही त्याांनी हदला. सायांकाळी म स्लीम काझीच्या घराच्या हदशनेेच हमरि कीने कूच करण्यास आरांर् 
केला. कारि तोच त्याच्या ह क माची अांमलबजािंिी करिार होता. पहरिाम काय झाला? गौराांग महाराज 
श्री. चैततय स्िंामींच्या धाडसाचा िं त्याांच्या आध्यान्त्मक शक्तीचा त्या म स्लीम दांडाहधकाऱ्याने एिंढा धसका 
घेतला की आपला बांदी ह कून त्याने तत्काळ मागे घेतला. इतकेच नव्हे तर स्िंामीजींच्या या सांकीतयन 
हमरिंि कीत तो स्िंतुःच येऊन दाखल झाला. 

 
आपल्याकडे हिंशषेतुः काही स हशहक्षत िं शहाण्यास रत्या लोकाांत एक हिंहचत्र फॅशनच हनघाली 

आहे. कोित्याही प्रकारच्या सांघषाला र्ोंगळ िं ताहत्त्िंक दृहष्टकोनातून ते हनषेधाहय समजतात. धाडसाने 
केलेल्या अतयायाच्या प्रहतकाराला ते गािंांढळ, अनैहतक िं धमयबाह्य समजतात. या नैसर्मगक सामाहजक 
प्रकृतीची अिंहेलना करिे म्हिजे त्याांना आध हनकतेचे, उदात्ततेचे िं प रोगाहमत्िंाचे प्रतीक िंाटते. पि 
त्याहीपेक्षा त्याला एक अत्यांत हास्यास्पद िं लाजीरिंािा पैलू आहे. िंास्तहिंक जेव्हा एखादा प्रश्न ऐहहक 
हहतसांबांधाशी हनगडीत असतो, तेव्हा त्याचे हनराकारि प्रत्यक्ष सांघषय छेडल्याहशिंाय होऊच शकत नाही. 
पि हे शहािे अशा लढ्याला राजकीय लढा म्हिायलाच तयार होत नाहीत. या जगात आध्यान्त्मक 
शक्तीपासून पार्मथिं शक्ती अलग काढता येत नाहीत. वकबह ना आध्यान्त्मक सामथ्यय हाच हतचा स्त्रोत 
असतो. आजच्या या कसोटीच्या काळात जेव्हा सामथ्ययशाली पाशिंी नोकरशाहीने आपली राष्ट्रीय चळिंळ 
सिंयशक्तीनीशी हचरडून टाकण्याचा चांग बाांधला आहे, तेव्हा अशा दाांहर्क तत्त्िंज्ञानाच्या ब रख्या आड लपून, 
ते जेव्हा मदैानातून पळ काढू इन्च्छतात तेव्हा त्याांचा तो केिंळ शांढपिाच नसतो; तर त्यामागे खऱ्या 
आध्यान्त्मकतेचाही सांपूिय अर्ािं असतो. प्राचीन र्ारतीय य द्धाच्या आरांर्ी क रूके्षत्रािंर अज यनाची काय 
अिंस्था झाली होती? प्रथम त्याच्या हठकािचा आत्महिंश्वास पार ढासळला. आध्यान्त्मकतेचा लोप झाला. 
त्याम ळेच तो गहलतगात्र िं हनष्ट्प्रर् झाला. र्गिंद गीतेचा प्रम ख आध्यान्त्मक सांदेश हाच आहे; जेव्हा त म्ही 
शारीहरक र्यापोटी हिंहहत कतयव्याचा त्याग करता, तेव्हा त मच्यातील आध्यान्त्मक शक्तीचा ऱ्हास होतो. 
“िृंत्रसांहारा”च्या उद बोधक कथेतही हाच महत्त्िंाचा सांदेश आहे. िृंत्रास राने हतची (शची) म क्तता केल्याचे 
िंतयमान जयांत आपल्या आईला म्हिजेच शचीला साांगतो तेव्हा हतने जे तेजस्िंी उद गार काढले, ते अत्यांत 
महत्त्िंाचे आहेत. राक्षसाने केिंळ हर्क्षा म्हिून केलेली हतची स टका ती अव्हेरते िं एक अबला स्त्री 
असूनदेखील आपल्या प त्राला ती म्हिते, “त ्या बाह बलािंर माझे रक्षि करिें िं माझा सतमान मला परत 
हमळिंनू देिे, हे प त्र म्हिून त झे कतयव्यच आहे. त ्या हठकािी जर काही प रुषाथय असेल, तर असामातय 
पराक्रम गाजिंनू िृंत्रास राला ठार मारून तू माझी स टका घडिंनू आि.” या कथेतील जयांताप्रमािे पराक्रम 
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गाजहिंण्याची िंळे आज आपिािंर येऊन ठेपली आहे. अशािंळेी एखाद्या कफनीधारी र्ोंदूची प रुषाथाची िं 
पराक्रमशीलतेची थट्टा उडहिंिारी व्याख्यानबाजी काही वहदू जेव्हा ख शाल ऐकत बसतात, तेव्हा ते आपि 
होऊन हचरकालीन मानहानीच्या लाहजरिंाण्या हजण्याला हनमांत्रि देतात. समाजाच्या अांगर्तू 
हिंस्मयकारक शक्तीिंरील हिंश्वास हाच आपल्या राष्ट्रीय चळिंळीचा पाया आहे. हे ळळखून ती शक्ती 
अहधकाहधक दृढ िं प्रोत्साहहत करिे िं प्रत्येक सांधीचा फायदा उठिंनू धाडसी कृती करीत राहिे अपहरहायय 
ठरते. त्याांतूनच राष्ट्रीय चळिंळीला गती िं िंार्मधष्ट्िू सामथ्यय प्राप्त होईल िं अखेर हिंजयश्री आपिास माळ 
घालील. आहशया खांडाची िं हिंशषेेकरून र्ारताची तीच आज हनकडीची गरज आहे. 
 

वंदे मातरम्, ९-११-१९०७ 
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१६-११-१९०७ 
१८. राष्ट्रीय संघषाची वाटचाल 
 

भारतीय राष्ट्रवादाचा णनमाता कझनन आहे, या नेमस्तांच्या णवचारसरिीचे खंडन करतांना 
श्रीअरववद म्हितात, काँगे्रसच्या स्िापनेपूवी ज्याना अत्याचारी णब्रणटश सरकारचा 
कृपाप्रसाद इणजप्तमधील प्लेग इतकाच घृिास्पद वाटत होता, त्याच्या हृदयात 
राष्ट्रवादाचा जय म झाला. राष्ट्रवाद हा ईश्वरप्रणित णचरंतन शक्तीचा हंुकार आहे आणि 
णनणहत कमन पूिन केल्यानंतरच ती शक्ती परमेश्वराशी तादात्म्य पावेल. 

 
एखाद्या अलौहकक चळिंळीचा वकिंा दैदीप्यमान हिंचाराचा आहिंष्ट्कार आहि हिंकास चार 

अिंस्थाांतून होत असतो. पहहल्या अिंस्थेत ती चळिंळ बह ताांशी ग प्तपिे िंाढते; वकिंा तो हिंचार अज्ञातच 
रहातो. एका य ग प्रिंतयक िं क्राांतीकारक हिंचाराने केव्हाच जतम घेतला आहे, हेही क्वहचतच कोिाला 
माहीत असते. अनेक शतके उराशी बाळगलेल्या आपल्या श्रद्धाना लोक घट्ट हचकटून रहातात. ज नी 
िंहहिंाट तशीच चालू असते. गोक ळात कृष्ट्िाच्या रूपाने आपला साक्षात िैंरी स खेनैिं िंाढतो आहे, त्याने 
तारुण्यात पदापयि केले आहे, याची द ष्ट कां साला गांधिंाताही नसते. त्याच्या अनन्तिंत अत्याचाराांचे बळी 
झालेल्या दीनद बळया जनतेलाही कृष्ट्ि जतमाची कथा अज्ञातच असते. ती अर्द्र आकाशिंािी 
ऐकल्यापासून िं अनेक र्यसूचक द हश्चतहे पाहहल्यापासून कां स मनातून हादरला होता हे खरे. परांत  तो 
स्िंतुःला प्रचांड शन्क्तशाली म्हिूनच अवजक्य समजत होता. त्याच्या मदतीला धािंनू येिारा त्याचा 
हमत्रगिही अफाट होता. या सिंय गोष्टींम ळे मनाांतून तो समाधानी असे. आपिाला क िापासून ही र्य नाही िं 
आपि अमर आहोत, अशा गांडाने तो पछाडला गेला होता. अशािंळेी गोक ळाांतून श्रीकृष्ट्िाचे मथ रेत झालेले 
आगमन, त्याचे नािं एकदम सिंाच्या तोंडी होिे, त्याम ळे शाहपत, दृष्ट पि शन्क्तमान कां साला झालेली 
आगामी सकां टाची र्यसूचक जािीिं, त्याला बसलेला धक्का; त्याचा झालेला अनािंर सांताप; त्याच्या उलट 
त्याच्या अत्याचाराांच्या िंरिंांट्याखाली आतापयंत र्रडून हनघालेल्या जनतेला हतच्या म न्क्तदात्याच्या 
दशयनाने झालेला अत्यानांद, त्याचबरोबर त्या नराधमाने त्याच्यािंरील शाप उलटहिंण्यासाठी केलेली 
अखेरची धडपड, त्याने आरांर्लेला वहसाचार, कृष्ट्िाचा नाश करण्यासाठी त्याने आखलेले डािंपेच, त्याला 
ठार मारण्यासाठी त्याच्यािंर केलेला प्रािघातक हल्ला, कदाहचत् परमेश्वर आपले पूिंयहनयोहजत कायय 
अधयिंट टाकून हनघून जाईल, अशी त्या नराधमाला िंाटलेली िंडेी आशा, या सिंय घटना या उदयोतम ख 
हिंचाराची िंा सांघषाची द सरी अिंस्था दशयहिंतात. त्यात अनन्तिंत अत्त्याचार होतात. परांत  आश्चययकारक 
रीतीने चळिंळ हटकूनच रहाते. 

 
हळ हळू पि हनहश्चतपिे प्रर्ािंशाली आकार घेिाऱ्या अशा कायाकडे लोक प्रथम काहीशा र्ीतीच्या 

र्ािंनेनेच पहातात. काही त्याचे उत्साहाने स्िंागत करतात; तर काही त्याची प जाही बाांधताांना आढळतात. 
उलट प्रस्थाहपत हहतसांबांधाकडून त्याच्यािंर कडाडून हल्ले चढहिंले जातात. त्याच्याहिंरूद्ध घिाघाती 
प्रचार होऊ लागतो. त्याची हनर्यत्सना, हेटाळिी िं हधुःकार होऊ लागतो. त्याचे हिंरोधक त्यािंर आग 
पाखडतात. सत्ताधीश त्याच्या समथयकािंर अत्याचार करू लागतात िं प्रस्थाहपताांचे हमत्रही त्यात सामील 
होतात. पि या हिंरोधाांतून, या हौतात्म्यातून अन यायाांच्या रक्ताांतून, क्वहचत परार्िंातूनही या प्रयत्नाची 
हिंजयी घोडदौड चालूच रहाते. तो हिंचार अहधक तेजस्िंी, अहधक पहरिामकारी िं अहधक प्रलयकारी रूप 
धारि करतो. बघता बघता सिंय पथृ्िंीलाच तो व्यापून टाकतो. अिंघ्या आकाशालाच तो जिू गिंसिी 
घालतो. असांख्य लोक त्याचा जयजयकार करू लागतात. त्या हिंचाराचे एका प्रचांड, द दयम्य िं स्फोटक 
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शक्तीत रूपाांतर होते. हतच्या दडपिाखाली प्रस्थाहपताांच्या सते्तच्या हठकऱ्या उडू लागतात. त्याांचे धाबेच 
दिािून जाते. ते समझोत्याला िं हिंचारहिंहनमयाला तयार होतात. ‘आम्हालाही स खाने जगू द्या’, अशा 
आतय हिंनिंण्या ते करू लागतात. इथेच क्राांहतकारक चळिंळीच्या हतसऱ्या पिंाच्या अखेरीला आरांर् होतो. 

 
खऱ्या अथाने ते हिंजयाचे पिंय असते. दोन शत्रू समोरासमोर उरे् टाकतात. त्यापैकी एक असतो 

अत्याचारी नरराक्षस; तर द सरा असतो, त्याच्याच रक्तामासाांचा त्यानेच हनमाि केलेला त्याचा शत्र.ू 
एकमेकाांच्या गळयाचा द्योट घ्यायला ते हसद्ध होतात. त्यापैकी पहहला जेव्हा द सऱ्यािंर प्रािाांहतक िंार 
करण्यासाठी आपली तलिंार उगारतो, त्याचिंळेी त्याच्या लक्षात येते की शत्रचू्या समशरेीने त्याच्या 
हृदयाचा केव्हाांच ठािं घेतला आहे. द सऱ्याच क्षिी त्या नराधमाचे कलेिंर धरिीिंर कोसळते. इथे हतसरे 
पिंय सांपते आहि चिंथ्या पिंाला आरांर् होतो. ज्यासाठी एिंढा अट्टाहास केला होता, त्याच्या पूतयतेचा समय 
येऊन ठेपतो. एक प्रहतर्ाशाली, क्राांतदशी हिंचार आपले किंच फोडून प्रकट होतो. त्याचे साम्राज्य सिंयदूर 
पसरते. द्वारकेत श्रीकृष्ट्िाच्या प्रर्ािंाखाली नव्या य गाचे राज्य अिंतरते. आता तो हिंचार जिू काही सिंय 
जगाचा स्िंामी झालेला असतो. एखादा क ां र्ार ज्याप्रमािे आपल्या क शल बोटाांनी मातीचे रूपाांतर स रेख 
र्ाांड्यात करतो, त्याप्रमािे तो त्याला हिंी तशी निंी हनर्ममती करतो. जगाला तो एक निंीन तत्त्िंज्ञान देतो. 
कालाांतराने त्याच्याही अिंतारसमाप्तीचा समय येऊन ठेपतो. एका युःकहश्चत पारध्याचा बाि काळाचे रूप 
धारि करून श्रीकृष्ट्िाच्या पायाला जखम करतो; आहि अखेर त्यातच त्याचा अांत होतो. ज्या चैततय 
शक्तींतून त्याचा जतम झालेला असतो त्याच उजेत अखेर तो हिंलीन होतो. 

 
क्राांतदशी हिंचाराच्या द सऱ्या टप्प्याला अन्ग्नहदव्याचा वकिंा छळिंादाचा काळ असे म्हिता येईल. 

ईश्वरी अन ग्रह झालेल्याांनाच त्या हसद्धाांताच्या अांहतम हिंजयाचा साक्षात्कार होऊ शकतो. काही लोक त्याचे 
कौत क करतात; काही त्याच्या सत्त्यतेबद्दल शांका प्रदर्मशत करतात; आहि फारच थोडे त्यािंर हिंश्वास 
ठेिंतात. या हिंचाराचे हिंरोधक तर त्याचा हतरस्कारच करतात; इतका की तो बहहष्ट्कृत करण्यासाठी ते 
कायदेकानूनच सांमत करून घेतात. त्याचा आधार घेऊन त्या हिंचाराचा उच्चार देखील करिाऱ्याला ते 
कारािंासाची वकिंा मृत्य दांडाची हशक्षा ठोठािंतात. ते एिंढ्यािंरच थाांबत नाहीत. त्या कायद्यात एक 
पोटकलम ध सडतात िं असा हूक म जारी करतात की ज्या ज्या हठकािी कोिाच्या हातात सत्ता असेल 
त्याांनी अशा हिंचाराांच्या व्यक्तींची निंजात म ळे, वकिंा लहान म ले देखील ख शाल यमसदनास पाठिंािंीत. 
हिश्चन धमय ग रूां नी आरांर्ी हेच केले. त्यातील निंीन हिंचाराांचा जे कोिी न्स्िंकार करतील त्याांना ह डकून 
काढण्यासाठी शाळा-शाळाांतून िं घराघराांतून चौकशी सत्र आरांर्ले जाते. चचयचे अहधकारी दिंांड्या 
हपटतात, “परमेश्वराच्या अन यायाांहिंरूद्ध बांड करिाऱ्याांना मृत्यदूांडाची सजा हमळेल.” “ते घरा-घरात 
घ सतात. बायकाम लाांना बळजबरीने ळढून बाहेर काढतात िं त्याांची त रूां गात रिंानगी करतात.” 
तथाकहथत पाखांड्याांना ठार मारण्यासाठी चचयच्या अडगळीत पडलेली शसे्त्र प तहा परजली जातात. त्याांना 
नव्याने धार काढली जाते. हिंरोधकाांना स ळािंर चढिंण्यासाठी जागोजागी िंधस्तांर् उर्ारले जातात. त्याांना 
जखडून टाकिारे लाकडी खोडे तयार केले जातात, आांगठा हपळण्याऱ्या चापासारखी मािसाचा अमान ष 
छळ करण्यासाठी निंनिंी आय धे हसद्ध ठेिंली जातात. ज्या राष्ट्राांत एखाद्या निंीन हसद्धाांताची हशकिंि 
देण्याचा प्रयत्न होतो, तेव्हा तेथील धमयग रू, पांहडत, गर्यश्रीमांत लोक, समाजातील िंजनदार नेते, 
उच्चपदस्थ अहधकारी असे सिंयच लोक, त्याकडे काहीशा रागाच्या, र्ीतीच्या िं हतरस्काराच्या र्ािंनेतूनच 
पहातात. जनसामातयात स न्स्थर झालेल्या त्याांच्या पदहसद्ध अहधकाराला त्याम ळे धोका हनमाि होतो, 
म्हिून राग. तो हिंचार अहधक िंगेाने प्रर्ािंी झाला तर त्याम ळे राज्यात बांडाळी, उत्पात िं रक्तपात होईल, 
त्यातून हनिंडक स सांस्कृताांच्या मालमते्तला िं मानहसक सांत लनाला धोका पोचेल म्हिून र्ीती. 
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त्याहिंचाराांतील ताजेपिा िं तेजस्िंीता केिंळ र्ौहतक दृष्टीकोनाांतून हिंचार करिाऱ्या लब्धप्रहतहष्ठताांना 
आकलनच होऊ शकत नाही, म्हिून त्याबद्दल हतरस्कार. त्याांच्यामधील सािंध शांकेखोरपिाम ळे त्या 
हसद्धाांतातील आश्वासकतेिंर ते हिंश्वास ठेिं ू शकत नाहीत. या निंहिंचाराांतील पे्ररिादायक हशकिंि, 
त्याांच्या सांक हचत, सोहयस्कर िं प्रस्थाहपत व्यिंस्थेला आव्हान देिारी िं त्याांच्या शाळकरी पांहडत्याचे 
वधडिंडे काढिारी िंाटते. म्हिून “एक वहसक हिंनाशकारी िंडेाचार”, या शब्दाांत हतचा ते हधुःकार करू 
पहातात. उपद्रिंकारी पि क्ष ल्लक म्हिून ते हतला कमी लेखण्याचा प्रयत्न करतात. य न्क्तिंादाच्या िं 
तकाच्या आधारािंर हतचे हनराकरि करण्यासाठी त्याांच्यातील हिंद्वानाांना ते आिंाहन करतात; हिंद षकाांना 
हतची वटगल टिंाळी करायला लािंतात. या हिंचाराच्या प रस्कत्यािंर, ‘राज्यात असांतोष माजहिंिारे 
देशद्रोही’, असे हीन आरोप ठेिंले जातात; िं पोंहटअस, हमलेट, फेहलक्स वकिंा फेस्टस अशा परकीय 
तयायालयात त्याांच्यािंर खटले र्रले जातात. परांत  त्याांच्याकडून होिारा असा छळ, उपमदय, अिंहेलना, 
त च्छता िंगैरे सिंय सहन करूनही त्याांच्या हिंचाराांचा प्रर्ािं, प्रसार िं व्याप्ती िंाढतच जाते. लोकाांचे 
लोंढेच्या लोंढे निंीन धमय स्िंेच्छेने न्स्िंकारतात, जथ्थेच्या जथ्थे त्याचा सांस्कार (बाप तीस्मा) करून घेतात, 
तर काही हौतात्म्य पत्करतात. तथाकहथत हिंद्वानाांच्या य न्क्तिंादाकडे लोक ढ ांकूनही पहात नाहीत. त रूां ग 
र्रून िंाहू लागतात. अगहित सूळ असांख्य कलेिंराांचे ळझे उगाचच िंहातात. अनेक तलिंारीिंरील रक्त 
हनष्ट्कारि हनथळत रहाते. कारि तो मौहलक हिंचार परमेश्वरप्रहित असतो. त्याच्या पाहथकाांना जतम-मृत्य,ू 
जय-पराजय, स ख-द खुः यामधील कोिताच रे्दर्ािं जाििंत नाही. या दैिंी सांदेशाच्या पालनासाठी 
कोिताही असीम त्याग करायला ते हसद्ध होतात. 

 
आपल्या राष्ट्रिंादाचा प्रिंास आज या द सऱ्या टप्प्यातून स रू आहे. त्याच्या जतमासांबांधी आमची 

नेमस्त हमत्रमांडळी एक मजेदार कहािी नेहमी साांगत असतात. ते म्हितात, लॉडय कझयन हा आपल्या 
राष्ट्रिंादाचा हपता आहे; िं नैराश्य ही त्याची जननी आहे. ते प ढे असेही साांगतात की या अपत्त्याचा जतम 
स लर्पिे होण्यात सर बाम्पफील्ड याांच्या सारख्या क शल स ईिीचें मोठेच योगदान आहे. परांत  या बाबतीत 
आमचे असे स्पष्ट मत आहे की, नेमस्ताांनी ब ्ध्याच पसरहिंलेले ते एक थोताांड आहे. आपल्या राष्ट्रिंादाचा 
उगम नैराश्याांतून म ळीच झालेला नाही. लॉडय कझयनच्या अपेके्षप्रमािे त्याच्या दडपशाहीच्या कारर्ाराहिंरुद्ध 
काँगे्रस पक्षात तीव्र प्रहतहक्रया उमटली िं त्याचा पहरिाम म्हिून पक्षातील एका गटाचा इांग्लांडिंरील हिंश्वास 
उडाला िं ते जहालिंादाकडे िंळले, हे नेमस्ताांचे प्रहतपादन िंस्त न्स्थतीला धरून नाही. काँगे्रस म्हिजे 
व्हॉईसरायच्या कौन्तसलमधील नोकरशाहीच्या तालािंर नाचिारी बाह ली नव्हती. या नोकरशहाांच्या 
कपाळािंरील नापसांतीच्या एखाद्या आठीम ळे एका क्षिाला ती जहाल बनते वकिंा द सऱ्या क्षिाला त्याांच्या 
ख शीम ळे प्रसन्न होऊन जाते, असे नोकरशहाांना साांगिे म्हिजे श द्ध राजकीय ढोंगबाजीच आहे. परांत  या 
हिंचारिंांताांनी असा एक भ्रम पक्का रुजिंला होता की आपले राष्ट्रीयत्िं हा जिू एक आरसा आहे. त्या 
आरशात हिहटश नोकरशहाांच्या उच्छृांखल िं बदलत्या लहरींचे बदलते िं अन्स्थर प्रहतवबब नेहमी उमटत 
असते. ते जेव्हा ख शीत असतात तेव्हा ते अगदी शाांत िं लोर्स असते; परांत  त्याांचा हपत्तप्रकोप झाला की 
तेच हिंद्र प िं अक्राळहिंक्राळ हदसू लागते. एतदथय त्याांच्या म्हिण्याप्रमािे आपल्या राष्ट्रीयत्िंाला काही 
स्िंतांत्र अन्स्तत्िंच नाही. हिहटश नोकरशाही िंगळून त्याला स्िंतुःची प्रकृतीच नाही. पि हे सिंय खोटे आहे. 
वहद स्थानचे राष्ट्रीयत्िं काही केिंळ अत्याचारातून जतमाला आलेले नाही, की जो थाांबताच ते नष्ट होईल. 
लॉडय कझयन वकिंा फ लर याांचा आपल्या राजकीय हक्षहतजािंर उदय होण्यापूिंी तें अन्स्तत्िंात होते. हिहटश 
राज्यात जरी क्वहचत दोष असले तरी बह ताांशी ते कल्यािकारी राज्य आहे असे म्हित. काँगे्रस जेव्हा त्याांची 
ख शामत करीत होती िं त्याांच्यािंर स्त तीस मने उधळीत होती; वकिंा हतचे नेते त्याांच्या र्ोिंती आरत्या 
ळिंाळून राजहनष्ठेच्या आिार्ाका घेण्यात स्िंतुःला धतयोग्हम समजत होते, त्याआधी हकतीतरी िंषे 
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आपल्या राष्ट्रीयतेने जतम घेतला होता इतकेच नव्हे तर एक िंर्मधष्ट्ि  शक्ती म्हिून हतचा हिंकासही होऊ 
लागला होता. हतचा जतम िं िंाढ काँगे्रस अहधिंशेनाच्या र्व्य मांडपाांत झाली नाही; की बाँम्बे पे्रहसडेतसी 
ॲसोहशएशनच्या कायालयात नाही. कोिा हिंद्वान अथयशास्त्रज्ञाच्या िंा समाजस धारकाांच्या कोंडाळयात 
नाही; की गोखले-मेहताांच्या स पीक मेंदूत नाही. स रेंद्रनाथ-लाल मोहनाांच्या र्ाषिात झालेली नाही; 
देशाहर्मानाला सोडहचट्ठी हदलेल्याांच्या कोट-टोपीत नाही, की त्याांच्या इांन्ग्लश बोली र्ाषा िं हशष्टाचाराांच्या 
भ्रष्ट नकलेत नाही. 

 
कृष्ट्िाप्रमािे आपल्या राष्ट्रीयतेचा जतम झाला होता कारागृहात. हतचा जतम झाला होता हिहटशाांचे 

तथाकहथत कल्यािकारी राज्य ही ज्याांना द धयर अांधारकोठडी िंाटे त्याांच्या अांतुःकरिात. हतचा जतम झाला 
होता, ज्याांना अत्याचारी हिहटश सरकारचा कृपाप्रसाद इहजप्तमधील प्लेग इतकाच घृिास्पद िंाटत होता, 
त्याांच्या हृदयाांत. हतचा जतम झाला होता हिटनच्या लाांछनास्पद अटींच्या मोबदल्यात त्याांच्याकडून हर्क्षा 
म्हिून हमळालेल्या साम्राज्याांतगयत तथाकहथत शाांतता िं समाधान हझडकारिाऱ्या स्िंहर्मानी देशर्क्ताांच्या 
अांतमयनात. कारि ती स बत्ता स्िंतुःच्या पराक्रमी मनगटाच्या ताकदीिंर हमळहिंलेली नव्हती याची त्याांना 
जािीिं होती. म्हिूनच ती त्याांना मोंगलाांच्या प स्तपेक्षाही अहधक मानहानीकारक िंाटत होती. ती शाांतता 
त्याांना आपल्यातील पौरूषच हळूहळू पि हनहश्चतपिे हहरािंनू घेिारी िंाटत होती. हनरांक श हिहटश सते्तने 
र्ारतीय जनतेची आर्मथक हपळिंिूक चालहिंली होती; हतला ग लामहगरीच्या खोड्यात अडकािंनू ती हतची 
उपासमार करीत होती, याची त्याांना खात्री पटली होती. एका बाज ने हतचा स्िंहर्मान िं राष्ट्रीय आकाांक्षा 
याांचे हतने खच्चीकरि चालहिंले होते. तर द सऱ्या बाज ने तीच मग्रूर सत्ता त्याच्या बदल्यात कौंहसलमधील 
त रळक जागा, थोड्या म लकी नोकऱ्या िं काही तयायमूतींच्या जागा याांची हर्क्षा काहींच्या झोळीत टाकू 
पहात होती. हा सिंयस्िंी नाम ष्ट्कीचा सौदा ज्याांना मातय नव्हता तेच आपल्या राष्ट्रीय र्ािंनेचे खरे जनक 
होते, कारि ही तात्प रती शाांतता काही व्यापाऱ्याांना, कारक नाांना िं उद्योजकाांना हमळिाऱ्या सांधी स्िंीकारिे 
म्हिजे आपल्या प्राचीन िैंर्िंशाली राष्ट्राच्या अनांत काळच्या अिंनतीला िं द र्मर्क्षतेला हनमांत्रि देिेच होय 
याची त्याना खात्री पटली होती. राष्ट्रीयतेचा हिंचार इथे कसा उत्पन्न झाला आहि त्याचा हिंकास कसा 
झाला? जो र्गिंान श्रीकृष्ट्ि प ढे एक प्रचांड सामथ्याशाली िं प्रहतर्ासांपन्न तत्त्िंज्ञ म्हिून जगाप ढे आला 
त्याचे हशक्षि राजप त्राांच्या समिंते राजगृहात वकिंा हिंद्वान िह्मिाांच्या पाठशाळेत झाले होते काय? तो तर 
िंाढला होता अज्ञानी, उपेहक्षत िं अहशहक्षत गरीब गिंळयाांच्या सहिंासाांत. वहद स्थानचे राष्ट्रीयत्िंही तसेच 
िृंवद्धगत झाले. कधी काशाय िंसे्त्र िं फहकराचा डगला घतलेल्या सतयाशाच्या क टीत; तर कधी इांग्रजी र्ाषा 
माहीत नसलेल्या परांत  मातृर्मूीसाठी प्रसांगी प्रािही पिाला लािंायला तयार असलेल्या य िंकाांच्या 
अांतुःकरिाांत. या राष्ट्रीयत्िंाच्या मांत्राने ज्या अनेक स हशहक्षताांची हृदये अांतबाह्य व्यापून टाकली; व्यन्क्तगत 
धनधौलत िं मानमरातब हमळहिंण्याचा स्िंाथी हिंचार ज्याांनी आपल्या मनाांतून हनधारपूिंयक हनपटून टाकला 
िं ज्याांनी तो एकच पे्ररिादायी हिंचार सिंयदूर पसरहिंिे हेच आपले जीिंीत कायय ठरहिंले, त्या सिंांच्या 
र्हगरथ प्रयत्नाम ळेच राष्ट्रीयत्िंाचा हा ळजस्िंी हिंचार कळत न कळत अहधकाहधक बळकट होत गेला. 
आहि तसे हिंहधहलहखतच होते की काय क िास ठाऊक. पि लौकरच तो बांगालमध्ये येऊन पोचला िं तेथून 
तो देशर्र पसरला. हठकहठकािी निंनिं े समथयक त्याला हमळू लागले. त्यापैकी ज्याांच्याजिंळ दूरदृष्टी 
होती त्याांनी या चळिंळीचा प्रहतरोध करण्यासाठी सरकार दमनचक्र स रुच करील असा अांदाज बाांधला. 
काहींनी तर देशाचे स्िंातांत्र्य समीप आल्याची स्िंप्ने पाहहली. 

 
अहनयांहत्रत राजसत्ता आपल्या ग लाम जनतेिंर कधीनाकधी अत्याचाराचें शस्त्र उगारिार िं हतला 

आपल्या टाांचेखाली रगडिार हा हनसगाचा अटळ नेमच आहे. त्याांतून कोिाचीही स टका नाही. एखाद्या 
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ग लामाच्या जीिंनािंर िं अन्स्तत्िंािंर हनरांक श अहधसत्ता र्ोगिारा मालक त्याला कोित्या मयादेपयंत 
स्िंातांत्र्य देतो? जोपयंत ग लामाची त्याला र्ीती िंाटते, तोपयंत तो स्िंामी त्याच्यािंर प्रसन्न असतो वकिंा 
जोपयंत आपले दास्यत्िं तो स्िंख शीने चालू ठेिंतो िं त्याच्या स्िंातांत्र्यािंर घालून हदलेल्या मयादा 
उल्लांघण्याचा तो हिंचार करत नाही, तोपयंत मालकाची तक्रार नसते. पि ज्याक्षिी तो त्याांचे स्िंतांत्र 
अन्स्तत्िं प्रस्थाहपत करू पहातो िं त्याला हदलेली मोकळीक ही हक्क म्हिून तो मागू लागतो, वकिंा त्याला 
दाखहिंलेल्या कठोरपिाहिंरुद्ध बांड करून उठतो, वकिंा मालकाहिंरुद्ध उद्धटपिाची र्ाषा िंापरू लागतो, 
वकिंा त्याच्या आज्ञा मोडू पहातो, त्याचक्षिी त्याच्यािंरील हनबंध तो अहधक कडक करतो वकिंा त्याला तो 
जबर हशक्षा ठोठािंतो. मालक ग लाम याांच्यातील व्यिंहार मानिंी स्िंर्ािंाला धरूनच आहे. इतके करूनही 
जर तो ग लाम त्याचे हनबधं झ गारून देऊ पाहील िं फमािंलेल्या हशके्षला हिंरोध करील तर तो मालकाला 
आपल्या जीिंनमरिाचा प्रश्न िंाटेल िं त्याची बांडाळी मोडून काढण्याचा तो प्रािपिाने प्रयत्न केल्याहशिंाय 
रहािार नाही. अशा न्स्थतीत मालकाच्या दृष्टीने अत्याचार अपहरहायय ठरतात. तीच गोष्ट राष्ट्रीय 
हिंचाराबाबतही घडते. त्याची जनतेमधील स्िंीकृती जसजशी िंाढू लागते, तसतसे हतच्यािंरील 
अत्याचारही िंाढू लागतात. पि याचा अथय राष्ट्रिंादाचा जतम अत्याचाराांतून होतो असा नव्हे. कां साने 
यादिंाांच्या केलेल्या कत्तली िं त्याने आरांर्लेला त्याांचा छळ याांनी कृष्ट्िाला जतमाला घातलेले नाही. परांत  
मथ रेतील जनता त्याम ळे र्गिंान श्रीकृष्ट्िाकडे आकृष्ट झाली िं ती त्याच्याकडे म न्क्तदाता म्हिून पाहू 
लागली हे खरे आहे. 

 
क्वहचत् सरकारशी हमळते घेतल्याम ळे राष्ट्रीय हिंचार सांप ष्टात येईल हे नेमस्ताांचे प्रहतपादन, हतचा 

उगम प्रगती िं हिंकास याबद्दलच्या त्याांच्या भ्रममूलक समज तीचे द्योतक आहे, म्हिूनच गोखल्याांचे 
िंादहिंिंादकौशल्य िं डॉ. घोषाांनी सादर केलेली साहहत्याांतील असांख्य उधृते िं सांदर्य, कोित्याही इांन्ग्लश 
मािसाची एक क्षिर्र देखील तशी खात्री पटिंनू देऊ शकिार नाहीत. कारि इांन्ग्लश मािूस हा एक 
राजकीय जनािंरच आहे. राजकीय के्षत्राांतील शकेडो िंषांचा अन र्िंच जिू त्याच्या रक्ताांतून िंहात असतो. 
तकय श द्धतेची िं शहािपिाची त्याची हशदोरी अगदीच त टप ांजी असली तरी त्याची राजकीय अांतुःपे्ररिा 
नेहमीच त्या दोहोपेक्षाही अहधक हबनचूक ठरली आहे. हशिंाय ज्याची जहालिंाद म्हिून नेहमी हेटाळिी 
केली जाते ती म ळात राष्ट्रीयताच असते, हे त्याांनी प रेप र जािलेले आहे. इतकेच नव्हे तर मिंाळपिाने, 
राष्ट्रिंाद नष्ट होत नाही हे ही त्याांनी पके्क ळळखले आहे. अशा लढाईत सरकारकडून काही सिंलती 
हमळाल्याच तर राष्ट्रिंादी त्याचा जरूर स्िंीकर करतील. परांत  त्या सिंलती म्हिजे र्ािंी सांघषातील निंी 
हत्यारेच समजून सांपूिय स्िंातांत्र्य हमळेपयंत ते आपला लढा चालूच ठेिंतील. आमचे जे बाांधिं हिहटशाांच्या 
गोटात िंािंरत असतात त्याांनी हा हिंचार आत्मसात करािंा िं त्यािंर अढळ हिंश्वास ठेिंािंा, अशी आम्ही 
त्याांच्याकडून अपेक्षा करतो. काहींना अशी र्ीती िंाटते की हमळते घेण्याच्या धोरिाम ळे निंीन चळिंळ 
हिंस्कळीत होईल; तर काहींना िंाटते की सरकारच्या दडपशाहीने ती नष्ट होईल. परांत  त्या सिंांना माझे 
असे आिंाहन आहे की, आपल्या समाजाच्या उज्िंल र्हिंतव्यािंर त्याांनी अढळ हनष्ठा ठेिंािंी. पूतना 
राक्षसीने आपल्या अांगािंरचे हिंषारी दूध लहानग्या श्रीकृष्ट्िाला पाजले म्हिून तो काही मरून पडला नाही; 
वकिंा मायािंी राक्षस आपल्या टाचेखाली त्याला रगडू शकला नाही. या दोतही गोष्टी आमच्या हमत्राांना 
माहीत नाहीत काय? त्याचप्रमािे हरपनचा फसिंा स धारिािंाद वकिंा प ण्याच्या देशर्क्तािंरील देशद्रोहाचे 
खटले, यापैकी काहीही अद्याप बाल्यािंस्थेत असलेल्या आपल्या राष्ट्रिंादाचा हिंकास थोपिंूां शकिार 
नाहीत. कां साचे डािंपेंच त्याचे मस्तिंाल हत्ती, मल्लहिंदे्यत तरबेज असलेले त्याचे क स्तीबहाद्दर, वकिंा 
त्याच्या हिंषकतया, यापैकी कोिीच मथ रेत प्रकट झालेल्या कृष्ट्िाला ज्याप्रमािे ठार मारू शकले नाहीत, 
त्याचप्रमािे हरपन साहेबाांच्या सिंलती नोकरशाहींची प्रलोर्ने, फ लरसाहेबाांचा कािंेबाजपिा, वकिंा 
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कायद्याच्या आधारे घातलेले देशद्रोहाचे खटले, यापैकी कोितीही गोष्ट दृढमूळ होऊ पहाण्याऱ्या 
राष्ट्रािंादाला खीळ घालू शकिार नाही. कारि स्िंतुः परमेश्वरच राष्ट्रीयतेचे रूप घेऊन या देशात 
अिंतरला आहे. राष्ट्रिंाद हा एक परमेश्वरप्रिीत हचरांतन शक्तीचा ह ांकार आहे. त्या जगहनमांत्यानेंच या 
राष्ट्रीय शक्तीकहरता एक हिंहशष्ट कायय हनहहत केले आहे. त्याची पूर्मत झाल्यानांतरच ती शक्ती हजथून जतम 
पािंली त्या परमेष्टीच्या उजेत प तहा प्रिंशे करील. 
 

वंदे मातरम्, १६-११-१९०७. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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२५-११-१९०७. 
१९. श्रीकृष्ट्ि व अणनयंणत्रत राजसत्ता 
 

श्रीकृष्ट्िाच्या आदशाचे णववेचन करताना श्रीअरववद सांगतात. अनेक जुलमी 
सत्ताधाऱ्यांचा कदननकाळ, असंख्य नरेशांचा सल्लागार असा श्रीकृष्ट्ि गोपाळांच्या म्हिजे 
गवळयांच्या सहवासात वाढला. श्रीकृष्ट्ि हा काही हाणनबाल वकवा नेपोलीयन नव्हता. 
जेव्हा त्याने दैत्यांचा वध केला तेव्हा त्याने त्यांना बजाणवले की मला कोितीच व्यस्क्तगत 
महात्वाकांक्षा नाही. जे राष्ट्र अशा श्रीकृष्ट्िाला मानते ते कोित्याही अणनयंणत्रत 
हुकुमशाहीपुढे कधीच शरिागती पत्करिार नाही. 

 
आपल्या अगदी हनकटच्या स हृदाची ि टसने काही हनष्ट्कारि हत्त्या केली नव्हती िं आपले हात 

त्याांच्या रक्ताने उगाचच माखून घेतले नव्हते. आपल्या रक्तबांबाळ कृत्याचे अांशतुः काां होईना, पहरमाजयन 
करण्याच्या हेतूनेच तो म्हिाला होता, ‘सीझरच्या राक्षसी महत्िंाकाांके्षपायीच मला त्याची हत्त्या करािंी 
लागली’. अहतरेकी महत्त्िंाकाांक्षा मानिंतेला तूच्छ लेखते. महत्िंाकाांक्षी मािसाला िंाटते कीं सिंय जग हे 
फक्त त्याच्या िं त्याच्याच सेिंशेी सदासिंय काळ तत्पर असलें  पाहहजे. आपल्याजिंळील सिंय शक्तींचा िंापर 
तो नेहमी द ष्ट्कृत्यें करण्यासाठीच करतो. अशी अमयाद महत्िंाकाांक्षाच सिंय जगात जनतेचे सािंयर्ौमत्िं 
प्रस्थाहपत करण्याच्या मागात नेहमीच अडथळा हनमाि करते. मग ती महत्िंाकाांक्षा कधी एखाद्या व्यक्तीची 
असेल वकिंा एखाद्या राष्ट्राची. जनसामातयात िंािंरताांना जो आनांद अन र्िं ूशकत नाही; वकिंा त्याच्या 
स खद ुःखाांत जो सहर्ागी होऊ शकत नाही, असा मािूस मानिंजातीचे कधीच कल्याि करू शकिार नाही. 
कदाहचत तो प्रहतर्ाशाली असेलही; परांत  अखेर त्याची ही प्रहतर्ा मानिंाला शापच ठरते; िं त्याच्या सिंय 
आशा-आकाांक्षाचा च राडा करून टाकते. या धरतीचें तो एका िैंराि िंाळिंांटात रूपाांतर करून टाकतो. त्या 
ळसाड प्रदेशात तो एकटा सिंयनाश होिारे फूल असतो. या जगात ज्या महाप रुषाांनी मानिंजातीची प्रगती 
घडिंनू आिली, ते सिंय लोकशाही मनोिृंत्तीचे होते. स्िंतुः मोठे होण्यापेक्षा जनतेची उन्नती हाच त्याांचा 
ध्यास होता. मानिंतेचा हिंकास घडिंनू आिण्यासाठींच त्याांनी आपल्यातील सिंय शक्ती खची घातल्या. ते 
स्िंतुः जरी ईश्वरी िंरदानाचे धनी होते, तरी सामातय क िंतीच्या मािसाांना त्याांनी कधीच क्ष द्र लेखले नाही. 
उलट त्याांच्यात ते मोकळेपिान हमसळले िं स्िंतुःला त्याांच्यापैकीच एक असें समजून त्याांच्यासाठी त्याांनी 
पडतील ती कामे केली. मानिंजातीचे कल्याि साधिाऱ्या ज्या ज्या महान हिंर्हूत होऊन गेल्या त्या सिंांचे 
हेंच िैंहशष्ट्ट्य होते. मग असा मािूस द्रष्टा असो वकिंा कृतीप्रधान असो. 

 
र्ारताबद्दलच बोलािंयाचें झाले तर आपल्या प्राचीन इहतहासाांतील सामातय मािसाांतल्या त्या 

ईश्वराची आठिंि करा. त्याच्या हशकिंि कीचा प्रर्ािं आपिाांस अजूनही आढळून येतो. अनेक ज लमी 
सत्ताधाऱ्याांचा कदयनकाळ, असांख्य नरेशाांचा सल्लागार, हा गोपाळाांच्या म्हिजे गिंळयाांच्या सहिंासाांत 
िंाढला. ते सिंय त्याचे दोस्त िं खेळगडीच होते. श्रीकृष्ट्िाला आळिंिाऱ्या प्रत्येक र्जनाांत त्याचा उल्लेख 
नांदनांदन असाच केलेला आढळतो. नांद हा गिंळयाांचा प्रम ख होता. परांत  िाम्हिाांनाही पूजनीय असलेल्या 
या देिंाने आपल्याला गिंळीप त्र म्हििंनू घेण्याांतच धतयता मानली. प ढे बाळपिाांतल्या आपल्या 
सिंयगड्याांच्या समिंते केलेल्या खोड्या िं र्टकां ती या सिंय गोष्टींची त्याने मोठ्या आनांदाने िं अहर्मानाने 
आठिंिी काढल्या. त्यािंेळच्या त्याच्या हमत्राांचा त्याला कधीच हिंसर पडला नाही. श्रीकृष्ट्िाच्या केिंळ 
अस्तीत्िंाने िं त्याच्या खट्याळपिाने त्या लहानशा खेड्याांतील हनरागस िंातािंरिात आनांद र्रून राहीला 
होता. त्या िंळेच्या त्याच्या सिंांगड्याांची त्याला नेहमीच आठिंि येई िं त्याांचे र्ले करण्यासाठी तो नेहमीच 
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झटत असे. प ढे राक्षसी सत्ताधाऱ्याांच्या अनतिंीत अत्याचारापासून मानिं जातीला म क्त करिाऱ्या त्या 
महाप रुषाने अत्यांत साधेपिाने िं नम्रतेने जीिंन कां ठिाऱ्या सामातय लोकात आपला कायमचा िंािंर ठेिंनू, 
आपल्या अांगी लोकशाही मूल्य बाळगण्यासाठी िं ती बळकट करण्यासाठी त्याने हेत पूिंयक प्रयत्न केले. 
मानिं जातीची सेिंा करण्यात ज्याला यशस्िंी व्हािंयाच आहे, त्याला त्याांच्यात हमसळून त्याांच्या आशा-
आकाांशा, त्याांच्या सिंयी, त्याांची जीिंनशलैी या सिंांचे ज्ञान हमळहिंिे अत्यांत आिंश्यक आहे, हीच गोष्ट 
श्रीकृष्ट्िाच्या पूिंाय ष्ट्यातून अधोरेहखत होते. य हधहष्ठराने जेंव्हा राजसूय यज्ञ आरांर्ला तेंव्हा त्याने यज्ञासाठी 
जमलेल्या िाह्मिाांचे पाय ध ण्याचे काम म द्दाम स्िंतुःकडे घेतले. मानिंाच्या उद्धार करू पाहिाऱ्याने हकती 
नम्रतेने िं शालीनतेने िंागिे कसे अपहरहायय असते, त्याचा िंस्त पाठच त्यायोगे त्याने सिंय जगाला घालून 
हदला. सत्तास्थानािंर असलेल्या मािसाने लोकाांचा हतरस्कार करून चालिार नाही, त्याांच्या र्ािंनाांची 
त्याने नेहमीच कदर केली पाहहजे िं त्याांच्या मताला त्याने कधीच क्ष ल्लक समजून चालिार नाही. केिंळ 
त्याांचे समाजाांतील िंरचे स्थान वकिंा त्याांची सांपत्ती याच गोष्टी त्याांचे लक्ष्य होऊन चालिार नाही. त्याने सिंय 
समाजात हमसळले पाहहजे. िंळेोिंळेी त्याांचा सल्ला त्याने घेतला पाहहजे िं त्याांच्या सिंय शक्तींचा उपयोग 
त्याांच्या आकाांक्षा प ऱ्या करण्याांत त्याने खची घातल्या पाहहजेत. त्याच्याकडील प्रगल्र् ज्ञानाम ळे वकिंा 
त्याांच्या स क्ष्म ब द्धीमते्तम ळे जनतेच्या हिंचारातील प्रखरता फार तर तो सौम्य करू शकेल; परांत  त्याांच्या 
म्हिण्याकडे िं मताांकडे तो सांपूियपिे द लयक्ष करू शकिार नाही; वकिंा त्याांना कमीही लेखू शकिार नाही. 
अांततोगत्िंा ते क िाच्याच हहताचे ठरिार नाही. एखाद्या महान हिंर्तूींचे कायय राष्ट्रहनर्ममतीच्या माध्यमातूनच 
अहिंरतपिे चालू राहू शकते. केिंळ एकाच व्यक्तीच्या हातून, मग ती व्यक्ती प्रत्यक्ष परमेश्वर काां असेना, 
अशा स्िंरूपाचे महान कायय एकाच पीढीत पूरे होिे कदाहप शक्य नाही. एखादा माांहत्रक आपल्या जिंळील 
मांत्रसामथ्याने मृत शरीरात कदाहचत् वकहचत काल प्राि हनमाि करू शकेल. परांत  त्या मांत्राचा प्रर्ािं 
सांपताच तो तात्पूिंी कृत्रीम प्राि शक्ती लोप पािंेल िं ते शरीर प तहा अचेतन िं काष्टिंत होऊन जाईल. 
त्याचप्रमािे एखादा महान नेता आपल्या इच्छा शक्तीच्या बळािंर देशात तात्पूिंी चेतना हनमाि करीलही; 
परांत  तो पडद्या-आड जाताच त्याांच्याच बरोबर ती कृत्रीम प्राि शक्तीही ल प्त होऊन जाईल. 

 
श्रीकृष्ट्ि हा काही हाहनबाल वकिंा नेपोहलयन नव्हता. जेंव्हा त्याने दैत्याांचा िंध केला, तेंव्हा त्याने 

त्याांना स्पष्ट बजािंले की मला कोितीच व्यन्क्तगत महत्िंाकाांक्षा नाही. जेंव्हा त्याच्या सहकाऱ्याांच्या िं 
अन यायाांच्या मनाांत त्याच्या आज्ञा पाळण्याबद्दल सांदेह हनमाि झाला, तेंव्हा श्रीकृष्ट्िाने त्याांच्याशी य न्क्तिंाद 
करून आपला उदात्त हेतू त्याने समजािंनू साांहगतला; त्याांची आकलन शक्तीही त्याने िृंद्धींगत केली; 
आपल्याइतकीच त्याांची इच्छाशक्ती त्याने प्रबळ केली. तेंव्हाक ठे श्रीकृष्ट्िाच्या आज्ञा त्या सिंांनी स्िंख शीने 
पाळल्या. तो जरी सिंांपेक्षा अहधक शन्क्तशाली होता, तरी तो अत्याचारी सत्ताांध नव्हता, जेंव्हा हिंहचत्र 
मनोगांडाने पछाडला गेलेला अज यन हताश िं वककतयव्यमूढ होऊन बसला तेंव्हा त्याला परमेश्वरहिंहहत 
अपहरहायय हत्याकाांड िं सांर्ाव्य रक्तपात यामागे दडलेले मानिंतेचे अांहतम तत्त्िं श्रीकृष्ट्िाने हिंशद करून 
साांहगतले. त्याने क्षहत्रयाच्या कतयव्याची त्याला आठिंि करून हदली; धमय िं अधमय याांतील फरक कसा 
ळळखािंा तेहह साांहगतले; अशा तऱ्हेने आपल्या हनरपिंाद य क्तीिंादाने त्याचा सांभ्रम दूर करून त्याची 
खात्री पटिंल्यानांतरच समराांगिाांत उडी घेण्यास त्याने अज यनाला उद्य क्त केले. हनयतीच्या शापाांतून त्याने 
राष्ट्राला म क्त केले; िं त्याला महत्पदाला चढिंले! त्याने समाजासाठी ज्ञानाचा दीप प्रज्िंहलत केला िं 
स्िंतुः काळाच्या पडद्याआड गेल्यानांतरही तो सतत तेिंत कसा राहील हें पाहहले. केिंळ गांमत म्हिून त्याांने 
पाांडिंाांना त्याांच्याच आप्तस्िंकीयाांबरोबर य ध्द करण्यास प्रिृंत्त केले नव्हते. ख द्द त्याच्या अन यायाांचा सल्ला 
ध डकािंनू लािंनू त्याने समझोत्याचे िं शाांतीचे अनेक प्रस्तािं यशस्िंी करण्यासाठी अखेरपयंत प्रयत्न केले. 
आपल्या सामथ्याची जािीिं प्रतीपक्षाला देतच सिंय प्रस्तािं माांडण्याचे त्याचे धोरि होते. परांत  त्याचे हे सिंय 
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प्रयत्न जेव्हाां फोल ठरले, िं शत्र ूपक्ष आपल्या ताठर र्हूमकेिंर अडून बसला, तेव्हाांच त्याने पहरिामाांची 
यत् वकहचतहह तमा न बाळगता त्याांच्या बरोबर शन्क्त परीक्षा घेण्याचा हनियय घेतला. जे राष्ट्र अशा 
श्रीकृष्ट्िाला आपला आदर प रुष मानते ते कोित्याही स्िंरूपातील अहनयांहत्रत ह कूमशाहीप ढे कधीच 
शरिागती पत्करिार नाही, वकिंा क ठल्याही बेफाम सत्ताधाऱ्याप ढे ग ढघे टेकून त्याांच्यातील देिंत्िंाचा ते 
कदाहप अपमान होऊ देिार नाहीत. 
 

वंदे मातरम्, २५-११-१९०७. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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२०. बणहष्ट्काराची नैणतकता 
 

“वंदे मातरम्” साठी णलणहलेला हा लेख पोणलसांनी जप्त केला होता व अलीपूर 
खटल्यात पुरावा म्हिून सादर केला होता. णब्रटीश मालाची होळी करिे अनैणतक आहे या 
णवधानाचे खंडन करताना श्रीअरववद म्हितात, बणहष्ट्कार हे एक प्रकारचे युद्धच आहे. 
अमेणरकनानी णब्रटीश चहाच्या पेट्या बोस्टनच्या बंदरात फेकून णदल्या तेव्हा त्यांना कोिी 
दोष णदला नाही. तीच कृती भारतीयांनी केली तर नैणतकतेच्या णनकषावर ते दोषी ठरत 
नाहीत. 

 
कोण्या एके काळी बआल या देिंतेचा एक प जारी होऊन गेला. जो कोिी मूतीप ढे ग ढघे टेकिार 

नाही, त्याला ठार मारण्याची आज्ञा ख द्द हतनेच आपल्याला हदली आहे, असा समज त्याने सिंयत्र पसरहिंला. 
त्याांच्या या अघोरी सते्तम ळे िं क्रौयाने हबचारे लोक र्यर्ीत झाले. ते हनम टपिे मूतीप ढे ग ढघे टेकत िं 
आपि प जाऱ्याचे सेिंक असल्याचा बहािा करीत. ज्याांनी हे मातय केले नाही, त्याांना डोंगराांचा िंा 
बाळिंांटाचा आश्रय घ्यािंा लागला. परांत  अखेर एकाने या अत्याचारी प जाऱ्याचा खून केला िं त्याच्या 
जाचाांतून सिंांची स टका केली. त्याम ळे सिंयत्र शाांती नाांदू लागली. प ढे काही महार्ागाांनी या शाांतीलाच धमय 
बनहिंला िं प जाऱ्याच्या मारेकऱ्यालाच दोष द्यायला स रिंात केली; िं हनष्ट्क्रीय सहनशीलता, हीच खरी 
आदशय नीती होय, असे निंे तत्त्िंज्ञान माांडायला त्याांनी स रिंात केली. परांत  जग मात्र त्या मारेकऱ्यालाच 
परमेश्वराचा अिंतार मानू लागले. 

 
आक्रमकता हे जिू एक पाप आहे, असे मानिाऱ्या र्यग्रस्त लोकाांचा एक िंगय नेहमीच आढळतो. 

सांघषातही आपि एक प्रकारचा आनांद अन र्िं ूशकतो, हे त्याांच्या मनोिृंत्तीत बसतच नाही; िं त्याांना ज्याांचे 
आकलन हाऊ शकत नाही, ते सिंय राक्षसी वकिंा अनैहतक असे म्हिून ते मोकळे होतात. पे्रमानेच 
हतरस्कारािंर मात करा, तयायानेच अतयायाचे हनराकारि करा, सान्त्िंकतेनेच अत्याचाराशी म काबला 
करा, अशा मांत्राचा ते धोषा लािंतात. पे्रम ही एक अत्यांत पहिंत्र सांकल्पना आहे हे खरां. परांत  पे्रमािंर 
व्याख्यानबाजी करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष पे्रम करिे, हे अत्यांत कठीि असते, हेहह हततकें च खरे. पे्रमाने शत्र ला 
वजकिे हा दैिंी ग ि झाला; परांत  अशी दैिंी ग ििंत्ता असलेला माि स हजारात एखादाच आढळतो. अहखल 
मानिं जातीहिंषयी आप लकी बाळगिाऱ्या एखाद्या सांत प्रिृंत्तीच्या मािसाजिंळच तो ग ि आढळेल. वकिंा 
सिंय समाजाचे द ुःख िं दैतय दूर करण्याचे व्रत ज्याने अांहगकारले आहे, अशा एखाद्या र्तूदयािंादी साधू 
प रुषाकडेच तो हदसेल. परांत  बह ताांश समाज उद्दात्ततेची एिंढी उांची गाठूच शकत नाही. आहि 
राजकारिाांचा सांबांध तर बह जन समाजाशींच येतो; त रळक व्यक्तीशीं नाहीं. म्हिूनच बह सांख्य समाजाला 
एखाद्या साध सांताप्रमािे िंागायला साांगिे; वकिंा त्यानी दैिंत्िंाची उांची गाठून, ज लूम जबरदस्ती 
करिाऱ्याशी िं त्याच्याशी उघडउघड िैंर माांडिाऱ्याशी पे्रमाने िंागािंे, असा सल्ला देिे, म्हिजे मन ष्ट्य 
स्िंर्ािंाबद्दल घोर अज्ञान प्रगट करण्यासारखेच आहे. याचा अथय अतयायाला िं वहसेला बक्षीस बहाल करिे 
असा होतो िं त्याम ळे द राचाऱ्यािंर प्रहार करण्यासाठी म न्क्तदात्याने उगारलेला हात ल ळा पडतो. 
प्रहतकार म्हिजे पाप, वकिंा आक्रमकता म्हिजे अनैहतकता, असे म्हिून, समराांगिातून जे पळ काढतात, 
त्याांना श्रीकृष्ट्िाची गीता हे चोख उत्तर आहे. 

 
ज्याने बांगालमध्ये मोठी जागृती घडिंनू आिली, िं मृद ता िं पे्रम याांचे जे नेहमीच ग िगान गातात, 

अशा एका थोर किंीने, बहहष्ट्काराच्या चळिंळीिंर उपहासात्मक टीका करिारा एक लेख अलीकडेच 
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हलहहला. त्याांच्या मते बहहष्ट्काराचा जतम हतरस्काराांतून होतो. त्याांना राजकारिात साध ता आिािंयाची 
आहे. खर म्हिजे ते जी श हचता राजकारिात आिू पहातात, ती त्याांच्याच व्यन्क्तमत्िंाचा एक पैलू असतो. 
राजकारिाकडे ते आदशयिंादी दृष्टीकोनातून पहात असल्याम ळे हे घडते. पि िंस्त न्स्थती अशी आहे की 
बहहष्ट्कार म्हिजे हतरस्कार नव्हे. ते एक आत्मसांरक्षिासाठी उचललेले पाऊल आहे. स्िंतुःचे अन्स्तत्िं 
हटकिंनू धरण्यासाठी अिंलां हबलेला तो एक आक्रमक पहिंत्रा आहे. त्याला िैंरर्ािंनेची कृती समजिे, 
म्हिजे सांथपिे द सऱ्याचा खून करू पहािाऱ्यािंर केलेला प्रहार हा अतयायकारक आहे, असे 
समजण्यासारखेच आहे. िंास्तहिंक अशा िंळेी हाती लागेल ते शस्त्र घेऊन त्याच्यािंर त टून पडिे, हेच 
कायद्याला धरून असते. परांत  त्याची ही कृती दे्वषर्ािंनेची पहरहिती ठरिंनू िं त्याला प्रहतकार 
करण्यापासून परािृंत्त करिे िं बहहष्ट्काराला त च्छ लेखिे या दोतही गोष्टी सारख्याच. अथात् आत्मसांरक्षि 
करताांना तो जेंव्हा हल्लेखोरािंर िंार करतो, तेंव्हा तोहह काही एखाद्या पहिंत्र सद र्ािंनेच्या पोटी करीत 
नाही. आहि मानिंी स्िंर्ािंाचा हिंचार करता, तशी अपेक्षा ठेिंिे हे म ळातांच चूक आहे. काही धमय तशी 
हशकिंि देतात हे खरें. परांत  त्याांचे अन यायी देखील ती शब्दशुः पाळताांना कधीच आढळत नाहीत. 

 
वहद  धमय मानिंाचा हा स्िंर्ािं प रेपूर जाितो. त्याम ळे त्याच्यापासून अिंास्तिं अपेक्षा तो कधीच 

करीत नाही. तो साध सांतासमोर एक आदशय ठेिंतो; क्षत्रीयासमोर द सराच ठेिंतो; िैंश्याकहरता हनराळा 
आदशय ठेिंतो; तर शूद्रासमोर त्याहीपेक्षा िंगेळा. त्या सिंांसमोर सारखाच आदशय ठेिंिे म्हिजे िंिय सांकर 
करण्यासारखेच आहे. त्याम ळे प्रत्येकाच्या कतयव्यकतयव्याच्या बाबतीत गोंधळ माजेल िं सिंय समाजाची 
घडीच पार हिंस्कटून जाईल. आम्ही सिंय काळ ग लामींतच राहायचे ठरहिंले असले तर, एक िंळे 
बहहष्ट्काराचे तत्त्िं िंजय मानिे क्षम्य ठरेल. पि त्याचे कारि परस्पराांतील सद र्ािंनेशी ती प्रतारिा ठरते हे 
नव्हे; तर आज्ञापालन िं आत्म समाधान, ही जी शूद्राची हनहहत कतयव्ये; त्याला बाधा येते म्हिून. राजकारि 
हा क्षहत्रयाचा धमय आहे. आपले नीहतशास्त्र हे त्याच्या राजकीय कृती हनयांहत्रत करते. म्हिून राजकीय के्षत्राांत 
केिंळ साधूला साजेल अशा िाह्मिी सहनशीलतेचे यमहनयम लागू करिे, म्हिजे एक प्रकारच्या िंिय 
सांकरालाच हचथािी देिे होय. 

 
पे्रमाला राजकारिाांत स्थान आहे हे खरें. पि इथे पे्रम याचा अथय स्िंतुःच्या देशाहिंषयी पे्रम. 

स्िंतुःच्या देशबाांधिंाबद्दल पे्रम. आपल्या िंांशाच्या िं समाजाच्या िैंर्िंाबद्दल, उत्कषाबद्दल िं महानतेबद्दल 
पे्रम. आपल्या देशबाांधिंासाठी केलेल्या समपयिाचा आनांद. त्याांचे द ुःख िं कष्ट दूर केल्याबद्दलचे समाधान. 
आपल्या देशासाठी िं स्िंातांत्र्यासाठी आपले रक्त साांडण्यात अन र्हिंलेला हषय. देशासाठी किंटाळलेल्या 
मृत्य म ळे होिाऱ्या आपल्या पूिंयजाांच्या सांर्ाव्य रे्टीम ळे झालेला आनांद. धरती मातेच्या स्पशाम ळे सिंांगाांत 
उठिाऱ्या स खद लहरी, हततही सागरािंरून येिाऱ्या िंाय  लहरींच्या स्पशाने उठिारी तरळ स्पांदनें, डोंगर 
माथ्यािंरून खळाळत खाली येिाऱ्या प ण्यदाहयनी सहरताांच्या जलस्पशाने प लहकत झालेले शरीर िं मन, 
देशिंाहसयाांचे रांगीबेरांगी पोषाख, त्याांच्या हालचाली, त्याांचे हािंर्ािं, नेहमीची अनेक स खद दृष्ट्यें, हर्न्न हर्न्न 
आिंाज, या सिंांच्या एकहत्रत हमश्रिाांतून उठिाऱ्या ध्िंहनलहरी, या सिंय गोष्टी अत लनीय िं अिंियनीय 
पे्रमिृंक्षाच्या म ळाशी असतात, म्हिूनच त्याला एक प्रकारचे हदव्यत्िं प्राप्त होते. र्तूकाळाहिंषयी अहर्मान, 
िंतयमान काळाहिंषयी वचता, र्हिंष्ट्याहिंषयी प्रखर आशािंाद, हा जिू काही त्या िृंक्षाांचे खोड िं फाांद्या. 
जतमर्मूीच्या हठकािी हचरांतन मातृत्िंाचे दशयन, मातृर्मूीच्या रूपाने मूर्मतमांत जगन मातेचा साक्षात्कार, 
हतचेच हनरांतर वचतन, हतच्याच हिंचाराने सिंय मनोकाश व्यापून जािे, हतच्याहिंषयी अपरांपार र्न्क्त आहि 
हतचीच अहिंरत सेिंा यासिंय गोष्टी म्हिजेच जिू त्या िृंक्षाचा जीिंनरस. 
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राजकीय के्षत्राांत यापेक्षा पे्रमाचा िंेगळा अथय असूच शकत नाही. राष्ट्रा राष्ट्राांतील सांबांध फक्त तयाय, 
पक्षपात, कतयव्य िं दाहक्षण्य याच कल्पनार्ोिंती हफरत असतात. त्याांत पे्रमाला क ठेच स्थान नसते. पे्रम हे 
बह धा व्यन्क्तहनष्ठ असते. मािूस हा नेहमी स्िंतुःिंर पे्रम करतो; सांपूिय िंांशापैकी एक वकिंा मानिं जातीपैकी 
एक असे त्याचे स्िंरूप फार तर हर्न्न असेल. िंगेिंगेळया िंांशातील व्यन्क्त व्यन्क्तशुः एकमेकाांिंर पे्रम करू 
शकतात; पि दोन िंांशात ते असू शकत नाही, असाच अन र्िं येतो. म्हिून र्ारतीय समाज हिटीश 
जनतेहिंरुद्ध जेंव्हा बहहष्ट्काराची चळिंळ उर्ारतो, तेंव्हा त्याांच्यािंर दे्वषर्ािंनेचा दोषारोप करिे हे 
मानसशास्त्र काय वकिंा नीहतशास्त्र काय, दोहोंच्याही हिंरुद्ध आहे. बहहष्ट्कार हा दोन हहतसांबांधाांतील झगडा 
आहे. त्याांतील सांतापाच्या र्ािंनेचा रोख, हा हिटीश जनतेहिंरुद्ध नसतो; तो त्याांच्या हहतसांबांधाहिंरुद्ध 
असतो. म्हिूनच र्ारताचे शोषि करिे ते ज्या क्षिी थाांबिंतील त्याक्षिी त्या समाजाहिंरुद्धची क्रोधाची 
र्ािंना देखील नष्ट होईल. जे नाहीं ते कन्ल्पिाऱ्या अज्ञानी मािसाच्या दृष्टीने अल्पकाळ का होईना, प्रत्यक्ष 
शोषिापेक्षा, शोषि करिारेच जनतेच्या रोषास अहधक पात्र ठरतात. परांत  माया जशी शाश्वत नसते, तशी 
ही र्ािंनादेखील खरी नसते िं हिंचारिंांताांना तसे कधींच िंाटत नाही. साराांश परकीयाांच्याबद्दलचा रोष 
नव्हे; तर त्याांनी चालहिंलेल्या शोषिाहिंरुद्धचा सांतापच बहहष्ट्काराच्या चळिंळीच्या म ळाशी असतो. 

 
सामातयपिे दे्वष हा मािसाचा अिंसानघात करिारा असतो, हे खरां. परांत  तो त्याला काययप्रिृंत्त 

करिाराहह असतो हे हततकच खरां आहे. जीिंनाचे जाळे हे नेहमीच स ष्ट िं द ष्ट प्रिृंत्तींच्या उभ्या आडव्या 
धाग्याांनी हिंिले जाते, परमेश्वरदेखील पाप-प ण्याच्या नागमोडी िंळिाांतूनच आपले इप्सीत नेहमी साध्य 
करीत असतो. म्हिूनच आपली अांतुःकरिे जरूर दे्वषरहहत करू या. परांत  त्याचिंळेी बहहष्ट्काराच्या या 
महान िं अपहरहायय चळिंळीिंर हिंनाकारि हेत्िंारोप करण्याचे टाळू या. कारि त्यातून उफाळून आलेला 
सांताप, िं दे्वषर्ािंना ही मानिंी स्िंर्ािंाच्या प्रहक्रयाांची एक अपहरहायय पहरिती आहे. त्यातून जशी 
हतरस्काराची र्ािंना हनमाि झाली, तशी त्याम ळे जनतेत एक उत्साहाची लाटही उसळली िं जागृतीही 
उत्पन्न झाली. 

 
समाजात जेंव्हा तामसी िृंत्तीचा प्राद र्ािं होतो, तेंव्हा त्याला एक प्रकारचे शहैथल्य िं बहधरताही 

येते. त्याम ळे सांपूिय राष्ट्रच सांिंदेनाशूतय बनून जाते. त्याांतून बाहेर पडण्यासाठी लोकाांत रजोग िाांचा प्रर्ािं 
िंाढिे आिंश्यक असते. त्यानांतर रजोग िाांचे सान्त्िंक ग िाांत रूपाांतर घडिंनू आिायला, आपल्या 
समाजाच्या मानसीकतेला फारसा अिंधी लागिार नाही. हिटीश शोषिकत्यांहिंरुद्ध हनमाि झालेल्या 
क्रोधाची जागा देशर्क्तीच्या र्ािंनेने कधीच घेतली आहे. त्याांचे प्रहतवबब आपल्या राजकीय हक्रया कलापात 
पडूही लागले आहे. 

 
इथे आिखी एक प्रश्न हनमाि होतो. तो म्हिजे बहहष्ट्काराच्या चळिंळीतील वहसेच्या िंापराचा. 

आमच्या मते तो एक धोरिाचा िं व्यहूरचनेचा र्ाग झाला. वहसेम ळे सरकारशी प्रत्यक्ष सांघषय पेटेल िं तो 
आपल्या समाजाच्या आजच्या न्स्थतीचा हिंचार करता हहतािंह ठरिार नाही. पि याांत नैहतकतेचा प्रश्न 
क ठे आला? हशिंाय वहसेचा िंापर केल्याम ळे द सऱ्याच्या व्यन्क्त स्िंातांत्र्याचा सांकोच होतो, असे म्हििे, हे 
देखील एकूिच राजकारिाबद्दल घोर अज्ञान प्रगट करिेच आहे. तसा हिंचार केला तर आजचे शासन हेच 
म ळी व्यन्क्तस्िंातांत्र्यािंर घाला आहे. प्रचहलत कायदा हा व्यन्क्त स्िंातांत्र्याांत हस्तके्षप आहे; सांरक्षि हाही 
त्यात हस्तके्षप आहे; आहि ज्या कायद्यातिंये बह सांख्याांची इच्छा प्रमाि मानली जाते, तो कायदाहह 
व्यन्क्तस्िंातांत्र्याचा सांकोच करतो. एत् दरथ् जेंव्हा एखाद्या समाजाच्या हहतसांबांधाांत कोिाच्या 
व्यन्क्तस्िंातांत्र्याम ळे बाधा हनमाि होते, तेंव्हा त्याला हिंरोध करिे, हा त्या समाजाचा मूलर्तू हक्क िं 
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कायदाच ठरतो. या दृष्टीकोिाांतून हिंचार केला असताां, आपले राष्ट्र जेंव्हा एखाद्या व्यन्क्तला परदेशी 
मालाचा िंापर करण्यापासून रोखते, तेंव्हा ते राष्ट्र या मूलर्तू कायद्यान सार आपला प्राथहमक अहधकारच 
बजािंीत असते. 

 
इथे असा एक य न्क्तिंाद करण्यात येऊ शकतो, की शाांततामय सक्ती ही एक गोष्ट आहे िं 

वहसात्मक सक्ती ही द सरी. साम दाहयक बहहष्ट्कार हा एक िंळे तयाय्य ठरू शकेल. पि हिटीश मालाची 
होळी करिे वकिंा तो सम द्राांत ब डिंून टाकिे, नाही. यािंर आमचा प्रहतिंाद असा की द सरा मागय हा 
बेकायदेशीर आहे िं म्हिून तो ग्राह्य नाही. परांत  तो नैहतकदृष्ट्ट्या समथयनीय नाही, हे आम्हाला म ळीच मातय 
नाही– कारि य द्धात क्षहत्रयाने केलेली वहसाही तयाय्य ठरते; आहि बहहष्ट्कार हे देखील एक प्रकारचे य द्धच 
आहे. अमेहरकनाांनी हिटीश चहाच्या पेट्या जेव्हा बोस्टन बांदराांत फें कून हदल्या तेंव्हा त्याांना कोिी दोष 
हदला नाही, त्याचप्रमािे तशीच कृती र्ारतीयाांनी केली तर नैहतकतेच्या हनकषािंर तीही दोषाहय ठरत नाही. 
कदाहचत् सामाहजक शाांतता, कायदा िं स व्यिंस्था याांचा हिंचार केला असता ती एक िंळे दोषास्पद ठरेल, 
परांत , राजकीय नैहतकतेच्या आधारािंर म ळींच नाही. म्हिून ज्या र्हूमकेिंरून आम्ही य द्ध प कारले आहे, 
ती आमची बाजू वहसेम ळे लांगडी पडेल, म्हिून त्यापासून आम्ही परािृंत्त झालो. आजच्या पहरन्स्थतीत 
एकूिच ती र्हूमका शहािपिाची ठरिार नाही हे त्याला आिखीही एक कारि आहे. कदाहचत् अतय 
पहरन्स्थतीत आम्ही अमेहरकनाांनी घालून हदलेला मागय चोखाळलाही असता. आमच्या तशा कृतीशी 
इहतहासकाराांनी िं नैहतकिंाद्याांनी र्लािंिच केली असती; आम्हाला दोष तर म ळींच हदला नसता. 

 
राजकीय नैहतकतेत तयाय िं सान्त्िंकता याांना स्थान आहे हे खरां. परांत  ती नैहतकता एका योध्याची 

नैहतकता असते; धमयग रुची नाही. अकारि केलेले आक्रमि हे अतयाय्य ठरते; द ष्टहेतूने केलेली बेध ांद वहसा 
ही देखील हनषेधाहय. पि एखादा ताांहत्रक हनयम सिंयच कृतींना सरसकट लािंिे िं ती आके्षपाहय ठरहिंिे हे 
तत्त्िंज्ञानाांचे हिंडांबन आहे. वकिंा त्या तत्त्िंज्ञानाांतील एखाद्या िंाक्याच्या चौकटीत सांपूिय मानिंी जीिंन 
कोंबण्याचा प्रयत्नही अश्लाघ्यय ठरतो. 

 
तयाय िं सत्धमय प्रस्थाहपत करण्यासाठी साध प रुषाांच्या श द्धाचरिाची हजतकी आश्यकता असते, 

हततकीच त्यासाठी शूराच्या समशरेीचीही असते. हशिंाजीहशिंाय रामदास अपूिय आहेत. तयायसांस्थेचे रक्षि 
करण्यासाठी, बलदांडापासून होिारी ल बाडिूक रोखण्यासाठी िं अत्याचाऱ्याांपासून द बळयाांचे रक्षि 
करण्यासाठी, क्षत्रीय सांस्थेचा जतम झाला. म्हिून श्रीकृष्ट्ि महार्ारताांत म्हिाला, “य द्ध, किंच, खडग 
आहि कट्यार, ही सिंय परमेश्वरानेच हनमाि केली आहेत”. 

 
अनेक जि समजतात हततका मानिं हा केिंळ एक ऐहहक िंस्त  नाही. त्याांच्याांत एक परमेश्वरी 

अांशहह िंसत असतो; परांत  राजकारिी लोक त्याकडे सतत डोळे झाांक करतात! कारि तो राजकारिी 
केिंळ तात्काहलक प्राप्त पहरन्स्थतीचा हिंचार करतो. अथात त्यािंळेी त्याला मात्र असे िंाटत असते कीं सिंय 
गोष्टींचा त्याने समग्रपिे हिंचार केला आहे. परांत  त्यािंळेी त्याने फक्त िंरिंरच्या गोष्टी िं र्ोिंतालची 
पहरन्स्थती एिंढ्याचाच अभ्यास केलेला असतो. मानिंी दृष्टीच्या कके्षत न येिाऱ्या अतीताांतील गोष्टी त्याच्या 
नजरेतून हनसटलेल्या असतात. त्यािंळेी त्याला परमेश्वरी सांकेताचा िं मानिंाांतील अतक्यय शक्तींचा हिंसर 
पडलेला असतो. त्याम ळेंच अखेर अशा कारस्थानी राजकारण्याांचे आडाखे च कतात िं त्याांचे चात यय पार 
ध ळीस हमळाल्याचे हदसून येते. 

⬤ ⬤ ⬤  
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१३-१-१९०८. 
२१. पुिे येिील भाषि 
 

सुरत काँगे्रसनंतर बाबू अरववद पुण्याला आले असतानाचे हे भाषि आहे. लॉडन कझननच्या 
दडपशाहीनंतर बंगाली लोकांच्या मनःस्स्ितीचे येिे विनन आहे. त्यानंतर सुरू करण्यात 
आलेल्या चळवळीची माणहती या भाषिात त्यांनी णदली. आत्मणनभनर होण्याचा मंत्रही 
अरववदबाबंूनी पुण्यातील या सभेत णदला. 

 
“िंांदे मातरम्” या िृंत्तपत्राचे सांपादक बाब ूअरविंद घोष हे खाजगी रे्टीहनहमत्त प ण्यास शहनिंारी 

सांध्याकाळी आले. सोमिंारी सांध्याकाळी त्याांना श्री. हश. म. पराांजपे (‘काळ’ चे) याांच्या स्िंदेशी िंखार येथे, 
त्यानांतर गोडसे याांच्या स्टेशनरीच्या द कानािंर आहि श्री. नारायि छहबलदास याांच्या द कानािंर 
पानस पारीचे आमांत्रि होते. सोमिंार, जानेिंारी १३, १९०८ रोजी सांध्याकाळी बाब ू अरविंदाांचे (लो. 
हटळकाांच्या) गायकिंाड िंाड्यािंर र्ाषि झाले. तेथे लोकाांनी चार िंाजल्यापासूनच गदी केली होती. श्री. 
एस. के. दामले, िंकील याांनी प ण्याचे महषी डॉ. अण्िासाहेब पटिंधयन याांच्या नािंाची अध्यक्ष म्हिून सूचना 
केली. िंक्त्याांची ळळख करून देताना डॉ. पटिंधयन म्हिाले की, प ण्याच्या जनतेसमोर र्ाषि देिारे श्री. 
अरविंद बाब ूहे, चौथे बांगाली नेते आहेत. प्रथम केशिंचांद्र सेन आहि नांतर प्रतापचांद्र रॉय या दोघाांनी नव्या 
िाह्मोसमाजाची तत्त्िंे प ण्यात हिंशद करून साांहगतली होती. हतसरे िंक्ते म्हिजे १८९५ च्या अकराव्या 
र्ारतीय राष्ट्रीय काँगे्रसचे अध्यक्ष, स रेतद्रनाथ हे होते. आजचे चौथे िंक्ते हे त्याांच्याच बांध िंगातील आहेत. 
बांगालच्या निंचैततयाचे ते उद गाते आहेत. त्यानांतर श्री. पटिंधयन याांनी बाब ू अरविंदाांना आपले र्ाषि 
देण्याची हिंनांती केली. 
 
बाबू अरववदांचे भाषि असे : 
 

डॉ. पटिंधयन आहि मा्या देशबाांधिंाांनो, मी जेव्हा येथे आलो तेव्हा माझा शोध घेऊन र्ाषि 
देण्याची मला आज्ञा होईल याची मला कल्पना नव्हती. येथे आल्यािंर मा्या हमत्राांना रे्टून तडक हनघून 
जािं ेअसाच माझा इरादा होता. परांत  आता आपिासमोर बोलण्याची मला आज्ञा झाली आहे. र्ाषि करिे 
हा काही माझा व्यिंसाय नाही, हे मला कबूल केले पाहहजे. लेखिी हेच माझे शस्त्र आहे. हजव्हा नाही. जे 
लोक स्िंतुःच प ढेप ढे करतात त्याांना कृपाळू सरकारने मोठेपिा हदला असतो. अशा लोकाांना दोन आज्ञा 
पाळाव्या लागतात, पहहली आज्ञा हिहटश साम्राज्याच्या हनिंासस्थानाकडून हदली जाते तर द सरी 
लोकाांकडून. हे लोक साांगतील तेव्हा तेव्हा त्याांना र्ाषिे द्यािंी लागतात. आतापयंत मी र्ाषिे देण्यापासून 
स्िंतुःला रोखत होतो. परांत  यािंळेी मी मा्या हमत्राांचा आहि देशबाांधिंाांचा आज्ञार्ांग करू शकलो नाही. मी 
काय बोलािंां याबद्दल माझा आतापयंत हिंचार स रू होता. मी काही िंक्ता नाही. त्याम ळे कदाहचत मला 
माझे हिंचार व्यिंन्स्थतपिे व्यक्त करता येिार नाहीत. परांत  आमचा बांगालमधील अन र्िं मी आपल्याला 
साांगिार आहे. माझे हिंचार हिंस्कहळत असतील तर त्याबद्दल आपि मला क्षमा करािंी. मी असेही म्हिेन 
की, आपला जास्त िंेळ घेऊन मी आपल्या सहनशीलतेची परीक्षा पाहिार नाही. हेही आपल्याला सोयीचेच 
होईल. १९०७ हे िंषय घडामोडीच्या दृष्टीने महत्त्िंाचे ठरले आहे. बऱ्याच अघहटत अशा द दैिंी घटना त्या 
िंषात घडल्या. नव्या आांदोलनाला मोठ्या कठीि िं हबकट पहरन्स्थतीतून जािं े लागेल. बांगालमध्ये 
आम्हाला बऱ्याच अडचिी आल्या आहि अनेक हदव्यातून आम्हाला जािं ेलागले. या िंषी स रतेला जे िंादळ 
उठले ते याचाच एक प्रकार. “प ढे काय?” हा प्रश्न लोकाांनी हिंचारला. आमचे उत्तर होते, “बघू या काय 
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होते ते. पाहू या आिखी हकती सांकटाांना आम्हाला तोंड द्यािं ेलागते ते.” पहरन्स्थतीम ळे आहि आम्हाला 
हमळत असलेल्या हशक्षिाम ळे आमच्यात सांशय घेण्याची एक िृंत्ती बळािंली आहे. त्या िृंत्तीचे लोक नेहमी 
हिंचारतात, “त म्ही इतके प ढे आहि इतक्या िंगेाने का जाता? त मच्यात असा एखादा काययक्रम हाती 
घेण्याकहरता लागिारे बळ आहे कोठे?” आम्ही फारच श्रद्धाळू आहोत असा आमच्यािंर आरोप करण्यात 
येतो. आहि तो मला मातय आहे. मी स्िंतुःदेखील फार श्रद्धाळू आहे आहि माझी श्रद्धा अशी आहे की 
आमच्यात र्रपूर बळ आहे. आम्ही जे काम हाती घेऊ त्यात आम्हाला यश येईलच. ‘िंांदे मातरम्’ पत्रातून 
जो हिंश्वास आम्ही लोकाांमध्ये पेरतो, त्याबद्दल मी आपिाला साांगू इन्च्छतो. स्िंदेशीने आहि बहहष्ट्काराने 
स रू झालेली चळिंळ नेत्याांच्या साांगण्यािंरून आम्ही स्िंीकारली नव्हती. बांगालमध्ये काँगे्रसची चळिंळ 
मजबतू होती. लॉडय कझयनच्या अगोदरपासून स रू असलेल्या सरकारी दडपशाहीम ळे लोकाांचा 
काँगे्रसिंरील हिंश्वास उडाला. काँगे्रसला असे िंाटत होते की, आपल्या मतप्रिालींचा प्रचार करून, अजय, 
हिंनांत्या करून आपि हिहटश लोकाांना, नोकरशाहीला वजकू शकू. परांत  जेव्हा लोकाांना कळून च कले की, 
याचा काहीच उपयोग होत नाही, पैसा आहि श्रम िंाया जातात, तेव्हा लोक काँगे्रसबद्दल हनराश झालेत. 
स्िंदेशी आांदोलन स रू होण्याच्या तीन-चार िंष े अगोदर लोकाांमध्ये ही नैराश्याची आहि उदासीनतेची 
र्ािंना िंाढीस लागली. जे उपाय हनष्ट्फळ ठरलेत तेच जर प तहा काँगे्रसने योजािंयाचे स रू ठेिंले, तर 
आमचे सारे प्रयत्न व्यथय ठरतील आहि देश रसातळास जाईल. लॉडय कझयन आले आहि सरकारची 
प्रहतगामी पािंले िंगेाने पडू लागलीत. त्याांनी अनेक कायदे केलेत. बांगालच्या लेफ्टनांट गव्हनयरने 
म्य हनहसपल ॲक्ट अगोदरच अांमलात आिला होता. य हनव्हर्मसटी ॲक्टही पास करण्यात आला. 
बांगालमध्ये खाजगी शाळा, कॉलेजे स रू झाली होती. बांगालमध्ये या कायद्याांना तीव्र हिंरोध करण्यात 
आला, तरी ते पास करण्यात आले. त्यानांतर बांगालची फाळिी झाली. बांगाल्याांच्या राष्ट्रीय र्ािंनेिंर 
याम ळे फार मोठा आघात झाला. फाळिीबद्दल इतका आक्रोश का होत आहे, हे काही र्ारतीयाांना अगोदर 
समजलेच नाही. परांत  बांगाली लोक प्रहतर्ाशाली आहि र्ािंनाप्रधान आहेत. त्याांच्यामध्ये प्राांतीय एकता 
आहे आहि त्याांना ही फाळिी पसांत नव्हती. त्याांच्या ममािंरच जिू प्रहार करण्यात आला होता. हा त्याांना 
सहन करता येण्यासारखा नव्हता. त्याांनी अजयहिंनांत्या केल्या आहि कानाकोपऱ्याांतून हनषेधाांच्या पत्राांचा 
सरकारिंर र्डीमार झाला. परांत  हे सिंय व्यथय ठरले. त्यानांतर मग आता काय करािंे, हा प्रश्न उर्ा राहहला. 
फाळिीच्या तीन-चार िंषे अगोदरपासून स्िंदेशीची  चळिंळ बांगालमध्ये मूळ धरू लागली होती. परांत  
नेत्याांनी ती अद्याप स्िंीकारली नव्हती. बहहष्ट्काराची पहहली आरोळी हकशोरजांगने हदली. हे एक छोटसे 
गािं आहे आहि ते कोित्याही चळिंळीत  आतापयंत प ढे आले नव्हते. द सरी आरोळी मालग रा (जेसोर) 
येथून आली. आहि हतसरी कलकत्त्यािंरून. या अगोदर लोकाांनी अमेहरकन मालािंर चीनने टाकलेल्या 
बहहष्ट्काराचा पहरिाम पाहहला होता. म्हिून लोकाांनी ही बहहष्ट्काराची आहि स्िंदेशीची कल्पना उचलून 
धरली. स्िंदेशीची स रुिंात प ण्यापासून झाली आहि हतचे लोि बांगाली नेत्याांपयंत पोहोचले. परांत  त्यािंळेी 
स्िंदेशी चळिंळ ही एक भ्रामक कल्पना आहे, आहि ही चळिंळ कधीच यशस्िंी होिार नाही असे त्याांना 
िंाटत होते. द सरे म्हिजे, सांमहतिंयाचे हिंधेयक प ढे आले तेव्हा सनातनी िृंत्तपत्राांनी बहहष्ट्काराचा आहि 
स्िंदेशीचा प्रचार केला. परांत  ती चळिंळ स्िंीकारण्याचे बळ त्यािंेळी देशात नव्हते. अलीकडे देखील 
स्िंदेशी आहि बहहष्ट्कार याांचा प्रचार होत होता, तेव्हा स्िंदेशीची चळिंळ लोकाांना शक्य कोटीतील िंाटत 
नव्हती. बहहष्ट्काराची तर नव्हतीच नव्हती. ही चळिंळ राजकीय अथयशास्त्राला धरून नाही, असे ठासून 
साांगण्यात येत होते. आपल्या येथील पहरन्स्थती िंगेळी आहे, असेही साांहगतले जात होते. चाहरत्र्याच्या 
बाबतीत आम्ही उिे आहोत. आम्ही अशी चळिंळ करिे हास्यास्पद ठरेल, असेही म्हटले जात होते. परांत  
लोकाांच्या मनात निंीन उत्साह सांचरला होता. त्याांनी अशा शांका-क शांकाांना थारा हदला नाही. ते म्हिाले, 
“आम्ही त्या शांकेखोराांचे ऐकिार नाही. आम्हाला काहीतरी करािंयाचे आहे आहि आम्ही ते करूनच 
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दाखिं.ू म्हिजेच, आम्ही स्िंदेशीचे आहि बहहष्ट्काराचे शस्त्र पेलू. त म्ही आम्हाला मागयदशयन करा.” यािंर 
मग नेते म्हिाले, “ठीक आहे. तात्प रते म्हिून, आपि ही शसे्त्र िंापरू आहि आपि काय करू शकतो ते 
पाहू.” हिहटश मालािंर तूतय सहा महहने बहहष्ट्कार टाकण्याचा हनियय घेण्यात आला. त्यानांतर हे पाऊल 
योग्य आहे असे हदसून आले, तर बहहष्ट्कार स रू ठेिंायचा. यश हमळाले तर ठीकच. नाही हमळाले तर, हा 
मागय सोडून द्यािंयाचा. आतापयंत आम्ही च कीच्या मागािंर होतो. आम्ही स्िंतुःला आतापयंत द बळे समजत 
होतो. आमच्यात बरेच देशीय स्िंरूपाचे दोष आहेत. आम्ही स्िंतुःलाच सांमोहहत करीत होतो वकिंा 
द सऱ्याांना तसे करू देत होतो. आम्ही द बळे आहोत असे जर आम्ही समजत गेलो तर आम्ही अनांत 
काळापयंत तसेच राहू. आपला स्िंतुःच्या ताकदीिंर हिंश्वास असू द्या. िंदेातताचे अन सरि करा. आम्ही 
सशक्त असून आमच्यात ईश्वरी शक्ती आहे, असा हिंचार मनी बाळगा. सांकटाांची तमा बाळगू नका. प ढे 
चला. बहहष्ट्कार हे एक तात्प रते साधन समजू नका. ती एक धोरिात्मक पद्धती आहे हे हिंचारात घ्या आहि 
तशी ती शिेंटास तया. नेत्याांनी याला हिंरोध केला. त्याांनी जाहीरपिे आपला हिंरोध प्रकट केला. परांत  
लोक त्याांचे ऐकण्याच्या मनुःन्स्थतीत नव्हते. बहहष्ट्कार हा एक स्थायी उपाय म्हिून िंापरायचे त्याांनी 
ठरिंले. त्यानांतर लोकाांना आपले बळ जाििंले. आपि अशक्त नाही तर सशक्त आहोत, असे त्याांना 
जाििंले. ते हा उपाय अांमलात आिू शकतात आहि आितील. ते तसा तो आिू शकले. बहहष्ट्काराचे अस्त्र 
यशस्िंी झालेले पाहून शांकेखोराांनाही निंल िंाटले. बहहष्ट्काराच्या पहहल्या िंषानांतर, फाळिीचे द ुःख 
नाहीसे झाले नसले, तरी बहहष्ट्काराने मगचेस्टरच्या कापूस व्यापाराला जबरदस्त हादरा हदला. आता 
बहहष्ट्कार सिंयसांमत आहि सािंयकाहलक झाला आहे. लोकाांची शक्ती आता हदसून आली आहे. र्ारतीयाांना 
द सरे दूषि असे देण्यात येत होते की, हे लोक त्याग करू शकत नाहीत. हिंशषेकरून बांगालमध्ये ही त्याग 
र्ािंना नाही. बांगाली लोक हशकारीची स रुिंात करतात िं अध्यािंरच पाठलाग सोडून देतात. बांगालमधील 
द सरी गोष्ट म्हिजे स्िंदेशीच्या चळिंळीची. यातही काही शांकेखोर म्हिायचे की, स्िंदेशी कापड हे हनकृष्ट 
दजाचे आहे आहि इांग्लडमधील कापडाइतके चाांगले नाही. हशिंाय महागही आहे. “अशा पहरन्स्थतीत 
लोक स्िंदेशीचा नेहमी िंापर करतील हे कसे शक्य आहे?” लोकाांनी या म्हिण्यािंर हिंश्वास ठेिंला नाही. 
त्याांनी स्िंदेशीचा िंापर स रू केला. गरीब, स हशहक्षत, अहशहक्षत, अगदीच अडािी लोकाांनीही स्िंदेशी कापड 
हिंकत घेण्यास स रुिंात केली. बांगालमधील तरुि मांडळी प ढे आली आहि स्िंदेशीची प्रचार स्िंयांपे्ररिेने 
करू लागली. पोलीसाांचा जाच असतानाही ते ‘हपकेवटग’ करू लागलेत. त्याांनी चळिंळीचा सांदेश 
कानाकोपऱ्यात नेला. त्याांनी स्िंदेशी कापड कोिताही नफा न घेता हिंकले. या तरुि स्िंयांसेिंकाांच्या 
प्रयत्नाांम ळे स्िंदेशीची मागिी आहि प रिंठा दोतहीही िंाढलीत. सरतेशिेंटी वकमती समपातळीिंर आल्या 
आहि परदेशी कापड महाग होत गेले. आत्महनर्यरतेम ळे आम्ही बहहष्ट्कार आहि स्िंदेशी यशस्िंी करू 
शकलो. आम्ही हतसरे काम केले ते राष्ट्रीय हशक्षिाचे. हिहटश हशक्षि पद्धतीबद्दल लोकाांची फार 
हदिंसाांपासून नाराजी होती. बहहष्ट्कार आहि स्िंदेशी आांदोलन यशस्िंी झाल्यािंर राष्ट्रीय शाळा, 
कॉलेजाांकहरता लोकाांनी हाकाटी केली. त्यािंर बरीच चचा झाली आहि राष्ट्रीय हशक्षि आिायचेच असा 
लोकाांनी हनश्चय केला. रांगपूरचेच हिंद्याथी सरकारी शाळेतून बाहेर पडले आहि त्याांनी राष्ट्रीय शाळेची 
मागिी केली. रांगपूरला पहहली राष्ट्रीय शाळा स्थापन करण्यात आली. आता राष्ट्रीय हिंद्यापीठाचीही गरज 
र्ासू लागली. जमीनदाराांनी या कामासाठी आपिहून मोठमोठ्या रकमा हदल्या. आता राष्ट्रीय प्राथहमक 
हशक्षिाची योजना स रू होत आहे. 

 
त्यानांतर िंक्त्याांनी मग, बांगाली लोकाांना आपि शन्क्तमान, धीट आहि काययक्षम आहोत याची 

जािीिं कशी झाली, त्याबद्दल साांहगतले. त्याांनी श्रारामकृष्ट्ि िं हिंिंेकानांद याांच्या हशकिंिींचा उल्लेख केला 
आहि मेंढ्याच्या कळपात िंाढलेल्या वसहाच्या छाव्याची गोष्ट साांहगतली. आत्महनर्यर होण्याचे आिंाहनही 
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िंक्त्याांनी केले. त्यानांतर मग मिंाळ आहि जहाल राष्ट्रिंादी याांच्यातील फरक स्पष्ट करताना ते म्हिाले, 
‘ज्याांना आत्महिंश्वास नाही ते सारे मिंाळ आहि ज्याांना आत्महिंश्वास आहेत ते जहाल राष्ट्रिंादी. मिंाळ 
सांघषाची तयारी करतील पि म्हितील, “नाही. आपली अजून तयारी झाली नाही.” आहि ते कधीच 
तयार होिार नाहीत. 

 
त्यानांतर त्याांनी श्रोत्याांना आिंाहन केले की, त्याांना आत्महनर्यर व्हािं.े यशस्िंी व्हािंे, महान व्हािंे, 

स्िंतुःची र्रर्राट करून घ्यािंी आहि म क्त व्हािं.े स्िंतांत्र व्हािं.े 
 
श्री. हटळकाांनी आर्ार प्रदशयन करताना म्हटले की, पाण्यात उडी घेतल्याहशिंाय मािसाला 

पोहायला येत नाही. त्याांनी बाबू अरविंदाांनी िंारांिंार प ण्यात येऊन व्याख्याने द्यािंीत, अशीही त्याांना हिंनांती 
केली. हटळकाांच्या ह्या आर्ार प्रदशयनाच्या र्ाषिाला टाळयाांचा प्रचांड कडकडात पडला. 

 
श्री. अरविंद बाबूांना हार घालण्यात आला. अध्यक्षीय समारोपानांतर लोक पाांगलेत... िंातािंरि 

‘िंांदे मातरम् ,’ ‘छत्रपती हशिंाजी महाराज की जय’, ‘अरविंद बाबू की जय’ या घोषिाांनी द मद मून गेले. 
 

१३ जानेवारी, १९०८. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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२२. नवा राष्ट्रवाद 
 
नव्या राष्ट्रवादाचे स्वरूप स्पष्ट करताना श्रीअरववद म्हितात, प्राचीन भारतीय 
तत्त्वप्रिाली व कायनपद्धती पुनरुणज्जणवत करून त्यामधून नवीन भारत राष्ट्र णनमाि करिे, 
जुय या आयावतातील प्रभावी, महान आणि उत्तुगं तत्त्वाना पुय हा भट्टीत घालून त्याना नवा 
आकार देऊन ऐणतहाणसक आणि अजरामर समाजाला स्वातंत्र्यासाठी, महानतेसाठी 
आणि कल्यािासाठी घडणवण्याचा तो प्रयत्न आहे. 

 
पक्षीय य द्धामध्ये िंापरण्यात येिारी टोपि नािंे हीच गांर्ीर राजकारण्यानी िंापरल्याम ळे स्िंीकृत 

सांज्ञा बनल्या असून इहतहासाने त्याना कायम स्िंरूप हदले आहे आहि राष्ट्राचे मन वजकण्यासाठी 
परस्पराशी स्पधा करिाऱ्या जहाल आहि मिंाळ ह्या दोन पक्षाांची नािंे अजरामर बह धा होतील असे हदसते. 
प्रगत पक्ष हा राष्ट्रिंादी पक्ष आहे. पि राष्ट्रिंाद म्हिजे काय? “शके्सहपयरने नािंात काय आहे” असे 
म्हटले असले तरी पि नािंाला प ष्ट्कळच महत्त्िं आहे. आपल्या राजकारिात अहलकडेच ही सामातय सांज्ञा 
िंापरण्यात आली असून हतला नव्या, प रोगामी अथिंा जहाल पक्षाने रूढ केले आहे. स्िंतुःचे सोहयस्कर 
िंियन करण्याच्या दृष्टीने त्यानी हे निं ेनािं हनिंडले ज्याम ळे एका शब्दाांत त्याांच्या राजकीय पक्षाचे अथिंा 
निंीन हिंचारधारेचे, त्याांच्या मनन्स्थतीचे आहि ध्येयाचे िंियन होऊ शकेल. हे नािं ते शोधण्याची केिंळ 
मनुःन्स्थती आहि दृहष्टकोन स्पष्ट करीत नसून पक्षाबद्दलच्या समकालीन कल्पनाना उन्नत करािंयाचे की 
अिंनत करािंयाचे ह्याबद्दलचास द्धा रांग त्यामध्ये र्रण्याचे काम ते करते. आांग्ल र्ारतीय आहि मिंाळ ह्यानी 
एकहत्रतपिे ज्या प्रगत व्यक्तीना जहाल म्हटले आहे त्यानी अपसमज करिारे नािं देिाऱ्याना कधीच 
हझडकारले आहे. स रुिंातीला त्यानी स्िंतुःला ‘निंीन हसद्धातत’ असे म्हिहिंले पि आता ते आपिास 
राष्ट्रिंादी म्हिहिंतात. पि ह्या नामकरिाला काँगे्रस पक्षाने रागाने आके्षप घेतला आहे कारि तो पि 
प रोगामी पक्षाइतकाच राष्ट्रिंादी आहे. 

 
मी “हरव्ह्य”ू च्या पूिंीच्या अांकातील लेखात म्हटल्याप्रमािे निंा राष्ट्रिंाद ही एकोहिसाव्या 

शतकातील ब रसटलेल्या आदशाना नाकारिारी सांज्ञा आहे. प्रम ख कल्पना त्याांच्या ज तया अस्पष्टतेकडे 
सोपहिंिे, ज नाट हिंचाराना साम राई बनहिंिे आहि त्याांच्याद्वारे साम राई तत्त्िंाची अथयप्रिंिता सांपूिय राष्ट्रात 
पसरहिंिे हा त्याचा उदे्दश होता. अहधक स्पष्ट करािंयाचे तर प्राचीन र्ारतीय प्रिालीच्या तत्त्िंाना आहि 
काययपद्धतीना प नजीहिंत करून त्यामधून निंीन र्ारत राष्ट्र हनमाि करिे, ज तया आयािंतातील प्रर्ािंी, 
महान आहि उत्त ांग तत्त्िंाना प तहा र्ट्टीत घालून आध हनक पद्धती आहि सामग्रीना निंा आकार देऊन 
ऐहतहाहसक आहि अजरामर समाजाला स्िंातांत्र्यासाठी, महानतेसाठी आहि कल्यािासाठी घडहिंण्याचा तो 
प्रयत्न आहे. मला ह्याची जािीिं आहे की हे काही सामातय काँगे्रस राजकारिी आतठायी जहालाना ते ज्या 
तऱ्हेने ळळखतात त्याचे हे िंियन नव्हे, परांत  बांगालमधील राष्ट्रीय हनयतकाहलके उदाहरिाथय, िंांदेमातरम् 
वकिंा तय  इांहडया वकिंा स्थाहनक र्ाषेतील हनयतकाहलके म्हिजे य गाततर वकिंा निंशक्ती वकिंा सांध्या 
हनयहमत िंाचिाऱ्या िंाचकाना पूिय ठाऊक आहे. त्याांची मनुःन्स्थती आहि र्ाषि ह्यात हकतीही मतरे्द 
असोत, त्यानी िंापरािंयाच्या पद्धतीत तपशील हकतीही हर्न्न असो परांत  साधारि श्रदे्धने आहि समान 
तत्त्िंाने ते सांघटीत आहेत आहि र्ारतात अन्स्तत्िंात असलेल्या आहि नांतर बांगालमध्ये कायम िं फक्त 
राष्ट्रिंादािंर त्याची समान श्रद्धा आहे. परांत  बांगालनेच त्याला तत्त्िंज्ञान, श्रद्धा, पद्धती आहि गजयना हदली. 
र्ारत म्हिून ळळखू न येिारा आांग्लीर्तू आहि प नयजीहिंत र्ारत नव्हे, तर अमर प्राचीन र्ारत, 
घनाच्छाहदत पि आजचा दैिंाधीन र्ारत, र्हिंष्ट्यकाली साम्राज्याचा म क ट धारि करिारा बलशाली 
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र्ारत, उत्साह आहि आशा इच्छाय क्त समान तत्त्िं असिारा र्ारत, अशा सिंय िंस्तूांची मागिी की ज्याम ळे 
आपले, आमच्या आकाांक्षाांचे र्हिंतव्य र्रघोसपिे आहि त्िंहरत पूिय व्हािं.े हे राष्ट्रिंादाचे हृदय आहे. 
सामातय काँगे्रस राजकारण्याच्या राष्ट्रिंादाच्या कल्पना, सहमतीतील आहि काँगे्रसमधील िंायफळ चचा, 
सािंयजहनक सर्ाांमधील बाचाबाची, यशस्िंी आहि अग्रगण्य मानाहय व्यक्तींची अहिंरत वनदा, देशद्रोही 
खटले, राष्ट्रीय स्िंयांसेिंक, पूिंय बांगालमधील गडबड, रािंळवपडीतली दांगल ह्याांच्याशी हनगडीत आहेत. 
त्याला राष्ट्रिंादी म्हिजे जहाल, वहसक अहिंचारी आहि त्याच्या स्िंराज्य आहि बहहष्ट्कार, त्याची 
कायदाहिंहीनता आहि लाठी, त्याचा सतमाहनत िंगय आहि काँगे्रसच्या राजकारिाची स रहक्षतता ह्यात 
घालमेल करिारा एक अिंाचनीय जांतू आहे. अत्यांत र्यकारक त्िंरतेने ते सांख्येने आहि प्रर्ािंाने िंाढत 
आहेत हे त्याला आढळले आहि ते नाकारिे सोईचे असले तरी उपेक्षा करिे मात्र अशक्य आहे. त्याला 
जहालिंादाचाां प्रिंाह आहि ध्येय ह्याांची स्पष्ट जािीिं नाही, पि इांग्रजाना हाकून देऊन बहहष्ट्कार आहि 
लाठी ह्याांच्या साह्याने र्ारताला स्िंतांत्र करिे हे आपले ध्येय असल्याचे तो मानतो. अशा हरतीने दगड 
मारण्यासाठी एक ब जगािंिे हनमाि करून अथयशूतय बडबड करिाऱ्या आहि अशक्यताांची र्लािंि 
करिाऱ्या उत्साहिंादींचा एक घोळका म्हिून आपल्या मनातून नव्या पक्षाची हकालपट्टी करण्याचा त्याला 
अहधकारच प्राप्त होता. 

 
राष्ट्रिंाद असा स खास खी नाहीसा करता येिार नाही. त्या शक्तीने सांपूिय र्ारत हादरून गेला 

आहे. शकेडो िंषांच्या परांपराना ळळखू येिार नाही अशा र्ांगारात त डिंनू टाकले आहे, नव्या आहि 
हिंस्मयकारक धोक्याला सामोरे जाण्यासाठी र्रर्रक्कम शसे्त्र कशी हमळतील ह्या धास्तीने आजच्या बहलष्ठ 
साम्राज्याना चाचपडत ठेिंले आहे. त्या शक्तीमध्ये काहीतरी गूढ शक्ती हनहश्चतच असली पाहहजे आहि 
म्हिून त्यात समजून घेण्याइतके सत्य जरूर असले पाहहजे. राष्ट्रिंादाचे. हृदय समजून घेण्यासाठी 
त्यातील िंस्त न्स्थती झाकून टाकण्याऱ्या काही कल्पनाांचे प्रथम स्पष्ट हनरसन झाले पाहहजे. प्रथम राष्ट्रिंाद 
म्हिजे काय नाही हे राष्ट्रिंाद म्हिजे काय हे जािण्यापूिंी समजून घेतले पाहहजे. 

 
चैततयाची अय क्त वहसा आहि अहतरेकी पद्धतीना पसांती कारि ते अहतरेकी आहेत. ह्या अथाने 

जहालिंाद हे राष्ट्रिंादाचे हृदय नाही. राष्ट्रिंादी हा हिंधीहीनतेची–हतच्या स्िंतुःसाठी तरफदारी करीत 
नाही, उलट अतय कोिाहीपेक्षा त्याला हिंधीच्या सारगर्ाबद्दल अधीक प्रगल्र् आदर असतो, कारि 
राष्ट्रहनर्ममती त्याचे उहद्दष्ट असते आहि कायद्याबद्दल अधीक उदात्त आदर असल्याहशिंाय राष्ट्रीय जीिंन हे 
हजिंांत राहू शकत नाही आहि दृढ आहि स्िंास्थ्यपूिय हिंकास साधू शकत नाही. पि त्याच्या 
कायद्याबद्दलच्या आदराला एक अट असते आहि ती म्हिजे जो कायदा त्याने पाळािंा अशी अपेक्षा असते 
तो कायदा राष्ट्राचा कायदा असािंा, शासनाच्या सिंांगीि अन्स्तत्िंामधून तो उपजला पाहहजे आहि तो 
शासनाचा र्ाग असला पाहहजे. आपल्या शरीराची आहि मालमते्तची स रहक्षतता हीच ज्याांची जीिंनाबद्दलची 
अपेक्षा असते त्याांच्याकडूनच बाहेरून लादलेल्या कायद्याचे पालन आज्ञा म्हिून केले जाईल. वकिंा 
कायदेर्ांग केल्याचे र्य ज्याना माहीत आहे त्यानी अशा कायद्याचे र्ीहतग्रस्त पालन करािं.े त्या कायद्याचा 
दािंा उपयोगिंादी आहे, नैहतक नाही. हशिंाय राष्ट्रिंादी ह्या सत्याला कधीही दृष्टीपासून टळू देत नाही की 
कायदा मािसासाठी आहे, मािूस कायद्यासाठी नाही. कायद्याचे प्रम ख कायय आहि अन्स्तत्िंाचा म ख्य 
आधार म्हिजे राष्ट्रीय जीिंनशक्ती आहि स्िंास्थ्य ह्याांच्या िृंद्धीला आहि स खदायक हिंकासाला सांरक्षि 
देिे आहि मदत करिे हे होय. आहि जो हिंधी ह्या उदे्दशाला पूरक ठरत नाही वकिंा जो त्याला हिंरोध 
करून त्याचे हनन करतो त्याने हकतीही काटेकोरपिाने शाांतीची आहि व्यिंस्था आहि सांरक्षिाची 
अांमलबजािंिी केली असली तरी त्या कायद्याचा आदर आहि पालनाबद्दलचा दािंा नष्ट होतो. कायदा हा 
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एक स्तोम मानायला राष्ट्रिंाद तयार नसतो आहि व्यिंस्था तसेच सांरक्षि ह्याना स्िंतांत्र अन्स्तत्िं मानीत 
नाही. त्याच्या पूजेची एकमेिं अहद्वतीय मूती म्हिजे राष्ट्रिंाद हीच असते आहि जे एकमेिं ध्येय तो मातय 
करतो ते म्हिजे राष्ट्राचे स्िंातांत्र्य, शक्ती आहि कल्याि. वहसक आहि कष्टदायक प्रिृंती त्या तशा वहसक 
आहि कष्टदायक आहेत म्हिूनहह राष्ट्रिंाद स्िंीकारिार नाही त्याचप्रमािे मृदू आहि शाांततामय मात्र तसे 
मृदू आहि शाांततामय आहेत म्हिून त्याना आपलेसे करिार नाही. त्याची मागिी एिंढीच असते की 
स्िंीकरलेली पद्धत ही उहद्दष्टासाठी प्रर्ािंी असािंी, जे अन्स्तत्िं इन्च्छतात त्या महान लोकाना साजेशी 
असािंी, राष्ट्राच्या सामथ्याला आहि हालचालीना अध्यापक असािंी आहि ह्याांबद्दल खात्री पटली की हतला 
आिखी काहीहह नको असते. अराजकता आहि यातना ह्याांच्यािंर त्याांच्यासाठी राष्ट्रीय व्यक्ती पे्रम करीत 
नाही तर महान कायय हसद्धीसाठी जर मागय अिंश्यमेिं अराजकता आहि यातना ह्यामधूनच जात असेल तर 
तो स्िंतुः त्याना सहन करतो आहि ध्येय हसद्धीपयंत इतराना पि त्या र्ोगायला लािंतो. तो आपल्या 
म लाांच्या यातनाना किंटाळील आहि एक पे्रहमक म्हिून त्याना आवलगन देईल आहि एखाद्या हिंश्वासू 
हमत्राप्रमािे अराजकतेशी हस्ताांदोलन करील. जे अपहरहायय आहे त्याचा क रक रत स्िंीकार करािंयाचा 
वकिंा अधयिंट अांतुःकरिाने सेिंा अथिंा सांघषय करािंयाचा हे राष्ट्रिंाद्याच्या मनुःन्स्थतीत बसतच नाही. जर 
हा जहालिंाद आहि अत्याग्रहीिंाद असेल तर तो जहाल आहि अत्याग्रही आहे पि त्याांच्या स्िंतुःसाठी 
नव्हे, अराजक आहि गोंधळ ह्याांच्यािंरील अपप्रिृंत्त पे्रमाम ळे नव्हे, केिंळ िंडेेपिा आहि दारूि हनराशा 
म्हिून नव्हे तर केिंळ नैसर्मगक पे्रमाबद्दलच्या य न्क्तय क्त हनिययाम ळेच आहि धैययय क्त स्िंीकाराम ळेच. त्या 
पे्रमापोटीच द घयट हशखरािंर पोहोचण्याची आकाांक्षा बाळगिारा मािूस उभ्या चढिीचे खडक चढून जातो 
आहि अहतशय कष्टमय हठकािी आपल्या जीिंाची आहि अिंयिंाांची बाजी लािंतो. कारि ही हनयतीच आहे 
की जी मािसे स्िंतांत्र देशात स्िंतांत्र मािसे जगू इन्च्छतात त्यानी आपले आहि आपल्या म लाांचे रक्त ह्याांची 
स्िंातांत्र्याची जकात म्हिून देण्यास नकार देऊ नये आहि ह्याहीपेक्षा जे राष्ट्र ग लामहगरीतून स्िंतांत्र राष्ट्र 
म्हिून जगू इन्च्छते त्यानेतर आपल्या महहलाांचे अश्रू आहि आपल्या म लाांचे देह ह्याचे खत घालून जहमनीची 
मशागत करण्यात सिंयथा हसद्धच असले पाहहजे. राष्ट्रिंादी आपि दैिंाकडून काय मागतो ह्याची जािीिं 
ठेिंनू असतो आहि त्याच्या बदल्यात दैिं काय वकमत मागेल ह्याची पि त्याला जािीिं असते. हे पूियतुः 
जाित असूनहह तो राष्ट्राला आपल्याबरोबर मृत्यूछायेच्या दरीमध्ये, जी अांधार, ध के आहि िंादळ ह्याम ळे 
काळीक ट्ट बनली आहे, जी हिंहचत्र राक्षसाांम ळे आहि पािथळ, अन्ग्न आहि पूर ह्याम ळे घनदाट आहि 
असांस्कृत बनली तेथे घेऊन जातो. त्याला सिंय र्ीती आहि द ुःखे ह्याांचे काहीच िंाटत नाही कारि त्या 
दरीच्या पहलकडे ब्य ल्हाचे डोंगर आहेत आहि त्या डोंगरािंरच त्याचे राष्ट्र हचरांतन आय ष्ट्याचा आनांद 
उपर्ोगिार आहे. दूरच्या र्टकततीच्या िंाळिंांटामधून हनिंडक लोकाचे नेतृत्िं करायला तो तयार असतो. 
त्याला हे ठाऊक असते की यातनाांच्या कट तेम ळे ते हकत्येकदा क रक र करतील आहि त्याच्याहिंरुद्ध बांड 
करतील, वकबह ना ह्या सगळया द ुःखाांचा जनक हाच आहे म्हिून हात उचलून धोंडे मारून ते त्याचा जीिंहह 
घेतील तरीपि त्याला हे हनहश्चत ठाऊक असते की पहलकडच्या बाजूला दूध आहि मध ह्यानी र्रून 
िंाहिारी अहर्िंाांहछत र्मूी आहे आहि दैिंी िंािीने त्याला हे पि साांहगतले आहे की जे प्रामाहिक आहेत ते 
तेथे पोहोचतील आहि स्िंामी होतील. जर त्याने अराजकतेचा स्िंीकार केला तर तो चाांगल्या शासनाचा 
मागय आहे, अव्यिंस्था आहि वहसा ह्याांपासून तो माधार घेत नाही कारि त्याला हे ठाऊक आहे की 
अव्यिंस्थेहशिंाय सांरक्षि नाही आहि सांघषाहशिंाय शाांती नाही, अतयथा हिंनाशाचे सांरक्षि आहि मृत्यचूी 
शाांतता. जर त्याला मानिंी कायद्याचा अिंमान करािंा लागलाच तर तो हिंिंेकब द्धीचे आदेश आहि 
परमेश्वरी कायदा पाळण्यासाठीच. 

⬤ ⬤ ⬤  
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१९-१-१९०८ 
२३. सद्यः स्स्िती 
[महाजनिंाडी, म ांबई येथे हदनाांक १९ जानेिंारी १९०८ (रहिंिंार) रोजी प्रचांड जनसम दायाप ढे म ांबई नॅशनल य हनयनच्या िंतीने हदलेले व्याख्यान]. 
 

मंुबई येिील महाजनवाडीत १९ जानेवारी, १९०८ रोजी सद्यःस्स्ितीचे णववेचन करताना 
श्रीअरववद सांगतात, राष्ट्रवाद म्हिजे केवळ राजकीय कायनक्रम नव्हे. राष्ट्रवाद हा 
ईश्वरदत्त धमन आहे. जर तुम्ही राष्ट्रवादाचा धमन म्हिून स्वीकार केला तर तुम्हाला 
उमजेल की तुम्ही जे काही करीत आहात तो केवळ राजकीय उठाव नाही तर तुम्हाला 
परमेश्वरी कायन करण्यासाठी आवाहन करण्यात येत आहे. 

 
मा्या देशबांधूनो, आज येथे अध्यक्ष नाहीत असे श्री. रानडे म्हिाले, परांत  प्रत्यक्ष परेश्वरच आपला 

अध्यक्ष आहे. मी ते हिंधान अत्यादरपूिंयक स्िंीकारतो आहि आपिासमोर र्ाषि देण्यापूिंी त्या परमेश्वराला 
मला स्फूती देण्याबद्दल याचना करतो. “सद्युःन्स्थतीतील गरजा” ह्या हिंषयािंर मी बोलािंे असे मला 
साांगण्यात आले आहे. सद्युःन्स्थती काय आहे? आज देशातील पहरन्स्थती काय आहे? मी इकडे येत होतो 
तेव्हा हे िृंत्तपत्र (िंतदेमातरम् चा अांक दाखिंनू) मा्या हाती हदले गेले. त्याचे म खपषृ्ठ पाहता त्याच्यािंरील 
दोन िृंते्त मा्या अिंलोकनात आली. “य गाांतर खटला, हनकाल जाहीर, म द्रकाला दोषी ठरिंनू दोन 
िंषाची सक्त मज रीची हशक्षा” आहि द सरे िृंत्त, “द सऱ्या िृंत्तपत्रािंर खटला, निंशक्ती कायालयािंर धडक 
देऊन त्याचा शोध घेतला. म द्रकाची दहा हजार रुपयाांच्या जाहमनािंर स टका”. ही देशाची आजची न्स्थती 
आहे. मी काय म्हितो हे आपल्या लक्षात आले काय? बांगालमधून आपिाांकडे आलेला आहि र्ारतात आज 
रूढ झालेला राष्ट्रिंाद नािंाचा एक पांथ आहे. जेव्हा आपि आपिाला राष्ट्रिंादी म्हिहिंता तेव्हा आपि हा 
पांथ स्िंीकारलाच आहे. ह्याचा अथय काय हे अद्याप तरी आपिास उमजले आहे काय? आपि जे हाती घेतले 
आहे ते काय हे आपिास उमजले आहे काय? की एका श्रेष्ठ बौहद्धक धारिेच्या अहर्मानाने केिंळ आपि 
त्याचा स्िंीकार केला आहे? त म्ही स्िंतुःला राष्ट्रिंादी म्हििंता. राष्ट्रिंाद म्हिजे काय? राष्ट्रिंाद म्हिजे 
केिंळ राजकीय काययक्रम नव्हे. राष्ट्रिंाद हा ईश्वरदत्त धमय आहे. राष्ट्रिंाद म्हिजे जो आपि आचहरला 
पाहहजे तो पांथ. जर एकादी व्यक्ती केिंळ एक प्रकारच्या बौहद्धक अहर्मानापोटी स्िंतुःला राष्ट्रिंादी 
म्हििंीत असेल आहि स्िंतुःला अधीक देशर्क्त समजत असेल, आपि जे आपिाला राष्ट्रिंादी म्हििंीत 
नाहीत त्याांच्यापेक्षा आम्ही काहीतरी िंहरष्ठ आहेत असे समजत असेल तर कोिाहह व्यक्तीने आपिाला 
राष्ट्रिंादी नाही म्हटले तरी चालेल. जर आपि राष्ट्रिंादी होिार असाल, जर आपि राष्ट्रिंादी धमाचा 
स्िंीकार करिार असाल तर तो त म्हाला धार्ममक र्ािंनेनेच आचरािंा लागेल. आपि परमेश्वराच्या 
हातातील एक साधन आहोत, ह्याचे आपिाला स्मरि असले पाहहजे. बांगालमध्ये जे घडले ते काय आहे? 
आपि स्िंतुःला राष्ट्रिंादी म्हिहिंता पि जेव्हा हे आपल्या अांगाशी येईल तेव्हा त म्ही काय कराल? 
बांगालमध्ये हा प्रकार प्रहतहदन घडत आहे. कारि बांगालच्या लोकाांप ढे राष्ट्रिंाद हा धमय म्हिून प ढे आला 
आहि लोकानी त्याचा धमय म्हिून स्िंीकार केला आहे. पि ह्या धमाच्या हिंरोधात असलेल्या शक्ती ह्या 
धमाची शन्क्तसमृहद्ध हचरडू पाहत आहेत. जेव्हा निंीन धमाचा उपदेश होता तेव्हा नेहमीच असे घडते. जेव्हा 
समाजामध्ये ईश्वर अिंतार घेऊ पाहतो तेव्हा अशा शक्ती आपली सिंय शसे्त्र हातात सज्ज करून त्या धमाला 
हचरडण्यासाठी सद्ध होतात. बांगालमध्ये एक निंा धमय दैिंी आहि साहत्त्िंक धमय उदे्दशीला जात आहे आहि 
हा धमय ते आपल्या अहधकारातील सिंय शस्त्राांहनशी हचरडू पहात आहेत. आम्ही बांगालमधील लोक कोित्या 
सामथ्यािंर जगू शकिार आहोत? राष्ट्रिंादाचा उच्छेद झाला नाही. राष्ट्रिंादाचा उच्छेद होिार नाही. 
परमेश्वरी शन्क्तने राष्ट्रिंाद हजिंांत आहे आहि त्याच्याहिंरुद्ध कोितीही शसे्त्र आिली तरी तो हचरडला 
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जािार नाही. राष्ट्रिंाद अमर आहे, राष्ट्रिंाद मरू शकिार नाही; कारि ती मानिंी कृती नाही; बांगालमध्ये 
प्रत्यक्ष परमेश्वरच कायय करतो आहे. परमेश्वराला मारिे शक्य नाही; परमेश्वराला त रुां गात पाठिंता येत 
नाही. जेव्हा त मच्यामध्ये अशा गोष्टी घडतील, ही गांर्ीरपिे मी म्हितो, त मच्यामध्ये अशा गोष्टी घडतील 
तेव्हा त म्ही काय कराल? बांगालमधील लोक जसे करतात तसे त म्ही कराल काय? (“होय, होय” अशा 
गजयना) “होय” असे िंरिंर म्हिू नका. ही गांर्ीर बाब आहे आहि समजा परमेश्वराने त म्हाला असा प्रश्न 
हिंचारला तर त म्ही काय उत्तर द्याल? त मची खरोखर श्रद्धा आहे काय? की ती एक केिंळ राजकीय 
आकाांक्षा आहे? हा हिंस्तृत स्िंाथाचा एक प्रकार आहे काय? वकिंा ज्याप्रमािे त म्ही दडपले जात आहाांत 
त्याप्रमािे इतराना दडपण्यासाठी त म्ही स्िंतांत्र होऊ इन्च्छता? एका उच्च उगमापासून आलेली ही राजकीय 
श्रद्धा आहे असे त म्ही मानता काय? त मच्या अांतुःकरिात परमेश्वराने जतम घेतला आहे काय? त म्ही 
परमेश्वराची साधने आहात आहि त मची शरीरे ही त मची नाहीत ह्याचा साक्षात्कार त म्हाला झाला आहे 
काय? त्या सिंय शन्क्तमान परमेश्वराच्या काययहसद्धीसाठी त म्ही केिंळ परमेश्वराची साधने आहात. त म्हाला 
हे उमजले आहे काय? जर त म्हाला हे उमजले असेल तर आपि खरे राष्ट्रिंादी आहात आहि तरच आपि 
ह्या राष्ट्राचा प नरुद्धार करू शकाल. बांगालमध्ये काही जिाना हे स्पष्टपिे उमजले आहे, आिखी 
काहीजिाना ते अधीक स्पष्ट उमजले आहे; पि ते उमजले आहे आहि आपल्या देशाच्या ह्या र्ागात 
राहिाऱ्या त म्हाला पि हे उमजले पाहहजे. तेव्हाच आपल्या कामाला श र्ाहशष प्राप्त होतील आहि हे राष्ट्र 
प तहा उत्थाहपत होईल आहि त्याच्या आध्यान्त्मक उत्कषाच्या काळात हे राष्ट्र जसे होते तसे ते प तहा होईल. 
प्रकाशाचे रक्षि करण्यासाठी त म्ही परमेश्वराची साधने आहात, र्ारताचे चैततय कायमचे ल प्त होण्यापासून 
आहि लज्जास्पद न्स्थतीपासून रक्षि होण्यासाठी त म्ही साधने आहात. बांगालमध्ये जे घडले ते मी त म्हाला 
साांगतो, बांगाल म्हिजे काय असािंयाचे ते त म्ही जािता; राष्ट्रामध्ये बांगाली ही क न्त्सतपिाची सांज्ञा होती 
हे पि त म्ही जािता; लोक जेव्हा बांगालबद्दल बोलत तेव्हा त्याांच्या मनात काय र्ािंना होत्या? ती आदराची 
र्ािंना होती काय? ती प्रशांसेची र्ािंना होती काय? द सऱ्या देशातील लोक बांगाली मािासाहिंषयी काय 
बोलत असत हे त म्हाला पूिय ठाऊक आहे. त म्ही स्िंतुः बांगाली मािसाहिंषयी काय बोलत असाल हे पि 
त म्हाला पके्क माहीत आहे. तोच हिंचार आज कायम आहे काय? त म्हाला जर कोिी साांहगतले असते की 
बांगाल आज र्ारताचा तारिहार म्हिून प ढे सरसािंला आहे तर त मच्यापैकी हकती जिानी त्यािंर हिंश्वास 
ठेिंला असता? त म्ही म्हिाला असता; “ते (शक्य) नाही. र्ारताचा तारिहार महाराष्ट्र असेल, वकिंा 
पांजाब असेल, पि तो बांगाल असिे शक्यच नाही. ही कल्पनाच ख ळचट आहे.” मग काय झाले आहे तर? 
हे पहरिंतयन कशाम ळे झाले? पूिंीपेक्षा बांगाली मािूस हनराळा कशाम ळे झाला? बांगालमध्ये एक गोष्ट घडली 
आहे आहि ती म्हिजे बांगाल हिंश्वास ठेिंायला हशकला आहे. य रोहपयन स धारिेची आहि पहश्चमेकडून 
आलेल्या केिंळ श द्ध ब हद्धिंादाच्या हशकिंि कीची दारू एकिंळे बांगालीत होती. ब द्धीच्या अपहरपक्व 
साधनाद्वारे तो सिंय िंस्तू पाहू लागला, सिंय िंस्तूांबद्दल हनियय घेऊ लागला. जेव्हा असे घडले तेव्हा बांगाल 
नान्स्तक बनला, बांगाल सांशयिंाद्याांची आहि सिंयत च्छिंाद्याांची र्मूी बनला. बांगाली मािसाने ज्यािंर 
हिंश्वास ठेिंला– जर त्याने हिंश्वास ठेिंलाच– प ष्ट्कळ हिंश्वासच ठेिंीत नाहीत– पि जर यदा कदाहचत 
हिंश्वास ठेिंला तर एक गोष्ट मात्र हनहश्चत की बांगाली मािसाने जसा हिंश्वास ठेिंला तसा तो जगला. जर 
तो िाह्मो समाजाचा असेल वकिंा तो समाज स धारक असेल, ज्यािंर त्याने हिंश्वास ठेिंला तो सत्य असेल 
िंा नसेल, पि जर त्याने हिंश्वास ठेिंला तर त्या हिंश्वासान रूप जीिंन जगला. जर मातृर्मूीच्या 
म क्तीसाठी एकादी गोष्ट आिंश्यक आहे अशी त्याची श्रद्धा बसली, तर एकादी गोष्ट सत्य आहे आहि ती 
केली पाहहजे अशी त्याची श्रद्धा बसली की हतच्याबद्दल हिंचार करण्यास तो थाांबत नाही. आपि श्रद्धा 
ठेिंलेले सत्य केिंळ आदशय आहे काय ह्या ब हद्धिंादाच्या दृष्टीकोिातून हिंचार करण्यासाठी तो थाांबत नाही, 
आपि जी श्रद्धा ठेिंतो ती प्रामाहिकपिे आपि आचरिात आिू का ह्याचा त लनात्मक हिंचार त्याने केला 
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नाही वकिंा आचहरल्याखेरीज आपि एकादी श्रद्धा केिंळ ब हद्धिंाद म्हिून स्िंीकारू का, ह्याचा आपिािंर 
काय पहरिाम होईल ह्याचा हिंचार न करता तो सरळ प ढे गेला आहि आपल्या श्रदे्धप्रमािे तो िंागला. जर 
तो िाह्मो समाजाचा नसेल आहि एकादा सनातनी वहदू असेल तर वहदू शास्त्रात साांहगतलेल्या गोष्टीिंर जर 
त्याची खरी श्रद्धा असेल तर एकाद्या आप्तेष्टाच्या द बळेपिाम ळे समाजाला भ्रष्ट करण्याऐिंजी त्याला 
आपल्यापासून दूर करील. ज्या गोष्टीिंर त्याची आत्यांहतक हनष्ठा असेल, अशा गोष्टीपासून आपिािंर काय 
पहरिाम होईल ह्याची तमा न बाळगता, ती प्रत्यक्षात उतरहिंण्यात त्याने कधीही क चराई केली नाही. तर, 
बांगाली स्िंर्ािंातील त्याला तारिारा हा एक अांश होता. श्रद्धा ठेिंिे ही बांगाली मािसासाठी सहज शक्ती 
आहे. श्रद्धा म्हिजे केिंळ एक बौहद्धक प्रहतमा नव्हे, श्रद्धा म्हिजे केिंळ मनधरिी नव्हे तर श्रद्धा म्हिजे 
अांतुःकरिातील ठेिं आहे आहि जशी त मची श्रद्धा तसे त मचे आचरि असलेच पाहहजे कारि श्रदे्धचा उगम 
परमेश्वरापासून आहे. परमेश्वर हृदयात राहतो आहि तो हृदयाशी बोलतो. ह्याम ळे बांगाली मािसाचे रक्षि 
झाले. या श्रदे्धच्या सामथ्याम ळेच र्ारताचे रक्षि करिारे लोक म्हिून आमची हनिंड झाली, ह्याम ळेच 
आम्ही अग्रर्ागी राहहलो. ह्या श्रदे्धम ळेच त्याना यातना र्ोगिे क्रमप्राप्त झाले. परमेश्वर आमच्याबरोबर आहे 
ह्या श्रदे्धम ळेच आम्ही येईल त्या पहरन्स्थतीला सामोरे जातो आहि परमेश्वर आमच्यामध्ये हनिंास करतो. 
असे लोक राजकीयदृष्ट्ट्या सामथ्ययसांपन्न असलेच पाहहजेत असे नव्हे; ते शरीराने धष्टप ष्ट असण्याची पि 
आिंश्यकता नाही, त्याांची बौहद्धक जािीिं उच्च प्रकाराची पि गरज नाही. ते लोक श्रद्धापूिय मात्र असलेच 
पाहहजेत. बांगालमध्ये धार्ममक सत्याचा पूर आला. काही मािसे जतमाला आली, ज्याांच्यािंर स हशहक्षत 
जगताने, जर त्याांची श्रद्धा नसती, त्याांच्या अांतुःकरिात त्याांचे डोळे उघडिारा परमेश्वर नसता तर त्यानी 
मातयता हदली नसती, ज्याांचे जीिंन आपल्या हशक्षिापेक्षा, आपल्याला पाहश्चमात्य हशक्षकाने प्रशांसा 
करायला हशकहिंले त्यापेक्षा अगदीच िंेगळे होते, त्याांच्यापैकी एकाला, ज्याचा प्रर्ािं सिंोच्च होता आहि 
बांगालच्या प नर्मनर्ममतीसाठी त्याने सिंाहधक कायय केले, त्याला एक शब्दही िंाचता येत नव्हता की हलहहता 
येत नव्हता. ह्या जगात पूियतुः हनरुपयोगी मािूस म्हिून ज्याची गिना करता येईल असा तो मािूस होता. 
पि त्याच्यामध्ये हे दैिंी सामथ्यय होते, त्याच्यामध्ये श्रदे्धपेक्षाहह अधीक होते, त्याला पमेश्वराचा साक्षात्कार 
झाला होता. ज्याला प ष्ट्कळ मािसे एकाद्या िंडे्या मािसाचे जीिंन असे सांबोहधतील असे जीिंन तो जगत 
होता, त्याला बौहद्धक प्रहशक्षि नव्हते, सांस्कृतीची वकिंा स धारिेची एकही बाह्यात्कारी खूि त्याच्याजिंळ 
नव्हती, तो द सऱ्यानी हदलेल्या हर्के्षिंर जगत होता, ज्याला सामातयतुः इांग्रजी हशकलेला र्ारतीय मािूस 
समाजाला हनरुपयोगी व्यक्ती असे म्हिेल असा तो होता. तो म्हिेल, हा मािूस अज्ञानी आहे, त्याला काय 
समजते? पहश्चमेने जेिंढे हशकिंािंयाचे तेिंढे सगळे मला हमळाले आहे. मला तो काय हशकिंिार? पि तो 
जे करीत होता ते परमेश्वराला ज्ञात होते. परमेश्वराने त्याला बांगालमध्ये पाठिंले आहि कलकत्याच्या 
दहक्षिेश्वर मांहदरात त्याला न्स्थरािंले आहि पूिेंकडून पहश्चमेकडून, उत्तरेकडून आहि दहक्षिेकडून 
स हशहक्षत मािसे जी हिंद्यापीठाांची र्षूिे होती आहि ज्यानी य रोपने जे हशकिंायाचे ते सिंय आत्मसात केले 
होते अशी मािसे येऊन त्या सांतयाशाच्या चरिािंर प्रिाम करण्यासाठी आली. म क्तीचे कायय, र्ारताला 
उद्धारण्याचे कायय स रू झाले. आजची चळिंळ जे खरोखरच प ढे नेत आहेत त्याांचा हिंचार करा. एक गोष्ट 
मी आपल्या हनदशयनास आिू इन्च्छतो की त्या साधूच्या स्पशाने प्रर्ािंीत झाले नाहीत असे फारच थोडे लोक 
आहेत. जर हबहपनचांद्रपाल ह्याना कोिी प्रर्ाहिंत केले असे त म्ही हिंचाराल तर तो एक साधू होता. बांगालचे 
ध रीित्िं करिाऱ्यामध्ये ज्या िृंत्तपत्रािंर खटला र्रण्यात आलेला आहे त्या िृंत्तपत्राचे सांस्थापक आहेत. 
त्याचे नािं त म्हाला येथे समजिार नाही, पि ते बांगालमध्ये सिंय प्रहसद्ध आहेत. ही चळिंळ प ढे नेण्यासाठी 
त्यानी प ष्ट्कळ कायय केले आहे. तो मािूस एका साधूचे जीिंन जगत आहे. आहि जेथून केिंळ स्फूती आहि 
शक्ती हमळते अशा स्त्रोतापासून त्यानी स्फूती आहि शक्ती प्राप्त केली आहे. द सऱ्या एका प्रसांगी मी 
आपिाला राष्ट्रीय हशक्षिाबद्दल बोललो आहि ज्यानी ह्या कायासाठी आपले जीिंन अर्मपले आहे, ज्याने 
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कलकत्यामध्ये राष्ट्रीय महाहिंद्यालय खऱ्या अथाने सांघहटत केले तो पि एका सांतयाशाचाच हशष्ट्य आहे; तो 
ह्या जगात हजिंांत असला तरी एका सांतयाशाचेच जीिंन जगतो आहि बांगालमधील तरुि काययकते 
पाहहलेत, जे देिंाचे कायय प ढे नेण्यासाठी अगे्रसर झाले आहेत तर त म्हाला काय आढळेल? त्याांची शक्ती 
काय आहे? त्याांच्या मागात येिारे अडथळे सहन करण्यासाठी त्याना र्ीहत दाखहिंण्याच्या जाचाला 
प्रहतकार करण्यासाठी त्याना शक्ती क ठून येते? मी त्याबद्दल आपिाशी एक शब्द बोलू इन्च्छतो. राष्ट्रिंाद 
म्हिजे एक िंेड आहे असे मानिारा एक हिंचार प्रिंाह र्ारतात आहे. असा हिंचार करिारे लोक फार थोर 
ब हद्धिंान आहेत, त्यानी प्रगाढ अध्ययन केले आहे. त्यानी अथयशास्त्र अभ्याहसले आहे, त्यानी इहतहासाचे 
अध्ययन केले आहे, ते आदरास पात्र आहेत आहि अशा लोकाांकडून हमळालेले नेतृत्िं आहि मागयदशयन 
आपि सहजच स्िंीकारू शकाल असे लोक म्हितात की राष्ट्रिंादाम ळे देशाचा हिंध्िंांस होईल. ज्याच्याम ळे 
ते असे म्हितात ते काय आहे? त्याांच्यापैकी प ष्ट्कळसे देशर्क्त आहेत, त्याांच्यापैकी अनेक अत्यांत 
कळकळीचे आहि प्रामाहिक आहेत, त्याांच्यापैकी प ष्ट्कळाना देशाचे र्ले व्हािंे अशी इच्छा आहे. मग 
त्याांच्यात कमी काय आहे? त्याांच्यातली त्र टी ही आहे की ते केिंळ ब हद्धय क्त जीिंन जगतात आहि ते 
जगाकडे केिंळ ब हद्धिंादाच्या दृहष्टकोनातून पाहतात. ब द्धी कसला हिंचार करते? जर केिंळ ब द्धीचा सल्ला 
घेतला तर हतने त म्हाला काय साांहगतलेच पाहहजे? त म्ही जे कायय हाती घेतले आहे ते इतके हिंराट आहे, 
इतके प्रचांड आहे, पि त्यासाठी असिारी साधने अगदीच पामर आहेत, त्याला होिारा हिंरोध इतका 
शन्क्तशाली, इतका स सांघटीत, इतका हशस्तबध्द, हिंज्ञानाने हदलेल्या सांपूिय शस्त्रसांर्ाराहनशी इतका स सज्ज 
आहे आहि आपिाला शक्य असिाऱ्या शक्ती आहि अहधकाराने इतका प्रर्ािंी आहे, अशािंळेी त मचे हे 
हिंराट कायय हसद्धीस नेण्यासाठी त मच्याकडे काय साधने आहेत? जर त म्ही ब हद्धपूिंयक पहाल आहि ही 
मािसे ब हद्धिंादी दृहष्टकोनातूनच पाहतात, तर ते हनराशाजनक आहे. ज्याांच्याहिंरुद्ध खटले र्रण्यात आले 
आहेत असे हे लोक इथे आहेत. ते प्रहतकार कसा करिार आहेत? प्रहतकार करिे त्याना अशक्यच आहे. 
त्यानी सरळ त रूां गातच गेले पाहहजे. हे सज्जन लोक असा य न्क्तिंाद करतात आहि तो सरळ त्याांच्या 
ब हद्धतूनच आलेला असतो. ते हिंचारतात, “अशा हरतीने त म्ही क ठपयंत प्रहतकार कराल? हा अवहसात्मक 
प्रहतकार क ठपयंत चालेल? त मचे सिंय नेते, त मचे सिंय सामथ्ययसांपन्न लोक त रुां गात जातील, आहि त म्हाला 
हचरडून टाकण्यात येईल, त म्हीच नव्हे तर हे राष्ट्र सांपूियतुः हचरडून टाकले जाईल”, जर त म्ही ब हद्धपूिंयक 
असा य न्क्तिंाद कराल तर तो सत्य आहे. जेव्हा त म्ही त्या राष्ट्रिंादाचे जीिंन जगू पाहता तेव्हा त्या 
राष्ट्रिंाद पांथाला हिंरोध करण्यासाठी कहटबद्ध असलेल्या लोकाना त म्ही कोित्या प्रर्ािंी शस्त्राने प्रहतकार 
करिार आहात ते मी साांगू शकत नाही. मला आपिाला हनक्षनू साांगािं ेलागते की त म्हाला प्रर्ािंी शस्त्राचा 
हनुःसांशयपिे उपयोग होईल पि जर त म्ही प्रर्ािंी शस्त्रािंरच सिंयस्िंी हिंसांबनू राहिार असाल तर मात्र ते 
म्हितात ते सत्य आहे. की राष्ट्रिंाद हा मूखयपिा आहे. अथात त्याला द सरी बाजूपि आहे. जर त म्ही 
म्हित असाल की राष्ट्रिंादाचा काही उपयोग नाही तर मी ह्याांच्या ब द्धीला प तहा हिंचारीन की मग कसला 
उपयोग होिार आहे? ते कशािंर हिंसांबतात? ते देशातील परकीय शक्तीिंर हिंसांबनू आहेत. जर त म्ही 
परमेश्वरािंर हिंसांबिार नसाल, जर त म्ही र्ौहतक शक्तीपेक्षा अधीक बलिंान अशा शक्तीिंर हिंसांबिार 
नसाल तर मग द सरे जे काय देतील त्यािंरच त म्हाला अिंलांबनू राहािं ेलागेल. र्ारताच्या म क्तीसाठी 
परमेश्वर जे देऊ शकिार नाही ते हिटीश सरकार देईल असा हिंश्वास असिारी मािसे आहेत. जी त म्ही 
परमेश्वराकडून अपेक्षा करीत नाही ती हिटीश सरकारकडून हमळण्याची अपेक्षा त म्ही करू पाहात आहात. 
आपली अपेक्षा व्यथय आहे. त्याांचे हहतसांबांध जे हे त मचे नव्हेत, त्याांचे हहतसांबांध त मच्यापेक्षा फार हर्न्न आहेत 
आहि त्याांचे हहतसांबांध जे साांगतील तेच ते करतील. त म्ही ह्यापेक्षा अतय अपेक्षा करू शकत नाही. मग ह्याांची 
ही ब हद्धप्रहक्रया त म्हाला क ठे घेऊन जात आहे? जर प्रामाहिकपिे िंापरली आहि अखेरपयंत चालू ठेिंली 
तर ही ब हद्धप्रहक्रया त म्हाला हताशकेडे घेऊन जाते. ती त म्हाला मृत्यूप्रत नेते. त म्हाला साक्ष करील असे 
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त मच्याकडे काहीही नाही, कारि त मच्याकडे सध्या अशी प्रर्ािंी शक्ती नाही हजचा त मचा प्रहतपक्षी हिंध्िंांस 
करू शकिार नाही. आहि त मचा प्रहतपक्षी इतका मूखय नाही की तो त म्हाला मदत करील वकिंा त म्हाला 
आिंश्यक ती शक्ती अप्रहतहतपिे हिंकहसत होण्यास त म्हाला अन मती देईल. तर मग हनियय काय? हनियय 
इतकाच की ह्याबाबत करण्यासारखे काहीही नाही. हनियय हाच की ह्या देशाचा सिंयनाश आहे. ह्या 
हनिययाप्रत ही ब हद्धप्रहक्रया त म्हाला घेऊन जाईल. ह्या हिंषयािंर मी प ण्यात बोलत होतो तेव्हा मी माझा 
बांगालमधील अन र्िं त्याांना साांहगतला. स्िंदेशी चळिंळीचा जतम होण्यापूिंी तीनचार िंषे जेव्हा मी 
प नजीिंनाची काय आशा आहे, लोकाांची राजकीय पहरन्स्थती आहि खऱ्या चळिंळीची काही शक्यता आहे 
काय हे पाहण्यासाठी गेलो असता लोकाांची प्रचलीत मनोिृंत्ती मला आढळली ती म्हिजे उदासीनता आहि 
हताशा. लोकाांचा असा हिंश्वास होता की प नजीिंन बाहेरूनच येऊ शकेल, परके राष्ट्र येऊन आम्हाला 
हाताला धरून उठिंील आहि आम्हाला आपि होऊन काहीही करािंयाचे नाही. आता तो हिंश्वास सांपूियतुः 
र्ांग पािंला आहे. त्याांना आता पूियतुः उमगले आहे की अशा रीतीने बाहेरून मदत येिे शक्य नाही आहि 
त्याना कोिािंर हिंसांबनू चालािंयाचे नाही. अतय क ठून मदत हमळू शकेल ह्याबद्दल त्याांची ब द्धी त्याना काही 
साांगेना, पहरिामी उदासीनता आहि हताशा सिंयत्र पसरली आहि स्िंतुःशी अत्यांत प्रामाहिक असिारे 
काययकते म्हिू लागले की ह्या राष्ट्राला क ठूनही साह्य नाही आहि आपला सिंयनाश ळढिंला आहे. खरे 
म्हिजे ही हताशा अिंस्था म्हिजे बांगालसाठी जे सिंोत्कृष्ट घडण्यासारखे होते तेच झाले, म्हिजे असे की 
ब द्धीने आपली पराकाष्ठा केली आहि बांगालमधील असहाय ब द्धीचे कायय सांप ष्टात आले. हताशहेशिंाय 
ब द्धीला काहीही देता येत नाही म्हटल्यािंर ती च प बसली आहि जेव्हा ब द्धी काययशूतय झाली तेव्हा बांगालचे 
हृदय उघडले आहि ते परमेश्वर जेव्हा बोलेल तेव्हा त्याचा शब्द झेलण्यासाठी हसद्ध झाले. आहि अखेर तो 
सांदेश आला. बांगाल तो स्िंीकारण्यास हसद्ध झाला आहि एका क्षिात त्याने तो आत्मसात केला आहि एका 
क्षिात सांपूिय राष्ट्र उठले आहि सांपूिय राष्ट्राने स्िंतुःला व्यन्क्तत्िंापासून आहि हताशपेासून उठून उरे् केले 
आहि ह्या अकस्मात झालेल्या उठािंापासून आहि स्िंप्नातून एकदम जागे झाल्याम ळेच बांगालला म क्तीचा 
मागय हमळाला आहि त्याने र्ारताला गजूयन साांहगतले की शाश्वत जीिंन, अमृतत्िं हीच त्याची हनयती आहे 
आहि हचरकाल मानहानी हे नव्हे. बांगाल त्या श्रदे्धिंर जगला. पथृ्िंीिंर उपलब्ध असलेल्या कोित्याही 
सत्यापेक्षी ते सत्य महान आहे अशी त्याची धारिा झाली आहि त्याला हे परमेश्वराचे सत्य आहे हे पटले 
म्हिून तो त्यान रूप जगला. परमेश्वराने स्फ रिंलेल्या शक्तीशी झगडण्यासाठी जेव्हा अतय शक्ती तोच 
उभ्या करतो तेव्हा जे घडािंयाचे तेच घडले कारि दैिंाने हनयत केलेली शक्ती यातनाांमधून िृंवद्धगत झाली 
पाहहजे हे अत्यािंश्यक आहे. यातनाांहशिंाय, हनुःस्िंाथय िृंत्तीहशिंाय, आत्मत्यागाच्या नैहतक शन्क्तहशिंाय 
आपिामधील परमेश्वर िंाढत नाही. श्रीकृष्ट्िाला इतराांसाठी कायय करण्याकहरता आिंाहन केल्याखेरीज, 
जगातील आस री शक्ती त्याच्या हिंरुद्ध त्याच्या र्ोिंती गोळा होऊन त्याला आपल्या शक्तीची जािीिं 
करून हदल्याखेरीज तो मानिंी रूपात अिंतरत नाही. हिंजयी आशचे्या पहहल्या उदे्रकानांतर जेव्हा सिंय 
र्ौहतक शक्ती राष्ट्रिंादाहिंरुद्ध गोळा होऊन प्रत्यक्ष काययरत झाल्या तेव्हा बांगालमध्ये एक क्षि आला आहि 
त्याला प्रश्न हिंचारला, “तू यातना सहन करू शकतोस काय? तू हजिंांत राहू शकतोस काय?” त्याना 
हमळालेल्या निंीन धमाजे्ञच्या स्फूतीने त्या हपसाटपिाच्या क्षिी ते बांगाली तरुि प ढे सरसािंले होते, निंीन 
हमळालेल्या शक्तीच्या आनांदात त्याांच्या आड येिाऱ्या अडथळयाांना सहन करण्याची अपेक्षा करीत प ढेच 
सरसािंत होते आहि त्याना सिंय यातना सहन करिे र्ाग पडले. त्याना यशाचा नव्हे तर हौतात्म्याचा म कूट 
धारि करण्यास र्ाग पाडले गेले. आपिाला हमळालेल्या निंीन शक्तीचे खरे रहस्य त्याना हशकािंे लागले, 
ती त्याांची स्िंतुःची शक्ती नव्हती तर त्याांच्याद्वारे काययरत असलेली शक्ती होती आहि त्या शक्तीची आपि 
साधने आहोत हे त्याना हशकािं े लागले. तर मग आपि काय हशकलो? ज्या सदयुःन्स्थतीिंद्दल मी 
आपिाशी बोलिार हतची कोिती गरज आहे? ती गरज म्हिजे एकादा राजकीय काययक्रम नव्हे. मी 
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आपिाशी प ष्ट्कळच हिंषयाांबद्दल बोललो. स्िंदेशी, बहहष्ट्कार, राष्ट्रीय हशक्षि, लिंाद आहि अशाच अनेक 
हिंषयाांबद्दल मी हलहहले आहे. पि एका सत्याचा मी सतत पाठप रािंा केला आहि मजबरोबर कायय 
करिाऱ्या अतयानीही ज्याची सतत कास धरली ते एक सत्य म्हिजे जो काही उपदेश करीत होतो त्याचा 
पाया घालून ठेिंिे. एकाद्या केिंळ राजकीय काययक्रमाद्वारे, केिंळ राष्ट्रीय हशक्षिाच्या माध्यमाने, वकिंा 
फक्त स्िंदेशीम ळे वकिंा केिंळ बहहष्ट्काराने ह्या राष्ट्राचे रक्षि होिार नाही. स्िंदेशीम ळे काही र्ौहतक स बत्ता 
मात्र प्राप्त होईल, आहि तसे झाले की प्राप्त झालेल्या द्रव्याच्या झगमगाटाम ळे जे त म्ही साध्य करू इन्च्छता 
ते डोळयाआड होईल. त्या द्रव्याच्या आकषयिाम ळे आहि ते स रहक्षत ठेिंण्याच्या इच्छेम ळे हे घडेल. अतय 
दास राष्ट्राांमध्येस द्धा र्ौहतक हिंकास झाला रोमन साम्राज्याच्या अहधपत्याखाली र्ौहतक हिंकास झाला. 
औद्याहगक प्रगती झाली, पि र्ौहतक हिंकास आहि औद्याहगक प्रगती ह्याांम ळे राष्ट्रात चैततय हनमाि झाले 
नाही. जेव्हा कसोटीचा क्षि आला तेव्हा असे आढळले की जी राष्ट्रे औद्योहगक हिंकास करून राहहली 
आहि ज्या राष्ट्राांनी र्ौहतक हिंकास केला होता ती राष्ट्रे हजिंांतच नव्हती, नव्हे. ती राष्ट्रे मृत झाली होती 
आहि बाह्य स्पशय झाल्याबरोबर कोसळून त्याांचे त कडे त कडे झाले. तेव्हा असे समजू नका कीं एकादा 
हिंहशष्ट काययक्रम वकिंा एकादी हिंहशष्ट पद्धती ही आजच्या न्स्थतीतील गरज आहे. हे केिंळ कायय करण्याचे 
हिंहर्न्न मागय आहेत, ते केिंळ हिंहशष्ट ठोस आराखडे आहेत ज्याांिंर राष्ट्रात परमेश्वरी शक्ती काययरत असते, 
परांत  ते स्िंतुः मात्र एक आिंश्यक बाब अशा नसतात. मग आिंश्यक अशी एक गोष्ट कोिती. जे कारािंासात 
गेले आहेत त्या िृंद्धाना काय साह्यर्तू ठरले? त्याना अशी कोिती शक्ती होती की ज्याम ळे ते सिंय 
प्रलोर्नाहिंरुद्ध आहि सिंय धोक्याहिंरुद्ध तसेच अडचिीहिंरुद्ध उरे् राहण्यास समथय ठरले? त्या सिंांमध्ये 
एकच आहि जािती अथिंा नेिती एकमेिं सिंय प्रर्ािंशाली कल्पना सिंांतयामी होती आहि ती म्हिजे 
कोिीही हालिं ूशकिार नाही अशी धारिा की र्ारताला साह्य करिारी एक प्रचांड शक्ती आहे आहि ते सिंय 
त्या शक्तीच्या आजे्ञन सार कायय करीत आहेत. प ष्ट्कळदा आपि काय करीत आहोत हे पि त्याना कळत 
नाही. आपिाला कोि मागयदशयन करतो हे पि त्याना नेहमी समजत नाही आहि तो क ठे नेिार आहे हे पि 
उमगत नाही, पि त्याना अांतयामी ही खात्री असते, ब द्धीत नव्हे तर हृदयात, की ती शक्ती अमोघ आहे. ती 
सिंयशन्क्तमती आहे, ती अमर आहि द िंाद आहे आहि ती आपले कायय करिारच त्याना काहीहह करािंयाचे 
नाही. त्याना फक्त त्या शक्तीचे आदेश पाळािंयाचे आहेत. ती शक्ती त्याना हजथे घेऊन जाईल हतथे त्यानी 
जायचे. ती शक्ती जे शब्द साांगेल तेच त्यानी बोलायचे आहि ती जे साांगेल ते करािंयाचे. जर कारागृहाकडे 
अांग लीहनदेश केला तर त रुां गात जायचे. ती जे त्याना सहन करािंयास लािंील ते आनांदाने सहन 
करािंयाचे. हे सहन करिे आपिाला कसे साह्यर्तू होईल हे पि त्याना ठाऊक नाही; आहि व्यािंहाहरक 
दृष्टीची शहािी मािसे त्याना साांगतात, हे सिंय मूखयपिाचे आहे. असे केल्याने देशाची शक्ती ते िंाया 
घालिंतील, ते उत्तमोत्तम काययकतें फेकून देतील ते देशाच्या सामथ्याचे सांरक्षि करीत नाहीत. पि 
आपिाला हे ठाऊक आहे की देशाचे सामथ्यय हे बाहेरील सामथ्यांपेक्षा हर्न्न आहे. फक्त एकच सामथ्यय आहे 
आहि त्याला माझी आिंश्यकता नाही, त मची आिंश्यकता नाही आहि त्याचीपि आिंश्यकता नाही. मी 
स्िंतुः नव्हे अथिंा अतय कोिी नव्हे की हबहपनचांद्र पाल नव्हे अथिंा जे कारािंासात गेले आहेत ते 
काययकतेपि आिंश्यक नाहीत. ह्याांपैकी कोिाचीही जरूरी नाही. हा सगळा टाकाऊ कचरा आहे, त्याना 
फेकून हदले तरी पि राष्ट्राची काहीही हानी होिार नाही. परमेश्वर सिंय काही करीत आहे. आपि काहीही 
करीत नाही. जेव्हा तो आपिाला यातना र्ोगण्याचा आदेश देतो तेव्हा आपि यातना र्ोगतो कारि त्या 
यातना द सऱ्याांना सामथ्यय देण्यासाठी आिंश्यक असतात. तो जेव्हा आपिास दूर फेकतो तेव्हा आपि तसे 
िंागतो कारि इतउपर आपली आिंश्यकता नसेल. जर पहरन्स्थती अधीकच हबघडली तर आपिास केिंळ 
त रुां गातच जािं ेलागेल असे नव्हे आपिाला जीिंपि द्यािं ेलागतील, आहि जे अग्रर्ागी असल्यासारखे 
िंाटतात वकिंा जे सिंयस्िंी अपहरत्याज्य आहेत त्याना जर देहापयि करािंयास साांहगतले तर आपि असे 
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समजू की ते पि आिंश्यकच आहे आहि परमेश्वराने हे कायय आपिास करािंयास साांहगतले आहे आहि जे 
फेकले गेले आहेत त्याांच्याजागी परमेश्वर अनेक जि आिून उरे् करिार आहे. तो स्िंतुः आपल्या पाठीशी 
आहे. तो स्िंतुःच कता आहे आम्ही कायय आहे. तो सिंय लोकाांच्या हृदयात अमर आहे. तर मग बांगालमध्ये 
आमच्याजिंळ श्रद्धा आहे. आमच्यामध्ये काहीजिात ती जािीिंपूिंयक असेल, काहीजि त्या कृतीला त्या 
नािंाने सांबोहधत नसतील. पूिंी म्हटल्याप्रमािे आम्ही ब हद्धय क्तता हिंकसीत केली आहे, लक्षात 
घेण्याइतपत ती आम्ही हिंकसीत केली आहे आहि आम्ही हतच्या प्रर्ािंाखाली आहोत. आपल्या 
देशिंाहसयाांच्या उपयोगी पडािं े ह्या इच्छेने त्या महान श्रदे्धकडे आकर्मषले गेले आहोत, आपल्या 
देशिंाहसयाांसाठी आपि यातना र्ोगाव्या असे त्याना िंाटते कारि परमेश्वर हा केिंळ मा्यातच इकडे आहे 
असे नव्हे तर तो त म्हा सिंांमध्ये आहे, मी पे्रम करतो ते परमेश्वरािंर आहि त्या परमेश्वरासाठीच मी यातना 
र्ोगत आहे. अशा रीतीने परमेश्वराच्या आदेशान सार अनेक कायय आचहरले आहे आहि मािसाना मागयदशयन 
कसे करािं ेतो जाितो. जेव्हा ही त्याची इच्छा आहे तेव्हा तो (परमेश्वर) त्याला हनहश्चतच सम हचत मागाला 
नेतो. 

 
द सरी गोष्ट म्हिजे श्रदे्धचे द सरे नािं असलेला हनुःस्िंाथयपिा. बांगालमधील ही चळिंळ, ही 

राष्ट्रिंादाची चळिंळ ही कोित्याही स्िंाथाने पे्रहरत झालेली नाही, म ळात तरी ती तशी नाही. काही 
लोकाांच्या मनात काहीही असू दे पि म ळात ही चळिंळ काही राजकीय स्िंाथाने आम्ही चालिंीत नाही. 
आम्ही आचरिात आिण्याचा प्रयत्न करीत आहोत असा तो एक धमय आहे. त्या धमाम ळे आमच्या राष्ट्रात 
आम्ही परमेश्वर साक्षात करिार आहोत, आमच्या सहदेशिंासीयात परमेश्वर उर्ा करिार आहोत. 
आमच्या तीस कोटी लोकाांमध्ये त्याला साक्षात्करिाचा आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. काही जाितेपिे. 
काही जि अजाितेपिाने आम्ही तो धमय आमच्या स्िंाथासाठी नव्हे तर इतराांचेही कायय करािं ेआहि मरािंे 
यासाठी आचरण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. बांगालमधील एखाद्या तरूि काययकत्याला जेव्हा त रुां गात जािंे 
लागते, जेव्हा त्याला यातना सहन कराव्या लागतात तेव्हा त्याला त्याबद्दल िंेदना होत नाहीत. त्या 
यातनाम ळे तो र्यर्ीत होत नाही. तो आनांदाने सामोरा जातो. तो म्हितो, “माझा पहिंत्रीकरिाचा क्षि 
आला आहे. परमेश्वराच्या स्थांहडलािंर स्िंात्मापयि करण्याचा क्षि आला म्हिून मी त्या परमेश्वराला 
धतयिंाद देतो आहि मा्या देशबाांधिंाांच्या कल्यािासाठी यातना र्ोगण्यासाठी माझी हनिंड केली त्याबद्दल 
मी आर्ार मानतो. मा्या अत्यानांदाचा हा क्षि असून माझे जीिंन कृताथय झाले आहे.” हा आपल्या धमाचा 
आिखी एक पैलू असून स्िंतुःच्या स्िंतांत्र अन्स्तत्िंाची कल्पना सांपूियतुः नाकारली आहे. ज्या तीस कोटी 
लोकाांमध्ये स्िंतुः परमेश्वर िंास करीत आहे त्याांच्यामध्ये स्िंतुःचा उद्धार करिारा शाश्वत आत्मा शोधण्याचा 
तो प्रकार आहे. 

 
श्रद्धा आहि हनुःस्िंाथयपिा ह्याांचेच आिखी नामाततर असिारी गोष्ट म्हिजे धैयय. जेव्हा त मचा 

परमेश्वरािंर हिंश्वास आहे, जेव्हा परमेश्वर त मचा मागयदशयक आहे अशी त मची श्रद्धा आहे आहि परमेश्वरच 
सिंय काही करतो आहि त म्ही काहीही करीत नाही तेव्हा घाबरायचे कशाला? ती त मची हनष्ठा आहे तर त म्ही 
र्ीिार कसे? जेव्हा त म्ही स्िंतुःला झोकून देता, स्िंतुःचे द्रव्य, स्िंतुःचे शरीर, स्िंतुःचे जीिंन आहि 
त म्हापाशी जे काही आहे ते इतराांसाठी अपयन करता तेव्हा भ्यायचे कशासाठी? त म्ही भ्यािं े असे आहेच 
काय? तेथे क िाचीही र्ीती नाही. ह्या जगातील तयायमांडलाप ढे जरी त म्हाला हनमांहत्रत केले तरी त म्ही 
धैयाने तोंड देऊ शकता. कारि त मच्या धमाचा अथयच असा की त म्हापाशी धैयय आहे. कारि जे काही आहे 
ते त म्ही नाही, ते आांतहरक काही तरी आहे. ज्याला तलिंार छेदू शकत नाही, ज्याला अग्नी जाळू शकत 
नाही, ज्याला पािी ब डिं ूशकत नाही असे त मच्या अांतरात असलेले अमर, अजात आहि अक्षय अशाला ही 
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तयायमांडळे, जगातील ह्या सिंयशक्ती काय करु शकिार आहेत? त्याला कारागृह बांदी करू शकत नाहीत, 
ते फास त्याचा अांत करू शकत नाहीत. ज्याची र्ीती बाळगािंी असे काय आहे जेव्हा त मच्या अांतयामी 
असलेल्या शक्तीची त म्हाला जािीिं आहे. मग धैयय ही आिंश्यक बाब आहे. धैयय हे हनसगयहसद्ध आहे आहि 
धैयय अपहरहायय आहे. कल्पना अशी की जर त म्ही य रोपीय अथाने म्हिजे केिंळ जडिंादी दृष्टीने राष्ट्रिंादी 
असाल. ह्याचा अथय असा की जर एका परकीय सते्तच्या जागी द सरी एकादी सत्ता प्रस्थाहपत करािंयाची 
असेल तर ते केिंळ जड पहरिंतयन आहे. तो धमय नव्हे, त मच्या तीस कोटी देशिंासीयाांबद्दल त म्हाला जे 
िंाटते, त्याांचा जो उद्धार त म्ही करू इन्च्छता ते ते नव्हे, त म्ही त्या सिंाना जे म क्त आहि स खी करू इन्च्छता 
ते ते नव्हे. ते ते नव्हे हे खरे, पि त मचे राष्ट्र इतर राष्ट्राांपेक्षा हर्न्न आहे, आहि हे (राज्यकते) परकीय आहेत 
आहि त्याांच्या जागी त म्ही राज्यकते असािंयास हिंे ह्याची त म्हाला जािीिं आहे. त मच्या देशिंाहसयाांसाठी 
त म्हाला स्िंातांत्र्य नको तर परकीय सते्तऐिंजी त मची सत्ता हिंी अशी त मची मागिी आहे. जर त म्ही त्या 
र्ािंनेने गेलात तर कसोटीची िंळे येईल तेव्हा काय होईल? त म्हाला धैयय असेल काय? त म्ही त्याला तोंड 
देऊ शकाल काय? त मच्याजिंळ आहे ती केिंळ बौहद्धक धारिा आहे. त मच्या बाह्य मनाने स चिंलेले एक 
कारि आहे. जेव्हा त्याची चाचिी घेतली जाईल तेव्हा त मचे मन त म्हाला काय साांगेल? त मची ब द्धी 
त म्हाला काय म्हिेल? ती त म्हाला साांगेल; “देशासाठी काम करिे हे सिंय ठीक आहे. परांत  दरम्यान मी 
मात्र मरिार आहे, हनदान मला त्रास तरी फारच होईल आहि जेव्हा ह्याचे फळ हमळेल तेव्हा त्याचा उपर्ोग 
घेण्यास मी नसेनच. एका स्िंप्नासाठी केिंळ मी ह्या यातना कशाला सहन करू?” त म्हाला त मचे स्िंतुःचे 
घर आहे, त मची ही मालमत्ता आहे आहि इतर अनेक गोष्टी आहेत की ज्यािंर हल्ला होऊ शकेल आहि 
म्हिून त म्ही म्हिता, “तो बस्ता मा्यासाठी नाही.” जर श्रदे्धचे आहि हनुःस्िंाथयपिाचे दैिंी सामथ्यय 
त मच्यापाशी नसेल तर त म्ही अतय आसक्तीपासून स टू शकत नाही, ज्यापासून त म्हाला यन्त्कां हचतहह लोर् 
नाही अशा यातना केिंळ पहरिंतयन म्हिून का होईना सहन करिे त म्हाला आिंडिार नाही. अशा 
हठकािाहून धैयय कसे प्राप्त होिार? जेव्हा त मच्याकडे उच्च कल्पना असेल, जेव्हा त मच्याकडे काहीही 
नाही, त म्ही कोिीही नाही आहि ह्या देशातील तीस कोटी लोक हे ह्या राष्ट्राचे देिं आहे. जे अम क इतक्या 
जहमनीने मोजता येिार नाही, इतक्या द्रव्याने नाही, इतक्या जीिंाने नाही. तेव्हा त म्हाला उमजेल की ते 
काहीतरी अमर आहे, ज्या कल्पनेसाठी त म्ही कायय करीत आहात ती काहीतरी अमर आहे आहि ती एक 
अमर शक्ती त मच्या हठकािी कायय करीत आहे. अतय सिंय आसक्ती ह्या कायर आहेत. त मच्या मनातून अतय 
काही हिंचार ल प्त होतात आहि मी म्हटल्याप्रमािे धैयय रुजहिंण्याची गरज पडत नाही. त मची शक्ती 
त म्हाला प ढे प ढे नेत असते. मृत्य च्या ऐनक्षिीस द्धा जो हजिंांत असतो तो त म्हाला जीिंन-मरिातून सांरक्षि 
देतो, त मच्या कट तम यातनाांच्या क्षिीस द्धा त म्हाला अमृतत्िंाची जािीिं होते आहि त म्ही अवजक्य आहात 
हे त म्हाला पटते. 

 
आजच्या पहरन्स्थतीला अत्यािंश्यक तीन गोष्टी मी आपिाला साांहगतल्या आहेत कारि मी म्हटले 

त्याप्रमािे सद्युःन्स्थती ही अशी आहे :– जे िंस्त तुः अशक्य आहे असे मानले जाते ते कायय त म्ही हाती घेतले 
आहे, त म्ही स्िंतुःला त्याला जोडून घेतले आहे. त म्ही हाती घेतलेल्या कायाम ळे ह्या जगात शक्य होईल 
हततका प्रबलतम शत्रहूी त मच्यासमोर उर्ा राहील. प रातनकाली जेव्हा अिंतार अिंतीिय होत असत तेव्हा 
तेिंढेच प्रबलतम दैत्य आहि अस र त्या अिंताराशी झगडण्यास हसद्ध असत; हे नेहमी असेच असते. जेव्हा 
त म्ही हा राष्ट्रिंादाचा धमय स्िंीकारता तेव्हा त म्ही मनाशी खूिगाठ बाांधून ठेिंता की, ज्याना र्ौहतक सामथ्यय 
प्रहतबांध करू शकिार नाही अशा प्रचांड सैतयाशी त म्हाला म काबला करािंा लागिार आहे. कसोटीचा क्षि 
दूर नाही, कसोटीचा क्षि त म्हाला येऊन हर्डला आहे. त मच्या बौहद्धक धारिेचा काय उपयोग होिार 
आहे? त मच्या िंांदेमातरम् च्या उद घोषाांचा काय उपयोग होिार आहे? जेव्हा कसोटीचा क्षि येतो तेव्हा 
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केिंळ बाह्य देखाव्याने काय होिार आहे? जे आज बांगालमध्ये यातना र्ोगत आहेत त्याांच्या हठकािी 
स्िंतुःला ठेिंा आहि मग हिंचार करा, त्याच्याांजिंळ सामथ्यय आहे काय? आहि जर ते त मच्या िंाट्याला 
आले तर त मच्याजिंळ सामोरे जाण्यासाठी सामथ्यय आहे काय? कोित्या सामथ्याने त म्ही सामोरे जाल? 
त म्ही अवजक्य िृंत्तीने कसे कायय कराल? त म्ही त्याला कसे तोंड द्याल अहि हजिंांत राहाल? त म्ही र्ौहतक 
शक्तीने त्याला तोंड देऊ शकिार नाही हे त म्हाला दाखिंनू देण्याचा प्रयत्न केला. त मच्याकडे अतय 
सामथ्यय आहे काय? राष्ट्रिंाद म्हिजे काय हे त म्हाला उमजले काय? तो एक धमय त म्ही स्िंीकारीत आहात 
हे त म्हाला उमजले काय? जर त म्हाला उमजले नसेल तर त म्ही आपिाला राष्ट्रिंादी कसे म्हिता आहि 
जेव्हा त म्ही स्िंतुःला राष्ट्रिंादी म्हिहिंता तेव्हा त्याप्रमािे आचरि करण्याचा प्रयत्न करा. त मच्यामधील 
शक्तीची जािीिं घेण्याचा प्रयत्न करा, ती बाहेर आिण्याचा प्रयत्न करा म्हिजे त म्हाला समजेल की, काय 
त म्ही करता ते, त मचे कतृयत्िं नसून त मच्यातील सत्याचे ते कतृयत्िं आहे. प्रयत्न करा, म्हिजे त मचा 
जीिंनाचा प्रत्येक क्षि त्या उपन्स्थतीने उजाळून हनघेल आहि त मचा प्रत्येक हिंचार त्या एकमेिं 
स्फूर्मतस्त्रोतामधून उत्स्फूतयपिे प्रकटेल, म्हिजे त मचा प्रत्येक धमय आहि ग ि त मच्यामधील अमर शक्तीच्या 
सेिंसेाठी सादर केला जाईल. त्यािंेळी, मी जसे त मच्यापैकी प ष्ट्कळाांकडून ऐकले आहे, तसे त म्ही म्हििार 
नाही की, लोक ह्या हिंचाराशी सहमत होण्यास आळशी आहेत, लोक काम करण्यास इतकी कसूर 
करतात, की त मच्याजिंळ स योग्य नेते नाहीत आहि त मचे सिंय मोठे लोक काही हनराळेच साांगतात आहि 
दाखहिंलेल्या मागाने त म्हाला मागयदशयन करण्यासाठी त्याांपैकी कोिीही प ढे येण्यास तयार नाही. त म्हाला 
कोिाहिंरुद्ध तक्रार करण्याची पाळीच येिार नाही कारि त्यािंळेी त म्हाला कोिा नेत्याची गरज र्ासिार 
नाही. नेता त मच्या स्िंतुःमध्येच आहे. जर त म्हाला त्याची ळळख पटली आहि त्याचा आिंाज ऐकलात तर 
लोक त मचे ऐकत नाही असे घडिारच नाही कारि लोकाांच्या हृदयात एक आिंाज असेल आहि तो त्याना 
ऐकायला र्ाग पाडील. तो आिंाज आहि ती शक्ती त मच्यातच आहे. त मच्या अांतयामी त म्हाला त्याची 
जािीिं झाली, त म्ही त्याच्या उपन्स्थतीत जगू शकलात, जर त म्ही स्िंतुःतेच बनलात तर त मच्या एका 
शब्दाला प्रहतसाद द सऱ्याांच्या हृदयात जागा होईल, त म्ही जो पांथ हशकिंीत आहात त्याचा प्रसार होत आहे 
आहि स्िंीकृत होत आहे असे त म्हाला आढळेल आहि त्याला फार िंष ेलागिार नाहीत, बांगालमध्ये त्याला 
फार अिंधी लागला नाही, त्याला एक शतक अथिंा पन्नास िंष ेलागली नाहीत. सांपूिय राष्ट्राचे पहरिंतयन 
होण्यास फक्त तीन िंष ेलागली, त्याला निं ेचैततय आहि निंे हृदय देऊन सिंय र्ारतीय िंांशाांच्या अग्रर्ागी 
ठेहिंले. बांगालपासून राष्ट्रिंादाचा आदशय प ढे आला आहे. बांगालबद्दल हकमान आदर समाजामध्ये होता 
आहि र्ारतीय समाजामध्ये त्याची त्याच्या द बळेपिाम ळे अत्यांत अिंहेलना होत होती, तो तीन िंषांत 
सांपूियपिे बदलून गेला आहे कारि ज्याना त्याांच्यामध्ये परमेश्वराचे अन्स्तत्त्िं पहा असे साांगण्यात आले होते 
त्यानी ते तसे स्िंीकारले आहि ती शक्ती धारि करिे, हतचा अन र्िं घेिे आहि त्याप्रमािे जीिंन व्यतीत 
करिे त्याना शक्य झाले आहि त्या शक्तीमध्येच जगून त्याना ती शक्ती बाहेर प्रकट करिे शक्य झाले. 
आहि त्याम ळे बांगालचा सिंय समाज तीन िंषात बदलून गेला आहे आहि हिंस्मयपूिंयक त म्हाला हिंचारिे 
र्ाग पडत आहे की, “बांगालमध्ये काय चालले आहे?” कोिताही प्रहतबांध हजला थाांबिं ूशकत नाही अशी 
चळिंळ त म्ही पाहता, कोित्याही शक्ती ज्याला शोधू शकत नाही असा हिंकास आपि पाहता, राष्ट्रात एका 
नव्या अिंताराचा जतम झालेला त म्ही पाहता, आहि जर त्या परमेश्वराला त म्ही स्िंतुःमध्ये स्िंीकारले 
असेल, त म्हाला त मच्यामध्ये जर ती शक्ती प्राप्त झाली असेल तर, उिंयहरत र्ारतपि ह्याहीपेक्षा कमी 
अिंधीत परमेश्वराने बदलला आहे असे त म्हाला आढळेल. ह्याचे कारि ती शक्ती आधीच काययरत झाली 
आहे आहि स्िंतुःला उद घोहषत करीत आहे, आहि एकदा उद घोहषत केल्यानांतर ती आपले कायय 
अहधकाहधक िंगेाने प ढे चालू ठेिंील. हनयतीच्या प्रगल्र् शक्तीने ती आपले कायय चालूच ठेिंील म्हिजे सिंय 
जग ते पाहील म्हिजे सिंय जग हतला उमजेल, त्यािंळेी जो आता गोक ळात लपला आहे, जो आता 
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जगातील गरीब आहि हतरस्कृत जनतेमध्ये राहतो आहे, जो िृंांदािंनाच्या गोपाळामध्ये हनिंास करीत आहे 
तो श्रीकृष्ट्ि आपले देिंत्िं उद घोषीत करील आहि हे राष्ट्र उत्थाहपत होईल, ह्या महान देशातील सिंय 
जनता उठून उर्ी राहील. ते लोक दैिंी शक्तीने र्ारलेले असतील, सिंय शन्क्तमानाच्या स्फूतीने र्रलेले 
असतील आहि त्याांच्या प्रगतीपथािंर जगातील कोितीही शक्ती त्याना अडिं ू शकिार नाही वकिंा 
कोितेही र्य अथिंा अडथळा त्याना थाांबिं ूशकिार नाही. कारि परमेश्वर येथे आहेच िं त्याचे पहिंत्र कायय 
आहे आहि आपि पार पाडले पाहहजे असे कायय त्याच्याकडे आहे. ह्या महान आहि प्राचीन राष्ट्रासाठी त्याने 
एक कायय हनयत केलेच आहे आहि ते कायय करण्यासाठी त्याने प तहा जतम घेतला आहे. आहि तो 
त मच्यामध्ये प्रकट होत आहे ते केिंळ त म्ही इतर राष्ट्राांप्रमािे व्हािं े म्हिून नव्हे, गरीब द बळयाना मानिंी 
शक्तीच्या जोरािंर आपल्या पायदळी त डिंण्यासाठी त मचे उत्थापन नाही, तर त मच्याद्वारे असे काही प्रकट 
व्हािं ेकी ज्याम ळे सांपूिय जगताचे रक्षि होईल, ते जे काही आहे ते पूिंय ऋषीना ज्ञात होते आहि त्यानी प्रकट 
केले होते, ते आज प तहा जािण्याची आहि प्रकट करण्याची आिंश्यकता आहे, ते सिंय जगाला प्रकट करिे 
आिंश्यक आहे आहि त्याने स्िंतुःला प्रकट करािं े म्हिून प्रथम त म्ही स्िंतुःमध्ये त्याला उमजले पाहहजे, 
त म्ही त मच्या जीिंनाला आकार हदला पाहहजे आहि त म्ही ह्या महान राष्ट्राच्या जीिंनाला आकार हदला 
पाहहजे की ज्याम ळे ते त्याला प्रकट करण्यास समथय होईल आहि नांतर त मचे कायय सांपूिय होईल. आहि मग 
त म्हाला उमजेल की त म्ही जे काही करीत आहात तो केिंळ राजकीय उठािं नाही, तो केिंळ राजकीय 
बदल नाही, तर त म्हाला परमेश्वरी कायय करण्यासाठी आिंाहन करण्यात येत आहे. 
 

वंदे मातरम्  १९ जानेवारी, १९०८. 
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८-३-१९०८ 
२४. खेडे आणि राष्ट्र......... 
 

खेडे आणि राष्ट्र यामधील संबंध णवशद करताना श्रीअरववद म्हितात खेडे हा राष्ट्राचा 
मूलाधार आहे. ग्रामीि जीवनाची पुनरनचना करिे हे अत्यंत महत्वाचे व णनकडीचे काम 
आहे. देशातील ग्रामीि जनतेने लोकशाहीणनष् सवनशक्तीमान राष्ट्रीय प्रवाहात आपले 
योगदान करण्याची आवश्यकता आहे. 

 
बांगालच्या वहदूला राष्ट्रजीिंनातील त्याचे िंगेळे स्थान अबाहधत राखािंयाचे असेल, आहि आपल्या 

र्हूमपासून, म्हिजे त्याच्या मूळ जीिंनधारेपासून स्िंतुःला अलग पाडण्याचे िंाट्याला येिारे द ुःख 
टाळािंयाचे असेल तर, त्याला आपल्या र्हूमकडे परत िंळािं े लागेल, असे काल आम्ही एक हठकािी 
हलहहले होते, परांत  या सिंयच प्रश्नाला द सरीही हततकीच एक महत्िंाची बाजू आहे. आपल्या पूिंीच्या 
खेड्याांची रचना ही पूियपिे स्िंािंलां बी, आत्मकें हद्रत, स्िंतांत्र िं िंगेळी होती. त्या प्रत्येक लहान लहान 
घटकाांचे एक स्िंतांत्र जीिंन होते; त्याांचे छोटे छोटे हहतसांबांध तयार होत िं त्यान सार त्याांचे कामधांदे चालत. 
त्याांची त लनाच करािंयाची झाल्यास ग्रहमाहलकेशी करता येईल. अांतराळात एखादा ग्रह त्याच्या प रताच 
केिंळ स्िंतांत्रपिे आपिाला हफरताना हदसतो खरा; पि िंस्त न्स्थती तशी नसते, ते सारे ग्रह तारे एका 
अज्ञात िं अतक्यय शक्तीने एकमेकाांशी अहिंर्क्तपिे बाांधलेले असतात. तसे ग्रामीि जीिंन आपल्या परीने 
स ांदर होते; रेखीिं, पहरपूिय िं पोषक होते; मािसाला र् रळ पाडिारे होते; एखाद्या र्ािंनोत्कट किंीला 
आव्हान देिारे होते. मानिंी जीिंनातील आत्यांहतक साधेपिा; आर्मथक अपराधीकरिाचा िं नैहतक 
अधुःपाताांचा अर्ािं; शहरी जीिंनातले ताितिािं, गटबाजी, दांगली, ग तहेगारी यासिंांपासून म क्तता–
एिंढीच जर कोित्याही समाजरचनेची उहद्दष्टें असतील तर गत काळाांतील जाहतहनष्ठ ग्रामीि समाजरचना 
ही आदशयच म्हटली पाहहजे. आज बह तेक जि त्या ग्रामीि जीिंनपद्धतीकडे िैंषम्याच्या र्ािंनेतून पहातात. 
हिंशषे म्हिजे ज्या हिटीश सरकारने ती व्यिंस्था मोडकळीस आिली त्या हिहटश राजिंटीलाही हतचे 
प नरज्जीिंन करािंे असे िंाटू लागले आहे. आयांच्या काळापासून गेल्या हजारो िंषात घडलेल्या 
न्स्थत्यांतरातून आहि क्राांत्याांमधून ही व्यिंस्था तग धरून राहहली हे खरां. इतकेच नव्हे तर त्यातील 
समाजकल्यािाच्या सांकल्पना म्हिजे या राष्ट्राला त्याांची एक मौहलक देिगीच आहे, असेही अनेकाांना 
िंाटते. त्याम ळे राष्ट्र हजिंांत राहहले हेही अमातय करता येत नाही. त्याचप्रमािे त्यातील काही सामाहजक 
दोषाांनी िं राजकीय अपप्रिृंत्तींनी या देशाचे राष्ट्रीय जीिंन काांही प्रमािात भ्रष्ट केले असले, तरी त्या लहान 
लहान घटकाांनी राष्ट्रीय जीिंनाला एक प्रकारची बळकटी िं श हचता प्राप्त करून हदली हेही नाकारता येत 
नाही. त्याम ळे या देशाच्या हिंघटन प्रहक्रयेला एक प्रकारे खीळ बसली हेही खरे. परांत  काही अांशी ही 
िंस्त न्स्थती असली तरी बव्हांशाने राष्ट्रीय ऐक्याच्या मागातील तो एक अडसरच ठरला आहे. 

 
आध हनक अथाने कोितेही हिंशाल राष्ट्र हे त्यातील लहान लहान घटकाांच्या हिंलीनीकरिातूनच 

बनत असते. त्याांच्या स्िंतांत्र अन्स्तत्िंाचा सांकोच होत असला तरी त्याम ळेच एक शन्क्तशाली कें द्रसत्ता 
स्थापन होण्यास मदत होते. वकबह ना प्रत्येक राष्ट्राचा इहतहास त्या दोन प्रिृंत्तीतील प्रदीघय सांघषाचीच 
साक्ष देतो. ग्रीसच्या प्राचीन इहतहासातही तेच आढळते. तेथील लहान लहान खेड्याांच्या हिंसजयनातूनच 
मोठी शहर-राज्ये अन्स्तत्िंात आली. परांत  ही प्रहक्रया हतथेच थाांबली. या शहर राज्याांनी  आपले स्िंयांपूिय िं 
स्िंतांत्र अन्स्तत्िं एका मोठ्या राष्ट्रात हिंहलन करण्यास नकार हदला. त्याम ळे कें द्रसत्ताहधहष्ठत ग्रीक राष्ट्र 
उरे् राहूच शकले नाही. इटलीचा इहतहासही तेच साांगतो. जेव्हा रोमन जनतेने आपल्या शहरी स्िंायत्ततेला 



 

अनुक्रमणिका 

म रड घालण्याची मानहसक तयारी दाखहिंली तेंव्हाच क ठे य रोपात इटलीच्या रुपाने पहहले राष्ट्र 
अन्स्तत्िंात येऊ शकले. मध्यय गीन िातस िं जमयनीत तेथील नगरपाहलकाांनी आपली सत्ता अबाहधत 
ठेिंण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा तेथील अहनयांहत्रत राजसते्तने त्याांचा हिंरोध मोडून काढला िं त्या स्िंतांत्र 
नगर-पाहलका बरखास्त करून टाकल्या. त्यानांतरच क ठे त्या दोनही देशाांत राष्ट्रीय ऐक्य घडू शकले. 
एखादे छोटे घटक राज्य, एखादा प्राांत, वकिंा एखादी धमयसत्ता वकिंा सरांजामशाही आपले स्िंतांत्र अन्स्तत्िं 
हनग्रहाने हटकिं ूपहाते, तेव्हा देशीक एकतेला िं अखांडतेला ती बाधक ठरते. म्हिूनच अशा स्थाहनक सत्ता 
समूळ नष्ट करिे वकिंा त्याांना कें द्र सते्तला जबाबदार राहण्यास र्ाग पाडिे, हे राष्ट्रीय ऐक्याच्या 
सांिंधयनासाठी अत्यांत आिंश्यक आहे. र्ारताचा प्राहचन इहतहास असे साांगतो, की आपि हे केले नाही. 
त्याम ळे आपले एकछत्री िं एकात्म राष्ट्र हनमाि करण्यात आपि अयशस्िंी ठरलो. त्याची कारिहममाांसा 
करताांना पाश्चात्य इहतहासकार त्यासाठी आपल्या सामाहजक हिंषमतेकडे िं जातीव्यिंस्थेकडे बोट 
दाखहिंतात. परांत  ते खरे नाही. आपल्या देशात आपि एकछत्री िं कें द्रीर्तू राज्य हनमाि करू शकलो नाही 
याचे एकच कारि आहे. ते म्हिजे आपि आपल्या ज तया राजकीय हिंचार प्रिालीला अन सरून ग्राम 
राज्याांना, स रे्दाराांना िं प्राांहतक सांत्ताांना स्िंायत्तता उपर्ोगू हदली. त्याम ळे ही स्िंयांपूिय खेडी अतय राज्यात 
िंा प्राांतात होिाऱ्या क्राांतीपासून वकिंा य द्धाांपासून सिंयस्िंी अहलप्त राहहली. क्षत्रीय राजघराण्याांनी 
आपापसाांत लढाया केल्या, िंळेप्रसांगी एकमेकाांत सोयरीक प्रस्थाहपत करून तह घडिंनू आिले. परांत  या 
सिंय घडामोडी त्या त्या म लखाप रत्याच मयाहदत राहहल्या. त्या सिंांचे जर एकत्रीकरि झाले असते तर 
राष्ट्रीय ऐक्य हनमाि होऊ शकले असते. परांत  ती घरािी स्िंायत्त िं सािंयर्ौम राहहली, अखेर क रुके्षत्रािंर 
घनघोर र्ारतीय रिसांग्राम झाला. त्यात अनेक घराण्याांचा हिंनाश ळढािंला. त्या सिंयनाशातून एका महान 
एकात्म र्ारतीय राष्ट्राचा उदय होईल असे िंाटले. परांत  स्थाहनक िं िंाांहशक रे्दािंर आधारलेली अनेक 
लहान लहान राज्ये प तहा अन्स्तत्िंात आली. प ढे परकीय टोळयाांचे आक्रमि या देशािंर होण्याआधी त्या 
सिंांना राजकीय पातळीिंर एकत्र आिून एक सािंयर्ौम कें द्रसत्ता हनमाि करण्याचे प्रयत्नही झाले. परांत  
अनेक कारिाांम ळे त्यात यश हमळू शकले नाही. या प्रहक्रयेची एकात्मतेच्या हदशनेे स रू झालेली िंाटचाल 
प्राांत या घटकापयंतच थाांबली. त्याचे कारि खेड्यापाड्यातील आत्मसांत ष्ट जनता देशात अतयत्र घडिाऱ्या 
उत्पातापासून िं सांघषापासून पूियपिे उदासीन राहीली. त्याम ळे राष्ट्रीय एकात्मतेची प्रक्रीया मूळ धरूच 
शकली नाही. तथाहप इतर देशात तसे घडले नाही. स्थाहनक जनतेला राज्यकत्यांच्या लढायात, हिंजयात, 
पराजयात नागहरक म्हिून वकिंा सैहनक म्हिून सहर्ागी व्हािं ेलागले. वहद स्थानात मात्र िंगेळी पहरन्स्थती 
राहहली. त्यािंळेच्या सत्ताधीषाांना सांरक्षिाच्या मोबदल्यात ठराहिंक कर एकदा च कता केल्यानांतर खेडी 
आपल्या अलग िं स्िंायत्त व्यिंहारात मश्ग ल रहात. इतरत्र घडिाऱ्या उलाथापालथींबद्दल त्याांना 
सोयरस तक नसे. त्याम ळेच या देशात स सांघहटत राष्ट्र कधी हनमाि होउ शकले नाही. त्यादृहष्टने पहहला 
प्रयत्न झाला तो मराठ्याांच्या काळात. खेड्यातील ग्रामराज्ये ही त्याांच्या सते्तचे बलस्थान होते हे खरे. परांत  
राष्ट्रीय स्िंातांत्र्य सांग्रामात त्याांचा सक्रीय सहर्ाग हमळहिंण्यात त्याांनी यश हमळहिंले िं राष्ट्रीय 
एकीकरिाच्या प्रहक्रयेस हातर्ार लािंला. िंाांहशक िं प्राांहतक अलगतेच्या र्ािंनाांिंर जर त्यानी हिंजय 
हमळहिंला असता तर त्याांनी एक हचरस्थायी साम्राज्य स्थापन केले असते. मग हिहटशाांच्या क ठल्याच 
िंलेस्लीला त्याच्या राजकीय डािंपेचाांनी रिर्मूीिंर त्याांचा पराजय करिे शक्य झाले नसते. 

 
इांन्ग्लश इहतहासकार आपिाला साांगतात की हिहटशाांनी वहद स्थान पादाक्राांत केला तो केिंळ 

अनिंधानाने. त्याचप्रमािे ग्रामीि जनतेचे अलग िं स्िंयांहनष्ठ जीिंनही त्याांनी उध्िंस्त केले, तेही 
नजरच कीने. परांत  या त्याांच्या प्रमादातून देशाचा एक प्रकारे फायदाच झाला. त्याम ळे राष्ट्रीय 
एकीकरिाच्या प्रहक्रयेने िंगे घेतला िं त्याबद्दल पश्चाताप करण्याची त्याांच्यािंर पाळी आली. स्िंयांपूिय िं 
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स्िंायत्त खेडे नष्ट झाली. हनरहनराळे प्राांत एका सूत्रात बाांधले गेले िं ते एका शासनाखाली आले. 
आांतरराष्ट्रीय ऐक्याचे आपले स्िंप्न प्रत्याक्षात आिण्याचे केिंळ जनतेच्याच हातात आहे. परांत  द दैिंाची 
गोष्ट अशी की, आपि आपल्या नजरा प तहा खेडयाांकडे िंळिं ू पहात आहोत. आपले अन्स्तत्िं 
हटकहिंण्यासाठी आपि प तहा स्िंयांपूिय खेड्याांची व्यिंस्था बळकट करण्यामागे लागलो आहोत. स्िंायत्त 
खेडी ही देशाच्या ऐक्य र्ािंनेत अडसर हनमाि करतात या हत्रकालाबाहधत सत्याचा आपिाला हिंसर पडत 
चालल्याचे ते लक्षि आहे. आघाडीचे काही पत्रकार तर आता राजरोसपिे असे प्रहतपादन करु लागले 
आहेत की राष्ट्राच्या सांघटनेपेक्षाांही खेड्याांच्या स्िंयांपूियतेनेच आपला उद्धारकाल लौकर जिंळ येिार आहे. 
स्िंयांपूिय िं स्िंािंलां बी ग्रामरचना प तहा उर्ी करिे म्हिजेच स्िंातांत्र्य असा हिंहचत्र अथय ते लािं ूलागले 
आहेत. सािंयर्ौम सते्तने कर आकारािंते, कायदे पास करािंते परांत  खेडी त्यानी आमच्यािंर सोपिंािंीत. 
हशिंाय हिहटश सरकार एिंढे शन्क्तशाली आहे की, त्याचा नाश करिे हे केिंळ अशक्य आहे. िंास्तहिंक 
परकीय हिहटश सत्ता आपल्या देशातील प्रत्येक शन्क्त कें द्र, मग ते हकतीही क्ष ल्लक असो, उध्िंस्त 
करण्यामागे असते. त्यातही आश्चयय असे की हिहटश सते्तकडे द लयक्ष करा, असे साांगिाऱ्याांना हिंरोध करिारे 
हिंद्वानही आपली ग्रामीि व्यिंस्था हटकिंनू धरण्यासाठी आग्रह धरतात आहि िंर असाही सल्ला देतात की, 
राष्ट्रीय स्िंातांत्र्यासाठीचा आपला लढा आपि सोडून द्यािंा िं प्रथम आपली खेडी म क्त करािंीत. परांत  हा 
सल्ला पाळता येण्यासारखा असला तरी तो अत्यांत घातक आहे. म्हिूनच तो तत्काळ ध डकािंनू लािंािंा. 
स्िंातांत्र्यसांपादनाच्या आपल्या उच्चतम उहद्दष्टापासून यत् वकहचतही हिंचहलत करिारी कोितीच गोष्ट आपि 
करू नये. सािंयर्ौम सत्ताकें द्र हनमाि करण्याचे आपले ध्येय काांही परकीय वकिंा जगािंगेळे नाही. गेल्या 
हजार िंषांचा आपला इहतहास म्हिजे तेच उदात्त स्िंप्न साकार करण्यासाठी आपल्या पूिंयजाांनी केलेला 
एक हेत पूिंयक प्रिंास आहे. जे कायय र्गिंान श्रींकृष्ट्िाने स रू केले आहि अशोक, ग प्त राजाांनी नेटाने प ढे 
चालहिंले; जे अकबराने बह ताांशाने प्रत्यक्षात आिले, ज्यासाठीच हशिंाजी महाराजाांनी जीिंनर्र आटाहपटा 
केला, िं ज्यासाठी बाहजरािंानेही समशरे गाजिंली, ते कायय अधयिंट सोडून कसे चालेल? ग्रामीि 
जीिंनाची प नरयचना करिे हे अत्यांत महत्िंाचे िं हनकडीचे काम आहे हे तर खरेच; परांत  ते अशा पद्धतीने 
सांघटीत करािं ेकी त्याचिंेळी तेथील जनतेला अशी स्पष्ट जािीिं द्यािंी, की खेडी म्हिजे एकात्म कें द्रीय 
राष्ट्रशक्तीचा तो केिंळ अपूिय िं त्यािंर अिंलां हबत र्ाग आहे. ती सिंयस्िंी स्िंतांत्र असूच शकत नाहीत. त्याांचे 
अन्स्तत्िं प्रथम हजल्ह्यािंर, नांतर प्राांतािंर िं अखेर राष्ट्रािंर िं परस्पर सहकायािंर अिंलांबून आहे याची 
जािीिं ग्रामीि जनतेने सतत आपल्या मनाशी बाळगली पाहहजे. स्िंयांपूिय खेड्याांचा काळ कें व्हाच मागे 
पडला आहे. त्याची प नरािृंत्ती कधीच होऊ देता कामा नये. देशाांतील यच्चयािंत ग्रामीि जनतेने 
लोकशाहीहनष्ठ, सिंयशन्क्तमान राष्ट्रीय हिंचारधारा हनमाि करण्याच्या महान कायात आपले योगदान द्यािंे; 
अशी स्िंातांत्र्याच्या या उषुःकाली आपल्या राष्ट्राची आपिाांकडून मागिी आहे. स्िंािंलां बन, स्िंयांपूियता िं 
स्िंायत्ता या गत काळातील त्याांच्या ध्येयाचे रुपाांतर त्याच राष्ट्रीय उहद्दष्टाांत झाले पाहहजे. द सऱ्या शब्दात 
सांपूिय राष्ट्रीय स्िंातांत्र्य हेच आज आपल्या सिंांचे ध्येय असले पाहहजे. 
 

वंदे मातरम्, ८-३-१९०८ 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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१८-३-१९०८ 
२५. आजच्या काळाची गरज......... 
 

भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी आपल्या सवन शक्ती वेचिाऱ्या णनःस्वािी व अध्यात्मवादी 
कायनकत्यांची आज णनतांत आवश्यकता आहे. स्वातंत्र्य णमळणवण्यासाठी संघटना हवीच; 
पि णमळालेल्या स्वातंत्र्याचे जतन करण्यासाठी इटालीच्या मॅझेनीप्रमािे आपल्या 
देशवासीयांच्या अंतःकरिात श्रदे्धची आणि स्वातंत्र्याकांके्षची ज्योत पेटणविे हे आपले 
पणहले काम आहे. 

 
सिंय मानिंी प्रयत्नाांचा िं कायांचा उगम हा नेहमी श्रदे्धतूनच होतो. ही श्रद्धा जेव्हा डळमळीत होते 

तेव्हा आपि काहीच सांपादन करु शकत नाही. हनष्ठा कमक िंत झाली की आपल्या प्रयत्नाांतही 
अपहरहाययपिे हशहथलता येते. आपि िंारांिंार अपयशाचे धनी बनतो. परांत  तीच हनष्ठा जर बळकट असेल 
तर आपली सिंय कामे एकदम स कर होतात. कोितेही महत्कायय हे आांतहरक धैयाहशिंाय वकिंा 
धाडसाखेरीज यशस्िंी होऊ शकत नाही, अनेक िंळेा मािसामध्ये िृंथा अहांकार हनमाि झाल्याचे आपि 
पहातो. त्याम ळे त्याचा असा समज होतो की त्याच्याच प्रयत्नाांचे फळ म्हिून अन कूल पहरन्स्थती हनमाि 
झाली. आपि कोित्याही कायाच्या आरांर्ी काही प्रश्नाांचा हिंचार करतो. आपिाजिंळ प रेशी साधने आहेत 
का? आपल्याजिंळ शक्ती हकती आहे? काययपूतीसाठी आिंश्यक ते ग ि आपिापाशी आहेत की नाहीत? 
आमच्या मते या सगळया बाह्य गोष्टी झाल्या. िंस्त न्स्थती अशी आहे की या जगात जे जे काही घडते ते 
केिंळ परमेश्वरी इच्छेनेच घडते. म्हिून त्या जगहनयांत्यािंर अपरांपार श्रद्धा ठेिंनू जेव्हा आपि एखादे कायय 
स रू करतो, तेव्हाां त्यातील यश हे अपहरहाययच असते. अनेक िंेळा आपि एखाद्या गोष्टीची अत्याांहतक 
उत्कां ठतेने इच्छा धरतो िं ती फलद्र पही होते. अशािंेळी ही इच्छा म्हिजे म ळात एक प्रकारची प्राथयनाच 
असते, आहि मनुःपूिंयक केलेल्या प्राथयनेला परमेश्वराकडून नेहमीच चाांगला प्रहतसाद हमळतो. परमेश्वराला 
उदे्दशून कदाहचत ती जाहििंपूिंयक केलेली नसेलही. कारि प्राथयना ही एक प्रकारची स प्त आकाांक्षाच असते; 
आहि नेहमीच ती शब्दरुप धारि करीलच असेही नाही. परांत  अशी आकाांक्षाही पूियतुः हनस्िंाथी िं हनलेप 
असली पाहहजे. ती यशस्िंी व्हायला पाहहजे असेल तर हतला क्ष ल्लक लारे्च्छेचे वकिंा क्ष द्र हेतूचा लिंलेशही 
असता कामा नये. आपल्या आकाांके्षत जेव्हा स्िंाथय हनगहडत होतो तेव्हा, त्या प्रमािात आपल्या प्राथयनेतील 
बळही कमी होते िं यशही द रािंते. 

 
प्रत्येक मािसाांतील आत्मतत्त्िं (सेल्फ) हे दोन प्रकारचे असते, एक श्रेष्ठ िं द सरे कहनष्ठ. जो 

परमेश्वरािंर हनताांत श्रद्धा ठेिंतो तो त्याच्यातील कहनष्ठतेिंर हिंजय हमळिं ूशकतो. कारि परमेश्वर हाच 
सिंय सृष्टीचे एकमेिं आत्मतत्त्िं (सेल्फ) आहे. सिंय जगाचा िं त्यातील चराचर गोष्टींचा तोच हनयांता असतो. 
जेव्हा आपि आपल्यातील कहनष्ठ आत्मतत्त्िंािंर अहधक हिंसांबनू रहातो, तेव्हा तेच एक आपला आधार 
बनते िं आपले यशापयश हे आपल्या पूिंयजतमातील सांहचतान सार हमळालेल्या बौहद्धक िं शारीहरक शन्क्तिंर 
अिंलांबनू रहाते. मािसातील श्रेष्ठ िं कहनष्ठ आत्मतत्त्िंाबद्दलचे हनयम िंगेिंगेळे असतात. कहनष्ठ आत्मतत्त्िं 
हे त्याच्या र्तूकाळाच्या बांधनात जखडलेले असते. परांत  उच्च आत्मतत्त्िंाांचे तसे नसते. ते त्याच्या र्तू, 
िंतयमान िं र्हिंष्ट्यकाळातील कृतींिंरही हनयांत्रि ठेिंते. कहनष्ठ प्रिृंत्तीचा जतम अहांकारात होतो. त्याम ळे 
सहाहजकच हतला अहांकाराच्या मयादा पडतात. पि त्याांच्यातील श्रेष्ठ तत्त्िं हे अहांकाराच्या पलीकडे गेलेले 
असते. म्हिून त्याला अहांकार हनयांहत्रत करूच शकत नाही; ते सिंय शन्क्तमान असते. परांत  ते जेव्हा मानिंी 
शहरराच्या माध्यमातून काम करते, तेव्हा त्याला काळ, अिंकाश िं काययकारिर्ािं या सिंांच्या हनयमािंली 
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त्याला लागू पडतात. म्हिून अशा कायात यश हमळण्यासाठी मािसाला योग्य िंळे येईपयंत, वकिंा अन क ल 
पहरस्थती हनमाि होईपयंत, वकिंा कारिाांची पूतयता होईपयंत िंाट पहात बसािं े लागते. मात्र अशी 
इच्छाशक्ती एकदा काययप्रिृंत्त झाली की ती हबनच कपिे आिंश्यक ती पहरन्स्थती हनमाि करतेच. म्हिूनच 
हतला आपले काम करू देिे एिंढेच आपल्या हाती हशल्लक रहाते. 

 
िंरील मनोिैंज्ञाहनक हनयम वहद स्थानाांतील आजच्या पहरस्थतीला लािंले तर काय हदसते! अनेक 

देशिंाहसयाांच्या मनाांत स्िंातांत्र्याबद्दलची उमी हनमाि झाली आहे हे खरां. परांत  त्यासाठी आिंश्यक असलेले 
िंातािंरि तयार करण्यासाठी ते फक्त त्याांच्यातीलच शक्तीिंरच हिंसांबनू राहहले आहि हतथेच फसले. 
त्यापैकी काांहीनी आपले प्रयत्न अध्यािंरच सोडले, काांहीनी ते चालू ठेिंले तर काहीनी दैिंी शक्ती प्राप्त 
करण्यासाठी तपश्चया आरांर्ली. योग्य िंळे येताांच अशी शक्ती देशकायासाठी उपयोगाांत आिता येईल असे 
त्याांना िंाटले असािं.े प ढे त्याच्या या तपश्चयेचे त्याांनाहह अनपेहक्षत असलेले पहरिाम हदसू लागले. ते जिू 
त्याांच्यातील हनहरच्छ आकाांक्षाचा तेजोमय रसच पथृ्िंीिंर बरसत होते. त्याचा पहरिाम म्हिून पहरन्स्थती 
झपाट्याने अन कूल होऊां  लागली. ती पाहून िंर उल्लेहखल्या द सऱ्या श्रेिीतील नेत्याांना असे िंाटू लागले की 
त्याांच्याच प्रयत्नाांचे ते फळ आहे. अथात्  त्यामागच्या अद्यृश्य शक्तींचे त्याांना कधींच आकलन होऊ शकले 
नाही. त्याांच्या हेही ध्यानात आले नाही कीं त्याांच्या हमत्राांनी पडद्यामागे राहून केलेल्या हनलेप तपस्येचे ते 
फळ होते. ते केिंळ त्याांच्या माध्यमाांतून दृष्ट्यमान होत होते इतके. 

 
अन कूलतेच्या हदशनेे होत असलेली ही िंाटचाल अहधक गहतमान करण्याची गरज आहे. परांत  

त्यासाठी स्िंाांतत्र्यहप्रय व्यक्तींनी त्याांच्यातील द य्यम श्रेिीच्या आत्मतत्त्िंाच्या आधारे काम करिे सोडून 
हदले पाहहजे. तरच त्याांतून हनहरच्छ िं प्रर्ािंशाली इच्छा शक्ती हनमाि होईल. ही इच्छाशक्तीच या के्षत्राांत 
काम करण्यासाठी निंनिंे काययकते हमळिं ू शकेल, त्याचा पहरिाम म्हिून हाां हाां म्हिता सिंय देशच 
स्िंातांत्र्याच्या द दयम्य आकाांके्षने र्ारला जाईल. त्यातूनच या सांग्रामासाठी आिंश्यक असलेली र्हैतक 
साधन-सांपदाही अहतशय िंेगाने िं प रेशा प्रमािाांत सहज उपलब्ध होईल. 

 
र्ारताच्या स्िंातांत्र्यासाठी आपल्या सिंय शक्ती िंचेिाऱ्या हनस्िंाथी िं अध्यात्मिंादी काययकत्यांच्या 

जथ्याची आज अत्यांत आिंश्यकता आहे. सिंय मानिं जातीची सेिंा करण्यासाठीच आम्हाांला हे स्िंातांत्र्य हिंे 
आहे. आज आपल्या देशाांत बऱ्याच सांस्था स्थापन झाल्याचे आपि पहातो. त्यापैकी काही हिंहशष्ट 
उहद्दष्टासाठी काम करतात; तर काही फ टकळ स्िंरुपाची कामे करताांना आढळतात. परांत  आज प्राम ख्याने 
गरज आहे, ती ज्या सांस्थाांचे नेतृत्िं श्रेष्ठ, अध्यान्त्मक व्यक्तींच्या हातात आहे, अशा सांस्थाांची. त्याांत 
हनरहनराळया के्षत्रातील कामाचे हशक्षि देण्याची सोय उपलब्ध असािंी. मग ते कायय के्षत्र स्िंरक्षिाचे असो, 
र्ाांडितांटे हमटहिंण्याचे असो, ग्रामीि स्िंच्छतेचे िंा द ष्ट्काळ हनिंारिाचे असो. अशा हिंहिंध स्िंरूपाच्या 
कायांची स्िंराज्यासाठीं सांघटना उर्ारण्यासाठी हनताांत आिंश्यकता आहे. स्िंातांत्र्य सांपादनासाठी सांघटना 
हिंीच; पि हमळालेल्या स्िंातांत्र्याचे जतन करण्यासाठीही ती हिंी. एकिंळे स्िंातांत्र्य सांपादन करिे सोपे 
आहे; परांत  ते हटकहिंिे महाकमयकठीि आहे. राष्ट्रातील सिंय शक्ती एकिंटून एकाचिंळेी जर घिाघाती 
प्रहार केला तर स्िंातांत्र्य सहज हमळहिंता यईल. परांत  ते हचरकाल हटकहिंण्यासाठी एक हचरांतन, 
स सांघहटत, एकान्त्मक िं हशस्तबद्ध अशी सांघटना लागते. या दोन गोष्टी असतील तर बाकी कशाचीही 
आिंश्यकता नाही. मग उरतात त्या फक्त तपशीलाच्या बाबी. इटलीच्या महॅझनीप्रमािे आपल्या 
देशिंाहसयाांच्या अांतुःकरिात असीम श्रदे्धची िं स्िंातांत्र्याकाांके्षची ज्योत पेटहिंिे हे आपले पहहले काम आहे. 
त्याचबरोबर आपल्या जिंळ हपडमॉटसारखा रिध रांधर, महापराक्रमी, िंीर प रुष नसल्याकारिाने आपल्या 
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देशातील सिंय हिंस्कळीत शक्ती एकत्र करून त्याांतून एकान्त्मक िं अवजक्य असे सांघटन उर्ारिे, हे 
आपल्या प ढील द सरे महत्िंाचे काम ठरते. 

 
या दोतही उहद्दष्टाांसाठी आम्ही िंर उल्लेहखलेल्या एका व्यापक सांस्थेची आज हनताांत गरज आहे. 

त्यामाफय त देशात राष्ट्रीय इच्छाशक्तीचा एक पिंयतप्राय िं अप्रहतहत लोट हनमाि केला पाहहजे. मग एखाद्या 
महानदीला आलेल्या महाप राांत प्रचांड िृंक्ष उतमळून पडून िंाहू लागािंते, वकिंा मोठमोठे हशलाखांड दूरिंर 
फेकले जािंते, त्याप्रमािे अखील समाजाच्या एकिंटलेल्या उत्त ांग इच्छाशक्तीच्या महाप्रपाताांत, हर्ती, 
स्िंाथांधता, आत्महिंस्मृती, सांभ्रमािंस्था, हनरुत्साह, तेजोर्ांग आहद सिंय द ुःष्ट्प्रिृंत्ती िंाहून जातील. १९०५ 
साला प्रमािे राष्ट्रीय इषेची एक सागर लाट देशर्र पसरेल. राष्ट्राची हचत् शक्ती हिंलक्षि प्रर्ािंी बनेल. 
उभ्या देशाची स्िंातांत्र्याांकाांक्षा अहधक प्रज्िंलीत होईल. अटीतटीच्या अांहतम कृतीसाठी देश सज्ज होईल. 

 
स्िंराज्यासाठी सांघटना हे ज्याांनी आपले जीहिंतकायय िं जीिंनहनष्ठाच बनहिंली आहे, अशा 

हनुःस्िंाथी िं त्यागी काययकत्यांची एक फळीच आपिाला उर्ारािंी लागेल. जे लोक आपला बह ताांश िंेळ 
आपल्या उदरहनिंाहासाठी िंचेतात िं उरला-स रला िंळेच फक्त देशकायासाठी देिं ू पहातात त्याांच्या 
हातून एिंढे व्यापक काम होिे नाही. या कामाचा आिंाका अमयाद आहे. िंळे अगदीच थोडा आहे; 
त्यामानाने काययकतेही अल्प आहेत. हशिंाय या काययकत्यांना सामाहजक कायाची तालीम द्यािंी लागेल. 
खेड्यापाड्यातील जनतेला साक्षर करण्याचे, त्याच्यातील तांटे बखेडे सामोपचाराच्या, लिंाद पद्धतीने 
हमटहिंण्याचे, रोगराई िं द ष्ट्काळी पहरन्स्थतीशी म काबला करण्याचे, स्िंदेशीच्या प्रसाराांचे िं ग्रामीि जीिंन 
आम लाग्र स धारण्याचे अशा हिंहिंध स्िंरूपाच्या कामाचे तांत्र त्याांना हशकिंािं ेलागेल. िंर म्हटल्याप्रमािे असे 
काययकते स्िंाथयहनरपेक्ष तर हिंतेच; परांत  केिंळ नेतृत्िं गाजहिंण्याची अिंाजिंी इषा बाळगिारेही ते 
नसािंते. ते आज्ञाधारक, उमेदीने िं उत्साहाने म सम सलेले आहि राष्ट्रकायालाच आपली जीिंनहनष्ठा 
मानिारे असािंते. कें द्रीय सांघटनेच्या मागयदशयनािंर त्याांची अपार श्रद्धा हिंी. काययकत्यांच्या नसा-नसाांतून 
राष्ट्रीय अन्स्मतेचे िं हनऱ्हेत क, ज्िंलांत काययहनष्ठेचे उजयस्िंल दशयन सिंांना घडािं.े 

 
अशा तऱ्हेने राष्ट्र साधनेच्या महान कायासाठी हिंप ल साधने उपलब्ध होतील. त्याांचा प्रत्यक्षात 

उपयोग करण्यासाठी एक प्रचांड काययशाळाच उर्ारािंी लागेल. नजीकच्या काळात परमेश्वर त्याकहरता 
एखाद्या द्रष्ट्ट्याची हनय क्ती करील हे नक्की. पि त्यािंळेी त्याला ळळखण्याची शक्ती िं पात्रता आपिास 
लार्ो म्हिजे झाले. 
 

वंदे मातरम्  १८-३-१९०८ 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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२८-३-१९०८ 
२६. आध्यास्त्मक राष्ट्रवाद......... 
 

आध्यास्त्मक राष्ट्रवादाचे स्पष्टीकरि करताना श्रीअरववद म्हितात, आपि वहदू आहोत. 
आमच्या रोमारोमात आध्यास्त्मक प्रवृत्ती आढळतात. त्यामुळे संपूिन मानवजातीला 
आध्यास्त्मक बनणविे हे आमचे उणद्दष्टच ठरते. श्रीरामकृष्ट्ि परमहंसानी त्या आध्यास्त्मक 
शक्तीची सवनसाक्षी एकास्त्मकता सवनव्यापी व पणरपूिन स्वरूपात अनुभणवली होती. त्यांनी 
या देशाला व जगाला वहदुत्वाचा णचरंतन संदेश णदला. आज या राष्ट्रीय चळवळीचा 
आरंभ जरी राजकीय के्षत्रात होत असला तरी त्याची अखेर आध्यास्त्मक पूतनतेत होिार हे 
णनणित. 

 
हिंर्तूीपूजा ही मािसाची सहज प्रिृंत्तीच आहे. मानिंी सांस्कृतीच्या इहतहासात ज्या व्यक्तींनी 

अहद्वतीय कामहगरी बजािंली, त्या प ढच्या हपढ्याांना नेहमीच स्फ तीदायक ठरल्या आहेत. आम्ही वहद  
आहोत. आमच्या रोमरोमात आध्यान्त्मक प्रिृंत्ती आढळतात त्याम ळे सांपूिय मानिं जातीला आध्यान्त्मक 
बनहिंिे हे तर आमचे उहद्दष्टच ठरते. हे कायय अतय कोित्याही राष्ट्राच्या आिंाक्या बाहेरचे आहे, हेही आम्ही 
जाितो. म्हिूनच ज्याांनी आध्यान्त्मक के्षत्रात प्रगती घडिंनू आिली, ते ते सिंय आम्हाला िंांदनीय िंाटत 
आलेले आहेत. सांशयिंादाखेरीज आध्यान्त्मक प्रगती होउच शकत नाही. आांधळी र्क्ती ही आध्यान्त्मक 
हिंकासातील अगदी पहहली पायरी आहे. जोपयंत परमेश्वराशी आपले स्िंतुःचे अव्यक्त नाते जोडून त्याच्या 
अन्स्तत्िंाची आपि प्रत्यक्ष अन र्तूी घेत नाही, तोपयंत द सऱ्याच्या केिंळ व्यक्तव्यािंर हिंश्वास ठेिंायला 
आपि नेहमीच कचरतो. आध हनक ब हद्धहनष्ठाांप्रमािेच प्राचीन काळातील आपले थोर ऋषीम नी देखील 
आरांर्ी अश्रद्धच होते. िंदेप्रहित धमासांबधींचे सिंय पूिंयगहठत हिंचार त्याांनी बाजूला ठेिंले िं अजे्ञयिंादाांच्या 
जि  अथाांग हिंिंराांत स्िंतुःला झोकून हदले आहि हचरांतन सत्याचा हतथे शोध घ्यायला त्याांनी आरांर् केला. 
प्रथम प्रथम त्याांनी प्रत्येक गोष्टीबद्दल शांका घेतली. पांचेहद्रयाबद्दल, स्िंतुःच्या अन्स्तत्िंाबद्दल िं अखेर 
ईश्वराच्या अन्स्तत्िंाबद्दल त्यानी सांशय प्रकट केला. प्रत्यक्ष गौतम ब द्धाच्या हशकिंि कीतही हा सांशयिंाद 
कळसाला पोचलेला आपि पहातो. त्याांनी कोितीच गोष्ट मातय केली नाही, काहीच गृहीत धरले नाही, 
वकिंा काहीच आग्रहपूिंयक ठासून प्रहतपादन केले नाही. त्याांनी फक्त हनयमनाचा आग्रह धरला. स्िंतुःच्या 
आत्म्याशी सांपकय  साधा, असे ते नेहमी म्हित. केिंळ आत्मान र्तीतूनच पांचेंहद्रये िं ब हद्ध याांच्या 
व्यिंहारातील ग ांता त म्ही सोडिं ू शकाल अशी त्याांची हशकिंि होती. मािसातील अश्रद्ध प्रिृंत्ती जेव्हा 
हशगेला पोचतात, तेव्हाच आध्यात्माचा हिंचार पक्का होऊ लागतो िं सृष्टी हे परमेश्वराचेच प्रकटरूप आहे, हे 
स्पष्ट होते. त्यानांतरच पांचेहद्रयात ग रफटलेला मािूस म क्त होतो िं अहनिंयचनीय िम्हानांदाची अिंस्था 
अन र्हिंण्याची परमोच्च सांधी त्याला प्राप्त होते. आध्यात्माची हशकिंि िं प्रत्यक्ष अन र्तूी याांच्यात स सांिंाद 
साधण्यासाठी गौतम ब द्धानांतर गेल्या दोन हजार िंषात या देशात जे प्रयत्न झाले त्याांच्या पूतयतेचा श र्ारांर् 
दहक्षिेश्वराांनी म्हिजेच श्री. रामकृष्ट्ि परमहांसानी केला. 

 
र्ारताच्या तपश्चयेचा प्रदीघयकाळ आता सांप ष्टात येत असल्याची स्पष्ट हचतहे हदसू लागली आहेत. 

नव्या जाहििंाांचा प्रकाश पूिेंकडील देशात पसरू लागला आहे. त्या प्रकाशाच्या आगमनाची पूिंयहचतहे 
पूिंयहक्षहतजािंर उमटू लागली आहेत. आता थोड्याच िंेळात सूयोदय होईल आहि नव्या य गाची प्रसादहचतहे 
हदसू लागतील. पि गांमत अशी की ज्या रामकृष्ट्ि परमहांसानी या य गाचा श्रीगिेशा केला त्या 
य गप्रिंतयकाला देखील त्याचे यथातथ्य िंियन करिे द रापास्त आहे. वहद  आध्यान्त्मकतेची ही ऊजयस्िंल 
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अहर्व्यक्ती म्हिजे पूिेंकडील राष्ट्राांच्या प नरुत्थानाची नाांदीच होय. आतापयंत मानिंाने हनरहनराळया 
तत्त्िंज्ञानाचे, िंगेिंगेळया नीहतशास्त्राांचे प्रयोग करून केिंळ र्ौहतक साधनाच्या आधारे, सिंाथाने पहरपूिय िं 
स खी मानिंी जीिंनाचे अशक्यप्राय स िंिय य ग या पथृ्िंीिंर हनमाि करण्याची स्िंप्ने पाहहली. परांत  मानिंी 
जीिंनाच्या अांहतम साफल्याचे रहस्य उलगडण्यात तो यशस्िंी झाला आहे काय? म ळीच नाही. केिंळ 
समाजकारि वकिंा राजकारि यापैकी कशानेही द ुःख. दाहरद्र्य, सांघषय िं असमाधान या कशाांतूनही ते 
मािसाची स टका करुच शकलेले नाहीत. कारि ते सिंय प्रयत्न र्ौहतक िंादाच्या आधारेच केले गेले. 
त्याम ळे ते यशस्िंी होिे शक्यच नव्हते. अांहतम सत्यतत्िंाचे ज्ञान फक्त पूिेंकडेच आहे. त्याम ळे तेच 
पाहश्चमात्याांन या बाबतीत काांही धडे देऊ शकतील. गेली अनेक य गे आशीयाांतील हसध्द प रुषाांनी आपल्या 
अांतरात्म्याांतील प्रकाशाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न चालहिंला आहे. त्या हदव्य-ज्योतीच्या प्रकाशाचे ळझरते 
काां होईना, जेव्हाां जेव्हाां त्यापैकी एखाद्याला दशयन झाले, तेव्हा तेव्हा एका निंीन धमाचा जगात उदय 
झाला. उदाहरािाथय बौध्दधमय, कन फ्य हशयन धमय, हिश्चन धमय िं इस्लाम धमय िं त्यामधील पांथोपपांथ. 
आतापयंत र्ारत राष्ट्रच पारलौहकक अन र्तूीच्या सिंय प्रयोगाांचे माहेरघर ठरले आहे. आत्मोन्नतीची ती एक 
र्व्य प्रयोग शाळाच बनून गेली आहे. गतकाळातील असांख्य महान हिंर्तूींनी इथेच जतम घेतला, 
आत्म्याच्या हचरांतन तत्त्िंाचा िं अांहतम सत्यतत्त्िंाचा शोध हाच त्याांनी आपल्या जीिंनाचा एकमेिं ध्यास 
ठरहिंला; आहि आपल्या प्रयोगाांतून हमळिंलेले ज्ञान र्ािंी हपढ्याांनी पूियत्िंाला नेण्यासाठी त्याांनी आपल्या 
हशष्ट्याांच्या हिंाली केले. इतराांना धमय पहरिंतयन करण्यास त्याांनी बळजबरी केली नाही वकिंा गिंसलेल्या 
सत्याचा वडहडम हपटण्याचा आगाऊपिा त्याांनी कधी केला नाही. आतापययतच्या ज्ञानाांत त्याांनी आपल्या 
अन र्िंाांची र्र घातली िं हजथून ते आले होते त्याच अांतरात्म्यात ते हिंलीन होऊन गेले. 

 
ह्या सिंय हसध्द प रुषाांच्या अनेक िंषांच्या आत्मसांयमातून आध्यान्त्मक शक्तीचा एक प्रचांड साांठा 

तयार होतो िं त्यातूनच काांही महान हिंर्तूी या र्तूलािंर अिंतार घेतात. ते स्िंतुः त्या हचत्  शक्तीचे जिू 
प्रहतस्िंरूपच बनून गेल्याम ळे, हनरहतशय िं शब्दातीत सहच्चदानांद त्याांच्या हठकािी इतका ळतप्रोत र्रून 
जातो की ते तो पथृ्िंीिंर जिू ळतू लागतात. अशािंेळी द सऱ्याचे धमय पहरिंतयन घडिंनू आििाऱ्याांच्या 
फां दात ते पडत नाहीत. परांत  पूिंयजतमींच्या तपस्येम ळे वकिंा अांतुःकरिाच्या आत्यांहतक हिंश द्धतेम ळे ह्या 
जतमाांत जे अन ग्रहक्षम बनले आहेत, अशा थोर प ण्यिंांताांनाच त्याांनी अन र्हिंलेल्या िम्हानांदाची प्रत्यक्ष 
प्रचीती त्यायोगे ते देतात. अशा महान हिंर्तूीपैकी श्री. रामकृष्ट्ि परमहांस हे शिेंटचे एकमेिं महाप रुष होते. 
कारि बाकीच्याांनी परमेश्वराला साकारलेल्या वकिंा मयाहदत स्िंरूपातच केिंळ अन र्हिंले होते. श्री. 
रामकृष्ट्ि परमहांसानीच काय ती त्याची सिंयसाक्षी अमयाद एकान्त्मकता, सिंयव्यापी िं पहरपूिय स्िंरुपात 
अन र्हिंली होती. त्याांच्यापूिंी होऊन गेलेल्या असांख्य सांतजनाांचे या के्षत्रातील अन र्िंच जिू त्याांच्या 
हठकािी प नर्मनहमत िं एकहत्रत झाले होते. त्यानी या देशाला िं जगाला वहद त्िंाचा हचरांतन िं तेजस्िंी सांदेश 
हदला. त्याांच्या जतमापासूनच जिू एका नव्या य गाला आरांर् झाला. सिंय जगाचा उद्धार करण्यासाठी त्यानी 
चांग बाांधला. त्याचा परमतत्त्िंाशी स सांिंाद घडिंनू आिून नव्या आध्यान्त्मक य गाचा त्याांनी श र्ारांर् केला. 
श्री. रामकृष्ट्ि परमहांसाांच्या जीिंनात वहद  धमाचे जिू सारच एकिंटले होते. ज्या कायात हिश्चन धमय 
अपयशी ठरला, ज्यासाठी इस्लाम धमाने प्रयत्न केला परांत  तोही अपहरपक्वच ठरला, बौद्धधमय काही 
मयाहदत लोकाांपयंत िं तोही फारच थोडा काळ पोचू शकला, त्या कायाचा जगर्र प्रसार करण्याची 
जबाबदारी वहद धमािंर येऊन पडली आहे. तेच त्याांच्या प नरुत्थानाचे प्रयोजन आहे. त्यासाठीच परमेश्वराने 
त्यात प तहा एकदा जीिंनशक्ती ळतली आहे. त्याकहरताच र्ारताच्या म क्ततेसाठी देशातील महान हिंर्तूी 
प्रयत्नाांची पराकाष्ठा करीत आहेत. त्यासाठीच त्याच्या स पूत्राांच्या मनोिृंत्तीत क्राांतीकारक बदल घडून येत 
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असल्याचे स्पष्ट हदसून येत आहे. आज या राष्ट्रीय चळिंळीचा आरांर् राजकीय के्षत्रात होत असला तरी, 
त्याची अखेर आध्यान्त्मक पूतयतेतच होिार हे हनहश्चत. 
 

वंदे मातरम्, १८-३-१९०८ 
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११-४-१९०८ 
२७. आईची मागिी......... 
 

स्वतंत्र भारत म्हिजे एखादा लाकडाचा वकवा दगडाचा तुकडा नाही की ज्यामधून 
राष्ट्रासारखे काही तरी कोरता येईल. परंतु ज्यांच्या हृदयात भारताबद्दलची सणदच्छा 
वाहत आहे त्यांच्यात ते राष्ट्र राहते आणि त्यातूनच ते घडवावे लागते. आईने आत्मापनि 
ही एकच मागिी आपल्याकडे केली आहे. श्रीअरववद सांगतात, ती णवचारत आहे, 
‘माझ्यासाठी णकती णजवंत राहतील? माझ्यासाठी णकती मरि पावतील?’ आणि ती 
उत्तरासाठी खोळंणबली आहे. 

 
बांगालमध्ये आम्ही धमाहर्मानाची र्ािंना सांपूियतुः नष्ट केली आहे आहि देशाहर्मानाच्या, 

स्िंाथयत्यागाच्या, देशबाांधिंाांच्या कष्टाच्या आहि सांपूिय देशात हिंलीन होण्याच्या माध्यमातून ती प तहा 
हमळहिंण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. एकादे राष्ट्र जेव्हा आपल्या जीिंनशक्तीचा स्त्रोत हरिंण्याच्या 
मयादेिंर असते तेव्हा ते र्ोिंतालच्या पयािंरिामधून जे हमळेल त्या पहहल्या माध्यमाच्या द्वारे प्राप्त 
करण्याचा प्रयत्न करते मग ते पयािंरि अन कूल असो िंा प्रहतकूल असो. बांगाल नेहमीच र्ािंनाप्रधान 
राहहला आहे आहि असे म्हटले जाते की र्ारताचा मेंदू हा र्ारताचे हृदय पि आहे. र्ािंहनक शक्ती, श्रद्धा 
आहि उत्साह ह्याांच्या नाशाबरोबर र्ारताला हमळिाऱ्या सामथ्याचा स्त्रोत पि स कून जातो. तयायशास्त्राची 
र्मूी ही बांगालच्या बौहद्धक हिंकासाच्या अत्य च्च हशखरािंर उगिंलेल्या एका रमिीय फ लाची चैततयदेिंाांची 
पि र्मूी आहे आहि सिंोच्च पहरपूिय अहर्व्यक्तीपि. जर बांगाल प तहा आपला उत्साह आहि स्िंपहरत्यागाची 
सीमा हमळिं ू पहात असेल तर ते प तहा नव्या पयािंरिाने प्राप्त करून हदलेल्या माध्यमातूनच हमळिंािंे 
लागेल. 

 
हे निं ेपयािंरि बांगालच्या जीिंनशक्तीचे झरे स किंण्यास कारिीर्तू ठरले आहे ‘त्याने बांगाली 

जनतेला जे काही महान’ उदात्त आहि स्फूर्मतदायक आहे त्या सिंांबद्दल शपथपूिंयक अहिंश्वास दाखिंनू 
सांशयिंादी बनहिंले होते. नव्या पयािंरिाचा पहरिाम म्हिून लोकाांच्या मनात हळूहळू हिंकहसत होत 
असलेल्या राजकीय ऐक्याच्या कल्पनेमधून उत्साहिंादी श्रद्धा आहि आकाांक्षा ह्याांच्या ज तया चैततयाचे 
प नुःप्रापि होत आहे. ज्याने हिंष प रिंले होते त्यानेच उतारा पि हदला. जर बांगालला आपल्या सत्य 
अन्स्तत्िंाचे सांपूिय प नुःस्थापन करािंयाचे असेल तर नव्या चळिंळीचा उत्साह आहि आदशयिंाद हजिंांत 
ठेिंला पाहहजे. हे प्रथम कतयव्य. चैततयाला हरीबद्दल जी स्िंपहरत्यागाची सांपूिय र्ािंना जाििंत होती ती 
बांगालला मातेबद्दल जाििंली पाहहजे. तरच बांगाल स्िंतुःचे स्थान हमळिंील आहि अनेक शतकाांच्या 
हसद्धतेनांतर हनयतीने जे कायय करािंयास लाहिंले आहे ते हसद्ध होईल. 

 
ज़गातील सिंय महान धमांनी स्िंपहरत्याग हाच म क्तीचा मागय असे हिंहदत केले आहे आहि हाच 

हनयम आध्यान्त्मक म क्तीसाठीच नव्हे तर समाजाच्या हनयतीशी पि हनगडीत आहे. केिंळ स्िंपहरत्यागच 
म न्क्त प्रधान करील. जो जीिंन घालिंतो तोच ते राखून ठेिंतो आहि व्यन्क्तगत जीिंन हा राष्ट्रीय 
जीिंनासाठी एक यज्ञच आहे. जेव्हा ह्या कल्पनेच्या अत्य च्च हशखरापासून तो पार रसतळापयंत बांगाली 
मािूस उठेल तेव्हाच त्याच्यापासून अद्यापपयंत परास्त झालेल्या यशाचे रहस्य त्याला उमगेल. केिंळ 
राष्ट्रर्क्तीपर सहदच्छानी राष्ट्राला म क्ती हमळत नसते आहि केिंळ राष्ट्रर्क्तीपर कामानी राष्ट्राची 
उर्ारिी होत नसते. राष्ट्रप्रासादाच्या प्रत्येक दगडाबरोबर एकेक जीिंन समपयि करािं े लागते. 
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स्िंराज्याच्या गोष्टी स्िंराज्य आिीत नाहीत, परांत  आपल्यापैकी प्रत्येकाचे स्िंराज्य जीिंनच स्िंराज्याला 
खेचून आिील. 

 
स्िंगाचे रहस्य त मच्या हृदयात आहे. स्िंतांत्र र्ारत म्हिजे एकादा लाकडाचा वकिंा दगडाचा 

त कडा नाही की ज्यामधून राष्ट्रासारखे काही तरी कोरता येईल. परांत  ज्याांच्या हृदयात र्ारताबद्दलची 
सहदच्छा आहे त्याांच्यात ते राष्ट्र राहते आहि त्यामधून ते घडिंािंे लागते. राष्ट्र स्िंतांत्र होण्यापूिंी आपि 
आपल्या हृदयात प्रथम स्िंतांत्र झाले पाहहजे. “मला बांहदिंासात टाकू शकेल असे हिटीश कारागृह नाही 
असे” तो महान उपाध्याय आपल्या मृत्यूपूिंी उद गारला होता आहि आपले िंचन खरे करण्यासाठी तो 
मेला. पि त्याचे शब्द मातृर्मूीला स्िंतांत्र करण्याची आकाांक्षा बाळगिाऱ्या आपिा सिंांसाठी आहेत मग 
आपि हजिंांत राहून अथिंा आपल्या मरिाने आपि खरे करू. जेव्हा स प त्रानी आपिा स्िंतुःमध्ये स्िंतांत्र 
होण्याचे ठरहिंले आहे, त रुां गात स्िंतांत्र, जे जोखड ते फेकून देऊ इन्च्छतात त्या जोखडाखाली स्िंतांत्र, 
जीिंनात स्िंतांत्र, मृत्यतू स्िंतांत्र, जेव्हा उपाध्यायाच्या िंचनाांना लोकाांच्या प्रत्यक्ष कृतीचे तेजस्िंी र्ाष्ट्य प्राप्त 
होईल तेव्हा शृांखला आपि होऊन गळून पडतील आहि बाह्य िंातािंरिाला आमच्या आतील जीिंनाचा 
कायदा पाळािंा लागेल. 

 
मग आपि स्िंराज्य कसे जगायचे? स्िंची र्ािंना त्यागून त्या हठकािी राष्ट्राची र्ािंना प्रस्थाहपत 

करािंयाची. ज्याप्रमािे चैततयदेिं हनमाई पांहडत असण्याचे हिंसरला आहि कृष्ट्ि झाला, राधा झाला, 
बलराम झाला त्याप्रमािे आपि आपले स्िंतांत्र, व्यन्क्तगत स्िंतांत्र जीिंन त्यागून राष्ट्राचे जीिंन जगले 
पाहहजे. ज्याप्रमािे म म क्षूांची मने मोक्षाच्या हिंचारात व्यग्र असतात, त्याप्रमािे राष्ट्रीय उत्थानाच्या आशनेे 
आपली मने व्यापून टाकली पाहहजेत. अनाम साधूप्रमािे आपला त्याग पहरपूिय असला पाहहजे. आपल्या 
स्िंतांत्र आहि गौरिंशाली आईचा चेहरा पाहण्यासाठी आपली उत्कां ठता, श्रीकृष्ट्िाचे म ख पाहण्यासाठी िंडेा 
झालेल्या चैततयाप्रमािे, िंडे खायला उठली पाहहजे. गौराांगाचे सांकीतयन ऐकण्यासाठी राज्याचा अहधकार 
सोडिाऱ्या जगाई आहि मधाई प्रमािे राष्ट्रासाठीच आपला त्याग उत्साहपूिय आहि पहरपूिय असला पाहहजे. 
काथेहजयन माताहपतरे ज्याप्रमािे आपली म ले अग्नीमधून मोलोकला अपयि करीत असत त्याप्रमािे 
िंदेीिंरील आपल्या आह ती ह्या शोकरहहत पहरपूिय असल्या पाहहजेत. आपल्या स्िंसमपयिाच्या पहरपूियतेला 
जर आपल्या आरक्षिाचा कलांक लागला, आपल्या क्षीिकृतीने जर आपल्या यज्ञाच्या सांपूियतेला त्रटूी 
आली, आपल्या श्रदे्धच्या आहि उत्साहाच्या शक्तीला जर एकाद्या सांशयी िृंत्तीने कमीपिा आला, स्िंाथाच्या 
हिंचाराने आपल्या पे्रमाचे पाहिंत्र्य दूहषत झाले तर माता प्रसन्न होिार नाही आहि माता आपली अन पन्स्थती 
चालूच ठेिंील. आपि हतला आिंाहन करीत आहोत पि ते आिंाहन आपल्या हृदयाच्या तळापासून अद्याप 
गेले नाही. आईचे चरि उांबरठ्यािंर आहेत पि ती खऱ्या आक्रां दनासाठी थाांबली आहे. हतने प्रिंशे 
करण्यापूिंी ते आक्रां दन हृदयापासून बाहेर घडहिंले पाहहजे. आपि अद्यापही स्िंतुः आहि देश ह्यामध्ये काांकूां  
करीत आहोत; आपि आईसाठी एक आिा देतो आहि बाकीचे पांधरा आिे आपिासाठी, आपल्या 
बायकाांसाठी, आपल्या म लाांसाठी, आपल्या दौलतीसाठी, आपल्या कीती आहि प्रहसद्धीसाठी, आपल्या 
सांरक्षिासाठी आहि आपल्या स खासाठी राखून ठेिंीत आहोत. आई स्िंतुःला त म्हाला अपयि करण्यापूिंी 
त मच्याकडून सिंयस्िंाचे दान मागत आहे. स राथ राजाने स्िंतुःच्या हशरातील रक्त हदल्याहशिंाय आई 
त्याच्यासमोर उर्ी राहहली नाही आहि त्याला िंर मागण्यास साांहगतले नाही. हशिंाजी राजाने स्िंतुःचे शीर 
र्िंानीमातेच्या चरिी अपयि करण्याची तयारी दाखहिंल्यानांतरच हतने साक्षात्  उरे् राहून त्याचा हात 
पकडला आहि आपल्या लोकाांची म क्ती करण्याची आज्ञा हदली. 
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ज्यानी राष्ट्रे स्िंतांत्र केली त्याना त्याांच्या प्रयत्नािंर यशाचा म क ट चढण्यापूिंी अशाच प्रकारच्या 
कठोर सांतयासिृंत्तीच्या व्यथाांमधून पार पडािं ेलागले आहि ज्याांना र्ारताला स्िंतांत्र करण्याची आकाांक्षा 
आहे त्याना आई मागेल ती वकमत द्यािंीच लागेल. ज्या योजनाांच्या द्वारे आपि राष्ट्र उरे् करू इन्च्छतो, 
औद्योहगक प नर्मनर्ममती, शकै्षहिक प नर्मनर्ममती, स्िंािंलां बनाद्वारे राजकीय प नर्मनर्ममती, देश स्िंतांत्र होण्यापूिंी 
त्याला ज्या सखोल प नर्मनर्ममतीमधून जािं ेलागते त्याच्या ह्या अांगर्तू गोष्टी आहेत. आई आपिाला योजना, 
आराखडे आहि पद्धती तयार करािंयास साांगत नाही. आपि करू त्यापेक्षा हकतीतरी चाांगल्या योजना, 
आराखडे आहि पद्धती स्िंतुःच तयार करून देईल. ती आपिाकडून हृदयाची, जीिंनाांची अपेक्षा करते, 
ह्यात काही कमी नाही, काही अहधक नाही. स्िंदेशी, राष्ट्रीय हशक्षि, स्िंराज्य सांघटनेचा प्रयत्न ह्या केिंळ 
हतच्या चरिी स्िंात्मापयिाच्या सांधी आहेत. आपि स्िंदेशीसाठी हकती प्रयत्न केले, हकती ह शारीने आपि 
स्िंराज्याचा आराखडा तयार केला आहे आहि हशक्षिासाठी आपि हकती यशस्िंीपिे सांघटना केली आहे 
ह्याांकडे ती पाहिार नाही तर आपि स्िंतुःला हकती अपयि केले आहे, आपल्या मालमते्तचे हकती दान केले 
आहे, आपि हकती श्रम, स्िंास्थ्य, सांरक्षि आहि आपली जीिंने अपयि केली आहेत हे हतला हिंे आहे. 

 
प नर्मनर्ममती ह्याचा साहहन्त्यक अथय आहे प नजयतम. आहि प नजयतम ब द्धीने, द्रव्याच्या पूांजीने, धोरिाने 

वकिंा यांत्रिा बदलल्याने हमळत नाही तर निं ेहृदय हमळिंल्याने, आपि जे काही होतो ते सिंय यज्ञाच्या 
अग्नीमध्ये आह ती म्हिून फेकून हदल्यानांतर आहि आईच्या उदरातून प तहा जतम घेऊन हमळत असतो. 
स्िंात्मापयि ही एकच मागिी आपिाकडे केली आहे. ती आपिास हिंचारीत आहे, “मा्यासाठी हकती 
हजिंांत राहतील? मा्यासाठी हकती मरि पािंतील?” आहि ती उत्तरासाठी खोळांबली आहे. 
 

वंदे मातरम् , ११ एणप्रल, १९०८ 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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३०-५-१९०९ 
२८ धमन म्हिजे एक जीवन प्रिाली......... 
 

एक वषाच्या कारावासातून मुक्तता झाल्यानंतर उत्तरपाडा येिे केलेल्या भाषिात 
श्रीअरववद यांनी वहदु धमाचे णववेचन केले आहे. ते म्हितात, हा सनातन धमन म्हिजे एक 
जीवन प्रिालीच आहे. हा धमन म्हिजे केवळ एक णवश्वासाचा भाग नाही. प्रत्यक्ष 
जगण्याचा तो धमन आहे. फार प्राचीन काळापासून हा धमन मानवाच्या मुक्ततेसाठी, ह्या 
द्वीपखंडातील दऱ्याखोऱ्यांत आणि रानावनांत जोपासला गेला. हा धमन जगाला 
देण्यासाठी म्हिूनच भारताचे आता उत्िान होत आहे. भारताचे अस्स्तत्व हे नेहमीच 
मानवतेच्या जोपासनेसाठी होते आणि आताही मानवतेसाठीच त्याला महान बनावयाचे 
आहे. 

 
आपल्या सरे्च्या ह्या िंार्मषक बठैकीत जेव्हा मला बोलण्यास साांगण्यात आले, तेव्हा आजच्या 

चचेसाठी हनिंडलेल्या हिंषयािंर, म्हिजेच ‘वहद धमय’ या हिंषयािंर काही हिंचार आपल्याप ढे माांडािंते असा 
माझा मानस होता. माझी ही मनीषा मी पूिय करू शकेन वकिंा नाही, हे आताच मी साांगू शकत नाही. मी 
आपल्याप ढे असा बसलो असतानाच, मा्या मनात अांतुःपे्ररिेने एक असा हिंचार आला की, तो मी 
आपल्याला साांहगतलाच पाहहजे. साऱ्या र्ारताला तो मी साांहगतला पाहहजे. मी जेलमध्ये असतानाच मला 
ह्या पे्ररिेची जािीिं झाली आहि आता तो हिंचार मा्या लोकाांप ढे माांडण्याकहरता मी जेलबाहेर आलो 
आहे. 

 
मी येथे आलो होतो त्या घटनेनांतर एक िंषाहून अहधक काळ लोटला आहे. मी तेव्हा एकटा 

नव्हतो. राष्ट्रिंादाचा एक महान उद गाता त्यािंळेी मा्या जिंळच बसला होता. आपल्या कोठडीच्या शाांत 
एकाांतात त्याला आपले शब्द ऐकू जािंते, म्हिून ईश्वराने त्याला एकाांतिंासात ठेिंले होते. त्यातून तो बाहेर 
पडला होता. त्याच्याच स्िंागतासाठी त म्ही शकेडो लोक येथे एकहत्रत झाला होता. आता तो हजारो मैल 
दूर अशा हठकािी गेला आहे. मा्या बरोबरीने काम करीत होते ते आता येथे नाहीत. देशात येऊन गेलेल्या 
झांझािंाताम ळे ते सिंयदूर हिंख रले गेले आहेत. यािंेळी, एकाांतिंासात एक िंषय घालिंनू परत आलो तो मी. 
आहि आता बाहेर आल्यािंर पाहतो तो सारे काही बदलले आहे. ज्याचा मा्या कामात नेहमीच सहर्ाग 
होता आहि मा्या खाांद्याला खाांदा लािंनू जो मा्यासोबत काम करायचा असा एकजि िह्मदेशात कैद 
र्ोगतो आहे. द सरा एकजि उत्तरेत सरकारच्या हहरासतीत हखतपत पडला आहे. जेलबाहेर आल्यािंर मी 
इकडे हतकडे पाहू लागलो. ज्याांच्याकडून मला पे्ररिा आहि मागयदशयन हमळत असे, ते कोठे हदसतात का, हे 
शोधण्यासाठी माझे डोळे हर्रहर्र हफरत होते. मला ते हदसले नाहीत. आिखी काहीतरी िंगेळे घडले होते. 
मी जेलमध्ये गेलो तेव्हा सारे राष्ट्र ‘िंांदे मातरम्’ च्या घोषाने हननादत होते. राष्ट्रीय आांकाक्षा जागृत होती. 
लक्षािंधी लोक आपल्या हिंपन्न दशशेी झगडून नव्याने उरे् राहण्याच्या प्रयत्नात होते. मी जेलमधून बाहेर 
पडलो तेव्हा त्या चैततयदायी घोषिेचा कानोसा घेऊ लागलो. पि सारे काही शाांत शाांत होते. साऱ्या देशर्र 
एक प्रकारची हिंहचत्र हनुःस्तब्धता पसरली होती. लोक हदङ मूढ झालेले हदसत होते. एकेकाळी, 
आमच्यासमोर र्हिंष्ट्याचे आलोकमय उज्िंल हचत्र उलगडत होते, त्याची जागा आता काळयाक ट्ट मेघाांनी 
घेतली होती. कोित्याही क्षिी आता हिंजाांचा कडकडाट आहि मेघाांचा गडगडाट स रू होईल असे िंाटत 
होते. आता करािंे काय, हाच प्रत्येकाच्या समोर प्रश्न होता. प्रत्येकजि हिंचारत होता, “आता प ढे आम्ही 
काय करािंे? कोिते काम हाती घ्यािंे? प ढचे पाऊल कोित्या हदशनेे टाकािंे?” काय स रू करािंे हे 
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मलाही काही कळेनासे झाले होते. परांत  एक गोष्ट मी जािून होतो. ज्या जगहन्नयांत्याच्या शक्तीम ळे देशर्र 
आमच्यात उत्साह सांचरला होता आहि आम्ही जयघोष करीत होतो, त्याच शक्तीने ही आजची र्याि 
शाांतता आिली होती. आमच्या उत्थानात आहि जयघोषात ज्याचा सहर्ाग होता, तोच ह्या स्तब्धतेत आहि 
र्याि शाांततेतही आमच्या सोबत होता. त्यानेच हे घडिंनू आिले होते. हेत  हा की राष्ट्राने एक पाऊल मागे 
सरािं ेआहि थोडेसे अांतम यख होऊन ईश्वरी इच्छेचा कानोसा घ्यािंा. या र्याि शाांततेम ळे मी नाऊमेद झालो 
नाही. कारागृहात असताना शाांततेचा अन र्िं मी घेतला होता. एक िंषाच्या प्रदीघय कारािंासात मी हा 
स्तब्धतेचा आहि शाांततेचा धडा हशकलो होतो. हबहपनचांद्र पाल जेव्हा जेलबाहेर आलेत तेव्हा त्याांनी एक 
सांदेश हदला. हा एक हदव्य सांदेश होता. त्याांनी याच हठकािी हदलेले र्ाषि मला चाांगले आठिंते. त्याांचे 
र्ाषि राजकीय स्िंरुपाचे हजतके होते त्याहून हकतीतरी अहधक पटीने धमयहिंचाराांनी पहरक्ल प्त होते. 
जेलमध्ये असताना त्याांना जाििंलेली आत्मान र्तूी, आपल्या सिंांच्या अांतयामी आहि राष्ट्र सांकल्पनेत 
असलेले ईश्वराचे अहधष्ठान, याांबद्दल त्याांनी त्यािंळेी साांहगतले होते. त्यानांतरच्या त्याांच्या र्ाषिाांतही या 
आांदोलनामागे असलेली इतर सामातय शक्तीपेक्षा िंगेळी अशी शक्ती आहि सिंयसामातयापेक्षा िंगेळे असे 
उहद्दष्ट, या सिंांचा त्याांनी िंारांिंार उल्लेख केला होता. आता मीही आपल्याला प नश्च रे्टत आहे. मीही 
कारािंासातून बाहेर पडलो आहे आहि माझे स्िंागत, त म्ही, उत्तरपाड्यातील लोक, एका राजकीय सरे्त 
नाही, तर धमयरक्षिासाठी घेण्यात आलेल्या या सरे्मध्ये, सिंयप्रथम करीत आहात. हबहपनचांद्र पाल याांना 
बक्सार कारागृहात जो दैिंी सांदेश हमळाला, तो मला ईश्वरी कृपेने अलीपूर जेलमध्ये हमळाला. मा्या बारा 
महहतयाांतील बांहदिंासात, ईश्वराने हदिंसाांमागून हदिंस मला हे हदव्यज्ञान हदले आहि आता तेथून बाहेर 
पडल्यािंर त म्हाला त्याबद्दल मी साांगािंे, हीही त्याचीच पे्ररिा आहे. 

 
मी स टिार हे मला माहीत होते. बांहदिंासाचे हे एक िंषय म्हिजे एकाांतिंासाचे एक प्रहशक्षिच. 

ईश्वराच्या कायासाठी आिंश्यक इतक्या कालािंधीपेक्षा अहधक काळ मला बांहदिंासात कोिीही कसा ठेिं ू
शकेल? मी त म्हाला साांगािंा म्हिून ईश्वराने मला एक सांदेश हदला आहे. मी करािं ेम्हिून एक काम हदले 
आहे. तो सांदेश मी साांगेपयंत कोितीही मानिंी शक्ती माझा आिंाज रुद्ध करू शकत नाही. ते कायय मी पूिय 
करीपयंत कोितीही मानिंी शक्ती मा्या आड येऊ शकत नाही. ईश्वराने एक साधन म्हिून हनमाि 
केलेली माझी ही क डी, हकतीही लहान असो, हकतीही द बळी असो. त्याचे कायय केल्याहशिंाय ती राहिार 
नाही. आता मी बाहेर पडल्यानांतर, गेल्या काही हमहनटाांच्या कालािंधीतही, एरव्ही माझी काही बोलण्याची 
इच्छा नसतानाही मला त्या शब्दाांची सूचना हमळाली. मा्या मनात असलेले हिंचार त्याने दूर हर्रकािंनू 
हदले आहेत आहि आता जे मी काही बोलिार आहे, ते त्याचेच शब्द आहेत, ती त्याचीच उमी आहे आहि ते 
सारे आपल्याला मी साांगिे, मला र्ाग आहे. 

 
मला जेव्हा अटक करण्यात आली आहि लाल बाजार हाजत (कच्ची कैद) कडे नेण्यात आले तेव्हा 

क्षिर्र माझी श्रद्धा हिंचहलत झाली. कारि र्गिंांताच्या मनात काय आहे याचा मी अांदाज घेऊ शकलो 
नाही. क्षिर्र माझी चलहबचल झाली आहि मनातल्या मनात मी त्याला म्हिालो, “हा कोि प्रसांग 
मा्यािंर आला आहे? मा्या देशातील लोकाांसाठी काही एक हिंशषे कायय मला करािंयाचे आहे. ते पूिय 
करीपयंत ईश्वर माझे सिंयतोपरी रक्षि करीलच, असा माझा हिंश्वास होता. मग मी येथे कसा? आहि या 
अशा आरोपाखाली?” 

 
एक हदिंस गेला, द सरा हदिंस, हतसरा हदिंस गेला. आहि मला आतून साद आली. “धीर धर 

आहि पहा.” मग मी शाांत झालो. प्रतीक्षा करू लागलो. लाल बाजाराहून मला अलीपूर कारागृहात नेण्यात 
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आले. तेथे कोित्याही मािसाचा सांपकय  येिार नाही अशा एका हनमयन ष्ट्य कोठडीत मला टाकण्यात आले. 
तेथे मी रात्रांहदिंस मा्या अांतरांगात ईश्वरी आदेश कधी हननादेल याची प्रतीक्षा करू लागलो. तो मला काय 
साांगिार आहे, मा्याकडे कोिते कायय देिार आहे याची मी िंाट पाहू लागलो. ह्या एकाांतिंासात 
आत्मान र्तूीची पहहली झलक मला हदसून आली. मला आठिंले की, मा्या अटकेच्या एक दीड महहना 
अगोदर, ‘मी माझे सिंय काम बाजूला ठेिंािं ेआहि एकाांतिंासात जाऊन आत्मशोधन करािंे’ म्हिजे मग मी 
परमेश्वराशी चाांगला सांिंाद साधू शकेन, असा आांतहरक आदेश मला जाििंला होता. त्यािंळेी मा्या 
दौबयल्याम ळे मी हा आदेश स्िंीकारू शकलो नाही. माझे काम मला फार हप्रय होते आहि माझा अहांकार मला 
हडिंचत होता आहि म्हित होता, ‘त ्याहशिंाय कोि हे काम करू शकेल? तू नसला तर ह्या कामाची 
िंाताहात होईल आहि ते बांद पडेल.’ मला असे जाििंले की परमेश्वर मला प तहा म्हिाला, “जे बांध त ्या 
द बळेपिाम ळे त ला तोडता येत नव्हते, ते मी आता त ्यासाठी म्हिून तोडून टाकले आहेत. कारि ते तसेच 
असािंते असे मलाच पसांत नव्हते. ती माझी इच्छा नव्हती. त ्यासाठी माझी एक िंगेळी योजना होती. 
हतच्या हसद्धीसाठी मी त ला येथे आिले आहे. तू आपि होऊन जे हशकला नसतास, ते हशकिंण्यासाठी 
आहि मा्या कायामध्ये त ला तयार करण्यासाठी त ला येथे आिले आहे.” त्यानांतर र्गिंांताने मा्या हाती 
गीता हदली. त्याची शक्ती मा्यात सांक्रहमत झाली आहि मी गीतेन सार साधना करू लागलो. गीता मला 
केिंळ ब हद्धद्वारा समजून घ्यायची नव्हती. तर श्रीकृष्ट्िाची अज यनाकडून काय अपेक्षा होती आहि ईश्वरी 
कायय आपल्या हातून पार पडािंे असे ज्याांना िंाटते. त्याांच्याकडून श्रीकृष्ट्ि कोिती अपेक्षा ठेिंतात, हे सारे 
मला अन र्िंायचे होते. आशा-हनराशा, स ख-द ुःख, िंासना-उदे्वग ह्या साऱ्या द्वांद्वाांपासून मला म क्त 
व्हािंयाचे होते. फलाशा न ठेिंता त्याचे कायय मला करता यािंयास हिं ेहोते. माझी स्िंतुःची कमेच्छा मला 
त्यागायची होती आहि र्गिंांताच्या हातातील मी एक खात्रीचे असे सहक्रय साधनमात्र व्हािं ेअसे मला िंाटत 
होते. उच्च-नीच, शत्र -हमत्र, यश-अपयश या सिंांच्या बाबतीत मा्या ठायी समत्िंब द्धी असािंी असे मला 
िंाटत होते; आहि तरीही ईश्वरी कायाबाबत मा्या हातून कोिताही हनष्ट्काळजीपिा होऊ नये हीही माझी 
तीव्र इच्छा होती. आहि मग मला वहद  धमय कशाला म्हितात ते कळािंयास लागले. आपि वहद  धमय, 
सनातन धमय हे शब्द घेऊन िंाद घालतो. पि तो धमय ही काय चीज आहे हे फारच थोड्या व्यक्तींना ठाऊक 
असते. अतय धमय हे, त्या धमाहिंषयी दृढ हिंश्वास बाळगून, आपि त्या धमाचे अन यायी आहोत, हे प्राम ख्याने 
जाहीर करण्याप रते असतात. पि हा सनातन धमय म्हिजे समग्र जीनिंप्रिालीच आहे. हा धमय म्हिजे 
केिंळ एक हिंश्वासाचा र्ाग नाही. प्रत्यक्ष जगण्याचा तो धमय आहे. फार प्राचीन काळापासून हा धमय 
मानिंाांच्या म क्ततेसाठी, ह्या द्वीपखांडातील दऱ्याखोऱ्याांत आहि रानािंनाांत जोपासला गेला. हा धमय जगाला 
देण्यासाठी म्हिूनच र्ारताचे आता उत्थान होत आहे. हे उत्थान, अतय देशाांप्रमािे स्िंतुःप रते नाही. वकिंा 
आपि बहलष्ठ होऊन इतराांना पायाखाली त डिंण्यासाठीही नाही. ह्या अखांडपिे तेिंत असलेल्या 
ज्ञानदीपाचा प्रकाश साऱ्या जगर्र पसरािंा म्हिून र्ारत प्रयत्नशील होत आहे. र्ारताचे अन्स्तत्िं हे 
नेहमीच मानिंतेच्या जोपासनेसाठी होते आहि आताही मानिंतेसाठीच त्याला महान बनािंयाचे आहे. 

 
म्हिून मग ईश्वराने ही गोष्ट मला दाखिंनू हदली. वहद  धमातील हचरांतन सत्याचा त्याने मला 

अन र्िं हदला. त्याने मा्याबद्दल कारागृहाच्या अहधकाऱ्याांमध्ये सहान र्तूी हनमाि केली. ह्या अहधकाऱ्याांनी 
म ख्य इांग्रज अहधकाऱ्याला साांहगतले, “हा कोठडीत एकटाच रात्रांहदिंस पडून असतो. कोठडीच्या बाहेर 
पडून सकाळ सांध्याकाळ अधा तास हफरायची त्याला मोकळीक देण्यास काय हरकत आहे?” मग तशी 
व्यिंस्था झाली. आहि अशाच फेरफटक्याचे िंळेी प तहा त्या र्गिंांताची शक्ती मा्यात प्रिंशे करीत 
असल्याचे मला जाििंले. मी मा्या कोठडीकडे पाहहले हन मला िंाटले, ही कोठडी इतर मािसाांपासून 
मला िंगेळे पाडते. इतराांहून मला िंगेळे पाडण्याचा प्रयास ह्या उांच वर्ती करतात खरा, पि मा्या 
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र्ोिंताली तर सिंयत्र हा िंास देिं कृष्ट्िच आहे. मा्या कोठडीबाहेरच्या झाडाखालून मी जात होतो. परांत  ते 
झाड नव्हते. तो िंास देिं होता. श्रीकृष्ट्िच झाड बनून मा्यािंर सािंली धरत होता. कोठडीच्या लोखांडी 
गजाांच्या चौकटीकडे मी पाहहले. ही दाराची चौकट होती. प तहा मला नारायिाची आठिंि झाली. नारायि 
त्या अचेतन दाराच्या रूपाने सचेत बनून मा्यािंर लक्ष ठेिंनू होता. मला जे जाडेर्रडे घोंगडे झोपयसाठी 
देण्यात आले होते, त्यािंर अांग टाकले की मला िंाटायचे, मी मा्या कृष्ट्िाच्या हमठीत आहे. कृष्ट्ि–माझा 
हमत्र. माझा हप्रयतम. त्याने मला जी दृष्टी हदली हतचा मला हा असा पहहल्याने उपयोग झाला. मा्या 
समोरच्या बांहदजनाांना मी पाहत होतो. चोर, ख नी, दरोडेखोर उचले. मी त्याांच्याकडे पाहहले आहि मला 
त्याांच्याांत िंास देिंाचे दशयन झाले. देहाचा द रुपयोग करिाऱ्या ह्या क्रोधाांध द रात्म्याांमध्ये मला नारायि हदसू 
लागला. आपली सहान र्तूी आहि दयाळूपिा दाखिंनू त्याांतील बऱ्याच जिाांनी मलाही लाजिंले. 
पहरन्स्थती अत्यांत प्रहतकूल असतानाही येथे माि सकीने बाजी मारली होती. त्याांच्यापैकी एकाला 
दरोड्याच्या आळाखाली दहा िंषाची सक्त मज रीची हशक्षा झाली होती. मा्या देशातील हा एक शतेकरी 
होता. हलहहता, िंाचता न येिारा. परांत  िंतयन एखाद्या श द्धहचत्त साधूसारखे. आहि याांना आम्ही आमच्या 
उच्च प्रहतहष्ठतपिाच्या तोऱ्यात म्हितो, ‘छोटोलोक’. प तहा एकदा त्या ईश्वराने मला स्मरि करून हदले. 
“पहा. त ला मी ज्याांच्या सांगतीत राहायला पाठिंले आहे, ती ही मािसे माझेच काम आपापल्या परीने 
करताहेत. पहा. ह्या राष्ट्राचे उत्थान मी असे करू पाहतो आहे. यासाठीच मी हे सारे करतो आहे.” 

 
आमचे प्रकरि जेव्हा कहनष्ठ तयायालयासमोर आले आहि मला महॅजस्रेटसमोर उरे् करण्यात 

आले, तेव्हा मला ही अांतदृय ष्टी आलेली होती. ईश्वर मला म्हित होता. “त ला जेव्हा जेलमध्ये टाकण्यात 
आलां  होतां, तेव्हा तू धीर सोडला होता ना? म्हिाला होता ना की, मी त झा साांर्ाळ करीत नाही म्हिून. 
आता ह्या महॅजस्रेटकडे पाहा. खटला चालिंिाऱ्या ह्या सरकारी िंहकलाकडे पाहा.” मी पाहहले; हन ज्याला 
पाहहले तो महॅजस्रेट नव्हता. तो होता िंास देिं. साक्षात नारायि हतथे तयायासनािंर बसला होता. मी ज्या 
सरकारी िंहकलाकडे पाहात होतो, तो सरकारी िंहकल नव्हता. तो होता श्रीकृष्ट्ि. माझा हमत्र. माझा 
हप्रयतम. तो तेथे बसला होता. त्याच्या म दे्रिंर न्स्मत होते. ईश्वर म्हिाला, “मी सिंांमध्ये आहे. ह्या सिंांच्या 
शब्दाांिंर आहि ते करीत असलेल्या कामािंर माझी सत्ता आहे. त ्याहिंरुद्ध दाखल झालेले हे प्रकरि 
मा्याकडे सोपिं. तू त्याचा हिंचार करू नकोस. त ्याहिंरुद्ध खटला चालािंा म्हिून मी त ला यात 
पाडलेलां  नाही. मी द सऱ्याच एका कारिाकरता त ला इथां आिलां  आहे. हे प्रकरि म्हिजे मा्या 
काययप्रिालीचा एक र्ाग आहे. द सरां काही नाही.” त्यानांतर मग खटला जेव्हा सेशन कोटात स रू झाला, 
तेव्हा मग मी मा्या िंहकलाकडे अनेक सूचना हलहून पाठिंल्या. मा्याहिंरुद्धच्या प राव्यात काय खोटे आहे 
ते त्याांना साांहगतले. कोित्या म द्याांबाबत साक्षीदाराांची उलटतपासिी करता येईल हेही मी त्याांना स चहिंले. 
त्यानांतर मग एक अनपेहक्षत घटना घडली. मा्या बचािंासाठी करण्यात आलेल्या व्यिंस्थेत एकदम बदल 
करण्यात आला. मा्या बचािंासाठी एक िंगेळाच िंकील कोटासमोर आला होता. माझा हमत्रच होता तो. 
पि तो मा्या बचािंासाठी येिार आहे याची मला म ळीच कल्पना नव्हती. त्या व्यक्तीचे नािं त म्ही ऐकले 
आहे. त्याने आपली कामे बाजूला सारलीत. र्रपूर पैसे देिारा आपला व्यिंसाय सोडून हदला. मा्या 
प्रकरिाहशिंाय द सरा कोिताच हिंचार मनात येऊ हदला नाही. हदिंसान हदिंस. महहतयाांमागून महहने 
मध्यरात्रीपयंत जागत बसून आहि स्िंतुःच्या प्रकृतीकडे द लय क्ष्य करून मा्यासाठी तो रात्रांहदिंस राबत 
होता. होय. श्रीय त हचत्तरांजन दास. मी त्याांना पाहहले आहि मला बरे िंाटले. परांत  अजूनही हचट्ठ्ठ्या 
चपाट्या हलहून माझी बाजू त्याांच्या लक्षात आिून द्यािंी असां मला िंाटतांच होत. आहि मग ते सारां थाांबलां . 
मला मा्या अांतरांगातून सांदेश आला, “त झे पाय जाळयात पकडून जखडून ठेिंले आहेत. हा मािूस त ला 
त्यातून सोडिंील. ते कागद बाजूला सार. तू त्याला सूचना देऊ नकोस. त्या मी देईन.” त्या क्षिापासून मी 
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मा्या िंहकलाशी एक शब्दही बोललो नाही. कोिती सूचनाही हदली नाही. जेव्हा केव्हा मला प्रश्न 
हिंचारला जाई, तेव्हा मा्या उत्तराचाही प्रकरि सोडिंायला काही उपयोग नसायचा. सारा र्ार मी 
त्याांच्यािंरच टाकला होता आहि त्याांनीही तो स्िंीकारला होता. पहरिाम त म्हाला माहीत आहेच. या सिंय 
कालािंधीत माझा ईश्वरािंरच पूिय र्रिंांसा होता. त्याचा आतून येिारा आिंाज मी िंारांिंार ऐकत होतो. “मी 
मागय दाखिंत आहे. घाबरु नकोस. मी त ला जेलमध्ये ज्या कायासाठी आिलां  आहे, त्याकडे लक्ष दे. जेव्हा 
जेलबाहेर पडशील तेव्हा लक्षात ठेिं– कधीही घाबरायचे नाही. कधीही कच खायची नाही. हे सारां मी 
करत आहे. तू वकिंा इतर कोिी काहीही करत नाहीत, हे ध्यानात असू दे. हनराशचेे काळेक ट्ट मेघ आलेत, 
सांकटे आलीत, कोिताही त्रास सोसािंा लागला, कोित्याही अडचिी आल्यात, तरी काहीही अशक्य 
नाही; काहीही कठीि नाही, हे ध्यानात ठेिं. मी ह्या राष्ट्राच्या किाकिात आहे. ह्याच्या उत्थानाच्या 
म ळाशी आहे. मी नारायि आहे. मी िंास देिं आहे. मा्या मनात असेल तेच होईल. द सरे कोिी काहीही 
करू शकिार नाही. मा्या इच्छेन सार मी जे घडिंिार आहे ते रोखण्याचे सामथ्यय मानिंी शक्तीत नाही.” 

 
दरम्यानच्या काळात त्याने मला एकाांतिंासातून बाहेर काढले आहि मा्याबरोबरच ज्याांच्यािंर 

आरोप करण्यात आले होते अशाांच्या सहिंासात मला ठेिंले. आज आपि मा्या देशर्क्तीबद्दल आहि 
मा्या स्िंाथयत्यागाबद्दल बरेच काही बोललात. मी जेलमधून बाहेर पडल्यापासून सारखे तेच ऐकतो आहे 
आहि प्रत्येक िंळेी मला ळशाळल्यासारखे होत आहे. माझे मन व्यहथत होत आहे. कारि मला मा्या 
उहििंा माहीत आहेत. मा्यातील दोषाांम ळे मी ठेचकाळतो आहे. आहि माझी घसरि होत आहे. हे माझे 
दोष मला आधीही माहीत होतेच आहि एकाांतिंासाच्या काळात त्याांनी उचल खाल्ल्यािंर तर मला ते अहधक 
जाििं ूलागले आहेत. तेव्हा मला कळले की, मा्यात हकतीतरी दोष एकिंटले आहेत आहि ती उच्च शक्ती 
मा्यात सांचहरत झाल्याहशिंाय माझा काही उपयोग होण्यासारखा नाही. त्यानांतर मग मी लोकात आलो. 
त्याांच्यातील बऱ्याच जिाांमध्ये अत्यांत उच्च कोटीचे धैयय आहि स्िंतुःचे मीपि प सून टाकण्याची शक्ती 
असल्याचे मला आढळून आले. त्याांच्या त लनेत मी अगदीच नगण्य असा होतो. मला असे आढळून आले 
की, एक दोघेजि बळाच्या आहि चाहरत्र्याच्या बाबतीत मा्याहून श्रेष्ठ तर होतेच, परांत  ज्या ब द्धीची मला 
एिंढी घमेंड होती ती ब द्धीही त्याांच्याकडे मा्यापेक्षा हकतीतरी पटीने अहधक होती. तो ईश्वर मला 
म्हिाला,” ही तरुि हपढी पहा. मा्या आदेशान सार हे बलिंांत राष्ट्र आता जागे होत आहे. त ्यापेक्षाही ही 
मांडळी महान आहेत. त ला र्य कसचे?” तू बाजूला झालास, वकिंा झोपी गेलास, तरीही हे काम होिारच 
आहे. उद्या जर तू बाजूला फेकला गेलास, तरी ही मांडळी त झी कामे हाती घेतील आहि तू करीत आलास 
त्यापेक्षा अहधक समथयपिे करीत राहतील. ह्या राष्ट्राला साांगण्यासारखे काही शब्द मी त ्या ठायी पेरले 
आहेत. त ्याकडून ते शब्द ऐकून या देशाला जाग येईल िं तो उर्ा राहील.” हे सारे मला त्या ईश्वराने 
साांहगतले आहे. 

 
त्यानांतर मग क्षिात अचानक काहीतरी झाले आहि मला प तहा एकाांतिंासात आहि कोठडीत 

टाकण्यात आले. त्या कालािंधीत मला कोिकोिते अन र्िं आलेत, ते मी साांगािंते असे मला िंाटत नाही. 
एिंढे मात्र खरे की, हदिंसेंहदिंस त्या ईश्वराने मला आश्चययजनक अशा निंनिंीन गोष्टी दाखिंल्या आहि 
वहद धमातील अांहतम सत्याचे त्याने मला दशयन घडिंले. या अगोदर मा्या मनात अनेक शांका क शांका 
होत्या. मी इांग्लडमध्ये परकीय िंातािंरिात आहि हिंदेशी सांकल्पनाांच्या हिंळख्यात िंाढलो होतो. 
वहद धमातील बऱ्याच गोष्टी म्हिजे कल्पनेचा एक खेळ आहे, एक स्िंप्नरांजन आहे, असेच समजण्याची 
माझी िृंत्ती होती. ह्या साऱ्या गोष्टी म्हिजे हचत्तहिंभ्रम वकिंा माया आहे, असेच मला िंाटत होते. परांत  आता 
हदिंसाांमागून हदिंस, मी मा्या मनात, मा्या हृदयात, शहरराच्या किाकिात वहद धमातील सत्याांचा 
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अन र्िं घेऊ लागलो होतो. हा सारा मा्यासाठी एक जीिंांत अन र्िं होता. अशा काही गोष्टी मा्या नजरेस 
येत होत्या की, ज्याांची र्ौहतक कारिमीमाांसा करताच येत नव्हती. मी जेव्हा ईश्वराकडे प्रथम िंळलो तेव्हा 
माझी र्हूमका ना र्क्ताची होती ना ज्ञातयाची. फार पूिंी मी बडोद्याला असताना, म्हिजे स्िंदेशी 
आांदोलनाच्या काही िंष ेअगोदर, मी ईश्वराकडे िंळलो होतो आहि तेव्हाच मी सािंयजहनक के्षत्रात आलो 
होतो. 

 
जेव्हा मी ईश्वराकडे िंळलो, तेव्हा त्याच्या हठकािी माझी जाज्िंल्य श्रद्धा म ळीच नव्हती. मी तेव्हा 

अजे्ञयिंादी होतो, हनरीश्वरिंादी होतो, शांकेखोर होतो आहि ईश्वराच्या अन्स्तत्िंाची मला खात्री िंाटत 
नव्हती. त्याचे अन्स्तत्िं मला जाििंत नव्हते. तरीही कोित्या तरी अज्ञात शक्तीम ळे मी िंदेाांतील हचरांतन 
सत्याकडे, गीतेतील सत्याकडे, वहद धमातील सत्याकडे आकृष्ट होत गेलो. योगामध्ये, िंदेाततािंर आधाहरत 
असलेल्या या धमामध्ये काहीतरी महान सत्य दडलेले असािं े असे मला िंाटू लागले. तेव्हा मग मी 
योगाकडे िंळलो. योगाभ्यास करण्याचा हनश्चय केला. मला जे िंाटते ते तसे खरेच आहे काय, हे जािून 
घेण्यासाठी मी त्या ईश्वराजिंळ अशी प्राथयना केली, “तू जर खरोखर असशील, तर त ला मा्या मनातले 
सिंयच कळत असिार. त ला माहीत आहे की, त ्याकडे मी मोक्ष मागत नाही. इतर लोक त ्याकडे ज्या 
गोष्टी मागतात त्या मी मागत नाही. माझे मागिे एकच आहे. ह्या देशाला उन्नत करण्याची ताकद मला दे. 
या देशातील लोकाांिंर माझे पे्रम आहे. त्याांच्याकहरता मला माझे सारे आय ष्ट्य देता येईल असे कर.” 
योगसाधना पूिय करण्यासाठी मी बरेच श्रम घेतलेत आहि बऱ्याच अांशी ते सफलही झालेत. परांत  मला जे 
हमळािं ेअसे िंाटत होते ते हमळाल्याचे समाधान मला नव्हते. त्यानांतर मग जेलच्या त्या एकाांतिंासात, त्या 
हनुःसांग कोठडीत, मी त्याच्याकडे आिखी एक मागिे केले. “मला त झा आदेश हिंा. मी कोिते काम करािंे 
आहि ते कसे करािंे, हे मला माहीत नाही. त झा सांदेश मला हिंा.” आहि त्या योगाभ्यासाच्या दरम्यान 
मला दोन सांदेश हमळालेत. पहहला सांदेश होता.“मी त ्यािंर एक काम अगोदरच सोपिंले आहे. राष्ट्र 
उर्ारिीचे ते काम आहे. लिंकरच तू या कारागृहातून बाहेर पडशील. यािंळेी त ला हशक्षा व्हािंी, वकिंा 
देशासाठी इतर जसे हखतपत पडतात तसे तू राहािंे, अशी माझी इच्छा नाही. मी त ्यािंर काम सोपिंले 
आहे. तूच मला आदेश माहगतला होता ना? मग मी त ला आदेश देतो, “माझे कायय करीत तू प ढे जा.” 
“त्यानांतर द सरा सांदेश आला “या एकाांतिंासाच्या िंषात त ला मी बरेच काही दाखिंनू हदले आहे. त ला 
ज्याबद्दल शांका होत्या, ती वहद धमातली सत्ये मी त ला दाखिंनू हदली आहेत. हा धमय मला जगासमोर 
प्रहतहष्ठत करािंयाचा आहे. आतापयंत ऋषींद्वारा, साधूसांताांद्वारा आहि प्रत्यक्ष अिंतार घेऊन मी ह्या धमाचा 
हिंकास घडिंनू आिला आहे. त्याला पहरपूियता आिली आहे. आहि आता हा धमय राष्ट्राराष्ट्राांत माझे कायय 
करीत राहिार आहे. ह्या देशाचे उत्थान मी त्यासाठीच करिंीत आहे. माझा हा सांदेश, माझे हे शब्द सिंयदूर 
पसरले पाहहजेत. सनातन धमय म्हितात तो हाच. हा हचरांतन आहे. या अगोदर त ला ह्या धमाची काहीच 
माहहती नव्हती. मी त ला ह्या धमाचे दशयन घडिंले. त ्यातल्या शांकेखोराला आहि अजे्ञयिंाद्याला योग्य 
उत्तरे मी हदली आहेत. अांतरांगात जाििंतील िं बाहेर हदसून येतील असे सिंय र्ौहतक आहि आत्मप्रत्ययी 
प रािंे मी त ला दाखिंनू हदले आहेत आहि त झे समाधानही झाले आहे. तू जेव्हा बाहेर जाशील, तेव्हा त ्या 
ह्या राष्ट्राला हे साांग. साऱ्या लोकाांना तू साांग की ह्या सनातन धमासाठीच त्याांचे उत्थान होत आहे. त्याांच्या 
स्िंतुःसाठी हे उत्थान नाही. ते साऱ्या जगासाठी आहे. त्याांनी जगाची सेिंा करािंी म्हिून मी त्याांना स्िंतांत्र 
करीत आहे. र्ारत उर्ा होत आहे, असे जेव्हा म्हटले जाते, तेव्हा खरे तर, सनातन धमय चैततयय क्त होत 
असतो. र्ारत महान होिार आहे याचा अथय सनातन धमय महान होिार आहे. र्ारत हिंशाल आहि हिंस्तृत 
होत आहे, असे जेव्हा म्हटले जाते, त्याचा अथय सनातन धमय जगर्र प्रसृत होत आहे. धमासाठी आहि 
धमाद्वाराच र्ारताचे अन्स्तत्िं हसद्ध होत आहे. धमाचे बृहद्दशयन म्हिजे देशाचे बृहद्दशयन. मी सिंांमध्ये, 
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िंस्त मात्रात, प्राहिजातात, सिंयत्र आहे, हे मी त ला दाखिंनू हदले आहे. ह्या आांदोलनात आहि ह्या 
चळिंळीतही मी आहे. देशासाठी जे काम करीत आहेत, त्याांच्यात तर मी आहेच, पि त्याांना जे हिंरोध 
करतात आहि त्याांच्या आड येतात, त्याांच्यातही मी आहे, हे सारे मी त ला दाखिंनू हदले आहे. मी प्रत्येकात 
काययरत आहे. लोक जो काही हिंचार करतात आहि जे काही कायय करतात, ते द सरे हतसरे काहीच नसून 
माझेच उहद्दष्ट हसद्धीस नेण्यासाठी असते. ते सिंयजन माझे काही शत्र ू नाहीत, तर मा्या कायासाठी 
साधनर्तू होऊन ते माझेच काम प ढे रेटतात. तू कोित्या बाजूने जात आहेस हे त ला कळत नसले तरी तू 
प ढेच जात आहेस. तू करायला जातोस एक, पि घडते द सरेच. अपेहक्षत पहरिाम व्हािंा म्हिून केलेले त झे 
सिंय प्रयत्न द सऱ्या कशास तरी कारिीर्तू होतात. महाशक्ती आता सिंांमध्ये अन प्राहित झाली आहे. ह्या 
उठािंासाठी बऱ्याच पूिंीपासून माझे प्रयत्न स रू होते. आता िंळे आली आहे आहि हे काम आता मीच 
पूियतेस नेिार आहे”. 

 
तेव्हा हे सारे मला आपल्याला साांगायचे होते. ‘धमयरक्षि सर्ा’ असे ह्या आपल्या सरे्चे नािं आहे. 

होय. धमयरक्षि. वहद धमाचे रक्षि. वहद धमाचे जगर्र उत्थान. पि वहद धमय म्हिजे काय? ज्याला आपि 
सनातन िंा हचरांतन म्हितो तो हा धमय कसा आहे? तो वहद धमय आहे, कारि तो वहद  राष्ट्राने जोपासला 
आहे. एकीकडे सम द्रसहहत महासागर आहि द सरीकडे हहमालय असलेल्या या एकाांतहप्रय बांहदस्त 
द्वीपखांडात तो हनमाि झाला आहे आहि िंाढला आहे. ह्या प्राचीन आहि पािंन र्मूीमध्ये आययिंांशीयाांजिंळ 
ही ठेिं य गान य गे जतन करायला हदलेली होती. परांत  एका देशाच्या बांहदस्त सीमाांमध्ये, जगाच्या एका 
सीहमत र्ागामध्ये राहिारा हा धमय नाही. ज्याला आपि वहद धमय म्हितो, तो प्रत्यक्षात हचरांतन धमय आहे. 
िैंहश्वक धमय आहे. सिंय धमांना सामािंनू घेिारा हा धमय आहे. धमय जर हिंश्वव्यापक नसेल, तर तो हचरांतन 
असिार नाही. सांक हचत, साांप्रदाहयक धमय, अलगता दशयिंिारा िं टाकून देिारा धमय, हा सीहमत 
काळाप रता आहि मयाहदत उहद्दष्टाांप रताच असू शकतो. िैंज्ञाहनक शोधाांची पूिंय कल्पना करू शकिारा आहि 
तत्त्िंज्ञानाच्या अनांत आकाशात ऊां च झेप घेिारा हा एकच असा धमय आहे की, जो र्ौहतकिंादािंर हिंजय 
हमळिं ूशकतो. हा एकच असा धमय आहे की, जो ईश्वराच्या हनकट साांहन्नध्याची अहखल मानिंजातीला खात्री 
देऊ शकतो आहि ईश्वराप्रत पोहोचण्याचे सिंय शक्य मागय आपल्या कके्षत आिू शकतो. ईश्वर सिंय मानिंाांच्या 
ठायी आहि सिंय प्राहिमात्रात आहि िंस्त जातात ळतप्रोत र्रून आहे आहि आपि िं आपले सारे अन्स्तत्िं 
त्याच्याच हठकािी एकीर्तू झाले आहे असे प्रहतक्षिी ठामपिे साांगिाराही हाच एक धमय आहे. ह्या सत्याची 
समज देिारा िं त्यािंर श्रद्धा ठेिंािंयास लािंिारा हा धमय आहे. एिंढेच नाही तर ह्या सत्याची जािीिं 
आपल्या देहाच्या किाकिाला पटिंनू देिारा हा धमय आहे. जग कसे आहे, िंास देिंाची ही लीला काय 
आहे, याचे प्रत्यक्ष ज्ञान देिारा, त्या लीलेमध्ये आपला कोिता सहर्ाग आहे, त्या लीला जगताचे कोिते 
कायदे आहेत, कोिते हनयम आहेत, हे सारे साांगिारा हाच एक धमय आहे. कोित्याही बारीक तपहशलात 
देखील धमापासून जीिंनाची फारकत न करिारा, अमृतत्िंाची जाि असिारा आहि मृत्यपूासून 
आपल्याला अर्य देिारा हाच एक धमय आहे. 

 
आज आपल्यासमोर उघड करण्यासाठी हेच शब्द त्याने मा्या म खी घातले आहेत. मी जे काही 

बोलािंयाचे योजले असेल ते बाजूलाच सारले गेले आहे आहि मला जे बोलायला त्याने साांहगतले आहे 
त्यापलीकडे मला बोलायचेही नाही. त्याने जे शब्द मा्या म खी घातले तेिंढेच मी बोलिार. ते आता बोलून 
झाले आहेत. हे बळ मा्या ठायी असताना मी मागे एकदा बोललो होतो की, हे आांदोलन राजकीय नाही. 
राष्ट्रिंाद हे राजकारि नाही. राष्ट्रीय हिंचार हा धमय आहे. आमची मूलर्तू श्रद्धा आहे. तेच मी आज प तहा 
साांगतो. द सऱ्या शब्दाांत साांगतो. राष्ट्रिंाद ही आमची मूलर्तू श्रद्धा, धमय नाही, तर आता आमच्यासाठी 
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सनातन धमय हाच आमचा राष्ट्रिंाद आहे. हे वहद राष्ट्र सनातन धमासह उदयास आले, सनातन धमासह ते 
िंाढले, सनातन धमासह ते सांसार करू लागले. सनातन धमय जर क्षीि होईल तर राष्ट्रही क्षीि होईल. 
आहि सनातन धमय जर नष्ट होईल तर हे राष्ट्रही नष्ट होईल. पि असे होिार नाही. सनातन धमय म्हिजेच 
येथील राष्ट्रिंाद. एिंढेच मला आपल्याला साांगायचे आहे. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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ज लै, १९०९ 
२९ माझ्या देशबाधंवांना अनावृत पत्र 
 

देशबांधवांना णलणहलेल्या अनावृत्त पत्रात श्रीअरववद णलणहतात, स्वराज्य, परकीय 
णनयंत्रि नसलेली संपूिन स्वायत्तता हे आमचे ध्येय आहे. प्रत्येक राष्ट्राने आपले राष्ट्रीय 
जीवन आपल्याच ध्येयधोरिांनुसार आपल्याच बळाने फुलवावे आणि हा त्याचाच हक्क 
आहे, असे आमचे म्हििे आहे. परकीय राष्ट्रांनी आमच्या संस्कृतीपेक्षा हीन असलेली 
सभ्यता आमच्यावर लादावी आणि आम्हाला आमच्या वारशापासून वंणचत करावे हे 
आम्हाला माय य नाही. 

 
सािंयजहनक के्षत्रात आपले कतयव्य बजािंिाऱ्या मािसाची आज र्ारतात मोठी कठीि न्स्थती आहे. 

उद्याची त्याला खात्री देता येत नाही. देशासाठी मी काम करीत असताना मला गजाआड करण्यात आले. 
एक िंषाच्या एकाांतिंासाच्या हशके्षतून मी न कताच स टून आलो आहे. मा्यािंर करण्यात आलेल्या 
आरोपासाठी काडीचाही प रािंा नव्हता. माझी हनदोष स टका झाली असली तरी, मा्यािंर द सरा एखादा 
आरोप केला जािार नाही, असे नाही; वकिंा मला तडीपार केले जािार नाही, असेही नाही. तडीपार 
करण्याच्या कायद्यात, आरोप ठेिंण्याचा प्रश्नच उद र्िंत नाही; वकिंा प रािंा सादर करण्याचीही 
आिंश्यकता राहत नाही. अगग्लो इांहडयन िृंत्तपते्र आमच्याहिंरुद्ध सतत र् ांकत असतात आहि हशकारी 
क त्र्याांप्रमािे आमच्या पायाांचा लचका तोडण्याची सांधी पाहत असतात. देशर्क्तीम ळे आहि कतयव्याच्या 
जाहििंमे ळे आपला आिंाज उठिंण्याचे धाहरष्ट्ट्य करिाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीहिंरुद्ध ही िृंत्तपते्र सरकारच्या 
कानाशी लागतात िं त्याचा सत्यानाश करण्यास लािंतात. त्याचे स्िंातांत्र्य हे डळमहळत तर असतेच, पि 
आिखी िंाईट म्हिजे ते क्षिजीिंी असते. कलकत्त्याच्या पोहलसाांनी मला हद्दपार करण्याचा प्रस्तािं 
सरकारकडे पाठिंला असण्याची िंदांता आहे. देशात शाांतता असली आहि आपि आपली काये िैंधपिेच 
करत असलो तरी हसमल्याच्या सल्लागाराांची नैहतक बोचिी बोथट करिारा सरकारी ह क मनामा, हे बलाढ्य 
सरकार काढिार नाही, असे नाही. अशा पहरन्स्थतीत मा्या देशबाांधिंाांना, हिंशषेकरून राष्ट्रीय पक्षाच्या 
तत्त्िंाांचा उद घोष करिाऱ्या देशबाांधिंाांना, आजच्या आमच्या गरजा आहि उद्याचे आमचे धोरि याांबाबतीत 
हे पत्र हलहहण्याचे मी योजले आहे. मला जर हद्दपार करण्यात आलेच, तर काय करािं ेयाबद्दल गोंधळ 
उडालेल्या व्यक्तींना ह्या पत्राम ळे मागय सापडेल. आहि समजा माझी या हद्दपारीतून स टका झालीच नाही 
आहि मी परत आलोच नाही, तर मा्या देशिंाहसयाांसाठी हे माझे अखेरचे मृत्य पत्र होते असे समजता 
येईल. 

 
राष्ट्रीय पक्षाची न्स्थती हबकट आहे हे खरे; पि आता, काहीच करता येत नाही, अशी ही न्स्थती 

नाही. पक्षाचे नेते गजाआड केले गेले आहेत िंा हद्दपार केले गेले आहेत, म्हिून पक्ष नामशषे झाला आहे, 
अशी जर कोिाची समजूत असेल, तर ती च कीची आहे. पक्ष आहे हतथेच आहे, अगोदर होता हततकाच 
प्रर्ािंी आहि व्यापक आहे. परांत  त्याला हनहश्चत धोरिाची आहि नेत्याांची गरज आहे. धोरि, पक्ष तयार करू 
शकेल. परांत  द सरी गोष्ट ईश्वरी कृपेहशिंाय त्याला हमळेल, असे िंाटत नाही. सिंय मोठी आांदोलने, 
ईश्वरपे्रहरत नेतृत्िंाचीच िंाट पाहत असतात. हे नेतृत्िं म्हिजे ईश्वरी बळासाठी एक माध्यम असते. असे 
नेतृत्िं हमळाले की आतदोलन यशस्िंीपिे पहरपूतीकडे िंाटचाल करते. ह्या आतदोलनाचे नेतृत्िं आतापयंत 
ज्याांनी ज्याांनी केले, ती सिंय ब हद्धमान आहि बलदांड मािसे होती. कोित्याही आतदोलनाचे नेतृत्िं करण्यास 
ती समथय अशी होती. परांत  तीदेखील ह्या जागहतक क्राततीचा प्रम ख प्रिंाह प ढे नेण्यास प रेशी नव्हती. म्हिून 
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र्हिंष्ट्यातील सांरक्षिाची जबाबदारी घेिाऱ्या ह्या राष्ट्रीय पक्षाला जरा धीराने घ्यािंे लागेल. ईश्वरदत्त अशा 
नेतृत्िंाची िंाट पाहािंी लागेल. हे नेतृत्िं सांकटातही धीरगांर्ीर असेल, परार्िंातही आशािंादी असेल, 
यथाकाळ हमळिाऱ्या यशाची त्याला खात्री असेल आहि केिंळ र्ारताच्या प ढील हपढीच्याच नव्हेत, तर 
जगाच्या र्हिंतव्याच्या जबाबदारीची जािीिं असिारे असेल. 

 
दरम्यानच्या काळात आपल्या समोरील अडचिी हहशबेात घेता, आपल्याला फार काळजीपूिंयक 

पािंले उचलािंी लागतील. आमच्याजिंळ र्ौहतक बळ नाही पि नैहतक बळ आहे. देशातील सारे र्ौहतक 
बळ हे प्रस्थाहपत राज्यकत्यांच्या हठकािी एकिंटलेले आहे. आम्ही जर यशस्िंी झालो, तर या बळाचा 
मागमूसदेखील राहिार नाही. हा बदल घडू नये म्हिून ते आपली पाशिंी शक्ती पिाला लािंतील. देशाचे 
सारे नैहतक बळ आमच्या पाठीशी आहे. हनसगय आम्हास अन कूल आहे. मानिंी कायद्यापेक्षा ईश्वरी हनयम 
श्रेष्ठ आहेत. आमची कृती त्या हनयमाांना धरून आहे. देशातील तरुिाई आमच्या बाजूने आहे. र्हिंतव्य 
आमच्या हातात आहे. आमच्या अांहतम हिंजयासाठी आम्ही त्या नैहतक बळाचा आश्रय घेतला पाहहजे. हा 
आमचा मजबूत आधार सोडून अहिंिंेकी अशा अधीर िृंत्तीच्या अधीन होऊन हजथे आम्ही द बळे ठरू, अशा 
अतय र् सर् शीत र्मूीिंर येण्याचा मोह आम्हाला होता कामा नये. आमचा आदशय एक असा आदशय आहे की, 
कोिताही कायदा त्याला िंाईट म्हिू शकत नाही. या आदशाकडे जाण्यासाठी आम्ही स्िंीकारलेले मागय हे 
अिैंध आहेत, असे कोितेही स सांस्कृत प्रशासन म्हिू शकिार नाही. हा आदशय आहि हे मागय आम्ही 
कटाक्षाने जपले पाहहजेत. आमच्या अांहतम हिंजयासाठी आम्ही त्याांचाच आधार घेतला पाहहजे. 
कायद्याबद्दल आदर असिे हे राष्ट्रीय जीिंनाच्या दृष्टीने फार महत्त्िंाचे आहे. र्ारतीयाांनी हा आदर सतत 
दाखिंला आहे. म्हिून आपि कायद्याचे पालन कटाक्षाने केले पाहहजे. त्याांपासून हमळिाऱ्या सांरक्षिाचा 
आम्ही फायदा तर घेतला पाहहजेच, पि हजतपत शक्य असेल हततपत कायदा तािून आम्ही आमचे कायय 
आहि आमचा प्रचार प ढे रेटला पाहहजे. देशर्रात ज्या काही हत्त्या झाल्या असतील, त्याांच्याशी आमचा 
सांबांध नाही. एकदा सांबांध नाही असे साांगून झाल्यानांतर, आम्ही आता हतकडे ढ ांकूनही पाहािंयाचे नाही. ह्या 
घटना म्हिजे एका हिंषिृंक्षाची फळे आहेत. हा हिंषिृंक्ष ज्याांनी लािंला आहि िंाढिंला, त्याांना आपली चूक 
जोपयंत कळून येत नाही, आहि ते द रुस्त करायचा ते प्रयत्न करीत नाहीत; तोपयंत हा िृंक्ष अशीच हिंषारी 
फळे देत राहिार आहे. या बाबतीत आपि- ज्याांना येथील प्रशासनाचे हनयम बनिंण्यात म ळीच स्थान नाही 
ते-काहीच करू शकत नाहीत. शहािपिाने आहि समथयपिे जे राज्य करू शकत नाहीत, त्याांच्या दृष्टीने 
हद्दपारी आहि तशाच प्रकारचे फतिंे, हीच राज्यकारर्ाराची आिंडती साधने आहेत. अशा लोकाांना तोंड 
द्यायचे म्हिजे, आम्हीच आमच्या उच्च ध्येयाांचा आहि कायदेशीर धोरिाांचा हनर्ययपिे आहि जोमाने प्रचार 
केला पाहहजे आहि त्यान रूप कृती केली पाहहजे. 

 
स्िंराज्य, परकीय हनयांत्रि नसलेली सांपूिय स्िंायत्तता, हे आमचे ध्येय आहे. प्रत्येक राष्ट्राने आपले 

राष्ट्रीय जीिंन आपल्याच ध्येयधोरिाांन सार आपल्याच बळाने फ लिंािं ेआहि हा त्याांचाच हक्क आहे, असे 
आमचे म्हििे आहे. परकीय राष्ट्राांनी आमच्या सांस्कृतीपेक्षा हीन असलेली सभ्यता आमच्यािंर लादािंी 
आहि आम्हाला आमच्या िंारशापासून िंांहचत करािंे, हे आम्हाला मातय नाही. प्रदीघय ग लामहगरीम ळे 
आमच्या क्षमतेिंर आहि सामथ्यािंर काही वशतोडे उडून त्याांिंर डाग पडले आहेत, हे आम्हाला मातय असले 
तरी आम्हाला आमच्या क्षमतेची आहि सामथ्याची जािीिं होत आहे, हेही खरे आहे. शतकान शतके 
आमच्यािंर अहरष्टे आलीत, आम्हाला परार्िं पत्करािं ेलागलेत, तरी आमचा राष्ट्रीय जोम कायम आहे. 
अगदी परिंा परिंा पयंत आमच्या पूिंयजाांचे लढे स रू होते. अशा परकीय अांमलाखाली अतय कोित्याही 
राष्ट्रात हनमाि झाले नाहीत, असे ब हद्धमान आहि चाहरत्र्यसांपन्न लोक आमच्या येथे हनमाि झालेत. अशी 
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अर्तूपूिंय हजद्द जोपासिाऱ्या राष्ट्राला त म्ही केिंळ अबोध बालकाांचा आहि द बळयाांचा देश समजता? 
आमच्या पूिंयजाांपेक्षा कोित्याही दृष्टीने आम्ही कमी नाही. आमच्याकडे ब द्धी आहे, धैयय आहे. आमच्याकडे 
असीम अशी हिंहिंध प्रकारच्या राष्ट्रकायाची क्षमता आहे. आम्हाला फक्त अिंसर पाहहजे, सांधी पाहहजे 
आहि आमची मद यमकी गाजिंायला योग्य असे के्षत्र पाहहजे. ते के्षत्र आहि ती सांधी आम्हाला आमचे राष्ट्रीय 
सरकार, आमचा म क्त समाज आहि र्ारतीय सांस्कृतीच देऊ शकेल. ह्या गोष्टी जोपयंत आम्हाला हमळिार 
नाहीत तोपयंत आम्ही त्या हमळिंण्याकहरता आमच्या ब हद्धचा, धैयाचा आहि क्षमतेचा िंापर करू आहि 
त्याांसाठी अक्ष ण्िपिे लढत राहू. 

 
कोित्याही अतय राष्ट्राबद्दल वकिंा या देशात आता कायद्याने प्रहतहष्ठत झालेल्या प्रशासनाबद्दल 

द ुःस्िंास बाळगिे आमच्या स्िंराज्याच्या ध्येयात बसत नाही. आम्हाला सिंयत्र नोकरशाही आढळते; 
त्याऐिंजी आम्हाला येथे लोकशाही हिंी आहे. आम्हाला येथे परकीय सत्ता आढळते; त्याऐिंजी आम्हाला 
येथे देशी राज्य हिं े आहे. आम्हाला येथे हिंदेशी हनयांत्रि हदसते; ते आम्हाला र्ारतीय हिं े आहे. या 
आकाांक्षाांपायी दे्वष िं वहसाचार हनमाि होतो असे म्हििारे खोटारडे आहेत. पे्रम आहि भ्रातृर्ािं हा आमच्या 
देशपे्रमाचा आधार आहे. आमचे देशपे्रम आमच्या राष्ट्रीय एकतेपलीकडे पसरले असून मानिंतेची अांहतम 
एकता, हे आमचे ध्येय आहे. परांत  आमची एकता ही र्ािंार्ािंाांतील, समान पातळीिंर व्यक्ती व्यक्तींतील, 
स्िंतांत्र मानिंगिाांतील एकता असेल. मालक िं ग लाम, शोषक िं शोहषत याांच्यातील ही एकता नसेल. 
आम्ही एक िैंहशष्ट्ट्यपूिय राष्ट्र, एक िैंहशष्ट्ट्यपूिय िंांश म्हिून आमचे सामूहहक अन्स्तत्िं हसद्ध करू इन्च्छतो 
कारि, समग्र मानिंातील अांहतम भ्रातृर्ािं साधण्याचा तो एकच मागय आहे. गैरसमज, दे्वष िं मत्सर याांना 
कारिीर्तू असलेले िं एकतेमध्ये अडथळे हनमाि करिारे हे िंरिंरचे रे्द प सट करिे, हा काही खरा मागय 
नाही. जे अज्ञानाने आम्हाला आमच्या हक्काांपासून िंांहचत करतात त्याांचा दे्वष करिे, हे आमच्या हक्काांसाठी 
लढण्याच्या आमच्या तांत्रात बसत नाही. अपार कष्ट आहि अथक प्रयत्न, व्यन्क्तहनरपेक्षपिे सत्याचा धैयाने 
प रस्कार, हिंहहत अशा दबािंतांत्राचा आहि नैहतक बळाचा सिंयतोपरी िंापर, याांच्याच साहाय्याने आम्ही 
स स्थाहपत होऊ इन्च्छतो आहि प्रगतीच्या हिंरोधात असिाऱ्याांना आम्ही त्याांच्या जागेिंरून उखडिं ू
इन्च्छतो. 

 
आमची काययपद्धती स्िंािंलांबनाची आहे. हनुःशस्त्र प्रहतकाराची आहे. आम्हाला आमचे उद्योगधांदे 

िंाढिंािंयाचे आहेत. आपसातील मतरे्द हमटिंािंयाचे आहेत. सािंयजहनक प्रसांग शाांततेने आहि 
व्यिंन्स्थतपिे पार पाडािंयाचे आहे. आमचे स्िंच्छतेचे आहि आरोग्याचे प्रश्न सोडिंािंयाचे आहेत. 
रुग्िाईताांना आहि द ुःहखताांना साहाय्य करायचे आहे. द ष्ट्काळपीहडताांना हदलासा द्यािंयाचे आहे. आमच्या 
बौहद्धक, शारीहरक आहि  ताांहत्रक हशक्षिाकडे लक्ष द्यािंयाचे आहे. आम्हाला आमचे अांतगयत प्रश्न, 
नोकरशाही शासन प्रिालीची िैंध अहधकाहरता प्रश्नास्पद न करता वकिंा कायदा न मोडता, सोडिंािंयाचे 
आहेत. राष्ट्रीय पक्षाने अशा रीतीने आपले जाहीर धोरि ठरिंले होते आहि स्पष्टपिे स्िंीकारले होते. ह्या 
सिंय बाबी आम्ही काययक्षमतेने हाताळू शकतो, हे आम्ही बांगालमध्ये दाखिंनू हदले होते. लिंकरच बांगाल हा 
एक सशक्त, एकीकृत आहि स सांघहटत प्राांत म्हिून नािंारूपास येईल असे हचत्र स्पष्ट झाले होते. स रतेत 
आमच्यातील अांतगयत मतरे्द हशगेस पोहोचलेत आहि त्यानांतर मग स्िंदेशी काययकत्यांिंर आहि त्याांच्याशी 
सहान र्तूी असिाराांिंर पक्षातील द य्यम नेत्याांनी दबािं िं दडपि आिण्याचा प्रयत्न केला. त्याम ळे 
आमच्या प्रगतीला खीळ बसली आहि आमच्या आशा सफल होण्याऐिंजी त्या आम्हास द रािंल्या. परांत  हा 
अटकािं तात्प रता आहे. लोकाांमध्ये धैयय आहि हिंश्वास हनमाि होण्यासाठी आमच्या नेत्याांमध्येही धैयय आहि 
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हनकोप म त्सद्दीपिा यायला हिंा. दमनकारी कायद्याांशी सांघषय होिार नाही अशा सांघटनात्मक नव्या पद्धती, 
आम्ही शोधून काढल्या पाहहजेत. 

 
स्िंािंलां बनाला पूरक असे शासनािंर दडपि आिण्याचे एक साधन म्हिून, हनुःशस्त्र प्रहतकाराचे 

शस्त्र आम्ही उगारले. ह्या धोरिाचे म ख्य सूत्र हे की, जोपयंत आमचा कायदे बनिंण्याच्या के्षत्रात, हिंत्तीय 
के्षत्रात आहि प्रशासन के्षत्रात प रेसा सहर्ाग नसेल िं त्याांिंर आमचे कोित्याच प्रकारचे हनयांत्रि नसेल, 
तोपयंत आम्ही कोित्याही प्रकारचे सहकायय करिार नाही. ज्याप्रमािे अठराव्या शतकात अमेहरकन 
साांहिंधाहनक चळिंळीचा नारा होता की, ‘प्रहतहनहधत्िं नाही तर कराधानही नाही’ त्याचप्रमािे आजच्या 
हिंसाव्या शतकातील आमच्या कायदेशीर चळिंळीचे–कारि आमचे सांहिंधान नाही– घोषिंाक्य असेल की, 
‘आमचे हनयांत्रि राहिार नसेल तर आमचे सहकाययही असिार नाही.’ आमचा हा सहकायाचा नकार 
आम्ही “बहहष्ट्कार” (बायकॉट) ह्या एका शब्दात स्पष्ट केला आहे. हा बहहष्ट्कार, हा असहकार आमच्या 
देशाच्या औद्योहगक शोषिासांबांधात, हशक्षिासांबांधात, शासनासांबांधात तयहयक प्रशासनाच्या सांबांधात आहि 
कोित्याही कायालयीन कामकाजाबाबत असेल. अथातच हा सहकायाचा नकार आम्ही अजूनही पक्का 
केलेला नाही. अजूनही तडजोडीला िंािं आहे. परांत  अशा प्रकारच्या नैहतक दबािंाची गरज जसजसी 
िंाढेल आहि ती तातडीची ठरेल, तसतसे हे तांत्र आम्ही अहधक व्यापक आहि रेटा देिारे करिार आहोत. 
हा आमच्या धोरिाचा पहहला र्ाग झाला. द सरे म्हिजे स्िंािंलां बनाचे बाबतीत असलेले आमचे स प्त 
ऊजास्त्रोत ह्या बहहष्ट्काराम ळे ख ले होऊ लागतील. हिंदेशी मालािंरील बहहष्ट्काराम ळे अथातच आमच्या 
स्िंदेशी मालाच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन हमळेल, सरकारी शाळाांिंर बहहष्ट्कार म्हिजेच आमच्या राष्ट्रीय 
हशक्षिाचा बहर, हिहटश तयायालयािंरील बहहष्ट्कार म्हिजे आपसातील तडजोडीला प्रोत्साहन. 
बहहष्ट्काराची व्याप्ती कशी ठरिंायची आहि त्यासाठी आिंश्यक असलेली न्स्थती कशी ळळखायची हा 
एकच प्रश्न आहे. परांत  ह्या गोष्टी प्रत्येक प्रकरिी िंगेिंगेळया असू शकतात. हनुःशस्त्र प्रहतकारासांबांधात प्रथम 
लोकजागृती आिंश्यक आहे. त्यानांतर मग हा प्रहतकार स सांघहटत, हिंहनयहमत आहि सीहमत करता येईल. 

 
आमच्या उत्क्राततीतील पहहला मोठा अडथळा म्हिजे आमच्यातील अांतगयत हिंिंाद. ह्या अांतगयत 

हिंिंादाम ळे काँगे्रस आतून हखळहखळी झाली आहे आहि बाहेरून मात्र राष्ट्रीय काँगे्रसचा डोलारा तेिंढा 
हदसत आहे. अशा हिंपन्नािंस्थेतील काँगे्रसचे मागच्या िंषी मद्रास येथे अहधिंशेन झाले आहि त्यािंळेी हतला 
महत्त्िंाच्या स्थाहनक लोकाांचा पावठबा हमळाला नाही. आता प तहा लाहोर येथे अहधिंशेन होिार आहे. हे 
हिंिंाद केिंळ िैंयन्क्तक मतरे्दाांिंरून आहि क्ष ल्लक कारिाांिंरून हनमाि झालेत अशी समजूत करून 
घेण्यात आपि फार मोठी गल्लत करीत आहोत. अशा लोकमताांच्या लढतीमध्ये िैंयन्क्तक मतरे्द आहि 
क्ष ल्लक कारिे उपन्स्थत होतात आहि त्याम ळे िैंमनस्य हनमाि होते. परांत  या िंादहिंिंादातील म ख्य प्रश्न 
म्हिजे या देशातील र्हिंष्ट्यकालीन स्िंयांशासन कोित्या तत्त्िंाांिंर िं कोित्या स्िंरुपाचे असािंे, हाच होता. 
स्िंयांशासनाची ही तत्त्िं ेआहि स्िंयांशासनाचे हे स्िंरूप लोकशाही पद्धतीचे असािंे िंा अल्पजनसत्तात्मक 
(ऑहलगरॅहकक) असािंे? ह्या शासनाची काययपद्धती ही सांहिंधानात्मक असािंी िंा ती स्िंचे्छान सारी आहि 
िैंयन्क्तक आिंडी हनिंडीची असािंी? ही चळिंळ प्रागहतक िं राष्ट्रीय स्िंरुपाची असािंी िंा आपली उहद्दष्टे, 
धोरिे िं तत्त्िंे याांच्या बाबतीत सांक हचत िं प रािमतिंादी असािंी? हे म ख्य प्रश्न होते. राष्ट्रीय पक्ष हा 
लोकशाहीच्या, साांहिंधाहनकतेच्या आहि प्रगतीच्या बाजूने होता. मिंाळ पक्ष हे िृंद्ध नेत्याांबद्दल आदर 
बाळगिारा होता. हे नेते एकेकाळी लोकहप्रय होते. परांत  आता हे नेते अल्पजनसत्तािंादी, स्िंचे्छान सारी 
काययिंाहीचे समथयक, आहि प्रहतगामी असे प रािमतिंादी झाले होते. आपि काय करीत आहोत हेही ह्या 
पक्षातील लोकाांना समजत नव्हते. राष्ट्रीय पक्ष आहि मिंाळ पक्ष याांच्या लढतीिंर व्यान्क्तगत पसांती 
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नापसांती, प्रकृहतिैंहचत्र्य, हिंम खता इत्यादींचे सािंट होते. दोतही बाजूकडील नेते मांडळी मतरे्दाच्या 
कोित्याही म दयािंर, मग तो खरा असो की खोटा, अटीतटीने आपली बाजू घेत आहि शस्त्र म्हिून त्याचा 
िंापर करीत. पक्षाततगयत य द्धाच्या सिंय तऱ्हा येथे िंापरून झाल्यात. काही मिंाळ नेत्याांच्या अडेलतट्टू 
धोरिाम ळे मतरे्दाच्या काही महत्त्िंाच्या म द्याांिंर चचा होऊ शकली नाही. त्याम ळे दोतही पक्षाांतील तरुि 
रक्ताची मांडळी अहतशय सांतापली आहि स रत अहधिंशेनात हािामारी झाली. काँगे्रसमध्ये द फळी हनमाि 
झाली. राष्ट्रीय प्रगतीच्या दृहष्टकोनातून जर हे प्रश्न सोडिंािंयाचे असतील तर िैंयन्क्तक आहि क्ष ल्लक 
मतरे्द दूर सारले पाहहजेत आहि खरे प्रश्न हनुःपक्षपिे आहि स्िंच्छपिे हिंचाराथय घेतले पाहहजेत. 

 
स्िंराज्याचा कोिता आदशय आम्ही नजरेसमोर ठेिंािंा, ह्या प्रश्नािंरच म ख्यतुः मतरे्द झालेत. 

हनुःशस्त्र प्रहतकाराचे धोरि आहि आिखी काही ठरािंाांचे स्िंरूप हेही मतरे्दाचे म दे्द होते. शिेंटच्या म द्यािंर 
काँगे्रसनेच हनियय घ्यािंयाचा आहे. त्या बाबतीत राष्ट्रीय पक्षाचे म्हििे एिंढेच आहे की, त्यािंरील चचेला 
बगल देता कामा नये; आहि राष्ट्रीय सहमतीप ढे आपले हिंचार माांडण्याचा घटनात्मक अहधकार ह्या जहाल 
मांडळींना बजािंता यायला हिंा. अतय म द्याांबाबत त्याांना आपली उहद्दष्टे आहि धोरिे अबाहधत ठेिंािंयाची 
आहेत. परांत  त्याांचे म्हििे असे की, असे हे मतरे्द म क्त चचा होत असलेल्या सरे्मध्ये एकीर्तू प्रगतीच्या 
आड येता कामा नयेत. ‘िंसाहतीच्या स्िंराज्या’ ऐिंजी पूिय ‘स्िंयांशासन’ स्िंीकारून स्िंराज्या बाबतच्या 
ठरािंासांबांधीचा मतरे्द दूर करता येईल. हनुःशस्त्र प्रहतकारासांबांधीचा मतरे्द हा तूतय जहालाांच्या 
बहहष्ट्काराच्या ठरािंाशी हनगहडत आहे आहि बहहष्ट्काराच्या ठरािंाबाबत राष्ट्रीय पक्ष तडजोड करू इन्च्छत 
नाही. या बाबतीत त्याांना बह ताांश मिंाळाांचाही पावठबा आहे. येथेही ते तडजोडीला तयार होतील; पि 
फक्त हनिंडून आलेल्या काँगे्रस प्रहतहनधींच्या सरे्तच. मयाहदत अशा हिंषय हनयामक सहमतीला हा अांहतम 
अहधकार आहे, असे मानायला ते तयार नाहीत. यािंरून असे हदसून येईल की, खरा प्रश्न आहे तो 
घटनात्मकतेचाच. स्िंतुःला काँगे्रस समजिाऱ्या ह्या सांघटनेने अशी काही घटना स्िंीकारली आहे की, जी 
बांहदस्त, एकाांगी. लोकशाहीहिंरुद्ध आहे आहि जी लोकप्रहतहनधींच्या म क्त हनिंडि की सीहमत करिारी 
आहे. लोकप्रहतहनधी म्हिून हनिंडि कीद्वारे आपल्या स्थानािंर येिाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला स्थानापन्न होण्या 
अगोदरच, ही घटना हिंहशष्ट ध्येयाांना हिंहशष्ट शब्दाांमध्ये बांहदस्त करून स्िंीकारायला र्ाग पाडते. 
प्रहतहनधींची सरळ हनिंडिूक घेण्याऐिंजी, ही घटना हनिंडक हनकायाांच्या आहि सांघाांच्या माध्यमातून 
प्रहतहनधींची हनिंड करते. हनिंडि कीला तोंड न देता बऱ्याच जिाांना ती महत्त्िंाच्या जागी येण्यास प्रिृंत्त 
करते आहि त्याांच्यािंर सरे्तील महत्त्िंाच्या कायासांबांधीचे हनियय सोपिंते. ह्या आहि अशा प्रकारच्या 
तरत दी कोिताही लोकशाहीिंादी पक्ष स्िंीकारिार नाही. राष्ट्रीय पक्ष िंा मिंाळ पक्ष याांनी िंाटल्यास, 
आपापल्या पक्षाची अशी घटना करािंी; पि काँगे्रस ही राष्ट्रीय सर्ाच असली पाहहजे आहि म क्त 
हनिंडि कींद्वारे हनिंडून आलेल्या प्रहतहनधींना तेथे सिंयतोपरी मोकळीक असािंयास हिंी. सध्याच्या 
तरत दींन सार असलेल्या मयाहदत सहमतीने ही प्रहतगामी घटना मांजूर केल्याम ळे हे घटनात्मक दोष नष्ट 
होिारे नाहीत. ज तया पद्धतीप्रमािे हनिंडून आलेली काँगे्रसच आपल्या घटनेतील र्ािंी तरत दी आहि 
काययपद्धती हनहश्चत करू शकेल आहि त्याच सिंयत्र मातय होऊ शकतील, हेच खरे. 

 
काँगे्रसने वकिंा ह्या महाहधिंशेनाने काही थात र मात र उपाययोजना करून हा प्रश्न स टिार नाही. 

आपल्या प्राांतीय नेत्याांनी एकहत्रतपिे या प्रश्नािंर सहमतीमध्ये हिंचार करािंा िं तोडगा काढािंा, अशा 
प्रकारचे अहधकार, प्राांतीय पहरषदा ह्या नेत्याांना देतील, तरच ह्या प्रश्नािंर तोडगा हनघू शकेल. असे 
केल्याने काँगे्रसमधील मतरे्द दूर होतील आहि र्हिंष्ट्यामध्ये काँगे्रस आपले कामकाज स रळीतपिे करू 
शकेल. अशा या प्रयत्नाांना साथ न देण्याचा काही अल्पमतातील गटाांचा हिंचार असेल, तर प्राांतीय स्तरािंर 
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हा हिंरोध मोडून काढण्याचा आहि बह सांख्याांच्या इच्छेला मान देण्याचा तयाय्य अहधकार ह्या प्राांतीय 
पहरषदाांत बह मत असिाऱ्या प ढाऱ्याांना असेल. एकदा काययप्रिाली ठरिंण्यात आली की, मग ती म क्तपिे 
हनिंडून आलेल्या प्रहतहनधींच्या काँगे्रसप ढे, स्िंीकारण्याकहरता िंा टाकून देण्याकहरता वकिंा तीत फेरबदल 
करण्याकहरता ठेिंता येईल. असे केल्याने काँगे्रस प तहा घटनात्मक रीत्या प्रहतष्ठाहपत होईल. तसे झाल्यािंर 
र्ािंहनक प्रक्षोर् आहि हेकटपिा, हे प्रश्नाांची उकल करण्याआड कसे येतात याचा स रत काँगे्रसमधील 
आपला अन र्िं लक्षात घेऊन, प ढे योग्य पािंले टाकता येतील. 

 
सांय क्तपिे काम करण्यासाठी काँगे्रसपेक्षा बाहेर न्स्थती जास्त अन कूल आहे. काययिंाहीच्या आड 

येतील वकिंा त्यातील स सांिंाद हबघडिंतील असे दोनच प्रश्न आहेत. पहहला हा की, सध्याच्या स धारिा 
स्िंीकाराव्यात की सोडून द्याव्यात? कारि त्यात लोकमातय अशा कोित्याच हनयांत्रिाला स्थान नाही. 
वकिंा त्यात कोितेही निंीन घटनात्मक तत्त्िं अांगीकारलेले नाही. जे स्िंीकारले आहे ते म्हिजे एकाच 
जातीतील प्रहतहनधींच्या हिंशषेाहधकाराचे अयोग्य तत्त्िं. यामध्ये सहकाराचा मोठा प्रश्न ग ांतलेला आहे. पूिय 
स्िंराज्य हमळाल्याहशिंाय राष्ट्रीय पक्ष असहकाराचे धोरि सोडिार नाही िंा त्याबाबत कोितीही तडजोड 
करिार नाही अशी एक सामातयतुः समजूत आहे. ही समजूत दूर व्हािंी ह्या दृष्टीने राष्ट्रीय पक्षातील 
लोकहप्रय प ढाऱ्याांनी काहीही केलेले नाही. कारि आपला ठरहिंलेला आदशय जनमानसात रुजािंा आहि 
हनुःशस्त्र प्रहतकाराचे आहि स्िंािंलां बनाचे तत्त्िं अहधकाहधक लोकहप्रय व्हािं े असेच त्याांना िंाटत होते. 
त्याम ळे व्यािंहाहरक राजकारिाचा र्ाग नसलेल्या ह्या समज तीच्या प्रश्नािंर चचा करिे त्याांना इष्ट िंाटले 
नाही. एिंढे मात्र खरे की, अशा प्रकारचा प्रस्तािं प ढे माांडिारा पक्ष, हा व्यिंहाराचा हिंचार करिाऱ्या 
काययकत्यांचा नसेल. तो असेल ध्येयिंादी आहि आदशयिंादी लोकाांचा. ‘आमचे हनयांत्रि नसेल, तर आमचे 
सहकायय नाही’ हे राष्ट्रिंाद्याांचे तत्त्िं आहे. हनयांत्रिहिंषयक सिंय हक्क नाकारलेले आहेत आहि ते नाकारलेले 
असतील तोपयंत राष्ट्रीय पक्ष असहकाराचाच प रस्कार करील आहि हा असहकार पहरपूिय कसा असेल 
तेच पाहील. उदाहरिादाखल, जर सांरक्षक श ल्क आकारण्याचे अहधकार लोकहनय क्त हनकायाला हदले 
गेलेत, तर मग कोिताही जािता राजकीय पक्ष, व्यापारहिंषयक असहकार चालू ठेिंील असे म्हििंत 
नाही. वकिंा शासकीय हनयांत्रिापासून हशक्षि म क्त केले आहि ते लोकाहर्म ख सांस्थाांकडे सोपिंले– लॉडय 
रे यानी असा हिंचार एकदा माांडला होता– तर मग कोिताही स जाि राजकीय नेता हशक्षिािंर बहहष्ट्कार 
टाकण्यास साांगिार नाही. वकिंा तयायालयात जर त म्ही र्ारतीय तयायाधीश नेमलेत आहि ते त मच्या 
काययकारी शासनाऐिंजी लोकप्रहतहनधी असलेल्या मांत्र्याला जबाबदार असलेत, तर लोक तडजोडी 
करायला तयार होतील आहि ते तयायालायाांना सहाय्यक ठरेल. त्याचप्रमािे जेथे लोकाना आपले हिंचार 
माांडता येत नसतील, अशा शासनयांत्रिेशी असहकार म्हिजे लोकाांच्या महत्त्िंपूिय सहर्ाग असलेल्या 
शासनयांत्रिेशीही त्याांचा असहकार असेल, असे म्हिता येिार नाही. स्िंयांसत्ताधीशाांची मेहेरबानी 
स्िंीकारण्यास नकार म्हिजे लोकाांच्या स्िंयांहसद्ध हक्काांनाही नकार, असे म्हिता येिार नाही. उलट, 
आमच्या ‘स्िंािंलांबन हन हनुःशस्त्र प्रहतकार आांदोलनाचे धोरि’ हे होते की, स्िंराज्यहिंषयक हिंहिंध घटकाांशी 
सांबांहधत असलेल्या सोयी, सिंलती ह्या शाांततापूिय असा नैहतक दबािं आिून हमळिंिे आहि त्या जोपयंत 
हमळत नाहीत तोपयंत आमच्यातीलच काही सांस्थाांना अशा रीतीने उर्ारिे की, शिेंटी त्या नोकरशाहीच्या 
तशा सांस्थाना ह सकून लािंनू त्याांची जागा घेऊ शकतील. ह्या लोक-अहधकाराांचा स्िंीकार करिे याचा अथय 
आम्ही आमचे सांपूिय स्िंायत्ततेचे उहद्दष्ट सोडले आहे वकिंा प ढे लोकाांच्या अहधकाराांमध्ये मन मानेल अशी 
ल डब ड कोिी केली तर आम्ही हनुःशस्त्र प्रहतकाराचे शस्त्र उगारिार नाही, असा होत नाही. त्याचा अथय 
एकढाच असेल की, सांपूिय स्िंराज्याच्या मागािंरील ही एक पायरी आहे. फसव्या आहि क्ष ल्लक सिंलतींम ळे 
आम्ही आमच्या उहद्दष्टाांपासून हिंचहलत होत असू वकिंा आम्हाला आमचे खरे हक्क हमळाले आहेत असा र्ास 
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हनमाि करण्यात येत असेल, तर मात्र मिंाळाांच्या ह्या िंजनदार गटापासून फारकत घेण्यात, आम्ही 
राष्ट्रिंादी कोितीही कसूर करिार नाही. 

 
द सरा प्रश्न आहे बहहष्ट्काराची अांमलबजािंिी िं तीत पडिारी फूट. बांगालबद्दल म्हिाल, तर 

येथील काही लोक प्रहतगामी िं रे्कड िंाटत असले आहि त्याांना ‘बहहष्ट्कार’ हा शब्दही िंािंडा िंाटत 
असला, तरी एकां दरीत बह ताांश लोक एकमताने बहहष्ट्काराच्या बाजूचे आहेत. परांत , आता बहहष्ट्काराचे 
योग्य ते हनयमन करण्याची िंळे आली आहे. स्िंदेशीच्या ठरािंातील ‘शक्य तेथिंर’ ह्या शब्दाांबद्दल 
राष्ट्रीयिंादी लोक नेहमीच नाराजी दाखिंत आले आहेत. कारि त्याम ळे काही कच्च्या लोकाांची चाांगली 
सोय होते आहि ते ह्या शब्दरचनेचाच फायदा घेऊन पळिंाट शोधून काढतात. त्याऐिंजी ‘सिंयस्िं पिास 
लािंनू’ अशी या ठरािंात शब्दरचना पाहहजे. परांत  बहहष्ट्काराम ळे हनमाि होिाऱ्या प्रश्नाांना आपि कसे तोंड 
देिार याबद्दल हिंचार करण्याची िंळे आता आली आहे. स्िंदेशी िंस्तू हमळू शकतात तेथिंर आपि हनधाराने 
त्याच िंस्तू िंापरल्या पाहहजेत. चैनीच्या िंस्तू आपि टाळू शकतो. परांत  आपल्याला हेही ध्यानात घेतले 
पाहहजे की, अशा काही जीिंनािंश्यक आहि व्यिंहारोपयोगी िंस्तू आहेत की, ज्याांच्याकरता आपल्याला 
परक्या देशाांिंरच ‘अिंलांबनू राहहले पाहहजे. या बाबतीत कोित्या देशाांतून त्या घ्याव्यात आहि कोित्या 
देशाांतून त्या घेण्याचे टाळािं े यासांबांधीचे मागयदशयन लोकाना हमळािंयास हिं.े अथात जे देश र्ारताच्या 
इच्छा आकाांक्षाांबद्दल सहान र्तूी बाळगतात त्याांच्याकडूनच अशा आपहरहायय िंस्तू लोकाांनी घ्यािंयास 
हव्यात आहि अतय देशाांना त्याांनी िंगळािं.े हा प्रश्न आपि योग्य तऱ्हेने न हाताळल्याम ळे आपले 
बहहष्ट्काराचे राजकीय शस्त्र हततकेसे पहरिामकारक झाले नाही. आहि पहरिामी बांगालच्या फाळिीचा 
प्रस्तािं आपि हािून पाडू शकलो नाही. आिखीही काही प्रश्न आहेत. उदाहरिाथय; काही व्यापार िं 
द कानदार काही हिंदेशी िंस्तू चक्क स्िंदेशी म्हिून साांगण्याचा प्रयत्न करतात. चळिंळीची हपछेहाट होऊ 
द्यािंयाची नसेल, तर ह्याही प्रश्नाकडे त्िंहरत लक्ष प रिंले पाहहजे. 

 
तरीही एक शिेंटचा प्रश्न राहतोच– हे प्रश्न सोडिंले तरी आपि ही चळिंळ कोित्या सांघटनेद्वारे 

चालिंिार आहोत? प नघयहटत काँगे्रसच्या आधाराने एक िैंचाहरक आहि काययकारी सांघटना हनमाि करून 
तीद्वारे राष्ट्रीय काययक्रम राबिंण्याची योजना होती. देश स सांघहटत करण्यासाठी हीच एक योजना व्यिंहायय 
असेल असे िंाटते. राष्ट्रिंादी िं मिंाळ पक्षाांचे मीलन होऊन एक सांय क्त काँगे्रस जरी उर्ी राहहली नाही, 
तरी प्राांताांनी आपापली सांघटना मजबतू करािंी. कदाहचत काँगे्रसला म ळापासून प नुः प्रहतहष्ठत करण्यासाठी 
असे करिे इष्ट होईल. प रेशा मन ष्ट्यबळाहशिंाय हजल्हा सांघटना आपले कायय पहरिामकारकपिे करू 
शकिार नाहीत. यासाठी आम्ही तरुिाांच्या सर्ा िं सहमत्या याांची तरतूद केली होती आहि स दैिंाने 
बांगालर्र अशा सर्ा सहमत्याांचे जाळेही लिंकरच पसरले होते. परांत  प्रशासकीय आदेशाम ळे त्या सर्ा 
सहमत्या हनष्ट्प्रर् करण्यात आल्या. आता ह्या सांघटनाांऐिंजी आम्ही तरुिाचे काही ख ले गट सांघहटत करू 
शकिार नाही का? साचेबद्ध अशी सांघटना नसली तरी हे गट परस्पर सहकायाने काही समान उहद्दष्टाांच्या 
पहरपूतीसाठी काम करू शकिार नाहीत का? ज्या प्राांताांत उर्य पक्षातील ऐक्याला िंािं असेल अशा 
प्राांताांतील कृहतशील िं हिंिंेकी नेत्याांप ढे मी ही सूचना हिंचाराथय ठेिंीत आहे. 

 
तर मा्या मते सद्य पहरन्स्थती ही अशी आहे. थोडक्यात, राष्ट्रीय पक्षाच्या हिंचाराथय मी प ढील 

धोरिहिंषयक म दे्द स चिंतो.– 
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१. हनुःशस्त्र प्रहतकाराचे आहि स्िंािंलां बनाचे शाांततामय धोरि हे सिंयस्िंी कायद्याला धरून 
आखिे. 

२. ‘आमचे हनयांत्रि नसेल तर आमचे सहकाययही नसेल’ या तत्त्िंािंर आमचे सरकारशी सांबांध 
हिंहनयहमत करिे. 

३. शक्य तेथिंर मिंाळ पक्षाशी ज ळते घेिे आहि सांय क्त काँगे्रसची प नुःस्थापना करिे. 
४. राजकीय आहि आर्मथक बहहष्ट्कार अहधक पहरिामकारक करण्यासाठी बहहष्ट्काराच्या 

चळिंळीचे हनयमन करिे. 
५. साऱ्या देशाची जरी नसली, तरी काही प्राांताांची आमच्या मूळ काययक्रमान सार फेररचना 

करिे. 
६. कायद्याची हिंरोधी नसिारी आहि तरीही कामगाराांना स्िंािंलां बनाकडे, यशाकडे आहि 

राष्ट्रीय काययक्षमतेकडे नेिाऱ्या सहकारी पद्धतीचा अिंांलब करिे. ही पूिंी इतकी 
पहरिामकारक होिार नसली तरी हतचा उत्साहाने पाठप रािंा करिे आहि कामगाराांनी 
यशोमांहदराकडे िंाटचाल करिे. 

 
ज लै, १९०९ अरववद घोष 
कलकत्ता.  
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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३०. ‘कमनयोणगय  ’ चा आदशन 
 

“कमनयोणगन्” हे श्रीअरववदांनी सुरू केलेल्या णनयतकाणलकाचे नाव. ‘स्वतःला ओळखिे 
हे आमचे आद्य कतनव्य आहे... आमच्या धमाचे, समाजाचे, तत्त्वज्ञानाचे, राज्यव्यवस्िेचे, 
साणहत्याचे, कलेचे, य यायमीमांसेचे, णवज्ञानाचे, णवचारांचे, आमचे म्हिून जे काही आहे, 
त्या सवांचे ममन जािून घेिे हे ‘कमनयोगी’ चे ‘उणद्दष्ट’ त्यांनी या लेखात णवशद केले आहे. 

 
र्ारतात एक राष्ट्र साकार होत आहे आहि साऱ्या जगाचे डोळे हतकडे लागले आहेत. ही प्रहक्रया 

िंगेाने होत आहे आहि ती सिंांना स्पष्टपिे हदसत आहे. जे त्या हनर्ममतीकडे सहान र्तूीने पाहत आहेत िं 
ज्याांना समज आहे त्याांना त्या हनर्ममतीमध्ये कोित्या पे्ररिा आहेत, कोिती सामग्री िंापरली जात आहे, हे 
स्पष्टपिे कळून येत आहे. हे ईश्वरी स्थापत्यकाम ते लक्षपूिंयक तयाहाळीत आहेत. हे राष्ट्र म्हिजे हनसगाच्या 
काययशाळेतील एखादा निंा िंांशिृंक्ष नाही; तसेच अलीकडील पहरन्स्थतीम ळे ही हनर्ममती आपस ख होत आहे, 
असेही नाही. ह्या पथृ्िंीिंरील एक प्राचीन िंांश, एक सिंोत्कृष्ट सभ्यता आहि सांस्कृती येथे आहे. ही सांस्कृती 
अत्यांत जीव्िंट अशी असून, हहने िंारांिंार महानतेला जतम हदला आहे. अत्यांत गर्ीर असा जीिंनान र्िं येथे 
आहे. ही सांस्कृती हिंलक्षि प्रर्ािंशाली आहे. अतय मानिंी सभ्यताांतील हिंहिंध बलस्त्रोत आहि अतय मानिंी 
िंांशाांतील हिंहिंध रक्तगट आत्मसात केल्यानांतर, ही सांस्कृती आता एकात्मक जाहििंसेह राष्ट्र-उर्ारिीचा 
प्रयास करीत आहे. या अगोदर एक सांस्कृती आहि एक जीिंनधाटी असलेल्या सांलग्न राष्ट्राांचा सम दाय, 
अांगर्तू अशा एकात्मतेम ळे एकजीिं होत असे आहि आपल्या अहतहरक्त प्रसिंशीलतेम ळे निंनिंीन िैंहिंध्ये 
आहि हिंहर्न्न हिंर्ाग हनमाि करीत असे. तरीही एका निंीन अशा खांडाची सांघटना हनमाि करण्यात 
येिाऱ्या अडथळयाांिंर मात करिे शक्य होत नव्हते. ह्या अडथळयाांिंर मात करण्याची िंळे आता येऊन 
ठेिंली आहे. आपल्या प्रदीघय इहतहासकाळात या हदशनेे यत्नशील असलेला येथील मानिंिंांश आता या 
अगदी निंीन पहरन्स्थतीत प तहा प्रयत्न करिार आहे. हे प्रयत्न यशस्िंी होतीलच अशी अटकळ कोिताही 
हनष्ट्िात हनरीक्षक बाांधू शकेल. कारि मागातील महत्त्िंाचे सारे अडथळे दूर झाले आहेत िंा त्याांना दूर 
सारण्याची प्रहक्रया स रू झाली आहे. परांत , आम्ही याच्याही प ढे जाऊन असे म्हिू इन्च्छतो की, या 
कामामध्ये हनहश्चतपिे यश हमळिारच आहे. कारि र्ारताचे स्िंातांत्र्य, एकता आहि महानता ह्या साऱ्याांची 
जगाला आिंश्यकता आहे. हा हिंश्वास मनी बाळगून ‘कमययोहगत ’ आपल्या कामास हात घालिार आहे. या 
कामामध्ये हकतीही मातब्बर अडचिी समोर आल्या, तरी ‘कमययोहगन’ आपल्या उहद्दष्टाांपासून तसूर्र देखील 
ढळिार नाही. ईश्वर आमच्या बाजूने आहे अशी आमची श्रद्धा आहे. या श्रदे्धपोटी आम्ही हनहश्चतच हिंजयी 
होिार आहोत. जगाला आमची गरज आहे. मानिंतेचे पे्रम आहि मानिंाांची, देशाची, िंांशाची आहि धमाची 
सेिंा आहि ह्याांच्यािंरील आमचे पे्रम आमची मने श द्ध करील आहि या सांघषात काययरत होण्याची आम्हाला 
पे्ररिा देईल. 

 
आम्ही हाती घेतलेले काम हे यांत्रिंत पार पाडण्यासारखे नाही. नैहतक आहि आध्यान्त्मक स्िंरुपाचे 

हे काम आहे. सरकार बदलिे एिंढेच आमचे ध्येय नाही. आम्ही एक निं ेराष्ट्र उर्ारू इन्च्छतो. राजकारि 
हा त्या कायाचा एक र्ाग आहे, पि फक्त र्ागच. आम्ही फक्त राजकारिाकडेच लक्ष देऊ; फक्त 
सामाहजक प्रश्न, ईश्वरिंाद वकिंा तत्त्िंज्ञान, वकिंा फक्त साहहत्य िं हिंज्ञान याांकडेच पाहू, असे नाही. ह्या 
साऱ्याांचा अांतर्ािं आम्ही एकाच गोष्टीत करतो आहि ती म्हिजे धमय–आमचा राष्ट्रधमय. आमचा राष्ट्रधमय 
आम्ही िैंहश्वकच मानतो. हनसगाचे एक मोठे तत्त्िं आहे. मानिंी उत्क्राांतीचे सार त्यात आहे. ते म्हिजे 
अध्यात्म ज्ञान. आध्यान्त्मक अन र्तूी. या ज्ञानाची जोपासना करिे आजपयंत र्ारताच्या िंाट्याला आलेले 
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आहे. न सती जोपासना नाही तर त्या ज्ञानाचा आदशय जगासमोर ठेिंिे आहि त्याचा प्रसार करिे. यालाच 
सनातन धमय, शाश्वत धमय म्हितात. परकीय प्रर्ािंाच्या तािाखाली या धमािंरील आपली पकड र्ारताने 
सोडली, असे नाही. परांत  त्यातील जीिंांत स्िंत्िंाचा त्याला हिंसर पडू लागला. कारि आचरिात नसेल 
तर र्ारताच्या त्या धमात काहीच अथय राहत नाही. आपल्या दैनांहदन आचरिात तो असायला पाहहजे. 
एिंढेच नाही तर समग्र राष्ट्रीय जीिंनातच तो असायला हिंा. त्या धमाचे ममय आपल्या समाजात, 
राजकारिात, साहहत्यात सिंयत्र व्यापलेले असले पाहहजे. आमचे हिंज्ञान, आमचे िैंयन्क्तक चाहरत्र्य हे सिंय 
धमयमूलक असले पाहहजे. आमच्या र्ािंर्ािंना आहि आशा–आकाांक्षा ह्या साऱ्याांमध्ये हा धमय असला पाहहजे. 
ह्या धमाचे ममय समजून घेिे, एक जीिंांत सत्य म्हिून त्याची अन र्तूी होिे, त्याम ळे आमच्या उच्च 
र्ािंर्ािंनाांना उधाि येिे आहि जीिंनातील आमच्या कृतींमधून तो धमय प्रगट होिे यालाच आम्ही कमययोग 
म्हितो. मानिंी जीिंनाप ढे या योगाचा आदशय ठेिंण्यासाठीच आज र्ारत जागा होत आहे. या योगाम ळेच 
र्ारताला आपले स्िंातांत्र्य हमळिंण्याची शक्ती प्राप्त होिार आहे. र्ारत सांघहटत होिार आहे. महान 
बनिार आहे. या योगाम ळेच हे सारे जोपासण्याचे सामथ्यय र्ारताला हमळिार आहे. ही आध्यान्त्मक क्रातती 
आम्हाला हक्षहतजािंर हदसू लागली आहे. अतय र्ौहतक क्रातत्या म्हिजे त्या आध्यान्त्मक क्राततीचा केिंळ 
आर्ास–हतची थोडीशी प्रहतहक्रया. 

 
य रोपीय मािूस यांत्रिा हनमाि करून बरेच काही साधतो. शासनपद्धतीद्वारा आहि सामाहजक 

योजनाांद्वारा मानिंतेला उजाळा देण्याचा त्याचा प्रयत्न असतो. पालयमेंटच्या कायद्याने समृद्धी येईल असे 
त्याला िंाटत असते. यांते्र आहि यांत्रिंाद याांना फार महत्त्िं आहे. परांत  ते एक अांतस्थ साधन म्हिून. बळ 
म्हिून. शक्ती म्हिून. एकोिहिंसाव्या शतकात र्ारताला राजकीय म क्तता हिंी होती, सामाहजक स धारिा 
हव्या होत्या. धमयजागृती आहि प नर्मनमाि हिं ेहोते. परांत  अपयशच र्ारतीयाांच्या पदरी पडले. कारि त्याांनी 
पाश्चात्याांचे हेतू मनी बाळगले होते. त्याांची काययपद्धती स्िंीकारली होती. आपल्या िंांशाचा इहतहास, आपल्या 
देशाची मनोर्ािंना, आपल्या देशाचे र्हिंतव्य याांच्याकडे द लयक्ष केले. य रोपीय हशक्षि, य रोपीय यांत्रसामग्री, 
य रोपीय सांघटनापद्धती आहि य रोपीय जामाहनमा स्िंीकारला तर य रोपीय चैततय, तेथील प्रगती आहि 
र्रर्राट आपिही साधू शकू अशी येथील लोकाांनी कल्पना करून घेतली. एकोिहिंसाव्या शतकातील 
इांग्रजाळलेल्या लोकाांचा अन र्िं हिंसाव्या शतकातल्या लोकाांनी लक्षात घेतला आहि त्याांचे आदशय, त्याांची 
उहद्दष्टे आहि काययपद्धती आम्ही क चकामी ठरिंली. आम्हाला िंतयमानाचाच बडेजािं नाही. आम्ही मागेही 
पडतो आहि प ढेही. आमच्या िंांशाला एक उज्िंल असा फार मोठा इहतहास आहे. र्हिंष्ट्यातही आम्ही फार 
मोठा इहतहास हनमाि करू, असे आमचे र्ागधेय आहे. 

 
कौन्तसलातील सदस्य सांख्या िंाढिंनू, हनिंडन काांचे धोरि अांमलात आिून, िंसाहतीचे स्िंराज्य 

आिून वकिंा याांसारख्या राज्यशास्त्राच्या एखाद्या य रोपीय तांत्राचा िंापर करून आम्ही राजकीय म क्ती साधू 
शकू यािंर आमचा हिंश्वास नाही. ही सारी साधने आम्ही आमच्या राजकीय सांघषामध्ये नाकारतो असे 
नाही, परांत  साधने म्हिून िंा आदशय म्हिून ती पहरपूिय आहेत, असे आम्हाला िंाटत नाही. आमचे उहद्दष्ट 
फार पलीकडचे आहे आहि ते गाठण्यासाठी या साधनाांचा िंापर नगण्य ठरतो. हिहटश साम्राज्याचा एक 
दूरिंरचा हहस्सा, वकिंा य रोपीय सभ्यतेचा य रोपिंरच अिंलांबनू असलेला एक र्ाग म्हिून, ही साधने 
कदाहचत् प रेशी ठरतील. र्हिंष्ट्यात असे होिार असेल तर तेिंढ्यासाठीच आम्ही आमचे बहलदान 
करािंयास तयार नसू. उलट आम्हाला हिंश्वास िंाटतो की, र्ारत आपले स्िंतुःचे जीिंन जगिार आहे; 
स्िंतुःची सांस्कृती फ लिंिार आहे; जगातील अतय राष्ट्राांच्या आघाडीिंर असिार आहे आहि जे राजकीय, 
सामाहजक, आर्मथक आहि नैहतक प्रश्न सोडिंण्यात य रोप अपयशी ठरला आहे; ते सारे प्रश्न िंारांिंार हिंहिंध 
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प्रयोग करून, हिंहिंध च का करून सोडिंण्याचे प्रयत्न र्ारत करीत आहे; आहि त्याच्या दृष्टीने हीच 
प्रागहतकता आहे. आमची उहद्दष्टे हजतकी महान आहेत हततकीच आमची साधनेही महान असतील आहि या 
उहद्दष्टपूतीसाठी जी साधने आम्हाला हिंी असतील तीही आम्ही स्िंबळािंर आमच्या शाश्वत शक्तीच्या 
आधाराने शोधिार आहोत. 

 
अन करिहप्रय माकडाप्रमािे य रोपीयाांचे अन करि करून, त्याांची यांत्रिा स्िंीकारून आम्ही येथील 

समाजाची निंी रचना करू शकू यािंर आमचा हिंश्वास नाही. हिंधिंा प नर्मिंिंाह, जातींच्या हठकािी 
िंगयरचना, प्रौढहिंिंाह, आांतरजातीय हिंिंाह, सहर्ोजन आहि अशाच प्रकारचे, समाजस धारक स चिंीत 
असलेले ज जबी उपाय केिंळ याांहत्रक बदल घडिंनू आिू शकतात. या उपायाांचे ग िदोष काहीही असोत, 
परांत  ते राष्ट्राचा आत्मा सचेत ठेिं ू शकत नाहीत वकिंा राष्ट्राची अधोगती रोखू शकत नाहीत. हे 
आत्मचैततयच आपल्याला तारिार आहे. आमचे मन आम्ही म क्त आहि हिंशाल केल्याहशिंाय आम्ही 
सामाहजक िं राजकीय दृष्ट्ट्या म क्त िं महान होऊ शकिार नाही, होिार नाही. 

 
पाश्चात्याांपासून घेतलेल्या उसतया, सांक हचत आहि हनम्न दजाच्या धार्ममक कल्पनाांिंर आधारलेल्या 

नव्या पांथाांची सांख्या िंाढिंनू वकिंा वहद  धमाचे कलेिंर आहि त्याचे बाह्य आडांबर हटकिंण्यासाठी उभ्या 
केलेल्या सांघटनाांम ळे आम्ही आमचे आध्यान्त्मक स्िंास्थ्य, ऊजयस्िंलता, आहि महानता परत हमळिं ूशकू, 
असे आम्हाला िंाटत नाही. र्ौहतकिंाद आहि म क्त हिंचार याांच्या सांहधकालाच्या बाहेर पडून निंीन 
धमयहिंचार आहि धमान र्िं याांच्या समतिंयाकडे जग िंाटचाल करीत आहे. अांहतम एकतेिंर द दयम्य अहिंचल 
श्रद्धा असल्याम ळे सिंय प्रकाराांच्या धमयहिंचाराांचा स्िंीकार करिारे, असहहष्ट्ि तेपासून पूियतया म क्त असे हे 
निंीन जागहतक धमयजीिंन असेल. हिंज्ञान आहि धमय, हिंहिंध देिंदेिंता, हिश्चन, म न्स्लम िं ब द्ध हे धमयपांथ, 
या सिंांना व्यापिाऱ्या पि तरीही याां सिंांपासून िंगेळया अशा एका आध्यान्त्मक हिंचाराकडे जग िंाटचाल 
करीत आहे. आमचा धमय अहतशय शांकेखोर पि हततकाच हनष्ठािंानही आहे. कारि या धमातच अांहतम 
सत्याबाबत असांख्य शांका घेतल्या गेल्या िं सत्यातिंषेिाचे अहधकाहधक प्रयोग केले गेलेत. त्याम ळे हा धमय 
शांकेखोर ठरतो. हनष्ठािंान यासाठी की, या धमात गर्ीर अन र्तूी आहि हिंहिंध स्तराांिंरील आध्यान्त्मक 
ज्ञान हनष्ठािंांताांनी साठिंनू ठेिंले आहे. असा हा हिंशाल वहद धमय–एकच धमयमत नसलेला वकिंा अनेक 
धमयमताांचे कडबोळे नसलेला, सामाहजक चौकट नसलेला परांत  र्तू आहि र्हिंष्ट्यातील सामाहजक 
उत्क्राततीला चालना देिारा, कोितीही गोष्ट आपल्या अन र्िंाने पारखून घेिारा िं मगच हतचा 
आत्मोन्नतीसाठी उपयोग करून घेिारा–अशा आमच्या वहद धमािंर हा निंा जागहतक धमय आधारलेला 
असेल. ह्या सनातन धमाचे पहिंत्र ग्रांथ अनेक आहेत. िंेद, िंदेातत, गीता, उपहनषदे, दशयने, प रािे, तांत्र हे 
तर आहेतच पि बायबल आहि क राि देखील याला त्याज्य असिार नाहीत. परांत  खरे तर याचा 
आधारग्रांथ म्हिजे हृदयात सतत हनिंास करिारे असीम असे आत्मतत्त्िं. या आपल्या अततमयनातील 
आध्यान्त्मक अन र्तूींमध्ये आम्हाला ह्या हिंश्वात्मक धमयग्रांथाचा आधार हमळेल. ज्ञान, पे्रम आहि सदाचार 
याांचा उगम येथे असेल. कमययोगाचा आधार िं त्याची पे्ररिा येथे असेल. 

 
मानिंतेच्या र्ल्यासाठी र्ारताची उर्ारिी करण्यात सहाय्यर्तू होिे हे आमचे ध्येय असेल. 

राष्ट्रिंादाची ही र्ािंना आम्ही जाहीरपिे जोपासतो. आम्ही साऱ्या मानिंतेला आिंाहन करतो. म्हितो, 
आता या र्ौहतकतेच्या बाहेर पडले पाहहजे. ज्या एका गर्ीर उच्च िं हिंशाल जीिंनाकडे मानिंता िंाटचाल 
करीत आहे त्या हदशनेे आपली पाऊले िंळली पाहहजेत. आपि हतकडे िंगेाने झेप घेतली पाहहजे. 
मानिंतेप ढे असलेल्या समस्या ह्या आपल्या स खासाठी िं चैनीसाठी बाह्य हनसगािंर मात करण्याने केिंळ 
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स टिार नाहीत; तर अांतरांगािंर हिंजय हमळिंनू त्या सोडिंाव्या लागतील. त्यासाठी ब द्धीिंर ताबा हमळिंला 
पाहहजे. आत्मशक्ती िंश करायला पाहहजे. मन ष्ट्य हा अततबाह्य स्िंतांत्र आहे आहि आपल्या आत्मशक्तीम ळे 
तो बाह्य हनसगािंर मात करू शकतो हे त्याने हसद्ध केले पाहहजे. यासाठी आहशया खांडाचे प नरुत्थान 
आिंश्यक आहे. हे प नरुत्थान महान र्ारताच्या म क्ततेहशिंाय शक्य होिार नाही. र्ारत म क्त होिे हे 
अहखल मानिंतेच्या हहताचे आहे. इांग्लांडच्याही. म्हिून र्ारत आपल्या स्िंातांत्र्याचा हक्क माांडत आहे. 

 
आम्ही राष्ट्राला साांगू इन्च्छतो, “र्ारताने र्ारतासारखे असािंे, य रोपसारखे नाही. ईश्वराची हीच 

इच्छा आहे. द सऱ्याचे अिंसान घेऊन आम्ही उरे् राहू इन्च्छतो, हे चूक आहे. स्िंतुःमध्येच आम्ही 
प नरुज्जीिंनाचे स्त्रोत शोधले पाहहजेत. शक्ती हमळिंली पाहहजे. आम्ही आमचा इहतहास जािून घेतला 
पाहहजे. र्हिंष्ट्यासाठी त्यातून पे्ररिा घेतली पाहहजे. स्िंतुःला ळळखिे हे आमचे आद्य कतयव्य आहे. 
आमच्या शाश्वत जीिंनाचा हनयम आम्हाला शोधून काढािंयाचा आहे. आम्हाला आमचा स्िंर्ािं 
ळळखािंयाचा आहे. यासाठीच आमचे सारे प्रयत्न असतील. आमच्या धमाचे, समाजाचे, तत्त्िंज्ञानाचे, 
राज्यव्यिंस्थेचे, साहहत्याचे, कलेचे, तयायमीमाांसेचे, हिंज्ञानाचे, हिंचाराांचे, आमचे म्हिून जे काही आहे, 
त्या सिंांचे ममय जािून घेिे हे ‘कमययोहगन’ चे उहद्दष्ट असेल. हे जािून घेतल्यािंर आम्ही स्िंतुःला आहि 
देशाला साांगू शकू की, “हा आमचा धमय आहे.” केिंळ र्ारतीय दृहष्टकोिातून आहि र्ारतीय ज्ञानपरांपरेतून 
आम्ही समग्र य रोपीय सभ्यतेचे प नरीक्षि करू आहि आमच्यािंर ज्या पाश्चात्य गोष्टींचा हिंपरीत प्रर्ािं 
पडला असेल, त्या साऱ्या आम्ही झ गारून देऊ. पाश्चात्याांकडून जे काही आम्हा र्ारतीयाांना घ्यािंसेे िंाटते 
ते आम्ही र्ारतीय म्हिून घेऊ. आमच्या ह्या धमाचा शोध घेतल्यािंर आम्ही प्रािपिाने त्याांचा अांगीकार 
करू, तो उघडपिे जगू. हा धमय आमच्या जीिंनाचा अहिंर्ाज्य र्ाग बनलेला असेल. आमच्या िैंयन्क्तक 
आचरिात, आमच्या सामाहजक जीिंनात आहि आमच्या राजकीय प्रयत्नाांमध्येही तो ळतप्रोत असेल. 

 
आम्ही प्रत्येकाला साांगू, हिंशषेकरून जे र्ारताचे, नव्हे जगाचे आहि पयायाने ईश्वराचे कायय करू 

इन्च्छतात अशा सिंय य िंकाांना साांगू की, आपि जर र्ौहतकिंादी नजरेने पाहत असाल, आहि य रोपीय 
हिंचाराांचा आपल्या मनािंर पगडा असेल, तर आपि हे आदशय मनात बाळगू शकिार नाही, मग त्याांची पूती 
तर दूरच. र्ौहतकदृष्ट्ट्या त म्ही कां गाल आहात. आध्यान्त्मक-दृष्ट्ट्या त म्ही राजे आहात. र्ारतीय व्यक्तीच 
सिंय गोष्टींिंर श्रद्धा ठेिं ू शकते, सिंय सांकटाांना तोंड देऊ शकते, सिंय गोष्टींचा त्याग करू शकते. म्हिून 
अगोदर र्ारतीय बना. त मच्या पूिंयजाांचा िंारसा हमळािंा. आयांचे हिंचार, त्याांची हशस्त, त्याांचे चाहरत्र्य, 
त्याांचे जीिंन आत्मसात करा. िंदेातत, गीता आहि योग अभ्यासा. केिंळ ब ध्दीने िं र्ािंनेने अभ्यासा असे मी 
म्हित नाही, तर त मच्या जीिंनात तो आत्मसात करा. त्याांच्या आधाराने जगा आहि पहा त म्ही हकती 
बलशाली आहि महान बनता ते. त म्ही हनर्यय आहि अवजक्य व्हाल. त म्ही जीिंनाला हनर्ययपिे सामोरे जाल 
आहि मृत्यूचे देखील त म्हाला र्य िंाटिार नाही. ‘अडचि’, ‘सांकट’ ‘अशक्य’ असे शब्दही मग त मच्या 
शब्दकोषात आढळिार नाहीत. आत्मशक्तीमध्येच शाश्वत बळ असते. ती त म्ही प्रथम हमळिंली पाहहजे. हे 
अांतगयत स्िंराज्य त म्ही प्रथम हमळिंले पाहहजे. बाह्य जगातील स्िंराज्य हे त्यानांतरचे. त म्हाला बहलष्ठ 
करण्यासाठी र्ारतमाता त मच्या त्या उपासनेची िंाट पाहत आहे. हतच्या हठकािी श्रध्दा ठेिंा. हतची सेिंा 
करा. त मच्या सिंय आकाांक्षा हतच्या पायाशी समपयि करा. त मचा स्िंल्प अहां राष्ट्राच्या अहांतेत हिंसर्मजत 
करा. त मच्या िंगेळया िैंयन्क्तक स्िंाथाची मानिंतेच्या सेिंते आह ती द्या. स्िंतुःमध्ये सिंय शक्तींचा मूळ स्त्रोत 
अन र्िंा. आहि पहा, साऱ्या गोष्टी, सामाहजक पहरपूियता, बौहद्धक प्रकषय, राजकीय स्िंातांत्र्य, मानिंी 
हिंचाराांिंर प्रर् त्िं आहि जगाचे नेतृत्िं ह्या साऱ्या गोष्टी त मच्याकडे चालत येतील. 

⬤ ⬤ ⬤  
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३१. भारत जागा होत आहे 
 

भारताच्या नवजागरिाची स्पंदने बाबू अरणवदांनी या लेखात णटपली आहेत. 
“आपल्यातील णवकसनशील चैतय य हे णवणवध प्रकारच्या णक्रयाकलापांद्वारा आपल्यातील 
शक्ती व आनंद प्रकट करीत असते. राष्ट्रातील आंदोलनाच्या प्रत्येक पैलूवर तेिील 
जनतेच्या वैणशष्ट्ट्यांचा णवशेष प्रभाव पडत असेल; आणि प्रत्येक नवीन णवकास कायन हे 
आत्मप्रकटीकरिाचे माध्यम म्हिून, राष्ट्र जर स्वीकारत असेल, तर त्या राष्ट्रात प्रचंड 
चैतय य सळसळू लागेल.’ ही सळसळ अरववदांना जािवली आणि त्या भावनेचे प्रणतवबब 
प्रस्तुत लेखात पडले आहे. 

 
कोित्याही एका के्षत्रात होिारे जागरि हे राष्ट्रीय प नरुत्थानाच्या दृष्टीने हचरस्थायी नसते. 

राष्ट्राचा आत्मा जेव्हा जागा होतो, तेव्हाच खरे तर, राष्ट्र सिंाथाने चेतन बनते. आपल्यातील हिंकसनशील 
चैततय हे हिंहिंध प्रकारच्या हक्रयाकलापाांद्वारा आपल्यातील शक्ती आहि आनांद प्रकट करीत असते. 
आनांदासाठीच जग आहे. ह्या आनांदासाठीच परमात्मा हा िैंहश्वक खेळ स रू करतो. हिंहिंध प्रकारच्या 
आत्मप्रकटीकरिातच त्या परमत्त्िंाला आनांदाची अन र्तूी होते. दोन मािसे सारखी नसण्यामागे, दोन राष्ट्रे 
सारखी नसण्यामागे, हेच खरे कारि आहे. मानिंतेच्या सिंयसाधारि स्िंर्ािंधमाव्यहतहरक्त, प्रत्येकाचा 
व्यन्क्तगत स्िंर्ािं िंगेळा असतो. सिंयसाधारि मानिंी पे्ररिा आहि हक्रयाकलाप याांच्या प्रहतपूतीसाठीच 
केिंळ नव्हे तर आपल्या स्िंतांत्र शक्तींचा आहि आपल्या स्िंतांत्र अशा िैंहशष्ट्ट्याांचा हिंकास व्हािंा, अशी 
प्रत्येक राष्ट्राची इच्छा असते. ही इच्छा पूिय झाली नाही आहि अशा रीतीने हिंकास झाला नाही, तर राष्ट्र 
कालौघात नष्ट होते. राष्ट्रीय आांदोलनाचा जोम जोखण्याचे दोन प्रकार आहेत. राष्ट्र जर केिंळ 
अन करिशील असेल, केिंळ परकीय गोष्टी याांहत्रकपिे स्िंीकारीत असेल आहि राष्ट्राला तात्काहलक यश 
हमळत आहे असे हदसून येत असेल तरी, असे राष्ट्र स्िंतुःची सृजनशक्ती गमािंनू बसलेले असते आहि 
कालाांतराने ते नष्ट होते. य रोपखांडातील प्राचीन राष्ट्राांनी जेव्हा रोमन सांस्कृती आहि तेथील शाांती आहि 
र्रर्राट, स्िंतुःची िैंहशष्ट्ट्ये सोडून स्िंीकारण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा ती सारी राष्ट्रे नष्ट झालीत. उलट, 
राष्ट्रातील आांदोलनाच्या प्रत्येक पैलूिंर तेथील जनतेच्या िैंहशष्ट्ट्याांचा हिंशषे प्रर्ािं पडत असेल, आहि 
प्रत्येक निंीन हिंकास कायय हे आत्मप्रकटीकरिाचे माध्यम म्हिून जर ते राष्ट्र, ते स्िंीकारत असेल, तर त्या 
राष्ट्रात प्रचांड चैततय सळूसळू लागेल. ते राष्ट्र िंर्मधष्ट्ि  राहील. अशा राष्ट्रात होिाऱ्या िैंचाहरक, सामाहजक 
आहि राजकीय क्रातत्या ह्या हचरजीिंी ठरतील. ही राष्ट्रे हटकून राहतील आहि समृध्द होतील. 

 
एकोिहिंसाव्या शतकातील र्ारत हा अन करिहप्रय, आत्महिंभ्रमी आहि तकलादू होता. र्ारतात 

य रोपाची यशस्िंी नक्कल करून दाखिंिे, हेच त्याने आपले ध्येय ठरिंले होते. हे ध्येय नजरेसमोर ठेिंताना 
त्याला र्गिंान श्रीकृष्ट्िाच्या गीतेतील ‘स्िंधमे हनधनां श्रेयुः परधमो र्यािंहुः’ या िंचनाचे जिू हिंस्मरि झाले 
होते. स्िंधमातील हनधनामधून निंा जतम हमळतो. परत  परकीयाांचे अन करि यशस्िंी झाले, तर त्याम ळे 
केिंळ आत्मघातच साधतो. आपि स्िंतुःच्या य रोपीयीकरिात यशस्िंी झालो असतो, तर आपि आपली 
अध्यात्मक्षमता, आपली बौहद्धक शक्ती, आपली राष्ट्रीय प नुःस्थापकता आहि स्िंतुःचा कायाकल्प करून 
घेण्याची ताकद गमािंनू बसलो असतो. अशा प्रकारचा आत्मघात आपि इहतहासकाळात करून घेतला 
होता. त्यात आिखी या नव्या िंास्तिंाची र्र पडली असती. देशातील सिंय हक्रयाकलाप हा परकीयान सारी 
झाला असता, तर असा पहरिाम अपहरहाययपिे झालाच असता. परांत  याच काळातील बांगाल िं 
पांजाबमधील धार्ममक आतदोलने, महाराष्ट्रातील राजकीय ध्येयाकाांक्षा आहि बांगालमधील साहहन्त्यक 
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चळिंळी याांम ळे देशातील प्रािशक्ती हटकून राहहली. येथेही परकीय हिंचाराांच्या आहि रीहतर्ातींच्या 
दडपिाखाली र्ारताची एक हिंहशष्ट मानहसकता आहि जीिंांतपिा एखाद्या झऱ्यासारखा स्त्रिंत राहहला 
आहि ह्या जीिंघेण्या स्पधेत यश आमच्या स्िंधमाच्या बाजूने झ कले आहि र्ारताच्या प नरोद्धाराची खात्री 
िंाटू लागली. वहद धमातील एका प राििंादी घटकाम ळे–हा घटक हकतीही तमोग िी, जड, ज्ञानहिंरोधी, 
हनष्ट्फळ असेना का–देश िंाचला. नाही तर जी काही तोडफोड आहि काययहानी झाली, ती अहधक झाली 
असती आहि िंगेाने झाली असती. परांत  दरम्यानच्या काळात आम्हाला उसांत हमळाली आहि राष्ट्रीय स्िंत्िं 
अांक रले. आम्ही ते जोपासू शकलो. धमाच्याच अन षांगाने र्ारताचा आत्मा प्रथम जागा झाला आहि 
हिंजयाकडे त्याची िंाटचाल स रू झाली. या यशाची चाहूल आम्हाला लागली होती. काही स हचतहेही हदसू 
लागली होतीच. परांत  या घटनेची खरी स रुिंात तेव्हा झाली, जेव्हा कलकत्त्यातील एका स हशहक्षत तरुिाचे 
जीिंनप ष्ट्प, अशा एका हनरक्षर, वहद धमी, आत्मज्ञ, परमेश्वरत ल्य व्यक्तीच्या चरिािंर समर्मपत झाले, तेव्हा. 
ह्या समाहधपूत व्यक्तीला पाश्चात्य हशक्षिाचा िंा हिंचाराांचा स्पशयही झालेला नव्हता. पि ही राष्ट्राची 
जीिंघेिी लढाई आम्ही त्या व्यक्तीच्याच बळािंर वजकू शकलो. सारे जग आपल्या हातात घेऊन त्याला 
बदलण्याची शक्ती त्या तरुिात असल्याचे, त्या महात्म्याने ळळखले होते. र्ारत जागा आहे, तो केिंळ 
आपले अन्स्तत्िंच हटकिंनू राहिार नाही, तर आपल्या आध्यान्त्मक बळािंर जग वजकिार आहे, अशी 
स हचतहे त्या घटनेिंरून हदसू लागली. हे जागरि पूिय झाल्यािंर, राष्ट्रीय आतदोलनातील एका घटकाने 
आपल्या कल्पनेन सार हिहटशपूिंय र्ारताच्या प नरयचनेचा घाट घातला. परांत  हे होिे नव्हते. जाड्य, 
कोित्याही बदलाला िं हिंकासाला नकार, ह्या गोष्टी आमच्या तत्त्िंज्ञानान सार तमोग िाचा पहरपाक आहेत. 
तमोग िाचे आहधक्य झाले की हिंघटन आहि सिंयनाश स रू होतो. स्िंसांरक्षिासाठी आक्रमकपिाही 
आिंश्यक आहे. जेव्हा हिंहजगीषा लोप पािंते, तेव्हा हजजीहिंषा पि नष्ट होते. जे नेहमी एकाच हठकािी 
स्िंसांरक्षिाच्या वचतेत राहते, जे हनिृंत्त होऊन आपल्याच कोटरात स रहक्षत राहू इन्च्छते. त्याचा पराजय 
अटळ आहे. ते आक्रसेल आहि जगातील जीिंांत िंस्तूांमधून नामशषे होईल. बांद पडलेल्या ‘सांध्या’ च्या 
अलीकडच्या अांकात हे स्पष्टपिे नमूद केलेले आहे. वहद धमय हा नेहमीच पहरिंतयनीय आहि हिंहजगीष  होता. 
त्याने आक्रमकाांशी प्रािपिाने लढा हदला, त्याांची बलस्थाने वजकलीत, त्याांचे हिंचारधन ल टले, जे काही 
मौल्यिंान होते ते आपलेसे केले, जे काही हमळाले ते आत्मसात केले आहि जे काही हनुःसत्त्िं होते ते बाहेर 
घालिंले वकिंा त्याचे अन्स्तत्िं येथे अशक्य होईल अशी न्स्थती त्या धमाने हनमाि केली. परांत  जेव्हा जेव्हा 
त्याने स्िंसांरक्षिाचा पहिंत्रा घेतला तेव्हा तेव्हा तो अहधक सांक हचत होत गेला आहि त्याच्या तात्प रत्या 
हिंघटनाची हचतहे दृहष्टगोचर होत गेली. 

 
राष्ट्राचा आत्मा एकदा धार्ममक अांगाने जागा झाल्यािंर, मग सांधी हमळताच आहि तशी िंळे येताच 

राष्ट्रीय अन्स्तत्िंाच्या सिंयच बौन्ध्दक आहि आध्यान्त्मक हक्रयाकलापाांमध्ये ही जागृती जाििं ू लागली. 
बांगालच्या फाळिीच्या काळात य रोपीयाांहिंरुद्धच्या उसळून आलेल्या र्ािंनाांना स योग्य सांधी लिंकरच 
हमळाली. क्रोध, प्रहतघाताची इच्छा आहि सूडघेऊपिा ह्या काही म ळात चाांगल्या अन करिीय बाबी नाहीत. 
परांत  ईश्वर त्याांची योजनाां आपल्या काययहसद्धीसाठी करतो. आहि मग िंाईटातूनही चाांगले हनपजते. या 
र्ािंनाांम ळे औदाहसतय आहि वककतयव्यता क ठल्या क ठे पळून गेली. त्याांची जागा उत्साहाने आहि उजयस्िंल 
अशा र्ािंर्ािंनाांनी घेतली. राष्ट्रीय अन्स्मतेने ह्या ळजस्िंी र्ािंर्ािंना त्िंहरत स्िंीकारल्या आहि 
र्हिंष्ट्यातील हनर्ममतीसाठी त्याांचा उपयोग केला. य रोपीयाांहिंरुद्धचा सारा क्रोध त्याांच्या व्यापारािंर िं 
त्याांच्या हनर्ममत िंस्तूांिंर पाखडला गेला. य रोपीयाांशी सांबांहधत अशा सिंयच गोष्टी नकोशा िंाटू लागल्या. 
अगदी अलीकडेच तर या देशात र्रपूर पाश्चात्त्यीकरि आम्ही घडू हदले होते. हा सारा इहतहास आम्ही दूर 
सारला. आमच्या आध्यान्त्मक जीिंनात उर्ारून आलेले चैततय आता राजरोसपिे आमच्या राजकारिात 
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हशरले. पहरिामी आम्हाला आमच्या र्तूकाळाबद्दल अहधक आकषयि िंाटू लागले. आहि त्याहीपेक्षा अहधक 
महत्त्िंाचे म्हिजे आम्हाला आमच्या उज्िंल र्हिंष्ट्याहिंषयी खात्री िंाटू लागली. या नव्या राष्ट्रीय र्ािंनेने 
प्रत्यक्षात राजकारिाचे सिंयच के्षत्र अद्याप व्यापलेले नाही, हे खरे आहे. परांत  ती राजकारिात यशस्िंीपिे 
आलेली आहे. आता केिंळ योग्य िंेळ येण्याचीच िंाट आहे. राजकारिात आज जे काही घडत आहे ते 
खरोखर या र्ािंनेच्या समथय अहिंष्ट्काराला पोषक असेच आहे. आता आम्हाला आमच्या र्हिंष्ट्याबद्दल खात्री 
देता येते. राष्ट्रीय अन्स्मतेची धमय आहि राजकारि ही दोन अांगे आहेत. त्याांच्यामध्ये राष्ट्रीय चेतना आली 
की बाकी सारे आपोआप घडेल. आमच्या आध्यान्त्मक आहि राजकीय जीिंनाच्या आिंश्यकता ह्या आमच्या 
राष्ट्रीय जीिंनाच्या दृष्टीने फार महत्त्िंाच्या ठरिार आहेत. ह्या आिंश्यकताांन सार आम्हाला आमची 
सामाहजक रचना करािंी लागिार आहे. आमचे औद्योहगक आहि िंाहिन्ज्यक जीिंन ह्या धोरिाांन सार 
आम्हाला घडिंािं े लागिार आहे. आम्हाला आमच्या कलेची, िंाङ्मयाची, साहहत्याची, हिंज्ञानाची िं 
तत्त्िंज्ञानाची नव्याने घडि करािंी लागिार आहे. ही घडि सिंयस्िंी र्ारतीय असेल. य रोपीय असिार 
नाही. 

 
िंांग साहहत्य आहि कला याांमध्ये िंरील जािीिं अगोदरच स्पांहदत झाली आहे. राजकारिामध्ये 

राष्ट्रीय चैततय प्रकट व्हािंे, ह्या जाहििंमे ळे िंांग साहहत्याला आपल्या सारर्तू अशा शाश्वत स्िंत्िंाकडे 
िंळािंसेे िंाटले. हे स्िंत्िं आपल्या राष्ट्रीय किंनाांमध्ये प्रकट होत गेले. गेयता, सरळ, सोपी, शन्क्तशाली 
स्िंररचना, प्रर्ािं पाडिारी आहि गोडिंा असलेली सशक्त िं सातद्र अशी पे्रमहमहश्रत र्न्क्तर्ािंना, 
स्िंयांप्रकाशी असे साद्रय हृदय प्रहतवबहबत करिारे ब हद्धचात यय, र्ािंनाांचे गूढग ांजन आहि व्यािंहाहरक 
पातळीिंर आढळून येिारी मूतय अशी आध्यान्त्मकता–ह्या साऱ्याांमधून िंांगर्मूीचा आत्मा प्रकट होत आहे. 
ह्या साऱ्याांमधून पोषि घेऊनच आमचे साहहत्य फ लािंयास हिं.े र्लेही त्यात हिंहिंधता असो पि या िंरील 
र्ािंनाांचे त्याांचे र्ान स टता कामा नये. मोगल साम्राज्य नष्ट झाल्यानांतर, प्रथमच बांगालमध्ये एका निंीन 
अशा राष्ट्रीय कलाशलैीचा अहिंष्ट्कार होत आहे. ह्या अहिंष्ट्काराचे जनक आहेत अिंनीतद्रनाथ टागोर. ही 
त्याांची स्िंतुःची अशी शलैी आहे. ह्या शलैीचा प्रारांर् हिंदेशी–आहशयातीलच का होईना, पि तरीही 
हिंदेशी–शलैीच्या प्रर्ािंाखाली ह्या कलािंांताने केला िं हा परकेपिा काही काळ उघड उघड हदसून येत 
होता. परांत  शलैीच्या हिंकासाबरोबरच त्या तात्काहलक प्रर्ािंापासून राष्ट्रीय जािीिं स्िंतुःला हळूहळू म क्त 
करून घेऊ शकते. येथे देखील ह्या िंांगीय स्िंत्िंाला आत्माहिंष्ट्कारासाठी िंािं आहे. जे अमूतय आहि अमयाद 
आहे त्याला मूतय िं सातत करून आपल्या किंते आिण्याचा प्रयत्न करिे, हे र्ारतीय कलेचे िैंहशष्ट्ट्य आहे. 
ग्रीकाांनी आपले ध्येय इतके उच्च ठेिंले नाही. स साध्य होईल असेच ध्येय त्याांनी ठेिंले आहि या बाबतीत 
त्याांना घिंघिंीत यश हमळाले. बाह्य आकार जािण्यासाठी आिंश्यक असलेली मौहलक ब द्धी आमच्यापेक्षा 
त्याांच्याकडे अहधक होती. उलट अमूतय असे मनोमय आकार आहि िंिय जािण्याबाबतीत आम्ही त्याांच्यापेक्षा 
िंरचढ होतो. िंस्तूांमध्ये आत्म्याचा आहिंष्ट्कार घडिंनू आिण्याचा प्रश्न आमच्या र्हिंष्ट्यातील कलोपासनेने 
सोडिंला पाहहजे. र्ारताचे हेच उहद्दष्ट आहे. पहरपूिय असे अथातिंयी रूप आहि रांग याांचा यशस्िंी मेळ 
आम्हाला घालता आला पाहहजे. आकारातिंषेी अशी ब द्धी िंांगीय व्यक्ती व्यहतहरक्त क्वहचतच आढळते. 
र्ारतीय िंांशाच्या लोकाांमध्ये िंदेातत ळतप्रोत र्रून आहे. त्याहशिंाय नज़ाकत, लाहलत्य आहि सौष्ठिं 
याांचीही त्याांना मनोमन जाि आहे. कलेच्या या निंीन परांपराांनी स रुिंातीसच आपसूकपिे या ग िाांशी 
हमळिंिी केली आहे. ज तया र्ारतीय कलेचे पहरपूिय नम ने क्वहचतच आढळत असल्याम ळे, ह्या निंीन 
कलोपासकाांना ह्या गोष्टींसाठी जापानकडे िंळािं े लागले. कारि नज़ाकत आहि लाहलत्य तेथे र्रपूर 
प्रमािात आढळते. परांत  िंस्तूमध्ये गांर्ीर आत्माहिंष्ट्कार करण्याचे उहद्दष्ट जापानने कधीच नजरेसमोर ठेिंले 
नव्हते. आहि िंांगीय र्ािंाहिंष्ट्कार म्हिजे नज़ाकत, लाहलत्य आहि सौष्ठिं याांच्या हमलाफापेक्षाही अहधक 
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काहीतरी आिखी िंगेळे, असे म्हटले जाते. ह्यात गूढ असे िंीिेच्या झांकारासारखे स्पांदन आहे. स स्पष्टता 
आहि मूर्मतमांत र्ािंाहिंष्ट्कार याांकडे िंांगीय प्रहतरे्ची धािं असते. जी गोष्ट िंांगीय साहहत्याची तीच िंांगीय 
कलेची. सौंदयय र्ािंना, एक अनाहमक गोडिंा, आध्यान्त्मकता आमच्या रेषाांना आहि आकाराांना व्यापून 
टाकतात. येथे देखील परकीय शृांखला बांधनातून आपल्याला म क्त करण्याच्या प्रयत्नाांचा श र्ारांर् या 
राष्ट्रीय अन्स्मतेने केल्याचे जाििं ूलागते. 

 
प नरुज्जीिंनाच्या आहि प नर्मनमािाच्या ह्या प्रचांड ळघापासून आता आपल्या जीिंनाचा कोिताही 

र्ाग अहलप्त राहू शकत नाही. र्ारतीय समाजाचे प नर्मनमाि होिार आहे याबद्दल शांकाच नाही. हे 
प नर्मनमाि म्हिजे एक मोठी क्राततीच असेल. परांत  हे प नर्मनमाि म्हिजे आपले काही स धारक समजतात 
तसे केिंळ य रोपीयीकरि असिार नाही. परांत  या प नर्मनमािाम ळे आपल्या समग्र समाजाला आपल्या 
राष्ट्रीय चेतनेचे पूिय र्ान आलेले असेल. व्यन्क्तगत स्िंाथय िंा परस्पराांना नष्ट करिारी आपसातील र्ाांडिे 
इतुःपर नसतील. त्याांची जागा पे्रम आहि परस्पराांमधील बांध र्ािं याांनी घेतली असेल. यालाच मी राष्ट्रीय 
चेतना म्हितो. एकेकाळी ही र्ािंना आमच्या येथील सांय क्त क ट ांबव्यिंस्थेत, आमच्या ग्रामीि जीिंनातील 
आांहशक साम्यिंादात, आमच्या जाहतव्यिंस्थेतील जतमहसद्ध अशा साांहघक जीिंनात आम्हाला आढळून येत 
असे. ही आत्मर्ािंाना र्हिंष्ट्यामध्ये आिखी दृढ आहि पहरपूिय होईल. िंाहिज्य के्षत्रातही जोपयंत आपि 
य रोपीयाांचा नम ना नजरेसमोर ठेिं ू आहि त्याांचा हिंचार ग्राह्य मानू, तोपयंत स्पधाळू असा व्यन्क्तगत 
स्िंाथीपिा आपली पाठ सोडिार नाही. सांय क्त र्ाांडिंली कां पतयाांमध्ये आपल्याला तेिंढ्याप रताच रस 
असेल, अहत धोकादायक िंाढ होत जाईल ती फक्त सहकारी र्ाांडिंलशाहीची, हिंहिंध हिंश्वस्त सांस्था 
आहि हिंहिंध गट हे एखाद्या प्रचांड अशा अष्टपादाप्रमािे (ऑक्टोपसप्रमािे) आपल्याला ग्रासून टाकतील. 
हनरोगी असे औद्योहगक िंातािंरि हनमाि करण्यात आपल्याला अपयशच येत जाईल. ह्या गोष्टी 
र्ारतीयाांना एकत्र जोडू शकत नाहीत. जगाच्या दृष्टीने अजूनही असाध्य अशा एका गांर्ीर िं हिंशाल 
जीिंनाकडे र्ारताची  िंाटचाल स रू आहे. अशा जीिंनातील हक्रयाकलापाांचे रहस्य जेव्हा र्ारताला 
गिंसेल, तेव्हा मग तेथील औद्योहगक िं सामाहजक जीिंन सतेज स दृढ आहि हिंस्तृत होईल. 

 
आतापयंत राष्ट्रीयत्िं म्हिजे य रोपीय म शीत स्िंतुःला टाकण्याच्या िृंत्तीहिंरुद्धचे बांड, असेच 

समजले जात होते. परांत  सिंयच र्ारतीय गोष्टींना हचकटून बसण्याच्या प्रिृंत्तीबाबतही आपि सािंध असले 
पाहहजे. इहतहासकाळात वहद त्िं हे अशा प्रकारचे नव्हते. र्हिंष्ट्यातही ते तसे असण्याची आिंश्यकता नाही. 
आपल्या जीिंनाचे तीन घटक असतात. न्स्थर आहि शाश्वत असे चैततयतत्त्िं, हिंकसनशील आहि 
सत् स्िंरूपी आत्मतत्त्िं आहि हठसूळ आहि बदलिारा असा देह. चैततयतत्त्िं आपि बदलू शकत नाही. फार 
तर आपि ते गमािं ूशकतो, िंा ते अांध क होऊ शकते. आत्मतत्त्िंामध्ये धसम सळेपिाने आपि कोितीही 
ढिंळाढिंळ करू शकत नाही. त्याला कोित्या हिंहशष्ट आकारात आपि कोंब ूशकत नाही िंा त्याचा म क्त 
हिंकास अिंरुद्ध करू शकत नाही. आहि देहाचा तर एक साधन म्हिूनच आपल्याला उपयोग करािंयाचा 
आहे. देह हा, एक देह म्हिूनच एक मौल्यिंान िंस्तू आहे, असा त्याचा बडेजािं नको. केिंळ बदल 
करायचा म्हिून, आम्ही कोितीही प्राचीन प्रथा टाकिार नाही. राष्ट्राच्या आत्मतत्त्िंाचा खरा आहि चाांगला 
आहिंष्ट्कार करिारी एखादी रीत ज तया रीतीच्या जागी आििे आिंश्यक आहे, असे राष्ट्रीय जाहििंलेा 
िंाटले, तर तसे करण्यासही आम्ही मागेप ढे पाहता कामा नये. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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३२. एक नवा मंत्र 
 

एक साधना म्हिून कमन करिे, ईश्वरापनि बुद्धीने कोितीही कृती करिे, प्रिम 
फलासक्ती न धरता आणि नंतर कायाबद्दलही कोिती आसक्ती न ठेवता, ते सुरू ठेविे, 
ह्या गोष्टी णनतांत आवश्यक आहेत.... हे एक राष्ट्रीय आत्मसमपनि आहे. आपि ते करावे 
ही प्रभूची इच्छा आहे. हे आत्मसमपनि पूिांशाने असावयास हवे. मगच भगवंताने ‘णदलेला 
णदलासा’ अहं त्वा सवनपापेभ्यो मोक्षणयष्ट्याणम मा शुचः’ सत्य ठरेल. 

 
आपि र्ारत मातेची ईश्वररूपाने पूजा केली आहे. हे ठीकच झाले. त्याम ळे आपि बरेच प ढे 

आलोत. परांत  तो एक टप्पा होता. य रोपीय सांस्कृतीत ड ांबलेल्या मनाला आध्यान्त्मकतेकडे आिण्याचे ते 
एक साधन होते. आपल्या इष्ट देिंतेची सग ि रूपातील ती एक उपासना होती. र्गिंांताच्या पूियत्िंाच्या 
उपासनेचा तो एक मागय होता. या उपासनेत आपि ‘िंांदे मातरम्’ या मांत्राचा अगदी मनुःपूिंयक जागर केला. 
जोपयंत आपि मोठ्या हनष्ठेने या मांत्राचा उच्चार केला; हा मांत्र आपल्याला सिंय सांकटाांतून तारेल या र्ािंनेने 
आपि तो म्हित राहहलो; तोपयंत आपली उन्नतीच होत गेली. परांत  अगदी अकस्मात आपली श्रद्धा 
डळमळू लागली. आपले धैयय खचू लागले. मांत्रोच्चार क्षीि होऊ लागला. आहि साऱ्या देशातील उत्साह 
ळसरू लागला. र्गिंांतानेच ही शक्ती ळसरू हदली. कारि आता मांत्राने आपले काम केले होते. ‘िंांदे 
मातरम्’ पेक्षाही अहधक प्रर्ािंी िं काययक्षम अशा मांत्राची आता अपेक्षा आहे. र्ारताच्या निंजागरिाचे बांहकम 
हेच काही एकमेिं आहि अखेरचे उद गाते नव्हते. त्याांनी फक्त सािंयजनीन उपासनेच्या श र्ारांर्ाचे मांत्राक्षर 
हदले. आांतहरक अशा ग ह्य उपासनेचे सूत्र आहि कृती त्याांनी साांहगतली नाही. महान मांत्र हे अांतरांगातच सदा 
जपले जातात. द्रष्टे ऋषी आपल्या हशष्ट्याांना हे मांत्र, स्िंप्नात िंा प्रत्यक्षात दशयन देऊन, त्याांच्यात सांक्राहमत 
करतात. दोघा-हतघाांनी जरी हा अखेरचा मांत्र जागिंला की, ईश्वराचा िंरदहस्त उलगडू लागेल. 
अनेकजि ह्या मांत्राची उपासना करू लागतील, तेव्हा र्गिंांताचे आशीिंाद म क्तपिे हमळू लागतील. 

 
काही लोक आदेशाची िंाट पाहत बसतात. आदेश हमळेपयंत ते हलायलाही तयार नसतात. 

अशाांना आदेश कधीच हमळिार नाहीत. जे लोक उठून कामाला लागतात, त्याांनाच खरोखर अांतरांगात 
अर्तूपूिंय असा एकाांत जाििंतो. त्या एकाांतात त्याांना प्रर्चेू दशयन होते आहि ते सत्याला सामोरे जातात. 
नीरिं शाांतता, वचतनास िंळे ह्या गोष्टी आिंश्यक आहेतच, परांत  त्या द य्यम आहि पूरक अशाच आहेत. एक 
साधना म्हिून कमय करिे ईश्वरापयि ब द्धीने कोितीही कृती करिे, प्रथम फलासक्ती न धरता िं नांतर 
कायाबद्दलही कोिती आसक्ती न ठेिंता, ते स रू ठेिंिे, ह्या गोष्टी हनताांत आिंश्यक आहेत. कोितीही कृती 
ही सश्रद्ध असली पाहहजे, ती हनष्ठेने शिेंटास नेली पाहहजे. ती र्गिंांतासाठी तर असतेच िं र्गिंांताकडूनच 
घडत असते, अशी धारिा हिंी. च का होतील. ठेचा खाव्या लागतील. परांत  हा एक िंीरमागय आहे. शूराचा 
मागय आहे. यात कोिाचीही र्ीती बाळगण्याचे कारि नाही. च काांची आहि ठेचकाळण्याची तर म ळीच तमा 
नसािंी. कोितेही काम करताना आपि केिंळ आपल्याच ताकदीिंर हिंसांबिार असू तर शिेंटपयंत आपि 
ठेचकाळिारच. र्गिंान आपल्याला हात धरून प ढे नेत आहेत, अशी श्रद्धा हिंी. आपल्या साधनेचा सारा 
र्ार त्याने स्िंतुःिंर घेतला आहे. च का होतात, ठेचा लागतात, यातही त्याचीच योजना आहे. आपि शहािे 
व्हािं,े आपल्यात सहनशक्ती यािंी, यासाठी हे सारे आहे. श्रीरामकृष्ट्ि यालाच िंकीलनामा म्हित असत. 
देशही ठेचकाळत आहे. पि प्रगतीपथािंर आहे. च का सांप ष्टात येत आहेत. िंाईट कमांचा क्षय होत आहे. 
देशाने ही कमययोगाची साधना स रू केल्यापासून द ुःसांहचत नष्ट होत आहे. सांकटाचे आहि परार्तूीचे क्षि 
कमी कमी होत आहेत. मातेच्या नामोच्चाराने या कायाला प्रारांर् झाल्याम ळे ही अनांतमयी माता आपल्याला 
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अांतर देिार नाही. अकारि िंा आकन्स्मकतिे जरी नामोच्चार केला, तरी प्रर्  रक्षि करतातच ना? मग 
मनापासून नामस्मरि केले आहि नामोच्चारालाच आपल्या साधनेची आधारहशला बनिंली, तर मग 
हिंचारािंयासच नको. 

 
हे एक राष्ट्रीय आत्मसमपयि आहे. आपि ते करािं ेही प्रर्चूी इच्छा आहे. हे आत्मसमपयि पूिांशाने 

असािंयास हिं.े ‘सिंयधमात  पहरत्यज्य मामेकां  शरिां िंज्र’ मगच र्गिंांताने हदलेला ‘अहां त्िंा सिंयपापेभ्यो 
मोक्षहयष्ट्याहम मा श चुः’ हा हदलासा सत्य ठरेल. ‘खांत करू नकोस, मी त झी सिंय द ुःखाांतून स टका करीन’ 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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–१९१८ 
३३. बाळ गंगाधर णटळक 
 

श्री. बाळ गंगाधर णटळक ही व्यक्ती, त्यांचे कायन भारतीय राजकारिातील त्यांचे स्िान हे 
एक स्वंयणसद्ध सत्य आहे आणि ज्यांच्या दृष्टीने त्यांचे नावही अणप्रय ठरते आणि त्यांचा 
वाढता प्रभाव भयसूचक ठरतो त्या णब्रणटशांनाही हे सत्य नाकारता येत नाही. श्री. णटळक 
हे भारतीय जनतेच्या दृष्टीने राष्ट्रीय संघषाचे प्रतीक आणि राष्ट्राच्या आकांके्षसाठी नेतृत्व 
देिारे ईश्वरदत्त सेनानी आहेत. या देशासाठी स्वतःला अपनि करिाऱ्या या सुपुत्राबद्दल 
या राष्ट्राच्या स्वातंत्र्याकांके्षने म्हटले आहे– “ही व्यक्ती आणि त्यांचे जीवन हे माझ्या 
हृदयाचे आणि आकांके्षचे प्रकट रूप आहे.”– [‘बाळ गंगाधर णटळकः लेखन आणि 
व्याख्याने’ या १९१८ मधील गं्रिास श्रीअरववदांनी णलणहलेली ही प्रस्तावना.] 

 
श्री. हटळक अथिंा त्याांची र्ाषिे याांना कोठल्या सादरीकरिाची वकिंा प्रस्तािंनेची खरोखरच 

आिंश्यकता नाही. लक्षिंधेी चेहरा नसलेल्या िाह्मिासारखी त्याांची व्याख्याने स्िंयांप्रकाशी आहेत. स्पष्ट, 
स बोध आहि म द्यापासून जराही न ढळिारी वकिंा अलां कृत शब्दफ लोऱ्याचे आिंरि नसलेली त्याांची र्ाषिे 
एखाद्या स्िंयांहसद्ध प्रकटीकरिाची माहलका िंाटू लागतात. आहि स्िंतुः श्री. हटळक, त्याांचे कायय, र्ारतीय 
राजकारिातील त्याांचे स्थान देहखल एक स्िंयांहसद्ध हिंधान (सत्य) आहे. ज्याांच्या दृष्टीने त्याांचे नािंही 
अहप्रय ठरते आहि त्याांचा िंाढता प्रर्ािं र्यसूचक ठरतो, त्याांनाही हे सत्य नाकारता येत नाही, हटळकाांचे हे 
स्थान त्याांना ब चकळयातही पाडते आहि कमालीचे खचहिंतेही. र्ारतातील एकूि पहरन्स्थती लक्षाांत घेता, 
राजकीय प्रयत्नाांसाठी एखादे उहद्दष्ट एखाद्या मागाने िं हजद्दीने साध्य करािंयाचे तर हटळक ही व्यक्ती या 
देशात होिे हे क्रमप्राप्तच होते आहि एकदा ते या के्षत्रात आल्यानांतर त्याांनी अग्रर्ागी यािं ेहेही साहहजकच 
होते. र्ारतीय जनतेच्या दोन अथिंा तीन सिंोच्च नेत्याांपैकी एक बनून ज्या स्थानािंर ते आता आहेत, ते 
स्थान त्याांना हमळिारच होते हे उघड होते. र्ारतीय जनतेच्या दृष्टीने असे नेते राष्ट्रीय प्रयत्नाांचे प्रतीक 
आहि राष्ट्राच्या आकाांके्षसाठी नेतृत्िं देिारे ईश्वरदत्त सेनानी आहेत. स्िंराज्य, स्िंयांशासन अथिंा होमरुल 
अशी कोठलीही सांज्ञा र्ारतीय जनतेचे स्िंातांत्र्य अगर र्ारतीय जनतेच्या स्िंयां हनियय या आपल्या िंतयमान 
उहद्दष्टासाठी िंापरली तरी या उहद्दष्टाांसाठी हटळकाांनी आपल्या र्ाषिात केलेल्या अत्यांत प्रर्ािंी 
य न्क्तिंादाांपेक्षाही त्याांचे जीिंन, त्याांचे चाहरत्र्य, त्याांचे कायय आहि त्याांची सहनशक्ती (त्याांनी झेललेली 
सांकटे) तथा जनतेच्या हृदयात त्याांना हमळालेले स्थान हे अहधकच प्रर्ािंशाली ठरते. य न्क्तिंाद आहि 
र्ाषिे देशाला स्िंातांत्र्य हमळिंनू देत नसतात. पि जेव्हा राष्ट्राच्या ठायी स्िंातांत्र्याचे ध्येय असते आहि 
आपल्या जीिंनातील प्रत्येक कृतीत त्या ध्येयाला मूतय रूप देिारा, कोठल्याही अडचिींशी, द ुःखाशी 
झगडूनही आपले आय ष्ट्य या ध्येयपूतीसाठी िंाहून टाकिारा मानिं त्या राष्ट्रास लार्तो, तेव्हा र्हिंतव्याचे 
हचतह हनहश्चतपिे हदसू लागते आहि त्याबाबत कोिाचाही भ्रम होण्याचे कारिच नाही. अशा (अलौहकक) 
मािसाबद्दल या राष्ट्राच्या आशनेे एकदा म्हटले आहे,– “ही व्यक्ती आहि त्याचे जीिंन हे मा्या हृदयाचे 
आहि आकाांके्षचे प्रकट रूप आहे.” 

 
ही द दयम्य इच्छाशक्ती आहि ही अढळ हनष्ठा हे श्री. हटळक याांच्या जीिंनाचे सांपूिय सार आहे; 

जनमानसािंरील त्याांच्या प्रचांड प्रर्ािंाचेही तेच कारि आहे. र्ारतात राजकीय नेतृत्िंामागे बह ताांशी सांपत्ती 
आहि महत्त्िंाचे सामाहजक स्थान वकिंा व्यािंसाहयक यश आहि सरकार दरबारी मातयता, कळकळीचे 
िंक्तृत्िं अगर अस्खहलत, वजकिारी र्ाषिशलैी हे जमेचे घटक असतात. हटळकाांना लार्लेले अग्रस्थान 
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या कारिाांनी हमळालेले नव्हतेच, कारि त्याांच्या सहाय्यास हे घटक कधी नव्हतेच. त्याांचे स्थान हे त्याांनी 
स्िंतुः हमळहिंलेले आहे आहि तेही त्याांनी आपले उरे् आय ष्ट्य तन-मन-आत्म्याहनशी िंाहून घेतल्याने त्याांना 
लार्ले आहे. स्िंतुःसाठी अथिंा अतय कोठल्याही हेतूसाठी त्याांनी काहीही राखून ठेिंलेले नाही, उलट 
देशासाठी त्याांनी स्िंतुःलाच अपयि केले आहे. 

 
तरीही, हटळक हे हिंहिंध आहि असाधारि ग ि एकिंटलेले व्यन्क्तमत्त्िं आहे आहि त्याांना आज 

हमळालेले स्थान िं शाश्वत कीती जीिंनातील अनेक बाबतीत हमळहिंिे सहज शक्य होते. त्याांनी कधी 
व्यिंसाय केला नाही, पि त्याांना कायद्याचे सूक्ष्म ज्ञान आहे आहि कायद्याची उत्कृष्ट समजही आहे िं त्याचा 
त्याांनी अत्यल्प प्रमािातही सांपत्ती िं लौहकक स्थान हमळहिंण्यासाठी िंापर केला असता तर ते िंहकली 
पेशाांत अग्रर्ागी राहहले असते. ते थोर सांस्कृत पांहडत आहेत, प्रर्ािंी लेखक आहेत आहि बलशाली, सूक्ष्म, 
स्पष्ट असे हिंचारिंांतही आहेत. समकालीन आहशयाई हिंद्वतेच्या के्षत्रात फार मोठे स्थान ग्रहि करिे त्याांना 
सहज शक्य होते. या क्षिालाही त्याांच्या ‘ळरायन’ आहि ‘आन्क्टयक होम’ या रचनाांनी अल्प काळातच 
जागहतक मातयता सांपादन केली आहे, तसेच पौिंात्य सांशोधन के्षत्राच्या अशाश्वत प्राांतात स्िंतुःची शाश्वत 
म द्रा उमटहिंली आहे. गीतेिंरील त्याांची रचना–जी केिंळ र्ाष्ट्य नसून मूलर्तू टीका आहि नैहतक सत्याचे 
प्रस्त हतकरि आहे– ही रचना, हे हचरांतन स्िंरूपाचे कायय आहे, ग ि आहि महत्िं याांच्या हनकषािंर ती 
मराठी र्ाषेतील प्रथम श्रेिीची पहहली गद्य रचना ठरते आहि अहर्जात िंाङ मयात हतचा समािंशे होऊ 
शकेल. या रचनेतील त्याांची सूक्ष्म आहि सिंंकष हिंचारप्रहक्रया पाहाता, त्याची उच्च दजाची पहरपूियता 
आहि शलैीतील सांतोषदायी पे्ररिा पाहता श्री. हटळक याांनी या हदशनेे आपली क िंत िंाहून घेतली असती 
तर मराठी साहहत्याच्या इहतहासात आहि तत्त्िंज्ञानाच्या इहतहासात त्याांनी सहजपिे प्रशस्त दालन व्यापले 
असते, हे या एका ग्रांथािंरूनही (गीतारहस्य) प रेसे स्पष्ट होते. पि परमेश्वराने हिंिंहक्षत जीिंन ध्येयासाठी 
त्याांची हनिंड केलेली असल्याने त्या व्यहतहरक्त इतर काययकृतींसाठी अहधक प्रमािात आपली शक्ती िंचेिे 
श्री. हटळक याांना मानहसकदृष्ट्ट्या अशक्यप्राय होते. त्याांचा प्रर्ािंी साहहन्त्यक ग ि पत्रकाहरतेच्या 
कायासाठी कामी आला. पत्रकाहरतेतील कायय हकतीही श्रेष्ठ असले तरी क्षिर्ांग र असते, परांत  त्याांची 
पत्रकाहरता सातत्याने तेजस्िंी, जोमदार, हकत्येक दशके राजकीयदृष्ट्ट्या हशकिंि देिारी होती आहि 
सहसा त्याची ग ििंते्तत कोिी बरोबरी करू शकले नाही, त्याांच्यािंर क रघोडी तर हनहश्चतच करता आली 
नाही. त्याांचे हिंद्वत्तापूिय, सांशोधनपर लेखन हे बह ताांशी नेहमीच हिंरांग ळा म्हिून केलेले आहे. राजकारिी 
आहि देशर्क्त म्हिून त्याांना हमळालेल्या कीतीच्या व्यहतहरक्त त्याांना ज्या कायासाठी लौहकक प्राप्त झाला, 
ते सिंय (लेखन-सांशोधन) कायय त्याांच्या अांहगकृत जीिंन-ध्येयापासून झालेल्या सक्तीच्या द राव्याच्या 
काळात पूिय केलेले आहे, ही बाब लक्षात घ्यायला हिंी– देशासाठी अहिंश्राांत खपिाऱ्या या सेिंकाला फक्त 
कारािंासाच्या हशके्षच्या काळातच फ रसत हमळत असे आहि त्याच काळात त्याांच्या सिंय लेखनाची योजना 
आहि सांपूिय नसले तरी बरेचसे लेखन कारागृहात झालेले आहे. अथात त्याांच्या प्रहतरे्च्या या अशा 
जोडहनर्ममतीलाही त्याांच्या जीिंनातील एका हजव्हाळयाच्या हिंषयाचा सांदर्य आहेच– तो म्हिजे या 
राष्ट्राच्या महान र्तूकाळाला ख जे बनिंील असे महान र्हिंतव्य जर घडहिंता येत नसेल तर हकमान त्या 
महान र्तूकाळाचे प नरुज्जीिंन करिे. त्याांच्या िैंहदक सांशोधनात त्याांनी इहतहासकालपूिंय िंेदाांचा आरांर् 
हनहश्चत करण्याचा प्रयत्न केला. र्ारतीय परमाथय हनष्ठेतील सिंाहधक बलशाली आहि सिंाहधक सिंंकष 
अशी हनर्ममती असलेल्या गीता या धमयग्रांथास त्याांनी ‘ गीतारहस्य’ मध्ये हाताळले असून त्याांतील 
अहधकारिंािीने आहदम सांदेश, जीिंनाच्या महत्त्िंपूियतेची जािीिं, कमयकृतीची, मानिंी अन्स्तत्िंाची, 
मानिंाच्या िं मानिंाकरीता केलेल्या श्रमाची जाि करून देऊन त्या परमाथयहनष्ठेचे ‘गीतारहस्य’ समथयन 
करते. ही परमाथयहनष्ठा निंय गाच्या आदशयिंादासाठी अहनिंायय ठरते. 
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श्री. हटळक याांच्या आय ष्ट्यातील कलाटिी देिाऱ्या घटना या त्याांचा प्रदेश िं आपल्या देशाच्या 
इहतहासातही कलाटिी देिाऱ्या घटना ठरतात. त्याांनी उचललेल्या पहहल्याच महत्त्िंाच्या पािंलाम ळे एका 
मूलर्तू सांस्थापन कायाशी ते हनगहडत झाले. निंीन पहरन्स्थतीत नव्या जीिंनाकरीता हसद्ध होण्यासाठी 
जनतेस हशक्षि देिे हे या कायाचे उहद्दष्ट होते, हे कायय एका हदशनेे श द्ध शकै्षहिक चळिंळ होती आहि 
त्याम ळे देशात निंजागृतीचा पाया घातला गेला आहि त्याम ळे स्िंाथयत्यागातील सहकायय ही चेतना बनली. 
फग्य यसन कॉलेज हे त्याचेच फळ होय. तर द सऱ्या हदशनेे ‘केसरी’ या िृंत्तपत्राची स्थापना त्याांनी केली, हे 
िृंत्तपत्र महाराष्ट्रातील राजकीय मत िं मनाचे िैंहशष्ट्ट्यपूिय आहि प्रर्ािंी प्रकटीकरि म्हिून स्थापनेपासूनच 
नािंारुपाला येऊ लागले. श्री. हटळक याांचे कायय तीन कालखांडात हिंर्ागले गेले असून त्यातील प्रत्येक 
कालखांडाची पहरिती कारािंासात झालेली आहे. कोल्हापूर प्रकरिातील त्याांचा कारािंास हा त्याांच्या 
कायातील पहहला टप्पा आहे आहि राष्ट्राच्या र्हिंतव्यासाठी नव्या कल्पना िं नव्या कायासाठी मराठी 
म ल खास प्रगत करिे आहि स्िंतुःचीही प्रगती करण्याकामी हा पहहला टप्पा उपयोगात आला. 

 
द सऱ्या टप्प्यात अहधक व्यापक योजना आहि अहधक गाांर्ीययपूिंयक प्रयत्न हदसून येतात. कारि या 

काळात केिंळ राजकीय मताचेच नव्हे तर जनतेचेही र्हिंतव्य आहि र्तूकाळाची साांगड घालून जनतेच्या 
अांतरात्म्याचे निंजागरि करािंयाचे होते; या टप्प्यात अहधक हजकीरीचे आहि लोकाांना हप्रय िंाटेल अशा 
प्रचाराचे कायय होते आहि हशिंजयांती िं गिेशोत्सिंाांच्या आयोजनाने या कायाने कमालीची उांची गाठली. 
सामाहजक स धारिाांचे अग्रिी गोपाळ गिेश आगरकर याांच्याशी हनमाि झालेल्या त्याांच्या द राव्याने 
लोकशाहीिंादी राजकारिाच्या मागातील प रािमतिंादी िं धमयहनष्ठ र्ारताचा हिंश्वासू आहि अहधकृत नेता 
अशी एक आगळी र्हूमका त्याांच्याकडे आली आहि ती त्याांनी हनर्ािंली आहे. नव्या राजकीय चेतनेची 
परांपरेशी आहि ऐहतहाहसक र्तूकाळाच्या ठायी असलेल्या र्ािंनाांशी साांगड घालण्याकामी आहि या 
दोहोंचा लोकाांच्या अहिंनाशी धार्ममक र्ािंनाांशी समतिंय घडहिंण्याकामी ही र्हूमका त्याांना उपय क्त ठरली. 
लोकाांच्या धार्ममक र्ािंनाांचेच प्रतीक म्हिजे हे दोन उत्सिं होते. काँगे्रस चळिंळ ही दीघय कालापयंत मत-
हिंचार, स्िंरूप आहि पद्धती याांबाबत श द्ध पाश्चात्य राहहली होती, इांग्लांडचा इहतहास आहि य रोहपयन 
आदेश याांच्या सांदर्ात अभ्यासलेले राजकीय आहि जनतेचे अहधकार याांच्यािंर आधारलेली तथाहप, या 
देशाच्या र्तूकाळाचा कसलाही मूलाधार नसलेली वकिंा या देशाच्या अांतमयनाची कल्पनाही नसलेली 
काँगे्रस चळिंळ याांम ळेच इांग्रजी हशक्षि प्राप्त केलेल्या मूठर्र व्यक्तींप रतीच मयाहदत राहहली होती. 
काँगे्रसच्या काहीशा पहढक पद्धतीच्या चाकोरीतून बाहेर पडिारे, िंतयमान आहि र्तूकाळ यातील दरी 
हमटहिंिारे आहि या राष्ट्राच्या राजकीय जीिंनास सातत्य बहाल करिारे श्री. हटळक हेच पहहले राजकीय 
नेते होते. त्याांनी र्ाषा आहि चेतना आत्मसात केली आहि अशी पद्धती िंापरली की, ज्याम ळे या चळिंळीचे 
र्ारतीयीकरि झाले िं जनसामातयाांच्या या चळिंळीत प्रिंशे झाला. महाराष्ट्रातील खऱ्या अथाने जागृत, 
बलिंान आहि तत्परतेने गहठत झालेल्या या चळिंळीने अनेक सांकटे िं सांघषात आपली शक्ती आहि 
प्रामाहिकपिा प्रकट केलेला आहे. आहि त्याचे श्रेय श्री. हटळक याांच्या या कालखांडातील कायास द्यायला 
हिं.े आपल्या जनतेच्या मनाचा आहि हजद्दीचा िं हतच्या गरजू पहरन्स्थतीचा अचूक अांदाज घेण्याच्या आहि 
योग्य क्षिी जनशक्तीला उपयोगात आिण्याच्या त्याांच्या (श्री. हटळक) क िंतीने श्री. हटळक याांच्यातील 
अलौहकक राजकीय ग ि प्रकषाने हसद्ध झाले; नव्याने िंधे घेण्याच्या आहि सिंय काही नव्याने उर्ारण्याच्या 
या कसोटीच्या, कहठि काळात आपले नेतृत्िं करण्यासाठी हनयतीने हा एक प रुष आधीच हनय क्त केला 
असल्याच्या हिंश्वासाने जनतेने त्याांची हनिंड केली. त्या काळात महाराष्ट्रात श्री. हटळक याांनी जे केले, 
त्याची सांपूिय र्ारतात स्िंदेशी चळिंळीने म हूतयमेढ झाली. देशातील बह जनाांना एकत्र आििे, र्तूकाळाच्या 
महते्तिंर र्हिंतव्याच्या महते्तचा पाया घालिे आहि र्ारतीय राजकारिाची र्ारतीय धार्ममक हनष्ठा िं 
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परमाथयहनष्ठेशी साांगड घालिे हे र्ारतातील प्रचांड िं शन्क्तशाली राजकीय जागरिासाठी अत्यािंश्यक 
कायय होते. लेखक, हिंचारिंांत, अध्यान्त्मक नेते िं इतराांनी हे सत्य जािले होते. मात्र व्यिंहारी 
राजकारिाच्या प्रत्यक्ष कृहतके्षत्रात त्याचा िंापर करिारे श्री. हटळक हेच पहहले होत. देशासाठी घेतलेल्या 
पहरश्रमाांच्या या द सऱ्या टप्प्याची पहरिती अहधक दीघय आहि अहधक खडतर कारािंासात झाली. ही जिू 
दैिंाने त्याांच्या कायािंर उठिंलेली म द्राच होती कारि ध्येयासाठी द ुःख सोसिे यापेक्षा अहधक हदव्य काय 
असू शकते? 

 
हतसरा टप्पा स्िंदेशी चळिंळीचा ठरतो आहि या टप्प्यात श्री. हटळक हे प्रकषाने अहखल र्ारतीय 

नेता म्हिून अग्रर्ागी आले; त्या टप्प्याने त्याांना अहधक हिंस्तृत के्षत्रात अखेरीस आिले, अहधक पे्ररक शक्ती 
बहाल केली, आपले जीहिंत-कायय शीघ्र गतीने आघाडीिंर आिण्यासाठी लागिारे मोठे उत्थान हदले आहि 
केिंळ महाराष्ट्राप रते हे कायय सीहमत न राहाता देशर्र त्याचा प्रसार होत राहहला. या कालखांडातील 
घटनाांचे स्मरि करून देण्याची गरज नाही, इतक्या त्या ताज्या आहेत. बहहष्ट्काराच्या आरांर्ापासून 
स रतच्या द घयटनेपयंत आहि त्याचाच पहरपाक ठरलेल्या त्याांच्या प्रदीघय िं अांहतम कारािंासापयंत श्री. 
हटळक याांचे नािं िं कायय हे र्ारतीय इहतहासाचे अहिंर्ाज्य घटक बनले आहेत. हे तीन कारािंास म्हिजे 
त्याांच्या कारकीदीिंरील तीन म द्राच होत– कसोटीच्या क्षिी आहि सांकटे झेलताना या अलौहकक 
मािसाच्या ठायी असलेले नैहतक बळ िं त्याांचे ग ि या तीन कारािंासाांनी प्रकषाने प्रकट केले. पहहल्या 
कारािंासाच्या िंळेी एका छोट्या पातळीिंरच्या सांस्थापक काययकत्यांपैकी एक म्हिून त्याांचे दशयन झाले; 
याच िंेळी बलशाली आहि किखर जनतेचा समथय िं हनग्रही नेता म्हिून श्री. हटळकाांिंर हशक्का उमटला. 
तर द सऱ्या कारािंासात ऐहतहाहसक मराठा सामथ्याच्या महान प नरुज्जीिंनामागची स्फूर्मतदायी पे्ररिा म्हिून 
त्याांची हनिंड झाली; जिू दहक्षि वहद स्थानचे ते अनहर्हषक्त नृप ठरले आहि सांपूिय र्ारतर्र त्याांची कीती 
द मद मू लागली– ही कीती हा आजच्या त्याांच्या पहरिामकारकतेचा पाया बनला. त्याांच्या अखेरच्या 
कारािंासाने त्याांना अहखल र्ारतीय पक्षाचे नेतृत्िं, देशव्यापी राष्ट्रिंादाचे प्रम ख िं प्रहतहनधी हे स्थान हदले; 
सांपूिय देशाने आदर बाळगािंा िं अन करि करािंे अशा सिंयश्रेष्ठ दोन िंा तीन र्ारतीयाांमधील ते एक बनले. 
देशासाठी जतमर्र काढलेल्या कष्टाांच्या शिेंटच्या पिंात आज ते उरे् आहेत. जे ध्येय एके काळी हिंफल 
ठरण्याची हचतहे हदसत होती आहि जे ध्येय साधले गेलेच तर त्याकहरता हकमान शतकर्राचे श्रम, सांघषय 
आहि हाल सोसािं ेलागतील असेच िंाटत होते, ते त्याांचे ध्येय पूिय होण्याच्या आशचेी हकमान हकरिे आज 
या टप्प्यात दृहष्टपथात येत आहेत आहि यशाची आशा िंाटू लागली आहे. 

 
त्याांना सहाय्यर्तू ठरलेले आहि आत्यांहतक पहरश्रमाांती त्याांना यश देिारे त्याांच्या अांगचे ग ि आज 

त लनेने र्ारतीय राजकारिात अर्ािंानेच आढळतात. ज्या राष्ट्राचे ते स प त्र आहेत, त्याांचे जतमजात नेता 
होण्यासाठी आिंश्यक असलेले सांपूिय प्राहतहनहधक चाहरत्र्य हा त्याांचा पहहला महत्त्िंाचा ग ि. वहद स्तान 
म्हिजे हिंहिंधतेतून एकात्मता साधलेला देश आहे आहि त्याची शक्ती तशीच त्याची द बयलताही या 
हिंहिंधतेच्या ठायी एकिंटल्या आहेत; त्याच्या प्रादेहशक जीिंनात जोम असेल तरच त्याच्या राष्ट्रीय 
जीिंनात जोम राहू शकतो. त्याम ळेच राजकारिातही एखाद्या नेत्यास आपल्या जीिंन कायासाठी घट्ट पाया 
घालायचा असेल तर आपल्या प्राांतात िं आपल्या उप-समाजात केलेल्या कायािंर िं पहरिामािंर त्या 
पायाची रचना करायला हिंी, असे कायय करण्यास श्री. हटळकाांपेक्षा अहधक योग्य कोिी नव्हते. मराठा 
िृंत्ती, मराठ्याचे ग ि, मराठ्याचा त्िंषे याचे ते मूर्मतमांत प्रतीक िं अिंतार ठरािंते, त्याहशिंाय त्याांच्या अांगची 
एकसांधता, ग िाांतील श्रेष्ठत्िं आहि आन्त्मक चैततय याांच्या बळािंरच, थोर हिंर्तूी आपल्या जनतेचे 
सहजपिे प्रहतहनधी बनतात. मराठा िंांशास त्याांची र्मूी आहि त्याांचा इहतहास याांनी सामथ्ययशाली, किखर 
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आहि काटक जसे बनहिंले आहे तसेच त्याांच्या अांगाांगात लोकशाहीिंाद, ब हद्धमत्ता आहि व्यिंहारी 
शहािपिा रूजहिंला आहे; कल्पना, काव्य, तत्त्िंज्ञान, धमय, जीिंन आहि कृतीमागील पे्ररिा, सामाहजक 
अहर्सरिाची क िंत, र्ािंना िं उत्साह याांची देिगी इतर र्ारतीय जनतेप्रमािे त्याांना हमळाली असली तरी 
ही प्रजा र्ािंनाशील आदशयिंादी नसून त्याांच्या हिंचार िं उक्तीत शक्ती, तारतम्य, अचूकता, स्पष्टपिे आहि 
चेतना आहे तर हशक्षिाबाबत त्याांच्याांत हचकाटी, कष्टाांची तयारी, काळजीपूिंयकता आहे, ते सखोल 
ज्ञानासाठी झटतील, साधे, कष्टाळू आहि काटकसरीचे जीिंन स्िंीकारिारे आहि िृंत्तीने धैययशील, लढाऊ, 
दमदार आहेत आहि तरीही त्याांच्या ठायी हिंपहरत पहरन्स्थतीशी झगडण्याची हातोटी, अडथळयाांना दूर 
सारण्याची क्षमता आहे, ते चत र िं तरीही आक्रमक म त्सद्दी िं जतमजात राजकारिी आहि जतमजात 
लढिंय्ये आहेत. हे सिंय ग ि श्री. हटळक याांच्या ठायी लक्षिीय िं श्रेष्ठरीत्या मोठ्या प्रमािािंर एकिंटले 
आहेत िं त्यात प्रहतर्ािंांताांचा स्िंच्छ साधेपिा, एक गूढ आिंगे, प्रबळ इच्छाशक्ती, अहतहरक्त पे्ररिेसाठी 
आिंश्यक ती हचत्ताची एकाग्रता याांची र्र पडली आहे. एखाद्या सामातय हदसिाऱ्या म्यानाांत दडिंलेले 
लखलखीत, धारदार, उत्कृष्ट पािी हदलेल्या पात्याचे खड ग त्याांच्या ग िाांकडे पाहून कोिालाही सहजपिे 
आठिंािं.े जसजसा राजकीय हक्षहतजािंर त्याचा उदय होत गेला तसतसे त्याांच्या जनतेला त्याांच्यात आपले 
प्रहतहनहधत्िं अहधक स्पष्टपिे जाििंते राहहले, त्याांच्यात लोक स्िंतुःला हिंस्ताहरत रूपात पाहात राहहले. 
त्याांच्या इहतहासाांतील थोर हिंर्तूींचा आत्मा आहि वपड याांतूनच श्री. हटळकाांची घडि झाल्याचा हिंश्वास या 
जनतेला िंाटू लागला आहि अशा थोर हिंर्तूींपैकी एखादा आपले ज ने कायय नव्या प्रकारे िं नव्या पहरस्थीत 
तडीस नेण्यासाठी अिंतार घेऊन आला आहे, अशीच या लोकाांची श्रद्धा बनली. महाराष्ट्राचे चैततय या एका 
थोर व्यक्तीच्या ठायी प नश्च एकिंार प्रकट झाल्याचा जिू त्याना साक्षात्कार झाला. त्याांच्या प्राांतात त्याांना जे 
स्थान हदले गेले आहे ते सांपूिय वहद स्थानाांत कोिालाही आजिंर हमळालेले नाही. 

 
सिंयदूर राष्ट्रीय पातळीिंरही श्री. हटळक याांच्या ठायी असे आगळे ग ि आहेत ज्यायोगे ते या 

समयास िं या कायासाठी स योग्य व्यक्ती ठरले आहेत. त्याांच्या शत्रूांनी त्याना जनतेस बहकाहिंिार 
लोकनायक असे म्हटले आहे– जे ते म ळातच नाही; त्याांच्यात लिंहचकपिा नाही– आहि फडे िंक्तृत्िंही 
नाही, लोकाांचे प ढारीपि हमळिंण्यासाठी लागिारा चेहरा त्याांच्यापाशी नाही, त्याांची र्ाषिे हनखळ आहि 
सरळ हिंचाराांनी पहरपूिय असतात, ते स्िंतुःच म ळात अत्यांत गांर्ीर आहि व्यिंहायय कृती करिारे आहेत. 
र्ािंनाांिंर र्र देिारी, ळतप्रोत शब्द जांजाळ, लोकाांना र्ािंिारी आहि जनतेला वजकण्यािंर र्र देिारी 
र्ाषिे हा त्याांचा प्राांत नव्हे. असे प्रकार ते सहन करतात कारि जनतेचा उत्साह नेहमीच अशा प्रकारे व्यक्त 
होत असतो, हे ते जाितात पि अशा गोष्टींनी ते अस्िंस्थ होतात कारि अशा गोष्टीत मोलाची शक्ती, 
इच्छा, बळ िंाया जाते आहि असा व्यथय जािारा समय िं शक्ती एकिंटून पहरिामकारक कायाला ज ांपिे 
उहचत ठरेल, असेच त्याांना िंाटते. तथाहप, ते पूियपिे लोकशाहीिंादी राजकारिी आहेत आहि आमच्या 
नेत्याांमध्ये अशी जनता-जनादयनाचा आत्मा जागहिंिारीही आहि त्याांच्या मनास प्रहतसाद देिारी, त्याांना 
नेतृत्िं देऊ शकिारी पि त्याच िंेळी जनतेच्या िंरचढ अशा आकाांक्षा, इच्छा आहि र्ािंना याना कोठल्या 
हदशनेे तयायचे ते जाििारी मािसे हिंरळाच आहेत. आपल्या अन यायामध्ये ते पूिय समानतेने त्याांच्यापैकी 
एक होऊन िंािंरतात, त्याांच्याबरोबर साधे, सरळ स्िंर्ान रुपच िंागतात, ख लेपिा, साधी, थेट िंागिूक 
असलेल्या श्री. हटळकाांच्या र्ाषिात खूप महतताथय राखण्याची हातोटी असूनही गरज पडेल तेव्हा ते या 
जनतेस आपल्या योजनाांत, कल्पनाांत सहर्ागी करून घेतात, धोरिे िं कृती याबाबत आपली मते जनतेिंर 
लादण्याची पराकाष्ठा आपल्या इच्छा शक्तीच्या आधारे करूनही जनतेचा जिू आपि सल्ला घेतो आहोत 
अशी त्याांची पद्धत आहे. त्याांच्या ठायी हिंराट जनतेच्या चैततयाशी जिंळीक करण्याची क्षमता आहे, 
त्याांच्यापाशी अहर्हनिंशेहीन सांपकय  साधण्याची हातोटी आहे. साध्या-सरळ र्ाषेत जनतेच्या र्ािंनाांना प्रकट 
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करण्याची आहि मनाांत येिाऱ्या र्ािंनाांना हिंचाररूप कसे द्यािं ेते जनतेला दाखहिंण्याची शक्ती आहे िं हे 
ग ि हनहश्चतच प्राम ख्याने लोकशाहीिंादी आहेत. याच कारिाम ळे सिंय िंगांतील लोकाांना आपल्यामागे 
एकहत्रतपिे आििे, केिंळ स हशहक्षताांचेच नव्हे तर सिंय जनतेचे व्यापारी, उद्योजक, खेडूत, हकसान 
सिंांचेच नेता बनिे त्याांना जमू शकते. ते जेव्हा बोलतात िंा हलहहतात तेव्हा सांपूिय महाराष्ट्रात त्याचे 
आकलन होते; ते जेव्हा एखादी कृती करतात तेव्हा सांपूिय महाराष्ट्र त्याांचे अन सरि करण्यास हसद्ध होतो. 
त्याांच्या अहधक हिंशाल के्षत्रात स्िंदेशीच्या सांकटमयकाळात त्यानी हेच लोकशाहीिंादी नेतृत्िंाचे ग ि आहि 
हीच शक्ती प्रकट केली होती. 

 
श्री. हटळक हे स्िंर्ािंतुःच क्राांहतकारी नेता आहेत, असे म्हििे चूक आहे; तशी त्याांची धारिाही 

नाही आहि राजकीय िृंत्तीही नाही, र्ािंनाशील आहि कल्पनािंादी बांगालचा सांर्ाव्य अपिंाद िंगळता 
साधारितुः र्ारतीय मािसाांमध्ये क्राांहतकारी िृंत्ती म ळीच नसते वकिंा असलीच तर नगण्यच असते; त्याांना 
फार तर जगातील इतर लोकाांप्रमािे क्राांतीकरीता उद्य क्त करता येते पि त्याांच्यात क्राांतीसाठी लागिारी 
नैसर्मगक प्रिृंत्ती नाही. र्व्य कल्पना आहि कळकळीचा उत्साह बाळगण्याची क्षमता र्ारतीयाांत आहे, ते 
र्ािंनाशील आहेत आहि उत्कट उदे्रकाचे ते प्रसांगी दशयन घडहिंतात पि वकहचत समतिंयाच्या सूचनेनेही ते 
उदे्रक थांडािंतात; तथाहप हनसगयतुः ही जनता िृंत्तीने परांपरािंादी आहि कृतीत सािंध आहे. श्री. हटळक 
याांच्यापाशी प्रबळ इच्छाशक्ती असली आहि िृंत्तीने ते झ ांझार असले तरी त्याांच्या प्रिृंत्तीत सामातय र्ारतीय 
स्िंर्ािंधमय आहे आहि प्रागहतक कल्पना स्िंीकारिाऱ्या उदार मनाने ते आपल्या जनतेच्या परांपरािंादी 
प्रिृंत्तीची िं जनतेच्या जािीिंचेी साांगड घालतात. स्िंतांत्र र्ारतात कदाहचत त्याांची प्रहतमा राष्ट्रीय प्रगती 
आहि हिंस्तार याांच्यासाठी उत्स क असलेला पि पािंलोपािंली सािंध, हनश्चयी आहि प्रत्येक बदलात 
राष्ट्राच्या परांपरािंादी िृंत्तीची कास धरून चालिारा प्रागहतक उदारमतिंादी राजकारिी अशी झाली 
असती. त्याहशिंाय ते जतमजात साांसद आहेत, मग जरी जनमताचा हनरांतर स्त्रोत म्हिून ते समाजाशी सतत 
सांपकय  ठेिंिारे आहि मतरे्दाच्या क्षिी मध्यस्थी करिारे ध रीि असले तरीही ते जतमजात हिंहधमांडळाचे नेते 
आहेत. नेहमी पाळता येईल आहि त्याांतील बारकाव्याांचाही िंापर करता येतील अशी स बोध िं आखीिं 
काययपद्धती त्याना मनापासून आिंडे– अशा पद्धतीचे हसद्धाांत आहि व्यािंहाहरक उपयोग जिू त्याांना 
म खोद गत असतात– मग त्याांतील बारकाव्याांचा पक्षाांतील झगड्याांमध्ये व्यािंहाहरक फायदा करून 
घेण्यासाठी उपयोग करू शकतात. याच कारिासाठी त्याांनी काँगे्रसला उच्च मूल्ये घालून हदली; 
त्याच्याकडे त्याांनी मध्यिंती सांस्था म्हिूनच पाहहले; एक लोकमातय हिंहधसरे्ची अद्याप आकार न 
हमळालेली पहहलीच कल्पना हसद्धीस नेिारे साधन म्हिून त्याांनी काँगे्रसकडे पाहहले. स रतच्या घटनेनांतर 
बऱ्याच जिाांनी  काँगे्रसला हेत तुः फोडिारा मािूस म्हिून त्याांच्यािंर टीका केली परांत  या घटनेचा 
सिंाहधक आघात श्री. हटळकाांच्या एिंढा अतय कोिालाही बसला नसेल. त्या सरे्ची हनष्ट्क्रीयता त्याांना 
हनहश्चत मानिंली नाही, पि एक मोठे राष्ट्रीय सत्य आहि त्याांतील न आजमाहिंलेल्या शक्यता याांसाठी 
त्याांनी हतचे महत्त्िं ळळखले होते आहि व्यिंहायय कायासाठी हतची मध्यिंती सांघटना बनहिंण्याची त्याांची 
इच्छा होती. अन्स्तत्िंात असलेली, उपय क्त सांस्था उद ध्िंस्त करिे हे त्याांच्या िृंत्तीशी हिंसांगत होते आहि 
त्याांच्या कल्पनेतही त्याांनी ते अपेहक्षले नसेल. 

 
हशिंाय, त्याांच्या स्िंतुःच्या काही कल्पना असल्या तरीही ते िृंत्तीने स्िंप्निंादी नाहीतच, त्याांच्या 

दृष्टीने एकदा ध्येय हनहश्चत झाले की, बाकी सिंय व्यिंहायय कृती असते– मग त्याांतील अडचिींचा म काबला 
करिे, मागात आलेल्या अडथळयाांिंर मात करिे, त्यासाठी कठोर आहि पहरिामकारक उपाययोजना 
आत्यांहतक काळजीपूिंयकरीत्या आहि हिंचारपूिंयकरीत्या प्राधातयाने जेिंढ्या शीघ्र पहरिामकारकतेने 
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राबहिंता येईल तेिंढी अांमलात आििे ही व्यिंहायय कृती ठरते; एखाद्या काययकृतीची आिंश्यकता वकिंा 
एखाद्या तत्त्िंाांची अत्यािंश्यक मातयता त्याांना मनोमन पटली की, जरी ते हट्टी आहि पोलादी मनाचे िंाटले 
तरी कायय तडीस नेण्यासाठी प्रसांगी तडजोडीला ते तयार असतात आहि िंळे पडल्यास हाती काहीच साध्य 
लागण्याची हचतहे नसतील तर हकमान अधे यश प्राप्त करण्याची तडजोडही ते स्िंीकारतात; मात्र योग्य िंेळ 
येताच पूिय यश हासील करण्याचा इरादा ते कायम राखतात. मात्र पूिय यशाच्या बदल्यात तडजोड 
म्हिूनही अगदीच नगण्य, हनकृष्ट फळ ते स्िंीकारिार नाहीत. त्याचबरोबर शक्यतेच्या पहरसीमा 
ळलाांडायला ते मातयता देत नाहीत, आहि याबाबतीत हकत्येक िंळेा त्याांनी इतकी सािंधहगरी दाखहिंली 
आहे की, त्याम ळे त्याांच्या अन यायाांमधील काही उतािंीळ मांडळी बरीच अस्िंस्थ झाली. पि एखाद्या 
जतमजात मध्यममागी नेत्याप्रमािे त्या त्या क्षिाच्या आत्यांहतक शक्यतेच्या घडीस कमीत कमी प्रयत्न आहि 
हकमान तात्काहलक ध्येय याांची गल्लत ते करिार नाहीत. असा मािूस हिंसगयतुः क्राांहतकारी नसतो, उलट 
िृंत्तीने घटना तज्ज्ञ असतो, बह धा असा मािूस प्रगत पक्षाचा िंा घटकाचा नेता असतो. इन्च्छत बदलासाठी 
मागय मोकळा करण्याकरीता अन्स्तत्िंात असलेल्या सांस्था मोडण्याांत क्राांहतकारी िृंत्तीला स्िंार्ाहिंक आनांद 
हमळत असतो. श्री. हटळक हे या िृंत्तीचे नव्हेत. त्याांना िंस्त तुः अशी सांस्था मोडण्यापेक्षा िंापरता 
येण्यासारखे, प्रसांगी द रुस्त करता येईल असे आहि हिंस्ताहरतही करता यािं ेअसे स्िंच्छ, स बोध सांहिंधान 
अहधक स योग्य ठरले असते. 

 
सामहजक स धारिाांबाबतची श्री. हटळक याांची र्हूमका त्याांच्या या मनोधारिेिंरून स्पष्ट होते, ते 

द राग्रही प्रहतहक्रयािंादी नाहीत. कठोर सनातनिंादाचे वकिंा जहाल नान्स्तक प्रिृंत्तीचेही अहिंिंकेी अथिंा 
तकय श द्ध हनराकरि मराठी मािसे करू शकत नाहीत, हे दोतही दोष र्ारतात इतरत्र एकाच िंळेी असू 
शकतात, बऱ्याच िंळेा ही परस्परहिंरोधी र्हूमका मनाच्या एकाच प्रिृंत्तीची दोन टोके असतात. आपली घट्ट 
सामाहजक िंीि आपल्या र्मूीशी धरून राहाण्याची येथील मािसाांची व्यिंस्था त्यास कारिीर्तू आहेत, पि 
तरीही लोकाांनी प्रत्यक्ष गरजेप्रमािे तडजोड करण्याची, काही प्रमािात हशहथल बनण्याची, सामािंनू 
नेण्याची तयारी नेहमी दाखहिंली आहे. आपल्या समाजातील ही सिंयसाधारि प्रिृंत्ती आहि कल श्री. हटळक 
याांच्यातही आहे. पि तीव्र राजकीय जाहििंतूेन हनदेहशत झालेली इतर कारिेही आहेतच; त्यातील पहहले 
कारि हे की, सामाहजक स धारिाांच्या प्रश्नाची राजकारिाशी अकालीच साांगड घातल्यास ही राजकीय 
चळिंळ या राष्ट्राच्या अफाट जनतेपासून द रािंण्याचा अथिंा एकमेकाांशी सांघषय करिाऱ्या अनेक गटाांत ती 
हिंर्ागली जाण्याचा धोका परिंडिारा नाही, हे त्याांनी स्पष्टपिे ळळखले होते. देशाला जेव्हा स्िंतांत्र 
हिंहधमांडळ असेल आहि ते स्िंतुःचे हिंहधमांडळ अशा गरजाांचा ऊहापोह करू शकेल िं जनमताची पूियता 
करील तेव्हाच त्यासाठी योग्य समय असेल, असे राजकारण्यास साहहजकच िंाटत असते. त्याहशिंाय 
र्ारतीय जनतेसाठी राजकीय स्िंातांत्र ही सिंात प्राथहमक गरज आहे आहि त्याच्याशी प्रत्यक्ष सांबांहधत 
नसलेल्या सिंय बाबी या द य्यम ठरतात, असे त्याांना तीव्रपिे िंाटते; त्याांच्या व्यन्क्तगत जीिंनाचे तेच तत्िं 
आहे आहि सध्याच्या काळात राष्ट्रीय जीिंनाचेही तेच तत्त्िं असािंे, हे त्याांनी प्रहतपाहदले आहे. आपि 
आधी स्िंातांत्र्य हमळिं ू या आहि राष्ट्राच्या जीिंनाचे स हनयोहजत हनयांत्रि प्राप्त करू या आहि तद नांतर 
सामाहजक सांदर्ात त्याचा कसा िंापर करता येईल, ते पाहूां या; दरम्यान जेिंढे प्रत्यक्ष आिंश्यक िं 
व्यिंहायय आहे आहि लोकात जेिंढे प ढे जाण्याची तयारी आहे. तेिंढे मागयक्रमि आपि शाांतपिे िं न 
झगडता करू या. हे तत्त्िं कदाहचत योग्य अथिंा च कीचेही असू शकते; पि श्री. हटळक जसे आहेत आहि 
आपला देश ज्या पहरन्स्थतीत आहे, ते पाहाता ते अतय मागय पत्करू शकत नाहीत. 
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श्री. हटळक आय ष्ट्यर्र जर राजकारिात समूळ बदल करण्याची र्हूमका उचलून धरीत आले 
आहेत आहि तरीही आांदोलनाच्या िंळेी अहतरेकी म्हिािं ेअशा पक्षाचे नेतृत्िं त्याांनी केले आहे याचे कारि 
हेच की, सिंाहधक हनकडीच्या बाबीला त्िंहरत हात घालून म ळीच न ढळता अथिंा हिंचहलत न होता एकमेिं 
मागय धरून ठेिंण्याचा राजकीय नेत्याला आिंश्यक असलेल्या व्यािंहाहरक दृहष्टकोन त्याांच्यापाशी आहे. 
राजकीय र्हूमकेत नेहमी दोन तट हदसून येतात; एक तट केिंळ स्िंतुःच्या सोयीसाठी बारीक सारीक 
तपशीलाचा बाऊ करीत असतो, हा गट त्या काळातल्या अगदी माम ली बाबींमध्ये रस घेत राहतो आहि 
महान तत्त्िं ेतथा महत्त्िंाच्या गरजाकडे द लयक्ष करतो, द सरा गट उलटपक्षी या महत्त्िंाच्या हनकडीच्या बाबी 
आहि तत्त्िंाांकडे सिंात आधी लक्ष प रहिंतो आहि त्याांच्या सांदर्ातच तपशील काढतो. पहहला गट उहद्दष्ट 
हमळो न हमळो, चाकोरीतच हफरत राहतो; झाडाांच्या तपशीलात हशरून एखाद्याने अरण्याकडे लक्षच देऊ 
नये आहि त्याांतून बाहेर पडताना केिंळ अपघातानेच त्याने अडखळािं े अशी या गटाची न्स्थती असते. 
त्याऐिंजी द सरा गट आपल्या उहद्दष्टाचे आहि सिंय हदशाांचे हिंहांगमािंलोकन करतो आहि या प्रदेशातील 
बाह्यमागय, रोखल्या जािाऱ्या िंाटा तथा आडिंळिे याांचा अांदाज मनाच्या होकायांत्रात पक्का बसहिंतो; मात्र 
त्याांतून शक्य तेिंढी कमी मागयक्रमिा कशी काढता येईल, याकडे लक्ष प रहिंतो, हा पहहला गट आपल्या 
काळात गैरिंाजिंी हक्कातून एखाद्या म त्सद्यािंर अहधकार साांगतो; पि र्हिंतव्य मात्र द सऱ्या गटाचा 
अहधकार मातय करते आहि महान चळिंळींचे असली नेते याच गटातून हमळत असतात. सिंय थोर 
राजकारिी प्रज्ञािंांताांप्रमािेच श्री. हटळक हे या अहधक व्यापक, श्रेष्ठतर हिंचाराच्या द सऱ्या गटातील नेता 
आहेत. 

 
र्ारतात राजकीय कायय आहि प्रत्यक्ष शासन िं देशाचे प्रशासन याांच्यात रे्द असल्याने आपल्या 

राजकारि हाताळिीत ताहत्त्िंक हिंचारधारिा प्रकषाने आढळते, परांत  श्री. हटळक हे कधीच पहढक 
राजकारिी तथा राजकारिाशी खेळिारे ‘राज्यशास्त्राचे हिंद्याथी’ नव्हतेच; त्याांचा र्र प्रत्यक्ष पहरन्स्थती 
अिंलोकून त्यान रूप प ढे जाण्यािंर आहे. एकोहिसाव्या शतकातील चालू र्ारतीय राजकारिाची िंास्तिं 
न्स्थती आहि गरजा याांचे श द्ध, शाांत, अध्यान्त्मक जाहििंचे्या अांध क धार्ममक प्रकाशाांत आहि मगॅ्ना काटा िं 
गेल्या सात शतकाांतील इांग्लांडच्या घटनात्मक इहतहासाच्या सांदर्ात पहरशीलन करिे त्याांना शक्य नव्हते; 
अथिंा स्िंातांत्र्यासाठी धीम्या गतीने तयारी करण्याचे पहढक तत्त्िं मातय करिे, िंा अधून मधून उद र्िंिाऱ्या 
तसेच हनरांतर राहहलेल्या समस्याांिंर केिंळ चचा करिे आहि १९०५ पयंत काँगे्रसच्या राजकारिात 
प्रचहलत असलेल्या पद्धतीन रूप ळजस्िंी र्ाषिे िं ठरािं करीत राहून सरकारच्या िृंत्तीत फरक 
पडण्यासाठी, त्याांस निंी जािीिं करून देण्यासाठी प्रयत्न करिेही शक्य नव्हते. काँगे्रसची चळिंळ हजिंांत 
करून हतला सातत्याची पे्ररिा बनहिंण्यासाठी देशाांत राष्ट्रीय पातळीिंर आांदोलन खडे करिे, हे श्री. 
हटळक याांचे कायम ध्येय होते, आहि जेव्हा काँगे्रस हे करू धजत नव्हती तेव्हा देशाच्या एका कोपऱ्यातील 
मूठर्र उत्साही  मािसाांचा हा अद्याप एकाकी राहहलेला नेता स्िंतुःच्या ताकदीिंर, स्िंतुःच्या बळाने तो 
मागय अन सरायला हसद्ध झाला, स रुिंातीपासूनच त्याांनी हनहश्चत केले की, आपल्यासारख्या पहरन्स्थतीतील 
लोकाांसाठी एकमेिं राजकीय प्रश्न आहि एकच ध्येय आिंश्यक आहे; सध्याच्या प्रशासनाांत धीम्या गतीने 
स धारिा होऊन ते मूलतुः बदलून आता आहे त्याच्या नेमके हिंरोधी करण्याचे हे ध्येय नव्हे तर र्ारताच्या 
घडामोडींचे हनयांत्रि इांग्रज िं नोकरशाहीच्या हातून र्ारतीय िं राष्ट्रीय पातळीिंर यािंे, हे ते उहद्दष्ट होय; 
स्िंातांत्र्याने शीघ्र प्रगतीचा हा मागय ख ला होत असतो. स्िंातांत्र्याच्या पूिंय तयारीसाठी जी प्रगती साधायला 
हिंी, ती म्हिजे, राष्ट्रीय चेतना जागहिंिे आहि स्िंतांत्र व्हािं ेयासाठी उमी हनमाि करिे िं स्िंातांत्र्याकहरता 
आिंश्यक मागय पत्करण्याची इच्छाशक्ती पालहिंिे, आिंश्यक त्याग करण्याची तयारी ठेिंिे. श्री. हटळक 
याांचे राजकीय कतृयत्िं याच हनुःसांहदग्ध दृहष्टकोनाांतून हनदेहशत झाले आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

त्याम ळे त्याांच्या राजकीय जीिंनाचा पहहला अध्याय हा महाराष्ट्राच्या राष्ट्रीय जीिंनाला निंजागृती 
देण्यासाठी िं ऐक्यासाठी जोरदार आहि हजिंांत प्रचार करण्याकामी खची झाला. आहि म्हिूनच, स्िंदेशी 
आांदोलनाम ळे त्याच र्हूमकेतून सांपूिय वहद स्थानर्रच्या व्यापक चळिंळीची पहहली सांधी उपलब्ध होताच 
त्याांनी आत रतेने तो क्षि हाती घेतला; महाराष्ट्रातील त्याांचे पूिंीचे कायय, ज तया काँगे्रसच्या राजकारिातील 
एका छोट्या प्रगत गटाचे नेता म्हिून त्याांचे असलेले स्थान, त्याांचे चाहरत्र्य, त्याग आहि त्याांनी सोसलेली 
सांकटे या सिंय घटकाांनी नव्या पक्षाचे जिू हनयतीने हनिंडलेले नेता म्हिून त्याांची योजना केली. बांगाल 
चळिंळीतून उगम पािंलेल्या स्िंराज्य, स्िंदेशी, राष्ट्रीय हशक्षि आहि बहहष्ट्कार या चत ुःसूत्रीस हाती घेऊन 
त्याांतून हनहश्चत काययक्रम तयार करण्याची सांधी याच कल्पकतेतून त्याांनी हमळहिंली आहि काँगे्रसच्या 
कलकत्ता अहधिंशेनाांतील ठरािंाांत या काययक्रमाांचा समािंशे करण्याांत त्याांना यश हमळाले— हा मिंाळ 
राष्ट्रीय पक्ष उपय क्त पि शाांत, धीम्या गतीचा, उदात्त प्रहक्रयेची कास धरिारा अशी प्रहतमा राखून होता 
आहि श्री. हटळकाांच्या या ठरािं िं काययक्रमाने त्याच्या एकसाची नाकतेपिािंर घिाघातच बसला. या 
अज्ञात धक्क्याच्या जालीम इलाजाम ळे कसे हादरे बसले, ते आपि सिंय जाितोच; तथाहप दरिंषी हा असा 
जालीम उपाय करण्याचा श्री. हटळक याांनी का आग्रह धरला असािंा, ते आपि पाहिे आिंश्यक आहे. 
काँगे्रसला हतच्या मांद, कूमयगतीतून खडबडून िंगे देिे आहि हतचे रूपाांतर हजिंांत िं कृहतशील सांस्थेत करिे 
या उहद्दष्टातील पहहले पाऊल म्हिजे हे चार ठरािं होते. 

 
स्िंराज्य तथा सांपूिय आहि शीघ्र स्िंयां-शासन कोठल्याही रूपातील असले तरी श्री. हटळकाांच्या 

दृष्टीने ते राष्ट्रीय ध्येय साधण्याच्या हदशनेे हनहश्चत उपय क्त आहि आिंश्यक होते, ते एक महत्त्िंाचे साध्यही 
होते आहि इतर पहरिंतयनाांना समाहिंष्ट करून घेिारा तो एक महत्त्िंाचा बदल होता. जे ध्येय प ढच्या अनेक 
शतकाांच्या धूसरतेत हदसेनासे झाले आहे, त्या दूरस्थ ध्येयासाठी कोठल्याही राष्ट्रात चेतना जागहिंता येत 
नाही आहि कोठलेही राष्ट्र त्याकरीता महान कृती िं महान त्याग स्िंीकारीत नसते; राष्ट्रासमोर ते ध्येय 
हनकट आहि स्िंच्छपिे हदसण्याची, िंतयमान आशनेे ते िृंवद्धगत होण्याची तथा नजरेच्या टप्प्यात असण्याची 
आहि जीिंनकालातच ते प्रत्यक्षात उतरण्याची खात्री असािंी लागते आहि सातत्याच्या र्गीरथ प्रामाहिक 
प्रयत्नाांतूनच ते ध्येय लिंकर साकारता येते. त्याांच्या मते राष्ट्रीय हशक्षि हे नव्या हपढीला स्िंातांत्र्याचे 
हशल्पकार बनहिंण्याच्या उहद्दष्टाने निंीन राष्ट्रीय र्ािंनेतून हदले जािारे प्रहशक्षि आहे, िं स्िंातांत्र्याची 
प्रहक्रया जर लाांबली तर र्ािंी नव्या र्ारताचे नागहरक बनण्याचे प्रहशक्षि आहे. स्िंदेशी म्हिजे राष्ट्राच्या 
स्िंत्िंाची जािीिं िं राष्ट्राची आकाांक्षा िंास्तिंात उतरहिंिे आहि जनजीिंनात स्थान हमळहिंण्यासाठी त्याग 
करण्यासाठी तत्पर राहािे. बहहष्ट्कार हे तर अिंजे्ञतून केलेल्या हिंरोधास असलेला लोकहप्रय प्रहत शब्दच— 
या बहहष्ट्कारात श्री. हटळकाांनी सांघषाच्या दोन कल्पनाांना जोमदार स्िंरूप देण्याचे सामथ्यय पाहहले; 
नोकरशाहीचे हनयांत्रि िं राष्ट्रीय हनयांत्रि या दोन कल्पनाांना बहहष्ट्कार बळ देईल, पहरिामकारक शस्त्र 
देईल आहि कृतीचे प्रर्ािंी तांत्र देईल, असे त्याांना िंाटले, ते स्िंतुः सांघटन आहि कृतीिंर र्रिंसा ठेिंत 
असल्याने केिंळ हिंचार आहि र्ाषिाांपेक्षा कृतीद्वारेच लोकाांची आकाांक्षा अहधक तेजस्िंी, हशस्तबद्ध, 
किखर आहि शाश्वत बनिंता येईल. या चार हदशाांनी सातत्याने प्रयत्न करण्यासाठी काँगे्रसकडून 
सातत्याने अहधकार प्राप्त करिे हे त्याांना आत्यांहतक महत्त्िंाचे िंाटले; काययक्रमाच्या अन्स्तत्िंास धोका 
हनमाि झाल्याचे त्याांना िंाटल्याने पराकोटीच्या हनग्रहाने ही चत ुःसूत्री बदल न करता समाहिंष्ट करण्याच्या 
त्याांच्या हट्टामागे हे कारि होते. 

 
तरीही, ते स्िंतुः व्यिंहारी आहि कृहतशील असल्याने, महत्त्िंाचे घटक कायम राखून, काळाच्या 

गरजेन रुप नािं-तांत्र तथा काययक्रमातील कोठलाही बदल स्िंीकारण्यास नेहमी तयार असतात. उदाहरि 



 

अनुक्रमणिका 

द्यायचे तर १९०५–१० या काळातल्या चळिंळीत या स्िंदेशी नेत्याने आहि स्िंदेशी पक्षाने र्ारतातील 
आांदोलनाचा आग्रह धरला आहि इांग्लांडमधील चळिंळीिंर हिंसांबनू राहाण्यापासून परािृंत्त केले, याचे 
कारि वहद स्थानात स्िंयांपूिय राष्ट्रीय चेतना आहि इच्छाशक्ती जागहिंिे िं न्स्थर करिे हे कायय त्या समयी 
अत्यािंश्यक होते आहि र्ारताच्या या राष्ट्रीय अहधकाराबाबत ऐकून घेिारा एकही पक्ष अथिंा सांस्था 
इांग्लांडमध्ये नव्हती— इांग्लीश राजकारिाचे हकमान ज्ञान असलेला कोिीही साांगेल की, असा अहधकार 
अचूकपिे आहि आग्रहपूिंयक करीपयंत आहि या राष्ट्राच्या अचल आकाांके्षने त्याचे समथयन करीपयंत असा 
पक्ष इांग्लांडमध्ये आजही होिे नाही. होम रुलचे नेता आहि आजचा होम रुल पक्ष याांनी तर उलटपक्षी 
इांग्लांडमध्ये दमदार, गहतमान आांदोलनाची मागिी केली आहे; होम रुल पक्ष म्हिजे खरे तर नव्या 
नािंाहनशी िं निं ेरूप िं निं ेअन यायी असलेला ज नाच पक्ष आहे; र्ारताच्या दाव्याबाबत िं इच्छेबाबत पूिय 
पहरचय नसल्याने आहि र्ारताचे ध्येय, उहद्दष्ट हे आपल्या स्िंतुःच्या काययक्रमाचा र्ाग बनिंायला तयार 
असलेला हा हिटीश पक्ष आज िंाढत आहे. त्याांनी स्िंराज्याची मागिी केली आहि प्रशासनातील 
हढसाळपिा त च्छतेने ध डकािंनू लािंला, कारि तेव्हा कोठे खऱ्या प्रश्नाचे राष्ट्राला महत्त्िं पटहिंिे शक्य 
आहे; आता कोठे बरीचशी प्रगत पि तरीही अधीम धी योजना ते तत्परतेने स्िंीकारािंयाला तयार आहेत; 
पि अथातच लोकमातय तत्त्िंाला प रेसे मूतय स्िंरूप हदले जाण्याची आहि पूिय ध्येय हे नजीकचे उहद्दष्ट म्हिून 
स्िंीकारले जािंे, र्हिंष्ट्यातील दूरस्थ हेतू म्हिून त्याकडे पाहहले जाऊ नये, ही अट त्याांनी घातली आहेच. 
य द्ध आहि राजकारिातील मािसाांचा नेता नेहमीच क्ष ल्लक आहि प्रासांहगक लार् अहिंश्वसनीय मानत 
असतो कारि असे लार् खोटी आशा िंाढहिंतात आहि प्रत्यक्षाांत ते नगण्य तर असतातच, हशिंाय ते मूळ 
हेतूला बोध आितात, बगलही देतात त्याम ळे य द्ध िं राजकारिी नेते हनिायक यश हनहश्चतपिे जिंळ आिू 
शकतील असे लार् मात्र नेहमीच हाती घेतात. केिंळ श द्ध आदशयिंादी व्यक्ती हनत्य पूिय यश अथिंा काहीही 
नको असा आग्रह धरतात– अथात अशा आदशयिंाद्याांचाही खूप उपयोग आहे िं त्यालाही पयाय नाही. श्री. 
हटळक याांच्या राजकीय जीिंनाांतील सार क्राांहतकारी मागय हे नव्हे अथिंा क्राांहतकारी आदशयिंाद हे देखील 
नव्हे, तर आिंश्यक बाबीिंर र्र देण्याची आहि ती प्राप्त करण्यास्तिं त्या हदशनेे सरळ जाण्याची देशर्क्त 
राजकीय नेत्याची स्िंच्छ दृष्टी, थेट प्रचार आहि कृती हे हटळकाांच्या राजकीय जीिंनाचे सार आहे. 

 
प्रस्त त प स्तकातील र्ाषिे स्िंदेशी आहि होम रुल या दोतही कालखांडातील आहेत– हिंशषेतुः 

होम रुलच्या काळातील आहेत. आज देशात सिंयत्र जी आकाांक्षा आहि राजकीय हिंचार प्रकषाने आढळतो 
आहि ज्याच्या हनर्ममतीसाठी श्री. हटळक याांनी वसहाचा िंाटा हदलेला आहे त्या आकाांक्षा िं राजकीय 
हिंचारासाठी लागिारे मन, धोरि आहि प्रकट आिंाज हटळकाांच्या या र्ाषिाांतून स्पष्ट हदसतो. श्री. हटळक 
याांच्यापाठी िंक्त्याला लागिाऱ्या देिग्या नाहीत पि त्याांच्या हिंचाराांची शक्ती आहि व्यन्क्तमत्त्िं याांनी 
त्याांना एक िंेगळाच समथय व्याख्याता बनहिंले आहे. इांग्रजीपेक्षा त्याांची मातृर्ाषा मराठीमध्ये त्याचे िंक्तृत्िं 
अहधक बहरते; कारि मराठीत त्याांना चपखल िं समपयक शब्दप्रयोग हाताशी असतात, त्याचा स योग्य 
उपयोग आहि त्याांची दमदार शलैी जनतेला वजकून घेते. पि अथात त्याांच्या दोतही र्ाषाांची शक्ती समान 
आहे, त्याांचे शब्द थेट असतात आहि त्यात पे्ररिा असते— त्याहून अहधक पे्ररक गोष्ट हमळिार नाही— 
दृष्टीच्या टप्प्यातील उहद्दष्टाकडे त्िंहरत नेिाऱ्या, मोजके घि घालून हखळा ठोकिाऱ्या हातोड्याप्रमािे 
नेमका म द्दा आग्रहीपिे िं कमीत कमी शब्दात श्रोत्याांच्या मनािंर ठसहिंिाऱ्या प्रामाहिक िं समथय हचत्ताांतून 
हनघालेले हे पे्ररक शब्द असतात. मात्र त्याांची ही र्ाषिे त्याांचे जीिंन, त्याांचे चाहरत्र्य, त्याांचे आय ष्ट्यर्राचे 
ध्येय या बाबींना पाश्वयर्मूी म्हिून राखून िंाचिे आिंश्यक आहे, म्हिूनच ती त्यातील महत्त्िंाच्या म द्याांिंर 
र्र हदला आहे— िंस्त तुः मी जे जे काही म्हटले आहे ते सिंय पहरहचत आहे, तथाहप, ज्ञात सत्य जेव्हा 
महत्त्िंाचे आहि आत्यांहतक िैंहशष्ट्ट्यपूिय असते. तेव्हा त्याच्या प नरुक्तीचाही उपयोग असतो. 
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त्याांचे जीिंन आहि चाहरत्र्य याांजसांबांधीच्या दोन घटकाांचा या देशाच्या दृष्टीने हिंशषे महत्त्िंपूिय 
उल्लेख करायला हिंा कारि या घटकाांतूनच या देशाच्या राजकीय जीिंनातील दीघयकालीन उिीिंा प्रकट 
होतात, आजही त्या त्र टी र्रलेल्या नाहीत. पहहली बाब म्हिजे या देशर्क्ताची अढळ हनग्रही इच्छाशक्ती, 
प्रामाहिक मन आहि पद्धतशीर कृतीिंर र्र देिाऱ्या या नेत्याच्या चाहरत्र्याचे कें द्रच ही द दयम्य इच्छाशक्ती 
आहे; महत्िंाकाांक्षा, र्ािंना, उत्साह या सिंय गोष्टी अशा इच्छाशक्तीहिंना फोल असतात; इच्छाशक्ती ही 
एकच बाब पे्ररक आहि हटकाऊ असते, इच्छा आहि आकाांक्षा या समान गोष्टी नाहीत, त्यात मोठा रे्द आहे; 
पहहली म्हिजे इच्छा ही आपिा सिंांना ठाऊक असते, आपल्या अन र्िंाची ही बाब सामातय, थांड, धीमी 
आहि अकाययक्षम आहे आहि खूप उत्साही न्स्थतीत स द्धा या इच्छेिंर सहजपिे हिंरजि पडून आपल्या 
हनहहत ध्येयापासून ती हटू शकते; त्या उलट आकाांक्षा ही साध्य करण्याकामी, हचिंटपिे झ ांजण्याकामी 
प्रचांड शन्क्तदायी ठरते, द सरा घटक आहे तो त्यागासाठी त्याांची असलेली तत्परता आहि हाल सोसण्याची 
तयारी, हा त्याग आहि अपेष्टा हिंनाकारि अथिंा फ काचे शौयय म्हिून सोसायचे नसून जेव्हा िंळे येते तेव्हा 
धीरोदात्तपिे त्याांना सामोरे जायचे, त्या सहन करायच्या, त्याांच्यािंर मात करायची आहि जिू काही 
हिंपहरत घडलेच नाही इतक्या शाांतपिे त्या हालअपेष्टाांचे व्रि बाळगूनच नव्याने कामाला लागायचे. 
र्ारताच्या कोठल्याही प्रहसद्ध प रुषाने त्याांच्याएिंढ्या हालअपेष्टा या देशासाठी सोसलेल्या नाहीत; अतय 
कोिीही त्याग िं हाल त्याांच्यासारखे शाांतपिे एक अटळ र्ाग म्हिून झेललेले नाहीत. 

 
श्री. हटळक याांच्या जीिंन कायाचा पहहला टप्पा यशस्िंी झाला आहे. दोन महान सांधींम ळे त्याच्या 

यशाला गती हमळाली आहि या सांधींचा त्याांनी पूिय लार् घेतला, जिू तप्त लाव्हा रसासारख्या उसळिाऱ्या 
स्िंदेशी चळिंळीने या र्मूीला खतपािी घातले आहि सहा सामातय दशकाांत जे काम साधले जािार नाही, 
ते फक्त सहा िंषात झाले; त्याम ळे स्िंातांत्र्याचे ध्येय लोकाांच्या मनािंर वबबिंले गेले. आपल्या अलौहकक 
ग िाांसह श्रीमती बेझांट याांचा या के्षत्रात एकाएकी झालेला उदय— त्याांची हनरलस काययशक्ती, अदम्य 
उत्साह, त्याांचे प्रर्ािंी, वजकिारे व्यन्क्तमत्िं, त्याांचे अध्यान्त्मक चैततय–या ग िाांची िं त्याांच्या उदयाने 
एखाद्या गहतमान र्ोिंऱ्यासारख्या िंास्तिंाच्या पटािंर आदशय अिंतरला आहि यशातील हा द सरा घटक 
ठरला. खरोखरच श्री. हटळक, श्रीमती बेझांट आहि श्री. गाांधी या तीन व्यन्क्तमत्त्िंाांची सध्याच्या चळिंळीला 
नेतृत्िं िं हृदयस्थानी उपन्स्थती लार्ािंी, यातच यशाची ग्िंाही हमळालेली आहे. आज या राष्ट्राने श्री. 
हटळक याांच्या महान ध्येयाची पूतयता हे आपले उहद्दष्ट म्हिून स्िंीकारले आहे, हे उहद्दष्ट हाच आदशय ठरला 
आहे; र्ारत सरकार िं हिहटश राष्ट्राने र्ारतीय प्रशासनात सांपूिय स्िंयां-शासन हे आपले अांहतम ध्येय म्हिून 
स्िंीकृत केले आहे; इांग्लांडमधील अहतशय उज्ज्िंल र्हिंतव्य असलेल्या बलिंान पक्षाने हे उहद्दष्ट त्िंरेने 
आहि पूियतुः प्राप्त व्हािं ेअसे प्रहतपादन केले आहे. िंतयमान न्स्थतीत केिंळ क्ष ल्लक लार् पाहािारे मतरे्द 
असलेले मूठर्र लोक आहि शतकाांच्या अांधुःकारात राहािारे इतर या देशात असतीलच पि हा नगण्य 
अपिंाद िंगळता र्ारतातील सिंय प्राांत-प्रदेश आहि समाज-जाती एका आिंाजात, एकमताने बोलत आहेत. 
श्री. हटळक याांची काययतत्त्िंे स्िंीकृत झाली आहेत; ज्या कल्पना राबहिंण्यासाठी त्याांना एिंढा त्रास झाला 
त्या कल्पना आज सिंयसामातय आहि आपल्या राजकीय हिंचाराांचे स्िंयांहसद्ध हचरपहरहचत सत्य बनल्या 
आहेत. आता एकच प्रश्न उरला आहे आहि तो म्हिजे आता अटळ बनलेल्या उत्क्राांतीच्या गतीचा आहि 
याच आशसेाठी श्री. हटळक हे आजही अहखल र्ारताचे नेता आहेत. ते जेव्हा साध्य होईल तेव्हाच त्याांचे 
जीहिंत-कायय पूिय होईल; तोिंर आपल्या हयातीत त्याांना हिंश्राांती हमळिे शक्य नाही, मग जरी िंाधयक्य 
आहि व्याधी याांची पीडा झाली तरीही हिंसािंा शक्य नाही– कारि त्याांची वहमत, चेतना नेहमीच सतेज िं 
शन्क्तदायी राहील,– नदीचे पािी आपले ध्येय गाठेपयंत, सागराला हमळेपयंत कधी थाांबू शकते? पि ते 
अांहतम टोक—आपल्या निंीन राष्ट्रीय जीिंनाचा पहहला टप्पा, स्िंयां-पूतीसाठी आहि मानिंतेच्या सेिंसेाठी 
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अहधक महान र्ारताच्या पूनजयतमाचा आरांर्—उद्या गाठले जाईल अगर त्यास थोडा हिंलां ब होईल, तथाहप 
ते प्राप्त होिार हे हनहश्चत आहे, आहि श्री. हटळक याांचे नािं इहतहासात आताच राष्ट्राची उर्ारिी करिारे 
म्हिून नमूद झाले आहे, श्रेष्ठतम राजकीय व्यन्क्तमत्त्िंातील एक, सांस्मरिीय व्यक्तींतील एक प्रम ख आहि 
र्ारताच्या दैिंातील अत्यांत कठीि काळातील प्रहतहनधी म्हिून हे नािं आजच नोंदले गेले आहे— जोिंर या 
देशाला आपल्या र्तूकाळाचा अहर्मान राहील आहि र्हिंष्ट्यकाळाची आशा तेिंत राहील तोिंर हे नािं 
कृतज्ञतापूिंयक स्मरले जाईल. 

 
(बाळ गांगाधर हटळक : लेखन आहि व्याख्याने, १९१८.) 

 
⬤ ⬤ ⬤ 
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५-८-१९२० 
३४. उत्तुगं व्यस्क्तमत्व आणि दुदनम्य आकाकं्षा........ 
 

‘उत्तुगं आकांके्षचे उदात्त व्यस्क्तमत्व असलेले लोकाग्रिी लोकमाय य णटळक यांचे णनधन 
पोकळी णनमाि करिारे असले तरीही त्यांचे जीवनकायन, ध्येयणनष्ा आणि त्यांनी साध्य 
केलेले यश हे भारतीयांना पुढील संघषासाठी णनत्य बळ देत राहील’. असे णवचार 
श्रीअरववद यांनी णद. ५ ऑगस्ट १९२० रोजी ‘णद इंणडपेंडंट’ या पत्रात लोकमाय यांवरील 
मृत्युलेखात व्यक्त केले आहेत. 

 
ज्या के्षत्रासाठी सिंयस्िं िंाहहले, यश हमळहिंले त्या के्षत्रास पोरके करून एक लोकाग्रिी नेता, थोर 

उदात्त व्यन्क्तमत्िं आहि उत्त ांग आकाांक्षा आपल्यातून हनघून गेली आहे. या देशाच्या दृष्टीने लोकमातय 
हटळक हे याहूनही अहधक होते, कारि या देशाशी ते सिंय दृष्टींनी एकरूप झाले होते आहि या देशाने पूिंी 
केलेल्या सांघषाचे ते प्रतीक होते िं स्िंतांत्र िं उदात्त जीिंनासाठी देशाच्या चालू असलेल्या सांघषाचे ते नेता 
होते. त्याांचे महत्कृत्य आहि व्यन्क्तमत्िं याम ळे त्याांना ऐहतहाहसक िं साथय नायकाांच्या अग्रर्ागी स्थान 
हमळाले आहे. या मािसाने शूतयातून सांघषय उर्ा केला आहि काही हाताशी नसताना महान कायय उरे् केले. 
निंीन, बलशाली, स्िंयांहसद्ध राष्ट्रीय तेज, निंजागृती हदलेले राजकीय हिंचार आहि नव्याने जागी झालेली 
जनता, स्िंाांतत्र्य िं कृतीची आकाांक्षा आहि महान राष्ट्रीय उहद्दष्ट एिंढे प्रचांड कायय त्याांनी मागे ठेिंले आहे. 
आपल्या कायास त्याांनी अलौहकक ग ि बहाल केले, शाांत-न्स्थर-न डळमळिारे धैयय हदले, दोलायमान न 
होिारे उहद्दष्ट हदले, लिंहचक धोरि, प्रगतीकडे नेिाऱ्या शक्यताांचे आकलन होिारा द्रष्टेपिा, प्रसांगान रूप 
िंागण्याचे ध्यान, िंास्तिंाचे र्ान, लोकशाही नेतृत्िंाची क िंत, ध्येयाकडे द लयक्ष न करण्याची म त्सदे्दहगरी ही 
िैंहशष्ट्ट्ये बहाल केली आहि चळिंळीच्या आत्यांहतक कमजोर पहरन्स्थतीतही आपले उहद्दष्ट कायम राखले; 
सिंांना मागयदशयन केले; त्याांच्यातील एकमागी देशर्क्ताने सत्ता आहि प्रर्ािं याांचा िंापरही केिंळ 
मातृर्मूीच्या सेिंसेाठी आहि हतच्या म क्तीच्या कायातील एक साधन म्हिूनच केला. त्याांचे सांपूिय जीिंन 
मातृर्मूीच्या िंदेीिंर कायम चढहिंले होते आहि अहिंरत सेिंा िं देशासाठी श्रम िंचेतानाच त्याांना मृत्य ूआला 
आहे. 

 
ह्या थोर व्यन्क्तमत्िंाच्या हनधनाने एक खूप मोठी पोकळी त्िंहरत हनमाि झाली असून ती काही 

काळ तीव्रतेने जाििंत राहील. तथाहप, त्याांनी स्िंतुःच करून ठेिंलेल्या कायाम ळे ती पोकळी लिंकरच 
निंी मािसे िं नव्या पे्ररिाांनी र्रून हनघेलच. त्याांनी देशर्रात प्रामाहिक, खरे आहि फलदायी चैततय 
हनमाि केले, जे कधी थांडािंिार नाही आहि अपयशीही ठरिार नाही; उलट हिंचारशक्ती आहि आिंाका 
याांना ते अहधक िंाढिंीत राहील आहि त्याम ळे त्याांचे उहद्दष्ट हनहश्चत फलदू्रप होईल. प ढे कदाहचत त्याांच्या 
तोडीचा नेता हनघाला नाही तरीही हे चैततय त्याांच्या पठडीतील इतराांना उरे् करू शकेल आहि त्यायोगे 
त्याांच्या आिंश्यकता, मागण्या आहि सामथ्यय िं धैयय याांची जोपासना होईलच. ते स्िंतुः केिंळ पडद्याआड 
गेले आहेत कारि जीिंन हे भ्रम नसून मृत्य ूहेच भ्रम आहे. त्याांच्या ठायी असलेले समथय चैततय आता मानिंी 
आहि शारीहरक मयादा ळलाांडून म क्त झाले आहे आहि तरीही आज काययरत असलेल्या िं नव्याने येऊ 
घातलेल्या मािसाांना िं आपल्याला ते चैततय अहधक सूक्ष्म, र्रपूर आहि न रोखता येिाऱ्या प्रर्ािंाचे वशपि 
करीत राहिार आहे; आहि कदाहचत असे नसते तरीही त्याांच्या पहरिामकारी जीिंनाचा एक र्ाग आजही 
आपल्यापाशीच आहे. त्याांची अदम्य आकाांक्षा अनेकाांच्या मनात िंास करीत आहेच, ज्यायोगे त्याांनी 
हनर्ममलेली राष्ट्रीय आकाांक्षा अहधक बलिंान िं हनर्यय होिार आहे; ही िंाढती आकाांक्षा आपल्या राष्ट्रीय 
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सांघषास यशदायी पहरन्स्थती हनमाि करण्यासाठी लागिारी शक्ती िं एकहत्रत बळ देईल. देशिंाहसयाांच्या 
उत्थानासाठी आहि त्याांचे मनोबल िंाढहिंण्यासाठी त्याांनी मागे ठेिंलेले अमाप धैयय कामी येईल; त्याांचा 
त्याग आहि सांकटातील त्याांचा धीरोदात्तपिा आपल्याकडे राहहला आहे आहि तो त्याांच्या जीिंनकाळात 
होता त्याहीपेक्षा िंाढता राहिार आहे िं त्याम ळे जनतेसमोर असलेल्या कहठि पहरन्स्थतीला तोंड 
देण्यासाठी आधीच तीक्ष्ि, बलशाही झालेल्या जनमानसाला अहधकच सामथ्ययशाली बनता येईल. आपल्या 
देशासाठी या गोष्टींचा िंारसा त्याांनी मागे ठेिंला आहे. लोकमातयाांचे जीिंन साथय ठरािं ेआहि त्याांचे उतराई 
व्हािं ेयासाठी नागहरक त्याांचा अथय जािून त्याांची कदर करण्यास्तिं तयार होतील. 

 
काययपद्धती आहि धोरिे कदाहचत प ढे बदलतील पि लोकमातय हटळकाांचे स्थान आहि त्याांनी जे 

कायय केले त्याची पे्ररिा आजही कायम आहे आहि र्हिंष्ट्यातही हतची आिंश्यकता िंाटत राहीलच कारि 
त्याांच्या स्िंतुःच्या आय ष्ट्याांतील उदात्त आहि एकमेिं उहद्दष्ट साध्य कारण्यास्तिं लोकाांना हीच पे्ररिा शक्ती 
देत राहील. थोर काययकता आहि कायाचा पाया घालिारा याांचे पहरशीलन केिंळ त्याांनी स्िंतुः काय केले, 
त्यािंरून केले जात नसते; तर अहधक महान कायाची त्याांनी जी शक्यता हनमाि केलेली असते, 
त्यािंरूनही त्याांची महत्ता ठरते. आपल्यातून गेलेल्या या नेत्याच्या यशाम ळे आपले राष्ट्र एका हिंिंहक्षत 
वबदूपाशी येऊन ठेपले आहे. या वबदूपासून प ढे हनघिे आहि प ढची मजल गाठिे, निंीन पहरन्स्थतीस तोंड 
देिे, त्याच्या र्हिंष्ट्यातील होिाऱ्या अहधक कष्टदायी आहि महत्त्िंाच्या मागण्या प ऱ्या करण्यासाठी झटिे 
यासाठी राष्ट्रापाशी असलेली ताकद या लोकमातयाांच्या पहरश्रमाांना हमळालेली सिंांत मोठी पािंती आहे. 
त्याांच्या हनधनाच्याच क्षिी राष्ट्रीय चळिंळीला या कसोटीस उतरािंे लागत आहे. 

 
देश आत्यांहतक कहठि आहि तीव्र काळातून जात असताना लोकमातय हटळकाांचे देहािंसान 

आपल्याला पाहािं ेलागत आहे. अहतशय वचताजनक काळात हा मृत्य ूझाला आहे, आत्यांहतक हनिायक 
क्षिाला ही घटना घडली आहे; कारि याच क्षिी दैिंाने आपल्या देशाला महत्त्िंाचे प्रश्न प सले आहेत. या 
प्रश्नाांना राष्ट्र काय उत्तर देते त्यािंर देशाच्या र्ािंी काळातील शक्ती, ग ि आहि अथय अिंलांबनू आहे. 
आपल्याप ढे उभ्या ठाकिाऱ्या प्रत्येक घटनेला एक दैिंी अथय असतो, अशा महान नेत्याचे अशा काळात 
हनधन व्हािंे ही घटना लोकाांना अहधक गांर्ीर हादरा देिारी ठरत आहे, या राष्ट्राच्या प्रत्येक मािसािंर 
त्याम ळे खूप मोठी–जिंळ जिंळ धार्ममक जबाबदारी येऊन पडली आहे, असे म्हिािंेसे िंाटते. 

 
या क्षिी याबाबतीत काही न जािता हनिंाडा देिे मला योग्य िंाटत नाही; पि या सांकटास 

प्रत्येकाने आपले ज्ञान आहि हिंिंेक यान सार सामोरे गेले पाहहजे. या देशाच्या प्रत्येक नागहरकाने र्ािंी 
काळातील हनियय घेताांना आपल्या मनाचे दौबयल्य, हर्ते्रपिा आहि त्याग करण्यातील नाख षी या बाबी पूिय 
िंगळून टाकाव्या अशी हकमान अपेक्षा करायला हिंी, कारि र्ारतर्मूी आहि हतचा हा हदिंांगत स प त्र याांचा 
िंारसा साांगण्याची योग्यता त्याम ळेच प्राप्त होईल. प्रत्येक नागहरक त्या हनस्िंाुःथी महामानिंाचे स्मरि 
करो, हीच हशकिंि आपल्या महान धमयग्रांथाने–िंेदाांनी हदलेली आहे, दैिंी इच्छा आहि आपल्या 
जगतमातेला जािून घेण्याचा तोच एक मागय आहे. या मातेसाठी र्ारताने दोन मागण्या केल्या आहेत; 
आत्म्याची म क्ती आहि आहदमाता मानिं जातीसाठी जे जे करिार आहे, त्या त्या कायाथय आिंश्यक जीिंन 
आहि कृती या त्या दोन मागण्या आहेत; र्ािंी र्ारत हा खरोखरच र्ारत असािंा, म्हिून कायय आहि हतचा 
िंास्तिं आत्मा याांना हतच्या लेकराांनी समजून घ्यायला हिं.े पहहली मागिी अजूनही आजच्या घडीला 
महत्त्िंाची ठरते, पि द सरी मागिी यातच अतांर्ूयत असली तरी तो अहधक व्यापक हिंषय आहे. आपल्या 
आजच्या आहि प ढील काही िंषातील हनिययाांच्या आत्म्यािंर आपल्या र्ािंी राष्ट्रीय अन्स्तत्िंाचे िंास्तिं, 
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शाश्वती आहि महत्ता हनधाहरत आहे. केिंळ बाह्याांगीच नव्हे तर आध्यान्त्मक महान आत्मतेजाच्या 
ळळखीचा हा प्रारांर् आहे. या दोन हिंचाराांनी आपल्या काययकृतीला हदशा हदली पाहहजे. तरच लोकमातय 
हटळकाांनी केलेले कायय आहि त्याांचे ध्येय खऱ्या अथाने हनरांतर राहील. 
 

णद इंणडपेंडंट, ५-८-१९२० 
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३०-८-१९२० 
३५. श्रीअरववद याचें डॉ. मंुजे यासं पत्र......... 
 

लोकमाय य णटळक यांच्या णनधनानंतर डॉ. बा. णश. मंुजे व डॉ. के. ब. हेडगेवार यांनी 
पांणडचेरीस जाऊन श्रीअरववद यांची भेट घेतली. त्यांना नागपूर येिे होिाऱ्या राष्ट्रीय 
सभेचे अध्यक्षपद स्स्वकारण्याची णवनंती केली. श्रीअरववद यांनी डॉ. मंुजे यांना 
पाठणवलेल्या पत्रात काँगे्रसचे अध्यक्षपद स्वीकारिे त्यांना का शक्य नाही याचे णववेचन 
केले आहे. 

 
हप्रय डॉ. म ांजे, 
 

काँगे्रसच्या नागपूर अहधिंशेनाचे अध्यक्षपद न्स्िंकारण्याची माझी असमथयता याआधी मी आपिास 
तारेने कळहिंली आहेच. िंास्तहिंक आजच्या राजकीय के्षत्रातच मा्या या नकाराांची कारिे अांतर्ूयत आहेत. 
त्याांचे पहहले कारि असे की, काँगे्रसच्या हसद्धाांतािंर माझी काहडमात्र श्रद्धा नाही. अथातच तो माझाच 
हसद्धाांत आहे, अशा अथाच्या प्रहतज्ञापत्रािंर सही करिे मी म ळीच पसांत करिार नाही. हशिंाय हिहटश 
वहद स्थान सोडल्यापासून त्यािंळेचे माझे हिंचार िं दृहष्टकोन याांत आता खूपच बदल घडून आला आहे. 
आजचे माझे हिंचार हे प्रचहलत राजकीय िंस्त न्स्थतीशी िं काययप्रिालीशी मेळ साधिारे नाहीत. म्हिूनच 
आजच्या काँगे्रसप ढे माझे हिंचार माांडिे हे मला मोठांच अडचिीचे िंाटेल. देशाला स्िंातांत्र्य हमळिंून 
देण्यासाठी आजचे सिंयच राजकीय पक्ष जे जे काही करीत आहेत, त्याबद्दल मला सहान र्तूी आहे हे खरां. 
परांत  त्यापैकी एखाद्या पक्षाच्या काययक्रमाशी माझी सांपूिय बाांहधलकी साधिे मला आता केिंळ अशक्य आहे. 
काँगे्रसचा अध्यक्ष हा नेहमी काँगे्रसचा प्रिंक्ताच असतो. अशा न्स्थतीत त्या पक्षाच्या व्यासपीठािंरून मी 
काँगे्रसच्या ध्येय-धोरिापासून शकेडो कोस दूर असलेले माझे हिंचार माांडू लागलो तर ती घोर 
आत्मिंांचनाच ठरेल. आहखल र्ारतीय काँगे्रस कहमटीची िं त्या िंषातील काँगे्रसप ढील ध्येय-धोरिाची 
अांमलबजािंिी करण्याची जबाबदारी अध्यक्षािंर असते. हशिंाय अतय आकन्स्मक उद र्िंिाऱ्या 
घटनाांकडेही त्याला द लयक्ष करता येत नाही. काँग्रस पक्षाांशी असलेल्या मा्या िैंचाहरक हिंरोधाम ळे या 
जबाबदाऱ्या मी पार पाडू शकिार नाही, हे एक कारि आहेच. परांत  काँगे्रस अध्यक्षपदाची धूरा मी मा्या 
हशरािंर घेऊ शकिार नाही, याला आिखी एक कारि असे की, मी आधीच आयोहजलेले माझे कायय, 
एकदम अधयिंट टाकून हिहटश इांहडयाांत प तहा नव्याने न्स्थर स्थािंर होिे मला कहठिच आहे. 

 
या सिंांपेक्षाही त्याला एक द सरे अत्यांत महत्त्िंाचे कारि आहे. मी राजकारिाचा आता सिंयस्िंी 

त्याग केला आहे. मला त्यात आता काहीच रस उरलेला नाही. अहलकडे मी सांपूियपिे िंगेळया स्िंरूपाचे 
कायय हाती घेतले आहे. ते प्राम ख्याने आध्यान्त्मक आहे. त्यात आर्मथक िं साांस्कृहतक प नरयचना अांतर्ूयत 
आहे. म्हिूनच ते अमूलाग्र क्राांहतकारक स्िंरूपाचे कायय आहे. त्यासांबांधात एखाद्या प्रयोग शाळेत त्याचे मला 
प्रत्यक्ष प्रयोगच करािं ेलागिार आहेत; वकिंा मला त्यािंर देखरेख तरी करािंी लागेल. अथात त्यािंरच 
मा्या सिंय शक्ती िं िंळे कें हद्रर्तू करिे मला र्ाग आहे. अशा पहरन्स्थतीत अतय कोित्याही स्िंरूपाचे 
राजकीय काम अांगािंर घेिे मला केिंळ अशक्य आहे. मी अांहगकारलेले निंीन आध्यान्त्मक कायय हे आता मी 
माझे जीिंीत काययच ठरहिंले आहे! त्याम ळेच त मच्या आिंाहनाला मी प्रहतसाद देऊ शकत नाही, याबद्दल 
हदलहगर आहे. 
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मी हटळकाांचे स्थान घेऊ शकेन असे जर त म्हाला िंाटत असेल तर त मची हनिंड साफ च कली असे 
मला स्पष्टच म्हिािंयाचे आहे. मी तर सोडाच, पि त्याांची जागा घेऊ शकेल अशी कोितीच व्यक्ती मला 
तरी हदसत नाही. मी हाडाचा ध्येयिंादी मािूस आहे. हजथे सांघषय आहे वकिंा ज्या कायाचे स्िंरूप 
क्राांतीकारक आहे– क्राांहतकारक म्हिजे वहसात्मक नव्हे– अशा हठकािी मा्यासारख्या मािसाचा उपयोग 
होऊ शकेल; वकिंा एखाद्या उदात्त उहद्दष्टासाठी एखादे आांदोलन उर्ारािंयाचे आहे; वकिंा त्यासाठी एखादी 
सांघटना बाांधािंयाची आहे, वकिंा हजथे काययकत्यांना उत्साहहत िं पे्रहरत करािंयाचे आहे अशा हठकािी मी 
काहीतरी र्हूमका बजािं ूशकेन. प्रहतयोगी सहकाहरता हे लोकमातय हटळकाांच्या राजकीय धोरिाचे सूत्र 
होते. आिंश्यक तेथे आांदोलन िं हिंरोध आहि त्याचबरोबर शाांततामय असहकार अशा दोतही गोष्टी त्याांत 
अांतर्ूयत होत्या. परांत  असे आांदोलन यशस्िंी व्हािंयाचे असेल तर त्याचे नेतृत्िं लिंहचकपिा, कौशल्य िं 
ठामपिा अशा ग िाांनी य क्त असलेल्या व्यक्तीकडेच सोपिंािं ेलागते. यापैकी पहहल्या दोन ग िाांचा तर 
मा्याकडे अर्ािंच आहे. फार तर एखादे धोरि मी न्स्िंकारलेच तर त्याला हचकटून राहण्याचे काम मी 
करूां  शकेन. पि म ळाांत कौन्तसल प्रिंेशाचे धोरिच मला कदापी मातय होण्यासारखे नाही. हशिंाय 
पांजाबतील काांही सरकारी अहधकाऱ्याांना अद्दल घडिंण्यासाठी प्रचांड आांदोलन उर्ारिे वकिंा अस्तांगत 
त कय मान साम्राज्य प नुः प्रस्थाहपत करण्यासाठी एखादी व्यापक चळिंळ उर्ारिे, हे मा्या सामातय ब द्धीच्या 
आिंाक्याच्या पलीकडचे आहे. त्याांचा हेतू सरकारला प्रथम अडचिीत आिून लगेच इहजप्त आयलंडप्रमािे 
स्िंातांत्र्यासाठी सिंकंष आांदोलन हातात घेण्याचा असेल, तर ते मला एकिंळे मातय झाले असते. अथात 
मला इथे सशस्त्र आांदोलन अहर्पे्रत नाही. या बाबतीत मला फक्त एिंढेच म्हिािंयाचे आहे की काँगे्रसने 
आपले ध्येय-धोरि, आपला सैद्धाांहतक हिंचार, आपली काययपध्दती िं सांघटनात्मक ढाचा या सिंय गोष्टीत 
अमूलाग्र बदल केला असता आहि असा बदल केिंळ आपल्या आांदोलनात्मक धोरिाचा नव्हे तर सांपूिय 
राष्ट्राच्या सिंंकष प नरयचनेचाच कें द्रवबदू बनिंला असता, तर राजकारिाांत प तहा प्रिंशे करण्याचा हिंचार मी 
कदाहचत केलाही असता, परांत  काँगे्रसची राजकीय हिंचारसरिी िं त्याांतून तयार झालेली काययप्रिाली 
दोतहीही व्यिंहायय नाहींत असे माझे स्पष्ट मत आहे. माझे हिंचार इतक्या द सऱ्या टोकाचे असल्याकारिाने 
त्या पक्षात प्रिंेश करिे मला कसे शक्य आहे? अशा पक्षाचे अध्यक्ष पद मी न्स्िंकारिे सांय न्क्तक ठरेल काय? 

 
या बाबतीत माझा आिखीही एक हिंचार आहे. काँगे्रसचे यश हे कोिा एका व्यक्तीिंर कधीच 

अिंलांबनू नसते. हशिंाय मा्यासारखा एका कोपऱ्याांत पडलेला मािूस हतचे काांही र्ले करू शकेल असे 
मला म ळीच िंाटत नाही. मी नागपूर काँग्रसचे अध्यक्षपद न्स्िंकारल्याहशिंाय हतच्याांत जान येिेच शक्य 
नाही, असे जेव्हा मला रे्टायला येिारे लोक मोठ्या आत्महिंश्वासाने साांगतात तेव्हाां मला त्याचे आश्चयय 
िंाटते. तो त्याांचा केिंळ भ्रम आहे. िंास्तहिंकता अशी आहे की, आजच्या या कसोटीच्या काळात राष्ट्रीय 
चळिंळीची अांगर्तू शक्तीच हतच्यात सामथ्यय आहि जोष उत्पन्न करील. मा्या नकाराम ळे आपली हनराशा 
होईल हे मी जाितो. पि त्यामागची पहरस्थती िं कारिे मी या आरांर्ीच स्पष्ट केली आहेत. त्याांचे 
हनराकरि होईल असे मला हदसत नाही. 
 
 आपला स्नेहाांहकत, 

अरववद घोष 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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३६. गूढवादाचा णसद्धातं 
 

श्रीअरववद सांगतात, गूढवादाचा णसद्धांत, सवन वस्तंूच्या मागे आणि सवोपरी असलेल्या 
आणि मतांच्या अभ्यासपूिन प्रयत्नाने अमेय अशा एका अजे्ञय, काळातीत आणि असंजे्ञय 
तत्त्वाला माय यता देतो. आपल्या व्यस्क्तणनष् प्रयत्नामंधून सवन वस्तूमात्रात गूढ असलेला 
देव आपिाला प्रतीत होतो. तो नामरणहत असला तरी त्याला अनेक नावे आहेत. नाव 
आणि ज्ञान यानी वर्गिलेल्या सवन गोष्टी त्याच्या ठायी असल्या तरी तो अमेय व अवण्यन 
आहे. त्याच्यात वस्तू, शक्ती आणि णक्रया या सवन पणरमािांचा समावेश आहे. 
वेदातील काही संकल्पना स्पष्ट करून श्रीअरववद म्हितात ऋग्वेद म्हिजे संणदग्ध, 
गोंधळलेल्या आणि रानटी स्तवनांचा भरताड अशी कल्पना होण्याचे संपले. वेद ही 
मानवतेच्या उच्च उन्नयनाची गािा होय. त्यातील स्तोते्र आत्म्याच्या णचरंतन उन्नयनाच्या 
स्त्रोत्रमय महाकाव्यातील घटना ठरतात. 

 
उपहनषदातील उच्च आध्यान्त्मक ज्ञान िंदेाांमध्ये आहे परांत  त्याची शब्दयोजना नाही. ते उत्स्फूतय 

ज्ञान आहे. पि त्यामध्ये बौहद्धक आहि दाशयहनक सांज्ञाांची िंाि आहे. आपिास किंीिंािी आढळते आहि 
ज्याना सिंय अन र्िं िंास्तिं, हिंहिंध, सांय न्क्तक आहि प्रत्यक्ष िंाटतो त्याना ती प्रकाश पाडू शकेल पि 
ज्याना मनाच्या आहि आत्म्याच्या प्रत्यक्षान र्तूी ह्या स्िंतांत्र हिंचारिा आहेत अशा हिंचारिंांताना आहि 
शास्त्ररचनाकाराना हतचा उपयोग नाही. परांत  तेथे प्रिाली आहे, हसद्धाांत आहे, परांत  त्याची रचना अहतशय 
सूक्ष्म आहे. हतच्या सांज्ञा प्रत्यक्ष आहेत. हतच्या हिंचाराांची माांडिी अत्यांत व्यिंहाहरक आहि प्रयोगहसद्ध आहे. 
परांत  एकाद्या प्राचीन आहि अन र्िंहसद्ध खात्रीलायक आहि पहरपूिय हसद्धाांताप्रमािे ते आहे. घटनािंस्थेत 
असलेल्या अहनहश्चत आहि ठोकळ हिंधानाप्रमािे नाही. आपिाला ह्या हठकािी प्राचीन मानसशास्त्र आहि 
आध्यान्त्मक जीिंनकला ह्याांतून हनष्ट्पन्न आहि हिंकहसत झालेली दाशयहनक उपहनषदे आहेत आहि 
ब हद्धिंादाहधहष्ठत िं तकय श द्ध हसद्धाांताने य क्त अशी िंदेातत, साांख्य, योग अशी दशयने आहेत. तरीपि सिंय 
जीिंनाप्रमािे आहि सिंय हिंज्ञानाप्रमािे तेही महत्त्िंाचे आहे. तकय िंादी ब हद्धच्या कठोर हचलखतापासून ते 
म क्त आहे. प्रहतहष्ठत प्रतीके आहि पहिंत्र सूते्र असूनस द्धा ते हिंशाल, म क्त, लिंहचक, प्रिंाही, चांचल आहि 
सूक्ष्म आहे. त्याला जीिंनाची गती आहे आहि आत्म्याचा प्रदीघय श्वास आहे. उत्तरकालीन दशयने हे ज्ञानग्रांथ 
आहेत आहि म क्ती हे सिंयश्रेष्ठ उत्तम आहे असे समजतात तर िंेद हे कमयकाांड आहे आहि शाश्वतची बांधने 
आहि क्ष द्रता ह्याांचा ज्या आशपेायी हतरस्कार करतात ती पूियता, स्िंयांसाधना आहि अमृतता आहे. 

 
गूढिंादाचा हसद्धाांत सिंय िंस्तूांच्या मागे आहि सिंोपरी असलेल्या आहि मनाच्या अभ्यासपूिय 

प्रयत्नानेपि अमेय अशा एक अजे्ञय, कालातीत आहि असांजे्ञय तत्त्िंाला मातयता देतो. व्यन्क्त हनरपेक्षतया ते 
‘ते एक सत्’ आहे. आपल्या व्यन्क्तहनष्ठ प्रयत्नाांमधून सिंय िंस्त मात्रात गूढ असलेला देिं आपिाला प्रतीत 
होतो. तो नामरहहत असला तरी त्याला अनेक नािं ेआहेत, नािं आहि ज्ञान ह्यानी िंर्मिलेल्या सिंय गोष्टी 
त्याच्या ठायी असल्या तरी तो अमेय आहि अिंण्यय आहे. त्याच्यात िंस्त , शन्क्त आहि हक्रया ह्याांच्या सिंय 
पहरमािाांचा समािंशे आहे. 

 
देिं म्हिजे मूलकारि आहि अांहतम फहलत असा हद्वहिंध आहे. दैिंी अन्स्तत्िं, हिंश्वाांचा हनमाता, 

िंस्तूांचा उत्पहत्तकता आहि प्रर्,ू प रुष आहि स्त्री, सत् आहि हचत्, ह्या जगाांचा आहि त्यातील रहहिंाशाांचा 
माता आहि हपता, तो त्याचा आहि आपला प त्र पि आहे. प्राहिमात्राांच्या िृंद्धीमधून प्रतीत होिारे ते ह्या 
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जगताांचे दैिंी बालक आहे. तो रुद्र आहि हिंष्ट्ि , प्रजापती आहि हहरण्यगर्य, सूयय, अन्ग्न, इांद्र, िंाय , सोम, 
बृहस्पती– िंरुि आहि हमत्र, आहि र्ग आहि आययमा, सिंय देिं आहे. आपल्या कमामधून आहि यज्ञाांमधून 
तो ज्ञानी, प्रबल आहि म न्क्तदाता प त्र आहे, आपल्या सांग्रामातील नेता आहे आहि आपल्या ज्ञानाचा द्रष्टा 
आहे. ऊध्िंय सागराकडे दौड करिारा तो आपिासमोरील श भ्र िंाजी आहे. 

 
मानिंाचा आत्मा एखाद्या पक्ष्याप्रमािे, हांसाप्रमािे शारीहरक आहि मानहसक जाहििंचे्या चकाकत्या 

अिंकाशापहलकडे र्रारी मारीत असतो. सत्याच्या मागािंर आरुढ होऊन शरीररूपी र्मूी आहि मनरूपी 
स्िंगय ह्याांच्या पहलकडे एकाद्या प्रिंाशाप्रमािे आहि योध्याप्रमािे ते िंर चढत असतो. अत्य च्च श्रेष्टतेच्या 
गूढतेतून आपिासाठी थाांबून असिाऱ्या आहि आपिासाठी िंाकलेल्या अशा हत्रहिंध दैिंी तत्त्िंाच्या रूपात 
बसलेल्या आहि म क्तीचा स्रोत असलेल्या अशा त्या देिंाचा शोध घ्यािंा हा त्याचा हेतू असतो. देिं, 
आकषयक आहि उदात्त, इह िंा अम त्र नेहमीच आपिाला अतय श्रेष्ठ देिंाांच्या स्िंरूपात साह्यकता असतो. तो 
मानिंाांचा स हृद आहि पे्रमी आहे. अनांताच्या तेजस्िंी गाईांच्या सडातून हनघालेले मधूर दूध आहि तूप देिारा 
(गाईांच्या) कळपाांचा गोपाल स्िंामी आहे. दैिंी आनांदाच्या अमृतमय मधाचा तो स्त्रोत आहि हिंतरक आहे. 
अन्स्तत्िंाच्या पिंयतािंरील तेजस्िंी िृंक्षापासून हपळून काढलेल्या वकिंा जीिंनाच्या सहस्त्र जलधाराांमधून 
काढलेले ते (मद्य) आपि पीत असतो आहि त्याहषाम ळे उद्य क्त होऊन आपि अमर होत असतो. 

 
पूिंीच्या गूढिंादी स्िंप्नातील काही प्रहतमा ह्या अशा आहेत. व्यन्क्तहनष्ठतेने जाििंिारी आहि 

िंस्त हनष्ठतेने ज्ञात होिार असे आतील आहि बाहेरील जगाांचे हे हिंश्व त्या परमेश्वराने सांहमश्र बनहिंले आहे. 
ते जगताांच्या आहि स्िंगांच्या उध्िंय हनुःश्रेिीने बनहिंले आहे; ते हिंहिंध जलाांचा प्रिंाह आहे; ते सात वकिंा 
आठ वकिंा नऊ वकिंा दहा रश्मींचा प्रकाश आहे. अनेक पठाराांची ते टेकडी आहे. त्या द्रष्ट्ट्याना अनेकदा ते 
हिंश्व त्रयीमाला रूप प्रहतमा आढळते, म्हिजे तेथे तीन जगत आहि तीन स्िंगय आहेत. हशिंाय एक हिंहिंध 
जग खाली आहे. स्िंगय, पहृथिंी आहि मध्ये असिारे अांतराल, त्यामध्ये प तहा एक जगत् मयी म्हिजे सूयाचा 
तेजस्िंी स्िंगय आहि त्यािंर एक जगमयी म्हिजे परमेश्वराची सिंयश्रेष्ठ आहि आनांदमय हनिंासस्थाने. 

 
ह्या जगताांची माहलका अहधक सांहमश्र बनिंिारी अनेक तत्िं े त्याांमध्ये उपन्स्थत आहेत. ही तत्िंे 

मानसशास्त्रीय आहेत. कारि ज्याअथी हे सिंय सजयन (ही सिंय सृष्टी) ही चैततयाची हनर्ममती आहे त्याअथी 
त्यामधील बाह्य जगताांच्या प्रत्येक प्रिालीमध्ये प्रत्येक पातळीिंर क ठल्यातरी शक्तीशी िंास्तहिंक स सांिंाद 
असला पाहहजे वकिंा तीमध्ये (त्या चैततयाचे) िंस्त हनष्ठ प्रतीक असलेली जािीिंचेी चढती श्रेिी तसेच 
तीमध्ये अनेकहिंध िंस्तूांची काही आांतहरक हनयमबद्धता सांग्रहीत केली पाहहजे. िंेदाना समजून घेण्यासाठी 
िंदेातील समाांतर योजना आपि पकडली पाहहजे आहि ज्या िैंहश्वक पातळींिंर ती घेऊन जाते त्यामधील 
रे्द स्पष्ट केला पाहहजे. उत्तरकालीन पौराहिक प्रतीकाांमागे तीच प्रिाली आपिास प तहा आढळते आहि 
त्यािंरून आपि स लर्तेने आहि स्पष्टतेने कोष्टकबद्ध माहलका काढू शकतो. कारि तेथे जीिंनाची सात 
तत्त्िं ेसाांहगतली असून प रेशा काटेकोरपिाने पौराहिक सात जगते अन रूपतेने आढळतात पहा :– 
 

 तत्त्िं जगत्त ्
१. श द्ध अन्स्तत्िं–सत् अन्स्तत्िंाचे परमसत्य जग (सत्यलोक) 
२. श द्ध जािीिं-हचत् अनांत इच्छाशक्ती वकिंा श द्धशक्ती असिारे जग (तपोलोक) 
३. श द्ध आनांद-आनांद अन्स्तत्िंाच्या हनर्ममतीचा आनांद असिारे जग (जनलोक) 
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४. ज्ञान वकिंा सत्य-हिंज्ञान हिंशालतेचे जग (महलोक) 
५. मन प्रकाशमय जग (स्िंर्) 
६. जीिंन (चैततयय क्त जीिंन) अनेक उत्पत्तींचे जग (र् िंर्) 
७. जड पदाथय जड जगत् (र्रू्) 

 
तर प रािामध्ये प रेशी सोपी असिारी ही प्रिाली िंदेाांमध्ये बरीचशी ग ांताग ांतीची बनली आहे. तेथे 

परमोच्च तीन जगते ही दैिंी तत्त्िंमयी म्हिून िंगीकृत हदलेली आहे, कारि ती नेहमीच त्रयी स्िंरुपाने एकत्र 
नाांदतात; अनांत ही त्याांची व्याप्ती आहि आनांद ही त्याांची प्रहतष्ठा. इांद्रप्रदेश, (म्हिजे) तीन स्िंगीय 
प्रकाशमय जगताांचा स्िंलोक, तेथील आपल्या मानहसकतेिंर जेथून दैिंी प्रकाश हझरपतो अशा सत्याच्या 
हिंशाल प्रदेशाचा त्याला आधार आहे. आहि जेथे आपि राहतो त्या हत्रप्रिालीचे जग त्याखाली आहे. 

 
प रािातील तेच िैंहश्वक स्तर आपिाकडेपि आहेत परांत  त्याची गटिंारी हर्न्न आहे. तत्त्िंतुः सात 

लोक, व्यािंहाहरकतुः पाच लोक आहि गटिंारीने तीन लोक. ते असे :– 
 

१. परमोच्च सत्-हचत्-आनांद तीन दैिंी जगत 
२. जोड जग-पर मन स्िंलोकातील व्यक्त सत्य, सम हचत, हिंशाल, 

त्याांच्या तीन प्रकाशमय स्िंगांसह 
३. अधस्तात् लोकमयी–श द्धमन, जीिंनशक्ती, 

जडपदाथय 
मनुःप्रदेश (अांतरीक्ष) पहृथिंी (तीन पहृथिंी) 

 
ह्यापैकी प्रत्येक तत्त्िंात त्यामध्ये असलेल्या गौि व्यक्तींम ळे फेरबदल करािं े लागतील कारि 

प्रत्येक जग त्यातील हिंहिंध रचनाांम ळे आहि जाहििंचे्या हनर्ममहतक्षम प्रकाशाच्या स्िंांयशासनाम ळे हिंर्ाजता 
येिे शक्य आहे. आता शत्र ांच्या म्हिजे हिंर्ाजनाच्या आहि अमांगलाच्या धनी असलेल्याांच्या ताब्यात 
असलेल्या त्या शांर्र नगरापयंत पसरलेल्या राष्ट्राच्या सूक्ष्म दृष्टीच्या आहि स पीक कल्पनाशक्तीच्या सिंय 
ग ांताग ांतीना आपि ह्या चौकटीतच बसिंले पाहहजे. परांत  देिं त्याांचा (नगराांचा) र्ांग करतील आहि त्याांच्या, 
काययर्क्ताांच्या स्िंतांत्र ताब्यामध्ये ती नगरे देतील. 

 
पि ही जगते आहेत तरी क ठे आहि त्याांची उत्पत्ती क ठून झाली? आपिाला ह्या हठकािी िैंहदक 

ऋषींच्या अहतउत्त ांग कल्पना आढळून येतात. मानिं ह्या र्मूीमातेच्या िंक्षस्थळािंर राहतो आहि त्याला ह्या 
मत्यय जगाचीच मात्र जािीिं आहे. परांत  अहतचैततयाच्या उांचीपलीकडे दैिंी जगते तेजोमय ब डते खाली 
िंसलेली आहेत. त्याच्या जागृत सांस्काराच्या पातळीखाली उपचेतन वकिंा अचेतन आहे आहि त्या सगर्य 
रात्रीतून तो जी जगते पाहतो ती जतमाला येतात. िंर तेजस्िंी आहि खाली अांधूक सागरामध्ये ही अतय 
जगते आहेत? ती येथेच आहेत. मानिं त्याच्या जीिंनहिंश्वामधून त्याचे म ख्य अन्स्तत्िं जागृत करतो आहि 
मनोहिंश्वामधून मानसहिंश्व खेचून घेतो. तो सतत ग प्तपिे त्याांच्याशी सांपकय  साधून असतो, तो जािीिंपूिंयक 
त्याांच्यात प्रिंशे करू शकतो आहि इच्छा असली तर तो त्याांच्यात जतमपि घेऊ शकतो. तो सत्याच्या सौर 
जगतापयंत उांच जाऊ शकतो अहत चैततयाच्या महाद्वारात प्रिंशे करू शकतो आहि परमतत्त्िंाचा उांबरठा 
पि ळलाांडू शकतो. त्याच्या िंधयमान आत्म्याला दैिंी द्वारे हिंशाल उघडली जातील. 
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मानिं त्याच्या बहहदृय हष्टने जे बाह्य पाहतो ते प्रत्येकाच्या स्िंतुःच्या अांतयामी तो धारि करतो. 
त्याम ळे मानिंाला हे आरोहि शक्य आहे. बाह्य िैंहश्वक प्रिालीत असलेल्या सिंय श्रेिींशी आहि स्तराांशी 
समाांतर असिाऱ्या अशा व्यक्तीहनष्ठ शक्ती आपिात ग प्त आहेत आहि त्याच आपल्या जीिंनात शक्य 
असलेल्या अनेक पातळया होत. मानिंाला सांपूियतुः शक्य असलेल्या अन र्हूतपेक्षा, हे जड जीिंन आहि 
र्ौहतक जगताची सांक हचत मयाहदत जािीिं हकतीतरी दूर आहे. मग तो सहस्त्रपट र्मूीप त्र असला तरी. 
जरी माता र्मूीने त्याला जतम हदला असला आहि आपल्या क शीत त्याला आसरा हदला असला तरी 
स्िंगयपि त्याच्या माता-हपतराांपैकी एक आहे आहि त्याचा मानिंाच्या अन्स्तत्िंािंर अहधकार आहे. अांतयामी 
असलेल्या सधन खोलीशी आहि उच्चतर उत्त ांगतेशी जागृत होऊन नाते जोडिे त्याला शक्य आहे आहि 
अशी जागृती ही त्याची अपेहक्षत प्रगती आहे. तो जसजसा स्िंतुःच्या िंरच्या स्तरािंर आहि अहधक उांच 
स्तरािंर जाईल तसतशी निंीन जगते त्याच्या जीिंनात आहि त्याच्या दृहष्टला दृग्गोचर होतात आहि 
त्याच्या अन र्हूतचे हिंषय बनतात आहि त्याच्या चैततयाचे धाम बनतात. तो त्याांच्या शक्तींशी आहि 
देिंस्िंरुपाशी सांपकात आहि सहयोगात राहतो आहि स्िंतुःला त्याांच्या प्रहतमान रूप प नयघहटत करीत 
असतो. प्रत्येक आरोहि हा आत्म्याचा एक निंा जतम असतो आहि िंदे अशा निंीन जगताांना “जतम” 
म्हिून सांबोहधतो आहि त्याना आसन िं हनिंास म्हिून गौरहिंतो. 

 
ज्याप्रमािे देिंानी िैंहश्वक जगताांची माहलका हनमाि केली आहे त्याचप्रमािे त्यानी मानिंाच्या मत्यय 

अिंस्थेमधून सिंयश्रेष्ठ अशा अमरत्िंापयंत चढण्यासाठी त्याच्या हिंिंके शक्तीमध्ये क्रमिंार अिंस्थाांची 
माहलका आहि तीही चढत्या श्रेिीने इच्छाांचे कष्ट घेतले आहेत. ज्यामध्ये केिंळ नीचतम मानिंता सांत ष्ट 
राहते अशा अन्स्तत्िंाच्या जड आहि मयाहदत अिंस्थेतून देिं त्याचे उन्नयन करतात आहि हिंर्ाजन प्रर्चू्या 
मयादेत राहून त्याला समृद्ध हिंप ल जीिंनाचा अन र्िं देतात. त्यामध्ये अनेक आहि शीघ्र धके्क आहि आिंेग 
असतात. ते जीिंनाच्या आहि इच्छाांच्या चैततयमय जगातून येत असतात. त्या हठकािी देिं दानिंाांशी य द्ध 
करीत असतात, तेथे देिं उत्सन्न धािंपळीतून, अनेक तीव्रतेतून उच्च मानहसक जीिंनाच्या शाश्वत श द्धतेमध्ये 
आहि स्पष्टतेमध्ये त्याला नेत असतात. कारि हिंश द्ध हिंचार आहि र्ािंना हे मानिंाचे गगन आहे, त्याचा 
स्िंगय आहे, इच्छा ही ज्याचा कें द्रवबदू आहे अशा पे्रम, िंासना आहि र्ािंना ह्यानी य क्त असलेले सांपूिय 
चैततयमय जीिं हे त्याचे अांतराळ आहे आहि हे शरीर िं र्ौहतक आय ष्ट्य हा त्याचा इहलोक आहे. 

 
परांत  हिंश ध्द हिंचार आहि हिंश ध्द मानहसक अिंस्था ह्या मानिंी आरोहिाच्या उच्चतम उच्चािंस्था 

नाहीत. मनाच्या पहलकडील सौर िैंर्िंामध्ये असिारे परमसत्य हे देिंाांचे हनिंासस्थान आहे. तेथे आरुढ 
होिारा मानिं हिंचारिंांत म्हिून प्रयत्न करीत नाही तर तो हिंजयी द्रष्टा असतो. तो ह्याप ढे मनाचा बाांधलेला 
प्रािी नसतो, परांत  एक दैिंी व्यक्ती असतो. त्याची इच्छा, जीिंन, हिंचार, र्ािंना, जािीिं आहि हक्रया ह्या 
सिंांचे सिंयसमािंशेक सत्याच्या मूल्याांमध्ये पहरिंतयन झालेले असते आहि सत्यासत्यतेच्या हमसळीतील 
सांभ्रहमत आहि असहाय ग ांताग ांतीमध्ये ते कधीही अडकून पडत नाही. तो आपल्या अरुां द आहि असांत ष्ट 
मयादाांमध्ये ह्याप ढे पाांगळयाप्रमािे हफरत नाही तर अहनबहंधत आिंारामध्ये उड्डाि घेत असतो. ह्या 
व्यक्ततेमध्ये कष्ट आहि आडिंळिे कधीही येत नाहीत; तर हशघ्र आहि हिंजेत्या सरळमागाचा तो अिंलांब 
करतो. मोडक्या त कड्याांिंर तो आपली र्कू र्ागिंीत नाही तर अनांताच्या पयोधरातून त्याला पोषि 
हमळते. त्यासाठी त्याला धरा आहि स्िंगय ह्याांच्या अिंकाशातून रे्द करून पहलकडे जाऊन सौर हिंश्वाचा 
र्क्कम ताबा वजकून आपल्या परमोच्च उांचीिंर प्रिंशे करून अमृतत्िंाच्या हिंहिंध तत्त्िंािंर कसे रहािंयाचे 
ह्याचे अध्ययन करािंे लागेल. 
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ज्या मत्ययत्िंािंर आपि जगतो आहि अमृतत्िंािंर जाण्याची आपली आकाांक्षा आहे त्यामधील हिंरोध 
हीच िैंहदक हिंचार आहि आचार ह्याची ग रुहकल्ली आहे. मानिंाच्या अमृतत्िंाचे िंेद हे आहदतम िंदेिंाक्य 
आहे आहि प्राचीन काव्यात त्याच्या द्रष्ट्ट्या शोधकाचे मूलतांम मागयदशयन दडलेले आहे. 

 
जीिंनातील सार, हिंिंकेाचा प्रकाश, चैततयय क्त बल आहि धारि करिारा आनांद ही जीिंनाची 

घटक तत्िं ेआहेत. परांत  त्याांचा आपिामधील समतिंय कदाहचत् मयाहदत, हिंर्ाहजत, द खािंलेला, र्ग्न 
वकिंा अस्पष्ट असािंा वकिंा अमयाद, प्रब द्ध, हिंशाल, सांपूिय आहि इजा न झालेला असािंा. मयाहदत आहि 
हिंर्ाहजत अन्स्तत्त्िं म्हिजे अल्प; ते अांधारमय आहि द बळे आहे, ते म्हिजे शोक आहि द ुःख आहे. जे र्मूा 
(हिंशाल, सिंयव्यापी) जे एकर्तू तत्त्िं अनांत त्यात आपि आपल्या हजिंनाचे अपेहक्षत िैंर्िं म्हिजे तत्त्िं, 
प्रकाश, बल आहि आनांद शोधला पाहहजे. मयादा म्हिजे मृत्यू, अमृतत्त्िं आपिाकडे अनांतातील पहरपूिय 
आत्मस्िं म्हिून येते िं त्याचबरोबर दृढ हिंशालतेमध्ये राहण्याचे आहि हफरण्याचे सामथ्ययपि येते. त्याम ळे 
आपल्या अन्स्तत्त्िंाचे सार तो ज्या प्रमािात हिंशाल करील त्या प्रमािात आहि तो सतत िंाढिंील त्या 
अटीिंर ते अिंलांबून असते. आपल्या इच्छेची उसळिारी ज्योत तो हजतकी तेजस्िंी करील आहि ज्ञानाचा 
प्रकाश हजतका हिंशाल होईल, आपल्या हिंिंकेाची मयादा हजतकी हिंस्तृत होईल, हकती अांशानी िंाढिंील, 
आपल्या शक्तीची, ताकदीची आहि बलाची पहरसीमा हजतकी िंाढेल हततकी आनांदाच्या सघन म क्तीची 
दृढता होते आहि जेथे मन ष्ट्य अमृतत्िंाला पात्र होतो अशा अपार शाांतीमध्ये तो आपल्याला मोकळा सोडतो. 

 
हिंस्तृत करिे म्हिजे निंा जतम प्राप्त होिे होय. उचांबळिारा र्ौहतक जीिं गाळीिं चैततयशील 

मानिं बनतो. तेथे तो प तहा स्िंतुःला मानहसक आहि सूक्ष्म आध्यान्त्मक व्यक्तीमध्ये पहरिंतयन करून घेतो. 
हा सूक्ष्म हिंचारिंांत हिंशाल, नैकहिंध आहि िैंहश्वक मन ष्ट्य म्हिून िृंन्ध्दांगत होतो. तेथून त्याला सत्याच्या 
स्िंतुः र्ोिंतालच्या सिंय बाजू आहि सत्याचे आत हशरिारे नैकहिंध प्रिंाह मोकळे होतात. िैंहश्वक आत्मा 
अहधक उांच ध्येय प्राप्तीसाठी चैततयमय मािूस म्हिून उच्चतर शाांती, आनांद आहि स सांिंाद ह्यासाठी 
प्रयत्नशील राहतो. हे आयय पद्धतीचे पाच प्रकार आहेत. ह्यापैकी प्रत्येक हठकािी सांपूिय मन ष्ट्य स्िंर्ािंाच्या 
अिंस्था, के्षत्र व्यापिाऱ्या महान व्यक्ती आहेत. तरीही ह्या सिंय अिंस्थाांना वजकून त्यापहलकडे जाऊन ह्या 
सिंांचा हचरांतन स सांिंाद अन र्िंिारा एक परमोच्च आयय आहेच. 

 
ह्या आांतहरक आकाांके्षतराला कारिीर्तू असिारे एक अहतमानहसक सत्य आहे. ते मानहसक 

अिंस्था तेजस्िंी दृष्टीने आहि देिंाांच्या डोळयाने प नुःस्थाहपत करते, तर मत्ययजीिंन अनांत अन्स्तत्िंाच्या 
श्वासाने आहि सामथ्याने आहि अस्पष्ट िं मृत्यगू्रही िंस्तूांना स्िंतांत्र आहि अमत्यय चेतनाशक्तीने परािंर्मतत 
करते. म्हिून मािसाने प्रथमतुः आपली प्रगती अशा रीतीने केली पाहहजे की ज्यायोगे तो स्िंतुःची स्िंच्छ 
मानहसक आहि आध्यान्त्मक श ध्दता तसेच अन र्िंाांची आहि कृतींची कां पने सहन करण्यास समथय होईल 
अशी स दृढ चैततयशक्ती स्िंतुःत हिंकहसत केली पाहहजे िं द सरे म्हिजे मानिंी प्रकाश आहि सामथ्यय 
अहतहरक्त िंाढून त्याचे पहरिंतयन अनांत सत्य आहि अमत्यय इच्छाशक्तीमध्ये झाले पाहहजे. 

 
आपले सिंयसामातय जीिंन आहि हिंिंेक म्हिजे अांधारच, फार झाले तर तारका प्रकाशय क्त रात्र 

असते. त्या उच्चतर सत्याच्या सूयोदयाने प्रर्ात होते आहि उषुःकालाबरोबरच प्रर्ािंशाली यश अिंतीिय 
होतो. त्या यशाच्या योगाने पूिाच्या अांधकारमय ग हातून, म क्त केलेल्या तेजस्िंी गोधनातून आहि 
परतिाऱ्या रात्रीतून उषुःकालाला आहि हरिंलेल्या सूयाला वजकले जाते. यशाम ळे स्िंगीय िैंप ल्याचा 
पाऊस आपिािंर िंषयतो आहि उच्चतर अन्स्तत्त्िंाच्या सप्तजलधारा िंगेाने आपल्या पथृ्िंीिंर अिंतरतात 
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कारि सिंािंरिकारी आहि सिंयप्रहतबांधक अशा त्या कृत्याच्या त्या अस्पष्ट अजगराच्या क ां डल्या देिंमनाच्या 
तळपिाऱ्या चपलानी उध्िंस्त करून टाकल्या आहेत. यज्ञात सोमस रा गाळली आहे आहि ती स्िंतुःच्या 
अमरत्िंदानी आनांदाच्या प्रिंाहािंरून आपिाला परमोच्च स्िंगाकडे उचलून नेिार आहे. 

 
आपला यज्ञ म्हिजे आपल्या एकूि लार्ाची आहि कतृयत्िंाची त्या परमशक्तीच्या सामथ्याला 

हदलेली आह ती आहे. हे सांपूिय जग म्हिजे एक मूक आहि असहाय यज्ञ असून त्या अदृश्य देिंाना 
स्िंसमर्मपत बळी म्हिून आपला आत्मा तेथे बाांधून ठेिंला आहे. म क्तीदायी शब्द शोधलाच पाहहजे. 
प्रकाशदायी सूक्त मानिंाच्या हृदयात आहि मनात रचले गेले पाहहजे आहि मानिंाचे आय ष्ट्य हे 
ब न्ध्दप रस्सर आहि स्िंसमर्मपत आह ती बनले पाहहजे, मात्र त्यात आत्मा हा कधीच बळी नसिार, परांत  तो 
यज्ञाहधपती असेल. सम हचत यज्ञाद्वारे आहि देिंाना अर्मपलेल्या उदात्त सूक्ताच्या अर्ीरातून उत्पन्न झालेल्या 
सिंय-सम त्पादक आहि सिंाहर्िंाचक शब्दाद्वारे मन ष्ट्य सिंय काही हमळिं ूशकतो. तो स्िंतुःचे पहरपूियत्िं प्राप्त 
करून घेऊ शकतो. हनसगय त्याच्याकडे स्िंचे्छाय क्त आहि अहर्लाषापूिय िंधू म्हिून येईल आहि तो हतचा 
द्रष्टा बनून हतचा राजा म्हिून हतच्यािंर शासन करील. 

 
प्राथयनाय क्त आहि देिंाांना आकषयि करिाऱ्या सूक्ताांच्याद्वारे, स्त तींच्या देिं-दृढतेच्या सूक्ताने, 

देिंप्राप्तीच्या आहि स्िं-अहर्व्यक्तीच्या सूक्ताने मन ष्ट्य स्िंतुःमध्ये देिंाना हनिंास देतो, त्याच्या अन्स्तत्िंाच्या 
क्षारय क्त घरामध्ये त्याच्या देिंताांच्या चैततयमय मूती रचू शकतो. दैिंी जतमामध्ये िंाढू शकतो आहि 
स्िंतुःच्या आत्म्याला हनिंास करता येईल असे हिंशाल आहि तेजोमय जग तो आपल्या स्िंतुःमध्ये हनमाि 
करू शकतो. सत्याच्या शब्दाम ळे सिंोत्पादक सूयय हनर्ममती करतो त्याच्या तालाने िह्मिस्पती सरातीतले 
जागृत करतो आहि त्िंष्टा त्याना आकार देतो. सिंयसामथ्ययकारी शब्द आपल्या पे्ररिादायी अांतुःकरिात 
असल्याचे आढळल्याने हा मानिंी हिंचारिंांत, एक मत्यय प्रािी, आपल्या इच्छेन रूप सिंय आकार, सिंय अिंस्था 
आहि पहरन्स्थती हनमाि करू शकतो आहि त्या प्राप्त करून हशिंाय स्िंतुःसाठी अन्स्तत्िं, प्रकाश, सामथ्यय 
आहि उपर्ोगाचे ऐश्वयय वजकू शकतो. त्याचे स सांघटीत अन्स्तत्िं तो रचतो आहि आपल्या देिंाना द ष्ट 
सैतयाांचा नाश करण्यास साह्य करतो. ज्यानी त्याची प्रकृती हिंर्ागली, र्ांगली आहि द खािंली त्या त्याच्या 
आध्यान्त्मक शत्रूांचा नाश झाला आहे. 

 
त्याच्या यज्ञाची प्रहतमा कधीकधी एकाद या प्रिंासाची वकिंा जलयाते्रची असते. कारि तो प्रिंास 

करतो, आरोहि करतो, त्याला एक ध्येय आहे ते म्हिजे र्मूा (हिंशालता), सत्यजीिंन, प्रकाश आहि 
आनांद-आहि त्याच्यािंर ध्येयाकडे जािारा सरल आहि प्रसन्न मागय शोधून काढून तो स खद ठेिंण्याचे 
उत्तरदाहयत्िं सोपिंले आहे– कष्टप्रद असला तरी सत्याकडे जािारा प्रसन्न मागय. दैिंी इच्छाशक्तीच्या 
उज्ज्िंल शक्तीने मागयदशयन केलेल्या त्याला चढािंे लागते एकाद्या पिंयतािंरील पठारािंरून द सऱ्या 
पठाराकडे. एकाद्या नािंतूेन त्याला जीिंनाच्या जलामधून पार व्हािंे लागते, नद्या ळलाांडाव्या लागतात, 
त्याांचे सखोल डोह आहि िंगेिंान प्रिंाह पार करािं े लागतात. दूरिंरच्या प्रकाश-सागराच्या आहि 
अनांताच्या पैलतीरािंर पोहोचिे हे त्याचे ध्येय असते. 

 
आहि ही काही स लर् वकिंा शाांततामय यात्रा नव्हे. अनेक ऋतूपयंत चालिारे हे र्यानक आहि 

अहिंरल य द्ध आहे. सतत आयय मानिंाला कष्ट करािं ेलागतात, य द्ध करािं ेआहि वजकािं ेलागते. तो अथक 
पहरश्रमी आहि प्रिंासी आहि करारी योद्धा असािंा लागतो. त्याने धडक देऊन शहरामागून शहर उधडले 
पाहहजे त्यािंर हल्ला केला पाहहजे आहि ते ताब्यात घेतले पाहहजे. राज्यामागून राज्य वजकले पाहहजे, आहि 
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शत्रमूागून शत्र ूउलथिंनू त्याला कू्ररपिे पायदळी हचरडले पाहहजे. त्याची सिंय प्रगती म्हिजे देिं आहि 
दानिं, देिं आहि राक्षस, इतद्र आहि अजगर, आयय आहि दस्य ू ह्यामधील य द्ध होय. त्याला मोकळया 
मदैानािंर आयांच्या प्रहतपक्ष्याशी समोरासमोर तोंड द्यािं े लागेल; कारि ज ने हमत्र आहि सहकारी शत्र ू
बनतात आयय राज्याांच्या अहधपतीना पि त्याला वजकािं ेलागेल. ते उलट हफरून दस्यनूा सामील होतील 
आहि त्याच्या स्िंतांत्र आहि सिंयस्िंी प्रगतीला आळा घालण्यासाठी त्याांच्याशी कट करतील. 

 
परांत  दस्यू हे हनसगयिैंरी आहेत. हे हिंर्ाजक, ल टारू, पीडादायक शक्ती, हे दानिं, हिंर्ाहगनी 

मातेचे प त्र, त्याांचा ऋषीने अनेक नािंाने उल्लेख केला आहे. हे राक्षस आहेत; ते र्क्षक आहि हगळांकारी 
आहेत. ते लाांडगे आहि हिंदारक आहेत. ते पीडाकारक आहि दे्वष्टे आहेत ते द्वतदिंादी आहि ते पहररोधक 
आहि वनदक आहेत. पि आपिाला अनेक हिंहशष्ट नािंपेि ज्ञात आहेत. िृंत्र, अहह हा प्रधान प्रहतपक्षी आहे 
कारि तो आपल्या अांधाऱ्या क ां डल्यानी सिंय दैिंी अन्स्तत्िंाला आहि दैिंी हक्रयाना प्रहतरोध करतो, आहि 
जेव्हा िृंत्राला प्रकाशाद्वारे ठार मारले जाते तेव्हा त्याच्यामधून अहधक हिंक्राळ शत्र ूउत्पन्न होतात. नम ची 
मािसाचा द बळेपिा पाहून य द्ध करतो आहि अतयपि आपापल्या हिंहशष्ट द ष्टपिाने हल्ला करतात. आहि 
तेथेच िंल आहि पिीपि आहेत. ऐन्तद्रय जीिंनात कां जूष, व्यिंहारी, चोर आहि दडपिारे; ते उच्चप्रकाश 
आहि त्याचे तेज लपिंतात पि त्याचा ते अांधार आहि द रुपयोग करतात. आपल्या र्ाांडाराचे मारेकरी 
असिारे ते अधार्ममक टोळीिंाले देिंाप्रीत्यथय यज्ञ आचरीत नाहीत. आपल्या अज्ञान, दृष्ट्कृत्य, द बळेपिा, 
आहि अतय अनेक मयादाांचे हे आहि अतय व्यक्ती–त्या मानिंीकरिापेक्षाही अहधक आहेत– मानिंाशी सतत 
य द्ध करीत असतात. ते जिंळ येऊन त्याला घेरािं घालतात, वकिंा ते द रून त्याच्यािंर शर िंेध करतात 
वकिंा त्याच्या द्वारमय सदनात प्रिंशे करून देिंाांच्या जागाांिंर हनिंास करतात आहि त्याांच्या आकारहीन 
तोतऱ्या तोंडातून आहि त्याच्या अपूिय श्वासातून त्याच्या अहर्व्यक्तीला अडथळा आितात. प्रबळ आहि 
साह्यकारी देिंताांच्या मदतीने त्याना हाकलले पाहहजे, त्याांच्यािंर अहतक्रमि केले पाहहजे, त्याना ठार केले 
पाहहजे आहि अधोलोकातील अांधारात ढकलून हदले पाहहजे. 

 
िैंहदक देिंता ह्या िैंहश्वक देिंमूतीची नािंे, सामथ्यय आहि व्यक्तीमत्िं े आहेत आहि त्या दैिंी 

अन्स्तत्िंाच्या काही आिंश्यक शकींचे प्रहतहनहधत्िं करतात. त्या हिंश्वाची अहर्व्यक्ती करतात आहि त्यात 
अहर्व्यक्त होतात. प्रकाशाची ही बालके, अनांतत्िंाचे स प त्र ते मानिंी आत्म्याला र्ाऊ आहि हमत्र मानतात 
आहि ते त्याला साह्य करून त्याची िृंद्धी करण्याची आपि होऊन इच्छा बाळगतात. ते त्याांच्या जगतात 
त्याांचा प्रकाश, शक्ती आहि सौंदयय ह्याची र्र घालून त्याला िंाढिंतात. देिं मानिंाला दैिंी सख्यत्िंासाठी 
आहि सहिंासासाठी आमांत्रि करतात. त्याला ते आकर्मषत करतात आहि त्याांच्या तेजस्िंी बांध तेकडे त्याला 
उचलून नेतात. त्याला हे साह्य देतात आहि त्याच्याकडून साह्य घेतात ते केिंळ अांधुःकाराच्या आहि 
हिंर्ाजनाच्या प त्राांना रोखण्यासाठीच. परतफेड म्हिून मािूस देिंाला आपल्या यज्ञात आिंाहन करतो, 
त्याचे चात यय आहि ताकद त्याना देतो आपला प्रसाद आहि माध री त्याना अपयि करतो. तळपत्या गाईचे दूध 
आहि निंनीत, आनांदिंल्लीचा पाहिंनरस, यज्ञीय अश्व, अपूप आहि स रा देिंमनाच्या तेजस्िंी पक्वान्नातील 
अन्न-धातये िंगैरे, तो त्याांचे स्िंतुःमध्येच स्िंागत करतो आहि त्याांचा प्रसादाना जीिंनात स्थान देतो. 
स्त तीसूक्ताांच्या आहि स रेच्या पहरपूिय माध्यमातून तो त्याांची अहर्िृंद्धी करतो. िंदे म्हितो, लोहार 
ज्याप्रमािे लोखांडाला आकार देतो त्याप्रमािे त्याांच्या महान आहि तेजस्िंी देिंमूतीना िंाढिंतो. 

 
ही िैंहदक प्रहतमासृष्टी एकदा त्याची हकल्ली हमळाली की समजायला अगदी सोपी आहे. पि ती 

केिंळ प्रहतमासृष्टी आहे असे च कीचे समजू नये देिं म्हिजे केिंळ अमूतय कल्पनाांचे वकिंा हनसगाच्या र्ौहतक 
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आहि मानहसक कायाचे काव्यमय मानिंीकरि नव्हे. िैंहदक द्रष्ट्ट्याना ती हजिंांत तथ्ये हदसतात, केिंळ 
तत्त्िं आहि प्रिृंत्ती ह्यामधीलच नव्हे, िैंहश्वक शक्ती ज्या त्याना आधार देतात आहि सामािंनू घेतात 
त्याांच्यातील िैंहश्वक सांघषाचे प्रतीक म्हिजे मानिंी आत्म्याची न्स्थत्यांतरे होत. हेच देिं आहि दानिं होत. 
जगतमांचािंर आहि िैंयन्क्तक आत्म्यामध्ये त्याच पात्राांसह तेच नाट्य सतत प्रयोगात उतरत असते. 

 
कोित्या देिंाांहप्रत्यथय आपि यज्ञ समपयि करािंा? मानिंी अन्स्तत्िंात ही अहर्िृंद्ध होिारी देिंमूती 

व्यक्त व्हािंी आहि स रहक्षत राहािंी म्हिून कोिाला आिंाहन करािंे? 
 
प्रथमतुः अग्नी, कारि त्याच्याहशिंाय आत्म्याच्या यज्ञिंदेीिंर यज्ञीय ज्िंाला प्रज्िंलीत होिार नाही. 

अग्नीची ही ज्िंाला म्हिजे ज्ञानासह दैिंी शक्तीच्या प्रिृंत्तीचे इच्छाशक्तीचे सप्तहजव्हात्मक सामथ्यय आहे. 
ही जािीिंय क्त प्रर्ािंशाली इच्छाशक्ती म्हिेज आपल्या मत्यय जीिंनातील अमत्यय अहतथी आहे. तो श द्ध 
प रोहहत आहि दैिंी सेिंक आहे, तो धरा आहि स्िंगय ह्यामधील दूत आहे. आपि जे हिंन करतो ते तो उच्च 
शक्तींकडे घेऊन जातो आहि त्याांचे सामथ्यय, आहि प्रकाश आहि आनांद आपल्या मानिंतेमध्ये परत घेऊन 
येतो. 

 
प ढची महाशक्तीशाली देिंता म्हिजे इतद्र. दैिंी मन म्हिून स्िंयां प्रकाहशत झालेला तो श द्ध 

अन्स्तत्िंाचे सामथ्यय आहे. अग्नी ज्ञानासह शक्तीप्रिृंत्तीचे एक टोक जे खालून पृथ्िंीिंरून स्िंगाकडे प्रिंाह 
िंाहिंते तर इतद्र हे ज्ञानासह तेजप्रिृंत्तीचे द सरे टोक जे स्िंगातून पृथ्िंीिंर अिंतरते. तो आपल्या तळपत्या 
घोड्याांसह नायक म्हिून आपल्या पथृ्िंीिंर येतो, आपल्या तळपत्या हिंजानी अांधार आहि हिंर्ाजन ह्याांचा 
नाश करतो, जीिंनदायी स्िंगीय जलधाराांचा बषािं करतो, प त्र आहि पे्ररिा ल प्त िंा ग प्त प्रकाश ह्याांचा 
माग काढतो, आहि आपल्या मनोस्िंगािंर सत्यसूयाला उांच चढिंतो. सूयय हा परमोच्च सत्याचा स्िंामी 
आहे– जीिंनाचे सत्य, ज्ञानाचे सत्य, पद्धती, कमय, हालचाल आहि काययप्रिाली ह्याांचे सत्य. म्हिून तो सिंय 
िंस्तूांचा हनमाता, खरे तर अहर्व्यक्ता आहे. कारि हनर्ममती म्हिजे सत्य आहि इच्छा ह्याांच्या माध्यमातून 
बाहेर काढिे, व्यक्त करिे. आहि तो आपल्या आत्म्याांचा हपता, रक्षिकता आहि प्रबोधहयता आहे. 
आपिाला जो प्रकाश हिंा असतो तो ह्या सूयाचे सैतय आहे. तो दैिंी उषेच्या मागाने आपिाकडे येतो आहि 
अत्य च्च म क्तीपयंत आपल्यात दडून राहहलेल्या जगापाठोपाठ जग ह्या रीतीने सिंय मोकळे आहि स्पष्ट 
करतो. 

 
त्या म क्तीचा सोम हा प्रहतहनधीदेिं आहे. त्याच्या परमानांदाची स रा ही उन्भ्दजाांमध्ये, जीिंनाच्या 

जलामध्ये लपलेली आहे. आपल्या जड देहात त्याचे अमृतत्िंदायी रस आहेत ते गाळून देिंाना अर्मपले 
पाहहजेत म्हिजे त्याांची िृंध्दी होईल आहि हिंजय प्राप्त करतील. 

 
ह्या प्रत्येक प्राथहमक देिंतेबरोबर त्याचे सहकारी असून ते त्याची काये पार पाडतात. आपल्या मत्यय 

प्रकृतीत जर सूयाचे सत्य दृढ प्रस्थाहपत करािंयाचे असेल तर काही अन पे्रक्षिीय पूिंय अटी पार पाडाव्याच 
लागतील. सिंय पापाांचा आहि सक्त खोटेपिाचा नाश करिारी हिंप ल श ध्दता आहि स्िंच्छ हिंशालता हिंीच 
आहि ते करिार िंरुि. आपले हिंचार, कमय आहि आिंगे ह्याांत स सांगतता यािंी म्हिून हतकडे नेिारी 
पे्रमाची आहि जािीिंचेी तेजस्िंी शक्ती म्हिजे हमत्र. प्रयत्न, आकाांक्षा, स्िंच्छहिंिंके ह्याांची अमत्यय शक्ती 
म्हिजे अचयना. पाप, स्खलन आहि यातना ह्याांना दूर सारून सिंय िंस्तूांचा उत्स्फूतय आनांदाने सम हचत 
उपर्ोग म्हिजे र्ग. ह्या सूयाच्या सत्याच्या चार शक्ती आहेत. 
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आपल्या प्रकृतीत सोमाचा सांपूिय परमानांद पहरपूियतेने स स्थाहपत होण्यासाठी मन, उत्साह आहि 
शरीर ह्याांची स खी, प्रब ध्द आहि अद बयल अिंस्था आिंश्यक आहे. ही अिंस्था आपिास ज ळे आश्वनीक मार 
प्रदान करतात. तेजकतयेशी हिंिंाहबद्ध झालेले, मध र, सांरचास्पद, व्यांग आहि रोग पहरहारक असे ते 
उर्यता अांशतुः आपले ज्ञान आहि अांशतुः आपले कमय व्यापून राहतात आहि आपल्या स खमय आहि यशस्िंी 
आरोहिासाठी आपली मानहसक, उत्साहहिंषयक आहि शारीहरक र्मूी तयार करतात. 

 
मनाला आकार देिारा, दैिंी मन असलेला इतद्र मानिंी शक्तीच्या ऋर्ूांना कमयचाऱ्याना साह्याला 

घेतो. त्यानी त्याांच्या यज्ञकमाद्वारे आहि सूयाच्या उांच हनिंासस्थानािंरील अद र्तू आरोहिाम ळे अमरत्िं 
प्राप्त केले आहे आहि त्याांचे उहद्दष्ट मानिंानी प्राप्त करािं े म्हिून त्याना साह्य करतात. ते त्याांच्या मनाने 
इांद्राच्या घोड्याना आकार देतात, आहि अहश्वनीक माराांचा रथ बनिंतात, देिंाांची शसे्त्र तयार करतात आहि 
प्रिंासाची तसेच लढाईची सामग्री हनमाि करतात. पि सत्यप्रकाशदाता आहि कृतघ्न इतद्राला मदत 
करतात मरुद गि. ते इच्छेची आहि उजेची वकिंा जीिंसामथ्याची शक्ती असून त्यानी हिंचारप्रकाश आहि 
स्िं-अहर्व्यक्तीचा ध्िंनी प्राप्त केला आहे. सिंय हिंचार आहि िंािी ह्याांच्या पाठीमागे त्याची पे्ररिा असून 
परमश्रेष्ठ प्रकाश, सत्य आहि आनांद ह्याांकडे जाण्यासाठी सांघषय करीत असतात. 

 
नारी ऊजापि अन्स्तत्िंात आहेत, कारि देिं हे नर आहि नारी असून, देिं हे एकतर प्रकृतीपर 

आत्मे वकिंा हनिृंत्तीपर काययकते आहि पद्धतशीर काम उरकिाऱ्या ऊजा असतात. अहदहत, देिंाांची अनांत 
माता हहचे स्थान प्रथम. हशिंाय सत्यज्ञानाच्या आिखी पाच शक्ती आहेत; मही वकिंा र्ारती म्हिजे 
अमयाद शब्द, जो आपिाकडे दैिंी उद गमापासून सिंय िंस्तू आितो, इळा, सत्याचा आद्य प्रर्ािंशाली शब्द, 
त्याम ळे आपिाला प्रिृंहत्तपर दृष्टी हमळते, सरस्िंती हतचा िंगेिंान प्रिंाह आहि स्फूर्मतदायक शब्द; सरमा, 
पे्ररिाशक्ती, मनाच्या अबोध ग हेमध्ये उतरून तेथील ग प्त प्रकाश शोधून देिारी देिंश नी, दहक्षिा, सम हचत 
हिंिंके हे हतचे कायय, ती कमय आहि आह ती ह्याांची व्यिंस्था लािंते आहि प्रज्ञात देिंम तीला हतचा धरार्ाग 
िंाटून देते, प्रत्येक देिंाची एक नारी उजा आहेच. 

 
ह्या सिंय कृती, सांघषय आहि आरोहि ह्याना स्िंगय, आपला हपता, आहि धरा, आपली माता, 

देिंमूतींची हपतरे ह्याचा आधार आहे. ते अन क्रमे श द्ध मानहसक आहि आन्त्मक तसेच शरीहरक हिंिंके धारि 
करतात. त्याांची हिंशाल आहि स्िंतांत्र प्राप्ती हीच आपल्या ध्येयाची अिंस्था आहे. जीिंनस्िंामी िंायू 
अांतराळाद्वारे म्हिजे ऊजाशक्तीच्या के्षत्राद्वारे जोडतो. आहि अतय देिंता पजयतय, स्िंगीय पययतयाचा दाता, 
दहधक्रािंा, दैिंी य द्धबाजी, अशाांची शक्ती; माांडिीचा गूढ अजगर, तृप्त आप्त जो आपल्या हिंहिंध 
अन्स्तत्िंाशी, अन्स्तत्िंाच्या हतसऱ्या पातळीिंर सांय क्त होतो आहि हशिंाय अतय. 

 
ह्या सिंय देिंमूतीची आपल्या सांपूियतेसाठी आिंश्यकता आहे. आहि ती सांपूियता आपल्या सिंय 

स्तराांिंर हमळिंली पाहहजे; पथृ्िंीच्या हिंशालतेमध्ये आपल्या शारीहरक अन्स्तत्िं आहि जािीिंमेध्ये; आपल्या 
सिंय प्रयत्नाना धारि करण्यासाठी ज्याना प ढे आिले पाहहजे अशा घोड्याच्या रूपाने सूचीत केलेल्या 
आपल्या ऊजात्मक िंगे आहि वक्रया आहि उपर्ोग ह्याांच्या सांपूिय सामथ्यामध्ये, आपल्या बहैद्धक आहि 
मानहसक आन्स्तत्िंामधून व्यक्त होिारी उत्कृष्ट ऊब आहि मनाची स्पष्टता ह्याांच्यािंर र्ािंहनक हृदयाच्या 
पहरपूिय आनांदामध्ये; आपल्या सांपूिय जीिंनाला पहरिंर्मतत करिाऱ्या अहतमानहसक प्रकाश, उषुःकाल, 
सहिंता आहि कळपाची तेजस्िंी माता ह्याांच्या आगमनामध्ये, कारि त्याम ळे आपिाला सत्याचे स्िंाहमत्िं 
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हमळते, सत्याम ळे प्रशांसनीय आनांदाचा उदे्रक आहि आनांदाद्वारे परमोच्च तत्त्िंाच्या अनांत प्रबोधनाची प्राप्ती 
होिार आहे. 

 
प रािातील हत्रमूतीचा आधार असिारे तीन महान देिं, महान शक्तीशाली परमश्रेष्ठ देिंमूती हा 

हिंकास आहि ऊध्िंयगती उत्क्राांती घडिंनू आितात. ते ह्या हिंश्वाच्या ग ांताग ांतीमध्ये उत्कृष्ट पद्धती आहि 
मूलर्तू शक्तीचा आधार देतात. िह्मिस्पती हा हनमाता आहे. तो आपल्या शब्दानी आपल्या आिंाहनाद्वारे 
उत्पहत्त करतो. म्हिजे तो ते व्यक्त करतो आहि अबोध अांधुःकारातून तो हे सिंय अन्स्तत्त्िं आहि स बोध ज्ञान 
आहि जीिंनाची चळिंळ आहि तदन षांगीक आकार हनमाि करतो. महाशन्क्तशाली, उग्र आहि दयाळू रुद्र 
हा जीिंनसांघषाचा अध्यक्ष आहे आहि तो दृढ करतो. तो देिंाांची शस्त्रधारी, क्रोधय क्त आहि दयाशील शक्ती 
असून तो सिंय सृष्टीला जबरदस्तीने िंर उचलतो, हिंरोधकाांचा ध व्िंा उडिंतो, च किाऱ्याना आहि 
हिंरोधकाना फटकारतो आहि जे जखमी झाले आहेत, द ुःख र्ोगतात, तक्रार करतात आहि शरि येतात 
त्याना बरे करतो. हिंस्तृत व्यापकगतीचा हिंष्ट्ि  ह्या सिंय जगताना आपल्या तीन पािंलानी धरून ठेिंतो. 
आपल्या मयाहदत नखरतेत तो इांद्राच्या कायासाठी हिंशाल के्षत्र हनमाि करतो. त्याच्याम ळे आहि 
त्याच्यासह आपि ह्याच्या अत्य च्च पदािंर उन्नत होतो आहि तेथे आपिाला आपिासाठी हतष्ठत असलेले 
हमत्र, पे्रमळ आहि परमानांददायक देिंमूती आढळते. 

 
अन्स्तत्त्िंाच्या अब द्ध काव्यसागरातून ह्या आपल्या पथृ्िंीला आकार हमळाला आहे ती आपली उच्च 

रचना आहि हनम ळती हशखरे स्िंगाकडे उर्ारते; मनाच्या स्िंगाला स्िंतुःच्या रचना असतात. आपल्या हिंजा 
प ढे सरकािंिारे आहि जीिंनजल देिारे ढग असतात. स्पष्टतेचे प्रिंाह आहि मध, अधोर्ागातील सांब द्ध 
सागरातून रस उसळत असतात आहि उध्िंयर्ागातील प्रब द्ध सागराला शोधतात; आहि िंरून तो सागर 
खाली आपल्या शारीहरक जीिंनामध्ये प्रकाशाच्या, सत्याच्या आहि आनांदाच्या नद्या पाठिंीत असतो. अशा 
रीतीने र्ौहतक हनसगाच्या प्रहतमाांमध्ये िैंहदक ऋषी आपल्या आध्यान्त्मक उन्नयनाची स्तोते्र गातात. 

 
मानिं पूिंयजानी, प्राचीनानी हे उन्नयन केव्हाच साधले आहे. आहि ह्या महान पूिंयजाांचे आत्मे 

अद्यापहह त्याांच्या िंांशजाना मदत करतात. कारि निंी उषा पूिंीचे प नरािंतयन करते आहि र्हिंष्ट्यकालीन 
उषेसाठी प्रकाशानी प ढे झ कते. मानिं अन र्तूीनी ज्याांचे सदोहदत प नुःस्मरि करािं े अशा आध्यान्त्मक 
हिंषयाचे कण्िं, क त्स, अहत्र, कहक्षिंान, गौतम, श नुःशपे हे काही नम ने आहेत. सप्तषी, अहगरस हे अद्यापहह 
हतष्ठत आहेत आहि तेच शान्ब्दक साम गाण्यासाठी, ग हा फोडण्यासाठी, नष्ट गोधन शोधण्यासाठी, आहि 
ल प्त झालेला सूयय प तहा हमळिंण्यासाठी अद्यापही हसद्ध आहेत. अशा रीतीने आत्मा हे सहायक आहि 
पीडक, हमत्र आहि शत्रू ह्याांचे य द्धके्षत्र आहे. हे सिंय हजिंांत आहे. हिंप ल आहे, िैंयन्क्तक आहे, जािीिंपूिय 
आहे आहि काययशील आहे. यज्ञाच्या आहि स्तोत्राांच्याद्वारे आपि तेजस्िंी द्रष्टे आपिासाठी लढिारे योदे्ध 
आहि आपल्या कायाची अपत्ये हनमाि करीत आहोत. देिं आहि ऋषी आपल्यासाठी आपले तेजाळ कळप 
शोधीत आहेत, आहि प्रर् ूत्याच्या मनाने देिंाांचे रथ घोडे आहि आय धे तयार करून आपले जीिंन हा एक 
वखचाळिारा आहि उड्या घेिारा घोडा असून तो आपिाला प ढे प ढे आहि उांचािंर नेत आहे. शीघ्र ख राांचे 
िंास हे त्याचे सामथ्यय आहे. मनाच्या म क्त शक्ती ह्या हिंशाल पांखाांचे पक्षी आहेत. हे मानहसक अन्स्तत्िं वकिंा 
आत्मा हा हांस वकिंा गरुड असून तो शतशत लोहमीतीना फोडून बाहेर येतो आहि त्या आनांदमय 
सोमस रेच्या मत्सरी रक्षकाांशी मल्लय द्ध करतो. अांतुःकरिाच्या सखोल ग प्त दरीतून उठिारा प्रत्येक देिंात्म 
हिंचार हा प रोहहत आहि हनमाता असून तो तेजस्िंी हसद्धीची आहि सामथ्ययशाली पहरपूियतेची दैिंी 



 

अनुक्रमणिका 

स्त हतस्तोते्र गात असतो. सत्याच्या चकाकत्या स िंिाच्या शोधात आपि असतो, आपि स्िंगीय र्ाांडाराची 
िंासना बाळगतो. 

 
मािसाचा आत्मा हा अनेक अन्स्तत्त्िंपूिय जग आहे; परमोच्च हिंजय प्राप्तीसाठी वकिंा नाशासाठी 

लढिाऱ्या सैहनकाांचे राज्य आहे, जेथे देिं आपले अहतथी आहेत असे आपले घर असून तेथे ताबा घेण्याचा 
दैत्य प्रयास करतात; त्यातील ऊजाची पूियता आहि अन्स्तत्त्िंाची हिंशालता, स्िंगीय सत्रासाठी यज्ञिंदेीचे 
आसन रचून ते श द्ध करीत असतात. 

 
िंदेातील काही महत्त्िंाच्या प्रहतमा ह्या अशा आहेत आहि पूिंयजाांच्या हशकिंि की अत्यांत त्रोटक 

आहि अप रा असा हा आराखडा आहे अशी समजूत पटली म्हिजे ऋग्िंदे सांहदग्ध, गोंधळलेल्या आहि 
रानटी स्तिंनाांचा र्रताड अशी कल्पना होण्याचे सांपेल, मानिंतेच्या उच्च उन्नयनाची ती गाथा ठरते आहि 
त्यातील स्तोते्र म्हिजे आत्म्याच्या हचरांतन उन्नयनाच्या स्तोत्रमय महाकाव्यातील घटना ठरतात. 

 
हे हकमान कथन आहे, ह्याांपेक्षाही अहधक, िंदेाांमध्ये प्राचीन हिंज्ञान, ल प्त ज्ञान आहि प्राचीन मनो-

काहयक परांपरा काय आहे हे अद्यापही शोधून काढािंयाचे आहे. 
 

⬤ ⬤ ⬤ 
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३७ १५ ऑगस्ट १९४७. 
 

१९४७ च्या पंधरा ऑगस्ट ह्या णदवशी भारत णब्रणटश अंमलातून मुक्त झाला. बाबू 
अरववदांचा जय मही १५ ऑगस्टचाच. ते म्हितात “हा एक णनव्वळ योगायोग आहे असे मी 
समजत नाही. माझा हात धरून ध्येयपिावर मला पुढे नेिाऱ्या दैवी श्क्तीनेच माझ्या 
कायाला आपली मंजुरी देऊन तीवर णशक्कामोतनब केले आहे, असे मी समजतो. माझ्या 
जीवनकाळात जी जागणतक आय दोलने पूिन होतील असे मला वाटत होते, परंतु एखाद्या 
स्वप्नाप्रमािे ज्यांची अवस्िा होती, तीच आय दोलने आता सफल होण्याच्या, यशस्वी 
होण्याच्या बेतात आहेत, असे मला णदसून येत आहे.” 

 
स्िंतांत्र र्ारताचा १५ ऑगस्ट हा जतमहदिंस. एका ज तया य गाचा ह्या हदिंशी अांत होत आहे आहि 

नव्या य गाची स रुिंात होत आहे. हा हदिंस आपल्याच दृष्टीने िैंहशष्ट्ट्यपूिय आहे असे नाही; तर तो आहशया 
खांडाकहरता आहि जगासाठीही िैंहशष्ट्ट्यपूिय आहे. कारि, राष्ट्रक लामध्ये आज एका नव्या आहि प्रचांड 
असे स प्त सामथ्यय असलेल्या, तसेच मानिंतेचे राजकीय, सामाहजक, साांस्कृहतक आहि आध्यान्त्मक 
र्हिंतव्य घडहिंण्याची शक्ती असलेल्या राष्ट्राचा प्रिंेश होत आहे. जो हदिंस आतापयंत केिंळ माझा 
जतमहदिंस असल्याम ळे, आहि माझा आहि मा्या जीिंनहिंषयक हिंचारप्रिालीचा ज्याांनी स्िंीकार केला 
आहे ते तो दरिंषी साजरा करीत असल्याम ळे, मा्या लक्षात राहत असे, त्या हदिंसाला आजपासून फार 
मोठा अथय आला आहे. हा एक हनव्िंळ योगायोग आहे, असे मी समजत नाही. माझा हात धरून ध्येयपथािंर 
मला प ढे नेिाऱ्या दैिंी शक्तीनेच मा्या कायाला आपली मांज री देऊन तीिंर हशक्कामोतयब केले आहे, असे 
मी समजतो. मा्या जीिंनकाळात जी जागहतक आतदोलने पूिय होतील असे मला िंाटत होते, परांत  
एखाद्या स्िंप्नाप्रमािे ज्याांची अिंस्था होती; तीच आतदोलने आता सफल होण्याच्या, यशस्िंी होण्याच्या 
बेतात आहेत असे मला हदसून येत आहे. 

 
या महान आहि हचरस्मरिीय प्रसांगी मी काही सांदेश द्यािंा, असे मला साांगण्यात आले आहे. पि 

असा कोिताही सांदेश देण्याच्या न्स्थतीत मी नाही. मी फक्त एिंढेच करू शकतो की, मा्या लहानपिी 
आहि तारुण्यात जी ध्येये आहि उहद्दष्टे मी बाळगली होती आहि जी आता न कतीच सफल होऊ घातली 
आहेत; त्याांच्याहिंषयी माझे िैंयन्क्तक मत मी जाहीर करू शकतो. ही ध्येये आहि उहद्दष्टे र्ािंी र्ारताशी 
सांबद्ध अशी असून त्याांच्या प्रहतपूतीमध्ये र्ारत सतत आघाडीिंरच राहिार आहे. र्ारत जागा होत आहे 
असे मी नेहमीच म्हित आलो आहे, जागा होऊन र्ारत केिंळ आपलेच र्ौहतक हहतसांबांध–म्हिजे 
र्ौगोहलक हिंस्तार, सत्ता स्थापना आहि र्रर्राट साधिार नाही– अथात त्याकडे द लयक्षही करिार नाही; 
पि केिंळ अतय देशाांप्रमािे र्ारत लोकाांना पायदळीही त डिंिार नाही; तर जगातील अतय लोकाांना तो 
सहाय्यर्तू होऊन साऱ्या मानिंतेचे नेतृत्िं करिार आहे. ह्या ध्येयाांचा आहि उहद्दष्टाांचा नैसर्मगक क्रम असा; 
र्ारताचे स्िंातांत्र्य आहि एकात्मता साध्य करिारी क्रातती. मानिंी सभ्यता आहि प्रगती याांच्या बाबतीत 
महत्त्िंाची र्हूमका बजािंिाऱ्या आहशया खांडाची म क्तता आहि त्याचे प नरुज्जीिंन. मानिंाांसाठी एक उच्चतर 
आहि महान असे नव्याने फ लिारे जीिंन–जे बाह्यतुः आतांरराष्ट्रीय एकीकरिाच्या स्िंरुपाचे असेल– परांत  
हठकहठकािच्या देशाांतील राष्ट्रीय जीिंनधाराही अक्ष ण्ि राखील आहि त्या सिंांमध्ये सूत्रात्मक एकता 
साधेल. समग्र मानिं िंांशाला अध्यात्माधाहरत जीिंन प्रिालीचे र्ारतीय हिंदे्यचे दान. आहि सरतेशिेंटी, 
जेव्हापासून मानिं िैंयन्क्तक पहरपूियता आहि पहरपूिय समाजाची कल्पना करू लागला तेव्हापासून 
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अन्स्तत्िंहिंषयक उद र्िंलेले प्रश्न सोडिंण्यासाठी आिंश्यक असिाऱ्या चैततयाचे उन्नयन करिारी 
उत्क्रान्ततसोपानाची एक िंरची पायरी गाठिे. 

 
र्ारत स्िंतांत्र झाला आहे. परांत  एकता गमािंनू बसला आहे. हे स्िंातांत्र्य खांहडत आहे. एकदा 

असेही िंाटले होते की, हिहटश राजिंटीपूिंीचा िंगेिंगेळया सांस्थानाांचा गोंधळ आता स रू होतो काय? परांत  
स दैिंाने आता अशी पहरन्स्थती आहे की, अशा प्रकारची गोंधळाची न्स्थती प तहा उद र्िंिार नाही, हे स्पष्ट 
झाले आहे. घटना सहमतीने जे एक शहािपिाचे समथय पाऊल उचलले आहे. त्याम ळे आता दहलत िंगांचे 
प्रश्न कोितेही निंीन ताितिािं न उद र्िंता सोडिंले जातील. परांत  वहद  म सलमानातील जातीय तेढ 
आता इतकी िंाढली आहे की, ही र्ारतातील राजकीय शकले आता कायमची राहतील की काय अशी 
शांका िंाटू लागली आहे. हा एक तात्प रता इलाज म्हिून आम्ही स्िंीकारला. ही शकले तशीच राहतील, 
अशी काँगे्रसची आहि राष्ट्राची पक्की र्ािंना होऊ नये अशी आशा बाळगिे इष्ट होईल. कारि देशर्ांजनाची 
ही न्स्थती तशीच राहहली तर, त्याम ळे र्ारत हनुःसत्त्िं बनेल, पाांगळा बनेल. येथे दांगेधोपे नेहमीच 
उद र्िंतील, कदाहचत राष्ट्रािंर परचक्र येऊ शकेल आहि र्ारत प तहा परतांत्र होईल. त्याम ळे हे हिंर्ाजन 
नष्ट झालेच पाहहजे, हा तिािं कमी झालाच पाहहजे. शाांतता आहि सामांजस्य याांची गरज हळूहळू सिंांना 
पटली पाहहजे. त्यासाठी सिंांनीच एकज टीने प्रयत्न केले पाहहजेत. त्यासाठी तसा कायदाही कें द्राने केला 
पाहहजे. अशा रीतीने कोित्याही स्िंरुपात का होईना, एकता प्रस्थाहपत व्हायला हिंी. ही एकता सोय 
म्हिून महत्त्िंाची आहे. तसे हतला सैदधान्ततक महत्त्िं नाही. पि कोित्याही उपायाने हे हिंर्ाजन नष्ट 
व्हायला हिं ेआहि ते होईलच. कारि तसे झाले नाही तर, र्ारताचे र्हिंतव्य धोक्यात असेल. त्याचा 
अिंसानघात होईल. असे होता कामा नये. 

 
आहशया जागा होत आहे. येथील बरेचश े देश स्िंतांत्र झाले आहेत आहि होत आहेत. काही देश 

अजूनही स्िंातांत्र्यासाठी लढत आहेत. आता थोडेसेच काहीतरी करािंयाचे आहे. यात र्ारताचा सहर्ाग 
आिंश्यक आहे. र्ारताने आपले कायय या हदशनेे स रू केले आहे. राष्ट्राांच्या या सांक लामध्ये र्ारत आपले 
रास्त स्थान घेण्याच्या तयारीत आहे. 

 
अहखल मानिंजातीच्या एकीकरिाची प्रहक्रया स रू झाली आहे. स रिंातीची ही प्रहक्रया पहरपूिय 

नसेल. ती सांघहटत असली तरी हतला अनेक अडचिींना तोंड द्यािं ेलागत आहे. परांत  या प्रहक्रयेला चालना 
हमळाली आहे. इहतहासातील अन र्िंाांचा मागोिंा घेतल्यास ही गती आता िंाढतच राहील. सिंय काही 
पादाक्राांत करूनच ती थाांबेल. तेथे देखील र्ारताने आपली महत्त्िंाची र्हूमका बजािंण्यास स रुिंात केली 
आहे. सद्युःन्स्थती आहि नहजकच्या काळातील शक्यता याांच्या सीमारेषाांनी क ां हठत न होता, र्ारताने आपले 
बृहने्नतृत्िं प्रस्थाहपत करािंयास हिं.े त्यानांतरच मग कासिंाच्या गतीने र्ीत र्ीत करण्यात येिारा हिंकास 
आहि आत्महिंश्वासपूिय असा घडिंनू आिलेला हिंकास, याांतील फरक स्पष्ट होईल. कदाहचत एखादे 
र्यानक सांकट मध्येच उद र्िंले आहि जे काही केले जात आहे ते समस्त नष्ट होईल. तरी पि अांहतम 
पहरिामाची आपि खात्री देऊ शकतो. कारि एकीकरि होत जािे हा हनसगाचा अहनिंायय असा हनयमच 
आहे. ते तसे होिारच हे आपि हनहश्चतच अगोदर साांगू शकतो. राष्ट्राांसाठी ते हकती आिंश्यक आहे हे 
स्पष्टच आहे. कारि त्याहशिंाय ह्यानांतर अल्पजन समाजाचे स्िंातांत्र्य स रहक्षत राहू शकिार नाही. मोठी 
आहि शन्क्तशाली राष्टेही खऱ्या अथाने स रहक्षत राहू शकिार नाहीत. र्ारत जर हिंर्ाहजत असाच राहहला 
तर त्यालाही आपल्या स रहक्षततेची खात्री देता देिार नाही. म्हिून प नश्च एक होिे, हे सिंांच्याच हहताचे 
आहे. िंडेगळपिा आहि स्िंाथी मूखयपिा ह्याच गोष्टी ह्या एकीकरिाच्या आड येतील. या उलट असे म्हिता 
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येईल की ईश्वरी इच्छेने हनसगयक्रमे जे घडिार असेल त्याला देिंदेिंता देखील रोखू शकिार नाहीत. 
तोपयंत राष्ट्रीयत्िंाचे उहद्दष्ट पूिय झाले असेल. एक आांतरराष्ट्रीय चेतना हनमाि व्हायला हिंी. आांतरराष्ट्रीय 
दृहष्टकोन तयार व्हायला हिंा. आांतरराष्ट्रीय स्िंरुपाच्या सांस्था हनमाि व्हायला हव्या. याांतूनच प ढे हद्वहिंध 
वकिंा बह हिंध नागहरकत्िंही सांमत होईल. या बदलाांना अन सरून हिंहर्न्न सांस्कृतींचा हमलाफ पि होईल. 
राष्ट्रिंादातील ताठरपिा हळूहळू हनघून जाईल आहि हे निं ेबदल पचनी पडत जातील. दृहष्टकोन व्यापक 
होत जाईल. साऱ्या मानिंिंांशाला एकात्मता जाििं ूलागेल. 

 
जगाला आध्यान्त्मक ज्ञान देण्याचे र्ारताचे कायय अगोदरच स रू झाले आहे. र्ारतातील 

अध्यात्महिंद्या आता य रोप आहि अमेहरकेत अहधकाहधक िंगेाने पसरत आहे. हा प्रिंाह असाच िंाढत जािार 
आहे. काळाचे हे आघात होत असतानाच सारे जग र्ारताकडे मोठ्या आशनेे पाहत आहे. र्ारताच्या 
आध्यान्त्मक हशकिंिी बरोबरच येथील मनोहिंकासाची आहि आत्मान सांधानाची तांते्र लोक स्िंीकारीत 
आहेत. 

 
मनी मानसी अजून बऱ्याच आशा आकाांक्षा आहेत. र्ारतातील आहि पाहश्चमात्य देशाांतील अग्रगामी 

हिंचारिंांताांच्या मनामध्ये ह्या आकाांक्षा आहि ध्येये फ लत आहेत. कोित्याही ध्येयमागािंर अडीअडचिींचे 
डोंगर असतात. त्याच्यािंर मात करण्यासाठीच ते असतात आहि सिंयश्रेष्ठ शक्तीची तशी इच्छा असेल तर 
त्याांिंर आम्ही मात करूच. येथे देखील अांशी उत्क्रातती होिार असेल आहि ती अध्यात्म आहि अांतगयत 
चैततयशक्तीच्या हिंकासानेच होिार असेल तर हतचीही स रुिंात र्ारतापासूनच होईल. हतची व्याप्ती 
िैंहश्वक असली तरी हतचे प्रचालन र्ारतापासूनच होईल. 

 
र्ारताच्या म न्क्तहदनाचा हा आशय मला अहर्पे्रत आहे. तो हकतपत, कसा आहि हकती लिंकर 

पूियपिे प्रकट करता येईल, हेही ह्या नूतन, म क्त र्ारतािंरच अिंलांबून आहे. 
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अनुक्रमणिका 

“या देशाचे श्रेष्ठत्िं आहि हिंचारिैंर्िं जगात प्रस्थाहपत करण्याची आकाांक्षाच समाजात प्रचांड 
पराक्रम करण्याची ईषा हनमाि करू शकेल. केिंळ र्ौहतक समृद्धीची अहर्लाषा नव्हे. म्हिूनच फक्त 
लार्ासाठीच आम्ही त म्हाला उद य क्त करू इच्छीत नाही. आपि एक थोर िं िैंर्िंशाली राष्ट्र होतो ह्याची 
आपिाला प्रथम जािीिं झाली पाहहजे आहि त्याबद्दल आपिाला साथय अहर्मान असला पाहहजे! आतापयंत 
आपल्या स्िंाहर्मानशूतय िं शरिाांगत िृंत्तीचा लार् उठिंनूच अतय राष्ट्राांनी आपिाला हिंनाशाच्या गतेत 
फेकून हदले आहे. केिंळ र्ौहतकतेच्या आकाांक्षा राष्ट्रहनर्ममतीचे काम कधीच करू शकिार नाहीत. पि 
जेव्हा राष्ट्रीय स्िंाहर्मान जागृत होतो. तेव्हाच अधुःपहतत िं हिंस्कळीत राष्ट्र प तहा एकजीिं होते. त्यात 
कल्पनातीत शक्तीची नैहतक ऊजा हनमाि होते.” 
 

“र्ारत स्िंतांत्र झाला आहे पि एकता गमािंनू बसला आहे. हे स्िंातांत्र्य खांडीत आहे........ 
देशर्ांजनाची न्स्थती तशीच राहहली तर त्याम ळे र्ारत हनुःसत्िं, पाांगळा बनेल. येथे दांगेधोपे नेहमीच 
उद र्िंतील. कदाहचत राष्ट्रािंर परचक्र येऊ शकेल आहि र्ारत प तहा परतांत्र होईल. त्याम ळे हे हिंर्ाजन 
नष्ट झालेच पाहहजे.......... कोित्याही उपायाने हे हिंर्ाजन नष्ट व्हायला हिं ेआहि ते होईलच. 
 

जगाला आध्यान्त्मक ज्ञान देण्याचे र्ारताचे कायय अगोदरच स रू झाले आहे. र्ारतातील 
आध्यात्महिंद्या आता य रोप िं अमेहरकेत अहधकाहधक िंगेाने पसरत आहे. हा प्रिंाह असाच िंाढत जािार 
आहे. काळाचे हे आव्हान होत असताना सारे जग र्ारताकडे मोठ्या आशनेे पहात आहे. र्ारताच्या 
आध्यान्त्मक हशकिंिीबरोबरच येथील हिंकासाची आहि आत्मान सांधानाची तांते्र लोक स्िंीकारीत आहेत. 
 

कोित्याही ध्येयमागािंर अडीअडचिीचे डोंगर असतात. त्याांच्यािंर मात करण्यासाठीच ते 
असतात आहि सिंयश्रेष्ठ शक्तीची इच्छा असेल तर आपि त्याांच्यािंर मात करूच. येथे देखील अशी उत्क्राांती 
होिार असेल आहि ती अध्यात्म आहि अांतगयत चैततयशक्तीच्या हिंकासानेच होिार असेल तर हतचीही 
स रिंात र्ारतापासूनच होईल. हतची व्याप्ती िैंहश्वक असली तरी हतचे प्रचलन र्ारतापासूनच होईल.” 
 

श्रीअरववद 


