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देशाच्या स्वातंत्यासाठी अनेक ह तात्म्यांनी आपल्या पर्ाणांची आह ती िदली.
त्यात सवार्त तेजस्वी नाव आहे–शहीद भगत1संग. २३ माचर् १९३१ या िदवशी
वयाच्या अवघ्या २३ व्या वषीर् भगत1संग हसत हसत फासावर चढला होता.
शहीद भगत1संग आिण त्याचा िपर्य नारा ’इ5न्कलाब 1झंदाबाद’ आजही
अन्याय, जुलूम, शोषण यािवरुद् लढणाऱ्या तरुणांच्या मनात उत्साह जागवतो.
देशभक्@, आत्मब1लदान आिण स्पष् िवचार यांचा मूितर् मंत आदशर् म्हणजे भगत1संग.
आजही भारतातील पर्त्येक तरुण हृदयामध्ये भगत1संग आिण त्याच्या सहकाऱ्यांना
अत्युच्च पर्ेमादराचे स्थान आहे.
भगत1संगाचे हौतात्म्य आिण अतुलनीय त्याग यांची कथा तर सवर् शर्ुत आहे.
मातर् त्याचे कर्ांतीबद्लचे िवचार फार लोकांना माहीत नाहीत. हे िवचार आजच्या
स्वतंतर् भारतातील शोषक सत्ाधाऱ्यांसाठीही धोकादायक आहेत त्यामुळे त्यांना
दडपून ठे व़ ण्याचाच पर्यत्न केला जातो. परंतु ज्यांना आपल्या मातृभूमीबद्ल पर्ेम
आहे, ज्यांना अन्याय, अत्याचारािवरुद् लढायचे आहे, त्यांनी भगत1संगचे िवचार
जाणून घेणे अत्यावश्यक आहे. भगत1संग म्हणाला होता, ”कर्ांतीची तलवार
िवचारांच्या सहाणेवर परजली जाते.” म्हणूनच भगत1संगचे कर्ांतीबद्लचे िवचार
जाणून घेऊन ते अंमलात आणण्याची गरज आहे.
िमतर्ांनो, तुमच्या आजूबाजूला डोळे उघडू न पाहा. भगत1संगने देशाचे जे वणर् न
त्याकाळी केले होते, आजही ते िततकेच सत्य नाही का? तो म्हणाला होता, ‘‘भारत
देश सामर्ाज्यवाद्ांच्या जोखडाखाली िपचत आहे. कष्करी वगार्चे आज भयानक हाल
होत आहेत. त्याच्यापुढे दोन संकटे आहेत–परक@य आिण देशांतगर् त भांडवलाच्या
हल्ल्याची. ते दोघेही हातिमळवणी करून हल्ा करत आहेत.”
आजच्या देशाच्या प\र5स्थतीचा िवचार करा िमतर्ांनो, सरकार सवर् पर्कारच्या
कल्याणकारी सुिवधा काढू न घेत आहे. सरकारी इ5स्पतळे महाग झाल्यामुळे आता
ग\रबांना तडफडत मरण्यावाचून पयार्य रािहलेला नाही. चांगला अभ्यास करून
इं1जिनअर िकंवा डॉक्टर बनण्याची स्वप्नं आजचा गरीब िवद्ाथीर् पाहa शकत नाही.
सरकारी कॉलेजमध्येही मोठ्ा पर्माणात फ@ वाढ झाली आहे. िशक्षणसंस्था लाखो
रुपये देऊ शकणाऱ्या अिनवासी भारतीयांपुढे लाळ घोटत आहेत.
दुसरीकडे बेकारीने अकर्ाळिवकर्ाळ रूप धारण केले आहे. \रकाम्या जागा भरणे
तर सोडाच, उलट मोठ्ा पर्माणात नोकर कपात करण्यात येत आहे. छोटे उद्ोग
बंद पडत आहेत. शेतीमालाला भाव िमळत नाही. येणारा पर्त्येक िदवस नवे संकट
घेऊन येत आहे आिण केवळ कसेबसे जगत राहाण्याच्या आं त\रक इच्छे नेच फक्
पर्त्येक माणूस जगत आहे.

हे सारे का होतेय? कोण करतेय? पाश्चात्य पर्गत देशांच्या औद्ोिगक
िवकासाचे सारे फायदे इथे घरबसल्या उच्चवगार्ना हवे आहेत. त्यासाठी संपण
ू र्
समाजाच्या सवार्गीण िवकासाची लांबवरची खडतर वाट चोखाळण्याची त्यांची मुळीच
तयारी नाही. त्यांना झटपट फायदे हवे आहेत. त्यासाठी देशाच्या नैसिगर् क
साधनसंपत्ीसकट सारे गहाण टाकून व सारे मनुष्यबळ गुलामीत लोटू न परक्या
सामर्ाज्यशहांच्या ताब्यात ते देशाची सबंध व्यवस्था देऊन टाकत आहेत.
भगत1संगनी िदलेला इशारा दु:खदपणे खरा होताना िदसतो आहे–परक@य व देशी
भांडवलाचा िमळू न हल्ा–देशिहतावरच हल्ा.
िमतर्ांनो, आज भगत1संगाच्या ब1लदानाला ७५ वषेर् होऊन गेली. भारताला
स्वातंत्य िमळू न ६० वषेर् होऊन गेली आिण आज पुन्हा एकदा आपला देश
गुलामीमध्ये ढकलला गेल्याचे दृश्य िदसते आहे आिण हे कृष्णकृत्य करणारे
आपल्याच देशाचे सत्ाधारी आहेत. आपल्या स्वाथार्साठी त्यांनी देशाच्या अ5स्मतेचा
सौदा केला आहे. १०० कोटी लोकसंख्येचा, हजारो वषार्ची समृद् परंपरा असणारा,
कर्ांितकारी िवचारांचा वारसा लाभलेला आपला देश सामर्ाज्यवादी देशांनी आिण
त्यांच्या बह राष्र् ीय कंपन्यांनी कवडीमोल िकंमतीत िवकत घेतला आहे.
भगत1संगचे स्वप्नं, कोट्वधी भारतीयांचे खऱ्याखुऱ्या स्वातंत्याचे स्वप्नं
धुळीला िमळाले आहे.
तरुण िमतर्ांनो, मुळापासून कर्ांितकारक बदल केल्याखेरीज ही प\र5स्थती
बदलणार नाहीये. या मानवदर्ोही व्यवस्थेची मुळे फार खोलवर गेलेली आहेत. त्यांना
संपूणर् उखडू न टाकण्यासाठी खूप मोठी ताकद गोळा करायला हवी, संघिटत ताकद!
पण आज आपली कर्ांितकारी ताकद िवखरून पडलेली आहे, सुस्त! इितहासात
कधी कधी असा काळ येतो जेव्हा कर्ांितकारी शक्@ आपल्या क्षमता न ओळखून
िवखरून पडलेल्या असतात. अधोगतीचा काळ! अशा काळाबद्ल भगत1संगने
म्हटलेय, ”ही प\र5स्थती बदलण्यासाठी कर्ांतीचे स्वप्न पुन्हा उभे करायला हवे,
म्हणजे साऱ्या समाजाचा आत्मा खडबडू न जागा होईल.” आिण अशी खळबळ
समाजातला तरुण वगर् च िनमार्ण करू शकतो. इितहासाला नेहमी नवयुवकांनीच िदशा
िदली आहे. भगत1संगाने स्पष् शब्दात 1लिहलेय, ”जगाच्या इितहासाची पाने उघडू न
पहा. युवकांच्या रक्ाने 1लिहलेले अमर संदेश आढळतील! जगातल्या सगळ्या
कर्ांत्यांची, स्वातंत्य युध्दांची वणर् ने पहा, त्यात केवळ ते युवकच भेटतील, ज्यांना
बुिद्वंतांनी माथेिफरू, वाट चुकलेले म्हणून िहणवले आहे. पण जे सुरिक्षत िकल्ल्यात
बसले आहेत त्यांना काय कळणार िकल्ल्याच्या खंदकावर स्वत:च्या शरीराचे पूल
तयार करणारे जपानी युवक कोणत्या पोलादापासून बनले होते?” आज आपल्याला
आपली ताकद ओळखण्याची गरज आहे. आपण आता वरवर जसे िदसतो तसे नाही
आहोत. एक उद्ेश्यहीन तरुण अध:पतनाच्या अंधाऱ्या दरीत कोसळू शकतो, परंतु
जर समोर स्पष् उद्ेश असेल तर तोच युवक बाक@च्यांना खंदक पार करता यावा

लोकायत

शहीद भगत1संगचे तरुणांना आवाहन

तवन

1

2

म्हणून स्वत:च्या शरीराचा पूल बनवायला मागेपुढे पाहणार नाही. शासकवगार्च्या
लाख पर्यत्नांनंतरही आज आम्हा तरुणांच्या हृदयात भगत1संगच्या ब1लदानाचा
वारसा 1जवंत आहे. आपल्याला तो वारसा ओळखायचा आहे. आपल्यामध्ये एक
ज्वालामुखी दडलेला आहे. तो आपल्याला जागा करायचा आहे. िवश्वास बाळगा,
जेव्हा हे सारे छोटे छोटे जागृत ज्वालामुखी एका मोठया ज्वालामुखीमध्ये रूपांत\रत
होतील, त्या िदवशी त्याच्या उठावाने िदल्ीपासून वॉिशंग्टनपयर्तची सारी सरकारे
िवतळू न जातील. भगत1संग म्हणाला होता, ”जे सरकार जनतेला ितच्या मूलभूत
अ1धकारांपासून वंिचत करेल, ते सरकार बदलून िकंवा उलथवून टाकणे हा त्या
देशातल्या युवकांचा अ1धकारच नव्हे तर कतर् व्यही आहे.”
पुढच्या काही पानांमध्ये भगत1संगच्या िवचारांमधला तो पर्बळ झंझावात लपला
आहे, जो िकतीही शिक्शाली सरकारलाही मुळापासून उखडू न टाकू शकेल.
आजच्या व्यवस्थेचे समथर् कही हे जाणतात. भगत1संगला िशक्षा फमार्वताना िमंडल्टन
म्हणाला होता क@ ”त्याच्या कर्ांितकारी िवचारांचा पर्सार होणे थांबवण्यासाठी मी
त्याला आजीवन कैदेची िशक्षा सुनावत आहे.” स्वातंत्यानंतरही शासकवगार्ने कायम
भगत1संगचे िवचार दडवून ठे वण्याचा पर्यत्न केला आहे. फाशीनंतरही, स्वातंत्य
िमळाल्यावरही भगत1संग आजीवन कैदेची िशक्षाच अजूनही एका अथार्ने भोगतो
आहे. म्हणूनच ही सारी कट-कारस्थाने उघडी पाडणे हे आपले पिहले कतर् व्य आहे.
भगत1संगचे िवचार, त्याची स्वप्नं आपण समजून घेऊ आिण ती देशातल्या पर्त्येक
माणसापयर्त पोहोचवू.
भगत1संगाच्या शब्दांत ”नवयुवकांना कर्ांतीचा हा संदेश घेऊन देशातल्या
कानाकोपऱ्यात पोहोचायला हवे. फॅक्टरी-कारखान्यांमध्ये, झोपडपट्यांमध्ये,
खेड्ापाड्ात राहणाऱ्या कोट्वधी लोकांपयर्त पोहोचून कर्ांतीचा नारा जागवायला
हवा.”
आम्ही या िवचारांना पर्सा\रत करण्याची सुरुवात केली आहे. आम्हाला
भगत1संगवर िन:स्सीम पर्ेम करणाऱ्या पर्त्येक साहसी तरुणाला आमच्याबरोबर घेऊन
जायचे आहे. भगत1संगनेच म्हटले होते, ”देशाचे भिवष्य नवयुवकांच्याच हातात
आहे. तेच या धरतीचे सुपुतर् आहेत. दु:ख सहन करण्याची त्यांची तयारी, त्यांचा
पराकर्म आिण असीम त्याग हेच दाखवतात क@ भारताचे भिवष्य त्यांच्या हातात
सुरिक्षत आहे.”
आज आम्ही या पु5स्तकेत भगत1संगचे काही लेख िदले आहे, ते वतर् मान
प\र5स्थती समजून घेऊन ती बदलण्याची इच्छा असणाऱ्या नवयुवकांच्या हातातील
मशाल बनले तर तेच आमच्या ह्ा छोट्ाश्या पर्यत्नांचे साथर् क असेल.
२५ नोव्हेंबर २००८
***
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/ मलड/ च तवन
(लाला रामशरण दास हे पर्1सद् स्वातंत्यसैिनक होते. लाहोर षडयंतर् केस मध्ये
फसवून त्यांना ५ वषार्ची िशक्षा झाली होती. तुरुंगात असतानाच त्यांनी ’डर् ीमलॅंड’ हा
किवतासंगर्ह 1लिहला आिण भगत1संगला त्याची पर्स्तावना 1लहावयास सांिगतले.
भगत1संगने लाहोर तुरुंगामध्ये १५ जानेवारी, १९३१ ला ही पर्स्तावना 1लिहली. ह्ा
लेखावरून भगत1संगची सािह5त्यक संवेदना व समजदारी िदसून येते.)
माझे थोर िमतर् रामशरण दास यांनी त्यांच्या ’डर् ीमलॅंड’ या किवता संगर्हासाठी
मला पर्स्तावना 1लहावयास सांिगतले आहे. मी कवी िकंवा सािह5त्यक नाही, तसेच
वृत्पतर्कार िकंवा टीकाकारही नाही. त्यामुळे कोणत्याही पर्कारे त्यांनी माझ्याकडू न
केलेली ही मागणी योग्य नाही. पण मी ज्या प\र5स्थतीत सध्या आहे, ितच्यात मला
लेखकाशी याबद्ल सिवस्तर चचार् करण्याची व वाद घालण्याची संधी िमळणे शक्य
नाही. त्यामुळे अखेर माझ्या परमिमतर्ाची इच्छा पूणर् करण्यािशवाय मला गत्यंतर
उरलेले नाही.
मी कवी नसल्यामुळे त्या दृिष्कोनातून मी या पुस्तकाची चचार् करणार नाही.
मला वृत्छं दांचे कणभरही ज्ञान नाही आिण त्या मोजपट्ीने मोजल्यास ह्ा किवता
बरोबर आहेत का नाहीत हे ही मला ठाऊक नाही. मी सािह5त्यक नसल्यामुळे त्या
1लखाणाचे राष्र् ीय सािहत्यातले उिचत स्थान िन5श्चत करण्याच्या दृष्ीनेही मी चचार्
करणार नाही.
मी राजक@य कायर् कतार् असल्यामुळे मी फक् त्याच दृिष्कोनातून या पुस्तकाची
चचार् करू शकेन. परंतु इथेही एका गोष्ीमुळे हे काम पर्त्यक्षात अशक्य िकंवा िनदान
भलतेच कठीण बनले आहे. लेखकाच्या आशयाशी सहमत असलेल्या माणसाने
पर्स्तावना 1लहावी असा सवर् साधारण पर्घात आहे. पण येथे तसे मुळीच एकमत नाही.
बऱ्याच मूलभूत महत्वाच्या मुद्ांवर माझी मते त्याच्याहa न िभन् आहेत याची त्याला
जाणीव होती. त्यामुळे ’डर् ीमलॅंड’ वर जे मी 1लिहणार आहे ती त्याची पर्स्तावना होऊ
शकत नाही. जास्तीत जास्त त्या पुस्तकावरील ही एक टीका होऊ शकेल आिण
ितचे स्थान खरे म्हणजे पुस्तकाच्या शेवटी हवे, सुरुवातीला नव्हे.
राजकारणाच्या क्षेतर्ात ’डर् ीमलॅंड’ चे स्थान फार महत्वाचे आहे. सध्याच्या
एकंदर प\र5स्थतीत चळवळीतील एक महत्वाची तर्ुटी या पुस्तकाने भरून िनघत
आहे. खरे पािहले तर आधुिनक इितहासात आत्ापयर्त महत्वाच्या भूिमका
गाजवलेल्या आपल्या देशातल्या सवर् राजक@य चळवळींना एक िन5श्चत आदशर् ,
ज्यासाठी धडपडायचे असे पक्के उिद्ष् नव्हते. कर्ांितकारी चळवळ ही सुद्ा याला
अपवाद नाही. बरेच पर्यत्न करूनही मला असा एकही कर्ांितकारी पक्ष सापडला नाही
क@ ज्याला आपण कशासाठी लढतो आहोत याची स्पष् कल्पना आहे. गदर पक्ष हा
त्याला अपवाद आहे. अमे\रकन धाटणीच्या राज्यव्यवस्थेपासून स्फूतीर् घेतलेला हा
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पक्ष स्पष्पणे असे म्हणतो क@ सध्याच्या सरकारऐवजी पर्जासत्ाक पद्तीचे सरकार
आणणे हे आमचे उिद्ष् आहे. बाक@ सवर् पक्षातल्या लोकांना एकच ठाऊक आहे.
परक@य सत्ेिवरुद् लढणे. हा िवचार अगदी स्तुत्य असला तरी त्याला कर्ांितकारक
िवचार म्हणता येणार नाही. आपण हे स्पष् करायला पािहजे क@ कर्ांती म्हणजे केवळ
एखादा उठाव िकंवा रक्रं1जत लढा नव्हे. अ5स्तत्वात असलेली
ली प\र5स्थती (म्हणजे
राजवट)
ू र् नष् करून त्या जागी नव्या आिण जास्त सुयोग्य पायावर आधा\रत
राजवट) संपण
अशा समाजाच्या पद्
पद्तशीर
द्तशीर पुनरर्चनेसाठी आखलेला कायर् कर्म हा कर्ांतीमध्ये अिभपर्ेत
असणे आवश्यक आहे.
राजक@य क्षेतर्ात नेमस्तांना सध्याच्याच सरकारच्या छतर्ाखाली काही सुधारणा
हव्या आहेत. जहालांची त्याहa न िकंिचत जास्त मागणी आहे आिण त्यासाठी जहाल
मागर् वापरण्याची त्यांची तयारी आहे. कर्ांितकारकांमध्ये परक@य सत्ा उलथून टाकणे
या एकाच ध्येयाने आत्यंितक मागर् अनुसरावा या मताचे लोक नेहमीच जास्त रािहले
आहेत. त्या मागार्नी जबरीने काही सुधारणा पदरात पाडू न घेणे हे देखील काहींना
पसंत होते यात शंका नाही. अशा सवर् चळवळींना खऱ्या अथीर् कर्ांितकारक चळवळी
म्हणणे योग्य ठरणार नाही.
रामशरण दास हा १९०८ साली फरारी झालेल्या एका बंगाली माणसाने,
औपचा\रकपणे पंजाबमध्ये भरती केलेला पिहला कर्ांितकारक. तेव्हापासून त्याचा
कर्ांितकारक चळवळींशी सतत संबंध होता आिण शेवटी तो गदर पक्षात सामील
झाला होता. परंतु चळवळीच्या ध्येय-उिद्ष्ांबाबत त्याच्या कल्पना जुन्याच
रािहलेल्या होत्या आिण या सवर् घटनांच्या सौंदयार्त व मूल्यात भर टाकणारी
आणखी एक गोष् सुद्ा आहे. १९१५ साली रामशरण दास यांना फाशीची िशक्षा
झाली होती, परंतु नंतर ती कमी करून जन्मठे पेची केली. आज मी या फाशीच्या
कैद्ांच्या कोठडीत बसलो असताना जन्मठे प ही मृत्यूदंडापेक्षाही फार अ1धक कठोर
िशक्षा आहे याची मला अ1धकारवाणीने वाचकांना जाणीव करून द्ावीशी वाटते.
रामशरण दास यांना पर्त्यक्षात चौदा वषार्ची कैद भोगावी लागली. दिक्षणेकडील
कोणत्या तरी तुरूंगात त्यांनी हे काव्य 1लिहले. लेखकाची त्यावेळची मान1सकता
आिण मनातली द्ंद्े यांची छाप त्या काव्यावर उमटली आहे आिण त्यामुळे ते
अ1धकच सुद
ं र व लक्षवेधक बनले आहे. हे 1लिहण्याचा िनणर् य घेण्यापूवीर् तो िनराश
मन5स्थतीशी बराच काळ झगडत होता. त्या काळात त्याच्या बऱ्याच सहकाऱ्यांची
चांगल्या वतर् णुक@चे जबाब देऊन मुक्ता झाली होती. इतरांना आिण त्यालासुद्ा हा
एक पर्चंड मोह होता. बायका-मुलांच्या सुखदु:खाच्या आठवणींनी सुटकेच्या या
तळमळीत आणखी भर घातली होती. अशा वेळी या मनोधैयर् खच्ची करणाऱ्या
गोष्ीिवरुद् त्याला झगडा द्ावा लागला आिण या लेखनावर लक्ष केंिदर्त करावे
लागले. म्हणूनच पुस्तकाच्या पिहल्याच प\रच्छे दात याचा उदर्ेक आपल्याला
आढळतो .
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’बायको, मुले, िमतर् मला घेरतात
िवळखा घालणारे िवषारी सपर् बनून.’
सुरुवातीला तो तत्वज्ञानाची चचार् करतो. हे तत्वज्ञान म्हणजे बंगाल व
पंजाबमधील सवर् कर्ांितकारक चळवळीचा कणा आहे, या मुद्ावर माझे त्याच्याशी
तीवर् मतभेद आहेत. त्याच्या मते िवश्व हे मूलत: अ1धभौितक आहे व त्यामध्ये एक
गिभर् त हेतू आहे; तर मी भौितकवादी आहे आिण िवश्वाचा अथर् मी कायर् कारण
भावाच्या आधारे लावतो. तथािप त्याची मते त्याच्याभोवतीच्या वातावरणाशी
जुळणारी आहेत. आपल्या देशात पर्च1लत असलेल्या सवर् साधारण कल्पना ह्ा त्याने
मांडलेल्या कल्पनांशी जास्त िमळत्याजुळत्या आहेत. पुस्तकाचा सुरुवातीचा सबंध
भाग हा ईश्र, त्याची स्तुती, त्याची व्याख्या आिण ईश्राच्या ठायी असलेली शर्द्ा
यांना वािहलेला आहे. हे सवर् गूढवादाचे फळ आहे आिण िनराश मनोवस्थेचा तो एक
नैसिगर् क प\रणाम आहे. हे उघड आहे क@ त्या िनराशामय मान1सक 5स्थतीला टक्कर
देण्यासाठी त्याला पर्ाथर् नेचा आशर्य घ्यावा लागत होता. हे जग ’माया’
िकंवा ’िमथ्या’ आहे. स्वप्नं िकंवा भर्म आहे हे मत जुन्या काळच्या शंकराचायर् व
इतर िहंद ू ॠषींनी िनमार्ण व िवक1सत केलेला गूढवादच आहे. परंतु भौितकवादी
तत्वज्ञानात या पर्कारच्या िवचारसरणीला अ1जबात स्थान नाही. तरीही लेखकाचा हा
गूढवाद कोणत्याही पर्कारे िनंद् िकंवा शोचनीय नाही. त्याला अंगभूत असे सौंदयर्
लाभलेले आहे. त्यातल्या कल्पना पर्ेरक आहेत. आता हेच पहा–

तू हो एक पायाचा दगड अनािमक
अन् वागव उल्हासाने स्वत:च्या वक्षावर
ते िवराट आिण पर्चंड वास्तुिशल्प,
यातना सोसण्यामध्येच शोध खरी मुक्@.
नको करू हेवा चकाकत्या कळसाच्या दगडाचा
ज्याच्यावर बरसतात या जगाकडू न स्तुितसुमने .... इत्यादी
माझ्या स्वत:च्या अनुभवावरून मी िनधोर्कपणे असे म्हणू शकतो क@ गुप्
कायार्मध्ये ’न आशा न भीती’ बाळगता, माणूस जेव्हा जीव धोक्यात घालत असतो,
बेवारशीपणे, सन्मानिवरिहत, शोकगीतािशवाय येणाऱ्या मरणाला सदैव तयार असतो,
तेव्हा वैयिक्क मोह आिण इच्छा यांच्याशी झगडायला त्याला गूढवादाचे सहाय्य
घ्यावे लागते आिण ह्ा पर्कारचा गूढवाद हा नीतीधैयर् िटकवायला मदत करतो. पुढ़े
तो कर्ांितकारकांच्या मान1सकतेिवषयी 1लिहतो. अनेक िहंसक कृत्यांना जबाबदार
असलेल्या कर्ांितकारी पक्षाचा रामशरण दास हा सभासद होता. पण यावरून
कर्ांितकारक हे िवनाशात आनंद लाभणारे रक्िपपासू राक्षस आहेत असे 1सद् होत
नाही. हे वाचा–
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गरज पडली तर हो कर्ूर बाह्त:
पण हृदयात असू देत सदैव तुझ्या कोमलता
फुत्कार गरज पडली तर, परंतु दंश नको करू
पर्ेम वसू दे तुझ्या हृदयात अन् बाहेर युद् कर.....इत्यादी
रचनेसाठी िवनाश हा केवळ आवश्यक नसून अिनवायर् आहे. कायर् कर्माचा एक
आवश्यक भाग म्हणून कर्ांितकारकांनी त्याचा स्वीकार केलाच पािहजे. वरील ओळीत
िहंसा व अिहंसािवषयक तत्वज्ञान सुंदरपणे मांडलेले आहे. लेिनन एकदा गोकला
म्हणाला होता क@, ”सवर् संवेदना हेलावून सोडणारे आिण कलावंताच्या मस्तकावर
थोपटावे अशी इच्छा िनमार्ण करणारे संगीत मी ऐकू शकलो नाही”; नंतर तो
म्हणाला, ”परंतु डोक्यावर थोपटण्याचा हा काळ नव्हे. सवर् पर्कारच्या िहंसेचे
उच्चाटन करणे हे आपले अंितम उिद्ष् असले तरी आज कवट्ा फोडू न टाकणारे
पर्हार करण्यासाठी हात उठले पािहजेत.” आत्यंितक गरजेच्या वेळी जेव्हा िहंसेचा
अवलंब करण्याची वेळ येते तेव्हा कर्ांितकारकांना अंतयार्मी काय वाटते याचे हे एक
उदाहरण आहे.
यानंतर लेखक िनरिनराळ्या परस्परिवरोधी अशा धमार्च्या पर्श्नाला हात
घालतो. सगळे राष्र् वादी जसा पर्यत्न करतात त्याचपर्माणे तोही सवर् धमर् समन्वय
करण्याचा पर्यत्न करतो. हा पर्श्न हाताळण्याची त्याची पद्त फारच लांबलचक व
पाल्हािळक आहे. मी कालर् माक्सर् च्या एकाच वाक्याने या पर्श्नाचा िनकाल लावला
असता: धमर् ही जनसमुदायांसाठी अफू आहे.
आपण सवर् जण जो समाज िनमार्ण करण्यासाठी तळमळत आहोत, त्या भावी
समाजाचे िववेचन या काव्यसंगर्हाच्या शेवटच्या भागात केलेले आहे आिण ते सवार्त
महत्वाचे आहे. पण आरंभीच मी एक गोष् स्पष् करू इ5च्छतो. ’डर् ीमलॅंड’ हे
खरोखरीच एक मनोराज्य (यूटोिपया) आहे. लेखकाने सरळपणे ते मथळ्यातच मान्य
केले आहे. ’डर् ीमलॅंड’ या मथळयातूनच ते स्पष् होते. पण सामा1जक िवकासात
मनोराज्येसुद्ा िनःशंकपणे महत्वाची कामिगरी बजावतात. सेंट सायमन, फोरीअर,
रॉबटर् ओवेन आिण त्यांच्या स्वप्नाळू िवचारधारा नसत्या तर शास्ीय माक्सर् वादी
समाजवादही अ5स्तत्वात आला नसता. रामशरण दास यांच्या मनोराज्याचे स्थान
तेच आहे. जेव्हा आमच्या कायार्मध्ये चळवळीच्या तत्वज्ञानाचे सुसूतर्ीकरण करणे
आिण चळवळीला शास्ीय दृिष्कोनाचा पाया पर्ाप् करून देणे या गोष्ींचे महत्व पटे ल
तेव्हाच या पुस्तकांचा कायर् कत्यार्ना उपयोग होईल.
मला असे आढळले क@ िवचार मांडण्याची लेखकाची पद्त ढोबळ आहे.
लेखक त्याच्या मनोराज्यात गुंतलेला असतानाही सध्याच्या समाजातील कल्पनांनी
त्याची पाठ सोडलेली नाही. उदा.’ज्यांना गरज असेल त्यांना िभक्षा िदली जाईल.’
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आम्ही उभारू इ5च्छतो त्या साम्यवादी समाजात आम्ही धमार्दाय संस्था
उभारणार नाही. त्यामध्ये गरजू व गरीब कुणी नसेल, िभक्षा देणे व िभक्षा घेणे असले
काहीच नसेल. हा दोष असून देखील त्याने हा पर्श्न अितशय सुरख
े हाताळला आहे.
त्याने चिचर् लेली सवर् साधारण रूपरेषा ही शास्ीय समाजवादाशी तंतोतंत
जुळणारी आहे. परंतु िवरोध करावा, िनषेध करावा िकंवा अगदी काटे कोरपणे
बोलायचे तर दुरुस्त कराव्यात अशा काही गोष्ी येथे आढळतात. उदाहरणाथर् , ४२७
व्या कडव्याच्या तळटीपेत तो 1लिहतो क@ सावर् जिनक (सरकारी) नोकरांनी त्यांचा
स्वतःचा च\रताथर् चालवण्यासाठी रोज चार तास शेतावर िकंवा कारखान्यात काम
करावे. पण हे पुन्हा स्वप्नरंजनपर आिण अव्यवहायर् आहे. आज या सेवकांना
अनावश्यकपणे लठ् पगार िदला जातो, या सध्याच्या पर्थेचा ितटकारा म्हणून बह धा
हा िनष्कषर् िनघाला असेल. वस्तु5स्थती अशी आहे क@ अगदी बोल्शेिवकांनासुद्ा हे
मान्य करावे लागले क@ मान1सक शर्म हे शारी\रक शर्मांइतकेच उत्पादक शर्म आहेत
आिण भावी समाजात जेव्हा िनरिनराळ्या घटकांतील नाती ही समानतेच्या पायावर
आधारलेली असतील, तेव्हा उत्पादक आिण िवतरक यांना समान महत्वाचे गणले
जाईल. एखाद्ा खलाशाने आपल्या च\रताथार्साठी रोजचे चार तास शर्म
करण्यासाठी दर चोवीस तासांनी जहाज थांबवून िकनारा गाठावा, िकंवा शेतावरचे
काम पूणर् करण्यासाठी शास्ज्ञाने पर्योगशाळे तील पर्योगकायर् बंद ठे वावे अशी अपेक्षा
तुम्ही करू शकत नाही. दोघेही जण चांगले उत्पादक शर्म करत असतात. फरक
एवढाच राहील क@ समाजवादी समाजात मान1सक शर्म करणाऱ्यांना शारी\रक कष्ाची
कामे करणाऱ्यांपेक्षा कोणत्याही पर्कारे शर्ेष् मानले जाणार नाही.
रामशरण दास यांची मोफत िशक्षणाची कल्पना खरोखरीच िवचार करण्याजोगी
आहे आिण रिशयामध्ये समाजवादी सरकारने साधारणपणे तशीच योजना
अंिगकारलेली आहे.
गुन्हेगारांबद्ल त्याने केलेली चचार् ही खरोखरच सवार्त पर्गत िवचारधारा आहे.
गुन्हा ही सवार्त गंभीर सामा1जक समस्या आहे आिण ती फार कौशल्याने हाताळली
गेली पािहजे. लेखक आयुष्याचा बराचसा काळ तुरुंगात होता. त्याला पर्त्यक्ष अनुभव
आहे. एके िठकाणी तो ’हलक@ मजुरी, मध्यम मजुरी व सक्मजुरी’ ही अगदी
तुरुंगातील खास भाषा वापरतो. बदला घेण्यासाठी िशक्षा देण्याऐवजी गुन्हेगारात
सुधारणा घडवून आणणारी कृती हा िशक्षेचा पाया असला पािहजे असे इतर
समाजवाद्ांपर्माणे लेखक सुचवतो. िशक्षा देणे नव्हे तर गुन्हेगाराला सुधारून परत
आपल्यात आणणे हे न्यायदानाच्या अंमलबजावणीचे मागर् दशर् क तत्व असले पािहजे.
तुरूंग हे आजच्यासारखे नरक नसावेत, ती सुधारगृहे असायला पािहजेत. या
संबंधाने वाचकांनी रिशयन कारागृहांची व्यवस्था अभ्यासायला पािहजे.
लष्करािवषयी 1लिहताना तो युद्ाचीही चचार् करतो. समाजवादी समाजात
युद्ाला कारणीभूत होणारे िभन् व परस्परिवरोधी िहतसंबंध नसल्यामुळे त्या
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काळी ’युद्’ हा िवषय िवश्वकोशात फक् काही पाने व्यापेल आिण युद्सामुगर्ी ही
वस्तुसंगर्हालयातील गॅलऱ्या सजवतील.
आपण जास्तीत जास्त असे म्हणू शकू क@ युद्े ही ’5स्थत्यंतराच्या काळात
आवश्यक अशी गोष्’ या स्वरूपात राहतील. आजच्या रिशयाचे उदाहरण आपण
घेतले तर हे सहज समजून येईल. ितथे सध्या कामगारांची सवार्1धकारशाही आहे.
त्यांना समाजवादी समाज स्थापन करायचा आहे. पण त्याचबरोबर भांडवलदारी
समाजाकडू न स्वत:चा बचाव करण्यासाठी त्यांना लष्कर ठे वावे लागते. परंतु युद्ाचे
हेतू मातर् वेगळे असतील. आमच्या ’डर् ीमलॅंड’मधील लोकांना सामर्ाज्यवादी पर्ेरणा
युद् पुकारण्यास उद्ुक् करणार नाहीत. युद्ात 1जंकून घेतलेले पर्देश तेथे नसतील.
दुसऱ्या देशातल्या बांडगुळी सत्ाधाऱ्यांना 1संहासनावरून खाली खेचून
जनसमुदायाचे रक्शोषण थांबवण्यासाठी आिण गांजवणुक@तून त्यांना मुक्
करण्यासाठी कर्ांितकारक सेना परदेशात जातील; तेथल्या लोकांवर सत्ा गाजवणे,
त्यांची लूटमार करणे हा त्यांचा हेतू नसेल. आमच्या सैिनकांना लढण्यासाठी चेतना
आणण्याकरता आिदमानवाला शोभेल अशी राष्र् ीय िकंवा वांिशक द्ेष भावना
वापरण्याची गरज तेथे नसेल.
िवश्वसंघ हा मुक्पणे िवचार करणाऱ्या सवर् लोकांचे सवार्त लोकिपर्य आिण
िनकडीचे उिद्ष् आहे. लेखकाने हा िवषय नीट िवस्तृतपणे मांडला आहे. त्याची
तथाक1थत ’लीग ऑफ नेशन्स’ वरची टीकाही उत्म आहे.
५७१ (५७२) कडव्याच्या तळटीपेत लेखक थोडक्यात कर्ांतीच्या मागार्चा
परामशर् घेतो. तो म्हणतो, ”िनव्वळ िहंसक कर्ांतीने अशा पर्कारचे राज्य आणता येत
नाही. समाजवाद बाहेरूनही समाजावर लादता येत नाही. असे राज्य समाजाच्या
आतूनच उमलायला हवे. वर सांिगतल्यापर्माणे जनसमुदायांना िशक्षण देऊन,
उत्कर्ांतीच्या संथ पर्िकर्येद्ारा अशी राजवट आणावी लागेल” वगैर.े या िवधानात तशी
काही चूक नाही. ते अगदी बरोबर आहे. परंतु जर नीट स्पष् केले नाही तर त्यामुळे
गैरसमज िकंवा आणखी वाईट म्हणजे गोंधळ माजण्याची शक्यता आहे. यातून असा
िनष्कषर् िनघतो का क@ रामशरण दासला बळाच्या वापरावरील िनष्ेची िनरथर् कता
कळू न चुकली होती? तो कमर् ठ अिहंसावादी बनला आहे का? नाही, त्याचा तसा
अथर् नाही.
वर उल्े1खलेल्या िवधानाचा पर्त्यक्षात अथर् काय होतो हे मला स्पष् करू दे.
इतर कोणापेक्षाही कर्ांितकारक हे जास्त चांगले जाणतात क@ िहंसक पद्तीने
समाजवादी समाज आणता येत नाही आिण त्याची वाढ व िवकास समाजाच्या
अंतयार्मातूनच व्हायला हवा. िशक्षण हेच उपयोगात आणण्याजोगे एकमेव हत्यार आहे
असे लेखक सुचवतो. परंतु कोणाच्याही सहज ध्यानात येईल क@ सध्याचे सरकार,
िकंबह ना सवर् च भांडवलशाही सरकारे अशा पर्कारच्या कोणत्याही पर्यत्नाला पािठं बा
देणार नाहीत, उलट तो िनघृर्णपणे दडपून टाकतील. तर मग लेखक सांगतो

त्या ’उत्कर्ांती’ची िनष्पत्ी काय होणार? आम्ही कर्ांितकारक आमच्या हाती सत्ा
आणण्यासाठी पर्यत्नशील आहोत. आम्ही पर्थम कर्ांितकारी सरकार संघिटत करू व
नंतर हे सरकार जनसमुदायांच्या िशक्षणासाठी सवर् साधनसंपत्ीचा वापर करील.
रिशयात आज हेच घडत आहे. एकदा सत्ा हस्तगत केल्यावर रचनात्मक कायार्साठी
शांततामय मागर् अवलंिबले जातील. अडथळे दरू करण्यापुरताच बळाचा वापर केला
जाईल. लेखकाला जर हेच म्हणायचे असेल तर मी त्याच्याशी सहमत आहे आिण
मला असा िवश्वास आहे क@ लेखकाला नेमके हेच म्हणायचे आहे.
मी पुस्तकािवषयी बरेच सिवस्तर िववेचन केले आहे. िकंबह ना त्यावर टीकाच
केली आहे. पण मी त्यात काही बदल करावा असे मुळीच सुचिवणार नाही, कारण
त्याला एक ऐितहा1सक मूल्य आहे. १९१४-१५ या काळातील कर्ांितकारकांच्या
ह्ाच कल्पना होत्या.
ह्ा पुस्तकाची मी िवशेषकरून तरूणांसाठी जोरदार िशफारस करतो; परंतु
एका इशाऱ्यासिहत. अंधानुकरण करण्यासाठी िकंवा त्यात जे 1लिहले आहे तेच
पर्माण मानण्यासाठी कृपया ते वाचू नका. ते वाचा, त्याची समीक्षा करा, त्यावर
िचंतन करा आिण त्या आधारे तुम्ही तुमची स्वत:ची मते बनवा.
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(’मागोवा'’ पर्कािशत ’आम्ही कशासाठी लढत आहोत’ मधून
पुनमुर्िदर्त.)

Зī΄ĜāĦŉ, īĜŶĬĜ ЗĐĘĜĭ ēĭŸĬĜŴĬĜ ħγĂľīĿ įĥĘ īľ
ĦĜĽˇĂē ĩĦĮŉ ĄĴ ĥ. ĆξĭĜĐĭ ЗĐξĜĳ ĄЗā ĭŉĚĘľ
ĤĥĐħŀ ĚĜ Đ ΉĜăЈĦĜ ЗĚĮĜ īľ īĜāĳĜĘĥ ĳĐĜЈĂ ˇĐĜăЙ ĄЗā
ĔĜĮŴĬĜ ĤĚĜЈĘ ĥ ēĜī īĜĦĂŉ, πĜīĿ įĥ īĮĜ īĤĂ ĴŉĆĮ, ēĜ
īĜěľ ħЖĭĽˇăĂľ ĄāĔľ Зĩēĝ ĴŉĆĮ īĮĜ īĜЗĴĂ ĦĜĴľ.
ĳĐЈ ΉēĜĭŴĬĜ ĳāēĝĜāĦĜ ĂЛğ ĤĥāĜǻĬĜ ĦĜĽˇĂēĜāĩβĮ īľ
ĐĜĘĮĥ ĄĴ ĥ, ƒĴāŀ ĦĘ, ăĕĤľ ĐĥˇĂāĪĜħĬЉĂŴĬĜ ăāЗĂī
öĝēĥ ħĬЉĂ īľ ĂĜĞ īĜĦĥĦĥ ćĪĜ ĭĜĴŀ ąĽŴęĂŉ.

-

’मी ना5स्तक का आहे’, या भगत1संगच्या पर्1सद् लेखातून
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\ह कशसठ लढत \हत
(असेंब्लीमध्ये बॉम्ब फेकल्यानंतर ६ जून १९२९ रोजी िदल्ीचे सेशन जज्ज न्या.
1लओिनल िमडल्टन यांच्या कोटार्त भगत1संग व बटु केश्वर दत् यांनी केलेले ऐितहा1सक
िनवेदन.)

िदल्ी कोटार्तील ऐितहा1सक जबानी
आमच्यावर गंभीर आरोप ठे वले गेले आहेत. त्यामुळे आमच्या बचावासाठी
आम्ही काही गोष्ी सांगणे आवश्यक आहे. आमच्या तथाक1थत गुन्ह्ांिवषयी खालील
पर्श्न उद्भवतात: (१) असेंब्लीत बॉम्ब फेकले गेले होते हे सत्य आहे का? आिण हे
जर सत्य असेल तर ते का फेकले गेले होते? (२) खालच्या कोटार्त आमच्यावर जे
आरोप ठे व़ ले गेले आहेत ते खरे आहेत क@ खोटे?
पिहल्या पर्श्नाच्या पिहल्या भागाबद्ल आमचे उत्र होकाराथीर् आहे. परंतु हा
पर्कार ’डोळ्यानी पर्त्यक्ष पाहणाऱ्या’ साक्षीदारांनी जी साक्ष िदली आहे ती िनखालस
खोटी आहे. आम्ही बॉम्ब फेकल्याचे नाकारत नाही आिण म्हणूनच इथे या
साक्षीदारांच्या जबान्यांचा खरेपणा पारखून पािहला गेला पािहजे. उदाहरणाथर् , आम्ही
हे सांगू इ5च्छतो क@ आम्हा दोघांपक
ै @ एकाजवळ िपस्तुल सापडले हे साजर्ट टे रीचे
म्हणणे धडधडीत असत्य आहे; कारण आम्ही जेव्हा स्वेच्छे ने स्वत:ला पोलीसांच्या
स्वाधीन केले तेव्हा आम्हा दोघांपक
ै @ कुणाजवळही मुळीच िपस्तुल नव्हते. आम्ही
बॉम्ब फेकत असताना आम्हाला पािहले असे ज्या साक्षीदारांनी सांिगतले ते खोटे
बोलत आहेत. न्याय आिण सचोटी यावर िवश्वास ठे वणाऱ्या लोकांनी या खोट्ा
गोष्ींपासून धडा घेतला पािहजे. त्याचबरोबर सरकारी विकलांचा व्यवहार
औिचत्यपूणर् होता आिण कोटार्ने आतापयर् त आम्हाला िदलेली वागणूक न्यायाला
धरून होती हे आम्ही मान्य करतो.
पिहल्या पर्श्नाच्या दुसऱ्या भागाचे उत्र देण्यासाठी आम्हाला या
बॉम्बफेक@सारख्या ऐितहा1सक घटनेचा जरा िवस्तारपूवर्क परामशर् घ्यावा लागेल.
आम्ही हे कृत्य कोणत्या उद्ेशाने आिण कोणत्या प\र5स्थतीत केले याचे पूणर् व
खुल्मखुल्ा स्पष्ीकरण करणे आवश्यक आहे.
जेलमध्ये आमच्याकडे काही पोलीस अ1धकारी आले होते. त्यांनी आम्हाला
सांिगतले क@ या (बॉम्ब फेक@च्या) घटनेनंतर लगेच लॉडर् आयिवर् नने संसदेच्या दोन्ही
सभागृहांच्या एकितर्त अ1धवेशनात सांिगतले क@, ’कुणा एका िविशष् व्यक्@च्या
िवरुद् केलेला हा िवदर्ोह नाही, तर तो संपण
ू र् शासनव्यवस्थेच्या िवरुद् केलेला
िवदर्ोह आहे.’ हे एकून आम्ही त्व\रत ताडले क@ आमच्या या कृत्यामागील उिद्ष्
लोकांना खऱ्या अथीर् समजून आले आहे.
मानवतेवर पर्ेम करण्याच्या बाबतीत आम्ही कुणापेक्षा तसूभरही मागे नाही.
आम्ही कुणाचाही व्यिक्गत द्ेष करीत नाही. आम्ही सवर् पर्ािणमातर्ांकडे नेहमी
आदरपूवर्क नजरेने पहात आलो आहोत. स्वत:ला सोशा1लस्ट म्हणवणाऱ्या िदवाण
लोकायत
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चमनलालने म्हटल्यापर्माणे, रानटी वतर् नाने देशाला कलंक लावणारे उपदर्वी लोक
आम्ही नाही; िकंवा लाहोरच्या ’िटर् ब्यून’ आिण इतर काही वतर् मानपतर्ांनी आम्ही
माथेिफरू आहोत असे 1सद् करण्याचा जो पर्यत्न केला त्या पर्कारचे माथेिफरूही
आम्ही नाही. स्वत:च्या देशाचा इितहास, त्याची सद्प\र5स्थती आिण मानवोिचत
आकांक्षा यांचा अभ्यास करणारे आम्ही केवळ मननशील िवद्ाथीर् आहोत एवढाच
िवनमर्तापूवर्क दावा आम्ही करू शकतो. ढोंग िकंवा पाखंडीपणाचा आम्ही ितरस्कार
करतो.
एक अनथर् कारक संस्था
आम्ही हे कृत्य कोणत्याही व्यिक्गत स्वाथार्पोटी िकंवा िवद्ेषाच्या भावनेने
केलेले नाही. ज्या शासनाच्या पर्त्येक कृतीतून त्याची अयोग्यताच नव्हे तर अपाय
करण्याची क्षमतासुद्ा पर्कट होते अशा शासनसंस्थेला िवरोध व्यक् करणे एवढाच
आमचा उद्ेश होता. या िवषयावर आम्ही 1जतका जास्त िवचार केला िततका आमचा
असा दृढिवश्वास होत गेला क@ जगासमोर भारताच्या लज्जास्पद आिण असहाय
अवस्थेची ढोल बडवून जािहरात करणे एवढ्ासाठीच केवळ हे शासन तेथे आहे. हे
शासन म्हणजे एक बेजबाबदार आिण िनरंकुश सत्ेचे पर्तीक आहे.
जनतेच्या पर्ितिनधींनी िकतीतरी वेळा आपल्या राष्र् ीय मागण्या सरकारसमोर
मांडल्या, परंतु त्या मागण्यांची सवर् था अवहेलना करून सरकारने पर्त्येक वेळी त्या
कचऱ्याच्या टोपलीत फेकून िदल्या. संसदेने पास केलेल्या गंभीर ठरावांना भारताच्या
तथाक1थत पालर् मेंटसमोरच ितरस्कारपूवर्क पायदळी तुडवले गेले आहे. दडपणूक
करणारे आिण िनरंकुश कायदे रद् करू पहाणाऱ्या ठरावांकडे नेहमीच अवहेलनेच्या
नजरेने पािहले गेले आहे. जनतेने िनवडू न िदलेल्या पर्ितिनधींनी जे कायदे आिण
ठराव लादलेले होते आिण अवैध ठरवून रद् केले होते त्यांना केवळ लेखणीच्या
फटकाऱ्याने सरकारने पुन्हा लागू केले आहे.
थोडक्यात, या शासनसंस्थेच्या चालू अ5स्तत्वात काय चांगले आहे हे खूप
िवचार करूनही आम्हाला समजू शकले नाही. ही शासनसंस्था भारतातील
कोट्वधी कष्कऱ्यांच्या शर्मांच्या कमाईच्या आधारे जरी डामडौल करत असली
तरी ती एक केवळ िदलबहलाव करणारी, पोकळ, िदखाऊ व बदमाशपणाने भरलेली
अशी संस्था आहे. आमच्या सावर् जिनक नेत्यांची मनोवृत्ी समजून घेण्यासही आम्ही
असमथर् आहोत. भारताच्या असहाय पारतंत्याची इतक्या उघडपणे चेष्ा करण्यामध्ये
आिण पूवर्िनयो1जत अशा दाखवेिगरीवर सावर् जिनक संपत्ी आिण वेळ खचर्
करण्यामध्ये आमची नेतेमंडळी सहाय्य का करतात ते आम्हाला कळू शकत नाही.
आम्ही या समस्यांबद्ल आिण कामगार आं दोलनाच्या नेत्यांच्या धरपकडीबद्ल
िवचार करत होतो, इतक्यात टर् े ड्स िडस्प्यूट िबल घेऊन सरकार सामोरे आले. याच
संबंधात असेंब्लीमधील कामकाज पाहण्यासाठी आम्ही गेलो. जी असेंब्ली
दीनदुबळ्या शर्िमकांच्या दास्याची आिण शोषण करणाऱ्यांच्या गळाकापू शक्@ची
शहीद भगत1संगचे तरुणांना आवाहन
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कडवट आठवण करून देते त्या संस्थेकडू न भारतातील लाखो शर्िमक लोक
कोणत्याही गोष्ीची अपेक्षा करू शकत नाहीत, हा आमचा िवश्वास तेथे गेल्यावर
आणखीनच दृढ झाला.
ज्याला आम्ही रानटी आिण अमानुष समजतो असा तो कायदा देशाच्या
पर्ितिनधींच्या माथी मारला गेला. कामगारांना अशा पर्कारे त्यांच्या पर्ाथिमक
हक्कांपासून वंिचत केले गेले आिण त्यांच्या आ1थर् क मुक्@चे एकमेव हत्यार त्यांच्या
हातातून िहसकावून घेतले गेले. अंग मोडू न मेहनत करणाऱ्या मूक शर्िमकांच्या
प\र5स्थतीचा ज्याने आमच्यापर्माणे िवचार केला आहे असा कुणीही माणूस शांत
िचत्ाने हे सवर् पाहa शकेल असे वाटत नाही. शोषकांच्या ब1लवेदीवर–आिण सरकार
स्वत:च सवार्त मोठा शोषक आहे–मजुरांचे दररोज होणारे ते बकऱ्यांसारखे मूक
ब1लदान पाहa न ज्याच्या ज्याच्या आतड्ाला पीळ पडतो तो माणूस स्वत:च्या
आत्म्याच्या िचत्काराची उपेक्षा करू शकत नाही.
गव्हनर् र जनरलच्या कायर् का\रणी सिमतीचे माजी सदस्य स्वगीर्य एस.आर. दास
यांनी आपल्या मुलाला 1लिहलेल्या पर्1सद्ी पतर्ात म्हटले होते क@ इंग्लंडची सुखिनदर्ा
भंग करण्यास बॉम्बचा उपयोग आवश्यक आहे. शर्ी. दास यांचे हेच शब्द पर्माण मानून
आम्ही संसद भवनात बॉम्ब फेकले. कामगारांच्या वतीने िबलाचा िनषेध व्यक्
करण्यासाठी आम्ही ते कृत्य केले. आपल्या जीवघेण्या यातना व्यक् करण्यासाठी
त्या िनराधार मजुरांकडे दुसरे कोणतेही साधनच नव्हते. आमचा एकमेव उद्ेश
होता: ’बिहऱ्यांना ऐकवणे’ आिण संधी िमळालीच तर या पीिडत जनतेच्या
मागण्यांकडे दुलर्क्ष करणाऱ्या सरकारला वेळ आहे तोवर इशारा देणे. हे आमचे एकमेव
उिद्ष् होते.
अथांग पर्शांत सागररूपी भारतीय मानवतेची ही वरवर िदसणारी शांतता म्हणजे
कोणत्याही क्षणी उद्भवणाऱ्या एका भीषण तुफानाचे िचन्ह आहे. आम्ही तर फक्
येणाऱ्या भीषण संकटाची पवार् न करता बेफाम वेगाने पुढे धावणाऱ्या लोकांसाठी
(इंगर्जांसाठी) धोक्याची घंटा वाजवली आहे. ’आदशर् अिहंसे’ चे युग आता संपले
आहे आिण आज उदयाला येणाऱ्या नव्या िपढीला त्या ’आदशर् अिहंसे’च्या
व्यथर् तेबद्ल कोणत्याही पर्कारचा संदेह उरलेला नाही, एवढे च फक् आम्ही जनतेला
सांगू इ5च्छतो.
मानवतेबद्ल आम्हाला हािदर् क सद्भावना आिण िनस्सीम पर्ेम वाटत
असल्यामुळे िनरथर् क रक्पातापासून ितला वाचवण्यासाठीच, केवळ इशारा
देण्याकरता आम्ही हा उपाय वापरला आिण न1जकच्या भिवष्यातला तो रक्पात
आम्हालाच नव्हे तर लाखो लोकांना आधीपासूनच िदसतो आहे.
आदशर् अिहंसा

त्याला िहंसा म्हणतात आिण नैितक दृिष्कोनातून त्याचे समथर् न करता येत नाही.
परंतु जेव्हा एखाद्ा उिचत आदशार्साठी त्याचा वापर केला जातो तेव्हा
नैितकदृष्ट्ाही ते कृत्य उिचत असते. कोणत्याही प\र5स्थतीत बलपर्योग केला
जाऊ नये हा िवचार आदशर् वादी आिण अव्यवहारी आहे. गुरू गोिवंद 1संग, िशवाजी,
केमाल पाशा, \रजाखान, वॉिशंग्टन, गॅरीबाल्डी, लाफायेत आिण लेिनन यांच्या
आदशार्पासून स्फूतीर् घेऊन आिण त्यांच्या पाऊलखुणांवर पाऊल ठे वूनच भारतात
उसळणारे हे नवे आं दोलन िनमार्ण होत आहे क@ ज्याची पूवर्सच
ू ना आम्ही देत
आहोत. भारतातील परक@य सरकार आिण आमचे राष्र् ीय पुढारी दोघेही या
आं दोलनाबाबत उदासीन आहेत आिण जाणूनबुजून त्याच्या हाकांना पर्ितसाद न देता
आपले कान बंद ठे वण्याचा पर्यत्न करीत आहेत. म्हणून दुलर्क्ष करता येणार नाही
असा एक इशारा त्यांना देणे हे आम्ही आमचे कतर् व्य मानले.
आमचे म्हणणे

वर आम्ही ’आदशर् अिहंसा’ हा शब्दपर्योग वापरला आहे. येथे त्याची व्याख्या
करणेही आवश्यक आहे. आकर्मण करण्याच्या हेतूने जेव्हा बळाचा वापर केला जातो

आतापयर्त आम्ही या घटनेमागील मूळ उद्ेशावरच पर्काश टाकला. आता
आम्ही आमचे म्हणणे काय आहे हे स्पष् करू इ5च्छतो.
या घटनेमध्ये मामुली जखमा झालेल्या व्यक्¢बद्ल िकंवा असेंब्लीमधील
कुणाही दुसऱ्या व्यक्@बद्ल आमच्या मनात थोडीही वैयिक्क द्ेषभावना नव्हती हे
सांगण्याची जरूर नाही. पण तरीही आम्ही पुन्हा एकदा स्पष् करतो क@
मानवजीवनाला आम्ही अत्यंत पिवतर् मानतो आिण आम्ही दुसऱ्या कुणा व्यक्@ला
इजा करण्याऐवजी मानवजातीची सेवा करता करता हसत हसत स्वत: पर्ाणापर् ण
करू. मनुष्यहत्या हेच ज्यांचे काम असते त्या सामर्ाज्यशाहीच्या भाडोतर्ी
सैिनकांसारखे आम्ही नव्हेत. आम्ही मानवजीवनाची कदर करतो आिण त्याचे रक्षण
करण्याचा सतत आटोकाट पर्यत्न करतो. असे असूनही आम्ही हे मान्य करतो क@
आम्ही जाणूनबजून असेंब्लीत बॉम्ब फेकले.
आमच्या या म्हणण्यावर घटनाच पर्काश टाकत आहे आिण आमच्या कृत्याच्या
प\रणामांवरूनच आमचा इरादा काय होता हे ठरवले पािहजे. केवळ तकार्ने िकंवा
काल्पिनक गोष्ींवरून ते ठरवले जाऊ नये. सरकारी तज्ज्ञांच्या साक्षीिवरुद् आम्ही
हे सांगू इ5च्छतो क@ आम्ही असेंब्लीत फेकलेल्या बॉम्बमुळे फक् एका \रकाम्या
बाकड्ाची मोडतोड झाली आिण सुमारे पाचसहा माणसांना थोडेसे खरचटले.
सरकारी शास्ज्ञांच्या म्हणण्यापर्माणे बॉम्ब शिक्मान होते आिण तरीही त्यांच्यामुळे
अ1धक नुकसान झाले नाही हा चमत्कारच म्हणावा लागेल. पण आमच्या मते
शास्शुद् पद्तीने ते बॉम्ब तसेच बनवले गेलेले होते. पिहली गोष् म्हणजे बाके आिण
डेस्क्स यांच्यामधील \रकाम्या जागेत दोन्ही बॉम्ब पडले. दुसरी गोष् म्हणजे त्या
जागेपासून दोन फुटांच्या अंतरावर बसलेल्या लोकांना–ज्यांच्यात शर्ी. पी. आर.
राव, शर्ी. शंकर राव आिण सर जॉजर् शूस्टर यांची नावे उल्ेखनीय आहेत–कोणतीही
इजा झाली नाही िकंवा अगदीच नाममातर् इजा झाली. सरकारी तज्ज्ञांच्या
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म्हणण्यापर्माणे अ1धक शिक्मान असे पोटॅिशयम क्लोरेट आिण िपिकर्क अ1ॅ सड त्या
बॉम्बमध्ये असते तर त्याने लाकडी कठडा तोडू न काही फलार्गांवर उभ्या असणाऱ्या
लोकांपयर् त सवार्ना उडवले असते आिण जर त्याहa नही शिक्शाली स्फोटक पदाथर्
त्या बॉम्बमध्ये भरला असता तर असेंब्लीतील बह तेक सभासदांना त्या बॉम्बने
िन5श्चतच उडवले असते. एवढेच नाही, आमची इच्छा असती तर आम्ही ते बॉम्ब
सरकारी कक्षात फेकू शकलो असतो कारण ती गॅलरी खास व्यक्¢नी अगदी खच्चून
भरलेली असते. िकंवा आम्ही सर जॉन सायमनलाच आमचे लक्षय बनवले असते.
कारण त्याच्या दुदैर्वी किमशनमुळे िवचार करणाऱ्या पर्त्येक व्यक्@च्या मनात
त्याच्यािवषयी तीवर् ितरस्कार िनमार्ण झालेला होता आिण त्यावेळी तो असेंब्लीच्या
अध्यक्षीय कक्षामध्ये बसलेलाही होता. परंतु आमचा असला कोणताही हेतू नव्हता
आिण ज्या कामासाठी ते बॉम्ब तयार केले गेले होते नेमके तेवढे च काम त्या बॉम्बने
केले. तो नेमक्या ठरवलेल्या िठकाणी म्हणजेच \रकाम्या असलेल्या जागीच पडला,
या पलीकडे त्याने दुसरे काही वाईट केले नाही!
एक ऐितहा1सक धडा
यानंतर आमच्या कृत्याबद्ल िशक्षा भोगण्यासाठी आम्ही जाणूनबुजून स्वत:ला
पोलीसांच्या स्वाधीन केले. सामर्ाज्यवादी शोषकांना आम्ही हे सांगू इ5च्छतो क@
मूठभर लोकांना मारून कोणतेही उदात् ध्येय गाडू न टाकता येत नाही िकंवा दोन
य:क5श्चत व्यक्¢ना तुडवून टाकून राष्र् दडपून ठे वता येत नाही. फर्ान्समधील
कर्ांितकारक चळवळ दडपण्यासाठी प\रचयपतर् वा प\रचयिचन्ह (आयडेंिटटी काडर् )
पद्त अथवा बॅ1सलचा भयानक दगडी तुरुंग असमथर् ठरले. रिशयन कर्ांतीची आग
फाशीचे तख्त आिण सैबे\रयातील हद्पारी यामुळे िवझली नाही. या इितहासाच्या
अनुभवावर लक्ष वेधण्याची आमची इच्छा होती. मग वटह कूम आिण सुरक्षा कायदे
भारतीय स्वातंत्याची ज्योत िवझवू शकतील काय? गुप् कटांचा तपास लावून िकंवा
कपोलक5ल्पत कट-कारस्थानांचा आधार घेऊन नौजवानांना िशक्षा ठोठावून, िकंवा
एका महान ध्येयाच्या स्वप्नाने पर्े\रत झालेल्या नवयुवकांना तुरूंगात डांबून कर्ांतीचे
अिभयान थोपवता येईल काय? होय, जर त्याच्याकडे दुलर्क्ष केले जाणार नसेल तर
वेळेवर िदलेल्या सावर् ितर्क इशाऱ्याने लोकांचे पर्ाण वाचवणे शक्य आहे आिण िनरथर् क
हालअपेष्ांपासून त्याचे रक्षण करणे शक्य आहे. अशी पूवर्सच
ू ना देण्याच्या कामाचा
र्
हा भार उचलून आम्ही आमचे कतर् व्य पूण केले आहे.
कर्ांती म्हणजे काय ?
’तुमच्या मते कर्ांतीचा अथर् काय?’ असा पर्श्न भगत1संगाला खालच्या कोटार्त
िवचारला गेला होता. त्या पर्श्नाचे उत्र देताना त्याने सांिगतले होते क@ कर्ांतीसाठी
े ा कसलेही स्थान
रक्रं1जत युद् अिनवायर् नाही, तसेच यामध्ये व्यिक्गत पर्ितिहंसल
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नसते. कर्ांती म्हणजे केवळ बॉम्ब
ले यांचा पंथ नव्हे. आमच्या मते कर्ांती
बॉम्ब व िपस्तुले
म्हणजे अन्यायावर आधारलेल्या पर्च1लत समाजव्यवस्थेत आमूलागर् प\रवतर् न.
समाजाचे पर्मुख अंग असूनही आज कामगारांना त्यांच्या पर्ाथिमक हक्कापासून
वंिचत ठे वले जाते आिण शोषण करणारे भांडवलदार त्यांच्या िनढळाच्या कमाईतून
िनमार्ण होणारी सवर् संपत्ी हडपून टाकतात. दुसऱ्यांचे अन्दाते असणारे शेतकरी
आज सहकुटु ंब एकेका दाण्यासाठी गरजवंत बनले आहेत. जगभरच्या
बाजारपेठांसाठी कपडे उपलब्ध करून िवणकरांना आपले व पोराबाळांचे शरीर
झाकण्याइतके देखील कापड िमळत नाही. सुंदर महाल िनमार्ण करणारे गवंडी,
लोहार, सुतार स्वत: मातर् घाणेरड्ा झोपड्ात राहa न आपली जीवनलीला समाप्
करतात. या िवप\रत समाजातील शोषक भांडवलदार छोट्ामोठ्ा कारणांसाठी
लाखो लोकांचे नशीब उलटे पालटे करू शकतात.
ही भयानक िवषमता आिण जबरदस्तीने लादला गेलेला भेदभाव जगाला एका
महाभयंकर पर्लयाकडे खेचून नेत आहे. ही 5स्थती अ1धक काळ िटकून रहाणे शक्य
नाही. हे स्पष् आहे क@ धिनक समाज एका भयंकर ज्वालामुखीच्या तोंडावर बसून
रंगेल चैनबाजी करत आहे आिण या शोषकांची िनष्पाप मुले आिण कोट्वधी शोिषत
जनता एका भयानक दरीच्या काठावरून चालत आहे.

आमूलागर् प\रवतर् नाची
ाची आवश्यकता
संस्कृतीचा हा पर्ासाद वेळीच सावरला गेला नाही तर लवकरच चक्काचूर
होऊन तो जमीनदोस्त होईल. एका आमूलागर् प\रवतर् नाची गरज आहे आिण ज्यांना
ही गोष् उमजली आहे त्यांचे हे कतर् व्य आहे क@ त्यांनी साम्यवादी 1सध्दांतावर
आधा\रत समाजाची पुनिनिमर् ती केली पािहजे. जोपयर्त हे केले जात नाही आिण
माणसाचे माणसांकडू न होणारे शोषण िकंवा ज्याला आपण सामर्ाज्यशाही म्हणतो ते
एका राष्र् ाचे दुसऱ्या राष्र् ाकडू न होणारे शोषण नष् केले जात नाही तोपयर्त मानवतेची
यातनातून सुटका होणार नाही; आिण तोपयर्त युद् थांबवून िवश्वशांतीचे युग िनमार्ण
करण्याच्या सवर् गोष्ी म्हणजे िनव्वळ ढोंग असण्याखेरीज दुसरे काही नाही. कर्ांतीचा
आम्हाला अिभपर्ेत असणारा अंितम अथर् असा आहे क@ जी वरील पर्कारच्या सवर्
संकटापासून मुक् असलेली आिण 1जच्यात सवर् हारा वगार्ची अ1धसत्ा सवर् मान्य
असेल अशी एक समाजव्यवस्था स्थापन करणे. याच्या प\रणामी िनमार्ण होणारा
िवश्वसंघच पीिडत मानवतेला भांडवलशाहीच्या जोखडातून मुक् करण्यास आिण
सामर्ाज्यवादी युद्ाच्या िवनाशातून सोडवण्यास समथर् होऊ शकेल.
समयोिचत इशारा
हे आमचे ध्येय आहे, आदशर् आहे आिण या ध्येयापासून पर्ेरणा घेऊन आम्ही
कळकळीचा आिण जोरदार इशारा िदला आहे. पण जर आमच्या या इशाऱ्याकडे लक्ष
िदले गेले नाही आिण सध्याच्या शासनसंस्थेने उठणाऱ्या जनशक्@च्या वाटे त
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अडथळे आणण्याचे काम बंद केले नाही, तर मातर् कर्ांतीच्या ह्ा ध्येयाच्या पूतीर्साठी
एक भयंकर युद् पेटणे अिनवायर् आहे. सवर् बंधनांना व अडथळ्यांना तुडवून पुढे
जाणाऱ्या त्या युद्ाच्या शेवटी, सवर् हारा वगार्च्या सवार्1धकारशाहीची स्थापना होईल.
ही सवार्1धकारशाहीच कर्ांतीच्या ध्येयाची पूतीर् करण्याचा मागर् पर्शस्त बनवेल. कर्ांती
हा मानवजातीचा जन्मजात अ1धकार आहे क@ जो िहरावून घेतला जाऊ शकत नाही.
स्वातंत्य हा पर्त्येक माणसाचा जन्म1सद् अ1धकार आहे. खरे पाहता शर्िमकवगर् च
समाजाचे पोषण करतो. जनतेच्या सवर् कष सत्ेची स्थापना हे शर्िमकवगार्चे अंितम
उिद्ष् आहे. या ध्येयासाठी आिण या िवश्वासासाठी आम्हाला जी काही िशक्षा होईल
ितचे आम्ही सहषर् स्वागत करू. कर्ांतीच्या या पूजावेदीवर आम्ही आमचे यौवन नैवेद्
म्हणून आणले आहे, कारण या महान ध्येयांसाठी मोठ्ात मोठा त्यागसुद्ा कमीच
आहे. आम्ही संतुष् आहोत आिण कर्ांतीच्या आगमनाची उत्सुकतेने पर्तीक्षा करत
आहोत.
इ5न्कलाब 1झंदाबाद!
(’मागोवा’ पर्कािशत ’आम्ही कशासाठी लढत आहोत’ मधून
पुनमुर्िदर्त.)
***

“ĚĕĜŴĬĜ ąЗĂĴĜĳĜĘľ ħĜĦā ćöğŀ Ħ ħĴĜ. ĬĿ ĐēĜāŴĬĜ ĭΨĜĦĥ
ЗĮЗĴĮĥĮĥ ăīĭ ĳāĤı
ĥ ĄĀįĂľĮ! ĚĕĜĂǼĬĜ ĳĕǽĬĜ ˘ĜāŹĬĜāĘľ,
ˇĐĜĂāΛĬ ĬĿ śĤĜāĘľ ĐāЈĦ ĥ ħĴĜ, ŹĬĜĂ ēĥ Đį Ăĥ ĬĿ ĐēĘ ĪĥĝĂľĮ,
ŵĬĜāĦĜ ĩĿ ĽśĤĐ āĂĜāĦľ īĜăĥЗĨν, ĐĜĝ ĘĿ ēĮĥĮĥ ƒĴāŀ Ħ ЗĴāĐĮĥ ĄĴ.ĥ
ħā Ěĥ ĳĿ ĭЗΩĂ ЗēǼǼĬĜĂ ĩĳĮĥ ĄĴ ĥĂ ŹĬĜāĦĜ ēĜĬ ēįāĜĭ
ЗēǼǼĬĜŴĬĜ ĔāĤēĜĐĭ ˇĐĂ:ŴĬĜ ıĭľĭĜĘĥ ħŀ Į ĂĬĜĭ ēĭāĜĭĥ
ĚħĜĦľ ĬĿĐē ēŉāŹĬĜ ħŉĮĜĤĜħĜĳŀ Ħ ĩĦĮĥ ĴŉĂĥ?”
– ĪĕĂЗĳāĕ

लोकायत
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[खरच सदश
(आपल्या पक्षाच्या कायर् कर्मािवषयी भगत1संगने येथे मांडणी केलेली आहे.
भगत1संगला फाशी झाल्यानंतर, ३ ऑक्टोबर १९३१ रोजी कलकत्यामध्ये अटक
केलेल्या शर्ीमती िवमला पर्ितभादेवी यांच्या घराच्या झडतीत हे कागद सरकारला
सापडले. त्यातला गांधीिवरोधी भाग सरकारने पर्1सद् केला, पण बाक@चा सवर् दडपून
ठे वला. भगत1संगचे एक सहकारी शर्ी. िशव वमार् यांच्याकडू न या लेखाची इंगर्जी पर्त
आम्हाला उपलब्ध झाली. भगत1संग अगोदरपासूनच म्हणजे १९२७-२८ पासून
समाजवादी िवचारांकडे वळत होता; अखेरच्या िदवसांत त्याच्या िवचारांमध्ये या िदशेने
िकती स्पष्ता व पक्केपणा आलेला होता याचे दशर् न या आवाहनावरून आपल्याला
होते.)

िपर्य साथींनो,
आपली चळवळ सध्या एका अत्यंत महत्वाच्या अवस्थेतून जात आहे. एका
वषार्च्या जोरदार लढ्ानंतर आता गोलमेज प\रषदेने घटनात्मक सुधारणांिवषयी
काही ठराव मांडले आहेत आिण काँगर्ेसच्या नेत्यांना त्याबद्ल (मते मांडण्यासाठी)
आमंितर्त करण्यात आले आहे. या प\र5स्थतीत काँगर्ेसच्या नेत्यांना त्यांचे आं दोलन
मागे घेणे योग्य वाटत आहे. ते आं दोलन मागे घेतात क@ नाही याला आपल्या दृष्ीने
फारसे महत्व नाही. सध्याचे आं दोलन कोणत्या ना कोणत्या पर्कारची तडजोड
होऊन बंद होणे अटळ आहे. ही तडजोड आज ना उद्ा होणारच आहे आिण आपण
साधारणपणे िवचार करतो त्यापर्माणे तडजोड ही काही नेहमीच अपमानास्पद व
िनषेधाहर् गोष् नसते. जुलमी सत्ाधीशांिवरुद् उभ्या राहणाऱ्या कोणत्याही राष्र् ाला
सुरुवातीला अपयश येणारच आिण संघषार्च्या मधल्या काळात तडजोडी करून काही
आं िशक सुधारणा पदरात पाडू न घेणे हे करावेच लागते आिण नंतर राष्र् ाच्या सवर्
शक्@ची सवर् साधने पूणर्पणे संघिटत झाल्यावरच, संघषार्च्या फक् शेवटच्या
टप्प्यावरच, शेवटचा आघात करून सत्ाधाऱ्यांचे सरकार उखडू न टाकणे शक्य होते.
पण त्याहीवेळी अपयशी ठरून कोणत्यातरी पर्कारे तडजोड करणे कधीकधी अटळ
होते. रिशयाच्या उदाहरणावरून हे सवार्त चांगल्या पद्तीने समजून घेता येते.
१९०५ साली रिशयात एका कर्ांितकारक आं दोलनाला तोंड फुटले. परदेशात
आशर्याला गेलेला लेिनन रिशयात परत आला होता. तो या लढ्ाचे नेतृत्व करत
होता. लोक त्याला सांगायला आले क@ एक डझन जमीनदारांना ठार करून त्यांचे
महाल जाळण्यात आले आहेत. लेिननने त्यांना सांिगतले परत जा आिण बाराशे
जमीनदारांना ठार करा आिण त्यांचे महाल जाळू न टाका ! त्याच्या मते जरी कर्ांती
अपयशी झाली तरी यामुळे बरेच साध्य झाले असते. नंतर ड्ूमाची सुरुवात झाली.
(ड्ूमा हे त्यावेळी झारने स्थापन केलेले संसदगृह-अनुवादक.) त्याच लेिननने
शहीद भगत1संगचे तरुणांना आवाहन
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ड्ूमामध्ये भाग घ्यायला पािहजे असे पर्ितपादन केले. हे १९०७ मध्ये त्याने
सांिगतले. १९०६ मध्ये पिहल्या ड्ूमामध्ये भाग घेण्यास लेिननचा िवरोध होता व
त्यावर बिहष्कार टाकावा असे त्याचे मत होते. खरे तर ह्ा पिहल्या ड्ूमाने दुसऱ्या
(१९०७ मधल्या) ड्ूमापेक्षाही जास्त पर्माणात काम करायला मोकळीक िदली
होती; दुसऱ्या ड्ूमाचे बरेचसे हक्क काढू न घेण्यात आलेले होते. १९०७ च्या
बदललेल्या राजक@य प\र5स्थतीमुळे हे घडले. पर्ितकर्ांितकारक शक्@ वरचढ बनत
होत्या व ड्ूमाच्या व्यासपीठाचा समाजवादी कल्पनांवर चचार् घडवून आणण्याचे
व्यासपीठ म्हणून उपयोग करण्याची लेिननला गरज वाटत होती.
पुन्हा १९१७ च्या कर्ांतीनंतर बोल्शेिवकांना बर्ेस्ट-1लटोव्हस्क् तहावर सह्ा
करणे भाग पडले–लेिनन वगळता सवार्चा याला िवरोध होता. पण लेिनन म्हणाला,
शांतता, शांतता आिण पुन्हा शांतता! िकतीही िकंमत देऊन शांतता! जमर् न
लष्करशहांना रिशयाचे अनेक पर्ांत तोडू न द्ावे लागले तरीही! जेव्हा हा तह
केल्याबद्ल काही बोल्शेिवक िवरोधी लोकांनी लेिननचा िनषेध केला तेव्हा त्याने
खुलेपणाने जाहीर केले क@ जमर् न चढाईचा मुकाबला करणे बोल्शेिवकांना शक्य
नव्हते आिण बोल्शेिवक सरकार पूणर्पणे नष् होण्यापेक्षा असा तह करणे जास्त
चांगले असे त्यांनी ठरवले.
मला मुद्ा हा मांडायचा आहे क@, तडजोड हे सुद्ा एक आवश्यक शस् आहे व
लढ्ाच्या िवकासात अनेकदा ते वापरावे लागते. पण जी गोष् आपण सतत
स्वत:समोर ठे वली पािहजे ती म्हणजे आं दोलनाचे ध्येय. आपण कोणते उिद्ष् साध्य
करण्यासाठी लढत आहोत यािवषयी स्पष् कल्पना आपल्यासमोर ठे व़ ली पािहजे.
आपल्या चळवळीचे यशापयश जोखणे व पुढचे कायर् कर्म सहजतेने ठरवणे याकरता
याची मदत होते. िटळकांचे ध्येय काय होते हे बाजूला ठे वा; पण त्यांचे धोरण, त्यांची
व्यूहरचना उत्कृष् होती. तुमच्या शतर्ूकडू न सोळा आणे िमळवण्यासाठी तुम्ही झगडता
आहात, पण तुम्हाला फक् एकच आणा िमळतो आहे-तो 1खशात घाला आिण
उरलेल्यासाठी लढा. नेमस्तांच्या बाबतीत त्यांचे उिद्ष् काय होते हे नीट बघा. ते एक
आणा िमळवण्यासाठीच सुरूवात करतात आिण त्यांना तोही िमळत नाही–
कर्ांितकारकांनी हे सदैव लक्षात ठे वले पािहजे क@ त्यांचा झगडा संपूणर् कर्ांतीसाठी
आहे. सत्ा पूणर्पणे त्यांच्या हातात आली पािहजे. या दृष्ीने तडजोडीचे भय असते ते
तडजोडीनंतर, 5स्थतीवादी शक्@ कर्ांितकारक शक्¢ना िवस्कटू न टाकण्याचा पर्यत्न
करतात म्हणून. पण कसलेले व धैयर्शील कर्ांितकारक नेते अशा धोक्यापासून
चळवळीला वाचवू शकतात. अशा पर्संगामध्ये आपण अितशय काळजीपूवर्क वागले
पािहजे व खरे पर्श्न काय आहेत, चळवळीचे ध्येय काय आहे, याबाबत गोंधळ उडू
देता कामा नये. िबर्िटश कामगार नेत्यांनी (लेबर लीडसर् ) खऱ्या संघषार्चा
िवश्वासघात केलेला आहे व आज ते केवळ ढोंगी सामर्ाज्यवादी उरले आहेत. माझ्या
मते आपल्या दृष्ीने कडवे ज
` स
ै े थे’ वादी, या सफाईदार सामर्ाज्यवादी लेबर

लीडसर् पेक्षा जास्त चांगले. चळवळीची धोरणे व डावपेच याबद्ल पर्त्येकाने लेिननचे
जीवनकायर् अभ्यासले पािहजे. तडजोडीिवषयीची त्यांची िन5श्चत मते त्यांच्या ल
` ेफ्ट
िवंग कम्युिनझम’ या पुस्तकामध्ये सापडतील.
मी वर असे म्हटले आहे क@ सध्याचे आं दोलन, म्हणजे सध्याचा लढा हा
एकतर कुठल्यातरी तडजोडीने संपेल नाहीतर पूणर्पणे पराभूत होईल.
मी हे म्हणण्याचे कारण माझ्या मते या वेळी खऱ्या कर्ांितकारक शक्@ लढाईच्या
मैदानात उतरलेल्या नाहीत. हा लढा मध्यमवगीर्य दुकानदार व काही थोड़े
भांडवलदार यांच्यावर आधारलेला आहे. हे दोघेजण आिण िवशेषत: यातली दुसऱ्या
पर्कारची मंडळी कधीही कोणत्याही लढ्ामध्ये स्वत:ची मालमत्ा वा संपत्ी
धोक्यात घालायला धजणार नाहीत. खऱ्या कर्ांितकारक सैन्याच्या तुकड्ा
खेड्ापाड्ांमध्ये व कारखान्यांमध्ये आहेत, शेतकरी व कामगार आहेत. पण या
शक्¢ना हाताळणे आपल्या भांडवली नेत्यांना नको आहे. तसे धाडस त्यांना होणेच
शक्य नाही. हा िनिदर्स्त 1संह एकदा झोपेतून जागा झाला तर त्याला आवरणे शक्य
होणार नाही. आपल्या नेत्यांना जे साधायचे आहे ते साध्य झाल्यानंतरसुद्ा तो
थांबणार नाही. १९२० मध्ये अहमदाबादच्या कामगारांचा पिहला अनुभव
घेतल्यानंतर महात्मा गांधीनी म्हटले, ”कामगारांना आपण हात लावणे टाळायला
हवे. कारखान्यातल्या कामगारवगार्चा राजक@य वापर करणे धोकादायक आहे” (द
टाइम्स, मे १९२९). त्या वेळेनंतर कामगारांकडे वळण्याचे धाडस या नेत्यांना
कधीही झाले नाही. मग उरतो शेतकरी. जेव्हा महाकाय शेतकरी वगर् केवळ एका
परक्या राष्र् ाच्या सत्ेचेच नव्हे तर जमीनदार वगार्चेही जोखड उलथून फेकून द्ायला
िनघालेला पािहला तेव्हा या नेत्यांना जी धडक@ भरली ितचे स्पष् पर्ितिबंब १९२२
च्या बाडोर्ली ठरावामध्ये पहायला िमळते.
ह्ाच िठकाणी आपले नेते शेतकऱ्यांपढ
ु े झुकण्यापेक्षा िबर्िटशांपढ
ु े शरण जाणे
जास्त पसंत करतात. पं. जवाहरलाल वगळा. दुसऱ्या कुठल्या एकातरी नेत्याचे तुम्ही
नाव घेऊ शकता का क@ ज्याने शेतकरी व कामगारांना संघिटत करण्यासाठी काही
पर्यत्न केले आहेत? नाही, हा धोका ते पत्करणार नाहीत. येथे ते कमी पडतात.
त्यांना संपण
ू र् कर्ांती नको आहे असे मी म्हणतो ते यामुळेच. आ1थर् क व पर्शासक@य
दडपणांच्या द्ारा काही सुधारणा, भारतीय भांडवलदारांना काही सवलती पदरात
पाडू न घेता येतील अशी त्यांना आशा आहे. म्हणूनच मी म्हणतो क@ हे आं दोलन
मरून जाणे अटळ आहे. ते एखादी तडजोड करून मग मरेल िकंवा त्यािशवायच
संपून जाईल. ’इ5न्कलाब 1झंदाबाद’ ची घोषणा मन:पूवर्क व पर्ामािणकपणे करणारे
तरुण कायर् कतेर् आज स्वत:च्या खांद्ावर लढा घेऊन पुढे नेण्याइतके सुसघ
ं िटत
नाहीत व त्यांची शक्@ कमी आहे. वस्तु5स्थती अशी आहे क@ आपले मोठमोठे नेते
सुद्ा स्वत:च्या खांद्ावर काही जबाबदारी घेण्याचे धाडस दाखवायला तयार नाहीत.
कदािचत फक् पं. मोतीलाल नेहरू याला अपवाद म्हणता येतील. यामुळेच ते सारखे
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गांधीजींसमोर िवनाशतर् शरणागती पत्करत आहेत. मतभेद असूनदेखील गांधीजींना
िवरोध करण्याचे धैयर् ते कधीच दाखवत नाहीत आिण ठराव पास होतात ते
महात्माजींच्या साठीच.
या प\र5स्थतीत, कर्ांतीशी गंभीरपणे िनष्ा बाळगणाऱ्या तळमळीच्या तरुण
कायर् कत्यार्ना मला इशारा द्ावासा वाटतो क@ खडतर काळ पुढे आहे. आपण
गोंधळू न जाणार नाही व िनराश होणार नाही, ही काळजी त्यांनी घेतली पािहजे.
महात्मा गांधींच्या दोन आं दोलनांच्या आपण घेतलेल्या अनुभवानंतर आज आपण
आपली सध्याची प\र5स्थती व पुढचा कायर् कर्म यांच्यािवषयी स्पष् मांडणी करून
घेऊ शकतो.
आता मला अगदी सोप्या पर्कारे यािवषयी मांडणी करण्याची परवानगी द्ा.
तुम्ही नारा देता, ’इ5न्कलाब 1झंदाबाद’. मी असे गृिहत धरतो क@ खरोखरच तुम्हाला
गंभीरपणे कर्ांती हवी आहे. असेंब्ली बॉम्ब केसमध्ये िदलेल्या जबानीमध्ये कर्ांती
म्हणजे काय याची व्याख्या आम्ही केली होती. ती अशी होती: कर्ांती म्हणजे सध्या
अ5स्तत्वात असणारी समाजव्यवस्था संपूणर्पणे उलथवून टाकून ितच्या जागी
समाजवादी व्यवस्था पर्स्थािपत करणे. ह्ा ध्येयाच्या पूतीर्साठी आपले ताबडतोबीचे
उिद्ष् आहे सत्ा हस्तगत करणे. वस्तु5स्थती अशी आहे क@ राज्यसंस्था, शासक@य
यंतर्णा हे एक सत्ाधारी वगार्च्या हातातले स्वत:चे िहतसंबंध राखण्यासाठी व
जोपासण्यासाठी वापरायचे हत्यार आहे. आम्हाला ते िहसकावून घेऊन आमच्या
ध्येयपूतीर्साठी हाताळायचे आहे, वापरायचे आहे आिण आमचे ध्येय आहे एका नव्या
पायावर, माक्सर् वादाच्या पायावर समाजाची पुनरर् चना. हे साध्य करण्याकरता आपण
शासन यंतर्णा हातात घेण्यासाठी लढत आहोत. यामध्ये आपण सातत्याने
जनसमुदायाचे िशक्षण केले पािहजे व आपल्या सामा1जक पुनरर्चनेच्या कायर् कर्मासाठी
पोषक वातावरण तयार केले पािहजे आिण आं दोलनामध्येच आपण त्यांना सवार्त
चांगल्या पर्कारे िशकवू शकतो व पर्िशक्षण देऊ शकतो.
ह्ा गोष्ी स्पष्पणे समोर ठे व़ ून म्हणजेच आपले ताबडतोबीचे व अंितम उिद्ष्
स्पष् करून घेतल्यानंतर, आपण आता सध्याच्या प\र5स्थतीची तपासणी करू
शकतो. कोणत्याही प\र5स्थतीचे िवश्लेषण करताना आपण नेहमी अत्यंत परखड व
अगदी वास्तविनष् रािहले पािहजे.
िहंदस्ु थानच्या सरकारात भारतीय जनतेला सहभाग व जबाबदारीचे स्थान
िमळाले पािहजे यासाठी जोरदार आवाज उठवला गेल्यानंतर िमंटो-मोलेर् सुधारणा
देण्यात आल्या व त्यांच्यामध्येही केवळ सल्ामसलतीचा हक्क असणारे व्हाईसरॉय
कौ5न्सल मान्य करण्यात आले. महायुद्ामध्ये भारतीयांच्या मदतीची फार गरज होती
तेव्हा स्वयंशासनाबद्ल आश्ासने िदली गेली व सध्या अ5स्तत्वात असलेल्या
सुधारणा अंमलात आणल्या गेल्या. त्यांच्यानुसार असेंब्लीला कायदे करण्याची

मयार्िदत सत्ा पर्दान केली गेली. पण शेवटी असेंब्लीच्या िनणर् याला संमती देणे
व्हाइसरॉयच्या मजीर्वरच अवलंबून आहे. आता ितसरा टप्पा सुरू होत आहे.
आता पुन्हा सुधारणांिवषयी चचार् चालू आहे व नवे कायदे करायचे घाटत आहे.
तरुणांनी याबद्ल काय भूिमका घ्यायला हवी? हा पर्श्न आहे. येऊ घातलेल्या
सुधारणांबद्ल काँगर्ेसचे नेते कोणते मानदंड लावून मत बनवणार आहेत मला ठाऊक
नाही. पण आम्ही कर्ांितकारकांनी याबाबत खालील िनकष लावले पािहजेत.
• िकती पर्माणात भारतीयांच्या हातात जबाबदारी सोपिवण्यात येणार आहे.
• नव्या शासक'य संस्थांचे स्वरूप काय असणार आहे व जनसमुदायांना सहभागी
होण्याचे अ1धकार िकती पर्माणात असणार आहेत.
• भिवष्यातील संभाव्यता व खबरदारीचे उपाय.
या िनकषाबाबत थोडे अ1धक स्पष्ीकरण करावे लागेल. पिहली गोष् कारभारी
मंडळावर (ए5क्झक्यूिटव्हवर) आपल्या पर्ितिनधींना िकती िनयंतर्ण करायला
िमळणार आहे यावरून आपण आपल्या जनतेला िकती पर्माणात जबाबदारीची
भूिमका देण्यात आली आहे हे सहज ठरवू शकतो. आतापयर्त कधीही कारभारी
मंडळ हे िव1धमंडळाला जबाबदार नव्हते आिण व्हाइसरॉयला अंितम नकारा1धकार
(व्हेटो) होता; त्यामुळे िनवडू न आलेल्या असेंब्लीच्या सदस्यांच्या सगळ्या
धडपडीला काहीच अथर् नव्हता. हा िवशेष अ1धकार सारखा सारखा वापरायचा
आिण राष्र् ीय पर्ितिनधींनी गंभीरतापूवर्क घेतलेले िनणर् य बेशरमपणे पायदळी तुडवायचे
हीच नीती व्हाईसरॉयने अवलंबली होती (स्वराज्य पक्षाला याबद्ल धन्यवाद द्ायला
हवेत); हे सगळे आपल्याला चांगले ठाऊक असल्याने त्याची आणखी चचार् करायची
गरज नाही.
म्हणून पिहली गोष् आपण कारभारी मंडळाची रचना कशी केली जाणार आहे हे
बिघतले पािहजे. एखाद्ा लोकांच्या िव1धमंडळाकरवी (पॉप्युलर असेंब्ली) ते िनवडू न
िदले जाणार आहे, का हे पूवीर्पर्माणेच वरून लादण्यात येणार आहे? आिण ते
िव1धमंडळाला जबाबदार राहणार आहे का पूवीर्पर्माणेच िव1धमंडळाला पूणर्तया
धाब्यावर बसवणार आहे?
वरील दुसऱ्या मुद्ाबाबत मत ठरवताना आपण मतदानाच्या हक्काची व्याप्ी
बघून ठरवायला हवे. गाठीशी मालमत्ा असणाऱ्या व्यक्@लाच मतदानाचा हक्क
िमळे ल हा िनयम िनखालसपणे रद् केला पािहजे. पर्त्येक पर्ौढ स्ी-पुरुषाला मत
देण्याचा हक्क असला पािहजे. पण आपण केवळ हे बघू शकतो क@ मतदानाच्या
हक्काची व्याप्ी काय ठे वली जाणार आहे.
(शासनसंस्थेच्या) स्वरूपाबद्ल बोलायचे तर आज आपल्या इथे दोन गृहे
आहेत. बऱ्याचजणांचे मत असे आहे क@ व\रष् सभागृह असणे ही केवळ एक
भांडवली अंधशर्द्ा िकंवा झालर आहे. माझ्या मते एकच गृह असणारे शासनाचे
स्वरूप हे सवार्त चांगले ठरेल.
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पर्ांतीय स्वायत्तेचाही उल्ेख येथे करायला पािहजे. पण मी जे काय ऐकले
आहे त्यावरून मी एवढेच म्हणू शकतो क@ वरून लादलेला, पर्ांतांच्या िव1धमंडळांच्या
वर असणारा व िवशेष अ1धकार असलेला गव्हनर् र म्हणजे जुलमी सत्ाधीशापेक्षा
वेगळा काही असू शकणार नाही. याला पर्ांतांच्या स्वायत्तेऐवजी पर्ांतांवरची
ह कूमशाही म्हणणेच जास्त योग्य ठरेल. शासनसंस्थेचे लोकशाहीकरण करण्याचा हा
फारच चमत्का\रक पर्कार आहे.
ितसरा मुद्ा अगदी स्पष् आहे. िबर्िटशांची पोतडी संपेपयर्त दर दहा वषार्नी
सुधारणांचा एक हप्ा देण्याचे माँटेग्यूचे आश्ासन रद् करून घेण्याचे पर्यत्न गेल्या दोन
वषार्मध्ये िबर्िटश राजकारणी मंडळीनी चालवले आहेत.
भिवष्याबद्ल त्यांनी काय ठरवले आहे हे आपण पाहa शकतो.
सध्याच्या प\र5स्थतीची चचार् केल्यानंतर आपण कृतीची िदशा कोणती घ्यायची
व आपला पुढचा कायर् कर्म काय असावा याची आता चचार् करू.
अगोदरच मी म्हटल्यापर्माणे कोणत्याही कर्ांितकारक पक्षाला िन5श्चत असा
कायर् कर्म असणे अत्यंत आवश्यक असते. कारण कर्ांती म्हणजेच कृती करणे, हे तुम्ही
जाणले पािहजे. कर्ांती म्हणजे संघिटत व पद्तशीर कायार्द्ारा जाणीवपूवर्क घडवून
आणलेला बदल. तो एखाद्ा अचानक, असंघिटत व उत्स्फूतर् पणे घडणाऱ्या
बदलाच्या वा उलथापालथीच्या अगदी िवरुद् स्वरूपाचा असतो आिण कायर् कर्म
िन5श्चत करण्यासाठी अभ्यास करणे आवश्यक असते.
• अंितम ध्येय
• जेथून आपण सुरुवात करायची आहे ती पूवर्9स्थती; म्हणजेच आज अ9स्तत्वात
असणारी प<र9स्थती
• कृतीची िदशा, म्हणजेच कायार्ची साधने आिण पद्ती
या तीन घटकांची स्पष् कल्पना असल्यािशवाय कायर् कर्मािवषयी काही बोलणेही
शक्य नाही.
सध्याच्या प\र5स्थतीची चचार् आपण काही पर्माणात केली आहे. अंितम
ध्येयाची सुद्ा थोडीशी ओळख करून घेतली आहे. आपल्याला समाजवादी कर्ांती
घडवावयाची आहे आिण ितची अत्यावश्यक पिहली पायरी आहे राजक@य कर्ांती.
आम्हाला हे हवे आहे. राजक@य कर्ांतीचा अथर् हा नव्हे क@ राज्यसंस्था (िकंवा
ढोबळमानाने बोलायचे तर सत्ा) केवळ िबर्िटशांच्या हातातून भारतीयांच्या हातात
घेणे, तर ती अशा भारतीयांच्या हाती येणे क@ ज्यांना आपले अंितम ध्येय मान्य
आहे. आणखी स्पष् बोलायचे तर कर्ांती म्हणजे जनसमुदायांच्या पािठं ब्याद्ारा
कर्ांितकारक पक्षाच्या हातात सत्ा येणे. त्यानंतर पुढचे काम म्हणजे संपण
ू र् समाजाची
समाजवादी पायावर पुनरर् चना करण्याचे कायर् संघिटत करणे. कर्ांतीचा हा अथर्
तुम्हाला अिभपर्ेत नसेल तर माफ करा. ’इ5न्कलाब 1झंदाबाद’ असे ओरडणे थांबवा.
िनदान आम्हाला तरी कर्ांती हा शब्द इतका पिवतर् वाटतो क@ त्याचा 1थल्र गैरवापर

होता कामा नये. तुम्ही जर असे म्हणाल क@ तुम्हाला राष्र् ीय कर्ांती हवी आहे आिण
तुमच्या लढ्ाचे उिद्ष् भारतीय पर्जासत्ाकाची स्थापना हे आहे तर मी तुम्हाला
िवचारतो क@ ही तुमची कर्ांती घडवण्यासाठी तुम्ही कोणत्या शक्@वर िवसंबायचे
ठरवले आहे? राष्र् ीय असो वा समाजवादी असो, कोणतीही कर्ांती करू शकणाऱ्या
एकमेव शक्@ शेतकरी, कामगार याच आहेत. काँगर्ेसच्या नेत्यांकडे या शक्¢ना
संघिटत करण्याइतके धैयर् नाही. ह्ा चळवळीत तुम्ही हे पािहले आहे. या शक्¢िवना
आपण हतबल ठरू ही गोष् इतर कोणाहीपेक्षा त्यांना जास्त चांगली ठाऊक आहे.
जेव्हा त्यांनी पूणर् स्वराज्याचा ठराव संमत केला–आिण पूणर् स्वराज्याचा अथर्
खरोखरीच कर्ांती असा होतो–तेव्हा वस्तुत: त्यांच्या मनात ते नव्हते. तरुणांच्या
दबावामुळे त्यांना तसे करणे भाग पडले आिण मग एक धमक@ म्हणून या घोषणांचा
वापर करून, िबर्िटशांकडू न त्यांना अत्यंत िपर्य असलेली एक गोष् िमळवायची होतीवसाहतीचे स्वराज्य (डोिमिनयन स्टे टस). काँगर्ेसच्या गेल्या तीन अ1धवेशनांमधील
ठराव अभ्यासून तुम्ही याबाबत सहज मत ठरवू शकता. कलकत्याला त्यांनी एका
वषार्त डोिमिनयन स्टेटस मागणारा ठराव संमत केला, कारण नाहीतर त्यांना पूणर्
स्वराज्य हे ध्येय ठरवणारा ठराव संमत करावा लागला असता. मग ३१ िडसेंबर
१९२९ च्या मध्यरातर्ीपयर्त त्यांनी अशी काही भेट आपल्या पदरात पडते का याची
गंभीरतापूवर्क वाट पािहली. ती न लाभल्यानेच पूवीर् आश्ासन िदल्यापर्माणे त्यांना
पूणर् स्वराज्याचा ठराव संमत करावा लागला. न पेक्षा त्यांना ते नको होते. पण
त्यानंतरही महात्माजींनी तडजोडीसाठी दार अजून उघडे आहे हे काही गुिपत ठे वले
नव्हते. खरी वृत्ी ती होती. सुरुवातीलाच त्यांना पक्के ठाऊक होते क@ आं दोलनाची
सांगता कोणत्या ना कोणत्या तडजोडीतच होणार आहे. हाच तो अधर् वट उत्साहीपणा
ज्याचा आम्हाला राग आहे; संघषार्च्या एखाद्ा अवस्थेत एखादी तडजोड करणे
याचा आम्हाला राग नाही. असो. आपण चचार् याची करत होतो क@ कोणत्या
शक्¢च्या आधारे कर्ांती होऊ शकते. पण जर तुम्ही शेतकरी व कामगारांकडे जाऊन
त्यांचा िकर्याशील पािठं बा उभा करणार असाल तर मला एक सांगू द्ा क@ ते तुमच्या
भावनािववश बोलण्याने भुलणार नाहीत. ते तुम्हाला परखडपणे िवचारणार क@ ज्या
कर्ांतीकरता तुम्ही त्यांना त्याग करायला सांगत आहात ितच्यातून त्यांना काय
िमळणार आहे? िहंदस्ु थान सरकारच्या िशरोभागी लॉडर् रीिडंग असो वा सर
पुरुषोत्मदास ठाकूरदास, त्यांना काय फरक पडणार आहे? लॉडर् आयिवर् नची जागा
सर तेजबहाद्रू सपर्ूंनी घेतली तर शेतकऱ्याला त्याचे काय हो? त्याच्या राष्र् ीय
भावनेला आवाहन करण्याचा काही उपयोग नाही. तुमच्या उिद्ष्पर्ाप्ीसाठी तुम्ही
त्याला ’वापरून’ घेऊ शकणार नाही. कर्ांती ही त्यांची असणार आहे व त्यांच्या
भल्यासाठी असणार आहे असे आधी मनोमन तुम्हाला वाटले पािहजे आिण ते तुम्ही
त्यांना समजून सांिगतले पािहजे. सवर् हारा वगार्साठी, सवर् हारा वगार्ची कर्ांती.
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जेव्हा तुमच्या ध्येयाची अशी सुस्पष् संकल्पना तुम्ही नक्क@ केलेली असेल
तेव्हा तुम्ही उत्साहाने तुमच्या आधारभूत शक्¢ना कृतीसाठी संघिटत करायला लागू
शकाल. आता दोन वेगवेगळ्या टप्प्यांमधून तुम्हाला जावे लागेल. पिहला टप्पा तयारी
आिण दुसरा कृती.
सध्याचे आं दोलन संपष्
ु ात येईल तेव्हा पर्ामािणक कर्ांितकारक कायर् कत्यार्मध्ये
घृणा आिण काहीसे नैराश्य आलेले तुम्हाला आढळू न येईल. पण तुम्ही काळजी
करण्याची गरज नाही. भावनािववशता बाजूस सारा. वास्तवाला सामोरे जाण्याची
तयारी ठे वा. कर्ांती ही एक अितशय अवघड कामिगरी आहे. कर्ांती करणे हे कोणाही
एका माणसाच्या कुवतीच्या पलीकडचे आहे. तसेच ती एखादी मुहaतार्ची तारीख
ठरवूनही घडवून आणता येत नसते. िविशष् सामा1जक व आ1थर् क प\र5स्थतीतून ती
घडत असते. प\र5स्थतीने अशा समोर ठे वलेल्या संधीचा उपयोग करून घेणे हे
सुसंघिटत पक्षाचे कायर् असते आिण जनसमुदायांची तयारी करणे व कर्ांतीच्या
शक्¢ना संघिटत करणे हे फार अवघड काम असते. त्यासाठी कर्ांितकारी
कायर् कत्यार्ना अत्यंत मोठा त्याग करावा लागतो. एक मला स्पष् करू द्ा–जर तुम्ही
एखादे व्यवसाय करणारे असाल िकंवा सु5स्थर लौिकक अथवा पर्ापंिचक जीवन
जगणारे असाल तर कृपा करून या आगीशी खेळू नका. एक नेता म्हणून पक्षाला
तुमचा काही एक उपयोग होणार नाही. आपल्याकडे मुबलक नेते आहेत क@ जे
संध्याकाळचे काही तास भाषण करण्यासाठी मोकळे काढतात. त्यांचा काही उपयोग
नाही. लेिननचे शब्द वापरायचे तर आपल्याला ’व्यावसाियक कर्ांितकारकां’ ची गरज
आहे. अशा पूणर्वेळ कायर् कत्यार्ची गरज आहे क@ कर्ांतीव्यित\रक् ज्यांना दुसऱ्या
कोणत्याही आकांक्षा नाहीत वा आयुष्य नाही. असे 1जतके जास्त कायर् कतेर् एका
पक्षामध्ये संघिटत होऊन काम करतील िततक@ यशाची शक्यता जास्त.
पद्तशीरपणे पुढे जायचे तर, सवार्त जास्त जर कशाची गरज असेल तर अशा
एका पक्षाची क@ ज्यात वरील पर्कारचे, सुस्पष् िवचार असलेले, तीक्षण आकलनबुद्ी
असलेले व पुढाकार घेऊन त्व\रत िनणर् य घेण्याची क्षमता असलेले कायर् कतेर् आहेत.
या पक्षाची िशस्त पोलादी असेल. तो भूिमगत पक्षच असायला पािहजे याची जरूरी
नाही. खरे तर उलटेच आहे. तरी आपणहa न तुरुंगात जाण्याच्या धोरणामुळे काहींना
भूिमगत जीवन जगणे भाग पडेल. त्यांनीही आपले कायर् तेवढ्ाच उत्साहाने पार
पाडले पािहजे आिण कायर् कत्यार्च्या याच गटातून, खरीखुरी संधी येईल तेव्हा
उपयोगी पडतील असे तयारीचे कायर् कतेर् िनमार्ण होतील.
पक्षाला कायर् कत्यार्ची जरूरी आहे आिण फक् युवक चळवळीतून त्यांची भरती
करून घेता येईल. म्हणून युवक आं दोलन हा आपल्या कायर् कर्माचा पर्ारंभिबंद ू आहे.
युवक आं दोलनाने अभ्यासवगर् संघिटत केले पािहजेत; व्याख्याने केली पािहजेत;
पुस्तके, पु5स्तका, पतर्के, िनयतका1लके पर्कािशत केली पािहजेत. राजक@य
कायर् कत्यार्ची भरती करणे व त्यांना पर्िशक्षण देणे यासाठी हे सवोर्त्म काम आहे.

जे िवचारांनी प\रपक्व बनले आहेत व ध्येयासाठी जीवन वाहa न टाकण्याची
स्वत:ची तयारी आहे असे ज्यांना वाटते आहे अशा युवकांना पक्षामध्ये घेता येईल.
पक्षातील कायर् कत्यार्नी युवक चळवळीला सतत मागर् दशर् न केले पािहजे व ितचे
िनयंतर्ण केले पािहजे. पक्षाने आपल्या कामाला जनसमुदायामध्ये पर्चार कायर्
करण्यापासून सुरुवात केली पािहजे. हे अत्यंत आवश्यक आहे. गदर पाटीर्च्या
(१९१४-१५) पर्यत्नांना अपयश येण्याचे एक मूलभूत कारण म्हणजे
जनसमुदायांमधले आं दोलनािवषयीचे अज्ञान, उदासीनता व कधी कधी त्यांनी
केलेला सिकर्य िवरोध आिण याखेरीजही, शेतकरी-कामगारांची सिकर्य सहानुभूती
पर्ाप् करून घेणे व त्यांना संघिटत करणे यासाठीसुद्ा अशा पर्चारकायार्ची गरज
आहे.
अशा पक्षाचे नाव कम्युिनस्ट पक्ष असे असायला हवे. राजक@य कायर् कत्यार्च्या
या पक्षाची बांधणी कडक िशस्तीची हवी व त्याने इतर सवर् चळवळींची हाताळणी
करायला हवी. त्यालाच शेतकऱ्यांचे व कामगारांचे पक्ष संघिटत करावे लागतील,
कामगार संघटना उभ्या कराव्या लागतील आिण पुढे काँगर्ेस व इतर राजक@य संस्था
काबीज करण्याचाही पर्यत्न करावा लागेल. राजक@य जागृती करण्याकरता, केवळ
राष्र् ीयच नव्हे तर वगीर्य राजकारणाच्या जाणीवा िनमार्ण करण्याकरता, पर्चंड
पर्काशन मोहीम संघिटत करावी लागेल. सवर् तऱ्हेच्या पर्श्नावर पर्चार करून
समाजवादी 1सद्ांताचा पर्काश जनसमुदायापयर्त पोचवण्यासाठी पुस्तके सहज
उपलब्ध होतील व व्यापक पर्माणावर पर्सृत होतील हे पािहले पािहजे.
कामगार चळवळीत काही मूखर् कल्पना बाळगणारे काही लोक आहेत; त्यांना
असे वाटते क@ राजक@य स्वातंत्य िमळवल्यािशवाय शेतकरी व कामगारांना आ1थर् क
मुक्@ िमळू शकेल. हे लोक नुसते बडबडे तरी आहेत िकंवा त्यांच्या डोक्यात गोंधळ
तरी आहे. असले िवचार कल्पनेच्याही प1लकडचे व चुक@चे आहेत. आम्हालाही
जनतेची आ1थर् क मुक्@ हवी आहे आिण त्याचसाठी आम्ही राजसत्ा हाती
घेण्याकरता धडपडत आहोत. यात शंका नाही क@ पर्ारंभी आपल्याला या वगार्च्या
लहानसहान आ1थर् क मागण्या व सवलती यांच्याकरता लढावे लागेल. पण हे लढ़े
म्हणजे राज्यसत्ेसाठी करायच्या अंितम लढ्ाकरता त्यांना िशक्षण देण्यासाठी
अवलंबण्याचा मागर् आहे, साधन आहे.
या सवार्िशवाय पक्षाची एक संघिटत सैिनक@ शाखा असणे आवश्यक आहे. हे
अितशय महत्वाचे आहे. काही वेळा अशा येतात क@ जेव्हा सैिनक@ बळाची तीवर् गरज
भासते. पण त्यावेळी काही असे दल बांधणे व त्याला पुरश
े ी साधनसामगर्ी उपलब्ध
करणे तुम्हाला शक्य नसते. कदािचत याच िवचारावर अितशय काळजीपूवर्क
स्पष्ीकरण मी करायला हवे. कारण या िवषयावरच्या माझ्या िवचारांचा चुक@चा अथर्
लावला जाण्याची फार मोठी शक्यता आहे.
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िदसायला असे िदसते क@ मी एखाद्ा दहशतवाद्ासारखे वागलो आहे. पण मी
दहशतवादी नाही. मी कर्ांितकारक आहे क@ ज्याने एका दीघर् कालीन कायर् कर्मािवषयी
काही िन5श्चत िवचार केलेला आहे. ज्याची चचार् येथे आपण करत आहोत. माझे
साथी (’कॉमर्ेड इन आम्सर् ’) कदािचत रामपर्साद िब5स्मल यांच्यापर्माणे माझ्यावर
असा आरोप करतील क@ फाशीच्या कोठडीत िदवस कंठताना माझ्या मनाची काही
वेगळीच पर्ितिकर्या झालेली आहे. माझ्या मनाची चलिबचल झाली आहे. पण हे
सत्याला धरून होणार नाही. तुरूंगाच्या बाहेर असताना माझ्या ज्या कल्पना होत्या,
ज्या िनष्ा होत्या, जी 1जद् व जी पर्ेरणा होती ते सवर् आजही तसेच आहे–नव्हे,
जास्त चांगल्या पर्कारचे आहे. येथे मी वाचकांना इशारा देऊ इ5च्छतो क@ माझे शब्द
त्यांनी काळजीपूवर्क वाचावेत. दोन ओळींच्या मध्ये त्यांनी काही दुसरेच वाचण्याचा
पर्यत्न करू नये. माझ्या सवर् शक्@िनशी मी घोिषत करतो क@ मी दहशतवादी नाही, व
कदािचत माझ्या कर्ांितकारक जीवनाचा अगदी आरंभीचा काळ वगळला तर मी
कधीच दहशतवादी नव्हतो. त्या पद्तीने आपण काहीही िमळवू शकणार नाही अशी
माझी खातर्ी झाली आहे. िहंदस्ु थान सोशा1लस्ट \रप5ब्लकन असो1सएशनच्या
इितहासावरून याचा िनवाडा तुम्हाला करता येईल. आमच्या सवर् कायार्चे उिद्ष्
एकच होते–त्या महान आं दोलनाची सैिनक@ शाखा या नात्याने आम्हाला त्या
आं दोलनाशी एकरूप व्हायचे होते.
जर माझ्या पर्ितपादनािवषयी कोणी गैरसमज करून घेतले असतील तर त्याने
स्वत:चे िवचार सुधारून घ्यावे. मला असे म्हणायचे नाही क@ बॉम्ब आिण िपस्तुले
िनरुपयोगी असतात. उलट ती उपयुक्च असतात. पण माझ्या म्हणण्याचा अथर् हा
आहे क@ केवळ बॉम्ब फेकणे हे िनरुपयोगीच नव्हे तर कधी कधी हािनकारकही
असते. पक्षाच्या सैिनक@ शाखेने कोणत्याही आणीबाणीच्या प\र5स्थतीत
वापरण्यासाठी जे काही गोळा करता येईल ते सवर् युद्सािहत्य सदैव सज्ज ठे वले
पािहजे. ितने पक्षाच्या राजक@य कायार्ची पाठराखण केली पािहजे. पण ती स्वतंतर्पणे
कायर् करू शकत नाही व ितने तसे करणे योग्य नाही.
या वर िदग्दिशर् त केलेल्या मागार्ने पक्षाने आपले काम केले पािहजे.
िनयतका1लक बैठका व प\रषदा घेऊन पक्षाने आपल्या कायर् कत्यार्चे सवर् िवषयांवर
िशक्षण व पर्बोधन केले पािहजे.
जर तुम्ही या धोरणाने काम सुरू करणार असाल तर तुम्ही अत्यंत शांतिचत् व
साक्षेपी बनायला हवे. हा कायर् कर्म पूणर् करायला िकमान वीस वषेर् आवश्यक
आहेत. ’दहा वषार्त कर्ांती’ करण्याची तारुण्य सुलभ स्वप्ने दरू फेका. ’एका वषार्त
स्वराज्य’ िमळवण्याची गांधीजींची मनोराज्ये टाकून द्ा. कर्ांतीला ना
भावनािववशतेची गरज आहे, ना मृत्यूला कवटाळण्याची. ितला गरज आहे सततच्या
संघषर् मय जीवनाची, धीरोदत्पणे यातना सहन करण्याची आिण त्यागाची. पिहल्या
पर्थम तुमची व्यिक्केंिदर्तता िचरडू न टाका. व्यिक्गत सुखासमाधानाची स्वप्ने गळू न

जाऊ द्ा. नंतर कामाला सुरुवात करा. तुम्हाला इंचाइंचाने पुढ़े जावे लागेल.
त्यासाठी धैयार्ची, िचकाटीची आिण अितशय दृढ िनधार्राची गरज आहे. मग
कोणत्याही अडचणी अन् कोणतेही कष् तुम्हाला नाउमेद करणार नाहीत. कोणत्याही
अपयशाने व िवश्वासघाताने तुम्ही खचणार नाही. तुमच्यावर लादलेल्या कोणत्याही
यातनांनी तुमच्यातली कर्ांितकारक 1जद् िवझून जाणार नाही. दु:खक्लेशांच्या आिण
त्यागांच्या अिग्िदव्यातून तुम्ही िवजयी होऊन बाहेर पडाल आिण असला हा पर्त्येक
व्यिक्गत िवजय कर्ांतीच्या साधनसामुगर्ीच्या ख1जन्यात पडलेली अमोल भर असेल.
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(’मागोवा’ पर्कािशत ’आम्ही कशासाठी लढत आहोत’ मधून
पुनमुर्िदर्त.)
***

ŵĬĜ ЗĤĐıľ ăıĜ īĜĦЗĳēĂĥĘ ĥ Īĭħŀ ĭ ˇ΄ľ-ħĿ µĲ
ĄħǼĬĜĮĜ ĄĀįĂľĮ, ēľ Ěĥ īĜĦĐĚĜĂľĘľ ĳĥĐĜ ĄЗā
ħľЗğĂ īĜĦĐĜĘľ īĿ Ψľ ĬĜĔĥĭľĚ ĤĿĳǻĬĜ ēıĜĴľ ēĭĂĜ
ĄħĮĥ ĄĬĿ ˆĬ ĐĜĴŀ Ħ ö ĥĈ ıēāĜĭ ĦĜĴľĂ, Ăŉ ЗĤĐĳ
īĿ ΨľŴĬĜ ĬĿ ĕĜĘľ ĦĜāĤľ ĞĭĥĮ.
- ’मी ना5स्तक का आहे’, या भगत1संगच्या पर्1सद् लेखातून
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य१वक!
(भगत1संगचा हा लेख ’साप्ािहक मतवाला’–वषर् २, अंक ३८, १६ मे १९२५–
मध्ये पर्1सद् झाला होता.)
यौवनकाल हा मानवी आयुष्यातील वसंत ॠतू आहे. तारुण्याच्या पर्ाप्ीने
माणूस बेभान होतो. हजारो प्याले झोकल्यासारखी नशा चढते त्याला. िवधात्याने
िदलेल्या सगळ्या शक्@ कंध फुटावा तशा सहस्धारांनी कोसळू लागतात. मदांध
मातंगापर्माणे िनरंकुश, आषाढ-मेघा सारखी उन्मत्, पर्लयकालीन पर्भंजनापर्माणे
पर्चंड, वसंतातील नवजात क1लकेसारखी सुकोमल, ज्वालामुखीसारखी उन्मुक्
आिण भैरवीच्या सुरांसारखी मधुर असते ही युवावस्था! उजळलेल्या पहाटे ची शोभा,
सायंकालची 5स्नग्धता, गर्ीष्मातल्या मध्यान्हीची तप्ता आिण भादर्पदी अमावस्येच्या
मध्यरातर्ीची भीषणता ितच्यात सामावलेली असते–जसा कर्ांितकारकाच्या 1खशामध्ये
बॉम्ब आिण वीर योद्ध्याच्या हातामध्ये खड्ग तशीच मानवाच्या शरीरात ही तरुणाई!
१६ ते २५ या वषार्मध्ये हाडा-मांसाच्या या संदक
ु @त जगातले सारे तेज, सारी
भीषणता िवधात्याने बंद केलेली असते. १० वषर् ही धाडसी नौका भयंकर तुफानांना
तोंड देत, डगमगत मागर् कर्मण करत असते. ही तरुणाई िदसायला सस्यशामल
वसुध
ं रेपेक्षाही सुद
ं र आहे खरी, मातर् ितच्यात खोलवर भूकंपाची भीषणता दडलेली
असते. त्यामुळेच तारुण्यावस्थेत माणसापुढे दोनच मागर् असतात. तो उतीच्या
सवोर्च्च िशखरावर चढू शकतो िकंवा अध:पतनाच्या अंधाऱ्या खाईत कोसळू शकतो.
त्याने ठरवले तर तो त्यागी बनू शकतो, हवे तर िवलासी! तो जसा देवत्वाला पोहोचू
शकतो तसा िपशाच्चही बनू शकतो. साऱ्या जगाला तो सळो क@ पळो करून सोडू
शकतो तसे भयंकर संकटांपासून वाचवूही शकतो. जगात युवकांचेच सामर्ाज्य आहे.
युवकांच्या पराकर्माच्या कहाण्यांनी जगाचा इितहास समृद् आहे. युवकच रणचंडीच्या
ललाटीची रेखा आहे, युवकच मायभूमीच्या यश-दुंदभ
ु ीचा उच्चारव आहे. तोच
ितच्या िवजयरथाच्या अगर्स्थानी आहे.
तो महासागराच्या उत्ुंग लाटांसारखा उन्मत् आहे. महाभारतातील भीष्म
पवार्च्या पर्थम ललकारी सारखा भयावह आहे. पिहल्या विहल्या चुंबना सारखा
रसपूणर् आहे. तो रावणाच्या अहंकारासारखा बेदरकार आहे. पर्ल्हादाच्या
सत्यागर्हासारखा दृढ आिण अटळ आहे. कुणाला जर िवशाल हृदयाची आवश्यकता
असेल, युवकांकड़े मागा. र1सकताही त्याच्याच पाशी सापडेल तुम्हाला आिण
भावुकतेवरही त्याच्याच नावाची नोंद आहे. छं द शास्ाचा गंध नसूनही तो पर्ितभावान
कवी आहे. काव्य त्याच्याच हृदय-कमलातला मधुरस आहे. त्याला रसांची प\रभाषा
ठाऊक नाही, तरीही तो किवतेचा खरा जाणकार आहे. सृष्ीला पडलेले एक न
उलगडलेले कोडे आहे युवक! ईश्राच्या रचनाकौशल्याचा एक उत्कृष् नमुना!
संध्यासमयी तासन्तास तो नदीकाठावर बसून रहातो, िक्षितजापार जाणाऱ्या रक्वणीर्
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सूयार्कड़े अिनिमष नेतर्ांनी पाहात. प1लकडच्या तीरावरून येणाऱ्या हळु वार संगीत
लहरींच्या मंद पर्वाहात तल्ीन होऊन! असे िविचतर् त्याचे जीवन! अद्ुत त्याचे
साहस! अमोघ त्याचा उत्साह!
तो िन5श्चंत आहे, बेदरकार आहे. एखाद्ा गोष्ीत मन रमले तर रातर् रातर् जागणे
त्याला नवीन नाही. ज्येष्ातली दुपार त्याच्यासाठी चांदणी रातर् आहे, पावसाचा वषार्व
म्हणजे पुष्पवृष्ी आिण स्मशानातील नीरवता जणू उद्ानातील पाखरांचा गुज
ं ारव! तो
मनात आणेल तर साऱ्या समाजाला हलवून सोडेल, अवघ्या देशाचे भले करेल,
साऱ्या राष्र् ाचे वतर् मान उज्वल करेल, मोठमोठी सामर्ाज्ये उलथून टाकेल. पिततांचे
उत्थान करणे, साऱ्या जगाला पर्गतीपथावर नेणे त्याच्याच हातात आहे. या िवशाल
िवश्वाच्या रंगभूमीवरचा तो एक कुशल रंगकमीर् आहे.
रक्ाची भेट हवी असेल तर युवकािशवाय बाक@ कोण देईल? तुम्हाला ब1लदान
हवे असेल तर युवकांकडेच मागावे लागेल. पर्त्येक समाजाचा भाग्य िवधाता युवकच
तर असतो. एक पाश्चात्य िवचारवंत म्हणतो ते ठीकच आहे, ”It is an established
truism that young men of today are the countrymen of tommorrow, holding
in their hands the high destinies of the Land. They are the seeds that spring
& bear fruit” भावाथर् असा क@ आजचे युवक उद्ाच्या देशाचे भाग्य घडवणार

आहेत, तेच भिवष्यातील सफलतेचे बीज आहेत.
जगाच्या इितहासाची पाने उघडू न पहा, युवकांच्या रक्ाने 1लिहलेले अमर
संदेश आढळतील! जगातल्या साऱ्या कर्ांत्यांची, स्वातंत्य युद्ांची वणर् ने पाहा, त्यात
केवळ ते युवकच भेटतील, ज्यांना बुिद्वंतांनी माथेिफरू, वाट चुकलेले म्हणून
िहणवले आहे. पण जे सुरिक्षत िकल्ल्यात बसले आहेत त्यांना काय कळणार
िकल्ल्याच्या खंदकांवर स्वत:च्या शरीराचे पूल तयार करणारे जपानी युवक कोणत्या
पोलादापासून बनले होते! खरा युवक जराही न अडखळता हसत हसत मृत्यूला
अ1लंगन देतो! तीक्षण संिगनींसमोर छाती काढू न ठाम उभा रहातो. तोफेच्या तोंडीही
हसतमुख रहातो, बेडयांच्या तालात राष्र् पर्ेमाचे गाणे गातो आिण फाशीच्या तख्तावर
हट्ाने आरूढ होतो. फाशीच्या िदवशी त्याच्या शरीरावर मूठभर मांस चढलेले असते.
तुरुंगातल्या चक्क@वर युवकच पर्काशाचे मंतर् म्हणतो, काळकोठडीच्या अंधारात
िवलीन होऊनच तो मायभूमीला अंधारातून बाहेर काढतो. अमे\रकेतील युवक दलाचा
नेता पेिटर् क हेनर्ी एकदा म्हणाला होता “Life is dear outside the prisonwalls, but
it is immeasurably dearer within the prisoncells, where it is the price paid
for the freedom’s fight” म्हणजे तुरुंगाच्या िभंतीबाहेरचे आयुष्य मोलाचे आहे, पण

कोठडी मधले आयुष्य तर फारच मौल्यवान आहे, कारण ती स्वातंत्यासाठीच्या
लढाईची िकंमत आहे.
असा 1जवंत नेता आहे म्हणूनच अमे\रकेतील युवकांमध्ये साहस आहे अशी
ज्वलंत घोषणा करण्याचे : “We believe that when a Government becomes
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destructive of the natural right of man, it is man’s duty to destroy that
Government” म्हणजे आमचा असा िवश्ास आहे क@ जेव्हा सत्ाधारी मानवाच्या

मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे वतर् न करू लागतात तेव्हा त्या सत्ेचा िवनाश करणे
हे मनुष्याचे कतर् व्य आहे.
हे भारतीय तरुणा, तू का असा मरगळू न, अ1लप्पणे झोपला आहेस! उठ,
डोळे उघड, पहा, पूवर् िदशा केव्हाच उजळली आहे. आता आणखी झोपून राहa नको,
झोपायचेच असले तर अनंत िनदर्ेच्या कुशीत जाऊन झोप, असा भ्याडासारखा का
झोपतोस? माया, मोह, ममतेचा त्याग कर आिण गजूर्न सांग.
Farewell, Farewell, My True Love,
The army is on the move,
And if I stayed with you love,
A coward I shall prove.

तुझी पूजनीय, वंदनीय माता, तुझी मायभूमी, ती जगदंबा, अपूणार्,
ितर्शूलधा\रणी, 1संहवािहनी, सस्यश्यामला आज रडते आहे. ितची असहायता पाहa न
तुझे मन िवदीणर् होत नाही का? 1धक्कार असो तुझ्या िनजीर्वतेचा! तुझी नपुस
ं कता
पाहa न तुझ्या पूवर्जांच्या माना शरमेने झुकल्या आहेत. अजूनही तुझ्या अंगी थोडीशी
लाज िशल्क असेल तर, आईच्या दुधाची लाज राख, ितच्या उद्ाराचा िवडा उचल.
ितच्या अशर्ूंच्या पर्त्येक थेंबाची आण घे, ितला मुक् कर आिण बोल मुक्कंठाने, वंदे
मातरम्!
***

˘ĜāĂľĮĜ ĦĜ ĪĜĐĦĜЗĐĐıĂĥĘľ ĕĭĚ ĄĴ ĥ, ĦĜ īŁ ŹĬŀ ĮĜ
ēĐĝĜįŸĬĜĘľ. ЗĂĮĜ ĕĭĚ ĄĴ ĥ ĳĂĂŴĬĜ ĳāöĲЈīĬ ĚľĐĦĜĘľ,
ĥľĭŉĤΰħāĥ ĬĜĂĦĜ ĳĴĦ ēĭŸĬĜĘľ ĄЗā ŹĬĜĕĜĘľ. ħЗĴǼĬĜ
Ήăī ĂĿ īĘľ ǾĬЗΨēЊ ΆľĂĂĜ ЗĘĭğŀ Ħ ĝĜēĜ. ǾĬЗΨĕĂ
ĳĿ ĔĜĳīĜĥĜĦĜĘľ ˇĐŽĦĥ ĕįŀ Ħ ĚĜĈ ηĜ. ĦāĂĭ ēĜīĜĮĜ ĳĿ µĐĜĂ
ēĭĜ. ĂĿ ƒĴĜĮĜ ąāĘĜąāĘĜĦĥ ħĿ Āĥ ĚĜĐ ĥ ĮĜĕĥĮ. ŹĬĜĳĜĞľ ĥĦĬĜЈĘľ,
ЗĘēĜĝľĘľ ĄЗā ăЗĂıĬ ιĀ ЗĦĥĜЈĭĜĘľ ĕĭĚ ĄĴ ĥ. īĕ
ēŉāŹĬĜĴľ ăğĘāľ ăĦŋ ēŉāĂĥĴľ ēˆĝ ĂĿ ƒĴĜĮĜ ĦĜćīĥĤ ēĭāĜĭ
ĦĜĴľĂ.
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घरल रम रम % वॢडलÌय नव प)
(सन १९२३ मध्ये भगत1संग लाहोरच्या नॅशनल कॉलेज मध्ये िशकत होता.
जनजागृतीसाठी नाट् क्लबातही तो भाग घेत असे. तेथेच कर्ांितकारक पर्ाध्यापक आिण
सहकाऱ्यांच्या तो संपकार्त आला. भारताला स्वतंतर् कसे करावे? याबद्ल त्यांच्यामध्ये
तासन्तास अभ्यास आिण चचार्-वादिववाद चालत असे.
घरी आजीने त्याच्या लग्ाबद्ल बोलणी सुरू केली. त्यांच्यासमोर आपले काही
चालत नाही असे लक्षात आल्यावर भगत1संगने विडलांच्या नावे िचठ्ी 1लिहली आिण घर
सोडले. त्यानंतर गणेश शंकर िवद्ाथीर् यांच्याकडे कानपूरला जाऊन ’पर्ताप’ या
िनयतका1लकामध्ये काम सुरू केले. तेथे बी. के. दत्, िशव वमार्, िवजयकुमार 1सन्हा
अशा कर्ांितकारक सहकाऱ्यांशी त्याचा प\रचय झाला. त्याचे घर सोडू न कानपूरला जाणे
हे कर्ांितकायार्च्या मागार्वरचे महत्वाचे पाऊल ठरले.
विडलांच्या नावे 1लिहलेली ही िचठ्ी भगत1संगचे घर सोडण्याबद्लचे िवचार स्पष्
करते.)

पूज्य िपताजी,
नमस्ते.
मी माझे सारे आयुष्य भारताच्या स्वातंत्यासाठी वािहले आहे. तेच माझ्या
जीवनाचे उिद्ष् आहे. म्हणूनच माझ्या आयुष्यात आता ऐषाराम, संसारसुखाचे
आकषर् ण अशा गोष्ींना स्थान नाही.
आपल्याला आठवत असेल, लहानपणी माझ्या मुंजीच्या वेळी बापूजींनी मला
देशसेवेसाठी वािहले असल्याचे जाहीर केले होते. त्या वेळी केलेली पर्ितज्ञा मी आता
पूणर् करत आहे.
आपण मला माफ कराल अशी आशा आहे.
आपला आज्ञाधारक
भगत1संग
***
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ॢवसथ, \०ण रजकरण
(या महत्वाच्या राजक@य िवषयावरचा हा लेख जुलै १९२८ च्या ’िकरती’ मध्ये
छापला गेला होता. त्या वेळी अनेक पुढारी िवद्ाथ्यार्ना राजकारणात भाग न घेण्याचा
सल्ा देत असत. त्यांना उत्र देणारा हा लेख अत्यंत महत्वाचा आहे. हा
लेख ’संपादक@य’ मध्ये छापला गेला आिण तो भगत1संगनेच 1लिहला असावा असे
मानले जाते.)
तरुण िवद्ाथ्यार्नी राजकारणात िकंवा राजक@य कायार्त भाग घेऊ नये अशा
मताचा गलबला हल्ी फार वाढला आहे. िवद्ाथ्यार्ना कॉलेजमध्ये पर्वेश
घेतानाच ’राजक@य कायार्त भाग घेणार नाही’ अशा आशयांच्या अटींवर सह्ा
करायला भाग पाडले जाते. पंजाब सरकारची ही तऱ्हा अगदीच न्यारी आहे. त्या
पलीकडे जाऊन, लोकांनीच िनवडू न पाठवलेला मनोहर आता िशक्षणमंतर्ी
झाल्यावर, ’िवद्ाथ्यार्नी आिण पर्ाध्यापकांनी राजकारणात भाग घेऊ नये’ अशी
प\रपतर्के शाळा-कॉलेजच्या नावे काढतो हे आमचे दुभार्ग्य. काही िदवसांपव
ू ीर्च
लाहोरमध्ये स्टु डंट्स युिनयन तफेर् िवद्ाथीर्-सप्ाह साजरा केला गेला. तेथे सुद्ा सर
अब्दुल कादर आिण पर्ा. ईश्रचंदर् नंदा यांनी ’िवद्ाथ्यार्नी राजकारणात भाग घेऊ
नये’ याच मतावर भर िदला.
पंजाबला राजक@यदृष्या मागासलेला समजण्यात येते. याचे कारण काय आहे?
पंजाबने आजवर थोडी ब1लदाने केली आहेत काय? क@ कमी संकटे झेलली आहेत?
तरी देखील राजक@य मैदानात आम्ही इतके मागे का? याचे कारण अगदी स्पष् आहे.
आमच्या िशक्षणखात्याचे अ1धकारी बुद् ू आहेत. आता पंजाब कौ5न्सलचा कारभार
पाहa न याची कारणे अ1धक स्पष्पणे जाणवतात. आम्हाला देण्यात येणारे िशक्षण
कुचकामी आिण फालतू असते. िवद्ाथीर् आिण तरुणांना आपल्या देशाच्या
कारभारात काडीमातर्ही रस नसतो. त्याबद्ल त्यांना कसलेही ज्ञान नसते. जेव्हा
िशकून ते बाहेर पडतात, तेव्हा त्यापैक@ मोजके लोकच पुढे आणखी िटकू शकतात.
असे लोक राजकारणाबद्ल अशी मूखार्सारखी मते नोंदवतात क@ त्यांना स्वत:च्या
कपाळावर हात मारून घेण्यािशवाय काही गत्यंतर नसते. ज्या तरुणांना उद्ा या
देशाची धुरा हाती घ्यायची आहे, त्यांना आजपासून आं धळे अनुयायी बनवायचा
उद्ोग सुरू आहे. याचा प\रणाम काय होईल हे आपण समजून घ्यायला हवे.
िवद्ाथ्यार्चे मुख्य कतर् व्य िशक्षण घेणे हे आहे. आपले संपण
ू र् लक्ष त्यांनी
अभ्यासात गुंतवायला हवे. परंतु देशातल्या प\र5स्थतीचे ज्ञान आिण त्यात सुधारणा
करण्याचे उपाय यावर िवचार करण्याची क्षमता िनमार्ण करणे याचा मातर् या िशक्षणात
समावेश होत नाही, असे का? आिण असेच असेल तर अशा िशक्षणाला आम्ही
कुचकामी समजतो. फक् कारकुनी करायलाच िशकायचे असेल तर अशा िशक्षणाची
आवश्यकताच काय? काही अितचलाख मंडळी असेही म्हणतात, ”तुम्ही राजक@य
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गोष्ी िशका. त्यावर िवचार करा, मातर् आत्ाच व्यावहा\रक राजकारणात भाग मातर्
घेऊ नका कारण तुम्ही आणखी िशकून लायक बनून उद्ा देशाची सेवा करणे हेच
देशाच्या फायद्ाचे आहे.”
ही बतावणी कानाला फारच गोड लागते. पण तीही आम्ही िनकालात काढतो.
ही बतावणी अगदी वरवरची आहे हे स्पष् करणारे एक उदाहरण पाहa . ’एके िदवशी
एक िवद्ाथीर् Apeal to the young, Prince Kropotkin (नवयुवकांना आवाहन ,
िपर्न्स कर्ोपोटिकन) हे पुस्तक वाचत होता. ते पाहa न एका पर्ाध्यापक महाशयांनी
िवचारले, "हे कसले पुस्तक आहे? आिण वरचे नाव तर बंगाली वाटतेय?” िवद्ाथीर्
म्हणाला, "िपर्न्स कर्ोपोटिकन हे फारच पर्1सद् नाव आहे. ते अथर् शास्ातील िवद्ान
होते.” खरे तर पर्त्येक पर्ाध्यापकाला मािहती असायला हवे असेच हे नाव होते.
पर्ाध्यापकांच्या लायक@वर तो िवद्ाथीर् हसला आिण पुढे म्हणाला, "ते रिशयन
होते.” बस्स! ’रिशयन!’ हा शब्द ऐकल्यावर पर्ाध्यापक महाशयांच्या डोक्यावर
वीजच कोसळली. ते गरजले, "तू बोल्शेिवक आहेस कारण तू राजक@य पुस्तके
वाचतोस.”
अशा लायक@च्या पर्ाध्यापकांकडू न िबचारे िवद्ाथीर् तरी काय िशकणार?
दुसरा मुद्ा–व्यावहा\रक राजकारण म्हणजे काय? महात्मा गांधी, जवाहरलाल
नेहरू आिण सुभाषचंदर् बोस यांचे स्वागत करायचे आिण भाषणे ऐकायची. हे झाले
व्यावहा\रक राजकारण. मग किमशनचे िकंवा व्हॉईसरॉयचे स्वागत करणे हे काय
आहे? त्याच नाण्याची दुसरी बाजू नाही काय? शासन, देशाची व्यवस्था यांच्याशी
संबं1धत कोणतीही गोष् राजकारणाच्याच अखत्यारीत येते ना? मग तेही राजकारण
नाही काय? त्यावर असे सांिगतले जाईल क@ एकाने सरकार खुश होते तर दुसऱ्याने
नाराज. मग हा पर्श्न सरकारच्या खुशीचा अथवा नाराजीचा झाला. म्हणून
िवद्ाथ्यार्नी जन्मल्याबरोबरच खुशामतीचे धडे िगरवायला हवेत? आम्ही तर असे
समजतो क@ जो पयर्त िहंदस्ु थानात िवदेशी डाकू राज्य करत आहेत, तोवर
त्यांच्याशी पर्ामािणक राहणारे लोक पर्ामािणक नसून गद्ारच आहेत, माणूस नव्हे तर
पशू आहेत, पोटाथीर् गुलाम आहेत. त्यांच्याकडू न पर्ामािणकपणाचे धडे िवद्ाथ्यार्नी
घ्यावेत हे सांगण्यात काय अथर् आहे?
आजच्या काळात देशाला तन-मन-धन अपर् ण करणाऱ्या आिण देशाच्या
स्वातंत्यासाठी झपाटलेपणाने आपले सारे आयुष्य झोकून देणाऱ्या देश सेवकांची
िहंदस्ु थानाला गरज आहे हे आज सवर् मान्य आहे. अशी माणसे म्हाताऱ्यांमधून पुढे
येणार आहेत काय? कुटु ंब आिण संसाराच्या रामरगाड्ात अडकलेल्यांमधून असे
लोक िमळतील? जे कोणत्याही जंजाळात अडकलेले नाहीत असे नवयुवकच अशा
कायार्साठी पुढे येऊ शकतात. जर त्यांनी काही व्यावहा\रक ज्ञान िमळवले असेल तर
जंजाळात पडण्यापूवीर्च िवद्ाथीर् िवचार करू शकतील. गिणत आिण भूगोलांचे नुसते
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पेपर 1लिहण्यासाठी घोकंपट्ी केलेल्या िवद्ानांकडू न आपण अशी अपेक्षा करू शकत
नाही.
इंग्लंडच्या सवर् िवद्ाथ्यार्नी कॉलेज सोडू न जमर् नी िवरुद् लढायला उतरणे हे
राजकारणच नव्हते का? तेव्हा उपदेशकतेर् कुठे होते? क@ ज्यांनी त्यांना सांिगतले
असते क@ जा जाऊन िशक्षण घ्या. आज अहमदाबादच्या नॅशनल कॉलेजचे जे
िवद्ाथीर् बाडोर्ली सत्यागर्हींना मदत करत आहेत. ते असे मूखर् राहतील का? बघू,
त्यांच्या तुलनेत पंजाब िवश्विवद्ालय िकती योग्यतेची माणसे िनमार्ण करतेय? सवर्
देशांना स्वतंतर् करणारे हे ितथले िवद्ाथीर् आिण नवयुवकच असतात. िहंदस्ु थानातील
नवयुवक यापासून वेगळे राहa न स्वत:चे आिण देशाचे अ5स्तत्व राखू शकतील?
१९१९ मध्ये झालेले अत्याचार नवयुवक िवसरू शकत नाहीत. त्यांना हेही मािहत
आहे क@ एका जबरदस्त कर्ांतीची आता आवश्यकता आहे. त्यांनी िशकावे, जरूर
िशकावे. पण बरोबरीने राजकारणाचे ज्ञान ही िमळवावे आिण जेव्हा गरज पडेल तेव्हा
मैदानात उडी मारून आपले आयुष्य देश कायार्साठी झोकून द्ावे. आपले पर्ाण
पणाला लावावेत. अन्यथा वाचण्याचा कोणताही उपाय नाही.
***

(३० सप्टेंब़ र ,१९३० ला भगत1संगचे वडील सरदार िकशन1संग यांनी
िटर् ब्युनलला एक अजर् देऊन बचाव सादर करण्याची संधी देण्याची मागणी केली. सरदार
िकशन1संग स्वत: देशभक् होते. ते राष्र्ीय आं दोलनात भाग घेऊन वारंवार तुरुंगातही
जात. बचाव सादर केला तर कदािचत भगत1संगला फाशी जाण्यापासून वाचवता येईल
असे त्यांना आिण इतर काही देशभक्ांना वाटत होते. परंतु भगत1संग आिण त्याचे
साथीदार यांनी अगदी वेगळे धोरण अवलंिबले होते. त्यांच्या मतानुसार न्याययंतर्णा ही
बुजगावणे असून िबर्िटश सरकार सूडबुद्ीने वागत आहे. त्यामुळे कोणत्याही पर्कारे िशक्षा
देण्यापासून त्यांना रोखता येणार नाही. अशा वेळी कमकुवतपणा दाखवला तर लोकांच्या
मनात अंकुरलेले कर्ांतीचे बीज रूजणार नाही, अशीही भगत1संगची भावना होती.
विडलांनी केलेल्या अजार्मुळे भगत1संग दुखावले गेले तरीही भावनांवर िनयंतर्ण ठे व़ ून
आपल्या तत्वांवर भर देऊन त्यांनी ४ ऑक्टोबर ,१९३० ला हे पतर् 1लिहले. विडलांना
ते उशीरा िमळाले. त्यापूवीर्च ७ ऑक्टोबर ,१९३० ला खटल्याचा िनकाल जाहीर
झाला.)

४ ऑक्टोबर, १९३०
पूज्य िपताजी,
तुम्ही माझ्या बचावासाठी स्पेशल िटर् ब्युनलला िनवेदन पाठवलेत हे
समजल्यावर मी हैराण झालो आहे. ही बातमी इतक@ यातना देणारी आहे क@ मी शांत
राहa न सहन करू शकलो नाही. या बातमीने माझी मन:शांती नष् झाली असून मनात
खळबळ माजली आहे. वतर् मान प\र5स्थतीत आिण या बाबतीत आपण असे िनवेदन
कसे काय देऊ शकता? हे मला अजूनही उलगडलेले नाही. मुलगा या नात्याने मी
तुमच्या िपतृपर्म
े ाच्या भावनांचा आिण इच्छांचा पूणर् आदर करतो. तरीही माझ्याशी
सल्ा मसलत केल्यािशवाय असे िनवेदन देण्याचा तुम्हाला कोणताही अ1धकार
नव्हता असे मला वाटते. राजक@य क्षेतर्ातील माझे िवचार तुमच्यापेक्षा पूणर्पणे वेगळे
आहेत हे तुम्ही जाणताच. त्यामुळे तुमच्या सहमतीची िकंवा असहमतीची पवार् न
करता मी कायमच स्वतंतर्पणे काम करत आलो आहे.
मी आपला खटला व्यव5स्थत लढवावा आिण आपला बचाव सादर करावा ही
गोष् माझ्या गळी उतरवण्याचा तुम्ही सुरुवातीपासून पर्यत्न करत होता हे तुमच्या
लक्षात असेलच. त्या गोष्ीला मी कायमच िवरोध केला, हेही तुम्हाला ठाऊक आहे.
मी कधीही स्वत:चा बचाव करण्याची इच्छा दाखवलेली नाही. त्यामुळे कायमच अशा
सल्ल्याकडे दुलर्क्ष केले आहे.
आम्ही एक िन5श्चत धोरण अनुसरून हा खटला लढतो आहोत हे तुम्ही
जाणताच. माझे पर्त्येक पाऊल हे धोरणे, माझी तत्व आिण आमचा कायर् कर्म

“ĳĜΏĜŵĬĐĜηĜāĘ ĥ ĪĜĭĂľĬ ĘīĘĥ ĳĜΏĜŵĬĐĜĤľ ıŉĲāĜĐĭ
ĄĥĜĭĮĥǼĬĜ ĄЗăЈē ǾĬĐˇăĥĘ ĥ ħĿ ĭˇēĂЋ ĄĴ ĥĂ. ĳĜΏĜŵĬĐĜĤľ Đ
ŹĬĜāŴĬĜ ĬĜ ĘīŴĬĜāĦĜ ĴĜēĮŀ Ħ ĮĜĐŀ Ħ ĪĜĭĂľĬ ΑЗīēĜāĦĜ ħĿ Āĥ
ĚĜĬĘĥ ĄĴ ĥ.
ĕŉǻĬĜāŴĬĜ ЗħįĐāĿ ēľŴĬĜ ĚĜĕľ ēĜǽĬĜāĘľ ЗħįĐāŀ ē
Ąāŀ Ħ ĄīŴĬĜ ĬĜĂĦĜāīśĬĥ Īĭ öĜĮŸĬĜĘľ ĄīĘľ ąŴęĜ ĦĜĴľ.”
(फाशीवर जाण्याच्या काही िदवस अगोदर भगत1संगाने तुरुंगातून
’नवयुवक राजक@य कायर् कत्यार्च्या नावाने’ 1लिहलेल्या पतर्ामधून.)
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यापर्माणे पडायला हवे. सध्या प\र5स्थती अितशय वाईट आहे. पण ती यापेक्षा बरी
असती तरी बचाव सादर करणाऱ्यांमध्ये मी सवार्त शेवटी असतो. या संपण
ू र्
खटल्यामध्ये माझ्यासमोर एकच िवचार होता. तो असा–आमच्या िवरुद् िकतीही
जालीम आरोप ठे वले असले तरी त्याबद्ल िन5श्चंतपणे वागायचे. यामागील माझा
दृिष्कोन असा आहे क@, सवर् च राजक@य कायर् कत्यार्नी अशा प\र5स्थतीत बेिफक@री
दाखवून त्यांना जी कठोर िशक्षा िमळे ल ती हसत हसत सहन करायला हवी. या
संपूणर् खटल्यात आमची योजना याच धोरणापर्माणे चालू आहे. त्यात आम्ही यशस्वी
झालो क@ नाही हा िनवाडा करणे माझे काम नाही. आम्ही स्वाथर् त्याग करून आपले
काम करत आहोत.
व्हॉईसरॉयने लाहोर कटाच्या पर्करणी जे वक्व्य िदले होते त्यात त्याने असे
म्हटले होते क@-या कटातले आरोपी शांतता, सुव्यवस्था आिण कायद्ाचे राज्य
संपुष्ात आणण्याचा पर्यत्न करत आहेत. या वक्व्यामुळे आम्हाला ही बाब
जनतेसमोर मांडायची संधी उपलब्ध झाली आहे. आता जनतेलाच हे ठरवू द्ा क@
शांतता आिण सुव्यवस्था व कायदा संपष्
ु ात आणण्याचा पर्यत्न आम्ही करत आहोत
क@ आमचे िवरोधक? यावर मतभेद होऊ शकतात. कदािचत तुम्ही सुद्ा वेगळ्या
मताचे असू शकता तरीही याचा अथर् असा नव्हे क@ माझ्याशी चचार् केल्यािशवाय
तुम्ही हे पाऊल उचलावे. तुम्हाला वाटते िततके माझे आयुष्य मौल्यवान नाही.
िकमान, तत्वांना ितलांजली देऊन वाचवले जावे इतके तरी माझ्या दृष्ीने ते महत्वाचे
नाही. माझ्या िशवाय माझे इतर साथीदारही माझ्या बरोबर आहेत. माझ्या इतकेच
त्यांचेही खटले गंभीर आहेत. आम्ही एक संयक्
ु योजना अंिगकारली आहे आिण या
योजनेवर आम्ही मरेपयर्त अटळ राहa . आम्हाला व्यिक्श: त्याचे काय मोल चुकवावे
लागेल याची आम्हाला अ1जबात िफक@र नाही.
िपताजी, हे 1लिहताना मला अितशय दु:ख होतेय. तुमच्यावर टीका करताना
िकंवा तुमच्या कृत्याची िनंदा करताना मी सभ्यतेच्या पायऱ्या ओलांडणार तर नाही
ना िकंवा माझे शब्द जास्त कडक तर होणार नाही ना अशी मला भीती वाटते. तरीही
मी माझे म्हणणे स्पष् शब्दांत मांडतो आहे. जर कोणी इतर व्यक्@ माझ्याशी असे
वागली असती तर मी ितला गद्ार मानले असते, पण तुमच्या बाबतीत मी एवढेच
म्हणू शकतो क@ हा तुमचा कमकुवतपणा आहे–अगदी खालच्या पातळीवरचा
कमकुवतपणा.
आपल्या सवार्च्याच परीक्षेची ही वेळ होती. पण या परीक्षेत तुम्ही नापास
झालेले आहात. मला ठाऊक आहे क@ तुम्हीही इतरांपर्माणे देशभक् आहात. तुम्हीही
आपले आयुष्य स्वातंत्यासाठी पणाला लावलेले आहे. पण या महत्वाच्या टप्प्यावर
तुम्ही असा कमकुवतपणा दाखवला आहे. त्याची कारणे मी समजू शकत नाही.
शेवटी मी तुम्हाला, तुमच्या इतर िमतर्ांना, तसेच माझ्या खटल्यात रस घेणाऱ्या
सवार्ना सांगू इ5च्छतो क@ तुमचे हे पाऊल मला मंजूर नाही. मी आजदेखील

न्यायालयात कोणताही बचाव सादर करण्याच्या बाजूचा नाही. जर न्यायालयाने
आमच्या काही साथीदारांनी केलेले बचावाचे स्पष्ीकरण मंजूर केले असते तरीही मी
तसे स्पष्ीकरण िदले नसते.
उपोषणाच्या िदवसांत िटर् ब्यूनलला मी िनवेदन िदले होते, त्याचा चुक@चा अथर्
लावून, ’मी स्वत: सफाई देऊ इ5च्छतो,’ असं काही वतर् मानपतर्ात जाहीर केले गेले.
खरे तर मी सदैव सफाई सादर करायच्या िवरोधात आहे. आजही मी तसेच मानतो.
बोस्टर् ल जेल मधील माझे साथीदार तुमच्या या कृतीला माझी गद्ारी आिण
िवश्वासघात समजत असतील. मला त्यांच्यासमोर माझी बाजू मांडण्याची, आपली
5स्थती स्पष् करण्याची संधी सुद्ा िमळू शकणार नाही.
यासंदभार्त जे गैरसमज िनमार्ण झाले आहेत त्यांचे िनराकरण करण्यासाठी
आिण सत्य जनतेसमोर यावे यासाठी हे पतर् आपण ताबडतोब पर्कािशत करावे अशी
पर्ाथर् ना मी तुम्हाला करत आहे.
आपला आज्ञाधारक
भगत1संग
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***

“We believe that when a Government
becomes destructive of the natural right of man, it
is man’s duty to destroy that Government” ƒĴāĚĥ
ĄīĘĜ ăĳĜ ЗĐξĜĳ ĄĴ ĥ ēľ ĚĥǾĴĜ ıĜĳĦ īĜĦĐĜŴĬĜ īŀ ĮĪŀ Ă
ĴŐēĜāĐĭ ĕĤĜ ĄāāĜĭĥ ĐĂЈĦ ēν ĮĜĕĂĥ ĂĥǾĴĜ ŹĬĜ ıĜĳĦĜĘĜ
ЗĐĦĜı ēĭāĥ Ĵ ĥ īĦĿ ˆĬĜĘĥ ēĂЈǾĬ ĄĴ ĥ.
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वग,य ॢहतसबधच \दलनवरल भव
(सप्टेंब़ र १९२८ च्या ’िकरती’ मध्ये ’एक िनवार्1सत’ या नावाने एक लक्षवेधक
लेख पर्1सद् झाला होता. लेखक होते लाला हरदयाळ. या लेखाचा भगत1संग व त्याच्या
सहकाऱ्यांनी फारच बारकाईने िवचार केला होता.)
जगातील सवर् तत्वज्ञान व बंधुभावाचे उपदेश यामध्ये अनेक िवसंगती आिण
गोंधळ आहेत. तरीही यातून एक गोष् स्पष्पणे समोर येते क@ मानवसमाज हा अनेक
वगार्मध्ये िवभागला गेला आहे. मानवजातीची खरीखुरी सेवा करणाऱ्याला ही गोष्
नजरेआड करून चालणार नाही. हे नजरेआड करणे म्हणजे खगोलशास्ाच्या
वैज्ञािनक मािहतीकडे दुलर्क्ष करणाऱ्या भोंद ू ज्योितष्याइतकेच मूखर्पणाचे ठरेल.
इथल्या पर्त्येक माणसाला, अगदी आं धळ्याला सुद्ा हे माहीत असते क@ या जगात
शर्ीमंत आिण गरीब असे दोन वगर् आहेत. जगातल्या सवर् भाषांमध्ये ह्ा दोन्ही वगार्चे
वणर् न करणारे अनेक शब्द पर्च1लत आहेत. उदा. मालक आिण नोकर, जमीनदार
आिण मजूर, शासक आिण पर्जा, भांडवलदार आिण कामगार इ. हे शब्द जगातील
सारा बंधुभाव नष् करणाऱ्या कर्ूरतेची आठवण करून देतात.
जगात अनेक पर्कारचे वगर् अ5स्तत्वात आहेत. पण पर्कषार्ने जाणवणारे वगर्
दोनच–एक जो शारी\रक शर्म करून पोट भरतो आिण दुसरा–जो कुठल्याही पर्कारचे
शारी\रक शर्म न करता जगतो. खाणीत आिण कारखान्यात काम करणारे कामगार,
शेतकरी वगैरे शर्मजीवी वगार्मध्ये मोडतात आिण ज्यांना कुठे च काहीही काम करावे
लागत नाही ते दुसऱ्या वगार्त मोडतात. ह्ा जगात ह्ा दोनच जाती. हे दोनच वगर् .
यापेक्षा वेगळे िवभाजन करणे हे चुक@चेही आहे आिण हािनकारकही आहे.
आपण नेहमीच पहातो क@ कष्करी व्यक्@ची इच्छा असते क@ आपल्या मुलाने
भरपूर पर्गती करावी आिण कष्करी वगार्तून बाहेर पडू न आराम करणाऱ्या वरच्या
वगार्त सामील व्हावे.
जगात कुठे ही हेच िदसते क@ सुतार, लोहार, शेतकरी ह्ांच्यासारख्या कष्
करणाऱ्या लोकांपेक्षा मंतर्ी, वक@ल, न्यायाधीश, पर्ोफेसर, जमीनदार, सावकार हे
कायमच जास्त कमावत असतात. ह्ा लोकांना एकतर् करू शकेल अशी कोणतीही
शक्@ नाहीये. अशा कष् न करणाऱ्या लोकांसाठी ’पांढरपेशा’ हा शब्द वापरला जातो.
आयुष्यातल्या सगळ्या सुखसोयी, ऐषोआराम, िशक्षण, आरोग्य, कला वगैरे पैशाच्या
जोरावरच िमळवता येते. ग\रबांना बकाल वस्त्यांमध्ये राहa न बकाल आयुष्य कंठावे
लागते. मजुरांना अहोरातर् पोटापाण्यासाठी घाम गाळत राहावा लागतो. िशक्षण
घेण्यासाठी लागणारा वेळही त्यांच्याजवळ नसतो आिण तथाक1थत िवद्ान आिण
शर्ीमंत मातर् सुगर्ास जेवणावर ताव मारत असतात, पाट्ार् झोडतात, मोठमोठ्ा
गाड्ांमधून िफरतात, रेशमी वस्े घालतात. अशा अनेक पर्कारांनी चैनचे जीवन
जगत असतात.
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मग अथार्तच पर्श्न पडतो क@ ही प\र5स्थती िनमार्णच कशी झाली? कपडे
िशवणारे, कपडे िवकणारे, शेती करणारे, िगरणीत काम करणारे ह्ा सवार्चे उत्पन्
कमी कसे? आिण जे केवळ लेक्चसर् देतात, खटले चालवतात, न्याय देतात, शासन
चालवतात िकंवा बाक@ काहीही न करता नुसतेच ’तथास्तु’ म्हणतात ह्ांचे उत्पन्
त्यांच्यापेक्षा इतक्या पटींनी जास्त कसे? थोडा िवचार केला तर लक्षात येते क@
समाजाला कायदा िकंवा सरकार, धमर् िकंवा सावकार िकंवा जमीनदार (हे जिमनीचे
मालक तर बनले आहेत पण करत काहीच नाहीत) यांच्यापेक्षा शेतीवाडी, कारािगरी
करणाऱ्यांचीच जास्त गरज आहे. तरीही काही तास फक् खुचीर्वर बसून काही
लोकांना तुरुंगात पाठवणाऱ्याला, गहa िपकवणाऱ्या शेतकऱ्यापेक्षा िकंवा चपला
िशवणाऱ्या चांभारापेक्षा जास्त पगार का िमळतो? एक राजा िकंवा न्यायाधीश िकंवा
सावकार, कष्करी लोकांपेक्षा असे कोणते महत्वाचे, चांगले आिण उपयोगी काम
करतो? िकत्येक लोक अहोरातर् मेहनत करूनही स्वत:च्या जरुरीपुरतीही कमाई
करू शकत नाहीत. एखादा माणूस–मग तो िहंद/
ू मुसलमान/1खर्श्चन कोणीही
असो–आरामात घोरत पडतो आिण दुसरा मातर् त्याला वारा घालत बसतो असे का?
जे लोक अन्धान्य, दध
ू , फळे , भाजीपाला िपकवण्याचे काम न करता फक् त्याचा
लाभच घेतात, िबचाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मेहनतीचा फायदाच उठवतात, त्या
ऐतखाऊंनाच खरेतर वारा घालायचे काम नको का द्ायला? ही गोष् समजायला
कोणत्याही तत्वज्ञानाची गरज नाहीये. काही लोक समाजात गहa िपकवत नाहीत,
कापूस िपंजून कपडा िवणत नाहीत, तरीही भाकरी खातात आिण कपडे घालतात.
याचा सरळ अथर् हा आहे क@ गहa िपकवणाऱ्या आिण कपडे िवणणाऱ्या कष्करी
माणसाच्या कष्ातूनच ते हा वाटा बळकावतात. परंतु जेव्हा हे िदसते क@ शेती
करणाऱ्या कष्करी शेतकऱ्याला, ह्ा ऐतखाऊ लोकांसारखे चांगले अन् िमळत नाही,
तेव्हा मनात िवचार येतोच क@ या व्यवस्थेमध्ये कुठे ना कुठे फसवणूक आहे, अन्याय
आहे, चूक आहे. मातर् हा पर्श्न ’संपूणर् तत्वज्ञान संगर्ह’ वाचून सोडवता येणार नाही.
आरोग्याचा आिण चांगले जगण्याचा पर्श्न बाजूला ठे व़ ून आज आम्हाला एक त्याहa न
मोठा पर्श्न िवचारायचा आहे क@ जगात हे जे दोन पक्ष आहेत–एका बाजूला शर्ीमंत,
बुिद्वादी, आळशी आिण फुकटचंब;ू दुसऱ्या बाजूला गरीब, कष्करी अडाणी जे
जगातील सवर् संपत्ी िनमार्ण करतात–यातील हा दुसरा वगर् अ5स्तत्वात कशा रीतीने
आला? या वास्तव पर्श्नाकडे दुलर्क्ष करणारी जगातील तमाम आं दोलने कुचकामी,
फालतू, एवढेच काय तर धोकादायक आहेत–मग ती धािमर् क असोत, समतावादी
असोत, आ1थर् क असोत वा राजक@य, राष्र् ीय असोत वा आं तरराष्र् ीय!
जर ही सवर् आं दोलने एकतर् आली तर जगातील सवर् लोक–एका देवाची लेकरे,
एक जातीची, एक धमार्ची होतील. तरी हे दोन पक्ष िशल्क राहतातच–गरीब आिण
शर्ीमंत. कधी परोक्ष तर कधी अपरोक्षपणे शर्ीमंत हे ग\रबांचे शतर्ूच असतात. कारण
ग\रबांनी रक् ओकून िनमार्ण केलेली संपत्ीच त्यांनी िहसकावून घेतलेली असते.
शहीद भगत1संगचे तरुणांना आवाहन
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त्यांना ते आकाशातून पडलेले बक्षीस नसते िकंवा त्यांच्याकड़े परीसही नसतो. खरे
तर उत्पादनात काडीचाही सहभाग नसताना राजा, मंतर्ी आिण न्यायाधीश हे सुखाने
राहत असतात. कारण िबचारा शेतकरी कायम कर भरत राहतो. जमीनदार
\रकामटे कड्ासारखे बसून ऐषाराम आिण बदमाशी करत आयुष्य घालवू शकतो;
कारण गरीब शेतमजूर शेतसारा देत राहतो. सावकार िकंवा महाजन आरामात
बसूनही आणखी शर्ीमंत होत जातो कारण कजर् घेणारा व्याज देत राहतो आिण
भांडवलदार घरबसल्या कारखान्यात पैसे गुंतवून मालामाल होत जातो; कारण
ितकडे कारखान्यात मजूरांना कमी मजुरी िदली जाते. आरामखुचीर्त बसून राहणारा
आिण कधीमधी कोटार्त जाऊन भाषण ठोकणारा वक@ल मिहन्याला हजारो रुपये
कमावतो. कारण तो ग\रबांना लुटून त्यांचा जमीनजुमला िगळं कृत करण्यासाठी
शर्ीमंतांना मदत करतो. खरी गोष् अशी आहे क@ 1जथे कुठे माणूस हातपाय न
हलवताही आरामात जगताना िदसतो, ितथे नक्क@च काही ना काही फसवणूक आहे,
कारस्थान आहे. ह्ाचा सरळ अथर् असा क@ ग\रबांनी उन्ती करावी असे शर्ीमंतांना
कधीच वाटत नाही, कारण गरीब िशकले, त्यांची पर्गती झाली तर त्यांची फसवणूक,
हरामखोरी करणे अवघड होणार नाही का? जर कोणी टॅक्स िदलाच नाही तर राजे
महाराजे, जज्ज, वक@ल कसे जगतील? जर कामगारांना लुटले नाही तर
कारखान्याचे मालक आिण मॅनेजर कोट्धीश कसे होतील? एक संस्कृत वचन आहे
क@, ’खाणारा आिण खाल्ा जाणारा (भक्षक आिण भक्षय) यांच्यात कधी मैतर्ी होऊ
शकत नाही.’ घोड्ाने गवताशी मैतर्ी केली तर खाईल काय? वाघ आिण बकरीच्या
मैतर्ीबद्ल एक िम5श्कल शायर म्हणतो ’बरोबर गेलेले दोघेही बरोबरच परत येतील
यात काहीच शंका नाही, फक् त्यावेळी बकरी वाघाच्या पोटात असेल.’
शर्ीमंत वगार्च्या हरामखोरीत देशभक्@ आिण धमर् असल्या गोष्ींना काही स्थान
नसते. मुसलमान जमीनदाराने आपल्या मजूरांचा शेतसारा ते केवळ मुसलमान
आहेत म्हणून माफ केलाय का हो? िकंवा कधी िहंद ू सावकाराने आपला कजर् दार िहंद ू
आहे म्हणून व्याज न घेतल्याचे ऐकलेय? शीख राजे-महाराजे, पर्धान, अमीरउमराव आपल्या शीख पर्जाजनांकडू न कमी कर वसूल करतात असे कधी पािहलेय?
हा शेतसारा िकंवा टॅक्स वसूल करण्यासाठी ते कमी जुलूम करतात का? इंगर्ज
कामगारही जेव्हा झगडतात तेव्हाच इंगर्ज कारखानदार त्यांचा पगार वाढवतात ना?
स्कॉटलंड मधल्या जमीनदारांनी कधी आपली जमीन, जंगले लोकांमध्ये वाटू न
त्यांना अमे\रकेत जाण्यापासून रोखण्याचा पर्यत्न केलाय का?
इितहासापासून जर काही धडा िमळत असेल तर तो हाच क@ शर्ीमंत
वगार्ला ’संपत्ी’ ही सवार्त िपर्य गोष् असते. त्यांना धमर् , देशभक्@ यापेक्षा
जमीनजुमला आिण व्यिक्गत स्वाथर् जास्त िपर्य असतात. देशभक्@ आिण धमर् या
गोष्ी आपल्या जागी चांगल्या असल्या तरी शर्ीमंतांच्या मानगुटीवरचे मालमत्ेचे भूत
उतरवायला त्या िनष्फळ ठरल्या आहेत. जगात आजवर असेच घडत आलेय आिण

जोवर मूठभर शर्ीमंतांचा वगर् संपष्
ु ात येत नाही तोवर हे असेच घडत रहाणार. बुद्,
टॉलस्टॉय आिण कर्ोपोटिकन सारख्या महापुरुषांनी आपली संपत्ी सोडू न ग\रबाचे
1जणे स्वीकारले होते. पण अशा एक दोन उदाहरणांनी हा िनयम बदलत नाही. त्या
व्यक्@ आदरणीय असल्या तरी शर्ीमंत वगर् बेईमानी, फसवणूक अशा कोणत्याही
पर्काराने आपल्या संपत्ीचे रक्षणच करत असतो.
दुसऱ्यांच्या 1जवावर मौजमजा करणारा हा वगर् सवर् गोष्ी फक् स्वत:च्या
फायद्ासाठीच करतो. ते कोणत्याही प\र5स्थतीत दुसऱ्याचे भले करणार नाहीत.
कारण जगात फक् दोनच जमाती आहेत–गरीब आिण शर्ीमंत. यांच्यात एकमेकांबद्ल
पर्ेम आिण सहानुभूती नाही. त्यांना एकमेकांचे दृिष्कोन समजू शकत नाहीत. दुसऱ्या
वगार्चे समजून घेणेही त्यांना अवघड जाते. सवर् सामान्य लोक अज्ञानामुळे दुसऱ्याचे
िवचार आिण कामाची पद्त समजू शकत नाहीत आिण ज्यांना कळते ते वगार्वगार्तील
ं ांमळ
ु े आपल्या वगार्च्या पलीकडचे काही समजून घेत नाहीत.
भेदांमळ
ु े , िहतसंबध
आपल्याला असेही िदसते क@ वगीर्य िवभागणी बरोबर आजूबाजूची प\र5स्थती देखील
शर्ीमंतांना ग\रबांच्या 5स्थतीची कल्पना येऊ न देण्यास कारणीभूत आहे. माणसाचे
िवचार साधारणत: त्याच्या अनुभवावर आधारलेले असतात आिण शर्ीमंतांना
ग\रबांच्या 1जण्याचा अनुभव कुठू न असणार? त्यांचे िवश्च त्यांच्या वतुर्ळा पुरते
मयार्िदत असते. आपल्या वगार्बाहेरचे त्यांना काहीच िदसत नाही.
पर्त्येक माणसाच्या िवचारांवर त्याच्या वगार्चा मोठा पर्भाव असतो. शर्ीमंतांनी
िकतीही आं दोलने केली तरी शेवटी ती त्यांच्याच फायद्ाची ठरतात. जगातल्या
पर्त्येक माणसाचे सुख, सवर् सामान्य जनतेची पर्गती या संकल्पना मािहत असूनही
शर्ीमंत लोक आपल्या वगार्बाहेरचे पाहa च शकत नाहीत आिण एका मयार्िदत वतुर्ळातच
िवचार करत रहातात. जगात जेवढी शक्@ या वगीर्य भेदामूळे वाया जाते तेवढी इतर
कुठे ही जात नाही. ग\रबांना मदत करण्याच्या उच्च ध्येयाने झपाटू न काही पर्ामािणक
लोक मैदानात उडी घेतात. पण आत्ापयर्तचा अनुभव असा आहे क@ त्यांचेही पर्यत्न
अखेरीस शर्ीमंतांच्याच फायद्ासाठी वापरले जातात. त्यामुळे त्यांचे समाधानही
िनराशेत बदलते. अथार्त बऱ्याचशा लोकांना हे कळतच नाही आिण त्यामुळे ते
ग\रबांसाठी काही केल्याच्या समाधानातच जगतात.
भारतातील कोणत्याही आं दोलनाचे 1संहावलोकन केल्यास या ऐितहा1सक
सत्याची िकतीतरी उदाहरणे सापडतील. काही चांगल्या लोकांचे थोडे पर्यत्न वगळता
राजक@य आिण सामा1जक क्षेतर्ात ज्या काही चळवळी झाल्या त्यांचा फायदा शहरी,
सुिशिक्षत आिण पांढरपेशा लोकांनाच झाला. मला ठामपणाने असे म्हणायचेय क@
ज्या काही पर्गतीच्या लाटा आजवर िदसल्या त्याचा िहंदस्ु थानातील सवर् सामान्य
जनतेला अभावानेच फायदा झाला. कारण त्या लाटा उठवण्याचे काम उच्च
वगार्तल्या लोकांनी केले होते म्हणूनच त्यांच्या पर्गतीच्या कल्पना, त्यांचे आदशर् हे
त्यांच्या वगार्च्या रंगात रंगलेले असतात. अशा पर्गतीच्या लाटा, त्या लाटा िनमार्ण
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करणाऱ्या वगार्चे आदशर् व कल्पना घेऊन येतात. पर्त्येक चळवळ ही ती चळवळ
करणाऱ्या लोकांचा खरा अकर् असते. खालच्या वगार्तील समाजसेवा करू इ5च्छणारे
हे कायर् कतेर् गरीब शेतकरी आिण कामगारांमध्ये िमसळतील तर त्यांना ही गोष् लगेच
लक्षात येईल. ते आपल्या वगार्ची दु:खं आिण तर्ास समजू शकतात. त्यांचे आदशर् ही
त्यांच्या वगार्पुरतेच सीिमत असतात. गरीब-शर्ीमंतांतली दरी ते पार करू शकत
नाहीत. गरीब शेतकऱ्यांनी जर आं दोलन उभे केले असते तर त्यांचे आदशर् वेगळे
असते. सामान्य लोक आपल्या वगार्च्या िहताच्या दृिष्कोनातूनच सवर् गोष्ींकडे पाहत
असतात. त्यांच्या कामाची िदशा अशी का झाली हेही ते समजू शकत नाहीत. ते खूप
मोठे आदशर् घेऊन संपण
ू र् जगाच्या कल्याणाच्या इच्छे ने काम करायला पुढे आले
असले तरीही हा वगीर्य िहतसंबध
ं ांचा दृिष्कोन त्यांचा िपच्छा सोडत नाही. वगीर्य
िहतसंबंधांमध्ये जबरदस्त ताकद आहे आिण सामा1जक आं दोलनांवर ितचा फार
मोठा पर्भाव आहे. इितहासामध्ये बह तेक गोष्ी जशा िदसतात तशा पर्त्यक्षात
नसतात. मध्यमवगीर्य तत्विचंतक कष्करी जनतेपेक्षा त्याच्या वगार्चेच िहतसंबध
ं
चांगल्या पर्कारे समजून घेऊ शकतो आिण त्यांचाच पर्चार करू शकतो.
शेतकरी आिण कामगार हेच फक् आपल्या पर्ेमाचे हक्कदार आहेत. केवळ
एवढ्ाचसाठी मी हा लेख 1लहीत आहे. जगात संपत्ी िनमार्ण करणाऱ्या गरीब
कामगाराकडेच मी पर्ेमाने आिण आदराने बघतो.
गेल्या तीस वषार्त भारतात ज्या चळवळी झाल्या त्यांची िवभागणी तीन भागात
करता येईल.
(१) राजक@य (२) शैक्षिणक (३) धािमर् क.
मला असे दाखवून द्ायचेय क@ या आं दोलनांचा फायदा उच्चवगीर्य लोकांनाच
झालेला आहे. ग\रबांना त्याचा काहीही लाभ झालेला नाही.
१) राजक@य
राजक@य आं दोलनांनी आजवर वेगवेगळी रूपे धारण केली. त्यामध्ये
समाजवादी आहेत तसे अितरेक@ही आहेत. शांततामय मागार्ने सत्यागर्ह करणारे लोक
जसे िनमार्ण झाले तसे जहाल कर्ांितकारकही िनमार्ण झाले. या सगळ्या
धुमश्चकर्@तूनही एक गोष् स्पष् िदसते ती ही क@ या साऱ्याचा सामान्य जनतेला काही
लाभ झाला नाही. इंिडयन नॅशनल काँगर्ेस हा मध्यमवगीर्य लोकांचा छानसा पक्ष
आहे. त्यांच्या मागण्याही त्याच वगार्तील लोकांसाठी आहेत. काँगर्स
े आजवर कधीच
शेतकरी आिण कामगारांना बरोबर घेऊन आपली धोरणे ठरवू शकलेली नाही.
काँगर्ेसमध्ये पदवीधर, वक@ल, पर्ाध्यापक, व्यापारी हेच लोक सामील असल्याने
त्यांची ध्येयधोरणे आिण कायर् कर्मही त्यांच्याच मजीर्पर्माणे ठरतो. एक आं दोलन
एकाच वेळी शर्ीमंत आिण गरीब अशा दोन्ही वगार्च्या िहतासाठी काम करू शकत
नाही. असे घडणे अशक्यपर्ाय आहे. भारतात आपल्याला एक खास िहस्सा
असायला हवा अशी काँगर्ेसची मागणी आहे. हा िहस्सा त्यांना कसा िमळे ल? ज्या

पर्कारच्या मागण्या काँगर्स
े करत आहे त्यांच्या पूतर्तेमुळे कोणाचा फायदा होईल?
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये भारतीयांना िहस्सा हवा असेल तर तो कुणाला िमळे ल?
नक्क@च शेतकरी कामगारांना तर त्या नोकऱ्या िमळणार नाहीत. ’इंिडयन 1सिवल
स5व्हर् स’ मध्ये काही भारतीयांना जागा िमळाल्याने शेतकरी-कामगारांना िशक्षण,
पौिष्क अन्, िनवारा हे तर सोडाच पण त्यांना अगदी जरुरीच्या गोष्ी सुद्ा िमळणार
नाहीत. आपल्या कमाईचा एक मोठ्ा िहस्सा कर स्वरूपात कापला जातो तो लुटू ऩ
नेणाऱ्यांमध्ये िकती परदेशी आहेत आिण िकती भारतीय याच्याशी त्या गरीब
शेतकऱ्याला िबचाऱ्याला काय घेणे देणे? मालमत्ेमध्ये मुल्ा मौलवी आिण साधू
संन्याशांना पण िहस्सा िमळतो. ते तर याच पर्देशातले आहेत. ’देशातल्या सरकारी
नोकरांचे पगार हवे तर कमी करा पण शेतकऱ्यांचा कर कमी करा’–अशी मागणी
काँगर्ेसने केली आहे कधी? मग सामान्य जनतेला त्यांच्या आं दोलनाशी का घेणे देणे
असावे?
खरेतर अशा मागण्या करणाऱ्या चळवळी मध्यमवगीर्यच उभारू शकतात.
कारण त्यांना आपल्या मुलांचे भिवष्य उज्वल करायचे असते. विकलांचे डोळे नेहेमी
न्यायाधीशपदाकडे लागलेले असतात. पदवीधर तरुण सरकारी नोकरी करणाऱ्या
रावसाहेबांकडे पाहa न लालचावलेले असतात आिण अशांचे पर्ितिन1धत्व करणाऱ्या
मध्यमवगीर्यांच्या या मागण्या आहेत आिण त्यांनी मध्यमवगर् म्हणजेच देश व जनता
आहे असे समजायला सुरुवात केली आहे.
काँगर्ेसवाले नेहमी ओरडत असतात क@ पंजाब कौ5न्सल आिण असेंब्लीमध्ये
भारतीयांची संख्या वाढायला हवी. यामुळे सामान्य भारतीय माणसाला काय फायदा
होईल? कौ5न्सलमध्ये कोण िनवडू न जातात? आिण हे िनवडू न येणारे लोक त्याचा
फायदा उठवत नाहीत का? त्यातील सेवेचा ते मोबदला मागत नाहीत? ही गोष्
मोठ्ा पर्ितष्ेची व अिभमानाची समजत नाहीत का? ’सन्माननीय’ सदस्य म्हणवून
घेणे आिण लोकांनी सन्मानाने ’शहीद’ म्हणणे यात िकतीतरी फरक आहे.
कौ5न्सलचे सदस्य होण्याने जीवन कठीण होते क@ त्या उलट? हे पर्श्न िवचारले गेले
पािहजेत आिण त्यांची उत्रेही मागायला हवीत.
कौ5न्सलमुळे खरेच काय फायदा होईल हा िवचार बाजूला ठे वून जरी पािहले
तरी हे स्पष् िदसेल क@ ज्यांना त्यापासून काही फायदा होण्याची आशा आहे
अशांच्या सुपीक डोक्यात फक् हा िवचार येईल. कौ5न्सलवर एक-दोन वक@ल िकंवा
सावकार िनवडले गेल्याने कोट्वधी कष्करी जनतेच्या आयुष्यात असा काय फरक
पडेल? त्या लोकांचे कर कमी होणार आहेत? का त्या लोकांवरचे पोलीस
तहसीलदारांचे अत्याचार कमी होणार आहेत? दुष्काळ-महामारी नष् होणार आहे?
या लोकांसाठी कुणी गावोगावी स्वच्छ िपण्याचे पाणी पुरवणार आहे? का गावागावात
शाळा आिण वाचनालये िनघणार आहेत? २-४ भारतीयांना कौ5न्सलमध्ये स्थान
िमळण्याने यापैक@ काहीही होणार नाही. हां, काही सुिशिक्षत लोक त्यातून पैसे
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कमावतील, त्यांची पर्ितष्ा वाढे ल आिण ऐटीत इकडे ितकडे िफरू शकतील. सगळ्या
गरीब जनतेवर आपला अ1धकार गाजवतील. काही शहाण्यासुरत्या लोकांना हे
समजते क@ समाजसुधारणेचा हा रस्ता बरोबर नाही पण त्या िबचाऱ्यांना हे लक्षात
येत नाही क@ हा रस्ता आखला कुणी! खरे तर त्यांनी फक् हे लक्षात घ्यायला हवे
क@ हा सगळा मध्यमवगीर्य स्वप्नांचा अकर् आहे आिण शेतकरी कामगारांना त्यापासून
काहीच लाभ नाही. मग सारे िचतर् अगदी स्पष् होईल.
अशा पर्कारे हे स्पष् िदसते क@ या चळवळींच्या यशामुळे मध्यमवगार्तील
लोकांनाच लाभ होतो. त्या चळवळींनी कधी पटक@ िकंवा प्लेगसारख्या आजारांचा
बंदोबस्त करायचा पर्यत्न केला नाही, कधी शेतसारा, कर कमी करण्याचा िकंवा
लोकांसाठी िशक्षणाच्या सुिवधा उपलब्ध करून देण्यासाठी झगडा केला नाही.
िबचाऱ्या गरीब शेतकरी-कामगाराला 1सिवल स5व्हर् स िकंवा पंजाब कौ5न्सलचा काय
फायदा होणार आहे? त्याला ना पर्ितष्ा हवी ना िदखाऊ पदं! त्याला हवी आहे
भाकरी; हवे आहे आरोग्य आिण हवे आहे स्वातंत्य! परंतु काँगर्ेसने याकडे कधी
लक्षंच िदले नाहीये. हां, त्यांनी बरेचसे पर्स्ताव पास केले, पण त्याने काय होणार? या
मध्यमवगीर्यांना कशात रस आहे ते सरकारलाही चांगले माहीत आहे. स्वत:ला
फायदा होईल अशा काही मामुली सुधारणा पदरात पडल्या क@ हे लोक खूष होतील
हेही सरकार जाणून आहे. या लोकांना खेड्ात माणसांचे काय हाल होत आहेत
त्यांच्याशी काही घेणे-देणे नाहीये. त्यामुळे सरकार या लोकांना कौ5न्सलमध्ये
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये काही जागा देऊन जन आं दोलने थांबवण्याचा पर्यत्न करते.
त्यामुळे त्या चळवळीत सामील असणाऱ्या काही पर्ामािणक व्यक्¢चे पर्यत्नही
मध्यवगीर्यांच्याच फायद्ाचे ठरतात, शेतकरी कामगारांना त्याचा काहीच लाभ होत
नाही.
ही गोष् आणखी व्यव5स्थत समजण्यासाठी मी असे म्हणेन क@ शेतमजुरांच्या
हक्कांचा िवचार करून पाहा. सगळे राजक@य पक्ष जमीनदारांच्या बाजूने त्यांच्या
हक्कांसाठी आं दोलने करतात. पण शेतमजुरांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवण्याची
कधीच िहम्मत करत नाहीत. खरे तर आपल्या देशात बह संख्य शेतमजूर
जमीनदारांचे अत्याचार, शेतसारा आिण इतर करांखाली िपचत आहेत.
ज्या चळवळी आपल्या ध्येय धोरणांमध्ये हा िवषय अगर्कर्माने घेत नाहीत
आिण त्यासाठी आं दोलनाचा कायर् कर्म आखत नाहीत त्या चळवळी सामान्य
लोकांसाठीच्या असूच शकत नाहीत आिण यामध्ये काँगर्स
े ला दोषी ठरवण्यात काही
अथर् नाही, कारण ते आपल्या सदस्यांव्यित\रक् इतरांकडे फारसे लक्ष देऊ शकत
नाहीत. चप्पल घालणाऱ्यालाच ती कुठे ़ टोचते ते कळते. कमाईतला बराचसा वाटा
शेतसारा म्हणून द्ावा लागत असल्याने जीवन िकती दु:खी कष्ी होते हे एखादा
शेतकरीच समजू शकतो. सुिशिक्षत, शहरी मध्यमवगार्तल्या लोकांना काय खाक
अंदाज येणार त्याचा !

२) शैक्षिणक चळवळी
मी स्पष्पणे असे म्हणेन क@ शेतकऱ्यांची काँगर्ेस असती तर ितचे पर्स्ताव या
काँगर्ेसच्या पर्स्तावापेक्षा खूपच वेगळे आिण नव्या पर्कारचे असतील आिण ितच्या
मागण्याही अगदी वेगळ्या असतील. राजक@य चळवळींमध्ये आपल्या देशाने अनेक
ब1लदाने पािहली, अनेक लोकांचे बह मूल्य पर्ाण गमावले. पण शैक्षिणक चळवळींमध्ये
तर आपली खूपच जास्त ताकद वाया गेली आहे आिण बऱ्याचशा पर्ामािणक, मेहनती
स्ी-पुरुषांची आयुष्ये खचीर् पडली आहेत. पण या चळवळींचाही प\रणाम
िनराशाजनकच आहे, कारण इथेही मध्यमवगीर्यांचाच फायदा झाला आहे. आपल्या
अनेक नेत्यांनी शहरामध्ये वेगवेगळ्या जाती-िबरादरींच्या तफेर् शाळा, कॉलेज
उघडली. पण आपण हे िवचारू शकतो का क@ शाळा-कॉलेज उघडण्याचा िवचार
त्यांच्या मनात कसा काय आला? आिण हेही िवचारा क@ त्यांनी आपले हे काम
खेड्ांमध्ये जाऊन का नाही केले? त्यात खचर् ही कमी आला असता आिण फायदा
जास्त होता. वक@ल आिण कारकून िनमार्ण करण्याचे ध्येय का ठे वले आहे त्यांनी?
आिण िहंद ू मुसलमानांसाठी वेगवेगळी िवद्ापीठे का? आम्हाला तर असे िदसते क@ हे
लोकही आपल्या िहतसंबध
ं ांच्या छायेखालीच सगळी कामे करत आहेत. पंजाबमधील
आयर् समाजाचे उदाहरण घेऊन पाहa .
स्वामी दयानंदांच्या िशष्यांना सरकारी िवद्ापीठात सामील होणारे आणखी एक
कॉलेज का बरे हवे आहे? िकती िवसंगती आहे! कुठे स्वामी दयानंदांचे आदशर् आिण
कुठे सरकारी िवद्ापीठ आिण त्यातील कॉलेज. पण तरीही हे असे का झाले? कारण
स्पष् आहे. आयर् समाजाच्या उपासकांमध्ये बह संख्य वक@ल आिण पदवीधर असे
मध्यमवगीर्य लोकच आहेत. जर त्यामध्ये संस्कृत िशकणाऱ्या पंिडतांचा भरणा
असता तर त्यांनी स्वामी दयानंदाच्या स्मृतीसाठी वेगळे च काहीतरी केले असते
आिण ते उपासक जर गरीब शेतकरी असते तर त्यांनी ग\रबांसाठी कॉलेज उघडले
असते िकंवा त्यांच्या दृष्ीने आणखी एखादी वेगळी जास्त महत्वाची गोष् केली
असती. समाजात सगळ्या िशक्षणसंस्था मध्यमवगीर्यांच्या मुलांनी िशकून मोठे व्हावे
यासाठीच उघडल्या गेल्या आहेत. दिक्षणेमध्ये अनेक देशभक्ांनी िशक्षणासाठी मोठे
त्याग केले, पण कुणाच्या िशक्षणासाठी? फग्युर्सन कॉलेजने मध्यमवगार्तील हजारो
नवयुवकांना िशक्षण िदले, च\रताथार्च्या आिण स्वत:च्या पर्गतीच्या संधी उपलब्ध
करून िदल्या, पण शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी त्यांनी काय केले? या कॉलेजमधून बाहेर
पडणारे वक@ल आिण पर्ाध्यापकही शेतकऱ्यांच्या 1जवावरच चैन करतात ना? तेही
शेतकऱ्यांचे शोषण करणाऱ्या वगार्तच सामील होतात. सामान्य लोक देशभक्ांची
ब1लदाने, त्यांची मेहनत याचा फायदा घेऊ शकत नाहीत. या देशभक्ांनी
मध्यमवगीर्यांमध्ये आपले आयुष्य खचर् करण्यापेक्षा पूवीर्च्या साधू संन्याशांपर्माणे
गरीब आिण सवर् सामान्य जनतेमध्ये जाऊन रहाणे अ1धक उिचत ठरले नसते का?
हा खूप महत्वाचा पर्श्न आहे आिण त्याला नजरेआड करून चालणार नाही.
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जगातल्या पर्त्येक माणसाच्या भल्यासाठी काम करू इ5च्छणाऱ्या ध्येयवादी तरुणांना
मी सांगू इ5च्छतो क@ मध्ममवगार्चा स्वाथर् आपल्या कामाच्या आड येऊ देऊ नका.
सरळ सामान्य, गरीब लोकांमध्ये जा. स्वत: मध्यमवगीर्य असल्याने त्याच वगार्साठी
काम करत रहाणे आिण आपण लोकांसाठी काही करतो आहोत यात समाधान मानणे
हे सहज होऊ शकते. मला असे वाटते क@ तरुणांनी ह्ा धोक्यापासून सावध राहावे.
स्ीिशक्षणाबद्लचा
आरडाओरडाही
मध्यमवगार्चा
मामला
आहे.
कन्याशाळांमध्ये गरीब शेतकऱ्यांच्या िकती मुली िशक्षण घेत आहेत? खरे तर
खेड्ांमध्ये हा पर्श्नच अजून पोहोचला नाहीये कारण ितथे तर पुरुषही अिशिक्षत
आहेत. शहरी सुिशिक्षत तरुणांना सुिशिक्षत सहचरी हव्यात, या गरजेतूनच हा पर्श्न
पुढ़े आला आिण त्यामुळे मध्यमवगीर्य लोकांची घरे आणखी सुखी बनली. पण अशा
काही सुखी घरांमुळे सामान्य लोकांची प\र5स्थती कशी सुधारेल? मूठभर लोकांच्या
पर्गतीमुळे शेतकरी-कामगारांना काहीही िमळणार नाही. या शैक्षिणक चळवळी जर
सवर् सामान्यांसाठी असत्या तर खेड्ांमधे शाळा उघडणे हे त्यांचे मुख्य काम झाले
असते कारण कोणत्याही पर्देशामध्ये पर्ाथिमक िशक्षण हे लोकजागृतीचे पिहले पाऊल
आहे. आपल्यालाही आपल्या देशाच्या पर्गतीसाठी सुरुवात ितथूनच करावी लागेल.
३) धािमर् क आिण बंधभ
ु ाव वाढवणाऱ्या चळवळी
आजकाल आपल्या देशात अनेक धािमर् क तसेच सवर् धमर् समभावाच्या
चळवळींनी जोर पकडला आहे आिण ही देखील मध्यमवगीर्य लोकांच्या डोक्यातलीच
कल्पना आहे. उदारणाथर् 1स्यांच्या पडद्ाचा पर्श्न घेऊ. मजूर मिहला तर िदवसभर
डोक्यावरून पाट्ा वहात असतात िकंवा शेतात काबाडकष् करून कसेबसे आपले
पोट भरत असतात. त्यांच्यापुढे हा पडद्ाचा पर्श्न कुठू न येणार! मध्यमवगीर्य
लोकांच्या आरामशीर आयुष्यांमध्येच असले पर्श्न येऊ शकतात. अशा सद्ावनापूणर्
चळवळींची एक-एक उदाहरणे तपासून पािहली तर सगळी याच पर्कारची आहेत
असे आढळे ल.
शेवटी मी फक् एवढेच म्हणेन क@ ज्या तरुणांना जगात काही काम करायचे
आहे, जे लोकांसाठी काही करू इ5च्छतात, त्यांनी भारतातील गरीब शेतकरी,
कामगारांमध्ये जाऊन त्यांचे िहत कशात आहे हे समजून घेण्याचा पर्यत्न करावा.
त्यांचे कष्, त्यांची दु:खं दरू करून त्यांची उन्ती कशात आहे या िवचाराने काम
करावे, त्यासाठी आं दोलने करावीत. मी सवर् साधारणपणे वतर् मान काळातील
आं दोलनांचा आढावा घेत असताना एका खास ध्येयाकडे लक्ष वेधले आहे. त्यात
सामील असणाऱ्या पर्ामािणक तरुणांनी त्यामुळे नाराज होऊ नये. मला त्यांचा
पर्ामािणकपणा आिण सहानुभूती यांच्याबद्ल आदर आहे तरीही या दोषाकडे त्याचे
लक्ष वेधणे मी माझे कतर् व्य समजतो.
***
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“ŵĬĜ ЗĤĐıľ īĜĦĐĳĥĐĜ ĄЗā īĜĦĐīĿ ΨľĮĜ ĳĐĜЈĂ
īĴτĐĜĘĥ ĳīĚŀ Ħ ŹĬĜĳĜĞľ ˇĐĂĂĘĥ ĄĬĿ ˆĬ ĐĜĴŀ Ħ ö ĥāĜĭĥ ăĳāőĬ
Įŉē ĂĬĜĭ ĴŉĂľĮ, Ăľ ˇĐĜĂāΛĬĜĘľ ħĴĜĝ ĞĭĥĮ. ĚĥǾĴĜ Ĵ ĥ Įŉē
ĭĜĚĜ ĩĦĜĬĮĜ Зēā ĐĜ īŁ ŹĬŀ ĦĂā ĭ ħĿ ĀǼĬĜ ĚŜīľ ˇĐĕĜЈĂ ĚĜĈĦ ēĜĴľ
ΉĜŽĂ ēĭĜĬĮĜ ĦǾĴ ĥ, Ăĭ īĜĦĐĂĥŴĬĜ īĜĦĕĿ ĝľĐĭľĮ ĕĿ ĮĜīľĘĥ
ĚŉĔğ ćĔğŀ Ħ Ĩĥ ēŸĬĜĳĜĞľ ĄЗā ˇĐĜĂāΛĬ Đ ıĜāĂĂĥŴĬĜ
ΉˇăĜħĦĥĳĜĞľ, ıŉĲēĜāĦĜ, ĚĿ Įŀī Đ ĤğħıĜĴľ ēĭāĜǻĬĜāĦĜ
ĄǾĴĜĦ ĤĥŸĬĜĳĜĞľ ΉЖĥ ĭĂ ĴŉĂľĮ, ĂĥǾĴĜĘ Ăĥ ăıĜ īĜĕĜЈĐĭ ĘĜĮŀ
ĮĜĕĂľĮ, Ěŉ īĜĕЈ ŹĬĜāŴĬĜ ˇĐĂĂĳĜĞľ Ěĭľ ĥŉēĜĤĜĬē ăĳĮĜ
Ăĭľ ŹĬĜāŴĬĜ ˇĐŹĐĜĳĜĞľ čēīĥĐ ĕŊĭĐħŀ āЈ īĜĕЈ ĄĴ ĥ.”
–भगत1संगाने ५-६ ऑक्टोबर १९३० ला जेल मधून
1लिहलेल्या व पर्थम २७ सप्टें बर १९३१ ला ’द पीपल’ या इंगर्जी
पतर्ात पर्1सद् झालेल्या लेखामधून.

“˘ĜāĂľĘĜ ĄīŴĬĜĳĜĞľ ăăЈ ĄĴ ĥ–ăŜĬĜĬĜĐĭ ĄĥĜЖĭĂ
ĳśĬĜŴĬĜ ĳīĜĚǾĬĐˇăĥĂ Ąīŀ ĮĜ˚ ĩĤĮ.
ĳīĜĚĜĘĥ īĿ őĬ ăāĕ ăĳŀ ĦĴľ ēĜīĕĜĭĜāĦĜ ŹĬĜāŴĬĜ īŀ ĮĪŀ Ă
ăЗĥēĜĭĜāħĜĳŀ Ħ ĐЗā ĘĂ ĞĥĐĮĥ ĚĜĂĥĬ ĄЗā ŹĬĜāŴĬĜ ЗĦĀįĜŴĬĜ
öĜīĜŴĬĜ ēīĜĆĂľĮ ĳĜĭĜ ĐĜĝĜ ıŉĲē ĪĜāğĐĮĤĜĭ ĮĿ ĩĜğĂĜĴ ĥĂ.
ĳĜǻĬĜ ăλĤĜĂĜ ăĳāĜǻĬĜ ıĥĂēǻĬĜĘĥ ēĿĝĿ ĩā ĄĚ čēĥ ēĜ
ĤĜŸĬĜĳĜĞľ īŉĂĜĤ ěĜĮĥ ĄĴ ĥ. ĳĜǻĬĜ ĤĿЗĦĬĥĮĜ Đˇ΄ĜāĦľ īĀĐāĜĭĜ
ЗĐāēĭ ˇĐĂ:Ęľ Đ ĄħǼĬĜ ēŴŴĬĜ-ĩŴŴĬĜāĘľ ĮĜĚ
ěĜēŸĬĜąĂħĂ ēĜħğĜĘĜ ĂĿ ēğĜ ēīĐŀ ıēĂ ĦĜĴľ. ĳĿ Ĥā ĭ īĴĜĮ
ćĪĜĭāĜĭĥ ĕĐ āğľ, ĮŉĴĜĭ Đ ĳĿ ĂĜĭ ˇĐĂĂ ĩēĜĮ ĕЗĮŴę
ĐˇŹĬĜāīśĬĥĘ ĚľĐĦ ēā ĞĂĜĂ. ćĮĝ ĳīĜĚĜĂĮĥ īŀ ĞĪĭ ıŉĲē
ĪĜāğĐĮĤĜĭ Зēĭēŉį ĕŉˆĝИĳĜĞľ ĮĜĔŉ µħĬĜāĘľ ćĥįħΫľ
ēĭĂĜĂ.
Ĵľ ĪĬĜĦē ЗĐĲīĂĜ Đ ĩįĚĩĭľĦĥ ĮĜĤĮĥĮĜ ĪĥĤĪĜĐ
ĚĕĜĮĜ čēĜ ΉĘāğ ćĮăĜħĜĮăľēğĥ ĦĥĂ ĄĴ ĥ.Ĵľ ăĐˇăĜ ĨĜĭ
ēĜį ЗĝēŀĦ ĭĜĴŀ ıēĂ ĦĜĴľ.”
–असेंब्ली बॉम्ब खटल्यात भगत1संग व बटु केश्वर दत् यांनी
िदल्ीच्या सेशन्स कोटार्त िदलेल्या ऐितहा1सक साक्षीमधून.
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