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प्र तावना 

भगतिसगं जे हा लाहोर जेलम ये होते, ते हा भाई रणधीरिसंग ह ेगदर पाटीर्शी संपकर्  
ठेव या या अपराधाखाली तु ं गात होते. भाई रणधरिसंगाचंी सटुका हो या या काही 
िदवस आधी यांची भगतिसगंांशी भटे झाली. गदर पाटीर्च े बाबा हरनामिसंग 
कालासंिधया आिण तेजिसंग चहूडकाना ांची ही भटे घडवनू आण यात मह वपणूर् 
भिूमका होती. भगतिसगंानंी केस कापले होते हणनू भाई रणधीरिसंगांनी एकदा यानंा 
भटेायला नकार िदला होता. ाला उतर हणनू भगतिसगंानंी एक पत्र िलिहले. यात 
यांनी असे हटले, ‘मी शीख धमार्चा अगं-अगं काप या या परंपरेचा पाईक आह.े आता 
तर मी अगंाचा एकच भाग (केस) कापला आह—ेतोही पोटासाठी नाही, तर दशेासाठी—
लवकरच मानदखेील कापनू घईेन. पण एका शीखाचा अ पलपोटेपणा आिण सकुंिचत 
ीकोनाच ेदःुख मात्र ज र राहील.’ 

यानंतर भाईसाहबे भटेायला आले. 
एकदा ाच िवषयावर चचार् करताना भगतिसंगांनी बाबा सोहनिसंग भकना ानंा 

हटले, ‘आप या जु या वारशा या दोन बाज ू आहते, एक सां कृितक आिण दसुरी 
पौरािणक. मी िन काम दशेसेवा, याग, िव ासावर ठाम राहण ेअशा सां कृितक गणुानंा 
प्रामािणकपण े आ मसात क न पढेु जा याचा प्रय न करत आह.े जु या काळातील 
समजतुींवर आधािरत पौरािणक िवचारांना जसे या तस े मानायला मी अिजबात तयार 
नाही. कारण िवज्ञानाने ज्ञाना या क्षेत्रात खपू प्रगती केली आह ेआिण वैज्ञािनक ीकोन 
अिंगका नच भिव यातील सम या सटूु शकतात.’ 

भगतिसगंां या िवचारांचा िवपयार्स कर याचा धमर्वादी िकतीही प्रय न करत 
असले, तरी ते शक्य नाही. मी नाि तक का आह ेहा भगतिसगंां या िनबंधांपैकी सग यात 
मह वपणूर् द तावेज आह.े भाईसाहबेां या प्र ांना उतर दतेाना धमर्–संप्रदाय ासंबंधी 
आपले िवचार यांनी अ यंत प पण ेमांडले आहते. हा िनबंध फासावर जा या या काही 
मिहने अगोदर ५–६ ऑक्टोबर १९३० ला तु ं गात िलिहला. ते हा भगतिसंग फक्त २३ 
वषाच ेहोते. 
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एक नवीन प्र  उभा रािहला आह—ेसवर्शिक्तमान, सवर् यापी, सवर्ज्ञानी 
परमे रा या अि त वावर केवळ अहकंारामळेु मी िव ास ठेवत नाही का? मला ा 
प्र ाला त ड द्यावे लागेल अशी मी कधी क पनाही केली न हती. मा या िमत्रांशी ग पा 
मारताना मा या ह ेलक्षात आले की माझ ेकाही िमत्र—माझा मैत्रीचा दावा चकुीचा नसेल 
तर—मा याबरोबर या थोड्याशा संपकार्नंतर ा िन कषार्वर आले की दवेा या 
अि त वाला नाका न मी थोडा जा तच पढेु जा याचा प्रय न करतोय, आिण मा या 
अहकंाराने हा अिव ास (ई रावर) दाखव यास भाग पाडले आह.े खरोखरच ही सम या 
गंभीर आह.े मानवी कमतरतांपासनू मी मकु्त अस याचा दावा करत नाही. मी फक्त एक 
माणसू आह,े ब स, ापेक्षा जा त कुणी नाही. कुणीही ापेक्षा जा त अस याचा दावा 
क  शकत नाही. मा यातही एक उणीव आह.े अहकंार हा मा या वभावाचा एक भाग 
आह.े मा या साथीदारामं ये मी ताठर हणनूच ओळखला जायचो. इतके की माझ े िमत्र 
ी. बी.के. द  सदु्धा कधीकधी मला तस े हणायच.े अनेक प्रसंगी माझी हट्टी हणनू 

िनंदाही झाली आह.े मा या काही िमत्रांची अशी गंभीर तक्रार आह ेकी याचंी इ छा 
नसताना अनेक वेळा मी माझी मते यां यावर लादतो आिण माझ ेप्र ताव मा य क न 
घतेो. ात थोडेफार त य आह,े ह ेमी नाकारत नाही. ाला अहकंारही हणता येईल. 
अ य प्रचिलत मतां या िवरोधात जे हा वतः या मतांचा प्र  यतेो, ते हा िनि तच मला 
वतः या मतांचा अिभमान आह.े पण तो वैयिक्तक नाही. तो वतः या मताचा या य 
अिभमान अस ूशकतो, याला अहकंार हणता येणार नाही. गवर् िकंवा खर् या अथार्ने 
‘अहकंार’ हा वतःब ल या अवाजवी अिभमानाचा अितरेक असतो. ा अवाजवी 
अिभमानानेच तर मला नाि तकतेकडे वळवले नाही ना? की ा िवषयावरील सखोल 
अ यासाने आिण खपू िचतंन के यानंतर मी दवेावर या अिव ासापयत आलो? ा 
प्र ाचीच मी इथे चचार् क  इि छतो. पण सवर्प्रथम मला ह े प  करावेसे वाटते की 
वािभमान आिण अहकंार ा दोन वेगवेग या गो ी आहते. 

पिहली गो  ही आह ेकी अवाजवी अिभमान िकंवा पोकळ अहकंार हा यक्तीला 
दवेावर िव ास ठेव या या वाटेतील अडथळा कसा काय ठ  शकतो ह ेमला समजलेले 
नाही. प्र यक्षात मा या अगंात गणु नसताना िकंवा माझी लायकी नसताना मला यश प्रा  
झाले असेल तरच मी एखाद्या थोर यक्तीची थोरवी नाका  शकतो. इथपयत समज ू
शकते. पण याचा दवेावर िव ास आह,े अशी यक्ती वतः या अहकंारामळेु यावर 
िव ास ठेवण े बंद करेल ह ेकसे शक्य आह.े दोनच शक्यता आहते. एक तर माणसू 
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आप याला दवेाचा प्रित पधीर् समजेल, िकंवा तो वतःलाच दवे मानेल. ा दो ही 
पिरि थतींम ये तो खरा नाि तक होऊ शकत नाही. पिह या पिरि थतीत तो आप या 
प्रित प यार्च ेअि त व नाकारतच नाही. आिण दसुर् या पिरि थतीतही तो िनसगार्त या 
घडामोडींच े पडद्याआडून िनयतं्रण करणार् या शक्तीच े अि त व मा य करतो. तो 
वतःलाच सवर् े  शक्ती समजतो की या या पलीकडे कुणी सवर् े  शक्ती आह,े ह े
आप या ीने अिजबात मह वाच ेनाही. मळू मु ा तर हा आह ेकी याचा िव ास आह.े 
तो कुठ याच प्रकारे नाि तक नाही. तर, मला ह े हणायच ेआह ेकी मी ात या पिह या 
प्रकारातही मोडत नाही आिण दसुर् या प्रकारातही नाही. मी या सवर् े  ई राचे 
अि त वच मळुी नाकारतो. मी ते का नाकारतो, ह ेनंतर पाहूया. इथे मला एक गो  प  
करायची आह ेकी हा अहकंार नाहीये की यामळेु मी नाि तक मत बनवायला उद्यकु्त 
झालो. मी वतः ती े  शक्ती नाही की ितचा प्रित पधीर् नाही, की अवतारही नाही. एक 
गो  िनि त आह ेकी मी ा िवचारांकडे वळ यास अहकंार कारणीभतू नाही. 

हा आरोप खोडून काढ यासाठी चला, स य पिरि थती काय आह े ते पडताळून 
पाहू. मा या ा िमत्रां या मते िद ली बॉ ब प्रकरण आिण लाहोर कट प्रकरणांम ये मला 
जे अनाव यक यश िमळाले, कदािचत यामळेु माझा अहकंार वाढला. ह ेबरोबर आह ेका 
हहेी तपासनू पाहूया. माझा नाि तकपणा ही काही अगदी अलीकडची गो  नाहीये. मी 
जे हा कुठलीही प्रिसद्धी नसलेला त ण होतो व माझ े ह े वरील िमत्र जे हा मला 
ओळखतही न हते, ते हापासनूच मी ई रावर िव ास करण े सोडून िदले होते. 
नाि तकतेकडे वळव ूशकेल असा गैरवाजवी अहकंार िकमान एक कॉलेजचा िवद्याथीर् तरी 
बाळग ूशकत नाही. काही प्रा यापकांचा मी आवडता िवद्याथीर् होतो, तर अ य काही 
जणांचा नावडता. पण मी कधी खपू क ाळू िकंवा अ यास ूिवद्याथीर् न हतो. अहकंारा या 
भावनेत अडक याची तर संधीच कधी िमळाली नाही. मी तर लाजाळू, बजुर् या वृ ीचा 
मलुगा होतो, या यात भिव याब ल थोडी िनराशावादी प्रवृ ी होती. आिण या काळात 
मी पणूर्पण ेनाि तक न हतो. यां या प्रभावाखाली मी वाढलो ते माझ ेवडील सनातनी 
आयर्समाजी होते. एक आयर्समाजी बाकी काहीही असो पण नाि तक नसतो. माझ े
प्राथिमक िशक्षण पणूर् झा यानंतर मी लाहोर या डी.ए. ही. शाळेत प्रवेश घतेला आिण 
यानंतर एक पणूर् वषर् यां या वसतीगहृात रािहलो. ितथे सकाळ-सं याकाळ या 
प्राथर्ने यितिरक्त मी तासनत्ास गायत्रीमतं्राच े पठण करत असे. याकाळात मी पणूर्पण े
भािवक होतो. नंतर मी मा या विडलांबरोबर राहायला सु वात केली. सनातनी धािमकर्  
मताबंाबतीत ते उदारमतवादी आहते. वातं यासाठी आयु य वेच याची पे्ररणा मला 
यां याच िशकवणीतनू िमळाली. पण ते नाि तक नाहीत. याचंा ई रावर ढिव ास 
आह.े मला रोज प्राथर्ना हण यास ते प्रो सािहत करत असत. अशाप्रकारे माझ े
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पालनपोषण झाले. असहकार चळवळी या वेळी मी नॅशनल कॉलेजम ये प्रवेश घतेला. 
इथे आ यानंतरच मी सवर् धािमकर्  सम यांवर चचार् करण,े उदा. दवेा या बाबतीत 
उदारमतवादी िवचार करण,े यावर टीका करण,े वगैरे गो ींना सु वात केली. पण अजनूही 
मी पक्का आि तक होतो. जरी शीख िकंवा अ य धमार्तील पौरािणक गो ी आिण मतांवर 
माझा िव ास बसला न हता, तरी यावेळपयत मी केस न कापता ते लाबंच ठेवत होतो. 
पण दवेा या अि त वावर माझा पक्का िव ास होता. 

पढेु मी क्रांितकारी पक्षाशी जोडला गेलो. ितथे गे यावर सग यात पिह यांदा या 
ने या या संपकार्त आलो, यांचा दवेावर अिजबात िव ास नसनूसदु्धा दवे नाकार याची 
यांची िहमंत न हती. दवेािवषयी मी िज ीने प्र  िवचारत रािह यानंतर ते हणायच,े 

‘जे हा इ छा होईल ते हा पजूा करत जा.’ ही नाि तकताच आह ेपण ती वीकार याचे 
धाडस नाहीये. दसुरे नेते यां या संपकार्त मी आलो ते पक्के द्धाळू होते. यांच ेनाव 
आह ेआदरणीय कॉमे्रड सिचदं्रनाथ सा याल. स या ते काकोरी कट प्रकरणात ज मठेपेची 
िशक्षा भोगत आहते. बंदी जीवन (तु ं गातील जीवन) ा यां या सपु्रिसद्ध व एकमेव 
पु तकात पिह या पानापासनूच ई राच ेगणुगान केले आह.े ा सुंदर पु तका या दसुर् या 
भागात शवेट या पानावर वेदा ता या कारणामळेु ई राची प्रशसंा करताना यांनी केलेला 
तिुतसमुनाचंा वषार्व हा यां या अजब िवचारांचा भाग आह.े २८ जानेवारी १९२५ ला 
भारतभर वाटले गेलेले िद रे ह यशूनरी (क्रांितकारी) ह ेपत्रकसदु्धा यां याच िवचाराचा 
पिरणाम आह,े असा सरकारी पक्षाचा दावा आह.े अशा प्रकार या गु  कामांम ये 
कोणताही प्रमखु नेता िनःसंशयपण े वतःला पसंत असलेले आपलेच िवचार माडंतो. 
बाकी कायर्क याना यािवषयी मतभदे असले तरी आपली सहमती दाखवावी लागते. या 
पत्रकाम ये एक संपणूर् पिर छेद सवर्शिक्तमान दवेाची कायेर् आिण लीला ाने भरलेला 
होता. हा सवर् गढूवाद आह.े मला ज े हणायच ेआह े ते ह ेकी ई रावरचा अिव ास ही 
क पना क्रांितकारी पक्षात सदु्धा जलेली न हती. काकोरी या प्रिसद्ध चारही शहीदानंी 
आपले शवेटच े िदवस भजन-प्राथर्ना ाम ये घालवले होते. रामप्रसाद िबि मल एक 
सनातनी आयर्समाजी होते. समाजवाद आिण सा यवादा या क्षते्रात खपू अ यास 
असनूही राजन लािहरी ह ेउपिनषद ेव गीतेतील ोक पठण कर याची आपली इ छा 
आव  शकले नाहीत. मी यां यातील एकच यक्ती पािहली िजने कधीच प्राथर्ना केली 
नाही आिण ते हणत असत, ‘त वज्ञान माणसातील दबुळेपणा िकंवा या या ज्ञानाची 
मयार्दा ांची िन प ी आह.े’ ते ही आज आज म कारावासाची िशक्षा भोगत आहते. पण 
यांनीही कधी दवेा या अि त वाला नाकार याची िहमंत दाखवली नाही. 

ावेळपयत मी एक आदर्श व नाळू क्रांितकारक होतो. आतापयत आ ही 
दसुर् यांच ेअनकुरण करत होतो. पण आता सवर् जबाबदारी वतः पेल याची वेळ आली 
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होती. काही काळ तर अपिरहायर् प्रितिक्रयामंळेु पक्षाच ेअि त वच अशक्य वाटू लागले 
होते. उ साही साथीदारानंी—न ह े ने यांनी—आमची िख ली उडवायला सु वात केली. 
आप या कायर्क्रमाम य ेकाही अथर् नाही ावर एक िदवस माझी वतःची खात्री पटते की 
काय अशी भीती मला काही काळाकरता वाटायला लागली. तो मा या क्रांितकारी 
आयु यातला िनणार्यक क्षण होता. ‘अ यासा’ची हाक मा या मनात कानाकोपर् यात घमु ू
लागली होती: िवरोधकांनी केले या यिुक्तवादाचा सामना कर यासाठी अ यास कर; 
आप या मतां या समथर्नाथर् यिुक्तवाद कर यासाठी अ यास कर. मी अ यासाला सु वात 
केली. ामळेु मा या जु या िवचारांम ये आिण िव ासाम ये आ र्यकारकपण ेसधुारणा 
झाली. आम या पिह या साथीदारामं ये असलेली िहसंा मक कृती कर या या 
आकषर्णाची जागा आता गंभीर िवचारांनी घतेली. आता गढूवाद आिण अधं द्धानंा 
अिजबात जागा रािहली नाही. वा तववाद आमचा पाया बनला. अ यंत कठीण प्रसंगी 
गरज असेल तरच िहसंेचा आधार घणे े उिचत ठरेल. अिहसंा ह ेसवर् लोकचळवळींचे 
अपिरहायर् त व असायला हवे. ह ेझाले कायर्पद्धतींिवषयी. पण सग यात मह वाच ेह ेकी 
या आदशासाठी लढायच े याची प  क पना हवी. यावेळी खास अस ेक्रािंतकारी 
काम होत न हते, यामळेु मला जगभरात या इतर क्रां यां या आदशाचा अ यास 
कर याची चागंली संधी िमळाली. अराजकतावादी नेता बाकुिननचा मी अ यास केला, 
सा यवादाच े जनक माक्सर् थोडेफार वाचले, पण वतः या दशेात यश वीपण े क्रातंी 
घडवनू आणणारे लेिनन, ट्रॉट् की व इतरां याब ल बरेच वाचले. ते सवर् नाि तक होते. 
बाकुिननच ेई र आिण शासन ह ेपु तक ा िवषयावरचा मयार्िदत पण चांगला अ यास 
आह.े नंतर मला िनरलंब वामींच ेसहज ज्ञान (कॉमन से स) ह ेपु तक िमळाले. ात फक्त 
गढू नाि तकता होती. ा िवषयाकडे माझा ओढा वाढला. १९२६ साल या शवेटापयत 
ह े िव  िनमार्ण करणार् या, चालवणार् या व याच े िनयंत्रण करणार् या अशा सवर् े  
परमे राच ेअि त व ही उघड उघड बकवास आह ेअसे मी मान ूलागलो होतो. मी माझा 
अिव ास प्रदिशर्त केला. ा िवषयावर मा या िमत्राबंरोबर वाद घालायला सु वात केली. 
मी जाहीरपण ेएक नाि तक हणनू ओळखला जाऊ लागलो. पण ाचा अथर् काय ह ेमी 
पढेु सागंेन. 

म े१९२७ म ये मला लाहोर यथेे अटक झाली. ही अचानक झालेली अटक होती. 
पोलीस माझा शोध घते आहते ाब ल मला जराही क पना न हती. एका बागतेनू जात 
असताना अचानकपण े पोिलसांनी मला घरे याच े मा या लक्षात आले. याप्रसंगी मी 
अ यंत शांत होतो ाच े मला वतःलाच आ र्य वाटले. कसलीही संवेदना िकंवा 
चलिबचल मला जाणवली नाही. मला पोिलसानंी ता यात घतेले. दसुर् या िदवशी मला 
रे वे या पोलीस कोठडीत ने यात आले. इथे मला एक मिहना काढायला लागला. बरेच 
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िदवस पोलीस अिधकार् यांशी झाले या बोल याव न मला असे वाटले की यांना माझा 
काकोरी दलाशी असलेला संबंध आिण मा या क्रांितकारी आदंोलनासबंंधी कायाची 
काही मािहती होती. यांनी मला सांिगतले की: जे हा खटला (काकोरी कट) चाल ूहोता 
ते हा मी लखनौला होतो; यां या सटुकेसाठी आ ही एका योजनेवर चचार् केली होती; 
यांची समंती िमळा यावर आ ही काही बॉ ब िमळवले होते; आिण १९२६ म ये 
चाचणी घे यासाठी यातला एक बॉ ब आ ही दसर् याला जमले या गदीर्त फेकला. 
यानंतर मा या भ यासाठी यांनी मला सांिगतले की जर मी क्रांितकारी पक्षा या 
कायर्क्रमावर प्रकाश टाकणारे एक िनवेदन िदले, तर मला अटक केली जाणार नाही, उलट 
मला यायालयात खबर् या हणनू उभ ेन करता सोडून िदले जाईल व यािशवाय इनामही 
िदले जाईल. यां या ा प्र तावावर मला हसायला आले. या सग याला काही अथर् 
न हता. आम यासारखा िवचार करणारे, िन पाप लोकांवर बॉ ब फेकत नाहीत. एके 
िदवशी सकाळी गु चर खा याच ेविर  अिधकारी ी. यमून मा याकडे आले. बराच 
वेळ सहानभुिूतपवूर्क बोल यानंतर यांनी मला, यां या ीने, एक अ यंत दःुखद बातमी 
िदली. ते हणाले, यांनी मािगत याप्रमाण ेमी िनवेदन िदले नाही, तर काकोरी कटासंबंधी 
िवद्रोह के याब ल व दसरा बॉ ब फोटात िनघणृ ह यांब ल मा यावर खटला भरण े
यांना भाग पडेल. यांनी मला असेही सांिगतले की मला िशक्षा दे यासाठी (फाशीची) 
यां याकडे परेुसे परुावे उपल ध आहते. मी जरी पणूर्पण े िनरपराध होतो, तरी पोलीस 
यांना हवे ते क  शकतात ाब ल माझी खात्री होती. याच िदवसापासनू काही पोलीस 
अिधकारी मी दोन वेळा दवेाची प्राथर्ना करावी हणनू माझ ेमन वळव ूलागले. पण आता 
मी एक नाि तक होतो. मला माझी वतःची कसोटी घ्यायची होती की फक्त शातं आिण 
आनंदी िदवसामं येच मी नाि तक अस याची बढाई मारतो की अशा कठीण प्रसंगीसदु्धा 
मी मा या त वानंा िचकटून राहू शकतो. बर् याच िवचारातंी मी हा िनणर्य घतेला की 
कुठ याही प्रकारे मी दवेावर िव ास ठेऊ शकत नाही िकंवा दवेाची प्राथर्ना क  शकत 
नाही. एक क्षणही मी प्राथर्ना केली नाही. हीच खरी कसोटीची वेळ होती आिण यात मी 
यश वी झालो. थोड्या वेळाकरताही काही गो ीं या बद यात वतःची मान वाचवायची 
इ छा मी केली नाही. आता मी एक पक्का नाि तक होतो आिण आजपयत आह.े या 
कसोटीला खरे उतरण ेही काही सोपी गो  न हती. 

‘िव ास’ क ाचंी ती ता कमी करतो, एवढेच नाही तर सखुावहसदु्धा करतो. दवे 
माणसाला सां वना दणेारा एक आधार बन ू शकतो. ‘ या या’िशवाय माणसाला 
वतःवरच अवलंबनू राहावे लागते. तफुानात आिण वादळात वतः या पायावर उभ े
राहण ेहा काही पोरखेळ नाही. अशा कसोटी या क्षणी जर अहकंार असलाच तर पार 
िवतळून जातो आिण माणसू सवर्साधारण द्धानंा ठोकर याच ेधाडस क  शकत नाही. 
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आिण जर केलेच, तर यातनू हाच िन कषर् िनघतो की या याजवळ फक्त अहकंार नाही 
तर दसुरी कुठलीतरी शक्ती आह.े आज अगदी अशीच पिरि थती आह.े खट याचा 
िनकाल काय लागणार ह ेआधीच माहीत आह.े एका आठवड्यात िनणर्य िदला जाईल. 
मी माझ ेआयु य एका येयासाठी अपर्ण करत आह े ा िवचाराखेरीज आणखी कोणते 
सां वन मा याकरता अस ू शकते? दवेावर िव ास ठेवणारा िहदं ू पढुचा ज म राजाचा 
असावा अशी अपेक्षा क  शकतो, एक मसुलमान िकंवा िख्र न आप या क ाचं ेआिण 
यागाच ेबक्षीस हणनू वगार्त समदृ्धी आिण आनंद िमळेल ाची व ने पाहतो. पण मी 
कशाची अपेक्षा करावी? मला माहीत आह ेकी या क्षणी मा या ग याभोवती फास 
आवळला जाईल आिण मा या पायाखालची फळी काढली जाईल, तोच पणूर्िवराम 
असेल—तोच अिंतम क्षण असेल. मी िकंवा अ याि मक भाषते सागंायच ेतर, मा या 
आ याचा ितथेच शवेट होईल. ब स इतकेच. पढेु काही राहणार नाही. यात खपू काही 
गौरवशाली यश िमळालेले नाही असे एक छोटेसे संघषर्मय जीवन, ह े वतःच एक बक्षीस 
असेल—अथार्त तसे मानायच ेधयैर् मा यात असेल तर. हचे सवर्काही आह.े िनः वाथीर्, 
इहलोकी व परलोकी फळाची अपेक्षा न ठेवता, अगदी िनिर छपण े मी माझ ेआयु य 
वातं या या येयासाठी समिपतर् केले आह,े कारण ापेक्षा वेगळे काही करण े मला 
जमलेच नसते. या िदवशी अशा मानिसकतेच ेभरपरू ी-पु ष आप याला आढळतील, 
की जे मानवजातीची सेवा आिण पीिडत मानवाची मकु्ती ाखेरीज दसुर् या कशाही करता 
आपले आयु य वाहून घऊे शकणार नाहीत, तो िदवस मकु्ती या यगुाची नांदी ठरेल. ते 
शोषकांना, जलुमी स ाधीशानंा, िपळवणकू करणार् यांना आ हान दे यासाठी उ सािहत 
होतील. ह ेसगळे, ते ा ज मी परु कार िमळव यासाठी, पढु या ज मी राजा हो यासाठी 
िकंवा वगार्त जागा िमळ याची अपेक्षा ठेवनू न ह,े तर मानवजाती या मकु्तीसाठी 
करतील. मानवजाती या मानेवरील गलुामीच े जोखड उलथनू टाक यासाठी, वातंत्र 
आिण शातंता प्र थािपत कर यासाठी यांना हा मागर् अिंगकारावा लागेल. यां या 
वतःसाठी धोकादायक असले या पण यां या महान आ यासाठी असले या एकमवे 
उ कृ  मागार्ने जायला ते तयार होतील का? यां या उदा  ययेाब ल यानंा असले या 
अिभमानाला अहकंार हणनू याचा चकुीचा अथर् तर लावला जाणार नाही? अशी घिृणत 
िवशषेण ेलाव याच ेधाडस कोण करेल? मी तर हणतो अशी यक्ती एकतर मखूर् असेल 
िकंवा धतूर् तरी. पण याला आपण क्षमा क या कारण याला यां या मनातील उ च 
िवचार, भावना, आवेग ांची ती ता जाणव ू शकत नाहीत. याच े दय मांसा या 
गो यागत मतृ आह.े अनेक िहतसबंंधांच ेझापड अस यामळेु याची ी अध ूझाली 
आह.े वतःवर ठाम िव ास असण े ा गणुाला अहकंार हटले जाते, ह ेखपू दःुखदायक 
आह ेपण याला इलाज नाही. 
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तु ही जा आिण एखाद्या प्रचिलत धमार्ला िवरोध करा; जा आिण एखाद्या नायक 
िकंवा महान यक्तीची—िज याब ल साधारणपण ेअसा िव ास यक्त केला जातो की ती 
टीके या पलीकडे आह े कारण ती चकुा क  शकत नाही—टीका करा, तर तमु या 
यिुक्तवादाची ताकद हजारो लोकांना तु ही अहकंारी अस याचा आक्षेप घ्यायला िववश 
करेल. ह े मना या ताठरपणामळेु होते. टीका आिण वतंत्र िवचार, ह े दो ही एका 
क्रांितकारकासाठी अिनवायर् गणु आहते. महा माजी थोर आहते, हणनू कोणी यांची 
टीका करता कामा नय;े ते उ च थानावर आहते, हणनू यानंी सांिगतलेली प्र येक 
गो —मग ती राजकारणािवषयी असो िकंवा धमर्, अथर्शा  िकंवा नीितशा ािवषयी—
बरोबरच आह.े तु हाला पटत असो वा नसो, तु ही हटलेच पािहज ेकी ‘हो, हचे बरोबर 
आह.े’ ही मानिसकता िवकास घडवनू आण ूशकत नाही, ती प पण ेप्रितगामी आह.े 

आम या पवूर्जानंी सवर्शिक्तमान परमे राब ल िव ास िनमार्ण केला होता, यामळेु 
जो कोणी ा िव ासा या खरेपणाला आ हान दईेल िकंवा या सवर् े  परमे रा या 
अि त वाब ल शकंा घईेल, तो धमर्भ्र  व िव ासघातकी गणला जाईल. जर याचा 
यिुक्तवाद इतका भक्कम असेल, की प्रितवाद क न खोडून काढता येणार नाही आिण 
याची द्धा इतकी ठाम असेल की ई री कोपाने या यावर सकंट कोसळ याची भीती 
दाखवली तरी डळमळणार नाही—तर याची घमडखोर हणनू आिण याचा वभाव 
अहकंारी आह े हणनू िनंदा केली जाईल. यामळेु ा िनरथर्क वादात वेळ का दवडायचा? 
मग ा सग या गो ींवर वाद घाल याचा प्रय न तरी का करायचा? हा दीघर् वाद 
अशासाठी, कारण सवर्सामा य जनतेसमोर हा प्र  पिह यांदाच उपि थत झाला आह,े 
आिण आज प्रथमच ावर व तिुन पण ेचचार् होत आह.े 

पिह या प्र ाचा िवचार करता, मला वाटते की अहकंारामळेु मी नाि तकतेकडे 
वळलो नाही ह ेमी प  केले आह.े मा या यिुक्तवादाची पद्धत योग्य आह ेकी नाही ह े
वाचकानंी ठरवायच े आह,े मी नाही. मला माहीत आह े की स या या पिरि थतीत 
दवेावरील िव ासाने माझ ेआयु य सोपे झाले असते आिण मा या मनावरचा भार कमी 
झाला असता. दवेावर या मा या अिव ासाने वातावरण अ यंत नीरस बनवले आह े
आिण पिरि थती एक िबकट प धारण क  शकते. थोडासा गढूवाद ितला 
(पिरि थतीला) का यमय बनव ूशकतो. पण मा या निशबाला सामोरे जाताना मला अशा 
संभ्रमाची आव यकता नाही. मी वा तववादी आह.े िववेका या जोरावर मला मा या 
अतं थ वभावावर मात करायची आह.े ा येयात मला नेहमीच यश िमळाले आह ेअस े
नाही. पण प्रय न करत राहण ेह ेमाणसाच ेकतर् य आह.े यश संधीवर आिण वातावरणावर 
अवलंबनू असते. 
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दसुरा प्र  हा आह ेकी जर हा अहकंार न हता, तर मग ई रा या अि त वाब ल 
पवूार्पार चालत आले या आिण आजही प्रचिलत असले या द्धा नाकारायला काहीतरी 
कारण असायला हवे. आता मी ाच गो ीकडे वळतो आह.े होय, कारण आह.े 
िववेकबदु्धी असलेला कोणीही माणसू आप या सभोवताल या पिरि थतीला 
तकर् संगतपण ेसमजनू घऊे इि छतो. िजथे सरळ परुावे नसतात, ितथे त वज्ञान मह वपणूर् 
भिूमका बजावते. मी आधी हट याप्रमाण ेमाझ ेकाही क्रांितकारी साथी हणायच ेकी 
त वज्ञान माणसा या दबुळेपणाच ेलक्षण आह.े आप या पवूर्जानंी जे हा िरका या वेळात 
ा जगाच े रह य— याचा भतूकाळ, वर्तमानकाळ आिण भिव यकाळ, याच े ‘का’ 

आिण ‘कसे’—ह े समजनू घे याचा प्रय न केला, ते हा सरळ परुा यां या अभावी 
प्र येकाने ह ेप्र  आपाप या पद्धतीने सोडवले. िनरिनरा या धमातील मलूभतू त वांम ये 
जो फरक िदसतो, याच ेकारण हचे आह.े कधीकधी हा फरक शत्रु व िकंवा संघषार्च े प 
धारण करतो. पवेूकर् डील आिण पाि मा य त वज्ञानात तर फरक आहचे, पण प्र येक भ-ू
गोलाधार्त या मतप्रणालींम येही फरक आह.े आिशयात या िहदं ूधमार्त आिण मिु लम 
धमार्त कुठलाही सारखेपणा नाही. भारतातसदु्धा बौद्ध आिण जैन धमर् ह ेब्रा णवादाहून 
खपू वेगळे आहते. पु हा ब्रा णवादातही आयर्समाज आिण सनातन धमर् अशी 
पर परिवरोधी मते आहते. चावार्क हा प्राचीन काळातील आणखी एक वतंत्र त वज्ञ 
होता. या काळातच याने ई रा या अि त वाला आ हान िदले होते. ही सगळी मते 
मलूभतू प्र ांबाबत एकमकेांपासनू िभ न आहते आिण प्र येकाला वाटते की आपलेच 
बरोबर आह.े हचे तर ददुवैर् आह.े आ ही जु या काळातील ज्ञानी व िवचारवंतांच ेअनभुव 
आिण िवचारानंा भिव यातील अज्ञाना या िवरोधातील लढाईचा आधार बनवनू हा गहन 
प्र  सोडव याचा प्रय न करत नाही. ाऐवजी आ ही आळशासारख—ेते तर आ ही 
िसद्ध झालोय— यां या सागं यावर िनःसंशय िव ास ठेवनू या िव ासाचचे तोम 
माजवत आहोत. आिण अशा तर् हनेे मानवी िवकासात अडथळा आण याचा गु हा करत 
आहोत. 

िवकासासाठी स ज असले या प्र येकाला ढीवादी िव ासा या प्र येक पैलवूर 
टीका तसेच यावर अिव ास यक्त करावा लागेल आिण याला आ हान द्यायला 
लागेल. प्र यके प्रचिलत मता या प्र येक गो ीला प्र येक अगंाने िववेका या कसोटीवर 
घासनू घ्यायला लागेल. खपू तकर् शदु्ध िवचार क न जर कुणी कुठ या त वज्ञानाकडे 
आकिषर्त झाला, तर या या िव ासाच े वागत क . याचा तकर्  चकुीचा, भ्रामक आिण 
कधीकधी खोटाही अस ूशकतो. िववेक हा या या जीवनाचा मागर्दर्शक अस यामळेु 
या या िवचारांम ये सधुारणा होऊ शकते. पण घट्ट िव ास आिण अधं द्धा धोकादायक 
आहते. या माणसाला मखूर् आिण प्रितगामी बनवतात. जो माणसू वतः वा तववादी 
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अस याचा दावा करतो, याला सवर् प्राचीन िव ासांना आ हान द्यावे लागेल. जर ते 
तकर् शदु्ध िवचाराचंा ह ला सहन क  शकले नाहीत, तर कोसळून पडतील. अशा वेळी 
या यक्तीच े पिहले काम ह ेकी तमाम जु या िव ासांचा संपणूर् िनःपात क न नवीन 
त वज्ञाना या उभारणीसाठी जागा व छ करायची. ही नकारा मक बाज ूझाली. ानंतर 
खरे काम सु  होते याम ये पनुबाधणीसाठी जु या मतामंध या काही गो ींचा वापर 
केला जाऊ शकतो. मा यापरुते हणाल तर मी ह े आधीच मा य करतो की मी 
ािवषयावर फार अ यास क  शकलेलो नाही. आिशयाई त वज्ञानाचा अ यास 

कर याची माझी खपू इ छा होती पण मला तशी संधी िमळाली नाही. पण ा वादा या 
नकारा मक बाजचूा िवचार केला तर प्राचीन द्धां या ठामपणािवषयी प्र  उ प न 
कर याइतपत तरी माझी खात्री झाली आह.े िनसगार्तील घडामोडींच ेसंचालन व िनयंत्रण 
करणारी कोणतीही सवर् े  शक्ती अि त वात नाही ाब ल माझी पक्की खात्री आह.े 
आमचा िनसगार्वर िव ास आह.े प्रगतीच े यये माणसाने आप या सवेेसाठी िनसगार्वर 
िवजय िमळवण े ह ेआह.े ाला िदशा दे यामागे परमा मा नाही. हचे आमच ेत वज्ञान 
आह.े 

नकारा मक बाजबू ल बोलायच ेतर आ ही आि तक लोकांना काही प्र  िवचा  
इि छतो: 

तमु या दे्धनसुार जर ही पृ वी िकंवा ह े िव  या सवर् यापी, सवर्शक्तीमान अशा 
परमे राने िनमार्ण केले आह,े तर याने मळुात ह ेसवर् का िनमार्ण केले ह े कृपया मला 
सांगाल काय? दःुख आिण सकंटानंी भरलेले ह ेजग—असंख्य दःुखां या िनरंतर आिण 
अनंत यिुतने ग्रासलेले! एकही प्राणीमात्र सवार्थार्ने सखुी नाही. 

कृपा क न हाच या जगिनयं याचा िनयम आह ेअसे सागं ूनका. तो जर कुठ या 
िनयमानंी बांधलेला असेल तर तो सवर्शिक्तमान नाही. मग तो आप यासारखाच गलुाम 
आह.े कृपा क न ही याची आनंदक्रीडा आह ेअसहेी हण ूनका. नीरोने तर एक रोम 
जाळून खाक केले. याने फक्त काही लोकांची ह या केली होती. याने फारच थोडे दःुख 
िनमार्ण केले, िन वळ आप या आनंदासाठी आिण मनोरंजनासाठी. आिण इितहासात 
याच ेकाय थान आह?े इितहासकार याचा कोण या नावाने उ लेख करतात? सग या 
कडवट िवशषेणांचा या यावर वषार्व होत असतो. नीरोचा िनषधे कर यासाठी जलुमी, 
िनदर्यी, सैतान सारख्या श दानंी पाने या पाने भरली आहते. एका चगंजेखानने वतः या 
सखुासाठी हजार च ेप्राण घतेले आिण आज आप याला या या नावाचा ितर कार आह.े 
तर मग दररोज, दर तासाला न ह ेदर िमिनटाला असंख्य दःुख दणेार् या आिण अजनूही दते 
असले या सवर्शिक्तमान, अनािदअनंत नीरोच ेकसे काय समथर्न करता? प्र येक क्षणाला 
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चगंेजखान या दु कृ यांनाही माग ेटाकणार् या या या दु कृ यांचा कसा वीकार करता? 
मी िवचारतो की खरोखरच नरक असले या, अनंत आिण खोलवर वेदना दणेार् या ा 
जगाला याने िनमार्णच का केले? या सवर् े  परमे राजवळ मनु य िनमार्ण न कर याची 
ताकद होती तर मग याने माणसाची उ प ी का केली? ा सवर् प्र ांची तमु याकडे काय 
उ रे आहते? तु ही हचे हणाल की क  सहन करणार् या िनदोषर् लोकांना पढु या ज मी 
चांगले बक्षीस दे यासाठी आिण चकुा करणार् यानंा िशक्षा दे यासाठी ह ेघडत आह.े ठीक 
आह.े ठीक आह.े भिव यात तमु या शरीरावर नाजकूपण ेआिण आरामदायक मलमपट्टी 
करता यावी हणनू आज आप याला जखमी कर याच ेधाडस करणार् या या यक्तीच े
तु ही अजनू िकती काळ समथर्न करणार आहात? एका भकेुले या िसंहासमोर माणसाला 
फेकून द्यायच ेआिण जर या माणसाने या जगंली जनावरापासनू आपला बचाव क न 
वतःला वाचवले तर नंतर याची अगदी बडदा त ठेवायची, ह ेकाम करणार् या ग्लॅिडएटर 
सं थे या यव थापकांच ेकाम िकतपत योग्य होते? हणनूच मी िवचारतो, ‘ या सवर् े  
परमे राने ा िव ाची आिण यात माणसाची िनिमतीर् का केली? वतः या 
मनोरंजनासाठी? तर मग या यात आिण नीरोम ये काय फरक आह?े’ 

मसुलमान आिण िख्र ती बांधवांनो! िहदं ूत वज्ञानाम ये आणखी काही यिुक्तवाद 
अस ूशकतात. मी तु हाला असे िवचारतो की वरील प्र ांची तमु याकडे काय उ रे 
आहते? तमुचा तर पनुजर् मावर िव ास नाही. यामळेु तु ही िहदंूसंारखा हा यिुक्तवाद दऊे 
शकत नाही की पवूर्ज मी या पापाच े फळ हणनू िन पाप यक्तींना यातना भोगा या 
लागतात. मी तु हाला असे िवचारतो की या सवर्शिक्तशाली परमे राने िव ा या 
िनिमतीर्साठी सहा िदवस महेनत का केली आिण वर असे का हणाला होता की सवर् 
काही ठीक आह.े या िवधा याला आजच बोलवा, आिण मागील इितहास याला 
दाखवा. याला सद्य पिरि थतीिवषयी अ यास क  द ेआिण मग आपण पाहू की सवर् 
काही ठीक आह ेअसे हणायच ेधाडस आजही याला होते का? 

तु ं गात या अधंार् या खो यांपासनू, झोपडपट्टीत आिण व यांम ये उपाशीपोटी 
तडपत असले या लाखो माणसां या समहूापासनू ते या शोिषत कामगारांपयत—जे 
भांडवलशाही िपशा चा या रक्तशोषणाची िक्रया धाडसाने िकंवा खरेतर, िन साहाने 
पाहत आहते—तसेच मानवी शक्तीचा िवनाश पाहत आहते, जे पाहून साध े तारत य 
असले या कोणाही माणसा या अगंावर भीतीने काटा येईल; आिण जा तीच ेउ पादन 
गरज ू लोकांना वाट याऐवजी समदु्रात फेकून दे याला चांगले समजणार् यापंासनू ते 
राजां या महालापंयत— यांचा पाया माणसां या हाडावंर उभा आह े. . . सवर् याला पाहू 
द ेआिण मग हण ूद ेकी ‘सवर् काही ठीक आह.े’ का आिण कशासाठी? हा माझा प्र  
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आह.े तु ही ग प आहात? ठीक आह,े मग माझ े हणण ेमी पढेु नेतो. 
आिण िहदंूनंो तु ही, तु ही हणता की जे लोक आज क  सोसत आहते, ते 

पवूर्ज मीच े पापी आहते. ठीक आह.े तु ही हणता की आजच ेशोषक गे या ज मात 
साधपूु ष होते, हणनू आता ते स ेचा आनंद उपभोगत आहते. मला ह ेमा य करायला 
लागत आह े की आपले पवूर्ज फार धतूर् होते. यांनी तकर्  आिण अिव ासा या सवर् 
प्रय नांना फोल ठरव याची ताकद असलेले त वज्ञान बनवले. पण ा गो ी कुठपयत 
िटकाव धरतात ाच ेिव ेषण कर याची गरज आह.े 

याय यव थे या अ यंत मा यवर व प्रिसद्ध कायदपंेिडतां या मते, गु हगेारावर 
होणार् या पिरणामा या आधारावर िशक्षा फक्त तीन िकंवा चार कारणानंी उिचत ठरवली 
जाऊ शकते. ती अशी—सडू, भीती आिण सधुारणा. आज सवर् परुोगामी िवचारवंतांनी 
बदला घे या या िसद्धातंाची िनंदा केली आह.े भीती या िसद्धांताचा शवेटही तोच आह.े 
फक्त सधुार याचा िसद्धांतच आव यक आह ेआिण तोच मानवा या प्रगतीचा अिवभा य 
भाग आह.े अपरा याला अ यंत योग्य आिण शांततािप्रय नागिरक हणनू समाजाम ये 
परत यतेा यावे हा ाचा उ शे आह.े पण घटकाभर आपण मा य केले की काही 
माणसांनी (पवूर्ज मी) पाप केले आह े तर अशांना दवे कोण या प्रकारची िशक्षा दतेो? 
तु ही हणता की तो यानंा गाय, माजंर, झाडंझडुपं, पश,ू वगैरे ज म दऊेन जगात 
पाठवतो. तमु या मते ा दडंांची संख्या ८४ लक्ष आह.े मी तु हाला अस े िवचारतो की 
ाचा माणसाची सधुारणा हो या या ीने काय पिरणाम होतो? पाप के यामळेु मी 

गे या ज मी गाढव होतो अस ेसांगणारी िकती माणस े तु हाला भटेली आहते. एकही 
नाही? आप या परुाणांमधले दाखले दऊे नका. मा यापाशी आता तमु या परुाणकथांना 
काहीही थान नाही. आिण तु हाला ह ेठाऊक आह ेका की गरीब असण ेह ेजगातील 
सग यात मोठे पाप आह?े गिरबी हा एक अिभशाप आह,े एक दडं आह.े मला अस े
िवचारायच ेआह ेकी माणसू आणखी जा त गु ह ेकरायला प्रवृ  होईल अशा िशक्षा 
सचुवणार् या कायदते ज्ञाची तु ही प्रशसंा कराल काय? तमु या ई राने हा िवचार केला 
न हता का? यालाही ा सग या गो ी मानवजातीला भोगा या लागणार् या अपरंपार 
क ां या मोबद यात अनभुवातनूच िशकाय या हो या का? एखाद्या चांभार िकंवा 
भगं्यासारख्या गरीब आिण अिशिक्षत कुटंुबात ज म घणेार् या माणसा या निशबी काय 
वाढून ठेवलेले असते असे तु हाला वाटते? तो गरीब आह े यामळेु तो िशकू शकत नाही. 
उ च जातीत ज माला आ यामळेु वतःला े  समजणार् या या या सहकार् यांकडून 
याचा ितर कार केला जातो. याच ेअज्ञान आिण याची गिरबी, तसेच याला िमळणारी 
अपमाना पद वागणकू ामळेु या या मनात समाजाब ल िन ुरता िनमार्ण होते. समजा 
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याने एखाद ेपाप केले, तर याच ेपिरणाम कुणाला भोगावे लागतील? दवेाला, याला 
वतःला की समाजात या बदु्धीवंतानंा? मग र आिण अहकंारी ब्रा णांनी यांना 
जाणीवपवूर्क अज्ञानी ठेवले, तमु या वेद-परुाणातील वाक्य चकूुन कानी पड यामळेु 
यांना कानात गरम िशस ेओत याची िशक्षा िमळत अस,े अशा माणसांना िमळणार् या 
िशक्षेच ेकाय? यांनी जर एखादा गु हा वा अपराध केला, तर याला जबाबदार कोण 
आिण याचा वार कोण सहन करणार? मा या िप्रय िमत्रांनो, ह े सवर् िसद्धातं मठूभर 
प्र थािपतांच ेयिुक्तवाद आहते. ाच त वज्ञाना या आधारे ते यांनी बळकावलेली स ा, 
संप ी आिण े वाच ेसमथर्न करतात. होय, बहुदा अ टन िसंक्लेअरने कुठेतरी असे 
िलिहले आह ेकी माणसाला फक्त आ या या अमर वावर िव ास ठेवायला लावा आिण 
मग यानंतर याची सवर् संप ी व मालम ा खशुाल लबुाडा! अिजबात कुरकुर न करता 
तो याम ये तु हाला मदत करेल. धम पदशेक आिण स ाधारी ां या यतुीमळेुच तु ं ग, 
वध तंभ, दडुंका आिण ह ेत वज्ञान ज माला आले आह.े 

मला पढेु असहेी िवचारायच ेआह ेकी जे हा माणसू पाप िकंवा गु हा करत असतो 
ते हाच याला तमुचा तो सवर्शिक्तमान परमे र यापासनू परावृ  का करत नाही? ह ेतर 
तो अगदी सहज क  शकतो. याने यदु्ध करणार् या राजांना का ठार मारले नाही िकंवा 
यां यातील यदु्धाची उमीर् गाडून का टाकली नाही, आिण ाप्रकारे महायदु्धामळेु 
मानवतेवर पडले या सकंटापासनू याने का नाही वाचवले? भारताला वतंत्र कर याची 
भावना याने इगं्रजां या मनात का नाही िनमार्ण केली? उ पादना या साधनांवर असलेला 
आपला यिक्तगत मालकी हक्क सोडावा अशी भांडवलदारां या मनात परोपकाराची 
भावना तो का उ प न करत नाही आिण अशा प्रकारे सवर् िमकांचीच न ह ेतर संपणूर् 
मानवी समाजाची भांडवलशाही या जोखडातनू मकु्तता तो का करत नाही? समाजवादी 
त वज्ञाना या यवहायर्तेिवषयी तु हाला वाद घालायचा आह े ना, मी तो प्र यक्षात 
उतरव याच ेकाम तमु या परमे रावरच सोपवतो. सवर्सामा यां या िहताचा प्र  असेल 
तर लोक समाजवादा या त वज्ञानाला मानतात, पण तो यावहािरक नस या या 
सबबीखाली िवरोध करतात. चला तर, तमु या परमे रालाच येऊन सवर् गो ी योग्य प्रकारे 
क  द.े आता आडवळणाने याचा यिुक्तवाद क  नका, याचा काही उपयोग नाही. मला 
तु हाला ह ेसांगायच ेआह ेकी ई राची इ छा आह े हणनू इगं्रज आप यावर रा य करत 
आहते असे न ह,े तर यां याकडे ताकद आह ेआिण आपण याला िवरोध कर याच ेधयैर् 
दाखवत नाही हणनू आह.े दवेा या सहा याने यांनी आप याला गलुामीत ठेवलेले 
नाही, तर बंदकूा, रायफली, काडतसु,े बॉ ब, पोलीस आिण सै या या आधारे ठेवले 
आह.े समाजा या िवरोधातील सग यात िनंद्य अपराध—एका दशेाने दसुर् या दशेाच े
शोषण करण—ेते यश वीपण ेकरत आहते. ाला कारण आपली उदासीनता आह.े कुठे 
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आह ेपरमे र? आिण काय करतोय तो? मनु यमात्रां या ा यातनांचा तो आनंद लटुतोय 
का? तो नीरो आह,े तो चगंेजखान आह,े याचा सवर्नाश होवो! 

ा िव ा या उ प ीची आिण ा मानवा या उ प ीची याख्या मी कशी करतो ह े
तु हाला िवचारायच ेआह ेका? ठीक आह,े मी सांगतो. चा सर् डािवनर्ने ा िवषयावर 
प्रकाश टाक याचा प्रय न केला आह.े ते वाचा. सोहन वामींच ेकॉमन से स ह ेपु तक 
वाचा. काही प्रमाणात तमु या प्र ाच े उ र तु हाला िमळेल. िव ाची उ प ी एक 
नैसिगकर्  प्रिक्रया आह.े तेजोमघेा या आकारा या िविवध पदाथा या आकि मक 
िम णातनू पृ वीची िनिमतीर् झाली. कधी? इितहासात बघा. अशाच प्रकार या घटनेमळेु 
जीवजतं ू ज माला आले आिण बर् याच कालावधीनंतर माणसू. प्रजातींची उ प ी हा 
डािवनर्चा ग्रथं वाचा. यानंतरची सवर् प्रगती ही माणसाने सतत िनसगार्शी केले या 
संघषार्तनू आिण या यावर िवजय िमळव या या प्रय नातनू झाली आह.े ही ा घटनेची 
कदािचत सवार्त संिक्ष  याख्या आह.े 

तमुचा दसुरा यिुक्तवाद हा अस ूशकतो की एखाद ेमलू ज मतःच आधंळे िकंवा 
पांगळे िनपजते, ते पवूर्ज मी केले या पापामळेु नाही तर मग कशामळेु? जीवशा ज्ञांनी 
ाच े वैज्ञािनक प ीकरण िदले आह.े यां यामते सवर् दोष आईविडलांचा आह—ेजे 

आप या या कामाबाबत बेजबाबदार िकंवा अडाणी आहते, जे अप याला ज मापवूीर्च 
िवकलांग बनवतात. 

िन वळ बािलश असला तरी साहिजकच तु ही मला आणखी एक प्र  
िवचाराल—आिण तो प्र  हा आह ेकी जर दवे अि त वातच नाही तर मग लोक यावर 
िव ास कसे ठेवायला लागले? ावर माझ ेथोडक्यात पण प  उ र आह—ेजसे ते 
भतूिपशा यांवर व दु  आ यांवर िव ास ठेवायला लागले, तसेच ई रावरही िव ास 
ठेवायला लागले. फरक इतकाच आह ेकी दवेावरचा िव ास जगत् यापी आह ेआिण 
याच ेत वज्ञानही िवकिसत आह.े शोषणकतेर् परमे रा या अि त वाची िशकवण दऊेन 
लोकांना आप या ता यात ठेव याचा प्रय न करतात, तसेच वतः या िवशषे थानाला 
मा यता प्रा  क न घतेात. काही उग्रपिरवर्तनवादी (रॅिडकल) ा या उ प ीच े ेय या 
शोषणक या या प्रितभलेा दतेात, पण मला ते मा य नाही. सवर् धमर्, संप्रदाय, पंथ आिण 
अशा अ य सं था, शवेटी िपळवणकू करणार् या सं था या, यक्तीं या आिण वगार् या 
समथर्क बनतात ा मलूभतू गो ीबाबत यां याशी माझा िवरोध नाही. राजािव द्ध बंड 
करण ेप्र येक धमार्त नेहमीच पाप समजले जाते. 

ई रा या उगमाब ल माझा िवचार हा आह े की माणसाला आप या मयार्दा, 
दबुळेपणा आिण त्रटुी समज यानंतर सवर् प्रकार या सकंटांना खबंीरपण े सामोरे 



 

१४ मी नाि तक का आह े

जा यासाठी, वतःला प्रो सािहत कर यासाठी, सवर् संकटानंा धयैार्ने त ड दे यासाठी, 
तसेच समदृ्धी या आिण भरभराटी या काळात वतःला आवर घाल यासाठी माणसाने 
दवेाच े का पिनक अि त व िनमार्ण केले. वतःच े यिक्तगत िनयम आिण पालकांची 
उदारता असले या अशा दवेाची सकं पना जा त मोठी क न रंगवली गेली. माणसू 
समाजाला घातक ठ  नये हणनू याला भीती घाल यासाठी िकंवा प्रितबंध कर यासाठी 
दवेाचा कोप िकंवा यिक्तगत िनयमांची क पना केली गेली. जे हा या या पालक वा या 
गणुांची याख्या केली जाते, ते हा ‘ याचा’ उपयोग माता-िपता, बंध,ू भिगनी, सखा 
आिण मदतनीस अशा पात होतो. जे हा सवर् िमत्र िव ासघात करतात िकंवा दरू 
लोटतात, ते हा याला आधार द्यायला एक खरा िमत्र आह,े जो सवर् े  आह ेव काहीही 
क  शकतो ा क पनेने धीर िमळतो. आिदमानवा या काळात ही गो  समाजासाठी 
उपयोगी होती. संकटा या काळात ई रा या सकं पनेने माणसाला मदत होते. 

मिूतर्पजूा, धमार्तील को या समजतुी ांिव द्ध समाज जसा लढला, तसेच ई रा या 
दे्धिव द्धही लढावे लागेल. अशाप्रकारे माणसू जे हा वतः या पायावर उभ ेराह याचा 

प्रय न क  पाहतो आिण वा तववादी बन ूलागतो, ते हा दवेावर या द्धा याला एका 
बाजलूा फेकून द्यायला पािहजेत. सवर् क  व सकंटे ांचा समथर्पण ेसामना कर याच ेशौयर् 
दाखवायला हवे. माझी अव था आज नेमकी अशीच आह.े हा माझा अहकंार नाही. 
िमत्रांनो! मा या िवचार कर या या पद्धतीमळेुच मी नाि तक बनलो आह.े ई रावर 
िव ास आिण रोजची दवेपजूा व प्राथर्ना— याला मी माणसाच ेसवार्त वाथीर् आिण 
खाल या दजार्च ेकाम मानतो— ामळेु मला मदत होईल की माझी पिरि थती आणखी 
िबकट होईल मला माहीत नाही. सवर् प्रकार या संकटांना धयैार्ने त ड दणेार् या 
नाि तकाबं ल मी वाचले आह,े हणनूच, अगदी वध तंभापयत या अिंतम घटकेपयत मी 
ताठ मानेने उभा राहू इि छतो. 

मी ा िवचारांवर िकती प्रामािणक राहतो ते पाहायच ेआह.े मा या एका िमत्राने 
मला प्राथर्ना करायला सांिगतले. मी जे हा याला मा या नाि तक अस याब ल 
सांिगतले, ते हा तो हणाला, ‘तु या अखेर या िदवसातं त ूदवेावर िव ास ठेव ूलागशील 
बघ.’ मी हणालो, ‘नाही मा या िमत्रा, अस ेहोणार नाही. असे करण े ही मा यासाठी 
अपमाना पद बाब आह ेआिण ती माझी हार असेल. वाथीर् हतेसूाठी मी प्राथर्ना करणार 
नाही.’ वाचक आिण िमत्रहो, ाला तु ही अहकंार हणाल काय? जर तो असले, तर मी 
याचा वीकार करतो. 

• • • 



आम याब ल: लोकायत 
भारतीय रा यघटनेची मागर्दशर्क त चे शासनाला अशी सामािजक यव था 

थाप याचे िनदेर्श दतेात, याम ये: सवाना सामािजक, आिथर्क आिण राजकीय याय 
िमळेल [कलम ३८(१)]; सवाना परेुशी उपजीिवका िमळव याचे अिधकार असतील [कलम 
३९(क)]; शासन उ प नातील िवषमता न  करेल आिण संप ीचे कद्रीकरण होऊ न दे याचा 
प्रय न करेल [कलम ३८(२), ३९(ग)]; लोकांचे जीवनमान उंचावणे, लोकां या आरोग्याचा 
तर सधुारण,े िशक्षण दणे ेह ेशासन आपले प्राथिमक कतर् य मानेल [कलम ४१ व ४७]. 
ददुैर्वाने, भारतातील सवर् मखु्य पक्षांनी भारतीय रा यघटने या ा क पनांना हरताळ 

फासत जनतेशी नाळ तोडलेली आह.े १९९१म ये अथर् यव थेचे जागितकीकरण चालू 
के यानंतर ते फक्त िवदशेी-दशेी बहुरा ट्रीय कंप यां या नफेखोरीसाठीच दशे चालवत आहते. 

पण आपण िनराशा आिण तट थपणा सोडला पािहजे. सुंदर भिव याचे व न पािहले 
पािहजे, िव ास ठेवला पािहजे की जग बदलता येऊ शकते. ासाठीच आ ही सामा य लोक 
िमळून गे या अनेक वषापासनू लोकायत ही संघटना चालवतो व िविवध कायर्क्रम करतो. 
 वाढती महागाई व बेरोजगारी, अ याव यक सेवांचे खाजगीकरण व यापारीकरण, 

शहरामधील सावर्जिनक वाहतकू सेवेची खराब अव था, अणऊुजेर्ची घातकता, 
िवकासा या नावावर लाखो लोकांची जीिवका उद् व त करणारे उद्योग अशा प्र ांवर 
जनजागतृी करतो आिण लोकांना संघिटत कर याचा प्रय न करतो. ा अिभयानांम ये 
आ ही पो टर प्रदशर्न, िचत्रपट–मािहतीपट, सडक नाटक, गीत अशा िविवध 
कलाप्रकारांचा वापर करतो आिण सेिमनार– याख्याने–धरण–ेमोचेर् आयोिजत करतो. 

 आ ही धािमर्क दगंली, जातीय शोषण, अमेिरकेचे ितसर्या जगातील दशेांवर ह ले, 
जागितक तापमान वाढ अशा िवषयांवर सेिमनार, िवरोध प्रदशर्ने आयोिजत करतो. 

 ‘अिभ यक्ती’ ही लोकायतची मिहला आघाडी आह े जी मिहलां या प्र ांवर 
सामािजक जाणीव िनमार्ण कर यासाठी िविवध कायर्क्रमांचे आयोजन करते. 

 लोकायतचा एक सिक्रय सां कृितक मंचसदु्धा आह,े जो िविवध कला-प्रकारांचा वापर 
क न लोकांची सामािजक–सां कृितक चेतना वाढव याचा प्रय न करत असतो. 

 आ ही आव यक िवषयांवर पिु तका आिण पत्रकेही प्रकािशत करत असतो. 
िमत्रहो, जर तु हाला आम याब ल अिधक जाणनू घ्यायचे असेल आिण आम या 

उपक्रमांम ये सहभागी हायचे असेल, तर आ हाला खालील प यांवर संपकर्  क  शकता. 
संपकर्  प ा: लोकायत, १२९ बी/२, िसंिडकेट बँकेसमोर, लॉ कॉलेज रोड, नळ टॉपजवळ, पणु–े४ 
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