तावना
‘समाजवादी िववेकानंद’ हे शीषक वाचनू तुही आयचिकत झाला असाल.
िहदं "ु ववा#ां$या खोट्या चारामळ
ु े िववेकानंदांचे खरे िवचार लोकांपय,त कधी पोहोचलेच
नाहीत. "यांची ितमा एक िहदं "ु ववादी सं/यासी हणनू लोकिय के ली गेली. वामी
िववेकानंदांसार2या महाप3ु षांना पळवणे हा आपले क4र िवचार समाजाम5ये पसरव6याचा
िहदं "ु ववा#ांचा खपू जनु ा माग आहे. ाचीन काळापासनू ते हे करत आलेले आहेत.
डॉ. द9साद दाभोलकर यांनी सिवतर सश
ं ोधनानतं र शोध िववेकानदं ाच
ं ा हा ;ंथ
िलह=न िववेकानदं ाच
ं े खरे व>प जनतेसमोर आणले आहे. िववेकानदं ां$या प?ांचा सखोल
अ@यास क>न "यांची AीमB
ु C, जातीEयवथा, धम, िववेकवाद, वैGािनक HिIकोन,
समाजवाद याबाबतची मते "यांनी पढु े आणली आहेत. िववेकानदं ाच
ं ा समतेकडे आिण
समाजवादी समाजरचनेकडे असलेला ओढा दाभोळकरां$या सश
ं ोधनातनू पIपणे पढु े
येतो.
कM Nात भाजपचे सरकार आOयापासनू िहदं "ु ववादाचा आ;ह खपू च वाढला आहे.
संिवधानातील लोकशाही, धमिनरपेPता आिण समाजवादाची पायमOली क>न
िहदं "ु ववादी देशात चातुवणावर आधाQरत समाजरचना आण6यासाठी चह= बाजंनू ी हOला
करत आहेत. िशPणPे?ातील अनेक Sिमक पु तकांमधील बदल, अनेक पु तकांवर
बंदी, वैGािनक िवचारांपP
े ा पौरािणकतेला महUव दे6याचे य"न, महUवा$या संशोधन,
िववेकवादी, िव ानवादी, समाजवादी िववेकानंद

१

शैPिणक व सांकृ ितक सं थां-सिम"यांम5ये िहदं "ू ववा#ाच
ं ी भरती, अशा अनेक
कारांनी, सगं ी शासकCय य?ं णेचा वापर क>न समाजात सांदाियकता वाढवत आहेत.
वतं? भारता$या इितहासात पिहOयांदा राYZीय वयसं ेवक सघं ा$या दसरा मेळाEयाचे
आिण सरसघं चालक मोहन भागवताच
ं े भाषण दरू दशनवर थेट साQरत के ले गेले.
आजपय,त असे घडले नEहते. संकुिचत िवचार तेही एका धमापरु ते व प3ु षांपरु "या मयािदत
असलेOया संघटने$या कायSमाचे थेट सारण दरू दशनने करावे, हे मळ
ु ातच
धमिनरपेPते$या िवचारां$या िव3\ आहे. संघाला स9ेची मा/यता अस6याचा हा
उघडउघड परु ावा आहे.
तर दसु ^या बाजल
ू ा _ाच फॅ िसट िवचारांनी िनमाण के लेOया bेष व असिहYणतू े$या
पQरिथतीतनू ज/माला आलेOया गडंु ांनी देशाम5ये दहशतीचे वातावरण िनमाण के ले आहे.
_ाचे उदाहरण हणजे िविवध धमातील अधं c\ां$या िव3\ अिहसं क मागाने लढणा^या
डॉ. नरM N दाभोळकर आिण छ?पती िशवाजी महाराजाच
ं ी खरी ओळख क>न देणा^या कॉ.
गोिवदं पानसरM ची ह"या. सॉSे टीस, चावाक, तक
ु ाराम ते म. गांधी ही सव िववेकवादा$या
लढाईतील बिलदाने आहेत.
वामी िववेकानदं ांची िहदं "ु ववा#ांनी के लेली पळवणक
ू ही भारतीय इितहासातील एक
दःु खद घटना आहे. "यांनी के Eहाच सांगनू टाकले होते कC मी पारंपQरक सं/यासी नाही. ते
हणाले आहेत कC "गोशाला वाचव6याऐवजी माणसे कशी जगतील ते पाहावे.” पढु े ते
हणतातः "आपली मातृभमू ी िहदं ू आिण इलाम या दोन महान परंपरांची िमलाप झालेली
भमू ी आहे. या मातृभमू ी$या वेदांत मMदू आिण इलाम शरीर बनवा. हे पQरपणू  भारताचे
वjन मी अतं मनात पाहत आहे." १८९६ म5ये ते हणाले आहेत कC मी समाजवादी
आहे. िववेकानंद पळवणा^यांना हा वामी झेपलाच नसता आिण हणनू च भगवी कफनी
घालणा^या या समाजवादी वामीला क4र िहदं "ु ववादी हणनू िस\ के ला.
देशापढु े फॅ िसझमचे गंभीर संकट येऊन ठे पले आहे. अशा वेळी िववेकानंदांचे खरे
िवचार लोकांपय,त पोहोचवणे गरजेचे आहे. जातीअतं हे आपले 5येय असले पािहजे,
धम;ंथांपP
े ा ब\
ु ीामा6य मा/य के ले पािहजे, EयिBवातंpय व AीमB
ु Cिशवाय िवकास
शqय नाही, दिलतांसाठी आरPण असले पािहजे, धमा,तरे तलवारी$या जोरावर नाही तर
जातीय अ"याचारांमळ
ु े झाली आहेत अशी खर मते मांडणारे िववेकवादी, िवGानवादी,
समाजवादी िववेकानंद जनतेसमोर आणणे आवrयक आहे.
डॉ. द9साद दाभोळकरांनी िलिहलेOया, अधं c\ा िनमल
ू न वाताप?ात २०१३ म5ये
कािशत झालेOया, “अधं c\ा िनमल
ू न चळवळीतील अ;दतू नरM N ... िववेकानदं ”या
लेखाचे सपं ादन क>न वामी िववेकानदं ां$या िवचाराच
ं े स"यशोधन जनतेपढु े आण6याचा
एक छोटा य"न आही करत आहोत.
२
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िववेकवादी, िव ानवादी, समाजवादी िववेकानदं

अमेQरके त पॅिसडोना येथे भाषण देताना ते हणाले:

आकाशात िहडं णारे वायचू े गोळे पृवीवर िहडं णा^या माणसा$या कतृ"वावर
पQरणाम करतात असे समजणे हा मानवी मनाला होणारा एक रोग आहे.
माणसाचे सामय ख$ची करणारी यासारखी दसु री भयावह गोI नाही.

डॉ. दसाद दाभोळकर
२० ऑगट हा िदवस नरM N$या आिण या देशा$या इितहासातील एक महUवाचा
िदवस आहे. नरM N हणजे िववेकानंद. िववेकात आनंद घेणारा हणनू िववेकानदं हे नाव
"यांनी घेतले होते. तो वासही पढु े थोडा समजावनू घेऊ. २० ऑगट १८९३ रोजी
िववेकानंद अनेक िववंचनेत असणार; ते पण आपण पढु े लPात घेऊ. मा? या अनेक
िववंचना बाजल
ू ा ठे ऊन "या िदवशी अमेQरके तून आपOया िशYयांना पाठिवलेOया प?ात
"यांनी हटलंय, “मी ठामपणे सांगतो, माyया देशाला झालेला रोग आिण "यावरचे औषध
मला समजले आहे.” िववेकानदं एवढ्या ठामपणे हे िवधान करताहेत याचे कारण हणजे
भटका सं/यासी हणनू १८९० म5ये वया$या स9ािवसाEया वष{ "यांनी वरहानगर मठ
सोडला. ३१ मे १८९३ ला अमेQरके स जा6यासाठी ते बोटीवर चढले. "या तीन वषा,त
"यांनी भारत उभा आडवा िपंजनू काढला. अवथ होऊन प?े िलिहली. "यात धमचचा
अिजबात नाही. चचा आहे ती फB हा देश या अवनतीला का पोचलाय याची.
िववेकानंदांनी चम"कार नाकारलेत. ठे ऊ नको.
िववेकनंदांनी िद मेिफस कमिशयल $या १५
जानेवारी १८९४ $या अक
ु ाखतीत सांिगतले आहे: “चम"कारावर आमचा
ं ात एका मल
मळ
ु ीच िवास नाही.” पढु े ते हणतात:

काही िबलदं र लोकांनी हा आपOया पोटापा6याचा Eयवसाय के लाय. "यांचे िपतळ
उघडे पाडणे गरजेचे आहे आिण सहज शqय आहे, हे सांगताना "यांनी "याच भाषणात एक
गोI सािं गतली: “आम$या भारतात एक फार चांगला राजा होता. पण भिवYया$या नादी
लागOयाने "याचे व "यामळ
ु े "या$या जेचे फार नक
ु सान होत होते. राजा$या दरबारात एक
नावाजलेला योितषी आला. "याने राजाची पि?का बिघतली आिण हणाला, ‘राजा सहा
मिह/यांत तू मरणार, अपघाताने वा दगाफटका होऊन.’ राजा$या दरबारात स/नाटा
पसरला. धान शहाणा होता. तो योितषाला हणाला, ‘तुही तमु $या कंु डलीमाणे
िकती वष जगणार?’ योितषी हणाला, ‘माझी कंु डली सांगते, मी शंभर वष जगणार.’
धानाने आपली तलवार काढली. योितषाचे मंडु के उडवले व हणाला, ‘पािहलंत
महाराज, मानवी कतृ"व आिण कंु डलीतला योग यातील फरक?’”
अधं c\ा पसरवीत, या देशातील बहजनसमाजाची पाशवी आिण घृणापद िपळवणक
ू
करीत परु ोिहतशाही उभी आहे, "यांचे आिथक सबं ंध "यात गतंु लेत, हे ते सांगताहेत. भेदक
शदातं २० ऑगट १८९२ रोजी जनु ागड$या नवाबाला पाठिवलेOया प?ात "यानं ी
हटलंय:

िवGान कायकारणभाव मानते. "याचमाणे धम पण कायकारणभाव मानतात.
"यामळ
ु े िवGानामाणे धमातही चम"कारांना थान नाही. धम;थं ातील
>पककथानं ा नतं र बेरकC लोक चम"कार मानावयास लागले.

या$ं या पाचशे िपढ्यांनी वेद ही काय चीज आहे हे बिघतलेले नाही ते परु ोिहत
आज या देशाला धम;ंथ सागं नू लबु ाडताहेत. देवा, ाणा$ं या >पाने या
देशात वावरणा^या या राPसां$या पासनू या देशाचे रPण कर.

िववेकवादी िववेकानंद

कोणयाही शा!ावर िव"ास

मा? अधं c\ेपासनू समाजाला मB
ु करावयाचे असेल तर भिवYय आिण चम"कार या
वेडगळ समजतु पासनू समाजाला मB
ु करणे ही ाथिमक गरज आहे हे "यांनी सांिगतले.

कोण"याही धमाने अधं िवासाची िशकवण िदली नाही. हा अधं िवास
धमलानी$या काळात पढु े येतो. मख
ू  लोक वतःम5ये काहीही सामय
नसताना, पोपटपचं ी$या जोरावर इतरांना डोळे िमटून िवास ठे वावयास
सांगतात. पण आंधळे पणाने िवास ठे वOयास अधःपात होतो हेच तर सारे
धम सागं त असतात, तु ही नाितक झालात तरी चालेल. पण हे लोक
धमा$या नावाने सांगतात हणनू "यावर आंधळेपणाने िवास ठे ऊन वतःला
पश$ू या पातळीवर आणू नका.

ज/ु या दतं कथानं ा >पकाच
ं ा वेश देऊन "यानं ा वेडपट महUव िदOयाने
अधं िवास व खळ
ु चट समजतु ी बळावतात. हा मानवी समाजाचा दबु ळे पणा
आहे आिण भदू लोक "याचाच फायदा घेऊन समाजाला नागवतात. कृ पया
कोण"याही खळ
ु चट समजतु ीचे व अधं िवासाचे समथन क> नका. "यानं ा
िवरोध करा.

५ जानेवारी १८९६ रोजी धमाचे िव5ान आिण त7व5ान यावर भाषण देताना.

२६ जल
ु ै १८९५ रोजी बृहदार0यक उपिनषदावर वचन देताना.
िववेकवादी, िव ानवादी, समाजवादी िववेकानंद
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१८९५ $या अखेरीस हानदं ांना (हानदं हणजे वराहनगर मठातील "याच
ं ा िम?
राखाल) पाठिवलेOया प?ात ते हणतात:

ढगी साधुसं/यासी व िवविPत वगातील ाण यांनी देशाला िवप9ी$या
खाईत लोटले आहे. चोरीमारी आिण दIु पणा यातच हे लोक मन असतात
आिण हेच लोक वतःला धमपदेशक हणिवतात. जर बटाट्याचा वांयाला
पश झाला तर िकती वषा,नी हांड रसातळास जाईल, हात व$छ
कर6यासाठी दहाबारा वेळा जर हातानं ा माती चोळली नाही तर पवू जा$ं या
चौदा िपढ्या नरकात जातील कC चोवीस िपढ्या? गेली दोन हजार वष
असOया गंतु ागंतु ी$या ांची शाAीय उ9रे शोधनू काढ6यात "यांची मती
एकCकडे गगंु होऊन गेली आहे, तर दसु रीकडे देशातील एकचतथु ा,श माणसे
भक
ु े ने तडफडून मरत आहेत. अIवषा क/येचा तीस वषा$या घोडनव^याशी
िववाह होतो आहे, या िववाहाबल आईविडलांना अ"यानंद होत आहे आिण
याला कोणी िवरोध क> लागताच, ‘आमचा धम तु ही बडु वत आहात अशी
ओरड के ली जाते.’ यांना आपOया मल
ु ी वयात ये6यापवू { आई झालेली
पाह6याची घाई झालेली आहे आिण यासाठी जे शाAीय पIीकरण देतात,
"यानं ा कसला आला आहे धम? अनेक लोक मसु लमानां$या माथी या दोषाचे
खापर फोडून मोकळे होताहेत. आपOया मख
ू पणाला मसु लमानांना जबाबदार
का धरताय? गृ_स?ू े बारकाईने वाचनू पाहा. "यात मल
ु ी$या लनाचे वय काय
िदले आहे ते पाहा. "यात अगदी पIपणे सांिगतले आहे, कC मल
ु गी अगदी
लहान असताना ितचा िववाह करावा. संपणू  गृ_स?ू ांचा हाच आदेश आहे.
आिण वेदिणत अमेध यGात याह=न वाईट गोIी करता येत असत. सव
ाण;थं ानं ी "याचा िनदश के लेला आहे आिण "या$या खरे पणाबल
सगळे च भाYयकार वाही देतात. अशा िथतीत या गोIी आम$या धमात
नEह"या असे हणनू तु ही कशा नाकारणार आहात?

के वळ धम;थं ां$यावरच िवास ठे वायचा असेल तर आपOयाला तक ब\
ु ी
कशासाठी िमळाली आहे? तक ब\
ु ी$या िव3\ एखा#ा गोIीवर िवास ठे वणे
ही फार मोठी ईरिनदं ा नEहे काय? ईराने िदलेOया या cेतम देणगीचा
उपयोग न कर6याचा आपOयाला काय हqक आहे? माझी खा?ी आहे, जो
माणसू ईराने िदलेOया शBचा उपयोग न करता अधं पणे िवास ठे वतो
"याला ईर Pमा करणार नाही ... काही माणसे जगाला सांगत सटु तात कC,
‘आही मोठे धािमक लोक आहोत.’ "यां$यात काय धािमकता आहे कोण
जाणे! "यांनी आजीबाई$या
ं काही भाकडकथा ऐकलेOया असतात आिण
मतलबी परु ोिहतांनी "यांना या गोIीवर िवास ठे वावयास बजावलेले असते.
आिण जर "यांनी िवास ठे वला नाही तर "यांची कंबBC, हे "यांना पटवनू
दे6यात मतलबी परु ोिहत यशवी होतात.
१९ नोEहMबर १८९३ रोजी /ययू ॉक येथनू आपOया मNास येथील िशYयांना उेशनू
"यांनी जे प? पाठवलंय, "यात ते हणतात:

िवकासासाठी पिहली आवrयक गोI असते वातंpय. िवचार वातंpय आिण
उ$चार वातंpय, या माणे माणसाला आवrयक आहे "याचमाणे जोवर
"या$या हातनू इतरांचे अिनI होत नाही तोवर "याला आहार, पेहराव, िववाह
आदी सवच बाबतीत वातंpय असावयास हवे.
अधं c\ा, >ढी, परंपरा यां$या पाशामधनू या देशाला मB
ु के Oयािशवाय या देशा$या
वातंpयालाही काही अथ असणार नाही, हे वातंpयलढ्याची अिभनव रचना करणा^या
िववेकानंदांनी नेमके सांिगतलंय. १९ नोEहMबर १८९४ रोजी िलिहलेOया प?ात "यांनी
आपOया िशYयांना आठवण क>न िदली. "समजा, उ#ा इ;ं जांनी आपOया हातात राय
िदले आिण ते िनघनू गेले तर काय होईल? यां$या हातात हे राय येईल ते इतरांना प/ु हा
गल
ु ामासारखे वापरतील. या देशात हे जवळ जवळ कायम होत रािहलंय. गल
ु ामांना वराय

धम – या9या प:ती आिण उ;ेश या िनबंधात िववेकानंद आणखी पIपणे सांगतात:

िववेकानंद ;ंथावली$या ितस^या खंडात पृ सातवर िववेकानंदां$या एका
िशYयाने आपला अनभु व िदला आहे. तो अनभु व असा: “िववेकानदं मठात
बसले होते. "यांना भेटायला मंबु ईचे काही गोरPक आले होते. "यांनी
िववेकानंदांना आहाला आशीवाद #ा असे सांिगतले. िववेकानंदांनी, "या
मंडळना या कामासाठी िकती पैसे जमा के ले आहेत हणनू िवचारले. "यांनी
रqकम सांिगतOयावर िववेकानंद "यांना हणाले , ‘आज म5यदेशात माणसे

जे ;थं ात सांिगतले आहे, "या$यावर मी िवासही ठे ऊ शकत नाही िकंवा
अिवासही क> शकत नाही. जे माyया ब\
ु ीला पटते, जे मी "यP पािहले
आहे िकंवा अनभु वले आहे तेवढेच मी वीकारले.
अमे=रके त २३ माच १९०० रोजी िदलेले @याAयान.
िववेकवादी, िव ानवादी, समाजवादी िववेकानंद
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भक
ू े ने मरताहेत. हे सव पैसे ितकडे पाठवा.’ ती माणसे हणाली, ‘वामी तु ही
सांगताय ते खरे . पण ती माणसे मरताहेत कारण आमचे धम;ंथ सांगतात—
"यांनी गेOया ज/मात पाप के ले होते.’ यावर िववेकानंद हणाले, ‘अरे ही रचना
फारच सोपी आहे. मग "या गायी मरताहेत कारण "यांनी पण गेOया ज/मात पाप
के ले असणार. तु ही कशाला उगाच काळजी करताय?’ ती माणसे हणाली,
‘वामी तु ही सांगताय ते खरे . पण गाय ही आमची आई आहे, असे आमचे
धम;ंथ सांगतात आिण आई कशीही असली तरी ितचे रPण करावयास हवे.’
िववेकानंद शांतपणे हणाले, ‘आता िनघा. आज मला तमु चे आईवडील समजले.
याच लोका$ं यात मला या देशात काम करावे लागणार.’ नतं र एका प?ात
िववेकानदं हणालेत, ‘माyया देशाचे काही खरे नाही. येथे ढेकणाच
ं ा इलाज
कर6यासाठीस\
ु ा काही cीमंत Eयापारी हॉिपटल काढणारे त असे ऐकतो?’”
गोह"येबलचे अिधक नेमके िवचार "यानं ी मालमदरु ा येथे "यानं ा जे
स/मानप? िदले "याला उ9र देताना सािं गतलेत. ती नद िववेकानदं ;ंथावली$या
पाचEया खंडात पृ सUयाह9रवर येते. िववेकानंद सांगतात, “आज आपण
सामा/यतः याला धम हणतो तो िनरिनराया िठकाण$या लहान-लहान
;ामदेवतांम5ये आिण PNु खळ
ु चट >ढम5ये सामावलेला आहे. थािनक >ढी
असं2य आहेत आिण परपर िवरोधीही आहेत. >ढी हणजे खरा धम, अशी
अGानी लोक जी समजतू क>न घेतात, "यातच "याच
ू आहे. एखादी
ं ी मोठी चक
PNु सामािजक >ढी बदलली हणजे काही तमु चा धम बडु त नाही, मळ
ु ीच बडु त
नाही. लPात ठे वा, कC >ढी या नेहमीच बदलत आOयात. भारतात असा एक
काळ होता, कC गोमांस खा6यावाचनू ाण हा ाण राह= शकत नसे; वेदात
तु हाला आढळे ल, कC जेEहा एखादा सं/यासी, राजा िकंवा थोर पाहणा घरी येई
तेEहा उ9म बैल मार6यात येत असे. नतं र पढु े लोका$ं या लPात आले, कC
आपला देश कृ षीधान आहे. हणनू उ9म बैलाच
ं ी हUया के Oयाने, शेतीचे
नक
ु सान होईल, हणनू ही >ढी बंद पडली व गोहUया िनिष\ मानली गेली.
काळा$या ओघात दसु रे काही िनयम के ले तर तेही िन3पयोगी ठ>न कालौघात
िवलीन होतील व दसु ^या मृती तयार होतील. अिधक सोjया शदात
सांगावयाचे तर जो सारभतू महUवाचा भाग असतो तो िन"य असतो आिण गौण
गोIी या ता"कािलक महUवा$या असतात आिण जर िविशI काळानतं र या गौण
गोI$या जागी जर दसु ^या अिधक उपयB
ु गोIी आणOया नाहीत, तर
"यां$यापासनू खरा धोका असतो.”
िववेकवादी, िव ानवादी, समाजवादी िववेकानंद
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हवे असते इतरांना गल
ु ाम बनव6यासाठी. आिण "या िSयेत वतः प/ु हा गल
ु ाम
हो6यासाठी." आिण हे सारे टाळावयाचे असेल तर काय करावयास हवे हे "यांनी आपला
िम? शशी, जो रामकृ Yणाच
ं ा सवा,त आवडता हणनू याला रामकृ Yणानदं हणत, "याला
१९ माच १८९४ रोजी िलिहलेOया प?ातनू कळवलंय. "यानं ी िलिहलयं :

"येक खेड्यात एक सं/याशी हणजे कायकता ठे वावा लागेल. "या$या बरोबर
वेद, कुराण, बायबल असतील. या सं/याशाला ‘सव धमा,चा स/मान करणे’ हा
धमाचा खरा अथ लोकांना िशकवावा लागेल. इतके च नEहे तर, या सं/याशां$या
बरोबर पृवीचा गोल असेल. ते भगू ोला$या मदतीने इितहास िशकवतील.
"यां$याबरोबर लोहचबंु क असेल, रसायनातील योग असतील. आधिु नक
िवGान समजावनू देऊन आपणाला आपOया लोकांना तमोयगु ातनू बाहेर काढून,
"यांची आज जी पाशवी िपळवणक
ू होते आहे "यातनू मB
ु करावे लागेल.

जातीयवथेबाबत िववेकानंद

आपण जातीअतं ाची लढाई
लढतोय. आपणाला DाEणानं ा
दिलत आिण दिलतांना DाEण
बनवायचे नाही!

पाशवी वागणक
ू आिण घृणापद िपळवणक
ू
यावर उ@या असलेOया जातीEयवथे$या
िवरोधात कठोर भिू मका घेत िववेकानंदांनी "यावर
कोरडे ओढले होते.
जातीEयवथा संपवायची असेल तर ती का व कशी स>
ु झाली, हे समजावनू
यावयास हवे, याची जाण िववेकानंदांना आहे. अ@यासातून जे समजले ते इतरांना काय
वाटेल याचा िवचार न करता १७ ऑगट १८९९ रोजी वराहनगर मठातून पू यपादांना प?
पाठवनू ते सांगतात:

आपOया देशातील ाचीन मतानसु ार जाती िवभाग हा वश
ं गत मानलेला आहे,
याबल मला शंका नाही. पाटा देशातील लोकांनी तेथील गल
ु ामांवर वा
अमेQरके तील लोकांनी तेथील िन;वर जेवढे अ"याचार के ले, "यापेPा जात
अ"याचार कधी कधी आपOया देशातील शNू ावं र के ले आहेत, याबाबतही
संदहे नाही.
भारतातील थोर िवचारवंतांम5ये ब\
ु देव हेच असे एकमेव आहेत कC यांना
जातीभेद मा/य नEहता. इतर सवच दाशिनकानं ी सामािजक अधं िवासानं ा
कुरवाळले आहे.

९ जल
ु ै १८९५ रोजी िदलेGया वचनातनू .
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यापवू { २० ऑगट १८९२ रोजी िलिहलेOया आपOया ऐितहािसक प?ात िववेकानदं
हणालेत:

राजधानीत वेगवेगया जातसाठी वेगवेगळी वसितगृहे ठे वावी लागत होती, "या
कालखडं ा$या दहा वष आधी िववेकानदं सांगताहेत:

ाणा$ं या >पाने या देशात वावरणा^या राPसां$यापासनू देवा या देशाचे
रPण कर.

माyया मठात ाण मल
ु ांबरोबर, चांभार, महार, भंगी यांचीच मल
ु े नEहे तर
मसु लमान आिण िन यांचीही मल
ु े एकि?त राहतील. "यांना एक? जेवावे
लागेल. मा? तेथे "यां$या सवयीमाणे गोड, ितखट, शाकाहारी, मांसाहारी
असे जेवण िदले पािहजे.

अमेQरके त िवलPण यश िमळवOयानंतर िववेकानंद १५ जानेवारी १८९७ ला
कोलंबोला आले. ितथनू नंतर "यांनी आपली ‘कोलंबो ते अOमोरा’ ही या?ा स>
ु के ली.
या या?ेत फे वु ारीम5ये ते कंु भकोणमला पोचले. कंु भकोणम हे मNासपासनू १६० मैलांवर
असलेले गाव. मNासमधील सनातनी ाणांचा हा बालेिकOला आिण तेथील
वृंदांसमोर भाषण देताना हा सं/यासी सांगतो:

वृदं हो, मी तमु $या आिण माyया जातची मृ"यघु टं ा वाजवायला येथे उभा
आहे. आपOया जाती जर सख
ु ाने मेOया नाहीत तर "या कुजतील. "यामळ
ु े
आपOयाला व समाजाला पण ?ास होईल. आपOयाला सख
ु ाने मरण यावे
हणनू आपण फB एक गोI क>या. आपण सागं यू ा, ‘आही उ$चवण{य
आहोत. आही अथाजनासाठी नोकरी करणार नाही. "या सव नोक^या
दिलतां$यासाठी मोकया ठे वणार आहोत.’
हणजे िववेकानंद शंभर टqके आरPण मागतात!
िववेकानदं आरPणा$या EयावहाQरक बाजचंू ा पण िवचार करतात. ते सांगतात,
“दिलत आपOयाएवढे हशार नाहीत. कारण आपण "यानं ा शेकडो वष Gानापासनू विं चत
ठे वलंय. "यामळ
ु े आपOयाला जर एक िशPक लागत असेल तर दिलत मल
ु ानं ा सात
िशPक लागतील. आपOयापेPा सातपट अिधक चागं Oया िशPणाची आपण
"यां$यासाठी सोय के ली पािहजे.” िववेकानदं के वळ येथचे थांबत नाहीत. १८९६ म5ये
आपला िम? राखाल याला प? पाठवनू ते सागं तात, “काही लोक हणतात, िनसगातच
समता नाही "याला आही काय करणार? "यांना आपण सांिगतले पािहजे, िनसगात
समता नसेल तर ती िनमाण कर6यासाठी आमचा ज/म आहे. हणजे दिलतां$या साठी
सातपट नEहे तर दहापट अिधक चांगOया िशPणाची सोय आपणाला करावी लागेल.”
मा? हे सारे सांगणारे िववेकानंद ‘ाण-ाणेतर’ वाद खेळत नाहीत. आपले
‘महातापी पवू ज तािमळ’ या लेखात ते हणतात:

आपण जातीअतं ाची लढाई लढतोय. आपणाला ाणांना दिलत आिण
दिलतांना ाण बनवायचे नाही!
या कालखंडात राजष{ शाह= महाराजांसार2या लोको9र प3ु षालाही, आपOया
िववेकवादी, िव ानवादी, समाजवादी िववेकानंद

९

धमाबल िववेकानंद
िववेकानंदांची धमाबलची मांडणी अितशय
संदु र आहे:

माणसाला माणसू बनवतो तो खरा धम.

आपणाला नवा धम, नवा
देव आिण नवा वेद हवा
आहे. कारण आपGयाला
नवा भारत घडवायचा आहे.

ितगामी धमा,ध शBC िहदं -ू मसु लमान यां$यात ख/ु नस िनमाण क>न देशाचे
अपQरिमत नक
ु सान करताहेत, हे िववेकानदं सांगतात. सघं पQरवाराकडून आपOयाला जे
सांिगतले जाते, "या$या उलट िवचार िववेकानदं धमावर भाYय करताना सांगतात. "यांनी
कायम अशा प\ती$या मल
ू तUववादा$या िवरोधात भिू मका घेतली आहे. ते हणतात:

सव धमा,चे मल
ू तUव हे आहे कC, आपण एक धम वीकारला तर आपणाला
सारे धम वीकारावे लागतील आिण एक धम नाकारला तर सारे धम नाकारावे
लागतील आिण हे करत असताना कोणताही धम न मानणारी, पण ख^या
अथाने धािमक असलेली माणसे आपOया समोर आहेत हे ओळखनू "यांचा
आदर के ला पािहजे.
धािमक िवbेषावर आधाQरत चारासाठी संघपQरवार िववेकानदं ां$या ितमेचा वापर
करतो. कारण लोकांना िववेकानदं ांचे खरे िवचार मािहत नाहीत. संघपQरवाराकडून उभी
के लेली िववेकानदं ांची खोटी ितमाच लोकांना मािहत आहे. मा?, संघपQरवार िवचारही
क> शकणार नाही, अशी एक गोI िववेकानदं सांगतात:

इलाम हा एक cे धम आहे हे समजावनू या. समतेचा संदश
े इलामने
सवथम Eयवहारात आणला.
िववेकानंद सवधमसमभाव मानतात. िववेकानदं ांनी आ;हाने सांिगतले आहे कC, या
देशाचा अ@यदु य करायचा असेल तर िहदं -ू मसु लमान सहकायच नEहे तर सम/वय हवा.
आणखी एका प?ात ते इलाममधील समते$या तUवाचा आवजनू उOलेख करतात. १०
जनू १८९८ रोजी अOमोरा येथनू मोहमद सफ राज हसेन यांना प? पाठवनू "यांनी
१०
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कळिवले:

माझी अगदी पणू प णे खा?ी पटली आहे, कC वेदा/त मताचे िस\ा/त िकतीही
सू म व सदंु र असले तरी जोपय,त इलाम धमातील "यPात आणलेOया
समतेची जोड "यांना िदली जात नाही तोपय,त ते समाजा$या HIीने पणू प णे
िन3पयोगी आहेत.
१८९० ते १८९३ या कालावधीत पQराजक हणजे भटका सं/यासी हणनू िहडं त
असताना िववेकानंदांनी देशातील गQरबी व ितचे धािमक मागासलेपणाशी आिण ाणी
साधंक
ू डून होणा^या शोषणाशी असलेले नाते अ"यंत जवळून पािहले. अवथ होऊन या
देशा$या भयावह पQरिथतीचा आलेख आपOया प?ांमधनू आपOया िम?ांसमोर मांडला.
ती प?े हणजे अिनफुले आहेत िकंवा िनिNत वालामख
ु ीचे पिहले हक
ं ार. एका प?ात
"यांनी िलिहले:

या देशातील कोटी कोटी लोक फB मोहाची फुले खाऊन जगतात आिण या
देशातील दहा-वीस लाख साधू आिण लाखो-करोडो ाण गQरबांचे रB
शोषतात, पण "या$ं या उ/नतीसाठी काहीही करत नाहीत, "याला देश हणावे
कC नरक? हा काय धम आहे कC सैतानाचे तांडव?

मा? हा धम काही लोकानं ा आपOया
मतलबासाठी हवा आहे. हे लोक धमाधमात
भांडणे लावतात. िववेकानदं ांना मा? या देशात
सवधम समभाव हवाय. िहदं -ू मसु लमान
यां$याम5ये वतः$या वाथासाठी पसरवला
जाणारा bेष समजावनू देताना िववेकानदं ांनी
िकमान दोन प?ांमधनू पIपणे सांिगतलंय:

या देशातील धमा,तरे िन आिण मसु लमान यानं ी के लेOया अ"याचारामं ळ
ु े
नEहे तर उ$चवण{यांनी के लेOया अ"याचारांमळ
ु े झाली आहेत. ते आपले
अभागी भाऊ आहेत. दिलतां$याबल जी कणव आपOया मनात आहे तीच
"या$ं याबलही आपOया मनात हवी. कारण धमा,तरामळ
ु े ही "याच
ं ी जात
बदललेली नाही. "यांनी आपापOया जातीत धमा,तर के लंय!
पQराजक हणजे भटका स/ं यासी हणनू भारतभर िहडं त असताना २० सjटMबर
१८९२ रोजी मबंु ईह=न खेतरीिनवासी पिं डत शक
ं रलाल शमा यांना पाठिवलेOया प?ात ते
सांगतात:

या िठकाणी ाणच संपणू  जिमनीचे मालक असनू जेथील सा^या िAया
एवढेच नEहे तर राजवश
ं ातील िAयादेखील ाणाच
ं ी उपप"नी होऊन
राह6यात मोठा स/मान मानतात, िजथे परु ोिहतांचा अ"याचार भारतात सवा,पेPा
जात आढळतो, "या ?ावणकोर ांतात जवळजवळ एकचतथु ा,श लोक
िती बनले आहेत, मग मी "यानं ा का दोष देऊ?

िववेकानंदांनी हे अिधक भेदकपणे २७ ऑqटोबर १८९४ रोजी वॉिशंटनह=न अळिसंगा
पे>मल याला पाठिवलेOया प?ात सांिगतलंय. ते िलिहतात:

जो धम वा जो ईर िवधवांचे अcू पसु त नाही िकंवा पोरqया अनाथ
बालका$ं या मख
ु ात अ/नाचा घास घालत नाही "या धमावर वा "या ईरावर
माझा िवास नाही.
आपण ब\
ु देव काय हणाले ते हणनू च समजावनू घे6याची गरज आहे. ते
हणालेत, ‘ईरकOपना नसु ती तक िवसंगतच नाही तर ती अनीतीला
कारणीभतू होणारी आहे. कारण माणसाला ती दबु ल बनिवते व बाहे>न
मदतीची याचना कर6यास "याला िशकिवते. याला कोणी कधी पािहले
नाही, याला कोणी कधी अनभु वले नाही व या$याकडून कोणालाही कधी
सहाय लाभले नाही "या$यावर िवसंबनू का राहता? तु ही असे िभ?े का
बनता?’
१२ नो@हKबर १८९७, लाहोर येथे िदलेले भाषण.
िववेकवादी, िव ानवादी, समाजवादी िववेकानंद

११

या देशातील धमाNतरे िOPन
आिण मसु लमान यांनी
के लेGया अयाचारामं ळ
ु े न@हे
तर उ9चवणQयांनी के लेGया
अयाचारांमळ
ु े झाली आहेत.

आज ाण आिण परु ोिहत स"वगणु ा$या बहा6याव>न देश तमोगणु ात
बडु वीत आहेत. म लोक िव#ेवरील ेमा$या नावाखाली वतःचा
अजागळपणा झाकून ठे वत आहेत. हे आळशी लोक वतः$या सामािजक
िनिYSयतेवर वैरायाचे पांघ>ण घालत आहेत. अितशय Sूर असे हे लोक
तपयचे आिण यGांचे ढग रचनू आपली वागणक
ू हणजे धम असे
आहाला सागं त आहेत. पु तके पोपटासारखी पाठ करणे आिण बापजा#ाच
ं ी
खोटी बढाई मारणे एवढेच यांचे कतृ"व आहे. देश यां$यामळ
ु े रसातळाला
जातोय.
Sीमती मृणािलनी बोस यानं ा िलिहलेGया पTामधनू .
१२
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"यानतं र दोन वषा,नी पQराजक िववेकानदं वामी हणनू जगभर मा/यताा आहेत.
मा? "यां$या मनात अजनू हेच वादळ आहे. िशकागोह=न नोEहMबर १८९४ म5ये cी हQरदास
िबहारीलाल देसाई यानं ा प? पाठवनू ते सांगतात:

भारतात गQरबांमधनू च इतqया मोठ्या माणावर लोक मसु लमान झालेले का
आढळतात? के वळ तलवारी$या जोरावर "यां$यात असे धमा,तर घडवनू
आणले गेले असे हणणे महामख
ू पणाचे होय. "यांनी धमा,तर के ले...
जमीनदारां$या कचाट्यातनू सटु 6यासाठी... परु ोिहतां$या हातनू मB
ु
हो6यासाठी... वािधनतेसाठी... हणनू बहसं2य जमीनदार िहदं ू असलेOया
बंगालम5ये मसु लमान िकसानांची सं2या िहदं ू िकसानांपेPा अिधक आढळून
येते. या लाखो अवनत व दिलत माणसां$या उ\ाराची िचंता कुणाला आहे?
इितहासा$या कुठOयातरी कालखडं ात आपOया cीमतं व उ$चू लोकानं ी,
परु ोिहतांनी आिण स9ाधीशांनी या गरीबांबल सहानभु तू ी तरी दाखिवOयाची
नद आढळते काय? या गरीबां$या िपळवणक
ु Cमळ
ु े च या सा^यांची चैन
चालली आहे.
िववेकानंद सांगतात: माणसाचे भले कर6यासाठी ज/माला आलेOया या धमा,नीच
आपापसात भांडून जगात महाभयक
ं र रBपात घडिवला आहे. मानवी समाजाला आिण
संकृ तीला चंड यातना िदOया आहेत. मा? माणसा$या अशात जीवनातील "या$या
शात अित"वाचा आधार असOयामळ
ु े, कुठलातरी धम "येक माणसाला हवा असतो.
यामळ
ु े या धमाचा आधार घेऊनच आपणाला धमावर आघात करावयाचा आहे. सफ राज
मोहमद यांना १० जनू १८९८ रोजी पाठिवलेOया प?ातील एक भागः

या िठकाणी वेद नाही, कुराण नाही आिण बायबलही नाही अशा िठकाणी
आपणाला मानव जातीला घेऊन जावयाचे आहे. मा? हे काम आपणाला वेद,
कुराण आिण बायबल याच
ं ा आधार घेऊनच करावे लागेल.
खरंतर धािमक माणसे िकंवा संघपQरवारातील माणसे यांचा िवचारही क> शकणार
नाहीत, अशी प?े िववेकानंदांनी िलिहलीत. डॉ. cीराम लागू यावेळी हणाले, ‘देवाला
Qरटायर करा’ "यावेळी काय महाभारत झाले, कोणी घडवले, हे आपणाला माहीत आहे.
मा? िववेकानंदांनी, लागं$ू या शंभर वषा,आधी, २७ एिल १८९६ रोजी आलमबाजार
मठातील आपOया ग>
ु बंधंनू ा प? पाठवनू कळवले:

आपले देव आता जुने झालेत. आपयाला आता नवे देव, नवा वेद
आिण नवा धम हवा आहे.
िववेकवादी, िव ानवादी, समाजवादी िववेकानंद

१३

"यामागची कारणे िवशद करताना ते हणतात:

कारण आपयाला नवा भारत घडवायचा आहे. एखा#ा भक
ु े लेOया
माणसाला भाकरीचा तक
ु डा देऊन "याची भक
ू यानं ा शमवता येत नाही,
अनाथ मल
ु ां$या आिण िवधवां$या डोयातील अcू यांना पसु ता येत नाहीत
ते इतरांना मB
ु C काय देणार? 'िशवू नका' हा मानिसक रोग झालेला आिण 'गंध
उभे लावावे कC आडवे' या गहन ताि"वक चचत रमलेला हा आजचा धम
आहे. आपणाला नवा धम हवा आहे.
हे सारे च तUवGान िवलPण आहे.

प'रवतना(या चळवळीचे अ+दूत िववेकानंद
आपOया अनेक पु तकांतनू आिण भाषणांमधनू िववेकानदं लोकांना मानिसक
गल
ु ामीत ठे व6यासाठी धमाचा वापर कर6यावर, अधं c\ेवर, जातीEयवथा व धमाधाQरत
भेदभावावर जोरदार टीका करतात. आिण देशातील गQरबीबल गभं ीर िचतं ा EयB
करतात. िववेकानदं ाच
ं ी ही अिनफुले ‘सवा,नीच’ नीटपणे समजावनू घेतली पािहजेत.
"यातील काही वाला;ाही िवचार असे आहेत.

• “कोण"याही शाAावर िवास ठे ऊ नको. वेद थापाडे आहेत. शाAे जर माyया
अनभु तू शी वा उपलधशी जळ
ु तील तर ते "या शाAांचेच भाय! सवा,त cे
शाA वतः मीच आहे. यागयG आिण देवदेवाचन िनYफळ होत.” (दैवीवणी, कु.
वाGडो यांनी संकिलत के लेGया िवचारांमधनू .)
• “समाजाचे भले क> पाहणा^यांचे काम आज अिधकािधक कठीण होत जाणार
आहे. कारण िवGाना$या झझं ावातापढु े सव वमता/ध धमाचे ब>
ु ज धडाधड
कोसळत आहेत. मा? धम हे यां$या उपजीिवके चे साधन बनलंय ते लोक
"यामळ
ु े वेगळी खेळी खेळताहेत. ते धमाला EयिBगत बाब न ठे वता "याला
सांिघक कवायतीचे व>प देताहेत! धम "यांनी िदवाणखा/यात आिण र"यावर
आणायला स3ु वात के ली आहे. आिण गधळलेली मानवजात धमा$या
सागं ाड्यालाच धम समजनू "याला कवटाळून बसायला लागली आहे ...”
(िव5ान व धम यावरचे िचंतन, वचन व पTे यामधनू .)
• “जे धमग>
ु आज स"वगणु ी हणनू िमरवताहेत "यातील ९० टqके खरे तर
तमोगणु ी आहेत. आता आपण या देशातील लोकांना मांस, मासे खाऊन
कायवण कर6याची गरज आहे.” (बेलरू मठात १८९८ मUये िशVयांचे बोधन.)
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• “शक
ु ी वत^या$या धारे माणे तीण आहे. दिPणी भटजमाणे
ं राचाया,ची ब\
ाणांचा "यांना भलताच गव आहे. ाणेतर जातना Gान होणार नाही हे
वेदा/तस?ू -भाYयात काय ठामपणे मांडले आहे "यांनी. के वढा हा भयंकर माणसू .
वादात हरवनू "यांनी िकतीतरी बौ\ cमणांना जाळून मारले.” (बेलरू मठात
िशVयांचे बोधन.)
• “या देशात यिु धिर, अशोक, अकबर यां$यासारखे कायPम व दयाळू राजे झाले
हे खरे . पण हे अपवाद आहेत. बहसं2य राजे जेला िपळणारे होते. "येक
देशाचा रायकारभार हा "या देशातील लोका$ं या मतामाणे चालला पािहजे हे
आधिु नक पाा"य देशाच
ं े ीदवाqय आपण वीकारले पािहजे.” (‘उ:ोनन’
मािसकात १८९९ 9या माचमUये िस: झालेGया लेखांमधनू .)
• “जगाचे, मानवाचे मगं ल कर6यासाठी ज/म घेतलेOया सव धमा,नीच सवािधक
रBपात क>न मानवाला सवािधक दःु ख िदले आहे. भिवYयकाळात जग
िजंक6यासाठी बौ\, ित व इलाम यां$यात झगडा होईल. इतर धमा,ना
अिनवायपणे या झगड्यात वापरले जाईल. आणखी एक गंतु ा आपणासमोर
आहे. िवGान वतंचू ी िवपल
ु ता आपणासमोर आणेल. अनावrयक वततू
मानवजात गंतु नू पडेल. "यातनू चंगळवाद येईल. वतं$ू या िवपल
ु तेमळ
ु े माणसे
आ"मकM Nी बनतील. माणसाच
ं े एकमेकात गतंु णे सपं ेल. आपणाला कदािचत नवी
समाजरचना शोधावी लागेल. "येक चळवळीला या सवाचे भान हवे.” (बाGडो
यां9या कागदपTातील अपणू  लेखाव\न.)
• “यामाणे काही धािमक लोकम असू शकतात, "याचमाणे िवGाना$या
Pे?ातही काही लोकम आढळून येतात. खरे िवGान आपणाला सांगते कC,
आपण याबाबत सावधपणा दाखिवला पािहजे. आधिु नक िवGानातील
ब^याचशा चिलत समजतु ी व कOपना िस\ झालेOया नाहीत. आपली गती
थांबव6यासाठी पसरिवलेOया "या वैGािनक अंधc\ा आहेत का, हे तपासनू
बघायला िशका.” (कॅ िलफोिनयात ‘होम ऑफ _`थ’ या िठकाणी िदलेGया
@याAयानामधनू .)
• “कायक"याचे ेम मृ"यवू र असले पािहजे, याचा अथ आपण आ"मह"या करावी
असा मळ
ु ीच नाही. आ"मह"या करणारे लोक @याड असतात. आ"मह"या
करताना एखादा अयशवी झालेला माणसू तो य"न दसु ^यादं ा करताना फारसे
आढळत नाही. मग मृ"यवू र ेम करणे हणजे काय? आपण मरणार हे ज/म
िववेकवादी, िव ानवादी, समाजवादी िववेकानंद
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घेतOयावर िनितच आहे. मग आपण चांगOया उिIासाठी म>या. आपली सव
कामे आपण आ"मसमपणा$या भावनेने क>या.... आणखी एक गोI लPात
ठे वावयास हवी. माणसे तयार करणे हे कोण"याही कायाचे उिI हवे.” (मठातील
नaदवहीत १९ जनू १८९९ रोजी काढलेGया िटपणांचा सारांश.)
• “तमु चे आयYु य तमु $या कायासाठीच आहे. पण तरीही सवथम वतः$या
कृ तीची काळजी या. कारण तमु चे अित"व तमु $या कायासाठी सवा,त
महUवाचे आहे. आणखी एक गोI लPात ठे वा. EयावहाQरक बाबतीत अिजबात
अजागळपणा नको—पैशा$या Eयवहारात "यP बापावरही िवास ठे ऊ नका.
Eयवहार हा Eयवहार असतो. Eयवहार न समजOयाने अनेक चागं ले उपSम
नाहीसे होतात.” (िशVयांना पाठिवलेGया पTातनू .)
• “जो धम, जो समाज िAयानं ा समानतेचा हqक देत नाही, तो धम, तो समाज हा
सैतानाचा बाजार आहे. पPी कधी एका पख
ं ाने उडू शकत नाही. अमेQरका सपं /न
आहे, ससु ंकृ त आहे, cीमंत आहे कारण येथील िAया मB
ु आहेत. जीवना$या
सव Pे?ांत प3ु षां$या खां#ाला खांदा लावनू उ@या आहेत. "या साPात जगदबं ा
आहेत. मृ"यपु वू { अशा शंभर िAया जरी मी भारतात िनमाण क> शकलो तर मी
सख
ु ाने मरे न. पण हे फार कठीण काम आहे. कारण रजवलेने मंिदरात जाऊ नये
असा भंपक उपदेश करीत येथील धम उभे आहेत. आिण मी तर तु हाला
सांगतोय दिPणेरचे मंिदर वेrयांसाठीही खल
ु े असले पािहजे.” (िशVयांना
पाठिवलेGया पTामधनू .)
• “आजचा अटळ सघं ष, उपभोय वतच
ंू ा माणसाने जातीतजात उपयोग करावा
या रचेनेतनू िनमाण झाला आहे. खरी गरज िकमान आजतरी, माणसू िकमान
िकती गोIत सख
ु ी, समाधानी, आनंदी राह= शकतो हे ठरिव6याची आहे.”
(कंु भकोणमला ’वेदांताचे काय’ या िवषयावर बोलताना. )

जर दिPणेरासार2या मोठ्या तीथPे?ा$या िठकाणी वेrयांना जाऊ िदले नाही
तर मग "यानं ी कोठे जावे? ईर अवतार घेतो तो िवशेष क>न पाjयासं ाठी,
प6ु यवंतांसाठी नEहे! मंिदरात उभे राह=नही यां$या मनात, अमक
ू एक Aी
वेrया आहे, अमका मनYु य खाल$या जातीचा आहे, अमका दQरNी आहे
अशा गोIी येतात, अशा लोकाच
ं ी (हणजेच यानं ा तु ही ‘स@यगृहथ’
हणता "यांची!) सं2या िजतकC घटेल िततकC चांगली.
२३ ऑगcट १८९६, िcवझलNडमधनू शशी (रामकृ Vणानदं ) यानं ा पाठिवलेGया पTामधनू .
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समाजवादी िववेकानदं
१८९० ते ९३ या तीन वषात या भटqया सं/याशाने भारत उभा आडवा िपंजनू
काढला. या खंडाय देशातील लोकांचे नेमके  समजावनू घेतले. "यासाठी ते पायी
िहडं ले, घोड्याव>न िहडं ले, रे Oवेतून िहडं ले, भंयाबरोबर बसनू िचलीम ओढली,
झोपडप4ीत रािहले, अब$ू या पहाडात चपं ा नावा$या गहु ते एका मसु लमाना$या घरी
रािहले, िटळकां$याबरोबर गायकवाड वाड्यात आिण खेतरी नरे शां$या राजवाड्यात असा
सव? मqु काम के ला. या तीन वषा,$या अथक भटकंतीत "यांनी धमिचंतन वगैरे के ले नाही.
अवथ होऊन या देशा$या भयावह पQरिथतीचा आलेख आपOया प?ांमधनू आपOया
िम?ांसमोर मांडला आहे.
१९ नोEहMबर १८९३ रोजी /ययू ॉक येथनू आपOया मNास येथील िशYयांना उेशनू
"यांनी जे प? पाठवलंय, "यात ते िलिहतात:

जो भगवान मला इथे अ/न देऊ शकत नाही तो वगात मला अनंत सख
ु ात ठे ऊ
शके ल, यावर माझा िवास नाही. भारताचा उ\ार करावयास हवा, गQरबानं ा
पोटभर अ/न #ावयास हवे. िशPणाचा सार करावयास हवा आिण
परु ोिहतिगरी नI करावयास हवी. परु ोिहतांचा जल
ु मू नको, सामािजक अ"याचार
नको, "येकाला पोटभर अ/न आिण जीवनात पढु े ये6याची अिधकािधक संधी
िमळावयास हवी.
१८९४ म5ये िशकागोह=न आपला िशYय अळिसंगा पे>मल यांना पाठिवलेOया प?ात
िववेकानंदांनी पIपणे हटले:

मी दाशिनक नाही, तUवG नाही व संतही नाही. मी गरीब आहे आिण
गरीबांबल मला ेम वाटते. दाQरN्य, अधं c\ा, अGान आिण >ढी, यांत 3तनू
बसलेOया भारतातील वीस कोटी Aी-प3ु षांबल कुणाचे मन कळवळले का?
या पQरिथतीतनू बाहेर पड6याचा माग कोणता?
िववेकानंदांनी २३ जनू १८९४ रोजी िशकागो येथनू हैसरू $या राजेसाहेबांना
पाठवलेOया प?ात आिथक शोषणावरही भाYय के ले आहे:

पाा"य लोक आम$या जातीभेदावर िकतीही टीका करोत, पण "या$ं यात
आम$यापेPाही अिधक वाईट असा जातीभेद आहे—आिण तो हणजे
पैशावर उभारलेला जाितभेद, अथगत जातीभेद.
अखेर, दोन वषानंतर, १ नोEहMबर १८९६ या िदवशी, लंडनह=न अमेQरके तील आपली
िशYया कुमारी मेरी हेल यांना पाठिवलेOया प?ात ते सांगतात ‘मी समाजवादी आहे.’
िववेकवादी, िव ानवादी, समाजवादी िववेकानंद
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अचानक लहर आली हणनू िववेकानदं ांनी हे िवधान के लेले नाही. सखोल िवचारांती
ते आपOयाला समाजवादी हणवनू घेतात. "यासाठी १८९६ या वषाचे महUव समजनू घेणे
गरजेचे आहे. हे वष अनेक HIीने महUवाचे आहे. िववेकानदं ाच
ं े वय "यावेळी ३३ वषा,चे
आहे. ३९ वषा,$या आयYु यातील हा महUवाचा टjपा आहे. आणखी एक हणजे "यापवू {
१८९० ते ९३ अशी तीन वष पQराजक हणजे भटका सं/यासी, िविविदशानंद,
सि$चदानंद अशी नावे बदलून शेवटी िववेकानंद हे नाव "यांनी वतःसाठी नqकC के लंय.
या तीन वषा,त "यांनी अवथ होऊन, या देशातील  आिण "यावरची उ9रे शोधलीत.
१८९३ साली हा अनाम सं/यासी अचानक एके िदवशी जगा$या Eयासपीठावर िवराजमान
झाला. गत देश पाहताना मानवी समयांची मांडणी "यांनी मनात नqकC के ली आिण
"यापढु ील तीन वषा,$या िचंतनाचे फिलत हणनू "यांनी प?ात ‘मी समाजवादी आहे’
हणनू सांिगतले.
िववेकानदं समाजवादी आहेत पण हा दाशिनक हे अिं तम स"य हणनू वीकारत नाही.
"याच प?ात ते पढु े हणतात:

समाजवाद ही पQरपणू  रचना आहे असे मी मानत नाही. पण आजवर
मानवजातीने या वेगवेगया रचना शोधOया आिण वापरOया, "यात ती
अिधक चांगली रचना आहे.
"याच प?ात िववेकानदं समाजवादाची शBCथाने आिण ममथाने सांगतात: हा
समाजवाद येईल "यावेळी शNु ाच
ं ी, कामगारांची आिथक िथती सधु ारे ल; "यांचा
समाजातील दजा सधु ारे ल; िशPणाचा सावि?क सार होईल. पण हे सागं त असतानाच
"यां$या मनात समाजवादाबल काही शक
ं ाही आहेत. ते हणतात: मा? या समाजरचनेत
मानवी वातंpयाचा लोप होईल; असामा/य ितभावान माणसे िनमाण होणार नाहीत. हे
सारे सागं त असतानाच, हा योग आता झाला पािहजे, "यामळ
ु े या रचनेतील ?टु ी
आपणाला समजतील व आपण "या दरू क> हा "यांचा िवचार आहे.∗ या समाजवादाला
धमाची जोड #ावी लागेल हे "यांनी इतर? सांिगतले आहे. मा? "याचबरोबर, उ#ाचा धम,
सव धमा,वर आिण िवGानावर आधाQरत असेल. "यामळ
ु े यापढु े धम हा िथतीशील नसेल
तर िवGानावर आधाQरत असOयाने तो गतीशील आिण पQरवतनीय असेल.
∗

आज २१Eया शतकात दिPण अमेQरके त व इतर? जे समाजवादाचे योग होत आहेत "यातून _ा
शक
ं ाच
ं े िनरसनच झाले असे आज हणावे लागेल. या देशांम5ये फB गQरबी व बेरोजगारीसार2या
समया दरू के Oया जात आहेत असे नाही तर लोकांना िशPण, आरोय, िनवारा व अ/य सामािजक
सिु वधा मोफत वा अ"यतं कमी दरात परु वOया जात आहेत. लोकामं धील अंगभतू Pमता िवकिसत
कर6या$या संधी िमळत आहेत. सवात महUवपणू  हे कC हे सव अ"यंत लोकशाही प\तीने होत आहे.
(सपं ादक)
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समाजवादी माणसू देशात, देशासाठी काम करत असताना जगातील दिलतांबाबत
तेवढाच सजग आिण सिSय असतो. िववेकानदं असेच होते. ९ सjटMबर १८९५ $या
प?ात "यांनी िलिहलंय, “फB सिु शिPत िहदं मंू 5येच आढळून येणा^या जा"यंध,
धमभोया, िनदय, दांिभक, नाितक भेकडामं धील एक बननू जगावे आिण मरावे
यासाठीच मी ज/माला आलो आहे असे का तुहाला हणावयाचे आहे? ... मला माyया
देशािवषयी खोटा अिभमान नाही. मी िजतका भारताचा आहे िततकाच जगाचाही आहे.
याबाबतीत खोटेपणा मळ
ु ीच नाही.”
िववेकानंद समाजवादी आहेत. पQरवतना$या व अधं c\ा िनमल
ू न चळवळीतील ते
अ;दतू आहेत. मा? "यांची मांडणी वेगळी आहे.
धमाची मयादा आिण धमाने के लेOया चक
ु ा सांगताना ३ माच १८९४ $या प?ात ते
हणतात:

सामािजक गोI$या बाबतीत धमाने ढवळाढवळ के ली ही धमाची मोठी चक
ू
झाली. पण हाच धम प/ु हा ‘समाजसधु ारणेशी धमाचा काय संबंध?’ असेही
हणतो. हा धमाचा ढगीपणा आहे. धमाने समाजसधु ारक होऊ नये असे
आहालाही वाटते हे खरे , पण "याचबरोबर आमचा असाही आ;ह आहे कC,
सामािजक िनयमांचा कता हो6याचाही धमाला काही अिधकार नाही. "येक
लहानसहान सामािजक गोIीत ढवळाढवळ कर6याची परु ोिहत वगाला काय
आवrयकता होती? "यामळ
ु े च तर आज अगिणत माणसे कI भोगत आहेत.
हणनू धमाचा संबंध के वळ आ"याशी असनू "याने सामािजक बाबतीत हात
घालू नये हे "याला सांिगतले पािहजे.

अथातच ही लढाई वाटते तेवढी सोपी नाही. पण ती कशी लढायची तेही
िववेकानदं ांनी सािं गतलंय. "यांनी िलिहलंय, “"येक धमाची धािमक नEहे तर आिथक
मांडणी कशी आहे "यावर तो धम तरतो िकंवा सपं तो.” िहदं ू धमाने आपOयाच देशात
वसाहतीचे राय िनमाण क>न ८०% लोकाच
् ्या, शतकानश
ु तके घृणापद
ं ी िपढ्यानिपढ
िपळवणक
ू करणारी रचना देऊन, २० टqके लोकांना या देशात सो/याचा धरू िनघतो आिण
दधु ा$या आिण मधा$या न#ा वाहतात अशी जीवनप\ती िदली. यावेळी या वा "या
कोण"याही मागाने "यां$या िहतसंबंधांना धोका झालाय, हे "यां$या लPात येते, "यावेळी
तुहाला िजवंतपणी परलोकास पाठवायचे, र"यावर िचरडून मारायचे, कC महा"मा
फुलM$यामाणे थम उपेPेन,े नंतर उपहासाने संपवायचा य"न करायचा आिण मृ"यनू ंतर
"यांना हवे तसे कापनू आपOया चौकटीत, आपOया ने"यां$या बरोबर बसवायचे एवढेच ते
ठरवत असतात!
आिण "यामळ
ु े िववेकानदं हणतात (१९०१ मUये बेलरू मठात िदलेले भाषण):

देशात कोणताही समाजाला िहतकारक िवचार मांडOयावर "या$या िव3\
>ढीिय सनातनी लोकानं ी सतं ापनू मोच उघडावेत हे होणारच. छळ,
अ"याचार सहन कर6याची यांची तयारी नाही "यांनी या पQरवतना$या
लढाईपासनू दरू रहाणेच cेयकर आहे.
पण िववेकानंदांना आ"मिवास आहे कC, भारतातील यवु क पढु े येतील आिण हे
आEहान वीकारतील. ते हणतात (३० नो@हKबर १८९४ रोजी डॉ. नदं रु ाव यांना
पाठिवलेGया पTामधनू ):

महान "यागाखेरीज कोणतीही गोI कधी सा5य होत नाही. मला िनित ठाऊक
आहे कC, भारतमातेला ित$या सव"कृ I व सवcे संतानां$या बिलदानाची
आवrयकता आहे आिण असे बिलदान कर6याचे सौभाय तु हाला लागावे
हीच माyया मनातील इ$छा आहे.

मा? एवढी परखड मते मांडणा^या िववेकानदं ांची चळवळीची मांडणी वेगळी आहे.
सjटMबर १८९३ म5ये झालेOया सवधम पQरषदेतील "यां$या एका भाषणामळ
ु े धमग>
ु
हणनू ते अचानक जगा$या Eयासपीठावर आले. मा? "यानंतर के वळ दोन मिह/यांनी २
नोEहMबर १८९३ म5ये आपOया िशYयांना प? पाठवनू "यांनी कळिवले:

ब\
ु देवांपासनू राजाराममोहन रॉय यां$यापय,त$या सव धमसधु ारकांचे आिण
पQरवतनवादी त3णांचे य"न फसले. कारण "यांनी धमावर आघात के ला.
आपणाला धमाचा आधार घेऊन धमातील अपवृ9वर आघात करावा लागेल.
आपली रणनीती आपला भाऊ महMNनाथ यांना सांगताना ते हणाले होते:

आपण मरणार हे ज/म घेतOयावर िनितच आहे. मग आपण चांगOया
उिIासाठी म>या. आपली सव कामे आपण आ"मसमपणा$या भावनेने
क>या.... आणखी एक गोI लPात ठे वावयास हवी. माणसे तयार करणे हे
कोण"याही कायाचे उिI हवे.
मठातील नaदवहीत १९ जनू १८९९ रोजी काढलेGया िटपणाच
ं ा साराश
ं .

धमवेडासारखा मानवी मनाला होणारा दसु रा भयावह रोग नाही. मी धमाचे वेड
पांघरलेला एक िवचारवंत आहे.
िववेकवादी, िव ानवादी, समाजवादी िववेकानंद
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