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शहीद भगतिसगं

सोशिल ट पाटीर् (इिं डया)

जनता सा ािहक,
मंब
ु ई

प्र तावना
भगतिसगं जे हा लाहोर जेलम ये होते, ते हा भाई रणधीरिसंग हे गदर पाटीर्शी संपकर्
ठे व या या अपराधाखाली तु ं गात होते. भाई रणधरिसंगाचं ी सटु का हो या या काही
िदवस आधी यांची भगतिसगं ांशी भेट झाली. गदर पाटीर्चे बाबा हरनामिसगं
कालासंिधया आिण तेजिसंग चहू डकाना ांची ही भेट घडवनू आण यात मह वपणू र्
भिू मका होती. भगतिसगं ानं ी के स कापले होते हणनू भाई रणधीरिसगं ानं ी एकदा यानं ा
भेटायला नकार िदला होता. ाला उतर हणनू भगतिसगं ानं ी एक पत्र िलिहले. यात
यांनी असे हटले, ‘मी शीख धमार्चा अगं -अगं काप या या परंपरे चा पाईक आहे. आता
तर मी अगं ाचा एकच भाग (के स) कापला आहे—तोही पोटासाठी नाही, तर देशासाठी—
लवकरच मानदेखील कापनू घेईन. पण एका शीखाचा अ पलपोटेपणा आिण सक
ं ु िचत
ीकोनाचे दःु ख मात्र ज र राहील.’
यानंतर भाईसाहेब भेटायला आले.
एकदा ाच िवषयावर चचार् करताना भगतिसंगांनी बाबा सोहनिसंग भकना ानं ा
हटले, ‘आप या जु या वारशा या दोन बाजू आहेत, एक सां कृ ितक आिण दसु री
पौरािणक. मी िन काम देशसेवा, याग, िव ासावर ठाम राहणे अशा सां कृ ितक गणु ानं ा
प्रामािणकपणे आ मसात क न पढु े जा याचा प्रय न करत आहे. जु या काळातील
समजतु ींवर आधािरत पौरािणक िवचारांना जसे या तसे मानायला मी अिजबात तयार
नाही. कारण िवज्ञानाने ज्ञाना या क्षेत्रात खपू प्रगती के ली आहे आिण वैज्ञािनक ीकोन
अिं गका नच भिव यातील सम या सटु ू शकतात.’
भगतिसगं ां या िवचारांचा िवपयार्स कर याचा धमर्वादी िकतीही प्रय न करत
असले, तरी ते शक्य नाही. मी नाि तक का आहे हा भगतिसगं ां या िनबंधापं क
ै ी सग यात
मह वपणू र् द तावेज आहे. भाईसाहेबां या प्र ानं ा उतर देताना धमर्–सप्रं दाय ासबं ंधी
आपले िवचार यांनी अ यंत प पणे मांडले आहेत. हा िनबंध फासावर जा या या काही
मिहने अगोदर ५–६ ऑक्टोबर १९३० ला तु ं गात िलिहला. ते हा भगतिसंग फक्त २३
वषाचे होते.
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एक नवीन प्र उभा रािहला आहे—सवर्शिक्तमान, सवर् यापी, सवर्ज्ञानी
परमे रा या अि त वावर के वळ अहक
ु े मी िव ास ठे वत नाही का? मला ा
ं ारामळ
प्र ाला त ड द्यावे लागेल अशी मी कधी क पनाही के ली न हती. मा या िमत्रांशी ग पा
मारताना मा या हे लक्षात आले की माझे काही िमत्र—माझा मैत्रीचा दावा चक
ु ीचा नसेल
तर—मा याबरोबर या थोड्याशा सपं कार्नतं र ा िन कषार्वर आले की देवा या
अि त वाला नाका न मी थोडा जा तच पढु े जा याचा प्रय न करतोय, आिण मा या
अहक
ं ाराने हा अिव ास (ई रावर) दाखव यास भाग पाडले आहे. खरोखरच ही सम या
गंभीर आहे. मानवी कमतरतांपासनू मी मक्त
ु अस याचा दावा करत नाही. मी फक्त एक
माणसू आहे, ब स, ापेक्षा जा त कुणी नाही. कुणीही ापेक्षा जा त अस याचा दावा
क शकत नाही. मा यातही एक उणीव आहे. अहक
ं ार हा मा या वभावाचा एक भाग
आहे. मा या साथीदारामं ये मी ताठर हणनू च ओळखला जायचो. इतके की माझे िमत्र
ी. बी.के . द सद्ध
ु ा कधीकधी मला तसे हणायचे. अनेक प्रसंगी माझी हट्टी हणनू
िनंदाही झाली आहे. मा या काही िमत्रांची अशी गंभीर तक्रार आहे की याचं ी इ छा
नसताना अनेक वेळा मी माझी मते यां यावर लादतो आिण माझे प्र ताव मा य क न
घेतो. ात थोडेफार त य आहे, हे मी नाकारत नाही. ाला अहक
ं ारही हणता येईल.
अ य प्रचिलत मतां या िवरोधात जे हा वतः या मताचं ा प्र येतो, ते हा िनि तच मला
वतः या मतांचा अिभमान आहे. पण तो वैयिक्तक नाही. तो वतः या मताचा या य
अिभमान असू शकतो, याला अहक
ं ार हणता येणार नाही. गवर् िकंवा खर्या अथार्ने
‘अहक
ं ार’ हा वतःब ल या अवाजवी अिभमानाचा अितरे क असतो. ा अवाजवी
अिभमानानेच तर मला नाि तकतेकडे वळवले नाही ना? की ा िवषयावरील सखोल
अ यासाने आिण खपू िचतं न के यानंतर मी देवावर या अिव ासापयत आलो? ा
प्र ाचीच मी इथे चचार् क इि छतो. पण सवर्प्रथम मला हे प करावेसे वाटते की
वािभमान आिण अहक
ं ार ा दोन वेगवेग या गो ी आहेत.
पिहली गो ही आहे की अवाजवी अिभमान िकंवा पोकळ अहक
ं ार हा यक्तीला
देवावर िव ास ठे व या या वाटेतील अडथळा कसा काय ठ शकतो हे मला समजलेले
नाही. प्र यक्षात मा या अगं ात गणु नसताना िकंवा माझी लायकी नसताना मला यश प्रा
झाले असेल तरच मी एखाद्या थोर यक्तीची थोरवी नाका शकतो. इथपयत समजू
शकते. पण याचा देवावर िव ास आहे, अशी यक्ती वतः या अहक
ु े यावर
ं ारामळ
िव ास ठे वणे बंद करे ल हे कसे शक्य आहे. दोनच शक्यता आहेत. एक तर माणसू
लोकायत, जनता सा ािहक
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आप याला देवाचा प्रित पधीर् समजेल, िकंवा तो वतःलाच देव मानेल. ा दो ही
पिरि थतींम ये तो खरा नाि तक होऊ शकत नाही. पिह या पिरि थतीत तो आप या
प्रित प यार्चे अि त व नाकारतच नाही. आिण दसु र्या पिरि थतीतही तो िनसगार्त या
घडामोडींचे पडद्याआडून िनयत्रं ण करणार्या शक्तीचे अि त व मा य करतो. तो
वतःलाच सवर् े शक्ती समजतो की या या पलीकडे कुणी सवर् े शक्ती आहे, हे
आप या ीने अिजबात मह वाचे नाही. मळ
ू मु ा तर हा आहे की याचा िव ास आहे.
तो कुठ याच प्रकारे नाि तक नाही. तर, मला हे हणायचे आहे की मी ात या पिह या
प्रकारातही मोडत नाही आिण दसु र्या प्रकारातही नाही. मी या सवर् े ई राचे
अि त वच मळ
ु ी नाकारतो. मी ते का नाकारतो, हे नंतर पाहूया. इथे मला एक गो प
करायची आहे की हा अहक
ु
ु े मी नाि तक मत बनवायला उद्यक्त
ं ार नाहीये की यामळ
झालो. मी वतः ती े शक्ती नाही की ितचा प्रित पधीर् नाही, की अवतारही नाही. एक
गो िनि त आहे की मी ा िवचारांकडे वळ यास अहक
ं ार कारणीभतू नाही.
हा आरोप खोडून काढ यासाठी चला, स य पिरि थती काय आहे 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 यामळ
ु े माझा अहक
ं ार वाढला. हे बरोबर आहे का
हेही तपासनू पाहूया. माझा नाि तकपणा ही काही अगदी अलीकडची गो नाहीये. मी
जे हा कुठलीही प्रिसद्धी नसलेला त ण होतो व माझे हे वरील िमत्र जे हा मला
ओळखतही न हते, ते हापासनू च मी ई रावर िव ास करणे सोडून िदले होते.
नाि तकतेकडे वळवू शके ल असा गैरवाजवी अहक
ं ार िकमान एक कॉलेजचा िवद्याथीर् तरी
बाळगू शकत नाही. काही प्रा यापकांचा मी आवडता िवद्याथीर् होतो, तर अ य काही
जणांचा नावडता. पण मी कधी खपू क ाळू िकंवा अ यासू िवद्याथीर् न हतो. अहक
ं ारा या
भावनेत अडक याची तर संधीच कधी िमळाली नाही. मी तर लाजाळू, बजु र्या वृ ीचा
मल
ु गा होतो, या यात भिव याब ल थोडी िनराशावादी प्रवृ ी होती. आिण या काळात
मी पणू पर् णे नाि तक न हतो. यां या प्रभावाखाली मी वाढलो ते माझे वडील सनातनी
आयर्समाजी होते. एक आयर्समाजी बाकी काहीही असो पण नाि तक नसतो. माझे
प्राथिमक िशक्षण पणू र् झा यानंतर मी लाहोर या डी.ए. ही. शाळे त प्रवेश घेतला आिण
यानंतर एक पणू र् वषर् यां या वसतीगृहात रािहलो. ितथे सकाळ-सं याकाळ या
प्राथर्ने यितिरक्त मी तासनत् ास गायत्रीमत्रं ाचे पठण करत असे. याकाळात मी पणू पर् णे
भािवक होतो. नतं र मी मा या विडलाबं रोबर राहायला सु वात के ली. सनातनी धािमकर्
मताबं ाबतीत ते उदारमतवादी आहेत. वातं यासाठी आयु य वेच याची प्रेरणा मला
यां याच िशकवणीतनू िमळाली. पण ते नाि तक नाहीत. याचं ा ई रावर ढिव ास
आहे. मला रोज प्राथर्ना हण यास ते प्रो सािहत करत असत. अशाप्रकारे माझे
२
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पालनपोषण झाले. असहकार चळवळी या वेळी मी नॅशनल कॉलेजम ये प्रवेश घेतला.
इथे आ यानंतरच मी सवर् धािमकर् सम यांवर चचार् करणे, उदा. देवा या बाबतीत
उदारमतवादी िवचार करणे, यावर टीका करणे, वगैरे गो ींना सु वात के ली. पण अजनू ही
मी पक्का आि तक होतो. जरी शीख िकंवा अ य धमार्तील पौरािणक गो ी आिण मतावं र
माझा िव ास बसला न हता, तरी यावेळपयत मी के स न कापता ते लाबं च ठे वत होतो.
पण देवा या अि त वावर माझा पक्का िव ास होता.
पढु े मी क्रांितकारी पक्षाशी जोडला गेलो. ितथे गे यावर सग यात पिह यांदा या
ने या या संपकार्त आलो, यांचा देवावर अिजबात िव ास नसनू सद्ध
ु ा देव नाकार याची
यांची िहमं त न हती. देवािवषयी मी िज ीने प्र िवचारत रािह यानंतर ते हणायचे,
‘जे हा इ छा होईल ते हा पजू ा करत जा.’ ही नाि तकताच आहे पण ती वीकार याचे
धाडस नाहीये. दसु रे नेते यां या सपं कार्त मी आलो ते पक्के द्धाळू होते. याचं े नाव
आहे आदरणीय कॉम्रेड सिचद्रं नाथ सा याल. स या ते काकोरी कट प्रकरणात ज मठे पेची
िशक्षा भोगत आहेत. बंदी जीवन (तु ं गातील जीवन) ा यां या सप्रु िसद्ध व एकमेव
पु तकात पिह या पानापासनू च ई राचे गणु गान के ले आहे. ा संदु र पु तका या दसु र्या
भागात शेवट या पानावर वेदा ता या कारणामळ
ु े ई राची प्रशसं ा करताना यांनी के लेला
तिु तसमु नाचं ा वषार्व हा यां या अजब िवचारांचा भाग आहे. २८ जानेवारी १९२५ ला
भारतभर वाटले गेलेले िद रे ह यश
ू नरी (क्रािं तकारी) हे पत्रकसद्ध
ु ा यां याच िवचाराचा
पिरणाम आहे, असा सरकारी पक्षाचा दावा आहे. अशा प्रकार या गु कामामं ये
कोणताही प्रमख
ु नेता िनःसंशयपणे वतःला पसंत असलेले आपलेच िवचार माडं तो.
बाकी कायर्क याना यािवषयी मतभेद असले तरी आपली सहमती दाखवावी लागते. या
पत्रकाम ये एक संपणू र् पिर छे द सवर्शिक्तमान देवाची कायेर् आिण लीला ाने भरलेला
होता. हा सवर् गढू वाद आहे. मला जे हणायचे आहे ते हे की ई रावरचा अिव ास ही
क पना क्रािं तकारी पक्षात सद्ध
ु ा जलेली न हती. काकोरी या प्रिसद्ध चारही शहीदानं ी
आपले शेवटचे िदवस भजन-प्राथर्ना ाम ये घालवले होते. रामप्रसाद िबि मल एक
सनातनी आयर्समाजी होते. समाजवाद आिण सा यवादा या क्षेत्रात खपू अ यास
असनू ही राजन लािहरी हे उपिनषदे व गीतेतील ोक पठण कर याची आपली इ छा
आव शकले नाहीत. मी यां यातील एकच यक्ती पािहली िजने कधीच प्राथर्ना के ली
नाही आिण ते हणत असत, ‘त वज्ञान माणसातील दबु ळे पणा िकंवा या या ज्ञानाची
मयार्दा ाच
ं ी िन प ी आहे.’ ते ही आज आज म कारावासाची िशक्षा भोगत आहेत. पण
यांनीही कधी देवा या अि त वाला नाकार याची िहमं त दाखवली नाही.
ावेळपयत मी एक आदर्श व नाळू क्रांितकारक होतो. आतापयत आ ही
दसु र्यांचे अनक
ु रण करत होतो. पण आता सवर् जबाबदारी वतः पेल याची वेळ आली
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होती. काही काळ तर अपिरहायर् प्रितिक्रयामं ळ
ु े पक्षाचे अि त वच अशक्य वाटू लागले
होते. उ साही साथीदारानं ी—न हे ने यांनी—आमची िख ली उडवायला सु वात के ली.
आप या कायर्क्रमाम ये काही अथर् नाही ावर एक िदवस माझी वतःची खात्री पटते की
काय अशी भीती मला काही काळाकरता वाटायला लागली. तो मा या क्रािं तकारी
आयु यातला िनणार्यक क्षण होता. ‘अ यासा’ची हाक मा या मनात कानाकोपर्यात घमु ू
लागली होती: िवरोधकांनी के ले या यिु क्तवादाचा सामना कर यासाठी अ यास कर;
आप या मतां या समथर्नाथर् यिु क्तवाद कर यासाठी अ यास कर. मी अ यासाला सु वात
के ली. ामळ
ु े मा या जु या िवचारांम ये आिण िव ासाम ये आ र्यकारकपणे सधु ारणा
झाली. आम या पिह या साथीदारामं ये असलेली िहसं ा मक कृ ती कर या या
आकषर्णाची जागा आता गभं ीर िवचारानं ी घेतली. आता गढू वाद आिण अधं द्धानं ा
अिजबात जागा रािहली नाही. वा तववाद आमचा पाया बनला. अ यतं कठीण प्रसगं ी
गरज असेल तरच िहसं ेचा आधार घेणे उिचत ठरे ल. अिहसं ा हे सवर् लोकचळवळींचे
अपिरहायर् त व असायला हवे. हे झाले कायर्पद्धतींिवषयी. पण सग यात मह वाचे हे की
या आदशासाठी लढायचे याची प क पना हवी. यावेळी खास असे क्रािं तकारी
काम होत न हते, यामळ
ु े मला जगभरात या इतर क्रां यां या आदशाचा अ यास
कर याची चागं ली सधं ी िमळाली. अराजकतावादी नेता बाकुिननचा मी अ यास के ला,
सा यवादाचे जनक माक्सर् थोडेफार वाचले, पण वतः या देशात यश वीपणे क्रातं ी
घडवनू आणणारे लेिनन, ट्रॉट् की व इतरां याब ल बरे च वाचले. ते सवर् नाि तक होते.
बाकुिननचे ई र आिण शासन हे पु तक ा िवषयावरचा मयार्िदत पण चांगला अ यास
आहे. नंतर मला िनरलंब वामींचे सहज ज्ञान (कॉमन से स) हे पु तक िमळाले. ात फक्त
गढू नाि तकता होती. ा िवषयाकडे माझा ओढा वाढला. १९२६ साल या शेवटापयत
हे िव िनमार्ण करणार्या, चालवणार्या व याचे िनयत्रं ण करणार्या अशा सवर् े
परमे राचे अि त व ही उघड उघड बकवास आहे असे मी मानू लागलो होतो. मी माझा
अिव ास प्रदिशर्त के ला. ा िवषयावर मा या िमत्राबं रोबर वाद घालायला सु वात के ली.
मी जाहीरपणे एक नाि तक हणनू ओळखला जाऊ लागलो. पण ाचा अथर् काय हे मी
पढु े सागं ेन.
मे १९२७ म ये मला लाहोर येथे अटक झाली. ही अचानक झालेली अटक होती.
पोलीस माझा शोध घेत आहेत ाब ल मला जराही क पना न हती. एका बागेतनू जात
असताना अचानकपणे पोिलसानं ी मला घेर याचे मा या लक्षात आले. याप्रसगं ी मी
अ यंत शांत होतो ाचे मला वतःलाच आ र्य वाटले. कसलीही संवदे ना िकंवा
चलिबचल मला जाणवली नाही. मला पोिलसानं ी ता यात घेतले. दसु र्या िदवशी मला
रे वे या पोलीस कोठडीत ने यात आले. इथे मला एक मिहना काढायला लागला. बरे च
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िदवस पोलीस अिधकार्यांशी झाले या बोल याव न मला असे वाटले की यांना माझा
काकोरी दलाशी असलेला संबंध आिण मा या क्रांितकारी आदं ोलनासबं ंधी कायाची
काही मािहती होती. यांनी मला सांिगतले की: जे हा खटला (काकोरी कट) चालू होता
ते हा मी लखनौला होतो; यां या सटु के साठी आ ही एका योजनेवर चचार् के ली होती;
याचं ी समं ती िमळा यावर आ ही काही बॉ ब िमळवले होते; आिण १९२६ म ये
चाचणी घे यासाठी यातला एक बॉ ब आ ही दसर्याला जमले या गदीर्त फे कला.
यानंतर मा या भ यासाठी यांनी मला सांिगतले की जर मी क्रांितकारी पक्षा या
कायर्क्रमावर प्रकाश टाकणारे एक िनवेदन िदले, तर मला अटक के ली जाणार नाही, उलट
मला यायालयात खबर्या हणनू उभे 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 लोकावं र बॉ ब फे कत नाहीत. एके
िदवशी सकाळी गु चर खा याचे विर अिधकारी ी. यमू न मा याकडे आले. बराच
वेळ सहानभु िू तपवू र्क बोल यानंतर यांनी मला, यां या ीने, एक अ यंत दःु खद बातमी
िदली. ते हणाले, यांनी मािगत याप्रमाणे मी िनवेदन िदले नाही, तर काकोरी कटासंबंधी
िवद्रोह के याब ल व दसरा बॉ ब फोटात िनघृण ह याबं ल मा यावर खटला भरणे
यानं ा भाग पडेल. यानं ी मला असेही सािं गतले की मला िशक्षा दे यासाठी (फाशीची)
यां याकडे परु े से परु ावे उपल ध आहेत. मी जरी पणू पर् णे िनरपराध होतो, तरी पोलीस
यांना हवे ते क शकतात ाब ल माझी खात्री होती. याच िदवसापासनू काही पोलीस
अिधकारी मी दोन वेळा देवाची प्राथर्ना करावी हणनू माझे मन वळवू लागले. पण आता
मी एक नाि तक होतो. मला माझी वतःची कसोटी घ्यायची होती की फक्त शातं आिण
आनदं ी िदवसामं येच मी नाि तक अस याची बढाई मारतो की अशा कठीण प्रसगं ीसद्ध
ु ा
मी मा या त वानं ा िचकटून राहू शकतो. बर्याच िवचारातं ी मी हा िनणर्य घेतला की
कुठ याही प्रकारे मी देवावर िव ास ठे ऊ शकत नाही िकंवा देवाची प्राथर्ना क शकत
नाही. एक क्षणही मी प्राथर्ना के ली 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 के ली नाही. आता मी एक पक्का नाि तक होतो आिण आजपयत आहे. या
कसोटीला खरे उतरणे ही काही सोपी गो न हती.
‘िव ास’ क ाचं ी ती ता कमी करतो, एवढेच नाही तर सख
ु ावहसद्ध
ु ा करतो. देव
माणसाला सां वना देणारा एक आधार बनू शकतो. ‘ या या’िशवाय माणसाला
वतःवरच अवलंबनू राहावे लागते. तफ
ु ानात आिण वादळात वतः या पायावर उभे
राहणे हा काही पोरखेळ नाही. अशा कसोटी या क्षणी जर अहक
ं ार असलाच तर पार
िवतळून जातो आिण माणसू सवर्साधारण द्धानं ा ठोकर याचे धाडस क शकत नाही.
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आिण जर के लेच, तर यातनू हाच िन कषर् िनघतो की या याजवळ फक्त अहक
ं ार नाही
तर दसु री कुठलीतरी शक्ती आहे. आज अगदी अशीच पिरि थती आहे. खट याचा
िनकाल काय लागणार हे आधीच माहीत आहे. एका आठवड्यात िनणर्य िदला जाईल.
मी माझे आयु य एका येयासाठी अपर्ण करत आहे ा िवचाराखेरीज आणखी कोणते
सां वन मा याकरता असू शकते? देवावर िव ास ठे वणारा िहदं ू पढु चा ज म राजाचा
असावा अशी अपेक्षा क शकतो, एक मसु लमान िकंवा िख्र न आप या क ाचं े आिण
यागाचे बक्षीस हणनू वगार्त समृद्धी आिण आनंद िमळे ल ाची व ने पाहतो. पण मी
कशाची अपेक्षा करावी? मला माहीत आहे की या क्षणी मा या ग याभोवती फास
आवळला जाईल आिण मा या पायाखालची फळी काढली जाईल, तोच पणू िर् वराम
असेल—तोच अिं तम क्षण असेल. मी िकंवा अ याि मक भाषेत सागं ायचे तर, मा या
आ याचा ितथेच शेवट होईल. ब स इतके च. पढु े काही राहणार नाही. यात खपू काही
गौरवशाली यश िमळालेले नाही असे एक छोटेसे संघषर्मय जीवन, हे वतःच एक बक्षीस
असेल—अथार्त तसे मानायचे धैयर् मा यात असेल तर. हेच सवर्काही आहे. िनः वाथीर्,
इहलोकी व परलोकी फळाची अपेक्षा न ठे वता, अगदी िनिर छपणे मी माझे आयु य
वातं या या येयासाठी समिपतर् के ले आहे, कारण ापेक्षा वेगळे काही करणे मला
जमलेच नसते. या िदवशी अशा मानिसकतेचे भरपरू ी-पु ष आप याला आढळतील,
की जे मानवजातीची सेवा आिण पीिडत मानवाची मक्त
ु ी ाखेरीज दसु र्या कशाही करता
आपले आयु य वाहून घेऊ शकणार नाहीत, तो िदवस मक्त
ु ी या यगु ाची नांदी ठरे ल. ते
शोषकांना, जल
ु मी स ाधीशानं ा, िपळवणक
ू करणार्यांना आ हान दे यासाठी उ सािहत
होतील. हे सगळे, ते ा ज मी परु कार िमळव यासाठी, पढु या ज मी राजा हो यासाठी
िकंवा वगार्त जागा िमळ याची अपेक्षा ठे वनू न हे, तर मानवजाती या मक्त
ु ीसाठी
करतील. मानवजाती या मानेवरील गल
ु ामीचे जोखड उलथनू टाक यासाठी, वातत्रं
आिण शातं ता प्र थािपत कर यासाठी यांना हा मागर् अिं गकारावा लागेल. यां या
वतःसाठी धोकादायक असले या पण यां या महान आ यासाठी असले या एकमेव
उ कृ मागार्ने जायला ते तयार होतील का? यां या उदा येयाब ल यानं ा असले या
अिभमानाला अहक
ु ीचा अथर् तर लावला जाणार नाही? अशी घृिणत
ं ार हणनू याचा चक
िवशेषणे लाव याचे धाडस कोण करे ल? मी तर हणतो अशी यक्ती एकतर मख
ू र् असेल
िकंवा धतू र् तरी. पण याला आपण क्षमा क या कारण याला यां या मनातील उ च
िवचार, भावना, आवेग ांची ती ता जाणवू शकत नाहीत. याचे दय मांसा या
गो यागत मृत आहे. अनेक िहतसबं ंधांचे झापड अस यामळ
ु े याची ी अधू झाली
आहे. वतःवर ठाम िव ास असणे ा गणु ाला अहक
ं ार हटले जाते, हे खपू दःु खदायक
आहे 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 साधारणपणे असा िव ास यक्त के ला जातो की ती
टीके या पलीकडे आहे कारण ती चक
ु ा क शकत नाही—टीका करा, तर तमु या
यिु क्तवादाची ताकद हजारो लोकानं ा तु ही अहक
ं ारी अस याचा आक्षेप घ्यायला िववश
करे ल. हे मना या ताठरपणामळ
ु े होते. टीका आिण वतंत्र िवचार, हे दो ही एका
क्रांितकारकासाठी अिनवायर् गणु आहेत. महा माजी थोर आहेत, हणनू कोणी यांची
टीका करता कामा नये; ते उ च थानावर आहेत, हणनू यानं ी सांिगतलेली प्र येक
गो —मग ती राजकारणािवषयी असो िकंवा धमर्, अथर्शा िकंवा नीितशा ािवषयी—
बरोबरच आहे. तु हाला पटत असो वा नसो, तु ही हटलेच पािहजे की ‘हो, हेच बरोबर
आहे.’ ही मानिसकता िवकास घडवनू आणू शकत नाही, ती प पणे प्रितगामी आहे.
आम या पवू र्जानं ी सवर्शिक्तमान परमे राब ल िव ास िनमार्ण के ला होता, यामळ
ु े
जो कोणी ा िव ासा या खरे पणाला आ हान देईल िकंवा या सवर् े परमे रा या
अि त वाब ल शक
ं ा घेईल, तो धमर्भ्र व िव ासघातकी गणला जाईल. जर याचा
यिु क्तवाद इतका भक्कम असेल, की प्रितवाद क न खोडून काढता येणार नाही आिण
याची द्धा इतकी ठाम असेल की ई री कोपाने या यावर सक
ं ट कोसळ याची भीती
दाखवली तरी डळमळणार नाही—तर याची घमडखोर हणनू आिण याचा वभाव
अहक
ु े ा िनरथर्क वादात वेळ का दवडायचा?
ं ारी आहे हणनू िनंदा के ली जाईल. यामळ
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 आहे,
आिण आज प्रथमच ावर व तिु न पणे चचार् होत आहे.
पिह या प्र ाचा िवचार करता, मला वाटते की अहक
ु े मी नाि तकतेकडे
ं ारामळ
वळलो नाही हे मी प के ले आहे. मा या यिु क्तवादाची पद्धत योग्य आहे की नाही हे
वाचकानं ी ठरवायचे आहे, मी नाही. मला माहीत आहे की स या या पिरि थतीत
देवावरील िव ासाने माझे आयु य सोपे झाले असते आिण मा या मनावरचा भार कमी
झाला असता. देवावर या मा या अिव ासाने वातावरण अ यतं नीरस बनवले आहे
आिण पिरि थती एक िबकट प धारण क शकते. थोडासा गढू वाद ितला
(पिरि थतीला) का यमय बनवू शकतो. पण मा या निशबाला सामोरे जाताना मला अशा
संभ्रमाची आव यकता नाही. मी वा तववादी आहे. िववेका या जोरावर मला मा या
अतं थ वभावावर मात करायची आहे. ा येयात मला नेहमीच यश िमळाले आहे असे
नाही. पण प्रय न करत राहणे हे माणसाचे कतर् य आहे. यश सधं ीवर आिण वातावरणावर
अवलंबनू असते.
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दसु रा प्र हा आहे की जर हा अहक
ं ार न हता, तर मग ई रा या अि त वाब ल
पवू ार्पार चालत आले या आिण आजही प्रचिलत असले या द्धा नाकारायला काहीतरी
कारण असायला हवे. आता मी ाच गो ीकडे वळतो आहे. होय, कारण आहे.
िववेकबद्ध
ु ी असलेला कोणीही माणसू आप या सभोवताल या पिरि थतीला
तकर् सगं तपणे समजनू घेऊ इि छतो. िजथे सरळ परु ावे नसतात, ितथे त वज्ञान मह वपणू र्
भिू मका बजावते. मी आधी हट याप्रमाणे माझे काही क्रांितकारी साथी हणायचे की
त वज्ञान माणसा या दबु ळे पणाचे लक्षण आहे. आप या पवू जर् ानं ी जे हा िरका या वेळात
ा जगाचे रह य— याचा भतू काळ, वर्तमानकाळ आिण भिव यकाळ, याचे ‘का’
आिण ‘कसे’—हे समजनू घे याचा प्रय न के ला, ते हा सरळ परु ा यां या अभावी
प्र येकाने हे प्र आपाप या पद्धतीने सोडवले. िनरिनरा या धमातील मल
ू भतू त वामं ये
जो फरक िदसतो, याचे कारण हेच आहे. कधीकधी हा फरक शत्रु व िकंवा सघं षार्चे प
धारण करतो. पवू ेकर्डील आिण पाि मा य त वज्ञानात तर फरक आहेच, पण प्र येक भ-ू
गोलाधार्त या मतप्रणालींम येही फरक आहे. आिशयात या िहदं ू धमार्त आिण मिु लम
धमार्त कुठलाही सारखेपणा नाही. भारतातसद्ध
ु ा बौद्ध आिण जैन धमर् हे ब्रा णवादाहून
खपू वेगळे आहेत. पु हा ब्रा णवादातही आयर्समाज आिण सनातन धमर् अशी
पर परिवरोधी मते आहेत. चावार्क हा प्राचीन काळातील आणखी एक वतत्रं त वज्ञ
होता. या काळातच याने ई रा या अि त वाला आ हान िदले होते. ही सगळी मते
मल
ू भतू प्र ांबाबत एकमेकांपासनू िभ न आहेत आिण प्र येकाला वाटते की आपलेच
बरोबर आहे. हेच तर ददु वै र् आहे. आ ही जु या काळातील ज्ञानी व िवचारवंतांचे अनभु व
आिण िवचारानं ा भिव यातील अज्ञाना या िवरोधातील लढाईचा आधार बनवनू हा गहन
प्र सोडव याचा प्रय न करत नाही. ाऐवजी आ ही आळशासारखे—ते तर आ ही
िसद्ध झालोय— यां या सागं यावर िनःसश
ं य िव ास ठे वनू या िव ासाचेच तोम
माजवत आहोत. आिण अशा तर्हेने मानवी िवकासात अडथळा आण याचा गु हा करत
आहोत.
िवकासासाठी स ज असले या प्र येकाला ढीवादी िव ासा या प्र येक पैलवू र
टीका तसेच यावर अिव ास यक्त करावा लागेल आिण याला आ हान द्यायला
लागेल. प्र येक प्रचिलत मता या प्र येक गो ीला प्र येक अगं ाने िववेका या कसोटीवर
घासनू घ्यायला लागेल. खपू तकर् शद्ध
ु िवचार क न जर कुणी कुठ या त वज्ञानाकडे
आकिषर्त झाला, तर या या िव ासाचे वागत क . याचा तकर् चक
ु ीचा, भ्रामक आिण
कधीकधी खोटाही असू शकतो. िववेक हा या या जीवनाचा मागर्दश
र् क अस यामळ
ु े
या या िवचारामं ये सधु ारणा होऊ शकते. पण घट्ट िव ास आिण अधं द्धा धोकादायक
आहेत. या माणसाला मख
ू र् 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 शद्ध
ु िवचाराचं ा ह ला सहन क शकले नाहीत, तर कोसळून पडतील. अशा वेळी
या यक्तीचे पिहले काम हे की तमाम जु या िव ासांचा संपणू र् िनःपात क न नवीन
त वज्ञाना या उभारणीसाठी जागा व छ करायची. ही नकारा मक बाजू झाली. ानंतर
खरे काम सु होते याम ये पनु बाधणीसाठी जु या मतामं ध या काही गो ींचा वापर
के ला जाऊ शकतो. मा यापरु ते हणाल तर मी हे 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 बाजचू ा िवचार के ला तर प्राचीन द्धां या ठामपणािवषयी प्र उ प न
कर याइतपत तरी माझी खात्री झाली आहे. िनसगार्तील घडामोडींचे सचं ालन व िनयत्रं ण
करणारी कोणतीही सवर् े शक्ती अि त वात नाही ाब ल माझी पक्की खात्री आहे.
आमचा िनसगार्वर िव ास आहे. प्रगतीचे येय माणसाने आप या सेवेसाठी िनसगार्वर
िवजय िमळवणे हे आहे. ाला िदशा दे यामागे परमा मा नाही. हेच आमचे त वज्ञान
आहे.
नकारा मक बाजबू ल बोलायचे तर आ ही आि तक लोकानं ा काही प्र िवचा
इि छतो:
तमु या द्धेनसु ार जर ही पृ वी िकंवा हे िव या सवर् यापी, सवर्शक्तीमान अशा
परमे राने िनमार्ण के ले आहे, तर याने मळ
ु ात हे सवर् का िनमार्ण के ले हे कृ पया मला
सागं ाल काय? दःु ख आिण सक
ं टानं ी भरलेले हे जग—असख्ं य दःु खां या िनरंतर आिण
अनंत यिु तने ग्रासलेले! एकही प्राणीमात्र सवार्थार्ने सख
ु ी नाही.
कृ पा क न हाच या जगिनयं याचा िनयम आहे असे सागं ू नका. तो जर कुठ या
िनयमानं ी बांधलेला असेल तर तो सवर्शिक्तमान नाही. मग तो आप यासारखाच गल
ु ाम
आहे. कृ पा क न ही याची आनंदक्रीडा आहे असेही हणू नका. नीरोने तर एक रोम
जाळून खाक के ले. याने फक्त काही लोकांची ह या के ली होती. याने फारच थोडे दःु ख
िनमार्ण के ले, िन वळ आप या आनंदासाठी आिण मनोरंजनासाठी. आिण इितहासात
याचे काय थान आहे? इितहासकार याचा कोण या नावाने उ लेख करतात? सग या
कडवट िवशेषणांचा या यावर वषार्व होत असतो. नीरोचा िनषेध कर यासाठी जल
ु मी,
िनदर्यी, सैतान सारख्या श दानं ी पाने या पाने भरली आहेत. एका चगं जे खानने वतः या
सख
ु ासाठी हजार चे प्राण घेतले आिण आज आप याला या या नावाचा ितर कार आहे.
तर मग दररोज, दर तासाला न हे दर िमिनटाला असंख्य दःु ख देणार्या आिण अजनू ही देत
असले या सवर्शिक्तमान, अनािदअनतं नीरोचे कसे काय समथर्न करता? प्र येक क्षणाला
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चगं ेजखान या दु कृ यांनाही मागे टाकणार्या या या दु कृ यांचा कसा वीकार करता?
मी िवचारतो की खरोखरच नरक असले या, अनंत आिण खोलवर वेदना देणार्या ा
जगाला याने िनमार्णच का के ले? या सवर् े परमे राजवळ मनु य िनमार्ण न कर याची
ताकद होती तर मग याने माणसाची उ प ी का के ली? ा सवर् प्र ाचं ी तमु याकडे काय
उ रे आहेत? तु ही हेच हणाल की क सहन करणार्या िनदोषर् लोकानं ा पढु या ज मी
चांगले बक्षीस दे यासाठी आिण चक
ु ा करणार्यानं ा िशक्षा दे यासाठी हे घडत आहे. ठीक
आहे. ठीक आहे. भिव यात तमु या शरीरावर नाजक
ू पणे आिण आरामदायक मलमपट्टी
करता यावी हणनू आज आप याला जखमी कर याचे धाडस करणार्या या यक्तीचे
तु ही अजनू िकती काळ समथर्न करणार आहात? एका भक
ु े ले या िसंहासमोर माणसाला
फे कून द्यायचे आिण जर या माणसाने या जगं ली जनावरापासनू आपला बचाव क न
वतःला वाचवले तर नंतर याची अगदी बडदा त ठे वायची, हे काम करणार्या ग्लॅिडएटर
सं थे या यव थापकांचे काम िकतपत योग्य होते? हणनू च मी िवचारतो, ‘ या सवर् े
परमे राने ा िव ाची आिण यात माणसाची िनिमतीर् का के ली? वतः या
मनोरंजनासाठी? तर मग या यात आिण नीरोम ये काय फरक आहे?’
मसु लमान आिण िख्र ती बांधवांनो! िहदं ू त वज्ञानाम ये आणखी काही यिु क्तवाद
असू शकतात. मी तु हाला असे िवचारतो की वरील प्र ांची तमु याकडे काय उ रे
आहेत? तमु चा तर पनु जर् मावर िव ास नाही. यामळ
ु े तु ही िहदं संू ारखा हा यिु क्तवाद देऊ
शकत नाही की पवू र्ज मी या पापाचे फळ हणनू िन पाप यक्तींना यातना भोगा या
लागतात. मी तु हाला असे िवचारतो की या सवर्शिक्तशाली परमे राने िव ा या
िनिमतीर्साठी सहा िदवस मेहनत का के ली आिण वर असे का हणाला होता की सवर्
काही ठीक आहे. या िवधा याला आजच बोलवा, आिण मागील इितहास याला
दाखवा. याला सद्य पिरि थतीिवषयी अ यास क दे आिण मग आपण पाहू की सवर्
काही ठीक आहे असे हणायचे धाडस आजही याला होते का?
तु ं गात या अधं ार्या खो यापं ासनू , झोपडपट्टीत आिण व यामं ये उपाशीपोटी
तडपत असले या लाखो माणसां या समहू ापासनू ते या शोिषत कामगारांपयत—जे
भांडवलशाही िपशा चा या रक्तशोषणाची िक्रया धाडसाने िकंवा खरे तर, िन साहाने
पाहत आहेत—तसेच मानवी शक्तीचा िवनाश पाहत आहेत, जे पाहून साधे तारत य
असले या कोणाही माणसा या अगं ावर भीतीने काटा येईल; आिण जा तीचे उ पादन
गरजू लोकानं ा वाट याऐवजी समद्रु ात फे कून दे याला चांगले समजणार्यापं ासनू ते
राजां या महालापं यत— याचं ा पाया माणसां या हाडावं र उभा आहे . . . सवर् याला पाहू
दे आिण मग हणू दे की ‘सवर् काही ठीक आहे.’ का आिण कशासाठी? हा माझा प्र
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आहे. तु ही ग प आहात? ठीक आहे, मग माझे हणणे मी पढु े नेतो.
आिण िहदं नंू ो तु ही, तु ही हणता की जे लोक आज क सोसत आहेत, ते
पवू र्ज मीचे पापी आहेत. ठीक आहे. तु ही हणता की आजचे शोषक गे या ज मात
साधपू ु ष होते, हणनू आता ते स ेचा आनंद उपभोगत आहेत. मला हे मा य करायला
लागत आहे की आपले पवू र्ज फार धतू र् होते. यांनी तकर् आिण अिव ासा या सवर्
प्रय नानं ा फोल ठरव याची ताकद असलेले त वज्ञान बनवले. पण ा गो ी कुठपयत
िटकाव धरतात ाचे िव ेषण कर याची गरज आहे.
याय यव थे या अ यतं मा यवर व प्रिसद्ध कायदेपिं डतां या मते, गु हेगारावर
होणार्या पिरणामा या आधारावर िशक्षा फक्त तीन िकंवा चार कारणानं ी उिचत ठरवली
जाऊ शकते. ती अशी—सडू , भीती आिण सधु ारणा. आज सवर् परु ोगामी िवचारवंतांनी
बदला घे या या िसद्धातं ाची िनंदा के ली आहे. भीती या िसद्धांताचा शेवटही तोच आहे.
फक्त सधु ार याचा िसद्धांतच आव यक आहे आिण तोच मानवा या प्रगतीचा अिवभा य
भाग आहे. अपरा याला अ यतं योग्य आिण शातं तािप्रय नागिरक हणनू समाजाम ये
परत येता यावे हा ाचा उ श
े आहे. पण घटकाभर आपण मा य के ले की काही
माणसांनी (पवू जर् मी) पाप के ले आहे तर अशांना देव कोण या प्रकारची िशक्षा देतो?
तु ही हणता की तो यानं ा गाय, माजं र, झाडंझडु प,ं पश,ू वगैरे ज म देऊन जगात
पाठवतो. तमु या मते ा दडं ांची संख्या ८४ लक्ष आहे. मी तु हाला असे िवचारतो की
ाचा माणसाची सधु ारणा हो या या ीने काय पिरणाम होतो? पाप के यामळ
ु े मी
गे या ज मी गाढव होतो असे सागं णारी िकती माणसे तु हाला भेटली आहेत. एकही
नाही? आप या परु ाणांमधले दाखले देऊ नका. मा यापाशी आता तमु या परु ाणकथांना
काहीही थान नाही. आिण तु हाला हे ठाऊक आहे का की गरीब असणे हे जगातील
सग यात मोठे पाप आहे? गिरबी हा एक अिभशाप आहे, एक दडं आहे. मला असे
िवचारायचे आहे की माणसू आणखी जा त गु हे करायला प्रवृ होईल अशा िशक्षा
सचु वणार्या कायदेत ज्ञाची तु ही प्रशसं ा कराल काय? तमु या ई राने हा िवचार के ला
न हता का? यालाही ा सग या गो ी मानवजातीला भोगा या लागणार्या अपरंपार
क ां या मोबद यात अनभु वातनू च िशकाय या हो या का? एखाद्या चांभार िकंवा
भग्ं यासारख्या गरीब आिण अिशिक्षत कुटुंबात ज म घेणार्या माणसा या निशबी काय
वाढून ठे वलेले असते असे तु हाला वाटते? तो गरीब आहे यामळ
ु े तो िशकू शकत नाही.
उ च जातीत ज माला आ यामळ
ु े वतःला े समजणार्या या या सहकार्यांकडून
याचा ितर कार के ला जातो. याचे अज्ञान आिण याची गिरबी, तसेच याला िमळणारी
अपमाना पद वागणक
ू ामळ
ु े या या मनात समाजाब ल िन ु रता िनमार्ण होते. समजा
लोकायत, जनता सा ािहक
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याने एखादे पाप के ले, तर याचे पिरणाम कुणाला भोगावे लागतील? देवाला, याला
वतःला की समाजात या बद्ध
ु ीवंतानं ा? मग र आिण अहक
ं ारी ब्रा णांनी यांना
जाणीवपवू क
र् अज्ञानी ठे वले, तमु या वेद-परु ाणातील वाक्य चक
ु ू न कानी पड यामळ
ु े
यानं ा कानात गरम िशसे ओत याची िशक्षा िमळत असे, अशा माणसानं ा िमळणार्या
िशक्षेचे काय? यानं ी जर एखादा गु हा वा अपराध के ला, तर याला जबाबदार कोण
आिण याचा वार कोण सहन करणार? मा या िप्रय िमत्रांनो, हे सवर् िसद्धातं मठू भर
प्र थािपतांचे यिु क्तवाद आहेत. ाच त वज्ञाना या आधारे ते यांनी बळकावलेली स ा,
संप ी आिण े वाचे समथर्न करतात. होय, बहुदा अ टन िसंक्लेअरने कुठे तरी असे
िलिहले आहे की माणसाला फक्त आ या या अमर वावर िव ास ठे वायला लावा आिण
मग यानतं र याची सवर् सपं ी व मालम ा खश
ु ाल लबु ाडा! अिजबात कुरकुर न करता
तो याम ये तु हाला मदत करे ल. धम पदेशक आिण स ाधारी ां या यतु ीमळ
ु े च तु ं ग,
वध तंभ, दडं ु का आिण हे त वज्ञान ज माला आले आहे.
मला पढु े असेही िवचारायचे आहे की जे हा माणसू पाप िकंवा गु हा करत असतो
ते हाच याला तमु चा तो सवर्शिक्तमान परमे र यापासनू परावृ का करत नाही? हे तर
तो अगदी सहज क शकतो. याने यद्ध
ु करणार्या राजांना का ठार मारले नाही िकंवा
यां यातील यद्ध
ु ाची उमीर् गाडून का टाकली नाही, आिण ाप्रकारे महायद्ध
ु ामळ
ु े
मानवतेवर पडले या सक
ं टापासनू याने का नाही वाचवले? भारताला वतंत्र कर याची
भावना याने इग्रं जां या मनात का नाही िनमार्ण के ली? उ पादना या साधनावं र असलेला
आपला यिक्तगत मालकी हक्क सोडावा अशी भांडवलदारां या मनात परोपकाराची
भावना तो का उ प न करत नाही आिण अशा प्रकारे सवर् िमकाचं ीच न हे तर संपणू र्
मानवी समाजाची भांडवलशाही या जोखडातनू मक्त
ु ता तो का करत नाही? समाजवादी
त वज्ञाना या यवहायर्तेिवषयी तु हाला वाद घालायचा आहे ना, मी तो प्र यक्षात
उतरव याचे 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 दे. आता आडवळणाने याचा यिु क्तवाद क नका, याचा काही उपयोग नाही. मला
तु हाला हे सांगायचे आहे की ई राची इ छा आहे हणनू इग्रं ज आप यावर रा य करत
आहेत असे न हे, तर यां याकडे ताकद आहे आिण आपण याला िवरोध कर याचे धैयर्
दाखवत नाही हणनू आहे. देवा या सहा याने यानं ी आप याला गल
ु ामीत ठे वलेले
नाही, तर बंदक
ू ा, रायफली, काडतसु ,े बॉ ब, पोलीस आिण सै या या आधारे ठे वले
आहे. समाजा या िवरोधातील सग यात िनंद्य अपराध—एका देशाने दसु र्या देशाचे
शोषण करणे—ते यश वीपणे करत आहेत. ाला कारण आपली उदासीनता आहे. कुठे
१२

मी नाि तक का आहे

आहे परमे र? आिण काय करतोय तो? मनु यमात्रां या ा यातनांचा तो आनंद लटु तोय
का? तो नीरो आहे, तो चगं ेजखान आहे, याचा सवर्नाश होवो!
ा िव ा या उ प ीची आिण ा मानवा या उ प ीची याख्या मी कशी करतो हे
तु हाला िवचारायचे आहे का? ठीक आहे, मी सांगतो. चा सर् डािवनर्ने ा िवषयावर
प्रकाश टाक याचा प्रय न के ला आहे. ते वाचा. सोहन वामींचे कॉमन से स हे पु तक
वाचा. काही प्रमाणात तमु या प्र ाचे उ र तु हाला िमळे ल. िव ाची उ प ी एक
नैसिगकर् प्रिक्रया आहे. तेजोमेघा या आकारा या िविवध पदाथा या आकि मक
िम णातनू पृ वीची िनिमतीर् झाली. कधी? इितहासात बघा. अशाच प्रकार या घटनेमळ
ु े
जीवजतं ू ज माला आले आिण बर्याच कालावधीनंतर माणसू . प्रजातींची उ प ी हा
डािवनर्चा ग्रथं वाचा. यानंतरची सवर् प्रगती ही माणसाने सतत िनसगार्शी के ले या
सघं षार्तनू आिण या यावर िवजय िमळव या या प्रय नातनू झाली आहे. ही ा घटनेची
कदािचत सवार्त सिं क्ष याख्या आहे.
तमु चा दसु रा यिु क्तवाद हा असू शकतो की एखादे मल
ू ज मतःच आधं ळे िकंवा
पांगळे िनपजते, ते पवू जर् मी के ले या पापामळ
ु े नाही तर मग कशामळ
ु े? जीवशा ज्ञांनी
ाचे वैज्ञािनक प ीकरण िदले आहे. यां यामते सवर् दोष आईविडलांचा आहे—जे
आप या या कामाबाबत बेजबाबदार िकंवा अडाणी आहेत, जे अप याला ज मापवू ीर्च
िवकलांग बनवतात.
िन वळ बािलश असला तरी साहिजकच तु ही मला आणखी एक प्र
िवचाराल—आिण तो प्र हा आहे की जर देव अि त वातच नाही तर मग लोक यावर
िव ास कसे ठे वायला लागले? ावर माझे थोडक्यात पण प उ र आहे—जसे ते
भतू िपशा यांवर व दु आ यांवर िव ास ठे वायला लागले, तसेच ई रावरही िव ास
ठे वायला लागले. फरक इतकाच आहे की देवावरचा िव ास जगत् यापी आहे आिण
याचे त वज्ञानही िवकिसत आहे. शोषणकतेर् परमे रा या अि त वाची िशकवण देऊन
लोकांना आप या ता यात ठे व याचा प्रय न करतात, तसेच वतः या िवशेष थानाला
मा यता प्रा क न घेतात. काही उग्रपिरवर्तनवादी (रॅ िडकल) ा या उ प ीचे ेय या
शोषणक या या प्रितभेला देतात, पण मला ते मा य नाही. सवर् धमर्, सप्रं दाय, पथं आिण
अशा अ य सं था, शेवटी िपळवणक
ू करणार्या सं था या, यक्तीं या आिण वगार् या
समथर्क बनतात ा मल
ू भतू गो ीबाबत यां याशी माझा िवरोध नाही. राजािव द्ध बंड
करणे प्र येक धमार्त नेहमीच पाप समजले जाते.
ई रा या उगमाब ल माझा िवचार हा आहे की माणसाला आप या मयार्दा,
दबु ळे पणा आिण त्रटु ी समज यानंतर सवर् प्रकार या सक
ं टांना खबं ीरपणे सामोरे
लोकायत, जनता सा ािहक
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जा यासाठी, वतःला प्रो सािहत कर यासाठी, सवर् संकटानं ा धैयार्ने त ड दे यासाठी,
तसेच समृद्धी या आिण भरभराटी या काळात वतःला आवर घाल यासाठी माणसाने
देवाचे का पिनक अि त व िनमार्ण के ले. वतःचे यिक्तगत िनयम आिण पालकांची
उदारता असले या अशा देवाची सक
ं पना जा त मोठी क न रंगवली गेली. माणसू
समाजाला घातक ठ नये हणनू याला भीती घाल यासाठी िकंवा प्रितबंध कर यासाठी
देवाचा कोप िकंवा यिक्तगत िनयमांची क पना के ली गेली. जे हा या या पालक वा या
गणु ांची याख्या के ली 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 आहे, जो सवर् े आहे व काहीही
क शकतो ा क पनेने धीर िमळतो. आिदमानवा या काळात ही गो समाजासाठी
उपयोगी होती. सक
ं पनेने माणसाला मदत होते.
ं टा या काळात ई रा या सक
मिू तर्पजू ा, धमार्तील को या समजतु ी ािं व द्ध समाज जसा लढला, तसेच ई रा या
द्धेिव द्धही लढावे लागेल. अशाप्रकारे माणसू जे हा वतः या पायावर उभे राह याचा
प्रय न क पाहतो आिण वा तववादी बनू लागतो, ते हा देवावर या द्धा याला एका
बाजल
ू ा फे कून द्यायला पािहजेत. सवर् क व सक
ं टे ांचा समथर्पणे सामना कर याचे शौयर्
दाखवायला हवे. माझी अव था आज नेमकी अशीच आहे. हा माझा अहक
ं ार नाही.
िमत्रानं ो! मा या िवचार कर या या पद्धतीमळ
ु ेच मी नाि तक बनलो आहे. ई रावर
िव ास आिण रोजची देवपजू ा व प्राथर्ना— याला मी माणसाचे सवार्त वाथीर् आिण
खाल या दजार्चे काम मानतो— ामळ
ु े मला मदत होईल की माझी पिरि थती आणखी
िबकट होईल मला माहीत नाही. सवर् प्रकार या संकटांना धैयार्ने त ड देणार्या
नाि तकाबं ल मी वाचले आहे, हणनू च, अगदी वध तंभापयत या अिं तम घटके पयत मी
ताठ मानेने उभा राहू इि छतो.
मी ा िवचारांवर िकती प्रामािणक राहतो ते पाहायचे आहे. मा या एका िमत्राने
मला प्राथर्ना करायला सािं गतले. मी जे हा याला मा या नाि तक अस याब ल
सांिगतले, ते हा तो हणाला, ‘तु या अखेर या िदवसातं तू देवावर िव ास ठे वू लागशील
बघ.’ मी हणालो, ‘नाही मा या िमत्रा, असे होणार नाही. असे करणे ही मा यासाठी
अपमाना पद बाब आहे आिण ती माझी हार असेल. वाथीर् हेतसू ाठी मी प्राथर्ना करणार
नाही.’ वाचक आिण िमत्रहो, ाला तु ही अहक
ं ार हणाल काय? जर तो असेल, तर मी
याचा वीकार करतो.

•••
१४

मी नाि तक का आहे

आम याब ल: लोकायत
भारतीय रा यघटनेची मागर्दशर्क त चे शासनाला अशी सामािजक यव था
थाप याचे िनदेर्श देतात, याम ये: सवाना सामािजक, आिथर्क आिण राजकीय याय
िमळे ल [कलम ३८(१)]; सवाना परु े शी उपजीिवका िमळव याचे अिधकार असतील [कलम
३९(क)]; शासन उ प नातील िवषमता न करे ल आिण सपं ीचे कद्रीकरण होऊ न दे याचा
प्रय न करे ल [कलम ३८(२), ३९(ग)]; लोकाच
ं े जीवनमान उंचावणे, लोकां या आरोग्याचा
तर सधु ारणे, िशक्षण देणे हे शासन आपले प्राथिमक कतर् य मानेल [कलम ४१ व ४७].
ददु वैर् ाने, भारतातील सवर् मख्ु य पक्षानं ी भारतीय रा यघटने या ा क पनानं ा हरताळ
फासत जनतेशी नाळ तोडलेली आहे. १९९१म ये अथर् यव थेचे जागितकीकरण चालू
के यानतं र ते फक्त िवदेशी-देशी बहुरा ट्रीय कंप यां या नफे खोरीसाठीच देश चालवत आहेत.
पण आपण िनराशा आिण तट थपणा सोडला पािहजे. सदंु र भिव याचे व न पािहले
पािहजे, िव ास ठे वला 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 वाहतक
ू सेवेची खराब अव था, अणऊ
ु जेर्ची घातकता,
िवकासा या नावावर लाखो लोकांची जीिवका उद् व त करणारे उद्योग अशा प्र ांवर
जनजागृती 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–धरणे–मोचेर् आयोिजत करतो.
 आ ही धािमर्क दग
ं ली, जातीय शोषण, अमेिरके चे ितसर्या जगातील देशांवर ह ले,
जागितक तापमान वाढ अशा िवषयांवर सेिमनार, िवरोध प्रदशर्ने आयोिजत करतो.
 ‘अिभ यक्ती’ ही लोकायतची मिहला आघाडी आहे जी मिहलां या प्र ांवर
सामािजक जाणीव िनमार्ण कर यासाठी िविवध कायर्क्रमांचे आयोजन करते.
 लोकायतचा एक सिक्रय सां कृ ितक मंचसद्ध
ु ा आहे, जो िविवध कला-प्रकारांचा वापर
क न लोकांची सामािजक–सां कृ ितक चेतना वाढव याचा प्रय न करत असतो.
 आ ही आव यक िवषयांवर पिु तका आिण पत्रके ही 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, िसंिडके ट बँकेसमोर, लॉ कॉलेज रोड, नळ टॉपजवळ, पणु –े ४
( ा प यावर दर रिववारी सं याकाळी ५ ते ७:३० ा वेळते मीिटंग होते.)
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