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प्र तावना 

‘समाजवादी िववेकानंद’ ह ेशीषर्क वाचनू तु ही आ यर्चिकत झाला असाल. िहदं ू
कट्टरपंथीयांनी िववेकानंदांचे खरे िवचार लोकांपयत कधी पोहोच ू िदले नाहीत, हणनूच 
यांची प्रितमा एक िहदंु ववादी सं यासी हणनू लोकिप्रय झाली. वामी िववेकानंदांसारख्या 
महापु षांना आप या िवचारांनसुार प्र ततु क न आपले कट्टर िवचार समाजाम ये 
पसरव याचा िहदंु ववाद्यांचा खपू जनुा मागर् आह.े यांनी सु वातीला िशवाजी महाराजांबाबत 
हचे केले आिण आज ते डॉ. आबेंडकरांबाबतही तेच कर याचा प्रय न करत आहते. 

ही पिु तका डॉ. द प्रसाद दाभोळकरां या िववेकानंदांसंबंधी या िलखाणावर आधािरत 
आह,े यात यांनी िववेकानंदांचे खरे िवचार जनतेसमोर आणले आहते. डॉ. दाभोळकरांनी 
सिव तर संशोधनानंतर शोध वामी िववेकानंदांचा1 ह े पु तक िलिहले आिण यानंतर 
मराठीतील अनेक प्रमखु मािसकांमधनू अनेक लेखही िलिहले आहते. डॉ. दाभोळकरांनी 
आप या िलखाणात िववेकानंदां या िवचारांचे अितशय तपशीलात वणर्न केले आह.े 
यां या िलखाणात िववेकानंदांचे ीमकु्ती, जाती यव था, धमर्, िववेकवाद, वैज्ञािनक 
ि कोन आिण समाजवाद ाबाबतचे िवचार सो या आिण सा या पद्धतीने उघड होतात. 
िववेकानंदांचा समतेकडे आिण समाजवादी समाजरचनेकडे असलेला ओढा डॉ. 
दाभोळकरां या संशोधनातनू प पण ेपढेु येतो. 

कद्रात भाजपचे सरकार आ यापासनू रा ट्रीय वयंसेवक संघाचा (आरएसएस) 
िहदंु ववादाचा आग्रह खपूच वेगाने वाढला आह.े संिवधानात समािव  असले या 
लोकशाही, धमर्िनरपेक्ष आिण समाजवादी भारता या िवचारांची पायम ली क न मनु मतृी व 
चातवुर् यार्वर आधािरत समाजरचना आण यासाठी चहू बाजूंनी ह ला करत आहते. 
‘घरवापसी’ व ‘लविजहाद’ सारख्या मोहीमां या मा यमातनू अ पसंख्यांकांना धमकावणे, 
िवनाकारण यां या धािमर्क थळांवर ह ले करण ेआिण गोमांस भक्षणा या नावावर यांना 
मारहाण व ह या करण,े ह ेसवर् ाच धोरणाचा एक भाग आह.े िशक्षणा या भगवीकरणा या 
उ शेाने िशक्षणक्षेत्रातील अनेक क्रिमक पु तकांमधील बदल, अनेक पु तकांवर बंदी, 
वैज्ञािनक िवचारांपेक्षा पौरािणकतेला मह व दणेे, इितहासकारांवर ह ले, मह वा या संशोधन, 
शैक्षिणक व सां कृितक सं थांम ये िहदंू ववाद्यांची भरती, अशा अनेक प्रकारांनी आता 
खलेुआम, प्रसंगी शासकीय यंत्रणचेा वापर क न समाजात सांप्रदाियकता वाढवत आहते. 
धमर्िनरपेक्षतेची पायम ली क न वतंत्र भारता या इितहासात पिह यांदा आरएसएस या दसरा 
मेळा याचे आिण सरसंघचालक मोहन भागवतांचे भाषण दरूदशर्नवर थेट प्रसािरत केले गेले. 

यापेक्षा गंभीर गो  ही की दशेाम ये दहशतवादी वातावरण िनमार्ण होत आह.े ह ेकाम 
ाच फॅिस ट िवचारांनी िनमार्ण केले या द्वषे व असिह णतुे या सं कृतीतनू ज माला आलेले 

गुंड करत आहते. गे या तीन वषार्त चार िवचारवंतां या िदवसाढव या ह या के या गे या: 
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िविवध धमार्तील अधं द्धां या िव द्ध अिहसंक मागार्ने लढणारे डॉ. नरद्र दाभोलकर, 
‘िशवाजी हा मिु लम िवरोधक राजा आह’े अशा िहदंु ववादी प्रचाराला उघडे पाडून िशवाजी 
महाराज कसे धमर्िनरपेक्ष होते, सवर् जाती-धमार् या लोकांचे लाडके राजे होते ही यांची खरी 
ओळख क न दणेारे पु तक िलिहणारे कॉ. गोिवंद पानसरे, प्रिसद्ध िववेकवादी िवचारवंत व 
कनार्टकातील हपंी क नड िवद्यापीठाचे माजी कुलगु  प्रा. एम.एम. कलबगुीर् आिण कट्टरपंथी 
िहदंु ववाद्यां या िवरोधात िनिभर्डपण े िलिहणारी पत्रकार गौरी लंकेश. ा चारही ह यांम ये 
काहीच नवीन नाही. सॉके्रटीस, चावार्क, तकुाराम ते महा मा गांधी ही सवर् िववेकवादा या 
लढाईतील बिलदाने आहते. 

दशेापढेु फॅिसझमचे गंभीर संकट येऊन ठेपले आह.े अशा वेळी िववेकानंदांचे खरे 
िवचार लोकांपयत पोहोचवण ेगरजेचे आह.े िववेकानंद ह ेपारंपिरक िहदं ू संत न हते तर ते 
आधिुनक तप वी होते. जातीअतं ह ेआपले येय असले पािहजे; धमर्ग्रंथांपेक्षा बदु्धीप्रामा य 
मा य केले पािहजे; यिक्त वातं य व ीमकु्तीिशवाय िवकास शक्य नाही; दिलतांसाठी 
आरक्षण असले पािहजे—अशी प्रखर मते मांडणारे िववेकवादी आिण िवज्ञानवादी 
िववेकानंद जनतेसमोर आणणे आव यक आह.े ते िहदं ूसंत असनूही धमर्िनरपेक्ष होते. यांनी 
असे हटले आह ेकी आपली मातभृमूी िहदं ूधमर् आिण इ लाम ा दोन महान परंपरांची 
िमलाप झालेली भमूी आह.े वेदांना मद ूआिण इ लामला ा दशेाचे शरीर बनवा. अशा 
पिरपणूर् भारताचे व न मी अतंमर्नात पाहत आह.े2 पढेु ते हणतात, गोशाला वाचव याऐवजी 
माणसे कशी जगत आहते ते पाहावे. दसुर्या संतांप्रमाण े यांनी कधी आप या मोक्ष िकंवा 
मकु्तीसाठी ई राची प्राथर्ना केली नाही, उलट वषार्नवुषेर् शोिषत रािहले या गरीब आिण दबुर्ल 
लोकां या मकु्तीची प्राथर्ना ते ई राजवळ करायचे, मग ते िहदं ूअसोत वा मसुलमान वा 
िख्र न कुणी का असेना. यांनी आपले आयु य अशा लोकांसाठीच समिपर्त केले होते. ते 
हणाले होते की ‘माझी अशी इ छा आह ेकी मी परत परत ज म घ्यावा आिण अनेक दःुख 
भोगत राहावी जेणके न मी या एकमेव ई राची सेवा क  शकेन जो सवर् प्रजाती आिण 
वणार् या गिरबांम ये व दःुिखतांम ये वसलेला आह.े’3 ब्रा ण पंिडतांनी या पद्धतीने 
लोकांचे शोषण केले आह े यावर भा य करताना ते हणतात, ‘गिरबांवर आिण खाल या 
जाती या लोकांवर कू्रर अ याय करणारा िहदं ूधमार्सारखा ा पृ वीतलावर कोणताही धमर् 
नाही.’4 यांनी असं हटलंय की, ा दशेातील िख्र न आिण मसुलमान धमातरे दबावामळु े
न ह े तर उ चवणीर्यांनी केले या अ याचारांमळु े झाली आहते. १८९६ म ये ते हणाले 
आहते की मी समाजवादी आह.े 

फॅिसझम या सां कृितक आक्रमणाचा सामना कर यासाठी िववेकानंदां या खर्या 
िवचारांना सवर्सामा य जनतेसमोर आणण ेआव यक आह.े एक िववेकवादी, िवज्ञानवादी 
आिण समाजवादी संत ही यांची प्रितमा लोकांसमोर आणणेही गरजेचे आह.े ाच उ शेाने 
ही पिु तका प्रकािशत करत आहोत. 
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२० ऑग ट १८९३ ची गो  आह.े िववेकानंद केट सनबोनर् ां या फामर्हाऊसवर राहत 

होते. केट सनबोनर् एक प्रिसद्ध लेिखका हो या आिण मेसाचसेुट्स या ि मथ कॉलेजम ये 
इगं्रजी सािह या या भतूपवूर् िशिक्षका हो या. यावेळी लोक िववेकानंदांची िख ली उडवत 
होते कारण ते िव  धमर् पिरषदलेा आमंत्रण नसताना पोहोचले होते. पण िववेकानंदांना याची 
काहीच िचंता न हती. उलट आमंत्रण िमळव याचा काही ना काही मागर् शोधनू काढू हा 
आ मिव ास यांना होता. यािदवशी यां या मनावर कुठलाही धािमर्क िवचार न हता. 
आप या िश यांना ते वेग याच िवषयावर पत्र िलिहतात, भारतातील गरीब आिण 
पिततां या ि थतीब ल ते िलिहतात, ‘ यां याजवळ ना संधी आह,े ना िजवंत राह याचा 
आिण उ कषार्चा मागर्. अनेक शतकांपासनू या अ याचारा या वेदना, दःुख, अधःपतन 
आिण दािरद््रयाचे उसासे भारतभरात घमुतायत.’ ते पढेु हणतात की यांना ‘ ा 
पिरि थतीतनू बाहरे पड याचा उपाय’, ‘भारतात शतकानशुतके असले या दःुखा या 
ड गरांना आग लाव याचा मागर्’ सापडला आह.े जरी ‘ते काही एक िदवसाचे काम नाही 
आिण हा र ता काट्याकुट्यांनी भरलेला आह े. . . पण आप याला यश नक्की िमळेल.’5 

िववेकानंद एवढ्या ठामपण ेह े िवधान करताहते ा या मागे कारण होते. १८९० म ये 
वया या स ािवसा या वषीर् यांनी वराहनगर मठ सोडला आिण ते भटका सं यासी बनले. 
३१ मे १८९३ ला ते कलक याहून अमेिरकेस जा यासाठी बोटीवर चढले ते हा यांनी तीन 
वषार्त भारत उभा आडवा िपंजनू काढला होता. ा याते्रम ये यांनी जे पािहले याने ते खपू 
अ व थ झाले. आप या िमत्रांना व िश यांना िलिहले या पत्रात यांनी दशेातील वंिचतां या 
आिण गिरबां या पिरि थतीमळेु होणार्या यातना मांड या आहते. ा पत्रांमधनू गिरबांना 
दःुख आिण दािरद््रयातनू बाहरे काढ याची यांची उ कट इ छा प  िदसते. खपू िचंतन 
के यानंतर काही पत्रांमधनू ते िलिहतात की यांनी गरीबी, अज्ञान, परंपरा आिण 
अधं द्धांम ये जखडले या वीस कोटी िहदं,ू मसुलमान आिण िख्र न पु ष, मिहला आिण 
मलुां या मकु्तीचा मागर् शोधनू काढला आह.े आिण हा मागर् तीन िसद्धांतांवर आधािरत आह े
—तकर् शक्ती, िवज्ञान आिण समता. 

िववेकवादी िववेकानंद 

िववेकानंद एक असामा य वैज्ञािनक संत होते. 
ते प पण े हणतात, 

चम कारावर आमचा मळुीच िव ास नाही. . . . भारतात या अनेक आ यर्कारक 
गो ी के या जातात आिण िवदशेी मािसकांमधनू यांच े वणर्न केले जात,े ते 
हातचलाखी िकंवा समंोहनशा ाच ेभ्रम आहते, ते शहा या लोकांच ेकाम नाही.6 

कोण याही गो ीवर आधंळपेणाने 
िव ास ठेव ूनका. 
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८ माचर् १८९५ ला िदले या एका याख्यानात यांनी हटले आह ेकी, 

चम कारांना मी स या या मागार्तील सग यात मोठा अडथळा मानतो.7 
३० नो हबर १८९४ ला िकडी (िसंगारावेल ू मदुिलयार) ांना िलिहले या पत्रात ते 

हणतात: 

चम कार . . . काहीही िसद्ध करत नाहीत. भौितक व तूंव न चतै याचा परुावा 
दतेा येत नाही. ई र, आ याच ेअि त व िकंवा अमर व ा याशी चम कारांचा 
काय सबंंध अस ूशकतो? . . . तु ही अशा प्रकार या अदू्भत गो ींवर लक्ष दऊे 
नका, आिण आप या मतांधतेमळेु दसुर्याला त्रास दऊे नका.8 
ाचप्रमाण ेते योितषशा ालाही नाकारतात: 

योितष आिण ा सवर् गढू गो ी कमजोर मना या प्रतीक आहते; हणनू जे हा 
आप या मनात ा गो ी उफाळून येतात ते हा आप याला एखाद्या डॉक्टरकडे 
जायला पािहज,े चांगले भोजन केले पािहजे आिण आराम केला पािहज.े9 
गौतम बदु्धां या बोल याचा संदभर् दऊेन िववेकानंद तर हहेी हणतात की जे लोक 

अस या फालत ूगो ींचा प्रचार करतात ते प्र यक्षात लबाड असतात: 

जे लोक ग्रह, तारे, नक्षत्र ा गो ींचा खोटा बहाणा क न आपला पोटापा याचा 
यवसाय करतात, यां यापासनू दरूच राहायला हव.े10 

ही गो  ते एका कहाणीतनू समजावनू सांगतात: 

एका योितषाब ल एक जनुी कथा आह.े एका राजाकडे जाऊन तो हणाला, 
‘सहा मिह यांत तझुा मृ य ूहोणार आह.े’ ह ेऐकून राजा इतका घाबरला की याची 
अव था मरणास न झाली. पण याचा प्रधान शहाणा होता. तो राजाला हणाला 
की ह े योितषी मखूर् असतात. पण राजा याच े हणण ेऐकायला तयार न हता. 
राजासमोर योितषाला मखूर् िसद्ध कर यािशवाय प्रधानाकडे काही दसुरा पयार्य 
न हता. योितषाला राजदरबारात बोलावले गेले आिण याला िवचारले गेले की 
याच ेगिणत पक्के आह ेना? योितषाने उ र िदले की या या गिणतात चकू 

तु ही सवर् अधं द्धाळू हो याऐवजी कडवे नाि तक जरी झालात तर मला जा त आनंद 
होईल, कारण नाि तक िजवंत आहते, आिण यां याब ल तु ही काही क  शकता. 
पण जर अधं द्धा घसु या तर डोक्यात िबघाड होईल, मद ू कमजोर होईल आिण 
माणसा या िवनाशाचा प्रवास सु  होईल. 

– Volume 3, Lectures from Colombo to Almora, The Work Before Us. 
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होऊ शकत नाही. पण प्रधाना या समाधानासाठी परत एकदा कंुडली पाहून 
आपले गिणत एकदम बरोबर अस याच े सांिगतल.े याबरोबर राजा या 
चहेर्यावरचा रंग उडाला. ते हा प्रधानाने जोितषाला िवचारल,े ‘तमुचा मृ य ूकधी 
होणार ाबाबत आपणाला काय वाटते?’ योितषी हणाला, ‘बारा वषानी.’ 
ताबडतोब प्रधानाने आपली तलवार काढली व योितषाच े मुडंके उडवले व 
राजाला हणाला, ‘पाहा महाराज हा खोटारडा तर आ ाच मलेा.’11 
ाच प्रकारे िववेकानंदांनी भतू-पे्रत आिण अधं द्धांवर लोकांनी िव ास ठेव ूनये असेही 

आ हान केले होते. ९ फेब्रवुारी १८९७ ला मद्रास या िट्रि लकेन िलटरेरी सोसायटी म ये 
िदले या एका याख्यानात ते हणाले होते: 

िक येक शतकांपासनू आप या मनात असले या शकेडो अधं द्धांमधनू 
आप याला बाहरे पडायचे आह.े . . . अधं द्धा आिण प्र येक गो ीला रह यमय 
बनवण े ह े कमकुवतपणाच े िच ह आह.े ह े अवनतीच े आिण मृ यचू े प्रतीक 
आह.े . . . समथर् लोकांनी ा अधं द्धांवर आपला वळे वाया घालवण,े यांची 
याख्या कर यासाठी पकांचा शोध घे यात आपला वळे वाया घालवण े हा 
मानव जातीचा िधक्कार आह.े12 
लोकांम ये अधं द्धा पसरव यासाठी ते ब्रा णांना जबाबदार मानतात. सामा य जनतेचे 

शोषण कर या या हतेनेू ब्रा णांना लोकांना मागासलेपणात फसवनू ठेवायचे आह ेअसा 
आरोप ते करतात. २२ ऑग ट १८९२ ला हिरदास िबहारीदास दसेाई ांना िलिहले या 
पत्रात ते हणतात: 

लोक . . . आप या जेव या-खा यासबंंधी या थािनक अधं द्धां या गठडीला 
आपला धमर् समजतात. ा गरीब िबचार्यांना धतूर् परुोिहत वदे-परुाण ेआिण िहदं ू
धमार् या नावावर हा या पद आिण वडेसर गो ी िशकवत आहते (आिण लक्षात 
घ्या की ा बदमाश परुोिहत आिण यां या चारश ेिपढ्यांनी दखेील वदेांच ेएकही 
पु तक पािहलसेदु्धा नसले), आिण सामा य लोक मात्र याचचं अनसुरण क न 
वतःला पितत करत आहते. किलयगुात या ा ब्रा ण पी राक्षसांपासनू ई र 
यांच ेरक्षण करो.13 

दशेा या प्रगतीम ये ब्रा णां या भिूमकेला ते अडथळा हणनू पाहत होते. १८९३ म ये 
भारत ते अमेिरका याते्रदर यान योकोहामा (जपान) इथनू १० जलैुला आप या एका 
िश याला िलिहले या पत्रात ते अ यंत प पण े हणतात, 

सदवै प्रगती या मागार्तील अडथळा असले या ढ गी परुोिहतांना धक्के मा न 
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महान बदु्ध हणतात, ‘जे तु ही ऐकलंय, यावर िव ास ठेव ूनका; माग या िपढ्यांकडून 
िमळाले आहते हणनू िसद्धांतांवरही िव ास ठेव ूनका; खपू लोक आधंळेपणाने एखादी 
गो  मानतात हणनू यावर िव ास ठेव ू नका; कोणी वदृ्ध महषीर्ने सांिगतले हणनू 
िव ास ठेव ू नका; सवयीमळेु जे स य तु ही मानता यावर िव ास ठेव ू नका; तमुच े
िशक्षक िकंवा इतर वयोवदृ्ध ांनी प्रमािणत केले आह े हणनू यावर िव ास ठेव ूनका. 
वतः िवचार करा आिण िव ेषण करा, आिण यानंतर जर तािकर् क िन कषर् िनघाला 
आिण तो सवासाठी िहतकारक वाटला, तर यावर िव ास करा आिण याला आप या 
जीवनात अमंलात आणा.’ 

– Volume 4, Lectures and Discourses, The Claims of Religion. 

बाहरे काढा, कारण ते कधीच सधुारणार नाहीत, यांच ेमन कधीच मोठे होणार 
नाही. यांचा ज म शेकडो वषा या अधं द्धा आिण अ याचारांमळेु झाला आह.े14 
१८९५ या अखरेीस वराहनगर मठातनू यांचा िमत्र राखाल ( वामी ब्र हानंद) ांना 

पाठिवले या पत्रात ते हणतात: 

एका िविश  प्रकार या साधसुं यासी व ब्रा णांनी दशेाचा िवनाश केला आह.े 
यांचा हते ू चोरीमारी आिण दु पणाचा असतो पण ते धमर् िशकव याच े ढ ग 
करतात. भटेव त ूघतेाना ते प्र येकाकडून काहीही घतेात, पण याचबरोबर ‘मला 
िशव ूनका’ असाही आरडाओरडा करतात! आिण ते काय महान काम करतात? 
‘जर बटाट्याचा वांग्याला पशर् झाला तर िकती वषानी ब्र हांड रसातळास 
जाईल?’ ‘जर हात व छ कर यासाठी बारा वळेा हातांना माती चोळली नाही तर 
पवूर्जां या चौदा िपढ्या नरकात जातील की चोवीस?’—अस या िक्ल  प्र ांची 
गेली दोन हजार वषेर् शा ीय उ रे शोधनू काढ यात ते गुंतले आहते—जे हा 
दशेातील एकचतथुाश माणस ेभकेुने तडफडून मरत आहते. अ वषार् क येचा तीस 
वषार् या घोडनवर्याशी िववाह होत आह ेआिण ा िववाहाब ल आईविडलांना 
अ यानंद होत आह.े . . . आिण जर कोणी ाला िवरोध केला तर ‘तु ही आमचा 
धमर् बडुवत आहात’ अशी ओरड केली जाते. ता यात ये यापवूीर्च मलुींना आई 
बनवले जाते आिण यासाठी शा ीय प ीकरण िदले जात,े हा कसा धमर् आह?े 
अनेक लोक तर ासाठीसदु्धा मसुलमानांना दोषी ठरवतात. वा, काय तकर्  आह!े 
एकदा तरी गृ सतू्रे बारकाईने वाचनू पाहा. यात मलुी या लग्नाच ेवय काय िदले 
आह ेते पाहा. . . . यात अगदी प पण ेसांिगतले आह,े की मलुगी ता यात 
ये याआधी ितचा िववाह करावा. सवर् गृ सतू्रे हाच आदशे दतेात. आिण विैदक 
अ मधे यज्ञात तर ाहून वाईट गो ी करत असत. . . . सवर् ब्रा णग्रंथ याचा 
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गौतम बदु्ध इतर सवर् धमर्गु ं पेक्षा जा त 
शरू व प्रामािणक होते. यांनी सांिगतले 
की, ‘कुठ याही शा ावर िव ास ठेव ू
नका; सारे वेद पाखडं आहते. जर वेद 
मा या िवचारांशी जळुले तर ते वेदांचे 
सौभाग्य आह.े’ 

– Vol. 7, Inspired Talks, 10 July 

उ लेख करतात आिण सवर् भा यकार या या खरेपणाब ल ग्वाही दतेात.15 
िववेकानंदांनी लोकांना अंध द्धा सोडून तकार्वर िव ास ठेवायला सांिगतले. २४ मे 

१८९६ ला िदले या एका याख्यानात ते हणतात: 

केवळ धमर्ग्रंथांवरच िव ास ठेवायचा असले तर आप याला तकर् बदु्धी कशासाठी 
िमळाली आह?े तकार् या िव द्ध एखाद्या गो ीवर िव ास ठेवण े ही फार मोठी 
ई रिनंदा न ह ेकाय? ई राने िदले या ा े तम दणेगीचा उपयोग न कर याचा 
आप याला काय हक्क आह?े माझी खात्री आह,े तकर् शक्तीचा वापर क न द्धा 
न ठेवणार्याला ई र एकवळे क्षमा करेल, पण याने िदले या शक्तींचा उपयोग न 
करता आधंळेपणाने िव ास ठेवणार्याला तो क्षमा करणार नाही. अशा 
यक्तीं या चािर याच े पतन होत जाते आिण या जनावरां या पातळीला 
जातात— यां या इिंद्रयांचा र् हास होतो आिण शवेटी मृ य.ू16 
यांनी आप या ो यांना सांिगतले की धािमर्क पु तकांवर डोळे िमटून िव ास ठेव ूनका. 

आप या याख्यानांम ये ते नेहमी सांगत असत: 

कुठ यातरी पु तकात सांिगतलंय हणनू कुठ याही गो ीवर िव ास ठेव ूनका. 
कोणीतरी सांिगतले की स य आह े हणनू यावर िव ास ठेव ूनका. परंपरेने गौरव 
केलाय हणनू कुठ याही गो ी मान ूनका. स याचा शोध तकार् या आधारावर 
वतः करा. तीच जाणीव आह.े17 

२४ जनू १८९५ ला िदले या एका याख्यानात ते हणाले: 

शा  हणजे सवर् काही अस े नाहीये. तकर्  लावनू खरेपणा पाहण े हचे धािमर्क 
स याच ेएकमात्र प्रमाण आह.े18 
जोपयत दशे अधं द्धा, ढी आिण 

परंपरा ां या गलुामीतनू मकु्त होत नाही, 
तोपयत दशेा या वातं याला काही अथर् 
असणार नाही— ावर जोर दऊेन 
िववेकानंदांनी भारता या वातं यलढ्याला 
नवीन पैल ूिदला. ते हणाले की, 

जे दसुर्यांना वातं य द्यायला तयार 
नाहीत, यांना वातं य िमळव याचा अिजबात अिधकार नाही. समजा, उद्या 
इगं्रजांनी तु हाला सवर् अिधकार िदल,े पण यावळेी जे साम यर्वान असतील ते 
इतरांना गलुाम बनवतील. गलुामांना स ा हवी असते इतरांना गलुाम 
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िववेकानंदां या एका िश याने यां यासंबंिधत खालील घटना आप या डायरीत नमदू 
केली आह.े 

एकदा वामीजींना भेटायला गोरक्षक सिमतीचे एक प्रचारक आले होते. (गोरक्षण 
सभचेा उ शे, उ प नाची साधने, आिण आ ापयत जमवलेले उ प न ािवषयीची 
मािहती घते यावर) वामीजींनी या प्रचारकाला िवचारले, . . . ‘म यप्रदशेात भीषण 
दु काळ पडला आहे. नऊ लाख लोक भकेुने मेली आहेत असे सरकारने घोिषत केले  

बनव यासाठीच.19 
िववेकानंद अशा प्रकारे सां कृितक नवजागरणाचे आ हान करत होते. ते हणतात: 

िवकासाची पिहली अट आह े वातं य. माणसाला जस ंआचार-िवचार आिण 
अिभ यक्ती वातं य िमळालं पािहज,े तसचं खा या-िप याच,े वशेभषूेचे, 
िववाहाच ेआिण अ य सवर्च बाबतीत वातं य असावयास हवे, जोपयत इतरांना 
नकुसात पोहोचत नाही.20 
आपले िमत्र शशी ( वामी रामकृ णानंद) ांना १९ माचर् १८९४ ला पाठवले या पत्रात 

ते हणतात: 

आपण एक दशे हणनू आपलं यिक्तम व हरवनू टाकलंय आिण हचे 
भारतात या सवर् प्रकार या वाईट गो ींच ं मळू आह.े दशेाला आपण याच े
हरवलेले यिक्तम व िमळवनू द्यायच े आह े आिण लोकांची उ नती करायची 
आह.े21 
ा पत्रात लोकां या उ नतीसाठी ते एक प्र ताव दतेात: 

जर काही िनः वाथीर् परोपकारी सं यासी गावागावात जाऊन नकाश,े कॅमरेे, 
िव ाचा गोल व अ य साधनां या आधारे लोकांम ये अगदी चांडाळांपयत 
(किन  जात) िशक्षणाचा प्रसार करतील आिण लोकां या उ नतीसाठी 
वगेवगे या पद्धतीने प्रय न करतील, तर भिव य उ वल नाही का होणार? . . . 

ह ेकाम कर यासाठी प्रथम आप याला लोक पािहजेत, मग पैसा. गु कृपनेे 
मला प्र येक शहरात दहा–पधंरा लोक िमळतील असा िव ास होता. मग मी पसैे 
जमा कर यासाठी िफरलो, पण भारतातील लोक कसले पैसे दणेार? एक नंबरच े
वाथीर्! ते काय दणेार? हणनू मी अमिेरकेला आलो आह,े वतः पैस ेकमावेन 
आिण मग आप या दशेात परत येऊन मा या आयु यातल े उवर्िरत िदवस ह े
एकमवे येय सा य कर यासाठी समिपर्त करेन. 
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आह.े तमु या सं थेने दु काळग्र तांना काही मदत केली आह ेका?’ . . . ावर प्रचारक 
हणाले, ‘माणसां या कमार्मळेु आिण पापांमळेु हा दु काळ पडला आह.े “जसे कमर् तसे 
फळ”.’ प्रचारकाचे बोलण े ऐक यावर वामीजीं या डो यातनू क्रोधा या िठणग्या 
बाहरे पड या, यांचा चेहरेा रागाने लाल झाला. पण वतःला सांभाळत ते हणाले, 
‘. . . जर तु ही हणत असाल की माणसे आप या कमार्ने मरतात, तर . . . ही गो  
तमु या मदु्यालाही लाग ूहोते. असे हटले जाऊ शकते की गोमाताही आप या कमार्नेच 
खाटकाकडे पोहोचतात आिण मार या जातात. हणनूच ाबाबतीत आपण काहीच 
करता कामा नये.’ ावर प्रचारक थोडा सटपटला आिण हणाला, ‘ वामी तु ही 
सांगताय ते खरे. पण गाय ही आमची माता आह,े असे आमचे धमर्ग्रंथ सांगतात.’ 
वामीजी हसनू हणाले, ‘मला समजतंय की गाय आमची माता आह.े इतक्या गणुी 
मलुांना अजनू कोण ज म दऊे शकणार?’ . . . प्रचारक वामीजींना नम कार क न 
िनघनू गेले. ते हा वामीजी आ हाला सांग ूलागले, ‘पहा, कशा आ यर्कारक गो ी 
बोलनू िनघनू गेला. माणसू आप या कमार्ने मरतो, या यावर दया दाखवनू उपयोग 
काय? आपला दशे बबार्द झाला आह ेहचे ाव न िसद्ध होते! . . . या मानवाला 
मानवाब ल संवेदना नाहीत, याला मानव हणावे का?’ 

२ फेब्रवुारी १८९७ ला मदरुाईला िदले या याख्यानात िववेकानंदांनी गोह येब लच े
आपले नेमके िवचार अिधक प पण ेमांडले: 

ह ेलक्षात घतेले पािहजे की, आज आपण याला धािमर्क िव ास हणतो, तो 
िनरिनरा या िठकाण या लहान-लहान ग्रामदवेता आिण क्षदु्र खळुचट ढींवर आधािरत 
आह.े थािनक ढी असंख्य आिण पर पर िवरोधीही आहते. . . . ा ढी हणजे खरा 
धमर्, अशी अज्ञानी लोक समजतू क न घतेात, हीच यांची मोठी चकू आह.े . . . 
एखादी क्षदु्र सामािजक ढी बदलली हणजे काही तमुचा धमर् बडुत नाही, मळुीच बडुत 
नाही. लक्षात ठेवा, की ढी ा नेहमीच बदलत आ या आहते. भारतात एक काळ 
असाही होता, की गोमांस खा यावाचनू ब्रा ण हा ब्रा ण राहू शकत नसे; वेदात 
तु हाला आढळेल, की जे हा एखादा सं यासी, राजा िकंवा थोर पाहुणा घरी येई ते हा 
उ म बैल मार यात येत असे. कालांतराने लोकां या लक्षात आलं की आपला समाज 
कृषीप्रधान आह,े उ म बैलांची ह या के याने (शेतीचे नकुसान होऊन) वंश समा  
होईल. हणनू ही प्रथा बंद पडली व गोह या िनिषद्ध मानली गेली. आधी या काळी 
अशा अनेक प्रथा प्रचिलत हो या यांना आज आपण भयंकर मानतो. कालांतराने नवीन 
नीितिनयम बनवावे लागले. कदािचत काळा या ओघात हहेी समा  होतील आिण 
या या जागी दसुर्या मतृी तयार होतील. . . . अिधक सो या श दात सांगावयाचे तर 
आप याला प्र येक गो ीत आव यक आिण अनाव यक असा फरक 
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जाती यव थेबाबत िववेकानंद 

िववेकानंद आप या काळा या पढेु होते. यावेळेला भारता या वातं यलढ्यातील नेते 
जातीप्रथेवर प पण े टीका करायला संकोच बाळगत होते, यावेळेला िववेकानंदांनी 
शोषणावर आधािरत रानटी जाती यव थेवर खंबीरपण े आवाज उठवला. जाती या 
अनवुांिशकतेला यांनी मखूर्पणा हटले आिण खाल या जाती या लोकां या 
िशक्षणप्रसारासाठी िवशेष प्रय न कर याचे आवाहन केले. 

िववेकानंदांना आप या त णवयातच जातीप्रथेमधील िनिहत अ यायाब ल जाणीव 
होती. १७ ऑग ट १८८९ ला वाराणसी येथील एक कट्टर परंपरावादी िहदं,ू प्रमादादास िमत्र 
ांना पाठवले या पत्रात ते िलिहतात: 

आप या दशेातील प्राचीन ढीनसुार जात ज मावर आधािरत आह,े ाब ल 
मला शकंा नाही. पाटार् या लोकांनी तेथील गलुामांवर जसा अ याचार केला 
आिण आजही अमिेरकेतील िनग्र बरोबर जो यवहार केला जातो, यापके्षा जा त 
अ याचार आप या दशेातील शदू्रांवर वळेोवेळी केले गेले आहते, ाबाबत 
काहीही सदंहे नाही.22 
२ नो हबर १८९३ ला आपले िश य अळिसंगा पे मल ांना िलिहले या पत्रात ते 

हणतात: 

परुोिहत वगर् काहीही बरळत असले, वणर् यव था केवळ एक सामािजक यव था 
आह े. . . जी आता भारता या पयार्वरणाम ये आपली दगुधी पसरवत आह े. . .23 
२८ िडसबर १८९३ ला हिरपद िमत्र ांना पाठवले या पत्रात ते िलिहतातः 

आप या दशेात जो किन  जातीत ज माला येतो, तो कायमचा न  होतो, 
यां यासाठी कसलीही आशा नाही. का? िकती िनदर्यपणा आह!े . . . 
भारतातील लाखो गिरबां या दःुख आिण वदेनांवर खरोखर िकती लोक रडत 

करायला हवा. आव यक गो ी शा त असतात. अनाव यक गो ी ता कािलक 
मह वा या असतात आिण जर िविश  काळानंतर यां या जागी दसुर्या अिधक 
उपयकु्त गो ी आण या नाहीत, तर यां यापासनू खरा धोका असतो. 

 Volume 6, Conversations and Dialogues, From the Diary of a Disciple 
(Sharatchandra Chakravarty): I, 1897. 

 Volume 3, Lectures from Colombo to Almora, Reply to the Address of 
Welcome at Madura. 
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असतील? . . . आ ही यांना िशवत नाही, यां यापासनू पळ काढतो. आ ही 
माणस ेआहोत का? ते हजारो ब्रा ण—भारतातील दीनदबु या आिण शोिषत 
जनतेसाठी काय करत आहते? फक्त ‘िशव ूनका’, ‘िशव ूनका’ च ेरडगाण ेगात 
आहते.24 
िववेकानंद उ च जाती या यवुकांना संबोिधत करताना यां या जातीय े ता आिण 

अ पृ यतेसंदभार्तील िवचारांवर जोरदार ताशेरे ओढतात: 

आिण तु ही लोक कोण आहात? . . . सपंणूर् आयु य िनरथर्क चचार् करणारे, यथर् 
बडबड करणारे . . . आप या डोक्याम ये शेकडो वषा या अधं द्धांचा कचरा 
बाळगनू असलेले, शकेडो वषापासनू केवळ खा या-िप या या अ पृ यतांवर 
वाद घालत आपली सवर् ताकद नािहशी करणारे, यां या सग या मानवतेला 
यगुानयुगुां या सामािजक अ याचारांनी पायदळी तडुवले आह े. . .25 
यांनी ‘ब्रा णां या ज मावर आधािरत े वा’ची कड या श दात टीका केली आह े

आिण याला ‘िमथक’ हणनू उडवनू लावले. यांनी ब्रा णांना सांिगतले की यांनी 
ब्रा णतेर लोकांना आप या समकक्ष आण यासाठी काम करावे, ‘पण मालका या 
मानिसकतेतनू नाही, अधं द्धा आिण भल याच पवूर्-पाि मा य ढ गीपणाने भारलेला िवकृत 
अहकंार मनात ठेवनू नाही.’26 

४ जलैु १८९७ ला अ मोडाहून भिगनी िनवेिदता ांना िलिहले या पत्रातनू ह ेिसद्ध होते 
की िववेकानंद जे बोलत असत तेच करत असत. या पत्रात ते िलिहतात की बदु्धा या 
काळानंतर पिह यांदाच यां या आ मात ब्रा ण यवुकांनी कोणताही जातीय भेदभाव न 
करता ग्णांची सेवा केली.27  

िववेकानंदांनी भारतातील भयानक गरीबी आिण अवनतीला इगं्रजां या गलुामीपेक्षा 
भारतीय जाती यव थेला जा त जबाबदार मानले आह.े अमेिरका आिण यरुोप या अितशय 
यश वी दौर्याहून भारतात परत यावर फेब्रवुारी १८९७ म ये मद्रासपासनू १६० मैल दरू 
असले या आिण सनातनी ब्रा णांचा बालेिक ला असले या कंुभकोणम ा गावात तेथील 
ब्र वृंदांसमोर भाषण दतेाना हा सं यासी सांगतो: 

िमत्रहो, मी तु हा सवाना काही कड या 
गो ींची जाणीव क न दऊे 
इि छतो. . . . आप या दरुाव थेला 
आिण अधःपतनाला इगं्रज नाही तर 
आपण वतः जबाबदार आहोत . . . 
आप या खानदानी पवूर्जांनी सामा य 

भाग्य नावाची अशी कोणतीही गो  
नाही. काहीही असे नाही की जे 
आप याला भाग पाडेल. जे आपण 
केले आह े याचे िनराकरण आपण 
क  शकतो. 

– Volume 1, Lectures and 
Discourses, Soul, God and 

Religion 
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लोकांना इतक्या भयानकपण ेआप या पायाखाली िचरडून टाकले की यामळेु ते 
पणूर्पण ेअगितक झाले आहते, इतका अनि वत छळ केलाय की आपण माणसू 
आहोत हचे ते िवस न गेले आहते. शकेडो वषेर् यांना केवळ लाकडे 
काप यासाठी आिण पाणी भर यासाठी भाग पाडले. यावर कडी हणजे यांची 
अशी समजतू घातली गेली की यांचा ज म गलुाम हणनूच झाला आह े . . . 
एवढेच नाही तर अनवुांिशकतेसारख्या ढोबळ सकं पनांवर आधािरत कू्रर 
यकु् या . . . सादर के या जातात यायोगे ा पददिलतांच ेअजनूच शोषण आिण 
िपळवणकू केली जाऊ शकेल.28 
ते पढेु जाऊन असं िलिहतात की: 
या िदवशी ‘ ल छ’ श दाचा आिव कार केला गेला आिण यांना 
दसुर्यांबरोबर सबंंध ठेवायला बंदी घातली गेली, याच िदवशी भारताचा सवर्नाश 
िनि त केला गलेा.29 
२४ जानेवारी १८९४ ला आप या िश यांना िलिहले या पत्रातील मजकुराव न असा 

प  अथर् िनघतो की िववेकानंदांना जाित यव था संपवायची होती. 

मला अस ेवाटते की, सवार्त किन  आिण गरीब लोकांपयत हा उदा  िवचार 
पोहोचला पािहजे की भारतात आिण भारताबाहरे मानवजातीचा िवकास झाला 
आह,े आिण मग यांना वतःला िवचार कर यासाठी वळे िदला पािहजे. . . . 
िवचारांच ेआिण कामाच े वातं य ही आयु य, प्रगती आिण क याण साध याची 
एकमवे अट आह.े िजथे वातं य नाही, ितथे यक्ती, समाज आिण रा ट्राची 
अवनती िनि त आह.े  

जाती असो वा नसो, पथं असो वा नसो, जो माणसू, वगर्, जात, रा ट्र अथवा 
सं था कुठ याही यक्ती या वतंत्र िवचार आिण कृतीवर प्रितबंध घालत—ेजरी 
यामळेु दसुर्यांना नकुसान पोहोचत नसले तरी—ती राक्षसी आह ेआिण ितचा 
नाश अटळ आह.े30 
९ एिप्रल १८९४ ला अळिसंगा ांना िलिहले या पत्रात ते आशा यक्त करतात की: 

भारतातील थोर िवचारवंतांम ये बुद्धदवे हचे असे एकमेव आहते की यांना जाती मा य 
न ह या. आता यांचा एकही िश य भारतात उरलेला नाही. इतर सवर्च दाशर्िनकांनी 
सामािजक पवूार्ग्रहांना कुरवाळले आह.े हणनूच ते िकतीही मोठे असले तरी यां यात 
वाथीर्पणा िश लक रािहला आह.े 

– Volume 7, Inspired Talks, 9 July 1895. 
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आपणाला नवा धमर्, 
नवा दवे आिण नवे वेद 
हवे आहते. 

(असा िदवस) नक्की येईल की जे हा एकच जात असले . . .31 
िववेकानंद दिलतां या िशक्षणाचे खदं े समथर्क होते. १८९५ ला राखाल ांना 

िलिहले या पत्रात ते हणतात: 

जर िवषमता आह े . . . तर बलवान माणसापके्षा दबुर्ळ माणसाला अिधक सधंी 
िदली गेली पािहजे.  

दसुर्या श दात सांगायच े तर, ब्रा णांपके्षा चांडाळांना िशक्षणाची जा त 
आव यकता आह.े ब्रा ण मलुाला जर एक िशक्षक लागत असले तर चांडाळ 
मलुांना दहा िशक्षक हव.े32 
खाल या जातीतील लोकांना प्रगती करण ेशक्य हावे ासाठी यांनी ब्रा णांना आपले 

िवशेष अिधकार सोड याचे आवाहन केले. िववेकानंद केवळ येथेच थांबत नाहीत, पढेु 
जाऊन यांनी किन  जातींसाठी १०० टक्के आरक्षणाची मागणीही केली: 

ह ेब्रा णांनो . . . ब्रा णां या िशक्षणावर पसै ेखचर् क  नका, उलट अ पशृांवर 
खचर् करा. कमकुवत लोकांना प्रथम मदत करा, कारण यांना दानाची सग यात 
जा त गरज आह.े ब्रा ण जर ज मानेच िवद्वान आहते तर कुठ याही 
मदतीिशवाय त े िशक्षण घऊे शकतात. पण जर दसुरे लोक ज मतः बिुद्धमान 
नाहीत तर यांना सवर् प्रकारच े िशक्षण आिण िशक्षक िमळवनू िदले पािहजते. 
मला हचे या य व तकर् सगंत आह ेअस ेवाटत.33 

िववेकानंद आिण धमर् 

िववेकानंदांची धमार्ब लची मांडणी अितशय सोपी 
आिण सुंदर आह:े 

सवा या चांग यासाठी आिण आनंदासाठी आपले आयु य वचेणे हाच धमर् 
आह.े34 
िववेकानंद एक अपारंपिरक िहदं ू संत होते. यांचे धमार्ब लचे िवचार िहदं ू

कट्टरपंथीयां या प्रसार-प्रचारा या अगदी उलट आहते. अ य धमािवरोधात द्वषे 
भडकिव यासाठी संघपिरवार िववेकानंदां या प्रितमेचा वापर करतो, कारण लोकांना 
िववेकानंदांचे खरे िवचार माहीत नाहीत. िववेकानंद मानत असत की सवर् खरे धमर् 
एकसारखचे आहते आिण यांचे आदशर्ही समान आहते, 

एका धमार्चा खरेपणा इतर सवर् धमा या खरेपणावर अवलंबनू असतो. . . . जर 
एक धमर् खरा असले तर सवर्च धमर् खरे आहते.35 
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यांचे असे हणण ेहोते की, 

सवर् धमाचा एकच आदशर् आह—े वातं य प्रा ी आिण दःुखापासनू मकु्ती!36 
िडसबर १९६६ म ये संयकु्त रा ट्र संघा या सवर्साधारण सभनेे नागिरक आिण राजकीय 

अिधकांरांचा आंतररा ट्रीय करारनामा वीकारला. या या अठरा या पिर छेदात असे हटले 
आह ेकी: 

• सवाना आप या इ छेनसुार धमर् मान याचा अथवा न मान याचा अिधकार आह.े 

• पजूा-अचार्, रीतीिरवाज आिण वागणकुीद्वारे सवाना आपला धमर् यक्त कर याचे 
वातं य आह.े 

• वे छेनसुार धमर् मान या या वातं यावर गदा येईल अशा पद्धतीने कोणी कोणावर 
जबरद ती क  शकत नाही. 

जगभरात या दशेांनी हा करार वीकारला या या स र वषर् आधी िववेकानंदांनी सवर् 
धमाचा आदर आिण प्रित ा राख याचा संदशे िदला होताः 

सवर् धमाम ये आपापसात बंधु वाची भावना अस याची गरज आह,े कारण यांच ं
जगण ंपण एकत्रच आह ेआिण मरण पण एकत्रच आह.े बंधु वाची ही भावना 
पर परांवरील नेह आिण आदर ावर आधािरत असली पािहजे.37 
िहदं ूकट्टरपंथीय िवचारही क  शकणार नाहीत अशा गो ी िववेकानंद सांगतात. पे्रिषत 

महु मद ह े ‘समतेचे संदशेवाहक’ आिण ‘बंधु वाचे पैगंबर’ आहते असे यांनी हटले 
आह.े38 १० जनू १८९८ ला महु मद सरफराज हुसैन ांना िलिहले या पत्रात ते हणतात: 

जर कोण या धमार्ने समानतेला उ म रीतीने आपलेस ेकेले असेल तर तो इ लाम 
आिण फक्त इ लामच आह.े39 
भारता या िम  सं कृतीची यांना जाणीव होती. १९ नो हबर १८९४ ला मद्रासमधील 

आप या िश यांना िलिहले या पत्रात ते हणतात की िहदंूनंी मसुलमानांकडून ‘भौितक 
स यतेची’ अनेक त वे िशकून घतेली, जसे िशवलेले कपडे पिरधान करणे आिण 
खा यािप याची व छता.40 िववेकानंदांनी आग्रहाने सांिगतले आह े की, ा दशेाचा 
अ यदुय करायचा असेल, भिव यकाळात दशेाला ‘गौरवशाली आिण अिजंक्य’ करायच े
असेल तर सवर् धमार्त केवळ सहकायर्च न ह ेतर संगम हवा. सरफराज ांना िलिहले या 
वरील पत्रात ते पढेु िलिहतात की: 

माझी अगदी पणूर्पण े खात्री पटली आह,े की वदेा तवादाच े िसद्धा त िकतीही 
चांगले व सुदंर असले तरी जोपयत यावहािरक इ लामची जोड यांना िदली 
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जात नाही तोपयत याचा मानवजाती या िवशाल समहूासाठी काडीचा उपयोग 
नाही. . . .  

आप या मातभृमूीसाठी ा दोन महान यव था—िहदं ू आिण इ लाम—
वदेांती मद ूआिण इ लामी शरीर— ांचा िमलाप हीच एकमात्र आशा आह.े41 
१८९० ते १८९३ ा कालावधीत पिर ाजक हणजे भटका सं यासी हणनू िहडंत 

असताना िववेकानंदांनी दशेातील गिरबी व धािमर्क मागासलेपणाशी आिण ब्रा णी 
साधूंकडून होणार्या शोषणाशी असलेले नाते अ यंत जवळून पािहले. अ व थ होऊन यांनी 
ा दशेा या भयावह पिरि थतीचे वणर्न पत्रांमधनू आप या िमत्रांसमोर मांडले. ती पते्र हणजे 

जण ूअिग्नफुले िकंवा िनिद्र त वालामखुीचे पिहले हुकंार. एका पत्रात यांनी िलिहले: 

या दशेातील कोटी कोटी लोक फक्त मोहाची फुले खाऊन जगतात आिण दहा–
वीस लाख साध ूआिण कोट्यवधी ब्रा ण गिरबांच े रक्त शोषतात, पण यां या 
उ नतीसाठी काहीही करत नाहीत, याला दशे हणाव ेकी नरक? हा काय धमर् 
आह ेकी सतैानाच ेतांडव?42 
िहदं–ूमिु लमांम ये फाटाफूट कर यासाठी धािमर्क कट्टरपंथीय करत असले या खोट्या 

प्रसारा या िवरोधात िववेकानंदांनी लोकांना इशारा िदला. अशाच प्रकारचा एक खोटा प्रसार 
आह े जबरद ती धमातराचा. िववेकानंदांनी िकमान दोन पत्रांम ये ा धडधडीत खोट्या 
प्रचाराचा मखुवटा फाडला आह.े ा पत्रांचा सारांश हा की ा दशेातील धमातरे िख्र न 
आिण मसुलमान ांनी केले या अ याचारांमळेु न ह े तर उ चवणीर्यांनी केले या 
अ याचारांमळेु झाली आहते. 
पत्र–१: खेतरीिनवासी पंिडत शंकरलाल शमार् ांना, २० स टबर १८९२: 

जर कोणी भगंी आप याकडे आला, तर आपण या यापासनू दरू पळतो, 
जणकुाही आप याला ससंगर्ज य रोग लागेल. पण जे हा एखादा पाद्री या या 
डोक्यावर वाडगाभर पाणी टाकतो, प्राथर्नते काहीतरी पटुपटुतो, पिरधान 
कर यासाठी याला जनुा-फाटका का असनेा पण एक कोट दतेो, ते हा जर याने 
अितशय कट्टरपथंी िहदंू या घरात प्रवशे केला, तर यावेळी अस े कोणीही 
असणार नाही जे पे्रमाने ह तांदोलन क न याला बसायला खचुीर् द्यायला नकार 
दईेल. ापके्षा अिधक िवडंबना काय अस ूशकते? . . . भारतातील सवार्िधक 
परुोिहतवगर् त्रावणकोरम ये असनू तेथील सवर् जिमनीवर ब्रा णांची मालकी 
आह े. . . ितथे त बल एकचतथुाश लोक िख्र ती बनले आहते. आिण मी यांना 
दोष दऊे शकत नाही . . .43 



१६ िववेकवादी, िवज्ञानवादी, समाजवादी िववेकानंद 

पत्र–२: हिरदास िबहारीलाल देसाई ांना, नो हबर १८९४: 

भारतातील गिरबांम येच इतक्या मोठ्या प्रमाणात मसुलमान का आढळतात? 
तलवारी या जोरावर यांनी धमातर केले अस े हणण ेमहामखूर्पणाच ेहोय. यांनी 
धमातर केले . . . जमीनदार आिण . . . परुोिहतां या कचाट्यातनू सटु यासाठी 
हणनू बहुसखं्य जमीनदार असले या बंगालम ये मसुलमान शतेकर्यांची सखं्या 
िहदं ू शतेकर्यांपके्षा अिधक आढळून येते. ा लाखो अवनत व दिलत 
माणसां या उद्धाराची िचतंा कुणाला आह?े44 
आज आरएसएस आिण यांची िप लावळ मसुलमान आिण िख्र नां या िवरोधात कमी 

ती तेची, सतत चालणारी िहसंक मोहीम राबवत आहते, जेणेक न ते दबलेले आिण 
घाबरलेले राहतील आिण परत िहदं ू बनतील, िकंवा दु यम दजार् वीका न आपण 
बहुसंख्यांक िहदंूं या दयेवर राहत अस याचे मा य करतील. िववेकानंदांची िशकवण ा या 
अगदी िवरोधात आह.े यांनी जबरद तीने धमातर आिण पनुःधमातरण ाला िवरोध केला 
आह,े जे ‘घर वापसी’ या नावाखाली आरएसएस करत आह:े 

जी यक्ती घाब न धमार्म ये येते ितचा कोणताच धमर् नसतो.45 
िववेकानंद जे हा सवर् समदुायांसाठी समान आदराची गो  बोलतात, ते हा ते प  

करतात की ाचा अथर् दसुर्यांसाठी सिह ण ूअसण ेनाही. ाउलट ते सिह णतुेला ‘ई राची 
िनंदा’ हणतात. ते हणतात: 

सिह ण ु अस याचा अथर् आह े की मला वाटत त ू चकुला आहसे आिण मी 
दयाळूपण ेतलुा जग ूदतेोय. तु ही िकंवा मी कोणाला दयाळूपण ेजग ूदतेोय असा 
िवचार करण े हणजे ई राची िनदंा नाही का?46 
आिण हणनू ते हणतात की: 

आपले ब्रीदवाक्य वीकृती असली पािहज,े बिह कार न ह.े . . . भतूकाळातील 
सवर् धमाचा वीकार क न मी सवासोबत आराधना करेन. प्र येक सपं्रदाय या 
भावनेने ई राची आराधना करतात, याच भावनेने मी यां यासह ई राची पजूा 
करेन. मी मसुलमानांबरोबर मिशदीत 
जाईन, िख्र नांबरोबर चचर्म ये जाऊन 
कु्रसावरील िख्र ता या मतूीर्समोर गडुघे 
टेकून प्राथर्ना करेन, बदु्ध मिंदरात प्रवेश 
क न बदु्ध आिण या या ध माचा 
आ य घईेन.47 

जो िवधवांचे अ  ू पसु ूशकत नाही 
आिण अनाथां या त डी अ नाचा 
घास दऊे शकत नाही, अशा दवेावर 
िकंवा धमार्वर माझा िव ास नाही. 

– Volume 5, Epistles—First 
Series, XXI, Alasinga, 27 

October 1894. 
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िववेकानंद कोण याही समदुायाद्वारा आपली धािमर्क मू ये दसुर्यावर लाद या या कट्टर 
िवरोधात होते. आज धमाध शक्ती अ पसंख्यांक असले या ब्रा णां या खा यािप या या 
सवयी सवावर आिण िवशेषतः मसुलमानांवर थोपव याची एक िहसंा मक मोहीम राबवत 
आहते, अशा वेळी िववेकानंदां या ा या य श दांची आठवण क न दणे ेगरजेचे आह:े 

आ ही प्र येकाला या या इ छेनसुार मािहती घे याच,े िनवडीच ेआिण अनसुरण 
कर याच ेपणूर् वातं य दतेो. उदाहरणाथर् कुणाला मांसाहार ठीक वाटत असले तर 
दसुर्या कोणाला फलाहार. प्र येकाच ं विैश ्य वागताहर् आह,े पण याला 
दसुर्यां या यवहारावर टीका कर याचा अिधकार नाही . . . दसुर्यांनी आपलेच 
अनसुरण करावे ासाठी यां यावर दबाव टाक याचा अिधकार तर अिजबात 
नाही. . . .  

धमार्ची ही प्रचडं मोठी चकू होती की यांनी सामािजक बाबींम ये लडुबडु 
केली. . . .  

परुोिहतांनी प्र येक सामािजक बाबींम ये ह तक्षेप कर याची (जे लाखो 
लोकांसाठी दःुखदायक आह)े गरजच काय?48 
वामी िववेकानंदांचे एक अनयुायी वामी अखंडानंद बंगालम ये अनाथा म बांधत 

होते. ते हा िववेकानंदांनी यांना िलिहले: 

सवर् धमार् या मलुांना सामील करा—िहदं,ू मसुलमान, िख्र न . . . 
आिण पढेु स ला िदला: 

पण यां या धमार्त लडुबडु क  नका. तु हाला फक्त यां या जेवण आदीची 
वगेळी यव था करावी लागेल . . .49 
िववेकानंदांनी कायम धािमर्क मलूत ववादा या िवरोधात भिूमका घतेली होती. 

मलूत ववादी शक्ती समाजाम ये िनमार्ण करत असले या जातीय तेढ, िहसंा आिण रक्तपात 

जर काही चांगले हायला हवे असेल, तर उ सवी गो ींचा याग क न दहेधारी 
मनु या या पात असले या जीिवत इ राची पजूा करा . . . काशी आिण वृंदावन या 
दवेळांचे दरवाजे उघडणे आिण बंद कर यासाठी लाखो पये खचर् केले जातात. कधी 
दवे कपडे बदलत आहते, कधी जेवत आहते, तर कधी झोपले आहते . . . तर दसुरीकडे 
जेवणािवना आिण िशक्षणािवना िजवंत दवे मरत आहते. मुंबईतील मारवाडी 
कीटकांसाठी हॉि पटल बांधत आहते, पण माणसांकडे यांचे लक्ष नाहीये, ते जगोत वा 
मरोत. 

– Volume 6, Epistles—Second Series, XLV, Brother Disciples, 1894. 
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ाबाबत यांनी आपली ती  वेदना यक्त केली. ते हणाले की: 

धमार्ने मानवी जीवनाला सग यात जा त आशीवार्द िदला आह ेपण याचवळेी 
धमार्ने सवार्िधक भयावहता िनमार्ण केली आह.े धमार्ने शांतता आिण पे्रम ांचा 
सदंशे सवार्िधक पसरिवला आह,े आिण याचबरोबर धमार्नेच सवार्त भयानक द्वषे 
िनमार्ण केला आह.े धमार्ने मानवांम ये बंधभुावाची मतूर् क पना िदली, आिण 
धमार्नेच माणसा-माणसांम ये कठोर शत्रु वा या भावनेलाही ज माला घातले. 
धमानीच सग यात जा त धमार्दाय ग्णालयांची थापना केली—केवळ 
माणसांसाठीच न ह े तर जनावरांसाठीही, आिण याचबरोबर धमानीच जगात 
महाभयंकर रक्तपात घडिवला आह.े50 
िववेकानंद हणतात की ही सवर् चराचर, ज्ञानिद्रये, बदु्धी आिण तािकर् कतेची सृ ी दो ही 

बाजूंनी अज्ञाताने घरेलेली आह.े माणसू फक्त ज्ञात आिण खाणे-िपण े ावर समाधानी राहू 
शकत नाही. मानवजाती या सु वातीपासनूच माणसाने अज्ञाताला जाणनू घेणे, अतंापलीकडे 
जाऊन शोध घेणे, आिण आप या ज्ञानिद्रयां या पलीकडे जाण े ासाठी सतत संघषर् केला 
आह.े धमार् या उगमाचे हचे खरे कारण आह.े धािमर्क िवचार हा माणसा या 
जडणघडणीचाच एक भाग आह.े51 हणनूच धमार्ने िनमार्ण केले या वाईट गो ींना सामोरे 
जायचे असेल, तर ते ा धमार्चा आधार घऊेनच करायला लागेल. हणनूच सरफराज ांना 
िलिहले या वरील पत्रात ते िलिहतात: 

या िठकाणी वदे नाही, कुराण नाही आिण बायबलही नाही, अशा िठकाणी 
आपणाला मानव जातीला घऊेन जायच ेआह.े मात्र ह ेकाम आपणाला वदे, 
कुराण आिण बायबल ांचा मळे घालनूच कराव ेलागेल.52 
िववेकानंदां या पत्रातील परुोगामी िवचार प्रितगामी धमाध शक्तीं या सवार्त मलूभतू 

िवचारांना ढासळवनू टाकतात. यां या िशकवणीला िवकृत क नच संघपिरवाराने 
िववेकानंदांची प्रितमा िहदंू वाचे प्रतीक हणनू सादर केली आह.े उदाहरणाथर्, िववेकानंद 
भतूकाळातील घटनां या खोट्या प्रशंसेचा ितर कार करतात, पण आज मात्र ह ेदाखव याचा 
प्रय न केला जातोय की प्राचीन भारतात िवमाने, गाड्या आिण अनवुांिशक िवज्ञान होते. 
िववेकानंद शोक प्रदिशर्त करताना हणतात: 

ह े भगवान, आमचा दशे सतत भतूकाळातच रममाण हो यातनू कधी मकु्त 
होणार?53 
ते पढेु िलिहतात: 

प्राचीन काळाम ये अनेक चांग या गो ी हो या, पण वाईट गो ीही हो या. 
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आप याला नवा दवे, नवा धमर् आिण न या वदेांचा नवा भारत 
घडव याची गरज आह.े 

चांग या गो ी राखनू ठेवाय या आहते, पण आप याला जो दशे घडवायचा 
आह,े तो भिव यातील भारत प्राचीन भारतापके्षाही अिधक महान असला 
पािहजे.54 
जे हा डॉ. ीराम लागूंचा दवेाला िरटायर करायची वेळ आली आह े हा लेख आला 

होता, यावेळी जोरदार वाद-िववाद झाले ह ेआपणाला माहीत आह.े पण लोकांना ह ेमाहीत 
नाही की िववेकानंदांनी मात्र लागूं या शंभर वषेर् आधी, २७ एिप्रल १८९६ रोजी, 
आलमबाजार मठातील आप या गु बंधूंना िलिहले या पत्रात असेच िवचार यक्त केले 
होते. ा पत्रात ते िलिहतात की आपले दवे आता थोडे जनेु झाले आहते. आिण जाहीर 
करतात की:55 

आरएसएस आिण यां या शाखां या मा यमातनू धािमर्क मलूत ववादी भारतीय 
संिवधानाची मोडतोड कर याची मोहीम चालवत आहते, आिण दशेाची धमर्िनरपेक्ष रचना 
न  क न भारताला िहदं ू रा ट्र बनव ू इि छतात. िववेकानंदांचे िवचार पणूर्पणे ािव द्ध 
आहते. आरएसएस या ज मापवूीर् तीन दशके आधी, जे हा धािमर्क रा ट्रवादाचा राक्षस 
नकुताच ज माला येत होता, ते हा िववेकानंदांनी ह ेआवाहन केले होते की: 

धमार्ला कुठलाही पथं, जाती वा रा ट्रीय क पनांशी जोड याचा िवचार सोडून 
द्यायला लागेल. प्र येक जमातीचा िकंवा दशेाचा आपला आपला वगेळा दवे 
असण े आिण दसुर्यांना चकुीच े हणण े ही एक अधं द्धा आह,े ितला 
इितहासजमा कराव ेलागेल. ा िवचारांतनू मकु्त हायला लागले.56 

समाजवादी िववेकानंद 

१८९० ते ९३ ा तीन वषार्त ा भटक्या सं याशाने संपणूर् भारत पालथा घातला. 
यासाठी ते पायी िहडंले, घोड्याव न व रे वेतनू िहडंले, भगं्याबरोबर बसनू िचलीम ओढली, 
झोपडपट्टीत गिरबांसोबत रािहले, अबू या पहाडात चंपा नावा या गहुते एका मसुलमाना या 
घरी रािहले, िटळकां याबरोबर गायकवाड वाड्यात आिण खतेरी नरेशां या राजवाड्यात 
असा सवर्त्र मकु्काम केला. ा तीन वषा या अथक भटकंतीत यांनी कुठ याही प्रकारचे 
धािमर्क अ ययन न करता भारतातील लोकांचे नेमके प्र  समजनू घे यावर भर िदला. ा 
दशेा या भयावह पिरि थतीचा आलेख यांनी पत्रांमधनू आप या िमत्रांसमोर मांडला आह.े 

१९ नो हबर १८९४ रोजी ययूॉकर्  येथनू आप या मद्रास येथील िश यांना उ शेनू यांनी 
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जनसमदुायाची उपेक्षा ह ेआमचे सग यात मोठे रा ट्रीय पाप आह ेअसे मी समजतो. 
आम या अवनतीचे ते एक कारण आह.े जोपयत भारतातील सवर्सामा य जनता परत 
एकदा सिुशिक्षत होत नाही, यांना चांगला आहार िमळत नाही आिण यांची काळजी 
घतेली जात नाही तोपयत आ ही िकतीही राजकारण केले, तरी याचा उपयोग होणार 
नाही. ते आप या िशक्षणासाठी पैसे दतेात, ते आप यासाठी मंिदरे बांधतात आिण 
याबद यात आपण यांना लाथा मारतो. यवहारात तर ते आपले गलुाम आहते. 
आप याला जर भारताला नवचैत य द्यायचे असेल तर आप याला यां यासाठी काम 
करायला लागेल. 

– Volume 5, Interviews, The Missionary Work of the First Hindu Sannyasin to 
the West, February 1897. 

जे पत्र पाठवलंय, यात ते िलिहतात: 

जो ई र मला इथे अ न दऊे शकत नाही, तो वगार्त मला अनंत सखुात ठेव ू
शकेल ावर माझा िव ास नाही. भारताचा उद्धार करावयास हवा, गिरबांना 
पोटभर अ न द्यावयास हवे, िशक्षणाचा प्रसार करावयास हवा आिण परुोिहतिगरी 
न  करावयास हवी. परुोिहतांचा जलुमू नको, सामािजक अ याचार नको. 
प्र येकाला पोटभर अ न आिण जीवनात पढेु ये याची अिधकािधक सधंी 
िमळावयास हवी.57 
लोकांची उ नती करण े हणजे यांना फक्त अ न व िशक्षण उपल ध करण ेन ह ेतर यांना 

एक माणसू हणनू यांची प्रित ा परत िमळवनू दे याची गरज आह.े िववेकानंदांना ा 
गो ीची जाणीव होती. िशकागोहून २० जनू १८९४ ला हिरदास िबहारीदास दसेाई ांना 
पाठवले या पत्रात ते िलिहतात: 

खरा दशे झोपडपट््टयांम ये राहत असनू आपले मनु य व िवस न गेला आह,े 
याने आपले यिक्तम व गमावले आह.े िहदं,ू मसुलमान, ईसाई—सवा या 
पायदळी तडुवले गेलेले ह े लोक आता अस े समजायला लागले आहते की 
या या जवळ भरपरू सपं ी आह,े अशां या पायदळी तडुवनू घे यासाठीच मळुी 
आपला ज म झाला आह.े यांच े हरवलेले यिक्तम व यांना परत िमळवनू 
द्यायला लागेल.58 
पण लोकांना यां या भयाण ि थतीतनू बाहरे काढणे, यां यात आ मिव ास िनमार्ण 

करण,े यांचा हरवलेला मान-स मान आिण यिक्तम व परत िमळवनू दणेे एवढे सोपे नाही. 
िववेकानंद आपली यथा आिण हताशपणा अळिसंगा ांना िलिहले या पत्रात यक्त 
करतात: 
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मी अ याि मक शा ज्ञ नाही, त वज्ञ नाही व सतंही नाही. मी गरीब आह ेआिण 
गिरबांब ल मला पे्रम वाटते. ा दशेात यांना गरीब हटले जाते, यां यािवषयी 
सवंदेनशील असणारे िकती ह ेमी पाहतो. . . . दािरद््रय आिण अज्ञान ांम ये 
तनू बसले या वीस कोटी ी-पु षांब ल कुणाच े मन कळवळते का? ा 
पिरि थतीतनू बाहरे पड याचा मागर् कोणता?59 
यानंतर दोन वषानी, गहन िचंतनानंतर १ नो हबर १८९६ रोजी, आपली जवळची िश या 

कुमारी मेरी हले ांना लंडनहून पाठिवले या पत्रात ते जाहीरपण ेसांगतात:60 

ते वषर् १८९६ होते आिण िववेकानंद यावेळी ३३ वषाचे होते. यांनी ह ेिवधान अचानक 
लहर आली हणनू केलेले नाही. प्रचंड अनभुव आिण सखोल िवचारांती ते आप याला 
समाजवादी हणवनू घतेात. यापवूीर् तीन वषेर् यांनी पिर ाजक हणनू संपणूर् भारत िफ न 

मी समाजवादी आह.े 

ीमुक्ती संदभार्त 

ि यांची अव था सधुार यािशवाय जगाचे क याण हो याची अिजबात शक्यता 
नाही. पक्षांना एका पंखाने उडता येण ेशक्य नाही. . . . 

भारतात दोन वाईट गो ी आहते – ि यांना पायाखाली िचरडण ेआिण गिरबांना 
जातीय िनबध लावनू भरडणे. 

– Volume 6, Epistles—Second Series, LXXV, 1895. 

अमेिरकेतनू आप या िश यांना पाठिवले या पत्रात यांनी हटलंय की: 

(अमेिरका) एवढे संप न आह,े िशिक्षत आह,े मकु्त आह,े ऊजार्वान आह.े पण 
आ ही का गलुाम, दःुखी आिण मतृ आहोत? याचे उ र प  आह.े 

. . . (इथे, अमेिरकेत,) वीस-पंचवीस वषार् या आधी फारच कमी ि यांची लग्ने 
होतात, आिण या मकु्त प यांप्रमाण े िवहारत असतात. या बाजारात, शाळा-
कॉलेजात जातात, पैसे कमावतात आिण सवर् प्रकारची कामे करतात. . . . आिण 
आपण काय करतो? मलुींनी अनैितक वतर्न क  नये िकंवा भ्र  होऊ नये हणनू 
अकरा या वषार् या आतच यांची लग्ने लावनू दतेो. . . . तु ही तमु या मिहलांची 
ि थती सधुा  शकता? तरच तमुचे क याण हो याची आशा केली जाऊ शकते. 
नाहीतर तु ही असेच मागासलेले राहाल.  

– Volume 5, Epistles—First Series, VI, 28 December 1893. 
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खपू जवळून लोकांची गिरबी आिण मागासलेपण बिघतले होते. यानंतर तीन वषेर् पाि मा य 
दशेांम ये प्रवास केला. प्रगत दशेामंधील अनेक गो ींनी ते प्रभािवत झाले, पण याचबरोबर 
अमेिरका आिण यरुोपमधील उदारमतवादी लोकशाही या मयार्दाही यांना समज या: 

जे वतः काहीच काम करत नाहीत पण लाखो लोकां या माचा वापर क न 
घतेात, अशा काही मठूभर लोकां या हातात दशेातील सपं ी आिण स ा आह.े 
ा ताकदी या जोरावर ते सपंणूर् जगभरात रक्ताच ेमहापरू घडवनू आण ूशकतात. 

धमर् आिण इतर सवर् गो ींना यांनी पायाखाली दाबनू ठेवले आह;े तेच स ाधीश 
आहते आिण ते सव म समजले जातात. आज पाि मा य जगावर असचे काही 
मठूभर धतूर् लोक रा य करतात. यां याबाबत तु ही जे ज े ऐकले आह—े
कायद्याच ेसरकार, वातं य, मकु्ती, ससंद—ते सगळे एक िवनोदच आह.े61 
अनेक वषा या खोल िवचारानंतर िववेकानंद ा िन कषार्वर पोहोचले की भारतातील 

गरीबी आिण मागासलेपणावर उपाय समाजवादाम येच आह.े मेरी हले ांना िलिहले या 
पत्रात िववेकानंद समाजवादा या शक्तीबाबत सांगतात, की समाजात समता येईल, गिरबांची 
आिथर्क ि थती सधुारेल आिण िशक्षणाचा सावर्ित्रक प्रसार होईल. पण वतःला समाजवादी 
हणनू जाहीर करत असतानाच िववेकानंद समाजवाद ही एक पिरपणूर् रचना आह ेअसे मानत 
न हते, कारण यामळेु ‘सं कृतीचा दजार् कमी होऊ शकतो’ आिण कदािचत ‘असामा य 
प्रितभावान माणसे कमी िनमार्ण होतील’.62 आणखी एका िठकाणी63 ते हणतात की ाम ये 
यिक्तगत वातं याचे हनन हो याची शक्यता आह.े 
तरीही ते पढेु िलिहतात: 

समाजवाद ही पिरपणूर् रचना आह े हणनू मी समाजवादी आह ेअस ेनाही, पण 
भाकरी न िमळ यापके्षा अधीर् भाकरी िमळण ेचांगले आह.े आजवर इतर सवर् 
यव था अनभुवनू झा या असनू याम येही कमतरता हो या. आता हा प्रयोग 
होऊ द्या . . .64 
िववेकानंदांचे व न होते की समाजवाद फक्त भारतात नाही तर सवर् जगभर येईल, आिण 

प्र येक दशेातील कामगार— यांना िववेकानंद शदू्र हणतात—समाजवादी आदंोलन 
िवकिसत करतील आिण नवीन समाज यव था िनमार्ण करतील: 
                                                       

 आज २१ या शतकात दिक्षण अमेिरकेत ज ेसमाजवादाच े प्रयोग होत आहते यातनू ा शकंाचं े
िनरसनच झाले आह.े ा दशेामं ये फक्त गरीबी व बेरोजगारी दरू केली जात आह ेअसे नाही तर लोकानंा 
िशक्षण, आरोग्य, िनवारा व अ य सामािजक सिुवधा मोफत वा अ यंत कमी दरात परुव या जात आहते. 
लोकामंधील अगंभतू क्षमता िवकिसत कर याची पिरि थती िनमार्ण केली जात आह.े सवार्त मह वपणूर् ह ेकी 
ह ेसवर् अ यंत लोकशाही मागार्ने लोकामंधनू िनवड या गलेे या सरकारद्वारे होत आह.े 
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जोपयत कोट्यवधी लोक भकेुलेले आिण अज्ञानी राहतील, तोपयत मी प्र येकाला 
िव ासघातकी समजेन, जो यां या पैशावर िशिक्षत तर झाला पण यां याकडे जराही 
लक्ष दते नाही. या लोकांनी गिरबांना िचरडून आपली संप ी कमावली आह ेआिण 
आता तोर्यात जगत आहते, ते जर वीस कोटी भकेुले या जनतेसाठी काहीच करत 
नसतील तर ते ितर कारास प्रा  आहते. 

– Volume 5, Epistles—First Series, XXV, Alasinga, 1894 

अशी एक वळे येईल जे हा प्र येक दशेातील शदू्र, आप या अगंभतू शदू्र वभाव 
आिण सवयींसह— हणजे वै य िकंवा क्षित्रय बननू नाही तर शदू्र राहूनच—
समाजाम ये पणूर् वचर् व थापन करतील. पाि मा य दशेांम ये ा नवीन 
शक्तीं या उदयाची पिहली िकरण े िदसायला लागली आहते . . . समाजवाद, 
अराजकतावाद, उ छेदवाद आिण ा प्रकारच े इतर पंथ येणार्या सामािजक 
क्रांतीच ेिबनीच ेसिैनक असतील.65 
१९ या शतकात या अखरे या दशकात अनेक पि मा य दशेांम ये सशक्त समाजवादी 

आदंोलनाचा उदय होत होता. िववेकानंदांना आशा होती की ह े आदंोलन लवकरच 
भारतातही आपले बी पेरेल. 

(किन  वगर्) आ ापयत मानवी बिुद्धम दे्वारे िनयंित्रत यंत्राप्रमाण ेएकसारखपेणाने 
अनेक काळापासनू काम करत आला आह,े आिण यां या मा या उ पादनाचा 
मोठा िह सा हुशार सिुशिक्षत वगार्ने लाटला आह.े सग या दशेांम ये हचे झाले 
आह.े पण आता काळ बदलला आह.े किन  वगार्तील लोकांना आता हळूहळू ह े
समजायला लागले आह े आिण आपले या य अिधकार िमळव यासाठी ते 
सघंिटतपण े उभ े राहत आहते. यरुोप आिण अमिेरकेमधील सामा य जनता 
सग यात आधी जागतृ झाली आह ेव यांनी यांचा सघंषर्ही सु  केला आह.े 
भारतातही याची लक्षण ेिदसायला लागली आहते. िन न वगार्तनू आजकाल जे 
इतके सपं होत आहते यातनू ह े प  होते. वर या वगार्चे लोक िकतीही प्रय न 
केला, तरी आता खाल या जातीतील लोकांना आणखी दडपनू टाकू शकत 
नाही.66 
िववेकानंद अधं द्धा–अतािकर् कतािवरोधी चळवळीचे आिण समाजवादी पिरवतर्ना या 

आदंोलनाचे अग्रदतू आहते. मात्र ा उ शेांसाठी जनआंदोलन कसे उभे करावे ाची यांची 
मांडणी वेगळी आह.े ते हणायचे की ा समाजवादाला धमार्ची जोड द्यावी लागेल.67 पण 
याचबरोबर, उद्याचा धमर् तकार्वर आधािरत असेल आिण िवज्ञानावर आधािरत असेल. 
यामळेु ापढेु धमर् हा ि थतीशील नसेल तर िवज्ञानावर आधािरत अस याने तो गतीशील 
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आिण पिरवतर्नीय असेल.68 
सवर् समाजवाद्यांप्रमाण े िववेकानंदांचाही सामा य जनतेवर पणूर् िव ास होता. उ च वगर् 

नाही तर सामा य लोकच समाजात पिरवतर्न आण ूशकतात ावरही यांचा ठाम िव ास 
होता. 

नवीन भारत िनमार्ण होऊ द े. . . नांगर घऊेन शेतकर्यां या झोपड्यांमधनू, कोळी, 
भगंी, चांभार ां या झोपड्यांमधनू. वा या या दकुानातनू, चण-ेकुरमरेुवा या या 
भट्टीतनू, कारखा यातनू, बाजारांतनू यांचा उ कषर् होऊ द.े दर्याखोर्यातनू, 
जंगलांमधनू, ड गरदर्यांतनू आिण पवर्तांमधनू याचा उदय होऊ द.े69 
यांचा सामा य माणसांवर िव ास होता कारण यां या क ामळेु यां याम ये पिरवतर्न 

आण याची िहमंत, शक्ती आिण धैयर् असते. 

ा सामा य माणसांनी हजारो वषेर् जलुमू सहन केला आह,े त डातनू ब्र ही न 
काढता, हणनूच यां याजवळ आ यर्कारक धयैर् आह.े यांनी प्रचडं दःुख सहन 
केलंय आिण यातनूच यांना अढळ जीवनशक्ती िमळाली आह.े ह ेमठूभर स  ू
खाऊन दिुनया इकडची ितकडे क  शकतात. ांना अधीर् भाकर िमळाली तर मग 
यांची ऊजार् समािव  कर यासाठी सपंणूर् जगही परुणार नाही. यां याम ये 
अफाट चतेना आह.े70 
शदू्र आिण दिलतां या उ नतीसाठी काम करणार्या कुठ याही समाजवादी 

कायर्क यार्प्रमाणेच िववेकानंदही संकुिचत रा ट्रवादी न हते. ते वतःला जागितक नागिरक 
समजत होते. 

मला मा या आयु यातील इितकतर् ये माहीत आहते. मा याम ये अधं दशेभक्ती 
नाही. मी िजतका भारताचा आह े िततकाच जगाचाही आह,े ाबाबतीत 
खोटेपणा मळुीच नाही.71 

िववेकानंदांचे त णांना आवाहन 

यवुकांनी थोडा वाथर् याग क न गिरबां या उ नतीसाठी काम करावे, कारण ते यांचे 
समाजाप्रती असलेले कतर् य आह,े ह े यवुकांपयत सांग यासाठी िववेकानंदांनी भारतभर 
भ्रमण केले. ते हणाले: 

वगर् असो वा नसो, आ मा असो वा नसो, कुठली अन र शक्ती असो वा नसो, 
याची काळजी कोण करतो? आप यासमोर ह े जग आह े आिण ते दःुखाने 
भरलेले आह.े बदु्धाप्रमाण ेबाहरे पडून ा ससंार-सागरात झोकून द्या, दःुख कमी 
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कर यासाठी संघषर् करा, िकंवा ा प्रय नात आप या जीवनाचा याग करा. 
वतःला िवस न जा. आि तक असा वा नाि तक, अजे्ञयवादी असा वा 
वदेांतवादी, िख्र न असा वा मसुलमान—प्र येकासाठी हा पिहला धडा आह.े72 
आप या इ छा-आकांक्षांचा याग क न गिरबांची सेवा कर यासाठी बाहरे पडण े ह े

वाटते िततके सोपे नाही. अनेक जण ाचा िवरोध करतील आिण अनेक जण ाची चे ाही 
करतील. आप या एका िश याला िलिहले या पत्रात िववेकानंद हणतात की ही परीक्षा पार 
करण ेगरजेचे आह.े ही तीच शाळा आह,े जी आप याला पोलादाप्रमाण ेमजबतू बनवते. 

लोकांनी माझी चे ा केली, मा यावर अिव ास दाखवला—आिण याच 
लोकांनी माझा उपहास आिण ितर कार केला यांना सहानभुिूत दाखव यामळेु 
मला सकंटांना त ड द्यायला लागले आह.े ह ेव सा, हीच तर खरी दःुखाची शाळा 
आह,े महान आ मा आिण पगैंबरांचीही शाळा आह,े िजथे सहानभुिूत, धयैर् आिण 
अद य इ छा-शक्ती िवकिसत होते जी जगाचा िवनाश झाला तरी थरथरणार 
नाही.73 
पण िवरोधाला न जमुानता आपण ढपण ेचालतच रािहलो, तर एक ना एक िदवस लोक 

आप या येयाचा स चेपणा मानतील आिण याचा वीकारही करतील. 

प्र येक कामाला तीन अव थांमधनू जाव े लागते-उपहास, िवरोध आिण मग 
वीकृती. प्र येक यक्ती जो आप या काळा या पढेु िवचार करतो, याला 
िनि तच चकुीच ेसमजले जात.े74 
पण िववेकानंदांना आ मिव ास होता की, भारतातील यवुक पढेु येतील आिण ह े

आ हान वीकारतील आिण हजार या संख्येने मानव जाती या सेवेसाठी पढेु येतील. 

मला िनि त ठाऊक आह े की, भारतमातेला ित या सव कृ  व सवर् े  
सतंानां या बिलदानाची आव यकता आह े. . .  

काही यवुकांनी ात वतःला झोकून िदले आह,े आप या प्राणांच ेबिलदान 
केले आह.े पण यांची सखं्या थोडी आह,े आ हाला यां यासारख ेहजारो जण 

आपण मरणार, ह ेतर िनि त आह.े मग स कायर् करता करता म या. . . . संपणूर् जग 
एक आह;े तु ही याचा एक अितशय क्षु लक अशं आहात, आिण हणनूच ा तु छ 
‘अह’ं या उ नतीसाठी प्रय न कर याऐवजी तमु या कोट्यवधी बांधवांची सेवा करण े
हचे तमु यासाठी योग्य ठरेल. 

– Volume 3, Lectures from Colombo to Almora, Sannyasa: Its Ideal and 
Practice, 19 June 1899. 
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पािहजेत आिण ते येतील.75 
िववेकानंदांचे पणूर् आयु य हणजे भारतातील त ण–त णींना दशेासाठी बिलदान 

कर यासाठी पे्रिरत कर या या अथक प्रवासाची एक महान गाथा आह—े यामळेु ते सामा य 
जनतेबरोबर जातील, यांना उ नत करतील, यांना संघिटत करतील आिण सवर् प्रकार या 
शोषणातनू मकु्त अशा नवसमाजाची िनिमर्ती करतील. ात ते यश वी होतील ावर यांचा 
पणूर् िव ास होता. 

मा यावर िव ास ठेवा, आप या बिलदानामळेु, िवशाल आिण अप्रितम कायर्कतेर् 
तयार होतील ज ेजगभराम ये आमलूाग्र बदल घडवनू आणतील.76 
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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, िसंिडकेट बँकेसमोर, लॉ कॉलेज रोड, नळ टॉप जवळ, पणु े– ४. 
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