
िमल ेसरु मरेा तु हारा, तो सरु बन ेहमारा . . . 
“भारत माझा दशे आह.े सारे भारतीय माझे बांधव आहते...” 

ही प्रितज्ञा आप या सवाना त डपाठ आह.े पण यातला ‘भारत दशे’ 
हणजे नेमकं काय? का मीरपासनू क याकुमारीपयत आिण 
गजुरातपासनू आसामपयत पसरलेला फक्त एक भौगोिलक प्रदशे, 
या या तीन बाजूंना समदु्र आिण एका बाजलूा िहमालय आह?े 

भारत हणजे खरंतर यापेक्षाही आणखी काहीतरी आह े जे 
अितशय मह वाचं आह.े आिण ते हणजे इथं राहाणारे लोक, 
यां या िविवध सं कृती–परंपरा–भाषा–पेहराव व यांचा इितहास. 
हाच खरा भारत आह.े 

भारतात शेकडो वषापासनू अनेक धमर्–पंथ–जातींचे लोक 
सोबत राहात आले आहते. यां यातील पर पर सहयोग आिण 
दवेाणघेवाणीतनूच इथली “िमली-जलुी सं कृती” तयार झाली. हीच 
आपली भारतीय सं कृती. यात सिह णतुा आह,े मानवता आह,े 
बंधभुाव आह.े ही मू यं समाजात पसरव याचं काम इथ या संतानी केलं. मग ते या मराठी मातीतील ज्ञानोबा–तकुाराम असोत, 
पंजाबमधील बाबा बु ले शाह असोत, म य भारतातील कबीर िकंवा दिक्षणकेडील बसव णा – या सवानीच लोकांना जात–
धमर्–प्रांता या पलीकडे जाऊन मानवते या धाग्याने एकत्र बांध याचा प्रय न केला. 

‘िविवधतेत एकता’ ह े पवूीर्पासनूच भारतीय समाजाचं एक 
मह वाचं वैिश ्य आह े जे आप याला १८५७ या उठावात 
प्रकषार्ने िदसनू येते. यापार्यां या वेषात भारत दशे लटु यासाठी 
आले या इगं्रजांनी जे हा दशेावर क जा करायला सु वात केली, 
ते हा िविवध धमार् या सं थािनकांनी–सैिनकांनी इगं्रजांिवरोधात 
पकुारलेलं बंड हणजे १८५७चा उठाव. ता या टोपे, राणी 
ल मीबाई, बेगम हजरत महल, नानासाहबे पेशवे, कंुवरिसंह ह े
हजारो लोकांना सोबत घेऊन िब्रिटशांिवरोधात लढले. या लढ्याचं 
नेतृ व ते हाचे िद लीचे बादशहा बहादरुशहा जफर यांनी केलं. 

या लढ्यात िब्रिटशांसमोर सवार्त मोठं आवाहन होतं ते िहदं–ू
मिु लम एकतेचं. हणनू यापढेु यांनी भारतावर रा य कर यासाठी 
नवीन धोरण अवलंबलं – फोडा आणी रा य करा. 

िब्रिटशांनी इथ या िविवधतेचा वापर क न लोकांमध े फूट 
पाडली. कधी िहदंूनंा तर कधी मसुलमानांना जवळ क न 
िब्रिटशांनी दो ही धमार्तील धमाध व सांप्रदाियक शक्तींना प्रो साहन 
िदले. सांप्रदाियक ीकोनातनू भारताचा इितहास रचला आिण 
याचा प्रसार केला. धमार्चं आिण भाषेचं राजकारण क न िहदं–ू
मिु लमांना एकमेकां या िवरोधात उभं केलं. तसंच ‘िहदं ू आिण 
मिु लम समाजांचे िहतसंबंध वेगवेगळे आहते’ असा अपप्रचार 
थािपत क न शेकडो वषाची “िमली-जलुी सं कृती” तोड याचा 
प्रय न केला. भारतातील काही िविश  घटकांनी इगं्रजां या या 
धोरणांना परूक असे राजकारण केले. 



ह ेपत्रक अलका जोशी यांनी लोकायतसाठी गु वार, िद. १० ऑग ट २०१७ रोजी पणुे येथे प्रकािशत केले. 

पण भारतात या बहुसंख्य जनतेने मात्र इथ या सं कृतीचा वारसा 
पढेु चालवत एक धमर्िनरपेक्ष वातं य लढा उभारला. या वातं य 
लढ्यात दशेातील सवर् तरातील लोकं सहभागी झाले होते. पि म 
महारा ट्रात क्रांतीिसंह नाना पाटील आिण नागनाथ अ णा नायकवडी 
यांनी थापन केलेलं प्रती सरकार, िबरसा मुंडा–का हो–महतो यां या 
नेतृ वाखाली आिदवासींनी केलेले उठाव, महा मा गांधीं या 
नेतृ वाखाली कर यात आलेले चंपार य स याग्रह, दांडी यात्रा, सिवनय 
कायदभेंग चळवळ, अबलु कलाम आजाद आिण यसूफु मेहर अली 

यां या नेतृ वाखालील भारत छोडो आदंोलन, भगत िसंग–चंद्रशेखर आजाद यांचा समाजवादी क्रांतीचा लढा या सवानीच 
भारता या वातं यलढ्यात मोलाची भिूमका िनभावली. 

‘मेरा रंग द ेबसंती चोला . . .’, ‘इकंलाब िजंदाबाद!’ 
हणत हजारो दशेपे्रमी फासावर चढले. धाराितथीर् पडले! 
मह वाची गो  ही की ही सवर् आदंोलनं सवर् जाती–
धमार् या लोकांनी एकजटुीनं लढवली. यात शेतकरी–
कामगार–दिलत ह ेमोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले होते. हा 
लढा धमर्िनरपेक्षता–समता–बंधतुा–लोकशाही या मू यांवर 
आधारलेला होता. हणनूच भारतीय वातं य लढा हा इथ या रा ट्रीय एका मतेचं एक सुंदर उदाहरण आह.े 

भारतीयां या या धमर्िनरपेक्ष–एकाि मक लढ्याने इगं्रजांना भारत 
दशे सोडून जा यास भाग तर पाडलंच पण वतंत्र भारता या 
संिवधानाम ये दखेील वातं य लढ्यातील मू ये परावितर्त झाली. 
संिवधानाम ये आ त केलेले वातं य, समता, याय, बंधतुा, 
समाजवाद, धमर्िनरपेक्षता, लोकशाही, सावर्भौम व ही मू यं आप या 
वातं य लढ्याचीच दणे आहते. प्र येकला यिक्त वातं य, धमर् आिण 
उपासनेचं वातं य, पोशाख–अ न–संचार यांचं वातं य दणेारं संिवधान 
ह ेया दशेा या रा ट्रीय एका मतेचंच प्रितिबंब आह.े 

िमत्र-मैित्रणींनो, दशेातील आजची पिरि थती पािह यावर मात्र संिवधानातील मू यांना तडा जाताना िदसत आह.े 
वातं य चळवळीतील क्रांितकारकांची भारताब लची व नं भंग पावताना िदसत आहते. ीमंत-गरीब दरी िदवसिदवस वाढत 
आह,े समाजात तेढ िनमार्ण होऊन अिव ासाचे वातावरण तयार होत आह.े दशेाची सां कृितक िविवधताच धोक्यात पडत 
आह.े 

अशा पिरि थतीत संिवधानातील मू यांचं संरक्षण कर याची जबाबदारी आप या प्र येकाची आह.े धमर्–जात–भाषा–प्रांत 
या सवर् भेदां या पलीकडे जाऊन जनतेत बंधभुाव–एकता वाढीला लावण,े आप या “िमली-जलुी सं कृती” या समदृ्ध वारशाचे 
जतन करण,े समाजात वैज्ञािनक ि कोन आिण मानवतावाद जवण,े ि यांचे समाजातील दु यम व दरू करण,े ही सवर् 
भारतीयांची कतर् ये आहते. या कतर् यांचे पालन करणे हेच देशपे्रम आहे. 
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