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प्रस्तािना 

(सधुारित इगं्रजी आवतृ्तीची) 

खुशी की बात ह ैकक श्री प्रभ ुऔि श्री िाव सपंाकित ‘ग ांधी-मानस’ की नयी परिष्कृत औि परिवकधित 

आवत्ति नवजीवन ट्रस्ट की तिफ स े प्रकाकशत की जा िही ह ै | इसकी पहली िो आवतृ्तियााँ बहुत 

लोककप्रय हुई हैं औि इसका अनवुाि कई भाषाओ ंमें हो चुका ह ै| 

इस नये ससं्किण में गांधीजी के अकंतमतम कवचाि भी उद्धृत ककये हैं | इसस ेयह ससं्किण अद्यतन बना 

ह ैऐसा कह सकत ेह ै| 

लोकोत्तिाणां चेतांकस को कह कवज्ञातमुहिकत – लोकोत्ति परुुषों का मानस कौन जान सकत े हैं, यह 

भवभकूत का वचन सविश्रतु है | गांधीजी लोकोत्ति परुुष होत े हुए भी उन्होंन ेअपना मन परिपणूितया 

लोगों के सामन ेखोलकि िखा हुआ था | अपनी तिफ स ेउन्होंन ेकोई गढ़ूता नहीं िहन ेिी थी | कफि भी 

उनके जीवन का अकंतम पवि, कजस ेमैंन ेस्वगाििोहण-पवि नाम ि ेिखा ह,ै मझु ेकबूल किना चाकहये, मिेे 

कलए गढ़ू ही िह गया ह ै| बककक मझु ेतो वह भगवान ्कृष्ण की अकंतम लीला के समान ही प्रतीत हुआ 

ह ै | उस गढ़ू को खोलन ेके कलए तो गांधीजी को ही िबुािा आना पड़ेगा | लकेकन तब तक सत्य की 

खोज किनवेाल ेसवोिय-साधकों को गांधी-मानस समझन ेमें यह ककताब अवश्य मिि िेगी ऐसी मैं 

आशा किता ह  ं| 

विनोबा का जय जगत 

पड़ाव: ककशनगजं 

कजला-पकूणिया 

कबहाि प्रिशे 

१२-५-१९६६ 

*मलू त्तहन्दी में 
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प्रस्तािना 

(सधुारित इगं्रजी आवतृ्तीची) 

श्री प्रभ ूआकण श्री िाव यांनी सपंाकित केलकेया ‘महात्मा गांधींचे कवचाि’ या पसु्तकाची सधुारित 

आकण वाढवललेी आवतृ्ती नवजीवन प्रकाशनातफे प्रकाकशत होत ेआह,े ही आनिंाची गोष्ट आह.े 

या नवीन आवतृ्तीत गांधीजींचे अखेियाया षणाणापयचतच े कवचाि उद्धृत किण्यात आल ेआहते. त्यामळेु 

ही आवतृ्ती अद्ययावत बनली आह,े अस ेम्हण ूशकतो. 

लोकोिर णां चेतांकस को कह कवज्ञातमुहिकत’ 

लोकोत्ति परुुषांयाया मनात काय असत ेह ेकोणाला माहीत ह ेभवभतूीचे वचन सविश्रतु आहे. गांधीजी 

लोकोत्ति परुुष असतानाही त्यांनी आपल ेमन लोकांसमोि उघडे करून ठेवल ेहोत.े आपकयाकडून 

त्यांनी काहीच िडवनू ठेवल ेनव्हत.े तिीही त्यांयाया जीवनाचे अकंतम पवि, ज्याला मी स्वगाििोहण पवि 

अस ेनाव किल ेआह,े माझ्याकरिता गढूच िाकहल ेहोत ेह ेमी कबूल केल ेपाकहज.े एवढेच नाही ति मला 

ति त ेभगवान कृष्णायाया अकंतम लीलसेािखेच वाटल.े त ेगढू उकलण्याकरिता ति गांधीजींनाच पित 

याव े लागले. पिंत ु तोपयचत सत्याचा शोध घणेाऱ्या सवोिय साधकांना गांधीजींचे कवचाि 

समजण्याकरिता या पसु्तकाची नक्कीच मित होईल अशी मला आशा आह.े  

विनोबाचे जय जगत 

कवनोबा 

ककशनगजं, पकूणिया कजकहा, कबहाि       म े१२, १९६६ 
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प्रस्तािना 

(पकहकया आकण िसुऱ्या इगं्रजी आवतृ्तीची) 

कधी कधी अस ेहोत ेकी एखािा असामान्य आत्मा साधािण पातळीयाया वि उठून जन्म घेतो. ज्यान े

ईश्विाकवषयी अकधक गभंीिपण े कचंतन केलले े असत,े त्यायाया वतिनातनू िैवी हते ू अकधक स्पष्टपण े

प्रकतकबंकबत होतो, आकण ईश्विी मागििशिनानसुाि तो अकधक धयैािन े आचिण कितो. अशा महान 

आत्म्याचा प्रकाश अधंकािमय आकण अव्यवकस्थत जगात िीपस्तंभाचे काम कितो. गांधीजी त्या 

पगैांबिांपकैी आहते की ज् ांयायात अतं:किणाचे सौंियि, आत्म्याचे शील, आकण कनभिय व्यक्तीचे हास्य 

यांचे िशिन होत.े त्यांयाया जीवनातनू आकण त्यांयाया उपिशेातून त्या मकूयांच ेिशिन होत ेज्या मकूयांना 

अनके युगांपासनू या िशेान े जपल,े मानल.े आत्म्यावि कवश्वास, त्यायाया िहस्याबद्दल आििभाव, 

पाकवत्र्यातील सौंियि, जीवनातील कतिव्याचा स्वीकाि, चारित्र्याची शदु्धता ही अशी मकूये आहते की 

जी िाष्ट्रीय वा आंतििाष्ट्रीय नसनू वकैश्वक आहते. 

अनके लोक अस ेआहते की ज ेगांधीजींना व्यावसाकयक िाजकािणी मानायला तयाि नाहीत कािण 

त्यांयाया मत े गांधीजी कनणाियक षणाणी गोंधळतात. एका अथािन े िाजकािण एक व्यवसाय आह े व 

िाजकािणी व्यक्ती ती असत ेजी साविजकनक काम ेकौशकयान ेकरू शकत.े िसुऱ्या अथािन े िाजकािण 

एक कतिव्य आह ेआकण िाजकािणी व्यक्ती ती व्यक्ती असत ेजी आपकया िशेबांधवांचे िषणाण किण ेव 

ईश्विावि श्रद्धा ठेवण्याकरिता व मानवतवेि प्रेम किण्याकरिता त्यांन  प्रेरित किण ेह ेआपल ेजीवनध्येय 

मानत असत ेव त्याकरिता ती पणूि सावधकगिीन ेकाम कित असत.े असा िाजकािणी शासनव्यवहािाचे 

सचंालन किण्यात अयशस्वी होऊ शकतो पिंत ुआपकया सोबत्यांयाया मनात ध्येयाबद्दलची अढळ 

श्रद्धा कनमािण किण्यात तो नक्कीच यशस्वी होत असतो. गांधीजी मूलत: या िसुऱ्या वगाितील 

िाजकािणी व्यक्ती होत.े त्यांना खात्री होती की आपण आध्याकत्मक जगावि लषणा कें कित केल े ति 

आपण अशा जगाची कनकमिती करू शकू की कजथे ना गरिबी असले ना बेकािी, तसचे नसले कतथे 

िक्तपाताला वा युद्धाला स्थान. त्यांचे म्हणण े आह:े ‘उद्याचे जग अकहसंवेि आधारित असले - 

असायलाही हव.े ह े एक ििूविचे ध्येय आह,े एक अव्यावहारिक युटोकपया (काकपकनक जग) आह े

अस ेवाटू शकत.े पिंत ुयावि आजच आकण आताच कृती किता येत असकयामळेु त ेअप्राप्य मळुीच 

नाही. कोणतीही व्यक्ती िसुऱ्याची वाट न पाहता भावी जगायाया जीवन पद्धतीनसुाि म्हणज े

अकहसंयेाया पद्धतीनसुाि जगायला सरुुवात करू शकत.े आकण जि व्यक्ती अस ेकरू शकत असले ति 

सगळेयाया सगळे व्यकक्तसमहू अस े का करू शकणाि नाहीत? आकण सगळी िाष्टे्र असे का करू 
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शकणाि नाहीत? सामान्यपण ेध्येय पणूिपण ेसाध्य किता येणाि नाही या भीतीनचे लोक साम न्यपण े

सरुुवात किायला घाबित असतात. आपली ही मनोवतृ्तीच प्रगतीयाया आड येणार  फाि मोठा अडसि 

आह े- हा अडसि असा आह ेकी इयाछा असले ति प्रत्येक माणसू तो ििू करू शकतो.’१ 

सामान्यपण ेअशी टीका किण्यात येत असत ेकी ह ेजग सतंांनी भिलेल ेआह ेया सोप्या पिंतु चुकीयाया 

धािणने े गांधीजी पढुे जात असतात आकण त्यांची दृष्टी त्यांयाया गहृीतक ांपषेणााही फाि उंच उडी घते 

असत.े गांधीजींयाया दृकष्टकोनाचा हा चुकीचा अन्वयाथि आह.े त्यांना माहीत आह े की चांगकयात 

चांगल ेजीवनही कितीय श्रणेीचे जीवन असत ेव आपकयाला व्यवहाि आकण आिशि यांयायात सतत 

तडजोड किावी लागत असत.े िेवायाया िाज्यात कोणत्याही तडजोडीची गिज नसत ेआकण नसतात 

कतथे कोणत्याही मयाििा. पिंत ुइथे या पथृ्वीवि कनसगािचे कनिियी कनयम असतात. मानवी आकांषणाांयाया 

आधािावि आपकयाला एका सवु्यवकस्थत जगाची कनकमिती किायची असत.े प्रयत्न आकण अडचणी 

यांयाया माध्यमातनू आिशि अकस्तत्व त येण्याकरिता धडपडत असतात. ससुसं्कृत जगाचा आिशि 

अकहसंा आह ेअस ेगांधीजींना वाटत असल ेतिी त ेकहसंेला पिवानगी ितेात. ‘एखाद्या माणसात धै् य 

नसले ति त्यान ेभ्याडपणान ेधोक्यायाया भीतीन ेपळ काढण्याऐवजी मािण्याची आकण मिण्याची कला 

कशकावी अशी माझी इयाछा आह.े’२  ‘जग पणूिपण ेतकािवि चालत नाही. जगण्यायाया प्रकियेत काही 

ना काही कहसंा होतच असत े व आपकयाला ककमान कहसंचेा मागि कनवडावा लागत असतो.’३ 

समाजायाया प्रगतीयाया तीन अवस्था स्पष्टपण ेकिसतात - पकहकया अवस्थेत जंगलाचा कायिा चालतो. 

त्यात कहसंा आकण स्वाथािला प्राधान्य असत;े िुसऱ्या अवस्थेत कायद्याचे िाज्य असत,े कनष्पषणा न्याय, 

न्यायालये, पोलीस आकण तरंुुग यांना प्राधान्य असत े तर त्ततसऱ्या अवस्थेत अत्तहांस  आत्ति 

त्तन:स्व र्थीपि  ् ांन  प्र ध न्् असते म्हणजचे कतथे प्रेम आकण कायिा ह े एकच असतात. ससुसं्कृत 

मानवतयेाया या शवेटयाया ध्येयाची कसद्धी गांधीजींसािख्या लोकांयाया कायािमळेु जवळ आली आह.े 

गांधीजींचे कवचाि आकण त्यांची कचंतनप्रकिया यांयायाबद्दल आज ककती तिी गिैसमज आहते. मला 

आशा आह ेकी या पसु्तकात गांधीजींची श्रद्धा व आचिण ् ांच्् सबंंधीची गांधीजींयाया लखेनातील 

जी उद्धिण े किली आहते त्यामळेु गांधीजींची भकूमका स्पष्ट होऊन आधकुनक मनाला ती समजनू 

घणे्यास मित होईल.  

- सिवपल्ली राधाकृष्णन 

बनािस         ४ एकप्रल १९४५ 
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भूवमका 

(सधुारित इगं्रजी आवतृ्तीची) 

कोणत्याही सत्परुुषाच े त्यायायाच कजवतंपणी मकूयांकन किण े व इकतहासातील त्याचे स्थान ठिवण े

सोपी गोष्ट नसत.े गांधीजी एकिा म्हणाल ेहोत,े ‘माणसायाया सखु कवषयी त्यायाया कजवतंपणी कनणिय 

घणे े सोलनला कठीण झाल े होत;े मग माणसायाया महत्तबेद्दल कनणिय घणे े ही ककती कठीण गोष्ट 

होईल?’१ अजनू एका प्रसगंी स्वत:बद्दल बोलताना त ेम्हणाल ेहोत,े ‘माझ ेडोळे कमटकयानंति आकण 

हा िहे भस्मीभतू झाकयानतंि माझ्या कामावि कनणिय घणे्याकरिता बर च वळे कशकलक िाहील.’२ 

आता त्यांयाया हौतात्म्याला एकोणीस वर्ष ेझाली आहते. 

त्यांयाया मतृ्यूवि जगान े असा शोक व्यक्त केला होता जसा मानव इकतहासात अन्य कोणायायाही 

मतृ्यूवि किण्यात आला नव्हता. ज्याप्रकािे त्यांचा मतृ्यू झाला त्या प्रकािामळेु तो शोक अजनूच 

वाढला. कोणी तिी एक पे्रषणाक म्हणाला होता की त्यांयाया हत्यचेी आठवण अनके शतके ताजी 

िाहील. सयंुक्त िाज्य अमरेिकेयाया हस्टि पे्रसचे मत आह ेकी कलकंनयाया अशाच हौतात्म्यानतंि इति 

कोणायायाही हौतात्म्याचा जगावि असा परिणाम झाला नाही. गांधीजींबद्दलही अस े म्हणण े उकचत 

होईल की ‘त े आता युगपरुुषांयाया प्रभावळीत आल ेआहते.’ त्या काळोख्या िात्री जवाहिलाल 

नहेरंूनी उयाचािलेल े शब्ि अचानक कानावि आिळतात, ‘आपकया जीवनातील एक ज्योत 

कनमाली.’ याच भावनचेा पनुरुयाचाि कित न्यूयॉकि  टाईम्सन े३१ जानेवािी १९४८ला त्यापढुे कलकहले 

की आता ज ेकाही सांगण्यासािखे िात्तहल ेआह ेत ेइकतहासायाया िूि हातांनी कलकहल ेजाईल. प्रश्न आह े

इकतहास गांधीजींसबंंधी कोणता कनणिय घतेो? 

जि समकालीन लोकांची मत े महत्त्वाची मानायची ति गांधीजींची गणना मानव इकतहासातील 

महानतम परुुषांमध्ये केली जाईल. इ. एम. फॉस्टिचे मत होते की बहुधा गांधीजींना या शतकातील 

महानतम परुुष मानल ेजाईल. अनोकड टॉयन्बीला ति असचे होईल असा दृढ कवश्वास होता. ‘गांधीजी 

गौतम बुद्धानतंिचे सविश्रषे्ठ भाितीय होत े व येश ू किस्तानतंिचे त े सवाित श्रषे्ठ परुुष होत’े अस े डॉ. 

ज.ेएच. होम्स यांनी गांधीजींचे मकूयांकन केल े आह.े पिंत ु ज्यांनी एका िक्तहीन िांतीिािे 

भाितवासीयांना कविशेी शासनायाया जोखडातनू मकु्त केल े त्या भाितवासीयांयाया अतं:किणात ति 

त्यांना बहुधा महात्मा म्हणनूच कायम स्थान कमळेल व त ेत्यांची अजनूच पे्रमान े‘बाप’ू व  ‘िाष्ट्रकपता’ 

म्हणनू आठवण ठेवतील. 
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गांधीजींमध्ये अस ेकोणत ेगणु होत ेकी ज्यामुळे त ेया महानतपे्ंत पोहोचल?े त ेकेवळ एक महान 

व्यक्तीच नव्हत;े त ेमहापरुुष आकण सत्परुुष िोन्ही होत े- एका टीकाकािायाया म्हणण्याप्रमाण ेहा योग 

अकतशय िलुिभ आह ेआकण त्याचे महत्त्व बहुधा लोकांना कळत नाही. या सिंभाित जॉजि बनािडि शॉ 

यांनी थोडक्या शब्िात केलले ेभाष्य आठवत:े ‘फाि चांगल ेअसणहेी धोक्याचे असत.े’ 

इकतहास त या गोष्टीची नोंि होईल की या लहानशा किसणाऱ्या माणसाचा आपकया िशेबांधवांवि 

इतका जबििस्त प्रभाव होता की तस ेउिाहिण कमळण ेकठीण आह.े या प्रभावामाग ेएखािी लौककक 

शक्ती वा अस्त्रशस्त्राची कोणतीही शक्ती कायिित नव्हती ही आश्चयािची गोष्ट आह.े गांधीजींयाया या 

गढूाचे िहस्य, जि त्याला गढू मानायच ेति, लॉडि हकॅलफॉक्स यांयाया मतानसुाि – त्यांचे श्रषे्ठ चरित्र 

आकण अनकुिणीय अस े श्रषे्ठ आचिण आह.े लॉडि हकॅलफॉक्स कमठायाया सत्याग्रहायाया ििम्यान 

भािताचे महािाज्यपाल होत.े गांधीजींना समजनू घेता येईल इतकी जवळीक त्यांयायामध्ये कनमािण 

झाली होती. चरित्र आकण आचिणाची शक्ती यांयायािािेच गांधीजींनी आपकया कपढीयाया कवचािांवि 

इतका खोल प्रभाव टाकला होता, उपिशे वा सचूना यांयायािािे नाही. प्रा. एल. डब्कयू. ग्रॅनस्टेड यांचे 

ह े मत अगिी बिोबि आह े की गांधीजींची महती त्यांनी साध्य केलेकया गोष्टींमध्ये नव्हती ति 

च ररत्र्् त होती. कफकलप नोएल-बेकि यामध्ये अजनू िोन गोष्टी जोडू इकयाछतात - शदु्ध उकद्दष्ट ेआकण 

त्याकरिता कन:स्वाथि समपिणभाव. 

पिंत ुगांधीजींयाया अभतूपूवि उत्कषािमाग ेकेवळ एवढीच कािण ेनव्हती. समकालीनांचीच साषणा उद्धृत 

किायची ति िेकगनाकड सोिेस यांचे म्हणण े आह े की गांधीजींचा भािताविच नाही ति आधकुनक 

काळावि जो अमाप प्रभाव होता त्याच ेकािण अस ेहोत ेकी त ेआत्मशक्तीच ेसाषणाीिाि होत ेव कतचा 

उपयोग त्यांनी िाजकीय कायाित केला. गांधीजींची मानव आत्म्याविील श्रद्धा व सांसारिक 

कवषयांमध्ये आध्याकत्मक मकूये आकण पद्धती लाग ू किण्यावि त्यांनी किलेला भि यांत गांधीजींचे 

असामान्यत्व आह.े डॉ. फॅ्रकन्सस नेकसन याच गोष्टीकडे लषणा वधेत गांधीजींबद्दल कलकहतात: ‘गांधीजी 

कमाित डायोकजकनस, नम्रपणात सेंट फॅ्रकन्सस, बुकद्धमत्तते सॉिेटीस होत;े आपकया उकद्दष्टांयाया 

पतूितकेरिता शक्तीची मित घणेाऱ्या नते्यांयाया पद्धती ककती षणाुि आहते ह ेगांधीजींनी याच गणुांयाया 

आधािे जगाला िाखवनू किल.े या स्पधते िाज्यायाया भौकतक शक्तीयाया कविोधावि आध्याकत्मक 

प्रामाकणकपणाचा कवजय होतो’.३ 

गांधीजींनी िाज्यायाया सघंकटत शक्तीयाया कविोधात सत्य आकण अकहसंयेाया शक्तीला आणनू उभ ेकेल े

होत,े आकण त्यांचा कवजय झाला होता. पिंतु त्यांनी अकहंसा आकण सत्यायाया ज्या तत्त्वाचा प्रचाि 
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केला होता व ज्यानसुाि आचिण केल ेहोत ेत ेतत्त्वज्ञान काही नवीन नव्हत.े खिे म्हणज ेत्यांनी ह ेमान्य 

केल े होतचे. त्यांचा असाही िावा होता की ‘ह े तत्त्व पविताएवढे प्राचीन आह.े’ त्यांनी ति या 

तत्त्वज्ञानाला एक कजवंत सत्य म्हणनू केवळ पनुजीवन किल े होत े व एका नवीन पातळीवि त्याचा 

प्रयोग केला होता. सत्य ह ेकजवतं कसद्धांत आह ेव त ेकवकसनशील असकयामळेु कळकळ असलकेया 

आपकया कोणत्याही पजुाऱ्यासमोि नवनवीन रूपात प्रगट होत असत ेया आपकया श्रद्धेनसुाि त्यांनी 

अकहसंयेाया कसद्धांतायाया नवीन परिमाणांचा व नवीन षणामतांचा शोध लावला असकयाचा त्यांचा िावा 

होता. ह े खिे आह े की ह े तत्त्व सत्याचीच िसुिी बाज ू होत,े पिंत ु याच कािणामळेु त े सत्यापासनू 

अकभन्न होत.े एक व्यक्ती म्हणनू, समिुाय म्हणनू वा िाष्ट्र म्हणनू तोपयचत तमुची मकु्ती होऊ शकत 

नाही जोपयचत तमु्ही अकहसंयेाया व सत्यायाया मागािच े अनसुिण कित नाही अशी श्रद्धा जगात 

पसिलकेया आपकया सगळ्या सहकाऱ्यांयाया मनामध्ये कनमािण किण ेह ेगांधीजींनी आपल ेजीवनध्येय 

मानल ेहोत.े 

एका टीकाकािानसुाि िाजकािणात त्या मागािचा अथि होता - व आह े - एक आमलूाग्र िांती. 

म्हणजचे वयैकक्तक व  िाजकीय जीवनात सपंणूि बिल वा मग काहीही बिलायचे नाही. पिंतु वयैकक्तक 

व साविजकनक जीवन म्हणजचे माणसाचे अतंिंग व बकहिंग जीवन अशा प्रकािचा कोणताही भिे 

किणाऱ्या कभतंीचे अकस्तत्व गांधीजींना मान्य नव्हत.े या अथािन ेत ेजगातील बहुतांश िाज्यशास्त्रज्ञ व 

िाजकािणी यांयायापषेणाा अगिी वेगळे होत ेव यातच त्यांयाया शक्तीचे िहस्य िडलले ेआह.े 

गांधीजी स्वत:च म्हणाल े होत े की त्् ांच्् जवळ जी काही शक्ती व  प्रभाव आह े त े सवि धमाितनू 

कनमािण झालले ेआहते. स्टॅफडि किप्स जवे्हा म्हणाल ेकी आपकया काळात गांधीजींपषेणाा कोणताही 

आध्याकत्मक नतेा कनमािण झाललेा नाही तवे्हा त्यांयाया मनात किाकचत हीच गोष्ट असावी. 

गांधीजींयाया व्यकक्तमत्त्वाची हीच बाज ू सािरूपात मांडताना मॅन्चेस्टि गाकडियनन े ३१ जानवेािी 

१९४८ला कलकहल,े “या सवाचपषेणााही मोठी गोष्ट म्हणज ेत ेअस ेव्यक्ती होत ेकी ज्यांनी धमािचा अथि व 

त्याचे मकूय याकवषयीची आमची सकंकपना पनुजीकवत केली आकण कतला नवीन स्फूती किली. 

त्यांयायामध्ये नवीन तत्त्वज्ञानाला वा धमािला जन्म िणेािी सविसमावेशक प्रज्ञा वा भावनात्मक सपंन्नता 

नसली, तिी त्यांची नकैतक प्रवृत्तीची शक्ती व शदु्धता इतक्या सखोल धाकमिक भावनेतनू कनमािण झाली 

होती की...” 

आज जग कनकश्चतपण ेकवनाशायाया काठावि उभ ेआह ेव त्यापासून त्याला वाचवण ेअकतशय कठीण 

असकयाचे जाणवत े आह.े याला कािण ं आहते: कवचािसिणीकवषयी सुरू असलेला सतत सघंषि, 
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इकतहासातील कोणत्याही युद्धापषेणाा भयानक युद्धाकडे नणेािा वशंकवषयक तीव्र िषे आकण 

ककपनातीत कवध्वंस करू शकणाऱ्या अण्वस्त्र साठ्यात होत असललेी भयावह वाढ. अशा 

परिकस्थतीत माणसाला आपकया अकस्तत्वायाया िषणाणाकरिता िोनपकैी एका शक्तीची कनवड किावी 

लागले - नकैतक शक्ती वा भौकतक शक्ती. भौकतक शक्ती मानवजातीला आत्मनाशाकडे नेत आह.े 

गांधीजी नैकतक शक्तीचे प्रकतकनकधत्व कित असकयामळेु त ेआपकयाला िुसिा मागि िाखवतात. हा मागि 

नवीन नाही अस ेतमु्ही म्हण ूशकता. पिंत ुहा असा मागि आह ेकी जग एक ति त्याला कवसिल ेआह े

व  त्या मागािवरून जाण्याचे धयैि जगाजवळ नाही. पिंत ुआता या मागािची उपषेणाा केली ति आपल े

अकस्तत्वच धोक्यात येऊ शकत.े 

या पसु्तकात गांधीजी आपकयाच शब्िांत आपली बाज ूमांडत आहते. इथ ेत्यांयायात आकण वाचकांत 

कोणी भाष्यकाि नाही कािण त्याची आवश्यकताच नाही. पकश्चमकेडील लोकांना काही वळेेस 

गांधीजींना समजून घणे ेकठीण होत.े उिाहिणाथि होिेस अलके्झाँडि यांनी कवधान केल ेआहे की काही 

प्रसगंी गांधीजींचा सखोल तत्त्वज्ञान त्मक युकक्तवाि पाश्चात्य लोक ांन  अकतशय गोंधळात टाकणािा 

अस ूशकतो. नकैतक, सामाकजक, िाजकीय आकण आध्याकत्मक बाबींसबंंधी गांधीजींचे मानस समजनू 

घणे्याकरिता या खंडामध्य े मलूभतू साकहत्य िणे्यात आल े आह.े त े काहीही असल े तिी 

मानसशास्त्रायाया गभंीि व सखोल अभ्यास किणाऱ्या कवद्याथ्याचना गांधीजींयाया पे्रिणा आकण त्याच े

आचिण यांयायासबंंधीयाया मलूभतू स्त्रोतांचा सखोल अभ्यास किावा लागले. त्याकरिता या 

पसु्तकाचा उपयोग एक स्रोतसंिभि म्हणनू होऊ शकेल. 

ही सधुारित आकण परिवकधित आविृी वीस वर्ष नंंति प्रकाकशत होत ेआह.े यात त्याही सामग्रीचा 

समावशे आह े कजचा मागील आवतृ्तीत समावेश किण े शक्य झाल े नव्हत.े आपकया या कनणाियक 

अकंतम वषाित म्हणज े१९४६-४८ या काळात गांधीजींचे कवचाि आकण तत्त्वज्ञान - जवे्हा त ेजाती, 

पथं, पषणा आकण एवढेच नाही ति िेशायायाही सीमा ओलांडून मानव आत्म्यायाया लोकोत्ति उंचीला 

स्पशि कित होत े - तवे्हा गांधीजी सपंणूि मानवतचेे झाल े होत.े केवळ मानवधमिच मानवतचेे िषणाण 

किण्याकरिता समथि असकयामळेु या काळात त ेमानवधमािचाच प्रचाि करू लागल ेहोत ेव त्याचीच 

परिणती त्यांयाया हौतात्म्यात झाली होती. याच कािणामळेु या अखेियाया वषाचमधील त्यांनी व्यक्त 

केलले े कवचाि व मत ेआपकयाकरिता व आपकया भावी कपढ्यांकरिता पकवत्र आहते व कनिोपायाया 

भाषणाप्रमाण ेत्यांयायामध्ये परिपक्वता असकयामळेु त्याच ेसपंणूि मानस जाणनू घणे्याकरिता त ेसमजनू 



महात्मा गाांधींचे विचार | www.mkgandhi.org 

 

घणे ेअपरिहायि आह.े या आवतृ्तीत त्या सवि कवचािांचा समावशे किता यावा म्हणनू काही नवीन 

प्रकिण ेकलहावी लागली असून जनु्या प्रकिणांमध्ये बिीच भि घालावी लागली आह.े 

याकशवाय पवूीयाया आवतृ्त्यांमध्ये एक िोष िाकहला होता. त्यात शदु्ध भाितीय समस्यांविील सपंणूि 

नाही तिी गांधीजींयाया बऱ्याचशा कवचािांचा समावशे किण्यात आललेा नव्हता. याच े एक कािण 

होत े जागचेा अभाव आकण िसुिे कािण कविशेी वाचक डोळ्यासमोि होत े ह े आह.े गांधीजींचे 

व्यकक्तत्व आकण त्यांची दृष्टी यांचे सपंणूि आकलन किता येण्याकरिता ह ेआवश्यक होत.े त्यांचा 

कवश्वास होता की भािताजवळ कवश्वाला िणे्याकरिता एक सिंेश आह े व भािताने त्या तत्त्वज्ञानाचे 

उिाहिण घालनू द्याव ेव भाष्यकाि व्हाव ेअशी त्यांची इयाछा होती. त्यांयाया स्वप्नातील या भािताचे 

िशिन वाचकांना ‘स्वाततं्र्य आकण लोकशाही’ या प्रकिणातनू होऊ शकेल. 

या पसु्तकायाया उकद्दष्टायाया व हतेयूाया परिपतूीयाया दृष्टीन े कवषयवस्तचुी लषणाात घणे्यासािखी 

पनुव्यिवस्था आकण पनुििचना किण्यात आली आह.े 

या पसु्तकायाया तयािीकरिता ज्या पुस्तकांमधनू, वतृ्तपत्रांतनू व पकत्रकांमधनू साकहत्य सकंकलत 

किण्यात आल े आह े त्या सवि प्रकाशकांच े सकंलकिय आभाि व्यक्त कित आहते. या नवीन 

आवतृ्तीकरिता आचायि कवनोबा भाव ेयांनी फाि महत्त्वाची प्रस्तावना कलकहलीआह.े त्याकरिता आम्ही 

त्् ांचे अकतशय कृतज्ञ आहोत. 

अजनू एक गोष्ट सांगायची आह.े या भकूमकेखाली केवळ एकाच सकंलकाची सही असकयाचे 

वाचकांना आढळेल. कािण अस ेआह े माझ े िसुिे सहकािी आता या जगात नाहीत. गांधीजींयाया 

उपिशेांचे आजीवन अभ्यासक आकण प्रामाकणक कववचेक व माझ्यासकहत अनके लोकांचे मागििशिक 

श्री. आि. के. प्रभ ू यांच े ४ जानवेािीला कनधन झाल.े ही ि:ुखि घटना नवीन आवतृ्तीची भकूमका 

कलकहण्याआधी व प्रकाशनाआधीच घडली. यामळेु इथ े ज े काही कलकहण्यात आल ेआह े त्याची 

जबाबिािी आता केवळ माझी आह.े याकशवाय ज े सांगायला पाकहज े होत े त े सांगायचे िाह न गलेे 

असले ति तो िोष माझा आह.े पिंत ुश्री. प्रभ ूअखेियाया किवसापयचत पत्र कलह न आपकया पांकडत्यपणूि 

कवचािांचा मला लाभ िते असकयामळेु त्या प्रमाणात माझी जबाबिािी आकण िोष सीकमत होतात. 

गलेी तीस वषे मला प्रभूयंाया मतै्रीचे सौभाग्य लाभल े होत ेआकण या ििम्यान बऱ्याच काळापासनू 

त्यांचा सकिय सहकािी म्हणनू मी काम केल.े त्यामळेु मी त्यांची ककतीही प्रशसंा केली तिी ती माझ्या 
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दृष्टीन े कमीच होईल आकण याच कािणामळेु मी त्् ांच्् कवषयी ज े काही सांगने त े वाचकांना 

कन:पषणापातीपणाचे वाटणाि नाही. 

प्रभ ूएका भव्य गांधी सघंटनचेे सघंटक होत.े त्या योजनअेतंगित या खंडासकहत अनके खंड ांची िचना 

केली जाणाि होती. आमयाया सयंुक्त प्रयत्नांनी त्यापकैी केवळ तीनच खंड तयाि होऊ शकल.े सिुवैाने 

प्रभूनंी स्वतःच अनके लहान लहान पसु्तके तयाि केली आकण ती सवि नवजीवनिािा प्रकाकशत झाली 

आहते. गांधी साकहत्याचा गभंीिपण ेअभ्यास किणािा एखािा माणसूच प्रभूयंाया साकहत्याचे मकूयांकन 

करू शकेल. त्यांयायाकडून मला पे्रिणा, नतेतृ्व व साहचयि यांचा जो लाभ झाला त्याबद्दल कृतज्ञता 

व्यक्त करूनच मी समाधान मानल ेपाकहज.े 

पिंत ु इथे मी गांधी सकंलनातील प्रभूयंाया स्थानाबद्दलयाया िोन वकैशष््टयपणूि आकण अनाह तपणे 

किण्यात आलकेया कनिीषणाणांचा उकलखे किीन. पकहल े कनिीषणाण स्वत: गांधीजींचे आह.े पणु्यातील 

कनसगोपचाि कें िात गांधीजींनी २७ जनू १९४४ला आम्हा िोघांना अकवस्मिणीय मलुाखत किली 

होती. त्या मलुाखतीयाया ििम्यान गांधीजींनी पढुील मत व्यक्त केल े होत,े ‘प्रभ,ू तझु्यामध्ये माझ्या 

लखेनाची भावना पणूिपण े कभनलेली आह.े’ िसुिे कनिीषणाण गांधीजींयाया तत्त्वज्ञानाचे प्रकसद्ध अभ्यास ू

डॉ. सविपकली िाधाकृष्णन यांचे आह.े  

प्रभूांयाया कनधनानतंि व्यकक्तगत शोकसंिशेात त्यांनी कलकहल,े ‘गांधींविील त्यांयाया साकहत्यायाया 

प्रकाशनामळेु आपकया सवाचना त्यांयाया जीवनध्येयाची चांगली आठवण िाहील.’ 

यू. आर. आर. 

नवी किकली 

जानवेािी १३, १९६७ 

१. हरिजन, १०-१२-१९३८ 

२. हरिजन, ४-४-१९२० 

३. सविपकली िाधाकृष्णन, ‘महात्मा गांधी; एसेज अनॅ्ड रिफ्लके्शन्स ऑन कहज लाईफ अॅन्ड वक्सि’, जॉजि अलॅन 

अॅन्ड अनत्तवन, लंडन (१९४९), पषृ्ठ ५३७. 
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भूवमका 

(पकहकया व िसुऱ्या इगं्रजी आवतृ्तीची) 

‘गांधी एक गढू िहस्य आह’े ही गोष्ट केवळ त्याच लोकांयाया तोंडून ऐकायला येत नाही ज े

गांधीजींयाया उद्ग िांचे आकण आचिणाच ेटीकाकाि आहते, ति त ेलोकही म्हणतात ज ेगांधीजींयाया 

बऱ्याच घकनष्ट सपंकाित होत.े ही गोष्ट याकरिता अजनूच आश्चयिजनक आह ेकी गत पन्नास वषाचपासनू 

गांधीजींचे खाजगी जीवन जवळपास नसकयासािखेच आह.े त े क्वकचतच एकटे असतात; त्यांच े

कामकाज, बोलण-ेचालण,े ध्यान, प्राथिना आकण भोजन या सवि गोष्टी त्यांयाया सहकाऱ्यांसोबतच होत 

असत. त ेझोपतात तहेी उघड्या आकाशाखालील एका शयनकषणाात. एकटे ति त ेक्वकचतच कधी 

झोपत असतील. 

गांधीजींनी स्वत:च मान्य केल ेआह ेकी त्यांयाया जीवनात कवसगंती आह.े त्याबद्दल खेि प्रगट किण े

ति ििू, पिंत ुत्यांचे म्हणण ेआह ेकी, ‘मी कधीही ससुगंतीची अधंपजूा केली नाही. मी सत्याचा पजुािी 

आह,े त्यामळेु एखाद्या प्रश्नाबद्दल एखाद्या कनकश्चत वळेी मला जो अनभुव येतो तचे मी सांकगतले 

पाकहज,े आकण त्याबद्दल मी आधी काय म्हणालो होतो त्याची कचंता मी करू नये. जसजशी माझी 

दृष्टी स्पष्ट होत जात े तसतस े िकैनक अभ्यासान े माझ े कवचािही स्पष्ट होत गले े पाकहजते’.१ त्यांना 

कवश्वास होता की त्् ांच्् तील कवसगंती विविची होती. त्यांनी कलकहल ेआह,े ‘मला अस ेवाटत ेकी 

माझ्या कवसगंतीमध्येही एक ससुगंती आह.े’२ काही कवसगंती त्यांयाया तडजोडीयाया भावनमेुळे कनमािण 

झाली आह.े तो त्यांयाया आध्याकत्मक प्रवतृ्तीचा अकभन्न भाग आह.े त े म्हणतात, ‘आयुष्यभि 

सत्याचा आग्रह धिकयामळेु मी तडजोडीतील सौंियि पाहायला कशकलो आह.े’३ सत्याबद्दलयाया 

अकतशय आििामळेुच त े इतिांयाया दृकष्टकोनातील सत्य पाह  शकतात. त्याचबिोबि त्यांची मान्यता 

आह ेकी अशी काही कचिंतन तत्त्व असतात ज्यांयायाबद्दल मळुीच तडजोड किता येऊ शकत नाही. 

आकण माणसान ेगिज पडकयास त्याकरिता प्राणांची आहुती िणे्याकरितासदु्धा तयाि िात्तहल ेपाकहज.े 

गांधीजींयाया मानसाबद्दलचं ह ेकोडं त्यांयाया आत्म्याचं गढू आह.े 

‘अतं:किणाचे स्वत:चे काही तकि  असतात व त ेतकि बुद्धीला माहीतच नसतात.’
४ त्यांच ेकवकवध लखेन 

आकण त्यांच ेउदग् र यांयायातनू त्यांयाया तत्त्वज्ञानाची उभािणी किावी लागत.े आपकया दृकष्टकोनाची 

सांगोपांग व्याख्या किण्याचा त्यांनी कधीही प्रयत्न केला नाही. त्यांयाया आत्मकथेयाया शीषिकावरून 

कळत ेकी त ेस्वत:ला सत्यशोधकच समजतात व आपल ेअनुभव इतिांना सांगण्याकरिता त ेनहेमी 
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तयाि आकण उत्सकु असतात. पिंत ुत ेअसा िावा कित नसतात की त्यांचे कनष्कषिच अकंतम आहते. 

अनकेिा अस ेप्रसंग आल ेआहते की जवे्हा िाष्ट्राचे पढुािी म्हणनू त्यांनी मौन िाहायला पाकहज ेहोते 

वा काही वगेळे मत व्यक्त किायला पाकहज े होत,े पिंत ु त्यांनी आपकया मनातील जसयेाया तस े

सांकगतल.े त्यामळेु त्यांयायावि बेजबाबिाि पद्धतीन े वागण्याचा आिोपही किण्यात आला. या 

आिोपायाया उत्तिात त े हचे म्हणाल े होत े की प्रत्येक व्यक्तीला सत्याचे जस े िशिन होत े तसचे कतन े

सांगण े ह े कतचे कतिव्य असत.े व्यक्तीचा हते ू शदु्ध असले ति कोणतीही हानी होऊ शकणाि नाही. 

त्यांचे म्हणण ेहोत ेकी हते ूपणूिपण ेशदु्ध असकयानतंिही व्यक्तीकडून काही चुका झाकया ति त्यामळेु 

जगाची वा त्या व्यक्तीची कोणतीही हानी होऊ शकत नाही असा मला कवश्वास वाटतो.५ 

आध्याकत्मक कवषयांबद्दल गांधीजींचे म्हणण ेआह े की वजै्ञाकनक जी प्रयोगपद्धती म्हणजचे प्रयोग 

आकण चकुांपासनू कशकण्याची पद्धती उपयोगात आणत असतात त्याच पद्धतीनसुाि त ेआचिण कित 

असतात. कोणत्याही कनष्कषािपयचत किाकचत त े पोहोचूही शकल े नसतील पिंत ु आइन्स्टाईनयाया 

त्तसद्ध ांत न ेप्रभाकवत न होताही एखािा खगोलशास्त्रज्ञ ज्याप्रमाण ेपथृ्वीचे सयूािपासनूचे सिासिी अतंि 

२,३८,८५७ मलै आह ेअस े सांग ू शकतो; त्याचप्रमाण ेआजीवन ‘सत्याच े प्रयोग’ केकयानतंि एक 

अशी कस्थती कनमािण झाली होती की गांधीजीसदु्धा ठोस आकण कनकश्चत पद्धतीन े आपल े कनष्कषि 

सांगण्यायाया कस्थतीत पोहोचल े होत.े त्यांच े म्हणण े आह:े ‘आत्मशदु्धीकरिता सतत प्रयत्न कित 

असताना मी माझ्या आतील आवाज ऐकण्याची षणामता कवककसत केली आह.े’६ आकण गांधीजींयाया 

दृकष्टकोनातनू ह  आतला आवाज म्हणजचे सत्य आह.े प्रेमाला आकण ईश्विाला त ेएकमकेांचा पयािय 

मानतात. : ‘माझ े ध्येय संपणूि जगाबिोबि मतै्री किण्याचे आह…े.७  ‘मी माणसायाया स्वभावाकडे 

सशंयायाया दृष्टीन े पाह  शकत नाही. कोणत्याही उिात्त आकण मतै्रीपणूि कायािला तो प्रकतसाि िईेल, 

कनकश्चत िईेल.’८ अखेिीस त्यांचा कवश्वास आह ेकी ‘श्रमावि कजतका भि द्यावा कततका कमीच आह.े’९ 

‘सवि लोक केवळ भाकिीकरिता काम करू लागल ेति सवाचकरिता पुिेस ेअन्न आकण कवश्रांती उपलब्ध 

होईल.’१० तवे्हा ‘आपकया गिजा ककमान होतील, आपला आहाि साधा होईल व आपण 

जगण्याकरिता खाऊ, खाण्याकरिता जगणाि नाही.’११ गांधीजींना व्यक्तीयाया आत्म्यायाया मकु्तीची 

काळजी वाटत ेव त्यांयाया दृकष्टप्रमाण े उयाच कवचािांन  साध्या िाहणीपासनू वगेळे किता येऊ शकत 

नाही. ‘मला कवकास हवा आह,े मला स्वयंकनणिय पाकहज.े मला स्वाततं्र्य पाकहज,े पिंत ुया सवि गोष्टी 

मला आत्म्याकरिता पाकहज.े’१२ 
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या पसु्तकायाया िचनमेागील भकूमका काय आह ेह ेजाणनू घणे्याची किाकचत वाचकांना इयाछा होईल. 

जवळपास बािा वषाचपवूी आमयायापकैी कोणायाया तिी मनात असा कवचाि आला की गांधीजींयाया 

लखेनातनू आकण भाषणातून ज े ‘शाश्वत सत्य’ अकभव्यक्त झाल े आह े त्याचे व्यवकस्थत पद्धतीन े

सकंलन केल ेति त्यामाग ेज ेतत्त्वज्ञान आह ेत ेस्पष्ट किता येऊ शकेल व गांधीजींयाया अतंिंगाचे िशिन 

होऊ शकेल. तवे्हा आम्ही सत्य, अकहसंा, सत्याग्रह, पे्रम, श्रद्धा, अपरिग्रह, स्वाततं्र्य, उपवास, प्राथिना, 

ब्रह्मचयि, श्रम, यंत्रे इत्यािी कवषयांवरील गांधीजींयाया कवचािांचा समावेश असलेली जवळपास एक 

डझन पसु्तके प्रकाकशत किण्याची योजना तयाि केली आकण असाही कवचाि केला की अजनू एक 

खंड वगेळा तयाि करून त्यात या कवषयांविील गांधीजींयाया कवचािांचा साि िणे्यात यावा. यानतंि 

साकहत्य सकंलनाचे काम सरुू झाल.े काही वषाचतच अस ेवाटू लागल ेकी या कामाकरिता कोणा तिी 

एका सहकािी कायिकत्यािच ेसहकायि घणे ेआवश्यक आह ेआकण तवे्हापासनू आम्ही िोघ ेसतत या 

कामाला लागललेो आहोत. मागील िोन वषाचत अशा काही घटना घडकया की आम्हाला आमच े

लषणा अखेियाया खडंावि कें कित किण े भाग पडल.े हा अखेिचा खंड तोच होता ज्यात आम्हाला 

गांधीजींयाया कवचािांचा साि द्यायचा होता. तोच खंड आता वाचकांसमोि सािि आह.े ह ेखिे आह ेकी 

आमयाया मळू योजनपेषेणाा हा फाि सकंषणाप्त आह.े  

यायाया हस्तकलकखताचा मसिुा गांधीजींना िाखवण्यात आला होता व त्यांनी तो वाचला होता. 

गांधीजींनी आमयाया प्रयत्नांना मान्यता किली व याबद्दल आम्ही त्यांच ेऋणी आहोत. गांधीजींयाया 

लखेनाचा उपयोग किण्याची पिवानगी किकयाबद्दल आम्ही नवजीवन ट्रस्टचेही आभािी आहोत. श्री. 

कन ूगांधी यांनी गांधीजींयाया कचत्रांमधील एका कचत्राचा उपयोग या पसु्तकायाया मखुपषृ्ठावि किण्याची 

पिवानगी किकयाबद्दल आम्ही त्यांचे आभािी आहोत.  

- आर. के. प्रभू 

- यू. आर. राि 

१. हरिजन, २८-९-१९३४, पषृ्ठ २६०, 

२. यंग इकंडया, १३-२-१९३०, पषृ्ठ ५२, 

३. आत्मकथा, पषृ्ठ १०७, 

४. पेस्कल पेकन्सज, पषृ्ठ २७७, 

५. यंग इकंडया, ३-१-१९२९, पषृ्ठ ६, 

६. ि एकपक फास्ट, पषृ्ठ ३४,  

७. यंग इकंडया, १०-३-१९२०, पषृ्ठ ५,  
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अनुिादकाचे दोन शब्द आवण ऋणवनदेश  

श्री. आि. के. प्रभ ूआकण श्री. ्ू. आि. िाव यांनी सकंकलत केलेकया ‘माई ांड ऑफ महात्मा गांधी’ या 

पसु्तकाचा अनवुाि किण्याची सधंी मला श्री. टी. आि. के. सोमयै््  यांयायामळेु कमळाली. ् मळेु मी 

सकंलन किणाऱ्यांचा व श्री. सोमयै््  यांचा ऋणी आह.े  

गांधीजींयाया कवचािांचे या पसु्तकात अकतशय थोडक्यात आकण सबुकपण े िशिन घडवण्यात आल े

आह.े गांधीजींयाया कवचािकवश्वात प्रवेश करू इकयाछणाऱ्यांनी ह ेपसु्तक अवश्य वाचल ेपाकहज ेइतके 

या पसु्तकाचे मोल आह.े  

या पसु्तकाची मकुित े तपासनू किकयाबद्दल व अनवुािाबद्दल मलूभूत सचूना केकयाबद्दल मी डॉ. 

सशुीला पाटील यांचा ऋणी आह.े अकतशय व्यस्त असतानाही सुशीलाताई नहेमीच मितीसाठी 

तत्पितने ेधावनू येतात.  

सिंभाचचा कनिेश मळू सकंहततेच केला आह.े गांधीजींचे कवचाि कुठून घतेल ेआहते व त े कोणत्या 

काळातील होत ेह ेवाचकांना लगचे कळाव ेया दृष्टीन ेहा बिल केला आह.े 

वब्रजमोहन हेडा 
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िाचकाांना 

माझ्या अभ्यास ूवाचकांना आकण इतिांना, ज्यांना माझ्या लखेनात िस आह,े मी सांग ू इकयाछतो की 

मला ससुगंत किसण्याची ककंकचतही इयाछा नाही. सत्याच््  माझ्या शोधात मी अनके कवचािांचा त्याग 

कित आलो आह ेआकण नवनव्या गोष्टी कशकत आलो आह.े ह ेखिे आह ेकी आता मी म्हातािा होऊ 

लागलो आह,े पिंत ुमाझा आंतरिक कवकास थांबला आह ेअथवा माझ्या पाकथिव शिीिायाया मतृ्यूनतंि 

माझी आंतरिक वाढ थांबेल अस े मला वाटत नाही. मी माझ्या ईश्विायाया म्हणजचे सत्यायाया 

आिशेाचे िि षणाणी पालन किण्याकरिता तत्पि असतो. आकण यामळेु माझ्या लखेनातील कोणत्याही 

िोन गोष्टींमध्ये कवसगंती किसत असेल आकण तिीही त्यांचा माझ्या कववकेबुद्धीवि कवश्वास असले ति 

त्यान ेत्या कवषयाविील शवेटयाया तािखेचे ज ेलखेन असले त ेमाझ ेमनोगत आह ेअस ेमानल ेपाकहज.े 

हरिजन, २९-४-१९३३, पषृ्ठ २. 

मोहनदास करमचांद गाांधी 
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1. स्ित:बद्दल 

1. ना सांत ना पापी 

मला वाटत ेकी आजयाया जीवनातनू ‘सतं’ हा शब्ि काढून टाकला पाकहज.े हा शब्ि इतक  पकवत्र 

आह े की कोणाशीही या शब्िाला असचे जोडण े बिोबि नाही. माझ्यासािख्या माणसाशी ति 

अकजबात नाही, कािण मी केवळ सत्यशोधक असकयाचा माझा नम्र िावा आह.े माझ्या मयाििांच े

मला भान आह.े मी चुका कितो आकण त्यांची मी कन:सकंोच कबुली ितेो. मी जाहीिपण ेकबूल कितो 

की एखाद्या वजै्ञाकनकाप्रमाण ेमी जीवनातील काही ‘शाश्वत सत्् ांकवषयी’ प्रयोग कित असतो. असे 

असल ेतिीही मी वापित असलेकया पद्धती प्रमाण आहते असा कोणताही पिुावा माझ्याजवळ नाही. 

वजै्ञाकनक असकयाचा िावाही मी करू शकत नाही, कािण आधकुनक कवज्ञानाची जी मागणी असत े

त्याप्रमाण े माझ्या प्रयोगातनू कोणताही प्रत्यषणा परिणाम कसद्ध झाकयाचेही मी िाखव ू शकत नाही. 

(यंग. १२-५-१९२०, प.ृ २) 

मला सतं म्हणण ेजिी शक्य असल,े तिी अजनू ती वळे बिीच ििू आह.े कोणत्याही स्वरूपात मी सतं 

असकयाचे मला जाणवत नाही. पिंत ु जाणीवपवूिक वा अजाणतपेणी झालेकया चुकांनतंिही मी 

स्वत:ला सत्याचा पजुािी नक्कीच समजतो.  

सत्याची नीती 

सतंायाया वषेातील मी िाजकीय पढुािी नाही. पिंत ु सत्यात पर काष्ठेचा सजू्ञपणा असकयामळेु कधी 

कधी माझ ेकायि उयाच कोटीयाया िाजकीय पढुाऱ्यांसािखे वाटत.े सत्य आकण अकहंसयेाया धोिणापषेणाा 

माझ ेकोणतहेी वगेळे धोिण नाही, अस ेमला वाटत.े मी माझ्या िशेायाया व  धमाियाया उद्धािाकरिताही 

सत्य आकण अकहसंा यांचा बळी िणेाि नाही. तस ेपकहल ेति सत्य आकण अकहसंचेा बळी िऊेन िशेाचा 

वा धमािचा उद्धाि किता येणाि नाही. (यंग. २०-१-१९२७ प.ृ २१) 

माझ्या जीवनात मला कोणताही अतंकवििोध किसत नाही आकण कोणताही वडेेपणा किसत नाही. ह ेखिे 

आह ेकी ज्याप्रमाण ेमाणसाला आपली पाठ किस ूशकत नाही त्याचप्रमाण े त्याला आपल ेिोष वा 

वडेेपणाही किसत नाही. पिंत ुकविानांनी धाकमिक व्यक्तींना बहुधा वडेेच ठिवलले ेअसत.े त्यामळेुच मी 

अस ेसमजतो की मी वडेा नसनू खऱ्या अथािन ेधाकमिक आह.े या िोन्ही गोष्टींमधनू मी नक्की काय 

आह ेयाचा कनणिय मी मकेयानतंिच होऊ शकेल. (यंग १४-८-१९२४ प.ृ २६७) 
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मला अस े वाटत े की, अकहसंपेषेणाा सत्याचा आिशि मला अकधक चांगला समजलेला आह ेआकण 

माझा अनभुव मला सांगतो की सत्याविील माझी पकड सटुली ति अकहसंचेे िहस्य मला कधीही 

उलगडता येणाि नाही. वेगळ्या शब्िांत सांगायचे ति एकिम अकहसंचेा मागि अनसुिण्याचे साहस 

किाकचत माझ्यामध्ये नसले. तत्त्वत: सत्य आकण अकहसंा एकच आहते आकण श्रद्धेची उणीव वा 

िबुिलता यांमळेुच सशंय कनमािण होत असतो. त्यामळेुच मी िात्रंकिवस प्राथिना कित असतो की, ‘ह े

िवेा मला श्रद्धा ि.े’ (ए. प.ृ ३३६) 

मला अस ेवाटत ेकी, लहानपणापासनूच मी सत्याचा कैवािी िाकहलो आह.े ह ेमाझ्याकरिता अकतशय 

स्वाभाकवक होत.े माझ्या प्राथिनापणूि शोधान े‘ईश्वि सत्य आह’े या सामान्य तत्त्वाऐवजी ‘सत्यच ईश्वि 

आह’े ह ेतत्त्व मला किल.े ह ेतत्त्व एक प्रकािे मला ईश्विासमोि उभ ेकित.े माझ्या अकस्तत्व चा कण-्न-

कण ईश्विव्याप्त असकयाच  अनभुव मला येत असतो. (हरि. ९-८-१९४२, प.ृ २६४) 

न्यायािर विश्वास 

अकंतमत: न्यायाचाच कवजय होईल असे मानण्याकरिता माझ्याजवळ काही पिुावा आह ेम्हणनू नाही, 

ति या गोष्टीवि माझा अिम्य कवश्वास आह ेम्हणनू मी आशावािी आह.े.. अकंतमत: केवळ न्यायाचाच 

कवजय होईल या कवश्वासामुळेच आपकयाला पे्रिणा कमळत असत.े (हरि. १०-१२-१९३८, प.ृ ३७२) 

कोणत्या ना कोणत्या प्रकािे माणसातील सवोत्कृष्ट गणु बाहिे काढून त्यांचा उपयोग किण्यात मी 

यशस्वी होतो आकण त्यामळेु ईश्वि व मानवी स्वभावाविील माझा कवश्वास कायम िाहतो. (हरि. १५-

४-१९३९, प.ृ ८५) 

सांन्यासी नाही 

मी स्वत:ला कधीही संन्यासी म्हणालो नाही. सनं्यास फाि कठीण गोष्ट आह.े सहकाऱ्यांसोबत व 

कमत्रांयाया िानशीलतवेि सेवचेे कवनम्र जीवन जगणािा मी एक गहृस्थ आह ेअस ेमी समजतो... मी ज े

जीवन जगतो आह ेत ेअकतशय सखुावह आकण आिामशीि आह.े या गोष्टींना जि मानकसक अवस्था 

मानल े ति मला ज े काही हव ेआह े त े सवि मला उपलब्ध आह े व व्यकक्तगत सपंत्ती म्हणनू मला 

काहीही बाळगण्याची गिज नाही. (यंग. १-१०-१९२५, प.ृ ३३८) 

माझा पचंा माझ्या जीवनाचा स्वाभाकवक कवकास आह.े हा आपोआप आला. याकरिता आधीपासनू 

मी कोणताही प्रयत्न वा कवचाि केला नाही. (यंग. ९-७-१९३१, प.ृ १७५) 
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कवशषेाकधकाि आकण एकाकधकाि ् ांची मला घणृा वाटत.े कजथे सामान्य माणूस सहभागी होऊ शकत 

नाही त ेमाझ्याकरिता त्याज्य आह.े (हरि. २-११-१९३४, प.ृ ३०३) 

मला सनं्यासी म्हणण े चूक आह.े ज्या आिशाचनी माझ े जीवन कनयंकत्रत आह े त े सामान्य माणसू 

अवलबंू शकतो. मी त्यांना हळूहळू कवककसत केल े आह.े प्रत्येक पाऊल कवचािपवूिक आकण 

सावधकगिीन ेउचलण्यात आल ेआह.े 

माझा इकंियकनग्रह आकण अकहसंा या िोन्ही गोष्टी माझ्या वयैकक्तक अनभुवातनू कनमािण झाकया आहते. 

जनसवेकेरिता या गोष्टी आवश्यक होत्या. िकषणाण आकफ्रकेत गहृस्थ, वकील, समाजसधुािक अथवा 

िाजकीय नतेा म्हणनू मला ज ेआगळेवगेळे जीवन जगाव ेलागल ेहोत ेत्यात कतिव्य नीट पाि प डता 

याव े म्हणनू मला स्वत:याया लैंकगक जीवनावि कनयंत्रण ठेवण ेआवश्यक झाल े होत ेआकण मानवी 

सबंंधात - मग ते िेशवाकसयांबिोबिचे असोत की युिोकपअनांबिोबिचे - अकहसंा आकण सत्याचे पालन 

किण ेमाझ्याकरिता गिजचेे होत.े (हरि, ३-१०-१९३६, प.ृ २६८) 

अकवित काम कितानाही माझ े जीवन आनिंान े परिपणूि असत.े उद्या माझ ेकाय होईल याची मला 

कोणतीही काळजी नसकयामळेु मी एखाद्या पक्ष्याप्रमाण े मकु्त असकयासािखे अनभुवतो... आपण 

भौकतक शिीिायाया गिजांशी सतत आकण प्रामाकणकपण ेसघंषि कित आहोत, हा कवचािच मला कजवतं 

ठेवतो. (यंग. १-१०-१९२५, प.ृ ३३८) 

श्रद्धेकशवाय काम किण े ह े तळ नसलकेया डोहायाया तळापयचत पोहोचण्यायाया प्रयत्नासािखे आह.े 

(हरि. ३-१०-१९३६, प.ृ २६८-६९) 

अहांकाराचा त्याग 

मला माहीत आह ेकी मला अजनू फाि कठीण मागि आिमायचा आह.े मी स्वत:ला शनू्यवत केल े

पाकहज.े जोप्ंत मनषु्य स्वत:ला स्वयेाछेन े सवि प्राकणमात्रांमध्ये सवाित शवेटी ठेवत नाही, तोपयचत 

त्याला मकु्ती कमळण ेशक्य नाही. अकहसंा कवनम्रतचेी परिसीमा आह.े  (ए. प.ृ ३७१) 

आपण जि धमि, िाजकािण, अथिशास्त्र इत्यािींमधनू ‘मी’ आकण ‘माझ’े वगळू शकलो ति आपण 

लगचे स्वततं्र होऊ व पथृ्वीवि स्वगि आण ूशकू. (यंग. ३-९-१९२६, प.ृ ३३६) 

समिुायाया थेंबाला भान नसल े तिी, तो समिुायाया कवशालतचेा भाग असतो आकण जवे्हा तो 

समिुापासनू वगेळा होतो तवे्हा तो सकूुन जातो. आयुष्य केवळ एक बुडबुडा आह े अस ेआपण 

म्हणतो, तवे्हा आपण कोणतीही अकतशयोक्ती कित नसतो. 
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सत्यशोधक हा अहकंािी होऊ शकत नाही. जो िसुऱ्यासाठी आपकया जीवनाचे बकलिान किायला 

तयाि असतो, त्यायायाजवळ या जग त आपल ेस्थान सिुकषणात किायला वळेच कुठे असतो? (यंग. ३-

९-१९२६, प.ृ २)   

व्यक्तीयाया षणामतलेा सीमा आहते. आपण सवि काही किण्यास समथि आहोत अस ेवाटू लागताच ईश्वि 

कतयाया गवािचा चुिाडा कितो. माझ्या सिंभाित म्हणायचे ति मला स्वाभाकवकपणचे इतकी नम्रता 

कमळाली आह े की, अननुभवी आकण मुल े यांयायापासूनही मित घणे्याकरिता मी नहेमीच तयाि 

असतो. (यंग. १२-३-१९३१, प.ृ ३२) 

मी किावयायाया का् ंचा कनणिय कनयतीच कित.े मी कधीही त्यांचा शोध घणे्याकरिता जात नाही. ते 

आपोआप माझ्याकडे येतात. माझ्या सपंणूि जीवनात - िकषणाण आकफ्रकेत आकण भाितात 

पितकयानंतिही – हाच िम िाकहला आह.े (यंग. ७-५-१९२५, प.ृ १६३) 

पुस्तकी ज्ञान अवतशय अल्प 

मला माझ्या मयाििा मान्य आहते. मी कोणत्याही उकलखेनीय कवद्यापीठातनू कशषणाण घतेलले े नाही. 

हायस्कूलमधील माझी प्रगतीिखेील सविसाधािण होती. पिीषणाेत मी पास झालो की तवेढ्यानचे मला 

धन्य धन्य होत अस.े शालये पिीषणाांमध्ये कवशषे प्रावीण्य िाखवण्याची ति मी ककपनाही करू शकत 

नव्हतो. (हरि. ९-७-१९३८, प.ृ १७६) 

कशषणाणायाया काळात पाठ्यपसु्तकांकशवाय मी क्वकचतच अकधक काही वाचल ेअसले आकण सकिय 

जीवनात अभ्यासाकरिता मला बहुधा फािच कमी वळे कमळाला. त्यामळेु मी कवशषे पसु्तकी ज्ञानाचा 

िावा करू शकत नाही. तिीही माझ्या कववशतमेळेु मला जो सयंम पाळावा लागला त्यामळेु माझ ेफाि 

नकुसान झाकयाचे किसत नाही. कमी वाचन केकयामळेु मी ज ेवाचतो त्याच ेचांगकया प्रकािे कचंतन-

मनन किण्याची पात्रता माझ्यात आली.  

मी वाचलकेया पसु्तकांपकैी ज्या पसु्तकान ेमाझ्या जीवनावि तात्काळ प्रभाव पाडला आकण परिवतिन 

घडवनू आणल,े त े पसु्तक आह े ‘अनटू कधस लास्ट’. काही काळानतंि मी या पसु्तकाचे गजुिाती 

भाषांति केल ेआकण त्याला नाव किल े ‘सवोिय’. माझा कवश्वास आह े की िकस्कनयाया या महान 

पसु्तकात माझ्यामध्ये खोलवि रुजलकेया श्रद्धांचे प्रकतकबंब उमटल ेहोत ेआकण याच कािणामळेु त्यान े

मला मोहीत करून माझ्या जीवनात परिवतिन घडवनू आणल.े (ए. प.ृ २२०) 
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त्यावळेी मी िकषणाण आकफ्रकेत िाहत होतो. १९०४ साली म्हणज ेवयायाया चौत्ततसाव्या वषी डिबनला 

जाताना िेकवेत मी ‘अनटू कधस लास्ट’ वाचल.े त े वाचून माझ ेबाह्य जीवन सपंणूिपण ेबिलण्याचा 

कनणिय मी घऊेन टाकला. िकस्कनयाया शब्िांनी माझ्यावि मोकहनी घातली होती एवढेच मी सांग ू

शकतो. मी एका िमात सपंणूि पसु्तक वाचून काढल ेव त्यानतंि मी िात्रभि झोप ूशकलो नाही. माझ े

जीवन बिलण्याचा कनणिय मी तत्काळ घतेला. टॉलस्टॉय मी बर च आधी वाचला होता. त्यान ेमाझ्या 

अतंमिनाला प्रभाकवत केल ेहोत.े (इकें, प.ृ २४५) 

गररबाांची सेिा 

शदु्ध आकण मनापासनू केललेी कामना नहेमी पणूि होत.े माझ्या अनभुवाप्रमाण ेही उक्ती नहेमीच खिी 

असकयाचे मला आढळल ेआह.े गररबांची सवेा माझी हाकििक कामना िाकहली आह े व कतन े मला 

नहेमीच गररबांमध्ये आणनू उभ े केल े आह े व त्यामळेु त्यांयायाशी एकरूप होण्याची सधंी मला 

कमळाली. (ए. प.ृ २२०) 

जीवनभि मी कनधिन ांवि पे्रम केल ेआकण तहेी भिपिू प्रमाणात केल.े माझ्या गत जीवनाच े उिाहिण 

िऊेन मी सांग ूशकतो की, माझ ेह ेपे्रम माझ्या स्वभावाचा भाग होता. गरिबांमध्ये आकण माझ्यात मला 

कोणतचे अतंि जाणवल े नाही. मला त े नहेमीच माझ ेआप्तेष्ट वाटत आल े आहते. (हरि, ११-५-

१९३५, प.ृ ९९) 

मला या नाशवंत जगायाया िाज्याची कोणतीही कामना नाही. स्वगाियाया ज्या साम्राज्याकरिता मी 

प्रयत्नशील आह,े त्याचचे नाव ‘मोषणा’ आह.े या ध्येयायाया प्राप्तीकरिता मला गहुते बसण्याची गिज 

नाही. तशी आवश्यकता असती ति, मी तहेी केल ेअसत.े 

गहुते िाहणािा माणसूही हवाई कककल े बांध ू शकतो ति िाजमहालात िाहणाऱ्या जनकासािख्या 

माणसाला कोणताही कककला बांधायचा नसतो. कवचािायाया पखंावि बसनू कवश्वात कवचिण किणाऱ्या 

गहुावासीयांना शांतता कमळत नसत.े याउलट िाजवभैवात िाहत असतानाही जनकाला कववकेपणूि 

शांततचेा अनभुव आला.  

माझ्या िशेाची व त्यायाया माध्यमातनू सपंणूि मानवतचेी कनिंति सवेा किण ेहाच माझ्याकरिता मोषणााचा 

मागि आह.े सपंणूि भतूमात्रांशी माझ ेतािात्म्य व्हाव,े अशी माझी इयाछा आह.े (यंग. ३-४-१९२४, प.ृ 

११४) 



महात्मा गाांधींचे विचार | www.mkgandhi.org 

 

माझ ेजीवन अकवभाज्य आह ेआकण माझी सगळी काम े एकमकेांत गुफंलेली आहते; ही सवि काम े

मानवतबेद्दल मला वाटणाऱ्या असीम पे्रमातनू कनमािण झाललेी आहते. (हरि. २-३-१९३४, प.ृ २४) 

जीवनभि मला कवपयािसाची सवय झाललेी आह.े प्रत्येक जनसवेकायाया नकशबी हा भोग असतोच. 

त्याचे मन घट्ट असल ेपाकहज.े आपकयाबद्दल बोलकया जाणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीचे मी स्पष्टीकिण िऊे 

लागलो आकण कवपयािस ििू किण्याचा प्रयत्न करू लागलो ति माझ ेजीवन ओझ ेहोऊन जाईल. मी 

कनयमच केला आह ेकी माझ्या बाबतीत कोणी कवपयािस कित असले वा अपप्रचाि कित असले ति 

स्पष्टीकिि िते बसायचे नाही. पिंत ुजवे्हा िरुुस्तीची गिज असत ेतवे्हा मी याचा अपवाि कितो. या 

कनयमामळेु माझ्या वळेेची आकण काळजीची पषु्कळ बचत झाली आह.े (यंग. २७-५-१९२६, प.ृ 

१९३) 

मला लोक तऱ्हवेाईक, छंकिष्ट आकण वडेा समजतात. माझी ही ख्याती योग्य असकयाचे कसद्धही झाल े

आह.े याच ेकािण अस ेआह ेकी, मी कजथे जातो कतथे माझ्याजवळ तऱ्हवेाईक, छंकिष्ट आकण वडे े

लोक येतात. (यंग. १३-६-१९२९, प.ृ १९३) 

व्यािहाररक स्िप्नद्रष्टा  

माझ  ईश्विायाया, आकण त्यामळेुच मानवतयेाया संपणूि ऐक्यावि कवश्वास आह.े आमचे शिीि वगेवगेळे 

असल े म्हणनू काय झाल,े आत्मा ति एक आह.े सयूािचे ककिण पिावतिनामुळे अनके होतात पिंतु 

त्यांचा स्त्रोत ति एकच आह.े यामळेुच वाईट प्रवतृ्तींपासनू मी स्वत:ला वगेळा करू शकत नाही 

(मोठ्यात मोठ्या सिाचािी माणसाशी तािात्म्य पावण्यापासूनही मला वकंचत किण्यात येऊ नये.) 

आकण त्यामळेु माझ्या प्रयोगांमध्ये मी सपंणूि मानवतलेा भागीिाि बनवल े पाकहज.े मी प्रयोग किण े

थांबव ूशकत नाही. अनतं प्रयोगांची एक शृखंला म्हणजचे जीवन. (यंग. २५-९-१९२४, प.ृ ३१३) 

मला माझ्या िोषांसह स्वीकािण्यात आल े पाकहज.े मी एक सत्यशोधक आह.े माझ्याकरिता माझ े

प्रयोग कहमालयायाया मोकहमपेषेणााही अकधक महत्त्वाचे आहते. (यंग. ३-१२-१९२५, प.ृ ४२२) 

माझ ेिदुवै म्हणा की सिुवै म्हणा, माझ्यामळेु जगाला आश्चयािचा धक्का बसतो. नवीन प्रयोग अथवा 

नव्या पद्धतीन ेकेलले ेजनु ेप्रयोग यांयायामळेु काही वळेेस भ्रम कनमािण होतो. (एफा, प.ृ १३२) 

वास्तवात मी एक व्यावहारिक स्वप्निष्टा आह.े माझी स्वप्न ेम्हणजे हवाई कककल ेनाहीत. शक्यतोवि 

माझ्या स्वप्नांना मी वास्तवात आण ूइकयाछतो. (हरि. १७-११-१९३३, प.ृ ६) 
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मी पकवत्र मानलले े एखाि ेकायि अव्यावहारिक आह ेअस े कसद्ध झाल ेति, त ेअयशस्वी झाल ेअस े

घोकषत केल े पाकहज.े माझा पक्का कवश्वास आह े की, सवािकधक आध्याकत्मक कमि खऱ्या अथािन े

सवािकधक व्यावहारिक असतात. (हरि. १-७-१९३९, प.ृ १८१) 

माझी स्खलनशीलता 

मी स्वत:ला एक सामान्य माणसू समजतो, ज्यायाया हातनू इतिांप्रमाण े चुका होऊ शकतात. मात्र 

माझ्यात एवढी कवनम्रता नक्कीच आह ेकी, मी माझ्या चुका मान्य करू शकतो आकण त्यांयायात 

सधुािणा करू शकतो. मला हहेी मान्य आह े की ईश्विावि आकण त्यायाया ियाळूपणावि माझी 

अकवचल श्रद्धा आह.े त्याचबिोबि सत्य आकण प्रेम ् ांची मला तीव्र ओढ आह.े पिंत ु ही भावना 

प्रत्येक माणसामध्ये सपु्तावस्थेत असतचे, नाही का? (यंग, ६-५-१९२६, प.ृ १६४) 

ज्यांनी माझ्या जीवनावि ओझिता दृकष्टषणाेप टाकला आह े त्यांयाया लषणाात ही गोष्ट नक्कीच आली 

असले की, मी जीवनात एकही काम एखाद्या व्यक्तीला वा िाष्ट्राला हानी पोहोचकवण्याकरिता केलले े

नाही… माझा असा िावा नाही की, माझ्यात कोणत्याच उकणवा नाहीत. मला माहीत आह ेकी मी 

कहमालयाएवढ्या मोठ्या चुका केकया आहते, पिंत ु त्या मी जाणनूबुजनू केलकेया नाहीत. तसचे 

कोणतीही व्यक्ती व  िाष्ट्र अथवा कोणी माणसू व  प्राकणमात्र यांयायाकवरुद्ध मी शत्रुत्वाची भावना 

ठेवललेी नाही. (एफा, प.ृ १३३) 

माझ्या अनके पापांची मी स्पष्ट कबुली किललेी आह.े पिंत ुया पापांच ेगाठोड ेखांद्यावि सांभाळत मी 

नहेमी वावित नाही. मला वाटत े त्याप्रमाण ेजि माझा ईश्विाकडे प्रवास सरुू असले, ति मी सिुकषणात 

आह.े त्यायाया प्रकाशाची ऊब अनभुवत असकयामळेु मी अस ेम्हणतो आह.े  

मला माहीत आह ेकी, मी माझ्यात सधुािणा किण्याकरिता माझा साधपेणा, माझ े उपवास आकण 

माझ्या प्राथिना यांविच अवलबंून िात्तहलो ति, त्यांस काहीही ककंमत िाहणाि नाही. पिंत ुकनमाित्यायाया 

मांडीवि कशणलले ेडोके टेकवण्याची अकभलाषा जि या गोष्टींमधनू अकभव्यक्त होत असले, जस ेकी 

ती होत ेअसा माझा कवश्वास आह,े ति या गोष्टी अमकूय आहते. (हरि, १८-४-१९३६, प.ृ ७७) 

सिाांशीच नाते 

जवे्हा मी एखाद्या िोषी व्यक्तीला पाहतो तवे्हा मी स्वत:लाच सांगतो की मीही चुका केकया आहते; 

जवे्हा मी एखाद्या कामकु व्यक्तीला पाहतो तवे्हा मी स्वत:ला सांगतो की कधी काळी मीही असाच 

होतो; आकण अशा प्रकािे जगातील प्रत्येक व्यक्तीबिोबि मी नात े प्रस्थाकपत कितो आकण जोप्ंत 
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आपकयातील सवाित िीन व्यक्ती सखुी होत नाही तोप्ंत मी सखुी होऊ शकणाि नाही अस े मी 

अनभुवतो. (यंग, १०-२-१९२७, प.ृ ४४) 

जि मी कुणाला त्यायाया कहश्शापषेणाा कमी किल ेति, मला ईश्विाला आकण माझ्या कनमाित्याला उत्ति 

द्याव ेलागेल. पिंत ुमला पक्का कवश्वास आह ेकी मी त्याला त्यायाया कहश्शापषेणाा अकधक किल ेआह ेह े

जि त्यान ेपात्तहल,े ति तो मला नक्कीच आशीवािि िईेल. (यंग, १०-३-१९२७, प.ृ ८०) 

मनषु्य जमातीतील कोणतीही व्यक्ती परिपणूि नसत,े याची मला जाणीव आह ेआकण त्यामळेुच मी 

कधीच कोणावि िाग वत नाही. चूक किणाऱ्या व्यक्तीला िखुकवण्यापषेणाा चुकीची गोष्ट सधुािण्याकड े

माझा कल असतो. माझ्या चुकांमळेु कोणी िखुावल ेगेल,े ति मलाही त ेआवडणाि  नाही. (यंग, १२-

३-१९३०, प.ृ ८९-९०) 

अगिी खिे सांगायचे ति माझ्या सहकाऱ्यांच ेिोष काढण्यायाया बाबतीत मी फाि कशकथल आह ेआकण 

माझ्या स्वत:तही ककतीतिी िोष असकयामुळे मला या सहकाऱ्यांयाया उिाितचेी गिज आह.े लोकांयाया 

बाबतीत फाि कठीण आिशाचयाया आधािे कनणिय न घणे ेआकण त्यांयाया चुकांबद्दल उिािवृत्ती धािण 

किण ेमी कशकलो आह.े (हरि, ११-३-१९३९, प.ृ ४७) 

विरोधकाांबद्दल आदर 

दृकष्टकोन कभन्न असण ेम्हणज ेयुद्धजन्य परिकस्थतीत िाहण ेनव्ह.े अस ेअसले ति मी आकण माझी पत्नी 

केव्हाच शत्र ू झालो असतो. मी अशा कोणत्याही िोन व्यक्तींना ओळखत नाही ज्यांयायात मतभिे 

नाहीत आकण मी गीतचेा उपासक असकयामळेु ज्यांयायाशी माझ े मतभिे आहते त्यांयायाशीही 

स्वजनांशी वा कप्रयजनांशी कितात तसा पे्रमपणूि व्यवहाि किावा, असा प्रयत्न मी नहेमीच कित आलो 

आह.े (यंग, १७-३-१९२७, प.ृ ८२) 

मी ज्यांयाया त्तसद्ध ांत ांच  आकण धोिणांचा कविोध कितो त्यांचे माझ्याविील पे्रम आकण कवश्वास बहुधा 

कायम िाहतात ह ेपाह न मला फाि आनिं होतो. िकषणाण आकफ्रकेतील इगं्रज लोकांनीसदु्धा व्यकक्तगत 

पातळीवि माझ्यावि कवश्वास टाकला आकण माझ्याशी कमत्रभाव कायम ठेवला. 

कब्रकटश नीती आकण प्रणाली यांची कनिंा करूनही मला हजािो इगं्रज स्त्री-परुुषांचे प्रेम कमळालले ेआह े

आकण आधकुनक भौकतकवािी ससं्कृतीची पणूिपण ेकनिंा केकयानतंिही माझ्या युिोपीय आकण अमरेिकी 

कमत्रांची सखं्या वाढतच चालली आह.े हा सदु्धा अकहसंचेाच कवजय आह.े (यंग, १७-३-१९२७, 

प.ृ८२) 
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जाणीवपूविक मी कोणत्याही प्राण्याला इजा करू शकत नाही आकण मानवी भावडंांना ति नाहीच 

नाही. मग त्यांनी वाईटपणाचे वतिन केलले ेअसल ेतिी त्यामळेु काहीही फिक पडत  नाही. (यंग, १२-

३-१९३०, प.ृ ९३) 

गकेया ५० वर्ष तं मी केलेल े कोणतहेी काम एखाद्या व्यक्तीकवरुद्ध वा समुिायाकवरुद्ध आह े अस े

कोणीही कसद्ध करू शकणाि नाही. मी कधीही कोणालाही शत्र ूमानल ेनाही. माझा धमि कुणालाही 

शत्रू मानण्याची मला पिवानगी िते नाही. कोणत्याही प्राण्याबद्दल मी िभुािवना ठेव ूशकत नाही. (हरि, 

१७-११-१९३३, प.ृ ४) 
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२. माझे महात्मापण 

महात्मा नाही 

मला वाटत नाही की मी महात्मा आह.े पिंत ु मला ह े कनकश्चत माहीत आह ेकी ईश्विायाया सवािकधक 

हीनिीन प्राण्यांपकैी मी एक आह.े (यंग, २७-१०-१९२१, प.ृ ३४२) 

महात्मा या पिवीन े मला फाि विेना झाकया आहते आकण असा एकही षणाण नाही ज्यावळेी या 

पिवीमळेु मी सखु वलो असने. (ए, प.ृ xiv) 

माझी महात्मा ही पिवी व्यथि आह.े माझ्या बाह्य कायािमळेु व माझ्या िाजकीय कामामळेु अस ेघडल े

आह.े पिंत ु माझ्या एकूण कायाित िाजकीय कायािची व्याप्ती फािच अकप आह ेआकण म्हणनूच त े

अकपजीवीही आह.े माझी वास्तकवक बाज ूआह ेसत्य, अकहसंा आकण ब्रह्मचयि यांयायाबद्दलचा माझा 

आग्रह आकण याचेच कचिंतन महत्व आह.े ही बाज ू ककतीही अपिुी असली तिी कतची उपेषणाा किता 

येऊ शकत नाही. हचे माझ ेसविस्व आह.े माझ ेअपयश आकण भ्रमकनिासही माझ्या यशायाया पायऱ्या 

आहते व त्यामळेु तहेी मला कप्रय आहते. (यंग, २५-२-१९२६, प.ृ ७८-७९) 

माझ्या मकू, कनष्ठावान, योग्य आकण शदु्ध कायिकत्याचयाया – स्त्री आकण परुुष यांयाया – अकवित 

परिश्रमावि, आकण नीिस कामातही त्यांनी िाखवलकेया कचकाटीवि माझी तथाककथत महानता ककती 

मोठ्या प्रमाणात अवलबंून आह ेयाबद्दल जगाला फािच थोडे ज्ञान आह.े (यंग, २६-४-१९२८, प.ृ 

१३०) 

मला महात्मापणापषेणाा सत्य ककती तिी अकधक कप्रय आह.े महात्मापण ति माझ्यासाठी केवळ एक 

ओझ ेआह.े माझ्या सीमा आकण अकस्तत्वहीनता यांचे मला भान असकयामुळेच महात्मापणायाया 

अत्याचािी स्वरूपापासून मी बचावलो आह.े (यंग, १-११-१९२८, प.ृ ३६१) 

भविभािामुळे  त्रस्त 

अकववकेी लोकांनी केलकेया भक्तीमुळे मी खिोखिच त्रस्त झालो आह.े त्याऐवजी त ेमाझ्यावि थुंकल े

असत े ति कहमालयाएवढ्या मोठ्या चुकांची कबुली िणे्याची, माघाि घणे्याची आकण पनुििचना 

किण्याची माझ्यावि वळे आली नसती. (यंग, २-३-१९२२, प.ृ १३५) 

मला भेट म्हणनू िणे्यात येणाऱ्या अकभनिंन पत्रांमध्ये अशा कवशषेणांचा प्रयोग किण्यात येत असतो, 

ज्यांयायाकरिता मी अगिीच पात्र नाही. यामळेु न या लखेकांचे भल ेहोत ेन माझ.े उलट या कवशषेणांना 
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मी पात्र नाही अशी कबुली मला द्यावी लागत े व त्यामळेु कवनाकािण माझी मानहानी होत.े जी 

कवशषेण ेयोग्य आहते त्यांचीही अकतशयोक्ती किण्यात येत.े अशा अकभनिंनांमळेु माझ ेगणु वाढण्यास 

कोणतीही मित होत नाही. उलट मी सावध नसलो ति यांमळेु माझी बुद्धी भ्रष्ट होऊ शकत.े 

माणसायाया सत्कम ंचीही फाि चचाि किण्यात येऊ नये, हचे बिे. उलट त्यांचे अनकुिण झाल,े ति तीच 

मोठी प्रशसंा ठिेल. (यंग, २१-५-१९२५, प.ृ १७६) 

या ‘महात्मा’ पिवीला मी कतयायाच नकशबावि सोडल ेपाकहज.े मी जिी असहकािी असलो तिी मला 

महात्मा म्हणण ेआकण माझ्या पाया पडण े हा गनु्हा आह ेअस े घोकषत किणािे कवधयेक जि कोणी 

आणील ति त्या कवधयेकाचे मी आनिंान े समथिन किीन. आश्रमासािख्या कठकाणी, कजथे माझा 

कायिा चालतो, कतथे या सवि गोष्टींना बंिी आह.े (यंग, १७-३-१९२७, प.ृ ८६)  

खरा सन्मान 

माझ्या तत्त्वांचे\मकूयांचे आपकया जीवनात अनसुिण करून व  माझ ेकवचाि पटत नसकयास त्यांना सवि 

पिीन ेत्तवरोध करून माझ ेकमत्र माझा सवािकधक सन्मान करू शकतात.  (यंग, २१-५-१९२५, प.ृ १९७) 

ज्या काचेयाया बांगडीवि प्रकिया करून आपण कतला हजािो वर्षे अभगं ठेव ूशकतो त्या काचेयाया 

बांगडीपषेणााही जो माणसू भगंिू आह े व स्वत: मातीचा बनलेला आह े त्या माणसाचा मातीचा वा 

धातचूा पतुळा उभािण.े... हा ति सपंत्तीचा अपव्यय आह…े. म नव शिीि सतत कवघकटत होत असते 

आकण आयुष्य सपंकयानतंि त्याच ेअकंतम कवघटन होऊन जात.े माझ्या मसुलमान कमत्रांकडून, ज्यांयाया 

सोबत मी जीवनाची महत्वपणूि वर्षे व््तीत केली आहते, माझ्या पतुळ्यांना आकण कचत्रांना नापसतं 

किण ेमी कशकलो आह…े.  

माझ ेपतुळे बनवनू वा माझी कचत्रे काढून ज ेमाझा सन्मान करू इकयाछतात, त्यांनी पढुील िोन ओळी 

वाचून सावध व्हावे - अशा प्रिशिनांचा मला मनापासनू कतटकािा वाटतो ही गोष्ट त्यांनी लषणाात 

घ्यावी.  ज्यांन  माझ्याबद्दल आस्था वाटत े त्यांनी माझ ेकायि पढु ेचालवल ेति माझा पिेुसा सन्मान 

किण्यात आला, अस ेमी समजने. (हरि, ११-२-१९३९, प.ृ १) 

मी ’अितार’ नाही 

मला श्रीकृष्ण म्हणनू मानण े ही गोष्ट ईश्विाची कनिंा असकयाचे माझ े स्पष्ट मत आह.े मी ति एक 

लहानसा कायिकताि आह ेआकण एका मह न कायाित लागलकेया अनके लोकांमधील मी एक आह.े ह े

कायि किणाऱ्या लोकांच ेपोवाडे गाईकयान ेया कायािचा लाभ होण्याऐवजी त्याला हानीच पोहोचेल. 



महात्मा गाांधींचे विचार | www.mkgandhi.org 

 

एख द्या साध्यायाया यशस्वीततचेी सवािकधक शक््त  तवे्हाच असत,े जवे्हा त्यायाया गुण-िोषांची 

कचककत्सा करून त्या आधािावि त्याचे अनसुिण केल े जाईल. प्रगकतशील सम जात माणसापषेणाा 

अकधक महत्व साध्याला किल ेगेल े पाकहज ेकािण त्या साध्याकरिता धडपडणािा माणसू हा केवळ 

अपणूि साधन आह.े (यंग, १३-७-१९२१, प.ृ २२४) 

मी ज्या गुणांचा िावा करू शकतो त े गुण आहते सत्य आकण अकहसंा. कोणत्याही अकतमानवीय 

शक्तीचा माझा िावा नाही आकण मला त्यांची कामनाही नाही. मी त्याच िक्तमांसान े बनलो आह े 

ज्यान ेमाझ ेइति िबुिल सहकािी बंधभुकगनी बनल ेआहते. त्यामळेु इति सविसामान्य माणसांप्रमाणचे 

मीही चुका करू शकतो. माझ्या सवेलेा अनके सीमा आहते, पिंत ु ईश्विान े माझ्या अपणूितनेतंिही 

आताप्तं माझ्या सवेवेि वििहस्त ठेवला आह.े (यंग, १६-२-१९२२, प.ृ १०२) 

माझ्यात एखािी अनन्य िवैी शक्ती आह,े असा कोणताही िावा मी कित नाही. मी प्रेकषतत्वाचाही 

िावा कित नाही. मी केवळ एक कवनम्र सत्यशोधक आहे आकण सत्यायाया प्राप्तीकरिता मी सकंकपबद्ध 

आह.े ईश्विायाया साषणाात्कािाकरिता ककतीही मोठा त्याग किावा लागला तिी मी त्याला मोठा मानत 

नाही. माझी सगळी काम े- तमु्ही त्यांना सामाकजक म्हणा वा िाजकीय, मानवीय ककंवा नकैतक म्हणा – 

त्याच उकद्दष्टायाया प्राप्तीकरिता आहते.  

ईश्विाचा वास उयाच आकण शत्तिसपंन्नांमध्ये असण्यापषेणाा बहुधा अकतसामान्य खालयाया प्राण्यांमध्ये 

अकधक असतो ह ेमला माहीत असकयामुळे मी त्यांयायाच पातळीवि जाण्याकरिता सघंषिित असतो. 

अस ेमी त्यांची सवेा केकयाकशवाय करू शकत नाही. यामळेुच मला िकलत वगािची सवेा किण्याची 

लालसा असत.े आकण िाजकािणात प्रवशे केकयाकशवाय मी ही सवेा करू शकत नसकयामळेु मी 

िाजकािणात आह.े अशा िीतीन ेमी कुणाचाही स्वामी नाही. मी चुका कित असलो तिी भाित आकण 

त्यायाया माध्यमातनू सपंणूि मानवतचेा मी एक कवनम्र सेवक आह.े  (यंग, ११-९-१९२४, प.ृ २९८) 

स्वत:चीच फसवणकू आपण कशी कितो ह ेपाकहल ेकी नवल वाटत.े आपण अशा भ्रमात असतो की 

या नाकशवतं शिीिाला आपण अकजकं्य बनव ू शकतो आकण अस े गहृीत धरून चालतो की 

आत्म्यायाया सपु्त शक्तींना जागतृ किण ेअसभंव आह.े माझ्याजवळ त्यातील काही शक्ती असतीलही 

तिी मी असचे समजण्याचा प्रयत्न कित असतो की, मी सविसाधािण माणसांप्रमाणचे िुबिल आह े

आकण पवूीही माझ्यात कवशषे अस ेकाही नव्हत ेआकण आजही नाही. (यंग, ६-५-१९२६, प.ृ २६४) 



महात्मा गाांधींचे विचार | www.mkgandhi.org 

 

माझी गणना पे्रकषतांमध्ये व्हावी अशी माझी पात्रता नाही. मी एक कवनम्र सत्यशोधक आह.े याच 

जन्मात आत्मसाषणाात्काि व्हाव , मोषणा कमळावा याकरिता मी तळमळतो आह.े माझ्याकरिता 

आत्म्यायाया या बंधनापासनू मकु्त होण्याचे िशेसवेा ह ेएक साधन आह.े त्या अथािन ेया सवेलेा शदु्ध 

स्वाथिही मानता येईल. कवश्वातील कोणत्याही साम्राज्याची मला कामना नाही. स्वगाियाया 

साम्राज्याकरिता म्हणज ेमोक्ष करिता मी धडपडतो आह.े  (यंग, ३-४-१९२४, प.ृ ११४) 

सामान्यांपषेणााही कमी योग्यता असणाऱ्या साधािण माणसापषेणाा अकधक काही असकयाचा माझा िावा 

नाही. परिश्रमपूविक केलकेया शोधािािे अकहंसा आकण आत्मसयंम या ज्या काही गोष्टी थोड््  फाि 

प्रमाणात मी कमळव ूशकलो, त्याकरिता माझ्यात आधीच क ही कवशषे गणु होत ेअसा माझा िावा 

नाही. मी ज ेकाही केल ेआह ेत ेकोणतीही व्यक्ती - स्त्री व  परुुष -करू शकेल याबद्दल मला ककंत्तचतही 

सशंय वाटत नाही. अट एवढीच की त्या व्यक्तीनहेी माझ्यासािख्याच कवश्वासान ेव आशने ेत्याकरिता 

प्रयत्न केला पाकहज.े  (हरि, ३-१०-१९३६, प.ृ २६०) 

मला पत्र कलकहणाऱ्या काही लोकांचा असा समज आह ेकी, मी चमत्काि करू शकतो. सत्याचा 

पजुािी असण्यायाया नात्यान ेमी सांग ूशकतो की, माझ्याजवळ अस ेकोणतहेी सामथ्यि नाही. माझ्यात 

जी काही शक्ती असले ती िेवान ेकिलेली आह.े पिंत ुिवे स्वत: कायि कित असकयाचे किसत नाही. तो 

आपकया असखं्य ककरणांिािे काम कित असतो. (हरि, ३-१०-१९३६, प.ृ २८५) 

मयावदाांची जाणीि 

मी स्वत:ला एक ििूिशी कायिकताि समजतो. ििूिकशितचेा माझा अथि केवळ एवढाच आह ेकी मला 

माझ्या मयाििांचे अचूक भान आह.े मला आशा आह े की, मी कधीही माझ्या मयाििांचे उकलघंन 

किणाि नाही. जाणीवपवूिक ति मी अस ेनक्कीच केल ेनाही. (यंग, २३-६-१९२०. प.ृ ३) 

माझ्या मयाििांची मला जाणीव आह.े ही जाणीवच माझी एकमवे शक्ती आह.े माझ्या जीवनात मी ज े

काही करू शकलो त े इति कोणत्याही गोष्टीमळेु नाही ति माझ्या या मयाििांचे भान ठेवण्यायाया 

षणामतमेळेुच करू शकलो. (यंग, १३-११-१९२४, प.ृ ३७८) 

जसा मी अस ्ल  पाकहज ेहोतो तसा मी असतो ति मला उपवासाची गिज पडली नसती, कुणाशी 

वाि किण्याची गिज पडली नसती. मग माझ्या शब्िांनीच काम झाल ेअसत.े खिे सांग यचे ति मला 

बोलायचीही गिज पडली नसती. माझ्या इयाछेनचे हवा तो परिणाम झाला असता. पिंत ुमला माझ्या 

मयाििांचे भान आह.े (हरि, १५-४-१९३९, प.ृ ८६) 
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लोक जवे्हा जवे्हा गभंीि चुका कितात तवे्हा तवे्हा मी त्या चुका कबूल किीत जाईन. जगातील 

एकाच कनिंकुश शक्तीला मी मानतो आकण ती आह ेमाझ्या आत्म्याचा मिं आवाज. आकण हहेी शक्य 

आह े की, माझ्या मागािन े चालत असताना मी एकटा िाहीन. पिंत ु मला खात्री वाटत े की इतक्या 

अकपमतात िाहण्याचेही धयैि माझ्यात असले. (मगां. २-३-१९२२, प.ृ १३५) 

मला वाटत ेकी मला मानवी स्वभावाची चांगली पािख आह ेआकण माझ्या अपयशांचा मी चांगला 

शकयकचककत्सक आह.े माणसान ेप्रकतपाकिलकेया पद्धतींपषेणाा माणसू श्रषे्ठ असतो अस ेमला आढळल े

आह.े (मगां. प.ृ २४१) 

मला आशा आह ेकी माझ्यात गवािची भावना नसले. मला वाटत ेकी माझ्या उकणवांची मला चांगली 

ओळख आह.े पिंत ु ईश्वि आकण त्याची शक्ती यांयायाबद्दल मला अढळ श्रद्धा वाटत.े मी ति 

कंुभािायाया हातातील मातीयाया गोळ्यासािखा आह.े (यंग, २६-१-१९२२, प.ृ ४९) 

कुठे तिी प्रकतष्ठा कमळावी अशी मला इयाछा नाही. प्रकतष्ठा ति िाजििबािाची सजावट आहे. मी जसा 

कहदंूांचा सवेक आह ेतसाच मसुलमानांचाही आह,े किश्चनांचा, पािश्यांचा आकण यहुिी लोकांचाही 

आह.े सवेकाला प्रेम हव ेअसत,े प्रकतष्ठा नाही. जोप्ंत मी एक कनष्ठावान सवेक बननू िाहीन तोप्ंत 

मला नक्कीच पे्रम कमळत िाहील. (यंग, २६-३-१९२५, प.ृ ११२) 

हौतात््याकररता तयारी 

काही गोष्टी अशा असतात की तमु्ही ककतीही प्रयत्न केला तिी त्यांयायापासनू तमु्ही लगचे मकु्त होऊ 

शकत नाही. माझा हा पाकथिव िहे, ज्यात मी बंिी आह,े माझ्या जीवनाचे ओझ ेआह.े पिंत ुमला त े

वाह वचे लागेल. एवढेच नाही ति त्याला प्रसन्नही ठेवाव ेलागले. (यंग, २७-१०-१९२१, प.ृ ३४२) 

‘ईश्विाच््  मजीकशवाय पानही हालत नाही’ या कवधानावि माझा पणूि कवश्वास आह.े त्याला जि माझ्या 

िहेाकडून अकधक सवेा करून घ्यायची असले ति तो याचे िषणाणही किील. त्यायाया इयाछेकशवाय िहे 

कटकून िाह  शकत नाही. (एफा, प.ृ ११४) 

माझ्या िषणाणाकरिता कोणतहेी प्रयत्न करू नका. सविशकक्तमान सिवै आपल ेिषणाण कित असतो. तमु्ही 

खात्रीपवूिक लषणाात ठेवा की माझी जवे्हा वळे येईल तवे्हा जगातील मोठ्यात मोठा मािसूही मी आकण 

ईश्वि यांयायामध्ये येऊ शकणाि नाही.  (यंग, २-४-१९३१, प.ृ ५४-५५) 

माझ्या कनमाित्यासमोि मी सिवै प्रामाकणक असलो पाकहज ेआकण ज्या षणाणी मला व टेल की ह ेशिीि 

मी आता चालव ूशकत नाही तवे्हा मी याचा मोह सोडला पाकहज,े अस ेमला वाटत.े जवे्हा ह ेशिीि 
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काम किण ेबंि किील आकण सन्मागाियाया शोधात त्यामळेु अडथळा कनमािण होईल, तवे्हा याला मी 

स्वयेाछेन ेत्यागण्यापषेणाा अकधक चांगली गोष्ट कोणती अस ूशकेल? (यंग, २-४-१९३१, प.ृ ६०) 

हौतात्म्याकरिता मी उत्सकु नाही. पिंत ु माझ्या श्रद्धेयाया िषणाणाला मी माझ े सवोयाच कतिव्य मानतो 

आकण त्याचा कनवािह किताना मला जि हौतात्म्य पत्किाव े लागले…. ति मी समजेन की मी 

त्याकरिता पात्र होतो. (हरि, २९-६-१९३४, प.ृ १५६) 

लोकांकडून कमळालकेया असीम पे्रमाबद्दल मी कृतज्ञ आह.े पिंत ु त्यांनी ह ेलषणाात ठेवल ेपाकहज ेकी 

माझ्या िषणाणायाया काळजीमळेु जि ह ेिाष्ट्र आपकया प्रमखु ध््ेयापासनू कवचकलत होत असले, ति हा 

िहे िषणाणायाया लायकीचा नाही. (हरि, ११-३-१९३९, प.ृ ४४) 

भतूकाळात माझा जीव घणे्याचे ककती तिी प्रयत्न केल ेगले ेआहते, पिंत ुअजनूप्ंत तिी ईश्विान ेमाझ े

िषणाण केल ेआह ेआकण हकला किणाऱ्यांनी पश्चात्ताप व्यक्त केला आह.े पिंत ुआपण एका िषु्टापासनू 

सटुका करून घते आहोत अस े समजनू जि कोणी माझ्यावि गोळी चालवत असले ति तो खऱ्या 

गांधीला नाही ति त्यालाच मािेल ज्याला तो िषु्ट समजत होता. (बांिा, ९-८-१९४२) 

केवळ ईश्विच माझा िषणाक आह.े ज्या क्षुि माणसाला आपल ेउद्या काय होईल हहेी माहीत नसत,े तो 

िसुऱ्यायाया सिंषणाणाची जबाबिािी कसा काय घऊे शकणाि आह?े मी ईश्विान े किलकेया सिंषणाणावि 

सतंषु्ट आह.े तोच िषणाण किील वा नष्ट किील. कधी-कधी तो िषणाण किण्याकरिता नष्टही कित असतो 

ह ेमला माहीत आह.े (हरि, ९-६-१९४६, प.ृ १७०) 

माझ्या कायिषणामतयेाया िकमक ऱ्हासामळेु…. एखाद्या पिाकजत माणसाप्रमाण ेमरण्् ची माझी इयाछा 

नाही. त्यापषेणाा एख द्या मािेकऱ्यायाया गोळीन ेमाझा जीव घतेललेा मला आवडेल. पिंतु शवेटयाया 

श्वासाप्ंत आपल े कतिव्य किता किता मला मिण आल े ति त े मला सवाित अकधक आवडेल.  

(मग ांअ प.ृ १) 

आपकया ध्येयाची पतूिता कित असताना मिण्याची भीती मला वाटत नाही. माझ्या नकशबात अस े

असले ति असचे होईल.  (हरि, २७-४-१९४७, प.ृ १२७) 

क्रोध टाळणे 

कटू अनभुवािािे आपकया िोधाला जतन करून ठेवण्याचा उत्तम पाठ मी कशकलो आह;े ज्या प्रकािे 

उष्णतचेे जतन करून कतचे ऊजते परिवतिन किता येत,े त्याच प्रकािे िोधाला कनयंकत्रत करून त्याला 

एका अशा शक्तीत रूपांतरित किता येत,े जी सवि जगाला हलव ूशकेल. (यंग, १५-९-१९२०, प.ृ ६) 
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सन्मान्य वतिनापासनू ििू जाणाऱ्या व्यक्तीला - मग ती कमत्र असो वा शत्रू - मी सोडत नाही. (यंग, २-

३-१९२२, प.ृ १४०) 

मला िाग येत नाही अशी गोष्ट नाही. पिंत ु मी िाग व्यक्त कित नाही. अिोध म्हणून मी धयैि 

वाढवण्याचा प्रयत्न कितो व बहुधा त्यात यशस्वी होतो. जवे्हा िाग येतो तवे्हा मी केवळ त्याला 

कनयंकत्रत कितो. मी त्याला कसा कनयंकत्रत कितो ह ेकवचािण ेव्यथि आह;े ही एक सवय आह ेआकण ती 

प्रत्येकान ेलावनू घतेली पाकहज.े सतत अभ्यासान ेत्यात यश कमळवल ेपाकहज.े (हरि, ११-५-१९३५, 

प.ृ ९८) 

माझ्यात कवनोिवतृ्ती नसती ति मी फाि पवूीच आत्महत्या केली असती. (यंग, १८-८-१९२१, प.ृ 

२३८) 

मी ििुिम्् आशावािी आह ेकािण माझा स्वत:वि कवश्वास आह.े ही गवोक्ती वाटत,े खिे की नाही? 

पिंत ु ही गोष्ट मी अकतशय नम्रतने े सांगतो आह.े माझा ईश्विाच््  सविशकक्तमानतवेि कवश्वास आह,े 

माझा सत्यावि कवश्वास आह ेआकण त्यामळेु या िशेातील मानवतयेाया भकवष्याबद्दल मला कोणताही 

सशंय वाटत नाही.  

मी आशावािी आह,े कािण मी स्वत:कडून अनके गोष्टींची अपषेणाा कितो. मला माहीत आह ेकी त्या 

सवि गोष्टी माझ्यात नाहीत, कािण अजनू मी पणूािवस्था प्राप्त केलेली नाही. तस ेअसत ेति मला वाि 

किावा लागला नसता. जवे्हा तशी अवस्था मी पणूिपण े प्राप्त किीन तवे्हा मी तोंड उघडताच सपंणूि 

िाष्ट्र माझ ेम्हणण ेऐकेल. सवेयेाया माध्यमातनू मला ही पणूिता कमळवायची आह.े 

(यंग, १३-८-१९२५, प.ृ २७९-८०) 

माझ े जि कोणत े तत्त्वज्ञान असेल ति त े सांगत े की, कोणत्याही ध्ययेाला बाह्य तत्तव ांकडून हानी 

पोहोचत नाही. जवे्हा ध्येय अशदु्ध असले अथवा ध्येय जिी शदु्ध असल ेतिी त्याच ेसमथिक खोटे, 

िबुळे वा मलीन असतील तिच ध्येयाला हानी पोहोचू शकत ेव तवे्हा तशी हानी पोहोचण ेउकचतही 

असत.े (हरि, २५-७-१९३६, प.ृ १८५) 
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३. मला मागव माहीत आहे. 

मला मागि माहीत आह.े तो सिळ आकण अरंुि आह.े तो अकसधािेसािखा आह.े त्यावरून चालताना 

मला आनिं होतो. जवे्हा त्यावरून मी घसितो तवे्हा मी िडतो. ईश्विवचन आह े: ‘जो प्रयत्न कितो तो 

कधीही नष्ट होत नाही’. या वचनावि माझा पणूि कवश्वास आह.े त्यामळेु माझ्या िबुळेपणामळेु मी 

हजािो वळेा अयशस्वी झालो तिी माझी श्रद्धा कधीही ढळणाि नाही. उलट माझी अशी आशा कायम 

िाहील की ज्या किवशी ह े शिीि पणूि कनयंत्रणात येईल त्या किवशी मला ईश्विायाया अलौककक 

प्रकाशाचे िशिन होईल आकण अस ेनक्कीच होईल. (यंग, १७-६-१९२६, प.ृ २१५) 

जवे्हा माझा आत्मा एकाही अन्यायाचा व  कवपत्तीचा कववश साषणाीिाि असतो तवे्हा त्याला 

समाधानाचा अनभुव येऊ शकत नाही. पिंत ुमाझ्यासािख््  िबुिल, नश्वि आकण िीन व्यक्तीला प्रत्येक 

िोष ििू किण ेअथवा ज ेिोष मला किसतात त्या सव पंासनू स्वत:ला मकु्त किण ेशक्य नाही.  

माझ ेअतंमिन मला एका बाजलूा नते ेआकण शिीि उलट किशेला जाऊ इकयाछत.े या िोन्ही कविोधी 

सनै्यापासनू मकु्ती कमळवता येऊ शकत,े पिंत ुती धीिान ेव खडति मागािनचे कमळू शकत.े 

कम ंचा यांकत्रकपण े त्याग करून मला ही मकु्ती कमळू शकत नाही – ती ति अनासक्त भावान े

जाणीवपूविक कमि केकयानचे प्राप्त होऊ शकत.े या सघंषिशील िहेाला सतत कष्टवाव ेलागत असत.े 

तस ेकेकयानतंिच अतंमिन पणूिपण ेस्वततं्र होऊ शकेल. (यंग, १७-११-१९२१, ३६८) 

सत्याचा शोध 

मी केवळ एक सत्यशोधक आह.े मला वाटत ेकी सत्याप्ंत पोहोचण्याचा मागि मी शोधला आह.े मी 

त ेकमळवण्याचा कनिंति प्रयत्न कितो आह,े पिंत ुअजूनप्तं मी त्या ध््ेयात यशस्वी होऊ शकललेो 

नाही. सत्याला पणूि स्वरूपात प्राप्त किण,े आपकया आकण आपकया कनयतीचा पणूिपण ेसाषणाात्काि 

होण े म्हणजचे पणूित्वाला पोहोचण े आह.े मला माझ्या अपणूितचेी ि:ुखि जाणीव आह े आकण 

माणसाला आपकया सीमांची जाणीव होण ेही फाि िुलिभ गोष्ट असकयामळेु या जात्तिवतेच माझी सवि 

शक्ती आह.े 

मी जि पणूिपरुुष असतो, ति माझ्या शजेाऱ्यांचे ि:ुख पाह न मला तशी जाणीव झाली नसती जशी 

आज होत ेआह.े पणूि मनषु्य म्हणनू त्यांचे ि:ुख  पाहताच त ेििू किण्याचा उपाय मी त्यांना सांकगतला 

असता आकण माझ्यातील अजय सत्यायाया बळावि ती उपाययोजना किण्याकरिता मी त्यांना भाग 

पाडल ेअसत.े पिंत ुसध्या ति मी एखाद्या धसूि काचेतनू पाहण्याचाच प्रयत्न कितो आह.े त्यामळेु 
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हळूहळू आकण कष्टिायी प्रकियेिािे मी कवश्वास जागतृ करू शकतो आकण त्यातही मला नहेमी यश 

येतचे अस ेनाही.  

अशा कस्थतीत चोहोकडे पसिलकेया ििू किता येण्यासािख््  ि:ुखाची मला ककपना असतानाही 

आकण कवश्वकनयंत्यायाया छायेखाली हाडायाया सापळ्् सािखी माणस ेपाह नही भाितातील कोट््वधी 

िीनि:ुखी लोकांबद्दल मला सहानुभतूी वाटली नाही ति मी अधमाह न अधम प्रािी ठिेन. (यंग, १७-

११-१९२१, ३७७) 

देिािर विश्वास  

या जगाला व्यापणा-या काळोखातनू बाहिे कनघनू प्रकाशाप्ंत पोहोचण्याचा मी प्रयत्न कितो आह.े 

माझ्याकडून अनकेिा चुका होतात व माझ ेअिंाज चुकीच ेअसतात…. माझा कवश्वास केवळ ईश्विावि 

आह ेआकण मी माणसांविही कवश्वास ठेवतो, कािण माझा िवेावि कवश्वास आह.े (यंग, ४-१२-१९२४, 

प.ृ ३९८) 

माझा िवेावि कवश्वास नसता ति टाईमनप्रमाण ेमानव-वशंाची मी घणृा केली असती. (हरि, १८-२-

१९३३, प.ृ ४) 

माझ्या जीवनात मी ज ेकाही उकलखेनीय कायि केल ेत ेतकि शक्तीयाया आधािे केलले ेनाही ति माझ्या 

सहजप्रवृत्तीनसुाि वा अस ेम्हणा की ईश्विाकडून कमळालकेया पे्रिणिेािे मी त ेकेल ेआह.े (हरि, १४-५-

१९३८, प.ृ ११०) 

मी श्रद्धावान व्यक्ती आह.े मला केवळ िवेाचा आधाि आह.े माझ्याकरिता केवळ एक पाऊलच पिेु 

आह.े वळे आली की िवे मला पढुील पाऊल िाखवील. (हरि, २०-१०-१९४०, प.ृ ३३०) 

कोणतीही गोपनीयता नाही 

माझी कोणतीही काम े गोपनीय नाहीत. सत्याकशवाय इति कोणतीही कूटनीती मला माहीत नाही. 

अकहसंकेशवाय िुसिे कोणतहेी शस्त्र माझ्याजवळ नाही. अजाणतपेणी काही वळेासाठी मी भिकटू 

शकेनही, पिंत ुकायमस्वरूपी भिकटू शकत नाही. (यंग, ११-१२-१९२४, प.ृ ४०६) 

माझ ेजीवन एक उघडे पसु्तक आह.े माझ ेना कोणत ेगकुपत आह ेना मी कोणत्याही गकुपताला आश्रय 

ितेो. (यंग, १९-३-१९३१, प.ृ ४३) 
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पणूिपण ेचांगला होण्याकरिता सघंषि कित असलेला मी एक सामान्य माणसू आह.े मन, वाणी आकण 

कमि यांनी पणूिपण ेप्रामाकणक आकण अकहसंक होण्याकरिता मी प्रयत्नशील आह े- ह ेध्येय खिे आह ेह े

मला माहीत आह,े पिंत ु ते साध्य किताना मी वािंवाि अपयशी होतो. मला माहीत आह ेकी या 

ध्ययेाप्रत पोहोचण ेकष्टाचे काम आह.े पिंत ुया कष्टांनी मला आनिं होतो. या ध््ेयाप्रत पोहोचवणािी 

प्रत्येक पायिी मला पढुयाया पायिीप्ंत पोहोचण्याकरिता शक्ती आकण सामथ्यि  िते.े  (यंग, ९-४-

१९२४, प.ृ १२६) 

मी जवे्हा माझ्या लघतुबेद्दल आकण मयाििांबद्दल कवचाि कितो आकण िसुिीकडे लोकांयाया 

माझ्याकडून ज्या अपषेणाा आहते त्यांयायाबद्दल कवचाि कितो, तवे्हा षणाणभि ति मी स्तकंभत होतो. पिंत ु

नतंि माझ्या लषणाात येत े की या अपषेणाा बऱ्या-वाईटाचे कवकचत्र कमश्रण असलकेया माझ्यासािख््  

माणसाकडून नाहीत ति माझ्यात असलकेया सत्य आकण अकहसंा या िोन गणुांकडून आहते - मग त े

गणु माझ्यात ककतीही अपऱु्या प्रमाणात असल ेतिी तलुनात्मक दृष्टीन ेत ेमाझ्यात अकधक असकयाचे 

किसत.े त्यामळेु पत्तिमकेडील माझ्या सहशोधकांना जी काही मित मला किता येत असले ती 

किण्यापासनू त्यांनी कवन्मखु होऊ नये. (यंग, ३-१०-१९२५, प.ृ ३४४) 

मागवदशवन  

मला अचूक मागििशिन होत ेआह ेवा पे्रिणा कमळत ेआह,े असा माझा िावा नाही. माझा अनभुव मला 

सांगतो की, कोणत्याही मनषु्य प्राण्यान ेअचूकतचेा िावा किण ेअनकुचत आह.े पे्रिणासदु्धा त्यालाच 

कमळत े जो कविोधी तत्तव ांयाया प्रकतकियांपासनू मकु्त होतो आकण एख द्या कवकशष्ट प्रसगंी कविोधी 

तत्त्वांपासून मकु्त असकयाचा िावा बिोबि आह ेकी नाही ह ेसांगण ेकठीण असत.े त्यामळेु अचूकतचेा 

िावा किण ेफाि धोक्याचे असत.े पिंत ु याचा अथि असाही नाही की आम्हाला कोणतचे मागििशिन 

उपलब्ध नाही. आजवि कवद्व नांनी कमळवललेा अनुभव आम्हाला उपलब्ध आह ेआकण तो सिवै 

उपलब्ध िाहील.  

याकशव ् मलूभतू सत्य अनके नसनू एकच आह ेआकण त ेआह ेसत्य व त्यालाच अकहसंा असहेी 

म्हटल े जात.े अपणूि माणसाला पणूि सत्याचे आकण पे्रमाचे अनतं स्वरूप कळू शकत नाही. पिंतु 

आम्हाला मागििशिन कमळण्यापिुत े त्याचे स्वरूप कळत.े त्यानसुाि आचिण कित असताना काही 

चुका होऊ शकतात व काही वळेेस ति त्या घोडचुका असतात. पिंत ुमाणूस हा असा एक प्रािी आह े

जो स्वत:ला कनयंकत्रत करू शकतो आकण कनयंत्रणायाया या शक्तीत ज्याप्रमाण ेचुका किण्याची शक्ती 
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समाकवष्ट आह,े त्याचप्रमाण ेचूक कळकयानतंि ती िरुुस्त किण्याचीही शक्ती समाकवष्ट आह.े  (यंग, 

२१-४-१९२७, प.ृ १२८) 

मी िष्टा असकयाचे मला मान्य नाही. सतं असकयाचा िावा मी नाकाितो. मी या मातीचा आह,े पाकथिव 

शिीिधािी आह.े तमुयायाप्रमाणचे मीही स्खलनशील माणसू आह.े पिंत ुमी जग पाकहल ेआह.े  डोळे 

उघडे ठेवनू मी जगलो आह.े म िस ल  ज्  ज्  सत्त्वपिीषणाांमधनू जाव े लाग ू शकत,े त्यांतील 

बहुतांश सत्त्वपिीक्ष ांमधनू मी गलेो आह.े या साधनचेा प्रवास मी केला आह.े (स्पीर , प.ृ ५३१)  

स्िार्वत्याग  

मी माझ्या दशेब ांधव ांन  सांगतो की, स्वाथित्यागाकशयाय इति कोणत्याही कसद्धान्ताच े अनसुिण 

किण्याची गिज नाही. प्रत्येक युद्धायाया आधी स्वाथित्याग आवश्यक असतो. तमु्ही कहसंयेाया तत्तव चे 

पिुस्कत ेअसा वा अकहसंचेे; तमु्हाला त्याग आकण कशस्त यांयाया कसोटीतून पाि पडावेच लागले. 

(स्पीिा, ५३२) 

पत्तिमकेडील अनके कमत्रांयाया आििाला मला मकुाव ेलागत असल,े तिी त्यांयाया मतै्रीकरिता आकण 

पे्रमाकरिता मी माझ्या अतंिात्म्याचा आवाज िाबून ठेव ूशकत नाही आकण त्यामळेु नतमस्तक होऊन 

जगासमोि माझ्या अतंिंगायाया मळू स्वरूपाची मी घोषणा कितो. माझ्या आत अस ेकाही तिी आह ेज े

मला माझा आिोश व्यक्त किण्याकरिता बाध्य कित आह.े मला मानवतचेी माकहती आह.े 

मानसशास्त्राचाही मी थोडास  अभ्यास केलेला आह.े अशा माणसाला त ेनेमके काय आह ेत ेमाहीत 

असत.े तमु्ही त्याचे कस ेवणिन किता त्् ची मला कफकीि नाही. माझ्या आतील आवाज मला सांगतो 

की ‘तलुा सपंणूि जगायाया कविोधात उभ ेिाहाव ेलागले, मग त ूएकटा पडलास तिी हिकत नाही. जिी 

जगान े तझु्याकडे िागावनू पाकहल े तिी त ू जगायाया डोळ्याला डोळा कभडवलाच पाकहज.े घाबरू 

नकोस, आपकया अतंिात्म्याच््  आवाजावि कवश्वास ठेव.’ तोआवाज सांगतो, ‘तशीच वळे आली 

ति, कमत्र, पत्नी आकण सवि गोष्टींचा त्याग कि, पिंत ुज्याकरिता त ूजगलास आकण ज्याकरिता तलुा 

मिायचे आह ेत्याप्रती त ूप्रामाकणक िाकहल ेपाकहज.े’ (मानॉ, प.ृ २०१-२) 

पराभूत मनोिृत्ती नाही  

पिाजयान ेमी नािाज होत नाही. त्यामळेु माझ्यात केवळ सधुािणा होऊ शकत…े. मला माहीत आह े

की ईश्वि मला मागििशिन किील. मानवी बुत्तद्धमत्तपेषेणाा सत्य श्रषे्ठ आह.े (यंग, ३-७-१९२४, प.ृ २१८) 
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माझा आशावाि मी कधीच गमावला नाही. अकतशय खडति प्रसगंातसदु्धा माझ्या आतील आशचेी 

प्रखि ज्योत तवेतच असत.े मी स्वत: माझ्या आशलेा मारू शकत नाही. आशयेाया औकचत्याचे मी 

प्रिशिन करू शकत नाही, पिंत ुमाझ्यात पिाजयाची भावना नाही. (हरि, २५-१-१९३५, प.ृ ३९९) 

मी भकवष्य सांग ू शकत नाही. वतिमानाची कचंता किण े एवढेच माझ ेकाम आह.े आगामी षणाणांवि 

कनयंत्रण ठेवण्याची कोणतीही शक्ती ईश्विान ेमला किललेी नाही….  

विश्वास  

ह ेखिे आह ेकी, लोकांनी अनकेिा मला कनिाश केल ेआह.े अनकेांनी मला फसकवल ेआह ेआकण 

अनकेांनी आपल ेकतिव्य बजावलेल े नाही. ज्याप्रमाण े सहकायि कस ेकिावे ह े मला माहीत आह,े 

त्याचप्रमाण ेअसहकाि कसा किावा हहेी मला माहीत असकयामळेु त्यांयायाबिोबि काम किण्याच   

मला कोणताच पश्चात्ताप नाही. जोप्ंत एख द्या व््क्तीयाया कविोधात कनकश्चत पिुावा नाही तोप्ंत 

त्यायाया म्हणण्यावि आपण कवश्वास टाकला पाकहज ेहाच जग त काम किण्याचा सवाित व्यावहारिक 

आकण सन्माननीय मागि आह.े (यंग, २६-१२-१९२४, प.ृ ४३०) 

कवश्वास किण्यावि माझा कवश्वास आह.े कवश्वासान े कवश्वास कमळतो. सशंय िगुंधीयुक्त आह ेआकण 

त्यामळेु केवळ कीड कनमािण होत.े ज्यान े कवश्वास ठेवला तो आजप्ंत जगात पिाभूत झाला नाही. 

(यंग, ४-६-१९२५, प.ृ १९३) 

वचनभगं माझ्या अतं:किि ला मळुापासनू हाििवतो आकण वचनभगं किणाऱ्याशी जवे्हा माझा काही 

सबंंध असतो, तवे्हा ति अस े कवशषेत्वान े होत.े व् च््  सिर व््  वर्षी म झ््  जीवन चे कोितहेी 

त्तवम  मलू्् न ही. म्हिनूच एख द्या पकवत्र आकण गभंीि वचनाचे पालन किण्यासाठी मला माझ्या 

प्राणांची आहुती द्य वी लागली तिी त्यासाठी मी सहषि तयाि असल ेपाकहज.े (हरि, ११-३-१९३९, प.ृ 

४६) 

माझ्या मत ेमाझ्या सपंणूि साविजकनक आकण व्यकक्तगत जीवनात मी कोणताही वचनभगं केललेा नाही. 

(हरि, २२-४-१९३९, प.ृ १००) 

माझे नेतृत्ि 

त्यांचे म्हणण ेआह ेकी मानवी स्वभावाचे मला अकधक चांगल ेज्ञान आह ेअसा माझा िावा आह.े 

माझा कवश्वास आह ेकी हा माझा द व  बिोबि आह.े जि माझ्या प्रामाकणकपणावि आकण पद्धतींवि 

माझा कवश्वास नसेल ति मी पढुािीपण किण्यायाया योग्यतचेा िाहणाि नाही. (यंग, १-१-१९२५, प.ृ ८) 
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माझ्या नतेतृ्वाचा जि प्रश्न असले व जि मी नतेा असने, ति त े पि मी माकगतकयामळेु नाही ति मी 

केलकेया कनष्ठापवूिक सवेमेुळे मला कमळालेल ेअसले. ज्याप्रमाण े व्यक्ती आपकया त्वचेचा िंग सोडू 

शकत नाही त्याचप्रमाण े अशा नेततृ्वाचा ती त्यागही करू शकत नाही आकण ज्याअथी माझ्या 

िाष्ट्राचा मी अकभन्न अगं बनलेलो आह ेत्याअथी त्यान ेमाझ्या सवि उकणवा आकण मयाििांसह माझा 

स्वीकाि केला पाकहज.े त्यातील अनके उकणवा आकण मयाििा यांची मला द:ुखि जाणीव आह ेआकण 

उिलले्् ांची जाणीव माझ े स्पष्टवके्त टीकाकाि मला नहेमीच करून िते असतात. (यंग, १३-२-

१९३०, प.ृ ५२)  

जो सतुाि आपकया अवजािांची कनिंा कितो, तो वाईट क र गीर असतो. जो सनेापती वाईट 

कामकगिीकरिता आपकया सकैनकांना िोष ितेो तो सनेापती अयोग्य असतो. माझ्या मयाििा 

ओळखण्याइतके ज्ञान मला आह.े माझ्या अकलचेे किवाळे कनघ ल ेअसेल ति त ेसांगण्याइतके धयैि 

ईश्वि मला िईेल. गत अध्याि शतकापासनू ईश्विायाया अनमुतीन े मी ज ेकाम कित आलो आह,े त्या 

कामाकरिता जवे्हा माझी गिज िाहणाि नसले तवे्हा बहुधा तोच मला उचलनू घईेल. पिंत ुमला वाटते 

की अजनू माझ ेकाम बाकी आह.े माझ्या चोहोबाजलूा जो काळोख पसिला आह ेतो ििू होईल आकण 

िांडी माचिपषेणााही एखाद्या मोठ्या लढ्यािािे वा त्याकशवायही अकहसंक मागािन ेभािताला आपल ेखिे 

स्थान प्राप्त होऊ शकेल. या काळोखाला ििू करू शकेल अशा प्रकाशाकरिता मी प्राथिना कितो आह.े 

ज्यांचा अकहसंवेि जागतृ कवश्वास आह ेत्यांनी माझ्या प्राथिनते सहभागी व्हाव.े (हरि, २३-७-१९३८, 

प.ृ १९३) 

माझे काम 

ज ेकाम माझ्यासमोि आह ेत ेकरून मी सतंषु्ट आह.े का आकण कशाची मला कफकीि नाही…. ज्या 

गोष्टींचा आम्ह ला अिंाज लागत नाही त्या गोष्टींमध्ये आम्ही लडुबुडू नये अस ेआम्ह ला कववके 

सांगतो. (हरि, ७-९-१९३५, प.ृ २३४) 

प्रत्येक व्यक्तीयाया मनात, मग ती ककतीही िबुिल असली तिी, ती स्वत:याया स्वाकभमानाचे आकण 

स्वाततं्र्याचे िषणाण किण्याकरिता समथि आह े असा कवश्वास जि मानवजातीमध्ये मी कनमािण करू 

शकलो ति माझ ेकाम झाल ेअस े मी समजने. प्रकतकाि किणाऱ्या व्यक्तीकवरुद्ध सवि जग जरी उभे 

िाकहल ेतिी त्याला सिंषणाण उपलब्ध असतचे.  (कहसं्ट, ६-८-१९४४) 

माझ ेडोळे कमटकयानतंि व माझ्या शिीिाचे िहन झाकयानतंिही माझ्या कायाियाया मकूयमापनाकरिता 

भिपिू वळे िाहील.  (यंग, ४-४-१९२९, प.ृ १०७) 
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४. माझ्या जीिनाचे ध्येय 

मी िष्टा नाही. मी व्यावहारिक आिशिवािी आह े असा माझा िावा आह.े अकहसंाधमि हा केवळ 

ऋकषमनुींकरिता नाही. तो सामान्य माणसांकरितासदु्धा आह.े ज्याप्रमाण े कहसंा पशूांचा धमि आह;े 

त्याचप्रमाण े अकहसंा हा मानवजातीचा धमि आह.े पशूचंा आत्मा सपु्तावस्थेत असतो व त्यामळेु 

शािीरिक शक्तीपषेणाा वगेळा धमि त्यांना माहीत नसतो. माणसाचा मोठेपि  आत्मशक्तीन े प्रेरित 

केलकेया उयाच कायद्य याया पालनाची अपषेणाा कितो. (यंग, ११-८-१९२०, प.ृ ३) 

माझ्या साविजकनक जीवनात अनके अस ेप्रसगं आल,े जवे्हा प्रकतकािाची ताकि असतानाही प्रकतकाि 

किण्यापासनू मी स्वत:ला अडवल ेआकण कमत्रांनाही तसा सकला किला. याच तत्तव ला माझ ेजीवन 

समकपित आह.े जगायाया सवि महान गरुूां याया - झितषु्ट्र, महावीि, डॅकनयल, येश,ू महांमि, नानक 

आणखी ककती तिी - उपिशेातून मी हचे कशकलो आह.े  (यंग, ९-२-१९२२, प.ृ ८५) 

माझ्या धमािचा पकहला कनयम अकहंसा आहे आकण हाच माझ्या पथंाचा अकंतम कनयमही आह.े (यंग, 

२३-३-१९२२, प.ृ १६६) 

अकहसंाकवज्ञानाचा मी लहानसा सशंोधक आह.े याची खोली पाकहली की काही वळेा माझ्या सहकािी 

कायिकत्् ंएवढाच मीही घाबरून जातो. (यंग, २०-११-१९२४, प.ृ ३८२) 

सत्याग्रहाचा हेतू 

अत्यंत सा्ं म न ेउिाहिण आकण उपिेश िते सत्याग्रहायाया अतलुनीय अस्त्रायाया प्रयोगाची िीषणाा िणेे 

ह ेमाझ ेध््ये आह.े अकहसंा आकण सत्य या कसद्धान्ताचा सत्याग्रह हा उपकसद्धांत आह.े जीवनातील 

अनके िोषांचा उपाय अकहसंेकशवाय िसुिा कोणताही नाही ह ेसांगण्याकरिता मी केवळ उत्सुकच नाही 

ति अस्वस्थही आह…े. 

जवे्हा वाईटपणा किण्याची षणामताच माझ्यात उिणाि नाही आकण माझ्या वचैारिक जगतात कोणतीही 

कटू वा िांकभक गोष्ट त्तटकू शकणाि नाही तवे्हा आकण केवळ तवे्हाच माझी अकहसंा जगातील सवि 

लोकांयाया हृियाला पाझि फोडेल. मी स्वत:समोि तसचे माझ्या वाचकांसमोि एखािा असभंाव्य 

आिशि वा कठीण कसोटी अस ेकाहीही ठेवलेल ेनाही. हा माणसाचा कवशषेाकधकािही आह ेआकण 

जन्मकसद्ध अकधकािही आह.े  

आम्ही स्वगि गमावला आह े पिंत ुआपि तो पित कमळव ूशकतो. या गोष्टीला जिी वळे लागणाि 

असले तिी एकूण कालचिात तो अणमुात्र आह.े गीतयेाया किव्य गरुून े म्हणज े श्रीकृष्णाने 
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सांकगतललेचे आह ेकी माणसाचे लषणाावधी किवस ब्रह्म याया एका किवसासािखे असतात. (यंग, २-७-

१९२५, प.ृ २३२) 

अकहसंा माझा िवे आह ेआकण सत्य माझा िवे आह.े जवे्हा मी अकहसंचेा शोध घतेो तवे्हा सत्य म्हणत े

‘कहला माझ्या माध्यमातनू शोध.’ आकण जवे्हा मी सत्याचा शोध घते असतो तवे्हा अकहसंा म्हणत,े 

‘याला माझ्या माध्यमातनू शोध. (यंग, २-७-१९२५, प.ृ १९१) 

मला वाटत े की माझ्या अगंप्रत्यंगात अकहसंा वसललेी आह.े अकहसंा आकण सत्य ही माझी िोन 

फुफ्फुस ेआहते. यांयायाकशवाय मी जग ू शकत नाही. पिंत ु िि षणाणाला अकहसंयेाया प्रचंड शक्तीचे व 

माणसायाया लघतुचेे िशिन मला होत.े एक वनवासी अतीव करुणा असनूही कहसंेपासनू पूणिपण ेमकु्त 

िाह  शकत नाही. आपकया प्रत्येक श्वासाबिोबि तो थोडीफाि कहसंा कितोच.  

ह े शिीि स्वत:च एक कत्तलखाना आह.े त्यामळेु शिीिायाया मकु्तीतच मोषणा आकण पिमानिं आह.े 

यामळेुच मोषणाायाया आनिंाकशवाय सगळे सखु षणाकणक आकण अपणूि आहते. वस्तकुस्थती हीच आह े

की आम्हाला आमयाया जीवनात कहंसचेे अनके घोट घ्याव ेलागत असतात. (यंग, २१-१०-१९२६, 

प.ृ ३६४) 

अवहांसेचा उपयोग 

आपकयाला सत्य आकण अकहसंेला केवळ व्यकक्तगत आचिणापयचतच सीकमत ठेवायचे नाही ति समहू, 

समिुाय आकण िाष्ट्र यांयाया आचिणाप्ंत यांची व्याप्ती आपकयाला वाढवायची आह.े कमीतकमी 

माझ ेस्वप्न तिी हचे आह ेआकण यांची प्राप्ती किण्याकरिताच मी जगने आकण मिेनही. 

िििोज नवा शोध लावण्याकरिता माझ्या कवश्वासाची मला मित होत.े अकहंसा हा आत्म्याचा स्वभाव 

आह.े त्यामळेु जीवनायाया सवि प्रकाियाया कायाित अकहंसचेे आचिण केल े पाकहज.े जि अकहसंचेे 

आचिण सवित्र किता येत नसले, ति कहच ेकोणतचे व्यावहारिक मकूय नाही.  (हरि, २-३-१९४०, प.ृ 

२३) 

सत्य आकण अकहसंा यांयायाबद्दलची माझी श्रद्धा सतत वाढत चालली आह.े जसजसा माझ्या जीवनात 

या गोष्टींयाया अनसुिणाचा मी प्रयत्न कितो, तसतसा माझा कवकास होतो आह.े मला त्यांचा नवा 

गढुाथि कळतो. िििोज मी त्यांना नव्या प्रकाशात पाहतो व त्यांयायातील नवनवीन अथि मला कळतात. 

(हरि, १-५-१९३७, प.ृ ९४) 
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लोकांना कठीण परिकस्थतीतून बाहिे काढण्याकरिता धावपळ किणािा शिूवीि होण े ह े माझ े ध्येय 

नाही. आपण स्वत: आपकया अडचणीतनू मागि काढू शकतो ह े लोकांना िाखवण्याचे काम 

नम्रतापूविक करण ेएवढाच माझा हते ूआह.े  (हरि, २८-६-१९४२, प.ृ २०१) 

ज्याप्रमाण ेमाझ ेयश आकण कौशकय ईश्विी वििान आहते त्याचप्रमाण ेमाझी अपणूिता आकण अपयश 

या गोष्टीही ईश्विी वििान आहते आकण मी या िोन्ही गोष्टी त्यायाया पायावि अपिण कितो. 

माझ्यासािख््  अपणूि व्यक्तीला त्यान ेएवढ्या महान कायािसाठी का कनवडले? मला वाटत ेकी, त्यान े

अस ेजाणनूबुजून केल ेआह.े लाखो कनधिन, मकू आकण अडाणी लोकांची सवेा किण्याचा त्याचा हते ू

असावा. एखाद्या पणूि परुुषान े ति त्यांची कनिाशाच केली असती. जवे्हा त े पाहतील की, 

त्यांयायासािखाच एक िबुळा माणसू अकहसंयेाया मागािवि चालनू पढुे जातो आहे तवे्ह  त्् ांच्् तही 

आपल््  स मर्थ् यबद्दल आत्मत्तवश्व स ज ग  होईल जर एखािी पणूि व्यक्ती नतेतृ्वाकरिता आली 

असती ति आम्ही त्याला मान्यता किली नसती आकण त्याला गहुते हाकलनू लावल ेअसत.े शक्य 

आह े की माझ े अनसुिण किणािी एखािी व्यक्ती माझ्यापषेणाा अकधक पणूि असल्् चे कसद्ध होईल 

आकण तमु्ही कतचा सिंशे अकधक चांगला ग्रहण करू शकाल.  (हरि, २१-७-१९४०, प.ृ २११) 

गाांधीिादी सांप्रदाय नाही  

मी स्वत:ला भािताचा आकण मानवतचेा एक नम्र सवेक समजतो व अशाच प्रकािे सवेा कित 

असताना मरून जाण ेमी पसतं किेन. कोणताही सपं्रिाय चालवण्याची मला कामना नाही. खिोखि मी 

एवढा महत्त्वाकांषणाी आह ेकी केवळ एका सपं्रिायान ेमाझ ेअनसुिण किाव ेही गोष्ट मला पसतं नाही. 

एवढ्यान ेमाझ ेसमाधान होणाि नाही. मी कोणत्याही नवीन सत्याचे प्रकतकनकधत्व कित नसकयामळेु मी 

ज्या सत्याला ओळखतो, त्या सत्याच ेप्रकतकनकधत्व किण्याच  मी प्रयत्न कितो आह.े एवढे मात्र खिे 

की अनके जनु्या सत्यांना मी उजाळा ितेो आह.े (यंग, २५-८-१९२१, प.ृ २६७) 

मी कोणताच नवीन कसद्धांत मांडललेा नाही. जनु्याच कसद्धान्त ांना नव्या पद्धतीन ेमांडण्याचा प्रयत्न मी 

केललेा आह.े (यंग, २-१२-१९२६, प.ृ ४१९) 

‘गांधीवाि’ यासािखी कोणतीही गोष्ट नाही आकण माझ्यामाग े कोणताही सपं्रिाय सोडून जाण्याची 

माझी इयाछा नाही. मी एखाद्या नवीन कसद्धान्त ला जन्म किला आह े असा िावा मी कित नाही. 

आपकया िनैकंिन जीवन त आकण समस्यांयाया सोडवणकुीकरिता सनातन सत्यांना माझ्या पद्धतीन े

लाग ूकिण्याचा प्रयत्न मी केला आह…े. (हरि, २८-३-१९३६, प.ृ ४९) 
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गांधीवाि काय आह ेत ेमला स्वत:लाही माहीत नाही. अज्ञात समिुात मी माझी नाव वकहवतो आह.े 

वािंवाि मला समिुायाया खोलीचा अिंाज घ्यावा लागतो.  (हरि, १७-१२-१९३९, प.ृ ३८५) 

‘गांधीवािी’ ह े काय नाव आह?े त्याऐवजी अकहसंावािी का नाही? ग ांधीत ति चांगलुपणा आकण 

वाईटपणा, िबुळेपणा आकण कणखिपणा, कहसंा आकण अकहसंा यांचे कवकचत्र कमश्रण आह.े उलट 

अकहसंते मात्र कोणत्याही प्रकािची भसेळ नाही.  (हरि, १३-५-१९३९. प.ृ १२१) 

तथाककथत गांधीवािी कसद्धांत आकण त्यायाया प्रचािाचे उपाय यासबंंधीची चचाि आता मी किीन. 

सत्य आकण अकहसंचेा प्रचाि पसु्तकांयाया माध्यमातनू तवेढा चांगला किता येत न ही जवेढा तो 

आचिणातनू किता येतो. प्रामाकणकपणान ेजगण्् त आलले ेजीवन पसु्तकांपषेणाा अकधक प्रभावी होत.े 

(हरि, १३-५-१९३९, प.ृ १२२) 

माझ्या सवि सककयांना नहेमीच एक बचावात्मक कलम जोडलले ेअसत.े त ेकलम अस ेआह:े ‘माझा 

सकला मनाला आकण बुद्धीला पटत नसले ति तो मान्य किण्याची गिज नाही.’ ज्याला खिोखि 

आपकया आतील आवाज ऐकू येतो त्यान ेमाझा सकला मानण्याकरिता आपकया आतील आवाजाची 

अवज्ञा करू नये, वगेळ्या शब्िात सांगायचे ति माझा सकला केवळ त्यांयायाचकरिता आह ेज्यांना 

आपकया आतील आवाज ऐकू येत नाही आकण ज्यांचा तलुनात्मक िीतीन ेमाझ्या अकधक अनभुवावि 

आकण योग्य कनणिय घणे्यायाया षणामतवेि कवश्वास आह.े (हरि, १५-७-१९३९, प.ृ १९७) 

गांधीवाि जि भ्रमावि आध ररत असले ति तो नष्ट होणचे उकचत होईल. सत्य आकण अकहंसा कधीही 

नष्ट होणाि नाहीत पिंत ुगांधीवाि जि एख द्या पथंाचा वा सपं्रिायाचा पयाि् असले ति तो नष्ट होणचे 

उकचत होईल. माझ्या मिणानतंि जि मला कळल ेकी मी ज्या आिशाचवि चाललो त्यांचा पथं वा 

सपं्रिाय बनला आह ेति मला फाि वेिना होतील…  

आपण गांधींचे अनयुायी आहोत अस ेकोणीही म्हण ूनये. मी स्वत:च माझ ेअनयुायीत्व किण ेएवढेच 

पिेुस ेआह.े मल  माहीत आह ेकी मी  माझा ककती अपणूि अनयुायी आह ेकािण मी स्वत:च माझ्या 

श्रद्धेप्रमाण ेजग ूशकत नाही. तमु्ही माझ ेअनयुायी नाही ति सहपाठी आहात, सह-सांशोधक आहात 

आकण सहकािी आहात. (हरि, २-३-१९४०, प.ृ २३) 

जि कोणी गांधीवादी असले ति तो मीच असलो पाकहज.े पिंत ुमला आशा आह ेकी असा कोणताही 

िावा किण्याचा िांकभकपि  मी किणाि नाही. गांधीवािीचा अथि आह ेगांधींची पजूा किणािा. पजूा 

ति ईश्विाची केली जात.े मी ईश्वित्वाचा िावा कधीही केला नाही, त्यामळेु कोणीही स्वत:ला माझा 

भक्त म्हणव ूशकत नाही. (हरि, २-११-१९४७, प.ृ ३८९) 
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व्यर्ाांचा वनयम 

भाितासमोि आत्मत्् ग च  प्राचीन आिशय ठेवण्याचा धोका मी पत्किला आह.े वास्तवात सत्याग्रह 

आकण त्यायाया शाखाप्रशाखा - असहयोग आकण सकवनय कायिभेगं - इति काही नसनू आत्मतप 

आकण त्रास सहन किण्याचा कनयम यांची ही नवीन नाव ेआहते.  

ज्या ऋर्षींनी कहसंयेाया वाताविणात िाह नही अकहसंयेाया तत्तव चा शोध लावला आकण अस्त्र 

चालवण्याचे ज्ञान असनूही अस्त्रांचे वयै्यथि ज्यांना कळल ेआकण ज्यांनी मकु्तीचा मागि कहसंा नाही ति 

अकहसंाच आह ेह ेत्रस्त जगाला कशकवल ेत ेन्यूटनपषेणााही मोठे शास्त्रज्ञ होत.े त ेवकेलंग्डनपेषणााही मोठे 

योद्धे होत.े  

आपकया गकतमान अवस्थेत अकहसंचेा अथि आह े कववकेपणूि कष्ट सहन किण.े याचा अथि 

अत्याचािीयाया इयाछेसमोि कभत्रेपणान े केलले े आत्मसमपिण नाही, उलट याचा अथि आह े

अत्याचाऱ्यायाया इयाछेकवरुद्ध आपकया सपंणूि आत्मशक्तीयाया आधािावि उठून उभ े िाहण.े या 

कनयमानसुाि चालताना कोणताही माणसू एकटाच आपला सन्मान, धमि आकण आत्मा यांयाया 

िषणाणाकरिता अन्यायी साम्राज्यालासदु्धा आव्हान िऊे शकतो आकण त्या साम्राज्यायाया पतनाची वा 

नवकनमािणाची सरुुवात करू शकतो.  

भारताची भूवमका 

भाित िबुिल आह ेम्हणनू मी त्याला अकहसंयेाया मागािवि चालण्याची कवनतंी कित नाही. माझी इयाछा 

आह ेकी त्यान ेआपकया सामर्थ् यची आकण शक्तीची जाणीव ठेवनू अकहसंचे ेअनसुिण केल ेपाकहज.े 

आपकया शक्तीची ओळख व्हावी म्हणनू भािताला शस्त्रांयाया प्रकशषणाणाची गिज नाही. आपण 

स्वत:ला केवळ हाडामांसाचा गोळा समजत असकयामळेु आपकयाल  शस्त्रांची गिज वाटत.े  

मला वाटत े की, प्रत्येक भौकतक िबुिलतवेि मात करू शकणाऱ्या व सपंणूि जगायाया भौकतक 

सामर्थ् यला आव्हान िऊे शकणाऱ्या आपकया अकवनाशी आत्म्याची ओळख भािताला पटावी. 

(यंग, ११-८-१९२०, प.ृ ३-४) 

उद्धटपणाची भावना न ठेवता नम्रतापवूिक मी म्हण ू शकतो की, माझा संिशे आकण माझ्या पद्धती 

तत्त्वत: सवि जग करिता आहते आकण कवशाल व सतत वाढत्या सखं्येत पत्तिमकेडील स्त्री-परुुषांच े

अतं:किण त्यांनी आश्चयिकािकरित्या प्रभाकवत केल ेअसकयाचे पाह न मला अकतशय समाधान होत े

आह.े ( यंग, १७-९-१९२५, प.ृ ३२०) 
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विश्वबांधुत्ि 

केवळ भाितवासीयांमध्ये बंधभूावाची भावना कनमािण किण े एवढेच माझ्या जीवनाचे ध्येय नाही. 

आज माझा जवळपास सगळा वळे भाितायाया स्वाततं्र्याकरिता खचि होत आह ेह ेखिे असल ेतिी माझ े

ध््े् केवळ भािताचे स्वाततं्र्य नाही. भाितायाया स्वाततं्र्यायाया माध्यमातनू मला कवश्वबंधतु्वाचे ध्येय 

साध्य किायचे आह.े  

माझी िशेभक्ती इतिांना वगळणािी गोष्ट नाही. ही सविसमावेशक आह ेआकण इति िाष्ट्रांना त्रास िऊेन 

व त्यांचे शोषण करून आपल े मोठेपण कसद्ध किणाऱ्या िशेभक्तीचा मी त्याग किीन. सपंणूि 

मानवतयेाया अकधकाकधक ककयाणाशी माझी िशेभक्ती कनिपवाि रूपान ेजळुलेली नसले ति ती व्यथि 

आह.े  

एवढेच नाही ति माझा धमि आकण त्या धमाितनू कनमािण झाललेी माझी िशेभक्ती या गोष्टी सपंणूि जीवन 

व्यापतात. मी केवळ मनषु्यप्राण्यांबिोबिच तािात्म्य वा बंधतु्व स्थाप ू इयाछीत नाही, ति पथृ्वीवि 

िाहणाऱ्या ककडे-ककटकांबिोबिही तािात्म्य अथवा बंधतु्व स्थापन किण्याची माझी इयाछा आह…े. 

याचे कािण आमची मान्यता आह ेकी, आम्ही सवि एकाच ईश्विाची लकेिे आहोत आकण म्हणनू 

जीवन कोणत्याही रूपात किसत असल ेतिी तत्त्वतः त ेएकच असल ेपाकहज.े  (यंग, ४-४-१९२९, प.ृ 

१०७) 

मला माझ्या जीवनायाया ध्येयाबद्दल एवढी श्रद्धा आह ेकी, त ेप्राप्त किण्यात जि मी यशस्वी झालो - 

आकण तस े होण े अपरिहायि आह े - ति इकतहासात ही गोष्ट नमिू किण्यात यईेल की ह ेआंिोलन 

जगातील सवि लोकांन  एका सतू्रात ओवण्याकरिता होत.े ह ेलोक पिस्पि कविोधी नाहीत ति एकाच 

समष्टीचे भाग आहते.  (हरि, २६-१-१९३४, प.ृ ८) 

अवहांसक मागव 

माझी महत्वाकांषणाा सीकमत आह.े िवेान ेसवि जगाला अकहंसयेाया मागािन ेनणे्याची शक्ती मला किललेी 

नाही. पिंत ु मला वाटत ेकी, भाितायाया अनके िोषांचे अकहंसयेाया मागािन े कनिाकिण किण्याकरिता, 

मागििशिन किण्याकरिता त्यान ेमला कनवडल ेआह.े या किशेन ेआताप्ंत किण्यात आलेली प्रगती 

प्रचांड आह;े पिंत ुअजनूही बिेचस ेकिायचे कशकलक आह.े  (हरि, २३-७-१९३८, प.ृ १९३) 

आज फसवणकू आकण असत्य जगाची कशकाि किण्याकरिता टपलले ेआहते. अशा परिकस्थतीचा मी 

कववश साषणाीिाि बननू िाहू शकत नाही… आज जि मी शांत आकण कनकष्िय होऊन बसलो, ति सपंणूि 
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जगाला कगळंकृत किणािी ही आग कवझवण्याकरिता ईश्विान ेमला किलकेया शक्तीचा मी उपयोग केला 

नाही, म्हणनू तो मला कशषणाा िईेल.  (बांिा, ९-८-१९४२) 

माझी श्रद्धा मी इतिांवि लाि ू शकत नाही आकण एखाद्या िाष्ट्रीय सघंटनवेि ति मळुीच नाही. मी 

िाष्ट्राला श्रद्धेचे सौंियि व उपयुक्तता िाखव ूइकयाछतो आकण त्याबद्दल कवश्वास कनमािण किण्याचा प्रयत्न 

करू शकतो…  

जी साधन े कनकश्चतपण े खोडसाळ आकण हाकनकािक नसतील, त्या साधन ांिािे माझ्या हट्टाखाति 

िशेाला प्रगती न करू िणे ेअनथिकािक होईल. उिाहिणाथि वास्तव कहसंेला कविोध किणािा मी एकट  

जिी असलो, तिी मी उभा िाकहलो पाकहज.े पिंत ुमी ह ेमान्य केल ेआह ेकी िाष्ट्राला हव ेअसले ति 

त्याला वास्तव कहसंिेािेसदु्धा स्वाततं्र्य कमळवण्याचा अकधकाि आह.े माझी आई पथभ्रष्ट झाली ति 

ज्याप्रमाण ेती आििाला पात्र िाहणाि नाही;  त्याचप्रमाण ेभाित माझी मातृभमूी असनूही ती माझी 

कप्रय भमूी मात्र िाहणाि नाही. (यंग, २०-११-१९२४, प.ृ ३८२) 

साविभौम अकहंसचेा प्रचाि किण्याची षणामता माझ्यात नाही. त्यामळेु आपल ेस्वाततं्र्य कमळवण्याच््  

मयािकित ध्येयाने अकहसंचेा उपयोग किण्याकरिता मी प्रचाि कितो आह ेआकण त्यामळेुच किाकचत मी 

आंतििाष्ट्रीय सबंंधांचे कनयंत्रण अकहसंक उपायांनी किण्याकरिता प्रचाि कित असतो. साविभौम 

अकहसंचेा प्रचाि किण्याआधी मला वासनापासनू पणूिपण े मकु्त व्हाव े लागले आकण माझ्यात 

कोणतीही पाप भावना नसले अशी कस्थती कनमािण किावी लागेल. (हरि, २५-१-१९४२, प.ृ १५) 

माझा उपिेश आकण माझी कशकवण भावनात्मक वा अव्यावहारिक नाही. मी तीच कशकवण ितेो, जी 

प्राचीन काळापासनू चालत आली आह ेआकण तोच उपिशे कितो; ज्यानसुाि मी स्वत: आचिण 

किण्याचा प्रयत्न कितो आकण माझा िावा आह ेकी, माझ्याप्रमाण ेप्रत्येकजि आचिण करू शकतो 

कािण मी एक सामान्य िहेधािी प्रािी आह ेआकण आमयायातील सवाित कमी प्रतीचा माणसू ज्या 

प्रकाियाया चुका करू शकतो त्याच प्रकाियाया चुका मीही करू शकतो.  

(यंग, १५-१२-१९२७, प.ृ ४२४) 

मी साविभौम अकहसंयेाया गोष्टी कित असलो, तिी माझा प्रयोग केवळ भािताप्ंत सीकमत आह.े जि 

मी यशस्वी झालो ति सगळे जग कहचा सहज स्वीकाि किील. पिंत ुहा ‘जि’ फाि मोठा आह.े वळेेची 

काळजी मी कित नाही. कनकबड काळोखातही माझा कवश्वास कायम असतो. (हरि, ११-२-१९३९, प.ृ 

८) 
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का कुणास ठाऊक मला युिोप आकण अमरेिकेत जाण्याची कभती वाटत.े िेशबांधवांयाया तलुनते 

त्् ांयायावि माझा कमी कवश्व स आह ेम्हणनू नव्ह,े उलट माझा स्वत:विच कवश्वास कमी आह ेह ेत्याच े

कािण आह.े प्रकृतीकरिता हवापालटाची व  िशेाटनाची मला कोणतीही लालसा नाही. साविजकनक 

भाषण े िणे्याचाही मला लोभ नाही. माझ े िवे्हािे माजवल ेजाव ेअशीही माझी मळुीच इयाछा नाही. 

साविजकनक भाषण े िणे्याची व साविजकनक कनिशिनाचा ताण  सहन किण्याची शक्ती माझ्यात आता 

क्वकचतच पित येईल, अस ेमला वाटत.े  

ईश्विान ेजि मला कधीकाळी पत्तिमयेाया यात्रेवि पाठकवल,े ति मी तथेील जनतयेाया अतं:किणात प्रवेश 

किण्याकरिता, युवकांशी शांततापवूिक चचाि किण्याकरिता आकण माझ्यासािख्या लोकांना - ज्यांना 

सत्याकशवाय इति कोणत्याही अटीवि शांतता नको आह े- भटेण्याकरिता जाईन.  

पिंत ु मला वाटत ेकी सध््  पत्तिमलेा िणे्यासािखा माझ्याजवळ कोणताच सिंशे नाही. मला खात्री 

आह ेकी माझा सिंशे साविभौम आह.े पिंत ुमल  वाटत ेकी, मी सध्या माझ्या िशेात काम करूनच हा 

सिंशे अकधक चांगकया पद्धतीन ेसवित्र पोहोचव ूशकतो. जि मी मला भाितात कमळालले ेयश िाखव ू

शकलो, ति माझा सिंेश सवि लोक ांप्ंत पोहोचेल. 

जि मी या कनष्कषािवि पोहोचलो की, भािताकरिता माझ्या सिंेशाचा काहीही उपयोग नाही, ति माझी 

त्यावि श्रद्धा असनूही इति लोकांप्ंत तो पोहोचवण्याकरिता कुठे बाहिे जाण्याची इयाछा मी किता 

कामा नये. जि मी बाहिे गलेो ति आधी मला या गोष्टीचा कवश्वास वाटला पाकहज ेकी - लोकांचा 

त्यावि कवश्वास असो वा नसो - भाितान े माझा  संिशे ग्रहण केला आह,े मग तस ेकिण्याची गती 

ककतीही कमी का असनेा. (म, II, प.ृ ४१७) 

माझ्याकडून वाईट कृत्य होऊच शकणाि नाही आकण माझ्या वचैारिक जग त कोणतीही कटू वा 

िांकभकपणाची गोष्ट कटकूच शकणाि नाही अस े जवे्हा होईल, तवे्हा आकण केवळ तवे्हाच माझी 

अकहसंा जगातील सवि लोकांना पाझि फोडेल.  (यंग, २-७-१९२५, प.ृ २३२) 

माझ्यासािखे लाखो लोक आपकया आयुष्यात सत्याचा पिुावा िणे्यात अपयशी ठरू शकतात, पिंत ुत े

अपयश त्यांचे असले, कचिंतन सनातन कनयमाचे किाकपही नाही. (म, VIII, प.ृ २३) 
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५. आतला आिाज 

जीवनात काही षणाण अस े असतात, जवे्हा क ही गोष्टींकरिता आपकयाला बाह्य पिुाव्यांची 

आवश्यकता नसत.े आपकया आतील एक आवाज आपकयाला सांगत असतो की ‘त ूयोग्य मागािवि 

आहसे, डावीकड-ेउजवीकडे  वळण्याची गिज नाही, सिळ आकण अरंुि वाटेन े पढुे चालत िाहा.’ 

(ली, २५-१२-१९१६) 

तमुयाया जीवनात अस ेषणाण येतील जवे्हा तमुयाया जवळचा कमत्रही तमु्हाला सहकायि किायला तयाि 

होणाि नाही. पिंत ुतवे्हाही तमु्हाला पाऊल उचलावचे लागेल. जवे्हा कतिव्याबद्दल किधा मन:कस्थती 

असले तवे्हा नहेमीच तमु्ही तमुयाया ‘आतील आवाजाला’ कनणाियक समजा. (यंग, ४-८-१९२०, 

प.ृ३)  

आत्मशदु्धीचा सतत अभ्यास किता किता मी ‘आतील आवाज’ नीट आकण स्पष्टपण े ऐकण्याची 

थोडीशी षणामता कमळवली आह.े (एफा, प.ृ ३४) 

ज्या षणाणी मी माझ्या ‘आतील आवाजाला अवरुद्ध’ करून टाकेन, त्या षणाणी माझी उपयोकगत च 

सपंनू जाईल. (यंग, ३-१२-१९२५, प.ृ ४२२) 

माझ ेप्रायकश्चत्त काही यांकत्रक किया नाही. त ेआतील आिशेानसुािच केल ेजात.े (यंग, २-४-१९३१, 

प.ृ ६०) 

खोटा दािा नाही 

जि एखािी व्यक्ती आतील आवाज नसतानाही त्याचे अनसुिण कित असकयाचे सांगत असले, ति 

त्याची अवस्था एखाद्या लौककक  सम्राटायाया तोतयापषेणााही वाईट होईल. लौककक सम्राटायाया 

तोतयाच े िहस्य उलगडकयानतंि त्याला केवळ शािीरिक कशषणाा होत,े पिंत ु आतला आवाज 

ऐककयाचा खोटा िावा किि ऱ्यायाया शिीि आकण आत्मा या िोघ ांचाही नाश होतो.  

उिाि टीकाकाि मला कपटी समजत नाहीत, पिंत ुत्् ांन  वाटत ेकी मी बहुधा कोणत्या तिी भ्रमाला 

बळी पडून क म कित असतो. ह ेजि खिे असले ति या गोष्टीचे परिणामही तोतयायाया परिकस्थतीपषेणाा 

चांगल ेहोणाि नाहीत. माझ्यासािख््  सामान्य ईश्विशोधकान ेअकतशय सावध िाकहल ेपाकहज ेआकण 

आपल े मानकसक सतंलुन कटकवल े पाकहज.े ईश्विाचे मागििशिन कमळण्याआधी माणसाने स्वत:ला 

शनू्यवत केल ेपात्तहज.े या कवषयाची अकधक चचाि मी किणाि न ही.  
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माझ्या भ्रकमष्टपणाचा प्रश्नच उदभ्वत नाही. मी एक साधसेिळ वजै्ञाकनक सत्य मांडल ेआह ेआकण 

याची पिीषणाा त े सवि लोक घऊे शकतात, ज्यांयायात ती घणे्याकरिता आवश्यक इयाछा आकण धयैि 

आह.े कनधािि असले ति या योग्यतांना ओळखण ेआकण त्या कमळवण ेअकतशय सोप ेआह.े (बांिा, 

१८-११-१९३२)   

िसुऱ्या कोणावि नाही ति स्वत:वि कवश्वास ठेवण्याची तमु्हाला गिज आह.े अतंमिनातील आवाज 

ऐकण्याची तमु्हाला सवय किावी लागले. याला आतला आवाज म्हणण्याची तमुची इयाछा नसले ति 

कववकेबुद्धीचा आिशे अस ेतमु्ही म्हण ूशकाल. पिंतु त्या हाकेचे पालन तमु्हाला किाव ेलागले आकण 

जि तमु्ही ईश्विाचे नाव घणेाि नसाल ति कन:सशंय तमु्ही िुसऱ्या कोणाचे तिी नाव घ्याल, जो शवेटी 

ईश्विच असकयाचे कसद्ध होईल. या ब्रह्म ांडात ईश्विाकशवाय िसुिे काहीही नसकयामळेु अस े होण े

अपरिहायि आह.े  

मी असहेी म्हणने की आतील आवाजायाया पे्रिणनेुसाि काम किण्याचा िावा किि ऱ्या  प्रत्येक 

व्यक्तीला ती पे्रिणा कमळत नसत.े इति सवि षणामतांप्रमाणचे आतील आवाज ऐकण्याची षणामतासदु्धा 

पवूिप्रयत्न आकण प्रकशषणाणािािे कवककसत होत असत.े अन्य कोणत्याही षणामतचे््  कवकासाकरिता 

कजतक्या महेनतीची आकण प्रकशषणाणाची आवश्यकता असत,े त्यापषेणाा ककती तिी अकधक 

आत्मप्रकशषणाण आतील आवाज ऐकण्याची षणामता कवककसत किण्याकरिता आवश्यक असत.े जि 

हजािो िाविेािांमधनू काही लोक आपला हा िावा कसद्ध किण्यात यशस्वी झाले ति मग 

सभं्रमावस्थेतील िावेिािांचा धोका पत्किायला काहीही हिकत नाही.  (म, III, २२९) 

काही लोकांना ‘आतील आवाज’ ऐकू येतो, ही शक्यता माझ्या माकहतीनसुाि कोिीही नाकािललेी 

नाही आकण आतकया आवाजायाया आिशेानसुािच मी ही गोष्ट सांगतो आह ेकी, एका माणसाचा जिी 

असा  िावा खिा ठिला तिी त्यामळेु जगाचा फायिाच होईल. िावा अनके लोक करू शकतात, पिंत ु

त े त्यायाया खिेपणाचा पिुावा िऊे शकणाि नाहीत. खोट्या िाविेािांना अडवण्याकरिता खऱ्या 

िाविेािांना िाबून ठेवता ्ेऊ शकत नाही आत्ति ठेवण्यात येऊही नये.  

आतील आवाजाचे प्रामाकणकपण े प्रकतकनकधत्व करू शकणािे अनके लोक असल े तिी त्यामळेु 

काहीही हानी नाही. पिंत ुिुदवैान ेढोंगावि काहीच उपाय नाही. अनके लोक ढोंग कित असल ेतिी 

सद्गणुांचे िमन किण्यात येऊ नये. जगात नेहमीच अस ेलोक होत आल ेआहते ज्यांनी अंतमिनातील 

आवाजायाया प्रकतकनकधत्वाचा िावा केला आह.े पिंत ु त्यांयाया अकपकालीन कामामुळे जगाचा 

अजनूप्ंत काही तोटा झालेला नाही.  
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‘आतील आवाज’ ऐकण्याची षणामता कवककसत किण्याकरिता माणसाला फाि िीघय आकण खडति 

साधना किावी लागत ेआकण आतील आवाज जवे्हा बोल ूलागतो तवे्हा तो कबनचूक असतो. जगाला 

मखूि बनवण्यात तमु्ही नहेमीच यशस्वी होऊ शकत नाही. जगात अिाजक पसिण्याची भीती नाही, 

कािण माझ्यासािखा क्षिु म िसू दबल  ज ि र न ही आत्ति आपल्् ल  आतील आव ज ऐकल्् ची 

ख त्री पटेल, तवे्हा तो ही गोष्ट जगाला सांगण्याचे धाडस नक्कीच किेल. (हरि, १८-३-१९३३, प.ृ ८) 

मी ईश्विाचा आवाज ऐकू शकतो हा माझा िावा काही नवीन नाही. िुदवैाने हा िावा कसद्ध 

किण्याकरिता माझ्या कामाकशवाय इति कोणताही पयािय माझ्याजवळ नाही. ईश्विान े कनकमिलकेया 

प्राण्यांनाच जि ईश्वि स्वत:याया अकस्तत्वाचा पिुावा िऊे लागले ति तो ईश्वि कसा? पिंत ु स्वयेाछेने 

गलुाम झालकेया आपकया लोकांना अकतशय कठीण अशा सत्त्वपिीषणाेला तोंड िणे्याची शक्ती तो ितेो.  

‘गत अधि’ शतकापासनूही अकधक काळ या अकतशय कठोि स्वामीचा मी सवेक िाकहललेो आह.े 

जसजसा काळ जातो तसतसा मला त्याचा आवाज अकधक स्पष्ट ऐकू येतो. अकतशय अडचणीयाया 

काळातही त्यान ेमाझी साथ सोडली नाही. त्यान ेअनकेिा माझ ेमाझ्यापासनू िषणाण केल ेआह ेआकण 

स्व ततं्र्याचा लवलेशही त्यान े माझ्याजवळ िाह  किला नाही. मी स्वत:ला त्याला जेवढा समकपित 

कितो, तवेढाच जास्त आनिं मला कमळतो. (हरि, ६-५-१९३३, प.ृ ४) 

ईश्वरीय िाणी 

माझ्याकरिता ईश्विाचा आवाज, आतील आवाज अथवा सत्याचा आवाज वा आतील मंि हाक ह े

सवि एकच आहते. मला ईश्विाचे प्रत्यषणा िशिन कधीही झालेल े नाही. त्याकरिता मी कधी प्रयत्नही 

केला नाही. ईश्विाला मी नहेमी कनिाकाि मानत आलो आह.े पिंतु मी जो आवाज ऐकला तो िुरून 

कुठून तिी येत होता आकण तिीही तो फाि जवळ असकयासािखा वाटत होता. तो ऐकण्यात माझी 

कोणतीही चूक झाललेी नाही. तो इतका स्पष्ट होता की, जण ूएखािा माणसू माझ्याशी बोलत होता. 

त्या आवाजात एक कवकचत्र आकषिण शक्ती होती. ज्यावळेी मी तो आवाज ऐकला त्यावळेी मी स्वप्न 

पाहत नव्हतो. तो आवाज ऐकण्् पवूी माझ्या मनात भयानक सघंषि सरुू होता. अचानक मला तो 

आवाज ऐकू आला. मी तो ऐकला, तो आवाज त्याचाच आह ेयाबद्दल जवे्हा मी कनकश्चंत झालो, तवे्हा 

आतील सघंषि थांबला. मी शांत झालो. त्यानसुाि सकंकप केला, उपवासाची तािीख आकण वळे या 

गोष्टी त्तनत्तित झाकया….   

मी ऐकललेा आवाज ईश्विीय वाणीच होती आकण माझ्या उत्तकेजत ककपनाशक्तीचा तो प्रकतध्वनी 

नव्हता याचा मी एखािा पिुावा िऊे शकेन? शकेंखोिांना आश्वस्त किता येईल असा कोणताही पिुावा 
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माझ्याजवळ नाही. तो माझा भ्रम वा कवभ्रम होता, अस ेम्हणण्याकरिता त ेस्वततं्र आहते आकण तस े

असहूी शकत.े हा कवचाि चुकीचा आह ेह ेठिवण्याकरिता माझ्याजवळ कोणताही तकि  नाही. पिंत ुमी 

एक गोष्ट सांग ू इकयाछतो की, सगळे जग एकमखुान े ही गोष्ट खोटी आह ेअस े म्हणत असले तिीही 

माझा अढळ कवश्वास आह ेकी, मी जो आवाज ऐकला तो आवाज ईश्विीय वाणीच होती.  

पिंत ुकाही लोकांचा कवश्वास आह ेकी, ईश्वि स्वत:च आमयाया ककपनचेी सषृ्टी आह.े जि हा दृकष्टकोन 

बिोबि असले ति मग वास्तव काहीही नाही, सवि काही आमयाया ककपनचेीच सषृ्टी आह.े तस ेअसल े

तिीही जोप्ंत माझ्या ककपनेन ेमी जखडललेो आह,े तोप्ंत मी कतयायाच समंोहनायाया बंधनात िाह न 

काम करू शकतो.  वास्तवाह न वास्तव गोष्टीही सापषेणा रूपान े वास्तव असतात. माझ्याकरिता ही 

ईश्विीय वाणी माझ्या स्वत:याया अकस्तत्वापषेणााही वास्तव होती. कतन ेमला कधीच धोका किला नाही व 

ती कुणाला िेतही नाही आकण ज्याला हव ेआह े तो कतचा आवाज ऐकू शकतो. सव ंमध्ये कतचे 

अकस्तत्व आह.े पिंत ु इति सवि गोष्टींप्रमाणचे कतयायाकरिताही तयािी आवश्यक असत.े (हरि, ८-७-

१९३३, प.ृ ४) 

बिोबि असो वा चूक, मला माहीत आह ेकी, एक सत्याग्रही म्हणनू प्रत्येक अडचणीयाया प्रसगंी ईश्विी 

मितीकशवाय माझ्याजवळ अन्य कोणतहेी साधन नसत ेआकण गढू वाटणािी माझी कृत्येही वास्तवात 

म झ््  आतकया आवाजायाया आिशेानसुािच मी केली आहते यावि लोकांनी कवश्वास ठेवावा, अशी 

माझी इयाछा आह.े  

ही माझ्या उत्तकेजत ककपनचेी कनकमिती अस ूशकत.े असे असले ति कजन े पचंावन्न वर्ष हं न अकधक 

काळ माझ्या जीवनातील चढउतार त साथ त्तदली, त्या ककपनाशक्तीचे मला कौतकु वाटत.े पचंावन्न 

वषे याकरिता म्हणतो की, वयायाया पधंिाव्या वषािपासनूच मी ईश्विावि कवश्वास ठेवण ेकशकलो होतो.  

(हरि, ११-३-१९३९, प.ृ ४६) 
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६. माझे उपिास 

माझा धमि मला कशकवतो की, ज्याचे कनवािण होऊ शकत नाही अशा सकंटात जवे्हा तमु्ही असता, 

तवे्हा उपवास आकण प्रार्थयना किावी.  (यंग, २५-९-१९२४, प.ृ ३१९) 

ह े (उपवास) माझ्या अकस्तत्व चा भाग आहते. उिाहिणाथि, माझ्याकरिता माझ ेडोळे जवेढे गिजचेे 

आहते तवेढेच जरूिीचे उपवास आहते. बाह्य जगाकरिता ज े महत्तव डोळ्यांचे आह े तचे महत्तव 

आतकया गोष्टींकरिता उपवासाचे आह.े  (यंग, ३-१२-१९२५, प.ृ ४२२) 

उच्चतम आदेश 

या उपवासांची जबाबिािी माझ्यावि नाही. माझ्या किमणकुीकरिता मी त े कित नाही. प्रकसद्धी 

कमळवण्याकरिता मी शिीिाला कष्ट िणेाि नाही. मी जिी भकेुन े तडफडण्यामळेु आकण उपवास मळेु 

होणािा त्रास आनिंान ेसहन कित असलो, तिी मला त्रास होत नाही अस ेकोणी समज ूनये. ह ेउपवास 

मी सहन करू शकतो, कािण कोणती तिी उयाचति शक्ती माझ्यावि त ेलाित असत ेआकण तीच मला 

त्यापासनू होणािे त्रास सहन किण्याची शक्ती िते असत.े (हरि, २४-८-१९३४, प.ृ २२३) 

ह ेउपवास मी कुणायायाही हुकुमावरून सरुू कित नाही. आमिण उपोषण ही काही हलकीफुलकी गोष्ट 

नाही. त े पणूिपण ेअवांछनीयही मानल े जाऊ शकतात. िागायाया भिातही त े सरुू केल े जाऊ शकत 

नाहीत. िाग ति अकपकालीन वडेच आह.े यामळेु मी तवे्हाच उपवास केला पाकहज,े जवे्हा माझ्या 

आतील आवाजाचा मला तसा आिशे असेल. (हरि, १५-६-१९४७, प.ृ १९४) 

उपिास आवण प्रार्वना   

खिा उपवास शिीि, मन आकण आत्मा या कतघांचीही शदु्धी कितो. तो िहेाला त्रास ितेो आकण त्याच 

प्रमाणात आत्म्याला स्वततं्र कितो. यात अतं:किणापासनू केलेकया प्राथिनमेळेु आश्चयिजनक परिणाम 

उत्पन्न होऊ शकतात. अकधकाकधक शदु्धतकेडे नणेािी ही आत्म्याची हाक अस ूशकत.े अशा प्रकािे 

कमळवण्यात आललेी शदु्धी जवे्हा एखाद्या शभु हतेकूरिता उप्ोग त आणली जात,े तवे्हा ती प्रार्थयना 

होत.े (यंग, २४-३-१९२०, प.ृ १) 

माझ्या मत ेउपवासाकशवाय प्राथिना होऊ शकत नाही आकण प्राथिनकेशवाय खिा उपवास होऊ शकत 

नाही. (हरि, २६-२-१९३३, प.ृ २) 

पणूि उपवास सपंणूि आकण खिा आत्मत्याग असतो. तो सवोत्तम प्राथिना असतो. ‘माझा जीव घ,े हा 

नहेमीच तझु्् कररत  आकण केवळ तझु्् करिताच अस ूि.े‘ तोंडातनू कनघणािी अशी ही हाक केवळ 
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कनिथिक वा प्रतीकात्मक वा विविची अस ू नये. ककंकचतही मागपेढुे न पाहता आपकया स्वत:ला 

बेकफकीिपणान े सहषि समकपित किण्याच््  भावनने े ती परिपणूि असली पाकहज.े जवेण आकण 

जलत्यागसदु्धा केवळ कहची सरुुवात असत.े समपिणात या गोष्टींच ेफाि कमी महत्तव आह.े (हरि, १५-

४-१९३३, प.ृ ४) 

शरीराला िश करणे 

जोप्ंत ईश्विकृपचेा परिणाम होणाि नाही तोप्ंत उपवास अकधक काही नसनू व्यथि उपाशी मिण े

आह.े  (हरि, ११-४-१९३९, प.ृ ४६) 

मला माहीत आह ेकी, मनाची प्रविृीच सवि काही आह.े ज्याप्रमाण े प्राथिना पोपटपचंीप्रमाण ेअस ू

शकत,े त्याचप्रमाण े उपवासही केवळ िहेिडंाचे रूप घऊे शकतो… यापकैी कशामळेुही 

अतंिात्म्याला स्पशि होऊ शकत नाही.  (यंग, १६-२-१९२२, प.ृ १०३) 

माझा कवश्वास आह ेकी जसजसा िहेावि तमुचा ताबा प्रस्थाकपत होऊ लागतो, तसतशी आत्म्याची 

शक्ती वाढू लागत.े (यंग, २३-१०-१९२४, प.ृ ३५४) 

जवे्हा माणसाची इकंिये त्यायायाकवरुद्ध बंड करू लागतात तवे्हा त्यांचे िमन किण े जरूिीचे होत;े 

इकंियांवि ताबा कमळवला गेललेा असेल व सवेचेे साधन म्हणनू त्यांचा उपयोग होत असेल, ति मग 

त्यांचे िमन किण ेपाप ठित.े वगेळ्या शब्िांत सांगायचे ति केवळ इकंियिमन ला काहीही अथि नाही. 

(हरि, २-११-१९३५, प.ृ २९९) 

इकंि् ांचे समाधान न किण्याला काही अथि अस ूशकतो. जोप्ंत इकंियांयाया आवगेांचा बळी किला 

जात नाही, तोप्ंत ईश्विाचा साषणाात्काि होऊ शकत नाही. िवेायाया िवेळाप्रमाण ेिेहाची काळजी घणेे 

एक गोष्ट आह ेआकण िकैहक आवगेांकडे िलुिषणा किण े िसुिी गोष्ट आह.े (हरर, १०-१२-१९३८, प.ृ 

३७३) 

माझ्या आकण माझ्या सहकाऱ्यांयाया अनभुवांयाया आधािावि मी ठामपण ेसांग ूशकतो की, उपवास 

किण ेतवे्हा उकचत असत ेजवे्हा तमु्हाला (१) बद्धकोष्ठता असले, (२) िक्ताल्पत  असले, (३) ताप 

असले, (४) अपचन असले, (५) डोकेिखुी असले, (६) आमवात असले  (Gouty), (७) सकंधवात 

(Rheumatic) असले, (८) चीड आकण िाग येत असले, (९) तमु्ही उिास असाल अथवा (१०) 

तमु्हाला हर्ष यकतिेक होत असेल. जि तमु्ही अस ेकिाल ति तमु्ही डॉक्टिचा उपचाि व िामबाण औषध े

टाळू शकाल. (यंग, १७-१२-१९२५, प.ृ ४४२) 
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जुलमी उपिास  

ज्यायायावि तमुचे पे्रम असेल त्यायायाकवरुद्धच तमु्हाला उपवास किता येऊ शकतो. ज्यायायावि आपण 

पे्रम कितो त्यायायाकडून काही अकधकाि कहिावनू घणे े हा उपवासाचा उद्देश नसून ति त्यायायात 

सधुािणा किण े हा असतो. उिाहिणाथि पतु्र आपकया कपत्याची िारू सोडवण्याकरिता उपवास करू 

शकतो. मुबंई आकण त्यानतंि बािडोली येथील माझ ेउपवास याच प्रकािचे होत.े माझ्यावि ज ेलोक 

प्रेम कित होत ेत्यांयाया सधुािणकेरिता मी त ेउपवास केल ेहोत.े पिंत ुजनिल डायिकवरुद्ध मी उपवास 

किणाि नाही क रि त ेमाझ्यावि पे्रम कित नाहीत, उलट मला त ेस्वत:चा शत्रूच समजतात. (यंग, १-

५-१९२४, प.ृ १४५) 

उपवास खिोखिच जलुमी वा िडपण आणणािा अस ूशकतो, ही गोष्ट नाकािली जाऊ शकत नाही. 

अस े उपवास एखाद्या स्वाथाियाया परिपतूीकरिता केल े जातात. एखाद्या माणसाकडून पसैा 

काढण्याकरिता वा व्यकक्तगत स्वाथाियाया कसकद्धकरिता किण्यात आललेा उपवास जलुमी वा अनकुचत 

िडपण आणणािा आह ेअसचे मानल ेजाईल. अशा प्रकाियाया अनाठायी िडपणाला आपण बळी 

पडता कामा नये अस ेमी कन:सकंोचपण ेम्हणने.  

माझ्याकवरुद्ध वा माझ्यावि िडपण आणण्याकरिता किण्यात आलकेया उपवासांचा मी यशस्वीपण े

प्रकतकाि केललेा आह.े स्वाथी आकण कन:स्वाथी उपवासातील सीमािेषा बहुधा फाि षणाीण असत ेअसा 

कोणी िावा केला, ति मी अस े म्हणने की, ज्या माणसाला एखािा उपवास स्वाथी उकद्दष्ट वा इति 

काही क रि न ेकहणकस प्रवतृ्तीचा आह ेअस ेवाटत असले ति त्यान ेत्या उपवासाचा कठोिपण ेकविोध 

केला पाकहज.े मग त्यामळेु त्या व्यक्तीचा मतृ्यू झाला तिी कफकीि करू नये. िडपण आणणाऱ्या वा 

जलुमी उपवासाकडे िलुिषणा किण्याची सव् लोकांनी अगंी बाणवली, ति अशा प्रकाियाया उपवासांच  

प्रभाव नाहीसा होईल.  

इति सवि सामाकजक प्रर्थ ांप्रमाणचे उपवासाचाही सिपुयोग वा िरुुपयोग होऊ शकतो. पिंत ु

सत्याग्रहायाया शस्त्रागािातील उपवास महत्तव चे शस्त्र असकयामळेु त्याचा दरुुप्ोग होण्याची शक्यता 

असत.े एवढ्याच कािणाकरिता त्याचा त्याग किता येऊ शकत नाही. (हरि, ९-९-१९३३, प.ृ ५) 

उपवासायाया शस्त्राचा हलकेफुलकेपणान ेवापि किता येऊ शकत नाही, ह ेमला माहीत आह.े उपवास 

किणािी व्यक्ती या कलते तज्ञ नसले ति सहजपण े उपवासाला कहसंचेा स्पशि होऊ शकतो. मी या 

कवषयातील तज्ञ आह,े असा माझा िावा आह.े (हरर, ११-३-१९३९, प.ृ ४६) 

 



महात्मा गाांधींचे विचार | www.mkgandhi.org 

 

7. माझ्यातील विसांगती 

ज्या प्रथा वा पिंपिा समजनू घतेा येऊ शकत नाहीत वा ज्यांचे समथिन नकैतक पातळीवरून किता येऊ 

शकत नाही, त्यांचे मी डोळे कमटून पालन करू शकत नाही. (यंग, २१-७-२१, प.ृ २२८) 

माझ्यातील अनके कवसगंती मी मान्य केकया पाकहजते. पिंत ु ज्याअथी मला महात्मा म्हित त, 

त्याअथी इमसिनयाया उक्तीचा पनुरुयाचाि कित मी म्हण ू शकतो की, ‘मखूिपणाची ससुगंती ही 

मिंबुद्धीयाया लोकांयाया डोक्यातील कपशायाच असत’े. ज् प्रम ि ेत्तनसग यच््  त्तवत्तवधतेत एकत  असत े

त्् चप्रम ि ेम झ््  मत ेम झ््  िशिनीय कवसंगतीतही एक सुसगंती आह.े (यंग, १३-२-१९३०, प.ृ 

५२) 

ज ेकमत्र मला ओळखतात त ेसांगतात की, मी कजतका मव ळ आह ेकततकाच जहालही आह ेआकण 

जवेढा सनातनी आह,े तवेढाच पिुोगामीही आह.े बहुध  त्यामळेु माझ्या सिुवैान े पिस्पिकविोधी 

कवचारध िेयाया लोकांशी मतै्रीचे सौभाग्य मला लाभल ेआह.े माझ्या स्वभावातील या कमश्रणाकरिता 

माझी अकहसंा कािणीभतू आह ेअसा माझा कवश्वास आह.े  

ही कवसंगती केवळ विविची आह.े अनके कमत्रांना ती तशी जाणवते कािण वगेवगेळ्या परिकस्थतीची 

ती प्रकतकिया असत.े खिे पाहता ससुगंती ही किाकचत केवळ हट्टीपणाच अस ूशकत.े (यंग, १६-४-

१९३१, प.ृ ७७)  

सुसांगतीचे स्तोम 

ससुगंत किसण्याची मी कधीही कफकीि कित नाही. सत्याचिि याया माझ्या या प्रयत्नात मी माझ्या 

अनके ककपनांचा त्याग केला आह ेआकण अनके नवीन गोष्टी कशकलो आह.े मी जिी म्हातािा झालो 

असलो, तिी माझा आंतरिक कवकास थांबला आह ेवा माझा िहे नष्ट झाकयानंति तो थांबेल, अस े

मला अगिीच वाटत नाही. माझ्या ईश्विािािे म्हणजचे सत्यािािे वळेोवळेी कमळणाऱ्या आिशेांचे  

पालन किण्याकरिता मी तत्पि असाव,े एवढ्याच गोष्टीची मला काळजी आह.े  (हरि, १९-४-१९३३, 

प.ृ २) 

ससुगंतीचे स्तोम मी कधीही माजवल ेनाही. मी सत्याचा पजुािी आह ेआकण एखाद्या प्रश्नाकवषयी मी 

आधी काय बोललो होतो याचा कवचाि न किता एखाद्या कवकशष्ट षणाणी त्या प्रश्नाकवषयी मला काय 

वाटत े आकण मी कोणता कवचाि कितो त े मी सांकगतल े पाकहजे… सत्यायाया माझ्या िनैकंिन 

आचिणामळेु जसजस ेमला स्पष्ट किस ूलागले, तसतसा माझ्या दृकष्टकोनात स्पष्टपणा येत जाईल. कजथ े
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मी जाणीवपवूिक माझ े मत बिलवतो कतथे बिल अपरिहायि असतो. केवळ काळजीपवूिक 

पाहणाऱ्यालाच माझ्या दृकष्टकोनातील िमश: कवकासाची कल्पन  येऊ शकेल. (हरि, २८-९-१९३४, 

प.ृ २६०) 

कवकशष्ट प्रश् ांसबंंधी मागील वक्तव्यांशी ससुगंत िाहण ेह ेकाही माझ ेध्येय नसनू कवकशष्ट षणाणी सत्याच े

ज े िशिन मला होत,े त्यानसुाि सुसगंत िाहण े ह े माझ े ध्येय असत.े परिणामी सत्यापासनू सत्याकड े

माझा कवकास होतो आह.े (हरि, ३०-९-१९३९, प.ृ २८८) 

सोय पाहून ितवन नाही 

िाजकीय लाभ घणे्याकरिता मी कोणत्याही तत्तव ांचा त्याग केललेा नाही. (यंग, १२-३-१९२५, प.ृ 

९१) 

सोय म्हणनू मी जीवन त कोणतीही गोष्ट केललेी नाही. उयाचतम नतै्ततकता हीच उयाचतम सोय आह,े 

अस ेमी मानतो. (हरि, ८-१२-१९३३, प.ृ ८) 

तडजोड 

माझ्या स्वभावात ताठिपणा असकयाचा आिोप माझ्यावि अनकेिा किण्यात येतो. बहुमतायाया 

कनणियासमोि मी वाकत नाही, असहेी मला सांगण्यात येत.े माझ्यावि हुकुमशाहीचा आिोप किण्यात 

येतो. ताठिपणा वा हुकुमशाहीचा आिोप मला कधीच मान्य झाला नाही. उलटपषणाी मला नापसतं 

असलकेया कमी महत्त्वायाया मदु्याविही मी लवकचक धोिण स्वीकारू शकलो, याचा मला अकभमान 

वाटतो. मला हुकुमशाही पसतं नाही. ज्याप्रमाण ेमाझ्या स्व ततं्र्याचे मला मोल वाटत,े त्याचप्रमाण े

इतिांनाही स्वाततं्र्य असाव ेअस े मला वाटत.े ज्याला मी माझ े मत पटवनू िेऊ शकत न ही अश  

कोणत्याही व्यक्तीयाया सहकायािची अपषेणाा मी करू शकत नाही.  

मी इतका रूढीमकु्त आह ेकी, अगिी पिुातन शास्त्रेसदु्धा माझ्या कववकेायाया कसोटीवि उतित नसतील 

ति मी त्् ांचे किव्यत्व नाकाितो. पिंत ुमाझ्या अनभुवांनी मी ह ेकशकलो आह ेकी, मला या समाजात 

िाहायचे असले ति मी माझ्या सपंणूि स्वाततं्र्याचा उपयोग महत्त्वायाया बाबींपयचतच मयािकित ठेवला 

पाकहज.े इति बाबतीत, जि त्या व्यक्तीयाया वयैकक्तक धमािचे वा नकैतक सकंहतचेे उकलघंन किणाऱ्या 

नसतील, ति आपण लोकांसोबत िाकहल ेपाकहज.े (यंग, १४-७-१९२०, प.ृ ४) 

माझ्या सपंणूि जीवन त सत्यायाया आग्रहांनीच मला तडजोडीतील सौंियि पाहण े कशकवल े आह.े 

नतंियाया आयुष्यात मला अस े किसनू आल ेकी, ही चेतनाच सत्याग्रहाचा अकवभाज्य भाग असत.े 
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त्यामळेु अनकेिा माझ ेजीवन धोक्यात आल ेआह ेआकण अनके कमत्रांयाया िोषाला मी बळी पडलो 

आह.े पिंत ुसत्य ह ेवज्रासािखे कठोि आकण फुलांसािखे कोमल असत.े (ए, प.ृ १०७) 

मानवी जीवन ह ेतडजोडींची माकलका असत ेआकण जी गोष्ट आपकयाला ताकत्त्वक दृष्टीन ेसत्य वाटत,े 

कतयायाप्रमाण ेआचिण किण ेसोप ेनसत.े (हरि, ५-९-१९३६, प.ृ २३७) 

अशी काही कचिंतन तत्त्व ेअसतात ज्यांयायाबद्दल तडजोड किता येत नाही आकण त्यानसुाि आचिण 

कित असताना माणसान ेप्रसगंी आपला प्राण गमावण्याचीसदु्धा तयािी ठेवली पाकहज.े (हरि, ५-९-

१९३६, प.ृ २३८) 
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8. माझे लेखन 

बोलण्याबद्दल मला वाटत असलेकया सकंोचाची कधीकाळी मला चीड यायची, पिंत ुत्यामळेु मला 

आता आनिं होतो. याचा सवाित मोठा लाभ असा झाला की, यामळेु शब्िांचा काटकसिीन ेउपयोग 

किण ेमी कशकलो. स्वाभाकवकपणचे मी माझ्या कवचािांवि सयंम ठेवण ेकशकलो आह ेआकण मी एक 

शब्िसदु्धा अकवचािान ेबोललो नाही, असा िाखला आता मी स्वत:ला िेऊ शकतो. माझ्या एखाद्या 

भाषणाबद्दल वा लखेनाबद्दल मला कधी खेि किावा लागकयाचे मला आठवत नाही. त्यामळेु मी 

अनके कवपत्तींपासून आकण वळेेयाया अपव््यापासनू वाचू शकलो आह.े (ए., प.ृ ४५) 

‘इकंडयन ओकपकनयन’याया पकहकया मकहन्यातच माझ्या लषणाात आल े होत े की, पत्रकारितचेे एकमवे 

उकद्दष्ट सवेा असल ेपाकहज.े वतृ्तपत्रांजवळ फाि मोठी शिी आह.े पिंत ुज्याप्रमाण ेअकनयंकत्रत परु मळेु 

त्तकती तरी शतेीभ ती आत्ति ग वे प ण्् ख ली बुडून ज त त, त्् चप्रम ि े अत्तन्ांत्तत्रत लखेणीन े

केललेी सवे ही कवनाशकािी होत.े जि पत्रकारितचेे कनयंत्रण बाहरेून करण्यात आल ेति त ेकवषापषेणााही 

भयंकि होत.े वतृ्तपत्र ांविील कनयंत्रण तवे्हाच लाभिायक होत,े जवे्हा ती वतृ्तपत्रे स्वत:च 

आपकयाविील कनयंत्रण मान्य कितात. हा युत्तिवाि जर खर  असले ति जगातील ककती वतृ्तपत्रे या 

कसोटीवि उतितील? पिंत ु वाह्यात वतृ्तपत्रांना कोण अडव ू शकेल? चांगलुपणा आकण वाईटपणा 

् ांयायाप्रमाणचे चांगली आकण वाईट वतृ्तपत्रेही चालणाि आहते आकण माणसाला आपली कनवड 

स्वत:च किावी लागले. (ए, प.ृ २१४) 

माझ््  लखेनात कोणत्याही व्यक्तीबद्दल घणृचेी भावना असचू शकत नाही कािण ह ेजग पे्रमायाया 

आधािाविच चालत,े असा माझा दृढकवश्वास आह.े (सली, सां. ५, १७-९-१९१९)  

माझी पत्रकाररता  

पत्रकारितयेाया षणाेत्रात मी केवळ पत्रकारितकेरिता प्रवेश केललेा नाही. उलट माझ्या जीवनायाया 

ध््येात कहची मित होत ेअस ेसमजनू मी या षणाेत्रात प्रवशे केला आह.े अत्यंत सयंमान ेउिाहिण िते 

आकण उपिशे कित अकहंसा आकण सत्य यांतनू कनकमिलकेया सत्याग्रहाच््  अजोड अस्त्राचा प्रयोग 

किण्याची कशकवण िणे,े ह े माझ े ध््ेय आह…े यामळेु मला जि माझ्या धमािचे अनसुिण किायच े

असले, ति िागायाया भिात िषे भावनने े मी काहीही कलकहता कामा नये. कवनाकािण मी काहीही 

कलकहता कामा नये. केवळ भावना उद्दीकपत किण्याकरिता मी काहीही कलकहता कामा नये.  
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आठवड्यामागनू आठवडे मथळ्् ांकरिता आकण शब्िांकरिता मला ककती सयंम पाळावा लागत 

असतो, त ेवाचकांयाया लषणाातच येऊ शकणाि नाही. माझ्याकरिता ह ेएक प्रकशषणाणच आह.े यामळेु 

मला अतंमुयख होण्याची आकण माझ्या उत्तिवांचा शोध घणे्याची सधंी कमळत.े अनकेिा माझा अहकंाि 

बोचक भाषेत कलकहण्याकरिता आकण कठोि कवशषेणांचा वापि किण्याकरिता मला आिशे िते 

असतो. ही फाि कठीण पिीषणाा आह,े पिंत ुिभुािवना ििू किण्याचा हा उत्तम उप ् आह.े (यंग, २-७-

१९२५, प.ृ २३२) 

कलहीत असताना माझ े अंत:किण मला जस े कलहायला लावते, तसा मी कलहीत जात असतो. 

जाणीवपूविक मी कलकहलले ेसवि कवचाि आकण कायि अतं:किणायाया पे्रिणतेून कनमािण झालेले असतात, 

असा िावा मी करू शकत नाही आकण माझ्या जीवनात मी जी मोठ्यात मोठी आकण लहानसहान 

पावल ेउचलली आहते; त्यांयायाकडे प कहकयानंति ती पावल ेअंत:किणायाया पे्रिणतेनू उचलली गेली 

नव्हती, अस ेम्हणण ेअनकुचत होणाि नाही. (ए, प.ृ २०६) 

जोप्ंत कल्पन शक्तीचा प्रश्न आह े माझ्यात काही कनकमिकतषणामता आह.े पिंत ु लखेन ति एक सह-

उत्पािन आह.े माझ्या कवचािांचा प्रचाि किण्याकरिताच मी कलहीत असतो. पत्रकारिता माझा 

व्यवसाय नाही. (हरि, १८-८-१९४६, प.ृ २७०)  

शवेटी माझ ेकामच कशकलक िाहील, माझ ेलखेन वा शब्ि नाही.  (हरि, १-५-१९४७, प.ृ ९३) 
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२. सत्य 

९. सत्याचा वदव्य सांदेश 

सत्य.... काय आह?े हा एक कठीण प्रश्न आह.े पिंत ुतझु्या आतील आवाज ज ेसांगेल त ेसत्य आह,े 

अस े म्हणनू माझ्यापरुत  हा प्रश्न मी सोडवला आह.े तमु्ही कवचािाल की मग वेगवगेळ्या लोक ांच े

सत्् वगेवगेळे का? कािण असे की, मानवी मन असखं्य म ध््म ांतनू काम कित असकयामळेु आकण 

सवि लोकांचा मानकसक कवकास एकाच गतीन ेहोत नसकयामळेु एका व्यक्तीकरिता ज ेसत्य असत,े त े

िसुऱ्या व््क्तीकरिता असत्य अस ू शकत.े त्यामळेु ज्यांनी ह े प्रयोग केल ेआहते त े या कनष्कषािवि 

पोहोचल ेआहते की, ह ेप्रयोग किताना काही अटींचे पालन किण ेआवश्यक आह…े  

अस े होत,े कािण आजकाल प्रत्येक माणसू कोणत्याही प्रकािची साधना न किता 

सिस्िकववकेबुद्धीयाया अकधकािाचा िावा करू लागला आह ेआकण कवमढू जगायाया पििी असत्् 

टाकू लागला आह.े अगिी नम्रतापवूिक मी तमु्हाला सांग ूइकयाछतो की ज्या व्यक्तीमध्ये भिपिू नम्रता 

नसले, त्याला सत्याचा शोध लाग ू शकत नाही. तमु्हाला सत््सागिात पोहायचे असले ति तमु्ही 

स्वत:ला शून्यवत केल ेपाकहज.े (यंग, १३-१२-१९३१, प.ृ ४२८) 

सत्य आकण प्रेम – अकहसंा - केवळ याच गोष्टींना महत्तव आह.े कजथे या गोष्टी आहते, कतथे अखेिीस 

सवि काही ठीक होईल. हा असा कायिा आह ेकी ज्याला कोणताही अपवाि नाही. (यंग, १८-८-

१९३७, प.ृ २६५) 

सिोच्च वसद्धाांत  

माझ्याकरिता सत्य सवोयाच कसद्धांत आह.े यात अनके कसद्धांत समाकवष्ट आहते. ह े सत्य केवळ 

शाकब्िक सत्य नाही ति कवचािातील सत्यही आह.े तसचे ह े सत्य आमयाया सकंकपनतेील केवळ 

सापषेणा सत्य नाही ति सपंणूि सत्य, कचिंतन सत्य आह,े ह े सत्यच ईश्वि आह.े ईश्विायाया अगकणत 

व्याख्या आहते, कािण त्् ची अकभव्यक्तीही अगकणत रूपात होत असत.े सत्याची ती असखं्य रूप े

पाह न मी भ्भीत होतो आकण षणाणभि स्तकंभतही होतो.  

पिंत ुमी ईश्विाची पजूा केवळ सत्यायाया रूपातच कित असतो. अजनू मला त्याचा शोध लाग ूशकला 

नाही. पिंत ु मी कनिंति त्यायाया शोधात आह.े या शोधात मी माझ्या सवािकधक कप्रय गोष्टींचा त्याग 

कर ्ल  तयाि आह.े त्यायायाकरिता मला प्राणत्याग किण्याची वळे आली, तिी मला आशा आह े

की मी त्याकरिता तयाि असने. पिंत ु जोप्ंत या कनिपषेणा सत्याची प्राप्ती होत नाही तोप्ंत मला 
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जाणवलेकया सत्याविच मला अवलबंून िाहाव े लागले. तोप्ंत ते सापषेणा सत्यच माझा िीपस्तभं 

असले, माझी ढाल असले. सत्याच््  शोधाचा मागि जिी सिळ, अरंुि आकण असीधािेप्रमाण ेधाििाि 

असला, तिी माझ्याकरिता तो सवाित वगेवान आकण सोपा आह.े इतकेच नाही ति या मागािवि 

चालकयामळेु माझ्या कहमालयासािख््  चुकाही मला नगण्य वाटू लागकया आहते. या मागािन ेमला 

शोकापासनू वाचवल ेआह ेआकण मला किसणाऱ्या प्रकाशाप्रमाण ेमी पढुे गेलो आह.े अनेकिा मला 

माझ्या सपंणूि सत्याचे –ईश्विाचे ओझित ेिशिन झाल ेआह ेआकण केवळ त ेसत्यच वास्तव आह ेआकण 

इति सवि कमथ्या आह,े असा माझा कवश्वास बळाव ूलागला आह.े  

सत्याचा शोध  

….माझ्याकरिता ज ेशक्य आह ेत ेएखाद्या लहान मलुाकररतासदु्धा शक्य आह,े ही गोष्ट मला अजनू 

तीव्रपण ेजाणव ूलागली आह.े ह ेमी सबळ पिुाव्यायाया आधािावि सांगतो आह.े सत्यायाया शोधाची 

साधन े जवेढी कठीण आहते, तवेढीच सोपीही आहते. अहकंािी व्यक्तीला त े कठीण वाटू शकत े

आत्ति कनिागस मलुाला सोप.े 

सत्यशोधक हा धलूीकणापषेणााही कवनम्र असला पाकहज.े जग धुळीला पायाखाली तडुवत,े पिंत ु

सत्यशोधक इतका नम्र असला पाकहजे की, धलूीकणांनाही त्याला कचिडण ेशक्य व्हाव.े तेव्हा आकण 

केवळ तवे्हाच सत्याच ेिशिन शक्य आह.े (ए, प.ृ XV) 

सत्य एखाद्या कवशाल वषृणाासािखे आह.े तमु्ही त्् चे कजतके संगोपन किाल, कततकीच तो अकधक 

फळे िईेल. सत्यायाया खाणीला तमु्ही जसजस ेखोित ज ल तसतस ेती सवेयेाया नवनव्या स्वरूपातील 

कहिे-जवाहीि िते.े (ए., प.ृ १५९) 

या जग त ईश्वि म्हणज ेसत्य सोडून इति कशासबंंधीही कनत्तितपणाची अपषेणाा किण ेचूक आह,े अस े

मला वाटत.े ज े काही आमयाया अवतीभवती किसत असत ेअथवा घडत असत े त े सवि अकनत्तित 

आह,े षणाकणक आह.े या जगात केवळ एकच सवोयाच सत्ता आह,े ती सपु्त आह ेपिंत ु कनत्तित आह े

आकण जी व्यक्ती कतयाया ओझित्या िशिनानतंि कतयायाशी आपली जीवननौका बांधून घते,े ती व्यक्ती 

भाग्यवान असत.े सत्याचा हा शोधच जीवनाचे पिमोयाच ध््ेय आह.े (ए, प.ृ १८४) 

सत्याचा शोध घते असताना िोध, स्वाथि, घणृा इत्यािी गोष्टी स्वाभाकवकपणचे नाहीशा होतात. तस े

झाल ेनाही ति सत्याप्ंत  पोहचताच येऊ शकत नाही. जी व्यक्ती वासनांना वश झालेली असले 

कतचे हते ू ककतीही चांगल े असल,े तिी त्या व्यक्तीला कधीही सत्् ची प्राप्ती होऊ शकत नाही. 
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सत्यायाया शोधात यशस्वी झाकयानंति माणसू पे्रम आकण घणृा, सखु आकण ि:ुख इत्यािी द्वांद्व ांपासनू 

पणूिपण ेमकु्त होतो. (ए, प.ृ २५४-५५) 

सत्याची वदव्यदृष्टी 

सत्याच््  साविभौम आकण सविव्यापी भावनचेे प्रत््षणा िशिन त्यालाच होऊ शकेल जो ईश्विायाया 

क्ष्रूितम कनकमितीविही स्वत:एवढेच पे्रम करू शकेल आकण ज्या व्यक्तीला तस ेकिण्् ची आकांषणाा 

आह े ती व्यक्ती जीवनायाया कोणत्याही षणाेत्राला त्यापासनू मकु्त ठेव ू शकत नाही. या सत्यायाया 

पे्रमामळेुच मी िाजकािणात ओढला गलेो आकण ज ेलोक अस ेम्हणतात की धमािचा िाजकािणाशी 

काहीही सबंंध नाही त्यांना धमि म्हणज ेकाय हचे कळत नाही अस ेनम्रतापूविक आकण कन:सकंिग्धपण े

मी सांग ूशकतो. (ए, प.ृ ३७०-१) 

माझ्या अनभुवाने माझी खात्री पटली आह ेकी, सत्याकशवाय िसुिा कोणताच ईश्वि नाही… सत्याच े

ज ेओझित े िशिन मला घडल ेआह े त्यामळेु त्यायाया अवणिनीय तेजाचे वणिन किण े शक्य नाही. 

आपण िििोज पाहत असलकेया सयूाियाया तजेापषेणााही सत्याचे तजे लषणाावधी पट अकधक प्रखि आह.े 

(यंग, ७-२-१९३१, प.ृ ४२) 

खिे पाहता त्या अतलु प्रकाशाचा मला केवळ कवडस च पाहायला कमळाला आह.े पिंत ुमाझ्या सवि 

प्रयोग ांयाया आधािावि मी खात्रीपवूिक सांग ू शकतो की सत्याचे परिपणूि िशिन सपंणूिपणे अकहसंचेे 

अनसुिण केकयानतंिच होऊ शकत.े (यंग, ७-२-१९३१, प.ृ ४२) 

प्रत्येक माणसायाया हृियात सत्याचे वास्तव्य असत ेआकण माणसान े कतथेच त्याचा शोध घ्यायला 

हवा. ज्याला सत्याचे िशिन होईल, त्यान े त््  सत्यायाया मागििशिनाप्रमाणचे चालल े पाकहज.े पिंत ु

आपकयाल  जस े सत्याचे िशिन होईल तसचे इतिांनी चालल े पाकहज,े अशी बळजबिी किण्याचा 

कोणालाही अकधकाि नाही. (हरि, २४-११-१९३३, प.ृ ६) 

वनरपेक्ष सत्य  

सपंणूि सत्यिशिन माणसायाया आवाक्यातील गोष्ट नाही. आपकयाला किसणाऱ्या सत्यानसुाि आचिण 

किण े ह े माणसाचे कतिव्य आह ेआकण अस ेकिताना शदु्धतम साधनचेा म्हणजे अकहसंेचाच त्यान े

आधाि घतेला पाकहज.े  (हरि, २४-११-१९३३, प.ृ ६) 

केवळ ईश्विालाच कनिपषेणा सत्य माहीत आह.े त्यामळेुच मी अनकेिा सांगत असतो की सत्यच ईश्वि 

आह.े याचा अथि माणसाला, ज्यायाया षणामता सीकमत आहते, कनिपषेणा सत्याचे िशिन होऊ शकत नाही. 

(हरि, ७-४-१९४६, प.ृ ७०) 
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या जग त कनिपषेणा सत्याचे ज्ञान कुणालाही नाही. त ेसामथ्यि केवळ ईश्विातच आह.े आपणा सव नंा 

केवळ सापषेणा सत्याचेच ज्ञान आह.े यामळेुच आम्हाला त्तदसि ऱ्या सत्् च ेआपि अनुसरि करू 

शकतो. अश  प्रक रे सत्् च ेअनसुरि केल,े ति कोणीही आपकया मागािवरून भिकटू शकत नाही. 

(हरि, २-६-१९४६, प.ृ १६७) 

सत्य आवण मी  

मला अकभपे्रत नसलेली गोष्ट सांगण्याची चूक मी कधीही केललेी नाही. माझा स्वभाव मळुाप्ंत 

पोहोचण्याचा आह ेआकण तिीही एखाद्या वळेेस एख द्या गोष्टीयाया मळुाप्ंत मी पोहोचू शकलो नाही 

तिी मला माहीत असत ेकी, अखेिीस सत्य स्वत:च आपल ेकाय म्हणण ेआह ेत ेलोकांना सांगण्यात 

आकण त्् ची जाणीव करून िणे्यात यशस्वी होईल. मला अनकेिा असाच अनभुव आला आह.े  

(यंग, २०-८-१९२५, प.ृ २८५-८६) 

माझ्यासािखे हजािो नष्ट झाल े तिी चालतील, पिंत ु सत्याचा कवजय झाला पाकहज.े माझ्यासािख््  

स्खलनशील माणसांना न्याय िणे्याकरिता सत्याचा मानिडं तसूभिही कमी किायला नको. (१५. ए. 

प.ृ XV) 

माझ े स्वत:चे मकूयांकन किताना मी सत्याप्रमाणचे कठोि होण्याचा प्रयत्न किीन आकण इतिांनीही 

असचे किाव,े अशी माझी अपषेणाा आह.े त्या मानिडंानसुाि स्वतःला मोजताना सूििासायाया सिुात सिू 

कमळवनू मी म्हणने की, 

‘मजसम कोण खल, क मी, 

किला िेह ज्याने 

कवसिलो त्यालाच मी, 

अस  कस  कृतघ्न मी !’ 

(ए. प.ृ XV) 

माझ्या उवणिा  

मी ककतीही तयुाछ असलो तिी जवे्हा सत्य माझ्या मखुातनू बोल ूलागत,े तवे्हा मी अकजंक्य होतो. 

(एफा, प.ृ ७१) 

मी केवळ सत्याला वाह न घेतल ेआह ेआकण सत्याकशवाय मी कोणाचेच अनशुासन म नत नाही. 

(हरि, २५-५-१९३५, प.ृ ११५) 
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सत्याकशवाय मी कोणाचाच गलुाम नाही. (हरि, १५-४-१९३९, प.ृ ८७) 

सत्यायाया आग्रहामळेु येणाऱ्या शक्तीकशवाय िुसिी कोणतीही ताकि माझ्याजवळ नाही. अत्तहांस सदु्धा 

माझ्या याच आग्रहामधनू उद्भवली आह.े (हरि. ७-४-१९४६, प.ृ ७०) 

मी सत्याचा नम्र पिंत ुकळकळीचा शोधक आह.े माझ्यातील िोष कळाव ेआत्ति त ेििू किता याव,े 

म्हणनू माझ्या या शोधकायाित माझ्या सवि सह-शोधकांना मी सवािकधक कवश्वासात घतेो. मला मान्य 

आह े की अनमुान किताना आकण कनष्कषि काढताना मी अनकेिा चुका केकया आहते… आकण 

प्रत्येक प्रकिणी मी माझ्या चकुा िरुुस्त केलकेया असकयामळेु िशेाची न भरून कनघण्यासािखी अशी 

कोणतीही मोठी हानी झालेली नाही. (यंग, २१-४-१९२७, प.ृ १२८) 

मी अजनू नवकशका आह,े मला कोणताही स्वाथि साध यचा नाही आकण कजथ ेकुठे मला सत्य किसत े

कतथे मी सत्् ची बाज ूघतेो आकण त्याप्रमाण ेकाम किण्याचा प्रयत्न कितो. (यंग, ११-८-१९२७, प.ृ 

२५०) 

माझा कवश्वास आह ेकी, पणूि सिह्तेून ेकाम कित असताना एखाद्या व्यक्तीकडून जिी चूक झाली तिी 

त्या चुकीमळेु जगाचेच नाही, तर कोणत्याही व्यक्तीचे कोणतचे नकुसान होऊ शकत नाही. िवेाला 

घाबरून िाहणाऱ्या माणसाकडून अहतेकुपण े झालकेया चकुांयाया िषु्परिणामांपासनू िवेान े जगाला 

नहेमीच वाचवल ेआह.े  

माझ ेअनसुिण केकयामळेु लोक चकुीयाया मागािला लागतील, अशी भीती काही लोकांना वाटत.े पिंत ु

माझ ेअनसुिण किणाऱ्यांना जिी माझ्या मागािची माकहती नसती तिी त ेत्याच मागािन ेगले ेअसत.े ् च े

कािण अस ेआह ेकी, माणसू इतिांयाया उिाहिणाचे अनसुिण कितो अस ेजिी वाटत असल ेतिी तो 

अखेिीस आपकया स्वत:याया अतं:पे्रिणपे्रमाणचे वागत असतो. असो, त ेकाहीही असल ेतिी माझ्या 

चुका अजाणता झालकेया असकयामळेु त्यांयायामळेु जगाची हानी झालेली नाही ह ेमला माहीत आह.े 

ज्या चुका माझ्या आहते अस ेम्हटल ेजात,े त्् पकैी एकही चकू मी जािीवपवूिक केललेी नाही अशी 

माझी खात्री आह.े (यंग, ३-१-१९२९, प.ृ ६) 

एखाद्याला एखािी गोष्ट चुकीची वाटत,े तीच गोष्ट िसुऱ्याला हुशािीची वाटू शकत.े अशा वळेी 

माणसू भ्रमात असला, तिी तो चुका किण्यापासनू स्वत:ला अडव ूशकत नाही.  

िजत सीप महु ंभास कजमी जर्थ  भान ूकि बारि | 

जित्तप मषृा कतह ां काल सोई भ्रम न सकइ कोई टारि || 
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ही तलुसीिास ांची उक्ती खिीच आह ेम्हि ्चे. अस ेअसल ेतिी माझ्यासािख््  माणसायाया बाबतीत, 

जो महान भ्रमात असण्याची शक्यता आह,े असचे होत िाहील. ईश्वि त्यांना नक्कीच षणामा किील, 

पिंत ुजग नहेी अशा लोकांना सहन केल ेपाकहज.े अखेिीस सत्याचाच कवजय होणाि आह.े   (यंग, ३-

१-१९२९, प.ृ ६) 

सत्यामळेु न्याय्य उकद्दष्टांची कधीही हानी होत नाही. (हरि, १०-११-१९४६, प.ृ ८९) 

जीवन एक आकांषणाा आह.े पणूितकेरिता प्रयत्न किण ेह ेत्याचे ध््ये आह.े त्यालाच आत्मसाषणाात्काि 

म्हणतात. आपकया उकणवा आकण िबुळेपणा यांयायामळेु ध्येयाची पातळी घसरू िऊे नये. माझ्यात 

उत्तिवाही आहते आकण िबुळेपणाही आह,े याची मला ि:ुखि जाणीव आह.े या उकणवा आकण हा 

िबुळेपणा ििू व्हावा म्हणनू मी सत्यिवेतयेाया चिणी िोज करुणा भ कत असतो. (हरि, २२-६-१९३५, 

प.ृ १४५) 

सत्याचा त्याग केला नाही  

माझ्यावि कवश्वास ठेवा, साठ वषाचयाया व्यकक्तगत अनभुवानतंि मी सांगतो आह ेकी, सत्यायाया मागािचा 

त्याग किण ेहीच िदुवैाची गोष्ट असत.े जि ही गोष्ट तमु्हाला कळू शकत असेल ति सत्याचे अनसुिण 

किताना ककतीही कठीण समस्यांना तोंड िणे्याची वळे तमुयायावि आली, तिी त्यातनू पाि पडण्याची 

शक्ती द्य वी एवढीच प्राथिना तमु्ही ईश्विाजवळ किा. (हरि, २८-७-१९४६, प.ृ २४३) 

केवळ सत्यच कटकेल बाकी सवि कालप्रवाहात वाह न ज ईल. त्यामळेु सवाचनी जिी माझा त्याग केला 

तिी मी सत्याचा साषणाीिाि बननू िाकहलो पाकहज.े आज माझ ेबोलणे अिण्यरुिनासािखे अस ूशकेल, 

पिंत ुजि तो सत्याचा आवाज असले ति सवि आवाज मकू झ ल्् नतंि माझाच आवाज ऐकू येईल. 

(हरि, २५-८-१९४६, प.ृ २८४) 

सवि जग असत्यायाया जाळ्यात सापडल े तिी श्रद्धावान मनुष्य सत्याचा त्याग किणाि नाही. (हरि, 

२२-९-१९४६, प.ृ ३२२) 

जवे्हा प्रसगं येईल तवे्हा ककतीही अकप्रय असल ेतिी सत्य सांत्तगतल ेपाकहज.े अप्रासकंगकता नहेमीच 

असत्य असत ेआकण त्यामळेु प्रसगं नसताना सत्य कधीही सांग ू नये. (हरि, २१-१२-१९४७, प.ृ 

४७३) 
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१०. सत्य ईश्वर आह े

ईश्वर आहे  

अशी एक शक्ती आह ेकजची व्याख्या किता येणाि नाही व जी सविव्यापी आह.े मला जिी ती किसत 

नसली तिी मला ती जाणवत.े ही अदृश्् शक्ती मला जाणवत ेपरांत ुकतचा पिुावा ितेा येण ेशक्य नाही, 

कािण ती इकंियसवंदे्य वस्तूपंषेणाा अगिी कभन्न आह.े ती इांत्ति् तीत आह.े तिीही ईश्विायाया 

अकस्तत्व कवषयी काही प्रमाणात तकि  किता येतो.  

मला अस्पष्टशी अनभुतूी होत े की, कजथे माझ्या आजबूाजलूा असलेकया सवि गोष्टी कायम 

परिवतिनशील आहते, कायम नाशवान आहते कतर्थेच या सवि परिवतिनांमाग ेअशी एक कजवतं शक्ती 

आह ेजी अपरिवतिनीय आह,े जी सव ंना धािण कित,े सव चंे सजृन कित,े कवनाश कित ेआकण पित 

सजृन कित.े ही चैतन्यशक्तीच ईश्वि आह ेआकण ज्याअथी कोणतीही इतं्तियग्राह्य वस्त ू कचिंतन अस ू

शकत नाही आकण असणािही नाही, त्याअथी तो ईश्विच केवळ कचिंतन आह.े  

ही शक्ती उपकािक आह ेकी हाकनकािक? मला ती शदु्ध उपकािक वाटत.े मतृ्युयाया तांडवातही जीवन 

कायम असकयाचे मला किसत,े असत्यात सत्य कायम असलेल ेकिसत ेआकण कमट्ट काळोखातही मला 

प्रकाश किसतो. यामळेु ती शक्ती उपकािकच असली पाकहज.े यामळेुच माझा तकि  आहे की ईश्वि 

जीवन आह,े सत्् आह,े प्रकाश आह ेव तो सवोयाच शभु आह.े  

मला मान्य आह ेकी…. यतु्तिवािािािे वा तकाििािे…. तो असकयाचे मी पटवनू िऊे शकत नाही. 

श्रद्धा तकाितीत असत.े जग त वाईटपणा का आह ेयाचेही तकि सगंत उत्ति मी िऊे शकत नाही. अस े

किण्याच  प्रयत्न किण ेम्हणज ेईश्विाची बिोबिी किण ेहोईल.  

त्यामळेु मी अगिी नम्रतापवूिक वाईटपणाचे अकस्तत्व मान्य कितो आकण म्हणतो की िीघयकाळापासनू 

ईश्वि यातना सहन कितो आह ेआकण धयैािचे िशिनही घडवतो आह ेकािण त्यान ेजगात वाईटपणा सरुू 

र हू त्तदल  आह.े मल  म हीत आह े की ईश्वर त व ईटपि च  लवलेशही न ही आत्ति ईश्वर ल  

व ईटपि च  स्पशय होऊ शकत न ही तरीही जग त जर व ईटपि  आह े ति त्याचाही कनमािता तोच 

आह.े  

मला माहीत आह ेकी, जि मी वाईटपणाशी संघषि केल  नाही व या सघंषाित प्राण पणाला लावल े

नाही ति ईश्वि काय आह,े ह ेमला कधीच कळणाि न ही. माझ्या सामान्य आकण मयािकित अनभुवाने 

माझा हा कवश्वास अजूनच दृढ झाला आह.े कजतका शदु्ध होण्याचा मी प्रयत्न कितो, तवेढाच मी 
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ईश्विाजवळ गलेो असकयाच  मला अनुभव येतो. आजयायासािखी माझी श्रद्धा केवळ कनकमत्तमात्र 

िाहणाि नाही, उलटपषणाी जवे्हा ती कहमालयायाया बफाियाछाकित कशखिांप्रमाण े िदैीप्यमान आकण 

अढळ होईल; तवे्हा मी ईश्विायाया ककती जवळ पोहोचलेलो असने ! (यंग, ११-१०-१९२८, प.ृ 

३४०-१) 

माझी श्रद्धा  

जगायाया सकंकपनचेा त्याग करूनसदु्धा मी िाह  शकतो, पिंत ु ईश्विायाया सकंकपनयेाया त्यागाचा मी 

कवचािही करू शकत नाही. (यंग, २३-२-१९२२, प.ृ ११२) 

मला माहीत आह ेकी मी काहीही करू शकत नाही, ईश्विच सवि काही करू शकतो. ह ेिवेा, त ूमला 

तझु ेउकचत साधन बनव आकण तझु््  इयाछेप्रमाण ेमाझा उपयोग करून घ.े (यंग, ९-१०-१९२४, प.ृ 

३२९) 

मी ईश्विाला पाकहलले े नाही आकण मला त्् ची ओळखही नाही. जगाला ईश्विाबद्दल वाटणाऱ्या 

श्रद्धेला मी माझी श्रद्धा बनवल ेआह ेआत्ति माझी श्रद्धा वज्रलपे असकयामुळे ती श्रद्धाच माझ्याकररत  

ईश्विाचा अनभुव होत असत.े पिंत ुअस ेम्हणता येईल की, श्रद्धेचे वणिन अनभुव म्हणनू किण ेही गोष्ट 

सत्याची मोडतोड किण ेहोईल. वास्तव किाकचत अस ेअस ूशकेल की, ईश्विाच ेवणिन किण्याकरिता 

माझ्याजवळ कोणतचे शब्ि नाहीत. (ए, प.ृ २०६) 

तमु्ही आकण मी या खोलीत बसललेो आहोत या वास्तवापषेणााही ईश्विायाया अकस्तत्वावि माझा 

अकधक कवश्वास आह.े त्यामळेु मी असहेी म्हण ूशकतो की मी हवा आकण पाण्याकशवाय कजवतं िाह  

शकतो, पिंत ु ईश्विाकशवाय कजवंत िाह  शकत नाही. तमु्ही माझ ेडोळे क ढून घतेले तरी त्् मळेु मी 

मरि र न ही, तमु्ही म झ ेनाक कापल ेतिीही मी मिणाि नाही, पिंत ुईश्विाविील माझी श्रद्धा जि तमु्ही 

नष्ट केलीत, ति मात्र मी मरून  जाईन.  

तमु्ही याला अधंश्रद्धा म्हणाल, पिंत ुमी मान्य कितो की, लहानपणी भीती ककंवा धोक्याची जाणीव 

झाली की मी िामनामाला कवटाळत अस.े तचे मी आजही कितो. माझ्या म्हाताऱ्या  िाईन ेमला हचे 

कशकवल ेहोत.े (हरि, ११-५-१९३८, प.ृ १०९) 

आपण जि माणसाला घाबिण ेबंि केल ेआकण केवळ ईश्विी सत्याचा शोध घतेला ति मला कवश्वास 

वाटतो की, आपण सवि िेविूत बन ूशकू. मला कवश्वास आह ेकी माणसायाया भीतीपासनू मी पणूिपण े

मकु्त झालो आह ेआकण मी केवळ ईश्विी सत्याचाच शोध घतेो आह.े  
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….मला ईश्विी इयाछेचा साषणाात्काि झाललेा नाही. माझी खात्री आह ेकी प्रत्यके माणसाला त्याचा 

साषणाात्काि होत असतो, पिंत ुतो ‘आतील हळुवाि आवाज’ ऐकू येऊ नये म्हणनू आपण आपल ेकान 

बंि कितो. आपकयासमोिील अकग्नस्तभं किस ू नये म्हणनू आपण आपल े डोळे कमटतो. मला त्या 

सविव्यापी ईश्विाची अनभुतूी होत.े (यंग, २५-५-१९२१, प.ृ १६१-२) 

मला पत्र कलकहणाऱ्या काही लोकांना वाटत ेकी मी चमत्काि करू शकतो. सत्याचा पजुािी म्हणनू मी 

सांगने की, मला अशी कोणतीच िणेगी कमळाललेी नाही. माझ्याजवळ जी काही शक्ती असले ती 

ईश्विापासनू आललेी आह.े परांत ुतो प्रत्यषणापण ेकाम कित नसतो. तो आपकया असखं्य माध्यमांिािे 

काम कित असतो. (हरि, ८-१०-१९३८, प.ृ २८५) 

ईश्वराचा स्िभाि  

माझ्याकरिता ईश्वि सत्य आकण प्रेम आह;े ईश्वि नकैतकता आकण सिाचाि आह;े ईश्वि कनभियपणा आह.े 

ईश्वि प्रकाश आकण जीवन यांचे मळू आह ेआकण तिीही तो या सव यंाया पलीकडे आह.े ईश्वि जाणीव 

आह.े एवढेच नाही ति आपकया असीम प्रेमायाया छायेत तो नाकस्तकालाही र हू िते असकयामळेु तो 

नाकस्तकांचा नाकस्तकपणाही आह.े तो आपली अांत:करि ेच चपडत असतो. तो व िी आत्ति तकय  

् ांच््  पलीकडे आह.े तो आपकयाला आकण आपकया अतं:किणाला आपकयापषेणााही अकधक 

चांगला ओळखतो. तो आपल ेम्हणण ेशब्िश: घते नाही कािण अनकेिा कळत वा नकळत आपण 

ज ेबोलतो, तसा त्याचा अथि नसतो.  

ज्यांना ईश्विायाया व्यकक्तगत उपकस्थतीची गिज असत,े त्यांयायाकरिता तो ईश्वि व्यकक्तगत असतो. 

ज्यांना त्याचा व्यकक्तगत स्पशि हवा असतो त्यांयायाकरिता तो साकाि आह.े तो कवशदु्धतम तत्त्व आह.े 

ज्यांयायात श्रद्धा आह े त्यांयायाकरिता तो केवळ अकस्तत्व आह.े सवि माणसांकरिता तो सवि काही 

आह.े तो आमयाया आत आह ेआकण तिीही तो आमयाया विही आह ेआकण पलीकडेही आहे…  

त्यायाया नावावि घकृणत ििुाचाि वा अमानवीय कृत्य े केली जातात एवढ्या कािणामळेु त्याच े

अकस्तत्व लोप पावत नाही. तो िीघयकालीन यातना सहन कितो आह.े तो सहनशील आह े तसाच 

भयंकिही आह.े या जगातील आकण आगामी जगातील तो सवाित कठोि मालक आह.े आपकया 

शजेाऱ्यांशी - माणसांशी आकण प्राकणमात्रांशी - आपण जसा व्यवहाि कितो तसाच व्यवहाि तो 

आपकयाशी कितो.  

अज्ञानाला तो षणामा कित नाही आकण पश्चात्तापाची सधंी तो आम्हाला नहेमीच िते असकयामळेु तो 

कनत्य षणामाशीलही आह.े  
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चांगल े आकण वाईट यातील कनवड किण्याचे ‘स्वाततं्र््’ तो आम्हाला िते असकयामळेु 

त्यायायासािखा लोकशाहीचा पिुस्कताि िसुिा कोणीही नाही. त्यायायासािखा जलुमी सत्ताधीशही 

कोणी नाही कािण तो आपकया ओठ ांजवळील पेला कहसकावून घतेो आकण इयाछास्व ततं्र्यायाया 

नावावि अत्यंत कमी वाव ितेो आकण नतंि आमची त्रेधा-कतिपीट पाह न वरून तो आम्हाला हसत 

असतो.  

ही सवि त्् ची ‘लीला’ वा माया वा भ्रम आह ेअस ेकहिं ूधमाित सांकगतलेल ेआह.े केवळ तोच आह े

आकण जि आपण अस ू ति आपण कनिंति त्याचे स्तोत्र गायल े पाकहजे आकण त्यायाया इयाछेप्रमाण े

वागल ेपाकहज.े त्यायाया बासिीयाया सिुावि आपण नाचलो ति सवि काही ठीक होईल. (यंग, ५-३-

१९२५, प.ृ ८१) 

माझ्या माकहतीप्रमाण ेया जग त ईश्वि सगळ्यात कठोि मालक आह ेआत्ति तो तमुची तावनू-सलुाखून 

पिीषणाा घते असतो आकण जवे्हा तमु्हाला वाटत ेकी तमुची श्रद्धा डळमळू लागली आह ेअथवा तमुचे 

शिीि तमु्हाला साथ िते नाही अथवा तमु्ही बुडताहात, तवे्हा कोणत्या ना कोणत्या मागािन ेतो ध वनू 

येतो आकण तमुयाया हाकेसिशी तमुयाया सवेकेिता तत्पि असकयाचे सांगून तमुची श्रद्धा अढळ असली 

पाकहज ेह ेतमु्हाला पटवनू ितेो. पिंत ुतो ह ेआपकया स्वत:याया अटीवि कित असतो, तमुयाया अटीवि 

नाही. मला तिी तो असाच किसला आह.े आणीबाणीयाया प्रसगंी माझ्या मितीकरिता ऐनवळेी तो 

ध वनू आला नाही व त्यान े मला टाकून किल,े असा एकही प्रसगं मला आठवत नाही. (स्पीिा, प.ृ 

१०६९) 

लह नपणी माझ्याकडून कवष्णसुहस्त्रनाम पाठ करून घणे्यात आल ेहोत.े पिंत ुईश्विाची केवळ ही हजाि 

नावचे नाहीत.  आपला कवश्वास आह ेकी - आकण मला वाटत ेकी तो उकचतच आह े- जग त कजतके 

प्राणी आहते कततकी त्याची नाव ेआहते म्हणनूच  आपण त्याला ‘अनाम’ अस ेम्हणत असतो आकण 

ईश्विाचे अनके आकाि असकयामळेु आपण त्याला ‘कनिाकाि’ म्हणतो आकण तो अनके प्रकाियाया 

वािींमधनू बोलत असकयामळेु आपण त्याला ‘अवाक’ही म्हणतो आकण मी जवे्हा इस्लामचा 

अभ्यास करू लागलो तवे्हा त्या धमाितही ईश्विाची अनके नाव ेअसकयाचे मला आढळून आल.े  

ज े म्हणतात की ईश्वि पे्रम आह े त्यांयाया सिुात सिू कमळवनू मीही म्हणने की ईश्वि प्रेम आह.े पिंत ु

माझ्या अतं:किणातनू मला वाटत ेकी, ईश्वि प्रेम असले तिी या सवि गोष्टींपलीकडेही ईश्वि सत्य आह.े 

माणसाला जि आपकया वाणीिािे ईश्विाचे परिपणूि वणिन किता येत असले, ति ईश्वि सत्य आह ेयाच 

भाषेत त्याचे वणिन किता येईल या कनष्कर्ष यवि मी पोहोचलो आह.े  
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पिंत ुिोन वर्ष ंपवूी एक पाऊल पढुे टाकून मी म्हणालो की सत्यच ईश्वि आह.े ईश्वि सत्य आह ेआकण 

सत्य ईश्वि आह ेया िोन कवधानांमधील सकू्ष्म भिे तमु्ही लषणाात घ्या. जवळपास पन्नास वषे सत्याचा 

शोध घणे्याचा प्रयत्न केकयानतंि मी या कनष्कर्ष यवि पोहोचलो आह.े  

सत्याजवळ पोहोचण्याचा सवाित जवळचा मागि पे्रमाचा आह ेअस ेमाझ्या लषणाात आल.े पिंत ुत्याच 

वळेी माझ्या असहेी लषणाात आल ेकी, कमीत कमी इगं्रजी भाषेत पे्रमाचे अनके अथि आहते आकण 

वासना म्हणनू जो पे्रमाचा अथि आह,े तो माणसाला अध:पतनाकडे नणेािाही अस ू शकतो. मला 

असहेी आढळून आल ेआह ेकी पे्रम म्हणज ेअकहसंा असा अथि घणेािे या जग त फाि कमी लोक 

आहते. पिंत ुसत्य या शब्िाचे िोन अथि असकयाचे मला कुठेही आढळल ेनाही आकण नाकस्तकही 

सत्यायाया आवश्यकतसेबंांधी आकण त्यायाया शक्तीकवषयी वाि घालत नाहीत.  

पिंत ु सत्यायाया शोधायाया उत्साहात नाकस्तकांनी ईश्विायाया अकस्तत्वाविच प्रश्नकचन ल लावल ेआह े

आकण त्यांयाया दृष्टीन ेत ेयोग्य आह.े या तकािमळेुच ईश्वि सत्य आह ेअस ेम्हिण्याऐवजी सत्य ईश्वि 

आह ेअस ेम्हटल ेपाकहज ेअस ेमला वाटल.े (यंग, ३१-१२-१९३१, ४२७-८) 

ईश्वि सत्य आह ेपिंत ुईश्वि इतिही अनके गोष्टी आह.े त्यामळेुच ईश्वि सत्य आह ेअस ेमी म्हणतो... 

पिंत ु ह ेलषणाात ठेवल ेपाकहज ेकी ईश्वर याया अनके गणुांपकैी सत्य हा एक गणु नसनू सत्य ईश्विाच े

कजवतं रूप आह,े तचे जीवन आह.े सत्यालाच मी परिपणूि जीवन समजतो. अशा िीतीन ेसंपणूि सषृ्टी, 

सपंणूि अकस्तत्व ईश्वि आह ेआकण ज ेकाही अकस्तत्वात आह े– म्हणज े  सत्य - त्याची सवेा म्हणज े

ईश्विाची सवेा होय. (हरि, २५-५-१९३५, प.ृ ११५) 

परिपणूिता हा त्या सविशत्तिमानाचा गणु आह ेआकण  तिीही तो ककती लोकशाही प्रविृीचा आह े ! 

आमयायातील वाईटपणा आकण ककतीतिी हवेेिावे त्याला सहन किाव े लागतात ! आमयायातील 

अणिेुणतू तो आह,े आमयाया अवतीभवती तो आह,े त्यानचे आम्हाला कनकमिल ेआह ेआकण अस े

असल ेतिी आम्ही त्यायाया अकस्तत्वाविच शकंा घतेो आकण ती गोष्टही तो सहन कितो. पिंत ु हवे 

त्याला िशिन िणे्याचा अकधकाि त्यान ेआपकयाजवळ सिुकषणात ठेवला आह.े त्याला ना हात पाय 

आहते ना नाक, कान, डोळे आकण इति इकंिये आकण तिीही साषणाात िशिन िणे्याकरिता तो ज्याची 

कनवड कितो तो त्याला पाह  शकतो. (हरि, १४-११-१९३६, प.ृ ३१४) 

सेिेद्वारे ईश्वर 

माझ्यातील ईश्विायाया उपकस्थतीची मला अनुभतूी झाली नसती ति इतक्या हालअपषे्टा आकण कनिाशा 

पाकहकयानंति मी ठाि वडेा तिी झालो असतो वा गगंते उडी मारून जीव तिी किला असता. (यंग, ६-

८-१९२५, प.ृ २७५)  
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भाितातीलच नव्ह े ति सपंणूि जगातील सवाित खालयाया माणसांयाया ि:ुखाशी जि मला एकरूप 

व्हायचे असले, ति माझ्या िखेिेखीखाली असलकेया लहानसहान माणसांयाया पापांशीही मी एकरूप 

झालो पाकहज.े आकण सपंणूि नम्रपणान ेअसे कित असताना एक किवस मला ईश्विाचे – सत्याचे – 

साषणाात िशिन होईल अशी मला आशा आह.े ( यंग, ३-१२-१९२५, प.ृ ४२२) 

ईश्वि स्वगाितही नाही आकण पाताळातही नाही, उलट तो आम्हा सव तं आह े ह े मला माहीत 

असकयामळेु मानवसवेयेाया माध्यमातून ईश्विप्राप्तीचा प्रयत्न मी कितो आह.े (यंग, ४-८-१९२७, प.ृ 

२४७-८) 

मी समष्टीचा भाग आह ेआकण सपंणूि मानवतपेासनू वगेळ्या कठकाणी मी त्याचा शोध घऊे शकत 

नाही. माझ ेिेशबांधव माझ ेसवाित जवळचे शेजािी आहते. त ेइतके असहाय, साधनहीन आकण ससु्त 

झाल ेआहते की,  माझ ेसवि लषणा मी त्यांयाया सधुािणवेि कें कित केल ेपाकहज.े ईश्वि कहमालयायाया गहुते 

आह ेअसा कवश्वास जि मला वाटला असता ति, मी ताबडतोब त्या किशने ेप्रस्थान केल ेअसत.े पिंत ु

मानवतपेासनू वगेळ्या कठकाणी त्याचा शोध लाग ूशकत नाही, ह ेमला माहीत आह.े (हरि, २९-८-

१९३६, प.ृ २२६) 

मी माझ्या लाखो-किोडो िशेबांधवांना ओळखतो. किवसाचे चोवीसही तास मी त्यांयायाबिोबि िाहत 

असतो. कोट्यवधी मकू लोकांयाया अतं:किणात ईश्विाचा वास असकयाची जाणीव त्यांना नसली तिी 

मला आह.े त्यांयाया अतं:किणाकशवाय अन्यत्र कुठेही तो असू शकतो हे मला मान्य नाही. त्यामळेु 

त्् ांची सवेा किण ेह े माझ े पकहल ेआकण अखेिचे कतिव्य आह ेआकण या लाखो-किोडो लोकांयाया 

सवेयेाया माध्यमातनू मी ईश्विाची  - सत्याची – पजूा कित असतो. (हरि, ११-३-१९३९, प.ृ ४४) 

मागवदशवक आवण सांरक्षक    

ईश्वि हाच एकमवे मागििशिक आह े ह े समजनू... मी पढु े जायलाच पाकहज.े तो फाि मत्सिी स्वामी 

आह.े आपल््  अत्तधक रक्षेत्र त तो कुि चीही भ गीद री सहन करत न ही. त्् मळेु  आपकया सवि 

उकणवांसह, रिकाम्या हातांनी आकण समपिक भावनने ेत्् यायासमोि उपकस्थत व्ह यला पाकहज ेआकण 

तस ेकेल ेकी, सवि जगाशी सामना किण्याच ेसामथ्यि तो तमु्हाला िईेल व सवि प्रकाियाया सकंटात तो 

तमुचे िषणाण किील. (यंग, ३-९-१९३१, प.ृ २४७)  

मी एक धडा कशकलो आह े– माणसाकरिता जी गोष्ट अशक्यप्राय आह ेती गोष्ट ईश्विायाया हातचा मळ 

आह ेआकण जि त्या ईश्विावि माझा कवश्वास असेल जो आपकया कनकृष्टतम सषृ्टीचाही भाग्यकवधाता 

आह,े ति मग सवि काही शक्य आह े याबद्दलही मला सशंय वाट यला नको. अशा या अखेियाया 
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आशवेि मी जगतो आह ेआकण काळ घालवतो आह ेआकण त्यायाया इयाछेचे पालन किण्याचा मी 

प्र्त्न कितो आह.े (यंग, १९-११-१९३१, प.ृ ३६१)  

अगिी घोि कनिाशतेही जवे्हा कोणी मित किणािा किसत नाही, सांत्वन किणािा असत नाही, तवे्हा 

त्याचे नावच आम्ह ला शक्ती िते ेआकण आम्हाला पे्ररित करून आमयाया सवि शकंांचे कनिसन कित ेव 

कनिाशलेा ििू पळवत.े आज आकाश ढग ांनी भिलले ेअस ूशकत ेपिंत ुभकक्तपणूि अतं:किणान ेकेललेी 

ईश्विाची प्राथिना त े ढग नक्कीच ििू कितात. मला कधीही कनिाशचेे तोंड पाहाव े लागले नाही हा 

प्राथिनचेाच प्रभाव आह.े  

….मी कधीही कनिाश झाललेो नाही. मग तमु्ही का कनिाश होत  ? आपण प्राथिना करूया की त्यान े

आमयाया अतं:किणातील क्षुिपणा, नीचपणा आकण कपटीपणा ििू किावा आकण आम्हाला शदु्ध 

किाव.े तो आमची प्राथिना नक्कीच ऐकेल. या अमोघ शक्तीचा लाभ घतेलेकया अनके लोकांना मी 

ओळखतो. (हरि, १-६-१९३५, प.ृ १२३) 

मी पाकहल ेआह ेआकण माझा कवश्वासही आह ेकी, ईश्वि सिेह नाही ति कायाितनू प्रगट होत असतो व 

त्यामळेुच आपली सकंटातनू सटुका होत असत.े (हरि, १०-१२-१९३८, प.ृ ३७३) 

व्यकक्तगत भक्तीचे शब्िांत वणिन किता येऊ शकत नाही. ती कनिंति आकण अनकेिा नकळतही सरुूच 

असत.े असा एकही षणाण नसतो जवे्हा त्या सविसाषणाीची उपकस्थती मला जाणवत नाही. त्यायाया 

नजिेतनू एकही गोष्ट सटुत नाही. याच सविसाषणाीयाया चालीत चाल कमळवनू चालण्याचा मी प्रयत्न 

कित असतो.  

त्यान ेप्रकतसाि किला नाही अस ेकधीच झाल ेनाही. तरुुांगातील माझ्या सत्त्वपिीषणाेयाया काळात जवे्हा 

कषणाकतज प्ंत सवित्र काळोख भिललेा किसायचा आकण मला कोणताच मागि सचुत नव्हता; तवे्हा तो 

माझ्याजवळच उभा असकयाचे मला आढळल.े माझ्या जीवनातील असा एकही षणाण मला आठवत 

नाही जवे्हा त्यान ेमाझी साथ सोडली. (हरि, २४-१२-१९३८, प.ृ ३९५) 

आत्मसाक्षात्कार 

माझा कवश्वास आह ेकी प्रत्यके माणसाला ती भाग्यशाली, अवणिनीय, पापमकु्त कस्थती प्राप्त करून 

घतेा येऊ शकत े ज्या कस्थतीत त्याला आपकया अतं:किणातील ईश्विायाया - केवळ ईश्विायाया 

उपकस्थतीचा अनुभव ज िव ूशकतो. (हरि, १७-११-२१, प.ृ ३६८) 
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मी जी गोष्ट कमळव ूइकयाछतो  - आकण ज ेकमळवण्याकरिता मी प्रयत्नशील आकण उत्सकुही आह े- ती 

गोष्ट आह ेआत्मसाषणाात्काि. ईश्विाचे याची िहेी याची डोळा िशिन घणे े म्हणजचे मोषणा आह.े याच 

ध्ये्  याया पररपतूीकररत  मी जगतो आह,े हालचाल कितो आह ेआकण माझ ेअकस्तत्वही त्याकरिताच 

आह.े मी ज े काही कितो म्हणज े माझ ेव चन-लखेन आकण िाजकािणातील माझ े सवि कायि याच 

ध्ये्  याया किशने ेकेललेी वाटचाल आह.े (ए, प.ृ XIV) 

ज्याचा माझ्या जीवनायाया प्रत्येक श्वासावि सपंणूि अकधकाि आह े आकण ज्याचा मी पतु्र आह े

त्यायायापासनू मी इतका िूि आह,े ह  कवचािच माझ्या मनाला सतत वेिना िते असतो. मला माहीत 

आह ेकी, माझ्यातील दषु्ट वासनांमळेुच मी त्यायायापासनू इतका िूि आह ेआकण अस ेअसनूही त्या 

वासनांपासनू मी मकु्त होऊ शकत नाही. (ए. प.ृ XVI) 

तकाितीत असलकेया ईश्विाविील हा कवश्वास श्रद्धेवि आधारित असला पाकहज.े खिे पाहता तथाककथत 

साषणाात्कािायाया मळुाशीही श्रद्धेचे तत्तव असत.े कतयाया आधािाकशवाय तो साषणाात्काि कटकू शकत 

नाही. अस ेहोण ेअपरिहायि आह.े आपकया स्वत्वायाया सीमचेे उकलंघन कोण करू शकतो? 

मला वाटत े की, या जीवनात सपंणूि साषणाात्काि अशक्य आह.े त्् ची गिजही नाही. सपंणूि 

आध्याकत्मक उंचीवि पोहोचण्याकरिता केवळ कजवतं अढळ कनष्ठेची गिज असत.े आमयाया या नश्वि 

िहेाबाहिे ईश्वि नाही. त्यामळेु आवश्यकता असली तिी बाह्य पिुाव्याचा काही उपयोग नाही.  

इकंियांयाया माध्यमांिािे आम्ही ईश्विाचा अनभुव घऊे शकत नाही कािण तो इांत्ति् तीत आह.े आपली 

इयाछा असले ति इकंियांपासनू आपण स्वत:ला मकु्त करून घऊे शकतो. आपणा सव ंयाया आत 

अनाहत नाि होत असतो, पिंत ुआमयाया इकंियांयाया कोलाहलात त्याचे मधिु सगंीत आम्हाला ऐकू 

येत नाही. आमयाया इकंियांना जाणवणाऱ्या वा ऐकू येणाऱ्या कोणत्याही सगंीतापषेणाा त ेवेगळे आकण 

अकतशय श्रषे्ठ आह.े (हरि, १३-६-१९३६, प.ृ १४०-१) 



महात्मा गाांधींचे विचार | www.mkgandhi.org 

 

११. सत्य आवण सौंदयव 

कलेची अांतमुवखता / आध्यावत्मकता 

कोणत्याही वस्तयूाया िोन बाज ूअसतात…. बाह्य आकण अतंगित.... बाह्य बाजचूा उपयोग अतंगित 

बाजलूा मित किण ेएवढाच असतो. अशा प्रकािची खिी कला आत्म्याची अकभव्यक्ती असत.े बाह्य 

रूपाची उपयोकगता माणसायाया आंतरिक भावन ांची अकभव्यक्ती किण े हीच आह.े (यंग, १३-११-

१९२४, प.ृ ३७७) 

मला माहीत आह ेकी, काही लोक स्वत:ला कलाकाि म्हणवनू घतेात आकण त्यांना तशी मान्यताही 

असते, पिंत ु तिीही त्यांयाया कलाकृतीत आत्म्यायाया उध्विगामी आकांषणाांचे आकण त्यायाया 

अस्वस्थतचेे नाममात्रही कचत्रण नसत.े (यंग, १३-११-१९२४, प.ृ ३७७) 

प्रत्येक खऱ्या कलाकृतीमळेु आत्मिशिन व्हायला मित झाली पाकहज.े माझ्या स्वत:याया बाबतीत 

सांगायचे ति आत्मिशिनाकरिता बाह्य साधनांचा मला मळुीच उपयोग नाही. त्् मळेु मी िावा करू 

शकतो की मी कोणतीही कलाकृती कनमािण कित असकयाचे तमु्हाला किसत नसल,े तिी माझ्या 

जीवनात खिे फळ िणेािी कला आह.े  

शक्य आह े की माझ्या खोलीयाया कभतंींना कखडक्या ििवाज े नसतील, मला किाकचत माझ्या 

डोक्याविील छपिाचीही गिज नसले कािण तस ेकेकयानतंि तािकांनी भिलकेया असीम आक श ल  

मी प हू शकेन. जवे्ह  मी चमचमि ऱ्या च ांदण्् ांनी भरलेल््  आकाशाकडे पाहतो तवे्हा माझ्यासमोि 

एक अदभ्तु दृश्य उभ ेिाहत.े त्याची बिोबिी कोणतीही मानवी कलाकृती करू शकत नाही.  

याचा अथि असा नाही की, कलाकृतींचे सामान्यपण ेज ेमकूय मानल ेजात ेत ेमी कमी करू इकयाछतो, 

पिंत ु कनसगिसौंियाितील कचिंतन प्रतीकांकड ेप कहल ेअसता या कलाकृती ककती अपणूि आहते याची 

जाणीव मला होत.े आत्मिशिन घडवनू मानवकनकमित कलाकृती आपकयाला कजतक्या प्रमाणात वि 

उचल ूशकतील कततक्या प्रमाणातच त्यांचे मोल अस ूशकत.े (यंग, १३-११-१९२४, प.ृ ३७७) 

सत्य आधी   

सत्याचा शोध हीच पकहली गोष्ट आह.े त्यानतंि त्यात सौंियि आकण चांगलुपणा यांची भि पडू शकेल. 

माझ्या मत े येश ू हा सविश्रषे्ठ कलाकाि होता कािण त्याला सत्यिशिन झाल े होत े आकण त्यान े त े

अकभव्यिही केल े होत;े त्याचप्रमाण ेअिबी भाषेतील कुिाण ही सविश्रषे्ठ िचना आह,े अस े कविान 

लोक सांगत असकयामळेु तीच गोष्ट महमंिाचीही आह.े या िोघांनीही आधी सत्य शोधण्याकरिता 
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धडपड केली होती आकण मागाह न त्यांयाया लखेनात आपोआप सौंियि आल ेआकण यशे ू अथवा 

महमंि यांपकैी कोणीही कलाकृती कनमािण किण्याचा प्र्त्न केला नव्हता आकण तिीही अस ेघडल े

होत.े मला याच सत्याची आकण सौंियािची ओढ आह ेआकण  यांयायाकरिताच मी जगने आकण 

मिेनही. (यंग, २०-११-१९२४, प.ृ ३८६)  

कोट्यिधींसाठी कला    

इति सवि गोष्टींप्रमाणचे याही बाबतीत मी किोडो लोकांयाया दृष्टीन े कवचाि कित असतो. सौंियाितनू 

सत्याचे िशिन घतेा येईल अस ेप्रकशषणाण कोट्यवधी लोकांना िेता येऊ शकत नाही. त्यामळेु आधी 

त्यांना सत्याचे िशिन घडवाव े आकण नंति त े स्वत:च सौंियािचे िशिन घेतील... या कोट्यवधी 

लोकांयाया उपयोगाचे ज े काही असले, माझ्या दृष्टीन े तचे सुंिि आह.े आधी त्यांना जीवनाकरिता 

अत्यावश्यक गोष्टी द्या, सुिंि आकण अलकंारिक वस्त ूनतंि येतील. (यंग, २०-११-१९२४, प.ृ ३८६) 

कोट्यवधींशी बोल ूशकणािी कला मला हवी आह.े (हरि, १४-११-१९३६, प.ृ ३१५) जी किलासा 

िते ेतीच कला असत.े (यंग, २७-५-१९२६, प.ृ १९६) 

अखेि मोठ््  प्रमाणात उत्पािन किणाऱ्या कनजीव वीजवेि चालि ऱ्या यंत्रांिािे ति कला कनमािण 

किता येऊ शकत नाही. कतयायाकरिता स्त्री-परुुषांयाया कोमल हातांचा स्पशिच पाकहज.े (्ांग, १४-३-

१९२९, प.ृ ८६) 

आांतररक शुवचता  

खिी कला केवळ आकािाविच नाही ति कतयाया पाश्विभमूीतील गोष्टींकडेही लषणा िते असत.े एक कला 

ती असत ेजी माित असत ेआकण एक कला ती असत ेजी जीवन िते असत.े.. खिी कला आपकया 

कनमाित्याची सखु-शांती, समाधान आकण शकुचता यांचा पिुावा असली पाकहज.े ( यंग, ११-८-१९२१, 

प.ृ २५३) 

अखेिीस खिे सौंियि अतं:किणायाया शतु्तचतते असत.े (ए, प.ृ २२८) 

मला सगंीत आकण अन्य कला आवडतात, पिंत ुसामान्यपण ेत्यांना जवेढे महत्तव िणे्यात येत,े तवेढे 

मी िते नाही. उिाहिणाथि ज्या गोष्टी कळण्याकरिता तांकत्रक ज्ञानाची गिज असत ेत्या गोष्टींचे महत्तव 

मला मान्य नाही.  

सवि कलांपषेणाा जीवन मोठे आह.े उिात्त जीवनाचा पाया आकण घडण नसललेी कला आह ेतिी काय? 

त्यामळेु यापढुे जाऊन मी ति अस ेम्हणने की, ज्यान ेजीवनात परिपणूिता कमळवली आह ेतोच सवाित 

मोठा कलाकाि आह.े (एग्रे, प.ृ ६५-६) 
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कशामळेु का होईना पिंत ुआमयाया मनात अस े ठसल ेआह ेकी व्यत्तिगत जीवनातील शतु्तचतशेी 

कलचेा काहीही सबंंध नाही. मी माझ्या सपंणूि अनभुवायाया आधािावि सांगतो की यापषेणाा खोटी गोष्ट 

कोणतीही अस ू शकत नाही. आता मी माझ्या भौकतक जीवनायाया अकंतम अवस्थेत असकयामळेु 

सांगतो आह े की जीवनातील शकुचता सवाित श्रषे्ठ आकण तीच खिी कला आह.े घोटलेकया 

आवाजायाया आधािे उत्तम सगंीत वाजवण्याची कला काही लोकांनी अकजित केली आह.े पिंत ु

शकुचतापणूि जीवनायाया सामजंस्यातनू तशी कला कनमािण किण्याचे कौशकय मोजक्याच लोकांमध्ये 

असत.े (हरि, १९-२-१९३८, प.ृ १०) 

सत्यामध्ये सौंदयव     

मी सत्यामध्ये वा सत्यायाया माध्यमातनू सौंियािचा शोध घते असतो. सत्याची सवि रूपे - केवळ सत्य 

कवचािच नाही ति खिे कचत्र आकण गाणीही – सुिंि असतात. सामान्यपण ेलोक सत्यात सौंियि पाह  

शकत नाहीत. सामान्य माणसू त्यापासून ििू पळतो आकण त्यामळेु सौंियि पाहण्याची षणामतासदु्ध  तो 

हिवनू बसतो. लोक जवे्हा सत्यात सौंियािचा आस्वाि घऊे शकतील तवे्हा खऱ्या कलचेा उिय 

होईल. (यंग, १३-११-१९२४, प.ृ ३७७) 

खऱ्या कलावांत याया दृष्टीन े तोच चेहिा सुिंि असतो जो आपकया बाह्य रूपापषेणाा वगेळ्या 

आत्म्यातील सत्यायाया प्रकाशान े ििैीप्यमान झाललेा आह.े याह न वेगळे कोणतचे सौंियि नाही. या 

उलट सत्य अशा अनके स्वरूपात अकभव्यि होऊ शकत ेज ेबाह्यतः सुिंि नाही. असे म्हणतात की 

सॉिेटीस आपकया काळातील सवाित सत््त्तनष्ठ म िसू होत , परांत ु त्् च  चेहर  ग्रीसमध््े सव यत 

कुरूप होता. माझ्या दृष्टीन ेसॉिेटीस सुिंि होता, कािण त्यान ेआयुष्ट््भर सत्याकरिता सघंषि केला. 

आकण तमु्हाला आठवत असलेच की कलाकाि म्हणनू कफकडयसला बाह्याकािातील सौंियि 

पाहण्याचा अभ्यास असला तिी त्याला सॉिेटीसयाया सौंियािचे कौतकु किण्यात कोणतीही अडचण 

जाणवली नव्हती. (यंग, १३-११-१९२४, प.ृ ३७७) 

सामान्यतः सत्य आकण असत्य एकत्र चालत असतात. त्याचप्रमाण ेचांगलुपणा आकण वाईटपणा हहेी 

पिस्पिांसोबतच असतात. कलावंतामध्येसदु्ध  अनकेिा खऱ्या आत्ति खोट््  सांकल्पन ांचे 

सहअत्तस्तत्व असते. जवे्ह  कल वांत खऱ्या सकंकपनांनी पे्ररित झाललेा असतो, तवे्हाच खिी आकण 

सुिंि कलाकृती जन्म घते.े जि त्यायाया जीवनात संस्मिणीय गोष्टी कमी असतील, ति त्यायाया 

कलतेही ससं्मिणीय अस ेकमीच असले. (यंग, १३-११-१९२४, प.ृ ३७७) 
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ही सुिंि दृश्ये (सयूािस्त अथवा चांिण्यांनी भिलकेया आकाशात प्रकाशणािा चंि) तोपयचतच सुिंि 

आहते, जोपयचत त्यांयायाकड े पाह न मला त्यांयाया कनमाित्याची आठवण होत.े यांयाया सजिनात सत्य 

आह ेम्हणनूच ति ही दृश्ये सुिंि आहते. जवे्हा मी सयूािस्तायाया अद्भतु दृश्याचे वा चंिायाया सौंियािचे 

कौतकु कितो, तवे्हा माझा आत्मा कवककसत होऊन त्यांयाया कनमाित्यायाया आिाधनते तकलीन होतो. 

या सवि दृश्् ांमध्ये ईश्विाच ेव त्यायाया अनकंुपचेे िशिन होत.े पिंत ुह्या सयूािस्तांचा आकण सयूोियांचा 

मला ईश्विाची आठवण करून िणे्याकरिता उपयोग होणाि नसेल, ति त्यांची मला केवळ अडचणच 

होईल. आत्म्याला मकु्त कवहाि किण्यापासनू िोखणािी प्रत्येक गोष्ट भ्रम आकण बंधन आह;े िहेही 

अशीच गोष्ट आह.े त्यामळेुसदु्धा मकु्तीच््  मागाित अनकेिा अडसि कनमािण होत असतो. (हरि, १३-

११-१९२४, प.ृ ३७८)  

तमु्हाला भाज्यांयाया िंगात सौंियि का किस ूशकत नाही ? आकण कनिभ्र आकाशही सुंिि आह.े पिंत ु

नाही, तमु्ही ति इिंधनुष्यायाया िंगांनी आककषित होता पिंत ुतो केवळ दृकष्टभ्रम आह.े ज ेसुिंि आह ेत े

उपयोगी असण्् ची गिज नाही आकण ज े उपयोगी असले त े सुिंि नाही अस े समजण्याचे कशषणाण 

आम्हाला िणे्यात आल ेआह.े ज ेउपयोगी आह ेत ेसुिंिही अस ूशकत,े ह ेिाखवण्याचा माझा प्र्त्न 

आह.े (हरि, ७-४-१९४६, प.ृ ६७)       
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३. वनभवयता 

१२. वनभवयतेचा वदव्य सांदेश 

कनभियता आध्याकत्मकतचेी पकहली कसोटी आह.े कभत्रा कधीही नकैतक अस ूशकत नाही. (यंग, १३-

१०-१९२१  प.ृ ३२३) 

कजथे भय असले, कतथे धमि अस ूशकत नाही. (यंग, २-९-१९२६, प ृ. ३०८) 

गीतयेाया प्रत्येक पाठकाला माहीत असत ेकी, गीतयेाया सोळाव्या अध्यायात ज्या िवैी गणुांचे वणिन 

किण्यात आल ेआह े त्यात कनभियता पकहकया िमांकावि आह.े अस े जाणनूबुजनू किण्यात आल े

आह ेकी, केवळ छंििचनकेरिता, त े मी कनकश्चत सांग ू शकत नाही. पिंत ु माझ्या मत े कनभियतलेा जे 

पकहल ेस्थान िणे्यात आल ेआह,े त ेयोगायोगान ेअसल ेतिी सवितोपिी उकचतच आह.े  

इति उिात्त गणुांयाया कवकासाकरिता कनभियतचेी अट अकनवािय असत.े कनभियतकेशवाय सत्याचा शोध 

वा प्रेमाची काळजी कशी घतेा येऊ शकेल ? प्रीतमन ेम्हटकयाप्रमाण े ‘ईश्विापयचत पोहोचण्याचा मागि 

वीिांचा आह,े कभत्रांचा नाही’. इथे वीि या शब्िाचा अकभप्राय सत्य असा आह.े ज्यांयायाजवळ 

तलवािी, िायफली वा इति शस्त्रास्त्रे आहते – व कभत्र्या लोक ांन च या शस्त्रांची महती वाटत असते – 

त्यांचा इथ े उकलखे नाही. उलट ज े कनभियतेयाया शस्त्रान े ससुजज आहते त्यांचा इथे उकलखे आह.े 

(यंग, ११-९-३०, प ृ.१-२) 

कनभियतचेा अथि आह ेसवि भयापासनू मकु्ती – उिाहिणाथि आजाि, शािीरिक इजा वा मतृ्यचूी भीती, 

आपकया जवळयाया नातलगाचा मतृ्यू इत्यािी इत्यािी. (यंग, ११-९-३०, प.ृ२) 

वनभवय होणे     

पणूिपण े कनभिय तोच होऊ शकतो, जो सवोच्च शक्तीला समज ू शकला आह.े सवि प्रकाियाया 

भ्रमापासनू मकु्त होण्याची तीच अवस्था आह.े पिंत ुमाणसू दृढकनश्चयान ेसतत प्रयत्न करून त्या मागािन े

नक्कीच प्रगती करू शकतो.... 

जोवि आांतरिक शत्रूचा प्रश्न आह,े आपण त्यांच ेभय बाळगल ेपाकहज.े कामवासना, िोध आिींबद्दल 

भीती बाळगि ेयोग्य आह.े आंतरिक शत्रूंवि कवजय कमळवताच बाह्य भय आपोआप नाहीस ेहोत.े सवि 

प्रकाियाया भीतीचे कें ि आमचे मन आह ेआकण एकिा िहेाची आसक्ती सपंली की, कोणतीच भीती 

आम्हाला घाबिव ूशकत नाही. 
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अशा िीतीन े किसून येत ेकी, सवि प्रकाियाया भीतीला कोणताच आधाि नाही, आपकया मनाचा तो 

कनिथिक भ्रम आह.े आपण सपंत्ती, कुटंुब िहे यांयाया आसक्तीचा त्याग किताच भीतीचे कोणतहेी 

कािण कशकलक िाहत नाही. ‘तने त्यके्तन भुकंजथा’ (सांसारिक वस्तूचंा त्याग कित त्यांचा उपभोग 

घ्या) हा अकतशय उिात्त सिंशे धमािन े किललेा आह.े धन, कुटंुब, शिीि तसचे िाहतील, आपकयाला 

केवळ त्यांयायाबद्दलची मानकसकता बिलण्याची गिज आह.े या गोष्टी आपकया नसनू ईश्विायाया 

आहते. अस ेअसताना भीतीचे कािण काय ? 

यामळेु उपकनषिाचा आिशे आह ेकी ‘वस्तूचंा उपभोग घते असतानाही त्यांयाया आसक्तीचा त्याग 

किा’. याचा अथि आम्ही स्वत:ला त्यांचा स्वामी नाही ति कवश्वस्त मानल े पाकहज.े ज्या ईश्विािािे 

आम्हाला या गोष्टी कमळाकया आहते तोच या गोष्टींचे िषणाण किण्याकरिता आम्हाला शक्ती आकण 

आवश्यक शस्त्रही िईेल.  

अशा प्रकारे आम्ही स्वामी न िाहता आपकया पायाखालील धळुीपषेणााही अकधक सामान्य अशा 

सवेकायाया भकूमकेत जवे्हा उतरू, तवे्हा सवि भीती धकु्याप्रमाण ेकवतळून जाईल. तवे्हाच आपकयाला 

अकनविचनीय शांतता लाभले आकण सत्यनािायणाचा (सत्याचा ईश्वि) साषणाात्काि होऊ शकेल. (यंग, 

११-९-३०, प.ृ २) 

ईश्वराची भीती 

आम्ही ईश्विाला घाबिलो ति आमयाया मनातील माणसाची भीती कनघनू जाईल. (स्पीिा, प ृ.१३०)  

आपकया आजबूाजलूा अधंकवश्वास आकण द ांत्तभकता या गोष्टी इतक्या भिलकेया आहते की आम्ही 

योग्य काम किायलाही घाबितो. पिंत ु माणसू एकिा का भीतीयाया ताब्यात गलेा की, मग तो 

सत्याचेही िमन करू लागतो. सवुणि कनयम हा आह ेकी ज ेकाम तमु्हाला उकचत वाटेल त ेतुम्ही कनभिय 

होऊन किा. (हरि,२-६-४६, प ृ.१६०) 

कनभियतचेा अथि िभं वा आिमक व्यवहाि नाही. या गोष्टी ति स्वत:च भीतीयाया प्रतीक आहते. 

कनभियतचेी पकहली अट आह े मनाची शांती. याकरिता ईश्विावि कजवतं कवश्वास असण ेआवश्यक 

आह.े (हरि, ३-११-१९४६, प.ृ ३८८) 

मला भीती मळुीच आवडत नाही. एक  माणसान ेिसुऱ्या माणसाला का घाबिाव े? माणसान ेकेवळ 

ईश्विाला घाबिायला पाकहज.े त्यानतंि तो सवि भीतीपासनू मकु्त होईल. (हरि, ५-१-१९४७, प.ृ ४७७) 
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आत्म्याचे शौयव   

प्रत्येक माणसाला आत्मिषणाणाच े कौशकय कशकवल े पाकहज.े याकरिता शिीिाला प्रकतकािाकरिता 

प्रकशकषणात किण्यापषेणाा मन अकधक सदुृढ किण्याची गिज असत.े आतापयचतचे आमच े मानकसक 

प्रकशषणाण आमयायात असहाय्यतचेी भावना कनमािण कित आल े आह.े शौयि शिीिाचा नाही ति 

आत्म्याच  गणु आह.े धष्टपषु्ट शिीिायाया लोकांमध्ये मी कभत्रेपणा प कहला आह े आकण अगिी 

काटकुळ्या लोकांमध्ये मला अदभ्तु साहसाचे िशिन झाल े आह.े... आमयायातील िबुिलतम 

व्यक्तीलाही सकंटाच  सामना किण्याचे आकण शौयािचे कशषणाण किल े गेल े पाकहज.े (यंग, २०-१०-

१९२१, प.ृ३३५) 

आपण सकंधप्रकाशायाया उंबिठ्यावि उभ ेआहोत. हा सकंधप्रकाश सायंकाळचा आह ेकी सकाळचा ह े

मला माहीत नाही. एका नतंि िात्र होत े आकण िसुऱ्यानतंि किवस उगवतो. आपकयाला या 

सकंधप्रकाशानंति जर ि:ुखि िात्र नको असले आकण उज्ज्वल किवस हवा असले ति आमयायापकैी 

प्रत्येकान.े... सत्य काय आह े त े ओळखल े पाकहज,े सवि प्रकाियाया प्रकतकूलतचेा सामना करून 

सत्याची तिफिािी केली पाकहज ेआकण कनकभिड होऊन त्याची बाज ूघऊेन त्याचा प्रचाि केला पाकहज.े 

(स्पीिा, प.ृ ३०३) 

स्व ततं्र्याकडे कूच किण्याकरिता आम्ही सत्य आकण अकहसंचेा प्राचीन मागि कनवडला आह ेआकण ज े

सिळ आकण अरंुि वाटेन े चालतात, त्यांना कधीही अपयशाचे तोंड पाहाव े लागत नाही या ईश्विी 

वचनाधािे आम्ही आपकया मनात आशा आकण कवश्वास कनमािण केला पाकहज.े (यंग, २-४-१९३१, प.ृ 

५४) 

आत्मदमन आकण कभडस्तपणा, जो जवळपास कभत्रेपणाच आह,े यांनी भिलकेया.... या िशेात 

आम्हाला फाि मोठ्या शौ् यचे आकण आत्मबकलिान चे िशिन होऊ शकत नाही. मी.... कवनम्र, सौम्य 

आकण अकहसंक माणसायाया श्रषे्ठतम शौयािची.... अपषेणाा कितो आह.े ह ेत ेशौयि आह ेकी ज ेएकाही 

व्यक्तीला इजा न किता वा इजा पोहोचवण्याचा कवचािही न किता सळुावि चढून जाईल. (यंग, २-४-

१९३१, प.ृ ५८) 

मोठ्् त मोठ््  शक्तीसमोि गडुघ ेटेकण्याचे साफ नाकारून, मनात कटुता न आणता, केवळ आत्मा 

अमि आह ेआकण इति काहीही नाही असा कवश्वास मनात बाळगण्याइतके मोठे शौयि कोणतहेी नाही. 

(हरि, १५-१०-१९३८, प.ृ २९१) 
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आमयायासमोि िोन पयािय आहते; एक आपण शत्तिश ली फौज उभी करू शकतो, अर्थव  म झ््  

म ग यवर च लनू आपि एक महान आकण अपिाकजत शक्ती बन ूशकतो. िोन्ही कवककपांकरिता भयमकु्त 

होण ेही पकहली अट आह.े (हरि, २६-१०-१९४७, प.ृ ३८२) 
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४ श्रद्धा 

१३. श्रदे्धचा वदव्य सांदेश 

श्रद्धाच अशी गोष्ट आह ेजी आम्हाला वािळी सागिातनू पलीकडे पोहोचवत.े श्रद्धा पवयत ांन  हलव ू

शकत,े समिु ओलांडू शकत.े ही श्रद्धा म्हणज े आणखी काही नसनू आपकयामध्ये वास कित 

असलकेया पिमशे्विाची कजवतं आकण स्पष्ट जाणीव आह.े ज्याला ही श्रद्धा प्राप्त झाली आह े त्याला 

िसुिे काहीही नको असत.े अशा व्यक्तीला शारीररक व्याधी असली तिी तो आध्याकत्मक दृष्टीन े

त्तनरोगी असतो. तो भौत्ततक दृष्टीने गरीब असले, परांत ुआध्् त्तत्मक दृष्टीने तो सपंन्न असतो. (यंग, 

२४-९-१९२५, प.ृ३३१) 

श्रद्धा नसले ति ह ेजग एक षणाणही कटकू शकणाि नाही. प्राथिना आकण तप करून ज ेशदु्ध जीवन जगले 

होत ेअशा कवभतूींचे तकि सगंत अनुभव स्वीकािण ेम्हणज ेखिी श्रद्धा. प्राचीन काळातील पगैांबिांवि वा 

अवतािांवि श्रद्धा ठेवण ेहा व्यथि अधंकवश्वास नसनू, आमयाया अगिी आतील आत्म्याच ेत ेसमाधान 

आह.े (यंग, १४-४-१९२७, प.ृ १२०) 

एखाद्या लहानशा वाऱ्यायाया झोताबिोबि उडून जाणाऱ्या कोमल पुष्पासािखी श्रद्धा नाही, श्रद्धा 

कहमालयासािखी आह,े जो अचल असतो. कोणतहेी वािळ कहमालयाला मळुापासनू उलर्थव ूशकणाि 

नाही.... तमुयायापकैी प्रत्येकामध्ये ईश्वि आकण धमािबद्दल अशी श्रद्धा कनमािण व्हावी, अशी माझी 

इयाछा आह.े (हरि, २६-१-१९३४, प.ृ ८) 

तकावच्या मयावदा     

अनभुवामळेु मी इतका कवनम्र झालो आह ेकी आता मी तक ययाया नमेक्या सीमा ओळखू शकतो. 

ज्याप्रमाण ेचुकीयाया कठकाणी ठेवकयामळेु पिाथि कचिा होतो, त्याचप्रमाण ेतकािच  िरुुपयोग केला ति 

त्याचे वडेात रूपांति होत.े 

कववकेवािी प्रशसंनीय व्यक्ती असतात, पिंत ुसविशकक्तमान  असकयाचा िावा जवे्हा कववकेवाि कितो, 

तवे्हा तो िाषणासी रूप धािण कितो. तकािला सविशकक्तमान मानण ेही तशीच चूक आह,े जशी केवळ 

मतूीला ईश्वि माननू कतची पजूा किण ेही चूक आह.े (यंग, १४-१०-१९२६, प.ृ ३५९) 

मी कववकेाला िडपण्याकवषयी बोलत नाही, ति कववकेाला पकवत्र किणाऱ्या गोष्टीला मान्यता 

िणे्याकवषयी बोलत आह.े (यंग, १४-१०-१९२६, प.ृ ३५९) 
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शदु्ध आकण भसेळ नसलेकया तकािला कजथे आवाहन असेल, कतथे कोणत्याही व्यक्तीला उद्धत करून 

कतचा आधाि घणे्याची गिज नाही, मग ती व्यक्ती ककतीही मोठी असो, अस ेमाझ े स्पष्ट मत आह.े 

(यंग, २६-९-१९२९, प.ृ ३१६) 

अस ेकाही कवषय असतात कजथे तकि  आपकयाला फाि लांब नऊे शकत नाही आकण आपकयाला त्या 

गोष्टी श्रद्धापवूिक स्वीकािाव्या लागतात. अशा वळेी श्रद्धा तकि कविोधी नसत,े ति तकाितीत असत.े 

श्रद्धा ही सहाव्या इकंियाप्रमाण ेअसत ेआकण तकाियाया षणाेत्रापलीकडील कवषयांयाया बाबतीत ती काम 

कित.े (हरि, ६-३-१९३७, प.ृ२६) 

धमावचा अर्व  

धमािचा माझा अथि काय आह ेत ेमला स्पष्ट करू द्या. कहिं ूधमािबद्दल मला सगळ्या धम ंपेषणाा अकधक 

आिि वाटत असला, तिी कहंि ूधमि म्हणजचे धमि असा त्याचा अथि नाही. याउलट धमािचा माझा अथि 

तो आह ेजो कहिं ूधमाियायाही पलीकडे आह,े जो माणसाचा स्वभावच बिलनू टाकतो, जो आपकयाला 

आतील सत्याशी एकरूप कितो. आकण सतत आपकयाला पकवत्र कित जातो तो खिा धमि. मानवी 

स्वभावाचा तो स्थायी गणुधमि आह.े सपंणूि अकभव्यक्तीकरिता कोणत ही त्याग किण्याची त्याची 

तयािी असत.े आत्म्याचे आकण कनमाित्याचे ज्ञान होईपयचत आकण त्तनकमिक व कनकमित यांयायातील खऱ्या 

तािात्म्याची ओळख होईपयचत तो आपकयाला स्वस्थ बस ूिेत नाही. (यंग, १२-५-१९२०, प.ृ २) 

धमािचा माझा अथि औपचारिक धमि नाही ति सवि धम ंयाया मळुाशी जो धमि आह े आकण जो 

आपकयाला आपकया कनमाित्याचे िशिन घडवतो तो धमि. मी धमि म्हणतो तवे्हा मला हाच अथि 

अकभपे्रत असतो. (एमके, प.ृ ७) 

माझा धमव   

माझ्या धमािला कोणत्याही भौगोकलक सीमा नाहीत. माझी जि त्यायायावि खिी श्रद्धा असेल, ति तो 

माझ्या भािताविील पे्रमायायाही पलीकडे कनघनू जाईल. (यंग, ११-८-१९२०, प.ृ ४) 

माझा धमि तरंुुगासािखा नाही. यात ईश्विान ेकनकमिलकेया अगिी तळातील माणसाचाही समावशे आह.े 

पिंत ुतो उद्धटपणा आकण जात, धमि अथवा वणिभेि वा िंगभिे सहन कित नाही. (यंग, १-६-२१, प.ृ 

१७१) 

माझ्या िशेापषेणाा माझ्या धमािवि मी अकधक पे्रम कितो आकण त्यामळेु मी आधी कहिं ूआह ेआकण नतंि 

र ष्ट्रभि ह े माझ े कवधान एका अथािन ेअगिी बिोबि आह.े अस े म्हटकयामळेु चांगकयात चांगकया 
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र ष्ट्रभि पके्ष   माझी पातळी कमी होत नाही. माझ्या म्हणण्याचा अथि एवढाच आह े की माझ्या 

िशेाचे आकण धमािचे कहत एकच आह.े 

अशा रितीन े जवे्हा मी म्हणतो की, माझ्या मकु्तीला मी सवािकधक महत्तव ितेो. एवढेच नाही ति 

भाितायाया मकु्तीपषेणााही अकधक महत्तव ितेो तवे्हा याचा अथि असा नसतो की माझ्या स्वत:याया 

मकु्तीकरिता भाितायाया िाजकीय वा इति कोणत्याही प्रकाियाया मकु्तीचा बळी द्यावा लागले. 

अपरिहायिपण े याचा अथि असा होतो की या िोन्ही गोष्टी सोबत चालत असतात. (यंग, २३-२-

१९२२, प.ृ १२३) 

जीवनकसद्धांत म्हणनू मी मान्य केल ेआह ेकी एखाद्या माणसान ेकेलकेया कामाला, मग तो ककतीही 

मोठा माणसू असला तिी, तोपयचत यश येऊ शकत नाही जोपयचत तो माणसू धाकमिक प्रविृीचा होत 

नाही. (स्पीिा, प.ृ ३७७-८) 

माझ्या कामाबद्दल व मानवतबेद्दल माझ्या मनात भिपिू श्रद्धा आह.े कोित्् ही म नवतपेके्ष  भ रती् 

म नवत  कमी प्रतीची न ही; कद त्तचत ती अत्तधक च ांगलीच असले. व स्तव त म झ््  उत्तद्दष्ट ांकररत  

म नवी स्वभ व बद्दल श्रद्ध  असण ेअपरिहायि आह.े जिी मागि काळोखान ेभिललेा किसत असला तिी 

माझ्यात जि श्रद्धा असेल आकण त्यायाया अचूक मागििशिनाकशवाय आपल े भाग ू शकणाि नाही हे 

मान्य किण्याचा नम्रपणा आपकयात असले ति तो आपला मागि प्रकाकशत करून आपकयाला 

मागििशिन किील. (यंग,२७-११-१९२४, प.ृ ३९१) 

कोणी या गोष्टीला काकपकनक म्हण ू शकेल, पिंत ु माझी खात्री आह े की माणसू जि एखाि े काम 

ईश्विायाया नावावि आकण त्यायायावि श्रद्धा ठेवनू किील ति मग त े काम जीवनायाया अखेियाया 

किवसात केलले ेअसल ेतिी वाया जात नाही. मी खात्रीपवूिक सांग ूशकतो की मी ज ेकाम हाती घतेले 

आह ेत ेमाझ ेनसनू ईश्विाचे आह.े (हरि, १-३-१९३५, प.ृ २४) 

पकवत्र ग्रंर्थ ांमधनू ज्याची आज्ञा कमळत,े ज्याचे पालन सवि ऋषीमनुी कितात, कविान लोकांनी ज्याचा 

अथि लावलेला असतो व जो अतं:किणाचा ठाव घतेो, तोच धमि असतो. चौथ्या अटीची परिपतूी 

होण्याआधी पकहकया तीन अटींचे अनपुालन होण ेआवश्यक आह.े अज्ञानी वा िषु्ट लोकांच  आिशे 

ककतीही चांगला वाटत असला तिी त्यांयाया उपिेशाचे पालन किण्याची गिज कोणत्याही व्यक्तीला 

नाही. कनरुपिवीपणा, शत्रुत्वभाव आकण त्याग या तीन अटींचे जो कठोिपण ेपालन किील, त्यालाच 

कनयम म्हणजचे धमि तयाि किण्याचा अकधकाि आह.े (हरि, १७-११-१९४६, प.ृ ३९७) 
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भौवतक शिीचे िैय्यर्व  

म झी खात्री आह ेकी, पाशवी शक्तीयाया आधािावि कोणताही धमि कजवंत िाह  शकत नाही. एवढेच 

नाही ति ज ेलोक तलवािीचा आधाि घतेात त्यांनाच तलवाि मारून टाकत.े (हरि, ९-३-१९३४, प.ृ 

२९) 

िाष्ट्र ांप्रमाणचे धमििखेील तिाजयूाया पािड्यात तोलल ेजातात. ज ेधमि आकण िाष्ट्र अन्याय, असत्य 

आकण कहसंा यांयायावि श्रद्धा ठेवतात, त ेया अवनीतलावरून नाहीस ेहोतात. (हरि, १२-९-१९३६, प.ृ 

२४७) 

नैवतकता  

माझ्याकरिता नकैतकतते आध्याकत्मक समाकवष्ट आह.े... सधुािकायाया रूपात प्रत्येक गोष्टीकडे मी 

नकैतक दृष्टीन े पाकहल े आह.े मी िाजकीय समस््ेकरिता, सामाकजक समस्येकरिता वा आकथिक 

समस्येकरिता झगडत असलो तिी त्या समस्यांची नकैतक बाज ू प्रामखु्यान े माझ्यासमोि येत ेआकण 

माझ्या सपंणूि कवचािसिणील  ती प्रभाकवत कित.े (हरि, २९-३-१९३५, प.ृ ५१) 

सवि युगांकरिता वधै, कनिपषेणा नकैतकता अशी कोणतीही गोष्ट नाही. पिंत ुएक सापषेणा नकैतकता अवश्य 

आह ेआकण आपकयासािख्या अपणूि मानवांकरिता ती कनिपषेणा असकयासािखीच आह.े उिाहिणाथि 

औषध म्हणनू, औषधीयाया प्रमाणात डॉक्टियाया सककयाप्रमाण ेघतेलले ेमद्य सोडून मद्यपान कनिपषेणा 

रूपात सविथा अनकैतक आह.े अशाच िीतीन े आपकया पत्नीकशवाय अन्य स्त्रीकडे कामकु दृष्टीन े

पाहणहेी अगिीच चूक आह.े या िोन्ही गोष्टी शदु्ध तकाििािे कसद्ध झालले््  आहेत. यायाया 

कविोधातील युकक्तवािही अनकेिा किण्यात आलेल े आहते. पण अस े युकक्तवाि ति ईश्विायाया 

अकस्तत्वायाया कविोधातही किण्यात आलले े आहते. युगांपासनू तकाितीत श्रद्धा आमचा आधाि 

िाकहललेी आह.े.. माझ्या श्रद्धेनचे मला कठीण प्रसगं ांपासनू वाचवल ेआह ेआकण आताही वाचवत 

आह.े कतन ेमला कधीही धोका किलेला नाही. कतन ेकधीही कुणालाही धोका किललेा नाही. (हरि, 

२३-१२-१९३९, प.ृ ३८७) 

धमाांतील िैविध्य  

वास्तवात कजतक्या व्यक्ती आहते कततकेच धमि आहते. (कहसं्व, प.ृ ४९) 

धमि म्हणज े एकाच कबंिकूडे जाणािे कवकवध मागि. आपण एकाच कठकाणी पोहोचणाि अस ू ति 

वगेवगेळे मागि कनवडकयामळेु क ् फिक पडतो? (कहसं्व, प.ृ ४९) 
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जगात एकच धमि आह ेवा असले, ्  धािणशेी मी सहमत नाही. त्यामळेु त्यांयायातील समान सतू्र 

पकडण्याचा व पिस्पिांतील सकहष्ट्ितु  वाढवण्याचा मी प्रयत्न किीन. (यंग, ३१-७-१९२४, प.ृ २५४) 

मूलभूत ऐक्य 

सवि धम ंचा आत्मा एक आह,े पिंत ु त्यांची रूप ेअनके आहते. ही रूप ेअनतं क ळ प्तं िाहतील. 

शहाणी माणस ेबाह्य कवचाकडे िलुिषणा करून कवकवध कवचांमध्ये िाहणािा एकच आत्मा पाहतील. 

(यंग, २५-९-१९२४, प.ृ ३१८) 

जगातील सवि धमि कमी-अकधक प्रमाणात खिे आहते असा माझा कवश्वास आह.े मी ‘कमी-अकधक 

प्रमाणात’ अस ेम्हणतो कािण माणसू हा प्राणीच मळुात अपणूि आह ेआकण म्हणनू मानवी हात ज्या 

कशाला स्पशि किील त ेअपणूि होईल, अशी माझी खात्री आह.े पणूिता हा केवळ ईश्विाचा गणु आह े

आकण तो अवणिनीय व अननवुाद्य (अनवुाि न किता येण्यासािखा) आह.े प्रत्यके माणसू ईश्विासािखा 

बन ूशकतो अस ेमाझ ेमत आह,े ह ेखिे आह.े आपण सवाचनी ईश्विाप्रमाण ेपरिपणूितचेी कामना ठेवण े

आवश्यक आह.े पिंत ु जवे्हा ती कस्थती प्राप्त होत,े तवे्हा ती अवणिनीय आकण अपरिभाषेय होत.े 

त्यामळेु कवनम्रतापवूिक मी मान्य कितो की, विे, कुिाण, आकण बायबल हसेदु्धा ईश्विाच ेअपणूि शब्ि 

आहते आकण अनके मनोकवकािांनी ग्रस्त आपकयासािख््  अपणूि मानवप्राण्याला ही ईश्विीय वाणी 

समजणसेदु्धा अशक्य आह.े (यंग, २२-९-१९२७, प.ृ ३१९) 

माझी अपषेणाा आह ेकी कवकवध धमाितील सवि लोकांनी - केवळ भाितातीलच नव्ह ेति सवि जगातील - 

एकमकेांयाया सपंकाित येऊन अकधक चांगल े बनल े पाकहज.े अस े घडल े ति ह े जग िाहण्याकरिता 

अकधक चांगल े कठकाि होईल. मी अकधकात अकधक सकहष्ट्ितुचेा पिुस्कताि आह े व त्याकरिताच 

प्रयत्नशील आह.े लोकांनी प्रत्येक धमािची पिीषणाा धाकमिक माणसायाया दृत्तष्टकोनातनू किावी, अस ेमी 

त्यांना सांगत असतो. माझ्या स्वप्नातील भाितात कहंि,ू इस्लाम, किश्चन वा अन्य कोणता तिी एकच 

धमि असले अशी अपषेणाा मल  नाही. पिंत ुभाितान ेपणूिपण ेसकहष्णू व्ह व ेव या िशेात सवि धम ंनी 

पिस्पि सहकायािन ेधाकमिक कायि किाव ेअस ेमला वाटत.े (यंग, २२-१२-१९२७, प.ृ ४२५) 

भक्तीपणूि अध्य्न आकण सशंोधन केकयानतंि व अनके लोकांशी चचाि केकयानतंि मी पषु्कळ 

आधीच या कनष्कषािवि पोहोचलो होतो की सवि धमि खिे आहते आकण त्याचबिोबि त्यांयायात काही 

उत्तिवाही आहते आकण मी माझ्या धमाितच असलो, तरी इतर धम ंवरही मी त्तहांद ूधम यएवढेच प्रेम केल े

प त्तहजे. ् तनू स्वाभाकवकपणचे असा कनष्कषि कनघतो की, सवि लोकांवि आपण आपकया जवळयाया 

नातलगांप्रमाण ेपे्रम केल ेपाकहज.े कोणामध्येही भेिभाव करू नये. (यंग, १९-१-१९२८, प.ृ २२) 
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एका ईश्विावि श्रद्धा ही सवि धम ंची आधािकशला आह.े पिंत ुअशा काळाची मी ककपना करू शकत 

नाही, जवे्हा जग त एकच धमि कशकलक िाहील. मला भटेलेकया कोणत्याही िोन माणसांयाया 

व्यवहािातील ईश्विासबंंधीची ककपना एकसािखी असकयाचे मला आढळल े नाही. त्यामळेु 

वगेवगेळ्या स्वभावायाया आकण वगेवगेळ्या वाताविणातील लोकांयाया परिकस्थतीप्रमाण ेधमिही बहुधा 

वगेवगेळेच िाहतील. (हरि, २-२-१९३४, प.ृ ८) 

जगातील सवि धमाितील मूलभतू सत्यांवि माझा कवश्वास आह.े त ेसवि ईश्विान ेकिलले ेआहेत ह ेमला 

मान्य आह ेआकण मल  हहेी म न्् आह ेकी, ज्या लोकांकरिता त्या धमािचा अवताि झाला, त्या 

लोकांकरिताही तो आवश्यक होता. माझा असाही कवश्वास आह ेकी, जि आपण सवि लोक कवकभन्न 

धमािचे पकवत्र ग्रंथ त्या-त्या धमाितील अनयुायांयाया दृत्तष्टकोनातनू वाचल,े ति सवि धमि मूलत: एकच 

असकयाचे आकण पिस्पि पिूक असकयाचे आपकयाला आढळून येईल. (हरि, १६-२-१९३४, प.ृ ५-

६) 

धमि लोकांना एक िसुऱ्यापासनू वगेळे किण्याकरिता नाही, ति तो त्यांना जोडण्याकरिता आह.े (हरि, 

८-६-१९४०, प.ृ १५७) 

धमवग्रांर् 

माझ्या दृष्टीन ेविे किव्य आकण अपौरुषेय आहते. ‘शब्ि माितो.’ पिंत ु त्यातील चैतन्य म्हणज ेअथि-

भावना प्रकाश िते असतात. पाकवत्र्य, सत्य, कनष्कपटता, शकुचता, कवनम्रता, साधपेणा, षणामा, किव्यत्व 

आकण ज्यामळेु स्त्री-परुुष उिात्त आकण शिू होतात त े सवि गणु विेातनू अकभव्यक्त झालेल ेआहते. 

(यंग, १९-१-१९२१, प.ृ २२) 

केवळ विेच किव्य आहते अस े मी समजत नाही. बायबल, कुिाण आकण जेंिअवसे्ता ह े ग्रंथही 

विेांप्रमाणचे ईश्विी पे्रिणेन ेप्रकट झालेल ेआहते, असा मला कवश्वास आह.े कहंि ूधमिग्रंथाविील माझ्या 

कवश्वासाचा अथि असा नाही की, मी त्यातील एक एक शब्ि िवैी प्रेिणने ेकनमािण झाललेा आह,े अस े

समजतो…. या ग्रंर्थ ांचा लावण्यात आललेा असा कोणताही अथि, मग तो ककतीही मोठ्या कवज्ञानाने 

लावलेला असो, कववके आकण नकैतकता यांयाया कविोधात असले ति मी तो मानण्यास नकाि ितेो. 

(यंग, १९-१-१९२१, प.ृ ३१७) 

मी शब्िश: अथि घणेािा नाही. त्यामळेुच जगातील सवि धमिग्रंथातील भावना समजनू घेण्याचा मी 

प्रयत्न कित आह.े धमिग्रंर्थ ांचा अन्वयाथि लावताना धम ंनीच सांकगतलेकया सत्य आकण अकहसंा 
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यांयाया कसोटीचा मी आधाि घते असतो. या कसोटीवि ज्या गोष्टी कटकत नाहीत त्या मी नाकाितो 

आकण ज्या गोष्टी या कसोटीवि उतितात त्यांचा मी स्वीकाि कितो. (यंग, २७-८-१९२५, प.ृ २९३) 

‘समिन ऑफ ि माऊंट’ आकण ‘भगवदग्ीता’ यांयायात  मला कोणतचे अतंि किसत नाही. 

डोळ्यासमोि कचत्र उभ े िाहील अशा पद्धतीन े ‘समिन‘मध्य े वणिन किण्यात आल ेआह े ति ‘भगवद्

गीतते’ त्याच कवचािांना सतू्रबद्ध किण्यात आल ेआह.े रूढ पद्धतीन ेकतला वजै्ञाकनक ग्रंथ म्हणनू जिी 

सबंोधता येत नसल ेतिी कतयायात पे्रमायाया कनयमांबद्दल - ज्यांना मी समपयि चे कनयम म्हणने - फाि 

सुिंि युकक्तवाि किण्यात आला आह.े ‘समिन ऑफ ि माऊंट‘मध्ये याच कनयमांच ेफाि सुिंि भाषेत 

वणिन किण्यात आल ेआह.े ‘न्यू टेस्टामेंट’  वाचकयानतंि मला समाधान आकण असीम आनिं यांचा 

अनभुव आला. ‘ओकड टेस्टामेंट’ वाचकयानतंि जो कतटकािा आला होता त्यानतंि मी ह े पसु्तक 

वाचल ेहोत ेत्यामळेु अस ेकवशषेत्वान ेझाल.े आज एखाद्यान ेमाझ्याजवळून गीता कहसकावनू घतेली 

आकण समजा गीततेील सवि श्लोकही मी कवसिलो, तिी माझ्याजवळ ‘समिन ऑफ ि माऊंट’ असले 

ति त ेवाचकयामळेुही मला तवेढाच आनिं कमळेल जवेढा गीतयेाया वाचनामळेु कमळतो. (यंग, २२-

१२-१९२७, प.ृ ४२६) 

माझ्याजवळ एक गोष्ट आह ेआकण ती म्हणज ेकोणत्याही गोष्टीतील वाईट बाजूपषेणाा उज्ज्वल बाजूच 

पाहण े मला आवडत.े यामळेुच कोणत्याही धमिग्रंथातनू मला पे्रिणा कमळू शकत.े गीता वा ‘न्य ू

टेस्टामेंट’  मधील एकही कडव ेमी किाकचत पाठ म्हणनू िाखव ूशकणाि नाही आकण किाकचत कहिं ू

वा  किश्चन मलु ेत ेअकधक चांगकया पद्धतीन ेम्हणहूी शकतील. अस ेअसल ेतिी या पसु्तकांमधील 

भावना ज्याप्रमाण ेमी आत्मसात केकया आहते त्यांना या मलुांच ेपाठांति धक्का लाव ूशकणाि नाही. 

(यंग, २२-१२-१९२७, प.ृ ४२६) 

यामळेु एखाद्याचा अनभुवच त्याचा अखेरचा मागििशिक असतो. कलकखत शब्िांची कन:सिंहे मित 

होत,े पिंत ु त्यांचाही अथि लावावा लागतो आकण जवे्हा शब्िांचे कविोधी अथि लावल ेजातात तवे्हा 

अखेरचा कनणिय शोधकालाच घ्यावा लागत असतो. (हरि, २२-१२-१९३३, प.ृ ३) 

माझा कवश्वास आह ेकी माझ्यात कोणतीच अधंश्रद्धा नाही. केवळ पिुातन म्हणनू सत्य ह ेसत्य नसत.े 

तसचे केवळ प्राचीन आह ेम्हणनूही सत्याकडे सशंयान े पाहता येऊ शकत नाही. जीवनायाया अशा 

काही मलूभतू गोष्टी असतात ज्यांची जीवनात अमंलबजावणी किण े कठीण असत.े पिंत ु

तवेढ्याकरिता त्या सहजपण ेसोडता येत नाहीत. (हरि, १४-३-१९३६, प.ृ ३६) 
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धवमवक वशक्षण 

भािताला जि आपकया आध्याकत्मकतचे े किवाळे काढायचे नसले, ति त्यायाया तरुण कपढीला ऐकहक 

कशषणाणाएवढेच ध कमिक कशषणाण िणे ेमहत्तव चे मानल ेपाकहज.े ह ेखिे आह ेकी धमिग्रंर्थ ांचे ज्ञान आकण 

धमािचे ज्ञान या गोष्टी पिस्पिांना पयािय नाहीत. पिंत ुआमयाया मलुामलुींना धमि िणे ेआम्हाला शक्य 

नसले, ति त्या खालोखालची गोष्ट त्यांना िऊेन आपण समाधान मानल ेपाकहज.े शाळेत ह े कशषणाण 

कमळो वा न कमळो, मोठ्या मलुांनी इति कामांप्रमाणचे या कामातही स्वावलबंी होण ेकशकल ेपाकहज.े 

ज्याप्रमाण े त्यांची वािकववािाची वा आता कताईची मडंळे असतात, त्याचप्रमाण े त्यांनी ध कमिक 

कशषणाणाचे वगिही स्वत:च चालवल ेपाकहज.े (यंग, २५-८-१९२७, प.ृ २७२) 

ध कमिक कशषणाणाची व्यवस्था किण ेशासनाचे काम आह ेअस ेमी समजत नाही. ही जबाबिािी त ेपाि 

पाडूही शकणाि नाही. माझ े मत आह ेकी, ध कमिक कशषणाण िणे ेध कमिक ससं्र्थ ांचे काम आह.े धमि 

आकण नीकतशास्त्र यांची भसेळ करू नका. माझा कवश्वास आह ेकी नीकतशास्त्राची मलूभतू तत्तव े ही 

सव ंकरिता समान आहते. त्यामळेु मलूभतू नकैतक तत्तव े कशकवण,े ही कन:संशयपण े शासनाची 

जबाबिािी आह.े इथे धमािचा माझा अथि मलूभतू नकैतक तत्तव ेअसा नाही ति संप्रिायांतगयत धमि असा 

आह.े शासनान े मित केलेकया धमािमळेु आकण शासकीय चचिमळेु आपकयाला बिाच त्रास सहन 

किावा लागला आह.े जो समाज वा गट आपकया धमािसाठी पणूिपण ेवा काही प्रमाणात शासकीय 

मितीवि अवलबंून असतो, त्याचा धमि कशकलक र हावा अशी त्या समाजायाया धमािची पात्रताच 

नसत ेवा त्या समाजाचा कोणताही धमिच नसतो अस ेम्हणण ेउकचत होईल. (हरि, २३-३-१९४७, प.ृ 

७६) 

 ध कमिक ससं्र्थ ांयाया अभ्यासिमात आपकया धमािकशवाय इति धम ंच््  त्तसद्ध ांत ांन ही स्र्थ न दणे्् त 

् व.े ् कररत  आदरपवूयक आत्ति उद र सकहष्णुतयेाया भावनने े जगातील वगेवगेळ्या महान धम ंचे 

कसद्ध ांत समजनू घणे्याचा आकण त्यांची योग्यता ओळखण्याचा कवद्याथ्याचनी अभ्यास किावा, म्हणनू 

त्यांना कशकवल ेपाकहज.े (यंग, ६-१२-१९२८, प.ृ ४०६) 



महात्मा गाांधींचे विचार | www.mkgandhi.org 

 

१४. ईश्वराचा अर्व 

वनयम वनमावता आवण वनयम  

जीवनायाया कजवतं कनयमाचा म्हणजचे कनयम आकण कनयम कनमािण किणाऱ्याचा अथि असलकेया 

कोणत्याही नावान ेतमु्ही ईश्विाला हाक मारू शकता. (हरि, १४-४-१९४६, प.ृ ८०) 

ईश्वि स्वत: कनयमही आह ेआकण कनयम-कनमािताही आह.े त्यामळेु कुणीतिी ईश्वर ला कनमािि किण्याचा 

प्रश्नच उपकस्थत होत नाही आकण मग माणसासािख्या क्षिु प्राण्याची गोष्ट तिी काय ? माणसू धिण 

बांध ूशकतो, पिंत ुनदी त्तनम यि करू शकत न ही. तो खुची त् र करू शकतो, परांत ुलाकूड तयाि करू 

शकत नाही. एवढे खिे की तो ईश्विाची ककपना कवकवध रूपात करू शकतो. पिंत ु माणसू निी वा 

लाकूड तयाि करू शकत नसले, ति मग ईश्विाची कनकमिती कसा करू शकेल? यामळेु कवशुद्ध सत्य ह े

आह ेकी, ईश्विान ेमनषु्याला कनमािण केल ेआहे. याकविोधी गोष्ट केवळ भ्रम आह.े तिीही ईश्वि कतािही 

नाही आकण कािणही नाही अस ेआपण म्हण ू शकतो. ् पकैी कोणत्याही कवशषेणान े त्याचे वणिन 

किता येईल. (हरि, १४-४-१९४६, प.ृ ८०) 

ईश्वर साकार नाही  

मी ईश्विाला साकाि समजत नाही. माझ्या दृष्टीन ेसत्यच ईश्वि आह ेआकण एखाद  लौककक िाजा व 

त्याचे कनयम ह ेज्याप्रमाण ेवगेळे असतात, त्याप्रमाण ेईश्विीय कनयम आकण ईश्वि या वगेवेगळ्या गोष्टी 

नाहीत. ईश्वि एक कवचाि आह,े तो स्वत:च कनयम आह.े यामळेु ईश्वि स्वत: कनयमभगं किील अशी 

ककपनाही किता येऊ शकत नाही. आमयाया कमािचे कनयमन करून तो स्वत: वगेळा होतो म्हणनू असे 

होत ेअस े नाही. आम्ही जवे्हा अस े म्हणतो की, तो आमयाया कमािचे कनयमन कितो तवे्हा आपण 

केवळ मानवी भाषेचा प्रयोग कित असतो आकण ईश्विाला सीकमत करून टाकतो. एिवीही ईश्वि आकण 

त्याचे कनयम सविव्यापी आहते आकण सव चंे कनयंत्रकही आहते. 

त्यामळेु तो आमयाया सवि प्राथिना मान्य कितो वा त्या जशायाया तशा स्वीकाितो अस ेनाही. पिंत ुतो 

आमयाया कम ंचा कनयंता आह े याबद्दल काहीही संशय नाही. आमचे इयाछास्वाततं्र्् ह े लोकांनी 

भिलकेया जहाजाविील डेकवि असलकेया प्रवाश ांपषेणााही कमी आह.े 

माझ ेस्व तांत्र्य ह ेजहाजाविील यात्रेकरंूपषेणााही कमी आह,े ह ेमला माहीत असनूही मला त्याचे महत्तव 

वाटत.े माणसाला पयाियातनू कनवड किण्याचे स्वाततं्र्य आह ेआकण या स्वाततं्र्याचा तो हवा तसा 

उपयोग करू शकतो. यामळेु माणसू स्वत:च आपला भाग्यकवधाता आह,े हा गीततेील मखु्य पाठ मी 
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चागकंया िीतीन ेआत्मसात केला आह.े पिंत ुकमािच े परिणाम माणसायाया हाती नाहीत. ज्या षणाणी 

त्याला तस ेवाटत ेत्याच क्षिी त्् ल  कनिाशचेे तोंड पाहाव ेलागत.े (हरि, २३-३-१९४०, प.ृ ५५) 

ही गोष्ट अगिी स्पष्ट झाली पाकहज.े आमयायाप्रमाण े ईश्वि िहेधािी नाही. कवश्वातील तो सवाित मोठी 

शक्ती वा कनयम आह.े त्यामळेु तो लहिीनसुाि काम कित नाही आकण त्यायाया कनयमात िरुुस्ती वा 

सधुािणा किण्यास कोणत्याही प्रकािचा वाव नाही. त्याची इयाछा कनत्तित आकण अपरिवतिनीय आह.े 

बाकी सवि षणाणोषणाणी परिवतिनी् असत.े (हरि, २८-७-१९४६, प.ृ २३३) 

त्याचे व्यक्तिमत्त्व  

ईश्विाचे मला साषणाात िशिन झाललेे नाही. जि तस ेिशिन झाल ेअसते ति, तमुयायाशी बोलण्याची मला 

गिजच भासली नसती. माझ्या कवचािांनीच काम झाल ेअसत,े वाणी व  कमि अनावश्यक ठरल ेअसत.े 

पिंत ुईश्विायाया अकस्तत्वाबद्दल माझ्या मनात अढळ श्रद्धा आह.े कवश्वातील कोट्यावधी लोक माझ्या 

या श्रद्धेत सहभागी आहते. कवद्व नाह न कवद्व न व्यक्तीही या कोट्यावधी अकशकषणात लोकांना आपकया 

श्रद्धेपासनू ढळण्यास प्रवतृ्त करू शकत नाहीत.  (हरि, ३-८-१९४७, प.ृ २६२) 

ईश्वि पणूिपण ेचांगला आह.े त्यायायात वाईटपणाचा अशंही नाही. ईश्विान ेमाणसाला आपकयासािखे 

बनवल ेहोत.े आमच ेिदुवै ह ेआह ेकी, माणसान ेईश्विाला आपकयासािखा बनवायचा प्रयत्न केला. 

यामळेुच माणसू अडचिींयाया सागिात सापडला आह.े ईश्वि सवाित मोठा ककमयागाि आह.े त्यायाया 

उपकस्थतीत लोखंड आकण त्याचा गजं यांचे शदु्ध सोन्यात परिवतिन होत.े अशा प्रकािे सवि वाईटपणाचे 

परिवतिन चांगलुपणात होऊन जात.े  

ईश्वि जगत असतो, पिंत ु त्याच े जगण ेआमयायासािखे नसत.े त्यान े कनमािण केलले े जगत असतात, 

पिंत ुत े मिण्याकरिता. पिंत ुईश्विच जीवन आह.े त्यामळेु चांगलुपणा वा त्याचा उकलखे किण्याकरिता 

लावण्यात आललेी कवशषेण ेह ेत्याचे गणु नाहीत.  

चांगलुपणा ईश्वि आह.े ईश्विाला सोडून चांगलुपणा वगेळा असेल, ति ती एक कनजीव गोष्ट असले 

आकण जोप्ंत कतयायामळेु काही स्वाथि कसद्ध होतो, तोप्ंतच ती िाहत.े इति नकैतक गोष्टींनाही हीच 

गोष्ट लाग ू होत.े जि या गोष्टी आमयायामध्ये िाहणाि असतील, ति त्यांचा कवचाि आकण कवकास 

ईश्विायाया सिंभाितच व्हायला पाकहज.े आम्ही चांगल े होण्याचा प्रयत्न कितो, कािण आपण 

ईश्विाजवळ पोहोचू इकयाछतो व त्याला अनभुव ू इकयाछतो. कवश्वातील सवि शषु्क नीकतशास्त्र ला 

धलुीकणाएवढीही ककमतं नाही, कािण ईश्विाकशवाय त े कनजीव असत.े त े ईश्विाकडून येत े तवे्ह  त े

सजीव असत.े त ेआमचा भाग बनत ेआकण आम्हाला समदृ्ध कित.े  



महात्मा गाांधींचे विचार | www.mkgandhi.org 

 

उलटपषणाी चांगुलपणा कविकहत ईश्विाची सकंकपना कनजीव होत.े आमयाया व्यथि ककपनाशक्तीतनू अशा 

सकंकपनलेा आम्ही जन्म िेत असतो. (हरि, २४-८-१९४७, प.ृ २८५) 

‘ईश्विायाया प्रत्यषणा िशिनात’ आकण ‘सत्यायाया स्वरूपात ििूवरून होणाऱ्या त्यायाया िशिनात’ फाि मोठे 

अतंि आह.े माझ्या मत,े विील िोन कवधानात कवसगंती नसनू त े एकमकेांना अकधक स्पष्ट कितात. 

कहमालयाला आम्ही ििूवरून पाहतो आकण जवे्हा आपण त्यायाया कशखिावर असतो, तवे्हाही त्याला 

आपण प्रत्यषणा पाहतो. दृष्टीयाया कषणाेत असले ति लाखो लोक त्याला शकेडो मलै अतंिावरून पाह  

शकतात. पिंत ुवर्ष चंा प्रवास करून त्यायाया कशखिावि पोहोचू शकणािे मठूभि लोकच त्याचे प्रत्यषणा 

िशिन घऊे शकतात. (हरि, २३-११-१९४७, प.ृ ४३२) 

ईश्विाचे अकस्तत्व आह ेआकण त्याचे सवाित सुस्पष्ट नाव सत्य आह ेयाबाबतीत मला कधीच सशंय 

वाटलेला नाही. (हरि, २५-१-१९४८, प.ृ ५३५) 

ईश्वराची शिी  

आिंभ झालेकया प्रत्येक गोष्टीचा अतंही अपरिहायि आह.े सयूि, चंि, पथृ्वी हे सगळे एक ना एक किवस 

नष्ट होणाि आहते. मग अस ेहोण्याकरिता किाकचत असखं्य वषे लाग ूशकतील. केवळ ईश्विच अमि 

आकण शाश्वत आह.े त्याचे वणिन किण्याकरिता शब्ि कुठून येतील? (हरि, १६-६-१९४६, प.ृ १८३) 

ईश्विाला बुद्धीयाया माध्यमातनू कमळवता येऊ शकत नाही. बुद्धी आम्हाला केवळ एका कनकश्चत 

त्तबांदपू्ंत नऊे शकत,े त्यापढुे नाही. ईश्वि ति श्रद्धा आकण श्रद्धेतनू कनमािण झालकेया ज्ञानाचा कवषय 

आह.े माणसू आपकयापषेणाा चांगकया माणसांचा आधाि घऊे शकतो अथवा आपकया स्वत:याया 

अनभुवांवि समाधान मान ूशकतो. सपंणूि श्रद्धा असेल ति अनुभवाची गिज िाहत नाही.  (हरि, ४-८-

१९४६, प.ृ २४९) 

केवळ ईश्विालाच कनिपषेणा सत्य माहीत आह.े त्यामळेुच मी अनकेिा सत्य हाच ईश्वि आह ेअस ेम्हणत 

असतो. माणसू सीकमत षणामता असललेा प्राणी असकयामळेु त्याला कनिपषेणा सत्याचे ज्ञान अस ूशकत 

नाही.  (हरि, २०-४-१९४७, प.ृ७०) 

त्या महान शक्तीला मी अकला वा खुिा वा ईश्वि या नावांनी नाही ति सत्यायाया नावान ेहाक माितो. 

माझ्या मत,े सत्य ईश्वि आह ेआकण सत्य आमयाया सवि योजनांयाया वि आह.े सपंणूि सत्य ह ेकेवळ त्या 

महान शक्तीयाया म्हणज ेसत्यायाया हृियामध्ये अवतीणि झाल ेआह.े  
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लहानपणापासनू मला कशकवण्यात आल ेहोत ेकी, सत्य ही अशी अगम्य गोष्ट आह,े कजयायाजवळ 

पोहोचता येण ेकठीण आह.े ईश्वि अज्ञये आह ेहा कवचाि मला एका महान इगं्रज गहृस्थान े कशकवला 

होता. तो ज्ञये आह े पिंत ु कजथवि आमची बुद्धी पोहोचू शकत े कतथविच, आमयाया बुद्धीयाया 

सीमपे्तंच. (हरि, २०-४-१९४७, प.ृ १०९) 

ईश्वि सविशत्तिमान आह.े तो लोकांचे  हृियपरिवतिन करू शकतो आकण त्यांयायात शांतता प्रस्थाकपत 

करू शकतो. (हरि, ३-८-१९४७, प.ृ २६२) 

त्याची शासनव्यिस्र्ा  

आज, पकश्चमकेड,े लोक येशचूे नाव घतेात, पिंत ुखिे पाहता त्यांयाया जीवनाचे शासन येशकूविोधी 

आह.े त्याचप्रमाण ेलोक इस्लामयाया नावान ेबोलतात, पिंत ुवास्तवात त ेसतैानायाया मागािचे अनसुिण 

कित असतात. ही अकतशय शोचनीय परिकस्थती आह…े. लोक जि ईश्विाच ेअनसुिण कितील ति 

जग त आज भ्रष्टाचाि आकण नफेबाजी यांचे ज ेिशिन होत आह ेते सपंनू जाईल. आज श्रीमंत आणखी 

श्रीमांत होत आहते आत्ति गरीब आिखी गिीब. चोहोकडे उपासमािी, नगंपेि  आकण मतृ्य ू

आपकयाला भडेसावत आहते. या ईश्विायाया िाज्यायाया खुणा नाहीत. उलट सतैान, िावण वा 

येशकूविोधक यांयाया िाज्यायाया या खुणा आहते. केवळ ओठांनी ईश्वर च  जप करून ईश्विायाया 

िाज्याची स्थापना किण्याची अपषेणाा आपण करू शकत नाही. सतैानाऐवजी आम्ही ईश्विाच ेअनसुिण 

केल ेपाकहज.े  (हरि, २३-६-१९४६, प.ृ १८६-७) 

लोकांयाया हृियात जवे्हा ईश्विाचे िाज्य असले तवे्हाच आपला िोध नाहीसा किण्याचे सामर्थ्य 

लोकांमध्ये येईल. (हरि, २०-४-१९४७, प.ृ ११८) 

आचिणासबंांधीचे सवि वकैश्वक कनयम - ज्यांन  आपण ईश्विी आज्ञा म्हणतो - अकतशय साध ेआकण 

समजायला सोप ेआहते आकण व्यक्तीची इयाछा असले ति त्यानसुाि आचिण किणहेी सोप ेआह.े 

मानवजातीला आलेकया शकैथकयामळेु त ेआपकयाला कठीण वाटतात. मनषु्य एक प्रगकतशील प्राणी 

आह.े प्रकृतीत काहीही कस्थि नाही. केवळ ईश्विच कस्थि आह,े कािण तो जसा काल होता तसाच 

आज आह ेआकण तसाच पढुेही िाहील. आकण तिीही तो गकतशील आह.े पिंत ु ईश्विायाया गणुांची 

कचंता किण्याचे आपकयाला कािणच नाही. आपण केवळ एवढेच समजनू घ्यायचे आह ेकी आपण 

गकतमान आहोत. त्यामळेु माझा दृढकवश्वास आह ेकी, मानवजातीला कजवंत िाहायचे असले ति कतने 

अकधक कधक सत्य आकण अकहसंा यांयाया प्रभावाख ली यायला पाकहज.े आचिणायाया या िोन 
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मलूभतू कनयमांयाया अधीन िाह नच तमु्हाला आकण मला कजवतं िाकहल ेपाकहजे. (हरि, ९-११-१९४७, 

प.ृ ४०६) 

ज ेमन ईश्वर वर कें त्तित नसले ते भरकटत असते आत्ति त्् च्् त पजूचे््  मांत्तदर चे गिु र हत न हीत. 

(हरर, ९-११-१९४७, पृ. ४०६) 

िाईटपणाची उत्पत्ती 

जगात वाईटपणा का आह े् चे उत्ति िणे ेकठीण आह.े मी ज े उत्ति िऊे शकतो त ेएख द्या खेडूत 

माणसाचे उत्ति म्हणता येईल. कजथे चांगलुपणा आह ेकतथे वाईटपणाही असलाच पाकहज.े त्याचप्रमाण े

कजथे प्रकाश असतो कतथे अंधािही असलाच पाकहज.े पिंत ु ही गोष्ट केवळ मानवी सबंंधांयाया 

बाबतीतच बिोबि आह.े ईश्विासमोि ना काही वाईट आह ेआकण ना चांगल.े आपण कनधिन ग्रामीण 

लोक ईश्विीय कवधानांची चचाि केवळ मानवीय दृष्टीनचे करू शकतो, पिंत ुआमची भाषा ईश्विी नाही.  

विेांताचे सांगण ेआह ेकी ह े जग माया आह.े ह ेसमाधानही अपणूि मानवतचेे बोबडे बोल आहते. 

यामळेुच मी सांगत असतो की, या कवषयावि मला डोक्याला शीण द्य यचा नाही. मला जिी ईश्विायाया 

अगिी अतंिंगात डोकावण्याची अनमुती कमळाली तिी मी तस ेकिण्याचा प्रयत्न किणाि नाही. कतथे 

डोकावनू मी किणाि तिी काय? आमयाया आध्याकत्मक उन्नतीकरिता एवढे जाणनू घणे े पिेुस ेआह े

की, ईश्वि चांगलुपणाला मित कित असतो. तशीही ही एका अडाणी माणसाची समजतू आह.े (हरि, 

७-९-१९३५, प.ृ २३३) 

जगात वाईटपणा का आह े् चे मी ताककि क दृष्टीन ेउत्ति िेऊ शकत नाही. अस ेकिण्याचा प्रयत्न किण े

म्हणज ेआपकयाला ईश्विायाया समकषणा समजण ेहोईल. त्यामळेु नम्रतापवूिक मी ह ेकबूल कितो की, 

वाईटपणा आह ेआकण िीघयकाळापासनू ईश्वि ि:ुखी आकण धयैिशील आह ेअस ेमी मानतो कािण त्यान े

वाईटपणाला िाहण्याची अनमुती किललेी आह.े मला माहीत आह ेकी, ईश्वि वाईटपणापासनू मकु्त 

आह.े तो वाईटपणाच  कनमािता आह,े पिंत ुवाईटपणा त्याला स्पशि करू शकत नाही.  

मला हहेी माहीत आह ेकी, वाईटपणाशी संघषि किण्याकरिता मी माझ ेजीवन जिी पणाला लावल ेतिी 

मल  कधीही ईश्वर काय आह ेत ेकळणाि नाही. माझ्या साध््  आकण मयािकित अनभुवामळेु माझी 

अशी खात्री पटली आह.े मी जवेढा कनमिळ होण्याचा प्रयत्न कितो, तवेढाच मी ईश्विाजवळ 

असकयाचे मला आढळत.े आजयायाप्रमाण े माझी श्रद्धा केवळ ओबड-धोबड स्वरूपात न िाहता, 

कहमालयायाया कहमकशखिांप्रमाण े अढळ आकण धवल व्हावी म्हणनू मला आिखी ककती प्रयास 

किावा लागले? (यंग, ११-१०-१९२८, प.ृ ३४१) 
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शास्त्री्दृष््टया सांगायचे ति चांगल े आकण वाईट या िोन्हीयाया मळुाशी ईश्वि आह.े तो जसा 

हत्याऱ्याला खंजीि उपसण्याकरिता पे्ररित कितो, तसाच शकयकचककत्सकाला आपली सिुी 

चालवण्याकरिताही पे्ररित कितो. पिंत ु मानवायाया दृष्टीन े चांगलुपणा आकण वाईटपणा वगेवगेळे 

आकण कवसगंत आहते, कािण त ेकाळोख आकण प्रकाशाचे, सतैान आकण ईश्विाच ेप्रतीक आहते... 

(हरि, २०-२-१९३७, प.ृ ९) 

ईश्वि वाईटपणा चाल ू िेतो अस े म्हणण े कानाला बिे वाटत नाही. पिंतु जि तो चांगलुपणासाठी 

जबाबिाि असले, ति वाईटपणाकररत ही जबाबिाि आह े ह े मान्य किाव े लागले. िवेान े िावणाल  

अतलुनीय शत्तिप्रिशिनाची सधंी किली नव्हती का? आपकया गोंधळाचे मळू कािण बहुधा ह ेआह े

की, आपण िवेाला नीट ओळखलचे नाही. ईश्वि काही एखािी व्यक्ती नाही. तो वणिनातीत आह.े तो 

कनयम-कनमािताही आह,े कनयमही आह ेआकण कनयमांचा पालनकतािही आह.े इतक्या सवि गणुांचा 

स्वामी असकयाचा िावा कोणताही माणसू करू शकत नाही आकण जि कोणी असले ति त्याला शदु्ध 

हुकूमशहा म्हटल े जाईल. ह े सामथ्यि त्यायायाच जवळ अस ू शकत े ज्याला आपण ईश्वि म्हणनू 

सबंोधतो आकण ही गोष्ट कळली, ति विील प्रश्नाचे (ईश्वि वाईटपणाला का चाल ूितेो ?) उत्ति कमळेल. 

(हरि, २४-२-१९४६, प.ृ २४) 

एक वाक्प्रचाि आह े की मनी वस े त े स्वप्नी किस.े जि तमुचे मन चांगल े असले, ति सगळे जग 

तमु्हाला चांगले किसले. याउलट जि तमु्ही कोणाला वाईट समजत असाल ति तमुचे मन वाईट 

असण्याची शक्यता आह.े... 

आपण इतिांबद्दल वाईट कवचाि किायलाही नको आकण इति लोक आपकयाबद्दल वाईट कवचाि 

कितात अशी शकंाही मनात बाळगायला नको. वाईट गोष्टींकडे लषणा िणे ेह ेश्रद्धेयाया अभावाचे सचूक 

असत.े (हरि, २८-४-१९४६, प.ृ १११) 

चमत्कार  

माझा  (चमत्कािांवि) कवश्वास आहहेी आकण नाहीही. ईश्वि चमत्कािांयाया माध्यमातनू काम कित 

नाही. पिंत ु ईश्विी इयाछा कधी कधी एकिम चमकत असत.े तवे्हा चमत्काि झाला अस ेमाणसाला 

वाटत.े आम्ही ईश्विाला ओळखत नाही, केवळ त्यायाया कनयमांयाया कायिपद्धतीवरून आम्ही त्याला 

ओळखतो. ईश्वि आकण त्याचे कनयम एकच आहते. त्यायाया कनयम ांबाहिे काहीही नाही. त्यायाया 

इयाछेकशवाय भूकंप आकण वािळही होत नाहीत - त्यायाया इयाछेकशवाय गवताचे एक पातहेी उगवू 
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शकत नाही. सतैानसदु्ध  त्यायाया मौन समंतीमळेुच इथे आह,े स्वत:याया इयाछेमळेु नाही. (हरि, ७-४-

१९४६, प.ृ ७५-६) 

माणसू एका िात्रीत वाईटाचा चांगला होऊ शकत नाही. ईश्वि जाि ू कित नाही. तोसदु्धा आपकया 

कनयमांनी बांधललेा आहे. ह े खिे आह े की, त्याच े कायि े लौककक िाज्यायाया कायद्य ांपषेणाा वगेळे 

आहते. िाज्यांयाया कायद्यात उकणवा अस ू शकतात, पिंत ु ईश्वि चूक करू शकत नाही. ईश्वि जि 

आपकया कायद्याचे उकलघंन किील ति जगच नष्ट होऊन जाईल. (हरि, १९-५-१९४६, प.ृ १३६) 

इकतहासात अशा अनके चमत्कािांची उिाहिण े कमळतात, जवे्हा षणाणाधाित सपंणूि जनसमिुायाचा 

दृत्तष्टकोन बिलनू गलेा. बोअि युद्धच घ्या. यान े इगं्रजी भाषेला ‘माफेककंग’ हा शब्ि किला आह.े 

माफेककंगयाया किवशी लोक वडेे झाल ेहोत.े पिंत ुिोन वर्ष यंाया आतच कब्रत्तटश िाष्ट्र चा कायापालट 

झाला. हने्री कॅम्पबेल बॅनिमन प्रधानमतं्री झाल ेआकण युद्धामळेु झालले ेसगळे लाभ सोडून िणे्यात 

आल.े नकुत्याच झालकेया कनवडणकुांमध्ये लबेि पाटीचा झाललेा कवजय ह े अजनू एक उिाहिण 

आह.े आपली विृत्वशलैी आकण प्रकतभा यांयायानंतिही चकचिल, ज्यांचा एक एक शब्ि जनता 

मतं्रमगु्ध होऊन ऐकायची, आता जनतयेाया गळ्यातील ताईत िाकहलले े नाहीत. माझ्यासािख्या 

आकस्तकाची श्रद्धा कजवतं ठेवण्याकरिता ही सवि उिाहिण ेपिेुशी आहते. जवे्हा सवि ताकद सपंनू जाते 

तवे्हा केवळ ईश्विाची शक्ती कशकलक िाहत.े मग तमु्ही त्याला ईश्वि म्हणा की कनसगि म्हणा, की अजनू 

काही. (हरि, १०-११-१९४६, प.ृ ३८९) 

अितार  

प्रत्येक िहेधािी प्राणी ईश्विाचा अवताि आह.े पिंत ु साधािणपण ेआपण प्रत्येक प्राण्याला अवताि 

समजत नाही. भावी कपढ्या हा सन्मान त्या व्यक्तीला ितेील, जी व्यक्ती आपकया जीवन काळात 

अतलुनीय धाकमिक िाकहली असले. मला यात काहीही गिै वाटत नाही. यामळेु ईश्विाचा मोठेपणा कमी 

होत नाही व सत्याला हानी पोहोचत नाही....  

अवतार ांविील कवश्वास हा माणसायाया उयाच आकांक्ष ांचे प्रतीक आह.े जोपयचत माणसू ईश्विायाया 

बिोबिीचा होत नाही, तोपयचत त्याला शांतता कमळू शकत नाही. या अवस्थेपयचत पोहोचण्याचा प्रयत्न 

किण,े हीच सवोयाच आकण साथि आकांषणाा आह.े आकण हाच आत्मसाषणाात्काि आह.े हा 

आत्मसाषणाात्कािच गीतचेा आकण अन्य धमिग्रंर्थ ांचा कवषय आह.े (यंग, ६-८-१९३१, प.ृ २०६) 
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यामळेुच प्राचीन काळातील  पगैांबिांवि वा अवतािांवि श्रद्धा ठेवण े म्हणज ेअधंश्रद्धा होऊ शकत 

नाही. उलट तस े किण े म्हणज े अतंिात्म्याचे आध्याकत्मक समाधान किण े होईल. (यंग, १४-४-

१९२७, प.ृ १२०) 

ईश्वरीय वनयम  

मानवी भाषा ईश्विी मागािचे पणूिपण ेवणिन करू शकत नाही. ईश्विीय मागि अवियनी् आकण गढू आहते 

याची मला चांगली ककपना आह.े पिंत ुत्याच ेवणिन किण्याकरिता माणसाजवळ पिेुसा अथि व्यक्त न 

करू शकणाऱ्या भाषेकशवाय िसुिे कोणतेही माध्यम नाही. (ए, प.ृ ३१७) 

आपकयाला सवि ईश्विीय कनयमांची माकहती नाही आकण त ेकस ेकाम कितात, ह ेआपकयाला कळत 

नाही. या बाबतीत मोठ्यात मोठ्या वजै्ञाकनकांचे आकण श्रषे्ठतम अध्यात्मव द्य ांचे ज्ञानही धळुीयाया 

एखाद्या कणाप्रमाण े आह.े जि ईश्वि माझ्या भौकतक वकडलांप्रमाण े नसले ति तो त्यांयायापषेणाा 

अनतंपटीन े मोठा असले. माझ्या जीवनातील लहानात लहान गोष्टीविही त्याचा अकधकाि आह.े 

ईश्विायाया इयाछेकशवाय पानही हल ूशकत नाही  यावि माझा शब्िश: कवश्वास आह.े माझा प्रत्येक श्वास 

त्यायाया मजीन ेचालतो. 

ईश्वि आकण त्याचा कनयम एक आह.े त्याचा कनयम हाच ईश्वि आह.े त्याला लावलले ेप्रत्येक कवशषेण 

ह ेकेवळ त्तवशरे्षि नसत.े तो स्वत:च कवशषेण आह.े तो सत्य, पे्रम, कनयम आकण अन्य अनतं गोष्टी 

आह.े माणसू आपकया ककपकतने ेअशाच प्रकािची ककती तिी कवशषेण ेलाव ूशकतो. (हरि, १६-२-

१९३४, प.ृ ४) 

कनसगिकनयमात परिवतिन होत नाही. त े अपरिवतिनशील आहते. त्यांचे उकलघंन किता येत नाही, 

त्यांयाया मागाित अडर्थळा आणता येऊ शकत नाही, त्यांयाया बाबतीत चमत्काि होऊ शकत नाही. 

पिंत ुआपण अपणूि माणस ेआपल ेगणु त्यायायावि लाितो व असीम ईश्विाला सीकमत कितो. आपण 

ईश्विाचे अनकुिण करू शकतो, ईश्वि आमचे अनकुिण कित नाही. ईश्विाकरिता आपण काळाची 

कवभागणी करू नये. त्् यायाकररता काळ अनतं आह.े आपकयाकरिता भतूकाळ, वतिमानकाळ आकण 

भकवष्यकाळ आह.े आकण अनतं काळायाया तुलनते शभंि वर्ष चंे मानवी आयुष्य कणमात्र आह.े (हरि, 

१७-४-१९४७, प.ृ ८७) 

नैसक्तगिक आपत्ती  

कबहाियाया भकंूपासािखी सकंटे मानवजातीन े केलकेया पापाची कशषणाा म्हणनू येतात. या सपंणूि 

जगायाया - ससुसं्कृत आकण असंस्कृत - कवश्वासात मीही सहभागी आह,े असा कवश्वास जवे्हा 
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अतं:किणात कनमािण होतो तवे्हा लोक प्रार्थयन  कितात; पश्चाताप कितात आकण स्वत:ला शदु्ध 

कितात.... 

ईश्विीय हतेचूी मला फाि कमी माकहती आह.े अशा आपिींकरिता िवेतांची वा कनसगािची केवळ लहि 

कािणीभतू नसत.े ज्याप्रमाण े ग्रह आपकया गतीयाया कनयमांचे शतप्रकतशत पालन कित गकतमान 

िाहतात, त्याचप्रमाण े आपत्तीसदु्ध  कनकश्चत कनयमांचे पालन कित असतात. केवळ एवढेच की, 

आपकयाला त्या कनयमांच ेज्ञान नाही आकण त्यामळेु आपण त्यांना सकंटे वा आपत्ती म्हणतो. (हरि, 

२-२-१९३४, प.ृ१) 

आपला पाकथिव िहे त्तस्त्रयांयाया काचेयाया ब ांगड्् ांपषेणााही अकधक कठसळू आह.े बांगड्या जि कतजोिीत 

बंि केकया आकण त्यांना कोणीही स्पशि केला न ही ति त्या हजािो वर्षे कटकू शकतात. पिंत ुहा पाकथिव 

िहे इतका षणाणभगंिु आह ेकी पापणी लवत ेन लवत ेतोच तो नाहीसा होऊ शकतो. त्यामळेु श्वास सरुू 

असपेयचत आपण लहान-मोठा हा भिे कवसिला पाकहज,े आपली अतं:किण े कनमिळ केली पाकहजते 

आकण एखाद्या नसैत्तगयक आपत्तीमळेु म्हणा अथवा सामान्य पररत्तस्र्थतीत मतृ्यू झाकयानतंि आपकया 

कनमाित्यासमोि उपकस्थत होण्याकरिता म्हणा, आपण तयाि िाकहल ेपाकहज.े (हरि, २-२-१९३४, प.ृ १) 

प्रत्येक नसैकगिक आपत्तीमाग े कोणता ना कोणता िवैी हते ू नक्कीच असतो. आज ज्याप्रमाण े

ग्रहि ांसबंांधी पवूािनमुान किता येत,े त्याप्रमाण ेकालांतिान ेकिाकचत भकूां प ांचेही पवूािनमुान किता येऊ 

शकेल. माणसायाया बुद्धीचा हा अजनू एक कवजय असेल. पिंत ु अस े हजािो कवजय आमयाया 

आत्म्याचे शदु्धीकिण करू शकत नाहीत आकण त्याकशवाय कशालाच काहीही अथि नाही. 

ज्या लोकांना आत्मशदु्धीची गिज कळत ेत्यांना म झ ेस ांगिे आह ेकी, त्् ांनी अश  आपिींम गील 

ईश्वरी हते ूआपल्् ल  कळ व  म्हणनू माझ्यासोबत प्राथिना किावी, त्यामळेु आम्ही त्तवनम्र व्हाव े

आकण अखेिची वळे येईल तवे्हा ईश्विासमोि उभ ेिाहण्याची शक्ती आम्हाला कमळावी. त्याचबिोबि 

आपण आपकया बिोबिीयाया लोकांच ेि:ुख वाटून घणे्याकरिता सिवै तयाि िाकहल ेपाकहज.े (हरि, ८-

६-१९३५, प.ृ १३२) 

ईश्वराची नािे  

ईश्विाची हजाि नाव ेआहते वा अस ेम्हण ूया की, तो अनाम आह.े आपकयाला ज ेनाव आवडेल त्या 

नावान ेआपण त्् ची प्राथिना करू शकतो. कोणी त्याला िाम म्हणतो, कोणी कृष्ण, इति लोक त्याला 

िहीम वा गॉड म्हणतात. सवि एकाच ईश्विाची पजूा आह,े पिंत ु सवि प्रकािचा आह र प्रत््ेक ल  

स रख च आवडत नसतो; त्् प्रम िचे सवय न व े प्रत््ेक ल  गोड वाटत नसतात. प्रत्येक व्यक्ती 
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आपकया वाताविणाप्रमाण े नावाची कनवड कित ेआकण ईश्वि अांत् यमी, सविशकक्तमान आकण सविज्ञ 

असकयामळेु तो आमयाया आतील भावना समजतो आकण आपकया पात्रतनेसुाि आम्हाला प्रत्युत्ति 

ितेो. 

यामळेु भक्ती अथवा प्राथिना ओठांनी नाही, ति हृियान ेकिावी लागत.े यामळेु मकू अथवा तोतिा, 

अज्ञानी वा मखूि ह ेसवि समान अकधकािान ेभक्ती वा प्राथिना करू शकतात. ज्यांयाया कजभेवि अमतृ 

आकण मनात कवष असत,े त्यांची प्राथिना कधीही स्वीकािली जात नाही. यामळेु ईश्विाची प्राथिना 

किणाऱ्यान ेआपल ेहृिय शदु्ध केल ेपाकहज.े  

हनमुानायाया केवळ ओठांविच िाम नव्हत,े त्यायाया अतं:किणातही िामाचा वास होता. िवेान े

हनमुानाला अपाि शक्ती किली. या शक्तीयाया बळावि हनमुानान े पवित उचलला आकण समिु 

ओलांडून तो लकेंत गलेा. (यंग, २४-९-१९२५, प.ृ ३३१) 

ईश्वि जसा आह ेअसा माझा कवश्वास आह ेतसचे मी बोलतो.... माझा कवश्वास आह ेकी, ईश्वि कनमािता 

आह े आकण तो कनमािण कितही नाही. वास्तवतबेद्दल अनकेत्ववािाचा कसद्ध ांत मला मान्य 

असकयाचाच हा परिणाम आह.े जनै लोकांयाया व्यासपीठावरून ईश्वि सकृष्टकताि न ही ह  त्तसद्ध ांतही मी 

म न्् करतो आत्ति र म नजु ांच््  व्् सपीठ वरून ईश्वर सतृ्तष्टकत य असकयायाया त्तसद्ध ांत चाही मी 

पिुस्काि कितो. वस्ततुः आपण अकचंत्याच े कचंतन कित आहोत, अवणिनीयाचे वणिन कित आहोत, 

अज्ञाताला जाणण्याचा प्रयत्न कित आहोत. यामळेुच आमची भाषा अडखळत.े कधी-कधी 

आपकयाला भाषेयाया अपणूितचेीही जाणीव होत े आकण मग आपण बहुधा पिस्पिकविोधी गोष्टी 

बोलतो. याच कािणामळेु विेांमध्ये ब्रह्माच ेवणिन ‘नकेत नते्तत’ अस ेकेल ेआह.े (यंग, २१-१-१९२६, 

प.ृ २६७) 

िाम, िहमान, अहुिमज्ि, गॉड वा कृष्ण ही नाव े माझ्या समजतुीप्रमाण े या अदृश्् शक्तीला- जी 

शिींमध्ये सवाित मोठी आह े - िणे्याचा एक प्रयत्न मात्र आह.े अपणूि असतानाही पणूितचे््  

प्राप्तीकरिता कनिंति प्रयत्न किण ेहा मानवी स्वभाव आह.े अस ेकिताना ज्याप्रमाण े एखािे मलू उभ े

िाहण्याचा प्रयत्न करू लागत असताना वािंवाि पडत ेआकण शवेटी चालणे कशकत ेत्याचप्रमाण ेतो 

कधी-कधी किवास्वप्न पाह  लागतो. अफाट बुकद्धमान असनूही माणूस त्या असीम आकण अनतं 

ईश्विासमोि कनिागस मलू आह.े ही अकतशयोक्ती वाटू शकत,े पिंत ु तस े नाही. माणूस ईश्विाचे वणिन 

आपकया तयुाछ भाषेतच करू शकेल ना ! (हरि, १८-८-१९४६,  प.ृ २६७) 
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१५. रामनाम 

माझा रक्षक  

ईश्विाचा सवोयाच गणु आकण न व ‘सत्य’ आह े ह े जिी माझ्या कववकेान े आकण हृियान े पषु्कळ 

किवसांपवूीच मान्य केल े असल,े तिी मी सत्याला िामायाया नाव न ेओळखतो. माझ्या पिीषणाेयाया 

अत्यंत कठीण प्रसगंीही याच नावान ेमाझ े िषणाण केल ेआह ेआकण आजही कित आह.े याचा सबंंध 

बालपणाशी अस ूशकतो ककंवा तुलसीिासांबद्दल असलकेया माझ्या आकषिणाशी. 

पिंत ु एक गोष्ट पणूिपण े खिी आह े आकण या ओळी कलहीत असताना माझ्या समोि माझ्या 

बालपणीयाया आठवणी उभ्या िाहतात. जवे्हा मी आमयाया घिाजवळील िामायाया मकंििात कनत्य 

िशिनाला जात अस.े माझा िाम तवे्हा कतथेच िाहत होता. त्यान े मला अनके भीतींपासनू आकण 

पापांपासनू वाचवल.े माझ्याकरिता ती अधंकवश्वासाची गोष्ट नव्हती. शक्य आह ेकी त्या मकंििाचा 

पजुािी वाईट माणसू असले. मला त्यायायाबद्दल काहीही माहीत नाही. शक्य आह ेकी त्या मकंििात 

कुकृत्ये होत असतील. मला त्् ांयायाबद्दल काहीही माहीत नाही. त्यामळेु माझ्यावि त्यांचा काहीही 

प्रभाव नाही. जी गोष्ट माझ्या बाबतीत खिी आह,े तीच किोडो लोकांकरिताही खिी आह.े (हरि, १८-

३-१९३३, प.ृ ६) 

जवे्हा भीती वाटेल वा त्रास होत असले तवे्हा िामनामाचा जप किावा, अस े मी लहान असताना 

माझ्या िाईन े मला कशकवल े होत.े वाढत े ज्ञान आकण ढळत्या वयातसदु्धा आजही ही गोष्ट माझ्या 

आयुष्याचा भाग बनललेी आह.े मी अससेदु्धा म्हण ू शकतो की ओठांवि जिी नाही, तिी माझ्या 

हृियात चोवीसही तास िामाचे नाव िाहत असत.े ह ेनाव माझ ेिषणाक आह ेआकण मी नहेमी त्याचाच 

आधाि घतेला आह.े जगातील धाकमिक साकहत्यात ‘तलुसीिामायण’चे प्रमखु स्थान आह.े मला 

महाभाितानचे काय पण वाककमकी िामायणानहेी एवढे आककषित केल ेनाही.  (हरि, १७-८-१९३४, 

प.ृ २१३) 

सिोत्तम भिी   

लहानपणापासनू मी स्वत: तलुसीिासांचा भक्त िाकहलो आह.े त्यामळेु मी नहेमीच ईश्विाची पजूा 

िामायाया नावान े केली आह.े पिंत ु मला माहीत आह े की, ओकंािापासनू सरुुवात करून सवि 

प्रिशेांतील, िेशांतील आकण भाषांमधील ईश्विायाया नामावलीचे पािायण केकयानंतिही हाच परिणाम 
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किसले. ईश्वि आकण त्याचा कनयम एकच आह.े यामळेु त्यायाया कनयमांचे पालन किण,े हीच त्याची 

सवोत्तम भक्ती आह.े (हरि, २४-३-१९४६, प.ृ ५६) 

ईश्वर एक आहे  

िाम वा िामनाम केवळ कहंदसूाठी आह,े मसुलमान त्यात कस ेसामील होऊ शकतात अस ेजेव्हा कोणी 

म्हणतो, तवे्हा मला हस ूयेत.े मसुलमानांचा ईश्वि वगेळा आह ेआकण कहंि,ू पािसी वा त्तिश्चन ् ांचा 

ईश्वि क ् वगेळा आह?े नाही, सविशकक्तमान आकण सविव्यापी ईश्वि केवळ एकच आह.े बस, केवळ 

त्् ची न व े अनके आहते आत्ति आम्ही त्याचे स्मिण त्याच नावान े कितो, ज े नाव आपकया 

सवािकधक परिचयाचे असत.े  

माझा िाम, माझ्या प्राथिनचे  िाम हा अयोध्येचा ऐत्ततहाकसक िाम नाही. अयोध्यानिेश िशिथाचा पतु्र 

होता. माझा िाम शाश्वत, अजात आकण अकितीय िाम आह.े मला केवळ त्याचीच मित किसत असते 

व तशीच ती तमु्हालाही किसले. तो सव चंा एकच ईश्वि आह.े त्यामळेु मसुलमानांनी व  इति कोणी 

त्याचे नाव घणे्याला का आषणाेप घ्यावा ह ेमला कळत नाही. पिंत ुिामनाम घेऊनच त्याला ओळखल े

पाकहज ेअस ेकाही या लोकांवि बंधन नाही. त े ध्वकनसाधम्यािसाठी िाखून अकला वा खुिा असाही 

उयाचाि करू शकतात. (हरि, २८-४-१९४६, प.ृ १११) 

माझ्याकरिता…. िशिथपतु्र, सीतापती, िाम सवयशत्तिमान तत्तव आह े व त्याचे न व हृियात धािण 

केकयामळेु सवि मानकसक, नकैतक आकण भौकतक व्याधी ििू होऊ शकतात. (हरि, २-६-१९४६, प.ृ 

१५८) 

गुणकारी शिी  

एक समयोकचत प्रश्न असा आह ेकी जी व्यक्ती कनयकमतपण ेिामाच ेनाव घते ेव पकवत्र जीवन व्यतीत 

कित,े ती व्यक्ती आजािी का पडत?े कनसगित: मनुष्य अपणूि आह.े कववकेशील मनुष्य परिपूणिता प्राप्त 

किण्याकरिता प्रयत्न कितो, परांत ुत्यात तो अपयशी होतो. जािता अजाणता तो मागाित अडखळतो. 

ईश्विाचा सपंणूि कनयम पकवत्र जीवन त समाकवष्ट आह.े 

पकहली गोष्ट आह ेआपकया सीमा ओळखण्याची. ह ेस्पष्टपण ेसमजनू घतेल ेपाकहज ेकी, जी व्यक्ती या 

सीमचेे उकलघंन कित ेती आजािी पडत.े यामळेु आपकया गिजांप्रमाण ेसमतोल आहाि घतेल  तर 

म िसू आज र प सनू मिु होऊ शकतो. आपल्् कररत  ्ोग्् आह र कोणता आह े ह ेमाणसाला 

कस ेकळेल? अशा अनके कूट प्रश्नांची ककपना किता येऊ शकत.े  
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या सवि गोष्टींचा अथि असा आह ेकी, प्रत्येकान ेआपला आपला वैद्य स्वत:च बनल ेपाकहज ेआकण 

आपकया मयाििा जाणनू घतेकया पाकहजते. जो माणसू अस ेकिील, तो नक्कीच १२५ वषे जगले. (हरि, 

१९-५-१९४६, प.ृ १४८) 

िामनामामळेु गमावलेल ेइकंिय पित कमळण्यासािखे चमत्काि होत नाहीत. पिंत ुत्यामळेु याहीपषेणाा मोठे 

चमत्काि होऊ शकतात. िामनाम मळेु एखाि ेइकंिय गमावकयानतंिही आपण अवियनी् शांततने ेजगू 

शकतो आकण जीवनाचा आनिं घऊे शकतो व मतृ्यू होत असताना काळाला िशं किण्यापासनू व 

थडग्याला कवजय साजिा किण्यापासनू अडव ू शकतो आकण एक ना एक किवस प्रत्यकेाचाच मतृ्य ू

होणाि असकयामळेु त्याची कचंता किण्याचे क रिच काय? (हरि, ७-४-१९४६, प.ृ ६९) 

कनसगोपचार करिता कोणत्याही कवद्य लयीन पात्रतचेी वा कवित्तचेी गिज नाही. साधपेणा 

कवश्वात्मकतचेे साि आह.े लषणाावधी लोकांकरिता ज ेअसत,े त्याकरिता फाि मोठ्या पांकडत्याची गिज 

नसत.े पांकडत्य फाि कमी लोक कमळव ूशकतात आकण त्यामळेु त्याचा लाभ केवळ श्रीमंतांनाच होऊ 

शकतो.  

पिंत ुभाित आपकया सात लाख खेड्् ांमध्ये िाहतो. या हीनिीन, लहान लहान आकण हमिस्त्यापासनू 

ििूवि असलकेया खेड्यांमध्ये मोठ्या मकुश्कलीन े शकेड्यांनी लोक िाहतात व काही कठकाणी ति 

त्यांची सखं्या पन्नास-साठच असत.े  

अशाच कोणत्या तिी गावात जाऊन िाहण्याची माझी इयाछा आह.े खिा भाित, माझा भाित कतथेच 

आह.े कतथकया सामान्य माणसांप्ंत तमु्ही उयाच कशकषणात डॉक्टिांन  आकण रुग्णालयांना पोहोचव ू

शकत नाही. त्यांयाया आशचेा आधाि साधी प्राकृकतक कचककत्सा आकण िामनाम हाच अस ूशकतो. 

(हरि, ७-४-१९४६, प.ृ ६९) 

विचाराांची शुवचता  

केवळ तोंडान ेिामनाम म्हणण्याचा उपचािाशी काहीही सबंंध नाही. कमत्र सांगतात त्याप्रमाण ेव मला 

जि नीट कळल ेअसेल ति श्रद्धाकचककत्सा ही अधंकचककत्सा आह ेव त्यामळेु कजवतं ईश्विायाया त्तजवांत 

नावाचा उपहास होतो. कजवंत ईश्वि केवळ ककपना नाही. पिंत ुह ेखिे आह ेकी त्याचे न व हृियापासनू 

यायला पाकहज.े  

जाणीवपूविक ईश्विावि कवश्वास आकण त्यायाया कायद्याचे ज्ञान यांमळेु कोणत्याही इति मितीकशवाय 

पणूि उपचाि होऊ शकतो. तो कनयम अस  आह ेकी पणूि शिीि स्वास्थ्याकरिता परिपणूि मनाची गिज 

असत.े मनाची परिपणूिता हृियायाया परिपणूितेपासनू येत े - इथे हृिय या शब्िाचा अथि डॉक्टियाया 
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स्टेथॅस्कोपमधून ऐकू येत असलले े हृिय नाही ति त े हृिय आह,े कजथे ईश्विाचा वास आह.े अस े

म्हणतात की, हृियात ईश्विाचा वास असला ति मनात कोणतहेी वाईट कवचाि प्रवशे करूच शकत 

नाहीत.  

कवचािांची शकुचता असेल ति आजाि येऊच शकत नाही. या कस्थतीप्ंत पोहोचण ेकठीण आह ेह े

खिे असल ेतिी, हा कनयम समजनू घणे ेह ेस्वास्थ्याकडे टाकलले ेपकहल ेपाऊल आह.े दसुरे प ऊल 

त्याप्रमाण ेप्रयत्न किण ेह ेआह.े माणसायाया जीवनातील या िांकतकािक बिलानंति स्वाभाकवकपणे 

माणसान ेआतापयचत शोधलेकया सवि प्राकृकतक कनयमांचे पालन सरुू होत.े त्यांयायाशी खेळ करून 

माणसू शदु्ध हृियाचा िावा करू शकत नाही.  

हृिय कनमिळ झाल ेति िामनामाची गिजच पडत नाही, ह ेकनकश्चतपण ेसांगता येत.े केवळ एवढीच गोष्ट 

आह े की, िामनाम कशवाय हृिय शदु्ध किण्याचे अन्य उपाय मला माहीत नाहीत. कवश्वातील सवि 

प्राचीन ऋषीमनुींनी याच उपायाचा अवलबं केला आह.े त ेसवि ईश्विाचे भक्त होत,े अधंश्रद्ध वा धतूि 

नव्हत.े (हरि, ९-६-१९४६, प.ृ १७१) 

आध्याकत्मक शक्ती माणसायाया सवेकेरिता उपलब्ध असलेकया अन्य शिींसािखीच आह.े शािीरिक 

व्याधी ििू किण्याकरिता प्राचीन काळापासनू कमीअकधक प्रमाणात या शक्तीचा उपयोग किण्यात 

आला आह े ही गोष्ट जिी बाजलूा ठेवली, तिी आताही कतचा उपयोग  शािीरिक व्याधी ििू 

किण्याकरिता होत असले ति तस े न किण े चूक होईल. कािण, माणसू हा शिीि आकण आत्मा 

िोन्हीही आह ेआकण िोघहेी एकमकेांना प्रभाकवत कित असतात.  

लषणाावधी लोकांन  कक्वनाईन कमळू शकत ेकी नाही याचा कवचाि न किता जि तमु्ही कक्वनाईन घऊेन 

तमुची मलरेियापासनू सटुका करून घऊे शकता ति मग लषणाावधी लोक आपकया अज्ञानामळेु हा 

उपचाि उपयोगात आणत नाहीत म्हणनू तमुयाया आतच असललेा हा उपचाि तमु्ही का नाकािावा? 

अज्ञानामळेु म्हणा की हट्टीपणामुळे, लषणाावधी लोक जि स्वयाछ आकण नीटनटेके िाहत नसतील ति 

तमु्हीही तस े िाहणाि नाही काय? मानवतापे्रमायाया चुकीयाया ककपनांमळेु तमु्ही जि घाणेिडे आकण 

आजािी र ह ल, ति तमु्ही लषणाावधींची सवेा किण्यायाया सधंीला मकुाल. (हरि, १-९-१९४६, प.ृ 

२८६, ८७) 

िामनामाचा जप किण ेआत्ति िावणाचे अनसुिण किण े ही गोष्ट कनरुपयोगीच नाही ति अकतशय 

वाईटही आह.े तो केवळ िांकभकपि  होईल. माणसू स्वत:ला वा जगाला फसव ू शकेल, पिंत ु तो 

सविशकक्तम नाला फसव ूशकत नाही. (हरि, २३-६-१९४६, प.ृ १८६) 
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१६. प्रार्वना : माझ्या आत््याचा आहार 

मी श्रद्धा आकण प्राथिना यांना वाकहललेा माणसू आह ेअसा माझा िावा आह ेआकण माझ ेतकुड ेतकुड े

जिी किण्यात आल,े तिी त्याला न नाकािण्याचे व तो आहचे अस ेठासनू सांगण्याचे सामथ्यि ईश्वि 

मला िईेल असा माझा कवश्वास आह.े (यंग, ८-१२-१९२७, प.ृ ४१३) 

माझी कोणतीही कृती प्राथिनकेशवाय होत नाही. माणसू स्खलनशील प्राणी आह.े आपण योग्य मागािवि 

आहो अस े तो कधीही म्हण ू शकत नाही. आपकया प्राथिनचेे ज े उत्ति आह ेअस े माणसाला वाटत 

असले, तो किाकचत त्यायाया अहकंािाचा प्रकतध्वनीही अस ूशकेल. अस्खलनशील मागििशिनाकरिता 

पाप किण्याची षणामता नसलले ेहृिय माणसाजवळ असल ेपाकहज.े मी असा िावा करू शकत नाही. 

धडपडणािा, प्रयत्न किणािा, चकुणार , अपणूि असा माझा आत्मा आह.े (यंग, २५-९-१९२४, प.ृ 

३१३)  

मला मारून टाकल ेतिी, मी िाम आकण िहीम याचंा जप सोडणाि नाही. माझ्याकरिता ही िोन्ही नावे 

एकाच ईश्विाची आहते. ही नाव ेओठांवि असताना मी आिामात मरू शकतो. (हरि, २०-४-१९४७, 

प.ृ ११८) 

आपत्तीतून रक्षण 

आपत्तीयाया प्रसगं ांतनू ईश्विान े मला नहेमीच वाचवल ेआह.े ‘ईश्विान े मला वाचवल’े या शब्िांचा 

माझ्यासाठी बिाच खोल अथि आह,े ह ेमला माहीत आह;े तिीही मला वाटत ेकी, या शब्िांचा सपंणूि 

अथि आजही मला कळललेा नाही. सखोल अनभुवानचे या वाक्याचा अथि समजनू घणे्याल  मला 

मित होईल. 

पिंत ुमाझ्या सगळ्या सकंटांमध्ये - आध्याकत्मक सकंट तनू, वकील म्हणनू काम किताना आलकेया 

सकंटातनू, ससं्र्थ ांचे सचंालन किताना आलकेया सकंटातनू आकण िाजक िणातील सकंटातून – मला 

नहेमी ईश्विानचे वाचवल ेह ेमी सांग ूशकतो. जवे्हा सवि आशा सपंतात, ‘जवे्हा मित किणािे उपयोगी 

पडत नाहीत आकण आनिं नाहीसा होतो’; तवे्हा कोणत्या ना कोणत्या प्रकािे, कुठून तिी मित येऊन 

पोहोचत ेअसा अनभुव मला आला आह.े 

प्राथिननेचे माझा उद्ध ि केला आह.े कहयायाकशवाय फाि आधीच मी वडेा झालो असतो. माझ्या 

आत्मकथेतनू तमु्हाला आढळेल की, खाजगी व साविजकनक जीवनात भिपिू प्रमाणात मला कटू 
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अनभुव आल ेआहते. त्यामळेु काही काळ मी हताशही झालो होतो. त्यांयायापासनू मला मकु्ती कमळू 

शकली, ती प्राथिनयेाया बळावि. 

मी सांग ूशकतो की, ज्याप्रमाण ेसत्य हा माझ्या जीवनाचा अकवभाज्य भाग िाकहला आह ेत्याप्रमाण े

प्राथिना नव्हती. एक आवश्यकता म्हणनू ती आली. त्यावळेी मी अशा काही अवस्थेत होतो की 

प्राथिनकेशवाय मला प्रसन्न वाटू शकत नव्हत ेआकण जसजशी ईश्विाविील माझी श्रद्धा वाढत गलेी, 

तसतशी प्राथिनबेद्दलची माझी उत्कंठा तीव्र होऊ लागली. कतयायाकशवाय जीवन नीिस आकण रिकाम े

वाटू लागल.े  

िकषणाण आकफ्रकेत किश्चनांयाया प्राथिनते मी सहभागी झालो होतो. पिंत ुती प्राथिना मला आकर्षूय शकली 

नाही. त्यांयायाबिोबि मी प्राथिनते सहभागी होऊ शकलो नाही. त्यांनी ईश्विाकडे याचना केली पिंत ुमी 

त्यांना साथ िऊे शकलो नाही. मी एकिम वगेळा किसत होतो. मी ईश्वि आकण प्राथिना यांयायाबद्दलयाया 

अकवश्वासान ेसरुुवात केली होती आकण अनके वर्ष पंयचत मला रितपेणा जाणवत नव्हता. पिंत ुतिीही 

मला वाटू लागल े होत े की, ज्याप्रमाण े शिीिाकरिता जवेण आवश्यक आह े त्याचप्रमाण े

आत्म्याकरिता प्र र्थयन ही अपररह ्य आह.े खरे स ांग ्चे तर शरीर कररत  क ही वळेेस उप स 

करण्् ची गरज पडत असल्् मळेु शरीर कररत  जवेि ची तवेढी गरज न ही जवेढी आत्म्् कररत  

प्राथिनचेी. प्राथिनकेरिता लघंनासािखी कोणतीच गोष्ट नसत.े.. 

िाजकािणात अनकेिा माझ्यावि हताश होण्याची वळे आली असतानाही माझी मन:शांती कधी 

ढळली नव्हती. वास्तवात लोकांना माझ्या शांततबेद्दल हेवा वाटतो. मी सांगेन की ही शांतता 

प्राथिनमेळेु येत.े मी क ही त्तवद्व न व््िी न ही, परांतु मी प्र र्थयन  करि र  म िसू आह.े प्र र्थयनचे््  

स्वरूपाशी मला काही िणे ेघणे ेनाही. या बाबतीत प्रत्यके माणसू स्वत:चा कनणिय घते असतो. पिंत ु

काही अस े मागि आहते ज्यांच े अनसुिण प्राचीन आचायाचनी केल.े त्यामळेु त्यांच े अनसुिण किण े

कनिपवाि आह.े  

मी माझी वयैकक्तक गोष्ट सांकगतली आह.े प्रत्येक माणसान ेस्वत: प्रयत्न किावा आकण ज्याची तलुना 

इति कशाशीच किता येऊ शकणाि नाही अस े काही िकैनक प्राथिनमेळेु आपकया जीवनात नवीन 

कनमािण होत ेकी काय त ेपाहाव.े (यंग, २४-९-१९३१, प.ृ २७४) 

ईश्वराचा प्रवतसाद   

पकवत्र कामामध्ये कधीही पिाभव स्वीकारू नका आकण आपण स्वत:ला पकवत्र ठेव ूयाकरिता मनाचा 

पक्का कनधािि किा. जि अस ेकिाल ति ईश्विाचा प्रकतसाि नक्कीच कमळेल. ह,ं जो अहंकािी आह े
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त्याची प्राथिना तो कधीच ऐकत नाही; अशाच िीतीन ेजो त्यायायाबिोबि सौिा कितो त्याचीही प्राथिना 

तो कधीच ऐकत नाही... 

जि तमु्हाला त्याची मित हवी असले ति हातच े काहीही िाखून न ठेवता त्याला शिण जा. 

तमुयायासािख्या पकतताची मित तो कसा किेल, अशी आशकंा वा भीती वा ककंत ुमनात ठेव ूनका. 

त्याला शिण गलेकेया कोट्यवधींना त्यान ेमित केली आह.े मग तो तमु्ह ल  ट कून दईेल क ? तो 

कधीच कोि ल ही त्तनर श करत नाही आकण तो तमुचीही प्राथिना ऐकत आह ेअस ेतमु्हाला आढळून 

येईल. पकतताह न पकतत व्यक्तीची प्राथिनाही तो ऐकतो. ही गोष्ट मी माझ्या स्वत:याया अनभुवान ेसांगतो 

आह.े मी शदु्धी प्रत्तियेतनू गेलो आह.े आधी स्वगाियाया साम्राज्याची याचना किा, मग सवि काही 

कमळेल. (यंग, ४-४-१९२९, प.ृ १११) 

तो माझ े ऐकत नाही अस ेमला कधीच आढळल ेन ही. जवे्ह  त्तक्षत्ततज पिूयपि ेक ळोख न ेभरललेे 

असते – तरुुां ग तील सत्तवपरीक्षेच््  दरम्् न, जवे्ह  म झ्् कररत  सवय क ही सरुळीत नव्हते – तवे्ह  तो 

अगदी म झ्् जवळ असलले  मल  ज िवल . म झ््  जीवन तील अस  एकही क्षि मल  आठवत 

नाही जवे्हा ईश्विान ेमाझी साथ सोडली. (हरि, २४-१२-१९३८, प.ृ ३९५) 

प्रार्वनेचे स्िरूप  

स्ततुी, उपासना, प्राथिना ह ेअधंकवश्वास नाहीत. उलट आमचे खाण-ेकपण,े उठण-ेबसण,े चालणे-कफिणे 

या गोष्टी कजतक्या वास्तकवक आहते, त्याह नही या गोष्टी अकधक वास्तव आहते, इति सवि अवास्तव 

आह.े  

अशी उपासना केवळ वाणीकवलास नसतो. कतचे मळू तोंड नाही ति हृिय आह.े यामळेुच जि आम्ही 

हृियाला इतके कनमिळ केल ेकी त्यात प्रेमाकशवाय काहीही कशकलक िाहणाि नाही, जि आमयाया त र  

आम्ही त्यायाया सिुाशी जळुवकया; ति असा काही सिू कनघेल जो पािलौककक असले.  

प्राथिनकेरिता वाणीची गिज नाही. कोणत्याही ऐकंिय प्रयत्नावि प्राथिना अवलबंून नाही. हृियातील 

कवकाि अचूक काढून फेकण्याच ेसाधन प्राथिना आह ेयाबद्दल मला ककंत्तचतही सशंय नाही. पिंत ुहा 

प्रसाि कमळण्याकरिता प्राथिनेसोबत कवनम्रतचेीही गिज असत.े (ए, प.ृ ५१-५२) 

प्राथिनते केवळ शब्ि असाव ेआकण हृिय नसाव ेयापषेणाा ति शब्ि नसण ेआकण हृिय असण ेककती तिी 

उत्तम. (यंग, २३-१-१९३०, प.ृ २५) 
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आपण मकंििात धात ूवा िगडायाया मतूीची पजूा किण्याकरिता जात नाही ति त्या मतूीत ज्या ईश्विाचा 

वास आह े त्या ईश्विाची पजूा किण्याकरिता आपण जात असतो. मतूी ति आिाधना किि ऱ्यायाया 

भावनपे्रमाण ेबनत असत.े आिाधना किणाऱ्यान ेआिोकपत केलकेया शक्तीपषेणाा त्या मतूीची कोणतीही 

वगेळी शक्ती नसत.े यामळेुच प्राथिनयेाया वळेी मुलांसकहत सवाचनी पणूिपणे मौन धािण केल ेपाकहज.े 

(हरि, २८-४-१९४६, प.ृ ११२) 

आपकया आतील कजवतं ईश्विावि कवश्वास नसेल ति खिी प्राथिना होऊच शकत नाही. (यंग, २०-१२-

१९२८, प.ृ ४२०) 

जीवनायाया कनिकनिाळ्या षणाेत्रांत, ज्यात आपकया िाष्ट्राचे स्वाततं्र्् आकण त्यायाया आत्मसन्मानाचे 

िषणाण यांचा समावशे आह,े आत्मबकलिानाची उिात्त आकण साहसपणूि कला कशकण्याचा पत्तहल  

आकण अांत्ततम पाठ प्राथिना आह.े प्राथिनकेरिता ईश्विावि कजवतं श्रद्धा असण ेअपरिहायि आह,े ह ेमात्र 

कनकश्चत. (हरि, १४-४-१९४६, प.ृ ८०) 

माणसू बहुधा पोपटाप्रमाण ेिवेायाया नावाचा जप कित असतो आकण त्या प्राथिनचे ेफळ कमळाव ेअशी 

त्याची अपषेणाा असत.े खऱ्या भक्तायाया प्राथिनमेळेु केवळ त्याचीच नव्ह ेति इतिांचीही पोपटपचंी बंि 

होईल, इतकी ती कजवतं असली पाकहज.े (हरि, ५-५-१९४६, प.ृ ११३) 

प्रार्वनेची आिश्यकता 

ज् प्रम ि े शिीिाकरिता अन्न आवश्यक असत,े त्याचप्रमाण े आत्म्् करिता प्रार्थयना आवश्यक 

असत.े अन्नाकशवाय माणसू किाकचत ककती तिी किवस जग ू शकेल - ज्याप्रमाण े मतॅ्तक्स्वनीन े ७० 

किवसांप्ंत केल े होत े - पिंत ु ईश्विावि श्रद्धा असणािा माणसू प्राथिनकेशवाय एक षणाणभिही जगू 

शकणाि नाही, जगहूी नये. (यंग, १५-१२-१९२७, प.ृ ४२४) 

मानकसक शकैथकयामुळे म्हणा की वाईट सवयींमळेु म्हणा अनके लोक अस ेआहते ज्यांचा ईश्विावि 

कवश्वास आह ेआकण तो न मागताही आपकयाला मित किील अस ेत्यांना वाटत.े मग त्यायाया नावाचा 

जप किण्याची गिज काय? ह ेखिे आह ेकी जि ईश्वि असले ति तो आपकया श्रद्धेकशवायही असले. 

पिंत ुईश्विप्राप्ती केवळ कवश्वासापषेणाा फाि मोठी गोष्ट आह.े ती कनिंति अभ्यासानचे साध्य होऊ शकत.े 

सवि कवज्ञानांनाही हीच गोष्ट लाग ू होत.े मग कवज्ञान ांचेही कवज्ञान असणाऱ्यांकरिता ही गोष्ट का लाग ू

होणाि नाही? (हरि, २८-४-१९४६, प.ृ १०९) 

प्राथिना सकाळची कककली आकण सायंकाळची कडी आह.े (यंग, २३-१-१९३०, प.ृ २५) 
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माणसू आहािाकशवाय सतत काही किवस िाह  शकेल पिंत ुप्राथिनकेशवाय षणाणभिही िाह  शकणाि नाही 

अस ेजवे्हा मी म्हणतो तवे्हा मी प्राथिनयेाया जािचूा ज्यांनी अनभुव घतेला आह ेत्यांयाया आकण माझ्या 

अनभुवायाया आधािावि बोलत असतो. प्राथिनकेशवाय आंतरिक शांतता कमळू शकत नाही ह े त्याच े

कािण आह.े  (यंग, २३-१-१९३०, प.ृ २५) 

चोवीसही तास ईश्विायाया उपकस्थतीचा अनभुव येत िाहील असा जि माणसान ेअभ्यास केला ति 

त्याला प्राथिनकेरिता वगेळा वळे ठिवण्याची आवश्यकता नाही ह ेमला मान्य आह.े पिंत ुअस ेकिण े

बहुतके लोकांना शक्य नाही हहेी मला माहीत आह.े त्् ांच्् करिता िनैांकिन जीवनातील स्वाथी 

भ नगडीच पषु्कळ होतात. बाह्य जगापासनू आपल े मन काही कमकनटांकरिता का होईना, पणूिपण े

काढून घणे्याचा अभ्यास त्याकरिता अकतशय महत्त्वाचा आह.े ईश्विासोबत झालकेया मौन 

भावकै्यामळेु त्यांना या गडबडगोंधळातही अकवचल शांततचेा अनभुव येईल. त्यामळेु िोधाला 

आवि घालनू धयैािन ेवागण्याची सवय लागले. (हरि, २८-४-१९४६, प.ृ १०९) 

जगातील कोणत्याही व्यक्तीकरिता प्राथिनलेा उशीि करू नये, असा सामान्यपण ेकनयम आह.े ईश्विाचा 

वळे कधीच थांबत नसतो. अगिी सरुुवातीपासनू त्याचे कालचि अकवित कफित आह.े खिे सांगायचे 

ति त्याला वा त्यायाया वळेेला आिीच नाही... ज्याचे घड्याळ कधीच थांबत नाही त्याची प्राथिना 

किण्याची वळे कोणताही माणसू कसा काय टाळू शकतो? (हरि, ५-५-१९४६, प.ृ ११३) 

इशोपकनषिायाया पकहकया श्लोकात, प्राथिनयेाया सरुुवातीला ज्याची िििोज आपण उजळणी कितो त्या 

ईश्विाला सवि काही अपिण किा व आपकया गिजपे्रमाण े त्याचा उपयोग किा, अस ेसांगण्यात आल े

आह.े यातील महत्तव ची अट ही आह ेकी, जी गोष्ट िसुऱ्याची आह े कतचा मोह करू नका. ह े िोन 

कसद्ध ांत कहिं ूधमािचे साि आहते.  

प्रार्वनेचे सार  

प्रात:प्राथिनयेाया वळेी म्हणण्यात येणाऱ्या िसुऱ्या एका श्लोकात सांगण्यात आल े आहे की ‘मी 

भौकतक शक्तीची इयाछा कित नाही, मला स्वगाित जाण्याचीही कामना नाही, एवढेच नाही ति 

कनवािणप्राप्ती व्हावी अशी कवनतंीही मी कित नाही. ज ेलोक ि:ुखात आहते, त्् ांचे ि:ुख ििू किण्याच े

सामथ्यि मला कमळाव ेएवढेच माझ ेमागण ेआहे’. ह ेि:ुख शािीरिक, मानकसक वा आध्याकत्मक अस े

कोणत्याही प्रकािचे अस ूशकेल. वासनांचे गलुाम झाकयामळेु होणािे आध्यात्तत्मक ि:ुख अनकेिा 

शािीरिक ि:ुखापषेणााही मोठे असत.े  
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पिंत ुि:ुख ििू किण्याकरिता ईश्वि स्वत: येत नाही. तो मानवाला माध्यम बनवनू ह ेकाम कित असतो. 

त्यामळेु इति व्यिींचे ि:ुख ििू किण्याचे सामथ्यि कमळाव ेम्हणनू किण्यात आललेी प्राथिना म्हणज ेया 

कामाकरिता श्रम किण्याची इयाछा व तयािी.  

प्राथिना.... इतिांना वगळून कवकशष्ट व्यक्ती वा गटांकरिताच नसत.े ती आपकया जातीपिुती वा 

समिुायापिुती मयािकित नसत.े ती सविसमावेशक असत.े कतयायात सवि मानवतचेा समावेश असतो. 

यामळेु प्राथिनचेे ध्येय स्वगािचे िाज्य पथृ्वीवि आणण ेह ेअसत.े (हरि, २८-४-१९४६, प.ृ १११) 

खऱ्या ध्यानात भक्तीचा कवषय सोडून इति सवि गोष्टींपासनू मनाचे क न आकण डोळे बंि किण्यात 

येतात. त्यामळेु प्राथिनयेाया वळेी डोळे कमटकयामळेु लषणा कें कित किण्याकरिता मित होत.े माणसाची 

ईश्विाबद्दलची सकंकपना स्वाभ कवकपण े सीकमत असत.े त्यामळेु आपकयाला अकधकात अकधक 

भावले अशा प्रकािे ईश्विाचा कवचाि केला पाकहज.े या बाबतीत अट एवढीच आह ेकी, अशा प्रकािचा 

कवचाि शदु्ध आकण उन्नत्ततशील असला पाकहज.े (हरि, १८-८-१९४६, प.ृ २६५) 

आपकया अतं:किणात ईश्वि आह ेअशी ज्याची खात्री आह ेतो त्याची प्राथिना करू शकतो. ज्यायायात 

अशी श्रद्धा नसले त्यान ेप्राथिना किण्याची गिज नाही. त्यामळेु ईश्वि नक्कीच िखुावणाि नाही. पिंत ु

मी माझ्या अनभुवान ेसांगतो की, प्राथिना न किणािी व्यक्ती नक्कीच काही तिी गमावत असत.े  

मग एखाद  माणसू ईश्विाची पजूा व्यक्ती म्हणनू कितो की शक्ती म्हणून कितो, यामळेु काय फिक 

पडतो? प्रत्येकजण आपकयाला कमळालकेया प्रकाशाप्रमाण ेयोग्य तचे कित असतो. प्राथिना किण्याची 

पणूिपण ेयोग्य पद्धती कोणती ह ेकिाकचत कुणालाही माहीत नाही वा नसले. पिंत ुआदशय ह  नहेमी 

आदशयच र त्तहल  प त्तहजे. सवय शिींमध््े सव यत मोठी शिी ईश्वर आह,े ् ची म त्र प्रत््ेक न ेआठवि 

ठेवली प त्तहजे. इतर सवय शिी भौत्ततक आहते. परांतु ईश्वि पिम शक्ती वा चैतन्य आह ेव त्यामळेु तो 

सविव्यापी व सविसमावशेक आह ेआकण म्हणनू तो मानवी ज्ञानायाया पलीकडे आह.े (हरि, १८-८-

१९४६, प.ृ २६७) 

मौनाचे सामर्थयव  

मला अनकेिा अस े जाणवल े आह े की, सत्यशोधकान े मौनव्रत धािण केल े पाकहज.े मौनायाया 

सामथ्याियाया चमत्कािाची मला ककपना आह.े िकषणाण आकफ्रकेत रॅकपस्ट लोकांयाया आश्रमात मी 

गलेो होतो. त ेअकतशय सुिंि कठकाि होत.े कतथे िाहणाऱ्या बहुतके लोकांनी मौनव्रत घतेलले ेहोत.े 

त्यांयाया फाििला मी त्याचे कािण कवचािल.े त्यावळेी त ेम्हणाल ेकी याचे कािण स्पष्ट आह े: ‘आम्ही 

िबुिल मानव प्राणी आहोत, अनकेिा आम्ही काय कितो याचीही आम्हाला ककपना नसत.े  
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आपकया अतं:किणाचा अस्पष्ट आवाज ऐकण्याची जि आपली इयाछा असले, जो आमयाया आत 

सिवै बोलत असतो, ति आपण आपकया वाणीवि अकुंश ठेवला पाकहज.े आम्ही सतत बोलत िाह  

ति अतं:किणाचा आवाज ऐकू येणाि नाही.‘ अकतशय मोलायाया या पाठाचे ममि मला कळल ेआह.े 

मौनाचे िहस्य मला माहीत आह.े (यंग, ६-८-१९२५, प.ृ २७४-५) 

अनभुवान े मला कशकवल ेआह े की, मौन हा सत्यव्रतीयाया आध्यात्तत्मक अनशुासनाचा एक भाग 

आह.े कळत नकळत अकतश्ोक्ती किण ेव सत्याला िाबण ेवा त्यायायात िरुुस्ती किणहेी माणसाची 

िबुिलता आह.े या िबुळेपणावि कवजय कमळवण्याकरिता मौन आवश्यक असत.े कमतभाषी माणसाची 

भाषा क्वकचतच कववकेहीन असत.े तो ति आपला प्रत्येक शब्ि मोजनू मापनू बोलत असतो. (ए. प.ृ 

४५) 

त्तशवलेकया ओठांचे मौन क ही मौन नाही. माणसान ेआपली जीभ जिी कापली तिी त्याला मौन 

म्हणता येणाि नाही. खिा मौन धािण किणािा तो असतो, जो बोलण्याच े सामथ्यि असनूही एक 

शब्िही कनिर्थयक बोलत नाही. (ए, प.ृ ४५) 

केवळ ओठ कमटून ठेवण ेम्हणज ेमौन नाही. आपली जीभ छाटूनही एखाद  माणसू ही गोष्ट साध्य करू 

शकेल. पिंत ु त े मौन असणाि नाही. बोलण्याची शक्ती असनूही जो बोलत नाही, एकही शब्ि 

वायफळ बोलत नाही त्यान ेखऱ्या अथािन ेमौन पाळल ेअस ेम्हणता येईल. (हरि, २४-६-१९३३, प.ृ 

५)   

आता माझ्याकरिता ही गोष्ट (मौन) शािीरिक आकण आध्याकत्मक दृष्टीन े गिजचेी झाली आह.े 

माझ्याविील िडपण ििू किण्याकरिता मळुात ही गोष्ट सरुू किण्यात आली होती. त्यावळेी 

लखेनाकरिता मला वळे पाकहज ेहोता. अशा प्रकािे काही काळ मी मौनाचा सिाव कित होतो. मल  

त्याचे आध्यात्तत्मक मकूय कळल.े नतंि एकाएकी माझ्या मनात कवचाि आला की, ईश्वर शी सपंकि  

किण्याकरिता ह्या वळेेचा मला उपयोग किता येऊ शकतो आकण मौन हा माझा स्वभावच आह,े अस े

आता मला वाटत.े (हरि, १०-१२-१९३८, प.ृ २२३-४) 

प्राथिना ही ईश्विायाया स्मिणाकरिता आकण अतं:किि याया शदु्धीकरिता असत ेआकण मौनातही ती 

किता येत.े (हरि, २०-४-१९४७, प.ृ ११८) 

माझ्या कवश्वासाप्रमाण े मौन प्राथिना अनकेिा बाह्य कृतीपषेणााही प्रभावी असत.े शदु्ध अंत:किणान े

केललेी प्राथिना कधीही अनतु्तरित िाहत नाही, या श्रद्धेन ेमाझ्या असहाय अवस्थेत मी सतत प्राथिना 

कित असतो. (यंग, २२-९-१९२७, प.ृ ३३१) 
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प्रार्वनेची शिी 

भीती आकण इति वाईट सवयी यांयायापासनू मकु्त होण्याकरिता अतं:किणापासनू केलेली प्राथिना ह े

माणसाजवळील अकतशय प्रभावशाली साधन आह,े ह ेमाझी स्वत:ची साषणा िेऊन मी कन:सशंयपण े

सांग ूशकतो. (यंग, २०-१२-१९२८, प.ृ ४२०) 

जोप्ंत आपण स्वत:ला शून्यवत कित नाही, तोप्ंत आपण आपकया वाईटपणावि मात करू शकत 

नाही. माणसाला खिी मकु्ती कमळण्याकरिता ह ेत्याचे सवोत्तम अभीष्ट अस ूशकत.े मकूय म्हणनू ईश्वि 

माणसाकडून सपंणूि शिणागती मागतो. अशा िीतीन ेमाणूस जवे्हा स्वतःचे अकस्तत्व कमटवतो, तवे्हा 

सवि भतूमात्रांयाया सवेसेाठी तो कसद्ध असकयाचे त्याला आढळत.े तो त्यायाया आनिंाचा आकण 

किमणकुीचा कवषय होऊन जातो. तो नवा माणसू होतो, ईश्विकनकमित सषृ्टीयाया सवेते स्वत:ला तना-

मनान ेवाह न घणे्यासाठी तो सिवै तयाि असतो. (यंग, २०-१२-१९२८, प.ृ ४२०) 

माणसायाया अतं:किणात काळोखाची शक्ती आकण प्रकाशाची शक्ती यांचा सतत सघंषि सरुू असतो 

आकण ज्यायायाजवळ प्राथिनचेा नांगि नसले त्याची नाव काळोखायाया सागिात बुड कयाकशवाय िाहत 

नाही. प्राथिनापिायण परुुषाला मानकसक शांतताही लाभेल आकण जगायाया व्यवहािातही तो शांतकचत्त 

िाहील. प्राथिनाित हृियाकशवाय जगायाया व्यवहािात माणसू स्वत:ही ि:ुखी होतो आकण सगळ्या 

जगालाही ि:ुखी कितो.... 

आमयाया िनैकंिन कामकाजात व्यवस्था, शांतता आकण आत्मसयंम कटकवण्याकरिता प्राथिनाच 

एकमवे साधन आह.े... ज्या गोष्टीचे मलूभतू महत्तव आह,े ती ध्यानात ठेवा. इति गोष्टी मग आपोआप 

ठीक होतील. काटकोनाचा एक कोन चांगला किा, बाकीचे कोन आपोआप चांगल ेहोतील. (यंग, 

२३-१-१९३०, प.ृ २६) 

प्राथिना ह े काही एखाद्या म्हातािीचे मन िमवण्याच े साधन नाही. कहला नीट समजनू घतेल ेआकण 

उपयोग केला, ति ती फाि शकक्तशाली साधन असकयाचे आढळून यईेल. (हरि, १४-४-१९४६, प.ृ 

८०) 

मन जवे्हा ईश्विायाया भावनने े परिपणूि होत,े तवे्हा माणसू कुणाबद्दलही िभुािवना वा घणृाभाव बाळग ू

शकत नाही व त्या प्रभावान े शत्रूसदु्ध  आपल े शत्रुत्व सोडून कमत्र होतो. शत्रूांना कमत्र किण्यात मी 

यशस्वी झालो आह ेअसा िावा मी कित नाही, पिंत ुमनात ईश्विीय शांतीचा वास असले ति सवि घणृा 

नाहीशी होत,े असा अनके बाबतीत माझा अनुभव आह.े अकतशय प्राचीन काळापासनू अनके 
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उपिेशकांनी या गोष्टीचे समथिन केल ेआह.े यात माझा काही मोठेपणा आह ेअस ेमी म्हणत नाही. 

मला माहीत आह ेकी, हा केवळ ईश्विी कृपचेाच परिणाम आह.े (हरि, २८-४-१९४६, प.ृ १०९) 

दषु्ट अतं:किणाला सविशकुचकािी ईश्विाचा अनभुव येऊ शकत नाही. (हरि, १९-६-१९४६, प.ृ २०९) 

ईश्वि आमची प्राथिना आमयाया पद्धतीन े नाही ति स्वत:याया पद्धतीन े ऐकतो. आम्हा मानवांयाया 

पद्धतीपषेणाा त्याची पद्धती वगेळी आह.े यामळेुच तो अज्ञे्  आह.े प्राथिनकेरिता श्रद्धा आवश्यक आह.े 

कोणतीही प्राथिना वाया जात नाही. इति सवि कृत्यांप्रमाणेच ती आह.े आम्हाला किसो वा न किसो 

कतचे फळ कमळाकयाकशवाय िाहत नाही आकण अतं:किणापासनू केललेी प्राथिना तथाककथत 

कृत्यांपषेणाा अकधक शकक्तशाली असत.े (हरि, १९-६-१९४६, प.ृ २१५) 
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१७. माझा वहांदू धमव अन्य धमीयाांना िगळणारा नाही 

सिवसमािेशक  

माझ््  दृष्टीन े कहंि ूधमि सवि गिजा पूणि कितो. त्यायाया कवशाल छायेत एक प्रकािचे सिंषणाण कमळत.े 

(स्पीिा, प.ृ ३२९) 

ज्या शब्िात माझ्या पत्नीबद्दलची भावना मी व्यक्त करू शकतो, त्याच शब्िात कहिं ू धमािबद्दलची 

भावनाही मी व्यक्त करू शकतो. ज्याप्रमाण ेमाझी पत्नी मला प्रेरित करू शकत,े त्याप्रमाण ेजगातील 

कोणतीही स्त्री मला प्रेरित करू शकत नाही. कतयायात काही िोष नाहीत अस ेनाही, मला कतचे कजतके 

िोष किसतात त्यापषेणााही अकधक िोष कतयायात अस ूशकतील. पिंत ुकतयायासोबत माझ्याशी अवणिनीय 

अस ेभावबंध जळुलेल ेआहते. कहिं ूधमाितील सवि िोष आकण त्यायाया सीमांयाया पलीकडे त्यायायाशी 

माझा तसाच सबंंध असकयाचे मला जाणवत.े (यंग, ६-१०-१९२१, प.ृ ३१८) 

....कहिं ू धमि अन्य कुणालाही वगळणािा नाही. जगातील सवि पगैांबिांयाया पूजलेा यात स्थान आह.े 

कमशनिी धमाियाया सामान्य अथािप्रमाण े हा कमशनिी धमि नाही. ् ने अनके ज तींन  आपल्् मध््े 

सामावनू घतेल ेआह ेयात काही सशंय नाही. पिंत ुह ेसामावनू घणे ेएका कवकासात्मक आकण सकू्ष्म 

प्रत्तियेप्रमाण ेझाल ेआह.े कहिं ूधमि प्रत्येक व्यक्तीला आपकया श्रद्धेप्रमाण ेिवेाची आिाधना किण्यास 

सांगतो. यामळेुच सवि धम ंबिोबि याचे सह-अकस्तत्व आह.े (यंग, ६-१०-१९२१, प.ृ ३१८) 

किश्चन वा अजनू कोणता धमि खिा आह,े अस े मला कळताच त्याचा प्रचाि किण्यापासनू मला 

जगातील कोणतीही शक्ती अडव ू शकणाि नाही. कजथे भीती असत े कतथे धमि नसतो. कुिाण वा 

बायबलचा मी जो अन्वयाथि लावला आह,े त्यानसुाि मला स्वत:ला किश्चन वा मसुलमान म्हणवनू 

घतेा येत असले ति, तस ेम्हणवनू घणे्यावि माझी कोणतीही आपत्ती अस ूनये. कािण तशा अवस्थेत 

कहिं,ू मसुलमान, किश्चन ह ेसवि पयाियी शब्ि होऊन जातील. पिलोकात ना कहिं ूआहते ना मसुलमान 

ना किश्चन अशी म झी भावना आह.े कतथे व्यक्तीचे मकूयमापन नावायाया वा धमाियाया पट््टया पाह न 

किण्यात येत नाही, ति त्यांयाया कमाियाया आधािावि किण्यात येत,े मग त्यांचा धमि कोणताही असो. 

आमयाया लौककक जीवनात या नामपट््टया िाहतीलच. त्यामळेुच जोपयचत या पट््टया माझा कवकास 

अवरुद्ध कित नाहीत आकण कुठेही चांगली गोष्ट किसली ति ती आत्मसात किण्यापासनू या पट््टया 

मला अडवत नाहीत; तोपयचत पवूिजांयाया नामपट््टया कायम िाह  िणे ेमला उकचत वाटत.े (यंग, २-७-

१९२६, प.ृ ३०८) 
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मी सनातनी कहिं ूआह ेअस े जिी मी म्हणवत असलो, तिी माझ्यात सनातन्यांचे म्हणनू ओळखल े

जाणािे गणु किसत नाहीत ह ेपाह न कमत्रांचा गोंधळ उडतो, ह ेमला माहीत आह.े अस ेयामळेु होत ेकी, 

मी कट्टि कहिं ूअसतानाही माझ्या धमाित किश्चन, मसु्लीम, ज्यू या सवि धमाितील उपिशेांकरिता स्थान 

आह े आकण यामळेुच काही लोकांना माझ े कवचाि कढगाऱ्याप्रमाण े वाटतात, ति काहींना मी 

स रसांकलन करि र  आह ेअसे व टते. एख द्य ल  सािसकंलक म्हणतात तवे्हा त्याचा अथि त्या 

माणसाचा कोणताच धमि नाही, असा होत असतो. उलट माझा धमि एक व्यापक धमि आह े व तो 

किश्चनांचाच काय पिंत ु प्ला्माऊथ ब्रिसि सािख्यांचाही कविोधी नाही. तसचे तो कट्टिाह न कट्टि 

मसुलमानांचाही कविोध कित नाही. माझा धमि शक्य तवेढ्या व्यापक सत्तहष्ट्ितुवेि आधारित आह.े 

व्यक्तीयाया कट्टरपि मळेु त्ततल  बरीव ईट म्हिण्् ची म झी त् री न ही, क रि मी कोित्् ही 

व््िील  कतयाया स्वत:याया दृत्तष्टकोनातनू पाहण्याचा प्रयत्न कितो. माझा हा व्यापक धमिच मला 

कजवतं ठेवतो. ही काहीशी गोंधळात टाकणािी परिकस्थती आह,े ह े मला माहीत आह,े पिंत ु

माझ्याकरिता नाही ति इतिांकरिता ! (यंग, २२-१२-१९२७, प.ृ ४२६) 

कहिं ू धमािचे वकैशष््टय ह े आह े की, तो सवि भतूमात्रांना (केवळ मानवांनाच नाही ति सवि सचेतन 

प्राण्यांना) एक समजतो. म्हणज ेसवि प्राणी एकाच वकैश्वक स्रष््ट् ची सषृ्टी आहते. मग त्या स्रष््ट् ल  

अकला म्हणा की गॉड म्हणा की पिमशे्वि म्हणा. (हरि, २६-१२-१९३६, प.ृ ३६५) 

माझ े कहिंतु्व सांप्रिाकयक नाही. त्यात इस्लाम, किश्चन, बौद्ध आकण झितषु्ट्र धमाितील उत्कृष्ट 

गोष्टींचाही समावशे होतो – सत्य माझा धमि आह ेआकण अकहसंा त्यायाया प्राप्तीचा एकमवे मागि आह.े 

तलवािीच  त्तसद्धांत मी कायमचा ठोकरून लावला आह.े (हरि, ३०-४-१९३८, प.ृ ९९) 

वहांदू धमव आवण त्याची अवहांसा    

ज्याप्रमाण ेमाझी पत्नी माझ्याकरिता जगातील सगळ्यात सुिंि स्त्री आह,े त्याचप्रमाण ेअकहसंचेा सिंशे 

िणेािा कहंि ूधमि माझ्या मत ेजगातील सवाित उत्कृष्ट धमि आह ेआकण इति लोकही आपकया धमािबद्दल 

असाच कवचाि करू शकतात. (यंग, १९-१-१९२८, प.ृ २२) 

भाितीय ससं्कृतीकरिता कहिं ू धमािन े त्तदललेी सवाित मोठी व वकैशष््ट्पणूि िणेगी अकहंसचेा त्तसद्ध ांत 

आह.े तीन हज र वर्ष ंपके्ष  अत्तधक क ळ प सनू ्  तत्तव ने ्  दशे च््  इत्ततह स ल  एक त्तनत्तित 

वळि ल वले आह ेआत्ति अजनूही कोट््वधी भ रती् ांच््  जीवन च  तो प्रेरि स्त्रोत र त्तहल  आह.े 

अत्तहांसचे  त्तसद्ध ांत ह  त्तवकसनशील त्तसद्ध ांत आह ेव त्् च  सांदेश आजही त्ति् त्तन्वत होतो आह.े 

अत्तहांसचे  सिंशे आमयाया लोकांमध्ये असा काही ठसला आह े की, भाितात सशस्त्र िांती होण े
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जवळपास अशक्य झाल ेआह.े इथ ेखोलवि रुजललेी अकहसंचेी मळेु ह ेयाच ेकािण आह.े पिंत ुकाही 

लोकांना वाटत ेकी एक वंश म्हणनू शािीरिक दृष्टीन ेआम्ही िबुिल झालो आहोत म्हणनू अस ेहोत.े 

पिंत ुअस ेसमजण ेचूक आह.े एखाद्याला गोळी मािण्याकरिता शािीरिक शक्तीची तवेढी गिज नसत,े 

जवेढी िाषणासी प्रवतृ्तीची. (हरि, २४-३-१९२९, प.ृ ९५) 

गीता माझी माता  

चांगकया उकद्दष्टांयाया पतूीकरिता गीता कहसंचेा आिशे िते ेअस ेमला वाटत नाही. आमयाया हृियात 

चालणाऱ्या िदं्व चे वणिन गीतते आह.े आपल ेकतिव्य पाि पाडत असताना माणसान ेप्रसगंी आपकया 

प्राणाचाही बळी ितेाना मागेपढुे पाह  नये, ह े सांगण्याकरिता भगवान  कृष्णान े एका ऐकतहाकसक 

घटनचेा आधाि घतेला आह.े आपण मानव िहेबंधनान े बांधललेो असकयामुळे आपण 

आपकयाकशवाय इतिांची कृत्य ेकनयंकत्रत करू शकत नाही, त्यामळेु परिणामाची काळजी न किता कमि 

किण्यावि गीतते भि िणे्यात आला आह.े प्रकाश आकण कतकमि यांयायामागील शक्तीतील अंति आकण 

त्यांयायातील कवसगंती गीता स्पष्ट कित.े (यंग, २५-८-१९२०, प.ृ २) 

किश्चन धमाितील अनके गोष्टींचा मी प्रशसंक असलो, तिीही सनातनी किश्चन धमािशी मी एकरूप 

होऊ शकत नाही. कहिं ूधमि मला जो काही कळला आह ेतवेढ्यामळेु माझ्या आत्म्याच ेपणूि समाधान 

होत,े माझ्या सपंणूि अकस्तत्वाला तो भ रून टाकतो आकण भगवद्गीता व उपकनषिांमधून मला जे 

समाधान कमळत ेतेवढे सम ध न मल  ‘समिन ऑफ ि माऊां ट’ मधनूही कमळत नाही. अस ेकाही नाही 

की त्यातील आिश ंच े मला मोल वाटत नाही वा अशीही गोष्ट नाही की ‘समिन ऑफ ि माऊां ट’ 

मधील उपिेशांनी मला प्रभाकवत केलले ेनाही. पिंत ुजवे्हा सशं्कपशायाच माझा कपयाछा सोडत नाही, 

जवे्हा निैाश्य अगिी माझ्या तोंडाशी येऊन कभडलेल ेअसत,े जवे्हा कषणाकतजावि एकही प्रकाशककिण 

किसत नाही; तवे्हा मी भगवद्गीतले  शिण जातो आकण कतचा कोणता ना कोणता श्लोक मल  

किलासा िऊेन जातो आकण ि:ुखायाया त्या घोि काळोखातही मला समाधान कमळू लागत.े माझ ेजीवन 

ककती तिी बाह्य शोकांकतकांनी भिलले ेअसनूही त्यांचा माझ्या मनावि कोणताच ठसा उमटू शकला 

नाही, याचे श्रये मी भगवदग्ीततेील उपिेशाला ितेो. (यंग, ६-८-१९२५, प.ृ २७४) 

माझ्या सिंभाित बोल यचे झाल े ति, जवे्हा जवे्हा मी अडचणीत सापडतो, तवे्हा मी धावत 

गीतामातेला शिण जातो. आजपयचत असा एकही प्रसगं आला नाही, जवे्हा गीतकेडून माझ ेसांत्वन 

झाल े नसेल. माझ्या िनैांकिन जीवनात मला गीतचेे ज ेआकलन झाल े त्याचे स्वरूप जि लोकांना 
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कळल ेति आज लोकांना गीतपेासनू ज ेसमाधान कमळत,े त्यापषेणाा ककती तिी अकधक मदत गीतकेडून 

त्यांना होईल. (यंग, १३-११-१९३०, प.ृ १) 

आज गीता माझ ेबायबल वा कुिाणच नाही, ति त्यापषेणाा ककती तिी आकधक आह े- ती माझी आई 

आह.े मला जन्म िणेाऱ्या लौककक आईला मी कधीच गमावनू बसलो आह.े पिंत ुया शाश्वत मातने े

तवे्हापासनूच माझ्याजवळ िाह न माझ्या आईचा अभाव पणूिपण ेििू केला आह.े ती कधीच बिलली 

नाही आकण कतन ेमला कधी कनिाशही केल ेनाही. जवे्हा मी अडचणीत वा सकंटात असतो, तवे्हा मी 

याच मातयेाया कुशीत जातो. (हरि, २४-८-१९३४, प.ृ २२२) 

बुद्धाचा मागव 

पणूि कवचािांती माझ े मत झाल ेआह े की, बुद्धायाया कशकवणकुीतील महत्तवपणूि भाग कहंि ू धमािचा 

अकनवायि भाग बनला आह.े कहिं ू भािताकरिता आपल ेपाऊल पित कफिवण ेआकण गौतम बुद्धाची 

कशकवण नाकािण ेअशक्य आह.े प्रचंड बकलिान, महान त्याग आकण शदु्ध जीवन या गोष्टींमळेु गौतम 

बुद्धान ेकहिं ूधमािवि कधीही न पसुला जाणािा असा ठसा उमटवला आह.े याकरिता कहिं ूधमि या महान 

उपिशेकाचा सिवै ऋणी िाहील… बौद्ध धमाियाया आजयाया स्वरूपातील जो भाग कहिं ू धमािन े

आत्मसात केललेा नाही, तो बुद्धायाया जीवनातील व त्यायाया कशकवणकुीतील आवश्यक भाग नाही.  

माझ ेठाम मत आह ेकी, बौद्धधमि वा बुद्धाची कशकवण हे भाितातच सफुकलत झाले व इतित्र अस े

घडूच शकत नव्हत.े कािण गौतम बुद्ध हा स्वत:च एक श्रषे्ठ कहिं ू होता. कहिं ू धमाितील श्रषे्ठ तत्तव 

त्यायायात ठासनू भिलेल ेहोत ेआकण त्यान ेअशा काही नवीन कशकवणकुीला जन्म किला, जी विेांयाया 

तणकटामध्ये िबून गलेेली होती. त्यायाया महान कहिं ूचेतनेन ेकहंि ूधमाियाया स्वकणिम सत्याला विेांयाया 

कनिथिक शब्िजंजाळातनू मकु्त केल.े त्यान े विेातील शब्िांना असा काही अथि किला जो त्यायाया 

काळातील लोकांकरिता एकिम नवीन होता. बुद्धाला आपकया कशकवणकुीकरिता भािताची भमूी 

अकतशय सपुीक वाटली. कजथे कुठे बुद्ध गलेा, कतथे त्यायाया भोवती गोळा होणािे लोक अकहिं ूनव्हत े

ति वकैिक ज्ञानान े परिपणूि कहिं ू होत.े पिंत ुबुद्ध चा उपिशे त्यायाया हृियाप्रमाणचे सविव्यापक आकण 

सविसमावेशक होता. त्यामळेु त्यायाया मतृ्यूनतंिही तो उपिशे जगभि पसिला. बुद्धाचा अनु्  ्ी 

म्हिवण्् च  धोक  पत्करूनही मी म्हिने की बुद्ध च े्श ह  त्तहांद ूधमािचा कवजय आह.े बुद्धान ेकहिं ू

धमि कधीही नाकािला नाही. त्यान े त्याचा आधाि व्यापक बनवला. त्यान े त्याला नवजीवन किल े

आकण त्् ची नवीन व्याख्या केली. पिंत…ु. मी नम्रपणान ेसांगने की बुद्धायाया कशकवणकुीला कुठेही 
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पणूिपण ेआत्मसात किता येऊ शकत नाही, मग श्रीलकंा, म्यांमाि, चीन वा कतबेट यांपकैी कोणताही 

िशे असो… (यंग, २४-११-१९२७, प.ृ ३९२-३) 

विश्वाचे नैवतक शासन 

मी अनकेिा लोकांना अस ेम्हणताना प कहल ेआह ेआकण बौद्ध धमािचे साि सांगणाऱ्या पसु्तकांमधनू 

वाचलहेी आह ेकी, बुद्धाचा ईश्विावि कवश्वास नव्हता. माझ ेनम्र मत आह ेकी, ही धािणा बुद्धायाया 

उपिशेाचेच खंडन किणािी आह.े... हा भ्रम याकरिता कनमािण झाला आह ेकी बदु्धान ेत्यायाया काळात 

िवेायाया नावावि चालणाऱ्या कनकृष्ट गोष्टींना नाकािल े होत.े ही गोष्ट पणूिपण े उकचतही होती. ईश्वि 

म्हणवली जाणािी शक्ती िभुािवनने े पे्ररित होऊ शकत,े आपकया कृत्यांबद्दल पश्चाताप करू शकत,े 

लौत्तकक िाजांप्रमाण ेप्रलोभन आकण लाचलचुपतींनी प्रभाकवत होऊ शकत,े ईश्विाचे काही जवळचे 

लोकही अस ू शकतात, अशा ईश्विकवषयक ककपनांना बदु्धान े कन:सशंयपण े कविोध केला होता. 

ईश्विाला प्रसन्न किण्याकरिता पशूनंा - जी त्याचीच सषृ्टी होती - बळी िणे्यायाया प्रथलेा बुद्धान े

प्राणपणान े कविोध केला होता. अशा िीतीन ेबुद्धान ेईश्विाला परत त्् च््  मळू त्तठक ि वर प्रत्ततत्तष्ठत 

केल ेआत्ति क ही क ळ ईश्वर च््  कसहंासनावि जाऊन बसलकेया अनकधकाऱ्याला हुसकावून लावल.े 

कवश्वायाया नकैतक शासनायाया शाश्वत आकण अपरिवतिनीय अकस्तत्वावि भि िते त्याने पित त्या 

ईश्विाची पनु:स्थापना केली. ईश्वि स्वत: कनयम आह ेअस ेतो कन:सकंोचपण ेम्हणाला. 

ईश्विाचे कनयम शाश्वत आत्ति अपरिवतिनीय आहते आकण त्यांना स्वत: ईश्विापासनू वेगळे किता येऊ 

शकत नाही. ईश्विायाया परिपणूितचेी ही अकनवायि अट आह.े यामळेुच असा भ्रम कनमािण झाला की, 

बुद्धाचा ईश्विावि कवश्वास नव्हता आकण त्याचा केवळ नकैतक कनयमांवि कवश्वास होता. ईश्विाबद्दलयाया 

या भ्रांतीमळेुच ‘कनवािि’सािख्या महान शब्िायाया अर्थ यकवषयी भ्रम कनमािण झाला. ‘कनवािण’ म्हणज े

पणूिपण ेलोप नक्कीच नाही. ज ेकाही बदु्धाच ेजीवनतत्तव मला कळल,े त्यानसुाि आमयाया आत ज े

काही हीन आह,े पापमय आह,े भ्रष्ट आह,े कवकृत आकण कवकािशील आह,े त्यांचा सपंणूि लोप म्हणज े

‘कनवािण’. ‘त्तनव यि’ त्तनस्तब्ध क ळोखी स्मश नश ांतत  न ही. उलटपक्षी ‘त्तनव यि’ म्हणज ेआपकया 

अकस्तत्वाची जाणीव असलकेया आकण ईश्विायाया हृियात स्थान कमळवलकेया आत्म्याचे कजवतं 

समाधान आकण शांतता आह.े...  

ईश्विाची त्यायाया स्थानावि पनु:प्रकतष्ठा ही ति बुद्धाची मानवतलेा महान िणेगी आहचे, पिंत ुमाझ्या 

नम्र मताप्रमाण ेबुद्धान ेमानवतेला त्तदललेी याह नही महत्तव ची िणेगी म्हणज े कनम्नतम प्राण्् ांबद्दलही 

त्यान ेकेललेी दृढ प्रेमाची स्थापना. (यंग, २४-११-१९२७, प.ृ ३९३) 
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पविमेतील वििन धमव 

माझ ेकनकश्चत मत आह ेकी, आजचा युिोप गॉड वा किश्चन धमाियाया भावनचेे प्रकतकनकधत्व कित नाही 

ति सतैानायाया भावनचेे प्रकतकनकधत्व कितो आकण सतैान आपकया ओठांवि जवे्हा िवेाचे नाव घऊेन 

येतो, तवे्हा तो सवािकधक यशस्वी होतो. युिोप आज केवळ नावाकरिता किश्चन आह.े वास्तवात तो 

सपंिीयाया िवेतचेी म्हणज ेममॅनची पजूा कित आह.े ‘स्वगाियाया साम्राज्यात श्रीमतंाला प्रवशे किण े

तवेढेच कठीण आह,े जवेढ े सईुयाया कछिातनू उंटान े बाहिे कनघण’े. येशनू े वस्ततु: असचे सांकगतल े

होत.े त्याचे तथाककथत अनयुायी आपकया नकैतक उन्नतीचे मोजमाप आपकया भौकतक उन्नतीन ेकित 

आहते. (यंग, ८-९-१९२०, प.ृ २-३) 

पकश्चमबेद्दल ही एक फाि कवकचत्र गोष्ट आह ेकी ती जिी किश्चन धमाियाया अनयुाकयत्वाचा िावा कित 

असली तिी कतथे ना किश्चन धमि आह ेना येश.ू अस ेनसत ेति कतथे युद्ध झाल ेनसत.े मी तिी येशयूाया 

सिंशेाचा हाच अथि घतेो. (हरि, १७-११-१९४६, प.ृ ४०५) 

किश्चन धमि जवे्हा पकश्चमते गलेा तवे्हा त्याचे स्वरूप कवकृत झाल,े ह ेसांगताना मला ि:ुख होत.े (हरि, 

२०-४-१९४७, प.ृ ११६) 

माझ्या किश्चन बांधव ांना मी सांगत असतो की.... त्यांनी प कश्चमात्यांनी लावलकेया अथािनसुाि किश्चन 

धमािचा अथि लाव ूनये. आम्हाला माहीत आह ेकी, कतथे पवूी कधीही जशी पिस्पिांशी भांडण ेहोत 

नसत, तशी भांडण ेआज होत आहते. अखेिीस येश ूहा आकशयायी होता व अिबी पद्धतीयाया लांब 

पोषाखात त्याला िाखकवल ेजात.े तो कवनयाची मतूी होता. मला आशा आह ेकी, भाितातील किश्चन 

आपकया जीवनात बायबलमधील त्या येशचूे अनसुिण कितील जो सळुावि चढला होता, त्या येशचू े

नाही ज्याची व्याख्या आपकया िक्तिंकजत बोटांनी प कश्चमात्य कित आहते. पकश्चमचेी टीका किण्याची 

माझी इयाछा नाही. पिंत ुआकशयातील येशचूे काही सन्माननीय अपवाि वगळता पकश्चमकेडे चुकीयाया 

पद्धतीन ेकचत्रण किण्यात येत आह,े ह ेसांगण ेमला भाग आह.े (हरि, ७-९-१९४७, प.ृ ३१५) 

किश्चन धमाियाया अप्रत्यषणा  प्रभावामळेु कहंदधूमि अजनू प्रखि आकण कजवंत झाला आह.े... पिंत ुकिश्चन 

धमाियाया भािताविील प्रभावाचे आकलन आम्हाला आमयायामध्ये िाहणाऱ्या सविसामान्य किश्चनांचा 

आमयायावि जो प्रभाव पडतो, त्यािािे किाव ेलागले. ि:ुखि अंत:किणान ेमला सांगाव ेलागत ेकी, हा 

प्रभाव अकतशय वाईट आह.े (यंग, ३१-७-१९२४, प.ृ २५४) 
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येशूचे व्यविमत्ि 

मी सांग ू इकयाछतो की, ऐकतहाकसक येशतू मला कधीच िस नव्हता. येश ू नावाची व्यक्ती कधी 

जन्मालाच आललेी नव्हती व गॉस्पलेमधील आख्यान केवळ लखेकाची ककवककपना आह,े अस े

जिी कोणी कसद्ध केल,े तिीही मला कोणताच फिक पडणाि नाही. कािण तवे्हाही ‘समिन ऑफ ि 

माऊां ट’ माझ्याकरिता तवेढेच पे्रिणािायी असले. (यंग, ३१-१२-१९३१, प.ृ ४२९) 

केवळ येशतूच िवेत्व होत,े अस ेमी मान्य करू शकत नाही. येशतू तवेढेच िवेत्व होत ेजवेढे कृष्ण, 

िाम, महमंि, वा झितुष्ट्र ् ांयायात होत.े अशाच िीतीन ेबायबलमधील वा कुर िमधील प्रत्येक शब्ि 

िवेत्वान े प्रेरित आह े असहेी मी समजत नाही. या ग्रंथांचा समग्र कवचाि केला ति कनत्तितच त े

पे्रिणािायी असकयाचे आढळत.े पिंत ुत्यांयायातील वेगवगेळ्या गोष्टींचा वेगवगेळा कवचाि केला, ति 

अनके गोष्टींमध्ये काहीही प्रेिणािायी असकयाचे मला आढळत नाही. बायबल माझ्याकरिता तसाच 

ग्रंथ आह ेजशी गीता वा कुिाण.  (हरि, ६-३-१९३७, प.ृ २५) 

सांप्रिाकयक अथािन े किश्चन असकयाचा िावा मी करू शकत नाही. पिंत ु येशयूाया विेनयेाया 

उिाहिणामळेु माझ्यात अकहसंबेद्दल अढळ श्रद्धा कनमािण होण्याकरिता मित झाली. माझ्या सवि 

लौककक का् ंचे कनयमन अकहसंाच कित असत.े (हरि, ७-१-१९३९, प.ृ ४१७) 

माझ्याकररता येशूचा अर्व 

माझ्याकरिता येशचूा…. काय अथि आह?े येश ूमानव जातीयाया महान कशषणाकांमधील एक होता, अस े

मला वाटत.े त्याचे अनयुायी त्याला ईश्विापासनू उत्पन्न (कबगॉटन) एकमात्र पतु्र मानतात. ही गोष्ट 

मान्य केकयामळेु व  न केल्् मळेु माझ्या जीवनावि येशचूा जो प्रभाव आह ेत्यात अंति कनमािण होणाि 

आह े का? त्यामळेु येशयूाया उपिशेापासून आकण कसद्धांत ांपासनू मला वकंचत किण्यात येईल का? 

मला तस ेवाटत नाही. (मॉरि, ऑक्टोबि १९४१, प.ृ ४०६-७) 

माझ ेमत आह ेकी, कबगॉटन शब्िाचा सबंंध आध्याकत्मक जन्माशी आह.े वगेळ्या शब्िांत सांग यच े

ति मी लावलेला अथि असा आह े की, येशचूे स्वत:चे जीवनच त्यायाया ईश्विायाया जवळीकीची 

कककली आह;े त्यान ेइति कोणाहीपषेणाा अकधक चांगकया पद्धतीन ेईश्विाची भावना आकण त्् ची इयाछा 

व्यक्त केली आह.े या अथािन ेमी येशलूा ईश्वर च  पतु्र म्हणनू ओळखतो. (मॉरि, ऑक्टोबि १९४१,  

प.ृ ४०६-७) 
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माझा कवश्वास आह ेजगातील कवकवध धम ंयाया गणुांचे मकूयमापन किण ेअशक्य आह ेआकण तसा 

प्रयत्न किण ेअनावश्यक व हाकनकािक आह.े पिंत ुमाझ्या मत ेप्रत्येक धमािची प्रेिक शक्ती एकच आह े

: माणसाच े जीवन उन्नत किण े व त्याला ध्येय िणे्याची कामना. येशयूाया जीवनात ती श्रषे्ठता व 

पाििकशिता आह ेव मी आधीच सचुवकयाप्रमाण ेयेश ूकेवळ किश्चन धमािकरिताच नाही, ति सगळ््  

जगासाठी, सवि वशंांकरिता, सवि लोकांकरिता आह.े मग त ेकोणत्या ध्वजाखाली, नावाखाली वा 

कसद्धांतानसुाि काम कितात वा कोणत्या धमािच े अनसुिण कितात वा पवूयजांकडून कमळालकेया 

ईश्विाची कशी आिाधना कितात, याला फाि कमी महत्तव आह.े (मॉरर, ऑक्टोबि १९४१, प.ृ ४०६-

७) 

भाितात बिीच अधंश्रद्धा आकण अज्ञान आह.े पिंत ुआमयाया अतं:किणात खोलवि ईश्विाची श्रद्धा 

आकण धमािबद्दलची आस्था रुजललेी आह.े (हरि, १७-११-१९४६, प.ृ ४०५) 

आज जि भाितात महमंि आला ति तो त्यायाया अनके तथाककथत अनयुायांचा त्याग किील व 

ज्याप्रमाण ेखिा किश्चन म्हणनू येश ूमाझा स्वीकाि किील, त्याचप्रमाण ेखिा मसुलमान म्हणनू महमंि 

माझा स्वीकाि किील.   (हरि, १७-११-१९४६, प.ृ ४०५) 

‘माणसाला आपण कशा प्रकािे पित ईश्विाजवळ वा येश ूअथवा महमंि यांयाया कशकवणकुीजवळ 

नऊे शकतो?‘ येशून ेआपकया एका अनयुायाला किलेल ेउत्तिच मी यावळेी िईेन : ‘स्वगाित असलकेया 

माझ्या वकडलांयाया इयाछेप्रमाण े वागा, केवळ िेवा, िवेा अस े म्हण ू नका.’ ही गोष्ट तमुयायाकरिता, 

माझ्याकरिता आकण सव कंरिता खिी आह.े आपली जि कजवंत ईश्विावि श्रद्धा असले ति 

आपकयाकरिता सवि काही चांगल ेहोईल. मला आशा आह ेकी, माझी ही आशा माझ्या अखेियाया 

किवसाप्ंत कायम िाहील. अनके अपयश आकण उकणवा यांयायानतंिही, ज्यांची मला चांगलीच 

जाणीव आह,े माझी ईश्वर विील श्रद्धा किवसेंकिवस वाढतचे आह.े (हरि, १७-११-१९४६, प.ृ ४०५) 

अस ेजि झाल ेनसत ेति मी माझ्यावि तोच उपचाि केला असता, ज्याचा सकला मी असहाय्य आकण 

अब्रूिषणाणाची शक्यता असलकेया कस्त्रयांना ितेो. तो म्हणज ेआत्महत्येचा. (हरि, १७-११-१९४६, प.ृ 

४०५) 

इस्लाम शाांततेचा धमव आहे 

इस्लाम धमािला मी किश्चन धमि, बौद्ध धमि आकण कहिं ू धमािप्रमाणचे शांततचेा धमि मानतो. या 

धम ंमध्ये शांततलेा िणे्यात आलकेया प्राधान्यायाया प्रमाणात अतंि आह ेह ेखिे असल,े तिी या सवि 

धम ंचा हते ूशांतताच आह.े (यंग, २०-१-१९२७, प.ृ २१) 
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भाितायाया ससं्कृतीत इस्लामन ेघातलेली भि म्हिज े ईश्वि एकच आह े्  तत्तव वि कनभेळ कवश्वास 

आकण साम न्यपण ेआपकया धमाितील लोकांयाया व्यवहािामध्ये रुजवललेी बंधभुावाची भावना. या 

िोन महत्तव च््  िणेग्या आहते अस ेमाझ ेमत आह.े कहिं ूधमािमध्ये बंधतु्वाची भावना अकतशय जास्त 

ताकत्त्वक पातळीवि आललेी आह.े अशाच प्रकािे कहिं ूधम यत ताकत्त्वक दृष्टीन ेईश्वि एक असला तिी 

इस्लामप्रमाण ेव्यवहािात त्याकडे फािस ेलषणा िणे्यात येत नाही. (यंग, २१-३-१९२८, प.ृ ९५) 

बलप्रयोग 

बलप्रयोग करून धमिपरिवतिन किाव े अस े कुर णात कुठेच म्हटलले े नाही. पकवत्र ग्रंथात ति स्पष्ट 

भाषेत सांगण्यात आल ेआह े की ‘धमाित बळाला कोणतचे स्थान नाही’. पगैबंिाचे सपंणूि जीवन 

धमािवि िबाव टाकण्याला मनाई किणािे आह.े माझ्या माकहतीप्रमाण े कोणत्याही मसुलमानाने 

बळजबिीयाया धमिपरिवतिनाला उकचत ठिवलेल ेनाही. धमिप्रचािात भौकतक शक्तीचा आधाि घणे्यात 

आला ति इस्लाम कवश्वधमि िाहणाि नाही. (यंग, २९-९-१९२१, प.ृ ३०७) 

मी माझ ेमत सांकगतलचे आह ेकी, इस्लामचे अनयुायी तलवािीचा वापि मकु्त हस्तान ेकित आहते. 

पिंत ु कुिाणायाया कशकवणकुीमळेु अस े घडत नाही. माझ्या मत,े इस्लामचा जन्म ज्या वाताविणात 

झाला त्या वाताविणाचा हा परिणाम आह.े किश्चन धमािचा इकतहास िक्तिंकजत असण्याचे कािण 

येशमूध्ये काही िोष होता अस ेनसनू, ज्या वाताविणात तो धमि वाढला त ेवाताविण त्या धमाितील 

उिात्त कशकवण स्वीकािण्याकरिता तयाि नव्हत ेह ेआह.े (यंग, २०-१-१९२७, प.ृ २१) 

कुराण 

एकापषेणाा अकधक वळेा मी कुिाणाचे प र ्ि केल ेआह.े जगातील सवि धमाितील चांगकया गोष्टी 

आत्मसात किण्याकरिता माझा धमि मल  केवळ कशकवतच नाही, ति तस ेकिण्याची कवनतंी तो मला 

कितो. (हरि, २८-१०-१९३९, प.ृ ३१७) 

इस्ल म ह  ईश्वर प्रेररत धमय आह,े अस  मल  त्तवश्व स व टतो. त्् मळेु स्व भ त्तवकपिचे कुर ि ह  ईश्वर 

प्रेररत ग्रांर्थ ठरतो व महांमद ह  सांत ठरतो. (हरर, १३-७-१९४०, प.ृ २०७) 

मी या कनष्कषािवि पोहोचलो आह े की, कुर िमधील कशकवण मळुात शांततयेाया बाजूची आह.े 

अकहसंा ही कहसंपेषेणाा चांगली अस ेकुर णामध्ये सांकगतले आह.े कहसंलेा केवळ गिजपेिुतीच पिवानगी 

िणे्यात आली आह.े  (हरि, ११-७-१९४०, प.ृ १९३) 
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१८. धमव आवण राजकारण 

जीिन समग्र आह े

माझा िावा आह े की, मानवी मन वा मानव समाज सामाकजक, िाजकीय आकण धाकमिक अशा 

वगेवगेळ्या कप्प्यांमध्ये कवभागलेला नाही. प्रत्येकाची एकमकेांवि किया-प्रकतकिया होत असत.े 

(यंग, २-३-१९२२, प.ृ १३१) 

मानवी जीवन समग्र असकयामुळे त्यायाया कवकवध भागांना, छेि िणेािी िेषा काढता येत नाही - 

नीकतशास्त्र आकण िाजकािणातही. जो व्यापािी फसवणकू करून सपंत्ती जोडतो, तो अस े समजत 

असले की, काळ्या कमाईतनू िानधमि करून तो आपकया पापातनू मकु्त होऊ शकेल, ति तो 

स्वत:लाच धोका िेत असतो. माणसाचे िनैकंिन जीवन आध्याकत्मक जीवनापासनू कधीही वगेळे 

किता येऊ शकत नाही. िोघ ांयायाही पिस्पिांवि किया-प्रकतकिया होत असतात. (हरि, ३०-३-१९४७, 

प.ृ ८५) 

माझ्या आत बसलकेया िाजकािणी व्यक्तीन े माझ्या एक ही त्तनिय्  ल  प्रभाकवत केलेल े नाही. 

िाजकािणान ेआम्हाला सपािप्रमाण ेकवळखा घातललेा आह ेआकण व्यक्तीन ेककतीही प्रयत्न केला तिी 

ती यापासनू मकु्त होऊ शकत नाही, केवळ एवढ्् करिता मी िाजकािणात भाग घतेो. त्यामळेुच मी 

या सापाशी लढा िेऊ इकयाछतो. असा प्रयत्न मी जाणीवपवूिक १८९४ पासनू आकण कळू 

लागकयापासनू अजाणतपेणी कितो आह.े चोहोकड े पसिलकेया वा फोफावणा-या वािळात 

शांततापूणि जीवन जगण्याची इयाछा असकयामळेु केवळ स्वार्थ यपोटी मी िाजकािि त धमािचा 

कशिकाव केला आकण मी माझ्या आकण माझ्या कमत्रांयाया जीवनावि प्रयोग कितो आह.े (यगं, १२-५-

१९२०, प.ृ २) 

सत्यायाया वतै्तश्वक आकण सविव्यापी भावनचेे साषणाात िशिन घणे्याकरिता माणसाला क्षुितम प्राण्याविही 

आपकयासािखेच प्रेम किता आल ेपाकहजे. ज्या व्यक्तीला यात यशस्वी होण्याची इयाछा असले त्याला 

स्वत:ला जीवनायाया कोणत्याही षणाेत्राबाहिे ठेवता येऊ शकत नाही. याच कािणामळेु सत्यायाया 

माझ्या भक्तीन े मला िाजकािणायाया षणाेत्रात आणनू उभ े केल.े ज े लोक म्हणतात की, धमािचा 

िाजकािणाशी काहीही सबंंध नाही, त्यांना मी कन:सकंोचपण े पिंत ु नम्रतापवूिक सांग ू इकयाछतो की, 

त्यांना धमािचा अथि कळत नाही. (ए, ३७०-१) 
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जोप्ंत सपंूणि मानवतबेिोबि माझ ेतािात्म्य होऊ शकत नाही, तोप्ंत मी धाकमिक जीवन जग ूशकत 

नाही आकण अस ेतोप्ंत होऊ शकत नाही, जोप्ंत मी िाजकािणात भाग घते नाही. आज माणसाच े

सपंणूि कायिषणाेत्र समग्र आह.े तमु्ही त्् च ेस म त्तजक, आत्तर्थयक, र जकी् आत्ति शदु्ध ध त्तमयक अस े

परस्पर ांशी सांबांध नसलेल े भाग पाडू शकत नाही. मानवी कायिषणाेत्राबाहिे असललेा कोणताही धमि 

मला माहीत नाही. धमािमळेु माणसायाया सवि कामांना नकैतक आध ि कमळतो आकण धमि नसले ति 

माणसू नकैतक आधािापासून वकंचत होईल. तशा पररकस्थतीत जीवन ‘कनिथिक आवाज आकण उन्माि’ 

यांनी भिलेली एक व्यूहिचना होईल. (हरि, २४-१२-१९३८, प.ृ ३९३) 

िाजकािि याया षणाेत्रात मला नाईलाजान े उतिाव ेलागल.े मला किसनू आल ेहोत ेकी, िाजकािणाला 

स्पशि केकयाकशवाय मला सामाकजक कायि किता येऊ शकत नाही. मला वाटत ेकी, सामाकजक आकण 

नकैतक प्रगती या अथािन ेिाजकािणातील कामाकडे प कहल ेपाकहज.े लोकशाहीत जीवनाचा कोणताही 

भाग िाजकािणापासनू वगेळा िाह  शकत नाही. (हरि, ६-१०-१९४६, प.ृ ३४१)  

माझ्या दृत्तष्टकोनातनू धमािकशवाय िाजकािण केवळ घाण आह े व त े सपंणूिपण े त्याज्य आह.े 

िाजकािणाचा सबंांध िाष्ट्राशी असतो व ज्या गोष्टीचा सबंांध िाष्ट्रककयाणाशी असतो कतचा सबंांध 

धाकमिक प्रवतृ्तीयाया म्हणजचे ईश्वि आकण सत्याचा शोध घणेाऱ्याशी असलाच पाकहज.े माझ्या मत,े 

ईश्वि आकण सत्य पिस्पिांचे पयािय आहते आकण कोणी जि मला पटवनू किल ेकी, ईश्वि असत्याचा वा 

यातनांचा ईश्वि आह,े ति मी त्याची आिाधना किण े बंि करून टाकेन. यामळेुच िाजक िणातही 

आपकयाला स्वगाियाया साम्राज्याची स्थापना किायची आह.े (यंग, १८-६-१९२५, प.ृ २१४)   

माझ्या जीवनात खोलवि रुजलेकया गोष्टींपासून मी िाजकािणाला िूि करू शकत नाही. माझ े

िाजकािण भ्रष्ट नाही आत्ति त ेसत्य आकण अकहसंयेाया अतटू बंधनान ेबांधल ेआह,े ह े् चे कािण 

आह.े (यंग, १-१०-१९३१, प.ृ २८१) 

धमािकशवाय मी एक षणाणही िाह  शकत नाही. माझ े िाजकािण धमाितनू व्युत्पन्न झालले ेआह,े अस े

माझ्या कमत्रांना वाटत असकयामळेु अनके िाजकािणी कमत्र माझ्यावि नािाज आहते आकण त्यांच े

म्हणण ेबिोबिच आह.े माझ ेिाजकािण आकण माझी इति काम ेधमाितनूच कनमािण झाली आहते.  

धमािचा अथि ईश्विाशी बांकधलकी आह.े म्हणजे तमुयाया प्रत्येक श्वासावि ईश्विाचा अकधकाि असा 

धमािचा अथि असकयामळेु एक पाऊल पढुे टाकून मी असहेी म्हणेन की, धाकमिक व्यक्तीचे प्रत्येक काम 

धमाितनू व्युत्पन्न झालले ेअसल ेपाकहज.े (हरि, २-३-१९३४, प.ृ २३) 
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खिे पाहता, आपल ेप्रत्येक कायि धमािन ेओतप्रोत भिलले ेअसल ेपाकहज.े या धमािचा अथि सपं्रिायवाि 

नाही. त्याचा अथि आह ेकवश्वाचे नकैतक शासन. तो किसत नाही म्हणून तो अकस्तत्वात नाही अस ेनाही. 

हा धमि कहिं ूधमि, इस्लाम धमि, किश्चन धमि या सव नंा व्यापणािा आह.े तो त्यांची जागा घते नाही. तो 

त्यांयायात ससुवंाि कनमािण कितो व त्यांना वास्तव रूप ितेो. (हरि, १०-२-१९४०, प.ृ ४४५) 

किोडो लोकांचे जीवन म्हणज ेमाझ ेिाजकािण. माझ ेजीवनध्येय आकण ईश्वि यांना सोडकयाकशवाय मी 

त्यापासनू मकु्त होऊ शकत नाही. या गोष्टीची बिीच शक््त  आह ेकी (१५ ऑगस्ट नतंि, जेव्हा भाित 

स्वततं्र होईल) माझे िाजकािण एक नवीन वळण घईेल. पिंत ुह ेपरिकस्थतीवि अवलबंून आह.े (हरि, 

१७-८-१९४७, प.ृ २८१) 

एका अथािन ेमाझ ेह ेम्हणण ेअगिी बिोबि आह ेकी, म झ््  धमािवि मी माझ्या िशेापषेणााही अकधक 

प्रेम कितो. यामळेुच मी आधी कहंि ू आह े आकण नतंि िाष्ट्रभक्त. यामळेु चांगकयात चांगकया 

िाष्ट्रभक्तापषेणाा मी कमी प्रतीचा ठित नाही. याचा अथि असा आह ेकी, माझ्या िाष्ट्राचे कहत आकण 

माझ्या धमािच ेकहत या िोन्ही गोष्टी एकच आहते. अशाच िीतीन ेजवे्हा मी म्हणतो की माझ्या मकु्तीला 

मी सवािकधक महत्तव ितेो म्हणज ेभाितायाया मकु्तीपषेणााही अकधक महत्तव ितेो, तवे्हा त्याचा अथि असा 

नसतो की माझ्या स्वत:याया मकु्तीकरिता भाितायाया िाजकीय वा अन्य प्रकाियाया मकु्तीचा मला बळी 

द्य वा लागले. याचा अकनवायि अथि हा आह ेकी, या िोन्ही गोष्टी सहगामी आहते. (यंग, २३-२-

१९२२, प.ृ १२३) 

धमि िाष्ट्रीयत्वाची कसोटी नाही. उलट व्यक्ती आकण ईश्वि यांयायामधील ती खाजगी बाब आह.े 

आमचा धमि कोणताही असला, तिी िाष्ट्रीयतयेाया अथािन ेआपण सवि सविप्रथम भाितीय आहोत 

आकण सवाित शवेटीही भाितीय आहोत. (हरि, २९-६-१९४७, प.ृ २१५) 
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१९. मांवदर आवण मूवतवपूजा 

मूवतवपूजेचे स्िरूप 

मकूतिपजूवेि माझा  कवश्वास नाही. माझ्यामध्ये मतूी श्रद्धा जागवत नाही. पिंत ुमला वाटत ेकी, मकूतिपजूा 

मानव स्वभावाचा एक भाग आह.े आपण प्रत्ततकांयाया माग े ध वत असतो. इति कोणत्याही 

कठकाणापषेणाा चचिमध्ये माणसाला अकधक शांततचेा अनभुव का येतो? मतूी ांमळेु आिाधनलेा मित 

होत.े कोणत ही कहिं ू मतूीला िवे समजत नाही. मी मकूतिपूजलेा पाप समजत नाही. (यंग, ६-१०-

१९२१, प.ृ ३१८) 

मकूतिपजूक आकण मकूतिभजंक या शब्िांचा खिा अथि घतेला ति मी िोन्हीही आह.े मकूतिपजूमेागील 

भावनचेे मला महत्त्व वाटत.े मानवजातीयाया उत्थानात कतन ेफाि महत्त्वाची भकूमका बजावली आह…े 

िगड वा सोन्यायाया लहानशा तकुड्् ला िवे माननू, त्याची आिाधना किणािी मकूतिपजूा स्थूल 

स्वरूपाची असत.े पिंत ुआपकया पद्धतीन े केलकेया िवेतयेाया आिाधनकेशवाय अन्य सवि पद्धतींना 

कनिथिक समजणािी कट्टिपथंीय पद्धती ही सकू्ष्म स्वरूपातील मकूतिपूजाच  आह.े अशा सकू्ष्म 

स्वरूपायाया मकूतिपूजचेा मी कविोधक आह.े या अथािन ेमी मकूतिभंजक आह.े (यंग, २८-८-१९२४, प.ृ 

२८४) 

मी मतू्ततयपजूचेा समथिकही आह ेआकण कतचा कविोधकही आह.े जवे्हा प्रकतमापूजचेा ऱ्हास होऊन ती 

मकूतिपजूते परिवकतित होत े व कतयायावि कमथ्या कवश्वासाची व त्तसद्ध ांत ची पटेु चढतात, तवे्हा फाि 

मोठ्या सामाकजक कुप्रथेत कतचे रूपांति होत.े अशा वळेी कतचा कविोध किण े आवश्यक होत.े 

िसुिीकडे आपकया आिशाचना एखाद्या स्थूल आकृतीत समाकवष्ट झालले े पाहण े हा मानव स्वभाव 

आह ेआकण भक्तीचे त ेएक मकूयवान साधनही आह.े अशा िीतीन ेजवे्हा एखाद्या पुस्तकाला पकवत्र 

माननू कोणी त्याचा आिि कितो, तवे्हा ती प्रकतमापजूाच असत.े जवे्हा आम्ही प कवत्र्यायाया वा 

आििायाया भावनने े मकंििात वा मकशिीत जातो, तवे्हाही आपण एक प्रकािची मकूतिपजूाच कित 

असतो. या सवि गोष्टींमध्ये मला कोणतीही हानी किसत नाही. उलट माणसायाया सीमांकडे पाहता 

यापषेणाा चांगली पद्धती त्याला क्वकचतच सापडू शकेल. यामळेु वषृणापजूेत काही मूलभतू वाईटपणा 

आह,े अस ेसमजण्यापषेणाा मी त्या गोष्टीला करुणा आकण काव्यगत सौंियि यांनी युक्त अशी पद्धती 

मानतो. वनस्पतीपजूा ही सपंणूि वनस्पती-जगताबद्दलयाया – ज ेवनस्पती-जगत आपकया सुंिि रूपान े

आकण आकािान ेईश्विायाया वभैवाचे आकण मोठेपणाचे गणुगान कित असत े– आििाची प्रतीक आह.े 
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ह े सवि पजूा किणाऱ्यांयाया अतं:किणातील प्रवतृ्तीवि अवलबंून असत.े (यंग, २६-९-१९२९, प.ृ 

३२०) 

पिंत ु पजूा किणाऱ्यान े वषृणाांसमोि  घतेलकेया शपथा आकण केलकेया प्राथिनांपषेणाा ही गोष्ट अगिी 

वगेळी आह.े चचिमध्ये, मकशिीत वा मकंििात वा वषृणाांसमोि वा अशाच कोणत्याही कठकाणी 

स्वाथिपतूीकरिता घतेलकेया शपथा आकण किण्यात आलकेया प्राथिना यांना प्रोत्साहन  िेण्यात येऊ 

नये. प्रकतमापजूा आकण स्वाथिपतूीकरिता किण्यात आलले े कनविेन वा शपथा यांयायात कोणताही 

कायिकािण सबंंध नाही. वयैकक्तक स्वाथािकरिता किण्यात आललेी प्राथिना वाईट गोष्ट आह,े मग ती 

मतूीसमोि किण्यात आललेी असो वा कनिाकाि पिमशे्विासमोि. 

पिंत ुयावरून अस ेकोणीही समज ूनये की, मी व्यापक प्रमाणाविील वषृणापजूचेे समथिन कितो आह.े 

वषृणापजूलेा मी आिाधनचेे महत्त्वपूणि साधन मानतो म्हणनू मी वषृणापजूचेे समथिन कित नाही, ति ईश्वि 

या जगात कवकवध रूपात प्रकट होत असतो व त्याचे प्रत्येक रूप माझ्याकरिता स्वाभाकवकपणचे 

विंनीय आह ेयाकरिता मी वषृणापजूचेे समथिन कितो. (यंग, २६-९-१९२९, प.ृ ३२०) 

जोपयचत मतू्ततयपजूचेा प्रश्न आह े कतला कोणत्या न  कोित््  स्वरूपात स्वीकािकयाकशवाय तुमचे काम 

भाग ूशकत नाही. मकशिीला खुिाचे घि समजनू कतयाया िषणाणाकरिता मसुलमान कजवावि  का उिाि 

होतात? किश्चन चचिमध्ये का जातो आकण बायबल हातात घऊेन का शपथ घतेो? अस ेकाही नाही 

की माझा या गोष्टींवि आषणाेप आह.े पिंत ुमकशिी आकण मकबिे यांयाया कनकमितीकरिता वािेमाप पसैा 

िणे ेही मकूतिपजूा नाही ति क ् आह?े आकण िोमन कॅर्थॉकलक कुमािी मिेीसमोि गडुघ ेटेकवतात तवे्हा 

त ेकाय कितात? 

अथवा िगड ांनी बनवलकेया वा कॅनव्हासवि क च ांनी कचकटवलकेया किश्चन सांतांयाया वा अन्य 

क कपकनक आकृत्यांना त ेनमन करत त तवे्हा त ेक ् असत?े आम्ही सवि अस ेकितो, तवे्हा आम्ही 

िगडांनी वा धातूनंी बनवलकेया प्रकतमचेी - मग त्या ककतीही ओबडधोबड असो - पजूा कित नसतो 

तर त्यांयाया माध्यमातनू ईश्विाची पजूा कित असतो. (हरि, १३-३-१९३७, प.ृ ३९) 

पूजेचे वठकाण 

मकंििांयाया अकस्तत्वाला मी पाप वा अधंश्रद्धा समजत नाही. साविजकनक पजूचेा कोणताही प्रकाि 

आकण साविजकनक पजूचेे कठकाण मानवी आवश्यकता आह.े मकंििात मतूी असावी वा अस ूनये, ह े

आिाधकाचा स्वभाव वा रुची यांवि अवलबंून असत.े मतूी असलकेया मकंििांना वा िोमन 

कॅर्थॉकलकांयाया चचिला मी अपरिहायिपण ेवाईट वा अधंकवश्वासपूणि समजत नाही आकण मकशिींमध्ये 
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वा प्रॉटेस्टंट लोकांयाया चचिमध्ये मतूी नाही म्हणनू तवेढ््  कािणाकरिता मी त्यांना चांगल े वा 

अधंकवश्वास पासनू मकु्त असहेी समजत नाही. िूस वा ग्रंथ यांयायासािखी प्रतीकेही मतू्ततयपजूसेािखी व 

त्यामळेु अधंकवश्वासपणूि असकयाचे सहजपण ेिाखवत  येऊ शकत ेति िसुिीकडे बालगोपाळ कृष्ण 

अथवा कुमािी मिेी यांयाया प्रकतमचेी पजूा उिात्त आकण अधंकवश्वासापासनू मकु्त समजली जाऊ शकत.े 

ह ेसवि आिाधकायाया अतं:किणायाया प्रवतृ्तीवि अवलबंून आह.े (यंग, ५-११-१९२५, प.ृ ३७८) 

माझ्या दृत्तष्टकोनातनू पजूचेे कठकाण केवळ कवटा आकण िगड यांचा कढगािा नसतो. त ेवास्तवाची छाया 

असतात. नष्ट किण्यात आलकेया प्रत्येक चचि, मशीि आकण मकंिि यांयाया कठकाणी शकेडो चचि, 

मकशिी आकण मकंिि यांची उभािणी केली गलेी आह.े (यंग, ४-११-१९२६, प.ृ ३८६) 

मला असा कोणताही धमि ककंवा पथं माहीत नाही, ज्यान ेआपकया ईश्विाचे घि बनकवल े नाही - मग 

त्याला मकंिि म्हणा, मशीि म्हणा, चचय म्हि , कसनगेॉग म्हणा की अग्यािी म्हणा. असहेी म्हणता येऊ 

शकत नाही की येशूसािख््  मोठ्या सुधािकान ेमकंिि नष्ट केल ेअसाव ेवा त्यांचा पणूिपण ेत्याग केला 

असावा. या सगळ्यांनी मकंििांतील आकण त्याचबिोबि समाजातील भ्रष्टाचाि ििू किण्याचा प्रयत्न 

केला…. अनके वर्ष ंप सनू मी मकंििात जाण ेबंि केल ेआह.े पिंत ुयामळेु मी पवूीपषेणाा अकधक चांगला 

माणसू बनलो आह,े असे मी समजत नाही. माझी आई जोप्ंत मकंििात जाऊ शकत होती, तोप्ंत 

ती मकंििात गेकयाकशवाय कधीही िाकहली नाही. मी मंकििात जात नसलो तिी शक्य आह ेकी कतची 

श्रद्धा माझ्यापषेणाा दृढ असावी. (हरि, ११-३-१९३३, प.ृ ५) 

मकंिि, मकशि वा चचि…. या ईश्विायाया कवकवध कनवासस्थानात मी कोणताही भिे म नत नाही. ते 

श्रद्धेनसुाि बनवण्यात आलले ेआहते. कोणत्या ना कोणत्या प्रकािे त्या अदृष्टाप्ंत पोहोचण्यायाया 

इयाछेची ही अकभव्यक्ती आह.े  (हरि, १८-३-१९३३, प.ृ ६) 

आपकया आतील सजीव ईश्विायाया उपकस्थतीची जाणीव होण्याकरिता मकंििात जाण्याची गिज नाही. 

(हरि, २९-६-१९४७, प.ृ २०९) 

िगडांयाया  इम ितींपषेणाा आमचे शिीि वास्तवात मकंिि आह.े सामकूहक आिाधनचेे सवोत्तम कठकाण 

म्हणज े डोईवि छत म्हणनू उघडे आकाश आकण खाली भमूातचेे अगंण. (हरि, ४-१-१९४८, प.ृ 

४९८) 
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२०. अस्पृश्यतेचा शाप 

मला पनुजिन्माची इयाछा नाही. पिंत ुमला पनुजिन्म कमळणािच असले ति माझा जन्म अस्पृश्य म्हणनू 

व्हावा. यामळेु त्यांयाया ि:ुखात आकण व्यथांमध्ये मी सहभागी होऊ शकेन आकण स्वत:ची आकण 

त्् ांची या ियनीय अवस्थेतनू सटुका किण्याचा प्रयत्न करू शकेन. यामळेुच माझी प्राथिना आह ेकी, 

जि माझा पुनजिन्म झाला ति तो ब्राह्मण, षणाकत्रय, वशै्य वा शिू म्हणनू न होता तो अकतशिू म्हणनू 

व्हावा. (यंग, ४-५-१९२१, प.ृ १४४) 

माझ्या पत्नीबिोबि बंधनात बांधला जाण्यायाया पुष्कळ आधीपासनू मी अस्पशृ्यता कनमूिलनायाया 

कामाशी बांधलो गलेो होतो. आमयाया सयंुक्त जीवनात िोनिा अस े प्रसगं आल े होत े जेव्हा मला 

अस्पशृ्योद्ध र व पत्नी यांतनू एकाचीच कनवड किण ेभाग पडल ेहोत ेव मी अस्पशृ्योद्धािाचीच कनवड 

केली असती. पिंत ुत ेसकंट टाळकयाबद्दल मी माझ्या पत्नीचा आभािी आह.े माझ्या आश्रमात, जो 

माझ्या कुटंुबासािखाच आह,े ककती तिी अस्पशृ्य िाहतात आकण एक गोड, पिंत ु खोडकि मलुगी 

माझ्या स्वत:याया मलुीप्रमाणचे कतथे िाहत.े (यंग, ५-११-१९३१, प.ृ ३४१) 

लोकांयाया पे्रमामळेु माझ्या बालपणातच अस्पशृ्यतचेा प्रश्न माझ्यासमोि उभा िाकहला होता. माझी 

आई म्हणाली, ‘या मलुाला स्पशि करू नकोस, तो अस्पशृ्य आह.े’ ‘का नाही?’ मी पित प्रश्न केला 

आकण त्या किवसापासनू अस्पशृ्यतकेवरुद्धच््  माझ्या बंडाला सरुुवात झाली. (हरि, २४-१२-१९३८, 

प.ृ ३९३) 

भाितातील एकपचंमांश लोकसखं्येला पिाधीन ठेवण्याची आपण इयाछा ठेवली आकण िाष्ट्रीय 

ससं्कृतीयाया फळांपासनू जाणूनबुजनू कतला वकंचत ठेवल ेति, स्विाज्याला काहीही अथि िाहणाि नाही.  

या महान शदु्धी कायाित आपकयाला ईश्विाची मित हवी आह,े पिंत ुत्यान ेकनमािण केलकेया सवािकधक 

पात्र प्राण्यांना मानवतचेे अकधकाि मात्र आपण िऊे इयाछीत नाही. आपण स्वत: जि अमानवीय अस,ू 

ति इतिांयाया अमानवीय वतयन पासनू आम्हाला मकु्ती कमळावी अशी कवनवणी आपण ईश्विाजवळ 

कशी काय करू शकतो ? (यंग, २५-५-१९२१, प.ृ १६५) 

धमाियाया नावावि माणसाचा छळ कित िाहण,े ही गोष्ट धाकमिक कट्टिपणाकशवाय िसुिे काहीही नाही. 

(यंग, ११-३-१९२६, प.ृ ९५) 

कहिं ूधमािची सधुािणा आकण त्यायाया खऱ्या सिंषणाणाकरिता स्पशाि-स्पशािची भावना कमटवण,े सवाित 

जास्त आवश्यक आह.े ....अस्पशृ्यता कमटवण.े... ही आध्याकत्मक प्रकिया आह.े (यंग, ६-१-१९२७, 

प.ृ २) 
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जि अस्पशृ्यता जगली, ति कहंि ूधमि नष्ट झाला पाकहज.े (हरि, २८-९-१९४७, प.ृ ३४९) 

मी ति इथपयचत म्हणने की, अस्पशृ्यता कायम िाहण्यापषेणाा कहिं ूधमि नाहीसा होण ेअकधक चांगल.े 

(्ांग, २६-११-१९३१, प.ृ ३७२) 

अस्पशृ्यतशेी लढण े आकण त्या सघंषािकरिता स्वत:ला समत्तपयत किण्यामागील माझी आकांषणाा 

मानवजातीयाया सपंणूि पनुरुद्धार ची आह.े कशपंकयात चांिीचा भास व्हावा, तशाच प्रकािच ेह ेएखाि े

स्वप्नही अस ूशकेल. पिंत ुमाझ्याकरिता माझी ही आकांषणाा अगिी योग्य आह ेव त्यामुळे ह े स्वप्न 

नाही. िोमा िोलॉयाया शब्िात ‘कवजय ध्येयायाया प्राप्तीत नसतो, ति त्याकरिता केलकेया सातत्यायाया 

प्रयत्नात असतो.’ (हरि, २५-३-१९३३, प.ृ ३) 

अस्पृश्यता आवण जाती  

अस्पशृ्यांमळेु जात्ततव्यवस्था नष्ट किण ेतवेढेच चूक आह ेजवेढे शिीिात झालकेया एखाद्या घाणिेड्या 

वाढीमळेु शिीर ला वा तणकटामळेु कपकाला नष्ट किण.े यामळेु कजला आपण अस्पशृ्यता म्हणतो 

कतला पणूिपण ेनष्ट केल ेपाकहज.े संपणूि व्यवस्थेला वाचवावयाचे असेल, ति या अकतिेकाचा उयाछेि 

आवश्यक आह.े अस्पशृ्यता जाकतव्यवस्थेमळेु कनमािण झालेली नसनू कहंि ूधमाितील श्रषे्ठककनष्ठतयेाया 

भावनतेून कनमािण झाली आह ेव ती कहिं ूधमािला नष्ट कित आह.े यामळेु अस्पशृ्यतेविील आिमण 

म्हणज ेत्या श्रषे्ठककनष्ठतयेाया भावनेविील आिमण आह.े ज्या षणाणी अस्पशृ्यता नष्ट होईल, त्या षणाणी 

जात्ततव्यवस्था स्वत:च शदु्ध होईल. म्हणजचे माझ्या स्वप्नातील वणिधमािची स्थापना होईल – 

समाजाचे ह ेचाि भाग पिस्पि पिूक असतील, त्यात कोणीही लहान-मोठा नसले आकण शिीिायाया 

प्रत्येक भागाला समान महत्तव असत,े त्याप्रमाण े कहिं ू धमािची वणिव्यवस्था होईल. (हरि, ११-२-

१९३३, प.ृ ३)  

िणावश्रम धमव  

वणािश्रम धमि या जगातील माणसायाया जीवनध्ये् ची परिभाषा कितो. माणसू धनसपंत्ती गोळा 

किण्याकरिता आकण उपजीकवका किण्याकरिता वािंवाि िहे धािण कित नाही. आपकया कनमाित्याला 

ओळखण्याकरिता, आपकया ऊजचेा एक-एक कण खचि किण्याकरिता, तो िहे धािण कित असतो. 

त्यामळेु आपकया जीवनधाििकेरिता त्यान ेआपकया पवूिजांयाया व्यवसायांप्ंत थांबल ेपाकहज.े हाच 

वणािश्रम धमि आह े- ना यापषेणाा अकधक ना कमी. (यंग, २७-१०-१९२७, प.ृ ३५७) 

वाडवकडलांयाया व्यवसायावि आधारित वणिव्यवस्थेवि माझा कवश्वास आह.े वणि च ि आहते आकण 

चाि वकैश्वक व्यवसायांशी ते जळुलले ेआहते. ज्ञानिान, सिंषणाण, शतेी आकण व्यापाि आकण शािीरिक 
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श्रमािािे सवेा किण,े ह ेत ेचाि व्यवसाय आहते. ह ेचाि व्यवसाय सपंणूि मानवजातीत समान रूपात 

अकस्तत्वात आहते. पिंत ुकहिं ूधमािन ेयांना आपकया अकस्तत्वाचा कनयम माननू यांयायािािे सामाकजक 

सबंंध आकण सामाकजक व्यवहाि या गोष्टी कनयंकत्रत किण्याचा प्रयत्न केला. गरुुत्वाकषिणायाया 

कनयमायाया अकस्तत्वाचे आम्हाला भान असो वा नसो, तो आम्हा सव ंना प्रभाकवत कित असतो. पिंतु 

ज्या वजै्ञाकनकाला या कनयमाची माकहती असत ेत्यांनी या कनयमाचा उपयोग करून अस ेशोध लावले 

आहते, ज ेपाह न आपकयाला नवल वाटेल. अशाच िीतीन ेकहिं ूधमािन ेलावललेा वणि कनयमांचा शोध 

आकण त्याचा केललेा उपयोग पाह न सवि जग आश्चयिचककत झाल.े जवे्हा कहिं ूधमि ससु्त झाललेा होता 

तवे्हा वणिव्यवस्थेयाया िरुुपयोगान े अनके जाती कनमािण झाकया आकण आंतिजातीय कववाह व 

आंतिजातीय भोजन यांयाया सबंंधात अनावश्यक प्रकतबंध लावण्यात आल.े या प्रकतबंध ांशी 

वणिव्यवस्थेचे काहीही िणे-ेघणे े नाही. कवकभन्न वणािचे लोक पिस्पिात कववाह करू शकतात आकण 

एकमकेांबिोबि बसनू जवेण करू शकतात. ह ेप्रकतबंध शदु्धता आकण स्वयाछतकेरिता आवश्यक अस ू

शकतात, पिंत ु एखाद्या ब्राह्मण मलुान ेशिू मलुीशी जिी लग्न केल,े तिी त्यामळेु वणिव्यवस्थेयाया 

कनयमाचे कोणतहेी उकलघंन होत नाही. (यंग, ४-६-१९३१, प.ृ १२९) 

आज ब्राह्मण, षणाकत्रय, वशै्य आकण शिू ह ेकेवळ नावापिुत ेआहते. माझ्या मत ेवणिव्यवस्थेत पणूिपण े

गोंधळ माजलेला आह े आकण मला वाटत े की, सवि कहदंूांनी आता स्वत:ला शिू म्हणाव.े 

ब्राह्मणवािातील सत्य कसद्ध किण्याचा आकण वणिधमि पनु:स्थाकपत किण्याचा हाच एकमवे उपाय 

आह.े (हरि, २५-३-१९३३, प.ृ ३) 

प्रत्येक व्यक्ती काही सहज प्रवतृ्ती घऊेन जन्माला येत असत,े अस ेमला वाटत.े प्रत्येक व्यक्ती काही 

उकणवा घऊेनही जन्माला येत असत.े या उकणवांचे सावधकगिीन े कनिीषणाण केकयामळेुच वणिकनयमांचे 

प्रकतपािन किण्यात आल े होत.े यामळेु कवकशष्ट प्रवृत्ती असलेकया कवकशष्ट लोकांकरिता कवकशष्ट 

कायिषणाेत्रांची योजना किण्यात आली. लोकांयाया स्वाभाकवक उकणवा मान्य करूनही वणिव्यवस्थेत 

लहानमोठ  असा कोणताच भिे मानण्यात आला नव्हता. या कनयमांमळेु प्रत्येक व्यक्तीला कतयाया 

परिश्रमाचे फळ कमळेल, याची ग्वाही िणे्यात आली आकण िसुिीकडे आपकया शजेाऱ्यावि िडपण 

आणण्यापासनू या कनयमान ेअडवल.े या महान कनयमाला कवकृत किण्यात आल ेआह ेआकण तो 

बिनाम झाला आह.े पिंत ुमाझी खात्री आह ेकी, या कन्मामाग ेिडललेा अथि पणूिपणे समजनू घऊेन 

त्याला लाग ूकिण्यात येईल; तवे्हाच आिशि सामाकजक व्यवस्था कनमािण होईल. (मॉरर, ऑक्टोबि 

१९३५, प.ृ ४१३) 
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आांतरजातीय वििाह आवण आांतरजातीय भोजन  

जिी वणािश्रम धमाित आंतिजातीय कववाह आकण आंतिजातीय भोजन यांयायावि कोणतचे बधंन नाही, 

तिी त्या बाबतीत कोितीही बळजबिी किता येऊ शकत नाही. माणसान ेकुठे लग्न किाव ेआकण कुठे 

जवेाव ेयाचा कनणिय घणे्याचे त्याला स्व तांत्र्् असाव.े (हरि, १६-११-१९३५, प.ृ ३१६) 

जाती 

मी चाि कवभाजनांनाच मलूभतू, स्वाभाकवक आकण आवश्यक समजतो. असखं्य उपजाती काही 

वळेेस सोयीयाया होतात, परांत ुसाम न्यपण ेत्यांयायामळेु अविोध कनमािण होत असकयाचेच किसनू येत.े 

त्यांचा कवलय कजतक्या लवकि होईल, कततके चांगल.े (यंग, ८-१२-१९२१, प.ृ ३) 

आकथिक दृष्टीन ेएके काळी जातींचे फाि महत्तव होत.े त्यामळेु पतैकृ कौशकयाचे िषणाण होत होत ेआकण 

स्पधाि मयािकित िाहत होती. िारििय िूि किण्याचा हा सवोत्तम उपाय होता. कहयायात व्यापािी सघंाचे 

सवि फायि ेहोत.े कहयायामळेु साहस अथवा आकवष्कािाला जिी सधंी वा प्रोत्साहन कमळत नव्हत ेतिी 

असहेी म्हणता येऊ शकत ेकी, या गोष्टींयाया मागाित जातींमळेु अडथळा कनमािण होत होता.  

ऐकतहाकसक दृष्टीन े सांगायचे ति, जाकतव्यवस्थेला भाितायाया प्रयोगशाळेत सामाकजक 

समायोजनाकरिता माणसान े केललेा प्रयोग अस े म्हणत  येईल. जि ही यशस्वी होऊ शकत े अस े

आपण कसद्ध करू शकलो ति जगाचा कायापालट किण्याकरिता, कनिियी स्पधाि सपंवण्याकरिता 

आकण धनलोलपुता व हावमेळेु उत्पन्न होणािे सामाकजक कवघटन थांबण्याचे सवोत्तम साधन म्हणनू 

कहयायाकडे पाहता येईल. (यंग, ५-१-१९३१, प.ृ २) 

जाती आवण वर्ि 

….अनकेिा मी सांकगतल ेआह ेकी, जातींचा जो आधकुनक अथि आह ेत्यावि माझा कवश्वास नाही. 

जाती अनावश्यक आहते व प्रगतीकरिता त्या बाधक आहते. माणसातील कवषमतवेिही माझा कवश्वास 

नाही. आपण सगळे समान आहोत. पिंत ुसमता आत्म्याची आह,े शिीिाची नाही. त्यामळेु ही एक 

मानकसक कस्थती आह.े या भौकतक जग त फाि मोठी कवषमता असकयामळेु आपण समतचेा कवचाि 

करून कतयायाकरिता प्रयत्न केला पाकहज.े स्पष्टपण े किसणाऱ्या बाह्य कवषमततेनू आपकयाला समता 

कनमािण किायची आह.े एक  व्यक्तीन ेिसुऱ्या व्यक्तीपषेणाा स्वत:ला मोठे समजण ेहा ईश्वि आकण माणसू 

यांयायाकवरुद्ध केललेा अपिाध आह.े त्यामळेु लहानमोठ  असा भेि किणाऱ्या जाती वाईट आहते. 

(यंग, ४-६-१९३१, प.ृ १२९) 
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जाकतभेिाची मळेु आमयायात इतक्या खोलवि पसिली आहते की, त्यामळेु भाितातील मसुलमान, 

किश्चन आकण इति धमािवलबंीही प्रभाकवत झाल ेआहते. तस े प कहल े ति जातींमळेु कनमािण होणािे 

अडथळे कमी अकधक प्रमाणात जगायाया इति भागातही आढळून येतात. याचा अथि हा आह ेकी, या 

कवकृतीन े सपंणूि मानवजात पीत्तडत आह.े खऱ्या अथािन े धमािची स्थापना करूनच ही व्यवस्था ििू 

किता येईल. कोणत्याही धमाित अशा प्रकाियाया अडथळ्यांना वा भेिभावांना स्थान असकयाचे मला 

आढळल ेनाही.  

धमाियाया दृत्तष्टकोनातनू सवि माणस ेसम न आहते. कवद्या, बुद्धी व  धन या गोष्टी नसलकेया व्यिींपषेणाा 

आपण श्रषे्ठ आहो, असा िावा कोणतीही व््िी करू शकत नाही. खऱ्या धमाियाया शक्तीमळेु आकण 

कशकवणकुीमळेु, एखािी व्यक्ती पकवत्र झाललेी असले, ति आपला लाभ इतिांप्ंत पोहोचवण ेह ेत्या 

व्यक्तीचे कतिव्य असत.े अशी परिकस्थती असकयामळेु सध्यायाया अवनतावस्थेत आपण स्वयेाछेन े

अकतशिू बनाव,े ही खऱ्या धमािची मागणी आह.े  

आपण स्वत:ला सपंत्तीचे मालक नाही ति कवश्वस्त मानल ेपाकहज ेव आपण केलकेया सवेयेाया योग्य 

मोबिकयापषेणाा अकधक न घतेा, आपकया उविरित सपंत्तीचा उपयोग समाजसवेकेरिता केला पाकहज.े या 

व्यवस्थेत कोणी गिीबही नसले आकण श्रीमतंही. सवि धमि समान मानल े जातील. धमि, जात वा 

आकथिक तिािी यांयायामळेु कनमािण होणािी सवि भांडण ेबंि होतील व त्यामळेु कवश्वशांततलेा त ेधक्क  

लावणाि नाहीत. (त्तहां. १९-९-१९४५) 
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५. अवहांसा 

२१. अवहांसेचा वदव्य सांदेश 

मानि जातीचा वनयम 

मी िष्टा न ही. मी स्वत:ला एक व्यावहारिक आिशिवािी मानतो. अकहसंाधमि केवळ ऋषीमनुींकरिताच 

नाही. ज्याप्रमाण े कहसंा पशचूा कनयम आह,े त्याचप्रमाण े अकहसंा मानवाचा कनयम आह.े पशचूा 

आत्मा सपु्तावस्थेत असतो व त्याला केवळ शािीरिक शक्तीचचे कनयम कळतात. माणसाची प्रकतष्ठा 

एका उयाचति कनयमाचे – आत्मशक्तीयाया कनयमाचे – पालन किण्याची अपषेणाा कित…े 

ज्या ऋषींनी कहसंयेाया वाताविणात अकहसंचेा शोध लावला, त े न्यूटनपषेणााही अकधक प्रकतभाशाली 

होत.े  त े वकेलगं्टनपषेणााही मोठे योद्धा होत.े शस्त्रायाया प्रयोगाचे ज्ञान असकयानतंिही त्यांनी त्यांची 

कनरुपयोकगता ओळखली व तमुची मकु्ती कहसंेत नाही ति अकहसंते आह,े अस े त्यांनी जगाला 

सांकगतल.े (यंग, ११-८-१९२०, प.ृ ३) 

माझी अवहांसा  

मला केवळ एकच मागि माहीत आह े - अकहसंचेा. कहसंचेा मागि माझ्या स्वभावाकवरुद्ध आह.े कहसंचेा 

पाठ कशकवणाऱ्या शिींना मी वाढव ू इयाछीत नाही… माझी श्रद्धा मला आश्वस्त कित े की, ईश्वि 

कनिाधािांचा आधाि आह ेआकण तो सकंटात तवे्हाच मित कितो, जवे्हा व्यक्ती स्वत:ला त्यायाया 

ियेवि सोडून िते.े या श्रद्धेमळेु मी अशी आशा कितो की, एक ना एक किवस तो मला असा मागि 

िाखवील ज्यावि चालण्याचा आग्रह मी माझ्या िशेवासीयांना करू शकेन. (यंग, ११-१०-१९२८, प.ृ 

३४२) 

आयुष्यभि मी एक ‘जगुािी’ िाकहलो आह.े सत्याचा शोध घणे्यायाया माझ्या उत्साहात आकण 

अकहसंवेिील माझ्या श्रद्धेचे सतत अनसुिण किताना, मी कन:सकंोचपण े मोठ्् त मोठी जोखीम 

पत्किली आह.े अस े किताना माझ्याकडून किाकचत चुका झाकया असतील, पिंत ु त्या चुका 

कोणत्याही िशेातील मोठ्् त मोठ््  वजै्ञाकनकांकडून होणाऱ्या चुकांसािख्याच आहते. (यगं, २०-२-

१९३०, प.ृ ६१) 

माझ्या पत्नीला मी जवे्हा कतयाया इयाछेकवरुद्ध वाकवण्याचा प्रयत्न केला, तवे्ह  कतयायाकडून मी 

अकहसंचेा पाठ कशकलो. एकीकडे माझ्या इयाछेला कणखि कविोध आकण िसुिीकडे माझा मखूिपणा 

मकुाट्यान ेसहन कित असताना, कतला होणाऱ्या वेिना पाह न अखेिीस माझी मलाच लाज वाटली 
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आकण माझ्या पत्नीवि शासन किण्याकरिताच मी जन्माला आलो आह ेया मखूिपणायाया समजातनू मी 

मकु्त झालो. अखेिीस अकहसंयेाया बाबतीत ती माझी कशकषणाका बनली. (हरि, २४-१२-१९३८, प.ृ 

३९४) 

माझ्या जीवनाचा मागििशिक कसद्ध ांत त्तनत्तष्ट्ि्त  नसनू अकधकात अकधक सकियता आह.े  (हरि, २८- 

६-१९४२, प.ृ २०१) 

माझ्या व्यवहािात मी कोणत्या तिी वीिोत्तचत आकण उकलखेनीय अकहसंचेे प्रिशिन केल ेआह,े अस े

समजनू मी माझी पाठ थोपटायला नको आकण कमत्रांचाही मी असा समज होऊ द्य यला नको. मी 

केवळ एवढाच िावा करू शकतो की, न थांबता मी त्या किशने े माझी नाव अकवित वकहवण्याचा 

प्रयत्न कितो आह.े  (हरि, ११-१-१९४८, प.ृ ५०४) 

अवहांसेचे स्िरूप 

1. अकहसंा मानवजातीचा कनयम आह ेआकण तो पाशवी शक्तीपषेणाा ककती तिी महान आकण श्रषे्ठ 

आह.े  

2. पे्रमायाया ईश्विावि ज्याची कजवतं श्रद्धा नाही, त्यांयायाकरिता हा कनयम नाही.  

3. अकहसंा माणसायाया स्वाकभमानाचे आकण आत्मसन्मानाचे पणूिपण ेिषणाण कित.े पिंत ुती जमीन-

जमुला वा चलसपंत्ती यांयाया मालकीचे नहेमीच िषणाण कित नाही. एवढे मात्र खिे आह ेकी, 

सशस्त्र माणसू ठेवण्यापषेणाा अकहसंापालनाची सवय केकयास सपंत्तीचे िषणाणसदु्धा अकधक चांगल े

होत.े अकहसंचेा स्वभावच असा आह ेकी, ती चकुीयाया मागािन ेकमावलकेया फायद्याचे आकण 

अनकैतक कृत्यांचे िषणाण किण्याकरिता मित कित नाही.  

4. अकहसंयेाया मागािवि चालि ऱ्या व्यक्तींनी आकण िाष्ट्रांनी आपली प्रकतष्ठा सोडून बाकी सवि 

गोष्टींचे बकलिान किण्याची (िाष्ट्र ांनी आपकया अखेियाया नागरिक ांयाया बकलिानाप्ंत) तयािी 

ठेवली पाकहज.े अशा िीतीन े इति िशेांवि अकधकाि स्थाकपत किण्यायाया प्रकािाचा म्हणजचे 

साम्राज्यवािाचा - जो आपकया िषणाणाकरिता स्पष्टपण ेशक्तीचा आधाि घते असतो - अकहंसशेी 

काहीही सबंांध नाही.  

5. अकहसंा अशी शक्ती आह,े जी लहान मलु,े तरुण, स्त्री-परुुष वा प्रौढ व्यक्ती ह े सवि कमळव ू

शकतात. अट एवढीच आह ेकी, त्यांची पे्रमायाया ईश्विावि कजवतं श्रद्धा असली पाकहज ेव संपणूि 

मानवजातीवि त्यांचे सािखेच पे्रम असल ेपाकहज.े अकहंसा जीवनाचा कनयम आह ेअस ेमान्य 
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केकयानतंि कतचा प्रभाव व्यक्तीयाया एखाि-िसुऱ्या कृत्यावि पडायला नको, ति व्यक्तीचे सपंणूि 

जीवन कतयायामुळे प्रभाकवत झाल ेपाकहज.े  

6. अत्तहांसचे  त्तन्म व््िींकररत  ्ोग्् आह,े परांत ु म नव समहू ांकररत  तो ्ोग्् न ही अस े

समजिे अगदी चुकीच ेआह.े (हरर, ५-९-१९३६, प.ृ २३६) 

अकहसंा आकण सत्य यांचा मागि तलवािीयाया धािेप्रमाण ेतीक्ष्ण आह.े कतचे अनसुिण आमयाया िकैनक 

भोजनापषेणााही महत्तव चे आह.े योग्य पद्धतीन ेघतेकयास भोजनामळेु िहेाचे िषणाण होत.े योग्य पद्धतीन े

अमंलात आणकयास अकहसंमेळेु आत्म्याच े िषणाण होत.े शिीिाकरिता भोजन मोजक््  प्रम ि त व 

त्तनत्तित वळेेनांतरच घते  ्ेऊ शकते; अत्तहांस  म त्र आत्म्् च ेभोजन आह.े त ेसतत घ्याव ेलागत.े यात 

तपृ्तीसािखी कोणतीही गोष्ट नाही. माझ्या ध्येयाकड ेमाझी सतत वाटचाल होत ेआह ेकी नाही, ह ेमल  

िि षणाणी सावधकगिीन ेपाह व ेलागत ेआकण त्या दृष्टीन ेस्वत:ची पिीषणाा घ्यावी लागत.े  

अपररितवनीय पांर्  

आपण आपकया िनैकंिन जीवनात पिस्पिांशी सत्य, नम्रता, सकहष्णतुा, आकण पे्रमपणूि ियाळूपणा या 

गणुांनी परिपणूि असा व्यवहाि किण,े ह ेअकहसंयेाया मागािविील पकहल े प ऊल आह.े इांग्रजीत म्हण 

आह ेकी, ‘प्रामाकणकपणा ही सवाित चांगली नीती आह.े’ नीती बिल ूशकत ेआकण बिलतही असत.े 

पिंत ु अकहसंचेा पथं अपरिवतिनीय आह.े तमुयाया चोहोकड े कहसंचे े तांडवनतृ्य सरुू असतानाही 

तमु्हाला अकहंसचेे अनसुिण किाव ेलागत.े अकहसंक व्यक्तीबिोबि अकहसंक वतिन किण ेकाही कठीण 

गोष्ट नाही. एवढेच नाही, ति या वतिनाला अकहसंा म्हणाव ेकी नाही असाही प्रश्न पडतो. पिंत ुअकहसंा 

जवे्हा कहसंयेाया कविोधात उभी िाहत ेतवे्हा िोघांमधील अंति कळत.े अस ेकिण ेतोपयचत शक्य नाही, 

जोपयचत आपण सतत जागतृ िाहत नाही, सतत सावध िाहत नाही आकण सतत प्रयत्नशील िाहत 

नाही. (हरि, २-४-१९३८, प.ृ ६४) 

केवळ अकहसंाच वधै आह.े कहसंा कधीही वधै होऊ शकत नाही. इथे वधैतचेा माझा अथि 

मानवकनकमित कवधी नसनू, कनसगाििािे मानवाकरिता कनमािण किण्यात आललेा कवधी असा आह.े (हरि, 

२७-१०-१९४६, प.ृ ३६९) 

ईश्वरािर श्रद्धा   

ईश्विावि कजवतं श्रद्धा नसेल, ति अकहसंेवि कजवतं श्रद्धा असचू शकत नाही. ईश्वर ची शक्ती आकण 

कृपा नसले, ति अकहसंक व्यक्ती काहीही करू शकत नाही. याकशवाय िोध, भीती आकण सडू या 
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भावनांपासनू ििू िाह न माणसू मिण्याचे साहस करूच शकत नाही. सव ंयाया अतं:किणात ईश्वि आह े

आकण ईश्विायाया उपकस्थतीत भीतीचे कोणतहेी कािण नाही, या कवश्वासातनू ह ेसाहस कनमािण होत.े 

ज्यांना आपण आपल े कविोधक समजतो, त्या व्यिींयाया जीवनाबद्दल आििाची भावना असा 

ईश्विायाया सविव्यापकतयेाया ज्ञानाचा अथि आह…े (हरि, १८-६-१९३८, प.ृ १५२) 

अकहसंा ही सवोयाच प्रतीची सकिय शक्ती आह.े ही आत्मबलाची म्हणज ेआपकया आत बसलकेया 

ईश्विाची शक्ती आह.े अपणूि मनषु्याला या तत्त्वाचा सपंणूि अथि कळू शकत नाही. तो कतच ेसपंणूि तजे 

सहन करू शकत नाही. पिंत ुअकहसंचेा अगिी थोडासा अशं जिी आमयायामध्ये सकिय झाला, तिी 

त्याचे अदभ्तु परिणाम होऊ शकतात.  

सयूि सवि कवश्वाला आपकया जीवनिायी उष्णतेन ेभरून टाकतो. पिंत ुत्यायाया फाि जवळ जाणाऱ्याची 

ति तो िाख करून टाकील. ईश्वित्वासबंंधीही हीच गोष्ट आह.े कजतक्या प्रमाणात आपण अकहसंनेसुाि 

वतिन कितो, कततक्याच प्रमाणात आपण ईश्विासािखे होतो. पिंत ुआपण पणूिपण ेईश्विासािखे कधीच 

बन ूशकत नाही. (हरि, १२-११-१९३८, प.ृ ३२६) 

सत्य ह ेआह ेकी अकहसंा त्याप्रमाण ेकाम कित नाही ज्याप्रमाण े कहसंा काम कित.े ती कवरुद्ध किशने े

काम कित.े शस्त्रसज्ज माणसू स म न््पिे आपकया शस्त्रांवि कवश्वास ठेवतो. जी व््क्ती जाणीवपवूिक 

कन:शस्त्र असत,े ती अदृष्टावि अवलबंून असत.े कवी त्याला ईश्वि म्हणतात ति वजै्ञाकनक त्याला 

अज्ञात म्हणनू सबंोधत त. पिंत ुज ेअज्ञात असत ेत ेअकस्तत्व त नसतचे अस ेनाही. ज्ञात आकण अज्ञात 

अशा सवि शिींमध्ये ईश्वि सवाित मोठी शक्ती आह.े त्या शक्तीचा आधाि नसललेी अकहसंा 

कचऱ्यायाया डब्यात फेकण्् सािखी असत.े (हरि, २८-६-१९४२, प.ृ २०१) 

आपकया आतील कजवतं ईश्विाची जाणीव ही कन:संिहे पकहली अट आह.े (हरि, २९-६-१९४७, प.ृ 

२०९) 

धावमवक आधार  

माझा अकहसंवेि आत्यंकतक कवश्वास असकयामळेु आकण मी कतची बाज ूघते असकयामळेु काही लोक 

मला कहिं ू मान यला तयाि नाहीत. त्यांचे म्हणण ेआह ेकी, मी छदम् वषेातील किश्चन आह.े गीतते 

शदु्ध अकहसंचेा उपिेश आह ेअस ेमी सांगत असकयामळेु मी गीतयेाया अथािची मोडतोड कितो, असहेी 

त्यांचे म्हणण ेआह.े माझ्या काही कहिं ूकमत्रांचे सांगण ेआह ेकी, काही कवकशष्ट परिकस्थतीत लोकांचा 

वध किण े माणसाचे कतिव्य आह,े अस े गीतते सांकगतल ेआह.े अगिी काल-पिवा एका अकतशय 

कविान पकंडतांनी मी लावलेला गीतचेा अथि कतिस्कािान े फेटाळून लावला. गीतते चांगलुपणा आकण 
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वाईटपणा यांयायातील ििंाची चचाि आह े आकण आपकयातील वाईटपणा ििू किण्याचा सकला 

कन:सकंोचपण ेती आपकयाला िते ेअस ेम्हणणाऱ्या श स्त्रकािांयाया म्हिण्याला काहीही आधाि नाही, 

अस ेत्या कविान ांचे म्हणण ेआह.े  

अकहसंकेवरुद्धचे ह े आषणाेप मी सकवस्तिपण े याकरिता सांगतो आह े की, मी सांकगतललेा युकक्तवाि 

समजनू घणे्याआधी हा युकक्तवाि समजनू घणे ेजरूिीचे आह…े  

कोणत्याही भीडमवूितीकशवाय माझ े म्हणण े फेटाळून ल वले पाकहज.े माझा धमिही पणूिपण े माझा 

कनमािता आकण मी यांयायामधील गोष्ट आह.े जि मी कहिं ू असने ति सगळ्या लोकांनी माझा त्याग 

केकयानतंिही मी कहिंचू असेन. पिंत ु ते काहीही असल ेतिी मी म्हणने की, अकहसंाच सवि धम ंची 

अखेिची परिणती आह.े (यंग, २९-५-१९२४, प.ृ १७५) 

अकहसंचेा पाठ सवि धम ंतनू सांगण्यात आललेा आह.े पिंत ुमाझा पक्का कवश्वास आह ेकी, भाितच 

असा िशे आह े कजथे अकहसंयेाया आचिणाला वजै्ञाकनक रूप िणे्यात आल ेआह.े अगकणत सतंांनी 

तपश्चयेत आपल ेप्राण समकपित केल.े एवढेच नाही, तर त्यांयाया बकलिानान ेकहमालय पकवत्र होऊन तो 

श्वेत झाला, अशीही कवींनी ककपना केली. पिंत ुअकहसंचेे त ेआचिण आज लोपल ेआह.े िोधाचे 

उत्ति पे्रमान े आकण कहसंचेे उत्ति अकहसंने े िणे्यायाया शाश्वत कनयमाला आपण पनुजीकवत किण े

आवश्यक आह ेआकण ही गोष्ट िाजा जनक आकण िाम यांयाया भमूीपषेणाा अकधक सहजपण ेकुठे साध्य 

किता येऊ शकेल? (हरि, ३०-३-१९४७, प.ृ ३६) 

वहांदू धमावची अवद्वतीय देणगी  

सवि धम ंतच अकहसंा सांकगतलेली आह.े पिंत ुकहिं ूधमाितच अकहसंेला सवोयाच अकभव्यक्ती कमळाली 

आह ेआकण या धमाितच अकहसंकेडे कवशषे लषणा पिुवण्यात आल ेआह.े (मी बौद्धधमय व जनैधमि यांना 

कहिं ूधमािपषेणाा वगेळे समजत नाही.) 

कहिं ू धमि सपंणूि मानव जातीयायाच एकीविच कवश्वास कित नाही, ति संपणूि प्रािी जगतायाया 

ऐक्याविही त्् च  कवश्वास आह.े माझ्या मत,े मानवतयेाया कवकासात गोपजूा ह ेएक महत्त्वाचे पाऊल 

आह.े सपंणूि प्राणी जगताचे ऐक्य आकण त्यांचे पाकवत्र्य यांयायाविील कवश्व साचा तो प्रत्यषणा परिणाम 

आह.े वणािश्रमायाया कनयमाचा शोधही सत्यायाया शोधायाया सतत प्रयत्न चा परिणाम आह.े  (यंग, 

२०-१०-१९२७, प.ृ ३५२) 
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कहिं ूधमाित अकहसंचेा शोध मी कुठून लावला, अस ेमला कवचािण्यात येत.े अकहंसा कहंि ूधमाित आह,े 

किश्चन धमाित आह ेआकण इस्लाममध्येही आह.े तमु्ही माझ्याशी सहमत व्हा अथवा नका होऊ, पिंत ु

मला ज ेसत्य वाटत े त्याचा प्रचाि किण ेह े माझ ेकतिव्य आह.े माझा असाही दृढकवश्वास आह ेकी, 

अकहसंने ेकधीही कुणाला कभत्रा बनवल ेनाही.  (हरि, २७-४-१९४७, प.ृ १२६) 

कुराण आवण अवहांसा 

(बािी साहबेांनी ) मला खात्रीपवूिक स ांत्तगतल ेआह ेकी, पकवत्र कुर णात सत्याग्रहाकरिता पिेुसा पिुावा 

उपलब्ध आह.े त्यांना कुिाणाचा हा अथि मान्य आह े की, कुर णात कवकशष्ट परिकस्थतीत कहसंचे  

आधाि घणे्याची पिवानगी असली तिी, खुिाला सयंम अकधक कप्रय आह ेआकण हाच पे्रमाचा कनयम 

आह.े हाच सत्याग्रह आह.े मानवी िबुिलतकेरिता कहंसचेी सटू आह,े सत्याग्रह एक कतिव्य आह.े 

व्यावहारिक दृष्टीन े प कहल,े तिी कहसंमेळेु काहीच चांगल े होऊ शकत नाही उलट कतयायामळेु 

अपरिकमत हानी होत.े (यंग, १४-५-१९१९, कम्यनूल युकनटीत उद्धृत, प.ृ ९८५) 

काही मसुलमान कमत्र मला सांगतात की, कनभळे, शदु्ध अकहसंचेे समथिन मुसलमान कधीही किणाि 

नाहीत. त्यांचे म्हणण े आह े की, मसुलमानांयाया दृष्टीन े अकहसंा कजतकी वधै आकण जरूिी आह े

कततकीच कहसंाही वधै आकण जरूिी आह.े यातनू कोणाचा उपयोग किावा ह ेपरिकस्थतीवि अवलबंून 

आह.े या िोन्ही गोष्टींची वधैता कसद्ध किण्याकरिता कुिाणाची गिज नाही. जगान े युगांपासनू या 

मागािचे अनसुिण केल ेआह.े कवशदु्ध कहसंा अशी कोणतीही गोष्ट जग त नाही. पिंत ुअनके मसुलमान 

कमत्रांकडून मी ऐकल े आह े की, कुर णामध्ये अकहसंचेी कशकवि सांकगतललेी आह.े त्यात 

प्रकतशोधापषेणाा सकहष्ट्िुतलेा अकधक महत्तव िणे्यात आल ेआह.े इस्लाम या शब्िाचा अथिच आह े

शांतता व अकहसंा. पक्के मसुलमान असलकेया आकण नमाज व िमजानचे कट्टिपणान े पालन 

किणाऱ्या बािशाह खान ् ांनी अत्तहांसले  आपल  धमय म नले आह.े त े आपल््  धम यचे कट्टर 

अनु्  ्ी नाहीत, अस ेम्हणण ेचूक आह ेआकण मीसदु्धा माझ्या धमािचा तवेढा कट्टि अनयुायी नाही, ह े

कबूल किताना मला लाज वाटत.े आमयाया कामकाजात अतंि असले ति त ेप्रमाणाचे आह,े तत्तव चे 

नाही. पिंत ु कुिाणातील अकहसंबेद्दलचा माझा युत्तिवाि अकतरिक्त मुद्य ांसािखा आह,े माझ्या 

कसद्ध ांत चा तो अपरिहायि भाग नाही. (हरि, ७-१०-१९३९, प.ृ २९६) 

प्रश्न आहाराचा नाही 

अकहसंा केवळ आहाि-कवज्ञानाचा प्रश्न नाही, ही त्यापढुील गोष्ट आह.े माणसू काय खातो, काय कपतो 

या गोष्टीला कततकेस ेमहत्तव नाही; महत्तव आह ेत्यामागील त्याग आकण सयंम या भावनांना. आपकया 
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आहािातील वस्तूचंी कनवड किताना अकधक सयंम पाळायचा असले ति अवश्य पाळा. सयंम 

प्रशसंनीय आह,े त्याची गिजही आह.े पिंत ुही गोष्ट अकहसंलेा केवळ विवरून स्पशि कित.े ह ेशक्य 

आह ेकी, आहािायाया बाबतीत भिपिू मोकळीक घणेािी व्यक्तीसदु्धा अकहसंचेी मतूी असले, कतचे 

अतं:किण पे्रमभावनेन े परिपणूि असेल, इतिांची पीडा पाह न त े िवत असेल आकण त्या व्यक्तीन े

आपकया वासनांपासनू मकु्ती कमळवलेली असले; ति ती व्यक्ती आमयायाकरिता आििणीय असले. 

िसुिीकडे आहािायाया बाबतीत अकतशय सावध असललेी व्यक्ती जि स्वाथि आकण वासनांची िास 

असले आकण कठोि हृियाची असले, ति ती व्यक्ती अकहंसयेाया जवळपासही पोहोचललेी नाही व ती 

व्यक्ती घणृास्पि व नीच प्रकृतीची आह,े अस ेम्हणाव ेलागले. (यंग, ६-९-१९२८, प.ृ ३००-१) 

सत्याचा मागव 

अकहसंबेद्दलचे माझ े पे्रम सवि लौककक वा अलौककक वस्तूांपषेणाा जास्त आह.े या पे्रमाची तलुना 

सत्याबद्दलयाया माझ्या प्रेमाशीच किता येईल, ज े माझ्या दृत्तष्टकोनातनू समानाथी आहते. केवळ 

अकहसंयेाया माध्यमातनूच मी सत्याचे िशिन घऊे शकलो आकण त्यायायाजवळ पोहोचू शकलो. (यंग, 

२०-२-१९३०, प.ृ ६१) 

....अकहसंकेशवाय सत्याचा शोध आकण त्याची प्राप्ती अशक्य आह.े अकहसंा आकण सत्य ह े

एकमकेांमध्ये अस ेकाही गुफंल े गेल ेआहते की, त्यांना वगेळे किण े जवळपास अशक्य आह.े त े

नाण्यायाया वा असे म्हणा की धातयूाया चोपड्या व कोणताही कशक्का नसलकेया चकत्यांयाया िोन 

बाज ूआहते. कोण सांग ूशकेल की त्या चकतीची कोणती बाज ूसलुट आह ेआकण कोणती उलट? 

तिीही अकहसंा साधन आह ेआकण सत्य साध्य. साधन तचे असत,े ज ेआमयाया आवाक्यात असत े

आकण अशा िीतीन ेअकहसंा आमच ेसवाित मोठे कतिव्य आह.े आपण जि आपल ेसाधन नीट ठेवल े

ति लगचे ककंवा काही कालावधीन ेआपण साध्यापयचत नक्कीच पोहोचू. एकिा हा मदु्दा कळला की, 

अकंतम कवजयाबद्दल संशय िाहत नाही. (फायम, प.ृ १२-३) 

अकहसंा साध्य नाही. पिंत ु मानवीय सबंांधात सत्यप्राप्तीकरिता अकहंसयेाया अनसुिणाकशवाय िसुिे 

कोणतहेी साधन नाही. अकहंसचेे पालन कठोिपण े केल,े ति सत्यापयचत पोहोचण ेअपरिहायि आह.े 

कहसंिेािा ही गोष्ट शक्य नाही. यामळेुच अकहसंवेि माझा दृढ कवश्वास आह.े माझ्याजवळ सत्य 

स्वाभाकवकपणचे आल.े अकहसंलेा मी सघंषि करून कमळवल.े  

पिंत ु अकहसंा साधन असकयामळेु, आपकया िनैकंिन जीवनात कतचा अकधक सबंांध आह.े यामळेु 

आपकया जनतलेा अकहसंचेे कशषणाण िणे े आवश्यक आह.े त्यानतंि त्या कशषणाणाची स्वाभाकवक 
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परििती म्हणनू सत्याच े कशषणाण आपकया जनतलेा आपोआपच कमळेल.  (हरि, २३-६-१९४६, प.ृ 

१९९)   

वभते्रपणाचा आडपडदा नाही  

धोका समोि किसला की, आपकया कप्रयजनांना असिुकषणात सोडून आपण स्वत: पळून जाण्याला माझी 

अकहसंा पिवानगी िते नाही. कहसंा आकण कभत्रेपणान े पळून जाण,े यातनू मी कहसंलेाच पसतं किीन. 

ज्याप्रमाण े एखाद्या आंधळ्या माणसाला सुिंि दृश्य पाहण्याकरिता आपण प्रेरित करू शकत नाही; 

त्याचप्रमाण े कभत्र्याला अकहसंचेा पाठ कशकवता येऊ शकत नाही. अकहसंा ति शौयािची पिमावस्था 

आह.े माझ्या स्वत:याया अनभुवानसुाि, कहसंवेि कवश्वास ठेवणाऱ्यांना अकहसंचेी श्रषे्ठता समजावनू 

सांगण्यात मला अडचण आली नाही. मी अनके वषे भकेड होतो आकण तवे्हा कहसंेचा आधाि 

घणे्याची मल  इयाछा व्हायची. जवे्हा माझा भकेडपणा नाहीसा किण्याचा मी प्रयत्न करू लागलो, 

तवे्हा मल  अकहंसचेे महत्तव वाटू लागल.े जबाबिािीचे पालन न किता धोका पाह न जे कहिं ूपळाल े

होत,े त ेअकहसंमेळेु पळाल ेनव्हत,े ति मिण्याची वा माि खाण्याची तयािी नसकयामळेु पळाल ेहोत.े 

कशकािी कुत्र्याला पाह न पळणािा ससा अकहंसक असकयामळेु पळत नसतो. तो कबचािा ति कुत्र्याला 

पाहताच थिथि काप ूलागललेा असतो आकण आपला जीव वाचवण्याकरिता पळत असतो. (यंग, 

२८-५-१९२४, प.ृ १७८) 

कभत्रेपणाविील पांघरूण म्हणज े अकहसंा नाही. ती ति वीिांचा सवोयाच गणु आह.े अकहसंयेाया 

आचिि करिता तलवािबाजीपषेणााही अकधक शौयि पाकहज.े भकेडपणा आकण अकहसंा यांचा काहीही 

सबंंध नाही. तलवािबाजी सोडून अकहसंा स्वीकािण ेशक्य आकण कधी कधी सोपहेी असत.े यामळेु 

अकहसंचेी पत्तहली अट ही आह ेकी, अत्तहांसक व््िीमध््े व र करण्् ची क्षमत  असली पाकहज.े 

माणसायाया बिला घणे्यायाया भावनचेा जाणीवपूविक आकण कवचािपवूिक केललेा सयंम म्हणज े

अकहसंा आह.े पिंत ु कनत्तष्ट्ियता, स्त्रैणत्व आकण कववशता यांयायापषेणाा बिकयाची भावना ककती तिी 

चांगली. षणामा आणखी उयाच गोष्ट आह.े बिल  िबुिलता आह.े बिकयाची भावना काकपकनक वा 

वास्तकवक हानीयाया भीतीमळेु उत्पन्न होत असत.े कुत्रा घाबिकयामळेु भुकंत व चावत असतो. जो 

माणसू जगात कोणालाच घ बरत नाही, तो माणसू त्या व्यक्तीचा बिला घणे्याचा प्रयत्न कशाला 

किील, जी त्याचे कनिथिक नकुसान किण्याचे प्रयत्न कित असले? सयूािवि धळू उडवणाऱ्या मलुांचा 

बिला घणे्याचा प्रयत्न सयूि कित नसतो. धळू उडवण्यायाया प्रयत्नात मलु े स्वत:च धळुीन ेघ णिेडी 

होतात. (यंग, १२-८-१९२६, प.ृ २८५)  
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अकहसंचेा मागि कहसंयेाया मागािपषेणाा ककती तिी अकधक साहसाची अपषेणाा ठेवतो. (हरि, ४-८-१९४६, 

प.ृ २४८-९) 

शिूाची अकहसंा अगंी बाणव ूइकयाछणाऱ्या व्यक्तीन ेकमीतकमी भकेडपणापासनू आपली सटुका करून 

घतेलीच पाकहज.े त्यानतंि त्यान ेकनभिय होऊन आपकया लहान-मोठ््  कामांचे कनयमन केल ेपाकहज.े 

याप्रमाण ेवागत असताना अकहसंयेाया पजुाऱ्यान ेआपकया वरिष्ठ अकधकाऱ्याला घाबिण्याच ेनाकािल े

पाकहज.े पिंतु अस ेकिण्याकरिता त्या व््क्तीला आपल््  पिाचा – मग त ेककतीही मोठे असो - बळी 

िणे्याची तयािी ठेवली पाकहज.े आपकया सविस्वाचा बळी िणे्याची तयािी असतानाही जि त्या 

व्यक्तीत आपकया मालकाबद्दल िभुािवना नसेल, ति त्या व्यक्तीत शिूाची भावना आह ेअस ेम्हणत  

येईल. 

समजा, कोणी सह-यात्रेकरू माझ्या मलुावि हकला किण्याची धमकी ितेो आह ेआकण मी त्यायायाशी 

वाि घातकयानंति तो माझ्यावि तुटून पडतो. त्यावळेी सभ््तापवूिक आकण प्रकतकष्ठतपणान े त्यान े

मािललेा ठोसा मी सहन केला व त्यायायाबद्दल माझ्या मनात कोणतीही िभुािवना मी ठेवली नाही, ति 

मी वीिायाया अकहसंचेे िशिन घडवल े अस े म्हणता येईल. अशा घटना िोज घडत असतात आकण 

त्यांयायात सहजपण े िििोज ककती तिी वाढ किता येऊ शकत.े जि मी िििोज माझ्या आवशेाला 

ताब्यात ठेव ूशकलो आकण ठोशाला ठोसा िणे्याची ताकि असनूही मी तस ेकेल ेनाही, ति मग मी 

माझ्यामध््े वीिाची ती अकहसंा कवककसत करू शकतो; जी कधीही माझी साथ सोडणाि नाही आकण 

मोठ्यात मोठ्या कविोधकालाही ती मान्य किण ेभाग पडेल. (हरि, १७-११-१९४६, प.ृ ४०४) 

भ्याडपणान े वागण े माझ्या स्वभावाकवरुद्ध आह.े िकषणाण आकफ्रकेत हजािो लोक जबििस्त 

अडचणींयाया परिकस्थतीतही कविोधात उभ ेिाकहल ेहोत ेआकण त ेअपयशी झाल ेनव्हत.े तो अकहसंचेा 

प्रकाि आह.े खऱ्या शौयािचा म्हणज ेअकहसंचेा प्रचाि किण,े ह ेमी माझ ेजीवनध्येय मानल.े (हरि, १-

६-१९४७, प.ृ १७५) 

विनम्रता आिश्यक  

माणसात जि…. गवि वा अहकंाि असेल, ति त्यायायात अकहसंा कटकू शकत नाही. कवनम्रतकेशवाय 

अकहसंा अशक्य आह.े माझा स्वत:चा अनभुव आह ेकी, जवे्हा जवे्हा मी अकहसंचेा आश्रय घतेला; 

तवे्हा तवे्हा कोणत्या तिी अदृश्य शक्तीन ेमला मागि िाखवला व त्या मागािवरून मला पढुे नेल.े मी जि 

माझ्याच इयाछेयाया बळावि िाकहलो असतो ति मला फाि मोठे अपयश आल े असत.े मी जवे्हा 

पकहकया वळेी तरंुुगात गेलो होतो, तवे्हा खूप घाबिललेो होतो. तरुुांगातील जीवनाबद्दल मी फाि 
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भयानक गोष्टी ऐककया होत्या. पिंत ुईश्विायाया सांिषणाणावि माझी श्रद्धा होती. माझा स्वत:चा अनभुव 

असा आह ेकी, ज े लोक प्राथिनयेाया भावनने े तरुुांगात गले े होत े त े कवजयी होऊन पितले आकण ज े

आपकया शक्तीयाया भिवशावि गले ेहोत,े त्यांना मात्र अपयश आल.े जवे्हा तमु्ही म्हणता की, ईश्वि 

आम्हाला शक्ती ितेो; तवे्हा त्यात स्वानकंुपचेा कोणताही भाग नसतो. स्वानकंुपचेी गोष्ट तवे्हा कनमािण 

होत,े जवे्हा तमु्हाला िुसऱ्यांकडून म न््त  कमळवण्याची आकांषणाा असत.े पिंत ु इथे ति मान्यतचे  

कोणताच प्रश्न नसतो. (हरि, २८-१-१९३९, प.ृ ४४२) 

जवे्हा मी मला शनू्यवत किण े  त्तशकलो, तवे्हाच मला िकषणाण आकफ्रकेत सत्याग्रहायाया शक्तीचा 

कवकास किता आला. (हरि, ६-५-१९३९, प.ृ ११) 
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२२. अवहांसेची शिी 

आपकया गकतमान अवस्थेत अकहसंचेा अथि आह े जाणीवपवूिक व्यथा सहन किण.े अकहसंचेा अथि 

वाईट वागि ऱ्यायाया इयाछेसमोि कवनम्र आत्मसमपयि किण े नसनू त्याकवरुद्ध आपकया सपंणूि 

आत्मशक्तीचा उपयोग किण े हा आह.े मानवजातीयाया या कनयमाप्रमाण े आचिण कित असताना 

एकटा माणसूसदु्धा आपला सन्मान, धमि आकण आत्मा यांयाया िषणाि करिता एखाद्या अन्यायी 

साम्राज् लाही तोंड िऊे शकतो आकण त्या साम्राज् याया पतन चा वा पनुरुद्ध िाचा पाया घाल ू

शकतो. (यंग, १-८-१९२०, प.ृ ३) 

सवक्रय शिी   

अकहसंयेाया माझ्या सकंकपननेसुाि, अकहंसा ही िषु्टपणा आकण बिकयाची भावना यांयायाकवरुद्ध सघंषि 

किणािी अकधक सकिय शक्ती आह.े बिल  घणे्यायाया भावनचे  स्वभावच मळुी िषु्टपणा वाढवणािा 

आह.े यामळेु अनकैतकतलेा मी मानकसक आकण नकैतक कविोधान े सपंव ू इकयाछतो. अत्याचािी 

माणसायाया तलवािीची ध ि त्यापषेणााही अकधक धाििाि शस्त्रान े मी बोथट करू इयाछीत न ही, ति 

शािीरिक शक्तीन े प्रकतकाि किण्याची त्याची इयाछाच मी धळुील  कमळव ू इकयाछतो. मी त्याचा जो 

आकत्मक प्रकतकाि किीन, त्यामळेु तो गोंधळेल. माझ्या आकत्मक प्रकतकािामळेु आधी तो चककत 

होईल, पिंत ुअखेिीस त्याला कतचे महत्तव पटल्् कशवाय िाहणाि नाही आकण असे केकयामळेु तो 

अपमाकनत होणाि नाही. उलट त्याच ेउत्थान होईल. तमु्ही म्हण ूशकाल की, ही एक आिशि कस्थती 

आह े आकण ती तशी आहहेी. ज्या कवधानावि माझा तकि  आधारित आह,े तो युकक्लडयाया 

व्याख्येइतकाच सत्य आह.े व्यवहािायाया पाटीवि युकक्लडयाया व्याख्येप्रमाण ेआपण िेषासदु्धा काढू 

शकत नाही. पिंत ुकोणताही भकूमतीतज्ज्ञ युकक्लडची व्याख्या लषणाात घतेकयाकशवाय पढुे जाऊ शकत 

नाही. ज्या मलूभतू सकंकपनांवि सत्याग्रहाचा कसद्धांत आधािललेा आह,े त्यांयायाकशवाय आमचेही 

काम चाल ूशकत नाही. (यंग, ८-१०-१९२५, प.ृ ३४६) 

मला मान्य आह ेकी, जो ताकिवान आह ेतो िबुिलांना लुटेल आकण िबुिल होण ेपाप आह.े पिंत ुही 

गोष्ट माणसायाया आत्म्यासबंंधी सांगण्यात आललेी आह,े शिीर सबंधी नाही. ही गोष्ट जि शिीर बद्दल 

सांगण्यात आली असती, ति आपण िबुळेपणायाया पापापासून कधीही मकु्त झालो नसतो. पिंत ु

आत्मशक्ती सपंणूि जगायाया सशस्त्र कविोधाला तोंड िेऊ शकत ेआकण ही आत्मशक्ती अगिी िबुिलाह न 

िबुिल शिीि असणार ही कमळव ूशकतो. (यंग, ६-५-१९२६, प.ृ १६४) 
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माणसाला उपलब्ध असललेी सवाित मोठी शक्ती अकहसंा आह.े माणसान े आपकया कौशकयाने 

कवनाशाची जी मोठ्् त मोठी शस्त्रास्त्रे बनवली आहते; त्यांयायाह नही अकहसंा अकधक शकक्तशाली 

आह.े कवनाश मानवांचा कनयम नाही. माणसू आपकया भावाला मारून नाही, ति त्यायाया हातान े

मिण्याची तयािी ठेवनू मोकळेपणान े जगत असतो. प्रत्येक खून वा इतिांना केललेी इजा या गोष्टी 

कोणत्याही कािणाकरिता का केलकेया असेना, मानवतयेाया कविोधातील अपिाध असतात. (हरि, 

२०-७-१९३५, प.ृ १८०-१) 

अकहसंा िेकडयमप्रमाण ेकाम कित.े त्याचा अत्यकप अशंही ककि िोगायाया वाढीवि तोप्ंत सतत आकण 

गपुचूप काम करत असतो, जोप्ंत िोगग्रस्त भाग पणूिपण ेिरुुस्त होत नाही. अशाच प्रकािे थोडीशी 

खिी अकहसंासदु्धा सकू्ष्मपण ेआकण अदृश्य स्वरूपात काम कित ेव सपंणूि समाजाचा कायापालट कित.े 

(हरि, १२-११-१९३८, प.ृ ३२७) 

अवद्वतीय शौयव 

सशस्त्र माणसाची शक्ती त्यायाया शस्त्रावि अवलबंून असत.े त्यायायाकडून त्याचे शस्त्र, त्् ची बंिकू, 

त्याची तलवाि काढून घतेली की, बहुधा तो असहाय होतो. पिंत ु ज्या व्यक्तीन ेअकहसंचेा कसद्धांत 

खऱ्या अथािन े आत्मसात केला आह,े त्याच े शस्त्र ईश्विित्त शक्ती असत े व कतयाया तोडीचे िसुिे 

कोणतहेी शस्त्र जग त आजप्ंत कनमािण झालले ेनाही. (हरि, १९-११-१९३८, प.ृ ३४१-२) 

आपकया जीवनध्येयावि अदम्् श्रद्धा असणािी मठुभि माणस ेइकतहासाचा प्रवाह बिलवू शकतात. 

(हरि, १९-११-१९३८, प.ृ ३४३) 

ताकिवान माणसाची अकहसंा सगळ्या शस्त्रांनी सज्ज असलेकया कशपायायाया वा कशपायांयाया 

शक्तीपषेणाा अकधक बलशाली असत.े (हरि, १२-५-१९४६, प.ृ १२८) 

श्रद्धेचा प्रयोग  

कठीणात कठीण धातहूी आवश्यक उष्णता कमळाली की कवतळतो. अशाच िीतीन ेकठोितम हृियही 

अकहसंयेाया आवश्यक उष्णतामानान े कविघळत ेआकण उष्णता कनमािण किण्याची अकहसंेची शक्ती 

अमाप आह.े  

प्रत्येक किया कवकवध शक्तींचा परिणाम असत.े मग त्या शक्ती कविोधी शक्तीसदु्धा अस ूशकतात. ऊजाि 

कधीही नष्ट होत नसत.े यंत्रशास्त्राची पुस्तके हचे सांगतात. हाच कनयम मानवी कियांनाही लाग ूहोतो. 

अतंि एवढेच आह ेकी, विील उिाहिणात आम्हाला साम न्यपण ेकियाशील शक्तींची माकहती असत े
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आकण गकणत करून होणाऱ्या घटनांचे आपण पवूािनमुान करू शकतो. पिंत ुमानवी किया मात्र अशा 

शक्तींचा सयंुक्त परिणाम असत ेकी, ज्यांयायातील बहुतके शक्तींची आम्ह ला काहीही माकहती नसत.े 

पिंत ु केवळ एवढ््  कािणाकरिता आपण या शक्तींयाया अकस्तत्वाबद्दल अकवश्वास करू नये. उलट 

आमयाया अज्ञानामळेु आमयाया श्रिेत अजनू वाढ होत.े अकहसंा जगातील सवािकधक शकक्तशाली 

ताकि असकयामुळे, कतयाया कामाची पद्धतीही अनाकलनीय आह.े त्यामळेु कहयायाबाबतीत श्रद्धेचे 

महत्तव सवािकधक आह.े ज्याप्रमाण े श्रद्धेयाया आधािान े आपण ईश्विावि कवश्वास ठेवतो, त्याप्रमाण े

श्रद्धेयाया आधािावि आम्ही अकहसंवेि कवश्वास ठेवला पाकहज.े हरि, ७-१-१९३९, प.ृ ४१७) 

कहसंा पाण्याप्रमाण ेअसत े - जवे्हा कतला वाट सापडत,े तवे्हा ती पणूि शक्तींकनशी बाहिे पडत.े अकहसंा 

मखूिपणाचे वतिन करू शकत नाही. ती कशस्तीचा अकि  आह.े पिंत ु एकिा कतन ेचालायला सरुुवात 

केली की, मोठ््  प्रमाणातील कहसंा कतला कचिडू शकत नाही. ती पणूिपण े कायिित होण्याकरिता 

कनष्कलकं शदु्धता आकण अकवचल श्रद्धा पाकहजे…  (हरि, २१-३-१९३९, प.ृ ४३३) 

एक विज्ञान   

अकहसंा एक कवज्ञान आह.े कवज्ञानायाया शब्िकोशात पिाभव हा शब्िच नसतो. अपकेषणात परिणाम प्राप्त 

होऊ शकल ेनाहीत ति ती गोष्ट नवीन शोधाची पवूिपीकठका असत.े (हरि, ८-५-१९३९, प.ृ ११३) 

कहसंचेे कायि जि आपकयासमोि आललेी प्रत्येक गोष्ट स्वाहा किण ेअसले, ति अकहसंचेे काम कहसंलेा 

तोंड भरून खाऊ घालण ेआह.े अकहसंयेाया वाताविणात व्यक्तीयाया अकहसंचेी पािख होऊ शकत 

नाही. अकहसंचेी पिीषणाा ति कहसंयेाया वाताविणातच होऊ शकत.े (हरि, १३-५-१९३९, प.ृ १२१) 

कहसंचेे कबनतोड उत्ति केवळ अकहसंाच आह.े कनकववंािपण ेमान्य झालले ेप्राचीन सत्य ह ेआह ेकी…. 

कहसंचेे शस्त्र, मग त े अण्वस्त्र का असनेा, खऱ्या अकहसंसेमोि कनरुपयोगी ठित.े ह े खिे आह े की, 

अकहसंचेे शकक्तशाली अस्त्र चालवण े फाि कमी लोकांना जमत.े याकरिता प्रभावी समयसचूकता 

आकण फाि मोठे मनोबल यांची गिज असत.े सकैनकी शाळा आकण महाकवद्यालये यातनू कमळणाऱ्या 

ज्ञानापषेणाा ह े ज्ञान वगेळे आह.े कहसंचे े उत्ति अकहसंने े ितेाना येणाऱ्या अडचणी आपकया मनायाया 

िबुळेपणामळेु उद्भवतात.  (हरि, १-६-१९४७, प.ृ १७२) 

कमव, कताव नाही  

‘पापाची घणृा किा, पापी माणसाची नाही’ अस ेएक नीतीवचन आह.े ह ेसमजायला फाि सोप ेआह,े 

पिंत ुयाप्रमाण ेवतिन क्वकचतच केल ेजात.े यामळेुच जग त घणृचेे कवष पसित ेआह.े  
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अकहसंा सत्यायाया शोधाचा आधाि आह.े सत्याचा शोध जि अकहसंवेि आधारित नसले ति तो व्यथि 

आह,े अशी जाणीव मला किवसेंकिवस होत े आह.े एखाद्या व्यवस्थेच  कविोध किण े व कतयाया 

कविोधात बोलण ेअगिी उकचत आह,े पिंत ुत्या व्यवस्थेयाया कत्यािचा कविोध किण ेआकण त्यायायावि 

हकला किण,े ही गोष्ट ति  स्वत:च च कविोध करून स्वत:वि हकला किण्यासािखी होईल. कािण 

आपण एकाच कंुचकयान े िंगललेो आहोत, एकाच कनमाित्याची मलु े आहोत आकण त्यामळेु 

आपकयाकडे असीम िवैी शक्ती आह.े एकाही माणसाला अपमाकनत किण ेम्हणज ेत्या िवैी शक्तीला 

अपमाकनत किण ेहोईल व त्याचबिोबि त्यायायासह सवि जगाला आपण िखुव.ू (ए, २०३) 

व्यक्ती आकण कतच ेकमि या िोन वगेवगेळ्या गोष्टी आहते. कजथे सत्कमािचा पिुस्काि केला पाकहज े

आकण िषु्कमािची कनिंा केली पाकहज,े कतथे या गोष्टींचा कताि - मग तो सज्जन असो व  िजुिन - 

परिकस्थतीप्रमाण े सिवै आिि वा िया यांयायाकरिताच पात्र असतो. (ए, २०३) 

आचिणकत्यािसोबत त्याचे आचिणही मिेल अशा कवश्वासान े ज े लोक आचिणाऐवजी 

आचिणकत्् यला नष्ट करू इकयाछतात, त े लोक त े कनिंनीय आचिण स्वत: करू लागतात व ज्या 

व्यक्तीला त े नष्ट कितात त्या व्यक्तीपषेणााही वाईट होतात. वाईटपणाचे मळू कशात आह,े याची 

जाणीव त्यांना नसत.े (यंग, १७-३-१९२७, प.ृ ८५) 

अकहसंक सघंषािनतंि कोणताही कविषे कशकलक न िाहण,े ही अत्तहांसचेी कसोटी आह.े या सघंषाियाया 

अखेिीस शत्रूही कमत्र बनतात. िकषणाण आकफ्रकेत जनिल स्मट्सबाबत मला हाच अनुभव आला. त े

आधी माझ ेकट्टि शत्रू आकण टीकाकाि होत ेआकण आज त ेमाझ ेपिम स्नेही व कमत्र आहते. (हरि, 

१२-११-१९३८, प.ृ ३२७) 

अकहसंचेा मखु्य परिणाम असा आह ेकी, आमयाया अकहसंमेळेु आमयाया कविोधकायाया कविोधाची धाि 

बोथट झाली पाकहज,े तो आणखी कठोि व्हायला नको, आमयाया अकहसंमेळेु त्यायाया अतं:किणाला 

पाझि फुटला पाकहज,े त्यायाया अतं:किणातील सवंािी सुिांनी आमयाया अकहसंने ेस्पशि केला पाकहज.े  

अकहसंावािी असकयामुळे तमु्ही सांग ूशकता का की, तमु्ही खऱ्या अकहसंचेे आचिण कित आहात? 

तमु्ही सांग ू शक ल का की, तमु्ही कविोधकाचे बाण उघड््  छातीवि झले ू शकाल व पित बाण 

चालवणाि नाही? तमु्ही सांग ूशकाल का की, कविोधकायाया टीकेमळेु तमु्ही सतंापत वा कचडत नाही? 

(हरि, १३-५-१९३९, प.ृ १२१) 

जीवनभि अकहसंचेे आचिण किता किता मी त्यातला (तज्ञ) बनलो आह.े ह े खिे आह े की मी 

अगिीच अपणूि कवशषेज्ञ आह.े कनिपषेणा रूपान े सांगायचे ति माझ्या जीवनात अकहसंचेे मी कजतके 
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अनसुिण कितो, कततका अकहंसयेाया सपंणूि अकभव्यक्तीपासनू मी ककती ििू आह,े याची मला जाणीव 

होत.े आजयाया या युगात अकहसंलेा कहसंसेमोि फाि कमी वाव आह ेअस ेजो माणसू म्हणतो त्याला 

अकहसंबेद्दल फाि कमी ज्ञान असत ेव त्यामळेुच तो अस ेम्हणतो. उलटपषणाी मी ठणकावनू सांगतो की 

या अण्वस्त्रायाया योगामध्ये कवशदु्ध अकहंसा हीच अशी एकमवे शक्ती आह ेकी, जी कहंसयेाया सवि 

युक्त्या-प्रयुक्तांना तोंड िऊे शकत.े (हरि, १६-११-१९४७, ४१२) 
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२३. अवहांसेकररता प्रवशक्षण 

‘या कठीण कलचेे व्यक्तीला वा समाजाला प्रकशषणाण कस ेितेा येईल?’  

आपकया जीवनात अकहसंचेे अनसुिण करत िाहण े आकण आपल े जीवन अकहसंयेाया कजवतं 

उपिशेासािखे होईल ह े पाहण,े याकशवाय अकहसंचेा कोणताही िाजमागि नाही. अथाितच भिपिू 

अभ्यास केकयानतंि व प्रचंड कचकाटीन े अतं:किणातील सवि अशदु्धी ििू केकयानतंिच आपकया 

जीवनात अकहसंचेी अकभव्यक्ती होऊ शकत.े भौकतक कवज्ञानात प्रावीण्य कमळवण्याकरिता जि सवि 

जीवन अपािव ेलागत असले, ति मग मानवजातीला ज्ञात असललेी सवाित महान आध्याकत्मक शक्ती 

प्राप्त किण्याकरिता ककती जन्म अपिण किाव ेलागतील ? पिंत ुअनके जन्म अपािव ेलागल ेतिी आपण 

त्याची कफकीि किण्याच ेकािण काय? हीच गोष्ट जि जीवनात कचिंतन असले, हीच एक अशी गोष्ट 

असले की कजला काही महत्तव असले ति मग त्याकरिता ज ेकाही प्रयत्न आपकयाला किावे लागतील 

त ेआपण केलचे पाकहज.े आधी स्वगािचे िाज्य कमळवा आकण नतंि इति गोष्टी तमु्हाला आपोआपच 

कमळतील, स्वगािचे िाज्य म्हणजचे अकहसंा. (हरि, १४-३-१९३६, प.ृ ३९) 

अकहसंयेाया प्रकशषणाणाकरिता शस्त्रास्त्रांची नक्कीच गिज नाही. ककंबहुना आपकयाजवळ काही शस्त्रे 

असतील, ति खानसाहबेांनी वायव्य सिहि प्रांतात केल े त्याप्रमाण ेआपणही ती शस्त्रे फेकून त्तदली 

पाकहजते. अकहंसयेाया प्रकशषणाणाआधी कहसंचेे प्रकशषणाण घणे ेआवश्यक आह ेअस ेज्यांना वाटत ेत्यांना 

असहेी वाटू शकत ेकी, केवळ पापीच सतं होऊ शकतात. 

वनभवयता - एक पूिव अट  

ज्याप्रमाण े कहसंयेाया प्रकशषणाणात मािण्याची कला कशकण े जरूिीचे असत,े त्याचप्रमाण ेअकहसंयेाया 

प्रकशषणाणात मिण्याची कला कशकण ेजरूिीचे असत.े कहसंचेा अथि भीतीपासनू मकु्ती नसनू भीतीयाया 

कािणांशी लढण्याकरिता शस्रांचा शोध आह.े उलट अकहंसकाला भीती बाळगण्याचे कािणच नाही. 

अकहसंयेाया पजुाऱ्यान े भीतीपासनू मकु्त होण्याकरिता मोठ्यात मोठे बकलिान किण्याची तयािी 

ठेवण्याची षणामता कवककसत केली पाकहज.े त्याचा जमीन-जमुला, संपत्ती, जीव सवि काही गेल ेतिी तो 

त्याची पवाि कित नाही. ज्यान े सवि प्रकाियाया भीतींपासनू मकु्ती कमळवली नाही, त्याला अकहसंचेे 

परिपणूि आचिण किता येऊ शकत नाही. अकहसंेयाया पजुाऱ्याला एकच भीती असत े व ती म्हणज े

ईश्विाची. जो ईश्विाला शिण जातो, त्याला या िहेापलीकडील आत्म्याचे ओझित े िशिन 

झाकयाकशवाय िाहत नाही आकण माणसाला एकिा आत्म्याचे ओझित ेिशिन झाल ेकी, मग त्याला 
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कवनाशी िहेाचा मोह िाहत नाही. अशा प्रकािे अकहंसचेे प्रकशषणाण कहसंयेाया प्रकशषणाणापषेणाा अगिी उलट 

आह.े 

बाह्य वस्तूयंाया िषणाि करिता कहसंचेी गिज असत,े ति आत्म्यायाया िषणाणाकरिता, आत्मसन्मानायाया 

िषणाणाकरिता अकहसंचेी गिज असत.े  

ही अकहसंा घिी बसनू कशकता येऊ शकत नाही. कहयायाकरिता साहस किण्याची गिज आह.े आपली 

पिीषणाा घणे्याकरिता धोका आकण मतृ्य ू यांना आव्हान िणे,े िहेिमन किण े आकण सवि प्रकारयाया 

अडचिींना तोंड िणे ेया गोष्टी आपकयाला कशकाव्या लागतात. जी व्यक्ती िोन माणसांना भांडताना 

पाह न थिथि काप ू लागत े वा घाबरून पळून जात े ती अकहंसक नसत,े ति कभत्री असत.े अकहंसक 

व्यक्ती ति ह े भांडण थांबवण्याकरिता आपला जीव िईेल. कहसंक माणसायाया शौयािपषेणाा अकहसंक 

माणसाचे शौ्य ककती तिी मोठे असत.े कहसंक माणसाची कनशाणी त्याची तलवाि, भाला अथवा 

िायफल वगिेै सािखी शस्त्रे असतात, ति अकहंसकाची ढाल ईश्वि असतो.  

अकहसंा कशकू इकयाछणाऱ्या व्यक्तीकरिता कोणतीही पाठशाळ  नाही. पिंत ु मी जी तत्तव े सांकगतली, 

त्यानसुाि असा अभ्यासिम सहज तयाि किता येईल. (हरि, १-९-१९४०, प.ृ २६८) 

शूराची अवहांसा  

अकहसंकेिता कोणत्याही बाह्य प्रकशषणाणाची आवश्यकता नाही. कहयायाकरिता केवळ िोन गोष्टी 

पाकहजते. बिला घणे्याकरिताही मािायच े नाही असा कनधािि, आकण सडुाची भावना मनात न ठेवता 

मिण पत्किण्याचे साहस. ह ेअकहसंवेिील कीतिन नाही, ति हा शदु्ध तकि  आह ेव एक सावयभौम कनयम 

या कठकाणी सांगण्यात आला आह.े या कनयमावि दृढकवश्वास असले ति ककतीही उत्तजेक परिकस्थती 

असली, तिी माणसान े धीि सोडू नये. कहला मी वीिाची अकहसंा म्हणतो. (हरि, ८-९-१९४६, प.ृ 

२९६) 

ज्या अकहसंचेे पालन केवळ व्यक्ती करू शकत,े ती सम जाकरिता फािशी उपयोगी समजली जात 

नाही. मनषु्य सामाकजक प्रािी आह.े एखाद्य  व्यक्तीन ेप्राप्त केलकेया गोष्टींचा उपयोग इतिांनाही झाला 

पाकहज.े ज्या गोष्टीचे आचिण केवळ कमत्रमडंळीतच किता येईल, त्या गोष्टीला केवळ अकहसंचेे 

स्फुकलींगच म्हणता येईल. अकहसंा म्हणनू सबंोकधल े जाण्याची कतची पात्रता नसत.े ‘अकहसंसेमोि 

शत्रुत्व नाहीस े होत’े ह े एक महान वचन आह.े याचा अथि हा आह ेकी मोठ्् त मोठ््  शत्रुत्वाच े

शमन किण्याकरिता तवेढीच शकक्तशाली अकहसंा अपकेषणात असत.े  
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हा गणु अगंी बाणवण्याकरिता िीघय अभ्यासाची आवश्यकता असत.े कधी कधी या गोष्टीकरिता 

अनके जन्मही लाग ूशकतात. पिंत ुएवढ्् च कािणाकरिता ही गोष्ट कनरुप्ोगी ठित नाही. अत्तहांसयेाया 

मागािवि चालत असताना वाटसरूला िििोज एकापषेणाा एक सुिंि अनभुव येतात. कशखिावि 

पोहोचकयानतंि आपकयाला कोणत ेअद्भतु सौंियि किसेल याची त्यामळेु त्याला जाणीव होत.े यामळेु 

त्याचा उत्साह वाढतो. पिंत ु यावरून कोणी असा कनष्कषि काढू नये की, अशा वाटसरूयाया मागाित 

काटेकुटे नसतात व केवळ फुलचे फुल ेअसतात. एक कवी म्हणतो की, ईश्विाप्ंत पोहोचण्याचा मागि 

केवळ वीिांकरिता आह,े भकेडाच े त े काम नाही. आज वाताविण इतके कवषािी झाल ेआह े की, 

पवूिजांयाया सूज्ञपणाचे स्मिण किण्याची माणसाची तयािी नाही व अत्तहांसयेाया लहान लहान कवकवध 

अनभुवांकडे लषणा द्य यची त्याला इयाछा नाही. िैनकंिन व्यवहािात एक वाक्प्रचाि आह े: ‘एक चांगली 

गोष्ट एका वाईट गोष्टीचा प्रभाव नष्ट कित.े’ जगायाया कामाचा समग्र परिणाम कवनाशकािी असता ति 

ह ेजग पषु्कळ पवूीच नष्ट झाल ेअसत,े ही गोष्ट आपकयाला का कळत नाही? पे्रमान,े ज्याला आपण 

अकहसंा असहेी म्हण ूशकतो, या भमूडंळाला वाचवलेल ेआह ेएवढी गोष्ट ति मान्य केलीच पाकहज.े 

जीवनाची ही अमकूय िणेगी मानवी जीवनाला उन्नत कित असकयामळेु कतला परिश्रमपूविक कवककसत  

केल े पाकहज.े पतन सोप े आह,े पित वि उठण े सोप े नाही आकण आपकयामधील बहुतांश लोक 

अनशुासनहीन असकयामुळे िििोज लहान लहान गोष्टींकरिता भांडण्याचा व कशव्याशाप िणे्याचा 

आम्हाला अनभुव येतो.  

अकहसंचेी ही िणेगी कठोि कशस्तीत िाहणाऱ्या माणसाकरिता सहजसाध्य आह.े  (हरि, १४-१२-

१९४७, प.ृ ४६८) 
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२४. अवहांसेची अांमलबजािणी 

 जि एखािा माणसू इतिांबिोबियाया आपकया व्यकक्तगत सबंंधात अकहसंचेा वापि कित नसले आकण 

केवळ मोठमोठ्या गोष्टींकरिताच कतचा वापि किायचा अस ेठिवत असले, ति ही त्् ची फाि मोठी 

चूक होईल. िानधमािप्रमाण ेअकहसंचेीही सरुुवात स्वत:यायाच घिापासनू केली पाकहज.े 

जि व्यक्तींना अकहसंचेे प्रकशषणाण िणे े आवश्यक असले, तर िाष्ट्राकरिता ति ही गोष्ट अकधकच 

आवश्यक आह.े आपकया वतुिळात आपण अकहसंक िाहायचे आकण बाहिे कहसंचेा अवलबं किायचा 

अस ेहोऊ शकत नाही. जि कोणी अस ेकित असले ति समजा की, तो आपकया वतुिळातही खऱ्या 

अकहसंचेे पालन कित नाही, त्याची अकहसंा केवळ िखेावा मात्र आह.े उिाहिणाथि जवे्हा 

तमुयायासमोि कोणी चोि वा खुनी येतो तवे्हा तमु्ही त्् च  प्रकतकाि कसा किता यावरून तमुयाया 

अकहसंचेी पिीषणाा होत.े तमु्ही चोिाच  प्रकतकाि त्यायाया शस्त्रान े किाल की तमुयाया पे्रमान े कजकूंन 

त्याला कन:शस्त्र किण्याच  प्रयत्न किाल? तमु्ही सभ्य लोकांमध्ये िाहता म्हणनू तमुची वतयणकू 

अकहसंक म्हणता येणाि नाही.  

पिस्पिातील सकहष्णुतलेा अकहसंा म्हणतात. त्यामळेु अकहंसा हा जीवनाचा कनयम आह ेअशी तमुची 

खात्री होताच तमुयायाशी ज े कहसंक व्यवहाि कितात, त्यांयायाशी व्यवहाि किताना तमु्ही तमुच््  

अकहसंचेा प्रयोग केला पाकहज े आकण व्यक्तींप्रमाणचे हा कनयम िाष्ट्रांन ही लाग ू होतो. याकरिता 

प्रकशषणाणाची गिज असत ेयात काही सशंय नाही आकण सरुुवात ही नहेमीच लहान असत,े पिंत ुजि 

कवश्वास असले ति इति सवि गोष्टी त्यापाठोपाठ येतीलच. (हरि, २८-१-१९३९, प.ृ ४४१-२) 

अवहांसेची सािवभौक्तमकता  

अकहसंा धमािचे रूप तवे्हाच घऊे शकत,े जवे्हा ती सविव्यापी असत.े माझ्या एका कृतीत मी अकहसंक 

आह ेआकण िसुिीत कहसंक अस ेहोऊ शकत नाही. (हरि, १२-१०-१९३५, प.ृ ३७६) 

अकहसंचेे वतिन केवळ व्यक्तीच करू शकतात आकण अनके व्यक्तींनी बनलकेया िाष्ट्राकरिता मात्र 

अकहसंा नाही अस ेम्हणण ेधम ंधता होईल. (हरि, १२-११-१९३८, प.ृ ३२८) 

माझ्या मत ेअकहसंा कोणत्याही स्वरूपात असली तिी ती कनकष्िय अस ूशकत नाही. कजतके मला 

कळल ेआह,े त्यावरून अकहसंा जग तील सव यत मोठी शिी आह ेह ेमी स ांगू शकतो…. अत्तहांस  हा 

सवोयाच कनयम आह.े माझ्या अधि शतकायाया अनभुवान ेमी सांग ूशकतो की, मी असहाय असकयाचे 
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वा अकहसंचेी मात्रा लाग ू होत नसकयाचे मला कधीही जाणवल े नाही. (हरि, २४-१२-१९३८, प.ृ 

३९३) 

अवहांसेची मशागत 

मी ििुिम्् आशावािी आह.े व्यक्तीिािे अकहसंयेाया कवकासायाया असीम शक्यता आहते, या 

कवश्वासावि माझा आशावाि कटकललेा आह.े तमु्ही तमुयाया जीवनात अकहसंचेा कजतका कवकास 

किाल, कततक्याच वगेात कतचा प्रसाि होऊन ती तमुयाया आजबूाजचूा परिसि व्यापत ेआकण हळूहळू 

सवि जगही आयाछािून टाकत.े (हरि, २८-१-१९३९, प.ृ ४४३) 

माझ्या तरुणपणीच माझ्या लषणाात आल ेहोत ेकी, अकहसंा हा गणु व्यक्तीकरिता केवळ शांतता आकण 

मोषणाप्राप्ती यांयायाकरिताच आवश्यक असललेा गणु नाही. तो सामाकजक आचिणाचा कनयम आह.े 

समाजाला जि मानवी प्रकतष्ठेन े जगण्याची व शांतता प्रस्थाकपत किण्याची आपली युगांची तहान 

भागवायची असले, ति त्यान ेया गणुाचे आचिण केल ेपाकहज.े (गांकॉग, प.ृ ४२-४४, प.ृ १७०-१) 

िनैांकिन व्याहारिक जीवनात अकहसंचेे आचिण केकयानचे कतची खिी ककंमत कळू शकत.े कतयायामळेु 

पथृ्वी स्वगि बनत.े वास्तवात पिलोकासािखी कोणतीही गोष्ट अकस्तत्वात नाही. सवय जग एकच आह.े 

कोिी ‘इर्थ’े आत्ति कोिी ‘त्ततर्थे’ अस  क ही प्रक र न ही. जीन्स यांनी कसद्ध केकयाप्रमाणे संपणूि कवश्व, 

यात िकुबिणीनहेी किस ून शकणाऱ्या ििूवियाया  ताऱ्यांचाही समावेश आह,े एका अणतू समाकवष्ट होत.े  

यामळेुच गहुते िाहणािे आकण पिलोकात उयाच स्थान कमळ व े अशी इयाछा बाळगणाऱ्यांनाच 

अकहसंचेा उपयोग आह ेअस े म्हणण ेचूक आह,े अस ेमाझ ेमत आह.े ज ेसद्गणु जीवनायाया प्रत्येक 

षणाेत्रात उपयोगी नसतात, त्यांन  काहीही ककंमत नाही. (हरि, २६-७-१९४२, प.ृ २४८) 

मोठ्या प्रमाणािर उपयोग   

आमचे िदुवै आह े की शिूांयाया अकहसंचेा आपकयाला मोठ््  प्रमाणावि परिचय नाही. मोठ््  

प्रमाणातील मानवसमूह ची गोष्ट सोडा, लहान लहान वगाचकडूनही अकहसंचेे पालन होऊ शकत े

याबद्दलही लोकांन  सशंय आह.े अकहसंक व्यवहाि असाधािण व्यक्तींपिुताच सीकमत आह े अशी 

त्यांची धािणा आह.े अकहसंा जि केवळ व््क्तींपिुतीच मयािकितअसले ति मानवजातीकरिता कहचा 

काय उपयोग? (हरि, ८-९-१९४६, प.ृ २९६) 

सामर्थयव 

गकेया पन्नास वर्ष पंषेणााही अकधक काळापासनू मी अकवितपण े अकहसंचेे आचिण कितो आह े व 

कतयाया सभंावनांचे शास्त्रशदु्ध काटेकोिपणान े पालन कितो आह.े मी त्तहचे अनसुिण कौटंुकबक, 
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ससं्थागत, आकथिक आकण िाजकीय अशा सवि षणाेत्रांत केल ेआह ेआकण अस ेएकही उिाहरण मला 

आठवत नाही कजथे ती अयशस्वी झाली आह ेआकण जि कुठे ती अयशस्वी झाकयासािखी किसतही 

असले, तर त्याच ेकािण माझी अपणूिता आह ेअस े मला वाटत.े मी माझ्या पणूित्वाचा िावा कित 

नाही. पिंत ुईश्विाचेच िसुिे नाव असलेकया सत्याचा मी उत्साही शोधक आह ेएवढा मात्र माझा िावा 

नक्कीच आह.े याच शोधायाया  ििम्यान माझा अकहसंशेी परिचय झाला. कहचा प्रचाि आता माझ े

जीवनध्येय आह.े या ध्येयाकरिता काम किण्यापलीकडे मला जीवनात कोणताही िस नाही. (हरि, ६-

७-१९४०, प.ृ १८५-६) 

पीकडत कवश्वाकरिता अकहसंयेाया अरंुि आकण सिळ वाटेकशवाय िसुिा कोणत ही आशचेा ककिण नाही. 

आपकयामधील लाखो लोकांना ह े सत्य कसद्ध किण्याला जिी आपकया जीवनकाळात यश आल े

नाही ति त ेआपल ेअपयश असेल, या शाश्वत कनयमाचे नाही. (हरि, २९-६-१९४७, प.ृ २०९) 



महात्मा गाांधींचे विचार | www.mkgandhi.org 

 

२५. अवहांसक समाज 

मी अकहसंलेा केवळ व्यकक्तगत सद्गणु समजत नाही. हा एक सामाकजक सद्गणुही आह ेआकण इति 

सद्गणुांप्रमाणचे याचा कवकास केला पाकहज.े ह ेखिे आह ेकी समाजाचे पािस्परिक व््वहाि बहुधा 

अकहसंयेाया अकभव्यक्तीनचे पे्ररित होऊन चालत असतात. मला केवळ एवढेच सांगायचे आह ेकी, 

अकहसंचेा उपयोग आणखी मोठ््  प्रमाणावि म्हणज े िाष्ट्रीय व आंतििाष्ट्रीय पातळीवि व्हायला 

पाकहज.े (हरि, ७-१-१९३९, प.ृ ४७०) 

ज्याप्रमाण ेपथृ्वी गरुुत्वाकषिणायाया प्रभावान ेआपकया कषणाेत कस्थि आह,े त्याचप्रमाण ेसपंणूि समाज 

अकहसंयेाया सतू्रात बांधलेला आह.े पिंत ुजवे्हा गरुुत्वाकषिणायाया कनयमाचा शोध लागला, तवे्हा त्या 

कनयमायाया शोधाचे अस ेकाही परिणाम किसनू आल ेज्यांचे ज्ञान आमयाया पवूिजांना नव्हत.े अशाच 

प्रकािे अकहसंयेाया कनयमानसुाि जवे्हा कवचािपवूिक समाजिचना केली जाईल, तवे्हा त्या सिंचनचेी 

भौकतक वकैशष््ट्े आजयायापषेणाा वगेळी असतील. पिंत ुअकहसंवेि आधारित सिकाि कस ेअसले याच े

पवूािनमुान मी करू शकत नाही.  

आज आपकया चोहोबाजलूा ज ेकाही घडत आह,े त ेअकहसंयेाया कनयमाची उपषेणाा करून कहसंाच जण ू

काही शाश्वत कनयम असावी असे समजून कतलाच कसहंासनाकधकष्ठत किण्यासािखे आह.े (हरि, ११-२-

१९३९, प.ृ ८)  

अकहसंवेि आधारित सम ज अशाच गटांचा अस ूशकतो, ज े स्वयेाछापूविक सहकायि व सन्माननीय 

आकण शांततापवूिक सहअकस्तत्व या अटींवि गावात िाहतात. (हरि, १३-१-१९४०, प.ृ ४१०-१) 

सरकार  

सिकाि सवि लोकांचे प्रकतकनकधत्व कित असकयामळेु सपंणूिपण ेअकहसंेवि आधारित सिकाि यशस्वी 

होऊ शकत नाही. तशा प्रकाियाया सवुणियुगाची मी आज ककपना करू शकत नाही. पिंत ुप्रामखु्यान े

अकहसंवेि आधारित समाजाची ककपना मात्र मी आज नक्कीच करू शकतो आकण त्याकरिता मी 

प्रयत्नशील आह.े (हरि, ९-३-१९४०, प.ृ ३१) 

आिशि समाजात सिकाि नावाची काही गोष्ट असली पाकहज ेकी नाही हा प्रश्न उितोच. यावळेी त्या 

गोष्टीची काळजी किण्याची गिज नाही, अस ेमला वाटत.े पिंत ुअशा समाजाकरिता आपकयाला काम 

किायचे असले ति तो तवेढ्् च प्रमाणात अकस्तत्वात येईल, जेवढ््  प्रमाणात लोकांना त्याचा लाभ 

होईल. युकक्लडयाया िेषेला रंुिी नसत ेआकण तशी िेषा काढण्यात आजप्तं तिी कोणालाही यश 
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आलले ेनाही व पढुेही कोणाला यश येऊ शकणाि नाही. पिंत ुतिीही त्या आिशािचा कवचाि मनात 

ठेवनू भकूमतीत आपण इतकी प्रगती करू शकलो. ज ेयाबाबतीत खिे आह,े तचे प्रत्येक आिश ययाया 

बाबतीत खिे आह.े   

अराजक 

जगात कुठेही सिकािकशवाय िाष्ट्र अकस्तत्वात नाही, ही गोष्ट आपण लषणाात ठेवली पाकहज.े पिंत ुअस े

िाष्ट्र कधी काळी अकस्तत्वात येणािच असले ति त ेभाितातच घडू शकेल. कािण भाितच असा िेश 

आह े कजथे कमीत कमी असा प्रयत्न किण्यात आलेला आह.े आवश्यक तवेढ््  प्रमाणात त ेशौयि 

िाखवण्यात आपकयाला अजनू तिी यश कमळालले े नाही आकण त े ध्येय साध्य किण्याचा एकच 

उपाय आह.े ज्यांचा त्या ध्ये् वि कवश्वास असेल त्यांनी तस े वागण े हा तो उपाय आह.े अस े

किण्याकरिता ज्याप्रमाण ेआपण तरंुुगायाया भीतीवि कवजय कमळवला होता त्याप्रमाण ेआपकयाला 

मतृ्यूयाया भीतीवि कवजय कमळवावा लागले. (हरि, १५-९-१९४६, प.ृ ३०९) 

लोकशाही आवण अवहांसा     

युद्धकवज्ञान आम्हाला कवशदु्ध हुकुमशाहीकडे घऊेन जात.े अकहंसचेे शास्त्रच आम्हाला शदु्ध 

लोकशाहीकडे नऊे शकत.े (हरि, १५-१०-१९३८, प.ृ २९०) 

लोकशाही आकण कहसंा एकत्र चाल ू शकत नाहीत. ज्या िाष्ट्रांत आज नाममात्र लोकशाही आह,े 

त्यांनी एक ति उघडपणे हुकुमशाहीचा पिुस्काि केला पाकहज े वा पणूिपण े अकहंसक होण्याचे धयैि 

िाखवल ेपाकहज.े (हरि, १२-११-१९३८, प.ृ ३२८) 

िाष्ट्रीय पातळीवि अकहसंलेा मान्यता किकयाकशवाय सवंधैाकनक वा लोकशाहीवािी सिकाि नावाची 

कोणतीही गोष्ट कायिित अस ूशकत नाही, या दृत्तष्टकोनावि कवश्वास असकयामळेु मी माझी सवि शक्ती 

जीवनाचा कनयम म्हणनू - वयैकक्तक, सामाकजक, िाजकीय, िाष्ट्रीय आकण आंतििाष्ट्रीय – अकहसंयेाया 

प्रसािाकरिता लावत आह.े   

मला अस ेवाटत ेकी, अधंकुसा का होईना मला प्रकाश किसला आह.े सपंणूि कनयमाची मला माकहती 

नसकयामळेु मी सावधकगिीन ेकलहीत आह.े म झ््  प्र्ोग च््  ्श ची मल  ज् प्रम िे ज िीव आह;े 

त्याचप्रमाण ेत्यांयाया अपयशांचीही मला ककपना आह.े पिंत ुमला कमळालले ेयश माझी आशा कजवंत 

ठेवण्याकरिता पिेुस ेआह.े  
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मी अनकेिा सांकगतल ेआह ेकी, माणसाने जि स्वत:याया साधनांची काळजी घतेली ति साध्य स्वत:च 

स्वत:ची क ळजी घईेल. अकहसंा हे साधन आह ेआकण सपंणूि स्वाततं्र्य हे साध्य. आंतििाष्ट्रीय सघंाची 

तवे्हाच स्थापना होऊ शकेल, जवे्हा त्याची लहान मोठी सवि सिस्य िाष्ट्र पणूिपण ेस्वततं्र असतील. 

त्या स्वाततं्र्याचे स्वरूप सबंांकधत िाष्ट्रांनी अगंीकािलेकया अकहसंपे्रमाण े िाहील. एक गोष्ट नक्की की 

अकहसंवेि आधारित समाजात, लहानात लहान िाष्ट्रालाही मोठ्् त मोठ््  िाष्ट्राप्रमाण े

असकयासािखा अनभुव येईल. श्रषे्ठत्व ककंवा कमीपणाची भावना नाहीशी होऊन जाईल.  

….माझ्यासािख््  अकहसंलेा समकपित व्यक्तीकरिता स्पष्ट आकण अपरिहायि कनष्कषि असा आह ेकी, 

जोवि अकहसंलेा केवळ एक नीती म्हणनू नाही ति एक कजवतं शक्ती म्हणनू, एक अनकुलघंनीय धमि 

म्हणनू मान्यता कमळत नाही; तोप्ंत सवंैधाकनक वा लोकशाहीवािी सिकाि एक ििूविचे स्वप्नच 

िाहील. मी साविभौम अकहसंबेद्दल बडबड कित असलो तिी माझा प्रयोग भाितापयचतच सीकमत आह.े 

जि तो यशस्वी झाला, ति जग त्याचा सहज स्वीकाि किेल. पिंत ुयात एक फाि मोठा ‘पिंत’ु आह.े 

याला ककती वळे लागले याची मला कचंता नाही. कनकबड काळोखातही माझी आशा सिैव प्रकाश 

िाखवत असत.े  (हरि, ११-२-१९३९, प.ृ ८) 

शिीचा प्रयोग   

अकहसंचेा स्वभावच असा आह ेकी, ती शक्ती कहिावनू घऊे शकत नाही आकण त ेकतचे ध्येयही नाही. 

पिंत ुअकहसंा यापषेणाा अकधक करू शकत,े शासनयंत्रणा ताब्यात न घतेा ती शक्तीचे परिणामकािक 

िीतीन ेकनयंत्रण करू शकत ेआकण कतला मागििशिन करू शकत.े ह ेकतचे सौंियि आह.े  

याला अथाितच अपवाि आहते. लोकांचा अकहसंक असहकाि जि परिपणूि असला ति प्रशासन 

कोलमडून ज ईल व  परकी् सिचे््  आिमि च््  प्रभ व मळेु प्रश सन कोलमडल ेआत्ति पोकळी 

कनमािण झाली ति जनप्रकतकनधी त्याची जागा घतेील व ती पोकळी भरून काढतील. सदै्धांकतक दृष्टीन े

ह ेशक्य आह.े  

पिंत ु सत्तचेा उपयोग कहसंकच असला पाकहज े ह े आवश्यक नाही. वडील मलु ांवि सत्ता गाजवत 

असतात, त े त्यांना कशषणााही कितात पिंत ु त्यात कहसंचेा अवलबं नसतो. शक्तीचा सवाित प्रभावी 

उपयोग तो असतो जो सवाित कमी त्रासिायक असतो. योग्य पद्धतीने किण्यात आललेा शत्तिप्रयोग 

तो असतो जो फुलाप्रमाण ेजनजीवनाला स्पशि कितो, कोणाला त्याचे ओझ ेजाणवतही नाही.  

लोकांनी कााँग्रेसची सत्ता स्वयेाछेन े स्वीकािली. एकापषेणाा अकधक वळेा मला हुकूमशहाचे अकधकाि 

िणे्यात आल े होत.े पिंत ु प्रत्येकाला माहीत होत े की माझी शक्ती त्यांयाया इयाछापवूिक स्वीकृतीवि 
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अवलबंून होती. त ेकोणत्याही षणाणी मला ििू करू शकत होत ेव ककंकचतही कुिकुि न किता मी ििू 

झालो असतो.  

पगैांबि आकण महामानव ह े युगायुगात एखाद्याच वळेी जन्म घते असतात. पिंत ु एक व्यक्ती जिी 

अकहसंयेाया परिपणूि आिश यप्ंत पोहोचू शकली तिी ती सपंणूि समाजाला प्रभाकवत कित.े एकिा येशनू े

वाट प्रकात्तशत केकयानतंि त्याच े ब िा कशष्य त्यायाया अनपुकस्थतीतही त्यायाया कमशनला पढु े नते 

िाकहल.े  

कवजचेा कनयम शोधनू काढण्याकरिता वजै्ञाकनकांयाया अनके कपढ्् ांचे श्रम आकण प्रकतभा खची पडली 

होती. पिंत ुआज प्रत्येक माणसूच न ही ति मलुसेदु्धा कवजचेा वापि करू शकतात. त्याचप्रमाण ेएकिा 

आिशि िाज्य अकस्तत्वात आल ेकी, त ेचालवण्याकरिता परिपणूि प्रशासकाची गिज नसते. सरुुवात 

किण्याकरिता सामाकजक जाणीव कनमािण किण्याची तवेढी गिज असत.े इति गोष्टी आपोआप 

होतील.  

आपकया िशेाचेच उिाहिण घऊे या. खिे भांडवल ह ेसोन ेअथवा चांिी नसनू, हात, पाय आकण बुद्धी 

यांयायािािे तमु्ही करत असलले े श्रम ह ेआह,े ह े सत्य मी कामगाि वगािसमोि मांडल े होत.े एकिा 

कामगािांमध्ये ही जाणीव कनमािण झाली की, त्यामळेु कनमािण झालकेया शक्तीचा उपयोग किण्याकरिता 

माझ्या उपकस्थतीची गिज भासणाि नाही. (युन्यू, प.ृ ९१-९३) 
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२६. अवहांसक राज्य 

‘तमु्ही समहूाला अकहसंा कशकव ूशकत नाही, ती केवळ व्यक्तींकरिता व तीही अगिी अपवािात्मक 

प्रकिणी शक्य आह’े अस े म्हणनू अनके लोकांनी हात झटकल ेआहते. माझ्या मत े ही फाि मोठी 

आत्मवचंना आह.े मानवजात जि स्वभावत: अकहंसक नसती ति युगांपवूीच कतन ेस्वत:चा नाश करून 

घतेला असता. पिंत ु कहसंा आकण अकहसंयेाया ििंात अकंतमत: अकहसंचेा नहेमीच कवजय झाललेा 

आह.े  

वास्तवात िाजकीय उकद्दष्टांयाया पतूीचे साधन म्हणनू अकहसंयेाया उपयोगाचा प्रचाि किण्याकरिता 

आपकयाजवळ पुिेस ेधै् य नाही व त्याकरिता आपण पिेुसा जोि लावला नाही हचे सत्य आह.े (यंग, 

२-१-१९३०, प.ृ ४) 

राजकीय शिी      

माझ्याकरिता िाजकीय सत्ता साध्य नाही ति जीवनायाया प्रत्येक षणाते्रात आपकया प्रकतकनधींिािे 

आपकया परिकस्थतीत सधुािणा किण्याच े ती साधन आह.े िाजकीय शक्तीचा अथि आह े िाष्ट्रीय 

प्रकतकनधींयाया माध्यमातून िाष्ट्रीय जीवनाचे कनयमन किण्याचे सामथ्यि. िाष्ट्रीय जीवन स्वकनयंकत्रत 

होण्याइतके परिपणूि झाल े ति प्रकतकनत्तधत्वाची आवश्यकताच िाहणाि नाही. ती प्रबुद्ध अिाजकाची 

परिकस्थती असले. अशा परिकस्थतीत प्रत्येक व्यक्ती स्वत:चीच शासक असत.े शेजाऱ्याला 

कोणत्याही प्रकािचा त्रास होणाि नाही अशा प्रकािे ती स्वत:ला शाकसत कित असत.े  

त्यामळेु आिशि िाज्यात कोणतीही सत्ता नसत े कािण कतथे कोणतहेी िाज्य नसत.े पिंत ु जीवनात 

कधीही पणूिपण ेआिशि साध्य होत नसत.े त्यामळेु थोिोयाया अकभजात वचनाप्रमाण ेज ेशासन ककमान 

शासन कित,े त ेशासन सवोत्कृष्ट असत.े (यंग, २-७-१९३१, प.ृ १६२) 

भाांडिलशाही अर्िा विश्वस्तता  

िाज्यान ेकहसंिेािे भांडवलशाहीला िडपल ेति त ेस्वत: कहसंाचिात सापडकयाकशवाय िाहणाि नाही व 

त्याला कधीही अकहसंा कवककसत किता येणाि नाही, असा माझा ठाम कवश्वास आह.े कें िीभतू आकण 

ससुघंत्तटत पद्धतीन े िाज्य कहसंचेे प्रकतकनत्तधत्व कित असत.े व्यक्तीला आत्मा असतो, पिंत ु िाज्य 

आत्माकवहीन ततं्र असकयामळेु व कहंसवेिच त्याचे अकस्तत्व अवलबंून असकयामळेु त्याला कहसंिेािे 

कधीच कजकंता येत नाही. त्यामळेु मला कवश्वस्तता अकधक पटत.े  
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ज्यांचे िाज्याशी मतभेि असतात, त्यांयाया कविोधात सिकाि कहसंचेा अकतरिि अवलबं करू शकत.े 

ही भीती नहेमीच कायम असत.े सबंांकधत लोक जि कवश्वस्ताप्रमाणे वागल े ति ती माझ्याकरिता 

कनकश्चतच अकतशय आनिंाची गोष्ट होईल. पिंत ुत ेजि अस ेकरू शकल ेनाहीत, ति ककमान कहसंिेािे 

त्यांना त्यांयाया सत्तपेासनू ििू किाव ेलागेल.  

त्यामळेुच गोलमजे परिषियेाया वळेी मी म्हणालो होतो की, प्रत्येक कहतसबंंधाची चौकशी किण्यात 

आली पाकहज े व गिज वाटकयास प्रत्येक प्रकरि च््  गांभीयािनुसाि त्यांना  नकुस न भिपाईसह / 

कशवाय ताब्यात घतेा आल ेपाकहज.े  

व्यकक्तश: मला िाज्यायाया हातात सत्ता कें त्तित होण े पसतं नाही. खाजगी कहतापासनू होणािी कहसंा 

िाज्यायाया कहंसपेषेणाा कमी हाकनकािक असकयामळेु कवश्वस्ततयेाया भावनचेा कवस्ताि केला जावा अस े

मला वाटत.े पिंत ुअपरिहायि झाकयास मी िाज्यायाया ककमान स्वाकमत्वाचे समथिन किीन.  

माणसू आपकया स्वभावानसुाि आपल ेजीवन व्यतीत कित असतो ह ेमला माहीत असकयामळेु त्यान े

आपकया इयाछाशक्तीनसुाि जीवन व्यतीत किण े अकधक चांगल े अस े मला वाटत.े माझा असाही 

कवश्वास आह े की, ज्यामळेु ककमान शोषण होईल अशा प्रकािे माणसू आपकया इयाछाशक्तीला 

कवककसत करू शकतो.  

लोकांचे शोषण ककमान किण्याकरिता विवि पाहता जिी िाज्य प्रयत्नशील असल े तिी त्यामळेु 

वयैकक्तकता नष्ट होत असकयामळेु मानवजातीची सवाित मोठी हानी होत े व ही वयैकक्तकताच 

मानवजातीयाया कवकासाची कककली असकयामळेु िाज्यायाया शक्तीत वाढ होण्याची मला फाि भीती 

वाटत.े  

आमयायात अनके अस ेलोक आहते, ज्यांनी कवश्वस्ततचेा स्वीकाि केला आह ेपिंत ुवास्तवात िाज्य 

कनधिनांकरिता सचंाकलत झालले े किसेल अस े एकही उिाहिण नाही. (मािी, ऑक्टोबि १९३५, प.ृ 

४१२) 

अवहांसक स्िराज्य    

अकहसंवेि आधारित स्विाज्यात लोकांना आपकया अकधकािांची जाणीव असण्याची गिज नसत.े 

त्यांना आपकया कतिव्याचे भान असल ेकी तेवढे परेु होत.े त्यामळेु खऱ्या नागरिकाचे हक्क त्याच 

नागरिकांकरिता असतात जे त्या िाज्याबद्दलच््  कतिव्यांची परिपतूी कितात आकण अशा प्रकािे 

कमळालकेया हक्कांना तचे न्याय िऊे शकतात.  
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प्रत्येकाला खोटे बोलण्याचा वा गुडंकगिी किण्याचा अकधकार आह.े पिंत ु या हक्काचा वापि 

किणाऱ्यांकरिता आकण समाजाकरिताही हा अकधकाि हाकनकािक आह.े पिंत ु जो सत्य आकण 

अकहसंचेे पालन कितो त्याला प्रकतष्ठा कमळत ेआकण प्रकतष्ठेमळेु अकधकािही कमळतात आकण ज्या 

लोकांना कतिव्य केकयामळेु अकधकाि कमळतात त े लोक आपकया अकधकािांचा उपयोग केवळ 

समाजसेवसेाठीच कित असतात, स्वत:करिता कधीही नाही.  

लोकिाज्य म्हणज े समाजातील प्रत्येक व्यक्तीचे स्विाज्य आकण समाजातील घटक म्हणनू जवे्हा 

प्रत्येक नागरिक आपल ेकतिव्य पाि प डतो, तवे्हाच अस े स्विाज्य येत.े अशा स्विाज्यात कोणीही 

आपकया अकधकार ांचा कवचाि कित नाही. जवे्हा त्या अकधकािांची गिज असत ेतवे्हा आपल ेकतिव्य 

अकधक चांगकया िीतीन ेपाि प डता याव ेम्हणनू त ेकमळतात. (हरि, २५-३-१९३९, प.ृ ६४) 

अकहसंवेि आधारित स्विाज्यात कोणीही कोणाचा शत्रू नसतो, साविजकनक ध््येाकरिता प्रत्येक व्यक्ती 

आपकया वाट्याचे कतिव्य बजावत असत,े प्रत्येकाला कलकहता वाचता येत ेव प्रत्येकाचे ज्ञान िििोज 

वाढत असते. आजाि आकण िोगिाईच े प्रमाण ककमान झालले े असत.े कोणीही कभकािी नसतो व 

श्रकमक ला केव्हाही िोजगाि उपलब्ध असतो. अशा शासनात जगुाि, मद्यपान वा अनकैतकता आकण 

वगि-िषे यांना कोणतहेी स्थान नसत.े  

श्रीमतं माणस ेआपकया सपंत्तीचा उपयोग सजू्ञपण ेआकण काळजीपवूिक कितील आकण डामडौल वा 

भोगकवलासाकरिता आपकया सपंत्तीचा उपयोग किणाि नाहीत. मोजक्याच श्रीमतं लोकांनी ित्नजत्तडत 

मह लात िाहाव े आकण प्रकाश आकण वाऱ्याचाही नीटपण े कशिकाव होणाि नाही अशा पडझड 

झालकेया झोपड्् ांमध्ये कोट्यवधी लोकांनी िाहाव ेअस ेघडू नये…  

अकहसंक स्विाज्यात न्याय्य हक्कांवि कधीही अकतिमण होत नाही; उलटपषणाी कोि लाही अन्याय्य 

हक्क कमळू शकत नाहीत. ससुघंत्तटत िाज्यात अकधकाि बळकावनू घिेे अशक्् असले व त्् मळेु 

अश  प्रक रे अत्तधक र बळक वनू घणेाऱ्यांपासनू त े अकधकाि पित हस्तगत किण्याकरिता कहसंचेा 

वापि किण्याची वळेच अशा िाज्यात येणाि नाही.  (हरि, २५-३-१९३९, प.ृ ६५)   

विकें द्रीकरण 

भािताला जि अत्तहांसयेाया मागािवि आपला कवकास करून घ्् यचा असेल ति त्याला अनेक गोष्टींच े

कवकें िीकिण किाव ेलागले अशी माझी सचूना आह.े पिेुशा शक्त्तीकशवाय कें िीकिण कटकू शकत नाही 

व त्याचा बचावही किता येत नाही. साध्या घिांमध्ये चोिण्यासािखे क हीही नसत ेआकण म्हणनू कतथे 

पोकलसांची गिज नसत.े पिंत ु श्रीमतं ांयाया महालांचे डाकंूपासनू सिंषणाण किण्याकरिता ताकिवान 
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पहािेकऱ्यांची गिज असत.े हीच गोष्ट मोठ््  कािखान्यांन ही लाग ू होत.े सकैनक, नौदल आकण 

वायुसनेा यांनी ससुज्ज असलकेया शहिी भाितापषेणाा ग्रामीण आधािावि सघंकटत भािताला बाह्य 

आिमणाचा धोका कमी असले.  (हरि, ३०-१२-१९३९, प.ृ ३९१) 

एक व्यवस्था म्हणनू कें िीकिण आकण अकहसंक समाजिचना यांयायात सुसगंती िाह  शकत नाही. (हरि, 

१८-१-१९४२, प.ृ ६) 

आधुवनक राज्य  

शक्तीवि आधारित आधकुनक िाज्य बाह्य वा आंतरिक अव््वस्थेयाया शक्तींशी अकहसंक मागािन ेसघंषि 

करू शकत नाही. माणसू एकाच वळेी िवेाची आकण सपंत्तीची पजूा करू शकत नाही, त्याचप्रमाण े

एकाच वळेी तो शांत आकण सतंापललेा अस ूशकत नाही. असा िावा किण्यात येतो की, अकहसंवेि 

आधारित िाज्य कवश्वातील गटबाजीचा अकहसंक प्रकतकाि करू शकत.े अस ेम्हणतात की अशोकाचे 

िाज्य तसचे होत.े अशी अजनूही उिाहिण े ितेा येऊ शकतील. पिंत ु अशोकाचे िाज्य अकहसंवेि 

आधारित नव्हत ेअस ेजिी कसद्ध झाल,े तिी अकहंसयेाया बाजचूा युकक्तवाि िबुळा ठित नाही. त्याची 

पिीषणाा गणुावगणुायाया आधािावि किावी लागेल…  

लष्किीदृष््टया मजबूत असलले े िाष्ट्र अकहसंचेा िावा करू शकत नाही. याप्रमाण े िकशयाला जि 

अकहसंचेा िावा किायचा असले ति त्याला आपकया सपंणूि लष्किाच  त्याग किावा लागले. खिी 

गोष्ट ही आह े की, लष्किीदृष््टया बलाढ्य असलकेया िाष्ट्रांनी आपकया मतात बिल केला ति ते 

जगासमोि आकण आपकया कविोधकांसमोि अकहसंचेे अकधक चांगल ेप्रिशिन करू शकतील.  

(हरि, १२-५-१९४६, प.ृ १२८) 
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२७. वहांसा आवण आतांकिाद 

माझा अनभुव मला कशकवतो की, कहसंचेा अवलबं करून सत्य कधीही प्रस्थाकपत किता येऊ शकत 

नाही. ज्यांचा आपकया सध्यायाया न्यायोकचततवेि कवश्वास आह,े ज े गनु्हगेािी स्वरूपाचा कायिभेगं 

कधीही करू शकत नाहीत; त्यांनी असीम धयैि ठेवण े जरूिीचे असत े आकण तचे लोक सकवनय 

कायिभेगं करू शकतात. (यंग, २८-४-१९२०, प.ृ ८) 

लोकवहांसा 

मला जि सिकाियाया ससुघंत्तटत कहसंेशी काहीही िणेघेणे े नसले ति जनतयेाया असघंत्तटत कहसंशेीही 

माझ ेकाहीही िणेघेणे ेअस ूशकत नाही. या िोघ ांमध्ये कचिडल ेजाण्याची माझी तयािी आह.े (यंग, 

२४-११-१९२१, प.ृ ३८२) 

माझ्या दृष्टीन ेआमयाया मागाित शासकीय कहसंचेा जवेढा अडसि आह े तवेढाच अडसि लोककप्रय 

कहसंचेाही आह ेआत्ति खिे सांगायचे ति सिकािी कहसंचेा सामना किताना मला जनतेचा जवेढा 

पाकठंबा कमळेल; तवेढा लोककहसंचेा प्रकतकाि किताना कमळणाि नसकयामळेु सिकािी कहसंचेा प्रकतकाि 

मी लोककहसंयेाया प्रकतकार पषेणाा अकधक चांगला करू शकतो. (यंग, २४-४-१९३०, प.ृ १४०) 

मी खात्रीपवूिक सांग ू शकतो की, कहसंचेा मागि कोणत्याही धमाित सांकगतलेला नाही आकण काही 

प्रकिणी कहसंलेा पिवानगी िणे्यात आलेली असली, तिी बहुतके प्रकिणी सवि धमाचमध्ये अकहसंा 

बंधनकािक आह.े पिंत ुभाितासमोि अजनू मी अकहसंचेा अकंतम नमनूा ठेवलेला नाही.  (यंग, २-३-

१९२२, प.ृ १३०)  

कहसंवेि माझा आषणाेप आह,े कािण जवे्हा ती चांगल े किण्याचा प्रयत्न किताना किसत े तवे्हाही त े

षणाकणक असत;े पिंत ुकतयायािािे घडणाऱ्या वाईट गोष्टी मात्र कायम कटकणाऱ्या असतात. (यगं, २१-५-

१९२५, प.ृ १७८) 

वहांसेिर श्रद्धा नाही  

जवेढ््  प्रमाणात आपकया ध््ेयाला कहंसचेा आधाि असले तवेढ्् च प्रमाणात त्या ध््े् ची हानी 

होते असा माझा अढळ कवश्वास आह.े धडधडीतपण ेया उलट घटना घडताना किसत असतानाही मी 

ह ेसांगतो आह.े माझ्या कामात अडथळा आिणाऱ्या माणस ला जि मी मािल ेति मला एका खोट््  

सिुकषणाततचेा आभास होऊ शकतो. पिंत ुमी या अडथळ्याचे मळू कािण ििू केलले ेनसकयामळेु ती 

सिुकषणातता अकपकालीन असले. कालांतिान े इति माणस े नक्कीच माझ्याकवरुद्ध उठाव किण्याचा 
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प्रयत्न कितील. त्यामळेु माझ्या कामात अडथळा आणणाऱ्या  माणसाला वा माणसांना मािण ेह ेमाझ े

काम नसनू; त ेमाझ्या कामात का अडथळा आणतात यायाया कािणाचा शोध घणे ेव त्याविील उपाय 

योजि ेह ेमाझ ेकाम आह.े (यंग, २६-२-१९३१, प.ृ १) 

माझा सशस्त्र उठावावि कवश्वास नाही. ज्या व्याधींविील उपाय म्हणनू त्यांचा उपयोग किण्यात येतो 

त्यापषेणााही हा उपाय भयानक आह.े बदल , उत वीळपणा आकण संताप यांचे ह ेकचन्ह आह.े कहसंचेा 

मागि िीघयकालीन दृष्टीन ेकधीही कहतावह होऊ शकत नाही. (यंग, ९-६-१९२०, प.ृ ३) 

क्राांवतकारक 

िांकतकािकायाया शौयि आत्ति त्याग या गोष्टी मी नाकाित नाही. पिंत ु शौयि आकण त्याग यांचा 

चुकीयाया कािणाकरिता उपयोग केकयामळेु श्रषे्ठ प्रकाियाया शक्तीचा िरुुपयोग होतो व चांगकया 

ध्येयाची हानी होत.े कशवाय वाईट उकद्दष्टांकरिता िाखवण्यात आलले े शौयि व त्याग यांयायामळेु 

जनतचेे लषणा चांगकया कामावरून कवचकलत होत ेव वाईट गोष्टीला प्रकतष्ठा प्राप्त होत ेही गोष्ट वगेळीच.  

शिू आकण स्वाथित्यागी िांकतकािकासमोि ताठ उभा िाहण्यात मला लाज वाटत नाही, कािण 

कततक्याच मोठ््  प्रमाणात मी त्यांयायासमोि अकहसंक शौयि आकण बकलिान याया भावनेचे प्रिशिन 

करू शकतो व त्यावि कोणत्याही कनिोष माणसायाया िक्ताचा डागही लागललेा नसतो. एका कनिागस 

माणसाचे बकलिान ह ेइतिांना माित माित मिण पत्करून स्वत:ची आहुती िणेाऱ्या ल खो लोकांयाया 

बकलिान पषेणाा ककती तिी अकधक प्रभावी असत.े कनिागस माणसान े स्वेयाछापूविक केललेा त्याग ह े

उन्मि जुलमाला िणे्यात आलले ेसवाित प्रभावी उत्ति आह ेव माणसान ेवा िवेानेही याह न अकधक 

प्रभावी उत्तिाची ककपना केललेी नसेल.  

स्विाज्यायाया कामात कनमािण होत असलकेया तीन अडथळ्यांकड े मी िांकतकािकांच े लषणा वधे ू

इकयाछतो - चिख्् याया प्रसािकायाित अडथळा, कहिं ूआकण मसुलमानांमध्ये बेबनाव आकण िकलत 

वगािविील अमानवीय प्रकतबंध. ह े काम कद कचत पिेुस े नते्रिीपक नसल े तिी कचकाटीन े किाव्या 

लागणाऱ्या या िचनात्मक कायाित िांकतकािकांनी सहभागी व्हाव,े अशी त्यांना माझी आग्रहपवूिक 

कवनतंी आह.े पिंत ु याच कािणामळेु या कामाकरिता शौयिपणूि धयैािची, शांत आकण त्तचकाटीपणूि 

प्रयत्नांची व स्वत:ला पसुनू टाकण्याची गिज असत े व सविश्रषे्ठ िांकतकािकातच ह े सामथ्यि अस ू

शकत.े उतावीळपणामळेु िांकतकािकाची दृष्टी धसूि होत ेव तो मागािवरून भिकटतो.  
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हसत हसत फासावि चढून जाऊन स्वत:चे बकलिान िणे्यायाया आकांक्षेपषेणाा उपाशी जनतते िाह न 

कनिस आकण कीतीपासनू ििू असललेा व स्वत:वि लािलकेया उपासमािीमुळे मतृ्यू पत्किावा 

लागणािा हा मागि केव्हाही अकधक वीिोकचत आह.े  (यंग, १२-२-१९२५, प.ृ ६०) 

पाशिीपणाला प्रवतबांध  

माझ्या िशेबांधवांची पीडा ििू किण्यापषेणाा माणसायाया स्वभावातील पाशवीपणाला नाहीसा 

किण्याची मला अकधक काळजी आह…े. मला माहीत आह े की ज े लोक स्वत:होऊन ि:ुख 

भोगायला तयाि होतात त ेस्वत:ला आकण मानवजातीला वि नतेात. पिंत ुमला हहेी माहीत आह ेकी, 

ज े लोक आपकया कविोधकावि कवजय कमळवण्यायाया साहसी प्रयत्नात अथवा िबुिल िाष्ट्रांचे वा 

माणसांचे शोषण किण्याकरिता िानटीपणाकडे वळतात, त ेकेवळ स्वत:चेच अध:पतन कित नसतात 

ति मानवजातीचेही अध:पतन कितात.  (यंग, २९-१०-१९३१, प.ृ ३२५) 

वधस्तंभाविील मतृ्यूची भिुळ पडावी अस े त्यात काहीही नाही; अनकेिा ति असा मतृ्य ू हा 

मलरेियाग्रस्त प्रिेशातील कंटाळवाण्या आकण महेनतीच््  जीवनापषेणाा ककती तिी सोपा असतो… 

माझ्या िांकतकािक कमत्रांना मी समजावत असतो की, वधस्तभंाविील मतृ्यूमळेु तवे्हाच िशेसवेा होऊ 

शकत ेजवे्हा बळी जाणािी व्यक्ती पणूिपण ेकनष्ट्कलकं असत.े (यंग, ९-४-१९२५, प.ृ १२४) 

….प्रत्येक युिोपीय गोष्टीची मी कनिंा कित नाही. पिंत ु चांगकया उकद्दष्टांकरिता गपु्तपणे किण्यात 

आलले े खून आकण अनकुचत पद्धती यांची मी सिैव कनंिा कित आलो आहे… एख द्या पाशवी 

प्रविृीकवरुद्ध सशस्त्र कट म्हणज ेिानवीपणाचा िानवीपणाशी सघंषि. माझ्याकरिता एकच िानव पिेुसा 

असकयामळेु त्यांची सखं्या वाढवण्याची माझी इयाछा नाही… (यंग, ९-४-१९२५, प.ृ १२५) 

कभत्रेपणाची, मग तो तात्तत्तवक असो वा अन्य प्रकािचा, मला फाि घणृा आह े आकण िांकतकािी 

कािवायांमळेु कभत्रेपणा नाहीसा झाला अस े मला कोणी पटवनू किल,े ति त्यामळेु त्यांयाया 

कृत्याबद्दलचा माझा घणृाभाव कमी होण्याला मित होईल. ह ेखिे की ताकत्त्वक दृष्टीन ेत्यानतंिही मी 

त्यांचा कविोध कित िाहीन…  

जीव घणे,े खून किण े वा आतकंवािी कृत्य किण े या गोष्टी चांगकया आहते अस े मी कोणत्याही 

परिकस्थतीत मान्य करू शकत नाही. हुतात्म्यांचे िक्त सांडकयानतंि कवचाि फाि लवकि परिपक्व 

होतात ही गोष्ट मात्र मला मान्य आह.े पिंत ुजी व्यक्ती सवेा किता किता जगंली तापामळेु हळूहळू  

मित,े तीही तशीच हुतात्मा असत े जशी फासावि चढणािी व्यक्ती आकण फासावि चढणाऱ्यावि 
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एखाद्या कनिोष माणसायाया खुनाचा आिोप असले, ति त्याचे कवचाि परिपक्व होण्यायाया लायकीचचे 

नव्हत ेअस ेमी समजने. 

इवतहासातील नायक 

….(िांकतकािकांयाया) कायािची तलुना गरुू गोकविंकसंह वा वाकशगं्टन वा गरॅिबाकडी वा लनेीन 

यांयायाशी किण ेअकतशय भ्रामक आकण धोक्याचे आह.े पिंत ुअकहसंयेाया कसोटीवि कसल ेअसता 

त्यांयाया िशेात व त्यांयाया काळात मी असतो ति त ेयशस्वी आकण शिू परुुष असल ेतिी त ेपथभ्रष्ट 

िशेभक्त आहते, असचे त्यावळेी मी कन:सकंोचपण ेम्हणालो असतो…  

जोप्ंत या नायकांयाया कायाियाया सकवस्ति वणिनाचा प्रश्न आह,े माझा इकतहासावि कवश्वास नाही. मी 

इकतहासातील ढोबळ गोष्टींवि कवश्वास ठेवतो आकण माझ्या आचिणाकरिता त्यापासनू योग्य तो धडा 

घतेो. जवे्हा या ढोबळ गोष्टी जीवनायाया कन्मांशी कवसंगत असतात, तवे्हा त्यांची पनुर वतृ्ती 

किण्याची माझी इयाछा नसत.े इकतहासान े किलकेया तटुपुंज्या माकहतीयाया आधािावि या लोक ांबद्दल 

कोणताही कनणिय घणे्याची माझी इयाछा नाही.  

मी कमाल पाशा व डी व्हलॅरे  यांयायाबद्दलही कनणिय घऊे शकत नाही. पिंत ुअकहसंवेि माझा सपंणूि 

कवश्वास असकयामळेु व युद्ध वि त्् ांची श्रद्धा असल्् मळेु त ेम झ ेम गयदशयक बन ूशकत न हीत. म झ  

कृष्ट्ि वरही त्तवश्व स आह,े पिंत ु माझा कृष्ण ब्रह्मांड चा स्वामी आह ेआकण आपणा सव चंा  स्रष्टा, 

पालनकताि आकण सांह रकही आह.े तो स्रष्टा आह,े म्हणनूच तो सहंािही करू शकतो…  

क्राांती आत्मघातक 

माझ्या जीवनाचे तत्त्वज्ञान कशकवण्याची पात्रता माझ्यात नाही. मी ज्या तत्त्वज्ञानावि कवश्वास ठेवतो, 

त्यानसुाि आचिण किता येण्याएवढी पात्रता मी मोठ््  मकुश्कलीन े कमळवली आह…े माझ े सपंणूि 

तत्त्वज्ञान नाकािण्यास िांकतकािी स्वततं्र आहते… परांत ु भािताची तलुना तकुि स्तान, आयलचड वा 

िकशया सािख्या िेशांशी होऊ शकत नाही आकण िाष्ट्रायाया आजयाया परिकस्थतीत िांकतकािी कायि 

सपंणूिपण ेआत्मघातकीपणाचे होईल, दीघयकालीन दृष्टीन ेजिी पाकहल ेतिी इतक्या कवशाल, अकतशय 

वाईट पद्धतीन े कवभाकजत, भयानक िारििय व िडपशाही यांनी कपचलकेया या िशेात िांकतकािी 

कायािला यश कस ेयेऊ शकेल?  (यंग, ९-४-१९२५, प.ृ १२६) 

कविोधकाची हत्या कित असताना िांकतकािक अस े गहृीत धित असतो की, त्यामळेु त्यायाया 

आत्म्याचे ककयाण होईल… कविोधकायाया आत्म्याच  कवचाि किणािा एकही िांकतकािी मला 
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आढळला नाही. त्याचा एकमवे हते ूिशेाचे ककयाण किण्याचा असतो. मग तस ेकिताना कविोधकाचे 

शिीि व आत्मा िोन्हीही नष्ट झाल ेतिी त्याला त्् ची कफकीि नसत.े  (यंग, ३०-४-१९२५, प.ृ १५३) 

अिाजकवाद्यायाया िशेपे्रमामुळे मला त्यायायाबद्दल आिि वाटतो. दशे कररत  मिण्याची त्याची तयािी 

व त्यातील त्याचे शौयि यासाठी मी त्याचा सन्मान कितो. पिंत ु मला त्याला एक गोष्ट कवचािायची 

आह े: हत्या किण ेही सन्माननीय गोष्ट अस ूशकत ेकाय? सन्माननीय मतृ्यूकरिता हत्या किणाऱ्यायाया 

कट्यािीची गिज खिोखिीच असत े काय? माझा यावि कवश्वास नाही. (स्पीिा, प.ृ ३२३) 

पणूिपण ेकवचाि केकयानतंि तयाि झालकेया माझ्या मताचा पनुरुयाचाि करून मी म्हणने की इति िशेांची 

कशीही परिकस्थती असली तिी कमीत कमी भाितातील िाजकीय हत्या िशेाची हानीच कितील. 

(यंग, १६-४-१९३१, प.ृ ७५)  

िशेायाया स्व तांत्र्् करिता प्रयत्न किणाऱ्यांयाया िक्तान ेइकतहासाची प न ेिंगललेी आहते. कठोि परिश्रम 

केकयाकशवाय एकाही िाष्ट्रान ेआपला उद्धाि केला असकयाचे उिाहिण मला माहीत नाही. स्विाज्याचे 

वडे लागलेकया लोकांनी हत्या किणाऱ्याची कट्याि, कवषाचा प्याला, बंिकुधाऱ्याची गोळी, भ ला 

इत्यािी सवि साधनांचा आधाि घतेलेला आहे… मी आतकंवाद्यायाया बाजचूे समथिन करू शकत 

नाही. (्ांग, २४-१२-१९३१, प.ृ ४०८) 

मनोकवकािांपासून माझी मकु्ती व्हावी आकण पाप किण्याच ेसामथ्यिच माझ्यात उरू नये, अशी प्रार्थयना 

िांकतकािकांनी माझ्याबिोबि आत्ति म झ्् कररत  कर वी. परांतु मध््ांतरीच््  क ळ त त्् ांनी 

म झ्् बरोबर एक पाऊल टाकाव े- त ेपाऊल किवसायाया प्रकाशाप्रमाण ेमला स्पष्ट किसत आह ेआकण 

त ेपाऊल आह ेशदु्ध उप ् ांिािे भािताचे स्वाततं्र्य कमळवण्याचे. (हरि, २५-१-१९४२, प.ृ १५) 
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२८. वहांसा आवण भ्याडपणा याांतून वनिड 

सपंणूि प्रजाती नपुांसक होण्याचा धोका पत्किण्याऐवजी मी कहसंेला हजािपट चांगली समजतो. (यंग, 

४-८-१९२०, प.ृ ५) 

वहांसेची वनिड 

माझी खात्री आह ेकी केवळ भ्याडपणा आकण कहसंा यांतनूच कनवड किावी लागणाि असेल, ति मी 

कहसंचेी कनवड किण्याचाच सकला िईेन…. कभत्र्याप्रमाण े आपकया अपमानाचा मकू आकण असहाय 

साषणाीिाि बननू िाहण्यापषेणाा भाितान ेआपकया सन्मानायाया िषणाणाथि कहंसचेा आधाि घ्यावा असा 

सकला मी िईेन. 

पिंत ु म झ  कवश्वास आह े की, अकहंसा ही कहसंपेषेणाा अकधक श्रषे्ठ आह,े िडंापषेणाा षणामा अकधक 

मानवोत्तचत आह.े षणामा  ्ोदध््् चे आभषूण आह…े पिंत ुसयंमाला षणामा म्हणनू तवे्हाच सबंोधत  

येत ेजवे्हा सयंमी व्यक्तीत कशषणाा किण्याचे सामथ्यि असत;े असहाय व्यक्तीन ेकेलकेया षणामलेा काहीही 

अथि नसतो… 

पिंत ुमी भािताला असहाय समजत नाही. मी स्वत:लाही असहाय प्राणी म नत नाही. शक्ती शािीरिक 

षणामततेनू नाही, ति अिम्् इयाछेतनू कनमािण होत.े (यंग, ११-८-१९२०, प.ृ ३) 

माणसायाया आत बसलकेया पशूला बाहिे काढून फेकून िणे्याची आमची इयाछा नक्कीच आह.े पिंत ु

तवेढ्् करिता त्याला आपण नपुांसक बनव ू इयाछीत नाही आकण मी अजून मलेो नाही हे 

िाखवण्याकरिता माणसातील पश ूवळेोवळेी आपल ेकुकत्सत रूप अवश्य िाखवील. (यंग, १५-१२-

१९२१, प.ृ ४१९) 

जग केवळ तकािधािे चालत नाही. जीवनात थोडीबहुत कहसंा ति आहचे. त्यामळेु आपण ककमान 

कहसंचेा मागि अवलकंबला पाकहज.े (हरि, २८-९-१९३४, प.ृ २५९) 

भ्याडपणा नाही  

माझी इयाछा आह ेकी, कहिं ूआकण मसुलमान या दोघ ांनीही मािकयाकशवाय मिण्याची त्तहांमत कवककसत 

केली पाकहज.े पिंत ुजि एखाद्याजवळ तशी त्तहांमत नसेल, ति त्यान ेधोका पाह न कभत्र्याप्रमाण ेपळून 

जाण्याऐवजी मारून मिण्याची कला कवककसत केली पाकहज.े कािण पळून जाणािा माणसू ति 

मानकसक कहसंा कितच असतो. म ित असताना मिण्याचे धयैि त्यायायात नसकयामळेु तो पळून जातो 

एवढेच. (यंग, २०-१०-१९२१, प.ृ ३२५) 
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माझ्या अकहसंक कायिपद्धतीमळेु िाष्ट्राची कधीच हानी होत नाही कािण िाष्ट्राला हव ेअसकयास त े

सकंटप्रसगंी कधीही अनशुाकसत आकण जोििाि कहसंचेे प्रिशिन करू शकत.े (यंग, २९-५-१९२४, प.ृ 

१७६) 

माझी अकहसंा म्हणज े अकतशय सकिय अशी शक्ती आह.े कहयायात भ्याडपणा वा िबुळेपणा 

यांयायाकरिता कोणतहेी स्थान नाही. कहसंक व्यक्ती किाकचत अकहसंक होऊ शकत,े पिंत ु भ्याड 

व्यक्तीकडून अकहसंक होण्याची आशा कधीही किता येऊ शकत नाही. यामळेुच मी वािंवाि सांकगतल े

आह ेकी…. आम्हाला स्वत:चे, आपकया कस्त्रयांच ेआकण आपकया प्राथिनास्थळांचे सिंषणाण कस ेसहन 

किाव ेह ेकळत नसले व आमयायात पौरुष असेल, ति आम्ही त्यांचे सिंषणाण शस्त्रांयाया मितीनहेी केले 

पाकहज.े (यंग, १६-६-१९२७, प.ृ १९६) 

माणसू शिीिान े ककतीही िबुिल असला तिी पळून जाि े ही जि लाकजिवाणी गोष्ट असले ति त्यान े

सघंषािकरिता तयाि िाकहल े पाकहज ेआकण कतिव्यपालन किताना मतृ्यूचा स्वीकाि केला पाकहज.े हचे 

अकहसंतेील शौयि आह.े तो ककतीही िबुिल असला तिी त्यान े आपकया शत्रूवि आपकया सपंणूि 

शक्तीनसुाि वाि किण्याचा प्रयत्न केला पाकहज ेआकण तस ेकिण्यायाया प्रयत्नात मिण पत्किण्याची 

तयािी त्यान े ठेवली पाकहज े - ही अकहसंा नसली तिी ह ेशौयि आह.े सकंटाचा सामना किण्याऐवजी 

माणसू पळ काढत असले तर तो भ्याडपणा होईल. पकहकया प्रकिणी माणसायाया मनात प्रेम आकण 

िया या भावना असतील ति िसुऱ्या आकण कतसऱ्या प्रकिणी त्यायाया मनात घणृा, अकवश्वास आकण 

भीती या भावना असतील. (हरि, १७-८-१९३५, प.ृ २११) 

माझ्या अकहसंते अशा लोकांना प्रवेश आह ेज ेअकहसंपे्रमाण ेआचिण करू शकत नाहीत वा किणाि 

नाहीत. त्यामळेु शस्त्र धािण करून त ेत्याचा योग्य उपयोग कितील. मी हजाि वळेा सांगेन की अकहसंा 

िबुिलांचे शस्त्र नाही ति त ेसवािकधक बलवानाचे शस्त्र आह.े (यंग, ८-५-१९४१) 

सकंटाचा सामना किण्याऐवजी पळून जाि ेम्हणज ेकेवळ माणसाला आकण ईश्विालाच गमावण ेनाही 

ति स्वत:चा आत्मकवश्वास गमावणेही आह.े कवश्वासाचे अस ेकिवाळे काढण्याऐवजी बुडून मलेले ेबिे. 

(हरि, २४-११-१९४६, प.ृ ४१०) 

वहांसेच्या मदतीने आत्मरक्षण 

मी वािंवाि सांगत आलो आह ेकी जी व्यक्ती मतृ्यूचा सामना कित अकहसंक पद्धतीन ेआपकया कप्रय 

लोकांच ेआकण आपकया आत्मसन्मानाचे िषणाण करू शकत नाही कतन ेशत्रूशी कहसंक सघंषि किावा. 

अशा लोकांनी असचे केल ेपाकहज.े जो या िोन्हींमधनू कोणताही मागि अनुसरू शकत नाही, तो व्यथि 
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ओझ ेआह.े तो कुटंुबप्रमखु होण्यायाया लायकीचा नसतो. त्यान ेति कुठे तिी कोपऱ्यात जाऊन लपनू 

बसनू िाकहल े पाकहज े अथवा कायमस्वरूपी लाचािीचे जीवन जगण्याकरिता आकण गुडंांसमोि 

ककड्याप्रमाण ेसिपटण्याकरिता तयाि िाकहल ेपाकहज.े  (यंग, ११-१०-१९२८, प.ृ ३४२) 

आत्मिषणाणाकरिता मािण्याची ताकि असण्याची गिज नाही. माणसात मिण्याची शक्ती असली 

पाकहज.े माणसू जवे्हा मिण्याकरिता पणूिपण ेतयाि होतो तवे्हा किाकचत त्यायायामध्ये कहसंा किण्याची 

इयाछाच िाहणाि नाही. वास्तवात ही गोष्ट मी स्वयंकसद्ध कवधानाप्रमाणहेी मांडू शकतो. मािण्याची 

इयाछा आकण मिण्याची इयाछा यांयायात व्यस्त प्रमाण आह.े इकतहासात अशी अनके उिाहिण ेआहते, 

ज्यात साहस आत्ति ओठांवि करुणापणूि शब्ि घेऊन मिणाऱ्यान ेआपकया कविोधकाचे हृियपरिवतिन 

केल ेआह.े (यंग, २१-१-१९३०, प.ृ २७) 

मिणाला घाबिणाऱ्या आकण प्रकतकािाची शक्ती नसलेकया व्यक्तीला अकहसंा कशकवता येऊ शकत 

नाही. मांजिीची कशक र होणाऱ्या लाचाि उंििाला अकहसंक म्हणता येऊ शकत नाही. त्याचे चालल े

ति तो मांजिीला नक्कीच खाऊन टाकील. पिंत ुकतला पाहताच तो पळ काढतो. आपण त्याला कभत्रा 

म्हणत नाही कािण कनसगािनचे त्याला तस ेबनवल ेआह ेआकण तो त्याप्रमाणचे वागतो.  

पिंत ुसमोि सांकट किसताच एखािा माणसू जि उंििाप्रमाण ेपळ काढत असले, ति तो खऱ्या अथािन े

कभत्रा आह.े त्यायाया मनात कहसंा आकण घणृा आह ेव स्वत:ला कोणत्याही प्रकािची शािीरिक इजा 

होऊ न ितेा त्याला शत्रूला मािता येत असले ति तो त्याला मािकयाकशवाय नक्कीच िाहणाि नाही. 

अशा व्यक्तीचा अकहसंशेी काहीही सबंंध नसतो. त्याला ककतीही उपिशे केला तिी तो पालथ्या 

घागिीवि घातलकेया पाण्यासािखा होईल. त्यायाया स्वभाव त शौयिच नाही. अकहसंचेे धडे िणे्याआधी 

त्याला सकंटाचा सामना किण ेआकण समोि उभ्या असलकेया शत्रूचा सामना कित  किता मिाव े

लागल ेतिी मिण्याकरिता तयाि असण ेही गोष्ट कशकवावी लागेल. इति कोणताही उप ् किण ेम्हणज े

त्यायाया भ्याडपणाला प्रोत्साहन िणेचे होईल व त्यामळेु तो अकहसंपेासनू अकधक ििू कनघनू जाईल.  

मी जि कोणाचा बिल  घणे्याकरिता मित किणाि नसने ति एखाद्या कभत्र्या माणसाला अकहसंचेे 

कनकमत्त करू िणे्यालासदु्धा मी मित किायला नको. अकहसंा कोणत्या शक्तीच ेनाव आह ेयाचे ज्ञान 

नसकयामळेु कवशषेतः आपकया कजवाला जवे्हा धोका असतो तवे्हा प्रकतकाि किण्याऐवजी कतथून पळ 

काढण्यातच बदु्धीमत्ता आह ेअसा चकुीचा कवश्वास अनके लोकांयाया मनात आह.े अकहसंचेा कशषणाक 

असकयामळेु अशा प्रकाियाया नामििपणायाया कवश्वासापासनू लोकांना सावध किण ेमाझ ेकतिव्य आह.े 

(हरि, २०-७-१९३५, प.ृ १८०-८१) 
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व्यक्ती जि बकलिान किायला तयाि नसले ति स्वत:चे सिंषणाण किण ेहाच एकमवे सन्माननीय मागि 

असतो. (हरि, २०-७-१९३५, प.ृ १८१) 

कहसंा जिी वधै नाही तिी आत्मिषणाणाकरिता वा कनिाधािांचे िषणाण किण्याकरिता किण्यात आललेी 

कहसंा ह,े कभत्रेपणान े केलेकया आत्मसमपयि पके्ष  त्तकती तरी अत्तधक मदुयमकीचे कृत्् आह.े 

भ्् डपि न े केलले ेआत्मसमपयि  ना परुुषाला शोभा िते े ना स्त्रीला. कहसंयेाया अतंगित शौयाियाया 

अनके पातळ्या आकण प्रकाि आहते. त्याबाबतीत व्यक्तीला स्वत:ला कनणिय घ्यायला हवा. त्याचा 

अकधकाि कोणत्याही िसुऱ्या व्यक्तीला नसतो आकण नसावाही. (हरि, २७-१०-१९४६, प.ृ ३६९-

७०) 
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२९. आक्रमणाचा प्रवतकार 

मला जगायचे आह.े कोणत्याही िाष्ट्राचा वा व्यक्तीचा मला गुलाम बननू िाहायचे नाही. एक ति मी 

पणूि स्वाततं्र्य कमळवीन वा मिण पत्किेन. सशस्त्र सघंषाििािे कजकंण्याची आशा ही फुशािकी होईल. 

पिंत ुमाझ्या स्वाततं्र्यापासनू जो मला वकंचत किील, त्यायाया शक्तीला आव्हान िणे्यायाया वा त्यायाया 

इयाछेप्रमाण ेवागण्याला नकाि िणे्यायाया प्रयत्नात जीव िणे्याची तयािी ठेवण ेम्हणज ेफुशािकी नाही. 

यात माझा जीव जाईल ह ेखिे असल ेतिी त्यामळेु माझ्या स्वाकभमानाचे िषणाण होईल. (हरि, १५-१०-

१९३८, प.ृ २९०) 

प्रवतकाराचे कतवव्य  

खिा लोकशाहीवािी तोच आह े जो आपल,े आपकया िशेाचे व अखेिीस सपंणूि मानवजातीयाया 

स्वाततं्र्याचे िषणाण शदु्ध अकहसंक पद्धतीन ेकितो… पिंत ुप्रकतकािायाया कतिव्याचा अकधकाि त्यांनाच 

कमळतो ज ेअकहसंा धमि मान्य कितात, कवकशष्ट प्रसगंी युद्धाचे समथिन किायचे की कविोध किायचा 

अस ेगकणत करून प्रत्येक बाबतीत गणुावगणुाचा कवचाि करून ज ेकनणिय घतेात, त्यांना तो अकधकाि 

कमळत नाही. याचा अथि असा होतो की अशा प्रकािे प्रकतकािाचा कनणिय व्यक्तीला स्वत:ला घाव्या 

लागतो आकण जि त्याला आतील आवाजाचे अकस्तत्व मान्य असले ति आपला आतील आवाज 

ऐकून त्यान ेतो कनणिय घतेला पाकहज.े (हरि, १५-४-१९३९, प.ृ ९०) 

अप्रकतकािाचा अथि बहुधा नीट समजनू घेतला जात नाही व तो कवकृतही किण्यात येतो. याचा असा 

अथि कधीही होऊ शकत नाही की, अकहसंक व्यक्तीन े आिमकासमोर शिणागती पत्किावी. 

आिमकायाया कहसंचेे उत्ति कहसंने े न ितेा त्याची अवधै मागणी अमान्य करून त्याला उत्ति किले 

पाकहज.े त्यात त्याचा जीवही जाऊ शकतो. अप्रकतकािाचा खिा अथि हा आह…े   

कहसंचेे उत्ति कहसंने ेन ितेा आपला हात उचलण्याप सनू स्वत:ला अडवनू आिमकाची अवैध मागणी 

फेटाळून लावनू, आपकयाविील आिमण कनष्प्रभावी किायचे असत.े जगात मानवी आचिणाची हीच 

एकमवे सभ्य पद्धती आह.े इति कोणत्याही पद्धतीमळेु शस्त्रांची वाढ होईल. अधनूमधनू शांततचेा 

काळ येईल, पिंत ुखिं ति ती वािळापवूीची शांतता असेल, पढुील कहसंचेी तयािी असले. उयाचति 

कहसंयेाया आधािावि स्थाकपत शांतता अण्वस्त्र आकण त्यायायाशी सबंांकधत सवि गोष्टींना जन्म िते 

असत.े अकहसंा आकण लोकशाहीला पणूिपण े नाकािणािी ही गोष्ट आह.े खिे ति अकहसंकेशवाय 

लोकशाही चाल ूशकत न ही. (हरि, ३०-३-१९४७, प.ृ ८५-६) 
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िौयािचे उत्ति िौयािन े िणे े म्हणज ेआपकया नकैतक किवाळखोिीचा स्वीकाि किण ेआह ेव त्यामळेु 

केवळ एक िषु्टचिच कनमािण होऊ शकत.े (हरि, १-६-१९४७, प.ृ १७४) 

प्रकतकािाचे िोन प्रकाि आहते – कनत्तष्ट्िय प्रकतकाि आकण अकहंसक प्रकतकाि. पिंतु प्रकतकािाला फाि 

मोठी ककंमत मोजावी लागत.े नाझिथयाया येशनू ेसजू्ञपणान े केलकेया दृढ व साहसपणूि प्रकतकािाला 

िबुिलाचा प्रकतकाि समजनू युिोपने त्याचा चुकीचा अथि लावला. ‘न्यू टेस्टॅमेंट’याया पकहकया चाि 

प्रकिणात किण्यात आलकेया येशयूाया कचत्रणातनू येशयूाया कनत्तष्ट्ियतचेे वा िबुिलतचेे कोणतचे कचन्ह 

मला तो ग्रंथ वाचताना किसल ेनाही. टॉलस्टॅायचे ‘हामिनी ऑफ ि गॉस्पेल‘ आकण याच कवषयाविील 

त्यांची इति पसु्तके जवे्हा मी वाचली, तवे्हा तो अथि अजनूच स्पष्ट झ ल . ्ेशलू  त्तनत्तष्ट्ि् प्रत्ततक रक 

समजण्् मळेु पत्तिमले  फ र मोठे मलू्् चुकवाव ेलागल ेनाही काय? किश्चन जग ज्या युद्धांकरिता 

जबाबिाि आह े त्यासमोि ‘ओकड टेस्टॅमेंट’ वा तत्सम अन्य अधि ऐकतहाकसक िस्तावजे ांमध्ये 

वकणिललेी युद्धेही कफकी पडतात. मला आधकुनक वा प्राचीन इकतहासाचे केवळ विविचे ज्ञान 

असकयामळेु माझ्या कवधानांमध्ये सशंोधन किाव े लाग ू शकत े ह े मला माहीत आह.े (हरि, ७-१२-

१९४७, प.ृ ४५३) 

माित माित मिण्यापषेणाा न मािता मतृ्यूचा स्वीकाि किण्यात अकधक शौयि आह.े मािण े वा माित 

असताना मरून जाण ेही काही फाि मोठी प्रशसंनीय गोष्ट नाही. पिंत ुजी व्यक्ती शत्रूयाया इयाछेसमोि 

गडुघ े टेकण्याऐवजी त्यायायासमोि आपली मान कित,े ती ककती तिी वियाया श्रेणीयाया साहसाचा 

परिचय करून िते असत.े (हरि, २१-४-१९४६, प.ृ ९५) 

अवहांसेचा मागव 

अकहसंा जगातील त्या महान कसद्धांतापकैी एक आह े ज्याला जगातील कोणतीही शक्ती नष्ट करू 

शकत नाही. त्याचा खिेपणा कसद्ध किण्यायाया प्रयत्नात माझ्यासािखे हजािो लोक मरू शकतील, 

पिंत ु अकहसंा कधीही मिणाि नाही आकण अकहसंयेाया कसद्धांतावि श्रद्धा ठेवनू त्याकरिता बळी 

जाणाऱ्यांमळेुच या कसद्धांताचा प्रचाि होऊ शकतो.   

 (हरि, १७-५-१९४६, प.ृ १४०) 

अकहसंा उयाचतम आिशि आह.े ती वीिांकरिता आह,े कभत्र्या लोकांकरिता मळुीच नाही. इतिांयाया 

बकलिानाचा लाभ घऊेन आकण आम्ही फाि मोठे धाकमिक आकण अकहसंक आहोत या भ्रमात िाहण,े 

ही स्वत:ची फसवणकू किण ेआह.े (हरि, ९-६-१९४६, प.ृ १७२) 
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तमुयायाजवळ अकहंसचेी तलवाि असेल ति जगातील कोणतीही शक्ती तमु्हाला गलुाम करू शकत 

नाही. कहयायामळेु जतेा आकण पिाकजत या िोघ ांचेही उिात्तीकिण होत.े (हरि, ९-६-१९४६, प.ृ १७४) 

यावळेी सवि जगात कहंसचेी जी लाट पसिली आह,े कतचे खिे कािण ह ेआह ेकी अजनू वीि परुुषायाया 

अपिाजये अकहसंयेाया ततं्राचा पिेुसा शोध घणे्यात आललेा नाही. अकहसंक शक्तीचा एक कणही वाया 

गलेलेा नाही. (हरि, ११-१-१९४८, प.ृ ५०४) 

‘भाितावि आिमण किणािे लुटारू, चोि वा िाष्ट्र यांयायावि कायिवाही किण्याकरिता कहसंेचा आधाि 

घऊे नका’ अस ेमाझ ेम्हणण ेनाही. पिंत ुयांयायावि चांगकया प्रकािचे कनयंत्रण ठेवण्याकरिता आम्ही 

स्वत:वि सयंम ठेवण े कशकल ेपाकहज.े लहानसहान गोष्टींवि कपस्तलू उचलण ेशक्तीचे कचन्ह न ही, ती 

िबुळेपणाची खूण आह.े आपस तील गदु्द गुद्दीतनू कहंसचेे नाही ति नामििपणाचे प्रकशषणाण कमळत.े (यंग, 

२९-५-१९२४, प.ृ १७६) 

सवि प्रकािची कहसंा वाईट आहे आत्ति तत्त्वत: कतची कनिंा केली पाकहज;े अस ेअसल ेतिी अकहसंवेि 

कवश्वास ठेवणाऱ्या व्यक्तीला आिमण आकण िषणाक यांयायात भिे किण्याची केवळ पिवानगीच नाही 

ति तस ेकिण े त्याचे कतिव्यही आह,े अस े केकयानतंि त्यान े िषणाकाची बाज ू घतेली पाकहज े म्हणज े

त्याच े िषणाण किण्याकरिता आपला जीवही किला पाकहज.े तो मध्ये पडकयामळेु किाकचत िदं्व ची 

कस्थती लवकि सपंेल आकण असहेी शक्य आह ेकी भांडणाऱ्या िोन्ही पषणाांमध्ये सलोखाही होऊ 

शकेल. (हरि, २१-१०-१९३९, प.ृ ३०९) 

माझी अकहसंा वगेवगेळ्या कहसंमेध्ये - िषणाकायाया कहसंते आकण आिमकायाया कहसंते - अतंि आह े

अस ेमानत.े ह ेखिे आह ेकी िीघय काळात हा भिे नाहीसा होईल. पिंत ुतिीही सरुुवातीचा चांगलुपणा 

कशकलक िाहतोच. अकहसंक व्यक्ती वळे आकयानतंि कोणाचा पषणा न्यायाचा आह ेआकण कोणाचा 

नाही ह े नक्कीच सांगले. यामळेुच मी अकबसीकमनीयन, स्पकॅनश, झके, पोलडंवासी आकण कचनी 

लोकांयाया कवजयाकरिता प्राथिना केली होती. मात्र मला अस ेखकचतच वाटत होत ेकी, यांयायातील 

प्रत्येकान ेअकहसंक प्रकतकािाचा आधाि घ्यायला पाकहज ेहोता. (हरि, ९-१२-१९३९, प.ृ ३७१) 

युद्ध जि स्वत:च एक अनकैतक कृत्य असले ति मग त्याचे नकैतक समथिन वा त्याकरिता आशीवािि 

कस े ितेा येतील?सवि प्रकाियाया युद्धांना मी चुकीचे समजतो. पिंत ु युद्धात गुंतलकेया िोन पषणाांयाया 

हतेूचंा तपास केला ति त्यातील एक चूक व िसुिा बिोबि अस ेबहुधा आढळून येईल. उिाहिणाथि अ  

िशेाला ब िशे ताब्यात घऊे इयाछीत असले ति स्पष्ट आह ेकी तो अ िशेावि अन्याय आह.े िोन्ही 

िशे सशस्त्र सघंषि कितील. माझा कहंसक सघंषािवि कवश्वास नाही, तिीही अ िशे, ज्याची बाज ून्याय्य 
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आह,े माझ्या नकैतक पाकठंब्याकरिता आकण आशीवाििाकरिता पात्र असेल. (हरि, १८-८-१९४०, प.ृ 

२५०) 

जि तमुयायात अकहसंयेाया मागािवि चालण्याएवढे शौयि नसेल ति तमु्ही ठोशाला ठोशान े उत्ति िेऊ 

शकता. पिंत ु कहसंयेाया प्रयोगाचीही एक नकैतक सकंहता आह.े अस े नसले ति कहसंयेाया ज्वाला 

पटेवणाऱ्यांनाच भस्मसात करून टाकतील. त ेसवि नष्ट झाल े तिी मला पवाि नाही. पिंत ु भािताच े

स्वाततं्र्य नष्ट झालेल ेमी पाह  शकत नाही. (हरि, १७-११-१९४६, प.ृ ४०२) 

भारताचा मागव 

मी ह ेमान्य केल ेआह ेकी िाष्ट्राला हव ेअसकयास वास्तकवक कहसंचे््  माध््मातूनही त्याला आपल े

स्वाततं्र्य कमळवण्याचा अकधकाि आह.े तशाही अवस्थेत तो जिी माझी मातृभमूी िाहणाि आह ेह ेखिे 

असल ेतिी तो माझा कप्रय िेश िाहणाि नाही. ज्याप्रमाण ेएखािी आई पथभ्रष्ट झाली ति कतयायाबद्दल 

आििाची भावना िाहत नाही तसचे ह.े (यंग, २०-११-१९२४, प.ृ ३८२) 

भाित जवे्हा स्वावलबंी होईल, प्रलोभन व शोषण यांयायापासनू पणूिपण ेमकु्त होईल तवे्हा पवूकेडील 

म्हणा वा पकश्चमकेडील म्हणा कोणतीही शक्ती त्यायायाकडे लोभी दृष्टीन े पाह  शकणाि नाही व 

महागड्या शस्त्रास्त्रांकशवाय आपण सिुकषणात असकयाचे त्याला जाणवेल. त्याची आंतरिक 

अथिव्यवस्था कोणत्याही आिमणायाया कविोधात सवाित मजबूत अशा गडकोटाचे काम किील. (यंग, 

२-७-१९३१, प.ृ १६१) 

अवहांसक प्रवतकार 

एखाद्या िाष्ट्रान े अकहंसक प्रकतकािाचा मागि अवलकंबला असकयाचे इकतहासात एकही उिाहिण 

आढळत नाही. मी पीडा सहन केकयामळेु कहटलिवि कोणत ही प्रभाव पडणाि नसले तिी त्यामळेु 

काहीही कबघडत नाही. कािण त्यामळेु माझी कोणतीही हानी होत नाही. माझ्या दृत्तष्टकोनातनू िषणाणीय 

वस्त ू केवळ माणसाचा आत्मसन्मान आह ेआकण त्याकररत  कहटलिच काय इति कोणाचीही गिज 

नाही. पिंत ुअकहसंचेा पजुािी असकयायाया नात्यान ेअकहसंयेाया सभंावनांना सीकमत किण ेउकचत होणाि 

नाही. कहटलिला आकण त्यायायासािखी मनोविृी असलेकया लोकांना आतापयचत आलकेया 

अनभुवांमळेु त्यांचा कवश्वास दृढ झाला होता की माणसू शक्तीसमोि नमतो. कन:शस्त्र स्त्री-परुुष-मलु े

यांनी आपकया मनात कोणत्याही प्रकािची कटुता न येऊ दते  या लोकांचा अकहसंक प्रकतकार केला 

असता ति त्् ांयायाकरिता तो एक आगळाच अनुभव ठिला असता. उयाच आकण सकू्ष्म शिींना 
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प्रकतसाि िणे े कहटलिसािख्् ांयाया स्वभावात नसत े अस े खात्रीपवूिक सांगण्याचे साहस कोण करू 

शकेल? त्यांयायातही तोच आत्मा आह ेजो माझ्यात आह…े  

मला या आव्हानाच ेउत्ति द्य वचे लागले. माझ्या िशेवासीयांना माझा सिंेश मी स ांकगतलाच पाकहज.े 

आपल ेम्हणण ेलोकांप्ंत न पोहोचव ूशकण्् बद्दलची लाज माझ्या मनात खोलवि रुजलेली आह.े 

जो प्रकाश मला किसला आह ेकमीत कमी त्यानसुाि तिी मी कायिवाही केलीच पाकहज.े  

….जवे्हा मी सत्याग्रहाला सरुुवात केली तवे्हा कोणीही माझा सहचि नव्हता. आम्ही तिेा हजाि स्त्री, 

परुुष आकण मलु े एक  सपंणूि िाष्ट्रायाया कविोधात, ज्यायायात आम्हा सवाचना नष्ट किण्याची ताकि 

होती, उभ े होतो. माझ े म्हणण े कोण ऐकेल तहेी मला माहीत नव्हत.े माझ्यासमोि जणू एक एकी 

कवजचेा लखलखाट झाला होता. सवि तिेा हजाि व्यक्तींनी सघंषि केला नव्हता. अनके माग े िाकहले 

होत.े पिंत ुिाष्ट्राचा सन्मान जपला गलेा. िकषणाण आकफ्रकेतील सत्याग्रहान ेनवीन इकतहास कलकहला…  

शस्त्र हाती घऊेन त्यांचा उपयोग किण्यायाया षणामतयेाया तलुनते त्यांची अकहसंा त्यांना अकधक शिू 

बनवत नसेल तर त्यांनी अकहसंचेा, कजचे िसुिे नाव भ्याडपणा असेल, त्याग किावा आकण जी शस्त्रे 

घणे्याकरिता केवळ त्यांयाया मनाचीच आडकाठी होती ती त्यांनी पित हाती घ्यावीत, ही गोष्ट ्  

लोकांयाया हृियाप्तं मी पोहोचून िाखव ूशकलो ति माझा हते ूसाध्् होईल.  

मी िबुिलांचे नाही ति शिूांच े शस्त्र स िि किीत आह.े जगातील मोठ्् त मोठ््  शक्तीसमोि गडुघ े

टेकायला माणसान े नकाि िणे ेआकण अस ेकित असताना त्यायाया मनात कटुता नसेल व केवळ 

आत्माच अमि आह े इति काहीही नाही या गोष्टीवि त्याचा कवश्वास असले, ति याह न अकधक 

शौयािची गोष्ट कोणतीही अस ूशकत नाही. (हरि, १५-१०-१९३८, प.ृ २९०-१) 

मूलभूत गृहीतके         

आपण आपकया कुटंुबाकरिता वा कुळाकरिता जो व्यवहाि कितो त्याचीच उपमा िऊेन मी माझा तकि  

पढुे चालवला आह.े मानवसमाज एक मोठे कुटंुबच ति आह.े पे्रमाची भावना पिेुशी सखोल असले 

ति त े पे्रम सपंणूि मानवजातीकरिता असले पाकहज.े व्यक्तींनी जि िानटी लोकांबिोबियाया व्यवहािात 

यश कमळवल े असेल, ति व्यक्तींच े समहू िानटी लोकांयाया समहूावि कवजय का कमळव ू शकणाि 

नाहीत? आपण जि इगं्रजांयाया बाबतीत यशस्वी होऊ शकलो ति त्यांयायापषेणाा कमी सभ्य आकण कमी 

उिाि मनायाया लोकांयाया बाबतीतही आपण यशस्वी होऊ, अस ेम्हणण ेह े केवळ आपकया श्रद्धेचा 

कवस्ताि किण ेआह.े मी खात्रीपवूिक सांग ूशकतो की कवशदु्ध अकहसंक प्रयत्नांयाया मितीन ेआपण जि 

इगं्रजांवि कवजय कमळवू शकतो ति इति लोकांयाया बाबतीतही आपण नक्कीच यशस्वी होऊ शकू. 
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आपण अकहसंने े स्वाततं्र्य कमळव ूशकतो ति अकहसंनेे त े कटकवहूी शकतो अस े म्हणण्यासािखेच ह े

आह.े आपकया मनात अशी श्रद्धा कनमािण होत नसले ति आमची अकहसंा केवळ तात्काकलक असले, 

ती भसेळ असेल, त ेखिे सोन ेनसले.  

पकहली गोष्ट ही आह ेकी, सशंयास्पि अकहसंिेािे आम्हाला कधीही स्वाततं्र्य कमळणाि नाही; आकण 

िसुिी गोष्ट म्हणज े जि स्वाततं्र्य कमळाल,े तिी आिमकांपासून त्याचे िषणाण किण्याकरिता आमची 

कधीही तयािी होणाि नाही. अखेिीस अकहसंा यशस्वी होईल की नाही याबाबतीत जि आपकयाला 

सशंय असले ति कॉगं्रेसन ेआपली नीती बिलनू िाष्ट्राला शस्त्रांचे प्रकशषणाण िणे ेसरुू किणचे उत्तम 

होईल. आपकया मनाची खात्री झाकयाकशवाय लोकांना एका भ्रामक कवश्वासाकडे वळवण े

कॉगं्रेससािख््  जनाधाि असलेकया पषणाायाया प्रकतष्ठेकरिता हाकनकािक होईल. ही भ्याडपणाची गोष्ट 

होईल. अकहसंवेिील आपली श्रद्धा नष्ट झाली म्हणज ेआपण कहसंक होतोच अस ेनाही. आपण केवळ 

आपला मखुवटा फेकून ितेो आकण स्वाभाकवक अवस्थेत येतो. हा मागि पणूिपण े सन्मानाचा आह.े 

(हरि, २२-१०-१९३८, प.ृ २९८) 

एखाि े िाष्ट्र वा एखािा गट ककतीही लहान असल ेतिी, त्यांयायात जि एकी असले आकण आपला 

सन्मान आकण स्वाकभमान कटकवनू ठेवण्याची इयाछा व कजद्द असले, ति त्या िाष्ट्रांत वा गटांत सपंणूि 

जगायाया शस्त्रास्त्रांपासनू आपकया सन्मानाचे व स्व कभमान चे िषणाण किण्याच े सामथ्यि अस ूशकत.े 

कन:शस्त्र व्यक्तीयाया अतलुनीय शिीचे िहस्य यातच आह.े कोणत्याही अवस्थेत पिाजय माहीत 

नसणािे आकण त्याचा स्वीकाि न किणािे अकहसंक सिंषणाण हचे आह.े यामळेुच ज ेिाष्ट्र वा जो गट 

अकहसंलेा आपली अकंतम नीती म्हणनू मान्यता िईेल, त्याला अण्वस्त्रही गलुामकगिीकरिता बाध्य करू 

शकत नाही. (हरि, १८-८-१९४६, प.ृ २६५) 

कॉगं्रेसन े घोषणा केली आह े की ती भािताचा स्वाततं्र्यसघंषि अकहसंक पद्धतीन े चालवील. पिंत ु

एख द्या कविेशी आिमकाकवरुद्धही आपण याच नीतीचे पालन करू असा कनणिय कतन ेअजनू घतेललेा 

नाही.  

माझ्या दृष्टीन े ह े स्वयंस्पष्ट सत्य आह े की जि सवाचना - शािीरिक दृष्टीन े िबुिल, अपगं आकण पगं ू

यांनाही - स्वाततं्र्यात बिोबिीचा वाटा किला जाणाि असेल ति या स्व तांत्र्् च््  िषणाणातही या सव चंा 

वाटा असला पाकहज.े या गोष्टीकरिता शस्त्रांची मित घतेली गलेी ति ह े कस े शक्य होईल ह े

माझ्यासािख््  सामान्य माणसाला समजण े कठीण आह.े यामळेुच मी अकहसंचेा म्हिजचे 

आत्मशक्तीचा वा सत्याग्रहाचा कट्टि पिुस्कताि आह ेआकण िाहीन. याकरिता शािीरिक असमथितचेी 
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अडचण येत नाही आकण कमकुवत कस्त्रया अथवा मलुहेी यात बिोबिीन े सहभागी होऊ शकतात 

आकण  शकक्तशालीह न शकक्तशाली शत्रूचा सामना करू शकतात. (हरि, २१-४-१९४६, प.ृ ९४) 

कजला श्रये किल ेपाकहज ेती व्यक्ती जिी कहसंवेि कवश्वास ठेवणािी असली, तिी कतला त्या श्रयेापासनू 

वकंचत किण्यास माझी अकहसंा मला अडवत.े यामळेुच सभुाषचंि बोस यांचा कहसंवेिील कवश्वास 

आत्ति त््  कवश्वासातनू कनमािण झालले ेकायि मला मान्य नव्हत,े तिी त्यांची िेशभक्ती, समयसचूकता 

आकण शौयि या गणुांकरिता त्यांची मोकळेपणान ेप्रशसंा किताना मला सकंोच वाटला नाही. अशाच 

प्रकािे काकश्मिी लोकांयाया मितीकरिता सघं सिकािन ेशस्त्रास्त्रांचा जो उपयोग केला त्याचे मी जिी 

समथिन केल ेन ही आत्ति शखे अब्िलुा यांनी शस्त्र उचलल ेत्यालाही जिी माझी सहमती नव्हती; तिी 

त्यांची समयसचूकता आकण प्रशसंनीय आचिण या गणुांकरिता त्यांची तािीफ केकयाकशवाय मला 

िाहवल ेनाही. कवशषेत: मितीकरिता गेलले ेभािताचे सकैनक, काश्मीिचे सकैनक व क कश्मिी लोक जि 

एकेक करून शौयािन ेमतृ्यू पत्कितील ति ती बाब गौिवाची होईल. मला माहीत आह ेकी त ेजि असे 

करू शकल े ति किाकचत भािताचा चेहिामोहिाच बिलून जाईल आकण सिंषणाणाची ही कायिवाही 

उकद्दष्ट आकण कृती यांयाया दृष्टीन ेपणूिपण ेअकहसंक असती ति मला ‘किाकचत’ हा शब्िही वापर वा 

लागला नसता. तशा अवस्थेत भािताचा चेहिामोहिा ति बिलला असताच, पण सघं सिकािच े

मकंत्रमडंळच नाही ति पाककस्तानचे मकंत्रमडंळही काकश्मिी लोकांचे सिंषणाण किणाऱ्यांयाया बाजचू े

झाल ेअसत.े  

ज ेअकहसंक ततं्र मी सचुवत आह े त्यानसुाि बचाव पषणााला शस्त्रांची कोणतीही मित केली जाणाि 

नाही. सघं सिकाि कन:सकंोचपण ेत्यांना अकहसंक मित करू शकत.े पिंत ुभािताकडून अकहंसक मित 

कमळाली वा कमळाली नाही तिी काकश्मिी िषणाकांनी कवशाल सखं्येन ेगोळा होऊन हकला किणाऱ्यांयाया 

वा अनशुाकसत सतै्तनकांचा प्रत्ततक र किावा. काकश्मिी िषणाकांयाया मनात हल्ल  किि ऱ्यांबद्दल 

कोणत्याही प्रकािची िभुािवना वा िोधाची भावना आली नाही व कोणत्याही प्रकाियाया शस्त्राचा, 

आपकया हातायाया मठुीचाही त्यांनी उपयोग केला नाही व आपकया मोचािवि ठाम िाह न त्यांनी 

प्राणोत्सगि केला ति त ेअस ेशौयि असले की ज्याच ेउिाहिण इकतहासात सापडणाि नाही. मग काश्मीि 

अशी पकवत्र भमूी होईल कजचा सगुधं भािताच नाही ति सवि जगात पसिेल. (हरि, १६-११-१९४७, प.ृ 

४१३) 
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३०. भारतासमोरील पयावयी मागव 

भाित िबुिल आह े म्हणनू त्यान ेअकहंसचेा स्वीकाि किावा असा आग्रह मी कित नाही. भाितायाया 

शक्तीची व ताकिीची मला ककपना असकयामळेुच मी त्् ल  अत्तहांसनेसु र आचरि कर ्ल  स ांगत 

आह.े आपली त कद ओळखण्याकरिता भािताला शस्त्रास्त्रांयाया प्रकशषणाणाची गिज नाही. आपण 

स्वत:ला केवळ म ांस चा गोळा समजत असकयामुळे आम्ह ला त्यांची गिज वाटत.े (यगं, ११-८-

१९२०, प.ृ ३) 

भािताला आपला मागि कनवडायचा आह.े हव ेअसकयास तो युद्धाचा मागि कनवडू शकतो आकण तो 

आज कजथे आह े त्याह न खोल अध:पतनायाया गतते सापडू शकतो… जि भाित युद्ध िािे आपल े

स्वाततं्र्य कमळवेल, ति त्याची अवस्था फ्रान्स वा कब्रटनसािखी न होता त्याह नही वाईट होईल… 

शाांततेचा मागव  

भािताकरिता शांततचेा मागिही खुला आह.े त्यायायात जि धयैि असले, ति त्याचे स्वाततं्र्य कनकश्चत 

आह.े आपकया उतावळ्या स्वभावामळेु आपकयाला शांततचेा मागि लांब वाटू शकत असला तिी 

तोच सवाित जवळचा मागि आह.े शांततेच््  मागािन ेआंतरिक समदृ्धी आकण स्थैयि सकुनकश्चत होतात. 

आपण तो नाकाितो कािण आपली अशी ककपना असत े की, त्या मागािचे अनसुिण केकयामळेु 

आपकयाला सत्ताधाऱ्यायाया इयाछेपढुे मान झकुवावी लागले. पिंत ुजवे्हा आपकया लषणाात येईल की, 

ह े िडपण तथाककथत आह ेव आपकया जीकवतायाया वा सपंत्तीयाया नकुसानीकरिता आपली तयािी 

नसकयामळेु आपण स्वत:च त्या सभं्रमाकरिता जबाबिाि आहोत; तवे्हा कनकष्िय समर्थयनायाया 

आपकया नकािार्थयक प्रवतृ्तीत बिल किण्याचे काम तवेढे कशकलक िाहत असत.े या परिवतिनामळेु 

होणािा त्रास हा युद्धाचा मागि अनसुिकयामळेु जी शािीरिक पीडा आकण नतै्ततक हानी होत ेव त्यामळेु ज े

परिि म होतात; त्यापषेणाा तलुनेत कनकश्चतपण ेनगण्य असेल. अजनू एक गोष्ट अशी आह ेकी, युद्धामळेु 

िोन्ही पषणाांची हानी होत असत.े शांततयेाया मागािचे अनसुिण केकयामळेु होणािा त्रास िोन्ही 

पषणाांकरिता कहतावह असतो. प्रसववेिनसेािखा तो सखुि असतो.  

शांततचेा मागि सत्याचा मागि आह.े सत्य शांततपेषेणााही अकधक महत्तवपणूि आह.े वास्तवात 

खोटेपणातनू कहंसचेा जन्म होतो. सत्यकनष्ठ माणसू फाि काळ कहसंक िाह  शकत नाही. सत्याचा शोध 

घते असताना कहसंचेी गिज नसकयाचे त्याला जाणवले. त्् चबरोबर त्् ल  हहेी कळेल की, 

आपल्् त जोप्ंत त्तहांसचे  लवलेश कशकलक आह ेतोप्ंत सत्यायाया शोधात आपकयाला यश कमळू 

शकणाि नाही. (यंग, २०-५-१९२६, प.ृ १५४) 
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अकहसंा समजण े ही सोपी गोष्ट नाही आकण आपण िबुिल असल्् मुळे कतचे अनुसिण किण े ति 

आणखी कठीण होत.े आपण भत्तिभावान ेआकण नम्रतापवूिक कायि कित िाकहलो पाकहज ेव आपल े

ज्ञानचषणाू उघडाव ेअशी प्राथिना आपण ईश्विाला कित िाकहलो पाकहज.े त्याचबिोबि िििोज ईश्विाकडून 

कमळणाऱ्या प्रकाशाप्रमाण े आपण काम केल े पाकहज.े यामळेुच स्वाततं्र्याकरिता सरुू असलकेया 

आपकया आंिोलनात अकहसंबेद्दल अढळ श्रद्धा मनात कायम कटकवनू ठेवण े ह े एक शांततापे्रमी 

आकण शांततचेा उपासक म्हणनू माझ ेकतिव्य आह.े भाित जि या मागािवि चालनू स्वातंत्र्य कमळव ू

शकला तर कवश्वशांतीकरिता ती त्याची सवाित मोठी िणेगी होईल. (यंग, ७-२-१९२९, प.ृ ४६) 

पविमेची नक्कल नाही 

आजकाल अस ेसमजण्याची फॅशन आह ेकी, ज ेकाही अमरेिका आकण इगं्लडं कित आहते त ेसवि 

चांगलचे असल ेपाकहजे… आज युद्ध, पसैा आकण कवनाशाकरिता कवकवध शस्त्रास्त्रांयाया शोधाकरिता 

साधनसपंन्नता यांच च कवषय झाला आह.े आता त्याचा सबंंध शौयि आकण सहनशीलतशेी िाकहललेा 

नाही. परुुष, कस्त्रया आकण मलुाबाळांना कवनाशायाया  चिात फसवण्याकरिता मला केवळ एक बटन 

िाबण्याची गिज आह.े तवेढे केल ेकी त्यांयायावि कवषाचा वषािव होईल.  

आपल े िषणाण किण्याकरिता या पद्धतीची नक्कल किण्याची आम्हाला इयाछा आह े का? आत्ति 

आमची तशी इच्छ  असली तरी आमची आत्तर्थयक क्षमत  तशी आह े क ? सनै्याविील वाढत्या 

खचािकवष्ी आपण नहेमी तिाि कित असतो. पिंत ुआपण इगं्लडं अमरेिकेची नक्कल केली ति 

आम्हाला आमयाया सिंषणाण खचाित िहापट वाढ किावी लागेल.  

कहसंयेाया मितीन े िाष्ट्राला अकहसंयेाया मागािवि ठेवता येत नाही. त्याकरिता आतिु असलकेया 

िाष्ट्रायाया आतनू ती कनमािण झाली पाकहज.े त्यामळेु ‘आमयाया तात्काकलक आकांषणाा कोणत्या 

आहते?’ या प्रश्नाचा आपण कवचाि केला पाकहज.े आधी पकश्चमी िाष्ट्रांचे अनकुिण किायचे आकण 

नतंि व्यथांच  अनभुव घतेकयानतंि ििूवियाया अस्पष्ट भकवष्य काळात आपली पावल ेपित घणे्याचा 

मागि आपकयाला अनुसिायचा आह े काय? अथवा नवीन वाट चोखाळून अथवा माझ्या दृष्टीन े

मखु्यत्वकेरून शांततापणूि मागािवि चालत िाह न त्यायाया माध्यमातनू आपकयाला स्वाततं्र्य कमळवायचे 

व त ेकायम कटकवायचे आह ेका?  

यात भ्याडपणाशी तडजोड किण्याचा प्रश्नच उपकस्थत होत नाही. एक ति कवनाशाचे प्रकशषणाण घऊेन, 

मग तो कवनाश आत्मिषणाणाथि का असनेा, शस्त्रसज्ज झाल ेपाकहज ेआकण या प्रकियेत आपण स्वत:ही 

त्रास सहन किण्याच ेप्रकशषणाण घ्यायला पाकहज.े अथवा िाष्ट्राचे सिंषणाण किण्याकरिता वा पािततं्र्यातनू 
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त्याला मकु्त किण्याकरिता, स्वत: व्यथा सहन किण्यास आपण तयाि िाकहल ेपाकहज.े िोन्ही बाबतीत 

शौयािकशवाय भागणाि नाही. कहसंक उपायात व्यकक्तगत शौयािचे तवेढे महत्तव नाही जवेढे अकहसंक 

उपायात आह.े अकहंसक उपायांचा स्वीकाि केकयानतंिही आपण किाकचत कहसंचेा पणूिपण ेत्याग करू 

शकणाि नाही. पिंत ुतशा अवस्थेत कहसंा ही अकहंसयेाया ताब्यात असेल आकण कहंसचेे महत्तव िाष्ट्रीय 

जीवनात सतत कमी होत जाईल.  

आज कमीत कमी कवचार त आकण वाणीत िाष्ट्रधमि अकहसंा आह े अस े जिी वाटत े तिी आपि  

हळूहळू कहसंकेडे वाहतो आहोत. सपंणूि वाताविणात अधीिपणा भिललेा आह.े आमचा िबुळेपणा 

आम्हाला कहसंक होण्यापासनू अडवतो आह.े आम्ही शकक्तशाली बनाव ेआकण नतंि जाणनूबुजनू 

आपण कहसंचेा त्याग किावा, याची गिज आह.े याकरिता ककपनाशक्तीची आकण जगातील 

प्रवाहांयाया सखोल अभ्यासाची गिज आह.े आज पकश्चमकेडील विविचा डामडौल आमचे डोळे 

किपवत आह े आकण िात्रंकिवस आपकया मोहपाशात बांधनू ठेवणाऱ्या, घिेी आिणाऱ्या त्या 

नतृ्् लाच आम्ही प्रगती समजतो आहोत. त्यामळेु आपण कनत्तितपण े सविनाशाकडे जाऊ, ह े

पाहण्याची आपली तयािीच नाही. सवाित आधी आपकयाला ह ेकळल ेपाकहज ेकी पाश्चात्य िाष्ट्रांशी 

त्यांयाया अटींवि स्पधाि किण ेम्हणज ेआत्महत्या किण्यापषेणाा वगेळे काही नाही. आपकयाला जि हे 

कळल े की, कहसंयेाया विवि किसणाऱ्या ताकिीनतंिही कवश्वाचे कनयमन नकैतक शिींिािे होत,े ति 

अकहसंयेाया असीम सभंावनांवि पणूि कवश्वास ठेवनू आपण स्वत:ला कतचे प्रकशषणाण किल े पाकहज.े 

प्रत्येक व्यक्ती मान्य कित ेकी १९२२ मध्ये वाताविण अकहसंक ठेवण्यात यश आल ेअसत ेति आपण 

आपकया उकद्दष्टाप्तं पणूिपण ेपोहोचलो असतो. तिीही आपण ज्या आश्चयिजनक पद्धतीने अकहसंचेे 

प्रिशिन - मग त ेककतीही ढोबळ स्वरूपाचे का असनेा - करू शकलो त्यामळेु स्विाज्यायाया मागणीला 

जी शक्ती कमळाली, ती अजनूही कायम आह.े सत्याग्रह सरुू होण्याआधी िाष्ट्र ज्या पषणााघाती भीतीने 

ग्रस्त होत ेती भीती कायमची कनघनू गलेी. यामळेु माझ्या मत,े अकहसंचेे प्रकशषणाण ही धयैािन ेघणे्् ची 

गोष्ट आह.े आपकयाला जि कजवंत िाहायचे असेल व कवश्वशांतीत महत्तवपणूि भि घालायची असले ति 

आपण दृढतापवूिक आकण वगेान ेशांततचेा मागि कनवडला पाकहज.े (यंग, २२-८-१९२९, २७६-७) 

युद्धाला पयावय 

पस्तीस वर्ष ंयाया अखंड िाजकीय अनुभवानतंि अंत:किि पासनू मला वाटत ेकी, जग िक्तपाताला 

कंटाळल ेआह.े त्याला मकु्तीचा कोणता तिी मागि हवा आह ेआकण मी हा कवचाि किता किता खूष 
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होतो की, या षणाुकधत जगाला मकु्तीच  मागि िाखवण्याचे श्रये किाकचत भाितायाया प्राचीन भमूीलाच 

कमळेल.  

यामळेुच भाितायाया महान सघंषाित हाकििक सहकायि किण्याकरिता कवश्वातील महान िाष्ट्रांना आमकंत्रत 

किताना मला ककंकचतही सकंोच वाटत नाही. (इकें, २०९) 

मी सपंणूि नम्रतापवूिक सांगण्याचे साहस किीन की, भाित जि आपकया ध््ेयाप्ंत सत्य आकण 

अकहसंयेाया मागािन ेपोहोचल  ति आज सपंूणि कवश्व ज्या शांततकेरिता तहानल ेआह,े त्या शांततकेरिता 

भािताकडून कमी महत्तव चा हातभाि लागणाि नाही आकण आज ज ेिशे त्् ल  मोकळेपणान ेमित 

कित आहते त्यायाया मोबिकयात तोही काही प्रमाणात जगाची पितफेड करू शकेल. (यगं, १२-३-

१९३१, प.ृ ३१) 

स्वाततं्र्यायाया प्रकाशात भाित जि आपकया धमािनसुाि (अकहंसा, भौकतक शक्तीवि अवलबंून न िाहता) 

वाग ू शकला ति जगातील कोणतीही शक्ती त्याच्् कडे वाकडा डोळा करून पाह  शकणाि नाही. 

भािताचा तो उजजवलतम षणाण असले आकण जगायाया प्रगतीकरिता त्यान ेकिललेी ती अमूकय िणेगी 

असले. (हरि, १४-४-१९४६, प.ृ ९०) 

शूराची अवहांसा    

आपकया अकहसंने ेआपकयाला स्वाततं्र्यायाया िािाप्ंत आणनू उभ ेकेल ेआह.े मग या िािातनू प्रवशे 

केकयानतंि आपण अकहसंचेा त्याग किणाि आहोत का? मला ति या गोष्टीचा दृढ कवश्वास वाटतो की, 

ज्याप्रमाण ेआम्हाला स्वाततं्र्य कमळवून िणे्यात अकहसंेन े महत्तव ची भतू्तमक  बज वली त्् चप्रम ि े

त्तवदशेी आिमि आत्ति आांतररक अव््वस्र्थ  यांचाही प्रकतकाि किण्याकरिता कतचाच उपयोग होईल.  

भाित जि वास्तवात अकहसंक िाकहला ति त्याला कविशेी शिींप सनू घाबिण्याची गिज िाहणाि नाही. 

आकण आपकया िषणाणाकरिता त्याला कब्रकटशांयाया आिमािाकडे वा वायूसनेकेडे पाहत बसाव ेलागणाि 

नाही. मला ह ेमाहीत आह ेकी अजनूप्ंत आम्ही शिूांची अकहसंा कमळव ूशकलो नाही. (हरि, २१-४-

१९४६, प.ृ ९५) 

मला स्पष्टपण े किसत े आह े की भाित अकहसंक िाकहला नाही ति ती गोष्ट त्यायायाकरिता आकण 

कवश्वाकरिताही हाकनकािक होईल. त्यामळेु आमयाया हातनू स्वाततं्र्य कनघनू जाईल. शक्य आह ेकी 

तशा अवस्थेत सकैनक शासनाचा कवळखाही आमयाया भोवती पडू शकेल. शिूाची अकहसंा कशी 

कवककसत किावी याचा मी िात्रंकिवस कवचाि कित असतो.  
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भाितायाया अकहसंचे  सगुंध सवि कवश्वात ििवळेल व त े कवश्वाला सगुकंधत करून टाकील अस े मी 

आकशयायी समंलेनात म्हणालो होतो. ती आशा फलिूप होत ेकी नाही ह ेजाणण्याकरिता मी उत्सकु 

आह.े (हरि, २७-७-१९४७, प.ृ २५३) 

भारताचे कतवव्य  

भाित आता स्वततं्र आह ेआकण ह ेवास्तव माझ्यासमोि उभ ेठाकल ेआह.े आता पािततं्र्याचे ओझ े

आमयाया डोक्यावरून उतिलले े असकयामळेु चांगुलपणायाया सवि शक्ती अशा भाितायाया 

कनमािणाकरिता लावकया पाकहज ेकी ज्याने मानवी सघंषाियाया सवि समस्या - मग त्या िोन िाज्यांमधील 

असो की िाज्यातील िोन गटांमधील असो - सोडवण्यायाया परिकचत मागािचा त्याग केललेा असले. 

अजनूही मला कवश्वास वाटतो की भाित कालानरुूप वतिन किील आकण या िोन िाष्ट्रांचा जन्म (भाित 

व पाककस्तान) शषे मानवतेसाठी अकभशाप नसून वििान असकयाचे कसद्ध किील. स्वततं्र भाित जि 

आपकया स्वाततं्र्याला अमकूय समजत असले, ति त्यान ेसामकूहक सघंषि कमटवण्् करिता अकहसंयेाया 

शस्त्राला पणूित्व प्रिान केल ेपाकहज.े (हरि, ३१-८-१९४७, प.ृ ३०२) 

चाळीस कोटी लोकांयाया शत्तिशाली िाष्ट्राला अकहंसने े स्वाततं्र्य कमळवनू किल.े भािताला स्वाततं्र्य 

कमळाकयामळेुच म्यांम ि आकण श्रीलकंा यांनाही स्वाततं्र्य कमळू शकल.े ज्या िाष्ट्रान े शस्त्रकशवाय 

स्वाततं्र्य कमळवल े त्यान े आपकया स्वाततं्र्याचे िषणाण शस्त्राकशवाय किण्याकरिता आपण समथि 

असकयाचे कसद्ध केल े पाकहज.े भािताजवळ एक स्थलसनेा, एक आिमाि आकण एक वायूसनेाही 

कनमािणाधीन आह ेव अजनूही यांचा कवकास व्हावयाचा आह ेया तथ्याची ककपना असतानाही मी ह े

म्हणतो आह.े भाित आपकया अकहसंक शक्तीचा कवकास किणाि नसले ति त्यान ेज ेकाही कमळवल,े 

त्याचे त्यायायाकरिता व जगाकरिता काहीही महत्तव िाहणाि नाही. भािताचे सकैनकीकिण स्वत: त्याचा 

आकण जगाचा कवनाश करून टाकील. (हरि, १४-१२-१९४७, प.ृ ४७१) 
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३१. भारत आवण अवहांसक मागव 

मला मान्य आह े की, िबुिलायाया अकहसंपेषेणाा वगेळ्या, शिूायाया आकण ताकिवान माणसायाया 

अकहसंचेा प्रचाि किण्यात मी अषणाम असकयाचे कसद्ध झाल ेआह.े पिंत ुयाचा अथि असा नाही की या 

अमकूय गणुाचा प्रचाि कसा किावा ह े मला माहीत नाही…. शिूायाया अकहसंचेी कशकवण िणे्याचा 

कोणताही कायििम लाग ूकिण्यात आला नाही अस े म्हिण्याऐवजी (जि ह ेसत्य असेल) हा पाठ 

कशकण्याची भािताची अजनू तयािी झाली नाही अस े म्हणण े अगिी योग्य होईल…. बलशाली 

व्यक्तीयाया अकहसंचेा कायििम कततका आकषिक नसतो कजतका िबुिल माणसायाया अकहंसचेा कायििम 

आकषिक असकयाचे कसद्ध झाल ेआह.े (हरि, २९-६-१९४७, प.ृ २०९-१०) 

केिळ वनवष्क्रय प्रवतकार  

अकहसंहे न वगेळ्या कनकष्िय प्रकतकािात लोकांयाया हृियपरिवतिनाची शक्ती नाही… कवषाचे अमतृात 

परिवतिन किण्याकरिता काय किाव ेलागले? अस ेकिण ेशक्य आह ेका? मला माहीत आह ेकी ह े

अशक्य आह ेआकण याची पद्धती मला माहीत आह ेहहेी मला कळत.े पिंत ुभाितीय मानस कनकष्िय 

प्रकतकािाचा प्रयत्न किण्याकरिता तयाि असल ेतिी त ेअकहसंचेा पाठ म त्र हृदयंगम किायला तयाि 

नाही आकण किाकचत हीच ती गोष्ट असले ज्यामळेु कवषाचे अमतृात परिवतिन होईल.  

बहुतके लोक मान्य कितात की मागि हाच आह.े पिंत ुत्यांयायात या मागािन ेचालण्याची त्तहांमत नाही. 

पणूि शक्तीकनशी मला ही घोषणा किायची आह े की अकहसंा अयशस्वी झाललेी नाही, ती कधी 

अयशस्वी होऊही शकत नाही. लोकच कतयाया उंचीप्ंत पोहोचण्यात अयशस्वी ठरल ेआहेत.  

मला कोणी अस ेसांत्तगतल ेकी, अकहंसक पद्धतीचा प्रचाि किण्याची पद्धत मला माहीत न ही ति मला 

त्याचे वाईट वाटणाि नाही. माझ्या टीकाकािांनी ति माझ्यावि इथप्ंत आिोप केला आह े की 

माझ्यात मळुी अकहसंाच नाही. माणसायाया हृियातील गोष्ट केवळ िवेालाच माहीत असत.े (हरि, 

२०-७-१९४७, प.ृ २४३) 

एक गोष्ट मी स्पष्ट किीन. मी स्पष्टपण ेआकण पणूिपण े मान्य केल े होत े की, गत चाळीस वर्ष ंपासनू 

आम्ही ज ेआचिण कित आहोत त े अकहसंक प्रकतकािाचे नव्हत े ति कनकष्िय प्रकतकािाचे होत.े ह े

साधन सशस्त्र प्रकतकािाची षणामता वा इयाछा नसलकेया िबुिल लोकांचे साधन आह.े   

आम्हाला जि अकहंसक प्रकतकाि कसा किायचा त े माहीत असत,े ति आम्ही िोन तकुड्यात 

वाटलेकया भािताऐवजी जगासमोि स्वततं्र भािताचे वगेळेच कचत्र उभ ेकेल ेअसत.े आज ह ेिोन तकुड े
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पिस्पिातील सघंषाित इतके व्यस्त आहते की त्यांना त्या लषणाावधी उपाशी-तापाशी आकण कनविस्त्र 

लोकांयाया, खाण्या-कपण्याचा व कपड्् -लत्त् चा शांतपणान े कवचाि करून त्यांची व्यवस्था 

किण्याकरिताही वळे नाही. ्  उपाशी-तापाशी लोकांना एका िवेापषेणाा िसुिा कोणताही िवे माहीत 

नाही आकण तो िवे आह ेजीवनावश्यक वस्तूयंाया रूपान ेअवतिणािा ईश्वि. (हरि, २७-७-१९४७, प.ृ 

२५१) 

….ती िबुळ्या लोकांची कनकष्ियता होती, ती सशक्त हृिय असलकेया लोकांची अकहसंा नव्हती. 

सशक्त हृियाचा अकहसंक ति पिस्पिातील सबंंधांमध्ये कबघाड कनमािण झाला तिी मानवी ऐक्य आकण 

बंधभुाव या भावनांचा कधीही त्याग कित नाही आकण आपकया कविोधकावि बळजबिी किण्याऐवजी 

तो त्यायाया हृियपरिवतिनाचा प्रयत्न कितो.  

भाित जि कहसंयेाया शक्तीचे उिात्तीकिण किण्याची पद्धती शोध ू शकला… आकण पिस्पि कविोधी 

कहतातील भिे नाहीस ेकरून िचनात्मक व शांततापणूि पद्धतीत त्यात परिवतिन करू शकला ति ती फाि 

मोठी सौभाग्याची गोष्ट होईल. (हरि, ३१-८-१९४७, प.ृ ३०२) 

जी गोष्ट स्वाततं्र्यसगं्रामात कमळवता येऊ शकली नाही ती कधीही कमळवता येण ेशक्य नाही, अस े

सांगण्याचा अकधकाि कोि ल ही नाही. खिे सांगायचे ति, अकहसंयेाया श्रषे्ठत्वायाया प्रिशिनाची 

वास्तकवक सधंी ति आता कमळत ेआह.े मान्य आह ेकी आपल ेलोक सावयभौम सकैनकीकिि याया 

भोवऱ्यात फसल ेआहते. पिंत ुकाही लोक जि स्वत:ला त्या भोवऱ्यापासनू ििू ठेव ूशकल ेति त्यांना 

शिूायाया अकहसंचेे उिाहिण प्रस्तुत किण्याचे सौभाग्य प्राप्त होईल व भाितायाया पकहकया सेवकांमध्ये 

त्यांची गणना होईल. ही गोष्ट बुद्धीिािे कसद्ध किता येऊ शकत नाही. यामळेु जोप्ंत अनभुवािािे ही 

प्राप्त किता येत नाही तोप्तं श्रद्धापवूिक ती मान्य केली पाकहज.े (हरि, १-२-१९४८, प.ृ ६) 

पोलीस दल  

पोकलसांना न टाळण्याची आकण माझ्या सवि कामकाजावि िखेिेख किण्याकरिता त्यांना मित किणािी 

माझी भकूमका आयुष्यभि िाकहललेी आह.े गोष्ट अशी आह ेकी मला गोपनीयतचेी नहेमीच घणृा वाटत 

आली आह.े तसचे पोत्तलसांयाया िखेिेखीबद्दल तटस्थ िाकहकयामळेु माझ ेजीवन आणखी सोप ेझाल े

आह.े या तटस्थतमेळेु आकण पोकलसांशी सौजन्यपणूि व्यवहाि केकयामळेु त्यांयायातील अनेकांचे मौन 

हृियपरिवतिन झाल ेआह.े  

पिंत ु माझी तटस्थता एक गोष्ट आह े आकण ती माझी वयैकक्तक गोष्ट आह.े एक पद्धती 

म्हणनूपोकलसांची पाळत अकतशय कतिस्किणीय गोष्ट आह े आकण चांगकया शासन करिता ती 
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शोभणािी गोष्ट नाही. आधीच किायाया ओझ्यान े िबलकेया कििात्यावि ह े कवनाकािण ओझ ेआह.े 

आम्ही लषणाात ठेवल ेपाकहज ेकी हा सगळा खचि काबाडकष्ट किणाऱ्या किोडो कष्टकिी लोकांयाया 

कखशातनू येत असतो. (यंग, १६-५-१९२९, प.ृ १५९) 

अकहसंक िाज्यात पोलीस िल ठेवण्याची गिज अस ूशकत.े त ेमाझ्या अपणूि अकहसंचेे कचन्ह आह ेह े

मला मान्य आह.े मी सनै्याबद्दल म्हणालो होतो की आम्ही सनै्याकशवाय काम भागव ूशकतो तस ेमी 

पोलीस िलाबद्दल म्हणण्याचे साहस करू शकत नाही. हो, मी अशा िाज्याची ककपना अवश्य करू 

शकतो आकण कितो आह ेज्यात पोत्तलस ांची गिज नसेल. पिंत ुअस ेकिण्यात आपकयाला यश येईल 

की नाही ह ेभकवष्यच सांगेल.  

माझ्या ककपनतेील पोलीस आजयाया पोकलसांपषेणाा फाि वेगळे असतील. त्यात अकहसंवेि कवश्वास 

असणािे लोक भिती केल ेजातील. त ेजनतचेे स्वामी नाही ति सेवक असतील. लोक सहजपण ेत्यांना 

मित कितील व पिस्पिातील सहकायािन े त े सतत कमी होत जाणाऱ्या उपिवांवि कनयंत्रण आण ू

शकतील. पोत्तलसांजवळ कोणत्या ना कोणत्या प्रकािची शस्त्रे असतील ह ेखिे असल ेतिी त्् ांयाया 

उपयोग ची वळे जिी आली तिी ती क्वकचतच केव्हा तिी येईल. खिे सांग यच े ति पोलीस 

सधुािकायाया रूपात काम कितील. पोकलसांचे काम मखु्यत: लटुारू आकण डाकू यांयायापयचतच 

सीकमत असेल.   

अकहसंक िाज्यात श्रकमक आकण भांडवलिाि यांयायात सघंषि आकण सपं क्वकचतच होतील. अकहसंक 

बहुमताचा प्रभाव इतका जास्त असले की समाजातील बह तके लोक त्् चे म्हििे आदर ने ऐकतील. 

अशाच प्रकािे सांप्रिाकयक िगंलींचीही शक्यता नसले. (हरि, १-९-१९४०, प.ृ २६५) 

 स्वर ज् त मल  आकण तमु्हाला अस ेपोलीस िल कमळेल ज ेअनशुाकसत असेल आकण बुत्तद्धमानही 

असले. मी अथवा अजनू कोणी या शक्तींशी सामना किण्याची याह न चांगली पद्धत शोधून काढली 

नाही ति त ेआंतरिक व्यवस्थेची काळजी घईेल आकण बाहरेून हकला किि ऱ्यांचाही सामना किील. 

(हरि, २५-१-१९४२, प.ृ १५) 

अपराध आवण वशक्षा   

अकहसंक पद्धतीन ेस्वततं्र झालकेया भाितात अपिाध ति होतील पिंत ुअपर धी असणाि नाहीत. इति 

कवकािांप्रमाणचे अपिाधही एक िोग आह ेआकण तो आजयाया सामाकजक व्यवस्थेतनू कनमािण झाला 

आह.े यामळेु खुनासह प्रत्येक अपिाधाकडे िोग म्हणनू पाकहल ेजाईल. असा भाित कधी अकस्तत्वात 

येईल की नाही ही वगेळी गोष्ट आह.े (हरि, ५-५-१९४६, प.ृ १२४) 
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स्वततं्र भाितातील तरंुुग कस ेअसल ेपाकहज?े सवि गुन्हगेािांना िोगी मानण्यात याव ेआकण तरंुुगांना 

रुग्णालय. अशा प्रकाियाया रुग्णावि इलाज करून त्यांना िरुुस्त किण्याकरिता या रुग्णांना भिती 

किण्यात येईल. कोणतीही व्यक्ती केवळ मजा किण्यासाठी गनु्हा कित नसत.े अपिाध िोगी मन चे 

कचन्ह आह.े िोगायाया कािणांचा शोध घऊेन त ेकािण ििू केल ेपाकहज.े  

तरंुुगांची जवे्हा रुग्णालये होतील, तवे्हा त्यांयायाकरिता प्रासािासािख््  इम ितींची गिज िाहणाि नाही. 

इतका खचि कोणताही िशे उचल ू शकत नाही आकण भाितासािखा िशे ति नाहीच नाही. पिंत ु

तरंुुगातील कमयचाऱ्यांचा दृत्तष्टकोन डॉक्टि आकण परिचारिकांसािखा असला पाकहज.े कमिचािी आपल े

कमत्र आहते अस े कैद्य ांना वाटल े पाकहज.े कैद्य ांन  त्् ांच ेम नत्तसक स्व स्र्थ् परत त्तमळ वे ् कररत  

आपि त्ततर्थे आहोत, कैद्य ांच  छळ करण्् कररत  न ही अस ेकमयच ऱ्यांन  व टले प त्तहजे. लोककप्रय 

सिकािांना याकरिता आवश्यक आिशे काढाव े लागतील. पिंत ु मध्यंतिीयाया काळात तरंुुगातील 

कमिचािीवगि आपल ेमानवीकिण किण्यायाया दृष्टीन ेकाही ना काही ति करू शकतोच.  

कैद्य ांचे कतिव्य काय आह?े ….त्यांनी आिशि कैद्य प्रमाण े व्यवहाि केला पाकहज.े तरंुुगाची कशस्त 

तोडण्यापासनू त्यांनी स्वत:ला अडवल े पाकहज.े त्यांना ज े कोणत ेकाम कतथ ेकिण्याकरिता िणे्यात 

येईल त ेत्यांनी मन लावनू केल ेपाकहज.े उिाहिणाथि तरंुुगातील स्वयंपाक कैिी स्वत: तयाि कितात. 

त्याकरिता तांिळू, ड ळ, धान्य ज ेकाही असेल त्यात काडीकचिा, खडेमाती काही िाह  नये म्हणनू त े

त्यांनी नीट स्वयाछ केल ेपाकहज.े  

कैद्य ांयाया ज्या काही तिािी असतील त्या त्यांनी सभ्यपणान ेतरंुुगाकधकाऱ्याला सांकगतकया पाकहज.े 

त्यांनी आपकया लहानशा समिुायात अस ेवतिन केल े पाकहज ेकी तरंुुगातनू बाहिे पडताना पवूीपषेणाा 

अकधक चांगला माणसू झालो अस ेकैद्य ांना वाटल ेपाकहज.े (हरि, २-११-१९४७, प.ृ ३९५)    
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३२. भारत आवण वहांसक मागव 

भाित जि तलवािीचा कसद्धांत अनसुिणाि असले ति शक्य आह ेकी त्याला षणाकणक कवजय कमळेल. 

पिंत ु तशा अवस्थेत भािताबद्दल मला अकभमान वाटणाि नाही. मी भािताशी याकरिता बांधललेो 

आह ेकी माझ्याजवळ ज ेकाही आह े त े मला भािताकडून कमळालले ेआह.े कवश्वाला िेण्याकरिता 

भािताजवळ एक सिंेश आह ेयावि माझा कवश्वास आह.े त्यान ेयुिोपच ेअधंानकुिण करू नये.  

भाितान ेतलवािीचा कसद्धांत स्वीकािला ति तो षणाण माझ्या पिीषणाेचा षणाण असले. मला आशा आह े

की मी त्यात उत्तीणि होईन. माझ्या धमािला कोणत्याही भौगोकलक सीमा नाहीत. जि माझ्यात त्या 

धमािबद्दल कजवतं श्रद्धा असले ति ती भािताविील माझ्या पे्रमाविही अकतिमण करू शकेल. 

अकहसंयेाया माध्यमातून भािताची सेवा किण्याकरिता माझ े जीवन समकपित आहे… (यंग, ११-८-

१९२०, प.ृ ४) 

भाित जि कहसंेला आपला धमि मानणाि असले आकण त्या वळेी मी कजवतं असने, ति भाितातच 

िाकहल े पाकहज े अस े मला वाटणाि नाही. तवे्हा माझ्या मनात त्यायायाबद्दलची गौिवाची भावना 

िाहणाि नाही. माझी िशेभक्ती माझ्या धमाियाया अतंगयत आह.े मला जशा प्रकाियाया आध्याकत्मक 

पोषणाची गिज आह ेतस ेपोषण मला भािताकडून कमळत ेअस ेमला वाटत असकयामळेु एखाि ेमलू 

आपकया आईयाया छातीला कचकटून असाव े तसा मी भािताशी बांधललेो आह.े याचे वाताविण 

माझ्या उयाचतम आकांषणाांकरिता अनरुूप आह.े ज्या किवशी ही श्रद्धा कनघनू जाईल त्या किवशी 

आपकया पालकांची कधीही भटे होण्याची आशा नसलकेया अनाथ मलुासािखा मी होऊन जाईन. 

(यंग, ६-४-१९२१, प.ृ १०८) 

वन:शस्त्र विजय   

भाितान ेअकहसंक साधनांनी आपल े स्थान कमळवल ेति त्याला कधीही फाि मोठे सनै्य, तेवढेच मोठे 

आिमाि व त्याह नही मोठी वायुसेना ् ांची कधीही गिज भासणाि नाही, अस ेमला वाटत.े भाितायाया 

स्वाततं्र्यसघंषाित अकहंसक कवजय कमळू शकेल इतक्या उंचीवि त्याची आत्मचेतना पोहोचली ति 

त्यामळेु जागकतक मकूयांमध्ये बिल होईल आकण बहुतांश युद्धसामग्री अनावश्यक असकयाचे किसनू 

येईल. असा भाित केवळ एक स्वप्न, एक बाकलश मखूिपणा अस ू शकेल. पिंत ुभाित जि अकहसंयेाया 

आधार न े स्वाततं्र्य कमळवील ति माझ्या मत े त्् ची पररिती अशीच व्ह ्ल  प त्तहजे…. त्् च  

आव ज अश  एक  शत्तिश ली िाष्ट्राचा आवाज असले जो सपंणूि कवश्वातील कहंसक शिींवि अकुंश 

ठेवण्याचा प्रयत्न किील. (यंग, ९-५-१९२९, प.ृ १४८) 
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िाष्ट्रीय सिकाि कोणत े धोिण अवलबंील त े मी सांग ू शकत नाही. माझी खूप इयाछा असली तिी 

तोप्ंत मी कद कचत कजवंतही िाहणाि नाही. मी जि कजवतं िाकहलो ति शक्य कततक्या जास्त प्रमाणात 

अकहसंचेे अनसुिण किण्याचा सकला िईेन आकण कवश्वशांती व कवश्वाची नवीन व्यवस्था यांयायाकरिता 

भाितान ेकिललेी ती महान िणेगी असेल. मला वाटते की भाितात अनके लढाऊ जमाती असकयामळेु 

त्यांचे म्हणण े तत्कालीन सिकाि नक्कीच ऐकेल आकण िाष्ट्रीय नीती सनै्यवािायाया कोणत्या तिी 

सशंोकधत स्वरूपाकडे झकेुल. मी कनकश्चतपण ेआशा किीन की एक िाजकीय शक्ती म्हणनू अकहसंचेे 

सामथ्यि कसद्ध किण…े. वाया जाणाि नाही आकण अकहसंचेे प्रकतकनकधत्व किणािा कोणता तिी मजबूत 

पषणा भाितात कायम िाहील. (हरि, २१-६-१९४२, प.ृ १९७) 

सैवनकीकरणाचा मागव  

िाष्ट्रमडंळामध्ये भािताचे कोणत ेस्थान असले? पाचव्या िजािची शक्ती असण्यावि भािताचे समाधान 

होईल काय? पकहकया प्रतीची सकैनकशक्ती बनण्याकरिता भािताला वळे लागेल. आकण त्याकरिता 

त्याला कोणत्या तिी पाि त्् शक्तीचे सिंषणाण घ्याव ेलागले. (हरि, २१-४-१९४६, प.ृ ९५) 

सकैनक शक्ती बनण्यायाया प्रयत्नात कोणताही सिंेश िणे्याची शक्ती नसललेा जगातील पाचव्या 

श्रणेीचा िशे बननू िाहण्यावि समाधान मानण्याची भािताची कमीत कमी काही वषे तिी तयािी आह े

की…. आपकया अकहंसक नीतीला अजून धाििाि बनवनू ती कायम ठेवनू कवश्वातील प्रथम श्रणेीचे 

िाष्ट्र बनायचे आकण कठोि परिश्रमानंति कमळवलकेया आपकया स्वाततं्र्याचा उपयोग जगाला, ज ेकमत्र 

िाष्ट्रांयाया कवजयानंतिही वाईट तऱ्हने ेकचिडल ेजात आह,े (कहसंयेाया) ओझ्यापासनू मकु्त किण्याकरिता 

किायचा या बाबतीत भािताला कनणिय घ्यावा लागले. (हरि, ५-५-१९४६, प.ृ ११६) 

सत्य आकण अकहसंा यांयायाशी बांकधलकी असललेा भाित िकषणाण आकफ्रकेत िाहणाऱ्यांना शांती पाठ 

कशकवील. पिंत ु भाितान े अकहसंेयाया मागािन े चालायचे की तलवािीयाया ह े आपकयाला आकण 

कॉगं्रेसला ठिवाव े लागेल. जगातील लहान िाष्ट्रांना व मानवतेला आपला हा बहुमोल वािसा 

गमवावा लागला तर ती फ र खेद ची गोष्ट होईल; च ळीस कोटी लोकसांख््  असलले््  या 

उपमहािीपान ेबंिकुीयाया िारूचा मागि कनवडला व धोक्याचे जीवन जगायचे ठिवल ेति ती फाि वाईट 

गोष्ट होईल. (हरि, ३०-६-१९४६, प.ृ २०६-७) 

युद्धान े थकलभेागलले े आकशयायी िेश जपानयाया पावलावि पाऊल टाकून आपल े सकैनकीकिण 

कितील काय? भाित कोणता मागि कनवडतो यावि याचे उत्ति अवलबंून आहे…. ज्यामळेु जग 
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आधीच त्रस्त झाललेे आह े असा घणृचेा आकण कहसंचेा सिंेश स्वततं्र भाित जगाला ितेो की 

शांततचेा? (हरि, ८-६-१९४७, प.ृ १७७) 

सपंणूि भाितान ेशांततयेाया शाश्वत कनयमाचा स्वीकाि केला ति तो खिोखिीच सपंणूि कवश्वाचा कनकविवाि 

नतेा बनले. (हरि, ८-६-१९४७, प.ृ १८१) 

एका मजबूत भािताचा उिय होईल अशी मी ति केवळ प्राथिना आकण आशा कितो आह.े हा भाित 

पकश्चमयेाया सगळ्या बीभत्स गोष्टींचे अनकुिण किणािा युद्धकप्रय िशे असणाि नाही ति असा नवीन 

भाित असेल की जो पकश्चमकेडील सवि चांगकया गोष्टी कशकण्याकरिता तत्पि िाहील आकण केवळ 

आकशया आकण आकफ्रकाच नाही ति सपंणूि पीकडत जग त्यायायाकडे  आशने ेपाहील…  

पिंत ुपकश्चमयेाया भपक्याची खोटी नक्कल किण्यायाया वडेानतंिही माझ्या आकण माझ्यासािख््  अनके 

लोकांयाया मनात अजनूही आशा आह ेकी भाित या समहू नतृ्यातनू बाहिे पडेल आकण १९१५ पासनू 

बत्तीस वर्ष पं्ंत  त्यान ेअकहसंचेे जे प्रकशषणाण घेतल ेआह े- मग त ेककतीही अपरिपक्व का असनेा - त े

घतेकयानतंि ज्या उयाच स्थानावि त्याचा हक्क प्रस्थाकपत होतो तो त ेकमळवील. (हरर, ७-१२-१९४७, 

प.ृ ४५३) 

आकािान े लहान झाललेा पिंत ु आत्म्यान े शदु्ध असललेा भाित अजनूही वीिांयाया अकहसंचेी 

पाठशाळ  बन ूशकतो आकण कवश्वायाया नकैतक नतेतृ्वाचे स्थान ग्रहण करू शकतो, तसचे िकलत आकण 

शोकषत जातीजमातींकरिता भाित आशा आकण मकु्तीचा सिंेशवाहक बन ूशकतो. पिंत ु एक बोजड 

आकण कनष्प्राण भाित पकश्चमकेडील कतसऱ्या िजािची नक्कल बननू िाहील व त्यांयाया आिमणाचा 

सामना किण्याच ेसामथ्यि त्यायायात नसले. माझ्या स्वप्नातील भाित नष्ट झाकयानतंि मला जगण्याची 

कोणतीही इयाछा नाही.  (हरि, १८-१-१९४८, प.ृ ५१) 
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६. सत्याग्रह 

३३. सत्याग्रहाचा वदव्य सांदशे 

वनवष्क्रय प्रवतकार 

कनकष्िय प्रकतकाि एखाद्या िधुािी तलवािीसािखा आह;े त्याचा कोणत्याही प्रकािे उपयोग केला जाऊ 

शकतो. यामळेु ज्यायाया कविोधात या शस्त्राचा उपयोग किण्यात येतो त्याचेही ककयाण होत ेआकण जो 

या शस्त्राचा उपयोग कितो त्याचेही ककयाण होत.े एक थेंब िक्त वाहवकयाकशवाय याचे ििूगामी 

परिणाम होतात. ना ह ेशस्त्र गंजत ेना याला कोणी चोरू शकतो. (कहसं्व, ८२) 

माझ े कनकश्चत मत आह ेकी कनकष्िय प्रकतकाि कठोिाह न कठोि हृियालाही पाझि फोडू शकत…े हा 

अकतशय प्रभावी आकण परिणामकािक उप ् आहे… ह े एक अकतशय शदु्ध अस्त्र आह.े शािीरिक 

प्रकतकाि किणाऱ्यांपषेणाा कनकष्िय प्रकतकाि किणाऱ्यांमध्ये अकधक साहस असल ेपाकहज.े  

अस ेसाहस येश,ू डॅकनयल, िेमि, लते्तटमि आकण रिडली यांयायामध्य े होत.े यांनी व्यथा आकण मतृ्य ू

यांचा गपुचूप  स्वीकाि केला. िकशयायाया झािची अवज्ञा किणािे टॅालस्टॅाय यांयायातही असचे साहस 

होत.े या साहसाचे टॅालस्टॅाय ह ेसविश्रषे्ठ उिाहिण आहते.  

वास्तवात वाईटावि चांगलुपणायाया कवजयाकरिता सपंणूि प्रकतकाि किणािा एकटासदु्धा पिेुसा असतो. 

(यंग, १०-११-१९२१, प.ृ ३६५) 

माझा िावा आह ेकी…. कनकष्िय प्रकतकािाची पद्धती…. सवाित स्पष्ट आकण सवाित सिुकषणात आह.े 

यात प्रकतकाि किणाऱ्याचा हते ूखिा नसले ति हानी केवळ कनकष्िय प्रकतकाि किणाऱ्याचीच होत.े  

येश,ू डॅकनयल आकण सॉिेत्तटस यांनी कनकष्िय प्रकतकाि अथवा आत्मशक्ती यांच ेसवोत्तम प्रकतकनकधत्व 

केल ेआह.े या सवि महापरुुषांनी आपकया आत्म्यायाया तलुनते शिीिाला कोणतेही महत्तव किल ेनाही.   

्  कसद्धांताचे टॅालस्टॅाय ह ेसवोत्तम आकण सविश्रषे्ठ (आधकुनक) प्रकतपािक होत.े त्यांनी या कसद्धांताचे 

केवळ प्रकतपािनच केल े नाही ति त्याला आपकया जीवनात उतिवलसेदु्धा. पकश्चमते हा कसद्धांत 

प्रचकलत होण्यायाया बऱ्याच आधी भाितीयांना हा कसद्धांत कळला होता व सामान्यपण े त्यांनी तो 

प्रत्यषणा अमलातही आणला होता.  
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आत्मशक्ती ही शािीरिक शिीपके्ष  अकधक श्रषे्ठ आह ेह ेकळण ेसोप ेआहे. वाईटपणायाया प्रकतकािाथि 

लोकांनी जि आत्मशक्तीचा अवलबं किायला सरुुवात केली ति सध्यायाया अनके व्यथा ििू केकया 

जाऊ शकतात. 

आत्मबलाचा आधाि घतेकयामळेु इति व्यक्तींचे कोणत्याही परिकस्थतीत कधीही नकुसान होऊ शकत 

नाही. त्यामळेु जवे्हा याचा िरुुपयोग केला ज तो तवे्हा केवळ त्यायाया प्रयोगकत्् यलाच तो हानी 

पोहोचवतो, ज्यायाया कविोधात प्रयोग किण्यात येतो त्याला नाही. सद्गणुाप्रमाण े आत्मबलाच े

पारितोकषक त ेस्वत:च आह.े आत्मबलायाया प्रयोगात अपयशाची कोणतीच शक्यता नाही. (स्पीिा, 

प.ृ १६५) 

बुद्धान े कविोधकांमध्ये जाऊन कनभियपण े त्यांयायाशी सघंषि केला आकण उद्धट पिुोकहतवािाला शिण 

यायला भाग प डल.े येशनू ेजरेुसलमेमधील मकंििांमधनू सावकािी किणाऱ्यांना बाहिे काढल ेआकण 

पाखंडी आकण िांकभक लोकांना स्वगािकडून शाप द्य यला लावला. ह ेिोन्ही महापरुुष थेट कायिवाहीचे 

जोििाि पिुस्कत ेहोत.े  

पिंत ु कशषणाा कितानासदु्धा बुद्ध आकण येश ू यांनी आपकया प्रत्येक कामात सौजन्य आकण पे्रम यांच े

िशिन घडवल.े त्यांनी आपकया शत्रूला ककंकचतही िखुापत केली नाही आकण ज्या सत्याकरिता त े

जगल ेत्याची कोणतीही हानी न होऊ ितेा त्यांनी स्वत:ला समकपित करून टाकण्याची नहेमीच सहषि 

तयािी ठेवली. 

जि बुद्धायाया पे्रमाची उंची पिुोकहतवाद ल  नमवण्याकरिता असमथि आह ेअस ेकसद्ध झाल ेअसत ेति 

बुद्धान े पिुोकहतवािाचा कविोध कित असताना मिणसदु्धा पत्किल ेअसत.े एका सपंणूि साम्राज्याला 

आव्हान िते काट्याचा मकुुट धािण करून येश ू सळुावि चढला. मी जवे्हा अकहसंक प्रकतकाि 

आंिोलन सुरू कितो तवे्हा मी याच परुुषांयाया पावलावि पाऊल टाकून नम्रतापवूिक चालत असतो 

एवढेच. (यंग, १२-५-१९२०, प.ृ ३) 

सविनय अिज्ञा 

अवज्ञा सकवनय तवे्हाच अस ूशकत ेजवे्हा ती अतं:किणपवूिक असत,े कतयायात आििभाव असावा, 

सयंम असावा, कतयायात केव्हाही उद्धटपणा येऊ नये, ती सविमान्य कसद्धांतावि आधारित असावी, 

स्विैाचार याया िोषाचा कतला स्पशि नसावा आकण सवाित महत्तव ची गोष्ट म्हणज े कतयायामाग ेघणृा वा 

िरे्ष ची भावना नसावी. (यंग, २४-३-१९२०, प.ृ ४) 
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माझ े मत आह े की सकवनय आज्ञ भांग ह े घटनात्मक आंिोलनाचे शदु्धतम रूप आह.े हो, त्याच े

‘सकवनय’ म्हणजचे अकहसंक रूप जि विविचे असले ति त ेमानहाकनकािक व कतिस्किणीय असले. 

अकहसंवेि जि पणूिपण े दृढ िाकहल े गले े ति अकतशय उग्र आज्ञाभगंामळेुही कहसंा भडकणाि नाही. 

त्यामळेु कतची कनिंा किायची वळेच येणाि नाही.  

एखाि ेमोठे आकण तीव्र आंिोलन जोखीम पत्किकयाकशवाय चालवता येऊ शकत नाही, जीवनात जि 

मोठी जोखीम नसले ति त ेजीवन जगण्यासािखे नाही असे समजल ेजात.े जोखीम नसेल ति जगण्यात 

काही स्वािस्य िाहत नाही अस े जगाचा इकतहासही सांगत नाही काय? (यंग, १५-१२-१९३१,  

प.ृ ४१९) 

सकवनय अवज्ञा नागरिकाचा जन्मकसद्ध अकधकाि आह.े आपल े माणसूपण गमावकयाकशवाय हा 

अकधकाि सोडण्याचे साहस कोणीही करू शकत नाही. सत्तवन् अवज्ञमेळेु कधीही अर जक त्तनम यि 

होऊ शकत न ही. त े अपिाधी स्वरूपायाया आज्ञाभगंामळेु कनमािण होऊ शकत.े प्रत्येक िाज्य 

अपिाधपवूिक अवज्ञलेा बळजबिीन ेकचिडून टाकत ेआकण जि त्यान ेअस ेकेल ेनाही ति त ेस्वत: नष्ट 

होऊन जात.े (यंग, ५-१-१९२२, प.ृ ५) 

सत्याग्रही कववकेान े आकण स्वयेाछेन े समाजकनयमांचे पालन करत असतो. त्् ल  ते त्् चे पत्तवत्र 

कतयव्् व टत असते. अश  प्रक रे सम जत्तन्म ांचे प लन केकयामळेुच कोणत ेकनयम न्यायोकचत आकण 

कोणत े अनकुचत याचा कनणिय किण्यायाया अवस्थेत तो येतो. यानतंिच काही कवकशष्ट परिकस्थतीत 

काही कनयमांची अवज्ञा किण्याचा अकधकाि त्याला कमळतो. (ए, ३४७) 

पूिवअट 

सकवनय प्रकतकाि आंिोलनाची पकहली पवूिअट ही आह ेकी त्यात भाग घणेाऱ्यांकडून वा सामान्य 

जनतकेडून कहसंा सरुू न होण्याची कनकश्चती असली पाकहज.े कहसंा भडककयानतंि ती िाज्याकडून वा 

सकवनय आज्ञाभगं किणाऱ्यांयाया कविोधकांतील अन्य तत्त्वांयाया प्रेिणने ेभडकवली गलेी होती अस े

म्हणण ेअप्रामाकणकपणाचे होईल.  

ह ेस्पष्टपि ेकळल ेपाकहज ेकी सकवनय कायिेभगं कहंसयेाया वाताविणात प्रगती करू शकत नाही. याचा 

अथि असा नाही की यानतंि सत्याग्रहीजवळ कोणताही उपाय कशकलक िाहत नसतो. सकवनय 

आज्ञाभगंाऐवजी त्याला इति उपायांचा शोध घ्यावा लागेल. (हरि, १८-३-१९३९, प.ृ ५३)| 
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सत्याग्रहाचे स्िरूप 

सत्याग्रहाचे वकैशष््ट् ह ेआह ेकी याचा शोध घणे्याकरिता माणसाला बाहिे जाव े लागत नाही. तो 

स्वत:च त्यायायासमोि येऊन उभा िाहतो. सत्याग्रहात मळुातच हा गणु आह.े ज्यात कोणत्याही गोष्टी 

गपु्त ठेवण्यासािख््  नसतात आकण चलाखी वा असत्य यासािख््  गोष्टींनाही ज्यात स्थान नसते 

अशा धमियुद्धाचा शोध घ्यावा लागत नाही, तो आपोआपच प्रकट होतो आकण धमिकनष्ठ व्यक्तीची 

त्याकरिता नहेमीच तयािी असत.े 

ज्या सघंषािची आधीपासनू योजना तयाि किावी लागत ेतो सघंषि धमिसगंत आह ेअस ेम नले ज ऊ 

शकत न ही. धमयसांगत सघंषािची योजना ईश्वि स्वत: बनवतो आकण लढ्् चे सचंालनही तो स्वत:च 

कितो.  

धमियुद्ध केवळ ईश्विायाया नावानचे लढल े जाऊ शकत;े सत्याग्रही स्वत:ला जवे्हा अगिी लाचाि 

समजतो, मोडण्यायाया अवस्थेत येतो आकण चोहोकडे त्याला अधंाि किस ूलागतो तवे्हा ईश्वि त्यायाया 

मितीकरिता ध वनू येतो. (ससा, प.ृ XIV) 

सत्याग्रहाची अमंलबजावणी किताना सरुुवातीयाया अवस्थेतच माझ्या लषणाात आल ेहोत ेकी सत्याच े

अनसुिण किताना कविोधकावि कहसंक वाि किण्याची पिवानगी नसत.े उलट धयैि आकण सहानभुतूीन े

आपली चूक िरुुस्त किण्याकरिता कविोधकाला सत्याग्रहीन ेपे्ररित केल ेपाकहज.े गोष्ट अशी आह ेकी 

एखािी गोष्ट एखाद्या माणसाला योग्य वाटत ेति तीच गोष्ट िसुऱ्या माणसाला अयोग्य वाटत.े धयैािचा 

अथि आह ेआत्मपीडा. अशा िीतीन ेसत्याग्रहाचा अथि झाला कविोधकाऐवजी स्वत: त्रास सहन करून 

सत्य कसद्ध किण.े (रिकप)  

सत्याग्रह आकण त्यायाया शाखा असहकाि व सकवनय प्रकतकाि या गोष्टी आणखी काही नसून पीडेयाया 

कनयमाचीच िसुिी न व ेआहते. (यंग, ११-८-१९२०, प.ृ ३) 

सत्याग्रह आकण अकहसंा यांयाया मितीन ेतमु्ही सवि जगाला तमुयाया चिणाशी आण ूशकता. थोडक्यात 

सत्याग्रह आणखी काही नसनू िाजकीय आकण िाष्ट्रीय जीवनात सत्य आकण सौजन्य यांची स्थापना 

किणचे आह.े (यंग, १०-३-१९२०, प.ृ ३) 

स्वत:ला पणूिपण े पसुनू टाकण,े अकधकात अकधक कवनम्रता, असीम धयैि आकण जळजळीत आस्था 

म्हिज ेसत्याग्रह. सत्याग्रह स्वत:च पिुस्काि आह.े (यंग, २६-२-१९२५, प.ृ ७३) 

सत्याग्रह सत्याचा अकवित शोध आह ेआत्ति सत्याप्ंत पोहोचण्याचा दृढ सकंकप आह.े (यंग, १९-

३-१९२५, प.ृ ९५) 
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ही अशी शक्ती आह,े जी गपुचूप आकण विवि शांतपण ेकाम किताना किसते. पिंत ुवास्तव हे आह ेकी 

या शक्तीपषेणाा अकधक गतीन े काम किणािी िुसिी कोणतीही शक्ती या जगात नाही. (यंग, ४-६-

१९२६, प.ृ १८९) 

सत्याग्रह हा शब्िप्रयोग फाि कशकथलपण ेकिण्यात येतो आकण त्यात कहसंचेा भावही िडललेा आह े

अस ेसमजल ेजात.े पिंत ुया शब्द चा जनक म्हणनू मी ह ेस्पष्ट किण्याची पिवानगी मागतो की यात 

प्रत्यषणा वा अप्रत्यषणा, प्रगट वा अप्रगट अशी कोणत्याही प्रकािची कहसंा वज्यि आह;े यात मानकसक, 

वाकचक वा कमाििािे केलकेया कहंसलेा कोणतहेी स्थान नाही. कविोधकाची हानी व्हावी म्हणनू 

त्यायायाबद्दल द्वषेभावना ठेवण े अथवा त्याला वा त्यायायाबद्दल कठोि शब्ि बोलण े म्हणज े

सत्याग्रहाचा भगं किण ेहोईल.  

सत्याग्रह नहेमी सौजन्यशील असतो, तो कधीही इजा कित नाही. िोध अथवा आकसापोटी तो 

कधीही किण्यात येऊ नये. यात कवतडंवाि, उतावीळपणा आकण गडबडगोंधळ यांना कोणतहेी स्थान 

नसत.े याचा बळजबिीला सिळ सिळ कविोध आह.े कहसंचेा सपंणूि पयािय म्हणनू याची स्थापना 

किण्यात आली आह.े ( हरि, १५-४-१९३३, प.ृ ८) 

ज्या व्यक्तीची चैतन्यशक्ती जबििस्त आह,े ज्यायाया मनात कोणताही सशंय आकण भीती नाही त्या 

व्यक्तीकरिता सत्याग्रहाचा सघंषि आह.े सत्याग्रह आपकयाला जगण्याची आकण मिण्याची अशा िोन्ही 

कला कशकवतो. िहेध िींकरिता जन्म आकण मतृ्यू िोन्ही गोष्टी न चुकणाऱ्या आहते. आपकया आतील 

चैतन्याचे िशिन होण्याकरिता माणसू जाणीवपवूिक सतत प्रयत्न कित असकयामळेु तो पशपूासनू 

वगेळा असकयाचे कसद्ध होत.े (हरि, ७-४-१९४६, प.ृ ७४) 

विकसनशील विज्ञान 

सत्याग्रहाकवषयीचे माझ े ज्ञान किवसेंकिवस वाढत े आह.े गिजयेाया वळेी मागििशिन किण्याकरिता 

माझ्याजवळ कोणतहेी पुस्तक नसत.े कजला मी माझा कोश समजतो ती गीतासदु्धा माझ्याजवळ नसत.े 

माझ्या ककपनतेील सत्याग्रह कवकासप्रकियेतील एक कवज्ञान आह.े शक्य आह ेकी ज्याला मी कवज्ञान 

समजतो त े कवज्ञान असकयाचे कसद्धच होणाि नाही आकण त ेअगिी वड्ेयाचा जिी नाही ति एखाद्या 

मखूािचा कवचाि वा लहि असकयाचे कसद्ध होईल.  

शक्य आह ेकी सत्याग्रहाचा खिेपि  पविताप्रमाण ेप्राचीन असकयाचे आढळून येईल. पिंत ुअजनूप्ंत 

कवश्वसमस्यांकरिता, कवशषेत: युद्धासािख्या भीषण समस्यांयाया सोडविकुीकररता सत्याग्रहाची 

उपयोकगता मान्य किण्यात आललेी नाही. शक्य आह ेकी यात जी गोष्ट नवीन आह ेम्हणनू समजल े
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जात,े कतचा युद्धायाया समस्येच््  सोडविकुीकरिता कोणताही कवशषे उपयोग कसद्ध होणाि नाही. हहेी 

शक्य आह े की ज्या गोष्टींना सत्याग्रहाचे म्हणजचे अकहसंचेे यश समजल े जात होत े त्या गोष्टी 

वास्तवात सत्य आकण अकहसंयेाया यशायाया द्योतकच नव्हत्या, ति कहसंयेाया भीतीमळेु कमळालले े ते 

यश होत.े या शक्यता माझ्यासमोि सिैव िाकहकया आहते. मी लाचाि आह.े माझ्या प्राथिनेचे ज ेउत्ति 

मला ईश्विाकडून कमळत ेतचे मी िाष्ट्रासमोि अनसुिणाकरिता मांडतो. याबद्दल असहेी म्हणता येईल 

की मी नहेमी िवेाची सवेा किण्याकरिता त्यायाया हुकुमाचे पालन किण्याचा प्रयत्न कित असतो. 

(हरि, २४-९-१९३८, प.ृ २६६) 

सत्याग्रहाचे तांत्र  

कवजते्यायाया हाती आपला आत्मा कवकण्याला नकाि िणे्याचा अथि तमु्ही त ेकाम किणाि नाही ज े

किायला तमुचे अतं:किण मनाई कित.े समजा, शत्र ू तमु्हाला नाक घासण्याकरिता वा कान 

पकडण्याकरिता वा अशाच प्रकािच े कोणत े तिी लज्जास्पि काम किायला सांगतो ति तमु्ही त े

किायला नकाि द्य ल. अकहसंचेे पजुािी असकयामळेु तमु्ही आधीपासनूच कनणिय घतेललेा असले की 

स ांसारिक गोष्टींचा आत्म्याशी कोणताही सबंंध नाही. त्यामळेु कोणी तमुयायापासनू तमुची सपंत्ती 

लबुाडून घते असले ति तमु्ही त्याला अडवणाि नाही. ज्याला तमु्ही स्वत:चे समजता त ेतमुयायाजवळ 

तोपयचतच िाहतील जोप्ंत जग तमु्हाला तस ेकरू िईेल.  

आपकया मनायाया लहिींना बळी न पडण्याचा अथि असा आह ेकी, तमु्ही कोणत्याही मोहाला बळी 

पडणाि नाही. माणसू बहुधा एवढा िबुळ्या मनाचा असतो की तो लोभ आकण गोड शब्ि यांयाया 

जाळ्यात फसतो. आपकया सामाकजक जीवनात अस े घडत असकयाचे आपण िििोज पाहतो. 

िबुळ्या मनाची माणस ेसत्याग्रही होऊ शकत नाहीत. सत्याग्रहीचे ‘नाही’ अढळ असत ेआकण ‘हो’ 

ह े शाश्वत ‘हो’ असत.े केवळ अशाच व्यक्तींमध्ये अकहसंचेा पजुािी होण्् ची ताकि असत.े पिंत ु

याचबिोबि माणसाला दृढकनश्चय आकण ििुाग्रह यांयायातील भिे कळला पाकहज.े हो अथवा नाही 

म्हि कयानतंि जि माणसाला वाटल ेकी आपला कनणिय चुकीचा होता आकण ह ेकळकयानतंिही तो 

आपकया कनणियावि अडून िाकहला ति तो ििुाग्रह वा मखूयपणा होईल. कनणिय घणे्यापवूी माणसान ेसवि 

गोष्टींचा सावधकगिीन ेसाधकबाधक कवचाि केला पाकहज.े  

कोणाला मालक मानून त्यायायाबद्दल कनष्ठा ठेवण्याला नकाि िणे्याचा अथि स्पष्ट आह.े याचा अथि 

आह ेतमु्ही कवजते्यासमोि झकुणाि नाही, त्यायाया उत्तद्दष्टपूतीकरिता तमु्ही मित किणाि नाही. कहटलिन े

कब्रटनला ताब्यात घणे्याचे स्वप्न कधीही प कहल ेनव्हत.े कब्रटनन ेपिाजयाचा स्वीकाि किावा एवढीच 
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त्याची इयाछा होती. तस े झाल ेकी कवजतेा पिाभतूाकडून हव े त े माग ू शकतो व पिाभतूाला कववश 

होऊन कवजते्याला ती गोष्ट द्य वी लागत.े पिंत ु त्यान ेजि पिाजय स्वीकािला नाही ति शत्रू तोप्ंत 

लढेल जोप्ंत तो कविोधकाला मारून टाकत नाही. पिंत ुसत्याग्रही हा ति कविोधकान ेमािण्यापवूीच 

शिीिान े मतृ असतो, म्हणज े त्यान ेआपकया शिीिायाया मोहाचा त्याग केललेा असतो व तो केवळ 

आत्म्यायाया कवजयातच जगत असतो. त्यामळेु जो आधीच मलेलेा असतो तो कुणाला मािण्याचा 

प्रयत्न का किील? माित असताना मिण्याचा खिा अथि आह ेपिाभतू होऊन मिण.े कािण शत्रूला जे 

हव ेत ेतमु्ही कजवतं असताना त्याला कमळणाि नसले ति तमु्हाला मारून तो त ेप्राप्त किण्याचा प्रयत्न 

किील. िसुिीकडे जवे्हा त्याला किसले की तमुचा स्वत:चा जीव वाचवण्याकररताही हात उचलायचा 

तमुचा अगिीच हते ूनाही तवे्हा तमु्हाला मािण्याचा त्याचा उत्साह थंड होईल. प्रत्येक कशकाऱ्याचा 

हाच अनभुव आह.े आजप्ंत कोणी गायीची कशकाि केली असकयाचे ऐककवात नाही. (हरि, १८-८-

१९४०, प.ृ २५३-४) 

पीडा सहन करण्यातील शिी 

िोध अथवा िुभािवना मनात आणकयाकशवाय पीडा सहन किण े हा असा उगवता सयूि आह े

ज्यायायासमोि कठोितम हृियाल ही पाझि फुटू शकतो व अगिी घोि अज्ञानही नाहीसे होऊ शकत.े 

(यंग, १९-२-१९२५, प.ृ ६१) 

पीडा सहन किण्याचीही सकुनकश्चत सीमा आह.े ही गोष्ट बुकद्धमत्तापणूि व अबुत्तद्धमत्तापणूि िोन्ही प्रकािची 

अस ूशकत ेआकण जवे्हा कहची सीमा सपंत ेतवे्हाही पीडा सहन कित िाहण ेह ेअबुत्तद्धमत्तापूणिच नसत े

ति मखूिपणाची पिाकोटीही असत.े (यंग, १२-३-१९३१, प.ृ ३०) 

खिोखिी पीडा सहन कित असताना कतची जाणीवही होत नाही व कतचे कधी गकणतही लावल ेजात 

नाही. कतचा स्वत:चाच असा एक आनिं असतो व तो सवि आनंिांपषेणाा श्रषे्ठ असतो. (यंग, १९-३-

१९३१, प.ृ ४१) 

किवसेंकिवस माझा कवश्वास बळाव ू लागला आह े की लोकांकरिता मलूभतू असलेकया महत्त्वायाया 

गोष्टी केवळ तकािधािे कमळवता येऊ शकत नाहीत ति पीडा सहन किण्याचे मकूय चुकवनू त्या 

कमळवाव्या लागतात. पीडा सहन किण ेमानवजातीचा कनयम आह ेति युद्ध जगंलाचा. कविोधकाचे 

हृियपरिवतिन किण्याकरिता आकण कववकेसमंत गोष्ट ऐकण्याकरिता कविोधकान ेज ेकान बंि केलले े

असतात त े उघडण्याकरिता जगंलायाया कनयमापषेणाा पीडा सहन किण्याचा कनयम ककती तिी बलवान 

आह.े (यंग, ५-११-१९३१, प.ृ ३४१) 
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सत्याग्रहाची संक्तहता 

सत्याग्रहीन ेभीतीच  कायमस्वरूपी त्याग केललेा असतो. यामळेुच कविोधकावि कवश्वास टाकण्याची 

त्याला कधीच भीती वाटत नाही. कविोधकान ेजिी त्याला वीस वळेा धोका किला तिी एककवसाव्या 

वळेी तो त्यायायावि कवश्वास टाकायला तयाि िाहील. खिी गोष्ट अशी आह ेकी मानव स्वभावावि 

अढळ कवश्वास हचे सत्याग्रह धम यचे साि आह.े (ससा, प.ृ १५९) 

ज्यायायात कायिा पाळण्याची सहज प्रवतृ्ती नसले तो सत्याग्रही नसतो. कायिा पाळण्यायाया आपकया 

स्वभावामळेुच तो सवोयाच कायिा अथाित आपकया अतं:किि याया आवाजाचे इति कोणत्याही 

कायद्यापषेणाा अकधक कनष्ठेन ेपालन कित असतो. (स्पीिा, प.ृ ४६५) 

सत्याग्रह सिळ कायिवाहीचे सवाित शकक्तशाली रूप असकयामळेु सत्याग्रही सत्याग्रह सरुू 

किण्याआधी इति सवि पयाियांचा उपयोग करून पाहत असतो. त्यानसुाि तो सबंांकधत प्राकधकिणाला 

कवनतंी किील, त्यायायाशी सपंकि  सरुू ठेवील, मग त्या समस्येकडे जनतचेे लषणा वेधण्याचा प्रयत्न 

किील, लोकांना सबंांकधत समस्या समजावनू सांगण्याचा प्रयत्न किील, ज्यांना त्याचे म्हणण ेऐकून 

घणे्याची इयाछा असले त्यांयायासमोि तो आपली बाज ूशांतपण ेमांडेल, आकण जवे्हा सवि उपाय सपंनू 

जातील तवे्हाच तो सत्याग्रहाला शिण जाईल आकण एकिा आतला आवाज ऐकून त्याने सत्याग्रह 

सरुू केला की मग तो सत्याग्रह कोणत्याही अवस्थेत पित घणेाि नाही. (यंग, २०-१०-१९२७, प.ृ 

३५३) 

सत्याग्रही कोणत्याही षणाणी सघंषािकरिता तयाि असला तिी शांततकेरिताही त्यान े तवेढेच उत्सकु 

असायला पाकहज.े श ांततचे््  कोित्् ही सन्म ननी् तोडग्् चे त्् न े स्व गत केल े प त्तहजे. (यंग, 

१९-३-१९३१, प.ृ ४०) 

आपण एकमवे सत्याग्रहाविच अवलबंून िाकहल े पाकहज े असा माझा सकला आह.े स्वाततं्र्य 

कमळवण्याचा िसुर  कोणताही चांगला उपाय नाही. (हरि, १५-९-१९४६, प.ृ ३१२) 

सत्याग्रहीयाया सकंहतते पशबुलासमोि आत्मसमपयि ल  कोणतचे स्थान नाही. समपयि किायचचे 

असले ति त ेपीडेसमोि किाव,े बंिकुधाऱ्यासमोि नाही.  (यंग, ३०-४-१९३१, प.ृ ९३) 

सत्याग्रहीन े आपकया बाजयूाया इति लोकांकडून समीषणाा व पनुसिमीषणाा करून घणे्याकरिता नहेमी 

तयाि िाकहल ेपाकहज ेआकण जि काही िोष आढळला, ति त्यात लगचे सधुािणा केली पाकहज.े (हरि, 

११-३-१९३९, प.ृ ४४) 
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सत्याग्रहीची पात्रता 

माझ ेमत आह ेकी भाितातील प्रत्येक सत्याग्रहीत…. खालील पात्रता असली पाकहज:े  

(1) त्याची ईश्विावि कजवतं श्रद्धा असली पाकहज,े कािण तोच त्याचा एकमवे आध र आह.े  

(२) सत्य आकण अकहसंा यांना आपला धमि मानत सत्याग्रहीने त्यांयायावि कवश्वास ठेवला पाकहज े

आकण याच कािणामळेु त्यान ेमाणसायाया स्वभावातील चांगलुपणावि कवश्वास ठेवला पाकहज.े आपण 

स्वत: व्यथा सहन करून कविोधकावि प्रेम केल ेति कविोधकातील चांगलुपणाला जाग ेकिण्यात यश 

येईल यावि त्यान ेकवश्वास ठेवला पाकहज.े 

(3) त्यान े पकवत्र जीवन व्यतीत केल े पाकहज ेआकण आपकया ध््येायाया पतूीकिता आपल ेजीवन 

आकण सपंत्ती समकपित किण्याची त्याची नहेमीच तयािी असली पाकहज.े  

(४) तो सवयीन ेखािीधािी आकण चिख्् वि सतू कताई किणािा असला पाकहज.े भाितायाया सिंभाित 

ह ेआवश्यक आह.े  

(५) मद्यपान आकण अन्य व्यसन यांयायापासनू तो मकु्त असला पाकहज.े यामळेु त्याचा कववके सिा 

जागतृ िाहील आकण कचत्त कस्थि िाहील.  

(६) वळेोवळेी ठिलकेया कशस्तीचे त्यान ेस्वत: होऊन पालन केल ेपाकहज.े  

(७) स्वाकभमानाला धक्का लावण्याकरिता बनवण्यात आलले े कनयम सोडून जेलयाया अन्य सवि 

कनयमांचे सत्याग्रहीन ेपालन केल ेपाकहज.े  

विील कनयमावली सविसमावशेक नाही. ह े कनयम केवळ उिाहिणािाखल आहते. (हरि, २५-३-

१९३९, प.ृ ६४) 

सतैानायाया पाठीवि बसनू सत्याग्रही स्वगाित जाऊ शकत नाही. (हरि, १५-४-१९३९, प.ृ ८६) 

सत्याग्रहात भ्रष्टाचाि, खोटेपणा वा कपट यांना कोणतहेी स्थान नाही.  (बांिा, ९-८-१९४२) 

सन्माननीय तडजोडीची कोणतीही सधंी सत्याग्रही सोडत नाही, सोडू शकत नाही. पिंत ुतडजोडीची 

चचाि असफल झाकयानंति त्यान े सघंषािकरिता सिवै तयाि िाकहल े पाकहज.े त्याला आधीपासनू 

कोणतीही तयािी किण्याची गिज नसत.े त्यायाया कामात कोणत्याही प्रकािची गपु्तता नसावी. (यंग, 

१६-४-१९३१, प.ृ ७७) 
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अन्या्ी माणसाला लकज्जत किण्याचा सत्याग्रहीचा उद्दशे कधीही नसतो ही गोष्ट लोक बहुधा 

कवसितात. त्याचे आवाहन अन्यायीला घाबिवण्याकरिता नसाव े ति त्याचा हृियाला स्पशि 

किण्याकरिता असल े पाकहज.े सत्याग्रहीचा हते ू अन्यायीवि बळजबिी किण्याचा नसतो ति त्याच े

हृियपरिवतिन किण्याचा असतो. आपकया सवि व्यवहार त त्यान े कृकत्रमतपेासनू ििू िाकहल े पाकहज.े 

स्व भाकवकपणचे तो आपकया अंत:किणातील दृढ कवश्वासाप्रमाण ेकाम कित असतो. (हरि, २५-३-

१९३९, प.ृ ६४) 

सत्याग्रह मलूत: सत्यकनष्ठ व्यक्तीच े शस्त्र आह.े सत्याग्रहीची अकहसंशेी बांकधलकी असत े आकण 

जोप्ंत लोक  मनान,े वाणीन ेआकण कमािन े त्याप्रमाण ेआचिण कित नाहीत तोप्ंत मी सत्याग्रह 

सरुू करू शकत नाही. (ए, प.ृ ३४५) 

नहेमीच माझी अशी धािणा िाकहली आह ेकी आपण आपल््  चकुांकड ेबकहविि िकुबिणीन ेआकण 

इतिांयाया चुकांकडे त्याकवरुद्ध बाजनू े प कहल े तिच िोघ ांची न्यायोकचत तलुना होऊ शकेल. माझा 

कवश्वास आह ेकी ज्याला सत्याग्रही बनण्याची इयाछा आह ेत्यान ेकाळजीपवूिक आकण प्रामाकणकपण े

या कनयमांचे पालन केल ेपाकहज.े (ए, प.ृ ३४६) 

पाशवी शक्तीपासून होणाऱ्या छळाकरिता सत्याग्रही ईश्वर वर भिवसा ठेवत असतो… (हरि, ७-४-

१९४६, प.ृ ७३) 

कट्टि कविोधकाकडून येणाऱ्या अपते्तक्षत आत्ति अनपकेषणात कोणत्याही धोक्यांना सत्याग्रही घाबित 

नाही. पिंत ुएवढे मात्र खिे की, सनै्याप्रमाण ेत्यान ेआपकया आतील धोक्यांची भीती मात्र बाळगली 

पाकहज.े  (हरि, १४-७-१९४६, प.ृ २२०) 

सत्याग्रह आवण दडपशाही   

ज्याप्रमाण े लािकया गलेेकया युद्धातनू कशपायाला प्रकशषणाण कमळत े त्याचप्रमाण े िडपशाहीमळेु 

सत्याग्रही प्रकशकषणात होतो. सत्् ग्रहींनी िडपशाहीयाया कािणांचा शोध घ्यायला पाकहज.े िडपकया 

गलेकेया व्यक्ती ककंकचत शकक्तप्रिशिनानहेी सहजपण े घाबितात आकण त्रास सहन किण्याकरिता व 

आत्मबकलिानाकरिता त्या तयाि होत नाहीत अस ेत्यांना आढळून येईल. सत्याग्रहाचा पकहला पाठ 

कशकण्याची हीच वळे असत.े  

ज्यांना सत्याग्रहायाया अतलु शक्तीचे थोडेसहेी ज्ञान आह े त्यांनी आपकया शजेाऱ्यांना िबुळेपणान े

आकण लाचािीन ेनाही ति शौयािन ेआकण जाणीवपवूिक िडपण सहन किण ेकशकवल ेपाकहजे…    
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तिीही सत्याग्रहायाया तयािीकरिता ज ेअनाकषिक कनयम आहते त ेसत्याग्रहायाया प्रकशषणाणाचे महत्तव च े

भाग आहते.  

जोप्ंत सत्याग्रह किण्याची इयाछा असललेी व्यक्ती प्रकशषणाणायाया आवश्यक पायऱ्या ओलांडत 

नाही तोप्ंत, ज ेफाि जीवघणे ेकाम आह,े ती प्रबळ आकण सकिय अकहसंचेा कवकास करू शकत 

नाही. (हरि, ८-४-१९३९, प.ृ ८०) 
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३४. सत्याग्रहाची शिी 

सत्याग्रहाचा विजय 

िभुािवना असपे्तं सत्याग्रहाचा स्पष्ट कवजय अशक्य आह.े पिंत ुज ेस्वत:ला िबुिल समजतात त ेप्रेम 

किण्याला समथि नसतात. यामळेु िििोज सकाळी आपण पढुील सकंकप किण ेह ेआपल ेपकहल ेकाम 

असल ेपाकहज े: ‘मी जगात कोणालाच घाबिणाि नाही, मी कोणाहीबद्दल िभुािवना ठेवणाि नाही, मी 

कोणाचाही अन्याय सहन किणाि नाही, मी असत्यावि सत्् िािे कवजय कमळवीन आकण असत्याचा 

प्रकतकाि किताना कोणत्याही प्रकािचा त्रास सहन किण्याची माझी तयािी िाहील.’ (सली, स.ं १४,  

४-५-१९१९)  

सत्याग्रहीकरिता वळेेचे कोणतहेी बंधन नसत े आत्ति त्यायाया त्रास सहन किण्यायाया शक्तीला 

कोणतीही मयाििा नसत.े यामळेुच सत्याग्रहात पिाभव नावाची कोणतीही गोष्ट नसत.े (यंग, १९-२-

१९२५, प.ृ ६१) 

अस ेकाही नाही की मी िहेाला कमी महत्तव िते असकयामळेु सत्याग्रहात हजािो माणसांना मिताना 

पाह न मला आनिं होतो. पिंत ुमला माहीत आह ेकी िीघय काळात सत्याग्रहात जीकवतहानी ककमान 

होत े आकण त्यामळेु बकलिान किणाऱ्यांच े उिात्तीकिण ति होतचे पण त्यांयाया बकलिानामुळे 

पथृ्वीचेही उिात्तीकिण होत.े (यंग, ८-१०-१९२५, प.ृ ३४५) 

एकिा ही गोष्ट गकतमान झाली व ती भिपिू सखोल असले ति ती सवि कवश्वाला पािािांत करू शकेल. 

ती सवाित मोठी शक्ती आह ेकािण कतयायािािे आत्म्याची सवाित मोठी अकभव्यक्ती होत.े (यगं, २३-९-

१९३४, प.ृ ३३२) 

माझ्या अनभुवान ेमला कशकवल ेआह ेकी गणुोत्ति वदृ्धीचा कनयम प्रत्येक न्यायोकचत सघंषािला लागू 

होतो. आकण सत्याग्रहायाया बाबतीत ति हा कनयम स्वयंकसद्ध आह.े जसजशी सत्याग्रह सघंषािची 

प्रगती होऊ लागत ेतसतस ेइति लोक आकण इति घटक त्याला शक्ती प्रिान करू लागतात. त्यामळेु 

सत्याग्रहायाया शिीत सतत वदृ्धी होत असत.े व स्तव त ह ेअपररह ्य आह ेआत्ति सत्् ग्रह च््  

पकहकया कसद्धांताशी ही गोष्ट जळुललेी आह.े याच ेकािण अस ेकी, सत्याग्रहात ककमान हचे कमालही 

असत ेआकण या ककमानमध्ये अजनू कमी किण ेशक्य नसकयामळेु सत्याग्रहात माघ ि घणे्याचा प्रश्नच 

उपकस्थत होत नाही; त्यायाया गतीची एकच किशा असत े व ती म्हणज े प्रगतीची. इति प्रकाियाया 

सघंर्ष ंमध्ये तडजोडीयाया वळेी मागण्या कमी किता याव्या म्हणनू आधीच मागण्या थोड्या वाढवनू 
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सांकगतकया जातात. त्यामळेु तशा सघंर्ष ंमध्ये गणुोत्ति वदृ्धीचा कनयम सािखाच लाग ूहोत नाही. (सा, 

प.ृ ३१९) 

माझ्या दृत्तष्टकोनातनू सत्याग्रह सवािकधक सकिय शक्तींपकैी एक आह.े तो सयूािसािखा आह े जो 

कधीही न चुकता पथृ्वीवि तळपत असतो. आपकयाला जि कळू शकल े ति सत्याग्रह किोडो 

सू्  ंपषेणााही अकधक तजेस्वी आह.े तो जीवन आकण प्रकाश तसचे शांतत  आकण सखु यांचा प्रसाि 

कित असतो.  (यंग, १८-४-१९२९, प.ृ १२६) 

एक खरा सत्याग्रही 

एक जिी सत्याग्रही शवेटप्ंत कटकून िाकहला तिी कवजय कनकश्चत आह.े (ससा, प.ृ XIV) 

माित असताना मिणाऱ्या लाखो माणसांयाया बकलिानायाया तलुनते एका कनिोष व्यक्तीच े

आत्मबकलिान लाखो पटीन ेपरिणामकािक होत.े उद्धट िौयािचा प्रकतकाि किण्याकरिता ईश्वि अथवा 

माणसान ेआताप्ंत कनकमिललेा सवाित शत्तिशाली प्रकतकाि म्हणज ेकनिोष व्यक्तीचे स्वयेाछा बकलिान 

आह.े (यंग, १२-२-१९२५, प.ृ ६०) 

माझ ेम्हणण ेआह ेकी केवळ एक माणूस पणूिपण ेअकहसंक असला तिी तो मोठ्यात मोठी आग शांत 

करू शकतो… पिंत ु लोकशाहीयाया या युगात अपकेषणात परिणाम लोकांयाया सामकूहक प्रयत्नातनू 

कनमािण झाल ेपाकहज.े कोणा एका अकतशय शकक्तशाली व्यक्तीयाया प्रयत्नातनू ध्येयप्राप्ती चांगली गोष्ट 

असली तिी त्यामळेु समिुायाला आपकया सामकूहक शक्तीच  कधीही बोध होऊ शकत नाही.  (५०. 

हरि, ८-९-१९४०, प.ृ २७७) 

एकट्् न ेचालण्यावि माझा कवश्वास आह.े मी एकटाच या जगात आलो, मतृ्यचूी छाया पडलकेया 

ििीतनू एकटाच चालतो आह ेआकण जवे्हा वळे येईल तवे्हा मी एकटाच ज ि र आह.े मला माहीत 

आह ेकी मी एकटा जिी असलो तिी माझ्यात सत्याग्रह सरुू किण्याची पिेुशी षणामता आह.े मी यापवूी 

अस ेकेल ेआह.े (हरि, २१-७-१९४६ प.ृ २२७) 

सत्याग्रहाची अांमलबजािणी 

सत्याग्रह अशी शक्ती आह ेकजचा प्रयोग व्यक्तीही करू शकत ेआकण समिुायही करू शकतो. त्याचा 

उपयोग कजतका चांगला िाजकीय प्रकिणात केला जाऊ शकतो कततक्याच चांगकया प्रकािे घिगतुी 

बाबतीतही केला जाऊ शकतो. याची साविभौम व्यवह यिता त्यायाया कचिंतनतचेे व अपिाकजततचेे 

कचन्ह आह.े याचा प्रयोग परुुष, कस्त्रया, मलु ेह ेसवि समान रूपात करू शकतात.  
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िबुिल लोक जोप्ंत कहसंचेे उत्ति कहसंने े िेऊ शकत नाहीत तोप्ंत त े कजचा प्रयोग करू शकतात 

अशी अकहसंा ही एक शक्ती आह ेअस ेम्हणण ेचूक आह.े  

ज्याप्रमाण ेप्रकाश अधंािाला नष्ट कितो त्याप्रमाण ेसत्याग्रहाची शक्ती सवि प्रकाियाया  िौ् नंा, सवि 

प्रकाियाया अन्यायांना नष्ट करून टाकत.े कोणत्याही समाजावि शासन किण ेतोप्ंतच शक्य असत े

जोप्ंत त े ज िीवपवूयक वा अजाणता आपकयावि शासन करू िणे्याकरिता तयाि असतात या 

कसद्धांतावि िाजकािणातील सत्याग्रहाचा प्रयोग आधारित आह.े (यंग, ३-११-१९२७, प.ृ ३६९) 

मौकलक सत्याग्रही असकयाचा िावा मी कधीही केला नाही. माझा एवढाच िावा आह े की 

सत्याग्रहायाया कसद्धांताचा जवळपास साविभौम प्रयोग किता येऊ शकतो. पिंत ु हा कसद्धांत सवि 

काळात आकण सवि प्रिशेातील लाखो लोक आत्मसात करू शकतात की नाही ह ेअजनू प हायच े

आकण प्रिकशित किायचे आह.े (यंग, २२-९-१९२७, प.ृ ३१७) 

अवहांसक मान्यता 

सत्याग्रह साविभौम अमंलबजावणीचा कायिा आह.े त्याचा वापि कुटंुबापासनू सरुू होऊन सवि 

षणाेत्र ांप्तं वाढवता येतो. समजा जमीनिाि आपकया (कृषकांच)े शतेकऱ्यांचे शोषण कित आह ेआकण 

त्यांयाया महेनतीयाया फळापासनू त्यांना वकंचत करून त्या फळांचा स्वत:च उपभोग घेतो आह.े 

शतेकऱ्यांनी सकवनय कविोध केकयानतंिही तो त्यांचे म्हणण ेऐकायला तयाि नाही आकण आषणाेप घते 

तो म्हणतो की त्याला कवकशष्ट िक्कम आपकया बायकोकरिता हवी आह,े इतकी आपकया मुलांकरिता 

इत्यािी इत्यािी. शतेकिी वा त्यायाया बाजनू े बोलणाऱ्यांमध्ये अस ेकाही लोक आहते की ज्यांचा 

काही प्रभाव आह,े त े त्यायाया पत्नीला पतीशी बोलण्याकवषयी कवनतंी कितात. कद कचत पत्नी 

म्हणले की कतला अशा प्रकािे शोषण किण्यात आलकेया सपंत्तीची गिज नाही. किाकचत मलुहेी 

असचे म्हणतील की आम्हाला गिज भासली ति आम्ही स्वत: कमाई करू.  

असहेी समजा की, तो कोणाचेही म्हणण ेऐकायला तयाि नाही आकण त्याची बायको मलुहेी त्यायाया 

कविोधात एक होतात. तिीही तो त्यायायासमोि झकुणाि नाही. जमीनिाि शेतकऱ्यांना जकमनीवरून 

काढून टाकू पाहील ति त े कनघनू जातील, पिंत ु जाताना त े स्पष्टपण े सांगतील की कसले त्याचीच 

जमीन. पिंत ुजमीनिाि सवि जमीन स्वत: कस ूशकत नसकयामळेु त्याला त्् ांयाया न्याय्् मागण्या मान्य 

किाव्याच लागतील.  
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पिंत ुशक्यता आह ेकी जमीनिाि त्या शतेकऱ्यांना काढून िसुऱ्या शतेकऱ्यांना ठेवील. अशा अवस्थेत 

असहकाि आंिोलन सरुू किण्यात येईल व त े तोप्ंत सरुू िाहील जोप्ंत ह े नवीन कास्तकाि 

आपली चूक कबूल करून पकहकया क स्तक र ांच््  आंिोलनात सामील होत नाहीत.  

अशा िीतीन ेसत्याग्रह लोकमताला कशकषणात किण्याची एक प्रकिया आह.े समाजातील सवि घटकांना 

सत्याग्रह आपकयामध्ये सामावनू घतेो आकण अखेिीस त्याचा प्रकतकाि किता येऊ शकत नाही. या 

प्रकियेत कहंसा कवघ्न उपकस्थत कित ेआकण सपंणूि सामाकजक िचनयेाया िांतीला िीघय काळाप्ंत 

लांबवत.े  

सत्याग्रहायाया यशाकरिता पढुील अटी आवश्यक आहते : (१) सत्याग्रहीयाया मनात कविोधक बद्दल 

घणृचेी भावना अस ूनये (२) सत्याग्रहाचा मदु्दा खिा आकण महत्त्वाचा असला पाकहज े (३) आपकया 

ध्येयाची पतूी होईप्ंत सत्याग्रहीने कष्ट सहन किण्याकरिता तयाि िाकहल े पाकहज.े (हरि, ३१-३-

१९४६, प.ृ ६४) 

आत्मरक्षणाचे प्रवशक्षण   

मला वाटत े की या युगात प्रत्येक स्त्री-परुुषान े आत्मिषणाणाची कला कशकली पाकहज.े पकश्चमते 

याकरिता शस्त्राचे कशषणाण िणे्यात येत.े प्रत्येक वयस्क माणसाला कवकशष्ट कालावधीकरिता 

अकनवायिपण ेसनै्यात िाखल व्हाव ेलागत.े सत्याग्रहाचे कशषणाण सव कंरिता आह,े यात वयाचे वा स्त्री-

परुुष अस ेकोणतहेी बंधन नाही. ह ेखिे आह ेकी आजबूाजयूाया वाताविणाचा मनावि परिणाम होत 

असतो, पिंत ुयामळेु बंधनाचे औकचत्य कसद्ध होऊ शकत नाही.  

सशस्त्र प्रकतकािापषेणाा सत्याग्रह केव्हाही श्रषे्ठ आह.े ह ेतकािन ेनाही ति प्रात्यकषणाकान ेअकधक चांगकया 

पद्धतीन े कसद्ध किता येत.े सत्याग्रहाचे शस्त्र सबळाचे आभषूण आह.े त े िबुिलाचे आभषूण कधीही 

होऊ शकत नाही. िबुिलाचा अथि इथे मन:प्राणान ेिबुिल; शिीिान ेिबुिल असा नाही. यायाया सीमा गणु 

आहते, कनिंा किावी अस ेअवगणु नाहीत.  

अजनूही एक सीमा आह,े जी समजनू घणे ेआवश्यक आह ेआकण ती आह े सत्याग्रहाचा उपयोग 

चुकीयाया उकद्दष्ट ांकरिता कधीही केला जाऊ शकत नाही. 

 प्रत्येक गावात, शहिात, इमाितीयाया प्रत्येक भागात सत्याग्रहींयाया तकुड््  तयाि किता येऊ 

शकतात. या तकुड्् ांचे सिस्य अस े असतील ज े त्या तकुड््  सघंकटत किणाऱ्यांना ओळखत 

असतील. या दृष्टीन ेसत्याग्रह आकण सशस्त्र सेना यांयायात अतंि आह.े सनै्यात भिती होण्याकरिता 
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िाज्य आग्रह कित असत,े पिंत ुसत्याग्रहायाया तकुडीत त्याच लोकांना भिती किण्यात यते े ज्यांचा 

सत्य आकण अकहसंवेि कवश्वास असले. पिंत ु तकुडीत सामील होणाऱ्या व्यक्तींची सघंटनकत्् ंना 

माकहती असण ेआवश्यक आह.े (हरि, १७-३-१९४६, प.ृ ४५-६) 

दुराग्रह    

माझ्या मत ेकहसंक पद्धतींमळेु भाितावि सकंट कोसळकयाकशवा् िाह  शकत नाही. श्रकमक आत्महत्या 

करू लागतील आकण आपला िाग काढण्याकरिता श्रकमकांनी सकवनय कायिेभगं सुरू केला ति 

भािताला अवणिनीय त्रास सहन किावा लागले.  

मी जवे्हा सत्याग्रह आकण सकवनय आज्ञाभगंाची सरुुवात केली होती तवे्हा त्यात अपिाधी प्रकृतीयाया 

आज्ञाभगंाला कोणतहेी स्थान नव्हत.े माझ्या अनुभवान े मला कशकवल ेआह े की सत्याचा प्रचाि 

कहसंिेािा कधीही केला जाऊ शकत नाही.  

आपली उकद्दष्ट े न्याय्य असकयाबद्दल ज्यांची खात्री आह े व ज्यांयायात असीम धयैि आह े आकण 

ज्यांयायाकडून कधीही अपिाधजन्य अवज्ञा वा कहसंा होऊच शकत नाही त्यांनाच सकवनय आज्ञाभगं 

किण्याचा अकधकाि असले.  

ज्याप्रमाण ेकोणतीही व्यक्ती एकाच वळेी सतंप्त आकण शांत अस ूशकत नाही त्याचप्रमाण ेकोणतीही 

व्यक्ती एकाच वळेी सकवनय आज्ञाभगं किणािी आकण अपिाधपणूि आज्ञाभगं किणािी अस ूशकत 

नाही. ज्याप्रमाण ेआपकया मानकसक आवगेांवि कवजय कमळवकयानतंिच व्यक्ती आत्मसयंमाचा गणु 

आत्मसात करून त्याचा कवकास करू शकत े त्याचप्रमाण े िेशायाया कनयमांचे पणूिपण े आकण 

स्वयेाछापवूिक पालन किण्याची सवय झाकयानंतिच व्यक्तीमध्ये सकवनय आज्ञाभगंाची षणामता उत्पन्न 

होत.े  

अशाच प्रकािे प्रलोभनाची सधंी आकयानतंिही त्यायाया मोहाला बळी न पडण्यात माणस ला यश 

कमळाकयानतंिच तो माणसू प्रलोभनापासनू मकु्त आह े अस े समजल े जात.े त्याचप्रमाण े आपण 

िोधावि कवजय कमळवला आह ेह े तवे्हाच म्हणता येईल जवे्हा िोधाकरिता पिेुशी कािण ेअसनूही 

आपण आपला सयंम कटकवण्यात यशस्वी होतो. (यंग, २८-४-१९२०, प.ृ ७-८) 

काही कवद्य र्थ् ंनी ‘धिण्यावि’ बसण्यायाया रूपान ेपवूीयायाच िानटीपणाल  पनुजीकवत केल ेआह…े 

मी याला िानटीपणा यासाठी म्हितो की ही बळजबिी किणािी उद्धटपणाची पद्धती आह.े धिण्यावि 

बसणाऱ्या व्यक्तीला माहीत असत े की कतला कचिडल े जाऊ शकत नाही. यामळेु ही कृती 
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भ्याडपणाचीही आह.े धिण्याला कहसंक म्हणण ेकठीण आह ेपिंत ुती वाईट गोष्ट आह ेअस ेकनकश्चतपण े

म्हणता येत.े  

आपण जवे्हा आपकया कविोधकाशी झगडतो तवे्हा आपण त्याला ककमान ठोशाच े उत्ति ठोशान े

िणे्याची सधंी नक्कीच ितेो. पिंत ु तो अस ेकिणाि नाही ह ेआपकयाला माहीत असतानाही आपण 

जवे्हा त्याला आपकया छातीवि पाय ठेवनू कनघनू जाण्याचे आव्हान ितेो तवे्हा त्याला आपण 

अकतशय चमत्कारिक व लाकजिवाण्या कस्थतीत टाकतो. मला माहीत आह ेकी ज ेकवद्य थी धिण्यावि 

बसल े होत े त्यांनी या कृत्यायाया िानटीपणाबद्दलचा कवचाि कधीही केला नव्हता. पिंत ु ज्या 

व्यक्तीकडून स्वत:याया कववकेायाया आवाजाप्रमाण ेवतिन किण्याची आकण अडचणींना एकट्् न ेतोंड 

िणे्याची अपषेणाा केली जात ेकतला कधीही कववकेहीन होता येऊ शकत नाही.  

उतावीळपणा, िानटीपणा, उन्मत्तपणा वा अनकुचत िडपण यांचा उपयोग आपि कधीही किायला 

नको. आपकयाला जि लोकशाहीयाया खऱ्या भावनचे  कवकास किायचा असले ति आपकयाला 

उत वीळपि च  त्् ग कर व  ल गले. आपल््  ध््े् वर श्रद्ध  नसल्् चे उतावीळपणा ह े कचन्ह 

आह.े (यंग, २-२-१९२१, प.ृ ३३) 

मला अटक केकयानंति जे उत्तेकजत आकण गोंधळाचे वाताविण कनमािण झाल ेत्याचे कािण मला समजू 

शकत नाही. हा सत्याग्रह नाही, हा ति ििुाग्रहाह नही वाईट आह.े  

ककतीही सकंटे आली तिी कहसंचेे अनसुिण किणाि नाही, िगडफेक किणाि नाही आकण कोणालाही 

कोणत्याही प्रकािची हानी पोहोचवणाि नाही अशा कशस्तीला सत्याग्रहात भाग घणेारे लोक बांधल े

गले े होत.े पिंत ु मुबंईत आम्ही िगडफेक केली. अडथळे उभारून ट्राम चालवण्यात अडचणी 

आणकया. हा सत्याग्रह नाही. कहंसयेाया अपिाधाकरिता अटक किण्यात आलेकया ५० माणसांना 

सोडण्यात याव ेअशी मागणी आम्ही केली. आपल ेकतिव्य मखु््त्वकेरून अटक किवनू घणे ेआह.े 

ज्यांनी कहंसक कायाित भाग घेतला त्यांना सोडवण्याचा प्रयत्न किण ेम्हणज ेआपकया धमािपासनू च््ुत 

होण ेआह.े (स्पीिा, प.ृ ४७४) 

मी ककती तिी वळेा सांकगतल ेआह ेकी सत्याग्रहात कहसंा, लटूमाि, आग लावण ेयांना कोणतहेी स्थान 

नाही आकण तिीही सत्याग्रहायाया नावावि आपण इमािती जाळकया, बळजबिीन े शस्त्रे कहसकली, 

रुपये लटुल,े िेकव े अडवकया, टेत्तलफोनच््  त र  क पल्् , त्तनदोर्ष लोक ांच  जीव घतेल  आत्ति 

दकु न ांची व घिांची लटू केली. अशा कृत्यांनी जि मला तरंुुगापासून वा फाशी होण्यापासून वाचवता 

येत असले ति अशा प्रकािे वाचण ेमला आवडणाि नाही. (स्पीिा, प.ृ ४७६) 
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….वाईट हतेूकंरिता शौयािचे प्रिशिन किण ेवा बकलिान िणे ेहा उत्तम ऊजचेा अपव्यय आह ेआकण 

वाईट हतेनू ेकिण्यात आलकेया शौयाियाया प्रिशिनाला वा बकलिानाला गौिवात्तन्वत किण्यात आल ेति 

लोकांचे लषणा चांगकया उकद्दष्टांवरून कवचकलत होत.े (यंग, १२-१२-१९२५, प.ृ ६०) 

….अिंाधुिं पद्धतीन े सत्तचेा प्रकतकाि केकयामळेु अव्यवस्था, बेलगाम उच्छृांखलता आकण यांयाया 

परिणामी कवनाशाची परिकस्थती कनमािण होत.े (यंग, २-४-१९३१, प.ृ ५८) 
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३५. असहकार 

सविसाधािण लोकांमध्ये आपकया प्रकतष्ठेची आकण शक्तीची भावना जागतृ किण्याचा असहकाि हा 

एक प्रयत्न आह.े जि तमु्ही अतंिात्म्याला ओळखल े ति तमु्हाला पाशवी शक्तींन  घाबिण्याच े

कोणतचे कािण नाही याचे ज्ञान जवे्हा लोकांना होईल, तवे्हाच ह ेशक्य होईल. (यंग, १-१२-१९२०, 

प.ृ ३) 

नकळत आकण इयाछा नसताना वाईटपणात सहभागी व्हाव ेलागण्यायाया कविोधात किण्यात आललेा 

प्रकतकाि म्हणज ेअसहकाि…. चांगलुपणाशी सहकाि किण े ह े जस े माणसाचे कतिव्य आह,े तसचे 

वाईटपणाशी असहकाि किणहेी माणसाचे कतिव्य आह.े (यंग, १-६-१९२१, प.ृ १७२) 

असहकाि कनकष्िय कस्थती नाही, ती अकतशय सकिय कस्थती आहे - कहसंक प्रकतकाि वा कहसंा 

यांयायापषेणाा अकधक सकिय. कनकष्िय प्रकतकाि एक चुकीची सजं्ञा आह.े असहकाि शब्िाचा प्रयोग मी 

ज्या अथािन े केला त्यात असहकाि अकहसंक असण ेआवश्यक आह ेआकण त्यामळेु ना असहकाि 

िडंात्मक आह ेना तो िषे, आकस अथवा घणृा या भावनांवि आधारित आह.े (यंग, २५-८-१९२०, 

प.ृ ३२२) 

धावमवक आधार  

अधं:काि आकण प्रकाश यांयाया शक्तींमधील असहकािाचा किव्य सिंशे ‘भगवद्गीतते’ सांकगतलेला 

आह े ह े मी छातीठोकपण े सांगने. जि शब्िशः ‘भगवद्गीतचेा’ अर्थय ल वण्् त आल  तर न्् य्् 

उत्तद्दष्ट ांचे प्रत्ततत्तनत्तधत्व करि ऱ्या अजुयन ल  अन्याय्य उकद्दष्टांचे प्रकतकनत्तधत्व किणाऱ्या कौिवांशी 

िक्तिंकजत युद्ध किण्याचा आिशे िणे्यात आला होता.  

असगंाशी सगं न किण्याचा सिंशे तलुसीिासांनी सतंांना किला आह.े अहुिमज्ि आकण अरिमन 

यांयायात कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही व त्यामळेु त्यांयायामधील कचिंतन ििंाचे कचत्रण 

‘जेंिअवसे्ता’मध्ये किण्यात आल ेआह.े ‘बायबल’ असहकािाचा कनषेध कित ेअस ेम्हणण ेम्हणज े

येशलूा न समजण े होईल. येश ू ति कनकष्िय प्रकतकाि किणाऱ्यांचे ताईत होत.े त्यान े सािसूी आकण 

फािसी यांना सत्याकरिता आव्हान किल ेहोत ेआकण सत्याकरिता मलुांना त्यांयाया आईवत्तडलांपासनू 

ििू किण्यासही त्यान ेमागपेढुे प कहल ेनव्हत.े  

आकण इस्लामयाया पगैबंिान ेकाय केल?े जोप्ंत त्याच ेजीवन सकंटात सापडल ेनाही तोप्ंत मक्केत 

िाह न त्यान े जबििस्त असहकाि केला आकण जवे्हा त्यांना आढळल े की त्याला आकण त्यायाया 
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अनयुायांना कवनाकािण प्राण गमवाव ेलागतील तवे्हा मक्केह न त्यान ेपळ काढला आकण तो मकिनलेा 

जाऊन पोहोचला. त्यानतंि मक्केला तो तवे्हाच पितला, जवे्हा आपकया कविोधकांशी सामना 

किण्याची शक्ती त्यान ेकमळवली.  

सवि धम ंमध्ये ज्याप्रमाण े न्यायकप्रय व्यक्ती आकण िाज ेयांयायाशी सहकाि किण े ह े माणसाचे कतिव्य 

आह ेअस ेसांकगतल ेआह े त्याचप्रमाण ेअन्यायी व्यक्ती आकण िाज ेयांयायाशी असहकाि किण्याचा 

कठोि आिशेही िणे्यात आला आह.े वास्तवात कवश्वातील अकधकांश धमिग्रंथ असहकािायायाही पढुे 

जाऊन अस ेसांगतात की, वाईटपणासमोि नपुांसकाप्रमाण ेगडुघ े टेकण्् पषेणाा शस्त्र उचलण ेचांगल.े 

त्तहांदू ध त्तमयक पिंपिेत…. असहकािाचे कतिव्य स्पष्टपण ेकसद्ध किण्यात आल ेआह.े प्रकहािान ेआपकया 

वकडलांशी, मीिाबाईन े आपकया पतीशी आकण कबभीषणान े आपकया अत्याचािी भावाशी 

असहकािाचे धोिण स्वीकािल ेहोत.े (यंग, ४-८-१९२०, प.ृ ४) 

मूलभूत वसद्धाांत  

ज े आपकया बाबतीत बिोबि आह े त े सपंणूि कवश्वासाठीही बिोबि आह े या मलूभतू कसद्धांतावि 

अकहसंचेे पालन अवलबंून आह.े सवि माणस ेमळुात सािखी आहते. यामळेुच ज ेमी करू शकतो त े

प्रत्येक जण करू शकतो… 

थोडक्यात हाच अकहसंक असहकािाचा कसद्धांत आह.े यामळेुच याचा अथि असा आह ेकी यायाया 

मळुात पे्रम असण ेआवश्यक आह.े  

कविोधकाला िडं किण्याचा वा त्याला हानी पोहोचवण्याचा याचा उद्दशे नसावा. कविोधकाबिोबि 

असहकाि कित असतानाही आपण त्याचे कमत्र असकयाची त्याला जाणीव व्हायला हवी आकण कजथ े

शक्य असले कतथे त्याची मानवतापणूि सवेा करून त्याच े हृिय कजकंण्याचा आपण प्रयत्न केला 

पाकहज.े  

खिे म्हणज ेअकहसंचेी कसोटी ही आह ेकी अकहसंक सघंषािनतंि कोणताही िषेभाव कशकलक िाह ्ला 

नको आकण शत्रू कमत्र झाला पाकहज.े िकषणाण आकफ्रकेत जनिल स्मट्स बिोबिच  माझा हाच अनभुव 

िाकहला. सरुुवातीला त ेमाझ ेकट्टि कविोधक आकण टीकाकाि होत,े पिंत ुआज त ेमाझ ेजवळचे कमत्र 

आहते.  

स्र्ायी गुण 

काळ बिलत असतो आकण प्रणालींचा ऱ्हास होत असतो. पिंत ु माझा कवश्वास आह ेकी अखेिीस 

अकहसंा आकण अकहसंेशी सबंांकधत गोष्टीच कायम िाहतील. किश्चन धमािचा जन्म एक हजाि नऊश े
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वर्ष पंवूी झाला होता. येशचूे पौिोकहत्य केवळ तीन वर्ष े चालल.े त्यायाया उपिशेाचा त्यायाया 

कजवतंपणीच चुकीचा अथि लावला गलेा आकण ‘आपकया शत्रूवि पे्रम किा’ हा त्याच  मखु्य उपिशेच 

आज किश्चन जग नाकाित आह.े पिंत ु एखाद्या उपिशेायाया मध्यवती कसद्ध ांत याया प्रचार करिता 

१९०० वर्ष चंा कालखंड असा काय फाि मोठा कालखंड होतो? 

त्यायाया ६०० वर्ष नंतंि इस्लाम धमि आला. इस्लामचा अथि कवशदु्ध शांतता आह े ह े सांगण्याची 

पिवानगीही मला बिेचस ेमसुलमान िणेाि नाहीत. कुर ियाया अभ्यासान ेमाझी पक्की धािणा झाली 

आह ेकी कहसंा कुिाणाचा आधाि नाही.  

पिंत ु इथेही तीच गोष्ट आह े - कालचिात तिेाश े वषे म्हणज े एक लहानसा कठपका. माझा कवश्वास 

आह ेकी ह ेिोन्ही महान धमि त्या प्रमाणातच कजवतं िाहतील ज्या प्रम ि त त्यांच ेअनयुायी अकहसंचेा 

मखु्य उपिशे आत्मसात कितील. पिंत ुही गोष्ट बुद्धीयाया मितीन ेग्रहण किता येऊ शकत नाही, ती 

आमयाया अतं:किणातनू स्फुिली पाकहज.े (हरि, १२-११-१९३८, प.ृ ३२७) 

असहकाि जिी सत्याग्रहायाया शस्त्रागािातील महत्त्वाचे शस्त्र असल,े तिी सत्य आकण न्याय या 

गोष्टींवि अढळ िाह न कविोधकाचे सहकायि कमळवण्याचे त ेएक साधन आह ेह ेआपण कवसिता कामा 

नये. अकहसंक ततं्राचे साि ह ेआह ेकी त े कविोधकाचा कविोध सपंवण्याचा प्रयत्न कित,े कविोधकाला 

नाही. अकहसंक सघंषाित तमु्ही ज्या व्यवस्थेला कविोध किता त्या व्यवस्थेतील काही पिंपिा आकण 

रूढी यांना तमु्हाला काही प्रमाणात मानाव ेलागत.े यामळेु कविोधी शक्तीशी कोणताही सबंंध न ठेवण े

ह ेसत्याग्रहीचे ध्येय अस ूशकत नाही; त्याचे ध्येय ति त्या सबंंध ांचे रूपांतिण वा शदु्धीकिण किण्याच े

असत.े (हरि, २९-४-१९३९, प.ृ १०१) 

असहकाराचे नीक्ततशास्त्र 

असहकािाला मी इतके शकक्तशाली आकण इतके शदु्ध साधन मानतो की जि याचा वापि खिोखिी 

आस्थेवाईकपणान ेकेला ति ती गोष्ट ईश्विाचे पत्तहल ेसाम्राज्य कमळवण्याची इयाछा किण्यासािखे होईल 

व त्यानतंि सवि काही आपोआपच प्राप्त होईल. तवे्हा लोकांना आपली खिी शक्ती कळेल. कशस्त, 

आत्मकनयंत्रण, सयंुक्त कायिवाही, अकहसंा, सघंटना इत्यािी सवि गोष्टींचे मकूय त ेओळखतील ज्यामळेु 

कोणतहेी िाष्ट्र केवळ महानच नाही ति महान आकण चांगल ेअस ेिोन्ही होते.   (यंग, २-६-१९२०, प.ृ 

३) 

असहकािासािखे शदु्ध, कोणतहेी नकुसान न किणािे आकण तिीही परिणामकािक अस ेिसुिे कोणतहेी 

साधन नाही. कववकेपणूि उपयोगानतंि याचे कोणतहेी िुष्परिणाम घडू शकणाि नाहीत आकण याची 
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तीव्रता पणूिपण े लोकांयाया बकलिान किण्यायाया शक्तीवि अवलबंून िाहील. (यंग, ३०-६-१९२०,  

प.ृ ३) 

आम्ही ‘नाही’ म्हणायची शक्ती गमावली होती. सिकािला ‘नाही’ म्हणणािे कनष्ठाहीन आकण 

जवळपास िोही मानल े जाऊ लागल े होत.े जाणीवपवूिक सहकाि न किण्याचे ह े ततं्र तसचे आह े

ज्याप्रमाण े शतेकिी पिेणी किण्याआधी जकमनीची वखिणी नांगिणी करि े आवश््क समजतो. 

शतेीकररत  त्तजतकी गरज परेिीची आह े त्तततकीच गिज वखिणी नांगिणीचीही आह.े पीक जवे्हा 

वाढत असत ेतवे्हाही शेतकिी कनयकमतपण ेकनिंणी-खुिपणी कित असतोच.  

आपकया स्वत:याया अटींवि आपि सहकायि करू ह ेसिकािला सांगण्याकरिता िाष्ट्राचा असहकाि 

आह.े हा प्रत्येक िाष्ट्राचा अकधकाि आह ेआकण प्रत्येक चांगकया सिकािचे त ेकतिव्य आह.े सिकाि 

पालक म्हणनू ज ेकाम कित आह ेत ेआपकयाला पसतं नाही ह ेसांगण्याकरिता िाष्ट्रान ेकिलेली सचूना 

म्हणज ेअसहकाि. (यंग, १-६-१९२१, प.ृ १७३) 

अकहसंक असहकाि आंिोलन आकण पकश्चमकेडील ऐकतहाकसक स्वाततं्र्य सघंषि यांयायात कोणतहेी 

साम्य नाही. ह ेआंिोलन पाशवी शक्ती वा घणृा यांयायावि आधारित नाही. याचे उकद्दष्ट अत्याचािीचा 

नाश किण े नाही. ह ेआत्मशदु्धीच ेआंिोलन आह.े त्यामळेु याचा हते ू अत्याचािीच े  हृियपरिवतिन 

आह.े भाित अजनू जनआंिोलनाकरिता तयाि नसकयामळेु ह े असफल होऊ शकत.े पिंत ु

आंिोलनाला खोट््  परिमाणान े मापण े चुकीच े होईल. माझ े वयैकक्तक मत आह े की ह ेआंिोलन 

कोणत्याही दृष्टीन ेअयशस्वी झालले े नाही. भाितायाया स्वाततं्र्य सगं्रामात याचे कायम महत्तव आह.े 

(यंग, ११-२-१९३४, प.ृ ५९) 

एक कतवव्य 

काही वळेेस असहकािही त्याचप्रमाण े कतिव्य बनत े ज्याप्रमाण े सहकाि कतिव्य असत.े कोणतीही 

व्यक्ती आपकयाच सविनाशाकरिता अथवा गलुामकगिीकरिता सहकाि किण्याकरिता बांधील नसत.े 

िसुऱ्यायाया प्रयत्नांनी कमळालले े स्वाततं्र्य, मग त े प्रयत्न ककतीही कहतकािक असल े तिी त्यांनी त े

प्रयत्न पित घतेाच, सकंटात सापडत.े िसुऱ्या शब्िात अस े स्वाततं्र्य खिे स्वाततं्र्य नसत.े पिंत ु

अकहसंक असहकािायाया मितीन ेस्वाततं्र्य कमळवण्याची कला कशकताच अगिी सामान्याह न सामान्य 

माणसूही त्या प्रकाशाचा अनभुव घऊे लागतो. 

माझ ेकनकश्चत मत आह ेकी, जी गोष्ट अकहसंक असहकािान ेकमळू शकत ेती कहसंने ेकधीही कमळू शकत 

न ही आकण गिैवतिन किणाऱ्यांचे अकंतमत: हृियपरिवतिन करून ही गोष्ट प्राप्त होत असते. भाितात 
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आपण अकहसंयेाया शस्त्राला, त्यायाया पात्रतपे्रमाण ेकधीही चालवनू प कहलचे नाही. चमत्काि ति हा 

आह े की आपकया अधिवट अकहसंनेहेी आपण इतके काही कमळवल ेआह.े (यंग, २०-४-१९२०,  

प.ृ ९७) 

मी िाजकािणात  तवेढ्् च प्रमाणात भाग घतेो जवेढ््  प्रमाणात माझ्या धाकमिक शक्तीचा कवकास 

होतो. त्यामळेु मी असहकािाची मांडणी धाकमिक पद्धतीन ेकेली आह.े (यंग, १९-१-१९२१, प.ृ १९) 

माझ्या असहकार म ग ेमाझ्या कट्टि कविोधकाशीसदु्धा कोणत्या ना कोणत्या कनकमत्तान ेसपंकि  किावा 

अशी माझी नेहमीच उत्कट इयाछा असत.े मी स्वत: एक अकतशय अपणूि माणसू आह ेव मला सतत 

ईश्विी अनगु्रहाची आवश्यकता असत ेआकण माझ्या मत,े एकही व्यक्ती अशी नाही कजचा उद्धाि शक्य 

नाही.  (यंग, ४-६-१९२५, प.ृ १९३) 

कपटीपणाचे मी कधीही समथिन किणाि नाही. माझ्या दृष्टीन ेसत्याग्रहाचा कनयम, प्रेमाचा कनयम एक 

शाश्वत कसद्ध ांत आह.े प्रत्यके चांगकया गोष्टीबिोबि मी सहकायि कित असतो, प्रत्येक वाईट गोष्टीशी 

मी असहकाि कित असतो.  (यंग, १८-६-१९२५, प.ृ २१३) 

घृणा नाही  

गत चाळीस वर्ष पंासनू मी प्राथिनापणूि अनशुासनात िाकहकयामळेु कोणत्याही व्यक्तीकड ेघणृने ेपाहण े

मी बंि केल ेआह.े मला माहीत आह ेकी हा फाि मोठा िावा आह.े तिीही सपंणूि नम्रतने ेमी हा िावा 

कितो आह.े पिंत ुवाईटपणा कुठेही असला तिी मी त्याची घणृा कितो आकण कित िाहीनही.  

माझ्या असहकािात घणृा नसत ेति प्रेम असत.े माझा व्यकक्तगत धमि कोि चीही घणृा किण्याची मला 

पिवानगी िते नाही. ह  साधा पिंत ुमहान कसद्ध ांत माझ ेवय १२ वषि असताना मी शाळेयाया पसु्तकातनू 

कशकलो होतो आकण आजही माझ्या मन:पटलावि तो दृढतापूविक कोिललेा आह ेआकण किवसेंकिवस 

तो अकधकाकधक दृढ होत चालला आह.े माझ्या जीवनातील ही तीव्र आकांषणाा आह.े (यंग, ६-८-

१९२५, प.ृ २७२) 

प्रत्येक गोष्टीबद्दल माझ्या मनात कनष्ठेची भावना असत ेअस ेकाही नाही. परांत ु ज ेअसत्य आह,े ज े

अन्यायपणूि आकण वाईट आह े त्यायायाबद्दल मला कधीही कनष्ठ  वाटत नाही… एखाद्या ससं्थेबद्दल 

मला तोप्ंतच कनष्ठा वाटत े जोप्ंत ती माझ्या आकण माझ्या िाष्ट्रायाया कवकासात मित किणािी 

असत.े ती गोष्ट कवकासात मित किण्याऐवजी बाधक बनत ेआह ेअस ेलषणाात येताच कतयायाबद्दल 

कनष्ठाहीन होण ेमाझ ेकतिव्य आह ेअस ेमी समज ूलागतो. (यंग, १३-८-१९२५, प.ृ २७७) 



महात्मा गाांधींचे विचार | www.mkgandhi.org 

 

माझा असहकाि माझ्या धमािचा भाग आह,े ही सहकािाची सरुुवात असत.े माझा असहकाि हा पद्धती 

आकण प्रणाली यांयाया कविोधात असतो, व्यक्तींयाया कविोधात नाही. मी ति डायिबद्दलही िभुािवना 

ठेवणाि नाही. िभुािवनलेा मी मानवी प्रकतष्ठेशी ससुंगत समजत नाही. (यंग, १२-९-१९२९, प.ृ ३००) 

काही लोकांनी मला माझ्या काळातील सवाित मोठा िांकतकािी मानल ेआह.े ह ेचकूही अस ूशकेल, 

पिंत ुमी स्वत:ला एक िांत्ततकारी - एक अकहसंक िांकतकािी - समजतो. असहकाि माझ ेशस्त्र आह.े 

कोणतीही व्यक्ती सबंांकधत लोकांयाया समंतीकशवाय वा त्् ांयायावि बळजबिी केकयाकशवाय कवपलु 

सपंत्तीचा सचंय करू शकत नाही. (यंग, २६-११-१९३१, प.ृ ३६९) 

स्वभावान े मी सहकायि किणािा आह;े वस्ततु: माझ्या असहकािाचा उद्दशे सवि नीचपणा आकण 

असत्य काढून फेकण ेहा असतो. कािण अशा गोष्टींशी सहकाि किण्याचा काहीही उपयोग नसतो. 

(एफा, प.ृ ८४)  
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३६. उपिास आवण सत्याग्रह 

सत्याग्रहाचे शस्त्र  

सत्याग्रहायाया शस्त्रागािात उपवास एक शकक्तशाली शस्त्र आह.े याचा प्रयोग कोिीही करू शकत 

नाही. उपवास किण्यायाया शािीरिक षणामतनेचे त्याची पात्रता ठित नाही. ईश्विाविील जागतृ 

श्रद्धेकशवाय त्याचा काहीही उपयोग नाही. यांकत्रक किया वा अनकुिण म्हणून तो केव्हाही किण्यात 

येऊ नये. उपवासाची पे्रिणा व्यक्तीयाया अतं:किणायाया आतनू आली पाकहज.े यामळेुच उपवास ही 

नहेमीच क्वकचत घडणािी गोष्ट असत.े (हरि, १८-३-१९३९, प.ृ ५६) 

कवशदु्ध उपवासात स्वाथि, िोध, श्रद्धाहीनता अथवा उतावीळपणा यांना कोणतहेी स्थान अस ूशकत 

नाही…. त्यात असीम धयैि, दृढ सकंकप, उकद्दष्टाबद्दल अढळ कनष्ठा, पणूि शांतता आकण िोधाचा 

अभाव असण ेअकतशय आवश्यक असत.े पिंत ुया सवि गणुांचा कवकास ताबडतोब किण ेमाणसाला 

शक्य नसकयामळेु ज्यान े अकहसंयेाया कनयमांचे पालन किण्याच े व्रत घतेल े नसले त्यान े सत्याग्रही 

उपवास करू नये. (हरि, १३-१०-१९४०, प.ृ ३२२) 

उपवास…. एक उग्र गोष्ट आह ेआकण धोक्यापासनू तो पणूिपण े मकु्त नाही. मला जवे्हा उपवास 

चुकीचा आकण नकैतक दृष्टीन ेअनकुचत वाटला तवे्हा मी स्वत: त्याची कनिंा केली आह.े पिंत ु स्पष्ट 

नकैतक सकेंत कमळाकयानंतिही उपवासापासनू अगं चोिण ेम्हणज ेआपकया नकैतक कतिव्यापासनू यायुत 

होण ेआह.े सत्याग्रही उपवास कवशदु्ध सत्य आकण अकहसंा यांयायावि आधारित असला पाकहज.े (हरि, 

२८-७-१९४६, प.ृ २३५) 

उपिास आवण मृत्यू 

आमिण उपवास सत्याग्रहायाया शस्त्रागािातील अकंतम आकण सवाित शकक्तशाली शस्त्र आह.े ह ेएक 

पकवत्र शस्त्र आह.े याला त्यायाया सपंणूि ध्वन्यथािसकहत स्वीकािल ेपाकहज.े उपवास महत्त्वपूणि नाही ति 

त्याचा ध्वन्यथि महत्तवपणूि आह.े (हरि, १८-८-१९४६, प.ृ २६२) 

उपिास आवण येशूचा मागव   

उपवास यांकत्रक पद्धतीन ेकेला जाऊ शकत नाही. ही एक शकक्तशाली गोष्ट आह ेपिंत ुअड णीपणाने 

केकयानतंि तो धोकािायकही कसद्ध होऊ शकतो. यायायाकरिता सपंणूि आत्मशदु्धीची - मनात बिला 

घणे्याची भावना घऊेन मतृ्यूची तयारी ठेवण्यासाठी लागणाऱ्या आत्मशदु्धीपषेणाा ककतीतिी अकधक 
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आत्मशदु्धीची गिज असत.े सपंणूि बकलिानाचे अस ेएकच कृत्य सपंणूि जगाकरिता पिेुस ेअसत.े येशचू े

उिाहिण याच कोटीतील आह.े (हरि, २७-१०-१९४६, प.ृ २७२) 

उपवासाला बळजबिीचे साधन बनवल ेजाऊ शकत ेही गोष्ट अमान्य किता येऊ शकत नाही. एखाद्या 

स्वाथिकसद्धीकरिता, पसै े उकळण्् करिता अथवा अयोग्य मागणीकरिता केलेला उपवास असाच 

असतो. अशा उपवासांकडे िलुिषणा किण्याची सवय लोकांनी लावली पाकहज.े  (हरि, ९-९-१९३३, प.ृ 

५) 

माणसू, मग तो ककतीही लोककप्रय आकण महान असला तिी, चुकीचे कािण घऊेन त्यायाया समथिनाथि 

उपवास कित असले ति त्यायाया कमत्रांचे, सहकाऱ्यांचे आकण सबंंकधत लोकांचे (यात माझाही 

समावशे अस ूशकतो) कतिव्य असत ेकी त्याच ेअनकुचत मदु्द ेमान्य करून घणे्याकरिता त्याला मित 

किण्याऐवजी त्याला मरू किल े पाकहज.े उद्दशे अनकुचत असेल ति शदु्धाह न शदु्ध साधनही अशदु्ध 

बनत.े (हरि, १७-३-१९४६, प.ृ ४३) 

शेिटचा उपाय 

इथे मी एक सामान्य कसद्ध ांत सांगने. अन्यायकनवािणाचे सवि उपाय योकजल े गले े असतील व ते 

असफल ठरले असतील तिच सत्याग्रहीन ेअकंतम उपाय म्हणनू उपवासाचा आधाि घतेला पाकहज.े 

उपवासात अनकुिणाला कोणतहेी स्थान नाही. ज्यायायात आंतरिक शक्ती नसले त्यान े उपवास 

किण्यायाया गोष्टीचा स्वप्नातही कवचाि करू नये. अजनू एक गोष्ट अशी आहे की उपवास यशस्वीच 

होईल ्  आसक्तीन ेकिण्यात येऊ नये.  

पिंत ु सत्याग्रहीन े दृढकनश्चयान े एकिा उपवासाला सरुुवात केली की, मग त्यायाया यशकस्वतयेाया 

शक्यतचेा कवचाि न किता त्यान ेआपकया उपवासावि कायम िाकहल ेपाकहज.े याचा अथि असा नाही 

की उपवास सफल होऊ शकत नाही वा होऊच शकतो. जी व्यक्ती उपवासायाया यशकस्वतयेाया आशने े

उपवास कित ेकतला बहुधा अपयश येत ेआकण जिी ती अपयशी होताना किसली नाही तिी कतला तो 

आंतरिक आनिं कमळू शकत न ही जो खऱ्या उपवासापासनू कमळतो.  

हास्यास्पि उपवास प्लगेप्रमाण े पसितात आत्ति त े हाकनकािक असतात. पिंत ुकतिव्य म्हणनू जवे्हा 

उपवास किावा लागतो तवे्हा तो टाळता येत नाही. यामळेुच मी तवे्हाच उपवास कितो जवे्हा तो 

आवश्यक असतो आकण काहीही करून तो टाळला जाऊ शकत नसतो. ज ेमी कवकशष्ट परिकस्थतीत 

कितो तशाच परिकस्थतीत त े किण्यापासनू मी िसुऱ्याला अडव ू शकत नाही. चांगकया गोष्टींचाही 
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अनकेिा िरुुपयोग होत असतो ह ेसवाचनाच माहीत आह.े आपकया आजबूाजलूा अस ेघडत असताना 

आपण नहेमीच पाहतो. (हरि, २१-४-१९४६, प.ृ ९३) 

….जवे्हा मािसाचे चातयुि काम कित नाही तवे्हा अकहसंचेा पजुािी उपवास कित असतो. प्राथिनयेाया 

भावनते उपवास मुळे तीव्रता येत.े ह ेएक आध्याकत्मक कृत्य आह ेआकण त्यामळेु त ेईश्विाला उद्दशेनू 

केल े पाकहज.े उपवास किणाऱ्याशी लोक थोडेस ेजिी परिकचत असले, ति त्यांची सपु्त चतेना जागी 

होत.े अशा प्रकािे लोकांयाया जीवनावि याचा प्रभाव पडतो.  

हां, या गोष्टीची मात्र भीती नक्कीच असत ेकी, चुकीयाया सहानभुतूीला वश होऊन आपकया कप्रय 

व्यक्तीचा जीव वाचवण्याकरिता लोक आपकया इयाछेकवरुद्ध काम करू शकतात. या धोक्याचा सामना 

किण ेभाग आह.े माणसू आपकया दृत्तष्टकोनायाया खिेपणाबद्दल आश्वस्त असेल ति योग्य कायिवाही 

किण्यापासनू त्यान े माघ ि घतेा कामा नये. यामळेु अकधकाकधक काळजी कनकश्चतपण े घतेली जाऊ 

शकत.े अशा प्रकािचा उपवास आतला आवाज ऐकून केला जातो आकण त्यामळेु त्यात गडबडीचा 

प्रश्न उपकस्थत होत नसतो. (हरि, २१-१२-१९४७, प.ृ ४७६) 
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७, अपररग्रह 

३७. अपररग्रहाचा वदव्य सांदेश 

सेिेची वकल्ली 

मी िाजकािणायाया वढ्ेयात अडकलो आह ेअस े जवे्हा मला आढळल े तवे्हा अनकैतकता, असत्य 

आकण तथाकत्तर्थत इति िाजकीय लाभ यांयायापासनू पणूिपण े कस े मकु्त िाहता येईल असा प्रश्न मी 

स्वत:लाच कवचािला…. सरुुवातील  हा एक कठीण सघंषि होता आकण मला माझ्या पत्नीशी आकण 

मला च ांगले आठवत ेकी म झ््  मलु ांशीही मल  सांघर्षय कर व  ल गल  होत . परांतु ज ेकाही घडल े

त्यानतंि मी या कनकश्चत कनष्कषािवि पोहोचलो की माझ ेजीवन ज्यांयायाकरिता समकपित आह ेव ज्यांयाया 

हालअपषे्टा मी िििोज पाहत असतो, जि मला त्यांची सवेा किायची असले ति मी माझ्या सवि 

धनाचा, सवि सपंत्तीचा त्याग केला पाकहज.े  

हा कवचाि मनात ठसताच मी त त्काळ सवि गोष्टींचा त्याग केला अस ेमी प्रामाकणकपणान ेम्हण ूशकत 

नाही. मी मान्य केल ेपाकहज ेकी सरुुवातीला प्रगती हळू होती आकण आज जवे्हा मी सघंषाियाया त्या 

किवसांची आठवण कितो तवे्हा आठवत ेकी सरुुवातीला अस ेकिताना मला त्रासही झाला होता. 

पिंत ुजसजस ेकिवस जात गेल ेतसतस ेमला वाटू लागल ेज्यांना मी माझ्या समजतो अशा अजनूही 

अनके गोष्टी आहते व त्यांचा मी त्याग केला पाकहज.े अखेिीस एक वळे अशी आली की जवे्हा त्याग 

केकयामळेु मला प्रसन्नता वाटू लागली आकण एकानतंि एक गणुोत्ति पद्धतीन े माझ्या हातनू वस्तू 

कनसटत गकेया.  

आज जवे्हा मी माझ्या अनभुवांचे वणिन कित आह,े तवे्हा सांग ूशकतो की माझ्या ख ांद्य विील एक 

मोठे ओझ े उतिल े आकण त्यानतंि मी मोकळेपणान े कहडूं कफरू शकत होतो आकण आपकया 

साथीिािांची सवेा मी अकधक आिामात करू लागलो व अकधक आनिंाचा अनभुव मला कमळू 

लागला. यानतंि ति कोणतीही वस्त ूजवळ ठेवण ेमला त्रासिायक ओझ ेवाटू लागल.े  

त्या आनिंायाया कािणाचा शोध घतेाना मला वाटल े की जि एखािी गोष्ट माझी समजनू मी ती 

स्वत:जवळ ठेव ू लागलो ति सगळ्या जगापासनू मला कतचे िषणाण किाव े लागत.े मला असहेी 

आढळल ेकी जगात अनके अस ेलोक आहते ज्यांना त्या गोष्टी हव्या असनूही त्यांयायाजवळ नाहीत 

आकण जि मी िषु्काळग्रस्त लोकांना एकटा सापडलो ति त े माझ्या वस्तूचंी माझ्याबिोबि वाटणीच 

किणाि नाहीत, ति त्या त े माझ्याजवळून कहसकूनही घतेील. मग त्या वस्तूयंाया िषणाणाकरिता मला 
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पोकलसांचे सिंषणाण मागाव ेलागले. मग मी स्वत:लाच म्हणालो की या लोकांना जि त्या वस्त ूहव्या 

आहते आकण माझ्याजवळून कहसकून घणे्याची यांची जी तयािी आह े ती माझ्याबद्दलयाया 

िषेभावनमेळेु न ही ति त्यांना माझ्यापषेणाा या वस्तूचंी अकधक गिज असकयामळेु आह.े (स्पीिा, प.ृ 

१६६-७) 

सवि सपंत्तीचा त्याग केकयामळेु जग…. मला हस ू शकत.े पिंत ु माझ्याकरिता हा त्याग जास्त 

लाभिायक कसद्ध झाला आह.े माझ्या या समाधानाशी लोकांनी स्पधाि किावी अशी माझी इयाछा 

आह.े माझा हा सवाित मकूयवान खकजना आह.े यामळेु अस ेम्हणता यईेल की मी जिी गरिबीचा प्रचाि 

कित असलो तिी मी सवाित सपंन्न व्यक्ती आह.े (यंग, ३०-४-१९२५, प.ृ १४९) 

स्िेच्छापूिवक आत्मत्याग  

आपली ससं्कृती, आपल े ससं्काि आकण आपल े स्विाज्य आवश्यकता वाढवण्यावि -  

कवषयासक्तीवि - नाही ति आत्मत्यागावि अवलबंून आह.े  (यंग, २३-२-१९२१, प.ृ ५९) 

अपरिग्रह अस्तयेाशी जळुलेल े आह.े आपकयाजवळ जि अशी एखािी वस्त ू असेल कजची 

आपकयाला गिज नसेल ति जिी ती चोिलेली वस्त ू नसेल तिी ती चोिी केलकेया सपंत्तीयाया 

श्रणेीतीलच समजली जाईल. परिग्रहाचा अर्थय आह े भत्तवष्ट्् कररत  व््वस्र्थ  करि.े सत््शोधक 

अर्थ यत प्रेम च््  त्तन्म च  अनयुायी उद्य करिता काहीही वाचवनू ठेव ूशकत नाही. ईश्वि उद्य करिता 

कोणत्याही गोष्टीचा सगं्रह करून ठेवत नाही. कजतकी गिज आह े त्यापषेणाा तो ककंकचतही अकधक 

कनमािण कित नाही. यामळेु ईश्विी कृपवेि आपली श्रद्धा असले ति आम्ही कवश्वास ठेवला पाकहज ेकी 

तो आमयाया िििोजयाया जवेणाची म्हणज ेआमयाया आवश्यकतांची तितिू किेल…  

माणसाला त्यायाया िकैनक गिजएेवढीच भाकिी िणेाऱ्या आकण त्यापषेणाा अकधक न िणेाऱ्या िवैी 

कनयमायाया अज्ञानामळेु व या कनयमाकडे िलुिषणा केकयामळेुच जगात एवढी कवषमता आकण कतयायामळेु 

कनमािण होणाऱ्या कवपिा कनमािण झाकया आहते. श्रीमतंाजवळ अनावश्यक गोष्टींचा साठा पडला आह.े  

त्यामळेु या गोष्टी तशाच पडून िाहतात व त्या वाया जातात. उलट किोडो लोक जीवनावश्यक 

गोष्टींयाया अभावामुळे उपासमाि होऊन मित आहते.  

प्रत्येक व्यक्तीला जवेढ्् ची गिज असत े तवेढे ती ठेवील ति कोणालाही ििात भासणाि नाही व 

प्रत्येक जण सतंषु्ट िाहील. आजयाया पररकस्थतीत कनधिन जेवढे असतंषु्ट आहते तवेढेच असतंषु्ट 

श्रीमतंही आहते. कनधिन व्यक्तीला लखपती होण्याची घाई झाली आह े ति लखपतीला किोडपती 

होण्याची.  
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समाधानाची भावना सवित्र पसिावी म्हणनू श्रीमतंांनी आपकया सपंत्तीचा त्याग किण्यात पढुाकाि 

घतेला पाकहज.े त्यांनी जि आपली सपंत्ती सीमते ठेवली ति उपाशी माणसांचे पोट सहजपण ेभिले 

जाऊ शकत ेआकण श्रीमतंांबिोबि त्यांनाही समाधानाचा पाठ कशकता येईल.  

अपरिग्रहायाया सपंणूि आिशािप्ंत पोहोचण्याकरिता पक्ष्यांप्रमाण ेमाणसायाया डोक्याविही छत नसल े

पाकहज,े ना त्यायायाजवळ कपडे असाव ेआकण ना उद्य करिता अन्नाचा साठा. त्याला जवेण इत्यािी 

िनैकंिन साकहत्याची गिज असेल पिंत ुत्याची व्यवस्था किण्याची जबाबिािी त्याचे काम नसनू िवेाचे 

आह.े या आिश यप्ंत क्वकचतच कोणी पोहोचू शकेल. पिंत ु त्याची िशिनी असभंाव्यता पाह न 

आपकयासािख््  सामान्य सत्यशोधकान े त्याप सनू ििू पळायला नको. आपण सतत हा आिशि 

डोळ्यासमोि ठेवला पाकहज ेआकण त्यायाया प्रकाशात आपकया सपंत्तीचा आढावा घऊेन ती कमी 

किण्याचा प्रयत्न केला पाकहज.े  

खिे पाहता आवश्यकता किगकुणत किण्यावि ससं्कृती अवलबंून नाही ति ती कवचािपवूिक स्वयेाछेन े

कमी किण्यात ससं्कृती आह.े केवळ यामळेुच खऱ्या सखुात आकण समाधानात वदृ्धी होत ेआकण 

माणसाची सवेा किण्यायाया आपकया षणामतते वाढ होत.े  

शदु्ध सत्यायाया दृत्तष्टकोनातनू हा िहेही एक सपंत्ती आह.े भोगाची इयाछा आत्म्याकरिता िहेाची सषृ्टी 

कित े ह े वचन योग्यच आह.े ही इयाछा लपु्त झाली की िहेाची आवश्यकता िाहत नाही आकण 

माणसाची जन्म-मिणायाया चिातनू सुटका होत.े आत्म  सविव्यापी आह,े कपजंऱ्यासािख््  शिीर त 

बंि होऊन त्या कपजंऱ्याकरिता वाईट काम किायचे आकण प्राण्याचा जीवसदु्धा घ्् यचा अस ेकाम 

आत्मा कशासाठी किेल? 

त्यागाचा आदशव  

अशा िीतीन ेआपण सपंणूि त्यागायाया आिशािजवळ पोहोचू शकतो आकण िहेाला, जोप्ंत तो आह,े 

सवेयेाया कामात लावण े कशकतो. अस ेकित असताना आमयाया जीवनाचा आधाि भाकिी नाही ति 

सवेा बनत.े आपण सवेकेररत च खातो कपतो, ज गतो झोपतो. मनाची अशी वतृ्ती जीवनात सखु 

आणत ेआकण वळे आकयानतंि ईश्वरदशिनही घडवत.े आपण सवाचनी या दृष्टीन े आपला स्वत:चा 

आढावा घतेला पाकहज.े  

या गोष्टीची आठवण ठेवली पाकहज ेकी अपरिग्रहाचा कसद्ध ांत वस्त ूआकण कवचाि यांयायावि सािखाच 

लाग ूहोतो. जी व्यक्ती आपकया डोक्यात कनिथिक ज्ञान भित ेतीसदु्धा या अमकूय कसद्धांताचे उकलघंन 
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कित.े ज े कवचाि आपकयाला ईश्विापासनू कवन्मखु कितात व  त्यायायाकड ेजाण्याकरिता मित कित 

नाहीत त ेआपकया मागाित बाधक आहते.  

या सिंभाित गीतयेाया तिेाव्या अध्यायात ज्ञानाची जी व्याख्या िणे्यात आली आह,े कतचा आपण 

कवचाि केला पाकहज.े त्यात आम्हाला सांगण्यात आल ेआह ेकी नम्रता वगिेै ज्ञान आह ेआकण बाकी 

सवि अज्ञान आह.े ह ेजर बिोबि असले आकण ह ेबिोबि आह ेयात काही सशंय नाही, ति ज्याला ज्ञान 

समजनू आम्ही आज कवटाळत आहोत त े बहुतांश अज्ञानच आह े आकण त्यामळेु आमचा 

कोणत्याही प्रकािचा लाभ होत नाही, उलट हानीच होत.े यामळेु भ्रम कनमािण होतो आकण कशवाय 

मनात एक पोकळीही कनमािण होत े व त्यामळेु वाईटपणायाया कवकवध स्वरूपांतील असतंोष मनात 

कनमािण होतो व त्यात वाढही होत.े  

माझ्या म्हणण्याचा अथि असा नाही की आम्ही जड झालो पाकहज.े आमयाया जीवनातील प्रत्येक षणाण 

मानकसक आकण शािीरिक सकियतने े परिपणूि असला पाकहज.े पिंत ु ही सकियता सत्याकडे प्रविृ 

किणािी आकण साकत्त्वक असली पाकहज.े ज्यान े सवेकेरिता आपल े जीवन समकपित केल ेआह े तो 

कनकष्िय होऊन षणाणभिही बस ूशकत नाही. पिंत ुचांगल ेकाम आकण वाईट काम यांयायामध्ये अतंि 

किण ेआम्ही कशकलो पाकहज.े सवेकेरिता कनष्ठापवूिक वाह न घतेकयानतंि अस ेअतंि किण ेसहज शक्य 

होऊन जात.े (फ्रॉयेम, प.ृ २३-२६) 

नैवतक प्रयोजन 

आपणा सव ंजवळ सपंत्ती का असू नये? एका कनकश्चत वळेेनतंि आपण आपकया संपणूि सपंत्तीचा 

त्याग का करू नये? बेईमान व्यापािी छदम्ी हतेूकंरिता अस े कितात. मग एका महान नकैतक 

प्रयोजनाकरिता आपण अस ेका करू शकत नाही?  

एक काळ असा होता जवे्हा कहिं ूसामान्यपण ेअस ेकित असत. एका कनकश्चत अवधीप्ंत जगकयानतंि 

प्रत्येक कहिंनू ेअपरिग्रहायाया जीवनात प्रवेश केला पाकहज ेअशी अपषेणाा प्रत्येक कहदंकूडून किण्यात 

येत अस.े ही उत्तम पिंपिा आपण पित का सरुू करू नये? ज्यांना आपण आपली सपंत्ती सोपवतो 

त्यांयाया ियेवि आपण आपल््   उििकनवािहाकरिता अवलबंून िाहाव े हा याचा व्यवहािातील अथि 

आह.े मला तिी हा कवचाि आकषिक वाटतो. सद्भावपणूि कवश्वासायाया अशा अनके प्रकिणी 

कवश्वासभंग किणािा एखािाच कनघतो.  

….बेईमान माणसान ेयाचा अनकुचत लाभ घऊे नये म्हणनू कोणती पद्धती अवलकंबली पाकहज ेह ेिीघय 

काळ प्रयोग केकयानतंिच ठरू शकेल. पिंत ुदरुुपयोग याया भीतीन ेहा प्रयोग किण ेथांबवण्याची गिज 
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नाही. लोक गीतयेाया उपिेशाचा कवपयािस करून खुनासह अनके वाईट गोष्टींयाया समथिनाथि त्या 

सिंशेाचा उपयोग कितील ह े माहीत असनूही गीत कािांनी गीतचेा सिंेश िणे्यापासनू स्वत:ला 

अडवल ेनव्हत.े (यंग, ३-७-१९२४, प.ृ २२१) 

धमाियाया अत्युयाच परिपतूीकरिता…. सवोयाच त्यागाची अपषेणाा असत.े मानव जीवनाचा कनयम शोधनू 

काढकयानतंि अकधक काही नाही ति आपकया शक्तीप्रमाण ेआपण त्यानसुाि आचिणाचा प्रयत्न केला 

पाकहज.े हाच मध्यमागि आह.े (यंग, ५-२-१९२५, प.ृ ४८) 

सुिणव वनयम  

सवुणि कनयम हा आह ेकी…. जी गोष्ट लाखो लोकांना उपलब्ध नाही कतयाया उपभोगाला आम्ही 

दृढपण ेनकाि किला पाकहज.े नाक िण्याची ही षणामता आमयायामध्ये अचानक येऊ शकत नाही. जी 

गोष्ट लाखो लोकांना उपलब्ध नाही कतचा उपयोग आम्ही किणाि नाही अशा मनोवतृ्तीचा आधी 

कवकास किावा लागले. यानंति या मनोवतृ्तीनुसाि शक्य तो लवकि जीवनात परिवतिन घडवून आणाव े

लागले. (यंग, २४-६-१९२६, प.ृ २२६) 

पे्रम आकण केवळ स्वत:ची मालकी या गोष्टी पिस्पिांबिोबि चाल ूशकत नाहीत. तत्त्वत: कजथे पणूि पे्रम 

आह ेकतथे पणूि अपरिग्रहही असण ेआवश्यक आह.े शिीि आमची अकंतम सपंत्ती आह.े यामळेु माणसू 

पणूि पे्रमाचा आकण पणूि अपरिग्रहाचा िावा तवे्हाच करू शकतो जवे्हा तो मानव सेवकेरिता मतृ्यूलाही 

आकलगंन िणे्यास तयाि होईल.  

पिंत ु तत्त्वत: ह े ठीक आह.े सपंत्तीयाया स्वरूप त शिीि नहेमीच अपणूि िाहील आकण माणसू नहेमी 

पणूितकेरिता प्रयत्न करत िाहणाि असकयामळेु वास्तकवक जीवनात पणूि पे्रमायाया अवस्थेला आपण 

क्वकचतच पोहोचू शकतो. तात्पयि ह ेआह ेकी जोप्ंत आपण कजवतं आहोत तोप्ंत पूणि पे्रमाची 

आकण पणूि अपरिग्रहाची अवस्था आपण प्राप्त करू शकत नाही. अस ेअसल ेतिीही याकरिता आपण 

कनिंति प्रयत्नशील असल ेपाकहज.े (मािी, ऑक्टोबि १९३५ प.ृ ४१२)  

येश,ू महमंि, बुद्ध, नानक, कबीि, चैतन्य, शकंि, ियानिं, िामकृष्ण ह ेअस े महापरुुष होत े ज्यांनी 

हजािो लोकांना अकतशय प्रभाकवत केल े होत ेआकण त्यांचे चरित्र घडवल ेहोत.े यांयाया जीवनान ेही 

धिा सपंन्न झाली आह.े या सवि महापरुुषांनी जाणीवपवूिक कनधिनता स्वीकािली होती…. आधकुनक 

भौकतकताव िायाया आकषिणाला आपण आपल ेध्येय म नत चाललो आहोत आकण तसतस ेआपण 

प्रगकतपथावरून खाली घसित चाललो आहोत. (स्पीिा, प.ृ ३५३) 



महात्मा गाांधींचे विचार | www.mkgandhi.org 

 

धन, सत्ता आकण प्रकतष्ठा या गोष्टी माणसाला ककती पाप आकण अत्याचाि किायला लावतात ! (ए, 

१६८) 

कोि याया पिवानगीकशवाय त्याची वस्त ूघणे ेही ति चोिी आहचे पण एखाद्यान ेआपकयाला एखािी 

गोष्ट कवकशष्ट कामाकरिता वा कवकशष्ट कालावधीकरिता किली असेल व आपण ती वस्त ू त्या 

काम करिता वापिली नसले वा त्या काळात पित केली नसले ति तीही चोिीच होत.े ही गोष्ट या गढू 

सत्यावि आधािललेी आह े की ईश्वि वतिमानाकरिता कजतके आवश्यक आहे कततक्याची, आकण 

त्तततक्याचीच कनकमिती कितो. त्यामळेु एखािी व्यक्ती आपकया न्यूनतम गिजपेषेणाा अकधक प्रमाणात 

एखाद्या वस्तचूा उपयोग कित असेल ति ती चोि ठित.े (आआए, प.ृ ५८) 

जीिनाचे रहस्य  

सविस्वाचा त्याग करून त े ईश्विाला समकपित किा आकण मग जगा. जगण्याचा अकधकार याप्रमाण े

त्यागातनू व्युत्पन्न झाला आह.े ‘इति सवि लोक आपल ेकाम कितील तवे्हा मीही माझ ेकाम किेन’ ह े

वचन नसनू ‘िसुऱ्याची कचंता करू नका, तमु्ही तमुचे काम किा व बाकी ईश्विावि सोडा’ अस ेवचन 

आह.े (हरि, ६-३-१९३७, प.ृ २७) 

भौकतक वस्तूांयाया मालकीची वा उपभोग ची सधंी तमु्हाला कमळू शकत,े पिंत ुतमु्हाला त्यांचा अभाव 

जाणव ूनये यात जीवनाचे िहस्य आह.े (हरि, १०-१२-१९३८, प.ृ ३७१) 

सखुी जीवनाचे िहस्य त्यागात आह.े त्यागच जीवन आह.े भोगाचा परिणाम मतृ्यू आह.े यामळेु 

कनकश्चंत होऊन सेवा कित प्रत्येक व्यक्तीला १२५ वर्षे जगण्याचा अकधकाि आह.े असे जीवन पणूिपण े

सवेलेाच समकपित व्हायला पाकहज.े अशा प्रकाियाया सवेकेरिता धन-सपंत्तीचा त्याग केकयान ेअसा 

अकनविचनीय आनिं कमळतो की त्या आनदं पासनू कोिीही तमु्हाला वांत्तचत करू शकत न ही. अस  

आनांद तमुच््  आतनू त्तनम यि होतो व तमु्ह ल  दीघ ययुष्य ितेो, ह ेयाचे कािण आह.े यात काळजी वा 

उतावीळपणा यांना कोणतहेी स्थान अस ूशकत नाही. या आनिंाकशवाय दीघ य्ुष्ट्् शक्य नाही आकण 

जिी त ेकमळाल ेतिी त्याला काही अथि नाही. (हरि, २४-२-१९४६, प.ृ १९) 

माझ्या म्हणण्याचा अथि असा नाही की तमुयायाजवळ धन असले ति त ेबाहिे फेका आकण तमुयाया 

बायकोला व मलुांना घर ब हरे काढून टाका. याचा अथि एवढाच आह ेधन-सपंत्तीयाया आसक्तीचा 

त्याग किा व सविस्व ईश्विाला अपिण करून त्यान ेकिलकेया वस्त ूत्यायायाच सवेते लावून टाका. (हरि, 

२८-४-१९४६, प.ृ १११) 
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३८. गररबी आवण श्रीमांती 

मी अशा युगाची ककपना किण्यास असमथि आह े ज्यात कोणतीही व्यक्ती इति व्यक्तीपषेणाा श्रीमतं 

नसले. पिंत ुमी अशा युगाची ककपना नक्कीच करू शकतो ज्यात श्रीमतं लोक गरिबांयाया कजवावि 

श्रीमतं बनण्याचा कवचाि सोडून ितेील आकण गिीब लोक श्रीमतं ांचा मत्सि किण े सोडून ितेील. 

परिपणूि जगातही कवषमता टाळता येऊ शकत नाही. पिंत ुआपण सघंषि आकण कटुता यांयायापासनू 

नक्कीच ििू िाह  शकतो. (यंग, ७-१०-१९२६, प.ृ ३४८) 

आम्ही अमरेिकेप्रमाण े सपंत्ती कमळव ू मात्र अमरेिकेची पद्धती मात्र आम्ही स्वीकािणाि नाही अस े

आपकया िशेातील अनके लोक म्हणत असललेे मी ऐकल ेआह.े मी खात्रीपवूिक सांगतो की असा 

प्रयत्न जर कधी किण्यात आला ति तो असफल होण ेकनकश्चत आह.े आपण एकाच वळेी ‘बुकद्धमान, 

सयंमी आकण िोधोन्मि’ होऊ शकत नाही. (स्पीिा, प.ृ ३५३-४) 

भाितात कजतके महाल किसतात त े भाितायाया श्रीमतंीचे नाहीत ति काही लोकांना कमळालकेया 

श्रीमतंीयाया शक्तीयाया उन्मत्ततचेे प्रतीक आहते. भाितातील लाखो गरिबांना नाममात्र मजिुी िऊेन 

श्रीमतं ांनी ह ेमहाल उभ ेकेल ेआहते. (यंग, २८-४-१९२७, प.ृ १३७) 

श्रीमांताांचे कतवव्य  

आज आपल ेकाय कतिव्य आह ेयाचा श्रीमतंांनी नीट कवचाि केला पाकहज.े आपकया सपंत्तीचे िषणाण 

किण्याकरिता आज त ेज्यांना पगाि िऊेन नमेतात उद्य  किाकचत तचे त्यांच ेशत्रू बनतील. श्रीमतंांना 

स्वत: शस्त्र घऊेन वा अकहसंचेी मित घऊेन संघषि किण ेकशकाव ेलागले.  

ज्यांना अकहसंचेी मित घ्् यची असले त्यांयायाकरिता सवाित परिणामकािक मतं्र आह े: तने त्यके्तन 

भुकंजथा:. याचा अथि अस  आह े: किोडोंची सपंत्ती जरूि कमळवा, पिंत ुअस ेसमजा की ती तमुची 

नाही, जनतचेी आह.े आपकया कमाईमधनू आपकया न्याय्य खचािकरिता आवश्यक तवेढे ठेवा आकण 

कशकलक िक्कम समाजकहताकरिता खचि किा.  

या सत्यानसुाि अजनू कृती झाललेी नाही. पिंत ुतणावायाया या युगातही श्रीमतंांनी यानसुाि वतिन केल े

नाही ति त े त्यांयाया सपंत्तीचे आकण वासनांचे गलुाम बननू िाहतील आकण अखेिीस त्यांयायापषेणाा 

विचढ असणाऱ्यांचे िास बनतील.  

….मला तो किवस येताना किसतो आह े जवे्हा गरिबांचे िाज्य असले, मग तस े सशस्त्र सघंषािमळेु 

होईल वा अकहंसयेाया मागािन.े पिंत ुही गोष्ट लषणाणीय आह ेकी ज्याप्रमाण ेशिीि कायम कटकणािे नाही 
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त्याचप्रमाण ेशािीरिक शक्तीही कायम कटकणािी नाही. पिंत ुआत्म्याची शक्ती तशीच कचिंतन आह े

जसा आत्मा कचिंतन आह.े (हरि, १-२-१९४२, प.ृ २०) 

सामान्यपण ेश्रीमंत लोक…. वा असहेी म्हण ूशकतो की आपण कशा प्रकािे पसैा कमावतो याचा 

अकधकांश माणस ेकवचाि कित नाहीत. अकहंसयेाया ततं्राचा प्रयोग केकयानतंि या गोष्टीची पणूि शक्यता 

आह ेकी प्रत्यके व्यक्तीत, मग ती ककतीही िगुुिणी असली तिी सधुािणा केली जाऊ शकत.े आपण 

माणसातील चांगलुपि  वि आणला पाकहज ेआकण त्यायायाकडून अनकूुल प्रकतकियेची आशा केली 

पाकहज.े  

सवाांचे कल्याण  

समाजातील प्रत्येक सिस्यान ेआपकया सपंणूि प्रकतभचेा उपयोग केवळ आपकया प्रगतीकररता न किता 

सव ंयाया ककयाणाकरिता केला पाकहज ेही गोष्ट समाजकहताची नाही का? प्रत्येक व्यक्तीला आपकया 

षणामतचेा अकधकात अकधक उपयोग किता येण ेशक्य होणाि नाही वा कतला कतयाया षणामतेचा उपयोग 

करू किला जाणाि नाही अशी कनष्प्राण समता आपकयाला प्रस्थाकपत किायची नाही. असा समाज 

अखेिीस नष्ट होतो.  

श्रीमतं माणसान ेवाटकयास किोडो रुपये कमवाव े (पिंत ुप्रामाकणकपण)े अस ेज ेमी सांगत असतो त े

यामळेुच योग्य आह.े पिंत ुत्यान ेआपली कमाई सव यंाया सवेकेरिता स िि केली पाकहज.े ‘तने त्यके्तन 

भुकंजथा:’ हा मतं्र िलुिभ ज्ञानावि आधारित आह.े आपकया शजेाऱ्याचे काय होत ेआह ेयाची कचंता न 

किता आजयाया जगात सवि लोक केवळ स्वाथािचे जीवन जगत आहते. हा मांत्र साविभौम कहताचा 

आह ेव तो एक नवीन जीवनव्यवस्थेयाया कवकासाचा सगळ्यात खात्रीशीि उपाय सचुवत आह.े (हरि, 

२२-२-१९४२, प.ृ ४९) 

वभक्षािृत्ती 

आपला दशे भ् नक िारिि्् आकण उपासमाि यांना बळी पडललेा आह े त्यामळेु कभकाऱ्यांयाया 

सखं्येत वाढ होत आह.े जीव वाचवण्याचा सघंषि किता किता ह े लोक शालीनता आकण 

स्वाकभमानायाया सवि भावन ांबद्दलची संविेनशीलता हिवून बसल ेआहते आकण आमचे िानवीि यांनी 

काम किाव ेअसा आग्रह धिण्याऐवजी त्यांना कभषणाा िते आहते. (ए, प.ृ ३२०) 

ज्यान ेकोणत्या तिी प्रामाकणक मागािन ेआपल ेपोट भिण्याकरिता काम केल ेनसेल अशा कोणत्याही 

धडधाकट माणसाला फुकट जवे ूघालण ेही गोष्ट माझी अकहसंा सहन किणािी नाही. जि माझ ेचालल े
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असत,े ति फुकट जवे ूघालणािे सवि सिावति मी बंि केल ेअसत.े या पद्धतीन ेिशेाला अध:पतनाकडे 

नले े आह े आकण कतयायामळेु आळस, अकायिषणामता, ढोंग आकण एवढेच नाही ति अपिाधी 

मनोवतृ्तीला खतप िी घातल ेआह.े अपात्रांना िया िाखवकयामुळे िाष्ट्राची भौकतक वा आध्याकत्मक, 

कोणतीही उन्नती होत नाही. उलट िान िणेाऱ्यांमध्ये खोटी पणु्याची भावना कनमािण होत.े  

दान नाही, काम  

िानधमि किणाऱ्या लोकांनी अशी सांस्र्थ  उघडावी कजथे कनिोगी वाताविणात स्त्री-परुुषांना जवेण कमळू 

शकेल आकण त्यायाया मोबिकयात त्यांना कतथे कोणत े तिी कामधाम किता येईल. ती गोष्ट ककती 

समांजसपणाची होईल? माझ ेवयैकक्तक मत आह ेकी सतू कताई वा कापसाविील प्रकियेचे काम अशा 

ससं्थांकरिता आिशि काम िाहील. पिंत ु त्या ससं्थांना ह ेकाम नको असले ति त्या िसुिे कोणत ेतिी 

काम कनवडू शकतात. बस, कनयम एकच असावा, ‘काम नाही ति खाण ेनाही.’….  

मला माहीत आह ेकी सद वताित जवे ू घालण े सोपी गोष्ट आह ेआकण कजथे खायला कमळण्यापवूी 

प्रामाकणकपणान े काम किण े जरूिीचे असले अशी ससं्था तयाि किण ेकठीण गोष्ट आह.े आकथिक 

दृष्टीन ेलोकांना फुकट भोजनशाळा चालवण्यापषेणाा कामायाया मोबिकयात खाण ेिणे ेमहाग पडू शकत.े 

पिंत ु माझा त्तवश्व स आह े की जर आपल्् ल  दशे त लोफर लोक ांची सांख््  गिुोिर पद्धतीन े

वाढवायची नसले ति अशा ससं्था उघडण े िीघय काळात स्वस्तच पडेल. (यंग, १३-८-१९२५, प.ृ 

२८२) 

उपाशी मिणाऱ्या आकण कनकष्िय लोक ांसमोि ईश्वि केवळ एकाच रूपात प्रगट होण्याचे साहस करू 

शकतो आकण त ेआह ेकाम आकण त्यायाया मजिुीयाया मोबिकयात भाकिीचे आश्वासन. (यंग, १३-

१०-१९२१, प.ृ ३२५) 

उघड्यानागड्या लोकांना कपड ेिऊेन मी त्् ांचा अपमान किणाि नाही - त्यांन  कपड्् ांची नाही ति 

कामाची गिज आह ेआकण त ेमी त्यांना किल ेपाकहज.े मी त्यांचा पालक होण्् चे पाप किणाि नाही, 

पिंत ु त्यांना गिीब बनवण्यात माझाही सहभाग आह,े ह े लषणाात आकयानतंि  मी त्यांना भाकिीच े

थोडेस ेतकुडे वा उतिलले ेकपडे िणेाि नाही ति त्यांना चांगकयात चांगल ेकपडे व उत्तम जेवण िईेन व 

त्यांयायाबिोबि कामात सहभागी होईन.  (यंग, १३-१०-१९२१, प.ृ ३२५) 

कभषणाावतृ्तीला प्रोत्साहन िणे े ही वाईट गोष्ट आह े अस े मला जाणवत असल े तिी कोणत्याही 

कभकाऱ्याला काम आकण जवेण किकयाकशवाय मी जाऊ िणेाि नाही. जि तो कामाला नाही म्हणाला, 
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ति मी त्याला जवेण दिे र नाही. लळु्् पांगळ्या लोकांना खाऊ घालण्याची जबाबिािी िाज्याची 

आह.े  

खोट्या वा खऱ्या आंधळेपणायाया नावान े फाि मोठा भ्रष्टाचाि सरुू आह.े बेईमानीन े पसैा कमावनू 

बिेचस ेआंधळे श्रीमतं झाल ेआहते. या प्रलोभनांना बळी पडण्यापषेणाा त्यांना आश्रमात भिती किण े

चांगल.े (हरि, ११-५-१९३५, प.ृ ९९) 

नोकराांिर अिलांबून राहणे 

माझ ेमत आह ेकी जी व्यक्ती इतिांची मित घऊे इकयाछत ेवा इतिांना मित करू इकयाछत ेत्या व्यक्तीन े

नोकिांवि अवलबंून िाह  नये. नोकिांची अडचण असतानाही कोणाला नोकि हवा असले ति तो 

नोकि कजतका पगाि मागेल कततका त्याला द्य वा लागले व त्यायाया इति अटीही मान्य किाव्या 

लागतील. परिणामी मालक असण्याऐवजी  ती व्यक्तीच नोकिाची नोकि होऊन जाईल. ही गोष्ट ना 

ति मालकाकरिता चांगली आह ेना नोकिाकरिता.  

पिंत ुजि एखाद्या व्यक्तीला कुणाची गलुामकगिी नको असले व सहकायि हव ेअसले ति ती केवळ 

स्वत:चीच सवेा किणाि नाही ति त्याचीही सवेा किेल ज्यायाया सहकायािची त्या व्यक्तीला गिज आह.े 

या कसद्धांताचा कवस्ताि केकयानतंि माणसाला सवि कवश्व, आपकया कुटंुबाचे बृहत ् रूप वाटेल व 

आपकया साथीिािांबद्दलयाया त्यायाया दृत्तष्टकोनातही त्याप्रमाण े परिवतिन होईल. इकयाछत पूणित्वाकड े

पोहोचण्याचा िसुिा कोणताही मागि नाही. (हरि, १३-१०-१९४६, प.ृ ४०) 
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३९. दररद्रनारायण 

गररबाांचा दिे 

माणसाकरिता अनाम आकण अगाध असलकेया ईश्विाची जी लाखो न व ेआहते त्यातील एक नाव 

आह ेिरििनािायण. याचा अथि आह ेगरिबांचा िवे म्हणज ेगरिबांयाया हृियात वसणािा िेव. (यंग, ४-

४-१९२९, प.ृ ११०) 

गरिबांकरिता आकथिक कवषयच आध्याकत्मक असतात. या लाखो किोडो उपाशी लोकांवि कोणत्याही 

गोष्टीचा परिणाम होऊ शकत नाही. तमु्ही त्यांना भाकिी द्य ल ति त ेतमु्हाला िवे समजतील. वगेळा 

काही कवचाि किण्याची त्यांयायात ताकिच नाही. (यंग, ५-५-१९२७, प.ृ १४२) 

त्तचांध्यांमध्ये बांधलकेया मळक्या-गजंकया प ैमाझ्या याच हातांनी मी गोळा केकया आहते. त्् ांयायाशी 

आधकुनक प्रगतीसबंंधी बोल ूनका. त्यांयायासमोि कवनाकािण िवेाचे नाव घऊेन िवेाचा अपमान करू 

नका. आपण जि त्यांयायाशी ईश्विाबद्दल बोल ूति त ेतमु्हाला व मला सतैान समजतील. त्यांना जि 

कोणता िवे माहीत असले ति तो आह ेआतकं आकण बिल  घणेािा िवे, एक कनििय अत्याचािी. 

(यंग, १५-९-१९२७, प.ृ ३१३) 

जीवापाड महेनत किणाऱ्या आकण बेिोजगाि असणाऱ्या त्या लाखो किोडो लोकांकरिता ज्यांना 

किवसभर त एकिाही पोटभि जेवण कमळत नाही आकण कशळ्या भाकिीचा एक तकुडा आकण 

कचमटूभि मीठ यायाया आधािावि ज ेसपंणूि जीवन कंठतात, स्विाज्य कमळवण्याकरिता मी प्रयत्नित 

आह.े (यंग, २६-३-१९३१, प.ृ ५३) 

ईश्वराचा सांदेश  

मी त्यांयायाप्तं ईश्विाचा सिंशे नणे्याचे साहस करू शकत नाही. त्या लाखो किोडो उपाशी तापाशी 

लोकांसमोि, ज्यांयाया डोळ्यात कोणतहेी तेज कशकलक िाकहलले े नाही आकण ज्यांचा िवे केवळ 

त्यांची भाकिी आह.े त्यांयायासमोि ईश्विाचा सिंशे पोहोचवण े ह े कुत्र्यासमोि ईश्विाचा सिंशे 

पोहोचवण्यासािखेच होईल. त्यांयायासमोि मी पकवत्र कामायाया रूपानचे ईश्विाचा सिंशे घऊेन जाऊ 

शकतो.  

चांगला नाश्ता करून आकण सुिंि जवेणाची वाट पाहत इथे ईश्विाबद्दल चच य करत  ्ेऊ शकत,े परांत ु

त््  ल खो लोक ांशी ईश्वर बद्दल कशी चचाि करू ज्यांना किवसभिात िोनिा भाकिीही कमळत नाही? 

त्यांयायाकरिता ति ईश्वि भाकिी आकण तपुायाया रूपातच प्रकट होऊ शकतो. भाितातील शेतकऱ्यांना 
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आपकया जकमनीतनू भाकिी कमळत होती. त्यांना तपूही कमळाव ेम्हणनू मी त्यांना चिखा किला आकण 

आज जि मी लगंोट बांधतो ति ती मी या लाखो अधिपोटी आकण कनविस्त्र मकू लोकांचा एकमात्र 

प्रकतकनधी आह ेएवढ्याकरिता. (यंग, १५-१०-१९३१, प.ृ ३१०) 

या लाखो किोडो िरििी भाितवासीयांना ओळखण्याचा माझा िावा आह.े किवसाचे चोवीसही तास 

मी त्यांयायासोबत आह.े या लोकांयाया हृियात वसणाऱ्या ईश्वर कशवाय इति कोणत्याच ईश्विाला मी 

ओळखत नसकयामळेु ् ांची क ळजी ह े म झे पत्तहले आत्ति अांत्ततम कतयव््ही आह.े ् ांन  त््  

ईश्वर च््  उपकस्थतीची अनभुूती होत नाही पिंत ुमला होत ेआकण याच लाखो किोडो िरििी लोकांयाया 

सवेयेाया माध्यमातून ईश्विरूपी सत्याची अथवा सत्यरूपी ईश्विाची मी पूजा कित असतो. (हरि, ११-

३-१९३९, प.ृ ४४) 
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८. श्रम 

४०. भाकरीकररता शारीररक श्रमाचा क्तसद्धांत  

दैिी वनयम  

माणसान े श्रम करून आपली भाकिी कमळवावी याकरिता ईश्विान े माणसाची सषृ्टी केली आकण 

सांकगतल ेकी श्रम कशवाय खाणािे चोि आहते. (यंग, १३-१०-१९२१, प.ृ ३२५) 

महान कनसगािची इयाछा आह ेकी माणसान ेआपकया भाकिीकरिता घ म गाळला पाकहज.े यामळेु जी 

व्यक्ती एक कमकनटही वाया घालवत े ती आपकया शजेाऱ्यांवि ओझ े असत े आकण अस े किण े

अकहसंयेाया पकहकया पाठाचे उकलघंन आह.े आपकया शजेाऱ्यांची ताितम्यान ेआकण पिूयपि ेकाळजी 

घणे े म्हणज ेअकहसंा नाही ति आणखी काय आह?े कनत्तष्ट्िय व्यक्तीत हीच मलूभतू उणीव असत.े 

(यंग, ११-४-१९२९, प.ृ ११४-५) 

माणसान े जगण्याकरिता श्रम केल े पाकहजेत, हा कनयम टॉलस्टॉययाया भाकिीकरिता शािीरिक 

श्रमासबंंधीयाया लखेात सरुुवातीला मी वाचला होता. तस े पाहता ‘अनटू कधस लास्ट’ 

वाचकयापासनूच या कनयमाबद्दल मला आिि वाटू लागला होता. आपली भाकिी कमळवण्याकरिता 

माणसान ेआपकया हातान ेश्रम केल ेपाकहजते, या कनयमाच ेप्रकतपािन सवाित आधी िकशयन लखेक 

बोंडारिफ यांनी केल े होत.े टॉलस्टॉय यांनी त्याचा व्यापक स्वरूपात प्रचाि केला. जी व्यक्ती 

यज्ञाकशवाय भोजन कित ेती चोि असत ेअस ेज ेगीतयेाया कतसऱ्या अध्यायात सांकगतल ेआह ेत्यात 

माझ्या मत ेयाच कनयमाचे प्रकतपािन आह.े इथे यज्ञ या शब्िाचा अथि भाकिीकरिता शािीरिक श्रम 

असाच होऊ शकतो. (फ्रायम, प.ृ ३५) 

तकव शुद्धही   

तकाििािेही आपण याच कनष्कषािवि पोहोचतो. जो माणसू शािीरिक श्रम कित नाही त्याला खाण्याचा 

काय अकधकाि आह?े ‘बायबल’मध्ये सांकगतल ेआह,े ‘घ म गाळकयानतंिच तलुा भाकिी कमळेल’. 

जि एखािा लखपती किवसभि अथंरुणावि पडून या कुशीवरून त्या कुशीवि वळत असेल आकण 

जवेणही इतिांयाया हातान े घते असले ति तो अशा प्रकािे जास्त किवस जग ू शकत नाही. यामळेु 

व्यायाम करून तो भकू प्रिीप्त कितो व स्वत:याया हातान ेजवेण कितो.  

यामळेुच गिीब-श्रीमतं, सव नंा कोणत्या न  कोित््  प्रकािे व्यायाम किण ेजरूिीचे होत.े मग अस े

असताना उत्पािक श्रमायाया स्वरूपात म्हणज ेभाकिीकरिता श्रमायाया स्वरूपातच व्यायाम का करू 
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नये? शेतकऱ्याला कोणी प्राणायाम वा मांसपशेींचे व्यायाम किायला सांगत नाही आकण 

मानवजातीतील नव्वि टक्के लोक शतेकरीच आहते. ् मळेु र त्तहललेे दह  टक्के लोकही 

बह सांख्् ांक ांचे उिाहिण कगिवनू भाकिीकरिता श्रम करू लागतील ति ह ेजग आजयाया तलुनते ककती 

सखुी, कनिोगी आकण शांततापणूि होऊ शकेल ! 

सामावजक क्राांती  

….भांडवल आकण श्रम ् ांयायात कवश्वव्यापी सघंषि आह ेआकण गिीब लोक श्रीमतं ांचा हवेा कितात. 

सवि लोक जि भाकिीकरिता श्रम करू लागल ेति लहानमोठा हा भिे कमटून जाईल; त्् नांतिही श्रीमतं 

लोक श्रीमांत िाहतील पिंत ु त े स्वत:ला आपकया सपंत्तीचे कवश्वस्त समजतील आकण कतचा 

लोककहताकरिता उपयोग कितील. (फ्रायम, प.ृ ३५-६) 

ईश्वि तात्काकलक आवश्यकतांपषेणाा अकधकाचे सजृन कधीही कित नाही. यामळेु जि एखािी व्यक्ती 

आपकया आवश्यकतपेषेणाा अकधक वस्तूांचा उपयोग कित असले ति ती आपकया शजेाऱ्यांना गिीब 

बनवत.े याच क रि मळेु जगात अनके लोक उपाशी आहते आकण आपकयापकैी अनके 

आवश्यकतपेषेणाा अकधक वस्त ू बळकावनू बसल े आहते. कनसगाियाया िणेग्यांचा आम्ही हवा तसा 

उपयोग करू शकतो, पिंत ु कनसगाियाया खात्यात जमा आकण नाव ेयांची खातकेमळवणी बिोबि होत 

असत.े कोणत्याही बाजलूा काहीही कशकलक नसत.े (आआए, प.ृ ६२-३) 

पषणाी आकण पश ू यांयायाप्रमाणचे प्रत्येक व्यक्तीला अत्यावश्यक वस्त ू कमळवण्याचा अकधकाि आह े

आकण प्रत््ेक अकधकािाबिोबि त्यायायाशी ससुगंत अस े कतिव्यही जोडलेल े असत े आकण 

अकधकािावर हकला झाला असता त्यायाया बचावाकरिता ससुगंत असा उपचािही उपलब्ध असतो. 

यामळेु सरुुवातीची मौकलक समता सकुनकश्चत किण्याकरिता आपकया अकधकािांशी ससुगंत कतिव्य 

आकण ससुगंत उपचाि काय आहते ह े केवळ आम्हाला समजनू घ्यायचे आह.े भाकिीकरिता श्रम 

किण ेह े त्यायायाशी ससुगंत कतिव्य आह ेआकण जी व्यक्ती माझ्या श्रमायाया फळापासनू मला वकंचत 

किील कतयायाशी असहकाि किण,े हा त्यायायाशी ससुगंत उपचाि आह.े (यंग, २६-३-१९३१, प.ृ ४९) 

खरी सेिा  

भाकिीकरिता बुत्तद्धमत्तापवूिक श्रम किण्याचा कनश्चयच समाजसवेचेे सवोत्तम रूप आह.े माणसान े

आपकया व्यकक्तगत श्रमान ेआपकया िशेाकरिता उपयोगी सपंत्तीत वदृ्धी किावी, यापषेणाा अजनू चांगल े

काय अस ूशकेल? ‘अस ूशकण’े हचे ‘असण’े आह.े 
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इथे श्रमाला ‘बुकद्धमत्तापवूिक’ ह े कवशषेण अशासाठी लावण्यात आल ेआह ेकी श्रमाला समाजसेवा 

तवे्हाच म्हणता येत े जवे्हा त्यामाग े एक कनकश्चत प्रयोजन असले. अस े नसले ति प्रत्येक मजिुाला 

समाजसेवक मानाव ेलागेल. तोही एक प्रकािे समाजसवेाच कित असतो, पिंत ुइथे आपला आशय 

याह न ककती तिी व्यापक आह.े जी व्यक्ती सवाचयाया ककयाि करिता श्रम कित असत ेती समाजसवेक 

असत ेव कतचे श्रम मकूयवान असतात. यामळेुच भाकिीकरिता अशा प्रकािे किण्यात आलले ेश्रम 

समाजसेवपेषेणाा वगेळे नसतात.  (हरि, १-६-१९३५, प.ृ १२५) 

भाकिीकरिता श्रम किण्यायाया कनयमायाया पालनामळेु समाजायाया सिंचनते एक मकू िांती होईल. 

तवे्हा जगण्याकरिता सघंषि किण्याऐवजी पिस्पि सवेा किण्याकरिता सघंषि किण ेहा माणसाचा कवजय 

आह ेअस ेमानल ेजाईल आकण पशयूाया कनयमायाया कठकाणी मानवायाया कनयमाची स्थापना होईल.  

(हरि, २९-६-१९३५, प.ृ १५६) 

प्रत्येक माणसू जि जगण्याकरिता शािीरिक श्रम किील ति ह े जग स्वगि बनले. या कठकाणी कवशषे 

योग्यतबेद्दल काही वेगळ्या प्रकािचा कवचाि किण्याची गिज नाही. प्रत्येक व्यक्ती आपकया 

भाकिीकरिता जि शािीरिक श्रम किील ति याचा अथि होईल कवी, डॉक्टि, वकील इत्यािी सवि लोक 

आपकया कवशषे कौशकयाचा उपयोग मानवसवेकेरिता कन:शकुक किण ेआपल े कतिव्य समजतील. 

कन:स्वाथि भावान ेसवेा केकयामळेु त्यांयाया गणुवत्ततेही ककती तिी अकधक वाढ होईल. (हरि, २-३-

१९४७, प.ृ ४७) 

अांमलबजािणीचे  क्षेत्र 

अकहसंचेे पालन किणाऱ्यांकरिता, सत्याची आिाधना किणाऱ्यांकरिता आकण स्वाभाकवक कृत्य 

समजनू ब्रह्मचयािचे व्रत घणेाऱ्यांकरिता भाकिीकरिता श्रम एक वििानच ठिेल. भाकिीकरिता श्रमाचा 

सबंंध केवळ कृषीशीच अस ूशकतो. पिंत ुआजयाया काळात शतेी किण े सव कंरिता शक्य नाही. 

यामळेु शतेीऐवजी माणसू कताई, कपजंाई वगिेै करू शकतो अथवा सतुािकाम, लोहािकामही करू 

शकतो. अथाित आिशि मात्र शतेीच आह.े  

प्रत्येक व्यक्तीन ेआपकया सफाईचे काम स्वत:च केल ेपाकहज.े जवेण जवेढे आवश्यक आह ेतवेढेच 

मलमतू्रकवसजिन आह ेआकण प्रत्येक व्यक्तीन ेस्वत: आपली सफाई किण ेहीच सवोत्तम गोष्ट होईल. ह े

जि अशक्य असले ति प्रत्येक कुटंुबान ेतिी आपकया साफसफाईची जबाबिािी उचललीच पाकहज.े  

अनके वषाचपासनू मला जाणवत आल ेआह ेकी समाजायाया साफसफाईची जबाबिािी एका कवकशष्ट 

वगािवि टाकण्यात फाि मोठी चूक झाली आह.े सवाित आधी या सफाईसवेलेा कनम्नतम िजाि िणेाऱ्या 
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व्यक्तीचा इकतहासात कुठेही उकलखे आढळत नाही. जो कोणी तो असले त्यान ेआमच ेकोणतहेी 

ककयाण केल ेनाही.  

आपण सवि लोक साफसफाई किणािे आहोत आकण आपण सवाचनी भाकिी कमावण्याकरिता 

सफाईचे काम हातात घणे ेहा याविील सवाित सोपा उपाय आह ेही गोष्ट लहानपणापासनूच आमयाया 

मनावि ठसवण्यात आली पाकहज.े अशा प्रकािे सफाईचे काम बुकद्धमत्तापवूिक हाती घणे्यात आल ेति 

माणसामाणसातील समता समजून घणे्याकरिता फाि मोठी मित होईल. (फायम, प.ृ ३६-७) 

स्िेच्छापूिवक मान्यता  

गाव ांकडे पितण्याचा अथि आह े भाकिीकरिता श्रम किण्याच ेकतिव्य आकण त्यायायाशी जळुलकेया 

अन्य सगळ्या गोष्टी यांना मान्यता प्रिान किण.े कतकडे टीकाकािांचे म्हणण ेआह ेकी, ‘खड्े् ांमध्य े

भाितातील लाखो लोक िाहतात, पिंत ु मोठ््  मकुश्कलीन े त्यांना अधिपोटी जवेण कमळत.े’ ििुवै हे 

आह ेकी ही गोष्ट सत्य आह.े ह ेलोक खेड्यातील जीवन स्वयेाछेन ेजगत नाहीत ह ेआम्हाला माहीत 

आह ेह ेआपल ेभाग्य. त्यांचे चालल ेति त ेकिाकचत शािीरिक श्रम किण ेसोडून ितेील आकण हहेी 

शक्य आह ेकी, िाहण्यायाया जागचेे त्यांना आश्वासन कमळाल ेति खेड्् तनू पळ काढून जवळयाया 

शहिात जाऊन त ेिाह  लागतील.    

मालकायाया आज्ञचेे बळजबिीन ेपालन करि ेम्हणज ेगलुामकगिी. उलट आपकया वकडलांनी केलकेया 

आज्ञचेे पालन किण े सतंतीकरिता गौिवाची गोष्ट असत.े अशाच िीतीन े भाकिीकरिता श्रम या 

कनयमाचे बळजबिीन े केलले ेपालन गरिबी, आजाि आकण असतंोषाला जन्म िते.े ही गुलामकगिीची 

कस्थती आह.े या कनयमाचे स्वयेाछेन ेपालन केकयानतंि संतोष आकण स्वास्थ्य यांयायात वदृ्धी व्हायला 

हवी आकण स्वास्थ्यच खिे धन आह,े सोन्या-चांिीचे तकुड ेनाहीत. (हरि, २९-६-१९३५, प.ृ १५६) 

श्रमविभाजन  

माझा श्रमायाया वा कामायाया कवभाजनावि कवश्वास आह.े पिंत ुत्याचबिोबि मजिुीवि माझा भि आह.े 

वकील, डॉक्टि वा अध्यापकाला भगं्यापषेणाा जास्त पगाि घणे्याचा अकधकाि नाही. अस ेजवे्हा होईल 

तवे्हा श्रमकवभाजनामळेु िाष्ट्राचे वा जगाचे उत्थान होईल. खिी ससं्कृती वा सखु कमळवण्याचा 

जवळचा मागि आिखी कोणताही नाही. (हरि, २३-३-१९४७, प.ृ ७८) 

भाकिीकरिता श्रमाचे अथिशास्त्र म्हणज े कजवतं जीवनप्रणाली. याचा अथि आह े प्रत्यके माणसाला 

त्याच ेखाण-ेकपण ेआकण कपडा-लत्ता यांयायाकरिता शािीरिक श्रम किाव ेलागतील. मी जि लोकांना 
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भाकिीकरिता श्रम किण्यायाया गिजचेे महत्तव समजावनू सांग ू शकलो ति खाण्याकपण्याची व 

कपड्यालत्त्याची ििात कधीही पडणाि नाही. तवे्हा मी लोकांना खात्रीपवूिक सांग ूशकेन की शतेी, 

कताई, कपजंाई वगिेै काम ेकिण्याची तमुची इयाछा नसले ति तमु्हाला उपाशी आकण कपड्् ांकशवाय 

िाहाव ेलागेल. (हरि, ७-९-१९४७, प.ृ ३१६) 

एका ठिाकवक वयानतंि प्रत्येक नागरिकाला मतिानाचा अकधकाि तवे्हाच कमळेल, जवे्हा तो शािीरिक 

श्रमायाया रूपान े िाज्याची सवेा किेल अस े ज े मी १९२५ मध्ये म्हणालो होतो, त्यावि मी आजही 

कायम आह.े (हरि, २-३-१९४७, प.ृ ४६) 

पूजेसारखे काम  

आम्ही सवाचनी िििोज, समजा एक तास, तचे काम किाव ेज ेगिीब लोक कितात आकण अशा प्रकािे 

त्यांयायाशी व त्यांयाया माध्यमातनू सगळ्या मानवतेशी तािात्म्य स्थाकपत किाव ेयापषेणाा अकधक उिात्त 

आकण िाष्ट्रपे्रमायाया गोष्टीची ककपना मी करू शकत नाही. ईश्विायाया नावावि गरिबांकरिता मी तसचे 

श्रम किाव,े जस ेत ेकितात यापषेणाा अकधक चांगकया ईश्विपजूचेी मी ककपना करू शकत नाही. (यंग, 

२०-१०-१९२१, प.ृ ३२९) 

िवेायाया नावान े किण्यात आलेल ेआकण त्याला समकपित केलेल ेकोणतहेी काम लहान नसत.े या 

भावननेे केलले ेकोणतेही काम सािखेच प्रशसंनीय असत.े ईश्विाची सवेा समजनू सफाईकाम किणार  

व स्वत:ला कवश्वस्त समजनू ईश्विायाया नावान ेआपकया गणुांचा उपयोग करून शासनकायि किणािा 

एक िाजा या िोघांयाया कामाचे मकूय सािखेच आह.े (यंग, २५-११-१९२६, प.ृ ४१४) 

….तोप्ंत सवेा किण े शक्य नाही जोप्ंत कतयाया मळुाशी अकहसंा वा पे्रम नसेल… खिे प्रेम 

समिुाप्रमाण ेअसीम असत ेव त्यायाया उफाळणाऱ्या लाटा सवि सीमा ओलांडून सपंणूि जगाला व्यापनू 

टाकतात. ही सवेा भाकिीकरिता श्रम केकयाकशवाय शक्य नाही ही अजनू एक गोष्ट आह.े कहलाच 

‘गीतते’ यज्ञ म्हणनू सबंोधलले े आह.े सवेयेाया हतेनू े शािीरिक श्रम केकयानतंि स्त्री वा परुुषाला 

जगण्याचा हक्क कमळतो.  (यंग, २०-९-१९२८, प.ृ ३२०) 

त्यागाचे कतवव्य  

‘ब्रह्मिवेान ेही सषृ्टी कनमािण करून आपकया प्रजेवि जबाबिािी टाकली की तमु्ही यज्ञ किा आकण तो 

म्हणाला : ‘यज्ञािािे तमु्हाला समदृ्धी कमळो. यामळेु तमुयाया सवि कामना पणूि होवो.’ जी व्यक्ती 

्ज्ञ कशवाय भोजन कित ेती चोिीचे अन्न खात’े अस े ‘गीतचेे’ वचन आह.े ‘बायबल’चहेी म्हणण े
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आह,े ‘त ू घाम गाळून आपली भाकिी कमळव.’ त्याग अनके प्रकािचा अस ूशकतो. त्यातील एक 

भाकिीकरिता श्रम आह.े सवि लोक जिी स्वत:याया भाकिीकरिताच श्रम करू लागल ेतिी सवाचना पिेुस े

जवेण आकण कवश्रांती कमळेल. तवे्हा ना लोकसखं्येचा प्रश्न कनमािण होईल ना िोग असतील आकण ना 

आजबूाजलूा आज किसत े तस े ि:ुख किसले. भाकिी कमावण्याकरिता किण्यात येणारे श्रम म्हणज े

सवोयाच त्याग. माणसू आपकया शिीिायाया आकण बुद्धीयाया बळावि अजनूही भिपिू काम किेल ह े

कनत्तित. पिंत ुत ेसवि काम प्रेमाखाति म्हणज ेलोककहतास्तव तो किील, तवे्हा ना कोणी श्रीमंत असले, 

ना गिीब, ना कोणी मोठा ना कोणी लहान, ना कोणी स्पशृ्य ना कोणी अस्पशृ्य.  

हा अप्राप्य आिशि अस ूशकेल. पिंत ुएवढ्् करिता सघंषि किण ेबंि किायला नको. आपण त्यागाचा 

सपंणूि कनयम, म्हणजचे आपकया जीवनाचा कनयम जिी पणूि केला नाही आकण केवळ भाकिीकरिता 

श्रमच केल ेतिी या आिश यकडे बिीच वाटचाल केकयासािखे होईल.  

आपण अस ेकरू शकलो ति आपकया गिजा ककमान होतील व आपल े अन्न साध.े मग आपण 

जगण्याकरिता खाऊ, खाण्याकरिता जगणाि नाही. जि कोणाला या कवधानायाया खिेपणाबद्दल सशंय 

असले ति त्यान ेआपली भाकिी कम वण्याकरिता महेनत करून प हावी. त्याला आपकया श्रमापासनू 

अकधकतम आनिंाची प्राप्ती होईल, त्यायाया आिोग्यात सधुािणा होईल आकण ज्या वस्तूचंा तो उपभोग 

घते होता त्यातील अनके गोष्टी बेकाि असकयाचे त्यायाया लषणाात येईल. (हरि, २९-६-१९३५, प.ृ 

१५६) 

कमववसद्धाांत 

कमािवि जवेढा भि द्य व  तवेढा कमी आह.े मी केवळ गीतते सांकगतललेा कसद्धांत पनु्हा सांगतो आह.े 

श्रीकृष्ण भगवान सांगतात : ‘मी जि अहकनिश कमिित िाकहलो नाही ति मानवजातीसमोि मी चुकीचा 

आिशि ठेवीन.’ 

….मला जि भगवान बुद्धासािख््  महापरुुषाला भेटण्याचे भाग्य लाभल ेअसते ति तमु्ही ध्यानायाया 

कसद्धांताऐवजी कमािचा कसद्धांत का सांकगतला नाही अस ेमी त्यांना कन:सकंोचपण े कवचािल ेअसत.े 

तकुािाम आकण ज्ञानिवे यांसािख््  सतंांचा मला साषणाात्काि होऊ शकला असता ति त्यांनाही मी 

हाच प्रश्न कवचािला असता. (हरि, २-११-१९३५, प.ृ २९८) 

िवेान े माणसाला आपकया भाकिीकरिता श्रम किण्याकरिता कनमािण केल ेआह.े एखाद्या जाियूाया 

छडीयाया मितीन ेकधी काळी माणसाला आपकया गिजयेाया सवि वस्त ूकनमािण किता आकया ति काय 

होईल या कवचािानचे मी घाबितो. (हरि, १६-५-१९३६, प.ृ १११) 
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जोप्ंत जगात एकही धडधाकट माणसू कामाकशवाय वा जवेि कशवाय आह े तोप्ंत आम्हाला 

आिाम किताना व  पोटभि जेवताना लाज वाटली पाकहज.े (यंग, ६-१०-१९२१, प.ृ ३१४) 

आपकया िशेातील घोि िारिि्् आत्ति बेिोजगािी पाह न मी अषणािश: िडलो आह.े पिंत ु याकरिता 

आमची उपषेणाा आकण अज्ञानच बह त ांश जबाबिाि आह े ह े मला मान्य किाव े लागले. आपण 

श्रमप्रकतष्ठेशी अपरिकचत आहोत. इथे जोडे बनवणािा त्याकशवाय िसुिे कोणतहेी काम करू इयाछीत 

नाही. इति सवि काम त्याला त्यायाया प्रकतष्ठेला कमीपणा आणणािे आहते अस ेवाटत.े आपकयाला हा 

भ्रम नाहीसा किावा लागले.  

ज्यांना प्रामाकणकपण ेआपकया हातापायांनी काम किायचे आह ेत्या सव कंरिता भाितात काम आह.े 

ईश्विान ेप्रत्येकाला काम किण्याची व आपकया भाकिीपषेणाा अकधक कमावण्याची शक्ती किली आह े

आकण जी व्यक्ती या षणामतचेा उपयोग किण्याकरिता तयाि आह ेत्याला कामाची उणीव कधीही भासू 

शकत नाही. प्रामाकणकपण ेकाम करू इकयाछणाऱ्या व्यक्तीकरिता कोणतहेी काम कमी प्रतीचे नसत.े 

गिज असत ेती केवळ ईश्विान े किलेकया हातापायाचा उपयोग किण्याची. (हरि, १९-१२-१९३६, प.ृ 

३५६) 

….सवि बेिोजगाि स्त्री-परुुषांना - मग त्यांची सखं्या ककतीही असो - भाकिी कम वण्याकरिता 

शािीरिक श्रमाची सधंी िणे्याची जबाबिािी कनत्तितपण े सिकािची आह.े (हरि, ११-१-१९४८, प.ृ 

५०७) 

बौवद्धक श्रम   

माझ्याबद्दल गिैसमज करून घऊे नका. बौकद्धक श्रमाचे महत्तव मी नाकाित  नाही. पिंत ु आपण 

ककतीही बौकद्धक श्रम केल ेतिी त ेत्या शािीरिक श्रमाचे स्थान घऊे शकत नाही. बौकद्धक श्रम शािीरिक 

श्रमापषेणाा श्रषे्ठ समजल ेजाऊ शकत,े अनकेिा त ेतस ेअसतहेी पिंत ुत ेशािीरिक श्रमाची जागा कधीही 

घऊे शकत नाही व घऊे शकणािही नाही. ज्याप्रमाण ेबौकद्धक आहाि अन्न याया िाण्यापषेणाा ककतीही 

श्रषे्ठ असला तिी त्यामळेु आपल े पोट भरू शकत नाही तसचे ह.े सत्य ति ह ेआह ेकी भमूीतील 

उत्पन्नाकशवाय कोणतहेी बौकद्धक कायि शक्यच नाही. (यंग, १५-१०-१९२५, प.ृ ३५५-६) 

लोकांनी आपकया बौकद्धक श्रमािािे भाकिी कमावण े उकचत नाही काय? न ही. शिीिाची गिज 

शिीिािािेच पणूि केली पाकहज.े ‘ज ेत्तसझरचे आह ेत ेकसझिला करू द्य ’ ह ेवचन किाकचत इथेही लागू 

होईल. पिंत ु मानकसक म्हणजचे बौकद्धक श्रम ह े आत्म्याकरिता असत त व ते स्वत:च एक  

सम ध न चे त्तवर्ष् असत त. त्् कररत  प रिश्रकमकाची मागणी कधीही किण्यात येऊ नये. आिशि 
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िाज्यात डॉक्टि, वकील वगिेै स्वत:करिता नाही तर सम जत्तहत कररत  क म करतील. (हरि, २९-६-

१९३५, प.ृ १५६)  

बौत्तद्धक क ्य महत्तवपिूय आह ेव जीवन त त्् चे स्र्थ नही आह.े परांत ुमी इर्थे श रीररक श्रम वर भर दतेो 

आह.े म झ ेम्हणि ेआह ेकी, या जबाबिािीतनू कोणालाही मकु्त किता येऊ शकत नाही. शािीररक 

श्रमामळेु माणसायाया बौकद्धक क ् यच ही कवकास होईल. (हरि, २३-२-१९४७, प.ृ ३६) 

मजिू खुचीवि बसनू कलहू शकत नाही, पिंत ुज्या व्यक्तीन ेजीवनभि खुचीवि बसनू काम केल ेआह ेती 

कनत्तितपण ेशािीरिक श्रमाला सरुुवात करू शकत.े (हरि, १८-१-१९४८, प.ृ ५२०) 
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४१. श्रम आवण भाांडिल 

सांबांधातील सुसांगती  

मी नहेमीच सांगत आलो आह ेकी भांडवल आकण श्रम यांनी पिस्पि पिूक असाव ेआकण त्यांनी 

पिस्पिांचे साहाय्् किाव ेहा माझा आिशि आह,े त्यांनी ऐक्् आकण सामजंस्यायाया भावनने ेएकाच 

कुटंुबातील सिस्याप्रमाण ेिाहाव.े भांडवलिाि त्यायायाबिोबि काम किणाऱ्या श्रकमकांयाया ककयाणाचा 

कवश्वस्त असकयामुळे त्यान े श्रकमकांयाया भौकतक ककयाणाविच लषणा न ितेा नकैतक ककयाणाकडेही 

लषणा किल ेपाकहज.े (यंग, २०-८-१९२५, प.ृ २८५) 

भांडवलाची मला भीती वाटत नाही. माझा सघंषि भांडवलशाहीशी आह.े वशंीय युद्धान ेअजनू वगेळे 

आत्ति भयानक स्वरूप धािण करू नये म्हणनू भांडवल एकाच कठकाणी कें कित होऊ न्े ् वर 

प कश्चमात्य िशे भि िते आहते. भांडवल आकण श्रमात सघंषि असलाच पाकहज ेअस ेनाही. 

भाांडिलदाराचे हृदयपररितवन  

भांडवलिार व श्रकमक ् ांच््  मलूभतू समतेवि ज्याअथी माझा कवश्वास आह,े आकण तो असायलाच 

पाकहज,े त्याअथी भांडवलिािाचा नाश किण्याचा माझा हतेू नसला पाकहज.े त्यायाया हृियपरिवतिनाचा 

मी प्रयत्न केला पाकहज.े त्यायायाशी सहकायि करून तो कित असलकेया अन्यायाची मी त्याला 

जाणीव करून िऊे शकतो… भांडवलिािाचा कवनाश केकयामळेु अखेिीस श्रकमकाचाही कवनाश 

होईल ह ेकसद्ध किण ेकठीण नाही आकण जगातील कोणतीही व्यक्ती इतकी वाईट नसत ेकी कजयायात 

कधीही सधुािणा किताच येणाि नाही. त्यामळेु कोणत्याही व्यक्तीला इतकी पूणि मान्यता येऊ शकत 

नाही की त्या व्यक्तीला अशा व्यक्तीचा नाश किण्याचा अकधकाि ितेा येईल कजला ती वाईट 

समजण्याची चूक कित असत.े (यंग, २६-३-१९३१, प.ृ ४९) 

मठूभि किोडपतींचा नाश करून गरिबांचे शोषण थांबवल ेजाऊ शकत नाही. उलट याकरिता गरिबांचे 

अज्ञान ििू करून त्यांना शोषकांशी असहकािाचे कशषणाण द्य व े लागेल. यामळेु शोषकांमध्येही 

परिवतिन होईल. मी ति इथप्ंत म्हणालो आह ेकी यामळेु ह े िोघहेी बिोबिीचे साथीिाि होतील. 

भांडवल मलूत: वाईट गोष्ट नाही, केवळ त्याचा उपयोग चुकीचा होत आह.े कोणत्या ना कोणत्या 

स्वरूपात भांडवलाची गिज नहेमीच िाहील. (हरि, २८-७-१९४०, प.ृ २१९) 

श्रवमकाांचे कतवव्य आवण अवधकार 

माझा हा साविकत्रक अनभुव आह ेकी सामान्यपण ेश्रकमक आपकया जबाबिाऱ्या मालकांयाया तलुनते 

अकधक चांगकया पद्धतीन ेआकण प्रामाकणकपण ेपाि पाडत असतात आकण खिे पाहता मालकांनीही 
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श्रकमकांबद्दलची जबाबिािी अशाच िीतीन े पाि पाडली पाकहज.े यामळेु आपकया मालकांकडून 

श्रकमकांची इयाछा कशी पणूि करून घ्यावी याचा मागि शोधावा लागेल.  

आपकयाला योग्य पगाि कमळत नाही वा आपकया िाहण्याकरिता चांगकया घिांची व्यवस्था किण्यात 

आललेी नाही अस ेजि श्रकमकांना आढळल ेति व्यवकस्थत पगाि आकण िाहण्याकरिता चांगली घिे 

कमळावी म्हणनू श्रकमकांनी काय किाव?े श्रकमकांकरिता योग्य जीवनमान कोणत े ह ेकोिी ठिवाव?े 

श्रकमकांचे अकधकाि काय आहते ह े त्यांनाच कळल े पाकहज े व त े कमळवण्याचा उपायही त्यांनीच 

शोधायला हवा हाच याविील सवाित चांगला उपाय आह े यात काही सशंय नाही. पिंत ु याकरिता 

काही प्रकशषणाणाची गिज असले… काही पवूिकशषणाणाची गिज असले. (स्पीिा, प.ृ १०४६) 

पिंत ुजगात असा कोणताच अकधकाि नाही जो कमळवण्याकरिता आधी कोणतहेी कतिव्य पाि प डाव े

लागत नाही. कोणताही मालक आपली सपंत्ती कधीही वाया घालवणाि नाही. जवे्हा तमु्ह ल  व टेल 

की त्तगरिी जवेढी म लक ची आह ेतवेढीच तमुची आह ेतर तमु्ही कतला कधीही हानी पोहोचवणाि 

नाही. मीलमालकांशी सरुू असलकेया भांडणात िागायाया भर त तमु्ही कधीही कापडाचे वा मशीनचे 

नकुसान किणाि नाही.  

सघंषि किायचाच असले ति सत्यायाया मागािवि चालनू तो केला पाकहज.े तवे्हा ईश्वि तुमची मित 

किेल. मी पित सांगतो की आपल ेअकधकाि कमळवण्याकरिता आत्मशदु्धीकिण आकण पीडा सहन 

किण ेयाकशवाय िसुिा कोणताही मागि आपकयाजवळ नाही. (यंग, ४-८-१९२७, प.ृ ३४८) 

श्रवमकशिी   

माझ ेनम्र मत आह ेकी, श्रकमकांमध्ये पिेुस ेऐक्य आकण स्वाथित्यागाची भावना असले ति ते आपकया 

मागण्या न्याय्य असकयाचे केव्हाही कसद्ध करू शकतात. भांडवलिाि ककतीही जुलमी असला तिी 

माझा कवश्वास आह ेकी, ज ेलोक श्रकमकांशी सबंंकधत आहते आकण त्यांयाया आंिोलनाचे मागििशिन 

कित आहते त्यांना स्वत:लाच ही गोष्ट माहीत नाही की श्रकमक कजतक्या साधनांची जळुवाजळुव करू 

शकतो त्तततकी भ ांडवलद र कधीही करू शकत न ही. श्रम त्तशव ् भांडवल काहीही करू शकत नाही 

केवळ एवढी गोष्ट श्रकमकांना कळली व ती त्यांनी लषणाात ठेवली ति श्रकमकांना आपकया शक्तीची 

लगचे जाणीव होईल.  

िदुवैान ेभांडवलायाया समंोहक प्रभावान ेभारून जाऊन आमचा असा समज झाला आह ेकी या जगात 

भांडवल हचे सवि काही आह.े पिंत ुषणाणभि जिी आपण कवचाि केला ति आपकयाला आढळून येईल 

की श्रकमकाजवळ ज े भांडवल आह े त े भांडवलिािाजवळ कधीही अस ू शकत नाही. िकस्कनन े
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आपकया काळात सांकगतल े होत े की श्रकमकाजवळ फाि चांगली सधंी आह.े पिंत ु त्याचे म्हणण े

आम्ह ला कळल ेनाही.  

इगं्रजीत एक फाि शकक्तमान शब्ि आह.े तो फ्रें चमध्येही आह ेआकण जगातील सवि भाषांमध्येही आह.े 

तो शब्ि आह े‘नाही.’ श्रकमकांनी ‘हो’ म्हणाव ेअशी भांडवलिािांची इयाछा असले पिंत ुश्रकमकांची 

तस े म्हणण्याची इयाछा नसले ति त्यांनी पणूि शक्तीकनशी ‘नाही’ म्हटले प त्तहजे. ् चबरोबर 

श्रत्तमक ांच््  लक्ष त ्ेईल की त्् ांच्् समोर दोन त्तवकल्प आहते – जवे्ह  ‘हो’ म्हि ्च ेअसले तवे्ह  

‘हो’ म्हि ्च ेआत्ति ‘न ही’ म्हणायचे असले तवे्हा ‘नाही’ म्हि यचे. अशी परिकस्थती होईल तवे्हा 

भांडवल आकण श्रम वगेळे होतील व भांडवलाला श्रमाची कवनवणी किावी लागेल.  

त्यानतंि भांडवलाजवळ बंिकुा असकया काय वा अश्रधुिू असला काय, काहीही फिक पडणाि नाही. 

यानतंि श्रमान ेसन्मानपूविक आकण ठामपण ेनाही म्हटल ेति भांडवल पणूिपण ेलाचाि होऊन जाईल. 

तवे्हा श्रमाला प्रकतकािाची गिज िाहणाि नाही, मग श्रकमक बंिकुा आत्ति अश्रधुिू यांयायाशी झटून 

सामना किील आकण तिीही तो आपकया ‘नाही’वि अढळ िाहील. 

सामान्यपण े श्रमाचा पिाभव होण्याचे एकमवे कािण ह ेआह े की जो मागि मी वि सचुवला आह े

त्यानसुाि भांडवलाला कनष्प्रभ किण्याऐवजी श्रकमक (मी स्वत:ला श्रकमक समजनूच ह ेबोलतो आह)े 

भांडवल हस्तगत करून स्वत: कमी प्रतीचा भांडवलिाि बन ू इकयाछतो. अशा अवस्थेत श्रकमकाला 

स्वत:च भांडवलिाि बनायची इयाछा असकयाचे त्या भांडवलिािाला किसत.े पिंत ुभांडवलिािाजवळ 

चांगली तटबंिी असत े व तो अकधक ससुघंत्तटतही असतो. त्यामळेु तो श्रकमकांना िडपनू टाकतो. 

आपण जि भांडवलायाया समंोहनाला वश झालो नाही ति आपकयातील प्रत्येक स्त्री-परुुषाला ही गोष्ट 

सहजपण ेकळू शकेल.  

तमु्हाला अस ेआढळून येईल की या योजनते श्रकमकाकडून जी अपषेणाा किण्यात आली आह…े ती 

शस्त्रसज्ज कशपायाकडून केली जात असत.े कशपाई जवे्हा आपकया शत्रूवि प्रह ि कितो तवे्हा तो 

आपला जीवही पणाला लावत असतो. माझी इयाछाही अशीच आह ेकी कशपायायाया प शवीपि चे 

म्हणज ेजीव घणे्यायाया शक्तीचे अनकुिण न किता त्यायाया साहसाचे अनकुिण किण्यात याव ेआकण 

मी तमु्हाला सांगने की हातात शस्त्र न घतेा जो श्रकमक मिायला तयाि होतो तो डोक्यापासनू पायाप्ंत 

शस्त्रसज्ज असलेकया सकैनकापषेणाा ककती तिी अकधक साहसी असकयाचे िाखवनू ितेो. (यंग, १४-१-

१९३२, प.ृ १७-८) 
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बुद्धीची देणगी  

श्रमाला ज्या षणाणी आपली महत्ता कळेल त्या षणाणी भांडवल आपकया योग्य कठकाणी जाईल, म्हणज े

कवश्वस्त म्हणनू श्रमाकरिता त ेिाखून ठेवण्यात येईल. थोडक्यात श्रमाल  भांडवलापषेणाा अकधक महत्तव 

आह.े (हरि, १९-१०-१९३५, प.ृ २८५) 

माझ ेअस ेमत आह ेकी श्रकमकाकरिता कवकवध व्यवसायांची माकहती करून घणेे तवेढेच गिजचेे असत े

जवेढे भांडवलिािाकरिता धातूचंी. श्रकमकाचे कौशकयच त्याचे भ ांडवल आह.े ज् प्रम िे भ ांडवलद र 

श्रत्तमक च््  सहक ् यत्तशव ् आपल््  भांडवलाचे फळ कमळव ूशकत नाही त्याचप्रमाण े श्रकमकही 

भांडवलिािांयाया सहकायािकशवाय आपकया श्रमाचे फळ कमळव ूशकत नाही.  

श्रम आकण भांडवल या िोघ ांनीही आपकया बुद्धीचा समान कवकास केला ति पिस्पिांशी योग्य 

व्यवहाि किण्याचे सामथ्यि असकयाचा कवश्वास त्यांयायामध्ये कनमािण होईल. अस ेझाल ेकी, एकाच 

उद्योगातील समान भागीिाि म्हणनू त े पिस्पिांचा सन्मान करू लागतील. त्यानतंि कधीही न कमटू 

शकणािे कट्टि शत्रुत्व त्यांयायामध्ये आह ेअस ेमानण्याची गिज िाहणाि नाही. 

सांघटना  

पिंत ुअडचण ही आह ेकी आज भांडवल ससुघंकटत असकयाचे व त्यान ेआपकया भोवती सांरषणाक 

तटबंिी उभािकयाचे किसत असतानाच श्रमाची मात्र तशी परिकस्थती किसत नाही. कनजीव यांकत्रक काम 

किता किता श्रकमकाची बुद्धी अवरुद्ध झाली आह.े या कामामळेु त्याला आपकया मनाचा कवकास 

किण्याची फाि कमी सधंी असत.े परिणामी त्याला आपकया शक्तीची व आपकया व्यावसाकयक 

स्थानायाया महत्तचेी जाणीव नसत.े  

श्रकमकांची मजिुी भांडवलिाि ठिवतील आकण या बाबतीत आपकया अटी मान्य करून घणे्याची 

त्यांयायात षणामता नाही अशी श्रकमकाची समजतू करून िणे्यात आलेली असत.े खऱ्या अथािन े तो 

सघंकटत झाला, त्याची बुद्धी प्रखि झाली, अनके प्रकािचे कामधिं े तो कशकला ति तो ताठ मानने े

चाल ू शकेल आकण त्यायाया उििकनवािहाचे साधन कधीही सकंटात सापडणाि नाही. (हरि, ३-७-

१९३७, प.ृ १६१) 

मी श्रमायाया सघंटनचे््  कविोधात नाही, पिंत ुया बाबतीतही माझ ेम्हणण ेआह ेकी, त्यांची सघंटना 

भाितीय पद्धतीची वा अस े म्हणा की माझ्या पद्धतीनसुाि असावी. मी तचे कितो आह.े भाितीय 
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श्रकमकांना स्वाभाकवकपण ेहीच पद्धत माहीत आह.े मी भांडवलाला श्रमाचा शत्रू समजत नाही. या 

िोघांमध्ये पणूि समन्वय शक्य आह ेअस ेमाझ ेमत आह.े  

िकषणाण आकफ्रका, चंपािण वा अहमिाबाि या कठकाणी मी श्रमाला सघंकटत केल े होत.े कतथे 

श्रकमकांमध्ये भांडवलिािांबद्दल विैाची भावना अगिीच नव्हती. ज्या कोणत्या बाबतीत व प्रमाणात 

प्रकतकाि किण ेआवश्यक आह ेअस ेकतथे श्रकमकांना वाटल ेत्या प्रत्येक बाबतीत कतथे यश कमळाल.े 

(यंग, १७-३-१९२७, प.ृ ८६) 

श्रकमकान े ह े लषणाात घ्यायला हव े की श्रम हसेदु्धा भांडवल आह.े श्रमाला चांगकया िीतीन े कशकषणात 

आकण सघंकटत किताच त्याला आपकया शक्त्तीची जाणीव होईल व मग भांडवल ककतीही मोठ््  

प्रमाणात असल ेतिी त ेश्रमाचे िमन करू शकणाि नाही. संघकटत आकण प्रबुद्ध श्रम आपकया अटी 

भांडवलिािांकडून मान्य करून घईेल. आपण िबुिल अस ूति िसुऱ्याचा बिल  घणे्याचा कनश्चय व्यथि 

आह.े आपण आधी आपली ताकि वाढवली पाकहज.े सशक्त हृिय, प्रबुद्ध मन आकण काम 

किण्याकरिता तयाि असलले ेहात सवि अडचणी आकण अडथळ्यांचा सामना करू शकतात. (हरि, 

१-३-१९३५, प.ृ २३) 

सांघर्व अपररहायव नाही  

भांडवल आकण श्रम यांयायात सघंषि आवश्यक आह,े अस े मी समजत नाही. िोन्ही पिस्पिांवि 

अवलबंून आहते. भांडवलिािांनी श्रकमकांवि शासन किण ेबंि किण्याची आज गिज आह.े माझ्या 

मत ेकगिणीमजिूही कगिणीचे तसचे मालक आहते जस ेभागधािक आहते; आपकयासािखेच कगिणीच े

मजिूही या कगिणीचे मालक आहते ही गोष्ट ज्या किवशी कगिणीमालकांना कळेल, त्याच किवशी 

िोघ ांमधील सघंषि सपंले. (यंग, ४-८-१९२७, प.ृ २४८) 

जनता जमीनिािांना आकण नफेखोिांना आपला शत्रू समजत नाही. पिंत ुया वग नंी जनतवेि अन्याय 

केला आह ेही जाणीव त्यांयायात कनमािण किावी लागले. भांडवलिाि ह ेजनतचेे शत्रू आहते ह े मी 

जनतलेा कशकवत नाही ति तमु्हीच तमुचे शत्रू आहात ह े मी त्यांना सांगत आह.े (यंग, २६-११-

१९३१, प.ृ ३६९) 

भांडवल आकण श्रम यांयाया कहतसबंंधात सघंषि आह,े पिंत ुआपकयाला आपल ेकतिव्य पाि पाडून तो 

सघंषि ििू किायचा आह.े ज्याप्रमाण ेशदु्ध िक्तात कोणतचे जतं ूजग ूशकत नाहीत त्याचप्रमाण ेश्रकमक 

वगि शदु्ध झाला ति कोणीही त्याचे शोषण करू शकणाि नाही.  
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शोषण आकण शोषण किण्याची इयाछा कायम असतानाही शोषक आकण शोकषत यांयायात सहकायि 

असल े पाकहज ेअस े मी कधीच म्हणालो नाही. माझ े म्हणण े केवळ एवढेच आह ेकी भांडवलिाि 

आकण जमीनद र ह े स्व भ त्तवकपिे शोर्षकच असले प त्तहजेत अस े न ही. तसचे ् ांच्् त आत्ति 

जनतते मलूभतू आकण ििुािाध्य शत्रुत्व आह ेयाविही माझा कवश्वास नाही.  

वगिसघंषािचा कवचाि मला पटत नाही. भाितात ति हा मळुीच अपरिहायि नाही, कशवाय अकहसंचेा 

सिंशे समजनू घतेकयानतंि आपण यापासनू अकलप्तही िाह  शकतो. ज ेलोक वगिसंघषािला अपरिहायि 

समजतात त्यांना एक ति अकहसंा कळली नाही वा त्यांना कतयायाबद्दल असलले ेज्ञान अगिी विविचे 

आह.े (अबाप, ३-८-१९३४, प.ृ)  

विधायक (रचनात्मक ) उपयोग   

श्रकमकांना आपली शक्ती कळली व कतच  त्यांनी बुकद्धमत्तापवूिक आकण िचनात्मक पद्धतीन ेउपयोग 

केला ति त े खिे मालक बन ू शकतात व नोकिीस ठेवललेा कवश्वस्त गिजयेाया वळेी उपयोगी पडू 

शकेल, असा कमत्र बन ू शकेल, अस े मी म्हणालो नव्हतो काय? श्रकमक आपकया श्रमान े भमूीयाया 

गभाितनू सोन्या-चांिीयाया रूपान े ज े भ ांडवल क ढतो त््  भ ांडवल पके्ष  श्रम अत्तधक महत्तव चे 

भ ांडवल आह ेह े त्यांना कळेल तवे्हाच ही सखुावह कस्थती येऊ शकेल. (हरि, २८-९-१९४७, प.ृ 

३५०) 

 प्रत्येक अकधकाि जि चांगकया प्रकािे केलकेया कतिव्यातनू कनमािण झाला असले, ति त्याला कोणीही 

कहिावनू घऊे शकत नाही. याप्रमाण ेमला मजिुी घणे्याचा तवे्हाच अकधकाि कमळतो जवे्हा त्याकरिता 

मी माझ ेकतिव्य नीट पाि प डतो. मी जि कामाकशवाय मजिुी घेत असने ति त ेचोिीचे धन होईल. 

आपल ेकतिव्य पणूि न किता अकधकाि कमळवण्यायाया आंिोलनांमध्ये मी सहभागी होऊ इयाछीत नाही 

कािण अकधकाि कतिव्यपालनावि अवलबंून असतात व त्यातनूच कनमािण होतात. (हरि, ३०-११-

१९४७, प.ृ ४४८) 
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४२. सांप - िैध आवण अिैध 

मध्यस्र्ी आधी  

मला माहीत आह ेकी न्याय कमळवण्याकरिता संप किण ेहा कामगािांचा जन्मकसद्ध अकधकाि आह,े 

पिंत ुभांडवलिािान ेमध्यस्थी किताच कामगािांनी सपं समाप्त केला पाकहज.े (यंग, ५-५-१९२०, प.ृ 

६) 

 सांप आवण राजकारण  

आजकाल सपं ही कनत्याची गोष्ट झाली आह.े आजयाया अशांततचेे त ेकचन्ह आह.े आज वाताविण 

सवि प्रकाियाया अस्पष्ट कवचािांनी भिलेल ेआह.े सवि लोक एका धसूि आशने ेप्रेरित झालेल ेआहते 

आकण त्या आशने े स्पष्ट स्वरूप धािण केल े नाही ति सम जात फाि मोठे निैाश्य पसिेल. इति 

िशेांप्रमाणचे भािताचे श्रकमक कवश्वही त्या लोकांयाया ियेवि अवलबंून आह ेज ेलोक त्यांचे सकलागाि 

आकण मागििशिक बननू बसल ेआहते. ह ेलोक नहेमीच प्रामाकणक नसतात व ज ेप्रामाकणक असतात त े

नहेमीच बुत्तद्धमत्तापवूिक काम कितात असहेी नाही. श्रकमक आपकया परिकस्थतीत समाधानी नाहीत 

आकण त्यांयाया असमाधानाकरिता पिेुशी कािणहेी आहते. त्यांना नमेणाऱ्यांयाया समदृ्धीत त्यांचाच 

हात आह ेह ेत्यांना कशकवल ेजात आह ेव ह ेबिोबरही आह.े यामळेु थोडीशी जिी फूस किली तिी त े

आपल ेअवजाि  ख ली ठेवायला तयाि होतात. िाजकीय वाताविणही भाितायाया श्रकमकांना प्रभाकवत 

करू लागल ेआह ेआकण श्रकमकांयाया अशा नते्यांची उणीव नाही ज्यांना िाजकीय कािणाकरिता सपं 

घडवनू आणण ेचुकीचे वाटत नाही. 

माझ्या मत ेअशा कािणांकरिता श्रकमकांयाया सपंाचा उपयोग किण ेही फाि मोठी चूक होईल. अशा 

सपंांनी िाजकीय उत्तद्दष्टांची पतूी होऊ शकत ेह े मी अमान्य कित नाही. पिंत ुअकहसंयेाया परिघात ह े

बसत नाही. जोप्ंत श्रकमक िशेाची िाजकीय परिकस्थती समजण्यायाया कस्थतीत नाहीत आकण 

साविजकनक कहताकरिता काम किण्याकरिता त े तयाि होत नाहीत तोप्ंत त्यांचा िाजकीय उपयोग 

किण ेधोक्याचे होऊ शकत ेही गोष्ट समजण्याकरिता कवशषे बुद्धीची गिज नाही. श्रकमकांमध्ये ही गोष्ट 

एकाएकी कनमािण होऊ शकेल अशी अपषेणाा किता येणाि नाही. त्यांयाया परिकस्थतीत सधुािणा होऊन 

शिीि आकण आत्मा कनिोगी िाहील अस ेजीवन तो जोप्ंत जग ूशकत नाहीत तोप्ंत ही गोष्ट कनमािण 

होऊ शकत नाही.  
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यामळेु श्रकमकांनी आपकया परिकस्थतीत सधुािणा घडवनू आणण ेही श्रकमकांची सवाित मोठी िाजकीय 

मित अस ूशकत,े सवि गोष्टींची त्यांनी चांगली माकहती करून घ्यावी, आपकया अकधकािांचा आग्रह 

धिावा आकण ज्या वस्तूचंे त े उत्पािन कितात त्या वस्तूचंा योग्य उपयोग व्हावा म्हणनू त्यांनी 

मालकांवि िडपण आणाव.े यामळेु आपली उन्नती स्वत: करून सह-स्वाकमत्वाचा अकधकाि कमळवणे 

ह े श्रकमकांयाया अपकेषणात कवकासाच े स्वरूप िाहील. सध्या मजिुांची िशा सधुािण्याकरिता सपं 

किण्यात याव े आकण त्यांयायात िाष्ट्रपे्रमाची भावना कनमािण झाली की उत्पािनायाया त्तकां मतीयाया 

कनयमनाकरिताही त ेसंप करू शकतात. 

 सांप यशस्िी होण्याकररता अटी 

यशस्वी सपंाकरिता अटी फाि साध्या आहते आकण त्या पणूि किण्यात आकया ति सपं कधीही 

अयशस्वी होऊ शकत नाही. अटी अशा आहते: 

(१) सपंाचे कािण न्याय्य असाव.े  

(२) सपंकिी श्रकमकांमध्ये ऐक्य असल ेपाकहज.े  

(३) ज ेश्रकमक सपंामध्ये भाग घेत नसतील त्यांयाया कविोधात कोणत्याही प्रकािची कहसंा होऊ नये.  

(४) सपं सरुू झाकयानतंि कामगाि संघटनयेाया आकथिक मितीकशवायही जगत  येण्यायाया 

परिकस्थतीत श्रकमक असल ेपाकहज ेआकण त्यांनी एखाद्या उपयोगी आकण उत्पािक व््वसायात 

तात्पिुत ेकामाला लागल ेपाकहज.े  

(५) सपंकिी कमिचाऱ्यांयाया जागवेि िसुिे कमिचािी कनयुक्त किण्याची सोय असेल ति सपं किण े

व्यथि आह.े अशा परित्तस्र्थतीत न्याय्य व्यवहािायाया कनकश्चतीचा अथवा अपिुी मजिुी वाढवनू 

घणे्याचा वा अन्य कोणत्याही मागण्या पणूि करून घणे्याचा एकच मागि आह े व तो म्हणज े

कमिचाऱ्यांनी िाजीनामा िणे्याचा. 

(६) अस ेअनके सपं यशस्वी झाल ेआहते ज्यांयायात विील सवि अटींची पतूिता झाललेी नव्हती. 

पिंत ु त्यामळेु केवळ एवढेच कसद्ध होत े की त्या प्रकिणी मालक िबुळे असाव े व अपिाधी 

भावना त्यांना बोचत असावी. चुकीयाया उिाहिणांची नक्कल केकयामळेु आपण अनकेिा 

मोठमोठ्या चकुा कित असतो. ज्याबद्दल आपकयाला पणूि माकहती नसले त्यांचे उिाहिण 

आपण कगिव ूनये, हा सवाित सिुकषणात उपाय आह.े उलट जथेील अटींची आपकयाला माकहती 
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असले आकण यशकस्वतकेरिता आपण ज्यांना आवश्यक समजतो त्यांचचे अनकुिण आपण 

किाव.े (यंग, १६-२-१९२१, प.ृ ५२-३) 

राजकीय सांप 

असा कोणताही सपं किण्यात येऊ नये जो गणुिोषांयाया आधािावि न्याय्य ठिवला जाऊ शकत नाही. 

अन्यायपणूि सपं कधीही यशस्वी व्हायला नको. अशा संपांबद्दल जनतने ेकोणतीही सहानभुूती िाखवू 

नये.  

जनतचेा कवश्वास असलले ेकनष्पषणा लोक सपंाबद्दल आपल ेमत व्यक्त कित नाहीत, तोप्ंत कोणत्याही 

सपंायाया गणुिोषांबद्दल जनता आपला त्तनिय्  घऊे शकत नाही. ज्या लोकांच े कहतसबंंध सपंात 

गुतंलेल े असतात त े स्वत: त्यासबंंधी कनणिय िऊे शकत नाहीत. यामळेु सबंांकधत पषणाांनी एक ति 

मध्यस्थीकरिता तयाि झाल ेपाकहज ेवा न्यायालयीन कनणियप्रकिया अमल त आणली पाकहजे.  

कनयम म्हणनू मध्यस्थी वा न्यायकनणिय यांवि सहमती झाली ति प्रकिण बहुधा जनतसेमोि येत नाही. 

पिंत ु गकविष्ठ मालकांनी पचंांच  त्तनिय्   फेटाळून लावकयाची अथवा आपकया शिीन े उन्मि 

श्रकमकांनी पचं ांचे  म्हणण ेफेटाळून लावनू बळजबिीन ेआपकया मागण्या मान्य किवनू घणे्याचा प्रयत्न 

केकयाचीही अनके प्रकिण ेआहते.  

आकथिक परिकस्थती सधुािण्याकरिता किण्यात आलकेया संपामाग ेकोणतेही िाजकीय उत्तद्दष्ट नसाव.े 

उत्तद्दष्टांयाया या गोंधळाची िाजकीय ध््ेयायाया पतूीकरिता कधीही मित होऊ शकत नाही आकण डाक 

कवभागासािख्या लोकोपयोगी सवेयेाया सपंाप्रमाण े त्यांयायामळेु साविजकनक जीवन कवस्कळीत होत 

नसल ेतिीही अस ेसपं श्रकमकांना बहुधा अडचणीत आणतात.   

सपंामळेु शासनासमोि काही अडचणी उभ्या होऊ शकतात, पिंत ुशासनाचे काम एकिम थांबत नसत.े 

अशा वळेी श्रीमांत लोक पसै ेखचि करून डाकसवेचेी कोणती ना कोणती व्यवस्था करू शकतात. पिंतु 

अशा प्रकाियाया सपंामळेु जनतेला एका अशा प्रकाियाया सकुवधपेासनू वकंचत व्हाव े लागत े कजची 

त्यांना कपढ्यांपासनू सवय झाललेी असत.े जवे्हा सवि उपाय योजनू झाल ेअसतील व त्यात यश आल े

नसले तवे्हाच अशा प्रकािचा सपं किता येऊ शकतो.  

सहानभुूतीकरिता सपं तोप्ंत किता येऊ शकत नाही जोप्ंत सपंकऱ्यांनी आपकया आवाक्यातील 

सवि उपाय योजनू प कहल ेआहते ह ेकनकश्चतपण ेकसद्ध होत नाही.  
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वि ज ेकाही सांगण्यात आल ेआह े त्याचा मकथताथि हा आह ेकी िाजकीय सपं ांचा कवचाि त्यांयाया 

गणुिोषांवरून केला पाकहज ेआकण आकथिक सपंात त्यांची सिकमसळ कधीही किण्यात यऊे नये वा 

त्यांचा एकमकेांशी सबंंध जोडण्यात येऊ नय.े अकहसंक कायिवाहीत िाजकीय सपंांचेही एक स्थान 

आह.े त े असचे किता येऊ शकत नाहीत. त्यात गपु्तपणा नसावा आकण गुडंांयाया हातात त्यांच े

सचंालन कधीही नसाव.े िाजकीय सपंांमधून कहसंा कनमािण होणाि नाही याची काळजी घणे्यात आली 

पाकहज.े (हरि, ११-८-१९४६ प.ृ २५६) 

अवहांसक सांप 

शांततापूणि सपं ज्या कािणांकरिता किण्यात येईल त्या कािणांनी पीकडत असलकेया लोकांप्ंत तो 

सीकमत िाकहला पाकहज.े आता ककपना किा की त्तटम्बक्टूच ेआगपटेीकनमाित ेआपकया परिकस्थतीबाबत 

पणूिपण ेसमाधानी आहते. पिंत ुकमी वेतन कमळणाऱ्या कगिणी मजिुांकरिता आगपेटी कनमाित्यांनी सपं 

केला ति तो सपं कहसंयेाया प्रकािातील सपं होईल. याउलट त्यांनी तथेील कगिणी मालकांशी व्यवहाि 

किण ेबंि केल ेति त्यांयायावि कहसंचेा आिोपही येणाि नाही व त ेप्रभावीपण ेकगिणी मजिुांना मितही 

करू शकतील.  

प्रत्यषणा त्रास नसलकेया लोक ांवरही आपल ेकाम बंि किण्याची जबाबिािी येऊ शकत.े वि किलेकया 

उिाहिणात ककपना किा की आगपटेीयाया कािखान्याचे मालक आकण कगिणीमालक ह ेएकत्र आल,े 

ति आगपटेी कािखान्यातील मजिुांनी कगिणी मजिुांना साथ िऊेन सपं किण ेहे त्यांचे कतिव्य होईल. 

पिंत ुह ेकेवळ एक उिाहिण म्हणनू किल ेआह.े याचा अथि इतकाच की प्रत्यके प्रकरिी गणुिोष पाह न 

स्वततं्र कनणिय घ्यावा लागेल. कहसंा एक सकू्ष्म शक्ती आह.े अनकेिा अस े होत ेकी तमु्हाला कहसंा 

जाणवत ेपिंत ुकतयायावि तमु्ही नमेके बोट ठेव ूशकत नाही. (यंग, १८-११-१९२६, प.ृ ४००) 

सपं उत्स्फूतिपण े व्हायला पाकहज,े त्याकरिता कोणत्याही प्रकािे हातचलाखी किण्यात येऊ नये. 

कोणत्याही प्रकाियाया बळजबिीकशवाय तो सुरू किण्यात आला ति त्यात गुडंागिी वा लटूमाि यांची 

भीती िाहत नाही. अशा सपंात सपंकऱ्यांमध्ये पणूि सहकायािचे वाताविण कटकून िाहत.े संप शांततापूणि 

असला पाकहज ेआकण त्यात शकक्तप्रिशिनाला स्थान नसाव.े  

सपंायाया काळात आपल े पोट भिण्याकरिता सपं किणाऱ्यांनी व्यकक्तश: वा पिस्पिांयाया सहकायािन े

कोणत्या तिी कामकाजाला सरुुवात केली पाकहज.े ह े काम कस े असाव े याचा आधीच कवचाि 

किण्यात आललेा असावा. अशा प्रकाियाया शांततापणूि, प्रभ वी आत्ति मजबूत सांप त उपिव व  
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लटूम र ् ांची मळुीच शक््त  नसत े ह ेसांगण्याची गिज नाही. अस ेसपं किणाऱ्यांची मला माकहती 

आह.े मी कोणतहेी आिशिवािी कचत्रण कित नाही. (हरि २-६-१९४६, प.ृ १५८) 

साविकत्रक सपं आकण सत्ता बळकावण्याच  प्रयत्न ह ेजिी अकहसंक पद्धतीन ेकिण्यात आल ेतिी मी 

त्यांना कोणत्याही परिकस्थतीत मित करू शकत नाही. (हरि, २८-७-१९४६, प.ृ २३७) 

भाांडिलशाही आवण सांप  

श्रकमकांयाया सपंायाया ििम्यान भांडवलिािांनी कस ेवतिन किाव?े हा प्रश्न अजनू अकनकणित आह ेआकण 

आज त्याच ेफाि महत्तव आह.े एक पद्धत िडपशाहीची आह.े कतला अमरेिकेच े नाव अथवा टोपण 

नाव िणे्यात आल ेआह.े यात सघंकटत गुडं ांची मित घऊेन सपं किणाऱ्यांना िाबून टाकण्यात येत 

असत.े या पद्धतीला कोणताही माणसू चुकीची आकण कवनाशकािक म्हिले.  

योग्य आकण सन्मानजनक असा िसुिा मागि आह.े या मागािनसुाि प्रत्येक सपंाचा, त्यायाया गणुिोषांचा 

कवचाि करून श्रकमकांयाया न्याय्य मागण्या मान्य किण्यात येतात. ‘न्याय्य’चा अथि भांडवलिािांना जे 

न्याय्य वाटत ेत ेन्याय्य नसनू स्वत: श्रत्तमक ांन  आत्ति सजु ि जनतले  जे न्् य्् वाटत ेत ेन्याय्य असा 

आह.े  

काळानसुाि श्रकमक जगही कनत्य नतून मागण्या कित आह ेव त्या मान्य करून घणे्याकरिता कहसंचेी 

मित घणे्यातही त्यांना कोणताच सकंोच वाटत नाही. बळजबिीचे नवनवीन मागि शोधनू काढण्यात 

येत आहते. मालकांची सपंत्ती नष्ट किण,े यंत्रसामगु्री खिाब किण,े सपंात भाग घणे्याची इयाछा 

नसलकेया वदृ्धांना त्रास िणे,े खबऱ्यांना आपकया सघंटनमेधनू बाहिे काढण े इत्यािी काम े किताना 

श्रकमकांना कोणताही सकंोच वाटत नाही. अशा परिकस्थतीत मालकांनी कस ेवाग वे?  

….जी सपंत्ती आपण उभािली आह े अशा भ्रमात मालक आहते ती श्रकमकांची आह े ह े त्यांनी 

स्वयेाछेन ेमान्य किाव ेअस  माझा सकला आह.े आपकया कतिव्यात त्यांनी श्रकमकांना चांगल ेकशषणाण 

िणे्याचाही समावशे किावा. यामळेु श्रकमकांची सपु्त बुद्धी जागतृ होईल. त्याचबिोबि यामळेु 

श्रकमकांमध्ये जी शक्ती कनमािण होईल कतचे स्वागत आकण सवंधिन मालक वगािन ेकेल ेपाकहजे.  

ह े शभु कायि मालक एका किवसात करू शकत नाहीत. मध्यंतिीयाया काळात संपकऱ्यांनी  

कािखान्याचे ज ेनकुसान केल ेअसले त्याचे काय किाव?े अशा मालकांना माझा कन:सकंोच सकला 

आह ेकी त्यांनी आपकया कािखान्याच ेपणूि कनयंत्रण सपंकऱ्याकड ेद्य व.े अखेिीस कािखाना जवेढा 

मालकांचा आह ेतवेढाच सपं किणाऱ्यांचाही आह.े मालक वगािन ेआपली जागा कचडून नाही ति तस े
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किण ेउकचत आह ेम्हणनू रिकामी किावी. आपकया सदभ्ावनचेा श्रकमकांना कवश्वास वाट वा, म्हणनू 

आपकया ततं्रज्ञांची व कुशल कमिचाऱ्यांची सवेाही त्यांनी श्रकमकांना उपलब्ध करून द्य वी.  

अकंतमत: आपल ेकोणतचे नकुसान झाल ेनाही अस ेमालकांना आढळून येईल. वास्तवात त्यांयाया या 

योग्य कनणियामळेु कविोधक कनष्प्रभ होतील व त्यायाया स्वत:याया माणसांयाया शुभयेाछा त्यांना 

कमळतील. यामळेु त्यांयाया भांडवलाचाही योग्य उपयोग होईल. ह ेवतिन पिोपकािी कृत्य आह ेअस ेमी 

समजत नाही. भांडवलिािांनी आपकया साधनसामगु्रीचा केललेा तो योग्य उपयोग असले व यामळेु 

श्रकमक आकण भांडवलिाि ह े कािखान्याचे सन्माननीय भागीिाि होतील. (हरि, ३१-३-१९४६, प.ृ 

६०) 

सहानुभूतीप्रीत्यर्व करण्यात येणारे सांप   

आवश्यकता कनमािण होण्यापवूीच सहानुभतूीप्रीत्यथि किण्यात आलकेया सपंामळेु आपकया ध््े् ची 

ककपनातीत हानी होईल. सिकािला अडचणीत आणनू त्यापासनू काही लाभ घणे्याचा प्रयत्न 

अकहसंात्मक कायिवाहीत बसत नसकयामळेु आपण तो सोडून किला पाकहज.े जि आपली कायिवाही 

शदु्ध असले आकण सिकाि अशदु्ध असले व सिकाि शदु्ध होण्याचा प्रयत्न किणाि नसले ति आपकया 

कायिवाहीची शदु्धता सिकािला अडचणीत टाकेल. अशा िीतीन े शदु्ध आकण पकवत्र आंिोलनामुळे 

िोन्ही पषणाांचा लाभ होतो. उलटपषणाी केवळ कवध्वंसक आंिोलनामळेु कवध्वसं किणािा अशदु्ध व 

अपकवत्र होतो व तो त्याच खालयाया पातळीवि ज तो ज्या पातळीविील कविोधकाचा त्याला कवध्वंस 

किायचा असतो.  

एवढेच नाही ति सहानुभतूीप्रीत्यथि आपण केललेे सपंही आत्मशदु्धी किणािे म्हणज े असहकाि 

किणािे असल ेपाकहज.े त्यामळेु वाईटपणा ििू किण्याकरिता जवे्हा आपण सपं घोकषत कितो तवे्हा 

खिे म्हणज ेआपण वाईटपणात भाग घेण े बंि कित असतो व वाईटपणा किणाऱ्याला त्यायायाच 

ससंाधनांवि कवसबंून िाहाव े लागत.े वेगळ्या शब्िात सांगायचे ति यामळेु वाईटपण े वागणाऱ्याला 

आपकया वाईटपणातील त्रुटी किसनू येण्याला मित होईल. अस ेसपं तवे्हाच यशस्वी होतील जवे्हा 

पित कधीही कामावि न पितण्याचा सपं किणाऱ्याचा दृढ कनधािि असले.  

जि श्रकमकांची असीकमत क ळ प्ंत तग धिण्याची तयािी नसले आकण पयाियी श्रकमक नमेता येण्याची 

शक्यता असले ति न्याय्य मागण्या असनूही सपं अयशस्वी होऊ शकतो. त्यामळेु आपली जागा 

िसुिा क मग र सहजपण ेघऊे शकेल अशी भीती असेल ति सजू्ञ कामगाि पगाि वाढीकरिता वा इति 

सकुवधांकरिता सपंावि जाणाि नाही. पिंत ुएखाद्या िानवीि वा िशेभक्त माणसाला जिी माहीत असले 
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की मागणीपषेणाा पिुवठा अकधक आह े तिी आपकया शजेाऱ्यायाया व्यथा जाणवकयामुळे त्याला 

त्यायाया ख ांद्य ला खांिा लावनू उभ े िाहण्याची इयाछा होईल व कमिचाऱ्यांयाया मागणीपषेणाा पिुवठा 

अकधक आह ेह ेमाहीत असनूही तो सपंावि जाईल. ज्या प्रकाियाया नागरिक सपंाचे मी उिाहिण किले 

आह े त्यात धाकिपटशा, आग लावण ेवा अन्य कहसंात्मक कायििम यांना कोणतहेी स्थान नाही ह े

सांग यला नकोच. (यंग, २२-९-१९२१, प.ृ २९८) 

….तमु्ही कवचारू शकाल की सपंफोड्् ांचे काय किाव?े िदुवैान ेसपंफोडे िाहणािच आहते. पिंत ुमी 

तमु्हाला कवनतंी किीन की तमु्ही त्यांयायाशी भांडू नका, त्यांना समजावून सांगा, त्यांना सांगा की 

त्यांची भकूमका सकुंकचतपणाची आह ेआकण तमुयाया अतं:किणात सवि मजिू वगाियाया ककयाणाची 

भावना आह.े शक्यता आह ेकी त ेतमुच ेऐकणाि नाहीत. अशा अवस्थेत तमु्हाला त्यांना सहन किाव े

लागले, तमु्ही त्यांयायाशी भांडू शकणाि नाही. (हरि, ७-११-१९३६, प.ृ ३११) 

सपं ांयाया वाढत्या आजािाचे मळू कािण ह ेआह ेकी इति िशेांप्रमाणचे आपकया येथेही जीवनाला जो 

धमािचा आधाि होता तो तटुला आह ेआकण एका इगं्रज लखेकायाया शब्िात त्याची जागा एका 

अधिवट सबंंधान े घतेली आह.े हा सबंंध अकतशय धोक्याचा आह.े पिंत ु सवि व्यक्तींचे जीवन 

धमािधारित आह े अशी ककपना किण े कठीण असकयामळेु धमािचा आधाि असकयानतंिही सपं 

होणािच आहते. त्यामळेु एकीकडे कजथे शोषणाचे प्रयत्न सरुू िाहणाि आहते कतथे सपंही होत िाहणाि 

आहते. पिंत ुतवे्हा ह ेसपं पणूिपण ेअकहसंक असतील.  

अकहसंक सपंांमळेु कधीही कोणाचेही नकुसान होऊ शकत नाही. बहुधा अशाच सपंासमोि जनिल 

स्मट्सला माघ ि घ्यावी लागली होती. जनिल स्मट्स म्हणाल ेहोत,े ‘जि तमु्ही एखाद्या इगं्रजाला इजा 

केली असती ति मी तमु्हाला गोळी मािली असती व तमुयाया सवि िशेबांधवांना या िशेातनू बाहिे 

काढून टाकल ेअसत.े जी परिकस्थती होती त्यात मी तमु्हाला जलेमध्ये टाकल े व तमु्हाला आकण 

तमुयाया सहकाऱ्यांना नमवण्याचा शक्य तवेढा प्रयत्न केला. पिंत ु तमु्ही त्याचा प्रकतकािच  किणाि 

नाही ति मी  तमु्हाला ककती काळ तशा परिकस्थतीत ठेव ूशकणाि होतो?’ यामळेुच त्यांना ‘कुलींचे’ 

प्रकतकनत्तधत्व किणाऱ्या एका ‘कुलीशी’ तडजोड किावी लागली - लषणाात ठेवा की त्यावळेी सवि 

भाितीयांना ‘कुली’ म्हणनू सबंोधण्यात येत अस.े (हरि, २२-९-१९४६, प.ृ ३२१) 
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४३. शेतात राबणारे शेतकरी 

शेतकऱ्याची मान्यता  

भािताला जि शांततापणूि पद्धतीन े खिी प्रगती किायची असले ति आपकया आत्म्यासािखाच 

शतेकऱ्यांचाही आत्मा आह ेआकण आपकया धनिौलतीमळेु शतेकऱ्यांपषेणाा आपण कोणत्याही प्रकािे 

श्रषे्ठ नाही ह ेश्रीमतं वगािला मान्य किाव ेलागले. जपानी श्रीमतंांप्रमाण ेत्यांनीही मान्य केल ेपाकहज ेकी 

त ेकवश्वस्त आहते व जनककयाणाकरिता त्यांची सपंत्ती आह.े एकिा असा कवचाि मनात रुजला की, 

आपकया सपंत्तीतील त ेतवेढाच अंश उपयोगात आणतील जेवढा अशं त्यांयाया श्रमाचे योग्य मकूय 

असले.  

श्रीमतं लोकांचा अनावश्यक डामडौल आकण उधळपट्टी व शतेकऱ्यांची घाणिेडी वस्ती आकण घोि 

िारिि्् यांयायात सध्या कोणतहेी प्रमाण िाकहलेल ेनाही.  

भांडवलिाि जि काळाची पावल ेओळखतील आकण आपली सपंिी ईश्विित्त अकधकाि आह ेअस े

मानण े बंि कितील ति बघता-बघता िशेातील सात लाख शिे याया उत्तकिड्यांसािख््  गावांना 

शांतता, स्वास्थ्य आकण सखुसोयींनी ्ुक्त अशा वस्त्यांमध्ये परिवकतित किता येईल.  

माझा कवश्वास आह ेकी आमचे भांडवलिाि जि जपानमधील समिुाई ांचे अनकुिण कितील ति त्यांची 

काहीही हानी होणाि नाही, उलट फायिाच होईल. आपकयासमोि िोनच पयािय आहते - 

भांडवलिािांनी आपला डामडौल आकण अनावश्यक उधळपट्टी बंि करून त्या सपंत्तीचा उपयोग सवि 

जनतयेाया वास्तकवक कहताकरिता किण ेअथवा जागतृ पिंत ुअडाणी लाखो-किोडो उपाशीतापाशी 

लोकांनी सपंणूि िशेात कनमािण केलकेया अव्यवस्थेचा, कजचा सामना सिकािचे सशस्त्र िलही करू 

शकणाि नाही, सामना किण.े भांडवलिाि वळेीच जाग े झाल े नाहीत ति या िसुऱ्या पयाियाला 

भांडवलिािांना तोंड द्य व ेलागले. मला आशा आह ेकी भाितावि असा प्रसगं येणाि नाही. (यंग, ५-

१२-१९२९, प.ृ ३९६) 

खाजगी मालकांची सपंत्ती कहिावून घ्यावी ह े माझ े स्वप्न नसनू कतयाया उपभोगावि कनयंत्रण आिि े

आकण िारिि्् व त्यामळेु कनमािण होणाऱ्या असतंोषामुळे श्रीमंत व गरिबांयाया जीवनात आकण 

वाताविणात आज जी कुरूप कवषमता आह े ती ििू व्हावी एवढेच माझ े स्वप्न आह.े आपण 

जमीनिािाचे भागीिाि आहोत, त्यांयाया इयाछेप्रमाण ेकष्ट किणािे व प्रसगंी लहानसहान भेटवस्त ूिणेािे 

गलुाम नाही ही जाणीव गरिबांना झाली पाकहज.े (यंग, २१-११-१९२९, प.ृ ३८४) 
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जमीनिाि आकण भांडवलिाि यांचा उपयोग जनतचेी सवेा किण्याकरिता मी करू इकयाछतो. 

भांडवलिािांयाया कहताकरिता आम्हाला जनतचेा बळी द्य यचा नाही. आपण कवश्वास ठेवला पाकहजे 

की जनतचे््  सेवकेरिता आपकया लाभाचा त्याग किण्याएवढे सामथ्यि त्यांयायात येईल. उयाच 

कवचािांयाया बाबतीत त ेसंविेनशनू्य आहते अस ेकाही नाही. माझा नहेमीचा अनुभव आह ेकी पे्रमान े

सांकगतलकेया गोष्टीचा त्यांयायावि सिळ प्रभाव पडत असतो. आपण जि त्यांचा कवश्वास कजकूं शकलो 

व त्यांना स्वाभाकवक मन:कस्थतीत आण ूशकलो ति जनतबेिोबि आपकया सपंत्तीयाया भागीिािीयाया 

कविोधात त्यांचा कल नसकयाचे आपकयाला आढळून येईल. (अबाप, ३-८-१९३४) 

जमीनदाराांचे हृदयपररितवन  

जमीनिािांचा नाश किण्याची माझी इयाछा नाही, पिंत ुजमीनिाि अपरिहायि आहते असहेी माझ ेमत 

नाही… मला आशा आह े की अकहसंक मागािन े जमीनिाि आकण भांडवलिाि ् ांच े हृियपरिवतिन 

किता येऊ शकत.े यामळेुच वगिसघंषि अपरिहायि आह ेअस े माझ े मत नाही. ककमान प्रकतकािायाया 

मागािन ेउत्तद्दष्टप्राप्ती ह ेअकहंसचेे आवश्यक तत्तव आह.े  

ज्या किवशी शेतकऱ्यांना आपकया शक्तीचा परिचय होईल त्या किवशी जमीनिािीचा वाईटपणाही 

नाहीसा होईल. जमीन कसणािा जि अस ेम्हणले की मला स्वत:ला आकण माझ्या कुटंुबाला चांगकया 

पद्धतीचे कपडेलत्त,े खाण-ेकपण े आकण कशषणाण यांयायाकरिता जोप्ंत चांगल े पसैे कमळत नाहीत 

तोप्ंत मी शतेीवि काम किणाि नाही. अस े झाल े ति कबचािा जमीनिाि काय किील? वास्तवात 

जकमनीची लागवड किणार च कपकाचा मालक असतो. ह ेलोक जि समजंसपणान े एक झाल ेति त े

अिम्् शक्तीचे मालक बन ूशकतात. अशा प्रकािे वगिसघंषि आवश्यक आह ेअस ेमी समजत नाही. 

मला जि तो आवश्यक वाटला असता ति त्याची कशकवण द्य यला व त्याचा प्रचाि किायला मी 

सकंोच केला नसता. (हरि, ५-१२-१९३६, प.ृ ३३८-९) 

मला कहटलियाया शक्तीची नाही ति स्वततं्र शतेकऱ्यायाया शक्तीची अकभलाषा आहे. इतक्या 

वर्ष पंासनू मी कृषकांशी तािात्म्य कनमािण किण्याचा प्रयत्न कितो आह,े पिंत ुअजनूप्तं तिी मला 

त्यात यश आलले ेनाही. आज माझ्यात आकण त्यांयायात एवढेच अतंि आह ेकी त ेस्वयेाछेन ेनाही ति 

परिकस्थतीमुळे िडपणामळेु शतेकिी आकण मजिू आहते, ति मी स्वयेाछेन े शतेकिी आकण मजिू बन ू

इकयाछतो. मी त्यांन  जवे्हा स्वचे्छ पवूिक शतेकिी आकण मजिू बनव ू शकेन तवे्हा त्या बेड््  तोडून 

फेकण्याकरिता मी त्यांना मित करू शकेन ज्यांयायात त ेआज बंकिस्त आहते व ज्यांयायामळेु आज 

त्यांना आपकया मालकाचा हुकूम बजावण ेभाग पडत.े (हरि, ७-६-१९४२, प.ृ १८४) 
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शेतकरी  

शतेकिी वा ककसान, मग तो भकूमहीन श्रकमक असो वा कृषक असो पकहकया िमांक वि येतो. तो 

खऱ्या अथािन े धितीपतु्र आह े - खिोखिी भमूी त्याची आह े व त्याची व्हायला पाकहज,े इतित्र 

िाहणाऱ्या भसू्वामीची वा जमीनिािाची नाही. पिंत ु अकहसंयेाया कनयमानसुाि श्रकमक बळजबिीन े

जमीनिािांना त्यांयाया जकमनीवरून हाकलनू िऊे शकत नाही. जमीनिािाला त्याचे शोषण किण े

अशक्य होईल अशा प्रकािे त्याला काम किाव ेलागले.  

शतेकऱ्यांमध्ये घकनष्ट सहकायि असण ेअकतशय आवश्यक आह.े यामळेु कजथे सध्या कवशषे सघंटना 

वा सकमत्या अकस्तत्वात नसतील कतथे त्या तयाि किण्यात याव्या आकण कजथे त्या अकस्तत्वात आहते 

कतथे त्यांयायात आवश्यक त्या सधुािणा केकया पाकहज.े  

शतेकिी सामान्यपण ेअकशकषणात आहते. प्रौढ आकण शाळेत जाण्याच े वय असलकेया सवि लोकांना 

कशकवल ेपाकहज.े ही गोष्ट स्त्री-परुुष या िोघ ांनाही लाग ूहोत.े भकूमहीन श्रकमकांना चांगल ेजीवन जगता 

येईल इतकी मजिुी किली जावी, म्हणज ेत्यांयाया स्वास्थ्यकवषयक गिजा पणूि होतील असा सतंकुलत 

आहाि त्यांना कमळावा, िाहण्याकरिता घि कमळाव ेव त्यांयाया अगंावि नीट कपडे असावे. (बांिा, 

२८-१०-१९४४) 

कायदा नाही, अवहांसा  

स्विाज्य जि सवि लोकांयाया प्रयत्नान ेकमळवायचे असले - आकण अकहसंनेसुाि तसचे झाले पाकहज े - 

ति शतेकऱ्यांचा स्वाकभमान जागृत झाला पाकहज ेआकण त्यांचा आवाज सवोपिी असला पाकहज.े 

पिंत ुस्विाज्य अशा प्रकािे कमळणाि नसले व त्याकरिता सीकमत मताकधकािायाया आधािावि जनता 

आकण सिकाि यांयायात काही कामचलाऊ तडजोड होत असले ति शतेकऱ्यांयाया कहताची 

िषणातापवूिक काळजी घ्यावी लागले. कवधानसभा जि शतेकऱ्यांयाया कहताचे िषणाण किण्यात अपयशी 

ठिकया ति शतेकऱ्याजवळ सकवनय क ्दभेांग  आकण असहकाि ह ेिामबाण उपाय कायम असतील.       

पिंतु…. अखेिीस कागिी का्द,े साहसपणूि शब्ि आकण वािळी भाषण ेयांनी काहीही होणाि नाही. 

उलट अकहसंक सघंटना, अनुशासन आकण त्याग यांची शक्तीच लोकांना अन्याय वा िडपशाही 

यांयायापासनू वाचव ूशकत.े  

मला या बाबतीत काहीही संशय नाही की जि आपण लोकशाहीवािी स्विाज्य स्थापन करू शकलो - 

अकहसंिेािे स्वाततं्र्य कमळाल े ति असचे व्हायला पाकहज े - ति शतेकऱ्यांना िाजकीय शक्तीसह सवि 

प्रकािची शक्ती प्राप्त होईल. (ब ांिा, १२-१-१९४५)   
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काही वर्ष पंवूी मी एक ककवता वाचली होती. कतयायात शतेकऱ्याला जगाचा जनक म्हणनू 

िाखवण्यात आल े होत.े ईश्वि जि कवश्वाचे पालन कित असले ति शतेकिी ईश्विाचा हात आह.े 

शतेकऱ्यायाया ऋणातनू मकु्त होण्याकरिता काय किायचा आपला कवचाि आह?े आजप्ंत तिी 

आपण त्यायाया घामायाया कमाईविच जगत आलो आहोत. (हरि, २५-८-१९४६, प.ृ २८१) 
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४४. श्रवमक िगावसमोर उपलब्ध मागव 

आज भाितासमोि िोन मागि मोकळे आहते. पकहला मागि पकश्चमचेा म्हणज े‘बळी तो कान कपळी’ या 

तत्त्वाचा आह ेआकण िसुिा मागि आह े‘सत्यमवे जयत’ेचा. या तत्त्वानसुाि सत्य कधीही अकनष्ट अस ू

शकत नाही आकण यामळेु सबळाला आकण िबुिलाला न्याय कमळवण्याचा सािखाच अकधकाि 

कमळेल.  

पयािय कनवडण्याची सरुुवात श्रकमक वगािपासनू सरुू होत.े श्रकमकांना आपकया मजिुीयाया वाढीकरिता 

कहसंचेा आधाि घतेा येण ेशक्य असले ति तो घतेला पाकहज ेकाय? त्यांयाया मागण्या ककतीही न्याय्य 

असकया तिीही त्या मान्य किवनू घणे्याकरिता त ेकहसंचेी मित कधीही घऊे शकत नाहीत.  

अकधकािप्राप्तीकरिता कहंसचेा मागि सोपा वाटू शकतो पिंत ुकालांतिान ेतो अकतशय काटेिी असकयाचे 

कसद्ध होईल. ज ेतलवािीयाया आधािान ेजगतात त ेतलवािीयाया वािान ेमितही असतात. पोहणाऱ्यांचा 

मतृ्यू बहुधा बुडाकयामळेुच होत असतो. युिोपला पहा. कतथे एकही व्यक्ती सखुी किसत नाही. कािण 

कतथे एकही व्यक्ती समाधानी नाही. श्रकमकांचा भांडवलिािांवि कवश्वास नाही आकण भांडवलिािांचा 

श्रकमकांवि. िोघ ांमध्येही एक प्रकािचा जोम आकण शक्ती आह.े पिंत ुती ति सांड ांमध्येही असत.े त े

भांडूनभांडून मितात.  

प्रत्येक गती प्रगती नसत.े युिोपचे लोक प्रगती किताहेत असा कवश्वास बाळगण्यासािखे कोणतहेी 

कािण नाही. त्यांची सपंत्ती त्यांयाया  नकैतक वा आध्याकत्मक गणुांची कनिशिक नाही. ियुोधन अमाप 

धनाचा स्वामी होता. पिंत ुतस ेअसतानाही तो सिुामा आकण कवििु यांयायापषेणाा िरििी होता. आज जग 

कवििु आकण सिुामा यांची पजूा कित े आकण त्याच वळेी िु् ोधनाचे नाव सवाित त्याज्य आकण 

िगुुिणांचे प्रतीक झाल ेआह.े     

श्रमशिी  

भांडवल आकण श्रमायाया सघंषाित अस ेम्हणतात की सामान्यपण ेचूक भांडवलिािांचीच असत.े पिंत ु

श्रकमक वगािला जवे्हा आपकया शक्तीची पिेुशी जाणीव होत ेतवे्हा तो भांडवलिािांपषेणााही िूिपणावि 

उतितो. श्रकमकांचा कगिणीमालकांसािखा बुद्धीचा कवकास झाला ति कगिणीमालकांना श्रकमकांयाया 

अटींविच काम किाव े लागले. पिंत ु ह े स्पष्ट आह े की श्रकमकांयाया बदु्धीचा कवकास त्यांयायाएवढा 

कधीही होणाि नाही. जि झाला ति त े श्रकमक न िाहता स्वत: स्वामी बनतील. भांडवलिाि केवळ 

पशैायाया बळाविच झगडत नसतात, त्यांयायाजवळ बुद्धी आकण चातयुि यांचीही ताकि असत.े    
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या िोन पषणाांमध्ये अजनू एक पषणा कनमािण झाला आह.े तो श्रकमकांचा कमत्र झाला आह.े अशा पषणााची 

श्रकमकाला आवश्यकताही होती. पिंत ुश्रकमक त्या पषणााशी त्याच प्रमाणात मतै्री करू शकतील ज्या 

प्रमाणात त ेकन:स्वाथि भावान ेश्रकमकांशी मतै्री कनभवतील. 

आता अशी वळे आली आह ेकी श्रकमकांना प्याि ेबनवनू त्यांचा कवकवध प्रकािे उपयोग करून घतेला 

जाऊ शकेल. िाजकािणात भाग घणेाऱ्यांनी यावि कवचाि किावा ही काळाची मागणी आह.े त ेकाय 

कनवडतील ? आपल े कहत वा श्रकमकांची आकण िाष्ट्राची सवेा? श्रकमक वगािला कमत्रांची फाि गिज 

आह.े कमत्रांकशवाय श्रकमक पढु ेजाऊ शकत नाहीत. श्रकमकांना कस ेनतेतृ्व कमळत ेयाविच त्यांची िशा 

अवलबंून िाहील.  

सपं, कामबंिी ही कन:सशंय फाि मोठी प्रभावी शस्त्रे आहते, पिंत ुत्् ांच  िरुुपयोग किण ेकठीण नाही. 

श्रकमकांनी आपकया मजबूत सघंटना बनवकया पाकहजते आकण त्यांयाया समंतीकशवाय सपं किण्यात 

येऊ नये.  

कगिणी मालकांशी चचाि केकयाकशवाय सपंाचा धोका कधीही पत्करू नये. कगिणी मालक 

मध्यस्थीकरिता म्हणत असेल ति पचंायतीचा कनणिय मान्य केला पाकहज े आकण एकिा पचं ांची 

कनयुक्ती झाली की त्यांनी किललेा कनणिय पसतं असो वा नसो तो िोन्ही पषणाांनी अकनवायिपण ेमान्य 

केला पाकहज.े  (यंग, ११-२-१९२०, प.ृ ७-८) 
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९. सिोदय 

४५. सिोदयाचा वदव्य सांदेश 

माणसाांमधील ऐक्य 

एका माणसाचा आध्् कत्मक लाभ व्हावा आकण त्यायाया आजबूाजयूाया लोकांनी ि:ुख भोग व,े हे 

मला मान्य नाही. माझा अितैावि कवश्वास आह.े मानवमात्रायायाच नाही ति सपंणूि प्राकणमात्रायाया 

अकनवायि ऐक्यावि माझा कवश्वास आह.े यामळेुच माझा कवश्वास आह े की जि एका माणसाचा 

आध्याकत्मक लाभ झाला ति त्यायायासोबत सगळ्या जग च  ल भ होतो आत्ति एक  म िस चे पतन 

झ ले तर तवेढ््  म् यदपे्ंत सवय जगाचे आध्् कत्मक पतन होत.े  

(यंग, ४-१२-१९२४, प.ृ ३९८) 

आध्याकत्मक कनयम याया कायािचे स्वत:चे अस े काही वगेळे षणाेत्र आह े अस े मला वाटत नाही. 

उलटपषणाी त्याची स्वत:ची अकभव्यक्ती िनैकंिन जीवनायाया व्यवहािातनू होत असत.े अशा प्रकािे 

आकथिक, सामाकजक आकण िाजकीय षणाेत्राला त ेकनयम प्रभाकवत कित असतात. (यंग, ३-९-१९२५, 

प.ृ ३०४) 

आपण जि ईश्विायाया सवेते िमलो वा त्यायायाशी एकाकाि झालो ति आमची कायिषणामताही तशीच 

कायम िाहील. समिुापासनू वगेळ्या झालकेया थेंबाला षणाकणक कवश्रांती कमळत े पिंतु जो थेंब 

समिुाबिोबि असतो त्याला कवश्रांती कुठे? अशीच गोष्ट आमयायाबद्दलही आह.े  

ज्या षणाणी ईश्विरूपी समिुाशी आपण एकाकाि होतो त्या षणाणी आपण कवश्रांतीयाया कस्थतीयाया 

पलीकडे ज तो. वस्ततु: आम्हाला कवश्रांतीची गिजच िाहत नाही. आपण झोपतेही कायिित िाहतो. 

आपण जवे्हा झोपतो तवे्हाही आमयाया मनात ईश्विाच े ध्यान कायम असत.े ही अस्वस्थताच खिी 

कवश्रांती आह.े हा अनतं क्षोभच अकनविचनीय शांततचेी कककली आह.े पणूि समपिणायाया या 

अकनविचनीय कस्थतीचे वणिन किण ेकठीण आह,े पिंत ुती मानवी अनभुतूीच््  पलीकडील गोष्ट नाही. 

अनके कनष्ठावान लोकांनी ही गोष्ट कमळवली आह ेआकण आम्हीही ती कमळव ूशकतो. (फायम, प.ृ 

४७) 

गररबाांबरोबर तादात््य 

गरिबांना जस ेश्रम किाव ेलागतात, तस ेश्रम आपण िििोज एक तास केल,े तिी त्यांच्् शी आकण त्या 

माध््म तनू सपंणूि मानवजातीशी आपण एकरूप होऊ शकू. यापषेणाा अकधक उिात्त िाष्ट्रपे्रमाची 
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ककपना इति कोणत्याही बाबतीत मी करू शकत नाही. ज ेकाम गिीब कित आहते तचे काम आपण 

स्वत: किाव ेयापषेणाा ईश्विायाया अकधक चांगकया आिाधनचेी ककपना मी करू शकत नाही. (यंग, २०-

१०-१९२१, प.ृ ३२९) 

आम्हाला खिे स्वाततं्र्य, जीवनात कमळवण्यासािखी जी एकमवे गोष्ट आह,े ती िणे्याकरिता 

आत्मसमपणािपषेणाा अजनू कोणतीही कमी ककंमत स्वीकािायला ईश्वि तयाि नाही. एकिा आपण 

त्याला आपल े सविस्व अपिण केल े की आपण स्वत: ईश्विायाया सषृ्टीयाया सेवते उभ े असकयाचे 

माणसाला आढळत.े (यंग, २०-१२-१९२८, प.ृ ४२०) 

आपकया सवि कामकाजाच े कें ि सत्य असल े पाकहज.े सत्यच आमयाया जीवनाचा श्वास असला 

पाकहज.े जीवन् त्रेच््  या मकु्कामावि एकिा आपण पोहोचलो की योग्य प्रकािे जगण्याचे सवि कनयम 

कवनासायास येतील व अतं:पे्रिणेन ेआपण त्यांचे पालन करू. पिंत ुसत्याकशवाय जीवनात कोणत्याही 

तत्त्वांचे वा कनयमांचे पालन शक्य नाही. (फ्रायम, प.ृ २) 

ईश्वरी कृपेिरील श्रद्धा     

सत्यशोधक अथाित प्रेमायाया कनयमाचे पालन किणािी व्यक्ती उद्य स ठी क हीही व चवनू ठेव ूशकत 

न ही. ईश्वर उद्य करिता कोणतीही व्यवस्था कित नसतो. तो िििोजयाया गिज े एवढ्् च गोष्टींची 

कनत्तमयती कित असतो, त्यापषेणाा अकधक नाही. यामळेु जि आपला त्यायाया कृपवेि कवश्वास असले ति 

तो आम्हाला आमयाया गिजपे्रमाण ेिोजची भाकिी नक्कीच िईेल याबद्दल आम्हाला खात्री वाटली 

पाकहज.े (यंग, ४-९-१९३०, प.ृ १) 

मानिसेिा  

माणसाचे अकंतम ध्येय ईश्विप्राप्ती आह ेआकण त्याची सगळी काम े - सामाकजक, िाजकीय, आकण 

धाकमिक - याच ध्येयायाया किशने े पे्ररित होऊन झाली पाकहज.े ईश्विप्राप्तीचा हाच मागि असकयामळेु व 

त्याचा शोध त्यायायाच सषृ्टीत घऊेन त्यायायाशी आपकयाला एकाकाि व्हायचे असकयामळेु सवि 

माणसांची प्रत्यषणा सवेा या प्रयत्नाचा अकनवायि भाग आह.े मानव समाजाची सवेा करूनच ही गोष्ट 

किता येऊ शकत.े मी सषृ्टीचाच एक भाग आह ेआकण उविरित मानवतयेाया पलीकडे मी ईश्विाला शोध ू

शकत नाही.  

माझ्या िशेातील लोक माझ ेजवळचे शजेािी आहते. त ेइतके लाचाि, साधनहीन आकण कशकथल झाले 

आहते की मी माझ ेलषणा त्यांयाया सवेवेिच कें कित केल ेपाकहज.े जि मला स्वत:ला कवश्वास असत  की 
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ईश्विप्राप्ती कहमालयायाया गुांफेत जाऊन होऊ शकत े ति मी ताबडतोब कतथे जाण्याकरिता कनघालो 

असतो. पिंत ुमला माहीत आह ेकी मानवतपेासून ििू ईश्विाचे िशिन होऊ शकत नाही. (हरि, २९-८-

१९३६, प.ृ २२६) 

माझ्या ईश्विाची अनके रूप ेआहते. कधी तो मला चिख्यायाया रूपात किसतो ति कधी सांप्रिाकयक 

ऐक्यात आकण कधी अस्पशृ्यता कनवािणात. अशा प्रकािे कजथे कजथे माझा अतंिात्मा मला नतेो कतथे 

त्ततर्थे मी ईश्विाशी सपंकि  कितो. (हरि, ८-५-१९३७, प.ृ ९९) 

चरखा : एक साधन  

जी व्यक्ती गरिबांकररता चिख्यावि कताई कित े व त्यांनाही असचे किण्याकरिता पे्ररित कित े ती 

ईश्विाची अनन्य सवेा कित.े ‘भगवद्गीतते” भगवान सांगतात, ‘जी व्यक्ती मला भकक्तभावान े एक 

फळ, एक फूल वा एक पान समकपित कित ेती माझी सेवक असत.े’ 

ईश्विाचा वास हीनिीन व नावगाव नसलकेया लोकांमध्ये आह.े त्यामळेु स्वाभाकवकपणचे अशा 

लोकांकरिता चिख्यावि कताई किण ेही सवाित मोठी प्राथिना, सवाित मोठी आिाधना आकण सवाित 

मोठा त्याग आह.े  (यंग, २४-९-१९२५, प.ृ ३३१-२) 

जगावि युद्धाचे ज े परिणाम झाल ेआहते त्यामळेु त े त्रस्त आह.े ज्याप्रकािे चिखा आज भािताला 

सखुशांती ितेो आह ेत्याप्रमाण ेकिाकचत उद्य  तो सवि जगालाही िईेल कािण तो केवळ अकधकतम 

लोकांचे अकधकतम त्तहत कित नसनू सवि लोकांचे अकधकतम त्तहत कितो. (यंग, १०-२-१९२७, प.ृ 

४३-४) 

‘अनटू कधस लास्ट’ या वाक्यायाया संपणूि अथािशी मी सहमत आह.े या पसु्तकान ेमाझ्या जीवनाची 

किशा बिलली आह.े जगाकडून आम्हाला जे काही हव ेअसले त ेआम्ही आधी जगातील सवाित 

तळातील लोकांना उपलब्ध करून किल ेपाकहज.े सवि व्यिींना सम न संधी कमळाली पाकहज.े सधंी 

कमळाली ति प्रत्येक व्यक्तींयाया समान आध्याकत्मक कवकासाची शक्यता आह.े चिखा याच भावनचेे 

प्रतीक आह.े (हरि, १७-११-१९४६, प.ृ ४०४) 

आत्ममशुद्धी  

आत्मशदु्धीकशवाय प्राकणमात्रांशी तािात्म्य कनमािण होण ेअशक्य आह.े आत्मशदु्धीकशवाय अकहसंचे े

पालन केवळ स्वप्न आह.े ज्याचे हृिय शदु्ध नाही त्याला ईश्विप्राप्ती होऊ शकत नाही. यामळेु 

आत्मशदु्धीकिणाचा अथि जीवनायाया सवि षणाेत्रातील शदु्धीकिणाशी जोडला पाकहज ेआकण ज्याअथी 
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शदु्धीकिण ही अकतशय सिंामक गोष्ट आह े त्याअथी एका व्यक्तीयाया शदु्धीकिणान े त्यायाया 

आजबूाजचूे वाताविणही शदु्ध झाल ेपाकहज.े  

पिंत ुशदु्धीकिणाचा मागि फाि कठीण आकण चढाच  आह.े पणूि शदु्धीकिणाकरिता माणसाला मनान,े 

वाचेन े आकण कमािन े कवकािमकु्त व्हाव े लागत,े पे्रम आकण घणृा, आसक्ती आकण कविक्ती या 

पिस्पिकविोधी प्रवाहांयाया वि उठाव ेलागत.े मला माहीत आह ेकी सतत प्रयत्न करूनही ही कत्रकवध 

शदु्धी मी अजून प्राप्त करू शकललेो नाही. यामळेुच जगायाया प्रशसंने े मला गुदगकुया होत नाहीत, 

उलट त्यामळेु विेनाच होतात.  

मला वाटत ेकी शस्त्रांयाया बळावि कवश्वकवजयी होण्यापषेणाा मनायाया सकू्ष्म आवगेांवि कवजय कमळवण े

अकधक कठीण आह.े  

….माझ्या आत िडलकेया कवकािांचा मला अनभुव आह.े माझ्यात जिी पिाभवाची भावना कनमािण 

झाललेी नसली तिी त्याकवषयीची जाणीव झाली की मला लाज वाटू लागत.े या अनभुवांनी आकण 

पिाजयांनीच मला कजवंत ठेवल ेआह ेआकण मला आनंि किला आह.े पिंत ुमला अजनू फाि कठीण 

मागि आिमायचा आह ेह ेमला माहीत आह.े मला माझ ेअकस्तत्व पणूिपण े कमटवनू टाकाव ेलागेल. 

जोप्ंत माणसू स्वयेाछेन ेस्वत:ला आपकया प्राकणजगतामध्ये सव यत शवेटी ठेवत नाही तोप्ंत त्याची 

मकु्ती शक्य नाही. अकहसंा कवनम्रपणाची पिमसीमा आह.े (ए, प.ृ ३७१) 

साध्य आवण साधन  

माझ्या जीवनायाया तत्त्वज्ञानात साध्य आकण साधन ह े परिवतिनीय शब्ि आहते. (यंग, २६-१२-

१९२४, प.ृ ४२४) 

साधनाला बीजाची उपमा ितेा येऊ शकत ेआकण साध्याला झाडाची. बीज आकण वषृणा ् ांच्् मध्ये जो 

सबंंध आह ेतो साधन आकण साध्यात आह.े  (कहसं्व, प.ृ ७१) 

िेगळेपण नाही   

त्यांच ेम्हणण ेआह ेकी ‘अखेिीस साधन ह ेति साधनच आह.े’ माझ ेम्हणण ेआह ेकी साधनच सवि 

काही आह.े जस ेसाधन तस ेसाध्य…. साधन व साध्य यांना वेगळे किणािी कोणतीही कभतं नाही. 

प्रत्यषणाात कनमाित्यान ेआम्हाला साधनांवि कनयंत्रण किल ेआह,े साध्यांवि मळुीच नाही. साधनांयाया 

योग्य प्रमाणातच साध्यांची कसद्धी होत असत.े या कनयमाला कोणताही अपवाि नाही.  (यंग, १७-७-

१९२४, प.ृ २३६-७) 
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प्रत्येक गोष्टीकरिता कनमाित्यान े एक कनकश्चत वळे ठिवली आह.े परिणामांवि आपल े कनयंत्रण नाही, 

आपण केवळ प्रयत्न करू शकतो. स्वत:पिुत े बोलायचे झाल े ति माझ्या कतिव्याचे पालन 

किण्याकरिता मी पिेुस ेप्रयत्न केल ेआहते, ह ेमाझ्याकरिता पिेुस ेआह.े (हरि, ६-५-१९३९, प.ृ ११२) 

अवधकार आवण कतवव्य  

अकधकािाचा खिा स्त्रोत कतिव्य आह.े आपण सवाचनी आपकया कतिव्याचे पालन केल ेति अकधकाि 

कमळण े कठीण जाणाि नाही. पिंत ु कतिव्य कवसरून आपण अकधकािांमाग े धाव ू लागलो ति त े

आमयायाशी मगृजळाप्रमाण े व्यवहाि करतील. मगृजळामाग े तमु्ही ककतीही धावलात तिी त े

तमुयायापासनू तेवढेच ििू जात िाहत.े भगवान श्रीकृष्णांनी आपकया अमि वाणीतनू हाच संिशे किला 

आह े: ‘केवळ कमिच तझु्या ताब्यात आहते. फळ ांची कचंता त ूसोडून ि.े’ इथे कमि कतिव्य आह ेआकण 

फळ अकधकाि. (यंग, ८-१-१९२५, प.ृ १५-६) 

जी व्यक्ती आपल ेकतिव्य चांगकया प्रकािे पाि प डत े कतला सहजच अकधकािांची प्राप्ती होत.े खिे 

सांगायचे ति कतिव्य पालनाचाच अकधकाि असा आह ेज्याकरिता आपण जगलो आकण मलेो पाकहज.े 

यायायात सवि वैध अकधकाि आपण होऊनच सामावनू जातात. बाकी सवि गोष्टींमध्ये कहसंकाकहसंकी 

आह ेआकण त्यात बीजरूपान ेकहसंा आह.े   

भांडवलिाि आकण जमीनिाि आपकया अकधकािांबद्दल बोलतात आकण श्रकमक आपकया 

अकधकािांबद्दल, र ज् श सन करण्् च््  आपल््  अत्तधक र बद्दल व जनता त्याचा प्रकतकाि 

किण्यायाया आपकया अकधकािाबद्दल बोलत.े सवि लोक जि कतिव्य कवसितील आकण केवळ 

अकधकािांवि भि िेतील ति जगात अिाजक कनमािण होईल. (हरि, २७-५-१९३९, प.ृ १४३) 

जि अकधकािांवि भि िणे्याऐवजी प्रत्येक व्यक्ती आपल े कतिव्य करू लागली, ति मानवसमाजात 

त त्काळ सवु्यवस्था कनमािण होईल… मी ति म्हणने की ज ेअकधकाि प्रत्यषणा कतिव्यातनू कनमािण होत 

नाहीत त े कमळवण्यायाया लायकीचेच नसतात. त ेबळजबिीन े त्तहसकून घतेलले ेअकधकाि आहते व 

आपण त्यांचा त्याग कजतका लवकि करू कततके चांगल े होईल. जो अधम बाप आपकया 

मलुांबद्दलचे कतिव्य पाि न प डताच त्् ांच्् कडून आज्ञाध िकपणाची अपषेणाा कितो त्यायाया पििी 

अवहलेनाच येत.े  

आपकया पत्नीन ेआपकया सवि आज्ञांचे पालन किाव ेअशी एखाद्या ििुाचािी पतीन ेकेलेली अपषेणाा 

धाकमिक आज्ञलेा कवकृत किण ेआह.े पिंत ुज ेवडील आपकया मलुांचे पालनपोषण किायला तयाि 
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आहते आकण तिीही त्यांची मलु ेत्यांयाया आज्ञचे ेपालन कित नसतील  ति त ेकृतघ्न म्हणवतील व त े

आपकया वकडलांपषेणाा स्वत:चीच अकधक हानी कितील. हीच गोष्ट पती-पत्नीलाही लाग ूहोत.े  

जि तमु्ही हा सिळ आकण साविभौम कनयम मालक आकण मजिू, जमीनिाि आकण कृषक, िाजा आकण 

प्रजा अथवा कहिं ूआकण मसुलमान यांना लाग ूकिाल ति जनजीवनात आकण व्यवसायांमध्ये उपिव 

आकण अव्यवस्था कनमािण केकयाकशवाय सवि षणाेत्रांमध्ये  मधरु सबंंधांची कनकमिती किता येत े अस े

तमु्हाला आढळून येईल. मी ज्याला सत्याग्रहाचा कनयम म्हणतो तो कतिव्यांची जाणीव आकण त्यातनू 

कनमािण होणािे अकधकाि यांयायामधनू कसद्ध होतो. (हरि, ६-७-१९४७, प.ृ २१७) 
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४६. यज्ञाचे तत्त्िज्ञान 

यज्ञाचा अर्व  

फलाशेकशवाय इतिांयाया ककयाणाकरिता किण्यात आलेल े कमि म्हणज े यज्ञ. ह े कमि लौककक वा 

आध्याकत्मक अस ेकोणत्याही प्रकािचे अस ूशकत.े ‘कमि’ या शब्िाचा इथे व्यापक अथि घणे्यात 

यावा. त्यात मन, वाणी आकण कमि या कतघांचाही समावेश होतो. ‘इतिांमध्ये’ केवळ इतिच नाही ति 

सपंणूि प्राकणजगाचा समावशे आह.े  

याकशवाय मलूभतू त्याग म्हणज ेअस ेकमि ज ेशक्य तेवढ््  व्यापक षणाेत्रात, अकधकतम प्राकणमात्रांच े

अकधकतम ककयाण किणािे आकण अकधकतम स्त्री-परुुषांना ककमान त्रास घऊेन किता येऊ शकत.े 

याप्रमाण े एखाद्या तथाककथत उयाच उकद्दष्टाकरिता किण्यात आलकेया कृत्यामळेु एका जिी जीवाला 

हानी पोहोचत असले ति त्या कृत्याला यज्ञ म्हणता येणाि नाही, महायज्ञ ति नाहीच नाही. हाच 

‘गीतचेा’ उपिशे आह ेआकण अनभुवानहेी ही गोष्ट कसद्ध होत ेकी ज ेकमि यज्ञायाया कोटीत बसत नाही 

त ेकेवळ बंधन वाढवणािे असत.े 

या अथािन े यज्ञाकशवाय ह े जग षणाणभिही कटकू शकत नाही आकण त्याकरिता गीतयेाया िसुऱ्या 

अध्यायात सद्बुद्धीची चचाि किण्यात आकयानतंि कतसऱ्या अध्यायात ती कमळवण्यायाया उपायांची 

चचाि किण्यात आली आह ेआकण त्याचबिोबि यज्ञाचा जन्म सषृ्टीबिोबिच झाला, असहेी सांगण्यात 

आल ेआह.े यामळेु ह ेशिीि आपकयाला केवळ सपंणूि सषृ्टीची सवेा किता यावी म्हणनू कमळाललेे 

आह ेआकण म्हणनूच जो यज्ञ कशवाय खातो तो चोिीचे खातो अस े ‘गीतेत’ सांकगतल ेआह.े शदु्ध 

जीवन जगणाऱ्या व्यक्तीचे प्रत्यके काम यज्ञस्वरूपी असल ेपाकहज.े  

यज्ञ आपकया जन्माबिोबिच येतो; आपण आजीवन ऋणी असतो आकण म्हणनू कवश्वाची सवेा 

किण्याकरिता आपण कतिव्यबद्ध आहोत. ज्याप्रमाण ेमालकाची सवेा केकयाबद्दल एखाद्या गलुामाला 

अन्न, वस्त्र आत्तद गोष्टी कमळतात त्याचप्रमाण ेया कवश्वाचा कनमािता आम्हाला ज ेकाही िईेल त्याचा 

आम्ही स्वीकाि केला पाकहज.े त्यायायाकडून आपकयाला ज ेकाही कमळत ेती िणेगी आह ेअस ेआपण 

मानल ेपाकहज ेकािण ऋणी असकयामळेु आपकया कतिव्याचा मोबिला मागण्याचा आम्हाला काहीही 

अकधकाि नाही. त्यामळेु तो मोबिला कमळाला नाही ति आपण ईश्विाला िोष द्य यला नको. आपल ेह े

शिीि त्याचेच आह,े त्याला इयाछा असले तोप्ंत त्यान ेयाच ेपोषण किाव ेआकण नको असले तवे्हा 

फेकून द्याव.े 
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ही तिाि किण्याची व  खेिाची गोष्ट नाही. उलट ईश्विी व्यवस्थेत आपल ेयोग्य स्थान काय आह ेह े

आपकयाला कळू शकल े ति ही एक स्वाभाकवक आकण वांछनीय कस्थती असकयाचे आपकयाला 

आढळून येईल. ईश्विाचा या पिम कृपचेा अनभुव येण्याकरिता दृढ श्रद्धेची गिज आह.े ‘आपली कचंता 

करू नका, ती ईश्विावि सोडून द्या’ असा आिशे बहुतके सवि धमाितनू िणे्यात आला आह.े  

यामळेु कोणालाही घाबिण्याची गिज नाही. जी व्यक्ती शदु्ध अतं:किणान ेस्वत:ला सवेकेरिता समकपित 

कित े कतला किवसेंकिवस त्याची अकधक गिज जाणव ूलागत ेव कतची श्रद्धा सतत दृढ होत जात.े जी 

व्यक्ती स्वाथित्याग आकण आपकया जन्मायाया अटी या गोष्टी मान्य किायला तयाि नाही कतयायाकरिता 

सवेचेा मागि नाही. आपकयातील प्रत्येक व्यक्ती कळतनकळत काही तिी सवेा कितच असत.े आपण 

जर ज िीवपवूयक सवे  करण्् ची सव् ल वनू घतेली तर सवे  करण्् ची आपली इयाछा कनिंति 

वाढत जाईल व त्यामळेु केवळ आपकयालाच सखु होणाि नाही ति सपंणूि जगायाया सखुातही वदृ्धी 

होईल. (फ्रायम, प.ृ ५३-५६) 

व्यिहारात यज्ञ 

यज्ञ किवसाचे चोवीस तास केल े जाणािे कतिव्य आह े वा केली जाणािी सेवा आहे…. ज्याप्रमाण े

ऋणातनू मकु्त होऊन स्वत:लाच आपण उपकृत कितो त्याप्रमाण ेकनष्काम सवेा करून िसुऱ्यावि नाही 

ति आपण स्वत:विच उपकाि कित असतो, आपकयाच डोक्याविील ओझ ेउतिवतो आकण आपलचे 

कतिव्य पाि पाडतो. अजनू एक गोष्ट अशी आह े की मानवतचेी सवेा किण्याकरिता आपली 

साधनसामग्री पणाला लावनू िणे्याची जबाबिािी केवळ सत्परुुषांचीच नाही ति आम्हा सवाचची आह े

आकण हा कनयम जि बिोबि असले आकण तो नक्कीच बिोबि आह,े ति जीवनात आसक्तीला 

कोणतहेी स्थान अस ूशकत नाही व आसक्तीची जागा त्याग घतेो. त्यागाची भावनाच माणसाला…. 

पशूपंासनू वेगळे कित.े  

पिंत ुससंाि सोडून तमु्ही जगंलात जाऊन िाहाव ेअसा त्यागाचा अथि नाही. आपकया जीवनातील सवि 

कामकाज आपण त्यागभावनने े केल े पाकहज.े जि एख द्या व्यक्तीन े गहृस्र्थ जीवनाला आसक्ती न 

मानता कतिव्य मानल,े ति ती व्यक्ती गहृस्थ िाहत नाही अस ेनाही. त्यागभावनेन े व्यापाि किि ऱ्या 

व्यापाऱ्यायाया हातातनू किोडो रुपये जात असल ेतिी तो जि या कनयमाचे पालन कित असले ति तो 

आपकया कौशकयाचा उपयोग समाजसेवकेरिता कितो. तो धोकाही िणेाि नाही, सट्टा किणाि नाही, 

साध ेजीवन जगले आकण एक ही व्यक्तीचे नकुसान किणाि नाही. कुणाचेही नकुसान किण्याऐवजी तो 

लाखो रुपयांचा तोटा सहन किण ेपसतं किील. 
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कोणीही अशी ककपना करू नये की असा व्यापािी केवळ ककपनतेच अस ूशकतो. जगाच ेभाग्य की 

अस े व्यापािी पकश्चमतेही आहते आकण पवूतेही. ह े खिे आह ेकी अस े व्यापािी हातायाया बोटावि 

मोजण्याएवढे असतात, पिंत ु एकही व्यक्ती या कसोटीवि कटकत असले ति तमु्ही या कसोटीला 

काकपकनक म्हण ू शकत नाही… आकण तमु्ही जर क ळजीपवूयक प त्तहले तर तमु्ह ल  जीवन च््  

प्रत््ेक क्षेत्र त अस े समकपित जीवन जगणािे काही लोक भटेतील. अस े त्यागी परुुष आपकया 

उििकनवािहाकरिता काही कामकाज कित असतात मात्र त े त्यांचे ध्येय नसत ेति अकतरिक्त उत्पािन 

असत.े  

त्यागाचे जीवन कलचेा पिमोत्कषि आह ेआकण खिा आनिं िणेािे आह.े जो यज्ञ माणसाला भािरूप 

वाटतो, ज्यामळेु त्यायायात कचडकचडेपणा कनमािण होतो तो यज्ञ नसतो. आसक्ती आत्म्याला 

कवनाशाकडे नते,े ति त्याग अमित्वाकडे. आनिंाला कोणतहेी स्वततं्र अकस्तत्व नाही. आपकया 

जीवन-तत्त्वज्ञानावि तो अवलबंून असतो. एका व्यक्तीला िंगभमूीविील दृश्् आनकंित कितात ति 

िसुऱ्या व्यक्तीला आकाशात परिवकतित होणािी नवनवीन कनसगिसौंियािची दृश्ये. अशा िीतीन े

आनदं चा सबंंध व्यक्ती आकण िाष्ट्रीय कशषणाणाशी आह.े लहानपणापासनू ज्या गोष्टींमधनू आनिं 

घणे्याची कशकवण किली ज ते त्या गोष्टींमळेुच आम्ही आनकंित होतो. कभन्न कभन्न िाष्ट्रीय 

अकभरुचीची उिाहिण ेिऊेन ही गोष्ट अजनू चांगली समजावून सांगता येईल.  

ऐवच्छक सेिा  

जी व्यक्ती सवेकेरिता समकपित असले ती एका षणाणाकररत ही सखुसकुवधांचा कवचाि कित नाही; ती 

काळजी ती ईश्विावि सोडून िते.े मग तो िवेो अथवा न िेवो. यामळेु त्ततयायासमोि आलकेया प्रत्येक 

गोष्टीचे ती ओझ े वाहत बसत नाही. ती केवळ तवेढेच घते े जवेढे कतयायाकरिता अकनवायि आह.े 

उिलले ेती सोडून िते.े ती शांत, िोधमकु्त आकण असकुवधा असतानाही मनान ेअकवचल असत.े सद्

गणुाप्रमाणचे त्याची सवेा हचे कतचे पारितोकषक असत ेव कतला त्यातच समाधान वाटत असत.े  

अजनू एक गोष्ट आह.े सवेयेायाबाबतीत माणसान ेहयगय किता कामा नय ेतसचे त्यान ेहातचे िाखूनही 

सवेा करू नये. माणसान ेआपकया खाजगी व्यवसायातच िषणा असल ेपाकहज ेआकण फुकटयाया भाकिी 

भाजण्याचे काम कसहेी केल े तिी चालले अस े समजणािा माणूस त्यागायाया मलूभूत गोष्टी अजनू 

कशकललेा नाही अस ेम्हणावे लागेल. माणसान ेइतिांची सवेा कित असताना आपकयामध्ये ज ेकाही 

सवोत्कृष्ट असले त े किल ेपाकहज ेआकण त्या गोष्टीला स्वत:याया वयैकक्तक गोष्टींपषेणाा अकधक प्राधान्य 

किल े पाकहज.े वस्ततु: खिा भक्त कोणत्याही अटीकशवाय स्वत:ला मानवतयेाया सवेकेरिता समत्तपयत 

कित असतो. (फ्रायम, प.ृ ५७-६०) 
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४७. ही दानिी सांस्कृती 

माझी खात्री आह े की युिोप आज ईश्विाचे वा किश्चनत्वाचे प्रकतकनत्तधत्व कित नाही, ति पाशवी 

भावनचेे प्रकतकनकधत्व कितो आकण सतैान आपकया ओठांवि जवे्हा ईश्विाचे नाव घऊेन प्रकट होतो 

तवे्हा तो सवाित जास्त यशस्वी होतो. युिोप आज केवळ नावाकरिता किश्चन आह,े खरे ति तो 

कुबेिाची पजूा कितो आह.े (यंग, ८-९-१९२०, प.ृ २-३) 

िेकव े वा रुग्णालयांना नष्ट किण्याचे माझ े ध्येय नाही, पिंत ु त े जि आपकया मिणान े मलेे ति मला 

खुषीच होईल. िेकव ेवा रुग्णालये एखाद्या उयाच आकण कवशदु्ध संस्कृतीचे प्रतीक नाही. त्यांयायाबद्दल 

चांगलचे सांगायचे ति या गोष्टी अपरिहायि वाईटपणा आह.े यापकैी कोणीही िाष्ट्रायाया नकैतक 

िजािमध्ये तसूभिही भि घालत नाही.  

तसचे मला जिी न्यायालयांचा कायम कवध्वसं व्हावा अस ेवाटत असल ेतिी तस ेकिण ेह ेमाझ ेउकद्दष्ट 

नाही. सवि यंत्रसामगु्री आकण कगिण्या या गोष्टी बंि किण्याचा ति माझा याह नही कमी प्रयत्न आह.े 

याकरिता ज्या प्रमाणात साधपेणाची आकण त्यागाची अपषेणाा आह े त्या प्रमाणात लोकांची अजनू 

तयािी नाही. (यंग, २६-१-१९२१, प.ृ २७) 

आत्मप्रवतष्ठा 

मला समदृ्धी हवी आह,े मला आत्मकनणिय हवा आह,े मला स्वाततं्र्य हव ेआह,े पिंत ु या सवि गोष्टी 

मला आत्म्याकरिता हव्या आहते. गािगोटीयाया चकमकीयाया युगापासनू पोलािायाया युगाप्ंत 

पोहोचण े म्हणज े प्रगती आह े की नाही याबद्दल मला शकंा आह.े मी याबद्दल उिासीन आह.े 

आत्मकवकासच अशी गोष्ट आह े ज्याकरिता आमयाया बुद्धीच  वा सवि षणामतांचा उपयोग झाला 

पाकहज.े (यंग, १३-१०-१९२१, प.ृ ३२५) 

भारताचा मागव  

माझी इयाछा आह ेकी, आमयाया पढुाऱ्यांनी आम्हाला जगातील सवोयाच नकैतक स्थान कमळवण्याची 

कशकवण द्यावी. आमयाया या भमूीत कधी काळी िवेतांचा वास होता अस ेमी ऐकतो. कगिण्यांयाया 

कचमण्यांच  धिू आकण कािखान्यांचा गोंग ट यांनी इथल े वाताविण िकूषत झाल े आह.े गाड्या 

ओढणािी इकंजन ेिस्त्यांवि धडुगसू घालत आहते आकण त्या गाड्् ांमध्ये बसलकेया लोकांना आपण 

कशायाया माग ेध वतो आहोत, ह े ही माहीत नसत,े त ेबेहोश झालेल ेअसतात. बसेसमध्ये शळे्् -

मेंढ्यांप्रमाण े कोंबण्यात आकयामळेु त े कचडकचडे झालले े असतात आकण अनोळखी लोकांमध्ये 
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बसकयाची जाणीव त्यांयाया चेहऱ्यावि किसत.े शक्य असत ेति समोियाया अनोळखी लोकांनी यांना 

आकण यांनी त्या अनोळखी लोकांना बाहिे फेकून किल े असत,े असाही भाव त्यांयाया चेहऱ्यावि 

किसतो.   अशा वाताविणात ईश्विाचा वास कसा अस ूशकेल? या गोष्टींची चचाि मी याकरिता कित 

आह ेकािण यांना भौकतक प्रगतीचे प्रतीक समजल ेजात.े सत्य ह ेआह ेकी या गोष्टींमुळे आमयाया 

सखुात कवडीचीही भि पडत नाही. (स्पीिा, प.ृ ३५४-५५) 

आधुवनक सांस्कृती  

पवूी लोक जवे्हा एकमकेांशी युद्ध किायचे तवे्हा त ेआपकया शत्रूयाया शािीरिक शक्तीचा अिंाज 

घ्यायचे. पिंत ुआज एखाद्या पहाडायाया कशखिावि बसललेा बंदकूधािी एकटाच हजािो लोकांचा 

जीव घऊे शकतो. ही ससं्कृती आह े! पवूी माणसाला मोकळ्या हवते हव े कततका वळे काम किता 

येत अस.े आता हजािो लोक एकाच वळेी फॅक्टिीत वा कािखान्यात काम कित असतात. त्यांची 

अवस्था पशूपंषेणााही वाईट आह.े त्यांना किोडपतींयाया इयाछेकरिता अकतशय भयानक परिकस्थतीत 

आपला जीव धोक्यात घालनू काम किण ेभाग पडत असते… ही ससं्कृती अशी आह ेकी तमु्ही श्वास 

िोखून कतयायाकडे पाहत िाहा, ती आपोआप नष्ट होऊन जाईल. (कहसं्व, प.ृ ३६-७) 

वगेात धावणाऱ्या वाहनांमळेु िाहण्यायाया दृष्टीन ेजग अजनू चांगल े कठकाि झाल ेआह ेका? यामळेु 

माणसाची भौकतक प्रगती झाली आह ेकाय? अखेिीस यांयायामळेु माणसायाया प्रगतीमध्ये अडथळा 

येणाि नाही का? आकण माणसायाया महत्तव क ांषणाेला काही सीमा आह ेका? एक काळ असा होता 

जवे्हा आपण एका तासात काही मलै प्रवास किण्यात समाधान मानत होतो. आज एका तासात 

शकेडो मलै कापण्याची आमची इयाछा आह.े एक किवस असा येईल की जवे्हा आम्हाला 

अतंरिषणाातही उडण्याची इयाछा होईल. परिणाम काय होईल? केवळ अव्यवस्था. (यंग, २१-१-

१९२६, प.ृ ३१) 

मी अतंि आकण वळे नष्ट किणाऱ्या, पाशवी भकू वाढवणाऱ्या आकण कतयाया समाधानाकरिता 

आकाशपात ळ एक किणाऱ्या या वडेेपणायाया धावपळीची अतं:किणापासनू कनिंा कितो. जि 

आधकुनक ससं्कृती हीच असले - मला तिी हीच आह ेअस ेवाटते - ति मी कहला सैतानी म्हणने. (यंग, 

१७-३-१९२७, प.ृ ८५) 

उद्योगीकरर्ाची वनयती   

कोणत्याही दृष्टीन ेप कहल ेतिी ही औद्योकगक संस्कृती वाईट आह ेव त्यामळेु ती एक आजाि आह.े 

आकषिक शब्ि आकण घोषणा यांनी आपण फस ूनये. उद्योगवाि, जहाजे वा तार यंत्र यांयायाशी माझे 
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भांडण नाही. यांयायाशी जळुलेकया सवि गोष्टी उद्योगीकिणायाया समथिनाकशवाय कटकून िाहणाि 

असतील ति त्या गोष्टी कटकून िाहतील. त्या साध्य नाहीत. जहाज ेआकण तािायंत्रांकरिता आपण 

शोषणाला बळी पडू नये. मानव समाजायाया कचिंतन कवकासाकरिता या गोष्टी अपरिहायि नाहीत. आता 

आपकयाला वाफ आकण कवजचेा उपयोग माहीत आह ेव उद्योगीकिण टाळण े कशककयानंति आपण 

योग्य वळेी त्् ांचा उपयोग करू शकू.  त्यामळेु काहीही करून उद्योगीकिण नष्ट किायचे आह.े (यंग, 

७-१०-१९२६, प.ृ ३४८) 

ज ेलोक आपकया गिजा वाटेल तवेढ््  वाढवत आहते आकण जीवनाचे खिे साि व कवश्वाचे खिे ज्ञान 

यातच सामावलले ेआह ेअस े समजतात त्या लोकांनी आपली पावल े पित कफिवनू ‘आम्ही काय 

कमळवले?’ अस ेस्वत:लाच कवचािण्याची वळे आता आललेी आह.े  

ससं्कृती आकया आकण गकेया आकण आपकया सपंणूि प्रगतीनंतिही मला वािंवाि कवचािण्याची इयाछा 

होत ेकी ‘या सव चंा हते ूकाय आह?े’  

डाकविनचा एक समकालीन कवचािवतं वलेसेही असचे काही तिी म्हणाला होता. त्याच ेम्हणण ेआह े

की पन्नास वर्ष मंध्ये माणस न े लावलेकया अद्भतु शोधांमळेु मानवजातीची नकैतक उंची एका 

इचं नहेी वाढललेी नाही. टॉलस्टॉयचेसदु्धा, हव ेअसकयास तमु्ही त्याला स्वप्नाळू कवचािवतं म्हण ू

शकता, असचे मत होत.े येश ू किस्त, गौतम बुद्ध व हजित महमंि - आज यांयाया धम ंना माझ्या 

स्वत:यायाच िशेात वंकचत आकण कवकृत केल ेजात आह े-  ्  सव चंेही असचे मत आह.े 

ईश्वर आवण सांपत्तीची लालसा  

‘समिन ऑफ ि माऊां ट’ मध्ये तमु्हाला जो अमतृाचा झिा कमळतो तो तमु्ही यथेयाछ कपऊ शकता पिंत ु

त्याकरिता तमु्हाला जाडेभिडे तिट आकण भस्म धािण किाव े लागले. ‘समिन’मधील उपिेश 

आपकयापकैी सव कंरिता होता. पिंत ुईश्वि आकण सपंत्तीचा मोह यांची सवेा तमु्ही एकाच वळेी करू 

शकत नाही. सकहष्णतुचेा प्रतीक आकण करुणा आकण िया यांची मतूी असललेा ईश्वि ममॅनला 

(युिोपमधील सपंत्तीची िेवता) नऊ किवसांप्ंत आपल े जाळे पसिवण्याची सटू ितेो. पिंत ु मी 

तमु्हाला सांगने की…. या सपंकत्तमोहायाया आत्मघातक प्रभावापासून ििू पळा. (यंग, ८-१२-१९२७, 

प.ृ ४१४) 

माझ्याजवळ शक्ती असती ति आजच मी ही व्यवस्था नष्ट केली असती. मला जि खात्री असले की 

घातक अस्त्रांनी ही व्यवस्था  नष्ट होऊ शकत ेति मी तसहेी केल ेअसत.े या ततं्रामळेु किाकचत या 
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व्यवस्थेयाया आजयाया सचंालकांना मी नष्ट करू शकेन पिंत ु त्यामळेु ही व्यवस्था कचिस्थायी होऊन 

जाईल. (यंग, १७-३-१९२७, प.ृ ८५) 

पविम 

मी नम्रतापूविक मान्य कितो की पकश्चमते अनके अशा गोष्टी आहते ज्या आत्मसात केकयामुळे आमचा 

लाभ होऊ शकतो. बुकद्धमत्तवेि कोणत्याही एखाद्या िशेाचा वा जातीचा एकाकधकाि नसतो. 

पकश्चमकेडून येणाऱ्या गोष्टींची नक्कल किण्याची तवेढी आकशयातील लोकांना अक्कल आह े या 

धािणमेळेु पकश्चमकेडून येणाऱ्या गोष्टींचे लोक कववकेहीन आकण ताितम्यकवहीन अनकुिण कित आहते 

आकण केवळ तवेढ््  कािणाकरिता मी पाश्चात्् ससं्कृतीयाया कविोधात आह.े  

माझा कवश्वास आह ेकी भािताजवळ विेना सहन किण्यायाया अकग्नपिीषणाेतनू जाण्याचे सामथ्यि असले 

व आपकया ससं्कृतीविील अवधै आिमणाचा प्रकतकाि किण्याचे  त्यायायात धयैि असले ति तो 

आपकया ससं्कृतीिािे, जी अपणूि जिी असली तिी कन:सशंयपण ेकाळायाया कवध्वसंक तडाख्यांनतंिही 

कटकून आह,े कवश्वशांतीकरिता व कवश्वायाया प्रगतीकरिता भिपिू सहकायि करू शकतो. (यंग, ११-८-

१९२७, प.ृ २५३) 
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४८. मनुष्य विरुद्ध यांत्र 

जि यंत्रांचा लोप झ ल  ति मी ि:ुखी होणाि नाही व ही फाि मोठी आपत्ती आह,े असहेी समजणाि 

नाही. पिंत ुयंत्राचा नाश ह ेमाझ ेध्येय नाही.  (यंग, १९-१-१९२१, प.ृ २१) 

माणसाची पूिीच्या पदािर पुन:स्र्ापना  

माणसू सवोयाच आह.े मकशनींमळेु माणसाचे हातपाय कनजीव झाल ेआहते अस ेहोऊ नये. (यंग, १३-

११-१९२४, प.ृ ३७८) 

माझ ेअतं:किण सांगत ेकी जवे्हा यंत्रयुगाचे सवि लाभ नाहीस ेहोतील तवे्हाही आमचे हस्तकौशकय 

कजवतं िाहील; जवे्हा शोषणाचा अतं होईल तवे्हाही सेवा आकण प्रामाकणकपणान ेकेलेल ेश्रम कजवंत 

िाहतील. हीच श्रद्धा मला कजवतं ठेवत ेआह ेआकण कहयायाच जोिावि मी माझ ेकाम कित िाहतो… 

कामाबद्दलयाया अढळ श्रद्धेनचे कस्टफेन्सन आकण कोलबंस यांना कजवतं ठेवल े होत.े माझ्या 

कामाबद्दलची श्रद्धाच मला कजवतं ठेवत ेआह.े (हरि, ३०-११-१९३५, प.ृ ३२९) 

माझ्या कामाबद्दलची श्रद्धाच मला कजवतं ठेवत ेआह,े पिंत ुयापलीकडील एक कवश्वास असाही आह े

की माझ्या श्रद्धेल  ज्या गोष्टी आव्हान िते आहते अस ेवाटत े त्या सगळ्यांचे भकवष्य अंधकािमय 

आह…े. मला याबद्दल मळुीच सशंय वाटत नाही की यंत्रयुगाच े ध्येय माणसाचे ्ांत्र त पररवतयन 

करण्् च ेआह ेतर म झ ेध््े् ्ांत्रवत झ लले््  म िस ल  त्यायाया मळू कस्थतीत पनु:स्थाकपत किण ेह े

आह.े (हरि, २९-८-१९३६, प.ृ २२८) 

आिश यबद्दल बोलायचे ति…. सवि प्रकाियाया यंत्राचा मी तशाच प्रकािे त्याग किेन ज्याप्रकािे 

मोषणाप्राप्तीला सहायक नसलले््  या शिीिाचा त्याग करून मी आत्म्यायाया सपंणूि मकु्तीचा प्रयत्न 

किण्याची इयाछा किीन. या दृष्टीन े सविच यंत्र ांचा त्याग किण्याची माझी इयाछा असले, पिंत ु यंत्रे 

िाहणािच आहते कािण शिीिाप्रमाणे ती अपररह ्य आहते. शरीर स्वत:च…. एक पररपिूय ्ांत्र आह,े 

परांतु आत्म्् च््  उन्नतीकरिता बाधक असकयामळेु त े त्याज्य आह.े (यंग, २०-११-१९२४,  

प.ृ ३८६) 

यांत्र एक िाईटपण 

यंत्र सपाियाया कबळाप्रमाण ेआह,े त्यात एकही यंत्र अस ूशकत ेआकण शभंिही. कजथे यंत्र आहते कतथ े

मोठी शहिे आहते, त्तजथे मोठी शहिे आहते कतथे ट्राम आकण िेकवगेाड््  आहते आकण कतथचे वीजही 

आह.े प्रामाकणक कचककत्सक तमु्हाला सांगतील की कजथ ेयंत्र ेआहते तथेील लोकांचे आिोग्य चांगल े
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नाही. मला आठवत ेकी युिोपमध्ये जवे्हा एका शहिात पशैाची चणचण कनमािण झाली तवे्हा तथेील 

ट्राम कंपनी, वकील व डॉक्टि यांचे उत्पन्न कमी झाल ेआकण लोकांचे आिोग्य चांगल ेझाल.े यंत्रांमध्य े

मला एकही गणु आढळून येत नाही. (कहस्व, प.ृ ९६) 

श्रम िाचिणे  

माझा आषणाेप यंत्रांवि नाही ति त्यांयायाबद्दल वाटणाऱ्या वडेाबद्दल आह.े ह े वडे तथाकत्तर्थत श्रम 

वाचवणाऱ्या यंत्रांबद्दल आह.े लोक तोप्ंत श्रम वाचवत जातात जोप्ंत हजािो माणस े

उपासमािीयाया कस्थतीत िस्त्यावि येत नाहीत. मानवजातीयाया एका लहानशा भागाचे नाही ति 

सगळ्यांचे श्रम वाचाव ेअशी माझी इयाछा आह.े  

माणसाचे श्रम वाचवण ेह ेउत्तद्दष्ट असल ेपाकहज,े मानवी लोभ आकण हाव नाही. उिाहिणाथि कतिप्या 

झालकेया चात्या सिळ किणाऱ्या यंत्राचे मी केव्हाही स्वागत किीन. त्यामळेु लोहाि चात्या तयाि 

किण ेबंि किणाि नाहीत, पिंत ुजवे्हा च ती कतिपी होईल तवे्हा प्रत्येक कताई किणाऱ्याजवळ चाती 

सिळ किणािे एक यंत्र असले. ह वचेी जागा पे्रमाला घेऊ द्या आकण सवि काही बिोबि होईल. (यंग, 

१३-११-१९२४, प.ृ ३७८) 

अनकेांना गिीब बनवनू थोड्याशा लोकांना श्रीमंत बनवणाऱ्या वा अनकेांचे श्रम अकािण कवस्थाकपत 

किणाऱ्या यंत्रांबद्दल मला मळुीच किि नाही. (हरि, २२-६-१९३५, प.ृ १४६) 

यांकत्रकीकिण कतथे चांगल ेअसत े कजथे कामायाया तलुनते काम किणािे हात कमी असतात. उलट 

कजथे काम किणाऱ्यांची सखं्या कामायाया तलुनते अकधक असले, तशी ती भाितात आह,े यंत्र 

वाईटपणाच कनमािण कित.े गावांमध्ये िाहणाऱ्या लाखो-किोडो लोकांना आर म कस  द्य व  ही 

आपल्् समोरील समस््  नसनू ्  लोक ांन  त्् ांयाया रिकाम्या वळेेचा, जो वषाित सहा मकहन्यांयाया 

कामायाया तासाइतका होईल, उपयोग कसा किावा हा आह.े (हरि, १६-११-१९३४, प.ृ ३१६) 

लोक कवचाितात की लाखो लोकांचे श्रम वाचवनू त्यांना बौकद्धक कामाकरिता अकधक वळे कमळवनू 

किला ति त्यात वाईट काय आह?े आिाम एका सीमपे्ंतच चांगला व आवश्यक असतो. ईश्विान े

आम्हा सव ंना आपला घाम गाळून भाकिी कमावण्याकरिता कनमािण केल े आह े आकण 

खाद्यान्नासकहत आपकया गिजयेाया सवि गोष्टी एखािी जािचूी छडी कफिवनू कनमािण किण्याची शक्ती 

माणसात कनमािण झाली ति काय होईल या ककपननेचे मी भयभीत होतो.  
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कािखाना शकेडो लोकांना काम ितेो व हजािो लोकांना बेकाि कितो. एका तलेायाया मीलमधनू मी 

हजािो टन तेलाचे उत्पािन करू शकतो पिंत ु त्यामळेु हजािो तलेी बेकाि होतील. लाखो लोकांयाया 

हातांनी केलले े श्रम िचनात्मक असतात आकण त्यामळेु सव चं े ककयाण होत असकयामळेु यांकत्रक 

ऊजलेा मी कवनाशक ऊजाि म्हणतो. कवजवेि चालणाऱ्या यंत्रांनी, मग त्यांचे कनयंत्रण िाज्यायाया हातात 

असल े तिी, प्रचंड प्रमाणावि केलले े उत्पािन काहीही उपयोग चे नाही. (हरि, १६-५-१९३६, प.ृ 

१११) 

यंत्रांना माझा जो कविोध आह े त्याबद्दल लोकांमध्ये फाि मोठे गिैसमज आहते. प्रत्येक यंत्राचा मी 

कविोधक नाही. मी केवळ त्याच यतं्र ांचा कविोधक आह ेज ेश्रकमकांना कवस्थाकपत करून त्यांना बेकाि 

कितात. (हरि, १५-९-१९४६, प.ृ ३१०) 

यंत्रायाया िशिनी कवजयामळेु माझ ेडोळे किपत नाहीत. सवि कवनाशक यंत्रांचा मी पणूिपण ेकविोधी आह.े 

मी अशा साध्यासधु्या अवजािांचे, उपकिणांचे आकण यंत्रांच ेस्वागत कितो ज ेव्यक्तीचे श्रम वाचवनू 

लाखो झोपड्यांयाया कामाचे ओझ ेहलके कितात. (यंग, १७-६-१९२६, प.ृ २१८) 

माझ े मत आह े की, जवे्हा एखाि े काम लाखो लोक सहजपण े करू शकतात व त्यायायाजवळ 

किण्यासािखे िसुिे कोणतहेी काम नसत े तवे्हा त े काम किण्याकरिता यंत्राचा उपयोग किण े

हाकनकािक असत.े एकोणीसश ेमलै लांब आकण चौिाश ेमलै रूां ि भाितायाया सात लाख खेड्् ांमध्य े

वसलेल े लाखो-किोडो लोक ज्याप्रमाण े आपल े जेवण स्वत: बनवतात त्याचप्रमाण े त े आपल े

कपडेही स्वत:च तयाि करू लागल ेति त ेसवि दृष्टीन ेचांगल ेआकण सिुकषणातपणाचे होईल. जीवनायाया 

मखु्य उत्पािनावि आपकया गावांचे कनयंत्रण िाकहल े नाही ति त े स्वाततं्र्य कायम कटकवू शकणाि 

नाहीत, ज्याचा उपभोग त ेअन िी काळापासनू घते आल ेआहते. (यंग, २-७-१९३१, प.ृ १६१) 

मोठ्या प्रमाणािर केलेले उत्पादन  

मोठ््  प्रमाणावि किण्यात आलले े उत्पािन उपभोक्त्यांयाया वास्तकवक गिजांचे भान ठेवत नाही. 

कवशाल प्रमाणाविील उत्पािन मळुात चांगली गोष्ट असती ति त्यात अनतंपटीन े वदृ्धी किण्याची 

षणामता असायला पाकहज ेहोती. पिंत ुह ेकनकश्चतपण ेकसद्ध किता येऊ शकत ेकी कवशाल प्रमाणाविील 

उत्पािनालाही स्वत:याया सीमा आहते. सवि िेशांनी कवशाल प्रमाणाविील उत्पािन सरुू केल े ति 

त्यांयाया उत्पािनाला खपवण्यासािखा कवशाल बाजाि उपलब्ध होणाि नाही. यामळेु त्यावि अकुंश 

लावावा लागले. (हरि, २-११-१९३४, प.ृ ३०१) 
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स्पष्टपण ेमी माझ ेमत सांगने की कवशाल प्रमाणाविील उत्पािनच कवश्वसकंटाकरिता जबाबिाि आह.े 

षणाणभि जिी मान्य केल े की यतं्रे माणसायाया सवि गिजा पणूि करू शकतील तिी त्यांचे कायि 

उत्पािनायाया कवकशष्ट षणाेत्राप्ंतच मयािकित िाहील आकण तमु्हाला कवतिणाची एक वगेळी जत्तटल 

व्यवस्था कनमािण किावी लागले. उलट ज्या भागात वस्तचूी गिज आह े कतथेच कतचे उत्पािन आकण 

कवतिण या िोन्ही गोष्टी केकया ति त्यांचे कनयंत्रण आपोआपच होत ेव त्यात फसवणकुीला कमी सधंी 

असत ेआकण सट्टेबाजीला ति कतथे मळुीच वाव नसतो.  

कवशाल प्रमाणाविील उत्पािनाची मी ककपना नक्कीच कितो पिंत ु त े बळावि आधारित नसाव.े 

चिख्याचा सिंशे त्याचे एक उिाहिण आह.े ह े कवशाल प्रमाणाविील उत्पािन आह े पिंत ु त्याच े

कठकाण लोकांची आप पली घिे आहते. तमु्ही जि वयैकक्तक उत्पािन लक्ष वधींयाया पटीन ेवाढवल ेति 

त े कवशाल प्रमाणाविील उत्पािन आह े अस े म्हणता येणाि नाही काय? (हरि, २-११-१९३४, प.ृ 

३०१-२) 

सांपत्तीचे कें द्रीकरण  

मला सपंत्तीचे कें िीकिण हव ेआह,े पिंत ुत ेकाहीच लोकांयाया हाती नसाव,े ति सवि लोकांयाया हाती 

असाव.े आज मठूभि लोकांना ल खो लोकांयाया पाठीवि बसण्याकरिता यंत्र मित कित आह.े यामाग े

जी पे्रिणा काम कित आह े ती लोकोपकािाथि श्रम वाचवण्याची नसनू लोभाची आह.े माझ्या पणूि 

शक्तीकनशी मी कहयायाशी सघंषि कितो आहे… (यंग, १३-११-१९२४, प.ृ ३७८) 

मठूभि लोकांयाया हातात सपंत्ती आकण सत्ता यांचे कें िीकिण आकण लाखो लोकांयाया शोषणाकरिता 

यांकत्रक पद्धतीच ेसचंालन यांन  मी वाईट गोष्ट समजतो. आजची यांकत्रक सघंटनपद्धती बहुधा अश  

प्रकािची आह.े इतिांना वगळणािी यंत्रांची शक्ती व शोषण किण्याच े त्यांच े सामथ्यि यांना बाजलूा 

सारून त्यांना पित त्यांची जागा िाखवनू िणे्याकरिता चिख्यायाया आंिोलनाचा एक सघंकटत प्रयत्न 

आह.े यामळेुच माझ्या योजनते यंत्रांचे मालक केवळ आपकया वा आपकया िाष्ट्रायायाच कहताचा 

कवचाि किणाि नाहीत ति सपंणूि मानवजातीयाया कहताचा कवचाि कितील. (यंग, १७-९-१९२५, प.ृ 

३२१) 

भाितायाया सात लाख गावांमध्ये पसिलेकया कजवतं यंत्रांयाया कविोधात कनजीव यंत्रांना उभ ेकिता येऊ 

शकत नाही. यंत्रांनी मानवी श्रम सोप ेबनवल ेआकण त्यात त्याला मित केली ति तो यतं्रांचा सिपुयोग 

होईल. आज यंत्रांचा उपयोग लाखो-किोडो लोकांयाया तोंडातील घास कहसकून घणे,े त्यांची उपषेणाा 
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किण े व मठूभि लोकांयाया हातात सपंत्तीचे कें िीकिण किण े याकरिता होत आह.े (हरि, १४-९-

१९३५, प.ृ २४४) 

विक्रें द्रीकरण  

जवे्हा उत्पािन आकण उपभोग एकाच कठकाणी होतात तवे्हा कोणत्याही त्तकां मतीवि उत्पािनात 

अिंाधुिं वदृ्धी किण्याची लालचू नाहीशी होत,े तवे्हा आपकया वतिमान अथिव्यवस्थेयाया सवय अडचिी 

आत्ति समस््  सांपनू ज तील…. तवे्ह  मठूभर लोक ांजवळ  वस्तूचंा बेसमुाि साठा िाहणाि नाही 

आकण उिलकेयांना गिज असत ना वस्तूंकशवाय िाहाव ेलागणाि नाही…  

माझ्या योजनते मखु्य महत्त्व श्रमाला आह,े धातयूाया चलनी नाण्याला नाही. जी व्यक्ती आपकया 

श्रमाचा उपयोग करू शकत े कतयायाजवळ ह े नाण ेअसले. ती आपकया श्रमाला कपड्यांमध्ये बिल ू

शकत,े अन्नधान्यात बिल ूशकत.े जि कतला पिॅॅकफन तेल हव ेअसले, ज ेती स्वत: बनवत नाही, ति ते 

ती अकतरिक्त धान्यायाया मोबिकयात घऊे शकेल. स्वयेाछापूविक, न्याय्य आकण बिोबिीयाया नात्यान े

केललेा हा व्यवहाि असले. त्यामळेु लटू होणाि नाही. ही ति पूवीयाया प्राथकमक स्वरूपायाया 

वस्तकुवकनमयायाया पद्धतीची पुनिावृत्ती आह ेअसा आषणाेप तमु्ही घऊे शक ल. पिंत ुसवि आंतििाष्ट्रीय 

व्यापाि वस्तकुवकनमयावर आधारित नाहीत काय? (हरि, २-११-१९३४, प.ृ ३०२) 

मोठमोठ््  यतं्रांयाया मितीन े उद्योगाचे कें िीकिण किण्याला व मोठेमोठे ट्रस्ट बनवण्याला माझा 

व्यकक्तगत कविोध आह…े. भाित जि खािी आकण कतयायाशी जळुलकेया सवि गोष्टींचा अगंीकाि किील 

ति आधकुनक यतं्रांमधनू केवळ तवेढ्् चाच स्वीकाि केला जाईल ज े जीवनाला सकुवधाजनक 

बनवण्याकरिता आकण श्रम वाचवण्याकरिता आवश्यक असतील. (यंग, २४-७-१९२४, प.ृ २४६) 

शोर्ण नाही    

अशा िीतीन े लॅकेंशायिचे लोक आपकया यंत्रांचा उपयोग भाितायाया आकण इति िशेांयाया 

शोषणाकरिता किणाि नाहीत. उलट त ेअसा उपाय शोधनू काढतील की ज्यामळेु भाित आपकयाच 

गावांमध्ये कापसापासनू कापड तयाि करू शकेल. अशाच प्रकािे अमरेिकेतील लोकही शोध 

लावण्यायाया आपकया षणामतचेा उपयोग जगातील अन्य जमातींचे शोषण करून श्रीमतं बनण्याकरिता 

किणाि नाहीत. (यंग, २७-९-१९२५, प.ृ ३२१) 

वतिमान अव्यवस्र्थेचे कािण काय आह?े माझ्या मत ेशकक्तशाली िाष्ट्रांिािे िबुिल िाष्ट्रांचे होणािे शोषण 

ह ेत्याचे कािण नाही ति समतकुय िाष्ट्र पिस्पिांचे ज ेशोषण कितात त ेया अव्यवस्र्थेचे कािण आह.े 
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यंत्रांबद्दलयाया माझ्या मलूभतू कविोधाचे कािण हचे आह ेकी यंत्रांनी या िाष्ट्रांना इति िाष्ट्रांचे शोषण 

किण्याकरिता मित केली. यंत्र स्वत: एक जड वस्त ूआह ेआकण त्याचा चांगला वा वाईट असा िोन्ही 

प्रकािे उपयोग किता येऊ शकतो. पिंत ुआपल्् ला म हीत असकयाप्रमाण ेकोणत्याही गोष्टीचा वाईट 

उपयोग किण ेअकधक सोप ेअसत.े (यंग, २२-१०-१९३१, प.ृ ३१८) 

यांत्राांचे स्र्ान 

यंत्रांचे स्वत:चे एक स्थान आह,े त्यांचा लोप होण्याची शक्यता नाही. पिंत ु यंत्रांना अकनवायिपणे 

म नवी श्रमाची जागा घऊे िणे्याला पिवानगी ितेा येऊ शकत नाही.  

एखािा चांगकया प्रकािाचा नांगि कवककसत होऊ शकला ति ती चांगली गोष्ट होईल. पिंत ु एखाद्या 

यंत्रायाया शोधायाया मितीन ेएखािा माणसू जि भाितातील सवि जकमनींची लागवड करून सवि कपकांवि 

आपल ेकनयंत्रण प्रस्थाकपत करू शकला आकण लाखो-किोडो गरिबांना किण्यासािखे कोणतचे काम 

कशकलक िाहणाि नसले ति त े उपाशी मितील आकण ते बेकाि झाकयामळेु त्् ांची बुद्धी मांद होईल, 

जशी आधीच बऱ्याच लोक ांची झ ललेी आह.े ्ांत्र ांमळेु अनके लोक या ियनीय अवस्थेत 

पोहोचण्याचा धोका आह.े  

कुकटिोद्योगांयाया यंत्रसामग्रीयाया सधुािणचेे सवि प्रकािे मी स्व गत कितो. पिंत ु जोप्तं आपकया 

लाखो-किोडो शतेकऱ्यांना त्यांयायाच घिात किण्यासािखे कोणतहेी कामकाज पिुव ू शकत नाही 

तोप्ंत कवजवेि चालणािे माग लावणे म्हणज े हातायाया महेनतीला कवस्थाकपत किणािा अपिाध 

होईल. (यंग, ५-१-१९२५, प.ृ ३७७) 

सव ंयाया भकयाकरिता किण्यात आलकेया प्रत्येक शोधाचे मी स्वागत किीन. पिंत ुएक शोध आकण 

िसुिा शोध यांयायात अतंि आह.े एका झटक्यात हजािो लोकांना मारून टाकणाऱ्या कवषािी वायूयाया 

शोध ला मी महत्तव द्यायला नको. लोकोपयोगी सवेकेरिता उपयोगात येणािी अवजड यंत्रे, ज्यांचा 

मानवी श्रमायाया दृष्टीन ेकोणताही पयािय नाही, कनत्तितपण ेअकनवायि आहते. पिंत ुत्यांयायावि िाज्याच े

स्वाकमत्व असल ेपाकहज ेआकण त्यांचा प्रयोग लोककहताकरिताच किण्यात आला पाकहज.े (हरि, २२-

६-१९३५, प.ृ १४६) 

यांत्रयुगाला आव्हान  

आमयाया अथिव्यवस्थेवि यंत्रांचा प्रभाव असकयामळेु आपकया ्ुगाला यंत्रयुग म्हणनू संबोधण्यात 

आल ेआह.े ‘यंत्र काय आह?े’ असा प्रश्न केला जाऊ शकतो. एका अथािन ेआजप्ंत तयाि झालकेया 
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सवि यंत्रांमध्ये माणसू सवाित अद्भतू यंत्र आह.े यायायासािखे ना कोणत ेयंत्र बनवल ेजाऊ शकत ेना या 

यंत्राची कोणी नक्कल करू शकतो. पिंत ुमी या शब्िाचा व्यापक अथािन ेप्रयोग करत न ही आह ेतर 

एक  अश  उपकरि च््  स्वरूप त मी ह  प्र्ोग कितो आह ेकी ज े माणसायाया अथवा पशयूाया 

श्रमाला पिूक होण्याऐवजी वा त्यांची कायिकुशलता वाढवण्याऐवजी त्यांना कवस्र्थ कपत किण्याचे कायि 

कित.े  

भिे िाखवणािे यंत्राचे ह े पकहल े लषणाण आह.े ् चे दसुरे लक्षि आह े यायाया वाढीला अथवा 

कवकासाला कोणतीही मयाििा नाही. मानवी श्रमासबंंधी अस ेम्हणता येऊ शकत नाही. मानवी श्रमाची 

षणामता वा अथवा त्याचे यांकत्रक कौशकय तमु्ही फाि वाढव ूशकत नाही. याच लषणाणांमधनू आधकुनक 

यंत्रांची लषणाण ेउत्पन्न होतात.  

यंत्रांवि आपली इयाछा अथवा प्रकतभा स्वाि झालेली किसत.े त ेमानव श्रमायाया कविोधात आह.े एक 

यंत्र एक हजाि जिी न ही तिी शभंि लोकांना नक्कीच बेकाि करू शकत.े त्यामळेु बेिोजगािांचे आकण 

अधिबेिोजगािांचे सनै्य वाढत जात.े यंत्राला अस ेकिण्याची इयाछा असकयामळेु त े तस े कित नसनू 

यंत्रांचा हा कनयम असकयामुळे त े तस ेकित.े अमरेिकेत ही परिकस्थती बहुधा पिाकोटीला पोहोचली 

असावी.  

यंत्रांचा कविोध मी आता सरुू केललेा नसनू १९०८याया आधीपासनू मी तो कित आलो आह.े तवे्हा 

मी िकषणाण आकफ्रकेत होतो आकण माझ्या आजबूाजलूा यंत्रेच यंत्रे होती. तथेील यंत्रांनी मी प्रभाकवत 

झालो नव्हतो ति त्यांयायाबद्दल माझ्या मनामध्ये कतिस्कािाचीच भावना कनमािण झाली होती. त्याच 

वळेी माझ्या मनात कवचाि आला की, लाखो-किोडो लोकांच े शोषण किणािे यंत्र एक असा ितै्य 

आह ेकी ज्याची कोणाशीच तलुना होऊ शकणाि नाही. सामाकजक घटक म्हणनू सवि माणस ेसमान 

असतील ति माणसायाया अथिव्यवस्थेत त्याला कोणतेही स्थान अस ूशकत नाही. माझी खात्री आह े

की यंत्रांमळेु माणसायाया प्रकतष्ठते कोणतीही भि पडललेी नाही आकण यंत्राला जि त्याची योग्य जागा 

िाखवली नाही ति त्यायायामळेु जगाची सवेा ति होणािच नाही उलट त्यात अव्यवस्थाच कनमािण 

होईल.  

िकषणाण आकफ्रकेतच िेकवतेनू डिबन येथे जाण्याकरिता प्रवास कित असताना िकस्कनचे ‘अनटू कधस 

लास्ट’ ह ेपसु्तक मी वाचल ेव त्यान ेमला लगचे भारून टाकल.े मानव जातीला जि प्रगती किायची 

असले आकण समता आकण बंधभुावाचा आिशि प्राप्त किायच  असले ति कतला ‘अनटू कधस 

लास्ट’याया मागािचे अनसुिण किाव ेलागले. लळेु, पांगळे आकण अपगं यांनाही कतला आपकया सोबत 
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घऊेन चालाव े लागेल. धमििाज युकधकष्ठिान े आपकया स्वाकमभक्त कुत्र्याकशवाय स्वगाित प्रवशे 

किण्याला नकाि किला नव्हता काय? (हरि, २५-८-१९४६, प.ृ २८१) 

आज भाितावि पकश्चमकेडील यंत्रांचा एवढा भीषण हकला सरुू आह.े भािताला त्याचा प्रकतकाि 

किता आला ति ती गोष्ट एखाद्या चमत्कािापषेणाा कमी ठिणाि नाही. (यंग, १७-११-१९४६, प.ृ ४०५) 
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४९.  उद्योगीकरणाचा अवभशाप 

मानव स्वभावावि श्रद्धा असण े चांगली गोष्ट आह.े माझ्या याच श्रद्धेमळेु मी कजवतं आह.े पिंत ु

अखेिीस सवि काही जिी चांगल े होणाि असल े तिी आजयाया पवूीही व्यक्ती आकण िाष्ट्र म्हणवल े

जाणािे व्यकक्तसमहू नष्ट झाल ेआहते या ऐकतहाकसक तथ्याकडे ही श्रद्धा मला डोळेझाक करू िते 

नाही. िोम, ग्रीस, बॅकबलोकनया, इकजप्त आकण इतिही अनके िेशांची उिाहिण े अशी आहते की, 

ज्यातनू आपकया कुकृत्यांमळेु िाष्टे्र नष्ट झाकयाचे आपकयाला आढळत.े  

आपकया तीक्ष्ण आकण वजै्ञाकनक दृष्टीमळेु ्ुिोप वस्तकुस्थती समजनू घईेल आकण आपली पावल ेपित 

घऊेन नकैतक पतनाकडे नणेाऱ्या उद्योगीकिणापासनू बचाव किण्याचा मागि शोधनू काढेल अशी 

आशा आपण केली पाकहज.े याकरिता आधीयाया अमयािि  साधपेणाकड े पितण्याची गिज नाही. 

याकरिता ज्यात ग्रामीण जीवनाची प्रमखु भकूमका असले आकण पाशवी आत्ति भौकतक शिींवि 

आध्याकत्मक शक्तीचा अकुंश असले अशा प्रकािे समाज ची पनुििचना किावी लागले.  (यंग, ६-८-

१९२५, प.ृ २७३) 

उद्योगवािाचे भकवष्य अधं:कािमय आह.े अमरेिका, जपान, फ्रांस आकण जमिनी आज इगं्लडंच े

यशस्वी स्पधिक म्हणनू पढुे आल ेआहते. भाितातील मठूभि कगिण्यासदु्धा इगं्लडंमधील कगिण्यांशी 

स्पधाि कित आहते आकण आज भाितात ज्या प्रकािची जागतृी झाली आह ेतशीच जागतृी नसैकगिक 

सपंिने ेअकतशय सपंन्न असलेकया आकण भिपिू मानव ससंाधन असलकेया िकषणाण आकफ्रकेतही आता 

होणाि आह.े  

शकक्तशाली आकफ्रकी वशंायाया लोकांसमोि शकक्तशाली इगं्रज कपग्मी वाटतात. तमु्ही म्हणाल की 

अखेिीस त े िानटी कुलीन आहते. त े कुलीन आहते ह ेखिे आह े पिंत ु िानटी नाहीत आकण काही 

वर्ष मंध्ये पाश्चात्् िाष्ट्रांना आपल े उत्पािन आकफ्रकी बाजािामध्ये खपवण े अशक्य असकयाचे 

आढळून येईल. उद्योगवािाचे भकवष्य पकश्चमेतच अधंािात आह े ति भािताची अवस्था अजनूच 

अधंािात असकयासािखी होणाि नाही काय? (यंग, १२-११-१९३१, प.ृ ३५५) 

उद्योगवाि मानवजातीकरिता अकभशाप कसद्ध होईल अशी मला भीती वाटत.े एक िाष्ट्र िसुऱ्या 

िाष्ट्राचे कायम शोषण करू शकत नाही. शोषण किण्याच ेसामथ्यि, उपलब्ध कविेशी बाजाि आकण 

स्पधचेा अभाव या गोष्टींवि उद्योगवाि अवलबंून असतो. (यंग, १२-११-१९३१, प.ृ ३५५) 
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मी जवे्हा िकशयाकडे पाहतो, कजथे उद्योगवाि अत्युयाच कशखिावि पोहोचला आह,े तवे्हा मला तथेील 

जीवन स्पहृणीय असकयाचे जाणवत नाही. ‘बायबल’याया भाषेचा प्रयोग किायचा ति ‘माणसाला 

सवि जग कमळाल ेआकण त्यायाया मोबिकयात त्याचा आत्मा नष्ट झाला ति त्यान ेकाय कमळवल?े’ 

आधकुनक शब्िांत आपल े व्यकक्तमत्व हिवनू यंत्रायाया चाकातील केवळ एक िात  बनण े मानवी 

प्रकतष्ठेला अनकूुल नाही. प्रत्येक व्यक्ती समाजाची ओजस्वी आकण पणूिपण े कवककसत घटक बन वी 

अशी माझी इयाछा आह.े (हरि, २८-१-१९३९, प.ृ ४३८) 

भाितान ेपित पाश्चात्् पद्धतीयाया उद्योगवािाचा स्वीकाि केला अस ेईश्विकृपने ेहोऊ नये. तीस कोटी 

लोकसखं्या असललेा सपंणूि िशे जि पाश्चात्् पद्धतीयाया आकथिक शोषणाकडे वळला ति 

टोळधाडीप्रमाण े तो सवि जगाला फस्त करून टाकेल. भािताचे भांडवलिाि आपकया प्रकतभचेा 

उपयोग सपंत्ती कमळवण्याकरिता किण्याऐवजी जनतचेे कवश्वस्त बननू पिोपकार याया भावनने े

जनसवेेकरिता करून या सकंटापासनू आपकयाला वाचवणाि नसतील ति अखेिीस एक ति जनता 

त्यांयाया हातनू नष्ट होईल वा जनतयेाया हातून त्यांचा कवनाश होईल.  (यंग, २०-१२-१९२८, प.ृ 

४२२) 

भाित अन्य िाष्ट्रांचे शोषण सरुू किील - जि त्याचे उद्योगीकिण झाल ेति असचे होईल - ति तो इति 

िाष्ट्रांसाठी अकभशाप बनले, तवे्हा भाित सवि जगाला सकंटात ढकलणािा होईल. भाितान े इति 

िाष्ट्रांचे शोषण किाव ेअसा कवचाि मी कशासाठी करू? पिंत ुइगं्लडंला आपकया तीस लाख लोकांना 

काम ितेा येण ेशक्य होत नाही आकण या समस्येचे उत्ति इगं्लडंमधील मोठमोठ््  कवचािवंतांना ितेा 

येण ेशक्य होत नसताना आम्ही आमयाया तीस कोटी बेकािांकरिता काम कस ेशोध ूशकू? तुम्हाला या 

परिकस्थतीतील शोकांकतका किसत नाही काय? (यंग, १२-११-१९३१, प.ृ ३५५) 

उद्योगीकरणाचे पयावय  

उद्योगीकिण कोणत्याही िशेाकरिता कोणत्याही परिकस्थतीत उपयुक्त आह े अस े मी समजत नाही. 

भािताकरिता ति याची अकजबात गिज नाही. खिे सांगायचे ति आपकया हजािो झोपड्यांचा कवकास 

करून एक साध े पिंत ु उिात्त जीवन स्वीकारून आकण जगाबिोबि शांततापवूिक िाह नच कण्हत 

असलकेया जगाबद्दलची आपली जबाबिािी भाित पाि पाडू शकतो. उयाच कवचाि आकण लक्ष्मीयाया 

पजूमेळेु आमयायावि लािल ेगलेले ेगुंतागुतंीचे वगेवान भौकतक जीवन यात कोणतीही सुसंगती नाही. 

उिात्त जीवन जगण्याची कला आत्मसात केकयानतंि जगातील सवि सखु कमळवता येऊ शकत.े  
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सशंयवािी कवचारू शकतात की डोक्यापासनू ति पायांप्तं शस्त्रसज्ज असलकेया आकण डामडौल व 

अवडंबिपणूि जीवन जगणाऱ्या जगात एखाि ेिाष्ट्र, मग त ेषणाेत्रफळान ेवा लोकसखं्येन ेव  या िोन्हींमुळे 

ककतीही मोठे असल े तिी, वगेळे िाह न साधपेणायाया जीवनायाया आिशािला आपला आिशि मान ू

शकेल काय? उत्ति अगिी साध ेआह.े जि साधपेणाचे जीवन ह ेजगण्यासािखे जीवन असेल ति एका 

व्यक्तीन ेवा एका समहूान ेजिी त्याकरिता प्रयत्न केला तिी आपण त्याचे स्वागत केल ेपाकहजे.  

राजकीय वनयांत्रण 

माझा कवश्वास आह े की काही महत्त्वाच े उद्योग आवश्यक आहते. माझा आिामखुचीतील म्हणज े

अव्यावहारिक समाजवािावि व  सशस्त्र समाजवािावि कवश्वास नाही. सपंणूि परिवतिनाची व ट न 

पाहता माझ्या कवश्वासाप्रमाण े कृती किण्यावि माझा कवश्वास आह.े त्यामळेु महत्त्वायाया उद्योगाची 

यािी तयाि कित न बसता मी म्हणने की कजथे अनके लोकांना काम किाव ेलागत ेकतथे मी िाज्याची 

मालकी पसतं किेन. यात कुशल आकण अकुशल िोन्ही प्रकािाचे श्रकमक िाज्यायाया माध्यमातनू 

आपकया उत्पािनाचे मालक असतील. पिंत ु माझ्या ककपनतेील असे िाज्य केवळ अकहसंयेाया 

आधािावि िाहणाि असकयामळेु तथेील श्रीमतंांची सपंत्ती त्यांयाया इयाछेकशव य ताब्यात घणे्यात येणाि 

नाही. उलट िाज्याची मालकी कनमािण किण्यायाया कामात मित किण्याकरिता श्रीमतंांना आमकंत्रल े

जाईल. समाजात अस्पशृ्य कोणीही नाही, मग तो लखपती असो व  कंगाल. ह े िोघहेी एकाच 

आजािाचे गळू आहते. (हरि, १-९-१९४६, प.ृ २८५) 

ग्रामोद्योगाांचे पुनरुज्जीिन 

ज्या ग्रामोद्योगांचे पनुरुज्जीवन शक् य असले त्यांयाया पनुरुज्जीवनाचा प्रयत्न कित असताना.... मी 

तचे कितो आह ेज ेग्रामीण जीवनाबद्दल प्रेम असललेी प्रत्येक व्यक्ती वा गावांयाया कवघटनाचा अथि 

समजणािी प्रत्येक व्यक्ती किण्याचा प्रयत्न किीत आह.े आपल ेपीठ वा ककणक स्वतः िळून त्यातील 

पौकष्टक कोंडा न काढता त ेखायला मी गावकऱ्यांना का सांगतो आह?े अथवा ऊसापासनू कमीत 

कमी आपकया गिजपेिुता गळू तयाि किायला सांगनू आधकुनक ससं्कृतीपासनू माघािी कफिायला मी 

त्यांना का सांगतो आह?े गावकऱ्यांनी केवळ पीक काढण्यापयचत सीकमत िाह  नये ति आपकया 

कपकाचे त्यांनी कविीयोग्य वस्तूमंध्ये रूपांतिही किाव ेया माझ्या आग्रहामळेु त्यांयाया िकैनक उत्पन्नात 

िोन पशैांची भि पडली ति मी आधकुनक ससं्कृतीला माग ेवळवण्याचा प्रयत्न कितो आह ेका? (हरि, 

४-१-१९३५, प.ृ ३७२) 
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गावांचे पनुरुज्जीवन तवे्हाच शक् य होईल जवे्हा त्यांचे शोषण बंि होईल. कवशाल प्रमाणाविील 

उद्योगीकिणाशी स्पधाि आकण कविीयाया समस्या या गोष्टी जळुलेकया असकयामुळे अपरिहायिपण े

गावांचे कनकष्िय आकण सकिय शोषण होईल. यामळेु गावांयाया स्वावलबंनावि आम्हाला भि द्यावा 

लागले. त्यांनी स्वतःला लागणाऱ्या वस्त ूस्वतः तयाि केकया पाकहज.े ग्रामोद्योगाचे ह ेस्वरूप कायम 

ठेवकयानतंि त्यांनी अशी आधकुनक यंत्रे आकण अवजािे वापिण्यास काहीही हिकत नाही जी त ेकवकत 

घऊेन वापरू शकतात. अट एवढीच की, त्यांचा उपयोग इतिांयाया शोषणाकरिता होऊ नये. (हरि, 

२८-९-१९४६, प.ृ २२६) 

खरी योजना 

मी या कवधानाचे मनःपवूिक समथिन कितो की जि एखािी योजना िेशायाया कयायाया मालायाया 

शोषणावि भि िेत असेल आकण अपषेणाेपषेणाा अकधक शकक्तशाली होण्यायाया शक् यतमेुळे मानव 

शक्तीची उपषेणाा कित असले ति ती योजना असतंकुलत आह ेव कतयायािािे माणसा-माणसांमध्ये समता 

प्रस्थाकपत होऊ शकत नाही.... 

भाितायाया कयायाया मालाची कनयाित करून पििेशात कनमािण झाललेा तयाि माल भिमसाट ककंमतीत 

कवकत घऊेन तो भाितायाया गावांमध्ये कवकण्याऐवजी भाितायाया सपंणूि मानव शक्तीचा इष्टतम उपयोग 

करून तो कयाचा माल भाितातील गावांमध्ये कवतरित किण े हा खऱ्या योजनचेा माझा अथि आह.े 

(हरि, २३-३-१९४७, प.ृ ७९) 
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५०. समाजिाद 

‘सबै भमूी गोपालकी' अस ेकशकवणाऱ्या आपकया पवूिजांकडून आपकयाला खिा समाजवाि कमळाला 

आह.े मग सीमािेषा कोणती आह?े माणसूच ती िेषा बनवणािा आह ेव ती िेषा कमटव ूशकणािाही 

माणसूच आह.े गोपालचा शब्िशः अथि आह े गिुाखी; त्याचा अथि ईश्वि असाही आह.े आधकुनक 

भाषेत याचा अथि आह ेिाज्य अथवा जनता. ह ेखिे आह ेकी आज भमूी जनतयेाया मालकीची नाही. 

पिंत ुहा िोष आमयाया पवूिजांयाया कशकवणकुीचा नाही. आपण ती कशकवण आपकया जीवनात उतिव ू

शकलो नाही हा आपला िोष आह.े 

मला याबद्दल कोणताही सशंय नाही की िकशयासकहत कोणत्याही िाष्ट्राकरिता ही गोष्ट कमळवण े

कजतके कठीण आह ेकततकेच आमयायाकरिताही आह े  व याकरिता कहसंचेा उपयोग किण्याची गिज 

नाही. (हरि, २-१-१९३७, प.ृ ३७५) 

स्वाकभमानी जीवनाकरिता कजतक्या भमूीची आवश्यकता असत े त्यापषेणाा अकधक जमीन 

कुणाजवळही अस ू नये. सविसामान्य लोकांयाया िारिि्् चे कािण ह े आह े की त्यांची म्हणायला 

त्यांयायाजवळ कोणतीही जमीन नाही ही गोष्ट कोण नाकारू शकेल? (हरि, २०-४-१९४०, प.ृ ९७) 

पाश् चात्मय समाजिाद 

मी पाश् चात्् समाजव्यवस्थेचा एक सहानभुूकतपणूि कवद्यार्थी िाकहलो आह े आकण पकश्चमयेाया 

आत्म्यायाया उत्कंकठत अवस्थेतही सत्याचा सतत शोध सुरू असकयाचे मला आढळून आल ेआह.े 

मला ती भावना मकूयवान वाटत.े वजै्ञाकनक सशंोधनायाया याच भावनने ेआपण आपकया पौवाित्य 

ससं्थांचा अभ्यास केला पाकहज.े यामळेु आम्हाला अशा एका खऱ्या समाजवािाचा आकण खऱ्या 

साम्यवािाचा कवकास किता येईल ज्याची आजपयचत जगान े ककपनाही केली नसले. सामान्य 

जनतयेाया समस्यांयाया सोडवणकुीचा अकंतम उपाय पाश् चात्् समाजवाि वा साम्यवािच आह ेअस े

समजण ेचूक होईल. (अबाप, ३-८-१९३४) 

भांडवलिािांनी भांडवलाचा िरुुपयोग केकयाचा जवे्हा शोध लागला तवे्हा समाजवािाचा जन्म 

झाललेा नाही. मी सांगत असकयाप्रमाण ेईशोपकनषिायाया पकहकया श्लोकात समाजवािाचीच नाही ति 

साम्यवािाचीही स्पष्ट झलक आह.े सत्य ह ेआह े की जवे्हा काही सधुािकांचा हृियपरिवतिनायाया 

पद्धतीविील कवश्वास उडाला तवे्हा वजै्ञाकनक समाजवािायाया ततं्राचा जन्म झाला. ज्या समस्येचा 

सामना वजै्ञाकनक समाजवािी कित आहते तीच समस्या सोडवण्याचा मीही प्रयत्न कितो आह.े  
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ह ेखिे आह ेकी माझी पद्धती नहेमी कवशदु्ध अकहसंवेि आधारित असत.े शक् य आह ेकी मी अपयशी 

होईन. जि अस े झाल े ति तस े अकहसंयेाया पद्धतीबाबतयाया माझ्या अज्ञानामळेु होईल. ज्या 

कसद्ध ांत ांबद्दल माझी श्रद्धा किवसेंकिवस वाढत ेआह े कतचा मी व ईट पिुस्कताि असकयाचेही त्यामळेु 

कसद्ध होऊ शकत.े (हरि, २०-२-१९३७, प.ृ १२) 

माझा समाजिाद  

माझा िावा आह े की भाितातील माझ्या परिकचत कमत्रांनी समाजवािाचा स्वीकाि केला त्यायाया 

बऱ्याच पवूीपासनू मी समाजवािी होतो. पिंत ु माझ्या समाजवािाचा शोध स्वाभाकवकपि े लागला 

होता व त्याकरिता मला कोणत्याही पसु्तकाचा आधाि घ्यावा लागला नव्हता. अकहसंवेिील माझ्या 

अढळ कवश्वास तनू तो कनमािण झाला होता. एखािा म िसू अकहसंबे बत कियाशील असावा आकण 

त्याच वळेी सामाकजक अन्यायांयाया कविोधात मात्र त्यान ेउभ ेिाह  नय ेअस ेहोऊ शकत नाही. माझ्या 

समजाप्रमाण े िुदवैान े पकश्चमेतील समाजवाद्यांनी समाजवािी कसद्धांत लाग ू किण्याकरिता कहसंचेा 

आधाि घणे ेजरूिीचे मानल ेआह.े  

माझ ेनहेमीच अस ेमत िाकहल ेआह ेकी, सम ज तील सवाित लहान आकण अगिी तळायाया वगािलाही 

बळजबिीन े सामाकजक न्याय कमळवून ितेा येऊ शकत नाही. माझा या गोष्टीवि कवश्वास आह ेकी 

समाजातील अगिी तळातील लोकांना अकहसंक उपायांचे नीट प्रकशषणाण किल ेति त ेत्यांयायावि होणािे 

अन्याय ििू करू शकतात. अकहसंक असहकाि हे त्या उपायाचे नाव आह.े (हरि, २०-४-१९४०, प.ृ 

९७) 

माझ्या समाजवािी कमत्रांयाया स्वाथित्यागायाया आकण बकलिानायाया भावनचे  जिी मी मोठा प्रशसंक 

असलो तिी त्यांयाया आकण माझ्या पद्धतीतील अतंि मी कधीही लपवल ेनाही. कहसंा आकण कतयायाशी 

सबंांकधत गोष्टींवि त्यांचा पणूि कवश्वास आह.े माझा अकहसंवेि पणूिपण ेकवश्वास आहे…  

माझा समाजवािाचा अथि आह ेअखेियाया व्यक्तीयाया कहताचाही कवचाि. आंधळ्या, बकहऱ्या आकण 

पांगळ्या लोकांयाया कहताचा बळी िऊेन मला माझा उत्कषि नको आह.े त्यांयाया समाजवािात 

यांयायाकरिता बहुध  स्थान नाही. त्यांचे एकमवे उत्तद्दष्ट भौकतक उन्नती आह.े  

उिाहिणाथि प्रत्येक व्यक्तीजवळ गाडी असली पाकहज े ह ेअमरेिकेचे ध्येय आह.े ह ेमाझ ेध्येय नाही. 

मला माझ्या व्यकक्तमत्वाच््  पणूि अकभव्यक्तीचे स्वाततं्र्य हव ेआह.े मला इर्थप्ंत स्व तांत्र्् असले 

प त्तहजे की, म झी इच्छ  असली तर शिु त ऱ्याप्ंत ज ण्् कररत  त्तशडी बनवण्् च  मल  अकधकाि 

असला पाकहज.े याचा अथि असा नाही की मला अस े काही किायचे आह.े िसुऱ्या प्रकाियाया 
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समाजवािात व्यकक्तगत स्वाततं्र्य नावाची कोणतीही गोष्ट नाही. त्यात तमुची कशाविही मालकी 

नसत,े स्वत:याया शिीिाविही. (हरि, ४-८-१९४६, प.ृ २४६) 

समाजिादातील समता 

समाजवाि एक सुंिि शब्ि आह ेआकण माझ्या समजाप्रमाण ेसमाजवािात समाजातील सवि सिस्य 

बिोबिीचे असतात - कोणीही खालचा नाही कोणीही विचा नाही. माणसायाया शिीिात डोके सवाित 

उंचावि आह े याकरिता त े उयाच नाही आकण पायाचे तळव े धळुीला स्पशि कितात म्हणून त े कमी 

प्रतीचे नाहीत. ज्याप्रमाण े शिीिातील सवि अवयव बिोबिीचे आहते त्याचप्रमाण े समाजातील सवि 

सिस्य बिोबिीचे आहते. हा समाजवाि आह.े   

यात िाजा आकण कृषक, श्रीमतं आकण गिीब, मालक आकण कमिचािी सवि समान स्तिाचे आहते. 

धाकमिक अथािन ेसमाजवािात कोणतहेी ितै नाही. केवळ एकत्व आह.े  

आज सगळ्या जगायाया सामाकजक व्यवस्थेत ितै अथवा अनकेत्व याकशवाय काहीही नाही. एकीच े

ति कुठे िशिनही होत नाही. हा माणसू उयाच आह,े हा खालचा आह,े हा कहिं ूआह,े हा मसुलमान 

आह,े हा कतसिा किश्चन आह,े चौथा पािसी आह,े पाचवा शीख, सहावा यहुिी आह.े यातही पित 

उपकवभाग आहते. एकीची माझी जी धािणा आह े कतयाया अतंगित बाह्य अनकेत्वात पूणि एकीचा 

समावशे आह.े  

ही कस्थती कनमािण व्हावी म्हणनू तत्त्वज्ञान्याप्रमाण ेआम्ही अस े म्हण ू शकत नाही की जोप्ंत सवि 

लोक समाजवािी होत नाहीत तोप्ंत आम्ही काहीही करू शकत नाही. आपकया जीवनात परिवतिन 

आणकयाकशवाय आपण भाषण ेिते िाहायचे, पषणा कनमािण कित िाहायचे आकण कशकाि समोि येताच 

कगधाडाप्रमाण े झडप घालायची. पिंत ु हा समाजवाि नाही. झडप घालण्यासािखी ही कशकाि आह े

अस ेआपण कजतके समज ूकततकाच तो आमयायापासनू ििू पळेल.  

साधन 

समाजवािाची सरुुवात त्याकड ेवळलकेया पकहकया अनयुायापासनू सरुू होत.े एक जिी अशी व्यक्ती 

असले ति तमु्ही त्यावि शनू्य चढवत जा. पकहल ेशनू्य त्याला िहापट वाढवेल आकण नतंिचे प्रत्येक 

शनू्य त्यापवूीयाया सखं्येला िहापट. पिंत ुशून्याविच शनू्य असतील, म्हणज ेसरुुवात किणािा कोणीच 

नसले ति नतंिचे शनू्यही शनू्यच िाहतील. शनू्य लावण्यात जो कागि आकण वळे खचि होईल तो मात्र 

वाया जाईल.  
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माझा हा समाजवाि स्फकटकाप्रमाण े स्वयाछ आह.े यामळेु तो कमळवण्याचे साधनही स्फकटकाप्रमाण े

स्वयाछ असल ेपाकहज.े मलीन साधनांपासनू मलीन ध्येय कसद्ध होत असत.े ज्याप्रमाण े िाजाचे डोके 

कापकयामळेु िाजा आकण कृषक बिोबिीचे होणाि नाहीत त्याप्रमाण े मालकाचे डोके कापकयान े

मालक आकण त्याच ेकमिचािी बिोबिीचे होणाि नाहीत.  

असत्यािािे सत्याची प्राप्ती होऊ शकत नाही. सत्याचिणािािेच सत्याप्ंत पोहोचता येऊ शकत.े सत्य 

आकण अकहसंा जळेु नाहीत काय? याचे स्पष्ट उत्ति आह े ‘नाही’. अकहसंा सत्यात समाकवष्ट आह े

आकण सत्य अकहसंते. यामळेुच अस ेम्हणण्यात येत ेकी या एकाच नाण्यायाया िोन बाज ूआहते, यांना 

एकमकेांपासनू वगेळे किता येऊ शकत नाही. नाण्याची कोणतीही एक बाज ू वाचा. शब्ि वगेळे 

असतील पिंत ुनाण्याचे मकूय तचे असले.  

ही सौभाग्याची कस्थती सपंणूि शदु्धतकेशवाय प्राप्त किता येऊ शकत नाही. मनात वा शिीिात 

अशदु्धतलेा वाढण्याची सधंी ितेाच तात्काळ तमुयायात असत्य आत्ति कहसंा कशितील.  

यामळेु केवळ सत्यकनष्ठ, अकहसंक आकण शदु्ध हृियाचे समाजवािीच भाितात आकण जगात 

समाजवािाची स्थापना करू शकतील. माझ्या माकहतीप्रमाण ेजगात असा एकही िेश नाही कजथे शदु्ध 

स्वरूपात समाजवािी आहते. मी वि ज्या साधनांचे वणिन केल े त्यांयायाकशवाय अशा प्रकािचा 

समाजवाि अशक्य आह.े (हरि, १३-७-१९४७, प.ृ २३२) 

समाजवािी आकण साम्यवािी सांगतात की आकथिक समता आणण्याकरिता त ेआज काहीही करू 

शकतात. त े समाजवािायाया बाजनू े केवळ प्रचाि कित िाहतील आकण त्याकरिता घणृा कनमािण 

किण्यावि आकण ती वाढवण्यावि त्यांचा कवश्वास आह.े त्यांचे म्हणण ेआह ेकी ‘जवे्हा आमयाया हाती 

सत्ता येईल तवे्हा आम्ही बळजबिीन ेसमता कनमािण करू’.  

….मी जिी श्रीमतंांनी कनमािण केलकेया गाड््  आकण इति सकुवधांचा उपयोग कितो तिी मी पट्टीचा 

साम्यवािी असकयाचा माझा िावा आह.े या श्रीमतंांचा माझ्यावि ककंकचतही प्रभाव नाही आत्ति ज्या 

षणाणी मला वाटेल की सविसामान्य जनतयेाया कहताकरिता यांचा त्याग किण्याची गिज आहे त््  षणाणी 

यांना मी माझ्यापासनू ििू किेन. (हरि, ३१-३-१९४६, प.ृ ६४) 

वशक्षणाद्वारे 

पिंत ुह ेसमजनू घेतल ेपाकहज ेकी सधुािणा घाईगडबडीत किता येत नाहीत. जि त्या अकहसंक पद्धतीन े

किाययाया असतील ति ‘आहिेे’ आकण ‘नाहीिे’ या िोन्ही वगाचना प्रकशकषणात किण ेहाच त्यांचा मागि 
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अस ूशकतो. पकहकया वगािला आश्वाकसत किण्यात आल ेपाकहज ेकी तमुयायावि कोणतीही बळजबिी 

केली जाणाि नाही. तसचे ‘नाहीिे’ना कशकवल े पाकहज े की तमुयाया इयाछेकशवाय काहीही 

किण्याकरिता तमु्हाला कोणीही जबििस्ती करू शकत नाही आकण अकहसंयेाया म्हणज े सहन 

किण्यायाया मागािन ेतमु्ही तमुचे स्वाततं्र्य स्वत: कमळव ूशकता.  

आपकयाला जि आपल े साध्य गाठायचे असले ति मी वि ज्या कशषणाणाची रूपिेषा किली आह े

त्यानसुाि आतापासनू प्रकशषणाणाला सरुुवात केली पाकहज.े पकहल े पाऊल ह े आह े की आपण 

पिस्पिांबद्दल आिि आकण कवश्वासाचे वाताविण कनमािण केल ेपाकहज.े कवकशष्ट वगि आकण सविसामान्य 

लोकांमध्ये कहसंक सघंषि होऊ शकत नाही. (हरि, २०-४-१९४०, प.ृ ९७) 

ईश्वरािर श्रद्धा 

समाजवािात सत्य आकण अकहसंचेा समावशे असण ेआवश्यक आह.े याकरिता समाजवाद्यांयाया 

पिुस्कत्् ंची ईश्विावि कजवतं श्रद्धा असण ेआवश्यक आह.े जि त्यांचा सत्य आकण अकहसंबेद्दलचा 

केवळ औपचारिक आग्रह असले ति ऐन वळेी त्याची ह ि होईल. म्हणनूच मी सांगत असतो की 

सत्यच ईश्वि आह.े  

हा ईश्वि एक कजवतं शक्ती आह.े आपल े जीवन या शक्तीयायाच अकधकािात आह.े हीच शक्ती 

आमच्् त वास कित असत,े पिंत ुती आमचे शिीि नाही. जी व्यक्ती या महान शक्तीला नाकाित ेती 

या अप ि शक्तीचा उपयोग करून घणे्यापासनू स्वत:ला वकंचत कित े व स्वत:च पौरुषहीन होऊन 

िाहत.े ती एखाद्या शीड नसलकेया नावेप्रमाण ेअसत.े अशी नाव कधी इकडे ति कधी कतकडे अशी 

कहिंकळत असत े आकण आपकया मागािवि पढुे न जाताच ती नष्ट होत असत.े अशा लोकांचा 

समाजवाि त्यांचे स्वत:चेही भल े कित नाही, मग ज्या समाजात त े िाहतात त्या समाजाचे भल े

किण्याची ति गोष्टच सोडा.  

अस ेजि असेल ति याचा अथि असा आह ेका की, एक ही समाजवाद्याचा ईश्विावि कवश्वास नाही? 

मग अस ेकाही समाजवािी असतील ति स्पष्टपण े किस ूशकेल अशी प्रगती त्यांना का किता आली 

नाही? याकशवाय अनके धमिपिायण लोक आमयाया पवूी या जगात झाल ेआहते. त्यांना समाजवािी 

िाज्याचा पाया का िचता आला नाही?  

या िोन प्रश्नांचे पणूिपण े समाधानकािक उत्ति िणे े कठीण आह.े तिीही समाजवाद वि कवश्वास 

असलकेया एखाद्या व्यक्तीला त्यायाया समाजवािात आकण ईश्विात काही सबंंध आह ेह ेसचुलचे नसले 
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अस ेकिाकचत याचे कािण सांगता येईल. असहेी कन:सकंोचपण ेसांगता येईल की धमिपिायण लोकांनी 

सविसामान्य जनतसेमोि समाजवािाचा आिशि कधीही ठेवलाच नाही. 

धमिपिायण स्त्री-परुुष असतानाही जगात अधंकवश्वास फळफळल े आहेत. स्वत: कहंि ू समाजातही 

अस्पशृ्यतचेा फाि प्रभाव िाकहला आह.े  

सािांश असा की महान शक्ती आकण कतयाया गढू शक्यता यांचे ज्ञान हा नहेमीच संशोधनाचा कवषय 

िाकहललेा आह.े  

सत्याग्रह – एक अचूक पद्धती  

माझा िावा आह ेकी सत्याग्रहाचा शोध हा त्याच सशंोधनाचा परिणाम आह.े पिंत ु मी असा िावा 

कित नाही की सत्याग्रहाचे सवि कनयम कनत्तित झाल ेआहते वा त्यांचा शोध लागला आह.े हो, एक 

गोष्ट मी न कचिता आकण खात्रीपवूिक सांग ूशकतो की सत्याग्रहायाया प्रयोगान ेकोणत्याही चांगकया 

उत्तद्दष्टाची पतूी किता येऊ शकत.े ह ेसवोयाच आकण अचूक साधन आह,े ही महानतम शक्ती आह.े 

अन्य कोणत्याही उपायान ेसमाजवाि कधीही स्थापन केला जाऊ शकत नाही. सत्याग्रह समाजाला 

त्यायाया िाजकीय, आकथिक, नकैतक वगिेै सवि िोषांपासनू मकु्त करू शकतो. (हरि, २०-७-१९४७, प.ृ 

२४०) 

राष्रीयीकरण  

किाची कॉगं्रेसयाया ठिावात ठरवण्् त आकयाप्रमाण े माझा प्रमखु उद्योगांयाया िाष्ट्रीयीकिणावि 

कवश्वास आह.े यापषेणाा अकधक कोणत्याही गोष्टीची मी ककपना करू शकत नाही आकण उत्पािनायाया 

सवि साधनांयाया िाष्ट्रीयीकिणायायाही मी कविोधात आह.े िवींिनाथ टागोिांचेही िाष्ट्रीयीकिण केल े

पाकहज ेकाय? ह ेसवि किवास्वप्न आह.े (मासो, प.ृ १०) 

खाजगी उद्योग आकण योजनाबद्ध उत्पािन यांयायाविही माझा कवश्वास आह.े सपंणूि उत्पािन शासकीय 

षणाेत्रात झाल े ति लोक नकैतक आकण बौकद्धक दृष्टीन े कभकािी होतील. त े आपकया जबाबिाऱ्या 

कवसितील यामळेुच मी भांडवलिािांजवळ त्यांचे कािखान ेआकण जमीनिािांजवळ त्यांची जमीन िाह  

िणेाि आह.े पिंत ुत्यांनी स्वत:ला आपकया सपंत्तीचे कवश्वस्त समजाव ेअस ेमी त्यांना सांगने. (मासो, 

प.ृ १२) 

शासकीय कनयंत्रणाकशवाय िाष्ट्रीयीकिण शक्य आह.े श्रकमकांयाया कहताकरिता मी कगिण्या उघडू 

शकतो. (मासो, प.ृ १३) 
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५१. समाजाचा समाजिादी ढाचा 

समाजिादी व्यिस्र्ा 

माझ्या दृकष्टकोनाबाबत जि मी िशेाची समंती कमळव ूशकलो ति भावी समाजव्यवस्था चिखा आकण 

त्यायायाशी सबंांकधत गोष्टींवि आधाररत िाहील. ग्रामवासीयांयाया ककयाणात ज्यामळेु वदृ्धी होईल त्या 

सवि गोष्टींचा यात समावशे असले. यात उद्योग त्याज्य नसतील…. मयाििा एवढीच की त ेगाव आकण 

गावातील लोकांचा जीव गिुमिवणािे नसाव.े  

माझ्या ककपननेसुाि हस्तोद्योगाबिोबिच वीज, जहाजकनमािण, लोखंडाचे कािखान,े मशीन तयाि 

किण्याचे कािखान ेइत्यािी गोष्टीही गावांमध्ये असतील. पिंत ुअवलबंून िाहण्याचा िम उलट असले. 

आताप्तं उद्योगायाया योजना अशा प्रकािे तयाि किण्यात आकया होत्या की त्यामळेु गाव आकण 

गावांमधील हस्तोद्योग नष्ट होत होत.े भाितायाया भावी शासनात िशेातील उद्योग गावांना आकण 

गावांतील हस्तोद्योगांना मित किणाऱ्याची भकूमका बजावतील. 

अवहांसक आधार   

जीवनावश्यक गोष्टींचे कें िीकिण केल ेव त्या िाज्यायाया ताब्यात असकया ति त्यािािे सवि लोकांच े

कहत कनमािण किण्याकरिता मित होईल या समाजवािी कवचािावि माझा कवश्वास नाही. पकश्चमकेडील 

समाजवािी कवचािधािेचा जन्म कहसंने ेभिलेकया वाताविणात झाला होता. पाश्चात्् आकण पौवाित्् 

कवचािसिणीमागील उत्तद्दष्ट एकच आह े - सपंणूि समाजाचे कमाल त्तहत आकण त्या भयंकि कवषमतचेे 

उन्मलून ज्यामळेु लाखो-किोडो लोक ‘नाहीिे’याया वगाित आहते आकण मठूभि लोक ‘आहरेे’याया 

वगाित. माझ्या मत ेया ध्येयाची परिपतूी तवे्हाच होऊ शकेल जवे्हा जगातील प्रखि बुत्तद्धमत्ता असलले े

लोक न्् ्ोत्तचत स म त्तजक व््वस्र्थ  त्तनम यि करण्् च  आधाि म्हणनू अकहसंेला मान्यता ितेील. 

माझ ेठाम मत आह ेकी पििकलत वगािन ेकहसंिेार  सत्ता कमळवली तिी त ेअखेिीस अयशस्वी होतील. 

जी गोष्ट कहंसिेार  कमळवली जात े त्ततच  अतं अपषेणााकृत तीव्र कहसंने े नक्कीच होतो. (हरि, २७-१-

१९४०, प.ृ ४२८) 

स्वाततं्र्याची सरुुवात तळापासनू व्हायला पाकहज.े त्यानसुाि प्रत्येक गाव एका गणततं्राचे वा पचंायतीच े

रूप घईेल व त्याला पणूि अकधकाि असतील. याचा अथि असा आह ेकी प्रत्येक गावाला स्वावलबंी 

बनाव े लागेल आत्ति आपकया गावातील साविजकनक ककयाणायाया गोष्टींची काळजी घणे्याची 

षणामताही त्यायायात असावी लागेल, एवढेच नाही तर सपंणूि जगापासनू आपल े िषणाण किण्याची 
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शक्तीही त्यायायात असायला हवी. बाह्य आिमणापासनू स्वत:चे िषणाण कित असताना नष्ट होण्याच े

प्रकशषणाण गावांना किल ेजाईल व त्याकरिता तयाि िाहण्याकरिता त्यांची तयािी केली जाईल.  

अशा िीतीन ेअखेिीस व्यक्तीलाच एक घटक मानण्यात येईल. याचा अथि असा नाही की ती व्यक्ती 

शजेाऱ्यांवि वा बाहिेील जगावि अगिीच अवलबंून िाहणाि नाही अथवा त्यांनी स्वत:होऊन मित 

केली तिी कतचा स्वीकाि ती व्यक्ती किणाि नाही. पिंत ु हा पािस्परिक व्यवहाि उभय पषणाांयाया 

स्वयेाछापवूिक समंतीन ेहोत असतो. अशा प्रकािचा समाज अकतशय ससुसं्कृत असण ेअपरिहायि आह.े 

या समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला आपकयाला काय हव ेत ेमाहीत असले आकण याह नही मोठी गोष्ट ही 

आह ेकी जी वस्त ूतवेढ्् च परिश्रमात इतिांना कमळू शकत नाही त्या वस्तचूी इयाछा करू नये हहेी 

त्या व्यक्तीला कळत असले.  

असखं्य गावांयाया या िचनते एकानतंि एक प्रसििशील वल्ां असतील पिंत ु त े उध्वयगामी होणािे 

नसतील. ज्याप्रमाण ेकपिॅकमडमध्ये तळाला कशखिाचे ओझ ेसहन किाव ेलागत ेतस ेत ेजीवन नसले ति 

त े महासागिातील वलयासािखे असले, त्यायाया कें िात व्यक्ती असले व ती आपकया गावाकरिता 

मिण्यास तयाि असेल, ग व समहू कररत  नष्ट होण्् ल  त् र असतील आत्ति ही प्रत्ति्  तोप्ंत 

सरुू िाहील जोप्ंत कवश्व एका जीवनाचे रूप धािण कित नाही; प्रत्येक व्यक्ती या जीवनाचा भाग 

असले, अहकंािामळेु ती कधीही आि मक होणाि नाही. उलट ती नहेमी कवनम्र िाहील व ती त्या 

समिुायाया वलयायाया ऐश्वयािची भागीिाि होईल ज्याची ती एक मलूभतू घटक आह.े  

या सागिायाया बाह्य परिघ जवळील वलयामध्ये आतील वलयाला कचिडून टाकण्याची शक्ती नसले. 

उलट आपकया आतील सवि वलयांना त ेशक्ती प्रिान किील आकण त ेवलयही आतील वलयांपासनू 

शक्ती घईेल. लोक टोमणा माित मला प्रकतप्रश्न करू शकतील की ही सवि आिशि समाजाची 

किवास्वप्न े आहते व त्यामळेु या गोष्टीचा षणाणभिही कवचाि किण्याची गिज नाही. ज्याप्रमाण े

युत्तक्लडचा कबंि ू कोणताही माणसू काढू शकत नाही पिंत ु तिीही त्याला कचिंतन मकूय आह े

त्याप्रमाणचे मी काढलकेया कचत्रालाही मानवजातीकरिता मकूय आह.े मी काढलकेया कचत्रातील 

आिश यप्ंत जिी भाित कधीही पोहोचू शकला नाही तिी त्यान ेया खऱ्या कचत्रातील आिश यकरिता 

जगल े पाकहज,े आम्ह ल  जे हवे असत े त्् ांच े सांपिूय त्तचत्र आधी आपल्् समोर असल े प त्तहजे, 

तवे्हाच त्या आिशािजवळ आपण पोहोचण्याचा प्रयत्न करू शकतो. भाितातील प्रत्येक गावाचे 

गणततं्र झाल ेति माझा िावा आह ेकी माझ ेह े कचत्र खिे असकयाचे कसद्ध होईल. त्यानसुाि कनम्नतम 

व्यक्ती उयाचतम व्यक्तीयाया बिोबिीची असले म्हणजचे ना कोणी विचा असले ना खालचा. (हरि, 

२८-७-१९४६, प.ृ २३६) 
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देित्िािर विश्वास  

हा समाज स्वाभाकवकपण ेसत्य आकण अकहसंवेि आधारित असला पाकहज.े पिंत ुमाझ्या मत ेही गोष्ट 

ईश्विाविील कजवतं श्रद्धेकशवाय शक्य नाही. ईश्वि एक कजवतं आकण स्वयंभ ूशक्ती आह,े कवश्वातील 

प्रत्येक ज्ञात शक्तीत ती समाकवष्ट आह े व ती कोणाविही कवसबंून नाही. तसचे सवि शक्तींचा नाश 

झाकयानतंि वा त्या कनकष्िय झाकयानतंिही ही शक्ती कायम िाहील. त्या सविसमावशेक कजवतं 

ज्योतीवि कवश्वास ठेवकयाकशवाय मी माझ्या जीवनाची ककपनाही करू शकणाि नाही.  

या कचत्रात प्रत्येक धमािला सपंणूि आकण बिोबिीचे स्थान आह.े आपण सवि एका महान ऐश्वयिशाली 

वषृणााची पान ेआहोत, त्या वषृणााची मळेु पथृ्वीयाया गभाित अशी काही रुजलेली आहते की त्यायाया 

मळुांना खोडापासनू वगेळे किता येऊ शकत नाही. भयंकि झझंावातही ्  वषृणााला हलव ूशकत नाही.  

या कचत्रात अशा यंत्रांना स्थान नाही ज ेमानव श्रमाला कवस्थाकपत कितात आकण मठूभि लोकांयाया 

हातात शक्तीचे कें िीकिण किण्याला मित कितात. ससुसं्कृत मानव परिवािात श्रमाचे महत्तव अकितीय 

आह.े अशा प्रत्येक यंत्राचे स्वागत आह े ज े लोकांना मित कित.े पिंत ु अशी कोणती यंत्रे अस ू

शकतात याचा कवचाि मी अजनू केलेला नाही ह ेमला मान्य आह.े कसंगिचे कशवणयंत्र माझ्या लषणाात 

आल ेआह.े पिंत ुतहेी विवरून. माझ ेकचत्र पणूि किण्याकरिता मला त्याची गिज नाही. (हरि, २८-७-

१९४६, प.ृ २३६) 
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५२. सा्यिादी सांप्रदाय 

मूलभूत प्रश्न 

यशस्वी होण्याकरिता सोप्या कहंसक माग वंि माझा कवश्वास न ही. चांगकया हतेूबंद्दल मला ककतीही 

सहानभुूती वाटली आकण त्यांयायाबद्दल मला ककतीही कौतकु वाटल े तिीही चांगकयात चांगकया 

उकद्दष्टायाया पतूीकरिताही कहसंक माग चंा अवलबं किण्याचा मी सक्त कविोधी आह.े यामळेुच माझ्यात 

आकण कहसंयेाया समथिकांमध्ये वास्तव तडजोडीची कोणतीही शक्यता नाही.  

पिंत ु अकहसंेविील माझी श्रद्धा मला अिाजकवािी आकण कहसंेवि कवश्वास ठेवणािे यांयायाबिोबि 

कवचािकवकनमय किण्याकरिता प्रेररतच कित नाही ति त्याकरिता ती माझ्यावि बळजबिीही कित.े ह े

खिे आह ेकी कवचािकवकनमयाचा एकमवे हेत ूत्यांना त्यांयाया मागािपासनू, जो मला चुकीचा व टतो, दरू 

करण्् च  असतो. म झ  अनभुव अस  आह ेकी त्तहांस  आत्ति असत्् यांयायािािे स्थायी ककयाण 

कधीही होऊ शकत नाही. माझी श्रद्धा केवळ एक भ्रम असले तरी ह ेति मान्य किावचे लागले की तो 

एक गोड भ्रम आह.े (यंग, ११-१२-१९२४, प.ृ ४०६) 

मला मान्य आह ेकी अजनू मला बोकशकेव्हकवािाचा अथि नीट कळललेा नाही. मला केवळ एवढेच 

कळू शकल ेआह ेकी खाजगी सपंत्तीयाया ससं्था नष्ट किण े याच े उकद्दष्ट आह.े अपरिग्रहाचा नकैतक 

आिशि आकथिक जगात ससु्थाकपत किण ेहाच याचा हते ूआह ेआकण लोकांनी तो स्वयेाछेन ेमान्य केला 

वा शांततामय पद्धतीन े तो स्वीकािण्याकरिता त्यांना पे्ररित किता आल े ति याह न चांगली गोष्ट 

कोणतीही होणाि नाही.  

पिंत ु मला जो काही बोकशकेव्हकवाि कळला आह े त्याप्रम ण े तो केवळ बळजबिी किण्याकरिता 

प्रवतृ्तच कित नाही ति खाजगी सपंत्ती बळकावण्याकरिता व कतयायावि िाज्याचे स्वाकमत्व 

ठेवण्याकरिता उघडपि े बलप्रयोगाची पिवानगी ितेो. कहसंवेि आधारित कोणतीही गोष्ट फाि किवस 

कटकू शकत नसकयामळेु मी सांग ूशकतो की बोकशकेव्हकवािाचे हे रूप फाि किवस कटकणाि नाही.  

काहीही असो, पिंत ु यात काही सशंय नाही की बोकशकेव्हकवािायाया आिश यकरिता असखं्य स्त्री-

परुुषांनी आपकया सविस्वाचे बकलिान करून कवशदु्धतम त्याग केला आह.े लनेीनसािख््  महापरुुषांनी 

आपकया बकलिानान ेपकवत्र केललेा असा आिशि कधीही वाया जाऊ शकत नाही. त्यांयाया त्यागाच े

गणुगान सिवै केल े जाईल व कालांतिाने हा आिशि शदु्ध स्वरूप धािण किील. (यंग, १५-११-

१९२८, प.ृ ३८१) 
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पकश्चमकेडील समाजवाि वा साम्यवाि ज्या धािणवेि आधारित आह ेती आमयाया धािणपेषेणाा मलूत: 

वगेळी आह,े यांतील एका धािणनेसुाि मानवी स्वभावायाया अकनवायि स्वाथीपणावि कवश्वास ठेवण्यात 

आललेा आह.े मी यायायाशी सहमत नाही, कािण मला माहीत आह ेकी माणसू आकण पश ूयांयायात 

एक मलूभतू अंति आह.े माणसू आपकया अंतिात्म्याचा आवाज ऐकू शकतो, माणसू आकण पश ू

यांयायामध्ये ज्या समान तीव्र भावना आहते त्यांयायावि माणसू कनयंत्रण ठेव ू शकतो आकण त्यामळेु 

पाशवी स्वभावाचा भाग असलकेया स्वाथि आकण कहसंा यांयायावि तो स्वत:ला उचल ूशकतो. पिंत ु

माणसायाया आत्म्याचे ह ेगणु नाहीत.  

कहिंतु्ववािाची ही मलूभतू धािणा असनू सत्यायाया ्  शोध म गे हज रो वर्ष ंच ेतप आह.े यामळेुच 

आमयायाकडे अस े सतं कनमािण झाल ेआहते ज्यांनी आत्म्याच े िहस्य जाणनू घणे्याकरिता आपल े

शिीि कझजवनू टाकल े आकण प्राणोत्सगिही केला. पिंत ु पकश्चमपे्रमाण े पथृ्वीयाया ििूविील आकण 

उयाचतम प्रिशेांचा शोध घणेािे संशोधक मात्र आपकयाकडे झाल ेनाहीत. यामळेु आपला समाजवाि 

वा साम्यवाि अकहसंवेि तसचे श्रम आकण भांडवल व जमीनिाि आकण कास्तकाि यांयायामधील 

सामजंस्यपणूि सहकायािवि आधारित असला पाकहज.े (अबाप, प.ृ २-८-१९३४) 

सा्यिादाचा अर्व   

िकशयायाया पद्धतीचा साम्यवाि, म्हणज े लोकांवि लािण्यात आललेा साम्यवाि भािताकरिता 

अनकूुल नाही. कहसंकेशवाय साम्यवाि येत असेल ति त्याचे स्वागत आह.े कािण तवे्हा सपंत्तीचा जो 

कोणी स्वामी असेल तो कतला जनततेफे धािण किील. लखपतीजवळ लाखो रुपये असतील, पिंत ुते 

जनतकेरिता असतील. िाज्याला साविजकनक कायािकरिता जवे्हाही गिज असले तवे्हा तो त े घऊे 

शकेल. (हरि, १३-२-१९३७, प.ृ ६) 

कवशे्लषण केकयानतंि साम्यवािाचा अखेिीस काय अथि होतो? त्याचा अथि आह े कवषमताकवित्तहत 

समाज. हा असा आिशि आह े की ज्याची अकभलाषा सिवै वाटली पाकहज.े पिंतु तो प्राप्त 

किण्याकरिता जवे्हा बलप्रयोग किण्याचा प्रश्न येतो तवे्हा मी त्यापासनू ििू होतो. जन्मत: आपण सवि 

समान आहोत, पिंत ु शतकांप सनू आपण ईश्विी इयाछेचा प्रकतिोध केला आह.े कवषमतचे  कवचाि 

म्हणजचे ‘उयाच नीच’ ही भावना एक वाईट गोष्ट आह.े पिंत ुबंिकुीयाया बळावि या गोष्टीचे उन्मलून 

किण्यावि माझा कवश्वास नाही. माणसाचे वषणास्थळ बंिकुीकरिता बनलेल ेनाही. (हरि, १३-३-१९३७, 

प.ृ ४०) 
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पिोपकािी वा अन्य कोणत्याही हुकुमशहाला मी स्वीकारू शकत नाही. त्यामळेु श्रीमतंही कमटणाि 

नाहीत आकण गरिबांनाही सिंषणाण कमळणाि नाही. होय, काही श्रीमतंांना नक्कीच मारून टाकल ेजाईल 

आकण काही गरिबांना घिबसकया भाकिी कमळेल. तथाककथत हुकुमशाही असतानाही एका वगाियाया 

स्वरूपात श्रीमतंही िाहतील आकण गिीबही. याचा खिा उपाय अकहसंक लोकशाही आह.े यालाच 

सव ंकरिता खिे कशषणाणही म्हटल ेजाऊ शकत.े श्रीमंतांना कािभाऱ्याची कतिव्ये कशकवली पाकहजते 

आकण गरिबांना स्वावलबंनाचे कशषणाण किल ेपाकहज.े (हरि, ८-६-१९४०, प.ृ १५९)  

वगिकवहीन समाज एक असा आिशि आह ेजो केवळ आपला आिशि िाह  नये. तो प्राप्त किण्याकरिता 

आपण सतत प्रयत्नशील असल ेपाकहज ेआत्ति अशा समाजात वगि वा समुिाय यांना कोणतहेी स्थान 

नसत.े (हरि, १७-२-१९४६, प.ृ १०) 

मी स्वत:ला साम्यवािीही म्हण ूशकतो… माझा साम्यवाि समाजवािापषेणाा फािसा वेगळा नाही. या 

िोघ ांचे त्यात सामजंस्यपणूि मीलन आह.े मला कळल ेआह ेकी, साम्यवाि समाजवाद ची स्वाभाकवक 

परिणती आह.े  (हरि, ४-८-१९४६, प.ृ २४६) 
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१०. विश्वस्तता 

५३. विश्वस्ततेचा वदव्य सांदेश 

िरच्याांना ि खालच्याांना समपातळीत आर्णे 

आकथिक समता ही अकहसंक स्वाततं्र्याची गरुुकककली आह.े आकथिक समतकेरिता कायि किण्याचा अथि 

आह े भांडवल आकण श्रम ् ांच्् तील कचिंतन सघंषि कमटवण्याचा प्रयत्न किण.े याचा अथि आह े

एकीकडे त्या मठूभि श्रीमतंांचा (ज्यांयाया हातात िाष्ट्रातील अकधकांश सपंत्ती कें कित झाललेी आह)े 

स्ति कमी किण ेआकण िसुिीकडे अधिपोटी िाह न जीवनकनवािह किि ऱ्या लाखो-किोडो लोकांचा स्ति 

उंचावण.े  

जोप्ंत श्रीमतं आकण गिीब यांयायामधील ििी बुजवली जात नाही तोप्ंत अकहंसक स्वरूपाचे 

सिकाि स्थापन किण ेअगिी अशक्य आह.े स्वततं्र भाितात गिीब लोकांयाया हातात तेवढीच सत्ता 

असले जवेढी सवािकधक श्रीमतंायाया हातात असले. स्वततं्र भाितात नवी किकलीतील महाल आकण 

त्यायायाच जवळ वसलकेया मजिुांयाया मोडक्यातोडक्या झोपड््  यांयायातील अतंि एक किवसही 

चाल ूशकणाि नाही.  

श्रीमतंांनी आपली धनिौलत आकण त्यापासनू प्राप्त होणािी शक्ती यांचा स्वयेाछापवूिक त्याग केला 

नाही आकण सविसामान्य जनतयेाया कल्् णाथि त्या जनतेला आपकया संपत्तीत भागीिाि बनवल ेनाही, 

ति एक किवस नक्कीच कहसंक आकण िक्तरांकजत िांती होईल. (कंप्रो, प.ृ २०-२१) 

लोकांनी जिी भिपिू टि उडवली असली तिी मी माझ्या कवश्वस्ततयेाया कसद्ध ांतावि कायम आह.े ह ेखिे 

आह ेकी तोप्ंत पोहोचण ेकठीण आह.े पिंत ु १९२० मध्ये या िगुिम कठकाणी चढण्याचा आम्ही 

कनणिय घतेला. आज आम्हाला आमची महेनत यशस्वी होताना किसत ेआह.े (कंप्रो, प.ृ २१) 

अवहांसक पद्धती 

अकहसंक पद्धतीत आपण भांडवलिािांना नष्ट किण्याचा प्रयत्न कित नाही, ति भांडवलशाहीला नष्ट 

किण्याचा प्रयत्न कितो. आम्ही भांडवलिािाला आग्रह कित असतो की त्यान ेस्वत:ला त्या लोकांचे 

कवश्वस्त समजाव ेज्यांयायावि तो आपकया भांडवलकनकमितीकरिता, भांडवलायाया सिंषणाणाकरिता आकण 

वदृ्धीकरिता अवलबंून आह.े श्रकमकालासदु्धा त्यायाया हृियपरिवतिनाची वाट पाहण्याची गिज नाही. 

भांडवलात जि शक्ती आह ेति श्रमामध्येही शक्ती आह.े शक्तीचा प्रयोग कवनाशाकरिताही किता येतो 
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आकण सजृनाकरिताही. िोघेही पिस्पिांवि अवलबंून आहते. आपकया शक्तीची जाणीव होताच 

श्रकमक भांडवलिािाचा गलुाम असण्याऐवजी सहभागीिाि असण्यायाया पररकस्थतीत येतो.  

जि तो एकमवे मालक बनण्याचा प्रयत्न किील ति तो सोन्याची अडंी िणेाऱ्या कोंबडीलाच मारून 

टाकील.  

मी असहकाि केकयामळेु िसुिा कोणी माझी जागा घईेल अशी भीती मला वाटत नाही कािण माझ्या 

सहकमिचाऱ्यांनी आपकया मालकांयाया ििुाचािात सहभागी होऊ नये अस े मी त्यांना पटवनू िऊे 

शकेन अशी मला आशा आह.े कवशाल संख्येतील श्रकमकांना अस ेप्रकशषणाण िणे ेही कनत्तितपण ेएक 

सथं व वळे खाणािी प्रकिया आह.े पिंत ुती अचूक असकयामळेु अकनवायिपण ेसगळ्यात कमी वळे 

घणेािीही आह.े ज्याअथी कोणतीही व्यक्ती सधुािणा होऊच शकू नय े इतकी व ईट नसते आत्ति 

कोितीही व््िी इतकी पणूि नसत ेकी कतला कोणत्याही व्यक्तीला, कजला तो चुकून वाईट समजतो, 

नष्ट किण्याचा अकधकाि असावा. त्यामळेु भांडवलिािाला नष्ट केकयामळेु अखेिीस श्रकमकाचाच नाश 

होईल ह ेसहजपण ेकसद्ध किता येईल. (यंग, २६-३-१९३१, प.ृ ४९) 

सामुदावयक कल्याण  

आज स्वत:ला मालक समजणाऱ्या व्यक्तींना मी कवश्वस्त म्हणनू काम किण्याकरिता आमकंत्रत कित 

आह.े म्हणजचे मी त्यांना आग्रह कितो आह ेकी त्यांनी आपकया अकधकािायाया बळावि स्वत:ला 

मालक समज ूनये ति ज्यांचे त्यांनी शोषण केल ेआह ेत्यांनी किलकेया अकधकािायाया बळावि त्यांनी 

स्वत:ला मालक समजाव.े (यंग, २६-११-१९३१, प.ृ ३६९) 

समाजाला अकहसंक पद्धतीन े सघंकटत अथवा सचंाकलत किता येऊ शकत नाही अस े म्हणण्याची 

आजकाल फॅशन झ ली आह.े या मदु्यावि वाि किायला मी तयाि आह.े कुटंुबात जवे्हा िोषी मलुाला 

वडील थापड माितात तवे्हा मलुगा त्यांचा बिला घणे्याचा कवचाि कित नाही. वकडलांनी थापड 

मािकयामळेु तो त्यांयाया आज्ञचेे पालन कित नाही ति त्या थापडीमाग े िडलेकया पे्रमाची त्याला 

जाणीव असकयामळेु तो तस ेकित असतो. माझ्या मत ेहाच या पद्धतीचा मकतताथि आह ेआकण समाज 

याच पद्धतीयाया आधािे चालला पाकहज.े जी गोष्ट एका कुटंुबाकरिता बिोबि आह ेती समाजाकररत ही 

बिोबि असली पाकहज ेकािण समाजसदु्धा एक कवशाल कुटंुबच आह.े (हरि, ३-१२-१९३८, प.ृ ३५८) 

समजा माझ्याजवळ वािसाहक्कामळेु वा व्यापािउद्योग केकयामळेु बिीच सपंत्ती जमा झाली आह े

आकण मी अस ेसमजाव ेकी ही सपंणूि सपंत्ती माझी नाही, माझा अकधकाि केवळ सन्माननीय पद्धतीन े
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िाहण्याचा आह ेआकण ती पद्धतीसदु्धा लाखो लोकांची जी पद्धती आह ेकतयायापषेणाा विची अस ूनये. 

बाकीची सपंत्ती समिुायाची आह ेव ती समिुायाकरिताच खचि झाली पाकहज.े  

या कसद्ध ांत चे प्रकतपािन मी त्यावळेी केल ेहोत ेजवे्हा िशेासमोि जमीनिाि आकण िाजमेहािाज ेयांयाया 

धनसपंत्तीयाया सिंभाित समाजवािी कसद्धांत मांडण्यात आला होता. समाजवाद्यांचे म्हणण ेआह ेकी त े

या लोकांचा कवशषेाकधकाि सपंवनू टाकतील. याउलट माझी इयाछा आह ेकी या सपंन्न लोकांनी हाव 

आकण मालकीहक्क या भावनांयाया वि स्वत:ला उचलल ेपाकहज ेव घाम गाळून पोट भिणािा श्रकमक 

आपला जीवनकनवािह ज्या पातळीवरून कितो त्या पातळीवि या वगािन ेयायला पाकहज.े श्रकमकान ेह े

समजनू घतेल ेपाकहज ेकी श्रकमक आपकया सपंत्तीचा म्हणज ेश्रमाचा जेवढा मालक आह ेत्यापषेणााही 

धनवान माणसाचा आपकया सपंत्तीवि कमी हक्क आह.े  

व्यिहारात  

व्याख्येप्रमाण े ककती लोक खऱ्या कवश्वस्तानसुाि काम कितील या प्रश्नाला काहीही अथि नाही. हा 

कसद्धांत जि खिा असले ति यानसुाि आचिण किणािी केवळ एक व्यक्ती आह ेकी अनके आहते 

यामळेु काहीही फिक पडत नाही. प्रश्न केवळ दृढ श्रद्धेच  आह.े जि तमु्ही अकहसंचेा कसद्धांत मान्य 

कित असाल ति तमु्हाला यश कमळत े की अपयश याचा कवचाि न किता तमु्हाला याच मागािच े

अनसुिण किाव ेल गले. या कसद्धांतात न समजण्यासािखे काहीही नाही. तमु्ही एवढे मात्र म्हण ूशकता 

की हा व्यवहायि नाही. (हरि, ३-६-१९३९, प.ृ १४५) 

भांडवलिािांयाया मनात माझ्याबद्दल मतै्रीभाव आह ेव त ेमला घाबित नाहीत ह ेमान्य किण्यात मला 

काहीही लाज वाटत नाही. त्यांना माहीत आह े की भांडवलशाहीचा उयाछेि किण्याकरिता मीही 

तवेढाच उत्सकु आह े जवेढे अकतशय प्रगत समाजवादी वा साम्यवािी. पिंत ु आमयाया पद्धती 

वगेवगेळ्या आहते, आमची भाषा वगेवगेळी आह.े  

तात्पुरते नाही  

‘कवश्वस्ताचा माझा कसद्ध ांत वळे मारून नणे्याकरिता नाही - आकण फसवणकुीकरिता केललेी ती 

क्लपु्तीही नाही. माझी पणूि खात्री आह ेकी इति सवि कसद्ध ांत ांचा लोप झाकयानतंिही हा कसद्ध ांत त्तजवांत 

र हील. ् ल  तत्तवज्ञ न आत्ति धमय ्  दोघ ांचीही म न््त  आह.े श्रीमांत ांनी ्  त्तसद्ध ांत नसु र आचरि 

केल ेन ही केवळ एवढ्् मळेु ह  त्तसद्ध ांत काही खोटा ठित नाही. यामळेु श्रीमतंांचा िबुळेपणा तवेढा 

कसद्ध होतो. इति कोणताही कसद्ध ांत अकहंसशेी ससुगंत नाही. अकहसंक असहकािायाया परिणाम मळेु 

ििुाचािी माणसाला एक ति आपल  दोर्ष किसतो व तो तो ििू कितो आकण त्यान ेतस ेकेल ेनाही ति 
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तो अगिी वेगळा पडतो. यामळेु अकहसंक पद्धतीत ििुाचािी जि आपल ेिोष ििू कित नसेल ति तो 

स्वत:च आपकया कवनाशाचे कािण बनतो. (हरि, १६-१२-१९३९, प.ृ ३७६) 

सांपत्तीचे अजवन 

आज ज्यांयायाजवळ सपंत्ती आह े त्यांना मला अस े सांगायचे आह ेकी त्यांयायाजवळची ही सपंत्ती 

गरिबांनी जण ूएक कवश्वस्त म्हणनू त्यांयायाजवळ ठेवललेी ठेव असकयाप्रमाण ेत्यांनी आचिण किाव.े 

तमु्ही अस ेम्हण ूशकाल की कवश्वस्तता कायद्यायाया दृष्टीन े केवळ एक ककपना आह.े पिंतु लोकांनी 

यावि नीट कवचाि केला आकण त्यानसुाि आचिण किण्याचा प्रयत्न केला ति जग आज कजतक्या 

प्रेमान ेचालवल ेजात आह ेत्यापषेणाा ककती तिी अकधक पे्रमान ेत्याच ेसचंालन होईल. सपंणूि कवश्वस्तता 

ही युकक्लडयाया कबंिपू्रमाण े केवळ एक अमतूि सकंकपना आह े आकण ती व्यवहािात उतिवणे 

युकक्लडयाया सकंकपनएेवढीच अशक्य आह.े पिंत ुत्या किशने ेआपण जि प्रयत्न कित िाकहलो ति या 

धिेवि समता स्थापन किण्याकरिता इति कोणत्याही कवचािापषेणाा आपण अकधक प्रगती करू शकू. ( 

मॉरि, ऑक्टोबि १९३५, प.ृ ४१२) 

माझी खात्री आह ेकी जाणनूबुजनू चुकीच ेकाम न किताही पसैा कमावता येऊ शकतो. उिाहिणाथि 

माझ्या एक एकि भमूीत अचानक सोन्याची खाण आढळत.े पिंत ु मला हा कवचाि मान्य आह ेकी 

सपंत्ती कमळवण ेआकण कतचा कवश्वस्त बनण े यापषेणाा सपंत्तीची इयाछाच न किण े उत्तम. मी माझ्या 

सपंत्तीचा फाि पवूीच त्याग केला आह.े यावरून इतिांनी काय किाव ेअशी माझी अपषेणाा आह ेह े

कळल ेपाकहज.े पिंत ुजे लोक आधीच श्रीमतं आहते वा पसै ेकमावण्याचा मोह सोडू  शकत नाहीत 

त््  लोकांना मी कोणता सकला िऊे? अशा लोकांनी आपकया पशैाचा उपयोग लोकांयाया सवेकेरिता 

किावा हाच सकला मी िऊे शकतो.  

ह ेखिे आह ेकी सामान्यपण ेश्रीमतं लोक आपकया गिजपेषेणाा अकधक खचि कितात. पिंत ुह ेटाळता 

येऊ शकत.े जमनालालजी आपकया बिोबिीयाया लोकांपषेणाा अथवा अनके मध्यमवगीयांपषेणााही 

स्वत:वि कमी खचि करत त. मी अश  अनके श्रीमांत ांन  भटेलो आह ेकी ज ेस्वत:वर खचय किण्यात 

अकतशय कंजषू आहते. अनके लोकांचा ति ह  स्वभावच असतो की त ेस्वत:वि जवळपास खचिच 

कित नाहीत आकण अस ेकिण्यात काही चांगल ेआह ेहहेी त्यांना माहीत नसत.े  

हीच गोष्ट श्रीमतंांयाया मलुांनाही ल गू होत.े वािसा म्हणनू कमळालकेया सपंत्तीवि माझा व्यकक्तश: 

त्तवश्व स न ही. श्रीमतं लोकांनी आपकया मलुांना अस ेकशषणाण किल ेपाकहज ेआकण त्यांचे पालनपोषण 

अशा प्रकािे केल ेपाकहज ेकी त्यांना आपकया पायावि उभ ेिाहता आल ेपाकहज.े त ेअस ेकित नाहीत 
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ही ि:ुखाची गोष्ट आह.े त्यांची मलु ेथोडेबहुत कशकतात, गरिबाचे गणुगान किणाऱ्या काही ककवताही 

त ेऐकवतात पिंत ुआपकया पैतकृ सपंत्तीचा उपभोग घतेाना त्यांना कोणत ही  पश्चात्ताप वाटत नाही. 

अशा परिकस्थतीत माझ्या सामान्य बुद्धीचा उपयोग कित व्यवहायि असले तोच सकला मी िेतो.  

गरिबी स्वीकािण े ह े ज्याला आपल ेकतिव्य वाटत ेआकण ज्यांचा आकथिक समतवेि कवश्वास आह ेव 

समता कनमािण व्हावी अशी ज् ांची इयाछा असत ेत्यांनी श्रीमतंांचा मत्सि करू नये, उलट आपकया 

गरिबीचे आनिंान ेअस े प्रिशिन केल े पाकहज ेकी लोक तमुचे अनकुिण कितील. अशा प्रकािे खूष 

िाहणाऱ्यांची सखं्या फाि कमी आह ेही ि:ुखाची गोष्ट आह.े (हरि, ८-३-१९४२, प.ृ ६७)   

कवश्वस्ताचा कोणी वािस नसतो. जनताच त्याची वािस असत.े अकहसंयेाया आधािावि सघंकटत िाज्यात 

कवश्वस्ततचेे कनयमन केल े जाईल. िाजा आकण जमीनिाि यांना इति श्रीमतंायाया बिोबिीनचे गणल े

जाईल. (हरि, १२-४-१९४२, प.ृ ११६)    

पयावय 

जोवि आजयाया मालकांयाया सपंत्तीचा प्रश्न आह ेत्यांना वगियुद्ध आकण आपकया सपंत्तीचा कवश्वस्त या 

रूपात स्वयेाछेन े स्वत:त बदल घडवनू आणण े यामधनू कोणता तिी एक पयािय कनवडावा लागले. 

त्यांना आपकया सपंत्तीची मालकी कटकवनू ठेवण्याची, आपकया प्रकतभचेा उपयोग किण्याची आकण 

आपकया सपंत्तीत वाढ किण्याची पिवानगी िाहील, पिंत ुह ेसवि स्वत:करिता नाही ति िाष्ट्राकरिता. 

यामळेु यात शोषणाला कोणतहेी स्थान नसले.  

त्यांनी केललेी सवेा आकण कतच ेसामाकजक मकूय पाह न यांना ककमशन कमळेल. त्याच  िि िाज्याकडून 

ठिवला जाईल. त्यांयाया मलुांना त्यांयाया जागवेि कवश्वस्त बनण्याचा अकधकाि तवे्हाच कमळेल जवे्हा 

त ेया कामाकरिता स्वत:ला योग्य असकयाचे  कसद्ध कितील.  

समजा उद्या भाित स्वततं्र झाला, ति भाितातील सवि भांडवलिािांना कवश्वस्त होण्याची सधंी कमळेल 

पिंत ुहा कायिा वरून लािला जाणाि नाही, तो खालनू येईल.  

लोक जवे्हा कवश्वस्ततचेा अथि समज ूलागतील व त्याला अनकूुल अशी त्यांची मनोभकूमका होईल 

तवे्हा लोक स्वत: असा कायिा तयाि किण ेसरुू कितील व ग्रामपचंायतीपासनू ही सरुुवात होईल. 

अशा गोष्टी खालनू सरुू झाकया ति लोक ती सहजपण ेमान्य कितात. वरून सरुुवात झाली ति त ेएक 

ओझ ेवाटत.े (हरि, ३१-३-१९४६, प.ृ ६३-४) 
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जमीनदार आवण कृर्क  

वािाकरिता मी हे मान्य किायला तयाि आह ेकी जमीनिाि अनके अपिाधांकरिता आकण चकुांकरिता 

िोषी आहते. पिंत ुएवढ्याकरिता या धितीमातेला जीवन िणेाऱ्या कृषकांनी आकण मजिुांनी त्यांयाया 

अपिाधांची नक्कल किण े योग्य आह े अस े म्हणत  येऊ शकत नाही. कमठाचीच चव गलेी ति 

अळणीपणा कसा घालवणाि?....  

जमीनिािांना मला सांग यचे आह ेकी तमुयायाकवरुद्ध ज्या गोष्टी बोलकया जात आहते त्या जि बिोबि 

असतील ति तमुचे किवस भिल ेआहते अस ेसमजा. तमु्ही जास्त किवस स्वामी अथवा मालक बननू 

िाह  शकत नाही. पिंत ु तमु्ही गिीब शतेकऱ्यांचे कवश्वस्त व्हायला तयाि असाल ति तमुचे भकवष्य 

उज्ज्वल आह.े पिंत ु कवश्वस्त नावापिुत े नाही ति खिोखिीचे बनाव े लागेल. असा कवश्वस्त की जो 

आपण घतेललेी महेनत आकण काळजी यांचा जो काही मोबिला होईल त्यापषेणाा अकधक काहीही 

घणेाि नाही. मग त्यांना अस ेआढळून येईल की कोणताही कायिा त्यांना त्यांयाया पिावरून काढू 

शकणाि नाही आकण शतेकिी त्याचे त्तमत्र बनतील. (हरि, ४-५-१९४७, प.ृ १३४) 

जमीनिाि जि आपकया ियतकेरिता खिोखिच आपकया जमीनिािीचा कवश्वस्त बनला ति (या 

िोघांमध्ये) कधीही बेबनाव होणाि नाही. जमीनिािीची एक कठीण समस्या अजनू सोडवायची 

आह…े. लहानमोठे जमीनिाि, ियत, कास्तकाि आकण सिकाि यांयायामध्ये एखािा उकचत, कनष्पषणा 

आकण समाधानकािक असा किाि झाला ति जवे्हा कायिा पास होईल तवे्हा जमीनिाि आकण ियत 

यांयायावि बलप्रयोग ची गिज भासणाि न ही. अस े घडल े ति याह न अकधक चांगल ेकाय होईल? 

अशा प्रकािचे सवि परिवतिन सपंणूि भाितात िक्तपात आकण बलप्रयोग केकयाकशवाय किता येईल 

काय? (हरि, २१-९-१९४७, प.ृ ३३२) 

विश्वस्ततेचे व्यािहाररक सूत्र 

 (१) समाजायाया वतिमान भांडवलशाही व्यवस्थेला समतावािी व्यवस्थेत परिवकतित किण्याच े

कवश्वस्तता एक स धन आह.े त्तवश्वस्तत  भांडवलशाहीला सटू िते नाही. पिंत ु वतिमान 

भांडवलिाि वगािला ती एक संधी िते.े मानव स्वभाव कधीही सधुािणयेाया पलीकडचा नसतो 

या कवश्वासावि ती आधारित आह.े  

 (२) समाजान े आपकया ककयाणाकरिता स्वयेाछेन े किलकेया अनमुतीकशवाय खाजगी मालकीचा 

कोणताही अकधकाि त्ततल  मान्य नाही.  
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 (३) सपंत्तीचे स्वाकमत्व आकण कतचा उपयोग ् ांच्् बद्दलचा कायिा किण्याला कतची मनाई नाही.  

 (४) त्यानसुाि िाज्यायाया कायद्याप्रमाण ेतयाि झालेकया कवश्वस्ततअेतंगयत व्यक्तीला आपली स्वत:ची 

सपंत्ती धािण किण्याचा व  स्व र्थी क रि कररत  अर्थव  सम जत्तहत च  त्तवच र न करत  ती 

खचय करण्् च  अकधकाि नसले.  

 (५) ज्याप्रमाण ेएक योग्य अस े ककमान कनवािह वतेन कनधािरित किण्याचा प्रस्ताव आह ेत्याचप्रमाण े

व्यक्तीचे अकधकतम उत्पन्नही कनधािरित केल े पाकहज.े ककमान आकण कमाल उत्पन्नामधील 

अतंि योग्य आकण न्याय्् असल ेपाकहज ेआकण वेळोवळेी त्यात असे परिवतिन केल ेपाकहजे की 

कालांतिान ेह ेअतंि नाहीस ेव्हाव.े  

गांधीवािी अथिव्यवस्थेत उत्पािनाचे स्वरूप सामाकजक गिजांवि अवलबंून िाहील, व्यकक्तगत लहि 

वा लोभावि नाही. (हरि, २५-१०-१९५२, प.ृ ३०१; अस ेसमजल ेजात ेकी हा िस्तावजे प्रो. एम. 

एल. िांतवाला यांनी तयाि केला होता.)  
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५४. अवहांसक अर्वव्यिस्र्ा 

अर्वशास्त्र, नीवतशास्त्र 

मला माहीत आह ेकी मी अथिशास्त्र आकण नीकतशास्त्र यांयायात कोणत ही स्पष्ट वा इति कोणत्याही 

प्रकािाचा भिे कित नाही. एखाद्या व्यक्तीला वा िाष्ट्राला हानी पोहोचवणािे अथिशास्त्र अनकैतक 

आकण त्याचमळेु पापी आह.े त्याचप्रमाण े एका िाष्ट्राला दसुऱ्या र ष्ट्र ची लटू करण्् ची परव नगी 

दिे रे अर्थयश स्त्रही प पपिूय असते. शोकषत श्रमािािे तयाि किण्यात आलकेया वस्त ूकवकत घणे ेआकण 

त्यांचा उपयोग किण ेपाप आह.े (यंग, १३-१०-१९२१, प.ृ ३२५) 

ज ेअथिशास्त्र नकैतक आकण भावनात्मक दृत्तष्टकोनाकडे िलुिषणा कित े त े मेणान े बनलेकया मतूीसािखे 

असत.े त्यांयायात आकृकतसाम्य असत े पिंत ु कजवतंपणा नसतो. अटीतटीयाया प्रत्येक प्रसगंी कनमािण 

झालकेया आकथिक कनयमांचा व्यवहािात भगं होतो आकण त्यांना मागििशिक तत्त्व े म्हणनू स्वीकाि 

किि ऱ्या व्यक्तींचा वा िाष्ट्रांचा अपरिहायिपण ेनाश होतो. (यंग, २७-१०-१९२१, प.ृ ३४४) 

ज ेअथिशास्त्र नकैतक मकूयांकड े िलुिषणा कित े वा त्यांची उपषेणाा कित े त ेखोटे असत.े अथिशास्त्रायाया 

षणाेत्रात अकहसंयेाया कनयमाचा कवस्ताि किण े याचा अथि कमीतकमी आंतििाष्ट्रीय व्यापािात नकैतक 

कनयमांचा कवचाि किण्यात यावा एवढा नक्कीच आह.े (यंग, २६-१०-१९२४, प.ृ ४२१) 

आदशव अर्वशास्त्र  

माझ्या मत ेभािताची, आकण भािताचीच का सवि जगाची आकथिक सघंटना अशी असली पाकहज ेकी 

कोणालाही अन्नवस्त्र ची अडचण जाणव ू नये. वगेळ्या शब्िात, प्रत्येक व्यक्तीला आपकया 

जीवनकनवािह करिता पिेुस ेकाम कमळाल ेपाकहज.े  

या आिश यची प्राप्ती तवे्हाच होऊ शकेल जवे्हा जीवनायाया मूलभूत गिजांची उत्पािन साधने 

सविसामान्य जनतयेाया ताब्यात असतील. ज्याप्रमाण े ईश्विान े किलेकया हवा आकण पाणी या गोष्टी 

लोकांना उपलब्ध असतात त्याचप्रमाण ेही साधन ेलोकांन  उपलब्ध असली पाकहजते. यांना इतिांच े

शोषण किण्याचे अवधै साधन बनवण्यात येऊ नये. कोणत्याही िशेाचा वा िाष्ट्रसमहूांचा वा व्यिींचा 

यांयायावि एकाकधकाि असण ेअनकुचत आह.े या साध्या-सिळ कसद्ध ांत ची अवहलेना ह ेआपकयाच 

िशेातील नाही ति सवि जगातील िारिि्याचे कािण आह.े (यंग, १५-११-१९२८, प.ृ ३८१) 

खिे अथिशास्त्र उयाचतम नकैतक मानिडंायाया कविोधात कधीही नसत.े खिे नीकतशास्त्र तचे समजल े

जाईल ज े नीकतशास्त्राबिोबिच चांगल े अथिशास्त्रही असले. कुबेिाची पजूा किायला कशकवत,े त े
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अथिशास्त्र खोटे आकण कनिाशाजनक आह ेआकण शकक्तशाली लोकांना िबुिलांयाया कजवावि सपंत्ती 

गोळा किण्याचा अकधकाि िते.े त े मतृ्यूला कनमतं्रण िते असत.े याउलट खिे अथिशास्त्र सामाकजक 

न्यायाची ग्वाही िते,े िबुिलतम व्यिींपासनू सव यंाया ककयाणाचा कवचाि कित ेआकण चांगल ेजीवन 

जगण्याकरिता त ेअपरिहायि असत.े (हरि, ९-१०-१९३७, प.ृ २९२) 

आपण जि आपकया घिातनू, महालातनू आकण मकंििामधून सपंत्तीची प्रतीके काढून टाकली व 

त्यांयाया जागी नकैतकतयेाया प्रतीकांची स्थापना केली ति फाि मोठ््  सनै्यायाया खचािचे ओझ े

उचलकयाकशवाय आपण जगातील कोणत्याही आिमक शक्तीचा सामना करू शकतो. आधी आपण 

ईश्विायाया स म्र ज् ची व त्् च््  च ांगलुपि ची क मन  केली तर सवय क ही प्र प्त होईल अस े मी 

खात्रीपवूिक सांगतो. हचे वास्तव अथिशास्त्र आह.े तमु्ही आकण मी - आपण सवि ही सपंत्ती जपनू ठेवयूा 

व आपकया जीवनात कतचे अनसुिण करूया. (स्पीिा, प.ृ ३५५) 

वकमान वहांसा  

काटेकोिपण ेबोलायचे ति कोणतहेी कायि वा उद्योग काही प्रमाणात कहसंा केकयाकशवाय शक्यच होत 

नाही. एवढेच नाही ति कवकशष्ट प्रमाणात कहसंा केकयाकशवाय जगताही येऊ शकत नाही. शक्य 

त्तततक््  प्रमाणात ती कहसंा कमी किण ेएवढेच आपण करू शकतो. खिे सांगायचे ति अकहसंा, जो 

एक नकार र्थी शब्ि आह,े या शब्िाचा अथि जीवनातील अपरिहायि कहंसयेाया त्यागाचा प्रयत्न असा 

आह.े यामळेु जी व्यक्ती अकहसंवेि कवश्वास ठेवत ेती अशा प्रकािचा व्यवसाय वा उद्योग किेल ज्यात 

ककमान कहसंा असले.  

याप्रमाण ेअकहसंवेि कवश्वास असणािी व्यक्ती कस याचे काम किील या गोष्टीची ककपना किता येऊ 

शकत नाही. अस ेनाही की मांसाहािी अकहसंक अस ूशकत नाही…. पिंत ुअकहसंवेि कवश्व स ठेवणािी 

मांसाहािी व्यक्ती कशकािीकरिता जाणाि नाही, तसचे ती व्यक्ती युद्धात वा युद्धायाया तयािीत भाग 

घणेाि नाही. अशाच िीतीन ेअस ेअनके व्यवसाय आहते, ज्यांयायामध्ये कहसंा अपरिहायि आह ेआकण 

अकहसंक व्यक्तीन ेत्यांयायापासनू ििू िाकहल ेपाकहज.े  

पिंत ु कृषीकशवाय जीवन चाल ू शकत नाही आकण कृषीमध्ये थोडीबहुत कहसंा ति होतेच. मग तो 

व््वसाय कहसंक आह े का? याचा कनणिय आपकयाला घ्यावा लागले. पिंत ु सविच कामकाजांमध्ये 

काही ना काही कहसंा होत असकयामळेु कहंसचेे प्रमाण ककमान ठेवण्याचा आपण प्रयत्न केला पाकहज.े 

याकरिता अतं:किणापासनू आपला अकहसंेवि कवश्वास असला पाकहज.े  
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अस ेसमजा की एखािी व्यक्ती कोणतीही कहसंा कित नाही. आपकया भाकिीकरिता ती श्रमही कित.े 

पिंत ुकतयाया मनात इतिांयाया धनसपंत्तीबद्दल ईषेची भावना असत.े अशा व्यक्तीला अकहसंक म्हणता 

येऊ शकत नाही. याप्रमाण ेअकहसंक व्यवसाय तो आह े ज्यायाया मळुात कहसंा नसले आकण ज्यात 

इतिांयाया शोषणाला वा कहंसलेा कोणतहेी स्थान नसले. 

ग्रामीण अर्वशास्त्र 

माझ्याजवळ याचा कोणताही पिुावा नाही, पिंत ुमाझा कवश्वास आह ेकी एक काळ असा होता जवे्हा 

भािताची अथिव्यवस्था अशाच प्रकाियाया अकहसंक कामकाजावि आधाररत होती. ती माणसांयाया 

अकधकािांवि नाही ति त्यायाया कतिव्यांवि आधारित होती. अशा कामकाजात लोक आपकया 

उििकनवािहापिुत ेजरूि कमवायचे पिंत ुत्यांयाया श्रमामळेु समुिायायाया ककयाणात भि पडत अस.े  

या कामकाजांयाया आकण उद्योगांयाया मळुाशी शािीरिक श्रमाला महत्तव होत े आकण त्या काळात 

मोठ््  प्रमाणात यंत्र े नव्हती. गोष्ट अशी आह ेकी आपकया महेनतीन े उिीम करू शकण्याएवढीच 

जमीन जि माणसाजवळ असेल ति तो इतिांच ेशोषण करू शकत नाही. हस्तोद्योगात शोषण आकण 

गलुामकगिी यांन  स्थानच नसत.े  

मोठ््  प्रमाणाविील यंत्रांमळेु एका माणसायाया हाती संपत्ती गोळा होत.े तो इतिांवि हुकूम चालवतो 

व त े याची गलुामी कितात. शक्य आह ेकी आपकया कािाकगिांकरिता तो उत्तम परिकस्थती कनमािण 

किण्याचा प्रयत्न कित असले, पिंत ुतिीही तो शोषण कितच असतो व त ेकहसंचेे एक रूप आह.े  

जवे्हा मी अस ेसांगतो की एक काळ असा होता जवे्हा समाज शोषणावि नाही ति न्यायावि आधारित 

होता तवे्हा माझ्या सांगण्याचा अथि असा असतो की तवे्हा सत्य आकण अकहसंा ह ेकेवळ व्यक्तीगत 

गणु नव्हत ेति सपंणूि समाज त्या गणुांनसुाि आचिण कित होता. माझ्या दृष्टीन ेत्या गणुाचे कोणतहेी 

मकूय नसत े ज े फक्त व्यक्तींप्ंत सीकमत असत े वा त्यानसुाि आचिण किण े केवळ व्यक्तींकरिताच 

शक्य असत.े (हरि, १-९-१९४०, प.ृ २७१-२) 
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५५. आवर्वक समता 

बुद्धी आकण सधंी यांयायाबद्दलची कवषमता कायम िाहणाि आह.े निीयाया काठावि िाहणाऱ्या 

व्यक्तीपषेणाा व ळवांटी प्रदशे त र हि ऱ्या व््िील  अन्नध न्् चे च ांगले पीक क ढण्् ची सधंी आह.े 

पिंत ु अशा प्रकािची कवषमता जिी स्पष्टपि े अकस्तत्वात आह े तिी मलूभतू समतचेेही कततक्याच 

स्पष्टपि ेिशिन होत.े (यंग, २६-३-१९३१, प.ृ ४९) 

समाजासांबांधीची माझी सांकल्पना  

समाजाबद्दलची माझी सकंकपना अशी आह ेकी आपण जिी सािखे कनमािण झालेलो असलो म्हणजे 

आपकयाला समान सधंीचा अकधकाि असला तिी आपणा सव चंी षणामता सािखी नाही. ही गोष्ट 

कनसगित:च अशक्य आह.े उिाहिणाथि िंग, उंची वा बुद्धी या गोष्टी सव यंाया सािख््  अस ू शकत 

नाहीत. त्यामळेु काही लोकांमध्ये पसै े कमावण्याची पात्रता अकधक असले ति काहींमध्ये कमी ह े

स्व भ त्तवक आह.े  

प्रकतभाशाली व्यक्तींजवळ अकधक षणामता असले व त े आपकया प्रकतभचेा उपयोग अकधक पसैा 

कमावण्याकरिता कितील. जि त ेआपकया प्रकतभचे  उपयोग  सौजन्यपवूिक कितील ति त ेिाज्यायाया 

कहताकरिता काम कितील. अस ेलोक कवश्वस्त बननूच िाह  शकतात, इति कोणत्याही अटींवि नाही.  

बुकद्धमान व्यक्तींना मी अकधक कमाई किण्याची सधंी िईेन, त्यांची प्रकतभा गिुमिेल अस ेकाहीही मी 

किणाि नाही. पिंत ुत्यांयाया अकतरिक्त कमाईचा बहुतांश कहस्सा िाज्यायाया ककयाणाथि खकचिला गलेा 

पाकहज.े एकाच वकडलांयाया मलुांचे सवि उत्पन्न सामाकयक कमळकतीत जमा होत ेतसचे ह.े अस ेलोक 

केवळ कवश्वस्त म्हणनू कमाई कितील. (यंग, २६-११-१९३१, प.ृ ३६८) 

मला सव चंे सामाकजक स्थान समान किायचे आह.े गत शतकांमध्ये श्रकमकांना वगेळे काढून त्यांना 

कमी प्रतीचा िजाि िणे्यात आला आह.े त्यांना शिू गणल े गले े व शिू शब्िाला कमीपणाचा अथि 

आला. मी कवणकि, कृषक आकण शाळेतील कशषणाक यांयाया मुलांमध्ये कोणताही भेि िाह  िेऊ 

इयाछीत नाही. (हरि, १५-१-१९३८, प.ृ ४१६) 

विर्मतेचे वनिारण   

आकथिक समतचेा माझा अथि सवि माणसांजवळ अगिी सािखा पसैा असावा असा नाही. याचा अथि 

आह े प्रत्येक व्यक्तीजवळ आपकया गिजेएवढा पसैा असला पाकहज.े आकथिक समतचेा अथि आह े

‘प्रत्येकाला त्यायाया गिजनेसुाि.’ माक्सिची हीच व्याख्या आह.े चाि मलु े असणाऱ्या व्यक्तीला 
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आवश्यक असलकेया पशैाएवढीच मागणी एकटा माणसूही किेल ति ती गोष्ट आकथिक समतचे े

उकलघंन किणािी होईल.  

उयाच वग यच््  आकण िाजायाया गिजा अकधक आहते अस े म्हणनू उयाच वगि आकण सविसामान्य 

माणसू, अथवा िाजा आकण िरििी यांयायातील कवशाल अतंिाचे कोणी समथिन करू शकत नाही. हा 

व्यथि कवतडंवाि आह ेआकण माझ्या युकक्तवािाचा यामळेु कवपयािस होईल.  

श्रीमतं आकण गिीब यांयायामधील आज असलले े अंति पाह न फाि ि:ुख होत.े गिीब ग्रामीणांचे 

त्यांयायाच शहिी िशेवासीयांतफे शोषण केल ेजात आह.े गावकिी अन्नधान्य कपकवतात पिंत ुस्वत: 

उपाशी िाहतात. त ेदधू कनमािण कितात पिंत ुत्यांयायाच मलुांयाया नकशबी दधू नसत.े ही लाकजिवाणी 

गोष्ट आह.े  

प्रत्येक व्यक्तीला सतंकुलत भोजन, िाहण्याकरिता नीटनेटके घि, मलुांयाया कशषणाणाकरिता योग्य सोयी 

आकण पिेुशी आिोग्यकचककत्सा उपलब्ध असली पाकहजे…  

जनतचेी इयाछा कायािकन्वत किण े ह े माझ्या योजनअेंतगित िाज्याचे कतिव्य असले, जनतेवि हुकूम 

चालवण ेआकण/वा बळजबिीन े कतयायाकडून आपकया इयाछेच े पालन किवनू घणे े ह े नाही. घणृयेाया 

ऐवजी प्रेमायाया शक्तीचा उपयोग करून माझ्या दृत्तष्टकोनाकरिता मी लोकांची सहमती कमळवीन आकण 

अशा प्रकािे अकहसंयेाया मागािन ेमी समता प्रस्थाकपत किीन. जोप्ंत सपंणूि समाज माझ्या दृत्तष्टकोनाशी 

सहमत होत नाही तोप्ंत मी वाट पाहत बसणाि नाही. उलट ताबडतोब माझ्या कामाची मी सरुुवात 

किीन. माझ्याजवळच ५० मोटािगाड्या आकण १० कबघ ेजमीन असले ति मी िशेात आकथिक समता 

आणण्याची अपषेणाा करू शकत नाही ह ेसांगण्याची गिज नाही. याकरिता मला स्वत:ला िशेातील 

कनधिन व्यक्तीयाया पातळीवि उतिाव ेलागले. (हरि, ३१-३-१९४६, प.ृ ६३) 

सव ंना समान सधंी किली पाकहज.े सधंी कमळाली ति प्रत्येक व्यक्तीची समान आध्याकत्मक प्रगती होऊ 

शकत.े (हरि, १७-११-१९४६, प.ृ ४०४) 

कहसंक पद्धतीचा अवलबं केकयाकशवाय खाजगी व्यिीिािे भांडवलाचा सचंय होऊ शकत नाही, पिंतु 

एखाद्या अकहसंक समाजात िाज्यािािे भांडवलाचा संचय किता येण ेकेवळ शक्यच नाही ति वांछनीय 

आकण अपरिहायिही आह.े समाजातील अन्य व्यक्तींयाया सहाय्यान े वा सहकायािन े भौकतक वा 

आध्याकत्मक भांडवलाचा सगं्रह करून त्याचा आपकया वयैकक्तक फायद्याकरिता उपयोग किण्याचा 

नकैतक अकधकाि कोणत्याही व्यक्तीला नाही. (हरि, १६-२-१९४७, प.ृ २५) 
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आज भयानक आकथिक कवषमता अकस्तत्वात आह.े समाजवािाचा आधाि आकथिक समता आह.े 

अन्याय्य कवषमतयेाया या वतिमान परिकस्थतीत काही मठूभि लोक ऐश्वयि उपभोगत आहते ति 

सविसामान्य माणसाजवळ पोट भिण्याइतकाही पसैा नाही. अशी परिकस्थती असताना िामिाज्याची 

स्थापना किता येऊ शकत नाही. (हरि, १-६-१९४७, प.ृ १७२) 

समान वितरणाचा वसद्धांत   

आपकयाला आपली िाष्ट्रीय सपंिा सघंकटत किायची आह.े उत्पािनायाया सवोयाच पद्धतीनेच नाही ति 

उत्पािन आकण कवतिण या िोघांचीही सवोयाच पद्धती स्वीकारूनच अस ेकिता येईल. (यंग, २८-७-

१९२०, प.ृ ५) 

मठूभि लोकांयाया हाती भांडवल गोळा होण्याची भािताला गिज नाही. उलट त ेभांडवल अशा प्रकािे 

कवतररत किण्याची गिज आह ेकी १९०० मलै लांब व १४०० मलै रंुि असलकेया या िशेातील 

साडेसात लाख गावांमधून त ेउपलब्ध व्हायला हव.े (यंग, २३-३-१९२१, प.ृ ९३) 

समान कवतिण हा माझा आिशि आह ेपिंत ुहा आिशि साध्य किण ेमाझ्या दृष्टीयाया टप्प्् त तिी मला 

शक्य वाटत नाही. यामळेु मी न्याय्य कवतिणाकरिता प्रयत्न कित आह.े (यंग, १७-३-१९२७, प.ृ ८६) 

समान कवतिणाचा वास्तकवक अथि असा आह ेकी प्रत्येका जवळ आपकया सवि स्वाभाकवक गिजांयाया 

पतूीचे साधन असाव ेआकण याह न अकधक काहीही नसाव.े उिाहिणाथि एखाद्या माणसाची पचनशक्ती 

चांगली नाही आकण त्याला पोट भिण्याकरिता केवळ अधाि पाव पीठ पाकहज े आकण िसुऱ्या 

माणसाला अधाि शिे पीठ पाकहज.े अशा परिकस्थतीत िोघांनाही आपापकया गिजपे्रमाण ेपीठ कमळाल े

पाकहज.े  

निीन सामावजक व्यिस्र्ा  

हा आिशि अकस्तत्वात आणण्याकरिता सपंणूि सामाकजक व्यवस्थेची पनुत्तनयकमिती किावी लागले. 

अकहसंवेि आधारित समाज अन्य कोणत्याही आिशािचे पोषण करू शकत नाही. आपण किाकचत या 

आिशािप्ंत पोहोचूही शकणाि नाही, पिंत ु आपण लषणाात ठेवल े प त्तहजे की त्या आिश यजवळ 

पोहोचण्याकरिता आपण सतत प्रयत्नशील िाकहल ेपाकहज.े   

आपण कजतके आपकया ध्येयाजवळ पोहोचू  कततकेच आपकयाला समाधान आकण सखु कमळेल 

आकण त्याच प्रमाणात अकहसंक समाजाची स्थापना किण्याकरिता आपण मित करू शकू.  
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िसुऱ्याची वाट न पाहता कोणीही या जीवनपद्धतीचे अनसुिण करू शकतो आकण एक व्यक्ती जि 

आचिणायाया एख द्या कनयमाचे पालन करू शकत असले ति सपंणूि समाजालाही तस ेकिण ेशक्य 

आह.े योग्य मागािवरून चालण्याकरिता माणसाला इतिांची वाट पाहण्याची गिज नसत ेह ेमी कनषणाून 

सांग ू इकयाछतो. एखाद्या ध्येयाजवळ पोहोचण ेशक्य नाही अस े जि लोकांना वाटल े ति त े सरुुवात 

किायला मागपेढुे पाहतात. ही मनोवतृ्ती नहेमीच प्रगतीकरिता बाधक असत.े  

अवहांसेद्वारे 

आता असा कवचाि किा की अकहसंिेािे समान कवतिण किता येण ेकस ेशक्य होईल? हा आिशि ज्या 

व्यक्तीयाया जीवनाचा भाग झाला असले त्यान ेसविप्रथम आपकया जीवनात परिवतिन आणल ेपाकहज.े 

भािताची गरिबी लषणाात घऊेन त्यान ेआपकया गिजा कमीत कमी केकया पाकहज.े त्यायाया कमळकतीत 

अप्रामाकणकपणाचा अशंही नसले. सट््टयायाया इयाछेच  तो त्याग किील. त्याचे घि त्याची नवीन 

जीवनपद्धती प्रकतकबंकबत किणािे असले. जीवनायाया प्रत्येक षणाेत्रात तो सयंमान े वागले. आपकया 

जीवनात जवे्हा तो ह े सवि परिवतिन घडवनू आणले तवे्हाच तो आपल े साथीिाि आकण शजेािी 

यांयायामध्ये या आिश यचा प्रचाि करू शकेल.  

खिे सांगायचे ति समान कवतिणायाया कसद्धांतायाया मळुाशी श्रीमतंांयाया अनावश्यक सपंत्तीयाया 

कवश्वस्ततचेा कसद्धांत असला पाकहज.े समान कवतिणायाया कसद्धांतानसुाि आपकया शेजाऱ्यायाया 

तलुनते आपकयाजवळ एक रुपयाही अकधक असायला नको.  

ह ेकस ेकिाव?े अकहसंक उपायान ेवा श्रीमतंांजवळून त्यांची सपंत्ती कहिावून घऊेन? अस ेकिण्याकरिता 

स्वाभाकवकपणचे कहसंचेा आधाि घ्यावा लागले? आकण श्रीमतंांना धनसचंय कसा किावा ह ेमाहीत 

असकयामळेु त्यांयायाकवरुद्ध कहसंक कािवाई केली ति समाज त्यांयाया कौशकयाला मकेुल व परिणामी 

समाजाचे कहत होऊ शकणाि नाही. यामळेु अकहसंक उपाय कनकश्चतच श्रषे्ठ ठितो. श्रीमतं ला आपली 

सपंत्ती आपकयाजवळ ठेवण्याचा अकधकाि असेल, पिंत ुत्यातनू तो तवेढ्याच सपंत्तीचा उपयोग किेल 

जवेढी त्यायाया स्वत:याया गिजांकरिता आवश्यक असले व उविरित सपंत्तीकरिता कवश्वस्त म्हणनू तो 

काम किील. कवश्वस्त प्रामाकणकपण ेकाम किील अस ेयामध्ये आपण गहृीत धरल ेआह.े  

मानि स्िभािात पररितवन  

ज्या षणाणी माणसू स्वत:ला समाजसवेक समज ूलागतो त्या षणाणापासनू तो समाजाकरिता कमावतो व 

समाजायायाच कहताकरिता खचि कित असतो. त्यायाया कमाईत शदु्धतचेा प्रवशे होऊ लागतो व त्याचा 
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व्यवसाय अकहसंने ेपरिपणूि होतो. याकशवाय लोकांच ेलषणा या जीवनपद्धतीकडे वधेल ेगले ेति कटुता 

कनमािण न होता समाजात शांततापणूि िांती होईल.  

मानवस्वभावात अशा प्रकािचे परिवतिन कधी झाल ेअसकयाचा इकतहासात उकलखे आह ेकाय असा 

प्रश्न कवचािला जाऊ शकतो. व्यिींयाया जीवनात अस ेपरिवतिन कनकश्चतपि े झाल ेआह.े पिंत ुसपंणूि 

समाजात अस े परिवतिन झाकयाचे उिाहिण क्वकचतच कमळू शकेल. याच े कािण ह े आह े की, 

अकहसंलेा घऊेन आजप्ंत मोठ््  प्रमाणात कधीही प्रयोग किण्यात आला नाही.  

अवहांसेची अांमलबजािणी  

अकहसंा मखु्यत्वकेरून केवळ व्यक्तीचे शस्त्र आह े व त्यामळेु कतचा प्रयोग व्यिींपयचतच मयािकित 

ठेवला पाकहज ेया गिैसमजान ेआमयाया मनात कस ेघि केल ेत ेकळत नाही. पिंत ुवास्तव अस ेनाही. 

अकहसंा कनकश्चतपण ेसमाजाचा गणु आह.े लोकांना याच सत्याची प्रकचती व्हावी म्हणनू मी प्रयत्न व 

प्रयोग कितो आह.े  

एखािी वस्त ूवा कवचाि नवीन आह े म्हणनू बेकाि आह ेअस ेआश्चयाियाया या ्ुगात कोणीही म्हण ू

शकत नाही. तो कवचाि आजयाया ्ुगभावनेला अनकूुल नाही आकण म्हणनू तो असंभव आह ेअस े

म्हणण ेकठीण आह.े ज्या गोष्टींची स्वप्नातही ककपना किता येऊ शकत नव्हती त्या िििोज समोि येत 

आहते. कहसंयेाया षणाेत्रात आजकाल अस ेनवनवीन शोध लागत आहते की त ेकळकयानंति आपण 

आियिचककत होतो. माझ ेम्हणण ेआह ेकी अकहसंयेाया षणाते्रातही अनपकेषणात व असभंव वाटणािे शोध 

लागतील. अशा उिाहिणांनी धमािचा इकतहास भिलेला आह…े  

पिंत ुशक्य तवेढा प्रयत्न करूनही श्रीमतं लोक गरिबांचे खऱ्या अथािन े पालक बनण्याकरिता तयाि 

झाल े नाहीत आकण गरिबांना अकधकाकधक कचिडल े जात असले व त े उपासमािीला बळी पडत 

असतील तर काय किाव?े या समस्येवि कवचाि किता किता मला िोन अचूक उपाय सचुल े व त े

आहते अकहसंक असहकाि आकण सकवनय आज्ञाभगं. श्रीमतं लोक समाजातील गरिबांयाया 

सहकायािकशवाय धनसपंत्ती गोळा करू शकत नाहीत.  

माणसू सरुुवातीपासनूच कहसंेशी परिकचत आह,े कािण त्यायाया आत िडलकेया पशपूासनू ही शक्ती 

त्याला वािसा म्हणनू कमळाली आह.े अकहसंयेाया ज्ञानाची जाणीव त्याला तवे्हाच झाली जवे्हा तो 

चतषु्पािाचा किपाि झाला. त्यायायामध्ये या ज्ञानाचा कवकास हळूहळू पण कनकश्चतपण ेझाला आह.े जि 

या ज्ञानाचा गरिबांमध््े प्रवशे झाला व त्यांयायामध्ये त्याचा प्रसाि झाला ति त ेमजबूत होतील आकण 
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अकहसंयेाया माध्यमातून स्वत:ला त्या भयानक कवषमतेतनू मकु्त करू शकतील कजन े त्यांना 

उपासमािीयाया काठावि आणनू उभ ेकेल ेआह.े (हरि, २५-८-१९४०, प.ृ २६०-१) 
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११. ब्रह्मचयव 

५६. ब्रह्मचयावचा  वदव्य सांदेश 

आत्मसांयम 

मानवसमाजाची वाढ अकवित आह.े आध्याकत्मक दृष्टीन ेसांग यच ेति िमश: कवककसत होत जाणािी 

ती प्रकिया आह.े जि अस ेअसले ति शािीरिक गिजांना अकधक कधक सयंकमत किण्यावि ही प्रकिया 

आधारित असली पाकहज.े याप्रमाण े कववाह हा असा ससं्काि आह े ज्यामळेु पकतपत्नी अनशुाकसत 

होतात, त्यांना केवळ आपसातच शिीिसबंंध ठेवण्याची पिवानगी असत े आकण तीसुद्धा जवे्हा 

िोघ ांचीही सतंकतकनकमितीची इयाछा असले तवे्हा. (यंग, १६-९-१९२६, प.ृ ३२४) 

पश ू आकण माणसू यांयायात मखु्य अतंि हचे आह े की माणसाला कळू लागकयानतंि तो सतत 

आत्मसयंम करून जगण्याला सरुुवात कितो. आपली आई, मलुगी आकण पत्नी यांयायात भिे किता 

येईल अशी बुद्धी माणसाला ईश्विान ेकिली आह.े (कवगांसी, प.ृ ८४) 

ब्रह्मचयावची आिश्यकता  

आपण जि स्त्री-परुुष सबंंधाकड े स्वस्थ आत्ति शदु्ध दृष्टीन े पाह  लागलो आकण स्वत:ला भावी 

कपढ्यांयाया ककयाणाचे कवश्वस्त समज ूलागलो ति आजची अनके ि:ुखे आपण ििू करू शकतो. (यंग, 

२७-९-१९२८, प.ृ ३२४) 

ब्रह्मचयािकशवाय मला जीवन नीरस आकण पशसूािखे वाटू लागत.े पशलूा स्वभावानचे आत्मसयंम 

माहीत नसतो. माणसू याकरिताच माणसू आह ेकी तो हवा तवेढा आत्मसयंम किण्यास समथि आह.े 

धाकमिक पसु्तकांमधील ब्रह्मचयािची जी प्रशसंा मला आधी अकतिेकी व टत होती ती आज पणूिपण े

उकचत आकण अनभुवाधारित आह ेअस ेस्पष्टपण ेवाटत.े (ए, २२४) 

माझ े ठाम मत आह े की आध्याकत्मक पणूितयेाया प्राप्तीकरिता जीवनात मन, वाचा आकण कमि या 

सव ंमधनू आत्मकनग्रह असण ेआवश्यक आह.े ज्या िाष्ट्रांमध्ये अस ेलोक नसतील त े िाष्ट्र अशा 

लोकांयाया अभावी अकतशय गिीब िाष्ट्र आह ेअस ेम्हणाव ेलागेल. (यंग, १३-१०-१९२०, प.ृ ३) 

ईश्वरािर श्रद्धा  

मला मान्य आह ेकी कनग्रहायाया कनयमाचे पालन तोप्ंत अशक्य आह ेजोप्ंत माणसाची ईश्विावि, 

जो कजवतं सत्य आह,े कनतांत श्रद्धा नसले. ईश्विाचे अकस्तत्व पणूिपण े नाकारून जीवनातील उयाच 
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स्तिायाया उपलब्धीकरिता कजवतं ईश्विाविील कनतांत श्रद्धेची आवश्यकता नाही या गोष्टीवि भि 

िणे्याची आजकाल फॅशन झाली आह.े ज्या लोकांची आपकयापषेणाा अकतशय उयाच अशा कोणत्या 

तिी शक्तीवि श्रद्धा नाही आकण ज्यांना ती असण्याची गिज वाटत नाही त्यांना या कनयमाची सत्यता 

पटवनू िणे्याचे सामथ्यि माझ्यामध्ये नाही ही गोष्ट मी मान्य कितो. माझ्या स्वत:याया अनुभवान ेमला हे 

कशकवल ेआह े की, सपंणूि ब्रह्म ांडाला सचं कलत किणाऱ्या कजवतं कनयमावि श्रद्धा ठेवकयाकशवाय 

जीवनाचे पणूित्व प्राप्त किता येऊ शकत नाही. (हरि, २५-४-१९३६, प.ृ ८४) 

जणेकेरून आपकया आतील ईश्विाच््  उपकस्थतीची आपकयाला जाणीव होईल त्या कनयमाला आपण 

ओळखाव ेआकण त्याचे अनसुिण किाव ेह  ज्याला आपण ईश्वि म्हणतो,…. त्या कजवतं शक्तीला 

ओळखण्याचा उपाय आह.े पिंत ुह ेस्पष्ट आह ेकी ईश्विीय कनयमाचे ज्ञान होण्याकरिता कठीण परिश्रम 

किाव े लागतात. या कनयमाला एका शब्िात ‘ब्रह्मचयि’ म्हणता येऊ शकत.े ब्रह्मचयि पालनाचा 

साधासिळ उपाय आह ेिामनाम. (हरि, २२-६-१९४७, प.ृ २००) 

योग्य अर्व 

ब्रह्मचयािचा पणूि आकण योग्य अथि ब्रह्म चा शोध हा आह.े ब्रह्म प्रत्यके जीवात व्यापललेा आह,े 

त्यामळेु आपकया अतंिात्म्यात सिू मारून अतंिात्म्् याया कसकद्धिािे त्याचा शोध घ्यावा लागतो. 

अतंिात्म्याची कसद्धी इकंियांवि पणूि कनयंत्रण कमळवकयाकशवाय शक्य नाही. अशा िीतीन ेब्रह्मचयािचा 

अथि झाला आपकया सवि इकंियांवि का् , वाचा, मनान ेसिवै कनयंत्रण.  

ब्रह्मचयािच े पणूिपण े पालन किणािे स्त्री-परुुष मनोवगेापासनू पणूिपण े मकु्त असतात. अशा व्यक्तींच  

ईश्विायाया सात्तन्नध्यात वास असतो. त्या ईशतकुय असतात. अशा ब्रह्मचयािचे मन, वाचा आकण कमि 

् ांच्् िािे पणूिपण ेआचिण किण ेशक्य आह.े (यंग, ५-६-१९२४, प.ृ १८६) 

ब्रह्मचयि काय आह?े ही अशी जीवनपद्धती आह ेजी आमची ब्रह्म शी (ईश्विाशी) भटे घडवनू िते.े 

यात प्रजनन कियेवि पणूि कनयंत्रण समंीकलत आह.े ह े कनयंत्रण मन, वाचा आकण कमि यािािे असल े

पाकहज.े मनावि जि कनयंत्रण नसले ति वाणी आकण कमि यांयायावि कनयंत्रण कमळवून काही फायिा 

नाही. कहिंीत एक म्हण आह े: ‘ज्याच ेमन शदु्ध असत ेत्यायाया घिी सव नंा पकवत्र किणािे गगंाजल 

वास कित असत.े’ गोष्ट अशी आह ेकी, ज्याचे आपकया मनावि कनयंत्रण आह ेत्यायायाकरिता इति 

सवि काही मलुांयाया खेळासािखे आह.े माझ्या ककपनतेील ब्रह्मचािी कनिोगी असले आकण तो 

सहजपण े िीघय काळ जगले. त्याचे डोकेसदु्धा कधीही िखुणाि नाही. मानकसक आकण शािीरिक 

श्रमामळेु त्याला कधीही थकवा येणाि नाही. तो नहेमी तजेस्वी किसले, आळस त्यायायाकड े
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कफिकणािसदु्धा नाही. त्यायाया ब ह्य स्वच्छततेून त्याची आंतरिक स्वयाछता पणूिपण े प्रकतकबंकबत 

होईल. गीतते कस्थतप्रज्ञाची जी लषणाण े सांकगतलेली आहते ती सवि त्यायायात किसनू येतील. अशा 

प्रकािचे गणु असललेी एकही व्यक्ती नसली तिी काळजीचे काहीही कािण नाही.  

मानवायाया सजृनाचे सामथ्यि असलकेया वीयािचे पणूिपण े िषणाण करून जी व्यक्ती उध्वयिेता बनललेी 

असत े कतयायात वि सांकगतलले े सवि गणु किसनू येतील ति त्यात काय आियि? ज्या उध्वयगामी 

शक्तीचा केवळ एक थेंब मानवी जीवनाची सषृ्टी किण्याकरिता समथि आह े त्या उध्वयगामी वीयािची 

सजृनात्मक शक्ती कोण मोज ूशकेल? (हरि, ८-६-१९४७, प.ृ १८०) 

पररभार्ा  

जोप्ंत कवचाि पणूिपण ेकनयंत्रणात नसतो तोप्ंत सपंणूि ब्रह्मचयि अस ूशकत नाही. अनकैयाछक कवचाि 

मनाची एक कवकृती आह,े यामळेु कवचािावि कनयंत्रण कमळवण्याचा अथि आह ेमनाला कनयंकत्रत किण.े 

ही गोष्ट वायूला कनयंत्तत्रत किण्यापषेणााही कठीण आह.े तिीही अतं:किणातील ईश्विायाया अकस्तत्वामळेु 

मनावि कनयंत्रण आणण ेशक्य होत.े ही गोष्ट कठीण आह ेम्हणनू ती असभंव आह ेअस ेकोणीही समजू 

नये. ह ेउयाचतम ध्येय आह ेआकण त्यामळेु त्यायाया प्राप्तीकरिता प्रयत्नही अकधकतम किाव ेलागतात 

यात काही आि्य नाही. (ए, प.ृ ५५३) 

मन  

अन्य कनयमांप्रमाणचे ब्रह्मचयािचे पालन मन, वाचा आकण कमि यांयायािािे केल े पाकहज.े गीतते 

सांकगतल ेआह ेआकण अनभुवही या कथनाची पषु्टी कितो की जो मखूि माणसू आपकया शिीिावि 

कनयंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न कितो पिंत ु मनातनू मात्र वाईट कवचाि कित असतो त्याचे प्रयत्न व्यथि 

असतात. मनाला मकु्त सचंाि करू िऊेन शिीिाला जि िाबून ठेवल ेति त्याचे कवपिीत परिणाम होऊ 

शकतात. जवे्हा मन भिकटत असत े तवे्हा लवकि म्हणा वा उकशिा शिीि त्यायाया माग े जाि े

अपरिहायि असत.े  

….मनाला कलकुषत कवचाि पाळण े एक गोष्ट आह ेआकण आमयाया प्रयत्न ांनतंिही मनान े कतकड े

भिकटण े ही िसुिी गोष्ट आह.े आपण जि मनायाया या भिकटण्याशी असहकाि करू लागलो ति 

अखेिीस आपला कवजय होईल. (फ्रायंम, प.ृ १२-३) 

आांतररक वस्र्ती   

ब्रह्मचयि एक मानकसक अवस्था आह.े माणसाचे बाह्य आचिण त्यायाया अतंमिनाची अवस्था कशी 

आह ेत ेसप्रमाण िाखवत.े ज्यान ेआपकया कामवासनलेा मारून टाकल ेआह ेत्यायायात कोणत्याही 
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स्वरूपाचा िोष आढळू शकत नाही. ककतीही सुांिि स्त्री असली तिी ती त्या परुुषाला आककषित करू 

शकणाि नाही ज्यायायात कामवासनाच नाहीत. हीच गोष्ट कस्त्रयांनाही लाग ूहोत.े  

ब्रह्मचयि असा गणु नाही की ज्याचा कनग्रह केवळ बाह्य आचिणातनू किता येईल. जी व्यक्ती स्त्रीयाया 

अपरिहायि सपंकािपासनू ििू पळत ेकतला ब्रह्मचयािचा सपंणूि अथि कळत नाही.  

खिा ब्रह्मचािी खोट््  कनग्रहांपासनू ििू िाहील. आपकया सीमा लषणाात ठेवनू त्याला आपल े कंुपण 

घालनू घ्याव ेलागेल आकण जवे्हा त ेकनरुपयोगी वाटेल तवे्हा त्यान ेत ेतोडूनही टाकल ेपाकहज.े पकहली 

गोष्ट म्हणज ेखिे ब्रह्मचयि काय आह ेत ेकळल ेपाकहज,े नतंि त्याचे मकूय समजल ेपाकहज ेआकण शवेटी 

हा अमकूय सद्गणु आपकया आचिणात आणण्याचा प्रयत्न केला पाकहज.े माझ ेमत आह ेकी खऱ्या 

िशेसेवकेरिता या सद्गणुानसुाि आचिणाची कनतांत गिज आह.े (हरि, १५-६-१९४७, प.ृ १९२) 

इांवद्रयवनग्रह  

….केवळ पाशवी वासनांवि कनयंत्रण कमळवल ेकी ब्रह्मचयािचे पालन झाल ेअस ेसमजल ेजात.े माझ्या 

मत ेही धािणा अपणूि आकण चुकीची आह.े ब्रह्मचयि म्हणज ेसवि इकंियांचा कनग्रह. जी व्यक्ती केवळ 

एका इकंियाचा कनग्रह कित ेआकण इति इकंियांना मोकळे िान सोडत ेत्या व्यक्तीला आपल ेप्रयत्न वाया 

गकेयाचा अनभुव येण ेअपरिहायि आह.े  

कानांनी सचूक गोष्टी ऐकण,े डोळ्यांनी सचूक गोष्टी पाहण,े कजभेन ेउत्तजेक पिार्थ ंचा आस्वाि घणे,े 

हातान े उत्तजेक गोष्टींना स्पशि किण ेआकण त्याच वळेी उिलेकया केवळ एकाच इकंियावि कनयंत्रण 

ठेवण्याची अपषेणाा किण ेम्हणज ेआगीत हात ठेवनू तो जळू नये अशी अपषेणाा किण्यासािखे होईल. 

त्यामळेु ज्याला एका इकंियावि कनयंत्रण आि ्ची इयाछा असले त्यान े उिलकेया सवि इकंियांना 

कनयंकत्रत केल ेपाकहज.े  

ब्रह्मचयाियाया सकुंकचत व्याख्येमळेु बिेच नकुस न झाल ेआह ेअस ेमला नहेमीच वाटत आल ेआह.े 

आपण जि एकाच वळेी सवि बाजूनंी सयंमाचा प्रयत्न केला ति तो प्रयत्न शास्त्रशदु्ध होईल आकण तो 

यशस्वी होण्याची शक्यता िाहील. िसनचेे कनयंत्रण बहुध  सवािकधक कठीण आह.े (फ्रायम, प.ृ १३-४) 

वस्र्तप्रज्ञ 

कस्थतप्रज्ञाची लषणाण े कोणती आहते? ज्याप्रमाण ेकासव आपकया कवचामाग ेआपली इकंिये ओढून 

घतेो त्याप्रमाण े कस्थतप्रज्ञ आपकया इकंियांना इकंियांयाया कवषयांपासनू आत्म्यायाया ढालीमाग ेओढून 

घतेो. ज्याची बुद्धी कस्थि नसत े त्याला िोध, कुकवचाि अथवा अपशब्ि ह ेधोका िणे्याची शक्यता 
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असत.े उलट कस्थि बुद्धी असलकेया व्यक्तीवि प्रशसंा वा अपशब्ि यांचा काहीही प्रभाव पडत नाही. 

त्याला माहीत असत े की अपशब्िांमुळे त े उयाचािणाऱ्याची जीभच तवेढी कवटाळत असत,े ज्या 

व्यक्तीयाया कविोधात त ेअपशब्ि उयाचािण्यात आलेल ेअसतात त्यायायावि त्यांचा काहीही परिणाम 

होत नाही. यामळेु कस्थि बुद्धी असणािी व्यक्ती कधीही कुणाचेही वाईट त्तचांति र नाही आकण आपकया 

अखेियाया श्वासाप्ंत शत्रूकरिता ती प्राथिनाही किील. (हरि, २८-४-१९४६, प.ृ ११०-११) 

माझे ब्रह्मचयव  

माझ्याकरिता ति काकयक ब्रह्मचयिही फाि कठीण असकयाच ेकसद्ध झाल ेआह.े आज मी सांग ूशकतो 

की मला आता बिेच सिुकषणात वाटत.े पिंत ुमला माझ्या त्तवच र ांवर पिूय प्रभतु्व त्तमळव ्चे आह.े ह े

फ र आवश््क आह.े अस ेन ही की माझ्यामध्य ेइयाछा वा प्रयत्नांची उणीव आह.े पिंत ुअवांछनीय 

कवचाि कुठून येऊन आपकयावि हकला कितात त ेमला कळू शकलले ेनाही.  

मला याबद्दल कोणत ही सशंय नाही की नको असलकेया कवचािांना अडवण्याचा कोणता तिी उपाय 

असलाच पाकहज.े पिंत ु प्रत्येक व््क्तीला त्याचा शोध स्वत:लाच घ्यावा लागतो. सतंांनी आकण 

ऋषींनी आमयायाकरिता अनभुव ति ठेवल ेआहते पिंत ु त्यांनी कोणताही अचकू आकण साविभौम 

उपाय सांकगतललेा नाही. परिपणूिता वा चुकांपासनू पणूिपण े मकु्ती केवळ ईश्विी कृपनेचे प्राप्त होऊ 

शकत े आकण याकरिता ईश्विप्राप्तीचा प्रयत्न किणािे ऋषीमनुी आपकया तपि्ेन े पकवत्र केललेा 

िामनामासािखा मतं्र आमयायाकरिता सोडून गले ेआहते.  

आपकयाला पणूिपण ेईश्विाला समकपित केकयाकशवाय कवचािांवि पणूि कनयंत्रण कमळवण ेअशक्य आह.े 

प्रत्येक महान धमिग्रंथाचा हाच उपिशे आह ेआकण पणूि ब्रह्मचयािकरिता प्रयत्न कित असताना िि 

षणाणी मला या गोष्टीचा अनभुव येत असतो. (ए, प.ृ २३४) 

कवकवध प्रकाियाया कायाित व्यस्त असतानाही गत तीसपषेणाा अकधक वर्ष पंासून मी ब्रह्मचयािचे पिेुस े

पालन केल ेआह.े ब्रह्मच ऱ्याचे जीवन जगण्याचा कनणिय घतेकयानतंि माझ्या पत्नीशी असलले ेमाझे 

वतिन सोडून माझ्या इति वतिनात क्वकचतच काही फिक कनमािण झाला असावा.  

माझ े ब्रह्मचयि पसु्तकी नाही. मी माझ्याकरिता आकण माझ्या आग्रहामळेु या प्रयोगात सहभागी 

होणाऱ्या माझ्या सहकाऱ्यांकरिता मागििशिक कनयम स्वत: बनवल े आहते. पवूिकनधािरित कनयमच 

केवळ मी अमान्य केलले ेनाहीत ति सवि प्रकािचा वाईटपणा आकण प्रलोभन ेयांचे मळू स्त्री असत ेया 

कवधानाचा उकलखे धमिग्रंथांमध्ये असनूही ह े कवधान मी नाकािल ेआह.े माझ्यात जि काही चांगल े

असले ति त ेमाझ्या आईमळेु आह.े मी स्त्रील  व सन पूतीचे स धन कधीच म नले न ही, तर म झ््  
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आईप्रमाण ेमी कतला पजू्य मानल ेआह.े परुुषच प्रलोभन िते असतो, परुुषच आिमक असतो. स्त्रीचा 

स्पशि परुुषाला भ्रष्ट कित नसनू स्त्रीला स्पशि किण्याची पात्रताच िाह  नये इतका परुुषच किाकचत भ्रष्ट 

असावा… 

मी प्रयोग कित आह.े माझ्या व्याख्येप्रमाण ेमी पणूि ब्रह्मचयि साध्य केल ेआह ेअसा िावा मी कधीही 

केला नाही. अकहसंसेबंंधी माझ्या शोधाकरिता कजतके आवश्यक आह े कततके माझ्या कवचािांवि मी 

कनयंत्रण कमळव ूशकललेो नाही. माझ्या अकहसंलेा जि ससंगिजन्य आकण सिंामक बनवायचे असले 

ति कवचािांवि मला अकधक कनयंत्रण कमळवाव ेलागेल. (हरि, २३-७-१९३८, प.ृ १९३) 

ज्या किवशी मी ब्रह्मचयािला सरुुवात केली त्या किवसापासून आम्ही स्वततं्र होऊ लागलो. माझी पत्नी 

एक स्वततं्र स्त्री झाली, कतचा नविा म्हणनू कतयायावि मी जो अकधकाि गाजवत होतो, त्यापासनू ती 

मकु्त झाली आकण मी त्या वासनयेाया गुलामकगिीतनू मकु्त झालो कजयाया तपृ्तीचे ती साधन होती. माझ्या 

पत्नीबद्दल माझ्या मनात जस ेआकषिि होत ेतस ेइति कोणत्याही स्त्रीबद्दल नव्हत.े माझ्या पत्नीशी मी 

इतका प्रामाकणक होतो आकण माझ्या आईला किलकेया वचनाशी मी इतका बांधललेो होतो की इति 

कोणत्याही स्त्रीचा मी गलुाम बन ूशकत नव्हतो. पिंत ुमाझ ेब्रह्मचयि ज्या पद्धतीन ेमला कमळाल ेत्या 

पद्धतीमळेु स्त्रीला परुुषाची आई समजनू मी कतयायाकडे अकनवायिपण े ओढला जाऊ लागलो. ती 

माझ्याकरिता इतकी पकवत्र झाली होती की ती भोगाची वस्त ूिाह च शकत नव्हती आकण अशा िीतीने 

प्रत्येक स्त्री माझ्याकरिता बहीण वा मलुगी झाली. (हरि, ४-११-१९३९, प.ृ ३२६)  

मला जि कस्त्रयांबद्दल लैंकगक आकषिण वाटल ेअसत ेति माझ्यात इतकी त्तहांमत आह ेकी या वयातही 

मी अनके कववाह केकयाकशवाय िाकहलो नसतो. माझा स्वयाछंि पे्रमावि - मग तो गपु्त असो वा उघड - 

कवश्वास नाही. मकु्त आकण स्वयाछंि पे्रमाला मी कुत्र्यायाया वासनचेा िजाि ितेो आकण गपु्त भोग ति 

कभत्रेपणाचेही आहते. (हरि, ४-११-१९३९, प.ृ ३२६) 
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५७. वििाहाचा आदशव 

कववाहाचा आिशि आह ेशािीरिक मीलनायाया म ध्यमातनू आध्याकत्मक मीलनाची प्राप्ती. कववाहामळेु 

अकभव्यक्त होणािे प्रेम ह ेकिव्य वा साविभौम प्रेमाकडे जाणाऱ्या कशडीची एक पायिी आह.े (यंग, २१-

५-१९३१, प.ृ ११५) 

पणूि त्याग, पणूि ब्रह्मचयि हा एक आिशि आह.े तस ेकिण्याच ेसाहस जि तमुयायात नसले ति अवश्य 

लग्न किा, पिंत ुकनिान सयंमान ेतिी िाहा. (हरि, ७-९-१९३५, प.ृ २३४) 

ज्यांना उयाच आध्याकत्मक जीवनाची अकभलाषा आह े त्यांयायाकरिता पणूि ब्रह्मचयि वा कवव कहत 

ब्रह्मचयि आह:े अशा प्रकाियाया जीवनाकरिता ब्रह्मचयािचे पालन ही अपरिहायि अट आह.े (हरि, ५-६-

१९३७, प.ृ १३४) 

जीवनात कववाह ही स्वाभाकवक घटना आह ेआकण ती अध:पतनकािी आह े अस े समजण े चूक 

आह…े आिशि कस्थती ही आह ेकी कववाह हा एक पकवत्र सबंंध आह ेअस ेसमजल ेपाकहज ेआकण 

ववैाकहक अवस्थेत सयंमान ेजीवन व्यतीत केल ेपाकहज.े (हरि, २२-३-१९४२, प.ृ ३८) 

कामवासनयेाया तपृ्तीकरिता करण्् त आललेा कववाह हा कववाह नाही, तो व्यकभचाि आह.े (हरि, २४-

४-१९३७, प.ृ ८२) 

पकहकया अपत्याला मनून े धमिज म्हटले आह े - धमिज म्हणज े कतिव्यायाया जाणीवेतनू जन्मलेल े

अपत्य. पकहकया अपत्यानतंि झाललेी मुल े कामज म्हणवली जातात म्हणज े वासनांमुळे झाललेा 

जन्म. थोडक्यात हाच लैंकगक सबंंधाचा कनयम आह ेआकण ईश्वि जि कनयम नसले ति अजनू काय 

आह?े ईश्विायाया आज्ञचेे पालन म्हणज ेकनयमाचे पालन. (हरि, २४-४-१९३७, प.ृ ८३) 

कामवासनयेाया तपृ्तीकरिता किण्यात आललेा सभंोग म्हणज े पशतु्वाकडे पित जाण ेआह,े त्यामळेु 

माणसान ेत्यायाया वि उठायला पाकहज.े पिंत ुपकतपत्नीला अस ेकिण्यात यश आल ेनाही ति ती पाप 

वा कलकं लावणािी गोष्ट आह े अस े म्हणता येऊ शकत नाही. जगातील किोडो लोक आपकया 

िसनयेाया तपृ्तीकरिता ख त त तसचे करोडो पत्ततपत्नी आपल््  व सन ांच््  तपृ्तीकररत  सभंोग कितात 

व कित िाहणाि आहते. त्यामळेु आपकया कनयमांचा भंग किणाऱ्यांना कनसगि जी कशषणाा िते असतो ती 

असखं्य सकंटांयाया रूपातील कठोि कशषणााही त्यांना कमळेल. (हरि, ५-६-१९३७, प.ृ १३४) 

पकतपत्नीमधील कनष्कलकं पे्रम इति कोणत्याही प्रेमापषेणाा माणसाला ईश्विायाया अकधक जवळ नते.े या 

कनष्कलकं पे्रमात जवे्हा कामभावना कमसळत ेतवे्हा ती व्यक्तीला आपकया कनमाित्याजवळून ििू नेत.े 
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यामळेु जि कामभावना वा कामसबंंध नसतील ति कववाहाची आवश्यकता आह े काय हा प्रश्न 

कवचािणीय आह.े (हरि, १९-१०-१९४७, प.ृ ३७४) 

वििाहाचे ध्येय  

जो कववाह सयंुक्तपण ेसवेा किण्याकरिता केला जातो त्यांचे स्वत:चे काही लाभ आहते. ज े कववाह 

उपभोगाकरिता केल ेजातात त ेतयुाछ असतात.  (हरि, १९-५-१९४६, प.ृ १३३) 

कववाहाचा खिा हते ू स्त्री-परुुषामध्ये खिा मतै्रीभाव आकण सख्य कनमािण किण े आह.े यात 

कामभावनयेाया तपृ्तीला कोणतहेी स्थान नाही. कामयेाछेयाया तपृ्तीकरिता किण्यात आललेा कववाह हा 

खर  कववाहच नाही. कामयेाछेची तपृ्ती खऱ्या मतै्रीयाया आड येत असत.े  

इगं्रजांमधील अशा कववाहांची मला माकहती आह ेज ेसख्य आकण पिस्पि सवेकेरिता किण्यात आल े

होत.े माझ्या ववै कहक जीवनाची चचाि अप्रासकंगक होणाि नसले ति मी सांगने की मला आकण माझ्या 

पत्नीला ववै त्तहक जीवनायाया खऱ्या आनिंाचा आस्वाि तवे्हाच घतेा आला जवे्हापासनू आम्ही 

लैंकगक सबंंधाचा त्याग केला आकण तोही ऐन तारुण्यात. तवे्हाच आमचे सख्य फुलल े आकण 

भािताची आकण व्यापक मानवतचेी सवेा किण्याची पात्रता आम्हा िोघ ांमध्ये आली…. खिे सांगायचे 

ति स्वाथित्यागाची ही भावना सवेा किण्याच््  आमयाया उत्कट इयाछेतनूच कनमािण झाली. (हरि, ७-

७-१९४६, प.ृ २१४) 

ह े खिे आह े की असखं्य कववाह प्रसगंोपात स्वाभाकवकपण े होत असतात व होत िाहतील. या 

कववाहांमध्ये वैवाकहक जीवनायाया भौकतक बाजलूा महत्तव िणे्यात येत असत.े  

असखं्य व्यक्ती आपकया िसनयेाया तपृ्तीकरिता खात असतात. पिंत ुएवढ्् मळेु त ेमाणसाचे कतिव्य 

ति होत नाही? फाि थोडे लोक कजवतं िाहण्याकरिता खात असतात, पिंत ुयाच लोकांना आहािाच े

खिे कनयम माहीत असतात. अशाच प्रकािे ज ेलोक कववाह बंधनातील शदु्धता आकण पाकवत्र्य यांचा 

अनभुव घणे्याकरिता आकण त्यात समाकवष्ट िवेत्वायाया प्राप्तीकरिता कववाह कितात त्याच लोकांचा 

कववाह खिा असतो. (हरि, ७-७-१९४६, प.ृ २१४) 

िैिावहक सांबांध 

पत्नी पतीची वठेकबगािी किणािी गलुाम नाही ति त्याची सहकािी आकण मितनीस आह ेआकण 

त्यायाया सखुि:ुखातील बिोबिीची भागीिाि आह.े आपला मागि कनवडण्याचे कतला तवेढेच स्वाततं्र्य 

आह ेजवेढे पतीला आह.े (ए, प.ृ १८) 
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माझ्या मत ेववैाकहक अवस्थाही कततकीच अनशुासनबद्ध असावी, ह े कजतक्या इति अवस्था. जीवन 

एक कतिव्य आह,े एक उमिेवािीचा काळ आह.े ववैाकहक जीवनाचा उद्दशे या जीवनात आकण नतंिही 

पिस्पिांयाया कहताला साहाय्य किण ेआह.े याचा उद्दशे मानवतचेी सवेा किण ेहा सदु्धा आह.े  

एक साथी अनशुासन भगं कित असले ति िसुऱ्या साथीिािाला कववाहबंधन तोडण्याचा अकधकाि 

आह.े ह ेतोडण ेनकैतक अथािन ेआह ेभौकतक अथािन ेनाही. यात घटस्फोटाला स्थान नाही. पती आकण 

पत्नीन ेज्या ध्येयायाया पूतीकरिता कववाह बंधनाचा स्वीकाि केला होता त्याच ध्येयायाया पतूीकरिता ते 

वगेळे होतील.  

कहिं ूधमय सव ंना सम न लखेतो. पिंत ु व्यवहािात मात्र केव्हापासनू वगेळेच काही होऊ लागल ेआह े

यात काही सशंय नाही. अजनूही काही अपप्रवतृ्ती गपुचूप आत कशिकया आहते. पिंत ुमला एक गोष्ट 

माहीत आह े - कहदं ूधमि प्रत्येकाला आत्मसाषणाात्कािाकरिता, ज ेप्रत्येकायाया जीवनाचे उत्तद्दष्ट असत,े 

हव ेत ेकिण्याची पिवानगी ितेो. (यंग, २१-१०-१९२६, प.ृ ३६५)  

मी सीतलेा आिशि पत्नी मानतो आकण िामाला आिशि पती. पिंत ुसीता िामाची िासी नव्हती. अथवा 

असहेी म्हणता येईल की िोघहेी पिस्पिांचे िास होत.े िाम सीतचे  सिवै आिि किायचे. (यंग, २१-

१०-१९२६, प.ृ ३६४) 

तमु्ही तमुयाया पत्नीयाया सन्मानाचे िषणाण केल ेपाकहज ेव स्वत:ला कतचा स्वामी न समजता कमत्र मानल े

पाकहज.े तमु्ही कतयाया शिीिाला व आत्म्याला त्याप्रमाणचे पकवत्र मानल े पाकहज े ज्याप्रमाण े माझा 

कवश्वास आह ेकी ती तमुयाया शिीर ला व आत्म्याला पकवत्र मानत.े याकरिता तमु्हाला प्राथिनापणूि श्रम, 

साधपेणा आकण सयंम या गणुांनी युक्त अस ेजीवन जगाव ेलागेल. तमुयायापकैी कोणीही पिस्पिांना 

वासनांचे साधन समज ूनये. (यंग, २-२-१९२८, प.ृ ३५) 

माझ ेमत आह ेकी पकतपत्नीमध्ये काहीही गपु्त नसाव.े मला अस ेवाटत ेकी पकतपत्नीनी एकमकेात 

कवलीन होऊन जाव.े त्यांनी एक आत्मा आकण िोन िहे होऊन िाहाव.े (हरि, ९-३-१९४०, प.ृ ३०) 

बळजबरीचा वििाह  

आईवत्तडलांनी आपकया मलुींचा बळजबिीन े कववाह किण े चूक आह.े आपकया मलुींना 

जीवनकनवािहायोग्य न बनवण े हीही त्यांची चूक आह.े मलुीन े कववाहाला नकाि किकयानंति कतला 

घिाबाहिे काढून टाकण्याचा अकधकाि कोणत्याही वकडलांना नाही. (हरि, १५-९-१९४६, प.ृ ३११-

२) 
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नागरी वििाह  

माझा नागिी कववाहावि कवश्वास नाही, पिंत ुसुधािणकेरिता नागिी कववाहाची ससं्था आवश्यक समजनू 

मी कतचे स्वागत कितो. (हरि, १६-३-१९४७, प.ृ ६८) 
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५८. मुले 

जि मला भाितातील, भाितातीलच का माझ्यात ताकि असले ति सवि जगातील अगिी तळायाया 

व्यक्तीशी एकरूप व्हाव े अस े वाटत असले, ति मला त्या मलुांयाया िोषांशी एकरूप होता आल े

पाकहज ेज ेमाझ्या िखेिेखीखाली आश्रमात आहते. अकतशय नम्रपण ेअस ेकित असताना एक किवस 

मला ईश्विाचा म्हणज े सत्याचा साषणाात्काि होऊ शकेल अशी आशा मला आह.े  (यंग, ३-१२-

१९२५, प.ृ ४२२) 

स्िभाि  

मलुांना वािसान े आपकया आईवत्तडलांकडून िंगरूपच कमळत नाही, त्यांचे गणुही कमळतात. 

वाताविणाची भकूमकाही महत्तवपणूि आह ेपिंत ुज ेमळू भांडवल घऊेन मलू आपल ेजीवन सरुू कित ेत े

त्याला आपकया पवूिजांकडून वािसा म्हणनू कमळालेल ेअसत.े मलुांना अनकेिा जो िोषपणूि वािसा 

कमळाललेा असतो त्यावि यशस्वीपणे मात किताना मी अनके मलुांना प कहल ेआह.े पिंतु याचे श्रये 

त्या शदु्धत्वाला आह ेजो आत्म्याचा स्वाभाकवक गणु आह.े (ए, प.ृ २३०) 

पाळण्यातील मलु ेनेहमीच प्रलोभन वा संसगािपासनू मकु्त असतात, अस ेकाही नाही. (ए, प.ृ २५२) 

वास्तकवक आईवडील आपकया सवि मलुांना कोणती संपत्ती समसमान हस्तांतरित करू शकत 

असतील ति ती आह े त्यांच े चारित्र्य आकण शषैणाकणक सोयी-सवलती. शिीिश्रमािािे प्रामाकणकपण े

आपकया मलुांना उििकनवािह किता येऊ शकेल अशा प्रकािे आईवत्तडलांनी आपकया मलुांना 

स्वावलबंी बनवल ेपाकहज.े (यंग, १७-१०-१९२९, प.ृ ३४०) 

मुलाांपासून बोध  

सपंणूि नम्रतापवूिक आकण प्रामाकणकपणान ेमी मान्य केल ेपाकहज ेकी मी ककतीही तटस्थपण ेवागण्याचा 

प्रयत्न कित असलो तिी माझ्या अकस्तत्वायाया अणिेुणतुनू मी प्रेमाचे प्रकतकनधीत्व किण्याचा प्रयत्न 

कित असतो. माझ्या कनमाित्याचा, जो माझ्याकरिता सत्यस्वरूपी आह,े साषणाात्काि होण्याकरिता मी 

आतिु आह े आकण माझ्या जीवनायाया सरुुवातीलाच मला कळल े होत े की जि मला सत्याचा 

साषणाात्काि हवा असले ति मी पे्रमायाया कनयमाच,े प्रसगंी प्राणांची बाजी लावनूही, पालन केल े

पाकहज.े ईश्विकृपने े जवे्हा मला मूल झाल े तवे्हा मला कळल ेकी लहान मुलांकडून पे्रमाचा कनयम 

सवाित चांगकया पद्धतीन ेकशकता येतो.  
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माझा पणूि कवश्वास आह े की कोणताही मलुग  खोडकिपणा घऊेन जन्माला येत नाही. मलुायाया 

जन्मायाया आधी आकण त्यानतंि जवे्हा तो मोठा होतो तवे्हा त्यायाया आईवत्तडलांनी त्यायायाशी नीट 

व्यवहाि केला ति मलू स्वाभाकवकपणचे सत्यायाया आकण पे्रमायाया कनयमांचे पालन करू लागत े हे 

सकुवकित तथ्य आह.े जीवनायाया आिंभी हा धडा कशककयानतंि माझ्या जीवनात हळूहळू परिवतिन 

होऊ लागले…  

कवश्वास ठेवा की शकेडो मलुांचा, मी ति हजािोच म्हणणाि होतो, मला जो अनभुव आला त्यावरून 

मी सांगतो की आपकयापषेणाा मलुांमध्ये आत्मसन्मानाची भावना फाि तीव्र असत.े आपकयात जि 

नम्रता असेल ति तथाकत्तर्थत अजाण मुलांकडून आपण जीवनाचे महान पाठ कशकू शकतो. त्याकरिता 

प्रकांड पतं्तडताकडे जाण्याची गिज नाही.  

मलुांयाया तोडून ज्ञान बाहिे पडत असत ेअसे ज ेयेशचूे वचन आह ेत्याह न अकधक मोठे सत्य येशनू े

कुठेही सांकगतल ेनाही. मी या मताशी पणूिपण ेसहमत आह.े आपण जि नम्रपणा आकण कनष्कपटपणान े

मलुांशी गोष्टी केकया ति त्यांयायाकडून बिेच ज्ञान कशकू शकतो ह ेमी माझ्या अनभुवावरून सांगतो…  

जगात जि आम्हाला खिी शांतता हवी असले आकण युद्धायाया कविोधात खिा सघंषि किायचा असले 

ति आपकयाला मलुांपासनू सरुुवात कर वी लागेल आकण जि मलुांची वाढ त्यांयाया स्वाभाकवक 

कनिागस रूपात होऊ शकली ति ना आपकयाला सघंषि किावा लागेल ना मोठमोठे ठिाव पास किाव े

लागतील. तवे्हा आपण एका पे्रमापासनू िसुऱ्या पे्रमाकडे आकण एका शांततपेासनू िसुऱ्या शांततकेडे 

जात िाह . इथप्तं की कवश्वात पे्रमाचे आकण शांततचेे साम्राज्य पसरून जाईल. याच साम्राज्याकरिता 

आज जग तकृषत आह.े (यंग, १९-११-१९३१, प.ृ ३६१) 
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५९. सांतवतवनयमन 

प्रजननाचे कायव  

झोपण ेवा खाणकेपण ेयांयायाप्रमाणचे मथैुनही आवश्यक आह ेआकण ती एक स्वततं्र किया अस ेअस े

समजण े माझ्या मत े मखूिपणाची पिाकोटी आह.े जगाच ेअकस्तत्व प्रजनन कायािवि अवलबंून आह े

आकण जग ईश्विाचे िीडांगण असकयामळेु व त्यातनू ईश्विाचा मकहमा अकभव्यक्त होत असकयामळेु 

प्रजननकायािला जगायाया वदृ्धीकरिता कनयंकत्रत केल ेपाकहज.े ज्याला ही गोष्ट कळेल तो काहीही करून 

आपकया कामकुतवेि कनयंत्रण ठेवले व अपत्यायाया शािीरिक, मानकसक व आध्याकत्मक 

कवकासाकरिता तो स्वत:ला तयाि किेल व अशा प्रकािे कमळवलकेया ज्ञानािािे सतंतीचा लाभ व्हावा 

याकरिता प्रयत्न किेल. (ए, प.ृ १४८)  

सहवासाचे उत्तद्दष्ट भोगकवलास नसून सतंतीला जन्म िणे ेआह.े अपत्् व्हाव ेअशी इयाछा नसले ति 

सहवास अपिाध आह.े (यंग, १२-३-१९२५, प.ृ ८८) 

स्त्री आकण परुुषायाया मनात जि ही गोष्ट ठसली की जननेंकियाचा एकमवे आकण अकतशय महत्त्वाचा 

उपयोग प्रजनन आह े ति मग त े अन्य कोणत्याही हतेनू े सहवास किण्याला वीयािचा अपिाधपणूि 

अपव्यय समजतील व त्या सहवासामळेु स्त्री-परुुषाला कमळणािी उत्तजेना ही उजचेा अपिाध स्वरूपी 

व्यय आह ेअस ेसमज ूलागतील. (हरि, २१-३-१९३६ प.ृ ४८) 

कामोत्तजेनचेी पतूी किण ेह ेआपल ेतसचे कतिव्य आह ेजस ेएखाद्याच ेकजि घतेकयानतंि त ेपित किण े

आपल ेकतिव्य असत ेआकण अस ेकेल ेनाही ति माणसाला बौकद्धक षणायरूपी िडं भिावा लागतो अस े

आमयाया मनात ठासनू भिण्यात आल ेआह.े या कामोत्तजेनलेा संतती कनकमितीयाया इयाछेपासनू वगेळे 

किण्यात आल ेआह.े सतंकतकनयमनायाया साधनांचा उपयोग किण्यायाया बाजचूे लोक अस ेसांगतात 

की गभिधािणा हा एक योगायोग आह ेव स्त्री-परुुषांची इयाछा नसकयास त्यांनी ती थांबवली पाकहज.े 

माझ ेम्हणण ेआह ेकी हा फाि भयानक कसद्ध ांत  आह ेआकण त्याचा प्रचाि किण्यात येऊ नये. 

कामोत्तजेना एक सुिंि आकण उिात्त गोष्ट आह.े यात लाजण्यासािखे काहीही नाही. पिंत ु कहचा हते ू

केवळ सतंतीकनकमिती हाच आह.े कहचा इति कोणताही उपयोग म्हणज े ईश्वि आकण मानवता यांयाया 

कवरुद्ध केललेा अपिाध अस ेहोईल. (हरि, २८-३-१९३६, प.ृ ५३) 

कलात्मक दृक्तिकोन 

माणसू एक कलाकाि आकण कनमािता आह ेयात काही सशंय नाही. त्याला सौंियि आकण िंग उपलब्ध 

व्हायलाच पाकहज.े त्यायाया उयाचतम आकण सजृनात्मक प्रकृतीन े त्याला भिे किण्याची दृष्टी किली 
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आकण त्् ल  कळल ेकी िंगांचे कोणतहेी कमश्रण सौंियि कनमािण करू शकत नाही आकण त्याला हहेी 

कळल ेकी आनिंोपभोगाचा प्रत्येक मागि मलूत: चांगला नाही. माणसायाया कलात्मक दृष्टीन े त्याला 

उपयोकगतेतनू आनिंाचा शोध घ्यायला कशकवल.े  

याप्रमाण ेकवकासायाया पकहकया टप्प्यातच त्याला कळल ेहोत ेकी आपण केवळ खाण्याकरिता खाऊ 

नये ति जगण्याकरिता खाकल ेपाकहज.े पिंत ुआजही अनके लोक खाण्याकरिता खात असतात. पढुे 

जाऊन त्याला हहेी कळल े की केवळ स्वत:करिता जगण्यात मजा नाही, आपण आपकया 

साथीिािांकरिता आकण त्यांयाया माध्यमातनू ईश्विायाया सवेकेरिता जगल ेपाकहज.े  

अशाच िीतीन े मथैुनापासनू कमळणाऱ्या आनिंानभुूतीचा त्यान े जवे्हा कवचार केला, तवे्हा त्याला 

कळल ेकी इति इकंियांप्रमाणचे जननेंकियाचाही उपयोग आकण िरुुपयोग आह ेआकण त्यायाया लषणाात 

आल ेकी, त्याचे खिे कायि म्हणज ेयोग्य उपयोग अथाित प्रजनन कायि हाच आहे. त्याला वाटल ेकी 

जननेंकियाचा अन्य कोणताही उपयोग बीभत्स आह ेआकण त्याचा व्यक्ती आकण समाज या िोघांविही 

फाि कवपिीत परिणाम होऊ शकतो. (हरि, प.ृ ४-४-१९३६, प.ृ ६१) 

सांतवतवनयमनाची आिश्यकता  

सतंकतकनयमनायाया गिजकेवषयी िमुत अस ू शकत नाही. पिंत ु अनके युगांपासनू याची एक पद्धत 

सांगण्यात आली आह ेव ती आह ेसयंमाची वा ब्रह्मचयािची. ही एक अचूक आकण सविश्रषे्ठ पद्धत 

आह े त्यानसुाि आचिण किणाऱ्यांकरिता ती कहतकािी आह.े आकण वदै्यकीय कवश्वातील लोक जि 

सतंकतकनयमनायाया कृकत्रम साधनांचा शोध लावण्याऐवजी आत्मकनयंत्रणायाया उप यांचा शोध लाव ू

शकल ेति त्यामळेु मानवतवेि फाि उपकाि होतील…  

सतंकतकनयमनाची कृकत्रम साधन ेम्हणज ेिुिाचिणाला वाट करून िणे ेआह.े यामळेु स्त्री-परुुष अकववकेी 

होतात आकण या पद्धतीला िणे्यात येणाऱ्या प्रकतष्ठेमळेु पाहता-पाहता सयंमायाया त्या मकूयांचे कवघटन 

होऊन जाईल ज्यांयायामळेु माणसू लोकलाजने े सयंमान े वागत होता. कृकत्रम साधनांयाया वापिामळेु 

लोकांमध्ये कनत्तितच आत््ांकतक मनोिौबिकय आकण स्नायुिौबिकय वाढेल. आजािापषेणााही इलाज 

अकधक हाकनकािक कसद्ध होईल.  

आपण केलकेया कृत्यायाया परिणामांपासनू वाचण्याचा प्रयत्न चकू आकण अनकैतक आह.े ज्या 

व्यक्तीन ेजास्त जवेण केल ेत्याचे डोके िखुण ेव परिणामी लांघन किण ेकहतकि आह.े आधी अकधक 

खायचे आकण नतंि औषध े घऊेन त्यायाया परिणामापासनू वाचण्याचा प्रयत्न किण े कहताचे नाही. 

याह नही अकधक हाकनकािक गोष्ट ही आह ेकी आधी ति माणसान े पाशवी वासनते कलप्त व्हायच े
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आकण नतंि होणाऱ्या परिणामापासून वाचण्याचा प्रयत्न किायचा. कनसगि कठोि आह ेआकण तो 

आपकया कनयमभगंाचा पिेुपिू बिल  घईेल. नकैतक परिणाम केवळ नकैतक कनग्रहानचे प्राप्त होऊ 

शकतात. इति सवि प्रकािचे कनग्रह ज्या  हतेनू ेअवलकंबल ेजातात त्या हतेूचंाच नाश करून टाकतील. 

(यंग, १२-३-१९२५, प.ृ ८८-९) 

अवतररि लोकसांख्या 

जि कोणी अस े म्हणले की िशेातील अकतरिक्त लोकसखं्येमुळे सतंत्ततकनयमनाची साधन े वापिण े

आवश्यक आह ेति मी या गोष्टीशी सहमत होऊ शकत नाही. लोकसखं्या अकतरिक्त असकयाचे अजनू 

कोणी कसद्ध करू शकललेा नाही. माझ्या मत े भमूीचे योग्य व्यवस्थापन, उत्तम कृषी आकण पिूक 

उद्योग यांयाया बळावि िशे आजयाया िपु्पट लोकसखं्येच े भिणपोषण करू शकतो.  (यंग, २-४-

१९२५, प.ृ ११८) 

वाढत्या लोकसखं्येचा बागलुबुवा काही नवीन नाही. ह  नहेमीच उभा किण्यात येत असतो. 

लोकसखं्यावदृ्धी काही महान सकंट नाही आकण त े तस े असकयाचे समजण्यातही येऊ नये. 

आपकयाला कळो वा न कळो, खिे महासकंट ति कृकत्रम उपायांनी कतचे कनयंत्रण वा कनयमन किण्यात 

आह.े जि याचा साविकत्रक उपयोग झाला ति कनकश्चतपि े प्रजातीची गुणवत्ता कमी होईल. पिंत ु

ईश्विायाया कृपमेळेु कधीही याचा साविकत्रक उपयोग होणाि नाही. नको असलकेया सतंतीकरिता 

जबाबिाि असलकेया घकृणत  कामवासनशेी कशषणाा आम्हाला ससंगिजन्य िोग, युद्ध आकण िषु्काळ 

यांयाया रूपान ेफेडावी लागत आह.े आपकयाला जि या कतन्ही अकभशापांपासनू वाचायचे असले ति 

आपण आत्मसयंमाची सवोत्कृष्ट पद्धती स्वीकारून नको असलकेया सतंतीपासनू स्वत:ला वाचवल े

पाकहज.े कववकेी माणसांना आतापासूनच कृकत्रम उपायांचे िषु्परिणाम कळू लागल ेआहते. नकैतक 

अनकैतकतचेा प्रश्न उपकस्थत न किता मी हचे म्हणने की उंििांप्रमाण ेआपकया प्रजातीची बेसमुाि वाढ 

आपण थांबवली पाकहज.े पिंत ुआपला त्रास अजनूच वाढेल अशा पद्धतीन े त ेकिण्यात येऊ नये. 

आपकया प्रजातीचे उिात्तीकिण होईल अशा पद्धतीन ेआपण ही वाढ थांबवली पाकहज.े वगेळ्या 

शब्िात, ज्यायाया परिघात जीवनातील सवि कायिप्रणाली येतील अशा योग्य कशषणाणाचा हा मदु्दा आह.े 

अस ेझाल ेति एका िोगावि इलाज किताना अन्य सवि िोगांचाही उपचाि होऊन जाईल. एखािा मागि 

कठीण, चढणीचा व म्हणनू िगुिम आह े एवढ्् करिता आपण तो मागि टाकून िऊे शकत नाही. 

माणसायाया प्रगतीचा मागि नहेमीच अकधकाकधक कठीण िाहणाि आह ेव या गोष्टीच ेआपण स्वागत 

केल ेपाकहज.े (हरि, ३१-३-१९४६, प.ृ ६६) 
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माणसाला िोनपकैी एक मागि कनवडावा लागतो. एक वियाया बाजलूा जाणािा व िसुिा खालयाया. पिंत ु

माणसामध्ये एक पश ूबसललेा असकयामळेु त्याला वियाया ब जलू  जाणाऱ्या मागािपषेणाा ख लच््  

बाजलूा जाणािा मागिच कनवडावासा वाटतो आकण खाली जाणािा मागि आकषिक किसणािा असले ति 

अस े कवशषेत्वाने होईल. पापाला पणु्याचा पोषाख घातला ति माणूस अकतशय सहजपणान े कतकडे 

वळतो. मिेी स्टोप्स आकण इति मडंळी आज हचे कित आहते. (हरि, १-२-१९३५, प.ृ ४१०) 

सतंत्ततकनयमनाचे समथिक अस ेगहृीत धरून चालल ेआहते की क मव सनते कलप्त होण ेजीवनाकरिता 

आवश्यक आह ेआकण मळुात गिजचेी गोष्टी आह.े स्त्रीजातीबद्दल जो कळवळा िाखवण्यात येत 

आह,े तो अकतशय ियनीय आह.े माझ्या मत े कृकत्रम उपायांनी संतकतकनयमनायाया समथिनाथि 

स्त्रीजातीची बाज ूमांडण,े ह  कतचा अपमान किण ेआह.े वस्तकुस्थती ही आह ेकी परुुषान ेआपकया 

कामकलप्समेळेु स्त्रीचे आधीच बिेच अध:पतन केल ेआह.े कृकत्रम उपायांयाया समथिकांचा हते ूककतीही 

चांगला असला तिी त्या उपायांमळेु स्त्रीचा िजाि अजनूच खाली घसरेल.  

कृकत्रम उपायांयाया समथिकांना माझी कवनतंी आह ेकी त्यांनी पढुील परिणामांचा कवचाि किावा : या 

उपायांचा प्रयोग व्यापक प्रमाणावि झाला ति ववैाकहक बंधनाचे कवघटन होईल व त्याची जागा 

स्वयाछंि पे्रम घईेल. कामवासना हचे ध्येय समजनू परुुष जि त्यातच कलप्त होऊन िाह  लागला व पढुील 

पररकस्थती कनमािण झाली ति काय होईल याचा कवचाि किा - उिाहिणाथि त्याला बिेच किवस 

घिाबाहिे िाहव ेलागल ेअथवा िीघिकालीन युद्धात भाग घणे्याकरिता जाव ेलागल ेवा तो कवधिु झाला 

वा त्याची पत्नी इतकी आजािी आह े की कृकत्रम साधनांयाया मितीनसेदु्धा प्रकृतीची हानी 

झाकयाकशवाय ती पतीसहवास करू शकत नसले ति काय होईल? (यंग, २-४-१९२५, प.ृ ११८) 

मला ति सतंकतकनयमन काळोखान े भिलेकया एखाद्या खोल कवविाप्रमाण े किसत आह.े अस ेकिण े

म्हणज े अज्ञात शक्तीबिोबि खेळण्यासािख े वाटत.े काही कवकशष्ट पररकस्थतीत सतंकतकनयमन किण े

आवश्यक आह े अस े जिी मान्य केल े तिी लाखो-किोडो लोकांमध्ये याचा प्रचाि किण े कनतांत 

अशक्य आह.े मला वाटत े की संतकतकनयमनाकरिता गभिकनिोधकांऐवजी सविसामान्य लोकांची 

आत्मसयंमाकरिता मान्यता कमळवण ेअकधक सोप ेिाहील.  

आपल े ह े लहानस े जग कालच जन्माला आलेल े नाही. असंख्य वषाचयाया आपकया जीवनात या 

जगाला अकतरिक्त लोकसखं्येचा प्रश्न कधीही भडेसावला नाही. गभिकनिोधकांिािे जन्मिि कनयंकत्रत 

केला नाही ति खाद्यपिार्थ ंयाया अभावी ह े जग नष्ट होईल, ह े सत्य काही लोकांना एकाएकी कस े

उमगले? (हरि, १४-९-१९३५, प.ृ २४४) 
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अवधक मोठे पाप  

नको असलले े मलू जन्माला घालण ेपाप आह,े पिंत ुआपण केलकेया गोष्टीयाया परिणामापासनू ििू 

पळण ेह ेमाझ्या मत ेत्याह नही मोठे पाप आह.े (हरि, ७-९-१९३५, प.ृ २३४) 

ईश्विान े कृपा करून परुुषाला सवािकधक शकक्तशाली बीज किल ेआह ेआकण स्त्रीला कवश्वातील सवाित 

सपुीक भमूीपषेणााही अकधक सपुीक बनवल ेआह.े कतची तुलना कोणाशीही किता येऊ शकत नाही. 

परुुषान ेआपली ही अमूकय सपंत्ती अशीच वाया घालवली ति तो घोि मखूिपणा होईल. महागात 

महाग मोत्यांपषेणााही आपकया या वीयािचे माणसान ेजास्त िषणाण केल ेपाकहज.े आपल््  सपुीक भमूीत 

आपण परुुषाच ेअमकूय बीज धािण कितो आहोत ह ेमाहीत असतानाही जी स्त्री त ेतसचे वाह न जाऊ 

िते ेती स्त्रीही कनतांत मखूि असली पाकहज.े परुुष आकण स्त्री या िोघांविही कनसगािकडून कमळालकेया 

आपकया षणामतचेा िरुुपयोग केकयाचा िोष येईल आकण कनसगि त्यांना त्यांयाया अमकूय सपंत्तीपासनू 

वकंचत करून टाकेल. (हरि, २८-३-१९३६, प.ृ ५३) 

माझ ेअस ेमत आह ेकी आपकया कृत्याचे परिणाम भोगण्याला नकाि िणे ेम्हणज ेकभत्रेपणा आह.े ज े

गभिकनिोधकांचा प्रयोग कितात त्यांना मनोकनग्रह म्हणज ेकाय ह ेकिाकचत कधीही कळू शकणाि नाही. 

त्यांना त्याची गिजही नाही. गभिकनिोधकांयाया वापिामळेु मलू होण ेथांबू शकेल, पिंत ु त्यामळेु स्त्री-

परुुष या िोघांचाही जोम सपंनू जाईल. कस्त्रयांयाया तलुनेत परुुषांची हानी जास्त होईल. िाषणासाशी युद्ध 

कर ्ल  नकाि िणे ेनामििपणा आह.े (हरि, १७-४-१९३७, प.ृ ८४) 

सामावजक दुगुवण  

मला माहीत आह ेकी गपु्त िगुुिणांनी शालये कवद्य थी –कवद्य त्तर्थयनी यांयायामध्ये ककती अनथि घडवनू 

आणला आह.े कवज्ञानायाया नावावि गभिकनिोधकांचा प्रवशे आकण समाजायाया नामवतं नते्यांना 

कमळालले े लखेनस्वाततं्र्य यांयायामळेु समस्या अजनूच जकटल झाली आह े आकण सधुािकांना 

सामाकजक जीवनायाया स्वयाछतकेरिता काम किण े जवळपास अशक्य झाल े आह.े (हरि, २८-३-

१९३६, प.ृ ५३) 

स्त्रीत्िाचा अपमान  

मला माहीत आह ेकी, काही आधकुनक मकहला कृकत्रम उपायांच ेसमथिन कित आहते. पिंत ुही गोष्ट 

आपकया प्रकतष्ठेयाया कवरुद्ध आह े अस े जाणवकयानंति यांतील अकधकांश कस्त्रया ही उपाययोजना 

नाकाितील याबद्दल मला काहीही संशय नाही. परुुषांना कस्त्रयांचे ककयाण हव े असेल ति त्यांनी 
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स्वत:वि सयंम ठेवला पाकहज.े स्त्री परुुषाला मोह घालत नसत.े वास्तवात आिमक असकयामळेु 

परुुषच खऱ्या अथािन ेिोषी असतो आकण मोकहनी घालणािाही असतो. (यंग, २-४-१९२५, प.ृ ११८) 

माझ ेमत आह ेकी, गभिकनिोधकांचे सवािकधक बुकद्धम न समथिक त्यांचा उपयोग कववाकहत कस्त्रयांप्ंत 

मयािकित ठेवतील ज्यांना आपकया पतीची कामतषृ्णा तपृ्त किायची असत,े पिंत ुमलू नको असत.े ही 

प्रविृी मानवजातीयाया सिस्यांकरिता नसैकगिक नाही, अस े माझ े मत आह.े अशा प्रकािची 

कामभावनचेी तषु्टी समाजाकरिता हाकनकािक कसद्ध होईल. (हरि, २-५-१९३६, प.ृ ९२) 

भाितातील कस्त्रयांना गभिकनिोधकांचा वापि किायला सांगण े म्हणज े घोड्् याया शपेटाला लगाम 

बांधण्यासािखे आह.े सवाित आधी ति त्यांना मानकसक िास्यातनू मकु्त किायचे आह,े त्यांना आपकया 

शिीिायाया पाकवत्र्याची जाणीव करून द्यायची आह े आकण मानवतचे््  सवेयेाया महत्तचेा पाठ 

कशकवायचा आह.े (हरि, २-५-१९३६, प.ृ ९३) 

गभिकनिोधक नािीत्वाचा अपमान आह.े एक वशे्या आकण गभिकनिोधकांचा वापि किणािी स्त्री यांयायात 

एवढेच अतंि आह ेकी, वशे्या आपल ेशिीि अनके परुुषांना कवकत े ति िसुिी एकालाच. परुुषाला 

आपकया पत्नीला स्पशि किण्याचा तोप्ंत अकधकाि नाही, जोप्ंत कतला अपत्य नको असले आकण 

आपकया पतीलाही कविोध किता येईल इतकी सकंकपशक्ती कस्त्रयांमध्ये असली पाकहज.े (हरि, ५-५-

१९४६, प.ृ ११८) 

गभिकनिोधकांचा धमूधडाक्यान े प्रचाि किणािे व सतंकतकनयमनाची सधुािणा करू इकयाछणािे सधुािक 

पिोपकार च््  भावननेचे ह े काम कित आहते यात काही सशंय न ही. त्यांनी आपकया पिोपकािी 

भावनमेळेु होणाऱ्या अनथिकािी परिणामांचा कवचाि किावा अशी माझी त्यांना कवनतंी आह.े ज्यांनी 

या साधनांचा उपयोग किावा अस े त्यांना वाटते त्या वग यप्ंत त ेकधीही पोहोचू शकि र न हीत. 

ज् ांनी ् ांच  प्र्ोग कर ्ल  नको ते ् ांच  प्र्ोग नक्कीच कितील व त्यामळेु त्यांचा व त्यांयायाशी 

कववाह किणािे यांची घोि हानी होईल. गभिकनिोधकांचा प्रयोग शािीरिक आकण नकैतक दृष्टीन ेपणूिपण े

योग्य असकयाचे कसद्ध झाल ेतिी ह  अनथि होईलच. (हरि, १२-९-१९३६, प.ृ २४४) 

सांयम 

पश ू आकण मानव या िोघ ांमध्येही समान भावनने े पे्ररित असणािा लैंकगक सपंकािचा हते ू

असकयाकशवाय िात्री एकाच खोलीत एक च अथंरुणावि झोपायचे नाही असा कनधािि प्रत्येक 

पकतपत्नी करू शकतात. पश ूया कनयमाचे कनिपवािपण ेपालन कितात. माणसाला पयािय उपलब्ध 

असकयामळेु त्यान े चुकीचा पयािय कनवडून एक भयानक चूक केली आह…े स्त्री आकण परुुष 
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िोघ ांनीही लषणाात ठेवल ेपाकहज ेकी, कामभावनयेाया बाबतीत सयंम पाळकयामळेु कोणताही कवकाि 

होत नाही, उलट मन आकण शिीि सोबत असतील ति स्वास्थ्य आकण ओज या िोघ ांचीही वदृ्धी होत.े 

(यंग, २७-९-१९२५, प.ृ ३२४) 

नाही ्हणण्याचे साहस 

कस्त्रयांना आपकया पतीचा प्रकतकाि किावा लागेल. गभिकनिोधकांचा उपयोग सरुू झाला ति त्याच े

भयानक परिणाम होतील. स्त्री-परुुष केवळ कामोपभोगाकरिताच जगतील. त े िबुिलमनस्क आकण 

कवकषणाप्त होतील. खिे सांगायचे ति मानकसक आकण नकैतक दृष्टीन े त्् ांची वाताहत होऊन जाईल. 

(अबाप, १२-१-१९३५) 

तमु्ही स्वततं्र आहात अस ेमाझ्या जीवनायाया उिलकेया काळात मला कस्त्रयांयाया मनात ठसवता आल े

ति भाितात सतंकतकनयमन नावाची कोणतीच समस्या उिणाि नाही अस े मी अनुभवल ेआह.े पती 

कामासक्त होऊन जवळ आकयानतंि त्या जि नाही म्हणण ेकशककया ति सवि काही ठीक होईल. खिी 

समस्या ही आह ेकी कस्त्रयांना प्रकतकाि किण्याची इयाछा नसत.े याकरिता त्यांनी कशकषणात होण ेजरूिीचे 

आह.े प्रकतकािाचा मलूभतू अकधकाि कस्त्रयांना कळावा अशी माझी इयाछा आह.े आपकयाला 

प्रकतकािाचा कोणताच अकधकाि नाही अशी सध्या तिी त्यांची धािणा आह.े (आअ, नोव्हेंबि 

१९३५) 

परुुषाएवढीच स्त्री कामवासनचेी कशकाि होत ेही गोष्ट मी मान्य करू शकत नाही. परुुषायाया तलुनते 

कस्त्रयांकरिता आत्मसयंम किण ेअकधक सोप ेआह.े (हरि, २-५-१९३६, प.ृ ९३) 

आत्मसांयम 

आपण जि अस ेसमज ूलागलो की कामवासनते कलप्त होिे आवश्यक, कहतकि आकण कनिागस आह े

ति आपण कामवासनयेाया हाती सवि सतू्रे सोपव ू व त्ततच  प्रकतकाि किण्याची शिी आपकयामध्ये 

िाहणाि नाही. याउलट आपण जि स्वत:ची खात्री पटव ूशकलो की, ही गोष्ट हाकनकािक, पापमय 

आकण अनावश्यक आह ेति आत्मसयंम पणूिपण ेशक्य असकयाचे आपकयाला आढळून येईल. (यंग, 

१९-८-१९२६, प.ृ २८९) 

सविसामान्य माणसू आत्मसयंम करू शकत नाही अशी धािणा गभिकनिोधकांचे समथिन किणाऱ्यांची 

असकयामळेु माझ ेत्यांयायाशी भांडण आह.े काहींचे ति इथप्ंत म्हणण ेआह ेकी तो जिी आत्मसयंम 

करू शकत असले तिी त्यान ेतस ेकरू नये. अस ेसांगणािे लोक आपकया षणाते्रात ककतीही नावाजलेल े
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असल े तिी आत्मसयंमायाया सभंावनचे  अनभुव घतेकयाकशवाय त ेअसे बोलत आहते अस े मला 

त्यांना नम्रतापवूिक पिंत ु खात्रीपवूिक सांगायचे आह.े मानवी आत्म्याची षणामता सीकमत किण्याचा 

त्यांना कोणताही अकधकाि नाही.  

सकािात्मक अनभुवावि आधारित माझी एक कवनवणी आह.े ज्याप्रमाण ेसत्् आकण अकहसंा केवळ 

कनवडक लोकांकरिता नाही, ति सपंणूि मानवतयेाया िनैंकिन आचिणाकरिता आह,े अगिी त्याचप्रमाण े

आत्मकनग्रह केवळ काही ‘महात्म्यांकरिता’ नाही ति सपंणूि मानवतकेरिता आह.े बहुतके लोक 

असत्यवािी आकण कहसंक आहते याकरिता ज्याप्रमाण े मानवतेला आपकया आिशाचचा स्ति कमी 

किण्याची गिज नाही त्याचप्रमाण े अकधकांश लोक आत्मसयंमाचा सिंशे ऐकायला तयाि नाहीत 

म्हणनू आपण आपकया आिशाचचा स्ति कमी किण्याची आवश्यकता नाही. (हरि, ३०-५-१९३६, प.ृ 

१२६) 

वनबीजीकरण  

कनबीजीकिणाचा कायिा लोकांवि लािण ेअमानवीय आह ेअस ेमाझ ेमत आह.े पिंत ु िोगांनी जीणि 

झालकेया व्यिींचे कनबीजीकिण आवश्यक आह.े पिंत ु त्याकरिता त्यांची समंती अवश्य पाकहज.े 

कनबीजीकिण एक गभिकनिोधक आह ेआकण मी जिी कस्त्रयांनी गभिकनिोधक वापिण्यायाया कविोधात 

असलो तिी मी परुुषांयाया कनबीजीकिि च  कविोध किणाि नाही कािण तोच बहुधा आिमक असतो. 

(अबाप, १२-१-१९३५) 
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६०. वस्त्रयाांचे समाजातील स्र्ान आवण त्मयांची भूवमका 

आपकया अध कंगनीयाया म्हणज ेनािीजातीयाया िरुुपयोगाकरिता परुुष जबाबिाि आह.े परुुषाचे कोणत े

कृत्् सवाित जास्त हीनपणाचे, धक्कािायक वा पाशवीपणाचे असले ति त े ह ेआह.े पिंत ु ही नािी 

अबला नाही. नािी जात कनकश्चतपण े परुुषायाया तलुनते अकधक उिात्त आह;े आजही नािी त्याग, 

मकूपण ेि:ुख सहन किण,े कवनम्रता, श्रद्धा आकण ज्ञान यांची प्रकतमतूी आह.े (यंग, १५-९-१९२१, प.ृ 

२९२) 

स्त्रीन ेस्वत:ला परुुषाची भोगवस्त ूमानण ेबंि किाव.े याचा उपाय परुुषापषेणाा कस्त्रयांयाया हाती अकधक 

आह.े कतन े परुुषाकरिता, यात पतीच ही समावेश आह,े शृगंाि किण्याला नकाि किला पाकहज.े तसे 

केल ेतिच ती परुुषाची बिोबिीची साथीिाि बन ूशकेल. सीतने ेिामाला रिझवण्याकरिता एक षणाणसदु्धा 

वाया घालवला असले अशी ककपनाही मी करू शकत नाही. (यंग, २१-७-१९३१, प.ृ २२९) 

स्त्रीयाया रूपान े मी जन्म घतेला असता ति स्त्री ही परुुषायाया मनोिंजनाथि कनमािण झाली आह े  या 

परुुषांयाया द व्यायाया कविोधात मी कविोह केला असता. स्त्रीयाया हृियात स्थान कमळवण्याकरिता मला 

मानकसक रूपान ेस्त्री बनाव ेलागल ेआह.े माझ्या पत्नीशी माझ ेपूवी ज ेवतिन होत ेत ेमी पूणिपण ेबिलनू 

टाकण्याचा कनश्चय केला नाही तोप्ंत माझ्या पत्नीयाया अतं:किणात मला स्थान कमळू शकल ेनाही. 

याकरिता पती म्हणनू मला कमळालले ेतथाकत्तर्थत सवि अकधकाि मी सोडून किल ेआकण त ेअकधकाि 

कतलाच पित केल.े आज तमु्हाला आढळून येईल की मी जस ेसाधेपणाचे जीवन जगतो तसचे तीही 

जगत ेआह.े  

तमु्हाला कतयाया गळ्यात नकेलसे किसणाि नाही तसचे इति आभषूणहेी. माझी इयाछा आह ेकी तमु्ही 

कस्त्रयांनीही तसचे व्ह व.े मौजमजयेाया भावनचेी आकण परुुषांची गलुामी सोडा. तमुचा शृगंाि सोडा, 

सौंियि प्रसाधन ेसोडा, सगुधंी अत्ति वगिेै सोडा. खिा सगुधं तो आह ेजो तमुयाया अतं:किणातनू येतो. 

तो परुुषालाच नाही ति संपणूि मानवतलेा मोकहत किणािा आह.े तो तमुचा जन्मकसद्ध अकधकाि आह.े 

परुुष स्त्रीपासनू उत्पन्न होतो, कतयाया िक्तमांसापासनू बनतो. तमुची प्रकतष्ठा पित कमळवा आकण तमुचा 

सिंशे जगाला सांगा. (यंग, ८-१२-१९२७, प.ृ ४०६) 

अबला नाही  

नािीला अबला म्हणण े कतची कनिंा करि ेआह.े ह  परुुषान ेस्त्रीचा केललेा अपमान आह.े शक्तीचा 

अथि पाशवी शक्ती असा असेल ति खिोखिच परुुषायाया तलुनेत स्त्रीमध्ये पाशवीपणा कमी आह े
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आकण शक्तीचा अथि नकैतक शक्ती असा असेल ति कनकश्चतपण ेपरुुषायाया तुलनते स्त्री ककतीतरी श्रषे्ठ 

आह.े स्त्रीमध्ये परुुषापषेणाा अकधक स्वाथित्याग, अकधक सकहष्णतुा, अकधक साहस नाही काय? 

कतयायाकशवाय परुुषाला कोणतहेी अकस्तत्व नाही. अकहसंा जि मानवजातीचा कनयम असले ति भकवष्य 

स्त्रीयाया हाती आह.े हृियाला आककषित करून घणे्याचा गणु कस्त्रयांपषेणाा जास्त कोि त अस ूशकतो? 

(यंग, १०-४-१९३०, प.ृ १२१) 

परुुषान ेआपकया अकववकेी स्वाथािला वश होऊन स्त्रीयाया आत्म्याला अशा प्रकािे कचिडल े नसते 

आकण परुुषायाया आनिंोपभोगाची स्त्री कशकाि बनली नसती ति कतन े जगाला कतयाया अतंगयत 

असलकेया अनतं शक्तीचा परिचय घडवनू किला असता. जवे्हा कस्त्रयांना परुुषांयाया बिोबिीची सधंी 

कमळेल आकण ती पिस्पि सहकायि आकण त्यायायाशी सबंांकधत शिींचा पणूि कवकास करून घईेल तवे्हा 

जगाला स्त्रीशक्तीयाया आियिकािक अशा सपंणूि आकवष्कािाचा परिचय होईल. (यंग, ७-५-१९३१, 

प.ृ ९६) 

मला वाटत ेकी, स्त्री ही स्वाथित्यागाची मतूी आह,े पिंत ुआपण परुुषापषेणाा ककती श्रषे्ठ आहोत त ेकतला 

िदुवैान े कळत नाही. टॉलस्टॉय सांगत असत त्याप्रमाण े कस्त्रया परुुषायाया समंोहक प्रभावाखाली 

अजनूही वावित आहते. त्यांना जि अकहसंयेाया शक्तीचा परिचय झाला ति त्या स्वत:ला अबला 

म्हणवनू घ्यायला कधीही तयाि होणाि नाहीत. (यंग, १४-१-१९३२, प.ृ १९) 

स्र्ानाचा दुरुपयोग  

स्त्री परुुषाची सहचि आह,े कतयाया मानकसक षणामता परुुषायाया बिोबिीयाया आहते. परुुषायाया 

लह न हून लहान कामापासनू सवि कामांमध्ये भाग घणे्याचा कतला अकधकाि आह ेआकण कततक्या 

प्रमाणात कतलाही स्वाततं्र्याचा आकण मोकळेपणान ेवागण्याचा अकधकाि आह.े  

स्त्रीला आपकया कायिषणाेत्रात सवोयाच स्थान कमळवण्याचा तसाच अकधकाि आह े जसा परुुषाला 

आपकया कायिषणाेत्रात. ही परिकस्थती स्वाभ कवकपणचे असली पाकहज,े कशककयासविकयानतंिच 

स्त्रीला अस ेअकधकाि कमळतील अस ेकाही नाही.  

चुकीयाया पिंपिांमळेु मखूि आकण कवडीत्तकां मत नसलले ेलोक स्त्रीपषेणाा श्रषे्ठ बननू मजा कित आहते, 

वास्तवात त्यांची तशी योग्यता नाही व असहूी नये. कस्त्रयांयाया या अवस्थेमळेुच आमची अनके 

आंिोलन ेअध ांतिी लटकत िाहतात. (स्पीिा, ४२५) 

परुुष हाच कायिा किणािा असकयामळेु त्यान े तथाककथत अबलावगािवि ही हीन अवस्था लािली 

आह.े त्याबद्दल त्याला भयानक िडं भोग वा लागेल. परुुषायाया जाळ्यातनू मकु्त होऊन स्त्रीचा जवे्हा 
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पणूि उत्कषि होईल तवे्हा ती परुुषान े केललेा कायिा आकण त्यान े सघंकटत केलले््  सांस्र्थ  ् ांच््  

त्तवरुद्ध त्तविोह करील व ह  त्तविोह जर अत्तहांसक असले ति तो अकतशय प्रभावशाली असकयाचे कसद्ध 

होईल. (यंग, १६-४-१९२५, प.ृ १३३) 

स्त्रीन े अनके सकू्ष्म मागाचनी नकळत परुुषावि वचिस्व स्थाकपल े व अशाच प्रकािे परुुषानहेी स्त्रीचे 

आपकयावि वचिस्व होऊ नये म्हणनू नकळत तवेढाच पिंत ु व्यथि सघंषि केला. परिणामी गकतिोधाची 

एक कस्थती कनमािण झाली. या दृष्टीन ेप कहल ेति ही एक गंभीि समस्या आह ेआकण भाित मातयेाया 

सजुाण मलुींना ती सोडव यची आह.े त्यांनी पकश्चमचेे अनकुिण करू नये, किाकचत त्या गोष्टी तथेील 

वाताविणाला अनकूुल असतीलही. त्यांना भािताची प्रकृती आकण वाताविण पाह न आपल ेउपाय 

शोधनू काढाव ेलागतील. त्या आपकया ससं्कृतीतील ज ेकाही उत्तम असले त ेवाचव ूशकतील आकण 

ज ेत्याज्य व अवनकतकािक असेल त ेकन:सकंोचपण ेफेकून िऊे शकतील अस ेत्यांचे  हात मजबूत, 

कनयंत्रण किणािे, शभुकंि, आकण सतंकुलत असल े पाकहज,े ह े हात सीतांचे, साकवत्रींचे, िमयंतींचे, 

िौपदींचे अस ूशकतात, परुुषी आकण नखिेल कस्त्रयांचे नाही. (यंग, १७-१०-१९२९, प.ृ ३४०) 

माणसान ेस्त्रीचा उपयोग साधन म्हणनू केला आह.े तीही त्याचे साधन म्हणनू िाहण े कशकली आह े

आकण अखेिीस हीच अवस्था कतला सोपी आत्ति सखुावह वाटू लागली. जवे्हा एक व्यक्ती िसुिीला 

अध:पाताकडे नते ेतवे्हा अध:पतनाची किया सोपी वाटू लागत.े (हरि, २५-१-१९३६, प.ृ ३९६) 

माझ ेदृढ मत आह ेकी स्त्रीला आपकया पतीलाही नाही म्हणण्याची कला कशकवावी लागले आत्ति 

कतन ेआपकया पतीचे केवळ साधन बननू िाहण े वा कचकड्याची बाहुली होऊन िाहणे ह  काही 

कतयाया कतिव्याचा भाग नाही. कतच ेस्वत:चे अकधकाि आकण कतिव्य आहते. (हरि, २-५-१९३६, प.ृ 

९३) 

योग्य वशक्षण   

कस्त्रयांना योग्य कशषणाण िणे्यावि माझ्या कवश्वास आह.े पिंत ु माझा पक्का कवश्वास आह ेकी परुुषाची 

नक्कल करून वा त्यायायाशी स्पधाि करून ती जगातील आपला कायिभाि पाि पाडू शकणाि नाही. ती 

स्पधाि करू शकत,े पिंत ुपरुुषाची नक्कल करून ती त्या उंचीवि पोहोचू शकत नाही ज्याचे सामथ्यि 

कतयायात आह.े कतला परुुषाचे पिूक बनायच ेआह.े (हरि, २७-२-१९३७, प.ृ १९) 

आत्मरक्षण 

ज ेलोक सीतकेडे िामाची स्वयेाछेन ेझाललेी िासी म्हणनू पाहतात त्यांना सीतयेाया स्वाततं्र्याची उंची 

व  प्रत्येक बाबतीत िामान े कतला किलले े महत्त्व या गोष्टी कळूच शकत नाहीत. सीता स्वत:चे व 
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स्वत:याया सन्मानाचे िषणाण किायला असमथि असललेी अबला स्त्री नव्हती. (हरि, २-५-१९३६, प.ृ 

९३) 

आधकुनक मलुींना अधाि डझन िोकमओचंी ज्युकलअट होण ेआवडत असाव ेअशी मल  भीती वाटत.े  

त्् ांन  साहस कप्रय आह…े. आधकुनक मलुी ऊन, वािा वा पाऊस यांयायापासनू बचाव किण्याकरिता 

कपडे घालत नसतात ति इतिांचे लषणा वधेनू घणे्याकरिता कपड ेघालत असतात. स्वत:ची िंगिंगोटी 

करून आकण असाधािण किसण्याचा प्रयत्न करून त्या आपल ेसौंदयि वाढवण्याच  प्रयत्न कितात. 

अशा मलुींकरिता अकहसंचेा मागि नाही. (हरि, ३१-१२-१९३८, प.ृ ४०९) 

आपकया िषणाणाकरिता कस्त्रयांनी परुुषांवि अवलबंून िाह  नये. िौपिीप्रमाण ेकतन ेआपकया चारित्र्यायाया 

शक्तीवि आकण पाकवत्र्यावि अवलबंून िाकहल ेपाकहज.े (हरि, १५-९-१९४६, प.ृ ३१२) 

योग्य स्र्ान  

जीवनात ज ेकाही पकवत्र आकण धाकमिक आह े त्यायाया िषणाणाची कवशषे जबाबिािी कस्त्रयांवि आह.े 

स्वभावत:च पिंपिावािी असकयामळेु त्यांना जि अंधश्रद्धा टाकून िणे ेकठीण होत असले ति जीवनात 

ज ेकाही उिात्त आकण पकवत्र आह ेत ेटाकून िणेहेी त्यांना कठीण होईल. (हरि, २५-३-१९३३, प.ृ २) 

मलुांचे पालनपोषण आकण घिाची िखेिखे या गोष्टींमध्येच पत्नीची सवि शक्ती खचि होत असकयामळेु 

ती सामान्यपण ेपतीपासनू स्वततं्रपण ेजीकवकोप जिन कित ेआह ेया गोष्टीची मी ककपना करू शकत 

नाही.  

सवु्यवकस्थत सम जात कुटंुबायाया जीकवकोप जिनाचे अकतरिक्त ओझ े स्त्रीवि पडू नय.े परुुषान े

कुटंुबायाया उििकनवािह ची जबाबिािी घ्यावी आकण कस्त्रयांनी घिायाया व्यवस्थेकडे लषणा द्याव.े अशा 

प्रकािे िोघहेी पिस्पिांना पिूक आकण अनपुिूक होऊ शकतात.  

यामध्ये स्त्रीच््  स्वाततं्र्याचे वा अकधकािाचे िमन होण्यासािखे काहीही वाटत नाही… आपकया 

साकहत्यात पत्नीला अध कंगनी आकण सहधकमिणी म्हणनू सन्माकनत किण्यात आल े आह.े पतीन े

पत्नीला िवेी म्हणनू सबंोकधकयामळेु कतला तयुाछ समजल ेजात आह ेअसा अथि होत नाही.  

….ज्या स्त्रीला आपली कतिव्ये कळतात व जी ती पणूि कित ेकतला आपल ेसन्माननीय स्थान कमळत.े 

ती ज्या घिाची अकधष्ठात्री असत ेत्या घिाची ती िासी नाही ति िाणी असत.े (हरि, १२-१०-१९३४, 

प.ृ २७६-७) 
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पिंत ुपरुुषान ेकोणत्या ना कोणत्या प्रकािे स्त्रीवि आपली सत्ता चालवली आह ेव त्यामळेु कस्त्रयांमध्ये 

न्यूनगडं कनमािण झाला आह.े ती परुुषापषेणाा उणी आह ेया परुुषायाया स्वाथी कशकवणीवि कतन ेकवश्वास 

ठेवला आह.े पिंत ुपरुुषांमधील ऋषींनी कतला समान िजाि किला आह.े  

पिंत ुतिीही एक कबंि ूअसा आह े कजथून िोन शाखा फुटतात. मळुात स्त्री आकण परुुष समान असले 

तिी िोघांयाया स्वरूपात महत्वपणूि अतंि आह ेहहेी सत्य आह.े यामळेुच िोघ ांचे कायिषणाेत्र वगेवगेळे 

असल ेपाकहज.े (हरि, २४-२-१९४०, प.ृ १३) 

स्त्री आवण अवहांसा  

माझा कवश्वास आह े की अकहसंयेाया उयाचतम आकण सवोत्कृष्ट स्वरूपाचे प्रिशिन किण े ह े स्त्रीच े

जीवनध्येय आह…े. कािण अस े आह े की अकहसंयेाया षणाेत्रात शोध किण्याच े साहसपणूि पाऊल 

उचलण्याकरिता स्त्री अकधक उपयुक्त आह…े. ज्याप्रमाण े पाशवी साहस स्त्रीयाया तलुनते परुुर्ष मध््े 

ज स्त आह ेअगदी त्् चप्रम ि ेस्व र्थयत्् ग चे धै् य परुुर्ष च््  तलुनेत कस्त्रयांमध्ये कनत्तितपण ेअकधक 

आह.े (हरि, ५-११-१९३८, प.ृ ३१७) 

माझ ेस्वत:चे मत अस ेआह ेकी, स्त्री आत्ति परुुष मलूत: एक असकयामळेु तत्त्वत: त्यांयाया समस्याही 

एकच असकया पाकहज.े िोघ ांमध््े एकाच आत्म्याचा वास आह.े िोघहेी सािखेच जीवन जगत 

असतात, िोघ ांयाया भावनाही एकसािख्या आहते. िोघेही पिस्पि पूिक आहते. पिस्पिांयाया सकिय 

मितीकशवाय यापकैी कोणीही जग ूशकत नाही. (हरि, २४-२-१९४०, प.ृ १३) 

मी सांकगतल ेआह ेकी…. स्त्री ही अकहसंचेा अवताि आह.े अकहसंचेा अथि आह ेअसीम पे्रम म्हणज े

पीडा सहन किण्याचे असीम सामथ्यि. परुुषांची आई असलकेया स्त्रीमध्ये ह ेसामथ्यि अकधक असणाि 

नाही ति कोणामध्ये अस ू शकेल? आपकया गभाित कशशचूे नऊ मकहन े पोषण करून व त्यापासनू 

होणािा त्रास प्रसन्नपण े सहन करून ती आपकया या सामथ्यािचा पिेुसा पिुावा िते.े प्रसवविेनेपषेणाा 

अजनू मोठी विेना कोणती आह?े पिंत ुसृजनायाया सखुात ती त्या विेनाही कवसित.े  

मलु ांयाया िनैकंिन कवकासाकरिता कतयायाकशवाय अजनू कोण झटत असत?े याच माततृ्वायाया भावनचे  

कवस्ताि करून स्त्रीन ेसपंणूि मानवतचेा त्यात समावशे केला पाकहज ेआकण आपण परुुर्ष च््  व सनचे  

त्तवर्ष् आहो ह ेत्तवसरले प त्तहजे. असे जर झ ले तर ती परुुषाबिोबि त्याची आई, त्याची कनमािती आकण 

मकू कशषणाक म्हणनू सन्माननीय पि कमळव ूशकेल. शांततकेरिता व्याकुळ असलकेया युद्धित जगाला 

कतला शांततचेा पाठ कशकवायचा आह.े (हरि, २४-२-१९४०, प.ृ १३-४) 
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विशेर् जीवितकायव  

माततृ्वाचे कतिव्य, ज ेबहुतांश कस्त्रया पाि प डतील, प र पाडण्याकरिता ज्या गणुांची अपषेणाा असत ेते 

परुुषांमध्ये असण ेआवश्यक नाही. स्त्री कनकष्िय आह,े परुुष सकिय. मखु््त: ती गहृस्वाकमनी आह.े 

परुुष भाकिी कमावतो, ती भोजनाची व्यवस्था आकण कवतिण कित.े सवि दृष्टीनी ती िषणाकाची भकूमका 

पाि पाडत.े प्रजातीयाया अपत्यांचे पालनपोषण करून मोठे किण े हा कतचा एकाकधकाि आह.े कतन े

काळजी घतेली नाही ति सपंणूि प्रजाती नष्ट होऊन जाईल.  

माझ्या मत ेस्त्रीला घि  सांभाळण्् ची जबाबिािी झटकून टाकायला सांगनू सिंषणाणासाठी कतला बंिकू 

उचलायला सांगण ेही गोष्ट स्त्री आकण परुुष या िोघ ांनाही कमीपणा आणणािी आह.े ह ेिानटीपणाकडे 

पित वळणे आह ेव शवेटाची सरुुवात आह.े परुुष ज्या घोड्् वि स्वाि आह ेत्याच घोड्् वि स्वाि 

होण्याचा प्रयत्न करून स्त्री स्वत:ही पडेल आकण परुुषालाही खाली प डेल.  

स्त्रीला कतयाया कवशषे भकूमकेचा त्याग किण्याकरिता परुुष प्रलोकभत कित असले वा बळजबिी कित 

असले ति त्याच े पाप परुुषावि असले. आपल े घि सवु्यवकस्थत ठेवण्याकरिता तवेढेच शौयि लागत े

जवेढे बाह्य आिमणापासनू िषणाण किण्याकरिता लागत.े  

व्यक्तीन े म्हणा वा िाष्ट्रान े म्हणा जीवनायाया प्रत्येक षणाेत्रात अकहसंचेा स्वीकाि किावा हा या प्रचंड 

समस्येवि मी सचुवललेा तोडगा आह.े याबाबतीत स्त्रीकडे कनकविवाि नतेतृ्व िाहील अशी आशा मी 

माझ्या हृियाशी बाळगली आह े आकण अशा िीतीन े मानवी कवकासात कतला कतचे स्थान 

सापडकयानतंि कतचा न्यूनगडं कनघनू जाईल अशी अपषेणाा आह.े  

कतला जि ह ेकायि यशस्वीपण ेपाि पाडायचे असले ति प्रत्येक गोष्ट लैंकगक आवगेांनी कनधािरित होत े

या कवचािाकडे कतन ेकनधाििान ेपाठ कफिवली पाकहज.े (हरि, २४-२-१९४०, प.ृ १३) 

स्त्री स्वाभाकवकपण े स्वत: अकधक त्रास सहन करत असत.े त्यामळेु अकहसंा कतयायाकडे अकधक 

सहजपण ेयेत.े (हरि, ५-५-१९४६, प.ृ ११८) 

त्यामळेु मी परुुषापषेणाा कस्त्रयांकडून अकधक उयाच िजाियाया पे्रमाची अपषेणाा कितो. कस्त्रयांयाया 

अतं:किणात जि िषेभावनचेा प्रवेश झाला ति त्या कुठे भिकटत जातील व आपकया मुलांना त्या 

कोणती कशकवण ितेील ह ेमला कळत नाही. (हरि, १८-५-१९४७, प.ृ १५५) 
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स्त्री-पुरुर् समता  

कस्त्रयांयाया हक्कांयाया बाबतीत मी कोणतीही तडजोड करू शकत नाही. माझ्या मत ेपरुुषांवि नसलेल े

कोणतहेी कायिशेीि बंधन कस्त्रयांविही नसाव.े मी माझ्या मलुांशी आकण मलुींशी अगिी एकसािखा 

व्यवहाि केला पाकहज.े (हरि, १७-१०-१९२९, प.ृ ३४०)  

स्त्रीपरुुषांतील समता म्हणज े त्यांयाया कामकाजातील समता होत नाही. कशकाि किण्यासबंंधी वा 

भाला घऊेन चलण्याकवषयी कोणतहेी कायिेशीि बंधन नसाव.े पिंत ु ज े काम परुुषाचे असत े त े

किण्याकरिता स्त्री स्व भाकवकपणचे मागपेढुे पाहत.े पिस्पिांना पिूक होण्याकरिता कनसगािन े कलगंभेि 

केला आह.े ज्याप्रमाण ेत्यांची शिीििचना ठिललेी आह ेत्याचप्रमाण ेत्यांची कामहेी ठिललेी आहते.  

(हरि, २-१२-१९३९, प.ृ ३५९) 

कायि ेकिण्याचे काम बहुधा परुुषांकडे िाकहल ेआह ेआकण स्वत:कडे जबाबिािी घऊेन ह ेकाम कित 

असताना परुुष नहेमीच न्यायान ेवागलेला नाही. त्यान ेया कामात भिेभाव केललेा आह.े आमयाया 

शास्त्रांनी कस्त्रयांची अकनवायि आकण स्वाभाकवक अशी काही लषणाण े सांगून त्यांचा कलकं म्हणनू 

उकलखे केला आह.े कस्त्रयांयाया पनुरुद्ध िाच ेसवाित मोठे काम ह ेआह ेकी आम्ही त ेसवि तथाककथत 

कलकं ताबडतोब कमटवल ेपाकहज.े ह ेकाम कोण किेल आकण कस?े  

माझ ेनम्र मत आह ेकी, याकरिता आपकयाला सीता, िमयंती आकण िौपिी यांयायासािख््  कनमिळ, 

दृढ आकण आत्मकनयंकत्रत कस्त्रया जन्माला घालाव्या लागतील. आपण जि अस ेकरू शकलो ति कहिंू 

समाज या आधकुनक भकगनींचाही तसाच आिि किील जसा तो गत काळातील िेवींचा कित आला 

आह.े त्यांयाया शब्िांनाही श स्त्रप्रामाण्य येईल. स्मतृींमध्ये काही कठकाणी कस्त्रयांवि घणे्यात आलकेया 

आषणाेपांबद्दल आम्हाला लाज वाटेल आकण लवकिच त े कवस्मिणात जातील. कहिं ूसमाजात अशा 

िांती पवूीही झाकया आहते आकण भकवष्यातही होतील. वास्तवात यामळेु धमािला स्थैयिच येईल. 

(स्पीिा, प.ृ ४२४) 

मी स्त्री-परुुषांमध्ये कोणताही भिे कित नाही. परुुषांप्रमाणचे कस्त्रयांनीही स्वत:ला स्वतंत्र समजल े

पाकहज.े शौयािवि परुुषांचा एकाकधकाि नाही. (हरि, ५-१-१९४७, प.ृ ४७८) 

आज फाि कमी मकहला िाजकािणात भाग घेतात व त्यातील बहुतांश स्वततं्र कचंतन कित नाहीत. 

आपकया आईवत्तडलांयाया वा आपकया पतीयाया आिशेाचे पालन किण्यातच त्यांना समाधान वाटत.े 

आपकया पिावलकंबत्वाची जाणीव झाकयानतंि त्या कस्त्रयांयाया अकधकािांबद्दल आवाज उठवतात. 

अस ेकिण्याऐवजी मकहल  कायिकत्् ंनी कस्त्रयांची नव ेमतिाि सकूचत नोंिवावी, कस्त्रयांना व्यावहारिक 
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कशषणाण िणे्याची व्यवस्था किावी, त्यांना स्वततं्रपण े कवचाि किण े कशकवाव ेआकण जातीपातीयाया 

बंधनातनू त्यांना मकु्त किाव.े अस े झाकयास आवश्यक बिल होतील. यामळेु परुुषांना त्यांयाया 

त्यागायाया आकण शक्तीयाया षणामतचेी जाणीव होईल व त्यांना प्रकतत्तष्ठत स्थानावि बसवण्याकरिता त े

बाध्य होतील. (हरि, २१-४-१९४६, प.ृ ९६) 

आपण परुुषांयाया अधीन आहोत वा त्यांयायापषेणाा कमी आहोत अस े कस्त्रयांनी समजण्याचे काहीही 

कािण नाही. कवकभन्न भाषांमध्ये कस्त्रयांना परुुषाची अधाचकगनी म्हटल ेआह ेआकण या तकािप्रमाण ेपरुुष 

स्त्रीचा अध गं झाला, स्त्री-परुुषांना वगेवगेळे अकस्तत्व नाही, उलट एकाचेच ह े िोन भाग आहते. 

इगं्रजी भाषा ् ही पढुे जात ेआकण स्त्रीला उत्तम अध गं (बेटि हाफ ) म्हणनू सबंोधत.े  

यामळेुच कस्त्रयांनी सवि अवांछनीय आकण बेकाि बंधनांकवरुद्ध सकवनय आज्ञाभगं करून कविोह किावा 

असा माझा त्यांना सकला आह.े बंधन े तीच कहतावह असतात जी स्वचे्छ पवूिक असतात. सकवनय 

कविोहामळेु कोणतहेी नकुसान होणाि नाही कािण त्यायाया मळुाशी शदु्धता आकण कववकेी प्रकतकाि 

आह.े (हरि, २३-३-१९४७, प.ृ ८०) 

परुुषांनी कस्त्रयांना योग्य स्र्थ न िणे े कशकल ेपाकहज.े ज्या िशेात वा समुिायात कस्त्रयांचा योग्य आिि 

होत नाही त्या िशेाला ससुसं्कृत म्हणता येऊ शकत नाही. (हरि, ११-१-१९४८, प.ृ ५०८) 

पडदा  

कस्त्रयांयाया चारित्र्यायाया शदु्धतबेद्दल इतकी कवकृत कचंता किण्याची काय गिज आह?े परुुषचरित्रायाया 

शदु्धतकेवषयी कस्त्रयांना बोल ू किल े जात े काय? परुुषायाया पाकवत्र्याबद्दल कस्त्रयांयाया काळजीची चचाि 

कधी ऐकू येत नाही. कस्त्रयांयाया शदु्धतकेवषयी चचाि किण्याचा अकधकाि परुुषांना कोणी त्तदला ? शदु्धता 

बाहरेून लािता येऊ शकत नाही, ती अतंगित कवकासाची गोष्ट आह ेआकण त्यामळेु ती सबंंकधत 

व्यक्तीयाया प्रयत्नांवि सोडली पाकहज.े (यंग, २५-११-१९२६, प.ृ ४१५) 

प त्तवत्र्् एखाद्या तापगहृात कवककसत किता येत नाही. पडद्यायाया कंुपणान ेत्याचे सिंषणाण किता येऊ 

शकत नाही. त्याची आतनू वाढ झाली पाकहज ेआत्ति त्याच े मकूय तवे्हाच आह े जवे्हा प्रत्येक 

अवांछनीय प्रलोभनाला त ेतोंड िऊे शकेल. (यंग, ३-२-१९२७, प.ृ ३७) 

ह ांडापद्धती   

ही प्रथा सपंलीच पाकहज.े कववाह आईवकडलांिािे पसैे कमळवण्याचे साधन असू नये. या प्रथेचा 

जाकतप्रथेशी घकनष्ट सबंांध आह.े जोप्तं कनवडीचे षणाेत्र एखाद्या कवकशष्ट जातीतील काही शकेडा 
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मलुामलुींप्ंत मयािकित असेल तोप्ंत हुडंापद्धती कवरुद्ध ककतीही आवाज उठवला तिीही ही पद्धती 

कायम िाहील. जि ही कुप्रथा नाहीशी किायची असले ति मुलामलुींना वा आईवत्तडलांनी जाकतप्रथेचे 

बंधन तोडलचे पाकहज.े या सगळ्या गोष्टीचा अथि आह ेआपकया िाष्ट्रातील युवकांयाया मानकसकतते 

िांकतकािक बदल घडवनू आणनू िशेातील युवकांना अशा प्रकािचे कशषणाण किल ेपाकहज.े (हरि, २३-

५-१९३६, प.ृ ११७) 

जो तरुण कववाहाकरिता हुड्ं् ची अट ठेवतो तो आपकया कशषणाणाला आकण िशेाला बिनाम कितो व 

त्याला कस्त्रयांबद्दल आिि नसकयाचे कसद्ध कितो.  

हुडंाप्रथेयाया कविोधात जोििाि जनमत तयाि केल े पाकहज ेआकण ज्या युवकान ेया पापायाया पशैांनी 

आपल ेहात काळे केल ेअसतील त्याला बकहष्कृत केल ेपाकहज.े मलुींयाया आईवत्तडलांनी पिव्यांयाया 

झगमगाटान े किपनू जाऊ नये आकण आपकया मलुीकरिता खऱ्या वीि युवकाचा शोध घणे्याकरिता 

आपकया जातीबाहिे वा प्रांताबाहिे जाण्यात सकंोच करू नये. (यंग, २१-६-१९२९, प.ृ २०७) 

विधिा पुनविविाह  

आपकया जीवनसाथीविील पे्रमामळेु जि एखािी कवधवा स्वयेाछेन ेवधैव्याचा स्वीकाि कित असले ति 

ती आपकया घिाला पकवत्र कित े व आपकया धमािला उन्नत कित.े पिंत ु धमि वा प्रथा यांयायािािे 

लािलेल ेवधैव्य एक असह्य ओझ ेआह ेव गपु्त पापान ेत ेघिाला अपकवत्र कित ेआकण धमािचे पतन 

कित.े  

आपकया जि शदु्ध िाहायचे असले आकण कहिंतु्वाच े िषणाण किायच े असले ति या बळजबिीयाया 

वधैव्यायाया कवषापासनू आपकयाला स्वत:ला मकु्त किाव ेलागले. ज्या घिात बालकवधवा आहते त्या 

घिांपासनू या सुधािणचेी सरुुवात केली पाकहज.े लोकांनी साहस करून आपकया पालकत्वाखाली 

असलकेया बालकवधवांचे कायिशेीिपण ेचांगकया घिी लग्न लावनू किले पाकहज.े त्यांचा कववाह पूवी 

झाललेा असकयाचे मला मान्य नसकयामुळे मी ‘पनुकविवाह’ या शब्िाचा प्रयोग केला नाही. (यंग, ५-

८-१९२६, प.ृ २७६) 

घटस्फोट  

कववाह िोन व्यक्तींमधील शिीिसबंंधायाया अकधकािाला म न््त  ितेो आकण इति कोणत्याही 

व्यक्तीबिोबि असा सबंंध वज्यि किण्याचेही त्यामळेु बंधन येत.े पती-पत्नीमधील शिीिसबंंध, त्यांयाया 

सयंुक्त समंतीन ेव त्यांना जवे्हा आवश्यक वाटेल तवे्हा होऊ शकतो. पिंत ुआपली इयाछा असले तवे्हा 
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आपकया जोडीिािाला शिीिसबंांधाकरिता बळजबिी किण्याचा अकधकाि कववाहामळेु पतीला वा 

पत्नीला कमळत नाही. जि एक साथी नकैतक वा अन्य कािणांनी िसुऱ्या साथीयाया इयाछेचे पालन करू 

शकत नसले, ति त्या कस्थतीत काय किाव ेहा वगेळा प्रश्न आह.े व्यकक्तगत पातळीवि घटस्फोट हाच 

पयािय असले, ति नकैतक प्रगतीत अडसि येऊ िणे्याऐवजी मी कन:सकंोचपण ेघटस्फोटच पसतं किीन. 

पिंत ुअशा परिकस्थतीत माझा हते ूमात्र कवशदु्ध नकैतक आधािावि स्वत:ला सयंकमत किण्याचा असला 

पाकहज.े (यंग, ८-१०-१९२५, प.ृ ३४६) 
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६१. लैंवगक वशक्षण 

आपकया कशषणाण पद्धतीत लैंकगक कशषणाणाचे काय स्थान आह?े अथवा त्याला काही स्थान असावे 

की नसाव?े कलगंकवज्ञान िोन प्रकारचे अस ूशकत े- एक कामवासनयेाया आवगेाला कनयंकत्रत किण्याच े

अथवा त्यावि कवजय कमळवण्यासबंंधी कशषणाण िणेािे आकण िसुिे कतला उद्दीप्त करून कतची तपृ्ती 

किण्यासबंंधीच.े पकहकया प्रकािाचे लैंकगक कशषणाण मलुांकरिता तवेढेच आवश्यक आह,े जवेढे दसुऱ्या 

प्रक रच ेधोक द ्क आत्ति अप ्क रक. त्यामळेु त ेपणूिपण ेत्याज्य आह.े सवि महान धम ंमध्ये काम 

हा माणसाचा कट्टि शत्रू असकयाचे म्हटल ेआह ेआकण त ेबिोबिच आह.े िोध आकण घिृ  यांचा िम 

त्यानतंि येतो. गीतनेुसाि िोध कामातनू कनमािण होतो. तस े गीतेत काम हा शब्ि व्यापक अथािन े

वापिण्यात आला आह.े पिंत ुइथे ज्या सकुंकचत अथािन ेया शब्िाचा प्रयोग केला आह ेत्या अथािविही 

ह ेकवधान लाग ूहोत.े  

आपला प्रश्न अजनूही अनतु्तरित आह े- ककशोि वयातील मलुांना प्रजननाची इकंिये आकण त्यांचे कायि 

् ांच्् सबंंधी ज्ञान िणे ेयोग्य होईल का ? मला वाटत ेकी, एका सीमपे्ंत अस ेज्ञान िणे ेआवश्यक 

आह.े सध्या त े ह े ज्ञान इकडून-कतकडून  चोितात व परिणामी अनके वाईट प्रवतृ्ती जन्म घतेात. 

कामवासनकेडे िलुिषणा करून आपण कतयायावि कवजय कमळव ू शकत नाही. यामळेु मी ठामपण े या 

गोष्टीचे समथिन कितो की ककशोि वयातील मलुामलुींना आपकया प्रजनन कवषयक अगंांचे महत्तव 

आकण त्यांचा प्रयोग यांबद्दल समजावनू सांकगतल े पाकहज.े ज्या ककशोि वयातील मुलामलुींची 

जबाबिािी माझ्यावि होती त्यांना ह ेज्ञान िणे्याचा मी प्रयत्न केला आह.े  

पिंत ु ज्या लैंकगक कशषणाणाचे मी समथिन कितो आह ेत्याच े ध्येय कामभावनलेा कजकंण ेआकण कतच े

उिात्तीकिण किण ेह ेअसल ेपाकहज.े या कशषणाणामुळे मलुांयाया मनात स्वत: होऊन ही गोष्ट आली 

पाकहज ेकी माणसू आकण पश ू् ांच्् मध्ये एक भेि आह ेआकण तो हा आह ेकी कनसगािन ेमाणसाला 

कवचाि किण्याची आकण सवंिेनशीलतचेी शक्ती िऊेन कवशषे उपकृत केल ेआह.े ‘मनषु्य’ या शब्िाचा 

अथि केवळ सवंिेना असणािा एवढाच नाही ति कवचाि किणािा असाही आह.े यामळेु अकववकेी 

प्रवतृ्तींविील कववकेाचे कनयंत्रण घालवण ेम्हणज ेमनषु्यत्व घालवण ेआह.े माणसू वगेान े कवचाि करू 

शकतो आकण हा कवचाि त्यायाया प्रवतृ्तींना प्रभाकवत करू शकतो. याउलट पशचुा आत्मा सपु्तावस्थेत 

असतो. अतं:किणाला जागवण ेम्हणज ेआत्म्याला जागवण ेआह ेआकण यामळेु कववके जागा होतो व 

चांगल ेवाईट ् ांच्् मधील भेि किण्याची षणामता कवककसत होत.े  
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अस ेखिे लैंकगक कशषणाण कोण िऊे शकेल? स्पष्ट आह ेकी ज्यान ेआपकया वासनांवि पणूिपण ेकवजय 

कमळवला असले तोच ह े कशषणाण िऊे शकतो. खगोलशास्त्र आकण कवज्ञानायाया इति शाखांमध्ये 

कशकवण्याकरिता अस े कशषणाक कनयुक्त किण्यात येतात ज्यांनी त्यांचे प्रकशषणाण घतेलेल ेअसत ेआकण 

ज ेआपकया कवषयात तजज्ञ असतात. अशाच प्रकािे कलगंकवज्ञान वा लैंकगक कशषणाण िणेाऱ्या कशषणाकान े

या कवषयान ेअध्ययन केलेल ेअसल े पाकहज ेआकण त्याचे स्वत:वि कनयंत्रण असल े पाकहज.े तमु्ही 

ककतीही मोठमोठ््  गोष्टी केल््  तरी त्् ांच््  म गे तमुच  अनभुव आत्ति प्र म त्तिकपि  नसले तर 

त््  गोष्टी कनजीव आकण कनष्प्राण होतील व लोकांयाया अतं:किणात कशिण्यात आकण त्यांना पे्ररित 

किण्यात तमु्हाला पणूिपण ेअपयश येईल. याउलट जी वाणी आत्मकसद्धी आकण खऱ्या अनभुवातनू 

उद्भवत ेती नहेमी आपकया उकद्दष्टांत यशस्वी होत.े  

आज आपल ेसवि वाताविण - आपल ेकशषणाण, आपल ेकचंतन आकण आपला सामाकजक व्यवहाि या 

सवि गोष्टींची प्रवतृ्ती बहुध  कामभावनलेा मित किण्याची आकण कतयाया पतूीची साधन ेशोधण्याकड े

असत.े या दषु्ट चिातनू बाहिे पडण ेही सोपी गोष्ट नाही. याकरिता आपण आपली सवि शक्ती पणाला 

लावली पाकहज.े व्यावहारिक अनभुव असणािे आकण आत्मकनयंत्रणाला मनषु्याचे सवोयाच कतिव्य 

म नणािे व आपकया उकद्दष्टाबद्दल खिीखिुी आकण अढळ श्रद्धा असलले,े सतत जागतृ आकण 

कायिप्रवण असलले े  थोडेस ेकशषणाक जिी असल ेतिी त्यांयाया श्रमांमळेु मलुांचा जीवनमागि उजळला 

जाऊ शकतो… आकण बेसावध लोकांना कामकुतयेाया कचखलात रुतण्यापासनू त े वाचव ूशकतात, 

तसचे आधीच कामकुतलेा बळी पडलकेया लोकांचा त े उद्धािही करू शकतात. (हरि, २१-११-

१९३६, प.ृ ३२२) 
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६२. वस्त्रयाांविरुद्ध अपराध 

स्त्रीची अबू्र 

स्त्रीयाया इयाछेकशवाय कतयायाशी कुकृत्य किण े शक्य नाही, यावि माझा कवश्वास आह.े जवे्हा स्त्री 

भयभीत होत ेवा आपकया नकैतक शक्तीला ती ओळखत नाही तवे्हाच अस ेहोत.े जि ती आिमकाचा 

सामना करू शकत नसेल ति त्या परुुषायाया पाशवीपणाला बळी पडण्याआधीच कतयाया चारित्र्याची 

शदु्धता कतला प्राणत्यागाची शक्ती िईेल.  

सीतचेे उिाहिण घ्या. शािीरिक दृष्टीन े ती िावणासमोि िबुळी होती, पिंत ु कतयाया चारित्र्याच््  

शदु्धतचेी ताकि िावणायाया अपरिकमत शक्तीपषेणााही अकधक होती. त्यान े सीतलेा अनके प्रलोभन े

िाखवली पिंत ुसीतयेाया सहमतीकशवाय तो कतयाया शिीिाला स्पशि करू शकला नाही. याउलट स्त्री 

आपकया शािीरिक शक्तीवि वा शस्त्रावि अवलबंून असले ति ती शक्ती सपंताच ती पिाभतू होईल. 

(हरि, १-९-१९४०, प.ृ २६६) 

माझ ेठाम मत आह ेकी आपल ेपाकवत्र्य हीच आपली सवोत्तम ढाल आह ेअशी जाणीव असललेी 

कनभिय स्त्री कधीही अपमाकनत होऊ शकत नाही. परुुष ककतीही पाशवी असला तिी तो कतयाया 

प कवत्र्यायाया किव्य ज्योतीसमोि नत झाकयाकशवाय िाहणाि नाही.  

म्हणनूच मी मकहलांना सांगत असतो की…. ह ेसाहस कनमािण किण्याचा तमु्ही प्रयत्न किा. जि त्या 

अस ेकरू शकल््  ति त्या पणूिपण ेकनभिय होतील आकण आजप्रमाण ेआिमणाचा कवचाि येताच त्या 

थिथि काप ूलागणाि नाहीत…. पालकांनी आकण पतींनी त्यांना कनभिय होण्याचे कशषणाण त्तदल ेपाकहज.े 

याचा सवाित चांगला मागि ईश्विाविील जागतृ श्रद्धा कनमािण किण ेआह.े ईश्वि जिी किसत नसला तिी तो 

माणसायाया मितीला अचूकपण ेध वनू येत असतो. ईश्विावि  श्रद्धा  असणािी व्यक्ती सवाित अकधक 

कनभिय असत.े  

जवे्हा स्त्रीवि आिमण होत ेतवे्हा कतन ेकहसंा-अकहसंचेा कवचाि करू नये. आपल ेिषणाण किण ेह े त्ततच े

सविप्रथम कतिव्य आह.े आपकया आत्मिषणाणाकरिता जो कोणता उपाय कतला सचुेल त्याचा कतन े

आधाि घतेला पाकहज.े ईश्विान े कतला नख आकण िात किल ेआहते. आपकया पणूि शक्तीकनशी कतन े

त्यांचा उपयोग केला पाकहज ेआकण तस ेकितान  वळे आली ति जीवही किला पाकहज.े ज्या परुुषान े

वा स्त्रीन ेमतृ्यूयाया भीतीवि कवजय कमळवला असले त ेस्त्रीपरुुष आपला जीव िऊेन केवळ स्वत:चेच 

िषणाण किण्याला समथि होत नाहीत ति इतिांचेही िषणाण करू शकतात. (हरि, १-३-१९४२, प.ृ ६०) 
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ज्या समाजात आपण िाहतो त्या समाजात कस्त्रयांयाया अब्रूवि अस ेहकल ेहोत आल ेआहते. आपकया 

स्वत:याया िषणाणाथि अथवा आपकया घिातील कस्त्रयांयाया अब्रूयाया िषणाणाथि अकहसंक स्त्रीन े अथवा 

परुुषान ेबिल , िोध वा िुभािवना मनात न आणता आपला बळी किला पाकहज.े ह ेसवाित मोठे शौयि 

आह.े (हरि, १५-९-१९४६, प.ृ ३१२) 

शौयि आकण सन्मानान ेमिण्याची कला कशकण्याकरिता कोणत्याही प्रकशषणाणाची गिज नसत;े याकरिता 

केवळ ईश्विाविील कजवंत श्रद्धा पाकहज.े (हरि, ५-१०-१९४७, प.ृ ३५४) 

िेश्यािृत्ती 

वशे्यावतृ्ती तवेढीच प्राचीन आह े कजतके ह ेजग, पिंत ुज्याप्रमाण ेआज नागिी जीवनाचा हा कनयकमत 

भाग झाला आह ेतसा तो किात्तचत पवूी कधीही झाला नसावा. काहीही असो, पिंत ुएक वळे अशी 

येईल की जवे्हा या अकभशापायाया कविोधात मानवता बंड करून उठेल आकण वशे्यावतृ्ती भतूकालीन 

गोष्ट होऊन जाईल. मानवतने े अनके वाईट प्रथांपासनू, त्या ककतीही पुिातन काळापासून चालत 

आलकेया असकया तिी, अशाच प्रकािे मकु्ती कमळवली आह.े (यंग, २८-५-१९२५, प.ृ १८७) 

कंुटणखान्यायाया समस्येसबंंधी कस्त्रयांनी िुहिेी प्रचाि किण,े हा त्याविील योग्य मागि आह े : (अ) 

जीकवकोपाजिनाकरिता आपला सन्मान कवकणाऱ्या, (आ) आकण अज्ञानामळेु वा अहकंािामळेु 

कस्त्रयांना अबला समजणाऱ्या परुुषांना कस्त्रयांशी चांगला व्यवहाि किण्याकरिता भाग प डाव ेम्हणनू.  

मला आठवत ेकाही वर्ष ंपूवी, एकोकणसाव्या शतकायाया अकंतम िशकात साकव्हशेन आमीचे शिू 

सिस्य आपकया प्राणांची बाजी लावनू मुबंईयाया बिनाम गककयांमध्ये जाऊन कंुटणखान्यासमोि धिण े

धित असत. अशाच प्रकारचे आंिोलन आताही का चालकवल ेजात नाही? (हरि, ४-९-१९३७, प.ृ 

२३३) 

‘वशे्या’ हा शब्ि व्यकभचाि किणाऱ्या स्त्रीकरिता वापिला जातो. पिंत ुवशे्यागमन किणािे परुुषसदु्धा ्  

पापांमध्ये त्या कस्त्रयांपषेणाा कमी भागीिाि नसतात. अनकेिा ति आपल ेपोट भिण्याकरिता त्या आपल े

शिीि कवकत असतात. या कुप्रथेला अवधै घोकषत केल ेपाकहज.े पिंत ुकायिासदु्धा एका सीमपे्ंतच 

मित करू शकतो. कायिा असतानाही प्रत्येक िशेात लपूनछपनू शिीिव्यापाि चालत असतो. या 

बाबतीत जागतृ लोकमत तशाच प्रकािे मित करू शकत े ज्याप्रमाण े त े अनके कायद्यांना कनिथिक 

करून टाकत.े (हरि, १५-९-१९४६, प.ृ ३१०) 
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६३. आश्रमातील व्रते 

जीवनातील एक सतू्र मी मान्य केल ेआह.े त्यानसुाि माणसान े केलकेया कोणत्याही कामाला, मग त े

ककतीही मोठे का असनेा, धाकमिक आधाि नसले ति त ेखऱ्या अथािन े फळफळणाि नाही. पिंत ुधमि 

काय आह?े माझ े उत्ति ह े आह े की जगभिातील धमिगं्रर्थ ांतनू वाच ्ल  कमळतो तो धमि नाही, 

वास्तवात धमि बुद्धीग्राह्य नसनू हृियग्राह्य आह.े आमयायाकरिता ती एखािी बाह्य गोष्ट नाही, कतचा 

कवकास आमयाया आतनू होत असतो. तो नहेमी आमयाया आत असतो : काहींन  त्याची जाणीव 

होत,े काहींना तो जाणवत नाही. पिंत ुतो नहेमीच असतो. या धाकमिक प्रेिणलेा आपण बाह्य मितीन े

जागतृ करू शकतो वा आंतरिक कवकास करून; आपण कोणतीही पद्धती अवलबंू शकतो. पिंत ु

कोणतहेी काम आपकयाला चांगकया पद्धतीन ेकिायचे असले वा कटकाऊ अस ेकाही किायचे असले, 

ति आम्हाला आपकया धाकमिक वतृ्तीला जागवाव ेलागलेच ह ेमात्र खिे.  

आपकया धमिग्रंथांनी काही कनयम सांकगतलले ेआहेत त्यांचा त्यांनी जीवनाची सतू्रे आकण स्वयंकसद्ध 

सत्य म्हणनू उकलखे केला आह.े या िीघि काळात ्  सतू्रांवि पणूि कवश्वास ठेवनू त्यानसुाि आचिण 

कित असताना…. मला त्या लोकांना कवश्वास त घणे ेआवश्यक वाटल ेज ेहा आश्रम उघडताना माझ े

वचैारिक सहकािी होत.े जी कनयमावली तयाि किण्यात आली आकण कजथे आश्रमाचा सिस्य होऊ 

इकयाछणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीन ेपालन किण ेआवश्यक आह ेती अशी आह े : 

सत्याचे व्रत  

इथे सत्याचा अथि तो न ही जो आपण नहेमी समजतो. ‘सत्यवाकिता सवाित  चांगल ेधोिण आह’े या 

वाक्यातनू सत्याचा अथि असा होतो की जि ह ेधोिण यशस्वी झाल ेनाही, ति आपण त्याचा त्याग 

करू शकतो. पिंत ु हासदु्धा इथे सत्याचा अथि नाही. आश्रमातील सत्याचा अथि असा आह े की 

आपकयाला कोणत्याही त्तकां मतीवि सत्याचिण किायचे आह े आकण सत्याची व्याख्या स्पष्ट 

किण्याकरिता मी प्रकहाद चे उिाहिण घतेल े आह.े सत्यायाया िषणाणाकरिता प्रकहािाने आपकया 

स्वत:याया वत्तडलांना कविोध  किण्याच ेसाहस केल.े त्यान ेप्रत्युत्तिाथि प्रकतकाि करून वा वत्तडलांयाया 

कविोधी कायिवाही करून स्वत:ला व चवण्् च  प्र्त्न केल  न ही. परांतु प्रल्ह द ल  जे सत्् चे दशयन 

झ ले होते त्् च््  बच व कररत  त्यान े आपकया वकडलांनी आकण त्यांयाया अनचुिांनी केलकेया 

छळाचा प्रकतकाि केला नाही उलट त्् कररत  तो आपल  जीव दणे्् कररत  त् र झ ल . एवढेच 

न ही ति या छळाप सनू बचाव किण्याचाही त्यान े प्रयत्न केला नाही. आपकया ओठांविील कस्मत 

कायम ठेवनू त्यान े तो सवि छळ सहन केला आकण अखेिीस त्याचा कवजय झाला. आपकया 
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जीवनकाळात एक ना एक किवस आपकयाला माहीत असलकेया सत्याची अचूकता आपकयाला 

कनत्तितपण ेकसद्ध किता येईल ह ेमाहीत असकयामळेु प्रकहािान ेछळ सहन केला नव्हता. पिंत ुयातना 

सहन कित असताना त्याचा जीव जरी गलेा असता तिी तो आपकया सत्यावि अढळ िाकहला असता. 

हचे त े सत्य आह े ज्याच े पालन किण्याची माझी इयाछा आह.े आश्रमाचा कनयम आह ेकी जवे्हा 

आपकयाला ‘नाही’ म्हि यचे असत ेतवे्हा नाहीच म्हटल ेपाकहज,े मग त्याचा परिणाम काहीही होवो.  

अवहांसेचा वसद्धाांत 

अकहसंचेा अथि आह े‘न म िण’े. पिंत ुमाझ्या दृष्टीन ेकहचे हजािो अथि आहते ज ेमला अकतशय उंचीवि 

घऊेन जातात, ककंबहुना मी अस ेम्हणने की त ेमला अनतं उंचीचे िशिन घडवतात… अकहसंचे  खिा 

आशय आह ेतमु्ही कोि ल ही िखुवणाि नाही; जी व््क्ती तमु्हाला शत्रू समजत े कतयायाकरितासदु्धा 

तमु्ही तमुयाया मनात िषेभावना आणणार नाही. जी व्यक्ती या कसद्ध ांत वि कवश्वास ठेवत ेती कोि लाच 

आपला शत्रू समजत न ही… परांत ुतरीही क ही लोक असे असत त, ज ेत््  व््िील  आपल  शत्रू 

समजत असतात… यामळेु आम्ही अस े ठिवल ेआह े की अशा लोकांबाबतही आपकया मनात 

िभुािवना ठेवायची नाही. आपण जि ठोश ला ठोशान े उत्ति किल ेति अकहसंयेाया तत्त्वापासून आपण 

खाली घसरू. मी यापके्ष ही एक पाऊल पढुे ज तो. आपकयाला जि एख द्या कमत्रायाया व तथाककथत 

शत्रूयाया वतिनाबद्दल वाईट वाटल ेति तहेी अकहसंयेाया कसद्ध ांत पासनू कवचकलत होण ेहोईल. मी जवे्हा 

म्हणतो की ‘वाईट वाटून घऊे नये’ तवे्हा मला अस ेम्हणायचे नसत ेकी आपण गप्प बसाव.े ‘वाईट 

वाटून घऊे नये’चा माझा आशय हा आह ेकी शत्रचूे कोणत्् ही प्रकािे अककयाण व्हाव ेवा तो नष्ट 

व्हावा अशी इयाछा आपण करू नये. अस ेआपकयामळेु वा इति कोणत्याही व्यक्तीमळेु ति घडू नयेच 

पिंत ुिवैी घटनमेळेुसदु्धा अस ेव्हाव ेअशी इयाछा आपण करू नये. अशा प्रकािची जिी इयाछा आपकया 

मनात कनमािण झाली तिी ती अकहसंयेाया तत्त्वाची यायुती होईल. ज्या व्यक्तीला आश्रमाचा सिस्य 

व्हा्चे असले त्या व्यक्तीन ेया कनयमाचे पिेुपिू पालन किण ेअपरिहायि आह.े  

याचा अथि असा न ही की आम्ही या कनयमाचे शभंि टक्के पालन कितो. अस ेकुठे करू शकतो? हा 

एक आिशि आह ेव तो प्राप्त करून घणे्याची आमयायात षणामता असले व तो प्राप्त करून घिे ेजर शक्् 

असले तर तो ् च क्षिी प्र प्त करून घतेा येईल. पिंत ुह ेकाही भकूमतीतील साध्य नाही आकण उयाच 

गकणतातील सोडवण्यास कठीण गकणत असहेी नाही. अशा गकणतांपषेणाा ह ेअनतं पटीन ेकठीण आह.े 

तमुयायापकैी अनकेांनी कठीण उिाहिण ेसोडवण्याकरिता मध्यिात्रीप्ंत किवा जाळला आह.े ह ेउकद्दष्ट 

दृष्टीपथात येण्याकरितासदु्धा तमु्हाला अनके िात्री झोपकेशवाय घालवाव्या लागतील, अनके मानकसक 



महात्मा गाांधींचे विचार | www.mkgandhi.org 

 

यातना आकण पीडा सहन किाव्या लागतील. धाकमिक जीवन काय आह ेह ेजि आपकयाला समजून 

घ्यायचे असले ति तमु्हाला आकण मला या उत्तद्दष्टाप्तं पोहोचावचे लागले, त्यात तसूभिही कमी 

करून चालणाि नाही.  

….हा कसद्धांत प्रभावशाली आह ेअसा कवश्वास असललेी व्यक्ती जवे्हा या उकद्दष्टाप्ंत पोहोचेल तवे्हा 

सपंणूि जग आपकया पायाशी असकयाचे कतला आढळून येईल. जि तमु्ही तमुयाया प्रेमाला - म्हणज े

अकहसंलेा अशा िीतीन े अकभव्यक्त करू शकलात, ति त्याचा तमुयाया तथाकत्तर्थत शत्रूवि अमीट 

प्रभाव पडेल. तस ेझाल ेति कनकश्चतच तो त्या प्रेमाला प्रकतसाि िईेल… या कनयमांतगित पूविकनयोकजत 

खून वा उघडपण े केललेी कत्तल… आपकया िशेायाया िषणाणाकरिता वा तमुयाया िखेिेखीखाली ज े

तमुचे कप्रय लोक वा आप्तजन आहते त्यांयाया सन्मानायाया िषणाणाकरितासदु्धा कोणत्याही प्रकाियाया 

कहसंलेा स्थान नाही. कािण तस ेकेकयास त ेत्यांच ेकनकृष्ट िषणाण होईल. अकहसंचेा कसद्धांत सांगतो की 

ज ेतमुयाया िषणाणाखाली आहते त्यांयाया िषणाणाथि तमु्ही स्वत:ला अत्याचािी माणसायाया हाती सोपवले 

पाकहज ेआकण याकरिता कहसंा किण्याकरिता लागत े त्यापषेणाा ककती तिी अकधक शािीरिक आकण 

मानकसक साहसाची गिज आह.े तमु्ही जि तमुच ेकप्रय लोक आकण कविोधक ् ांच्् मध्य ेठामपण ेउभ े

िाहाल आकण प्रकतकाि न किता कविोधकाचा मािही खात िाहाल ति त्याचा परिणाम काय होईल. मी 

तमु्हाला वचन ितेो की कविोधक आपकया सपंणूि कहसंचेा प्रयोग तमुच्् वर किील आकण तमुयाया कप्रय 

लोकांना काहीही होणार न ही. जीवनायाया या योजनते िाष्ट्रप्रेमाची अशी कोणतीही सकंकपना नाही 

कजयायामळेु आज युिोपात सरुू असलकेया युद्धांचे औकचत्य कसद्ध किता येईल.  

ब्रह्मचयावचे व्रत 

ज्यांना िाष्ट्रसवेा किण्याची इयाछा असले वा खऱ्या धाकमिक जीवनायाया ककिणाचे िशिन घणे्याची 

इयाछा असले त्यांनी, मग त े कववाकहत असो वा नसो, ब्रह्मचयािचे व्रत पाळलचे पाकहज.े कववाहामळेु 

स्त्री परुुषायाया जवळ येत ेव एका खास अथािन ेत ेकमत्र बनतात. मतै्रीच ेह ेबंधन न  या जन्मात तटुत ेना 

भावी जन्म त. पिंत ुकववाहायाया आपकया सकंकपनते वासनचेा प्रवशे होण्याची गिज आह ेअस ेमला 

वाटत नाही. त े काहीही असल े तिी आश्रमात िाखल होऊ इकयाछणाऱ्यांकरिता ही अट ठेवण्यात 

आली आह.े या कठकाणी याबद्दल फाि चचाि किणाि नाही.  

रसनेंवद्रयाच्या वनयांत्रणाचे व्रत  

ज्या माणसाला सहजपण े आपकया वासनांवि कनयंत्रण स्थाकपत किायच े असले त्यान े आपकया 

िसनवेि ताबा कमळवला पाकहज.े ह े सवाित कठीण व्रत असले अशी मला भीती वाटते… जोप्ंत 
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आपण उद्दीपक, गिम आकण उत्तजेक मसाकयांपासनू सुटका करून घणे्याचा कनधािि किणाि नाही… 

तोप्ंत आपण वासनांयाया अकतिेकी, अनावश्यक आकण उत्तजेक उद्दीपनाला कनयंकत्रत करू शकणाि 

नाही… आपण अस ेकेल ेनाही ति…. ईश्विान े कवश्वासान ेआपकयाला किलकेया या पकवत्र शिीिाचा 

आपण िरुुपयोग करू आकण पशूंपषेणााही वाईट जीवन जगत मनुष्य आकण पश ू यांयायात समान 

असलकेया लषणाणांमध्ये म्हणज ेखाण,े कपण,े मथैुन इत्यािी वासनांमध्ये कलप्त होऊन िाह . पिंत ुगायीला 

वा घोड्याला तमु्ही कधी कजभचेी गलुामी किताना प कहल ेआह ेकाय? तमु्हाला अस ेवाटत ेका की, 

आपण कुठे आहोत हचे आपकयाला कळू नये इतकी, आपकया खाद्यपिार्थ ंची सखं्या गणुोत्ति 

पद्धतीन े वाढवत िाहण े हचे ससं्कृतीचे, खऱ्या जीवनाचे कचन्ह आह?े इतक्या कवकवध पिार्थ ंच े

आपकयाला वडे लागत ेकी अखेिीस नवनवीन पिार्थ ंयाया शोधाकरिता आपण वतिमानपत्रांकडे ध व 

घतेो. अशा पक्वान्नायाया ज कहिातींनी वतिमानपत्रे भिललेी असतातच.  

अस्तेय (अचौयव) व्रत   

मला अस े वाटत े की एका अथािन ेआपण सवि चोि आहोत. कजची मला लगचे गिज नाही अशी 

एखािी वस्त ूघऊेन जि मी ती माझ्याजवळ ठेवनू ितेो ति कुणा तिी अन्य व्यक्तीपासनू मी ती वस्त ू

चोित आह.े कनसगािचा हा मलूभतू कनयम आह ेआकण त्याला एकही अपवाि नाही. तो कनयम असा 

आह ेकी आपकया िनैकंिन गिजपेिुतचे कनसगि कनमािण कितो आकण प्रत्येक व्यक्ती आपकया गिजपेिुतचे 

त्यातनू घईेल आकण जास्तीचे मळुीच घणेाि नसले ति जगातनू िारिि्् नाहीस ेहोईल आकण माणस े

भकेुन े मिणाि नाहीत. मी समाजवािी नाही आकण ज्यांयायाजवळ सपंत्ती आह े त्यांयायाकडून ती 

कहिावनू घणे्याचीही माझी इयाछा नाही, पिंत ुमी अस ेनक्कीच म्हणने की ज्या व्यक्तीला काळोखातनू 

येताना प्रकाशायाया िशिनाची इयाछा असले त्यांनी ह  कनयम पाळला पाकहज.े मी कोणाजवळूनही 

त्याची सपंत्ती कहसकून घेऊ इयाछीत नाही कािण त े अकहसंयेाया कनयमाकवरुद्ध आह.े कोणाजवळ 

माझ्यापषेणाा जास्त संपत्ती असेल ति अस ू ि.े पिंत ुजोप्ंत माझ्या जीवनायाया कशस्तीच  प्रश्न आह े

मला ज्या वस्तचूी गिज नसले ती मी माझ्याजवळ ठेवण्याचे साहस किणाि नाही. भाितात लाखो 

लोक अस ेआहते जे एक वळेयाया जवेणावि िाहतात आकण तेही कोिड््  भाकिीशी कचमटूभि मीठ 

घऊेन. जोप्ंत या गरिबांयाया खाण्याकपण्याची आकण कपड्यालत्त्यांची व्यवस्था होत नाही  तोप्ंत 

आमयायाजवळ जी संपत्ती आह ेती ठेवण्याचा आम्हाला अगिीच अकधकाि नाही. तमु्हाला आकण 

मला, ज्यांना अकधक चांगल ेकळत,े त्यांनी आपकया गिजा माफक केकया पाकहज ेआकण एवढचे नाही 

ति या लोकांची शशु्रषूा, आहाि आकण वस्त्र यांची व्यवस्था व्हावी म्हणनू स्वयेाछापवूिक उपासमािही 

सहन किण्याची तयािी ठेवली पाकहज.े  
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अपररग्रहाचे व्रत    

ह ेति आपोआपच येत.े  

स्िदेशीचे व्रत   

स्विेशीचे व्रत ह ेआवश्यक व्रत आह.े आपकया आवश्यकतांयाया पतूीकरिता आपण शजेाऱ्याला 

सोडून िसुिीकडे ज तो तवे्हा आपण मानवजातीचा एक पकवत्र कनयम तोडतो. एखािा माणूस मुबंईह न 

येऊन तमु्हाला काही स मान कवकू इयाछीत असले आकण तमुयाया मिासमध्येच पालनपोषण झालकेया 

एखाद्या माणसाजवळ कविीकरिता तचे स मान असले ति तमु्ही मुबंईयाया व्यापाऱ्याजवळून स मान 

कवकत घणे ेउकचत नाही.  

स्विेशीबद्दलचा माझा दृत्तष्टकोन हाच आह.े मिासह न आलकेया कुशल न्हाव्याऐवजी तमु्ही तमुयाया 

खेड्् त िाहणाऱ्या न्हाव्यालाच आधाि किला पाकहज.े तमुयाया गावातील न्हाव्याला मिासयाया 

न्हाव्यासािखे चांगल ेकेस क पत  आल ेपाकहज ेअस ेजि तमु्हाला वाटत असले ति गिज भासकयास 

त्याला मिासला पाठवनू तमु्ही त्याला तस े प्रकशषणाण द्या. तमु्ही अस े किेपयचत तमु्हाला िसुऱ्या 

न्हाव्याकडे जाण्याचा अकधकाि नाही. हीच स्विशेी आह.े अशा प्रकािे आपकयाला जिी बऱ्याचश  

गोष्टी भाितात कमळत नसतील तिी आपण त्यांयायाकशव य काम चालवल ेपाकहज.े आम्हाला अनके 

गोष्टींकशवाय काम चालवाव ेलाग ूशकत.े पिंत ु कवश्वास ठेवा की अशी मन:कस्थती तयाि झाकयानतंि 

तमु्हाला तमुयाया खांद्याविचे ओझ ेउतिकयासािखे वाटेल. ‘कपलग्रीम्स प्रोग्रेस’ या सुिंि पुस्तकामध्ये 

एका यात्रेकरूला जसा अद्भतू अनभुव आला तसाच हा अनभुव असले. एक वळे अशी आली की, 

यात्रेकरू नकळत ज ेओझ ेवाहत होता त ेत्यायाया ख ांद्यावरून उतिल.े तवे्हा त्यायाया लषणाात आल ेकी 

आपण यात्रेयाया सरुुवातीला ज ेमोठे ओझ ेघऊेन कनघालो होतो त्यापषेणाा आत  ककती तिी अकधक 

स्वततं्र आहोत. स्विेशीयाया भावनचे  स्वीकाि किताच तमु्हालाही तसचे स्वततं्र वाटेल.  

वनभवयतेचे व्रत  

माझ ेिशेबांधव भीतीमळेु कस ेबधीि झालले ेआहते ह ेमला भाितभ्रमणायाया ििम्यान किसनू आल.े 

जाहीिपण ेआमचे म्हणण े मांडण्याचे आमयायात धयैि नाही. आपण लपनू आपल े म्हणण े मांडतो. 

आपण आपकया घिायाया च ि कभतंीआड काहीही केल ेतिी लोकांना त्याचा पत्ता लागत नाही.  

आपण जि मौनव्रत ठेवल ेअसत ेति माझा काही आषणाेप नसता. माझ ेम्हणण ेआह ेकी आपण केवळ 

एकाच शक्तीला घाबिल ेपाकहज ेआकण ती शक्ती आह ेईश्वि. जवे्हा आपण ईश्वर ला घाबरू लाग ूतवे्हा 
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आपण माणसाला घाबिणाि नाही; मग तो ककतीही उयाचपिस्थ असो. भाितायाया भकवष्ट्् ला 

मागििशिन किण्याची अपषेणाा किण्याआधी आपण कनभिय होण्याचा अभ्यास केला पाकहज.े  

‘अस्पृश्याांसांबांधी’ व्रत  

आज कहिंतु्वावि एक अमीट कलकं लागललेा आह.े ही प्रथा अनतं काळापासनू चालत आली व 

वािसा म्हणनू ती आम्हाला कमळाली आह,े या गोष्टीवि कवश्वास ठेवण्याची माझी तयािी नाही. मला 

अस ेवाटत ेकी आपला समाज जवे्हा घोि अवनतावस्थेत होता तवे्हा स्पशािस्पशािची अकतशय द:ुखि, 

घकृणत आकण गलुामकगिीचे प्रतीक असललेी ही भावना  कनमािण झाली असावी. या कुप्रथेन ेआमयाया 

समाजात मुळे पसिवली आहते व आजही आपण त्या प्रथेचे कशकाि आहोत. माझ्या मत े हा एक 

अकभशाप आह ेव जोप्तं हा अकभशाप आमयायावि िाहील तोप्ंत या िशेावि जी सकंटे येतील, ती 

या घोि पापामळेु कमळाललेी कशषणाा असले. एखाद्या व्यक्तीला त्यायाया कामामळेु अस्पशृ्य का समजले 

जाव े त े मला कळत नाही; आकण तमु्ही कवद्य थी ति आधकुनक कशषणाण घते आहात, या पापाचे 

भागीिाि बनण्यापषेणाा तमु्ही अकशकषणात िाकहला असता ति बिे झाल ेअसत.े  

मातृभारे्च्या माध्यमातून वशक्षण  

युिोपमध्ये प्रत्येक ससुसं्कृत व्यक्ती केवळ आपलीच भाषा कशकत नाही ति इति भाषाही कशकत.े  

भािताची भाषा समस्या सोडवण्याकरिता आपण आश्रमवासीयांनी अकधकात अकधक भाषा 

कशकण्यावि भि किला पाकहज.े या भाषा कशकण्याकरिता किावी लागणािी महेनत इगं्रजी भाषेवि 

प्रभतु्व कमळवण्याकरिता लागणाऱ्या महेनतीपषेणाा काहीच कमी नाही. आपण आपकया बालपणीचा 

काळ कसा कवसरू शकतो? आकण कविशेी भाषांयाया माध्यमातनू आपण जवे्हा उयाच कशषणाण घऊे 

लागतो तवे्हा असचे घडत असत.े यामळेु एक ििी कनमािण होत ेजी भरून काढण ेफाि कठीण असत.े 

तमु्ही कशषणाण आकण अस्पशृ्यताच पहा - ज्ञान आकण कशषणाणाचा प्रसाि झाकयानतंिही अस्पशृ्यता 

कायम आह.े कशषणाणायाया प्रभावामळेु अस्पशृ्यतयेाया भयंकि परिणामांची आपकयाला जवे्हा जाणीव 

होत े तवे्हा आपण इतके भयभीत होतो की अस्पशृ्यतयेाया कनवािणाथि काही किण्याच े साहसच 

आपकयाला होत नाही.  

खादीचे व्रत  

तमु्ही कवचारू शकाल की ‘आम्ही आमच््  हातांचा उपयोग कशासाठी किायचा?’ तमु्ही म्हण ू

शकाल की ‘अडाणी असलेकयांनी हातांचा उपयोग किावा. मी ति साकहकत्यक आकण िाजकीय कनबंध 
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वाचण्यात माझा वळे घालकवन.’ आपण श्रमप्रकतष्ठा ओळखली पाकहज.े एखाद  न्हावी वा चांभाि 

कॉलजेमध्ये जिी कशकू लागला तिी त्यान ेआपला व्यवसाय सोडू नये. हा पशेाही मी डॉक्टिीपशेायाया 

बिोबिीचाच आह ेअस ेमानतो. तमु्ही या सवि व्रतांचे जवे्हा पालन करू लागाल तवे्हा तमु्हाला अशी 

जाणीव होईल की: 

राजकारणाचा धावमवक उपयोग  

धमािपासनू वेगळ्या िाजकािणाला काहीही अथि नाही. जगातील सगळे कवद्याथी या िशेातील 

िाजकािणायाया व्यासपीठावि गोळा झाल े ति ही गोष्ट िाष्ट्रकवकासायाया दृष्टीन े कनिोगीपणाचे कचन्ह 

आह ेअस े म्हणत  येणाि नाही. पिंत ु याचा अथि असा नाही की तमु्ही आपकया कवद्याथी जीवनात 

िाजकािणाचा अभ्यासच करू नये. िाजकािण आमयाया जीवनाचा एक भाग आह,े आपकया िाष्ट्रीय 

ससं्थांची आपकयाला माकहती असली पाकहज.े लहानपणापासनूच ही गोष्ट आपकयाला कळली 

पाकहज.े यामळेुच आमयाया आश्रमात प्रत्येक मलुाला िशेातील िाजकीय ससं्थांची ओळख होईल 

अस े कशषणाण किल े जात े व िेश कोणकोणत्या नवीन भावनांनी, नवीन आकांक्ष ांनी नव जीवनान े

आंिोकलत होतो आह े ह े सांकगतल े जात.े पिंत ु त्याचबिोबि आम्हाला धाकमिक श्रद्धांपासनू - अशी 

श्रद्धा नाही जी केवळ बुद्धीला आवाहन कित ेति अशी श्रद्धा जी आमयाया अतं:किणावि कोिललेी 

असत े - कमळणािा कस्थि आकण अचूक प्रकाशही हवा असतो. सवाित आधी आम्हाला आमची 

धाकमिक चेतना कळली पाकहज ेआकण तस ेघडताच जीवनाचे सपंणूि कषणाकतज आमयायासमोि उघडत.े हा 

पकवत्र कवशषेाकधकाि सव चंा आह.े यामळेु आजचे ककशोि उद्या जवे्हा परुुष होतील तवे्हा त े

जीवनसंघषािकरिता पणूिपण े तयाि झालले े असतील. आज परिकस्थती अशी आह े की बहुतांश 

िाजकीय जीवन कवद्यार्थ् ंप्ंत मयािकित आह े आकण जवे्हा त्याचे कवद्याथीजीवन संपत े तवे्हा 

लहानमोठ्या कामाला लागनू त े कवस्मतृीत जातात. मग त्यांना न  ईश्वर बद्दल काही ज्ञान असत ेना 

ताजी हवा, चमचमणािा प्रकाश वा स्फुत्ततयिायी स्वाततं्र्य ् ांच्् बद्दल काही माकहती असत.े ह ेसवि 

ज्ञान त्या कनयमांयाया पालनामळेुच येऊ शकत े ज े मी तमुयाया समोि मांडल ेआहते. (वायएमसीए 

सभागहृ, मिासमध्ये भाषण, फेब्रुवािी १६, १९१६; स्पीिा, ३७७-९०)  
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१२. स्िातांत्र्य आवण लोकशाही 

६४. स्िातांत्र्याचा वदव्य सांदेश 

‘हळूहळू स्वाततं्र्य’ अशी कोणतीही गोष्ट नाही. स्वाततं्र्य ति जन्मासािखे असत.े सवि प्रकािचे जन्म 

एका षणाणातच होत असतात. (यंग, ९-३-१९२२, प.ृ १४८) 

मुलामा वदलेली गुलामवगरी 

स्वाकभमानी माणसाकरिता सोन्यायाया बेड्याही कततक् याच क्लषेकािक असतात कजतक्या 

लोखंडायाया. विेना बंधनात असतात, धातमूध्ये नसतात. (यंग, ६-६-१९२९, प.ृ १८८) 

माझ्या मत े सोन्यायाया बेड््  लोखंडी बेड्यांपषेणाा ककती तिी जास्त वाईट असतात, कािण 

लोखंडायाया बेड्् ांचे क्लषेकािी स्वरूप माणसायाया सहज लषणाात येत ेउलट सोन्यायाया बेड्् ांचे िःुख 

बहुधा कवसिल ेजात.े यामुळे भाित जि बेड्यांमध्ये बंकिस्त िाहणािच असले ति तो सोन्यासािख्या 

एखाद्या बहुमकूय धातयूाया बंधनात असण्यापषेणाा लोखंडायाया बेड्् त बंकिस्त असावा. . (यंग, १६-

१-१९३०, प.ृ १७) 

स्िातांत्र्याचा अवधकार 

त ेस्वाततं्र्य खोटे आह ेज्यात चूक किण्याचेच नाही ति पाप किण्याचेही स्वाततं्र्य नसत.े सविशकक्तमान 

ईश्विान ेसवाित कमी प्रतीयाया प्राण्यालाही चुका किण्याच ेस्वाततं्र्य किल ेआह.े अस ेअसताना काही 

लोक, मग त ेककतीही अनभुवी वा पात्र असल ेतिी, इतिांचा तो बहुमकूय अकधकाि काढून घऊेन कस े

आनिंी होऊ शकतात त ेमला कळत नाही. (यंग, १२-३-१९३१, प.ृ ३१) 

ज्याप्रमाण े प्रत्येक िशेात खाण्याकपण्याचे व श्वासोया्वास किण्याच े सामथ्यि असत े त्याचप्रमाण े

प्रत्येक िाष्ट्रात आपकया समस्या, त्या ककतीही कक्लष्ट असकया तिी, सोडवण्याचे सामथ्यि असत.े 

(यंग, १५-१०-१९३१, प.ृ ३०५) 

वरून लािललेी बंधन ेकेव्हाही वाईट असतात.... जवे्हा ह ेबंधन कनघनू जाईल तवे्हा िाष्ट्र मकु्तपणान े

श्व स घऊे शकेल, त्याला चुका किण्याचा अकधकाि असले. चुका करून त्या िरुुस्त कित जाण्याची 

प्राचीन पद्धती हाच प्रगतीचा योग्य मागि आह.े (हरि, २१-१२-१९४७, प.ृ ४७७) 

व्यविगत स्िातांत्र्य 

माझ ेकनकश् चत मत आह ेकी कोणताही माणसू आपकया स्वतःयाया िबुळेपणाकशवाय अन्य कोणत्याही 

कािणान ेआपल ेस्वाततं्र्य गमावत नाही. (इकें, प.ृ २०९) 
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व्यकक्तगत स्वाततं्र्य मकूयवान आह े ह े मला मान्य आह.े पिंत ुआपण ह े कवसरू नये की माणसू हा 

मलूतः सामाकजक प्राणी आह.े समाजायाया प्रगतीयाया गिजेप्रमाण ेआपकया व्यकक्तस्वाततं्र्याला मिुड 

घातकयामळेु तो आजयाया स्थानावि पोहोचला आह.े कनिंकुश व्यकक्तस्वाततं्र्य हा जगंली पशूचा कनयम 

आह.े व्यकक्तस्वाततं्र्य आकण सामाकजक सयंम यातील मध्यमागि आपकयाला शोधावा लागेल. सपंणूि 

समाजायाया ककयाणाकरिता स्वयेाछापूविक सामाकजक सयंम स्वीकािकयामळेु व्यक्ती आकण समाज, 

ज्या समाजाची ती व्यक्ती सिस्य आहे, या िोघांचेही ककयाण होत.े (हरि, २७-५-१९३९, प.ृ १४४) 

जि व्यकक्तस्वाततं्र्य गले े ति अस े समजा की सवि काही गले.े व्यक्तीचेच महत्त्व िाकहले नाही ति 

समाजात कशकलक तिी काय िाहील? व्यकक्तस्वाततं्र्यच माणसाला स्वयेाछापूविक सामाकजक सवेकेरिता 

पणूिपण े समत्तपयत किायला लावत.े माणसाला बळजबिीन े समपिण किायला लावल े ति तो 

यंत्रमानवाप्रमाण ेकाम किील व परिणामी समाजाची हानी होईल. माणसाला व्यकक्तस्वाततं्र्यापासनू 

वकंचत करून कोणत्याही सम जाची घडण होऊ शकत नाही. ही गोष्ट पणूिपण ेमानवी स्वभावायाया 

कविोधी आह.े ज्याप्रमाण ेमाणसाला शपेटू आकण कशंग ेफुटू शकत नाहीत त्याचप्रमाण ेत्याला स्वतःचे 

मन नसल े ति त्याचे अकस्तत्व िाहणाि नाही. खिे म्हणज ेज्या लोकांचा व्यकक्तस्वाततं्र्यावि कवश्वास 

नसतो त्यांचा स्वतःयाया व्यकक्तस्वाततं्र्यावि मात्र कवश्वास असतो. पिंत ु चंगजेखानयाया आधकुनक 

आवतृ्त्या स्वतःचे स्वाततं्र्य कनिंकुश ठेवत असतात. (हरि, १-२-१९४२ प.ृ२७) 

स्िातांत्र्याची सांकल्पना 

स्वाततं्र्याची माझी सकंकपना काही सकुंकचत सकंकपना नाही. कतयायात माणसायाया सपंणूि प्रकतष्ठेसह 

त्यायाया व्यकक्तस्वाततं्र्याचा समावशे आह.े (हरि, ७-६-१९४२, प.ृ १८३) 

प्रत्येक व्यक्तीला आपकया प्रकतभचेा उपयोग किण्याच े पिेुपिू स्वाततं्र्य असल े पाकहजे, त्याचबिोबि 

त्यायाया शजेाऱ्यांनाही  आपकया प्रकतभचेा उपयोग किण्याचे तसचे स्वाततं्र्य कमळाल ेपाकहजे, पिंतु 

कोणत्याही व्यक्तीला आपकया प्रकतभमेळेु होणाऱ्या लाभाचा हवा तसा उपयोग किण्याचे स्वाततं्र्य 

अस ूशकत नाही. व्यक्ती, िाष्ट्राचा वा अस ेम्हणा की आजबूाजयूाया सामाकजक सिंचनचेा भाग आह.े 

यामळेुच व्यक्ती आपकया प्रकतभचेा उपयोग केवळ स्वतःकरिता करू शकत नाही. उलटपषणाी कतन े

आपकया प्रकतभचेा उपयोग त्या सामाकजक सिंचनयेाया ककयाणाथि केला पाकहज ेकजचा ती भाग आह े

व कजयाया मौन समंतीन ेती ह ेजीवन जगत असत.े (हरि, २-८-१९४२, प.ृ २४९) 
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स्ितांत्र होण्याची इच्छा 

कोणताही अत्याचािी आपकया कशकािीयाया सहकायािकशवाय आपकया उकद्दष्टात यशस्वी होऊ 

शकललेा नाही. ह ेमात्र खिे की त्यान ेह ेसहकायि बळजबिी करून कमळवलले ेअसत.े बहुतेक माणस े

प्रकतकािायाया परिणामाची फळे भोगण्यापषेणाा अत्याचािी माणसायाया इयाछेला शिण जाण े पसतं 

कितात. याचमळेु िहशत ह ेअत्याचाऱ्याच ेमहत्त्वाचे शस्त्र असत.े पिंत ुिडपशाहीचा आधाि घऊेनही 

कशकािीवि आपली इयाछा लािण्यात अत्याचािी माणसाला यश आल े नाही अशी उिाहिण े

इकतहासात आहते. (यंग, ९-६-१९२०, प.ृ ३) 

अकतशय जलुमी सिकािसदु्धा आपकया शाकसतांयाया सहकायािकशवाय चालू शकत नाही. ह ेखिे आह े

की, जलुमी सिकाि ही समंती बहुधा बळजबिीन े कमळवत.े पिंत ु प्रजयेाया मनातनू कनिंकुश सत्तचेी 

भीती कनघनू जाऊ लागली की कनिंकुश सत्ता कनष्प्रभ होत.े (यंग, ३०-६-१९२०, प.ृ ३) 

यापढुे गलुामकगिी किायची नाही असा कनधािि ज्या षणाणी गलुाम कितो त्या षणाणापासनूच 

गलुामकगिीयाया त्यायाया बेड्या कनखळून पडतात. तो स्वततं्र होतो व इतिांनाही स्वाततं्र्याचा मागि 

िाखवतो. स्वाततं्र्य आकण गलुामी या मानकसक अवस्था आहते. यामळेु, 'आता मी गलुामकगिी 

किणाि नाही. मी आिशेांचे जसयेाया तस े पालन किणाि नाही. ज े आिशे माझ्या अतंःकिणाला 

स्वीकािाहि वाटत नाहीत त्या आिशेांचे मी पालन किणाि नाही' अस ेम्हणण्याची पकहली गिज असत.े 

(हरि, २४-२-१९४६, प.ृ १८) 

स्िातांत्र्याची वकां मत 

आपण एक असो की अनके, आपकया स्वाकभमानाचे वा आपण जोपासलकेया आपकया श्रद्धांच ेमोल 

िऊेन त्यांयाया मोबिकयात आपल े स्वाततं्र्य कवकत घणे्याला आपण नकाि किला पाकहज.े लहान 

मलुांना एखािी गोष्ट किायची असले वा हवी असेल पिंत ुआईवकडलांनी त्यांना त्याकरिता पिवानगी 

किली नाही ति – मग आईवकडलांयाया दृष्टीन ेती गोष्ट ककतीही तयुाछ असो - आईवकडलांसमोि हट्टान े

ताठ उभ ेिाहताना मी त्या मलुांना पाकहल ेआह.े (यंग, १५-१२-१९२१, प.ृ ४१८) 

आपण जि स्वततं्र स्त्री-परुुष म्हणनू जग ू शकणाि नस ू ति मिण पत्किण्यात आपकयाला समाधान 

वाटल ेपाकहज.े (यंग, ५-१-१९२२, प.ृ ५) 

आपकया पािततं्र्याकरिता माणसान ेस्वतःलाच िोष किला पाकहज.े ज्या षणाणी तो कनधािि किील त्याच 

षणाणी तो स्वततं्र होईल. (हरि, ११-१-१९३६, प.ृ ३८०) 
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स्वाततं्र्याकरिता कोणतीही ककंमत मोठी नाही. स्वाततं्र्य जीवनाचा श्वास आह.े माणूस कजवंत 

िाहण्याकरिता काय िणेाि नाही? (हरि, १०-१२-१९३८, प.ृ ३६८) 

तळाच्या व्यिीकररता स्िातांत्र्य 

स्वततं्र भाितातील काही लोक आपकया भकवष्याकवषयी कचंताग्रस्त असलले ेजवे्हा मी पाहतो तवे्हा 

मला पीडा आकण आश् चयि या िोन्ही गोष्टींचा अनभुव येतो. माझ्या मत े भाित जोपयचत आपकया 

सीमांमधील, केवळ कृकत्रम नाही ति नसैकगिक, अगिी तळाशी असलकेया व्यक्तींना स्वाततं्र्याची ग्वाही 

िते नाही तोपयचत त्याला स्वततं्र भाित म्हणता येणाि नाही. 

आमची भीती आमयाया कवचािशक्तीला अवरुद्ध किते. अस े नसत े ति प्रत्येक प्रामाकणक स्त्री-

परुुषाकरिता सध्यायाया परिकस्थतीपषेणाा स्वाततं्र्याची परिकस्थती केव्हाही चांगली ह ेआम्हाला लगचे 

कळल ेअसत.े स्वाततं्र्यायाया आगमनान ेकेवळ त्यांनीच घाबिले पाकहज ेज ेशोषक आहते, इतिांचा 

पसैा लबुाडणािे आहते, डाकू आहते वा अशाच प्रकािचे इति अपिाधी आहते. (यंग, २६-१२-

१९२९,प.ृ ४२१) 

मी अशा घटनकेरिता प्रयत्न किीन की ज्यात गलुामकगिी वा सिंषणाणवािाला कोणत्याही प्रकािचा 

आश्रय कमळणाि नाही आकण याकरिता गिज पडली ति मी पाप किण्याचाही अकधकाि िईेन. मी अशा 

भािताकिता प्रयत्न किीन ज्यात गरिबात गिीब माणसालाही हा िेश आपला आह ेआकण यायाया 

कनकमितीत आपला महत्त्वाचा वाटा आह ेअस ेवाटेल; एक असा भाित की कजथे लोकांमध्ये ना कोणी 

उयाच असले आकण ना कोणी कमी प्रतीचा; एक असा भाित ज्यात सवि समुिायांमध्ये मतै्रीभाव 

असले. अशा भाितात अस्पशृ्यतयेाया अकभशापाला वा मािक िव्यांना कोणतहेी स्थान नसले, 

कस्त्रयांनाही परुुषांयाया बिोबिीचे अकधकाि असतील. 

उविरित जगाशी आपल े शांततापणूि सबंंध असकयामळेु.... ना आपण कोणाचे शोषण करू ना 

कोणाला आपल ेशोषण करू िऊे.... यामळेु आपकयाला कमीत कमी सैन्य ठेवाव ेलागले. भाितायाया 

किोडो मकू जनतयेाया हक्कांयाया कविोधात नसलकेया सवि िशेी आकण कविशेी कहतसबंंधांना मान्यता 

िणे्यात येईल. व्यकक्तगत दृष्टीन ेसांगायचे ति िशेी आकण कविशेी असा भेि मला घणृास्पि वाटतो. 

माझ्या स्वप्नातील भाित हाच आह,े मला िुसिा कोणताही भाित नको.(यंग, १०-९-१९३१, प.ृ 

३५५) 
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शोर्णविरवहत 

माझ्यावि कवश्वास ठेवा की माझ्या िशेाकरिता मला ज े स्वाततं्र्य हव ेआह ेत ेसपंणूि मानवजातीयाया 

एकपचंमांश लोकसखं्येयाया िशेायाया रूपान े जगातील अन्य कोणत्या प्रजातीचे वा िशेाचे शोषण 

किता याव ेम्हणनू नाही. जि मला माझ्या िशेाच ेस्वाततं्र्य हव ेअसले ति त े कमळवण्याचा अकधकाि 

मला तोपयचत कमळत नाही जोपयचत जगातील प्रत्येक वशंाला वा िेशाला, मग त े सबळ असो की 

िबुळे, या स्वाततं्र्याचा अकधकाि कमळवण्याची तवेढीच सधंी मी िते नाही आकण त्यांयाया या 

अकधकािाचे मोल मला कळत नाही. (यंग, १-१०-१९३१, प.ृ ३७८) 

ज्या लोकांना स्वतःला स्वततं्र व्हायचे असले त े इतिांना गुलाम किण्याचा कवचािही करू शकत 

नाहीत. जि त ेअसा कवचाि कितील ति त्यांयाया भोवतीयाया गलुामकगिीयाया शृखंला आणखी घट्ट 

आवळकया जातील. (हरि, १३-४-१९४७, प.ृ १०६) 

माझ्या सकंकपनतेील स्वाततं्र्य म्हणज ेतमुयायामधील आकण या भमूीविील ‘ईश्विायाया साम्राज्यायाया' 

प्राप्तीपषेणाा काहीही कमी नाही. हचे स्वप्न साकािण्याकरिता मी प्रयत्नशील आह.े त े स्वप्न साकाि 

होवो वा न होवो त्याकरिता प्रयत्नशील असताना माझी मिण्याचीही तयािी आह.े याकरिता असीम 

धयैि आकण कचकाटीची गिज आह.े 

भाित जि केवळ िाजकीय स्वाततं्र्यावि समाधान मानणाि असेल आकण नतंि माझ्याकरिता 

किण्यासािखे कोणतहेी काम नसेल ति मी कहमालयात कनघनू जाईन. माझी वाणी ऐकण्याची इयाछा 

असलकेया लोकांना माझा शोध कतथेच घ्यावा लागेल. (कहसं्ट, प.ृ १-४-१९४०) 

ठामपण े सांगायचे ति.... स्वाततं्र्य िाजकीय, आकथिक आकण नकैतक अस े कतन्ही प्रकािचे असल े

पाकहज.े 

'िाजकीय'चा अकनवायि अथि आह ेप्रत्येक स्वरूपातील इगं्रजी सनै्याचे येथील कनयंत्रण काढून घतेल े

जाव.े 'आकथिक'चा अथि आह े इगं्रज भांडवलिाि आकण त्यांच े भांडवल तसचे भाितातील 

त्यांयायासािखेच लोक यांयायापासनू पणूिपण े मकु्ती. वगेळ्या शब्िात सांगायचे ति अगिी तळायाया 

माणसालासदु्धा आपण सवािकधक शकक्तसपंन्न माणसायाया बिोबिीचे आहोत अस े वाटल े पाकहज.े 

जवे्हा भांडवलिाि आपकया कौशकयात आकण भांडवलात सवाित हीनिीन व्यक्तीलाही सहभागी 

करून घईेल तवे्हाच ह ेशक् य होईल. 

‘नकैतक'चा अथि आह ेसशस्त्र सनै्यापासनू मकु्ती. (हरि, ५-५-१९४६, प.ृ११६) 
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शाांततेची साधने आवण उपाय 

भाितान ेकधीही कोणत्याही िाष्ट्राकवरुद्ध युद्ध केल ेनाही. त्यान ेकाही वळेेस केवळ आत्मिषणाणाकरिता 

अव्यवकस्थत वा अधिव्यवकस्थत पद्धतीन ेआिमकांचा प्रकतकाि केला. यामळेु शांततयेाया इयाछेचा 

कवकास किण्याची त्याला गिज नाही. त्याला जाणीव असो वा नसो त्यायायामध्ये ही इयाछा भिपिू 

प्रमाणात आह.े शांततापणूि उपायांनी आपकया शोषणाचा प्रकतकाि करून भाित शांततचेा प्रसाि करू 

शकतो. वगेळ्या शब्िांत त्याला आपल ेस्वाततं्र्य शांततामय मागािन े कमळवावे लागले. तो जि असे 

करू शकला ति कोणत्याही एका िाष्ट्रािािे शांततकेरिता झालेली ती सवाित मोठी मित असले. (यंग, 

४-७-१९२९, प.ृ २१८) 

व्यकक्तशः माझ े मत अस ेआह ेकी िक्तपातािािे स्वाततं्र्य कमळवण्यापषेणाा गिज भासली ति अनके 

युगांपयचत वाट पाहण े मी पसतं किीन. जवळपास गत पस्तीस वषाचयाया िाजकािणातील अकवित 

अनभुवांनंति, अतंःकिणायाया अगिी आतनू मला जाणवत ेकी  ह ेजग िक्तपाताला कंटाळलले ेआह.े 

त्याला यातनू सटुकेचा कोणता तिी मागि हवा आह ेआकण कवचाि किता-किता मला वाटू लागत ेकी, 

शांततकेरिता तहानलकेया या जगाला शांततचेा मागि िाखवण्याचे श्रये बहुधा या प्राचीन िशेालाच 

कमळेल. असा कवचाि मनात आला की मी खुश होतो. 

यामळेुच भाितायाया या महान सघंषाित जगातील सगळ्या िाष्ट्रांना मितीकरिता आवाहन किताना 

मला सकंोच वाटत नाही. किोडो लोक िाष्ट्रायाया प्रकतष्ठेकरिता आकण सन्मानाकरिता कोणताही 

प्रकतकाि न किता पीडा सहन कर यला तयाि आहते, ह ेदृश्य मननीय व ससं्मिणीय आह.े (इकें, प.ृ 

३०९) 

सत्याचा बळी िऊेन स्वाततं्र्य कमळवण्यापषेणाा भाित नष्ट झाललेा मी पसतं किीन. (यंग, १-१०-

१९३१, प.ृ २८१) 

भाितान ेआपल ेस्वाततं्र्य कमळवल ेपिंत ुत्यान ेकवश्वशांततते काहीही भि घातली नाही ति त्यामळेु माझ े

समाधान होणाि नाही. इगं्लडं जवे्हा भािताची लटू थांबवील तवे्हा तो इति िाष्ट्रांचीही लटू थांबवील 

अस ेमला वाटत.े त ेकाहीही असल ेतिी भाित खुनी लोकांमध्ये सामील होणाि नाही.(यंग, ३-१२-

१९३१, प.ृ ३८०) 

भारताच्या स्िातांत्र्याचा अर्व 

....भाितायाया स्वाततं्र्यामळेु शांतता आकण युद्ध यांयाया सबंंधीयाया कवश्वायाया दृकष्टकोनात कनकश् चतच 

िांती होईल. भािताचा नपुसंकपणा सपंणूि मानवजातीला प्रभाकवत कित आह.े (यंग, १७-९-१९२५, 

प.ृ . ३२२) 
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माझी आकांषणाा स्वाततं्र्यापषेणाा ककती तिी अकधक आह.े भाितायाया मकु्तीयाया माध्यमातनू जगातील 

सगळ्या तथाककथत िबुिल प्रजातींना मला पाि त्् ांयाया शोषणापासनू मकु्त किायचे आह.े... (यंग, 

१२-१-१९२८, प.ृ १३) 

िाष्ट्रीय स्वाततं्र्य ही काही काकपकनक गोष्ट नाही. कजतके व्यकक्तस्वाततं्र्य आवश्यक आह ेकततकेच तहेी 

आवश्यक आह.े पिंत ुत ेजि अकहसंवेि आधारित असले ति आपकयाला एकमकेांची भीती कधीही 

बाळगावी लागणाि नाही आकण जी गोष्ट व्यकक्तस्वाततं्र्् आकण िाष्ट्रीय स्वाततं्र्याला लाग ू होत ेतीच 

गोष्ट आंतििाष्ट्रीय स्वाततं्र्यालाही लाग ूहोत.े 'तमुयाया सपंत्तीचा अशा िीतीन ेउपयोग किा की त्यामळेु 

इतिांयाया हक्कांना बाधा पोहोचणाि नाही' ह ेकायद्यातील सतू्र नकैतक सतू्रसदु्धा आह.े ब्रह्मांड अणतू 

सामावलेल ेआह ेअस ेज ेसांगण्यात आल ेआह ेत ेअगिी योग्यच आह.े अणचू े कनयम वगेळे आकण 

ब्रह्मांडाचे कनयम वगेळे अस ेकाहीही नाही. (यंग, ३०-१-१९३०, प.ृ ३७) 

आांतरराष्रीय सहकायव 

ससं्कृतीला वाचकवण्याकरिता मला िाष्ट्रा-िाष्ट्रांमधील सहकायि हव ेआहे, पिंत ुसहकायािचे सामथ्यि 

असणािी िाष्टे्र स्वततं्र असली पाकहज ेही त्याकरिता पवूि अट आह.े (यंग, १२-११-१९३१, प.ृ १५३) 

शोवर्त प्रजातींचे स्िातांत्र्य 

मी गकेयानतंि भाित स्वततं्र होईल आकण केवळ भाितच नाही ति सगळे जग स्वततं्र होईल. इगं्लडं 

आकण अमरेिका स्वततं्र आहते अस ेमाझ ेमत नाही. जोपयचत त्यांयायाजवळ अश्वेत िाष्ट्रांना ताब्यात 

ठेवण्याची शक्ती आह ेतोपयचत त ेस्वततं्र होणाि नाहीत. मला माझ ेध्येय माहीत आह ेआकण स्वाततं्र्य 

काय आह े तहेी मला माहीत आह.े ज े मी पाहतो आकण अनभुवतो त्यायायाच आधािावि मी 

स्वाततं्र्याची व्याख्या किेन. (बांत्रा,प.ृ ९-८-१९४२) 

भाितायाया स्वाततं्र्यामळेु आपलहेी स्वाततं्र्य फाि जवळ आह ेआकण काहीही केल ेतिी आता आपल े

शोषण किता येण ेशक्् नाही, ह ेजगातील अन्य शोकषत वंशांयाया स्पष्टपण ेलषणाात येईल. (बांत्रा, प.ृ 

१८-४-१९४५) 
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६५. स्िराज्याचा माझ्याकररता काय अर्व आहे 

माझ्याकरिता स्विाज्याचा अथि आह े सवािकधक िीनहीन िेशव सीयांचे स्वाततं्र्य...मला भािताला 

केवळ इगं्रजांयाया गलुामकगिीतनू सोडवण्यात स्वािस्य नाही. मी भािताला सवि प्रकाियाया 

गलुामकगिीतनू मकु्त किण्याकरिता कटीबद्ध आह.े एका शासकायाया कठकाणी िसुिा शासक 

आणण्याची मला जिाही इयाछा नाही. (यंग, १२-६-१९२४, प.ृ  १९५) 

स्विाज्याचा माझा अथि आह े अस े भाित सिकाि ज े िशेातील सवि प्रौढ मतिािांयाया बहुमतािािे 

कनवडल ेगले ेअसेल; प्रौढांमध्ये इथे जन्मलकेया वा बाहरेून आलकेया त्या सवि स्त्री-परुुषांचा समावशे 

असले ज्यांनी िाज्यायाया सवेकेरिता कोणत्या ना कोणत्या प्रकािे श्रमिान केल े असले व मतिाि 

म्हणनू मतिािसचूीत नाव नोंिवण्याचे कष्ट घतेलले ेअसतील. 

खिे स्विाज्य मठूभि लोकांनी सत्ता बळकावकयामळेु येणाि नाही ति सत्तचेा िरुुपयोग किणाऱ्यांचा 

प्रकतकाि किण्याची शक्ती जनतते आकयामळेु येईल. वगेळ्या शब्िात सत्तचेे कनयमन आकण कनयंत्रण 

किण्याची जनतचेी षणामता कवककसत किण्याचे कशषणाण किकयामळेु स्विाज्य येणाि आह.े (यगं, २९-१-

१९२५, प.ृ ४१) 

स्विाज्याचा अथि आह ेसिकाियाया कनयंत्रणातून मकु्त होण्याचा अकवित प्रयत्न, मग त ेसिकाि कविेशी 

असो वा िाष्ट्रीय, (यंग, ६-८-१९२५, प.ृ २७६) 

स्विाज्य एक पकवत्र शब्ि आह,े हा एक वकैिक शब्ि आह ेआकण याचा अथि आह ेस्वशासन आकण 

आत्मकनग्रह; याचा अथि सवि प्रकाियाया सयंमापासनू मकु्ती असा होत नाही. सामान्यपण ेस्वाततं्र्याचा 

अथि असा लावला जातो. (यंग, १३-३-१९३१, प.ृ ३८) 

गररबाांकररता स्िराज्य 

माझ्या - आपकया स्वप्नातील स्विाज्य कोणत्याही वांकशक वा धाकमिक भिेभावांवि त्तवश्वास ठेवत 

नाही, तसचे त्यावि कशकषणात लोकांचा वा श्रीमतंांचा एकाकधकाि नसले. स्विाज्य सवाचचे असले, 

कशकषणातांचे आकण श्रीमतंांचेही. पिंत ुयात अपगं, आंधळे, उपाशी आकण महेनतमजिुी किणािे भाितीय 

यांचा खास समावशे असले. (यंग, १-५-१९३०, प.ृ १४९) 

माझ्या स्वप्नातील स्विाज्य गरिबांचे स्विाज्य आह.े जीवनायाया अपरिहायि वस्त ू ज्याप्रमाण े िाजांना 

आकण श्रीमतंांना उपलब्ध आहते तशा तमु्हालाही असकया पाकहजेत. पिंत ुयाचा अथि असा नाही की 

तमुयायाजवळ त्यांयायासािखे महालही असतील. सखुी जीवनाकरिता यांची आवश्यकता नाही. तमु्ही 
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अथवा मी ति त्यात हिवनूच जाऊ. पिंत ुतमु्हाला जीवनातील त्या सवि सखुसोयी कमळाकया पाकहजे 

ज्या एका श्रीमतंाला उपलब्ध असतात. जोपयचत तमु्हाला त्या सखुसोयींचे आश्व सन कमळत नाही 

तोपयचत स्विाज्य खिे स्विाज्य आह ेअसे मानता येणाि नाही. (यंग, २६-३-१९३१, प.ृ ४६) 

....पणूि स्विाज्याचा आपला काय अथि आह ेआकण त्यापासनू काय अपकेषणातआह?े.... पणूि स्विाज्य 

सविसामान्य लोकांमधील एक जागृती आह.े आपकया खऱ्या  कहताबद्दलची माकहती आकण प्रसगंी सवि 

जगाचा सामना करूनही त े कहत साध्य किण्याची षणामता म्हणज ेपणूि स्विाज्य.... ससुगंती, स्वाततं्र्य 

आतील आकण बाहिेील आिमणापासनू मकु्ती आकण सविसामान्य माणसांयाया आकथिक परिकस्थतीत 

िमशः सधुािणा म्हणज ेपणूि स्विाज्य.... (यंग, १८-६-१९३१, प.ृ १४७) 

खऱ्या स्विाज्याचा अनभुव कस्त्रया, परुुष, व मलु ेअशा सवाचना आला पाकहज.े त्यायायाच कसद्धीकरिता 

प्रयत्न किण ेहीच खिी िांती आह.े भाितान ेएक उघड आकण कनःशस्त्र सघंषि केला आह.े शोषकाला 

कोणत्याही प्रकािची इजा न पोहोचवता सवाचचे बकलिान मागणािा तो सघंषि होता. त्यामळेु भाित 

जगातील सवि वशंांतील लोकांकरिता आिशि बनला आह.े आपला सघंषि उघड आकण कनःशस्त्र सघंषि 

नसता ति भाितायाया किोडो लोकांमध्ये जागतृी कनमािण झाली नसती. सघंषाियाया सिळ मागािवरून 

जवे्हा जवे्हा आपण कवचकलत झालो तवे्हा तवे्हा काही काळाकरिता आमयाया कवकासात्मक िांतीला 

धक्का लागला.(हरि, ३-३-१९४६, प.ृ ३१) 

बह सांख्याकाांचे शासन नाही 

अस ेसांगण्यात आल ेआह ेकी भािताचे स्विाज्य बहुसखं्याकांचे म्हणज ेकहंिूचंे शासन असेल. यापषेणाा 

मोठा भ्रम अजनू कोणताही नाही. जि अस ेझाल ेति त्याला मी स्विाज्य मानणाि नाही आकण माझ्या 

पणूि शक्तीकनशी मी त्याला कविोध किेन.... कािण माझ्या दृष्टीतनू भाितायाया स्विाज्याचा अथि आह े

सवाचचे शासन, न्यायाचे शासन. या शासनात मतं्री कहंि ूअसले, शीख असल ेवा मसुलमान असल ेतिी 

अथवा कवधानसभचेे सगळे सिस्य कहंि ूअसले, शीख असल ेवा मसुलमान असल ेवा कुणा अन्य 

समिुायाचे असल ेतिी सवाचना कनष्पषणा न्याय कमळेल. (यंग, १६-४-१९३१, प.ृ ७८) 

आज आमयाया मनात सभं्रम कनमािण झाललेा आह.े अज्ञानामळेु आपण एकमकेांशी भांडतो आहोत 

आकण आपकयाच भावडंांबिोबि िगंधेोप े कितो आहोत. अशा लोकांकरिता ना मोषणा आह े ना 

स्विाज्य. स्वशासन वा स्विाज्याची पकहली अट आह ेस्वयंशासन. (हरि, २८-४-१९४६, प.ृ १११) 
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अवभव्यविस्िातांत्र्य 

आपकया िशेासािख्या कवशाल िेशात प्रामाकणकपण ेकवचाि किणाऱ्या सवि सपं्रिायांना स्थान असले 

पाकहज.े यामळेु कमीत कमी आपकया कविोधकांचा दृकष्टकोन समजनू घणे्याचा प्रयत्न आपण केला 

पाकहज ेआकण जि तो दृकष्टकोन आपकयाला मान्य नसला तिी आपण त्याचा तसाच आिि किावा 

जशा आििाची अपषेणाा आपण आपकया स्वतःयाया दृकष्टकोन करिता इतिांकडून करू. एवढी आपली 

स्वतःची आकण इतिांचीही ककमान जबाबिािी आह.े कनिोगी साविजकनक जीवनाची ही एक अपरिहायि 

कसोटी आह ेआकण यामळेु स्विाज्याकरिताही ही आवश्यक आह.े (यंग, १७-४-१९३४, प.ृ १७०) 

वाणी आकण लखेणीच े स्वाततं्र्य हा स्विाज्याचा पाया आह.े जि या गोष्टी सकंटात आकया ति 

प्राणांची बाजी लावनू तमु्हाला त्यांचे िषणाण किाव ेलागले. (हरि, २९-९-१९४०, प.ृ ३०६) 

स्िराज्य वमळिणे 

ईश्विसदु्धा आम्हाला स्विाज्य िऊे शकत नाही, त े आम्हाला स्वतःलाच कमळवाव े लागत े अस े

म्हणण्याचे धारिष््टय मी केल े होत.े स्विाज्याचा स्वभावच असा आहे की त े तमु्हाला कोणीही िऊे 

शकत नाही. (यंग, २५-५-१९२१, प.ृ १६४) 

स्विाज्य मतृ्यूयाया भीतीचा त्याग आह.े ज ेिाष्ट्र मतृ्यूची कभती बाळगते, त ेस्विाज्य कमळव ूशकत नाही 

आकण कधी काळी त्यान े त े कमळवलचे तिी त े त्याचे िषणाण करू शकणाि नाही. (यंग, १३-१०-

१९२१, प.ृ ३२६) 

एक िाष्ट्र िसुऱ्या िाष्ट्राला स्विाज्याची कनःशकुक भटे िऊे शकत नाही. हा ति असा मकूयवान खकजना 

आह ेजो िाष्ट्रातील मकूयवान िक्ताचे मोल िऊेन कवकत घ्यावा लागतो. इतके मोठे मोल िऊेन कवकत 

घतेललेी गोष्ट िणेगी समजली जाऊ शकत नाही.... अकवित श्रम आकण अपरिकमत पीडाभोग यांयाया 

मोबिकयात स्विाज्य कमळत.े (यंग, ५-१-१९२२, प.ृ ४) 

स्विाज्य आकाशातनू नक्कीच टपकणाि नाही. धयैि, कचकाटी, अकवित परिश्रम, सहनशीलता आकण 

पयािविणाची कववकेी जाणीव यांचे त ेफळ असत.े (यंग, २७-८-१९२५, प.ृ २९७) 

माझ्या दृष्टीन ेस्विाज्याकरिता एकाच प्रकशषणाणाची गिज आह ेआकण त ेआहे सवि जगापासून आपल े

िषणाण किण्याची आकण परिपणूि स्वाततं्र्यात आपल ेनसैकगिक जीवन जगण्याची पात्रता कवककसत किण.े 

या स्विाज्यात अनके िोष िाह  शकतील, पिंत ु त्यांची काळजी किण्याच ेकािण नाही. सशुासन हे 

काही स्वयंशासनाचा पयािय अस ूशकत नाही. (यंग, २२-९-१९२०, प.ृ १) 
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स्विाज्यायाया तीथियात्रेची चढण फाि कठीण आह.े यात लहानाह न लहान गोष्टीविही लषणा द्यावे 

लागत.े याचा अथि आह ेसघंटनचेी षणामता, याचा अथि आह ेकेवळ गावकऱ्यांयाया सवेयेाया उद्दशेाने 

गावागावात कशिकाव किण.े वेगळ्या शब्िात याचा अथि होतो िाष्ट्रीय कशषणाण वा सविसामान्यांचे 

कशषणाण. याचा अथि आह े सविसामान्यांमध्ये िाष्ट्रीय चेतनचेा कवकास. जािगूािायाया आंब्याप्रमाण े

एकाएकी ही गोष्ट कनमािण होऊ शकत नाही. वडायाया झाडाप्रमाण े ही गोष्ट नकळत कवककसत होत 

असत.े िक्तिंकजत िांतीन ेहा चमत्काि कधीही होऊ शकत नाही. इथे घाईचा अथि जवळपास कवचका 

असाच होतो. पी हळि आकण हो गोिी अस ेइथे होऊ शकत नाही. (यंग, २१-५-१९२५, प.ृ १७८) 

कधी कधी ऐकायला येत े : 'भाित सिकाि आमयाया हाती आल ेकी सवि काही ठीक होईल.' याह न 

मोठा अधंकवश्वास अजनू कोणताही अस ू शकत नाही. कोणत्याही िाष्ट्राला अशा प्रकािे स्वाततं्र्य 

कमळालले े नाही. वसतं ऋतचूे वभैव जवे्हा झाडांयाया पानापानातून फुलत े तवे्हा सपंणूि धितीमाता 

यौवनायाया ताजपेणान े बहरून येत.े अशाच िीतीन े स्विाज्यायाया भावनेन े समाज खिोखि भारून 

जाईल तवे्हा जि कोणी अनोळखी माणसू आमयायाकडे आला ति त्याला जीवनायाया प्रत्येक षणाेत्रात 

ऊजचेे िशिन होईल. िाष्ट्रसवेक आपापकया षणामतपे्रमाण े कवकवध प्रकाियाया साविजकनक कायाित 

सहभागी होत असकयाचे त्याला आढळून येईल. (स्पीिा, प.ृ ४१६)  

स्िराज्याचा आधार स्िार्वत्याग 

स्विाज्य तवे्हाच कायम कटकू शकेल जवे्हा मोठ्या सखं्येन े कनष्ठावतं आकण िशेभक्तीन ेप्रेरित झाललेे 

लोक वयैकक्तक स्वाथि आकण इति सवि गोष्टी यांयायापषेणाा िाष्ट्रककयाणाला अकधक महत्त्व ितेील. (यंग, 

२८-७-१९२१, प.ृ २३८) 

माझ ेस्विाज्य.... इतिांयाया हत्येचा परिणाम नसले. उलट स्वाथित्यागायाया उत्स्फूति भावनेतनू त ेकनमािण 

होईल. माझ े स्विाज्य िक्तपातािािे अकधकाि बळकावनू कमळणाि नाही ति त े उत्तम पद्धतीन ेआकण 

खऱ्या  अथािन ेआपल ेकतिव्य पाि पाडकयाच ेसुिंि आकण स्वाभाकवक फळ असेल. कनिोप्रमाण ेनाही 

ति चैतन्याप्रमाण ेआपकयाला ते भिपिू प्रमाणात उत्तकेजत किील. स्विाज्य अशा वळेीही येत े- केव्हा 

केव्हा येत े- जवे्हा कषणाकतज अधंािान ेभिलले ेअसत.े पिंत ुमला माहीत आह ेकी स्विाज्यायाया आधी 

अशा एका वगािचा उिय होईल ज्याला िाष्ट्राकरिता काम, काम आकण कामाकशवाय काहीही सचुणाि 

नाही. त्यातच त्यांना पणूि उत्तजेना कमळेल. (यंग, २७-८-१९२५, प.ृ २९७) 

स्वाथित्यागी आकण दृढकनश्चयी कायिकत्याियाया एका कवशाल सनेकेशवाय जनतचेी वास्तकवक प्रगती 

होण ेशक् य नाही, अस ेमाझ ेमत आह ेआकण या प्रगतीकशवाय स्विाज्य नावाची कोणतीही गोष्ट येऊ 
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शकत नाही. गरिबांची सवेा किण्याकरिता आपल े सविस्व समकपित किण्याची कहमंत असलकेया 

कायिकत्याचयाया सखं्येत जवेढी वाढ होईल तवेढ्याच प्रमाणात स्विाज्यायाया किशेन ेप्रगती होईल. (यंग, 

२४-६-१९२६, प.ृ २२६) 

जनतयेाया स्विाज्याचा अथि आह ेव्यक्तींयाया स्विाज्याची (स्वयंशासन) एकूण बेिीज. प्रत्यके व्यक्तीन े

नागरिक म्हणनू आपल े कतिव्य पाि पाडकयामळेुच अस े स्विाज्य कनमािण होत.े यात स्वतःयाया 

अकधकािांचा कोणीही कवचाि कित नाही. चांगकया पद्धतीन े कतिव्यपालनाकरिता जवे्हा त्या 

अकधकािांची गिज असते तवे्हा त ेआपोआप कमळतात. (हरि, २५-३-३९, प.ृ ६४) 

सत्य आवण अवहांसेच्या माध्यमातून 

आपकयाला सत्य आकण अकहसंेयाया माध्यमातून स्विाज्य कमळवायचे असले ति त्याचा एकमवे उपाय 

आह े िचनात्मक कायाियाया माध्यमातनू त्यायाया पायाभिणीला सरुुवात करून हळूहळू विपयचत 

मजबुतीन े इमाितीची बांधणी कित जाण.े प्रस्थाकपत व्यवस्था उधळून लावण्याकरिता अिाजक 

कनमािण किायचे आकण एखािा हुकूमशहा येऊन िडुंक्यायाया बळावि या अनागोंिीतनू सवु्यवस्था 

कनमािण किील अशा प्रकाियाया आशलेा या योजनते कोणतहेी स्थान नाही. (हरि, १८-१-१९४२, प.ृ 

४) 

आपण सवि - शासक आकण शाकसत - दीघि काळापासनू गिुमिवणाऱ्या अशा अनसैकगिक वाताविणात 

िाहत आहोत की स्वाततं्र्यायाया स्फूकतििायी वाताविणात श्व स घणे्यायाया लायकीची फुफ्फुसचे 

आपकयाजवळ नाहीत अस े सरुुवातीला आपकयाला वाटेल. स्वाभाकवक परिकस्थती जि एका 

व्यवकस्थत पद्धतीन ेम्हणज ेअकहसंक पद्धतीन ेआली आकण सबंंकधत पषणाांना ती येण ेउकचत आह ेअस े

वाटकयामुळे ती आली ति त्यामळेु सवि जगाचे डोळे उघडतील. (हरि, ७-४-१९४६, प.ृ ७०) 

आपल्या सांस्कृतीचे अलौवककत्ि 

माझ े स्विाज्य आपकया ससं्कृतीचे अलौकककत्व कायम कटकवण्याकरिता आह.े मला अनके गोष्टी 

कलकहण्याची इयाछा आह े पिंत ु त्या गोष्टी भाितीय पाटीविच कलकहकया पाकहज.े पकश् चमकेडून 

िाजीखुशीन ेउधाि घणे्याची माझी तयािी आह.े पिंत ुमी तवे्हाच उधाि घईेन जवे्हा ती उधािी मी योग्य 

व्याजासह पित करू शकेन. (यंग, २६-६-१९२४, प.ृ २१०) 

स्विाज्यामळेु आपण ससुसं्कृत होणाि नसू, त्यामळेु आपली ससं्कृती शदु्ध आकण कस्थि होणाि नसले 

ति त्याला काहीही अथि नाही. आपकया साविजकनक वा  खाजगी कामात नकैतकतेला सवोपिी स्थान 

िणे ेहचे आपकया ससं्कृतीचे साितत्त्व आह.े (यंग, २३-१-१९३०, प.ृ २६) 
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६६. मी इांग्लांडविरोधी नाही 

माणसायाया स्वभावावि माझा अढळ कवश्वास आह ेआकण प्रकतकूल परिकस्थतीतही युकक्तवाि आकण 

अननुय यांयायासमोि मी इगं्रजांना झकुताना पाकहले आह.े स्पष्टपण ेअनुकचत काम कित असतानाही 

न्यायकप्रय किसण्याची त्यांना इयाछा असत.े त्यामळेु इतिांपषेणाा त्यांना योग्य कृती किायला भाग पाडण े

अकधक सोप ेआह.े (यंग, ७-१-१९२०, प.ृ २) 

....इगं्रजांना वा इति कोणाला इजा न किता माझ्या िशेवासीयांची सवेा किण्याचे सामथ्यि माझा 

वयैकक्तक धमि मला ितेो. मी जसा माझ्या िक्तायाया भावाशी वागणाि नाही तसा मी इगं्रजांशीही 

वागणाि नाही. एखाि ेिाज्य कमळवण्याकरितासदु्धा मी त्यांना इजा किणाि नाही. पिंत ुगिज पडली ति 

मी इगं्रजाशी त्याप्रमाणचे सहकायि किणाि नाही ज्याप्रमाण े मी माझ्या भावाशी (ज ेआता वािले 

आहते) सहकायि किण ेबंि केल ेहोत.े कब्रकटश साम्राज्यायाया अनकैतक कायाित सहभागी न होऊन मी 

त्याची सवेा  कित आह.े (यंग, ५-५-१९२०, प.ृ ४) 

मी इगं्रज कविोधक नाही, मी इगं्लडंकविोधीही नाही; मी कोणत्याही सिकाियाया कविोधात नाही, पिंत ु

मी असत्यायाया कविोधात आहे, लांडीलबाडीयाया कविोधात आह ेआकण अन्यायायाया कविोधात आह.े 

जोपयचत सिकाि अन्याय किण ेथांबवत नाही तोपयचत त ेमला स्वतःचा शत्रू समज ूशकत.े (स्पीिा, प.ृ 

५२३) 

मी प्रवतृ्तीन ेइगं्रजकविोधक आह ेअसा आिोप माझ्यावि कोणीही करू शकणाि नाही. खिे सांगायचे ति 

मला माझ्या कववकेाचा अकभमान वाटतो. त्यांयाया अनके गोष्टींचा मी साभाि स्वीकाि केला आह.े 

वळे पाळण,े कमतभाषीपणा, साविजकनक स्वयाछता, स्वततं्र कचंतन, कववकेानसुाि वागण ेइत्यािी अनके 

गोष्टी मी इगं्रजांयाया सहवासातनू कशकलो आह.े (यंग, ६-३-१९३०, प.ृ ८०) 

माझा िाष्ट्रवाि इतका सकुंकचत नाही की .... (इगं्रजांवि आलकेया) आपत्तींकडे मी समाधानायाया 

दृष्टीन े पाहत िाहीन. इति कोणत्याही िशेायाया समाधानाचा बळी िऊेन माझ्या िशेांचे समाधान 

कमळवण्याची माझी इयाछा नाही. (यंग, १५-१०-१९३१, प.ृ ३०९) 

माझ्यात कोणतीही कटुता नाही. मी षणाुितम पशूनंांही माझ्या भावडंांप्रमाण े मानतो. मग ज्या 

इगं्रजाबिोबि, वाईट कािणांकरिता का होईना, आपण शतकांपासनू बांधललेो आहोत आकण 

ज्यांयायात काही माझ ेघकनष्ट कमत्र आहते त्या इगं्रजांना मी भावाप्रमाण ेका मानणाि नाही? तमु्हाला 

(इगं्रजांना) आढळेल की मी एक साधा माणसू आह,े पिंत ुतमु्ही माझा मतै्रीचा हात कझडकािाल ति मी 
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तमुयायापासनू ििू होईन, पिंत ुत्यामळेु माझ्या मनात कटुता कनमािण होणाि नाही. तमुयाया हृियात जागा 

कमळवण्याएवढा मी कनमिळ नाही एवढाच मी त्याचा अथि घईेन. (यंग, १५-१०-१९३१, प.ृ ३१०) 

कब्रटनवासीयांबद्दल  माझ्या मनात तेवढेच पे्रम आह े जवेढे माझ्या िेशबांधवांबद्दल माझ्या मनात 

आह.े ही काही कवशषे गोष्ट नाही कािण कनिपवािपण ेमी सवि मानवांवि सािखेच पे्रम कितो. त्यायाया 

मोबिकयात मी काहीही मागत नाही. या जगात कोणालाही मी माझा शत्र ूसमजत नाही. हाच माझा 

धमि आह.े (बांिा, ९-८-१९४२) 

....मी कब्रकटश सिकािला माझ्या साविजकनक जीवनायाया काळात सतत एकोणतीस वषे सहकायि किल.े 

इतके सहकायि कोणत्याही भाितीयान े कब्रकटश सिकािला किल े नसले आकण त े सहकायिही अशा 

परिकस्थतीत किल ेज्या परिकस्थतीत िसुिा कोणी बंडखोि झाला असता.... 

साम्राज्याकरिता मी माझ ेजीवन चाििा धोक्यात घातले. बोअि युद्धायाया वळेी, ज्या वळेी मी शशु्रषूा 

पथकाचा प्रमखु होतो आकण आमयाया कामाची प्रशसंा जनिल बुलि यांनी आपकया पत्रातनू केली 

होती, नाताळमधील झलु ूयुद्धायाया वळेी, जवे्हा मी विीलप्रमाणचे शशु्रषूा पथकाचा प्रमखु होतो, गत 

कवश्वयुद्धायाया सरुुवातीयाया वळेी, जवे्हा मी शशु्रषूा पथक तयाि केल ेहोत ेआकण कठीण प्रकशषणाणामळेु 

मला फुफ्फुसाविणिाहाचा (प्कयुअिसी) कवकाि झाला होता तवे्हा आकण अखेियाया वळेी किकलीत 

आयोकजत युद्ध परिषियेाया वळेी लॉडि चमे्सफोडि यांना किलकेया वचनाप्रमाण ेखेडा कजकह्यात िंगरूट 

भिती किण्याकरिता पायपीट कित असताना मला आमांशाचा कवकाि होऊन जवळपास मी मिणाला 

टेकलो तवे्हा. माझ्या िशेाला कब्रकटश साम्राज्यात बिोबिीचा िजाि कमळेल अस ेवाटकयामळेु मी ह ेसवि 

केल ेहोत.े (यंग, २७-१०-१९२०, प.ृ १) 

अवनयांवत्रत राज्यकारभार 

आजयाया (१९४७ पवूीयाया) भाित सिकािसािख्या एकाकधकािशाही असलकेया िाज्यात मौकलकता 

असचू शकत नाही. ह ेकवश्वातील सवाित मोठे हुकूमशाही शासन आह.े लोकशाही केवळ इगं्लडंपयचत 

सीकमत आह.े जवे्हा इगं्लडं इति वशंांयाया लोकांवि िाज्य करू लागत ेतवे्हा त ेस्पष्टपण ेवाईटपणाचे व 

पापाचे रूप धािण कित.े यामळेु एका सजुाण लोकशाहीचे सवोत्कृष्ट कायि शोषणच आह ेया ककपननेे 

सपंणूि द्वीपककपाची बुद्धी िकूषत झाली आह.े माझा तकि  बिोबि असले ति ही मलूभतू गोष्ट आपण 

पक्की लषणाात ठेवली पाकहज.े आपकयासमोिील समस्येचा कवचाि किताना आपण जि ही गोष्ट समजनू 

घतेली ति आजयाया सत्ताधाऱ्यांबिोबि आपण धीिान े व्यवहाि करू. इथे मी वाईटपणा सहन 
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किण्याकरिता आवाहन कित नाही आह.े ह ेवकैशष््टय आपण लषणाात ठेवल ेति वाईटपणाशी व्यवहाि 

किताना आपकयाला अडचण येणाि नाही. (हरि, १७-२-१९४६, प.ृ १२) 

अशा कोणत्याही व्यक्तीचे स्वागत केल ेजाईल जी आमची वरिष्ठ म्हणनू नाहीति खिी कमत्र म्हणनू 

सवेा भावनने ेइथे येईल. स्वाततं्र्यानतंि भािताला अशा खऱ्या कमत्रांची  गिज असले. इगं्रजांबद्दलची 

अकवश्वासाची भावना.... इथ ेआह.े भाितीय कवद्याथ्याचना इगं्लडंमध्ये पाठवनू ती सपंणाि नाही. कहची 

मळेु इकतहासात असकयामुळे ती तमु्हाला समजनू घ्यावी लागतील आकण त्याकरिता तमु्हाला 

स्वतःला तयाि किाव ेलागेल. (हरि, ३१-३-१९४६, प.ृ ६०) 

....आतापयचत भाितीयांनी इगं्रजांना शासक वगािचे सिस्य म्हणनूच पाकहल ेआह े - जवे्हा त े वियाया 

वगाितील सिस्यासािखे वागत नसतात तवे्हा त ेआढ्यतखेोिपण ेवागतात. सविसामान्य भाितीय अशा 

प्रकािचे इगं्रज आकण कवनम्र युिोपीय यांयायात भिे कित नाही. जनु्या पद्धतीचा सपुरिकचत 

साम्राज्यकनमािता इगं्रज आकण नवीन प्रकािचा इगं्रज, ज्यायायात आपकया पवूिजांनी केलकेया पापाच े

प्रायकश्चत्त किण्याची इयाछा असलकेया इगं्रजांचाही समावशे आह,े यांयायात आजचा भाितीय भिे करू 

शकत नाही. (हरि, ३१-३-१९४६,प.ृ ६१) 

निीन प्रकरण 

तोडण्यात आललेी अकभवचन ेआकण उध्वस्त किण्यात आलकेया आशा यांनी परिपणूि अशा एखाद्या 

शोकांकतकेसािखा इगं्लडंचा भािताबिोबिचा सबंंध िाकहललेा आह ेही गोष्ट मी कवसरू शकत नाही. 

पिंत ु आपण आपल े मन उघडे ठेवल े पाकहज.े कोणताही सत्यशोधक आपकया कविोधकाशी 

अकवश्वासान े व्यवहािाला सरुुवात किणाि नाही. त्यामळेु मी आशावािी आह े आकण कोणताही 

जबाबिाि भाितीय यापषेणाा वेगळा कवचाि किणाि नाही अस े मी समजतो. पिंत ु या वळेी इगं्रजांना 

जबाबिािी पाि पाडायची आह ेअस ेमला वाटत.े स्वाततं्र्याचा हा प्रस्ताव एकाएकी आला आह.े... 

कटुतयेाया लाटा जोिात आहते आकण आत्म्याकरिता ही शभु गोष्ट नाही.... हा केवळ भाित आकण 

इगं्लडंयाया इकतहासामधीलच नाही ति सपंणूि कवश्वायाया इकतहासातील मलैाचा िगड आह.े... (हरि, 

१४-४-१९४६, प.ृ ९०) 

राष्रमांडळ 

इगं्रजांना आपला कट्टि शत्र ू समजायचे आकण पकहली सधंी कमळताच त्यांना या िशेातनू हुसकून 

लावायचे आह े ही भावना मनात न ठेवता ज्या इगं्लडंच े साम्राज्य िबुळ्या आकण अकवककसत 



महात्मा गाांधींचे विचार | www.mkgandhi.org 

 

िाष्ट्रांयाया व वशंांयाया शोषणावि आधारित होत ेव ज ेकेवळ शक्तीवि आधारित होत े त्या इगं्लडंशी 

मतै्री करून िाष्ट्रमडंळात त्यांयायाशी भागीिािी किण्याकरिता तयाि िाहण े ही गोष्ट भािताला 

शोभण्यासािखी होईल. (यंग, ५-१-१९२२, प.ृ ४) 

सम्राटायाया भकूमकेचे महत्त्व मला अन्र्यूज यांनी समजनू सांकगतल े होत.े कब्रटनचा िाजा अकंकत 

िाष्ट्रांचाही िाजा आह ेपिंत ुभािताचा तो सम्राट आह.े साम्राज्य केवळ भाित आह.े अकंकत िाष्ट्रांमध्ये 

ति केवळ तमुची (इगं्रजांची) भावडंे िाहतात. पिंत ुससं्कृती आकण पिंपिा यांनी वगेळे असलेल ेआम्ही 

भाितीय कब्रकटश कुटंुबाचे सिस्य कधीही होऊ शकत नाही. आम्ही िाष्ट्रांयाया कवश्वव्यापी कुटंुबाच े

सिस्य होऊ शकतो पिंत ुआधी आम्ही पििकलतांयाया श्रणेीतनू बाहिे पडलो पाकहज.े म्हणनूच मला 

स्वाततं्र्य कमळवायचे आह.े... 

इगं्रजांनी बकनया नाही ति ब्राह्मण बनण ेकशकल ेपाकहज.े बकनया एक ति व्यापािी असतो वा नपेोकलयन 

म्हणाकयाप्रमाण े िकुानिाि असतो. ब्राह्मण तो असतो ज्यायायात जीवनातील भौकतक मकूयांपषेणाा 

नकैतक मकूयांना अकधक महत्त्व िणे्याची षणामता असत.े इगं्रजांनी स्वतःमध्ये त े ब्राह्मणत्व कवककसत 

केल ेपाकहज.े... 

भािताला जि स्वाततं्र्यायाया प्रकाशाचे िशिन झाल े ति तो बहुधा असा काही किाि करू शकेल. 

(इगं्लडंबिोबि सिंषणाण किाि) पिंत ुतो किाि तो स्वयेाछापवूिक करू शकेल. अस ेझाल ेति भाित आकण 

इगं्लडं यांयायामधील उत्स्फूति मतै्रीचा कवकास इति सत्तांपयचतही वाढवता येऊ शकेल व यांयायाजवळ 

नकैतक बळ असकयामळेु ह े सवि कमळून शकक्तसतंुलनही करू शकतील. ह े स्वप्न साकाि झाललेे 

पाहण्याकरिता १२५ वषे जगण्याची माझी इयाछा आह.े (यंग, १४-४-१९४६, प.ृ ९१) 
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६७. रामराज्य 

िामिाज्याचा माझा अथि कहिं ूिाज्य असा नाही. िामिाज्य म्हणज ेिवैी िाज्य वा ईश्विी साम्राज्य. माझ्या 

दृष्टीतनू िाम आकण िहीम एकच आहते. मला एकच ईश्वि माहीत आह ेआकण तो आह ेसत्य आकण 

सिाचािाचा ईश्वि. 

माझ्या ककपनतेील िाम या पथृ्वीवि कधी िाकहल ेअसतील वा नसतील, पिंत ु िामिाज्याचा प्राचीन 

आिशि एका खऱ्या लोकशाहीचा आिशि आह े यात काही सशंय नाही. या िाज्यपद्धतीत षणाुितम 

नागरिकालाही लांबलचक आकण महाग प्रकियेकशवाय ताबडतोब न्याय कमळू शकतो. (यगं, १९-९-

१९२९, प.ृ ३०५) 

माझ्या स्वप्नातील िामिाज्यात िाव आकण िंक या िोघांनाही समान अकधकाि असतील. (अबाप, २-

८-१९३४) 

स्िातांत्र्याची व्याख्या 

हाऊस ऑफ कॉमन्स वा िकशयातील सोकव्हएट शासन वा इटलीतील फॅकसस्ट पद्धतीचे शासन वा 

जमिनीचे नाझी शासन यांचे अनकुिण किण ेम्हणज ेिाजकीय स्वाततं्र्य असा माझा अथि नाही. त्यांयाया 

पद्धती त्यांयाया स्वतःयाया गिजनेरुूप आहते. आपली पद्धती आपकया गिजांना अनरुूप असली 

पाकहज.े मी जी पद्धती सांगतो त्यापषेणााही ती चांगली अस ूशकत.े मी कतला िामिाज्य म्हणज ेलोकांचे 

प्रभतु्व असलले े िाज्य अस े म्हणतो व त्याचा आधाि नकैतक सत्ता असला पाकहज.े (हरि, २-१-

१९३७, प.ृ ३७४) 

स्वाततं्र्याची व्याख्या किण्याचे आव्हान कमत्रांनी मला वािंवाि किल ेआह.े मी पित सांगतो की माझ्या 

स्वप्नातील स्वाततं्र्याचा अथि आह े िामिाज्य म्हणजचे पथृ्वीवि ईश्विायाया साम्राज्याची स्थापना. 

स्वगाित ईश्विाचे साम्राज्य कस ेअसले त ेमला माहीत नाही. एवढ्या अतंिाविील गोष्ट जाणून घणे्याची 

माझी इयाछाही नाही. वतिमानकाळ जि पिेुसा आकषिक असले ति भकवष्यही त्यापषेणाा फािस ेवगेळे 

अस ूशकणाि नाही. (हरि, ५-५-१९४६, प.ृ ११६) 

बळजबरी नाही 

माझ्या ककपनतेील िामिाज्यात कब्रकटश सनै्याची जागा घऊेन एखाि े िाष्ट्रीय सनै्य हा िशे व्यापणाि 

नाही. ज्या िशेावि सनै्याची सत्ता असेल, मग त ेिाष्ट्रीय सनै्य का असनेा, तो िशे नकैतक दृष्टीन ेस्वततं्र 
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आह ेअस े कधीही मानल े जाऊ शकत नाही आकण त्यामळेु त्याच े तथाककथत िबुिलतम नागरिक 

आपला सपंणूि नकैतक उत्कषि कधीही करून घऊे शकणाि नाहीत. (हरि, ५-५-१९४६, प.ृ ११६) 

आजयाया अन्याय्य कवषम परिकस्थतीत मठूभि लोक ऐश्वयािचा उपभोग घते आहते आकण िसुिीकडे 

सविसामान्य माणसाला पोट भिणहेी कठीण होत आह.े अशा परिकस्थतीत िामिाज्य कधीही येऊ 

शकत नाही.... कोणत्याही स्थायी सधुािणकेरिता कहसंचेा साधन म्हणनू उपयोग किण ेमला चुकीच े

वाटत.े समाजवािी आकण अन्य लोकांना माझा जो कविोध आह ेत्याच ेहचे कािण आह.े (हरि, १-६-

१९४७, प.ृ १७२) 

मी कनवािणाची िामिाज्याशी म्हणज ेपथृ्वीविील स्वगीय िाज्याची तलुना कितो.... कब्रकटश सत्ता कनघनू 

जाण े म्हणज े िामिाज्य नाही. अकहसंयेाया बुिख्याख ली आपण सवि आपकया हृियात कहंसा पाळत 

असताना इथे िामिाज्य कस ेयेऊ शकते? (हरि, ३-८-१९४७, प.ृ २६२) 

इतराांबद्दल आदर 

माझा कहिं ूधमि मला सवाचचा आिि किण े कशकवतो. िामिाज्याचे िहस्य यातच िडलले ेआह.े (हरि, 

१९-१०-१९४७, प.ृ ३७८) 

तमु्हाला जि िामिाज्यायाया रूपात ईश्विाचे िशिन घ्यायचे असले ति आधी तमु्हाला आत्मकनिीषणाण 

किाव ेलागले. तमु्हाला तमुचे िोष हजािपटीन ेमोठे करून पाहाव ेलागतील आकण इतिांयाया िोषांकड े

िलुिषणा किाव ेलागेल. खऱ्या प्रगतीचा मागि हाच आह.े (हरि, २६-१०-१९४७, प.ृ ३८७) 
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६८. काश्मीर 

समस्या आवण समाधान 

परिकस्थती काय आहे? अस ेम्हटल ेजात ेकी, आकफ्रिी लोक आकण त्यांयायासािखे इति बंडखोि यांची 

एक फौज कुशल अकधकाऱ्यांयाया मागििशिनाखाली श्रीनगिकडे कूच कित होती आकण कतन ेमागाितील 

गावांची लटू आकण जाळपोळ केली. त्याचबिोबि त्यांनी कवद्यतुकनकमितीगहृही नष्ट केल ेव परिणामी 

श्रीनगि अंधािात बुडाल.े काश्मीिमधील बंडखोिांचा हा प्रवशे पाककस्तान सिकाियाया कोणत्या ना 

कोणत्या मितीकशवाय  झाला ह े मान्य किण े कठीण आहे. या प्रकिणायाया गणुिोषांची चचाि 

किण्याएवढी पिेुशी माकहती माझ्याजवळ नाही आकण माझ्या हतेकूरिता कतची गिजही नाही. मला 

केवळ एवढे माहीत आह ेकी सघं सिकािन ेकाश्मीिमध्ये सनै्यायाया तकुड्या पाठवनू, जिी त्या कमी 

असकया तिी, योग्य पाऊल उचलल ेआह.े यामळेु काश्मीिी लोकांमध्ये कमीतकमी आत्मकवश्वास तिी 

कनमािण होईल.... परिणाम ईश्विायाया हाती असतो. माणसू ति करू वा मरू शकतो. काश्मीिचे िषणाण 

कित असताना सघंिाज्याचे सनै्य स्पाटिन लोकांप्रमाण ेसगळेयाया सगळे शहीि झाल ेतिी मी अश्रूचंा 

एक थेंबही सांडणाि नाही. अशाच िीतीन ेकहंिू, मसुलमान, शीख बंधभुकगनींनी काश्मीिचे िषणाण किता 

किता प्राणोत्सगि केला ति मला ककंकचतही वाईट वाटणाि नाही. शषे भािताकरिता त े एक आिशि 

उिाहिण होईल. अशा प्रकािे िषणाण कायि शौयािन े केल े ति सपंणूि भाित नवचैतन्यान े भरून जाईल 

आकण कहिं,ू मसुलमान व शीख ह ेकधी काळी शत्रू होत ेह ेकवसिल ेजाईल. (हरि, ९-११-१९४७, प.ृ 

४०६) 

भाितान ेिाष्ट्रसंघात केलकेया आविेनावि पाककस्तान सिकािन ेआव्हान किल ेअसकयाचे पाह न आकण 

हकलखेोिांनी काश्मीिवि केलकेया आिमणात आपला काही हात असकयाचे पाककस्तानन ेअमान्य 

केकयाचे पाह न मला आश् चयि वाटत.े केवळ अमान्य करून काहीही होत नाही. हकलखेोिांना 

हुसकावनू लावण्याकरिता काश्मीिन ेजवे्हा भािताकडे मित माकगतली तवे्हा काश्मीिला मित किण े

भािताचे कतिव्य होत ेआकण या कामात भाितायाया सघं सिकािला मित किण ेह ेपाककस्तानचे कतिव्य 

होत.े पाककस्तानन े सहकायि किण्याची इयाछा व्यक्त केली पिंत ुयाबाबतीत त्यान े कोणतहेी पाऊल 

उचलल ेनाही.... 

या िोन्ही उपखंडात युद्ध झाल े ति त े कतसऱ्या शक्तीयाया कनयंत्रणात जातील आकण यापेषणाा अजनू 

वाईट काहीही होऊ शकणाि नाही. मी मतै्री आकण सि ्भावनकेरिता आवाहन कितो.... पिंत ुसामजंस्य 
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अतंःकिणापासनू असाव.े मनात घणृा ठेवण े ति युद्धाह नही वाईट आह.े (हरि, १२-१-१९४८, प.ृ 

५०९) 
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६९. भारतातील विदेशी िस्त्या 

(अ) गोिा 

बदलाची िेळ 

ही लहानशी पोतुिगीज वस्ती कब्रकटश सिकाियाया मौन अनमुतीमळेुच येथे कटकून आह.े त्यांयाया वाईट 

वतिणकुीची नक्कल करून पोतुिगीज इथे कटकू शकणाि नाहीत. स्वततं्र भाितात स्वततं्र भाितायाया 

कायद्याला कविोध करून गोव्याला एक स्वततं्र िाष्ट्र म्हणनू आपल े अकस्तत्व कटकवनू ठेवण्याची 

पिवानगी ितेा येऊ शकत नाही. एकही गोळी चालवकयाकशवाय गोव्यायाया लोकांना स्वततं्र 

िाज्यायाया नागरिकांचे हक्क कमळवण्यात यश येईल. गोव्यातील िकहवाश्यांयाया इयाछेयाया कविोधात 

गोव्याला एकटे पाडून आपकया ताब्यात ठेवण्याकरिता सध्याचे पोतुिगीज सिकाि कब्रकटश शस्त्रांयाया 

मितीवि कवसबंून िाह  शकणाि नाही. गोव्यायाया पोतुिगीज सिकािला मी सकला िईेन की त्यांनी 

काळाची पावल े ओळखावी आकण त्यांयायात आकण कब्रकटश सिकािमध्ये कधीकाळी झालकेया 

किािाचा आधाि घणे्याऐवजी त्यांनी गोव्यातील िकहवाश्यांशी सन्मानजनक किाि किावा. (हरि, ३०-

६-१९४६, प.ृ २०८) 

दहशतिादी सत्ता 

....मी मोझांकबक, डेलागोआ आकण इन्यमबान येथ ेगलेो आहे. कतथे लोकोपकािायाया दृष्टीन ेचालवल े

जाणािे सिकाि मला आढळल े नाही. उलट तथेील सिकाि भाितीय, पोतुिगीज आकण आकफ्रकी 

लोकांमध्ये भिेभाव कित असकयाचे पाह न मला आश् चयि वाटल.े भाितातील पोतुिगीज वस्त्यांचा 

इकतहासही तथेील लोकोपकािी सिकाि सरुू असकयाचा िावा कसद्ध करू शकत नाही. गोव्यायाया 

अवस्थेबद्दल मी ज ेकाही पाकहल ेआकण ऐकल ेआह ेत ेप्रशसंनीय नाही. गोव्यायाया भाितीयांनी अजनू 

आवाज उठवला नाही याचे कािण पोतुिगीज सिकािचे कनिोषत्व वा पिोपकािी वतृ्ती नसनू कतथे व्याप्त 

असललेी िाज्याची िहशत आह.े (हरि, ११-८-१९४६, प.ृ २६०) 

....गोव्यातील भाितीयांची जन्मभमूी पोतुिगाल आह े अस े म्हणण.े... अगिी मखूिपणाचे आह.े 

ज्याप्रमाण ेमाझी मातभृमूी भाित आह े त्याचप्रमाण े त्यांची मातभृमूीही भाितच आह.े गोवा कब्रकटश 

भािताबाहिे आह े ह े खिे पिंत ु भौगोकलक दृष्टीन े तो भािताचाच भाग आह.े आकण पोतुिकगजांमध्ये 

आकण गोव्यातील लोकांमध्ये क्वकचतच काही साम्य असले. (हरि, ८-९-१९४६, प.ृ ३०५) 
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नागररक स्िातांत्र्य 

गोवावासीयांना माझ े सांगण ेआह ेकी ज्याप्रमाण े भाितायाया अन्य भागातील लोकांनी शकक्तशाली 

कब्रकटश सिकािची भीती आपकया मनातनू काढून टाकली होती त्याप्रमाण ेत्यांनी पोतुिगीज सिकािची 

भीती आपकया मनातनू काढून टाकावी आकण नागिी स्वाततं्र्य आकण मलूभूत हक्क यांयायाकरिता 

आपला आवाज उठवावा. (हरि, ३०-६-१९४६, प.ृ २०८) 

गोव्यातील लोकांनी स्पष्टपण ेनागिी स्वाततं्र्याचा मदु्द  घऊेन ह ेआंिोलन चालवण ेह ेआंिोलनायाया 

यशकस्वतकेररता अकतशय आवश्यक आह.े स्विाज्याचा मदु्दा तोपयचत वाट पाह  शकतो जोपयचत भाित 

स्वततं्र होत नाही. ही गोष्ट मात्र खिी आह े की पोतुिगीज सिकािन ेसूज्ञपणान े काम कित स्वतःच 

आपकया वस्त्यांतील लोकांशी मतै्रीपणूि चचाि करून किाि किावा. गोव्याचे नागरिक सिळ 

कािवाईद्व िे, मग ती कहसंक असो वा अकहंसक, स्वाततं्र्य कमळव ूशकणाि नाहीत. अकहसंक कािवाईत 

यश जरूि कमळत े पिंत ु त्याकरिता प्रत्येक िशेवासीयाला आपल े प्राण पणाला लावण्याची तयािी 

ठेवावी लागत असत.े भाितायाया तलुनेत - ज्याची लोकसखं्या फाि मोठी आह,े ज्यायायाजवळ 

अनभुव आह ेआकण कजथे जागृती झाललेी आह े - गोव्यात अशी आशा किता येण ेकठीण आह.े 

यामळेु सध्या नागिी स्वाततं्र्याकडेच आपण लषणा िणे ेउकचत होईल. 

यशाची िसुिी अट अशी आह ेकी सघंषि अकहसंक असावा आकण तो उघडपण ेचालवण्यात आला 

पाकहज.े कतसिी गोष्ट, सत्ता वा पि यांकरिता कोणत्याही पषणाांमध्ये सघंषि होऊ नये. जि ध्येय एकच 

असले ति वगेवगेळे पषणा ठेवण्यात काहीही अथि नाही. (हरि, २८-७-१९४६, प.ृ २३५) 

भाितायाया या भागातून मला जी व्यकक्तगत माकहती कमळाली आह ेवा वतिमानपत्रातून मी ज ेवाचल े

आह ेत्यावरून गोव्यात नागिी स्वाततं्र्य नाही हचे कसद्ध होत.े सकैनकी न्यायालयािािे (कोटि माशिल) 

डॉ. कब्रगेंजा यांना झाललेी आठ वषाचची कशषणाा आकण त्यांना कोणत्या तिी ििूवियाया पोतुिगीज वस्तीत 

पाठवण्याचा कनणिय गोव्यात नागिी स्वाततं्र्य नसकयाचा पक्का पिुावा आह.े डॉ. कब्रगेंजासािख्या 

कायद्याचे पालन किणाऱ्या व्यक्तीला हद्दपाि किण्याचा आिशे द्यावा लागावा एवढे भयानक का 

समजण्यात आले.... 

गोवावासी स्वाततं्र्याकरिता तोपयचत वाट पाह  शकतात जोपयचत कवशाल भाित स्वततं्र होत नाही. पिंतु 

कोणतीही व्यक्ती आपला आत्मसन्मान न गमावता नागिी स्वाततं्र्याकशवाय कजवतं िाह  शकत नाही. 

(हरि, ११-८-१९४६, प.ृ २३५) 
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....नागिी स्वाततं्र्याकवषयी प्रेम असणाऱ्यांची कशकाि किण्याचा खेळ गोव्यात खूप खेळण्यात आला 

आह.े लहान शक्ती लहान असकयामळेु कतला कशषणाेची भीती वाटत नाही, त्यामळेु ती ज ेसाहस करू 

शकत े त े मोठी शक्ती करू शकत नाही. पिोपकािायाया भावनबेद्दल आकण िोमन कॅथॉकलक 

चचिबिोबियाया मतै्रीबद्दल पोतुिगाल मोठा टेंभा कमिवत असतो. त्याला मनुष्य आकण ईश्विासमोि 

आपकया वतिनाचा न्यायीपणा कसद्ध किावा लागले. कनिोषांचे िक्त.... कजवतं व्यक्तीत ककतीही मोठी 

वकृ्तत्वशक्ती असली तिी, थडग्यातनू वा भस्मातनू ककंचाळून ओिडकयाकशवाय िाहणाि नाही. 

त्यांयायात कजवतं व्यक्तीयाया वाणीपषेणाा अकधक शक्ती असत.े (हरि, १-९-१९४६, प.ृ २८६) 

(आ) फ्रें च भारत 

....साम्राज्यवािाचे हात नहेमीच िक्तिंकजत असतात. महान अशोकाप्रमाण े साम्राज्यवािी शक्ती 

कजतक्या लवकि आपकया साम्राज्यवािाचा त्याग कितील कततकेच या कण्हणाऱ्या जगाकरिता 

चांगल ेहोईल. पिंत ुफ्रान्स प्रशंसनीय आह ेम्हणनू त्याची प्रशसंा केली जाऊ शकत.े फ्रें च भािताची 

कस्थती याचे उिाहिण आह.े... (हरि, २४-८-१९४७, प.ृ ३०५) 

माझ े कनकश् चत मत आह े की फ्रान्स अकधकृत प्रिेशातील भाितीय वळे येताच भािताचे नागरिक 

बनतील. पिंत ुया षणाेत्रातील भाितीयांनी कायिा आपकया हाती घऊे नये. सवंधैाकनक उपाय त्यांयाया 

हातात आहते आकण इडंोनकेशयाला स्वाततं्र्य कमळवनू िणेािे आपल े मखु्यमतं्रीही (प.ं जवाहिलाल 

नहेरू) तमुयायासोबत आहते. फ्रान्सयाया ताब्यातील या िोन प्रिेशांकडे त े नक् कीच िलुिषणा किणाि 

नाहीत. (हरि, २४-८-१९४७, प.ृ २९५) 

....अखेिीस फ्रें च लोक फाि महान आकण स्वाततं्र्यपे्रमी आहते. भािताने, ज्यान ेआपल ेस्वाततं्र्य स्वतः 

कमळवल ेआहे, त्यांयायावि कोणतहेी िडपण आण ूनये. (हरि, ३१-८-१९४७, प.ृ २९८) 

....माझा स्पष्ट सकला आह े की किोडो भाितवासी कब्रकटशांयाया शासनातनू आता मकु्त झालले े

असकयामळेु या लहानशा वस्त्यांमधील लोकांनाही आता पािततं्र्यात िाहण्याकरिता बळजबिी 

किण्यात येऊ नये. या लहान लहान वस्त्यांमधील लोकांची अवस्था उविरित भाितापषेणाा कमी प्रतीची 

असावी ह ेमी कधीही सहन करू शकणाि नाही. मला आशा आह ेकी महान फ्रान्स िाष्ट्र भाितात वा 

अन्यत्र काळ्या अथवा भऱु्या लोकांना िडपनू ठेवण्याकिता कधीही सहकायि िणेाि नाहीत. (हरि, 

१६-११-१९४७,प.ृ ४१६) 



महात्मा गाांधींचे विचार | www.mkgandhi.org 

 

७०. भारत आवण पावकस्तान 

विभाजन इस्लाम विरोधी 

माझ ेठाम मत आह ेकी मसु्लीम लीगन ेजी पाककस्तानची मागणी केली आह ेती इस्लामकविोधी आह.े 

यामळेु मी कनःसकंोचपण ेकतला पापपणूि म्हणतो. 

इस्लाम मानवजातीयाया ऐक्याचा आकण बंधभुावाचा समथिक आह.े तो मानवपरिव र चे तकुड े

किण्यायाया बाजचूा नाही. यामळेु ज े लोक भािताला िोन युयुत्स ू गटांमध्ये वाटू इकयाछतात त े

भािताचेही शत्रू आहते आकण इस्लामचेही. (हरि, ६-१०-१९४६, प.ृ ३३९) 

वद्वराष्र वसद्धाांत चुकीचा 

भाितातील मसुलमान एक स्वततं्र िाष्ट्र आहते याबाबतीत किाकचत काही युकक्तवाि किता येतील, 

पिंत ुजगात कजतके धमि आहते कततकी िाष्टे्र आहते असे मी कधीही ऐकल ेनाही. (हरि, ११-११-

१९३९, प.ृ ३३६) 

'त्तद्विाष्ट्र कसद्ध ांत' चुकीचा आह.े भाितातील अकधकांश मुसलमानांनी एक ति स्वतः मसुलमान धमािचा 

स्वीकाि केला आह ेवा धमि परिवतिन केलकेया मसुलमानांचे त ेवशंज आहते. धमि परिवतिन किताच त े

वगेळे िाष्ट्र होत नाहीत. (हरि, ६-४-१९४०, प.ृ ७६) 

माझ े नहेमीच मत िाकहल ेआह ेकी कहिं ूआकण मसुलमान यांयायात कोणतचे अतंि नाही. त्यांयाया 

चालीिीतीत फिक असला तिी तेवढ्याकरिता त ेवगेळे आहते अस ेमानता येऊ शकत नाही. ह ेखिे 

आह ेकी त ेवगेवगेळ्या धमािचे अनयुायी आहते, पिंत ुत्यांचे मळू एकच आह.े (हरि, ९-११-१९४७, 

प.ृ ४००) 

बळाचा िापर करून फाळणीला विरोध नाही 

भाितातील मसुलमान जि खिोखिीच फाळणीचा आग्रह धिणाि असतील ति अकहसंेचा पजुािी 

असकयामळेु बळाचा वापि करून मी फाळणीचा प्रकतकाि किणाि नाही. पिंत ुिाष्ट्राचे तकुडे किण्याच े

स्वयेाछापवूिक समथिन मी कधीही किणाि नाही. (हरि, १३-४-१९४०, प.ृ ९२) 

जीवनात मी अनके तडजोडी केकया आहते, पिंत ु त्यांनी माझ्या ध्येयाजवळ पोहोचण्याकरिता मला 

मित केली आह.े... आता ईश्विाची इयाछा असले ति मला माझी स्वप्न ेतटुत असललेी पाहण ेभाग 

पडणाि आह.े (हरि, ४-५-१९४०, प.ृ ११५) 
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....आठ कोटी मसुलमानांची हीच इयाछा असले ति कहसंक वा अकहसंक कविोध केकयानतंिही 

जगातील कोणतीही शक्ती फाळणी अडव ूशकणाि नाही. (हरि, ४-५-१९४०, प.ृ ११७) 

शक्तीयाया जोिावि पाककस्तानला सपंवण े म्हणज े स्विाज्य सपंवण े होईल. (हरि, ५-१०-१९४७, प.ृ 

३५५) 

जि सवि शकंाकुशकंा ििू किण्यात आकया आकण शत्रुत्वाचे मतै्रीत आकण अकवश्वासाचे कवश्वासात 

परिवतिन किण्यात आल ेति पाककस्तानचे, ज्याला मी एक वाईटपणा म्हणालो, कवशदु्ध चांगलुपणात 

परिवतिन होऊ शकेल. (हरि, १३-७-१९४७, प.ृ २३६) 

अल्पसांख्याकाांचे सांरक्षण 

मी अशा पाककस्तानची ककपना करू शकत नाही ज्यात मसुलमानतेि लोक शांततते िाह  शकणाि 

नाहीत आकण ना अशा कहंिसु्तानची ककपना करू शकतो ज्यात मसुलमान असिुकषणात असतील. (हरि, 

२७-४-१९४७, प.ृ १२३) 

याच उत्तद्दष्टायाया पतूितकेररता मी काम कितो आह.े प्रत्येक िाज्यातील बहुसखं्य समाजान ेस्वतः होऊन 

पढुे येऊन स्वाततं्र्याकररता आवश्यक अशी परिकस्थती कनमािण किावी म्हणनू मी प्रयत्न कितो आह.े 

(हरि, १४-९-१९४७, प.ृ ३२३) 

अकपसखं्याकांयाया सेवकेरिता मी स्वतःला समकपित करून टाकाव ेअसा आिशे माझी अकहसंा मला 

िते आह.े िोन्ही भागातील कहंि ूआकण मसुलमान शांततने े िाहणे सरुू कितील आकण आपसातील 

शत्रुत्व कवसितील ति ही गोष्ट एका नव्या जन्मासािखी असले व त्यामळेु मला नवा जोम यईेल. (हरि, 

११-५-१९४७, प.ृ १४६) 

आपकया येथील अकपसखं्याकांना सिंषणाण िणे े- ज्यांची सपंत्ती, अब्रू आकण प्राण ह ेबहुसखं्याकांयाया 

हातात आहते - ह े पाककस्तानमधील बहुसखं्याक आकण त्याचप्रमाण ेभाितातील बहुसखं्याक यांच े

सवाित मोठे कतिव्य आह.े... 

प्रत्येक मसुलमानाला भाितातनू बाहिे काढण्याचा आकण प्रत्यके कहिंलूा व कशखाला पाककस्तानमधून 

बाहिे काढण्याचा परिणाम होईल युद्ध आकण िशेाचे कायमच े नकुसान. (हरि, २८-९-१९४७, प.ृ 

३५२) 

मतभेद दूर करण्याचा मागव : युद्ध नाही 

भाित आकण पाककस्तान यांनी आपल ेमतभिे आपसातील चचेन ेकमटवाव ेआकण त्यात यश येत नसले 

ति लवािायाया कनणियाचा आधाि घणे्यात यावा. (हरि, ५-१०-१९४७, प.ृ ३६३) 
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पाककस्तानन ेआपल ेचुकीचे धोिण कायम ठेवल ेति भाित आकण पाककस्तान यांयायामध्ये युद्ध होण े

अपरिहायि आह.े (हरि, २८-९-१९४७, प.ृ ३४९) 

भाित आकण पाककस्तान यांयायामध्ये सतत शत्रुत्व िाकहल े आकण त्यांयायात युद्ध झाल े ति या 

उपखंडातील िोन्ही प्रिशेांचा कवनाश होईल व इतक्या अडचणींनतंि कमळालेकया स्वाततं्र्याचा 

लवकिच लोप होऊन जाईल. तो किवस पाहण्याकरिता मला कजवतं िाहायचे नाही. (हरि, २८-९-

१९४७, प.ृ ३३९) 

िोन्ही स्वततं्र िाष्ट्रांमध्ये युद्ध होऊ नये ह ेयोग्य आह.े त्यांनी कमत्रांप्रमाण ेिाकहले पाकहज ेअन्यथा त ेनष्ट 

होतील. िोघांनी जवळून सहकायि कित काम केल े पाकहज.े ही िोन्ही िाष्टे्र पिस्पिांपासनू स्वततं्र 

असली तिी यांयायात अनके गोष्टी समान आहते. यांनी जि शत्रुत्वाची भावना कायम ठेवली ति 

यांयायात कोणतचे साम्य उिणाि नाही. जि यांयायात खिी मतै्री िाकहली ति िोन्ही िाज्यात िाहणािे लोक 

एकमकेांबद्दल कनष्ठेन े िाह  शकतात. ह ेिोघहेी एकाच िाष्ट्रमडंळाचे सिस्य आहते. अस ेअसताना त े

एकमकेांचे शत्रू कस ेअस ूशकतात? (हरि, ५-१०-१९४७, प.ृ ३५६) 
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७१. भारताचे ध्येय 

आत्मबळाचा आधार 

भािताचे ध्येय इति िाष्ट्रांपषेणाा वेगळे आह ेअसा माझा अनुभव आह.े कवश्वाचे धाकमिक नतेतृ्व किण्याच े

सामथ्यि भािताजवळ आह.े त्यान े जस े स्वतःह न आपल ेशदु्धीकिण केल ेआह,े तस े िसुिे उिाहिण 

जगात आढळत नाही. भािताला पोलािी शस्त्रांची गिज तवेढीशी नाही. िवैी शस्त्रांयाया आधािे त्यान े

आपला सघंषि केला आकण गिज भासली ति आजही तो तस े करू शकतो. इति िाष्टे्र पाशवी 

शक्तीयाया बाजचूी आहते. युिोपमध्ये सरुू असलले ेभयानक युद्ध याच सत्याचा पिुावा आह.ेआपकया 

आत्मबलान ेभाित सवाचना कजकूं शकतो. 

आत्मबळासमोि पशबुळ काहीच नाही अस ेकसद्ध किणािी अनके उिाहिणे इकतहासात आहते. याच े

गणुगान कवींनी केल ेआह ेआकण कत्रकालज्ञानी त्यासबंंधीयाया आपकया अनुभवांचे वणिन केल ेआह.े 

(स्पीिा, प.ृ ४०५) 

भाित भ्याडांचा िशे नाही ह ेत्यायाया युद्धकप्रय जातीजमातींयाया - मग त ेकहिं ूअसो, मसुलमान असो, 

शीख असो वा गिुखा असो - व्यकक्तगत शौयाियाया आकण साहसायाया वृत्तांतावरून कसद्ध होत.े माझ े

म्हणण ेआह ेकी भािताकरिता युद्धाची खुमखुमी ही नवीन गोष्ट आह ेआकण कवश्वकवकासात त्याला 

एक उयाचति भकूमका वठवावी लागणाि असण्याची शक् यता आह.े भािताची कनयती काय आह ेत े

अखेिीस काळच सांग ूशकेल. (यंग, २२-६-१९२१, प.ृ १९९) 

मला ईश्विाचा साषणाात्काि हवा आह.े मला माहीत आह ेकी ईश्वि सत्य आह.े माझ्या दृष्टीन ेईश्विाला 

जाणनू घणे्याचे एकमवे कनकश् चत साधन अकहसंा म्हणजचे प्रेम आह.े मी भाितायाया स्वाततं्र्याकररताच 

जगने आकण त्याकरिताच मिेन कािण भाित हा त्या सत्याचाच भाग आह.े केवळ स्वततं्र भाितच 

ईश्विाची आिाधना करू शकतो. 

माझी स्विशेीची भावना मला कशकवत े की मी भाितात िाहणािा असकयामळेु आकण त्यायाया 

ससं्कृतीचा वािस असकयामळेु त्याची सवेा किण्याची सवािकधक पात्रता माझ्यात आह ेआकण माझ्या 

सवेवेि त्याचा सवाित आधी अकधकाि आह.े त्यामळेु मी भाितायाया स्वाततं्र्याकरिता प्रयत्नशील आह.े 

पिंत ुमाझ ेिाष्ट्रपे्रम इतिांना वगळणािे नाही. यात इति िाष्ट्रांचे नकुसान किण्याचा कवचाि ति नाहीच 

नाही, उलट खऱ्या अथािन ेसवाचचे ककयाण किण्यायाया भावनचेाही त्यात समावशे आह.े भाितायाया 

स्वाततं्र्याची माझी जी सकंकपना आह ेकतयायाप्रमाण ेत ेस्वाततं्र्य जगाला त्रासिायक असकयाचे कधीही 

कसद्ध होणाि नाही. (यंग, ३-४-१९२४, प.ृ १०९) 
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पकश् चमयेाया िक्तिंकजत मागािवि चालणे, ही भािताची कनयती नाही. या मागािवरून चालताना आधीच 

पकश् चम थकली आह.े भािताला ति शांततयेाया िक्तहीन मागािवरून चालायचे आह ेआकण साध्या 

आकण िवैी जीवनामळेुच असे किता येऊ शकत.े भाितासमोि आपकया आत्म्यायाया नाशाचे सकंट 

आह.े त्याचा आत्मा िाकहला नाही ति तोही कजवतं िाहणाि नाही. यामळेु 'मी पकश्चमकेडून येणाऱ्या 

वाऱ्याला अडव ूशकत नाही.' अस ेत्यान ेआळसामळेु वा असहायतयेाया भावनमेळेु म्हणायला नको. 

आपकया स्वतःकरिता आकण जगाकरिता या वाऱ्याचा प्रकतकाि किण्याच ेसामथ्यि त्यान ेिाखवलचे 

पाकहज.े (यंग, ७-१०-१९२६, प.ृ३४८) 

भाितात अनािी काळापासनू अकहंसचेी अकवकयाछन्न पिंपिा आह.े पिंत ु माझ्या माकहतीप्रमाण ेसपंणूि 

िशेात अकहसंचेे िाज्य होत ेअशी वळे कधीच आली नव्हती. तिीही मला खात्री वाटते की मानव 

जातीला अकहसंचेा शभु संिशे सांगण्याचे कायि भाितच किील. अस ेघडायला युग ेलागू शकतात. 

पिंत ु माझ्या समजाप्रमाणे भाितायाया आधी ह े काम कोणीही करू शकणाि नाही. (हरि, १२-१०-

१९३५, प.ृ २७६) 

जगातील सवि वशंांयाया लोकांना मागििशिन किण्याची जबाबिािी भािताविच आह.े भाितात जोपयचत 

अकहसंयेाया साम्राज्याची वाढ होणाि नाही, तोपयचत भाित ही जबाबिािी पलेायला समथि होणाि नाही. 

भाित ही जबाबिािी घणे्याकरिता समथि व्हावा म्हणनू माझा सघंषि अकधक व्यापक किण्याकरिता मी 

प्रयत्नशील आह.े जलुमाखाली िडपलकेया आकण शोकषत वशंांयाया लोकांकरिता भाित तवे्हाच 

प्रकाशस्तंभ बन ू शकेल जवे्हा तो स्वतःयाया बाबतीत अकहसंचेा प्रत्यय आणनू िईेल व स्वाततं्र्य 

कमळताच अकहसंचेा त्याग किणाि नाही. (हरि, १९-५-१९४६, प.ृ १३४) 

कमवभूमी 

....भाित भोगभमूी नसनू कमिभमूी आह.े (यंग, ५-२-१९२५, प.ृ ४५) 

भािताची प्रत्येक गोष्ट मला आककषित कित.े भािताजवळ त ेसवि काही आहे ज ेकोणत्याही माणसाला 

आपकया उयाचतम आकांषणाांयाया पतूीकरिता आवश्यक आह े अस े वाटत असत.े (यंग, २१-२-

१९२९, प.ृ ६०) 

भारत आवण जग 

युिोपयाया चिणासमोि झकुललेा भाित मानवतकेरिता आशचेा कोणताही ककिण िाखव ूशकत नाही. 

जागतृ आकण स्वततं्र भाितच कण्हत असलकेया जगाला शांती आकण सद्भावनचेा सिंशे िेऊ शकेल. 

(यंग, १-६-१९२१, प.ृ१७३) 
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मानवतकेरिता प्राणत्याग किण्याची तयािी किण्याआधी भािताला जगण ेकशकाव ेलागेल. (यंग, १३-

१०-१९२१, प.ृ ३२६) 

भाितायाया प्रयत्नांमळेु आंतििाष्ट्रीय प्रकिण ेनकैतकतेवि आधारित असावी ही माझी ककमान अपषेणाा 

आह.े (यंग, २६-१२-१९२४, प.ृ ४२१) 

सवि जग लाभाकन्वत व्हाव ेम्हणून मला भािताचा अभ्युिय हवा आह.े भािताची कनकमिती इति कोणत्या 

िाष्ट्रायाया भग्नावशषेावि व्हावी अशी माझी इयाछा नाही. यामळेु भाित सदुृढ आकण समथि झाला ति 

तो सगळ्या जगाला आपकया कलाकृतींची आकण स्वास्थ्यवधिक मसाकयांची कनयाित किील, पिंत ु

अफू आकण इति मािक िव्यांयाया कनयाितीपासनू ककतीही धन कमळाल े तिी त्यांयाया कनयाितीला तो 

नकाि िईेल. (यंग, १२-३-१९२५, प.ृ ८८) 

जगायाया उन्नतीकरिता स्वयेाछेन ेस्वतःचा कवशदु्ध बळी िणे्याकरिता भाित स्वततं्र आकण सदुृढ झाललेा 

आह ेह ेमी पाह  इकयाछतो. व्यक्ती शदु्ध असेल ति ती कुटंुबाकरिता आपला बळी ितेे, अशाच प्रकािे 

कुटंुब गावाकरिता, गाव कजकह्याकरिता, कजकहा प्रांताकरिता, प्रांत िाष्ट्राकरिता आकण िाष्ट्र सवाचयाया 

कहताकरिता आपला बळी िते असत.े (यंग, १७-९-१९२५, प.ृ ३२१) 

मी नम्रतापूवयक मान्य कितो की पकश् चमकेडील अनके गोष्टी आत्मसात केकयामळेु आपण लाभाकन्वत 

होऊ शकतो. बुकद्धमत्तवेि कोणत्याही एखाद्या खंडाचा वा वंशाचा एकाकधकाि नसतो. पाश् चात्् 

ससं्कृतीला वास्तवात माझा जो कविोध आह ेतो पाश् चात्् ससं्कृतीयाया सिसकट व आंधळेपणायाया 

अनकुिणाला आह.े पकश्चमकेडून येणाऱ्या गोष्टीची नक्कल किण्याची तवेढी पात्रता 

आकशयावासीयांमध्ये आह ेअशी धािणा या अनकुिणामाग ेआह.े 

माझा कवश्वास आह ेकी भाितात जि पीडेयाया अकग्नपिीषणाेतून जाण्याचे धयैि असले आकण आपकया 

अपणूि पिंत ुकाळायाया कसोटीवि उतिलेकया संस्कृतीविील कोणत्याही बेकायिशेीि आिमणाचा तो 

सामना करू शकत असेल, ति तो कवश्वशांती आकण कवश्वाची प्रगती यांयायाकरिता भिीव मित करू 

शकेल. (यंग, ११-८-१९२७, प.ृ २५३) 

भािताचे ध्येय ककती तिी उिात्त आहे, उिाहिणाथि कवश्वात मतै्री आकण शांतता यांची स्थापना. शांतता 

केवळ समंलेनांनी येत नाही. समंेलन ेहोतच असतात आकण शांततचेा भंग होतच असतो ह ेआपण 

सविच पाहत असतो. (हरि, १७-११-१९४६, प.ृ ४०४) 

 

 



महात्मा गाांधींचे विचार | www.mkgandhi.org 

 

सवहष्णुतेचा पाठ 

सभ्यता आकण सकहष्णतुा यांचे मकूय तवे्हाच आह ेजवे्हा कठीणाह न कठीण परिकस्थतीतही या गोष्टी 

कायम िाहतील. असे झाले नाही ति भािताकरिता ती खेिाची गोष्ट असले.... (हरि, ५-१०-१९४७, 

प.ृ ३५४) 

सघंिाज्य (भाितीय) धमािधारित हुकूमशाही िाष्ट्र असेल काय व त ेकहिं ूधमािचे कसद्धांत इति धमाितील 

लोकांवि लािणाि आह ेकाय? अस ेहोईल अस ेमला वाटत नाही. पिंत ुअस ेझालचे ति भाित माझ्या 

आशचेा आकण कवश्वासाचा िशे िाहणाि नाही. ज्यायायाकड े आकशयायी आकण आकफ्रकी वशंीय 

लोकांनी आशने ेपाहाव ेअसा िशे तो िाहणाि नाही. 

जग भािताकडून षणाुिपणा आकण धमाचधतचेी अपषेणाा कित नाही.... ज्यामळेु जगाला आजयाया 

अधंःकािपणूि वाताविणात प्रकाशककिण किस ूशकेल व काही कशकता येईल अशा महानतेची आकण 

चांगलुपणाची जगाला भािताकडून अपषेणााआह.े (हरि, १६-११-१९४७, प.ृ ४११) 

भाित जवे्हा खऱ्या अथािन े स्वततं्र होईल तवे्हा तो अफगाकणस्तान, श्रीलकंा, ब्रह्मिशे यांसािख्या 

शजेािी िाष्ट्रांना सकंटात मित किण्याकरिता नक्कीच ध वनू जाईल. ही गोष्ट विील तीन िाष्ट्रांयाया 

शजेाऱ्यांकरिताही लाग ू होत.े याचा अथि तसेदु्धा भािताचे शजेािी आहते. अशा िीतीन े व्यकक्तगत 

बकलिान जि कजवंत बकलिान असले ति त े सपंणूि मानवतेला आपकयामध्ये सामावनू घईेल. (हरि, 

२३-३-१९४७, प.ृ ७८) 

भारत आवण आवशया 

भािताला अपयश कमळाल ेति आकशयाला कोणतेही भकवष्य िाहणाि नाही. कमळत्याजळुत्या अनके 

ससं्कृतीची िोपवाकटका म्हणनू भािताला सबंोधल े जात े आकण त े पणूिपण े योग्य आह.े भािताला 

आकशया आकफ्रका आकण जगातील कोणत्याही भागातील शोकषत वंशांयाया आशचेे कें ि बनायच े

आह.े (हरि, ५-१०-१९४७, प.ृ ३५४) 

सवि जगाचे डोळे भािताकडे लागलेल ेआहते. त्यायायाकडे केवळ आकशया आकण आकफ्रकाच नाही 

ति सवि जग अपषेणाेन ेपाहत आह.े (हरि, २६-१०-१९४७, प.ृ ८८) 
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७२. लोकशाहीचे सारतत्त्ि 

लोकशाही भावना काही यांकत्रक गोष्ट नाही की जी वाटेल त्या सायायात बस ूशकेल. कतयायाकरिता 

हृियपरिवतिन आवश्यक आह.े... कतयायाकरिता बंधभुावायाया भावनचेा कवकास जरूिी आह.े... (यंग, 

८-१२-१९२०, प.ृ ३) 

थोडक्यात लोकशाहीचा अथि 'सवाचयाया ककयाणाकरिता, सवि वगाचतील लोकांची सवि भौकतक, 

आकथिक आकण आध्याकत्मक ससंाधन ेजळुवण्याची कला आकण कवज्ञान', असा असला पाकहज.े (हरि, 

२७-५-१९३९, प.ृ १४३) 

अनुशासन 

स्वाततं्र्यायाया उयाचतम स्वरूपाकरिता अकधकाकधक अनशुासनाची आकण कवनम्रतचेी अपषेणाा असत.े 

ज ेस्वाततं्र्य अनशुासन आकण कवनम्रततेनू कनमािण होत ेत ेकहिावनू घतेल ेजाऊ शकत नाही; अकनयंकत्रत 

स्वयेाछाचाि असभ्यपणाचे कचन्ह आह.े त्यामळेु व्यक्तीचीही हानी होत ेआकण कतयाया शजेाऱ्यांचीही. 

(यंग, ३-६-१९२६, प.ृ २०३) 

अनशुाकसत आकण सजुाण लोकशाही जगातील सवाित चांगली गोष्ट आह.े पवूिग्रह, अज्ञान आकण 

अधंकवश्वास यांनी युक्त अशी लोकशाही अव्यवस्थेला जन्म िते ेव ती स्वतःचाच नाश कित.े (यंग, 

३०-७-१९३१, प.ृ १९९) 

व्यिीची जबाबदारी 

खऱ्या लोकशाहीत प्रत्येक स्त्री-परुुषाला स्वतः कवचाि किण्याचे कशषणाण किल े जात.े िानाप्रमाणे 

प्रत्येक सधुािणचेी सरुुवात स्वतःपासनूच केली पाकहजे, याकशवाय खिी िांती आणता येण्याचा िसुिा 

कोणताही मागि मला माहीत नाही. (हरि, १४-७-१९४६, प.ृ २२०) 

लोकशाहीत व्यक्तीची इयाछा समाजायाया इयाछेद्व र , कजला िाज्य म्हणतात, कनयंकत्रत आकण सीकमत 

होत असत ेआकण िाज्य लोकमतािािे कनयंकत्रत होत असत.े प्रत्येक व्यक्ती जि कायिा आपकया हातात 

घईेल ति िाज्य नावाची गोष्ट िाहणाि नाही, अिाजक पसिेल आकण याचा अथि सामाकजक कायद्याचा 

म्हणज ेिाज्याचा लोप. यामळेु अखेिीस स्वाततं्र्याचा नाश होतो. यामळेु तमु्ही तमुचा िोध ताब्यात 

ठेवला पाकहज ेआकण न्यायिान किण्याच ेकाम िाज्याला करू किल ेपाकहजे. (हरि, २८-९-१९४७, प.ृ 

३५०) 
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कसोटी 

जोपयचत व्यक्ती इतिांयाया कजवाला वा सपंत्तीला हानी पोहोचवत नाही तोपयचत कतला हव ेते किण्याच े

स्वाततं्र्य असल ेपाकहज ेही लोकशाहीची सवाित मोठी कसोटी आह.े साविजकनक आचिण गुडंकगिीन े

कनयंकत्रत किता येण ेअशक् य आह.े(यंग, १-८-१९२०, प.ृ ४) 

सवाित गिीब माणसाशी पणूिपण ेएकरूप होणे, त्यायायापषेणाा चांगल ेजीवन जगण्याची अपषेणाा न ठेवण े

आकण आपकया सपंणूि षणामतसे त्यायाया पातळीवि पोहोचण्याचा जाणीवपूविक प्रयत्न किण ेयांमळेु जि 

एखािी व्यक्ती लोकशाहीवािी म्हणवली जाऊ शकत असेल ति मला लोकशाहीवािी म्हणवनू 

घणे्याचा अकधकाि आह.े (बांिा, १८-९-१९३४) 

जन्मजात लोकशाहीव िी जन्मजात अनशुासनकप्रय असतो. ज्या व्यक्तीचा स्वभावच स्वेयाछेन े सवि 

कनयम पाळण्याचा असतो, मग त े कनयम मानवकनकमित असो वा िवैी, त्या व्यक्तीकरिता लोकशाही 

स्वाभाकवक असत.े... लोकशाहीची सवेा किण्याची ज्याची इयाछा असले त्यान ेस्वतःला आधी ही 

कसोटी लावनू पाकहली पाकहज.े अजनू एक गोष्ट आह,े लोकशाहीवािी व्यक्तीन ेअकतशय कनःस्वाथी 

असले पाकहज.े त्यान े स्वतःबद्दल वा स्वतःयाया पषणााबद्दल कवचाि न किता केवळ लोकशाहीबद्दल 

कवचाि केला पाकहज.े अशा व्यक्तीलाच सकवनय आज्ञाभगंाचा अकधकाि असतो. 

कोणत्याही व्यक्तीन ेआपकया श्रद्धांचा त्याग किावा वा त्यांना िाबून ठेवाव ेअशी माझी इयाछा नाही. 

कनिोगी आकण खऱ्या मतभिेांमुळे आपकया ध्येयाची हानी होत े अस े मला वाटत नाही. पिंत ु

सधंीसाधपूणा, फसवणकू अथवा मनात नसताना केललेी तडजोड यांयायामळेु मात्र लोकशाहीची हानी 

होत.े जि तमु्ही एखाद्या गोष्टीबाबत सहमत नसाल ति लषणाात ठेवा की तमुची समंती तमुयाया 

अतंःकिणाचे प्रकतकनकधत्व असली पाकहजे, सोयीस्कि पषणाीय घोषणांकरिता उपयोग किता यावा 

म्हणनू ती नसावी. (हरि, २७-५-१९३९, प.ृ १३६) 

इतिांयाया हाती िोऱ्या असलेली लोकशाही कटकू शकत नाही. ती केवळ कवश्वासायाया आधािान ेकटकू 

शकत.े (हरि, १६-११-१९४७, प.ृ ४०९) 

आपली वाढ व्हावी म्हणनू भांडवल काही लोकांचे शोषण कित असत.े किोडो लोकांयाया श्रमाची 

कवचािपवूिक बेिीज केली ति त्यामळेु किोडो लोकांयाया सपंत्तीत वदृ्धी किता येऊ शकत.े यातच खिी 

लोकशाही, खिे पचंायत िाज्य समाकवष्ट आह.े (हरि, २८-१२-१९४७, प.ृ ४८८) 
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लोकशाहीत प्रवतवनवधत्ि 

प्रकतकनधींची सखं्या जास्त असली ति कामकाज चांगल ेहोऊ शकत ेवा लोकशाहीयाया कसद्ध ांत चे 

चांगल े िषणाण होऊ शकत ेही धािणा पणूिपण ेचुकीची आह ेअस ेमाझ ेमत आह.े कस ेतिी कनवडून 

आलकेया सहा हजाि बेजबाबिाि प्रकतकनधींपषेणाा लोकशाहीकरिता िषणा असललेे, उिाि मनाचे आकण 

सत्याची चाड असलले े पधंिाश े प्रकतकनधी लोकशाहीचे अकधक चांगल े िषणाण करू शकतील. 

लोकशाहीयाया िषणाणाकरिता लोकांमध्ये स्वाततं्र्य, स्वाकभमान आकण ऐक्याची भावना उत्कट असली 

पाकहज ेआकण ज ेलोक सज्जन आकण सत्यकनष्ठ असतील त्यांनाच त्यांनी कनवडल ेपाकहज.े (ए, प.ृ 

३६९) 

लोकांयाया प्रकतकनधींची सखं्या कमी असली तिी प्रकतकनधींमध्ये लोकांयाया भावना आकण आकांषणाा 

यांचे प्रकतकनकधत्व किण्याची इयाछा असले ति त्यामळेु खऱ्या लोकशाहीचे कोणतचे नकुसान होत 

नाही. माझ े मत आह े की बळजबिी करून लोकशाहीचा कवकास होऊ शकत नाही. तो आतनू 

उमलला पाकहज.े (बांिा, १८-९-१९३४) 

लोकशाहीचे साि हचे आह ेकी प्रत्येक व्यक्तीन ेिाष्ट्रायाया वगेवेगळ्या कहतसबंंधांचे प्रकतकनकधत्व केल े

पाकहज.े ह ेखिे आह ेकी कहयायात कवशषे कहतसबंंधांकरिता कवशषे प्रकतकनकधत्वाला कोणतीही मनाई 

नाही आकण असायलाही नको. पिंत ु अस े प्रकतकनकधत्व लोकशाहीची कसोटी नाही. त े कतयाया 

अपणूितचेे कचन्ह आह.े... (हरि, २२-४-१९३९, प.ृ ९९) 

भाितायाया खऱ्या लोकशाहीत प्रत्येक गावाला एक घटक मानल े जाईल....खिी लोकशाही कें िात 

बसलकेया वीस लोकांद्व िे चालवली जाणाि नाही. कतचे सचंालन खालनू म्हणज ेप्रत्येक गावातील 

लोक कितील. (हरि, १८-१-१९४८,प.ृ ५१९) 

....ह ेखिे आह ेकी सामान्यपण ेलोकांचा एखाद्या कवशषे गोष्टीवि कवश्वास असले आकण त्यांना ती हवी 

असले ति ती वास्तवात आणण्यायाया बाबतीत लोकशाहीत भ्याडपणाला कोणतहेी स्थान नसत.े 

जनतयेाया प्रकतकनधींनी जनतयेाया मागणीला योग्य स्वरूप िऊेन कतयाया पतूीचा उपाय अवश्य केला 

पाकहज.े जनतचेी मानकसक प्रवतृ्ती अनकूुल असली ति सघंषाित मोठी मित होत असकयाचे आढळून 

आल ेआह.े (हरि, १८-१-१९४८, प.ृ ५१८) 

जनता 

जनतचेा आवाज ईश्विाचा म्हणज े पचंायतीचा आवाज आह ेअस े मानल े जाऊ शकत.े पिंत ु कजथे 

लोक स्वतःच शोषक असतील कतथे त्यांचा आवाज हा ईश्विाचा आवाज कसा असले....? लोकांचा 
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आवाज ईश्विाचा आवाज असले ति तो पषणाीय कहतायाया वि असला पाकहज.े ईश्वि प्रत्येक मिुद््याला 

सत्य आकण अकहसंयेाया तिाजतू ठेवनू कनष्पषणा न्याय किील. (हरि, २९-९-१९४६, प.ृ ३३२) 

मी असखं्य वळेा सांकगतल ेआह ेकी िाष्ट्रकायि किण्याकरिता िाष्ट्रीय कायिकत्याचजवळ िाजकीय शक्ती 

असण्याची गिज नाही, पिंत ु लोक ज्यांयाया हाती सत्ता िेतील त्यांयायाबिोबि त्यांचा कनत्य सपंकय  

असण ेआवश्यक आह.े अस ेलोक मोजकेच असतात. पिंत ुजनता जि आपली शक्ती ओळखेल व 

कतचा बुकद्धमत्तापवूयक चांगकया पद्धतीन ेउपयोग किेल ति सवि गोष्टी आपोआप ठीक होतील. (हरि, 

१४-९-१९४७, प.ृ ३२१) 

लोकशाहीत सिकाि काही चूक कित असले, ति त्या चुकीकडे सिकािच े लषणा वधेनूच लोकांनी 

स्वस्थ बसल ेपाकहज.े त्यांची इयाछा असले, ति त ेसिकाि बिल ूशकतात. पिंत ुलोकांनी सिकाियाया 

कामात अडथळे आणता कामा नयेत. आपल ेसिकाि काही कविशेी सिकाि नाही की ज्यायायाजवळ 

मितीकरिता शकक्तशाली सनै्य आकण आिमाि असले. त्याला ति आपली शक्ती जनतकेडूनच 

कमळवावी लागत.े (हरि, २६-१०-१९४७, प.ृ ३८२) 

लोकशाहीत जनतचेी इयाछाच महत्त्वाची असत.े... (हरि, १४-१२-१९४७, प.ृ४७१) 

बहुतांश लोक स्वाथी आकण अकवश्वसनीय असतील ति लोकशाही म्हणजचे पचंायत िाज कस ेचाल ू

शकेल? (हरि, २८-१२-१९४७, प.ृ ४८६) 

 बह सांख्याक आवण  अल्पसांख्याांक 

कववकेायाया बाबतीत बहुसखं्येयाया कनयमाला कोणतहेी स्थान नसत.े (यंग, ४-८-१९२०, प.ृ ४) 

जनािेशायाया कसद्धान्ताला आपण हास्यास्पितयेाया सीमपेयचत ताण ू नये आकण बहुसंख्यांकांयाया 

ठिावाचे आपण गलुाम बन ू नये. पाशवी शक्तीचे त े अजनूच जोमिाि स्वरूपातील पुनरुज्जीवन 

असले. अकपसखं्यांकांयाया अकधकािांचे जि पनुरुज्जीवन किायचे असले ति बहुसखं्यांकांनी त्यांयाया 

मताचा आिि केला पाकहज े व त्यानसुाि होणािी कािवाई सहन केली पाकहज.े... अकपसखं्यांकांच े

म्हणण ेनीटपण ेऐकून घतेल ेजात ेआकण त्यांना कोणत्याही रूपान ेअपमाकनत किण्यात यते नाही, ह े

पाहण ेबहुसखं्यांकांचे काम आह.े(यंग, ८-१२-१९२१, प.ृ ४०३) 

आपकयाला जि आपल ेम्हणण ेस्वततं्रपण ेआकण जाहीिपण ेमांडण्याचा व त्यानसुाि कायि किण्याचा 

अकधकाि हवा असेल ति तसाच अकधकाि आपण इतिांनाही किला पाकहज.े बहुसखं्यांकांचे शासन 

जवे्हा जलुमी होत े तवे्हा त ेअकपसंख्यांक नोकिशाहीप्रमाणचे असह्य होत.े पे्रमान ेसमजावनू सांगनू 
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आकण तकािचा उपयोग करून अकपसखं्यांकांना आपण आपला दृकष्टकोन पटवून किला पाकहज.े (यंग, 

२६-१-१९२२, प.ृ १२९) 

बहुसखं्येयाया शासनायाया कनयमायाया अमंलबजावणीची सीमा फाि अरंुि आह.े ती सीमा अशी आह े

की, सकवस्ति माकहतीयाया बाबतीत आपण बहुमताचे म्हणण ेऐकल ेपाकहज.े पिंत ुबहुमत जो कनणिय 

घईेल तो मान्य किण े गलुामकगिी आह.े... लोकमत म्हणज े शळे्या-मेंढ्यांप्रमाण े कळपान े चालण े

नाही. लोकशाहीत मत व्यक्त किण्याच ेआकण कायि किण्याचे व्यकक्तगत स्वाततं्र्य यांचे काळजीपवूिक 

िषणाण केल ेपाकहज.े यामळेु अकपसखं्यांकांना बहुसखं्यांकांपषेणाा वगेळ्या किशने ेमत व्यक्त किण्याचा 

पणूि अकधकाि आह ेअस ेमाझ ेमत आह.े (यंग, २-३-१९२२, प.ृ १२९) 

कजवतं श्रद्धेची िचना बहुमतायाया कनयमान ेकिता येऊ शकत नाही.(यंग, १६-३-१९२२, प.ृ १६१) 

असवहष्णुता 

आपकयाला लोकशाहीयाया खऱ्या भावनचेा कवकास किायचा असेल ति आपण असकहष्ण ूव्हायला 

नको. आपली आपकया ध्येयावि पणूि कनष्ठा नसकयाचे कचन्ह असकहष्णतुा आह.े (यंग, २-२-१९२१, 

प.ृ ३३) 

कनणिय घणे्याचा अकधकाि केवळ आपलाच आह ेअसा िावा कोणत्याही कवचािसपं्रिायाला किता 

येऊ शकत नाही ह े मी वािंवाि सांकगतल ेआह.े आपणा सवाचकडूनच चुका होऊ शकतात आकण 

आपण घतेलकेया कनणियामध्ये आपकयाला फेिबिल किावा लाग ूशकतो. आपकयासािख्या कवशाल 

िशेात प्रामाकणक कवचाि सांगणाऱ्या सवि संप्रिायांना स्थान असल े पाकहज.े यामळेुच आपण 

कविोधकाचा दृकष्टकोन समजनू घणे्याचा प्रयत्न किावा आकण तो मान्य जिी झाला नाही तिी आपकया 

दृकष्टकोनाचाही जसा सन्मान केला जावा अस ेआपकयाला वाटत असते तसाच सन्मान कविोधकायाया 

दृकष्टकोनाचाही किण ेह ेआपल े स्वतःचे आकण इतिांचेही ककमान कतिव्य आह.े कनिोगी साविजकनक 

जीवनाची ही अपरिहायि कसोटी आह ेव त्यामळेु स्विाज्याकरिताही ती आवश्यक आह.े 

आपकयामध्ये जि उिािपणा आकण सकहष्णतुा नसले ति आपण शांततापवूिक आपल ेमतभेि कधीही 

ििू करू शकणाि नाही आकण त्यामळेु आपकयाला नहेमी लवािाकरिता कतसऱ्या पषणााकडे म्हणज े

कविशेी शक्तीयाया तोंडाकडे पाहाव ेलागेल.(यंग, १७-४-१९२४, प.ृ १३०) 

असकहष्णुता, उद्धटपणा आकण कठोिपणा.... सविच चांगकया समाजात वज्यि असतात आकण 

कनःसकंिग्धपण ेया गोष्टी लोकशाहीयाया भावनयेाया कविोधात आहते.(हरि, १४-८-१९३७, प.ृ २०९) 
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आपण जि िसुऱ्या पषणााचे म्हणण ेसमजनू घ्यायला तयाि नस ूति लोकशाहीचा कवकास होऊ शकणाि 

नाही. आपण आपकया कविोधकाचे म्हणण े ऐकून घ्यायला नकाि किला वा त े ऐकून घेतकयानतंि 

त्यांची टि उडवली ति आपण तकािचे िाि बंि कितो. असकहष्णतुचेी जि आपकयाला सवय लागली 

ति आपकया हातातनू सत्य कनसटून जाण्याचा धोका कनमािण होतो. एकीकडे कजथे ईश्विापासनू 

कमळालकेया प्रकाशाचा आपकया सीकमत बुद्धीिािे अथि लावनू आपकयाला त्याची कनभियपणे 

अमंलबजावणी किायची असत ेकतथेच आपण नहेमी या गोष्टीकरिता तयाि िाकहल ेपाकहज ेकी ज्याला 

आपण सत्य समजतो त ेअखेिीस सत्यच नस ूशकत.े मनाचा मोकळेपणा आपकयामधील सत्याला 

दृढ कितो व त्यात काही िोष असला ति तो काढून टाकतो. (हरि, ३१-५-१९४२, प.ृ १७२) 

सांख्या नाही, गुणित्ता 

परिमाण काहीही असल े तिी त्यापषेणाा मी गणुवत्तलेा जास्त महत्त्व ितेो.... सशंय, भांडण, 

पिस्पिकविोधी कहतसबंंध, अधंकवश्वास, भीती, अकवश्वास इत्यािी असताना सखं्येत काहीही सिंषणाण 

नसत ेउलट धोका असतो.... अनशुासनामळेु एकत्र होऊन जवे्हा लोक कािवाई कितात तवे्हा त्यांना 

िाबून ठेवण ेकठीण होत असत.े पिंत ुप्रत्येक व्यक्ती आपापला वगेळाच सिू काढत ेअथवा कुणीकड े

जायचे  आह,े ह ेकोणालाच कळत नसत ेतवे्हा जनशक्ती स्वतःचाच सविनाश करून घतेे.(यंग, १३-८-

१९२५, प.ृ १५२) 

मी उमिेवािाला एवढेच कवचािीन की 'तमुयायात ककती परुुषत्व वा स्त्रीत्व आहे?’ ‘काळानरुूप स्वतःत 

बिल किण्याची तमुयायात षणामता आह े काय?’ या कसोटीवि ज े कटकतील त्यातनू सवाित 

माग सवगीय उमेिवािाला मी मत िईेन. अशा प्रकािे भािताचे कहत लषणाात ठेवत मी सवि 

अकपसखं्यांकांना योग्य तो प्राधान्यिम िईेन.... भाितायाया कहताचा अथि आह ेसपंणूि भािताचे कहत, 

केवळ कहिं ू वा मसुलमान वा एखाद्या इति कवकशष्ट जमातीचे कहत नाही. (यंग, १३-८-१९२५, प.ृ 

२७८) 

तमु्ही सखं्येन ेअकपमतात आहात या कवचािान े तमु्ही घाबरू नका अस ेमी तमु्हाला सांगत असतो. 

काही वळेेस ति ही कवशषेाकधकािाची कस्थती असते. माझ्याबद्दलयाया आििामळेु माझ्यामाग े ज े

कृकत्रम बहुमत किसत ेआहे, त्यामळेु माझी प्रगती अवरुद्ध होत.े म्हणनूच मी बहुधा म्हणत असतो की 

मी एकटाच उिेन इतक्या अकपमतात आलो ति मला फाि चांगल ेवाटेल. तो अडथळा नसता ति मी 

कनकश् चतपण ेसकवनय आज्ञाभंग केला असता.... (यंग, १३-८-१९२५, प.ृ २७९) 
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अकहसंवेि ठाम कवश्वास असण्याचा हा अथि नक्कीच आह े की, अकपसखं्यांक खिोखिच कमजोि 

असतील ति मी त्यांचे म्हणण ेऐकेन. समिुायाला सवाित िबुळे बनवण्याचा मागि त्याचे म्हणण ेऐकत 

जाण े हा आह.े प्रकतकािामळेु त्यांयाया मनात केवळ सशंय कनमािण होईल आकण त्यांयाया कविोधाची 

ताकि वाढत जाईल. (यंग, २-७-१९३१, प.ृ १६२) 

लोकमत 

लोकमतच एखाद्या समाजाला शदु्ध आकण कनिोगी ठेव ूशकत.े (यंग, १-१२-१९२०,प.ृ ४) 

कोणतहेी लोककप्रय सिकाि लोकमतायाया पलीकडे जाऊन कायिवाही करू शकत नाही. त े जि 

लोकमताकवरुद्ध जाईल ति त ेनष्ट होईल.(हरि, ३०-७-१९३१, प.ृ १९९) 

कनिोगी, तथ्यावि आधारित सतंुकलत टीका साविजकनक जीवनाचा ओझोन आह.े(हरि, १३-११-

१९३७, प.ृ ३३२) 

लोकशाही ति केवळ सिासिीपषेणाा कमीचे जिी नाही तिी सिासिीचेच प्रकतकनकधत्व करू शकत.े यामळेु 

तळागाळायाया लोकांयाया सवि प्रकाियाया कशषणाणाकडे जवे्हा लोकशाही लषणा िईेल तवे्हाच ती शदु्ध 

िाह  शकेल. कतन ेसवि प्रकािचे अधंकवश्वास आकण सामाकजक अपप्रवृत्ती ििू केकया पाकहजते. अशा 

समाजात ना कोणी किश् चन असले ना किश् चनतेि; स्त्री-परुुष भिेही कतथे नाहीसा होईल. (हरि, ५-५-

१९४६, प.ृ १२४) 

लोकशाही नीट चालण्याकरिता केवळ तथ्यांयाया ज्ञानाची नाही ति योग्य कशषणाणाची गिज असत.े 

हरि, (२९-९-१९४६, प.ृ ३३४) 

कनिोगी लोकमताचा काय परिणाम होतो त े अजनू आपकयाला पणूिपण े कळू शकलले े नाही.... 

लोकमत जवे्हा कहसंक आकण आिमक होत ेतवे्हा त ेअसह्य होत.े (यंग, ७-५-१९३१, प.ृ १०३) 

लोकशाहीजवळ एकच शक्ती आह ेव ती म्हणज ेलोकमताची. सत्याग्रह, सकवनय आज्ञाभगं आकण 

उपवास यांयायात आकण बलप्रयोगात काहीही साम्य नाही. पिंत ुलोकशाहीत यांचाही मयािकित उपयोग 

असतो. (हरि, ७-९-१९४७, प.ृ २०८) 

कायदे करणे 

'लोकमतायाया पढुे गेललेा कायिा बह ध  कनरुपयोगी असण्यापषेणाा अकतशय वाईटच ठिण्याची शक् यता 

असत.े लोकमत त्वरित तयाि किण्याचा उपाय असहकाि आह.े (यंग, २९-९-१९२१ प.ृ २०८) 
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लोकशाहीत कायिा तयाि किण्याआधी धयैािन ेत्याची माकहती लोकांना िणेे आवश्यक असत.े (हरि, 

१६-६-१९४६, प.ृ १८१) 

राजकीय कायव 

....मला िाजकािणात येण ेभाग पडल ेकािण िाजकािणायाया स्पशािकशवाय सामाकजक कायि किता येण े

शक् य नाही अस े मला आढळून आल.े िाजकीय कायािकडे सामाकजक आकण नकैतक प्रगतीयाया 

सिंभाित पाकहल ेपाकहजे, अस ेमला जाणवल.े लोकशाहीत जीवनाचा कोणताही भाग िाजकािणायाया 

स्पशािपासनू वगेळा िाह  शकत नाही. (हरि, ६-१०-१९४६, प.ृ ३४१) 

सत्तेचा स्िभाि 

सत्ता कमळाकयानतंि माणसू आंधळा बकहिा होतो. आपकया अगिी नाकाखाली होणाऱ्या गोष्टीही 

त्याला किसत नाहीत आकण कानावि आिळणािे शब्िही त्याला ऐकू येत नाहीत. यामळेु सत्तचेी धुिंी 

चढलले े सिकाि काय करून बसले ह े काहीही सांगता येऊ शकत नसकयामळेु िेशावि पे्रम 

किणाऱ्यांनी मतृ्यू, तरंुुगवास आकण अशाच प्रकाियाया इति घटनांकरिता तयाि िाकहल ेपाकहज.े(यंग, 

१३-१०-१९२१, प.ृ ३२७) 

कनष्ठापवूिक सवेा  केकयामळेु जी शक्ती कमळत ेती माणसाचे उिात्तीकिण कित.े पिंत ुसवेयेाया नावाने 

कमळवलेली सत्ता आकण केवळ बहुमतायाया बळावि कमळवलेली सत्ता हा भ्रम आह ेआकण कतयाया 

मोहपाशातनू वाचल ेपाकहज.े...(यंग, ११-९-१९२४, प.ृ३०१) 

सत्ता िोन प्रकािची असत.े एक ती जी कशषणाेयाया भीतीन े कमळवली जात ेआकण िसुिी ती जी प्रेम 

किण्यायाया कलने े कमळत.े प्रेमावि आधारित सत्ता कशषणाेयाया भीतीतनू कनमािण झालेकया सत्तपेषेणाा 

हजािपट अकधक प्रभावी आकण कटकाऊ असत.े(यंग, ८-१-१९२५, प.ृ १५) 

माझ्या दृष्टीन े िाजकीय सत्ता ह ेकाही अकंतम ध्येय अस ूशकत नाही. उलटपषणाी ती जीवनातील सवि 

षणाेत्रातील लोकांची परिकस्थती सधुािण्याचे केवळ एक साधन आह.े िाजकीय सत्तचेा अथि आह े

िाष्ट्रीय प्रकतकनकधत्वािािे िाष्ट्रीय जीवनाला कशस्त लावण्याचा प्रयत्न, स्वतःचे कनयंत्रण स्वतः करू 

शकण्याएवढे िाष्ट्रीय जीवन जि परिपणूि झाल े ति मग कोणत्याही प्रकतकनकधत्वाची आवश्यकता 

िाहणाि नाही. तवे्हा त्या कस्थतीला कववकेी अिाजकाची कस्थती अस े म्हणता येईल. या कस्थतीत 

प्रत्येक व्यक्ती स्वतःची शासक असत.े शजेाऱ्यायाया प्रगतीयाया आड आपण कधीही येणाि नाही 

अशा प्रकािे ती स्वतःवि कनयंत्रण ठेवत असत.े यामळेु आिशि िाज्यात िाजकीय सत्ता नावाची 
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कोणतीही गोष्ट नसते, कािण कतथे िाज्य नावायाया गोष्टीचेच अकस्तत्व नसत.े पिंत ुजीवनात आिशािची 

पणूिपण ेप्राप्ती कधीही होऊ शकत नाही. थोिोच ेसभुाकषत आह ेकी 'सवाित  चांगल ेशासन ते असत ेज े

ककमान शासन किते'. (यंग, २-७-१९३१, प.ृ १६२) 

वरून लािलकेया सत्तलेा कजथे पोलीस आकण सैन्यायाया मितीची गिज असते कतथेच आतनू कनमािण 

झालकेया सत्तकेरिता यांचा काहीही उपयोग नसतो वा असलाच तिी तो नाममात्र असतो. (हरि, ४-९-

१९३७, प.ृ २३३) 

लोकशाही तोपयचत शक् य नाही जोपयचत सगळ्यांची सत्तते भागीिािी नसले, पिंत ुलोकशाहीचे रूपांति 

जमावशाहीत होईल इतके लोकशाहीचे पतन होऊ िऊे नये. स्वशासनात अस्पशृ्य आकण मजिुांचीही, 

ज्यांयाया बळावि तमु्ही कमाई किता, भागीिािी असली पाकहज.े पिंत ुतमु्हाला त्यांयाया सपंकाित याव े

लागले, ज्या झोपड्यांमध्ये त ेशळे्या-मेंढ्यांप्रमाण े िाहतात, त्या झोपड्यांत जाऊन तमु्हाला पाहावे 

लागले. मानवतयेाया या भागाची काळजी घणे्याची जबाबिािी तमुची आह.े त्यांच ेजीवन बनवण ेवा 

कबघडवण ेतमुयाया हाती आह.े (यंग, १-१२-१९२७, प.ृ ४०४) 

अशी कोणतीही मानवी ससं्था नाही जी धोक्यांपासनू मकु्त असले. जवेढी मोठी सखं्या कततकाच 

कतयाया िरुुपयोगाचा धोका. लोकशाही एक महान ससं्था आह,े यामळेुच कतचा फाि मोठा िरुुपयोग 

होऊ शकतो. याचा अथि आपण लोकशाही टाळावी असा होत नसनू कतयाया िरुुपयोगाची शक् यता 

शक््तोवि कमी किण्याचा प्रयत्न किावा असा आह.े (यंग, ७-५-१९३१, प.ृ ९९) 

...जवे्हा लोकांना िाजकीय सत्ता कमळत े तवे्हा लोकांयाया स्वाततं्र्यातील हस्तषणाेप ककमान होतो. 

वगेळ्या शब्िांत ज्या िाष्ट्रात शासनायाया हस्तषणाेपाकशवाय सवि काम ेनीट आकण प्रभाकवपणे चालतात 

त ेिाष्ट्र खऱ्या अथािन ेलोकशाहीवािी असते, कजथे अशी परिकस्थती नसत ेकतथे लोकशाही नावापिुती 

असत.े (हरि, ११-१-१९३६, प.ृ ३८०) 

ह कूमशाही 

अनके व्यक्तींवि एका व्यक्तीच ेशासन ही गोष्ट असह्य आहे. ह ेसपंल ेपाकहज.े प्रश् न आह े'कस'े? मागि 

हा आह ेकी लोकांनी जगायला सरुुवात किावी. एखाद्या शासकाचा कशियाछेि किण ेसोपी गोष्ट आह.े 

िावणाची गोष्ट आठवा. त्याला िहा डोकी होती. एक डोके कापताच त्या कठकाणी िसुिे डोके 

कनघायचे. जनता जागतृ असले ति डोके कापायची गिजच पडत नाही हा धडा यातनू कमळतो.(हरि, 

६-१०-१९४६, प.ृ ३४१) 
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लोकांचे, लोकांकरिता आकण लोकांद्व रे शासन कोणत्याही एका व्यक्तीिािे चालवता यऊे शकत 

नाही, मग ती व्यक्ती ककतीही महान का असनेा.(हरि, १४-४-१९४७,प.ृ३२०) 

व्यकक्तगत रूपान े शासनायाया कोपाची मी कततकी कफकीि कित नाही कजतकी जमावायाया कोपाची 

कितो. जमावाचा कोप िाष्ट्रीय असमाधानाचे कचन्ह असते त्यामळेु शासनापषेणाा, जी लहानशी 

व्यवस्था असत,े जमावाचा सामना किण ेकठीण असत.े ज्या सिकािमध्य ेशासन किण्याची षणामता 

िाहत नाही त्याला पिावरून काढता येण े सोप ेआह.े पिंत ु उन्मत्त अडाणी जनतवेि इलाज किण े

कठीण असत.े (यंग, २८-७-१९२०, प.ृ ३) 

झुांडशाही 

....जमावाजवळ कोणतीही बुद्धी वा पवूित्तचांतन नसकयामळेु त्याला प्रकशकषणात किण्याइतके िसुिे 

कोणतहेी सोप े काम नसत.े तो ति उन्मािायाया भिात काम कित असतो. त्याला पश्चात्तापही फाि 

लवकि होतो.... लोकशाहीचा कवकास किण्याकरिता मी असहकािायाया अस्त्राचा उपयोग कितो 

आह.े(यंग, ८-९-१९२०,प.ृ ५) 

….ज्यांची अतंःकिण े कनमिळ आहते, ज्यांना िशेाची जाणीव  आह े व आपकयाला कोणी तिी 

कशकवाव ेआकण आपल े नतेतृ्व किाव ेअस े ज्यांना वाटते त्या जनसमहूाला आपकयाला प्रकशकषणात 

किायचे आह.े हुशाि, प्रामाकणक अस े थोडेस े स्थाकनक कायिकत े कमळाल े ति सपंणूि िाष्ट्राला 

बुकद्धमत्तापवूिक  काम किण्याकरिता सघंकटत किता येऊ शकत े आकण झुडंशाहीतनू लोकशाही 

कवककसत किता येऊ शकत.े (यंग, २२-९-१९२०, प.ृ ३) 

लोकशाहीवािी सघंटनते कोणत्याही परिकस्थतीत योग्य पाऊल उचलण्याचे धयैि असल ेपाकहज.े जी 

व्यक्ती लोकांयाया उकणवांना उत्तजेन िते े ती स्वतःचा आकण लोकांचाही अधःपात कित ेआकण ती 

त्यांना लोकशाहीकडे न नेता झुडंशाहीकडे घऊेन जात.े लोकशाही आकण झुडंशाही यांतील कवभाजक 

िेषा अनकेिा अकतशय सकू्ष्म असते, पिंत ुती पोलािापषेणााही अकतशय मजबूत असत.े 

लोकशाही जीवन आकण प्रगती यांयायाकड े घऊेन जात े ति झुडंशाही शदु्ध मतृ्यूकडे. आपकया 

अधःपाताचे कािण शवेटी आपकयाला स्वतःमध्येच शोधाव ेलागते, बाहिे नाही. आपण लोक जि 

सशंय आकण प्रलोभन यांना बळी पडलो नसतो ति जगातील सगळी साम्राज्य एकत्र येऊनही 

आपकयाला गुलाम करू शकली नसती. ह ेति आम्ही िोजच ऐकत असतो अस ेम्हणून ही गोष्ट सोडून 

िणे्यात येऊ नये. आपण जि मलूभतू तथ्य समजनू घेतल ेति आपण सत्य आकण धयैािन ेव्यवहाि करू 
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शकू व आतनू वा बाहरेून येणाऱ्या प्रत्येक अडचणीचा सामना करू शकू. (हरि, ३१-३-१९४६, प.ृ 

६६) 

लष्करशाही 

....सनै्य व पोलीस यांयायावि अवलबंून िाहण ेव लोकशाही यात काहीही ससुगंती नाही. ही गोष्ट एका 

कठकाणी बिोबि आह ेआकण िसुऱ्या कठकाणी चूक अस ेतमु्ही म्हण ूशकत नाही. सनै्यायाया मितीमळेु 

तमुची अवनती होईल. लोकशाहीत मतिाि जि एखाद्या गुडंाला शासनाध्यषणा कनवडतील ति 

मतिािांना एक ति आपकया वतिनाचे िुष्परिणाम भोगाव ेलागतील वा गिज पडली ति मतिािांमध्ये 

सत्याग्रहािािे परिवतिन घडवून आणाव ेलागेल. हीच लोकशाही आह.े(हरि, १२-४-१९४७, प.ृ ४८८-

९) 

लोकशाही आकण सनै्यभावना यांना मी पिस्पिकविोधी मानतो. लोकशाहीवािी व्यक्ती जगासमोि 

आपकया िाज्यातील शस्त्रांचे प्रिशिन करून त्या शस्त्रांयाया बळावि कवसबंून िाहत नसत.े ती आपकया 

नकैतक बळावि अवलबंून िाहत असत ेव त ेजगायाया ककयाणाथि केव्हाही उपलब्ध असत.े (हरि, १३-

७-१९४७, प.ृ २३३) 

शासकीय वा लोककप्रय आतकंवािायाया वाताविणात लोकशाहीची भावना कवककसत किता येऊ 

शकत नाही. अनके प्रकिणी सिकािी आतकंवािायाया तलुनते लोकांयाया पे्रिणतेनू कनमािण झाललेा 

आतकंवाि लोकशाहीयाया भावनचेा प्रखि कविोधी असकयाचे आढळून येत.े याच ेकािण अस ेआह े

की सिकािी आतकंवाि लोकशाहीला सुदृढ कितो, ति जनपे्ररित आतकंवाि कतला नष्ट कितो.(यंग, 

२३-२-१९२१, प.ृ ५९) 

लोकशाही आवण अवहांसा 

लोकशाही आकण कहसंा सोबत चाल ूशकत नाहीत. ज्या िाज्यांमध्ये आज नावापिुती लोकशाही आह े

त्यांनी एक ति उघडपण े हुकूमशाही स्वीकािली पाकहज ेवा त्यांना खिोखि लोकशाहीवािी बनायच े

असले ति त्यांनी अकहसंक रूप धािण केल ेपाकहज.े अकहसंनेसुाि आचिण केवळ व्यक्तीच करू शकत े

िाष्ट्र कधीच करू शकणाि नाही अस े म्हणण े पाखंडीपणाचे होईल कािण तहेी व्यक्तींच े कमळूनच 

बनलले ेअसत.े (हरि, १२-११-१९३८, प.ृ ३२८) 
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खिा लोकशाहीव िी तो आह े जो कवशदु्ध अकहसंक उपायांनी आपकया स्वाततं्र्याचे व त्यामळेु 

आपकया िशेायाया स्वाततं्र्याचे व अखेिीस सपंणूि जगायाया स्वाततं्र्याचे िषणाण कितो. (हरि, १५-४-

१९३९, प.ृ ९०) 

खिी लोकशाही अथवा स्विाज्य खोट््  आकण कहंसक साधनांचा आधाि घेऊन कधीही स्थाकपत 

केली जाऊ शकत नाही. या गोष्टींयाया उपयोगाचा स्वाभाकवक उपपरिणाम असा होईल की तमु्हाला 

होत असललेा प्रत्येक प्रकािचा कविोध सपंवण्याकरिता िमनचि चालवाव ेलागले वा कविोधकांना 

हद्दपाि किाव ेलागेल. याला आपण व्यकक्तगत स्वाततं्र्य म्हण ूशकत नाही. व्यकक्तगत स्वातंत्र्य केवळ 

अकहसंयेाया कवशदु्ध वाताविणात बहरू शकत.े (हरि,२७-५-१९३९, प.ृ १४३) 

लोकशाहीची माझी सकंकपना अशी आह ेकी कतयायात िबुिलतम व्यक्तीलाही तीच सधंी कमळाली 

पाकहज ेजी सवाित ताकिवान असलेकया व्यक्तीला उपलब्ध असत.े अकहंसकेशवाय इति कोणत्याही 

पद्धतीन े ह े शक् य नाही. आज जगात एकही असा िशे नाही जो िबुिलांबद्दल आश्रयिात्यायाया 

भावनकेशवाय इति कोणतीही भावना िशिवत नाही.... पकश् चमकेड े आज ज्या प्रकािे लोकशाही 

चालवली जाते आह ेत्या प्रकािाला आपण सौम्य नाझीवाि वा फॅकसस्टव ि असचे म्हण ूशकतो. 

अकधकात अकधक साम्राज्यवािाला वा नाझीवािाला वा फॅकसझमला झाकण्याचा तो प्रकाि आह ेअस े

म्हणता येईल..... (हरि, १८-५-१९४०, प.ृ १२९) 

माझा कवश्वास आह ेकी खिी लोकशाही केवळ अकहसंचेा परिणाम अस ूशकत.े (गांकक, १९४२-४४) 

....पणूि लोकशाही तोपयचत शक् य नाही जोपयचत ती पणूि अकहसंवेि आधारित नसले. (हरि, २-३-

१९४७, ४४) 

लोकशाही : पौिावत्य आवण पावश् चमात्य 

पाि त्य लोकशाही जि आधीच असफल झाललेी नसले तिी कतची पिीषणाा नक्कीच सरुू आह.े 

भाितान ेआपकया योग्यतचेे प्रत्यषणा िशिन घडवनू लोकशाहीयाया खऱ्या कवज्ञानायाया कवकासाचे श्रये 

का घऊे नय?े आज कनःसशंयपण े किसत असकयाप्रमाण े लोकशाहीचा अपरिहायि परिणाम म्हणनू 

भ्रष्टाचाि आकण िांकभकपणा कनमािण व्हायला नको वा त्याच े प्रमाण ही लोकशाहीची कसोटीही 

ठिायला नको. (प्रेस वक्तव्य, १७-९-१९३४) 

माझ्या मत े पकश् चमते जी लोकशाही आह े ती केवळ नावाकरिता आह.े ह ेखिे आह ेकी कतयायात 

खऱ्या  लोकशाहीचे बीज आह.े पिंत ु खिी लोकशाही तवे्हाच स्थाकपत होऊ शकत े जवे्हा सवि 
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प्रकाियाया कहसंचेा त्याग किण्यात येईल व अकधकािपिाचा िरुुपयोग पणूिपण ेबंि होईल. या िोन्ही 

गोष्टी बिोबिीन ेचालत असतात. खिे सांगायचे ति अकधकािाचा िरुुपयोग ही एक प्रकािची कहसंाच 

आह.े भािताला जि खऱ्या लोकशाहीचा कवकास किायचा असले ति त्यान े कहसंा आकण खोटेपणा 

यांयायाबिोबि कोणतीही तडजोड करू नये. (हरि, ३-९-१९३८, प.ृ २४) 

भाित खऱ्या म्हणजचे कहसंाकविकहत लोकशाहीचा कवकास किण्याचा प्रयत्न कित आह.े आपली शस्त्रे 

आहते : चिख्यायाया रूपातनू व्यक्त होणािा सत्याग्रह, ग्रामोद्योग, अस्पशृ्यता कनवािण, सांप्रिाकयक 

सद्भावना, मद्यकनषेध आकण अहमिाब ियाया पद्धतीची श्रकमकांची सघंटना. याकरिता फाि मोठ््  

प्रयत्नांची आकण लोककशषणाणाची आवश्यकता आह.े या कायािकरिता आपकयाजवळ फाि मोठी 

यंत्रणा आह.े ती पणूिपण े स्वयंसवेी आह ेआकण सवाित तळागाळायाया व्यक्तींची सवेा हाच कतचा 

पिुस्काि आह.े (हरि, १८-५-१९४०, प.ृ १२९) 



महात्मा गाांधींचे विचार | www.mkgandhi.org 

 

७३. भारतीय राष्रीय कााँगे्रस 

कााँग्रेसचा ऱ्हास    

जवे्हा कााँग्रेसयाया नकैतक प्रभावाचे स्थान गुडंकगिी घईेल तवे्हा कतचा स्वाभाकवक मतृ्यू होईल आकण त े

योग्यही होईल. (हरि, १८-६-१९३८, प.ृ १४९) 

कााँग्रेसमध्ये पसिललेी घाण ििू किण्याकरिता केवळ सकंकपाची गिज आह.े पिंत ु कााँग्रेसयाया 

सकमत्यांचे सिस्य अकमिण्य आकण उिासीन िाकहल े ति भ्रष्टाचािाचा सामना किण े कठीण जाईल. 

'जवे्हा कमठाचीच चव कनघनू जात ेतवे्हा चवीकरिता कोणत ेमीठ टाकणाि?' (हरि, २२-१०-१९३८, 

प.ृ २९९) 

िोमचा ऱ्हास त्यायाया पतनायाया आधीच सुरू झाला होता. अशाच िीतीन ेकााँग्रेसचा - कजचे पोषण 

गत पन्नासपषेणाा अकधक वषाचपासनू िशेातील सवोत्कृष्ट बुकद्धमत्तने े केल ेआह े ऱ्हास सरुू होताच ती 

एकिम तटूुन जाईल. पिंत ुवेळ येताच भ्रष्टाचािावि उपाय किण्यात आला ति कााँग्रेस तटुण्याची वळे 

मळुीच येणाि नाही. (हरि, २८-१-१९३९, प.ृ ४४४) 

कााँग्रेस आवण अवहांसा 

कााँग्रेसचा प्रभाव तोपयचतच िाह  शकेल जोपयचत ती अकहसंचेा पिि सोडणाि नाही. कतचे एकमवे 

भांडवल कतचा नकैतक प्रभाव आह.े इति कोणतीही परिकस्थती कनमािण झाली ति सामिुात्त्क िगंली 

आकण िक्तपात होऊ शकेल.(हरि, २९-७-१९३९, प.ृ २१८) 

तमुयाया मनात तलवाि असले आकण तमु्ही नाव अकहसंचेे घते असाल ति हा केवळ पाखंडीपणा 

आकण खोटेपणाच होणाि नाही, त े भ्याडपणाचेही कृत्य होईल. कब्रकटश सिकािसमोि आपण ज्या 

अकहसंचेे प्रिशिन केल ेती िबुिलांची अकहसंा होती. अस ेनसत ेति आमयायात ही भांडण ेका झाली 

असती? 

....िबुळ्या आकण नपुसंक माणसायाया अकहसंेपषेणाा अजनू घातक गोष्ट कोणतीही नाही. आपकयामध्ये 

खिी अकहसंा असती ति आपकया साविजकनक जीवनात सकहष्णतुेला स्थान िाकहल े असत.े तवे्हा 

जवेढी मत ेअसती कततक् या पषणाांची शक् यता िाकहली असती, तस ेअसत े ति मतभिे हे जीवनाचा 

कनयम असलेकया बुद्धीयाया कनिोगी स्वाततं्र्याचे कचन्ह िाकहल े असते, पषणाीय भांडण े आकण सघंषि 

यांयायाशी मतभिेांचा सबंंध िाकहला नसता. यांना स्वाततं्र्याशी काहीही िेणघेणेे नाही. (हरि, ६-१०-

१९४६, प.ृ ३३८) 
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मूलभूत उवद्दष्ट 

अडचणीयाया काळात कााँग्रेस लोककप्रय िाह  शकली नाही ति कतला लोककप्रय ससं्था म्हणता येणाि 

नाही. जि ती बेकाि आकण उपाशी लोकांना काम िऊे शकत नसले, जि ती लटूमािीपासून लोकांच े

िषणाण करू शकत नसले वा लटुारंूचा सामना किण े ती लोकांना कशकव ू शकत नसले, जि ती 

सकंटायाया वळेी लोकांना मित करू शकणाि नसेल, ति कतची लोककप्रयता सपंनू जाईल.(हरि, १८-

१-१९४२, प.ृ ४) 

आपला पक्ष 

कॉगं्रेसमध्ये एकच पषणा अस ूशकतो आकण तो पषणा म्हणज ेकााँग्रेसी लोकांचा. िसुिा कोणताही पषणा 

कााँग्रेसमध्ये िाह  शकत नाही. माझ्या म्हणण्याचा असा अथि नाही की कााँग्रेसमध्ये वगेवगेळ्या 

कवचािधािेयाया लोकांना कोणतहेी स्थान नाही. माझा कनजीव ऐक्यावि कवश्वास नाही. सवि व्यक्ती 

समान आकण स्वततं्र जन्मत असतात या कनसगाियाया कसद्धान्ताचा अथि शब्िशः घणे्यात येऊ नये. 

उिाहिणाथि सवि व्यक्ती समान बुद्धी घऊेन जन्माला येतात. पिंत ुसमतचेा हा कसद्धांत तवे्हाच सत्य 

कसद्ध होऊ शकतो जवे्हा अकधक बुकद्धमान लोक आपकया बुद्धीचा उपयोग इतिांना हानी पोहोचवनू 

स्वतःयाया प्रगतीकरिता न किता आपकयापषेणाा कमी बुद्धीयाया लोकांयाया सवेकेरिता कितील. आज 

कााँग्रेसमध्ये सवि प्रकािचे लोक आहते.(हरि, ६-१०-१९४६, प.ृ ३३८) 

....सत्ता कमळाकयाबिोबि कााँग्रेसयाया लोकांना सवि काही आपलचे आह े अस े वाटू लागल.े एका 

अथािन े ह े बिोबिच आह.े पिंत ु याचा अथि असा नाही की आपला कशस्तीशी काहीही संबंध नाही. 

अनशुासन आकण कवनम्रता कााँग्रेसयाया लोकांकरिता गौिवाची बाब असली पाकहज.े (हरि, १-६-

१९४७, प.ृ १७६) 

कााँग्रेस पषणाीय कटकािस्थानायाया वि उठेल आकण सपंणूि भाितायाया ऐक्याची आकण सवेचेी प्रतीक 

बनले. (हरि, १-६-१९४७, प.ृ १७५) 

पूर्ि स्िराज्याचे उवद्दष्ट 

जी सवाित जनुी िाष्ट्रीय िाजकीय सघंटना आह ेआकण कजन े अनके सघंषािनतंि अकहंसक मागािच े

अनसुिण कित स्वाततं्र्य कमळवल ेआहे, अशी कााँग्रेस सपं ू ितेा कामा नये. ही ति िाष्ट्राबिोबिच 

सपंले. कोणतीही कजवतं सघंटना एक ति वाढत जात ेवा सपंत.े कााँग्रेसन ेिाजकीय स्वाततं्र्य कमळवल े

पिंत ुकतला अजनू आकथिक, सामाकजक आकण नकैतक स्वाततं्र्य कमळवायचे आह.े ह ेकाम पवूीसािखा 
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उत्साह कनमािण किणािे नाही व किसायला कततके आकषिकही नाही. िाजकीय स्वाततं्र्यायाया तलुनते हे 

स्वाततं्र्य कमळवण े कठीण आह.े ह े स्वाततं्र्य िचनात्मक आह.े या सविसमावशेक िचनात्मक 

कायािकरिता प्रत्येक सिस्याची ऊजाि अपकेषणात आह.े कॉगं्रेसन े स्विाज्याकरिता आवश्यक असा 

प्राथकमक आकण आवश्यक भाग कमळवला आह.े पिंत ुकठीण कायि ति आता येईल. लोकशाहीयाया 

कठीण चढणीयाया ििम्यान कतन ेअपरिहायिपण ेभ्रष्टाचािाचे अस ेकाही खड्ड ेखोिलले ेआहते आकण 

अशा काही संस्था कनमािण केकया आहते की ज्या केवळ नावापिुत्या लोककप्रय आकण लोकशाहीवािी 

आहते. या तणकटान ेभिलकेया व आडव्या-कतडव्या पसिलकेया जंजाळातनू मागि कसा काढायचा? 

सांघटना 

कााँग्रेसन े आपकया सिस्यांचे नोंिणी पुस्तक बंि करून टाकल े पाकहज.े यायायात एक कोटीपषेणाा 

अकधक नाव ेकधीही नोंिवली गलेी नव्हती आकण तवे्हाही सवि सिस्यांची ओळख पटवण ेकठीण 

होत.े कााँग्रेसचे अज्ञात असेही एक नोंिणी पुस्तक होत.े त्यात लाखो-किोडो लोकांची नाव ेसामील 

होती व त्याची कधीही गिज वाटत नव्हती. आता कााँग्रेसयाया नोंिणी पसु्तकात त्या सवि लोकांयाया 

नावाचा समावशे आह ेअस ेमानल ेपाकहज ेज्यांची नाव ेिशेायाया मतिाि सचूीत सामील आहते. या 

सचूीमध्ये एकही खोटे नाव नोंिल े जाणाि नाही आकण एकही वधै नाव सुटणाि नाही ह े पाहण े

कााँग्रेसचे काम आह.े कााँग्रेसयाया पसु्तकात त्या िाष्ट्रसवेकांची नाव े असतील ज े वळेोवेळी त्यांना 

सोपवलेल ेकाम पाि पाडतील. िशेाकरिता ही ििुैवाची गोष्ट आह ेकी सध्या बहुतके कायिकत ेशहिी 

आहते. त्यांना गावात जाऊन गाव करिता काम किण्याकरिता सांकगतल े जाईल. पिंत ु गावांमधनू 

अकधकाकधक कायिकत ेभिती किण्याचा प्रयत्न केला गलेा पाकहज.े 

लोकसेिक 

कायद्याप्रमाण े नोंिणी किण्यात आलकेया आपकया जवळपासयाया मतिािांची सवेा किावी अशी 

अपषेणाा या लोकसवेकांकडून किण्यात येईल. अजनूही बऱ्याचशा व्यक्ती आकण पषणा त्यांना 

आपकयाकडे आककषित किण्याचा प्रयत्न कितील. ज्याचे कायि सवोत्तम असले तोच त्यांचे हृिय 

कजकेंल. हाच एक असा उपाय आह े की ज्यामळेु कााँग्रेस िशेातील आपली घसिती प्रकतष्ठा पित 

कमळव ूशकेल. आता काल-पिवाची गोष्ट आह ेजवे्हा कााँग्रेस नकळत िाष्ट्राची सेवक होती. कतला 

खुिाई कखिमतगाि म्हणज े ईश्विाचा सवेक म्हटल े जात अस.े आता कतन े स्वतः स्वत:समोि आकण 

जगासमोि घोकषत केल े पाकहज ेकी यापढुे ती केवळ ईश्विाची सवेक िाहील, यापषेणाा ना कमी, ना 

जास्त. जि ती सत्तयेाया घाणिेड्या आिळआपटीत गुतंली ति एक किवस कतचे अकस्तत्व सपंललेे 
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आढळेल. ईश्विाचे आभाि की आता िाजकीय षणाेत्रात कााँग्रेसच एकमवे पषणा नाही. (हरि, १-२-

१९४८, प.ृ ४) 

लोकसेिक सांघ 

(कााँग्रेसयाया या नव्या रूपाकवषयी गांधीजींचा प्रस्ताव 'हरिजन मध्ये 'कहज लास्टकवल ॲन्ड टेस्टॅमने्ट' 

शीषिकाख ली प्रकाकशत झाला होता.) 

िोन भागात वाटणी झाकयानंतिही भािताने, भाितीय िाष्ट्रीय कााँग्रेसन ेजळुवलकेया साधनांयाया मितीने 

िाजकीय स्वाततं्र्य कमळवल े आह.े त्यामळेु एक प्रचाि माध्यम आकण सांसिीय यंत्रणा म्हणनू 

कााँग्रेसयाया वतिमान स्वरूपाची आता काहीही उपयोकगता नाही. शहिे आकण खेडी यांयायाह न वगेळ्या 

अशा आपकया सात लाख गावांकरिता भािताला अजनू सामाकजक, नकैतक आकण आकथिक स्वाततं्र्य 

कमळवायचे आह.े भाित जवे्हा आपकया लोकशाहीयाया उत्तद्दष्टाकडे प्रगती किेल तवे्हा त्याची 

असकैनक शक्ती सकैनक शक्तीवि वचिस्व स्थापण्याकरिता कनकश् चतपण े सघंषि किील. कााँग्रेसला 

िाजकीय पषणा आकण सांप्रिाकयक ससं्था यांयायापासनू ििू ठेवण े आवश्यक आह.े या आकण इति 

कािणांमळेु अकखल भाितीय कााँग्रेस कमटेी वतिमान कााँग्रेस सघंटनलेा कवघकटत किण्याचा सकंकप 

कित े आकण एक लोकसवेक सघं स्थापन किण्याचा कनश् चय कित े आह.े कतचे कनयम खाली 

किकयाप्रमाण ेिाहतील व त्यात काळानरुूप बिल किण्याचा सघंाला अकधकाि असले.  

पांचायत 

पाच प्रौढ परुुष अथवा कस्त्रयांचा एक घटक समजला जाईल. ह े स्त्री-परुुष ग्रामवासी वा ग्रामीण 

मनोवतृ्तीचे असतील. 

गावकिी वा ग्रामीण मनोवृत्तीयाया पाच प्रौढ परुुष वा कस्त्रयांची प्रत्येकी एक पचंायत बनललेी असले 

आकण ती एक घटक म्हणनू कायि किील. जवळजवळयाया अशाच पचंायतीत काम किणाऱ्या 

पचंायती कमळून एक कायिकािी समहू बनले व तो त्यांयाया नते्याची कनवड किील. 

अशा प्रकाियाया १०० पचंायती बनतील, तवे्हा प्रथम पातळीविील ५० नते्यांनी आपकयामधनू 

िसुऱ्या पातळीवि काम किण्यासाठी एका नते्याची कनवड किावी. अशा िीतीन ेपकहकया पातळीविील 

नते्यांनी िसुऱ्या पातळीविील नते्यायाया अधीनस्थ काम किाव.े िोनशे पचंायतींचे अस ेजाळे कवणणे 

तोपयचत चाल ू ठेवण्यात याव े जोपयचत सपंणूि भाितात त्यांचा प्रसाि होत नाही. नतंि पचंायतीयाया 

प्रत्येक समहूातनू आधी सांकगतकयाप्रमाण े िसुऱ्या पातळीविील नते्यांची कनवड कित जाव.े िसुऱ्या 
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पातळीविील नते्यांनी संपणूि भाितासाठी काम किाव.े तसचे त्यांनी आपकया सबंंकधत षणाेत्रातही काम 

किाव.े आवश्यकता भासले तवे्हा िसुऱ्या पातळीविील नते्यांनी आपकयामधनू एका नते्याची कनवड 

किावी आकण त्या नते्यान ेसमहूांची इयाछा असले तोवि समहूांची घडी बसवनू त्याच ेमागििशिन कित 

िाहाव.े 

(प्रांत आकण कजकह्यांची अजनू अकंतम िचना झाललेी नसकयान े सवेकांयाया या समहूाला प्रांत वा 

कजकहाकनहाय वाटण्याचा प्रयत्न किण्यात आललेा नाही आकण िचण्यात आलकेया समूहांचे कायिषणाेत्र 

कोणत्याही वळेी सपंणूि भाित असेल. सवेकांना अकधकाि वा सत्ता त्यांयाया त्या मालकांकडून म्हणज े

भाितीय जनतकेडून कमळाललेी आह,े ज्यांची त्यांनी स्वयेाछेन ेआकण सजू्ञपणान ेकनवड केललेी आह ेह े

लषणाात ठेवण्यात याव.े) 

कायवकत्मयाांची योग्यता 

(१) प्रत्येक सवेक आपकया हातान ेकताई केलकेया सतुापासनू तयाि केललेी खािी वापिणािा असले 

आकण सवि प्रकाियाया व्यसनांपासनू तो मकु्त असेल. तो जि कहंि ूअसेल ति त्यान ेस्वतःमधील आकण 

स्वतःयाया कुटंुबातील सवि प्रकािची अस्पशृ्यता ििू केली पाकहज े आकण जातीय ऐक्यावि, 

सविधमिसमभावावि तसचे जात, धमि आकण स्त्री-परुुष यांयायात कोणत्याही प्रकािचा भिेभाव न किता 

सवाचना समान संधी कमळण्यायाया तत्त्वावि त्याचा कवश्वास असायला हवा. 

(२) आपकया कायिषणाेत्रातील प्रत्येक गावकऱ्याशी त्याचा वयैकक्तक सपंकि  असायला हवा. 

३) गावकऱ्यातनू तो कायिकत्यािची कनवड किील आकण त्यांना प्रकशषणाण िईेल. या सवाचचं तो िकजस्टि 

ठेवील. 

(४) तो आपकया िनैकंिन कामाची नोंि ठेवील. 

(५) जणेकेरून गाव ंआपली शतेी आकण गृहोद्योगायाया बाबतीत स्वयंपणूि होतील अशा िीतीन ं तो 

गावांची सघंटना किील. 

(६) गावकऱ्यांना तो स्वयाछतचेे आकण आिोग्याच ेप्रकशषणाण िईेल आकण त्याचंी प्रकृती कबघडू नये व 

त्यांना आजाि होऊ नये म्हणनू तो सवितोपिी प्रयत्न किील. 

(७) कहिंसु्थानी ताकलमी सघंायाया धोिणानसुाि नई तालीमयाया आधािावि गावकऱ्यांयाया जन्मापासून 

मतृ्यूपयचतयाया सवि कशषणाणाची तो व्यवस्था किील. 

(८) शासनायाया मतिाि सचूीत ज्यांची नाव ेआललेी नसतील त्यांची नाव ेतो नोंिवील. 
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(९) ज्यांनी मतिानासाठी आवश्यक पात्रता कमळवली नसले त्यांयायात ती यावी म्हणनू तो त्यांना 

प्रोत्साकहत किील. 

(१०) वि सांकगतलकेया आकण वळेोवळेी वाढवण्यात आलकेया उद्दशेांयाया परिपतूीसाठी योग्य त्या 

कतिव्यांच े पालन किण्यायाया दृष्टीन े सघंान े तयाि केलकेया कनयमानसुाि तो स्वतः प्रकशषणाण घईेल 

आकण पात्र होईल. 

रचनात्मक सांघटना 

सघं खालील स्वयंशाकसत संस्थांना मजंुिी िईेल. 

(१) अत्तखल भाितीय चिखा सघं 

(२) अकखल भाितीय खािी ग्रामोद्योग सघं 

(३) कहिंसु्थानी ताकलमी सघं. 

(४) हरिजन सवेक सघं 

(५) गो सवेा  सघं. 

अर्वव्यिस्र्ा : 

सघं आपकया ध्येयाची परिपतूी किण्यासाठी गावकऱ्यांकडून आकण इतिांकडून वगिणी गोळा किील. 

गिीब लोकांकडून पसैा घणे्यावि खास भि िणे्यात येईल. (हरि, १५-२-१९४८, प.ृ ३२) 
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७४. लोकवप्रय मांवत्रमांडळ 

मांवत्रमांडळाांची रचना 

वगेवगेळ्या कहतसबंंधांयाया समाधानाकरिता मतं्र्यांची पि े कनमािण किण े कनकश् चतपणे चूक होईल. मी 

जि प्रधानमतं्री झालो आकण अशा प्रकाियाया िाव्यांनी मला त्रस्त किण्यात आल ेति माझ्या कठकाणी 

िसुिा नतेा कनवडा अस ेमी कनवािचकांना सांगने. अशा प्रकािचे पि तटस्थ भावनने ेधािण केल ेपाकहज.े 

आपण त्याला कचकटून बसलो आहोत अस े होऊ नये. हा काटेिी मकुुट असला पाकहज,े प्रकसद्धी 

कमळवण्याचे साधन ति त ेकधीही होऊ नये. पिांमळेु आपकया उकद्दष्टांपयचत पोहोचण्याची गती वाढेल 

हा ती पि ेस्वीकािण्यामागील दृकष्टकोन असावा. 

स्वाथी आकण पथभ्रष्ट कट्टि समथिकांना प्रधानमतं्र्् वि िडपण आणनू त्यांयाया मागाित अडसि कनमािण 

किण्याची सटू कमळाली ति ती फाि ििुवैी गोष्ट होईल. ज्यांयायापासनू मतं्र्यांना अखेिीस शक्ती कमळेल 

त्या लोकांचे समाधान किण े जि आवश्यक असले ति त्या लोकांकडून सशंयातीत कनष्ठा, 

आज्ञापालनाची तयािी आकण कशस्तपालन या गोष्टींचे आश्वासन कमळवण ेत्यापषेणााही ककती तिी जास्त 

आवश्यक आह.े 

अखेिीस खिी कसोटी ही आह ेकी ज्यांना मकंत्रपि द्यायचे असले त्यांना पषणाायाया त्या सिस्यांनीही 

पसतं केल े पाकहज े ज्यांयाया हातात प्रधानमतं्र्याचे नामांकन असत.े कोणताही प्रधानमतं्री आपकया 

आवडीयाया स्त्रीला वा परुुषाला पषणाावि षणाणभिाकरितासदु्धा लाि ू शकत नाही. पषणााला त्यायाया 

पात्रतवेि, त्याला असलकेया लोकांयाया माकहतीबद्दल आकण त्यायाया इति गणुांबद्दल पिेुपिू कवश्वास 

असकयामळेु तो प्रधान असतो. (हरि, ७-८-१९१७, प.ृ २०४) 

मतं्र्यांनी आकण कााँग्रेसयाया कतककटावि कनवडून आलकेया कवधायकांनी कनभियपण ेआपकया कतिव्याच े

पालन केल े पाकहजे, आपली जागा आकण पि कनघनू जाण्याचा धोका पत्किण्याची त्यांची नहेमी 

तयािी असली पाकहज.े कााँग्रेसची प्रकतष्ठा आकण शक्ती वाढवण्यायाया पात्रतकेशवाय या जागांना 

काहीही महत्त्व नाही आकण या गोष्टी पणूिपण े साविजकनक आकण व्यकक्तगत गणुांवि अवलबंून 

असकयामळेु ह ेलषणाात ठेवल ेपाकहज ेकी कोणतीही नकैतक चूक कााँग्रेसची हानी केकयाकशवाय िाहणाि 

नाही. हा अकहसंचेा अकनवायि परिणाम आह.े (हरि,२३-४-१९३८, प.ृ८८) 

मतं्री आपकया पषणााचे कहत पाहत असतो यात काहीही संशय नाही, पिंत ुकोणत्याही अवस्थेत सपंणूि 

िाष्ट्रायाया कहताला हानी पोहोचवनू अस ेकिता येत नाही. त्याला माहीत असत ेकी तो जि कविेशी 
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शासनाचा सामना करू शकत नसले ति िाष्ट्रातील कविोधकांचाही तो सामना करू शकणाि नाही. 

त्यामळेु खिे सांगायचे ति कााँग्रेसचा फायिा तो त्याच सीमपेयचत करू शकतो ज्या सीमपेयचत तो 

िशेाचा फायिा करू शकतो आकण कजथे सवि समिुायायाया लोकांना एकमकेांबिोबि बसण ेभाग पडत.े 

अशा कवधानसभते आपकया कविोधकांना आपकया बाजनू ेत ेवळव ूशकल ेति कतथे ज े कनणिय घतेल े

जातील त्यांना कविोध होणाि नाही. जि कवधानसभांना िाष्ट्रीय समस्या सोडवण्याचे व्यासपीठ मानल े

ति.... कतथे सांप्रिाकयक ऐक्यासह िाष्ट्रायाया सवि समस्या सोडवकया जाऊ शकतात.... (हरि, १६-७-

१९३८, प.ृ १८४) 

साधपेणातच सौंियि आकण कला आह.े नीटनटेकेपणा, स्वयाछता आकण प्रकतकष्ठतपणान े िाहण े

यांकरिता पसैा लागत नसतो. डामडौल आकण भपकेबाजपणा या गोष्टी अनकेिा छचोिपणासािख्याच 

असतात. (हरि, १७-७-१९३७, प.ृ १८०) 

पिधािणा ही अशी गोष्ट आह ेज्यामळेु प्रकतष्ठेत वदृ्धी होऊ शकत ेवा ती पणूिपण ेनष्टसदु्धा होऊ शकत.े 

जि प्रकतष्ठा पणूिपण े गमवायची नसले ति मतं्र्यांनी आकण कवधायकांनी आपकया खाजगी आकण 

साविजकनक आचिणावि पणूि लषणा ठेवल ेपाकहज.े कसझियाया पत्नीप्रमाण ेत्यांनीही पणूिपण ेसशंयातीत 

असल ेपाकहज.े 

त्यांनी स्वतःयाया वा स्वतःयाया नातेवाईकांयाया लाभाकरिता कोणतहेी काम किायला नको. जि 

नातवेाईकाची वा कमत्राची कुठे कनयुक्ती होणाि असले ति ती उपलब्ध उमिेवािांमधील सविश्रषे्ठता 

आकण बाजािमकूयापषेणाा अकधक पारिश्रकमक नसण े केवळ याच तत्त्वाधािे ती त्तन्ुिी व्हावी. (हरि, 

२३-४-१९३८, प.ृ ८८) 

मांत्र्याांकररता सांवहता 

कााँग्रेस सिकािमध्ये कोणतहेी पि धािण किायचे असले ति त ेकेवळ सवेाभावनने ेकिण्यात याव ेव 

त्यात व्यकक्तगत लाभाचा हते ूमळुीच नसावा.(हरि, ३-९-१९३८, प.ृ २४२) 

जनतचेी सघंटना म्हणनू कााँग्रेसला आपल े अकस्तत्व कटकवनू ठेवायचे असले, ति मतं्रीसाहबे 

लोकांसािखे व ग ूशकत नाहीत आकण शासकीय कामाकरिता पिुवण्यात आलेकया सोयीसवलतींचा 

खाजगी कामाकरिता त्यांना उपयोगही किता येणाि नाही. (हरि, २९-९-१९४६, प.ृ ३३३) 

मतं्र्यांनी लोकांयाया टीकेबद्दल सहनशील असल े पाकहज.े कछिान्वषेी दृष्टीयाया टीकाकािांयाया 

टीकेतीलही चांगला भाग त्यांनी ग्रहण केला पाकहज.े... जनतयेाया या सवेकांकडून टीकाकाि अकधक 
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साधपेणाची, धयैािची, प्रामाकणकपणाची आकण महेनतीची अपषेणाा कित असतात.... (हरि, २१-९-

१९४७, प.ृ ३२५) 

आपल े मतं्री जनतचे े आहते आकण जनततेनू घतेल े गले े आहते. मकंत्रपिी नसलकेया अनभुवी 

लोकांपषेणाा आपकयाला अकधक ज्ञान आह ेअस ेमतं्र्यांनी समजू नये. (हरि, १६-११-१९४७, प.ृ ४०९) 

नते्यांयाया हाती सिकािच े लगाम आहते आकण खचि किण्याकरिता किोडो रुपय े आहते. त्यामळेु 

त्यांनी सावध िाकहल ेपाकहज.े त्यांनी नम्रपण ेवागल ेपाकहज.े लोक सहजपण ेआश्वासन ेितेात आकण त े

कततक् याच सहजपण े मोडतात. मतं्र्यांनी अशी कोणतीही आश्वासन े िऊे नये जी त्यांना पणूि किता 

येणाि नाहीत. एकिा आश्वासन किल ेकी त ेकाहीही करून पणूि केल ेपाकहज.े(हरि, १४-१२-१९४७, 

प.ृ ४६७) 

मतं्री जनतचेे सवेक असतात. जनतेयाया स्पष्ट इयाछेयाया कविोधात त ेकोणतहेी काम करू शकत नाहीत. 

जनतयेाया इयाछेकशवाय त ेएक किवसही पिावि िाह  शकत नाहीत. (हरि, ४-१-१९४८, प.ृ ४९५) 

विवधमांडळ 

आपण कवकधमडंळांसबंंधी कवचाि करू या. कवकधमडंळ सिकािचे िोष उघड करू शकते, पिंत ु ही 

कततकीशी महत्त्वाची सवेा नाही. शासनाचे िोष माहीत असनूही तमु्ही शासनाची कशकाि का झालले े

आहात आकण शासनायाया अपकृत्यांयाया कविोधात कस ेउभ ेिाहाव ेह ेजो जनतलेा सांग ूशकतो तोच 

जनतचेी खिी सवेा कित असतो. अन्याय कनवािणाकरिता जनतेन े आपकयाकडे पाहाव े अशी 

कवकधमडंळ सिस्यांची इयाछा असकयामळेु, त ेही अकनवायि सवेा करू शकत नाहीत. 

नको असलले ेकायि ेथांबवण ेआकण कवधायक कायाित अकधकात अकधक मित होईल अस ेजनतेला 

उपयोगी असलले े कायि े किायला लावण े हा कवकधमडंळांचा िसुिा उपयोग आह.े कवकधमडंळांनी 

जनतयेाया इयाछेचे पालन किाव ेअशी अपषेणाा असत.े काही काळ अशा संस्थांमध्ये विृत्वाला महत्त्व 

असत.े पिंत ु अंकतमतः त्याची आवश्यकता नसत.े व्यावहारिक ज्ञान असलले े तज्ज्ञ आकण या 

थोड्् शा लोकांना पाकठंबा िणेािे लोक यांची खिी आवश्यकता असत.े जी सघंटना सवेकेरिता 

अकस्तत्वात आह े आकण कजन े पिव्या आकण अन्य षणाुि गोष्टींवि बकहष्काि टाकललेा आह े त्या 

सघंटनयेाया सिस्यांनी कवधानसभवेि कनवडल ेजाण ेप्रकतष्ठेच ेमानल ेति ती गोष्ट हाकनकािक होईल. या 

भावनने ेमळू धिल ेति यामळेु कााँग्रेसची बिनामी होईल आकण अखेिीस हचे कतयाया नाशाचे कािण 

कसद्ध होईल. 
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कााँग्रेसयाया लोकांचे इतके पतन झाल ेति मग भाितायाया कोट्यवधी कलवेिांमध्ये िक्त आकण प्राण 

यांचा सचंाि कोण किील? भाित आकण जग कुणाकडे आशने ेपाहतील? (१७-२-१९४६, प.ृ १३) 

लोककप्रय मकंत्रमडंळ कवधानसभेला जबाबिाि असत ेआकण कतयाया समंतीकशवाय त ेकोणतहेी काम 

करू शकत नाही. लोककप्रय कवकधमडंळांचा प्रत्येक सिस्य आपकया मतिािांना जबाबिाि असतो. 

यामळेु जनतचेे प्रकतकनकधत्व किणाऱ्या मतिािान ेआपकया सिकािवि टीका किण्याआधी चांगकया 

प्रकािे कवचाि केला पाकहज.े 

याकशवाय लोकांची एक वाईट खोड लषणाात ठेवली पाकहज.े त्यांना कोणत्याही प्रकािचा कि िणे्याची 

इयाछा नसत.े सिकाि चांगल े असेल ति कि िणेाऱ्याला आपकया किाचा पणूि मोबिला कमळतो. 

शहिांमध्ये द्य वा लागणािा पाण्याविील कि ह ेयाचे एक उिाहिण आह.े कोणताही कििाता इतक्या 

कमी पशैात स्वतःकिता पाण्याची व्यवस्था करू शकत नाही. अस ेकि जनतयेाया इयाछेन ेलावण्यात 

आलले ेअसल ेतिी लोक अशा प्रकािचा कि िणे्याला कचितात. 

ह ेखिे आह ेकी अशा प्रकािे सवि किांपासनू लाभ कमळतो ह ेकसद्ध किता येऊ शकत नाही ज्या प्रकािे 

पाणीकिायाया बाबतीत त ेकसद्ध किता येत.े पिंत ुजसजसा समाजाचा आकाि वाढतो आकण सवेचेे षणाेत्र 

कवस्तृत होत ेतसतस ेकोणत्या किामळेु आपला ककती फायिा झाला ह ेप्रत्येक कििात्याला समजनू 

घणे े कठीण जात.े पिंत ु ही गोष्ट अगिी स्पष्ट आह े की, किांपासनू कमळणािे एकूण उत्पन्न सपंणूि 

समाजायाया कहताथि खचि झाल े पाकहज.े अस े जि झाल े नाही ति कि जनतयेाया इयाछेन े लावल े गले े

आहते हा युकक्तवाि कटकू शकत नाही. (हरि, ८-९-१९४६, प.ृ २९३) 
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७५. माझ्या स्िप्नातील भारत 

कहिं ूमुस्लीम ऐक्य आकण अकहसंक उपाय यांयायािािे म्हणजचे शदु्ध स्वाथित्यागािािे स्वातंत्र्य आकण 

आत्माकभव्यक्ती कमळवनू भाित आजयाया काळोखातनू बाहिे पडण्याचा मागि िाखव ूशकतो. (यंग, ६-

१०-१९२०, प.ृ ४) 

जनतचेा आवाज जि ईश्विाचा आवाज असले ति त्यात प्रामाकणकणा, शौयि, सौजन्य, नम्रपणा आकण 

सपंणूि स्वाथित्याग यांचा ध्वनी असला पाकहज.े(यंग, १९-११-१९२५, प.ृ ४००) 

माझा कवश्वास आह े की कोणतीही गोष्ट कस्थि नसत.े मानव स्वभावाची एक ति उन्नती होत े वा 

अवनती होत.े आपण आशा करू या की, भाितात कहचा उत्कषि होतो आह.े अस ेनसले ति भाितात 

आकण शक् य आह ेकी सवि जगात प्रलय होईल... 

स्वततं्र भाित कवश्वाला शांततचेा पाठ कशकवील की ज्यामळेु आधीच जग त्रस्त आह े त्या घणृचेा 

आकण कहसंचेा पाठ कशकवील? (हरि, ८-६-१९४७, प.ृ१७७) 

स्वततं्र भाित जि पे्रमायाया या शाश्वत कनयमाचा अगंीकाि किील ति तो सपंणूि कवश्वाचा कनकविवािपण े

नतेा बनले. मला केवळ एवढेच सांगायचे आह ेकी कववकेाकशवाय इति कुणाचेही म्हणण ेआपण ऐकू 

नये. (हरि, ८-६-१९४७, प.ृ१८१) 

निा भारत 

मी केवळ आशा कितो आह े की.... अशा एका नवीन आकण कनिोगी भािताचा उिय होईल जो 

पकश् चमकेडील सवि घकृणत गोष्टींची नक्कल किणािा युद्धकप्रय िशे नसेल. तो असा नवीन भाित असले 

जो पकश् चमकेडील सवि उत्कृष्ट गोष्टी कशकेल आकण केवळ आकशया आकण आकफ्रकेचचे नाही ति सवि 

जगाचे आशास्थान होईल. 

आज सनै्य आकण नग्न पाशवी शक्तीशी जळुलेकया सवि प्रकाियाया गोष्टींचा आपण जो आधाि घते 

आहोत तो पाहता अशी आशा किण े व्यथि आह.े...तिीही पकश् चमकेडील भडक गोष्टींची नक्कल 

किण्यायाया वडेेपणानतंिही मनातनू मला आशा वाटत ेकी भाित या मतृ्यू-नतृ्यातनू वाचेल व १९१५ 

पासनू सतत बत्तीस वषे त्यान ेअधिवट का असनेा अकहंसचेे ज ेप्रकशषणाण घतेल ेत्यामळेु नकैतकतयेाया 

उयाच कसहंासनावि बसण्याचा हक्क तो कमळकवल. (हरि, ७-१२-१९४७, प.ृ ४५३) 

पृर्थिीिर स्िगव 

१८९६ मध्ये मी जवे्हा आग्रा आकण किकली येथील कककल ेपाकहल ेहोत ेतवे्हा त्यातील कोणत्या तिी 

िािावि एक शिे कोिललेा होता त्याचा अनवुाि आह े :“जि पथृ्वीवि स्वगि कुठे असले ति तो इथ े
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आह,े इथे आह,े  इथेच आह.े' आपकया सवि भव्यतसेहही तो कककला मला स्वगि वाटला नव्हता. पिंत ु

पाककस्तानयाया सवि प्रवेशिािांवि न्यायभावनसेह हा शिे कोिललेा असले ति मला आनिं 

होईल.अशा स्वगाित, मग तो भाितात असो वा पाककस्तानमध्ये, कोणी िरििी नसेल, कभकािी नसले, 

उयाच नसले, नीच नसले, ना कोणी लखपती असले ना कोणी अधिपोटी कमिचािी असले, ना मािक 

पये असतील ना धुिं किणािी औषध े असतील. कतथे जो सन्मान परुुषाला कमळेल तोच कस्त्रयांना 

कमळेल, स्त्री-परुुषांयाया पाकवत्र्याचे काळजीपवूिक िषणाण केल ेजाईल, कतथे आपकया पत्नीकशवाय सवि 

कस्त्रयांना सवि धमाितील लोक वयानसुाि आई, बहीण वा मलुगी माननू व्यवहाि कितील. कतथ े

अस्पशृ्यतचेी नावकनशाणी नसले आकण सवि धमािकडे समान आििान ेपाकहल ेजाईल. कतथे सवि लोक 

भाकिीकरिता श्रम किण ेही अकभमानाची गोष्ट समजतील. (यंग, १८-१-१९४८, प.ृ ५२६) 
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७६. खेड्याांकडे परत 

खरा भारत 

माझा कवश्वास आह ेआकण अनकेिा मी या गोष्टीचा पनुरुयाचािही केला आह े की, भाित त्यायाया 

शहिांमध्ये िाहत नाही ति सात लाख खेड्यांमधनू िाहतो. आम्हा शहिी लोकांना अस ेवाटत े की, 

भाित शहिांमध्ये िाहतो आकण आमयाया गिजांची पतूिता किण्याकरिता खेडी आहते. या कनधिन 

खेडुतांजवळ खाण्याकपण्याची पिेुशी व्यवस्था आह े की नाही आकण ऊनपावसापासून सिंषणाण 

होण्यासािखा काही कनवािा त्यांना आह ेकी नाही ह े माहीत करून घणे्याचा आपण कधीही प्रयत्न 

केला नाही.(हरि, ४-४-१९३६, प.ृ ६३) 

आपण जगाव ेम्हणनू आतापयचत खेड्यातील लोकांनी हजािोंयाया सखं्येत बकलिान केल ेआह.े आता 

त्यांनी जगाव े म्हणनू आपण आपली आहुती िणे्याची वळे आली आह.े पिंत ु या िोन गोष्टींमध्ये 

मलूभतू अतंि आह.े गावकऱ्यांनी नकळत आकण इयाछा नसताना आपकया प्राणांची आहुती किली 

आह.े कववश होऊन त्यांना किाव्या लागलकेया बकलिानामळेु आपण शहिी लोक पतीत झालो 

आहोत. आता आपण जाणीवपवूिक त्यांयायाकरिता बकलिान केल े ति त्यामळेु आमचे आकण 

आमयाया सपंणूि िाष्ट्राचे उिात्तीकिण होईल. जि आपकयाला एक स्वततं्र आकण स्वाकभमानी िाष्ट्र 

म्हणनू जगायचे असले ति या आवश्यक त्यागापासनू आपण माघाि घतेा कामा नये. (यंग,१७-४-

१९२४, प.ृ१३०) 

खेडी आवण शहर 

स्वतःची काळजी घणे्याकरिता शहि समथि आह.े यामळेु आपण खड्ेयांकड ेलषणा िणे ेजरूिी आह.े 

आपकयाला त्यांना पवूिग्रह, अधंकवश्वास, सकुंकचत दृकष्टकोन इत्यािी गोष्टींपासनू मकु्त किायचे आह.े 

याकरिता आपकयाला खेड्यांमध्ये जाऊन िाहाव ेलागेल, त्यांयाया सखुिःुखात भागीिाि व्हाव ेलागले 

आकण त्यांयायात कशषणाणाचा व इति उपयोगी माकहतीचा प्रचाि किावा लागले. याकशवाय त्यांयाया 

सधुािणचेा िसुिा कोणताही चांगला उपाय नाही. (यंग, ३०-४-१९३१, प.ृ ९४) 

शहिी लोकांनी सामान्यपण ेगावकऱ्यांचे शोषण केल ेअसकयाचे मला आढळल ेआह.े खिे सांगायच े

ति शहिे या गिीब लोकांनी केलकेया पोषणावि जगत आहते. अनके इगं्रज अकधकाऱ्यांनी भाितायाया 

अवस्थेबद्दल कलकहल ेआह.े पिंत ुभाितातील ग्रामवासीयांजवळ जीवनावश्यक साधन ेउपलब्ध आहते 

अस ेमाझ्या माकहतीप्रमाण ेत्यापकैी कोणीही म्हटलेल ेनाही. याउलट त्यांनी ह ेमान्य केले आह ेकी 
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गावांमधील अकधकांश लोक उपासमािीयाया अवस्थेत िाहत आहते व १० टक् के लोकांना अधिपोटीच 

िाहाव ेलागत ेआकण किोडो लोक अस ेआहते की त्यांना घाणिेडे मीठ, कतखट आकण पॉकलश केलले े

तांिळू वा भाजलेल ेधान्य यांयायाविच कनवािह किावा लागतो. 

तमु्ही कवश्वास ठेवा की आपकयापकैी कोणाला अस ेअन्न खाव े लागल े ति आपण एक मकहनाही 

कजवतं िाहणाि नाही आकण िाकहलोच ति आपण आपल े मानकसक सतंलुन गमावनू बस.ू तिीही 

आपल ेगावकिी मात्र कायम अस ेजीवन जगत आहते. (हरि, ४-४-१९३६, प.ृ ६३-४) 

शेतकरी 

तमु्ही त्यांयायाशी (भाितीय शतेकिी) बोल ूलागकयाबिोबि जवे्हा त े बोल ूलागतात, तवे्हा त्यांयाया 

तोंडून बुकद्धमत्तापणूि गोष्टी बाहिे पडू लागतात. वरून अडाणी किसणाऱ्या या शतेकऱ्यांयाया आत 

तमु्हाला आध्याकत्मकतचेा सागि आढळेल. मी यालाच ससं्कृती म्हणतो - ही गोष्ट तमु्हाला पकश् चमते 

आढळणाि नाही. युिोपयाया कोणत्याही शतेकऱ्याशी तमु्ही बोल ू लागलात ति त्याला 

आध्याकत्मकतते मळुीच िस नसकयाचे तमु्हाला आढळून येईल. 

जोपयचत अनके खेड्यात िाहणाऱ्या भाितीयांचा सबंंध आह,े त्यायाया गावठीपणायाया पापि्ुयाखाली 

युगांची प्राचीन ससं्कृती िडललेी असकयाचे तमु्हाला किसनू येईल. हा विचा पापिुा काढून टाका, 

िारिि्् सबंंधीचा त्यांचा जनुाट कवकाि ििू किा, कनिषणािता नाहीशी किा आकण मग तो गावकिी 

ससुसं्कृत, सभ्य आकण स्वततं्र नागरिकाचा उत्तम नमनुा असकयाचे तमु्हाला आढळेल. (हरि, २८-१-

१९३९, प.ृ४३९) 

आपकया लोकसखं्येतील  ७५ टक् क् यांपषेणाा अकधक लोक शतेकिी आहते.... पिंत ु श्रमायाया पणूि 

फळापासनू आपण जि त्यांना वकंचत केल े वा अजनू कोणाला अस े करू किल े ति आमयायामध्ये 

स्वयंशासनाची काही भावना कशकलक आह ेअस ेम्हणता येणाि नाही. (स्पीिा, प.ृ ३२३) 

गावांमधनू कमळणािी शक्ती आकण पोषण यांचा पणूि मोबिला िणे ेआपल ेकतिव्य आह ेअस ेजवे्हा 

आपली शहिे मान्य कितील आकण आपकया स्वाथािकरिता ग्रामीणांचे शोषण बंि कितील तवे्हाच 

शहिी लोक आकण ग्रामीण यांयायात कनिोगी आकण नकैतक सबंंध कनमािण होतील. शहिांतील मलुांना 

जि सामाकजक पनुकनिमािणायाया या महान कायाित हातभाि लावायचा असले ति त्यांना त्या 

व्यवसायांयाया माध्यमातनू आपल ेकशषणाण घ्याव ेलागले ज ेव्यवसाय गावांशी सबंंकधत आहते. (हरि, 

९-१०-१९३७, प.ृ २९३) 
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शहिांची वाढ ही वाईट गोष्ट आह ेअस ेमी समजतो; मानवजात आकण जग यांयायाकरिता ही ििुवैाची 

गोष्ट आह;े इगं्लडं आकण भािताकरिताही ही कनकश् चतपण े ििुवैाची गोष्ट आह.े इगं्रजांनी शहिांयाया 

माध्यमातनू भािताचे शोषण केल े आह.े शहिांनी बिकयात गावांचे शोषण केल.े शहिातील 

मोठमोठ्या इमाितींचे बांधकाम गावातील लोकांयाया िक्तरूपी कसमेंटन ेझाल ेआह.े मला वाटत ेकी 

आज ज ेिक्त नगिांयाया धमन्यातून वाहत ेआह ेत ेपित एकिा गावातील िक्तव कहन्यांमधनू धाव ूलागल े

पाकहज.े (हरि, २३-६-१९४६, प.ृ १९८) 

....मला माहीत आह ेकी भािताला कनमिळ कवचािावि आधारित कनमिळ कमाियाया षणाेत्रात नेततृ्व प्रिान 

किायचे असले ति ईश्वि मोठ्या लोकांची बुद्धी कंुकठत किील आकण गावातील लोकांना आपल े

म्हणण ेतशा पद्धतीन ेमांडण्याची शक्ती िईेल ज्या पद्धतीन ेत ेमांडल ेजाण ेयोग्य असले. (हरि, २८-७-

१९४६, प.ृ २३६) 

भाित गावांनी कमळून बनलेला आह,े पिंत ुआमयाया बुकद्धवािी वगािन े त्यांची उपषेणाा केली आह.े... 

ग्रामीण जीवन शहिी जीवनाची नक्कल वा त्याची पिुवणी नसावी. शहिी लोकांनी ग्रामीण 

जीवनपद्धतीचा अवलबं केला पाकहज ेआकण गावांकरिता आपल ेजीवन समकपित केल ेपाकहज.े (हरि, 

३-११-१९४६, प.ृ ३८१) 

आपले कतवव्य 

गावकऱ्यांशी आपण एकरूप झालो पाकहजे, ज ेआपकया कुबड कनघालकेया पाठीवि प्रखि ऊन्हाचा 

मािा सहन कित कठोि परिश्रम कित असतात आकण त ेज्या डबक्यात आंघोळ कितात, कपडे धतुात, 

भ ांडी धतु त आकण जनाविे पाणी कपतात व पोहत त त्या डबक्् तील पाणी त्तपण ेआपकयाल  शक् य 

होईल काय? ह ेआपि प त्तहले प त्तहजे. जोपयचत हे होणाि नाही तोपयचत आपण आपकया िशेातील 

जनतचेे प्रकतकनकधत्व करू शकणाि नाही आकण पक्के लक्ष त ठेव  की तसेदु्धा आपल ेम्हणण ेऐकणाि 

नाहीत. (यंग, ११-९-१९२४, प.ृ ३००) 

आपकयाला आिशि ग्रामीण बनायच ेआह,े अस े ग्रामीण नाहीत की ज्यांच े स्वयाछतबेद्दलचे कवचाि 

अकतशय कवकचत्र असतात अथवा काहीही कवचाि नसतात वा ज्यांना आपण काय खातोकपतो आहोत 

याचेही भान नसत.े त्यांयायातील बहुतके लोक कितात त्याप्रमाण ेकसहेी कशजवलेल ेकसहेी खायच े

आकण कसहेी िाहायचे अस े आपकयाला िाहायचे नाही. आिशि आहाि काय आह े ह े त्यांना 

आपकयाला िाखवायचे आह.े आपकयाला केवळ आवड व   नावड यांयायाबद्दलच त्यांयायाशी 

बोलायचे नाही ति या आवडीकनवडीयाया मळुाशी आपकयाला जायचे आह.े... 
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आपकयाला गावातील लोकांना सांगायचे आह ेकी त ेकोणताही कवशषे खचि न किता भाजीपाला 

कपकव ूशकतात आकण कनिोगी जीवन व्यतीत करू शकतात. आपकयाला त्यांना हेही सांगायचे आह े

की, त ेजवे्हा पान ेकशजवतात तवे्हा त्यातील बहुतके जीवनसत्व ेनष्ट होतात. 

आिोग्य आकण सपंत्तीची बचत कशी किावी ह ेआपकयाला गावातील लोकांना कशकवायचे आह.े... 

कलओनल ककटिसन ेआपकया गावांना शणेाचे उककिडे म्हणनू सबंोधल ेआह.े आपकयाला त्या गावांचे 

आिशि गावात परिवतिन किायचे आह.े आपकया गावांयाया चोहोकडे ताजी हवा असते, पिंत ु ती 

गावकऱ्यांयाया मात्र नकशबी नसत.े त ेअगिी ताज्या खाद्यपिाथाचजवळ िाहतात पिंत ुह ेपिाथि त्यांयाया 

नकशबी नसतात. आहािायाया बाबतीत मी एका कमशनऱ्याची भाषा बोलतो आह,े कािण गावांचे सुिंि 

वस्त्यांमध्ये परिवतिन किण ेह ेमाझ ेकमशन आह.े (हरि, १-३-१९३५, प.ृ २१) 

याचा केवळ एकच उपाय आह.े तो असा की आपण गावकऱ्यांमध्य ेजाऊन बसलो पाकहज ेआकण 

त्यांचे पालक म्हणनू नाही ति भगंी म्हणनू, परिचािक म्हणनू आकण सवेक म्हणनू अकतशय श्रद्धेन े

आपण त्यांचे काम केल ेपाकहज.े षणाणभिाकरिता स्विाज्याची गोष्ट आपण कवसिलो पाकहज ेआकण त्या 

आहिेे वगाितील व्यक्तींनाही आपण कवसिलो पाकहज े ज्यांची उपकस्थती आपकयाला नहेमी िडपनू 

टाकत असत.े त्यांना त्यांयाया कठकाणी िाह  द्या. या मोठ््  समस्यांचा सामना किण्याकरिता अनके 

लोक आहते. आपकयाला गावातील ती लहान लहान काम ेहाती घ्यायची आहते ज्यांची कनतांत गिज 

आह े आकण आपल े उकद्दष्ट साध्य झाकयानंतिही ज्यांची आवश्यकता िाहील. खिे सांगायचे ति 

गावातील कामात यश कमळाकयानतंि आपण आपकया ध्येयायाया अजनूच जवळ पोहोचू. (हरि, १६-

५-१९३६, प.ृ ११२) 

ग्राम आांदोलन 

ग्राम आंिोलन ज्याप्रमाण ेगावात िाहणाऱ्यांकरिता एक कशषणाण आह ेतसचे त ेशहिी लोकांकरिताही 

आह.े ग्रामकवकासाकरिता शहिातनू ज े कायिकत े येतील त्यांनी स्वतःमध्ये गावातील मानकसकता 

कवककसत केली पाकहज ेआकण गावकऱ्यांप्रमाण ेजगण्याची कला कशकली पाकहज.े याचा अथि असा 

नाही की, गावकऱ्यांप्रमाण ेत्यांनी उपाशी िाकहले पाकहज.े पिंत ुयाचा एवढा अथि नक्कीच आह ेकी 

त्यांनी आपकया जीवनाची जनुी पद्धत पणूिपण ेबिलली पाकहज.े (हरि, ११-४-१९३६, प.ृ ६८) 

स्वाततं्र्याचे ज े कचत्र माझ्या मनात आह े त्यात ग्रामसमिुायाला एक घटक मानण्यात येईल. त े या 

िशेाचा आधाि आहते. ४० कोटी लोक कचिडल ेजातील, अशा िीतीन ेग्रामीण घटकावि स्वाततं्र्याची 

वास्तिूचना उभािणी किण्यात येणाि नाही.... 
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माझ्या धािणनेसुाि तो सदृढतम घटक असले. माझ्या ककपनतेील गावाची लोकसखं्या जवळपास एक 

हजाि असले. अशा घटकाचे सघंटन जि स्वावलबंनायाया तत्त्वावि किण्यात आल,े ति माझ्या मत े

त्यापासनू फाि चांगल ेपरिणाम कमळू शकतात. (हरि, ४-८-१९४६, प.ृ २५१-२) 

आपण आपकया हातांचा उपयोग किण ेति कवसिणाि नाही ना हा आज आपकयासमोि धोका आह.े 

जमीन कशी खोितात आकण मातीची काळजी कशी घतेात ह ेजि आपण कवसिलो ति अस ेसमजा 

की, आपण स्वतःला कवसिलो. केवळ शहिांची सवेा करून तमुचे मकंत्रपि यशस्वी झाल ेअस ेतमु्ही 

िाखवणाि असाल ति भाित त्यायाया सात लाख गावांमध्ये वसतो ह ेतमु्ही कवसिाल. माणसाला सवि 

जग कमळाल ेआकण त्याला त्याचा आत्मा गमवावा लागला ति त्यायायाजवळ वाचेल तिी काय? 

(हरि, २५-८-१९४६, प.ृ २८२) 
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७७. समग्र ग्रामसेिा 

खिा भाित त्यायाया सात लाख गावांमध्ये िाहतो. भाितीय ससं्कृतीला जि कस्थि कवश्वव्यवस्था कनमािण 

किण्यामध्ये आपला पणूि हातभाि लावायचा असले ति गावांमध्ये वसलेकया या कवशाल 

जनसखं्येला.... पित जगण ेकशकवाव ेलागेल. (हरि, २७-४-१९४७, प.ृ १२२) 

आज आपली खेडी ज्या तीन कवकािांनी जखडली आह,े ती आहते : (१) सामकूहक स्वयाछतचेा 

अभाव, (२) अपिुा आहाि, (३)  शकैथकय.... खेड्यातील लोकांना स्वतःलाच आपकया ककयाणात 

रूची नाही. त्यांना स्वयाछतयेाया आधकुनक पद्धतींच े महत्त्व वाटत नाही. आपकया शतेीची लागवड 

आकण प्रिीघि काळापासनू त ेकित आलकेया कष्टाचे काम याकशवाय इति कोणतहेी काम किण्याची 

त्यांची इयाछा नाही. या अडचणी वास्तव आकण गभंीि आहते. पिंत ु् ांमळेु आपण घाबरू नये. 

आपकया ध्येयावि आपली अिम्य श्रद्धा असली पाकहज.े आपण लोकांसोबत धीिान ेवागल ेपाकहज.े 

आता आपण स्वतःच ग्रामकायाित नवकशके आहोत. आपकयाला जनु्या आजािांचा इलाज किायचा 

आह.े आपकयात जि धयैि आकण कचकाटी असले ति आपण मोठ्् त मोठ््  अडचणी पाि करू शकू. 

िोगी असाध्य िोगाने ग्रस्त असला तिी त्याची शशु्रषूा किणािा परिचािक ज्याप्रमाण े त्याला सोडून 

जाऊ शकत नाही त्याचप्रमाण ेआपणही या कामातनू माघाि घऊे शकत नाही. (हरि, १६-५-१९३६, 

प.ृ १११-२) 

कशषणाणाचा फायिा कमळालकेया कशकषणातांयाया िलुिषणााला खेडी बऱ्याच काळापासनू बळी पडललेी 

आहते. कशकलले ेलोक शहिात िाह  लागल ेआहते. ग्राम आंिोलन गावांशी सपंकि  किण्याचा एक 

प्रयत्न आह.े यामळेु ज्या लोकांमध्ये सवेचेी उत्कट भावना असेल व ज्यांना खेड्यातील लोकांयाया 

सवेते आत्माकभव्यक्तीचे सखु अनभुवायला कमळेल अस ेवाटत े त्यांना गावात जाऊन िाहण्याकरिता 

प्रेरित किाव ेलागेल.... 

ज े लोक सवेाभावनने े गावात जाऊन िाह  लागल े आहते त्यांनी आपकयासमोिील अडचणींमळेु 

घाबरून जाऊ नये. आपकया खेडूत बांधवांयाया उिासीनतेसह अनके अडचणींना आपकयाला तोंड 

द्याव ेलागले ह ेकतथे जाण्यापवूीच त्यांना माहीत होत.े यामुळे गावांची सवेा तचे करू शकतील ज्यांचा 

स्वतःवि आकण स्वतःयाया ध्येयावि कवश्वास असले. 

कायवकते 

लोकांमध्ये िाह न प्रामाकणक जीवन जगण े हासदु्धा एक आिशि पाठच आह.े याचा आजबूाजयूाया 

वाताविणावि नक् कीच प्रभाव पडला पाकहज.े आपल े युवक सवेाभावनऐेवजी केवळ  
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जीकवकोपाजिनाकरिताच गावात गले ेआहते एवढीच अडचण आह.े 

लोक पसैा कमावण्याकरिता खेड्यांमध्ये जातात ह ेमला मान्य आह.े त्यांना कतथे कोणतचे आकषिण 

वाटत नाही. सवेचेी प्रेिणा नसले ति नावीन्याची अनभुतूी सपंली की ग्रामीण जीवन कनिस वाटू लागत.े 

खेड्यांमध्ये जाणाऱ्या युवकांनी थोडीशी अडचण येताच आपल े ध्येय सोडता कामा नये. ग्रामीण 

लोक शहिी लोकांपषेणाा फािस े वगेळे नाहीत व त्यांयाया समस्यांकडे तमु्ही ज े लषणा ितेा त्याचा व 

तमुयाया पे्रमाचा त्यांयायावि नक्कीच अनकूुल प्रभाव पडतो ह ेधयैािन ेप्रयत्न केकयानतंिच कसद्ध किता 

येईल. 

ह ेखिे आह ेकी खेड्यांमध्ये िाकहकयामळेु तमु्हाला िेशातील महान नते्यांशी सपंकि  किता येणाि नाही. 

पिंत ु ग्रामीणांयाया मानकसकततेील कवकासाबिोबिच नते्यांनाही गावांचा िौिा किण ेआवश्यक वाटू 

लागले व त े गावांयाया अकधकाकधक सपंकाित येऊ लागतील. याकशवाय जि महापरुुषांचा सत्सगं 

आवश्यक आह ेअस ेतमु्हाला वाटत असले ति तमु्ही चैतन्य, िामकृष्ण, तलुसीिास, कबीि, नानक, 

िािू, तकुािाम, कतरुवकलूवि इत्यािी अनके प्रकसद्ध महापरुुषांचे साकहत्य वाचून त ेसखु कमळव ूशकाल. 

याकशवाय इतिही अनके सतं झाल ेआहते. त ेयांयायासािखेच प्रकसद्ध आकण पकवत्र आहते. 

सावहत्य 

अडचणींमळेु आपल ेमन कचिंतन मकूयांचा स्वीकाि किण्यास तयाि होत.े आपकयाला जि िाजकीय, 

सामाकजक, आकथिक आकण वजै्ञाकनक षणाेत्रांशी सबंंकधत आधकुनक कवचािांचा अभ्यास किायचा असले 

ति आपली कजज्ञासा शांत किण्यासाठी साकहत्य उपलब्ध आह.े पिंत ु माझ े मत आह ेकी जवेढ्या 

सहजपण े धाकमिक साकहत्य उपलब्ध आह े कततक् या सहजपण े आधकुनक साकहत्य उपलब्ध नाही. 

सतंांनी सवि लोकांकरिता कलकहल ेआकण उपिशे केला. आधकुनक कवचािांचा सविसामान्य लोकांना 

समजण्यासािख्या भाषेत अनवुाि किण्याची पिंपिा अजनू चांगकया पद्धतीन ेरुढ झाललेी नाही. पिंत ु

काळानसुाि यात बिल नक् कीच होईल. यामळेु मी युवकांना सकला िईेन की त्यांनी.... धीि सोडू नय े

व आपला प्रयोग सरुू ठेवावा आकण आपकया उपकस्थतीन ेत्यांनी गावांना िाहण्यालायक व आकषिक 

बनवाव.े ह े काम त े तवे्हाच करू शकतील जवे्हा ग्रामवासीयांना स्वीकािाहय होईल अशा प्रकािे त े

गावातील लोकांची सवेा करू शकतील. याची सरुुवात प्रत्येक व्यक्ती ग्रामसफाई करून आकण 

आपकया षणामतनेसुाि गावातील लोकांना कशषणाण िऊेन करू शकत.े कायिकत्यािची जीवनपद्धती जि 

स्वयाछ, पद्धतशीि आकण कष्टाळूपणाची असले ति त ेज्या गावात काम कित असतील त्या गावांमध्ये 

त्यांचा प्रभाव पडकयाकशवाय िाहणाि नाही.(हरि, २०-२-१९३७, प.ृ १६) 
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समग्र ग्रामसेिा 

समग्र ग्रामसवेकाचा त्यायाया खड्ेयातील प्रत्येकाशी परिचय असला पाकहज े आकण त्यान े

ग्रामवासीयांची शक् य असले, ती सवि सवेा केली पाकहज.े याचा अथि असा नाही की तो सवि काम 

एकटाच करू शकतो. ग्रामवासी कशा प्रकािे स्वतःच स्वतःची मित करू शकतात ह े तो त्यांना 

सांगले व त्यांना जी काही मित आकण साकहत्य लागले त ेतो त्यांना उपलब्ध करून िईेल. तो त्यांयाया 

मितनीसांना प्रकशकषणात किेल. ग्रामवासीयांना आपकयाकडे कवचािकवकनमयाकरिता यावेस े वाटाव े

अशा प्रकािे तो त्यांचे मन कजकूंन घईेल. 

अस े समजा की एक घाणी घऊेन एका गावात मी िाहण्याकरिता गेलो ति मी १५-२० रुपय े

कमावणािा सामान्य तेली होणाि नाही. मी एक महात्मा तलेी होईन. मी इथे महात्मा हा शब्िप्रयोग 

कवनोिाकरिता केला आह.े माझ्या म्हणण्याचा खिा अथि हा आह े की ग्रामवासीयांना अनकुिण 

किावसे े वाटाव ेअसा मी आिशि तलेी होईन. मी असा तलेी होईन की ज्याला गीता आकण कुिाण 

यांची माकहती असले. त्यांयाया मलुांना कशकवता येईल इतका मी कशकलेलो असने. या कामाकरिता 

मला किाकचत वळे कमळू शकणाि नाही ही गोष्ट वगेळी. तवे्हा गावकिी माझ्याकडे येतील आकण मला 

म्हणतील की 'महेिेबानी करून आमयाया मलुांयाया कशषणाणाची व्यवस्था करून द्या.' तवे्हा मी त्यांना 

म्हणने, 'मी तमुयाया मलुांकरिता एका कशषणाकाची व्यवस्था करू शकतो, पिंत ु त्याचा खचि तमु्हाला 

द्यावा लागेल.' आकण त ेअकतशय खुशीन ेया प्रस्तावाकरिता तयाि होतील.  

मी त्यांना कताई कशकवीन आकण जवे्हा त ेमला कवणकि आणनू द्यायला सांगतील तवे्हा ज्याप्रमाण े

मी कशषणाक आणनू किला होता त्याचप्रमाण ेमी त्यांना कवणकिही आणनू िईेन. आपण आपल ेकापड 

कस े कवण ूशकतो ह ेतो कवणकि त्यांना समजावनू सांगले. स्वयाछतयेाया महत्त्वाची मी त्यांना जाणीव 

करून िईेन आकण जवे्हा त ेमला एखािा भगंी आणनू द्यायला सांगतील तवे्हा मी त्यांना सांगने की 

'मीच तमुचा भगंी आह ेआकण या कामाचे कशषणाण मीच तमु्हाला िईेन.' 

समग्र ग्रामसवेचेी माझी ककपना ही अशी आह.े तमु्ही म्हणाल की वि वणिन केलकेया तकेयासािख  

तलेी आजयाया काळात कुठेही कमळणाि नाही. माझ े उत्ति असले, 'जि अस ेअसले ति या काळात 

आपण गावायाया सधुािणचेी आशा करू शकत नाही.'.... अखेिीस जो माणसू तलेकगिणी चालवतो तो 

तलेीच ति असतो. त्यायायाजवळ पसैा असतो पिंत ुत्याची ताकि त्यायाया पशैात नसत.े खिी ताकि 

ज्ञानात असत.े खिे ज्ञान नकैतक अकधष्ठान आकण नकैतक शक्ती िते.े अशा माणसाचा सकला प्रत्येकजण 

ऐकत असतो. (हरि, १७-३-१९४६, प.ृ ४२) 
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आवर्वक सिेक्षण 

सवि गावांचे सवषेणाण किण्यात येईल आकण त्या वस्तूचंी यािी तयाि किण्यात येईल ज्या कमीत कमी 

वा कोणत्याच प्रकाियाया मितीकशवाय स्थाकनक पातळीवि तयाि किता येतील व ज्यांचा गावातच 

उपयोग होऊ शकेल वा ज्या गावाबाहेि कवकता येतील. उिाहिणाथि तलेघाणीतनू काढल ेगलेले ेतले 

आकण ढेप, तलेघाणीतनू काढल ेगलेेल ेजळणाचे तले, हातकुटीचा तांिूळ, ताड, गळू, मध, खेळणी, 

चटया, हातान े बनवलेला साबण इत्यािी. अशा प्रकािे पिेुस े लषणा किल े गले े ति जी गाव े एक ति 

कनजींव झाली आहते वा होण्यायाया प्रकियेत आहते त्या गावांमध्ये पनु्हा नवजीवनाचा सचंाि होऊ 

शकेल. तसचे त्यांनी स्वतःकरिता आकण भाितातील लहानमोठ्या शहिांयाया उपयोगाकरिता 

आवश्यक असलकेया अकधकांश वस्त ू गावातच तयाि किण्यायाया शक्यतचेा आपकयाला अिंाज 

येईल. (हरि, २८-४-१९४६, प.ृ१०४) 

कला आवण वशल्प 

ग्रामवासीयांनी आपल ेकौशकय इतके वाढवल ेपाकहज ेकी, त्यांनी तयाि केलकेया वस्त ूबाहिे जाताच 

हातोहात खपकया पाकहज.े आपकया गावांचा पणूि कवकास होईल तवे्हा गावांमध्ये उयाच िजािच े

कौशकय आकण कलात्मक प्रकतभा असलकेया लोकांची उणीव िाहणाि नाही. तवे्हा गावाचे स्वतःच े

कवी असतील, कलावतं असतील, वास्तकुशकपी असतील, भाषाकवि असतील आकण सशंोधकही 

असतील. थोडक्यात जीवनात ज्या कोणत्या गोष्टीची गिज असत ेत्या सवि गावात उपलब्ध असतील. 

आज आपली खेडी शणेाचे उककिडे मात्र आहते. उद्या त ेसुंिि सुिंि वाकटकांचे रूप घतेील. कतथे इतके 

बुकद्धमान लोक िाहतील की त्यांना कोणी फसवहूी शकणाि नाही आकण त्यांचे कोणी शोषणही करू 

शकणाि नाही. वि सांकगतकयाप्रमाण े गावांयाया पुन्त्तनयमािणचे काम ताबडतोब सरुू केल े पाकहज.े... 

गावांचे पनुकनिमािण तात्पिुत ेनाही ति कायमस्वरूपी झाल ेपाकहज.े (हरि, १०-११-१९४६, प.ृ ३९४) 

आवर्वक पुनरवचना 

आकथिक दृष्टीन ेआकण आिोग्य िषणाणायाया दृष्टीन ेलाखो उपाशी लोकांचा कसा लाभ होऊ शकेल व 

यासबंंधी काही बाजूंवि ताबडतोब कस े काम सरुू केल े पाकहज े ह े मी पणूि स्विेशी सबंंधीयाया 

लखेनातनू िाखवल ेआह.े िशेातील श्रीमतंाह न श्रीमतं माणस े या लाभाचे वाटेकिी होऊ शकतात. 

ककपना किा की जनु्या पद्धतीप्रमाण े गावांमध्ये भाताची हातकुटाई होऊ लागली ति त्यामळेु 

कमळणािी मजिुी भातकांडपाचे काम किणाऱ्या लाखो भकगनींयाया कखशात जाईल आकण 
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भातखाणाऱ्या लाखो लोकांना कपष्टमय पिाथािन े युक्त असललेा पॉकलशचा कनकस तांिळू न खावा 

लागता हातसडीचा सकस तांिळू खाता येईल. 

माणसाचा लोभ त्यायाया पायिळी येणाऱ्या लोकांयाया आिोग्याची वा सपंत्तीची मळुीच पवाि कित 

नाही. भात कपकवणाऱ्या षणाेत्रांमध्ये कठककठकाणी उघडलकेया घकृणत भातकगिण्या याचे ढळढळीत 

उिाहिण आह.े लोकमत जि शकक्तशाली झाले ति त े पॉकलशकविकहत तांिळावि जोि िऊेन सवि 

भातकगिण्या बंि किायला लाव ूशकत ेआकण सपंूणि िाष्ट्रायाया आिोग्याला हानी पोहचवणाऱ्या आकण 

गिीब लोकांयाया उपजीकवकेचे साधन काढून घणेाऱ्या भातकगिण्या बंि किण्याचे आवाहन त े

भातकगिणी मालकांना करू शकत.े (हरि, २६-१०-१९३४, प.ृ २९२) 

....माझ े ति म्हणण ेआह े की खेडी नष्ट झाली ति भाितच नष्ट होऊन जाईल. तवे्हा भाित भाित 

िाहणाि नाही. भािताला जगात जी भकूमका वठवायची आह ेतीच सपंनू जाईल. गावांचे पनुरुज्जीवन 

तवे्हाच शक् य आह ेजवे्हा त्यांच ेशोषण बंि होईल. उद्योगीकिणाबिोबि स्पधाि आकण बाजाि यांयाया 

समस्या जळुलकेया असकयामळेु मोठ्या प्रमाणाविील उद्योगीकिणामळेु ग्रामीणांचे सकिय वा कनकष्िय 

शोषण होण ेअपरिहायि आह.े 

यामळेुच आपकयाला गावांना स्वावलबंी बनवण्यावि जोि द्यावा लागले. त ेआपकया उपयोगायाया 

वस्त ू स्वतः बनवतील. ग्रामोद्योगांचे अशा प्रकािे जि िषणाण केल े गले े ति मग ग्रामवासीयांनी त्या 

आधकुनक यंत्रांचा आकण अवजािांचाही उपयोग किायला हिकत नाही ज्यांना त ेबनव ू शकतात व 

ज्यांचा उपयोग किण्याची षणामता त्यांयायात असत.े एवढे खिे की त्यांनी इतिांयाया शोषणाचे साधन 

बन ूनये. (हरि, २९-८-१९३६, प.ृ २२६) 

अवहांसक अर्वव्यिस्र्ा 

फॅक्टिी ससं्कृतीवि तमु्ही अकहसंचेी इमाित उभारू शकत नाही, पिंत ु स्वावलबंी गावांवि उभारू 

शकता.... ग्रामीण अथिव्यवस्थेबद्दल माझी जी धािणा आह ेकतयायात शोषणाला कोणतचे स्थान नाही 

आकण शोषणच कहसंचेे साि आह.े यामळेुच तमु्हाला अकहसंक बनायचे असले ति तमु्हाला ग्रामीण 

मानकसकता तयाि किावी लागले आकण ग्रामीण मानकसकतचेा अथि आह ेचिख्यावि श्रद्धा. (हरि, ४-

११-१९३९, प.ृ ३३१) 

आपकयाला िोघांमधनू एक गोष्ट कनवडावी लागले. गावांमधील भाित, जो त्या गावांएवढाच प्राचीन 

आह ेवा शहिी भाित, जो कविशेी सत्तचेा परिणाम आह.े आज शहिांचे प्रभतु्व आह ेव ते खेड्यांच े

अशा प्रकािे शोषण कित आहते की, खेडी उजाड बनत आहते. खािीची माझी मानकसकता मला 
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सांगत ेकी, जवे्हा शहिांचे प्रभतु्व सपंेल तवे्हा ती गावांना मित किणाऱ्यायाया भकूमकेत येतील. गावांचे 

शोषण स्वतःच एक कहसंा आह.े स्विाज्य अकहसंवेि आधारित असावे, अशी आपली इयाछा असले 

ति आपण गावांना त्यांचे योग्य स्थान किल ेपाकहज.े(हरि, २०-१-१९४०, प.ृ ४२३) 

आहारविर्यक सुधारणा 

खेड्यायाया आकथिक पनुििचनचेे काम आहािकवषयक सधुािणांपासनू सुरू झालले े असकयामळेु 

ग्रामवासी आपल ेहिवलेल ेआिोग्य पित कमळव ूशकतील अस ेअगिी साध ेआकण स्वस्त खाद्यपिाथि 

कोणत ेआहते याचा शोध घ्यावा लागेल. त्यांयाया आहािात कहिव्या पालेभाज्यांचा समावशे किण्यात 

आला ति आज ज्या आजािामळेु त ेग्रस्त आहते त्यातील बिेचस ेििू होतील. 

ग्रामीणांयाया आहािात जीवनसत्वांची उणीव आहे, त्यातील बहुतके जीवनसत्व ताज्या कहिव्या 

पालभेाज्यांमधनू कमळू शकतात. एका प्रकसद्ध डॉक्टिन ेमला सांकगतल ेआह ेकी, कहिव्या पानांचा योग्य 

उपयोग किण्यात आला ति आहाि-कवषयक प्रचकलत कवचािांमध्ये िांती होऊ शकेल आकण ज ेपोषण 

सध्या िधुापासून कमळत ेत ेकहिव्या पानांपासनू कमळू शकेल. (हरि, १५-२-१९३५, प.ृ १) 

शविचवलत यांते्र 

प्रत्येक गावातील सवि घिांमध्ये वीज आली ति ग्रामवासीयांनी आपली अवजािे आकण यंत्रे कवजवेि 

चालवण्यावि माझा कोणताही आषणाेप िाहणाि नाही. पिंत ु कवद्यतु कें िांचे स्वाकमत्व एक ति 

शासनाकडे असल ेपाकहजे वा ग्रामसमूहाकडे. सध्या गायिानाबद्दल हीच परिकस्थती आह.े पिंत ुकजथे 

वीजही नसले आकण यंत्रेही नसतील कतथे रिकाम्या हातांनी काय किाव?े (हरि, २२-६-१९३५, प.ृ 

१४६) 

हजािो गाव ांमध्ये सरुू झालकेया पीठकगिण्या या लाचािीची हद्द आहते असे मी समजतो. या सवि पीठ 

कगिण्यांची यंत्र े भाितातच बनत असतील अस े मला वाटत नाही. सवि खेड्यांमध्य े अशा प्रकािे 

िळणयंत्रे लावण े ह े सदु्धा हाविटपणाचे कचन्ह आह.े गिीब माणसायाया पोटावि लाथ मारून अशा 

प्रकािे आपल ेकखस ेभिण े ककतपत उकचत आह?े अशी यंत्रे हजािो जात्यांना बेकाि कितात. त्यामळेु 

हजािो घिगुती कस्त्रया बेकाि होतात आकण जात ेबनवणाऱ्या कािाकगिांचा धिंा बसतो. 

याकशवाय अजनू एक गोष्ट आह.े ही प्रवतृ्ती सिंामक असत.े यामळेु सवि ग्रामोद्योगांना ती खाऊन 

टाकील. ग्रामोद्योगाचा ऱ्हास झाला ति कलचेा ऱ्हास होण्यातही त्याची परिणती होईल. याचा अथि 

असा असले की  जनु्या हस्तकौशकयाची जागा नवीन हस्तकौशकय घईेल ति मग काही हिकत नाही. 
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पिंत ुअस ेघडत नाही. ज्या हजािो गावांमध्ये शकक्तचकलत पीठकगिण्या लागकया आहते कतथे सपु्रभाती 

ऐकू येणािे जात्याविील मधिु सगंीत कायमचे झोपल ेआह.े(हरि, १०-३-१९४६, प.ृ ३४) 
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७८. पांचायतराज 

ग्राम गणतांत्र 

भािताला ग्राम गणततं्राचा अनभुव आह.े माझा अिंाज आह ेकी नकळत का होईना त ेअकहसंदे्व र  

सचंाकलत होत.े... आता जाणीवपवूकि  अकहसंयेाया योजनयेाया अतंगित त्यांचे पनुरुज्जीवन किाव े

लागले. (हरि, ४-८-१९४०, प.ृ २४०) 

सवोत्तम, सवाित वगेवान आकण सवाित कायिषणाम उपाय तळापासनू बांधणी किायला सरुुवात किण े

हाच आह.े... प्रत्येक गावान ेस्वयंपणूि गणततं्र झाल ेपाकहज.े याकरिता फाि मोठ््  प्रस्तावाची गिज 

नाही. याकरिता साहसपणूि, सामकूहक आकण कववकेपणूि कामाची गिज आह.े... (हरि, १८-१-१९२२, 

प.ृ ४) 

स्वाततं्र्याची सरुुवात तळापासनू झाली पाकहज.े त्यानसुाि प्रत्येक गाव एक गणततं्र वा पचंायत असले 

व त्याला सवि अकधकाि असतील. याचा अथि असा आह े: प्रत्येक गावाला स्वावलबंी व्हाव ेलागेल 

व स्वतःयाया समस्यांची सोडवणकू गावाला स्वतःलाच किावी लागले. एवढेच नाही ति जगापासून 

स्वतःचे िषणाण किण्याचे सामथ्यिही त्याला कवककसत किाव े लागेल. बाह्य आिमणापासून आपल े

िषणाण किण्याकरिता आकण आवश्यकता कनमािण झाकयास त्या प्रयत्नात स्वतः नष्ट होण्याकरिता 

गावातील लोकांना प्रकशकषणात आकण प्रोत्साकहत केल ेजाईल. 

याचा अथि असा नाही की तो शजेाऱ्यांवि वा बाहिेयाया जगावि अगिीच अवलबंून िाहणाि नाही वा 

त्यांनी स्वतःहोऊन केलकेया मितीचाही स्वीकाि केला जाणाि नाही. पिंत ु पिस्पिांतील हा व्यवहाि 

उभय पषणाांयाया इयाछेने आकण स्वततं्रपण े घतेलकेया कनणियाद्व िे होईल. असा समाज अपरिहायिपण े

ससुसं्कृत असेल. त्यातील प्रत्येक परुुषाला आपकयाला काय हव ेआह े याचे ज्ञान असले आकण 

याह नही महत्त्वाची गोष्ट ही आह ेकी, जी गोष्ट कततकेच श्रम केकयानंति िुसऱ्याला कमळू शकणाि नाही 

त्या गोष्टीची इयाछा करू नये हहेी त्याला माहीत असले. 

असा समाज सत्य आकण अकहसंेवर आधारित असला पाकहज.े पिंत ु माझ्या मत े जोपयचत ईश्विावि 

जागतृ श्रद्धा नसले तोपयचत अस ेशक् य नाही. जो ईश्वि स्वयंभ ूआकण सविज्ञ आह,े जो कवश्वातील सवि 

ज्ञात शक्तीमध्ये समाकवष्ट आहे, जो कोणाविही आधारित नाही आकण जो सवि शक्ती नष्ट 

झाकयानतंिही कायम िाहतो अशा सविसमावशेक जागतृ प्रकाशावि श्रद्धा ठेवकयाकशवाय मी ति 

जीवनाची ककपनाही करू शकत नाही. 
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विस्तारशील िलय 

असखं्य गावांयाया या ढायायात एकानतंि एक कवस्तािशील, पिंत ुकधीही उध्विगामी न होणािी वलये 

असतील. तळाला कशखिाचे ओझ े वाहाव े लागत े अशा प्रकाियाया कपिॅकमडसािखे जीवन त्या 

व्यवस्थेत नसले. उलट त्या व्यवस्थेतील जीवन अशा एखाद्या समिुी वलयाप्रमाण ेअसले ज्यायाया 

कें िस्थानी व्यक्ती असले व ती आपकया गावाकरिता मिायलाही तयाि असले. गाव ग्रामसमहूाकरिता 

नष्ट होण्याकरिता तयाि असतील आकण ही प्रकिया अखेिपयचत सुरू िाहील. कतथे संपणूि कवश्व एक 

जीव होऊन जाईल. ह ेसवि जीव त्या एकाच कजवाचे अवयव असतील. त ेकधीही आिमक होणाि 

नाहीत, उलट त े नहेमी नम्रपणान े वागतील आकण ही सवि वलये त्या समिुायाया ऐश्वयािचे वाटेकिी 

होतील ज्याचे त ेमलूभतू घटक आहते. 

या समिुी वलयांमध्ये बाह्य परिघाजवळ आतील परिघाला कचिडण्याची शक्ती नसले. उलटपषणाी 

आपकया आतील सवि परिघांना तोच शक्ती प्रिान किील आकण स्वतः त्यांयायापासनू शक्ती घईेल. या 

सवि किवास्वप्नायाया गोष्टी आहते आकण यांयायाकडे लषणा िणे्याची मळुीच गिज नाही अस ेयावि लोक 

म्हण ूशकतील. युकक्लडयाया कबंिचूे, जिी कोणीही तो कागिावि काढू शकणाि नाही तिी, अषणाय मकूय 

आह ेतसचे माझ्् विील कचत्रही मानवजातीकरिता अमूकय आह.े 

आदशव 

ह ेआिशि कचत्र आपण जिी कधीही पणूिपण ेवास्तवात आण ूशकणाि नसलो तिी भाितान ेया आिशि 

कचत्राकरिता जगल ेपाकहज.े आपकयाला ज ेहव ेआह ेत्याच ेआपकयासमोि आधी योग्य कचत्र असल े

पाकहज.े तस ेअसल ेतिच आपण त ेप्राप्त किण्यायाया किशने ेप्रयत्न करू शकू. भाितातील प्रत्येक गाव 

कधी तिी गणततं्र बनल ेति माझा िावा आह ेकी माझ ेकचत्र खिे ठिेल, त्यात कनम्नतम व्यक्ती उयाचतम 

व्यक्तीयाया बिोबिीची असले म्हणजचे ना कोणी विचा असले ना कोणी खालचा. 

या कचत्रात सवि धमाचना पणूि आकण बिोबिीच ेस्थान आह.े आपण सवि एका भव्य वषृणााची पान ेआहोत 

आकण या वषृणााची मळेु पथृ्वीयाया गभाित अशा िीतीन े रुजली आहते की त्या मळुांपासनू बुंध्याला 

वगेळे किता येऊ शकत नाही. ककतीही मोठे व िळ आल े तिी त े या वषृणााला जागवेरून हलवू 

शकणाि नाही. 

या कचत्रात अशा कोणत्याही यंत्रांना स्थान नाही जी मानव श्रमाला हुसकून लावतात आकण मठूभि 

लोकांयाया हाती शक्ती कें कित कितात. ससुसं्कृत मानवी परिवािात श्रमाचे स्थान अकितीय आह.े अशा 

प्रत्येक यंत्राचे स्वागत आह ेज ेप्रत्येकाचे श्रम कमी कित.े अस ेकोणत ेयंत्र अस ूशकत ेयावि मी अजनू 
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कवचाि केललेा नाही. एक गोष्ट मात्र मी मान्य किायला तयाि आह.े कसगंिच ेकशवणयंत्र माझ्या लषणाात 

आह.े पिंत ुतो कवचािही विविचा आह.े माझ ेकचत्र पणूि किण्याकरिता मला त्याची गिज नाही. (हरि, 

२८-७-१९४६, प.ृ २३६) 

मला माहीत आह ेकी एक आिशि गाव कनमािण किण े तवेढेच कठीण असत ेजवेढे कठीण आिशि 

भाित कनमािण किण ेआह.े पिंत ुएका व्यक्तीकरिता आपकया जीवनकाळात एका गावाला आिशि रूप 

िणे े शक् य असतानाच आिशि भाित कनमािण किण्याकरिता एका व्यक्तीचा जीवनकाळ फाि अकप 

ठितो. पिंत ुएक माणसू एका गावाला आिशि रूप िऊे शकत असेल ति तो सपंणूि िशेासमोिच नाही 

ति जगासमोिही एक आिशि कचत्र प्रस्ततु किील. सत्यशोधकान े यापषेणाा मोठी आकांषणाा ठेव ू नये. 

(हरि, ४-८-१९४०, प.ृ २३५) 

ग्रामगणतांत्राांतगवत 

मी अशा भािताची ककपना कित नाही की जो िारिि्् न े कपचललेा असले व कजथे किोडो अज्ञानी 

लोक िाहत असतील. माझ्या ककपनेतील भाित आपकया स्वभावाप्रमाण े कनिंति प्रगती किणािा िेश 

असले. पिंत ुभाितान ेपकश् चमयेाया मिणासन्न ससं्कृतीयाया कतसऱ्या िजािची वा फािच चांगले झाल ेति 

पकहकया िजािची नक्कल बनाव ेअशी माझी इयाछा नाही. 

जि माझ ेस्वप्न खिे होणाि असले ति िशेातील सात लाख गावांमधील प्रत्येक गाव गणततं्र बनले. 

त्यात कोणीही कनिषणार नसले, कोणी बेिोजगाि नसले, प्रत्येकाजवळ भिपिू काम असले आकण पौकष्टक 

आहाि असले, हवशेीि घि असेल, शिीि झाकण्याकरिता पिेुशी खािी असेल, सवि गावकऱ्यांना 

आिोग्यायाया आकण स्वयाछतयेाया कनयमांचे ज्ञान असले व त े त्या कनयमांचे पालन कित असतील. 

अशा परिकस्थतीत िाज्यायाया गिजा कवकवध आकण वाढत्या असतील. त्यांची पतूी गावाला किावी 

लागले नाहीति गावाची प्रगती थांबेल. (हरि, ३०-७-१९३८, प.ृ २००) 

ग्रामस्िराज्य 

ग्रामस्विाज्यायाया माझ्या ककपनपे्रमाण ेत ेएक पणूि गणततं्र असले. आपकया मलूभतू गिजांकरिता त े

आपकया शजेाऱ्यांवि अवलबंून नसेल. पिंत ुतिीही ज्या बाबतीत अवलबंून िाहण ेआवश्यक असले 

कतथे गावकिी पिस्पिांवि अवलबंून िाहतील. याप्रमाण ेप्रत्येक गावाला आपकया खाण्याकरिता धान्य 

आकण कपड्याकरिता कापसू या गोष्टी कपकवाव्या लागतील. आपकया जनाविांकरिता तो गायिानाची 

आकण मलुांयाया मनोिंजनाकरिता व खेळण्याकरिता मिैानाचीही व्यवस्था किील. यानतंिही जमीन 

कशकलक िाकहली ति अफू, गांजा व तबंाखू या गोष्टी सोडून तो इति पीक घईेल. 
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गावात एक नाट्यगहृ, शाळा आकण साविजकनक सभागृह असेल. त्याची एक पाणीपुिवठ्याची 

व्यवस्था असले व कतयायािािे त े स्वयाछ पाण्यायाया पिुवठ्याची व्यवस्था किील. ही व्यवस्था 

पाणीपिुवठा मडंळायाया कनयंत्रणातील कवकहिी आकण तलाव यांयाया माध्यमातनू केली जाऊ शकेल. 

मलूभतू कशषणाणायाया अकंतम वषािपयचतचे कशषणाण सक्तीचे असले. जोपयचत शक् य असले तोपयचत सवि 

काम े सहकािायाया तत्त्वावि चालवण्यात येतील. आजयायासािखी उतिंड असललेी जाकतव्यवस्था 

आकण अस्पशृ्यता कतथे नसले. 

सत्याग्रह आकण असहकाि या ततं्राचा आधाि असललेी अकहसंचेी शक्ती ग्रामसमुिायावि कनयंत्रण 

ठेवील. ग्रामिषणाकायाया रूपान े सवाचना अकनवायि सवेा किावी लागले. िषणाण किणाऱ्यांची कनवड 

गावात ठेवलेकया िकजस्टिमधून आळीपाळीन ेकेली जाईल. 

गािाचे प्रशासन 

गावाचे प्रशासन पाच लोकांची पचंायत चालवील. ही पचंायत ककमान पात्रता असणाऱ्या सवि प्रौढ 

स्त्री-परुुषांद्व िे ििवषी कनवडली जाईल. या पचंांजवळ आवश्यक त ेसवि अकधकाि आकण अकधकािषणाेत्र 

(ज्युरिकस्डक्शन) असतील. रूढ पद्धतीनसुाि कशषणाा किण्याकरिता कोणतीही व्यवस्था नसकयामळेु ही 

पचंायतच आपकया कायिकाळात कवकधमडंळ, न्यायपाकलका आकण कायिपाकलका या कतघांचेही 

अकधकाि स्वतःकडे घईेल व आपली जबाबिािी पाि पाडेल.... 

पचंायतीचे आपकया शजेािी गावांयाया कें िाबिोबि कस ेसबंंध असतील ककंवा नाही, याचा कवचाि मी 

अजनू केललेा नाही. ग्रामप्रशासनाची रूपिेखा सािि किण ेएवढाच माझा उद्देश आह.े गावात सपंणूि 

लोकशाही असेल व व्यकक्तगत स्वाततं्र्यावि ती आधारित असेल. व्यक्ती आपकया सिकािची कनमािती 

असले. कतयायावि आकण कतयाया सिकािवि अकहंसचेे शासन असेल. आपकया गावायाया 

सन्मानाप्रीत्यथि आपकया प्राणाची आहुती िणे्याकरिता प्रत्येक गावकिी तयाि असकयामुळे प्रत्येक 

व्यक्ती आकण कतच ेगाव सवि जगाला आव्हान िऊे शकेल.... 

वि ज े कचत्र सािि किण्यात आल ेआह े त्यात अशक्य अस ेकाहीही नाही. अशा आिशि गावाची 

स्थापना किण्याकरिता व्यक्तीयाया जीवनाचा पणूि काळ लाग ू शकतो. खऱ्या लोकशाहीचे आकण 

ग्रामीण जीवनाचे प्रेम असणािी व्यक्ती जि एक गाव कनवडेल आकण तचे आपल ेजग आह ेव एकमवे 

काम आह ेअस ेमाननू ती व्यक्ती त्या कामात पडली ति बिेच चांगल ेपरिणाम कमळू शकतात. (हरि, 

२६-७-१९४२. प.ृ २३८) 
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लोकमत 

पचंायत िाज्य स्थापन झाकयानतंि लोकमत त ेकाम करू शकत ेज े कहसंा कधीही करू शकत नाही. 

जमीनिाि, भांडवलिाि आकण िाज ेयांयाया सध्यायाया शक्तीचा गवगवा तोपयचतच अस ूशकतो जोपयचत 

सविसामान्यांना आपकया शक्तीची जाणीव होत नाही. जि लोक जमीनिाि आकण भांडवलिाि यांयाया 

वाईटपणाशी असहकाि करू लागल े ति तो मळुापासूनच नाहीसा होऊन जाईल. पचंायतिाजमध्ये 

केवळ पचंायतीचाच हुकूम चालले आकण आपकयाच कायद्याप्रमाण ेपचंायत काम किेल. (हरि, १-६-

१९४७, प.ृ१७२) 

खिे सत्ताधीश ति महेनत किणािे लोक आहते. (हरि, १५-६-१९४७,प.ृ१९३) 

शेतकरी पाठीचा कणा आहे 

साहकजकच पचंायत िाज्यांतगित भाितात सवािकधक महत्त्व शतेकऱ्याचे िाहील. प्रश् न आह े पचंायत 

िाज्यांना पढुे कस ेन्यायचे? (हरि, ७-१२-१९४७, प.ृ ४५८) 

पचंायतींजवळ कजतकी अकधक शक्ती असले कततकेच लोकांकरिता चांगल ेहोईल. एक गोष्ट अजनू 

आह ेकी पचंायती तवे्हाच प्रभावी आकण कायिषणाम होतील जवे्हा लोकांयाया शषैणाकणक िजाित भिघोस 

वाढ होईल. मी लोकांयाया शक्तीबद्दल ज े बोलतो आह े त े सकैनक शक्तीबद्दल नाही ति नकैतक 

शक्तीबद्दल बोलतो आह.े स्वाभाकवकपणचे या बाबतीत मी नई तालीमवि कवसबंून आह.े (हरि, २१-

१२-१९४७, प.ृ ४७३) 

पांचायतीचे कायव 

प्रामाकणकपणा आकण महेनत यांना पित प्रकतष्ठा कमळवनू िणेे, ह े पचंायतीचे कायि आह.े... जि 

पचंायतीतील भांडण ेकमटवायची असतील ति भांडण करू नये अस ेगावातील लोकांना कशकवण ेह े

पचंायतीचे काम आह.े पचंायतीिािे कोणत्याही खचािकशवाय न्याय किला जाऊ शकतो आकण 

तमु्हाला ना पोकलसांची गिज पडेल ना सनै्याची... 

पचंायतींनी पशसुधुािणकेडे लषणा किल ेपाकहज.े... कतन ेउत्तम पशूयंाया जातींचा कवकास करून िाखवला 

पाकहजे, गावातील दगु्धोत्पािनात आकण.... गावातील धान्योत्पािनात पिेुशी वाढ करून िाखवली 

पाकहज.े याकरिता जकमनीत योग्य खत टाकण्याची गिज िाहील. 

तमुयायाजवळ खेळण्याकरिता िशेी खेळ आहते. मािक पयेे आकण नशा आणणािी औषध ेयांचे सवेन 

पणूिपण ेबंि झाल ेपाकहज.े तमुयाया गावात थोडीशीही अस्पशृ्यता कायम असले ति कतचे अकस्तत्वही 
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कशकलक िाहायला नको. कहिंू, मसुलमान, किश् चन, पािशी, शीख या सवाचनी भावडंांप्रमाण े िाकहल े

पाकहज.े मी वि ज ेकाही सांकगतल ेआह ेत े जि तमु्ही करून िाखवाल ति सपंणूि भाितातील लोक 

तमुचे आिशि गाव पाहण्याकरिता येतील आकण तमुयायाकडून पे्रिणा घतेील.(हरि, ४-१-१९४८, प.ृ 

५००) 

पांचायतीची वस्र्ती 

आपण जि पचंायत िाज्याचे वा खऱ्या लोकशाहीचे स्वप्न पणूि झालेल े पाह  शकलो ति आपण 

सगळ्यात िीन आकण खालयाया वगाितील माणसालासदु्धा मोठ्् त मोठ््  व्यक्तीयाया बिोबिीन े

भाितायाया शासकाचा िजाि िऊे शकू. ह ेतवे्हाच शक् य होईल जवे्हा लोक शदु्ध असतील व ज ेशदु्ध 

नसतील त ेशदु्ध होतील आकण शदु्धतबेिोबि बुकद्धमत्तचेाही योग असावा. तवे्हाच एखािी व्यक्ती एक 

समिुाय आकण िसुिा समिुाय, अथवा जात आकण जातीतनू वाळीत टाकण्यात आललेा यांयायात भिे 

मानणाि नाही. प्रत्येक व्यक्ती िसुऱ्या व्यक्तीला आपकया बिोबिीची समजले व कतला प्रेमायाया िेशमी 

बंधनान े बांधनू ठेवले. कोणी कोणालाही अस्पशृ्य मानणाि नाही. महेनत किणािा मजिू व श्रीमतं 

भांडवलिाि यांना आपण सािख्याच दृष्टीन ेपाह . प्रत्येक व्यक्तीला शािीरिक कष्ट करून प्रामाकणकपण े

आपली भाकिी कमळवता येईल व ती बौकद्धक आकण शािीरिक कष्टांमध्य ेकोणताही भिेभाव किणाि 

नाही. ही गोष्ट लवकिात लवकि व्हावी म्हणनू आपणही स्वतःला भगंी समज.ू कोणताही शहाणा 

माणसू अफू, िारू या मािक गोष्टींना स्पशिही किणाि नाही. प्रत्येक व्यक्ती स्विशेीला आपला प्राण 

समजले आकण प्रत्येक परुुष आपकया पत्नीकशवाय इति सवि कस्त्रयांना त्यांयाया वयाप्रमाण ेआई, बहीण 

वा मलुगी समजेल व आपकया अतंःकिणात त्यांयायाबद्दल कधीही कामवासना कनमािण होऊ िणेाि 

नाही. आवश्यकता कनमािण झाकयानंति प्रत्येक माणसाची प्राणाची आहुती िणे्याची तयािी िाहील 

पिंत ुिसुऱ्याचा जीव घणे्याचा कवचाि त्यायाया मनात कधीही येणाि नाही.... (हरि, १८-१-१९४८, प.ृ 

५१७) 



महात्मा गाांधींचे विचार | www.mkgandhi.org 

 

७९. वशक्षण 

प्राचीन सभुाकषत 'सा कवद्या या कवमकु्तये' आजही कततकेच सत्य आह े कजतके आधी होत.े इथ े

कशषणाणाचा अथि केवळ आध्याकत्मक कशषणाण असा नाही, कवमकु्तीचा अथि मतृ्यूनतंि मोषणा असाही 

नाही. मानवजातीयाया सवेकेरिता उपयोगी असलेकया सवि प्रकाियाया कशषणाणाचा ज्ञानात समावशे होतो 

आकण कवमकु्ती म्हणज ेसवि प्रकाियाया पािततं्र्यातनू मकु्तता. यात सध्यायाया परिकस्थतीचाही समावशे 

आह े - म्हणज े बाह्य सत्तचेी गलुामकगिी आकण माणसायाया स्वतःयाया कृकत्रम गिजांची गलुामकगिी 

यांयायापासनू मकु्ती. याच आिशाियाया प्राप्तीकरिता किण्यात आलले े ज्ञानाजिन म्हणजे खिे कशषणाण. 

(हरि, १०-३-१९४६, प.ृ ३८) 

जगण्याचे ज्ञान 

आज शदु्ध पाणी, शदु्ध पथृ्वी आकण शदु्ध हवा या गोष्टींचा आपकयाला परिचय नाही. आकाश आकण 

सयूि यांचे अपरिकमत मकूय आपकयाला कळत नाही. आपण जि पचंतत्त्वांचा (पथृ्वी, जल, आकाश, 

अग्नी आकण वायू) सजू्ञपणान ेउपयोग केला आकण योग्य व सतंकुलत आहाि घतेला ति आपण युगांचे 

काम पणूि करू शकू. ह ेज्ञान कमळवण्याकरिता ना बुद्धीची गिज आह ेना किोडो रुपयांची. याकरिता 

ईश्विावि जागृत कवश्वास पाकहजे, सवेा किण्याचा उत्साह पाकहजे, पचंतत्त्वांशी परिचय पाकहज ेआकण 

आहाि कवज्ञानाचा परिचय पाकहज.े शाळांमध्ये आकण महाकवद्यालयांमध्ये वळे न घालवताही या गोष्टी 

कमळवता येऊ शकतात.(हरि, १-९-१९४६, प.ृ २८६) 

कोणत्याही प्रकािच ेज्ञान कमळवायचे असले ति पकहली अट आह े- सतत प्रश् न कवचािण ेआकण शदु्ध 

कजज्ञासा. कजज्ञासयेाया मळुात नम्रता आकण गरुूबद्दल आििभाव असला पाकहज.े कजज्ञासेत कवकृती 

होऊन ती उद्धटपणात बिलणाि नाही या बाबीकडे लषणा ठेवल े पाकहज.े उद्धटपणा माणसायाया 

ग्रहणशीलतचेा शत्रू आह.े कवनम्रता आकण कशकण्याची इयाछा यांकशवाय ज्ञानप्राप्ती अशक्य आह.े 

(हरि, ८-९-१९४६, प.ृ ३०६) 

नव्या जगायाया कनकमितीकरिता कशषणाणही नवीन पद्धतीचे पाकहज.े (हरि, १९-१-१९४७, प.ृ ४९४) 

साषणािता आकण कवित्ता यांमळेु माणसू माणसू बनत नाही, ति खऱ्या जीवनाकरिता घतेलकेया 

कशषणाणामळेु तो माणसू बनतो. (हरि, २-२-१९४७, प.ृ३) 

माझा आग्रह आह े की प्रौढ मताकधकािाबिोबिच वा त्याआधी कवश्वकशषणाणाची व्यवस्था केली 

पाकहज.े ह े कशषणाण पसु्तकी असण े अपरिहायि नाही. बहुधा पुस्तकांची भकूमका मितनीसाची िाह  
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शकेल. मला वाटत ेकी, इगं्रजी कशषणाणान ेआपकया मनाची उपासमाि केली आह,े आपकयाला िबुिल 

बनवल ेआह ेआकण शिू नागरिकाचे कतिव्य बजावण्याकरिता त्यान ेआपकयाला कधीही तयाि केल े

नाही. मी समदृ्ध भाषेमध्ये अस े ज्ञान िईेन की ज्यामळेु िशेाला तमुयायाबद्दल अकभमान वाटेल. 

आपकयात जि प्रामाकणकपणा आकण उत्साह असेल ति नागरिकत्वाचा अथि कळू शकेल अस ेकशषणाण 

अकपकाळात िेता येऊ शकत.े (हरि, २-३-१९४७,प.ृ ४६) 

श्रमप्रवतष्ठा 

आपला बहुतांश वळे आपकया उपजीकवकेकरिता श्रम किण्यातच जात असकयामळेु आपकया मलुांना 

सरुुवातीपासनूच अशा प्रकाियाया श्रमप्रकतष्ठेचा पाठ कशकवला पाकहज ेअस ेमाझ ेमत आह.े आपली 

मलु ेश्रमाला कमी लखेू लागतील अशा प्रकािचे कशषणाण त्यांना किल ेजाऊ नये. शेतकऱ्याचा मलुगा 

शाळेत जाऊ लागकयानतंि त्यान ेशतेमजिू म्हणनू काम न किण्याचे कोणतहेी कािण नाही, पिंत ुआज 

तस ेहोताना किसत.े (यंग, १-९-१९२१, प.ृ २७७) 

पसु्तकी कशषणाण हातायाया कशषणाणानंति सुरू झाल े पाकहज.े हात माणसाला कनसगािकडून कमळाललेी 

अशी िणेगी आह े की जी माणसाला पशूपासनू वगेळे कित.े कलकहण्या-वाचण्याची कला 

आकयाकशवाय माणसाचा पणूि कवकास अशक्य आह ेहा अधंकवश्वास आह.े ह ेखिे आह ेकी ज्ञानामळेु 

जीवनाला शोभा येत.े पिंत ु माणसायाया नकैतक, शािीरिक वा भौकतक कवकासाकरिता त े अपरिहायि 

नाही.(हरि, ८-३-१९३५, प.ृ २८) 

माझ ेमत आह ेकी बुद्धीचे खिे कशषणाण हात, पाय, डोळे, कान, नाक इत्यािी शिीिायाया अवयवांना 

योग्य व्यायाम किकयामळेुच होऊ शकत.े वगेळ्या शब्िांत मलुांना त्यांयाया शािीरिक अवयवांचा 

बुकद्धमत्तापवूयक उपयोग किण्याच ेकशषणाण िणे ेहीच त्यांयाया बुद्धीचा सवोत्तम जलि कवकास किण्याची 

उत्तम पद्धती आह.े पिंत ु जोपयचत बुद्धी आकण शिीिायाया कवकासाबिोबिच त्यायाया आत्म्यायाया 

जागतृीचे काम चालत नाही तोपयचत कवकास एकांगी असकयाचे कसद्ध होईल. आध्याकत्मक कशषणाणाचा 

माझा अथि आह ेहृियाचे कशषणाण. यामळेुच बुद्धीचा उकचत आकण सपंणूि कवकास तवे्हाच होऊ शकतो 

जवे्हा मलुायाया शािीरिक आकण आध्याकत्मक षणामतांची प्रगती कशषणाणासोबतच बिोबिीन ेहोत िाहील. 

ह ेसवि अकवभाज्य घटकाप्रमाण ेआह.े यामळेु अस ेसमजण ेचूक आह ेकी या तत्त्वानसुाि या सगळ्या 

गोष्टींचा कवकास तकुड्यातकुड्यांनी वा वगेवगेळा किता येईल. 

सुसांगतीपूणव वमश्रण 

शिीि, बुद्धी आकण आत्मा यांयाया कवकवध षणामतांमध्ये सुसवंाि आकण सामंजस्य नसल ेति त्यापासनू  
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होणािे िषु्परिणाम स्पष्ट आहते. आपकया चोहोकडे त ेकिस ूशकतात. पिंत ुसध्यायाया कवकृत गोष्टींची 

आपकयाला सवय झालेली असकयामळेु आपकयाला त्यांची जाणीव होत नाही....(हरि, ८-५-१९३७, 

प.ृ १०४) 

मनषु्य ना केवळ बुद्धी आह,े ना केवळ पाशवी शिीि व ना केवळ हृिय अथवा आत्मा. संपणूि माणसू 

या कतघांयाया उकचत आकण ससुंवािपणूि कमश्रणानचे तयाि होतो आकण कशषणाणायाया खऱ्या योजनते या 

कतन्ही गोष्टींचा समावशे असला पाकहज.े (हरि, ८-५-१९३७, प.ृ १०४) 

त्यामळेु कशषणाणाचा माझा अथि आह ेमलुांयाया वा माणसायाया शिीिात, बुद्धीत आकण आत्म्यात ज े

काही श्रषे्ठ असले त्याला पणूिपण ेवि आणण.े साषणािता ना कशषणाणाचा परिणाम आह ेना सरुुवात. स्त्री 

अथवा परुुषाला कशकषणात किण्याचे त ेकेवळ एक साधन आह.े साषणािता म्हणज ेकाही कशषणाण नाही. 

यामळेु मलुायाया कशषणाणाची सरुुवात मी त्याला एखाि ेहस्तकौशकय कशकवण्यापासनू किीन आकण ह े

कशषणाण सरुू होताच त्यान ेकोणती ना कोणती वस्त ूबनवावी असा प्रयत्न मी किेन.... माझ ेमत आह े

की कशषणाणायाया अशा पद्धतीन ेबुद्धी आकण आत्मा यांचा अकधकात अकधक कवकास होऊ शकतो. 

पिंत ु आज कशकवतात त्याप्रमाण े हस्तोद्योगाचे कशषणाण यांकत्रकपण े िणे्यात येऊ नये ति वजै्ञाकनक 

पद्धतीन े किल ेजावे, म्हणज ेप्रत्येक प्रकिया का केली गेली ह े मलुाला माहीत असल ेपाकहज.े(हरि, 

३१-७-१९३७, प.ृ १९७) 

कशषणाणायाया साकहकत्यक बाजपूषेणाा मी त्यायाया सांस्कृकतक बाजलूा ककती तिी अकधक महत्त्व ितेो. 

(हरि, ५-५-१९४६, प.ृ १२०) 

बुकद्धमत्तापवूयक केलले े उपयोगी शािीरिक श्रम बुद्धीयाया कवकासाचे सवोत्तम साधन आह.े... शिीि, 

बुद्धी आकण आत्मा यांयाया सामजंस्यपणूि कवकासानचे सतंकुलत बुकद्धकवकास शक् य आह.े... जी बुद्धी 

समाजोपयोगी श्रमायाया माध्यमातून कवककसत केली जाईल ती सेवचेे साधन होईल व कोणीही कतला 

सहजपण ेचुकीयाया मागािवि नऊे शकणाि नाही वा ती इतस्ततः भिकटू शकणाि नाही. (हरि, ८-९-

१९४६, प.ृ ३०६) 

नयी तालीम 

कशषणाणाचे माध्यम म्हणनू उपयोगात येणािे कोणतहेी मलूभतू हस्तकौशकय कवश्वात्मकतयेाया कसोटीला 

उतिल ेपाकहज.े (हरि, २५-८-१९४६, प.ृ २८३) 

कशकप, कला, आिोग्य आकण कशषणाण या सवाचचा एकाच योजनते समावशे केला पाकहज.े 'नयी तालीम'  
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या चािही गोष्टींचे सुिंि कमश्रण आह ेआकण गभिधािणपेासनू ति मतृ्यूपयचतयाया माणसायाया सपंणूि 

कशषणाणाचा कतयायात समावेश होतो.... कशकप आकण उद्योग यांना कशषणाणापासून वगेळे मानण्यापषेणाा मी 

त्यांना कशषणाणाचे माध्यम समजतो. (हरि, १०-११-१९४६, प.ृ ३९४) 

माझी “नयी तालीम' पशैावि अवलबंून नाही. कतला चालवण्याचा खचि स्वतः कशषणाण प्रकियेतनूच 

कनघनू आला पाकहज.े कहयायावि कोणतीही टीका होत असली तिी मला माहीत आह े की ज े

'स्वावलबंी' असत ेतचे खिे कशषणाण असत.े(हरि, २-३-१९४७, प.ृ ४८) 

कहला कशषणाणाची नवीन पद्धती याकरिता म्हणतात की ती कविशेातनू आयात किण्यात आललेी नाही 

वा कविशेी लोकांद्व िे ती लािण्यात आललेी नाही. उलट ती ग्रामप्रधान असलकेया भाितायाया 

पयािविणाला अनकूुल आह.े शिीि, बुद्धी आकण आत्मा या कतघांपासून मनषु्य बनतो - यांयायामध्ये 

सतंलुन स्थापन किण्यावि ही पद्धती कवश्वास ठेवत.े ही पाश् चात्् कशषणाणासािखी नाही. त ेसनै्यवािी 

आह ेव त्यायायात मखु्यत्वकेरून शिीि आकण बदु्धी यांयायाकडे लषणा किल ेजात ेव आत्म्याला गौण 

लखेल े जात.े कशषणाण हस्तकौशकयािािे िेण े ही सवाित चांगली पद्धती आह.े 'नयी तालीम'चे िसुिे 

वकैशष््टय ह ेआह ेकी ती पणूिपण े स्वावलबंी आह.े यामळेु ही चालवण्याकरिता किोडो रुपये खचि 

किण्याची गिज नाही. (हरि, ११-५-१९४७, प.ृ १४७) 

कशषणाक ज े घतेात तीच त्यांची कमाई असत.े नयी तालीम जगण्यायाया कलयेाया बाजूची आह.े 

यामळेुच कशषणाक आकण कशष्य या िोघांनाही कशकवण्यायाया आकण कशकण्यायाया प्रयत्नात काही 

उत्पािन किाव े लागत.े ही सरुुवातीपासनूच जीवन समदृ्ध कित.े ही िाष्ट्राला िोजगाि शोधण्यायाया 

कटकटीतनू मकु्त कित.े (हरि, ११-५-१९४७, प.ृ १४५) 

आपली कशषणाण पद्धती बुद्धी, आत्मा व शिीि या कतघांचाही कवकास कित,े याउलट सामान्य कशषणाण 

पद्धती केवळ बुद्धीकडे लषणा िते.े (हरि, ९-११-१९४७, प.ृ ४०१) 

हस्तकौशकयायाया माध्यमातनू कशषणाण अस ेसामान्यपण ेलोक कहला सबंोधतात आकण ते बिोबिही 

आह.े पिंत ुहा सत्याचा केवळ एक अशं आह.े 

वास्तवात 'नयी तालीम'ची मळेु अजनूच खोलवि आहते. मानवी जीवनातील, मग त ेवयैकक्तक असो 

वा सामिुात्त्क, प्रत्येक प्रकाियाया कृतीतील सत्य आकण पे्रम यांयायापयचत कतची मळेु पसिललेी 

आहते. जीवनातील सवि कृतींचा स्रोत सत्य आकण पे्रम यांयायातूनच कनघाला पाकहज े हा कवचाि 

हस्तकौशकयायाया माध्यमातनू कशषणाण िणे्यामाग ेआह.े ह े खिे कशषणाण प्रत्येकाला उपलब्ध असल े

पाकहज ेआकण त े ग्रामीण लोकांयाया िनैंकिन जीवनाकरिता उपयोगी असल े पाकहज े ही त्या प्रेमाची 
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मागणी आह.े अस े कशषणाण पसु्तकांमधून कमळू शकत नाही व त्यांयायावि त ेअवलबंूनही नाही. या 

कशषणाणाचा धमािशी काही सबंंध असले ति तो साविभौम धमािशी आह े ज्यातनू सवि धाकमिक पथं 

कनघतात. यामळेु ह े कशषणाण जीवनायाया पसु्तकातून कमळत.े त्याकरिता कोणताही खचि येत नाही व 

जगातील कोणतीही शक्ती त ेतुमयायापासनू कहिावनू घऊे शकत नाही. (हरि,२१-१२-१९४७,प.ृ४८०) 

विश्वविद्यालयीन वशक्षण 

कवश्वकवद्यालयीन कशषणाणाचे ध्येय खिे िशेसवेक तयाि किण े ह े असल े पाकहज.े अस े िेशसवेक ज े

िशेायाया स्वाततं्र्याकरिता मितील वा जगतील. यामळेुच माझ े मत आह े की, कवश्वकवद्यालयीन 

कशषणाणाचा मलूभतू (बुकनयािी) कशषणाणाशी समन्वय असला पाकहज ेव तेही त्याच सायायातनू किल ेगेल े

पाकहज.े..(हरि, २५-८-१९४६, प.ृ २८३) 

जोपयचत स्त्रीकशषणाणाचा सबंंध आह,े त े परुुषांना किकया जाणाऱ्या कशषणाणापषेणाा वगेळे असल ेपाकहज े

की नाही व त्याची सरुुवात केव्हा झाली पाकहज ेह ेमी नक् की सांग ूशकत नाही. पिंत ुमाझ ेपक्के मत 

आह ेकी कस्त्रयांनाही परुुषांयाया बिोबिीयाया सोयीसवलती कमळाकया पाकहजेत आकण कजथे आवश्यक 

असले कतथे त्यांना कवशषे सकुवधाही कमळाकया पाकहजते. (हरि, ५-८-१९५०, प.ृ १९५; आश्रम 

ॲकक्टकव्हटीज, १९३२, अन.ु बी. जी. िसेाई) 

आपकया कवद्याथ्याचनी कवलायतेत जाव े या गोष्टीचा पिुस्काि मी कधीही केला नाही. माझ्या 

अनभुवावरून मी सांग ू शकतो की आपकया िेशात पितकयानंति या कवद्याथ्याचची अवस्था गोल 

कछिात चौकोनी बचुासािखी होत.े तोच अनभुव सवाित मकूयवान असतो जो िशेायाया समदृ्धीत 

सवािकधक भि घालतो आकण जो आपकयाच भमूीतनू कनमािण झालेला असतो. (हरि, ८-९-१९४६, प.ृ 

३०८) 

विद्यार्थयाांकररता सांवहता 

आंिोलन केवळ त्या लोकांकरिता आह ेज्यांनी आपल ेकशषणाण पणूि केल ेआह.े अध्ययनायाया काळात 

आपकया ज्ञानात वदृ्धी किण े हचे कवद्याथ्याचचे कतिव्य असल ेपाकहज.े... िशेात किल ेजाणािे प्रत्येक 

प्रकािचे कशषणाण ह ेिशेायाया प्रगतीत भि घालणािे आह ेअस ेकसद्ध झाल ेपाकहज.े (हरि, ७-९-१९४७, 

प.ृ ३१२) 

सवाित महत्त्वाची गोष्ट ही आह ेकी कवद्याथ्याचनी नम्र  आकण योग्य असल ेपाकहज.े... सवाित महान तोच 

आह ेजो स्वतःह न सवाित खालचे स्थान ग्रहण कितो. मी जि कहिंूयंाया श्रद्धेयाया भाषेत बोललो ति मी 



महात्मा गाांधींचे विचार | www.mkgandhi.org 

 

अस ेम्हणने की कवद्याथी जीवनायाया अतंापयचत त्यान ेसनं्यासी िाकहल ेपाकहज.े त्यान ेकठोि कशस्तीत 

िाकहल े पाकहज.े तो कववाह करू शकत नाही, ििुाचिणात कलप्त होऊ शकत नाही, तो कोणत्याही 

प्रकाियाया मािक पिाथािचे सवेन करू शकत नाही. त्याचा व्यवहाि एखाद्या आिशि सयंमी 

व्यक्तीसािखा असला पाकहज.े (हरि, ७-९-१९४७, प.ृ ३१४) 

वशक्षणाचे माध्यम 

भाितीयीकिण नष्ट किण्यात आलकेया या कशषणाणामळेु किोडो कवद्याथ्याचवि ज ेसतत व अकधकाकधक 

िषु्परिणाम होत आहते त्याचे पिुाव ेमी िििोज पाहतो आह.े... 

आपकयाला अस ेवाटू लागल ेआह ेकी इगं्रजी आकयाकशवाय कोणीही बोस सािखे बन ूशकत नाही. 

यापषेणाा अकधक मोठा अधंकवश्वास अजनू कोणताही अस ू शकत नाही. जी लाचािी आपकयाला 

जाणवत ेतशी लाचािी जपानी माणसाला ति जाणवत नाही?.... 

कशषणाणाचे माध्यम ताबडतोब बिलवल ेपाकहज ेआकण प्रांकतक भाषांना काहीही झाल ेतिी त्यांचे योग्य 

स्थान किल ेपाकहज.े शक् य आह ेकी यामळेु काही काळाकरिता उयाच कशषणाणामध्ये अव्यवस्था कनमािण 

होईल. पिंत ुआज जी गनु्हगेािी स्वरूपाची हानी होत आह ेकतयायासमोि ही अव्यवस्था काहीही नाही. 

प्रांतीय भाषांची प्रकतष्ठा आकण त्यांच ेबाजािमकूय वाढाव े म्हणनू त्या त्या प्रांतांयाया न्यायालयातील 

भाषा त्या प्रांताची प्रांकतक भाषा किण्यात यावी. प्रांतीय कवकधमडंळांची कायिवाही त्याच प्रांतायाया 

भाषेत झाली पाकहज ेआकण एखाद्या प्रांतात एकाह न अकधक भाषा प्रचकलत असतील ति त्या सवि 

भाषांमध्ये ती कायिवाही होऊ शकत.े... कें िात सवाित महत्त्वाचे स्थान कहंिसु्तानीला किल ेपाकहज.े 

माझ्या मत े हा प्रश् न कविानांवि सोडण्यासािखा नाही. जवे्हा िशे खिोखि स्वततं्र होईल तवे्हा 

कशषणाणायाया माध्यमायाया समस्येचे हचे एकमवे उत्ति असले. कविान लोकांचे काम या उत्तद्दष्टानसुाि 

पाठ्यपसु्तके तयाि किण े आह.े त्यावळेी तमु्हाला किसले की स्वततं्र भाितात त्तशषणाण घऊेन ज े

कवद्याथी कनघतील त ेिेशायाया गिजांयाया अनरुूप असतील.... मला भीती आह ेकी जोपयचत आपण 

कशकले-सविलले े लोक या प्रश् नाचा खेळखंडोबा कित िाह  तोपयचत आपण आपकया स्वप्नातील 

आिशि भाित कनमािण करू शकणाि नाही. कठोि प्रयत्न करून आपकयाला गुलामकगिीची बंधन े

तोडावी लागतील, मग ती बंधन ेशषैणाकणक, आकथिक वा सामाकजकही असू शकतात. तीन चतथुाचश 

सघंषि ति प्रयत्नांतच सामावललेा आह.े (हरि, ९-७-१९३८, प.ृ १७७-८) 



महात्मा गाांधींचे विचार | www.mkgandhi.org 

 

मला याबद्दल मळुीच सशंय नाही की, ज्या लोकांयाया हाती युवकांचे कशषणाण आह े त्यांनी जि 

मानकसक तयािी केली ति त्यांना आढळून येईल की मातभृाषा माणसायाया मनोकवकासाकरिता 

तवेढीच स्वाभाकवक आह ेजवेढे मातचेे िधू बाळायाया शािीरिक कवकासाकरिता. यापषेणाा वेगळे काही 

असण े कस े शक् य आह?े मलू आपला पकहला पाठ आईजवळून कशकत असत.े यामळेु मलुांवि 

मातभृाषेऐवजी िसुिी एखािी भाषा लािण े ह े मातभृमूीयाया कविोधातील पापाचिण आह े अस े मी 

समजतो. (मीइन्स, प.ृ ८) 

राष्रभार्ा 

आंतिप्रांतीय भाषा.... केवळ िवेनागिी वा उिूिमध्ये कलकहललेी कहंिसु्तानीच होऊ शकत.े... 

इगं्रजी सांस्कृकतक सत्ता बळकावणािी असकयामळेु मी इगं्रजीला िेशाबाहिे काढण्याचा आग्रह धितो. 

याप्रमाणचे िाजकीय सत्ता बळकावली म्हणनू इगं्रजी सत्तलेा यशस्वीपण ेआपण या िशेातनू बाहिे 

काढल ेआह.े वाकणज्य आकण आंतििाष्ट्रीय कूटनीतीची भाषा म्हणनू समदृ्ध इगं्रजी भाषचेे स्वाभाकवक 

स्थान कायम िाहील. (हरि, २१-९-१९४७, प.ृ ३३२) 

प्रांतीय भाषांचा जास्तीत जास्त उत्कषि किायचा असले ति प्रांतांची भाषावाि पनुििचना आवश्यक 

आह.े कहिंसु्तानी भािताची िाष्ट्रभाषा होईल पिंतु ती प्रांतीय भाषांचे स्थान कधीही घऊे शकणाि 

नाही. प्रांतांमध्ये ती कशषणाणाचे माध्यम होऊ शकणाि नाही - आकण इगं्रजी ति नाहीच नाही. 

भािताबिोबिचे सेंिीय सबंंध प्रांतांना समजनू िणे्याकरिता मित किण ेह ेकहिंसु्तानीचे कायि आह.े(हरि, 

१-२-१९४८, प.ृ १४) 

इांग्रजी भार्ा 

भाितीय मनाचा उयाचतम कवकास इगं्रजीकशवाय किण े शक् य झाल े पाकहज.े (यंग, २-२-१९२१, प.ृ 

३४) 

भाितात ज्या प्रकािे इगं्रजीच े कशषणाण िणे्यात आल ेआह ेत्या प्रकािामळेु इगं्रजी कशकलकेया लोकांच े

िबुिलीकिण झाल ेआहे, त्यामळेु भाितीय कवद्याथ्याचवि जबििस्त ताण पडला आह ेआकण आम्हाला 

कतन ेनक्कल किणािे बनवल ेआह,े अस ेमाझ े कवचािांती मत झाल ेआह.े अनवुािकांची कपढी तयाि 

करून कोणताही िशे िाष्ट्र बन ूशकत नाही. (यंग, २७-४-१९२१, प.ृ१३०) 

आज इगं्रजी कनकविवािपण े कवश्वभाषा आह.े त्यामळेु शालये पातळीवि नाही, पिंत ु कवद्यापीठातील 

कशषणाणात वकैककपक भाषेयाया स्वरूपात कितीय भाषा म्हणनू मी कहला स्थान िईेन. ती काही कनवडक 
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लोकांकरिताच अस ूशकते, लाखोंकरिता नाही.... इगं्रजीकशवाय आपल ेकाम भाग ूशकत नाही असे 

आपण समजतो ह ेआपल े मानकसक िास्य आह.े या पिाभतू मनोवतृ्तीचे मी कधीही समथिन करू 

शकत नाही. (हरि, २५-८-१९४६, प.ृ २८४) 

सावहत्य 

अस े समज ू नका की मी इगं्रजीची वा कतयाया उिात्त साकहत्याची कनिंा कितो आह.े हरिजनयाया 

स्तभंांमध्ये माझ्या इगं्रजी पे्रमाचे पिेुस े पिुाव े उपलब्ध आहते. पिंत ु ज्याप्रमाण े इगं्लडंयाया शीतोष्ण 

वाताविणाचा वा कनसगिसौंियािचा लाभ भािताला होऊ शकत नाही त्याचप्रमाण ेत्याच ेउिात्त साकहत्य 

भाितायाया उपयोगी पडू शकत नाही. भािताला आपकयाच वाताविणात, आपकयाच कनसगिसौंियाित 

आकण आपकयाच साकहत्यात कवककसत व्हाव े लागणाि आहे, मग इगं्लडंचे वाताविण, इगं्लडंच े

कनसगिसौंियि आकण इगं्लडंच ेसाकहत्य यांयायापषेणाा या गोष्टी कमी प्रतीयाया असकया तिी काही हिकत 

नाही. आपकया आकण आपकया वशंजांना जो वािसा कमळाला आह े त्याविच आपकयाला प्रासाि 

उभा किावा लागणाि आह.े आपण जि िसुऱ्या कोणाचा वािसा उधाि घतेला ति आपण आपला 

वािसा हिवनू बस.ू पिकीयांनी केलकेया अन्नधान्यायाया बेगमीवि आपली वाढ कधीही होऊ शकणाि 

नाही. माझी इयाछा आह ेकी आपण इगं्रजी आकण तशाच प्रकािे कवश्वातील इति भाषांमधील उत्कृष्ट 

साकहत्य भाितीय भाषांयाया माध्यमातून वाचाव.े िवीन्िनाथांयाया अनपुम साकहत्याचा िसास्वाि 

घणे्याकरिता मला बंगाली भाषा कशकण्याची गिज नाही. सुिंि अनवुािायाया माध्यमातनू मी त ेवाचू 

शकतो. टॉलस्टॉययाया लघकुथांचा आनिं घणे्याकरिता गुजिाती मलुामुलींना िकशयन भाषा कशकावी 

लागत नाही. सुिंि अनवुािायाया माध्यमातनू त े त्या कथा वाचू शकतात. इगं्रजांना या गोष्टीचा 

अकभमान आह ेकी कवश्वातील सवोत्कृष्ट साकहत्य, त्यायाया प्रकाशनानतंि एका आठवड्यायाया आत 

सोप्या इगं्रजीत उपलब्ध झालेल ेअसत.े मग मला शके्सकपअि आकण कमकटन वाचण्याकरिता इगं्रजी 

कशकण्याची आवश्यकता का जाणवावी ?(हरि, ९-७-१९३८, प.ृ १७७) 
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८०. भार्ािार प्राांतरचना 

कॉगं्रेसयाया कामकाजाकरिता प्रांतांची भाषावाि पनुििचना किण्याला मान्यता कमळवनू िणे्यात माझी 

महत्त्वाची भकूमका िाकहली आह.े सिकािनहेी अशा प्रकािची पनुििचना स्वीकािावी म्हणनू मी अनकेिा 

आवाज उठवला आह.े(हरि, २९-३-१९४२, प.ृ ९७) 

माझा कवश्वास आह ेकी प्रांतांयाया सीमा ठिवण्याचा योग्य आधाि भाषा आह.े पिंत ु एकच भाषा 

बोलणािे िोन भाग एकमकेांशी लागनू नसल ेति त्याबाबतीत एकच भाषा बोलणािे िोन प्रांत झाल ेति 

त्यावि माझा कोणताही आषणाेप नाही. उिाहिणाथि केिळ आकण कनािटक या िोन प्रिशेात जि एकच 

भाषा बोलली गलेी असती तिी मी त्यांना िोन वगेवगेळे प्रांत मानल ेअसत.े(हरि, १९-४-१९४२, प.ृ 

११८) 

प्राांतीय विद्यापीठे 

समदृ्ध प्रांतीय भाषांना आकण त्या बोलणाऱ्यांना आपला कवकास किायचा असले ति अशी कवद्यापीठे 

असली पाकहज.े... ह े मला मान्य आह.े पिंत ु मला भीती आह ेकी या बाबतीत आपण अनावश्यक 

उत्सकुता िाखवली ति आपण स्वतःची फसवणकू करू. प्रांतांची भाषांयाया आधािावि पनुििचना 

किण ेह ेपकहल ेपाऊल असल ेपाकहज.े (हरि, २-११-१९४७, प.ृ ३९२) 

वगेळेपणायाया भावनेला नहेमीच सवाित अकधक महत्त्व कमळत असलेले आढळल ेआह.े प्रत्येक 

माणसू स्वतःबद्दल आकण स्वतःयाया कुटंुबाबद्दल कवचाि कित असतो. सपंणूि भािताबद्दल कोणीही 

कवचाि कित नाही. कें िाकभमखु ताकि असत ेह ेखिे पण ती कधीही स्पष्टपण ेकिसनू येत नाही, ती कधी 

उसळी माित नाही; यायाया तलुनते कें िापासून ििू जाणाऱ्यांची ताकि नहेमी किसनू येत.े कतचा 

स्वभावच असा आह ेकी ती सवाित जास्त आवाज कित ेआकण सवाचच ेलषणा आककषित करून घते.े ती 

सांप्रिाकयक स्वरूप घऊेन वि येत.े यामळेु इति षणाेत्रांमध्ये भीती कनमािण झाली आह.े... 

पिंत ुिशेायाया ककयाणाकरिता 'आिानप्रिाना'याया भावनलेा मोकळ्या मनान ेमान्यता िणे्यात येईपयचत 

आकण भािताचे ककयाण, ज्यात सवाचचे ककयाण समाकवष्ट आह,े हचे एकमवे ध्येय ठेवनू त्याला वगीय 

कहतावि स्थान किल ेजाण्याची वळे येईपयचत उत्साही सधुािकही अस ेवािग्रस्त मदु्द ेटाळत असतात. 

यामळेु िचनात्मक सधुािणांची लगचे अमंलबजावणी केली जावी अस े वाटणाऱ्या माझ्यासािख्या 

माणसांनी अस े कनिोगी वाताविण तयाि किण्याकरिता प्रयत्न केल े पाकहज े कजथे मतभिेांयाया जागी 

मतै्री, सघंषाियाया कठकाणी शांतता, अवनतीयाया जागी प्रगती आकण मतृ्यूयाया जागी जीवन फुलू  
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शकेल. (हरि, ३०-११-१९४७, प.ृ ४३६) 

इतराांना िगळणारा प्राांतिाद नाही 

माझ ेमत आह ेकी सवि प्रांतांचे लोक भािताचे आहते व भाित त्या सवाचचा आह.े अट एवढीच आह े

की कोणताही माणसू िसुऱ्या एखाद्या प्रांताच े शोषण किण्याकरिता, त्या प्रांतावि शासन 

किण्याकरिता वा त्या प्रांतायाया कहताला धक्का लावण्याकरिता त्या प्रांतात जाऊन िाह  शकत नाही. 

सवि लोक भािताचे सवेक आहते व त ेसवेयेाया भावनने ेजगतील. (हरि, ७-९-१९४७, प.ृ ३११) 

इतिांना वगळणािा प्रांतवाि आपकया जीवनाचा अकभशाप आह.े खिे सांगायचे ति माझ्या प्रांताची 

सीमािेषा भाितायाया सीमािेषेपयचत पसिलेली असली पाकहज ेव अखेिीस कतन ेसवि जगाला आपकया 

कवते घतेल ेपाकहज.े अस ेझाल ेनाही ति सवि काही नष्ट होईल. (यंग, २१-९-१९४७, प.ृ ३३३) 

भारताचे ऐक्य 

कााँग्रेसन ेप्रांतांयाया भाषावाि पनुििचनचेा कसद्धांत आधीच मान्य केला आह ेआकण सत्तते येताच याला 

आपण घटनात्मक रूप िऊे अशी घोषणाही केली आह.े अशा िीतीन ेही पनुििचना िेशायाया प्रगतीचा 

मागि प्रशस्त किील. पिंत ु या पनुििचनमेळेु भाितायाया सेंिीय ऐक्याला धक्का लागता कामा नये. 

स्वायत्ततचेा अथि कवघटन नाही आकण असहूी नये. याचा अथि असा नाही एका प्रांतान ेकें िाची पवाि न 

किता आपकया इयाछेप्रमाण ेवाटेल त ेकिाव.े प्रत्येक प्रांत जि स्वतःला प्रभतु्वपणूि वेगळा घटक मान ू

लागले ति भाितायाया स्वाततं्र्याला काहीही अथि िाहणाि नाही व त्याचबिोबि त्यांयाया स्वाततं्र्याचाही 

लोप होऊन जाईल.... 

बाहिेचे जग आपकयाला गजुिाती, मिाठी, तामीळ आिी रूपात ओळखत नाही ति केवळ भाितीय 

म्हणनू ओळखत.े यामळेु कवघटनकािी प्रवतृ्तींना मळुीच प्रोत्साहन द्यायला नको आकण आपण 

भाितीय असकयाप्रमाण ेआपला व्यवहाि असला पाकहज ेव तशीच जाणीव आपकया मनात िाकहली 

पाकहज.े या सवोयाच कवचािाची जपणकू केली गेली ति भाितायाया भाषावाि पनुििचनमेुळे कशषणाण 

आकण व्यापाि या िोघांनाही प्रोत्साहन कमळेल. (यंग, १-१२-१९४८, प.ृ ११) 
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८१. गोरक्षण 

गायीचे स्र्ान 

गाय करुणचेे काव्य आह.े हा सौम्य पश ूमकूतिमान करुणा आह.े गाय किोडो भाितीयांची आई आह.े 

गोिषणाणाचा अथि आह े ईश्विायाया सपंणूि मकू सषृ्टीचे िषणाण. प्राचीन ऋषींनी, त े ज ेकोणी असतील, 

गायीपासनू सरुुवात केली. सषृ्टीतील कनम्न स्तिाविील प्राण्यांयाया िषणाणाचा प्रश् न अजनूच महत्त्वपणूि 

आह ेकािण िवेान ेत्यांना वाणी किलेली नाही. (यंग, ६-१०- १९२१, प.ृ ३६) 

....गाय मानवी जीवनायाया खालील जीवसषृ्टीचे एक पकवत्रतम रूप आह.े प्राण्यांमध्ये सवाित समथि 

असलकेया मानव प्राण्याकडे सवि मानवेति प्राण्यांतफे ती न्यायाकरिता कवनवणी कित ेआह.े अस े

वाटत ेकी आपकया डोळ्यांयाया भाषेतनू ती म्हणत ेआह े : 'आम्हाला मारून टाकाव,े आमच ेमांस 

खाव ेवा इति कोणत्याही प्रकािे आमयायाशी िवु्यिवहाि किावा म्हणनू ईश्विान ेतमु्हाला आमचे मालक 

बनवल ेनाही ति तमु्ही आमचे कमत्र बननू आमचे िषणाण किाव ेम्हणनू त्यान ेअस ेकेल ेआह.े' (यंग, 

२६-६-१९२४, प.ृ २१४) 

मी गायीची पजूा कितो व त्या पजूचेे समथिन किण्याकरिता सवि जगाशी सामना किण्याची माझी 

तयािी आह.े (यंग, १-१-१९२५, प.ृ ८,) 

गोमाता अनके अथाचनी आम्हाला जन्म िणेाऱ्या मातेपषेणाा श्रषे्ठ आह.े आमची आई आम्हाला िोन वषि 

िधू पाजत ेआकण मोठे झाकयानतंि आपण कतची सेवा किावी अशी अपषेणाा कित.े गाय आपकयाकडून 

चािा आकण िाणा याकशवाय आणखी कशाचीही अपषेणाा कित नाही. आपली आई अनकेिा आजािी 

पडत ेव आपकयाकडून सवेचेी अपषेणाा कित,े गोमाता क्वकचतच कधी आजािी पडत.े 

गोमाता कजवतं असेपयचतच आपली सवेा कित नाही ति मेकयानतंिही ती आपली सवेा कित असत.े 

आपकया आईयाया मतृ्यूनतंि कतला मठूमाती िणे्याकरिता वा अकग्नससं्कािाकरिता पसै े खचि किाव े

लागतात. गोमाता मेकयानतंिही तेवढीच उपयोगी कसद्ध होत ेजेवढी ती कजवतंपणी उपयोगी असत.े 

आपण कतयाया शिीिायाया सवि अवयवांचा - मांस, अस्थी, आतडे, कशगं आकण चामडे या सवि गोष्टींचा 

- उपयोग करू शकतो. ह ेमी जन्मिात्या आईची कनिंा किण्याकरिता सांगत नाही आह ेति मी गायीची 

पजूा का कितो, एवढेच इथे सांगतो आह.े (हरि, १५-९-१९४०, प.ृ २८१) 

वहांदू धमावत गाय 

कहिं ू धमािचे केन्िीय तत्त्व गोिषणाण आह.े गोिषणाणाला मी मानव कवकासातील सवाित अि ्भतु घटना  
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समजतो. ती माणसाचे उिात्तीकिण कित.े माझ्या दृकष्टकोनातनू गायीचा अथि सपंणूि अमानवीय जग 

आह.े गायीयाया माध्यमातनू सपंणूि प्राकणसषृ्टीशी आपण आपल ेतािात्म्य प्रस्थाकपत कितो. िवेत्वाचा 

आिोप किण्याकरिता गायीला का कनवडण्यात आल ेयाचे कािण स्पष्ट आह.े भाितात गाय माणसाची 

सवाित चांगली सोबती आह.े कतला कामधने ू म्हणण्यात आल ेआह.े ती केवळ िूधच िते नाही, 

कतयायामळेुच शतेी किण ेशक् य झाल ेआह.े... 

गोिषणाण ही कहिं ूधमािन ेजगाला किललेी िणेगी आह.े जोपयचत गोिषणाक कहिं ूकजवतं आहते तोपयचत कहिं ू

धमि कजवतं िाहील.... 

कहिंूचंी पिीषणाा त्यांयाया कटळ्यावरून, शदु्ध मतं्रोयाचािणावरून, तीथियात्रांवरून वा जाकतपातीयाया 

कनयमांवरून केली जाणाि नाही ति गायीच ेिषणाण किण्यायाया त्यांयाया पात्रतयेाया आधािे केली जाईल. 

(यंग, ६-१०-१९२१, प.ृ ३६) 

गोिध 

ज्याप्रमाण े एखाद्या गायीयाया िषणाणाकरिता मी कोणत्याही माणसाला मािणाि नाही त्याचप्रमाण े

एखाद्या माणसाचे िषणाण किण्याकरिता मी कोणत्याही गायीला मािणाि नाही. (यंग, १८-५-१९२१, 

प.ृ १५६) 

ज्या लोकांचा दृकष्टकोन माझ्यापषेणाा वगेळा आह ेत्यांना गायीला मािण ेपाप आह ेव त्यामळेु गोहत्या 

बंि किावी ह ेमी माझ्या स्वतःयाया आचिणान ेपटवनू द्याव ेअस ेमाझा धमि मला अस ेकशकवतो. (यंग, 

२९-१-१९२५, प.ृ ३८) 

गोवध कायद्यान ेकधीही बंि केला जाऊ शकत नाही. ज्ञान, कशषणाण आकण गायीबद्दलची ियाभावना 

यांयायािािेच तो बंि किता येऊ शकतो. ज ेपश ूभमूीला भाि आहते त्यांना वाचवल ेजाऊ शकत नाही, 

एवढेच नाही ति जी माणस े भमूीला भाि असकयासािखी आहते त्यांनाही वाचवता येऊ शकत 

नाही.(हरि, १५-९-१९४६, प.ृ ३१०) 

गोिषणाणाला सपंणूि कवश्व त मान्यता कमळावी अशी माझी आकांषणाा आह.े पिंत ुयाकरिता भाितातील 

गोवशंाची िगुिती आधी थांबली पाकहज ेव त्याला त्याच ेयोग्य स्थान कमळाल ेपाकहज.े (यंग, २९-१-

१९२५, प.ृ ३८) 

माझ्या दृष्टीन े गोिषणाणाचा अथि केवळ गायीचे िषणाण नाही. याचा अथि आह े जगातील त्या सवि 

प्राकणमात्रांचे िषणाण ज ेअसहाय व िबुिल आहते.(यंग, ७-५-१९२५, प.ृ १६०) 



महात्मा गाांधींचे विचार | www.mkgandhi.org 

 

मी पित सांगने की.... की गोवधावि कायिशेीि मनाई ही गोष्ट गोिषणाणायाया कायििमातील सवाित गौण 

मदु्दा आह.े... लोकांना किाकचत अस ेवाटत असाव ेकी  एखाद्या वाईटपणाकवरुद्ध कायिा पास केला 

की इति कोणतहेी कवशषे प्रयत्न न किता तो वाईटपणा नाहीसा होईल. यापषेणाा मोठी आत्मवांचना 

अजनू कोणतीच अस ू शकत नाही. एखाद्या अडाणी वा िषु्टबुद्धी असलकेया लहानशा गटायाया 

कविोधात किण्यात आललेा कायिा एकिा यशस्वी होऊ शकेल पिंत ुअसा कायिा नहेमीच यशस्वी 

होऊ शकत नाही ज्याचा कविोध समजिाि आकण सघंकटत लोकमताद्व िे होतो वा एखािा कट्टिपथंी वगि 

धमाियाया नावान ेत्याचा कविोध कितो. 

गोिषणाणायाया प्रश् नाचा मी कजतका कवचाि कितो तसतस ेमाझ ेपक्के मत होत चालल ेआह ेकी गाय 

आकण गोवशं यांचे िषणाण तवे्हाच शक् य आह े जवे्हा मी सचुवलले े उपाय स्वीकारून िचनात्मक 

कायििमायाया माध्यमातनू त्यांयाया अमंलबजावणीकरिता सतत आकण िीघिकालीन प्रयत्न किण्यात 

येतील. (यंग, ७-७-१९२७, प.ृ २१९) 

गोसेिा 

पशूचंे सिंषणाण गोसवेचेा महत्त्वाचा भाग आह.े भािताकरिता याचे फाि महत्त्व आहे… याकरिता 

सखोल अभ्यासाची आकण त्यागायाया भावनचेी ताबडतोब गिज आह.े कवपलु धनसपंत्तीचा साठा 

आकण िानपणु्य यातनू खऱ्या व्यावसाकयक षणामतचेा परिचय होत नाही. पशूयंाया सिंषणाणासबंंधी ज्ञान 

कमळवणे, त्या ज्ञानाचा जनतते प्रसाि किण ेआकण स्वतःला त्या आिशािनुरूप बनवण ेआकण या 

कायािकरिता पसैा खचि किण ेही खिी व्यावसाकवक षणामता आह.े (हरि, १७-२-१९४६, प.ृ ११) 

जोपयचत गोिषणाणाचा प्रश् न शदु्ध आकथिक बाबींचा आह,े तोपयचत त्यावि केवळ त्याच दृष्टीन े कवचाि 

केला ति त्याविील उपाय शोधनू काढण ेसोप ेहोईल. तस ेअसकयास कोणताही कवचाि न किता त्या 

सवि  पशूनंा मारून टाकल ेजाईल, ज्यांचे िधू आटल ेआह ेवा त्यांयायावि येणाऱ्या खचाियाया तलुनते 

कमळणाऱ्या िधुाची ककंमत फाि कमी असत े वा ज े म्हातािे आकण बेकाि झाले आहते. 

कविोधाभासायाया या भमूीत िाहणािे वास्तवात अनके हृियहीन कृत्याचे िोषी असल े तिीही अशा 

हृियशून्य अथिव्यवस्थेला भाितात कोणतहेी स्थान नाही. 

सकारात्मक उपाय 

पिेुस े िधू िऊे शकत नसकयामळेु वा अन्य काही कािणामळेु फायिशेीि न ठिणाऱ्या गायीला 

मािण्याऐवजी कस ेवाचवायचे? या प्रश् नाचे उत्ति थोडक्यात अस ेअस ूशकतःे 
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(१) गाय अथवा गोवशं यांयायाबद्दलयाया कतिव्याचे पालन कहिंूनंी किाव.े जि त ेअस ेकितील ति 

आपल ेपश ूभािताकरिता आकण जगाकरिता अकभमानाची गोष्ट ठितील. आजची परिकस्थती अगिी 

यायाया कवरुद्ध आह.े 

(२) पशपुालनकवज्ञानाचा अभ्यास किण्यात यावा. आज या षणाेत्रात पणूि अनागोंिी आह.े 

(३) खयाची किण्याची सध्याची िूि पद्धत बंि किण्यात यावी आकण पकश् चमकेडील मानवी पद्धतीचा 

अगंीकाि किण्यात यावा. 

(४) भाितातील पांजिपोळांची आमलूाग्र सधुािणा किण्यात यावी. आज ज्यांयाया हातात त्यांच े

व्यवस्थापन आह ेत ेयाबाबतीत अगिी अडाणी आहते व अकतशय अव्यवकस्थत पद्धतीन ेत ेह ेकाम 

कितात. 

(५) या मलूभतू गोष्टी जवे्हा केकया जातील तवे्हा आपकयाला अस ेआढळून येईल की आपकया कहिंू 

बांधवांयाया इयाछेखाति का होईना मसुलमान गोमांसाकरिता वा अन्य हतेकूरिता गोवध न किण्यायाया 

आवश्यकतचेा स्वतःह न स्वीकाि कितील. 

वाचकांयाया लषणाात येईल की विील अपषेणाांमध्ये एक गोष्ट आह ेआकण ती आह ेअकहसंा. कतलाच 

साविभौम करुणा असहेी म्हणता येईल. आपण जि त्याप्रमाण ेवतिन करू लागलो ति सवि काही सोप े

होईल. कजथे अकहसंा आह े कतथ ेअसीम धयैि, आंतरिक शांतता, कववके, स्वाथित्याग आकण खिे ज्ञान 

यांचा वास असतो. (हरि, ३१-८-१९४७, प.ृ ३००) 
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८२. सहकारी पशुपालन 

जनाविांना घिातच ठेवनू त्यांची योग्य आकण वजै्ञाकनक पद्धतीन े िखेिेख किण े ही गोष्ट 

शतेकऱ्यांकरिता शक् य नाही. गाय आकण इति सवि जनाविांयाया ििुिशकेरिता सामकूहक प्रयत्नांचा 

अभाव जबाबिाि आह.े 

आज जग जीवनायाया प्रत्येक षणाेत्रात सामकूहक अथवा सहकािी प्रयत्नांयाया दृष्टीन ेपढुे जात आह.े यात 

बिेच यश कमळाल ेआह ेवा कमळत आह.े या िशेातही या कवचािान ेप्रवेश केला आह ेपिंतु तो अशा 

कवकृत रूपान े केला आह े की त्याचा फायिा कनधिनांना झाला नाही. आपकया लोकसंख्येत होत 

असलकेया वाढीबिोबिच सामान्य शतेकऱ्यायाया लागवडीखाली असललेी सिासिी जमीन कमी होत 

आह ेआकण व्यक्तीजवळ ति बहुधा फािच कमी जमीन िाकहली आह.े 

अशा शेतकऱ्यांनी आपकया घिात जनाविे ठेवण ेआत्मघातकीपणाचे आह.े पिंत ुतिीही आज असचे 

होत आह.े ज े लोक अथिशास्त्राला सवािकधक महत्त्व ितेात आकण धाकमिक, नकैतक व  मानवीय 

दृकष्टकोनाला फाि कमी महत्त्व ितेात त्यांचे ठासनू सांगण ेआह ेकी जनाविांयाया चाऱ्यावि होणाऱ्या 

खचाियाया तलुनते त्यांयायापासनू होणािे उत्पन्न इतके कमी आह ेकी वास्तवात जनाविे माणसांनाच 

खात आहते. त्यांचे म्हणण ेआह ेकी कनरुपयोगी पशूचंा वध न किण ेमखूिपणा आह.े 

प्रश् न आह ेमानवतावािी लोकांनी काय किाव?े याचे स्पष्ट उत्ति ह ेआह ेकी आपण असा कोणता तिी 

मागि शोधून काढला पाकहज े ज्यामळेु जनाविांचे िषणाण ति होईलच आकण कशवाय त े शेतकऱ्यांवि 

ओझहेी बननू िाहणाि नाहीत. मी कनकश् चतपण े सांग ू शकतो यात सहकािी प्रयत्न बऱ्याच प्रमाणात 

आमची मित करू शकतो. या सिंभाित खालील तलुना लाभिायी होऊ शकत े: 

(१) सामकूहक प्रणाली अतंगित आज होत ेत्याप्रमाण ेकोणताही शतेकिी आपकया घिात जनावि ठेव ू

शकत नाही. पश ूव यू िकूषत कितात व आपकया आजबूाजलूा घाण पसिवतात. पशूबंिोबि िाहण्यात 

ना हुशािी आह े ना मानवतावाि. माणसू जनाविांबिोबि िाहण्याकरिता बनललेा नाही. सामकूहक 

पद्धती स्वीकािण्यात आली ति आज घिातील जी जागा जनाविांयाया िाहण्याकरिता लागत े ती 

कुटंुबाकरिता उपलब्ध होऊ शकेल. 

(२) जसजशी पशूचंी सखं्या वाढत े शतेकऱ्याचे घिातील जीवन कठीण होऊ लागत.े यामळेु तो 

वासिांना कवकून टाकतो, म्हशींयाया नि कपकलांना मारून टाकतो वा त्यांना बाहिे हाकलनू 
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मिण्याकरिता सोडून ितेो. पशपुालन सहकािी तत्त्वावि होऊ लागल ेति अशा प्रकािची अमानवीय 

कृत्ये बंि होतील. 

(३) सामकूहक पशपुालनायाया कस्थतीत जनाविे आजािी पडकयानतंि त्यांयाया कचककत्सचेी नीट 

व्यवस्था किता येईल. कोणताही सामान्य शतेकिी आपकया बळावि हा खचि पले ूशकत नाही. 

(४) अशाच पद्धतीन ेसामकूहक प्रणालीत अनके गायींकरिता एक चांगला सांड पाळता येऊ शकतो. 

एिव्ही ही व्यवस्था कठीण आह.े कोणी कृपा केली ति गोष्ट वगेळी. 

(५) सहकािी प्रणालीअतंगित गायिानाकरिता व  जनाविांना चािण्याकरिता जमीन सहज उपलब्ध 

होऊ शकेल. उलट आज शतेकऱ्याला व्यकक्तगत पातळीवि सामान्यपणे अशी कोणतीही व्यवस्था 

उपलब्ध नाही. 

(६) सामकूहक प्रणालीत चाऱ्याचा खचिही तलुनात्मक दृष्टीन ेकमी येतो. 

(७) सामकूहक प्रणालीत चांगकया ककंमतीवि िधूकविीची व्यवस्था होईल आकण शतेकऱ्याला िधुात 

भसेळ किण्याचा आज जो मोह होतो त्याची शक् यता वा कािण िाहणाि नाही. 

(८) प्रत्येक पशचूी तपासणी किण ेआज शतेकऱ्यायाया आवाक्याबाहिेचे आह.े पिंत ुसपंणूि गावातील 

जनाविांसाठी अशी व्यवस्था सहजपण े किता येऊ शकत.े यामळेु जनाविांयाया वंशात सधुािणा 

किणहेी सोप ेहोईल. 

(९) विील लाभ पाहता सहकािी पशपुालन कहतावह असकयाचे सहज कसद्ध होत.े यायाया बाजनू े

सवाित महत्त्वाचा युकक्तवाि हाच आह े की प्रत्यके शतेकऱ्यान े आपापली जनाविे पाळण्यायाया 

पद्धतीमळेु आपकया जनाविांची िशा ियनीय झाली आह.े हा आवश्यक बिल करूनच आपण 

आपकया जनाविांना आकण स्वतःलाही वाचव ूशकतो. 

माझी खात्री आह ेकी, जोपयचत आपण सहकािी शतेी स्वीकािणाि नाही तोपयचत शतेीचा पूणि फायिा 

आपकयाला कमळू शकणाि नाही. ही गोष्ट समजण ेकठीण आह ेका की लहान लहान शभंि शतेांवि 

कशी तिी शतेी किण्यापषेणाा गावातील शभंि कुटंुबांनी आपकया जकमनीवि सामकूहक शतेी केली व 

उत्पन्न आपसात वाटून घेतल े ति त े फायिेशीि होईल? आकण जी गोष्ट शतेीला लाग ू होत े तीच 

पशूनंाही लाग ूहोत.े 

ह ेखिे आह ेकी, या जीवनपद्धतीकरिता एकाएकी लोकांची सहमती कमळवण ेकठीण होऊ शकत.े  

सिळ आकण अरंुि सडकेवरून चालण ेनहेमीच कठीण असत.े गोसवेचेे प्रत्येक पाऊल अडचणींनी  
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भिलले ेआह.े पिंत ुया अडचणींचा सामना करूनच आपण आपला मागि सिळ करू शकतो. 

यावळेी मला केवळ एवढेच िाखवायचे आह ेकी व्यकक्तगत पशपुालनापषेणाा सामकूहक पशुपालन श्रषे्ठ 

आह.े माझ ेअसहेी मत आह ेकी सामकूहक पद्धती चांगली आह,े व्यकक्तगत पद्धती चूक. खिे सांगायचे 

ति व्यक्ती आपकया स्वाततं्र्याचे िषणाण सहकायाििािेच करू शकत.े पशपुालनायाया व्यकक्तगत प्रयत्नान े

स्वाथि आकण अमानषुतलेाच प्रोत्साहन किल ेआह.े उलट सामूकहक प्रयत्नात ह ेिोष पणूिपण ेजिी नाही 

तिी बऱ्याच अशंी नक्कीच कमी किता येतात. (हरि, ५-२-१९४२, प.ृ ३९) 
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८३. वनसगोपचार 

माझा कवश्वास आह ेकी माणसाला औषध ेघणे्याची फािशी गिज पडू नये. हजािातनू नऊशेनव्् णऊ 

आजाि योग्य पद्धतीचा कनयकमत आहाि, पाणी आकण मातीचे उपचाि आकण घिगतुी औषध यांनी 

िरुुस्त किता येतात. (ए, प.ृ १९९) 

माझ ेठाम मत आह ेकी स्वयाछतयेाया वयैकक्तक, घिातील आकण साविजकनक कनयमांचे कठोिपण ेपालन 

केल ेति आकण आहाि व व्यायाम यांयायाबद्दल योग्य काळजी घतेली ति िखुण्याखुपण्याची भीती 

िाहत नाही. कजथे पणूि आंतरिक आकण बाह्य शकुचता असले कतथे आजाि जवळपासही कफिकू शकत 

नाही. गावातील लोकांना ही गोष्ट कळली ति डॉक्टि, वदै्य वा हकीम यांचे काम पडणाि नाही....(हरि, 

२६-५-१९४६, प.ृ १५३) 

उत्तम जीिन 

माणसाची जीवन पद्धती आिशि असली पाकहज े ह े कनसगोपचािातनू ध्वकनत होत ेआकण ह े तवे्हाच 

शक् य आह े जवे्हा शहिांतील आकण गावांमधील िाहण्याची सोय आिशि असले. अजनू एक गोष्ट 

आह,े कनसगोपचािपद्धती ईश्विायाया नावाला कें िस्थानी माननू चालत.े (हरि, २६-५-१९४६, प.ृ 

१५३) 

कनसगोपचािात उपचाि स्वस्तात स्वस्त आकण साध्यात साधा असला पाकहजे ह ेगहृीत धिण्यात आल े

आह.े सवाित चांगली गोष्ट ति ही आह ेकी, हा उपचाि गावात िाहत असतानाच किता आला पाकहज.े 

याकरिता आवश्यक साधन आकण उपकिण यांची जळुवाजळुव किण ेगावातील लोकांना शक् य झाल े

पाकहज.े जी गोष्ट गावात उपलब्ध नसेल ती बाहरेून मागवली जाऊ शकत.े 

कनसगोपचािामळेु स्वतः जीवनाबद्दल माणसायाया दृकष्टकोनातच कहतकािक बिल झाला पाकहज.े 

आपकया जीवनात आिोग्यायाया कनयमांचे पालन किण्याची पे्रिणा कनसगोपचािामळेु माणसाला 

कमळत.े िवाखान्यात जाऊन पसै ेिेऊन औषध िणे्यासािखी ही गोष्ट नाही. जी व्यक्ती िवाखान्यातनू 

फुकट उपचाि करून घतेे ती िान घते.े जो कनसगोपचािाचा आधाि घतेो तो कधीही िान मागत नाही. 

स्वावलबंनामळेु स्वाकभमान वाढतो. आपकया शिीिातील कवष काढून त्याला िोगमकु्त किण्याचा तो 

उपाय कितो आकण आपण पित आजािी पडणाि नाही, याची काळजी घतेो....(हरि, २-६-१९४६, प.ृ 

१६५) 
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योग्य आहार 

योग्य आकण सतंकुलत आहाि आवश्यक आह.े आज आपली खडेी आपकयाप्रमाणचे किवाळखोि 

झाली आहते. गावात भाज्या, फळे, िधू यांचे पिेुसे उत्पािन होण े ही गोष्ट कनसगोपचाि पद्धतीचा 

आवश्यक भाग आह.े यावि खचि होणाऱ्या वळेेला अपव्यय समजण्यात येऊ नये. (हरि, २-६-

१९४६, प.ृ १६५) 

यामळेु सगळ्या गावांचा आकण अखेिीस भािताचा नक्कीच लाभ होईल. 

कनसगोपचािाचे साि हचे आह ेकी, आिोग्य िषणाण आकण स्वयाछता कवषयक कनयम समजनू घ्यावे 

आकण त्यांयाया तसचे उकचत पोषणासबंंधीयाया कनयमांच े पालन आपण केल ेपाकहज.े यामळेु प्रत्येक 

माणसू स्वतःचा डॉक्टि बन ूशकतो. 

जी व्यक्ती कजवतं िाहण्याकरिता जवेण किते, जी पथृ्वी, जल, वायू, अग्नी आकण आकाश या 

पचंतत्त्वाबिोबि मतै्रीचा भाव ठेवत ेआकण या सवाचचा कनमािता असलेकया ईश्विाची जी सेवक आह ेती 

व्यक्ती कधी आजािी पडलीच ति कतन ेईश्विावि कवश्व स ठेवनू आपल ेमन शांत ठेवल ेपाकहज ेआकण 

अखेिची वळे आली की  शांतपण ेकतन ेप्राणत्याग केला पाकहज.े त्या व्यक्तीयाया गावातील शतेांमध्ये 

काही औषधी वनस्पती असतील ति, ती त्यांचे सवेन करू शकत.े किोडो लोक अशाच पद्धतीन े

सहजपण ेजगत आकण मित असतात. डॉक्टि काय गोष्ट आह ेहहेी त्यांना माहीत नसते, मग त्याला 

पाहण्याची गोष्ट ति ििूच. (हरि, १-९-१९४६, प.ृ २८५-६) 

आजार 

अज्ञानामळेु वा जाणीवपवूिक कनसगिकनयमांचा भगं केकयामळेु आजाि होतो. याचा अथि असा होतो 

की, वळे िाहताच आपण पित त्या कनयमांचे पालन करू लागलो ति आपकयाला पित स्वास्थ्यलाभ 

होऊ शकतो. ज्या व्यक्तीन े कनसगिकनयमांचे िीघि काळापासनू उकलघंन केल ेआह ेत्या व्यक्तीला एक 

ति कनसगािन ेकिललेी कशषणाा भोगावी लागले वा त्यापासनू वाचण्याकरिता आवश्यकतपे्रमाण ेडॉक्टिची 

वा शकयकचककत्सकाची मित घ्यावी लागले. योग्य कशषणाा भोगकयामळेु मनाची शक्ती वाढत ेति ती 

चुकवकयामळेु मनायाया शक्तीचा ऱ्हास होतो. (हरि, १५-९-१९४६, प.ृ ३११) 

कनसगोपचाि अथवा िेशी कचककत्सापद्धकतकवषयक माझ्या प्रेमाचा अथि असा नाही की पाश् चात्् 

कचककत्सापद्धतीन ेजी प्रगती केली आह े कतयायाकडे मी डोळेझाक करू इकयाछतो. एवढे मात्र खिे की 

काळी जाि ूम्हणनू मी कतची कनिंा केली आह.े ह ेकठोि शब्ि मी याकरिता वापिल े - आकण त ेपित 
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घणे्याचा माझा हते ूनाही - की पाश् चात्् पद्धती जीवोयाछेिन आकण कतयायाशी जळुलकेया सवि घकृणत 

गोष्टींना प्रोत्साहन िेत ेआकण ही पद्धती ककतीही वाईट असली तिी िहेाला अकधकात अकधक काळ 

कजवतं ठेवता याव ेम्हणनू या पद्धतींचा अवलबं पाश् चात्् उपचाि पद्धती कितच िाहणाि आह.े अशा 

प्रकािे शिीिाला कजवतं ठेवण्याचा प्रयत्न कित असताना ती आत्म्याची उपेषणाा कित.े 

कनसगोपचािायाया फाि मोठ्या मयाििा असतानाही आकण कनसगोपचािकांयाया भपंक िाव्यानतंिही मी 

या कचककत्सापद्धतीचा पिुस्कताि आह.े (हरि, ११-८-१९४६, प.ृ २५९) 

गािाांकररता 

कनसगोपचाि पद्धतीची माझी योजना केवळ ग्रामवासीयांकरिता आकण गावांकरिता आह.े यामळेु त्यात 

ना िकुबिणी, षणा-ककिण इत्यािींकरिता कोितहेी स्थान आह े ना कतयायात कक्वनाईन, इमकेटन आकण 

पकेनकसलीन सािख्या औषधांचे काही काम आह.े कहयायात मलूभतू महत्त्व स्वयाछता आकण 

आिोग्यिायी जीवनपद्धती यांनाच आह.े बस, एवढेच पिेु आह.े 

प्रत्येक व्यक्ती या कलते पािंगत झाली ति आजाि िाहणािच नाहीत आकण कनसगाियाया सवि कनयमांच े

पालन कित असतानाही आजाि कशिला ति सवाित प्रभावी उपाय िामनाम आह.े पिंत ु िामनामाचा 

उपाय सवाचकरिता पापणी कमटता षणाणीच यशस्वी होत नाही. िोग्यामध्ये िामनामाबद्दलची श्रद्धा जागतृ 

किण्याकरिता स्वतः कचककत्सक िामनामायाया शक्तीचे कजवतं उिाहिण असला पाकहज.े (हरि, ११-८-

१९४६, प.ृ २६०) 

आपण खिोखिीच े ग्रामीण मनोवतृ्तीचे होऊ या. गावातील मलु ेआकण प्रौढ आपकयाकडे येतील. 

आपण त्यांना जगण्यायाया खऱ्या पद्धतीची कशकवण िऊे. डॉक्टिांचे म्हणण ेआह ेकी  नव्वि टक्के 

आजाि घाणिेडेपणा, चुकीचा आहाि आकण कुपोषणामळेु होतात. जि आपण ही नव्वि टक् के 

जगण्याची कला कशकलो आकण उिललेी िहा टक्के कला जिी कवसिलो तिी काही फिक पडणाि 

नाही.... शक् य आह ेकी त्या आजािाची कचककत्सा किण्याकरिता एखािा पिोपकािी डॉक्टि कमळेल.... 

त्याची कचंता किण्याची आपकयाला गिज नाही. (हरि, १-९-१९४६, प.ृ २८६) 

डॉक्टि आकण वजै्ञाकनक िशेाकरिता काय कित आहते ह े मला जाणनू घ्यायचे आह.े कवशषे 

आजािायाया कचककत्सयेाया नवीन पद्धती समजनू घ्यायला कविेशात जाण्याची त्यांची नहेमीच तयािी 

असत.े माझा आग्रह आह ेकी त्यांनी भाितायाया सात लाख खेड्यांकडे लषणा द्याव.े ग्रामसवेकेरिता 

योग्यताप्राप्त सगळ्या कचककत्सकांची गिज असकयाचे त्यांना आढळून येईल. ह े खिे आह े की 

ग्रामसवेा पवूयेाया पद्धतीन े होईल, पाश् चात्् पद्धतीन े नाही. तस े झाल ेकी त े स्वतःला अनके िशेी  
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पद्धतींयाया अनकूुल बनवनू घतेील. 

भाितायाया गावातच मळुात औषधींचे अषणाय भांडाि कनमािण होत असकयामळेु पकश्चमकेडून औषध े

मागवण्याची आम्हाला काहीही गिज नाही. पिंत ुग्रामवासीयांना जगण्याची योग्य पद्धती कशकवण ेही 

गोष्ट औषधांपषेणाा अकधक महत्त्वाची आह.े (हरि, १५-६-१९४७, प.ृ १८४-५) 
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८४. सामूवहक स्िच्छता 

नागररक वििेक 

सामकूहक स्वयाछता तवे्हाच पाळली जाऊ शकत ेजवे्हा सामकूहक कववके असले आकण साविजकनक 

कठकाणांना स्वयाछ ठेवण्याचा समहूांचा आग्रह असले. आपल े िस्त ेआकण साविजकनक शौचालये 

यांयाया घाणीकरिता बहुतांश आमयायामधील अस्पशृ्यताच जबाबिाि आह.े 

सरुुवातीला अस्पशृ्यता स्वयाछतचेा एक कनयम होता. भाित सोडून जगायाया सगळ्या भागात तो 

आजही आह.े कनयम असा आह ेकी अस्वयाछ व्यक्ती वा वस्त ूअस्पशि असते, पिंत ुकतची अस्वयाछता 

ििू होताच ती व्यक्ती वा वस्त ूअस्पश्यि िाहत नाही. याप्रमाण ेसफाई किणािी व्यक्ती, मग पसै ेघऊेन 

काम किणािा भगंी म्हणा की कनःशकुक काम किणािी आमची आई म्हणा तोपयचतच अस्वयाछ आह े

जोपयचत घाण साफ केकयानंति ह ेलोक स्वतः स्वयाछ होत नाहीत. (हरि, ११-२-१९३३, प.ृ ८) 

नगरपावलका 

कोणतीही नगिपाकलका कि लावनू वा पगािी कमिचािी ठेवनू शहिातील घाण आकण गदी यांयायाशी 

यशस्वी लढा िऊे शकत नाही. ही महत्त्वपणूि सधुािणा श्रीमतं आकण गिीब अशा सवि लोकांयाया 

स्वयेाछापणूि सहकायािनचे शक् य आह.े (यंग, २६-११-१९२५, प.ृ ४१६) 

मी जि एखाद्या परिषियेाया वा नगिपाकलकेयाया सीमते िाहणािा कििाता असतो ति जोपयचत आम्ही 

किलकेया पैशायाया चौपट सवेा आम्हाला कमळाली नसती तोपयचत वाढीव किाचा एक पसैाही मी किला 

नसता व इति लोकांनाही असचे किण्याचा मी सकला किला असता. ज ेलोक आमचे प्रकतकनधी बननू 

स्थाकनक परिषिांमध्ये वा नगिपाकलकांमध्ये जातात त्यांनी लषणाात ठेवल े पाकहज े की त े सन्मान 

कमळवण्याकरिता वा पिस्पिांत स्पधाि किण्याकरिता कतथे जात नसतात ति प्रेमान ेसवेा किण्याकरिता 

कतथे जात असतात व या सवेकेरिता पसै ेलागत नसतात. 

आपला िशे िारिि्् त कखतपत पडललेा आह.े आपकया नगिपाकलकांयाया सिस्यांमध्ये सेवचेी खिी 

भावना असले ति त ेस्वतः कबनपगािी भगंी आकण िस्त्यांची झाडझडू किणािे सफाई कामगाि होतील 

व त्याबद्दल त्यांना अकभमान वाटेल. कााँग्रेसयाया कतककटावि कनवडून न आलकेया आपकया साथी 

सिस्यांनाही आपकयाबिोबि काम किण्याकरिता त े आमकंत्रत कितील आकण त्यांचा स्वतःवि व 

स्वतःयाया ध्येयावि कवश्वास असले ति त्यांचे आमतं्रण वाया जाणाि नाही. 

याचा अथि असा आह ेकी नगिपाकलकेचा सिस्य पणूि वळे काम किणािा असला पाकहज.े त्याचा  
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कोणताही वयैकक्तक स्वाथि नसावा. यानतंि िसुिे काम म्हणज ेनगिपाकलकेयाया वा परिषियेाया सीमते 

िाहणाऱ्या सवि प्रौढ लोकांची सचूी तयाि किण्यात यावी. सवाचना नगिपाकलकेयाया कामात सहकायि 

किण्याकरिता सांगण्यात याव.े एक कनयकमत िकजस्टि ठेवण्यात याव.े अकतशय गिीब असकयामळेु ज े

कोणतीही आकथिक मित करू शकत नाहीत पिंत ु शािीरिक दृष्टीन े धडधाकट असकयामुळे जि त े

श्रमिान करू शकत असतील ति त्यांना श्रमिान किण्याकरिता सांकगतल ेजाऊ शकत.े (हरि, १८-२-

१९३९, प.ृ २२) 

वनसगावविरुद्ध अपराध 

कोणतीही व्यक्ती जि बेकफककिपण ेइकडेकतकडे थुंकून, केिकचिा फेकून वा इति प्रकािे जमीन घाणिेडी 

करून हवा िकूषत कित असेल ति ती व्यक्ती माणसू आकण कनसगि या िोघांयायाही कवरुद्ध पाप कित 

असत.े माणसाचे शिीि ईश्विाचे मकंिि आह ेआकण जी व्यक्ती या मकंििात कशिणािा वायू िकूषत कित ेती 

मकंििाला अपकवत्र कित असत.े ती िामनामाचा ककतीही जप कित असली तिी सवि व्यथि आह.े (हरि, 

७-४-१९४६, प.ृ६९) 

िाष्ट्रीय अथवा सामाकजक स्वयाछतयेाया भावनचेा आपकया गणुात समावेश नाही. आपण आंघोळ 

कितो पण कजयाया काठावि वा कजयायात आपण आंघोळ कितो त्या कवकहिीला वा तलावाला वा 

निीला आपण घाणिेडी केकयाकशवाय सोडत नाही. या िोषाला मी फाि मोठा वाईटपणा समजतो. ही 

गोष्ट आपकया गावांची, आपकया पकवत्र नद्यांची व पकवत्र कवकहिींची ििुिशा किण्याकरिता जबाबिाि 

आह.े (कंप्रो, प.ृ १५) 
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८५. साांप्रदावयक सद्भाि 

सांप्रिाकयक शांततचेी माझी लालसा कधीच कमी झाली नव्हती याची साषणा माझ्या कजवंतपणी जिी 

नाही तिी माझ्या मतृ्यूनतंि कहिं ूआकण मसुलमान ह ेिोघहेी ितेील ह ेमला माहीत आह.े (यगं, ११-५-

१९२१, प.ृ १४८) 

गिज भासकयास माझ्या िक्तान ेकहंि ूआकण मसुलमान यांयायातील सबंंध दृढ किाव ेअशी माझी इयाछा 

आह.े (यंग, २५-९-१९२४, प.ृ ३१४) 

मी कहदंूांवि कजतके पे्रम कितो कततकेच मसुलमानांविही कितो. माझ्या हृियात ज्या भावना कहिंूकंरिता 

कनमािण होतात त्याच मसुलमानांकरिताही कनमािण होतात. माझ ेहृिय फाडून िाखवता आल ेअसत ेति 

त्यात कहिंूकंररता एक, मसुलमानांकरिता िसुिा, कतसिा अजून कोणासाठी अस ेकोणतचे वगेवगेळे 

कप्प ेनाहीत अस ेकिसनू आल ेअसत.े (यंग, १३-८-१९२१, प.ृ २१५) 

ऐक्याचा अर्व 

माझ्या तारुण्यायाया सरुुवातीपासनूच मला कहिं ू मसुलमान ऐक्याचे वडे लागलले े होत.े अनके उयाच 

कोटीचे मसुलमान माझ ेघकनष्ट कमत्र आहते. इस्लामची एक भक्त माझ्या मलुीसािखी आह.े ती कहिंू 

मसुलमान ऐक्यासाठी जगत े आह े आकण त्याकरिता प्राणत्याग किायलासदु्धा ती आनिंान े तयाि 

होईल. मुबंईयाया जामा मकशिीचे मअुझ्झीन यांचा मलुगा माझ्या आश्रमातील कनष्ठावतं िकहवासी 

होता. (हरि, ३०-४-१९३८, प.ृ ९९) 

कहिंू-मसुलमान ऐक्याचा अथि आह ेआपल े उकद्दष्ट एक असाव,े ध्येय समान असाव ेआकण िःुखही 

समान असाव.े एकमकेांयाया िःुखात सहभागी होऊन पिस्पिांबद्दलयाया सकहष्णतुयेाया भावननेे 

आपकया समान ध्येयायाया किशने ेआपण पढु े जाऊ ति त े कहिं-ूमसुलमान ऐक्यायाया दृष्टीन े सवाित 

मजबूत पाऊल असेल. (यंग, २५-८-१९२०, प.ृ ३) 

कहिंू-मसुलमान ऐक्याचा अथि केवळ कहिं ू मसुलमान यांयायातील ऐक्य एवढाच नाही ति भािताला 

आपल ेघि समजणाऱ्या सवि लोकांमधील ऐक्य, मग त्यांचा धमि कोणताही असो, असा त्याचा अथि 

आह.े (यंग, ११-५-१९२१, प ृ१४८) 

आमयाया मतै्रीचा आधाि प्रेम आह,े तोच धमािचाही आधाि आह.े मला प्रेमायाया अकधकािायाया 

बळावि मसुलमानांची मतै्री हवी आह.े एका सपं्रिायात जिी पे्रमाची भावना कायम िाकहली तिी 

िाष्ट्रीय जीवनात ऐक्याची समस्या कधीही कनमािण होणाि नाही. (यंग, २०-१०-१९२१, प.ृ ३३३) 
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एक कुटुांब 

सवाित चांगला उपाय आह े कवश्वमतै्री. याचा अथि आह े सगळ्या माणसांना आपकया कुटंुबातील 

सिस्य समजण.े जी व्यक्ती आपकया आकण िसुऱ्या कुटंुबांयाया सिस्यांमध्ये भिेभाव कित े ती 

आपकयाच कुटंुबातील लोकांना चकुीच े कशषणाण िते असत े व मतभिेाचा व अधमािचा मागि प्रशस्त 

कित.े (हरि, १७-११-१९४६, प.ृ ४०२) 

साांप्रदावयक दांगली 

सांप्रिाकयक अिाजक एक बहुमखुी िाषणास आह.े अखेिीस त्यायायाकरिता जबाबिाि असणाऱ्यांसह तो 

सवाचचाच बळी घतेो. (हरि, १५-९-१९४०, प.ृ २८४) 

एका बाजनू े बिला घणे े थांबवल े ति िंगली पढुे जाऊ शकणाि नाहीत. (हरि, १४-७ १९४६, प.ृ 

२१९) 

चुकीच े काम किणाऱ्या व्यक्तीयाया सहधमी नातवेाईकांवि बिला घणे्याकरिता हकला किण े ह े

भ्याडपणाचे कृत्य आह.े (हरि, १७-११-१९४६, प.ृ ४०८) 

इस्लाम आकण कहिं ूधमाित अस ेलोक कनमािण झाल े पाकहज े ज्यांचे चारित्र्य तलुनात्मक दृष्टीन े उयाच 

कोटीचे असले आकण ज ेगुडंांमध्ये जाऊन काम किायला तयाि असतील. (यंग, २९-८-१९२४, प.ृ 

१८१) 

आपण गुडंांचे हृियपरिवतिन करू आकण त्यांना कनयंत्रणात ठेव.ू(हरि, ७-४-१९४६, प.ृ ७४) 

कोणत्याही चांगकया धमाित, मग तो इस्लाम असो, कहिं ूअसो वा अजनू कोणता असो, गुडंकगिीला 

कोणतहेी स्थान अस ूशकत नाही. (हरि, ५-१-१९४७, प.ृ ४७८) 

धमाांबद्दल आदर 

प्रत्येकान ेिसुऱ्यायाया धमािबद्दल आिि बाळगला पाकहज ेआकण त्याला हानी पोहोचवण्याचा कवचाि 

मनातही आणायला नको. (यंग, ७-५-१९१९) 

िसुऱ्यायाया धमािची कनिंा किणाऱ्या प्रचािाची पिव नगी ितेा येऊ शकत नाही.(यंग, २९-५-१९२४, 

प.ृ १८०) 

एकमकेांयाया धमािची कनिंा किण,े त्यांयायाबद्दल बेजबाबिाि वक्तव्य िणे,े खोटे बोलण,े कनिोष 

लोकांची डोकी फोडण,े मकंििांना वा मकशिींना अपकवत्र किण ेम्हणज ेईश्विाला नाकािण ेआह.े (यंग, 

२५-९-१९२४, प.ृ ३१३) 



महात्मा गाांधींचे विचार | www.mkgandhi.org 

 

प्रत्येक व्यक्तीन ेआपकया धमाितील सवि चांगकया गोष्टींवि श्रद्धा ठेवावी आकण इति धमाचना व त्यांना 

मानणाऱ्यांना तवेढ्याच आििभावान ेपाहाव.े(हरि, ४-१-१९४८, प.ृ ४९७) 

प्राचीन ससं्कृतीयाया िडलकेया खकजन्याचा शोध घेत असताना प्राचीन कहंि ू ससं्कृतीत ज े काही 

कचिंतन आह े तचे येश,ू बुद्ध, महमंि आकण झितषु्ट यांयाया कशकवणकुीतही आह े ही अमकूय गोष्ट 

माझ्या हाती लागली. (कवगांसी, प.ृ १३१) 

कहिं ूधमािन ेजगातील सवि धमाचमध्ये ज ेकाही चांगल ेआह ेत ेसवि आत्मसात केल ेआह ेआकण यामळेु 

हा धमि इतिांना वगळणािा धमि नाही. यामळेु याचे इस्लाम वा त्याचे अनयुायी यांयायाशी कोणतहेी 

भांडण अस ूशकत नाही.(हरि, २९-८-१९४७, प.ृ ३४९) 

तलवाि ही इस्लामची प्रतीक नाही. पिंत ुइस्लामची कनकमिती अशा वाताविणात झाली होती की कजथे 

तलवािच सविश्रषे्ठ होती आकण आजही आह.े... अजनूही मसुलमानांमध्ये तलवािीवि फाि भि आह.े 

इस्लामला आपकया शब्िाथािप्रमाण ेखिे ठिायचे असले ति त्याला आपली तलवाि म्यान किावी 

लागले. (यंग, ३०-१२-१९२६, प.ृ ४५८) 

इस्लामची मखु्य िणेगी आह.े... ईश्विायाया एकत्वावि दृढ कवश्वास आकण आपकया अनुयायांमध्ये 

बंधभुावायाया प्रामाकणक भावननेसुाि व्यवहाि.(यंग, २१-३-१९२९, प.ृ ९५) 

इस्लाम शब्िाचा अथि आह ेशांतता. शांतता केवळ मसुलमानांपयचत मयािकित ठेवता येऊ शकत नाही. 

याचा अथि कवश्वशांतता असा घतेला पाकहज.े(यंग, २२-८-१९४०, प.ृ २९४) 

धमाांतर 

बळजबिीन ेधमाचति किण्याचे किवस आता गले.े (यंग, ११-५-१९२१, प.ृ १४८) 

एक धमि सोडून िसुिा धमि स्वीकािकयामळेु आकण प्रकतस्पधी धमािचे खंडन केकयामळेु घणृाभाव 

कनमािण होतो. (यंग, ६-१-१९२७, प.ृ १) 

बळजबिीयाया धमाचतिाचे समथिन किता येईल अस ेकुिाणात काहीही नाही. (यंग, २९-९-१९२१, प.ृ 

३०७) 

ज्याप्रमाण ेनागिी समस्यांमुळे आपण एकमकेांची डोकी फोडत नाही त्याचप्रमाण ेधमाियाया बाबतीतही 

आपण अस ेकरू नये. (यंग, २९-५-१९२४, प.ृ १७६) 
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माझी खात्री आह ेकी पढुाऱ्यांची भांडण्याची तयािी नसले ति जमावाचीही भांडण्याची तयािी नसत.े 

यामळेु प्रगत िशेांप्रमाण ेआपसातील भांडणांना िानटीपणाचे आकण धमिकविोधी समजून साविजकनक 

जीवनातनू पढुािी वगािने भांडणे नाहीशी केली ति जनताही मकुाट्यान ेत्यांचे अनसुिण किील याबद्दल 

माझ्या  मनात कोणताही सशंय नाही. (यंग, २९-५-१९२४, प.ृ १८२)  

मध्यस्र्ी 

मध्यस्थी ही ससुसं्कृत लोकांची प्राचीन पद्धत आह.े (हरि, २४-५-१९४२, प.ृ १६६) 

पिस्पि सकहष्णुता सवि काळांमध्ये आकण वशंांमध्ये एक आवश्यक गणु मानल  गलेा आह.े (यंग, २५-

२-१९२०, प.ृ ३) 

प्रामाकणक लोकमतान े िखुावलकेया पषणााला कायिा आपकया हाती घेऊ िऊे नये आकण प्रत्येक 

कवव िास्पि प्रकिण एक ति मध्यस्थाकडे व  कायिेशीि न्यायालयाकडे सोपवल ेपाकहज.े... (यंग, ५-

६-१९२४, प.ृ १८८) 

मवशदीसमोर िाद्य 

मकशिीसमोि वाद्य वाजवायचे नाही या प्रथेचे कजथे कहिं ू स्वतःह न पालन कित आल ेआहते कतथे 

त्यांनी ही प्रथा तोडू नये. पिंत ुकजथे त ेकोणत्याही अडथळ्याकशवाय वाद्य वाजवत आल ेआहते कतथे 

ती प्रथा सरुू ठेवली पाकहज.े कजथे भांडणाची शक् यता असेल वा तथ्याबद्दल मतभेि असतील कतथे 

प्रकिण मध्यस्थाकडे सोपवल ेपाकहज.े (यंग, १८-९-१९२४, प.ृ ३१२) 

गाय 

गोिषणाा कहिंूचंा धमि आह,े पिंत ुअकहंिकूवरुद्ध बळजबिी करून गायीचे िषणाण किण े हा कहिंूचंा धमि 

कधीही होऊ शकत नाही. (यंग, १८-९-१९२४, प.ृ ३११) 

....बहुसखं्याक कहदंूांनी कायिा करून गायीची कत्तल किण्याकरिता अकपसखं्याक मसुलमानांना मनाई 

किण ेही गोष्ट सजू्ञपणाची व उकचत होणाि नाही. (यंग, २९-१-१९२५, प.ृ ३८) 

वलपी 

कहिंूनंी आकण मसुलमानांनी कहंिी आकण उिूि कलपी स्वीकािावी हा माझा सकला एकात्मक पद्धतीवि 

आधारित आह.े (हरि, १-२-१९४२, प.ृ २७) 

नोकऱ्या  

सिकािी कवभागात आपण जि सांप्रिाकयक भावना पसिव ूति ही गोष्ट सशुासनाकरिता फाि घातक  
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असकयाचे कसद्ध होईल. (यंग, २९-५-१९२४, प.ृ १८२) 

अकपसखं्याकांना पणूि न्याय कमळवण्याचा हक्क आह.े कौशकय आकण पात्रता हीच एकमवे कसोटी 

असली पाकहज.े... (हरि, २७-७-१९४७, प.ृ २५०) 

सवहष्णुता 

ज्या ऐक्याची आपकयाला इयाछा आह े त े ऐक्य तवे्हाच कनमािण होऊ शकेल जवे्हा आपण 

एकमकेांबद्दल लवकचक आकण उिाि मनोवतृ्ती कवककसत करू. (यंग, ११-५-१९२१, प.ृ १४८) 

सकहष्णुताच ती गोष्ट आह ेकी जी वगेवगेळ्या धमाियाया अनयुायांना चांगकया शेजाऱ्याप्रमाण ेआकण 

कमत्राप्रमाण ेिाहण्याकरिता मित कित.े (हरि, ३-११-१९४६, प.ृ ३८३) 

धमववनरपेक्षता 

सपं्रिायवािापषेणाा िाष्ट्रवाि मोठा आह.े या अथािन ेआपण आधी भाितीय आहोत आकण नतंि कहिंू, 

मसुलमान, किश् चन, पािशी इत्यािी. (यंग, २६-१-१९२२, प.ृ ६२) 

िाज्याकरिता पणूिपण े धमिकनिपषेणा असण े अपरिहायि आह.े... त्यानसुाि कायद्यासमोिही सवि लोक 

समान असतील. पिंत ु कोणत्याही अडथळ्याकशवाय प्रत्येकजण आपकया धमािचे पालन 

किण्याकरिता स्वततं्र असले. पिंत ु तस ेकिताना सामान्य कायद्याच े त्याला उकलघंन किता येणाि 

नाही.(हरि, ३१-८-१९४७, प.ृ २९७) 

समान नागररकत्ि 

अकपसखं्याक वगािला जाणवल े पाकहज े की ज्या िाज्यात त े िाहतात त्या िाज्यातील बहुसखं्याक 

वगािएवढेच तहेी महत्त्वाचे नागरिक आहते. (हरि, ७-९-१९४७, प.ृ ३१०) 

बहुसखं्याक कहिं ूआपकया धमािला आकण कतिव्याला बहुमकूय समजत असतील ति काहीही झाले 

तिी त े न्याय्य वतिन कितील. अकपसखं्याक न्यायाकरिता बहुसखं्याकांविच अवलबंून असकयामळेु 

बहुसखं्याक वगि अकपसखं्याकांयाया उकणवा आकण िोष यांयायाकडे लषणा िणेाि नाही.(हरि, ३१-८-

१९४७, प.ृ २९८) 

तमु्ही मसुलमानांना बिोबिीचे नागरिक मानल ेपाकहज.े उिूिकडे आििान ेपाहणे ही समतयेाया कनयमाची 

मागणी आह.े (हरि, २६-१०-१९४७, प.ृ ३८३) 

अकपसखं्याक वगि ककतीही लहान असला तिी आपकयाला िबून िाहाव े लागत आह ेअस े त्याला  
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जाणवायला नको. भाषा, कलपी इत्यािी प्रश् न फाि नाजकुपण े हाताळल े पाकहजते. (हरि, २६-१०-

१९४७, प.ृ ३८७) 

कहिंू-मसुलमान समस्येसबंंधी माझ ेध्येय अस ेआह ेकी ही समस्या सटूुन भाित आकण पाककस्तान या 

िोन्ही िेशांमधील अकपसंख्याकांना, त ेअकपसखं्याक असल ेतिी, पणूि सिुकषणातता जाणवली पाकहज.े 

(हरि, १४-९-१९४७, प.ृ ३२३) 

कहिं ूआकण शीख भकगनींनी मसुलमान भकगनींशी मतै्रीचे सबंंध प्रस्थाकपत केल ेपाकहज.े त्यांनी त्यांना 

सणावािाला बोलावल े पाकहज.े मसुलमान मलु ेआकण मलुी यांना सांप्रिात्त्क नव्ह े ति साविजकनक 

शाळेची ओढ वाटली पाकहज.े त्यांनी खेळामध्ये कमसळल ेपाकहज.े (हरि, २५-१-१९४०, प.ृ ५३६) 
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१३. स्िदेशी 

८६. चरख्याचा वदव्य सांदेश 

गररबाांकररता 

मी जवे्हा जवे्हा चिख्यावि सतू काततो तवे्हा तवे्हा मला भाितातील गिीब लोकांची आठवण होत.े 

मध्यम वगि वा श्रीमतंांपषेणााही भाितातील कनधिनांचा आज ईश्विाविील कवश्वास उडाला आह.े भकेुन े

तडफडणाऱ्या माणसाची एकमवे इयाछा पोट भिण्याची असत.े त्यायायाकरिता त्याचे पोटच ईश्वि 

असत.े त्याला जो कोणी भाकिी िईेल त्यालाच तो आपला मालक समजतो. त्यायायातच त्याला 

बहुधा ईश्विाच े िशिन होत असत.े धडधाकट लोकांना कभषणाा िणे े स्वतःला आकण त्यांना, िोघांनाही 

भ्रष्ट किण ेआह.े वास्तवात त्यांना कोणता तिी कामधिंा पाकहज ेअसतो आकण हातान ेसतूकताई हाच 

एकमवे असा उद्योग आह ेजो किोडो लोकांना िोजगाि िऊे शकतो. 

....माझ्या कताईच ेवणिन मी तपस्या वा धाकमिक कवधी म्हणनू केल ेआह ेआकण माझा कवश्वास आह े

की कजथे गरिबांबद्दलचे शदु्ध आकण सकिय पे्रम असत े कतथे ईश्वि असतो. चिख्यावि मी 'कातत 

असलकेया सुतायाया प्रत्येक धाग्यातनू मला ईश्विाचे िशिन होत.े (यंग, २०-५-१९२६, प.ृ १८७) 

....चिख्यामळेु आपण किोडो लोकांशी एकरूप होऊ शकतो. पशैान े जगातील आपण काहीही 

कवकत घऊे शकतो अस ेकिोडपतींना वाटत असत.े पिंत ुअसे नाही. कोणत्याही षणाणी मतृ्यू येऊन 

त्यांचा अतं करू शकतो.... जीव जाण े म्हणज.े... म्हणज े काही 'स्वत्व' नाहीस े किण े होत नाही. 

ईश्विाचा शोध घ्यायचा असले ति माणसाला स्वतःला वा आपकया अहमल्ा स्वयेाछेन ेपसुनू टाकण े

कशकाव े लागत.े चिख्यामळेु इतिांना वगळण्याची शक् यता नाहीशी होत.े तो गरिबांसकहत सवाचचा 

आह.े यामळेुच तो आमयायाकडून नम्र होण्याची व अहकंाि पणूिपण े नष्ट किण्याची अपषेणाा कितो. 

(हरि, १३-१०-१९४६, प.ृ ३४५) 

केवळ कुकटिोद्योगामुळे नाही ति कुकटिोद्योगायाया पनुरुज्जीवनामळेु िेशाची गरिबी ििू होईल. केवळ 

एका उद्योगाचे जिी पनुरुज्जीवन झाल ेतिी इति सवि उद्योग त्याचे अनसुिण कितील.... चिख्यायाया 

पायावि मी सदुृढ ग्रामीण जीवन उभे किीन. सवि कामकाजायाया कें िस्थानी मी चिख्याला ठेवने. (यंग, 

२१-५-१९२५, प.ृ १७६-१७७) 

चरख्याचा सांदेश 

माझा िावा आह े की चिखा आपकयाला आकथिक यातनांमधनू अकतशय सहजपणे, कमी खचाित  
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आकण व्यावसाकयक पद्धतीन ेमकु्त करू शकतो.... चिखा िशेायाया समदृ्धीचे व पयाियान े स्वाततं्र्याचे 

कचन्ह आह.े चिख  वाकणज्य कवषयक सघंषािचा नाही ति शांततचेा प्रतीक आह.े (यंग, ८-१२-१९२१, 

प.ृ ४०६) 

चिख्याचा सिंशे त्यायाया परिघापषेणाा जास्त व्यापक आह.े साधपेणा, मानवजातीची सवेा, िसुऱ्याला 

त्रास होणाि नाही अशी जीवनपद्धती, श्रीमतं आकण गिीब, भांडवल आकण श्रम, िाजा आकण िंक या 

सवाचमध्ये कनकट सबंंध स्थापन किण े हा चिख्याचा सिंशे आह.े असा हा व्यापक सिंशे 

स्वाभाकवकपण ेसव कंरिताच आह.े (यंग, १७-९-१९२५, प.ृ ३२१) 

शोषणायाया स्थानावि सेवयेाया भावनलेा स्थानापन्न किण े हा खिे म्हणजे चिख्याचा सिंशे आह.े 

पकश्चमचेा प्रमखु स्वि शोषणाचा स्वि आह.े माझ्या िशेाने त्या भावनचेी वा त्या स्विाची नक्कल 

किावी अशी माझी मळुीच इयाछा नाही.(यंग, २-२-१९२८, प.ृ ३४) 

चिख्याजवळ अमरेिकेसकहत सगळ्या जगाला िणे्याकरिता संिशे आह ेअस ेमला जाणवते. पिंत ुती 

वळे तवे्हा येईल जवे्हा भाितान ेचिख्याचा पणूिपण ेअगंीकाि केला आह ेअस ेतो जगाला िाखवनू िऊे 

शकेल. अजनू ती परिकस्थती आलेली नाही. िोष चिख्याचा नाही. भाित आकण कवश्व यांना चिखाच 

वाचव ूशकेल याबद्दल मला मळुीच सशंय नाही. भाित जि यंत्राचा गलुाम झाला ति जगाला िवेच 

वाचव ूशकेल. (यंग, १७-११-१९४६, प.ृ ४०४) 

परत साधेपणाकडे 

आधकुनक भोगवािी जीवनाकवरुद्ध मी जो प्रचाि कितो आह ेआकण स्त्री-परुुषांना साध्या जीवनाकडे, 

ज्याचे प्रतीक चिखा आह,े पित कफिण्याकरिता मी प्रेरित कितो आह ेकािण मला माहीत आह ेकी 

समजंसपणान े साध्या जीवनपद्धतीकडेआपण पितलो नाही ति आपल े इतके अधःपतन होईल की 

आपली अवस्था पशूपंषेणााही वाईट होईल. (यंग, २१-७-१९२१, प.ृ २२८-९) 

माझा कवश्वास आह े की भािताला अकहसंकेशवाय िुसिा कोणताही मागि नाही. भािताकरिता त्या 

धमािचा प्रतीक चिखा आह ेकािण चिखाच केवळ कवपकत्तग्रस्त लोकांचा कमत्र आह ेव कनधिन लोकांना 

समदृ्धी िणेािा आह.े पे्रमायाया कनयमाला स्थळकाळायाया सीमा माहीत नसतात. यामळेुच माझ्या 

स्विाज्यात भगंी, धडे, िबुळे आकण इति िबुिलतम व्यक्ती यांना स्थान आह े आकण मला अशी 

कोणतीही गोष्ट माहीत नाही जी या सवाचची कमत्र आह.े (यंग, ८-१-१९२५, प.ृ १८) 
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जीिनचक्र 

मानकसक शांततकेरिता चिख्यावि कताई किा. चिख्याच े सगंीत तमुयाया आत्म्याकरिता मलमाच े

काम किील. माझा कवश्वास आह ेकी आपण कातत असलकेया सतुात आपकया जीवनाचा तटुललेा 

धागा पित सांधण्याचे सामथ्यि आह.े चिखा अकहसंचेे प्रतीक आह ेव आपकयाला प्रामाकणक जीवन 

जगायचे असले ति आपल ेसपंणूि जीवन त्यावि आधारित असल ेपाकहज.े(हरि, २७-४-१९४७, प.ृ 

१२२) 

चिख्यामळेु काही लोकांना शांततासम्राट अशोकाची आठवण होईल. त्यान ेएका साम्राज्याचा पाया 

िचला होता. पिंत ुसत्ता आकण सपंत्ती यांचे अवडंबि सोडून तो जनतयेाया हृियातील कनकविवाि सम्राट 

बनला व त्या काळातील सगळ्या ज्ञात धमाचचे त्यान े प्रकतकनकधत्व केल.े जि आपकयाला चिख्यात 

त्या कनयमचिाचे िशिन झाले, ज ेकरुणा आकण पे्रम यांयाया जागतृ सागिाशी जळुलले ेआह,े ति ती 

चिख्याची ततंोततं व्याख्या होईल. 

अशा प्रकािचा अथि असललेा चिखा किोडो मानवी जीवनांना अथिपणूि बनवतो. अशोकचिाबिोबि 

याची तलुना किण े आकण त्यातनू त्याची कनकमिती मानण े याचा अथि आह े सामान्य किसणाऱ्या 

चिख्यात सिवै गकतमान असलकेया प्रेमायाया िैवी कनयमायाया पालनाची आवश्यकता मान्य किण.े 

(हरि, ३-८-१९४७, प.ृ २६६) 

आश्रमातील प्राथिनचेा चिख  हा एक अकवभाज्य भाग बनला आह.े चिख्याला त्यागाच ेप्रतीक माननू 

त्याला ईश्विायाया सकंकपनशेी जोडण्यात आल ेआह.े गिीब लोकांयाया मकु्तीचे चिखा ह े एकमवे 

साधन आह,े असा आमचा कवश्वास असकयामळेु अस ेकिण्यात आल ेआह.े  (हरि, १८-८-१९४६, 

प.ृ २६३) 

माझा िावा आह ेकी हातकताईला साविकत्रक करून आकण चिख्यायाया सवि उद्दशेांचा प्रचाि करूनच 

भाितासािख्या कवशाल िशेाचे जडत्व सपंवता येऊ शकत.े मी चिख्याची तलुना सयूािशी केली आह े

आकण गावातील अन्य कौशकयांना सौिमडंळातील इति नषणात्रांप्रमाण ेमानले आह.े सयूि सवि नषणात्रांना 

प्रकाश आकण उष्णता ितेो व त्यांना कजवतं ठेवतो. सयूािकशवाय नषणात्रांचे अकस्तत्वच िाहत नाही.(हरि, 

३१-३-१९४६, प.ृ ५८) 

कताईचे कतवव्य 

ज्याप्रमाण ेआपकयामधील प्रत्येक व्यक्तीला खाण्या-कपण्याची आकण कपड्यालत्त्यांची आवश्यकता  

आह,े त्याचप्रमाण े आपकयापकैी प्रत्येकान े स्वतः कताईही केली पाकहज.े (यंग, २८-५-१९२५,  
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प.ृ१८२) 

मी कमियोगी वा अन्य कोणता योगी आह ेकी नाही, ह ेमला माहीत नाही. मला केवळ एवढे माहीत 

आह ेकी, मी काम केकयाकशवाय जग ूशकत नाही. चिख्यावि कताई किता किता मला मिण याव े

अशी माझी कामना आह.े ईश्विाशी सबंंध स्थापण्यासाठी जि एखाद्या माध्यमाची आवश्यकता असले 

ति त ेमाध्यम चिखाच का अस ूनये? गीतते भगवान सांगतात जो माझी आिाधना कितो त्याला मी 

उकचत मागि िाखवतो व त्याची प्रत्येक आवश्यकता मी पणूि कितो. (हरि, ८-५-१९३७, प.ृ ९९) 

भाितातील प्रत्येक स्त्री जि कताई किायला सरुुवात किील ति भाितात मकू िांती होऊन जाईल व 

त्याचा कनकश् चत लाभ जवाहिलाल नहेरंूसािखा नतेा घऊे शकतो. एकिा वाफ तयाि झाली आकण 

कतचा उकचत उपयोग केला गलेा नाही ति इकंजन चालणाि नाही आकण वाफ तयाि किणािी व्यक्ती 

स्वतःच त्या वाफेत जळेल व किाकचत त्यातच कतचा जीवही जाऊ शकेल.(हरि, १४-४-१९४६, प.ृ 

८८) 

चिख्याचा शास्त्रीय अभ्यास आपकयाला समाजशास्त्राकडे घऊेन जाईल. जोपयचत चिख्याशी सबंंकधत 

शास्त्रांचा आपण सखोल अभ्यास किणाि नाही तोपयचत भाितायाया स्वाततं्र्याकररता आपकया 

हातातील प्रभावी अस्त्र चिखा बनणाि नाही. आपण जि अस ेकेल ेति चिखा भािताला ति स्वततं्र 

किीलच कशवाय सवि जगाला तो मागिही िाखकवल. (हरि, ३१-३-१९४६, प.ृ ५९) 

‘स्िातांत्र्याचा गणिेर्' 

….एकीकड ेखािी गरिबांकरिता भाकिी कम वण्याचा एक सन्माननीय व्यवसाय आह ेति िसुिीकड े

अकहसंक पद्धतीन ेस्विाज्य कमळवण्याचे त ेएक अकतरिक्त आकण तलुनात्मक दृष्टीन ेअकधक मकूयवान 

अस्त्रही आह.े (हरि, २८-४-१९४६, प.ृ १०४) 

सन १९०८ मध्ये िकषणाण आकफ्रकेत असताना मला वाटू लागल ेहोत ेकी, गरिबीन ेग्रस्त भािताला 

कविशेी शक्तीपासनू मकु्त किायचे असले ति, चिख्याला आकण त्यान ेकातलकेया सतुाला स्वाततं्र्याचे 

प्रतीक मानण्यात आल े पाकहज.े यामळेु गिीब माणसाला आपकया तटुपुंज्या उत्पन्नात थोडीबहुत 

भिही घालता येत.े (हरि, २२-९-१९४६, प.ृ ३२०) 

माझ्या दृकष्टकोनातनू खािी भाितवासीयांचे ऐक्य, त्यांचे आकथिक स्वाततं्र्य आकण समता यांचे प्रतीक 

आह.े यामळेु जवाहिलाल नेहरू यांयाया काव्यमय भाषेत ती ‘भाितायाया स्वाततं्र्याचा गणवषे' आह.े 

याकशवाय खािीयाया मानकसकतचेा अथि आह े जीवनावश्यक वस्तूयंाया उत्पािनाचे व कविीचे  
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कवकें िीकिण. यामळेुच आता अस े सतू्र तयाि किण्यात आल ेआह े की प्रत्यके गावान े आपकया 

गिजयेाया सवि वस्तूचंे उत्पािन स्वतः किाव ेआकण त्याचबिोबि शहिांयाया आवश्यकतांकरिताही काही 

अकतरिक्त उत्पािन किाव.े 

जड उद्योग कनकश् चतच कें िीकृत आकण िाष्ट्रीयीकृत असतील. पिंत ु कवशाल िाष्ट्रीय उपिमात, ज े

प्रामखु्यान ेगावातनू होईल, जड उद्योगांचे स्थान अकतशय नगण्य असेल.... 

या कें िीय ग्रामोद्योगाचा आकण त्यायायाशी सबंंकधत हस्तकौशकयाचा कनिियपण े नाश केकयानतंि 

बुकद्धमत्ता आकण प्रकतभने ेगावातनू पळ काढला व त्यामळेु गाव मढू आकण कनस्तजे झाल ेआकण कतथ े

पाळकया जाणाऱ्या पशूंसािखी त्यांची अवस्था झाली. (कंप्रो, प.ृ १२) 

आवर्वक पुनरुद्धार 

माझा कवश्वास आह ेकी हातकताई आकण कवणकाम यांचा पनुरुद्धाि केकयामळेु भाितायाया आकथिक 

आकण नकैतक परुुज्जीवनात फाि मोठी भि पडेल. आपकया लाखो ग्रामवासीयांजवळ कृषीला पिूक 

असा कोणता तिी साधा जोडधंिा किण्याची आवश्यकता आह.े वषाचपवूी कताई हा एक कुकटिोद्योग 

होता आकण लोकांना उपासमािीपासनू वाचवायचे असले ति आपण आपकया घिांमधनू पित 

कताईची सरुुवात केली पाकहज ेआकण प्रत्येक गावाजवळ स्वतःचा एक कवणकि असला पाकहज.े 

(यंग, २१-७-२०, प.ृ ४) 

चिखा जगातील कोणत्याही िाष्ट्रायाया कविोधातील िुभािवनचेे प्रतीक नसनू तो सद्भावना आकण 

स्वावलबंनाचा सिंशेवाहक आह.े यामळेु त्यायाया सिंषणाणाकरिता नौिलाची आवश्यकता पडणाि 

नाही कािण कवश्वशांती आकण कवश्व ची ससंाधन ेयांचे शोषण होण्याचा त्यायायापासनू कोणताही धोका 

नाही. एवढे मात्र खिे की आपल े जवेण ज्याप्रमाण े आपण आपकया घिात बनवतो त्याचप्रमाण े

आपकया कपड्यांकिता लागणािे सतूही आपण आपकयाच घिात कातायचे असा सकंकप आपकया 

लाखो िशेबांधवांना किावा लागले. 

माझ्या चुकांकरिता येणाऱ्या कपढ्या मला िोष िऊे शकतात. पिंत ुचिख्यायाया पनुरुद्धािाकरिता त्या 

मला आशीव यदच  ितेील याची मला खात्री आह.े याकरिता मी माझ ेसवि काही पणाला लावल ेआह.े 

चिख्यायाया चिायाया प्रत्येक फेिीबिोबि शांती, सद्भावना आकण पे्रम यांचेही सतू कनघत असत.े आकण 

ज्याप्रमाण े चिख्याचा लोप झाकयानतंि भाित गलुाम झाला होता त्याचप्रमाण े त्यायाया आकण 

त्यायायाशी जळुलकेया सवि गोष्टींयाया पनुरुद्धािानतंि भािताला स्वाततं्र्य कमळेल. (यंग, ८-१२-१९२१, 

प.ृ ४०६) 
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ग्रामीण जनतेची आशा 

अनकेिा मी म्हणालो आह े की भाितातील लाखो गावांना कजवतं ठेवायचे असले आकण सवि 

ससं्कृतीचे मळू असललेी शांतता कमळवायची असेल ति आपकयाला चिख्यायाया सवि हस्तोद्योगांना 

कें ि बनवाव ेलागले. (हरि, १९-२-१९३८, प.ृ ११) 

माझ्या दृत्तष्टकोनातनू चिख  सविसामान्य जनतयेाया आशचेे प्रतीक आह.े चिख्यायाया लोपाबिोबिच 

सविसामान्य जनतयेाया स्वाततं्र्याचा लोप झाला होता. गावकऱ्यांकरिता चिख  शतेीला पूिक उद्योग 

होता व त्यामळेु त्यांना प्रकतष्ठा कमळाली. तो कवधवांचा, आईबकहणींचा कमत्र आकण आधाि होता. 

कापसातनू सिकी ििू किणे, कपजंाई, ताणा तयाि किण,े खळ लावणे, िंगाई अस े अनेक उद्योग 

चिख्यासोबत जळुलले ेहोत.े त्यामळेु गावातील लोक कनकष्िय िाहत नव्हत ेआकण ह ेलोक गावातील 

सतुािाला व लोहािालाही आपकया कामात व्यस्त ठेवायचे. 

चिख्यामळेु आमची सात लाख खेडी स्वयंपणूि होती. चिख्याबिोबि घाण्यांचा आपला उद्योगही नष्ट 

झाला. यांची जागा िुसऱ्या कोणत्याही उद्योगान ेघेतली नाही. परिणामी गावातील अनके व्यवसाय 

नष्ट झाल ेव त्याबिोबिच तथेील सजृनात्मक प्रकतभचेाही लोप झाला. त्यामळेु जी थोडीबहुत कमाई 

होत होती तीही बंि झाली.... यामळेुच गावांचे पनुरुज्जीवन व्हाव ेअस ेआपकयाला वाटत असले ति 

चिखा आकण त्यायायाशी जळुलकेया सवि गोष्टींचा पनुरुद्धाि केला पाकहज ेही गोष्ट सवाित आधी समोि 

येत.े (हरि, १३-४-१९४०, प.ृ ८५) 

चिखा माणसायाया उपजीकवकेचे यशस्वी साधन ठरू शकतो याबद्दल मला ककंकचतही सशंय नाही 

आकण याचबिोबि चिख्यावि कताई किणािा शजेाऱ्यांचीही सवेा कित असतो.... कौशकयपवूिक 

कताई किण्याकरिता त्याआधीयाया व नतंियाया प्रकियांचे ज्ञान असणहेी जरूिी असत.े (हरि, १७-३-

१९४६, प.ृ ४२) 

भाितात येण्यापूवीच मला कनकश् चतपण े वाटू लागल े होत े की हातकताईयाया पनुरुज्जीवनानचे 

भािताला आपकया प्राचीन गौिवाचे स्थान पित कमळू शकेल. तवे्हा मी चिख्याची तलुना सयूािशी 

केली होती. आपली सपंणूि अथिव्यवस्था त्याची परििमा कित असत.े श्रीमतं आकण गिीब यांना 

जोडणािा हा सवुणािचा सते ूआह.े(हरि, २१-७-१९४६, प.ृ २३१) 

पकश् चमकेडील लहान वा मोठ्या यंत्रांसािखा चिखा नाही. कतथे मोजक्या कठकाणी किोडो घड्याळांची 

कनकमिती होत.े ही घड्याळे सगळ्या जगात कवकली जातात. हीच गोष्ट कशवणयंत्रालाही लाग ूहोत.े या 

गोष्टी एका ससं्कृतीयाया प्रतीक आहते. 
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एखाद्या कठकाणी मोठ्या प्रमाणात उत्पािन करून आम्ही चिख्याचे सावित्रीकिण करू इयाछीत नाही. 

ज्या वस्तीत कताई किणािे िाहत असतील त्याच वस्तीत चिख ेआकण त्यायाया साहाय्यक वस्त ूतयाि 

झाकया पाकहज े हा आपला आिशि आह.े यातच चिख्याच े मकूय िडलले े आह.े चिख्यात काही 

कबघाड झाला ति तो कतथेच िरुुस्त किता आला पाकहज ेआकण कताई किणाऱ्याला त्याच ेप्रकशषणाण 

किल ेपाकहज.े (हरि, २०-१०-१९४६, प.ृ ३६३-४) 

मीलउद्योग 

सतू कताई किणाऱ्या आमयाया कगिण्या आमयाया गिजपे्रमाण ेसूत कात ूशकत नाहीत आकण जिी कात ू

शककया तिी त्या त्यांची ककंमत तोपयचत कमी ठेवणाि नाहीत जोपयचत त्याकरिता त्यांना बाध्य 

किण्यात येणाि नाही. ह े उघडपण े पसैा कमावणािे उद्योग आहते आकण हचे कािण आह े की त े

िाष्ट्रायाया गिजपे्रमाण े ककंमती कनधािरित कित नाहीत. यामळेुच कनधिन गावकऱ्यायाया हातात किोडो 

रुपये पोहोचाव ेहा हातकताईचा आमचा उद्दशे  आह.े कृषकाला आपकया रिकाम्या वळेेचा उपयोग 

किता यावा म्हणनू प्रत्यके कृकषप्रधान िशेाला अशा प्रकाियाया पिूक उद्योगाची म्हणज ेजोडधदं्याची 

गिज असत.े भाितायाया बाबतीत कताईच अशा प्रकािचा जोडधिंा िाकहला आह.े त्यायाया 

कवनाशाबिोबि भाितात िारिि्् आकण गलुामकगिी आली आकण भाितायाया अनपुम कलचेा व 

प्रकतभचेा लोप झाला. चिख्यािािे भाित अस ेकापड कनमािण कित होता की  सपंणूि कवश्वाकरिता ती 

ईष्येची गोष्ट झाली होती. अशा एका प्राचीन उद्योगाला पनुजीकवत किण,े हा काय मोठा स्वप्नाळू 

आिशि आह?े.... (यंग, १६-२-१९२१, प.ृ ५०-१) 

तमु्हाला मीलउद्योग नष्ट किायचा आह ेका? अस ेमला अनकेिा कवचािल ेजात.े अशीच जि माझी 

इयाछा असती ति उत्पािन शकुक समाप्त केल े जाव े अशी मागणी मी केली असती काय? मला 

मीलउद्योगाची समदृ्धी हवी आह,े पिंत ुती िशेाची हानी करून व्हावी अशी मात्र माझी इयाछा नाही 

आकण या िशेाचे कहत हा उद्योग सपंण्यातच असेल ति तो सपंला ति मला ककंकचतही िःुख होणाि 

नाही. (यंग, २४-२-१९२७, प.ृ ५८) 

माझ्या मत े मीलमजिूही त्याचप्रकािे मीलच े मालक आहते ज्याप्रमाण े भागधािक मीलचे मालक 

आहते आकण मजिूही मीलमालकांप्रमाणचे मीलचे मालक आहते ही गोष्ट जवे्हा मीलमालकांना 

कळेल तवे्हाच त्यांयायामधील सगळी भांडण ेसपंतील. (यंग, ४-८-१९२७, प.ृ २४८) 
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८७. स्िदेशीचा अर्ि 

स्िदेशीची भािना    

स्विेशी ती भावना आह ेजी ििूविचे षणाेत्र सोडून जवळयाया षणाेत्राचा उपयोग किण्याकरिता व त्याची 

सवेा किण्याकरिता आपकयाला उद्यकु्त कित.े अशा िीतीन े या व्याख्येनसुाि धमाियाया बाबतीत मी 

स्वतःला माझ्या पवूिजांयाया धमािपयचतच सीकमत ठेवल ेपाकहज.े माझ्या कनकटस्थ धाकमिक वाताविणाचा 

उपयोग अस ेयाला म्हणता येईल. मला जि यात काही िोष किसत असल ेति उपयुक्त सवेा करून मी 

त ेििू केल ेपाकहज.े 

िाजकािणायाया षणाेत्रात मी स्थाकनक ससं्थांचा उपयोग केला पाकहज े आकण त्यांयायामध्ये स्पष्टपण े

किसणािे िोष ििू किण्याकरिता त्यांची सवे  केली पाकहज.े जोवि आकथिक षणाेत्राचा प्रश् न आह ेमी त्या 

गोष्टींचा उपयोग केला पाकहज ेज्यांचे उत्पािन माझ्या जवळचे शजेािी कितात आकण मला जि तथेील 

उद्योगांमध्ये काही उणीव किसत असेल ति त्यांना अकधक कुशल बनवण्याकरिता मी त्यांची सवेा 

केली पाकहज.े स्विशेीयाया या भावननेसुाि कायि किण्यात आल,े ति ती हजाि वषाचपयचत कटकेल.... 

धमव 

….कहिं ूधमि एक रूढीवािी धमि बनला आह ेआकण यायाया मळुाशी स्विेशीची भावना असकयामळेु 

हा अकतशय सामथ्यिवान बनला आह.े इति लोकांचे धमिपरिवतिन घडवनू त्यांना कहिं ूबनवण्याची यात 

कोणतीही व्यवस्था नसकयामुळे हा धमि सवाित जास्त सकहष्ण ू धमि आह.े हा आधी कजतका 

कवस्तािशील होता कततकाच आजही आह.े लोकांची धािणा आह े की, कहिं ू धमािन े बौद्ध धमािला 

िशेाबाहिे काढले पिंत ु यान े बौद्ध धमािला िशेाबाहेि काढल े नसून त्यालाच यान ेआत्मसात केले 

आह.े स्विशेीयाया भावनमेळेुच कहिं ूआपला धमि बिलण्याला नकाि ितेात. याचा असा मात्र अथि 

नाही की त ेआपकया धमािला सविश्रषे्ठ समजतात. उलटपषणाी त्यांना माहीत असत ेकी या धमाितील 

उकणवा ििू करून आपण या धमािमध्ये सधुािणा करू शकतो. मी आता जी गोष्ट कहिं ू धमािबद्दल 

सांकगतली तीच गोष्ट जगातील सवि महान धमािकवषयी सांगता येईल अस ेमला वाटत.े ह ेखिे आह ेकी 

कहिं ूधमाियाया बाबतीत ही गोष्ट कवशषेत्वान ेलाग ूहोत.े 

वशक्षण 

कशषणाणायाया बाबतीत स्विेशीचा घातक त्याग केकयामळेु आपल े फाि मोठे नकुसान झाल ेआह.े 

आपकया कशकषणात वगािचे कशषणाण इगं्रजी माध्यमातनू झाल ेआह.े याचा परिणाम असा झाला आह ेकी 
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आपण सविसामान्य लोकांशी एकरूप होऊ शकलो नाही. आपण सविसामान्यांचे प्रकतकनकधत्व करू 

इकयाछतो पिंत ुआपकयाला त्यात यश येत नाही. सविसामान्य लोक आपकयाकड े त्याच पिकेपणान े

पाहत असतात ज्याप्रमाण े त े इगं्रज अकधकाऱ्यांकड े पाहत असतात. त्यांयाया मनातील गोष्ट ना 

आपकयाला कळत ेना इगं्रज अकधक ऱ्यांन . सविसामान्यांयाया आकांषणाा आपकया आकांषणाा नाहीत. 

यामळेुच त्यांयायात व आपकयात ििी कनमािण झाली आह.े यामळेु तमु्हाला ज ेकिसत ेआह ेत ेआपकया 

सघंटनचेे अपयश नसून त े प्रकतकनधींचे आकण त े ज्यांचे प्रकतकनकधत्व कितात त्यांयायामधील 

तािात्म्यायाया अभावाचे त ेअपयश आह.े 

गत पन्नास वषाचमध्ये आपल े कशषणाण आपकया भाषेत झाल ेअसत े ति आपले वडीलधािे, आपल े

नोकिचाकि आकण आपल ेशजेािी आपकया ज्ञानाचे भागीिाि झाल ेअसते; बोस अथवा िाय यांयाया 

शोधांचा तसाच प्रचाि झाला असता जसा िामायण आकण महाभाित यांचा झाला आह.े आजची 

परिकस्थती अशी आह ेकी ह ेशोध भाितीयांनी लावल ेकी एखाद्या कविशेी माणसान ेयाचा आपकया 

सामान्य माणसावि काहीही परिणाम होत नाही. कशषणाणायाया सवि शाखांमध्ये िेशी भाषांमधून कशषणाण 

होत िाकहल ेअसत ेति त्यांची अदु्भत व ढ झाली असती ही गोष्ट मी छातीठोकपण ेसांग ूशकतो...  

आवर्वक जीिन 

सामान्य माणसायाया घोि िारिि्् चे सवाित मोठे कािण आकथिक आकण औद्योकगक षणाते्रात स्विेशीचा 

त्याग आह.े जि एकही गोष्ट भािताबाहरेून कवकत घतेली गलेी नसती ति या िशेात िधुातपुायाया नद्या 

वाहत िाकहकया असत्या. पिंत ुअस ेव्हायचे नव्हत.े आपण हाविट आहोत आकण आपकयासािखाच 

हाविट इगं्लडंही आह.े इगं्लडं आकण भाित यांयायामधील सबंंध स्पष्टपण े एका चुकीवि आधारित 

होत.े... 

आपण जि स्विशेीयाया कसद्ध ांत चे पालन केल ेति आपण अशा व्यक्तींचा शोध घतेला पाकहज ेज्या 

आवश्यक असलकेया वस्त ूआपकयाला पिुव ूशकतील आकण जि काही वस्तूचंे उत्पािन किण ेत्यांना 

शक् य होत नसले ति त्या गोष्टीचे त्यांना प्रकशषणाण िणे ेह ेतमुचे आकण माझ ेकतिव्य होईल. आपण इथ े

अस ेगहृीत धितो आहोत की आपकया शजेािीपाजािी अस ेलोक आहते ज ेकामकाजायाया शोधात 

आहते. जि अस ेघडल ेति भाितातील प्रत्येक गाव स्वावलबंी आकण स्वयंपणूि होईल आकण त ेिसुऱ्या 

गावांबिोबि त्याच गोष्टींची अिलाबिल कितील ज्यांचे उत्पािन स्थाकनक पातळीवि शक् य नाही. 

या गोष्टी मखूिपणायाया वाटू शकतात. माझ े उत्ति आह ेहा िशेच वड्ेयांचा आह.े आपकया घशाला 

तहानमेळेु जि कोिड पडली असेल आकण एखािा ियाळू मसुलमान आपकयाला शदु्ध पाणी पाजायला 
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तयाि असले तिी आपण त े प्यायला नकाि िते अस ूति हाही वडेेपणाच आह.े तिीही लाखो कहिं ू

एखाद्या मसुलमानायाया घिातील पाणी घणे्यापषेणाा तहानने े मरून जाण े पसंत कितील. या मखूि 

लोकांयाया मनात जि ही गोष्ट ठसवण्यात आली की केवळ भाितात कनमािण झालेकया वस्तचू खाककया 

पाकहज ेआकण भाितात कनमािण झालले ेकपडेच वापिल ेपाकहज ेअस ेधमि सांगतो ति ह ेलोक िशेी 

कपडे आकण िशेी खाद्यान्न यांयायाकशवाय िसुऱ्या कशाचाही उपयोग किायला नकाि ितेील.... 

धावमवक अनुशासन 

बहुधा अस ेसांकगतल ेजात ेकी भाित आपकया आकथिक जीवनात कधीही स्विशेीचा अवलबं करू 

शकणाि नाही. ज े लोक असा आषणाेप घतेात त े जीवनाचा कनयम म्हणनू स्विशेीचा स्वीकाि कित 

नाहीत. त्यांयाया दृकष्टकोनातनू िाष्ट्रीय भावनने ेप्रेरित होऊन केलेला तो केवळ एक प्रयत्न आह ेआकण 

त्यात त्रास झाला ति तो सोडताही येऊ शकतो. स्विशेीची जी व्याख्या मी वि सांकगतली आह े

कतयायाप्रमाण े ह े एक धाकमिक अनशुासन आह.े भौकतक त्रासाची ककंकचतही काळजी न किता 

आपकयाला ह े व्रत पाळायचे असत.े स्विेशीयाया भावनयेाया प्रभावाने आपण जि कपन वा सईुचा 

उपयोग, या वस्त ूभाितात कनमािण होत नाही म्हणनू, केला नाही ति त्यामळेु आपकयाला मळुीच िःुख 

वा त्रास होणाि नाही. स्विेशीचे पालन किणाऱ्या व्यक्तीन ेअशा अनके गोष्टी सोडायला तयाि िाकहले 

पाकहज ेज्या आज आपकयाला आवश्यक वाटतात.... 

माझ ेम्हणण ेआह ेकी स्विेशी हाच एकमवे असा कसद्धांत आह ेजो कवनम्रता आकण पे्रमायाया कनयमांना 

अनकूुल आह.े जि मी माझ्या कुटंुबाचीच नीट सवेा करू शकत नसने ति मी सपंणूि भाितायाया 

सवेकेरिता कनघण े हा केवळ िांकभकपणा होईल. तशा अवस्थेत मी स्वतःला माझ्या कुटंुबायाया 

सवेपेिुतचे मयािकित ठेवल ेपाकहज ेआकण असे गहृीत धिल े पाकहज ेकी अस े केकयामळेुच मी सपंणूि 

भािताचीच काय ति सपंणूि मानवतचेी सवेा कितो आह.े हाच नम्रपणा आह ेआकण हचे प्रेम आह.े 

आपकया कृतीमागील हतेचू आपकया कृतीचे श्रषे्ठत्व ठिवील. शक् य आह ेकी माझ्या कुटंुबाची सवेा 

कित असताना मी इति लोकांना ककती त्रास ितेो आह ेयाची मी कचंताच कित नसने. उिाहिणाथि मी 

अशी नोकिी करू लागतो की, ज्यामळेु मला लोकांवि बळजबिी करून पसै ेघ्याव ेलागतात. यामळेु 

मला पसैाही कमळेल आकण माझ्या कुटंुबायाया अनके अनावश्यक गिजाही मी पणूि किीन, पिंतु अस े

केकयामळेु ना मी माझ्या कुटंुबाची सवेा कितो ना माझ्या िशेाची. 

हहेी शक् य आह े की माझ्या स्वतःयाया आकण माझ्यावि अवलबंून असलकेया लोकांयाया 

जीवनकनवािहाकररता काम किण्याकरिताच िवेान े मला हातपाय किल ेअसाव.े अस े होताच माझ्या 
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आकण माझ्या जवळयाया लोकांयाया जीवनात साधपेणा येईल. मग इति कोणत्याही कुटंुबाचे नकुसान 

न किता मी माझ्या कुटंुबाची सवेा किीन. प्रत्यके व्यक्ती जि या जीवनपद्धतीचा अवलबं किील ति 

आपल ेिाज्य आिशि िाज्य होईल. मला मान्य आह ेकी सवि लोक एकाच वळेी या कस्थतीपयचत पोहोचू 

शकत नाहीत. पिंत ुहा कसद्धांत सत्य आह ेह ेमान्य करून ज ेलोक त्यानसुाि आचिण करू लागतील 

त ेत्या आिशािजवळ नक्कीच पोहोचकयाकशवाय िाहणाि नाहीत. (स्पीिा, प.ृ ३३६-४४) 

शेजाऱ्याांची सेिा 

स्विेशीची माझी व्याख्या सवाचना माहीत आह.े माझ्या जवळयाया शजेाऱ्यायाया ककंमतीवि एखाद्या 

ििूयाया शजेाऱ्याची मी सवेा किणाि नाही. यात बिला घणे्याची वा कशषणाा किण्याची भावना मळुीच 

नाही. कोणत्याही अथािन े यात सकुंकचतपणासदु्धा नाही कािण माझ्या कवकासाकरिता आवश्यक 

असललेी गोष्ट मी जगायाया कोणत्याही काना-कोपऱ्यातनू कवकत घऊे शकेन. पिंत ुमाझ्या स्वतःयाया 

वा कनयतीन े ज्यांयाया काळजीची जबाबिािी माझ्यावि सोपवली आह े त्यांयाया कवकासायाया आड 

एखािी गोष्ट येत असले ति ती ककतीही सुिंि वा चांगली असली तिी मी ती कवकत घणेाि नाही. 

जगायाया कोणत्याही भागात कनमािण झालले ेचांगल ेसाकहत्य मी कवकत घतेो. मी शस्त्रकियेची साधन े

इगं्लडंमधनू, कपना आकण पकेन्सली ऑस्टे्रकलयातनू आकण घड्याळ कस्वत्झलचडमधनू कवकत घतेो. पिंत ु

ककतीही सुिंि कापड असल ेतिी मी एक इचंभि कापडसदु्धा इगं्लडं वा जपानमधून वा जगायाया इति 

कोणत्याही भागातनू कवकत घणेाि नाही कािण त्यामळेु भाितातील किोडो लोकांचे नकुसान झाले 

आह ेआकण वाढत्या प्रमाणात अजनूही नकुसान होत ेआह.े 

भाितातील गिजवतंांनी कातलेल े आकण कवणलले े कापड कवकत घणे्याला नकाि िऊेन कविशेी 

कापड, मग त ेभाितात हातकताईयाया सतुापासून तयाि किण्यात आलकेया कापडापषेणाा ककतीही सुिंि 

वा कटकाऊ असल े तिी कवकत घणे े पाप आह े अस े मी समजतो. अशा प्रकािे माझ्या स्विेशीचा 

कें िकबंि ूहातकताईची खािी आह ेआकण स्विशेीयाया या भावनते त्या सगळ्या गोष्टींचा समावशे होतो 

ज्यांचे भाितात उत्पािन होत ेवा होऊ शकत.े (यंग, १२-३-१९२५, प.ृ ८८) 

(स्विशेीचा पजुािी) आपकया जवळयाया शजेाऱ्याकरिता स्वतःला समकपित किण े आपल े कतिव्य 

समजले, यात इति लोकांकड ेलषणा न िणे ेवा त्यांचा त्याग किण ेया गोष्टींचाही समावशे आह ेपिंत ुहा 

वगेळेपणा वा त्याग विविचा आह ेवास्तव नाही. आपकया शजेाऱ्याची शदु्ध भावनने े केललेी सवेा 

कनसगितःच इति लोकांना हानी पोहोचव ू शकत नाही आकण खिे सांगायचे ति ज े ििूस्थ आहते, 

त्यांचीही सवेा यामळेु होईल. 
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जी गोष्ट व्यक्तीकरिता तीच कवश्वाकरिता ह े कत्रकालाबाकधत सत्य आह ेया गोष्टीची खूणगाठ आपण 

आपकया हृियाशी बांधली पाकहज.े वगेळ्या शब्िात जी व्यक्ती 'ििूयाया दृश्यायाया' आकषिणान ेमोहीत 

होऊन जगायाया िसुऱ्या टोकाप्ंत सवेा किण्याकरिता धावत असत े ती स्वतःयाया आक ांषणाांयाया 

बाबतीत ति कवफल होतचे कशवाय शजेाऱ्यांबद्दलचे कतिव्य पाि पाडण्यातही चुकत.े...(फ्रॉयेम, प.ृ 

६२-३) 

माझा या सत्यावि अढळ कवश्वास आह े की व्यक्ती एकाच वळेी आपकया शजेाऱ्याची आकण 

मानवतचेी सवेा करू शकत.े अट एवढीच आह े की शजेाऱ्यायाया सवेमेाग े स्वाथािची वा इतिांना 

वगळणािी भावना नसावी, म्हणजचे त्यात इति व्यक्तीयाया शोषणाचा अतंभािव नसावा. अस ेझाल ेति 

ज्या भावनने ेतमु्ही शेजाऱ्यांची सवेा करू इकयाछता ती भावना शेजाऱ्यांनाही कळू शकेल. अशा प्रकािे 

या सवेाभावनचेी गणुोत्ति वदृ्धी होत जाईल व ती सपंणूि जग व्यापनू टाकेल. याचा अथि असा होतो की 

स्विेशी ती भावना आह े जी इतिांची कफकीि न किता तमु्हाला तमुयाया शजेाऱ्यांची सवेा 

किण्याकरिता प्रेरित कित असत.े मी आधीच सांकगतकयाप्रमाण े अट एवढीच आह े की तमुयाया 

शजेाऱ्यांनीही त्यायाया मोबिकयात त्यांयाया शेजाऱ्यांची सवेा केली पाकहज.े या अथािने स्विेशीत 

इतिांना वगळण्् ची कोणतीच भावना नाही. माणसायाया सेवा किण्यायाया सामथ्यािलाही एक सीमा 

आह ेह ेवजै्ञाकनक तथ्य यात स्वीकािण्यात आल ेआह ेएवढेच. (हरि, २३-७-१९४७, प.ृ ७९) 

आांधळी राष्रभिी नाही 

जीवनायाया या योजनेंतगित इति सगळ्या िशेांना सोडून भािताची सवेा करून मी इति कोणत्याही 

िशेाचे नकुसान कित नाही. माझ ेिाष्ट्रप्रेम व्यावतिकही आह ेआकण समावेशकही. व्यावतिक या अर्थ यन े

की अगिी नम्रतापूविक मी माझे पणूि लषणा माझ्या मातभृमूीप्ंतच सीकमत ठेवतो आकण समावशेक या 

अथािन ेकी माझी सवेा ककंकचतही स्पधाित्मक वा कविोधात्मक नाही. 'आपकया सपंत्तीचा अशा िीतीने 

उपयोग किा की त्यामळेु इतिांचे नकुसान होणाि नाही ह े सतू्र केवळ कायद्याकरिताच नाही; हा 

जीवनाचा एक महान कसद्धांत आह.े अकहसंा अथवा पे्रम यांची अमंलबजावणी किण्याची ही एक 

अमोल गरुुकककली आह.े (स्पीिा, प.ृ ३४४) 

कविशेात तयाि झालेली वस्त ूकाहीही झाल ेतिी त्याज्य समजली पाकहज ेअसा स्विेशीचा माझा अथि 

कधीही िाकहला नाही. स्विेशीची ढोबळ परिभाषा ही आह ेकी िशेी उद्योगांना सिंषणाण िेण्याकरिता 

कविशेी वस्तूचंा त्याग करून िशेी वस्त ू वापिणे; ही गोष्ट त्या उद्योगांवि कवशषेत्वाने लाग ू होत े

ज्यांयाया कवनाशामळेु भाित िारिि्यावस्थेत पोहोचला. यामळेु एखािी कविशेी वस्तू ककतीही 
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फायिशेीि असली आकण कतयायामळेु आपकया येथील कोणत्याही व्यवस यावि परिणाम होणाि 

नसला तिी कतचा त्याग केला पाकहज े असा स्विशेीचा अथि लावण े म्हणज े स्विेशीची व्याख्या 

सकुंकचत किण ेहोईल अस ेमाझ ेमत आह.े (यंग, १७-६-१९२६, प.ृ २१८) 

इति अनके गोष्टींप्रमाणचे आपण जि स्विशेीचे अकािण स्तोम माजव ूलागलो ति कतचा मृत्यू होईल. 

हा असा धोका आह े ज्याबद्दल आपण नहेमी सावध िाकहल े पाकहज.े कविेशी वस्त ू केवळ कविशेी 

आहते म्हणनू त्यांचा त्याग किण ेआकण त्यांयाया उत्पािनाकरिता आपकया येथील परिकस्थती अनकूुल 

नसतानाही त्यांयाया उत्पािनाचा प्रयत्न किण ेही गोष्ट िाष्ट्रीय सपंत्तीचा अपव्यय किणािी, मखूिपणाची 

आकण स्विशेीयाया भावनेला नाकािणािी आह.े 

स्विेशीचा खिा पजुािी कोणत्याही कविशेी गोष्टीबद्दल आपकया मनात िुभािवना बाळगणाि नाही. 

जगातील कोणत्याही गोष्टीबद्दलयाया कविोधी भावनने ेतो प्रेरित होणाि नाही. स्विशेी आंिोलन घणृा 

पसिवणािे आंिोलन नाही. हा कनःस्वाथि सेवचेा कसद्धांत आह े व त्यायाया मळुाशी कवशुद्ध अकहसंा 

म्हणजचे प्रेम आह.े (फ्रॉयेम, प.ृ ६६) 
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१४. बांधुभाि 

८८. पे्रमाचा वदव्य सांदेश 

जोडणारी शिी 

प्रेमाची शक्ती तीच आह े जी आत्म्याची वा सत्याची आह.े आपकयाला पावलोपावली कतयाया 

कायािचा पिुावा कमळतो, ही शक्ती नसले ति कवश्व चा लोप होईल.... ही शक्ती अकतशय सकिय 

असकयामळेुच हजािो लाखो लोकांचे जीवन अकस्तत्वात आह.े यामळेु िोज लाखो कुटंुबांमध्ये 

होणािी भांडण े कमटतात. शकेडो िाष्ट्रे शांततेत िाहत आहते. या तथ्याची नोंि इकतहास घऊे शकत 

नाही. खिे म्हणज ेया पे्रमायाया वा आत्म्यायाया शक्तीत आलकेया व्यवधानांची नोंि म्हणजेच इकतहास 

अस ेझाल ेआह.े िोन भावांचे भांडण होते, त्यातील एकाला पश्चात्ताप होतो, त्यायाया अतंःकिणातील 

सपु्त पे्रमाला तो पित जागवतो व िोन्ही भाऊ पित एक होतात या गोष्टीकडे कोणाचेही लषणा जात 

नाही. पिंत ुया िोन्ही भावांनी, वककलायाया हस्तषणाेपामळेु वा अन्य काही कािणान ेशस्त्र उचलल ेवा ते 

न्यायालयात गले े - ज े पाशवी शक्तीचेच िसुिे रूप आह े - ति त्यांयाया वतिनाची चचाि लगचे 

वतृ्तपत्रातनू येईल, शजेाऱ्यांचे लषणाही त्यांयायाकड ेजाईल आकण शक्् आह ेकी त ेभांडण इकतहासाचा 

कवषय होईल आकण जी गोष्ट कुटंुबांकरिता वा समुिायांकरिता बिोबि आह ेतीच िाष्ट्रांकरिताही बिोबि 

आह.े कुटंुबांकरिता एक कनयम लाग ू होतो व िाष्ट्राकरिता वगेळा अस े मानण्याचे कोणतहेी कािण 

नाही. अशा िीतीन ेइकतहास कनसगििमात उत्पन्न होणाऱ्या व्यवधानाचा अकभलखे आह.े आत्मशक्ती 

ही नसैकगिक असकयामुळे कतची इकतहासात नोंि नाही.(कहसं्व, प.ृ ७७-७९) 

शास्त्रज्ञ सांगतात की ज्या अणूनंी कमळून आपकया पथृ्वीची िचना झाली आहे त्या अणूनंा जोडणािी 

शक्ती अकस्तत्वात नसती ति या पथृ्वीचे तकुडे तकुडे झाल ेअसत ेव आपल ेअकस्तत्वही िाकहल ेनसते 

आकण जड पिार्थ ंना जोडण्याकरिता जि सयंोजक शक्ती लागत े ति मग सवि चेतन पिार्थ नंा 

जोडण्याकरिताही ती लागत असलेच. ती शक्ती आह ेप्रेम. 

आपकयाला ती वडील आकण मुलामध्ये किसते, भावाबकहणीत किसत ेआकण कमत्राकमत्रात किसत.े पिंतु 

सवि प्राकणमात्रांमध्ये त्या शक्तीचा वापि किण े अजनू आपकयाला कशकायचे आह ेआकण त्यायाया 

उपयोगातच ईश्विाचे ज्ञान िडलले ेआह.े कजथे प्रेम असत े कतथे जीवन असत;े िषे कवनाशाकडे नते 

असतो. (यंग, ५-५-१९२०, प.ृ७) 



महात्मा गाांधींचे विचार | www.mkgandhi.org 

 

माझा कवश्व स आह ेकी, मानवजातीयाया ऊजचेी एकूण बेिीज माणसायाया अपकषािकरिता नाही ति 

उत्कषािकरिता आह ेआकण ती पे्रमायाया कनकश्चत पिंत ु नेणीवपूविक कनयमाचा परिणाम आह.े पिंत ु

मानवजात अकस्तत्वात आह ेयावरून अस ेकसद्ध होत ेकी कवध्वसंक शक्तीपषेणाा जोडणािी शक्ती मोठी 

आह ेव हा याचाच पिुावा आह.े (यंग, १२-११-१९३१, प.ृ ३५५) 

आपल्या अवस्तत्िाचा वनयम 

हजािो वर्ष पंासनू या जगावि पाशवी शक्तीचे िाज्य िाकहल ेआह ेव मानवजात त्याचे फाि मोठे फळ 

भोगत आह े ह े ज्याला दृष्टी असेल त्याला किस ू शकेल. भकवष्यातही त्या पाशवी शक्तीचा काही 

चांगला फायिा होण्याची शक््ता नाही. कनकबड काळोखातनू प्रकाशाचा जन्म शक्य असले तिच 

घणृतेनू पे्रमाचा जन्म शक् य आह ेअस ेम्हणता येईल. (ससा, प.ृ १८८) 

कवनाशामध्येही जीवनाचे अकस्तत्व कायम असत ेत्यामळेु असा कोणता तिी कनयम असला पाकहज ेजो 

कवनाशायाया कनयमापषेणाा उयाचति आह.े त्याच कनयमांतगित एका सवु्यवकस्थत समाजाची स्थापना 

किता येऊ शकेल आकण जीवन जगण्यासािखे होऊ शकेल. आकण जीवनाचा कनयम जि तोच असले 

ति आपकया िैनकंिन जीवनात आपण त्याचे अनसुिण केल े पाकहज.े कजथे मतभेि असतील, जवे्हा 

तमुचा कविोधकाशी सामना होईल तवे्हा त्याला तमु्ही पे्रमान ेकजकंा. याच ढोबळ पद्धतीचा अवलबं मी 

माझ्या जीवनात कित आलो आह.े याचा अथि असा नाही की माझ्या सवि अडचणी िूि झाकया. या 

प्रेमायाया कनयमाचा मला जवेढा प्रकतसाि कमळाला तवेढा कवनाशायाया कनयमाचा कधीही कमळाला 

नाही.(यंग, ५-१०-१९३१, प.ृ २८६) 

जि पे्रम अथवा अकहसंा आपकया अकस्तत्वाचा कनयम नसले.... ति वािंवाि होणाऱ्या युद्धांपासनू 

आपली कधीही सटुका होणाि नाही आकण प्रत्येक युद्ध त्यायाया पवूीयाया युद्धापषेणाा अकधक भीषण 

िाहणाि आह.े... 

आजप्ंत कजतके उपिेशक झाल ेत्यांनी कमीअकधक प्रमाणात याच कनयमाचा प्रचाि केला आह.े जि 

पे्रम जीवनाचा कनयम नसता ति मतृ्यूयाया तांडवातही जीवनाचे िशिन सतत घडल े नसत.े जीवनाने 

नहेमीच मतृ्यूवि कवजय कमळवला आह.े माणसू आकण पश ूयांयायात काही मूलभूत भेि असले ति तो 

आह े माणसान े पे्रमायाया कनयमाला किलेली अकधकाकधक स्वीकृती आकण त्यानसुाि आपकया 

व्यकक्तगत जीवनात वागण्याचा केललेा प्रयत्न. आपापली वयैकक्तक प्रकतभा आकण षणामता यांयायानसुाि 

कवश्वातील प्राचीन आकण अवािचीन अस े सवि सतं अकस्तत्वायाया याच कनयमाचे कजवतं उिाहिण 

आहते. ह ेखिे आह ेकी आपकयामध्ये बसललेा पश ूअनकेिा सहजपण ेकवजयी होताना किसतो, पिंतु 
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यामळेु प्रेमाचा कनयम खोटा असकयाचे कसद्ध होत नाही. यावरून केवळ एवढेच कसद्ध होत े की 

प्रेमायाया कनयमानसुाि आचिण किण ेकठीण असत.े जो त्तन्म सत्यासािखाच उयाच कोटीचा आह े

त्यानसुाि आचिण कठीण नसले ति अजनू काय असणाि आहे? जवे्हा सवि लोक या कनयमानसुाि 

आचिण करू लागतील तवे्हा पथृ्वीवि ईश्विाचे तसचे िाज्य स्थाकपत होईल जस ेआज स्वगाित आह.े 

इथे या गोष्टीची आठवण िणे्याची गिज नाही की पथृ्वी आकण स्वगि ह ेिोन्ही आपकयामध्येच आहते. 

आपकयाला पथृ्वी माहीत आह ेपिंत ुआपकयामधील स्वगािची आपकयाला अजनू ओळख पटललेी 

नाही. जि अस ेमान्य केल ेकी काही लोकांकरिता पे्रमान ेव्यवहाि किण ेशक्य आह ेआकण उिलकेया 

लोकांकडून यानसुाि आचिण शक्य नाही ति अस े मानण े गकविष्ठपणाचे होईल. एके काळी आपल े

पवूिज निभषणाी होत ेयाला फाि जास्त काळ लोटललेा नाही. त ेअजनूही अशी बिीच काम ेकिायचे की 

ज्याकडे आपण आज घणृयेाया दृष्टीन े पाहतो. त्या काळ तही कडक शफेडिसािखे लोक िाकहल े

असतील, ज्यांना लोक हसत असतील आकण आपकयाच बांधवांना न खाण्याचा प्रचाि केकयाबद्दल 

त्याला खोड्् त अडकवनू कशषणाा िते असतील. (हरि, २६-९-१९३६, प.ृ २६०) 

इकतहास एकानतंि एक झालकेया युद्धांचा अकभलखे आह.े पिंत ुआपण एक नवीन इकतहास कनमािण 

किण्याचा प्रयत्न कित आहोत - कमीतकमी जोप्ंत अकहसंचेा सबंंध आह,े ही गोष्ट मी िाष्ट्रीय 

मािसाचा प्रकतकनधी म्हणून सांगतो आह.े तलवािीचा कसद्धांत मी तकाियाया तिाजून े मोजून पाकहला 

आह,े त्यायाया शक्यतांवि मी कवचाि केललेा आह ेआकण मी या कनष्कषािवि पोहोचलो आह े की 

मानवाचे भकवष्य जगंलायाया कायद्यापषेणाा प्रेमायाया कायद्याविच अवलबंून आह.े (हरि, ३-७-१०३७, 

प.ृ १६५) 

कजथे प्रेम आह ेकतथे ईश्विही आह.े (ससा, प.ृ ३६०) 

प्रेम मागत नसते, नहेमी िते असत.े प्रेम स्वतः सहन किते, कधी िोष सांगत 

नाही, बिला घते नाही. (यंग, ९-७-१९२५, प,ृ २४) 

सेिेचा वनयम 

व्यवहािातील सवाित सिुकषणात कनयम हा आह ेकी जवे्हा आपण सेवा कितो तवे्हा बंधुभावना कनमािण 

किावी आकण जवे्हा कोणी अकधकाि माग ू इकयाछतो तवे्हा बंधुभावावि भि िऊे नये. याला मी 

व्यवहािाचा सवुणि कनयम म्हणतो आकण जीवनायाया या कनयमाला मी भाितायाया आंतिप्रांतीय 

सबंंधात लागहूी केल ेआह.े...मानवी व्यवहािात गोड सबंंध कटकवनू ठेवण्याचा िसुिा उपाय मला 

माहीत नाही आकण अनके वर्ष यंाया िीघि अनभुवानतंि माझी पक्की धािणा झाली आह ेकी, कजथे 
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कजथे या सवुणि कनयमाचा भंग झाला आह ेकतथे कतथे भांडणे, मािामािी आकण डोकेफोडीप्तंची वळे 

आली आह.े... (यंग, ८-१२-१९२७, प.ृ ४०७) 

समतेची िागणूक 

(माझा मखु्य उद्दशे) सपंणूि मानवतकेरिता समतचेी वागणकू कनधािरित किण े आह े आकण समान 

वागणकुीचा अथि आह ेसमान सवेा. (यंग, १२-३-१९२५, प.ृ ९१) 

कािण त े(लोक) समान वयाच,े समान उंचीचे, सािख्याच कातडीचे आकण सािख्याच बदु्धीचे नाहीत. 

पिंत ुही कवषमता अस्थायी आकण विविची आह.े या मातीयाया पापि्ुयाखाली आत्मा लपललेा आह.े 

तो सवि प्रिशेांमधील स्त्री-परुुषांमध्ये अगिी एकच आह.े... आपकया चािी बाजलूा ज ेवकैवध्य किसते 

त्यात एक खिे आकण ताकत्त्वक ऐक्य आह.े 'कवषमता' हा एक घाणिेडा शब्ि आह.े त्यान ेपवूि आकण 

पकश्चम या िोघांमध्येही अहकंाि आकण अमानषुता यांना जन्म किला आह.े आकण जी गोष्ट 

व्यिींकरिता बिोबि आह ेतीच िाष्ट्रांकरिताही बिोबि आह ेकािण अखेिीस िाष्ट्र म्हणज ेव्यकक्तसमहू, 

कवषमतयेाया खोट्या आकण ताठि कसद्ध ांत मळेुच आकशया आकण आकफ्रका या खडंांतील िाष्ट्रांचे 

उद्धटपणान े शोषण किण्यात आल े आह.े पवूिच े शोषण किण्याची सध्याची पकश्चमचेी षणामता 

पकश्चमयेाया अहगंडंामळेु आह ेकी पवूयेाया न्यूनगडंामळेु आह ेहे कोणाला माहीत आहे? (यंग, ११-८-

१९२७, प.ृ २५३) 

स्वरूप अनके आहते पिंत ु प्राण ओतणािा आत्मा एकच आह.े जि बाह्य वकैवध्याखाली 

सविसमावेशक ऐक्य अकस्तत्वात असले ति उयाच आकण नीच या भिेाची सभंावनाच कुठे िाहत?े 

िनैकंिन जीवनात याच तथ्याचे आपकयाला पावलोपावली िशिन होत असत.े सवि धमाचचे अकंतम उकद्दष्ट 

या मलूभतू ऐक्याप्तं पोहोचण ेआह.े (हरि, १५-१२-१९३३, प.ृ ३) 

कोणत्याही प्रकािचा भिेभाव न मानणाऱ्या प्रेमायाया साविभौम कनयमावि मी कवश्वास ठेवतो, (हरि, 

२५-५-१९४७, प.ृ १६५) 

मी नातवेाईक आकण अनोळखी, िशेवासी आकण कविेशी, श्वेत आकण अश्वेत, वा भाितातील कहंि ू

आकण मसुलमान, पािशी, शीख, त्तिश्चन, ज्यू वा इति धमाितील लोक यांयायामध्ये कोणताही भिेभाव 

केला नाही. अशा प्रकािचा भिेभाव किण्याचे सामथ्यिच माझ्या हृियात नाही ह ेमी सांग ूशकतो. हा 

गणु मी प्रयत्नपवूिक कमळवललेा नसनू तो माझा स्वभावच आह ेव त्यामळेु हा माझा कवशषे गणु आह े

असा िावा मी करू शकत नाही. याउलट मला चांगल ेमाहीत आह ेकी अकहसंा, ब्रह्मचयि, अपरिग्रह 
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आकण इति मलूभतू गणुांचा कवकास किण्याकरिता मला सतत सघंषि किावा लागला होता. (ए, प.ृ 

२०४) 

आपण आपकया प्रेमाचा कवस्ताि तोप्ंत कित गलेो पाकहज ेजोप्ंत पणूि गावाचा त्यात समावशे होत 

नाही; अशाच प्रकािे गावांनी शहिांना, शहिांनी प्रांतांना, प्रांतांनी िेशाला व िेशान े सपंूणि जगाला 

आपकया पे्रमायाया िाज्यात सामावनू घतेल ेपाकहज.े (यंग, २७-६-१९२९, प.ृ २१४) 

अकतशय वगेान े मकूयपरिवतिन होण्यायाया काळ त आपण िाहत असकयामुळे् हळूहळू होणाऱ्या 

परिणामांनी आपल ेसमाधान होत नाही. आपकयाच जातीयाया लोकांयाया ककयाणान ेवा आपकयाच 

िशेायाया ककयाणान ेआपल ेसमाधान होत नाही. आपण सपंणूि मानवतकेरिता कवचाि कितो वा करू 

इकयाछतो. मानवतयेाया ध्येयायाया शोधाकरिता या गोष्टी अकतशय लाभिायक आहते. (हरि, ३०-५-

१९३६, प.ृ१२६) 

माझा तमु्हाला आग्रह आह ेकी.... तमुच ेहृिय समिुाप्रमाण ेकवशाल किा.... इतिांबद्दल न्यायकनवाडा 

किण्याचा प्रयत्न करू नका, नाही ति इतिही तमु्हाला त्याच तिाजनू े तोलतील. तमुयायावि सव चंा 

न्यायाधीश बसललेा आह.े तो तमु्हाला फासावि लटकव ूशकतो पिंत ु त्यान े ियाळूपणान े तमु्हाला 

कजवतं िाह  किल ेआह.े तमुयाया आत आकण बाहिे इतके शत्रू आहते पिंत ुईश्वि त्या सव ंपासनू तमुचे 

िषणाण कितो व तमुयायावि कृपादृष्टी ठेवतो. (यंग, १-१-१९२५, प.ृ ८) 

परस्पराांबद्दल सवहष्णुता 

व्यवहािाचा सवुणिकनयम आह.े... पिस्पिांबद्दल सकहष्णतुा. आपल ेकवचाि कधीही 

एक सािखे होणाि नाहीत व सत्याकडेही आपण तकुड््  तकुड्यान ेव वगेवगेळ््  कोनातनू पाह . 

अस ेअसकयामुळे सवाचचा कववके सािखा नसतो. कववके जिी व्यक्तीचा चांगला मागििशिक असला 

तिी आपकया कववकेाचा कनणिय सव ंवि लािकयामळेु प्रत्येक माणसाला आपकया कववकेानसुाि 

वागण्यायाया अकधकािावि मोठा आघात होतो.... अकतशय कववकेशील माणसांमध्येही खऱ्या 

मतभिेांची शक््ता नेहमीच िाहणाि आह.े यामळेु प्रत्येक ससुसं्कृत समाजात पिस्पिांमधील सकहष्णुता 

हाच व्यवहािाचा एकमवे कनयम सभंवतो. (यंग, २३-९-१९२६, प.ृ ३३४) 

षणामा आत्म्याचा गणु आह े यामुळे् तो सकािात्मक गणु आह.े तो नकािात्मक नाही. भगवान बुद्ध 

म्हणाल ेहोते 'िोधाला पे्रमान ेकजकंा'. हा अिोध काय आहे? हा एक सकािात्मक गणु आह ेआकण 

याचा अथि आह ेऔिायि अथवा प्रेम. हा सवोयाच गणु आह.े या सवोयाच गणुाचा कवकास तमु्ही 
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तमुयायामध्ये केला पाकहज.े यामळेु िोधी व्यक्तीजवळ जाऊन तमु्ही कतला कतयाया िोधाचे कािण 

कवचारू शकाल व जि एखाद्या कािणान ेतमु्ही कतला िखुवल ेअसेल ति तमु्ही स्वतःमध्ये सधुािणा 

करू शकाल. तस े नसकयास तमु्ही त्या व्यक्तीला कतचा िोष सांग ू शकाल व िोध किण े चुकीच े

असकयाची जाणीव कतला करून िेऊ शकाल. आत्म्् याया चैतन्याची ही जाणीव व कतचा 

जाणीवपूविक प्रयोग यामळेु माणसूच उन्नत होत नाही ति त्यायाया अवतीभवतीचे वाताविणही उन्नत 

होत.े अथाितच ज्यान ेप्रेमायाया या गणुाचा कवकास केला असले तोच याचा प्रयोग करू शकेल. सतत 

कचकाटीपवूिक प्रयत्न केकयान ेअथाितच ह े पे्रम कवककसत किता येऊ शकत.े (यंग,१२-१-१९२८, प.ृ 

११) 

ज े व्यक्तीकरिता खिे आह ेतचे िाष्ट्राकरिताही खिे आह.े माणसू फाि मोठी षणामा करू शकत नाही. 

िबुळा माणसू कधीही षणामा करू शकत नाही. षणामा हा सबळांचा गणु आह.े (यंग, २-४-१९३१, प.ृ 

५९) 

विश्वास 

माणसायाया स्वभावावि अकवश्वास किण ेमला मान्य नाही. कोणत्याही उिात्त आकण मतै्रीपणूि कायािला 

माणसू प्रकतसाि िेईल आकण नक्कीच िईेल. (यंग, ४-८-१९२०, प.ृ ५) 

माझ्यामध्ये मानव आकण मानवजात यांयायाबद्दल कोणतीही अकवश्व साची भावना नाही. ज े

कवश्व सघात कितील त्यांना िवेाला उत्ति द्य व ेलागले. यामळेु मी त्यांची कचंता का किावी? पिंत ु

जोप्ंत माझ््  जीवनायाया ध्येयाचा प्रश्न आह े माझा कवचाि सकिय आह े आकण सशंय व 

अकवश्व सानंतिही मी सव चंे ककयाण व्हाव ेअस ेकचंतण्याचा प्रयत्न कित असतो. माझ्या नकशबी िःुख 

कलकहल ेअसेल ति मी त ेभोगने. पिंत ुजोप्ंत माझ्् त वाईटपणाशी लढण्याची ताकि आह ेतोप्ंत 

मला घाबिण्याचे कोणतहेी कािण नाही. (स्पके्ट, ६-३-१९४२) 

पिस्पिांनी कवश्वास आकण पे्रम यांयाया मोबिकयात िाखवलेला कवश्वास आकण केलले ेप्रेम ह ेकाही खिे 

प्रेम आकण कवश्वास नाहीत. जो तमुची घणृा कितो त्यायायाविही तमु्ही पे्रम किणे, तमुयाया शजेाऱ्यावि 

तमुचा कवश्व स नसला तिी त्यायायावि पे्रम किण ेह ेखिे पे्रम आह.े इगं्रज अकधकािी वगािवि अकवश्वास 

किण्यासािखी माझ्याजवळ ठोस कािण े आहते. माझ े प्रेम खिे असले ति त्यांयायाविील या 

अकवश्वासानंतिही मी त्यांयायावि प्रेम केल े पाकहज.े माझ्या कमत्रांवि माझा कवश्व स असपे्तंच मी 

त्यांयायावि पे्रम करू शकत असने ति त्या पे्रमाची ककंमत तिी ककती? ह ेति चोिही कितात. ज्या षणाणी 

त्यांचा कवश्वास उडतो त्या षणाणी त ेशत्र ूबनतात. (हरि, ३-३-१९४६, प.ृ २८) 
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मुलाांच्या तोंडून 

कवश्व स ठेवा की मी शकेडोच नाही ति हजािों मलुांयाया अनभुवावरून सांगतो की आमयायापषेणाा 

मलुांमध्ये आत्मसन्मानाची भावना फाि तीव्र असत.े आपकयामध्ये पिेुसा नम्रपणा असले ति 

जीवनाचा सवाित मोठा पाठ वय झालकेया कविानांकडून नाही ति तथाककथत अज्ञानी मलुांकडून 

आपण कशकू शकतो. ज्ञान भाबड््  मलुांयाया तोंडून बाहिे पडत असत ेअस ेज ेयेशनू ेसांकगतल ेहोते 

त्यापषेणाा िसुिे मोठे सत्य त्यान ेकिाकचत सांकगतल ेनसाव.े मी येशयूाया या कवधानाशी पणूिपण ेसहमत 

आह.े मला स्वतःला हा अनभुव आला आह े की आपण नम्रपणान े आकण भोळेपणान े मलुांशी 

बोललो ति त्यांयायाकडून आपण सजू्ञपणा कशकू शकतो. 

विश्वशाांती 

मी एक धडा कशकलो आह े- ज ेमाणसाला शक् य नसत ेत ेईश्विाकरिता पोिखेळ सािखे असत ेआकण 

आपली जि त्या किव्य शक्तीवि श्रद्धा असले, जी आपकया सषृ्टीतील अगिी कनम्न पातळीविील 

जीवाचीसदु्धा भाग्यकवधाती आह,े ति सवि काही शक्य आह ेयाबद्दल मला काहीही सशंय नाही आकण 

याच आशवेि मी जगतो आह े व माझा काळ कंठतो आह.े तसचे त्या सविशकक्तमानायाया इयाछेच े

पालन किण्याचा मी प्रयत्न कितो आह…े 

या जगात आपकयाला जि खिी शांतता हवी असले आकण युद्धायाया कविोधात खिा लढा द्यायचा 

असले ति आपकयाला मुलांपासनू सरुुवात किावी लागले. आपली मलु े जि त्यांयाया कनिागस 

स्वभावासह मोठी होऊ शकली ति, ना आपकयाला सघंषि किावा लागले ना आपकयाला मोठमोठे 

प्रस्ताव पास किावे लागतील. तवे्हा आपण एका प्रेमापासनू िुसऱ्या प्रेमाप्ंत, एका शांततपेासून 

िसुऱ्या शांततपे्ंत जात िाह . अस ेझाल ेति सपंणूि कवश्व आज ज्या शांततकेरिता तहानलेले आह ेत्या 

शांततचेे साम्राज्य कवश्वात स्थापन होऊन जाईल. (यंग, १९-११-१९३१, प.ृ ३६१) 

आत्मशिी 

जीवनायाया िि षणाणी मला अस ेवाटत ेकी ईश्वि माझी पिीषणाा घतेो आह.े(ए, प.ृ ३२६) 

मी जि पाशवी शक्तीयाया कठकाणी आत्मशक्तीला, जी पे्रमायाया शक्तीचेच िसुिे नाव आह,े लोककप्रय 

बनव ूशकलो ति मी तमु्हाला एक असा भाित िेऊ शकेन जो सगळ््  जगाला आव्हान िऊेन सांग ू

शकेल की, आमचे ज ेकाही वाईट किायचे असले त ेकिा. याकरिता, प्रसगं असो वा नसो, यातना 

सहन किण्यायाया शाश्वत कनयमाची माझ्या जीवनातनू अकभव्यक्ती किण्याचा मी सतत प्रयत्न किीन व 
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त्याचा स्वीकाि किण्याकरिता ज े तयाि असतील त्यांयायासमोि त्याचे प्रात्यकषणाक घडवीन. मी ज्या 

कोणत्या इति कामात भाग घतेो तसेदु्धा या कनयमाची अतुलनीय श्रषे्ठता कसद्ध किण्याकरिताच घते 

असतो. (ए, प.ृ ३३१) 

तलवाि एकीकडे फेकून किकयानतंि कविोधकांना िणे्याकरिता आता माझ्याजवळ प्रेमायाया 

प्याकयाकशवाय िुसिे काहीही कशकलक नाही. हा प्याला समकपित किताच त ेमाझ्याजवळ येतील अशी 

मला आशा आह.े मी माणसा- माणसामध्ये कायम शत्रुत्वाचा कवचाि कित नाही आकण पनुजिन्मायाया 

कसद्धान्तावि कवश्वास असकयामळेु मी अशी आशा कितो आह े की या जन्मात नाही ति पढुील 

कोणत्या तिी जन्मात मी सपंणूि मानवतलेा माझ्या मतै्रीयाया बंधनात बांधनू टाकू शकेन. (यंग, २-४-

१९३१, प.ृ ३६१) 

पे्रमाचे ध्येय 

सपंणूि नम्रपणान ेआकण प्रामाकणकपणान ेमी मान्य केल ेपाकहज ेकी मी ककतीही तटस्थपण ेवागण्याचा 

प्रयत्न कित असलो तिी माझ्या अकस्तत्वायाया प्रत्यके अणिेुणतूनू मी पे्रमाची अकभव्यक्ती किण्याचा 

प्रयत्न कितो आह,े मी माझ्या कनमाित्यायाया, जो सत्यस्वरूपी आहे, उपकस्थतीचा अनुभव घेण्याकरिता 

अधीि आह.े मला माझ्या जीवनायाया सरुुवातीयाया वषाितच कळल े होत े की जि मला सत्यप्राप्ती 

किायची असले ति प्राणांची बाजी लावनू का होईना मी प्रेमायाया कनयमाचे अनसुिण केल े पाकहज.े 

ईश्वि कृपने े जवे्हा मला मूल झाल े तवे्हा मला कळल े की पे्रमाचा कनयम सवाित चांगकया पद्धतीन े

लहान मलुांकडून कळू शकतो व कशकता येऊ शकतो. कनकविवािपण ेमाझा या गोष्टीवि कवश्वास आह े

की कोणतहेी मलू वाईट अर्थ यन ेखोडकिपणा घऊेन जन्माला येत नाही. जि मलुायाया आईवत्तडलांनी 

मलुायाया जन्मापवूी आकण नतंि मुलाशी चांगला व्यवहाि केला ति मलू स्वाभाकवकपण ेसत्य आकण 

प्रेमायाया कनयमाचे पालन करू लागले ही गोष्ट सविकवकित आह.े माझ्या जीवनायाया सरुुवातीयाया 

काळात जवे्हा मी हा धडा कशकलो तवे्हा माझ््  जीवनात हळूहळू पिंत ुएक कनकश्चत असे परिवतिन 

येऊ लागल.े 

मी तमुयायासमोि त्या अनके अवस्थांचे वणिन करू इयाछीत नाही ज्यातून माझे ह े वािळी जीवन 

कनघाल ेआह.े पिंत ु सपंणूि प्रामाकणकपणान ेआकण नम्रपणान े मी सांगतो की माझ््  जीवनात काही 

प्रमाणात कवचाि, शब्ि आकण कृती यांच्् िािे मी प्रेमाचे प्रकतकनकधत्व केलेल ेआह ेह ेअगिी सत्य 

आह ेव त्या सीमपे्ंत मला अदभ्तू शांतताही कमळाली आह.े माझ ेअनके कमत्र माझ्या जीवनातील 

शांतता पाह न बुचकळ्यात पडल ेआहते, त्यांना माझा हवेाही वाटला आह ेआकण त्यांनी मला माझ्या 
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या अमकूय ठेव्याचे कािणही कवचािल.े मी त्यांना एवढेच सांग ू शकलो की जि तमु्हाला माझ््  

जीवनात शांततचेे िशिन होत असले ति त्याचे एकमवे कािण मी मानवी अकस्तत्वायाया सवोयाच 

कनयमाचे - प्रेमायाया कनयमाचे – पालन किण्याचा प्रयत्न कितो आह े हचे आह.े (यंग, १९-११-

१९३१, प.ृ३६१) 

माझ्या जीवनाचा प्रत्येक षणाण अकहसंयेाया म्हणजचे प्रेमायाया मागििशिनाप्रमाण े व्यतीत व्हावा अशी 

माझी इयाछा आह.े मळुात मी शांततापे्रमी आह.े मला कलह कनमािण किायचा नाही. सत्य आकण प्रेम 

यांयाया कविोधात असलेल ेकोणतहेी काम मी किणाि नाही अस ेआश्वासन मी माझ्या कविोधकांना िऊे 

इकयाछतो, (हरि, १२-१-१९३४, प.ृ ८) 

कोणाविही अकधकाि गाजवण्याकरिता माझ्याजवळ प्रेमाकशवाय िसुिे कोणतहेी अस्त्र नाही. (बांिा, 

९-९-१९४२) 

माझ े ध्येय कवश्वमतै्री आह ेआकण मोठ्यात मोठ्या चुकीयाया गोष्टीचा जास्तीत जास्त कविोध कित 

असतानाही मी सवािकधक प्रेम करू शकतो. (यंग, १०-३-१९२०, प.ृ ५) 

माझ््  ध्येयावि माझी अढळ श्रद्धा आह ेआकण जि त्यात यश आल े– व यश नक्कीच येईल, यश 

येण ेअपरिहायि आह े- ति एकमकेांच ेशत्र ूम्हणनू नाही ति एकाच समग्राच ेभाग म्हणनू सवि लोकांना 

एकाच सतू्रात बांधण्याचा प्रयत्न म्हणनू इकतहास या आंिोलनाची नोंि घईेल. (हरि, २६-१-१९३४, 

प.ृ ८) 
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८९. सिव जीिन एक आह े

सवाांशी बांधभुाि 

मी माकडांनाच नाही ति घोड ेआकण शळे्् , कसहं आकण व घ, साप आकण त्तवांच ू यांनासदु्धा माझ े

भावडं मानल े पाकहज े असा िावा किायला माझ े नीकतशास्त्र मला केवळ सांगतच नाही ति तसा 

आिशेही िते.े या प्राण्यांनी माझ्याबद्दलची तशीच भावना ठेवण्याची गिज नाही. 

ज े कठोि नीकतशास्त्र माझ््  जीवनावि शासन कित आह,े आकण माझ े ठाम मत आह े की तचे 

नीकतशास्त्र प्रत्येक स्त्री-परुुषावि शासन कित असावे, त े आपणा सव वंि ही एकतफी जबाबिािी 

टाकत आह ेआकण माणसावि ही जबाबिािी याकरिता येत े की केवळ त्याचीच घडण ईश्विायाया 

मतूीप्रमाण े झाली आह.े आपकयापकैी काही लोकांना या कवशषेत्वाची जाणीव नाही एवढ््  

कािणामळेु काहीही फिक पडत नाही. एवढ े मात्र खिे की यामळेु, या कवशषेत्वामळेु होणाऱ्या 

फायद्याचा लाभ त्यांना कमळत नाही. शळे्यांमध्ये वाढलकेया कसहंाला आपकया षणामतचेी ककपना 

नसत ेव त्यामळेु त्याला त्याचा लाभ होत नाही तसचे हहेी आह.े पिंत ुज्या षणाणी कसहंाला त्यायाया 

षणामतचेी ओळख होत े त्या षणाणापासनूच तो शळे्् ांवि आपली सत्ता गाजव ूलागतो. पिंत ु कसहंाची 

कातडी पांघिकयामळेु कोणतीही शेळी कसहं होऊ शकत नाही.  

ह ेकवधान कसद्ध किण्याकरिता माणसाला ईश्विायाया स्वरूपात कनमािण किण्यात आल ेआह ेआकण सवि 

माणसांयाया व्यकक्तत्वातनू त्याचे िशिन होत ेह ेिाखवण्याची आवश्यकता नाही. एका जिी माणसायाया 

व्यकक्तत्वातनू त्याच े िशिन होत असले तिी तवेढे पिेु आह ेआकण मानव जातीत जन्मलेकया महान 

उपिशेकांमध्ये ईश्विाचे िशिन होत ेही गोष्ट कोण नाकारू शकेल? (यंग, ८-७-१९२६, प.ृ २४४) 

माझा कवश्वास आह ेकी माझ्यात अकहंसा ओतप्रोत भिलेली आह.े अकहसंा आकण सत्य ही माझी िोन 

फुफ्फुस ेआहते. त्यांयायाकशवाय मी जग ू शकत नाही. पिंत ु मी षणाणोषणाणी अकधकाकधक स्पष्टपणाने 

अकहसंचेी असीम शक्ती व मानवाचा लहानपणा अनुभवत असतो. 

अपूणव अवहांसा 

वनवासीमध्ये असीम करुणा असत े आकण तिीही तो कहसंपेासून पणूिपण े मकु्त िाह  शकत नाही. 

श्वासागकणक तो काही ना काही कहसंा कितच असतो. शिीि स्वतःच एक कत्तलखाना आह.े यामळेुच 

मोषणा आकण पिमानिं मतृ्यूनतंिच कमळू शकतो. मोषणाायाया आनिंाकशवाय इति सवि सखु आकण आनिं 
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षणात्तिक आहते आकण म्हणनूच आपकयाला जीवनात कहसंचेे कटू घोट प्याव ेलागतात.(यंग, २१-१०-

१९२६, प.ृ ३६४) 

कोणत्या ना कोणत्या कहसंयेाया आधािानचे या शिीिात प्राण कटकलले ेआहते. यामळेुच या श्रषे्ठतम 

धमािला अकहसंा ह े नकािात्मक नाव किल ेआह.े जग कवनाशायाया शृखंलते बंकिस्त आह.े वगेळ्या 

शब्िात शिीिातील प्राणिषणाणाकरिता कहसंा अपरिहायि आह.े यामळेुच ति अकहसंचेा पजुािी नहेमीच 

िहेबंधनातनू पणूिपण ेमकु्त होण्याची प्राथिना कित असतो. (यंग, ४-१०-१९२८, प.ृ ३३१) 

मला या गोष्टीची िखुि जाणीव आह ेकी शिीिात प्राण कटकवनू ठेवण्याची माझी इयाछा मला सतत 

कहसंा किायला लावत.े यामळेुच या भौकतक शिीिाबद्दल मी अकधकाकधक उिासीन होत चाललो 

आह.े उिाहिणाथि मला माहीत आह े की श्वास घणे्याकरिता हवते तिंगणािे असखं्य जीवाण ू मला 

मािाव ेलागतात. पिंतु मी श्वास घणे ेबंि करू शकत नाही. भाज्या खाण्यात कहंसा होत ेपण मी त्या 

सोडू शकत नाही. 

कीटाणनुाशक पिाथाियाया उपयोगामळेुही कहसंा होत.े पिंत ु डास वगिैेंपासनू िषणाण व्हाव े म्हणनू 

मातीयाया तलेासािख्या कीटाणनुाशकांचा उपयोग केकयाकशवाय मी िाह  शकत नाही, आश्रमात जवे्हा 

सापांना पकडण ेवा पळवनू लावण ेशक्य होत नाही तवे्हा त्यांना मािाव ेलागत े- ही कहसंाही मी सहन 

कितो. आश्रमातील बैलांना हाकलण्याकरिता काठीचा उपयोग मला सहन किावा लागत असतो. 

यामुळे् प्रत्यषणा वा अप्रत्यषणा रूपान ेमाझ्याकडून जी कहसंा होत ेकतला काहीच अतं नाही.... नम्रपण ेहा 

अपिाध मान्य केकयाबद्दल माझ्या कमत्रांनी माझा त्याग केला ति त्यामळेु मला िःुख नक्कीच होईल 

आकण तिीही अकहसंनेुसाि आचिण किण्यात माझी जी अपणूिता आह े ती लपवण्याचा मी मळुीच 

प्रयत्न किणाि नाही. माझा केवळ एवढाच िावा आह े की मी अकहसंचेा महान आिशि त्यायाया 

गढूाथािसह समजून घऊेन मन, वाणी, कमि यांयायािािे माझ्या जीवनात त्याचे अनसुिण किण्याचा सतत 

प्रयत्न कितो आह ेआकण माझ्या ककपनपे्रमाण ेमला त्यात थोडेबहुत यशही कमळाल ेआह.े पिंत ुया 

किशने ेमला बिाच लांब पक ला गाठायचा आह ेह ेमला माहीत आह.े (यंग, १-११-१९२८, प,ृ ३६१) 

जीि विच्छेदन 

मी वजै्ञाकनक प्रगतीयाया कविोधात नाही. उलट पकश्चमयेाया वजै्ञाकनक भावनकेडे मी प्रशसंयेाया भावननेे 

पाहत असतो. या प्रशंसते काही ककंत ु असेल ति तो एवढाच आह े की पकश्चमचेा वजै्ञाकनक ईश्वि 

कनम्नतम प्राण्याची अगिीच कफकीि कित नाही. मी माझ्या आत्म्् याया पणूि शक्तीकनशी 

जीवकवयाछेिनाची घणृा कितो. कवज्ञान आकण तथाककथत मानवता यांयाया नावावि कनदोष प्राण्यांची 
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जी अषणाम्य हत्या केली जात आह ेत्याकडे मी घणृने ेपाहतो आकण कनदोषांयाया िक्तान ेिंगलकेया सवि 

वजै्ञाकनक शोधांचे मला ककंकचतही महत्त्व वाटत नाही. 

जि िक्तसचंािायाया पद्धतीयाया कसद्ध ांत चा शोध जीवांयाया कवयाछेिनाकशवाय लागण ेशक् य नसत ेति 

मानवजातीन े त्याकशवायच िाहायला पाकहज े होत.े पकश्चमकेडील प्रामाकणक वैज्ञाकनक ज्ञानाजिनायाया 

वतिमान पद्धतीयाया काही मयाििा ठिवतील असा किवस जवळ येत असकयाचे मला स्पष्टपण े किसत े

आह.े 

वन्न श्रेणीचे प्राणी 

भावी मोजमापात केवळ मानवालाच नाही ति सवि प्राणी जगताला लषणाात घतेल े जाईल आकण 

आपकया एकपचंमांश भागाला कनकृष्ट िजाि िेऊनही आपली भिभिाट होऊ शकत ेहा कहिंूंचा समज 

तसचे पौवाित्य आकण आकफ्रकी िशेातील लोकांयाया शोषणान े व अवनतीन ेआपली प्रगती होऊ 

शकत ेहा पकश्चमतेील लोकांना समज चूक असकयाचे हळूहळू पिंत ु कनकश्चतपण ेआपकयाला कळेल. 

याचप्रमाण े कनम्नति प्राण्यावरील आपकया प्रभतु्वाचा उपयोग त्यांना मारून टाकण्याकरिता नाही ति 

पिस्पिांयाया कहतसंवधिनाकरिता आह ेहहेी आपकयाला कळेल. मी कनकश्चतपण ेसांगतो की ईश्विान ेया 

प्राण्यांनाही तोच आत्मा किला आह ेजो मला किला आह.े(यंग, १७-१२-१९२५, प.ृ ४४०) 

अस ेवाटत ेकी ससं्कृतीची अजनू प्रगती होऊ लागकयानतंि त्या प्रगतीबिोबिच माणसाचे पशूवंिील 

प्रभतु्व वाढेल, पिंत ु त्यांचा उपयोग किण्याची पद्धती अकधकाकधक मानवतापणूि असले. 

मानवतावाद्यांचे तीन सपं्रिाय आहते. एक सपं्रिाय पशयूाया शक्तीयाया कठकाणी इति कोणती तिी शक्ती 

वापिण्यायाया बाजचूा आह.े िसुिा सपं्रिाय पशलूा माणसाचा साथी मानण्यावि कवश्वास ठेवतो आकण 

त्यांचा उपयोग केवळ बंधभुावनलेा अनकूुल असले अशाच पद्धतीन े किावा अस े मानतो. कतसिा 

सपं्रिाय कनम्नति पशूचंा माणसायाया स्वाथिकसद्धीकरिता उपयोग करू इयाछीत नाही, उलट आपकया 

आकण त्या पशयूाया शक्तीचा केवळ त्याच सीमपे्ंत उपयोग करू इकयाछतो ज्या सीमपे्तं पश ूतस े

करू ितेील. मी या कतसऱ्या सपं्रिायाचा सिस्य आह.े (हरि, ५-५-१९४६, प.ृ १२१) 

“दयामृत्यू' 

एखाद्या कुत्र्याला वा अन्य प्राण्याला हळूहळू मतृ्यूयाया मखुात जात असताना ज्या विेना असहायपण े

सहन किाव्या लागत असतात त्या मी एक षणाणभिही सहन करू शकत नाही. अशाच परिकस्थतीतील 

माणसाला मी मारू शकत नाही कािण त्याच्् वि उपचाि किण्यासािखी औषध ेउपलब्ध आहते, 

पिंत ुकुत्र्् ांकरिता कोणताच उपचाि उपलब्ध नाही. यामळेुच मी त्याला मारून टाकल ेपाकहज.े माझ्या 
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मलुाला िेकबज हा कवकाि झाला व त्याची विेनांमधनू सुटका किण्याचा कोणताच मागि उपलब्ध 

नसले ति त्याला मारून टाकण ेह ेमाझ ेकतिव्य आह ेअस ेमी मानल ेपाकहज.े  

कनयकतवािायायाही स्वतःयाया मयाििा आहते. सवि उपाय केकयानतंिच आपण नकशबावि गोष्ट सोडत 

असतो. विेनाग्रस्त मलुायाया विेना ििू किण्यायाया उपायातील एक आकण अकंतम उपाय म्हणज ेत्याच े

जीवन समाप्त किण ेआह.े(यंग, १८-११-१९२६, प.ृ ३९६) 

मी ज्याप्रमाण े गायीचा जीव वाचवण्याकरिता एखाद्या माणसाचा जीव घणेाि नाही त्याचप्रमाण े

माणसाचे प्राण वाचवण्याकरिता, मग त्या माणसाचे प्राण ककतीही मोलाचे असल ेतिी, मी गायीचा 

जीव घणेाि नाही. (यंग, १८-५-१९२१, प.ृ १५६) 

माझ्या समजाप्रमाण े सशाचे जीवन माणसायाया जीवनापषेणाा कमी मकूयवान नाही. एखाद्या 

मानवशिीिाकरिता सशाचा जीव घतेाना मला सकंोच वाटला पाकहज.े माझ ेमत आह ेकी जो प्राणी 

कजतका अकधक लाचाि कततकाच माणसाकडून सिंषणाण कमळवण्याचा त्याचा हक् क जास्त. (ए, प.ृ 

१७२) 

विर्ारी पशूांची समस्या 

एका सापाचासदु्धा जीव घऊेन माझी जगण्याची इयाछा नाही. त्याचा जीव घणे्यापषेणाा त्यायाया िशंान े

मिण्याची माझी तयािी असली पाकहज.े पिंत ु ईश्वि माझी इतकी कठीण पिीषणाा घऊे इयाछीत असले 

आकण सापाला माझ्् वि आिमण करू िते असेल ति शक्यता याच गोष्टीची आह ेकी एक ति मी 

मिण्याची कहमंत करू शकणाि नाही व या नाकशवतं शिीिाचे िषणाण किण्याकरिता माझ्यातील पशू 

जागा होईल व तो सापाला मािण्याचा प्रयत्न किील. 

मी सापायाया भीतीपासनू मकु्त झालो आह ेआकण त्यायायासोबत मनाप्रमाण ेमतै्री करू शकतो अस े

खात्रीपवूिक म्हणण्यासािखा कवश्वास आताप्ंत माझ्यामध्ये कनमािण झाललेा ह े मला मान्य आह.े 

माझा अढळ कवश्वास आह ेकी, साप, वाघ इत्यािी पश ू माणसायाया कवषािी, कुकटल आकण वाईट 

कवचािांना ईश्विान ेकिलेल ेप्रत्युत्ति आह.े... 

माझा कवश्वास आह ेकी सवि कजवतं प्राण्यांमध्ये एकच प्राण आह.े कवचाि वगेवगेळे रूप धािण कित 

असतात. वाघ आकण साप यांयायाशीही आमचे बंधतु्व आह.े आपण वाईट, कुकटल आकण कामकु 

कवचाि आपकयामध्ये िाह  िऊे नये अशी सावधकगिीची सचूना आपकयाला त्यांयायाकडून कमळत 

असत.े मला जि पथृ्वीविील िूि पश ूआकण िांगणािे कवषािी जीव यांचे अकस्तत्व कमटवायचे असले, 
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ति मी माझ्यातील सवि कवषािी कवचाि नष्ट केल े पाकहज.े पिंत ु शिीिाला अकधकात अकधक काळ 

कजवतं ठेवण्याकरिता अज्ञानामुळे मी घाईघाईत या पशूनंा  वा िांगणाऱ्या जीवांना मािण्याचा प्रयत्न 

केला ति त्याचा अथि होईल मी माझ े कुकवचाि नष्ट करू इयाछीत नाही. जि िूि पशूपंासून स्वतःचे 

िषणाण न केकयामुळे् माझा मतृ्य ूझाला ति माझा पनुजिन्म एक चांगला आकण अकधक पणूि परुुष म्हणनू 

होईल. माझा जि असा कवश्वास असले ति माझा सहचि असलेकया सापाची हत्या मी का किावी? 

(यंग, १४-४-१९२७, प.ृ १२१) 

….मतृ्यूयाया सावलीत वावित असताना आपण सत्याप्ंत पोहोचण्याचा प्रयत्न कित आहोत. 

सकंटांची ककपना आकण आपकया अकस्तत्वाची अकनकश्चतता या गोष्टीची जाणीव झाकयानतंिही 

आपण अहकंािात इतके गकि  असतो की सपंणूि सषृ्टीयाया कनमाित्याकडेही आपण िलुिषणा कितो. यामळेु 

जीवनात षणाणोषणाणी आपकयाला जो सकंटाचा सामना किावा लागतो तोच किाकचत उकचत असले… 

माझी कवचािशक्ती कोणत्याही प्रकाियाया जीवाची हत्या किायला कविोध कित.े पिंत ु आपकया 

अनभुवायाया आधािावि ज्यांना आपण कहसंक प्राणी समजतो त्या प्राण्याशी मतै्री किण्याइतके माझ े

हृिय मजबूत झालले े नाही. दृढ कवश्वासाची भाषा, जी वास्तव अनभुवातनू उत्पन्न होत असते, ऐन 

वळेी मला सचुत नाही आकण तोप्ंत सचुणाि नाही जोप्ंत वाघ, साप इत्यािी प्राण्यांशी मतै्री 

किण्याएवढे धयैि माझ्यात येणाि नाही. (यंग, १७-७-१९२७, प.ृ २२२) 

माझा पक्का कवश्वास आह ेकी लहान-मोठ््  गोष्टीत िसुऱ्या माणसाचा जीव घणे्यायाया सवयीमळेु 

माणसायाया कववकेावि पडिा पडला आह.े तो अन्य प्राण्यांयाया जीवाशी कनस्सकंोचपण ेखळे खेळत 

असतो. ईश्वि प्रेम आकण करुणचेा ईश्वि आह ेह ेजि माणसाला खिोखि पटल ेति अस ेकित असताना 

त्यायाया हृियाचा थिकाप झाकयाकशवाय िाहणाि नाही. कािण माझ्यावि ियाभाव ठेवणािी शक्तीच 

मला अन्य प्राकणमात्रांवि िया किण ेकशककवल. (हरि,९-१-१९३७, प,ृ ३८२) 

सिोच्च आदशव 

सवि कजवंत प्राण्यांवरील िया एवढाच माझ्या अकहसंचेा अथि नाही. मानवायाया खालयाया पातळीविील 

प्राण्यांना पकवत्र मानण्यावि जनै धमाित जो भि िणे्यात आला आह ेतो योग्यच आह,े पिंत ुयाचा असा 

अथि कधीही होऊ शकत नाही की माणसांपषेणााही त्या प्राण्यांना ियेकरिता अकधक पात्र समजाव.े 

अमानवीय प्राण्यांयाया पाकवत्र्याबद्दल कलकहताना मी अस े गहृीत धरून चालतो आह े की मानव 

प्राण्याला आपण आधीच पकवत्र मानलले ेआह.े वास्तवात अमानवीय प्राण्यांवि आवश्यकतपेषेणाा 

अकधक भि िणे्यात आला आह ेआकण आचिण कित असताना ति त्यात अजनूच कवकृती आली 
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आह.े उिाहिणाथि अनके लोक मुगं्यांना साखि खाऊ घालण्यानचे समाधानी होतात. अस ेवाटत ेकी 

जीवियेचा हा कसद्धांत केवळ लाकडी कनजीव मतप्रणालीप्रमाण ेझाला आह.े धमाियाया नावावि पाखंड 

आकण कवकृती यांचा बोलबाला सरुू आह.े 

अकहसंा सवोयाच आिशि आह.े त े शिूांचे शस्त्र आह,े भ्याडांचे मळुीच नाही. इतिांनी केलकेया 

जीवहत्येचा फायिा घणे ेआकण आपण फाि मोठे धाकमिक अकहसंक आहोत अस ेसमजण ेही केवळ 

आत्मवचंना आह.े (हरि, ९-६-१९४६, प.ृ १७२) 

हत्या न करण्याचा वसद्धाांत 

माझी अकहसंा माझी स्वतःची आह.े जनाविांची हत्या न किण्याचा कसद्धांत मी पणूिपण े मान्य करू 

शकत नाही. ज े प्राणी निभषणाक आहते वा माणसाला िखुापत कितात त्यांचे िषणाण किाव े असा 

कोणताही आग्रह माझ्या मनात नाही, अशा जनाविांयाया वंशवदृ्धीत मितनीस होण ेचूक आह ेअस ेमी 

समजतो. यामळेुच मी मुगं्या, माकड आकण कुत्र्् ांना खाऊ घालण्याला नकाि ितेो. या प्राण्यांयाया 

िषणाणाकरिता मी माणसाचा बळी कधीही िणेाि नाही. 

अशा प्रकािे कवचाि किताना मी या कनष्कषािवि पोहोचलो आह ेकी जवे्हा जवे्हा माकड ेमाणसाकरिता 

सकंट झाली तवे्हा त्यांना मािण ेषणाम्य ति आहचे पण त ेआपल ेकतिव्यही आह.े प्रश्न आह ेकी हाच 

कनयम माणसांवि का लागू करू नये? हा याकरिता लाग ूकिता येत नाही की माणसू ककतीही वाईट 

असला तिी तो माणसू असतो. ईश्विान े माणसाला कववकेाची शक्ती किली आह,े ती पशूनंा किललेी 

नाही. (हरि, ५-५-१९४६, प.ृ १२३) 

खऱ्या अकहसंचेी मागणी आह े की आपकयाला जि माकडांयाया उत्पातापासनू आपल े स्वतःचे व 

समाजाचे िषणाण किायचे असले ति आपकयाला त्यांची हत्या किावीच लागले. सामान्य कनयम हा 

आह ेकी ककंकचत जिी शक्यता असले तिी आपण कहसंपेासनू वाचलचे पाकहज.े समाजाची अकहसंा 

व्यक्तीयाया अकहसंपेषेणाा अकनवायिपण ेवगेळी आह.े समाजापासनू वगेळी िाहणािी व्यक्ती समाजायाया 

सवि कनयमांना गुडंाळून ठेव ूशकते, पिंत ुसमाज अस ेकरू शकत नाही. (हरि, ७-७-१९४६, प.ृ २१३) 
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९०. मला साांस्कृवतक िेगळेपणा नको आहे 

माझ ेघि चोहोबाजनूी कभंतीत बंकिस्त असाव ेव त्याला कखडक्याही नसाव्या अशी माझी इयाछा नाही. 

माझी इयाछा आह ेकी सवि िशेांयाया संस्कृतीन ेसुवाकसत झालेला वािा माझ्या घिात ििवळावा. पिंतु 

अशा कोणत्याही वाऱ्यामळेु मी माझ े पाऊल अकस्थि होऊ िणेाि नाही. इति कोणायाया घिात 

लडुबुड्या, कभकािी वा गलुाम होऊन िाहण्याला माझा नकाि आह.े (यंग, १-६-१९२१, प,ृ १७०) 

आपण वगेळे िाहाव ेवा आपकया भोवती तटबंिी उभािावी असा कवचाि चुकूनही माझ्या मनात येत 

नाही. पिंत ु आििपवूिक आकण तिीही ठामपणान े मी सांग ू इकयाछतो की इतिांयाया ससं्कृतीयाया 

गणुग्रहणाचा प्रश्न आपकया ससं्कृतीयाया गणुग्रहणानतंिच कनमािण होतो, त्याआधी नाही. 

माझ े ठाम मत आह े की ज े बहुमकूय ित्न आपकया ससं्कृतीजवळ आह े त े अन्य कोणत्याही 

ससं्कृतीजवळ नाही. पिंत ुआपकयाला त्याचे ज्ञानच नाही. ससं्कृतीचा अभ्यास किण्याला कविोध 

किण्याची आकण कतच े अवमकूयन किण्याची कशकवण आपकयाला िणे्यात आली आह.े या 

ससं्कृतीनसुाि जगण े आपण जवळपास सोडून किल े आह.े आचिणाचा आधाि नसलले े केवळ 

शास्त्रीयज्ञान ह े औषध लावलकेया शवासािखे असत.े त े किसायला ककतीही सुिंि असल े तिी त े

प्रेिणािायी वा उिात्तीकिण किणािे नसत.े 

माझा धमि मला इति ससं्कृतीचा अनािि किायला वा त्यांची उपषेणाा किायला मनाई कितो, पिंतु 

त्याचबिोबि तो मला माझी ससं्कृती आत्मसात किण्याकरिता व कतयायाप्रमाण े जगण्याकरिताही 

आग्रह कितो. अस ेकेल ेनाही ति त ेआपकयाकरिता कनकश्चतपण ेआत्मघातीपणाचे होईल. (यंग, १-९-

१९२१, प.ृ२७७) 

भारतीय सांस्कृतीचे सांशे्लर्ण 

भाितीय ससं्कृती त्या वेगवगेळ््  ससं्कृतीचे एकत्रीकिण आह े ज्या या िशेात कस्थिावकया होत्या 

आकण ज्यांनी भाितीय जीवनाला प्रभाकवत केल ेआकण आपण स्वत: ्  भमूीयाया आत्म्यान ेप्रभाकवत 

झाकया. स्वाभाकवकपणचे या एकत्रीकिणाचे स्वरूप स्विेशी आह ेव कतयायात प्रत्येक ससं्कृतीकरिता 

योग्य स्थान आह.े... (यंग, १७-११-१९२०, पृ. ६) 

भाितीय ससं्कृती वगेवेगळ्या धम ंचे प्रकतकनकधत्व किणािी आह ेआकण आपापकया भौगोकलक व इति 

वाताविणांनी प्रभाकवत संस्कृतीचे मीलन आह.े यानसुाि अिबस्तान, तकुि स्तान, इकजप्त, आकण भाित 

या िशेातील इस्लामी संस्कृती सािखी नाही. उलट ती स्वतः या िशेांयाया ससं्कृतीन ेप्रभाकवत झाली 
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आह.े याप्रमाण ेभाितीय संस्कृती भाितीय आह.े ही पणूिपण ेना कहंि ूआहे, ना इस्लामी आह ेना अन्य 

कोणी. या सव चं े ती कमश्रण आह.े जो माणसू स्वतःला भाितीय म्हणवतो त्यान े या ससं्कृतीची 

जपणकू केली पाकहजे, कहचा कवश्वस्त बनल ेपाकहज ेआकण कतयायावि कोणतेही सकंट आले ति त्यान े

त्या सकंटाचा सामना केला पाकहज.े (यंग, ३०-४-१९३१, प.ृ ८८) 

आपकया युगातील भाितीय ससं्कृती अजनू कनमािणाधीन आह.े ज्या ससं्कृतीमध्ये सघंषािची कस्थती 

किसत ेआह े त्या ससं्कृतींचे कमश्रण किण्याचा प्रयत्न आपकयातील अनके लोक कित आहते. जी 

ससं्कृती वगेळी िाहण्याचा प्रयत्न किील ती कजवतं िाह  शकणाि नाही. 

कवशदु्ध आयि ससं्कृतीसािखी कोणतीच ससं्कृती आज भाितात अकस्तत्वात नाही. आयि लोक 

भािताचे मूळ िकहवासी होत ेकी त ेइथे घसुल ेहोत ेह ेजाणून घणे्यात मला मळुीच िस नाही. बऱ्याच 

पवूीचे माझ े पूविज संपणूि मोकळेपणाने एकमकेांमध्ये कमसळल े होत ेआकण आपली आजची कपढी 

त्याच कमश्रणाचा परिणाम आह ेयातच मला खिा िस आह.े 

आपण आपकया मातभृमूीचे आकण त्या लहानशा पथृ्वीचे, कजयायामळेु आपण आज कजवंत आहोत, 

काही ककयाण कितो आहोत की केवळ कतयायावि ओझचे आहोत ह ेभकवष्यच ठिवले. (हरि, ९-५-

१९३६, प.ृ १००-१) 

एक ति आपण वगेवगेव्व्या धमाियाया लोकांबिोबि मतै्रीयाया बंधनात बांधनू घऊेन, सोबत िाह न 

ससं्कृतीचे ज ेसुिंि कमश्रण तयाि केल ेआहे, त ेकटकवनू ठेवण्याचा व वाढवण्याचा प्रयत्न करू अथवा 

त्या किवसाचा शोध घणे्याला सरुुवात करू जवे्हा कहिंसु्तानात एकच धमि होता आकण त्याच एकाकी 

ससं्कृतीकडे आपण आपली पावल ेपित वळव.ू 

हहेी शक्य आह ेकी, त्या किवसाचा शोध लावण्यात आपकयाला यशच येणाि नाही आकण आलचे, 

तिी आपली पावल ेपित कफिवनू आपण आपकया ससं्कृतीला पित त्या कुरूप युगाकडे ढकलनू िऊे. 

जि अस ेझाल ेति जगायाया कतिस्कािाला आपण पात्र ठरू व त ेयोग्यच होईल. (हरि, २-११-१९४७, 

प.ृ ३९२) 

पािात्मय सांस्कृती 

जोप्ंत माझा प्रश्न आह,े जिी मी माझ्याविील पाश्चात्् ससं्कृतीचे ऋण मान्य केल ेअसल ेतिी मी ह े

सांग ूशकतो की, या िाष्ट्राची जी काही सवेा माझ्या हातनू घडली आह ेती मी प्रायाय ससं्कृतीचा पिि 

धरून ठेवण्याचा पिेुपिू प्रयत्न केकयामळेु घडू शकली आह.े मी जि इगं्रजीपणा स्वीकारून एक 
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िाष्ट्रहीन व्यक्ती बनलो असतो, ति भाितायाया सविसामान्य लोकांबद्दल मला काहीही कळल ेनसत ेव 

त्या लोकांची मी कफकीिही केली नसती. तसचे भाितीयांयाया पद्धती, सवयी, कवचाि आकण आकांषणाा 

यांयायाकडे मी कतिस्कािायाया दृष्टीन े पाकहल े असत े व त्यांयायाकरिता मी कुचकामी ठिलो असतो. 

(यंग, ५-७-१९२८, प.ृ २२४) 

युिोपीय ससं्कृती कनःसशंयपण े युिोपीय लोकांकरिता अनकूुल आह.े पिंत ु आपण जि कतला 

अनसुिण्याचा प्रयत्न करू ति त्यामळेु भािताचा कवनाश होऊन जाईल. माझ्या सांगण्याचा अथि असा 

नाही की कतयायात ज ेकाही चांगल ेव स्वीकायि असेल तहेी आपण स्वीकारू नये. याचा अथि असाही 

नाही की युिोपीय ससं्कृतीत काही वाईटपणा कनमािण झाला असले तिी तो काढून टाकण्याची युिोपीय 

लोकांना गिज नाही. 

भौकतक सखुांमाग े सतत धावण े आकण त्यांत अिंाधुिं वाढ कित जाण े हा एक वाईटपणा आह.े 

युिोपवासी आज ज्या सखुांचे गलुाम झाल ेआहते त्यायाया ओझ्याखाली िबून मिण्याची जि त्यांची 

इयाछा नसले ति त्यांना आपला दृकष्टकोन बिलावा लागेल ह े कनकश् चत. शक् य आह ेमी चूक असने, 

पिंत ु मला माहीत आह े की, भाितान े जि या सवुणिमगृामाग े पळायला सरुुवात केली ति तो 

कनकश् चतपण ेमिणायाया िािात जाईल. 

आपण पाश् चात्् तत्त्वज्ञांचे पढुील कवचाि आपकया हृियपटलावि कोरून ठेवल े पाकहजेत : 'साधी 

िाहणी, उयाच कवचािसिणी.' 

आपण लाखो-किोडो लोकांना उयाच स्तिाविील जीवन उपलब्ध करून िऊे शकत नाही आकण 

सविसाधािण लोकांयाया कहताचा कवचाि किण्याचा िावा किणािे आपण मठूभि लोक त्या उयाचति 

जीवनस्तिायाया शोधात यशस्वी होणाि नाही आकण त्या प्रकियेत उयाच कवचािांचा आिशिही आपण 

हिवनू बस ूह ेआज स्पष्ट झाल ेआह.े (यंग, ३०-४-१९३१, प.ृ ३८) 

पवश् चमेचे साांस्कृवतक प्रभुत्ि 

माझ ेमत आह ेकी आपकयाकरिता आपकया ससं्कृतीयाया िषणाणाचे काम इति कोणीही करू शकत 

नाही. कतचे िषणाण स्वतः आपकयालाच किाव े लागले आकण आपकया मखूिपणामळेु आपण कतला 

नष्टही करू शकतो.(हरि, २५-५-१९४७, प ृ. १६६) 

आपकयाला जिी िाजकीय स्वाततं्र्य कमळालले े असल े तिी आपण पकश्चमयेाया सकू्ष्म प्रभावापासनू 

अजनू मकु्त झाललेो नाही. ज्ञान केवळ पकश्चमकेडून कमळू शकत े अस े मानणाऱ्या िाजकािणी 
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लोकांयाया सपं्रिायाला मला काहीही सांगायचे नाही आकण पकश्चमकेडून काहीही चांगल ेकमळाल ेनाही 

हा कवश्वासही मला मान्य नाही. पिंत ुयाबाबतीत आपण अजनू कोणत्याच कनष्कषािवि पोहोचलो नस ू

अशी मला भीती वाटत.े 

ज्या अर्थी आपकयाला कविशेी सत्तपेासनू िाजकीय स्वाततं्र्् कमळाल े त्याअथी कविशेी भाषा आकण 

कवचाि यांयाया सकू्ष्म प्रभावापासनू मकु्ती कमळवण्याकरिता तोच मागि पिेुसा आह ेअसा िावा कोणीही 

किणाि नाही अशी आशा मी कितो.(हरि, २-११-१९४७, प.ृ ३९२) 

आवशया आवशयायींकररता 

आकशया आकशयायींकरिता आह े या कसद्ध ांत वरून जि एखाद्या युिोपकविोधी सघंटनचेा बोध होत 

असले ति मी या कसद्ध ांत याया कविोधात आह.े आपण जि आकशयाला कूपमडुंक िाह  िेऊ इयाछीत नसू 

ति मग आपण आकशया आकशयायीकरिता ही घोषणा कशी काय करू शकतो? पिंत ुकूपमंडुक िाह न 

आकशयाचे काम भाग ू शकत नाही. कवश्वाला िणे्याकरिता त्यायायाजवळ एक सिंशे आह,े पिंत ु

त्यानसुाि आचिण किण्याची त्याची स्वतःची तयािी असली पाकहज.े सपंणूि आकशयावि, ज्यात 

भाित, चीन, जपान, ब्रह्मिशे (म्यांमाि), श्रीलकंा, मलकेशया सामील आहते, बौद्ध धमािचा प्रभाव 

आह.े ब्रह्मिशेायाया व श्रीलकेंयाया लोकांना मी सांकगतल ेआह ेकी तमु्ही नावाचचे बौद्ध आहात, खिे 

बौद्ध भाितीय आहते. चीन आकण जपानयाया लोकांनाही मी हचे सांगने, आकशया केवळ 

आकशयायीकरिता न िाहता सवि जगाकरिता झाला पाकहज.े याकरिता आकशयान ेबुद्धाचा सिंशे पित 

समजनू घेतला पाकहज ेव तो जगाला सांकगतला पाकहज.े आज या सिंशेाची सवित्र उपषेणाा होत ेआह.े 

माझ््  जवळ तमु्हाला िणे्याकरिता एकच सिंशे आह.े... आकण तो हा आह ेकी तमु्हाला जो प्राचीन 

वािसा कमळाला आह ेत्यावि तमु्ही कनष्ठा ठेवली पाकहज.े बदु्धाचा सिंशे २५०० वषे जनुा आह ेपिंत ु

त्यानसुाि प्रामाकणकपण ेआचिण केल ेगले ेनाही. पिंत ु२५०० वर्ष चंा काळ असा मोठा तिी ककती 

आह?े कालचिायाया एका फेऱ्याएवढा हा काळ आह.े अकहसंयेाया 

फुलाला, ज ेकोमजेत असलले ेकिसत ेआहे, अजनू पणूिपण ेफुलायचे आह.े (हरि, २४-१२-१९३८, प.ृ 

४०४) 

मला आशा आह ेकी.... वगेवगेळ्या आकशयायी िशेांचे सगळे प्रकतकनधी केवळ ‘एक  कवश्व' ह ेस्वप्न 

साकािण्याचा शक् यतो सवि प्रयत्न कितील. हा आिशि प्राप्त किण्यायाया उपायांचा व साधनांचा शोध 

त्यांना घ्यावा लागेल. जि तमु्ही दृढ सकंकपान ेकाम किाल ति ह ेस्वप्न आपकयाच कपढीत साकाि 

झालले ेआपकयाला आढळेल याबद्दल मला ककंकचतही सशंय नाही.... जगाला एक व्हायचे नसले ति 
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या जगात िाहण्याची मला इयाछा नाही. माझ्या जीवनकाळातच ह े स्वप्न पणूि व्हाव े अशी माझी 

नक्कीच इयाछा आह.े (हरि, २०-४-१९४७, प.ृ १४८) 

सगळे डोळे भािताकडे लागल ेआहते. कवशषेतः आकशया आकफ्रकेचे...भाितान ेअकहसंयेाया मागािने 

स्वाततं्र्याकररता लढा िऊेन इगं्लडंवि नकैतक कवजय कमळवला आह.े यामळेु आकशयायी िशे 

त्यायायाकडे उपयुक्त मागििशिनाथि डोळे लावनू बसल ेआहते. ही आशा व्यथि ठिणाि नाही ह ेपाहणे 

प्रत्येक भाितीयाचे कतिव्य आह.े आकशया आकण आकफ्रका यांना भािताकडून योग्य मागििशिन कमळाले 

ति जगाचा नकाशाच बिलनू जाईल. (हरि, ११-५-१९४७, प.ृ १४८) 

एक विश्व 

ईश्विान ेकवश्वव्यवस्था अशा प्रकािे केली आह ेकी, कोणतीही व्यक्ती आपला चांगलुपणा वा वाईटपणा 

स्वतःपयचत सीकमत ठेव ूशकत नाही. सपंणूि कवश्व एखाद्या मानवी शिीिाप्रमाण ेआह े व सगळे त्याच े

वगेवगेळे अवयव आहते. एका अवयवाला विेना झाकया, ति त्याची अनभुतूी सपंणूि शिीिाला होत.े 

एक अवयव सडू लागकयानंति त्याचे कवष सपंणूि शिीिात कभनत.े (हरि, २६-५-१९४६, प.ृ १५४) 

ईश्विायाया सपंणूि सषृ्टीयाया ककयाणाची कामना माणसान े अतंःकिणपवूिक केली पाकहज े आकण ती 

कामना पणूि किण्याकरिता ईश्विान ेआम्हाला पिेुशी शक्ती द्यावी अशी प्राथिना त्यान े केली पाकहज.े 

सवाचयाया ककयाणायाया प्राथिनतेच व्यक्तीच े ककयाण अतंभूित आह.े जी व्यक्ती स्वतःयाया व 

स्वतःयायाच ककयाणाकरिता प्राथिना कित ेती स्वाथी असत ेव कतचे कधीही भल ेहोऊ शकत नाही. 

(हरि, २७-१०-१९४६, प.ृ ३७५) 

भाित आकण पाककस्तान या िोन्ही िाष्ट्रांकरिता ही गोष्ट शक् य आह ेकी.... जगातील स्वततं्र िाष्ट्रांयाया 

कुटंुबाचे ध्येय त्यांनी आपकया उिाशी बाळगाव.े या गोष्टीसोबतच अकनवायिपण े ही गोष्टही गहृीत 

धिण्यात आली आह ेकी या िाष्ट्रांचे स्वतःचे अस े वगेवगेळे सनै्य नसले. इति िशेांयाया कहतायाया 

कविोधात असलले े धोिण भाित कवनाकािण अवलबंील आकण कवश्वशांततकेरिता तो संकट कसद्ध 

होईल अस ेमला वाटत नाही.... 

भाितायाया प्रयत्नान ेमकु्त आकण स्वततं्र िाष्ट्रांचा असा कवश्वसघं जि अकस्तत्वात आला ति मग अशीही 

आशा किता येईल की जगात ईश्विायाया साम्राज्याची, ज्याला िामिाज्यही म्हणता येऊ शकत,े िचना 

होऊ शकेल. (हरि, १३-७-१९४७, प.ृ २३५) 
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युनेस्को 

शषैणाकणक आकण सांस्कृकतक कायििमािािे शांतता स्थापण्याचा युनसे्कोचा जो प्र्त्न सरुू आह ेत्यात 

मला फाि िस आह.े जगातील िाष्ट्रांमध्ये आज जी शषैणाकणक आकण सांस्कृकतक भयानक कवषमता 

आह ेती जोपयचत ििू होणाि नाही तोपयचत खिे सिंषणाण आकण शांतता स्थाकपत किता येऊ शकत नाही. 

त्या कमी भाग्यशाली िशेांयाया ििूस्थ घिांमध्ये प्रकाश पोहचवला पाकहज े ज े तलुनात्मक दृष्टीन े

अधंािात आहते आकण माझ ेअस ेमत आह ेकी जी िाष्टे्र शषैणाकणक दृष्टीन ेउन्नत आकण आकथिक दृष्टीन े

प्रगत आहते, त्यांची ही कवशषे जबाबिािी आह.े (हरि, १६-११-१९४७, प.ृ ४१२-३) 
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९१. राष्रभिी विरुद्ध आांतरराष्रीयतािाद 

भारतीय राष्रीयत्ि 

िसुऱ्या िशेांना माझ्या स्वततं्र िशेापासनू काही कशकता याव ेआकण माझ्या िशेायाया साधनसामग्रीचा 

उपयोग मानवजातीयाया ककयाणाथि किता यावा म्हणनू मला माझ्या िशेाचे स्वाततं्र्य पाकहज.े 

व्यक्तीन े कुटंुबाकरिता प्राणत्याग केला पाकहज,े कुटंुबान े गावाकरिता नष्ट झाल े पाकहज,े गावाने 

कजकह्याकरिता, कजकह्यान े प्रांताकरिता आकण प्रांतान े िेशाकरिता आपला बळी िणे्याकरिता तयाि 

िाकहल े पाकहज े ह े िाष्ट्रप्रेमाचा मागि ज्याप्रमाण े आम्हाला कशकवतो, त्याचप्रमाण े गिज पडली ति 

कवश्वकहताकरिता िाष्ट्राला आपला स्वतःचा बळी िेता आला पाकहज ेम्हणून माझ्या िेशान ेस्वततं्र होण े

आवश्यक आह.े यामळेु िाष्ट्रीयतबेद्दलचे माझ े पे्रम अथवा िाष्ट्रीयतचेी माझी सकंकपना अशी आह े

की माझा िशे स्वततं्र झाला ति आवश्यकता पडकयानतंि मानवजातीयाया अकस्तत्वायाया िषणाणाथि 

त्याला स्वतःची आहुती ितेा यावी. या सकंकपनमेाग े वशंकवषयक घणृचेा कोणताही भाग नाही. 

आमयाया िाष्ट्रीयत्वाची भावना अशीच असली पाकहज.े (ग्राइकंव, प.ृ १७१) 

आम्ही कोणाचेही शोषण किणाि नसकयामळेु आकण कोणालाही आम्ही स्वतःचे शोषण करू िणेाि 

नसकयामळेु आमचे िाष्ट्रीयत्व इति कोणत्याही िाष्ट्राकरिता सकंट बन ू शकत नाही. स्विाज्यायाया 

माध्यमातनू आम्ही सवि जगाची सवेा करू. (यंग, १६-४-१९३१, प.ृ ७९) 

माझ्याकरिता िाष्ट्रीयता आकण मानवता एकच गोष्ट आह.े मी मानव आकण सहृिय असकयामळेु मी 

िाष्ट्रभक्त आह.े माझ ेिाष्ट्रीयत्व इतिांना वगळणािे नाही, भािताची सवेा किण्याकरिता मी इगं्लडं वा 

जमिनीचे नकुसान किणाि नाही. माझ्या जीवनायाया योजनते साम्राज्यवािाला कोणतहेी स्थान नाही. 

िाष्ट्रभक्ताला कुटंुबप्रमखुासािखेच कनयम लाग ूहोत असतात आकण िाष्ट्रभक्तात मानवता कजतकी कमी 

असले, कततकीच त्यायाया िाष्ट्रभक्तीतही उगीव असले. वयैकक्तक आकण िाजकीय कायद्यात कोणताही 

कविोध नाही.(यंग, १६-३-१९२१, प.ृ ८१) 

जी व्यक्ती िाष्ट्रवािी नाही ती व्यक्ती आंतििाष्ट्रवािीही होऊ शकत नाही. िाष्ट्रवाि अकस्तत्वात 

आकयानतंि जवे्हा वगेवेगळ्या िेशाचे लोक सघंकटत होतील व एका व्यक्तीप्रमाण ेकाम करू लागतील 

तवे्हाच आंतििाष्ट्रवाि अकस्तत्वात येईल. िाष्ट्रवाि वाईट गोष्ट नाही, वाईट आह े सकुंकचत वतृ्ती, 

स्वाथीपणा, इतिांबद्दलची बेकफकीि वतृ्ती. आधकुनक िाष्ट्रांकरिता याच गोष्टी कवनाशकािक आहते. 

त्यांयायातील प्रत्येक िाष्ट्र िसुऱ्या िाष्ट्रायाया कहताचा बळी िऊेन वा त्याला नष्ट करून स्वतःची उन्नती 
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करू इकयाछतो. भाितीय िाष्ट्रवािान े एक नवीन मागि कनवडला आह.े सपंणूि मानवतयेाया कहताकरिता 

आकण कतयाया सवेकेरिता तो स्वतःला सघंकटत करू इकयाछतो. म्हणजचे त्याला सपंणूि आत्माकभव्यक्ती 

हवी आह.े... ईश्विान े माझ े नशीब भाितायाया लोकांबिोबि बांधलले े असकयामळेु मी त्यांची सवेा 

केली नसती ति माझ्यावि माझ्या कनमाित्याचा कवश्वासघात किण्याचा िोष आला असता. 

भाितवासीयांची सवेा किण्याची पात्रता  जि माझ्यामध्ये  आली नाही ति मानवतचेी सवेा 

किण्याकरिताही मी अपात्र ठिेन आकण जोपयचत माझ्या िशेाची सवेा कित असताना मी इति िाष्ट्रांचे 

नकुसान कित नाही तोपयचत मी चुकीयाया मागािन ेजात नाही अस ेमी समजतो. (यंग, १८-६-१९२५, 

प.ृ २११) 

भारत मानितेला किटाळतो 

मी सगळ्या जगाचा कवचाि कित नाही. माझ्या िाष्ट्रभक्तीत सामान्यपण ेसपंणूि मानवजातीचे ककयाण 

समाकवष्ट आह.े... अशा िीतीन ेमाझ्या भाितायाया सवेते मानवतचेी सवेा समाकवष्ट आह.े भाितायाया 

मकु्तीची सपंणूि योजनाच आंतरिक शक्तीयाया कवकासावि आधारित आह.े ही आत्मशदु्धी किण्याची 

योजना आह.े यामळेुच पकश् चमचेे लोक भाितायाया आंिोलनाला मित करू इयाछीत असतील ति 

त्यांनी काही कवशषेज्ञांना या आंिोलनायाया अतंगित स्वरूपाचा अभ्यास किण्याकरिता स्वततं्रपणे 

पाठवाव.े भाितायाया आंिोलनाला मित किण्याची ही त्याची सवाित चांगली पद्धत असले. पिंत ुया 

कवशषेज्ञांनी कोणताही पवूिग्रह न ठेवता भाितात याव,े प्रत्येक सत्यशोधकामध्य े असत े तशी 

त्यांयायामध्ये नम्रपणाची भावना असावी.... 

शब्िशक्तीपषेणाा - मग ती लखेी शब्िांची असो वा तोंडी - कवचािशक्तीवि माझा अकधक कवश्वास आह े

आकण ज्या आंिोलनाचे मी प्रकतकनकधत्व कितो आह े त्यायायात जि चैतन्यशक्ती असले व ईश्विाचा 

आशीवािि जि त्यायायामाग ेअसले ति मी कवश्वायाया वगेवगेळ्या भागात जिी मी गलेो नाही तिी त े

आंिोलन सपंणूि कवश्वात पसिेल.... 

ककंकचतही अहकंाि न बाळगता आकण सपंणूि नम्रपणान ेजि मी सांग ूशकत असने ति मी सांगने की 

माझा सिंेश आकण माझी पद्धती मलूतः खिोखिच सपंणूि जगाकरिता आह ेआकण ह ेपाह न मला फाि 

समाधान होत ेकी फाि मोठ्या सखं्येन ेपकश्चमतेील स्त्री-परुुषांयाया अतंःकिणात याला अद्भतु प्रकतसाि 

कमळाला आह ेआकण अशा लोकांची सखं्या किवसेंकिवस वाढत ेआह.े (यंग, १७-९-१९२५,प.ृ ३२०) 

माझ्या मयािकित षणामतमेळेु, ज्याची मला िःुखि जाणीव आहे, मला अस े वाटत े की माझ े प्रयोग 

पथृ्वीयाया एका खंडापयचतच मी सीकमत ठेवल ेपाकहज.े जी गोष्ट एखाद्या कठकाणी लाग ू होईल, तीच 
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सवि जगाला लाग ू होईल. सगळ्या जगाची मित कमळवण्याकरिता मी उत्सकु आह.े ती कमळतहेी 

आह.े... पिंत ुमला माहीत आह ेकी एका प्रचडं प्रवाहायाया रूपात - जो आपकयाला शदु्धही किील व 

स्फूतीही िईेल - ती मित आपकयाकडे येण्यापवूी आपण स्वतःला शदु्ध केल े पाकहज.े(यंग, १७-९-

१९२५, प.ृ ३२२) 

बांधुभािनेचे ध्येय 

केवळ भाितीयांमध्येच बंधभुावना कनमािण किण्याच े माझ े ध्येय नाही. यात काही सशंय नाही की  

आज माझ ेपणूि जीवन आकण पणूि वळे भाितायाया स्वाततं्र्य आंिोलनातच जात आह.े तिीही केवळ 

भािताचे स्वाततं्र्य हचे माझ ेध्येय नाही. पिंत ुभािताचे स्वाततं्र्य कमळवण्यायाया माध्यमातनू मी सपंणूि 

मानवतते बंधभुावना कनमािण किण्याचे ध्येय साध्य करू इकयाछतो. माझी िाष्ट्रभक्ती केवळ स्वतःचाच 

कवचाि किणािी नाही. ती सविसमावेशक आह ेआकण मी ती िाष्ट्रीयता नाकािेन जी इति िाष्ट्रातील 

लोकांयाया िःुखावि आकण शोषणावि स्वतःची उन्नती किण्याचा प्रयत्न किील. सपंणूि मानवतयेाया 

अकधकाकधक ककयाणाशी िाष्ट्रभक्तीची माझी भावना कनिपवािपण ेससुगंत नसले ति कतला काहीही 

अथि नाही. एवढेच नाहीति माझा धमि आकण त्यातनू कनघालकेया माझ्या िाष्ट्रभक्तीत सवि प्राकणमात्रांचा 

समावशे आह.े केवळ मानवजातीशीच मला बंधभुाव वा तािात्म्य नको आह.े तमु्हाला ऐकून धक्का 

बसणाि नसले ति मी सांगने की पथृ्वीवि िांगणाऱ्या सवि जीवांशी मला एकरूप व्हायचे आह,े कािण 

आपण सवि ईश्विाची लकेिे आहते. यामळेुच जीवन कवकवधरूपी असल ेतिी त े मळुात एकच आह.े 

(यंग, ४-४-१९२९, प.ृ १०७) 

मी भािताचा नम्र सवेक आह ेआकण भािताची सवेा कित असतानाच मी संपणूि मानवतचेी सवेा कितो 

आह.े माझ्या जीवनायाया सरुुवातीयाया काळात मला कळल ेहोत ेकी भािताची सेवा आकण मानवतचेी 

सवेा यांयायात कोणताही कविोध नाही. जसजसा मी मोठा झालो आकण माझ्या बुद्धीचाही कवकास 

झाला तसतस े मला जाणव ू लागल े की माझा कवचाि योग्य होता आकण आज जवळपास पन्नास 

वषाचयाया साविजकनक जीवनानंति मी सांग ूशकतो की िशेसेवा आकण मानवसेवा यांयायात कोणताही 

कविोध नाही या कसद्ध ांत विील माझा कवश्वास अजनूच दृढावला आह.े हा एक चांगला कसद्धांत आह.े 

याचा स्वीकाि केकयामळेु जगातील तणाव कमी होईल आकण वगेवगेळ्या िाष्ट्रांमधील ईष्याि समाप्त 

होईल. (हरि, १७-११-१९३३, प.ृ ५-६) 

स्िातांत्र्य विरुद्ध परस्परािलांबन 

केवळ स्वतःचे स्वाततं्र्य ह े कवश्विाज्याचे ध्येय अस ूशकत नाही. त्यांचे ध्येय पिस्पिावलंबन आह.े  
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(यंग, १७-७-१९२४, प.ृ २३६) 

एकमकेांशी भांडत िाहाव े अशा स्वाततं्र्यायाया बाजनू े आज जगातील समजंस लोक नाहीत ति 

मतै्रीपणूि स्वततं्र िाज्यांयाया सघंायाया बाजनू े ते आहते. अशा सघंायाया स्थापनलेा अजनू बिाच वळे 

लाग ूशकतो. माझ्या िशेाबद्दल मी फाि मोठा िावा करू इयाछीत नाही. पिंत ुआपि स्वातंत्र्याऐवजी 

'पिस्पिावलबंनाकरिता तयाि झालो ति ती काही फाि मोठी वा आश् चयिचककत किणािी गोष्ट नाही.... 

माझी इयाछा आह े की  स्वाततं्र्याकररता ताकि लावण्याऐवजी पणूिपण े स्वततं्र होण्याची शक्ती 

कवककसत किण्यावि आपण भि द्यावा. आज इगं्लडं साम्राज्यांतगित भािताला बिोबिीचा िजाि िणे्याची 

घोषणा किण्यायाया तयािीत असताना मी जी काही योजना तयाि किेन कतच े ध्येय मतै्री असले, 

मतै्रीकविकहत स्वाततं्र्य नाही. (यंग, २६-१२-१९२४, प.ृ ४२५) 

समाजातील परस्पर सांबांध 

माणसाचा आिशि जवेढा स्वावलबंन आह े कततकाच पिस्पिावलबंनही आह ेआकण असायलाही 

पाकहज.े माणसू एक सामाकजक प्राणी आह.े समाजाशी पिस्पिांचे सबंंध ठेवकयाकशवाय कवश्वासोबत 

तािात्म्य स्थाकपत किता येऊ शकत नाही म्हणजचे आपकया अहकंािाचे आपण िमन करू शकत 

नाही. त्याचे सामाकजक पिस्पिावलबंन त्याला स्वतःयाया श्रद्धेची पिीषणाा घणे्याची व स्वतःला 

वास्तवतयेाया कसोटीवि कसण्याची सधंी िते.े आपकया सहकाऱ्यांयाया सहकायािवि ककंकचतही 

अवलबंून िाहाव ेलागणाि नाही अशा कस्थतीत जि माणसू असता ति तो इतका गकविष्ठ वा िांकभक 

झाला असता की तो पथृ्वीवि ओझ ेबनला असता व या धिेकरिता तो काट्यासािखा झाला असता. 

समाजावि अवलबंून िाहाव े लागकयामळेुच त्यायायात मानवतचेा कवकास झाला आह.े माणसाला 

आपकया मलूभतू गिजांची पतूिता स्वतःला किता आली पाकहज े ह े उकचतच आह,े पिंत ु

स्वावलबंनायाया भावनचेा कवकास इतक्या अमयािि प्रमाणात किण्यात आला की त्यामळेु माणसू 

समाजापासनू वगेळा पडेल ति त े स्वावलबंन पापासािखे होईल याबद्दल मला मळुीच सशंय नाही. 

माणसू सिकी पिेण्यापासनू सतूकताईपयचतची सवि काम ेएकट्् न ेकरू शकत नाही. त्याला कोणत्या 

ना कोणत्या कामात कुटंुबायाया इति सिस्यांची मित घ्यावी लागत े आकण जि माणसू आपकया 

कुटंुबातील सिस्यांची मित घऊे शकत असले ति आपकया शजेाऱ्यांची मित तो का घऊे शकत 

नाही? अस ेघडल ेनाही ति 'वसधुवैकुटंुबकम' या महान उक्तीला काय अथि िाहील? (यंग, २१-३-

१९२९, प.ृ ९३) 
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आपण ह े कवसिायला नको की.... माणसाची सामाकजकताच त्याला पशजूगापासनू वगेळे कित.े जि 

स्वततं्र होण े त्याचा कवशषेाकधकाि असले ति पिस्पिावलबंन त्याच े कतिव्य आह.े केवळ िांकभक 

माणसूच जगायाया सवि लोकांपासनू स्वततं्र असकयाचा िावा करू शकतो. (यंग, २५-४-१९२९, 

प.ृ१३५) 

व्यिी 

समाजात जगण्याकरिता व्यकक्तगत स्वाततं्र्् आकण पिस्पिावलबंन या िोघांचीही गिज आह.े पणूिपण े

स्वावलबंी ति एखािा िॉकबन्सन िुसोच अस ूशकतो. आपकया मलूभतू गिजांयाया पतूीकरिता शक्य 

कततका प्रयत्न केकयानतंि उविरित गिजांकरिता माणसाला शजेाऱ्यांची मित मागावी लागले. हचे खिे 

सहकायि आह.े(यंग, ३१-३-१९४६, प.ृ ५९) 

आत्मकनिीषणाण माणसाला उिात्त बनवत े आकण िसुऱ्याचे कछिान्वषेण त्याला भ्रष्ट कित.े आपण 

सामकूहक जीवनाची कला आकण गणु कशकलो पाकहज.े त्यात सहकायािचा पिीघ सतत कवस्ततृ होत 

जातो आकण अखेिीस सपंणूि मानवजातीला तो आपकया कवते घतेो. (यंग, १४-१२-१९४७, प.ृ 

४६५) 

असा एकही गणु आकण िोष नाही की, जो समाजावि परिणाम कित नाही. यामळेु चांगल ेवा वाईट 

असण ेहा केवळ व्यकक्तगत प्रश् न नाही, तो सपंणूि समिुायाचा वा अस ेम्हणता येईल की सपंणूि जगाचा 

प्रश् न आह.े (इरि, प.ृ ५५) 

मानवजात एक आह ेकािण नकैतक कनयम सवाचना सािखेच लाग ूहोतात. ईश्विदृष््टया सवि लोक समान 

आहते. ह ेखिे आह ेकी वशं आकण सामाकजक स्थान यांयाया सबंंधी लोकांमध्य ेअतंि आह.े पिंत ु

व्यक्तीचे स्थान कजतके मोठे कततकीच त्याची जबाबिािी मोठी. (इरि, प.ृ ५७) 

माझा या गोष्टीवि कवश्वास नाही की.... एका माणसाचा आध्याकत्मक लाभ व्हावा आकण त्यायाया 

आजबूाजयूाया लोकांनी िःुखात कखतपत पडाव.े माझा अितैावि कवश्वास आह.े माणसांयायाच नाही ति 

प्राकणमात्रांयाया अकनवायि ऐक्यावि माझा कवश्वास आह.े यामळेुच माझा त्तवश्वास आह े की एका 

माणसाचा आध्याकत्मक लाभ झाला ति त्यायायामळेु सवि जगाला त्याचा लाभ होतो आकण एका 

माणसाचे जि पतन झाल ेतिी त्या सीमपेयचत सवि जगाचे पतन होत.े (यंग, ४-१२-१९२४, प.ृ ३९८) 

व्यक्तीन े समिुायाकरिता आपली आहुती द्यावी, समिुायान े कजकह्याकरिता, कजकह्यान े प्रांताकरिता, 

प्रांतान ेिाष्ट्राकरिता आकण िाष्ट्रान ेजगाकरिता बकलिान किाव ेही आत्मबकलिानाची ताककि क परिणती 
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आह.े समिुापासनू वगेळा झालेला थेंब कोणाचेही ककयाण केकयाकशवाय नष्ट होतो. तो जि समिुाचा 

भाग बननू िाकहला असता ति त्याला आपकया छातीवि शकक्तशाली जहाजाचा तांडा वाहवून नणे्याच े

भाग्य लाभल ेअसत.े (हरि, २३-३-१९४७, प.ृ ७८) 
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९२. िांशिाद 

ह ेशक् य नाही की माणूस एका षणाेत्रात चुकीचे काम कित िाहील आकण िसुऱ्या षणाेत्रात बिोबि. जीवन 

एक अकवभाज्य सपंणूि आह.े (यंग, २७-१-१९२७, प.ृ ३१) 

माझ्या जीवनायाया योजनते ज्याप्रमाण े भाितातील वगेवेगळ्या धमाितील लोकांमधील भिेभावांना 

स्थान नाही त्याचप्रमाण े वगेवगेळ्या वशंांमधील कोणताही भिे मानत नाही. माझ्या दृष्टीन े 'माणसू 

केवळ माणसू आह'े. (यंग, २०-२-१९२०, प.ृ ६१) 

श्वेतनीती 

िकषणाण आकफ्रकेयाया श्वेतनीतीत कवश्वयुद्धाचे बीज लपलले ेआह.े(हरि, २४-३-१९४६, प.ृ ५२) 

श्वेत लोकांयाया खऱ्या श्रषे्ठत्वाकरिता कायद्यायाया बाह्य मितीची गिज आह ेकाय? (हरि, २४-३-

१९४६, प.ृ ५२) 

ज्या ससं्कृतीला आपकया अकस्तत्वायाया िषणाणाकरिता अकतशय सशंयास्पि अशा वंश कवषयक 

कायद्यांयाया मितीची गिज असत ेकतला ससं्कृती म्हणता येऊ शकत ेकाय? (हरि, ३०-६-१९४६, प.ृ 

२०४) 

दुष्कृत्याचा बदला 

अश्वेत लोकांयाया हातात कोणी सत्याग्रहाचे शस्त्र किल ेनाही ति आपकया श्वेत अत्याचाऱ्यांचा बिला 

घणे्याकरिता त ेअकटलप्रमाण ेएक किवस उठून उभ ेिाहतील. (हरि, १९-५-१९४६, प.ृ १३४) 

जमावान े ठेचून मािण्याचा वशं कवषयक कायिा िकषणाण आकफ्रकेत लाग ू किण्यात आला ति श्वेत 

ससं्कृतीविील तो एक कलकं होईल. मला आशा आह े की िकषणाण आकफ्रकेतील सिकाि आकण 

मानवजातीची सौजन्यशील अतंःचेतना अस ेहोऊ िणेाि नाही. (हरि, १९-५-१९४६, प.ृ २०६) 

ही नवीन वशंवािी व्यवस्था भाितातील समाप्तप्राय प्राचीन जाकतव्यवस्थेपषेणााही वाईट आह,े त्या 

जाकतव्यवस्थेत कनिान काही तिी चांगल ेहोत.े जाकतव्यवस्थेयाया या नवीन आवतृ्तीत एकही चांगला 

गणु नाही. श्वेत ससं्कृतीला आकशयायी व आकफ्रकी लोकांपासनू आपल े िषणाण किण्याकरिता 

कायिशेीि अडथळे उभािण्याची गिज आह े अशी घोषणा ती बेशिमपण े कित ेआह.े(हरि, २-६-

१९४६, प.ृ १५७) 
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श्वेत माणसाचे ओझे 

अश्वतेांविील म्हणज ेकिड्या वा काळ्या लोकांविील श्वेत जातीचे खिे ओझ ेश्वेतांचे आकधपत्य नसनू 

मनातकया मनात त्यांना खाणािे िांकभक पणाच ेओझ ेआह.े सवि लोक समान आहते ह ेगोऱ्यांनी मान्य 

किण्याची वळे आता आललेी आह.े कातडीयाया गोिेपणामाग े काहीच गढू नाही. समान सधंी 

कमळाली ति कोणत्याही िेशातील वा कोणत्याही िंगाची व्यक्ती पणूिपण े इतिांयाया बिोबिीची 

असकयाचे किस ूशकत ेह ेवािंवाि कसद्ध झालेल ेआह.े 

....इतिांबिोबि तसाच व्यवहाि किा जसा व्यवहाि इतिांनी तमुयायाबिोबि किावा अस ेतमु्हाला वाटते 

ज्या महापरुुषाचे ह ेशब्ि आहते त्याचे नाव गोिे लोक केवळ तोंडिखेलपेणान ेघतेात का? ज्या महान 

अश्वते आकशयायी माणसान े जगाला विील सिंशे किला होता त्याचे नाव गोऱ्यांनी आपकया 

अतंःपटलावरून पणूिपण ेपसुनू टाकल ेआह ेकाय? 

मानवजातीचे सवि महान उपिेशक आकशयायी होत े व त्यांचे चेहिे गोिे नव्हत े ही गोष्ट त े कवसिल े

आहते का? ह ेमहापरुुष जि आज पथृ्वीवि अवतिल ेआकण िकषणाण आकफ्रकेत गले ेति त्यांना वगेळ्या 

वस्त्यांमध्ये िाहाव े लागले काय? गोऱ्यांची बिोबिी न करू शकणािे अश्वेत आकशयायी म्हणनू 

त्यांयायाकडे पाकहल ेजाणाि आह ेका? (हरि, ३०-६-१९४६, प.ृ २०४) 

िांशिादाचे उन्मूलन 

वशंवािायाया कवषमतचेे उन्मूलन केल े पाकहज े अस े ज े लोक मान्य कितात आकण तिीही त्या 

वाईटपणाकवरुद्ध ज ेसंघषि कित नाहीत त ेनपुसंक आहते. अशा लोकांना मला काहीच सांगायचे नाही. 

अखेिीस पििकलतांना आपला उद्ध ि स्वतःच किावा लागणाि आह.े... या समस्येचे उत्ति बहुतांश 

भाितायाया हातात आह.े भािताची अतंगित कस्थती सवि प्रकािे चांगली िाकहली ति किाकचत तो या 

समस्येयाया सोडवणकुीत महत्त्वाची भकूमका वठव ूशकेल.... 

िकषणाण आकफ्रकी-भाितीय वाि न्याय्य पद्धतीन े सोडवण्यात जि िाष्ट्रसघं यशस्वी झाला नाही ति 

त्याची प्रकतष्ठा सपंनू जाईल. िाष्ट्रसघं जवे्हा न्यायाची बाज ूघईेल तवे्हाच तो पढु ेजाऊ शकेल याबद्दल 

मला मळुीच सशंय नाही.(हरि, २६-१०-१९४७, प.ृ ३८५) 
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९३. युद्ध आवण शाांतता 

युद्धातील माझा सहभाग 

इतकी वषे आत्मकवशे्लषण केकयानतंिही मला अस ेवाटत ेकी बोअि युद्ध आकण युिोपीय लोकांचे मोठे 

युद्ध तसचे १९०६ साली नाताळमधील झुलूचंे तथाककथत बंड या यदु्धांयाया काळात ज्या परिकस्थतीत 

मी होतो त्या परिकस्थतीत मला तसचे वागण ेभाग होत.े 

जीवन एकाच वळेी अनके शिींद्व रे सचंाकलत होत असत.े जि माणसू डोळे कमटून एका सामान्य 

कसद्ध ांत िािे आपकया कायािची किशा ठिव ूशकत असले ति जीवन अकतशय सोप ेहोईल. पिंत ुमला 

माझ्या जीवनातील अस े एकही काम आठवत नाही ज्याचा कनणिय मला केवळ एकाच शक्तीचा 

कवचाि करून घतेा आला. 

कट्टि युद्धकविोधी असकयामळेु प्रकशषणाणाची सधंी कमळाकयानतंिही घातक शस्त्रे चालवण्याच ेप्रकशषणाण 

मी कधीही घतेल ेनाही. किाकचत यामळेुच मानवजातीचा प्रत्यषणा नाश किण्यापासनू मी वाचलो. पिंत ु

शक्तीवि आधारित शासनपद्धतीयाया अतंगित जोपयचत मी िाहत होतो व त्या पद्धतीने किलेकया 

सकुवधांचा व कवशषेाकधकािांचा मी स्वयेाछेन े उपभोग घते होतो तोपयचत युद्धात गुतंलकेया सिकािला 

माझ्या षणामतपे्रमाण ेमित किण ेमाझ ेकतिव्य होत.े जि मी सिकािशी असहकाि केला असता आकण 

त्यान े किलकेया कवशषेाकधकािांचा माझ्या पणूि शक्तीकनशी मी त्याग केला असता ति गोष्ट वगेळी 

असती. 

आपण एक उिाहिण घऊे या. मी अशा एका ससं्थेचा सिस्य आह े कजयाया मालकीची काही एकि 

जमीन आह ेव कतयायात आलकेया कपकाला माकडांपासनू धोका आह.े जीवनायाया पाकवत्र्यावि माझा 

कवश्वास आह े आकण त्यामळेु माकडांना िखुापत किण े मला अकहसंचेा भगं व टतो. पिंत ु पीक 

वाचवण्याकरिता माकडांवि हकला किण्याकरिता इतिांना प्रोत्साकहत किण्यात व तसे किायला 

सांगण्यात मला ककंकचतही सकंोच वाटत नाही. ही वाईट गोष्ट टाळता आली असती ति मला 

आवडल ेअसत.े ती ससं्था मोडूनही मी ह ेअपकृत्य टाळू शकलो असतो. पिंत ुमी तस ेकरू शकत 

नाही कािण ज्या समाजात शतेी होत नाही आकण त्यामळेु ककंकचतही कहसंा होण्याची शक् यता नाही 

असा समाज आढळण्याची शक् यता मला वाटत नाही. त्यामळेु भीतीन े थिकाप होत असतानाही 

नम्रपणा आकण पश् चात्तापाची भावना मनात ठेवनू व कधी काळी या समस्येचे उत्ति सापडेल अशी 

आशा कित मी माकडांविील हककयात सहभागी होतो.... 
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याच मनोवतृ्तीन े मी कतन्ही युद्धांमध्ये भाग घतेला. मी ज्या समाजात िाहत होतो त्या समाजाशी मी 

सबंंध तोडू शकत नव्हतो; तस ेकिण े वडेेपणाच े झाल ेअसत.े याकशवाय त्या कतन्ही प्रसगंी कब्रकटश 

सिकािबिोबि असहकाि किण्याचा कवचािही माझ्या मनात आला नव्हता. आज त्या शासनाबद्दल 

माझी कस्थती अगिी वगेळी आह.े त्यामळेु स्वयेाछेन ेमी त्या युद्धात भाग घऊे शकत नाही. मला जि 

सकैनक कािवाईयाया ििम्यान शस्त्र उचलण्याकरिता व  इति कोणत्याही प्रकािे युद्धात भाग 

घणे्याकरिता भाग पाडल े जात असले ति तस े किण्याऐवजी मी तरंुुगात जाण्याचा वा फासावि 

चढण्याचाही धोका पत्किला पाकहज.े (यंग, १३-९-१९२८, प.ृ ३०८) 

राष्रीय नागरी सेना 

.... जि िशेात नागिी सिकाि असेल ति, जिी मी स्वतः कोणत्याही युद्धात भाग घणेाि नाही, ज ेलोक 

सकैनक प्रकशषणाण घऊे इकयाछतात त्यांयाया प्रकशषणाणाचे समथिन किण ेमाझ ेकतिव्य ठिाव ेअशी वळे येऊ 

शकत.े याचे कािण अस ेआह ेकी, माझ्याएवढा समाजायाया सवि सिस्यांचा अकहसंवेि कवश्वास नाही हे 

मला माहीत आह.े कोणत्याही व्यक्तीला वा समाजाला बळजबिीन ेअकहसंक बनवता येत नाही. (यंग, 

१३-९-१९२८, प.ृ ३०८) 

परिकस्थतीयाया िडपणामळेु मी अकहसंचेा कशषणाक झालो आह.े माझ्या स्वतःयाया जीवनात सपंणूि 

शक्तीकनशी मी माझ्या कशकवणकुीनुसाि वागण्याचा प्रयत्न कित असतो असा माझा िावा आह ेआकण 

व्यकक्तगत पातळीवि युद्धाला कविोध किण्याची माझ्यात शक्ती आह ेअस ेमला वाटत.े 

लोकांना बळजबिीन ेअकहसंक बनवता येत नाही ही जाणीव असकयामळेुच स्विाज्यांतगित िाष्ट्रीय 

नागिी सनेा स्थापन किण्याला मी पाकठंबा िऊे शकेन. िाष्ट्रीय सकंटांचा अकहसंने ेसामना कसा किावा 

त े मी आज लोकांना कशकवतो आह.े पिंत ु एखाद्या कवकशष्ट हतेकूरिता अकहसंक मागािचा अवलबं 

किण े ही एक गोष्ट आह ेआकण जीवनाचे तत्त्वज्ञान म्हणनू कोणत्याही परिकस्थतीत व कोणत्याही 

काळात अकहसंचेाच अवलबं किायचा हा कनधािि ही वगेळी गोष्ट आह.े अशा प्रकािे अकहसंचेा 

अवलबं अशक्य आह ेअस ेमी समजत नाही. पिंत ुअस ेकिायला लावण्याचे सामथ्यि माझ्यात नाही. 

त्यामळेु िाष्ट्रीय नागिी सनेा स्थापन किायला मी किाकचत कविोध किणाि नाही. मी मात्र कतयायात भाग 

घऊे शकणाि नाही. अशा प्रकािचे नागिी सनै्य अनावश्यक आह ेअशी माझ्या मनातनू मला खात्री 

वाटत.े पिंत ुमाझी ही श्रद्धा लोकांयाया अतंःकिणात रुजवण्यासािखे शब्ि माझ्याजवळ नाहीत. (यंग, 

१०-१-१९२९, प.ृ १०) 
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अवहांसेची कायवपद्धती 

अकहसंा अकतशय गढू पद्धतीन ेकाम कित असत.े अनकेिा माणसायाया वतिनाचे अकहसंयेाया मानिडंाने 

कवश् लषेण किता येत नाही. त्याचप्रमाण ेअनकेिा व्यक्ती पणूिपण ेअकहसंक असतानाही कतचे वतिन 

कहसंक स्वरूपाचे असकयासािखे किस ू शकत े पिंत ु अंकतमतः त े अकहसंक असत.े त्यामुळे माझ्या 

वतिनाकवषयी मी एवढाच िावा करू शकतो की विील प्रसगंातील माझ ेवतिनसदु्धा अकहसंयेाया पे्रिणने े

प्रेरित होऊनच झाल े होत.े त्यामाग े स्वाथी िाष्ट्रीय भावना नव्हती ककंव  इति कोणत्याही प्रकािचा 

स्वाथी हते ूनव्हता.... 

माझ्याकरिता अकहसंा केवळ तत्त्वज्ञानात्मक कसद्धांत नाही. ती माझ्या जीवनाचा कनयम आकण श्वास 

आह.े मला माहीत आह े की, जाणीव असनूही अकहसंचेे पालन किण्यात मला अपयश येत े व 

अनकेिा नकळत माझ्याकडून अकहंसचेे पालन होत नाही. ही गोष्ट बुद्धीशी नाही ति हृियाशी सबंंकधत 

आह.े कनिंति ईश्विाची सवेा, अकधकतम कवनम्रता, स्वाथित्याग, स्वतःची आहुती िणे्याची सिवै तयािी 

यांमळेुच खिे मागििशिन कमळत.े अकहसंचेे पालन किण्याकरिता श्रषे्ठ प्रतीची कनभियता आकण साहस 

यांची गिज असत.े मला माझ्या उकणवांची िःुखि जाणीव आह.े पिंत ुमाझ्या आतील प्रकाश कस्थि 

आकण स्पष्ट आह.े आपकयापकैी कोणाकरिताही सत्य आकण अकहसंा यांयायाकशवाय िुसिा कोणताही 

मागि नाही. मला माहीत आह े की युद्ध े नक्कीच थांबतील. माझी खात्री आह ेकी िक्तपात आकण 

फसवणकू यांयाया मागािन े कमळवलेल ेस्वाततं्र्य ह ेकाही खिे स्वाततं्र्य नसत.े... मानव जातीचा कनयम 

कहसंा आकण असत्य नाही ति सत्य आकण अकहसंा आह.े(यंग, १३-९-१९२८, प.ृ ३०८) 

अकहसंक व्यक्तीला जि कहसंयेाया पद्धतीवि आधारित व्यवस्थेत िाहणे भाग पडत असले व 

त्यायायासमोि अन्य कोणताही पयािय नसले ति तो अप्रत्यषणा कहसंपेषेणाा प्रत्यषणा कहसंते अतंःपे्रिणनेे 

सामील होईल. मी ज्या जगात िाहतो त ेजग अशंतः कहंसवेि आधारित आह.े जि मला शजेाऱ्यांना 

मािण्याकरिता तयाि किण्यात आलकेया सनै्यायाया खचािकरिता मित किण ेवा स्वतः कशपाई म्हणनू 

सनै्यात भिती होण ेया िोन पयाियांतनू एक पयािय कनवडण ेभाग असले ति सनै्यात गकेयानंति कहसंक 

शक्तींना कनयंकत्रत करू शकण्याची व बिोबि असलेकया कशपायांयाया मनोवृत्तीत बिल घडवनू 

आणण्याची अपषेणाा कित व अकहसंवेि कनष्ठा ठेवत मी सनै्यात िाखल होईन. (यंग, ३०-१-१९३०, प.ृ 

३७) 

सैन्यात दाखल होणे 

सनै्यात िाखल होण्याला नकाि िणेचे पिेुस े नाही. जवे्हा युद्धाची वळे येत े तवे्हा सैकनकी सवेा  
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किण्याला नकाि िणे ेम्हणज ेअपकृत्य टाळण्याचा प्रयत्न किण्याची वळे कनघनू गकेयानतंि कायिवाही 

किण ेआह.े सनै्याची गिज ही गोष्ट एका गभंीि आजािाचे विविचे कचन्ह आह.े मी म्हणने की ज्यांची 

नाव ेसनै्यायाया िकजस्टिमध्ये नोंिवलेली नाहीत अस ेलोक कोणत्याही प्रकािे िाज्याचे समथिन कित 

असतील ति तसेदु्धा कहसंकेरिता तवेढेच जबाबिाि ठितात, सकैनक पद्धतीवि आधािलकेया िाज्याच े

प्रत्यषणा वा अप्रत्यषणा समथिन किणाऱ्या सवि स्त्री-परुुषांवि युद्धात भाग घतेकयाचा िोष येतो. यामळेुच 

युद्धायाया वळेी मी स्वतःलाच सांकगतल ेकी जोपयचत सनै्यायाया मितीन े कमळणािा गह  मी खात आह े

तोपयचत सनै्यात िाखल होण ेसोडल ेति बाकी सवि काही मी कितो आह.े अशा परिकस्थतीत सनै्यात 

िाखल होऊन शत्रूयाया गोळीन ेमिण ेही सवाित चांगली गोष्ट होईल. जि मी अस ेकरू शकत नसने ति 

मी कहमालयाकडे प्रस्थान केल ेपाकहज ेआकण कनसगािन ेकनमािण केलेकया खाद्यपिाथाचवि कनवािह केला 

पाकहज.े यामळेु सकैनकी कायिवाही थांबव ू इकयाछणािे सवि लोक सिकािशी सवि प्रकािचे असहकाि 

करूनच तस े करू शकतात. सिकािचे समथिन किणाऱ्या सपंणूि व्यवस्थेशी असहकाि किण्यायाया 

तलुनते सैन्यात िाखल होण्याला नकाि िणे ेही गोष्ट ककती तिी विविची आह.े पिंत ुतोपयचत तमुचा 

कविोध इतके तीव्र रूप घईेल की एक ति तमु्हाला तरंुुगात डांबण्यात येईल वा तमु्हाला घिातनू काढून 

िस्त्यावि फेकून किल ेजाईल.(यंग, ३१-१२-१९३१, प.ृ ४२६) 

युद्धाचा प्रवतकार 

जवे्हा िाष्ट्रांमध्ये युद्ध सरुू असत ेतवे्हा युद्ध थांबवण्याचा प्रयत्न किण ेह ेअकहसंयेाया पजुाऱ्याचे कतिव्य 

असत.े ज े या कतिव्याचे पालन किण्यात असमथि असतात, ज्यांयायात युद्धाचा प्रकतकाि किण्याची 

शक्ती नाही त े युद्धात भाग घऊे शकतात आकण तिीही स्वतःला, आपकया िाष्ट्राला आकण जगाला 

युद्धापासनू मकु्त किण्याचा शक् य तो सगळा प्रयत्न त ेकरू शकतात. (यंग, ७-२-१९२९, प.ृ १४८) 

माझी पक्की खात्री आह ेकी.... युद्ध हा एक शदु्ध वाईटपणा आह.े कोणी काहीही म्हणाल े तिी 

युद्धाबद्दलची माझी घणृा कमी होणाि नाही. पिंत ुकवश्वास एक गोष्ट आह ेआकण योग्य आचिण िसुिी. 

युद्धाकवषयी एकसािखा दृकष्टकोन असनूही युद्धाचा प्रकतकाि किणािी एक व्यक्ती आपकया ध्येयायाया 

दृष्टीन ेजे काम किील त ेकाम िसुऱ्या युद्धकविोधकाला मुळीच पसतं नसण्याची व तो अगिी उलट 

काम किण्याची शक् यता असत.े हा कविोध माणसायाया स्वभावातील आश्चयिजनक गुतंागुतंीमळेु 

कनमािण होतो. मी ति केवळ एवढाच आग्रह करू शकतो की एकाच मताचा प्रचाि किणाऱ्यांमध्ये 

पिस्पि सकहष्णतुा असली पाकहज.े (यंग, ७-२-१९२९, प.ृ ४६) 

जोपयचत युद्धाची कािण े समजनू घतेली जाणाि नाहीत आकण ती मळुापासनू नाहीशी केली जाणाि  
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नाहीत तोपयचत युद्ध थांबवण्याच े सवि प्रयत्न कनष्फळ होतील. आधकुनक यदु्धांच े कािण जगातील 

तथाककथत िबुिल वंशायाया लोकांचे शोषण किण्याकरिता चालललेी अमानवी स्पधाि नाही का? (यंग, 

९-५-१९२९, प.ृ १४८) 

युद्धात जि एकही गणु नसता, त्यायायामाग,े साहस आकण शौयि नसत ेति ती कनिंनीय गोष्ट असती व 

त्याला नष्ट किण्याकरिता भाषण े द्यावी लागली नसती. पिंत ु मी जी सचूना करू पाहतो आह े ती 

िेडिॉस सघंटनसेकहत युद्धायाया सवि उपिमांपषेणाा ककती तिी उिात्त आह.े माझ्यावि कवश्वास ठेवा - या 

जगात अजूनही किोडो कैिी आहते - वासनांचे आकण जीवनायाया परिकस्थतीचे गलुाम आकण कवश्वास 

ठेवा आपकयाच चुकांनी स्वतःचे नकुसान करून घतेलले ेकिोडो लोक आहते आकण किोडोंची घिे 

उध्वस्त झालेली आहते. यामळेु उद्यायाया शांकतसकमत्या जवे्हा आंतििाष्ट्रीय सेवाकायि हाती घतेील 

तवे्हा त्यांयायाजवळ किण्यासािखे बिेच काम असले.... (यंग, ३१-१२-१९३१, प.ृ ४२७) 

आज आपकया चोहोबाजलूा ज ेघडत आह ेत ेअकहसंयेाया कनयमाची उपषेणाा किणािे आकण कहसंचेा 

कनयमच जण ूकाय कचिंतन आह ेअस े समजनू त्याला कसहंासनावि बसवण्यासािखे आहे.... आज 

आपकयाला शस्त्रास्त्रांची वडेेपणाची स्पधाि सरुू असललेी किसत ेव सवि एकमकेांना त्या बाबतीत माग े

टाकण्याकरिता धडपडत आहते आकण जवे्हा सघंषािची वळे येईल - आकण ती येण ेअपरिहायि आह े- 

तवे्हा जि लोकशाही कवजयी होईल ति सिकाि चालवताना आपलहेी ऐकल े जात े असा समज 

असलकेया जनतयेाया समथिनामुळेच ती कवजयी होईल....(हरि, ११-२-१९३९, प.ृ ८) 

वद्वतीय विश्वयुद्ध 

माझ ेव्यकक्तगत मत आह ेकी कवश्वयुद्धाचा अतंही महाभाितातील युद्धासािखाच होईल. त्रावणकोियाया 

एका सज्जन गहृस्थांनी महाभािताला 'एक कायम इकतहास' म्हणनू सबंोधल े आह.े त्या महान 

महाकाव्यात ज ेवणिन किण्यात आल ेआह ेत ेिोज आपकयासमोि घडत आह.े युद्धात ित असललेी 

िाष्टे्र ज्या उन्मािान े व िौयािन े स्वतःचा नाश कित आहेत त े पाहता अस े व टत ेकी अखेिीस त्या 

सवाचयायाच शक्तीचा षणाय होऊन जाईल आकण तवे्हा कवजयी िाष्ट्रांची तीच अवस्था होईल जी 

पांडवांची झाली होती. महाप्रतापी अजुिनाला किवसाढवळ्या एका लटुारून ेलुटल ेहोत.े आजयाया या 

कवध्वसंातनू एक अशी नवीन व्यवस्था जन्म घईेल कजयायाकरिता किोडो शोकषत मजिू आतिुललेे 

आहते. शांततापे्रमींची प्राथिना वाया जाऊ शकत नाही. सत्याग्रह स्वतःच व्यकथत अतंःकिणाची 

अचूक आकण मौन प्राथिना आह.े (हरि, १५-२-१९४२, प.ृ ४०) 



महात्मा गाांधींचे विचार | www.mkgandhi.org 

 

ज्यांचा कहसंवेि कवश्वास आह ेत ेस्वाभाकवकपण ेअसचे म्हणतील की,‘आपकया शत्रूला, तो कजथे कुठे 

असले कतथे, परिकस्थतीप्रमाण े उघडउघड वा लपनूछपनू मािा, त्याचे व त्यायाया सपंत्तीचे नकुसान 

किा.' परिणाम होईल िोन्ही बाजलूा तीव्र िषे, बिकयात वाढता िषे आकण बिला यांचा नगंा नाच सरुू 

होईल. सध्यायाया युद्धाने, ज्याचे सिस्य अजनू नष्ट झालेल े नाहीत, कतिस्कािायाया भावनयेाया 

किवाळखोिीची घोषणा केली आह.े आता ह ेपाहायचे आह ेकी कवजयी िाष्टे्र खिोखिी कवजयी झाली 

आहते की आपकया शत्रूला नाउमिे किण्यायाया प्रयत्नात स्वतःही नाउमेि होत आहते. (हरि, २४-२-

१९४६, प.ृ २०) 
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९४. परमाणू युद्ध 

अण्िस्त्र 

जगात प्रलयंकािी परिवतिन ेझाली आहते. अजनूही सत्य आकण अकहसंयेाया श्रद्धेवि माझा दृढ कवश्वास 

आह ेका? अण्वस्त्रान ेया श्रद्धेला उध्वस्त केल ेनाही का? अण्वस्त्रान ेअस ेति केलचे नाही उलट त्यान े

मला स्पष्टपण े िाखवनू किल ेआह ेकी कवश्वात सत्य आकण अकहसंा याच सवाित श्रषे्ठ शक्ती आहते. 

यांयायासमोि अण्वस्त्र काहीच नाही. या िोन कविोधी शक्ती पिस्पिांपासनू अगिी वगेळ्या आहते. एक 

नकैतक आकण आध्याकत्मक आह े ति िसुिी स्थूल आकण भौकतक. पकहली कनकश् चतपणे िसुिीयाया 

तलुनते श्रषे्ठ आह.े िसुिीची घडणच अशी आह ेकी कतचा अतं आवश्यक आह.े आत्मशक्ती नहेमीच 

प्रगकतशील आकण अनंत असत.े जवे्हा ती पणूिपण ेअकभव्यक्त होत ेतवे्हा जगातील कोणतीही शक्ती 

कतला पिाभतू करू शकत नाही. अस े सांगनू मी कोणतीही नवीन गोष्ट सांकगतलेली नाही ह े मला 

माहीत आह.े ज ेकाही आह ेत्याचा मी ति केवळ साषणाीिाि आह.े मोठी गोष्ट ही आहे की स्त्री, परुुष 

आकण मलु े या सव मंध्ये - त्यांयाया कातडीचा िंग कोणताही असो - ही शक्ती अकस्तत्वात आह.े 

एवढेच की अनकेांमध्य े ही शक्ती सपु्तावस्थेत असत.े पिंत ु समजंसपणायाया प्रकशषणाणाने ही शक्ती 

जागतृ किता येऊ शकत.े 

या सत्याची ओळख पटकयाकशवाय आकण त े कमळवण्याकरिता आवश्यक ते प्रयत्न केकयाकशवाय 

माणसू आत्मनाशापासनू वाचू शकत नाही ही गोष्ट समजून घतेली पाकहज.े त्यामळेु आपला शजेािी 

काय कितो आह े या गोष्टीची काळजी न किता प्रत्येक व्यक्तीन े जीवनायाया प्रत्येक षणाेत्रात 

आत्माकभव्यकक्तकरिता स्वतःला प्रकशकषणात किण ेहाच याविील उपाय आह.े (हरि, १०-२-१९४६, प.ृ 

८) 

अण्वस्त्रान ेसवि प्रकाियाया कहसंचेी व्यथिता कसद्ध केललेी नाही का? (हरि, १०-३-१९४६, प.ृ ३६) 

अवहांसा हेच उत्तर 

अमरेिकी कमत्रांचे म्हणण ेआह ेकी अकहसंा आणण्याचे काम अण्वस्त्रापषेणाा आणखी चांगल ेकोणीही 

करू शकत नाही. याचा अथि जि असा असले की अण्वस्त्राची सहंािक शक्ती जगात इतकी ककळस 

कनमािण किील की काही काळाकरिता ती कहसंपेासनू ििू होईल ति ह े म्हणण ेबिोबिही अस ूशकत.े 

ज्याप्रमाण ेएखाद्या माणसान ेमळमळ होईल इतक्या प्रमाणात स्वाकिष्ट पिाथि खाकल ेति तो काही वळे 
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त ेपिाथि खाण ेसोडून िईेल. पिंत ुती मळमळ ििू होताच तो त्या पिाथाचवि तटूुन पडेल. अशाच प्रकािे 

ककळस ििू होताच जग िपु्पट उत्साहान ेकहसंकेडे वळेल. 

बहुधा वाईटपणातनू चांगलुपणा जन्म घते असतो. पिंत ुहा चमत्काि ईश्वि कित असतो माणसू नाही. 

माणसाला ति एवढेच माहीत आह े की चांगलुपणाचा परिणाम चांगला होतो आकण वाईटपणाचा 

वाईट. 

 अमरेिकी शास्त्रज्ञानी आकण सैकनकांनी अण्वस्त्रांचा प्रयोग संहािक प्रयोजनाकरिता जिी केला आह े

तिी इति शास्त्रज्ञ याचा उपयोग लोकोपकािी कामाकरिता करू शकतात या गोष्टीची शक् यता मळुीच 

नाकािता येत नाही. पिंत ु माझ्या अमरेिकी कमत्रांयाया म्हणण्याचा अथि असा नव्हता. ज्याचे उत्ति 

अकतशय स्पष्ट असेल असा प्रश् न कवचािण्याइतके त े साध े नाहीत. आग लावण्याकरिता टपलेली 

व्यक्ती ज्या अग्नीचा उपयोग कवनाशक आकण नीच कायािकरिता किते त्याच अग्नीचा उपयोग गकृहणी 

पौकष्टक जवेण बनकवण्यासाठी कनत्यनमेान ेकित असत.े 

ज्या उयाचतम भावनांनी मानवजातीला अनके युगांपासनू कजवंत ठेवल ेआह ेत्या उयाचतम भावनांना 

अण्वस्त्रान े कनजीव केल े आह.े युद्धाचेही काही तथाककथत कनयम असायचे व त्यामळेु युद्ध सह्य 

व्हायचे. पिंत ुआता शक्तीकशवाय युद्धाचा कोणताच कनयम नाही ह ेसत्य समोि आल ेआह.े अण्वस्त्रान े

कमत्र िाष्ट्रांना एक पोकळ कवजय किला आह.े पिंत ु त्यायाया उपयोगामुळे जपानयाया आत्म्याचा नाश 

झाला आह.े कवनाशक िाष्ट्रांयाया आत्म्याची काय अवस्था आह ेह ेअजनू किसायचे आह.े कनसगिशक्ती 

गढू पद्धतीन ेकाम कित असत.े पिंत ुआपण अशाच प्रकाियाया मागील घटनांयाया ज्ञात परिणामांयाया 

आधािे या अज्ञात परिणामाचे गढू उकल ू शकतो. गुलामांचा मालक गुलामाकरिता बनवलकेया 

कपजंऱ्यात स्वतःला वा आपकया मितनीसाला बंि केकयाकशवाय गलुामाला बांधनू ठेव ूशकत नाही. 

कोणी अस े समज ू नये की आपकया कनििय आकांषणाांयाया पतूीकरिता जपानी लोकांनी केलकेया 

कुकृत्यांना मी उकचत ठिवतो आह.े अतंि केवळ प्रमाणाचे आह.े मला मान्य आह ेकी जपानची हाव 

अकधक कनिंनीय होती. पिंत ुया कािणामळेु कमी हाव असलकेया लोकांना हा अकधकाि कमळत नाही 

की त्यांनी अकधक हाव असलकेया जपानयाया कवकशष्ट षणाेत्रातील कस्त्रयांचा, मलुांचा आकण परुुषांचा 

कनिियतापूविक सहंाि किावा. 

अण्वस्त्रायाया भीषण शोकांकतकेपासनू आपण ह े कशकू शकतो की, याचा कवनाश प्रत्युत्तिािाखल 

टाकलकेया अण्वस्त्रान े होणाि नाही. ज्याप्रमाण े कहसंचेा नाश प्रकतकहसंेन े होऊ शकत नाही तसचे ह.े 

मानवजात केवळ अकहंसयेाया मागािनचे कहंसवेि कवजय कमळव ूशकत.े घणृलेा पे्रमानचे कजंकता येऊ 
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शकत.े प्रत्युत्तिाथि कनमािण झालेली घणृा घृणचेाच कवस्ताि किते व कतची तीव्रता वाढवत.े मला माहीत 

आह ेकी जी गोष्ट मी वािंवाि सांकगतली आह ेव कजयायाप्रमाण ेमी माझ्या पणूि शक्तीकनशी आचिण 

किण्याचा प्रयत्न कितो आह ेतीच गोष्ट मी पित सांगतो आह.े जी गोष्ट मी आधी सांकगतली होती 

तीसदु्धा नवीन नव्हती. ती गोष्टही कततकीच प्राचीन आह े कजतका पवित. मी काही पुस्तकी तत्त्वज्ञान 

सांकगतलले ेनाही, माझ्या अकस्तत्वायाया िोमािोमात ज ेकभनलेल ेआह ेअसा कवश्वास मला वाटतो तचे 

केवळ मी सांकगतल ेआह.े जीवनायाया कवकवध षणाेत्रांमध्ये साठ वषे अमंलबजावणी केकयानतंि माझी 

ही श्रद्धा अजनूच दृढ झाली आह ेव कमत्रांयाया अनुभवान ेकतला िजुोिा कमळाला आह.े काहीही असले 

तिी हचे कें िीय सत्य आह ेआकण षणाणभिही न कचिता यावि माणसू एकटा ठाम िाह  शकतो. सत्य 

तोपयचत वािंवाि सांकगतल े पाकहज े जोपयचत त्यावि कवश्वास न ठेवणािे लोक अकस्तत्वात आहते या 

मकॅ्सम्युलियाया उक्तीवि माझा पणूि कवश्वास आह.े (हरि, ७-७-१९४६, प.ृ २१२) 

अण्वस्त्रांची भयानक भीषणताही जगावि बळजबिीन ेअकहसंा लाि ूशकत नाही का? जगातील सवि 

िाष्ट्रांजवळ अण्वस्त्रे झाली ति त ेत्यांचा उपयोग किणाि नाहीत का? तशा अवस्थेत सवाचचाच पणूिपण े

नाश होणाि नाही का? माझ्या मत ेअस ेहोणाि नाही. पवूीपषेणाा आता आपण ककती जास्त कवध्वांस 

करू शकतो आकण मतृ्यचूा खेळ खेळू शकतो या कवचािान े कहसंक माणसाचे डोळे अजनूच 

कवस्फाितील. (हरि, २३-७-१९४६, प.ृ १९७) 

कवज्ञानाचा सवाित िूि उपयोग म्हणज ेकस्त्रया, परुुष आकण मलु ेया सवाचयाया सहंािाकरिता अण्वस्त्रांचा 

उपयोग किण ेआह ेअस ेमी समजतो. 

‘यावि उपाय काय आहे? अण्वस्त्रान ेअकहंसलेा चलनातनू बाहिे काढून टाकल ेआह ेका?' नाही. 

उलट आता मिैानात केवळ अकहसंाच आह े कजचा कवध्वसं अण्वस्त्राला किता आललेा नाही. 

अण्वस्त्रान ेकहिोकशमा शहिाला पणूिपण ेनष्ट केले अस ेजवे्हा मी ऐकल ेतवे्हा मी मळुीच शहािलो नाही. 

उलट मी स्वतःलाच म्हणालो, 'आता जि जग अकहसंचेा स्वीकाि किणाि नसले ति मानवजातीला 

आत्महत्याच किावी लागले.' (हरि, २९-९-१९४६, प.ृ ३३५) 

जोपयचत मोठी िाष्टे्र शोषणाची इयाछा आकण कहसंयेाया भावनचेा त्याग कित नाहीत, ज्या भावनचेी 

स्वाभाकवक अकभव्यक्ती युद्ध आकण अण्वस्त्र आह,े तोपयचत कवश्वशांतीची अपषेणाा किण े व्यथि आह े

याबद्दल माझ्या मनात मळुीच सशंय नाही. युद्धायाया ििम्यान मी ह े सांगण्याचा प्रयत्न केला होता 

आकण कब्रकटश सिकाि, कहटलि व जपानला या सबंंधी मी अनावतृ पत्रही कलकहल ेहोत,े पिंतु याकरिता 

मला पचंमस्तभंी ठिवण्यात आल ेहोत.े (हरि, १०-११-१९४६, प.ृ ३८९) 
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पूिेकडील महापुरुर् 

सवाित पकहला कविान ऋषी झितशृ्ट होता. तो पवूकेडील होता. त्यानतंि बुद्ध आल.े ते भािताचे 

म्हणजचे पवूचेेच होत.े बुद्धानतंि कोण आल?े येश.ू तहेी पवूचेेच होत.े येशयूाया आधी मोझसे आल.े 

त्यांचा जन्म जिी इकजप्तमध्ये झाला होता तिी त ेपलॅेस्टाईनमधील होत.े येशनूंति महमंि आल.े कृष्ण, 

िाम इत्यािी िीपस्तंभांची नाव ेमी सोडली आहते. मी त्यांना कमी प्रतीचा प्रकाश समजत नाही पिंतु 

साकहकत्यक जगात त ेतवेढे परिकचत नाहीत. तिीही मला जगातील अशी एकही व्यक्ती किसत नाही जी 

या महापरुुषांची बिोबिी करू शकेल. नतंि काय झाले? किश् चन धमि जवे्हा पकश् चमते गलेा तवे्हा 

त्याचे स्वरूप कवकृत झाल.े अस े म्हणताना मला िःुख होत.े मी या कवषयाची अजनू जास्त चचाि 

किणाि नाही.... 

आवशयाचा सांदेश 

माझी इयाछा आह ेकी तमु्ही आकशयाचा सिंशे समजनू घ्यावा. याकडे तमु्ही पकश् चमयेाया चष्म्यान ेवा 

अण्वस्त्राची नक्कल म्हणनू पाह  नका. जि तमु्हाला पकश् चमलेा काही सिंेश द्यायचा असेल ति तो 

पे्रमाचा आकण सत्याचा सिंशे असला पाकहज.े... लोकशाहीयाया या युगात, तळागाळायाया लोकांयाया 

या युगात तमु्ही अजूनच जोि लावनू या सिंेशाचा पनुरुयाचाि करू शकता. तमु्ही जि असा कवचाि 

किाल की पकश् चमने े आपल े शोषण केलले े असकयामळेु कतचा बिला घतेला पाकहजे ति तमु्ही 

पकश् चमलेा पणूिपण े कजकूं शकणाि नाही; तमु्ही कतयायाशी प्रामाकणकपणान े आकण समजंसपणाने 

वागनूच कतला कजकूं शकाल. मला आशा आह ेकी तमु्ही तमुची बदु्धीच नाही ति अतंःकिणहेी एक 

किाल आकण पवूयेाया या महापरुुषांनी आम्हाला किलकेया सिंशेाचे िहस्य जि समजनू घ्याल ति तमु्ही 

स्वतः त्या महान सिंेशाचे उत्तिाकधकािी असकयाचे कसद्ध किाल. अस ेझाल ेति पकश् चमवेि आपण पणूि 

कवजय कमळव ूशकू. आपकया या कवजयामळेु पकश् चमही प्रसन्न होईल. 

आज पकश् चम ज्ञानाकरिता तडफडत आह.े अण्वस्त्रांयाया वाढत्या सखं्येमळेु त े हताश झाल ेआहते. 

अण्वस्त्रांचा अथि आह े कवनाश, केवळ पकश् चमचेाच नाही ति सवि जगाचा कवनाश; अस ेसमजा की 

बायबलची भकवष्यवाणी खिी ठरू पाहत आह ेआकण पणूि प्रलय झाकयाकशवाय िाहणाि नाही. तमुचे 

कतिव्य आह ेकी तमु्ही जगाला त्यायाया 'वाईटपणाबद्दल आकण पापाबद्दल सांगाव े - हा असा वािसा 

आह ेज्याची कशकवण तमुयाया आकण माझ्या गरंुूनी आकशयाला किली आह.े (हरि, २०-४-१९४७,प.ृ 

११६-७) 

खऱ्या अकहसंशेी सामना होताच कहसंचेे शस्त्र - मग त ेअण्वस्त्र का असनेा - बेकाि असकयाचे कसद्ध 

होत.े (हरि, १-६-१९४७, प.ृ १७२) 
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९५. शाांततेचा मागव 

(अ) वनरवस्त्रकरण 

माझ े म्हणण े अस े आह े की अकहसंचेा कसद्धांत िाष्ट्राष्ट्रामधील सबंंधांकरिताही चांगला कसद्धांत 

असकयाचे कसद्ध होत.े मला माहीत आह ेकी गकेया युद्धाची मी जि चचाि केली ति नाजकू बाबीला 

स्पशि केकयासािखे होईल. तिीही कस्थती स्पष्ट किण्याकरिता मी अस े केलचे पाकहज.े माझा समज 

आह ेगत युद्ध उभय पषणाांयाया वभैवायाया वदृ्धीकरिता होत.े िबुिल िाष्ट्रांचे शोषण करून कमळालकेया 

सपंत्तीयाया वाटणीकरिता त े युद्ध होत.े यालाच गोड शब्िांत कवश्ववाकणज्य अस ेसबंोधण्यात येत.े... 

युिोपला जि आत्महत्या किायची नसले ति मागपेढुे सपंणूि युिोपमध्ये कनिकस्त्रकिणाला सरुुवात 

झालीच पाकहज ेअस ेतमु्हाला वाटेल. कनिकस्त्रकिणाची सरुुवात किण्याआधी एखाद्या मोठ््  िाष्ट्राला 

धोका पत्कित स्वतःचे कनिकस्त्रकिण किण्याचे साहस िाखवाव ेलागेल. जि एखाद्या िाष्ट्रान ेह ेसखुि 

पाऊल उचलले ति त्या िाष्ट्रात अकहसंचेा स्ति इतका उंचावललेा असले की सगळे जग त्यायायाकड े

आििान ेपाह  लागले. त्या िाष्ट्राचे कनणिय कनिोष असतील, त ेदृढकनश्चयी असले, त्यायायात जबििस्त 

स्वाथित्यागाची फाि मोठी षणामता असले व त्याला कजतके स्वतःचे ककयाण हव े असले कततकेच 

ककयाण त्याला इति िाष्ट्रांचेही हव ेअसेल. (यंग, ८-१०-१९२५, प.ृ ३४५) 

अफूयाया उत्पािनाप्रमाण े कवश्वातील तलव िीचे उत्पािनही कनयंकत्रत केल े पाकहज.े जगायाया 

कवनाशाकरिता अफूपषेणााही तलवािच किाकचत अकधक जबाबिाि असावी. (यंग, १९-११-१९२५, 

प.ृ ३९७) 

तटस्र् राज्याांचे कतवव्य 

“कनिकस्त्रकिण मखु्यत्वकेरून मोठ््  शक्तींवि अवलबंून असकयामळेु कस्वत्झलचडसािख्या एका 

लहानशा आकण तटस्थ िेशाला त्याकरिता आग्रह का किण्यात यावा?' (एका कस्वस नागरिकाचा 

प्रश् न) 

तमुयाया िशेायाया तटस्थ भमूीतनू मी केवळ कस्वत्झलचडलाच नाही ति सवि शक्तींना सबंोधत आह.े जि 

तमु्ही हा संिशे युिोपयाया अन्य भागापयचत पोहोचवणाि नसाल, ति त्यात माझा काहीही िोष नसले. 

कस्वत्झलचड एक तटस्थ षणाेत्र आह े व त े अनािमक िाष्ट्र असकयामळेु त्याला सनै्य ठेवण्याची 

आवश्यकता अस ू नये ही गोष्ट अजनूच तकि सगंत आह.े िसुिी गोष्ट ही आह े की तमुची आकतथ्य 

भावना आकण अनकूुल कस्थती यांमळेु इति िाष्ट्राचे लोक तमुयायाकडे येतात. सनै्याकशवाय िाह  
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शकण्याएवढे तमु्ही शिू आहात आकण कनिकस्त्रकिणाचा पाठ कशकवण्याला पात्र आहात ह े जगाला 

िाखवण ेतमु्हाला शक् य झाल ेपाकहज.े (यंग, १९-११-१९२५, प.ृ ३९७) 

‘कोणताही कनःशस्त्र स्वततं्र िेश इति िाष्ट्रांना नष्ट होताना कसा काय पाह  शकतो? गत युद्धायाया 

काळात आमचे सनै्य आमयाया सीमवेि उभ ेनसत ेति आम्ही नष्ट झालो असतो.' - इकत एक कस्वस 

नागरिक. 

अव्यावहारिक वा मखूि म्हणवल ेजाण्याचा धोका पत्कित मी या प्रश् नाचे उत्ति त्याच भाषेत िईेन जी 

मला माहीत आह.े कोणताही तटस्थ िेश आपकया शजेािी िाष्ट्राला नष्ट होऊ िेत असेल ति त्या 

िाष्ट्राकरिता ही फाि भ्याडपणाची गोष्ट होईल. पिंत ुयुद्धातील कशपाई आकण अकहंसचेे कशपाई यांयायात 

िोन गोष्टी सािख्या आहते आकण मी कस्वत्झलचडचा नागरिक व सघं िाज्याचा िाष्ट्रपती असतो ति मी 

सवि प्रकािची िसि थांबवनू आिमणकािी सनै्यायाया वाटेवि आडवा पडलो असतो व त्याला मागि 

िणे्याला नकाि किला असता. िुसिी गोष्ट कस्वत्झलचडमध्ये थमोपाईलयाया िाखकयाचे अनुसिण कित 

कस्त्रया, परुुष आकण मलुांची तमु्ही एक कभतं उभी केली असती व आमयाया कलेविावरून पुढे जा असे 

तमु्ही आिमकांना सांकगतल े असत.े तमु्ही अस े म्हण ू शकाल की ही गोष्ट माणसाचा अनभुव व 

त्याची सहनशक्ती यांयाया पलीकडची आह.े मी सांगतो की अशी काहीही गोष्ट नाही. ह ेअगिी शक् य 

आह.े मागील वषी गुजिातमध्ये कस्त्रयांनी कनडि होऊन लाठीमािाचा सामना केला होता व पेशाविमध्ये 

हजािोंनी कहसंा किण्याकरिता उत्सकु असलकेयांचा गोळीबाि सहन केला होता. ककपना किा की 

सिुकषणात मागि मागणाऱ्या एखाद्या िसुऱ्या िशेायाया सनै्यासमोि ह ेउभ ेआहते. तमु्ही म्हणाल की सनै्य 

इतके िूि असत ेकी आम्हाला मारून आमयाया छातीवरून त ेपढुे कनघनू जाईल. माझ ेउत्ति असले 

आपल े अकस्तत्व कमटवनू आपकया कतिव्याच े पालन केल े पाकहज.े ज े सनै्य कनदोष स्त्री-परुुषांयाया 

शवावरून पढुे जाण्याचे साहस किील त ेहा प्रयोग पित करू शकणाि नाही. स्त्री-परुुषांची कवशाल 

सखं्या इतके मोठे साहस करू शकत ेया गोष्टीवि वाटकयास तमु्ही अकवश्वास करू शकता, पिंत ुमग 

तमु्हाला मान्य किाव ेलागले की अकहसंा ही काही अशातशांची गोष्ट नाही, अकहसंचेे शस्त्र िबुिलांच े

शस्त्र नाही, कतयायाकरिता पणूिपण ेखंबीि अतंःकिणाची माणस ेहवी असतात. (यंग, ३१-१२-१९३१, 

प.ृ ४२७) 

महाशिी आवण वनरवस्त्रकरण 

ज्या किवशी हव े असले त्या किवशी अकहसंचेा स्वीकाि करून आपली प्रकतष्ठा वाढवनू आगामी 

कपढ्यांना कायमच े ऋणी करून ठेवण्याचा मागि महाशक्तींकरिता मोकळा आह.े त्यांनी अथवा 
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त्यांयायातील कोणत्याही िाष्ट्रान ेमनातील भीती काढून टाकून स्वतःला कनःशस्त्र केल ेति त्यामळेु इति 

िाष्ट्रांना पित आपल े मानकसक सतंुलन स्थापन किण्यात आपोआप मित होईल. पिंत ु मग या 

महाशक्तींना आपकया साम्राज्यवािी आकांषणाांचाही त्याग किावा लागले, पथृ्वीविील तथाककथत 

अससं्कृत वा अधिससं्कृत िाष्ट्रांचे शोषण किण ेबंि किाव ेलागले आकण आपकया िाहणीमानात बिल 

किावा लागेल. याचा अथि आह े सपंणूि िांती. आजपयचत महाशक्ती ज्या किशने े सामान्यपण े जात 

होत्या व त्यांयाया दृष्टीन ेज्या किशने ेत्यांना यश कमळत होत ेती किशा सोडून अचानक वगेळ्या किशेन े

महाशक्ती चाल ूलागतील अशी अपषेणाा त्यांयायाकडून किता येण ेकठीण आह.े पिंत ु चमत्काि ति 

आधीही झाल े आहते व या रूषणा युगातही त े होऊ शकतात. वाईटपणा कमटवण्यायाया ईश्विायाया 

शक्तीवि अकुंश लावण्याचे साहस कोणामध्ये आह?े एक गोष्ट नक्की. जि शस्त्रीकिणाची स्पधाि सरुू 

िाकहली ति पणूि इकतहासातही उिाहिण सापडणाि नाही इतका भयानक निसहंाि कतयायामुळे होईल. 

यातनू एखाि े िाष्ट्र जिी कवजयी झाल ेव कवनाशापासनू वाचल ेतिी त्याचा कवजय कजवंत मतृ्यूप्रमाण े

असले. या सविनाशापासनू वाचण्याचा एकच उपाय आह.े तो हा की आपण धयैािने अकहसंेचा कतयाया 

सपंणूि गढूाथािसकहत कोणत्याही अटीकशवाय स्वीकाि केला पाकहज.े (हरि, १२-११-१९३८, प.ृ ३२८) 

(आ) टोळीिाद अर्िा आतांकिाद आवण अवहांसा 

‘नहेमीयाया वापिातील अथािप्रमाण े बोलायचे ति आतकंवािी िाष्ट्रांचे काय किाव?े’ अमरेिकेत 

व्यकक्तगत आतकंवािी होत.े त्यांना स्थाकनक आकण िाष्ट्रीय पोकलसांनी नेस्तनाबूत केल ेहोत.े असचे 

काही आपण टोळीवािी िाष्ट्रांयाया बाबतीत करू शकत नाही का? मचंुरियातील अफूचा जबििस्त 

प्रयोग, अकबकसकनया आकण स्पनेमध्ये झाललेी िषु्कृत्ये, ऑकस्ट्रयाला एकाएकी ताब्यात घेण ेव नतंि 

झकेोस्लाव्हाककयावि तीच पाळी येण ेया गोष्टी टोळीवािाचीच उिाहिण ेआहते का?' 

जगातील सूज्ञ लोकांनी अकहसंचेी भावना आत्मसात केली नाही ति त्यांना पािंपरिक पद्धतीन े

टोळीवािाचा सामना किावा लागले. पिंत ु त्यामळेु एवढेच कसद्ध होईल की  आपण सवि अजनू 

जगंलायाया कायद्यायाया वि गलेलेो नाही आकण ईश्विान ेमाणसाला जो वािसा किला आह ेत्याचे मकूय 

अजनू आपकयाला कळलले े नाही व १९०० वषि प्राचीन असललेा किश् चन धमि आकण त्याह नही 

प्राचीन असललेा कहिंू, बौद्ध आकण इस्लाम धमि (जि मला त्यांचा नीट अथि कळला असेल ति) या 

धमाचयाया उपिेशानतंिही मानव म्हणनू आपण अजनू काहीही प्रगती केललेी नाही. ज्या लोकांचा 

अकहसंवेि कवश्वास नाही त्यांनी अकहसंचेे पालन न किण े मी समज ू शकतो. पिंत ु ज्या लोकांचा 

अकहसंेवि कवश्वास आह ेत्यांनी टोळीवािाचा व  आतकंवािाचा सामनासदु्धा अकहसंने ेकिता येतो हे 



महात्मा गाांधींचे विचार | www.mkgandhi.org 

 

पणूि शक्तीकनशी कसद्ध केल ेपाकहज.े तमु्ही शकक्तप्रयोग ककतीही योग्य कािणाकरिता केला तिी अखेिीस 

तो आपकयाला त्याच िलिलीत फसवील कजयायात कहटलि आकण मसुोकलनीन े फसवल े होत.े 

यांयायामध्ये केवळ प्रमाणाचे अतंि असेल. तमुयायामधील आकण आमयायामधील ज्या लोकांचा 

अकहसंवेि कवश्वास असेल त्यांनी सकंटायाया कस्थतीतही कहचे अनसुिण किायला कवसरू नये. षणाणभि 

जिी आपकयाला अस ेवाटल ेकी आपण आपल ेडोके कभतंीवि आिळत आहोत तिी टोळीवाकयांयाया 

अतंःकिणात पे्रमभावना जागृत किण्यायाया बाबतीत आपण आशा सोडता कामा नये. (हरि, १०-१२-

१९३८, प.ृ३७२) 

अवहांसक विकल्प 

अकहसंयेाया कनयमांयाया सिंभाित परिकस्थतीचा कवचाि केला असता ४० कोटी लोकसखं्या असलकेया 

चीनसािख्या मोठ्या आकण ससुसं्कृत िशेान ेजपानी आिमणाचा सामना जपानयाया पद्धतीनचे किण े

ह ेचीनला शोभत नाही. कचनी लोकांमध्ये माझ्या मतासािखी अकहसंा असती ति त्यांना जपानजवळ 

असलकेया कवनाशक मकशनींसािख्या मकशनींचा काहीच उपयोग नसता. मग कचनी लोक जपानला 

म्हणाल ेअसत े 'तमु्ही तमुयाया सवि मकशनी आणा, आम्ही आमची अधी लोकसखं्या तमु्हाला अपिण 

कितो. पिंत ुउिलले े२० कोटी कचनी लोकसदु्धा तमुयायासमोि गडुघ े टेकणाि नाही.' चीनन ेजि असे 

केल ेअसत ेति जपान त्याचा गलुाम झाला असता. (हरि, २४-१२-१९३८, प.ृ ३९४) 

तलुनात्मक दृष्टीन ेमोठ््  व सकैनक साधनसामग्रीन ेसज्ज असलेकया जमिनीयाया सनै्यासमोि पोलडंन े

धयैािन े ठाम उभ े िाहण े ही पोलडंची 'जवळपास' अकहसंाच होती ह े कवधान वािंवाि किताना मला 

ककंकचतही सकंोच वाटण्याचे कािण नाही. तमु्ही 'जवळपास' शब्िाकडे पणूि लषणा द्या. आपण 

जवळपास ४० कोटी आहोत. आपण जि एक कवशाल सनै्य उभ े केल ेआकण कविशेी आिमणाची 

तयािी केली ति आपण कतला अकहसंक ति सोडाच पण 'जवळपास' अकहसंकही कस े म्हण ूशकू? 

पोलडंवासीयांवि शत्रून े जवे्हा एकाएकी हकला केला तवे्हा त्याकरिता पोलडंची तयािी नव्हती. 

आपण जवे्हा सकैनकी तयािीबद्दल बोलतो तवे्हा आपण सभंाकवत कहंसचेा सामना श्रषे्ठतम कहसंनेे 

किण्याचा प्रयत्न कित असतो. भाितान े स्वतःला कधी अशा िीतीन े तयाि केल े ति तो 

कवश्वशांततकेरिता सवाित मोठा धोका ठिेल. आपण जि या मागािचे अनसुिण केल े ति आपकयाला 

युिोपीय िाष्ट्रांप्रमाणचे शोषणाचा मागिही अवलबंावा लागले. (हरि, २५-८-१९४०, प.ृ २६१) 

(इ) पे्रमाच्या मागावन ेशाांतता 

शक्य आह ेकी आंतििाष्ट्रीय बाबतीत पे्रमायाया कनयमाला मान्यता कमळण्याकरिता अजनू बिाच वळे  
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लागले. सिकािी यंत्रणा वगेवगेळ्या िाष्ट्रांतील नागरिकांयाया सबंंधात अडचणी कनमािण कित े व 

त्यांयाया हृियाचे मीलन होऊ िते नाही. तिीही ही.... व्यक्तीमधील पिस्पिांतील समस्यांची सोडवणकू 

शक्तीयाया बळावि किता येऊ शकत नाही ह ेतथ्य कोणत्या ना कोणत्या प्रकािे जगाला कळू लागले 

असकयाचे आपकयाला आढळत.े अशाच िीतीन े िाष्ट्रांमधील भांडणहेी शक्तीयाया मितीने सोडवली 

जाऊ शकत नाहीत व भसूनेा वा नौिल यांयायापषेणाा असहकािाची आकथिक शक्ती अकधक प्रभावी 

आकण कनणाियक आह.े (यंग, २३-६-१९१९, प.ृ ५०) 

जोपयचत एखाद्या नवीन ऊजचेा शोध लावनू कतचा उपयोग सुरू होत नाही तोपयचत जनु्या ऊजचेे नायक 

या नवीन आचिणाला ताकत्त्वक, अव्यावहारिक, आिश यत्मक वगिेै मानत िाहतील. आंतििाष्ट्रीय 

चांिण्यांना प्रेमायाया धाग्याने जोडण्याकरिता वळे लाग ूशकतो, पिंत ुभौकतक शक्तीपषेणाा आंतििाष्ट्रीय 

असहकािाला महत्त्व िणे.े... ही गोष्ट समस्येयाया अकंतम आकण एका खऱ्या सोडवणकुीयाया किशने े

नक्कीच महत्त्वाची वाटचाल आह.े (यंग, २३-६-१९१९,प.ृ ५१) 

स्र्ायी शाांतता 

स्थायी शांततयेाया शक् यतेवि कवश्वास न ठेवण ेम्हणजे मानव स्वभावायाया ईश्विपिायणतवेि कवश्वास न 

ठेवण ेआह.े आतापयचत किण्यात आलले े उपाय अयशस्वी झाल ेकािण त े किणाऱ्यांमध्ये मनाचा 

प्रामाकणकपणा नव्हता. ही गोष्ट त्यांना कळली नाही. ज्याप्रमाण े एखाि े िासायकनक सयंुग तोपयचत 

तयाि होऊ शकत नाही जोपयचत त्यायाया सवि अटी पणूि होत नाहीत त्याचप्रमाण ेअटींचे आंकशक 

पालन केकयामळेु स्थायी शांतता कनमािण होऊ शकत नाही. मानवजातीयाया ज्या मान्यवि पढुाऱ्यांच े

पणूि कनयंत्रण कवनाशक यंत्रसामग्रीवि आह े त्यांनी त्या यंत्रसामग्रीचा उपयोग किायचा नाही अस े

ठिवल े - यात उपयोग न किण्यात अतंभूित असलकेया सपंणूि अथािचा समावशे आह े - ति स्थायी 

शांतता कनमािण होऊ शकत.े जोपयचत महाशक्ती आपकया साम्र ज्यवािी उकद्दष्टांचा त्याग कित नाहीत 

तोपयचत ह ेअशक्य आह ेआकण जोपयचत मोठी िाष्टे्र आत्म्याचा नाश किणािी स्पधाि, गणुोत्ति पद्धतीन े

गिजांची वाढ किण ेआकण त्याकरिता आपली भौकतक सपंत्ती वाढवण्याचा प्रयत्न किण े या गोष्टी 

थांबवत नाहीत तोपयचत ही गोष्ट शक् य नाही. माझी खात्री आह ेकी  या वाईटपणाचे खिे मळू जागतृ 

ईश्विावि जागतृ श्रद्धा नसण ेह ेआह.े येशयूाया सिंशेावि कवश्वास ठेवण्याचा िावा किणाऱ्या व येशलूा 

शांततचेा िूत समजणाऱ्या पथृ्वीविील त्या लोकांयाया स्वतःयाया आचिणातनू येशयूाया त्या श्रद्धेच े

कुठेच िशिन होत नाही ही मोठीच मानवी शोकांकतका नाही काय? खऱ्या किश् चन धमितत्त्वज्ञांनी 

येशचूा सिंशे काही कनवडक लोकांकरिता सीकमत करून टाकला ह ेपाह न िःुख होत.े मलूभतू मानवी 
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गणुांचा कवकास अगिी खालयाया पातळीविील व्यक्तीही करू शकत ेही गोष्ट मला लहानपणापासनू 

कशकवण्यात आली आह ेआकण अनभुवायाया कसोटीवि मी कतचा खिेपणाही तपासनू पाकहला आह.े 

हीच सशंयातीत शक् यता माणसाला ईश्विायाया उविरित सषृ्टीपषेणाा वगेळे कित.े एक िाष्ट्र जिी 

कोणत्याही अटीचा भगं न किता उत्तम उिाहिण िाखव ू शकेल ति आपकयापकैी अनके लोकांना 

आपकया कजवतंपणीच शांततचेे िशिन होऊ शकेल. (हरिजनमध्ये उद्धृत, 'कॉस्मॉपॉकलटन न्यूयॉकि ला 

िणे्यात आललेा सिंेश' १६-५-१९३६, प.ृ १०९; हरि, १८-६-१९३८, प.ृ१५३-४सदु्धा,) 

शांतता तोपयचत येणाि नाही जोपयचत महाशक्ती साहस करून आपल ेकनिकस्त्रकिण किणाि नाहीत. मला 

वाटत े की सध्यायाया घटना अस े किण्याकरिता महाशक्तींना अडवतील. मानव जातीला केवळ 

अकहसंाच वाचव ू शकत े यावि माझा अढळ कवश्वास आह ेआकण हा कवश्वास अकहसंेवि अधिशतक 

काम केकयानतंि अजूनच दृढ झाला आह.े बायबलचा अथि मला नीट लागला असेल ति येशचूा हाच 

उपिशे आह.े (हरि, २४-१२-१९३८, प.ृ ३९५) 

‘तुष्टीकरण' नाही 

मी 'तषु्टीकिणाचे' समथिन कधीही केलले ेनाही. मला सपंणूि मानवजातीकरिता शांतता हवी आह,े पिंत ु

त्याकरिता कोणतीही ककंमत द्यायला मी तयाि नाही. आिमकाला तषु्ट किण े वा स्वतःचा 

आत्मसन्मान कवकण ेया गोष्टी ति मी कधीही किणाि नाही. यामळेु या िोनपकैी कोणत्या तिी एका 

गोष्टीकरिता मी िोषी आह ेअस े जि कोणाला वाटत असले ति तो आपकया समोिील प्रयोजनाला 

मोठीच हानी पोहोचवले. (बांिा, ९-८-१९४२) 

माझा अनभुव, जो सतत दृढ आकण सखोल होत चालला आहे, मला सांगतो की  सत्य आकण 

अकहसंा यांचे जास्तीत जास्त पालन केकयाकशवाय व्यक्तींना आकण िाष्ट्रांना शांतता कमळू शकत नाही. 

प्रकतकािायाया धोिणाला आजपयचत कधीही यश आल ेन ही. (यंग, १५-१२-१९२७, प.ृ ३५८) 

अवहांसक समाज 

समाजाला अकहसंक पद्धतीन ेसघंकटत किण ेआकण चालवण ेशक् य नाही अस ेम्हणण्याची आजकाल 

फॅशनच झाली आह.े या मदु्यावि मी वािाकरिता तयाि आह.े कुटंुबात वडील जवे्हा आपकया 

अपिाधी मलुाला थापड माितात तवे्हा मलू त्यांचा बिला घणे्याचा कवचाि कित नाही. वकडलांयाया 

आज्ञचेे पालन तो थापडीयाया भीतीन ेकित नसतो ति त्यांयाया पे्रमाला जो धक्का लागलेला असतो 

त्यामळेु कित असतो. माझ्या मत े हीच ती भावना आह े कजयायाद्व िे समाजाचे सचंालन होत असत े
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अथवा झाल े पाकहज.े जी गोष्ट कुटंुबाला लाग ू होत े तीच समाजालाही लाग ू झाली पाकहज.े कािण 

समाज हहेी एक कवशाल कुटंुबच आह.े(हरि, ३-१२-१९३८) 

युद्धाचा शेिट 

मी पित खात्रीपवूयक सांगतो की  कमत्र िाष्ट्रांकरिता वा जगाकरिता तोपयचत शांतता कनमािण होणाि नाही 

जोपयचत त्यांचा युद्धायाया सामथ्यािविील आकण त्यायायाशी सबंंकधत भयानक धोकेबाजी आकण 

फसवणकू यांयायाविील कवश्वास उडत नाही आकण सवि वशंांयाया व िाष्ट्रांयाया लोकांकरिता स्वाततं्र्् 

आकण समता यांयायावि आधारित खिी शांतता कनमािण किण्याचा कनधािि कित नाहीत. सवि प्रकािच े

युद्ध सपंवण्याकरिता प्रयत्नशील असलकेया जगात एका िाष्ट्रािािे िसुऱ्या िाष्ट्रायाया शोषणाला व 

वचिस्वाला कोणतेही स्थान अस ूशकत नाही. केवळ अशाच जगात सकैनकी शक्तीयाया दृष्टीन ेिबुिल 

असलले ेिाष्ट्र िहशत आकण शोषण यांयायापासनू मकु्त असण्याची आशा करू शकत.े(बांिा, १८-४-

१९४५) 

कहसंचेे उत्ति कहसंनेे न िेण ेआकण आिमकाकडे मतै्रीकरिता जो हात पढुे किण्यात आलेला होता तो 

तसाच कायम ठेवायचा पिंत ुत्याच वळेी आिमकान े(बळायाया आधािावि) केलकेया मागण्या मान्य 

किाययाया नाही हाच जगात िाहण्याचा सभ्य मागि आह.े याकशवाय इति कोणतीही पद्धती शस्त्रस्पधलेा 

जन्म िईेल; अधनूमधनू शांततचेे झटके येतील पिंत ुभांडखोि िाष्टे्र भांडण किता किता थककयामळेु 

आललेा तो झटका असले व त्या काळातही त ेअजनू उग्र कहसंा किण्याची तयािी सरुू ठेवतील. तीव्र 

कहसंकेरिता सरुू असलेकया तयािीयाया या काळातच अण्वस्त्रासािख्या अस्त्रांचा जन्म होत असतो. 

अकहसंा आकण लोकशाही यांना पणूिपण े नाकािणािी ही गोष्ट आह े - लोकशाही ति अकहसंकेशवाय 

शक् यच नाही. (हरि, ३०-३-१९४७, प.ृ ८६) 

मी खात्रीपवूिक सांग ूशकतो जगात जि शांतता स्थापन व्हायची असले ति त े ध्येय प्राप्त किण्याच े

साधन अकहसंाच अस ूशकते, अजनू काहीही नाही. (हरि, २०-७-१९४७, प.ृ २४३) 

शाांततािाद आवण शाांततािादी 

खिा शांततावािी खिा सत्याग्रही असतो. सत्याग्रही श्रद्धेयाया आधािावि कायि कित असतो. कायि जि 

खिे असले ति त्याच ेअपकेषणात परिणाम कनकश् चतच चांगल े िाहतील असा कवश्वास असकयामळेु तो 

परिणामाची कचंता कित नाही. 

....िषणाणात्मक व आिमक अशा िोन्ही प्रकाियाया युद्धांशी कोणत्याही प्रकािचा सबंंध ठेवायला  
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दृढतापवूिक नकाि िऊेन शांततावाद्याला आपली श्रद्धा कसद्ध किावी लागले. (हरि, १५-४-१९३९, प.ृ 

९०) 

....शांततावाद्याला आपल े जीवन 'समिनम ऑफ ि माऊंट'मधील आिेशाबिहुकूम व्यतीत किाव े

लागले आकण तस ेझाल ेकी  आपकयाला अनके गोष्टींचा त्याग किायचा आह ेव अनके गोष्टींचे रूप 

बिलण ेआवश्यक असकयाच ेत्यायाया लषणाात येईल. सवाित मोठी गोष्ट ही आह ेकी साम्राज्यवािायाया 

फळांचा आस्वाि घणे्यापासनू स्वतःला वकंचत किण्याची त्याला तयािी ठेवावी लागले....(हरि, १५-

३-१९४२, प.ृ ७३) 
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९६. उद्याचे जग 

भकवष्याबद्दल आज जवेढे अिंाज किण्यात येत आहते तवेढ ेकिाकचत पवूी कधीही किण्यात आल े

नव्हत.े आपकया जगात कहसंचेा नहेमीच िबिबा िाहील का? इथे नहेमी िारिि््, उपासमाि आकण 

िःुख यांचे साम्राज्य िाहील काय? धमािबदद्लची आपली श्रद्धा अजनू दृढ आकण व्यापक होईल की 

जग नाकस्तक होईल? समाजात जि जबि परिवतिन होणाि असेल ति त ेकोणत्या प्रकािचे असले? 

युद्धाद्व िे वा िांतीद्व िे? की शांतीमय पद्धतीन े? 

प्रत्येक व्यक्तीजवळ या प्रश् नांची उत्तिे वगेवेगळी आहते. प्रत्येक व्यक्ती उद्यायाया जगाचे कचत्र 

आपापकया आशाआकांषणाेप्रमाण ेिेखाटत असत.े मी केवळ कवश्वासायाया आधािावि नाही ति पक्की 

खात्री असकयानतंिच उत्ति ितेो आह े - उद्याचे जग नक्कीच अकहसंवेि आधारित जग असले, हा 

पकहला कनयम आह ेआकण त्यातनूच इति सवि वििान प्रगट होतील. ह ेएक ििूचे ध्येय आह,े ही एक 

अव्यावहारिक स्वप्नाळू ककपना आह ेअस ेकोणाला वाटू शकेल. पिंत ुह ेअशक्यप्राय कधीही नाही 

कािण यावि आज आकण आताच अमंलबजावणी किता येऊ शकत.े इति कोणाचीही वाट न पाहता 

कोणतीही व्यक्ती भावी जगाची जीवनपद्धती म्हणज ेअकहसंचेी जीवनपद्धती अंगीकारू शकत ेआकण 

जि एक व्यक्ती अस ेकरू शकत असले ति व्यकक्तसमहू अस ेका करू शकणाि नाही? सपंणूि िाष्ट्र का 

करू शकणाि नाही? ध्येयायाया टोकापयचत पोहोचता येणाि नाही या भीतीनचे लोक अनकेिा सरुुवात 

कित नाहीत. आपली ही मनोवतृ्तीच प्रगतीयाया मागाितील सवाित मोठा अडसि आह े - हा अडसि 

असा आह ेकी इयाछा असले ति प्रत्येक माणसू तो ििू करू शकतो. 

समान वितरण 

उद्यायाया जगाचा िसुिा महान कनयम समान कवतिण हा असले. तो अकहसंतेूनच उत्पन्न होतो. या 

कनयमाचा अथि असा नाही की जगातील वस्तूचंी मन मानले त्याप्रमाण ेवाटणी केली जाईल. याचा 

अथि असा आह ेकी  प्रत्येक व्यक्तीजवळ त्यायाया नसैकगिक गिजांयाया पतूीकरिता साधने उपलब्ध 

असतील आकण त्यापषेणाा अकधक त्यायायाजवळ काहीही नसले. एक ढोबळ उिाहिण घ्यायचे ति 

एखाद्या माणसाला िि आठवड्याला एकचतथुाचश पौंड कपठाची गिज असले आकण िसुऱ्या 

माणसाला पाच पौंडांची ति त्या िोघांनाही पाचपाच पौंड वा एकचतथुाचश एकचतथुाचश पौंड पीठ 

कमळायला नको ति प्रत्येकायाया गिजपे्रमाण ेकमळाल ेपाकहज.े 

यावरून आपण या मिुद््यावि येतो की किाकचत उद्यायाया जगाचे स्वरूप कनधािरित किणािा सवाित  
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महत्त्वाचा मदु्दा हाच असले. कशा प्रकािे ह ेसमान कवतिण केल ेजावे? श्रीमतंापासनू त्यांची सवि सपंत्ती 

कहसकून घतेली पाकहज ेकाय? 

अकहसंचेे उत्ति आह े 'नाही'. अशी कोणतीही गोष्ट जी कहंसक आह ेती मानवजातीचे स्थायी ककयाण 

करू शकत नाही. श्रीमंतांकडून बळजबिीन ेसपंत्ती कहसकावनू घतेकयाचा परिणाम असा होईल की  

समाजाला अनकेांयाया प्रकतभलेा मकुाव ेलागले. सपंत्ती कशी कमळवावी आकण कशी उभािावी  ह े

श्रीमतंांना माहीत असत.े त्यायाया षणामतपेासनू समाजान ेवकंचत होता कामा नये. याऐवजी श्रीमतंांजवळ 

त्याची सपंत्ती िाह  द्यावी व त्यातनू त्यायाया स्वतःयाया गिजा पणूि किण्याकरिता जवेढ्या सपंत्तीची 

गिज असेल तेवढी सपंत्ती त्याला खचि करू द्यावी आकण कशकलक िाकहलेकया सपंत्तीचे कवश्वस्त 

म्हणनू त्यांना काम करू द्याव े व ती सपंत्ती समाजकहताकरिता खचि केली जावी. अस ेलोक झाल े

आहते आकण आजही आहते. माणसू ज्या षणाणी स्वतःला समाजाचा सवेक समजू लागतो, 

त्यायायाचकरिता कमावतो व त्यायायाचकरिता खचि कितो त्या षणाणीच त्यायाया कमाईला चांगल े

स्वरूप येत ेव त्याचा व्यवसाय िचनात्मक होतो. 

मानिी स्िभािात पररितवन 

पिंत ुअकहंसचेा हा सपंणूि कवचाि स्वीकािण्याकरिता मानवी स्वभाव बिलण्याची गिज पडणाि नाही 

का? इकतहासात अशा प्रकाियाया बिलाचा काही उकलखे कमळतो का? होय, नक्कीच कमळतो. अनके 

व्यक्तींनी हलकटपणा, स्वाथी आकण हाविट स्वभावाचा त्याग करून सपंूणि समाजाबद्दल कवचाि केला 

आह ेव त्यायाया ककयाणाथि काम केल ेआह.े जि असा बिल एका माणसात होऊ शकला असले ति 

बाकीयायांमध्येही तो होऊ शकतो. 

भविष्य 

उद्यायाया जगात मी ना िारिि्् पाहतो, ना युद्ध ना िांत्या आकण ना िक्तपात. त्या जगात ईश्विाबद्दल 

इतकी व्यापक व सखोल श्रद्धा असले जशी पवूी कधीही नव्हती. व्यापक अथािन ेपाहायचे ति कवश्वाचे 

अकस्तत्वच धमािवि अवलबंून आह.े त्याला कमटवण्याचे सवि प्रयत्न फसतील. (नाव्हाव,े प.ृ४९-५१) 

कवश्वसघंाचा ढाचा केवळ अकहसंयेाया पायाविच उभा केला जाऊ शकतो. आंतििाष्ट्रीय बाबतीत 

कहसंचेा पणूि त्याग किावा लागले. (गांकॉग, १९४२-४४, प.ृ १४३) 
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१५. स्फुट विचार 

१. अांधश्रद्धा 

ज्या षणाणी आपण योग्य पद्धतीन ेजगायला सरुुवात कितो त्याच षणाणी अधंश्रद्धा आकण अनावश्यक 

गोष्टी जीवनातनू कनघनू जातात. माझ्या दृष्टीन े महत्त्व श्रद्धेला नसून योग्य गोष्ट किायला आह.े ही 

पद्धती अवलकंबताच श्रद्धेला आपोआप योग्य स्वरूप कमळत.े (यंग, ११-८-१९२७, प.ृ २५१) 

'प्राचीनत्वा'याया नावावि चालत येणाऱ्या सवि अधंश्रद्धांवि मी कवश्वास ठेवत नाही. एखािी गोष्ट 

ककतीही प्राचीन असली तिी ती वाईट अथवा अनैकतक असेल ति ती कमटवताना मी कधीही मागपेढुे 

पाकहल ेनाही. एक गोष्ट मात्र नक्की आह ेकी मी प्राचीन ससं्थांचा पजुािी आह ेआकण लोक प्रत्येक 

आधकुनक गोष्टीमाग ेपळू लागतात व आपकया सवि प्राचीन पिंपिांची कनंिा करू लागतात व आपकया 

जीवनात त्यांना कोणतचे स्थान िते नाहीत ह ेपाह न मला फाि िःुख होत.े (कवगांसी, प.ृ १०७) 

माझा कवश्वास आह ेकी माझ्यामध्ये अधंश्रद्धा नाही. सत्य प्राचीन आह ेएवढ्् करिता त ेसत्य नाही 

आकण त ेप्राचीन आह ेएवढ्याच कािणामळेु त्यायायाकडे अकनवायिपण ेसशंयान े पाहण्यात येऊ नये. 

जीवनाचे काही मलूभतू कसद्धांत आहते आकण त े आचिणात आणण े कठीण आह े एवढ्याच 

कािणाकरिता त्यांना सोडता येत नाही. (हरि, १४-३-१९३६, प.ृ ३६) 

२. चाांगुलपणा 

अस ेम्हणतात की जो चांगला असतो त्यायायाकरिता सगळे जग चांगल ेअसत.े व्यक्तीकरिता ही गोष्ट 

खिी आह,े पिंत ु चांगलुपणा तवे्हाच गकतमान होतो जवे्हा वाईटपणा समोि असतानाही 

चांगलुपणानसुाि आचिण केल े जात.े जि तमु्ही चांगलुपणायाया बिकयात चांगला व्यवहाि कित 

असाल ति तो एक प्रकािचा सौिा होईल व अस ेहोण े ह ेकाही फािस े प्रशसंनीय नाही. पिंत ु तमु्ही 

वाईटपणाशीही चांगलुपणान ेवागत असाल ति ती गोष्ट मकु्ती िणेािी शक्ती असकयाचे कसद्ध होईल. 

अस ेझाल ेकी चांगलुपणासमोि वाईटपणा पिाभतू होतो व चांगलुपणाचा प्रभाव वाढता वाढता तो 

अस ेरूप धािण कितो की त्याला िाबून ठेवण ेअशक्य होत.े (हरि, २-६-१९४६, प.ृ १६६) 

३. अनासिी 

विवि पाहता खाणे, कपण ेआकण झोपण ेयांयायाबद्दलयाया कनयकमत सव्ींचे मी कठोिपण ेपालन कितो 

ह े माझ्या कनिोगी प्रकृतीचे कािण आह.े एक कािण हहेी आह ेकी १९०१ सालापासनू मी माझ्या 
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जीवनात कनसगोपचािावि सपंणूि भि किला.... पिंत ु याह नही मोठी गोष्ट ही आह े की मी अनासक्त 

िाहण्याचा प्रयत्न कित असतो. 

अनासक्तीचा माझा अथि आह ेजोपयचत तमुच ेध्येय चांगल ेआह ेव साधन ेउकचत आहते तोपयचत तमु्ही 

ज ेकाही केल ेआह ेत्याचा काही परिणाम होतो की नाही या गोष्टीची तमु्ही कचंता करू नये. खिी गोष्ट 

ही आह ेकी तमु्ही तमुची साधन े चांगली ठेवली आकण बाकी सवि ईश्विावि सोडल े ति सवि काही 

चांगल ेहोईल. (हरि, ७-४-१९४६, प.ृ ७१-७२) 

माझ ेवतिमान आचिण मी ककतीही चांगल ेठेवल ेतिी माझ ेमागील आचिण अस ेनाही की  मला पणूि 

आयुष्याचा उपभोग घतेा येईल. पिंत ु मनान ेआकण शिीिान े पणूि अनासक्तीचे अनसुिण करून मी 

मागील चुकांचा परिणाम नाहीस   करू शकतो. अनासक्तीमळेु आपकयाला भतूकाळातील चुकीची 

िरुुस्ती किता येऊ शकत ेआकण वशं व वाताविण यांयायामळेु आलेकया मयाििाही ििू किता येतात. 

सामान्यपण े प्रकृतीयाया कनयमांपासून जाणता वा अजाणता झालेल े कोणत्याही प्रकािच े कवचलन 

उिाहिणाथि िोध, कचडखोिपणा, उतावीळपणा, लैंकगक जीवनातील चुका इत्यािींची कशषणाा नक्कीच 

भोगावी लागत.े पिंत ु ही गोष्ट नक्की आह ेकी तमु्ही जि अनासक्त भावाचा पणूि कवकास केला ति 

तमु्ही ह ेसवि िोष नष्ट करू शकता. 'जोपयचत तझुा पनुजिन्म होणाि नाही तोपयचत तलुा कचिंतन जीवन 

कमळणाि नाही.' 

हचे वगेळ्या शब्िात सांगायचे ति तमुचा पनुजिन्म झाला तिच तमु्हाला कचिंतन जीवन कमळू शकत.े 

मतृ्यू कोणत्याही अडथळ्याला जमुानत नाही. तमुयाया जीवनात कायापालट करून तमु्ही नवीन 

जीवन इथेच आकण आताच सरुू करू शकता. अनासक्तीयाया कुऱ्हाडीन ेजि तमु्ही तमुचा भतूकाळ 

आकण त्यापासनू कमळालेला वािसा कापनू टाकला ति तमु्हाला कशाचीही काळजी किण्याची गिज 

नाही. (हरि, ७-४-१९४६, प.ृ ७२) 

आत्मकनिीषणाण कित असताना कवी कवचाितो, 'अिे माणसा त ूिवेाचे नाव घणे ेका सोडलसे? त ूना 

िोध सोडला, ना वासना सोडली, ना लोभ सोडला, बस, त ूखिे काय आह ेत े केवळ कवसिलास. 

काय शोकांकतका आह ेकी त ूकवड्यांकरिता ईश्विपे्रमासािखा अमकूय कहिा सोडला! या सगळ्या व्यथि 

गोष्टी सोडून त ूस्वतःला पिमशे्विायाया भिवशावि का सोडत नाहीस?' याचा अथि असा नाही की जि 

कोणाजवळ धनसंपत्ती असेल ति ती त्यान ेफेकून द्यावी व बायकोला आकण मलुांना घिाबाहिे काढून 

टाकाव.े याचा सिळ-साधा अथि असा आह ेकी माणसान ेया गोष्टींबद्दलयाया आसक्तीचा त्याग केला 

पाकहज ेआकण आपल ेसविस्व िवेाला समकपित केल ेपाकहज ेआकण ईश्विान ेआपकयाला ज ेकाही किल े
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आह े त्याचा उपयोग त्यायायाच सवेकेरिता केला पाकहज.े याचा असाही अथि आह ेकी जि आपण 

अतंःकिणापासनू ईश्विाचे नाव घतेल ेति वासना, असत्य अशा वाईट कवकािांपासनू आपली सटुका 

होईल. (हरि, २८-४-१९४६, प.ृ १११) 

अिम्य उत्साह आकण त्याबिोबि पणूि अनासक्ती सवि यशाची गरुुकककली आह.े (हरि, २९-९- १९४६, 

प.ृ ३३६) 

४. अनुशासन 

अनशुासनायाया बाबतीत ना कोणी मोठा आह ेना लहान. ज्या िाजाला अनशुासनाचे मकूय कळत ेत्या 

िाजान े एखािी बाब आपकया अनचुिाकडे सोपवली असले ति त्या बाबतीत आपकया अनचुिाच े

म्हणण ेतो सवोपिी समजले. (यंग, २५-१९२५, प.ृ२२०) 

स्वाततं्र्यायाया उच्चतम स्वरूपाकरिता जास्तीत जास्त अनुशासनाची आकण नम्रपणाची गिज असत.े 

ज े स्वाततं्र्् कशस्त आकण नम्रपणातनू कनमािण होत े त े कोणीही कहिावनू घऊे शकत नाही. कनिंकुश 

स्वयेाछाचाि आपकयाकरिता आकण आपकया शजेाऱ्यांकरिता असभ्यपणाचे कचन्ह असत.े (यंग, ३-६-

१९२६, प.ृ २०३) 

अशा अनके प्रसगंांची मी ककपना करू शकतो जवे्हा कािणांवि कवचाि कित बसण्यापषेणाा मकु ट्् न े

आज्ञचेे पालन किण ेआवश्यक असत.े मळुात हा कशपायाचा गणु आह ेआकण कोणतहेी िाष्ट्र तोपयचत 

प्रगती करू शकत नाही जोपयचत त्यायाया बहुतांश िकहवाशांजवळ हा गणु नसले. पिंत ुअशा प्रकािे 

युकक्तवाि न किता सांकगतलले े मकुाट्् न े ऐकून घणे्यासािखे प्रसगं समाजात फाि कमी असतात 

आकण कोणत्याही ससुघंकटत समाजात अस े प्रसगं कमी असण ेआवश्यक असत.े (यंग, २४-६-

१९२६, प.ृ २२६) 

आपकयाला जि एखाि े महान आकण कटकाऊ काम किायचे असले ति आपकयाला कठोि कशस्त 

पाळावी लागले आकण ही कशस्त केवळ पसु्तकी व द, कववके आकण तकि  यांना आवाहन करून 

कनमािण होत नसत.े 

अनशुासनाचे कशषणाण प्रकतकूल परिकस्थतीतून कमळत असत.े जवे्हा आपल ेउत्साही युवक कोणत्याही 

सिंषणाणाकशवाय जबाबिािी पाि पाडण्याचे प्रकशषणाण घतेील तवे्हाच त्यांना उत्तििाकयत्व व अनशुासन 

काय आह ेत ेकळेल. (यंग, १९-५-१९२७, प.ृ १६०) 

स्वयेाछापवूिक अनशुासन सामकूहक स्वाततं्र्याची पकहली अट आह.े... ज े िाष्ट्र आपकया स्वाततं्र्याकड े 
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वाटचाल कित असत ेत्यायायाकरिता सकैनकांची कूच किण्याची वळे पाळली जाण्याकरिता आवश्यक 

असलकेया अनुशासनापषेणाा ककती तिी अकधक अनशुासनाची गिज असत.े अनशुासनायाया अभावी 

िामिाज्य, ज ेपथृ्वीविील ईश्विायाया साम्राज्याचेच िसुिे नाव आह,े केवळ स्वप्न बननू िाह न जाईल. 

(हरि, १८-८-१९४६, प.ृ २६४) 

ज्या लोकांना एक महान िाष्ट्र बनण्याची आकांषणाा असत े त्यांयायाकरिता व्यापक अनशुासन ही 

आवश्यक अट असत.े (हरि, ११-१-१९४८, प.ृ ५०७) 

५. अमरत्ि 

मी आत्म्यायाया अमित्वावि कवश्वास ठेवतो. ह े समजाव े म्हणनू मी समिुाची उपमा िेईन. समिु 

पाण्यायाया थेंबांनी कमळून बनला आह ेव त्यात प्रत्येक थेंबाला अकस्तत्व आह ेआकण तिीही तो थेंब 

सपंणूि समिुाचा एक अशं आह,े 'तो अनकेात एक आह'े. जीवनसागिात आपण सवि लहान लहान 

थेंबांसािखे आहोत. 

माझा कसद्धांत सांगतो की सपंणूि प्राकणमात्रांशी माझ े तािात्म्य झाल े पाकहज े आकण ईश्विायाया 

साकन्नध्यात जीवनायाया ऐश्वयाित मी भागीिाि झालो पाकहज.े या जीवनाची एकूण बेिीज ईश्विच आह.े 

(इकें, प.ृ २४५) 

६. आत्मशुद्धीकरण 

आत्मशदु्धी केकयाकशवाय सवि प्राकणमात्रांशी तािात्म्य पावण ेअशक्य आह.े आत्मशदु्धीकिणाकशवाय 

अकहसंचेे पालन केवळ एक स्वप्न बननू िाहील. ज्या व्यक्तीचे हृिय कनमिळ नाही त्याला कधीही 

ईश्विप्राप्ती होऊ शकत नाही. यामळेु आत्मशदु्धीकिणाचा सबंंध जीवनायाया सवि अगंांयाया 

शदु्धीकिणाशी आह.े शदु्धीकिण एक सिंमणशील गोष्ट आह.े याचा अथि आह ेआत्म्याची शदु्धी 

केली की त्याबिोबिच आजबूाजयूाया सवि वाताविणाची शदु्धी होऊन जात.े पिंत ुशदु्धीकिणाचा मागि 

कठीण व कनसिडा आह.े पणूि शदु्ध होण्याकरिता माणसाच ेमन, वाणी आकण कमि ह ेसवि कवकािमकु्त 

होण ेआवश्यक आह.े 

त्याला पे्रम आकण घणृा, आसक्ती आकण कतटकािा या कविोधी प्रवाहांपासनू वि उठल ेपाकहज.े मला 

माहीत आह े की अकवितपण ेआकण अथक प्रयत्न केकयानतंिही माझ्यात अजनू ही कत्रकवध शदु्धी 

आललेी नाही. याच कािणामळेु जगाची प्रशंसा मला स्पशि करू शकत नाही; खिे सांगायचे ति बहुधा 
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ती मला िशंच कित.े सकू्ष्म मनोकवकािांना कजकंण ेह ेशस्त्राद्व िे जग कजकंण्यापषेणााही कठीण असकयाचे 

जाणवत.े (ए, प.ृ ३७१) 

७. आदशव 

आिशािचा गणु असीमतते आह.े पिंत ु धाकमिक आिशि आपकया असीमत्वामळेु स्वाभाकवकपणचे 

अपणूि मानवांकरिता अप्राप्य असल े पाकहज ेआकण आपण कजतके त्यांयायाजवळ जाऊ कततकेच त े

त्यांयाया असीमत्वामळेु आपकयापासनू ििू जाऊ शकतात. पिंत ु त्यांयाया वास्तवतचेी व सत्यत्वाची 

आपली जाणीव आपकया शिीिायाया अकस्तत्वापषेणााही तीव्र असकयामळेु ते आपकया 

हातापायांपषेणााही जवळ असकयासािखे वाटतात. आपकया आिशाचबद्दलची हीच श्रद्धा खिे जीवन 

आह ेककंबहुना तचे माणसाचे सविस्व आह.े (यंग, २२-११-१९२८, प.ृ ३९१) 

शक् य आह ेकी आपण डगमग ूआकण पडू, पिंत ुआपण उठून पित उभ ेिाह . आपण सघंषािपासनू पळ 

काढला नाही ति तवेढे पिेु आह.े (नव, ७-९-१९१९) 

८. प्रामावणकपणा 

शभंि टक्के प्रामाकणकपणान ेव्यवसाय किण ेकठीण आह ेह ेखिे असल ेतिी अशक्य मात्र नाही. उलट 

व्यवसायात कजतका अकधक प्रामाकणकपणा असले कततकेच अकधक यश कमळेल हचे खिे आह.े 

यामळेुच व्यावसात्त्कांमध्ये असा वाक्प्रचाि आह े की ‘प्रामाकणकपणा हीच उत्तम नीती आह'े.... 

आकण ह ेखिे आह ेकी प्रामाकणकपणान ेवागत असताना कवपलु धनसपंत्ती गोळा किता येऊ शकत 

नाही. 'ह ेखिे आह ेकी उंट एकिा सईुयाया कछिातनू कनघ ूशकेल पिंत ुश्रीमतं व्यक्ती स्वगाित प्रवशे करू 

शकत नाही....' व्यवसाय किणाऱ्यांयाया साधनसामग्रीवि प्रामाकणकपणाचे ओझ ेकधीही होत नसत.े 

(हरि, २८-७-१९४६, प.ृ २३३) 

९. इच्छा 

खिे पाहता माणसाचे सखु त्यायाया समाधानी वतृ्तीवि अवलबंून असत.े एखाद्या व्यक्तीजवळ ककतीही 

पसैाअडका असला पिंत ुती समाधानी नसली ति ती आपकया इयाछांची िास बनत ेआकण इयाछांयाया 

गलुामकगिीपषेणाा िसुिी कोणतीही गुलामकगिी मोठी नाही. माणसूच आपला सवाित मोठा शत्रू असतो 

आकण सवाित मोठा कमत्रही असतो अस ेसवि ऋषीमनुींनी वषािनुवषे सांकगतल ेआह.े स्वततं्र िाहायचे की 

गलुाम बननू िाहायचे ह ेठिवण ेमाणसायाया हातात आह ेआकण जी गोष्ट व्यक्तीकरिता बिोबि आह े

तीच गोष्ट समाजाकरिताही बिोबि आह.े(हरि, १-२-१९४२, प.ृ २७) 
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१०. क्षमा 

षणामा शिूांचा गणु आह,े भ्याडांचा नाही. कविाटाकडे अज्ञातवासात असताना पांडवांतील एका 

भावाला जवे्हा अचानक इजा झाली तवे्हा िसुऱ्या भावांनी ती घटना लपवली. एवढेच नाही ति 

त्यायाया िक्ताचा एक थेंब जिी जकमनीवि सांडला तिी कविाटाची हानी होईल या भीतीन ेत्यांनी त ेिक्त 

सोन्यायाया भांड्् त धिल.े माझी इयाछा आह े की प्रत्येक भाितीयान े स्वतःमध्ये, मग तो कहिंू, 

मसुलमान, किश् चन, पािशी, शीख कोणीही असो, अशा प्रकाियाया उयाच कोटीयाया सकहष्णतुचेा 

कवकास किावा. (हरि, २०-३-१९४७, प.ृ ८६) 

११. गुरू 

कहिंूचंा गरुू बनवण्याचा कसद्धांत आकण आध्याकत्मक कसद्धीकरिता त्याचे महत्त्व यांयायावि माझा 

कवश्वास आह.े माझ ेमत आह ेकी या कसद्ध ांत त बिेच तथ्य आह ेआकण गरुूकशवाय खिे ज्ञान कमळवण े

अशक्य आह.े िनैकंिन जीवनात अपणूि कशषणाकायाया मितीनेही काम भाग ूशकते, पिंत ुआध्याकत्मक 

बाबतीत ह े शक् य नाही. या बाबतीत ति पणूि ज्ञानी परुुषालाच गरुूयाया कसंहासनावि बसवता येऊ 

शकत.े (ए प.ृ ६४-५) 

जि माझा कोणी गरुू असता - आकण मी गरुूयाया शोधात आह े - ति मी शिीि आकण आत्मा 

यांयायासह त्याला शिण गेलो असतो. पिंत ुअकवश्वासायाया या युगात खिा गरुू कमळण ेकठीण आह े

आकण कोणी असा तसा गरुू केवळ व्यथिच कसद्ध होणाि नाही ति तो हाकनकािकही होईल. 

यामळेुच अपणूि व्यक्तीला गरुू बनवण्यापासनू मी सवाचना सावध करू इकयाछतो. 'ज्या व्यक्तीला हहेी 

माहीत नसत ेकी त्याला काय माहीत नाही' अशा व्यक्तीला गरुू बनवण्यापषेणाा माणसाने अधंािात 

चाचपडत िाहाव े व त्यायायात लाखो उकणवा असकया तिी सत्यापयचत पोहोचण्याचा आपला मागि 

त्यान ेस्वतः शोधनू काढण ेचांगल.े गळ्यात िगड बांधनू आजपयचत कोणी तिी पोहण ेकशकला आह े

काय? (यंग, ३-१२-१९२५, प.ृ ४२२) 

गरुूबद्दलची माझी सकंकपना काही सामान्य सकंकपना नाही. गरुू जोपयचत पणूि होणाि नाही तोपयचत 

माझ ेसमाधान होणाि नाही. मी अशा गरुूयाया शोधात आहे जो या पाकथिव शिीिात िाहत असतानाही 

भ्रष्टाचािापासनू पणूिपण ेमकु्त आह,े वासनांसमोि वाकणािा नाही, द्वांिांपासनू मकु्त आह,े सत्य आकण 

अकहसंा यांचा अवताि आह ेआकण यामळेु तो कोणालाही घाबित नाही व तो कोणाला घाबिवतही 

नाही. (यंग, १७-६-१९२६, प.ृ २१५) 
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तीन महान प्रभाि 

माझ्या जीवनावि तीन महापरुुषांनी खोल ठसा उमटवला आह ेआकण मला आककषित केल ेआह े : 

िायचंिभाईनी आपकया सजीव सपंकाििािे; 'ि ककंगडम ऑफ गॉड इज कवकिन यू' या टॉलस्टॉययाया 

पसु्तकािािे टॉलस्टॉयने, आकण 'अनटू किस लास्ट' या पसु्तकािािे िकस्कनन.े (ए, प.ृ ६५) 

माझा कवश्वास आह ेकी माझ्यामध्य ेखोलवि रुजलकेया श्रद्धांचे प्रकतकबंब िकस्कनयाया या महान ग्रंथात 

किसल े आकण त्यान े मला अकतशय प्रभाकवत केल.े त्यामळेु माझा कायापालट झाला.... माझ्या 

समजाप्रमाण े“अनटू किस लास्ट'ची कशकवण याप्रमाण ेआह े: 

(१) सवाचयाया ककयाणातच व्यक्तीचे ककयाण आह.े 

(२) प्रत्येक व्यक्तीला आपकया कामािािे उििकनवािह किण्याचा समान अकधकाि असकयामळेु एका 

वककलाचे काम कततकेच मकूयवान आह ेअस ेसमजल ेपाकहज ेकजतके एखाद्या न्हाव्याचे. 

(३) श्रकमक म्हणज ेशतेीत कष्ट किणािे व हस्तोद्योग किणािे यांचेच जीवन जगण्यासािखे आह.े 

यातील पकहकया कशकवणकुीबद्दल मला आधीच माहीत होते, िसुऱ्या कशकवणकुीची मला अस्पष्ट 

जाणीव होती आकण कतसिी कशकवण कधीही माझ्या लषणाात आली नव्हती. िसुऱ्या आकण कतसऱ्या 

कशकवणकुीचा पकहकया कशकवणीतच समावेश आह े ह े 'अनटू किस लास्ट'न े मला प्रकाशाप्रमाणे 

स्पष्टपण ेिाखवनू किल.े (ए, प.ृ २२०-१) 

१२. माझे राजकीय गुरू 

मी गोखल ेयांना माझ ेिाजकीय गरुू मानल ेआह.े पिंत ुिाजकािणात मी गोखकयांयाया बाबतीत कित 

अस ेत्याप्रमाण ेज्याला मी स्वतःला पणूिपण ेसमकपित करू शकेन आकण ज्याच ेमत कोणताही प्रश् न न 

किता मी मान्य करू शकेन असा गरुू आध्याकत्मक बाबतीत अजून कोणीही मला कमळालेला नाही ह े

सांगायला मला खेि होतो. आध्याकत्मक गरुू कमळवण्याला तमु्ही पात्र झाला की तसा गरुू 

तमुयायाजवळ चालत येतो असा माझा कवश्वास आह.े त्यामळेु मला वाटत ेकी किाकचत आध्याकत्मक 

गरुू कमळवण्याची पात्रता अजनू माझ्यात आली नसावी. खिे सांगायच ेति जवे्हा तमु्ही त्यायायाकरिता 

तयाि होता तवे्हा तो स्वतःच तमु्हाला शोधून काढतो. 

माझ्या अतंःकिणात आध्याकत्मक गरुूचे कसहंासन अजनू रिकाम े असल े तिी िायचंिभाईनतंि 

आधकुनक परुुषांमधनू टॉलस्टॉय यांनी माझ्या जीवनावि सखोल आध्याकत्मक प्रभाव टाकला आह.े 

कतसऱ्या िमांकावि िकस्कनचे नाव येत.े चाळीस वषाचपवूी मी जवे्हा सशंय आकण कवश्वासायाया घनघोि 
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सकंटातनू जात होतो तवे्हा माझ्या हाती टॉलस्टॉयचे 'ि ककंगडम ऑफ गॉड इज कवकिन य'ू ह ेपसु्तक 

लागल.े त्यान ेमला फाि प्रभाकवत केल.े त्यावळेी माझी कहसंेवि श्रद्धा होती. ह ेपसु्तक वाचकयामळेु 

माझ्या सवि शकंा ििू झाकया आकण मी अकहसंचेा पक्का पजुािी झालो. टॉलस्टॉययाया ज्या गोष्टीन े

मला सवािकधक प्रभाकवत केल ेअसेल ती ही आह ेकी त्यांनी ज्या गोष्टीचा प्रचाि केला त्यानसुाि 

त्यांनी स्वतः पणूिपण ेआचिण केल ेआकण सत्यायाया मागािवर चालत असताना कोणताही त्याग मोठा 

मानला नाही. (यंग, २०-९-१९२८, प.ृ ३१९) 

माझा कोणीही कशष्य नाही; सध्या ति मीच गरुूयाया शोधात असनू मी स्वतःच कशष्य बनण्याची 

आकांषणाा बाळगनू आह.े (हरि, १९-१२-१९३६, प.ृ ६२) 

१३. गोपनीयता 

सवि पाप ेलपनू केली जातात. ईश्वि सवि गोष्टींचा साषणाी आह ेह े ज्या षणाणी आपकयाला कळेल त्या 

षणाणी आपण स्वततं्र झालो अस ेसमजा. (यंग,५-६-१९२४,प.ृ१८६) 

गोपनीयता एक पाप आह े अस े माझ े मत आहे, कवशषेतः िाजकीय बाबतीत. आपकयाला जि ह े

कळल ेकी आपण ज ेकाही कितो आहोत त्याचा ईश्वि साषणाी आह ेति आपण या जगात कधीही 

कोणापासनू काहीही लपवणाि नाही. तस े झाले ति आपकया कनमाित्यासमोि घाणिेडे कवचािसदु्धा 

आपण आपकया मनात आणणाि नाही, मग त े तोंडातनू बाहिे पडण्याची गोष्ट ति ििूच. घाणिेड्या 

गोष्टींकरिता गोपनीयता आकण अधंािाची गिज असत.े माणसाचा स्वभाव घाण लपवण्याचा आह,े 

घाणिेड््  गोष्टी पाहण े वा त्यांना स्पशि किण ेआपकयाला आवडत नाही आकण त्यांना नजिेआड 

किण्याचा आपण प्रयत्न कितो. हीच गोष्ट आपकया वाणीलाही लाग ू होत.े मी ति म्हणने की जो 

कवचाि आपण जगापासनू लपव ूइकयाछतो तो मनातही आणायला नको. (यंग, २२-२-१९२०, प.ृ३) 

कवशदु्ध अकहसंक कायिवाही आकण प्रकट साधन े यांयाया बाजचूा मी आह ेआकण गोपनीयतलेा मी 

घणृयेाया दृष्टीन ेपाहतो. (हरि, १०-३-१९४६, प.ृ ३७) 

जी ससं्था उघडपण ेकाम कित नाही ती लोकांयाया जीवनाला वा धमािला सिंषणाण िऊे शकत नाही. 

(हरि, २०-४-१९४७, प.ृ १२०) 

१४. घोड्यांची शयवत 

मला घोड्् ांयाया शयितीबद्दल काहीही माकहती नाही. कतयायाबिोबि जळुलकेया गोष्टींमळेु मला ती  

भयावह गोष्ट वाटत.े घोड्् ांयाया शयितीन ेअनकेांचा नाश झाला असकयाचे मला माहीत आह.े (यंग,  
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२७-४-१९२१, प.ृ १३२) 

जोपयचत घोड्् ांवि डाव लावण्याचा प्रश् न आह,े माझ ेमत आह ेकी ही गोष्टसदु्धा पकश्चमकेडून घणे्यात 

आलकेया अनके गोष्टींपकैी एक आह ेआकण माझ ेचालल ेति घोड्् ांयाया शयितीवि सरुू असलकेया 

जगुािाला ज ेकाही कायिशेीि सिंषणाण आह ेत ेसवि मी बंि करून टाकेन.... लोक असा युकक्तवाि कित 

असकयाचे मी ऐकल े आह े की चांगकया घोड्् ांची जात तयाि किण्याकरिता घोड्् ांची शयित 

आवश्यक आह.े ह ेबिोबिही असले, पिंत ुजगुािाकशवाय घोड्् ांची शयित होऊ शकत नाही काय? की 

घोड्् ांची जात सधुािण्याकरिता जगुािही आवश्यक आह?े (हरि, ४-९-१९३७, प.ृ २३३-४) 

घोड्् ांविील प्रेमामळेु घोड्् ांयाया शयितीचे आयोजन किण ेआकण त्यांयायाकरिता उत्तजेक कायििम 

ठेवण ेआवश्यक आह.े यामळेु लोकांयाया िगुुिणांमध्ये वाढ होत ेआकण शतेीयोग्य चांगकया भमूीपासनू 

व कवपलु सपंत्तीपासूनही आपण वकंचत होतो. घोड्् विील जगुािात चांगकया चांगकया लोकांचा नाश 

झाललेा पाकहला नाही असा कोणी आह े काय? पकश् चमकेडून घतेलकेया वाईट गोष्टींचा त्याग 

किण्याची व उत्तम गोष्टी स्वीकािण्याची वळे आता आललेी आह.े (हरि, १८-१-१९४८, प.ृ ५१५) 

१५. ज्युरींद्वारे खटल्याची सुनािणी 

न्यायाधीशांऐवजी ज्युिींद्व िे सनुावणी केली जाण्याचे फायि ेआहते या कवचािाशी मी सहमत नाही.... 

ऐन वळेी ज्युिी अयशस्वी झाकयाचे इगं्लडंमध्येसदु्धा आढळल ेआह.े जवे्हा वाताविण उत्तेजक असत े

तवे्हा त्याचा प्रभाव ज्युिीविही पडतो व त ेचुकीचा कनकाल ितेात. आपण असहेी गहृीत धरू शकत 

नाही की ज्युिी नहेमीच सौम्यपण ेकाम कित.े पिुाव ेआकण न्यायाधीशांनी काढललेा कनष्कषि या िोन्ही 

गोष्टी कविोधात असतानाही ज्युिीन े आिोपीला िोषी ठिवल े असकयाचे आकण ज्युिीयाया या 

कनणियामळेु न्यायाधीशांनीही कविोधी कनणिय किला असकयाचे मी पाकहले आह.े 

इगं्रजांयाया प्रत्येक गोष्टीचे गलुामकगिीयाया भावनने ेआपण अनकुिण करू नये. पणूि कनःपषणापातीपणाने, 

शांतकचत्तान ेसाषणाीिािांची उलटतपासणी करून काय खिे आह ेयाचा शोध लावण्याची पात्रता आकण 

मानव स्वभावाचे ज्ञान असलकेया न्यायाधीशांयाया कठकाणी अप्रकशकषणात व्यक्तींना सयंोगान े एकत्र 

आणनू त्यांयायाकड ेन्यायिानाचे काम सोपवायला नको. 

खालनू विपयचत भ्रष्टाचािायाया पलीकडे असललेी, कनष्पषणा आकण कायिषणाम न्यायपाकलका स्थापन 

किण्याचे आपल ेध्येय आह.े (यंग, २७-८-१९३१, प.ृ२४०) 
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१६. खोटी क्तनंदा 

साविजकनक व्यक्तींना नहेमीच खोटी कनिंा आकण कवपयािस यांना तोंड द्याव ेलागत असत.े कविोधकावि 

मात किण्याचा एकच उपाय आह ेव तो म्हणज ेअप्रकतकाि.... यामळेु सामान्यपण ेमाझा सकला हा 

असतो की िुभािवनेन े प्रेरित होऊन घतेलेकया कनिाधाि आषणाेपांकडे मळुीच लषणा िऊे नये. उलट 

आषणाेपकाची कीव किण्यात यावी व अखेिीस त्यायाया मनोवृत्तीत बिल होईल अशी आशा व 

प्राथिनाही किण्यात यावी….  

माणसू स्वतःशी प्रामाकणक असला ति तवेढेच पिेु आह.े त्यानतंि तो अफवांयाया घाणिेड््  नाकयाला 

मकु्तपण ेव ह  िऊे शकतो. (यंग, ६-१२-१९२८, प.ृ ४०५) 

१७. डॉक्टर 

खिी गोष्ट ही आह ेकी डॉक्टि आपकयाला चुकीयाया गोष्टी किण्याकरिता प्रोत्साकहत कितात. त्यामळेु 

आपण आपल ेस्वतःविील कनयंत्रण गमावनू बसतो व स्त्रैण होतो. (कहसं्व, प.ृ ५९) 

कचककत्सा व्यवसाय आत्म्याची पणूिपण े उपषेणाा कितो म्हणनू व शिीिासािख्या कठसळू गोष्टीला 

ठोकपीट किण्याचा कोणताही प्रयत्न तो कशकलक ठेवत नाही. त्यामळेुच कचककत्साव्यवसायाशी माझे 

भांडण आह.े आत्म्याची उपषेणाा करून कचककत्साव्यवसाय लोकांना स्वतःवि अवलबंून िाहायला 

लावतो व मानवी प्रकतष्ठा आकण आत्मकनयंत्रण यांयाया  ऱ्हासाकरिता तो कािणीभतू आह.े 

पकश्चमकेडे असा एक सपं्रिाय कनमािण झाला आह ेजो आजाऱ्याचा उपचाि कित असताना हळूहळू 

पण कनकश् चतपण ेआत्म्याकडे लषणा ितेो व त्यामळेु औषधांवि भि न ितेा शकक्तशाली िोगकनवािक 

म्हणनू कनसगिशक्तीवि भि ितेो. (यंग, ११-६-१९२५, प.ृ २०५) 

आत््याचे वचवकत्सक 

आपकयाला शिीिापषेणाा आत्म्यायाया कचककत्सकांची अकधक गिज आह.े रुग्णालय ेआकण कचककत्सक 

यांची वाढती सखं्या खऱ्या ससं्कृतीचे कचन्ह नाही. आपण आपकया शिीिाला कजतके कमी महत्त्व िऊे 

कततकेच त ेआपकयाकरिता व जगाकरिता चांगल ेहोईल. (यंग, २९-९-१९२७, प.ृ ३२७) 

शिीिाला िवेाचे मकंिि समजून त्याचा उपयोग किण्याऐवजी आपण त्याला कवषयोपभोगाचे साधन 

बनवतो व कवष्ोपभोगात वाढ किता यावी म्हणनू पाकथिव शिीिाचा िरुुपयोग किण्यायाया प्रयत्नात 

कनलिज्जपण ेडॉक्टिकडे ध व घते असतो. (यंग, ८-८-१९२९, प.ृ ३२७) 
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डॉक्टिची पिवी ही काही कसोटी नाही, खिा डॉक्टि तो असतो जो खिा सवेक असतो. (हरि, १०-२-

१९४६, प.ृ ८) 

डॉक्टि, हकीम आकण वदै्य सवि पशैाचे गलुाम आहते. केवळ सवेयेाया भावनने े त े या व्यवसायाकडे 

वळत नसतात. काही कचककत्सकांमध्ये सवेाभाव आह ेअसा युकक्तवाि करून तमु्ही माझ ेम्हणण ेखोटे 

ठिव ूशकत नाही. (हरि, २-६-१९४६, प.ृ १५८) 

१८. और्ध 

मी पाश् चात्् औषधांयाया कविोधात बोललो होतो. काळ्या जािचूा अकि  म्हणनू मी त्यांना सबंोधल े

होत.े माझ्या अकहसंतेनू माझा हा दृकष्टकोन तयाि झालेला असकयामळेु कचिफाडीकवरुद्ध माझा आत्मा 

बंड करून उठतो.... ज ेिौयिपणूि वतिन मी स्वतःयाया बाबतीत किणाि नाही त ेखालयाया श्रणेीतील 

प्राण्यांवि किण्याचा मला काय अकधकाि आह?े 

पिंत ु मी सवि प्रकाियाया कचककत्सचेी त्तनांिा कित नाही. मला माहीत आह ेकी सिुकषणात प्रसूती आकण 

मलुांची काळजी या गोष्टींयाया बाबतीत आपण पकश् चमकेडून बिेच काही कशकू शकतो. आपली मलु े

कशी तिी जन्म घतेात आकण आपकया बहुतांश कस्त्रयांना मलुांचे पालन पोषण कस ेकिाव ेयासबंंधी 

वजै्ञाकनक माकहती नसत.े या बाबतीत आपण पकश् चमकेडून बिेच काही कशकू शकतो. पिंत ुमाणसायाया 

पाकथिवाला अकधकात अकधक कटकवनू ठेवण्याला पकश् चम आवश्यकतपेषेणाा अकधक महत्त्व िेत.े 

माणसाचा अखेिचा श्वास सरुू असपेयचत त ेत्याला औषधांवि औषध ेिते िाहतात, एवढेच नाही ति 

इजंके्शनयाया मागािने काहीही करून त े त्याला अकधकात अकधक काळ कजवतं ठेवण्याचा प्रयत्न 

कितात. युद्धात अिंाधुिंपण े ज्या प्रकािे त े माणसांचा बळी चढवतात त्यायायाशी त्या प्रकािाशी या 

गोष्टीची कुठेच ससुगंती नाही. (हरि, ३-७-१९३७, प.ृ १६५) 

१९. सांपत्ती 

जी गोष्ट बंधभुावात आहे, गोड शब्िांत आह ेआकण स्नहेपणूि दृष्टीत आह ेती सपंत्तीत नाही असा माझा 

अनभुव आह.े जि एखािी व्यक्ती श्रीमतं होण्याकरिता उत्सकु आह े आकण िसुऱ्या व्यक्तीकडून 

कोणत्याही प्रकाियाया सहानभुतूीकशवाय कतला सपंत्ती कमळाली ति कालांतिान ेपकहली व्यक्ती िसुिीशी 

सबंंध तोडून टाकेल. याउलट एखाद्याला पे्रमाने कजकंल ेति ज्यान ेत्याला पे्रम किल ेत्यायायाकरिता तो 

ककतीही त्रास घणे्याकरिता तयाि असतो. (ससा, प.ृ २२२) 

माझा दृढ कवश्वास आह ेकी आकण अनभुवानहेी हचे कसद्ध झाल ेआह ेकी, भावनयेाया बाबतीत रुपया- 
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पशैाचे महत्त्व सगळ्यात कमी आह.े(हरि, २६-१२-१९३६, प.ृ ३६८) 

२०. धूम्रपान 

तबंाखून ेमानवजातीचा सत्यानाश केला आह.े यायाया मगिकमठीत सापडकयानंति क्वकचतच कोणाची 

सटुका होत.े... टॉलस्टॉयन े सवि मािक पिाथाित तबंाखूला सवाित जास्त भयानक पिाथि म्हणनू 

सबंोधल ेआह.े... 

भाितात लोक तबंाखूचा उपयोग धमू्रपानाकरिता, हुगंण्याकररता आकण खाण्याकरिता कित 

असतात.... ज्यांना आपकया आिोग्याकवषयी पे्रम असले त्यांना जि यापकैी कोणतीही वाईट सवय 

असले ति त्यांनी कनधाििान ेया गलुामकगिीतनू आपली सटुका करून घतेली पाकहज.े अनके लोकांना 

यांपकैी एक, िोन वा कतन्ही प्रकािचे व्यसन असत.े त्यांना ही गोष्ट ककळसवाणी वाटत नाही. पिंतु 

आपण शांतपण ेकवचाि केला ति धिू सोडण्यात, वा किवसभि तोंडात तबंाखू व पान भित िाहण्यात वा 

डबी उघडून सतत नस ओढत िाहण्यात कोणताही मोठेपणा नाही. या कतन्ही सवयी अकतशय 

घाणिेड््  आहते. (कीह,े प.ृ ३९-४२) 

िारूप्रमाणचे मला धमू्रपानाचीही भीती वाटत.े धमू्रपान एक िुगुिण आह ेअसे मी समजतो. यामळेु 

माणसाची कववकेबुद्धी कनजीव होत ेआकण या दृष्टीन ेही सवय िारूपषेणााही वाईट आह.े कहचा प्रभाव 

अगोचिपण ेहोत असतो. एकिा माणसू तबंाखूयाया जाळ्यात फसला की मग त्याचे त्यातनू कनघणे 

कठीण होत.े ह े एक महागडे व्यसन आह.े यामळेु श्व स ला वास येतो. िात िंगान े मळकट होतात 

आकण अनकेिा कॅन्सिही होतो. ह ेएक घाणिेडे व्यसन आह.े (यंग, १२-१-१९२१, प.ृ११) 

या दृष्टीन े िारूपषेणाा धमू्रपान वाईट आह.े यायाया तडाख्यात सापडलकेया व््क्तीला वळेीच जाग येत 

नाही. ह ेिानटीपणाचे कचन्ह आह ेअस ेसमजले जात नाही आकण सभ्य लोकही यायायाकडे चांगकया 

दृष्टीन े पाहतात. मी एवढेच म्हण ूशकतो ज े लोक ह े व्यसन सोडू शकत असतील त्यांनी त े सोडून 

लोकांसमोि आिशि उभा किावा. (यंग, ४-२-१९२६, प.ृ ४६) 

२१. ध्िज 

सवि िाष्ट्रांकरिता ध्वज आवश्यक आह.े लाखो लोकांनी ध्वजाकरिता आपकया प्राणांची आहुती 

किली आह.े यात सशंय नाही की ही एक प्रकािची मकूतिपजूाच आह ेव कतला नष्ट किण ेपाप होईल. 

ध्वज आिशािचे प्रकतकनकधत्व कित असत.े युकनयन जकॅ फडकवला की इगं्रजांयाया मनात ज्या भावना 

उचंबळून येतात त्यांच ेमोजमाप किण ेकठीण आह.े अशाच प्रकािे तािकांककत आकण िेषा असलकेया 
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ध्वजाचे अमरेिकी लोकांकरिता महत्त्व आह.े चंि आकण तािे असलकेया ध्वजाकरिता मसुलमान 

आपकया प्राणाची बाज ूलावायला तयाि असतात. 

भािताला आपल ेघि मानणािे कहंिू, मसुलमान, किश् चन, यहुिी, पािसी आकण इति सवि यांयायाकरिता 

एक असा ध्वज असण ेआवश्यक आह ेकी ज्याकरिता त ेजग ूशकतील व मरूही शकतील. (यंग, 

१३-४-१९२१, प.ृ ११६) 

२२. नद्या 

आपकया इथे िोनपषेणाा जास्त गगंायमनुा आहते.... आपण ज्या िशेात िाहतो त्याकरिता आपण काही 

त्याग केला पाकहजे या गोष्टीची त्या आठवण करून ितेात. वाहण्यायाया प्रकियेत त्या स्वतःला शदु्ध 

कित जात असतात. आपणही आपल ेअसचे शदु्धीकिण केल ेपाकहज ेयाचीच त्या जण ूकाय आठवण 

करून िते असतात.... नद्यांमध्ये आपकया घाणिेड््  नाकयांमधील पाणी ओतायचे आकण आपला 

व्यापािी माल नणे्याकरिता त्यांयायातनू नावा वा जहाज े चालवायची एवढाच आजयाया धावपळीत 

आपकयाकरिता नद्यांचा उपयोग िाकहला आह.े या प्रकियेत त्या अजनूच घाणिेड््  होतात. त्यांयाया 

काठावि कफिण्याकरिता आकण आपकया ममिि ध्वनीतनू त्या काय सांगतात त ेशांतपण ेऐकून त्यावि 

कचंतन किण्याकरिता आपकयाजवळ वळे नाही. (यंग, २३-१२-१९२६, प.ृ ४४६) 

२३. वनयती 

मतृ्यूची वळे, कठकाण आकण स्वरूप पवूिकनयोकजत आह ेकी नाही ह ेमला माहीत नाही. मला केवळ 

एवढे माहीत आह े की 'ईश्विायाया इयाछेकशवाय एक पानही हालत नाही.' ही गोष्टसुद्धा मला 

अस्पष्टपणचे माहीत आह,े पिंत ु ईश्विासमोि प्राथिनाित िाकहकयामळेु आज जी गोष्ट अस्पष्ट आह ेती 

उद्या स्पष्ट होऊन जाईल. (हरि, २८-७-१९४६, प.ृ २३३) 

अस ेम्हणतात की, माणसू स्वतःच आपकया कनयतीचा कनधाििक असतो. काही प्रमाणात ही गोष्ट सत्य 

आह.े पिंत ुतो आपकया कनयतीचा त्याच प्रमाणात कनधाििक असतो ज्या प्रमाणात ईश्वि त्याला तसे 

करू ितेो.... तो आपल ेहते ूआकण आपकया योजना कनिस्त करून स्वतःयाया योजनांना कायािकन्वत 

कित असतो. (हरि, २०-४-१९४७, प.ृ १०९) 

२४. नेतृत्ि 

केवळ आपकया मतांचा पनुरुयाचाि कित िाहण ेआकण जनतसेमोि व कण े ह े अपिेु आह.े कशवाय 

महत्त्वायाया बाबतीत जनमत अकववकेीपणाचे आह ेअस ेनते्यांना वाटत असले ति त्यांनी जनतयेाया 

इयाछेकवरुद्धसदु्धा वागल ेपाकहज ेअस ेमाझ ेमत आह.े (यंग, १४-७-१९२०, प.ृ ४) 
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माझ े कनकश् चत मत आह ेकी एखाद्या कभत्र्या आकण सशंयग्रस्त वककलापषेणाा शिू आकण श्रद्धाशील 

चांभाि आपकया सघंषािचे नतेतृ्व अकधक चांगकया पद्धतीन ेकरू शकतो. त्याग, सत्य, प्रेम, आकण 

श्रद्धा यांयायावि यश अवलबंून असत;े कायद्याचा अन्वयाथि लावण्यातील प्रकतभा, जोडतोड, 

कूटनीती, घणृा आकण अकवश्वास यांयायावि नाही. (यंग, २५-८-१९२१, प.ृ २६६) 

बिोबिीयाया लोकांमधील नतेा केवळ पकहला असतो. कोणाला ना कोणाला तिी पकहल ेस्थान द्यावचे 

लागले. पिंत ु साखळीतील सगळ्यात कमकुवत िवु्यापषेणाा तो अकधक मजबूत अस ू शकत नाही 

आकण असायलाही नको. एकिा कोणाला आपला नतेा कनवडकयानतंि आपण त्यायाया माग े गलेो 

पाकहज े नाही ति साखळी तटूुन जात ेआकण सवि काही नष्ट होऊन जात.े (यंग, ८-१२-१९२१, प.ृ 

४०२) 

तो नतेा बेकाि आह े जो वगेवगेळ्या दृष्टीयाया अनके व्यक्तींमध्ये असनूही आपकया कववकेायाया 

आिशेानसुाि वागत नाही. त्यायाया आतील आवाज जि त्याला कनधाििान ेवागण्याकरिता सांगत नसेल 

व मागििशिन कित नसेल ति तो सकुाण ूनसलेकया जहाजाप्रमाण े हलेकाव ेखाईल व पथभ्रष्ट होईल. 

(यंग, २३-२-१९२२, प.ृ ११२) 

नते्याला चांगला वा वाईट त्याचे अनयुायी बनवत असतात. तो जनसामान्यांयाया सपु्त आकांषणाांच े

प्रकतकबंब असतो. (यंग, २-२-१९४७, प.ृ ३) 

२५. नैवतकता 

खिी नकैतकता रूढ मागािवरून चालण्यात नाही ति खिा मागि शोधनू त्यावरून कनभियपण ेचालण्यात 

आह.े (इरि, प.ृ ३६) 

ज ेकाम स्वयेाछेन ेकेले जात नाही त्याला नकैतक म्हणता येऊ शकत नाही.  जोपयचत आपण यंत्राप्रमाण े

काम कित असतो तोपयचत नकैतकतचेा प्रश् नच उपकस्थत होत नाही. आपकयाला आपकया एखाद्या 

कामाला नकैतक म्हणनू सबंोधायच ेअसले ति त े कवचािपवूिक आकण कतिव्य म्हणनू केलले ेअसल े

पाकहज.े (एफा, प.ृ ४३) 

नकैतक अकधकािांना कचकटून िाकहकयान ेत ेकमळत नाहीत. ते न मागताच कमळत असतात व त ेकटकवनू 

ठेवण्याकरिता प्रयत्नांची गिज नसत.े (यंग, २९-१-१९२५, प.ृ ४०) 

आपल ेधोिण ठिवत असताना स्वस्त लोककप्रयता कमळवण्यायाया मोहान ेआपण प्रभाकवत होऊ नय े

ति ज ेयोग्य आह ेत्यावि आपण ठाम िाकहल ेपाकहज.े(हरि, २८-२-१९४६, प.ृ २३३) 
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२६. पत्रकाररता 

पत्रकारितचेे एकमवे ध्येय सवेा असल े पाकहज.े वतिमानपत्रांजवळ फाि मोठी शक्ती असते, पिंत ु

अकनयंकत्रत पिू ज्याप्रमाण ेसपंणूि वस्तीला बुडवनू टाकतो आकण कपकांची नासाडी कितो त्याचप्रमाण े

अकनयंकत्रत लखेणीची सवेासदु्धा कवनाशकािी असत.े जि कतचे कनयंत्रण बाहरेून किण्यात आल ेति ती 

गोष्ट कनयंत्रण नसण्यापषेणााही अकनष्ट असकयाचे कसद्ध होत.े प्रेसविील कनयंत्रण तवे्हाच कहतकािक होत े

जवे्हा पे्रस त े स्वतः होऊन लावले. हा युकक्तवाि बिोबि असेल ति जगातील ककती वतृ्तपत्रे या 

कसोटीवि उतितील? पिंत ु जी वतृ्तपत्रे कुचकामी आहते त्यांना कोण अडवले? चांगलुपणा आकण 

वाईटपणाप्रमाणचे चांगली आकण बेकाि वतृ्तपत्रेही सोबत िाहणाि आहते व वाचकांना आपली कनवड 

स्वतःच किावी लागेल. (ए, प.ृ २११) 

पत्रकारितचेे योग्य काम लोकमानसाला प्रकशकषणात किण ेआहे, त्याला वाटेल त्या कवचािांनी भिणे 

नाही. 

यामळेुच वतृ्तपत्रात कोणती गोष्ट द्यावी आकण केव्हा द्यावी याचा कनणिय पत्रकािान ेआपकया कववकेान े

केला पाकहज.े आज परिकस्थती अशी आह ेकी केवळ तथ्य सांगनू पत्रकािांचे समाधान होत नाही. 

पत्रकारिता आज काय घडणाि आह ेयाचा अिंाज किण्याचीही कला झाली आह.े (हरि, २९-९-

१९४६, प.ृ ३३४) 

आधुवनक पत्रकाररता 

आधकुनक पत्रकारितते उथळपणा, पषणापात, अचूकपणाचा अभाव आकण अप्रामाकणकपणासदु्धा 

कशिलेला आह ेआकण न्यायाचाच कवजय व्हावा अस े वाटणाऱ्या प्रामाकणक लोकांना ती चुकीयाया 

मागािन ेनते ेआह.े (यंग, १२-५-१९२०, प.ृ ४) 

माझ्यासमोि वतृ्तपत्र-पकत्रकांची अशी उद्धिण ेआहते की ज्यांयायात बीभत्स गोष्टी कलकहलकेया आहते. 

त्यांयायात सांप्रिात्त्कता भडकवणे, खोट््  बातम्या आकण िाजकीय कहसंा भडकवणाऱ्या 

हत्येसािख्या गभंीि गोष्टी आहते. अशा पत्रपकत्रकांवि खटल ेभिण ेया त्यावि बंिी आणणािे आिशे 

काढण े सिकािकरिता कठीण गोष्ट नाही. यामळेु कोणताही हते ू साध्य होत नाही आकण जि काही 

परिणाम झालाच ति तो अकतशय तात्काकलक असतो. कोणत्याही अवस्थेत या लखेकांमध्य े

कोणताही बिल होत नाही आकण वतृ्तपत्राचे जाहीि व्यासपीठ बंि झाकयानतंि त ेगोपनीय प्रचािाकड े

वळतात. 
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याविील खिा उपाय कनिोगी लोकमत आह.े त्यान े कवषािी पत्रपकत्रकांना सिंषणाण िणेे बंि केल े

पाकहज.े... पे्रसचे स्वाततं्र्य हा एक मकूयवान कवशषेाकधकाि आह ेव कोणताही िशे त्याचा त्याग करू 

शकत नाही. फाि षणाुकलक अडथळ्यांकशवाय कोणत्याही प्रकािचे बंधन वतृ्तपत्रांवि नसाव.े आंतरिक 

बंधन ेअस ूशकतात व ही गोष्ट असभंवही नाही आकण त्याबद्दल आषणाेपही अस ूनये.(यंग, २८-५-

१९३१, प.ृ १२१) 

जावहराती 

अनकैतक जाकहिातींयाया बळावि.... वतृ्तपत्र चालवण ेचूक आह ेअस ेमाझ ेमत आह.े जि जाकहिाती 

घ्याययायाच असतील ति वतृ्तपत्रायाया मालकांनी व त्यायाया सपंािकांनी त्याबद्दल कसनू चौकशी 

केली पाकहज ेआकण केवळ कनिोगी जाकहिाती तेवढ््  घतेकया पाकहज.े 

आज मोठ्् त मोठी वतृ्तपत्रे आकण पकत्रका अनकैतक जाकहिातीयाया वाईटपणाला बळी पडत आहते. 

वतृ्तपत्रांयाया मालकांचा आकण सपंािकांचा कववके जागतृ करूनच याचा सामना किता यऊे शकतो. 

माझ्यासािखा नवकशक्या पत्रकािायाया प्रभावान े ह े काम होऊ शकत नाही. ह े काम तवे्हाच होईल 

जवे्हा त ेया वाढत्या वाईटपणाला ओळखतील व त्यामळेु त्यांचा कववके जागा होईल अथवा जनतचेे 

प्रकतकनकधत्व किणािे सिकाि जनतयेाया नैकतक आिशाचबद्दल जागृत होऊन त्यांयायापयचत आपला 

कववके सिंकमत कितील. (यंग, २५-३-१९२६, प.ृ ११४) 

िृत्तपते्र आवण सत्य 

पकश् चमपे्रमाण ेपवूतेही वतृ्तपत्रे लोकांच ेबायबल, कुिाण, झेंिअवेस्ता आकण भगवि ्गीता होऊ लागल े

आहते. वतृ्तपत्रांमध्ये ज ेछापल ेजात े त्याला लोक ईश्विीय सत्य मान ूलागल ेआहते. (हरि, २८-४-

१९४६, प.ृ १०१) 

वतृ्तपत्रांकडून मत कवकत घणे्याची सवय वाईट आह ेअस ेमाझ ेमत आह.े वतृ्तपत्र तथ्यांचा अभ्यास 

किण्याकरिता आह.े स्वततं्रपण े कचंतन किण्याची आमची सवय सपंवण्याची पिवानगी त्यांना ितेा 

येऊ शकत नाही. (हरि, २६-५-१९४६, प.ृ १५४) 

वतृ्तपत्राचे कतिव्य वाचकांना केवळ तथ्य सांगण ेआहे, यापषेणाा अकधक नाही असे माझ े मत आह.े 

(हरि, ९-२-१९४७, प.ृ १९) 

पे्रसची शिी 

पे्रसला लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणता येऊ शकत.े त्यायाया शकक्तशाली असण्याबद्दल कोणताही  
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सशंय नाही, पिंत ुत्या शक्तीचा िरुुपयोग किण ेएक अपिाध आह.े मी स्वतः एक पत्रकाि आह ेआकण 

माझ्या पत्रकाि साथीिािांना माझी कवनंती आह ेकी त्यांनी आपली जबाबिािी लषणाात घ्यावी आकण 

आपल ेकाम किताना सत्य समोि आणायचे आह ेव त्यालाच आश्रय द्यायचा आह ेहा कवचाि त्यांनी 

लषणाात अस ूद्यावा. (हरि, २७-४-१९४७, प.ृ १२८) 

वतृ्तपत्राचा परिणाम फाि जबििस्त होत असतो. ज्यामळेु जनता भडकेल अशी एकही खोटी बातमी 

वा खोटा अहवाल आपकया वतृ्तपत्रातनू प्रकाकशत होऊ नये ह ेपाहण ेसपंािकाचे कतिव्य आह.े 

सपंािकांनी व त्यांयाया सहायकांनी बातम्या व त्या िणे्याची पद्धती याबद्दल अकतशय सावध िाकहले 

पाकहज.े 

स्वाततं्र्यायाया वाताविणात प्रेसवि कनयंत्रण ठेवण ेशासनाकरिता जवळपास अशक्य आह.े वतृ्तपत्रांवि 

बािीक नजि ठेवनू त्यांना योग्य मागािवि आणण्याची जबाबिािी जनतचेी आह.े भडकवणाऱ्या वा 

अश्लील वतृ्तपत्रांना सूज्ञ जनता सिंषणाण िणे ेबंि किील. (हरि, १९-१०-१९४७, प.ृ ३७८) 

कोणत्याही छापलकेया गोष्टीला लोक िवैी सत्य समजतात. यामळेु बातम्या कलकहणाऱ्यांची 

जबाबिािी अजनूच वाढत.े (हरि, २-११-१९४७, प.ृ ३९१) 

मी स्वतः वतृ्तपत्रांतील अहवालांवि फािसा कवश्वास ठेवत नाही आकण वतृ्तपत्रांयाया पाठकांनाही 

सावधकगिीची सचूना िऊे इकयाछतो की त्यांनी मकुित कहाण्यांनी फािस ेप्रभाकवत होऊ नये. चांगकयात 

चांगली वतृ्तपत्रेही अकतशयोक्ती आकण आलकंारिक भाषा यांयाया मोहापासनू सुटू शकत नाहीत. (हरि, 

३०-११-१९४७,प.ृ ४४७) 

२७. पोर्ाख 

माझा सकुंकचत िाष्ट्रवाि हटॅ घालण्यायाया कविोधात कविोह किण्याकरिता मला पे्ररित कितो पिंत ु

माझा सपु्त आंतििाष्ट्रवाि सोल  हॅट ही युिोपन ेकिलेकया काही िणेग्यांमधील एक आह ेअस ेमानतो. 

जि हटॅयाया कविोधात इतका िाष्ट्रीय पवूिग्रह नसता ति सोल  हटॅला लोककप्रय बनवण्याकरिता सघंकटत 

झालकेया एखाद्या संस्थेचा मी अध्यषणा झालो असतो. 

या िशेातील हवामानात अनावश्यक, आिोग्याकरिता हाकनकािक आकण कविूप पनॅ्टचा भाितायाया 

कशकषणात वगािन े केललेा स्वीकाि आकण सोल  हटॅचा स्वीकाि किण्यात त्यान ेिाखवललेा सकंोच ही 

चूक आह ेपिंत ुमला माहीत आह ेकी िाष्ट्रीय आवडनावड कववकेान ेठित नसत.े (यंग, ६-६-१९२९, 

प.ृ १९२) 
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मी िाष्ट्रीय पोषाख याकरिता घालतो की तो पोषाख पणूिपण ेस्वाभाकवक आकण एका भाितीयाकरिता 

शोभणािा आह.े माझ े मत आह े की पकश्चमयेाया पोषाखाची आपण जी नक्कल कितो आहोत ती 

अवनती, अपमान आकण िबुिलता यांचे कचन्ह आह ेआकण भाितायाया हवामानाला सवािकधक अनकूुल, 

स्वस्त आकण साध्या पोषाखाचा अस्वीकाि करून आपण िाष्ट्रीय पाप कित आहोत. या पोषाखाची 

बिोबिी जगातील कोणताही पोषाख कित नाही. त्याचबिोबि हा पोषाख आपकयाला स्वयाछ 

िाहण्याकरिताही मित कितो. खोटा गौिव आकण प्रकतष्ठेयाया खोट््  भावनचेा अडथळा नसता ति 

इगं्रजांनी बऱ्याच आधी भाितीय पोषाखाचा स्वीकाि केला होता. 

पाकवत्र्याचा कवचाि करून मी जोडे घालत नाही आकण मला असेही वाटत ेकी जोडे न घालण ेजास्त 

स्वाभाकवक आकण आिोग्यिायी आह.े (स्पीिा, प.ृ ३९३-४) 

२८. पाप आवण पापी 

मला माझ्या पापांयाया परिणामांपासनू सटुका नको आह.े माझी इयाछा आह ेकी स्वतः पापापासनूच वा 

त्यायाया कवचािापासनूच मला मकु्ती कमळावी. जोपयचत ह ेउकद्दष्ट साध्य होत नाही तोपयचत मला स्वस्थ 

वाटणाि नाही. (ए, प.ृ ९०) 

पािंपरिक समज असा आह े की पापांपासनू पढुील जन्मात मकु्ती कमळत असत.े मला तमु्हाला 

सांगायचे आह ेकी आपण काही आवश्यक अटी पणूि केकया ति मकु्ती.... इथेच आकण आताच कमळू 

शकत.े पकहली अट आह ेआत्मशदु्धी आकण िसुिी अट आह े ईश्विीय कनयमांचे पालन किण.े या 

जन्मात आपण पापाचे ओझ े डोक् यावि वागवत असलो तिी ईश्वि मकुक्तिाता असकयामुळे पढुील 

जन्मात तो आपल ेिषणाण अवश्य किील अशी आशा किण ेव्यथि तसचे नकैतक पतनाच े कचन्ह आह.े 

जि एखािा व्यापािी खोटे बोलत असले व आपकया साध्यासिळ अडाणी ग्राहकांना फसवत असेल 

ति आपकया पापांपासनू मकु्त होण्याची आशा तो करू शकत नाही. (हरि, २-६-१९४६, प.ृ १६६) 

दोर्ाांची कबुली 

आपकया िोषांची कबुली एखाद्या झाडूसािखी आह.े झाडू धळू आकण माती झाडून काढतो व त्यामळेु 

आंगण आधीपषेणााही स्वयाछ किसत.े (यंग,१६-२-१९२२ प.ृ१०२) 

शदु्ध अतंःकिणान ेकिलेली पापाची कबुली आकण त्याचबिोबि ह ेपाप पित किणाि नाही अस ेकिलेल े

वचन या गोष्टी ज्याला मान्य किण्याचा अकधकाि आह ेअशा माणसासमोि किण्यात आकया ति ते 

पश् चात्तापाचे शदु्धतम रूप होईल. (ए, प.ृ२०-१) 
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ज्या व्यक्तीन ेआपकया भतूकाळाशी सबंंध तोडल ेआहते ती व्यक्ती एक वगेळीच व्यक्ती होत.े मागील 

चुकांचा आता कतला स्पशि होत नसकयामळेु त्या कबूल किण्याची कतला लाज वाटत नाही. (यंग, ६-

१०-१९२७, प.ृ ३४०) 

कोणताही आजािी आपला आजाि लपवनू ठेव ूशकत नाही. जि तो अस ेकिील ति तो स्वतःचाच 

शत्रू होईल. (यंग, २-२-१९२८, प.ृ ३७) 

ईश्विायाया दृकष्टकोनातनू पापी आकण संत सािखेच असतात. िोघांनाही सािखाच न्याय कमळतो व 

प्रगती आकण अधोगती यांची िोघांनाही सािखीच सधंी असत.े िोघहेी ईश्विाची अपत्ये असतात व त े

त्याची कनकमिती असतात. जो सतं स्वतःला पापीपषेणाा श्रषे्ठ समजतो तो आपल े सतंपण गमावतो व 

त्याची अवस्था पाप्यापषेणााही वाईट होत.े कािण अस ेआह ेकी अहकंािी सतंाला ज्ञान असत े ति 

पाप्याला मात्र आपण काय कितो आहोत तहेी माहीत नसत.े (हरि, १४-१०-१९३३, प.ृ ५) 

मी माझी अनके पाप ेउघडपण ेमान्य केली आहते. त्यांचे ओझ ेखांद्यावि घऊेन मी कफित नाही. जि 

मी ईश्विायाया किशने ेवाटचाल कित असेन, जस ेकी मला जाणवते, ति मी सवि प्रकािे सिुकषणात आह.े 

मला ईश्विायाया उपकस्थतीची ऊब जाणवत.े मी स्वतःला सधुािण्याकरिता साधपेणा, उपवास, प्राथिना 

यांयायावि अवलबंून िाकहलो ति त्यांचा काहीच उपयोग नाही ह े मला माहीत आह.े पिंतु आपकया 

कनमाित्यायाया मांडीवि आपल ेथकलेभागलेल ेडोके टेकवायला व्याकुळ असलकेया आति आत्म्यायाया 

हाकेचे प्रकतकनकधत्व जि या गोष्टी कित असतील ति या सवि गोष्टींचे मकूय अमाप आह े अस े मी 

समजने. (हरि, १८-४-१९३६, प.ृ७७) 

माणसू प्रमािशील प्राणी आह.े आपकया चुका कबूल करून आपण आपकया चुकांना 

प्रगतीपथाविील पायऱ्यांमध्ये रूपांतरित कितो. याउलट जी व्यक्ती आपकया चकुा लपवण्याचा प्रयत्न 

कित े ती कजवतं फसवणकू बनत े व कतचा अधःपात होतो. माणसू ना ति पश ूआह े ना ईश्वि. तो 

ईश्विाची अशी कनकमिती आह े की जो ईश्विायाया ईश्वित्वाला प्राप्त किण्याचा प्रयत्न करू शकेल. 

पश् चात्ताप आकण आत्मशदु्धी या िोन गोष्टी ईश्विप्राप्तीची साधन ेआहते. ज्या षणाणी आपण आपकया 

चुकांबद्दल पश् चात्ताप व्यक्त कितो व त्याकरिता ईश्विाची षणामा मागतो त्या षणाणी आपण पापमकु्त होतो 

व आपकया नवजीवनाला सरुुवात होत.े खिा पश् चात्ताप प्राथिनचेी अकनवायि अट आह.े (हरि, २१-४-

१९४६, प.ृ९४) 

केवळ तोंडिखेली कनिंा करून कोणतहेी पाप धतुल ेजाऊ शकत नाही.(हरि,२३-६-१९४६, प.ृ २००) 
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चुकीची वा पापाची ककपना येताच त्याची स्वीकृती किकयान ेआपण त्यापासनू मकु्त होतो. (हरि, २०-

१०-१९४६, प.ृ ३६७) 

२९. पुनजवन्म 

माझा पवूिजन्म आकण पुनजिन्मावि कवश्वास आह.े आपल े सवि सबंंध मागील जन्मातील ससं्कािांचे 

परिणाम आहते. ईश्विाचे कनयम फाि गढू असतात. त्यावि सतत संशोधन होत ेआह ेपिंत ुत्यांचा शोध 

कोणालाही लाग ूशकणाि नाही.(हरि, १८-८-१९४०, प.ृ २५४) 

३०. पुरोवहत 

खिे पाहता ज्या पिुोकहतांनी धमािचे िषणाण किायला पाकहज े होत े तचे त्याला नष्ट किण्याकरिता 

साधनीभूत झाल ेअसकयाचे कसद्ध झाल ेह ेऐकतहाकसक सत्य आह ेव ही फाि िःुखि गोष्ट आह.े (यंग, 

२०-१०-१९२७, प.ृ ३५३) 

३१. प्रयोग 

स्वतःवि आकण इतिांवि प्रयोग करूनच मी पढु े जाऊ शकतो. ईश्विायाया सपंणूि एकत्व वि माझा 

कवश्वास आह.े यामळेुच मानवजातीविही माझी श्रद्धा आह.े आपल ेिहे वेगवगेळे असल े तिी काय 

फिक पडतो? आपकयामध्ये आत्मा ति एकच आह.े विीभवनामळेु अनके सयूिककिण ेकिसतात, पिंत ु

त्यांचा स्रोत एकच आह.े यामळेुच िषु्टाह न िषु्ट आत्म्यापासनूही मी स्वतःला वगेळा करू शकत नाही 

(आकण मोठ्् त मोठ््  आत्म्याशी एकरूप होण्यापासनू मला वकंचत किण्यात येऊ नये). यामळेुच 

सपंणूि मानवजातीला आपकया प्रयोगात मी सामील करून घतेल े पाकहज.े प्रयोगाकशवायही मी िाह  

शकत नाही. अखेिीस जीवनही प्रयोगांची एक अखंड शृांखलाच आह.े (यंग, २५-९-१९२४, प.ृ 

३१३) 

३२. परलोकविद्यािाद अर्िा पे्रतात्मिाद 

मला पे्रतात्म्यांकडून कधीही सिंशे प्राप्त होत नाहीत. अशा सिंशेांवि अकवश्व स किण्याचा 

माझ्याजवळ कोणताही पिुावा नाही. पिंत ु अस े संिशे कमळवण्याला वा त े कमळवण्याचा प्रयत्न 

किण्याला माझा सक्त कविोध आह.े अशा प्रकािचे प्रयत्न बहुधा धोका िणेािे आकण ककपनचेे खेळ 

असतात. 

आपण जिी मान्य केल ेकी पे्रतात्म्याकडून सिंेश येऊ शकतात तिी असे किण ेमाध्यम आकण मतृात्मा 

या िोघांकरिताही हाकनकािक आह.े यामळेु पे्रतात्मा परृ्थवीकडे आककषित होतो व पथृ्वीशी बांधला 
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जातो, कजथे पथृ्वीपासनू मकु्त होऊन अकधकाकधक लांब जाण्याचा त्याचा प्रयत्न असला पाकहज.े शिीि 

सोडल ेकी अपरिहायिपण ेआत्मा आधीपषेणाा शदु्ध होतो अस ेनाही. पथृ्वीवि असताना त्यायायामध्ये 

जी नकैतक िबुिलता होती ती तो आपकयासोबत घऊेन जात असतो. यामळेु त्यान ेकिलेली माकहती खिी 

वा योग्यच असली पाकहज ेअस ेकाही नाही. 

पे्रतात्म्याला पथृ्वीवि िाहणाऱ्याशी बोलावसे े वाट व े ही काही आनिंाची गोष्ट नाही. या ऐवजी 

आत्म्याला अशा प्रकाियाया आसक्तीपासनू मकु्त होण्याची इयाछा असली पाकहज.े प्रेतात्म्याला 

होणाऱ्या हानीयाया सिंभाित मी या कठकाणी बोलतो आह.े 

जोपयचत माध्यमाचा प्रश् न आह ेमाझ्या अनुभवात कजतकी प्रकिण ेआली त्या सवाचमध्ये पे्रतात्म्यांचा 

सिंशे ग्रहण किण्यायाया काळात अथवा तस े किण्याचा आभास होण्यायाया काळात माध्यमाची 

मनःकस्थती एक ति चांगली नव्हती वा ते िबुिलमनस्क होत ेह ेमला चांगल ेमाहीत आह.े प्रेतात्म्याचा 

सिंशे ग्रहण किणाऱ्या माझ्या कोणा कमत्राचा काही फायिा झाला असकयाचे मला माहीत नाही. (यंग, 

१२-९-१९२९, प.ृ ३०२) 

३३. विमा 

....मला अस ेवाटत होत ेकी जीवनकवम्याचा अथि आह ेभीती आकण ईश्विाविील श्रद्धेचा अभाव.... 

माझ्या जीवनाचा त्तवमा करून मी पत्नी आकण मलुांना स्वावलबंी होण्यापासनू वकंचत केल े होत.े 

जगातील असखं्य कनधिन कुटंुबांची काय अवस्था होते? त्यांनी आपकया कुटंुबाची काळजी घ्यावी 

अशी अपषेणाा का करू नय?े मी स्वतःला त्यांयायातील एक का समज ूनये? माझा मतृ्यू कुटंुबातील 

इति सिस्यांयाया आधी होईल अस े समजण्याचा मला काय अकधकाि होता? अखेिीस माझ्या 

कुटंुबाचा खिा िषणाक ना मी होतो, ना माझ ेभाऊ होत,े खिा िषणाक ति सविशकक्तमान ईश्वि आह.े (ए, प.ृ 

१९३) 

३४. आहार 

….चरित्रकनत्तमयतीकरिता वा िहेिमनाकरिता आहािाला ज ेअकतरिक्त महत्त्व किल ेजात ेत ेचूक आह.े ह े

खिे आह े की आहाि एक शकक्तशाली तत्त्व आहे व त्याची उपषेणाा किता येऊ शकत नाही. पिंत ु

आहािालाच धमािचे सवि काही मानणे, जस े की भाितात केल े जाते, कततकेच चूक आह े कजतके 

आहािासबंंधीयाया सवि प्रकाियाया सयंमांचा त्याग किण ेआकण आपकया कजभयेाया स्वािात काहीच 

कमतिता न ठेवण.े शाकाहािवाि कहंि ूधमािची अमूकय िणेगी आह.े कतचा असाच त्याग किण ेयोग्य 

नाही. यामळेु शाकाहािी असकयामळेु आपली बुद्धी वा शिीि िबुिल झाल ेआह ेवा आपण आळशी 
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झालो आहोत हा चुकीचा भ्रम ििू किण ेआवश्यक आह.े सवय महान कहिं ूसधुािक आपकया कपढीतील 

अकतशय सकिय व्यिींमधील होत ेव त ेसवि शाकाहािी होत.े शकंि वा ियानंि यांयायापेषणाा अकधक 

सकिय त्यांयाया कपढीत कोण िाकहल ेअसावे? 

....आहािातील पिाथाियाया कनवडीचा धमािशी काहीही सबंंध नाही. ही अशी बाब आह ेकजचा कनणिय 

प्रत्येक व्यक्तीन ेआपकया कववकेाप्रमाण ेकेला पाकहज.े इतक्यात शाकाहािवािावि बिेच साकहत्य समोि 

आल ेआह,े कवशषेतः पकश् चमते. त े वाचून सत्यशोधकाचा फायिा होऊ शकतो. अनेक नामवतं 

कचककत्सकांनी या साकहत्यात आपली भि घातली आह.े भाितात शाकाहािाला प्रोत्साहन िणे्याची 

आवश््कता कधीच पडली नाही. कािण आतापयचत या गोष्टीला सवाित वांछनीय आकण आििणीय 

मानण्यात आल े आह.े ज्या लोकांयाया मनात सभं्रम आह े त्यांनी पकश् चमकेडे वाढत असलकेया 

शाकाहािवािात िस घऊेन त्याचा अभ्यास केला पाकहज.े (यंग, ७-१०-१९४६, प.ृ ३४७) 

जगण्याकररता खाणे                                                                                                      

माणसान ेिसनयेाया तपृ्तीकरिता नाही ति शिीिायाया िषणाणाकरिता खाकल ेपाकहज.े जवे्हा आपल ेप्रत्येक 

इकंिय शिीिाची व शिीिायाया माध्यमातनू आत्म्याची सवेा करू लागत ेतवे्हा त्या इकंियांची व्यकक्तगत 

आवड शनू्यवत होत े व त े त्या पद्धतीन े कायि करू लागतात, ज्या पद्धतीन े कायि किण्याकरिता 

कनसगािन ेत्यांना बनवले आह.े 

कनसगािबिोबि हा ससुवंाि साधण्याकरिता ककतीही प्रयोग केल ेव त्याग केला तिी तो कमीच असले. 

पिंत ुििुैव न ेआज हवा उलट किशेन ेव हत ेआह.े या नश्वि शिीिाला सजवण्याकिता व काही षणाणांनी 

त्याचे अकस्तत्व लांबवण्याकरिता अनके कजवांचा बळी ितेाना आपकयाला लाज वाटत नाही. याचा 

परिणाम असा होतो की आपण स्वतःला - शिीिाला व आत्म्याला - मारून टाकतो. एक जुना आजाि 

िरुुस्त किण्याकरिता आपण असखं्य नवीन आजाि कवकत घतेो आहोत. अकधकाकधक इकंियभोग 

घणे्यायाया प्रयत्नात आपण इकंियभोग घणे्याची शक्तीच गमावनू बसतो आहोत. ह े सवि आपकया 

डोळ्यांसमोिच होत आह ेपिंत ु किसत असनूही ज ेपाह  इयाछीत नाहीत त्यांच ेकाय किायचे? (ए, प.ृ 

२३७) 

माणसू जस ेखातो तसचे त्याच ेमन बनत ेया उक्तीत बिेच सत्य आह.े भोजन कजतके स्थूल असले 

शिीिही कततकेच स्थूल असले. (हरि, ५-८-१९३३, प.ृ ४) 
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माांसाहार 

मािक पये आकण तशाच प्रकािचे खाद्यपिाथि कवशषेतः मांस ह े पिाथि आहािात नसल े ति 

आध्याकत्मक कवकासात कनःसिंहे मित होत.े पिंत ुकोणत्याही दृष्टीन े ह े स्वतः साध्य नाहीत. अनके 

लोक मांसाहाि कितात, पिंत ुईश्विाची भीती बाळगत त ेजगत असतात. अस ेलोक त्या लोकांपषेणाा 

आपकया मकु्तीयाया ककतीतिी जवळ असतात ज ेमांसाहाि आकण इति अनके पिाथि त्याज्य मानतात 

पिंत ुआपकया प्रत्येक कृत्यातनू ईश्विाची कनिंा कितात. (यंग, ६-१०-१९२१, प.ृ ३१८) 

चूक असो वा बिोबि माणसान ेमांस, अडंी आिींचे सवेन करू नये हा माझ्या धाकमिक कवश्वासाचा भाग 

आह.े स्वतःला कजवतं ठेवण्यायाया साधनांनाही काही सीमा असली पाकहज.े काही वस्त ू तिी अशा 

असकया पाकहज ेज्या प्राण वाचवण्याकरिताही आपण किणाि नाही. (ए, प.ृ १८०) 

कोणत्याही अवस्थेत, सामान्यपण ेमनषु्य कजवतं िाह  शकेल अशा कोणत्याही वाताविणात मांसाहाि 

आवश्यक नाही अस ेमाझ ेमत आह.े माझ ेमत अस ेआहे की मांसाहाि माणसाकरिता नाही. आपण 

जि कमी श्रणेीयाया पशुपंषेणाा श्रषे्ठ आहोत ति मग आपण त्यांचे अनकुिण करू नये. ज्यांना आपकया 

मनोकवकािांवि कनयंत्रण कमळवायचे असले त्यांयायाकरिता मांसाहाि अनकूुल नाही अस े अनभुव 

सांगतो. (यंग, ७-१०-१९२६, प.ृ ३४७) 

आपकया शिीिायाया िषणाणाकरिता आपण आपकया सहचि प्राण्यांची हत््  बंि किावी अशी अपषेणाा 

कोणत्या ना कोणत्या अवस्थेत आध्याकत्मक प्रगती आपकयाकडून कित ेअसा माझा अनभुव आह.े 

(इकें, प.ृ ४०२-३) 

शाकाहार 

मी शदु्ध शाकाहािायाया बाजनू े आह.े पिंत ु अनभुवान े मला कशकवल े आह े की पणूि कनिोगी 

िाहण्याकरिता शाकाहािी जवेणात िधू आकण िही, लोणी आकण तपू तसचे िधुापासनू बनलकेया 

वस्तूचंा समावेश असण ेआवश्यक आह.े... 

पिंत ु माझ ेअस ेमत आह ेकी या कवशाल वनस्पकतजगात अशी कोणती तिी गोष्ट नक्कीच असली 

पाकहज े कजयायातनू िधू आकण मांसातून कमळतात त ेआवश्यक तत्त्व कमळतील व जी इति नकैतक 

िोषांपासनू मकु्त असेल. 

माझ्या मत ेिधुाचे वा मांसाचे सवेन किण्यात कनकश् चत िोष आह.े मांसाकरिता आपकयाला जीवहत्या 

किावी लागत.े जोपयचत िुधाचा सबंंध आह ेआपकयाला आपकया शशैवावस्थेत आईकडून ज े िधू 
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कमळत े त्याकशवाय इति कोणत्याही िधुावि आपला अकधकाि नाही. नकैतक िोषाकशवाय िधुात 

आिोग्यायाया दृष्टीनहेी अनके िोष आहते. िधू आकण मांस यांचे सवेन केकयामळेु आपकयामध्ये त्या 

पशचूेही िोष येतात ज्यायायापासनू त ेिधू वा मांस कमळत.े 

भकेुमळेु जवेणाला जी चव येत े ती चव जगातील कोणत्याही स्वाकिष्टाह न स्वाकिष्ट पिाथाित अस ू

शकत नाही. (कीह,ै प.ृ १४-१६) 

माझ े कनकश् चत मत आह े की माणसाला शैशवावस्थेत आपकया आईकडून कमळालेकया िधुानतंि 

अजनू िधुाची गिज पडायला नको. त्यायाया जवेणात केवळ झाडावि कपकललेी फळे आकण मवेा 

असला पाकहज.े अगंिुासािखी फळे आकण बिामासािखा मवेा यांयायापासनू मांसपशेी आकण स्नायू 

यांयायाकरिता पिेुस े पोषण कमळाल े पाकहज.े जी व्यक्ती अशा आहािावि िाहत े कतयायाकरिता 

कामवासना आकण इति कवकािांवि सयंम ठेवण ेसोप ेहोत.े (ए, प.ृ २००) 

आहारविर्यक सांशोधन 

व्यक्ती सवयीमळेु मांस वा अजनू काही नाही ति िधू व िधुापासनू तयाि केलकेया पिाथािवि अवलबंून 

असत.े नाही ति वनस्पकतजगतात माणसाला पणूि कनिोगी ठेवण्याची असीकमत षणामता आह े- हा कवषय 

असा आह ेकी ज्याला आयुकविज्ञानान ेअजनू स्पशि केलेला नाही. या कतिव्याची जबाबिािी शाकाहािी 

पिंपिा असलकेया भाितायाया आयुकविज्ञानतज्ज्ञांना पाि पाडायची आह.े जीवनसत्वांयाया बाबतीत 

वगेान े होणािे संशोधन आकण अकधकांश जीवनसत्व े सिळ सयूािपासनू ग्रहण किण्याची शक् यता 

यांयायामळेु आहािाकवषयी आयुत्तवयज्ञानािािे प्रकतपाकित अनके कसद्धांत आकण कवश्वास यांयायामध्ये 

िांकतकािक परिवतिन आणण्याचा मागि प्रशस्त झाला आह.े (यंग, १८-७-१९२९, प.ृ २३६) 

िीघि अनभुव आकण कनिीषणाण यांयायानंति मी असा कनष्कषि काढला आह े की सवि प्रकाियाया 

शिीिांकरिता आहािाचा एकच कनयम ठिवता येऊ शकत नाही. चांगकयात चांगल े कचककत्सकही 

एवढाच िावा करू शकतात की एखाद्या कवकशष्ट बाबतीत कवकशष्ट वस्तमूळेु कवकशष्ट लाभ होण्याची 

शक् यता आह.े कािण अशाच प्रकिणी याचा फायिा झाललेा आढळतो. कवज्ञानायाया इति शाखांमध्ये 

सशंोधन कित असताना तवेढ््  अडचणी येत नाहीत जेवढ््  आयुकविज्ञानात येतात. कोणतहेी कवशषे 

औषध वा खाण्यायाया वस्तचूा प्रभाव वा मानव शिीिावि त्याचा परिणाम याबद्दल खात्रीपवूिक 

काहीही सांगण्याची आयुकविज्ञान कहमंत करू शकत नाही. हा कवषय नहेमीच अनभुवाधारित िाहील. 

एक लोककप्रय म्हण आह े की एका माणसाचा आहाि िसुऱ्याकरिता कवष ठरू शकते… ही म्हण 

अकतशय व्यापक अनभुवावि आधारित आह ेव याचे पिुाव ेिििोज कमळत असतात. अशा कस्थतीत 



महात्मा गाांधींचे विचार | www.mkgandhi.org 

 

बुकद्धमान स्त्री-परुुषांकरिता सशंोधनाचे ह े असीकमत षणाेत्र उघडे आह.े शिीिायाया आत बसलकेया 

आत्म्यायाया कवकासात शिीिाची भकूमका महत्त्वाची असकयामळेु सविसामान्य माणसाला शिीिाचे 

कामापिुत ेज्ञान असलचे पाकहज ेआकण अस ेअसतानाही शिीिाबद्दल आपण कजतके बेकफकीि असतो 

कततके इति कोणत्याच बाबतीत नसतो. (यंग, ८-८-१९२९, प.ृ २६१) 

माझ े कनवेिन आह ेकी वजै्ञाकनकांनी आतापयचत माणसाला अकधकात अकधक पोषण िणे्यासबंंधात 

कबया, पान,े फळे यांयाया सपु्त षणामतांचा शोध लावलेला नाही. एक गोष्ट अशीही आहे की मांस 

इत्यािींयाया ओढीमळेु त्यायायाशी ज्यांचे जबििस्त कहतसबंंध गुतंलेल ेआहते त ेवजै्ञाकनकांना यायाया 

मळुापयचत जाऊ िेत नाहीत. (यंग, १५-८-१९२९, प.ृ २६५) 

नैवतक आधार 

शाकाहािाबद्दल पणूि कनष्ठा ठेवण्याकरिता माणसाला काही नकैतक आधाि पाकहज.े... कािण की तो 

आत्म्यायाया कनकमितीकरिता आह ेशिीिायाया नाही. माणसू केवळ मांसच नाही. आपला सबंधं त्यायाया 

आत बसलकेया आत्म्याशी आह.े यामळेुच माणसाचा जन्म मांसाहािी पश ूम्हणनू झाललेा नाही ति 

पथृ्वीवि कनमािण झालेली फळे आकण भाज्या यांयायावि कनवािह किण्याकरिता झालेला आह ेअसा 

शाकाहािींचा नकैतक आधाि असला पाकहज.े (हरि, २०-२-१९४९, प.ृ ४३०-१) 

अकहसंा केवळ आहािकवज्ञानाचा कवषय नाही. ही त्यायाया पलीकडील गोष्ट आह.े माणसू काय 

खातोकपतो याला तवेढेस ेमहत्त्व नसनू त्यायायामाग ेजो स्वाथित्याग आकण आत्मसयंम असतो त्याला 

महत्त्व आह.े आपकया जवेणातील वस्तूयंाया कनवडीबाबत कजतका सयंम ठेवता येत असले तवेढा 

आनिंान े ठेवा. सयंम प्रशसंनीय आह,े आवश्यकही आह े पिंत ुअकहंसलेा तो केवळ काठावरूनच 

स्पशि कितो. ह ेशक् य आह ेकी आहािायाया बाबतीत भिपिू स्वाततं्र्य घणेािी व्यक्ती अकहसंेची पजुािी 

अस ूशकेल व आपकयाकरिता आििणीय. आकण जि कतचे हृिय पे्रमान ेिथुडी भरून व हत असले व 

इतिांयाया पीडेन ेती व्याकुळ होत असले आकण वासनवेिही कतन ेकवजय कमळवला असेल ति आपण 

कतयायाकडे नक्कीच आििायाया दृष्टीन ेपाह . िसुिीकडे आहािायाया बाबतीत नहेमीच अकतशय काळजी 

घणेािी व्यक्ती स्वाथि आकण वासनांची िास असेल व ती कठोिहृियी असेल ति ती व्यक्ती अकहसंयेाया 

जवळपासही गलेलेी नाही व अकतशय हलकट स्वभावाची आह ेअस े म्हणाव ेलागले. (यंग, ६-९-

१९२८, प.ृ,३००-१) 

हीसदु्धा आठवण ठेवली पाकहज ेकी केवळ जीवियेनचे आपण काम, िोध, लोभ, मोह, मि, मत्सि 

या र्षड्ररपूंवि कवजय कमळव ूशकत नाही.... जी व्यक्ती मुगं्या आकण ककड्यांना िोज खाऊ घालत ेआकण 
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जीवहत्याही कित नाही पिंत ु कामिोधात जी आकंठ बुडाललेी असत े कतयायात प्रशसंनीय अस े

काहीही नसत.े कतची जीविया एक यांकत्रक कृती आह ेव कतला काहीही आध्याकत्मक मकूय नाही. 

उलट खिे सांगायचे ति त ेयांकत्रक कामापषेणााही वाईट काम आह े– आतील भ्रष्टाचाि लपवण्याकरिता 

घतेलले ेत ेआविण आह.े (यंग, १५-९-१९४०, प.ृ २८५) 

३५. मतावधकार 

....प्रौढ मताकधकािाचे मी पणूिपण े समथिन कितो.... प्रौढ मताकधकाि अनके कािणांनी आवश्यक 

आह;े माझ्या दृकष्टकोनातनू कनणाियक कािण अस ेआह ेकी यामळेु केवळ मसुलमानांयायाच नव्ह ेति 

तथाककथत अस्पशृ्य, किश् चन, मजिू आकण इति सवि वगाचयाया आकांषणाांची पतूी होत.े जी व्यक्ती 

चारित्र्यसपंन्न आह े पिंत ु कजयायाजवळ पसैा नाही वा जी कनिषणार आह े व म्हणनू कतला मताकधकाि 

नसावा अथवा जी व्यक्ती िात्रंकिवस घाम गाळून प्रामाकणकपणान े आपला उििकनवािह कित े पिंत ु

कनधिन असण्यायाया अपिाधाकरिता कतला मताकधकाि कमळू शकत नाही ही गोष्ट सहन किण्यासािखी 

नाही. (यंग, ८-१०-१९३१, प.ृ २९७) 

३६. महानता 

कोणत्याही व्यक्तीयाया कजवतंपणी कतयाया सखुी असण्याकवषयीचा कनणिय िणे्यात सोलनला अडचण 

जाणवली होती; अशा परिकस्थतीत माणसायाया महानतबेद्दल कनणिय िणे े ककती कठीण काम अस ू

शकत?े खिा मोठेपणा पवितावि बसनू लोकांना िशिन िेत नसतो. याउलट माझ्या सत्ति वषाचयाया 

अनभुवान े मला कशकवल ेआह ेकी ज े खिोखि महान असतात त्यांयायाबद्दल त्यांयाया कजवतंपणी 

लोकांना क्वकचतच काही माहीत असत.े खऱ्या मोठेपणाचा कनणाियक ईश्विच अस ूशकतो कािण तोच 

आपली मन ेओळखत असतो. (हरि, १०-१२-१९३८,प.ृ३७७) 

३७. आईिडील 

मला असा एकही सपुतु्र किसला नाही की ज्याला आपली आई म्हातािपणामळेु कुरूप किसत.े शदु्ध 

सोन्यावि एकिा मलुामा चढवण ेशक् य होईल पिंत ुआपकया वकडलांना सशुोकभत करू शकेल असा 

एकही मलुगा अजनू जन्माला आला नाही. (यंग, हरि, ३-८-१९४७, प.ृ २६०) 

३८. मृत्यू 

अनके वषाचपासनू मी या कवधानाबद्दल बौकद्धक सहमती व्यक्त कित आलो आहे की मतृ्यू म्हणज े

जीवनात येणािे एक मोठे परिवतिन आहे, यापषेणाा अकधक काहीही नाही आकण जवे्हा तो येईल तवे्हा 
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आपण त्यायाया स्वागताकरिता तयाि िाकहलो पाकहज.े मी कवचािपवूिक मतृ्यूसकहत सवि भीतीपासनू ििू 

िाहण्याचा भिघोस प्रयत्न केला आह.े 

मला माझ्या जीवनातील त ेप्रसगं आठवतात जवे्हा मी जवळ आलकेया मतृ्यूमळेु तसाच खुश झालो 

होतो जसा हिवलकेया कमत्राला भेटण्यामळेु आनिं होतो. दृढ बनण्यायाया सवि प्रयत्नांनतंिही माणसू 

बहुधा िबुळाच िाहतो आकण ज े ज्ञान बुद्धीपयचत मयािकित असत े आकण हृियात उतित नाही त े

जीवनायाया अटीतटीयाया प्रसगंी उपयोगी पडत नाही. 

अजनू एक गोष्ट आह.े जवे्हा एखाद्या व्यक्तीला बाहेरून मित कमळत ेव तो कतचा स्वीकाि कितो तवे्हा 

त्यायाया आत्म्याची शक्ती बहुधा नाहीशी होऊन जात.े सत्याग्रहीन े नेहमीच अशा प्रलोभनांपासून 

सावध िाकहल ेपाकहज.े (ससा, प.ृ १८६) 

जीवन आकण मतृ्य ूया एकाच गोष्टीयाया िोन अवस्था आहते, एकाच नाण्यायाया िोन बाज ूआहते ह े

मला सयूिप्रकाशासािखे स्पष्ट किसत आह.े खिे पाहता मला सखु अथवा जीवन यांयाया तलुनते मतृ्यू 

अकधक समदृ्ध असकयाचे जाणवत.े सकंट आकण यातना ह े जीवनात कमठाप्रमाण े आहते, 

त्यांयायाकशवाय जीवनाला काय अथि आह?े (यंग, १२-३-१९३०, प.ृ ९५) 

मृत्यूची भीती 

जि कोणी मला अस ेसांकगतल ेकी मतृ्यूला चुकवण्याकरिता या वषाियाया अखेिपयचत त ू कहमालयात 

जाऊन िाकहल े पाकहज े ति मी तस े मुळीच किणाि नाही, कािण अस ेआह ेकी, माणसान े ककतीही 

सावधकगिी बाळगली तिी मतृ्यू अपरिहायि आह.े मी भाितातील त्या कनवडक लोकांपकैी एक आह े

ज्यांना आपकया प्रकृतीची काळजी कशी घ्यावी ह ेमाहीत आह ेह ेतमु्ही लषणाात ठेवाव ेअशी माझी 

इयाछा आह.े माझ्याकडून कोणत े काम करून घ्यायचे आह े त े ईश्विालाच माहीत आह.े त्याला 

आपकया कामाकरिता माझी जोपयचत आवश्यकता आह ेत्या षणाणानतंि तो मला एक षणाणही कजवतं 

िाह  िणेाि नाही. (हरि, १५-१-१९३८, प.ृ ४१६) 

मतृ्यू एक सहचि व कमत्र आह.े ज ेबहादिुीन े मितात त्यांना मिण कप्रय वाटत असत.े (हरि, २०-४-

१९४७, प.ृ ११७) 

मतृ्यूला कोणीही घाबरू नये. प्रत्येक व्यक्तीकरिता मतृ्यू अटळ आह.े पिंत ुआपण जि हसत हसत मरू 

ति आपकयाला नवजीवन कमळेल. (हरि, २०-४-१९४७, प.ृ १२०) 

मतृ्यूपासनू वाचण्याकरिताच माणसू कजवतं िाहत नसतो. जि कोणी अस ेकित असले ति तो चकू 

कितो. 
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माणसान ेमतृ्यूवि अकधक नाही ति कमीत कमी जीवनाइतकेच प्रेम केल ेपाकहज.े तमु्ही म्हण ूशकाल 

की ही एक कठीण गोष्ट आह ेव कतयायाप्रमाण ेवागण ेह ेति अजनूच कठीण आह.े पिंत ुप्रत्यके चांगल े

काम कठीणच असत.े उतिण ेसोप ेआकण बहुधा घसिण्याची भीती असलले ेअसत.े जीवन तोपयचत 

जगण्यासािखे असत ेजोपयचत आपण मतृ्यूला कमत्र समज,ू शत्रू किाकपही नाही. 

जीवनातील प्रलोभनांना कजकंण्याकरिता मतृ्यूची मित मागा. भ्याड माणसू मतृ्यू टाळण्याकरिता 

आपला सन्मान, पत्नी, पतु्री इत्यािी सवाचचा बळी द्यायला तयाि असतो. साहसी व्यक्ती 

स्वाकभमानाचा बळी िणे्याऐवजी मतृ्यूला कवटाळण ेपसतं कित.े 

जवे्हा वळे येईल तवे्हा - ज्याची ककपना सहज किता येऊ शकत े – माझ्या उपिशेाबद्दल तकि  

किण्याची आवश्यकता मी ठेवणाि नाही, तो मी स्पष्ट शब्िात कलह न जाईन. (हरि, ३०-११-१९४७, 

प.ृ ४३७) 

सवाचना एक ना एक किवस मिायचे आह.े मतृ्यूपासनू कोणाचीच सटुका नाही. मग त्यायायापासनू 

घाबिायचे कशाला? वास्तवात मतृ्यू एक कमत्र आह ेव तो िःुखांपासनू आपली सटुका कितो. (हरि, 

२५-१-१९४८, प.ृ ५२९) 

मृत्युकर 

मतृ्युशकुक का लावण्यात येऊ नय?े किोडपतींयाया मलुांना, जी प्रौढ झाललेी आहते, आपकया 

आईवत्तडलांचे वािस असकयामुळेच नकुसान सहन किाव ेलागत.े यामळेु िाष्ट्राचे िहुिेी नकुसान होत.े 

माणसायाया मतृ्यूनतंि कशकलक िाकहलेकया सपंत्तीवि िाष्ट्राचाच अकधकाि असला पाकहज.े सपंत्तीयाया 

ओझ्याखाली िबून उत्तिाकधकािी आपकया षणामतांचा पणूि उपयोग करू शकत नाही व त्यामळेु 

िाष्ट्राला उत्तिाकधकाऱ्यांयाया षणामतांनाही मकुाव ेलागत.े (हरि, ३१-७-१९३७, प.ृ १९७) 

उत्तिाकधकाि म्हणनू कमळणाऱ्या सपंत्तीवि माझा कवश्वास नाही. श्रीमतंांनी आपकया मलुांना असे 

कशषणाण किल ेपाकहज ेव अशा प्रकािे त्यांचे पालनपोषण केल ेपाकहज ेकी त ेआपकया पायावि उभ ेिाह  

शकतील. िःुखाची गोष्ट आह ेकी त ेअस ेकित नाहीत. त्यांची मलु ेथोडेफाि कशकतात, त ेगरिबांच े

गणुगान किणाऱ्या काही ककवताही ऐकवतात, पिंत ुआईवत्तडलांकडून कमळणाऱ्या सपंत्तीचा उपयोग 

किताना त्यांना सकंोच वाटत नाही व त्यांना िःुखाची जाणीवही होत नाही. (हरि, ८-३-१९४२, प.ृ 

६७) 
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३९. तरुणिगव 

माझ्या आशचे ेकें ि िशेातील तरुणवगि आह.े ज ेतरुण िगुुिणाला बळी पडल ेआहते.... तहेी स्वभावाने 

वाईट नाहीत. त े असहायपण ेआकण अकवचािाने िगुुिणांकडे आककषित झाल ेआहते. आपकयामळेु 

स्वतःचे व समाजाचे ककती नकुसान होते आह ेह ेत्यांना कळल ेपाकहज.े त्यांना हहेी कळल ेपाकहज ेकी 

कठोि अनशुासनात िाह नच त े स्वतःला व िेशाला सविनाशापासून वाचव ू शकतात. (यंग,९-७-

१९२५, प.ृ२३९) 

उयाचवगाितील तरुणांना फॅशनचे ज े वडे आह े त े पाह न मला फाि विेना होतात. पकश् चमयेाया या 

समंोहक झगमगाट किणाऱ्या फॅशनचे गलुाम झाकयामळेु त ेआपकया गिीब िेशबांधवांपासनू ककती ििू 

जात आहते याची त्यांना क्वकचतच जाणीव असावी. आपला हा तरुणवगि... या खोट््  वभैवात 

फसनू साधपेणाला जि कवसिला ति ती एक महान िाष्ट्रीय आपत्ती व शोकांकतका होईल ह ेमी कवसरू 

शकत नाही. (यंग, ८-१२-१९२७, प.ृ ४१६) 

४०. िकील 

आपण जि वककलांयाया आकण न्यायालयांयाया मोहप शात फसलो नाही आकण आपकया हीन 

भावनांना आवाहन करून न्यायालयायाया िलिलीत फसवण्याकरिता िलाल नसत ेति आपल ेजीवन 

ककती तिी सखुी झाल े असत.े न्यायालयात कघिट््  घालणाऱ्या मोठ्् त मोठ््  व्यक्तीही 

न्यायालयातील वाताविण अकतशय घाणिेडे असकयाची साषणा िेतील. िोन्ही बाजूनंी खोट्या साषणाी 

उभ्या केकया जातात व ह ेसाषणाीिाि पैशाकरिता वा मतै्रीकरिता आपला आत्मा कवकण्याकरिता नहेमी 

तयाि असतात. (यंग, ६-१०-१९२०, प.ृ २-३) 

मी खिी वककली किण ेकशकलो; माणसाचे गणु आकण त्याची चांगली बाज ूयांचा शोध घणे ेकशकलो; 

माणसायाया हृियात प्रवशे किण े कशकलो. वककलाचे कतिव्य वािी आकण प्रकतवािी यांयायातील ििी 

कमटवण ेआह ेअस ेमला आढळल.े हा धडा माझ्या अतंःकिणात इतका खोलवि रुजला की माझ्या 

वीस वषाचयाया वककलीयाया काळात माझा बहुतके वळे शकेडो खटकयात िोन्ही बाजूमंध्ये तडजोड 

घडवनू आणण्यातच गलेा. यामळेु मी काहीच गमावल ेनाही. पसैा गमावला असहेी मी म्हण ूशकत 

नाही; आकण आत्मा ति मळुीच गमावला नाही. (ए, ९७) 

कायदा आवण सत्य 

माझा हा कवश्वास अजनूच दृढ झाला की वककलीतही प्रामाकणकपण े वागनू यश कमळू शकत.े पिंत ु 
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वाचकांनी लषणाात ठेवाव ेकी वककली किताना सत्यावि दृढ िाकहकयानतंिही वककली पशेायाया मलूभतू 

िोषांवि इलाज किता येऊ शकत नाही. (ए, प.ृ २६९) 

माझ्या वककलीयाया काळात मी एकिाही कवशदु्ध सत्य आकण प्रामाकणकपणा यांयायापासनू ििू झालो 

नाही. (यंग, २२-१२-१९२७, प.ृ ४२१) 

....जि तमु्हाला वककली व्यवसायात आध्याकत्मकता आणायची असले ति पकहली गोष्ट तमु्ही ही 

लषणाात ठेवली पाकहज ेकी तमुचा व्यवसाय तमुयाया बटव्याचा गलुाम बनायला नको. ििुवैान े मात्र 

आज असचे पाहायला कमळत आह.े वास्तवात तो िशेसवेयेाया उपयोगी पडला पाकहज.े 

आपकयासमोि सवि िेशांमधील प्रख्यात वककलांची अशी उिाहिण ेआहते की ज े त्यागाचे जीवन 

जगल ेआकण आपकया कायिेकवषयक प्रकतभचेा सपंूणि उपयोग त्यांनी िेशसवेकेरिता केला. ह ेखिे 

आह ेकी यामळेु त्यांना गरिबीच ेजीवन जगाव ेलागल.े... 

िवकलाांचे कतवव्य 

....तमु्ही िकस्कनयाया 'अनटू किस लास्ट' या पसु्तकामध्ये िणे्यात आलकेया सचूनांचे पालन करू 

शकता. त े कवचाितात, 'जि एखाद्या सुतािाला आपकया कामाचा मोबिला म्हणनू मकुश्कलीन ेपधंिा 

कशलींग कमळत असतील ति वककलाला पधंिा पौंड का कमळाव?े' वककलीिािे वसलू किण्यात 

आललेी फी सवित्र अव्वायायासव्वा असत.े... इगं्लडंमध्य,े आकफ्रकेत, जवळपास सवि कठकाणी मी 

अस े पाकहल े आह े की आपकया व्यवसायायाया ििम्यान वकील लोक कळत नकळत आपकया 

अकशलाकरिता खोटे बोलत असतात. एका प्रकतकष्ठत वककलान ेति मला इथपयचत सांकगतल ेहोत ेकी 

आपला अशील िोषी आह ेह ेमाहीत असतानाही त्याचा बचाव किण ेह ेवककलाचे कतिव्य आह.े या 

कवचािाशी मी सहमत नाही. न्यायाधीशासमोि खटला मांडायचा व त्याला सत्यापयचत पोहोचू द्य यच े

हचे वककलाचे कतिव्य असत.े िोषी व्यक्तीला कनिोष कसद्ध किण ेहे वककलाचे कतिव्य नाही. (यंग, २२-

१२-१९२७, प.ृ ४२७-८) 

४१. विचारशिी 

शदु्ध जीवन जगण्याची आकांषणाा असलकेया व्यक्तीन े माझ्याजवळून हा धडा घतेला पाकहज े की 

शिीिाला जवेढा धोका अशदु्ध कमािचा असतो बहुधा तेवढाच धोका अशदु्ध कवचािांचाही असतो. 

(यंग, २५-८-१९२७, प.ृ २७८) 



महात्मा गाांधींचे विचार | www.mkgandhi.org 

 

माणसाला आपण जस ेआहोत अस े वाटत असत े बहुधा तो तसाच होत असतो. जि मी तमु्हाला 

म्हणालो की अमकु काम मी करू शकणाि नाही ति या गोष्टीची पणूि शक् यता असत ेकी अखेिीस त े

काम किण्याची षणामता माझ्यामध्य ेखिोखिच िाहणाि नाही. याउलट त ेकाम मी करू शकेन असा 

माझ्यात कवश्वास असले ति माझ्यात त ेकाम किण्याची जिी षणामता नसेल तिी त ेकाम किण्याची 

षणामता मी नक्कीच कमळवीन. (हरि, १-९-१९४०, प.ृ २६८) 

तमु्ही कवचाि किता तसचे होत.े कवचाि तोपयचत पणूि होत नाही जोपयचत तो कमाित परिणत होत नाही 

आकण कमि तमुयाया कवचािाची सीमा कनकश् चत कित असत.े जवे्हा या िोघांमध्ये सामजंस्य कनमािण होते 

तवे्हा जीवन पणूि आकण स्वाभाकवक होत.े (हरि, ७-४-१९४६, प.ृ ७२) 

४२. व्यिी 

व्यक्ती ककतीही लहान असली कतला न्याय कमळण ेही माझ्या मत ेसवाित महत्त्वाची गोष्ट आह.े इति 

सवि गोष्टी नतंि येतात. (यंग, १७-९-१९१९, प.ृ १४९-५०) 

४३. मद्य 

भाितात मद्यपान न किण्याची सक्ती किण्यात येऊ नये व ज्या लोकांना कपण्याची इयाछा आह े

त्यांयायाकरिता ती सकुवधा उपलब्ध करून िणे्यात यावी या विपांगी युकक्तवािाला तमु्ही फस ूनका. 

िाज्याचे काम लोकांयाया िगुुिणांकरिता व्यवस्था किण ेनाही. आपण बिनाम कोठ्् ांच ेकनयमन कित 

नाही वा त्यांना पिवान े िते नाही. चोिांना चोिी किण्याची सकुवधा आपण िते नाही. मी मद्यपींना 

चोिांपषेणाा आकण किाकचत वशे्यावतृ्तीपषेणााही अकधक कनिंनीय मानतो. ह े िोन्ही िुगुिण बहुधा 

िारूडेपणातूनच कनमािण होत असतात ना? (यंग, ८-६-१९२१, प.ृ १८१) 

िारू आजाि जास्त आह,े िगुुिण कमी. मला अस ेअनके लोक माहीत आहते ज ेह ेव्यसन आनिंान े

सोडायला तयाि आहते. आमयाया डोळ्यांसमोि िारूची बाटली आण ूनका अस े म्हणणािे लोकही 

मला माहीत आह.े पिंत ु बाटली ििू केकयानंतिही त्यांयायापकैी अनके लोक चोरून िारू प्याल े

आहते.... आजािी लोकांना त्यांयाया स्वतःपासनू वाचवण्याचीच अनकेिा गिज पडत असत.े  (यंग, 

६-७-१९२१, प.ृ २४०) 

िारू आकण नशा आणणािी अनके औषध े अनके दृष्टीन े मलरेियासािख्या आजािापषेणााही जास्त 

हाकनकािक आहते कािण मलरेिया कजथे केवळ शिीिाचे नकुसान कितो कतथे िारू शिीि आकण 

आत्मा या िोघांचेही शोषण कित.े(यंग, ३-३-१९२७, प.ृ ६८) 



महात्मा गाांधींचे विचार | www.mkgandhi.org 

 

वभकेला लागणे 

आपकया िशेात हजािो िारूडे असण्यापषेणाा भाित कभकेला लागललेा असण ेमी सहन किीन. शहिे 

कोिडी होण्याची ककंमत म्हणनू भािताला अकशकषणात ठेवाव ेलागल ेति तेही मला चालेल. (यंग, १५-

९-१९२७, प.ृ ३०६) 

ज े िाष्ट्र मद्यपानाला बळी पडलले ेआह े त्यायाया हाती कवनाशाकशवाय अजनू काहीही लाग ू शकत 

नाही. या व्यसनामळेु पणूियाया पणूि साम्राज्य नष्ट झाली आहते याची इकतहासातून साषणा कमळू शकेल. 

भाितात श्रीकृष्णायाया यिुवशंांचे पतन याच व्यसनामळेु झाल ेहोत.े िोमयाया पतनायाया कािणात एक 

कािण कनकश् चतपण ेह ेव्यसनच होत.े (यंग, ११-४-१९२९, प.ृ ११५) 

िारू माणसायाया आत्म्याचा नाश कित ेव त्याला पश ूबनवत.े माणसू िारूयाया आहािी गलेा की तो 

पत्नी, आई आकण बहीण यांयायात फिक करू शकत नाही. मी अस ेलोक पाकहल ेआहते की ज े

िारूयाया नशते ह ेअतंिही कवसिल.े (हरि, ९-३-१९३४, प.ृ ३०) 

िारू प्या्कयामळेु कबचाऱ्या िारू कपणाऱ्यांच े ज े नकैतक भौकतक नकुसान होत े त्यायाया तलुनते 

िारूपासनू कमळणाऱ्या अबकािी किाचे लाभ काहीच नाही, िारूबंिी केकयामळेु या गिीब कबचाऱ्या 

िारू कपणाऱ्यांचा जो फायिा होईल त्यासमोि अबकािी किात होणािी हानी काहीच नाही याबद्दल 

मला काहीही संशय नाही. अबकािी किायाया बाजनू ेकिण्यात येणािा िसुिा युकक्तवाि असा आह ेकी 

सनै्याचा खचि भरून काढण्याकरिता हा कि आवश्यक आह.े नवभाितायाया दृष्टीने हा युकक्तवािही 

व्यथि आह ेकािण यापढु ेह ेओझ ेिाहणािच नाही. यामळेु अबकािी किापासनू कमळणाऱ्या उत्पन्नाचा 

कनःसकंोचपण े ताबडतोब त्याग केला पाकहज.े या उत्पन्नायाया नकुसानाची भीती या आवश्यक 

सधुािणयेाया कवचािायाया आड येऊ ितेा कामा नये.... 

मद्यकनषेधायाया नकािात्मक बाजबूिोबिच सकािात्मक बाजवूिही लषणा िणे े आवश्यक आह.े 

सकािात्मक बाज ू ही आह े का मद्यपींकरिता वकैककपक आिोग्यिायी आकषिणांची व कनिोष 

मनोिंजनाची व्यवस्था केली पाकहज.े (हरि, १५-९-१९४६, प.ृ३१३) 

४४. श्रमविभाजन 

श्रमकवभाजन आवश्यक आह.े एकाच व्यक्तीन े सवि काम किण े उकचत नाही; आकण सघंकटत 

कायिप्रणालीकरिता ति ही गोष्ट कनकश् चतपण े बाधक आह.े कब्रकटश शासनव्यवस्था काही व्यकक्तगत 

सघंटना नाही. 'िाजा किवंगत झाला, िाजा कचिायू होवो' अस े याकरिता म्हणण्यात आल ेआह े की 
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'िाजाकडून कोणतीही चूक होऊ शकत नाही'. एक व्यक्ती म्हणनू िाजा धतूि अस ू शकतो पिंत ु

सघंटनवेि तो कविाजमान झाकयानतंि त्याला तेवढेच पणूि मानल ेजात ेकजतका त्या समाजान े 'पणूि' या 

शब्िाचा अथि घतेला असेल. 

मत्ततर्थ थि हा आह ेकी कोणत्याही प्रगकतशील संघटनयेाया सरुुवातीयाया काळात कतचा प्रमखु ककतीही 

अकायिषणाम असला तिी त्याच ेवतिन सशंयातीत असल ेपाकहजे; ससं्थेचे कहत सवोपिी आह ेअस ेत्यान े

मानल ेपाकहज ेआकण स्वतःयाया कहताला त्यान ेसवाित कमी महत्त्व किल ेपाकहज.े सघंटनचेे काम धतूि 

माणसांकडून चालवल ेजाण्याचा जि प्रयत्न केला जाईल ति सघंटनाप्रमखुाचे पि नहेमीच कोणत्या 

ना कोणत्या धतूाियाया ताब्यात िाहील. (हरि, ३१-३-१९४६, प.ृ ६१) 

४५. िेळ पाळणे 

अनासक्तीयाया बाबतीत इगं्रज आपकया बिेच पढु ेआहते अस े मत माझ्या कमत्रांजवळ मी अनकेिा 

व्यक्त केल ेआह.े ककतीही महत्त्वाचा िाष्ट्रीय प्रश् न असो त ेआपकया जवेणायाया आकण मनोिंजनायाया 

वळेेचे पालन कितात, धोका समोि पाह न वा महासकंटाची आशकंा असली तिी त ेघाबित नाहीत. 

गीतयेाया भाषेत याला अनासक्त भावान े काम किण े अस े म्हणतात. भाितायाया िाजकीय 

कायिकत्याचमध्ये फाि कमी अस ेलोक आहते की ज्यांची या बाबतीत इगं्रजांशी तलुना किता येईल.... 

नते्यांनी आकण कायिकत्याचनी जि वळेेच े पालन केल ेति त्यामळेु िाष्ट्राचे कनकश् चतपण े कहत होईल.... 

कोणतीही व्यक्ती आपकया षणामतपेषेणाा जास्त काम करू शकत नाही. किवस सपंकयानतंिही जि काम 

कशकलक िाहत असेल अथवा व्यक्तीन ेआपला खाण्याकपण्याचा, झोपण्याचा वा मनोिंजनायाया वळेेत 

कपात करूनही कतला त े काम सपंवण े शक् य होत नसले ति व्यवस्थेत काही गडबड आह े अस े

समजल ेपाकहज.े आपण जि वळे पाळण्याची सवय लावली व ठिलकेया कायििमाप्रमाण ेचाललो ति 

िाष्ट्रायाया काम किण्यायाया कौशकयात वाढ होईल, आपकया उकद्दष्टाकड ेपोहोचण्याची आपली गती 

तीव्र होईल, कायिकत्याचची प्रकृती चांगली िाहील व त्यांचे आयुष्य वाढेल. (हरि, २४-९-१९३८, प.ृ 

२६६) 

४६. सामावजक सुधारणा 

िीघि काळापासनू माझा कवश्वास िाकहला आह ेकी िाजकीय सधुािणांपषेणाा सामाकजक सधुािणांचे काम 

जास्त कठीण आह.े िाजकीय सुधािणांकरिता वाताविण तयाि आह,े लोकांना त्यामध्ये िसही आह े

आकण ह े काम आत्मसधुािणकेशवायच किता येऊ शकत े अस े बाहिेयाया िशेांना वाटत.े िसुिीकड े

समाजसधुािणयेाया कामात लोकांना फाि कमी िस आह,े त्याकरिता किण्यात आललेी आंिोलन े
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प्रभावी होत नाहीत आकण समाजसुधािकांचे अकभनंिन केल ेजाण्याची वा त्यांना मानपत्र कमळण्याची 

शक् यता फाि कमी असत.े यामळेु समाजसधुािकांना काही काळ असाच काढावा लागले व 

शांततापूविक काम कित थोडक्या परिणामांवि समाधान मानाव ेलागेल. (यंग, ६-९-१९२८, प.ृ ३०१-

२) 

माझ्या मत े सधुािकाला पैशाची गिज सवाित कमी असत.े आपकया वास्तव गिजांयाया प्रमाणात 

त्याला न मागता पसैा कमळत असतो. पशैायाया अभावी आम्हाला चांगल ेकाम किता आल ेनाही 

अशी तिाि माझ्याजवळ ज ेसधुािक कितात त्यांयायाकडे मी नहेमीच सशंयान ेपाहत असतो. 

कजथे उत्साह आह,े पणूि माकहती आह ेआकण स्वतःवि कवश्वास आह े कतथ ेआकथिक मित नहेमीच 

उपलब्ध होत असत.े (यंग, १४-११-१९२९, प.ृ ३६९) 

समाजसधुािणचेे अथवा आत्मशदु्धीकिणाचे काम.... ह े मला कवशदु्ध िाजकीय कामापषेणाा शभंिपट 

कप्रय आह.े (यंग, ६-८-१९३१, प.ृ २०३) 

४७. साधी राहणी 

जगातील प्रत्येक व्यक्तीन ेजास्तीत जास्त उत्पािन केल ेति कतयाया िाहणीमानाचा िजाि उंचावनू ती 

उयाचतम पातळीवि पोहोचू शकेल अस ेसमजण ेतवेढेच काकपकनक आह ेजेवढे सईुयाया कछिातनू उंट 

कशरू शकेल अस ेमानण.े... कवलासी जीवन जगण.े... सपंणूि समाजाकरिता कधीही शक् य होणाि नाही. 

आकण जि कवलासाला काही मयाििाच नाही ति आपण कुठे जाऊन थांबणाि आहोत? कवश्वातील सवि 

धमिग्रंथांनी अगिी याकवरुद्ध कशकवण किललेी आह.े त्यांनी आपकयासमोि ‘साधी िाहणी, उयाच 

कवचािसिणी'चा आिशि ठेवला आह.े बहुतांश लोकांना या आिशािचे महत्त्व कळत े पिंत ु मानवी 

िबुिलतमेळेु त ेत्याप्रमाण ेआचिण करू शकत नाहीत. 

पिंत ु या आिशािपयचत पोहोचण ेपणूिपण ेशक् य आह.े... आपकया िनैकंिन गिजांमध्ये वाढ किण्याचा 

कवचाि करू लागताच आपण 'साधी िाहणी, उयाच कवचािसिणी'याया आिशािपासनू ििू जाऊ लागतो. 

इकतहासात याची पिेुशी उिाहिण ेआहते. (हरि, १-२-१९४२, प.ृ २७) 

साधपेणा हा कवश्वात्मकतचेा साि आह.े (हरि, ७-४-१९४६, प.ृ ६९) 

माणसायाया व्यकक्तमत्वाचे िषणाण इति कोणत्याही मागािन े(साध्या िाहणीयाया) किता येऊ शकत नाही 

या 'अनटू किस लास्ट'मधील कनकहताथािशी मी पणूिपण ेसहमत आह.े या पसु्तकान ेमाझ्या जीवनाची 
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किशाच बिलनू टाकली. जगान ेआपकयाकरिता ज ेकिाव ेअस ेआपकयाला वाटत ेत ेआपण जगायाया 

अगिी तळाशी असलकेया माणसाकरिताही केल ेपाकहज.े (यंग, १७-११-१९४६, प.ृ ०४) 

४८. साधन आवण साध्य 

त्यांचे म्हणण ेआह ेकी साधन ह ेति अखेिीस साधनच असत.े माझ ेम्हणण ेआह ेकी साधनच सवि 

काही आह.े जस े साधन तस े साध्य. कहसंक साधनांनी कहसंक स्विाज्याचीच प्राप्ती होईल. त े सवि 

जगाकरिता आकण स्वतः भािताकरिताही सकंट कनमािण किील.... साधनापासनू साध्याला ििू 

किण्याकरिता मध्ये कोणतीही कभतं नाही. वास्तव ह ेआह ेकी ईश्विान ेआपकयाला केवळ साधनांविच 

कनयंत्रण किल ेआह े(व तहेी मयािकित प्रमाणात). साध्यावि आपल ेकाहीच कनयतं्रण नाही. साधनांयाया 

प्रमाणानसुािच साध्याची प्राप्ती होत असत े या कवधानाला कोणताच अपवाि नाही. िेशान े पणूिपण े

शांततामय आकण वधै साधनांचा अवलबं किावा याकरिता मी जो प्रयत्न कितो आह ेतो माझ्या या 

कवश्वासामळेुच.(यंग, १७-७-१९२४, प.ृ २३६-७) 

माझ्या जीवनायाया तत्त्वज्ञानात साधन आकण साध्य ह ेपरिवतिनीय शब्ि आहते.(यंग, २६-१२-१९२४, 

प.ृ ३) 

४९. साविजवनक कायवकताि 

आधकुनक साविजकनक जीवनाची अशी प्रवतृ्ती आह ेकी साविजकनक कायिकताि जोपयचत प्रशासनततं्रात 

व्यवकस्थतपण ेकाम कित आह ेतोपयचत त्यायाया चारित्र्याकडे पणूिपण ेिलुिषणा किाव.े अस ेम्हणतात की 

व्यक्तीच ेचरित्र ही त्याची खाजगी बाब आह.े लोकांचा सामान्यपण ेहाच दृकष्टकोन असतो ह ेमाहीत 

असतानाही मी या मताशी कधीही सहमत होऊ शकलो नाही, त्याचा स्वीकाि किण्याचा ति प्रश् नच 

उपकस्थत होत नाही. खाजगी चरित्राला काहीही महत्त्व न िणेाऱ्या सघंटनांवि या मताचे गभंीि परिणाम 

झालले ेमी पाकहल ेआहते. (हरि, ७-११-१९३६, प.ृ ३०८) 

५०. सािवजवनक जीिन 

मी वािंवाि सांकगतल ेआह ेकी योग्य कनणिय घणे्याचा केवळ आपलाच एकाकधकाि आह ेअसा िावा 

कोणताही वचैारिक सपं्रिाय करू शकत नाही. आपणा सवाचकडून चुका होत असतात व आपण 

घतेलकेया कनणियामध्ये अनकेिा आपकयाला फेिबिल किावा लागत असतो. आपकया िेशासािख्या 

कवशाल िशेात सवि प्रामाकणक वचैारिक सपं्रिायांना स्थान असल ेपाकहज.े यामळेु आपण आपकया 

कविोधकाचा दृकष्टकोन समजनू घणे्याचा प्रयत्न किावा व त्याचा आपण जिी स्वीकाि करू शकत नसू 
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तिी त्या दृकष्टकोनाचा आपण तवेढाच आिि किावा जवेढा कविोधकान े आपकया दृकष्टकोनाबद्दल 

किावा अस ेआपकयाला वाटत.े कमीतकमी एवढी जबाबिािी आपकया स्वतःवि आकण इतिांवि 

आह.े कनिोगी साविजकनक जीवनाची ही अपरिहायि कसोटी आह ेआकण यामळेुच ती स्विाज्याकरिताही 

आवश्यक आह.े 

आपकयामध्ये उिािपणा आकण सकहष्णुता नसेल ति आपण आपल ेमतभिे सामजंस्यान ेकधीही ििू 

करू शकणाि नाही. तशा अवस्थेत आपकयाला नहेमी मध्यस्थीकरिता वा लवािाकरिता कतसऱ्या 

पषणााकडे शिणागती पत्किावी लागले. याचा अथि होईल कविशेी प्रभतु्व. (यंग, १७-४-१९२४, प.ृ 

१३०) 

माझ ेकनकश् चत मत आह ेकी साविजकनक कायिकत्यािन ेकधीही महाग भटेींचा स्वीकाि करू नये. (ए, प.ृ 

१६१) 

५१. साविजवनक सांपत्ती 

आपण जि जनतकेडून कमळालकेया प ै पचैा नीट कहशबे ठेवला नाही व त्याचा काळजीपवूिक खचि 

केला नाही ति त्यांनी आपकयाला साविजकनक जीवनातनू काढून टाकल ेजाणचे उकचत होईल. (यंग, 

६-७-१९२१, प.ृ २०९) 

माझ्याजवळ अशी कोणतीही सपंत्ती नाही कजला मी आपली म्हण ूशकेन. स्वतःयाया व्यकक्तगत गिजा 

पणूि किण्याकरिता... वगिणीतनू कमळालकेया पशैाचा खचि किण्याचा मला अकधकाि आह?े माझ्या 

सपंणूि जीवनात मी कधीही अस ेकेल ेनाही आकण कमत्रांनाही अस ेन किण्याचा मी सकला किला आह.े 

माझ ेअस ेमत आह ेकी ज्या लोकांवि जनतचेा कवश्वास असतो व आपण किलकेया पशैाचा ज ेलोक 

एखाद्या साविजकनक कायािकरिता आपकयापषेणाा अकधक बुकद्धमत्तने ेव काळजीपवूिक उपयोग कितील 

अस ेसमजनू जनता त्यांना वगिणी िते ेत्या लोकांकरिता अजनू कोणताही मागि मोकळा नसतो. अशा 

प्रकािे एखाद्या व्यक्तीवि टाकण्यात आलकेया कवश्वासाचा व्यकक्तगत कामाकरिता भगं किण्यात आला 

ति ती भयानक गोष्ट होईल. अशा प्रकािामळेु होणाऱ्या भयानक परिणामांचे वणिन किण्यापषेणाा त्यांची 

ककपना केललेी बिी. जनसवेा ही कसझियाया पत्नीप्रमाण ेसशंयातीत असली पाकहज.े (हरि, २४-२-

१९४६, प.ृ २३) 

....मी सचंाकलत केलकेया अनके साविजकनक संस्थांचा बिाच अनभुव घतेकयानतंि माझ े पक्के मत 

झाल ेआह ेकी साविजकनक ससं्था कायम कनधीवि चालवण्यात येऊ नये. कायम कनधीमध्येच ससं्थेयाया 

नकैतक अधःपतनाचे बीज रुजलेल े असत.े साविजकनक संस्था म्हणज े अशी ससं्था जी जनतयेाया 
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मान्यतने े व जनतयेाया पैशान े चालवण्यात येत.े जवे्हा जनतचेा अशा ससं्थेला असलेला पाकठंबा 

थांबतो तवे्हा कतला अकस्तत्वात िाहण्याचा अकधकाि उित नाही. (ए, प.ृ १४४) 

५२. साविजवनक सांस्र्ा 

माझ े कनकश् चत मत आह ेकी कोणतीही चांगली संस्था समथिनायाया अभावामळेु कधीही बंि पडत 

नाही. ज्या ससं्था बंि पडकया आहते त्या जनतने ेप्रशसंा किावी अस ेत्यांयायात काहीही नसकयामळेु 

बंि पडकया आहते अथवा सचंालकांची श्रद्धा कमी पडकयामळेु म्हणज े त्यांचे सामथ्यि कमी 

पडकयामळेु अस ेझाल ेअस ेम्हणता येईल. यामुळेच अशा संस्थांयाया... सचंालकांना मी कवनतंी किीन 

की अशा प्रसगंांमळेु सामान्यपण ेज ेनिैाश्य येत ेत्यामळेु त्यांनी धीि सोडू नये. चांगकया संस्थांकरिता 

ही पिीषणाेची वळे असत.े (यंग, १५-१०-१९२५, प.ृ ३५१) 

५३. सुख 

सखु म्हणज.े... मानवी प्रकतष्ठेची कवचािपवूिक केललेी परिपतूी आकण मानवी स्वाततं्र्याची ओढ. 

व्यकक्तगत सकुवधा आकण भौकतक आवश्यकतांयाया स्वाथी समाधानापषेणाा त ेस्वतःला अकधक महत्त्व 

िते ेआकण स्वतःयाया अकस्तत्वाकरिता त ेआनिंान ेया गोष्टींचा त्याग किायला तयाि असत.े (यंग, ५-

३-१९३१, प.ृ १) 

सखुाचा वास प्रत्यके व्यक्तीयाया आत असतो आकण त े पणूित्व व सत्यायाया शोधात असत.े... 'सवि 

माणस ेपणूित्व प्राप्त करू शकतात काय?' - होय, त ेत्यांयायातच आह.े (इकें, प.ृ २७४) 

५४. आरोग्य 

कनःसशंयपण ेह ेकसद्ध झाल ेआह ेकी वािसा म्हणनू मानवजातीला ज ेआजाि कमळाल ेआहते त्यातील 

बहुतकेांकरिता आिोग्य आकण आिोग्य िषणाणायाया कनयमांचे अज्ञान व त्यांयाया बाबतीतील िुलिषणा 

जबाबिाि आह.े यात सशंय नाही की आपकया येथील इतक्या जास्त मतृ्यू ििाचे कािण मखु्यत्वकेरून 

आपल े घोि िारििय्र आह,े पिंत ु लोकांना आिोग्य आकण आिोग्य िषणाणायाया कवषयाचे योग्य ज्ञान 

करून किल ेति या समस्येचे समाधान शक् य आह.े 

‘कनिोगी शिीिात कनिोगी मन' हा मानव जातीचा पकहला कनयम आह.े ही गोष्ट स्वयंकसद्ध आह.े मन 

आकण शिीि यांयायात अपरिहायि सबंंध आह.े आपल ेमन जि कनिोगी असले ति आपण सवि प्रकाियाया 

कहसंचेा त्याग करू व आिोग्यायाया कनयमांचे पालन करून आपल ेशिीि कनिोगी ठेव.ू 

आिोग्य आकण आिोग्य िषणाणाचे मलूभतू कनयम फाि सोप ेआहते व त े सहजपण े कशकता येतात.  
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अडचण येत ेती त्यांचे पालन किताना. यातील काही कनयम अस ेआहते : 

कवचाि शदु्ध ठेवा; कनिथिक आकण अशदु्ध कवचाि मनातनू काढून टाका. िात्रंकिवस शदु्ध हवते 

श्वासोया्वास किा. 

शािीरिक आकण मानकसक श्रमात सतंुलन ठेवा. 

ताठ उभ े िाहा, ताठ बसा आकण आपकया प्रत्येक कामात स्वयाछतचेे पालन किा व तमुयाया 

अतंःकिणाचे प्रकतकबंब त्यातनू पडू द्या. 

मानवसवेकेरिता जगता याव ेम्हणनू जेवण किा. कवषयोपभोगांकरिता जग ूनका. यामळेु तमुचे जवेण 

इतकेच ठेवा की त े तमुयाया मनाला व शिीिाला चांगल े ठेव ू शकेल. माणसू जस ेखातो तसाच तो 

बनतो. 

तमुचे पाणी, भोजन आकण वायू स्वयाछ असल ेपाकहज ेआकण केवळ व्यकक्तगत स्वयाछतवेिच तमुच े

समाधान होऊ नये. तुमयाया चोहोकडे ही कत्रकवध स्वयाछता िाहील याची तमु्ही काळजी घेतली पाकहज े

जशी ती तमु्हाला स्वतःकरिता हवी असत.े (कंप्रो, प.ृ १८-९) 

पवूिकनयोकजततयेाया कसद्ध ांत चा अथि असा मळुीच नाही की आपण आजािी पडकयानतंिही स्वतःची 

'काळजी' घऊे नये. आजािी पडण्यापषेणााही मोठा अपिाध आजािाबद्दल बेकफकीि असण े आह.े 

कालयाया तलुनते आज अकधक काम किण्याला कोणतीच सीमा नाही. आपण का आजािी आहोत 

वा का आजािी पडलो याचा कवचाि आपण केला पाकहज.े कनसगािचा कनयम आिोग्य आह,े आजाि 

नाही. आपकयाला जि आजािी पडायचे  नसले आकण पडलोच ति बिे होण्याची जि आपली इयाछा 

असले ति प्रकृतीयाया कनयमाचा आपण शोध घतेला पाकहज ेव त्याचे पालन केल ेपाकहज.े (हरि, २८-

७-१९४६, प.ृ २३३) 

शरीर आवण आत्मा 

माझा कवश्वास आह े की कनिोगी शिीिात कनिोगी आत्मा असला पाकहज.े यामळेुच ज्या सीमपेयचत 

आत्म्याचा कवकास होतो व कवकािांपासनू तो मकु्त होतो त्याच सीमपेयचत शिीिही कवककसत होत.े 

याचा अथि असा नाही की कनिोगी शिीि अकनवायिपण ेबलिडं शिीिच असल ेपाकहज.े कवि आत्म्याचा 

सामान्यपण े िबुळ्या शिीिात वास असतो. एका अवस्थेनतंि जसजसा आत्म्याचा कवकास होतो 

तसतस ेशिीिाविील मांस झडत जात.े 

पणूिपण ेकनिोगी शिीि किसायला अकतशय काटकुळे असत.े लठ्ठ शिीि अनकेिा अनके आजािांचे घि  
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असत.े अनकेिा त ेविवि कनिोगी किसत असले तिी त ेसाथीचे िोग, ससंगिजन्य िोग इत्यािींपासनू मकु्त 

नसत.े याउलट पणूिपण े कनिोगी शिीिाला असा कोणताही िोग होत नाही. शदु्ध िक्तात सवि प्रकाियाया 

िोगांचा प्रकतकाि किण्याचे नसैकगिक सामथ्यि असत.े 

अशी साम्यावस्था प्राप्त किण े वास्तवात फाि कठीण आह.े अस े नसत े ति मी ती आतापयचत प्राप्त 

करून घतेली असती. मी अस े म्हणतो कािण ही कस्थती प्राप्त व्हावी म्हणनू माझी ककतीही त्रास 

घणे्याची तयािी आह.े या गोष्टीकरिता माझा आत्मा साषणाी आह.े माझ्या आकण या साम्यावस्थेमध्ये 

कोणताही अविोध उभा िाह  शकत नाही. 

आपल ेमागील ससं्काि कमटवण ेसवाचयायाच आटोक्यातील गोष्ट नाही, कमीतकमी माझ्याकरिता तिी 

ही फाि कठीण गोष्ट आह.े पिंत ुयाकरिता होणाऱ्या कवलबंामळेु मी हताश झाललेो नाही. त्या परिपणूि 

अवस्थेचे माझ्या मनात कचत्र स्पष्ट असकयामळेु मी अस ेम्हणतो आह.े मला त्याच ेअस्पष्टस ेिशिनही 

झाले आह.े आतापयचत जी काही प्रगती मी करू शकलो ती पाह न माझी कनिाशा होत नाही, उलट 

माझ्यात आशचेा सचंाि होतो. ही आशा पणूि किण्याकरिता मला िहेत्याग किावा लागला तिी मी 

अयशस्वी झालो अस े मी समजणाि नाही. मी कजतका माझ्या सध्यायाया शिीिावि कवश्वास ठेवतो 

कततकाच कवश्वास मी पनुजिन्मावि ठेवत असकयामुळे मी अस ेम्हणतो आह.े यामळेु मला माहीत आह े

की थोडासा प्रयत्नसदु्धा वाया जाणाि नाही. (यंग, ५-६-१९२४, प.ृ १८७) 

* * * * * 
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