प्रास्ताविक

वलनोफाांच्माच ळब्दात वांकलरत ल वांऩाददत करून

वलचाय भाांडण्माचा मेथे प्रमत्न केरा आशे .

वलोदम-

गाांधीजीांनी 'वलोदम' नालाची रशानळी ऩुस्ततका लरदशरी.गाांधीांचा

शा वलोदम-वलचाय वलनोफाांनी अधधक तऩष्ट केरा ल तो
तलातांत्र्मोत्तय काऱात नव्मा ऩरयस्तथतीत रागू करून दाखवलरा.

वलनोफाांनी केलऱ वलोदमाचे तत्त्लसानच वाांधगतरेरे नाशी तय शे

तत्त्लसान व्मस्ततगत जीलनात आणण वालवजननक जीलनात
उतयलण्मावाठी अनेक कामवक्रभ ददरे. ल ळुद्ध वलोदम तत्त्लसान
व्मलशामव करून दाखलरे.

'वलोदम' शे दळवन आशे , जीलनळैरी आशे , व्मलशायनीती आशे ल
उऩचाय ऩद्धतीशी आशे . म्शणन
ू च वलोदम-वलचाय तथरकारातीत
आशे .

वलोदम तत्त्लसानाचा ऩामा एकादळ-व्रते आशे त.मा एकादळव्रताांलय ज्माची श्रद्धा आशे आणण त्माांचे ऩारन कयण्माचा जो प्रमत्न
कयतो तो वलोदमी आशे ! त्माभऱ
ु े वलोदमी शोण्मावाठी कुठल्माशी
वांघटनेची ल वांतथेची गयज नाशी.

वलनोफा म्शणतात," वांतथा लाढलणे भाझे रक्ष्म नाशी. भी शे च

चाशतो की जीलनारा ददळा दे णाये वलचाय तलत्च्मा जीलनात

फाणलाले आणण इतयाांनाशी ते वभजलाले. प्रत्मेक व्मततीच्मा
जीलनात तो वलचाय दाखर झारा तय तो वशजच ऩवये र. त्मा ऐलजी

जय वांतथा उबी केरी तय त्मात तऩधाव अलबननलेळ प्रकट शोऊ
ळकतो, ल भरा शे नको आशे ."
वलोदमाचा भांत्र आशे 'जम जगत ्'! वलोदमाचे वाये तत्त्लसान मा

एकाच भांत्रात वाभालरे आशे . 'जम जगत ्' भांत्र म्शणजे वलनोफाांचा

वांदेळ आशे , उऩदे ळ आशे , आदे ळ आशे . जगारा वांदेळ, बायतारा
उऩदे ळ आणण आऩल्मा अनुमामाांना आदे ळ आशे !!
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1 सिोदयाचे तत्तत्तिऻान

भशात्भा गाांधीांनी यस्तकनच्मा 'अन्टु धधव रातट' मा ऩुस्ततकेचा

अनुलाद करून त्मारा 'वलोदम' नाल ददरे. ऩण त्माशी आधी
'वलोदम' ळब्दाचा घोऴ, अडीच शजाय लऴाांऩूलॉ भशालीयाांनी केरा

शोता. त्माभऱ
ु े 'वलोदम' ळब्दारा ल वलचायारा अडीच शजाय लऴाांची
भशान ऩयां ऩया आशे . भशात्भा गाांधी ल वलनोफा माांनी आऩल्मा कृतीने

कारोधचत अथव वलोदम ळब्दात दाखर केरा.

वलनोफा म्शणतात," जय 'वलोदम' ळब्द आरा नवता तय तलयाज्म

प्राप्तीनांतय एक तय आम्शी ध्मेमशीन फनरो अवतो ककांला चुकीच्मा
ध्मेमात वाऩडरो अवतो. आभचे ध्मेम काम अवामरा शले माचे

नेभके दळवन 'वलोदम' ळब्द कयवलतो. 'वलोदम' ळब्द शा आम्शारा
आभच्मा व्मस्ततगत आणण वाभास्जक जीलनात प्रेयणा दे णाया ळब्द
आशे ."
आधी वलाांचा उदम व्शाला त्मातच भाझाशी उदम आशे . वलाांचा
उदम जोऩमांत शोत नाशी, तोऩमांत भाझ्मा उदमाची भरा इच्छा
नाशी. वलाांच्मा कल्माणावाठी त्माग कयण्माव तमाय अवरे ऩादशजे,
अवा अत्मांत उदात्त वलचाय वलोदमाच्मा भऱ
ु ाळी आशे .

भी दव
ु ऱमाांभध्मे आणण दव
ु ये भाझ्माभध्मे आशे त. अळा

वभबालनेने दव
ु ऱमाांच्मा वलकावात तलत्चा अभ्मुदम ऩाशणे, शी
वलोदमाची वभग्र दृष्टी आशे . वलोदम तत्त्लसानाचा एकूण वलचाय
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वभन्लमाचा आशे . म्शणजे वलव वलचायाांचा भेऱ घारण्माची आणण
त्माांना एकत्र आणण्माची ळतती वलोदम वलचायात आशे त.
'वलोदम' ळब्दाचा अथव 'अांत्मोदम' ळब्दाऩेषा व्माऩक आशे .

अांत्मोदम ळब्दात इतय वलाांचा उदम झाल्माचे वधू चत शोते.

लततुस्तथती तळी नाशी. श्रीभांताांचे ऩतन झारे आशे . शे ऩतन नैनतक
ल आध्मास्त्भक अवे दश
ु े यी आशे . त्माांनी आऩरी भारभत्ता

ळोऴणाने, आणण म्शणन
ू च अवत्म ल दशांवेने लभऱलरेरी आशे .
श्रीभांताांचे ऩतन झारे आशे . ल गयीफाांचे उत्थान कधीच झारेरे नाशी.

त्माभऱ
ु े श्रीभांत ल गयीफ दोघाांच्माशी उध्दायाची गयज आशे .
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2.सिोदयचा ऩाया

‘एकादळ-व्रत’ अथावत; अदशांवा, वत्म, अततेम, ब्रह्भचमव,

अवांग्रश, ळयीयश्रभ, अतलाद, अबम, वलवधभववभानत्ल, तलदे ळी,
तऩळवबालना शी अकया व्रते वलोदम तत्लसानाचा ऩामा आशे .
व्मस्ततगत जीलनाइतकेच वभाज-जीलनाराशी एकादळ-व्रते रागू
आशे त.एकादळ-व्रताांचे ऩारन केल्मानेच व्मततीरा ल वभाजारा
तलातथ प्राप्त शोईर, अळी वलोदमाची ऩतकी धायणा आशे .
वलोदम तत्त्लसानाचा ऩामा ल वाय 'एकादळ-व्रत' आशे त. शी
अकयाव्रते वलनोफाांनी ऩद्मात गप
ुां री आशे तअदशांवा वत्म अततेम ब्रह्भचमव अवांग्रश
ळयीयश्रभ अतलाद वलवत्र बमलजवन
वलवधभीं वभानत्ल तलदे ळी तऩळव-बालना
शीां एकादळ वेलालीां नम्रत्लें व्रत-ननश्चमे ।।
मा एकादळ-व्रताांलय श्रध्दा ठे लणे ल शी व्रते जीलनात
उतयलण्माचा प्रमत्न कयणे म्शणजेच 'वलोदमी' शोणे !!
वाध्म आणण वाधन दोन्शी ळुद्ध अवरे ऩादशजे. तल-

ऩरयलतवनाकडून वभाज-ऩरयलतवन शी वलोदमाची ददळा आशे .
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3.विचार-शासन

वलचाय वभजन
ू घेणे आणण वलचाय वभजालन
ू वाांगणे, वलचाय

ऩटल्मालळलाम ते भान्म न कयणे आणण वलचाय वभजन
ू न

घेता आऩरे म्शणणे कफर
ू केरे तय द:ु खी शोणे, वलचाय

वभजालन
ू वांतष्ु ट याशणे म्शणजे 'वलचाय-ळावन'. वलचायालय

वलश्लाव, वलचायानेच काभ आणण वलचायाची वत्ता अळी शी
वलनोफाांची वलचायऩद्धती आशे ..
आऩरा वलचाय वभोयच्मारा जरूय ऩटलून द्माला, वभजालून

वाांगाला ल शीच आऩरी भमावदा आशे . वलचायाचे आक्रभण नको,

त्माने वभोयचाच्मा वलचाय-ळततीलय अवलश्लाव दळववलल्मावायखा
शोईर. ऩुन्शा त्मात अशां काय ल दशांवाशी आशे . जय ते वलचाय

रोकाांना ऩटरे तय ते स्तलकायतीर ल त्मानुवाय अांभरशी

कयतीर. आऩण केलऱ ननलभत्तभात्र आशोत. वलचाय आऩल्मा
द्लाये प्रकट झारा इतकेच. म्शणन
ू आऩरे काभ वलचाय ऩेयणे,

वाांगणे इथऩमांतच भमावददत आशे . जनतेरा नम्रताऩूलक
व वलचाय

वभजालत जाले, माउऩय आभच्मा डोतमालय बाय नाशीच.

वलचायाांचा तलीकाय अतलीकाय कयण्माचा शतक जनतेरा आशे .
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4.शासनमक्
ु त समाज-रचना

ळावनभत
ु त, ळोऴणयशीत, लगवशीन, अदशांवक वभाज-यचना शा

वलोदमाचा अांनतभ आदळव आशे त. ळावन आणण ळोऴण शे

वभाजातीर दशांवेचे दोन भोठे प्रकाय आशे त. वयकायच आज
वभाजाचे ळोऴण कयणायी ल दशांवक वांतथा फनरी आशे . म्शणन
ू
वभाजाने वयकायच्मा वत्तेतून भत
ु त झारे ऩादशजे. प्रत्मेकाने

तलमांळावन तलीकायरे ल प्रत्मेक जण वललेकफुद्धीने चाररा तय
वभाज ळावनभत
ु त शोऊ ळकेर.

ळावनभत
ु त-वभाज शी आदळव वभाज-यचना आशे . अळी वभाज-

यचना

ऩूलॉ कधीशी नव्शती; आज अस्ततत्लात नाशी आणण

बवलष्मातशी कदाधचत ऩूणऩ
व णे वाकाय शोणाय नाशी. ऩयां तु तयीशी मा
आदळावचे भोर कभी नाशी. अप्राप्म अवरा तयी माच आदळावकडे
लाटचार वरु
ु ठे लरी ऩादशजे.

जनतेच्मा नैनतक ळततीची ऩातऱी जवजळी उां चालत जाईर

तवतळी याज्मवत्तेची वत्ता चारवलण्माच्मा ळततीची ऩातऱी
षीण शोत जाईर, म्शणजे नतची वत्ता कभी कभी शोत जाईर.
अखेय तय नतचे अस्ततत्लच याशणाय नाशी . ळावनशीन वभाज
आभचा आदळव नाशी. आभची तय इच्छा ळावनशीनता जाऊन

वळ
ु ावन व्शाले ल नांतय तेशी जाऊन ळावनभत
ु त वभाज फनाला

अळी अवेर. अळा वभाजात दां डाची , लळषेची गयजच याशणाय
नाशी अळा वभाजातीर रोक तलत: शोऊन त्मा नैनतक
वलचायाप्रभाणे अवतीर-तो वभाज तलमांळालवत अवेर.
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5.ऱोकशाहीत सहभाग

ळावनभत
ु त वभाज-यचना शा वलोदमाचा आदळव अवरा तयीशी

ळावनाचे अस्ततत्ल ल त्माचे आजचे तलरूऩ शी लाततवलकता
तलीकायाली रागते.
ळावन शे कृत्रत्रभयीत्मा रादरेरी लततू नवन
ू भाणवाच्मा भर
ू बत
ू

गयजाांना लभऱारेरा तो नैवधगवक प्रनतवाद आशे .

ळावनव्मलतथेची शी लाततवलकता तलीकारूनशी ळावनाचे
दभनकायी ल दशांवक तलरूऩ उयतेच. ळावनाचे दभनकायी तलरूऩ
वौम्म करून घेणे ल दशांवेची धाय फोथट कयणे इतकेच आजच्मा
स्तथतीत आऩल्मा शातात अवेर तय, आजच्मा रोकळाशी व्मलतथेत
वशबागी शोत जाणे शाच वलवकऴ-वत्तेरा आलय घारण्माचा ल नतचे
ननभर
ूव न कयण्माचा भागव आशे .

वलोदम कोणत्माशी एका ऩषाळी फाांधीर नाशी. याजकीम

वत्तेवाठी ल ऩदावाठी शोणाऱमा तऩधेत वलोदम प्रत्मषअप्रत्मषऩणे वशबागी शोणाय नाशी.ऩण माचा अथव अवा भात्र नाशी
की याजकीम षेत्रात ला रोकळाशीच्मा ल नतच्मा वलवलध वांतथाांच्मा
कामवलाशीत जे काशी घडते त्माच्माळी वलोदमाचा भऱ
ु ीच वांफांध
नाशी.

जे वयकाय न्मूनतभ याज्म कयते, ते वलोत्तभ अवते शा वलचाय

जनतेच्मा वशबागी रोकळाशीचा प्राणबत
ू आधाय आशे .
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6.राजकीय ऩऺाांचे स्िरूऩ

आजचे याजकीम-ऩषाांचे तलरूऩ वभजन
ू घेणे गयजेचे आशे .

वांघटना, वांऩत्ती ल प्रचाय माांच्मा फऱालय याजकीम ऩष, तलत्रा
जनतेलय रादत अवतात. रोकळाशी प्रत्मषात ऩषळाशी ल जनतेचे
याज्म ऩरयणाभत् ऩषाचे याज्म शोते. आणण ऩषाचे याज्म शे भठ
ू बय
नेत्माांचे शोते.

जनतेचे उभेदायशी जनता ऊबे कयत नाशी तय याजकीम ऩष ऊबे
कयतात. ऩष आऩरे उभेदलाय उबे करून, त्माांनाच भत दे णे
भतदायाांना बाग ऩाडतात ल भतदायाांचा भतदानाचा अधधकाय काढून
घेतात.

ऩषऩद्धती, जनतेची ळतती आणण उऩक्रभळीरता नाशीळी
कयते. जनतेचे वाभर्थमव ल ऩुढाकाय लाढे र अवे कामव ऩष कयीत
नाशी. याजकीम ऩषाांना पतत वत्ता शली अवते. तलत्कडे वत्ता
घेऊन रोकाांलय याज्म कयणे एलढे च ऩषाचे ध्मेम अवते.
याजकीम ऩषाांना जनतेरा आऩल्माभागे पयपटत न्मामचे
अवते. ऩषऩद्धती रोकाांना भें ढ्मा करून वोडते. मा भें ढ्माांचे
वालवबौभ कामव एकच अवते; ते म्शणजे ठयावलक कारालधीनांतय
आऩल्मा कल्माणाची जफाफदायी घेणाया धनगय ननलडून दे णे!

भतदानाचा अधधकाय दे ऊन, आऩण आऩरे याज्म चारलतो अवे

वभाधान, तवेच आऩण आदळव याज्मव्मलतथा चारलीत अवल्माचा
भ्राभक गलव भतदायाांच्मा भनात ऩषऩद्धती ननभावण कयते. ऐतमाची
गयज अवते नतथे याजकीम ऩष पूट ऩाडतात. स्जथे भतबेद लभटलरे
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जालेत नतथे याजकीम ऩष भतबेद लाढलतात. ऩष, याष्रीमदशताऩेषा ऩष-दशतारा अधधक जऩतात.
वत्तेवाठी आप्ऩरऩोटे ऩणा ल भ्रष्टाचाय ऩषात अांगबत
ू अवतो.

ननलडणक
ू ऩद्धती अती खचावची आणण बमानक उधऱऩट्टीची आशे .

ननलडणक
ु ाांना रागणाया अपाट ऩैवा ऩाशता, रोकळाशी धननकाांकडे
गशाण टाकरी आशे .आणण शा खचव कोणत्माशी प्रकाये जनदशतावाठी
न शोता उरट रोकळाशीरा भायक शोतो.रोकलळषण ल प्रफोधन शे

तय दयू च यादशरे, उरट बालना बडकालून ल वलकाय चेतलून
भतदायाांच्मा वललेक-ळततीरा ल वलचायळततीरा ऩषाांतपे वांभोदशत
केरे जाते.

याजकीम ऩषाांचे शे तलरूऩ ऩाशता; वत्ता ननयऩेष ल ननष्ऩष
याशणे तवेच याजकीम ऩषाांऩावन
ू अांतय ठे लन
ू यशाणे शे गयजेचे ठयते.
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7.ननिडिक
ु ीबाबतची भमू मका

रोकळाशी,

जी

आज

ऩषननष्ठ

आशे

ती

रोकननष्ठ

फनवलण्मावाठी वलोदमारा ऩषननयऩेष ल ऩषातीत बलू भका
आलश्मक लाटते.

रोकळाशीत; वेना, न्मामव्मलतथा ल प्रळावन शे जवे ऩषीम
याजकायण ल ननलडणक
ु ीफाफत तटतथ अवतात ल त्माभऱ
ु ेच

रोकळाशी दटकून आशे ; जलऱजलऱ तळीच तटतथतेची बलू भका
वलोदमाची आशे .

ऩषीम याजकायण ल ननलडणक
ु ीफाफत वलोदमाची बलू भका

तटतथतेची अवरी तयी याजकायण-वलन्भख
ु नाशी. वाांप्रदानमक,
धालभवक, बावऴक, प्राांनतम अळा वांकुधचत याजकायण कयणाऱमाांना

तवेच भ्रष्ट उभेदलायाांना भतदान करू नमे.

ऩषातीत याशून वलोदमी कामवकत्माांनी भतदाता-प्रफोधन
कयण्माव शयकत नाशी. ऩण लळषक जवा वलद्मार्थमाांना लऴवबय
लळकलतो; भागवदळवन कयतो; त्माांच्मा प्रश्नाांचे ननयवन कयतो; त्मारा
ऩत
ु तके ऩयु लतो; ऩयां तु ऩयीषेच्मा ददलळी भात्र जवा लळषक तटतथ

याशतो; तवेच वलोदमी कामवकत्माांनी चाय लऴे भतदाताांचे प्रफोधन
कयाले, भात्र ननलडणक
ु ीच्मा काऱात तटतथ याशाले,
वलोदमाची बलू भका आशे .
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अळी

8.राजनीती नव्हे ऱोकनीती

वलोदमारा याज्म नको प्राज्म शले आशे . याजाचे अवते ते 'याज्म'

ल प्रजेचे अवते ते 'प्राज्म'! म्शणन
ू वलोदम याजनीती ऐलजी
रोकनीती चाशतो.

याजनीतीत जेथे भख्
ु म लततू ळावन आशे , नतथे रोकनीतीत

तलमांळावन ल अनुळावन आशे . याजनीतीत ननमांत्रण अवते तय

रोकनीतीत वांमभ. याजनीतीत शतक ल अधधकाय आशे तय
रोकनीतीत कतवव्म आशे .
थोडतमात; वलोदम ळावनाकडून अनुळावनाकडे; वत्तेकडून

तलातांत्र्माकडे;

ननमांत्रणाकडून

वांमभाकडे

आणण

शतक

ल

अधधकायाकडून कतवव्माकडे जाऊ इस्च्छतो. अथावत याज्माकडून

प्राज्माकडे आणण याजनीतीकडून रोकनीतीकडे वलोदमाची लाटचार

आशे .

रोकाांना केलऱ वळ
ु ावनावाठी नव्शे तय तलमांळावनावाठी

तमाय कयामचे आशे . त्मावाठी वलकेंदित वत्ता गालोगाली

लाटरी गेरी ऩादशजे. प्रेभ ल अदशांवेची रोकात बालना ननभावण
केरी ऩादशजे, तयच रोकनीती मेईर.
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9.सहकार, असहकार आणि प्रनतकार

वाध्मा इतकेच वाधन दे खीर ळुद्ध अवरे ऩादशजे शा वलोदमाचा

आग्रश आशे .वभाज- ऩरयलतवनाच्मा प्रमोगात लेऱोलेऱी वभाजारा,
ळावन ल वत्ता माांच्माळी वांघऴव कयण्माची लेऱ मेणायच. अळालेऱी
वांघऴावचे वाधन, अवशकाय आणण प्रनतकाय शे आशे .
जनतेरा अवशकायाचे लळषण ददरे गेरे ऩादशजे. अवशकायाने
स्जथे बागणाय नाशी नतथे प्रनतकाय कयण्माव शयकत नाशी. प्रनतकाय
म्शणजे जनतेने वलनमऩूलक
व , लळततीने, उघडऩणे ल वयऱऩणे, दृढ

ननश्चमऩूलक
व
अन्माय्म कामद्माचा बांग कयालमाचा आणण
त्मावाठी लभऱणायी लळषा आनांदाने ल द्लेऴबाल उत्ऩन्न शोऊ न

दे ता तलीकायामची. अळा प्रकायचे लळषण जनतेच्मा जीलनात
भयु रेरे अवरे ऩादशजे.

त्मावाठी लळषणात आणण याष्रीम

नीनतळातत्रात अवशकाय ल प्रनतकायारा ननत्म तथान अवरे ऩादशजे.
वशकाय, अवशकाय आणण प्रनतकाय माांच्मा भमावदा ओऱखन
ू ,

अदशांवाऩल
व मथाप्रवांगी त्माचा अलरांफ करू ळकण्माइतकी जनता
ू क
जागत
ृ अवणे ककांला याखणे शे उत्तभ याज्मव्मलतथेचे अांगच
वभजरे ऩादशजे.

11

10.सत्तयाग्रह-विचार

वत्माग्रश शी एक जीलन-ऩद्धती तवेच एक कामव-ऩद्धती आशे .

आणण वललळष्ट प्रवांगी उऩाम- ऩद्धतीशी आशे . वगळ्मा जीलनचमेत
वत्मालय ननष्ठा ठे लणे म्शणजेच वत्माग्रश! वत्माग्रशात 'वत्म'
भशत्त्लाचे आशे , 'आग्रश' नाशी.
'वत्माग्रशी' फनण्मावाठी प्रथभ 'वत्मग्राशी' म्शणजे वत्माचे
ग्रशण कयणाया फनणे गयजेचे आशे . वत्मग्राशी झाल्मालळलाम
वत्माग्रशी शोता मेणाय नाशी. आऩल्मा ऩषाकडे वत्म आशे अवे

भानाले, ऩयां तु प्रनतऩषाऩाळी जे वत्म अवेर त्माचे ग्रशण
केल्मालळलाम त्माच्मा रृदमात प्रलेळ शोऊ ळकत नाशी. वत्माग्रशात

प्रनतऩषाफद्दर प्रेभ अवरे ऩादशजे. त्माच्मा द्लेऴ कयणे चुकीचे आशे .
धचत्तातून द्लेऴ काढून टाकणे शी ऩदशरी गयज आशे ; तेव्शाच
वत्माग्रशात ळतती मेईर.

तलातांत्र्मऩूलव काऱात ऩयकीम वत्तेळी रढताना तीव्र, तीव्रतय ल

तीव्रतभ

'वांघऴवळीर

वत्माग्रश'

मोग्म

शोता.

ऩण

आता

तलककमाांवभोय वत्माग्रश कयामचा अवल्माने; प्रनतऩषारा वशाय्म
कयीत वौम्म, वौम्मतय ल वौम्मतभ वत्माग्रश केरा ऩादशजे.
'वांघऴवळीर वत्माग्रशा'च्मा जागी आता 'वशमोगी वौम्मतभ
वत्माग्रश' अवालमाव शला.

वत्माग्रशात वभोयच्मालय दफाल नव्शे तय प्रबाल ऩडरा
ऩादशजे.अन्मथा लरून ददवणाये वत्माग्रश ल उऩलावावायखे अदशांवक
ळतत्रशी दशांवक फनेर. पतत तरलायीनेच दशांवा शोते अवे नाशी
अनुधचत वत्माग्रश ल उऩलावानेशी दशांवा शोऊ ळकते
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11. अर्थ-विचार

रक्ष्भी आणण ऩैवा मात बेद आशे . तल-श्रभाने ळेतातन
ू ननभावण

शोते ती रक्ष्भी. रक्ष्भीचे भल्
ू म कामभ अवते. एक ककरो धान्मात

ऩल
ू ॉ शोती तेलढीच ऩोऴणळतती आजशी आशे . ऩैवा रपांगा आशे .

त्माची ककांभत कभी अधधक शोत याशते.

ऩैळाने चोयी वर
ु ब शोते. खेड्मात वलव गोष्टी श्रभाने ननभावण

शोतात आणण ळशयलारे ऩैवे दे ऊन ते घेऊन जातात. फांदक
ू दाखलून

एखाद्माची लततू घेऊन जाणे जळी चोयी, तवेच नोट दाखलून लततू
घेऊन जाणे शीदे खीर चोयीच आशे .

अततेम आणण अवांग्रश लभऱून अथवळुध्दी शोते. ततेम म्शणजे

चोयी. श्रभालळलाम वांऩत्ती लभऱलणे शी चोयीच शोम. अततेम म्शणजे
चोयी न कयणे. वांग्रशाफयोफयच अनुत्ऩादक व्मलवाम (व्माज,

बाडेऩट्टी, दरारी इत्मादी व्मलवाम) माांचे ननयाकयण केरे ऩादशजे.
वांऩत्ती कळी लभऱलामची ल ककती लभऱलामची, शे अततेम ल
अवांग्रश व्रते वाांगतात.
वांग्रश कयणाया चोयारा जन्भारा घारतो. गयजेऩेषा अधधक
वांग्रश कयणे ऩाऩ आशे .वलाांचे ऩोट बयरे ऩादशजे, भात्र ऩेटी बयण्माचा
अधधकाय कोणाराशी नाशी. शा ननवगव वलाांची बक
ू बागलू ळकतो,
ऩण एकाची शाल बागलू ळकत नाशी.

नैनतक भल्
ू मात जय बेद नाशी तय आधथवक षेत्रातशी बेद याशता

उऩमोगी नाशी.नैनतक भल्
ू माप्रभाणेच आधथवक षेत्रातशी श्रभाचे भल्
ू म
वभानच भानरे गेरे ऩादशजे.ळायीरयक श्रभारा ल फौवद्धक श्रभारा

वभान प्रनतष्ठा ल वभान भल्
ू म ददरे गेरे ऩादशजे. शाताची वलव फोटे
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वायखे काभ दे त नाशीत. एका फोटाने जे काभ शोते ते दव
ु ऱमा फोटाने
झारे नाशी तयी, वगऱी फोटे वभान अवतात. माच प्रभाणे

वभाजातीर प्रत्मेकाची वेला लबन्न प्रकायची अवरी तयी नतचे
आधथवक भल्
ू म भात्र वभानच अवरे ऩादशजे.

धनाचे िव्मात रूऩाांतय झारे ऩादशजे. एका जागी याशते ते 'धन'

आणण लाशते ते 'िव्म'.धन आणण िव्म शे दोन ळब्द कऱरे की
अथवळातत्र शाती मेत.े धनाचे रूऩाांतय िव्मात कयण्मानेच ते
वभाजाच्मा काभी मेईर. अततेम, अवांग्रश, अऩरयग्रश, त्माग, दान
माद्लाये धनाचे रूऩाांतय िव्मात शोऊ ळकते.
वांऩत्तीची भारकी शीच आधथवक वलऴभता ल वाभास्जक द्ु खाची

जननी आशे . म्शणन
ू भारकी तत्त्लच फाद झारे ऩादशजे.फद्ध
ु ी, ळतती

ल ऩरु
ु ऴाथव शी धनाजावनाची प्रभख
ु वाधने ईश्लयाने भानलारा ददरेरी

आशे त. एलढे च काम शा दे श दे खीर आऩरा नवन
ू ऩयभेश्लयाने

ददरेरा आशे . म्शणन
ू व्मततीची वांऩत्ती शी केलऱ त्माच्मा
उऩबोगावाठी अवच
ळकत नाशी.
ू

ती वांऩत्ती वभाजाच्मा

उऩमोगावाठी ईश्लयाने त्माच्माजलऱ ठे ल म्शणन
ू ठे लरी आशे .

भारभत्तेचा तलाभी ऩयभेश्लय आशे ल आऩण पतत वलश्लतत
आशोत.शा

वलचाय

तलीकायल्माव,

भारकी-तत्त्लाने

ननभावण

झारेल्मा द्ु खातून आऩरी वट
ु का शोईर.
बद
ू ान,

ग्राभदान, वांऩस्त्तदान, वभमदान, जीलनदान ल

वलश्लतत-बालना माद्लाये भारकी वलवजवनाची कल्ऩना भत
ू -व
तलरूऩात मेऊ ळकते. दानाचा उद्देळ तलालभत्ल-वलवजवनाची दीषा
दे णे शा आशे . अथवळुध्दी, व्मलशायळुध्दी शे भशत्त्लाचे आशे .

भनुष्म जवजवा वव
ां कृत शोत जाईर तवतळी वांग्रश-लत्ृ तीची
ु त

त्माराच राज लाटू रागेर. ऩूलॉच्मा काऱी याजाांना ककतीतयी याण्मा
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अवत; त्माची राज लाटणे दयू च यादशरे त्मात प्रनतष्ठा भानरी जाई.

आणण आज, एखाद्मारा दोन फामका अवल्मा तय तो त्रफचाया खारी
भान घारन
ू तऩष्टीकयण दे ऊ रागतो.आज एलढा पयक झारा आशे

ल वभाजाची भानलवकता फदररी आशे . माचा अथव अवा की काभननमभनाचे प्रमोग खूऩ झारे. आता अथवननमभनाचे प्रमोग कयामचे

आशे .काशी ददलवाांनी अवे शोईर की आऩल्मा जलऱ जातत जभीन

आशे , ऩैवा आशे शे वाांगामची भाणवाराच राज लाटे र!
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12.सांरऺिनीती
वांग्रश कयणायाच चोयारा जन्भारा घारतो. मा वांग्रश-लत्ृ तीतूनच

वाभास्जक ल आधथवक वलऴभता ननभावण शोते. वलऴभतेतून दारयद्र्म,
दारयद्र्मातून लगववघ
ां ऴव, लगववघ
ां ऴावतून दशांवा: अवा शा क्रभ आशे .

ऩरयणाभी दे ळ दफ
व शोऊन त्माचा पामदा वभाज-वलघातक ल
ु र

ऩयकीम ळतती उठलतात. तेव्शा खया ळत्र;ू वांग्रशलत्ृ ती, भोश,
दारयद्र्म, असान आणण जानतबेद शे च आशे त. मा ळत्रच
ूां ा फीभोड
करून, तलत्चे ल दे ळाचे वांयषण कयामचे अवेर तय; जलभनीचे

न्माय्म वलतयण; भारकी-वलवजवनाचा वलचाय; ग्राभोद्मोगाद्लाये
प्रत्मेकाच्मा शातारा काभ; आांतयजातीम वललाश आणण एकादळव्रताचे ऩारन शे कयाले रागेर. आभचे यषण; ऩोरीव, कामदे ल कोटव
माभऱ
ु े नव्शे तय एकादळव्रताने शोऊ ळकते.

वलोदमाचा वलचाय अदशांवेचा आशे .अवे अवरे तयी अदशांवक-

ळतती ऩयु े ळी वलकलवत शोत नाशी तोऩमांत,ऩयकीम-आक्रभण ल
दे ळाांतगवत दशांवक उिे क थोऩवलण्मावाठी वैन्म ल ऩोलरवाांकयली;
ननलैय-लत्ृ तीने वळतत्र प्रनतकाय शा आऩद्-धभव ठयतो !!

ळतत्राांभऱ
ु े आऩरे वांयषण शोऊ ळकेर शी वभजत
ू चुकीची

आशे . प्रश्न तेव्शाच वट
ु तीर जेव्शा आऩण नन:ळतत्रीकयण करू.
वम
ू ावची ककयणे ऩवयरी की वलव रोक आऩरी अांथरुणे

गड
ुां ाऱतात. ज्माांनी अांथरुणे घातरी शोती तेच रोक ते

गड
ुां ाऱतात. त्माचप्रभाणे ज्माांनी ळतत्रातत्रे तमाय केरी आशे त

त्मा रोकाांच्मा जेव्शा रषात मेईर की ळतत्राांनी प्रश्न वट
ु णाय
नाशीत, तेव्शा ते ळतत्राांचा नाळ कयतीर ल अदशांवेच्मा भागावने
तलत्चे वांयषण कयतीर.
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13.धमथ-विचार

आज जगात धभववत
ां था ळस्ततळारी झारी आशे . रोकवेलेच्मा
शे तूने उबी केरेरी धभववत
ां था शीच वभाजावाठी वभतमा फनरी
आशे . ल म्शणन
ू च धभव-वांतथेतून वभाजारा वोडवलण्माची गयज

उत्ऩन्न झारी आशे .

वलनोफा म्शणतात की, आज आम्शी ज्माांना धभव म्शणतो ते
लाततवलक धभव नाशीत. त्मा पेथ ् अथावत श्रद्धा आशे त. कोणा एका

भाणवारा वत्माचा वाषात्काय झारा, त्माच्मालय ज्माांनी श्रद्धा

ठे लरी ते रोक त्मा श्रद्धेचे झारे. आज जे धभव प्रचलरत आशे ती श्रद्धा
आशे . शे धभव नवन
ू ऩांथ आशे त. ऩदशरी ऩालरे टाकण्मावाठी शे वगऱे

ऩांथ ननभावण झारे आशे त. खऱमा भानलधभावचा वम
ू व उगलत नाशी

तोऩमांत धभव- ऩांथाांच्मा मा ददलट्मा याशतीर.

धभववत
ां था आम्शी; ऩुजायी, ऩुयोदशत, भल्
ु रा, ऩादयी माांच्मा

ताब्मात ददल्मा आणण धभावरा मा वांतथाांच्मा तुरुांगात ठे लरे. म्शणन
ू
आता धभावरा भांददय, भळीद, चचव तवेच ऩादयी, ऩुयोदशत, भल्
ु रा

माांच्मा कैदे तून भत
ु त कयामचे आशे ; आणण खयी धभवबालना वलवत्र
ऩवयालमाची आशे .

गीता, कुयाण, फामफर माांना वलनोफाांनी 'धभवग्रांथ' न भानता

'आध्मास्त्भक-ग्रांथ' भानरे ल मा ग्रांथाांची धभावच्मा कैदे तून भत
ु तता

केरी.

जन
ु ाट धभव आणण धभावच्मा नालाने चारणाये अधभव आता

वलसान मग
ु ात दटकणाय नाशीत. आता धभव जेव्शा वलसानाच्मा
बलू भकेलय मेईर तेव्शाच खया धभव फनेर.फद्ध
ु ीच्मा कवोटीलय कवरा
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जाणाया, भानलवक कल्ऩना-काभनाांच्मा लय गेरेरा ल जगातरे
वगऱे बेदबाल- उऩावने वकटचे बेदबाल- काढून टाकणाया धभव
माऩुढे दटकेर. व्माऩक बालना म्शणजे धभवबालना. वलसानमुगात
व्माऩक बालना दटकेर.

वलनोफा म्शणतात की, आज धभव ल व्मलशाय माांची पायकत
झारी आशे . ळांकयाचामाांच्मा भठात धभावने जरूय यशाले ऩण,
याजकायणाच्मा भांडऩाचा त्मारा वलटाऱ अवता काभा नमे.
व्मलशायाची वलव नाकी धभावने काफीज केरी ऩादशजेत.अगदी
व्माऩायाच्मा दक
ु ानात दे खीर धभावने प्रलेळ केरा ऩादशजे. धभव आणण
अथव शे फयोफय चारत अवतात. जो धभव वांऩण
ू व अथावचे ननमभन करू

ळकत नाशी, तो खया धभव शोऊ ळकत नाशी.त्माचप्रभाणे जो अथव
धभवफद्ध
ु ीरा दटकलन
ू ठे लू ळकत नाशी, तो खया अथवशी नाशी. म्शणन
ू

धभव ल अथव मात वलयोध शोऊ ळकत नाशी.धभावची आणण व्मलशायाची
जोडी कधीच पुटता काभा नमे. मा दोशोंची नेशभी वाांगड घातरी

गेरी ऩादशजे. धभवबालना भांददयात प्रकट शोते ल व्मलशायात नतची
आलश्मकता भानरी जात नाशी शी वलनोफाांना भोठी चूक लाटते.

कुठराशी धभव अवो; त्मारा भानणा-माांनी धभावरा वत्तेळी

जोडण्माचा वलचाय वोडून ददरा ऩादशजे. दोघाांना जोडल्माने धभावची

आणण याज्माची दोघाांचीशी शानी शोईर. धभावचा वलकाव कयामचा

अवेर तय त्मारा वत्तेळी ल याज्माळी जोडू नका, अवे वलनोफाांचे

वाांगणे आशे .

ऩूलॉ भांददयाच्मा वबोलती धभव उबा याशत अवे. तवेच मा मुगात

ग्राभ-भांददयाच्मा वबोलती धभवबालना एकत्र झारी ऩादशजे, शा
आजच्मा मुगाचा धभव आशे . भनुष्माच्मा रृदमात ईश्लय आशे त्माची
उऩावना कयामची आशे आणण ऩूणव गालारा भांददय फनलामचे आशे .
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14.अध्यात्तम-दृष्टी

वलनोफा, धभव ल अध्मात्भ मात पयक कयतात. धभव, फाह्म
गोष्टीांचा

आदे ळ

दे तो.

धभावत

वाभान्मत्

ऩयभात्भदळवन,

उऩावनाऩद्धती, कथा, कामदे ल नीती मा ऩाच गोष्टी अवतात ल
तथऱकारानुवाय धभावच्मा मा ऩाच गोष्टी ल धभवशी फदरत अवतो.
अध्मात्भ

वलवत्र

एकच

अवते.वलनोफाांनी

अध्मात्भाची

व्माख्मा,"वत्म प्रेभ करुणा" अळी केरी आशे . वलनोफा अध्मात्भाचे
ऩाच अांळ वाांगतात. (१) ननयऩेष नैनतक भल्
ू माांलय श्रद्धा. (२)

जीलनाची भयणोत्तय अखांडता. (३) प्राणणभात्राांची एकता ल ऩावलत्र्म.
(४) वलश्लात व्मलतथा ल फुद्धी अवणे. (५) ऩूणत
व ेचा अनुबलाची

वांबलनीमता.

वलनोफा; गीता, कुयाण, फामफर इत्मादीांना धभवग्रांथ न भानता,

आध्मास्त्भक-ग्रांथ भानतात. म्शणन
ू च प्रत्मेकाने मा आध्मास्त्भक

ग्रांथाांचा अभ्माव केरा ऩादशजे. मातच वलवधभववभबाल वाभालरा
आशे .
भनष्ु मारा अध्मात्भाकडे घेऊन जाण्मावाठी धभव आशे . धभव

आणण अध्मात्भ, दोन्शी एकाच लततूकडे जातात. ऩयां तु वाभान्म

रोकाांना यतता भाशीत नवतो, म्शणन
ू धभव त्माांना शऱू-शऱू

नतकडे घेऊन जातो. अध्मात्भ एकदभ प्रकाळाचा झोत टाकतें .
वत्म काम, शे अध्मात्भ एकदभ वाांगते. धभव भनुष्मारा

आांधऱा वभजन
ू , त्माचा शात धरून त्मारा शऱू-शऱू घेऊन

जातो. यतता दाखलतो. भल्
ु रा-भौरलीांच्मा, गरू
ु ां च्मा भागे जामरा

धभव लळकलतो. अध्मात्भ म्शणतें - तुम्शी आणण ईश्लय
माांच्माभधे आणखी। कोणीदश नाशी.
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15.िैऻाननक-दृष्टी
वलसानात वलनाळक आणण वलकावक ळतती आशे . वलसान वेलाशी
करू ळकते आणण वांशायशी करू ळकते. कायण वलसान नैनतक

अथला अनैनतक नाशी, तय वलसान नीनतननयऩेष आशे .ल म्शणन
ू च

वलसानारा भागवदळवकाची गयज आशे . ल ते अध्मात्भ दे ऊ ळकते.

वलनोफाांनी अध्मात्भाची वट
ु वट
ु ीत व्माख्मा 'वत्म प्रेभ करुणा'

अळी केरी आशे .अध्मात्भ आणण वलसान माांच्मा वभन्लमाने

वलोदम शोत अवल्माने; वलनोफा वलोदमाची वत्र
ू भम गणणती
व्माख्मा,"अध्मात्भ+वलसान=वलोदम" अळी कयतात.

वत्ताधायी ल बाांडलरदाय माांच्मा आश्रमाने वलसान लाढू रागरे

तय, भानलालय नव्शे तय खद्द
ु वलसानालयशी वांकट मेईर.वलसान

आणण दशांवा ऩयतऩय वलरुद्ध आशे त. एकभेकाांफयोफय ते दटकूच ळकत
नाशी. वलसानारा यशालमाचे अवेर तय त्मारा दशांवा नष्ट कयालीच
रागेर. अन्मथा भनष्ु म ल वलसान दोन्शीशी नष्ट शोतीर.

धभव आणण याजनीतीचे ददलव आता वांऩरे आशे त. आता वलसान

आणण अध्मात्भ मा दोन ळतती काभ कयणाय आशे त. वलसान-मग
ु ात
अध्मात्भ भागवदळवन कये र आणण वलसान गती लाढलेर. अळा तऱशे ने
दोघाांच्मा भदतीने जीलन चारेर.
अदशांवेलळलाम ळोऴणभत
ु त वभाजाची तथाऩना शोऊ ळकत

नाशी. आणण वलसानाच्मा अबाली वलाांना योजगाय लभऱणे

जलऱजलऱ अळतम आशे .वलसान योजगाय लाढलू ळकतो, ऩयां तु
वलसानात ळोऴण कभी कयण्माची षभता नाशी. शी षभता अध्मात्भ
ल अदशांवेत आशे .
20

16.जानतअांत

वलनोफाांनी म्शटरे आशे की; कताई, फन
ु ाई, लळराई, वेला इ. षेत्रे

स्तत्रमाांवाठी आयक्षषत अवरी ऩादशजेत. वलनोफाांचा मा भागणी

व
घटकाांना
भागचा अथव शाच आशे की, स्तत्रमाांना ल दफ
ु ऱ

आयषणाद्लाये लाल दे ऊन, आधथवकदृष्ट्मा वषभ ल आत्भननबवय
केल्मालळलाम वाभास्जक वभता प्रतथावऩत शोऊ ळकत नाशी. ल
म्शणन
व घटकाांवाठी आयषणाची भागणी कयतात.
ू च वलनोफा दफ
ु र

वभाजाने दलरताांना जी शीन काभे कयालमाव बाग ऩाडरी, ती

शीन ऩण वभाजोऩमोगी काभे ऩश्चाताऩ फुद्धीने उच्चलणॉमाांनी
कयालीत ल माद्लाये दलरताांळी वांफांध जोडून त्माांचे प्रश्न वभजालून

घ्मालेत ल ते प्रश्न वोडवलण्माच्मा दृष्टीने दलरताांचे वफरीकयण
कयाले

त्माांना आत्भननबवय कयाले

त्माांच्मात अन्मामावलरुद्ध

रढण्माची दशम्भत ननभावण कयाली. मावाठी गाांधी- वलनोफाांनी;
भत
ृ गयु ाांचे ळलच्छे दन, बांगीकाभ, कांु बायकाभ,वलणकाभ, तेरघाणी,

नीया उत्ऩादन,कुष्ठवेला इत्मादी काभे उबी केरीत. मा कामावद्लाये
जानतअांताकडे एक ऩाऊर ऩुढे टाकरे गेरे.
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17.सांस्र्ा ि सांघटना
वलनोफा म्शणतात की, घटनेने फध्द अवरेरी वांतथा वलचाय-क्राांती
कये र शी अऩेषाच चक
ु ीची आशे . वलचाय-क्राांती भनष्ु मद्लाये शोते.
वांतथेत पतत 'भें फय' अवतात.त्मात कुणी दे णगी दे ऊन भोकऱे

शोतात; कोणी धननकाांना भें फय फनलन
ू कृतकृत्म शोतात; काशी

कामावरम वाांबाऱतात.अळा स्तथतीत कोणीच वलचाय करू ळकत
नाशी. त्माभऱ
ु े वांतथेद्लाये वलचाय-क्राांती शोणे ळतम नाशी.

वांतथा कभवमोगात अडकून ऩडतात ल वलचायप्रकक्रमा कांु दठत शोऊन

त्मा वांतथा आऩरे प्राणतत्त्ल गभालून ननततेज फनतात.धनवांचम ल

त्माच्मा व्माजालय वांतथा चारवलण्माची लत्ृ ती, माभऱ
ु े वांतथा
वलचायाचे लाशक शोऊच ळकत नाशी. वांतथा चारलामच्माच अवतीर

तय, धनाच्मा फऱालय नव्शे तय श्रभाच्मा आधायालय चारल्मा
ऩादशजे.काांचनभत
ु तीच्मा आधाये वांतथा चारल्मा तयच त्माांच्मात
चैतन्म वांचाये र ल खऱमा अथावने त्मा ग्राभवेला करू ळकतीर. तवेच

वांतथेचे ननणवम फशुभताने न शोता एकभताने ला वलववभ
ां तीने व्शाले,
अवेशी वलनोफाांचे म्शणणे आशे .
वलनोफाांना एखाद्मा कुटुांफ ल ऩरयलायावायखी 'वशज' वांघटना शली

आशे .स्जथे वगऱे फांधुबालाने एकत्र मेतात; तथूर वांफांधाांना गौण

भानतात; भताऩेषा भनुष्मारा आणण फाह्म कभावऩेषा आांतयलत
ृ ीरा
भशत्त्ल दे तात; भनुष्मारा भनुष्म म्शणन
ू ओऱखतात, अळा 'वशज'

वांघटनेत कल्माणकायीळतती ननभावण शोते.

वलनोफाांचा वलश्लाव व्मततीलय आशे , वांघटना ल वांतथेलय नाशी.
वांतथा ला वांघटना म्शटरी की त्मात ननमोजन आणण ननमांत्रण आरे
ल अांभरफजालणीत वत्ता आरी. जेथे वत्ता आशे तेथून अदशांवा ल
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वत्म ऩऱ काढते. त्माभऱ
ु े वांतथा ल वांघटनेत दशांवा ल अवत्मारा

चांचुप्रलेळ लभऱतो. अळा स्तथतीत वांतथा ल वांघटनेद्लाया

ळावनभत
ु त वभाजा-यचना ननभावण शोणे अळतम आशे .

वलचायाांना भत
व ऩदे ण्मावाठी वांतथा ल वांघटना ननभावण झाल्मा
ू रू

अवल्मा तयी वलनोफाांना दोघात भर
ू बत
ू पयक ददवतो. वांघटना नीट
चाररी तय वलचायारा भत
व ऩ दे ऊ ळकते ;ऩण जय न चाररी तय
ू रु

वलकृत रूऩशी मेते. वांतथा वलचायारा भत
व ऩ दे तात. वांतथा चाांगरी
ू रु

चारल्मालयशी ती मभ-प्रधान न याशाता ननमभ-प्रधान फनते.

अथावत माचा अथव अवा नव्शे की वलोदमाच्मा वलचायात वांतथा ल
वांघटना फवत नाशीत अथला

वलोदमाचा त्मारा वलयोध आशे .

जोऩमांत ळावनभत
ु त अदशांवक वभाज-यचनेचा वलचाय वभाजात

रुजत नाशी ल तो वलचाय वलकलवत शोत नाशी तोऩमांत वांतथा ल

वांघटनेच्माच आधायाने ळावनभत
ु त वभाज-यचनेचा वलचाय रोकात
ऩवयाला रागेर.

वलोदमी वांतथा ल वांघटना माांच्मात बालननक, लैचारयक आणण
व्मालशारयक नाते अवरे ऩादशजे. वांतथा ल वांघटना ऩयतऩयालरांफी
आणण ऩयतऩयऩूयक आशे त. वांतथा ककल्रे आशे त, तय वांघटनाचे
कामवकते शे लैचारयक याज्मवलततायच्मा भोदशभेरा ननघारेरे वैन्म

आशे .वांतथाांनी वांघटनेरा लैचारयक ल लेऱप्रवांगी आधथवकशी यवद
ऩुयलरी ऩादशजे. तवेच वैननकाांची वलव प्रकायची व्मलतथाशी केरी
ऩादशजे.शे च वलनोफाांनी ददरेल्मा उदाशयणाने वाांगामचे तय जात्माचे

एक ऩाऱे स्तथय अवते ल दव
ु ये कपयते याशते म्शणन
ू च त्मातून ऩीठ

ननघते.वांतथा स्तथय आशे तय वांघटना कपयती आशे . अवे झारे तयच
त्मातून वलोदम वलचायाचा प्रचाय शोईर.
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18.कायथकताथ

वलोदम वलचाय ल मा वलचायाचा ऩामा अवरेरा 'एकादळ-व्रताां'चा
वांदेळ,

कामवकत्मावने

ननष्ठाऩूलक
व

घयाघयात

ऩोशोचलामचा

आशे .मावाठी त्माने तलत् अध्ममन केरे ऩादशजे आणण वादशत्मप्रचायशी केरा ऩादशजे.

तलाध्माम म्शणजे केलऱ ग्रांथाांचा अभ्माव नव्शे . तलाध्माम
म्शणजे 'तल'चे अध्ममन. म्शणजेच आत्भऩयीषण.शॉटे रलारा
इतयाांना खाऊ घारतो ऩण ते अन्न तलत् खात नाशी, तवे वलोदम
वादशत्म-प्रचायाफाफत शोऊ नमे. कामवकत्मावने तलत् वलोदमवादशत्माचे अध्ममन कयाले, त्मातीर वलचाय जीलनात भयु लाले ल
भगच त्माचा प्रचाय कयाला. तयच वादशत्म प्रचायकाचा ल प्रचायाचा
प्रबाल वभाजालय ऩडेर.
कामवकत्मावत तलालबभानी-लत्ृ ती कतत्व ृ ल-ळततीने ल तलालरांफनाने

मेते. लभताव्ममऩल
व जीलन-ननलावशाने कामवकताव तलालरांफी फनतो.
ू क

कामवकताव जनाधारयत अवाला. कामवकत्मावने वभाजाची जाततीत
जातत वेला करून वभाजाकडून ळयीयधायणाऩुयते कभीत कभी

घ्माले. ल तेशी उऩकृत बालनेने घ्माले.शा भोफदराशी घेतरा नवता.
ऩण ळयीयाचे चारत नाशी म्शणन
ू शा भोफदरा घ्मामचा ल तोशी

शतकाने नव्शे तय नाइराजाततल म्शणन
ू घ्माला. कामवकत्मावने
तलत्चे ळयीय-यषण ल ळयीय-ऩोऴण शे वाभास्जक कामव वभजरे
ऩादशजे.
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वलनोफा केलऱ वलोदमाचे तत्त्लसान वाांगन
ू थाांफरे नाशीत तय,

शे तत्त्लसान व्मततीच्मा ल वभाजा-जीलनात उतयलण्माचे काशी

उऩक्रभशी त्माांनी ददरे. वांऩत्तीच्मा न्माय्म-वलतयणावाठी 'बद
ू ान',
भारकी-वलवजवनावाठी 'ग्राभदान', ळाांती तथाऩनेवाठी 'ळाांनतवेना',
दे ळाच्मा

एकतेवाठी

भागवदळवनावाठी

'दे लनागयीलरऩी'चा

'आचामवकुर',

वलवधभव

आग्रश,

वभाजाच्मा

वभबालावाठी

गीता,

फामफर, कुयाण इ. धालभवक ग्रांथाांना 'अध्मास्त्भक' ग्रांथ भानण्माची
दृष्टी,

जनवांऩकाववाठी

'वलोदमऩात्र',

'रोकनीती' इत्मादी उऩक्रभ ददरेत तवेच

याजकायणारा

ऩमावम

गोलांळशत्माफांदीवाठी

तलत् उऩोऴण, वत्माग्रश करून 'वौम्मतभ वशमोगी वत्माग्रशाचे
उदाशयण घारन
ू ददरे, एक आणा आशाय प्रमोग ल काांचनभत
ु तीच्मा
प्रमोगाद्लाये 'अथवनीती'ची ददळा दाखलरी, चांफऱच्मा डाकांू ना वद्-

भागावलय आणन
ू ' रृदम-ऩरयलतवन' शोऊ ळकते शे लवद्ध केरे, ऩळफ
ु ऱी
ददल्मा जाणाऱमा भांददयात न जाण्माचा आग्रश धरून 'अांधश्रद्धे'रा
धतका ददरा. मा वलव उऩक्रभाद्लाये ल तलत्च्मा कृतीद्लाये

वलनोफाांनी वलोदम-वलचाय वभाज-जीलनात उतयलून दाखवलरा ल
तो व्मलशामवशी आशे शे लवद्ध केरे.

जम जगत ्

1) वलनोफा वादशत्म ( खांड 1-20)

वांदबव-ग्रांथ
-

2) आधुननक बायतातीर याजकीम वलचाय
-बा.र.बोऱे
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आचायथ विनोबा भािे जन्मस्र्ान प्रनतष्ठान
भ.ु ऩो.गागोदे फुिक
ु ,मा.ऩेण,स्ज.यामगड402 107

वलनोफाांच्मा

जन्भघयाचे

तथानभशात्म्म

जाणन
ू

1955

वाराऩावन
व वलोदमाचे कामव वरू
ू मेथून वातत्मऩूलक
ु आशे .

वलनोफाांचे वलचाय ल कामव शे च त्माांचे जीलांत तभायक आशे , शी दृष्टी

ठे लून जन्भतथानाचे प्रचलरत तलरूऩात तभायक न कयता; ऩूणल
व ेऱ

जीलनदानी कामवकत्माांनी तेथे याशून श्रभाधारयत जीलन जगाले ल
तलऩरयलतवनातून वभाज-ऩरयलतवन मा ददळेने ल वलचायाने वलोदमाचे

कामव कयाले शे च वांतथेचे धोयण आशे .

ळेती, गोळाऱा, ग्रांथ-बाांडाय इत्मादी कामवशी वरू
ु अवते.
वांऩकव : नीरा आऩटे ,अध्मष
भोफाईर -9405924226
ई-भेर: vinobajanmsthan@gmail.com

https://www.vinobabhave.org.
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श्रीकोटे श्िरदे ि (ट्रस्ट), िाई

1038/3 ब्राह्भणळाशी,भ.ु ऩो. लाई, ता.लाई,
स्ज. वाताया - 402 803

आचामव वलनोफा बाले माांचे लाई ( स्ज. वाताया ) जवे भऱ
ू गाल

आशे , तळीच लाई त्माांची तऩोबभ
ू ीशी आशे .

लाई मेथीर कोटे श्लय भांददयाळी बाले कुटुांफाच्मा कतत्व ृ ललान तीन

वऩढ्माांचा वांफांध यादशरा आशे . तवेच कोटे श्लय भांददयारा वाभास्जक
वध
ु ायणेचा इनतशाव आशे .

1870 च्मा वभ
ु ायाव वलनोफाांच्मा आजोफाांनी, ळांबयु ाल बाले माांनी

शे भांददय फाांधरे. त्मा वनातनी काऱात ते मा भांददयात भस्ु तरभ

गलमाचे गाणे ठे लीत.1929 वारी वलनोफाांचे लडडर नयशयऩांताांनी;
भ.गाांधीां ल जभनारार फजाज माांच्मा भागवदळवनाने शे कोटे श्लय
भांददय अतऩश्ृ माांना खुरे केरे.अतऩश्ृ माांना खुरे झारेरे शे लाईतीर

ऩदशरे भांददय आशे ! 1917 वारी माच भांददयात लऴवबय याशून
वलनोफाांनी 'बायतभातेच्मा उद्धायावाठी तऩश्चमाव' केरी ल
भ.गाांधीजीांच्मा वत्माग्रशाश्रभ तत्लाचा प्रचाय केरा. 1953 वारी
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भांददयाचा यस्जतटय रतट कयण्मात आरा. मा रतटचे वलनोफा
वांतथाऩक वलश्लतत आशे त.
वलनोफाांनी लरदशरेरे,"भनू तवऩूजेचे मुग फदरन
ू यादशरे आशे . आता

भानल-वभाजाच्मा रूऩात बगलांताची वेला आणण ऩूजा कयण्माचे नले
मुग आरे आशे ." वलनोफाांच्मा मा वलचायाने रतट कामवयत आशे .
वांऩकव: वल.प्र.ददलाण,

भोफाईर – 9028321063
****

प्रकाशक

आचामव वलनोफा बाले जन्भतथान प्रनतष्ठान गागोदे फुिक
ु ,
ता.ऩेण,स्ज. यामगड
ल
श्रीकोटे श्लयदे ल (रतट), लाई, स्ज.वाताया
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