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शह�द भगतिसंग Ð आज�या काळाची गरज 

        

    

डॉ. सं�ाम च�हाण 

वालचदं कला व शा  महा!व"ालय, सोलापूर. 
    

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ :|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ :|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ :|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ :----     

२८ स)ट+बर १९०७ साली लाहोर जवळ�ल बांगा नावा�या 

खे4यात भगतिसगंाचा ज5म झाला. भारताला 7वात8ं िमळावे 9हणून 

अनेकांनी हौता<9य प<करले. <या सवा=नाच इितहासात मानाचे 7थान 

आहे. पण <या सवा@मAये भगतिसगं यांचे 7थान अBCतीय आहे. 

9हणूनच <यांना Ôशह�दे आलमÕ असा Bकताब Bदला जातो. २३ माच@ 

१९३१ रोजी भगतिसगं लाहोर�या तHंुगात हसत हसत फासावर गेले. Ô 

इJ5कलाब Jझंदाबाद Õ Bह घोषणा देऊन <यांनी साNाOयवादा !वHP�या 

लQयात हौता<9य प<करले. २८ स)ट+बर २००६-०७ शह�द भगतिसगं 

यांचे ज5मशताTद� वष@ 9हणून देशभर साजरे करUयात आले. शह�द भगतिसगं यां�या �यVWम<वाची खर� 

ओळख व आज�या काळातील <यांचे 7थान, <यां�या !वचाराचें मह<व या !वषयीचे !ववेचन करUयाचा YयZ 

Y7ततुलेखा मAये करUयात आला आहे. 

शह�द भगतिसगं यांना एक सश  \ांितकार�, Oयाने !]ट�शां�या अ5यायी राजवट� !वHP सश  लढा 

Bदला, इं�ज अिधका`याचा वध करUयाकर�ता !प7तलुाचा, बॉ9बचा वापर केला व हे काय@ कर�त शेवट� शह�द 

झाला असा एक तHण यवुक 9हणून िच!8त केले जाते. परंत ु शह�द भगतिसगंांची Bह खर� ओळख न�हे. 

अBहंसेचा परु7कार करणा`या काह�ंनी तर भगतिसगं माथेBफa होता, अितरेकW होता असे 9हणUयापय=त मजल 

मारली आहे. शह�द भगतिसगंाने फासावर जाताना गीतेचे पठाण केले असे वण@न कaन <याला धािम@क वतृीचा 

दाखवUयाचा YयZ Bह केला जातो. परंत ु शह�द भगतिसगंाचे हे खरे �यVWम<व न�हे. शह�द भगतिसगं हे 

एकूणच मानव जातीतील अ5याय, शोषण व !पळवणूकW !वHP उभारलेले बडं होय. शह�द भगतिसगं यांनी 

श ांचा वापर नाईलाजाने केला होता. श ाचंा वापर करUयामागे कोणा एका �यVWचा वध  करणे  Bह भावना 

न�हती तर अ5याय व शोषण करणा`या साNाOयवाद� Yवतृीचा नायनाट करणे Bह भिूमका होती. \ांती साठf 

<यांनी नाईलाजाने श ाचंा वापर केला. 

महा<मा गांधी आJण शह�द भगतिसगं या दोन �य!Vरेखा दोन !वHP मतYवाह 9हणून एकमेका!वHP 

उgया केhया जातात, याचे कारण \ांती आJण Bहंसा, तसेच श ांचा वापर न करणे आJण अBहंसा यां�यात 

जोडलेला चुकWचा सबंधं होय. भगतिसगंा�या सश  \ांतीचा अथ@ लोकांनी Bहंसा, !वiोह, दहशतवाद असा 
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घेतला.तर गाधंीजीं�या अBहंसेचा अथ@ श  न उचलणे, िनमटुपणे अ5याय सहन करणे असा घेतला. या 

गरैसमजुती मळेुच या दोन महान �यVWरेखा एकमेकां�या !वHP वाटतात. वा7त!वक पाहता या दो5ह� 

�यVWरेखा एकाच गोkी साठf लढhया व ती 9हणजे साNाOयवादाचे उ�चाटन होय. जीव घेणे Bह नेहमीच Bहंसा 

असते असे नांह� <यामळेु न मारणे एवढाच अBहंसेचा अथ@ नाह� असे महा<मा गांधीजी 9हणतात. !पसाट 

कुlयाला मारणे Bकंवा खुनी �यVWला मारणे Bहंसा नाह� 9हणजे \ोधाला Bकंवा 7वाथा@ला वश होऊन अथवा 

दसु`या �यVWचे अिनm करUया�या इरा"ाने ितला दखु देणे Bकंवा ित�या देहाचा नाश करणे 9हणजे Bहंसा व 

तसे न करणे 9हणजे अBहंसा असा अBहंसेचा अथ@ गाधंीजीना अपेJnत होता. तर \ांती 9हणजे !प7तलु Bकंवा 

बॉ9बचा वापर Bकंवा Bहंसा न�हे असे भगतिसगं 9हणतात. \ांती 9हणजे केवळ !वiोह न�हे. \ांती 9हणजे 

पoरJ7थती अमलुा� सधुारUयाची आकाnंा. \ांती हे जनतेने राजकWय , आिथ@क, सामाJजक J7थती मAये 

पoरवत@न करUया�या इछेचे "ोतक होय असा \ांतीचा अथ@ भगतिसगंा यांना अपेJnत होता. भारता मAये 

सश  \ांती यश7वी न होUयाचे एकमेव कारण 9हणजे लोकांचे \ांती व अBहंसा Yती असलेले अqान होय. 

साNाOयवादा !वHP लढा "ावयाचा असेल तर महा<मा गांधी व शह�द भगतिसगं या दोन �यVWरेखा 

िनट समजून घेतhया पाBहजेत. साNाOयवादा!वaP लढा देUयाकर�ता गाधंीजीनी जन आदंोलने उभारली परंत ु

या सघंट�त शVWचा \ांती कoरता <यांनी YयZ केला नाह�. याउलट शह�द भगतिसगंांनी \ांतीसाठf बिलदान 

Bदले परंत ुजन आदंोलन उभे करUयाकoरता <यांनी फारसे YयZ केले नाह�त Bकंवा <याना <यामAये यश Yाr 

होऊ शकले नाह�. <यामळेु भगतिसगं 9हणजे एक सश  \ांतीकारक एवढ�च <याचंी Yितमा उभी राहते. परंत ु

भगतिसगं यांनी वाचन केलेली �थं सपंदा, <यांनी मांडलेले !व!वध !वचार, समाजवादाचा आ�ह, 7वातlंया�या 

Yती असलेली <यांची �यापक skी हे सव@ पBहले असता भगतिसगं हे केवळ एक सश  \ांितकारक होते असे 

9हणणे चकुWचे ठरते. शह�द भगतिसगंांनी कृती जर� Bहंसक केली असली तर� <यांचे अिंतम लn अBहंसा व 

!वt कhयाण हेच होते. 

साNाOयवादा !वHP लढा देUयाकoरता <या काळा मAये भगतिसगंांची JजतकW गरज होती िततकWच 

आज�या काळात देखील आहे. भारतातनू !]ट�शांची राजवट गेली असली तर� साNाOयवाद नm झालेला नाह�. 

पवूu अ5याय व शोषण करणारे परकWय होते आता 7वकWय आहेत. 9हणजे एकूण शोषण �यव7था आजह� 

Bटकून आहे. भांडवलशाह��या aपाने साNाOयवाद प5ुहा फोफावत आहे. खाजगीकरण, उदार�करण व 

जागितकWकरणा�या धोरणामंळेु कामगार व शेत मजुराचें शोषण होत आहे. <या मळेुच शेतकर� व कामगारा�ंया 

आ<मह<यांचे Yमाण वाढत आहे. आिथ@क !वषमता वाढत आहे. शेतकया=�या जिमनी मातीमोल Bकमतीने हडप 

केhया जात आहेत. या मळेुच शह�द भगतिसगं Bह आज काळाची गरज आहे. 

शह�द भगतिसगंांना अपेJnत असलेली \ांती जर घडवनू आणावयाची असेल तर सव@हारा वगा@ची शVW 

वाढवली पाBहजे. <याना सघंट�त कaन िनभ@य केले पाBहजे. सश  Bहंसा हा आजचा लढा देUयाचा योvय माग@ 

होऊ शकत नसला तर� अBहंसेचा चकुWचा अथ@ घेऊन अ5याय व अ<याचार िनमटूपणे सहन करणे हा देखील 

योvय माग@ न�हे. आज गावागावा मAये दिलतांवर, मBहलांवर अ<याचार होत आहेत. गावा मAये मBहलांची 

!वव  िधंड काढली जाते, दिलतां�या झोप4या जाळhया जातात, wkाचार� Yवxृी मळेु सामा5य माणसाचे 

जगणे मyुकWल झाले आहे. हे सव@ िनमटूपणे पाहणे नामद@पणाचे लnण होय. Oया देशामAये शह�द भगतिसगं 

सारखे \ांितकारक ज5मले <या देशातील तHण !पढ� अशी नामद@ का? असा Y{ उभा राहतो. शह�द 

भगतिसगंांना अपेJnत असलेला 7वातlंयाचा अथ@ केवळ !]ट�शाचंी भारतावर�ल सxा उखडून टाकणे 
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एवQयापरुता मया@Bदत न�हता तर एकूण मानवजात शोषण मVु करणे हा 7वातlंयाचा अथ@ <याना अपेJnत 

होता. आज�या काळात ग5ुहेगार हे िनभ@यपणे जगत आहेत तर YामाJणक माणूस जीव मठुfत घेऊन जगत 

आहे याचे कारण ग5ुहेगार सघंट�त आहेत <यांचे सरुnा य8ंणेवर वच@7व आहे. ग5ुहेगार� व साNाOयवाद� 

शVWला जरब बसावी याकर�ता तHण वगा@ची शVW सघंट�त केली पाBहजे. या यवुाशVWला सकारा<मक व 

!वधायक मागा@ने स\Wय केले पाBहजे. यवुकाचंा एक Ôसकारा<मक दबाव गटÕ (Positive Pressure Group) तयार 

झाला पाBहजे. अ5याय व शोषणा !वHP सवा=नी सघंट�त होऊन कायदेशीर मागा@ने लढा Bदला पाBहजे. तसे झाले 

तरच ती शह�द भगतिसगं व तमाम \ांितकारक व शBहदां�या Yती आदरांजली ठरेल. 
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