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शतकाचा सूयाास्त

ऩश्चचभेकड र रार यॊ गाच्मा ढगाॊभध्मे
आणण ततयस्कायाच्मा लालटऱ भध्मे
मा ळतकाचा अखेयचा वूमय भालऱत आशे .
याष्ट्राच्मा स्लाथयप्रेभाचा नागला भन्षोब
रारवेना ण ग
ॊ रेल्मा उन्भादात,
शत्मायाॊच्मा वॊघऴायत नाचत आशे
आणण वड
ू ाच्मा काव्मऩॊक्त लय
आक्रॊदत आशे .

यल ॊद्रनाथ केलऱ वाहशश्त्मक नव्शते – ते भानलतेच्मा यषणाथय वाधना कयणाये एक तऩस्ल
शोते.
१९ व्मा ळतकारा तनयोऩ दे ताना (३१ डडवेंफय १८९९) यवलॊद्रनाथ टागोयाॊन शी कवलता लरशीरी.
यल ॊद्रनाथ टागोय याष्ट्रलादालय टीका कयीत शोते. तयी स्लतॊत्र बायताचे याष्ट्रग त म्शणून यल ॊद्रनाथाॊच्मा
कवलतेच तनलड कयण्मात आरी. फाॊग्रादे ळानेवध्
ु दा टागोयाॊच्मा आभाय वोनाय फाॊगरा मा ग ताच

याष्ट्रग त म्शणून तनलड केरी. यल ॊद्रनाथ शे अवे एकभेल कल आशे त जमाॊच्मा कवलता दोन दे ळाॊन
याष्ट्रग त म्शणून स्ल कायल्मा.

ऩश्चचभेकडे याष्ट्रलाद उदमारा आरा त्माचेच रुऩाॊतय ऩढ
ु े वाम्राजमलादाभध्मे

ारे. मालरून तेथथर

याष्ट्रलाद अभानल , मध्
ु द, ळस्त्र, हशॊवा माॊचा प्रचाय कयणाया शोता शे लवध्द शोते अवे ते म्शणतात.
याष्ट्रलादातन
ू उदमारा आरेल्मा वाम्राजमलादाने बायताचे अध्ऩतन केरे, नैततकतेचा ऱ्शाव केरा,
बायतारा गर
ु ाभ केरे अवेशी त्माॊचे भत शोते.

याष्ट्र शी औद्मोथगक बाॊडलरळाशीच्मा उदमानॊतय स्थाऩन

ारेरी एक याजकीम आणण व्माऩायी वॊघटना

आशे . त माॊत्रत्रक आशे . ततच्मात अऩाय ळक्त आशे . त्मा ळक्त चा वलध्लॊवक काभावाठी लाऩय शोतो.
याष्ट्रा-याष्ट्राॊभध र वॊघऴय लाढीव रागतात. भाणवात र नैततक आणण आध्माश्त्भक भल्
ू माॊचा ऱ्शाव

शोतो. त्माच्मा जाग याजकीम आणण व्माऩायी भल्
ू मे स्लाय शोतात. वत्ता काफ ज कयणे आणण नपा
लभऱलणे शे च भाणवाचे उद्दीष्ट्ट फनते. याष्ट्र भाणवाऩेषा श्रेष्ट्ठ शोत जाते आणण भानलतेच्मा भऱ
ू

तत्त्लालयच शल्रा कयते. त्रिटीळ वाम्राजमलादाने याष्ट्रलादाच्मा गोंडव नालाखारी बायतारा आणण इतय
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वॊऩन्न दे ळाॊना आऩल्मा तनमॊत्रणाखारी आणरे. त्माभागे त्माॊचा शे तू मा दे ळाॊच रट
ू करून आऩल्मा
याष्ट्रारा वॊऩन्न कयणे शा शोता.

याष्ट्रलादाच्मा उन्भादातून ऩहशरे भशामुध्द वुरु

ारे.

ऩहशल्मा भशामुध्दाच्मा दयम्मान

यल ॊद्रनाथाॊन जऩान – अभेरयकेचा दौया केरा आणण याष्ट्रलाद मा वलऴमालय व्माख्माने हदरी.
त्माभध्मे त्माॊन याष्ट्रलाद वलयोध भाॊडण केरी. अभेरयकनाॊन याष्ट्रलाद वोडून द्माला अवे ते
म्शणारे. त्माभऱ
ु े अभेरयकेत त्माॊच्मावलरुध्द टीका

ारी.

गेल्मा त न ळतकाॊऩावन
ू याष्ट्रलाद वलऴमक चचाय चारू आशे . फाजायऩेठेच्मा अथय व्मलस्थेभधून याष्ट्र
आणण याष्ट्रलादाच तनभीत
वभथयन केरे.

ारी अळ भाॊडण वाधायणऩणे केरी जाते. कारय भाक्वयने ठाभऩणे माचे

बायतात याष्ट्रलादवलऴमक चचाय प्राभख्
ु माने

ारी त याष्ट्रीम चऱलऱ च्मा दयम्मान. याष्ट्रीम

चऱलऱ त र वलयच नेत्माॊन बायत म वभाजात याष्ट्रीम बालना प्रेरयत करून त्माचे उदात्त कयण केरे.
ऩयॊ तु यल ॊद्रनाथ टागोयाॊन याष्ट्रलादावॊदबायत अत्मॊत वडेतोड बलू भका घेऊन वातत्माने टीका केरी.

याष्ट्रलादातन
ू हशॊवा, मध्
ु द, वलघटन, वॊळम माॊचा जन्भ शोतो आणण तो भानलतेरा एक ळाऩ आशे .
यल ॊद्रनाथाॊच्मा जन्भालेऱ फॊगारभध्मे याष्ट्रीम चऱलऱ च वयु लात

ारी. त्माॊच्मालय मा चऱलऱ चा

प्रबाल ऩडरा. त्माॊन मा चऱलऱ भध्मे काशी प्रभाणात बागशी घेतरा. त्माॊच याष्ट्रबक्त त्माॊच्मा
वाहशत्मातन
ू शी व्मक्त शोत याहशरी. १९०५ भध्मे

ारेल्मा फॊगारच्मा पाऱण च्मा ऩाचलयबभ
ू लय त्माॊन

स्लदे ळ चऱलऱ त वशबाग घेतरा. याष्ट्रीम वबेभध्मे म्शणजेच काॉग्रेवभध्मेशी ते वक्रीम शोते. वयु त
अथधलेळनाभध्मे
वभ ोता

ारेल्मा जशार भलाऱ वॊघऴायने ते द्ु ख

ारे शोते. जशार आणण भलाऱ गटाॊभध्मे

ारा ऩाहशजे अळ त्माॊच बलू भका शोत . त्माचप्रभाणे फॊगारभध र क्राॊत कायी गटाॊन हशॊवेचा

भागय वोडून हदरा ऩाहशजे कायण तो भागय बायत म ऩयॊ ऩये ळ जुऱणाया नाशी अवे त्माॊचे भत शोते.

यल ॊद्रनाथाॊच वलचलात्भकतेलय अढऱ तनष्ट्ठा शोत . स्लदे ळ चऱलऱ भध्मे हशॊवेचा लाऩय शोऊ रागरा
त्माभऱ
ु े ते वलऴण्ण

ारे आणण त्माॊन वक्रक्रम याजकायणाचा त्माग केरा. अथायत वाहशत्माच्मा

भाध्मभातन
ू ते आऩरे दे ळप्रेभ व्मक्त कयीत याहशरे. जालरलानलारा फाग शत्माकाॊडाचा त्माॊन तनऴेध
केरा. त्रिटीळाॊन हदरेरा ‘नाईट’ क्रकताफ त्माॊन ऩयत केरा.

यल ॊद्रनाथ टागोय शे याष्ट्रलादी नव्शते. ते दे ळप्रेभ शोते. ऩण त्माशीऩेषा भानलतालादी शोते. ते एके

हठकाण म्शणतात – “दे ळबक्त शे भा े अॊततभ अध्माश्त्भक वाध्म नाशी. भानलतालादाभध्मेच अॊततभ
वख
ु आशे . भ हशऱ्माच्मा क्रकभत त काच वलकत घेणाय नाशी आणण जोऩमंत भ श्जलॊत आशे तोऩमंत
भानतेलय दे ळप्रेभारा स्लाय शोऊ दे णाय नाशी. ”

यल ॊद्रनाथ याष्ट्रलादालय टीका कयीत अवरे तयी बायताचे एक लेगऱे अश्स्तत्ल आशे . ते बायत माॊन
हटकलरे ऩाहशजे अवे म्शणत अवत.

वलवलधतेतन
ू एकता वाधत बायत म वभाजाच फाॊधण

ारी आशे . इततशावात बायत म वॊस्कृत चे शे

लैलळष्ट््म याहशरे आशे . बायत म वॊस्कृत वलांना वाभालन
ू घेणायी आशे . अनेक याजवत्ता आल्मा आणण
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गेल्मा ऩयॊ तु बायत म वभाज आणण वॊस्कृत हटकून याहशरी आशे . बायत माॊन ऩाश्चचभात्माॊचे अनक
ु यण

न कयता आऩरे स्लतॊत्र अश्स्तत्ल हटकलाले. मा दे ळाच्मा स्लातॊत्र्माच उबायण वाभाश्जक ऩन
ु यय चनेतन
ू च
शोऊ ळकते, नैततक आणण आध्माश्त्भक स्लातॊत्र्मातन
ू शोऊ ळकते अवे टागोयाॊचे भत शोते.

आऩण इतय रोकाॊचे इततशाव उवने घेऊ ळकत नाशी. आऩल्मा ज लनाळ वॊफथॊ धत नवरेल्मा गोष्ट्टी

आऩण इतयाॊकडून उवन्मा घेतो तेव्शा आऩण आऩरे आमष्ट्ु म थचयडून टाकतो. जे बौततकदृष्ट््मा नव्शे
तय नैततकदृष्ट््मा वभध्
ृ द अवतात त्माॊच्मावाठीच बवलष्ट्मकाऱ अवतो.

टागोय बत
ू काऱाच्मा गौयल कयणालय टीका कयतात. जे रोक बत
ू काऱाचे गौयल कयण कयतात ते
प्रततगाभ आशे त अवे ते म्शणतात.

जऩानने ऩाश्चचभात्माॊकडून ळास्त्रे घेतरी ऩयॊ तु आऩरी वॊस्कृत हटकलरी. बायत माॊन जऩानचे
उदाशयण डोळमाॊऩढ
ु े ठे लाले अवे ते म्शणतात.

आऩरे घय, आऩरी भॊहदये , आऩरी गरु
ु कुरे, वाध्मावोप्मा कामद्माच्मा आधाये गालाचा कायबाय कयणायी
स्लमॊळावने एलढ्माऩयु तेच बायत माॊचे ज लन भमायहदत शोते. इथे याजमकते कोण आशे त माच्माळ
त्माॊचा वॊफध
ॊ नव्शता. ऩयॊ तु मालेऱ ऩश्चचभेकडून आरेरे याष्ट्र आऩरा अजस्त्र पाऱ बायताच्मा

बग
ू बायत खोर रुतलत आशे . मालेऱ आऩरा भक
ु ाफरा याजाॊळ क्रकॊ ला एखाद्मा लॊळाळ नवन
ू तो

याष्ट्राळ आशे . यल ॊद्रनाथ याष्ट्र वॊकल्ऩनेचे वलयोधक शोते. याष्ट्रलादातन
ू ऩाळल वाभर्थमय आणण माॊत्रत्रक
कामयषभता तनभायण शोते.

गोया, घये फैये आणण चाय अध्माम मा त न कादॊ फऱ्माॊभधून त्माॊन आऩरे वलचाय प्रकट केरे. तवेच

१९१६ वारी हदरेल्मा त न व्माख्मानाॊभधन
ू – ऩश्चचभेकड र याष्ट्रलाद, जऩानभध र याष्ट्रलाद आणण
बायतात र याष्ट्रलाद त्माॊन आऩरे वलचाय भाॊडरे. शी त न व्माख्माने याष्ट्रलाद मा ळ ऴयकाखारी
ऩस्
ु तकरुऩाने प्रकालळत

ारी.

वॊदबय
1. http://tagoreweb.in/
2. यल ॊद्रनाथ टागोयाॊचे याष्ट्रलादवलऴमक वलचाय् एक आकरन
प्रा. डॉ. बायत ऩाटीर

वभाज प्रफोधन ऩत्रत्रका क्र. १९५ जूर-ै वप्टें फय २०११
ऩ.ृ क्र. ३६ – ४०.

Page 3 of 3

