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‘गीतारह य’ : त व ानातील लेणे   

शांत द त – र ववारची लोकस ा, ७ नो हबर २०१० 

बरोबर शंभर वषापूव  २ नो हबर १९१० रोजी काितक शु  ितपदे या दवशी 
लोकमा य टळकांनी मंडाले या तु ं गात ‘गीतारह य’ या लेखनास ारंभ 
केला. टळक तु ं गातून सुटून आ यावर काह  म ह यांनी तो ंथ िस  
झाला. भारतीय वातं यलढय़ातील एक वैचा रक श  हणून ‘गीतारह य’ 

ओळखले जाऊ लागल.े पा मा य त व ाना या बैठक ला भगव ते या 
आधारे दलेले ते एक ता वक आ हान होते. गीतारह यातील ितपादनामुळे 
भारतीय वातं य चळवळ ला एक वैचा रक- बौ क- नैितक- ता वक 

अिध ान ा  झाल.े मराठ  भाषे या सीमा ओलांडून ‘गीतारह य’ देशभर पसरल.े. भाषांतर, 

पांतर व या यानां या मा यमातून! अशा व व ासंप न वचारअ  लेखना या 
शता द िनिम ाने घेतलेला हा परामश. 
‘मी या शतकात ज मलो, या शतकाला भूषण हो याजोगा ंथ िल हणार आहे’, अस े
आ म व ासपूण उ ार लोकमा य टळक यांनी या ंथाबाबत काढले या ‘गीतारह या’ या 
लेखनाला २ नो हबर १९१० या दवशी सु वात झाली. लोकमा य यावेळ  देशातील 
मंडाले या तु ं गात सहा वषाची िश ा भोगत होते. ते राजबंद  अस यामुळे यांना इतर 
कै ांबरोबर ठेव यात आले न हते. यांची यव था वतं  होती, एक वयंपाक  दे यात आला 
होता व काह  अज वनं या झा यानंतर यांना पु तकेह  वाच यास िमळू लागली. थम चारच 
पु तके दली जात, मा  लोकमा य मु यत त व ान वषयक पु तकांची मागणी कर त आहेत 
हे ल ात आ यावर अनेक पु तके दली जाऊ लागली. 
गीतेवर वतं  भा य करावे असे लोकमा यांना फार पूव पासून वाटत होते. वया या सतरा या 
वषापासून यांचा गीतेचा अ यास सु  होता. गीतेवर ल अनेक भा ये यांनी वाचली होती व 
भारतीय त व ानातील मूलभूत िस ातंाचा वतं  अ यासह  केला होता. गीता ह  
संसारापासून पलायन कर यास सांगत नाह , उलट हुशार ने संसार कसा करावा याचे शा  
िशक वते, असे यांचे मत झाले होते. गीतेम ये सं यासमाग सांिगतलेला नसून ई रावर ा 
ठेवून िन काम बु ने अखंड कत हो यास सांिगतले आहे, असे यांचे व छ मत झाले होते. 
‘संसारशा ’ असा सुंदर श द यांनी गीतेबाबत वापरला आहे. 
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ब  याच वषा या िचंतनानंतर व अ यासानंतर हे मत ढ होऊ लागल.े साधारणपणे १९०१ 
पासून टळक  सावजिनक सभांतून हे मत मांडू लागल.े ११ जानेवार  १९०२रोजी नागपूर या 
मॉर स कॉलेजम ये लोकमा यांनी केले या भाषणात गीतारह याचा गोषवारा प पणे दसून 
येतो. येक सं दाय आप याला सोयीचा अथ गीतेतून काढतो हा टळकांचा मु य आ ेप 
होता. ‘नातेवाईकांना मा न रा य िमळवू क  यु  सोडून वनात जाऊ,’ असा  अजुनाला 
पडला होता. हे करावे क  ते कराव,े अशी झालेली अजुनाची दोलायमान अव था- ह  गीतेची 
सु वात; तर मोह न  झाला, संदेह संपला, आता तु या सांग या माणे यु  करतो, हा गीतेचा 
शेवट. ‘हे दोन बंदू सापडले क  ग णतशा ा या िनयमा माणे मधली सरळ रेषा काढ यास 
कठ ण पडत नाह ,’ असे टळकांनी नागपूरमधील या यानात हटले होते. ‘काय क ,’ असा 

 पडून बु  मोह त झाली क  िनणय घेणे कठ ण जाते. अशा वेळ  यो य काय व 
अयो य काय, याचा िनणय घे यास गीता उपयोगी पडते हणून ती नीतीशा  सांगते, असेह  
टळकानंी हटल.े नागपूर या या यानात यांनी गीतारह याचा सारांशच सांिगतलेला 
आढळतो. 
हा अ यास ंथ पाने मांड याची जुळवाज़ुळव सु  असतानाच टळकांना सहा वषाची िश ा 
झाली. १९०८ म ये यांना मंडाले या तु ं गात धाड यात आल.े यानंतर दोन वषानी यांनी 
ंथ िल ह यास ारंभ केला. यावेळ  टळकांना मधुमेहाचा वकार होता. मंडालेची हवाह  

िततक शी मानवत न हती. उ हा यात लेखन श यच नस.े टळकांनी मु यत हवा यातच 
लेखन केल.े 
गीतारह याची नुसती अनु म णका वाचली तर  छाती दडपून जाते. टळकांचा अफाट यासंग, 

यां या बु ची सखोलता व वशालता, संदभाची रेलचेल, नवा अथ शोधणार  ितभा, सुलभ, 

डौलदार तर ह  भारद त भाषा, वषय सांग याची वल ण कळकळ, ववेचनातील ढिन यता 
तर  जागोजागी आढणारा अंतर चा साधेपणा व ाभाव, पूव व प मेकड ल त व ान तसेच 
व ानात सहजी झेप घेणार  यांची ा व ठाशीव यु वाद यामुळे आपण थ क होऊन 
जातो. टळकां या शैलीला ता यासाहेब केळकरांनी वे ळ या ले याची उपमा दली आहे. 
वे ळचे स दय या या भ यतेत, साम यात आहे. गीतारह य हा ंथ खरोखरच वे ळ या 
ले या माणे आहे. 
असा हा वल ण अ यासपूण ंथ िल ह याला टळकांनी सु वात केली यावेळ  पु यात 
अनेक वपर त घटना घड या हो या व सव जण मनाने खचले होते. ‘दुदवाला धैयाने त ड 
देत गे यास तेच मागे हटेल’ असे टळकांनी प ीला यावेळ  िल हले या प ात हटले आहे. 
पण वपर त काळाचा टळकां या मनोधैयावर व बु वर थोडाह  प रणाम झालेला दसत नाह . 
अव या साडेतीन म ह यांत यांनी संपूण रह य हणजे प रिश ासह प हली पंधरा करणे 
(छापील ५८८ पान)े िशसपे सलीने िलहून काढली. नो हबरला लेखन सु  झाले व २ माच या 
प ात ते हणतात, ‘मी याला गीतारह य हणतो ते पुरे झाल.े हा यावहा रक नीतीशा ाचा 
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अ या म ानावर आधारलेला ंथ आहे. हा वषय गेली २० वष मा या डो यात होता. हे 
पु तक अगद  वतं  व सव वी नवे आहे. गीतेत कतृ वशाली जीवाचे हंदूत व ान भरलेले 
आहे’ 

गीतारह याचे काशन हा साधा पण अपूव सोहळा होता. असे भा य अ य कोण याच 
पु तका या वाटय़ाला आलेले नाह . न र फाटकांनी याचे सुंदर वणन केले आहे. 
“१९१५ या जूनम ये पु तके व साठ  गायकवाड वाडय़ा या महा ारा या देवडय़ांवर दुतफा 
ढगा  याने आली. व चा दवस आधीच जाह र झाला अस यामुळे वाडय़ाबाहेर सकाळपासून 
रांगा हो या. एका माणसाला एकच पु तक असा दंडक टळकांनी ठे वला होता. छापले या 
सहा हजार ती घेणा  या सहा हजार वतं  य  असा यात हा हेतू यामागे होता. 
पु याबाहेर या ंथ व े यांना तसाच आदेश होता. छाप या तेवढय़ा ती खप या हणनू 
टळकांनी पुनमु णाचे काम हाती घेतल.े टळकां या हयातीत ंथाची तीन पुनमु ते 
िनघाली.” 

गीतारह य हे गीतेवर ल टळकांचे भा य समजले जात असले तर  या ंथाला वतं य 
य म व आहे. काय म जीवन जग याचा िनकोप व स ढ ीकोन टळकांनी याम ये 
माडंला असून यासाठ  यांनी गीतेचा आधार घेतला आहे. गीता बाजूला ठेऊन गीतारह य 
वाचले तर  माणसाला जग यासाठ  नवी फुत  िमळते. जीवन वषयक एक बळकट ीकोन 
िमळतो. तु ह  स  असाल तर या ीकोनाला अिधक साम य येते, पण ा नसली तर  
केवळ भौितक तरावरह  उ म जग यासाठ  हे पु तक उपयोगी पडते. हंदु थानातील ाचीन 
त व ानाची एक भ य वा तु टळक आप यापुढे उभी करतात. अगद  आज या काळालाह  ते 
चपखल लागू पडते. 
कम का करायचे तर य च  ( हणजेच संसारच ) चाल व यासाठ  व लोकसं ह 
कर यासाठ . जग याचे सव यवहार सुरळ त चाल यासाठ  कम करणे आव यक आहे. 
लोकसं ह हणजे लोक यता िमळ वणे न हे. टळकांचा लोकसं हाचा अथ यापक आहे. 
समाजाची सु थती उ रो र वृ ंगत व कायम करणे हणजे लोकसं ह असे यांनी 
गीतारह यावर ल या यानात हटले आहे. िन काम कम हणजे फळाची आशा सोडून केलेले 
कम. आता ह  बाब पटणे सवानाच कठ ण होऊन बसते. फळ िमळवायचे नसेल तर काम करा 
तर  कशाला, असा  सहज उप थत होतो. या ग धळात अनेक भलेभले सापडलेले दसतात. 
टळकांनी हा ग धळ दूर केला आहे. फलाशेचा याग हणजे फळाचा याग कंवा िमळालेले 
फळ सोडून देणे न हे. फळ िमळ व यासाठ च योजना आखून कम करायचेच. पण मा या 
कामाचे फळ मला हवे तस,े मला हवे यावेळ च व फ  मलाच िमळेल, अशी मम वयु  
आस  धरायची नाह . या आस म ये दुखाचे मूळ आहे, फळ िमळ व यासाठ  कम कर यात 
नाह , हे टळक आ हाने सांगतात.  
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हा सव ीकोन समजून सांग यासाठ  टळकांनी अनेक उदाहरणे दली आहेत. यासाठ  यांनी 
मु यत महाभारताचा आधार घेतला आहे. न र फाटक यां या मते टळकां या लेखनाचे हे 
आगळे वैिश  आहे. यवहाराचे नीतीशा  महाभारतात ठासून भरलेले आहे हे टळकांआधी 
अ य कोणा या फारसे ल ात आले न हते. महाभारताचा समृ  ठेवा उघड करणे हे 
गीतारह याचे वैिश  खरेच, पण या ंथाची अपूवता आणखी एका गो ीत आहे. 
गीतारह यातील त व ान टळक वतः जगल.े य  अनुभवाचे साम य या ंथामागे आहे. 
अनेक कसोट या संगी गीतारह यातील त व ाना माणे टळकांनी आचरण केलेले दसून 
येते. मग ते त ण मुला या अक पत मृ यूची घटना असो वा राजक य जीवनातील कसोट चे 
संग असोत. भरपूर पैसा िमळवून देणार  बु  व धमक अंगी असूनह  यांनी हे गुण 

समाजाकरता वापरल.े याचंी सव कामे िन काम भावाने केलेली आढळतात. तर ह  ते 
यवहारात उणे पडले नाह त. ‘केसर ’ यांनी यावसाियक र या उ मपणे चाल वला. 
वातं यलढय़ातील अ य कोण याच ने याचे (गांधींसह) वृ प  यावसाियक य़ा यश वी 

ठरले नाह . टळकांचा केसर  हा याला अपवाद. जगात याकाळ  सव च थानावर असले या 
बलदंड इं जी स ेला पु या या म यमवगातील एका मराठ  य ने गदागदा हल वल.े गांधीनी 
पुढे लोक य केले या अनेक चळवळ ंची सु वात टळकांनी क न दलेली आढळते. टळकांना 
ह  ताकद िमळाली ती गीते या त व ानातून. ह ली या यव थापना या भाषेत याला 
‘ ॉड ट ह लाईफ’ हणतात ते कसे असते हे पाहायचे असेल तर टळकांचे च र  वाचावे व 
असे जीवन घड यासाठ  कोणता ीकोन उपयोगी पडतो हे समजून घे यासाठ  गीतारह य 
वाचाव.े 
‘महारा  थंड गोळा होऊन पडलेला असताना याला हालचालीची ेरणा माधवरावजींमुळे 
िमळाली’, असे यायमूत  रानडे यांचे मोठेपण टळकांनी सांिगतले होते. गीतारह य 
िल ह यामागेह  यांची तीच भावना होती. गीतारह य मराठ त का िल हल,े असे पदवीपर े या 
काह  व ा यानी वचारले असताना टळक हणाले क , “मराठ त िल हले कारण मला गीतेचा 
कमयोग मा या लोकांना िशकवायचा आहे. इं जांना वा युरो पयनांना िशकवायचा नाह . 
कमयोगाचा आम या लोकांना साफ वसर पडला आहे. आमची दैनाव था हा कमयोग 
वस याचा प रणाम आहे. इं ज वा युरो पअन हे कमयोगी आहेत. यामुळेच यांचा उ कष 
आज सव  दसतो.” टळकां या या अिभ ायात आजह  काह  बदल कर याची गरज नाह . 
“असे ानात भर टाकणारे कंवा ढ ानाला वळण लावणारे लेखन व तुत कॉलेजातील 
ोफेसरांनी करायला हव.े पण दुदवाने ते आप या ाना या अिभवृ कडे ल च देत नाह त” 

असेह  टळक हणाले होते. आज शंभर वषानतर प र थतीत बदल झालेला नाह , उलट ती 
अिधक खालावली आहे. याचे कारण हणजे टळकांनी जगून दाख वलेला कमयोग आपण 
पु हा वसरलो आहोत. 



अमृतमंथन: गीतारह य - त व ानातील लेणे 

गीतेतील जीवनमाग येक त णाने आ मसात करावा व समृ  आयु य जगावे ह  टळकांची 
कळकळ होती. गीतारह या या तावनेचा शेवट करताना ते हणतात, ‘.. हे वचार, साध यास 
स याज, नाह पे ा िनदान जसे या तस,े पुढ ल पढ तील लोकांस दे यासाठ च आ हाला ा  
झाले अस यामुळे वै दक धमातील राजगु य़ाचा हा पर स, उठा, जागे हा आ ण भगवंतानी 
दलेले हे वर समजून या या कठोपिनषदातील मं ाने आ ह  ेमादरपूवक होतक  वाचकां या 
हवाली करतो.’ 
डा वन या ओ र जन ऑफ पसीज या ंथा या तोड चा गीतारह य हा अ या मशा ातील 
ंथ आहे असे सा ेपी व ान न र फाटक यांनी टळक च र ात हटले आहे. गीतारह याची 

अपूवता याव न ल ात यावी. 
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