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आ मह या आ ण आ मापण (ले० वातं यवीर व० दा० सावरकर) 
 

वातं यवीर सावरकरांनी ायोपवेशनानंतर  २६ फे ुवार  १९६६ रोजी आ मापण केल.े याआधी 
यामागची भूिमका वशद करणारा लेख यांनी िल हला होता. वा० सावरकरां या लेखातील अंश 

लोकस ेने िस  केला आहे.  

सावरकरांची येक कृती ह  वचारपूवक केलेली आ ण तकािध त अस.े कधीकधी यां या कृती व 
वचारांमागील यांची भूिमका व यांची यो यता सामा य माणसाला लगेच ल ातह  येत नसे. 
हणूनच याचंा आ मापण कर याचा बेत िन त झा यावर तो य  कृतीत आण याआधी 
यांनी हा लेख िस  केला असावा. यावेळ  हा लेख वाचून सावरकरां या मनातील ा योजनेची 
कती जणांना चाहूल लागली होती, कोण जाण.े  
समाजासाठ  ामा णकपण े काह ह  कर याची कुवत नसताना, समाजाला मागदशन कर याची 
लायक  नसताना आ ण वतः शार रक याह  सु ढ नसताना, केवळ ह यासापोट  व वध उ च 
पदांना व मानस मानाला िचकटून राह यासाठ  के वलवाणी धडपड करणा  या आज या 
राजकार यांनी, सामा जक ने यांनी व इतर े ातील तथाकिथत मा यवरांनीह  सावरकरां या ा 
आ म यागाब ल या लेखापासून फूत  घेऊन िनदान उ चपदा या व मानस माना या ह यासा या 
यागाचा वचार करावा आ ण उव रत आयु य समाजा या िन काम सेवेसाठ  घालवाव.े  

 

आ मह या आ ण आ मापण 

वातं यवीर व० दा० सावरकर 
लो स ा, लोकरंग, र ववार, १३ माच २०११  
याधींनी, अपघाताने कंवा अशाच कोण यातर  अप रहाय कारणामुळे मरण न येता, जीव न जाता, 
जे लोक कोण याह  कारणाने जीव नकोसा होऊन वत:च वत:चे मरण ओढवून घेतात यांनी 
यांनी ‘आ मह या’ केली, असे आपण हणतो. पु कळ समाजातून तो एक दंडनीय अपराधह  

समजला जातो.  तथा प काह  करणी आपण होऊन आपला जीव देणा  या या, आप याच हाताने 
आप या ाणांचा बळ  देणा  या या कृ यांना, ती कृ ये वर ल यावहा रक अथ  ‘आ मह या’च 
असतानाह  यांना मा  आ मह या न हणता आ मापण, आ म वसजन इ याद  सं कृत श द 
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योजून ती कृ ये ाचीन कालापासून गौरवाह मानली जात आली आहेत. ह  िभ नता का आली, या 
काह  कार या आ मह यानंा मनु य समाजाने तो एक दंडनीय अपराध न मानता, याला एक 
पु यकृ य, महनीय कृ य, गौरवाह कृ य का मानल,े याचे मम आ ह  येथे दले या तशा काह  
उदाहरणांव न आपोआपच प  होईल. अशी काह  ठळक उदाहरणे- 
१) थमत: यात मीमांसक आ ण वै दक कमकांडाचे क टर पुर कत कुमार ल भ ट यांचे 
उदाहरण घेऊ. वै दक धमाचा संपूण पाडाव क  इ छणा  या बौ  िस ांताचा को ट माने उ छेद 
कर यासाठ  अगद  बु ां याच ंथातून या िस ांतांचा अ यास करावा हणून यांनी पटका दक 
बु ंथांचा अ यास केला, याचे आचार पाळले, तसे बु धम य जीवन जगून पा हल.े नंतर या 
मतांचा पराजय कर या या आ ण या आचारांचा फोलपणा दाख व या या मह कायास हात 
घातला. शेवट  आपले हे मु य जीवनकाय यश वीपणे संपले आहे असे जे हा यांना वाटल,े ते हा 
मग वै दक धमा या वजयाक रताच का होईना, पण अवै दक आ ण पाखंड य अशा बु  धम ंथां या 
वाचनाचा आ ण यां या आचार वचारांचा जो अवलंब करावा लागला. या पापसंपकाचे ाय  
घे यासाठ  नैसिगक िनधन हो यापूव  तुषारा नीत वत:चा देह भ म क न घे याची यांनी ित ा 
केली. ती माणे यांनी वह ते िचता पेटवून तीत वेश केला. या महान बिलदानास ‘आ मह या’ 
असे न हटले जाता ‘अ न द य’, ‘आ मापण’ अशाच श दांनी इितहासात गौर वले गेले आहे. 
२) दुसरे उदाहरण जग ु  ीआ  शंकराचाय यांचे देता येईल. अ ैत मता या द वजयासाठ  
सा  या भारतभर संचार कर त ते जे हा आसामम ये ( या वेळ या काम पम य)े गेले. ते हा तेथे 
शा  पंथाशी यांचा वाद ववाद झाला. यातह  यांनी वजय ी संपादन केली; परंतु शा ांतील 
उ पंिथयांना ते सहन न होऊन यांनी शंकराचावर वष योग केला. यामुळे यां या कृतीला 
बराच अपाय झाला. तथा प तेथून ते का मीपयत संचार कर त गेल.े का मीरला जाताच आप या 
द वजयाची पूणता झाली असे पाहून आपला चौथा मुख मठ यांनी थापला. ीशंकराचाय या 
वेळेस भर ता यात होते. तथा प एकतर वर उ ले ख या माणे खचत चाललेली यांची कृती, 
दुसरे क , महाभा या द ंथ िलहून आ ण वर दलेली चार धामे थापून आपले अवतारकाय आपण 
संपूण केले आहे असे वाटणारे समाधान आ ण ितसरे हणजे बालवयापासूनच यां या अंगी 
बाणलेली उपजत वैरा यवृ ी. या ित ह  कारणांमुळे या आप या जीवनाची अशी संपूण कृतकृ यता 
झाली आहे, ते ऐ हक जीवन आता संपवून पर  वलीन हावे अशी यांना आतुरता वाटू लागली. 
या तव यांनी वत: महान यो यां या पूवपरंपरेनुसार गुहा वेश कर याचा िन य केला. या माणे 
गुहेत जाऊन आपण योगासन घालून बसले आ ण यां याच आ े माणे यां याच िश यांनी एका 
भ या मोठय़ा िशलेने ते गुहेचे ार बंद क न टाकल.े या माणे योगमाग जग ु  शंकराचायानी 
मोठय़ा समाधानाने ाण वसजन केल.े  
३) ‘गौरांग भ’ू अशा ेमादरदशक नावाने बंगालमधील या वै णवाचायाची, महा भू चैत याची क त  
भारतभर पसरली आहे, यां या िनधना वषयी अशीच एक कथा सांिगतली जाते. ीकृ णा या 
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भ सं दायाचा चार कर त कर त हे ीचैत य भू सामुदाियक भजनात रंगून मोठमोठय़ा 
नगरया ा काढ त ते हा या भ रसा या आनंदात वाहत जाऊन या या नगरांत सह ावधी ी-
पु ष यां यामागे नामाचा गजर कर त चालू लागत आ ण भ या भावो मादांत मागामागातून 
नाचत नाचत चैत य भू पुढे पुढे चालत आयु या या उ राधापयत सा  या बंगालभर भ सं दायाचा 
असा उ कट चार कर त कर त ते शेवट  जग नाथपुर ला गेल.े ते हा एकदा तेथील सागरा या 
तटावर ते सामुदाियक भजनया ेत चालले असता या सागरा या सुनील जलाशयास पाहताच 
भावावेशात येऊन घन:शामल ीकृ णाचेच हे व प आहे, तो ीकृ णच दसत आहे, असा उ कट 
भास यांना झाला. आ ण या व पास य  आिलंगन दे याक रता ‘हे कृ ण! हे शाम!! हे 
शाम!!!’ असा टाहो फोड त देहभान सुटून यांनी अक मात या अफाट सागरातच उड  घेतली. ते 
आ म वसजन करते झाल.े 
४) आप या महारा ात ी ाने र महाराजांची कथा तर िस च आहे. 
५) तीच गो  समथ रामदासां या आ मापणाची आहे.  महारा ातील हंदू समाजात धमयु ाची आग 
पेटवून दे यासाठ  आप या तपोबळाने चंड संघटना उभारली. याला जोडूनच ितकडे याच येयाने 
ेर त होऊन ीछ पतींनी आप या श बळाने मुसलमानां या शहांची िन पातशहांची त े  गदगदा 

हलवीत जे हा य  औरंगजेबा या छातीवरच रायगडाचे वतं  हंदू रा य, हंदू वज िन हंदू 
िसंहासन उभारले ते हा आप या ित ेची अशी क पनातीत पूणता झाली, अशा कृतकृ यते या 
भावनेने वया या ८० या वष  समथ रामदासांना आपले अवतारकाय संपले असे वाटू लागल.े 
इत यात िशवछ पतींचा अंतकाल झा याची दु  वाता समथाना कळली. ‘राजे आ हाला सोडून गेल’े 
असे शोकाकुल उ ार यां या त डून बाहेर पडल.े लगोलग संभाजीमहाराजांची उ छंृखलपणाने 
िशवछ पतींना अनुकूल असले या अनेक मुख य ंना बंद त घातल,े वरा यात भाऊबंदक चा 
वणवा पेटला. यानंतर ीरामा याच चरणी समथानी अ न यागाने ीणतम झालेला आपला 
शेवटचा  ास सोडला!  
६) एकनाथ महाराजांनी अनेक उ कृ  ंथ िल ह यानंतर आ ण ह रभ चा उदंड चार के यानंतर 
वयोमानानुसार यांची कृती अ यंत ीण झाली. आपले परमािथक काय श य िततके पूण 
झा यानंतर असा वत:ला िन समाजाला भारभूत झालेला देह आपण होऊन ई रापण करणे हेच 
आता आपले अंितम कत य आहे, अशा जाणीवेने आ ण मोठय़ा सुखासमाधानाने एकनाथ 
महाराजांनी नानसं या करावयास ते पैठणला या गंगेवर जात याच गंगेत िश न जलसमाधी 
घेतली.   

पुढे जे हा तुकाराम महाराजांना आपले भ  सं दायाचा चार कर याचे मह काय पूण झा याची 
जाणीव होऊन म यम वयातच परमे रा या य  भेट ची उ कट आतुरता उ प न झाली, ते हा 
यांनीह  ऐ हक जीवनाचा याग कर याचे मनात आणून सग यांचा मोठय़ा समाधानाने शेवटचा 

िनरोप घे यासाठ  देहूगावात घरोघर भटे देवून ‘आ ह  जातो आमु या गावा। आमुचा रामराम 
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यावा।। आता कैचे येणे जाणे। सहज खुंटले बोलण।।’ हा सु िस  अभंग गात गात ते इं ायणी 
नद वर गेले भजनानंदात त लीन होता होता भगवंताचे वमानच आप याला ने याक रता 
इं ायणी या प याड आले आहे, असे यांना भासू लागल.े परमो हासाने यांनी इं ायणीत वेश 
केला! एक कथा सांगते क , या नद तच एकनाथा माणे यांनी जलसमाधी घेतली. दुस  या 
कथे माणे या वमानात बसून ते सदेह वगास गेल.े तथा प दो ह  कथांचा आशय एकच क , 
तुकाराम महाराजांनी अ यंत सुखासमाधानाने आपले ऐ हक जीवन कृतकृ य झाले असे समजून 
ऐ हक जीवनाचा याग केला आ ण ते परमा म व पी वलीन झाल.े  
वर तशा शताविध उदाहरणांपैक  जी काह  उदाहरणे दलेली आहेत या सवाव न जो िन कष 
िनघतो तो असा क , तो जीव आपण होऊन जात नाह  तो हेतुपूवक बळाने दे या या सव कृ यांना 
आ मह या हणत नाह त, तसे कृ य िनं च मानले जाते असे नाह . तर अ यंत असमाधानान,े 
वफलते या ती  जा णवेन,े संकटांना कंटाळून, इ छा असतानाह  सुखाने जगता येत नाह  हणून 
अ यंत अतृ  अशा मन: थतीत वैतागा या भरात जे बळाने जीव देतात यां या या कृ याला 
साधारणत: ‘आ मह या’ हटले जाते. परंतु आपली जी वतकाय, जीवनाचे येय, जीवनाचा हेतू 
संपूणपणे सफल झालेला आहे अशा सफलते या, कृतकृ यते या भावनेने जे आप या ऐ हक 
अ त वाची हषभराने समाि  करतात, यां या या कृ यास आ मापण असे हणतात..  

ध योऽहम ध योऽहम ्  कत यं मे न व ते कंिचत ्  । 
ध योऽहम ध योऽहम ्  ा यं सवम  संप नम ्  ।। *** 

व. दा. सावरकर 
*** मी ध य आहे. या आयु यात माझे जीवनकत य क न झालेले आहे, अिधक करायचे असे 
काह च रा हलेले नाह . मी कृताथ आहे. मला िमळव यासारखे सव मला आयु यात िमळून गेले. 
आता आयु यात अिधक काह  िमळव यासारख ेकाह ह  रा हलेले नाह . मी वतःला खरोखर च ध य 
समजतो. 
ध य = अितशय भा यवान, दैववान; कृतकृ य; समाधान पावलेला;साथकता गाठलेला; blessed; 
fortunate; lucky; happy. 
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