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ऐितहािसक िनबंध 

 

१.  सवर् पेश यातं थोर पेशवे कोण िन त ेका ंयाची कारणे 
 र न हटले की ते टाकाउ असे नसावयाचेच; परंतु यात या यात कोिहनूरची दी ती जशी 
काही िनराळीच; िकंवा देव हटले की सवर् वं य, पण यांतही, याचप्रमाणे यांनी प्रथम 
मोडकळीस आले या वातं यप्रासादाचा जीणीर् वार केला ते बाळाजी िव वनाथ, यांनी आप या 
बाहुबलाने िन स गु प्रसादाने स कीतीर्चे मजले या प्रासादावर उठिवले ते बाजीराव - िचमणाजी 
िन यांनी आप या िपतिृपतामहां या अचाट धाडसाला िन कीतीर्ला साजेल अशा रीतीने कैक 
शत्रूसं दाती तणृ धरावयास लावून या िव तीणर् िन भ य प्रासादाची पूणर्ता क न यावर 
िहदंपुदपादशाहीचा देदी यमान जरीपटका रोिवला ते बाळाजी-मािलकेत कौ तुभमणी या ठायी 
शोभणार-्या माधवरावांची थोरवी काही िवलक्षणचा ! जमीन िकतीही जरी सपुीक असली, तरी 
काही काळाने जशी ती िनःस व होत जाते याचप्रमाणे भटकुलभिूमकेने माधवरावांना ज म 
िद यापासनू ती िनःस व होत गेलीसे िदसत.े कारण यां यामागनू जेवढे पेशवे गादीवर आले, 
तेवढयात एखादाही माधवरावापयर्ंत या पेश यांसमान झाला नाही; मग यास कारण भोवतालची 
पिरि थती असो, वा अंग या अमोल गणुांची कसोटी पाह यास यांची यां यापूवीर् या पेश यांशीच 
तुलना केली पािहजे िन यांत जर ते े ठ ठरले तर ते सवर् पेश यांत थोर होते हेही कबूल केले 
पािहजे.  

 आता हेही खरे आहे की, प्रसगं हा मानवी प्रा यां या गणुिसधंूला भरते आणणारा चंद्र 
होय. प्रसगंािशवाय मनु या या अंगचे गणु वनात सकुले या गलुाबा या पु पाप्रमाणे होत. 
माधवरावां या अगंी जे जे गणु वास करीत असलेले आपणास िदसतात. ते ते पूवीर् या पेश यां या 
अगंी नसतील असे नाही िन याच कारणांनी यां या या अ य गणुांची आप याला क पना 
होणे नाही. माधवराव गादीवर आले या वेळची सकंटपरंपरा िन अ यंत दु तर पिरि थती िन 
यातून माधवराव िनभले ही गो ट, या दोन गो टी ऐकताच यां या अजब कतृर् वशक्तीने 
मनु य थक्क होतो! ‘ यावितर्तातप जः प्रथमाभ्रवृ टया वकृ्ष य वै यतु अविग्रिरव ि थतोऽयम।्’ 
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याप्रमाणे िहदंपुदपदशाहीची पानपत या भयंकर रणक दनाम ये ददुर्शा झाली आहे. दोन लाख 
बांगडी फुट याने महारा ट्रातील प्र येक घरातून अबलां या दयद्रावक िकंकाळया िन वृ द 
मातािपतरांचे हंबरड ेएकू येताहेत; वरा यप्रसादाचे तंभ जे सरदार लोक, ते खा या घरचे वासे 
मोजू लागले आहेत; नुकताच उ गीर या लढाईत बडिवलेला िनजाम, हेसरू या हैदर, रोिहलखडंचा 
नजीब, अयो येचा नबाब असे एक ना अनेक को हे क्षणभर क्षीण झाले या मराठी िसहंास 
मतृप्राय मानून या या मांसाची वाटणी कर यास उ युक्त झाले आहेत; एका दोन मिह यांत 
वकुलगहृाचे तीन आधार तंभ पड याने वरची इमारत डळमळू लागली आहे; आजपयर्ंत 
कोण याही पेश याला अननुभतू असा िफतून राहू महारा ट्ररा यदलूा ग्रास ूपाहत आहे िन होळकर, 
भोसले, बुंदेले अ यादी कृतघ्न सरदार यांचे अ न खा ले याची अशी ि थती असता खुशाल 
तमाशा पाहत उभे आहेत िन आपापली तुंबडी कशी भरते या आप वाथीर् िचतंेत िनमग्र आहेत- 
अशा अ यंत आणीबाणी या प्रसगंी १७ वषीर्चे पोर, की या वयात आमच राजिबडंा माधव, 
प्रिपतामहांनी सपंादन केले या िन िपतिृपतामहांनी अस य तोल सभंाळ यास दंड ठोकून उभा तो 
काय राहतो िन किवकुलमकुटमणी या  

भवुमिधपितबार्लाव थोऽ यल ंपिररिक्षतंु 

न खल ुवयसा जा यैवायं कायर्सहोभरः। 

 या वचनास यथाथर् क न एका दहा वषार्त झझंावाताप्रमाणे वरील अभ्रपटल पार िव वंसनू 
टाकून महारा ट्र वरा याकाश िनमर्ल ते काय करतो!! खरोखर अस या प्रसगंी जर थोरले 
माधवरावांिवरिहत कोणताही पेशवा गादीवर असता तर याला इतक्या बेमालमू रीतीने ही सवर् 
सधंाने साधणे अशक्य होते! कारण माधवरावां या वेळेला इतकी कठीण पिरि थती आली होती 
की, ती पूवीर् कोण याच पेश या या वाटयास आली न हती. िशवाय माधवरावांपेक्षा पूवीर् या 
ितघाही पेश यांना पु काळ अिधक सवलती हो या. बाळाजी िव वनाथाला जसा शाहूमहाराजांचा 
जबर पाठपुरावा होता तसा माधवरावांना कोणाचाच न हता. िशवाय बाळाजी िव वनाथांपेक्षा 
रा यशकटपालन माधवरावांच वेळेस िकती पट तरी दु तर झालेले होते, हे वरील वणर्नव न 
िदसेलच. बाजीरांवाशी तुलना क  लागले असताही असे आढळून येईल की, यां यापेक्षा जा त 
जबाबदारीची कामे माधवरावांस पार पाडावी लागली. यांस एक तर िचमणाजी अ पासारखा कोणी 
जोडीदार सहकारी न हता. िशवाय िशदें - होळकरादी सरदारांची प्र थे बाजीरावा या वेळेस 
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िबलकूलच डोईजड  न हती  िन  इतकी कृतघ्नही बनली न हती. बाजीरावाला मोठा िन कायमचा 
शत्र ू हटला न हती. बाजीरावाला मोठा िन कायमच शत्र ू हटला हणजे काय तो एकटा िनजाम, 
पण हैदर िन अगं्रज, रोिहले, रजपूतही होते! सारांश, िहदंु थानी सवर् राजे पेशवाई या नाशाकिरता 
‘ णात पशु या िशराविर वनी उभे काकसे’ रािहले होते! बाजीरावाला कजार्चा जाच सोसावा लागला 
तर तो आम या माधवरावांनाही सटुला असे नाही! अशा रीतीने बाजीरावापेक्षा खडतर ि थतीत 
सापडूनही यांनी ख ची झाले या रा यवकृ्षाचा जोम ‘की तोिडला त  फुटे आणखी भराने’ या 
यायाने वृ िवगंत केला यांची थोरवी काय वणर्न करावी? आप या नातवाचे हे अवणर्नीय चातुथर् 
पाहून या िपतामहांनी मा सयर्रिहत होउन वगीर् आ चयार्ने त डात बोटच घातले असेल! आता 
नानासाहेबांसबंंधाने पािहले तर यांना शत्र,ू चतुर िन कार थानी अशा भाउ-दादांचे सा य होते; सवर् 
सरदार लोक आपाप या इमानास जागत होते; ‘िवभवयशाचे सदैव पोिशदें’ असे तुकोजी, द ताजी 
िन जनकोजी िशदें िन ‘िरपंुिस महादर देते’ राजेबहा र िन समशेरबहा र असलेला एकेक वीर 
हातावर िशर घेउन उ चारलेला श द िस दीस ने यास खड े होते िन छत्रपतीं या वेळपासनू 
मराठयांचा बसलेला अद्भतू दरारा कायम होता! िशवाय घरात िफतुराने पोखर यास आरंभ केला 
न हता. पण या सवलतींपैकी एक तरी सवलत रावसाहेबांस िमळाली काय? नाही, अगदी नाही! 
सवर् प्रकार या या अगदी उलटा पण या पट्ठयाने या सकंटास भीक घातली काय? िबलकूलच 
नाही. यांनी भ्रातिृपत ृ िपतृ यशोकाचे अस य उमाळे दाबून टाकून काकांचा शक्य ितथवर बोज 
ठेवला िन तोच यांचा क्रम जे हा मयार्दाितक्रम क  लागला या वेळेस कोणा याही आधाराची वा 
दपटशहाची पवार् न करता सामदंडादी साधनाने योग्य शासन देउन आधी घरातील कलह 
िमटिवला; ‘सख्या िवट्ठला या’ जगप्रिस द शहाणपणाला िब ली मांजर बनिवले; राक्षसभवुन या 
लढाईत वतः या शौयार्ची िन कतर्बगारीची कमाल क न िनजामाची ह डी नरम केली; रजपुतांना 
वठणीवर आणले िन िशवाय िद ली बहुतेक हाताखाली घातली ती िनराळीच! सारांश, भयंकर 
वादळा या तडाख्यात गवसले या िन समोरील खडकावर आपटून िछ निविछ न हो या या बेतात 
आले या तारवास जसा एखादा कुशल कणर्धार िमळावा िन याने यास अलगत तीरास यावे, 
याचप्रमाणे मोठया िशताफीने माधवरावाने वरा यास या वेळेस जगिवले! 

 ही नुसती राजकीय गो टीत तुलना झाली. पण प्रजावा स य, मनु याची पारख, अभ्रत, 
शौयर्, कार थानीपणा वगरेै जे जे काही हणनू राजाला अव य पािहजे ते ते माधवरावां या अगंी 
एकवटले होते! माधवरावां या अगंी बाळाजी िव वनाथाप्रमाणे िन बाळाजी बाजीरावाप्रमाणे 
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कार थानपटु व होते; बाजीरावाप्रमाणे शूर व िन धाडस हते; िशवाय मनु याची पारख कर या या 
कामात तर यांची कमाल होती! तस या अ पवयात जी जी मन य यांनी िनवडली यात एकही 
टाकाउ िनघाला नाही! नाना फडणीस, रामशा त्री, महादजी िशदें, ित्रबंकराव मामा पेठे अ यादी 
यांची मडंळी य चयावत आपाप या स गणुतेराशीने भारतेितहासात लखाखत आहेत! सेच 
प्रजावा स या या कामी ते िकती दक्ष असत, हे िबगारी धर याची यांनी बंदी केली या 
गो टीव नही िदसनू येईल. सारांश, पूवीर् या सवर् पेश यांचे गणु पु कळ पटीने गुणीभतू होउन 
माधवरावां या अगंात एकवटले होते िन हणनूच ते हणजे ीमतं माधवराव ब लाळ उफर्  थोरले 
रावसाहेब पेशवे, हे सवर् पेश यांत अितथोर होत. इतकेच न हे तर, जगात आजवर जे कोणी 
नामांिकत राजे होउन गेले यां या माले या म यभागी आम या या भारतीय र नाला गुफं यास 
िबलकूल हरकत नाही.  

                 -करमणकू, २८-१२-१९०० 
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२. ऐितहािसक पु षांच ेउ सव का ंकरावे? 
िव व हे अवाढ य कुटंुब आहे िन परमे वर हा या कुटंुबाची कायर्धुरा धारण करणारा अक्षय, 
अनंत िन सवर्शिक्तमान धुरीण आहे. या कुटंुबात समािव ट झाले या असखं्य कौटंुिबकांचा 
योगक्षेम सरुळीत चालावा, यां याकडून घडले या कृ यांचे बारीक रीतीने िनरीक्षण क न यात 
जी जी स कृ ये असतील यांस िन यां या क यार्ंस उ तेजन यावे िन जी जी दु कृ ये असतील 
ती ती पु हा न घडतील असा बंदोब त करावा, या सवार्ंनी एकमेकांशी ई वरद त नीतीने 
अितक्रम न करता पे्रमाने वागावे िन हे कुटंुब याय, पु य िन आंनद यांचे माहेरघर बनावे 
याब ल तो िव वसृ  परमे वर नेहमी त पर झालेला असतो. आप या असखं्य कौटंुिबकांपैकी 
वभावसाद यानु प तो िनरिनराळे वगर् करतो िन या प्र येक वगार्स त तद्रिुचसाद या या 
अनुरोधाने तो वतर्नाचे उ तम िनयम घालनू देतो. या वतर्न-िनयमांस धमर्पंथ हणतात. 
याप्रमाणे तो िनयमांचे हे वगीर्करण करतो याचप्रमाणे या िनयमांस िन या वगार्साठी ते 

िनयम केलेले असतात या वगार्स अनुकूल िन अव य अशी एखादी वतंत्र खोली तो आप या 
िव व पी िव तीणर् पा याचे जसे नळ आणलेले असतात याप्रमाणे तोही या खोलीत मोठमोठया 
न या आणनू पा याची उ कृ ट सोय करतो. या या आहारास अव य तेवढे खा य देईल असे 
धा याचे कोठारही जिमनी या पाने तेथे तयार केलेले असते. दसुरय्ा कोणी या खोलीस उपरोध 
क  नये िन सीमेसबंंधाने घोटाळा उडू नये हणनू या खो यांभोवती तो परमे वर पवर्तां या 
िभतंी घालतो िन या सवर् कौटंुिबकांचे दळणवळण कायम राहावे हणनू या पवर्तां या िभतंीना 
िखडंी या पाने मोठमोठी दारे ठेवतो. अशा या िनरिनराळया खो यांना यावहािरक भाषेम ये देश 
अशी सजं्ञा आहे. या िनसगर्िवरिवत खो यांम ये जेथे यांची योजना असेल तेथे िन तेवढयातच 
यांनी सखुासमाधानाने राहावेअशी या परमजनकाची आज्ञा असते. सवार्ंचे क याण सारखेच 
कर याची याची इ छा अस याने वरील िनवडणकुीत याजकडून यि कंिचतही पक्षपात झालेला 
नसतो. पण हे याचे िनःपक्षपाित व िक येक अदरूदशीर् मखूर् लोकांस न कळून ते मह वाकांक्षे या 
फेरय्ास सापडतात. यांस जी खोली परमे वराने िदलेली असते ितने यांची तृ तता होत नाही. 
यांस दसुरय्ां या खो या िहसकावून घे याची अपहारबु दी उ प न होते िन ‘बळी तो कान िपळी’ 
या यायाने हे दु टबु दी वजातीयांवरच ह ला क न यांना आप या क जात आणतात. मग 
आपले वतर्न-िनयमच सव कृ ट अशी चुकीची समजतू क न घेउन ते या िजत लोकांनी पाळावेत 
असा जलुमू क  लागतात. अशा रीतीने या सवर्श७माना या इ छेिव द िन मानवी जाती या 
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क याणािव द जे हा जे हा कोण याही प्रकारचा घोटाळा उडतो िन िव वकुटंुबाची यव था 
डळमळते ते हा ते हा तो घोटाळा मोडून टाकून यायाचा िवजय क न ‘अधमासी मारोनी सजुना 
ताराया’ तो जग पालक िनरिनराळया अशंांनी, िनरिनराळया िवभतूीं या ठायी ग्गोचर होतो िन 
यां याकडून ती ती उि ट मह काय घडवून आणतो. याच िवभतूींना परमे वराचे अशंभतू 
हणनू कोणी अवतारी िकंवा दैिवक पु ष हणतात िकंवा यां या मह कृ यांनीच इितहास 
उ प न होत अस याने कोणी यांस ऐितहािसक पु ष हणतात.  

 अस या स पु षांचे हे यां या वतःसाठी नसते. ते ‘जगा या क याणा सतंां या िवभिूत’ 
असतात. यां या ठायी ई वरी अंशाचा सभंव अस याने यांचे सवर् काही आपणा सामा य 
जनांहून उ चतर असते. यांचे हात वोदरपूतीर् वतच नसनू अ यायास रटे्ट देउन यायास 
कुरवाळ यासाठी असतात. यांची टी विहत पाह यासाठीच नसनू सवर् जगा य क याणाकड े
ितचा रोख असतो. फार काय पण ‘भवो िह लोका युदयाय ता शां’ अशी यांची थोरवी अस याने 
यांचे वैभव सामा य मतीला एकदम ग्रहण किरता येतं नाही. यंचे पराक्रम अशक्य भासतात िन 
यां या कृ यांची वणर्ने कादंबरय्ा वाटतात. उघडच आहे. एखा या कूपददुर्राला जर ‘अगाध-जल-
सचंारी’ देवमाशाचे वणर्न सांिगतले तर यास ते शक्य कसे वाटावे? गावाखालील ओहळालाच 
याने पािहले आहे यास समदु्राची नेउन यास उभा केला तरी वतः या टीवर पूणर् िव९वास 

ठेवून आपण पाहत आहोत हे स य आहे अशी याची खात्री कशी हावी? त वतच वाथर्परायण, 
मह वकांक्षी िन नीचहेत ूअशा आपणा सामा य जनांस या पराथर्ंसाधू, िनरपेक्ष िन उ चहेत ूअशा 
ई वरी िवभतूीं या मह वाचे एकदम मापन करणे हे अगदी असभंवनीय आहे.  

 परंतु अशा थोर िवभतूीं या मह वाचे मापन करणे जरी अशक्य असले तथािप यांनी 
केले या कृ यांचे मह वमापन करणे सामा य जनांसही शक्य होते. ीरामचंद्राचे पराक्रम जरी 
प्र यक्ष कोणास करता येणारे नाहीत, तथािप यांनी केले या रक्षःक्षयाने वसुधंरा हतभार झाली हे 
सवार्स आकलन करता येते िन आिदकवींची ‘सरसा सालकंरा सपुद यासा सवुणर्मयमिूतर्’ अशी 
वाणी जरी सा य होणे अशक्य असले, तथािप या वाणीने िवरिचत झाले या रामायणाने 
जग त्रयावर केवढा अपुकार केला आहे हे सवार्ंस समजते. सारांश, थोर लोकांची कृ ये कर यास 
जरी सामा य जन असमथर् असतात तरी या कृ यांची िन यांची सपुिरणामांची थोरवी यांस 
कळते िन या योगानेच ते लोक या ई वरी तेजापासनू सभंतू झाले या िवभतूीवर फार पे्रम 
ठेवतात.  
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 यावर आपले पे्रम असते, या सबंधी साहिजक रीतीने आप या मनात एक प्रकारचा 
पू यभाव उ प न होतो. या मानाने ते पे्रम मोठे या मानाने तो पू यभावही मोठा असतो. 
अवतारी पु षांची कृ ये िव वक याणा तव अस यामळेु यांवर जगताचे िवशेष पे्रम बसते िन ते 
एकसारखे विृ दंगत होत असते. ते प्रथम या स पु षाला अवतारी समजतात, पण पुढे तर 
प्र यक्ष परमे वर व पी मानतात. यांनी या मानाने जगास उफत केलेले असेल या मानाने 
यां यावर सामा य जनसमहू पे्रम िन अथार्त पू यभाव ठेवतो. या स पु षां या परोपकारी 
कृ यांनी यांची अतंःकरणे आद्रर् होतात. ते या थोरांची कृ ये जगाला कशी फायदेशीर झाली हे 
सांगू लागतात. पू यभावाने यांची नाम मरणे करतात. या या िठकाणी िन या या 
र यांनी ते स पु ष गेलेले असतील ती ती सारी थळे क्षेत्रे होतात. या न यांचे ते पाणी 
यायले असतील या न या परम पिवत्र मान या जातात िन या िदवशी यांचे ज म िकंवा 
िनधन झाले असेल या िदवशी यांनी केले या उपकारी कृ यांची आठवण होउन जनसमहूाची 
दये पे्रमरसाने भ न येतात! या यां या अमयार्िदत अपुकारांची यि कंिचत तरी फेड हावी 
हणनू यांचे पूजन केले जाते, यांचे भजन केले जाते, यांचा जयजयकार होतो िन यां या 
परम पिवत्र कृ यांची गुणवणर्ने गात गात सकल जनसमहू यां या ठायी त लीन होउन जातो! 
या औितहािसक स पु षांचे उ सव क  लागतो!! 

 ऐितहािसक उ सवांचे मह व यानात यावयास िन ते कां करावे हे पूणर्पणे जाण यास या 
उ सवाची ही उ प ती यानात ठेवली पािहजे. आपणांवर एखा याने उपकार केला असता या या 
उपकाराची फेड यथाशक्ती करावी िकंवा िनदान या या या कृतीब ल याचे अखंड आभारी तरी 
हावे हा मनु यजातीचा िनसगर्ज य धमर् होय िन उपकारक यार्शी कृतघ्न न होता  कृतज्ञ राहावे 
हे नीतीशा त्राचे सार होय. याच मानवी धमार्ला अनुस न िन याच नीतीशा त्रा या अनुरोधाने थोर 
स पु षांचे उ सव कर याची ही चाल पडली आहे िकंवा पाडली आहे हण यापेक्षा पडली आहे 
हणजेच जा त योग्य होय! क्◌ारण मानवी धमार्ला ध न या चाली असतात या पाडा या 
लगत नाहीत. या चालींची उ प तीही मानवी धमार्प्रमाणेच िनसगर्ज याच असते. एखा याने 
आप यावर उपकार केला हणजे या याब ल कृतज्ञता जशी आपोआपच जागतृ होते िन ितची 
जागतृी हावी हणनू जशी याख्याने झोडावी लागत नाहीत त वतच यांनी आयर्धमार्स ग्लानी 
आली असताना नाि तकां या धांगडिधगं्यास आळा घालनू आप या नाि तकां यां धांगडिधगं्यास 
आळा घालनू आप या सवर्सामथर् वाणीने परपक्षीयांस दीनवाणी केले िन धमार्चे सं थापन केले 
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या शंकराचायार्ंचे, यांनी सवर् देश पारतं या या वण यात होरपळत - न हे-जळत असता आप या 
समशेरी या पा याने या वण यास िवझवून वर वातं यामतृाची वृ टी करिवली या छत्रपतींचे, 
यांनी महाप्रयासाने उभरलेला वातं यप्रासाद आमलूाग्र डळमळत असताना केवळ आप याच 

बु दी या िन लेखणी या टोकावर यास थोपवून ध न गोकुळात ीकृ णाने एका करांगलुीवर 
गोवधर्न कसा धारण केला हे सवर् जगा या प्र ययाला आणनू िदले या फडणीसांचे िन त स श 
ई वरी-अशंभतू थोर स पु षांचे उ सव कर याची चाल ही पाडवयास नको आहे! यांचे उ सव हे 
लोकां या मनोमिंदरात अक्षय चाललेले असतात, स स िववकेबु दीची यां या मह वकथनाची 
याख्याने तेथे अखंड सु  असतात! कृतज्ञता आप या हाती नीरांजन घेउन यां या अगिणत 
स कृ यांवर ‘सयूर्िबबं लाजेल जयाला’ असा प्रकाश सतत पाडीत असते! यांचे हे उ सव वयंभ ू
असतात. इतकेच न हे तर एकदा का ते सु  झाले हणजे मग ते कोणा यानेही बंद करवत 
नाहीत. जे हा स गणुांनी िकंमत मनु यजातीस कळू लागली ते हापासनू हे उ सव सु  झालेले 
आहेत. जोपयर्ंत स गणुांची ही िकंमत मनु याजाती िवसरणार नाही तोपयर्ंत हे उ सव अबािधत 
िन अखंड चालावयाचे आहेत. थोडक्यात हणावयाचे हणजे जगा या उ प तीबरोबर हे उ प न 
झाले आहेत िन जगा या अतंापयर्ंत हे अनंत राहणार आहेत.  

 सारांश, हे ऐितहािसक उ सव अनािदकालापासनू चालत आलेले असनू यांची उ प ती ही 
मानवी वभावास अनुस न असणारी जी कृतज्ञताबु दी ित यापासनू झालेली आहे. मानवी 
वभाव सवर्त्र सारखाच अस याने कृतज्ञताबु दीपासनू उद्भतू झालेली ही ऐितहािसक उ सव 
कर याची चाल या जगतीलावरील झाडून सारय्ा रा ट्रांत थोडयाबहुत अशंाने प्रचिलत असतेच. ते 
कर या या प दतीत कालि थ यनु प भेद नाही. ीरामचंद्राने दु ट राक्षसांचा सहंार क न 
यज्ञयागािदकांस िनिवर् नता, ऋिषजनांस अभयता िन सवर् धिरत्रीस िनभर्यता िदली हणनू कृतज्ञ 
होउन आ ही रमजयंतीचा उ सव करतो. तर प्र यक्ष सळुाव नही तार यास समथर् असा उपदेश 
केला हणनू कृतज्ञ  होउन िख्र ती लोक िख्र तजयंतीचा उ सव करतात. पारतं याने ब दीभतू 
झालेली आयर्भमूी सलुतानी तरवारी या धारेवर या सलुताना या माने या तालाबरहुकूम नाचत 
असताना िन क्षणोक्षणी पाय चुकून िकंवा जोराने पडून ित या सरु य शरीराचे तुकड ेतुकड ेहोतात 
की काय, अशी भीती पडली असताना आप या महारा ट्रीय भा याने या तरवारीला अचूक उडवून 
या आयर्भमूीला अलगत मकु्त करणारय्ा छत्रपतींचे, यां या या अन य-सामा य कृतीने कृतज्ञ 
होउन आ ही उ सव करतो, तर राबटर् ब्रूसचे कॉटलडंातील लोक कृतज्ञताबि दपूवर्क उ सव 
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करतात! म◌्ुसलमान लोक पैगबंराचा उ सव करतात, ग्रीसचे लोक िलऑिनडॉसचा करतात, 
अमेिरकन लोक वॉिशगं्टनचा करतात िन अटलीचे लोक ग्यािरबॉ डीचा करतात. पिहले आपणांस 
मदार्न िदले हणनू, दसुरे आप यासाठी प्राण िदला हणनू िन बाकीचे आपणांस पारतं यशखृलेतून 
म७ु केले हणनू या या यक्तीब ल कृतज्ञ होउन यांचे उ सव क  लागतात! आ ही उ सवात 
कथा क  तर अगं्रज लोक याख्याने देतील िन मसुलमान भफदार पोशाख िन िदखाऊ रोषणाई 
क न यांचे उ सव साजरे करतील. परंत ु या सारय्ा उ सवांची कृतज्ञता हीच जननी होय! पे 
िनरिनराळी असतील, पण हेतू मात्र एकच.  

 परंतु हेतूची िस दता ही पु कळ अशंी पावरच अवलंबून असते. कालि थती िन 
पिरि थतीप्रमाणे ही पे बदललीच पािहजेत. लोकािभ ची ही जशी पालटेल तशी, हेतू या 
िस दतेला जा त बळकटी या या िदशेने ये याच सभंव असेल तशी तशी िन या या िदशनेे 
या पांम ये होत असताना सामा य जनसमहू एकदम थोडासा चिकत झा यास नवल नाही. 
कथेची सं कृत प दती िकंिचत िढली होउन जे हा भजनप दती सु  झाली िन पायांत घुंगरे 
घालनू िन एका हातात वीणा िन एकात िचपळया घेउन ‘तुझ ेनामी पे्रम देई अखंिडत। नेणे तप 
त दान काही।।’ असा क णारव फोडीत तुकोबा पंढरीरायां या समोर ‘ब्र यानंदी लागली टाळी। 
कोण देहात सांभाळी।। अशा ि थतीम ये जे हा प्रथम िदस ू लागले ते हा या यां या 
क णरवाबरोबर जरी लोकांची अतंःकरणे यांस न जमुानता पे्रमरसाने िवरघळत जात िन यांची 
नयने या ‘वैराग्य डोलिवला, माथ जेणे मनुींद्र सनकाचा।’ अशा भगवद्भभक्तांस पाहून 
भक्तीरसा या अ ूंनी भ न येत, तथािप फक्त परंपरागत सं काराने या प दतीस उघड रीतीने 
त कालीन समाजास अनुमोदन देता येईना! इतके लांब कशाला! ीगणप यु सवाला रा ट्रीय वळण 
देउन यात जे हा मेळयाची नवीन प दती सु  झाला हे अजनू प्र येकाला मरत असेल! पण 
मजा काय की, ते प्रितपक्षी त डाने मेळयांस िश या देत असतानाच यात नाचावयास प्रवृ त झाले 
िन ही प दती हािनकारक आहे हे िस द कर यासाठी या या बाजचेू हणनू पुरावे मांडीत 
असतानाच या प दतीची उपयुक्तता िस द क  लागले!! दु यंताने शापमढू ि थतीम ये 
शकंुतलेचे रमणीय प पाहताच याची जी अव था झाली तीच अव था मनोहर पण नवीन पे 
पाहून सामा य समाजाची होते िन ‘न च खल ुपिरभोक्तं नािप शवनोिम हातुम’् अशा िवलक्षण 
बुचकळयात पडून तो समाज भांबावून जातो!! 
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 परंतु अशा भांबावून गेले या समाजास याचा भास दरू क न खरा प्रकार खरय्ा रीतीने 
कळिवणे हे समाजधुरीणांचे आ यकतर् य होय. समाजास आजपयर्ंत या प दतीप्रमाणे पुराण, कथा, 
भजन वगरेै प्रकारच उ सवात असतात असे वाटणे साहिजक आहे िन जे हा पुराणां या ऐवजी 
कोणी याख्यान देउ लागेल ते हा तो एक प्रकारचा िवलक्षणा होता आहे असे वाटून यास 
चुक यासारखे होईल, फार काय, पण समाजा या ओळखीचे ‘दैिवक पु ष’ हे नाव घातले असताही 
समाजास ते नवीन वाटेल. पण यास नीट समजािवले पािहजे की, ऐितहािसक पु षांचे उ सव हे 
काही नवीन नाहीत. यानी तुमही दैिवक हणत होतात यांनाच आ ही ऐितहािसक हे जा त 
यापक नाव देतो. हे आपलेच आहे, हे परकीयांपासनू उसनवार घेतलेले नाही. ीरामाचे उ सव 
काय आपण आज क  लागलो आहोत? आळंदीची यात्रा काय यंदाच भ  लागली आहे? िन जर 
या सवर् गो टी पूवार्पार चालत आ या आहेत तर मग ऐितहािसक पु षां या उ सवांची चाल नवीन 
कशाने झाली? का हे सवर् प्रकार ऐितहािसकच न हते? ीरामाने रावणाचा नाश क न िक येक 
रा टे्र वतंत्र केली; ीकृ णाने स पक्ष वीका न पािनपत या रणभमूीवर अ यायी िन अपहारी 
कौरवांच नाश केला िन ज्ञानरायांनी ‘ ीम वगव गीता याख्या केली जनांिस ताराया।’ या गो टी 
ऐितहािसक नाहीत काय? इितहास याच गो टींनी झाला नाही काय? िन जर यांनी झाला नाही 
तर झाला तरी कशांनी? यथर् नामभेदांनी फस याचे कारण नाही. दैिवक पु षांचे उ सव हे िनराळे 
नसनू ते ऐितहािसक पु षां या उ सवांतच अतंभूर्त आहेत िन या अथीर् ऐितहािसक उ सवांची 
चालही पूवीर्चीच आहे. ीरामाने आपणावर उपकार केला. याचे आ ही कृतज्ञ झालो िन याचे 
उ सव क  लागलो. ीिशवराजानेही आपणावर उपकार केले आहेत. अथार्त आपण याचे कृतज्ञ 
झाले पािहजे िन यांचे उ सव केले पािहजेत. कोणी हणतात की, अशा टीने पािहजे तर 
आपणा िहदंु थानवासीयांस शेकडो उ सव दररोज करावे लागतील िततके हवेच आहेत. असले 
उ सव करावे लागणे ही सामा य गो ट नाही; ही असामा य गो ट आहे. हे भाग्य लाभ यास 
पदरी फार मोठी पु याई लागते. हे उ सव हणजे कोणाचे उ सव? हे ऐितहािसक स पु षांचे 
उ सव होत िन यांची सखं्या आम या रा ट्रात जा त आहे हणजे काय? तर इतक्या स पु षांनी 
आमचे रा ट्र युक्त आहे असेच हणणे होय. इतक्या र नांनी ही आमची रा ट्रदेवी भिूषत आहे. 
ित या कंठाम ये इतक्या कोिहनुरांची माळ आहे ही यथाथर् गव क्ती कर याचे निशबी असणे 
हणजे सवर् पु याचा उ कषर् होय!!! आज काय िशवाजीचा उ सव आहे, उ या गु नानकांचा आहे, 
परवा नाना फडणीसाचा आहे, असे होता होता या रा ट्रात वषार्तील ३६५ िदवस सारखे स पु ष-
महो सव सु  राहून िशवाय बाकी उरतातच, जेथे वषार्तील िदवस कमी पडतात पण स पु षांची 
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सखं्या कमी पडत नाही या रा ट्रा या भाग्याशी कशाची तुलना करावी? क्षीरसागर, मे  पवर्त िन 
पॅराडाअज ् हे सवर् एकत्र झाले तरी या रा ट्रा या भाग्याचे पारड े यास हार जाणार नाही! 
ऐितहािसक उ सवात फार म िन फार खचर् होतो हे हणणा-या मखूर् िन अधं लोकांनी ही गो ट 
लक्षात ठेवावी की, गोठा मोठा करावा लागेल हणनू कोणी कामधेनूंना का हुसकून िदले आहे? 
नवी पेटी करावी लागेल हणनू कोणी र नांना का झगुा न िदले आहे? म िन खचर् होतो 
हणनू कोणी ऐितहािसक उ सव का बंद केले आहेत? अस या उ सवांस ते दररोज िकतीही करावे 
लागले तरी कोण कंटाळणार आहे? हे उ सव हणजे िम टनने हट याप्रमाणे -  

“Not harsh and crabbed as dull fools Suppose, 

But musical as is Appollo’s lute 

And a perpetual feast of nectared sweet, 

When no crude surfeit reigns!!!” 

ते हा ऐितहािसक उ सव परकीयांपासनू घेतले आहेत. हणनू िकंवा या उ सवांस आजचे 
प िमळाले आहे हणनू ते उ सवच नकोत असे हणणारय्ा आके्षपकांचा िवचार झाला. 
पांसबंंधी जे प्र  आहेत यांचा एकाच प्रकारचा िनकाल कधी लागणार नाही. यास उ तर 

इतकेच की या पक्षास जे प समंत असेल या पात यांनी तो उ सव करावा. अखेर 
सदपूाचाच जय होउन सवर्जण याचेच प वीकारतील; पण पािशवाय आणखीही असा एक 
ऐितहािसक उ सवापासनू तोटा दाखिव यात येतो की, के हा के हा या उ सवापासनू एकीचा भगं 
हो याचा सभंव असतो; ीिशवाजी या उ सवापासनू मसुलमानांना चीड येईल िन ते आपला 
पुरातन वेष पु हा माजिवतील. पण असे होईल हे जरी गहृीत घेतले तरी यात िशवो सवाचा तो 
दोष काय? भारतधमर्महापिरषद भरिव याने िन तीत ीम छंकराचायार्ंचा स मान के याने सवर् 
बु दधमीर्यांशी वैर होउन मडंनिम ा या वंशजास वाईट वाटेल हणनू ती धमर्पिरषद भरवू नये 
असे हणणे िकंवा ऑि ट्रयाला आप या त डातून इटली कसा िहसकावून घेतला याची आठवण 
होउन तो धायधाय रडू लागेल हणनू ग्यािरबा डीचा उ सव इटली देशाने क  नये असे बरळणे हे 
िजतके वेडपेणाचे िन अिवचारांचे होईल िततकेच िकंबहुना याहून अिधक असमंजसपणाचे 
िशवो सवाने मसुलमान नाखूष होतात, सबब तो क  नये असे हणणे होणार आहे. जर 
मसुलमान नाखूषच होत असतील तर तो मसुलामानांचा अदरूदशीर्पणा होय. वामनपंिडतांनी हटले 
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आहे, ‘देखोनी पिरपूणर् सधुाकर सवर् सखुी पिर चोर रड।े’ िशवाय हेही यानात ठेवले पािहजे की, 
जे समजंस िन सिुशिक्षत मसलुमान आहेत ते वरील मखूर्पणास आपले िबलकुल अनुमोदन देत 
नाहीत. सारांश काय? ऐितहािसक उ सवांपासनू हा तोटा होतो हे हणणे फोल आहे. खचर् जा त 
लागत असेल तर तो कमी करा, समाज प्रथम दचकत असेल तर यास नीट समज या, पण 
ऐितहािसक स पु षांचे उ सव बंद क  नका. कृतज्ञताबु दीने मनात उ दवणारा जो पू यभाव 
तोच या उ सव-प दतीत फलदपू झालेला असतो िन एवढयाचसाठी ते उ सव न करणे हणजे 
कृतज्ञताबु दीचा खून करणे होय.  

परंतु कृतज्ञतेसाठी िन फक्त कृतज्ञतेसाठीच हे उ सव करावयाचे असे मात्र नाही. 
याप्रमाणे सयूर् अमक्याचसाठी प्रकाशतो हे सांगता येणार नाही त वतच हे उ सव अमक्याच एका 

फाय यासाठी केले पािहजेत हे िवशेष रीतीने सांगता येणार नाही. सयूर् जगताला प्रकाश दे या तव 
प्रकाशतो िकंवा प्रािणमात्राला आव यक अशी उ णता दे या तव प्रकाशतो िकंवा पंकज ीला 
हसिव यासाठी प्रकाशतो, िकंवा समदु्राचे खारे पाणी नेउन जग क याणा तव ते गोडे क न 
मेघांकरवी परत धाड यासाठी प्रकाशतो का या मेघांनी ‘धाराशरशतिवकीणार्’ केलेली वसमुती पु हा 
‘हिरततणृस यां कुवर्ती’ कर यासाठी प्रकाशतो!!! त वतच हे ऐितहािसक उ सव कशासाठी 
करावयाचे? हा कृतज्ञताबुि द तव करावयाचे, का स पु षांची मारके हणनू करावयाचे; का 
नवीन िपढीला स गणुांचे हे उ तम िक त ेहोतील हणनू करावयाचे, का दु कृ यांचा अपजय कसा 
होतो िन स कृ यांचा जय कसा होतो हे कळ यासाठी करावयाचे, कां करावयाचे तरी कशासाठी? 
याला एकच एकच कायर् कर यासाठी ते करावयाचे नसनू ही सवर्च काय कर यासाठी ते करावयाचे 
आहेत. हा सयूर् अमक्याच कायार्साठी प्रकाशत नसनू तो या सवर्च कायार्साठी प्रकाशतो.  

ही सवर् काय इतकी मह वाची आहेत की, यांपैकी प्र येक कायार्साठी अनेक अडचणी 
सोसनूही आ ही हे उ सव करावयास पािहजे आहेत. या ऐितहािसक उ सवांनी जगाचे व प 
कैक वेळा बदलले आहे! इितहासाची पु तके ही फक्त स पु षां या कुडीची क पना देतात, पण हे 
ऐितहािसक उ सव या कुडीत प्राणप्रित ठा क न या स पु षांस आपणापुढे मिूतर्मतं उभे 
करतात! यांचे स गणु आपणाला य रीतीने िदस ूलागतात िन प्र यक्ष यां या दशर्नापासनू 
उ प न होणा-या फूतीर्चा पे्रक्षकां या शरीरात सचंार होउ लागतो! नवीन मलुगा इितहास वाचू 
लागला असता िशवभपूा या वणर्नाने याचे अतंःकरण िजतके वेधले जाईल या या शतपट रीतीने 
तो िशवो सवात दंग झाला असताना वेधले जाईल. स पु षांचे इितहास हे स गणुांचे ठसे होत. 
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पण ते ठसे नूतन िपढी या मनःपटावर बरोबर रीतीने उमटिवणारा ऐितहासिक उ सव हा कुशल 
छापणारा आहे. ‘उ सविप्रयाः खल ुमानवाः’ हा मानव जातीचा िनसगर् आहे िन मनोवृ ती या 
िनसगर्ज य आहेत, हणनू या मनोवृ तींना उ ीिपत क न जे सिुशक्षण या उ सवांनी िदले जाते 
ते अतर साधनांनी इतक्या सो या िन इतक्या पूणर् रीतीने कधीही देता येणार नाही! ऐितहािसक 
उ सवांत पे्रक्षकांना तु ही या िवभतूीप्रमाणे वागा हणनू सांगावे लागत नाही. या िवभतूींचे 
तस या िठकाणी दशर्न हो याचा अवकाश की प्र येक अतंःकरणात दैिवक शक्ती उ प न झालीच 
पािहजे िन या िवभतूी या वैभवाचा पिरणाम या यक्ती या दयावर घडलाच पािहजे! यातही 
आपणा मिूतर्पूजक लोकांना तर याचा अनुभव पदोपदी घेता येणारा आहे! अन ्जो अनुभव िन 
पिरणाम यक्ती या दयावर घडतो तोच या यक्तींनी सभंतू झाले या समाजावर घडलाच 
पािहजे िन हणनूच कालार्ईल हणतो, “There is no better means than this identical heroworship 

to secure the existence and ensure the prosperity of a community. ” ते हा ऐितहािसक स पु ं षाचे 
उ सव कां करावे? तर िनसगर्ज य कृतज्ञतेसाठी ते करावेत! या स पु षांनी जगावर जे अनंत 
उपकार केले आहेत यांचे मारक हणनू करावेत! ते अनािदिस द परंपरेने चालत आलेले आहेत. 
हणनू करावेत! ते उपदेशामतृाचा वषार्व करणारे मेघ आहेत; ती स गणुांची मिूतर्मतं व पे 
आहेत; मनोवृ तींना उ ीपन देणारी ती रसायने  आहेत; त णांना सि छक्षण देणारे ते िशक्षक 
आहेत अन ्स पु षां या कृ यांचे ते िजवंत इितहास आहेत; असे ते आहेत हणनू ते करावेत. 
यांपासनू खरोखर तोटे मळुीच नाहीत हणनू ते करावेत !!! पण आ ही िहदं ूलोकांनी ते िवशेषतः 
सांप्रत या वािभमान िन कतर् यशू यतेमळेु प्रा त झालेली अवनत ि थती जाउन उ नताव था 
प्रा त हो यासाठी अव यमेव करावेत कराण रा ट्रो नतीला हा एकच सोपा िजना आहे!!!  
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३. व दे मातरम ्

 
भरतखंडाला वदेश हण याचे भाग्य परमे वराने कोण या लोकां या ललाटांना अलकृंत 

कर यासाठी राखून ठेवले आहे? भरतभमूी मातृ थानी मान या या पिवत्र अिधकाराचा अिभषेक 
जग चालकाने कोण या लोकांवर केलेला आहे? अन ् या भक्ती या सधुाधवल त याचा िद य 
आ वाद घेऊन िन ितला ‘हे मातर’् ‘हे आई’ असे हणनू कोणा या िज हा ध य झा या आहेत? 
ती ध यता केवळ आम या िज हांना लाभली आहे! भरतभमूीला मातृ थानी मान या या 
अिधकाराचा अिभषेक एकटया आ हा भारतीयांवरच जग चालकाने केला आहे! अन ्भरतखंडाला 
‘ वदेश’ हण या या महद्भाग्याने आ हा भारतीयांिवना जगावरील कोण याही लोकांचे ललाट 
अलकृंत झालेले नाही! आ ही सवर् िहदंी बांधव हे िहदंमातचेी खरी लेकरे आहोत. िहदंमाता ही 
आमची ज मदात्री आहे. िहदंमाता ही आमची पिरपालियत्री आहे. ित या दधुावर आ ही वाढलो 
आहोत. ित या दधुावर आमचे पूवर्ज वाढले. ित या दधुावरच आमचे वंशज वाढणार आहेत. ही 
आमची भारतभमूी वा स याची पुतळी आहे. ही आमची भारतभमूी मिूतर्मतं पे्रमलता आहे! ती 
वेदांत गाइ याप्रमाणे ‘पुराणी देवी युवितः पुरंधी’ आहे. ती अनुभवाने वृ द आहे. ती सौदयार्ने 
त ण आहे. आ हा तीस कोटी लोकांवर ितची समान ममता आहे. तीस कोटी कंठांतील ‘वदे 
मातरम’् चा मजंळु कलरव ऐकून ितला पे्रमाने भरते येते! अशा पे्रममयीला ‘आई’ हण याचे 
महद्भाग्य िज या प्रसादाने आ हास लाभले आहे या पारलौिकक इ छाशक्तीला िन आम या या 
ऐिहक परमे वरी आयर्भमूातेला आमचा सदैव प्रणाम असो! 

आयर् भमूाते या भाग्याची गणना कोण क  शकणार आहे? अिसतिगिरसम ं यात ्क जलं 
िसधंुपात्र े सरुत वशाखा लेखनी पत्रमवुीर् । िलखित यिद गहृी वा शारदा सवर्कालम’् तथािप हे 
आयर्माते, तु या गणुांचा पार लागणार नाही! सवर् जगतीतलावर पसरले या हजारो भभूागांम ये 
आयर्भसूारखी रमणीय भमूी दसुरी कोणती आहे, हे पाह यासाठी िहमालय पवर्त उठून उभा राहू 
लागला. याने आपले डोके सवर् िव९वातील भपू्रदेश िदसतील इतके अुचं केले. तरी याला इतकी 
रमणीयता अ यत्र कोठेच आढळेना. भलूोकावर िज याइतकी रमणीयता नाही, ित यासमान 
वगर्लोकात तरी काही आहे की नाही हणनू तो उ साह पावलेला िहमालय वगार्ची कपाटे 
उघडून आत घुसला. परंतु तेथे हे आयर्भ,ू तु याइतकी मगंलमय व तू सापड याऐवजी काही 
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िनराळाच प्रकार झाला! या िहमालयाची ती िहमधवल सौध िशखरे पाहून अदं्रा या अमरावतीतील 
अ सरांची एकच त्रेधा उडाली! या सवर्जणी िहमालया या गळयाला िमठया मा  लाग या. 
अमरावतीचा याग क न ते हापासनू या िहमालयावर व छंदाने िवहार करीत असतात. ही 
बातमी पोचताच आ चय सकु िगरीजेने िगिरजारमणासह आपले िबरह्ाड या प्रासादसुदंर 
िहमनगरावरील कैलासात नेउन ठेवले! ीशंकराला जो आप या अि त वाने पूत करावासा वाटला, 
या िहमालयाने हे आयर्भमूी तू युक्त आहेस! ‘यं सवर्शैलाः पिरक य व स,ं मेरौ ि थते दोग्धिर 
दोहदके्ष ।। भार वि त र नािन महौषधींच पथृूपिद टां ददुहुुधर्िरत्रीम’् अशा या िहमालयाने हे 
आयर्भमूी , तू सपं न आहेस! सयूार्शी प्रितरोध क  इि छणारय्ा महानुभाव िव ं याद्रीने तू सपं न 
आहेत! रायगड िन िसहंगड या र नांनी याचा कळस शोिभवंत झालेला आहे, या वतंत्रते या 
दे हारय्ाने-स याद्रीने-तू सपं न आहेस! िहमालय, िव ं याद्री िन स याद्री या प्रमखु नगवरांनी 
अिधि ठत असले या भमूातेला आमचा प्रणाम असो! मनु यापेक्षा देव े ठ, देवांम ये महादेव 
े ठ. परंत ु या महादेवा या म तकावर आ ढ झाले या भागीरथीने, हे आयर्भ,ू तुला पुनीत 

केलेले आहे. िसधं,ू शतद्र,ू ब्र यपुत्रा िन यमनुा यां या पाने हे भमूाते, तू तु या लाडक्या 
लेकरांसाठी वगीर्य पयःसधेुचे अखंडौघ सोडले आहेस. िसधंू िन ब्र यपुत्रा, गगंा िन यमनुा, नमर्दा 
िन गोदा, कृ णा िन कावेरी या तरंिगणींनी सपं न असले या भमूातेला आमचा नम कार असो! 
यावरील प्रफु ल कमलांिवना ल मीला दसुरे िनवास थान िप्रय नाही, जेथील हंस हे कनकारिवदें 

जेवतात िन ‘मदृलुनालमणृालकंदा’चा  फराळ करतात या मानससरोवरांनी हे आयर्भमूी, तू 
िवभिूषता झाली आहेस! ‘अदं तीथर् सम ंसौ यं सतुल ंसू मवालकुम।् रमणीयं प्रस नं च स जनानां 
मनो यथा’ अशा मानसप्रमखु सरोवरांनी मनोजम झाले या भमूातेला आमचे वंदन असो! सवर् 
जगाचे जहाज केले असता ते ग च भ न जाईल इतके सोने िन इतकी र ने हे आयर्माते, तू 
शेकडो भयुारांतून आम यासाठी जतन क न ठेिवली आहेस. यावाचून कोिहनुरांनी भरलेली पेटी 
गोवळक डयाकड ेआहे ती वेगळीच! अपिरिमत सवुणार्ने सशुोिभत असले या ‘सवुणर्भ’ूला िन अनंत 
कोिहनुरांनी तेजोमय झाले या आयर्वसुधंरेला आमची प्रणती असो! 

िवशविमत्राला मोह पाड या तव मेनकेने या या साहा याची याचना करावी असा तो 
वसतं ऋतू; वसमुतीला िहरवा शाल ूनेसिवणारा तो वषार्ऋतू, या ऋतुप्रमखुांनी जी ऋतुमनी आहे 
या आयर्भलूा आमचे वंदन असो! पावर्ती या तनांप्रमाणे मधुर आम्रफलां या िन अ सरां या 
अधरो ठप्रमाणे असणा-या सरसमदृलु द्राक्षां या लता या बालकां या िचमकु या मखुात तन 
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पोचावे हणनू वाकले या युवतीप्रमाणे या भमूीम ये िकंिचत ् मात्र लवले या आहेत, या 
आयर्भमूातेला आमचे वंदन असो! 

यां या कोमल कंठातून आपले नाव अुचं िन मधुर लकेरय्ात गाअले जावे हणनू 
ीरामचंद्रांनी यशःसपंादन केले अशा शुककोिकलांही या भमूीमधील क पवकृ्ष स तसरुांना 

आलापीत आहेत; या िविवधिवहंगमा भारतीला आमचे वंदन असो! िजला पाहून ब्र यदेवाने रंभेचे 
नाक कसे असावे हे ठरिवले या चंपककिलकेने िन या या प्रितिबबंाने ल मी या गालवंर 
आपांडुर लाली आली आहे या गलुाब, मालती िन जाईजईुने जी सगुिंधत झाली आहे, या 
िवकिसतकुसमुा भमूातेला आमचे वंदन असो. या भारतीयां या िव तीणर् रा ट्राला अ यंत उ च 
प्रकार या जीवनशक्ती िज या कृपेने आज सह ावधी वष िमळत आहेत िन पुढे भिव यकाल 
कायम आहे तोपयर्ंत िमळतील या भमूातेला आमचे वंदन असो! जीमधील शेते ही नेहमी 
धा या या मठुी भरलेले आपले ह त उंच क न डुलत डुलत सवर् मनु यजातींचा योगक्षेम 
चालिव यास आपण समथर् आहोत असे यथाथर् वािभमानाने दशर्वीत असतात, जीम ये भमूी 
स यशािलनी िन जीम ये जलाशय फु लारिवदं असे असतात, िज या रथा या अ वां या पाठी 
परमा या या हाता या खरारय्ानी पूत झाले या आहेत, जीमधील गाई नेहमी दभु या असतात, 
अशा या सभुगा भदेूवीला आमचे वंदन असो! चीन देशा या बादशहाने चीनची िभतं बांधून तो 
देश जा त बळकट के याचा वथृा गवर् क  नये हणनू िजला उ तरेकड े वतः िनसगर्देवीने 
िहमालयाची अ यु च िन दभु य िभतं उभवून िदली आहे िन िजला दिक्षण, पूवर् िन पि चम या 
िदशांनी समदु्रा या िव तीणर् खंदक सरंक्षण करीत आहे या आम या भदेूवीला आमचे वंदन असो! 
िजला उ तरेकडून सवर् थलदेवता िन अतर िदशांनी जलदेवात सरंिक्षत आहेत या भमूाततेील सवर् 
क्षेत्रांना आमचे वंदन असो. अशा या आम या भारतमातेचा सवर्त्र जयजयकार असो! 

जगती-तलावरील प्र येक देशाला िनसगर्देवतेने काही फायदे िदलेले असतात. एखा या 
देशात अुचं पवर्त असतात तर दसुरय्ात एक ओळही नसते. एखा यात सो या या खाणी असतात, 
तर दसुरय्ात कोळशा यादेखील नसतात. एखा या देशाला समदु्राचे पूणर् रक्षण असते तर 
दसुरय्ाला समदु्राची क पनाही नसत.े परंतु आप या भरतभमूीला कशाचीही ददात नसते. जे जे 
उ तम आहे, जे जे उदा त आहे, जे अिभलषणीय आहे िन जे जे अभीि सत आहे ते ते सवर् या 
भारतात परमे वराने भ न ठेवले आहे! ही अितशयोक्ती नाही. ही यथाथ क्ती आहे. 
िहमालयासारखा पवर्त जगातील कोण या देशाजवळ आहे? कोिहनूर िहरा कोणती अ य खाणी 
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प्रसवू शकणार आहे? गगेंसारखी नदी िन दआुबापेक्षा सपुीक भमूी आणखी िकती देशांत आहे? 
िहमालयाहून अिधक बळकटपणे अ य िकती देश सरंिक्षत झालेले आहेत? िजतक्या कोळशा या 
खाणी पु कळ, िततक्याच सो या या खाणी मबुलक. यांपैकी एकक गो टही िक येक देशां या दैवी 
नसनू आम या या भारतीय मात्र सवर् अ िवतीय व तंूनी सपं न व आले आहे. उ तम व तंूचे हे 
एक िनसगर्िनिमर्त पदाथर्सगं्रहालय आहे. येथे नाही असे जगात काय आहे? उलट, जे जगात 
अ यत्र कोठे नाही, ते मात्र या आम या मातभृमूीत परमे वरा या कृपेने लाभलेले आहे. सारांश, 
अ यु च पवर्त, सखोल न या, सपुीक वसुधंरा, सरुस फले, सवुािसक फुले, सवर् धातंू या खाणी, 
िविवध पक्षी, िव तीणर् समदु्र, सुदंर सरोवर अ यादी जे जे हणनू िनसगर्देवतेला देता येणे शक्य 
होते ते ते सवर् सपंूणर् रीतीने लाभ यामळेु िजला अ िवतीय चा ता िन ीमतंी प्रा त झालेली 
आहे, या भगवती आयर् भजूननीला आमचे सदैव वंदन असो!  

परंतु नुस या नैसिगर्क स दयार्नेच या भरतखंडाचे गणुवणर्न झालेले नाही, तर नैसिगर्क 
स दयर् िन सपं नता या दोन गो टींत आमची भमूाता ही जगतीतलावर े ठ आहे. इतकेच न हे, 
तर आप या आयर् भमूाते या गणुवणर्नाचा हा एक अशं आहे. ित या अनंत गणुसचंयातील तो 
एक लहानसा गणु आहे. कारण वाभिवक सुदंरता असणे हा गणु िनसगार् या हाती असतो. 
वभावसुदंरता असणे ही पूवर्भाग्याची योतक असती तरी कतृर् वाची योतक नसते. गोरागोमटा 
चेहरा असनूही जर एखादा मनु य कतृर् वशालीही असेल तर तो याचा फक्त चेहरा गोरा आहे 
परंतु कतुर् वा या नावाने शू य आहे अशा करंटयाहून शतपट अिधक मानाहर् समजला पािहजे. 
ते हा जरी परमे वराने सवर् वाभािवक चा ता या आयर्भारतीला अपर्ण केली असली तरी ित या 
वतः या कतर्बगारीव नच पाहावयास पािहजे. उ तम नदी ती की, जी अ यंत गोड िन िवमल 
पाणी देत,े उ तम शेत ते की, जे धा या या कणसांनी सदैव आंदोलन घेत असते िन उ तम वकृ्ष 
तोच की, याची फळे अ यंत मधुर िन रसाळ असतात; याचप्रमाणे उ तम देश तो होय की, 
या या पुत्रां या अगंी काहीतरी असामा यता असते. देशभमूीची खरी चा ता ित या वतः या 

मह वाने िजतकी प्रा त होते ित या शतपट अिधक रीतीने या देशभू या पुत्रां या कृतीव न 
ठरत असते. या वीरमातृ वात जी भमूी सवर् जगात े ठ ठरेल ती खरी े ठ होय! ही कसोटी 
जर आयर् भमूातेला लावावयाची असेल तर आमची भमूाता वीयर्वान पुत्रांची जननी आहे हे िस द 
कर यासाठी ित या वीयर्वान पुत्रांपैकी काहींचा जरी नामिनदश क  लागलो तरी हे चंद्रा िन सयूार्, 
तुमची तेजे िफकी पडू लागतील. कारण वीरमातृ वात ही भमूी मृ युलोकातच काय, पण 
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सयूर्लोकात िन चंद्रलोकात े ठ ठरिवली जाईल. इंग्लडं, अमेिरका, जपान, चीन, वगरेै 
अभर्कांबरोबर तुलना करणे यात काहीच अथर् नाही. या वेळेस रोमचे नाव ऐकू येत न हत े िन 
ग्रीस देशात व तीही झाली न हीती ते हा ही आयर्भमूी वीरप्रसवा िन मानवी समाजाची अिधदेवता 
होती. अिज त, खाि डया िन असीिरया यां याही िक येक शतके आधी आम या अकड ेमानवी 
जातीची उ क्रांती त वां या िन दशर्नां या सतू्रीकरणापयर्ंत आलेली होती. जगातील िक येक 
भाषांत ५००-६०० श दांचा भरण न हता, या वेळेस या भारतातील ऋिषवरांनी सं कृत भाषेला 
सं कृत क न ितला सू म िवचारप्रदशर्नात प्रवीण केले होते. इतकेच न हे, तर ितला छंदात ब द 
क न तालसरुांवर लीलानतर्न कर याला लावले होते. जेथे इितहासाचा प्रदीप प्रवेश क  धजत 
नाही िकंवा जेथे दंतकथेचे ती  टोकही बोथट होत आहे, अशा सह ावधी वषार्पूवीर् या कालातूनही 
या भमूीम ये वेदघोष ऐकू येत आहे, या भमूी या भाग्याची तुलना कोणाशी करता येणार आहे? 

सवर् जगात अ यंत जनुा असा ऋग्वेद या भमूीम ये िनमार्ण झाला. त वज्ञानाला १० हजार 
वषार्ंपूवीर् शोधून काढणारे वीयर्वान ऋषी जगावर अतरत कोठे आढळणार आहेत? या ऋषीं या 
तपोवनांनी िन यां या तपांनी पूत झाले या भमूातेला आमचे वंदन असो! विश ठ-वामदेवांनी 
अिभमिंत्रत असले या जलां या िसचंनाने ही पुनीत झालेली आहे. होमहवनां या पु यसमयी देव-
देवतांचा सतंोष अग्री या दिक्षणाचीर् वालांनी या भमूीत यक्त झालेला आहे होमाम ये दग्ध 
होणा-या घतृा या सवुासाने दु न वगार्तील इंद्र िन व ण या भमूीवर अवतरत असत. वीयर्वान 
िन ब्र यवे ते ऋषीं या सिमती या भमूीवर त वज्ञानाचा वाद-िववाद करीत असताना आपले 
आजपयर्ंत या गौ याचे आता फोटने होते की काय हणनू परब्र याला काळजी वाटे! 

ऋग्वेद या भमूीचा आहे! अथवर्वेद या भमूीचा आहे. यजवुद या भमूीचा आहे. सामवेद या 
भमूीचा आहे. ब्रा यणे िन उपिनषदे या भमूीची आहेत! त वज्ञानाची भागीरथी या भमूी या 
चरणकमलापासनू उगम पावली आहे. शुक िन विस ठािदक परब्र यवे ते ब्रा यण याच भमूीत 
िनमार्ण झाले होते! अंगीरस, विस ठ वामदेव, याज्ञव क्य, भगृू ही िवभिूतमान नावे ऐकताच 
कोणा या मनास एकदम उदा तता प्रा त होत नाही? असे हे त ववे त े या भमूी या कुसु याला 
ध य करीत आहेत या त ववे या भमूीला आमचे वंदन असो!!! यायशा त्राचे प्रणेते िन 
सांख्याशा त्राचे प्रणेते याच भमूी या अ नावर वाढले! बु दीवर अधं देचा पगडा पडू लागताच 
जया किपल महानुनींनी अधंपरंपरेला झगुा न देउन िवचारशक्तीचा पिहला जयजयकार केला ते 
सांख्यशा त्रप्रणेते किपल महामनुीदेखील आप या या भारतीला ‘हे मातर’् हणनू वंदन करीत 
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असत! सवर् जगाला अजून वं य असले या किपल महामनुींनी िजला ‘आई’ हणनू वंदन करावे 
अशी भमूी या जगावर िकंवा चंद्र, मगंळ, बुधादी ग्रहहो, तुम याकड ेतरी एखादी आहे काय? 
भा कराचायार्ंनी, आयर्भट्टांनी िन वराहिमिहरांनी भगूोलाचे, योितषशा त्राचे िन गिणतशा त्राचे 
शोध या भमूीतील अ नसेवनाने आले या ती तेने लावले. दशांशाचा शोध या भमूीचा आहे. 
गु वाकषर्णाचा शोध या भमूीचा आहे. भिूमती या भमूीत ज मास आली, ित्रकोणिमती 
(Trigonometry) या भमूीतील यज्ञवेदीतून उ प न झाली. स तसरुांचा उदय या भमूी या कोमल 
कंठातून झाला. म ययतं्र (होकायंत्र) या भमूीत ज मास आले. जगात याकरणशा त्राची प दती 
या भमूीने िदली. पिहली सशा त्र िलपी िन वणर्माला या भमूीत िनमार्ण झाली. मयसभेला 
उ प न करणारे िश पशा त्र या भमूीत उ प न झाले. कणाद, किपल, भा कर, आयर्भट्ट, 
वराहिमिहर, भरत, पािणनी, िव वकमार्, वाग्भट, गौतम अस या तेजोभा करांना- या वतंत्र 
शा त्रप्रणे यांना- उ प न कर याइतके या भमूीचे अ न वीयर्वान आहे या शा त्रिवद भमूीला 
आमचे सदैव वंदन आहे!!! 

परंतु हे त ववे ते हो िन शा त्रप्रणेते हो! सवर् जगाला ललामभतू झालेले असे तु हीच 
काय ते या भमूीत उ प न झालेले आहात असा वथृा गवर् वाहू नका! वाि मकी या ‘सरसा 
सालकंारा सपुद यासा, सवुणर्मय’ मतूीर्ला या वगर्-मृ यू-पातालात कोण भलुत नाही? 
रामायणाइतके सरस असे या जगावर कोणते का य आहे? तरी अ सरां या अधरो ठांनी िन 
द्राक्षां या लतांनी या रामायणातील रस िकतीदा तरी चोखून नेलेला आहे! ‘पाराशयर्वयः 
सरोजममल गीताथर्गधंो कटम।्  नानाख्यानककेसरं हिरकथासबंोधनाबोिधतम ् । लोके स जन 
ष पदैरहरहः पेपीयमांन मदु्र’। अशा प्रकारचे ‘भारत’ रचणारा यास भरतभमूीिशवाय अतर कोठे 
ज माला येणार आहे? जगावरील सवर् शा त्रे बुडाली िन ‘भारत’च काय ते रािहले तरी सवर् 
शा त्रांची आठवण होउ देणार नाही ते ‘भारत’ या भमूीचे आहे. तु हाला काय पािहजे आहे? 
नीितशा त्र पािहजे आहे? भारताकड े वळा! त वज्ञान पािहजे आहे? भारतसधुामाधुरीकड े वळा. 
इितहास, सिृ टवणर्न, काय पािहजे आहे? ‘ यासोि छ टं जगत ्सवर्म’् अशा या या कीतीर्ची, 
सघंशक्तीची नौबत झडत आहे, या यासाला ज म या आयर्भमूीने िदला. रामायण आमचे आहे. 
महाभारत आमचे आहे. शाकंुतल आमचे आहे. आता भारतभमूी सोडून क्षीरसागराला कोण जातो! 
रामायण हा आमचा क्षीरसागर, भारत हा आमचा दसुरा क्षीरसागर, शाकंुतल आमचा ितसरा 
क्षीरसागर िन उ तर रामचिरत्र हा आमचा चौथा क्षीरसागर. इतक्या क्षीरासागरांपुढे या एकाची 
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काय िकंमत आहे! एका क्षीरसागरात राहणारय्ा या ल मीकांताहून आ ही भारतभमूीच रिहवासी 
चौपंट भाग्यशाली आहोत. आम या किवतेत ल मी आहे, पण या या लक्षीमत किवता कुठे 
आहे? या किवतेचे कांत वाि मकी, यास, कािलदास िन भवभतूी या सवार्ंना या भमूीकडून 
िद य प्रितभा फूतीर् झाली, या भमूीला आमचे वंदन असो!!! प्रंतु ही प्रितभा फूतीर् का यातच 
झाली असे नाही. मानवी समाजाला धमर्त वांनी जर काही फायदा झाला असेल, तर याचे सवर् 
ेय आम या या आयर्भमूीला आहे. जगताची सवर् धमर्परंपरा येथून उद्भतू झालेली आहे. वेदप्रणीत 

धमार्ची ती सवर् लेकरे आहेत. िहदं ूधमार्पासनू महा या बु दाने बु द धमर् प्रितपादन केला. या 
बु द धमार्ची एक प्रत उत न घेऊन जीजसने िख्र ती धमर् तयार केला. यात तलवारीचे पाणी 
ओतून महंमदी धमर् झाला िन या महमदी धमार्चा ओघ नानकाने पु हा मळू आयर् धमार्शी 
आणनू िभडिवला. धमर् हा जर तुमचा प्राण असेल िन जर तु ही धमर् यतु झालेले नसाल, तर हे 
जगतावरील सवर् समाजांनो, तु हाला तुमचा तो प्राण िद याब ल या भमूीला प्राणच आहे. 
या या रक्षणाथर् देह क टिवणारे शंकराचायर्, रामानुजाचायर्, म वाचायर्, व लभाचायर् वगरेै सवर् 
धमर्वीर आम या भमूीत ज माला आलेले आहेत. वीयर्शाली जपाना, या भाग्याकिरता तू आणखी 
दहा सिुशमा या लढाया िजकं यास तरी तुला जे लाभणार नाही, असले बु द महषीर्ना ज म 
दे याचे भाग्य या आम या आयर् वंसधुरेला आहे! इतकेही असनू अमक्यांनी अमक्याच मागार्ने 
परमे वराकड े जावे असा या उदारचिरतेचा िबलकूल आग्रह नाही. ित या मलुांपैकी काहीजण 
देवाला िव ण ू हणनू हणोत! कोणी नानकास धमर्प्रणेता हणोत, िकंवा कोणी बु दाला हणोत. 
अस या गो टीत या मातेचा आप या कोण याही मलुावर अनुदारपणाचा दाब नाही. ित या तीस 
कोटी लेकरांतील िहदं ू िजतके ितला िप्रय आहेत, िततकेच बौ द आहेत, िततकेच जनै आहेत. 
िनसगार्ने िजला सवर् जगतात अ यंत सुदंर केली आहे तीच ही भारतमाता आप या वीयर्वान 
प्रसवांनीही सवर् जगात े ठ आहे. ही तुती का या या भाषेत केलेली नाही. ही तुती यथाथर् आहे 
हे दाखिव यासाठी वर ऐितहािसक भाषाच वापरली आहे. पौरािणक िन दंतकथायुक्त अशा 
मािहतीला जर क्षणभर बाजलूा ठेवले तरी वर वणर्न केले या ऐितहािसक यक्तीपकी एकेकाची 
योग्यता अशी आहे की, तस या एकेका यक्तीला ज म देताच अतर भमूी िनःस व होउन गे या 
अस या! परंतु आज सतत अनंत वष अनंत वीरांनी वीरप्रसवा झाले या स वमती भारतीला 
आमचे वंदन असो! प्रंतु मातभृमूी नसुती स पुत्रांना उ प न करीत नाही. या भाग्यशाली भमूीला 
पोटी जशी िन िजतकी नरर ने आलेली आहेत, तशीच िन िततकीच त्रीर नेही येथे पैदा झाली 
आहेत. ित याम ये ऋिषवृंदांना भरसभेत ब्र यािवचारात िजकूंन टाकणारी गागयी ज मास आलेली 
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आहे; या भमूीम ये लोपामदु्रा ज माला आलेली आहे! या भमूीत तारा ज माला आलेली आहे! 
या भमूीत मदंोदरी ज माला आलेली आहे! िन याच भमूीत दमयंती ज माला आलेली आहे! िन 
याच भमूीत सािवत्री ज माला आलेली आहे. भदेूवी या मलुीही मलुांइतक्याच पावन आहेत. 
या यासाठी आणखी िकती नावे यावीत! तथािप अजनू कोणाची खात्री होत नाही काय? नसेल 
तर ऐका! आ ही एकच पिवत्र नाव सांगतो ते ऐका. स गणु, औदायर्, धाडस, पाित य, सदयता, 
िनसगर्गभंीरता िन िद य सुदंरता या सवर् स गणुांना या एका नावाने सबंोिधता येईल असे 
आ ही आता एक नाव सांगतो ते ऐका! या नामो चारणाने आ ही िन आमचा देश हे सदैव 
पावन होतील असे आता एक नाव सांगतो ते ऐका. हे जगावरील सवर् प्रािणमात्रहो िन वगार्तील 
सवर् देवहो, ते नाव ीसीतादेवीचे होय! सीतादेवी ही भमूी या उदरी पैदा झाली. या भमूी या 
उदरी ीजानकी पैदा झाली, या भमूी या उदरी आमचाही ज म झाला आहे ही क पना मनात 
प्रवेश करताच ते आकाशाहूनही िव ततृ होते! जे क्षेत्र उ तम धा य देते त े े ठ, तसेच जो देश 
उ तम त्रीपु षांना प्रसवतो तो े ठ आहे असे समजनू आपण या भारतात े ठ व पाहू लागलो 
तो काय आढळले? अगंीरस, गगर्, विस ठ, वामदेव, याज्ञव क्य, जनक अ यादी महात ववे ते; 
कणाद, किपल, भा कर, आयर्भट्ट वराहिमिहर, भरत, पािणनी, वाग्भट, चरक अ यादी शा त्रवे ते; 
यास, वाि मकी, कािलदास, भवभतूी अ यादी किवतादेवीचे लाल; गौतमबु द, शंकराचायर्, 
रामानुजाचायर्, म वाचायर्, व लभाचायर्, गु नानक अ यादी धमर्सं थापक; ीराम, नल, युिधि ठर 
यांसारखे रंजनशील राजे; अजुर्न, ीकृ ण िन कणार्दीक न अितरथी, महारथी; चंद्रगु त, 
शािलवाहन, अशोक, िवक्रमािजत ् वगरेै साम्रा यसं थापक; शुकाचायर् िन हिर९वंद्र यां यासारखे 
मतूर् स गणुी; गागयी, लोपामदु्रा, आिह या, तारा, मदंोदरी, सािवत्री िन सीता अ यादी युवती! प्रा 
भाग्याची गणना आता कशी करावी? या िवभतूींचे हे नामो चारण नुसते मास यासाठी हणनू 
केलेले आहे! तरी िहदंु थानचा प्राचीन इितहास उपल ध नाही. जो आहे तो यवि थत रीतीने 
सकंिलत केलेला नाही िन जो सकंिलत आहे तो सबंध आकलन कर याची ग्रहणशक्ती नाही! 
भारतमहोदधी या उदराशी जाउन यातील हे चोचीभर पाणी या िटटवीने आणले आहे. परंतु 
इतक्यानेच काय झाले आहे? केलले वणर्न तर आम या इितहासाचा पूवार्धर्च आहे! आधुिनक 
कालातील र नांची यादी तर अजनू अलािहदाच आहे. िचतूरचे प्रतापिसहं, बुंदेलखंडाचे छत्रसाल, 
बंगालचे प्रतापािद य, रायगडचे िहदंपुदपादशाहा, पु याचे शिनवारवाडयाचे मालक, ग्वा हेरचे 
महादजी, पािनपतचे मदैान, िसहंगडची दरड, रांग याची िखडं, ज्ञाने वराची लेखणी, िवठोबाचा भ७, 
समथार्ंचे दास, िकती सांगावे, कसे सांगावे य कोठवर सांगावे? यो दयांची यादी यावी, का 
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कवींची यावी, का देशभक्तांची यावी, का वातं यवीरांची यावी, का मु स यांची यावी? हे 
आयर्वंसधुरे, तू सभुग आहेस, सजुला आहेस, सवुणार् आहेस, सरु ना आहेस. तुला आमचे वंदन 
असो. हे ऋतुमती, वसुमती, सलुते िन सफुिलते, तुला आमचे वंदन असो! हे िविवध िवहंगमे, 
िविवधकुसमेु, तुला आमचे वंदन असो! हे िनसगर्र ये िन िनसगर्रिक्षत ेतुला आमचे वंदन असो! हे 
पुराणीदेवी यवुती, पुरंध्री तुला आमचे वंदन असो! हे त वजे्ञ िन शा त्रजे्ञ तुला आमचे वंदन असो! 
ळे प्रभामयो िन धमर्मयी तुला आमचे वंदन असो! हे स वमती िन वीयर्वती, तुला आमचे वंदन 
असो. हे वातं याितलकभिूषते, तुला आमचे वंदन असो! ीशंकरादी ित्रदश देव िजचे रक्षण 
करताहेत, या तुला आमचे वंदन असो! नरद, तुंबर, यास, वाि मकी तु याभोवती तुझी तोते्र 
गात आहेत. तुला आमचे वंदन असो! ी िशवप्रतापादी तु या शत्रूं या नरडीचा घोट घेत आहेत, 
या तुला आमचे वंदन असो!!  

वंदे मातरम!् वंदे मातरम!् वंदे मातरम!्!! 

 -िबहारी, चैत्र शु. २, शके १८२८
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४. बाजीरावाची पु यितथी! 
वसईस चला!! 

सांगे विडलांची कीितर् । तो एक मखूर् ।। 

 ीमतं बाजीराव पेशवे यांची पु यितथी या वषीर् महारा ट्रात ब-याच िठकाणी 
मान यात येउन या िहदं ूवीरा या पराक्रमाचे सकंीतर्न केले गेले ते ठीकच झाले. महारा ट्राबाहेरही 
िद ली,आहेत. पंरतु या महारा ट्रसेनानीने आप या बालवयात आप या बालकोषातून, लहानग्या 
यानातून, कमार्ची तलवार जी बाहेर काढली, ती केवळ एका मृ यु या यानातच परत आत 
घातली, या कमर्वीराची पु यितथी ही िन फळ वाचाळतेनेच जर साथर् झाली असे समजावयाचे 
असेल, जर बाजीराव असे होते िन तसे होते या ग पा झोड यातच सवर् िदवस गमावून लहान 
असो वा मोठे असो, परंतु या वीरा या इ छा तृ त कर यासारखे कोणतेही कृ य जर करावयाचे 
नसेल, तर या महान कमर्वीराचा मी वंशज आहे असे हण यास महारा ट्राचा अिधकार 
महारा ट्राने गमावला असेच हणावे लागेल.  

 केवळ विडलांची कीतीर् सांगनूच जो आळशी िन अकमर् य मनु य आपणास ध य 
मानून घेतो तो खरोखरच एक मखूर् होय. खरोखरच पु यितथी या काय वा ज मितथी या काय, 
नुस या या वाचाळ समारंभाचा, या नाटकांचा, या नुस या स यापस यांचा आता आ हास अगदी 
ितटकारा आला पािहजे. बाजीरावांची पु यितथी साजरी करावयाची आहे ना? तर मग एक कणभर 
का होईना, पण काम क न दाखवा! बाजीरावाची पु यितथी साजरी करावयाची आहे ना, तर मग 
वसईस चला िन या वषार् या आत पोतुर्िगजां या कालात यां या बला काराने िन आप या 
गबाळपणाने जे हजारो महारा ट्रीय िहदं ूआप या धमार्स िन सं कृतीस आचवून िख्र चन झाले, 
यांस शु द क न पुनरिप आप या या िहदंु वा या पैतकृ माहेरास परत आण याची भ य िन 
सबळ अशी महान चळवळ उडवून या.  

 कारण बाजीरावां या िपढी या पराक्रमाने पोतुर्िगजांपासनू वसई परत िमळिवली; 
परंतु ित या अगंावर लागलेले जाित छेदाचे, धमर्ग्लानीचे िन सं कृितभगंाचे खोल धाव ती िपढी 
भ न काढू शकली नाही. ते कायर् जर आपली िपढी करील, तर या वीरां या अनेक अ छांपैकी 
िनदान एक तरी इ छा पुरी होउन, या पु यितथीस याचा आ मा काहीतरी सतंोष पावेल. या या 
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अतर महान इ छा, यांनी साधलेली िन घडवून आणलेली परंतु आता पु हा िबघडलेली मह काय 
कोणी क  शकत असेल, तर शुभ य शीघ्र! परंतु जर यांना ती अतर मह कायर् करवत नाहीत, 
तर यांनी तरी हे एक शक्य असलेले परंतु अतंी िततकेच मह फलदायी ठरणारे कायर् तरी या 
पु यितथी या िनिम ताने क न दाखवावे. इतकेही जर आप या हातून होणार नाही, तर 
बाजीरावाची पु यितथी आ ही के यापेक्षा केली नसती तर बरे झाले असते, असे या महावीरास 
वाट यािवना खिचत राहणार नाही.  

 वसई, ठाणे, माहीम अ यादी भागांतून हजारो िख्र चन झालेले परंत ु मनापासनू 
आप या पूवर्जपूिजत िहदं ूधमार्सच िचकटून रािहलेले आपले महारा ट्रा या रक्तचे, बीजाचे, भाषेचे 
बंधू वसईत आहेत हे अनेकांस माहीत आहेच. केवळ आपण यांना आप या घरांत घेत नाही 
हणनू ते परक्या घरांत डांबून राखले जात आहेत. यां याप्रमाणेच या प्रांतातील िहदं ूमात्र 
बाटवून िख्र ती करावा अशी पोतुर्िगजांची प्रचंड खटपट चाललेली होती. िहदं ूसं कार िन िहदं ूपूजा 
ही शासनाने बंद िन िनिष व केली होती. ते शासन भगं यासाठी शेकडो िहदं ू हुता यांना ठार 
कर यात येत होते िन थोडयाच िदवसांत तो प्रांत या प्रांत िनिहदं ूझालाही असता जर का ीमतं 
बाजीरावांची िपढी वसईवर चढून जाउन, रोखून रेटून या िक यास वेढा देउन बसती ना; ‘माझ े
िशर तरी आत पडू दे’ हणनू गजर्णा-या हट्टी शौयार्ने पोतुर्िगजांची स ता पादाक्रांत करती ना. पण 
बाजीरावा या िपढीने वसई घेतली िन ‘कोकणात िहदं ू धमर् राखला,’ परंतु पोतुर्िगजांची तरवार 
तोडून ितला िहदंु वावर अिधक घाव घालणे अशक्य कर याचे कायर् जरी बाजीरावाची वीर िपढी 
क  शकली तरी लागलेले घाव भ न काढ याचे, परक्यां या गोटात गेले या िहदंूंस सोडवून पु हा 
परत घरी आण याचे कायर् कर यास यांस समय सापडला नाही. ते कायर् आप या िपढीने केले 
असता बाजीरावाची एक इ छा तरी पूणर् होणारी आहे. तीही पूणर् न करणे, हे शक्य असलेले 
कामही हाती न घेणे िन बाजीरावा या पु यितथी या ग पा मारणे हणजे या वीर पु षा या 
मतृीची केवळ अप्रित ठा करणे होय. हणनू वसईकड े ढाला िफरवा. महारा ट्रातील सवर् िहदं ू
सभांचा या वषार्चा हा मखु्य कायर्क्रम असला पािहजे. विरत या या सभेने इतरांची वाट न 
पाहता वसईस प्रचारक पाठवून यावे. या यःि कंिचत कामासही हजार िनिम त ेकाढून लांबणीवर 
टाक याची प्रवृ ती आता पुरे झाली. उ तरेस मलकाना रजपुतां या मसुलमान झाले या साठ हजार 
माणसांना आयर् समाजाने परत िहदं ूक न घेतले. काय महारा ट्रास वतः या रक्त या िन जवळ 
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जवळ िहदंचू असले या आप या वसई या पितत िहदंूंस शु द कर याअतकाही आटोप उरला 
नाही? काय आयर्समाजास जे शक्य झाले ते महारा ट्रास अशक्य हावे? 

 आिण कोणती गो ट शक्य िकंवा अशक्य हे के हा ठरणार? ती कर याचा काहीतरी 
प्रय न के यावर ना? का दपुारी चापून जेवून आरामखुचीर्वर पडले असता, अडचणी यांवर 
अडचणीचे मजले जी िशिथल क पना बस याबस याच उभारते ित या सांग याव न? वसईचे 
हजारो िहदं ूबंधू परत वधमार्त येणे अशक्य आहे, अकाली आहे हे ते हाच िस द होईल की, 
जे हा महारा ट्रीय प्रचारकां या सेना िचमाजी अ पां या सेनेसारख्या सवर् िदशांनी उठून ठाणे, 
माहीम घेत घेत गोमांतकाचे सीमेत घुसतील िन माझे िशर तरी िक यात पडू दे हणनू 
गजर्णारय्ा िचकाटीने िनदान एक वषर्भर तरी वसईस झुजंत राहतील! अजून एक प्रचारकही ितकडे 
गेला नाही. ितकड या िहदं ूसघंटने या पुर क यार्ंनी अजनू इकडची काडी ितकड ेकेली नाही; तोच 
बस या बस या हे अशक्य, ते अशक्य याची वेळ आली नाही, याची इतकी घाई कां, हणनू 
बरळत बस याचा आपणांस काय अिधकार आहे? वेळ आली नाही? ती आण याचा बाजीरावी 
प्रय न के यावरही जर वेळ आली नाही, तर हणावे वेळ आली नाही! िनजले या िसहंा याही 
त डात पशू आपण होउन प्रवेश करीत नाही! ‘न िह सु त य िसहं य प्रिवशि त मखेु मगृाः 

- लोकमा य, ७-६-१९२५ 

 




