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हुता यांनो! 
 
 आज १० मे हा िदनांक आहे. हुता यांनो ! भारता या रणांगणावर तु ही वातं य सगं्रामातील पिहली 
मोहीम सु  केली ती १८५७ या िन य मरणीय वषीर्, याच िदवशी सु  केली. आप या या मातभृमूीला 
या दा यामळेु अवकळा आलेली होती या दा याची जाणीव िनमार्ण झा यामळेु, मायदेशाने या 

िदवशी आपले खङग यानातून बाहेर काढले, याने आप या शृंखला ताडकन तोडून टाक या आिण 
वातं य िन वािभमान यां या प्री यथर् याने पिहला घाव घातला, सह त्राविध लोकां या कंठातून मारो 
िफरंगी को, हा रणनाद िनघाला तो याच िदवशी िनघाला. मीरत येथील सिैनक उठावणी क न, भीषण 
उ थाना या उ साहाने िद लीकड े िनघाले. सयूर्प्रकाशात चमकणारे यमनुाजल यांनी पािहले. जनुा मनु 
िन नवा मनु यां या सिंधकालावर उभा असलेला ऐितहािसक क्षण नेमका हे न एका क्षणात यांनी 
आपला नेता, आपला वज आिण आपला पक्ष यांची िनि चती केली आिण यांनी बंडाला रा ट्रसगं्रामांचे 
िन धमर्सगं्रामांचे व प प्रा त क न िदले. ते सवर् याच िदवशी घडले. 
 
हुता यांनो ! तु हाला सवर् प्रकारे ध यवाद आहेत. क्रांती या जळ या िद यातनू जा याला तु ही िसद्ध 
झालात ते आप या वशंाचा वािभमान िटकावा हणनू झटलात. स तेने िन दु टा याने चालले या 
धमार्ंतरां या सकंटात आप या या देशातील धमर् सापडले होते. ढ गी पर थांनी मतै्रीचा बुरखा फेकून 
िदला होता. िव वासघातकी शत्रू या नीच व पांत उघड उघड पुढे स न या पर थ लोकांनी तहनामे 
मोड याची, परदा या या शृंखला जखडिव याची आिण आप या या कृपाळू मायदेशाला िखजिव याची 
सु वात केली होती. आिण हे िखजिवणे कशासाठी चालले होते? अस यभाषी गोर् या लोकां या ग पांवर 
प्रामािणकपणे िव वास ठेवला यासाठी ते चालले होते. १८५७ या हुता यांनो ! अशा समयी तु ही 
देशमातेला जागतृ केलेत, ितला उ फूतर् केलेत आिण ित या वािभमान रक्षणाथर् तु ही समरांगण 
गाठलेत. मारो िफरंगीको, हा रणनाद उ चारीत आिण भगवान आिण भारतवषर् या ब्रीदवाक्याने अिंकत 
असलेला वज हाती ध न तु ही रणावेशाने िनघालात ते हा तु ही शत्रलूा कसे भयंकर आिण प्रचंड 
िदसले असाल ! तु ही तशा रीतीने उठलात हे फार चांगले झाले ! तु ही असे केले नसते तर तुमचा 
जीव बचावला असता हे खरे; पण यामळेु दा याचे लांछन मात्र जा त वज्रलेप झाले असते. मनाची 
उभारी नाहीशी कर यार् या सहनशीलपणामळेु शृंखलेचा एक पाश मात्र अिधक घट्ट झाला असता आिण 
जगाने आप या देशाकड ेतु छतेने बोट दाखवून हटले असते, दा यात राह या या लायकीचाच हा देश 
आहे, गलुामिगरीत तो सखु मानीत आहे; आप या िहता या रक्षणासाठी िन माना या रक्षणासाठी या 
देशाने १८५७ साली सदु्धा काडीचीही हालचाल केली नाही.  
  
 हुता यांनो ! याच कारणांसाठी आजचा हा िदवस तुम या फूित र्दायक मतृीचा िदवस हणनू आ ही 
साजरा करीत आहोत. जो सतत फडकत राहावा, असा वज तु ही या िदवशी उभारलात; या या 
पूतीर्त ध यता वाटावी अशा येयाचा उ चार तु ही केलात, जे व न स यसृ टीत उतर यात ध यता 
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वाटावी असे व न तु ही या िदवशी पािहलेत; रा ट्र हणनू आपण अवतीणर् होत आहो हे स य तु ही 
या िदवशी उ घोिषत केलेत. 
 
तु ही केले या घोषणेचा आ ही वीकार करतो; तु ही उभारले या वजाचा आ ही स मान करतो. 
क्रांितयुद्धा या धुम चक्रीत तु ही मारो िफरंगीको हे पे्रिषताला शोभतील असे श द उ चा न जे दाहक 
कायर् िनि चत केलेत ते पुढे चालिव याचा आमचा िनधार्र आहे. तु ही केले या युद्धाला क्रांितयुद्ध हटले 
ते अगदी बरोबर आहे. तो १८५७ चा सगं्राम ! क्रांती या आगमनापयर्ंत तो थांबणार नाही. क्रांतीचा 
समय आला की गलुामिगरी धुळीस िमळेल आिण वातं य िसहंासनािधि ठत होईल. जे हा जे हा रा ट्र 
वातं याथर् उठते, जे हा जे हा वातं यक पनेचे बीज या रा ट्रात या यक्तीं या रोमरोमांत िभनते, 
जे हा जे हा हे बीज या रा ट्रांत या हुता यां या रक्तात जते आिण जे हा जे हा पूवर्जांवर झाले या 
अ यायाचा सडू घे यासाठी तळमळणारा एक तरी सपुुत्र या रा ट्रात िश लक असतो, ते हा ते हा 
वातं ययुद्धाचे सात य िटकलेलेच असते. क्रांितयदु्ध सु  झाले की, वातं य अगर मृ यु यां या वारा ते 
िवराम पावते. तुम या फूतीर्ने उ फूतर् झालेले आ ही, १८५७ साली तु ही चाल ूकेलेला सगं्राम पुढे चाल ू
ठेव याचा िन चय करतो. स या लढाई थांबलेली असली तरी, तह होत आहे या गो टीला आ ही 
मा यता देत नाही. तु ही या लढाया खेळलात या आप या वातं यसगं्रामात या पिह या 
मोिहमेत या लढाया हो या, असे आ ही समजतो. या लढायातील पराभव हणजे या सगं्रामातील 
अखेरचा पराभव न हे. भारतवषर् कायमचा पराभतू झाला असे जगाने हणावे की काय ? १८५७ साली 
सांडलेले रक्त यथर् सांडले असे जगाने मानावयाचे की काय? पूवर्जांनी केले या प्रितज्ञांना भारतपुत्रांनी 
हरताळ फासला असा ग्रह जगांने करावयाचा की काय? छे! भारताला साक्षी ठेवून आ ही हणतो, छे! 
भारतीय रा ट्राचे ऐितहािसक सात य त्रिुटत झालेले नाही. १० मे १८५७ रोजी सु  झालेला सगं्राम १० मे 
१९०८ रोजी सपंलेला नाही. कोण या तरी साली १० मे हा िदवस असा उजाडले की या िदवशी भारताचे 
भाग्य िनि चत झालेले िदसेल - एक तर स दयर्सपं न भारता या डोक्यावर िवजयाचा दैिद यमान मकुुट 
तरी िदसेल अगर हौता याचे तेजोवलय तरी िदसेल - तोपयर्ंत हा लढा थांबणार नाही. 
 
 पण हे थोर हुता यांनो ! या पिवत्र झग यांत तु ही तुम या या सतंतीला सहा य करा. तुम या 
फूित र्प्रद सहवासाने आ हांला साहा य करा. क्षुद्र वाथार्ंचे असखं्य क पेक पे िनमार्ण झा यामळेु 
मातभृमूी या ऐक्याची िवशाल क पना आ हाला आकलनच करता येत नाही. ही ऐक्यभावना तु ही 
कोण या गूढ मतं्राने िनमार्ण केली हे आ हाला हळूच सांगा. िफरंग्यांची राजस ता जीणर् कशी झाली 
आिण िहदं-ुमसुलमानां या समंतीने देशी रा ये कशी िनमार्ण कर यात आली हे आ हांला सांगा. 
मातभृमूीवरील पे्रमा या उ च भावनेने िभ न जाती िन िभ न पंथ एक कसे झाले, पू य बहादरुशहाने 
सग या भारतवषर्भर गोवधाला बंदी कशी केली, तोफांची सलामी दे याघे याचा प्रसगं उपि थत होताच, 
ीमतं नानासाहेब पेशवे यांनी पिहली सलामी िद ली या बादशहाला कशी िदली िन वतःचा क्रम 
यानंतर कसा ठरिवला, हे तु ही आ हाला सांगा. या प्रसगंी तु ही आप या शत्रू या त डून पुढील श द 
वदिवलेतः ब्रा मण िन शूद्र, मसुलमान िन िहदं ुयांनी एकत्र येऊन इंग्रजांिव द्ध क्रांतीयुद्ध सु  करणे ही 
गो ट शक्य आहे हा अशारा या बंडाने आपणाला िदला आहे. इितहासकार िन मु स ी यांनी या 
बंडापासून अनेक गो टी िशक यासारख्या आहेत. अशा सवर् गो टीत भारतीयांची ही एकी अ यंत बोधप्रद 
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आहे. भारतखंडात िभ निभ न वशं नांदत आहेत आिण िभ निभ न धािमर्क पंथामळेु यांची िवभागणी 
झालेली आहे. भारतातील आप या अिधरा याचे थैयर् िन आप या रा यातील शांतता या गो टी या 
भेदभावांवर पु कळ अंशी अवलबंून आहेत असे आपण आजवर मानीत आलो; यापुढे तसे मानणे बरोबर 
नाही. कारण हे लोक पर परांचे गत जाणतात, पर परांिवषयी आदर बाळगतात आिण पर परां या 
जीवनक्रमाशी सहकायर् करतात. शत्रूला ही कबुली यायला लावून आिण रा ट्र वजा खाली सवार्ंना 
सघंिटत क न तु ही सार् या जगाला धक्का कसा िदलात हे आ हाला सांगा. खरे धमर्पे्रम देशपे्रमा या 
बाजचेू असते आिण खरे देशपे्रम धमर् वातं याची शा वती िनमार्ण करते हे त व ओळखून, तु ही 
देशपे्रम िन धमर्पे्रम यांचा उमदा िमलाफ कसा घडवून आणलात हेही तु ही हळूच आ हांला सांगा. 
 
एखा या प्रचंड वालामखुीशी यांचे सा य कि पता येईल अशी ही वालाग्राही घटना तु हाला या 
अ िवतीय उ साहामळेु, या साहसामळेु िन या गु ततेमळेु घडिवता आली तो उ साह, तो साहसीपणा 
िन तो गु तपणा हे गुण तु ही आ हाला या. वरपांगी िहरवळीने आ छादले या भपूृ ठां या आत 
दडले या त तरसा छािदत दगडांची घडण घडवून तु ही शत्रलूा सरुिक्षतते या खो या क पनेने कसे 
गुतंिवले, ते तु ही आ हालंा सांगा. भारतीय वातं याचे दाहक िच ह असे या चपा यांचे वणर्न करता 
येईल या चपा यांचा प्रसार खे यापा यांतून िन दर् याखोर् यातून कसा झाला आिण या चपा यांनी 
आप या अ फुट सदेंशानेच रा ट्राची सारी बुिद्धम ता कशी भडकावून िदली हेही तु ही आ हांला प ट 
क न सांगा. शेवटी, हा वालामुखी कसा भडकला आिण याची गजर्ना कशी घुम ू लागली, या 
वालामखुी या धडाक्यापुढे सग या गो टींचा चक्काचूर कसा झाला, या वालामखुीचा वेग कसा वाढत 

गेला, याने सार् या व तू कशा जमीनदो त के या, आप या त त रसा या दाहक प्रवाहात याने सवर् 
व तंूचा सहंार कसा केला, हेही तु ही आ हांला सांगा. एका मिह यात पलटणीमागनू पलटणी, 
सं थािनकामागनू सं थािनक, नगरामागनू नगर, िशपाई, पोलीस, जमीनदार, पंिडत, मौलवी या सवार्ंवर 
या घटनेचा प्रभाव कसा पडला, आिण या सह त्रशीषर् क्रांती या घटना घुम ूलागताच यांचा पडसाद 
मिंदरातून िन मिशदीतून उमटू लाग यामळेु, िठकाणािठकाणातून मारो िफरंगीको हा वनी कसा उमटू 
लागला हेही तु ही आ हाला सांगा. मीरत शहरात उठवणी झाली, िद ली शहर उठले, बनारसम ये 
चढाई झाली, आग्रा, पाटणा, लखनौ, अलाहाबाद, जगदीशपूर, झांशी, बांदा, इंदरू, पेशावरपासनू 
कलक यापयर्ंत आिण नमर्देपासनू िहमालयापयर्ंत या वालामखुींचे लोळ एकदम अनपेिक्षत िरतीने 
भडकू लागले िन या दाहात सवार्ंचा सहंार होऊ लागला. 
  
 आिण हे हुता यांनो ! तु ही हा जो प्रयोग केलात तो करीत असतांना तु हाला आप या लोकां या 
अगंी असलेले जे लहानमोठे दोष आढळले तेही तु ही आ हांला सांगा. अ य दोषांपेक्षा तु ही एकाच 
प्रमखु दोषाचे प टीकरण करा. हा दोष रा ट्रा या घटनेत अ यंत मह वाचा असनू तो रा ट्राला अ यंत 
हािनकारक ठरणारा आहे, या वाथीर् आंधळेपणामळेु िक येक लोकांनी तुम या अगंीकृत रा ट्रकायार्त 
तुम याशी सहकायर् केले नाही, यामळेुच तुमचे सारे प्रय न िवफल ठरले की काय, हे तु ही आ हांला 
सांगा. िहदंु थान या पराभवाचे कारण िहदंु थानच होय, हे खरे ना? या प्र नाचे उ तर आ हांला या. 
आपली ही मातभृमूी शतकानुशतकां या िनदे्रतून जागी झाली होती िन ती शत्रवूर आघात क  लागली 
होती; पण ितचा उजवा हात िफरंग्याला मरेतो मारत होता याच वेळी ितचा डावा हात वतः या 



 

www.savarkarsmarak.com 

म तकावरच आघात कर यात ददुवाने गुतंला होता. यामळेु आपला हा मायदेश कोलमडून पडला आिण 
याला प नास वषार्ंची अपिरहायर् मू छार् आली. 
 
 १८५७ या वातं यसगं्रामात पुढाकार घे यार् या हुता यां या ददुर् य आ यांनो तु ही केले या 
प्रय नाला प नास वषार्ंचा काळ होऊन गेलेला आहे. असे असले तरी, आ ही वतः या साक्ष ठेवून 
तु हाला असे अिभवचन देतो की, तुम या प्रय नां या हीरकमहो सवाची वेळ येईल, ते हा तरी तुम या 
इ छा तृ त झाले या असतील. तुमची हाक ऐकून आ हाला धैयर् आले आहे. तु ही सगं्राम केलात 
यावेळी तुमची साधनसामग्री मयार्िदत होती, असे असनूही तु ही जुलमु आिण िव वासघात यां या 
युतीिव द्ध झगडा केलात. दआुब आिण अयो या या प्रांतानी आपली एकजटू घडवून आणली. यांनी जो 
सगं्राम केला तो नुस या िब्रिटश स तेिव द्ध नसनू उरले या सग या भरतखंडािव द्धही होता; असे 
असनूही, हे हुता यांनो, तु ही तीन वषार्पयर्ंत सगं्राम चालिवलात आिण तु ही िहदंु थानचा राजमकुुट 
जवळ जवळ ह तगत केला होतात आिण परकीय स तेचे पोकळ अि त व तु ही जवळजवळ उि छ न 
केले होतेत तुम या या कतुर् वाचे मरण िकती उ साहदायक आहे बरे! दआुब आिण अयो या यांनी एक 
मिह यात जे केले ते सगळा िहदंु थान एकदम, आकि मकपणे िन िनधार्राने उठेल तर एक िदवसात 
सा य होईल. आमची अतंःकरणे या आशेने प्र विलत झाली आहेत आिण या आशेमळेुच आ हांला 
िवजयाची खात्री वाटत आहे. आिण हणनू, आ ही असे प्रितज्ञापूवर्क सांगतो की १९१७ साली तुमचा 
हीरकमहो सव होईल ते हा, पुन जीिवत भारतवषर् जगात डौलाने प्रवेश के यािशवाय राहणार नाही. 
कारण थडग्यात पडून असलेली बहादरुशहाची हाड ेसडू सडू हणनू ओरडत आहेत. िनभर्य ल मीबाईंचे 
रक्त रागाने उकळत आहे. पाट यात शहीद पीर अ ली याने कटातील गूढ फोड याला नकार िदला िन 
यामळेु याला फाशी दे यात ये यात येत असताना याने िफरंग्यांचा िधक्कार केला आिण एखा या 
भिव यवा याला शोभेल अशा तर् हेने याने पुढील श द उ चारलेः तु ही मला आज फासावर लटकावू 
शकाल, कदािचत मा यासारख्यांना तु ही प्र यही देखील फासावर चढवू शकाल, पण माझी जागा भ न 
काढ यासाठी सह त्रावधी लोक पुढे सरसावतील, तुमचा हेतु कधीच सफल होणार नाही ! 
 
 भारतीयानो ! हे श द खरे ठरले पािहजेत. हुता यांनो ! तुम या रक्ताचा बदला घेतला जाईल. 




