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�हदं ुसंघटनात्म 
नेपाळी आंदोलनाचा उपक् 

 
लेखांम १ ला 

(सन १९२४ - २५) 
 
या दोन-तीन वषा�त अ�खल भारतवषारत अतयंत ्हतवाची चन उननवल भ्वलयाची 

जर एखाद� चळवळ आरंभलेल� असेल तर ती �हदं ुसंघटनाची चळवळ होय. या 
चळवळीचया अंंगतयंंाचा ्वमास चन प�रपोष जर योरय ग्ायांत चन एमसारखा होत 
ंेला तर चतचे सुप�रया् मेवळ , भारतवषारसच ननहेत ; पय अ�खल ्नुलय जातीस , 
चनराळे चन �हतमारम वळय लावतील यात आमहास  मंा वाटत नाह�. जंात गतयेम 
जातीचया सघंटनेचया न न ती, सरसहा दु् दु् त आहेत. सवर  ल्नह जातीची प्न 
 ल्ॅनह््, सवर चननो लोमांची प्न एन ए्प्् प , सवर ्ुसल्ानांची प्न   लाल््् प 
अ ा एम ना दोन अनेम जाती चन ध्र आपापले ंट चन ंोट नीटपयाने चन नेटाने 
नळमट मर�त आहेत. अतयंत ्वलंनाने मा होोना , पय �हदं ुजातीह� आता आपलया 
संघटनास गवरतत ्ाल� आहे. यदया्प संगयांचया ्ांमन चतने संघटनास हात घातला 
आहे. त ा्प ्ांील  चतहासाचया अनुभवाववन अ ी आ ा धरधयास हरमत नाह� , म� 
संगयांचया ्ांमन येयन ती संगयांचया पुाे जाोल चन “खाल� असोचन समलावर� होत ” 
राह�ल. जर या �हदं ुसंघटनास , योरय ते नयापम  ववप ल्ळेल ; जर �हदंतुवाची अतयंत 
�हतमारम ननहे, तर अतयंत य ा र नया्या जी 

आ�सधुं-�सधुं-पय�ता यसय  ाात  भ�्माा 
�पत ृभः पुणय भूच्च सच् �हदंदुा�त स्तृःाा 

या नया्येचा ांद , खोल चन नळमट पायावर या संघटनाचे भनय ्ं�दर उभारले 
जाोल चन अनवरत उतसाहाने चन उदय्ाने या मायारस ती वाहमन घेोल तर अ ी एम 
गचंच   ती या जंात उतपउन होोल म� एम नाह� पय अ ा दहा �खला तीसार्या ’ 
आ ती जर� उततरेमचमन वा चहमंमचमनह� �हदं ु ानावर मोसळलया तर� तयांचा उया य 
गचतमार मरधयास हे आपले �हदं ु ान वा �हदंधु्र सुर् होय  मेल ;  तमेच ननहे तर 
पमव�स आपलया नुु ध् य नांधवांचया हातात हात घालमन पुनरपी, अ�खल ्नुलय जातीचया 
अभयुदया र पुरोंाल्तव चन ्ांरद रमतव  वीमारावयासह� ते स् र होतील. 
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�हदं ुसंघटनेचया अंंगतयंंांतील तमतयेम आवेयम अंंांमचे आपलयातील पुााया�पाचे 
चन मायरमतया�चे लर यदय्प आज वेधलेले आहे. यदय्प  ुु ीमरय , अंतयजोुार, 
 वयंससचनमदल, देव  ान, सुधारया  तयाद� अंंांचया उउनती्गतय र ,  ोची ार ्चंळी 
्टत आहेत; यदय्प ह� सवर अंंे ्व ेषतष  ुु ीमरय चन अंतयजोुार ह� ्हतवाचीच अंंे 
आहेत. त ा्प चतमचे आज लोमांचे लर वेधले जात आहे. महयमनच ये े तयांचा ्वचार 
 ारसा मतरनय नाह�. आज ये े ्ु्यतवेमवन �हदं-ुसंघटनाचया तया एमा अंंाचा ्वचार 
मरधयाचे  र्वले आहे, म� जे अंं  ु् ुमरया तमेच गचतमारम सा् यारने संपउन असमन 
अंतयजोुारा तमेच चनवारम   तीह� राखीत आहे चन  तमे असमनह� चतमचे आज लोमांचे 
लर ्ुळीच वेधलेले नाह�. �हदं-ुसंघटनाचे हे ्हतवाचे अंं आज जर� लोमांचया लरात 
नसले तर� चन आज ते तयांचयापुाे  े्वले असताह�  वनचतच तयाचे पमयर ्हतव जर� 
तयास स्जयार नाह�. तर�ह�  ोचेच माळानंतर चन  ोचेह� यतन तया �द ेने जाताच या 
आपलया �हदं ुसंघटनांचे हे गतयर उतत्ांंह� होय  मेल. ते अंं महयजे नेपाळ होय. 

हे मेवाे आेचयर आहे! हा मेवाा खेदजनम अपराध आहे म� आमहा �हदंमंना आज 
तुमर   ानचया खल� ासा स माालेलया चळवळीची ॅजतम� मळमळ तमंवा ्ा�हती तमंवा 
 ्रती आहे चततम� नेपाळचया म� जो आपलया दे ाचा ्हारालर , अंं-वंं , मललंं ाग्ाये 
गतयर भां आहे , तया नेपाळचया �हदंम स ं ानाची वा तयातील लरवेधी स््या 
भावान�हयीची नसावी? आज या सवर जंा्मये जर मो े �हदंतुवाचा मवज  ाटमा तुटमा 
मा होोना पय  च चत असेल तर तो �हदं ुनंधमंनो नेपाळ ये ील प पुचतना ावर आहे. 
आज जर� सायारपा जंतात �हदं ुसंघटन ्रयासउन ्ालेले असले ; तर� ्रत न होता 
मसानसा आ ेचा ेवासोचचवास मर�त असेल तर ते �हदंमंनो या नेपाळचया भम्ीचया 
अंमावर मर�त आहे. तुमर   ानचया खलल ाचया एमा वाायांत माय उलाााल� होतात , 
अरन  ानचया मोपया� तील एमा ॅजलजयाएवयया सं  ाचनमांचे नाव माय , तयाचया नापाचे 
नाव, तो माल मो े �हचंमन आला , आज मो े जायार अ ा नातमया चापधयात चन तयांचया 
चचार मरधयात �हदंपुुे ंालेल� असतात. पय तयांचया अंमांचे वषवनवषा�चे ंट चाळमन 
पा�हले असता तयात नेपाळचे नाव देखील आलेले �दसत नाह�! प्ले टाोनचया मोयचया ा 
एमा  हरात एम ् ीद परवा पचल�. चतचया ध  याने �हदंपुुमारांचया लेखयीचया 
नोवंतील अंतषमरयाला  तमा ्ो ा ध मा नसला म� चतचयासा स चनधी उभारधयाचा चन 
चतचया पुनुरोुाराची पस न पस �हदं ु ानांत ज््वधयाचया गचतयांचया मचचया नातमया , तारा 
चन �टपये �हदंपुुांतमन गलसु होत आहेत. परंतु परवा नेपाळचया �हदं ु्हाराजां ी एम 
नवीन संधी ,  ंरलंचने मेला असता तया्वषयी एखादेह�   म ट चन एखाद�ह� ्वेवसनीय 
नात्ी दे ांतील सह ु �हदंपुुांपसम� मोयी लल�हल� नाह�. मोयी ल्ळ्वल� नाह� वा 
ल्ळ्वये आवेयम आहे अ ी समचना देखील गदल रत मेल� नाह�. तुमर   ानात मो े माह� 
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्ायसे चनधरन ्ाल� आहेत. महयमन तयांना अउन व ु देधयासा स �हदं ु ानात वंरयी 
ंोळा मरधयाम�रता चतमचमन  मचे एम ्ंचळ येत आहे हे  समच आहे! मारय 
�हदं ु ानात आजमाल धनधाउय  तमे ्वपुल ्ालेले आहे म� संगया तीस मोट�ची पोटे 
भवन अचत�र त उरलेलया धनधाउयास आता  ेवावे तर� मो े , महयमन ्ो ा रालर�य गेन 
येयन पचला होता चन ते सा वमन  ेवले तर सचमन �नचमन जायन ये ील जलवायु दम् षत 
होधयाची भयमंर भीती सवर दे भ तांना पचलेल� होती. ती चनराधारह� ननहती! मारय ्ांे 
 तमे प लें ,  ंफलमएं्ा, ्हा्ायारर  मचे ्ालया चन आता येत आहेत , चतत या सवर 
खावयास म्ी असलया्ुळे आलेलया नसमन लोमांस अजीयर होोतो खावयास ल्ळते चन 
उरलेले धनधाउय ्वनामारय सचमन मुजमन जायन जल वायु रोंट चन दम् षत मरते महयमन 
होय! तेनहा अ ा ॅ  तीत , तुमर   ानचया दलुमाळासा स �हदं ु ानात चळवळी नहानयात हे 
� मच आहे! आजचया ्होदर ्नमत  वदे ापेरा परदे ची आनधम माळजी घेधयासारखे 
साधु ननधयाचे सोपे चन  व त साधनह� उपलउध ्ालेले आहे. तेनहा तुमर   ान जर 
दलुमाळासा स चतमचमन  मचे ्ंचळ धाचते तर तयाच गसंंी  मचील दलुमाळासा स चतमचेह� 
एम �हदंु् ंचळ धाचमन तयांनाह� साधुतव संपादधयाचे पुधय उपाॅजरधयास संधी दयावी अ ी 
समचनाह� मोयी आ�यल� नाह�! तुमर   ान , अ ंा�य  ान, अरन  ान यांचयासा स गतयह� 
 तंभचया  तंभ खरचयायारपा �हदंमंचया चनयावर चन अं तष वा पमयरतष �हदंमंचया लेखयीने 
लल�हलया जायायारर पुास नेपाळ्मये असयायारव आ्चया रेुांची वा नंधुन�हयीची तमंवा 
तयांचयात मोयी उपा ी ्रतो ; वा अधरपोट� आहे याची आ वयह� न होये , साधुतवाचया 
आजमालचया दांलभम नया्येस चन चतचया पंनयांत सापचलेलया भोळसट चननुरु ास  ोभेसेच 
आहे. परंतु नयांना  वदे ावर चनदान परदे ा तम� तर� गे् मरये पाप वाटत नाह�. 
नयांना  वतषचया योरय चन उया य वसभवाची चन सउ्ानाची चनदान परम�यांचया 
वसभवा तम� तर� चाच आहे , जे �हदं ुसंघटनास चनदान परध् य चन परजातीय 
सघंटना तमे तर� योरय ्ानतात , तया तया पुमारांनी लेखमांनी चन लोमांनी तर� यापुाे 
�हदंसुंघटनाचया एमा ्ु्य अंंामचे नेपाळातील आपलया एमा दे ाचया , एमा र ताचया , 
एमा जातीचया , एमा ध्ारचया या लरावधी नांधवांचया हालचाल�मचे   तीमचे चन 
भ्वतनयतेमचे अनधम लर देयन चन अनधम मळमळ नाळंमन मेलेलया चुम�चे चन 
घचलेलया अउयायाचे प�र्ाजरन मरावे हे अतयंत आवेयम आहे. हे मतरनय मवन �हदं ु
जनते्मये नेपाळ ी असलेलया नेपाळेतर �हदं ु ानचया संनंधाचीच ननहे तर एमातमयाची 
जायीव पुउहा जांरत मरधयासा स ह� लेख्ाला हाती घेतल� आहे. 

 ंनजी भाषेत अ ी एम महय आहे म� एमदा मा एखाद� ‘ ाप’ हातातमन चनसटल� 
म� चतला धरधयास चनघधयासा स ‘सतय’ जो पायात जोचा घाल�त आहे तो ती  ाप 
पर वीचया भोवती तीन गदपरयादेखील घालमन येते , वारंवार असतयाची पुना ती होत 
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राह�ल; चन सतय,  वयंभम सा् यारचया वंारत जर तयाचा चनषेध न म�रता चमप नसले तर 
असतयाचीच चाप सतयापेरा लोमांवर अनधम पचते हे अनेमदा  चतहासात आाळमन आलेले 
आहे. �हदं ु ान महयमन मोयी दे च नाह� हे ्वधानह� माह� माळ या �हदं ु ानात  ंनजी 
लेखमांचया चन तदनुषंनंम �हदं ुलेखमांचया ्नजांत दु् दु् त होते चन आताह� मेनहा 
मेनहा तयाचा गचतमवनी उ्टत नाह�च असे नाह�.  ीख �हदं ुनाह�त असे एमाने महटले , 
दसुयारतने महटले चन सतयाने आत्गचतल सत ् न  वीमावन तयाचा चनषेध मेला नाह�. 
होता, होता ल खांतच आपय �हदं ुनाह� ह� भावना नळावमन तया ्ताचे आज हजारो लोम 
चनघाले आहेत. उलटपरी तयांचे �हदंतुव तयांस पटवमन देधयाचे गयतन मरयार� नया्याने 
चन लेख लल�हले जाय लांलयाने आता पुलमळ  ीख लोम  ीख सनातनी नसेल तर� 
�हदंमच आहेत, असे पुउहा ्ानम लांले आहेत. 

एमा माळी  वा्ी  ुानंदांसुुा सवर आयरस्ाजाची �हदं ु उदाचा दवेष मर�त चन 
आपय �हदं ुनाह� असे ्ो ्ोठयाने गचतपादन मर�त. पय आता �हदं ु उदाचे ्मल  ववप 
उतपतती चन ््र तयांचयापुाे जसजसे ्व द मवन ्ांचले ंेले ; तसतसे सतयाचा गभाव 
पचमन हजारो आयरस्ाजी, आपय �हदंमच आहोत असे चन्वरमार ्नाने , ्ानम लांले आहेत. 
नोलेल तयाची नाचयीह� ्वमेल , पय न नोलेल तयाचे ंहमंह� ्वमले जायार नाह�त , ह� 
जंताची र�तच असलयाने नुमताच नेपाळ हा �हदं ु ानचा गांतच ननहे ; नेपाळी लोम चन 
तयांचा दे  हे एम �हदं ु ानापासमन सा्ाॅजम चन जातीय यलदयाह�  वतंु रालर आहे , 
आल या्मये जसे  राय ी , जपाना ी तसेच चन चततमेच नेपाळ ी �हदं ु ान ्वभ त वा 
संयु त आहे. अ ा गमारची जी एरच माह�  वा रपरायय लोमांनी सुव मेल� आहे , चतचा 
वेळीच चनषेध चन संयुॅ तम चनषेध मरये हे आमह� अंतयाचे चन आवेयम मतरनय 
्ाचनले पा�हजे. आेचयारची ंोलट ह� म� नेपाळ �हदं ु ानचा भां नाह�. तो चनराळाच दे  
आहे, चनराळेच रालर आहे , हे ्त गचतपादन मरधयाचा पुाामार जर�  ंनज लेखमांनी 
घेतला आहे , त ा्प तयाचा गचतमवनी आज अनेम �हदं� चन �हदं ुमहय्वयायारर अलपय 
लोमां्मये उउवम लांला आहे.  ोचेच �दवसात नेपाळास अल याचया उलाााल�त ्हतव 
येधयाचा संभव असलयाने चन �हदं ुजातीचया संघटनेचा तो एम   ती्ान घटम चन 
नलवततर आधार ्ाला असता नयांचया  वा रलंपट आमांरा ्व ळ होयार आहेत , तयांना 
�हदंजुातीचया ंोटातमन नेपाळास  ोचमन नेधयाची आवेयमता भासम लांलयाने नेपाळी लोम 
हे �हदं ु ानी नाह�त अ ी मोलहेमुो �दवसव�दवस वाात राह�ल. चतचे जर वेळीच त�च नंद 
मेले नाह� तर नेपाळचया अलपय ॅ  तीत चतचा प�रया् होधयासारखा असलयाने या 
असतय ्वधानाचे ा�ं उघचम�स न आयये  ेवट� हानीमारम ्ालया्वना राहयार नाह�. 

वा त्वम पाहता नेपाळ हा �हदं ु ानचा गांत नाह� , हे महयये जर आज ोेवर 
मर पेने ्हारालरात चुपतींची �हदंपुदपाद ाह�च अॅ ततवात असती चन जर ्ं मोयी 



 

www.savarkarsmarak.com 

 हाये ्हारालर हा �हदं ु ानचा भां नाह� असे महयते , तर तया ्वधाना तमेच चनराधार 
चन अ र मउय वा य्ाु असलयाने तयाचा चनषेध मर�त नसये महयजे तयास नसते ्हतव 
देये होय. परंतु �हदं ु ान हा दे च नाह� असल� ्वधानेह� चनषेधाभावी जे े लोमांस भुरळ 
पाचम  मतात. ते े नेपाळ �हदं ु ान दे ाचा चन �हदं ुजातीचा घटम नाह� हे असतयह� 
चनषेधाभावी अनेमांस  सवम  मेल हे उघच आहे. 

भ ंोललम यलट�ने अ्ुम गांत अ्ुम दे ाचा घटम आहे ; हे सांंये नेह्ीच सोपे 
असते असे नाह�. ्व तीयर स्ुच चन उततंुं पवरत अ ा माह� अतयंत  पलट ्यारदा ्ाु 
दे ापासमन दे ास ्वभ त मव  मतात. �हदं ु ान हा अरन  ानला आपला गांत स्जम 
 मत नाह�. यदय्प तया अरन  ानांत �हदं ुसं मर तीचा संचार ्ाला ; ते े �हदंजुातीने 
जायन गतयर व ती जर� मेल� तर� देखील अरन  ान हा �हदं ु ान दे ाचा गांत स्जये 
  य नाह�. मारय अ ा उदाहरयात स ंमर ती जाती , रालर  तयाद� दे स याचया  तर 
लरयांहमन भ ंोललम वसषमय  तमे नलवततर असते म� ती  तर सवर लरयेह� तया 
भ ंोललम भेदास चनवावन तया जनपदास एमदे ीयतव देय  मत नाह�त. 

परंतु जे े असे  पलट , नचरंतन चन चनसंरमर त भ ंोललम भेद वसत नाह�त , ते े 
एम जनपद दसुयारष जनपदाचा गांत आहे , गदे  आहे वा  वतंु चन ल्ु दे च आहे ; हे 
भ ंोललम  पलट नचउह नसलयाने मोयता गदे  मोयतया दे ाचा हे आज हजारो वष� 
रयांंयाचया सभांंयावर ्ववाद चालला असता अजमन  व  मत नाह�. ते े ज्रनी चन 
फाउस यांचयातमन नयांचया  चतहासा ी सं मर ती ी तो अनधम ल्ळत असेल तो गदे  तया 
दे ाचा हे लरय चनयारयम स्जले जाते. तीच ॅ  ती पोलंचची चन रल याची , अ ्े�रमेची 
चन ्ेॅ समोची, मो�रयाची चन चीनची. 

भ ंोललम लरयाचे हे नलानल मयानात घेता नेपाळ हा �हदं ु ानचा गांत , गदे  
आहे म� नाह� हा वाद चनदान भ ंोललम यलट�ने तर� उपॅ  तच होत नाह�. मारय 
एल यापासमन �ह्ालयासारखा दलु�घय पवरत, नेपाळास अतयंत  पलटतेने अलं मर�त आहे. 
भ ंोललमतष नेपाळ हा एल यातील  तर जनपदांपासमन  तमा पमयरतेने अलं ्ालेला आहे , 
चतत याच  पलटतेने उलटपरी तो �हदं ु ानास संलरनपये जोचलेला आहे. एमवेळ दपरय 
�हदं ु ान हा मेवळ भ ंोललम यलट�नेच पा�हले तर उततर �हदं ु ानामचमन चनराळा दे  
मॅलपता येोल पय नेपाळ हा �नहार  तयाद� �हदं ु ानी गदे ांहमन लभउन दे  मॅलपता 
येयार नाह�. मारय तया्मये ्वमंया�चहमन गचंचतर असा मोयताह� अचसर आचवा येत 
नाह�. एमवेळ नुंदेलखंच हा �नहारा�दम गांतांहमन लभउन  वतंु ्ानता येोल पय नेपाळ 
्ानता येयार नाह�. मारय एमदे ीयतवास चेदयार� मोयतीह� ंंं ा , य्ुना चन 
चोयासारखी ्व तीयर नदनद� तया्मये पसरलेल� नाह�. 
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परंतु वर सांनंतलेच आहे म� दे ादे ांचया ्यारदा या भ ंोललम मारयांनी 
 र्वलया जातात. तयाहमन अनधम गसंंी तया  चतहास , स ं मर ती, जाती चन सं् ती यांनीच 
नहुतेम  रत असमन ्ं भ ंोललम भेद हे तयास मेवळ आनुषंनंम साजय देत असतात. 
भ ंोललम ्वभेदम अॅ ततवांत असमन जर पंजान चन ्चास हे एमाच ्ातरभम्ीचे गतयंं 
ननम  मतात , एमाच दे ाचे गदे  महयमन ंयले जातात तर तयाच मारयाम�रता नयांत 
तयाहमन  पलटतर भ ंोललम ्वभेदम नसत नाह�त असे नेपाळ चन त�दतर �हदं ु ानी गदे  
हे एमाच पुधय चन ्गय भारतभम्ीचे अंंगतयंं मसे ्ानले जायार नाह�त ? ते तसे 
आहेतच. परमे तयास ्ानोत तमंवा न ्ानोत. मारय म� ह� स ंमर ती  चतहासा�दम 
दे स याची चनयारयम लरये �हदं ु ानातील मोयतयाह� गांतास चततम�च लांम पचतात हे 
लसु मरधयासा स ग ्तष आपय सं मर ती चन तचतहालसम संनंध यांचा अलप वलप ्वचार 
मव. 

�ह्ालयाचया गचंच गमाराचया नाहुवेलटनांत मवटाळमन नेपाळास चनसंारने नाजय 
जंातलया अंंयांतमन उचलमन भारतभम्ीचया मचेवर नया �दव ी �दले , तया �दवसापासमनच 
नेपाळचा आमहां भारतभम्ीचया सतंाना ी  चचेदय चन अखचं गे््य असा सहोदराचा 
संनंध अ्वॅचचउन वाहात चन सं मर तीचया गे्पा ाने अनधम यातर होत आज नेपाळांत 
आयर �हदंमंचा चन �हदं ुराज ीचा जो ं रव आहे तो गतयर मा ीगयांालाह� उरलेला नाह�. 
�हदं ुसं मर ती नया वस�दम मालापासमन उं् पावल� तया अतयंत पुरातन माल�ह� नेपाळ हा 
चतचा एम आधार तंभ चन चतचया देवष नी रनचलया जायायापर ्हा्ं�दरांचे एम ्हादवार 
होते अ ी पमव�चतहास म ांची सार आहे. वस�दम सं मर ती �हदं ु ानांतच ्मलतष उं् 
पावल� हे ्त रयभर नाजमस  ेवले तर� आया�चया वसाहती �हदं ु ानात येयन वसत 
वसत चन सुधारत सुधारत नया ्हान सं मर तीला जउ् देतया ्ालया चन ॅजचे वपांतर चन 
वप्वमास होत होत , आज �हदं ुसं मर तीत प�रयत ्ालेले आहे , तया सं मर तीस जउ् 
देयायार  तया ंोुषतचया चरयांनी प्वु होधयाचा ्ान अ�खल �हदं ु ानांत ॅजतमा 
पंजानचा, जवळजवळ चततमाच  नेपाळचा आहे. मारय  राय अ ंा�य  ानचया नाजमने 
आयर �हदं ु ानांत आले तमंवा माॅे्रनाजमने ते खाल� उतरले या दोउह� ्तांस ॅजतमा 
तचतहालसम पुरावा पुरातन नं ांत सापचतो चततमाच आया�चे चनदान माह� संघ तर� चतनेट 
नेपाळाववन �ह्ालय उतवन पुाे गवे  मर�ते ्ाले , या ्वधानास ह� पुलट� दयावयास 
सापचतो. �ु्वलटप हे चतनेट  उदांचे सं मर त ्मलवप असलयाने चन �ु्वलटप हे देवांचे 
वसती  ान महयमन सांनंतले असलयाने आपलयांतील माह� संघांस तर� तयांचे पमवरज 
चतनेटांतमन  मचे आलयाचे  ्रय असावे असे �दसते. पमवर न ंांतमन अ ंा�य  ानचयावर 
मोयतेह� ्ो े ध्र  ळ वा पुधय रेु गलसु असलेले  वनचतच आाळते. परंतु माे्ीर 
चन ्व ेषतष वर नेपाळचया ्मये चन वर �ह्ालयात आपल� अनेम प्वु   ळे ध्ररेुे 
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नदया प रा�यम मालापासमन आजपय�त गलसु चन पमनय ्ाचनलया जात आहेत. ्ानस 
सरोवर, ं र� मंर, मस लास, प पुतीना  ह� सवर ती �  ार पुरातन चन आपलया पमवरजांचया 
देवांचया चनवासास मेनहा तर� पाु ्ालेल� अ ी असतील. उततर मुव या नावाववनह� 
 मचचया महयजे दपरय मुवतील वं जांचा संनंध माे्ीरपासमन नेपाळपय�तचया भम्ी ी 
स्ांतर असलेलया �ह्ालयाचया नाजमचया दे ा ी मेनहा तर� होता. असे ्त आहे म� , 
माे्ीर मुभा या ्ांारने माह� संघ �हदं ु ानांत वसावयास आले. तसेच तयाच आया�चे 
अउय जातीचे आयखी माह� संघ �ु्वलटप वा चतनेट्धमन नेपाळात चन आजमनाजमचया 
गदे ांतमन हॅ तनापमरामचे उतरत ंेले असावे. याह�पललमचे जायन असे महयता येोल म� , 
माे्ीर मुभामचमन आलेलया आया�चया सघंापेरा नेपाळचया �द ेने खाल� उतरयारे आयर 
ते ील ्मळ जाती ी अनधम संल्  होत होतच पुाे आले असावे चन तयांनाच च्वच या 
नावाने पॅेच्ेमचमन आलेलया आया�नी संनोधले असावे. या्वर�हत हेह� ्वसरता मा्ा 
नये, म� यर , ंधंवर, तमउनर चन भमत या नावांनी संनोनधत मेलेलया जातीची व ती 
�ह्ालयाचया पाय या ी एमसारखी वसलेल� असमन तयांचया ी सलं्  होत होतच आजची 
�हदं ुजातीय सं मर ती ननलेल� आहे. 

आयखी एम तमर  ये े सांंमन  ेवये  लट आहे , म� वस�दम वा प रा�यम माळातील 
पर वीची वयरने चन तयावर�ल दे -जाती-खंच-्वभां, चनद� , हे आज तमतीह� घोटागयाचे वा 
अ र मउय वाटत असले तर� ते नया माळी ्मळ लल�हले ंेले तेनहा अरर ष खरे नसतील 
असे महयता येत नाह�. पुाे तयांचे ्मये अंधपरंपरेने पुलमळ अ र मउय वयरने चुम�ने वा 
अचत यो तीने दचपल� ंेल� असतील पय ॅजतमे ्ुळामचे जावे चततमे तयात अनधम 
सतय सापचम  मेल. आज पर वीचे आपय पाच खंच स्जतो पय माह� भ ंलभरम आघात 
ंुदवन परवा जे े टोतमयो  हर होते ते े स्ुच आला तसे एखादे खंच ंचप होयन 
एखादा स्ुच वर आला तर तयायोंे आजचया भमंोलास भ्वलयमाल�न जनतेने खोटे 
 र्वधयाचा गयतन मरये जसे चुम�चे होोल , तसेच पर वी-दे -जाती  तया�दमांचया अनेम 
मालानतंर गापत ्ालेलया आजचया ना्वपां ी जुनी ना्वपे ल्ळत नाह�त महयमन ती 
मेवळ मॅलपत वा अयानी लोमांनी अनुभवा्वना खरचलेल� होती असे महयये चुम�चे 
होोल. ्हाभारता�दमात �दलेल� पर वीची वचने तया पमव चया नया माळातील वयरनाववन 
न ंीत मेल� असतील तया माळात (्हाभारत माळ ननहे) य ा र चन वा तव असम 
 मतील.  तमेच ननहे तर तयांना वा तव ्ानमन  तर सवर ग्ायां ी सुसंंत मरधयाचा 
गयतन मेलयास तयाववन मधी मधी ्हतवाचे सतयह� उघचम�स येोल. 

तया यलट�ने ्वचार मरता यर , रर, ंधंवर, तमउनर, ऋर, वानर  तयाद� नावे 
आता जर� तयांचया नावावर अनेम ाा अ ा�ची पुटे चालेल� असल� तर� पमव  एमा माळी 
ती खरोखर�च चनरचनरागया ्नुलय जातींची नावे होती असे ्ानावे लांते. रर वा रारस 
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या नावासंनंधी आता नहुतेम एमवा यता आहे म� ते नाव चन तयाचग्ाये रा्ाययमाल�न 
वानर ऋर ह� नावे तया तया जातीची असावीत. लसलोनात र मा (Rakkas) नावांची एम 
रानट� जाती अजमन आहे असे स्ाज  ा ुावर�ल एम  ंनजी नं ांत वाचलयाचे आमहास 
 ्रते. तीच ंोलट यराची! �ह्ालयाचया नेपाळ लंतचया पाय या ी ‘य मा’ नावाचे 
लोम अजमनह� राहत असमन तयांचयाच ्ववाहा�द चाललर�ती यरांचया पुरायांतील वयरना ी 
पुलमळ जुळतात. यर  उदाचेच , अपभलट  ववप य मा हे असावे. याच यलट�ने पाहता 
आमहास असा सं य येतो म� आपलया पमवर नं ांतमन तमउनर महयमन नया जातीचया 
लोमांचे वयरन येते तेच लोम हळमहळम �ह्ालयाचया पाय याची आपल� जांा सोचमन वस�दम 
सं मर ती ी देवाय घेवाय मर�त एमात् पावमन पुाे ‘मउनच’ या नावाने संनोधले ंेले 
असावेत. हे लरात  ेवधयासारखे आहे म� माे्ीरपासमन नेपाळपय�त , वसलेलया 
�ह्ालयाचया पाय यावर�ल या यर , तमउनर, ंंधवर जातीचे उललेख आपलया नं ांतमन 
रारसा�दमांचया उललेखाग्ाये दवेषसमचम वा चनदंांभर नसमन तयांची वयरने म तुहल ,  नेह 
चन  वनचतगसंंी आदरभावह� नय त मरयार� आहेत. तमउनर जातीचेच पुाे सं मर त 
सा�हतयात गलसु ्ालेले मनारटम रालर हे ापांतर असावे. वर उलले�खलेल� आ्ची 
मलपना अ ारतच  उद सायेयाववन सुचलेल� असलयाने चतला तचतहालसम ्वेवासाहर 
ग्ाये ल्ळेपय�त मेवळ चच�सा स एम मलपना महयमनच पुाे ्ांचल� जात आहे , हे चनराळे 
सांंावयास नमोच. मेवळ  उद सायेयानेच पहावयाचे तर म्नचा हे मनारटम चन मउनच 
या  उदाचे ापांतर होय  मत असलयाने ते ेह� मउनच लोम वसत होते , असे महयावे 
लांेल! महयमन मेवळ  उदसामयास अ रसामय चन तचतहालसम पुरावा ल्ळालया्वना 
मोयाचाह� उललेख चनयारयम लसुांत महयमन मरता येत नाह�. 

हे माह�ह� असले तर� पमवरनं ाववन जी ंोलट अंद�  पलट आहे ती ह� म� आज 
जी सं मर ती �हदंसुं मर ती महयमन संनोनधल� जाते ती जर� आयरसं मर तीचे वप्वमसनच 
असले तर� तीत अनायर, च्वच, यर, तमउनर, ंंधवर  तयाद� पुरातन नं ातमन उललेखलेलया 
अनेम  तर जातीचया चन वं ाचया र ताचा ्वचारांचा चन ्वमारांचा चन मतुरतवाचा गभाव 
 पलटपये �दसत असलया्ुळे चन तया सवर जाती नेपाळापासमन माे्ीरपय�त वसलेलया 
होतया आ�य चनदान माह� आयर सघं तर� या पमवर् ांारने �ह्ालयातमन �हदं ु ानात उतरले 
होते ह� ंोलट लसु वा समनचत मरयार� नर�च ग्ाये पुरातन नं ांतमन �दसमन येत 
असलयाने �हदं ुरालराचा नेपाळा ी चन नेपाळचा �हदं ुरालरा ी जातीय सनंधं , अतयतं 
पुरातन मालापासमन सुव ्ालेला आहे हे समनचत होते. 

सं मर त्मये भमत या  उदास रारस या  उदाग्ायेच ्ांाहमन जर� ंुयवाचम चन 
दुं ुरयवाचम अ र लरयेने आला तर�ह� रारस या  उदाग्ायेच भमत हा  उदह� ग ् 
जातीनोधम होता असे आमहास वाटते. यर , ंधंवर, तमउनर, तमरात  तयाद� �ह्ालयीन 
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जातीचे उललेख सं मर त वाव्यात असे म तुमाने चन गे्ाने मेलेले आहेत तसे जर� नसले 
तर� भमत जातीचा उललेख सं मर तात आय�तर परंतु नेह्ी आया� ी संनंध घचलेलया लोमांचा 
महयमन मेलेला आहे. तमउनराचया उलट भमत हा  उद अप्ाना पद चन मोयातर� सं मर त 
भाषीयांस ुास देयाया� चन नयार च रानट� अव  ेत राहयायारपसंनंधी लावलेला आहे. पुाे तर 
तयाचे अ र पालटत पालटत जे लरयाने ्रतात्े भमत जातीय ॅजवंत ्नुलयाग्ाये ्वनचु 
चन ्वपरपत गमार ्ेलयानंतर मरतात तयांनाह� तो  उद लावधयात आला. पय ग ्तष 
भमत नावाचे लोम �ह्ालयाचया पाय यां ी वसत असावेत हा आ्चा तमर  तमउनर 
 उदाचया उपपतीचे तमारपेरा अनधम यातर आहे. मारय नेपाळजवळ असयायारत एमा 
दे ाचे नाव अजमनह� जसेचया तसे महटले जात आहे. भमतान हा  उद आमहास वाटते 
भमत  ान या  उदापासमन चनघाला असावा. ते ील लोम अजमनह� जवळ जवळ रानट�च 
आहेत. अजमनह�  ार��रम यलदयाह� पमव  तया जांी अंंावर दाट मेस असलेले लोम राहत 
असावेत, असे माह� गवा ी अजमनह� त ा माह� नय ती तया नाजमस आाळतात  महयमन हे 
महयतात, तयाववन वाटते. तयांचया चाललर�ती वस�दम पुतीस अजमनह�  त या ्वलरय 
वाटयायार  आहेम म� आपलया हजारो वषा�पमव चया आया�नी ॅजत या आेचया�ने यास 
्वपरपत स्जले असते चन भमत महयमन महटले असते चतत याच आेचयारने आज 
आपलयाह� त�चातमन तोच  उद पय आता जरा लार�यम अ ारने चनघेल! भमत जया 
जाचतवाचम  उदाचा असा लार�यम अ र होयन जी्वतांचे ्ेलेलयां ी साधमयर मसे 
  ापन ्ाले हे माह� आेचयर नाह�. ्प ाचच  उदाचा  चतहास हे सहज लसु मर�ल. 
आज ्प ाचच महयजे ्ेलेले- भमत- जे अतयंत ुासदायम असेल ते असे आपय नयवहारांत 
स्जतो. पय ्प ाचच  उदाचे हे वप होधयाचे आधी तो  उद एमा जातीला , तयांचया 
भाषेला चन तया दे ाला लावला जात होता हे लसु आहे. वायनय लस्ेवर�ल रानट� कम र चन 
असं मर त लोमांचया दे ास ्प ाच दे  असे महटलेले पुरायात  पलट आाळते. “ंंतनयं 
तवया भमत पस ाचे दे धमतरमे ” असा उललेख लसधंम पललमचील दे ांतील सी्ेवर रानट� ‘धमतर’ 
जातीसंनंधी भ्वलय पुरायांत ्वक्ानंतरचया माल्वषयम खंचांत मेलेला आाळतो. पस ाच 
भाषेचा उललेख तर मरावयासच नमो. आमहास असेह� वाटते म� पुेतम भाषेचे हे अवारचीन 
नाव पस ाची या  उदाववन पचले असावे. ्प ाचच  ान ्पेतान-पॅेत-पुेतु असा क् 
असम  मेल. मारय पस ाची भाषा तयाच सी्ाचनवासी आचदांच ्प ाच लोमांची अजमन आहे. 
या ्प ाचच चन पस ाची जाती यांचया रानट� , आचदांच, ुासदायम चन ‘धमतर’  वभावाला-
आजमालचा प ाय हे याच ्प ाचच चन पा  यनांचया ल् याचे ापांतर आहे- अनुलरमन 
्ेलयानंतर ुास देयायारॅप आतमयालाह� ्प ाचच ्ाला महयमन महयम लांले चन तसेच भमत 
 उदाचेह� असावे. आयखी एमा जातीवाचम  उदाचाह� उललेख ये े मरता येोल. 
चतयरमयोचन महयजे नीचयोनी महयमन गलसु आहे. भमत वा ्प ाचच योनीग्ायेच 
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चतयरमयोनीह� ुासदायम जर� स्जल� ंेल� नसावी , तर� ती ंदळ , नीच चन ्वपरपत 
आहे असा स्ज होता. आमहांस असे वाटते म� ्लनार्मये अतयंत खालची जात म� 
नयांना अजमनह� ते �हदं ुअसतांह�-  आयर नायर  तयाद� सवर �हदं ुअ परे य चन मो े तर 
अयेय स्जतात - ॅजचे नांव न  यर चन न  या आहे तीच ह� असावी. या जातीचया 
लोमांत रारसा�द जातीचया लोमांतील न ंीत मेलेलया चाल�ग्ायेच ्ायावी वप घेधयाची 
चाल अजमनपय�त �दसमन येते. पमव  तर ‘्ायावी’ महयजे ्नुलयास भय पचेल अ ी 
्वलरय ंााव , ्ामच, ज्सस चन अधर ंदरभ-अधर् मर ट अ ी प पुरांची ्वलरय स�ंे 
घेयन चन तसे टोप घालमन राुी नेराुी एमाम� ्नुलयास भय दाख्वत त रधयाची चाल 
सवरु  होती. तमतयेमदा एखादया धीट ्नुलयाने पमचमन टोप �हसमावमन तयाचे खरे  ववप 
उघचम�स आयावे. परंतु वेचंळ स्ज एमदा स्ाजात ल रला , महयजे तो मााम न टामये, 
पमव  गलसुीची चन गचाराची साधने  तम� उपलउध नसलयाने आजचयाहमन तमतीतर� म सय 
असलयाने चतयरमयोनी महयजे अधर ्नुलय अधर प  ुवा परी अ ी मोयची तर� ्वपरपत 
योनी असा स्ज ्ालेला असावा. ह� चतयरमयोनी महयजेच आजमालचे हे न या चन 
न  यर हे लोम असले तर ते आयर चन च्वच या उभयतांचयाह� पमव च �हदं ु ानचया 
अतयंत दाट अ ा अरधयात वउय ॅ  तीत राहत असावे चन ‘भमत’  उदाग्ायेच या जातीचे 
नावह� पुाे लार�यम अ ारने ्वनचु मलपनांचे चन ्वचारांचे चनद रम होयन चतयरम 
योनीचया मलपनेत प�रय्ले असावेत. 

यर, रर, तमउनर, ्प ाचच, भमत, चतयरम  तयाद� नावांचया उपपततीचा गेन हा 
ये े अनुषंनंमतवानेच आला असलयाने तया्वषयी आ्चया तमारचा मेवळ चनद�ष मवनच 
 तमे सांंये पुरे आहे म� यातील नयारपीच जाती वस�दम मालाचया अंतास चन प रा�यम 
मालाचया गारंभास �ह्ालयाचया पाय या ी वसत होतया चन तया अतयतं गाचीन 
मालापासमन नेपाळ चन तयाचया आजुनाजुचया गदे ांत वसलेलया या जातीचया र ताचा , 
सं मर तीचा चन जीवनाचया वस�दम र ता ी , सं मर ती ी चन जीवना ी संनंध चन संल् य 
होत आलेले आहे चन वस�दम सं मर तीचे चन आयर महय्वयारे अनेम संघह� पंजानात वसले 
होते असे महयधयास ॅजतमा तचतहालसम आधार आहे , जवळ जवळ चततमाच तयांचयापसम� 
माह� नेपाळातमनह� वसत होते, असे ्ानावयास ल्ळम  मतो. 

भ ंोललम यलट�ने भमतानह� नेपाळाग्ायेच �हदं ु ान दे ाचाच एम पोट भां होय. 
त ा्प सं मर तीचया यलट�ने नेपाळ हा �हदं ु ान दे ाचा मेवळ एम भ ंोललम गदे च 
नसमन आ्चया �हदं ुरालराचे एम ग्ुखांंच ्ालेले आहे. वस�दम माळाचे अंती चन 
प रा�यम माळाचे गारंभी तु   जातीय वं  जसे �हदं ुसं मर तीत एमातमयतव पावत ंेले 
चन नया र�तीने जसे एमात्तव मवन ंेले तसे चन तयाच र�तीने या रयीह� चतनेटातमन 
खाल� उतरत वेळोवेळी ते े ॅ  र वसती मरयारे संघ �हदंतुवात ्वल�न होत आहेत. ववन 
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एखाद� टोळी ग ्तष नेपाळात उतवन नसते , माह� वषा�नी ते ील र�तीभाती ल मते , 
�हदंुंचा ध्र चन ततवयान यांचया ्वचारांची चाप तीवर पचत पचत लवमरच �हदं ुउपामयाय 
चतचया स ंमारास लांतात , आयखी माह� वषा�नी ती टोळी  वतषस �हदं ुमहयवमन घेयन 
तया ्हान सं  ेत मोयातर� उपजातीची भर घालमन अंतभमरत होते , या आजह� वा 
असलेलया गघाताने ्ांेह� आपलया �हदं ुसं मर तीत नेपाळचया ्हादवारांतमन म ी भर 
पचत ंेल� असावी. नेपाळचया आचार-्वचारांचा भारतीय स ंमर तीवर चन भारतीय 
सं मर तीचा तु   सं मर तीवर मसा एमसारखा प�रया् होत ंेला असावा चन तयायोंे 
अंती या आयर , अनायर, च्वच, ं च, लभलल  तयाद� नाना्वध जातींचया सलं् यांतमन चन 
संघटनेतमन उतपउन चन ्वमलसत ्ालेलया आजचया �हदं ुसं मर तीवर ॅजतमा आपया 
्हारालर�यांचा, नंंालचा चन पंजानचा चततमाच नेपाळचाह� मसा पसतरम वारसा चन औरस 
अनधमार आहे हे ंोचर होते. 

त ा्प सं मर तीम यलदया नेपाळ हा �हदं ु ान दे ाचा , आ्चया जातीचा रालराचा 
अ्वॅचचउन भां होय हे लसु मरधयास प रा�यम  चतहासाचया या ्व ेषतष आनु्ाचनम 
आधारावर अवलंनमन राहावयाचे माह�एम मारय नाह�. वर उललेखलेलया तमतयेम उपप तती 
चन अनु्ाने तमती अं ांनी त य आहेत चन नाजय आहेत हे लसु मरधयाचे ग तुत   ल 
चन गसंं नसलयाने आमह� तयांचा मेवळ ना्चनद� च मेला आहे. पय नया घटना 
प रा�यम  चतहासाचया अंधेरातच पचमन रा�हलेलया नाह�त , नयांचे वा त्वमतव अवारनचन 
 चतहासात जवळ जवळ सवर् ाउय ्ालेले आहे , तयाववनह� नेपाळ हा भारताचया यात 
 चतहासात अ्वचचउनपयाने भारतीय रालराचा स ंमर तीचा चन दे ाचाच गांत चन गदे  
असलयाचे चन्वरवाद लसु होत आहे. 

अ ोमानतंर दसुयारद ंुपताचया सा ानयापय�त नया नया राजकांतया भारतीय 
रालरांत ्ालया, तयांचा ध मा नेपाळास नसत ंेला. जे जे ध्र् त , जी जी मानयपुती , 
जी जी ल लपधार� भारतात उदय पावल� चन अ तंंत ्ाल� चतचया तया उदया ताचा 
प�रया् ॅजतमा अंं वंं मललंं ा�दम भारताचया त�दतर अंं गतयंंावर ्ाला चततमाच 
तो नेपाळावरह� ्ालेला आहे. भारताचया या ्व तीयर ्वराट पुाषास नया वेदना चन 
भावना होत ंेलया तयाची स्वेदना आज्ांग्ायेच नेपाळास होत आलेल� आहे. हा 
नेपाळचया  चतहासाचे ्ववरय मरधयाचा गसंं नसलयाने मेवळ ्ु्य घटनांचाच उललेख 
नेपाळचे भारता ी नुुमाल�न तादातमय चन दे स य लसु मरधयास पुरेसा आहे. 
नुुमालाचया अंतीह�  ीहषा�चे सा ानयांतच नेपाळ अंतभमरत होत होता.  ीहषर स ाट  वतष 
ते े ंेले होते अ ी म ा आहे. चतमचे भारतीय  मच चालम होता.  ीहषारनंतर �हदं ु ानांत 
एम रानयकांती होयन नेपाळावर चीनचया नुुधल्रयांनी एम ्ो स  वार� मेलयाचे  चतहास 
सांंतो. परंतु या  वार�चे  ेवट� नेपाळावर चन भारतावर तयांचा नचरमाल�न असा माह�च 
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प�रया् न होता या दे ांवर पुउहा भारतीय सतताच नांदम लांल�. ते पासमन रजपमत 
मालापय�त चन रजपमत मालापासमन ्ुसल्ानी सततेपय�त नेपाळवर �हदं ुसं मर तीचा चन �हदं ु
राजसततेचा मवज अगचतहत च लत रा�हला. 

चीन ी चतनेट ी तयाची युु ेहोत. मेनहा मेनहा एखादा हतती चन  ोचेसे चनय धाचमन 
देधयापुरती चीनची सर ी होो. तर मेनहा मेनहा आ्चे नेपाळी वीर सी्ा एलांचमन 
चतनेटात घुसमन परम�य सेनेचा धुनवा उचवीत चन तयांचा ंवर प�रहार मर�त. पमव  ं च 
दे ात ंेलेला गचंच देव चन तयाचे अनुयायी यांनी नेपाळावर रानय मेले. तयानंतर 
मनारटमा्धील राजा नाचयदेव हाह� आपलया हजारो अनुयायांसह नेपाळात येयन नसला. 
तेलंंयांतमनह� आ्चे आधं नंधु नेपाळ्मये येयन सतताधार� ्ालेले होते. नेपाळात अजमन 
तेलंंयी भाषा चन तया भाषेतील लल�खते आाळतात. ह�रलस ंं  देव नावाचा राजा 
अयोमयेहमन नेपाळात अ. स. १३२४  चे जवळपास गवे  मरता ्ाला. या राजाने 
आपयानरोनर आपल� ्हारालर�य देवता ‘तुळजाभवानी’ ह� आयमन नेपाळात   ा्पल� चन 
चतचया पमजनासा स ्�हषवध सुव मेला. हा राजा चन तयाचे तुळजाभवानीचे ्हारालर�य 
भ त नेपाळात माह� �दवस सतताधार� रा�हलयानतंर ाचदेव , नरवचदेव  तयाद� रजपमत चन 
नंंालदे ीय राजे आपलया अनुयायांसह येयन राजसतता भोनंते ्ाले. अंती उदेपमरचया 
घराधयांतील ंुर्यांचा व ं १७६८  सवीत येयन नेपाळात सतताधार� ्ाला. ्हाराजा 
पर वी नाराययलसंं ापासमन आजपय�त हेच घराये नेपाळावर रानय मर�त आहे. 

या नेपाळचया अतयंत ुोटम �दरद रनाववनह� �दसमन येोल म� , वस�दम चन 
प रा�यम मालाची ंोलट, नाजमस  े्वल� तर�ह� अवारचीन  चतहासाचया चन्वरवाद सारीववन 
नेपाळ हा �हदं ु ान दे ा ी ंेलया २००० वष� राजम�य, सा्ाॅजम, धाल्रम चन सां मर चतम 
नधंनांनी चनंचीत ्ालेला असमन या दे ाचाच ननहे तर या जातीचा र ताचा चन 
सं मर तीचा पंजान , नंंाल चन ्हारालर ्चासे तमा औरस आहे. आज तर ते े सुदसवाने 
अजमन ॅजवंत असलेले �हदं ुरानय �हदं ु ानातील  तर गांतांग्ायेच ्रत ्ालेले असते--- 
ोेवर अ्ंंळाचे चनवारय मरो- चन जर ्चासेपासमन चतराोचया रानापय�त सांचलेलया 
र त् ीचे माह� �नदं ुपुाे उचमन नेपाळचे ्ाननचुह� (नमा ाह�) लाल ्ालेले असते तर 
�नहार हा जसा �हदं ु ानचा गांत आहे म� नाह� ह�  मंा मोयाह� लेखमास येत नाह� 
त ीच नेपाळ हा �हदं ु ानचा गांत आहे म� नाह� ह�ह�  मंा मोयास आल� नसती. मेवळ 
आेचयारची ंोलट आहे म� जातीने , रंंान,   यर् ापनाने  पलटपये �हदं ु ान दे ीयापासमन 
्वजातीय �दसयारा बज्दे  �हदं ुतानचा गांत आहे ह� ंोलट नयांचया नुुीला ंटमन 
नंळता येते तयांना र त , वप, रंं,  चतहास, स ंमर ती  तयाद� दे स याचया , रालरस याचया 
चन जातयस याचया सवर लरयांनी भारताचाच औरस पुु  रत असलेला नेपाळ हा ्ाु 
�हदं ु ानचा गांत आहे हे ्वधान नंळता नंळवत नाह�! बज्दे ावर लाल  ाो सांचल� 
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महयमन तो �हदं ु ानचा गांत ्ाला चन नेपाळवर चतत या  वातंसयाची सोनेर� मंुचल� 
त रत आहे महयमन तो ्वदे ीय  रला! जो स्ाज  वतंु आहे तो �हदं ु ानचा ननहे अ ी 
मा �हदं ु ानची नया्या हे लोम स्जतात! 

या लेखात नेपाळ हा गचललत रानयनयव  ेत �हदं ु ानचा गांत ्ानावा तमंवा नाह� 
या गेनाचा उहापोह मरधयाचा ्ुळीच हेतु नसलयाने तमंनहुना तो गेन हाती घेतलेलया 
गेनाहमन अंद�  वतंु असलयाने मेवळ एमा रानयनयव  ेखाल� जे भां असतील तेच 
माय ते दे स यांत स्ा्वलट होय  मतात. या ्वनचु ्ताचा अनधम खल मरधयाचे ये े 
माह� मारय नाह�. गचललत रानय नयव  ेत नेपाळ हा �हदं ु ानचा गांत नाह� हे माह� 
सांंावयास मोयी बज्देव येधयाची आवेयमता नसमन ते एखादे गा ल्म  ाळेतील पोरह� 
सांंम  मेल आ�य नेपाळ हा पुाे मधीह� �हदं ु ान दे ाचा एमचुांतंरत राजम�य गांत 
होयारच नाह�. असे गतयर बज्देवह� सांंावयास आला तर� ते ्वेवासाहर होयार नाह�. 
अलसेस चन लोरेन हे दोनह� गांत फाउस दे ापासमन ॅजंमम न घेतलयाने ते ज्रनीचे रानयांत 
स्ा्वलट ्ालेले होते. पंरतु गचललत रानयनयव  ेत ते गांत चन फाउस दे  लभउन ्ानले 
ंेले तर� हायमन ते फाउस दे ाहमन लभउन दे च आहेत असे मोयी महटले होते म� माय ? 
उलटपरी फाउसचे ते अखंाय चन अ्वचचेदय अंं गतयंं होत असेच फव च लोम 
गचतपाद�त ननहते माय ? फाउसचया राजधानीत ्ातरभम्ीचया ग्यात नयासपी ावर या 
दोन गांताचे सुंदर पुतळे  तर गांतांचया पुतगया  ेजार�च उभारले होते. फाउस दे ाची तया 
गांतावर�ल ्गती चाळीस वषारपय�त तया पुतगयांपुाे ्वरहाचे वेषांत ंुचंे टेम�त होती. तया 
गांताचे गचतचनधी गचल�त रानयनयव  ेत नसले तर� सा्ाॅजम , धाल्रम, जातीय, रालर�य 
चन सां मर चतम अ ा गतयेम फाउसदे ीय उतसवात चन मायारत  तर फव च गांतीय 
गचतचनधीनरोनर स्ान अनधमाराने , ्गतीने चन भ तीने   ान पावत असत चन ्ान 
पावत असत. चतमचे ज्रनीनेह� ते गांत ज्रन दे ीय आहेत. असे  र्वधयाचा गयतन 
चाल्वला होता. पय तो गयतन देखील ते गांत फाउस दे ाहमन लभउन गचललत 
रानयनयव  ेत आहेत महयमनच ते फाउसचे गांत ननहते तर तया गांताचा  चतहास सं मर ती 
जाती वा सं मर ती आ�दम पुरानयाची ्ांचयी ते ज्रनच आहेत अ ा लसुांतास अनुमम ल 
�दसेल अ ी मरधयाचा गयतन मवन होय. या मा्ावर ज्रनीने ग्यात गो ेसर 
 चतहासय �रेमे यांची ने्यमम मवन तयास एम गचंच नं  ललहावयास आया्पले होते. 
या नं ातह� मोयता स्ाज वा गदे  मोयतया दे ाचा वा स्ाजाचा भां वा गांत आहे हे 
गचललत चन चंचल अ ा रानयनयव  ेत  र्वता येत नसमन ते वर चन�दरलट मेलेल� अनेम 
मारयेच संल्  र�तीने लसु मव  मतात असे गचतपादन मेलेले आहे. 

अलसेस चन लॉरेन हे गांत फाउस दे ीय नसमन ज्रन आहेत हे लसु मरधयास 
ॅजतमा पुरावा गो ेसर �रेमे यांना सापचला , तयाचया पावपट पुरावाह� नेपाळ हा 
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�हदं ु ानीय गांत नसमन तो मोधया  तर दे ाचा गांत वा ्वलभउन दे च आहे हे लसु 
मरधयास ल्ळये   य नाह�. सी्ेवर�ल गांता्मये नया दोन दे ांचया्मये तो गांत 
असतो तयाचया उभय जाती चन सं मर ती  ोाया नहुत ल्न त असतातच. तयाग्ाये 
नेपाळ्मये माह� अंद� तुरळम लोम आपय चीन्धमन आलो असे महयत असले चन 
माह� अंद� तुरळम संघांची भाषा चीनग्ाये वा चतनेटग्ाये ्ंंोललयन भाषा पस ाची 
असल� तर� नेपाळ हा चतनेटचा वा चीनचा गांत होय  मत नाह�. हे  तमे  पलट आहे 
म�, असे महयधयाचे अजमन  ंनजी लेखमांचेह� धालदयरप ्ालेले नाह�. ्ं चीनी वा चतनेट� 
लोमांची ंोलट तर दमरच.  ीषर् ापना�द  �रर ा ुानुसार तर एम नेपाळी एखादया चीनी 
्नुलयापुाे उभा मेला असता चीनचया ्पच या चोगयांना नेपाळचा  ा्लवयर हा आपला 
ननहे हे रयाधारत �दसमन येोल. पय तोच नेपाळी पाटया वा ननारस नंरात आयमन सोचमन 
�दला असता रंं , वप, भाषा, स ंमर ती  तयाद� लरयांनी तयाची तु   जनाहमन जी 
्वलभउनता �दसमन येोल ती एखादया ्हारालर�यास वा पंजानास वा ्चा ास तयाच 
नंरांत सोचला असता तयाची ॅजतम� �दसमन येोल तयाहमन  ार ी अनधम असयार नाह�. 
याचे मारय आमह� वर जो नेपाळचा ुोटम  चतहास �दला तयाववन  पलट �दसयारे आहे. 
ते हे म�, नेपाळ्मये आधं, मनारटम, ्हारालर, वंं, अंं, मल�ंं, रजपमत चन ्ंधा�दम 
भारतीय जातीचया ्ुचंीचया ्ुचंी , वस�दम मालाची ंोलट चन तमराताजुरनीय प रा�यम म ा 
सोचमन �दलया तर� आज दोन हजार वष� एमसार्या जायन रा�हलयाने ,  तमेच ननहे तर 
तु   लोमांनी ्ववाहा�दम संनंध अनुलोभ गचतलोभ पुतीने सरसहा  ेवीत ंेलयाने 
जातीय यलदया जे नेपाळचे र त तेच आ्चे चन जे आ्चे तेच नेपाळचे ्ालेले आहे. 
तेनहा  ीषर् ापना�दम  ा�ररप�ररेतह� नेपाळ हा �हदं ु ानचाच औरस  रला पा�हजे हे 
उघच आहे. 

याग्ाये भ ंोललम तचतहालसम, सां मर चतम,  ार��रम चन जातीय लरयांचा ्वचार 
मेला असता नेपाळ हा �हदं ु ान दे ाचा चन रालराचा एम अ्वॅचचउन चन अ्वचचेदय 
गदे , गांत वा घटम  रत नाह� असे मोयासह� महयता यावयाचे नाह�. पय तर�ह� जर 
मोयी दरुानहाने नेपाळ हा �हदं ु ानचा चन �हदं ु ान हा नेपाळाचा सनंधंी होय  मत 
नाह�, असे महयेल तर आमह� तयास असे सांंतो म� आ्चा मोय चन आमह� मोयाचे हा 
गेन ्ु्यतष सं्तीचा--- हदयाचा आहे. आ्चे हदय नेपाळ आ्चा आहे असे महयते , 
तयाचया ना्चनद� ानरोनर गे्ाने चन ््तवाने ते भवन येते महयमन नेपाळ आ्चा! 
�हदं ु ान हा नेपाळची ्पतरभम्ी आहे. �हदं ु ान ह� नेपाळची पुधयभम्ी आहे. जउ् 
होताच नेपाळचया ्ुलास तयाची ्ाता �हदंवुीरांची चन ्हातमयांची चन हुतातमयांची ंायी 
ंाते चन ्रतयम होताच ्रताचया अॅ   तयाचे नेपाळी नांधव ंयेस वा ंंंेत आयमन 
भ तीभराने परलोमांचया पुधयभम्ीत तयाचया आतमयास ग्वल  मरधयासा स गवाहात 
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सोचमन देतात महयमन नेपाळ हा �हदं ु ानचा आहे. या आ्चया गीतीचे चन ््तवाचे भम , 
जल, वायु, तेज चन आमा  ह� पंच ्हाभमते लालनपालनच मर�त आलयाने चन तयांचया 
अमर �ु्तवाची सार  वतष  चतहास देत असलयाने नेपाळ हा आ्चा आहे चन आमह� 
नेपाळाचे आहोत. माे्ीर ॅजतमा �हदं ु ानचा आहे चततमाच नेपाळ �हदं ु ानचा आहे. 
दवारमा ॅजतम� �हदं ु ानची आहे चततमेच प पुचतना ाचे रेुह� �हदं ु ानचे आहे. जोवर 
�हदं ु ानात चन नेपाळात �हदं ुसं मर ती ॅजवंत राह�ल चन जोवर तयास मोयता भयंमर 
सरॅ लटगमोप, एखादया ्व तरत स्ुच खयमन चन एखादया दलु�घय पवरत उभावन 
आमहापासमन �हसचमन नेयार नाह� तोपय�त नेपाळ हा आ्चया �हदं ु ान दे ाचा असाच 
अ्वचचेदय ्वभां राहयार. तयास आमहापासमन लेखयीचया  टमायारचसर ी ्वलं मरये 
मोयाह� ्नुलयास   य नाह�. 

�ह्ालयाचया गचंच गमाराचया नाहुवेलटनांत मवळमन नेपाळला चनसंारने नाजय 
जंांतलया अंंयातमन उचलमन भारतभम्ीचया अंमावर नया �दव ी �दले तया �दवसापासमनच 
नेपाळचा आमहा भारतभम्ीचया संतानां ी  चचेदय चन अखंच गे््य असा सहोदरतवाचा 
संनंध जचला. तया �दवसापासमन वस�दम , प रा�यम चन न ु माळात तो संनंध अ्वॅचचउन 
राहात चन सं मर तीचया गे्पा ाने अनधमच यातर होत आज नेपाळात आमहा �हदंमंचा 
आ्चया �हदंम राज ीचा जो ं रव आहे तो गतयर मा ी गयांालाह� उरलेला नाह�. मा ी 
गयांचे पायी अनेम वेळेला परम�यांचया उउ्तत पदगरालनाने ंामळ ्ालेले आहे. मा ी 
्वेवेेवरांचया ्ं�दराची ॅज े ् ीद ्ाल� , चत े  तर देवतांची ंोलटच मााावयास नमो! 
पय ोेवर�मर पेने  ीप पुचतना ाचया देवळाचा मळस हा तर� अ ा एमा ॅ  र पायावर चन 
  ती ाल� ्ुहमतारवर   ापला ंेला आहे म� , तो अदयाप तर� अाळपये �हदं ुं रवाचया 
आमा ात ्ळमत आहे. वस�दम माळात वस�दम सं मर तीचा भां असलेले 
अ ंा�य  ानांतील �हदंमंचे  ाह� रानय नया �दव ी ्ुसल्ानी घयाखाल� नचरचले ंेले 
तया �दवसापासमन एम दोन  तमाचे आतच अ ंा�य  ान हा �हदंतुवास नुसता ्वसरला 
 तमेच नाह� तर तयाचा पर् ्वदवेषी होयन नसला. पय तया ्ुसल्ानी वयनयाचया 
होळीत हजारो एरंचाचे वरर मचमच मर�त जळमन खाम होत असता एखादया पोलाद� 
तमललयाग्ाये नेपाळ हजारो वष� �टमाव धर�त मेवळ �हदंतुवास पारखा ्ाला नाह�. 
 तमेच ननहे तर आजह� �हदंतुवाचया अलभ्ानाने तयाचे अंतषमरय एतगोत भरलेले आहे. 
तयांचया ल राल रांतमन आजह� �हदं ुर त �हदंतुवाचे गे्ाने चन भ तीने उसळत आहे. 

मारय नेपाळचे गजेत आज दोन ध्रपं  गचललत आहेत. दोन लभउन ध्र ननहेत. 
तयातील जे लोम नुु ध्ारचे अनुयायी स्जले जातात , ते  वतषस �हदं ुमहय्वधयासच 
ननहे तर ्ानधयासह� ्ुळीच मचरत नाह�त. ्मलतषच न ुध्र हा �हदंधु्ारतील अनेम 
पं ांपसम� एम पं  असमन तो लभउन ध्र मधीच ननहता. आताह� नाह�. पय तयातह� 



 

www.savarkarsmarak.com 

नेपाळांतील नुु धल्रयांचया पमजा्वधीत , ततवयानात चन देवीदेवतात  तमे सयेय चन 
स्वेदना आहे म� ते दोउह�ह� �हदंधु्ारतील एमाच नं ाचे अनुयायी नाह�त असे सांनंतले 
असताह� स्जधयात येयार नाह�. सनातनी चन न ु अ ा दोउह� पं ांचे जे अनेम उपनं  
आहेत तेह� नेपाळात �हदं ु ानातील  तर राज्ांारतमन  ुटयायारपा चन तयालाच मो ेतर� 
येयन ल्ळयायारस अउय ्ांारवर गवास मर�त असलेलया  तर ॅजवां ी स�हलयुतेने संवाद 
मर�त चालत असतात. 

सा्ाॅजम यलदया नेपाळात ंुरखे चन नेवार� असे दोन भेद आहेत. ंुरखे लोम हे 
्ेवाचात ्ुसल्ानानी ु त मेलेलया आपलया पुरातन राजधाउया सोचमन ्ांे  मचे येयन 
हे रानय संपादन मरयायार  राजपुतांचे वं ज होत. तयांचे नाव तयांचया ंोबाज्य 
गचतपालमतवाचया ्हाबीदाने पचले असधयाचा संभव आहे. ंोररयास आपले ्हत प मतरनय 
स्जमन नुुानुयायी, ्ंंोललयन लोमांत बज्दे , चीन, जपान,  तयाद� दे ांतमन अदयापह� 
चालत असलेलया ंो्ांसभरयास तयांनी नेपाळात तीत गचतरोध चन चनषेध मेला असेल चन 
तयाववन तयांचे वसल लदय ंोररय या नावाचे   म ट होत ंेले असेल. पुाे ंोरर  उदाववन 
ंुरखा हा अपभलट  उद तया जातीचाच वाचम ्ाला असावा. ंुर्यांचया सवर चाललर�ती 
तयांचे   यर , तयांचे धाचस तयांची ्ववाहपुती , तयांची रानयरचना तयांची �नादावल� आयर 
मुलांचयाच दयोतम आहेत. हे �हदं ुध्ारचे मकर अनुयायी आहेत. दसुरे नेवार� नावाचे जे 
लोम आहेत ते ंुरखे लोम नेपाळात यावयाचया आधीचे चनवासी होत. संभवतष नेवार� या 
नावाववन नेपाळ हे नाव तया दे ास पचले असावे. मारय नरपाल या  उदाववन जर� ते 
पचम  मते तर� नरपाल हे नेपाळाचेच ्वल लट  ववप मेनहा चन मसे ्ाले हे स्जये 
तचतहालसम पुरानयाचे अभावी म सय आहे. नेपाळचया जांी पमव  ते नेवार� लोमह� 
�हदंधु्ारचे चन �हदंतुवाचे मके अलभ्ानी आहेत. ंुरखे लोम हे �हदं ुध्ारतील सनातनपं ाचे 
आहेत. पय नेवार� लोम माह� नुुपं ी चन माह� सनातनपं ी आहेत. पय प ं मोयताह� 
असला तर� �हदंचु आहेत. चन तयांचा नुु पमजा्वधी सनातनीयांची एम जवळ जवळ गतच 
आहे. हे वर सांनंतलेच आहे. जयांचया ्ववाहा�दम र�तीभाती नेपाळांतील ्ांे 
उललेखलेलया वस�दम चन प रा�यम स्यास चनवास मरयायारच यर , भमत, ंधंवर, तमउनर, 
तमराता�दम ्मल जातीचया , र�तीभातीचे अव ेष असावे तमंवा चतनेटांतमन वारंवार येत 
ंेलेलया उपजाती �हदं ुध्ारत चन �हदं ुजातीत ्वल�न होत जाताना तयाचया पमव चया 
र�तीभातीची ती �हदं ुवपे असावीत. ंुर्यांचे ्ववाहसंनंध अतयंत मचम असमन  ुीला 
एमपतीतव पाळावे लांते , तर नेवार� लोमांत ते उभयपरी अतयंत �ाले चन  ुीला 
पुाषा तमेच लल ंं   वातंसय उपभोंम देयारे असतात. नेवार� लरने जोवर ती  ुी चन पुाष 
गे्ाने वा  वेचचेने एमु नांदम  ॅचचतात तोवरच �टमतात. पुाषास तर माय पय  ुीसह� 
जर वाटले म� आपयास आता ते े राहये परवचयार नाह�. तर चतचया  चचेला मोयीह� 
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आळा घालमन चतला तयाचया ी नळाने चतर मारयीय चन गे् मउय सभंों मरधयास भां 
पाचीत नाह�. ती मेवळ एम सुपार� राुी आपलया नवयार चया उ ाखाल�  ेवमन चनघमन जाते. 
समाळी नवयारलने ती सुपार� पा�हल� म� तो चन तयाचा स्ाज स्जतो , म� ती दोघेह� 
पुन्वरवाह मरधयास वा अ्ववा�हत राहधयास ्ोमळी ्ाल�. तयांचया ्ववाहाची ह� र�त 
पाहमन यरंंधवारद� ॅ ुयांचया पुरायांत व�यरलेलया लल ंं   वातंसयाचया र�ती आ वम 
लांतात. हे लोम तया यर ंंधवार�दम जातीचेच अव ेष असावेत हे अनु्ान या होते. 
गीचत्ववाहास ंांधवर हे नाव तो जयाच ंंधवारत वा असलयाने ल्ळाले होते. त ा्प , 
चतनेटात अजमन सरसहा गचललत असलेलया वसवा�हम चाल�चे , अनुमरय मवन सवर 
पांचवांल्ळमन एमाच सती च पद� ी लरन लावधयाची चाल ्ाु चततम� आाळमन येत नाह�. 
्लनार्मये ॅ ुयांस जसा नहुपचततवाचा अनधमार आहे ; तसाच ये ील नायर जातीतील 
 ुी ी बाज्यांचा अनुलोभ ्ववाहह� अजमन गचललत आहे. ्लनार्मये  ारा �दवसांपमव  
जेनहा बाज्यानरोनर आयलेलया चन तु   ्मळचया जातीची सघंटना आरंलभल� ंेल�. 
तेनहा या अनुलोभ ्ववाहाने बाज्यांची चन तयांचा र त संनंध  ेल  जातीचे  ेल  ंुय वा 
नीज नलट न होता मचनल ास ्ाु अनधमानधम उचचतरतवास नेता येोल या आ ेने 
आरंलभला ंेला. बाज्यांनी आपलया वचील ्ुलांचे लरन बाज्यां ी लावावे चन  तर 
बाज्य ्ुलांनी नायर मउयमां ी गे्ानुाप चन नायर मउयमेचया आवचीस अनुसवन 
 र�र संनध लावावे ; ह� चाल पचल�. स्ान प�रॅ  तीत स्ान उपाय सहजच सुचतात. 
तयातह� आया�चया पमवर  चतहासाचया अनुभवाने तया तया प�रॅ  तीत उतमर लट  रलेल� ह� 
अनुलोभ ्ववाहाची पुती स्ाज ा ुासह� नर�च सं् त होधयासारखी आहे. तेनहा 
नेपाळातह� उचच सं मर तीचे रजपमत ंुरखे चन तया सं मर ती ी तादातमय पावम  ॅचचयारे 
पय तमंनचत मचनल  गतीचे नेवार� यांचया ल् यापासमन एमजीव चन एमगाय रालर 
चन्ारय मरधयास या अनुलो् पुतीचाच अंनंमार मेला ंेला हे आमहा �हदंुंचया परंपरेस 
यु तच होते. आज या दोन जातीचे र तच ननहे तर भाषा ,  ववप चन सं मर तीह� एम 
होयन ्लनार्मये वा �हदं ु ानातील  तर गांतात बाज्य मोय चन  मच मोय हे 
सांनंतलया्वना एळखये पुलमळ वेळा म सय नहावे  त या सा  र�तीने जसे ्मळचया 
नवांत लोमांचया ल् याने एमरालर�यतव उतपउन होत आले आहे, तयाचग्ाये नेपाळांतह� 
पुलमळ अं ी ्ालेले आहे. ह� परम�य नवांतास आपलया ्व ाल हदयतवाचया नाहम ंस 
पसवन  ीीच आत्सात मरधयाची �हदंमंची गवरतती आजह� ते े तेच मायर चन तयाच 
क्ाने मर�त आहे. दर दहा-नारा वषा�त चतनेट�य असलेलया टोगया नेपाळात वसत वसत 
�हदंमंचया उपामयायांचया भजनी लांतात. पमजा्वधी , संमट �नमंट वा आनधनयाधी 
चनवारयाचया वेळेस ते �हदं ुउपामयायाचे ल लयतव घेत चन �हदं ुस्ाजातील चाल�र�ती 
उचल�त या जाचत �हदं ुस्ाजा्मये  त या सा पये ल्ळमन जातात म� दोन-तीन 
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्पययांचे आतच नवांतीची टोळीची टोळी  वतषलाच �हदंम स्जम लांते चन  तर �हदंमंत 
आयखी एम नवीन जात ननवमन वा जुउया एखादया जातीत ल्सळमन लय पावते. अ ा 
र�तीने नेपाळात �हदंधु्र चन �हदंजुाती याचे  ववप ्ववधर् ान राहधयास ते ील स�हलयु 
र�तीभाती ॅजत या मारयीभमत ्ालेलया आहेत. चततमेच तया लोमांचे   यर , धसयार�द 
सदंुय चन राजम�य   ती  ाललतवह� मारयीभमत ्ालेले आहे. 

आज अनेम  तमे नेपाळवर पमयर  वतंु तमंवा  वातंसयगाय मवज चुलत आहे. पमव  
मेनहा मेनहा चीनी-स ाटाची नावापुरती-एखादा हतती तमंवा एखाद�  ालजोची स ाटास 
पुर मार देव्वधयापुरती सतता असे, तर मधी मधी नेपाळचे वीर सी्ा उललंघमन चतनेटांत 
उतवन वरपय�त आपलया   यारचा वचम नसवीत ते तरवार�ची ध्म दाखवीत जात. पुाे 
 ंनजां ी ्ालेलया एम दोन लाायांतह� नेपाळने नयारपाच   यारने आपला �टमाव धरलयाने 
�ब�ट ांचे पंजातह� तो पमयरपये ंुंतम  मला नाह�. नेपाळचया राजवाायांत वरचेवर नरेच 
घोटाळे उतपउन होत असत. पय अ ाच घोटागयाचा चन अंतष मलहाचा लाभ घेयन जेनहा 
 ंनज वर चाम  येयन पाहम लांला , तेनहा तया लांलेलया  ोमर�पासमन नेपाळ योरय तो 
धचा ल मला चन आज जवळ जवळ पउनास पाउय े वषारत ते ील रानयात आपसातील 
नखेचा उपजला नाह� असे महटले तर� चालेल. 

ते ील रानयनयव  ेग्ाये ्ु्य ्हाराज हे रानयातील सेनापतीतवासुुा सवर 
मारभार आपलया ्ु्य गधानामचे सोप्वतात.  ाहम चुपतीग्ायेच नेपाळचया 
्हाराजांनीह� हा अनधमार वं परंपरेने आपलया गधानामचे सोप्वला असलयामारयाने 
रानयाचे चन महयमनच रालराचे धुर�यतव तया गधानाचेच  मंधावर चन मतरनंार�वर 
अवलंनमन असते. आजमालचे गधानच ननहे तर ्हाराजेह� मतरनयदर , दे ोदे ांत पयरटन 
मेलेले चन जंताचया उलाााल�स एळखमन असयारे आहेत. नेपाळ्मये असलेले ससउय  ोचे 
असले तर� आपलया �हदंुंचया  तर सं  ानांतमन ते जवळ जवळ  ोभेचे असते , तसे नसमन 
ते खरे खुरे ससउयच आहे. ते  ोचे असले तर� ते ंुर्यांचे असलयाने चन तयाला स  त 
सुटसुट�त चन मायरर् मरधयामचे ्हाराजांचे चन गधानाचे लर वेधलेले असलयाने ते 
लरावधी नाजार नुयरयास भार� आहे. ससउयाग्ायेच नवीन   ुा ुेह� नेपाळ्मये अवेय 
चततम� नसल� तर�   य चततम� सनज  ेवधयात चन वाा्वधयात येतात. नेपाळचे 
तमतयेम ्वदया   राजम�य आयेने जपान्मये चन युरोप्मये ननया तो ा एतधयाची चन 
ननया   ुा ुांची चन ससचनम  ा ुाची ्वदया संपादधयास ्धमन ्धमन चन  ोाया 
ग्ायाने मा होोना , पय जातात. ्ांे लााो्मये भेट महयमन उतमर लट ्व्ानांचा एम 
संच ्हाराजांनी  ंनजांस �दला चन माह�  वरानयांतह�  ेवला.  ोचे �दवसांत  वरानयापुरती 
्व्ाने मरधयाचा मारखाना चनघधयाचाह�--- अदयाप चनघाला नसला तर� ---पमयर संभव 
आहे. 
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परंतु नेपाळची   ती तयांचया जया खाया सेनेने ्ापल� जात नाह�. नेपाळात 
ॅजतम� खची सेना आहे तयांचया अनेम पट�ने �ब�ट ांचया सेवेत नेपाळचे ंुरखे लोम 
ससचनम ल रय घेत असतात. ्हाराजांचे रानयांतमन ंुर्यांची तवय पोरे �ब�ट ांचे सेनेत 
ल वन अनेम लाायांचा गतयर अनुभव घेयन आजपय�तचया उतमर लट ससचनम  ोधांचा चन 
 ा ुांचा गतयर उपयों मवन चन पाहमन परत पेउ न घेतलयावर आपलया ंावी जायन 
राहतात. ंेलया ्हायुुांत गतयर ज्रनांनरोनर लालेले चन ्हा स्रांतह� सा्र�म चाव 
पेचाचे, साहसाचे चन आत््वेवासाचे अनुभव घेतलेले हजारो  मर ंुरखे नेपाळातह� 
खेचोखेची आपलया नवीन तायांस चन ंावमया�सस ते च लाने सांंत नसलेले असतील. 
आज नरेच ्पयया ते हाच नयवसाय मर�त आले असलयाने सा्र�म ल रा चन युु र्ता 
या ंोलट� ंुर्यांचया हातचा ्ळ , ्ालेलया आहेत. नेपाळांतील गतयेम ्ोपचीत गतयर 
लााो पा�हलेला एम महातारा वीर गतयर लााो ्ार�त असलेला एम ग ा वय म चन 
लहानपयापासमन लााोचया वीयवतमषरम म ा चन गसंं तमत चन तरवार , घोचा, नंदमु चन 
मवा त या खेळधया ी खेळत वाालेला चन स्र ल �नरात भरतीसा स जाधयास चनघयारा 
एम तवय वसत आहे. अ ा र�तीने ंुर्यांची जातीची जातीच एम ्ो स खची सेना आहे. 
चन चतचे ्हाराजांस चन तयांचया रालरास गे्ाचे पा नळ आहे. ंुरखा तवय महटला म� तो 
नेपाळातील  वरानयाचे सेनेत तर� भरती होयार तमंवा �ब�ट ांचया सेनेत तर� होयार हे 
 रलेले आहे. 

हेह�  रलेलेच असते म� जे �ब�ट ांचया सेनेत भरती होतील ते तवय �ब�ट ांची 
आया पाळधयाची  प  घेतांना असे  पलट सांंतात म� जर मधी �ब�ट ांची चन 
नेपाळचया ्हाराजांचीच लााो जंुपल� तर  वम�य  वध् य चन  वरालर�य अ ा आ्चया 
नेपाळचया राजा ी लाधयास ्ाु आमह� या  प ेने नांधले ंेलेलो नाह�. अ ा र�तीने 
आज नेपाळात युरोपातील रालरांग्ाये उयमनानधम ग्ायाने घरोघर स तीचे ससचनम ल रय 
ल्ळालयासारखेच ्ालेले आहे. चन तया योंे खची सेना जर�  ोची असल� (चन  ोची जर� 
ती आहे तर�  तर मोयतयाह� �हदं� स ं ानापेरा अनधम , सं्येने देखील अनधम आहे. हे 
सांंये नमोच) तर� नेपाळचया  वातंसयावर संमट ंुजरले असता सवर ंुरखा जाती महयजे 
एम नवीनातले नवीन ससचनम ल रय देयन सनज मेलेलया सेनेचा एम तळच आहे. 

तया तळाभोवती दलुमयर अ ा गचंच पवरतांचा चन�नच अरधयांचा चन अांद आ�य 
उभट घाटांचा एम नससनंरम मोट तया तळाचे राुं�दवस संररय मर�त उभा आहे. अ ा 
नलललट   लाचे चन अ ा  मर जातीचे अनधपती �हदं ुआहेत. हाचा्ासाचे , र तनीजाचे, 
पुराय परंपरेचे समयरवं ाचे ंो-बाज्य ररम बीदाचे �हदं ुआहेत. आ�य आज �ब�ट ांनी जो 
तयांचया ी नवीन संधी मेला तयात तयांनी या �हदंु् हाराजांचे  वातंसय ्ाउय मेले आहे. 
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या ंोलट�चे ्हतव हे �हदंुंनी , चनदान १०० ापयांचया खाद� ्व�या  तमे देखील 
नसेल मा ? चन असेल तर दोन ापचीची खाद� सवर �दवसांत ्वमल� महयमन मर ता रता 
्ानयायारच या अजांळ तवय ्पा�चया चो यात नेपाळ ी ्ालेलया सधंीची नात्ी तमम न 
एम रयभर तर� माह� तेज वी ्वचार , माह� ती�य दषुख, माह�  ोर आ ा, माह� धाच ी 
योजना, उतपउन ्ालया होतया माय? हजारांत, लाखांत, एखादयाचया मदानचत असतील! 
अ ंाय ी तीन चार वषारपमव  एम नवीन संधी मवन  ंनजांनी तयांचे  वातंसय ्ाउय मेले 
तया योंे अ ंा�य  ानास  तमा आनंद ्ाला म� गचतवष  तया �दवसाची  ्रती महयमन 
एम  वातंसयोतसव अ ंा�य  ानावर दु् दु् त असतो. �हदं ु ानांतह� तयाचा गचतमवनी 
चनघत असतो. यंदाह� तया  वातंसयाचया उतसवा्गतय र �हदं ु ानात ग्ुख ्ुसल्ानांनी 
चन �हदंमंनीह�  ोचेच �दवसांपमव  एम भोजन स्ारंभ मेलेला होता.  ार माय पय 
हसचानादचा चनजा् देखील आपला  वातंसयोतसव मर�त असतो चन तयात ्ो ्ोठया 
्ुसल्ान पुााया� ची अदवातदवा भाषये होत असतात. नया �हदं ु ानात हसचानादचया 
चनजा्चया रानयाचया   ापनेचा उतसव होतो चन अ ंा�य  ानचया  वातंसयाम�रता 
भोजन स्ारंभ होतात. तयाच �हदं ु ानात नेपाळचया  वातंसया र  ाॅउदम मा होोना , पय 
�ब�ट ांची ्ाउयता ल्ळालयासा स एखादे पानह� आनदंाने हलत नाह�. 

नेपाळचे  वातंसय जवळजवळ �दखाय आहे ? स्जा! पय हसचानादेहमन तर� ते 
अनधम �दखाय नाह� ना ? नेपाळचे  वातंसय  ाॅउदम आहे ? स्जा--- पय हसचानादेस 
 ाॅउदम  वातंसयसुुा नाह�. उभया �हदं ुजनतेस आजचया एमा नेपाळला  ाॅउदम तर� 
पय  वातंसय आहे. तयाचे ते  वातंसय  ाॅउदमतेतमन माामन च�रता रतेत नेयन 
सोचधयासा स गायापललमचे गयतन मरये हे आपले मतरनय आहे , मा ते  वातंसय  ाॅउदम 
आहे महयमन मेवळ नामे ्ुरचीत नसधयाचे आहे. आज जर आपय नेपाळ ी ्ालेलया जया 
संधी्वषयी चोह�मचे सभा मेलया असतया , तया संधीत जे माह� नरे वाोट आहे. तयाची 
उघच चन  पलट नात्ी गलसु मवन वा मरवमन तयासंनंधी चचार मेल� असती चन गे्भराने 
नेपाळचया या ं रवाचे अलभनंदन सवरतो्ुखी मवन नेपाळचया ्हाराजांस आपया �हदंनुी 
�हदं ु्हासभेचया वतीने आपले हा�दरम अलभनंदन मळ्वले असते. तर नेपाळास अ�खल 
�हदंमंचया पा नळाने मेवा� नसचतम   ती आल� असती. तयाचे �हदंसुंघटनाचया चळवळीमचे 
तमती लर वेधले असते. आ्चया ंुरखा नंधमंचया ्नात आ्चया्वषयी मेवाे रालरगे् चन 
जातीय अलभ्ान उतपउन ्ाला असता! 

ंुरखे लोम आमहा �हदंुं ी  टमम न वांतात चन वेळ गसंंी आमहा्वाुह� जातात 
असा नेह्ी आरेप घेधयात येतो पय या दोषांचे खापर , ॅजतमे ंुर्याचया ल रांवर 
चततमेच आपलयाह� ल रावर  ोचावयास नमो माय ? आपय ंुर्यासंनंधी मेनहा चन 
मोयाची चन तमती सहानुभमती दाख्वल� आहे? म� नयायोंे तयांचया ्नात आपलया्वषयी 
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जातीय गे् उतपउन नहावे! आ्चया रालर�य सभेस तर नेपाळ हा �हदं ु ानातला एम गांत 
आहे. असेह� वाटत नाह�.  तमेच माय पय , नया �हदं ुसंघटनाचे मायर नेपाळला तया 
चळवळीचे मव च स्जलयाने   ती ाल� चन चतुतर य  वी होधयाचा संभव आहे , चन 
अ�खल �हदंमंचे संघटन मरये  हेच नयांचे उ��लट आहे , तया �हदंसुघंटनचया पुााया�चनी ह� 
अजमनपय�त नेपाळची सहानुभमती संपादधयास नेपाळात �हदंतुवाची चळवळ आरंभधयास 
माह�ह� हालचाल मेल� नाह�. ्ं ंुरखे लोमांत नेपाळानाहेर�ल �हदं ु ानसंनंधी औदालसउय 
आहे तयात माय आेचयर? 

आमहांस प मे आ वते म� जवळजवळ सोळा वषारपमव  एमा  ीख ंरह  ां ी 
आ्चे जातीय जांरतीसंनंधी नोलये चालले असता अ�खल पंजान्मये जांरती म ी 
उतपउन मरावी हा गेन चनघाला. ते ंरह    वतष उतमट दे ालभ्ानी होते. ते चनरा ेने 
्ान हलवीत महयाले , “ते माह�ह� मरा! पंजानातील ल खांत जांरती उतपउन मरये  ार 
म सय आहे! ” आ�य खरोखर! तया वेळचा  ीख स्ाज  सन लय , मम प्ंचममता चन 
दे ालभ्ान  मउयता जयात आजचया ंुर्यास हार ंेला नसता. पय आमह� तया  ीख 
ल्ुाची पा   ोपट�त  ोपट�त तयास आेवालसले म� , पहा! आपय  रवीत आहो  त या 
ंोलट� जर मेलया तर पाच वषा�चे आत  ीख स्ाज जांरत होयन खचनचमन उ लाच 
पा�हजे. पाच वषा�चे आत  ीख लोम, जातीय मायारसा स आजचया सनातनी तायासारखेच, 
नललदान मरतील. पाच वषा�चे आत मरतील! 

ल खांत गचार मरधयाचे मायर  रलेलया ्ांारने ्ाले चन पाच वषा�चे आतंच अवघा 
ल खस्ाज जातीय जांरतीने खचनचमन उ ला! 

�हदंतुवाचया अलभ्ानाने , जातीय गे्ाने चन आपलेपयाने ंुर्यांसह� जर आपय 
जवळ मव , �हदंसुंघटनेचया मलपनेचा गचार तयांचयात मरधयासा स तयांना ्वनवम , जर 
तयांचया ्नात नयायोंे �हदं ुपमवरजांचे पराक् यांची  ्रचत उ��पत होोल अ ी भाषये चन 
तदनुसार अतयंत गे्ळ मर ती मव; तर  ीख जसे पाच वषा�चे आत आमहास येयन ल्ळाले 
तसे ंुरखेह� चनेचयाने ल्ळतील. तयांचयात चन आ्चयात ग तरत राजमारयाचे 
स्दषुखोतपउन त य नाह� हे अं तष खरे आहे पय ह� अतयंत आनंदाची ंोलट आहे! 
आ्चयाग्ाये तयांची नामे सा  मापल� ंेल� नाह�त. आ्चया  तर सं  ाचनमाग्ाये ते 
अ र षच ननहेत तर अरर ष परतंु ्ाले नाह�त. ती ररेु ांचे ररय मरधयासा स तयांना 
अजमन चनध्  चन ्वजातीय लोमांचया राजपुाषांचे सहा य घयावे लांत नाह�. पंार�चया 
वाटेवर ्ुसल्ानांनी भम्ी घेयन ज ी आता या याुेस ्नाो मरधयाची उघच उघच भाषा 
नोलधयास सुरवात मेल� आहे त ी प पुती ना ास जायायारपा लाखो याुमेवंस आचमा स 
मरधयाची मोया अ�हदंुंची ्ाय नयाल� नाह� हे आ्चे ्हउारय होय. नेपाळ याअ   
गचललत चन दधुखुगया राजमारयात वा ध्रमारयात आ्चा स्दषुख-सुखी नाह� हेच नरे. 
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मारय तयात सवर दषुख भरलेले असमन तयात ्ुळीच सुख नाह�. आमह� दषुखात नुचालो तर 
नुचालो पय चनदान आ्चा एम भाय तर� चतमचे  वतंसयगाय असमन आ्चया पर�स 
अनेम पट�ने सउ्ानात चन सुखात नांदत आहे हे आपले भारयच होय. त ा्प या गचललत 
दधुखुगया राजमारयात स्दषुखसुखी नसला तर� नेपाळ आ्चया खया�खुयारॅ प राजमारयात 
चन ध्रमारयात आ्चा खराखुरा भांीदार चन आमहा ी स्दषुखसुखी आहेच आहे. मारय 
आज नेपाळह� �हदं ुआहे. �हदंुंची जी अधोंती आमहास जाचते , तीच उदया तयांनाह� 
जाचयारच. �हदंमंचया हदयात सघंटयाचया उतपउन ्ालेलया लोभनीय आमांरा स ल 
्ालया तर तयात नेपाळची   तीह� वर् ु ंं त चन सघं�टत होयारच. मारय राजमारयांत 
वरवर जर� तयांचा संनंध �दसत नसेल तर� ध्रमारयात नेपाळ चन त�दतर �हदं ु ान 
यांचया �हता�हतांत चन भावभावनेत , ले ्ाु लभउनता नाह�. पमवर नंंलयात ंेलया सन 
१९२६ चया आदंोलनाचे वेळी जेनहा ्ुसल्ान ंुंचांचे चन ंुर्यांचे साजय घेयन सरमारने 
�हदं ुलोमांस चेपधयाचा नेत मेला , तेनहा ्ुसल्ानी ंुंचांनी खु ाल देवळांत ल वन �हदंुंना 
चळले. पय हे मर तय ंुर्यांना सहन ्ाले नाह�. नंं लयातील माल�्ातेची देवळे , माह� 
नंंालयांचीच ननहेत! ती सवर �हदंमंची आहेत. अ ा देवळात ्ुसल्ान ंुंच ल रतांना 
�दसताच ंुर्यांचा ध्ारलभ्ान एमद् जांरत ्ाला चन �हदंमंचा पर घेयन ते 
तयांचयावर�ल अनधमाया�पुचया अनुयेची वाट न पाहता ्ुसल्ानांवर तुटम न पचले चन तयांनी 
देवळाचे ररय मेले. तीच ॅ  ती ्लनारची. ्लनार्मये दोन-तीन सालापमव  ्ोपलयांनी 
जेनहा  तयाचार आरंलभले चन �हदंुंवर ्पसाळलेलया मुसयाग्ाये तुटम न पचमन देवांचा चन 
ध्ारचा उचचेद तयांनी आरंलभला तेनहा चतमचे नयव  ेसा स असलेलया ंुर्यांनी �हदंमंचया 
देवळांचे चन ध्ारचे ररय  त या मळमळीने मेले म� �हदंमंस ते मोयी ध्रररमच आले 
आहेत म� माय , असे वाटले! उदमव त देवळे पाहमन चन ध्ा�तराची दषुखे तमम न तो गसंं 
जसा माह� नेपाळवरच ंुजरला आहे असे तयांचे ्न तळ्ळम लांले. तयांनी ्ोपलयास 
य ायोरय ल रा मरधयास म्ी मेले नाह�. अ ा उतमट ध्ारलभ्ानी नांधवां ी आमह� 
जायन जर तयांची सहानुभमती �हदं ुसघंटयास याचम लांलो तर ती आज नाह� उदया 
ल्ळाल�च पा�हजे. 

ंुर्यांचा चन आ्चा सधंी होधयासच सधंी नाह� हे महययेह� न मतयारचा वार 
 चनवार या महयधयाग्ायेच आहे! अहो , दहा हजार मोसाववन येयन  ंनजास तयांचा 
प�रचय मवन घेता आला. तयांची भाषा ल मता आल� , तयांचे राजवाायातील खचानखचा 
्ा�हती ल्ळ्वता आल�. आमहा तयांचया स््या भायनंदास एमा घरात राहयाया�यस 
तयांचा प�रचय होयार नाह� , गयतन मेलयासह� होयार नाह� असे महयये आ्चया 
दनुरलतेची उतसाह मउयतेची चन तद�पयाची सी्ाच होय! दर वष  हजारो याुेमव नेपाळात 
प पुतीना ाचे याुेस जातात चन येतात. एम नाह� दोन नाह� हजारो नयापार� लोमांचे तांचे 
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चनयाची ने आय मर�त असतात. नेपाळातील चॉ टर , उपदे म, उपामयाय, यां�ुम, 
ल लपी, गमा  लेखम ( ोटोना र) , ंायम , नयव  ापम  ेमचो गमारचया अनधमारांवर 
 मचमन सुल परत लोम नेधया आयधयांत येतात , आ�य तुमह� महयता नेपाळ ी प�रचय 
होये म सय!! तेह� राहो , पय हजारो ंुरखे गतयर �ब�ट ांचया सततेतील �हदंगुांतातमन 
राहात आहेत.  ीमा ीला ंुर्यांची एम  वतंु वसाहतच वसलेल� असमन तयाचे चनल्तत 
ंर�नंु�रनांपासमन तो गतयर  ी्ंत गधानापय�त ंुर्यांची आवम जावम ते े चालम 
असते. नाजारा-नाजारातमन ्ो ्ोठया सेना ल �नराचया नंरात ते तु्चया घरात देवळात 
भेटतात, दमुानात नसतात, चत ा�त  नाने मरतात. उतसवात भां घेतात! ते माह� नाह� ; 
 चचा पा�हजे आहे. नेपाळ ी प�रचय मरये म सय आहे! नेपाळ ी तर माय पय उततर 
धुवावर�ल पाच �हदंुंची जर� वसाहत असेल तर� तर� ते े जायन तयांचा प�रचय मवन घेये 
�हदंसुंघटनांचे मतरनय आहे. �हदं ुजातीची  तर सवर लेमरे एमु ्ालेल� आहेत. पय 
आ्चा नेपाळी नंधु मा नरे आला नाह� ? ्ातरभम्ीचया चन  वध्ारचया ररया र चतची 
पजंानातील, ्हारालरातील, नंं ालयातील, लसधंांतील, ्चासेतील सवर लेमरे सनज होय 
पाहात असतांना नेपाळातील चतचे लाचमे पुु , मु े नरे रा�हले ? अ ा तळ्ळीने जर 
आपय तयास  ोधावयास चनघम ; हाम देय, तर ते आपले ध्रनंधु तवर�त आपयास येयन 
ल्ळतील यात  मंा नाह�. 
परंतु �हदं ु ानावर  ासला ंेलेला �ब�ट  क यारचा र तरंं पाहधयाची नयांना आजउ् 
सवयच ्ालेल� आहे तयांना �हदं ु ानातील तांनाया रंंाचया सी्ेवरच �हदं ु ानची सी्ा 
वाटावी चन पललमचील ्पवळा सोनेर�  वातंसयांचा रंं पाहमन तया रंंाचा दे  
�हदं ु ानानाहेर�ल मोयता तर� दे  आहे असे वाटावे. हे ददु�वाने नयांचया चोगयांवर ्ापच 
टामलेल� आहे; तयांना साहॅजमच आहे! नय तीचीच ंोलट माय ? संघांची चन सं  ांचीह� 
नुुी या ्वषयात  तम�च अंध चन ननधर ्ालेल� आहे. रालर�य सभेतील गांतात नेपाळची 
ंयना नाह�! �हदं ु ानचया  वरानयाचा ्वचार मरयाया�पीचया चो यात चन तयांचया गतयह� 
 ेमच�नी, जउ्यायारच चन ्रयायारपा हजारो  वरानय योजनेत नेपाळचा उललेख नाह�!  ार 
माय पय  वदे ाचा भां महयमन तयांना तयांची आ वय होत नाह�.  तमेच ननहे तर 
्वदे ाचा भां महयमनह� तयास मोयी ्हतव देत नाह�. मारय अ ंा�य  ान ,  राय, 
तुमर   ान यांचया तमंवा त ललपाअन चन त जी नेटाचया तारांनी , ्वचारांनी चन  ्रतींनी 
ंजनजलेलया �हदंपुुांतमन नेपाळचया संनंध एखाद दसुरे   म ट नारा नारा वषारतह� 
लल�हधयाची आवेयमता मोयासह� वाटत नाह�. मारय माय ? तर नेपाळ अजमनपय�त , 
 वतंुगाय आहे. नेपाळ ह� �हदंमंची एम सतता आहे. नेपाळात �हदं ु्ं�दरांतील ्मत  
ंजनवीचया सोदयाखाल� नचरचलया ंेलया नाह�त. नेपाळात �हदं ुभ तांचया �दांयास चन 
ह�रभजनाचया  नयास ्ल द�ववन जातांना वादये नंद मरा महयमन सांंधयाची चन न 
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तमले तर तयांची चोम�  ोचमन , पालखी तोचमन , ‘अलला हो अमनर ’ महयमन ंजरना 
मरधयाची मोयाची ्ाय नयाल� नाह�. नेपाळचा रंं अजमन ्पवळा आहे. नेपाळचा राज 
दुंदभुी अजमन पुरता  ुटला नाह�. आ्चे नाम ॅजतमे सा  मापले ंेले आहे चततमे 
नेपाळचे नाम सा  मापले ंेले नाह�. नेपाळ अजमन चार� ्ुंाया नचत ्ाला नाह�. महयमन 
सहजच नेपाळ या नमदया पचखाय पय ्ुखदनुरल �हदंमंना आपला वाटत नाह�. जया 
मरताच जर तो �हदं ु ानचया नाहेरचा ंयला जायार असेल तर देव मरो चन तो यावचचंच 
�दवामर  असाच �हदं ु ानाचया नाहेर राहो. आयखी पमयर ष नाहेर जावो! �हदं ुध्ारवर चन 
�हदं ु ीवर  वतंु ेवेतचु धर�त आहे. तयाहमन दमर जायन उभा राहो. नाह�तर 
�हदं ु ानातील  प रजउय दा य सा ीचया उतपाताने �हदंमंचया आ ेचा हा अंचत् पललवह� 
मरपमन जाोल. 

रालर�य सभेचया ्ंचपात गांतागांतासा स ्वभां राखमन  ेवेलेले असतात. 
�हदं ु ानातील सवर गांत एम आहेत. ्ातरभम्ीचया ्�ंदरात चतचया पमजेसा स सवर पुु 
आलेले आहेत, एमु ्ालेले आहेत. पय तया पुुात नेपाळचे   ान मा नरे नाह� �दसत ? 
नेपाळ �हदं ु ानानाहेर आहे माय ? तया गांतासा स ्ंचपांतील एम भां  तर गांतांग्ाये 
राखमन  ेवला तर तयावर ‘नेपाळचे  वांत असो’ महयमन माया्य आ्ंु याचया अररांनी 
नचॅउहत मेलेल� मवजा  चमत  ेवल� तर ते येय  मचे �हदंमंचया ्नावर चन चतमचे 
नेपाळी नांधवांचया ्नावर मेवाा नसचतम प�रया् मर�ल नरे! चनदान �हदंु् हासभेने तर� 
पुा�ल वषारपासमन ह� नयव  ा अवेय मरावी. जोपय�त नेपाळसारखा हाचा्ासाचा �हदंमंचा 
गांत चन जाती आ्चया संघटनांत ग्वल  ्ालेल� नाह� चन चतची आमहास आ वयह� होत 
नाह�, तोपय�त आ्चे �हदंसुंघटन पमयर होयार नाह�. एतद र , आता तर� गतयेम �हदंमंने 
ॅजमचमन नेपाळ चन त�दतर �हदं ुगांतांचा संनंध दाट जुळमन येोल चन  मचील 
नवजीवनाचया लहर� चतमचे पोचतील असा गयतन मर�त असावे. �हदंपुुांनी वारंवार 
नेपाळचया नातमया ,  चतहास, हालचाल� यावर   ुटे ललहावी. नेपाळात जायन परत 
आलेलया गवा ांची गवास वयरने चापावी. नेपाळास न ंेलेलया लोमांनी पमव चे लोम जसे 
प पुतीना ाचया याुेस धाल्रम मतरनय महयमन जात चतत याच ध्र स्जुतीने �हदं ु
ध्ारचया पुनानजीवना र चन �हदं ुजातीचया सघंटनासा स आजह� ंेले पा�हजे. 
�हदंु् हासभांनी चन तयांचया  ाखांनी नेपाळचे ्हाराजांचया आयुरारोरयासा स गा रना मेलया 
पा�हजेत. �हदं ु वातंसयाचया मवजाचा तो एम पदर तर� अजमन ंत वसभवाची  ्रचत जांरत 
 ेवधयाचे चन उततेॅजत मरधयाचे मायर मर�त आहे. महयमन आनंद गदल रत मेला पा�हजे. 
ंुर्यांतील ्वदवानांस चन दे भ तांस आ्ंुय देयन �हदंसुभांतमन तयांची नया्याने 
मर्वल� पा�हजेत. ंुरखा भेटेल ते े तयास ्वन्वले पा�हजे म� , तम �हदंु, ्ी �हदं!ु नंधु! 
तु्े र त तेच ्ा्े र त आहे! आपय दोघेह� एमाच �हदं ु�नजाचे आहोत ,  ीमर लयाचे 
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भ त आहोत! आपया दोघांसह� एमाच ्ातरभम्ीने जउ् �दला आहे! भारत ह� दोघांची 
पुधय भम्ी आहे! तया भम्ीवर , तया ध्ारवर, तया जातीवर, तया आपलया �हदंतुवावर आज 
अवनतीची चाया पचल� आहे. तया आपलया �हदं ुसं मर तीची ्ुसल्ान आज सुंता मव 
महयतात! �ख ती लोम चतला नाॅपत ्ा देय पहातात! परव ता चतचा ंळा चाटम  पहाते! 
दनुरलता चतचे हदय ्पळम पाहाते! उ ! नंधो उ ! जर तमह� उ  ील , जर प पुतीना ांचे 
्ं�दरात �हदं-ुसंघटनाचे मायारलय   ापले जाोल चन नेपाळचा मवज ्वजयी होोल , तर 
नंधो! तुझया व ्ाझया ्ातरभम्ीचया भारयाचा उदय सॅउनध आला आहे महयमन स्ज! 

�हदंतुवाचे ययांारांत  तर सवर ऋॅतवज ज्ले आहेत. मेवळ तु्ी वाट पाहात 
आहेत. जर ्ाझया आ ा तुझयाह� हदयात उ�ी्पत होतील तर आपलया �हदं ुजातीची ती 
अततयुचच चन आज असंभानय वाटयार� आमांराह� य  वी होोल! मोयची ती तुला ्ं 
सांींन! 
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लेखांम २ ाा 

नेपाळास ााष्टय स ेने 
 ााताचा एम पांत त लेच पा�ह�े 

आपलया एम्ाु  वतंु रानया्वषयी आपलया �हदं ुलोमांत तमती अना  ा आहे. 
हे आपलया लोमांचया ्नावर �ननं्वधयासा सच म� माय �खलात तीचया चालमांनी 
अ ंा�य  ानांतील जो मोयी राजम�य वाटसव �हदं ु ानाचया ्ांारने जाता येता भेटेल , 
तयास पानसुपायारज मरधयाचा प�रपा  घातलेला आहे. ्ांे गतयर अ्ीरच �हदं ु ानात 
आले होते. पय नेपाळचे राजम�य अनधमार� अनेम वेळा आपलया गांतांतमन जातयेत असता 
तयांचा ं रव मरधयाची नुुी �हदंमंचया एमाह� सं  ेस अदयापी मा नरे होय नये ? नेपाळवर 
�हदं ु वातंसयाचा मवज अजमनह� चुलत आहे. नेपाळात आजह� उतमर लट युरो्पयन ससचनम 
ल रयात ्ुरलेला चन ज्रन ससचनमांचया नरोनर�ने ्व्ानातमन , र ातमन, रयतमन ्ुजंलेला 
असा ६०  हजार �हदं ुससचनम �हदं ुसेनापतीचया आयेत �हदं ुमवजाखाल� सनज आहे. ते 
माह�ह� नसले तर� नेपाळात आज आपले स्खे भाउनंध अधार मोट� वसत आहेत.  तम� 
ंोलटह� आमहा �हदंुंस तयांचयामचे आमषरय मरधयास पुरे ी होती. त ा्प , नेपाळचे �हदं ु
राजमारयात आज नावह� चनघत नाह�! नंंलोर ये े नेपाळचे मनरल राजा जय पर वीलसहं 
नहादमर यांचे ह ते प वारतय व तमंचे गद रन उघचयार आहे असे महयतात. आता �हदंमंचया 
अनेम सं  ांपसम� माह�नी जर या आपलया �हदंम वीरांची- या मनरल ्हा यांची ंा  घेतल� 
चन तयांचया ्ांारचा पतता मााम न तयास � म� मायी पानसुपायार  मेलया. तर नेपाळात चन 
आपलयात पचलेले एम गमारचे ्नो्ाल�उय दमर होयन आपले गे् चन त यभावना 
उ�ी्पत होयन अ�खल �हदंरुालराची सघंटना होधयास माह� तर� सहा य ्ालया्वना राह�ल 
माय? ग तुत गेन मेवळ राजा जय पर वीलसहंाचाच नाह�. परंतु जेनहा जेनहा आपलया 
नेपाळी नंधमंतील पुाार�  मचे येतील तेनहा तयांचा असा सा्ाॅजम सउ्ान राजम�य नसले 
तर� रालर�य  वांत मरये हे आपलया �हदं ुसंघटनास अतयंत उपमारम आहे.  तमेच 
ननहे तर हे आपले चनरपेर जातीय मतरनय आहे. 

* * * 
 तमेच ननहे तर �हदंु् हासभेचे देखील हे मतरनय आहे. येतया अनधवे ना्मये 

नेपाळत �  माह� गचतचनधी , आय्वधयाची नयव  ा मेल� जावी. �हदंमंचया तया एम्ाु चन 
 वतंुगाय रानयाचे , तया  वातंसयाचे अलभलटनचतंन चन अलभनंदन मरयारा एखादा 
उदनोधम  राव, �हदंु् हासभेचया नस म�त जर आयला जाोल चन तदनुरोधाने �हदंु् हासभेचे 
अमयर जर नेपाळचया ्हाराजांस तयाचया अलभलटनचतंनपर चन अलभनंदनपर  राव तारेने 
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वा ्वल लट गचतचनधीदवारा मळ्वतील तर आपलया दमर   दे नंधमंस , याचतनंधमंस चन 
ध्रनंधमस तमती आनंद चन अलभ्ान वाटेल नरे! �हदं ुसंघटन महयजे माह� परावलंनी 
�हदंमंचेच संघटन ननहे. ंुला्नंर�त पचधयाचे ्हतमायर तयांजमचमन ्ाले नाह� , महयमन 
आपले नेपाळी ंुरखे , �हदंतुवालाच ्ुमले, असे तर मोयी स्जत नाह�ना ? ्ं गतयेम 
  ाचनम वा गांचतम �हदंसुभेत नेपाळचे  वातंसय �ब�ट ांनी ्ाउय मेले महयमन आनंद चन 
अलभ्ान गद रम  राव मा आयधयात येत नाह�! 

* * * 
�हदंु् हासभेचया चालमांत मोयी असे स्जो वा न स्जो ; रालर�य सभेत तर� 

चनदान अजमन अ ी स्ज असावी असे �दसते. मारय �हदं ु ान दे ाचे महयमन जे 
भाषावार गांत पाचधयात आले तयात नेपाळचा उललेख ्ुळीच नाह�. रालर�य सभा ह� 
आपयास �हदं ु ानची रालर�य सभा महय्वते. �ब�ट  �हदं ु ानच ननहे , तर ्ं 
�हदं ु ानातील सवर रालरभ तांस तीत गवे  मरधयाचा अनधमार आहे. ंो्ांतम , पां�दचर� 
 तयाद� परदे ाचया अं्लाखाल� असलेले गांत ्वभांसुुा आमषमरन एमजीव मेले पा�हजेत. 
�हदं ु ानचे भ्वतनय  र्वधयाचा अनधमार हा �ब�ट  �हदं ु ानांतील लोमांस ॅजतमा 
आहे चततमाच पोतुरं ीज तमंवा फव च �हदं ु ानासह� आहे चन पारतंसयांत पचत असलेलया 
चनज व �हदं ु ानाला जर हा अनधमार आहे तर तया सजीव  वातंुगाय �हदं ु ानास 
नेपाळचया �हदं ुरानयास �हदं ु ानची रालर�य भ्वतनयता पाहाधयाचा अनधमार नाह� असे 
महयावयाची मोयाची चाती आहे ? अ�खल भारतीयांचे अखंच अचचेदय असे भारतीय रालर 
होय. तया रालराचा दे ी स ं ाने हा घटम आहे. तया रालराचा  वतंु नेपाळ हा घटम 
आहेच आहे. ्ं जी रालर�यसभा तया रालराचे भ्वतनय आज घचवीत आहे चन दे ी 
सं  ाने आपलया मायररेुाचा भां स्जत आहे , चतला �हदं ु ानचया मोयतयाह�  तर 
भांास आपलया मरनेाहेर स्जधयाचा अनधमारच राहत नाह�. �ह्ालयापासमन स्ुचापय�त 
चन लसधुंपासमन बज्पुुेपय�त असयारा एमह� अयुरेयु तयांतमन मोयी चनराळा मव महयेल 
तर आमह� ॅजवांत जीव असेपय�त तसे होय देयार नाह�. या अ�खल भारताचे त यच ननहे 
तर एमात्ता ग  ा्पत मरधयाचया आ्चया मयेयाची चन चनेचयाची सावरजचनम घोषया 
रालर�य सभेने--- चतला रालर�य महय्वये असेल तर--- मेल�च पा�हजे. �हदं ु ानचे जे 
भाषावार गांत चतने  र्वले आहेत तयात दे ी सं  ाने ज ी चतने स्ा्वलटलेल� आहेत 
त ीच चतने मोयतयाह� ा�ंी मारयास वा राजम�य घोटागयास न लभता ंो्ांतम , फव च 
�हदं ु ान चन नेपाळ यांचा स्ावे  मेलाच पा�हजे. तयास तयांचे गचतचनधी रालर�य सभेस 
धाचधयाचा अनधमार �दलाच पा�हजे. यदंाचया रालर�य सभेत मोयीतर� हा गेन माा�ल 
माय? या गेनाचे चतमचचया आपलया हजारो दे नंधमंस आपलया रालरस याची जायीव होोल 
चन तयातमनह� ्हतवाची ंोलट महयजे आपलया ंुर्यासार्या लाखो  मर वीर दे नंधमंस 
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्वसरलयाचे पाप प�र्ाॅजरत मेले जाोल यंदाचया रालर�य सभेचया ्ंचपात नेपाळची---
ंो्ांतमाची--- फव च �हदं ु ानची एम एम मरा  तर गांतातील ्वभांाग्ाये राखधयात 
येोल माय? येोल अ ी ग तुत लेखमाला आ ा आहे. 
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लेखांम ३ ाा 

येती �हदंसु ा आ�  नेपाळचा ठााच 
(सन १९२४ - २५) 

नेळंांवास भरयायारन �हदंु् हासभेचया अनधवे नास जे माह�  राव अवेय सं्त 
नहावेत महयमन आजपय�त सावरजचनम समचना आलेलया आहेत. तया सवारत नेपाळ्वषयम 
 रावास आपय अन  ान �दले पा�हजे असे पुलमळ पुााया��चे आ�य �हदंसुभांचे ्त 
आधीच गलसु ्ालेले आहे. त ा्प एम दोन � मायी या  रावा्वषयी नया माह�  मंा 
गदल रत मरधयात आलेलया आहेत, तयाचे स्ाधान सावरजचनमपये मरये भां आहे. 

“नेपाळचया �हदंु  ्हाराजांचे  वातंसय �ब�ट  सरमारने ्ाउय मेले. तया्वषयी 
अ�खल �हदंमंना जो अलभ्ान चन आनंद वाटत आहे चन जीयर ीयर मा होोना परंतु 
�हदंतुवाचा जो एम्ाु  वतंु मवज नेपाळवर  चमत आहे. तो पाहमन गतयेम �हदंमचया 
्नात नया आ ा चन भ्वलयमाल�न जातीय आमांरा जांरत होतात तया नय त चन 
समनचत मरधयासा स नेपाळचया ्हाराजानधराजांस अलभनंदनपर चन अलभलटनचतंनपर पु 
ललहमन ते एमा गचतचनधी्ंचळाचे ह ते ्हाराजांचे सेवेस गतयर सादर मरावे चनदान 
चामदवारे ग्वल  नहावे ”. हा  राव जवळ जवळ याच  उदांत रतनानंर�चया �हदंसुभेने 
नाल मचया �हदंसुभेने चन आयखी तमतयेम �हदंसुभांनी पसार मेलेला आहे. तो अनधवे नात 
्हासभेनेह� सं्त मरावा असे चॉ. ्ुजंे ,  ी. अये,  ी.  मंराचायर  तयाद� पुााया� चे ्त 
अललमचे गलसुच आहे. त ा्प अजमनह� मोयास  मंा असलयास खाल�ल मारयांचा ्वचार 
मेला असता, तयांचया तया  मंाचे चनसरन होोल ती मारये अ ीष- 
 
१)या  रावाने नेपाळमचे सवर �हदं ुजनतेचे लर आमर लट होयनह� तया्वषयी �ब�ट  
सरमारास नेपाळ्वाु वसषमय वाटधयाचा माह� संभव नाह�. चनदान माह�ह� उया य मारय 
नाह�. (महयमन  ंनजास वसषमय वाटेल ह� लभती नय र आहे. ) मारय या  रावातील 
नेपाळचे  वातंसय �ब�ट ांनी ्ाउय मेले , महयमन गदल रत मेलेले अलभनंदन दोघांचयाह� 
मर तयांचे आहे.  ंनजांचया राजाने चन नेपाळचया राजाने एम्ेमांस सहेतुमता पर पर तारा 
मेलया तया His Majesty the King of England to his Majesty the King of 
Nepal अ ाच होतया. हे  ॉरवचर् मये गलसु ्ालेलेच आहे. तेनहा हे अलभनंदन 
दोघांचयाह�, �ब�ट ांचयाह� स जउयाचे आहे. 
 
२) या  रावाचा राजमारया ी माह� एम संनंध नसमन , नेपाळचे  वातंसया्ुळे �हदंसु्ाजास 
सा्ाॅजम, धाल्रम चन जातीय ं रव साहॅजमच गापत होयन �हदंसुंघटनेस जो एम 
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सनळ, आन रम चन नसचतम गतयर आधार ल्ळयार आहे , तया्ुळे नेपाळचया 
�हदंु् हाराजांचे अलभनंदन सवर �हदंसु्ाजास धाल्रम चन जातीय यलट�ने अवेय वाटये 
अंद�  वाभा्वम आहे चन हा  राव  तमेच समनचत मर�त आहे. महयमन माह�ह� राजम�य 
घोटाळा उया यतष उतपउन होये अंद� अ  य आहे. 
 
३) या वेळेस जर� ् न  वीमारले तर� मेनहांतर� �हदं ुसंघटनांचया चळवळीस नेपाळचा 
पा� ंना आपयास ल्ळ्वलाच पा�हजे. जेनहा जेनहा मोयतयाह� र�तीने आपय नेपाळ्वषयी 
सावर�ुम जांरती मव लांम तेनहा नेपाळास ‘राजमारयी घोटागयात पाचाल हो! ’ महयमन 
एरचयार� मालपचनम भीती दतत महयमन पुाे उभी राहयारच. महयमन नेपाळचया जांरतीची 
चळवळ चनतयाचीच सोचमन दयायची म� माय? 
 
४) आयखी अ ा भलतयाच मालपचनम चन चनलमारय भीतीने मोयास घानरवमन सोचता 
येोल  तमे माह� आपले नेपाळचे रानय  ेया्ेयाचे मेलेले नाह�. 
 
५) आ�य अ ा अउयायाचया र�तीने मोयी ध्म� घातलयास आपलया नेपाळी नांधवांत 
अनायासानेच अमॅलपत जांरती उतपउन होयन  वसंररयास ते अनधमच सनज चन स् र 
होतील. अ ा र�तीने ह� भीती  लटापततीच  रेल. 
 
६) तयातमनह� अतयंत ्हतवाची ंोलट महयजे ह� म� हा  राव आपय मर�त आहोत तयात 
नेपाळचया ्हाराजांचे माह� एम अंं नाह�. तेनहा तयाचे उततरदाचयतव (Responsibility) 
सवर वी आपलया ल रावर आहे. तद र नेपाळचया ्हाराजास मोयासह� उततरदा यी 
(Responsible) धरता येयार नाह�. रालर�य सभा �ब�ट ांचया हाताखाल�ल स ं ाचनमांना 
आपलया मरेत स्जमन तयांचया्वषयी वाटेल ती चचार मरते महयमन �ब�ट ांनी तया 
स ं ानांस मेनहाह� उततरदायी  र्वले म� माय ? ्ं नेपाळ तर  वतंु रानय आहे. 
आ्चया नयारपे वाोट नोला्वषयी तयास उततरदायी मोय धव  मयार? 
 
७) सरते ेवट� हे मयानात  े्वले पा�हजे म� हा  राव माह� आता नवीनच गलसु होयार 
आहे असे नाह�. ंेलया वषारत नेपाळ्वषयम चचार उभया �हदं ु ानात सुदसवाने सुव ्ालेल� 
आहे. �हदंसुंघटनाचे मव च आधार चनदान घटम तर� नेपाळचया �हदं ुरानयास मरावे अ ी 
 चचा चन यतन सावरजचनमपये सुव ्ालेले आहेत. हाच  राव अरर ष नाल मचया 
�हदंसुभेने चन आयखी तमतयेम �हदंसुभांनी गलसुपये ्ाउय मेलेला आहे. चन तयाची चचार 
चन अनुमम ल चचार ‘लोम्ाउय’, ‘ वध्र’, ‘भारत ल्ु’, ‘अनेसर’  तयाद� ्हारालर, नंंाल, 
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पंजान ये ील पुांनी   ुटांतमन चन अनलेखांतमन आधीच मेलेल� आहे. दसुरे असे म� , 
नेपाळचया ्हाराजांस �हदंसुभेचे अमयर  ानच दयावयाची समचना , ्ो ्ोठया गांतीय 
�हदंसुभांनी प�रषदांनी मेलेल� आहे.  ॉवरचरला न्र� टर सावरमर यांनी तयाच अ ारची �दलेल� 
तारह� गलसु ्ालेल�च आहे. तेनहा �हदंसुंघटनाचे लर नेपाळमचे ग्ुखपये वेधलेले आहे 
चन असयारच हे आता सवर जंास  पलटपये आधीच मळलेले आहे आ�य तयापासमन जे 
माह� प�रया् नहावयाचे ते जया मालपचनम भीती्वषयी पाहता आधीच ्ालेले आहेत ; 
होयार आहेत. महयमन �हदंु् हासभेने हा  राव सं्त मेला असता , माह� नवीन ंोलट मेल� 
असे होयारे नसमन , हा  राव मरधयात मेवळ आपले उया य मतरनय तेच चतने मेले , 
 तमेच माय ते लसु होयार आहे. 

ह� सवर मारये पाहमनह� जर मोयास या  रावास चनलमारय ्वरोध मरावासा वाटला 
तर तया माह� नय तींसा स हा  राव ंाळये मधीह� उनचत होयार नाह�. ्वरोधावरच आले 
तर मसमन ्वरोधह� मवन हा  राव सं्त मवन घेतला जावाच.  ॉवरचर् मये ची. ए. 
ध्ारचायर या नेपाळी ंरह  ांनीच नेपाळचया ्हाराजांनी �हदंसुघंटनांचे पुाार�पय 
 वीमारधयास माह�एम हरमत नाह� , असे आपले ्त गलसु मेले आहे. तेनहा ,  वतष 
नेपाळी लोमांस जी भीती ल वत नाह� , चतचा आमह� नसताच नांुलनोवा मवन , 
नेपाळ्वषयी जांरती मरधयाचे ्हतमायर, मरधयास मचरावे हे सवर सव अयोरय आहे. 
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लेखांम ४ था 

नेपाळचे आंदोलनाचाटल �चप�ाची टटमा 
(सन १९२५) 

अलाहानादचया ल�चर्मये नेपाळ हे �हदं ु ानचा भां नाह� , महयमन एमा  ंनजी 
ंरह  ाने लावलेलया अपमवर  ोधाचा ्नोरंजम वरततांत गलसु होत आहे. या ंरह  ाचया 
हलट�प ात हा अपमवर  ोध आताच मसा ्ाला , हे जायधयाची ॅजयासा सवा�सच होये 
साहॅजम आहे. 

मोयचीह� ्हतवाची चळवळ य  वी होधयाचे आधी चतला तीन ंचंातरांतमन आपला 
्ांर आक्ावा लांतो. या सा्ाउय चनय्ाग्ाये पा�हले असता नेपाळचया ्वषयी 
�हदं ु ान्मये जी जांरती ंेलया वषारत ्ाल�, ती्ुळे ्वपराचा रां अनावर होयन तयाने 
चतचा ्वरोध मरधयास पुाे यावे हे सुनचउहच स्जले पा�हजे. मारय या योंानेह� 
नेपाळ्वषयम चळवळ उपेरा चन उपहास या दोन ंंचांतरांतमन सुरपरत पार पचमन वर 
उलले�खलेलया ंंचांतरापसम�  ेवटचया ी सा्ना मरावा लांावा  तम� सनळ ्ालेल� आहे 
असे लसु होत आहे. 

नेपाळचे  वातंसय �ब�ट  सरमारने ्ाउय मेलयाला जवळ जवळ दोन वष� होयन 
ंेल�. परंतु नेपाळचया  वतंु �हदंरुानयासंनंधी भारतवषारतील �हदं ुलोमांत  तम� अना  ा 
चन �हदं ुसंघटनांचया मा्ी तया आपलया सरळ चन सुसंघट�त सततेचा तमती ्हतवाचा 
उपयों होयार आहे या्वषयीचे  तमे अयान होते म� या गेनामचे मोयतयाह� �हदं ु
सं  ेचे लर ंेले नाह�. परंतु ंेलया वषारपासमन ्हारालरांतील वरततपुांनी जेनहा हा ्वषय 
हाती घेतला ‘ वातंसय’ (नांपमर), ‘लोम्ाउय’ ‘ वध्र’  तयाद� पुांनी नेपाळ्वषयम जेनहा 
लेख लल�हले चन रतनानंर�, नाल म, पुये, नांपमर  तयाद� �हदंसुभांनी ्हासभेस नेपाळचया 
 वातंसया्वषयी अलभनंदनपर  राव मरधयाची   य तर ते ील ्हारा जासच ्हासभेचे 
अमयर  ान  वीमारधयाचे आ्ंु य देधयाची ्वनतंी जेनहा मेल�, तेनहा या जांरतीची लाट 
पंजान, नंंाल चन �दलल� ये ील �हदंम पुांपय�त जायन पोहोचल�. ्ं नेपाळ्वषयम लेख 
सवरु  येय लांले. �हदंसुंघटनाचे मायर नेपाळ्मयेह� आरंभमन नेपाळांतील चन  मचील 
आजपय�त ्वलं ्ालेलया �हदं ुनांधवास पुउहा एमदा एमाच मयेयाने उत  म तर आ�य 
एमाच   तीने स् र चन संघ�टत मेले असता , अ�खल �हदंसु्ाजाचे उ��लट मायर साधये 
सुलभतर होोल ह� ंोलट �हदंसु्ाजाचया लरांत अंधुम र�तीने येय लांल�. अंती 
नेळंावास �हदंु् हासभेचया पंंचत ्ालवीयसार्या अनधमार� अमयराने  वतषचया अंधुम 
भावनेचा अंधुम उचचार मवन नेपाळचया एम ्ाु उरलेलया आपलया  वतंु �हदं ु
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रानया्वषयी अ�खल �हदंमंचया ्नात वाटत असलेला आदर चन उउवयायारपे आ ा गदल रत 
मरयारा  राव ्हासभेपुाे ्ांचला आ�य तो ्हासभेने एम्ताने सं्तह� मेला. 

परंतु �हदंसु्ाजात नेपाळ्वषयम ह� जांरती होत असता चतचे ्हतव तयास ॅजतमे 
अंधुम �रतया भासम लांले तयापेरा पुलमळ  पलटपये ्वपरास �दसम लांले होते. महयमन 
या जांरतीचया चोगयांत धमळ टामधयाचा गयतनास तयांनी नुमताच आरंभह� मेलेला आहे. 
 ीखास तुमह� �हदं ुनाह� असे ल म्वधयात आले तसेच ंुर्यांसह� तुमह� �हदं ु ानचे 
मोयी लांत नाह�. भ ंोललम, तचतहालसम चन राजम�ययलदया नेपाळ हे एम  वतंु रालर 
आहे असे लसु मरधयासा स लेखांची एम ्ालाची ्ाला एमा  ंनज ंरह  ाने लल�हधयाचे 
मायर आजच मा हाती घेतले तमंवा ते तयाजमचमन घेव्वले ंेले , हे वर�ल वरततांत वाचन 
वाचमांस सहज स्जयारे आहे. 

या ंरह  ाचया वर�ल ्वनचु ्वधानांचा पोमळपया दाख्वधयाचा यतन मरये हे 
्हारालर ोेवरमर पेने चन आपलया प ाषाने जर आज  वतंु असते चन महयमन ते 
�हदं ु ानचा भां नसमन लसनंधयांचा एम भां आहे असे मोयी  चतहासय ‘ल�चरचया’ तया 
यंटावर नसमन जर सांंावयास आले असते तर तया ्वधानाचा चनषेध मरधया तमेच 
अनावेयम चन चनर रम होयार आहे. मेवळ या ्वधानाचा उललेख मरधयाचे ्हतवह� 
तयास  त यासा स दयावयाचे म� , �हदंसुंघटनाचे चळवळीमचे ्व ेषतष चतला नेपाळचया 
�हदं ुरानयाचया मवजाचया चायेखाल� येय  मयायारट धाल्रम , सा्ाॅजम चन जातीय 
्हतवामचे संघटनाचे गचत पध  मसे चोगयात तेल घालमन नघत नसलेले आहेत हे आपलया 
मयानांत यावे. 

आज नेपाळ हा �हदं ु ानचा भां नाह� असे महयधयाची नयाची गाया ्ाल� , 
तयाचयाच सारखा दसुरा एखादा नरह पती नेपाळी हे �हदंहु� पय नाह�त असेह� पय 
महयावयास धजावयाचा. तेनहा हा दसुरा अपमवर  ोध लांधयाचे आधीच नेपाळांतील 
आ्चया �हदंनुंधमंनी चतमचे �हदंसुभा   ापन मवन चन माह� ग्ुख नेपाळी गचतचनधीस 
तया सभांचयादवारे ्हासभेस धाचमन जया आरेपमांची त�चे उघचधयाचे आधीच नंद मवन 
टामावी. तयाचग्ाये मानपमरचया रालर�य सभेनेह� �हदं ु ानचा नेपाळ हा एम अ्वचचेदय 
चन अखंच भां आहे असे अनधमारयु तवायीने घो्षत मरावे. 
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लेखांम ५ चा 

नेपाळी आंदोलन 
(सन १९२५) 

 
Our doubts are traitors. 

And make us lose the good that we oft might win, 
By fearing to attempt 

-Shakespeare. 
संशय घातम� आ्ुचेा 

�हतला , �हााचुनीघेतीा आ्ुचेाा 
ि�ंम ु , �नतय शमणया; पदा तेा 

यतन ते, मधी न प� होतीा  ीतीनेाा 
(-अनुचाद - त�ानन श्ार) 

 
ंेलया वषरभरातील नेपाळी आदंोलनाची स्ाधानमारम ्ालेल� वाटचाल पाहमन , 

्व ेषच गसउनता वाटते. नयवॅ  त चन स् रपये नेपाळी आदंोलन चाल्वलयास चतचे 
नसचतम नळ �हदंसुंघटनेला चतचया भ्वतनया संनंधात , तमतपत उपयोंी पचम  मेल , 
या्वषयी दोन-एम वषारपमव  सा्ाउयतष यचचयावत प �हदं ु ान चन �हदं ुनेतेसुुा पमयरपये 
अनलभय होते. ‘तुम� खलल ाचया ्वषयात तयाचया गचत �हदंमंचे मतरनय ऋय माय ? चन 
मॉउ ट्�टनोपल्धील दलुमाळन त ंर�न लोम ; या्वषयी �हदंमंची वरततपुे  तंभां्ांमन 
 तंभ, लल�हधयाचया उदयोंात तमती ंामन ंेल� होती! लसर�या्धील मु ल� ी एम 
्ोचमळीस आलेल� ् ीद ाासळल� ती माय ? आ�य �हदंजुनांची ्ने पार हेलावमन ंेल� 
ती माय? आ�य ् लाना   मत अलल�नरोनर ती ् ीद पुउहा नांधधयासा स , �हदंजुनता 
चनधी ंोळा मरधयात नयन होती! �हदं ुपुाार� तयांचयातील सवरस् र जे ्हात्ा ंांधी , 
नयांना ्ाु नेतरतव मरधयाचेच नेह्ी मळते पय मो े (मुयाचे , मोयतया ्वषयात आ�य 
मसे) मरावे हे ्ाु मधीच मळत नाह� , अ ा ंांधींचया नेतरतवाखाल� तयांचया दनुगया 
हातांनी आ�य गतयेम नसानसाला ताय देयन खलल ाला तुमर   ानचया लसहंासनावर आवा 
मरधयासा स टेमम  लावीत होते. ्ाु तयाच खलल ापासमन तयाचे  वतषचे लोम (तुमर   ानी 
नां�रम) चनतयासा स ्ु त होधयाची  चचा नाळंमन होते आ�य ्ेसापोटेल्या , 
अरन  ान, अॅजपत आ�य लसर�या यांना आ�य अ ारतच संगया जंाला वाच्वधयाचया 
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उ ा ेवीत तयांनी  वतषला ंुंतवमन घेतले होते ; पय ्ाु गंतीप ावर�ल एम्ेव  वतंु 
�हदं ुरानय असलेलया नेपाळमचे लर न देता! �हदं ु ानची नचतंा न मरता! 

जेनहा अ ंा�य तानचया  वातंसयाला �ब�ट  रालराने औपचा�रम ्ाउयता �दल� 
तेनहा �हदं ुवरततपुां्मये �हदं ुनयासपी ांवर उतसाहाची लाट उसळल� आ�य सह ावधी �हदं ु
तया गसंं ाचया वधारपन ्रचत�दनी स्ारंभाचया सोहगयात सहभांी ्ाले. पय नेपाळचया 
�हदं ुरानयाचया (सावरभ ्)  वतंुतेला �ब�ट  रालराने औपचा�रम ्ाउयता �दलयानंतर 
माह� ्�हने उलटमन ंेले तर� , �हदंमंचया वरततपुांनी नेपाळला पमयरपये उपेपरतच  ेवलेले 
आहे. नहुसं्य �हदं ुवरततपुात तयासंनंनधचे वरततह� आलेले नाह� ; अ्रलोअंंचयन वरततपुांना 
्ाु ्ाउयतेचा अ र नीट उ्ंला चन तयांनी माह� समचम अलभगायांसह तयाची न�द घेतल� 
आहे. �बटन आ�य नेपाळ जयांनी  वारयार  मेलेलया तयांचया अतयंत ्हतवपमयर संधी (तह) 
चन तयाचया  त  जयासनंधंीचया वरततापेरा आसा्चया मु लया ा खेायापाायात मु लेसे 
खाद� भांचार उघचले जाते चन तयाचे वरतत अचत य  ळमपये ्हतवपमयर महयमन 
�हदं ु ानातलया ्ो ्ोठया वरततपुांत ्ुनंो , चेउनो (्चास) मलमतता ते  ेट लाहोरचया 
दसचनम वरततपुांत सापता�हमपुात गमाल त होते! ंोलट� अंद� अ ाच घचलयात आमह� 
माह� अचत यो ती मर�त नाह�. ननहे! ननहे! आजसुुा �हदंवुरततपुां्धला एम स्मह (एम 
ंट ---वंर) आपलया (�हदंुंचया) �हतसंनंधा्वषयी अ ाच आत्घातम� आधंळेपयाने चन 
तयाह�पेरा वाोट चनरा ाजनम चनापयोंी ननमन , महयजे तयालाच ते अंद� ॅजतमे 
तोयारपने लंटमन राहतात म� जयु माह� तयांचया टोपीत खोवलेले जयम ते एम ्पसच 
(तुराच)! अ्ीर आ�य सुलतान यांचया्वषयीची ्ा�हती जायमन घेये ्ुसल्ानाला 
अलभ्ानाचे वाटते. तयाचा तोरा तो नंर्वतो. ्ाु �हदंमला ्वचारा--- “नया एम्ेव  वतंु 
�हदं ुरानयावर अजमनह� चनलमलंम चन (न ्ुमता , न मलता) उउनत असा मवज  चमतो 
आहे. तया्वषयी तुमह� मधी माह� तमलंय मा ?” तो  ुभंासारखा तु्चयामचे पहात राह�ल! 
जर तुमह� नेपाळचा उललेख मेलात तर जा तीत जा त तो आपले खांदे आमसमन घेोल 
आ�य ंुरंुरत (मुरमुरत) महयेल, ---’मोय? ंुरखे! प मे ्वेवासघातम� आहेत ते!’ 

नेपाळचया ्वषयात �हदंमंची तयांनी दाख्वलेल� अपराधी अना  ा (उदासीनता) 
आ�य गचततकया महयमन ्ं नेपाळनाहेर�ल �हदंम् वषयी नेपाळनेह� दाख्वलेल� त ीच 
अपराधी वरतती. याचा तीत चन म ोर चनषेध मेला तो ‘्रा ा’ वरततपुाने अंद� सवरग ् 
चन तया्ुळे नेपाळ्धील चन नेपाळनाहेर�ल �हदंमं्मये ्ालेलया या सवरसाधारय जांरतीची 
दमरंा्ी प�रयती या अ�खल �हदं ुजंताचे ससउय उभारधयात आ�य एम नयापम , चनॅेतच 
आ�य सुयोरय वपरेषा आखमन सा्ाोम मयेय ंा ता येये   य आहे. हा तया जांरतीचा 
अ र लसधं्धील �हदंमंना आ�य मलमतयाचया �हदंमंना ---�हदं ुवरततपुांना नरोनर स्जला. 
आयर स्ाजाची वरततपुेह� चेतमन उ ल�. �हदंु् हासभेने तर आपले अमयरपदच नेपाळचया 
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्हाराजानधराजांना �दलयात ज्ा होते आ�य जर� ्हाराज ते माह� सनजच 
(सनळ/्हतवाचया) मारयासा स  वीमाव  मले नाह�त आ�य तो गेन तेवययावरच सोचावा 
लांला, तर� अंचत् टपपयापय�त तया्वषयी आनह चालमच होता. तर� पय ्ं ्हासभेने 
आपलया नेळंावचया अनधवे नात सवारनु्ते ग ताव सम्त मेला आ�य तयात  ंरलंचने 
चन तयाचग्ाये फाउसनेह� नेपाळचया  वतंु �हदंम रानयाला ्ाउयता �दल� , महयमन 
नेपळचया तया ्हाराजांचे अलभनंदन मेले आहे. चन�खल �हदं ु ानात �हदं ुदे भ तांचया 
अंतषमरयात नेपाळचया   तीसा् यारने आ�य  ोरवीने नया आ ांचे चन उतमट 
्हतवामांरांचे उदनोधन मेले आहे तयांचाह� अ रपमयर  उदात उललेख मेला आहे. 

�हदंु् नाचया जया सवरसाधारय जांरतीने साहॅजमच ्वरोध पुाे एावमन घेतला. 
प्वु  चतहासाचया नावाने खोटेनाटे गेन वाद , उमवन चनषपरपातीपयाचा आव आयमन 
खोदया यु तीवादाने �द ाभमल मरधयाचे चन भेद पाचधयाचे गयतनातील हेतु हा म� ‘नेपाळ 
हा �हदं ु ानचा भां ननहता , मधीच ननहता जयावर आ�य नेपाळ्धील �हदं ुलोम आ�य 
नेपाळनाहेर�ल �हदं ुलोम तयांचया्मये सा्ाोम असा माह�च लांानांधा चन ंरजांचया 
उयीवाह� ननहतया , यावर �हदंमनी ्वेवास  ेवावा. पय अ ा गमारचया मपट� , लनाच चन 
अगा्ा�यम गयतनांनी ंुर्यांना तयांचया �हदंनुांधवांपासमन वेंळे पाचधयाचा चन तोचधयाचा 
खटाटोप पाहमन ्ाु सवरसाधारय लोमांचे जया गेना्वषयीचे मुतमहल चन मळमळ तीततेने 
वाा�स लांल� आ�य �हदंमंचया आ ेचे परचतज या नेपाळी आदंोलनाचया अ पलट 
द रनवमवन, अनधमच ्व तरतपये  ामम  लांले. 

तया पा ोपा च नेपाळचे ्हाराज आ�य नेपाळचे गंतगधान यांचया वधारपन 
�दनांचया चनल्तताने नेपाळी आदंोलनाला ते अॅ ततवात आलयापासमन आता चतसयारॅप 
टपपयात नेयन पोच्वले मा म� , नेपाळचया गेना्वषयीचया मा्माजासंनंधात �हदम 
लोमांना आता खमपच  वार य वाटम  लांले होते. तया्ुळे ंुर्यांना आता  वतषचे नळ , 
्हतव चन आत्सउ्ान जयांचे भान येधया तम� तयांचयात जांरती ्ाल� आहे आ�य 
आपय आ ा मव या म� चन�खल �हदं ुजंताचे एम ग्ुख अनेसर �हदं ुलोम स्मह ंट 
महयमन जे माह� ऋय ते लांतात ; तया मतरनया्वषयीचे भानसुुा तयांना आले असावे. या 
वष  ंुरखे आ�य नेवार� या नेपाळचया नां�रमांनी तयांचे सावरभ ् ्हाराज आ�य तयांचे 
्हनीय पंतगधान जयांचे वधारपन �दन , रालर�य उतसव महयमन साजरे मेले आ�य तया 
स्ारंभाचया मायरक्ां्मये (मा्माजा्मये) अंद� गा्ु्याने चनरचनरागया ग्यात 
गचतॅल त �हदंमंनी भां घेतला होता. नेपाळचया रालरमवजाचे आरोहय य ोनचत  ुेने 
आ�य स्ारंभपमवरम मरधयात आले आ�य भ तीभावनेने सवर �हदंमंनी एम्ेव �हदंम 
रानयाचया तया मवजाला ्ानवउदना �दल�. ंुर्यांनी रालर�य ंीते ंाचयल�. नयांतमन 
तयांना तयांचया ्ातरभम्ीची सुसंघ�टत होयन सेवा मरधयास आ�य �हदं ुध्र आ�य वं  
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(जाती) यांचे मस वार� ननमन (तयांचया सरंरया र) संघषर मरधयास आनहाने सांनंतले आहे. 
एमा  ोर स्ाजाचया (रालराचया) जांरतीची ह� नांद� आहे, ्ु्य लरये आहेत. उधयापुयारत 
एम वषा�चया मालावधीत नेपाळनाहेरचया �हदंमंनी नेपाळ्धील आपलया दे नांधवां्वषयी 
आ�य नेपाळी �हदंम नांधवां्वषयी जी  ोची ीच मा होोना ; पय जी मळमळ नय त मेल� 
(आ  ा दाख्वल�) चन जे गे् �दले तयाने ंुर्यांना जां आयल� आ�य तयांना अंद� 
 तमा चान ंंभीर गचतसाद देधयास भां पाचले आहे. हा संघटनेचया यलट�ने  भु मुनच 
होय. 

रतनानंर�, नाल म, ्ुंनो, लसधं, पुये आ�य मलमतता या �हदंसुभांनी उदाहरयच 
घालमन �दले.  तर अनेम � मायचया �हदंसुभांनी अंद� �दलल�सह तयाचे सतवर अनुमरय 
मेले. नेपाळचे सावरभ ् राजे आ�य तयांचे ्हनीय पंतगधान यांना , तयांचया 
वधारपन�दनांचया �दव ी , गमट सभा आयोॅजत मवन तयांना गमटपये ्ानवंदना देयन 
गमट अलभनंदन पुे तयांचयामचे पा ्वधयात आल�. �हदंमंना तयांचया्वषयी तमती ॅजनहाळा 
तमती आदर , तमती अलभ्ान वाटतो या्वषयी तयांना मळ्वधयात आले आ�य 
�हदंरुानयाचया संनंधात तयांचया हदयात असलेले गे्ादराचे   ान आ�य तयांना 
भरंवसापमवरम वाटयार� आ ा ती ह�च म� , हे रानय ोेवरेचचेने �हदंसुंघटन चळवळीचा 
ग्ुख आधार तंभ होोल आ�य चतचया तो चोलमा सग्ाये उपयोंी पचम  मेल हेह� तयांना 
्वेवासपमवरम मळ्वधयात आले. 

वषरभरातील मा् तसे माह� चनरा जनम नाह�. ते आनंददायमसुुा आहे. मारय 
म� आता नेपाळ्वषयीची �हदमंना वाटयार� जाय चन ॅजयासा तर वााल� आहेच पय 
तयाह�पेरा ्हतवाची ंोलट महयजे नेपाळची  वतषची जायसुुा आता वाालेल� आहे. पय 
आपलयाला हेह� ्वसवन चालयार नाह� म� अजमन जे ल्ळवावयाचे आहे तया ्ानाने जे 
माह� आपय मेले आहे ते गायष माह� नसलयातच ज्ा आहे. मारय समया तर� चालम 
असलेलया संगया चळवळी , �हदं ुजंताचया अंतषमरयात धा ती उतपउन मरयायार च 
आहेत. तया चळवळींपसम� , नेपाळी आदंोलनासारखी ्हतवपमयर चन अतयुतत् य  वी , 
 लदायी होय  मेल अ ा गमारची भर�व अ रपमयर चळवळ एमह� नाह� ॅजचे उ��लट 
नेपाळचया �हदंमंना तयांचे नेपाळचया नाहेर�ल ध्रनांधव चन दे नांधव यांचयासह एमा रांंेत 
आयये आ�य तयांचया्मये उतसाह चन्ारय मवन एमा ्ोठया आद ारची गेरया तयांना 
देयन एमा सुसंघ�टत सनळ स  त (स् र), ‘प�रपमयर अ ा एमा �हदंजुंता ’त प�रवचतरत 
मरये हे आहे. होय! हेच माय ते �हदंसुंघटनाचे उ��लट होय! 
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लेखांम ६ चा 

नेपाळा �ाता हो ! 
(सन १९२६) 

 
या  भ्ण्ळाचे ठायीा �हदं ु सा उाला नाहट 

�हदंाुाष् ाा�हले माहटा तु हा माा े 
 

राजानधराज नेपाळाधी , राया �ुभुवन वीर ्वक्देव यांचा २१ वा वधारपन �दन 
�दनांम १९ जुलसला होता. 

या ्ंं लगसंं ी अहो रायाजी! �हदंजुंत अंद� ्नषपमवरम आपले  भुालभनउदन 
मवन अलभलट नचचंतते आ�य चनल ापमवरम आपलयाला ्ानाचा ्ुजरा (दोउह� मर जोचोनी , 
�ुमालचरयी ् तम  ेवमन, स्वनय गया्) मर�त आहे. हे अलभनंदनपु सादर अने्षत. 

साधारय तीन े वषा�पमव  एम ्हारालर�य ्वरांी साधम , संत अटमेपासमन 
मउयामु्ार�पय�त आ�य दवारमेपासमन जंउना ापय�तचया भारत वषारतील चारह� धा्ांची 
याुा मरधयासा स प�रभ्य मर�त ंेले चन अ�खल �हदं ु ानचे प�रभ्यांत , प�रचनर�रय 
मवन ते ्हारालरात परतले ते र तनंनाळ अंतषमरय होयन चन आकंदन मर�त रा�हले म� 
सायारपे जंभरात सवरु  सवरदमर मो ेह� पतन पावलेलया �हदं ुजातीचया �हतमारयासा स 
�हदंमंचा वाल� (मस वार�) असा मुयीह� नाह�. अ ी एमह� जांा (एमह�   ळ नाह�) नाह� म� 
ॅज े �हदंमंचा रालरमवज आपले ् तम ननयाने उउनत मव  मेल. जेनहा ानधर�दरध 
्वदरध अंतषमरय हे असं उचचारतांह� न येधयासारखे (अनुचचारयीय) दषुख आ�य अ व   
नचतंा वांवीत असतानांच तयांचया चोगयांनी सापेरतष एम उदयोउ्ुख युवम आ�य तयाची 
उदातत टोळी हेरल�. तया वसरारय ील साधमचा यर दे भ तीचया आनंदाने अंद� उचंनळमन 
आला आ�य तया �ुमालद   यातयाने तो उदातत वीर युवम चन तयाची  मर अनुयायी टोळी 
जयांचयामचे चनद�  मर�त उचचरवाने घोषया मर�त महटले म� सायार  जंात ये मन ते मन 
मो ेह� जो आपलया जातीला ्ो ेपया गापत मवन देोल चन वसभवागत नेयन पोचवील 
असा मोयी �हदं ुजर� उरला नसला , तर�सुुा अरे ्हारालरा! तुझयाच  ायी , तो एम वीर 
पुाष (युवम) चन तयाची धसयर ील  मर टोळी जयांचयात ्ला आ ेचया खुया जायवत 
आहेत. आपले रालर आ�य आपला ध्र तयांचयामचमनच �टमला--- �टम्वला जाोल. 

“हया  भ्ण्ळाचे ठायीा �हदंभ  सा उाला नाहटा 
्हाााष् ध्र ाा�हला माहटा तु हा माा  ाा” 
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असे महयमन तयांनी तयांचयाहाती , दसवी मर पागसादाचे , गतीम वप महयमन भंवा 
पटमा (्ुधचासे) �दला (ले). 

हे ्वरांी साधम होते संत रा्दास. उदयोउ्ुख युवम होते  ी ल वचुपती आ�य 
तयांची  मर अनुयायांची टोळी ॅजने आ�य ॅजचया वारसदार वं जांनी तो पटमा तयांचा 
रालरमवज महयमन उभ्वला आ�य तयाला अटमेपय�त ल्रवीत नेला. तो मवज   ती चन 
वसभव जयांचे गचतचननधतव मर�त राह�ला चन (तया सवेच) नललल  �हदंवी सा ानयाचया 
्वल लट अ ा ्हतमायारचेह�! 

हे तीन े वषा�पमव  ्ाले! 
 वतषचया, तयाचया, �हदंजुातीवर मोसळलेलया जया दसुयारह संमटाचया वात�ने 

नयन त ्ालेलया तयाचया जाननवलय दे भ तीपमयर चसतउय ीलतेचया मारयाने तो या 
आपलया पर वीतळावर भेट देधयासा स आला तर पुउहा एमदा �हदं ुराजांचया चन रानयांचया 
राज्ुमुटांचया चन सा्ंती ्ुमुटांचया भरनाव ेषांवर , �ांाया�पावर उभे राहमन आ�य 
र तनंनाळ अंतषमरयाने एमम य प�रॅ  तीचा आाावा घेत जायमन घेधयाचा गयतन मर�ल 
म� जो मोयतासा लाभगद प्वुा घेधया्ुळे (पुनेच ह�रषः महयमन) ननयाने  ींये ा 
(गारंभ) मरता येोल आ�य नदललेलया (पालटलेलया) प�रॅ  तीवरह� ्ात मरता येोल 
यासा स सुयोरय असे जे मोयते सतत प�रवतरन ील असे जे ंती ील साधन , उपलउध 
होोल, तया साधनाने पय आपला आद रवादह� स्ोर  ेवमन हे नेपाळा! सतं रा्दास , 
अंद� �ननचममपये पमव  जसा ्हारालरामचे मेला होता तसाच , आनह� आजरवी 
अंंुल�चनद�  तुझयामचेच मवन , आ�य �ुमालद  , ततववेतयास साजे ा तार वरात 
आवे ाने ंजमरन उ ेल- 

हया  भ्ण्ळाचे ठायीा �हदंभ  सा उाला नाहटा 
�हदंाुाष् उाले माहटा तु हां माा ेाा 

�हदंमंचे राजतमर�ट आ�य ्ुमुट यांचया नलटभलट अव  े्मये �हदंमंचया नवलंत आ ा 
आमांरा चन ्हतवामांरा नीजवपाने अजमनह� तुझया  ायीच ॅजवंत असमन तुझयावपाने 
लसहंासनावा आहेत हे ्ी जायमन आहे! ोेवराने तुला माह� उंाच वाच्वलेले नाह�. 
�हदंमंचया ंतवसभवाची चन गाचीन ं रवाची �ह्ालया तम� उतंुं यंची �हदंजुाती चन 
�हदंरुालर तुझया्ुळे अजमनह� ंा म   मतील! 

मधी मधी �दसायला अंद� रुललम पय रुच वाटयाया�पा्मये सुया नलवती 
अ रपमयर सांमेचतमता ंुपतपये  ेवये , गारउधाला पुलमळदा भावते आवचते! तर ्ं हे असे 
असम  मते माय ? आ्याचयमा (दंतम ा) जे माह� सांंते ते खरे असलयास ज�रपटमा 
भंवा जो रा्दासांनी ल वचुपतींना �दला होता तो माह� अउतु च्तमारपमयर ॅ  तयंतर 
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होयन नेपाळचया दुं ारत , ्ाघार घेयन ्वसावला आ�य मा ्ांचमचया ्�ंदरात पे नयांचया 
ंाद�सवेच सुरपरत  ेवमन पमॅजला जात आहे! 

नया �हदंजुाती आ�य ध्ारचे म्  मारयी जसे नेतरतव मरधयाची राजनचउहे आ�य 
राजपदमे ल रोभमषये चन आभमषये जयांचे गानधमार जे एमदा ्राठयांमचे होते ते आता , 
पालटलेलया प�रॅ  तीत अ ारतच आवेयमतेनुवप साधनातह�  ेर ार होयन अ�खल �हदं ु
जंताचया मारयी हे नेपाळा! मस वार� महयमन तम  वतषला ंुतंवमन घेधयासा स तुझया हाती 
सोप्वले आहेत. असेह� असम  मेल माय ? जर आ्याचयमा (दंतम ा) खर� असेल तर 
्राठयांना हे पाहमन आनंदच वाटतो ; संतोषच वाटतो; म�, तयांची भमतमालातील ह�  ्ारम 
नचउहे तयांना (्राठयांना) ॅजंमयायार   ुमचंया राजधानीतील मोयतया ा एखादया (्व्वध 
व तुपदा र) संनहालयात उुट चन नामय ्वदे ीजनांनी टम लावमन चनर�खल� जायन 
तयांची जी उघायावर पचमन ्ानखधचना ्ाल� असती ती पासमन वाचवमन ती अतयंत 
सुरपरत आ�य सउ्ाउय अ ी आ य  ानी नेपाळात सुरपरत आहेत , म� ॅज े �हदंुंचया 
 वातंसयाचा ्ानदधच (Standard) अजमनह�  वतषचया  वाधीन धरलेला आहे. 

आ्चया रीय दनुगया हातांनी �हदंमुारयाचा हा मवज तुझया हाती सोप्वला आहे , 
तो हे नेपाळा , उंचच उंच धवन  ेव. जांा रहा आ�य तुझया नवीन चन उतमट गनल 
दाचयतवांची जाय मवन घे! संघटनाचे नेतरतव मर! आमह� तु्े अनुंा्ी, अनुचर, अनुयायी 
असम! आपलया �हदं ुजातीचया संररम देवता तुझया  ायी , गनळ आ ामांरांचया आ�य 
उतमट भनय�दनय संमलपनांचया गेरया मरोत ; तुझया सेनादलांचे चनतय नमतन नल चन 
  ती संवधरन मरोत आ�य �हदं ुजंत प अ�खल्नुलय ्ाुाचया रालरमुलात पुनष   ा्पत 
होयन आपलया सुयोरय   ानी अंद�  ीरा्चंचाचया तमंवा ्गयद   अ ोमांचया माळी 
होते. तसे तयाचग्ाये पुनष एमदा ्वराज्ान होोतो य  चन वसभव तुझयाच ्ांे असोत. 
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लेखांम ७ चा 
 

�हदंभ पदाषदेचया ्ुंबई अ�धचेशनात नेपाळ 
(सन १९२६) 

आवजमरन सांंधयायोरय असे प�रषदेचे आंळे ्हतवपमयर असे दसुरे वसल लदय 
महयजे संघटन आदंोलनाचया ्वषयात आपलया नेपाळी �हदंमंचया भावभावनांचे गचतचनधीतव 
मरधयाचया  ा् चनेचयाने चनधार�रत हेतमने , मलमततयाहमन सुदमर ्ुंनोस ्ांर   होयन 
नेपाळी नेते  ी . आं्नंर� यांनी लावलेल� उपॅ  ती आ�य मेलेले अंतमरय हेलावमन 
सोचयारे हदय प   भाषय हे होय! 

अतयतं (सवारनधम) गनळ आ�य  ळ ळीत अ ा एम्ेव सुनयवॅ  त �हदंमंचयाच 
एमा भांाची , महयजेच, नेपाळी �हदंमंची मेवळ सहानुभमतीच ननहे , तर तयांचा वा त्वम 
सक�य सहभां , जोपय�त (�हदं)ु सघंटन आदंोलनाला गापत होत नाह� , तोपय�त समल 
�हदंमंचा गव ता महयमन , समल �हदंमंचया गचतचनधीतवाचा अनधमार ते सांंम  मत नाह�. 
(तयाला सांंता यावयाचा नाह�) नया रयी सघंटनात्म आदंोलनात नेपाळ पदउयास 
मर�ल आ�य तया आदंोलनाचया नेतरतवास ्ाउयता देोल , नेतरतव मरधयास पुाे येोल तया 
रयापासमन जया जंतात सघंटनांची   ती चनेचयानेच मोयामचमनह� सहजासहजी 
हेटाळल� वा उपेपरल� जायार नाह�. �हदंमंची एम्ाु सतता महयमन नेपाळ  वतषचे जे माह� 
जसे चन ॅजतमे देये लांते ते सवर माह� तसे चन चततमेच आपया सवा�चेह� लांते. �हदं ु
महयमन आपयावर नया नया म ाचाह� जो जसा चन ॅजतमा प�रया् होतो. तया तया 
गतयेमाचा तो तो तसा चन चततमाच प�रया् आपलया नेपाळी नांधवांवर आ�य 
नेपाळ्धील सहध् यांवर नहावयासच हवा! चन�खल �हदं ुजंताची ह� जायीव 
नेपाळ्धलया, सामयातलया सामया , ंर�न ंर�नापय�त नेपाळी �हदंमंचया ्नावर हळमहळम 
 स्वल�च पा�हजे. हेच उ��लट यलट�स्ोर  ेवमन उयीपुर� ंेल� २  वष� वरततपुां्धमन चन 
नयासपी ाववन जया नेपाळी गेनाचे ्हतव स्जधयाची जाय लोमांना नहावी महयमन 
साततयाने गयतन मरधयात आलेले आहेत. ंतवष  मलमतता ये ील अ�खल भारतीय 
�हदंु् हासभेचया अनधवे नाचे अमयरपद राजानधराज नेपाळ नरे  तमंवा तयांचे 
समळंुय्ंंचत पंतगधान यांना देय मरधयासंनंधात अमयरपदाववन नु्ुपुर पर पुाे 
आयलेलया ग तावाला नेळंावचया �हदंु् हासभेचया ्व ेष अनधवे नात एम्ताने  वीमर चत 
देयन नेपाळ नरे ांचे तयांचया गांचतम धोरया्वषयी अलभनंदन मरधयात आले. आ�य 
�हदंमंचया ्नी्ानसी तयांनी जपलेला, नेपाळ्धील आपलया नांधवां्वषयीचा चनतांत वतसल 
 नेह, ॅजनहाळा आ�य ्वेवसनीय राजचनल  अलभ्ान जया भावभावनां्वषयीह� तयांना 
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आेव त मरधयात आले. असा हा जो �हतसंनंध आ्चयामचील �हदंमंनी नेपाळ्मये 
सु पलटपये समनचत मवन दाख्वधयास गारंभ मरताच तयानेच  वाभा्वमतषच नया माह� 
लोमांची सवर   ती �हदंुंना जाचत-संगदाय-गांत पं  आ�य वंर , जयातच ्वभांमन लभउन 
 ेवधयाचया ्वल लट ्हतमायारतच उपयोंात आयल� जाते , अ ा तया माह� लोमांचे ्पतत 
खवळले! ्ाले! जन्ानसावर  स्वधयासा स ्वलरय तह�अवाोम खोचसाळ अपायमारम 
अ ी औपपॅततम मंची ्पम्वधयात आल� ; म� चतनेटग्ायेच नेपाळह� �हदं ु ानचा भां 
्ुळी ननहे ; ननहताच!  तमेच नाह� तर नेपाळचया नाहेर�ल आमहा �हदंमं ी वांल म तमंवा 
जाचत्वषयम संनंधाने वा संघटनेने नेपाळचा मसलाच संनंध वा लांानांधा ्ुळी ननहताच! 
हा खोचसाळपया,  पलट, सहज स्जयारा असमनह� ददु�वव ात माह� नेपाळी �हदंमसुुा या 
अघळपघळ ्वचार सरयीला नळी पचले आ�य महयम लांले. “आमह� �हदं� नाह� ; आमह� 
नेपाळी आहोत! सघंटनाला आ्चया ी माह� मतरनय नाह�. 

नेपाळी �हदंमना सघंटनापासमन  ोचधयाचा (तयांची  ारमत मरधयाचा) हा अेलाघय 
नीच गयतन हायमन पाचधयासा स आ�य तया तसलया गयतनाला नळी पचलेलया सामया 
भोगया सरळ ्नाचया नेपाळी �हदंमंचे चोळे उघचधयासा स , मोया ग्ुख नेपाळी �हदं ु
धुर�यांनी पुाे येधयाची उघचपये �हदंसुभांचया अनधवे ना्मये भां घेधयाची आ�य 
�हदंसुघंटनाचया मारयासा स तया मा्ी चनषस�ंदरध  उदात गचतसाद देधयाची आवेयमता 
होती. हे उ��लट यलट�स्ोर  ेवमन ‘्ुंनो �हदं ुप�रषदे ’चया नेतयांनी तयांना रतनानंर� 
�हदंसुभेने सं्चतलेला  राव सादर मेला होता. तयानुसार मायरवाह� मवनह� एम ्व ेष 
चन्ंुय आपलया मलमततयाचया �हदं ुनांधवांना पा वमन ्वनंती मेल� ; म� तयांनी अ ा 
एमा ्ाउयवर ग्ुख सदंरह  ांना मर पया धाचमन दयावे म� जे सभेस ्ंंचत मरतील 
आ�य संघटन आदंोलना्वषयीची ्ा�हती स्रच सांंमन तया संनंधीचया आपलया नेपाळी 
नांधवांचया ्ानलसमतेची भावभावनांची एळखह� मवन देतील , जेयेमवन आमहासह� 
तयासनंधंात  ोची ार जाय येोल. तयांचया सुदसवाने असे नयॅ त्तव , ल्ळ्वधयाचे भारय 
तयांना लाभलेह�! चन�खल �हदं ुजंताचया आदंोलनात नेपाळी नांधवांनी भां घयावा 
एतद र, मोलमादयाचया ‘मर लयसदं े ’ या आपलया ग्ुख सापता�हमांतमन आवाहन मरयारे 
लेख वारंवार नयांनी लल�हले आ�य मोलमादयाचया ‘ंोरखा संघटन सं  ेला ’ नयांनी 
ंती्ान मेले ते धसयर ील संघटम नयव  ापमांपसम� एम ्ाउयवर  ी. आं्नंर� यांचया 
वपाने! तयांचे भाषय हे संघटन आदंोलनापासमन नेपाळची  ारमत नहावी, असे  ॅचचयायारर 
 ाळभमतांना �दलेले खयखयीत चन  य यीत प�रया्मारम गतयुततर होते. (आदंोलनाचया 
्वषयात तसेच ते मायरसाधमह� होते!) गारंभीचया ्ंं लाचरयाचे वा यच सदंरह  ांनी जे 
आनहपमवरम आवे ाने उचचारले ते महयजे नेपाळी आ�य ंुरखे हे भारतवषारला आपल� 
्पतरभम्ी आ�य पुधयभम्ी असेच ्ानतात. भारतवषारमचे ते याच यलट�ने पाहतात. नेपाळ 
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हा भारतवषारचा �हदं ु ानचा अ्वभानय भां असमन तो नेह्ीसा स तसाच राहयारह� आहे. 
ते पुाे महयाले म� नेपाळ नाहेर�ल �हदंमंचया गारउधात �हदं ुमहयमन जे माह� भों तयाना 
भोंावे लांतील ते तसेच नेपाळी �हदंमंनाह� भोंावे लांयारच! तयांचा जो आ�य जसा 
प�रया् �हदंम ’वर होयार तो चन तसा नेपाळी �हदंमंवरह� होयारच ! मारय , अ�खल �हदं ु
जंता ी आ�य समळ �हदंम स्ाजा ी संनंनधत असे सा्ाॅजम सां मर चतम धाल्रम चन 
सांगदाचयम असे हे सवा�ंीय जीवन आ�य तदंंभमत ततसंनंनधत गेन (तयांचा नेपाळ ी 
असलेला संनंध लरात घेता) नेपाळला भारतवषारपासमन दमर अलं राहधयाचा ्वचार सुुा 
मरये मेवळ अ  य आहे! अ्वचार� हलले आ�य ्ानखधचना भोंावयास लांलेलया दषुखी 
मलट� नयन त �हदंजुनां्वषयी एम नेपाळी महयमन अपार सहानुभमती वाटत असलयाचे 
सांंमन हेलावलेलया सभेला आेव त मर�त तयांनी असे घो्षत मेले म� �हदंमंचया 
सं मर तीवर �हदंम ध्ारवर , �हदं ु्ं�दरावर , �हदंमंचया ्ानसउ्ानावर मधीह� मोयाह� हलले 
जर मेले तर प�रया् मउय चनॅलकयतेने नेपाळ मेवळ राहयार नाह� , तर तया हललयांचया 
गचतमारा र, सरंरया र अ�खल �हदं ु ानातील �हदंमंचया सवेच तयांचया खांदयाला खांदा 
लावमन उभे  ामेल. ते (भाषयासा स उ मन उभे रा�हले तेनहा लोमांनी तयांना जसे  वांतीले 
आ�य भाषयानंतर नया गमारे पसंतीची पावती �दल� तयाववन (नयांना ‘ता’ ववन 
तामभात एळखधया तम�) आमलन   ती आहे , तयांना हे स्जमन चुमले असलेच 
पा�हजे. गा्ा�यमपयेच हे ्ाउयह� मेलेच पा�हजे म� नेपाळ य ा ीी आ�य धीटपये 
�हदंसुंघटन मारयाचा  वीमार मर�ल आ�य रांंेत येयन आपल� जांा घेोल! नांर� 
सांगदाचयम सां मर चतम धाल्रम आ�य वांल म �हतसंनंधाचया ्वषयात पंजानी असोत म� 
पहाची असोत! ्रा े असोत तमंवा ्चासी असोत! नायर असोत म� नेपाळी असोत! 
आपय संळे , एमच, संळे �हदंमच आहोत. आपय सवा�नी एमच असावे अ ीच 
आपयासवा�ची स्ान भमल्मा असावी , ती य ा र नहावी , असे आपयास वाटते अ ा 
गमारची जाय संगयांना  ोायाच अवधीत  पलटपये उ्जमन होोल. 
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लेखांम ८ चा 

 

नेपाळचया ्हााा�ांचे उतता 
 

“�हदंभंची उननती तीच ्ााी उननती आ�  तयांची अच�नती तीच ्ााी अचनती” 
- नेपाळचे ्हााा�. 

 
रतनानंर� �हदं ुसभेने हातात घेतलेलया मायारपसम� नेपाळीय आदंोलन हेह� एम 

असलयाने तया्वषयी या सं  ेचया अलप वलप   तीग्ाये ती ग ्पासमन ्टत आल� 
आहे. ंतवष  नारळी प �यर् ेचया �दव ी तया सं  ेने अनेम  ोर पुााया�नना रा्या 
धाचलया. तयात अनपमजेचे   ान नेपाळचया ्हाराजांचे होते. तया सुदंर राखीचा  वीमारह� 
्हाराजांनी गे्पमयर पु धाचमन मेला होता. ंुरखासंघ   ापन होताच तयाची ग ् गलसुी 
्हारालरात या सभेनेच मेल� आ�य चतचया एमा पुाायारखने अललमचेच १५ ापये संघास 
धाचले आहेत. 

तयानंतर या सभेने ्ुंनोस भरयायार  गां. �हदं ुप�रषदेचया वेळी एम  राव मवन 
धाचला होता म� तया स्यी नेपाळचया मुयातर� ग्ुख ंरह  ास आ्ंु य देयन 
�हदंसुंघटने्वषयी नेपाळचे �हदंनुांधवास तमती ्हतव वाटते , हे सांंधयास संधी दयावी. 
तया  रावानुसार ्ुंनो �हदंसुभेचया चालमांनी  ी. आं्नंर� या ंुर्यांचया एमा 
पुाायारवस मलमततयाहमन आ्ंुय देयन सउ्ाउय पाहुये महयमन सभेस नोला्वले होते. 
तयांचे ्ुंनोचया �हदंपु�रषदेत जे भाषय ्ाले आ�य तया भाषयस्यी तयांचे तया गचंच 
�हदं ुसभासदांचया स्ुदायाने जे  वांत मेले तयाववन नेपाळ्धील �हदं ुसंघटनास 
लोम्त मसे अनुमम ल होत चालले आहे , हे �दसेल.  ी. आं्नंर� यांनी मेलेलया 
भाषयाचा दमरवर प�रया् होत आहे. तयांचया भाषयाचे ंुरखाल� या नेपाळचया ्ु्य 
भाषेत भाषांतर होयन गलसु ्ाले आहे. तया भाषयाने आ�य तयांनी ्ुंनोचया �हदं ुसभेत 
घेतलेलया भांाने नेपाळी लोमांत जांरती होधयास पुलमळच भर पचल� असमन दाॅजरलल ंं  
ये े ंुर्यांनी �हदंसुभेत स्ा्वलट नहावे महयमन ंुर्यांचे लेख गलसु होत आहेत. 
दाॅजरलल ंं मचे तमतयेम नेपाळी �हदंम ्ुल� परध् य लोमांचया घर� ग ् से्वमा महयमन 
 े्वलयानंतर नाट्वलया जातात ; या ंोलट�मचे आता तयांचे लर वेधले असमन �हदं ुसभा 
  ापन मवन संघट�तपये या भयंमर गमाराचा ्वरोध मरावा असे घाटत आहे. 



 

www.savarkarsmarak.com 

तयाचग्ाये  ेबुवार� १९२६  ्मये �दलल�स भरयायारर �हदंु् हासभेचे अमयर  ान 
नेपाळचे ्हाराज यांसच दयावे अ ी समचना ग ्तष या सभेने सवर �हदंु् ाुास मेल�. ती 
�दलल�चया ‘अजुरन’ पुाने  ी. ंये पंत सावरमर यांचे पुासह गलसु मेल�. चतचा उपयों 
होयन नया गांतांनी  तरांची नावे सुच्वल� होती. तयांनी ती ्ांे घेयन ्हाराजांचे नाव 
सुच्वले. आ�य  ेवट� अ�खल भारतीय �हदंसुभेने ्हाराजांस अमयरपद सादर मेले. 
यदय्प ्हाराजांस ते  वीमारता आले नाह�. त ा्प तयांचे जे उततर �हदंु् हासभेस आले 
तयांत तयांनी जे अमयर पदाववन सांंये ते सांंमन टामलेच. 

�हदं ु ानांत �हदंम संघटनाची चळवळ चनघालयावर जया जंातील एम ्ाु  वतंु 
असे जे नेपाळचे �हदंरुानय तयालाह� या संघटनाचया चळवळीचे ध मे नसमन नवीन चसतउय 
उतपउन होये क्गापतच होते! दोन वषारपमव  नेपाळचे नाव  ारच  ोायांस ्ाह�त होते. 
नेपाळचया �हदं ुरानयाचया   तीचा जर योरय ्वचनयों मेला ंेला तर तया   तीचया 
�हदंसुघंटनास होयायारपा मलपनातीत उपयोंाची जायीव उभया �हदं ु ाना दहा-पाच जयांस 
होती वा ननहती परंतु २ वष� नेपाळ ्वषयम लेखांनी चच�ने आ�य नेपाळातील ंुरखा ल�ं 
सं  ा �हदंसुंघटयाचया वाव्याचा गचार मर�त असलयाने ंुरखे लोमांनी आपय �हदं ु
आहोत. आ�य अ�खल �हदं ु ानचे जे सुखदषुख तेच आपले सुखदषुख ह� भावना तीततेने 
उतपउन होय लांल�. हसचानादचया �हदंसुभेने नेपाळचया ्हाराजांचे  वातंसय  ंनज 
सरमारने देखील ्ाउय मेलयान�ल जेनहा अलभनंदनपर  राव मेला तेनहा तया  रावाचया 
उततरात आ�य नुमतयाच �दलल�स भरलेलया �हदं ु्हासभेचे अमयर  ान नेपाळचया ्ु्य 
गधानास देधया्वषयी एम्ताने जो  राव ्ाला ; तया  रावाचे उततरात नेपाळचे गतयर 
्हाराजांसह� �हदंतुवाचया अलभ्ानाची भावना, नय त मेलया्वना राहवले नाह�. 

“अ�खल �हदंु् ाु हा ्ा्ा ध्रनंधु असलयाने तयाची उउनतती तीच ्ा्ी उउनती 
आ�य तयाची अवनती तीच ्ा्ी अवनती असे ्ी स्जत असलयाने �हदं ुजातीचया 
उउनतय र ्ा्े हदय हे सवरदा नचतंा वहात आहे आ�य तया माय  ्ा्ा ह त यतन ततपर 
राहयार आहे” असे अलभवचन तया उततरात नेपाळचया ्हाराजांनी �दलेले आहे. 

ंेलया मलमततयाचया दंरयांतह� जेनहा सवर �हदंलुोमांवर संमट मोसळले तेनहा 
तयाचया गचतमारा र ंुरखे लोम पमव ग्ाये उदासीन न राहता �हदंमंचया खांदयास खांदा 
लभचवमन देवालयाचे संररय मरतांना आ�य आततायी ्वधमया�चा गा्ु्याने समच 
उं्वतांना आाळमन आले. ्ुंनोचया गांचतम �हदंसुभेत नेपाळचया नया गचतचनधीस 
हेतुपमवरम आ्ं�ुत मेले होते. तया  ी. आं्नंर�चे  रावन सोचयारे भाषय नयांनी 
नयांनी महयमन तमले चन वाचले असेल , तयाला ंेलया दोन वषारचया चळवळीने आपलया 
नेपाळी ध्रनधंमस �हदंतुवाची �हदंरुालराचया या गे्ाची आ�य तयाचया अउनतय र आपयह� 
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मसमन गयतन मेला पा�हजे. या चनेचयाची मेवा� जायीव उतपउन ्ाल� आहे. हे  पलट 
�दसमन आलेच असेल. ्ाले, हे जे नहावयाचे मायर आहे. तयाचे नुसते समतोवाच आहे. 
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लेखांम ९ चा 

नेपाळची �ाततृी 
(सन १९२७) 

ंेलया तीन वषार्मये नेपाळचया आपलया ्व ्रत दे नांधवा्वषयी आपलया 
नेपाळेतर �हदं ुगांतांत ज ी गभावाची जायीव नळावत चालल� आहे. तयाचग्ाये आ�य 
आलं मतष तया आपलया जा�यवेचया आ�य नेपाळ्वषयम जांरतीचया्ुळेच आपलया 
नेपाळी नंधमंतह� अ�खल �हदं ुस्ाजा्वषयी उतमट सहानुभमती आ�य ््तव उतपउन होत 
चालले आहे. �हदंसुंघटनाचया ंच ंं च्ाचे गचतमवनी नेपाळांतील  ोर पुााया�पपचया आ�य 
्वचार� लोमांचया ्नात आ�य मर तयांत अनधमानधम  पलटपये उ त आहेत. तीन वषा�पमव  
�हदं ु ानात  त ततष पसरलेलया आपलया लरावधी ंुरखा नंधमंस  तर �हदंसु्ाजाचे 
सुखदषुखां ी आपले सुखदषुख आ�य �हदंमंचया भ्वतनया ी आपयह� �हदंमच असलयाने 
आपलेह� भ्वतनय अंद� अ्वचचेदयपये चनंंचत ्ालेले आहे , ह� भावना जवळ जवळ 
ननहतीच असे महटले तर� चालेल. तया्ुळे �हदंु् मये ते आपले नेपाळी नंधम उदासीनपये 
रहात असत. आपलयांतील अनेम उतरोभम चळवळीतह� ते आपया ी स्वेदना अनुभवीत 
नसत. आपलया अ�खल �हदंजुंताचया आ ा आ�य आमांरा ते एखादया तट   परम� 
स्ाजाग्ाये चन्र्  वरततीने पहात  तमेच ननहे, तर तयांचया तयांचयांतह� रालर�य भावनेने 
गे�रत ्ालेले संघटनात्म गयतन मरधयाची मोयी खटपट मर�त नसे. परंतु ंेल� तीन 
वष� �हदंम स्ाजाचा नेपाळी �हदंमस तयांचे  वातंसय तयांनी अजमन  वपराक्ाने अनानधत 
राखलेले असलया्ुळे अनपमजेचा ्ान ल्ळाला पा�हजे अ ा गवरततीने गे�रत ्ालेल� नेपाळ 
्वषयम चळवळ जी चालत आल� ती्ुळे आपया नेपाळेतर �हदंमंस नेपाळचे ्हतव मळमन 
येत चाललेले आहे.  तमेच नसमन नेपाळी �हदंमसह� तयांचे  वतषचे ्हतव पमव  मधीह� 
मळले ननहते , तसे  पलटपये मळमन येत आहे. आपलया सुखदषुखा ी तेह� स्रस होय 
पाहात आहेत. आपलया आ ा हळुहळम तयांचया ी हदयात उंवम लांलया आहेत. आपलया 
अनपमजेचा ्ान  वीमार�त असता तया अनपमजेने मवनीत मेलेले आपया सवर �हदंुंचे 
ग्ुखतव पावयायारनचया ल रावर आपया सवर �हदंमंचया तया ्हान मयेयासा स ्टधयाचे 
उततरदाचयतवह� ग्ुखपये तयास जायवम लांत आहे. हे �हदं ुआपय �हदं.ु हा �हदं ु ान 
आपलया �हदंमंची ्पतरभम्ी आ�य पुधयभम्ी. जयाचया गीतय र गायपयाने ्टये हे जया 
आपलया नेपाळी �हदंमग्ायेच आपलेह� पर् मतरनय आहे. तमंनहुना नेपाळेतर �हदं ुआ�य 
नेपाळी �हदं ुहे भेदह� मेवळ राजम�य प�रॅ  तीचया तातमाललम योंायोंाने पचले आहेत. 
ते  वाभा्वम नाह�त. जसा नंंाल , जसा ्हारालर , तसाच नेपाळ. या अलसधुंलसधुं 
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�हदंभुम्ीचा एम गांत या �हदं ु ान दे ाचा एम गदे , या �हदंरुालराचा मेवळ एम नां�रम 
्ाु आहे. अ ी रालरस याची भावना अ ी �हदंतुवाची उतमट स्वेदना नेपाळातील अनेम 
्वचार� पुाषांचया हदयांत संचव लांल� आहे आ�य �हदंसुंघटनाचया ्हनीय मवजाखाल� 
ते आपया सवर �हदंमनरोनरच सुखदषुखाचे स्ान वाटेमर� होयन �हदं ुजंताचया ्हान 
आमांरा स ळ मरधयासा स गमटपये सम्ीललत होय पहात आहेत. 

या नवीन आ ेचा उदय आ�य या नवीन मायारची जायीव उतपउन होताच आजवर 
यलट�स न पचलेल� जांरती नेपाळी स्ाजात �दसमन येय लांल�. ्हान मयेयाचे 
द रनासर ीच रालर�य ्ायसात ्हान   ती सचंव लांतात. नेपाळात रालर�य जांरतीची 
ह� गादभुमरत होयार� नचउहे मोयती आहेत , तयांचयांत माय उलाााल� चाललया आहेत आ�य 
�हदंसुंघटनेचया यलट�ने तयांचा माय उपयों आहे हे आपया सवा�स ्व�दत असये अतयंत 
आवेयम आहे. तयाचग्ाये आपलया चळवळीचे गचतमवनी तयांचयात उतपउन मरधयाचीह� 
चततम�च आवेयमता आहे. या दोउह� उयीवा भवन मााावयाचया असतील तर 
पर परांचया ्वचारां ी संलरन असयार� आ�य आचारांस संलरन मरयार� वरततपुे 
तयांचयांत आ�य आपलयात चनघाल� पा�हजेत. एवययासा स ंेलया ३  वषा�चया गयतनांचा 
प�रया् होत होत ंुरखा जातीतच ननहे तर उभया नेपाळी जनतेत अ ा गमारचया 
वरततपुांची ानच उतपउन ्ाल� आहे हे तमम न मोयाह� �हदंमस आनंदच वाटेल.  वतषचे 
्हतव तयास मळम लांलयावर तयांचयातील ग्ुख ्ंचळींनी �ब�ट  �हदं ु ानात 
्व मटलेलया जवळ जवळ दहा लर नेपाळी �हदंमंस संघ�टत मरधयाचे गयतन मरधयाचे 
 रवमन मलमतता आ�य चेहराचमन ये े संघ   ापन मेले असमन चेहराचमनचया संघाने वर 
चांंल�च चळवळ चाल्वल� आहे. तयांचया दवारा दोन उतत् गमारे चाल्वलेल� पुे 
गलसु होय लांल� असमन तयापसम�  ंनजी पुाचे नाव “Himalyan Times” असे असमन 
नेपाळी भाषेत गलसु होयायारअ पुांचे नाव “ंुरखा स्ाचार” हे आहे. नेपाळी भाषेत गलसु 
होयायारपा पुाची ललपी नांर�च असलयाने आ�य ती भाषा आपलया स ंमर तोतपउन 
�हदंभुाषासघंांतीलच असलयाने �हदं�ग्ायेच सवा�त  ोाया प�रचयानेच मळधयासारखी 
असते. या दोन वतर् ानपुाचे गलसु ्ालेले चारपाच अंम आ्चयामचे चनयल्तपये तयांचे 
संपादम  ी.  ामम र चंदनलसहं जया ्वदवान आ�य दे भ त ंरह  ांनी धाचलेले आहेत. 
तयांचे या आ वयी्वषयी आमह� ये े गमट आभार ्ानीत आहो. या पुाचया योंाने 
तयांचे ्वचार आ्चया लोमांस मळ्वधयाचे चांंले साधन ्ाले असलया्ुळे तयांतील 
्हतवाचे लेख आ�य वरततांत वेळोवेळी आमह� या वरततपुांतमन वाचमास सादर मरयार 
आहोत. 

या खाल� भाषांतर�त मेलेलया लेखांववन �हदंसुंघटनांची लाट नेपाळात 
पसर्वधयाचया तीन वषा�चया गयतनास मसे य  येय लांले आहे आ�य नेपाळी जनतेत 
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आपलया आ ांचे आ�य गयतनांचे पचसाद मसे  पलटपये उ्टम  लांले आहेत हे ंेलया 
तीन वषारतील नेपाळ्वषयम चळवळीचे नयांस यान आहे. तयांचया ततमाळ लरात येोल. 
वर उललेखलेले नेपाळी लेखम  ामम र चउदनलसहं आपलया �ह्ालयन टाोमस या  ंॅरल  
पुात लल�हतात. 

“�हदं ु ानी सा ानयाचया उततर पमवर आ�य वायनय या तीन �द ांस तीन लभउन 
दे , तीन लभउन सं मर तीचे आ�य ध्ारचे गचतचनधी ववप होयन चनवसतं आहेत. 
अ ंा�य  ान, सया् आ�य नेपाळ ह� ती तीन  वतंु रानये होत. �हदं ु ानांतील 
�हदंजुंताचया �हतसंनंधाचया आ�य ््तवाचया यलट�ने या चतउह�त नेपाळचे रानय हेच 
अतयंत ्हतवाचे ंयले ंेले पा�हजे. तर�ह� यदयपी आना , अयोमया, �नहार आ�य नंंाल 
यांना हे रानय अंद� लंचमन आहे , तर� नेपाळची ्ा�हती आ�य प�रचय नेपाळेतर �हदंमंस 
अंद�च नाह� महटले तर� चालेल . परंतु सुदवाची ंोलट ह� म� , अल�मचे ्ाु नेपाळेतर 
�हदंमंचया हदयांत नेपाळी नंधमंचया आ�य नेपाळचया ्हाराजांचया्वषयी उतमट गीती उतपउन 
होय लांल� असमन नेपाळ्वषयी आपले ््तव ते वारंवार गदल रत मव लांले आहेत. 
नेपाळचया ्हाराजांचा वाा�दवस �हदं ु ानात अनेम � मायी उतसाहाने पाळधयात येय 
लांला आहे. �ब�ट  �हदं ु ानात नेपाळी राजघराधयांतील तमंवा सततानधमाया�पेतील मुयीह� 
उचचपद य ंरह   येताच तयाचे तुत  �हदं ुजनता ्ोठया गे्ाने  वांत मव लांल� 
आहे. नेपाळीय �हदं ुजनते्वषयी नेपाळेतर �हदंमंची हदये �दवसव�दवस अनधमानधम आमषरय 
आ�य भ ती अनुभवम लांल� आहेत. आमहांस ह� गवरतती अंद�  वाभा्वम आहे , असे 
वाटते. मारय या जंतात सवर रालरांत जया आपलया �हदंरुालराची प�रॅ  ती  ारच 
 ोचनीय आहे. 

जंाचया राजमारयात आज �खेचन रालरे सवरतोपर� गनळ आ�य अनंधय ्ालेल� 
आहेत. ्ुसल्ानांची सतता जर� आज  ारच खालावल� असल� त ा्प  राय , 
अ ंा�य  ान आ�य तुम� यांचया नळावर पुउहा मेनहा तर� आपय चोमे वर माामन जया 
सवर आल यांतील दे ांत ्ुसल्ानी सतता   ापम , अ ी गमट आ�य उतमट ्हतवामांरा 
तयास अजमन घेवन रा�हल� आहे. जपान , चीन, सया् ह� न ु रालरेह� गंचतपर आ�य 
गनळ होत आहेत. 

परंतु �हदं ुरालरांची ॅ  ती तमती  ोचनीय आहे! एमा माळी या �हदं ु ांनात �हदं ु
रालरच माय ते चनवसत होते. परंतु अवनतीचया  ेयारपीसर ी ती ॅ  ती पालटमन आज एम 
तरचतयां  लोमसं्या ्ुसल्ानी पंजांत ंवसलेल� आहे. अ ा ॅ  तीत गतयेम रालर 
आपआपलया भ्वतनयतेसा स ्टत असता या चााएा�त आपले माय होयार जया नचतेंने 
�हदं ुजनतेस ्वचललत मरावे हे साहॅजमच आहे. तयांना असे वाटये साहॅजम आहे , म� 
आपले रानय धुळीस ल्ळालेले असतांना आपलया्मये नया ध्ारस  तर ध्ारतमन नयाचया 
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नयाचयावर हात ्ारता येोल तयास आपलया ंोटात एामन आयये हे धाल्रम मतरनय 
महयमन वाटते , असा आक् ील ध्ारचे लोम घुसमन घर मवन रा�हलेले असतांना आ�य 
जंता्मये नसचतम तमंवा राजम�य साहा य तमंवा सहानुभमती देयार� मोयतीह� अउय जाती 
अॅ ततवात नसतांना जे एम लहान परंतु गनळ �हदं ुरालर अदयापह� ॅजवंत उरलेले आहे. 
तया नेपाळचया �हदं ुरानयाचया आधाराची अपेरा मरये हा आ्चा अनधमार आहे 
नेपाळचया तया  वतंु �हदं ुरानयाचे तो आधार आ�य ती   म त  आपलया या उभया �हदं ु
जंतास देये हे मतरनय आहे. नेपाळी जनतेतह� आपलयाच ध्ारचया आपलयाच 
स ंमर तीचया आपलयाच  चतहासाचया र ताचया जया पुरातन �हदं ुरालरा्वषयी अतयतं गीती 
आ�य ््तव वसत आहे. या्वषयी आमहाला ्ुळीच  मंा नाह�. या आपलया दोउह�ह� 
दे ांचया मलयायासा स ह� ंोलट अतयतं आवेयम ्ालेल� आहे म� नेपाळ आ�य 
�हदं ु ान या उभय दे ातील लोमांत चनसंरतषच वसत असलेल� ह� गीती आ�य ््तव 
नयायोंे एमसारखे वर् ु ंं त होत राह�ल अ ा गमारचे गयतन दोउह� रालरांमचमन सारखे 
मेले ंेले पा�हजेत. दळयवळयाची साधनेह� सुधारल� पा�हजेत. आ�य जया आपलया 
�हदंमंचया दोन दे ां्मये धचनल  नंधुभाव उतपउन ्ाला पा�हजे. ” 

वर�ल नेपाळी संपादमांचया जया भाषांत�रत लेखाचया  ेवट� आ�य ्मयंतर�ह� 
नेपाळ आ�य �हदं ु ान हे दोन लभउन दे  आहेत , असा मनवी उतपउन मरयार� माह� 
वा ये आलेल� आहेत. ती अंद� न मळत आलेल� आहेत यात  मंा नाह�. परंतु  उदांचया 
अ पलट आ�य हाचनमारम उपयोंाने ्वचारह� हळुहळम अ पलट आ�य हाचनमारम वाटम  
लांतात. हा चनय् असलयाने असलया अतयंत ्हतवाचया ्वषया्वषयी नोलताना आमह� 
सवा�नीच ग ्पासमनच तोलमन तोलमन  उद नयवहत मेले पा�हजेत , अ ी आ्ची सवर �हदं ु
लेखमास गे्ाची ्वनंती आहे. नेपाळ आ�य �हदं ु ान हे दोन दे  आहेत. हेच तर ततव 
आपले ्वपरी आपलया चो यात म�नमन म�नमन भव पहात आहेत. या �हदं ुरालराचे 
अखंचतवास भंं मव पहायायार  तततवांचा तीत चनषेध मवन नेपाळ आ�य �हदं ु ान दोन 
दे  नाह�त. नेपाळ आ�य नेपाळेतर �हदं ु ान हे एमजीवी एमगाय एम अखंच रालर आहे. 
असे आपय सवर लसु मव पहात आहोत. एतद र ‘्हारालर आ�य �हदं ु ान ’ हे दोन दे  
तमंवा नंंाल आ�य �हदं ु ान हे दोन दे , यॉमर  ायर आ�य  ंरलंच हे दोन दे , गल या 
आ�य ज्रनी हे दोन दे , ह� वा ये ज ी वदतो नयाघाताचया दोषाने ललपत असलया्ुळे 
तयानय आहेत ; तसेच नेपाळ आ�य �हदं ु ान हे दोन दे  आहेत , हे वा यह� आपय 
सवा�नी तयानयच ्ानले पा�हजे. नेपाळ �हदं ु ानचा एम गांत आहे. �हदं ु ान हा दे . 
्हारालर तमंवा नंंाल तमंवा नेपाळ हे तयांचे गांत वा गदे  (provinces). आज नेपाळ 
सुदसवाने  वतंु उरला आ�य  तर नाह�त. पय जसा ्हारालर  वतंु उरला असता तर� तो 
तेवययासा स �हदं ु ानानाहेरचा एम  वतंु , ्वलभउन दे  ्ाला नसता तसेच नेपाळ हाह� 
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होय  मत नाह�. भेद दाख्वयेच तर नेपाळ आ�य �हदं ु ान ह� दोन रानये आहेत. असे 
महयावे. पय रालर, दे  असा �हदं ु ानच! तो योंायोंाने आज ्ालेलया चंचल राजम�य 
प�रॅ  ती्ुळे खंचतव पावम  मत नाह�. हे ततव आपया  सवर �हदंमंनी अतयतं माळजीने 
लरात वांवमन तयाची  पलट नय तता होोल , अ ी भाषा ग ् पासमनच वापरावी ह� 
आ्ची न  परंतु आनहाची ्वनंती. सवर �हदं ुलेखम लरात नाळंतील अ ी आमहास 
उतमट आ ा आहे. 
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लेखांम १० चा 

नेपाळ �हदंभत संघटनाची जयोत 
(ए�पल १९२७) 

आपला नेपाळ गांत , आपलया �हदं ु ान दे ाचया ्व ताराचया ्ानाने आपयास 
जर� लहान वाटला तर� जंातील तमतयेम  वतंु दे ांहमन तयाचा ्व तार आ�य 
लोमसं्या अनधम आहे हे आपलया मयानात आपय नेह्ी वां्वले पा�हजे. तयाचे एमंदर 
रेु  ळ ६० ,००० च रस ्सलांचे आहे. नेपाळी लेखमांचा असा आरेप आहे म�  ंॅरल  
नं ांतमन आ�य गचतवरततांतमन नेपाळचया ्व तारास आ�य लोमसं्येस   य चततमे ह�न 
आ�य अलप मवन दाख्वधयाचा गयतन मेलेला असतो ; हे साहॅजमच आहे. मारय या 
अ�खल �हदं ु ानांत �हदंजुंताला आपल� भ्वतनयता पुनष उननवल मवन घेधयास नया 
माह� रालर�य   ती उपयोंी पचधयासार्या आहेत तयात या नेपाळचया  वतंु आ�य 
सघं�टत पराक्ी रालराची ंयना, गा्ु्याने होत आहे. महयमनच तया रालराचया   तीमचे 
आपले लर वेधले जाय नये हे आपलया ्वपरास अतयंत  लट वाटये साहॅजमच आहे. 
 ंनजांसारखा राजचनतीपटु लोमांस , एवययासा सच नेपाळचे सा् यर ॅजतमे उयमन मवन 
दाख्वता येोल चततमे दाख्वये  लट आहे. परंतु व तुॅ  ती त ी नाह�. नेपाळची 
लोमसं्या  ंनजी ंयनेने तमतीह� अलप दाख्वल� तर� नेपाळी लेखमांचया ्ताग्ाये 
एम मोट�ची आहे यात माह�  मंा नाह�. युरोप्धील नेलज्, हॉलचं  पेन, पोतुरं ाल तमंवा 
ॅ वत्लरपंच या आ�य  तर अनेम सॅनहरया , नलंे�रया  तयाद� रालरांचया लोमसं् येहमन 
आ�य नळाहमन नेपाळचे आपले  वतंु �हदंरुानय म्ी नाह�. तयातह� पराक्ाचे यलट�ने तर 
ते जया रालरातील तमतयेमांहमन चनषसं य  ेल  आहे. ह� ंोलट , गतयर युरोपचया 
रयांंयावर ज्रन लोमांसार्या  मरवीर रालरां ी ्ालेलया सउ्ुख स्रांत तयांनी 
आजमालच लसु मवन �दलेल� आहे. जया एम मोट�चया �हदं ुरालरांत दहा लर ससचनम--- 
लााो आ�य ल �नरांत जउ् माामन पटाोत ्ालेले ससचनम--- नेपाळचया हामेसर ी 
रयांंयांत उतव  मेल ,  तम� तयाची स्र  ती गनळ आहे. मारय नेपाळची गतयेम 
्ोपची ह� एम एम ल �नरच असते. तयातील वरु  पुाष ससचनमभरती (पेउ न) घेयारा मोयी 
मसलेला ससचनम असतो. तयांतील तवय नेपाळचया तमंवा  ंनजांचया नोमर�त मु े तर� 
सेने्मये नोमर असतो. तयांतील तम ोर लहानपयापासमन आपलया नापाचया तमंवा 
आजाचया लााोतील गतयर अनुभ्वलेलया रयम ांस तमत मर पायां ी , खुमर� ी आ�य 
ननयांतील ननया नंदमु� ी खेळत असतो. नेपाळचे रालरचे रालर एम ससचनमांची चावयीच 
आहे. तयातह� आता तयांनी आपलया रानयांतच नंदमुांचे तो ांचे आ�य  तर   ुांचे 
मारखाने मााले असमन तयात नेपाळी ल लपयां�ुम  वतष तो ा एततात. नेपाळी मारांीर 
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  ुे घचवीत असतात. ्व्ानांची मलाह� तयांस अभय त असमन , ्व्ान ्वभांांची 
उउनतीह� ्पादयाने नहावी महयमन गयतन सुव आहेत. नवीन संधीग्ाये नेपाळला 
  ुा ु ेपा�हजे तया दे ांतमन आयधयाची ्ोमळीम आहे , असे  ंॅरल ांनी ्ाउय मेलेले 
आहे. 

अ ा तया गनळ   तीचा ्वचनयों �हदं ु ानचया ्हान आमांराचे पमत  तव मसा 
मरावा ती मु्रमु लता जर आपयात असेल तर �हदं ु ानचया पर्ोचच भारयाचा तो 
�दवस आपयास एम  तमाने जवळ आयता येोल! 

‘एतद रच नेपाळी आदंोलना ’चे सुतोवाच आलेले आहे. तयांचे प�हले पायल महयजे 
  तीचया अॅ ततवाची जायीव हे होते. नया ्ारम संमटाचे पेचांत आपले हे �हदं ुरालर 
आज अंद� मासावीस होयन रा�हलेले आहे तयासच ्ारधयासा स हाता ीच एम साधन 
पचलेले आहे. याची जायीव �हदं ुरालरात उतपउन मरये हे प�हले मा् होते. 
�हदंसुंघटनाचया लाटा नेपाळात पोचवमन आपलया नेपळी नंधमंत आ�य ध्रनंधमंत 
आपया्वषयीचे वसत असलेले नससनंरम ्हतव चेतवावयास पा�हजे होते. आ�य नेपाळेतर 
गांतातील �हदंमंस जया नेपाळचया  वतंु �हदंरुानयाचया   तीचया ्वचनयोंाचा ्ंु 
उपदेल धयास पा�हजे होता. �हदं ुसंघटनाचया गतयेम पुर मतयारस ह� ंोलट नवीन उतसाह 
�दलयावाचमन राहायार नाह� म� ते रालर�य ्हतव , तो अ�खल �हदं ुअलभ्ान आ�य 
तद्वषयम तयांचे मतरनयाची जायीव नेपाळी जनतेत ्पादयाने उतपउन होत आहे. 
नेपाळचे ्हतव आ�य अ�खल �हदं ुयलट�ने आपलया रालर�य जीवनाचे धोरय  र्वधयाची 
उतमट  चचा नेपाळात   ुव लांल� आहे. नेपाळी हदयात �हदंसुंघटनाचा गनळ गचतमवनी 
उ म  लांला आहे. 

माह� �दवसांपमव  नेपाळी जनतेत अ�खल �हदं ुजांरती म ी होत आहे या्वषयी 
माह� ्ा�हती �दल� होती. तयांचयात नवीन वतर् ानपुे चनघमन माह� � मायी तयांचे ंुरखा 
संघह�   ापन ्ालेले आहेत , हे आमह� तया लेखात सांनंतलेच होते. तयाचग्ाये नेपाळी 
लेखमाचे लेखांत �हदंतुवाचा आ�य �हदंरुालराचा ं रव वाा्वये , हे नेपाळचे अंद� ्वल लट 
आ�य अतयंत प्वु मतरनय आहे ह� जायीव म ी उतपउन होय लांल� आहे हे 
दाख्वधयासा स तया लेखमांचे एमदोन उतारेह� आमह� �दलेले होते. �हदंसुघंटयाचया 
्वषयामचे नेपाळी लोमांचे लर मसे आमर लट होय लांले आहे हे ंेलया दोन ्�हउयापमव  
चेहराचमनला जो एम  ु् ुस्ारंभ ्ाला तया वेळेस तयासंनंधी नेपाळसंघाचे पुाार�  ी. 
 ामम र चंदनलस ंं  यांनी मेलेलया भाषयाववन नय त होत आहे. ते महयाले , “्ी या सभेत 
ंुरखा संघाचा गचतचनधी महयमन उपॅ  त ्ालो आहे.  वा्ी  ुानदं यांचया नललदानाने 
आपय सवर �हदंमंनी एम होधयाचया आ�य ्वध्  लोमांस �हदं ुध्ारची द�रा देधयाचया 
आदंोलनास एम गमारचे धाल्रम पा्वसय आयलेले आहे. आता अ ी वेळ आल� आहे म� , 
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मोयतयाह� ्वचाराचया �हदंमंनी  ुु ीपासमन  टमम न राहता उपयोंी नाह�. ्ुसल्ान पुाषांना 
 ुु  मवन घेधयापेरा, ्ुसल्ान ॅ ुयांना  ुु  मवन घेधयामचे आमह� अनधम लर �दले 
पा�हजे. आमह� ंुरखे सनातनपं ीय आहोत. पय  ु् ुआदंोलनात मोयाचयाह� ्ांे 
राहयार नाह�. ” 

अ ा र�तीने ंुरखासंघाचे वतीने �हदंसुंघटयाचे मायार्वषयी  ामुरचंदन लसहाने जे 
आेवासन �दले तयाचे गतयंतरह� � म� मायी येत आहे. पतवाखाल�चया सतयानहाची 
्ा�हती, ‘ ुानदंाचे’ वाचमांस आहेच. नया नचमाट�ने आपलया �हदंनुांधवांनी आज सहा 
्�हने गतयह� भजनी ्ेळे वादयांसह ्ल द�ववन वाजत नेत राहमन आपला वादये 
वाज्वधयाचा अनधमार सरमारास , स  ु ल पायांस ्ुसल्ानी ंुंचनंर�स न जु्ानता 
ंाजवीत आ�यला आहे. तया वीरोनचत ्ुंजीचया द रनाने वीर जाती ंुर्यांचे र तह� 
उ�ी्पत ्ाले नसते , तरच आेचयर होते. नसचनतालचया ंुरखा स्ाजाने आपलया �हदं ु
नंधमंचया सतयानह ्ंचळास लेखी वचन �दले आहे म� , साजयास ंुरखेह� येत आहेत. 
तयांचयापसम� तमतयेमानी तया सतयानहांत गतयर भां घयावयाचा  रवमन ंुरखा वीरांची 
प�हल� टोळी पतवाखाल�स सतयानह मरधयास लवमरच जायार आहे. या वेळपय�त ती ंेल� 
असलयाचे मळते. पतवाखाल�चया सतयानहांत माय तमंवा मलमतता मोहाट आ�दम दंरयांचे 
  ळी माय , तमंवा पमव  राजम�य वा धाल्रम अ ा मोयतयाह� चळवळीचे वेळी  ांतता 
ररयाचे नावाखाल� �हदं ुलोमांचे अनधमार पायाखाल� तुच्वधया-सा स जेनहा जेनहा स  ु 
सेना धाचधयाचा गसंं येो तेनहा तेनहा ंुरखे लोमांस धाचधयात येो. परंतु आजवर 
तयांचयात अ�खल �हदंतुवाची आ�य �हउंद� दे ालभ्ानाची जायीव उतपउन ्ालेल� 
नसलयाने तयाचे वयरन अंद� एखादया भाचोुी ्वदे ीयांसारखे घचत असे. परंतु या ंेलया 
दोन तीन वषा�तील नेपाळी आदंोलनाचया प�रया्ाने आ�य सावरजचनम जांरतीने आपलया 
नेपाळी नंधमंत अ�खल �हदंतुवाची आ�य �हदं� रालरस याची उतमट जायीव आ�य योरय 
अलभ्ान उतपउन होय लांला असलयाने आता पतवाखाल�ला �दसम लांल� आहेत , त ी 
येये �दवसव�दवस अनधम �दसम लांतील , यात माह�  मंा नाह�. एमा नाजमला सरमारचया 
सेनेतील स  ु ंुरखे �हदंमंस वादयांची नंद� मरधयाम�रता संनंनी रोखमन उभे राहतील तर 
दसुयार  नाजमला दे भ त आ�य ध्रसेवम ंुरखे अ�खल मवजाखाल� ्ुंजत तया संनंनीची 
टोमे नो ट मर�त असतील आ�य अ ा र�तीने हळमहळम या ध्ारलभ्ानी ंुर्यांचे 
�हदंतुवाचे गे् आ�य तेज पाहमन तया  वजना-्वाु लायायारय ंुरखा सेनेतह�  वदे गे् 
आ�य ध्र वीरतवाचे तेज उतपउन होोल आ�य आज जसा तयांचा उपयों तयांचया 
�हदंधु्ारचे चन  वदे ाचेच आमांरा्वाु सहज आ�य �ननधोम मरता येतो तसा 
“�हदं ु ान दे ाचे �हता�हत तेच आपले �हता�हत आ�य �हदं ुजंताचे उउनती-पतन तेच 
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आपले उउनती-पतन आहे ” हे आपलया ंोरखा नंधमस मळमळीने सांंत तयाचे ंुर खा 
ल�ंचे ग्ुख पु ‘ंुरखा ससंार’ (१५  ेबु १९२७) महयते, 

“. . . हायहाय! आ्चया �हदंम लोमांचे हे मेवाे पतन! ्म भर ्ुसल्ान खसनर 
घाटांतमन येतात ते माय आ�य �हदं ु ान ॅजंमतात ते माय ? अजमनह� जर आमह�  वतषचे 
संघटन मवन तयात अ परे यांस जया मोट� मोट� ध्रनंधमंस आप्वयार (आपले मरयार) 
नाह� तर  ीीच हा आ्चा �हदं ु ान , �हदं ु ान न राहता तयास   ला्  ान महयावे 
लांेल!” 

“हे �हदंमंनो आता तर� जांे नहा! हे ंुरखा वीरहो , आजवर आपलया �हदंजुातीला 
जां्वधयास, �हदंजुातीत, उततेजन उतपउन मरधयास चतची ररा मरधयास या भारतवषारत 
भ्वलयमाळी �हदंधु्ारचे जयमवज ं रवाने  चमावीत  ेवधयासा स ्ुंज घेधयास आज जर 
�हदंसु्ाजात मोया जातीस  तरांहमन माह�तर� अनधम   ती असेल तर हे ंुरखावीरहो, ती 
तुमहास आहे. समया आपलया ंुरखा जातीत ्वदयेचा अभाव आहे. पय आपय नलधार� 
 मर वीर आहोत. आपयास �हदंचेु  ुम हे (Japs without brains) ंुरखे हे ् तम मउय 
जपानी आहेत! महयमन महयतात. जर आपय धसयर धवन आपल� वतर् ान ॅ  ती सुधारल� 
तर हे जं आपयास आज जपानी लोमांस महयते तयाचग्ाये महयेल म� हे गयावंत 
आ�य पराक्ी ंुरखा लोम! These enlightened and enterprising Gurkhas! 

हे ंुरखा जाती , महयमन उ  नुुी आ�य   ती ह� दोउह�ह� संपादन मर. या 
जंतात जया ंुयांनी यु त होतसाती तम आपला हा �हदंधु्र आ�य आपला हा आयारवतर 
दे  यांना ं रवाचे उचच ल खरावर नेयन नसीव. हरघची हर�दन जया मतरनयाची आ वय 
 ेव. तर भ्वलयमाळी  वदे ाचे आ�य  वध्ारचे मलयाय होोल नाह�तर तमह� जर 
अगसउन होयन मयेय ्वसवन पचल�स तर न �हदंधु्र उरेल न �हदं ु ान उरेल.” 

वर�ल उतायार ववन आपलया नेपाळी नंधमंत �हदं ु ानचया आ�य �हदंधु्ारचया 
भ्वतनयाचा भार हा सवा�पेरा आपलयाच ल रावर अनधम आहे. आ�य तया मतरनयसांरात 
�हदंरुालराचे अनेसरतव पतमवन आमह� ध्ररेुात उची घेतल� पा�हजे तरच आमह� ध्ारचे 
�हदंम ह� जायीव उतपउन होय लांल� आहे हे सहज �दसमन येोल नेपाळी नंधमंचया 
अंतषमरयात :- 

“जया भम्ंचळाचे  ायी �हदं ुतसा उरला नाह�! �हदंधु्र रा�हला माह� तुमहा मारये ”, 
या ्हान ्ंुांतील ंमा �दनया र , ग  ु�रत होय लांला आहे. नेपाळी आदंोलन स ल 
होय पहात आहे. 

तर� अजमन माह�च ्ाले नाह�. हे नुसतं नीज ाजले  तमेच ; मायर ते पुाेच आहे. 
ध्ररेुात अजमन पराक्ाचे पायस पचावयाचे आहेत. हंंा् तर तयाचेह� पुाे आहे! नेपाळी 
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लेखम महयतो, “जपानचे उदाहरय आ्चया स्ोर आहे. जर आमह� ंुरखे यतन मव तर 
आ्चे �हदंरुालरह� जपानसारखेच जंात वचर व पावेलच पावेल. ” 

नंधो! त ा तु! ह� आमांरा हा आत््वेवास तु्चयात उतपउन नहावा , तु्चा 
पराक् समपतीतमन जांरत नहावा. महयमन ह� सार� राु आमह� तुमहांस मायरवाने हामा 
्ार�त तु्चया भ्वतनयावर पहारा देत नसलो होतो! 

ंेलया  ेबुवार� ्�हउयात नेपाळचया  चतहासात लल�हधयासारखी आयखी एम ंोलट 
घचमन आल�. नेपाळचया रानयात रेलवेचा गवे  ्ाला.  वतष नेपाळ सरमारने आपलया 
देखरेखीखाल� आ�य आपलया सततेची प�हल� रेलवे नांधवमन चतचा तया �दव ी 
्हाराजानधराजांचे हातमन उदघाटन स्ारंभह� मेला. नेपाळी सेनेने आपलया  वतंु 
अनधपतीचे गचंच उतसाहात आ�य नंदमुांचया  ेर�त  वांत मवन तयांची ्ो स ल्रवयमम 
मााल� होती. तयावेळी ्हाराजानधराजांचया ्ांारवर  ुलांचया पायघाया घातलया होतया 
जया रेलवे्ुळे नेपाळांतील गवास  ारच सुखमर ्ाला आहे. तया्ुळे भारतीय ननया 
्वचारांचा गवासह� चततमाच चतुतर होयारा आहे. हा लोहप  महयजे नेपाळी आ�य 
नेपाळेतर �हदं ुयांचया अंतमरयांस आ�य तकयेस जोचयारा एम गनळ यानतंतमच होयार 
आहे. 
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लेखांम ११ चा 

नेपाळ आ�  शीयुत ाा्नंद चत�त 
‘गवासी’ नावाचया नंं ाल� ्ालसमात ,  ी. रा्ानदं चतज  यांचा नेपाळ आ�य 

अ ं�य  ान या ्वषयावर एम लेख गलसु ्ाला आहे. तयात तयांनी अ ंा�य  ानची 
आ�य नेपाळची तुलना मेल� आहे. अ ंा�य  ानची लोमसं् या अनधमात अनधम ६४  
लर असमन , तयात लााोचे वेळी उपयु त असे  ार  ार तर ३०  लाख   ुधार� चनघम 
 मतील. नेपाळची सं् याह� ५६ लाख  ंनजी नं मार देतात. (परंतु ,  वतष नेपाळी लेखम, 
९० लर ते एम मोट�पय�त नेपाळी लोमसं्या आहे. महयमन सांंतात. ) साहस , पराक्, 
रयम  लय यात नेपाळी लोम अ ंायांचया तोचीस तोच आहेत. ्ुसल्ान लोम 
अ ंायांची �हदं ु ानवर  वार� मधी होोल अ ा उतसमतेने चतची ्ांरगचतरा मर�त 
आहेत. आ�य त ी ती  वार� होताच , अ ंायी ्ुसल्ानांसा सच  ंनजांचया रानयास 
उल मन टामम न �हदं ु ानांत अ ंायी पय ्ुसल्ानी रानय   ापम महयमन हे �हदं� 
्ुसल्ान ्ोठया आवचीने ्नचे ्ांचे खात आहेत. 

परंतु पुाे गवासीमार सांंतात म� , “मोधयाह� �हदंमने असे  वपनांतह� आयले नाह� 
म�  ंनज जाताच नेपाळचे �हदंरुालर �हदं ु ानावर रानय मव लांेल! आमह� �हदं ुलोम 
 तमे नचतंीत आहो म� , भारतवषारतमन जेनहा  ंनज चनघमन जातील तेनहा हा दे   वाधीन 
होोल आ�य अ ंा�य  ान , नेपाळ, चतनेट आ�य चीन  तयाद�  ेजाया�त ी नंधु गे्ाने 
वांेल!” 

�हदंसुथान आ�  नेपाळ माय दोन आहेत? 
 ी. रा्ानंद चतज सार्या ्वय अनुभवी आ�य ्वचार� लेखमांचे हातमन वर 

उलले�खलेले वा य लल�हले जावे, याचे आमहांस राहमन राहमन आेचयर वाटत आहे! �हदं ु ान 
हा एम दे  आ�य नेपाळ हा एम चतनेट चीनसारखा दसुरा दे -ह�, अंद� अचायी मलपना, 
राजमारयाचया जुउया चामोर�तच जउ्भर रखचत पचलयाने नयांचया नवीन भ चतम , 
धाचसी आ�य कांचतमारम अ ा मोयतयाह� ्वचारांस नहय मरधयाचया   तीच नलट 
्ालेलया आहेत, अ ा �हदंमंतील ग्ुख स्जलया ंेलेलया  ेमचो जयांची अजमनह� आहे , हे 
आमहास ्ा�हतच आहे. परंतु  ी. चतज सार्या पुलमळ गसंंी  वतंु आ�य ्व ाल 
्वचारांस नहय मरधयाची र्ता नयांचया अंंी �दसमन आलेल� आहे , अ ा लेखमांनेह� 
नेपाळ आ�य �हदं ु ान हे दोन चनरचनराळे दे  आहेत , असे अदयाप स्जत रहावे यांचे 
आमहांस आेचयरच ननहे तर तीत दषुख वाटते. 

लहानपयाचया भमंोलात नेपाळ हा “ वतंु” दे  आहे महयमन सातनया वष  जे पा  
मेले ते सततरानया वष  देखील , आ्चे लोम ्वसव  मत नाह�त. भारतीयांची 
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 ्रचत  ती  ेल त् आहे. महयमन उंीच नाह� जंात चतचा  तमा ं रव होत! नेपाळ 
“ वतंु” दे  आहे महयजे तो �हदं ु ानचे  तर गांतांग्ाये �ब�ट ांचया जनायांत ंवसमन 
परतंु ्ालेला नाह� ,  तमाच तयाचा अ र घेतला पा�हजे , ह� ंोलट आ्चया ्वदवान 
लोमांसह� अजमन स्जत नाह�! तयांस आमह� असे ्वचारतो म� , नेपाळला �हदं ु ानचया 
 ेजारचा एम चतनेटसारखा दसुरा दे  महयमन जे आपय महयता ते मोयचया मारयांसा स ? 
‘�ब�ट  �हदं ु ान महयजे �हदं ु ान ’, अ ी ्वमर त नया्या आपया सवा�चया चो यात जी 
खोल जायन नसलेल� आहे. चतचाच हा प�रया् ननहे मा ? नाह� तर, �हदं ु ानचया अनेम 
गांतापसम�च, नेपाळह� एम गांत असता , �हदं ु ान दे ाचा आ�य रालराचा एम उपांं एम 
घटम असता , तयास  ेजारचा एम ्वदे  महयमन स्जधयास आपयास तो गांत अजमन 
सुदसवाने  वतंु आहे, तयाहमन दसुरे मोयचे ं्म उपलउध ्ाले आहे ? �ब�ट ांचया हातात 
न ंवसये महयजे �हदं ु ानचया रालरापासमन ्वलं होये ह� मा  वरालर आ�य ्वरालर 
यांची नया्या आहे ? �हदं ु ान महयजे परतंु असयारा दे ! जो  वतंु भमभां तो 
�हदं ु ानी रालराचा भां होोल तर� मसा ? नेपाळ  वतंु आहे. तेनहा तो दसुरा दे  
असलाच पा�हजे , अ ी अतयंत दा यगवय आ�य दा य सुलभ्वचारगयाल� नेपाळास 
�हदं ु ानचया नाहेरचा एम ्वदे  आहे. महयमन महययारांचया तया ्वधानांत अंतभमरत 
्ालेल� असते. तयांनी या ्वचार-्वभ्ांतमन आपल� सुटमा मवन घेधयास नुसते  तमेच 
 वतषस ्वचारावे म� जर ददु�वाने �हदंमंचे हे अवल लट उरलेले एम्ाु  वतंु रानय 
पंजानग्ायेच  ंनजांचया हातात ंुरखायुुांत अपजयी होयन सापचले असते आ�य तयाचा 
�नहारग्ायेच एम गांत होयन �दलल�चया ंनहरनर जनरलचया हाती तयाची समुे असती चन 
्वनध्ंचळात तयांचे चनवचमन आलेले गचतसहमार� गचतचनधी आ�य रालर�य सभेत तयांचे 
चनवचयुम�त पचलेले असहमार� गचतचनधी येते , जाते तर नेपाळ हा �हदं ु ानपासमन ्वलं 
असलेला एम ्वदे ी आहे. एम पररालर आहे ; असे आपयास मधी तर� वाटते मा ? 
नंंाल�, ्रा स तमंवा पंजानी जसे एमा रालरांचे घटम असमन रालर�य सभेत एमु नसतात. 
तसेच नेपाळह� नसत असते. तर तयांना ्वदे ी महयमन चनवचमन मााधयास , मोयचे तर� 
दसुरे ं्म सापचये   य ्ाले असते मा ? पय मेवळ �ब�ट ांनी वनधलेलया आपलया 
 वातंसयाचया र ताचया लाल रंंाने , �नहारपय�तच �हदं ु ानी भमंोल लाल ्ालेला �दसतो 
आ�य नेपाळवर तयाचे ल तंोचे उचालेले �दसत नाह�त , महयमन नेपाळ हा ्वदे  वाटम  
लांला.  वातंसय ं्ावयायारल ं्ाउपयाचया मतरनंार�ने आमह� ्रा े , नंंाल�, पंजानी, 
�हदं ु ान दे ाचया नां�रमतवास पारखे ्ालो! नाह�. ---�नचारा नेपाळ , तयाने  वातंसय 
ं्ावले नाह�. �हदंतुवाचा देववंदय मवज आपलया या अ ा वीरनाहम ंचया नळावर अजमनह� 
मसानसा सउ्ानाचया उंच आमा ांत  चमा्वत  े्वला आहे. या पापासा स तो �हदं ु ान 
दे ाचया नां�रमतवास ्ुमला! भारत वषा�चया नाहेर , आमह� तयाला हामम न �दले ; मारय, 
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भारतवषा�चे ्ु्य रालर�य लरय जे ‘ं्ाउपया” ते नेपाळात  तमे उ मटपये �दसमन येत 
नाह�!  ंॅरल ांचया भमंोलात नेपाळास ्वदे  महयोत पय नेपाळ  ंनजांचया हाती ंवसला 
नाह� महयमन आपयह� तयाला ‘्वदे ’ स्जावे माय? खरे पा�हले असता 

आ� नेपाळ हाच माय तो खाा �हदंसुथान आहे 
आ�य आमह�ंच �हदं ु ानचया रालर�यतवाचे अनधमारापासमन पदचयुत ्ालेले आहोत. 

खरे भारतवषर आज जर मो े ॅजवंत असेल तर ते नेपाळांत आहे. नंंाल , ्हारालर, पंजान 
 तयाद� आ्चे गांत भारतवषारचे मेवळ  ् ान आहे. मारय ये े आमह� भारताचे  वातंसय 
आ�य �हदं ु ानचा मवज पारतंसयाचया नचतेवर जाळमन टातमला!  ीमर लयाचया आ�य वेद 
भंवानाचया भारताचा आज जर मोयी खरा उततरानधमार� असेल , मेवळ वं ावळीचया 
नचटोयारयचया पुरानयाने ननहे , तर तया पुरानयासहच तयाहमनह� चनषस�ंदरधतर , अ ा 
पराक्ाचया पुरानयाने जर आज  ीमर लयाचया  वदे ाचा उततरानधमार� होधयास आमहा 
�हदंमंत मोयी योरय असेल तर तो नेपाळच होय! तयाने �हदं ु ान दे ाचे �हदंपुय अजमन 
रा�खले आहे. या ्पतरपरंपरांंत भारतावर आमहा सवर नुचाउ आ�य अम्रधय मुलांंारांपेरा 
तया वीरवर मुलद�पमांचाच अनधम अनधमार आहे. 

सचतंं ाा�हला  ह भन नेपाळ पा�टश �हदंसुथानचया 
बाहेा प्ले; प  �हदंसुथानचया बाहेा प् ाा नाहट! 

जर  वतंु रा�हला महयमन भारतवषारत स्ा्वलट होधयाचा अनधमार नेपाळला उरत 
नसेल, तर परतंु ्ालया्ुळे आमहांस भारतवषा�चे नाव मााधयाचाह� अनधमार उरत नाह�. 
राजमारयाचया मामताल�य घटनेने , नेपाळ आज आपलया �हदं ु ानचया  तर गांत , 
संघाचया मरेनाहेर एमटा पचला आहे. महयमन तो �हदं ु ान दे ाचा एम गांत नसमन एम 
्वदे  आहे, असे अजमनह� मोयास वाटत असेल तर तयांनी  वतषस असे ्वचारावे म� जर 
आज ्हारालर तमंवा नंंाल  वतंु असता तर मेवळ एवययासा स आपय तयास ‘्वदे ’ 
महयमन स्जो असतो मा?  वदे  मोयता आ�य ्वदे  मोयता; हे राजम�य उलााल�चया 
अपघाताने ्ु्यतष  रत नसते , तर त ेजाती , भमजल, चनसंर,  चतहास आ�य ्ु्यतष 
 चचा  तयाद� मारयांववन चनॅेचत होत असते ह� ंोलट आ्चया्धील नहु ुत 
्वदवानांसह� सांंावी लांावी हे मेवाे आेचयर आहे? 

आ�य जर मोया �हदं ुलेखमास नेपाळ हा जाती , भमजल-चनसंर,  चतहास  तयाद� 
ग्ुख मारयांसा सच �हदं ु ानी दे ापासमन ्वलभउन असा एम ्वदे  वाटत असेल, तर ती 
ंोलट वर�ल आेचयारहमनह� अनधम आेययरमारम स्जल� पा�हजे. आज दोन तीन वष� या 
्वषयाची  तम� चचार �हदं ु ानातील तमतयेम  ंनजी आ�य दे ी पुांतमन ्ालेल� आहे म�, 
्ालसम पु तमाचया सपंादमासार्या अदयावधी (up-to-date) ्ा�हती असये अवेय 
असयायारस ंरह  ास ती ्ा�हत ्ाल� नाह� , असे सहसा घचावयाचे नाह�. नेपाळ हा 
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�हदं ु ानचाच एम गांत आहे आ�य �हदं ु ान जेनहा  वतंु होोल आ�य तयाचे सवर भां 
्वभां संयु त मवन एम रालर नन्वधयात येोल तेनहा तयात नेपाळ हा गांतह� नंंाल 
्हारालराग्ायेच अंद� नससनंरम अनधमारानेच स्ा्वलट होोलच होोल! ह� ंोलट ंेलया 
दोन तीन वषा�चया चळवळीने नहुतेम �हदं ुपुााया�ॅपचया आ�य सुल परतांचया मानावर ंेलेल� 
आहे. तयास पटत चालल� आहे.  तमेच न नहे , तर ्ुसल्ानांस तया नेपाळ्वषयम �हदं ु
जांरतीची लभती पचावी  तमा चतचा ंवंवा आधीच ्ाला आहे. 

�दलल�चया �खला त प�रषदेचया अमयरांनीदेखील एमा वषारपमव च �हदं ु्हासभेचया 
पुााया�पावर असा आरेप मेला होता म� , ्ुसल्ानांचया अ ंा�य  ाना्वषयीचया 
आमांरास गतयुतर महयमन �हदं ुलोम नेपाळचया  वतंु �हदं ुरानया ी , संंन्त मव 
लांले असमन नेपाळ हा भारतवषा�चा एम , सहजलसुच गांत आहे , महयमन गचार मर�त 
त रत आहेत. जया एमा नवीन संमटासह� ्ुसल्ानांस त�च दयावे लांेल! ’ या �खला त 
प�रषदेचया अमयरांचया भाषयात आमहांस तर� माह�च आरेपाहर �दसत नाह�. नेपाळ ी 
आ्चे संं न्त होयारच होयार! मारय ते मोयास गतयुततर महयमनच मेवळ मरावयाचे 
नसमन ते नेपाळचे आ�य आ्चे संंन्त , चनसंारने नया �दव ी , भारत घचले , तयाच 
�दव ी घचवमन आ�यलेले आहे. 

�हदं ु ान आ�य नेपाळ दोन दे च नाह�त. जसे �हदं ु ान आ�य नंंाल हे दोन 
दे  नाह�त ; नंंालचे आ�य आ्चे , ्हारालराचे आ�य आ्चे , पंजानचे आ�य ्चासचे 
संंन्त जसे आमह� सवर एमा �हदं ु ानी रालराचे अ्वभानय आ�य सहज अवयवच 
असलयाने चनसंारनेच घच्वलेले आहे. तसेच नेपाळ ीह� आ्चे संंन्त सहज उपजत 
घचलेले आहे. �हदं ु ान हा नेपाळी , नंंाल�, ्रा स  तयाद� सवर �हदंु् ाुांचा  वदे  आहे. 
आमह� सवर �हदं ुएमरालर आहोत; होतो आ�य असयार आहोत. 

मो तया माा ासाठठ तु हट नेपाळ �चदेश आहे  ह भन  ह ता? 
ते �हदं ु ानचया अंद� उततरेमचील पवरतावर वसलेले आहे महयमन ? पय ्ं 

माे्ीर मु े वसलेले आहे ? तयास मसे �हदं ु ानचा भां स्जता ? नेपाळात 
चतनेट्धलया ्ानव वं ाचे ल् य आहे महयमन ? पय ्ं नंंाल्मये ्ंंोललयनांचे 
्हारालरात लसन यनांचे , राजपुताउयात हमयांचे , पंजानात ्प ाचांचे ल् य आहे. महयमन 
 ेमचो दंतम ा आ�य म ा गचललत आहेतच म� नाह�त? नंं ालचा तमंवा ्हारालराचा �हदं ु
हा ॅजतमा चतनेट� तमंवा  ंनजी ्नुलया ी ्वसय  �दसतो आ�य एम्ेमा ी सुसय  
�दसतो. चततमाच नेपाळी �हदंमह� तयांचया ी ्वसय  आ�य आ्चया ी सुसय  �दसतो. 
नेपाळात ्रा स , रजपुती, नंंाल�, आधं आ�द अनेम �हदंगुांतांचया वसाहती जायन 
र ता्ांसाने एमजीव ्ालेलया आहेत आ�य नेपाळांतमन अनेम वसाहती या ्हारालर 
गांतापय�त येयन आ्चयात एमजीव होयन ंेलेलया आहेत.  चतहासाने महयाल तर 
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पांचवांचे माळापासमन चंचंुपतापय�त प रा�यम सारीववन आ�य ंुपतांपासमन 
ंुर्यापय�तचया तचतहालसम सारीववन , भारतवषा�चा तमंवा �हदं ु ानचया रालराचा नेपाळ 
हा ्हारालर-पंजान-नंंालया तमाच अ्वचचउन अवयव ्ालेला आहे. तमनहुना चंचंुपताचया 
पमव पासमन तो हषारचया सा ानयापय�त नेपाळ हा ्हारालर नंं ालहमनह� भारतीय सा ानयाचा 
चनमटवत  आधार आ�य उपांं होता. तेनहा मोयचया आधारावर तमंवा मोयचया 
मारयासा स तु्ी �नहारपय�तच �हदं ु ानची सी्ारेषा आखमनं आ्चया र ताचया, नीजाचया 
आ�य ध्ारचया नेपाळला ्ाु �हदं ु ान दे ाचया आ्चया भारतवषारचया नाहेर ामलम 
पाहाता? ह� ्वपरपत मलपना मेवळ �ब�ट  �हदं ु ानचया भमंोलात नेपाळचा उललेख नाह� 
महयमनच माय ती लोमांचया चो यात नमळत घुसल�. द�द द्चीचया पर यांनी रचलेलया 
भमंोल पुमाचया नचटोयारचने �टपमन टातमता येोल  तमे माह� नेपाळचया आ�य 
आ्चया्धील एमजीव र तलभसरय आजह� ्ालेले नाह� ? तेनहा आ्ची सवर �हदं ु
जनतेस अ ी ्वनंती आहे म� नेपाळ हा �हदं ु ान दे ाचा एम अ्वचचेदय भां आहे. 
आ्चया रालर �रराचे तो एम एमजीवी उपांं आहे ह� भावना राुं�दवस जांरत  ेवा! 
�ब�ट  �हदं ु ानचया भमंोलाचे चोपचे आज आहे आ�य उदया  ाटले जाोल. तया �ब�ट  
�हदं ु ानचया भमंोला्वर�हत चनसंरचनल्रत , असा �हदं ु ानचा एम , दसुरा अ्र भमंोल 
आहे आ�य तया �हदं ु�हदं ु ानचया भमंोलात नेपाळचा उललेख आहे! तो ्ाु मोयाचयाह� 
धामदपट ाने पुसला जायार नाह�. �हदं ु ान आ�य नेपाळ अ ी भाषा देखील नमळतया 
रालरचोहाचे लरय आहे. �हदं ु ान आ�य ्हारालर हा जसा वदतोनयाघात आहे , तसेच 
वर�ल वा यह� आहे. आ्ची आ्चया नेपाळी  वदे नंधमंस आ�य  वध्रनंधमंस ्वनंती आहे 
म�, अ ा भाषेचा गचतवाद आ�य चनषेध जसा आमह� मरतो तसा तयांनीह� गमटपये 
मरावा. या दोन तीन वषा�तील नेपाळ-्वषयम जांरती्ुळे नेपाळी लोमांत �हदंसुंघटनेची 
तततवे, गसरत होत आहेत , तयांचे संघ ननत आहेत. देहराचमनची ‘ंोरखा स्ाचार ’ आ�य 
�ह्ालयन टाोमस’ अ ी �हदं ु ानास भरतवषारस आपला  वदे  स्जयार� रालरवाद� पुे 
नेपाळी मत� पुाष चालवीत आहेत. तयांनी नेपाळ हा �हदं ु ान दे ाचा ्हारालरा तमाच 
नससनंरम तचतहालसम आ�य जातीय ्वभां नाह�. अ ा अ ारचया ्वधानांचा तीत चनषेध 
मरावा. नेपाळ �ब�ट  �हदं ु ानचा भां नसेल ; पय �हदंु, �हदं ु ानचा भां आहेच आहे. 
भारताचे तो अ्वभानय आ�य रालर�य पमवरजपमॅजत ल रोभमषय आहे. भारताची जी 
भ्वतनयता, तीच नेपाळची खर� भ्वतनयता आहे. आमहांस नेपाळी हे मोयी ्वदे ी लोम 
नाह�त तर ते आ्चया  वदे ीय नंंाल , पंजान गांत  ांग्ाये रालरनंधु आहेत. महयमनच 
रालर�य सभेत नेपाळास   ान ल्ळालेच पा�हजे. जसे ्ुंनो नंंाल  तयाद� ्वभांाचे ंट 
 ेवलेले असतात , तसाच एम नेपाळचया नावाने तया रालर�य ्हा्�ंदराचया सभा्चंपात 
एम उप्ंचप राखमन  ेवला जावा आ�य नेपाळी गचतचनधीस आ्ंुयन रालर�य सभेत 
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स्ा्वलट होधयाचा तयांचा रालर�य अनधमार तयास देधयात यावा. रालर�य सभा भारतीय 
रालरसभा आहे. “�ब�ट  अंंचयन मा्नेस” महयमन ती  वतषस महयवीत नाह�; तर “अंंचयन 
न् नल मा्नेस”असे महय्वते. एतद र पांचेचर�, ंो्ांतम यांसह� तयात स्ा्वलट होधयाचा 
जसा अनधमार आहे , तसाच नेपाळलाह� आहे.  तमेच न नहे , तर नंं ाल ्हारालरा�दम 
मोयचयाह� गांतापेरा नेपाळला भारतीय रालर�य सभेत गवे  मरधयाचा अनधमार अनधम 
आहे. मारय भारतीय रालराचे  वातंसय तयाने आपलया ्वभांात तर� अजमन राखमन  े्वले 
आहे. नयाने भारतीय  वातंसयाचा मवज अदयाप अदयाप पर ुमपुाे न न््वता मसानसा 
पय, अ रयपये  चमवीत  े्वला आहे ; तया नेपाळला भारतीय रालर सभेत नुसता 
स्ावे च ननहे, तर अनपमजेचा ्ान ल्ळाला पा�हजे. 
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लेखांम १२ चा 
 

� ऊ नमोस; नेपाळा ऊठ आ�  दाााशी ठोठाचीत असलेलया 
या  ााताचया  ाायशीचे सचातत मा ! ! 

(�्स बा १९२७) 
‘साहसे शीः प�तचसती 
आंा्ी ्हायुुाचे ्ु्य रयांंय रल या्मये पचयार ,ते युु रल या�दम रालरांचा 

 ंनजी सा ानयावर चनमराचा हलला असलयाने , तयाचे ्ु्य लर तया �ब�ट  सा ानयाचे 
माळीज असलेल� जी �हदं ु ानांतील �ब�ट  सतता तीच असलयाने �हदं ु ानचया उततर 
सी्ेचया आजमनाजमस असलेलया लहान लहान रालरातील जी अ ंा�य  ान आ�य नेपाळ 
ह� दोन ग्ुख रालरे आहेत. तयास या युुाचया यलट�ने अतयंत ्हतव गापत होयार ; हे 
उघच आहे. हे ्हतव अ ंा�य  ानने एळ�खले आहे- पय नेपाळ? 

नेपाळ, आज �हदंमंचया आ ेचा खां आहे. तयाने जर हे ्हतव वेळीच एळ�खले 
आ�य तया सधंीचा लाभ घेधयासा स वीरोनचत धचाचीने यतन मेला तर , �हदंमंचा मवज 
भारयाचा पर् उचच �नदंमवर पोच्वधयाची ह� अभमतपमवर सधंी तयास साधता येधयासारखी 
आहे. पय नेपाळात ह� ्हान ्हतवामांरा जांरत ्ाल� आहे माय? 

ंेलया दोन तीन वषा�त �हदंसुघंटनाचया ्वजेचा ध मा नेपाळी रालरासह�  ोचा  ोचा 
तर� नसमन, आ्चया ंुरखा जातीत माह� नवचसतउय उतपउन ्ालेले आहे ; ह� स्ाधानाची 
ंोलट आहे. तयांचया नवीनच   ापन ्ालेलया , ंुरखा संघांची द्वतीय वा्षरम नस म , 
ंचसवनरात चहेराचमनला भरयार आहे. पय तीत नुसतया ्वधवा्ववाह , हंुचा  तयाद�  वयंपाम 
घरातील उलाााल�ंची चचार होयार असेल; तर अ ा नस म�त माह� ्व ेष तातपयर आहे असे 
नाह�. या सुधारया उपयु त आहेत ; पय तया नायानापाया देखील मव  मतील. 
ंुर्यांचया वीरनाहंुना या पोळपाट लाटधयांत धुवीत नसधयासा स देवाने उतपउन मेले 
नसमन तयामचे एमा ्हान रालराचया उुाराचे वीरमायर आज देवाने सोप्वले आहे. तयास 
साजेल ी भीषय भनय ्हतवामांरा तया संघा र एमु ज्यारे ंुरखा वीर , वीयर ाल� 
चााएा�त तयांचा ्वजयाेव चनधाया चातीने उची घेोल माय ? उभे ंुरखा रालर , उभे 
नेपाळ, �हदंतुवाचया देवास , ् तम� धवन मायर रेुांत हलमललोळ उच्वधयास पुाे 
सरसावेल अ ी गचंच खळनळ जर हे ंुर्यांचे संघ उतपउन मरतील तरच तयांचया 
जउ्ाचे सा लय! 

ंेलया दोन ्�हउयांपमव  अ ंा�य  ानने आपला  वातंसयोतसव ंाज्वला. तया 
वेळी मानमलचया राजाचे पायांपुाे एमा ्ुसल्ानाने सला् मवन भर उतसवात ं�हववन 
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्वचारले म� , “मानुलमे नाद ाह , आपलया ् तमावर �हदं ु ानचया नाद ाह�चा ्ुंुट 
चा्वधयाचा धउय �दवस मधी उंवेल ?” ्ुसल्ानांचया त�चचा हा गेन 
अ ंा�य  ानचयाच ननहे तर �हदं ु ानातीलह� लाखो ्ुसल्ानांचया हदयातील ंुपत 
आ ेचा एम गचतमवनी होता! तयास मानुलचया राजाने जे उततर �दले ते वर वर तमतीह� 
ंुळचट असले , तर� ंेलया ज्रन युुापासमनचे अ ंायी ंुपत राजमारय नयांस ्ा�हत 
आहे, ते तया्ुळे  सले जायार नाह�तच.  ंनज तर  सले जायार नाह�तच , नाह�त. ते 
सवरजय हे जायमन आहेत म� , �हदं ु ानचा नाद हा होधयाची भयमंर ्हातवामांरा 
अ ंा�य  ानांतील राजापासमन रंमापय�त , सवा�स वेचावमन सोचीत आहे. ्ु�ा् 
�हदं ु ानावर पसर्वलेलया या नात्ीने तर� नेपाळचे चोळे उघचावयास नमोत माय? याचा 
भीषय अ र आ�य तयापासमन घेधयाचा नोध नेपाळने घयावयास नमो माय ? ंुर्यांचया 
नसांनसांतमन, नवचसतउयाची ्वदयुत प तया नात्ीसर ी भरावयास नमो माय? 

अ ंा�य  ान आ�य नेपाळ! या दोघा रानयांचया आजचया चसतयउयांत आ�य 
मतररतवात मेवाा  रम पचत चालला आहे! वा त्वम पाहता अ ंा�य  ानची लोमसं् या 
६० लाख असमन नेपाळचया �हदं ुरानयाचीह� म्ीत म्ी चततम�च आहे. अ ंा�य  ानास 
पमयर  वातंसय ल्ळालेले आहे तर नेपाळह� आज पमयरपये  वतंुच आहे. नेपाळांत गतयेम 
नां�रम स  ु आहे.  तमेच ननहे तर नेपाळांत गतयेम वयात आलेला ्ुलंा हा एम 
ससचनमच आहे. नेपाळातील गतयेम ्ोपची ह� एम लहानसे ल नीर , एम लहान ी 
ल पायांची चावयीच असते. मारय ती्मये जो वरु  आजोना असतो , तो  ंनजांचया तमंवा 
नेपाळचया ससनेत युु म्ारत जउ् घालवमन अवसर (पेन न) घेतलेला मोयीतर� वरु  वीर 
असतो. तया ्ोपचीतील मतार पुाष तया अवसरगापत वरु  वीराचा ्ुलंा तमंवा पुतधया 
नेपाळचया तमंवा  ंनजांचया सेनेत मु े तर� चामर�वर असलेला तमंवा मोयाचया तर� 
रयांंयांत गतयर लााो घेत असलेला ्ुंजार वीर असतो. तया ्ोपचीतील वयात येय 
घातलेला नातम तया ्ुंजार वीराचा नचचा आपलया आजोनाचया आ�य नापाचया त�चमन ते 
लात असलेलया युुाची वयरने तमत, आपलया तरवार� ी, खुमर� ी आ�य नंदमु� ी खेळत 
नसलेला असतो. नेपाळातील हे ससचनम महयजे मोयी आपलया  मचचया परतंु 
स ं ानांतील, नु्ुनळांतील पयाद� नसतात ; तर तयांनी ्ा�रलेलया लाायांत तयांनी 
अवारचीन युुमलेतील ननयांतील ननया आयुधांचा उपयों मेलेला असतो. ते  मरांतील  मर 
ज्रनांचया तो ांवर तुटम न पचलेले असतात. अ ंायांचया मचनयांतील मचनया सी्ाउत 
रानवटांचया चातीत , खुमर� खुपसमन उभे रा�हलेले असतात , ्वषार� धुराचया वातावरयांत 
 ाय ्ांचमन ्ुंजलेले असतात ; ववन भयंमर नवीन   ोटमे वषरयायारत ज्रन ्व्ानांस 
खालमन ंोगया घालमन परासारखे टपमन भमोवर पाचमन टामलेले असतात. आपलया  मचील 
जे लोम ,  ंनजी ससचनमांनरोनर युरोपीय युुांतह� न हटता लात रा�हले , तसे तर त े
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लालेले असतातच ; पय तयावाचमन  ंनजांचया अनधपततयाखाल�च मायती ्ुजं घेधयाची 
परावलंनी संवय ,  वतंुपये ्ुंज देधयाची संधीच तयास न ल्ळालया्ुळे ज ी आपलया 
 मचचया �हदं� ल पायांस लांलेल� असते त ी आपलया नेपाळातलया �हदंम ल पायांस नसमन 
ते आपलया �हदंम सेनापतीचया आयेखाल�  वतंुपयेह� ल  तीने युुे लाम   मतात. 
नेपाळांत ससचनमच ननहे , तर गनळ �हदं ुसेनानी आ�य ससउय संचालनातह� युरोपसार्या 
युु ा ुांत अनयी ्ालेलया खचंातच नयांनी आपले सेनापतीतव चनलयतापमय� र�तीने 
ंाज्वले असे �हदंम सेनापतीह� असतात. नेपाळात जपान  तयाद� दे ांतमन ल मम न आलेले 
युु सा्ुनीमार, ल लपी आहेत.  तमेच ननहे तर नवीन तो ा एतयारे आ�य तो ांचया 
आ�य  तर आॅरननललमांचया रचनेत सुधारया मवन नवीन आयुधे चन्ारय मरयारे माह� 
मलपमह� चनघत आहेत. पमव  नेपाळास सवर   ुा ुे �ब�ट  �हदं ु ानांतमनच आयवावी 
लांत; पय आता ती अट नेपाळने तोचमन घेतल� असमन आता नेपाळला  तर मोयतयाह� 
 वतंु रालराग्ाये आयती   ुा ुे वाटेल तया दे ातमन आयता येतात. अ ंा�य  ानांत 
एमंदर लााय लोम जा तीत जा त पंचवीस लर उभारता येतील, तर नेपाळलाह� चततमेच 
उभारता येधयासारखे आहेत. अ ंा�य  ान आ�य नेपाळचया आन रम सा् यारत तमंवा 
चनसंर सा् यारतह� माह� महयधयासारखा  रम नाह�. �ह्ालयाचया दलु�घय तटाचे 
नेपाळास चोहोनाजमंने संररय ल्ळत आहे. नेपाळास स्ुचतट नसलयाने तयाचा म�च्ारा 
होतो. तर अ ंा�य  ानचीह� तीच ॅ  ती आहे. आ�य महयमन तर अ ंा�य  ान 
मराची नदंर घ ांत टामधयासा स  तमा हपापलेला आहे. 

समयाचया जांचतम राजमारयाचया उलाााल�तह� नेपाळहमन अ ंा�य  ानचे भारय 
माह�  ारसे अनधम उघचलेले नाह�. अ ंा�य  ानचया एमा नाजमस  ंनज उभा आहे. तसा 
नेपाळचयाह� आहे. अ ंा�य  ानचया ्ांे रल यासारखी नलायय आ�य  ंनजांचया 
्ुळावर आलेल� गजासतताम   ती उभी आहे , तर नेपाळचया सी्ेलाह� तीच   ती 
चतत याच उतसमतेने पा� ंना देधयास उभी आहे. रल याचे योुे, ्व्ाने, सेनापती,  ा ुय 
अपार   ुसा्ुनी दार उघचताच अ ंा�य  ानांत एतल� जाय  मेल. त ीच ती 
नेपाळातह� एमा घटमेचया आत पोचम  मेल. अ ंा�य  ानचया पॅेच्ेस तयाचया 
स ंमर तीची आ�य तयाचयासारखीच  राय , तुमा�ची रालरे आहेत , तर नेपाळचयाह� पमव�स 
चीनचे ्व तरत ॅजवंत आ�य स् र ननत चाललेले आ�य नेपाळचया �हदं ुसं मर तीस 
देवसं मर ती-ग्ाये पमनय ्ानयारे वरु  रालर तयाचया हाता ी हात घालधयास सनज आहे. 
अ ंा�य  ानास �हदं ु ानांतील अ ंायांचे ध्रनंधु सात मोट� ्ुसल्ान य  नचतंीत 
आहेत; तर नेपाळास तयाचया र ता्ांसाचया ध्रनंधमचांच ननहे तर  वदे  नंधमंचीह� २२ 
मोट� �हदं ुजनता य  नचतंीत आहे. 
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नेपाळ आ�य अ ंा�य  ान हे ग तुत असे जवळ जवळ सनळ असताह� आ�य 
दोघांचया दारा ीह� एम अतयंत भनय �दनय आ�य ्हान भ्वतनयता ्वजय्ाला घेयन 
उभी असताह� चतचया  वांतासा स अ ंा�य  ानचे हदय  तमे उतावीळ साहसी आ�य 
उतमट मा ? नेपाळचे हदय  तमे न ललर , भयभीत आ�य उद्वरन मा ? तया ्हान 
भ्वतनयतेचे तेज पचताच अ ंा�य  ानचे चोगयात वीर ीचे पायी चमामम  लांले आहे. 
पय तयाच तेजाने नेपाळचे नेु �दपावलयासारखे होत आहेत. तया तेज वी ्हतवामांरेचा 
सचंार होताच , अ ंा�य  ानचे वीरनाहु  ुर ुव लांले आहेत. पय नेपाळचे नाहु 
मंपाय्ान होतसाते तयांचे  रसंधान चळम लांले आहे. मोधया अउतु आ ेचया ल खरावर 
चामन चामन अ ंा�य  ान आंा्ी भारय ीचया दुंदभुीचे चननाद , तमधयासा स हपापत 
आहे; तर नेपाळ तया चननादाचे पचसाद जसजसे जवळ येत चालले आहेत तसतसा 
अनधमच संु त होयन मानात नोटे घालम पहात आहे. हे असे मा? 

नेपाळा! असे मव नमोस. भारत ी , तुझया दारां ी  ो ावीत आहे! नेपाळा , उ , 
लभय नमोस, तर रा्चंचाचया आ�य ्वक्ाचया वं ास साजेल असा साहसाने पुाे होयन 
चतचे  वांत मर! ती ्वजय ीची ्ाळ तुझयाच ंगयात ाळावी महयमन ह� भारतीय 
आ ेची सीता उतमं�टत ्ालेल� आहे! तर� हे �हदं ुवीरा आता �हदंतुवाची लाज राख. तम 
उदयपुरचया ्हाराधयांचा व ंज , उदयपमरचे ्हाराये  वतषस �हदंपुती महयमन महयवीत 
आले, तो ्ान तु्ा! ्ं हे माय ? आ्चे संगयांचे हात तुटले , तेनहा �हदं ु वातंसयाचा 
मवज देवाने तुझया हाती सोपवमन �दला. तो तम अजमनह� तोलमन धर�त आहेस , ्ं आता 
भारयाचा आ�य ्वजयाचा ्ुहमतर अंद� हाता ी आला असता , हा नया्ोह , तुला  ोभत 
नाह�; तर लभय नमोस, साहसे  ीष गचतवसती! 

नेपाळचे ्हाराज आ�य अ ंा�य  ानचा अ्ीर हे दोघेह� मालंतीने समया अ ा 
एमा भारय �नदंमवर येयन पोचले आहेत म�, एम पाय चुमला, भीतीने तो एम रयभर जर 
रवंाळला, तर सह ु सह ु वषा�नीच मायती एमदा मेनहा तर� सा्ोर� येयार� रालरल�्ी 
पा ्ोर� होयन चनघमन जाोल, पय सुचनॅेचत साहसाचा, या ह त पुाे मरधयाचा अवमा  
म� सह ुोसह ु वषा�चया रालर�य तप या ,  लोउ्ुख ्ालया तरच जो एखादया 
वीरपुंंवास लाभम  मतो , असा एम दसद�पय्ान ्हान्ुंुट ्वजय ी तयाचया ् तमावर 
  ापन मर�ल! 

अ ा चनयारयम रयी या दोउह� रालरांचया मायरक्ांत आ�य साहसात मेवाा  रम 
पचत चालला आहे! या ंचसवनर्मये मानमलचा राजा आ�य नेपाळचा ्हाराजा हे दोघेह� 
त रतीवर चनघयार आहेत. पय मानुलचा राजा �हदं ु ानची नंधाची पाहयी मवन लंेच 
युरोप्मये चनरचनरागया राजधाउयांस भेट देयार. तो  ंरलंचला जायन  ंरलंचचया 
स ाटानरोनर ंाचीत एम  वतंु रालराचया अनधपतीचया अनधमाराने ल्रवमन ,  ंरलचंने 
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आपले  वातंसय ्ाउय मेले आहे - तयाची युरोपभर नाटम�  ाटा्ाटाने घोषया मर�ल! तो 
फव च अमयरास भेटेल, ज्रन रालराचे अमयर वीरवर �हचेंननंर यांचया ी मानंोलट� मर�ल; 
नहुधा, रल याचया नलायय आ�य तयाचया ी  नेहसंनंध   ा्पत मेलेलया सोॅनहयत 
सरमारास भेट देयन मेवळ  ंनजांस नचच्वधयासा सच ्ॉ मोचया जनसं्दारमचमन होयायार  
तयाचया जयघोषाचा ्ांारतमन  वीमार मर�ल आ�य ्ुसवललनीला नसला तर� तुमर   ानचया 
मे्ालपा ाला गतयर भेटमन येोल. अ ा र�तीने अ ंा�य  ान महयमन एम चनॅजरव नावच 
मायते नया जंाने ततमले होते. तया जंात अ ंा�य  ान हे एम ॅजवंत रालर असमन 
जंाचया घचा्ोचीत तयाचे एम  वतंु   ान आहे.  तमेच ननहे तर जंातील नलायय 
रालरा ी जी्वषयी चचार मरये अवेय आहे आ�य ॅजचा धाम तया नलायय रालरांसह� 
पचावा, अ ी एम ्हान ्हतवामांरा तयाचया हदयात ल व  मावी  तमा तो साहसगनळ 
्ालेला आहे, अ ी तो जंतास गतयर गनचती पटवमन सोचील. 

वा त्वम पाहता अ ंा�य  ान महयजे एम ट�चभर दे , न स्ुचतट , न 
सरोवर, न  ीय-ंंंेसारखी नदनद�. पय  ंरलंचसार्या गनळ सुंदाची रल या-सार्या 
गनळ उपसुंदा ी जी ट मर जंुपलेल� आहे , आ�य जी आता लवमरच हातघाोवर येयार 
आहे- तया दोघांचया ्ुजंीत या लहान ा अ ंा�य  ानचे  तो् सहजंतया  तमे वााले 
आहे म�, ्ॉ मो आ�य लचंन या दोउह� नलायय राजधाउयांत ज्रनीची तमंवा अ्े�रमेची 
ॅजतम� चचार चालते , चततम�च या भावी सनंा्ा र अ ंा�य  ानचया  ुुल्ुतवाची 
धामधमम लांमन रा�हल� आहे. अ ंा�य  ानने हे तयाचया भारय ीने खाललेल� असभंनय 
उचल पुरती एळ�खल� आ�य चतचया हेलमानयासर ी च मर येयन घानवन न जाता तो 
चतचा पमयरपये उपयों मवन घेधयाचे साहस मव  मला आहे. यातच तयाचया ग तुत 
य ाची आ�य भावी ्वजयाची ्ु्य तमलल� आहे. भावी ्हायुुाचया अभमतपमवर उलाााल�त 
आपले भारय उघचमन घेधयासा सच अ ंा�य  ानचा अ्ीर, युरोपला जात आहे. तो चतमचे 
गतयेम राजधानीत �हचंमन आतंररालर�य संंन्ते मवन, ंुपत आ�य गमट मार  ाने रचमन 
आतंररालर�य नाजारात आपलया मतररतवाचया नाचधया एरचमन अनधमांत अनधम दराने 
्वमलयावाचमन राहयार नाह�. नेपाळचया ंनहांहमनह� असंभानय अनधम दराने , 
अ ंा�य  ानचया नाचधया , ्वमलयावाचमन राहायार नाह�त. मारय अ ंा�य  ान 
युरोपचया आतंररालर�य नाजारात रानयांचया देवघेवीची भाषा भयर�हत साहसाने  पलटपये 
नोलम लांला आहे. 

पय नेपाळ? तो आतंररालर�य नाजारात तर राहोच ; पय  वतषचया ्ना ी देखील 
या साहसी देवघेवीची भाषा , नोलधयास दचमत आहे! दसुरे आपलया नाचधया देखील 
एरचमन ्वम�त असता , नेपाळ आपले ंहम देखील जंास दाख्वधयास मचरत आहे. 
नाजारभाव �टमाय नसतात; महयमन  मंा्वनहळ हदयाने आमह� आ्चया नेपाळी दे नंधमंस 
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चेतावयी देत आहेत म� वीर हो वेळीच सावध नहा ; नाह�तर परमे नाचधयावार� सा ानये 
्वमत घेतील आ�य आपलया ंनहांसह� ह� असंभानय संधी चनघमन ंेल� म� , मोयी 
 ंुमम नह� ्वचारयार नाह�! 

अ ंा�य  ानचा राजा युरोपातील नलायय रालरां ी भावी ्हायुुाची मम टमार  ाने 
मरधयास लचंनपासमन ्ॉ मोपय�त द रा मरधयास चनघाला असता , नेपाळचे ्हाराजह� 
ंचसवनरातच द यार वर चनघयार आहेत. पय तो द रा मो पय�त ? तर मलमततयाचया 
मंुपयापय�त! ते े महये नहा सरॉयां ी माह� नोलयी होयन ते परत नेपाळांत जायार! मा ? 
अ ंा�य  ानचा राजा ्ोठया च लाने  वतषचया  वतंुपयाचा मवज  चमा्वत 
मानुलपासमन युरोपखचंाचया राजधाउयास जायन येधयास चनघाला असता नेपाळचया 
्हाराजांनी लसहंाचे मातचे पांघवन मलमततयाचया मंुपयापय�तच माय ते सरपटमन  ांनावे! 
हे असे मा? जी ्हतवामांरा अ्ीरास अ ंा�य  ानचया नाहेर , वीर ीचा सचंार मरवीत 
आहे. ततस्ान, मोया ्हान आ ेचा  प र , नेपाळचया हदयास ्ालाच नाह� म� माय ? 
नसेल तर या पराघातास मारय माय- याचा दोष मोयामचे- यास माय उपाय योजावा? 

जयाचे मारय महयजे , साहसाची   तीच- आत््वेवासाचा ददुा�तपया- �हदंमंचयाह� 
ललाट� भारय ीची ्हान भ्वतनयता लल�हलेल� असम  मेल ह� भावनाच आपलया �हदं ु
जातीत ना् ेष ्ालेल� आहे हे होय. चाय याची चंचंुपताची ्वक्ाची परंपराच ्रतगाय 
्ालेल� आहे हे होय. 

याचा दोष एमदया नेपाळचया ्हाराजांचा तमंवा मोधया अनधमायारचचा नसमन तो 
दोष अवघया �हदंजुातीचा आहे. ्हाराज माय एम नय ती- उभया रालराचया पा� ंउयावाचमन 
ते तर� माय मरयार ? आ�य तो पा� ंना असताह� ती एम नय ती ्ांे पुाे मव लांल� ; 
तर चतची म ा तर� माय आहे ? रालराने मेलेला चनेचय आ�य मेलेले साहस तयास 
्ेपयार नाह� तर तया नय ती दमर सावन रानयवनधरलयु   तीने संपउन असा दसुरा अनयी 
रालरास चनवचता येोल. 

याचा उपाय आता हा एमच आहे म� उभया �हदंजुातीचया चतचयाच अम्रधय 
भीाते्ुळे ्ालेलया या परघाताचया रोंास चनर त मवन चतचयांत नवचसतउय 
भर्वधयासा स तया �हदंजुातीत ग तुत वीरतेचे संघटनेचे आ�य  वातंसयाचे सा् यर 
नयांचया्मये सापेरतष अनधम ग्ायांत चनवसत आहे , तया आ्चया नेपाळी वीरवरांनी 
ंुरखा जातीने �हदंमंचा गमट पुाामार घेयन जंात जी रानया सा ानयांचया देवघेवीची 
भीषय चााएा लांल� आहे, चतचयात चनलभरचपये उची घयावी! ते  वतंु आहेत ; ते राजस 
आहेत, ते वीर आहेत. अ ंा�य  ानचया गचत पध�स हायमन पाचमन , भारय ीची वर्ाला 
वरधयाचे तयांचयात सा् यर आहे. महयमनच आमह� तयांसच उभया ंुरखा- जातीसच- ह� 
सानह ्वनंती मर�त आहो. म� तयांनी आता आपलया दारा ी  ो ा्वत उभया असलेलया 



 

www.savarkarsmarak.com 

या ्हान भारतीय भ्वतनयतेचे  वांत मरधयास �हदंतुवाचा मवज उततोलमन आ�य “देव 
् तम� धवन” मायररेु ात उतरावे अाळ  ाये ्ांचावे, मतरनयावर अचमम  रसंधान मरावे. 

जर नेपाळांतील ंुर्यांस गमटपये आपलया ्हतवामांरा स्जत नसतील तर 
ंुर्यांचया पुााया�पानी तयास तया स्जावमन दयानया. अ ंा�य  ान नया चनभरय साहसाने 
पुाे जात आहे. तयाच ंतीने आ�य प�रॅ  तीस अनुवप आ�य अनुमम ल पचेल तया लभउन 
तमंवा स्ान साधनांनी आ�य ्ांारनी तयांनी नेपाळ रालरास रयरेु ांत उतरधयास भां 
पाचावे. 

जी सुवयर सधंी अ ंा�य  ानास हाम ्ार�त आहे. तीच नेपाळास हाम ्ार�त 
आहे. नलानल स्ान आहे.  ुु ल्ु स्ान आहेत. अ ंा�य  ान  वतंसयोतसव जसा 
च लांत ंाज्वतो तसा नेपाळने मा ंाजवम नये ? अ ंा�य  ानने रल या�दम 
युु ा ुांतील वस् ाचनम, ससचनम, सा्ु�चम आ�य आन रम तय आयमन आपले वस्ाचनम , 
ससचनम सा् यर वाा्वले, तसे नेपाळनेह�  ंनज, जपान, रल या  तयाद� रालरातील तनयांस 
आयमन आ�य चोोजच होोतो मोयतयाह� एमा रालराची तयांचया हाती आपल�  वची न देता 
आपल� वस्ाचनम आ�य ससचनम लसुता चनदान अ ंा�य  ाना तम� तर� गनळ मा मवन 
घेय नये ? अ ंा�य  ानाने, युरोपात फव च ज्रन  टल�  तयाद� रालरांत आपला 
रालरगचतचनधी ने्मन  वतंु रालराचे अनधमार ंाज्वले तसे , नेपाळनेह� आपले 
रालरगचतचनधी युरोपांतील गतयेम राजधानीत  वतंुपये मा   ापम नये? 

या एमा ंोलट�चा देखील तमती दमरवर प�रया् होोल. उभया जंात �हदंमंचे  वतंु 
रालर असम  मते ह� मलपनाच लुपत ्ाल� आहे. नेपाळचा  वतंु �हदं ुमवज प्�रस , 
नललरन, ्ॉ मो, लचंन, रो्, उयमयॉमर  ये े तया तया दे ांतील आपलया  वतंु 
राजद तयांारावर (मॉउसलेटवर) तर  चमत राह�ल ; तर �हदंमंचेह� अजमन एम तर�  वतंु 
रालर ॅजवंत आहे. ह� घोषया उभया जंात होयार� आहे, �हदंमंची पत उभया जंात वाायार 
आहे.  तमेच ननहे तर ह� जायीव होताच आज अ ंा�य  ानची जी ्हती युरोपास 
वाटत आहे तीच नेपाळचीह� वाटम  लांमन ; नेपाळचया  वातंसयास ती रालरे धचाधच ्ाउयता 
देय लांतील. पे नयांचे पुये पचलयापासमन पररालराचे राजदमत �हदंमंचया राजवाायांपा ी येये 
नंद ्ाले ते पुनष येर्ारा घालम लांतील. मा ्ांचमचया �हदं ुराजवाायांचया ्हादवारा ी 
फव चांचे ज्रनीचे आ�य रल याचे राजदमत येयन वाट पहात उभे राहतील आ�य 
अ ंा�य  ान ी पररालर�य राजमारय नोलमन तयाचया ्सु ीची ज ी याचना मर�त आहेत 
त ी नेपाळची मवं लांतील! जया योंे नेपाळचे रालरनळास , जांचतम नसचतम नळाचा 
पा� ंना ल्ळमन  ंनजांस आज असलेल� ्सुी अनधम या मरधयाची गनळ  चचा होोल. 

तसेच अ ंा�य  ानाग्ाये नेपाळनेह� आ ता रालर�यसंघांत ल�ं �  ने न्मये 
आपले  वतंु रालर- गचतचनधी धाचमन आपले  वातंसय मा ग  ापम नये ? युरोपांत ज्रन 
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युुाचे वेळी आ्चया ंुर्यांनी ंाज्वलेलया   यार्ुळे तयांचया  मरतवा्वषयी आदरच 
ननहे, तर वचम उतपउन ्ालेला आहे. पय ंुरखे महयजे  ंनजांचे दास , ह� तयांची 
स्जमत आहे. ती नेपाळ खोट� मा पाचीत नाह� ? रल यां ी ट�चभर अ ंा�य  ान , 
तुलया�रल्ुतवाचा सधंी म�रतो- नेपाळनेह� तसा नमो ; पय चनदान नयापार� सधंी तर� 
 वतंुपये मा मव नये? आज नेपाळचे  वातंसय, लंचनास मांदावर माय ते न��दले आहे. 
तयाचया उपयों आ�य उपभों घयावयाची  चचा नसेल तर तयाचा माय उपयों ? 
तुमर   ान, चीन आ�य  राय आ�य   य तर जपान , यांचया ीह� अ ंा�य  ानाग्ायेच 
आपलयास �हतमर ते ते संधी नेपाळ मा मर�त नाह� ? म्ीत म्ी एमदा  वतष नेपाळचे 
्हाराजा, गधान ्हा य हे युरोपांतील रालरास  वतंु रालराचया अनधमाराने जायन भेट 
मा देत नाह�त ? ्ुसोललनी माय महयतो ते मा तमत नाह� ? �हचेंननुंर ी ह तांदोलन 
मवन, राद म�चया माना ी लांमन फव च अमयरां ी ्ंु या मवन लचंनचया स ाटांचे 
नरोनर�ने खुच  ी खुच  टामम न मे्ालपा ाचया अंतरंंात चोमावमन नेपाळचा वीर गधान मा 
परत येत नाह� ? नुसतया मलमततयाचया मंुपयापय�त धावयारा सरचा होयन , तो मा 
राहतो? मा? भय? मोयाचे? मा? एमदा युरोपचया आतंररालर�य घचा्ोचीत नोट खुपसा , 
म� हे �हदंपुते! असलेले भय नलट होोल , नसलेले नळ गापत होोल!  ोचे साहस मरा- म� 
आपलया पमवरजांचया दहा दहा ्पययांची भारयांची  वपने , आज तया ्पा�त खर�  रतील 
आ�य तो सोउयाचा �दवस उंवेल! सरायासारखे नाह�, आता लसहंासारखे चला. 

 ंरलंच तु्चे ल्ुरालर , तु्चया उया य ्हतवामांरेस सहा य मरये हेच ल्ुाचे 
मतरनय. त ात तुमह�  वतंुह� आहात. अ ंा�य  ानचे आमांरांना ते आजह� गतयवाय 
मर�त नाह�त. तुमह�ह� चनभरयतेने उया य आमांरा सपंादन मरधयास लांा.  मर ंुर्यांचे 
वीररालर तुमहापुाे आहे. हे २२ मोट� �हदं ुतु्चया पा स ी आहेत. आतंररालर�य भनय 
भीषय, उलाााल�ंची सधंी हाता ी आहे. 

महयमन ोेवरावर भरंवसा टामम न हे ंुरखा जाती , आपले भारय आपलया हाताने 
ललहमन म ाा.  ंरलंच आज तु्ा ल्ु आहे. तयाहमन दसपट ्सु ी तोच तुझया ी तयाच रयी 
दाखवम लांेल , म� नया रयी तम तुझया या दारा ी  ो ावीत असलेलया , भारताचया 
भारय ीचे  वांत मरधयास तु्ा चन�च त वीरनाहम पुाे मर ील! एतद र याच रयी हे 
रमच हदयद नरलय तय तवा , उॅततल  परंतप!! तु्े मायर उया य (Just) आहे. तु्ी साधने 
वसध (Legitimate) आहेत! नेपाळा, तुला ्वजय ी ्ाळा घेयन वाह�त आहे! 
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लेखांम १३ चा 

अ्ीा, आप  इतमे तो् बोललात म�,  
आ हांस आपला बळमट संशय येतो 

(५ �ानेचााट १९२८) 
 

साधचाचााो साधुना पतयुपेयःा 
्ायाचााट ्ायया बा�धतवयःाा 

मानमलचया अ्ीरांनी ्वलायतेस गवास मरधयाम�रता �हदं ु ानांतमन जाधयाचे नया 
दमरद   उ�े ाने  र्वले होते , तो तयांचया ्नातील उ�े  आ ातीतपये स ळ ्ाला , 
तयात माह�  मंा नाह�. मराचीपासमन ्ुनंोचया ध  यापय�त लाख लाख ्ुसल्ानांनी 
तयांचे गचंच आ�य अंद� ्नषपमवरम  वांत मवन अ्ीर तयांचया ्नांतील नया भावनेचा 
 ाव पहात होते , तया भावनेचे उतमट अॅ ततव तयांचया गतययास आयमन �दले. (अल्राने , 
जे न नोलता ्वचारले ते �हदं� ्ुसल्ानांनी न सांंता मळ्वले) 

सरमारनेह� अ्ीराचया  वांतास   य चततमे भनय  ववप देधयास हयंय मेल� 
नाह�. वा त्वम पाहता अल्राहमन हसचानादचा चन्ा्देखील जवळ जवळ चतत याच 
उतपउनाचा धनी आहे आ�य अ्ीर ॅजत या गदे ांवर तमंवा लोमसं्येवर रानय मरतो ; 
चतत या तमंवा तयाहमन जा त गदे ावर आ�य लोमसं्येवर रानय मरयारे राजेह� 
�हदं ु ानात दलु्रळ नाह�त. परंतु हसचानादेचे चन्ा् तमंवा महससमर ्हाराज तमंवा 
समयरमुलोतपउन उदयपमरचे राये ्ुनंोस मधी येतात आ�य मधी जातात याचा सा्ाउय 
जनतेस पततादेखील लांम नये ,  त या दलु�यारने जे सरमार तयास वां्वते , तेच सरमार 
आ�य तयाचे नहाोसरॉय आपलया नायमा्ुलाचन ी एमादया स ाटासारखा नचेजाव 
 ेवधयात दंं ्ाले होते तयाचे एम ्हतवाचे मारय महयजे  वातंसय होय. अ ंाय 
 वतंु आहे. एतद र तयाने आता पाच सहा वषारपमव च  ंनजां ी उघच उघच युु मेले 
असतांह� आज तयाचे जीवेच मं ेच ल्ु महयमन , राजम�य  ाटा्ाटाने  वांत मेले 
जाते आ�य तयाचया  तमाच उतपउनाचा आ�य गजेचा धनी असयायारं  चन्ा्ाने ्मयतंर� 
 ोची नरोनर�ने यलट�स यलट� ल्ळ्वधयाचे गयतन मरताच तयाची ्ान यषमॅेचत पोललसी 
दंचु याने पुउहा खाल� चेपधयात आल�. 

अ्ीर  वतंु आहे. महयमन  ंनज सरमारने तयाचा एवाा उदो उदो मेला. हे जर� 
खरे आहे. तर� तयाचया आं्नास एवाे ्हतव येधयाचे दसुरेह� एम प�रया्मारम मारय 
होते. हे ्वसवन चालयार नाह�. ते मारय महयजे अ ंा�य  ानचया भोवती असलेलया 
रल या, तुमर  आ�य अराया�दम  वतंु रालराचे  ंनजां्वाु रचले ंेलेले मम ट हे होय. जर 
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  य असते तर सरमारने अ्ीराला �हदं ु ानांतमन गलसुपये सावरजचनम  वांत 
 वीमार�त आ�य आपलया मेलया ंेलेलया सरमार� नचेजावाने ्ुसल्ानांतील 
नाजारनुयरयांचे ्नावर  ंनजी सततेची रुचता आ�य अ ंायची नसती गनलता याचा 
्वमर त प�रया् होय देयन �हदं� ्ुसल्ानांचे चोगयास अंधेर� आययार� , अ ंायी रानय 
�हदं ु ानावर मर्वधयाची , भयंमर ्हतवामांरा जांरत मरधयाची चमम मेल� नसती. 
अ्ीराचया  वांताची सधंी साधमन हजारो �खला ती ंुचंांनी , ्ुसल्ानांत ्ुसल्ान 
नाद ाह�्वषयी, घातुम लालसा उतपउन मरधयाचा मावा साधमन घेतला. 

हे  ंनजांस मळत नाह� असे नाह�. अ्ीराचे आ�य तयाचया पुाे ्ांे नाचयायार, 
�खला ती पुााया�पाचे ्नात माय चालले आहे याचा  ाव न लांधया तम� ती ्ने खोल 
ननहती तमंवा तया उ ळ ्नांतील ््रह� �दसम नये  तम� यलट� अंधळी असधयास  ंनज 
महयजे माह� मोयी �हदंमंतील राजमारयी नाया-नापायाह� ननहेत. परंतु अ्ीराचे  वांत 
राजम�य चा्च लाने मरधयाचा आ�य सावरजचनमपये �हदं�-्ुसल्ानांस मव देधयाचा 
घातुम प�रया् �दसत असमनह�  ंनजांस अ्ीराला सावरजचनमपये �हदं ु ानातमन ल्रवत 
जाय दयावे लांले. - मारय तयाचया्ांे उभा असलेला  राय आ�य तुमर   ान ; पय 
्ु्यतवे रल या! जर अ्ीरास �हदं ु ानांतमन ल्रवत जाय देधयात आले नसते तर तो 
दवेषाने अनधमच जळ ळत रल याचया ्ांारने युरोपात उतवन तयाचया ्नात उ�ी्पत 
्ालेल� सा ानयाची ्हतवामांरा स ळ मरधयासा स रल या�दम  ंरलचंचया  ुम ंी 
अनधमच गमटपये लंट मव लांता. एतद र वरवर तर� , असलेल� ंोची �नघचवमन 
घेधयाची चमम  ंनजांनी मेल� नाह�. अ्ीराचया  वांता र जी जी  ंनजी तो  सुटत होती 
ती अ्ीराचया गे्ाची चततम� ी दयोतम ननहती ; परंतु ती रल याचया गचत पनधरतवाची 
आ�य भीती समुंल स ंयाची दयोतम होती. 

अ्ीराचया द या�स जे एवाे ंाजावाजाचे  ववप आले तयाने ्ुसल्ानी 
नाजारनुयरयांपासमन तो �खला ती पुााया�पपपय�त जंात अखचं ्ुसल्ानी नाद ाह�   ा्पत 
मरधया्वषयी सदो�दत घु्सत असलेलया ध्ा�ध ्हतवामांरेस अ्ीर नळी पचधयाचा 
उतमट संभव आहे हे जसे एम मारय अ ंाय  वतंु आ�य नलवंत असलया्ुळे तयाचा 
ं रव नरोनर�ने मरधयाचे  ोचे ार भांच पचले, आ�य तसे जर न मेले तर तो रल याचया 
हातात अनधमच तवरेने जायन पुाे ्ांे �हदं ु ानवर रल याची  वार� ्ालयास तो 
 ंनजांचया ्वाु रल याचया हातात एम अनधमच गनळ साधन होय  मेल हा सरमारास 
पचलेला पेच हे जसे दसुरे मारय तसेच चतसरे एम मारय तया द यार स  तमे नचेजावाचे 
 ववप आयधयास चनल्ततभमत ्ालेले होते. ते महयजे ग तुत अ्ीराची नय ती होय. हा 
अ्ीर मानमलचया लसहंासनावर नसलेलया राजां्मये एम अतयंत मतार आ�य ्हतवामांरी 
पुाष आहे. यात  मंा नाह�. ना�दर हा आ�य अह्द हा यांचयाग्ाये तो �हदं ु ानचया 
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नाद ाह�चे ्ांचे ्नातलया ्नात पमव  तर� खात होताच. हे चनॅेचत असलयाने तो 
तयांचयासारखा ्हतवामांरी आहेच , आहे. ती ्हतवामांरा गतयरपये नयवहत मवन 
दाख्वयायार  मतररतवांत तो तयाची नरोनर� मव  मेल , म� नाह� ; ह� ंोलट जर� अजमन 
लसु नहावयाची आहे. त ा्प , मानमलचे लसहंासन ह तंत मरधयांत उभया अ ंायांचयाच 
ननहे तर उभया �हदं� ्ुसल्ानांचया धाल्रम आ�य राजम�य आ ेचा मव च आपयामचे 
एामन घेधयात आ�य राल यासार्या  ंनजांचया  ुमं ी उघचपये समुे जुळवमन आ�य संधी 
  ापमन तयांने  ंनजांस नया साहसाने दानात  ेवले आहे ते साहस दाख्वधयात तयाने 
्वलरय मतररतव  ती आधीच नय त मेलेल� आहे. तयांची गंचत्गयता ह� 
म्ालपाद ाहाचया वळयावर जात आहे. अ ा मतयार राजमारयी , ्हतवामांरी आ�य 
साहसी, राजाचे तेज हे वाखायलयावाचमन  ुमसह� रहावयार नाह�. हे साहॅजम आहे आ�य 
महयमनच तयाचे एवाे देनहारे ्ाज्वधयात राजम�य धोरय घातम होयारे आहे हे ्नात 
चांचत असयाया� नाह� मानमलचया या प ाष ाल� अ ंाय राजाचे वसयॅ तम तर�  वांत 
मरावे, असे जे वाटले ते पराक्ाची ग संा मरयायारम ्नुलयाचया उपजत गवरततीचेच एम 
दयोतम होते. 

नया नय ती-्हततेने अ्ीराचे  वांत ,  त या ंाजावाजासह घचवमन आयले , 
तयाच नय ती- ्हततेने तया गचंच  वांताचा जसा मार  ानी उपयों मवन घयावयास 
पा�हजे होता , तसा मवन घेयारा ंभंीर आ�य ््रभेदम अलभनय मरधयाची   तीह� 
अ्ीरास गापत मवन �दल�. ्ुसल्ान लोम तर अ ंायी राजास , आपला नाद ाह 
्नांतलया ्नात ्ानतातच आहेत. तयांची तयाचया भारतीय राजमारया्वषयम भयमंर 
आमांरास सतकय सहानुभमतीह� ल्ळयार�च आहे. याचे अ्ीरास ंेलया ्हायुुापासमन 
तयासरखे गतयंतर ल्ळतच होते. परंतु तयाचया ्नाला �हदंजुनतेची आपया्वषयी माय 
भावना आहे हे अज्ावमन पहावयाचे होते. �हदंमंची सहानुभमती सपंादन मरावयाची होती. तया 
उ� ेास तो लाख लाख ्ुसल्ानांचया ‘अलला हो अमनर ’चया आ�य ‘अ ंायी 
नाद ाहाम� जय ’चया ंजरनांचया वादळांतह� ्वसरला नाह�. तया लोमस्ुचाचया अपमवर 
लाटावर आवा ्ाला असता , तयाची ्ांच ाळल� नाह�. ते  वांत आपला जउ्दतत 
अनधमारच आहे; अ ा सहज  ाटाने तयाने  वीमावन �हदंमंचया ्नास जे सहज व  मवन 
घेोल असेच वतरन आ�य भाषय तो चनभरयपये मरता ्ाला. वा त्वम पाहता अ्ीर 
�हदंमं्वषयी  तमे मळमळीचे उदंार न मााता तर�ह� हजारो �हदं ुतयाचया  वांता र ज्ा 
्ालेच असते आ�य  ेमचो लघाळ चन लाळघोटे लोम तयांचयापुाे पुाे मरधयासा स लाळ 
घोट�त उभे रा�हलेच असते. मारय लतमोचंेपयाचया आ�य परधाॅजरधया लभमारचेपयाचया 
ॅजधयाचे �हदंमं्मये आजमाल तर नुसते पेवच  ुटले आहे. �हदंमंचया जया उपजत ‘उदो उदो’ 
मरधयाचया गवरततीस तया ्वलरय अ ंायाने ततमाळ एळखमन टामले आ�य सरासर� 
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वीस नावीस ं�चस वा यात तयाने लाखो �हदंमंस लाखो ्ुसल्ानांग्ायेच आपलया 
वचर वाचे दास मवन सोचले. तया वीस नावीस ं�चस वा यांसर ी अ ंायचया अ्ीराचया 
राजम�य धोरयाचा सुंावा असलेलया �हदं ुवरततपुमारांसह� तयाने तयाचा ्वसर पाचला. 
उभे �हदं ु्ुचालय (The press) तयाने वीस नावीस वा यासर ी ्वमत घेतले. 
आजमालची लतमोचंी उदारता तर  तम� भाळल� म� चतने अ्ीराचया तया नावीस 
वा यांस एखादया नवीन वेदाचा अ्वभारव मलपमन तयाचे  वय ्नन चन�दमयास 
मरधयासा स तयांची पर् भ तीभावाने सापता�हम आ�य दसचनम पाराययेच सुव मेल�. 

�हदंम् वाु ते वाोट नोलले असते , तर मोयी अ्ीराचे त�च  ोचेच धरयार होते! 
तर� पय ते �हदंमं्वषयी  त या उया य यलट�ने नोलले हे तयांचया  ोरपयाचेच लरय आहे. 
असेह� मोयाला वाटेल. एमा  वतंु रालराचा राजा या यलट�नेह� , तयांची माह� वा ये 
 ्रयीय वाटतील. “्ी गजेचा सेवम आहे ” हे वा य   य तो तयांचया रानयांत ते 
आचरयात आयतात, या्वषयी माह�  मंा नाह�. तयांनी ्ुसल्ानांस सचेतोच उपदे  मेला 
म�, तुमह� �हदं ुध्ारस सउ्ानाल तर �हदं ुतुमहांस सउ्ानतील , तयांचया ी 
आततायीपयाने वांधयात तुमह� तु्चया ध्ारसच मलमं लावीत आहात. ध्ा�धतेची �नजे 
पेरयारे ्ुलला हेच तु्चे खरे  ुम असमन �हदंम ननहेत. ” असे तयांनी लाखो ्ुसल्ानांस 
नजावमन सांनंतले. ्ुसल्ानांस  तमे चनरमन ह� वा ये सांंधयाचे साहस अजमनपय�त 
तमतयेम लाळघोदया �हदंमंसह� होत नाह�. पय ते तया वीयर ाल� अ ंायाने मेले. 
्ुसल्ानांचया अतयुतसाह� जयजयमाराने तो हुरळमन जायन तयांना दमर मरधयाचे भयाने 
�हदंमंची सहानुभमती संपादधयाचया आपलया ्ु्य उ�े ापासमन तो ्वचललत ्ाला नाह�. 
तयाचया या धीरोदातत, चायार, उया य आ�य स्योनचत वतरना्वषयी �हदं ुजनतेने तयांचे 
आभार तेवययापुरते तर� ्ानले पा�हजेत ; असेच मोयालाह� वाटेल. परंतु अ्ीराचया 
्ालेलया  वांता्वषयी  तम� चचार मेलयानंतर आ�य �हदंुं्वषयी तयांनी माालेलया अनेम 
उया य उदंारा्वषयी तयांचे आभार ्ानलयानंतर  ेवट� जो ्ु्य गेन उभा राहतो तो 
हा होय म� अ्ीराचया �हदं ु ानातील या सवर उ ा ेवीचा राजम�य हेतु , माय होता आ�य 
तयांनी �हदंमं्वषयी माालेलया या उदंारांचा राजम�य अ र माय चनघतो ? ते  पलट 
्ालयावाचमन तया उदंारास �हदंमंनी खरोखर ्हतव तमती दयावे आ�य अ्ीराचया या 
द यारवचे �हदं ु ानचया राजम�य प�रॅ  तीवर जे  लटाचनलट प�रया् घचयारे असतील ; 
तयांचा पुर मार वा प�रहार मसा मरावा हे चनॅेचतपये  र्वता येयारे नाह�. 

ग ्तष आपय हे मयानात  ेवले पा�हजे म� �हदं� जे लाखो ्ुसल्ान लोम 
अ्ीरास आपलया नाद ाह�ग्ाये जायमन नुजमन ्ान देत होते. ते सवर आपया �हदंमंचया 
पमयर प�रचयाचेच ंरह   आहेत. तयांचया �खलापती आमांरा आ�य सहारायपुरापय�त , 
माालेलया रेघा आपयास  ायम आहेत. जर अ्ीर �हदं ु ानवर  वार� मर�ल ; तर 
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  ला्ी ं रवाम�रता आमह� तया्वाु न लाता तयांचे य ॅेचंतनच मव महयमन 
गमटपये या लोमांनी उदंार माालेले होते. यांचयातले  ेमचो जय ्ुसल्ानी रानयच , 
�हदं ु ानावर ्ाले पा�हजे , असे ्त ध्र् त महयमन धारय मरयारे आहेत. नरे नया 
अ ंायांवर अ्ीर रानय मरतो आ�य नयाचेच आधारावर तो आपलया राजम�य 
्हतवमांरेचे ्नोरे नांधीत आहे. ते अ ंाय �हदंमं्वषयी माय स्जतात आ�य म ा 
गवरततीचे लोम असतात हे मोहाट आ�य पे ावरचया आंीचया च�नातह� नयांस �दसले 
नसेल, ती ्नुलये नसमन चनज व गेतेच असल� पा�हजेत. अ ंाय महयजे प ाय आ�य 
प ाय महयजे माय ? हे ्ुंनो मलमततयातील एखादय पान्व या �हदंमसह� 
सांनंतलयावाचमन स्जयारे आहे! अ ा आचदांच आ�य �हदंमं्वषयी चनदरय चतर मार आ�य 
उपजत दवेष नाळंयायारआ प ायाचया सेनांचा अ्ीर हा सेनापती आहे आ�य �हदं ु ानास 
  ला््य मरधयाचा चंं नांधलेलया लाखो ्ुसल्ानांचे नेतरतव उघचपये घेधयाची तो 
 चचा मरयारा आहे.  तम� एम ंोलट जर� आपयां �हदंमंतील गतयेमजय चोगयापुाे  ेवील 
तर� तयास हे सहज स्जमन येोल म� �हदंुं ी उयायाने वांधयाचा अ्ीराचा उपदे  हा 
 उद ष तमतीह� चांंला असला- आ�य तो ॅजत या ग्ायात चांंला आहे चतत या 
ग्ायात आपय अ्ीराचे आभार�ह� आहो- त ा्प , तया उपदे ाचा आतील हेतु हा 
आपलया �हदंमंचया ्नात अ्ीराचया्वषयी गे् उतपउन मवन तयाचे आधारावर �हदं ु ानचे 
रानयावर मानमलचा जो पमव पासमन चोळा आहे ; तया उ� ेाचे ्नोरे उभारधयाचा असावा , 
ननहे जवळ जवळ असलाच पा�हजे. या अ्ीराचे पमवरच�रु आपयास  ायम आहे. यांचया 
पमव चया अ्ीराने ्हायुुांत �हदं ु ानावर  वार� मवन आपल� ्ुसल्ानी नाद ाह� 
  ापन मरधयाची ्हान पवरयी साधल� नाह� ; महयमन �हदं ु ानातील �खला त प ंीय 
ध्ा�ध ्ुसल्ान आ�य ्ाचमन सारा अ ंाय ्ुसल्ान तया पमवतचया अ्ीरावर नचचमन 
ंेला होता आ�य तयाची हतया होताच तया कांतीय उलाााल�त तया लोमरोभाचा पुर मारम 
महयमनच हा अ्ीर राजा होय  मला. आजह� तयाची लोम्गयता तयाचया हातमन 
�हदं ु ानावर  वार� मरवमन तो ्ुसल्ानी नाद ाह�चे रमयउमत युं पुउहा आयम  मेल 
याच एमा आ ेने गे�रत ्ालेल� आहे हे लाखो ्ुसल्ानांचया आ�य प ायांचया त�चमन 
गतयह� जे उदंार चनघतात , तयाववन चन्वरवादपये लसु होत आहे. �हदं ु ानावर याच 
अ्ीराने जेनहा उघच उघच  वार� मेल� होती तेनहा �हदं� ्ुसल्ानां ी संंन्त मवन 
आपय �हदं ु ानात उतरताच तयांनी � म� मायी ‘अलला हो अमनर ’ महयमन आपलया 
साजया र गचंच उ ावयी मरावी ; अ ी मार  ाने जयानेच रचलेल� होती. आ�य तया वेळेस 
्व ल ्ालेल� ती ्हतवामांरा तयाने आता सोचमन �दल� आहे , असे चनद र् वयारे एमह� 
मारय आजपय�त घचलेले नाह�. उलट तया तयाचया भयंमर चावास आता अनधमच रंं 
भरत चालला आहे . जसे जसे रल याचे आ�य  ंनजांचे ्वतुलट वाात जात आहे. आ�य 
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्हायुु जवळ जवळ येत आहे. तसत ी �हदं ु ानावर अ ा ्हायुुात होयायारर या 
अ ंायी  वार�ची भीषय चनॅेचतीह� वाातच जात आहे. अ्ीराची , तयांचया ध्वउ्त 
गजेची, सहायमांची आ�य �हदं ु ानात �दलल�पासमन ्चासपय�त ग्ुख ्ुसल्ान चततमा 
्ुनंोस एम होयन अ्ीराचा जो उदो उदो मरता ्ाला तया �हदं� ्ुसल्ानांचया �हदं� 
भारत-्वदवेषी गवरततीचीह� �हदं-ुभारताचयाच �हतास अतयंत भयगद असलेल� व तुॅ  ती 
आ�य प�रॅ  ती  पलटपये आ�य चनभ चपये तयांचेपुाे ्ांचमन आमह� आ्चया �हदं ु
नांधवास ्वचारतो म� या प�रॅ  तीचया गमा ात अ्ीराची ह� भाषये , वाचल� असताच 
तयांचा तयातील खरा उ�े  आ�य तयांचा खरा ्चतता र मळम  मेल हे  पलट आहे , ननहे 
माय? 

अ्ीरसाहेन, आपय  तमे ंोच नोललात म�, आपल� आमहांस नलवततर  मंा येते! 
आपय आपलया रानयात ंोवध नंद� मेलेल� आहे. हे आपय आमहांस वारंवार सांनंतलेत. 
तया्वषयी आमह� आपले आभार� आहोत. आपय �हदंु् ुसल्ानांस अंद� , अंद� 
सउ्ानतेचे वां्वता हे तमम नह� आमहांस ंुदंुलया ्ालया. पय आपय तयानरोनरच हेह� 
मा नरे सांनंतले नाह� म� आपलया रानयात �हदंमंना ॅज्ीया मर अजमनह� दयावा लांतो! 
ॅज्ीया महयजे जो ्ुसल्ान नसेल , तो ्ुसल्ान नाह� महयमन मा र आहे महयमन 
तयावर नस्वलेलया ्वल लट मर. जया उप्दरमारम मराचे औरंंजेनाचे नुसते नाव 
मााताच उभा राजपमताना आ�य ्हारालर आपल� सतंपत तरवार उपसमन रयांंयांत 
उतरला होता! तो ॅज�्या “मा रांचा मर ” �हदंसु अ ंा�य  ानांत दयावा लांतो ना ? 
तयाचग्ाये अ ंायी रानय ्ुसल्ानी रानय असलयाने ये ील ्ुलला ् लवीस 
्ुसल्ानी ध्ारचा गसार मरधयाची आ�य मा रांस ्ुसल्ान मवन घेधयाची परवानंी 
असते. परंतु �हदंसु ्ाु आपलया ध्ारचा उपदे  मवन ्ुसल्ानांस �हदं ुमवन घेधयाची 
स त ्नाो असते ह� ंोलटह� सतय आहे म� नाह�? �हदंमंत आ�य ्ुसल्ानांत ्ी माह�च 
 रम मर�त नाह� हे सांंधयात आपलया रानयात ध्रवेचाचा लवले ह� उरला नसमन सवर 
नां�रम आपआपल� ध्र् ते चनव�धपये आचव  मतात , असे दाख्वधयाचा आपला उ�े  
जर असेल, तर आमह� ्वचारतो म� �हदंमंची ंोलट तर राहोच , ते तर जायमन नुजमन गतयेम 
प ायाचया यलट�ने “मा रच” असयार तयांस ॅज्ीया �दलाच पा�हजे! पय जे ्ुसल्ान 
तयांस तर� आपले रानयांत चनन�ध स्ानतेने वां्वतात माय ? ्ुसल्ानांतील अह्�दया 
तमंवा मा�दयानी हा पं  आपलया सुउनी पं ापासमन माह� ्वषयी लभउन असलया्ुळे तयास 
्ुसल्ानांसह� माह� ्ते लभउन एवययासा सच , संं सार�चया दंचांनी  ेचमन ्ारधयाचया 
ल रा या एम दोन वषा�तच देधयात आलया आ�य ्ुसल्ानी चनन�धास अनुसवन आपय 
तयांचा मुरायी उयाय अनुसवन सात आ  मा�दयानी ्ुसल्ानांस दंच ेम�ने  ार 
्ारधयात आले. हे खरे नाह� माय ? या ंोलट� धचधचीत पुाे �दसत असता , आपय मेवळ 
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ंोवध नंद मेलात आ�य चततमे उतत्च मेलेत- महयमन आपलया प ाय रानयातील 
रारसी ध्रवेच पार उचचेद पावले असमन �हदंम अंद� रा्रानयांत नांदत आहेत , जया 
्ायावी वाता�वर मोयता चायार ्नुलय ्वेवासम  मेल? पय आेचयर! म�, या अ्ीरांचया 
भाषयाचया या ्ायावी ्रं ास पाहताच हुरळमन जायार� �हदंमंचया लतमोचरया भानचेपयाची 
गवरतती या ्ायेस खराखुराच मांचन्रं  स्जमन ्ला तोच हवा महयमन  चचा 
वरततपुोपुी गदल रत मर�त आहे? 

नरे स्जा , अ्ीर अंद� साधुपुवष आ�य उयायपरायय राजा आहे. पय तयाची 
गजा! हे मचवे ्पययान ्पयया , पाळधयांतच �हदंमंचया दवेषाचे नाळमचम पयालेले आ�य 
�हदं ु ानातील ॅ ुया आ�य संपतती लुटये हाच आपला पमवरजाॅजरत वारसा आ�य 
अलभलाषयीय पराक् आहे; अ ी अंंाोची ंीते तमलेले हे प ाय ? हे मोहाटचे, पे ावरचे 
आ�य या सहा्ा�हतच ध्वउ्ुख होयन �हदंमंची उभी व ती ्ावन हुसमम न देयारे 
सी्ाउतवासी प ाय ? जर �हदं ु ानात तरवार उपसमन हे ्प ाचचदळ मधी घुसले , तर 
अ्ीर अंद� साधुवरतती आहेत असे ंरह�त धरले ; तर� जया भमतनाधेचया पायी �हदं ु ानची 
राखरांंोळी होयार ती होयारच नाह� माय ? अह्द हा, ना�दर हा आ�य ्हं्द घोर� 
यांचया वेळचे आ�य तयांचया भालयाचेच मुराय अजमन अ ंायचा नचचा नचचा वाचीत 
आहे. ्वेवसत आहे-तयांची टोळधाच आजह� �हदं ु�हदं ु ानास चततम�च तमंनहुना अनधम 
भयगद होयार� आहे म� , ॅजतम� ं्नीचे आ�य घोर�चे वेळी ती ्ाल�! नारा  तमांचया 
हलाहलाहमन मचु अ ा या रारसी वरततीवर अ्ीरांची दहा नारा ंुळचट वा ये म ी ्वरजय 
घालम  मतील ? तया अनुभवजउय भयाचया हलाहलाची ंोळी म ी ंोच मव  मतील ? 
तेनहा आपय �हदंसु स्ानतेने वां्वतो आ�य ंोवध नंद म�रतो आ�य ्ुसल्ानांस 
�हदंमं ी स्याने रहावयास ल म्वतो. हे पुनष पुनष सांंधयात अ्ीराचा उ�े  जर असा 
असेल, म� या वा या्ुळे �हदंमंचया त�चास पायी सुटावे आ�य तयास अ ंायी नाद ाह� 
�हदं ु ानांत ्ाल� तर मेवळ रा्रानय सुव होोल. ्ुसल्ानांचया ध्रवेचापासमन आपल� 
सुटमा होोल, अ ी लघळ आ ा उतपउन नहावी , जर आपला हा हेतु असेल म� , आपलया 
भारतावर�ल भ्वलयमाळाचया एखादया  वार�स , �हदं� ्ुसल्ानाग्ायेच �हदंमंचीह� सतकय 
सहानुभमती ल्ळावी. तर अ्ीर! आपला तो उ�े  ्व ल होयारा आहे! तो हेतम अतयंत दलुट 
असमन �हदं�ुहतास अतयंत घातम असलयाने तया हेतमचया रावयी घालयास संधी ल्ळवावी , 
महयमनच मेवळ आपय या ंोच ंोच भाषयाचया ्ायावी मांचन्रं ास �हदंमंचया आ ेचया 
सीतेस्ोर असे नाच्वले आहात असे आपयास  पलटपये सांंधयाचे साहस मरये हे 
आमह� आपले पर् प्वु मतरनय स्जतो. 

नारा ंोच वा यांचे माय ,  ंरलचं जेनहा , �हदं ु ानचे घरात घुसधयासा स असे 
लालचावले होते. तेनहा तयांचया राजांनी आ�य ंनहरनर यांनी अ ीच नारा े वा ये 
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उचचारल� होती! सवर ध्ारचया गजेस आमह� अंद� स्ानतेने वांवत असतो आ�य वांवम 
असे तयांनीह� देवाचया  प ेवर हजार वेळा सांनंतले होते. �हदं ु ानचे मलयाय हेच 
आ्चे उ�ीलट आमह� मेवळ नयापार� , रानयाचा आमहांस ्ुळीच लोभ नाह� , असेच ते 
सांंत होते. ते असेच ंोरेंो्टे �दसले. अ ाच ंोचवचनांचया , मांचन्रं ाचया, ्ायावी 
स�दया�ने �हदं� आ ेस तयांनी ्ोचमन टामले आ�य तयांचा ्ववेम दरुावताच तयांचया 
राज ीवर ्चप घातल�!  ार लांन नमो , आता ्हायुुा्मयेह�  ंरलचं हे लहान रालरांचया 
 वातंसयासा सच ्हायुुात पचले ननहते मा ?  ेवट� अनेम लहान रालरास ंटमन नंळमन 
त�च पु ीत नाहेर आले! 

अ्ीर ंोच नोलले , उतत्! आभार आहेत तयांचे! ते  वतषचया गजेस , स्ानतने 
वां्वतात! खरे असेल तर आमह� �हदं ुअलभनं�दतो- पय दवुन! ते गजेचे सेवम 
महय्वतात! आमह� �हदं ुतयास ग लंसतो- पय दवुन! सपर , ्वचुं, नारायय, पर� वंदावे 
दवुन! 

परंतु जर �हदं ु�हदं ु ानचे ्न , तयांचया तया ‘गजेस स्ानतेने वां्वयायारस ’ 
औदायारचा उपभों घेधयास या भुल ापांनी वळेल , अ ी ते आ ा मर�त असतील ; तर 
तयांचे चोळे ॅजतमे लवमर उघचतील चततमे आता उतत्! �हदं-ु�हदं ु ानास मोयचयाह� 
गजापयाचया स्ानतेचा उपभों नमो आहे. तयास आता राजेपयाचे  वातंसय हवे आहे! 
तया राजेपयाचे  वातंसयाचे मायार र �हदं ु ान अ ंा�य  ानचया अल्राचया ्स�ुचा आ�य 
  तीचाह� आतंररालर�य राजमारयात   य तो उपयों मवन घेोल- पय दवुन! जर 
्वरोधावरच वेळ आल� ; तर ्वरोधह� मरधयास , तो ्ांे पुाे पाहयार नाह�. तया 
ना�दर ाह� आ�य अह्द ाह� ्हतवामांरचेे त त �दलल�त नया घयाने  ोचमन च माचमर 
मेले, तो �हदं ुपय ोेवर� मर पेने तया ्हतवामांरेचया या ननया अवताराचेह� ्नोर  तसेच 
पमयर मवन टामधयास स् र होोलच होोल! अ�हदं ुसामवाचारास आ्चा �हदं ुसामवाचार 
अलभन�ंदत राह�ल- ्ायाचारास ्ायाचार महयमन पाचील! 
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लेखांम १४ चा 

नेपाळ�चषयम चचार 
(१९ �ानेचााट १९२८) 

 
नेपाळचया  वतंु �हदं ुरानया्वषयी �हदं ुरालरात �दवसव�दवस अनधम अनधम चचार 

होत आहे ह� आनंदाची ंोलट आहे. 
* * * 

जर मधी  ंनजांची आ�य रल याची लााो जंुपल�- आ�य जी चनमट भ्वलय 
माळीच जंुपेल असा पमयर रंं �दसत आहे -तर अ ंा�य  ान आ�य नेपाळ या दोउह� 
रानयांस ससचनम यलट�ने अतयंत ्हतव गापत होयारे आहे. युु्ान रालराचया ्हायुुातील 
ह� दोउह� रानये ्ु्य रयरेु  ेननलयावाचमन रहायार नाह�त. तया दोघांचया हातीच 
�हदं ु ानचया सा ानयाचया तमललया पचयार आहेत.  ंॅरल  सा ानयाचे ्ु्य युुसनचव 
�हदं ु ानात येधयाचा जो अपमवर यों ,  त या तातचीने आज येत आहे ; तयाचे हेच एम 
्ु्य मारय आहे. नेपाळचया ्हाराजांचे मलमततयास तयाच वेळी होयारे आं्न ह� 
माह� आमॅ ्म घटना नसमन चतचया्ांे राजम�य चावपेच खेळले जात असावेत हे उघच 
आहे, या ्वषयामचे �हदं ु ानांतील लोमांचे लर हळम हळम वेधले जात आहे , ह� ंोलट 
खाल�ल एम दोन उतायारपाववन  पलट होोल. 

* * * 
मलमततयाचे “ ीमर लय सदें ” हे ग्ुख �हदं� सापता�हम ‘्हान घटना ’ ना्म 

 ीषरमाखालचया अनलेखात लल�हते म� , “अ ंान अ्ीरने आं्नमे नाद लंभं  तने 
ह� ्हतवम� एम और घटना होनेवाल� हसै उततर पॅेच्से यद� अ ंान अ्ीर आ रहे हस 
तो नेपालमे ्हाराज मलमततेतम आववंेै अ ंान अ्ीर नमनो वा ोसरायमा आचत य 
नहय मरमेह� चार �दन्े चले जायवंेै परउतु , नेपालमे ्हाराज वा ोसरायमा अचत य 
नहय मरनेमे नाद भी यहा्  वतंु वपसे रहवंेै उनमा ्वचार मलमतते्े १५ �दन रहनेमा 
हसै ता. २६  �दसमनर मो ्हाराजमा यहा  भुां्न होंाै ह्ारे सहध्  और  वाधीन 
�हउदरुानयमे ्वधाता  ी ३  ्हाराज चउदम  ् ेर जवं नहादमर रायामा उस अवसरपर 
मलमतता- वालसय�म� एरसे, मलमतता मारपो�र नम� एरसे त ा मलमततेमे �हउंदएुमं� 
एरसे ्हान  वांत होना चा�हयेै नेपाल-्हाराज अपने सेनापतीय�मे सा  आ रहे हसै 
नेपालमे ्हाराज, नेपालमे सेनापती, �ब�ट  सरमारमे युु्ंुी त ा ्व्ान्ंुी अन सन 
युुदेवताजींमा एम सा  भारत्े आं्न ह� यह मोो साधारय स्ाचार नह� हो समताै 
यह मोो ्हान राजचनतीम ्हतवम� घटना हसै अ ंान अ्ीरमे आं्न और 
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्वदे भ्यमा जो राजचनतीम ्हतव हस , वह� नेपालमे ्हाराजमे आं्नमा भी हसै 
नेपालमा  वाधीन �हदंरुानय , �हदं ु वाधीनता और ं रवमे संमोचमा गापत हुआ अं  हस 
और गामर चतम चनय्ानुसार  समा त रसे वससा ह� या उससे भी अनधम ्व तार होना 
अवेयमभावी हसै” 

* * * 
 ीमर लय सदें ाने आयखी लल�हले आहे , म� “अ ंा�य  ानचा अ्ीर , हा ्ो ा 

्हतवामांरी पुाष आहे. तयातह� वससार्या  ंॅरल ांचया मकपया दवेलदयाचे रालर. 
अ ंा�य  ानचया पा ससच असलयाने , आज तया प�रॅ  तीचा पुरा पुरा लाभ घेधयाचा 
अ्ीराचा चनेचय �दसत आहे ; आ�य तयांचयात तसे साहसह� वसत आहे. -- एमंदर�त , 
अ ंाय अ्ीराचे आं्न आ�य ्वदे याुा यांचे जे राजम�य ्हतव आहे , तेच 
नेपाळचया ्हाराजांचेह� आहे. नेपाळचे �हदं ुरानय हे �हदं ु वातंसयाचा आ�य ं रवाचा जो 
संमोच होत आला, तयाचा अंचत् अं  आहे. महयमनच चनसंरचनय्ाग्ाये तया समंोचाचया 
अंचत् �नदंपुासमन तया �हदं ु वातंसयाचा प�हलयासारखा तमंवा तयाहमनह� अनधम ्वमास 
आ�य ्व तार पुनष होये अवेयं भावीच आहे. ” 

* * * 
या पुाग्ायेच ंुरखा ल�ंचे ्ुखपु �ह्ालयन टाोमस हे ह� या संधीचा पुरता 

अ र एळखमन आहे. तयानेह� तयावर अनलेख लल�हला असमन नेपाळचे ्हाराज 
मलमततयास येतील, तेनहा �हदं ु ानभर पसरलेलया लाखो ंुर्यांनी तयांचे चरयी आपल� 
उतमट राजचनल ा नय त मरावी असे लल�हले आहे. मलमततयास ५०००० ंुरखे आहेत! 

नेपाळी लोमांत ंेल� दोन वष� होत चाललेल� जांरती ह� तमती ्हतवाची ंोलट 
आहे; यांचे ग्ायपु �हदंजुनतेचे चतचयामचे जे अनधमानधम लर वेधले जात आहे. 
तयाववनच ग्ा�यत ्ालेले असमन , तयास आपलया मर पाळम �ब�ट  सेवम सततेचे 
(उयमरॉकसीचे) एम उदार ग्ायपु , अललमचेच ल्ळाले आहे. मारय ंुरखासघंावर ंुपत 
पोल�स ्वभांाची वकयलट� होधयास आरंभ ्ालेला असमन ती स ं ा , राजचोह� उलााालया 
मरयार� (Seditious Body) आहे; असे ंुपत पोललसचे गचतवरतत चतचया्वाु ंेलयाचे 
तया संघामचमन गलसु ्ाले आहे! �हदं ु ानांत मोयतीह� स ं ा  ोचे  ार उपयु त मा् 
मव लांताच चतला C. I. D. ची ‘राजचोह�’ तमंवा ‘स ंचयत’ महयमन पदवी ल्ळायची हे 
 रलेलेच असते. याच लसुांताचा उपलसुांत महयजे ंुपत पोललसांनी एखादया सं  ेस 
“स ंचयत” तमंवा “राजचोह�” महटले महयजे ती नहुधा माह� तर� रालरास उपयु त असे 
मायर मर�त आहे. असा ्वेवास लोमांनी नाळंावा , हा होय. या उपलसुांताववन सी. 
आय. ची. ची वकयलट� ंुरखा संघामचे वळल� ; हे तया सं  ेचया हातमन माह� तर� 
ॅजवंतपयास  ोभेसे , रालरमायर होत असावे ,तयाचेच दयोतम आहे. आपलया उपयु ततेचे 
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ग्ायपु सरमार� ्ुचेसह तया ंुरखा संघास असे  त या लवमर ल्ळाले, हे तया सं  ेस 
खरोखरच अलभ्ाना पद आहे. नेपाळचया आ्चया ध्रनंधमंस C. I. D. ने “स ंचयत” 
महयावे,  तम� जांरती होत चाललेल� पाहमन गतयेम �हदंमंस ्नषपमवरम आनंद होत आहे. 

* * * 
नेपाळचया �हदंरुालरास  ंनज सरमारनेच हे ग्ायपु �दले आहे असे नसमन , ्ांे 

ज्रनीचया मस सरनेह� तया �हदंरुालराचे ्हतव असेच वाखायलेले होते. सन १९१४  ते १८  
नया वषारत जे ्हायुु चालले होते , तयात  ीयुत राजा ्हवचगताप यांचया ह ते ज्रन 
स ाट मायसर यांनी नेपाळचे ्हाराजांना एम आ�य अ्ीराला एम , अ ी दोन पुे 
एमुच �दलेल� होती. तयात अ्ीराग्ायेच नेपाळचया �हदं ु्हाराजासह�  वतंु रालराचे 
अनधपती महयमन ं रवमन नेपाळचे  वातंसय ज्रन सरमार ्ानीत आहे , ्ानीत राह�ल , 
असे आेवासन �दलेले होते. नेपाळचे ्हाराजांस His Majesty असे नरोनर�चया नातयाने 
 ंनजांचे राजाने महयधयाचे पमव च ज्रन स ाटाने तसे संनोनधले होते. आ�य नेपाळचया 
रानयाचा ्व तार �दवसव�दवस होत जावा. महयमन उतमट  चचा गदल रत मेल� होती. 
 ंॅरल ांचया मम टचनती्ुळे  ी. ्हेचगताप यांस चतनेटातमनच परत त र्वधयात येयन ते पु 
नेपाळचया ्हाराजांचया हाती न पचम देधयाचा जो नचवट गयतन मरधयात आला , तो माह� 
उंीच ननहे. 

* * * 
ज्रन स ाट ,  ंॅरल  ंुपत पोललस आ�य  ंरलंचचे ्ु्य युुसनचव (The 

minister of war) यांना नया नेपाळचया राजम�य भ्वलया्वषयी  तम� नचतंा वहा्व ी 
वाटते. आ�य तयांचया जांरतीमचे लर लावमन पाहये ्हतवाचे वाटते , तया नेपाळचया 
राजमारयाची नुसती वा तपु तह� मरधयास आ्चया रालर�य सभेचया पुााया� स वेळ मा 
सापचत नाह�. याचे तमतयेमांना आेचयर वाटेल ; पय तयात तयांचा माह�च दोष नाह�. 
‘रॉयल मल् न ’ वर सार दयावी मा देय नये आ�य नीलचया पुतगयावर हातोचा ्ारावा 
म� नुसता नचखल ्ारावा , या अतयंत �नमट आ�य रालराचे सवर जी्वत नयावर अवलंनमन 
आहे. अ ा ्हतवाचया गेनांची रालर�य मा यामम ट मरधयाचे सोचमन , अ ंाय आ�य 
नेपाळचया सी्ेवर रल या चतमचमन आ�य  ंरलंच  मचमन मा चाव खेळत आहेत ,  तयाद� 
यषमॅेचत पोरखेळांत वेळ दवचधया तमे , माह� अदमरयलट� लोम नाह�त! असले पोरखेळ 
 ंरलचंचया युुसनचवासार्या उनाच आ�य �रमा्टेमाया लोमांनी खेळावे! आ्चया 
पुााया�पसार्या  ोर, राजमारयपटु आ�य उततरदायी लोमांनी चतमचे लर घालये ्ुळीच 
 ोभयारे नाह�! तेह� जर असले �रमा्टेमचे आ�य  वपना्वलट (Dreamy) उदयों मव 
लांले, तर नीलचया पुतगयावर नचखल मोय  ेमयार ? �हदं ु ानात  तमा ंाळ आ�य 
नचखल असता नीलचया पुतगयावर तो  ेमधयाचे सोचमन , �हदं ु ानचया  वातंसयाचे , 
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 ंरलंच-रल याचया धमाधम�त घुसधयाचे माय गयोजन आहे ? तयांस आपला चरखा आ�य 
नचखल ह�च अ्ोघ साधने पुरे आहेत! 

परंतु ंुरखा लोम राजमारयाचया या नचखलात अजमन आ्चया सतयानहा तमे 
आमं  ातले नसलयाने तयांची राजम�य जांरती चनराळेच वप घेय लांल� आहे , हे वर 
�दलेलया ्ा�हतीववन आ�य ्व ेषतष C. I. D. चया ग्ायपुाववन  पलट होत आहे. 
तयाचवच आयखीह� एम दयोतम महयजे हे म� नेपाळेतर , �हदं ु ानात नां�रम महयमन 
चनवसत असलेलया नेपाळी लोमांसह� ्वनध्ंचळांत गचतचनधीतव ल्ळावे , महयमन नेपाळी 
लोमांत एम ्हतवाची चळवळ सुव ्ाल�. �ब�ट  �हदं ु ानांत जवळ जवळ दहा लर 
नेपाळी लोम आहेत. अ ाच अलपसं्येचया  ीख �हदंुंस जर आपले ्वल लट गचतचनधी 
्वनध्चंळात धाचता येतात , तर नेपाळी �हदंमंस ते धाचधयाचा अनधमार अवेय ल्ळाला 
पा�हजे. जाती-्वल लट गचतचननधतव आ्मलान नंद ्ाले तर सववतत्च पय जर 
्ुसल्ाना�दमांस ते देये पचत आहे. तर ते �हदंमंसह� माह� माळ देये अवेय आहे. 
्व ेषतष नेपाळी लोमांत �हदं� राजमारयाची ॅजवंत मळमळ आ�य यान उतपउन होधयास , 
तयांचे नेपाळी गचतचनधी ्वधी्ंचळात ने्ले जायेच  लट आहे. रॉयल मल् न 
�हदं ु ानात येताच, ंुर्यांचे वतीने हा गेन तयांचे पुाे ्ांचधयात येयार आहे. नेपाळी-
�हदं ु ानांतमन �ब�ट - �हदं ु ानात , येयन रा�हलेलया दहा लाख नेपाळी �हदंमंस समया 
दोउह�मचचया अनधमारास आ�य गचतचनधीम सततेस , ्ुमावे लांते. हा अउयाय आहे. 
यासा स ्वनध्ंचळांतमन आ�य मलमतता , चेहराचमन, मा ी  तयाद� नया नया � मायी 
नेपाळचे लोम पुलमळ चनवसलेले आहेत ; ते ील   ाचनम सं  ांतमन ंुर्यास (नेपागयांस) 
तयांचेच ्वल लट गचतचनधी धाचधयाचा अनधमार , अवेय ल्ळावा. आ्ची आ्चया नेपाळी 
नंधमंस अ ी आनहाची समचना आहे म� तयांनी रालर�य सभेसह� ंुरखा संघाचया वतीने 
गचतचनधी चनवचमन धाचधयास अंद� सतवर आरंभ मरावा. ्वनध्ंचळांत   ाचनम सं  ात 
आ�य रालर�य सभेत ंुर्यांचे ्वल लट गचतचनधी जसजसे जाय येय लांतील , तसतसे 
�हदं� राजमारया ी तयांचे जीवन स्रस होोल. आ्चया राजम�य सुखदषुखाचे गचतमवनी 
आ्चया  मचचया नेपाळी नंधमंचया र तांत उव लांतील आ�य तयाचे भावभावनांनी 
चतमचील नेपाळ   ंुर्यांची अंतषमरये चेतम लांतील. अ ा र�तीने नेपाळचे आ�य 
नेपाळेतर �हदं� ्वभांांचे राजम�य जीवन एमाच चेतनेने रसरसम लांमन म्ीत म्ी उभे 
�हदं ु�हदं ु ान तर� , एमाच मयेयाने   म तर होयन संभमय गयतनाने आपले भारय ाल� 
भ्वलय घचम लांेल. 

सचतंं �हदं ुााष्ाचा मतार पुतष 
उभया जंात �हदंमंचा अलभ्ान धरधयासारखे नेपाळ हे एमच एम �हदं ुरालर आहे. 

तया रालरांतील लोम नवयुंाचया चाल�नरोनर चालम लांले असमन आधुचनम सुधारया , 
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यंु्वयान  तयाद�ंचा आत ल रमाव होय लांला आहे. घातुम ाा�्ुळे हे उत ान होधयास 
जर� अवनध लांत असला तर� नेपाळचया  वतंु रानयांतील अनेम पुाष प�र ् मर�त 
आहेत. अ ा पुाषांत नेपाळचे ्हाराज सर चंचसेन  ेरजंं नहादरु राया हे होत. नुमतेच 
हे मलमततयास आले असता तयांचा जो सउ्ान ्ाला, तो सुगलसु आहे. आज तयांचे वय 
६५ वषा�चे असले तर� ्ु्य गधानम�चे मायर ते अतयंत मु लपये पार पाचीत आहेत. ंेल� 
पंचवीस वष� तयांनी अतयंत प�र ् मवन , रानयमारभाराची धुरा य  वीपये एाल� 
याववन तयांना लोमां्वषयी वाटत असलेले गे् �दसमन येते. मा ्ांचमचया चनसंरसुदंर 
चनतांत रमय अ ा नंरात लस ंं दरनार जया राजवाायांत आधुचनम सुधारयेची साधने जर� 
ंजनजमन �दसत असल� तर� ्हाराजांची राहयी अतयतं साधी असते. मोयाह� नय तीने 
जायन तयांना भेटावे आपलया सुखदषुखाचया ंोलट� सांंानया , आपल� ंाहारसयी मानावर 
घालावी. दपुार ्ाल� म� आपलया लवाजमयाचन ी ते गतयह� नंरस र�स नाहेर पचतात 
चन गजेचे गया्  वीमार�त  वीमार�त ते परततात. म्रचनल  बाज्याग्ाये तयांचे 
गतयह�चे वतरन असते. तयांची गजेवर ्वलरय चाप असमन चनषपरपाती उयायानध  महयमन 
तयांचा ल तमम ंाजत आहे. ्हाराजांचे आ  पुु नेपाळ्मये आपलया  वतंु रालराची 
सेवा मर�त,तयांचा ं रव वाावीत आहेत. सेनापती सर ्ोहन चन सर नानर ससचनम दळाचे 
ग्ुख आहेत. सर मेसर हे रानयमारभारांतील एम ्वभांाचे मा् पहात असमन सेनापती 
लस ंं  हे ध्ार र सं  ांवर ग्ुख आहेत. सेनापती मर लय , सेनापती ्वलयु , सेनापती  मंर 
चन ्दन हे तयाचे चार� पुु नेपाळचया सेनेत ्ो ्ो े अनधमार� आहेत. आज नेपाळची 
जी गंती �दसत आहे चतला ्हाराज मारयीभमत आहेत. अनंत माळपय�त चालत आलेल� 
ंुला्ांचया नयापाराची पुत ्हाराजांनीच नलट मेल� चन तयासा स तयांचा सवर जंभर 
नावल म�म ्ाला. तयाचग्ाये नेपाळीरानयात प�हल� रेलवे उघचधयाचा ्ानह� 
्हाराजांसच लाभलेला आहे. मा ्ांचमचया आस्तंातील एखादया पवरताचया ल खराववन 
नंरामचे यॅलट  ेमलयास ननया सुधारयांनी नटलेल� नंर� आहे. असे मोयासह� वाटेल. 
अ ा जया आ्चया  वतंु �हदं ुरानयाचया मतयार-पुाषाला आयुरारोरय लाभावे अ ीच 
मोयाह� �हदं ुनांधवाची  चचा असये सहाॅजम आहे. 
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लेखांम १५ चा 
 

अ�खल  ाातीय तुाखा संघाच ेततृीय अ�धचेशन आ�  
नेपाळचया ्हााा�ांचे पसतुतचे मतरवय 

(१९२८) 
 

“When we compare the conditions now arising with marvellous 
rapidity in Afganistan where we behold batches of several hundred young 
Afhgans being sent every year by their Government to foreign countries 
all over this world for training and reforms being carried out in every 
branch of administration of that country we cannot but heave a sigh of 
grief to observe the contrast which conditions in Napal present ! . . . . . 
. Nepal is the hope of the Hindus, Nepal is the shield of India, and if 
Nepal will not reap the fruit of the immense potentialities which are open 
to it and boldly enter with the realms of modern civilization and progress, 
the future history of this vast country of the Hindus shall be written in 
letters of blood and tears: and if Hinduism falls there shall be no hope 
for Nepal either. ” 

The Hymalayan Times 

5th January 1928 
. 

“अ ंा�य  ानास जांचतम राजमारयांत जी ्हती गापती ्ालेल� आहे , ती 
अ ंा�य  ाना-ग्ायेच स्नल असयायारपी नेपाळास गापत ्ाल� नाह� हे पाहमन 
ंुर्यांचया अंतषमरयांत मालवामालव होय लांल� आहे! �हदंम रालराची नेपाळ ह� ााल 
आहे. आज नेपाळ ह� उभया �हदं ुजंताची आ ा आहे. एम ्हान भ्वतनयता नेपाळास 
पाचार�त आहे! जर नेपाळने चतचे  वांत मरधयाचे साहस न मेले , तर उभया �हदंरुालराचा 
 चतहास अ मंनी आ�य र तांचया �नदंमनी लल�हला जाोल आ�य जर �हदंरुालर ्वनलट ्ाले 
तर तयासहच नेपाळचाह� ना  होयारच! जो �हदंरुालराचा ्वना  तोच नेपाळचाह� ्वना ! ” 
असे मळमळीचे आ�य हदय हालवमन सोचयारे , उदंार वर�ल उताया�पात ंुर्यांतील ग्ुख 
पुाायारपीने माालेले आहेत! 
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ंुरखा जातीचया एम्ाु ग्ुख पुातील वर उुरत मेलेले अवतरय वाचमन आमहास 
अतयंत आनंद ्ाला. आज दोन तीन वष� ्ालेले ुु�टत आ�य एमाम� गयतनह�  तमे 
 लचपु ्ालेले पाहमन ्नास अ ारतच अनधम गयतन मरधयास अनधम उतसाह गापत होत 
आहे आ�य अ ी चनॅेचती वाटम  लांत आहे ; म� आयखी दोन तीन वष� जर हे वाातया 
ग्ायावरचे गयतन आयखी वाातया प�र्ायाने , आ�य गनळतेने मेले जातील , तर �हदंुंचे 
हे एम ्ाु  वतंु रानय , वर�ल अवतरयात आ्चया ंुर्यांचया पुाायार ने 
महटलयाग्ाये अ�खल �हदं ुरालराची ाालच ननहे तर तलवारह� होोल. 

ंुरखा रालराचया उुारा र जे माह�  ोचे दे भ त अ�खल �हदंतुवाचया अलभ्ानाने 
गे�रत ्ालेले आ�य आजचया जंाचया प�रॅ  तीचे ््र एळखधया तम� पाुता आ�य 
गंचत्गयता असलेले ्टताहेत , तयात वर�ल उतारा लल�हयारे  ामम र चंदनलस ंं  हे एम 
होत. ंेलया तीन वषारत नेपाळी लोमांत जी एम नवी जांरती ्ालेल� आहे. चतला मव च�भमत 
मरधयाचे माय  तयांनी माालेलया Hymalayan Times ‘ंुरखा स्ाचार’ या दोन पुांचा 
 ार उपयों ्ालेला आहे. समया नेपाळी संपादमाने चाल्वलेल� अ ी तीच दोन पुे 
आहेत. तया नयचत�र त ंुर्यांचया जातीय सघंटनासा स ‘ंुरखा संघ ’ महयमन जी सं  ा 
ंेलया दोन तीन वषारत   ापन ्ालेल� आहे , चतचे ग्ुख चालमात   ामम र चंदनलस ंं  
जयांचे नाव अनंधय ्ालेले आहे. अ ा ग्ुख ंुरखा ंरह  ाने वर�ल लेख लल�हला आहे. 
याववन ंुरखा जातीत �हदं ुसंघटनाचया तततवांचा आ�य ्हतवामांरांचा संचार मसा 
्पादयाने होय लांत आहे हे  पलट होत आहे. 

जयाच आ ेने “ ुानंद” ह� आज वषरभर नेपाळास हालवमन हालवमन ंचवचमन ंचवचमन 
जांे मरधयास ्टत आला!  ुानदंातील अ्ीराचे आं्ना्वषयीचे आ�य नेपाळचया 
उदनोधनासा स मळवळमन हामा ्ारयार लेख , �दलल�चे ‘अजुरन’ मलमततयाचे ‘ ीमर लय’ 
पंजानातील आयरस्ाजी उदमर पुे आ�य ‘ंुरखा स्ाचार’ जयांचयात भाषांतर�त होयन आ�य 
 तर अनेम साधनांचया दवारे नेपाळचया माना ी आज वषरभर सारखे मवनीत होत आहेत. 
आज तयांचा गचतमवनी नेपाळचया अंतषमरयातमन  पलटपये उ ला. �हदंरुालराचया उुाराचे 
उततरदाचयतव आज ोेवराने नेपाळचया मतरनयावर सोपवमन �दले आहे ह� जायीव नेपाळचया 
पुााया�पात उतपउन ्ाल�! आरंभ तर  सम ्ाला!! नेपाळचया रालर�य मतरनयपराव्ुखतेस , 
लावलेला ्हतवामांरेचा प�हला सुांं तर  सम उचाला!! 

ह�ााो तुाखयांचा ााष्टय उतसाह 

आ�य या सुांंासर ी तया ्हान ्हतवामांरेचे गचतमवनी मेवळ माह� चनवचम 
पुााया�रचया अंतषमरयातच उ ले असे नसमन ते हजारो ंुर्यांचया र तात चननादत जात 
आहेत. ह� ंोलट नयांनी नयांनी चेहराचमनला ्ालेले ंुरखा संघाचे जया वषा�चे तरतीय 



 

www.savarkarsmarak.com 

अनधवे न पा�हले आहे. तयांचया तयांचया गतययास आलयावाचमन रा�हले नाह�. तया 
अनधवे नाचे अमयर सरदार जीवनलस ंं  हे मततेल- अल्राचया ्हायुुांतील ग्यात 
वेययाचे गसंंी तया वेययांत लालेले आ�य तयांतमन जे  ारच  ोचे लोम वाचमन परत आले. 
तयातील एम खंदे योुे आहेत. तयाचग्ाये ंुरखा ससउयांतील  तर अनेम सुभेदार आ�य 
 तर व�रल  अनधमार� या अनधवे नात स्ा्वलट ्ालेले असलयाने या चळवळी्ुळे 
 ंनजी सततेचया पोटांत दखुमं लांावे हे साहॅजमच होते. 

नेपाळचया जांरतीचे वसल लट हेच आहे म� , ती चळवळ  ंनजांचया �हदं ु ानातील 
आजवर अतयंत आधारभमत ्ानलया ंेलेलया अंद� राखीव अ ा सेनेतच  स लावत जायार� 
आहे. मारय �हदं ु ान हातात  ेवधयास जी �हदं� सेना ,  ंनजांनी  ेवलेल� आहे. चतचयांत 
मालपय�त ्ु्यततवेमवन  ीख आ�य ंुरखा पलटयी जयाच , तयांचया अंद� अंध आ�य 
महयमनच अंद� राखीव अ ा असत. सततावनचे रालर�य कांतीयुु जया  ीख आ�य ंुरखा 
पलटयीचया तरवार�नेच  ंनज ्ोचम  मले ; तयापसम� १९०५ ते १९१० पय�तचया रालर�य 
चळवळीचया ध  याने  ीख जांा ्ाला तो अजमनह� ससचनम आहेच. पय आता तो 
दे भ तह� ्ालेला आहे. पय ंुरखा ्ाु , अजमनह� नुसता एखादया यंु ाग्ाये 
 उदानरोनर नार उच्वयारा एम  मउयहदय ससचनमच होता. 

शीख आ�  तुाखे 

 ंनजी सततेचया �हदं ु ानातील ्वषार� तरवार�चया दोन धारा होतया ; पसम�  ीख 
ससचनम असमनह� दे भ त होताच तया तरवार�चया एमा नाजमचया धारेचे ्वष उतरले. 
रा�हला होता ंुरखा! तोह� आता दे भ तीने रसरसम लांला तर तया दसुयारपे नाजमची 
्वषार� धारह� नो ट होयन जाोल. ंुरखा हा जांरतहदय ्ाला , तर� तो ससचनम रा�हलाच! 
पय तो एम दे भ त ससचनम होयन राह�ल. प�हलयाग्ाये अंध अउयायाचया ्वषाचे पायी 
चा्वलेल� तरवार तो हाती धरयार नाह� आ�य असे होधयाचा सभंव असलया्ुळेच माह� 
अउया यगवय आ�य  वा ा�ध  ंनजी राजनीतीयांचे पोटात ंुर्यांची रालर�य जांरती 
पाहताच भीतीचा ंोळा उ म  लांतो. परंतु सुदसवाने चेहराचमनचया या अनधवे नातलया गसंंी 
ते ील  ंनजी अनधमाया�ं नी तुटेल तो तायधयाचा वेचेपया न मरता वीर ंुर्यांचया 
उया य आमांरांस वाचा  ुटम  दयावी असेच  र्वले आ�य तया अनधवे नात अनेम ंुरखा 
ससचनम सुभेदार आ�य  तर सेनानी यांस गमटपये भां घेधयास ये ील  ंनजी ससचनम 
अनधमाया�दनी ना मेल� नाह�. ्हाराजा नाभा हेह� अनधवे नास उपॅ  त होते. अनेम 
ंुरखा रेॅज व्टचे � म� मायाहमन अलभनंदनपर संदे  आले होते. ्ालानादचे ्हाराज , 
ंचवालचे ्हाराज, सर ार�चे ्हाराज, लस म�्चे ्हाराज आ�य  तर  ोर नय तींचयाह� 
सहानुभमतीचया तारा आलया होतया सं् त ्ालेलया  रावांत ्ु्य महयजे 
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पादेशत्न�नषेधाचा �नषेध 

हा  राव होता. आपयास हा एम यॅतमंनचत सा्ाॅजम सुधारयेचा  राव वाटेल. 
पय नेपाळचया प�रॅ  तीत जया  रावाचे रालर�य ्हतव  तमे आहे म� , आज नेपाळचया 
 वतंु �हदंरुानयाचे वरराची वाा खुंट्वधयास जर एखाद� ्वषार� म�च मारयीभमत होत 
असेल तर ती ह� यषमॅेचत �दसयार� पंंचतांची परदे ं्न चन्षुतेची आया होय. 
नेपाळ  वतंु ्ाले असताह� तयास जंतांत आपले  वातंसय रल या ,  टल�, अ्े�रमा, 
फाउस  तयाद� रालरांत आपले राजदमत   ापमन ग  ा्पत मरता येत नाह�. मारय , 
परदे ं्न चन्षु! तया्ुळे नेपाळचे भमपतीस तर माय पय गधानांचया जा्ातासह� , 
्ा मोला जायन  टाललनची , रो्चया ्ुसोललनीची , तुम�चया म्ालची भेट घेता येत 
नाह�. आपले  ेमचो मा्ंार , चतमचे धाचमन न्वनांतील नवीन ससचनम चन  ा ुीय मला 
आ�य साधने ल मता येत नाह�त! मारय परदे ं्नचन्षुतेचा हा घरघालु सोवळेपया! 
रल या�दम रालरांची गतयर प�रॅ  ती पाहमन , तयांचया ी संनंध जोचता न आलयाने आज 
सवर वी  ंनजांचे हातातील खेळये ननत आहे. अ ंा�य  ानचा प�रचय आ�य ्सु ी उभया 
जंा ी घचम लांताच , रल याचया दवारे  ंनजांस आ�य  ंनजांचया दवारे रल यास तयास 
चापता येते. पय नेपाळास �हदं ु ानचया आचानाहेर पचताच येत नसलयाने तयाला तया 
आचातील संगया ्ंचममांत ्ोठया असयायारद  ंनजी मम प्चंममाची, हाजी हाजी मवन रहावे 
लांत आहे. सर हेनी मॉटनसार्या माह�  ंनजांसदेखील नेपाळला  ंनजांनी तमती 
अउयायाने वां्वले आहे. ते सांनंतलयावाचमन राहवत नसमन ‘ल्ुांचा ्वेवासघात ’ अ ा 
आ याची नेपाळचया ्वषयावर तयांनी खर्र�त ट�मा ्धमन ्धमन मेलेल� आहे. नेपाळास 
पररालर�य नयापार , पररालर�य राजमारय , पररालर�य ं रव , माह�च सपंादता येत नाह� , 
मारय तयाचे पाय तया परदे ं्नचन्षुतेचया दोर�ने नांधमन टामलेले आहेत! नेपाळचया 
रानयाचया   तीचया मं ास ह� एम यषमॅेचत �दसयार� ाा� एखादया  ां ीचया 
तांतासारखी मरमचमन धर�त आहे. नेपाळचया �हदंरुालराचे आ�य तया्ुळे उभया 
�हदंजुंताचया  वातंसयाचया आ�य वसभवाचया उततंुं आमांरेस ह� एम र�ी पो ीचया 
 ाट या पानांतील पुसट एळ आचवी यावी- आ�य चतने �दॅरवजयोतसुम रालराचा र  
आचवावा!! पय ंोलट त ीच घचत आहे खर�! नेपाळ-रानयाचया ्ु्य गधानांनी गांजलपये, 
गलसु मेले म� , पररालरांत राजद तयांारे उघचमन नेपाळची   ती वर् ु ंं त मरधयासा स 
नेपाळी लोमांस परदे ी धाचये  तयावेयम असतांह� ते मरये दघुरट होत आहे. मारय 
आ्चया राजपंंचतांनी परदे ं्न चन्षु महयमन घो्षत मेले आहे! 
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हया ाा�पं�्तांचे असे हे घा बु्चे सोचळे 

आता जाळमन टामले पा�हजे! परदे ांत जाधयाचे तयांचे  वदे ी सोवळे ्वटाळते , 
पय परदे ास  वतषचया दे ांत घेधयाने ्ाु तयांचे सोवळे ्वटाळत नाह�! �हदं ु ानने 
दसुया��चया मलवचच दे ांत जाय नये; पय दसुयारट वाटेल तया मलवचचाने �हदं ु ानांत येयन 
तयांचया लसहंासनावर नसले तर� तयात तयांचा ध्र नुचत नाह�! अ ा या आत्घातम� 
मम प्ंचममांचा चनषेध यापमव च ्ाला पा�हजे होता. तो उ ीराने मा होोना ; पय ंुर्यांचया 
ंेलया अनधवे नाने मेला, ह� अतयतं स्ाधानाची ंोलट आहे. 

तीन चार हजार ंुर्यांनी एम्ताने ंजरना मवन घो्षत मेले आहे , म� आमह� 
परदे ं्न मरयार! आमह� जांचतम उलाााल�त भां घेयार! या  रावाग्ायेच �ब�ट  
�हदं ु ानांत वसलेलया तीन लाख ंुर्यांना ्वनध्ंचळांत गाचतचननधम अनधमार देधयात 
यावेत या्वषयी  राव ्ाला. अ परे यांचया एमा ल लट ्ंचळाने संघाचे नस म�त गवे  
मवन आपल� दषुखे सांनंतल� तेनहा ,  ुु ी, अ परे यताचनवारय आ�य सघंटय या तीन 
चळवळीसह� ंुरखा जातीचा पमयर पा� ंना असलयाचे संघाने घो्षत मेले. �हदंम जातीचया 
जीवन ्रयाचा गेन या  ुु ी-संघटना ी संनंनधत आहे.  ुु ी-संघटन मव तरच आमह� 
�हदं ुजंम असे ंुर्यांनी चन सं�दरधपये , स् रन मेले.  तरह� अनेम उपयु त आ�य 
गं्न ील  राव सं्त मरधयात येयन अ�खल �हदंसुंघटनांचया नवचसतउयाचा संचार 
होताच, ंुरखा जाती म ी खचनचमन जांरत होत आहे , हे मोयासह� मळमन चुमावे असा 
अपमवर रालर�य उतसाहात, हे अनधवे न उ ले. आता या उतसाहांचा लाभ घेधयाचे नेपाळचया 
्हाराजांचे मतरनय आहे. तयांचया रालराचा तयास पा� ंना आहे. तयांनी आता पररालर�य 
राजमारयात अ ंा�य  ानाग्ाये धचाचीने भां घेधयास आरंभ मरावा. ्ेलेलया आ�य 
्ारम युंाचया पो या र�ीचया  ळीवर  ेमम न देयन नवयुंाचया नवीन  ्रचतचया पो या 
उघचानया.  ंनजां ी येतया ्हायुुांत ल्ुतवाचा नयवहार मरये तो नयायोंे ते ल्ुतव 
नेपाळचया आ�य अ�खल �हदं ुरालराचया लाभास आ�य ं रवास अनुमम ल होोल , अ ाच 
र�तीने मेला पा�हजे.  ंनजांस चनरमन सांंावे म� नेपाळ दनुरल दासासारखा तुमहांस आता 
यापुाे �ननअट सहा य देयार नाह�. ्हायुुात  ंनजांना नेपाळचया ्सुीची अतयंत 
आवेयमता आहे. तेनहा चनदान ्ांे �ब�ट ाने घेतलेले लस्लयाचे नाजमचे गांत आ�य  तर 
माह� गदे  नेपाळ सरमारास  ंनजांमचमन परत ल्ळाले पा�हजेत , असे चनषसंमोचपये 
्हाराजांनी सांंमन टामावे. मलमततयास मार  ाने घाटत आहेत. तयाचवेळी ्हाराजांनी जे 
माय नोलये ते उघच आ�य  पलट आ�य चनभरयपये नोलमन टामावे. नेपाळचे राजे एमवेळ 
पाटया नंर� नांदत होते. नेपाळ जर  ंनजांचा ल्ु आहे , तर ते तया राजाचे पमवरजाॅजरत 



 

www.savarkarsmarak.com 

घर,  ंनजांनी नेपाळास परत मा देय नये? नेपाळी लााोत, नेपाळचा जो भां, �ब�ट ांनी 
 ुम महयमन ॅजंमम न घेतला ; तो भां आज दोन ्पययांचा ल्ु महयमन  ंनजांनी नेपाळास 
परत मा मव नये ? ्हायुुात साजय देधयापुरतेच जर “Our allies”, आ्चे  वतंु 
सा ीदार महयमन नेपाळास ं रवावयाचे असेल ; तर ह� असल� सुम� सा ी मवचीचया 
्ोलाची नाह�. ‘तु्े ते ्ा्े , आ�य ्ा्े ते ्ा्ेच ’ हा चाव  ंनजांनी टामलयास , 
नेपाळचया ्हाराजांनी तो यावर हायमन पाचधयास लभय नये, ्ं जे होोल ते होवो. ंुरखा 
जातीचया हदयात नवा उतसाह नवी आमांरा , नवे नळ संचरत आहे. उभे �हदं ुरालर 
्हाराजांचया उया य पराचे स् रम आहे. तेनहा नेपाळचया वाातया ्व तारास आ�य 
्हतवास आ�य ्हान आमांरांस  ोभेल आ�य अनुमम ल पचेल ; अ ीच  व�हतमारम ्सुी 
मर�न, नाह� तर भलतयाच ्ं्ाटात पचये आमहांस सा  परवचत नाह� ; असे तयांनी 
चनरमन सांंमन टामधयास या वेळी ्ुळीच मचव नये , अ ी आ्ची तयांस सानह ्वनंती 
आहे. 

नेपाल - ्हााा�ा सचातत  
ातना�ताट-�हनदभ स ामा पसताच 

 
रतनानंर� �हउदम-सभाने नेपाल ्हाराजम� सेवा्े यह  वांतपु भेजा हस- 

�हउदएुमे एम्ाु  वतंु रानयमे अनधपती ्हाराजानधराज नेपालमे ्ु्य गधान 
 ी्हाराज चउचस् ेर जंं नहादमर राया मलमतते्े पधारनेवाले हस , यह सुनमर यह सभा 
उनमा  वांत मरमे अ�खल �हउदजुनताम� उनमे उपर जो हा�दरम चनल ा और पमनयनुुी 
और गीती हस उसे नय त मरती हसै और तसी आ ा गदल रत मरती हस , म� �हउद ुजातीमे 
्हान भ्वलयमे नेतरतवमा मवज , अपने गनल हा ्े , लेमर नेपाल  ीीह� मायररेु्े 
पदापरय मरेंाै 

- उपाधय�, 
शी �हनद ुस ा, ातना�ताट. 
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चाटल ठााचास ्हााा� ्ुखय पधान नेपाळ यांचे उतता तयांचे अ्ातय (Private 

Secretary) यांचे हसते आले आहे :-- 
88 Theatre Road, Calcutta. 

२२ पौष ८४ 
्गय ्हा य, 
रतनानंर� �हउद ुसभामा  ी्ान ्हाराजमा  वांत गमा म आपमा पु पाया. 

सभामा गीतीपमवरम  वांत त ा  भेुचचा मे ललये हा�दरम धउयवाद  वीमार हो. 
- आपमा पे्ा� लाषी 

्ाटची ्ान�सहं, ब्ा मा�ी 
शीयुत उपाधय�, �हदंसु ा,  

ातना�ताट पे�स्ेनसी 
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लेखांम १६ चा 

हा पहा घा बु्ाचभ ‘�चटाळा’चा पताप 
(१९२८) 

�हदं ु ानचे पाय परतंुतेचया नेाया  ोमम न परम�यांनी जखचले आहेत. तया परम�य 
नेाया अतयंत जच आ�य ्वष�दरध आहेत ; परंतु तया पायांतील पर यांचया 
दा य रखंलांहमनह� �हदं ु ानचा जीव जर आज माह� अं ी अनधम तीततेने नयामम ळ होत 
असला, तर तो जया ्वटाळवेचाचया नया नेाया आपय  वतषच आपयास  ोमम न घेतलया 
आहेत, तया्ुळेच होय. पर यांचया नेाया पायात पचलया आहेत ; पय जया ‘्वटाळा’चया 
 वम�य नेाया आ्चया हदयासच , जखचमन धर�त आहेत. जया ‘्वटाळा’पायी 
खाधया्पधयाचया ्वटाळापायी- ध्रचा ध्र , जातीची जाती , वं चा वं  �हदंतुवास ्ुमतो ; 
अ ा अतयंत नालमळ आ�य ्व्मा स्जुतीपायी , पाच मोट�ंवर �हदं ुपरतमयांस नाट्वता 
आले! जे आज आ  नउ मोट �हदं ु वरालरास ्ुमम न नळे नळे परध्ारत आमह� ामलले! 
आ�य  वतषचे  ुम मवन घेतले ; तया नय मोट�त चनदान पाच मोट� �हदं ुतर� चननवळ 
जया ्वटाळवेचाचे पायी नाटले ंेले! �खेचनांचया तमंवा ्ुसल्ानांचया हातचे पायी तमंवा 
 चताळांतील पाव तयांनी खालला महयमन ते नाटले महयमन वं परंपरा आमह� तयांस ्ुमलो. 
आजह� ्ुमत आहोत. 

जया ‘्वटाळा’पायी एमा बाज्य वयारचे एम हजार बाज्यवयर ्ाले. एमा 
र�ुयाचे एम हजार वयर ्ाले. नंंाल� बाज्य , मनोजी बाज्य ,  वार वत बाज्य , 
्चासी बाज्य-नहुतां ी मेवळ तयांचया खादयाखादयाचया लभउनते्ुळे आ�य आपय खात 
नाह� ते दसुया��नी खालले महयजे तयांचया पंॅ त प ारने देखील , आपय नाटतो, आपयास 
्वटाळ होतो. जयाच ्वलरय स्जुतीने ्ु्यतष हा आजचा चातुवरधयारचे चार हजार वयर 
मरयारा, रालर्वघातम जाचतभेद ्ु्यतष उतपउन ्ाला. 

जया ‘्वटाळा’पायी परदे ं्न चन्षु ्ाले. परदे ांत सोवळे अउन आ�य सोवळे 
पायी ल्ळयार नाह� , ल वाल व होोल , महयमन ्ु्यतष महयमनच परदे ं्न चन्षु 
्ाले. तया्ुळे परदे ांतील उलाााल� मळेना ा ्ालया. परसहवासाचा ्वटाळ , तयाने 
�हदंतुवाचा ्ुमटा नाटतो. पय मेवाे आेचयर! म� तो ्वटाळ आपय परदे ांत ंेला 
महयजेच माय तो होतो! परमे आपलया दे ांत आले महयजे होत नाह�!! आज अरे�नयांत 
ॅजतमे ्ुसल्ान नसतील , चततमे �हदं ु ानात आहेत. उततरेस तर �हदंमंचया घरात 
्ुसल्ानाचया घराचया लभतंी खेटम न असतात ; पय तो ्वटाळ नाह�. पर यांचया वे ांत 
जायन चतमचमन दोन पससे, दोन तोळे सोने तमंवा दोन चार रानये म्ावये हा ्वटाळ , पय 
परदे ी यांना आपलया दे ांत येय देयन आपले दोन पससे ं्ावये , दोन तोळे सोने देयन 
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टामये, दोन चारच माय , पय सार�चया सार� रानये तयास घेय देये हा ्वटाळ नाह�. हे 
अंद� ध ्रमर तय! वा त्वम पाहाता , परदे ाचा ्नुलय , आपलया दे ास ल वम देये , हा 
‘्वटाळ’ �हदंुंनी ्ाचनला असता, तर एम वेळ  तमे असभय आ�य आत्घातम होते ना! 
पय मु ल� उलट� नुुी सुचल� पहाष �हदंुंनी अटम एलांचम नये , राघोना दादांचया लसधुंपार 
उचम पाहायायारट ्वजयी घोायांने देखील अटम उतव नये, नाह� तर �हदंमंची जात जाते! पय 
्ुसल्ानांचे हजार ्हं्द घोर� आ�य ंजनी आ�य सवट ्े्वयर आ�य  ला  नह भुोची 
आ�य पाधयाची अटम उतवन देवळे  ोचीत आ�य  वरालर ्ोचीत आतं घुसले ; तर तयाने 
माह� ्वटाळ होत नाह�. �हदंमंची जात जात नाह�!!  ेवटचया नाजीरावाचे वेळेपय�त  ंनजांची 
्ोजम� ्ायसेच ननहे- तर सेनाचया सेना , �हदं ु ानांत घुसलया होतया , �हदं ु ानांतील 
रानयांची राजधाउयांची , राजवाायांची खचान खचा ्ा�हती- तयांचया सेना तमती , तयांचया 
ंललया तमती, तया राजवाायांत खोलया तमती-रायी मोयतया खोल�त राहाते आ�य चतचया 
दासींपसम� मोयती नातमया देधया तम� त�चाळ आ�य पोटाळ आहे , ह� सवर ्वततंनात्ी ते 
 ंनज ल्ळवमन �टपमन  ेवीत , गतयर ंार्परावर उभे होते! पय तयाने �हदंमंची जात ंेल� 
नाह�. �हदंमंचा ्ुमटा ्वटाळला नाह�. पय राघोना दादाने दोन �हदंम ्वलायतेस- ंरलंचचे 
रानय घेधयाम�रता ननहे , तर नुसते राजम�य नोलये मरधयासा स  ंरलंचास धाचले , तर 
तयांची ‘जात’ नाटल�, ्वटाळ ्ाला. तयांना गायॅेचता्ांे गायॅेचतते मरता मरता ्रयी 
‘्रय’ येयन ‘योचनगवे ’ मरावा लांला! ्ुनंोचया दंची योनीतमन , लार�यम पुनजरउ् 
घयावा लांला! ्ं माय आेचयर म� ,  ंनजांचयावर युरोपात माय पेच आहेत ; तमंवा 
तयांचयावर माय पेच ्ारता येधयासारखे आहेत ; हे यान तर राहोच ; पय  ंनजांची 
लोमसं्या तर� तमती आहे जयांची देखील ्ा�हती �हदंमंना ल्ळम नये आ�य तयांनी तया 
वेळचया पुांतील उताया�लतील पुा�ल वा याग्ाये एम्ेमांस आेचयर ्वचारावे म� , ‘हे 
ल चें  ंनज, आहेत तर� तमती!’ मारय, या ्वटाळवेचापायी, परदे ं्न चन्षु ्ाले! 

जया ्वटाळवेचापायी आमहास ्ुमुटापेरा ्ुमदयाची माळजी अनधम वाटल�. 
परदे ाचे रानय घेधयासा स देखील परदे ांत जाये महये-्वटाळ! पय परदे ाने  वदे ांत 
येयन  वदे ाचे रानय घेतले तर� तो माह� नाह� होत ्वटाळ! ्ुमुट ंेलयाचा ्वटाळ 
नाह�, ्ुमटा सोवळा रा�हला महयजे ्ाले. या ्ुमदयापायी ्ुमुट दवचले. परदे ं्न 
चन्षु मवन परम�य राजमारय  ार नुचवमन रानये ं्ावल�. अरे�नयांत ्ुसल्ानांचे 
रेताळ वादळ उ लयाची प�हल� नात्ी येताच �हदंम सेना अरे�नयावर चालमन जातया तर ? 
जया वेळेस नलुनच  ान �हदंम होते- अ ं�य  ानावर �हदंम रानय होते. पय तयाचवेळी 
परदे ं्न चन्षुतेची अवदसा आ वम लांल� होती. ्ं अरे�नयाची नात्ी ल्ळयार 
म ी? पुाे अ ंा�य  ान पचले- �हदंमंना अटमेची चनतयाची अटम ्ाल�. ्ुसल्ान आत 
आले; पय �हदंनुाहेर पचेना. नाह�तर ्ुमटा ्वटाळता ना! तयावेळचे परदे ा्वषयीचया 
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आत्घातम, अयानाचे एम नयंरय नचु ‘ंो्तंम’ मानयात दोन ेलोमांत खेचले आहे , ते 
तमती य ा र आहे! सवरसा्ाउय जनतेस पर दे  ्ा�हती तमती आ�य म ी ल्ळे तयाची 
मलपना तयांतील एमा भट या साधमचया वयरनाववन नरोनर येते. ंावचया ्ाातीचे 
देवळात तमंवा ्पपंळा-वचांचया पारावर ; ंोसावी नसरांी आला म� , तयाचे भोवती लोम 
ज्त. 

“ये �तथे �फाता साधभः धुनी पेटचुनी बसेा 
पा�थरता बहुती सांते, लच देश मुठे मसेाा 

चेद �चल�्चया शशदट शशदट सो्ीत तो धुााा 
�चलायतमशी आहे माशीचयाच पुुे �ाााा” 

नयावेळी तयाच ्वलायतचया  ंनजांचे हजारो लोम �हदं ु ानात घुसमन आपला 
नयापार नंळंमर त मर�त होते ; आपल� भांचये तमत होते. आपलया तमललयांतील भंदाचे 
 ंचा ंचानी ्ोजमन �टपीत होते आ�य  ेवट� नाजीरावाचया अमयार लसहंासनावर एम पाय 
 ेवमन चाले देखील होते. तया वेळेस तयाच  ंनजांचया दे ा्वषयी आ�य तयांचया  ुमंचया 
दे ा्वषयी हे घोर अयान आपलया सा्ाउय जनतेत पसरलेले होते! रानय नुचधयाचया 
अनेम मारयांपसम� हे परदे ं्न चन्षुतेचे या- ्वटाळवेचाचे मारय- हे एम ग्ुख घटम 
होते. तयात यावर देखील मोयास  मंा असये ,   य आहे माय ? खरोखर! या 
्वटाळवेचाने ्ुमुटापायी ्ुमुट घाल्वला! ते ्ांचे राहो , पय अतयंत ददु�वाची ंोलट ह� 
म�, जया ्वटाळवेचापायीच आजह� �हदंमंचा एम्ाु अवल लट असलेला ्ुमुटह� ना ाचे 
जनायाचया चायेत चन तेज होयन पचला आहे. तो ्ुमुट नेपाळचा. ती ना ाची चाया 
महयजे हे ्वटाळ-वेच. नेपाळ आ�य अ ंा�य  ान यांची तुलना मेलेला ‘ ुानंदा’तील 
लेख, आ्चया वाचमांना आ वतच असेल. तयात अ्ीर युरोप्मये जायन मेवयया 
्हतवाचया राजम�य उलाााल� मर�त नसला आहे आ�य नेपाळचे ्हाराजह� जर 
युरोप्मये त ाच  वतंु ्हाराजांचया नातयाने जाते ; तर �हदंम रालराचाह� मेवाा ं रव 
आ�य �हत होधयाचा संभव होता हे ्व द मेलेले होते. पय नेपाळचे ्हाराज �हदंम ; 
तयांचया पायात परदा याचया परम� नेाया जर� सुदसवाने पचलेलया नसलया , तर� 
 वम�यांचया या ्वटाळवेचाचया ्वषार� नेाया तयांचया हदयांस जखचमन धर�त आहेत. तया 
परदे ं्न तयांस मवं देत नाह�त. तयांस तर माय , पय तयांचा एम जावो ्वलायतेत 
युरोपांत जाय पाहात होता , तयासदेखील राजपंंचतांचया आयेववन घवन ्वलायतेचया 
गवासास जाधयाची एखादया ्हान अपरामयाग्ाये नदं� मरधयात आल� आहे! न जायो 
्हाराज नाह�त , तर तयांचा जावो मा होोना- पय युरोपांत जाता तर �हदंुंचे एम तर� 
रानय उरले आहे , हे युरोपास मळमन तयांचया ी संधी   ा्पत मवन �हदं ु ानांत एखादे 
्ो े राजमारय उभे राह�ल! 
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तयातह� जया ्वटाळवेचाचया चनलनजरपयाची परामाल ा नय त मरयार� ंोलट 
महयजे ह� म� ्ांे एमदा हेच ्हाराज , गधान आ�य ज्रन युुाचे वेळी , हजारो 
ंुर्यांचया पलटयी युरोप्मये ंेलया होतया! पय तेनहा,  ंनजांची आया ्ाल� होती. ्ं 
राजपंंचत माय चन  ्रचत मायष संगया ंपप! ्हाराज �हदं ुपय तयाचा ्वटाळष  ंनज 
अ�हदं ुपय तयाचा ्वटाळ नाह�! तसेच हे!  ंनजाचया वतीने  ंनजी ं रवासा स परदे ं्न 
चन्षदष ्वटाळ होतो! खाधया्पधयाचया अतयतं नालमळ अ ा जया ्वटाळवेचापायी पाच 
मोट� �हदं ुनाट्वले ंेले. अ परे यता , जातीभेद  तयाद� ंाावपयाचया  ाटा ुट�ंनी 
�हदंरुालराचया जीवनास खंंचत मवन तयांचे तुमचे तुमचे उच्वले. परदे ं्न चन्षु 
मवन ्ुमुदयापायी ्ुमुट घाल्वले! हे सवर मसे ्ाले आ�य मसे होत आहे ह� 
ल वाल वीची अवदसा रालरास पायल महयमन पुाे मसे टामम च देत नाह� , एमवेळ ती 
परदा याची लोखचंाची नेची तोचये सुलभ. पय हा जातीय हदयास घक जखचमन टामयारा , 
्ुमदयाचा ंळ ास सोच्वये तमती दलुमर ्ाले आहे हे पुउहा एमदा गतययास आयमन 
देयारे वर उलले�खलेले नेपाळचया ्हाराजांचया जावयास परदे ं्नाची नंद� मवन 
टामयारे गमरय वाचमांस तया ज्ातांचयाच, मळमळीचया  उदांत सांंमन टामतो. 

नेपाळचया ्ु्य्ंसयांचे एमुलते एम जा्ात आ�य नेपाळी रानयांतील नजंं 
गदे ाचे एमा माळचे अनधपती राजे मनरल राजा जयपर वी नहादरुलस ंं  जयांची ‘नंंलोर चेल� 
पो ट’चया गचतचनधीने , नेपाळ ्ंसयानरोनर ते मलमतता चावयी्मये असता तयांचया 
एमाएम� आेचयरमारम नाह�से होधया्वषयी �हदं� पुांनी नुमतयाच मेलेलया नाना 
गमारचया ्वधेयां्वषयी खरा गमार  पलट नहावा महयमन नंंलोर ये े नुमतीच भेट घेतल�. 
खरोखर व तुॅ  ती माय होती. तया्वषयी राजेसाहेन महयतातष- 

“्ी एमा ्वदवान ंरह  ाचया साहा याने ‘्नुलय वभाव’ या ्वषयावर 
्नुलयजीवन चन ्नुलययान यांची सांंोपांं चचार मरयारे , एम  ा ुीय पु तम 
वसयॅ तम�रतया, लल�हत आहे. ते जवळजवळ पुरे ्ाले असलया्ुळे , आ�य वारंवार 
घचयायारर धाल्रम ्ा ेत वपया , जातीय वसषमय , रालर�य दवेष वंसरे गमारांनी अ�खल 
्ानुषमाला मसा भयंमर ुास सहन मरावा लांत आहे , हे यलट�स आयलयाने ्ाझया 
्नात एम चनराळाच ्वचार नळावला आ�य तो महयजे अ�खल ्नुलय जातीवर�ल या 
समंटाची तीतता म्ी मरधयाचया हेतमने , एम सावरजचनम सं  ा मााये हा होय. अ ा 
सं  ेपासमन  ॅचचत हेतम सामय मरधयाचा गयतन मरतांना जंातील चनरचनरागया दे ांतील 
ततवयानी आ�य  ा ुीय सं  ांची ्ा�हती मवन घेये अप�रहायर आहे , असे वाटलया्ुळे 
तयाम�रता आ�य तयाचनरोनर ्ाझया तया पु तमावर अलभगाय घेधयासा स महयमन ्ी 
जंभर गवास मरधयाचा चनेचय मेला.” 
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“पय ्ा्े दे -नांधव नेपाळी रानयांतील एमाह� �हदं ु्नुलयाला �हदं ुध्ारने घालमन 
�दलेले चनन�ध चन ाा� ्ोचधयाची ्ोमळीम देत नाह�त ; देयारह� नाह�त. जल्ांारने 
अतयंत दमरचया दे ास जाये आ�य �हदं ुउचच व�यरयेतर लोमांचया हातचे अउन घेये 
महयजे �हदं ुध्ारचे उललंघन मरये असे ्ानले जाते. ताॅततवम यलदया ्ी जर� मोयाह� 
�हदं ुतमाच �हदंम आहे , तर� �हदंमं्धील धाल्रम अंध ुा आ�य भोळेपया ह� ्ाझया 
्ताला मेनहांह� न पटयार� आहेत. आ�य महयमन ्ा्े मा् तचीस नेधयास ्ला 
दोह�पसम� एमच ्ांर ्ोमळा होता. एम महयजे ्हाराजांपा ी (नेपाळ्ंुी) परवानंी 
्ांये आ�य तयांनी नाह� महयतांच, “्ला आपलया परवानंीची आवेयमता नाह� ”, असे 
महयमन चनघमन जाये. पय हे मरये ग  त वाटेना आ�य दसुरा ्ांर महयजे तयास योरय 
महया तमंवा अयोरय महया. पय मोयचया तर� ्ांा�नी लोमापवाद टाळावा महयमन 
मोयासह� न मळ्वता पळमन जाये. जयांपसम� ्ी दसुरा ्ांर पसंत मेला आ�य ्ाझया 
हालचाल�ंचा तमंनचतह� सुंावा लांम न देता ्ी मलमततयाहमन पळालो. ्ाझया  ोधाने  ोचे 
�दवस �हदं� पुांत ्ो सच खळनळ उचवमन �दल�. ्ी ्ुंनोस आहे असे नेपाळ्ंसयांस 
मळताच तयांनी ्ाझया अपेरेग्ाये ्ला  ोपवमन धरधयाचा य  वी गयतन मेला. चनन�ध 
नंधने आ�य ाा� ह�  रम मेल� जाधयास योरय असतात ,  तमेच माय पय तयांत 
वेळोवेळी दसुयारपी दे ांतमन  रम होत आलेलाह� आहे, हे जर� ्ला  ायम आहे , तर� ्ला 
हे ्ाउय मरये भां आहे , म� ्हाराज (नेपाळ्ंुी) हे असल� नधंने तोचधया तम� 
नेपाळची लसुता आहे म� नाह� , हे  र्वधयास ्ाझयाहमन  ार योरय ्नुलय आहेत. परंतु 
्ी हे वसयॅ तम , उततरदाचयतवावरच मरयार आहे आ�य �हदं ु ानात ्ी ंेल� च दा वष� 
राहात आलो असलया्ुळे ्ाझया मोयतयाह� मर तयाने नेपाळी लोमांना मेनहांह� दषुख होय 
नये, अ ी  चचा असलयाने ्हाराज चन ्ी ल्ळमन या गमरयात माह� तर� उपाय मााम  
अ ी ्ला  ार उ्ेद आहे. अ ा माह� तर� स्ेटावाचमन �हदं ु ान सोचये हे मेनहांह� ्ला 
 ेय मर नाह�च.” 

“माह� पुांनी गलसु मेलयाग्ाये ्ाझया चोगयांना औषधोपचार , हाह� परदे ांत 
जाधयांत ्ाझया अनेम हेतमंपसम� एम होता. ्ाझया अप�रप व ्ांारनी अ�खल ्ानुषमाची 
सेवा मरधयाची ्ा्ी अतयंत गनळ  चचा आहे आ�य तयासा स  Humanistic ्ंचळ सुव 
मरधयाचा ्ा्ा ्वचार आहे. या ्ंचळाचे उ�े  लवमरच गलसु मरधयात येतील. यदय्प 
पमव  ्ा्े ते उ�े  सवर जं �हचंमन ्ालयावर गलसु मरधयाचा ्वचार होता. ” - अ ा जया 
्वटाळाचा आपयांस मेनहा ्वटाळ वाटयार? 
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लेखांम १७ चा 

नेपाळास शलय सलभ लातले ! 
(१९२८) 

हा तयांचा अ ंा�य  ान- हा आ्चा नेपाळ! दोउह� सं् या , रेु  ल, परंपरा, 
  यर,  वातंसय  तयाद� वरततांनी तुलयनळ असता , अ ंा�य  ानचा एमाएम� , चोह�ंमचे 
 तमा उदो उदो मा नहावा- तम� ्हतवामांरा तो गमटपये मा धव  मतो , युरोपांतील 
्हा  ती ाल� रालरां ी स्ानतेने सधंी्वनह घचम �नघचम  मधयाची   ती तयात मु मन 
सचंारल� आ�य हा आपला नेपाळ  ंनजांचया ताटाखालचे ्ांजर होयन जंात मोया ीह� 
नोलधयाची ध्म न ध�रता खाल� ्ान घालमन मा नसला आहे. हा अतयतं लाॅजरवाया 
ॅ  तीभेद, हे ्वषार�  लय, आ्चया नेपाळीय नंधमंचया ्नास,  ेवट� सलम लांले खरे? 

आजपय�त नया अतयंत अनुमम ल प�रॅ  तीत नेपाळला आतंररालर�य राजमारयाने 
ामल�त आयले आहे ; तयाची जायीव तमंवा नेयीवह�  पलटपये तयास होय नये ,  त या 
चसतउयह�न ॅ  तीस आपले हे वीरवर याचतनंधु पोचले होते.  वतषचया अवनतीची 
जायीवह� नलट होधयासारखी दसुर� भयमंर अवनती नाह�! आत ापलेलया  लयाची मळ 
लांयेह�, नय ा होयेह� नंद होते. तेनहा तयाच ॅ  तीस ्रय महयतात! नेपाळास 
 वतषचया ्हतवाची , रालर जया यलट�ने तयाचया अॅ ततवाचीह� जायीव नाह� ी ्ालेल� 
होती. �हदंम  वातंसयाचा मवज, तयाचया हातात होता. पय तो नेपाळ  वतष चनेचेतन होयन 
पचलयासारखा �दसत होता. हे पाहमन ्वनहल अंतषमरयाने आमह� तयास हलवम लांलो ; 
चवचळम लांलो; नयामम ळ आ ेने आ�य भयंमर भीतीने आ�य तळ्ळत हाम ्ाव लांलो. 
“य ! नेपाळा , य ! आ�य या तुझया दारा ी  ो ावधयास आलेलया भारताचया भारय ीचे 
 वांत मर!” 

�हदंजुातीचया नयामम ळ आ ेचया  प ारसर ी नेपाळचे हदय  र व लांले. तया 
्हान ्हतवामांरेचे गचतमवनी हळम हळम आ�य अ पलटपये मा होोना , पय तयाचे 
हदयातमन उ म  लांले. 

नेपाळ जांम लांला. तमंनचत चोळे उघचम लांला. तयास जपानची , मानमलची, 
 रायची,  तमेच म ाय; पय एवयया ा चतनेटची प�रॅ  ती �दसल�;  वतषची �दसल� आ�य 
्वषाद वाटम  लांला म� अरे हे माय ? ्ी  वतंु आहे ना ? हा �हदं ु वातंसयाचा मवज 
्ा्े हातात देयन ्ला देवाने �हदं ु ानचया रानय ीचया भ्वतनयेवर पहारा मरधयासा स 
अ े नेल्ले आहे ना ? ्ं ्ी असा एखादया अंंचोर तमवा आळ ी ससचनमासारखा 
पहायारॅपवर तो मवज हातात धर�तच उभया उभया चुल या माय घेत नसलो आहे! हा 
अ ंाय आपलया सा् यारची नांल� , जंाचया नाजारात एरएरचमन ्वक� मर�त आहे ; 
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आ�य ्ा्े हे ंहम देखील तसेच पचमन! हा अतयतं लाॅजरवाया ॅ  चतभेद, हे ्वषार�  लय 
नेपाळला सलम लांले खरे! 

तयाचे गतयंतर जर मोयास पहाये असेल , तर तयांनी ंुरखासंघाचे ्ुखपु जे 
“ंुरखा ससंार” तयातील आजमालचे लेख पहावे. नेपाळी लोमांचा संघ�टत असा हाच एम 
संघ आहे. तयाचे नाव ‘ंुरखा संघ ’ असे जर� आहे आ�य जर� “नेपाळ संघ ” महयमन 
नेपाळीय यचचावत �हदंु् ाुाला संघ�टत मरयारा संघ तयांनी लवमरच मााावा अ ी 
आमहांस उतमट  चचा आहे ; तर� नेपाळी नंधमंत आ्चया भावभावनांचे गचत�ननं तमती 
पचत आहे ते अज्ावधयास जया नेपाळचया अनउय संघाचया उदंारांवांचमन आपयांस दसुरे 
साधन नाह�. या ंुरखा संघाचे ‘ंुरखा ससंार’ हे ्ुखपु आहे.  तमेच ननहे तर नेपाळीय 
नंधमंनी चाल्वलेलया अवघया दोन तीन पुात तेच ग्ुख आहे. तयाचे चालमतव  ी. 
सुभेदार चंदनलस ंं  या सुल परत आ�य ्हायुुा्मये युरोपांत ्ो ्ोठया �ब�ट ा�दम 
ससचनम अनधमाया��त ाळलेलया आ�य रयांंयांत तावमन सुलाखमन आलेलया एमा ससचनम 
संपादमामचे एमा वीरलेखमामचे आहे. या पुाचा गसार ंुरखा जनतेत , नां�रमांत आ�य 
ससचनमात ्ालेला आहे. याववन ते ंुरखा स्ाजाचया गवरततीचे समयांचया प�रॅ  तीतील 
एमच उपलउध असलेले गा्ा�यम दयोतम आहे. हे सवा�चया मयानात येोलच. 

हे पु तयाचया ंेलया ्�हउयातील (२९ जमन १९२८ ) अंमात एमाजांी लल�हते म�ष-
“ . . रोंी ॅजवंत आहे तोवरच तयास माय ते औषध देधयाचा उपयों! ह� �नचार� ंुरखा 
जाती-- आज चतला वेळेवर औषध जो देोल, तोच चतचा खरा ुाता. दषुख, दा�र�य, अयान 
या रोंांनी ती न त आहे. तयावर आता ततमाल उपाय मेला पा�हजे. हे मतरनय राजाचे 
आहे. आ�य तया राजासह� नयांचे साजया्वना चालता यावयाचे नाह� ; तया रालरांतील सवर 
ल परत आ�य ्वचारवान स्ाजाचे आहे.” 

“राजाचे हातात नल , धन, अनधमार, अवसर, सवर साधने असतात. तयांचया दवारे 
तो  ोायाच माळात रालराचे मलयाय मव  मतो. सुल परत स्ाजाचेह� मतरनय आहे म� , 
तयाने गजेचया सुखदषुखांची पुमार राजापय�त पोचवमन संघटनेचया नळाने तयास रालर�य 
गंतीस साजय मरधयास वेळेवर भांह� पाचले पा�हजे. राजाने नेह्ी मयानात नाळंावे म� 
गजा सदासवरदा चमप नसम  मत नाह�. गजेने मयानात  ेवावे म� आरचाएरच मेलयावाचमन 
गतयर ्ाता देखील ्ुलास दमध देत नाह�. नया दे ांत राजा गजेचया �हताची जायीव 
सोचमन  वेचचाचार� होतो , तया तया दे ांत मोया ना मोयातर� �दव ी गचंच खळनळ उचमन 
राज्वचोहाचया नवाळा उ तात. कांतीयुु ेहोतात. तया कांतीयुुांत राजा , गजा आ�य 
तयांचा दे  जयांची सवा�ची राखरांंोळी होधयाचाह� सभंव असतो. यासा स असा गमार 
आ्चया नेपाळात घचम नये. महयमन आमह� ोेवराची माया भातमत आहो! ” (अ ारत 
नेपाळचा राजा  वदे ीय ,  वध् य, आहे, महयमनच चत े गजेत आ�य राजांत 
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पर परां्वषयी  तम� नचतंा वाटते. नेपाळचा राजा �हदंुंचा खरा राजा आहे. “घरात ल रला 
चोर तया ्ी ्ानीयला राजा ” असा गमार नेपाळात माह� ्ालेला नाह�! महयमन  तम� 
माया तर� भामावयाचीय. ) 

आ्ची आ्चया ंोरखा जातीस , आ्चया स्ाजास आ्चया दे ास , सुल परत 
नंधमंस अ ी आनहाची ्वनंती आहे म� , हे नंधमंनो नयाग्ाये आपले घर , वाची, नसल, 
अलमंार, ्तता आपल� स्जमन चतचया सरंरयासा स आ�य गवधरनासा स ्टता , तयाच 
गमारे आपलया दे ालाह� आपलाच आहे हे एळखमन तयाचे संररय मरये आपय आपले 
मतरनयच स्जले पा�हजे. नयाग्ाये आपला पुु , पुुी, आो, नह�य,  लटल्ु यांना 
संमटातमन वाच्वधयासा स आपला जीव देखील धो यात घालमन ्ुंजधयास आपय गवरतत 
होतो. अंद� तसेच आपय आपलया जातीसह� चतत याच ््तवाने आपल� स्जमन चतचया 
उुारासा स गायाचा पय लावमन ्ुजंले पा�हजे. ्ा्ा दे  हे ्ा्े घर आहे, ्ा्ा तमलला 
आहे, ्ा्ी जाती आहे , ्ा्े मुटंुन आहे. ्ाझया दे ासा स ्ा्ा गाय अपरय मरये , 
्ा्े मतरनय आहे. असा ्वचार गतयेम ंुरखा नरनार�चे ्नात येोल , जेनहा 
 वदे ालभ्ानाची नयोत तयांचया हदयात गनवल�त होयन उ ेल , तेनहा दे ोउनतीला  ार 
वेळ लांयार नाह�. सुल परत स्ाजाने आता जातीसघंटनांचा चमंा वाज्वला पा�हजे. 
राजमारय आ�य ल रय दोउह�   ती तयांचयांत स्ा्वलट ्ालया पा�हजेत. नुसतया 
ल रयाला माय जाळावयाचे आहे! राजा आ�य गजा या दोन   ती संयु त नलाने 
दे ोउनती मरधयासा स जेनहा पुाे येतात ; तेनहा ती तमती सहज आ�य सतवर होते ते 
जपानचया उदाहरयाववन आपयास सहज ल मता येोल! 

अ ी ग तावना मवन या पुात तयाचया दे भ त संपादमांनी जपानचया 
 चतहासाचे स्ालोचन मरयार� एम लेख्ाला चालम मेल� आहे. तयात येता जाता हे 
दाख्वले आहे म� , “जे जपान एमा पुास वषारपमव  आज नेपाळ आहे तयाहमन नसले तर� 
चततमेच अवनत होते. आ�य अ्े�रमेचया ्म भर ससचनमांना नघताच भयाने  रमापमन 
ंेले. तेच जपान आज तयाच अ्े�रमेस जच होयन नसले आहे. तसेच नेपाळह� राजा 
गजाजन संयु त नलाने, यतन मरतील तर जंात मा नाव माायार नाह�!” 

आमह�ह� आ्चया नेपाळीय नंधमंस गचतयेवर सांंम  मतो म� , नेपाळ जपानपेरा 
अनधम नललल  होयन नसेल. मारय जपान चार मोट� आहे. पय नेपाळचया ्ांे २२  
मोट� �हदं ुआहेत. नेपाळ नावीस मोट� आहे! जर चाय याचया यलट�ने एम नयोत 
नेपाळचया यलट�चया द�पांत मोयी पेटवील , तर हा उभा �हदं ु ान नेपाळचा आहे! नेपाळ 
�हदं ु ानात ्वल�न होयन �हदं ु ानच होयारा आहे!! या आजचया नेपाळात ती   ती 
आहे. तयातह� प�रॅ  तीने , ती   ती सांंता येत नाह� ,  तम� वाा्वल� आहे. आता 
मेवळ तीत ्वेवास हवा! धाचस हवे! नेपाळातच ननहे तर उभया भारतात ते हवे? 
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आ�य महयमनच ते उतपउन होधयासा स नेपाळने ननहे , तर आपय सवरजयांनी , हा 
नेपाळचा चाव पयास लावमन आता खेळला पा�हजे. तयाची मु े  ोची चेतना उतपउन होत 
आहे. हे वर�ल उतायारपेववन �दसमन येोल. पय ती  तपट�ने अनधम जाननवलयतेने आ�य 
 ीीतेने गवधर् ान ्ाल� पा�हजे. तर उपयों! नाह� तर , “ंुरखा ससंार ”चया मतया�नी 
महटलयाग्ाये ‘रोंी’ ्ेलयावर वसदय माय मा्ाचा ? ह� भारताचया भारयोदयाची येयार� 
्हान सुवयरसंधी हातातमन चनसटधयाचे आधी नेपाळचा चाव अचमम पचला पा�हजे! तो एमच 
हुम्ी पतता आता आपलया हातात उरलेला आहे. पय तो हुम्ी ए मा आहे. वेळेवर 
टाम�ला तर चाव ॅजंमलाच महयमन स्जावे. पय तीत दषुखाची ंोलट म� हे अजमन मोयीच 
लरात घेत नाह�. जो तो चुलनोळम� , खेळधयात ंुतंलेला! ॅजमचे चतमचे, नुसती रांव रांव 
चालल� आहे. जो रा्नाय तो भातयांत असमन तयाचा नयाला तयाला ्वसर , आ�य नोवचे 
नाय सोचमन लुटपुदया लाायात जो तो दंं! नेपाळ हा आजचया भारताचा चंचंुपत आहे. 
तयास चेतना देयायारल चाय याचे मा ;् देवा, आता तम तर� मर. 
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लेखांम १८ चा 

तुाखा संसाा आ�  “श्ानंद” 
(१९२८) 

्रा स ‘ ुानंदा’त नेपाळचया जांरती्वषयी आ�य भारतीय राजमारयांत नेपाळचे 
मेवाे प�रया्मारम साधन , आज आपलया �हदंजुातीचे हाती आहे. याची जायीव 
�हदंु् ाुास मरधयासा स जे लेख येतात ; तया्वषयी पुलमळ सदंरह  ांमचमन ्वचारधयात 
येते; म� हे ्वचार नेपाळी जनतेस , मसे पोहोचयार. या गा्ा�यम  मेंचे स्ाधान 
मरधयासा स आमह� ग ् हे उततर देतो म� नेपाळचा आपलया एम्ाु  वतंु 
�हदंरुानयाचा अतयतं ्हतवाचा उपयों �हदंजुातीचया भारयोदयाचे माय  मरये न मरये हे 
एमदया नेपाळचे हाती नाह�. तया ्वषयाची जायीव , नेपाळेतर �हदंमंस-्हारालरासह� होये , 
चततमे अवेय आहे म� ॅजतमे ती जायीव  वतष नेपाळचया आपलया  वनंधमंस , होये 
अवेय आहे. यासा स ्रा स ‘ ुानदंाने’ ्हारालरांत तर� तया गेनामचे सवरु ांचे लर 
आमषमरन घेधयाची मा्नंर� जर� मेल� तर� ते उपयु तच आहे. परंतु तया  मेंस दसुरे 
उततर असे आहे म� , नेपाळचया गलसु पुााया�� ी माह� अं ी तर� , ्वचार्वचन्य या 
लेखांचया दवारे अनधम चालम ्ाला आहे. ग ् ्रा स  ुानदंाचया ्रा स लेखांचे �हदं� 
पुे भाषांतर मर�त ते मधीमधी ंुरखा जनतेतह� वाचले जाो. पय आता ‘�हदं�  ुानदं ’ 
चनघालयाने ते ्वचार, ततमाल ंुर्यांतील नेपाळनारेहचया गांतांत वसलेलया लोमांत वाचले 
जातात. पय �हदं� न जाययायारपा अ ा आपलया नेपाळीय �हदंनुंधमंसा स ते वाचावयास 
ल्ळावे, महयमन “ंुरखाल�’ भाषेतच जया दोन तीन वषारत चनघालेले वरततपु जे ‘ंुरखा 
संसार’ तेह� पय मेनहा मेनहा ‘ ुानंदा’तीलच लेखांचे भाषांतर मरधयाची दे �हतसषी 
ततपरता दाख्वत असते. ‘ंुरखा- संसारा ’ची आ�य तयाचया वीर-्वदवान , अ ा ंुरखा 
संपादमाची एळख आ्चया वाचमांस ‘ लय सलम लांले ’ तया तानया लेखांत मवन 
देधयात आल�च आहे. तया वरततपुांत ‘ंुरखाल�’ भाषेत समया , ‘ ुानंदा’तील “नेपाळचया 
्हाराजांचे मतरनय” हा लेख भाषांतर मेला जात असमन तयाचे आरंभी खाल� उुरत मेलेल� 
संपादम�य ट�प �दलेल� आहे. ती्वषयी आमह� संपादमांचे आभार� आहोत. तीववन 
‘ ुानंदा’चे हदंत नेपाळचया अंतषमरयात मसे गचत�न�ंनत होय लांले आहे , हे 
वाचमांचया मयानात येोलच. उलट परी , नेपाळचे हदंत नेपाळेतर �हदंहुदयांत गचत�न�ंनत 
नहावे महयमन आमह�ह� ंुर्यांचया तया ग्ुख ‘ंुरखा ससंार’ पुांतील आ�य ‘Himalayan 
Times’ ्धील लेखांचा संदे  ्रा स आ�य �हदं�  ुानंदातमन देत असतोच. 
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तुाखा संसाामत� तया �टप ीत �ल�हतातः- 
“खाल� चापीत असलेला लेख ्ुंनोचे गलसु स्ाचार पु ‘�हदं�  ुानदंा ’चया ता. 

२३ जमन १९२८  चया अंमातमन उुरत मेलेला आहे. या स्ाचार पुात ंुरखा जातीचया 
उउनती्वषयी गायष अचत ्नोहर आ�य ्वचारयीय लेख , गमाल त होत असतातष नयांचा 
अनुवाद आमह�, स्यी स्यी, “ंोरखा ससंारा”चया वाचमवंारचया लाभा र गमाल त मर�त 
राहयार आहोत. ” 
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लेखांम १९ चा 

नेपाळला माय चाटत े? 
(१९२८) 

‘ंुरखा स्ाचार ’ पु आपलया अ ंा�य  ान-्वषयम अनलेखात लल�हतो , म� 
“अ ंा�य  ान आ�य नेपाळ भारतवषारची दोन  ेजार�  वतंु रानये होत. अ ंा�य  ान 
्ुसल्ानी रानय आ�य नेपाळ �हदंु ; भारतवषा�चया दोन ्ु्य जाती नया �हदं ु्ुसल्ान 
तया या दोन  वतंु रानयांचया नयारपा वाोट ॅ  तीचया म�त चया , जातीचया, 
अवनतीचया्वषयी अनुक्े नचचंतत असतात. �हदंमंना नेपाळचा अलभ्ान वाटतो. 
्ुसल्ानाना मानुलचा परंतु ददु�वाने नेपाळचया हालचाल�ंचा पतता जंताला तर राहोच , 
पय गतयर �हदं ु ानला ननहे , सवर नेपाळी जनतेला देखील लांत नाह� . पय मानुलला 
माह� सुधारया ्ाल� म� लंेच सवर जंतभर तयाचा चमंा वाज्वधयात येतो. 

खरे महटले असता सभयता , धनधाउय जन-सं्या या सवर ंोलट�त नेपाळ वरचा 
असताह� या स्यी जो ्ान आ�य ्यारदा मानमलचया नाद हाची तयाने सवर जंभर जो 
गवास मेला आ�य नरोनर�ने टम� , रल या, ज्रनी,  टल�  तयाद� रालरानधपतीं ी जी 
संंन्ते मेल�; तया्ुळे तयाचा जंांत होत आहे, तया ्ानाने नेपाळचा ्ान आज जंात 
तमती तर� म्ी होत आहे! 

्ानवी सभयतेत मानुलपेरा आमह� �हदं ुध्ारवलंनी लोम तमती तर� पुाे आहोत. 
‘जंंल�’ महयमन ंाजलेलया जया मानुलने ंेलया पाच-दहा वषा�त तमती लभउन सुधारया 
मेलया, तमती आेचयरजनम मायर मेले! 

पे ावरचे ‘सरह�’ पु महयते, म� मानुलात ्वदयागसार अचनवायर (Compulsory) 
मरधयात आला आहे. नालनाललमांना  ाळेत धाचलेच पा�हजे. ्वेव्वदयालय उघचले जात 
आहे. सवर दे ांत दमरमवनी (Telephone) �ननतार� , ्ोटार्ांर चालम आहेत. टामसाळ , 
नोटा सुधारत आहेत. पचदयाचया ्वषयी जुउया लोमांचा ्तभेद असताह� सुधारया होयार 
आहे.  टल�तमन १००  ्ोटार� अललमचेच आलया. नयापार जोरात आहे. ल लप ा ु वाात 
असमन, ज्रन, फव च आ�दम अनेम ल रम आयवमन ल रय देधयात येत आहे. 
तुमर   ान्धमन ससचनम  ा ुयांचा ्वल लट संच (Staff) आयवमन अ ंाय सेना युरोपचया 
तोचीस तोच देयार�, मरधयात येत आहे. जंातील रालरांचे गचतचनधी मानुलला येयन रहात 
असमन मानमलचे राजदमत चतमचे रहात आहेत. गचतवष   ेमचो अ ंायी तवय युरोप 
अ्े�रमेतमन ल मम न मानुलला येत आहेत!” 

‘असतंोषष  ीयो्मरल् प ’! नेपाळी ्नांत , समयांचया ्व्मा अव  े्वषयी , तमती 
असंतोष उतपउन होत आहे ; हे वर�ल ंुरखाल� भाषेतील उतायारवववन �दसलेच आ�य 
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तयातच भावी कांतीचे नीज आहे! वर�ल उताया� तील एमा वा या्वषयी ्ाु , एम 
आनहाची समचना मरये आहे ; म�, ‘भारतवषारचया  ेजार� नेपाळ आहे ’ असी भ्ोतपादम 
वा ये, आमह� चुमम न देखील ललहम नयेत! नेपाळ भारतवषारचे  ेजार� नाह� , नेपाळ, 
भारतवषारचे आतं आहे. नेपाळ भारतवषारचा एम अवयव आहे! नेपाळ आ�य भारतवषर दोन 
नाह�त अंंांंी भावाने , संनु ्ालेले ते एम एमजीवी रालर आहे. नंंाल , भारतवषारचे 
 ेजार� आहे , हे महयये ॅजतमे चुम�चे चततमेच नेपाळ भारताचा  ेजार� महयये चुम�चे 
आहे!  ुम तसे महयोत! पय मुलभंंाचे, ंरहभंंाचे ते पाप आ्चया हातमन तर�  वपनांतह� 
चुमम न देखील घचयार नाह�. अ ी आमह� सदो�दत दरता नाळनंल� पा�हजे. हे आमह� 
ंुरखा ससंाराचया  वदे ालभ्ानी �हदंम पुााया�पपस सांंये नमोच. सहजंतया  ीख आ�य 
�हदंम, नेपाळ आ�य �हदं ु ान अ ी वा ये लेखनात पचतात; पय ती  ार घातम असतात! 

 ीख �हदंम आ�य  ीखेतर �हदं ुहे वा य नरोनर आहे. पय  ीख आ�य �हदंम हे 
वा य चुम�चे आ�य मुलोचचेदम आहे. मारय नेपाळ भारत वषा�तंरतच आहे. 
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लेखांम २० चा 

नेपाळा ! तुला ााजय माणयाची आचूयमता 
ताट अ�भन चाटत आहे ना? 

(२० सपट बा १९२८) 
 

मामोऽ�प �ीच�त �चााय ब�लचं  ुंकते! 
पुधयाचया ग्यात ‘मेसर�’ पुात नेपाळची व तुॅ  ती गतयर अल�मचेच पाहमन 

आलेलया गलसु वस्ाचनम म्पटन पटवधरन यांची भेट आ�य तया गसंंी तयांनी �दलेल� 
माह� ्ा�हती चापधयात आलेल� आहे. वस्ाचनम पटवधरन हे वस्ाचनम ्वषयांत तनयता 
ल्ळवमन युरोप्मये आ�य नंतर माह� �दवस अ ंा�य  ानात ्व्ान ्वभांात गतयर 
नोमर� मवन नावाजलेले आहेत. उभया �हदं ु ानात या नवीन मलेचा आ�य  ा ुाचा 
अभयास मवन तयात गा्वधय ल्ळ्वयायारं अंद� प�हलया चार पाच ंरह  ांत पटवधरन 
यांची ंयना मेल� पा�हजे. आपलया या यानाचा उपयों आपलया एम्ाु  वतंु 
�हदंरुानयाचया अभयुदया र मरावा अ ी अतयतं  परहयीय ्हतवामांरा धवन हा  मर 
दे भ त अनेम मलट सहन मर�त नेपाळास ंेला आ�य ते ील ्हाराजांस भेटला. पय 
तयाचया यानाचा उपयों मवन घेधयाचे  ायी , ्हाराजांनी तयांस मळ्वले म� , 
‘्व्ानासंनंधी तयांना अदयाप आवेयमता वाटत नाह�!’ 

सहा सात हजार वषारपमव  मुनेराचे ‘पुलपम’ ्व्ान घेउन देखील एमदा तयात 
नसधयाची आ�य ते अयोमयेस घेयन येधयाची आवेयमता  ीरा्चंचास वाटल� होती ; पय 
सहा सात हजार वष� उलटल�. तर� नेपाळचया ्हाराजांस ्व्ानांची आवेयमता अदयाप 
वाटत नाह�! युरोप्मये लहान ्ुलांची ‘उचती’ (Fly) महयमन एम सायमलचया पुतीची 
एमेर� ्व्ाने चनघमन घरोघर� ती सायमलसारखी �दसम लांधयाची वेळ आल� , तर� 
नेपाळास एमाह� वस्ाचनमाची तमंवा ्व्ानाची आवेयमता अदयाप वाटत नाह� ? 
अ ंा�य  ानला ्व्ानी ्वदया आपलया दे ांत आयधयाची  तम� घाो ्ाल� म� ती 
्व्ाने आपलया घर� मरधयाचे, मारखाने मााधयाचे यान सपंादन मवन येधयासा स तयाने 
 वतषचे लोम परदे ांत पा ्वले असतांह� ते परत येधयाची देखील वाट न पाहता 
 टल�सार्या पर   रालरांतील तनयांस हजारो ापये देयन  वदे ांत तयाने आय्वले 
आ�य उतत्ोतत् ्व्ाने परदे ांतमन ्वमत घेतल�. पय तया अ ंायचया अजमनह� 
अंद� नरोनर�ने असलेलया �हदं ुनेपाळास  वतषचया प ाषाने ती ्वदया संपादन मवन 
आलेलया  वदे ीय आ�य  वध् य वस्ाचनमासह� उततेजन देधयाची ‘आवेयमता अदयाप 
वाटत नाह�!’ नया म्पटन पटवधरनांची आवेयमता अ�हदं ुअ ंा�य  ानास वाटल� , तयाने 
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तयास नोमर�वर  ेवमन घेतले , तेच पटवधरन मलवच सततेपेरा  वम�य �हदं ुसततेसच गनळ 
मरधयाची ्हनीय आमांरा धवन नेपाळास ंेले असता , तया �हदंमंचया  वतंु राजास , 
तयांची आवेयमता वाटल� नाह�! तयांना दार नंद मवन, चनरोप देधयात आला! 

जंता्मये भमयुु आ�य स्ुचयुु , द ुय् गतीला पोच्वयाया� , आ�य महयमनच 
आंा्ी युुांतमन नया युुसाधनांचे ्हतव सवर साधनांहमन अतयंत उतमट होयार आहे. नया 
वस्ाचनम नळाची वाा मरधयासा स मोदयवधी ापये पाधयासारखे खचमरन गचंच ्व्ाने 
भयंमर   ुा ुांनी , सनज मवन  ेवधयात  ंनजा�दम रालरे ंुंं ्ाल� आहेत. तया 
वस् ाचनम साधनांची नेपाळाचया ्हारायांस अजमन आवेयमताच वाटत नाह� ? ्हाराज 
तुमहांस ्व्ानाची आवेयमता अजमन वाटत नाह� , पय चनदान रानय मरधयाची 
आवेयमता तर� अजमन तुमहांस वाटत आहे ना ? मा  ेवटचया नाजीरावासारखी आ  नय 
लाख ापयांची भरती (पेउ न) घेयन , बज्वतारस, हर�हर� महयत नसधयाचे ्नांत येत 
आहे? जर तसे नसेल , जर अजमन तुमहास  वतंु �हदंमंचया  वतंु रानयाचे हे ेवेत चु 
चो यावर जच ्ालेले वाटत नसेल , तर ्व्ानावाचमन चालेल मसे ? अजमन आवेयमता 
वाटत नाह� महयजे माय ? हजार वषारपमव , अरन  ानांत ्ुसल्ानी वादळ उ ताच ते 
गमरय आहे माय हे स्जमन घेधयाची �हदंमंना आवेयमता ‘अजमन’ वाटल� नाह�. तयावेळी 
नलुनच तान, अ ंा�य  ान, दोउह�ह� �हदंमंचीच होती. तेनहांच जर ती आवेयमता वाटल� ; 
तर अरनांना अरन  ानापुाे , पायलह� टामम  न देधयाची सधंी �हदंमंना साधये   य होते. 
पय तेनहा ती आवेयमता ‘अजमन’ वाटल� नाह�! चतमचची वातार देखील ल्ळ्वल� नाह�. 
जेनहा नलुनच तान नंळमन ते अरन लसधंवर आदळले आ�य अ ंा�य तान नंळमन 
पंजानचया हदयात तयांचा पंजा ल रला ; तेनहा ्ं ते मोय ? हे जायधयाची आवेयमता 
�हदंमंना  ोची  ोची वाटम  लांल�! जर ग ्च आपय उलट  वायारपा चा्वलया असतया; ज ा 
चंचंुपताने चा्वलया , तर ह� द ा होती मा ? पय ‘अजमन’ आवेयमताच वाटल� नाह�! 
तयाला माय मरावे! पुाे ्ुसल्ानांनी नंदमुा आ�य दाव ्ोठया आ�य नवीन ग्ायावर 
आयल�; पय ती मला तयांचया पमव  नसल� तर� ततमाल ल मधयाची �हदंमंना आवेयमताच 
वाटल� नाह�! उभे �हदं ु ान ्ुसल्ानांनी नंळलयावर ्ं चोळे उघचले तर� देखील 
नहुतेम नंदमुा परदे ांतमन  मचे येत , �हदं ुमारानंरांचया आ�य अनधमाया� चया हाती 
 वतंुपये तया आयुधांचे मारखाने  ार  ोचे चालत. पुाे युरोपचया पलटयी आलया. पय 
युरोप मु े हेह� जायमन घेधयाची ‘अजमन’ आवेयमता वाटल� नाह�. ्ं तया पलटयीचया 
युुपुतीस ल मधयाची ंोलट दमरच!  वदे ाची अध  पमवर , अध  दपरय युरोपने नंळल� ; 
तेनहा मु े �हदंमंना पलटयीची  ोची आवेयमता भासम लांल�. तेनहा ह� पलटयी  ेवधयाची 
तयांचया चालमतवाची मला तर�ह� युरो्पयनांचेच हाती होती. ते परम�य लोम ,  वदे ांत 
येयन  वतषच राजे होयन नसेतो �हदमंना आयुधा�दमांची ‘अजमन’ आवेयमता वाटल� नाह�. 
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आता,  वातंसय ंेलयावर ती वाटम  लांल�.  वातंसय जायन  ंनजांचे रानय ्ालयावर आता 
 ंनजांचया ्वनध्ंचळात आमह�  राव आयतो म� आमहांस ससचनम ल रय पा�हजे! 
 वतषचया सेना ना् ेष ्ालयावर सेनापती होधयाची आवेयमता आल� असे आमहांस 
वाटते. असलेल�  वरानये ंेलयावर  वरानयाचया योजना मरधयाची वेळ आल� असे आमह� 
स्जतो. बज्ावतारला ंेलयानंतर नंच मवन उ तो! ्ेलयानंतर औषध ्पतो!! �हदंमंचा हा 
्ांचा  चतहास ह� ्पा�जात अंंी ्ुरलेल� घरनुचाय �ालाो ह� भंंच ंुंंी हा 
घरम�नचेपया, ्हाराज तुमहांस �दसत नाह� मा ; चसत नाह� मा ? ्व्ानाची आवेयमता 
महये ‘अजमन’ वाटत नाह�! ्ांचीवर ्ांची चावमन सहा हजार वषा�पमवतचया रा्ाचया पुलपम 
्व्ानाचया ंपपा ्ोचधयाची आवेयमता ्ाु गतयह� आमहास वाटते! 

्व्ानांची अजमन आवेयमता नाह� खर�च!  ंॅरल ांची ्व्ाने खालमन , रल याची 
्व्ाने ववन , चीनची ्व्ाने पमव�मचमन आ�य अ ंा�य तानची ्व्ाने पॅेच्ेमचमन 
भयंमर   ोटमांचे आ�य ्वषार� वायमंचे वषा�व मर�त मळपचे मळप नेपाळवर उचमन, चामन, 
तयांचया पर पर ्ुंजीचया, भयंमर अंधमारांत, नेपाळचा या  वतंु �हदं ुरालराचा ेवास नंद 
मवन ते नुचवमन टामधयाची  भुसंधी अजमन गतयरात  ोचीच आल� आहे! ती आल� , 
नेपाळह� ्हारालरा�दम गांताग्ाये मोयतयातर� परम�य सा ानयाने   ा्पलेलया 
्वनध्ंचळात नेपाळचया परतंु गजेचे गचतचनधी आज जसे आमह� याचना मरतो तसे 
जेनहा  राव आयतील म� नेपाळचया दोन तीन ्वदया या�स वस्ाचनम ्वभांांत घयाल 
मा? आ�य परम�य ंनहनरर सांंेल म� एमद् दोन तीन नाह� ‘ ार तर अधार-पायय 
्वदया   दर लसहं  ी घेत जाय! ” ---तेनहा तुमहांस ्व्ानांची आवेयमता पटेल! रानय 
ंेलयावर ज ी आमहांस आता रानयाची ह स येत आहे ; त ी तु्ची दंत नखे उपटल� 
जायन जेनहा नेपाळ चनष  ु चनव य होोल , तेनहा तयास ्व्ाना�दम   ुांचया 
आवेयमतेची वेळ आल� ; असे वाटम  लांेल! भ्वतनयतेचे असे धोरय �दसते! नाह�तर हे 
लभमेचे चोहाळे , आमहास मा जायवते! आमह� हे जायमन आहो , म� वा त्वम पाहता 
नेपाळास-- आवेयमता वाटत नाह� असे नसमन भीती वाटत आहे , म� जर आपय 
्व्ाना�दम   ुा ुे सनज मव लांलो तर आपयावर मोया  नीची वकयॅलट होोल. 
पय आमह� महयतो , अ ी भीती वाटये , हेच लभमेचे चोहाळे होत. लभयन जर लाभ होता , 
तर ंोलट चनराळी. पय आज लभयनह� ्रय , न लभयनह� ्रय, अ ी ॅ  ती आहे. ्ं 
भया तर� मा? “तम्ुत ्ुधा ्ललनय ष मुामवे ”. आज, जर नेपाळचे भारय उघचावयाचेच 
असेल, तर भीती सोचलयानेच ते उघचधयाचा , भीती धवन राहधयापेरा  तपट अनधम 
संभव आहे. भीतीने ्ाु ्रतयु चनॅेचत आहे. तो अ ंाय पहा! अजमन नेपाळची आ�य 
तयाची नरोनर� आहे. अजमन तयाचा घोचा  पध�त  ार दमर ंेला नाह�. अ ंायने भीती 
सोचल�, आ�य नेपाळने ती सोचल� नाह� , हाच समया माय तो  रम आहे. अजमन जर 
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नेपाळ भीती सोचमन  मरासारखा पुाे सरसावेल तर अ ंायास ंा मन ्ांे टामम न , एमा 
्हतत् रालराचया राज ीचा  वा्ी होोल! चनदान  मरास साजेल असे माह� तर� नाव 
जंात  ेवमन जाोल. ह� वेळ अ ी आहे म� , ‘आहे चततमे जतन मरावयाचा ’ उतत् ्ांर 
महयजे ‘पुाे आ�यम ल्ळ्वधयासा स ’ साहसाचया म्ररेु ांत उची घेये हाच होय. 
धरम�नचेपयाने आहे तेह� नुचयार हे चनॅेचत!  ी. पटवधरन सांंतात म� नेपाळ्मये 
जुउया गमारचया तो ा एतधयाचा एम मारखाना आहे. तया तो ांचे मारखाउयात एम 
ज्रन ल लपी, आयमन आधुचनम साधारया रान्वधयाचा नेपाळ ्वचार मर�त असलया्ुळे 
 ंनज जरा रांावला आहे! 

ते मा ? नेपाळवर  ंनज रांावम  मतो , -एम ज्रन आयमन नवीन तो ा नेपाळ 
मव लांला महयमन! -पय तया अ्ीराने लााय ्ोटार� , लााय ्व्ाने , लााय सेनानी , 
लााय तो ा  ेमायांनी युरोपातमन आयलया , ज्रन,  टाललयन, रल यन, तुमर  य ा 
 ंनजांचया ्वपरीय रालरांतील  ेमचो चनवचम ससचनम , अनधमार� आ�य ल रम नोलावमन 
ससचनम सनजतेचया मारखाउयांचा नुसता घयघयाट उसळ्वला. सरसी्ेवर  ंनजांचया 
नामावर नवे तमलले नांधधयाचा उपक् मेला ; पय  ंनज तयाचयावर नाह� तो मु े 
रांावला? याववन नेपाळ रांावमन घेतो ; रांास भीम घालतो महयमन  ंनज नेपाळवर 
रांावतो! ह� ंोलट उघच होत नाह� माय ? जर खरोखरच  ंनज असा आततायीपयाने , 
रांवत असेल , तर नेपाळने अ्ीराग्ायेच तया रांास धाउयावर नसवमन पुाे पायल 
टामले पा�हजे.  ंनज -नेपाळ ल्ु रालरे महय्वतात ्ं नेपाळची   ती वाात आहे. हे 
पाहमन  ंनजांस वसषमय मा वाटावे ? आ�य जर ते खरोखरच वाटत असेल तर ह� ्सुी तर� 
माय मा्ाची?  ुु जे मरतो तेच जर ल्ु मर�ल तर ्ं तो रांावला तर� अनधम माय 
मरयार?  ंनजांचया लभवंयीचया मोनाचया सुताचया आधारानेच जर नेपाळ लटमत असेल 
तर �हदं ु ानांतील ्ांचललम रानयांत आ�य नेपाळात  रम तो माय!! 

खर� व तुॅ  ती ह� आहे म�,  ंनज रांावतो महयमन नेपाळ भीत नाह�, तर नेपाळ 
लभतो महयमन  ंनज रांावतो. 

तेनहा नेपाळचया गंतीचे ्ांारत खर� ध�च महयजे  ंनजांचा रां नसमन आ्ची 
 वतषची भीती, भयाचपया ह�च आहे. जर  ंनजांचा रां ह� ध�च असती तर अ्ीराचा ्ांर 
चतने अच्वला असता.  ंनजांना रां आला तर� तयाची नचतंा न म�रता आज जंात  तर 
रालरे जंत आहेतच म� नाह�!  ंनजांचा लोभ नाह� , महयमन माह� रल या ्ेला नाह�. 
जपान व ला नाह�. चीन हटला नाह�. अ ंाय हरला नाह� , पय नेपाळलाच तेवा� ह� 
अचचय मा ? नेपाळात साहस नाह� महयमन ? नाह� तर नेपाळचे ्हाराज  ंनजांचे 
अंंयांतील म�नायासारखे मलमततयाचया मंुपयापय�तच येयन परत मा ंेले ? नेपाळांतील 
गचतचनधी दे ोदे ी जायन रालरारालरां ी संधी   ापमन आपले  वातंसय च�रता र मा मर�त 
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नाह�त! आज  ंनजां ी असलेल� ्सुी तोचल�च पा�हजे असे नाह� ; पय,  ंनजांची वाटत 
असलेल� भीचत ्ाु सोचल� पा�हजे. हे सांंधयाचे आ्चे ्ु्य ्वधेय आहे. दोन ्ु्य 
ंोलट� नेपाळचया राजमायर धुरंधरांनी आज अंद� आपलया ्नांत , वजलेखयीने खोदमन 
 े्वलया पा�हजेत- भीत भीत रा�हलो तर जंम हा भ् आहे. महयमनच नेपाळने मयानांत 
 ेवधयाची प�हल� ंोलट ह� म� आज नेपाळ अ ंा�य  ानासारखे पराक्ी साहस न 
मर�ल तरच नेपाळ ना् ेष होधयाचा अनधम संभव आहे. 

जे आहे तेच राखम , महयमन महययायार , घरम�नचेनयाने, जे आहे तेह� तो ं्ावमन 
नसेल. दार उघचमन नेपाळ नाहेर न आला तर दसुरे तयाची दारे  ोचमन आत घुसधयास 
 ोचेच सोचयार आहेत! चोराचया भीतीने पांघवय एामन चनजयायारर भयाच ंरह  ाचे धन 
तो अनधमच चनॅेचतपये लुटतो. तुमह� परदे ं्न मेले नाह� महयमन पर यांचा संं 
तुमहास चुमला मा? तुमह� तयांचेमचे ंेले नाह� ; तर� ते तु्चयामचे येयन तु्चया घरात 
घुसतातच! तु्चया दे ांत ते घुसमन तयालाच “परदे ” मवन टामला म�, तयांनी! परदे ांत 
जाये नाह�; मारय, तयाने ‘स ं मर ती’ ्वटाळते पय परमे  वदे ांत ल वन तया दे ांतच तया 
सं मर तीला ल वले, तयाची वाट माय ? अरन  ान तमंवा  ंरलंच आज ज ी मलवचच भम्ी 
आहे; त ीच �हदं ु ानात मलवचचभम्ीच ्ालेल� नाह� मा ? घराला घर नेटले , ्�ंदराला 
्ल द,  ् ानाला मनर  ान, ध्ारसनच ननहे तर लसहंासनच देखील नाटले ना ? महयमन 
आता आहे तेच राखावयाचे असेल , तर�ह� पुाे अनधम ल्ळ्वधयासा स नाहेर पचलेच 
पा�हजे! पराक्ी साहस मवन चोर दारे  ोचीतो न  ांनता तो अमयार र तयावर आहे , तोच 
दार उघचमन नाहेर पचमन चार सावां ी संधीसमु लावमन सहा य घेयन तयास वाटेवर आपयच 
जायन ंा ला पा�हजे! नाह�तर, चोरांचया घयाखाल� दार  ुटम न एमाएम� तयाचे हाती पचावे 
लांेल. तुमह� दार उघचले नाह� ; महयमन तो जात नाह� ; हे चनॅेचत. नेपाळने जी दसुर� 
ंोलट मयानात  ेवावयाची ती ह� म�, जर मधी नेपाळास मोयाची भीती नाळंधयाची मधी 
म्ी आवेयमता असेल तर ती आज आहे! अ ी सुवयरसंधी आलेल� आहे. नेपाळचया 
आजुनाजमस सवर पर्वपरांचे ंट नांधले जात आहेत. चतमचे रल या ,  मचे चीन , चतमचे 
अ ंाय, खाल�  ंनज! पर पर टोलवाटोलवी , पर पर चेदाचेद� , पर पर सुंदाला उपसुंद 
उ वमन  हाला  ह देयन , अनुमम ल ते े समु ज्वमन , ‘ वतष’ ्ोमळे होधयाची ह� मेवा� 
आ�य आजवर मधीह� न आलेल� संधी!! याचाह� नयांना उपयों मवन घेता येत नाह�. ती 
ॅजवंत ्ायसेच ननहेत.  ार माय सांंावे ? ती पहा! नेपाळचया अंंयापय�त आं आल�! 
तो चतनेट हलला म�! म्रनपासमन चतनेटात �ब�ट ांनी न तान  ोमले. तारा , दमरमवनी, 
वा , ्वदयुत प  तयाद� सुधारया �दलया. चतनेटातील तवय परदे ात ंेले. मोयास पतता 
नाह�. पय आतंमन सुांं भरत होता. तो उच्वधयाची तमलल� -वात संळी  ंनजांस वाटले , 
आपलयाच हाती आहे. पय  त यात रल या उ ला , चीन उ ला आ�य चतनेटाला आं 



 

www.savarkarsmarak.com 

लांल�.  ंनजांस नमो चत ेच नमो त ीच! चतनेटात  ेतमर� दंंे मवन उ त आहेत , मर 
देत नाह�त. चीनचया सेनेस , साजय घेयन नंच उभारत आहे. चीन्धमन कांतीची लाट 
चतनेटात आल�. नेपाळचया अंंयात आल�. चीनची ॅ  ती ्ाल� तीच चतनेटाची नोलता 
नोलता होयार. रल याची तततवे , रल याची   ुे , रल याचे सेनानी, चतनेटला मसले  व   
नसम देयार! तयांची आं नेपाळचया अंंयांस लभचल�; तर�ह� आ्चया ्हाराजांना म ाचीच 
‘अजमन आवेयमता ’ वाटत नाह�! महयमन ्वचारतो म� रानय मारावयाची तर� अजमन 
आवेयमता वाटते आहे ना? असेल तर पुाचे नोलये!! 

आ�य ते पुाचे नोलये हे आता या तमंवा तया नय ती ी नाह�. ्हाराज तर� एम 
नय तीच! रालराचे नळ नसले , तर ते माय मरयार! आ�य रालराचे नळ असले तर तयांनी 
महटले तर� तमतो मोय, अचयार माय? महयमन आता नेपाळचया भ्वतनयते्वषयांचे पुाचे 
नोलये, हे नेपाळी ताय हो, आमह� तुमहां ी नोलयार. 

आमह� तुमहांस ्वचारतो म� नेपाळचया तया भयाचपयाची ्व्ाने नमो महयधयाची , 
या मलमततयाहमन परत जाधयाची या घरम�नचेपयाची लाज तुमहांस वाटत नाह� मा! तो 
अ्ीर जंात ंाजला आ�य आपले हे ंुर्यांचे  वतंु �हदंरुानय यास जंांत मोयी भीम 
घाल�त नाह�. याची लाज तुमहांस वाटत नाह� मा ? ताय नेपाळा जर वाटत असेल तर 
उ  आ�य मायारस लां. तया मायारचया वपरेषे्वषयीचे पुाचे नोलये आता तुझया ीच 
नोलावयाचे! सुदसवाने तुमहांसह� लाज  ोचीनहुत वाटत आहे. महयमन  ी. पटवधरनांनी संदे  
सांनंतला आहे, तयाववन �दसते पटवधरन महयतात-- 

“नेपाळचया ताय ्पा�्वषयी रालराने आ ा चनॅेचतपये नाळंावी. ताय ंुरखा 
वरु  ंुर्याचया जुउया पुराधया जळ्ठया ्तांना मंटाळला असमन तयांचया चो यात 
गतयह�, नव्वचारांची खळनळ सुव आहे.  ेजारचया अनेम रालरांचा नचेजाव उघाया 
चोगयांनी पहात असता स्ुचं्नासार्या (स्ुचं्न चन्षदवतेचया)  ा ुाधाराचा वरु  
नेपाळी, जो खल मर�त आहेत ; तयाचा तयास वीट आला आहे. परदे ांत जावे चन ते मन 
यान, ्वयान, मला ल्ळवमन नेपाळी �हदं ुरालर अखंच जंतात , ंाजवावे अ ी तयांना 
्हतवामांरा उतपउन ्ाल� आहे. ” 

त ा तु! मायारची वपरेषा स्जावमन घेयन तीग्ाये �हदंजुातीचया उुारा र 
नुप�रमर होयारा , नेपाळी ताय उतपउन होत आहे. आता तयाचया ीच हे आ्चे नोलये 
आहे. 
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लेखांम २१ चा 

आनंदाची बात्ी! 
नेपाळात ााजय घटनेची आ�  लोमस ा 
सथापणयाची पतट चळचळ चालभ ाालट! 

(सपट बा १९२८) 
 ी. सुभेदार  ामम र चंदनलसहं जया गलसु दे भ त �हदं ुसंघटनालभ्ानी ‘ताय 

ंुखार’ सपंादमांचया नेतरतवाखाल� नेपाळचया ्हाराजानधराजांनी नेपाळांत  ंरलचंग्ाये 
चनयं�ुत राजसततेची   ापना मरावी , महयमन गंटपये चळवळ चालम ्ाल� आहे. ‘ताय 
ंुखार’ पुात त ेलल�हतातष-- 

“नेपाळ आ�य नेपाळेतर �हदं ु ान एम , अखंच आ�य अ्वचचेदय रालर आहे. 
रानयाचया चंचल-उलाााल�ने आ्चा जातीय दसवी आत्ा दभुंं म  मत नाह�. ्ुसल्ान 
संघाचया उततर पॅेच् घालयापासमन �हदं ुसंघाचा नचाव ्ाला पा�हजे. . . ते 
उततरदाचयतव नेपाळचे आहे. महयमन ग ्तष नेपाळने चनभरयपये आपल�   ती वाा्वल� 
पा�हजे. तयाचे समतोवाच महयजे नेपाळात ्वधीचनयं�ुत रानयसतता (Constitutional 
Monarchy),   ापन मरये हे होय. . .  ंरलंचग्ायेच राजा सवर ेल  राह�ल! नाम� सवर 
अनधमार लोमसभा चालवील. हे ्हत प मायर संपादन मरधयाची नुुी , ्ववेम,   ती, 
देवता ववप ्हाराज स् ेरजंं नहादरु यांना ोेवर देवो. �हदं ुलोमांचे घरचे घर पेटले 
आहे. आता तवर�त धावले पा�हजे. महयमन अ्वलंनेमवन सवर ंुरखा जातीचया 
 ुीपुाषांचया अनु्तीने एमच ्ांयी , एमच पुमार ्ाला पा�हजे म� रानय घटना 
  ापा! ंुरखा नरनार�ंचया सजयांसह एम गचंच आवेदन (Memorial) धाचधयात येयार , 
तयास सजया दया! नहु सं्ततीने ताय ंुर्याचे संपादन  वतष आवेदन पु गजा-
गचतचनधी ल लट्ंचळांसह नेयन ्हाराजांचे हाती देतील!” 

आ्चया नेपाळी नंधमंचया या मायारस सवर �हदं ुलोमांनी पा� ंना �दला पा�हजे. 
नेपाळचा गेन रंंत चालला. आजपय�तचे अरधय-रोदन नय र ंेले नाह�. अजमन अनेम 
अउमत घटना घचावयाचया आहेत. हा नुसता समतोवाच आहे. आता येतया �हदं ु्हासभेने 
एमा  वतंु  रावांत नेपाळचया जया ्ांयीस पा� ंना दयावा. वा त्वम पाहता रालर�य 
सभेनेच हा  राव मरावयास हवा. पय तयांना समया साय्न मल् नचया धु यापुाे दसुरे 
माह� �दसयार नाह�! जवाहरलाल नेहवंचया  वातंसय संघाने तर� , तयांचया भावी भारताचया 
नया्येत, नेपाळ, ंो्तंम, पा्चेचर� यांचा  पलट चनद�  मरावा. �ब�ट  भारत महयजेच 
भारत ह� खुळी मलपना तयांनी तर� सोचमन दयावी. 
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नेपाळचया लोमसभेचया या ्ांयीस ोेवर सहा य मरो! आ�य 
अ ंा�य  ानचया उउनतीचया वेंाहमन चतुतर वेंाने नेपाळास य  ी ्ाळ घालो! मारय 
नेपाळ आमहा �हदंमंचा आज सां मर चतम पीच्ा्ट आहे- चनदान होय  मेल! मेवळ साहस 
्ाु पा�हजे! 

रतनानंर� �हदंसुभा आ�य नेपाळीय आदंोलन 
�हदंसुंघटनात्म नेपाळीय आदंोलनाचा अंद� ग ्पासमनच उतमट पुर मार मर�त 

आलेलया रतनानंर�चया �हदंसुभेने तया आदंोलनाने , आकल्लेलया वर�ल ्उवंतराची नात्ी 
तमम न तातमाळ रानयघटना   ापम चळवळीचे पुाार�  ी.  ामम र चंदनलसहं यास तारेने 
अलभनदंन मळवमन, सहानुभमतीचया  ुलाची महयमन पाच ापयांची नोट धाचल� आहे. 
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लेखांम २२ चा 

‘तत  तोाखया’ची तळ्ळ आ�   
या ्�हनयाचा मायरक् 

‘ ुानंदा’चया वाचमांस ्ाह�त आहेच म� , सुभेदार चंदनलस ंं  यांनी “ताय ंोरखा” 
नावाचे नवीन पु ंेलया दोन तीन ्�हउयांपमव  ंोरखाल� भाषेत मााले आहे. सुभेदार 
 ामम र चंदनलस ंं  यांचया ग्ुख पुर माराने   ापन ्ालेलया आ�य आज तीन-चार वष� , 
नेपाळी स्ाजाचया नेतरतवाची धुरा धारय मरयायारप “ंुरखा संघ” नावांचया सं  ेचे “ंुरखा 
संसार” नावाचे एम पु आहेच ; जे  ामम र चंदनलसहं यांनीच ग ्पासमन संपादमन सुॅ  त 
 वापास आयले होते. 

“ंुरखा ससंारांत ”,  ुानदंातील, नेपाळीय लेखांची भाषांतरेह� येत.  ेवट� “नेपाळा 
उ  आ�य या दारा ी  ो ा्वत असलेलया भारताचया भारय ीचे  वांत मर या 
‘ ुानंदा’तील लेखांचे भाषांतर ंुरखाल� भाषेत नया अंमात गलसु ्ाले , तया अंमानंतर, 
लवमरच  ामम र चंदनलस ंं ांनी “ंुरखा ससंाराचे ” संपादमतवाचे तयांपु �दले. मारय 
“सघंाचे” संसार हे ्ुखपु  ंनज ससउयांतील अनेम ंुरखा अनधमार� , सल्तीत असलेले , 
तेनहा तया पुांतील गंा्ी कांतीमार� ्वचारांचे दाचयतव , तया सवा�वर पचधयाचा संभव , 
संघा्वषयी ंुपत पोललस ्वभांाचया (C. I. D. ) मपाळालाह� ,  मेंखोर आयया पचत 
चाललेलया अ ा ॅ  तीत सवर ंुर्यांस एम�ुत नांधधयाचे एम मायर तर� मर�त 
असयायारस आ�य तया ्ानाने उपयु त आ�य महयमनच अवेय असयायारस “ंुरखा सघंास” 
या “ंुरखा ससंारांतील” लेखांनी माह� ्ळ्ळ सुटम न अ व  ता वाटम  नये , एतद र  ामम र 
्हा यानी ससंाराची नेची तोचमन , तया पुाचया संपादमतवाचे तयांपु देयन तेज वी 
गंा्ी   तीचे दयोतम अ ा र तवय य वेषांत नटलेलया चन र त उसळमन सोचयायारर 
देवदमताची तुतार�  ंुम�त चाललेला आपला ‘ताय ंोरखा ’ मााला. ंोरखा स्ाजावर 
एमंदर�त स्ाजतष पचलेलया रालर�य औदालसउय, रालर�य अयान आ�य रालर�य चसतउयाचा 
अभाव यांचया चायेचे आवरय तया संमललत स्ाजाचे ्ुखपु जे ‘ंुरखा ससंार ’ तयावर 
आ�य ंुरखा संघावर पचावे हे सहाॅजमच होते. परंतु ताय ंुर्याचया ्नांत जी आता 
एम ्हान ्हतवामांरा उदय पावत आहे. अंंात जी एम अ�खल �हदं ुउत ानाची उ्  
उसळत आहे आ�य सवर जंाचया चतर मारास आपय आपलया मर तीने आ�य मर चत मउयतेने 
पाु होत आहोत ; हे पाहमन या ्ानी �हदं ुर तांत जी असजय तळ्ळ ; जी उतरोभम 
खळनळ उतपउन होत आहे तयाचे गचत�ननं , ्रयोउ्ुख जुउयाची नेची तोचमन ्व्ु त 
्ालेलया या उदयोउ्ुख ननया ‘ताय ंुर्यां ’त उ्टावे हेह� सा्ाॅजम आहे! नया 
्वचारांचा दुंदभुी एमटा एमच “ ुानंद” आजवर चनल ेने दु् दु् वीत आला , तयाचीच 



 

www.savarkarsmarak.com 

ललमार� देयारे रय ींं ,  ंुम�त ‘ताय ंुरखा ” ह� तयाचे नाजमस येयन उभी रा�हलयाने 
तया आमांरेचे रयंीत आता तमती तर� रंंम लांत आहे. जांरतीचा तीर नेपाळास अंद� 
ने्मा लांला. �हदंमंचया भावी भारय ीचे �दनय द रन पाहधयास सारी ल्ळाला. जे 
आमहांस सलते , तेच ंोर्यांस सलम लांले. जो आ्चया चोगयांत खुपतो , तोच तवय 
ंोर्यांचे चोगयांत खुपम लांला. आ्चया जया अरधयांतील रोदनाचाह� मवनी , नेपाळचया 
लसहं ंुहेत  ेवट� तमम  ंेला. आता , आ्चयावर�ल मायर नयामुलतेचा भार , तमती तर� 
हलमा होत आहे! 

“तवय ंोरखा ” पुाचया महयजे ताय ंोर्यांचे ्नास नेपाळचया आजचया 
्ानह�न जीवनाचे  लय मसे सलम लांले आहे आ�य उदयाचया भारय ींचया  वयंवराचे 
भयंमर �दनयांत जंताने त�चात नोट घालमन रहावे असे माह� ्हान मर तय , असे माह� 
 ममतररतव, असा माह� ्वक् ंाजवयायारपा अ�खल �हदं ुआमांरेने तयांचे हदय मसे 
 ुर ुव ल ांले आ हे ; तयाची  ोची मलपना तया पुाचया खाल�ल माह� उताया�पेववन 
आ्चया नेपाळेतर �हदं ुनंधमंस येोल. 

नेपाळी ंुर्यांस प र ्वभांांत घेधयात येय नये; महयमन �हदं ु ान सरमारने, जी 
आया मााल� आहे, ती आमह� खाल� �दलेलया पुांत नाहेर आल� आहेष- 

ंचॅनहजनल राउसपोट� न सुप�रटवचटं भुसावळ, यांजमचमन नांपमरचे  टे न सुप�रटवच ं
जयांस, पु क. ता. १९ै१०ै२६ चे अ. ट�. २०ै१४७. 

ससउयेतर ्वभांांत ंुर्यांचया ने्युम�-संनंधी वर�ल गमरयासंनंधी 
�हदं ु ानसरमारने खाल�ल आया सोचल� आहेष- 

१) ससउय चन ससचनम पोल�स प म जयांल वाय मो ेह� नेपाळ रालराचया ंुर्यांना 
सरमार� जांा देधयात येय नयेत , ससउयांत चन ससचनम पोललसांतह� सम्त ्ालेलया 
सं्येपय�तच घेधयात यावे. 

२) समया,  तर सरमार� ्वभांांत , चामर�स असलेलया , नेपाळी ंुर्यांना 
मा्ाववन मााधयाची आवेयमता नाह�, परंतु जयापुा�ल भरती  ांन्वधयात यावी. 

जयापुाे मोयाह� ंुर्यास मोयाचयाह� जांेवर न ने्धयामचे लर असावे. पु 
पावलयाचे मळवावे. 

आपलया � टोनर १९२८  चया अंमांत “ताय ंोरखा ” पुांत “ वातंसय संना् ” 
नावाचया अनलेखांत, नेपाळची राजपुती सुधारधया्वषयी आ�य  ंनजांनी “नेपाळी लोमांस 
सेनेत तेवाे, दहावीस ापायावार� नोमयारस दयानया, पय प र (Civil) ्वभांातील धनततर 
नोमयारपे ्ाु देय नयेत” या वर�ल पुांतील आयेग्ाये जे जे अउयाय नेपाळी जनतेवर 
चाल्वले आहेत ; तयासंनंधी, तीत चनषेध नय त मर�त संपादम महयतात , “आज गाय 
ंेला, जावो; पय जातीय सेवा न सोचल� पा�हजे. आपय एम मोट� ंुरखे आहोत! आपलया 



 

www.savarkarsmarak.com 

जातीत माह� उपजत वसंुधय नाह�! आपला दे  तर माे्ीरसारखा एम  वंर आहे! पय 
वसंुधय जे आहे ते  ासन पुतीत- रालरनयव  ेत आहे! आता नुसती सुधारया , सुधारया, 
महयमन एरचमन भांावयाचे नाह�! आता जर आपलया वं जांचे मलयाय हवे असेल ; तर 
एमद् गतयेम ंोरखा नरनार�ंनी  वतंुतेची गनल  चचा धवन जया  वातंसय संंरासा स 
मंनर मसावी. चोवन चोान आता तमती �दवस सहन मरयार? राजम�य नेची, तुटलया्वना 
न स्ाजसुधार, न ्वदयागचार, न दे ोउनती, य ासांं होयार� आहे! तेनहा , तया नेचीसच 
ग ्तष तोचल� पा�हजे! चुप , चुप, असे महयत आमहांस तुमह� तमती �दवस दानमन 
 ेवयार? असा उपदे  देयारे दे चोह� आहेत! पय ोेवराचया आयेसा स ,  वरालराचया 
मलयायासा स,  वयातीचया उुारासा स, ्रये ! ---अहो हे मेवाे स भारय! एम ये म ्ेला 
असता, जंास ंवसयी घालधयाची   ती , �ख तीध्ा�त आल�. मंस महयाला , मर लयास 
्ार�न! -पय ्ेला मंस! रावयासार्याची तीच ंत! हे गतयर ्ा�हती असता  भु 
मायारत नुसतया रारसी चरमावधयास लभयन जो रवंाळेल तो ंुरखा ननहे! तो ्नुलय ननहे! 
तुमह� ंुरखे दहा नारा ापायांसा स , भाचोुी लाधयात -्ाना मापधयांत आ�य मापमन 
घेधयांत भमषय ्ानता! पय ,  वदे ासा स ्रधयास ्ाु लभता! अहो ह� मेवा� लाज! हे 
मेवाे लांचन! चनरंमु   ासनाचा अंत मरा! ्ं ते पोपचे असो , वा ्ारचे असो! 
राजनसचतम  वतंुता आ्चया नेपाळास पा�हजे! आमहांस वाटेल त ा सुधारया आमह� 
मव! आ्चयावर मोयी चतहारपा ताने चोळे वटारता मा्ा नये! हे नेपाळी तायहो , जा, 
घरोघर त रा आ�य सांंा, नेपाळा उ !  वातंसयसंना्ा र उ !” 

ग तुत या पुात “भारतीय सुधार आ�य ंोरखा जाती ” या  ीषरमाखाल� एम 
्वदवततापमयर लेख्ाला चालम आहे. तयांतील ्ु्य ्वधेयास , आ्चा पमयर पा� ंना आहे. जे 
लाखो नेपाळीनंधम नेपाळेतर भांांत वसत आहेत ; तयांचा या भारतावर  तर मोधयाह� 
भारतीया तमाच, अनधमार आहे. रानयाचया चंचल घचा्ोचीनी नेपाळीय भारत आ�य 
नेपाळेतर भारत , असे दोन तुमचे जर� पाचले , तर� नेपाळी �हदंम आ�य नेपाळेतर �हदं ुहे 
उभयतष ग ् भारतीय आ�य नंतर नेपाळी- नेपाळेतर आहेत. भारतातील सवरसपंततीवर 
रालर�य यलदया नेपाळचाह� आलं म अनधमार आहेच. यासा स  ंनजांनी नेपाळी नंधमंस 
भारतात “Foreigner” (परम�) महयमन संनोधमन नेपाळीय भारतीयांत आ�य नेपाळेतर 
भारतीयांत,  म ट पाचधयाचा दलुट गयतन जो आजवर चाल्वला होता तयाचा आमह� तीत 
चनषेध म�रतो. जया उभया �हदं ु ानांत जर मोयी खरा Foreigner (परम�) असेल तर तो 
 ंनज आहे. आ�य तो खरा परम� आ्चया र ता्ांसाचया स्या , नेपाळी नंधमंस सांंतो , 
म�, या भारतात तम परम�! घरचया धउयास दारचा सांंतो म� , घरात तम चोर आ�य ्ी 
धनी! 
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वर�ल माह� उतायारतववन “ताय ंोर्याचया ” हदयाची तळ्ळ तमंनचत नय त होोल. 
आता तयांचया समयाचया मायरक्ा्वषयी आमहांस एवा� ्वनंती मरये आहे म�, तयांनी या 
वषारचया मलमततयाचया रालर�य सभेस, अवेय जावे. एनहापासमनष- 
 
१)  ेमचो ंुर्यांनी रालर�य सभेचे सभासद नहावे. 
२) ंचसवनरात, रालर�य सभेत ंुर्यांनीह� गचतचनधी चनवचमन दयावेत. ंुरखासघं  तयाद� 
सं  ांचे वतीने तमंवा दाॅजरलल ंं , मलमतता, ननारस  तयाद�   ाचनम रालर�य सभा 
्ंचळांनी, आपलया गचतचनधीत, ंुर्यांची नावे अवेय घालावीत. 
३) यापुाे नेपाळीय आदंोलना्वषयी नोलतांना “ंोरखा” हा आलं म  उद न वापरता नेपाळी 
रालर, नेपाळ सेना, नेपाळी जनता असे  उद वापरावे. मलमततयाची ग्ुख सघंटनालभ्ानी 
‘ ीमर लय सदें ’, ‘ वतंु’, ‘्तवाला’ आ�दम पुांनी , मलमततयासच, नेपाळी गचतचनधी , 
रालर�य सभेत घालता येतील, अ ी नयव  ा, सतवर मरावी आ�य लोम्त जांरत मरावे. 
४) रालर�य सभा्ंचपात गतयेम गांताग्ाये “नेपाळ” महयमन एम ्वभां राखमन  ेवावा. 
जर� या वष  तो पुरा भरला नाह�. तर� चनदान नेपाळाची  ्रती तर� तो जांरत  ेवील! 
रालरांत नेपाळ आहे, ह� आ वय तर� रालरास राह�ल! या मा्ी, ‘ ीमर लय सदें ’चे  ी. ंचे 
 तयाद� सघंटनाचया मलमततयाचया पुााया�पीनी अंद� तवर�त, रालर�य सभावालयां ीच चचार 
मवन नयव  ा मवन घयावी. 
५) मलमततयाचया रालर�य सभेनरोनर जी �हदं ुसभा होोल , तीत  ामम रलस ंं ाचया ताय 
ंोरखा पराने जायन नेपाळ्वषयी लोम्त जांरत मरावे. आंा्ी ्ाचर ए्गलांत , 
�हदंु् हासभा होोल, तीत  ामम र चंदनलस ंं ासुुा   य चतत या ंोर्यांनी ग्ुखपये भां 
घयावा, भाषये दयावीत , भारतीय अ ा , गतयेम चळवळीत तवय ंुरखा पराने अंद� 
ग्ुखपये पुाामार घयावा चन जर  तर जुनी खोचे तयांस नाजमस  ेवम लांल� तर भांचय 
तंचय ्ाले, तर� नचतंा नाह�. पय भारतीय स ं ांत नेपाळची जउ्लसु अनधमाराची जांा 
ॅजंमम न घयावी. 
६) साय्न मल् नपुाे, जे पु ल खा�दम ्ंचळी आपलयापुरती ्वल लट ्तधार� आ�दम, 
अनधम अनधमार ्ांत आहेत. तोवर ंोर्यांनाह� -नेपाळलाह� ,  ंनजी भारतात तयांची 
जी ्ंचळी आहेत, तयांना नेपाळी ्तदारसघंा�दम, गमारे ्वल लट अनधमार �दले पा�हजेत. 
हे अंद� अवेय आहे. तयाचग्ाये ंोर्यांचया नोमर�वर�ल  ंनजी ्वभांांतील चनन�ध 
उ ले पा�हजेत- नेपाळास ्वनध्ंचळातमन आ�य ्वधी सल्तीतमन राखीव जांा , असलया 
पा�हजेत. भारत वषा�त दहा लाख ंुरखा आहे! तयांनी भारत वषा�त गतयेम सावरजचनम 
सं  ांत आ�य चळवळीत ल खांग्ायेच आपले अॅ ततव दाख्वले पा�हजे! पुाामार आ�य 
भां घेतला पा�हजे! 
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७)  ंनजी भारतात असलेलया नेपाळी नंधमंनी या एमदोन ्�हउयांत  तमा हा समयांचा 
मायरक् पार पाचावा. तयासहच ॅज े ॅज े नेपाळी ताय आाळेल ; चत े चत े तयास 
अ ंायामचे नोट दाखवमन महयावे, “ते नघ! तयाहमन अनधम मर; तर तम जातीचा नेपाळी -
तर �हदं!ु ” अ ा गमारचा धम्धचामा उचवमन  ासन ्वधान ्ांावे ; पररालरां ी, 
संनध्वनहाचा  वतंु रालराचा अनधमार , गतयरपये ंाजवावा आ�य जसा , ंेलया वषारचा 
तुचच अ ंाय आजचा गनळ अ ंाय ्ाला , तसा आजचा तुचच नेपाळ , पुा�ल पाच 
वषा�त गनळ मरावा! �हदं ु ानचा ्ुमुट्यी नहावा! अजमन वेळ आहे! आरंभह�  सम ्ाला 
आहे. पर्ेेवर पा स ी उभा आहे. तेनहा नेपाळा उ  चन ‘भुं�व रानयं स्रु ’. 
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लेखांम २३ चा 
 

नेपाळचया नवया ्हााा�ांना आपलया �हदं ुबांधचांचया 
सहानु भतीहभन दसुाे माहट एम अ�धम संतोषपद नाहट 

(श्ानंद ८ फेाुचााट १९३०) 
 

नेपाळचे ्वंत गधान ्हाराज चंचस् ेर जंं , वारलयानंतर तयांचे जांी तयांचे 
नंधु, राया भी् स् ेर जंं हे नेपाळचया  वतंु �हदं ुरानयाचे ्ु्य गधान ्ालेले 
आहेत. ह� नात्ी वाचमांना मळलेल�च आहे. नेपाळचया राया व ंाचा असा चनय् असतो 
म� वं ांत जो जेल  असेल तो ्हाराज पदाचा उततरानधमार� होतो ; ्ं तो पुु असो वा 
भाता, तया चनय्ानुसार चंच स् ेर जंंाचे पेचात तयांचया मुलांतील नयेल  पुाष तयांचे 
नंधु भी् स् ेर जंं हेच असलयाने तयांस ्ु्य गधानपदाचा अलभषेम नेपाळांत ्ोठया 
उतसाहात ्ाला. हे पमव  ्ु्य सेनापती , (म्ांचर- न प-ची ) होते. नेपाळ्मये समयाचया 
घटनेनुाप ्हाराजानधराज  ी ५  �ुभुवन ्वक्देव, हे लसहंासनाधीेवर स्जले जातात. 
आता तयांचे ्ु्य गधान्हाराज  ी. ३ भी् स् ेर जंं हे ्ाले आ�य जो ्ु्य गधान 
असेल, तयाचा भावी उततरानधमार�-महयजेच तयांचया मुलांतील तयाचयाहमन दसुयापर गतीचा 
जो नयेल  पुाष असेल, तो ्ु्य सेनापती पदावर नेल्ला जातो. 

नेपाळचे ्वंत्हाराजांनी नेपाळचे  वातंसय- ॅ त अखंच राखल�.  तमेच ननहे तर 
चतची तमंनचत ्ाु वर् ुह� मेल� हे खरे आहे. पय तर�ह� जंातील सवर जाती आ�य रालरे 
आ�य तयातह� एल यांतील आपले सवर  ेजार�  तमांची अंतरे , एमेम वषा�त आकल्त 
असता तयांचया तया गंतीचे ्ानाने , ंेलया गधानांचे राजवट�त नेपाळची गंती 
लनजा पद ्ंदतेने ्ाल� , असे ्ोठया खेदाने महयावे लांते. ्हाराज चंच  ् ेर जंं 
नेपाळवर  ासन मर�त असतात. चीन- तो एल यांतील अ �्ी सु त- एमाएम� खचनचमन 
उ ला. आज दहा वषा�चया तु्ुल रयमंदनानंतर आ�य यादवीनंतरह� न  मता गंतीचया 
्ांारवर सारखा अनेसरच होत आहे. चीनचया ससचनमाने , तोायाचया नदंमुा  ेमम न 
्ल नंउस घेतलया, ्ांचमची परम� नाद ाह� उखचमन टामम न  वदे ीय लोमसतता   ा्पल�, 
पर यांची हांजी हांजी मरये नंद मवन तयासच ‘हात आटपा! ’ महयमन अगचतवायर आया 
�दल�. नसलंाची सोचमन चीनची रालर  ती ्व्ानांतमन गंतीची पा  पुरवीत चालल�. चतमचे 
अ ंाय ‘अ्ीरा’चा अ ंाय ‘नाद हा’ ्ाला. युरोपांतील तो आजार� तुमर , युरोपांतील 
गनळ आ�य गं्न ील ,  वतंु नां�रम ्ाला. रल यांतील अचनयं�ुय राजसततेची 
अचनयं�ुत स्ाजसतता ्ाल�-्ारचा लेनीन ्ाला! सवर नाजमंनी अ ी गांचतम ॅ  तयंतरे, 
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वस् ाचनम वेंाने नया मालावधीत चालल� होती आ�य चालल� आहेत. तया मालावधीत 
नेपाळ अजमनह� तया आपलया जुउयापुराधया खटाया��तच र र मर�त चालला होता. ह� ंोलट 
नेपाळचया गधानांचया माय आ�य नेपाळचया गजेचया माय , अम्रधयतेचीच सार होय , 
असे महटलयावाचमन ंतयंतर नाह�. अ ारत या ्वधानांत हेह� ्वधान अंतभमरत ्ालेलेच आहे 
म�, अनधम गंती ्ालेल� नाह�. ह� जर� तीत खेदाची ंोलट आहे. तर�ह� ्वंत 
्हाराजांनी चनदान नेपाळचे असलेले  वातंसय तर� ं्ावले नाह� आ�य नया ्वष् 
प�रॅ  तीत आ�य नया आतील अम्रधय दनुरलता आ�य नाहेर�ल गनळ आक्य यांचया 
पेचात समया आपल� �हदं ुजाती सापचल� आहे. तया �नमट गसंंी नेपाळने आहे ते तर� 
राखले ह� ंोलटह�  ोची  ार स्ाधानाचीच होय आ�य एवययासा स देखील ्वंत ्हाराज 
चंच स् ेर जंं नहादमर यांची आ वय सवर �हदंजुाती मर तयभावनेच माा�त राह�ल. 

परंतु आता नवीन ्हाराजापासमन �हदंजुाती जयाहमन  तयानधम पराक्ाची अपेरा 
मर�त आहे. नुसते ॅजवंत रा�हलेच पा�हजे. पय नुसते ॅजवंत रहाधयापेरा आता माह� 
ॅजवंत रा�हलयासारखे नाव ंाज्वले पा�हजे. आहे ते तर जतन मेलेच पा�हजे. पय जे 
ंेलेले ते आ�य नवीन ल्ळ्वलेह� पा�हजे. �हदंमंचे रालर जंांतील  तर गनळ रालरांग्ाये 
आ�य गनळ रालरांत गंतीत आ�य पराक्ांत ग्ुख   ानी   ा्पले पा�हजे. 
ह� आमांरा अचत यो ती , वाय ळ वलंना आहे. महयमन महयता ? मा? चार मोट�  ंनज 
अमयार जंावर रानय मरतात ते माय आमा   ाचमन आले आहेत म� माय ? हा चीन 
पहाता पहाता गनळ ्ाला. लाखो ससचनमांचया सेना उतत्ांतील उतत्   ुा ुांनी सनज 
होयन तयात वावरत आहेत. तो जपान , तो नच्ट�एवाा अ ंा�य  ान ? -आ�य आमह� 
�हदं ु२२ मोट� असमन आमह� एम रालर गनळ रालर चनदान जंातील दोन दोन मोट�ंचया 
 टाल� त टाल� सारखे , तर� गनळ रालर होय महयमन महयताच अचत यो ती मा नहावी ? 
आ�य ती वाय ळ वलंना आहे असे �हदंमंनाच मा वाटावे? 

�हदंमंची अंतरनाजय दनुरलता  ार चनरा ाजनम आहे. महयमन ह� भलतीच  चचा , ह� 
वाय ळ वलंना होय असे तुमहांस वाटते , नाह�? ते खरंच. आपल� ग तुतची अंतनारजय 
दनुरलता ह� अतयंत चनरा ाजनम आहे- परंतु तया चनरा ेला आ�य तया दनुरलतेला , जी 
मारये ्ाल� आहेत , तया सवर मारयांत ्ु्य मारय महयजे हे होय म� , एखाद� ्ो स 
 चचा मरधयाची देखील मुवत, हे �हदंनुो, तु्चयात अ ी रा�हल� नाह�! आपलया दनुरलतेचे 
अध� मारय महयजे आपलया रालराची  चचा  तीदेखील ्ारल� ंेल�. हे २२  मोट�ंचे �हदं ु
रालर गनळत् होोल ह� आ ाच ननहे तर ते तसे होये ह�  चचा देखील तुमहांस अ ी 
वाय ळ वाटम  लांल�! एम ्ुसोललनी , एम लेनीन, एम नेपोललयन, एम म्ाल, अघ�टत 
आमांरा धरयारा , आ�य तयासा स गाय हातावर घेयन , चनघयारा, एमेम पुाष माय मव 
 मतो ते तुमहांस �दसत नाह� मा ? तयात धोमा आहे? असेल! पय नुसतया ्रत ॅजवंत 
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राहाधयापेरा अ ा दसवी उउ्ादाचया धो यांत येयारे , ्रयच खरे ॅजवंत रहाये होय. नाह� , 
तर ‘मामोऽ्प जीवचत नचरायनललचं भुं ते ’ तया मावळे नच्धया माह�ह� महयोत , पय 
ंवच हेच वा्ॅचचयारष- “् ंायाची ्वषधर्वषे हाव ती रतनमा्ीैै ्ामयाउह�चया 
�दन्�यवर� धावती �दनयंा्ीैै ्ंजा ्ोमे ्ज अनुभवम हेच उलहास वाटेैै 
माम वा  ी मरट घ�रचया जीवये ्रतयु देतेैै१ैै 

नेपाळचया ्हाराजांनी त ी माह� ्हान आमांरा धरावी , माह�  ोर पराक् 
मरावा, �हदंमंचया रालरांचे नाव जंचालरा्मये पुउहा एमदा उननवल मरावे अ ी आ्ची 
उतमट  चचा आहे. नेपाळीय आदंोलनाचया ंेलया ४  वषा�चया गयतनांनी नेपाळचया्वषयी 
अ�खल �हदं ुजंतात जी ््तव नुुी उतपउन ्ाल� आहे , ती आता एम नवीन   ती 
नेपाळचया ्हाराजांचे तमयीराचे नळ पमव हमन पुलमळ अनधम पट�ने वाावीत आहे. चतचा 
मु ल उपयों तयांनी मेलयास नेपाळचया  ुमंस आता पमव   त या नध माराने तमंवा 
उपरेने नेपाळास वां्वता येये   य नाह�. नेपाळचया वरु ीवरच ननहे तर ॅ  तीसह� जया 
नळाचा पुलमळ उपयों होधयासारखा आहे. महयमन आता नेपाळने ‘सं यात्ा ्वनेयती’ हे 
मयानात धवन मतरनयसंंरांत संधी साधताच घीटपये पुाे पायल टामावे --ननहे ती संधी 
जुळवमन,  ोधमन, साधमन आयावी. नवीन ्हाराजांस , तयांचया रानयसमुधारयाचया या 
आनंददायी पय अतयंत उततरदायी गसंंाचे संधीस अ�खल �हदं ुजनतेचे वतीने आमह� हा 
समचम संदे  देये हेच नेपाळचया एम्ाु  वत पंु �हदं ुरालरा्वषयी आ�य ्हाराजां्वषयी 
आमहांस वाटत असलेलया रालर�य ््तेचे आ�य रालर�य आ ेचे खरे दयोतम स्जतो. 
नेपाळचे ्हाराजांचे  भुनचतंनपर संदे  �हदं ु ानातील नयारयच �हदंसुभांमचमन ंेले आ�य 
नयारचच �हदं ुपुांनी ्हाराजांचया अलभनंदनपर लेख लल�हले ह� ंोलटह� अ�खल �हदंु् ाुांत 
नेपाळचया भ्वतनया्वषयी जी एम पमव  नसलेल� ््तवनुुी आ�य ्वेवास उतपउन 
्ाला आहे , तयाचीच �दरद रम आहे. तया सवर लेखापुात आ�य ्हाराजांनी तयापसम� 
नयांस गतयुततरे धाचल� , तया गतयुततरात रतनानंर�चया �हदंसुभेने ्हाराजांस धाचलेला 
अलभनंदनपर  राव आ�य तयास ्हाराजांचे आलेले गतयुततर ह� आ्चया जया लेखांतील 
्वधेयांचा गा्ु्याने अनुवाद मरयार� आहेत. 
 
रतनानंर� �हदंसुभा आपलया  रावांत महयतेष- 

“नेपाळचया ्वंत ्ु्य गधानांचया ्रतयु्वषयी रतनानंर� �हदंसुभा आपल� 
स्वेदना गमट मर�त आहे. त ा्प तयांचया अनधमाराची समु ेतयांचयामचमन मोयतयाह� 
गमाराने म्ी नसलेलया एमा  ोर पुाषांचे हाती पचत आहेत ह� चतला तयांतले तयात 
स्ाधानाची ंोलट वाटत आहे. �हदंसुंघटनाचया ्ववधर् ान आदंोलना्ुळे अ�खल �हदंजुंत प 
�हदंमंचे एम्ाु  वतंु रानय महयमन आ�य तयायोंेच �हदंमंचया भ्वतनयतेचा एम गनल 



 

www.savarkarsmarak.com 

आधार महयमन नेपाळमचे नघम लांले आहे. नेपाळचे नाहम गनळ असोत! आ�य �हदंतुवाचया 
मायारचे आ�य उ��लट आमांरेचे धुरंधरतव मरधयास नेपाळ आ�य नीट-धीटपये धजेल , तर 
जे एम ्हान भ्वतनय तयाचे सउ्ुख तयाची वाट पहात आहे , तयाचे ््र नेपाळचे 
हदयांत नीट  सो! या मयेयाचया गातपय र चनदान प�हल� ंोलट महयमन जी नेपाळने 
ततमाळ मेल� पा�हजे असे आ्चे आनहाचे सांंये आहे ती ह� म� , जंातील ग्ुख 
रालरां ी नेपाळने  वतंुपये रालर�य नयवहार चालम मरावे. आ�य जांचतम राजमारयांत 
आ�य रालरसंघांत आपले  वतंु अॅ ततव आ�य अनधमार   ापावे , जंास जायवावे , 
ज्रनी, रल या, अ्े�रमा, फाउस, टम�,  तयाद�  वतंु रालरा ी जसे अ ंा�य  ानाने 
मेले तसे नेपाळनेह�  वतंुपये दळयवळय आ�य संधीसंनंध घचवमन आयले पा�हजेत. 
अ ा घटनेने नेपाळची   ती आ�य वजन ततमाळ पुलमळ पट�ने वाालयावांचमन राहयार 
नाह�. ्वंत ्ु्य गधानांनी नेपाळचे  वातंसय �ब�ट ांमचमन ्ाउय मवन घेतले. 
्वदय्ान ्ु्य गधान ते आता सवर जंामचमन ्ाउय मवन घेवोत आ�य जंांतील 
राजमारयात नेपाळलाह� एम गनळ आ�य मतयार घटमाचे   ान गापत मवन देवोत. 
जंांतील गतयेम ्ो ्ोठया राजधाउयांतमन नेपाळचा मवज �हदं ु वातंसयाचा गचतचनधी 
महयमन  चमम  दया. नेपाळने सदो�दत  ्रय  ेवावे म� ग तुत ॅ  तीत नेपाळ हा 
�हदंतुवाची ााल आ�य तरवारह� आहे. ्हाराजांचे जाचतनंधु , ध्रनंधु, आ�य  वदे नंधु 
असलेले उभया �हदं ु ानांतील मोट� मोट� �हदं ुजनता ह�च गा रना मर�त आहे म� , देव 
नेपाळला ती दमरयलट� , ती   ती आ�य ्व ेषतवेमवन ती चनभरय उ ावयी , ती धाचसी 
गेरया देवो म�, ग्ुखतष ॅजचया्ुळे रालरे भारयाला आ�य ं रवाला चाम   मतात!” 

रतनानंर� �हदंसुभेचया वर�ल  रावास ्हाराजांचे अ्ातय  ी्ान ्�रचीलसहं यांचे 
ह ते खाल�ल उततर आले आहेष- 
माठ्ां भ् 
नेपाळ; 
१० �ानेचााट ३०. 

नेपाळचया ्हााा�ांचे आलेले पतयुतता 
“नया पुांत रतनानंर� �हदंसुभेने नेपाळचया आ�य तयाचया  ासमांसंनंधी हा�दरम 

 भेुचचा आ�य मळमळीचे ्वचार गदल रत मेले होते ते आपले पु पाहमन ्हाराजांना 
तमतीतर� आनदं ्ाला. आ्चया ध्रनंधमचंया या अ ा  नेहाची आ�य गे्ाची जोच 
आमहांस ल्ळावी याहमन अनधम सतंोषाची आ�य स्ाधानाची दसुर� ंोलट माय असयार ? 
्हाराज ते पमयर जायमन आहेत आ�य महयमनच तया्वषयी रतनानंर� �हदंसुभेचे ते आभार 
्ानीत आहेत. ” 

---------------------------- 


