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�हंदतु ्
�हंदतु ्वाच मूलभूत तत्व
नावात काय आहे !
‘नावामध्य काय आहे ? नाव म्हणज काह� हात नव्ह, बाहु नव्ह, मुख नव्ह �कं वा शर�रातील
कोणताह� दस
ु रा एखादा भाग नव्ह.’ असे म्हणू व्हेरोनाच् सुकुमार कुमा�रकेने आपल्य

�प्रयकरा नाव बदलण्याबद अत्यं प्रेमा गळ घातल� होती. तथा�प ‘आम्ह �हंद ु आहोत
आ�ण �हंद ु राहाण्याची आम्हांल आसक्त वाटते!’ असे जर आम्ह अ�भमानाने म्हटल तर ती

व्हेरोनाच कुमा�रका आम्हांल �मा कर�ल, अशी आम्ह आशा करतो. त्य सदय साधूच्य

प�रिस्थत प्रमाण जर आमची प�रिस्थत असती, तर आम्ह�ह �तच्य तरू �प्रयकरा असाच
उपदे श केला असता क�, “बाबा, नावामध्य काय आहे ? ज्य पुष्पाल आपण ‘गुलाब’ म्हणत त्या

पुष्पाल उद्य दस
ु रे कोणतेह� जर� नाव ठे वले तर� त्याल मोहक वास तसाच येणार! म्हणू तू
इतक्य नाजूक र�तीने गळ घालणार्या तकर्शास्त्र गोड आग्रहा मान वाक�व. कारण, नुसत्य

नावापे�ा वस्तूंची �कं मत अ�धक आहे . �वशेषतः जेव्ह दोन वस्तूंपैक एकच पसंत करावयाची
आहे �कं वा त्य दोह�मधील संबंध नवीन अथवा साधा आहे . तेव्ह तर वर�ल �वधान अ�धकच

यथाथर आहे ; शब्दांच् ध्वनीमध् आ�ण त्यांच् अथार्मध् अभेद् असा संबंध असतो हे म्हणण,
एकाच वस्तूल अनेक भाषांमध्य अनेक नावे असतात ह्य एकाच गोष्ट�न �नरथर् ठरते. तर�ह�

पण वस्तूच् नावाचा �न प्रत वस्तूंच संबंध जसजसा अ�धका�धक �चरस्थाय होईल तशतशी
त्य दोन कल्पनांच बोध करू दे णार� ह� साखळी सहज र�तीने �वचारांचा प्रव एकापासन
ू
दस
ु र�कडे नेऊ शकते. आ�ण शेवट� त्य दोह�ंना �नराळे करणे अशक् होऊन जाते. त्यातह जेव्ह

त्य वस्तूंश दयु ्य प्रती �कत्ये �वचार �कं वा �वकार गढ
ू र�तीने संबद झालेले असतात, त्य
वेळी तर प्रत वस्तूइतके �तच्य नावाचे महत् असते. ‘नावामध्य काय आहे ?’ असा प्र

कळवळून �वचारणार्या त्य सुकुमार कुमा�रकेला तर� �तच्य पूजेच्य दैवताला ‘रो�मयो’ ऐवजी

‘पार�स’ म्हटल असते तर ते आवडले असते काय? �कं वा �तचा �प्रय तर� फलांिन्व व�
ृ ाच्य

मस्तकांन आपल्य चंदे र� चांदण्यान रं ग�वणार्या चंद्रा शपथ वाहून असे सांगेल काय क�
त्याच् ‘ज्यु�लए’ला दस
ु र्या कोणत्याह नावाने उदाहरणाथर ‘रोझे�लन’ या नावाने संबोधले तर�
त्याच् हृदया तसल्या मधुर आ�ण मंज ुळ लहर� उठतील? असे काह� शब् आहे त क�, ते

एखाद्य अत्यं दग
र कल्पनेल �कं वा ध्येयाल सुगम करतात. त्याचप्रम एखादे वेळी एखाद्य
ु ्
अमयार् �न केवळ मनोगम् अशा सवर्सामान तत्वाल क� जे एखाद्य स्वतं जीवजाताप्रमा
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स्वत �सद राहते आ�ण �वस्ता पावते हे नाव सहजगम् बनवते. अशी नावे एखाद्य व्यक्ती
‘हातपाय �कं वा इतर कोणताह� अवयव’ होऊ शकत नाह�त; त्याच कारणच हे क�, ती नावे

मनुष्याच केवळ आत्मा असतात. ह� नावे प्रत कल्पना होऊन बसतात �न मनुष्यांच्

�पढ्यांपे�ाह अ�धक जगतात. ‘जीजस’ अस्तंग झाला, परं तु ‘�ख्र’ मात रोमन बादशाहा �न

त्याच रोमन साम्रा गेले तर� अमर रा�हला. ‘मॅडोना’च्य सद
ुं र �चत्रांपै एखाद्य �चत्राच
खाल� ‘फा�तमा’ असे नाव �लहा; आ�ण मग एखाद्य स्पॅ�न गह
ृ स् त्याच्याक कौशल्यान
काढलेल्य इतर �चत्राप्रम �च�कत्साबुद्ध �नर��ण कर लागेल; परं तु तुम्ह ‘फा�तमा’ हे नाव

काढून ‘मॅडोना’ हे नाव त्याच्याऐव �लहा म्हणज बघा काय चमत्का होतो तो! त्याच्

पायातला ताठपणा जाईल �न त्याच गड
ु घे ज�म�नला टे कतील. त्याच् डोळ्यांती �च�कत्साबुद

नष् होईल, त्य �ठकाणी भक्तीभावान अंतगर् झालेल� दृष् प्रादुभू होईल, आ�ण त्याच सवर

शर�र, आपल्यासमो प्रत प्रेमस् जगन्मात उभी आहे , अशा जा�णवेने रोमां�चत होईल!

नावात काय आहे? होय ना? तर मग अयोध्येल होनोलल
ु ु म्हण, �कं वा राजकुमाराला गोमाजी
म्हण, �कं वा अमे�रकन लोकांना वॉ�शंग्टनच नाव च� �गझखान ठे वावयास सांगा; �कं वा एखाद्य
मुसलमानाचे ज्य म्हणवू घ्यावया मन वळवा, म्हणज तुम्हांल आढळून येईल क�, (अरे �बयन
नाइट मधील) ‘�तळा उघड!’ हा मंत आपल्य जातीचा अनन् शब् नाह�.

‘�हंदतु ्’ �न ‘�हंदधम
ु र’ ह्याती अंतर
�हंदतु ् �हंदधमा
र
�नराळे आहे . ज्याच्यायोगा मनुष्यजातील नवीन जीवन �न स्फू�त �मळते
ु ्हू
अशा तर्हेच्य नावापैक�च ‘�हंदतु ्’ हे एक नाव आहे . त्याच मुख् ल�ण आ�ण वै�शष्ट काय
आहे ह्या�वषय येथे चचार करण्याच मानस आहे . या नावाभोवती ज्य कल्पन आ�ण जी ध्येय,

ज्य पद्ध आ�ण ज्य संस ्कृत, जे �वचार आ�ण जे �वकार क�द्र�भ झाले आहे त ते इतके
अनेक�वध आ�ण �वपुल, इतके प्रभावशा आ�ण इतके सू�म, इतके चक�वणारे तर� इतके स्पष

आहे त क�, त्यामुळ ‘�हंदतु ्’ ह्य शब्दाच व्याख् करण्याच सवर प्रय �नष्फ होतात. जास्
जर� नसला तर�, चाळीस शतकांचा काळ, ह्य शब्दाल आज तो जसा आहे तशा तर्हेचा

घडावावयास लागलेला आहे . कवी आ�ण तत्ववेत्, स्मृ�तका आ�ण स्मात, वीर आ�ण

इ�तहासलेखक ह्य सवा�नी हा शब् आहे तसाच तो अबा�धत रहावा म्हणू यावर �वचार केला

आहे . ह्याचक�रत ते लढाया लढले �न ह्याचक�रत मेलेसुद् आहे त आ�ण हे नाव, कधी परस्प

�वरोधी, कधी एक�नष् कधी सहकार� अशा आपल्य अ�खल जातीच्य अनेक कृत्यांच �नष्कषर
नाह� काय? ‘�हंदतु ्’ हा काह� शब् नाह�, हा तर इ�तहास आहे . आ�ण हा इ�तहासह�, काह� वेळेला

काह� लोक �हंदतु ् ह्य शब्दाच ‘�हंदधम
ु ’र ह्य सापे� नावाशी घोटाळा करू केवळ धा�मर् �कं वा
आित्म इ�तहास समजतात तसा नाह�. तर हा इ�तहास सवा��गण आहे . ‘�हंदधम
ु ’र हा शब् फक्

‘�हंदतु ्’ यापासून उत्पन झालेला अंशात्म �न एक दे श दाख�वणारा शब् आहे . ‘�हंदतु ् ह्य
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शब्दाच अथर स्पष केल्यावाचू ‘�हंदधम
ु ’र याचा अथर अबोध् �न अ�निश्च रहातो. या दोन

शब्दांमधी अंतर न समजल्यामुळ ह्य आपल्य �हंद ु संस ्कृ�तच अमूल् ठे वा ज्यांच्

मालक�चा आहे अशा सजातीय �नर�नराळ्य जातीजातीमध्य पुष्क गैरसमज �न परस्प

अ�वश्वा उत्पन झालेला आहे . या दोन शब्दांमधी अथार्मध् तत्वत काय फरक आहे हे

जसजसे आमचे �ववेचन �वस् तृ होईल, तसतसे अ�धक स्पष होईल. आता तेथे फक् इतके

सां�गतले म्हणज पुरे क�, ‘�हंदतु ्’ याचा अथर काह� ‘�हंदधम
ु ’र या शब्दाथा�श पुष्क लोक
समजतात तसा समान नाह�. ‘धमर’ या शब्दान सामान्यत कोणत्य तर� अध्याित् वा धा�मर्
पंथाच्य वा मताच्य �नयमांचा अथवा �सद्धांता संग् असा अथर घेतला जातो. भाषेची पद्ध जर

आमच्य वाटे त आल� नसती तर, ‘�हंदप
ु णा’ हाच शब् ‘�हंदधम
ु ’र या शब्दापे� �हंदतु ्वाश अ�धक
जवळ म्हणू आम्ह योिजला असता. ‘�हंदतु ्’ या शब्दामध् आमच्य ‘�हंदजातीच
्य
ु

अिस्तत्वा प्रत् �क्र �न प्रत् �वचार यांच्य सवर शाखा समा�वष् होतात. आ�ण म्हणू

‘�हंदतु ्’ या शब्दाच यथाथर आकलन करता यावे म्हणू आपल्याल प्र ‘�हंद’ू या शब्दाच अथर
समजन
ू घेतला पा�हजे. आ�ण मनषु ्यजातीमधल् ल�ावधी लोकांच्य अंतःकरणावर ह्य

शब्दान आपल� एवढ� छाप कशी पाडल�, त्यांच्यात शरू ांत ले शरू �न उत्तमांतल उत्त आपला
जीव त्याच्याव ओवाळून कसा टाकण्या तयार झाले याचे रहस् जाणले पा�हजे. परं तु असे

करण्यापूव एक गोष् स्पष्टप सांगणे अवश् आहे क�, जो शब् मुख्यत्वेक एका पंथाचा
द्योत आहे �न जो ‘�हंदतु ्’ या शब्दापे� अ�धक संक ु �चत �न कमी अथर्वाह आहे अशा

‘�हंदधम
ु ’र या शब्दाच व्याख् करण्याच आम्ह मुळीच प्रय कर�त नाह�. यामध्य आम्हांल
�कती यश येते �कं वा असा प्रय करणे हे योग् आहे क� नाह� हे �ववेचन जसे �वस्ता पावेल
तसतसे कळून येईल.
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‘सप्त�संध’त नव्यान उदय पावलेले आयर राष्
धाडसी आयर लोकांची अगद� प�हल� वसाहत �संधुनद�च्य तीरावर होऊन त्यांन आपल्य होमाचा

प�हला अिग् केव्हा जागत
ृ केला, याचा नक्क काल�नणर् करणे हे जर� हल्ल�च् पौवार्त
संशोधनाच्य अवस्थेमध् धोक्याच असले, तर� हे मात �निश्च आहे क�, इिजप्

आ�ण

बा�बलोन येथील लोकांनी त्यांच भव् संस ्कृत उभारण्याच् आधीच, �सधुनद�च्य प�वत
जलवीचीवरू सुग�ं धत य�धूम वत्लाका
मंडळे घेत घेत वातावरणांत �वल�न होत होता.
ुर

दर्याखोर� अंतःस्फू�तर् �नघालेल्य वेदांच्य ऋचांनी �नना�दत होत होती. अचाट साहसे करण्या
प् रवृ करणारे त्यांच अलोट शौयर, ब्रह्म गूढ उकलून काढण्यापय� भरार� मारणार� त्यांच

�वचारशक्त, या सवा�च्य योगाने एका उदात् आ�ण सनातन संस ्कृ�तच पाया घालण्याच
महत्काय त्यांच् हातून घडणार आहे , हे तेव्हा स्पष झाले होते. ज्य वेळेला आयर लोकांनी,

त्यांच् शेजारच्य भाईबंदांशी, �वशेषतः पार�सकांशी असलेला आपला संबंध तोडला. त्यावेळ
आयर लोकांची वसाहत सप्त�संधूच् शेवटच्य सीमेपय�त पसरल� होती. त्या वेळी त्यांच
एकराष्ट्र�यत् कल्पन प्रगल्भत पावल� होती इतकेच नव्ह, तर त्यांन �तचे अ�धष्ठा �न
नामकरण संस्कारह करू टाकले होते. सवर भभ
ू ागावरू एखाद्य �ानतंतच
ू ्य जाळ्याप्रम

�वखरू ज्य रु�चक आ�ण अखंड स�रतांनी आया�चे जीवन जणू संघ�टत केले, त्य पत
ू आ�ण
पावन स�रतश्रेष्ठांबद् कृत�ताबद
ु ्धी प्रे� होऊन आया�नी साहिजकच स्वतःल सप्त�संध हे

नाम धारण केले आ�ण याच नामा�भधानाने जगातील अगद� परु ाणतम �न प्रथम ग्र जो

ऋग्वे त्यामध् सवर वेदकाल�न भारताला संबोधीत केले आहे . प्रामुख्य शेतकर� असलेल्य
आयर लोकांना ह्य सप्त�संधूबद �कती अलौ�कक प्र आ�ण आदर वाटत असला पा�हजे याची

आपल्या योग् ती कल्पन सहज करता येईल. या सात नद्यांमध् जी अ�धराणीप्रमा

शोभणार� ‘�संधु’ ती तर त्यांन एकराष्ट्र� �न एकसंस्कृ� यांचे प्रत �दसणारे एक मूतर
स्वरू भासत असेः-

“अमा आपः �शवतमा अमा राष्ट् भेषजीः।
अमा राष्ट् वधर्नी�रम राष्टर
् भृतोऽपमा”
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सप्त�संधू�वषय आया�ना असलेला भक्तीभा
आयर्लोकांच् पढ
ु �ल �दिग्वजया त्यांन अशाच सज
ु ला आ�ण सफ
ु ला स�रच्छ्रे लाभावयाच्य

होत्य. परं तु ह्य ‘सप्त�संध’�वषयी त्यांन जे अ�नवायर प्र �न जो आदर वाटत असे, तो ते कधीह�

�वसर शकले नाह�त. कारण, याच ‘सप्त�संध’नी त्यांन एकराष्ट्र�यत्व धाग्यान बांधन
ू टाकून

त्यांच् पव
र जांन राष्ट्र�यत् �न संस ्कृ�तच नौबत वाजवावयास समथर केले होते. अगद�
ू ्

आजच्य �दवसापय�तसद
ु ् प्रत् ‘�संध’ु -’�हंद’ु तो कुठे ह� असला तर�, कृत�तापण
ू र अंतःकरणाने,

याचे स्मर कर�ल. आपल्य अंतःकरणाला त्यांन नवीन उत्सा �न नवीन पावनता द्याव अशी
करुण भाक�ल.

अमं मे गंगे यमुने सरस्व�

शतुद ् स्तोम सचता परुष्ण्

अ�सवन्यामरुद्व �वतस्तयाज�क�य
श्रुणुह सुषोमया।।

गंगे च यमुने चैव गोदाव�र सरस्वती

नमर्द �संधु कावे�र जलेऽिस्म न सिन्न�ध कुरु।

संस्कृतमधी ‘�संध’ू चे प्राक ‘�हंद’ू त रुपांत

हे लोक काह� केवळ स्वतःला �हंद ु म्हणू संबोधीत होते असे नाह�, तर आमच्याजव असा
�नणार्य पुरावा आहे क�, शेजार� असलेल्य दे शचे लोकसुद्,�नदान एका दे शचे लोक तर� त्यांन

‘सप्त�संध’ याच नावाने ओळखीत होते. संस्कृतामधी ‘स’ हे अ�र कधीकधी �हंद� अथवा
�हंद�व्य�त�रक्त इतर प्राक भाषांतून ‘ह’मध्य बदलले जाते. उदाहरणाथर ‘सप्’ हा शब्,

केवळ �हंद� प्राक भाषांमध्ये नव्ह तर युरो�पयन भाषांमधूनसुद् ‘हप्’ या शब्दा रूपांत

पावला आहे . आपल्याकड सप्ताहाल आपण ‘हप्त’ असे म्हणत. याच सप्तच हे प्टाक या

शब्दां हप् असा बदल झालाच आहे . संस्कृतामधल ‘केसर�’ हा शब् जुन्य �हंद�मध्य ‘केहर�’

असा होतो. त्याचप्रम ‘सरस्वत’चे रूपांत प�शर्यनमध् ‘हरहवती’, �न ‘असरु ’ याचे ‘अहुर’
असे होते. आ�ण ‘अवेस्त’, मध्य परु ातन प�शर्य लोकांनी आपले वेदकाल�न ‘सप्त�संध’ या

नावाचे रुपांत ‘हप्त�हंद’ असे केलेले प्रत आढळून येते. याप्रमा ऐ�तहा�सक कालाच्य अगद�
अंध क
ु प्रभातकाल पकाशांतसद
ु ् आपण ‘�संध’ु च्य अथवा ‘�हंद’ू च्य राष्ट्र र�हवाशी होतो

असे आढळून येते. आ�ण ह� गोष् आपल्य इकडील परु ाणकाल�न �वद्वा लोकांनाह� माह�त
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होती. भ�वष्यपुराणामध् सवर म्ल�च्छभा संस ्कृ भाषेपासून उत्पन झाल्य आहे त या�वषयी

�ववरण कर�त असता हे वर�ल सत् नमूद करू ठे वून पुढे म्हटल आहे क�,
‘संस्कृतस्य वाणी तु भारतं वषर्मुह्यताम

अन्य खंडे गता सैव म्लेच् ह्यानं�दनोऽभव न्
�पत ृ पैतरभ्रा च बादरः प�तरे व च।

से�त सा यावनी भाषा ह्यश्वश्चास्य पन
ु ः।
जानस
ु ्थान जैनशब्द सप्त�संधुस्तथ च।

हप्त�हंदुयार्व च पन
ु ��या गर
ु ुिण्डका (प्र�तसगर् अ.५)
याप्रमा पा�शर्य लोक आपल्य वेदकाल�न आया�ना ‘�हंद’ु म्हणून संबोधीत असत हे

आपल्याल कळले. त्याचप्रम त्यावेळच भरभराट�ला आलेल� सवर लांबलांबची राष्ट्र

आपल्याल ‘�हंद’ु म्हणून ओळखीत असल� पा�हजेत. कारण, हे आपणास मा�हत आहे क�,

सामान्यत एखाद्य परक�य राष्ट्र आपला प�रचय झाला, म्हणज आपण ज्य राष्ट्रां

अथवा लोकांच्य माफर् त्य राष्ट्र ओळखू लागलो, ती राष्ट त्याल ज्य नावाने संबोधीत
असतात त्या नावाने आपणह� त्याल संबो�धतो. इतकेच नव्ह तर प्रत सप्त�संधूंच् टापूतील

इतस्तत पसरलेल्य मूळच्य र�हवाशांच्य जातीह� आयर्लोकांन भाषाशास्त्रां �नयमांप्रमा

त्यांच् स्था�न भाषेत ‘�हंद’ु म्हणून संबोधीत असल्य पा�हजेत. ह्यापुढ जसजशा संस ्कृ

भाषेपासून प्राकृतभा उत्पन होऊ लागल्य तसतसे या सप्त�संधूंच् वंशजांपैक� बहुतकजण
े
�न आया�मध्य �मसळून गेलेले अथवा एकमेकात
ं शर�रसंबध
ं होऊन उत्पन झालेले जे लोक ह्य
सवा�नी, बाहे र�ल दे शांतील लोकांच्य संसगार्�शवा स्वतःल ‘�हंद’ु म्हणवू घेतले असेल. कारण,
संस्कृतामधी ‘स’ हा ज्याप्रम परक�य भाषेत, त्याचप्रम �हंद� प्राक भाषांमध्येह ‘ह’ मध्य

रूपांतर� होतो. म्हणू, �नःसंदेह असलेल्य लेखी पुराव्यावर असे स्पष होते क�, आपल्य मूळ

पुरुषांन आपल्य राष्ट्र �न आपल्य जातीला अगद� पाळण्यातल नाव म्हणू ‘सप्त�संध’

अथवा ‘हप्त�हंद’ हे च नाव पसंत करू धारण केले आ�ण त्यावेळ �ात असलेल्य सवर जगालाह�
आपण ‘�संध’ु अथवा ‘�हंद’ु याच नावाने मा�हत होतो.

“अ�त प्राच (प्राचीन) नाव”
आतापय�त आपण फक् लेखी पुराव्याच् आधारे च �ववेचन कर�त होतो. परं तु, आता मधूनमधून

तकार्च् प्रदेश पाऊल टाकल्यावाचू आम्हाल रहावत नाह�. आतापय�त आम्ह आया�च्य मूळ
वस�तस्थानाबद्दल कोणत्या �सद्धांता आमची मदार ठे वल� नाह�. परं तु, जर पुष्कळांन

मान् केलेल्य आया�नी �हंदस
ु ्थानाबाहेर �हंदस
ु ्थानां प्रव केला या �सद्धांता �वश्वा ठे वला,

तर अशी एक िज�ासा उत्पन होते क�, आयर लोकांनी त्यांच् या नूतन आपल्य म्हटलेल्
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घराला जी नावे �दल� ती त्यांन कोठून सुचल� असल� पा�हजेत? ज्य वेळेला आपण एखादा नवीन

दे खावा पहातो �कं वा नवीन प्रद आक्र करतो त्य वेळी त्यांन आपण तेथील लोक ज्य

नावांनी संबोधीत असतील त्या नावानी बहुतेक अंशी संबोधू लागतो, हे सामान्यत खरे नाह�
काय? आता पुष्क वेळेला नवीन दे खाव्यांन आपण आपल्य जुन्य नावांच्य िस्नग स्मरणान

जुन्य स्थलांची नावे दे तो, हे खरे आहे ; आ�ण �वशेषतः जो प्रद अजून कसला गेला नाह� �न
ज्यामध् लोकवस्त अल् आहे अशा अ�भनव प्रदेशा हे अ�धक र�तीने घडते. परं तु, जेव्ह नवीन

प्रदेशा �दलेल� नावे जुन्य प्रदेशा होती असे �नःसंदेह र�तीने कोणी �सद करू दे ईल तेव्हां

वर�ल कारण समाधानकारक ठरे ल. �न इतके झाले तर�ह� हे कोणाला नाकबल
ू करता येणार नाह�

क�, नवीन प्रदेशा पव�च
ू ्या त्यांच् नावानी संबोधावयाचे ह्या पद्धती अ�धक अवलंबन केले
जाते. आपण आता हे �नश्चयान सांग ू शकतो क�, ‘सप्त�संध’च्य प्रदेश, तरु ळक का होईना,

परं तु, इतस्तत पसरलेल्य जातींची वस्त होती. त्यापैक काह�जण या नवीन आलेल्य पाहुण्यांश
स्नेहभावान वागत; आ�ण त्यापैक काह� काह� व्यक् तर आयर्लोकांन मागर्दशर झाल्य �न

ज्य प्रदेशां�वष आयर्लोकांन परक�य म्हणू काह� मा�हती नव्हत, त्यांच नावे �न त्यांच �वशेष
त्यांन आयर्लोकांन �नवेदन केले. ‘�वद्याधरात्सरो र�ोगंधव्�कन्नर
र
’ यापैक� काह� सवर्

सवर्स् आयर्लोकांश शत्रु कर�त नव्हत. कारण, पुष्क वेळेला त्यांच् परोपकार�पणाचे �न

सद् वृत्ती वणर् केलेले आढळते. यावरू हे शक् �दसते क�, ह्य महानद्यांन जी नावे पूव�

होती त्यापैक बहुतेक नावे आयर लोकांनी संस ्कृ रुप दे ऊन अं� गकृत केल� असावीत. या प्रकार
अनेक उदाहरणे पुढे जसेजसे आयर लोक या जातींना �न त्यांच् भाषांना आपल्यां �मसळून घेऊ
लागले तसतशी दृष्ट पडतात. उदाहरणाथर, पुढ�ल शब् पहा :- शलकंटकटा, मलय, �म�लंद,

अलसंदा (Alexandria), सुलूव (Selucus) इत्याद. हे जर सवर खरे आहे असे मानले तर महानद�,

�संधु ह� आपल्य दे शाच्य मूळच्य र�हवाशांना ‘�हंद’ु या नावाने मा�हत होती �न काह� �ठकाणी
संस ्कृ भाषेत ‘ह’च्य ऐवजी ‘स’ घालतात. या �नयमाप्रमा आयर लोकांनी आपल्य उच्चा
�वशेषान्वय त्याल ‘�संधु’ नामा�भधान �दले. याप्रमा ‘�हंद’ु हे नाव या भू�मला �न �तच्य
र�हवाशांना इतक्य अग�णत कालापासून प्रा झाले असले पा�हजे क� वै�दक कालांतले ‘�संधु’ हे

नाव दे खील त्य मानाने मागूनचे �न त्यापासू उत्पन झालेले ठरते. जर ‘�संध’ु या नावाचा उगम

ऐ�तहा�सक कालाच्य अंध ुक सं�धपकाशांत सापडतो असे धरले, तर ‘�हंद’ु या शब्दाच उगम ह्य
अंध ुक सं�धप्रकाशाच्य मागे इतक्य पुरातन कालापय�त जातो क�, तेथे दं तकथेचह
े � तीव टोक

ब�थट होते; �न तो काल�नणर् करणे अशक् होऊन जाते.

‘�संध’ु अथवा ‘�हंद’ु सारख्य धाडसी लोकांचे पराक् मग पुढे फक् ‘पंचनद’ �कं वा ‘पंजाब’ या
प्रांतापुरत मयार्�द राहणे शक् नव्हत. पंजाबपुढ�ल मोठमोठाल� सुपीक मैदाने कोणातर� अचाट

उद्यो �न सामथ्य असलेल्य लोकांना जणू काय आव्हा कर�तच उभी होती. एका पाठ�मागून
एक, अशा अनेक �हंदं च
ू ्य टोळ्य आपल्य पंजाबच्य जन्मभूमीपासू �नघाल्य �न लवकरच
त्यांन जणू काय परमेश्वराने आपल्याल एक महत्काय नेमन
ू �दले आहे , अशा भावनेने, त्य
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महत्कायार् प�वत दशर् म्हणू आपला य�ािग् घेऊन पुढे पसरलेला अगद� तुरळक वस्तीच
अफाट प्रद वसाहती करू त्यांन व्यापू टाकला. त्यांन अरण्य कापल�, शेती िजकडे �तकडे

भरभराट�ला आणल�, शहरे वस�वल�, राज्य उदयास आणल� �न त्याप्रम �नसगर्�न�मर तुमुल
माजलेल्य रानास मानवी हस्ताच स्पश करू त्यांच स्वरू सगळे पालटून टाकले. परं तु

ज्यावेळ ह� वर वणर् केलेल� अचाट कृत्य आयर लोक कर�त होते, त्या वेळी त्यांच्

स्वभावधमार् जुळेल �न बदललेल्य प�रिस्थतील अनुरू होईल अशी एक लव�चक
राज्यव्यवस ते �नमार् कर�त होते. जसजसा काळ लोटत गेला तसतसे त्यांच् नवीन

वसाहतीमधले अंतर वाढत गेले �न �नर�नराळ्य उत्क्र जातीचे नवीन लोक त्यांच्

संस्कृतीमध् �मसळत चालले; �नर�नराळ्य वसाहती आपल्य स्वतःच्य राजक�य
�हतसंबंधाच्य दृष्ट� जीवनव्यापा कर लागल्य. नवीननवीन संबंध जडू लागले �न त्यामुळ

जर� पव
ं नष् झाले नाह�त तर� नवीन संबंध अ�धका�धक प्र �न �चरस्थाय होऊ
ू र ऋणानब
ु ध

लागन
ू त्यामुळ जन
ु ्य संस ्कृतीच �न जन
ु ्य परं परे ची नावे मागे पडत गेल�. काह�ंनी आपणास

‘कुर’ हे नाव धारण केले तर काह�ंनी ‘काशी’, ‘�वदे ह’, ‘मगध’ अशी नावे धारण केल� आ�ण
त्यामुळ पूव�चे जुने ‘�संध’ु अथवा ‘�हंद’ु हे नाव प्र दयु ्य बनून अखेर �वस्मृ होऊन गेले.

याचा अथर असा नाह� क�, एकराष्ट्र�यत् �न एकसंस्कृतीच भावना नष् झाल�. परं तु त्य
भावनेला दस
ु र� नावे �न दस
ु र� स्वरू प्रा झाल�. �न त्यापैक राजक�य दृष्ट अत्यं महत्वाच

�न�मर्त म्हणज ‘चक्रव’ पदाची होय. शेवट� एकराष् �न एकदे श �नमार् करण्याच जे महत्काय
‘�संध’ू नी

आपल्यापुढ

ठे �वले

होते

ते

ज्यावेळ

अयोध्येच्

वीयर्शाल

राजपुत्रा,श्रीरामचंद्,प्रत लंकेमध्य �वजयभराने प्रव केला �न वस्तुत �हमालया पासून तो

द��ण समुद्राच सीमांतापय�त सवर भूमी एकछत् सत्तेखाल आणल�, त्यावेळ आपल्य

भौगो�लक �वस्ताराच् दृष्ट� पूण्
र तेल गेल.े ज्य �दवशी प्र रामचंद्रा सोडलेला अश्वमेधातल
�वजयाश् हा दश�दशांना �फरु अजेय आ�ण अिजंक् असा ठरू पुनरपी अयोध्येल परत आला
�न पराक्र पुरुषावतं प्र रामचंद्राच साम्राज्य�संहासन ज्यावेळ ते �दिग्वजय श्वे
साम्राज् उघडले गेले, त्याचप्रम केवळ आया�च्य वंशातील भूपतीनीच नव्ह तर द��णेतील

दे शांच े नप
ृ ती हनुमान, सुग्र, �वभीषण यांनीह� जेव्ह प्रेम�नभर्रत प्र रामचंद्रा साम्राज्

मान् केले, तोच �दवस आपल्य �हंदजातीचा
खरा जन्म�द होय. हाच आपला खरा राष्ट् �दन
ु
होय. कारण, आयर �न अनायर हे दोघेह� एकत होऊन एका संघ�टत राष्ट्र त्य �दवशी जन् झाला.
त्य �दवशी रामचंद्रांच आधींच्य अनेक �पढ्यांच् प्रयत्न सफलता येऊन त्यांच्या यशाचा

कळस चढला �न त्यान पुढ�ल �पढ्यांन एक नवीन आ�ण संय ुक् ध्ये, एक संय ुक् �नशाण, एक

संय ुक् कायर आखून �दले. यांच्यामागू झालेल्य �पढ्यांन तत्प्रीत समजून अथवा न समजून

अखंड झगडा चाल�वला �न प्रसं प्राणसमपर् केले.
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अन् नावे
संय ुक्-एकजीव होण्याच् कल्पनेल जर �तच्याती सवर अथर चटकन कळ�वणारे एखादे व्याप
नाव प्रा झाले तर त्य कल्पनेच जोम वाढतो. ‘आयार्वत’ अथवा ‘ब्रह्मा’ हे शब्, जी संय ुक्

बनण्याच �क्र, थेट �संधुनद�पासून आसमुद भूभागावर सुर झाल� होती आ�ण िजचा उद्द
एकराष् �नमार् करणे हा होता; त्याच यथाथर स्वर दशर्�वण्या अपुरे पडू लागतात. आयार्वत

याची व्याख् त्य वेळच्य पुराणलेखकांनी ‘�हमालयापासून �वंध्यपवर्तापय पसरलेला प्रद’
अशीच केल� आहे .

’आयार्वतर पण
ु ्यभूमीमर्ध �वंध्य�हमालयो’ ह� व्याख् �न हे नाव जर� त्य वेळच्य अिस्तत्व
असलेल्य प�रिस्थतील सवर्स् यक
ु ् होते, तर� �न त्य वेळच्य प�रिस्थतील ते लागू होते,

एवढ्या क�रता, ज्यावेळ आयर आ�ण अनायर लोक यांच्य सं�मश्रणा बनलेल्य, आ�ण
�वंध्यपवर्ताच �नमळ
ु त्य �शखरांच्य पल�कडे दरू वर प्रदेश ज्यांन आपल� संस ्कृत आपले

साम्रा प्रस्था केले होते, त्य संय क
र
होण्या अपरु े पडले.
ु ् जातीला ते नाव पणा
ू ्थर्दश
ह्याप्रम �वस्ता पावलेल्य राष्ट्र तत्सद नामा�भधान शोधन
ू काढण्याच आवश्य कायर,
ज्यावेळ भरतवंश सवर जगावर राजसत्त चालवू लागला त्यावेळ अंशतः तडीला गेले.

हा भरत कोण होता तो वेदकाल�न होता क� दषु ्यंत भरत होता. या�वषयी कोणत्य तर्हेने

तकर्�वतक कर�त न बसता अथवा त्यान कोणत्य वेळी राज् केले या�वषयीह� काल�नणर्याच्
खटपट�त न पडता तूतर आपण फक् इतकेच ध्याना ठे वले तर पुरे आहे क�, आयार्वता� आ�ण

द��णापथ या पदे शात रहाणार्या सवर लोकांनी त्याच नाव स्वीकृ केले इतकेच नव्ह, तर आपल्य

मातभ
ृ ूमीला �न आपल्य संस्कृतीप्रम बनलेल्य साम्राज्य त्याचे नाव दे ण्या त्यांन

धन्यत वाटल�. त्याप्रम द��णेच्य बाजूला जसजसे ��तीज वाढू लागले तसतसा साहिजकच

या संस ्कृतीच क�द्र�बं सप्त�संधुतू बदलून गंगानद�च्य खोर्यामध्य येऊन बसला. ‘सप्त�संध’,

‘आयार्वत’ �कं वा ‘द��णापथ’ ह� नावे बदलून जाऊन त्यांच् जागी अ�धक भव् असे ‘भरतखंड’

हे नाव प्रा झाले; या नावात एकदम �हमाचलापासून तो थेट समुद्रापय�त प्रद समा�वष् होऊ

लागला. हे च सत् त्य वेळच्य मोठमोठ्य �वचार� लोकांच्य मनामध्य ह� सवर्व्या कल्पन

जेव्ह प्र उद्भ लागल�, त्यावेळ त्यांन केलेल्य आपल्य राष्ट्रा व्याख्येव अगद� स्पष

होते. �वष्णुपुराणामध् केलेल्य खाल� �दलेल्य सं��प् व्याख्येह अ�धक सद
ुं र व्याख्
आपल्याल कुठे �मळणार नाह�. ती व्याख् अशी :उत्तर यत्समुद् �हमाद्रेश् द��णम ्।
वष� तद्भा नाम भारती यत संत�त :।।
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नामा�भधान कसे केले जाते?
तर� पण हे नवे ‘भारतवषर’ हे नाव आपल्य मूळच्य ‘�संध’ु अथवा ‘�हंद’ु या नावाला काह�

अिजबात नष् कर शकले नाह� �कं वा त्याच् योगाने, ज्य स�रच्छ्रे �संधुनद�च्य
व�स्थलाव आपल्य मूळ पूव्
र जांन आ�ण आपल्य अ�खल जातींनी जीवनदगु ्धाच यथेच् पान

केले, �तच्यावरच अ�नवार प्रेम आपण �वसर शकलो नाह�. �संधुनद�च्य तीरातीराने पसरलेल्य
सीमेवरचा आपला प्रद अजूनह� ‘�संधुराष्’ याच पुराण नावाला �चकटून आहे आ�ण आपल्य

सवर संस ्कृ वाङ्मयामध् �संधुसौवीर’ हे आपल्य राजक�य संघटनेचे मूलभूत आ�ण महत्वाच

घटक याच दृष्ट� उल्ले�खल जातात. भारतीय महायद
ु ्ध ‘�संधस
ु ौवीरा’चा राजा हा प्रामुख्य

�दसन
ू येतो. तो भरताचा �नकटवत� संबंधी होता असा उल्ले आढळतो. ‘�संधरु ाष्ट’च्य सीमा
जर� वेळोवेळी बदलत गेल्य तर� ते बोलत असलेल� भाषा मात त्यांन त्याह वेळेला �न हल्ल�ह ती

एक स्वतं जाती आहे हे �सद करते. मल
ु तानपासन
ू तो थेट खाल� समद
ु ्रापय जी ‘�संधी’ या

नावाची भाषा बोलल� जाते, त्यापासू हे �निश्चतपणान �सद होते क� ते लोक भौगो�लक आ�ण

राजक�य दृष्ट आपल्य �हंद� लोकांचच
े एक अंश भत
ू घटक आहे त. �हंदस
ु ्थानामध् जर� आपले

मूळचे राष्ट् नाव ‘भरतखंड’ या नावाने लुप्तप् केले, तर� परदे शातील लोकांनी या बदललेल्य
नावाकडे मुळीच ल� �दले नाह� आ�ण लोकांनी त्यातह आपल्य सीमेवरच्य प्रांता जुने नावच
कायम रा�हल्यान शेजारच्य पारशी, ज्य, ग्र �न इतर लोकांनी आपल्याल आपल्य जुन्य

‘�संध’ु अथवा ‘�हंद’ु या नावानेच �नत् संबोधण्याच चालू ठे �वले. त्यांन �संध’ु अथवा ‘�हंद’ु हे

नाव फक् पूव�प्रमा �संधुनद�च्य आसमंतात भागालाच काह� मयार्�द करू ठे वले नाह�, तर

ज्य �ठकाणी पूव�च्य ‘�संध’ु नी जाऊन वसाहती केल्य �न वाढ�वल्य त्य सवर राष्ट्र त्यांन ते
पूव�चेच नाव �निश्च केले. ‘अवेस्त’ काल�न पारशी लोक आपल्याल ‘�हंद’ु म्हणून

ओळखतात. ग्र लोकह� उच्चाराती कठोर शब् गाळून ‘इंडोज’ असे संबोधू लागले. याच ग्र
लोकांचे अनुकरण करू जवळजवळ सवर युरोप �न तदनंतर अमे�रका ह�ह� ‘�हंद’ु �कं वा ‘इं�डयन’

याच नावाने आपल्याल उल्लेख लागल�. प्रत आपल्यामध् येऊन इतके �दवस रा�हलेला
‘ह्युएनित्स’ ह� आपणाला ‘�शंतु’ अथवा ‘�हंतु’ असेच नेहमी म्हणत. प�शर्य लोक मात

अफगा�णस्थानाल ‘श्वेतभार’ असे म्हण असत; परं तु असल� थोडीशी उदाहरणे जर वगळल�
तर, बहुतेक कोणतेह� परक�य लोक आपले मुळचे नाव �वसरले नव्हत �न ‘भारत’ हे नूतन नावह�

त्यांन ग्र केले नव्हत. थेट आजतागायत सवर जग आपल्याल ‘�हंद’ु याच नावाने ओखळते.

आपल्य दे शाला ‘�हंदस
ु ्था’ असेच म्हण. जणू काय ज्यांन प्र या नावाची स्वतःक�रत

पसंती केल� त्य आल्य वेदकाल�न पूव्
र जांच् इच्छेल मान दे ण्याक�रता अ�खल जगत
आपणाला त्या नावाने संबो�धत आले आहे !
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परं तु कोणचेह� नामा�भधान हे स्वतःच् आवडीवर इतकेसे अवलंबून रहात नाह� तर ते

सामान्यत इतर लोकांना काय म्हणावेस वाटते, यावरच अवलंबून असते. वास्त�व पाहता, नाव

हे केवळ, याचक�रता अिस्तत्व येते. स्वात्म ह� आपल्याल अवाक् र�तीने �न कोणत्य
नावावाचून, इतकेच नव्ह तर कोणत्याह आकारावाचून �ात होत असते. परं तु, स्वात्मते ज्य

वेळी परक�यत्वाश संबंध �कं वा �वरोध येतो, त्याचवेळ फक्, जर �हला इतर वस्तूंबरोब व्यवहा

करण्याच जरू असेल अथवा इतर �हच्याश व्यवहा करण्याच आग् धरतील, तर

नाम�नद� शाची आवश्यकत उत्पन होते. दोघांनीच खेळता येण्यासारख् खेळाप्रमाण ह� गोष्

आहे . सवर जगाचीच जर अशी इच्छ असेल क� एखाद्य �वव��त �श�काला अथवा �वव��त
�वनोद� गह
ु ्ल दोप्याज’ असे म्हणावयाच तर मग त्याच् आवडी
ृ स्थाल ‘अष्टाव’ अथवा ‘मल

नावडीचा प्र �शल्ल न रहाता तो बहुतेक त्या नावाने संबो�धला जातो. जगाने पसंत केलेले
नाव जर आपल्य आवडीच्य अगद�च �वरु नसेल तर आपण पसंत केलेल्य सवर नावांना ते मागे
टाकण्याचा अ�धक संभव असतो. उदाहरणाथर, ‘पागे’, ‘मज
ु म
ु दार’, ‘पेशवे’ हे शब् पहावे. परं तु

सवर जगाने जर असे एखादे नाव शोधन
र वैभवाच �कं वा प्रेमा �नदशर्
ू काढले क� जे आपल्य पव
ू ्
आहे ; तर मग असे नाव इतर नावापे�ा जास् प्रचार येते इतकेच नव्ह तर तेच इतर नावापे�ा
अ�धक �चरं तन होते. ह्य �नयमात �न ज्य प�रिस्थतीन प्र जगाशी आपला संबंध आणला �न
मग त्याच्या भयंकर झगडा सुर झाला, त्य प�रिस्थतीन आपले ‘�हंद’ु हे नामा�भधान पुनः

एकदा इतक्य प्रामुख्य प्रस्था केले क� त्यायोगान आपले अत्यं �प् असलेले ‘भरतखंड’
हे नावसुद् मागे पडले.
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आंतरराष्ट् जीवन

जर� �हंद ु लोक बौद्धधमार् उदयापूव�, बाह् जगाच्य व्यवहारापासू अ�लप् नव्हत आ�ण जर�

आपले बाह् जगाशी असलेले संबंध इतक्य �वस्तु प्रमाणा स्थाप झालेले होते क�, आपल्य

दे शा�भमानी धमर्शास्त्रप्रणे अ�धकाराने असे म्हणत येत होते क�, ‘एतद्देशप्रस
सकाशादग्रजन्म स्व स्व च�रत् �श�ेरन ् प�ृ थव्या सवर्मानवा’।।(मन)ु , तर� प्रस्तुत

�ववेचनाला अनस
ु रू बद
ु ्धधमार् अभ्युदयानंत बाह् जगाशी �हंदस
ु ्थानच काय काय संबंध
आले याचेच �ववेचन मख
ु ्यत करणे अवश् आहे . कारण ह्या वेळेला आपल्य स्वतःच्

दे शामध्य वाढ होण्या जेवढा वाव होता आ�ण जेवढ� शक्यत होती ती सवर व्यापू �न संप न
ू
जाऊन आपल्य लोकांतील राष्ट् आकां�ा साहिजकच स्वतःच् दे शाचे सीमांस ओलांड ू न

बाहे र�ल जगाला आक्र लागल्य �न पव�च
ू ्य काल� बाह् जगाशी जे संबंध आले होते त्यांच्यापे
अ�धक जोमाने �न व्याप र�तीने ते आता प्रस पावू लागले. इतकेच नव्ह तर बाहे र�ल जगह�

आपल्य दरवाजावर पूव� त्यांन कधीह� न दाख�वलेल्य औद्धत्य �न बेगुमानपणाने ठोठावू

लागले. या राजक�य घडामोडीत भर टाकण्याक�रत सत्यत्वाच तत्वाच् पायावर उभारलेले
आणखीह� एक महनीय �न स्वग� धमर्काय �नमार् होऊन त्याच् योगाने �हंदस
ु ्था त्य
वेळच्य सवर �ात जगाचे केवळ हृदय- आत्मा होऊन बसले. �मसर दे शापासून तो

मेिक्सकोच् �कनार्या �कनार्यांपय�त लाखो

असंख्

लोकांना ह� ‘�संधुभूमी’ म्हणज एक

संतांच्य आ�ण दे वांच्य वसतीची भूमी होऊन बसल�. दरू दरू च्य दे शांच ्य �कनार्याप
ं ासून हजारो

श्रद् यात्रे या भूमीमध्य सतत येऊ लागले; येथून हजारो �वद्वा, हजारो उपदे शक, संत,

महंत हे त्यावेळच् �ात जगावर अप्र�त संचार कर लागले. परं तु बाह् दे शांतील लोकांनी
आपणास ‘�संधु’ अथवा ‘�हंद’ु म्हणून संबोधण्याच चालू ठे वल्यान, आंत येणार्या �न बाहे र

जाणार्या ह्य दोनह� प्रवाहां आपले ‘�संध’ु अथवा ‘�हंद’ु हे च आपले राष्ट् नामा�भधान
दृढमू करण्या कल्पनाती सहाय् केले. राजक�य आ�ण इतर घडामोडीं�वषयीच्य संबंधात,
�नर�नराळ्य राज्यांश जो पत्रव्यव घडत असे त्यामध् ते त्यांन मा�हत असलेल्य ‘�हंद’ु

�कं वा ‘इंडस’ (�संधु) याच नावाचा उल्ले कर�त असले पा�हजेत �न त्या उल्लेखाल आपल्य

लोकांना मान द्याव लागत असला पा�हजे. त्यामुळ प्रथमप ‘भरतखंड’ या नावाबरोबर �न
मग पुढे केवळ एकाएक�च या वर�ल अ�भधानाचा उपयोग प्रस झाला असला पा�हजे.

परं तु, हे एक आश्चयर आहे क�, जर� सवर जगामध्य आपले हे नामा�भधान प्रमुखत्व प्रस्था
करण्या बुद्धधमार अभ्युद कारण झाला; आपणा स्वतःल ‘�हंद’ु याच नावाची जाणीव अ�धक

उत्पन झाल�, तर� बुद्धधमार र्हास झाल्याव दे खील ह�च परं परा अ�धक जोराने पुढेह� सुर
रा�हल�.
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बुद्धधमार -हास
आम्हाल असे भय वाटते क� बुद्धधमार् र्हासाला जी कारणे घडून आल�, त्यामध् सवा�पे�ा
अ�धक प�रणाम घड�वणारे जे एक कारण घडून आले, त्याच यावे �ततके महत् �वद्वा लोकांच्य

�च�कत्स बुद्धी आकलन केले नाह�. परं त,ु प्रस् �ववेचनाच्य प्रांता हा �वषय दरू ान्वयाने

येत असल्यान त्याच सांगोपांग �ववेचन, आम्हाल येथे करता येत नाह�. या �ठकाणी आम्ह फक्
सवर्साधार अशीच काह� �वधाने करू त्यांच �वस्तारश �ववेचन करण्याच काम दस
ु र्या

एखाद्य अनुरु प्रसंगा सोपवून दे णार आहोत. तत्पूव जर अ�धक अ�धकारयुक् व्यक्तीं ते

काम उरकले तर उत्तम झाले. केवळ तत्व�ान�वषय मतभेदानेच आपले राष् बद
ु ्धधमार्

�वरु उठले हे शक् असेल काय? सवर्स् नाह�. कारण असले हे मतभेद आधीच अिस्तत्व होते.

तर�ह� गण
ु ्यागो�वंदान शेजार� शेजार� राहून ते भरभराट�लाह� येत होते. बौद मठातन
ू सरसहा
वाढत चाललेल� �ीणता �न अनाचार ह� त्याच् अधःपाताची कारणे होऊ शकतील काय? सवर्थ

नाह�. कारण काह� काह� �भ�ूंच्य �वहारांमधन
स्वैरवृत्, आळशी, नीतीभ्र �न
ू
भेदाभेद�वचारशन
ू ् अशा स्त्रीपुरुष समह
ू जर� दस
ु र्यांच्य िजवावर आपला योग�ेम चालवीत

होता �न जे स्वतःच नव्ह अशा द्रव्य व्य दल
ु �क�काच्य व्यवहारामध् कर�त होता, तर� काह�
काह� �ठकाणी पूव�च्य त्य महाबु�द्धम अशा ‘अहर् त’ �न ‘�भ�ु’ संन्याशांच परं परा काह�

अगद�च �नःशेष झाल� नव्हत. �कं वा असल्य तर्हेचे दरु ाचार� लोकांचे अिस्तत काह� फक्
बुद्ध�वहारांमध् नव्हत. या �न अशा इतर दोषांनीच केवळ बुद्धधमार् सत्ते�वर इतका तीव

�वरोध उत्पन झाला नसता �न तो बुद्धधमार् अिस्तत्वा इतका प्राणघा ठरला नसता.

परं तु बुद्धधमार् प्रसारा राजक�य प�रिस्थती इतका हा�नकारक प�रणाम घडून आला क� त्य
योगाने आपल्य राष्ट्रा पौरुषाव �न प्रत राष्ट्रा अिस्तत्वाव गदा आल�. त्याचमुळ

पुढे मग बौद्धधमार प्राणघा संकट उद्भव. ज्यावेळ शाक्य�सं बौद्धधमर्मं�दरा पायाचा

दगड बसवीत होता, त्याचवेळ शाक्यांच लहानसे प्रजासत् राज् नष् झाल्याच बातमी त्य
राज्याच् पूव�च्य युवराजाला कळावी; या गोष्ट�पे� दस
ु र� कोणतीह� गोष्, पुढे जो अनथार्पा

होणार होता त्य प्रच दःु खपयर्वसाय नाटकाची अ�धक आश्चयर्का नांद� होऊ शकणार नाह�.

बुद्धा आधीच आपल्य घराण्यांती सव�त्त माणसे आपल्य �भ�ुसंघांत सामील करू घेतल�
होती. याप्रमा त्य प्रजासत् राज्यांती बलवान आ�ण शरू प�हल्य प्रती माणसे नाह�शी
झाल्यान अ�धक समथर �न अ�धक लढवय्य शत्रूपु प्रत शाक्य�संहाच् हयातीतच ते

प्रजासत् राज् सहजासहजी बळी पडले. ज्य वेळेला ह� बातमी शाक्य�संहाल कळल�, त्यावेळ

असे सांगतात क�, तो प्राप्तप, तो सू� अगद� अ�वच�लत रा�हला. त्यानंत शतकांपाठ�मागून

शतके �नघून गेल�; शाक्यांच राजा, पुढे राजांचा राजा, लोकिजत झाला, सवर जगाचा जेता ठरला.

त्याच् लहानशा शाक्यराज्याच सीमा �वस्ता पावू लागल्य �न सवर �हंदस
ु ्थानच् सीमांना
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जाऊन �भडल्य आ�ण जणु काय काव्यम साम्, काव्यम न्या �मळण्याक�रता,

क�पलवस्तूच् प्रजासत् राज्याव जो �नयतीचा दःु खमय फेरा आला तोच फेरा सबंध
भारतवषार्व ओढवला, ते �लचीज आ�ण हूण यांच्यासारख् परक्य, शाक्यांसारख् स्वक�
नव्ह,लोकांच्य भ�यस्थान पडले! आता हे खरे आहे क� तो प्राप्तप - तो सू� जर त्याल ह�

बातमी, प�हल्य बातमीप्रमाण कळती तर कदा�चत पूव�प्रमाण अगद� अ�वचल�त रा�हला

असता. परं तु त्य वेळच्य इतर �हंदं ना
ू हा �वषाचा घोट आ�ण राजक�य गुलाम�गर�, मनाची समता
�नत् ठे वून �नमूटपणे सहन करवल� नाह�. कारण या जेत्यांच रानट� क्रौ द�न वदनाच्य

अ�हंसेच्य पाठांतराने आ�ण �वश्वबंधुत्वाच भावनेन,े शमू शकणारे नव्हत. त्यांच् तरवार�ची

�तखट धार मद
ु ताडपत्रा �कं वा मंत्राच आवतर्नांन बोथट होऊ शकणार� नव्हत. याचा असा
ृ ल
अथर नाह� क� त्य महनीय �वश्वबंधुत्वाच संघाने �न त्याच् �दव् कायार्च महत् आम्ह कमी

कर�त आहोत, मग त्याच्या आरोप करण्याच तर दरू च रा�हले. आम्हाल इ�तहासाच्य

कोणत्याह अभ्यासकाच् ल�यांतन
ू न सट
ु ण्यासारख् ज्य ढळढळीत एकसमयावच्छेदेकर
घडलेल्य गोष्ट आहे त त्य दाखवावयाच्य आहे त. आम्हाल हे मा�हत आहे क� या आमच्य

�वधाना�वरु म्हणू ह� गोष् दाख�वण्या येईल क� आजपय�त जेवढे जेवढे म्हणू महत्त

आ�ण ब�लष् असे �हंदरु ाजे �न सम्र �ात आहे त ते सवर बौद्धकाल� होते. होय, परं तु ते �ात
कुणाला? तर युरो�पयन लोकांना �न आपल्यापैक ज्यांन न कळत त्यांच �वचारच नव्ह तर त्यांच

दरु ाग्रहसु अंगात मुरवून घेतले आहे त त्यांन. असा एक काळ होता क�, जेव्ह प्रत् शाळे तला

इ�तहास मुसलमानांच्य �वजयापासून सुर होत असे. कारण सामान् प्रतीच त्य वेळच्य

इंिग्ल लेखकाला, तत्पूव�च् आमच्य इ�तहासाचे जवळजवळ अ�ानच होते. थोड्या
कालापासून युरोपचे सवर्साधार �ान बौद्धधमार् अभ्युदयापय� जाऊन पोचले आहे . त्यामुळ

आपणह� आपल्य इ�तहासाचा तोच आरं भकाल �न वैभवकाल म्हणू मानू लागलो आहो. परं तु
खर� वस्तुिस्थ म्हणज ह्य दोन्ह गोष्ट खर्या नाह�त. त्य बुद्धाबद्द, त्य धमार्बद्दल,

त्य संघाबद्दलच आदराच्य, कौतुकाच्य �न प्रेमाच बाबतीत आम्ह कोणालाह� हार जाणार

नाह�. हे सवर आमचेच आहे त. त्यांच �दिग्वज हे आमचेच आहे त. त्यांच पराभवह� आमचेच

आहे त. तो दे व�प् अशोक हा महान होता �न बौद्ध�भ�ूं जे �दिग्वज केले ते महत्त होते. परं तु
त्यांच्यापे अ�धक जर� कदा�चत नसले तर� त्याच्याइतक महनीय �वजय �न अशोका प्रमाण

परमपावन आ�ण अ�धक राजकायर्कुश, अ�धक मुत्सद असे राजे तत्पूव होऊन गेले होते.

वास्त�व त्याचमुळ त्यांन एवढे मोठे होता आले म्हणू आम्हाल असे वाटत नाह� क� आमचे
राजक�य साहस �कं वा आमच्य जातीचे धैयर्गांभीय हे फक् मौया�बरोबरच उत्पन झाले �न
त्यांच्याचबरो �वलय पावले �कं वा असेह� वाटत नाह� क� त्यांन बौद्धधमार अंगीकार केल्यामुळ

त्यांच् अंगी हे गुण बाणले. बुद्धधमार �वजय �मळ�वले आहे त. परं तु ते आमच्य ह्य प्रत

सा�ीभूत असलेल्य भौ�तक जगात नाह�त क� िजथे मातीच्य पायांवर द�घर्का उभे राहाता येत

नाह�; िजथे तरवार�ला धार सहज पाजता येते; िजथे तीव तषृ ्ण स्वगार्मध सतत वाहणार्या
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स्त्रोतसां केवळ वणर्नान तपृ ् होत नाह�. ज्यावेळ शक आ�ण हूण लोक, ज्वालामुखीतू
उसळणार्या तप्तरसाप्रम आमच्य दे शांत उतरले �न जे जे �वक�सत होते ते ते जाळून भस्
करते झाले त्य वेळी ह्या तर्हेच्य �वचारसरणीने त्य वेळच्य दे शभक्तांच �न �वचारवंतांची

�चत्तवृत् हलवून सोडल� असल� पा�हजे.

आपल्य जातीची हृदयाश बाळगलेल� ध्येय त्यांच �संहासने, त्यांच कुटुंबे आ�ण ज्यांच पूजा
केल� ते प्रत त्यांच दे वह� पायाखाल� तुड�वले गेलेले त्यांन पा�हले. त्यांच् प्रेमा मूत� त्यांच

प�वत्रभू, त्यांच्यापे भाषा, धमर, तत्व�ा, दया �न इतर सवर मानव आ�ण ईश्वर मद
ु
ृ ल

संवेदनांच्य बाबतीत, सवर्स् ह�न परं तु केवळ बलाने अ�धक असलेल्य रानट� लोकांच्य

टोळ्यांन बे�चराख आ�ण उद्ध्व केलेल� त्यांन पा�हल�! ‘अिग् आ�ण खड्’ या दोन
शब्दांमध्य त्य बलाची सवर मीमांसा साठ�वल� होती! या सवर गोष्ट�वर �नघालेला बोध स्पष
होता. त्याचप्रम, हे स्पष होते क�, बौदधमार्च् तत्व�ानां ह्य नव्य �न भीषण ‘अग्न

आ�ण खड्ग’च्य तत्व�ानांती द्वैताल समपर् उत्त दे ण्याच सामथ्य नव्हत आ�ण म्हणू

आपल्य जातीच्य �वचारवंत पढ
ु ार्यांना ह्य �वध्वंस पापी अग्नीच �वध्वं करण्याक�रत

आपल्य य�वेद�ंतील पावन अग्नीच पुनरुत्थ करावे लागले. खड् धरण्याक�रत वै�दक
कालच्य �ेत्रात खाणी, खुल्य कराव्य लागल्य; त्यांन भयानक ‘काल�’च्य य�वेद�वर धार
पाजावी लागल�. कारण ‘महाकाला’चे सांत्व व्हावयाच होते. हा त्यांच तकर्ह काह� चुक�चा ठरला

नाह�. कारण पुनः म्यानांतू �नष्का�स झालेल्य पुनरुद्द �हंद ु शस्त्रा �वजय हा संप ूणर �न

संशयातीत असाच झाला. ज्यान परक�य लोकांना �हंदभूमीमधून �पटाळून बाहे र हाकून �दले तो

�वक्रमा�द आ�ण ज्यान तातर्र �न मांगो�लया मध्य जाऊन त्यांच् गुहांमध्य पकडून, त्यांन

प्रायिश �दले तो ल�लता�दत् हे दोघेह� एकमेकाच
ं े पूरक होते. नुसत्य नीती�नयमांना जे साध्
करता आले नाह� ते शौयार्न घडवून आणले. पुनः एकदा ह� आयर्जात वैभवाच्य �शखरावर आरु

झाल�. �न आपल्य प्रभावा राष्ट्रजी�वता प्रत् शाखेत चैतन् उत्पन केले गेल.े काव्

आ�ण तत्व�ा, कला आ�ण कौशल्, शेती आ�ण व्यापा �वचारपरं परा आ�ण कायर्परंपर ह्य

सवर अंगांना स्वतंत्, सामथ्य �न यश यांच्य जा�णवेने जी स्फूत �मळते ती �मळून राष्ट्र
सवर्गी उन्नत झाल�. नेहमीच्य �नयमाप्रमाण ह� प्र�त�क्रया सदोषतेपय�त पूणर झाल�.
‘वै�दकधमार्च उद्ध करा!’ ‘पुनश् वेदांकडे चला’! अशी घोषणा सुर झाल�. ह� राष्ट् घोषणा

�दवस��दवस अ�धका�धक स्पष �न अ�धका�धक अ�धकारयुक् होत चालल�. कारण त्याच
राजक�य दृष्ट� अत्यं आवश्यकत होती.

बुद्धध - �वश्वव्यापीध
सवर जगद्व्या धमर प्रस्था करण्याच अगद� प्रथम आ�ण तर�ह� अत्यं प्रच असा प्रय

प्र बुद्धधमार केला. “हे �भ�ूंनो, जगातील दश�दशांना तुम्ह संचार करा आ�ण सत्यतत्वा
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धमर सवा�ना उपदे �शत करा.” होय; खरोखर�च हा धमर सत्यतत्वाच होता. त्यामध् कोणताह�
प्रच् हे तु नव्हत. �कं वा कोणत्याह भूमीची अथवा प्राप्त अ�भलाषा, त्याच् संचारास

कारणीभूत झाल� नव्हत. परं तु, जर� बौद्धधमा� एवढे यश संपादन केले तर� त्याल पाशवी

मनोवतृ ्तीच बीजे, �कं वा राजक�य आकां�ा अथवा वैय्यिक् अभ्युदयाच लालसा, ह� काह�
जगातील सवर लोकांच्य अंतःकरणातून इतक्य प्रमाण नष् करता आल� नाह�त क�, ज्यामुळ

�हंदस
ु ्थानाल �बनधोकपणे तरवार�च्य ऐवजी जपमाळ हाती धरता यावी आ�ण तर�ह� जगाला
उदाहरण घालून दे ण्याक�रत �हंदस
ु ्थानान आपल� अशी इच्छ जाह�र केल� क�, शस्त्र �वजय

�मळ�वण्यापे� सत्यान �न शांतीनेच �वजय �मळ�वणे अ�धक इष् आहे . याप्रमा �हंदभ
ु न
ू े
महनीय प्रय केला आ�ण हा प्रय �तने इतक्य उदात्तपणान केला क� त्यामुळे ती
लोभा�वष् �न स्वाथर्सवर मानणार्या लोकांच्य दृष्ट� हास्यास् ठरल�. पाण्यामध्

अणरु े णमात
असणार्या स�
ु
ू मजीवांना मतृ ्युमुखांतू वाच�वता यावे म्हणू घोडे आ�ण हत्त यांना

पाणी प्यावया दे ताना
ं ते गाळून द्याव अशा तर्हेची अ�धराजांची आ�ापत् या आयर्भूमीन काढल�
नाह�त काय? समद
ु ्राच मध्यभाग माशांना खाद् �मळून ते िजवंत रहावे म्हणू त्यांन

धान्यक खाऊ घालण्याक�रत अनेक �ठकाणी सोय केल� नव्हत काय? आ�ण त्या वेळी इतर

समुद्रात मात राजरोस र�तीने स्वतःच् पुष्ट�साठ माशांचा संहार करण्याच क् अव्याह चालू
होता. इतकेच नव्ह तर प्रत मासेच स्वतःच जीव र�ण करण्याक�रत एकमेकाना
ं राजरोस

र�तीने भ�ण कर�त होते! स्वत मारले जाऊन वधाचाच वध करण्याच महनीय प्रय �तने केला
आ�ण शेवट� �तला आढळून आले क� प्रसं तरवार�पुढे ताडपत् ह� �णभंगुर आहे त! जोपय�त सवर
जग रक्तरंिज नखदं तांनी ( शस्त्रास्त) सज् आहे , आ�ण राष्ट् �न जातीय भेदभाव

मनुष्याल पशु बन�वण्याइतक तीव्रते प्र आहे त, तोपय�त �हंदस
ु ्थानन जर त्याल त्याच्

आित्म प्रकाशाप्र, आ�धभौ�तक अथवा पारमा�थर् जीवन स्था�प करावयाचे असेल तर

राष्ट् �न जातीय संबंधापासून उत्पन होणारे सामथ्य गमावून भागावयाचे नाह�. येवढ्याक�रत
त्य वेळच्य �वचारवान �न �क्रयाव लोकांना �वश्वबंधुत्वाच शांतीपाठाचे मंत धोकण्याच
�कळस आल� आ�ण त्यांन �वषण् मनाने अशी तक्र केल� क�-

ये त्वय दे व �न�हता असुराश्चै �वष्णुना

ते जाता म्लेच्छरू पुनरद् मह�तले।।१।।

व्यापादयिन ते �वप्रा ध्नं� य�ा�दकाः �क्रया
हरिन् मु�नकन्याश पापाः �कं �कं न कुवर्ते ।२।।
म्लेच्छाक्र च भूलोके �नवर्षट्कारमंगल

य�यागा�द �वच्छेदा्
द देवलोकोऽवसीद�३।। (गण
ु ाढ्)
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ज्य भूमीने �वश्वस अंतकरणाने, स्वत �भ�ूंची वस्त प�रधान केल� होती आ�ण तरवार त्या

करू जपमाळ धारण करू अ�हंसेचे �न अनत्याचाराच व् अं�गकारले होते. त्य �नसगर्सुंद
भूमीला ज्यांन लुटून उद्ध्व केल� त्य शक �न हूण लोकांच्य जंगल� टोळ्य जेव्ह �संधचूं ्य
पार �न त्याच्या पल�कडे �पटाळून लावल्य गेल्य; आ�ण ज्यावेळ एक सबळ राष्ट्रस

प्रस्था केल� गेल� त्यावेळ तत्काल� राष्ट्रधुर�णां हे ल�ात आले असले पा�हजे क� जर
ह्य नूतन �नमार् केलेल्य राष्ट्रसत् फक् �नतान् राष्ट् धमार्च पा�ठंबा �दला तर
त्यापासू केवढे तर� सामथ्य प्रा होईल.

�शवाय शत्रू साधम्य �न संबंध वाढ�वणार� प्रत् गोष् आपल� प्र�तकारा शक्त कमी करते.
ज्याप्रम आपल्य एखाद्य स्नेह्याच अंगात आपण ज्य सद्गुणांन फार चहातो �न आदर
करतो ते बहुतेक सद्गु असले म्हणज तो आपला अत्यं िजवलग स्नेह होतो, त्याचप्रम ज्य

शत्रूमध �न आपल्यामध् काह�च संबंध वा साधम्य नसते त्याच आपण कसन
ू प्र�तक करतो.
ज्य �हंद� राष्ट्रा अंगची, जल
ु म
ू जबर� पापकमर ह� करणार्यांना शासन करण्याच शक्तीसुद,

अनत्याचा �न �वश्वबंधुत या तत्त्वां भल
ू पडल्यामुळ नष् झाल�, त्य �हंद� राष्ट्रा अंगी

अन्याया�वषयीच तीव चीड उत्पन करण्याच् �न कधीह� न मरणार्या प्र�तकारा ज्यो

पेट�वण्याच् आवश्यकतेच पूत� करण्यासाठ ज्य हाताने आयर्भूमीच गळा दाबला, त्या

हाताशी समानधम�य म्हणू हस्तांदोल करण्याच प्रस येईल असे एका धमर्पंथाच वा एका

धमर्तत्वा धागे तोडून टाकणे त्या एका मागार्न होणे शक् होते. ज्य �वश्वबंधुत्वाच कल्पनेन
इतर राष्ट्रां अंगचा पाशवी स्वाथर्साधुप आ�ण �हंसात्मकवृत् ह� नष् करण्याच् ऐवजी

�हंदस
ु ्थानाल स्वसंर�णर�ह �न �वश्वस पाहून त्यांच् अंगची अ�भलाषाच अ�धक जागत
ृ होते

त्य �वश्वबंधुत्वाच कल्पनेच उपयोग तर� काय? छे ः भ�वष्यकाळ संर�णाचा केवळ एकच
मागर म्हणज शौयर आ�ण बल हाच होय. हा केवळ राष्ट् जा�णवेनेच उत्पन होतो. आजपय�त या

भारतभूने सत्याभासाक�रत आपल्य अंगांतील रक् सांडले आहे �न या सवा�चा �वपर�त
प�रणामच �तच्य अनुभवाला आला.

तदनंतरची प्र�त�क
बौद्धधमार सत्त �हंदस
ु ्थाना पुनरपी बळाने प्रस्था करण्याच प्रय जसजसा अ�धका�धक

भीषण होत गेला, तसतशी त्याती �वश्वबंधुत्वाच कल्पने�वर अ�धका�धक तीव प्र�तक्

सुर झाल�. राष्ट् भावना असलेल्य लोकांनी राष्ट्रस्वातं� सवदा करू परक�य जेत्यांच

सावर्भौमसत् मानण्याच साफ नाकारले. परं तु जर का परक�य जेता बुद्धधमार् कल असलेला
असला तर त्याच्याबद् प्रच् सहानुभूती �हंदस
ु ्थानामधी सवर बुद्धसांप्रदा�यकां
त्याल �मळण्याच खात् होती. ज्याप्रम कॅथ�लक पंथाचा राजा पुनरपी इंग्लंडच् गाद�वर
बस�वण्याच् कॅथ�लक मताच्य स्पेनदेशामधी प्रयत्न इंग्लंडमध् काह�तर� वजनदार लोक
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सापडतच असत त्याप्रम हे ह� घडले. इतकेच नव्ह तर आपल्य पूव�च्य ग्रंथामध अंध ुक असे
सूचक उल्ले �वपुल आढळतात क� काह� वेळेला काह� परक�य बौद लोकांनी केवळ आपापले

राष्ट् �न धा�मर् हे तु साधण्याक�रता �हंदस
ु ्थानव स्वारया केल्य होत्य. या वेळच्य सवर
ऐ�तहा�सक भागावरचे �वशेष �ववेचन आम्हाल येथे करता येत नाह�. परं तु याचे फक् एकच
प्रत्य आम्ह दे तो. आपल्य एका पुराणात आयर्लोकांव, ‘न्यनपत’नी (हूण लोकांच्य राजाने)
आ�ण त्याच् बुद साहाय्यकांन केलेल्य स्वार�च कांह� ला��णक काह� प्रत असे वणर् केले

आहे . ह� लढाई ‘हुहा’ या नद�च्य काठ� कशी झाल�, चीन दे शामध्य आपले मुख् ठाणे ठे वून
बौद्धलोकां सेना कशी लढल�, (चीनदे शमप
ु ागम् यद
ु ्धभू�मरकारय) �नर�नराळ्य

बौद्धराष्ट्रा त्यांन कशी सैन्याच सहाय्यत �मळत गेल� (‘श्यामदेशोद् ल�ास्तथ ल�ाश्
जापकाः। दशल�याश्चीनदेश् यद
ु ्ध समप
ु िस्थत।), त्याप्रम शेवट� या लढाईमध्य

बद
ु ्धलोकां कसा पराभव झाला. त्या�वषय त्यांन �कती जबर �कं मत द्याव लागल� हे सवर वणर्
त्या केले आहे . अखेर बौद्धलोकां �हंदस
ु ्थाना�वर त्यांच् मनात असलेले सवर अंतस् राष्ट्

हे तु सोडून द्याव लागले. पन
ु ः राजकारणाची ढवळाढवळ करण्याक�रत �हंदस
ु ्थानामध् येणार

नाह�, असा करार करू द्याव लागला. बौद्धलोकां वैय्यिक् र�तीने या �हंदभ
ु ूमीमध्य,

स�हष्णुतेच् भूमीमध्य, भय मानण्याच कारण नव्हत. परं तु त्यांन �हंदस
ु ्थानच् राजक�य

जी�वताला �न स्वातं�याल संकट उत्पन होईल, अशी कोणतीह� गोष् करता कामाची नाह�.
‘सव�श् बौद् धवृंदै तत्र शपथं कृ तम ्। आयर्दे न यास्याम कदा�चद्राष्ट्रहे’

(भ�वष्यपुरा-प्र�तस पवर).

राष्ट्र�यत् उपकारक संस्थ
आ�ण अशा र�तीने आपल्य राष्ट् वै�शष्ट्या बनलेल्य संस्थ पुनः प्रस्था झाल्य.
वणार्श्रमव्य ह� संस्थ बौद्धधमार अंमल जार�ने चालू होता तेव्हांह काह� नामशेष झाल�
नव्हत. ती आता तर पुनः इतक� भरभराट�ला आल� क�, राजे आ�ण महाराजे यांना

‘वणर्व्यवस्थापन’ (सोनपतताम्रल) ‘वणार्श्रमव्यवस्थापनप्र ( मधवत ताम्र),

असल्य पदव्य घेण्यामध् अ�भमान वाटू लागला. या वणार्श्रमधमर्संस इतके अनुकूल
लोकमत बनत चालले होते क�, आपले राष्ट् वै�शष्ट् मुळी त्यावर ओळखले जात होते.

उदाहरणाथर परक�यांमध्य आ�ण आपल्यामध् जो भेद आहे त्याच वणर् खाल�लप्रमा केले आहे .

चातुव्ण्यर
र
्व्यव यिस्म दे शे न �वद्यते तं म्लेच्छदे जानीयादायार्वतर्स् परं ।।’ यावरू

साहिजकच असा �नब�ध झाला क�, ज्य दे शातले लोक आपल्याती वणर्व्यवस्थेसार संस्थांश

अस�हष्णुतेच् भावनेने वागणारे �न पषु ्क वेळा तर प्र शत्रु करणारे असे आहे त, जेथे
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आपल्य धमार्प्रम अ�रशः वागण्याइतक संर�ण �मळणे शक् नाह� अशा दे शांच ्य
�कनार्याला जाऊ नये. ह� प्र�तक् जर� परमावधीची होती, तर� राजक�य दृष्ट�

समजण्यासारख होती. कारण, अगद� थेट आजच्य कालातह� आपणास असे दे शभक् �वचार�

लोक भेटत नाह�त काय क� जे ज्य दे शात आपल्य लोकांना गुलामाप्रमा �न अपमानकारक
र�तीने वाग�वण्या येते अशा दे शांम ध्य मनुष्य न पाठ�वण्याच अ�ध�नयम (�नब�ध) करण्याच्
मताचे आहे त?

वंशसंकर
ह्य प्रमा �हंदस
ु ्थानमध् बद
ु ्धधमार जो र्हास झाला; त्याच कारण �न त्याचप्रम त्याच
पयर्वसा ह� केवळ राजक�य �न राष्ट् दृष्ट� आवश्य होती. बद
ु ्धधमार भौगो�लक क�द्रस्

कुठे च नव्हत. आ�ण म्हणू बद
ु ्धधमार तादात्म पावण्याच् प्रयत्नांम �हंदस
ु ्थानच जो
राष्ट् गरुत्वम
नष् झाला होता तो पन
ु
ु रपी स्था�प करणे हे अत्यं आवश्य होते.

ज्यावेळ एखाद्य सचेतन वस्तूप्रम आपले राष् तीव जा�णवेने स्वसंवेद बनले आ�ण
परक�यांशी प्रत �वरोध सर
ु झाला. त्यावेळ नैस�गर् र�तीनेच ते आपल्यामध् �न

परक�यांमध्य असलेले भेद स्पष कर लागले आ�ण आपल्य �नवासस्थानाच् मयार्द आखून

घेऊ लागले. त्यायोगान त्यांन स्वतःल ते कुठे होते. हे स्पष्टप कळले. �न जगाला त्यांन
दाख�वता आले क� केवळ एकजातीय �न एकराष्ट् दृष्ट�न नव्ह तर, भौगो�लक �न राजक�य

दृष्ट�ने ते एक स्वतं लोक आहे त. आपल्य दे शाची द��णसीमा ह� आधीच �निश्च झाल� होती

आ�ण ती सवर्मान सवर्संम अशी ठरल� होती. अपार आ�ण अनंत समुद्रा ंच चौकट�मध्य ज्य
र�तीने आपले द��ण द्वीपकल बस�वले आहे . ती र�ती �तच्य �नर�तशय स�दयार्न आ�ण

पूण्त्वा
र
केवळ काव्यम आहे . ह� ‘समुद्ररच’ पाहून आपल्य प्रत् �पढ�तील कवी आ�ण
दे शभक् आनंदाने फुलून गेले आहे त. परं तु आपल्य वायव् सीमेवर मात �भन्न�भन जातीचे

परस्परसंबं अ�नष् र�तीने घडून आले. त्यामुळ आपल� �तकडची सीमा नेहमी बदलत जाऊन
असुर��त रा�हल�. आ�ण म्हणू उज्ज�यनीच् महाकालाच्य अ�धपत्याखाल उत्तेज

�मळालेल्य स्वत्वस्थापने लाटे तह� आपल्य दे शभक्तांन उत्त �दशेची सीमा द��ण
सीमेइतक�च �निश्च आ�ण संर��त केल� नसती तर ती एक मोठ� आश्चयार्च गोष् झाल�

असती. आ�ण अशी सीमा म्हणज प्रसन्नस� आ�ण अपार असलेल्य �संधुनद��शवाय दस
ु र�

कोणती असू शकेल? ज्य �दवशी आपल्य पूव्
र जांन ह� नद� ओलांडल� त्या �दवशी त्यांन आपला
पूव�च्य लोकांशी असलेला संबंध �नत्याच तोडून टाकला आ�ण एका नवीन राष्ट्र पाया घातला.

त्यांच जणू काय पुनज्न
र
झाला. नवीन आशा नवीन ध्ये यांच्य अनुरोधाने या लोकांची एक

नवीन जाती आ�ण नवीन राज्यसंस् �नमार् होणार अशी भ�वतव्यता जणु ठरल� होती. याच
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नूतन जन् पावलेल्य जातीला ‘�संध’ु अथवा ‘�हंद’ु अशी अन्वथर �न भावनोद्दी सं�ा प्रा
झाल�.

पुनश् ‘वेदां’कडे
आपल्य सीमेला �संधुनद�शी संगत करण्याच प्रय म्हणज आपल� सीमारे खा उगीच काह�तर�

�फरवा�फरव होती असे नाह�. ‘पुनश् वै�दक काल’ ह� जी राष्ट्रोद्धार ध्येयगजर् होती.

�तचाच हा वास्त�व प�रणाम होता. वै�दककालाच्य आधारस्तंभाव उभारलेल्य आ�ण

वै�दकधमार्न आ�शवार् �दलेल्य राष्ट्र वै�दक नावच पा�हजे. आ�ण म्हणू त्य काळी शक्

असलेल्य र�तीने ते वै�दक पद्धती ठे वले गेले. त्यावेळच् एकंदर इ�तहासाच्य रोखावरू सू�चत

झालेल� ह� कायर्मा�लक प्रत र�तीने व्यवहारा आणल� गेल�. कारण दे शप्रेमा �ल�हल्य
गेलेल्य पुराणांपैक� एका पुराणात असे �नश्चयान �ल�हले आहे क� प्रख् �वक्रमा�दत्य नातू

शा�लवाहन याने परक�य लोकांचा �हंदस
ु ्था िजंकण्याच दस
ु रा प्रय �नष्फ करू त्यांन

�संधुनद�च्य पार हाकून लावल्याव एक राजा�ापत काढले; आ�ण असे जाह�र केले क� त्य
वेळेपासून �संधु नद� ह�च �हंदस
ु ्था �न परक�य दे श यांच्यामधी सीमा समजल� जावी.
“एतिस्मन्नंत तत शा�लवाहनभूपतीः।

�वक्रमा�द पौत्र �पतरृ ाज् प्रपे�दरे

िजत्व शकान् दरु ाधषार् न चीनतैित्त�रदेशजा न्

बािल्हका कामरूपांश रोमजान्खुरजा न शठान्।
तेषां कोशान् गह
ृ �त्वा दं डयोग्यानकारयत्

स्था�पत तेन मयार्द म्ल �च्छायी प ृथक प ृथक।
�संधुस्थान�म�त�ेय राष्ट्रमाय चोत्तम म्

म्ल �च्छस्थ परं �संधोः कृ तं तेन महात्मना।”

(भ�वष्यपुरा, प्र�तस पवर अ. २).

�संधुस्था
ज्या�वषयीच आपल्याजव ऐ�तहा�सक पुरावा आहे ; असे आपल्य दे शाचे जुन्यातल जुने नाव

म्हणज ‘सप्त�संध’ अथवा ‘�संधःु स्व भारतवषर’ हे नावसद
ु ् यानंतरचे आहे . त्या एक प्रकार
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वैयिक्त अथर ग�भर् आहे . एखाद्य व्यक्ती लौ�कक -मग ती व्यक् �कतीह� लोकोत्त असो
काल जसजसा व्यती होतो, तसातसा मंदप् होत जातो. जे नामा�भधान एखाद्य व्यक्तीच

�वजयमा�लकांवरू वा यशः संपादनावरू ठे वले जाते; ते नामा�भधान, ज्य नावामध्य असल्य
राष्ट् �वजयाचे �न वैयिक्त पराक्रमा �नदशर् असूनह� �शवाय एखाद्य महान उपकार� �न
�चरं तन नैस�गर् चमत्काराच द्योत केले जाते. असल्य नामा�भधानापे�ा, अ�धक

प�रणामकारक आ�ण अखंड व�ृ द्धं होणार्या राष्ट्रा�भमान �न कृत�तेची जाणीव ह्यांच

स्फू�त दे ण्या समथर होणे शक् नाह�. त्यात जर त्य नावामध्य आपल्य राष्ट् यश

संपादनाचे आ�ण पज
ू ् व्यक्तीच स्मृतीच मीलन झाले असेल तर मग असल्य नावाची थोरवी

तर अ�धकच होते. तो सम्र भरत अस्तंग झाला. त्याच्याचसार अन् पराक्र सम्राट

त्या मागार्ल लागले. परं तु �संधन
ु द� मात अखंड वहात आहे . आपल्य कृत�ताबद
ु ्धी �वक�सत
कर�त, उत्स्फू कर�त, आपल्य स्वा�भमानाल सचेतन कर�त, पव
र जांच स्मृ� जागत
ू ्
ृ कर�त ती
अखंड वहात आहे . आपल्य लोकांच्य भाग्यावभाग्या पहारा करणारा हा एक पहारे कर�च आहे .

अत्यं परु ाणभतका
लापासन
ू
ू तो दरू वरच्य भ�वष्यकालापय� संबंध जोडणारा हा एक पाठ�चा
कणाच आहे . अशा तर्हेच्य महानद�च्य नावाशी आमच्य राष्ट्र नामा�भधान संलग् झाल्यान
प्रत �नसगर आमच्य बाजूचा झाला �न त्यामुळ आमचे राष्ट् जीवन अशा एका भक्क

पायावर रचले गेले क� तो पाया मानवी तकर्शक्ती जोवर धाव घेता येत;े अशा �चरं तन
कालापय�त, अ�धकृत राह�ल. असल्या तर्हेच्य �वचारपरं परे ने आपल्य त्य वेळच्य राष्ट्

नेत्यांन, आपल्य राष्ट्र त्याच वै�दक नाव जे ‘�संधुस्था’ ‘राष्ट्रमाय चोत्तमम’ -तेच
पुनरपी प्रस करण्याच कल्पन सू�चत झाल� असावी.

�संधुस्था’ हे नामा�भधान वै�दक तर आहे च; परं तु आणखीह� त्यामध् एक मा�मर् वै�शष्ट

आहे �न त्याकड दल
ु �र करू चालण्यासारख नाह�. ‘�संधु’ ह्य शब्दाच संस ्कृ भाषेमधला अथर

काह� फक् ‘�संधुनद�’ एवढाच नाह�. परं तु समुद असा त्याच एक अथर आहे . समुद्ररत द��ण
द्वीपकल्पा कमरपटट्य
ाप्र वेिष्टणार हा जो ‘�संधु’ तो �संधुस्था ह्य नावात अ�भप्र
्

असल्यान आपल्य दे शाच्य जवळजवळ सवर मयार्द केवळ एका शब्दामध् ग्र� केल्य
जातात. ‘ब्रह्मप’ ह� एक �संधुनद�चीच शाखा आहे . �संधुनद� ह�च �हमालयाच्य पूवर �न पिश्च
पठारावरू वहात जाऊन दोन प्रवाहरूप पूवर �न पिश्च �दशांची सीमा बनते; ह� कल्पन जर�

आपण यथाथर न मानल�, तर� सुद् ह� गोष् �सद् आहे क� �संधुनद� ह� आपल्य प्रवाहां उत्त

�न पिश्च �दग्प्रांत वेष्टू टाकते �न म्हणू ‘�संधुस्था’ हे नाव आपल्य मातभ
ृ ूमीची समग

संप ूणर प्र�त एकदम डोळ्यापुढ उभी करते. त्यावर एकदम अथर्बो होतो क� ‘�संधु’ नद�पासून
‘�संध’ु (समुद्)पय�त जी भूमी �वस्तारल आहे , तीच आमची मातभ
ृ ूमी होय.

कोण आयर?
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यावरू अशी कल्पन मात करता कामा नये क� ‘�संधु’ हे नाव आमच्य पूव्
र जांन केवळ या

भौगो�लक वै�शष्ट्यावर पसंत पडले. कारण असे �न�ून प्र�तपा केलेले आढळते क� या
नावापासून उत्पन होणारा अथर काह� केवळ भौगो�लक नाह�, तर राष्ट्र� आहे . ‘�संधुस्था’

म्हणज काह� फक् ज�मनीचा तुकडाच नाह� तर ते एक ‘राष्’ आहे क� जे राष् सवर्द वस्तुत

जर� नसले तर� ध्येयरूपा, एकराष्ट् पावले होते. (रा�ः राष्ट ्) त्याचप्रम याच्याबरोब हे

अगद� स्पष होते क�, जी संस ्कृत या ‘�संधुस्थान’मध्य उत्कष पावल� आ�ण जे लोक त्य
संस्कृतीमध् वाढले ते वै�दक कालामध्य असलेल्य ‘�संध’ु प्रमाण होते. ‘�संधुस्था’ हे

‘राष्ट्रमाय चोत्तमम’ होते. त�द्भ जी परक�यांची भमी
ती ‘म्ल�च्छस्’ या नावाने
ू

संबो�धल� जात होती. तर� पण हे येथे स्पष सां�गतले पा�हजे क� ह� व्याख् काह� पारमा�थर्

संबंधावरू अथवा धा�मर् वथ
ू उत्पन झाल� नाह�. ‘आयर’ हा शब् व्याख्य
ृ ा�भमानापासन
आवज्
ूर घालण्या आला आहे �न त्यामध् ‘�संधन
ु द�’ च्य अल�कडील तीरापासनच
ू ्य भागांत

राष्ट् घटनेमध्य जे जे लोक प्रामुख्य गोवले गेले ते ते सवर लोक �नद� �शत झाले, मग ते

‘वै�दक’ असोत �कं वा ‘अवै�दक’ असोत, ‘ब्राह’ �कं वा चांडाल असोत. त्याप्रम ज्यांन ज्यांन
एकसंस्कृत एकरक् संबंध एकदे श �न एकराज्यव्यवस यांचा अं�गकार केला, असे सवर लोक या

व्याख्य अंत भ्
ूर झाले. यानंतर ‘म्ल�च’ या शब्दामध् तो ‘�संधुस्था’ याच्य उलट योिजल्य

कारणानेच जे जे कोणी राष्ट् आ�ण जातीय संबंधात परके होते. अशांचाच समावेश होऊ लागला.

परं तु असे हे परक� लोक धमार्नेह �भन् असलेच पा�हजेत; असा मात काह� �नयम नव्हत.

�हंद ु आ�ण �हंदस
ु ्था
ह� राजा�ा ‘�संधुस्थान’मधील सवर राजा�ां प्रमा सामान्यत एका जोमदार �न लोक�प् अशा

चळवळीचा, फक् प�रणाम होता. कारण, आपल्य राष्ट् आकां�ांना स्फू�त दे ण्याच सामथ्य

जर �तच्यामध् नसते तर ‘अटक’ म्हणज आपल्य दे शाची अं�तम सीमा मानण्याच चाल इतक�

सवर्व्या झाल� नसती �न इतक� द�घर्का �टकल�ह� नसती. ह� जी चाल इतक्य भक्तीन �न

�चकाट�ने राजापासून रं कापय�त आपल्य लाखो लोकांनी पाळल� यावरून असे सबळ पुराव्यान

�सद होते क�, प्राच �संधुनद�च्य प्रवाहाच अनुरोधाने आपल्य दे शाची मयार्द ठर�वण्याच �न
त्या नावाशी संगत असलेले ‘�संधुस्था’ हे भूमीचे दे शाचे �न राष्ट्र नाव मान् करण्यासाठ

असे एक राजाचे आ�ापत्र प्रत्य काढण्या आले होते; आ�ण ह्य राजाच्य संमतीला �न

लोकांच्य इच्छेल अत्यं प�वत असे धा�मर् अनुमोदन �मळाल्याने आपले पूव�चे नाव यशस्व
र�तीने पुनः प्रस्था झाले. आता हे खरे आहे क�, तर�ह� हे �संधु �न �संधुस्था हे शब् पूण्पण
र

यथाथर्त्वा पूव्स्वरू
र
िस्थ होण्या अनेक शतके उलटावी लागल�. �न अनेक महत्वाच
िस्थत्यंत घडून आल� आ�ण मग आपल्य सवर राष्ट्रा मनामध्य �बंबून जाण्याल आ�ण
आपल्य जातीचा तो अमोल ठे वा आहे असे वाट�वण्याल ती नावे समथर झाल�. परं तु ह�
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वै�दककाळची नावे पुनः प्रस्था केल� गेल�. आज आपल्य लोकांना जर� ‘आयार्वत’ �कं वा

‘भारतवषर’ म्हणज काय, हे मा�हत नसले तर� एखादा रस्त्यांत मनुष्यह �हंद ु आ�ण �हंदस
ु ्था

ह� नावे स्वतःच् नावाप्रमाण ओळखू शकेल.

***
ट�प :- वर उद्ध केलेले भ�वष् पुराणांतील श्लो, त्यांच् मुख् म�थताथार्च् �वषयात अगद�

�वश्वासाह आहे त; कारण क�, कोणत्याह �तथी, �मती वा वैयिक्त वंशावल� यांच्यापे� सहज
अ�धक कालपय�त स्मरणा राहणार्या गोष्ट� त्यामध् ग्र केल्य आहे त. दस
ु रे असे क�, ते

सोडून जर� आपण वणर् केलेल्य इ�तहासाच्य ओघांकडे पा�हले तर� असे �दसन
ू येते क� अशी

काह� तर� प�रिस्थत त्य वेळी होती. �तसरे आमच्य प्रस्तुत �ववेचनाला अमक्य एखाद्य

राजा�ेची �निश्च �तथी �कं वा ती आ�ा काढणार्या राजाचेह� नाव �बनचक
ू कळण्याच

आवश्यकत नाह�. चवथे या परु ाणाचा कतार सवर जे �ल�हतो आहे ते काह� अधर्वटपणान अथवा जे

त्याल अगद�च अप�र�चत आहे अशा र�तीने �लह�त नाह�. कारण �वक्रमा�दत्या घराण्याच

वंशावळ जी त्यान एका �ठकाणी �दल� आहे . तीच पुनः दस
ं अगद� तशीच �दल�
ु र्या �ठकाणी दे ताना
आहे . ज्य लेखकाला एखाद्य घराण्याच वंशावळ पूण्पण
र
मा�हत आहे . त्या लेखकाला त्य
घराण्याती प्रख् राजांच्य �नदान प्रम गोष्ट तर� माह�त असण्याचाह संभव आहे .

एकंदर�त ज्य राष्ट् दं तकथा आपल्य लोकांच्य स्मरणां होत्य. �कं वा पूव्काल�
र
पुराण,

काव् आ�ण वाङ्म यामध्य ग्र� करू ठे वल्य होत्य. त्या आपल्य इ�तहासाची प्रम
साधने होती. तशा त्य असल्याह पा�हजेत. त्यांच्यामध पथ
ृ क गोष्ट�बद शंका असू शकतील.
त्याती �तथी, �दनांकाचा शोध करू चुक�च्य ठरल्या अ�वश्वसनी होतील, परं तु केवळ इथे

काह� असंबद वणर् आहे �कं वा तेथे काह� अद्भ अ�तशयोक्त आहे . एवढ्या कारणाने काह� त्य

सवर्स् त्याज ठरणार नाह�त. कारण हे असे अ�तशयोक्तीच आ�ण असंबद्धते प्रक आपणाला

मनुष्यजातीन �ल�हलेल्य प्रत् �ल�खतात आढळून येतील आ�ण त्यातह जेव्ह, वणर् केलेल्य
गोष्ट�मध् काह� अशक्यत �कं वा �नसगर्�वर प्रक नसेल तेव्ह �कं वा जेव्ह इतर पुराव्यावर

�नःसंदेहाने ज्य गोष्ट�ंच सत्यत �सद झाल� असेल अशा कोणत्याह गोष्ट�ंश �वसंगत
नसलेल्य ह्य कथा असतील, तेव्ह तर त्य मुळीच त्याज मानता येणार नाह�त. कोणत्य तर�

परक�य ग्रंथकाराच पुराव्यान �सद झाल� नाह� तोपय�त कोणतीह� पुराणातील गोष् खर�च
मानावयाची नाह�. ह� प् रवृत अत्यं �ववेकशन
ू ्यतेच ल�ण आहे . यापे�ा अ�धक शहाणपणाची

पद्ध म्हणज आपल्य ग्रंथां �वश्वा ठे वावयाचा,�वशेषतः जेथे सवर्साधार कथा आ�ण गोष्ट

सां�गतल्य असतील �न जर त्याच्या�व अ�धक �वश्वसनी �न कमी संशयास्प असा एखादा
परु ावा आढळला असेल तर - आ�ण आपले कोणाला तर� हे कल्पनातरंगां ‘अशक्’ असे वाटले

म्हणू नव्ह मग त्य त्याज समजाव्य. या भ�वष्यपुराणाची गोष् घ्य. याच्यामध् काह�
असंबद �न अ�वश्वसनीयह गोष्ट आहे त म्हणून ते सवर अ�वश्वसनी मानावयाचे काय? आ�ण
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प्ल्यूटा तर� यापासून अ�लप् आहे का? �शकंदराच्य जन्मासंबंध काह� अद्भ वणर्न केल�
आहे त म्हणू प्रत �शकंदराचे अिस्तत् आपण नाकारावयाचे का? उदाहरणाथर खाल�ल
क�वता संश�यत आहे असे मानणे योग् होईल का? ’चंद्रगुप्तस सुतः पौरस्या�धपते साताम ्।

सुलवस् तथोद्वाह यावनी बौद्धतत्पर’ उलट प�ी ह्य पुराणांचे �न महाकाव्यांच आपण एक

मोठे ऋण लागतो आहो. कारण, ज्य क्रांती पथ
ृ ्वीच् इतर भागांमध्य संबंध राष्ट्रे राष्ट �न

अनेक संस ्कृ� ह� पार समूळ खणून काढल�. त्य क्रां�तमध त्यांन आपला पुरातन काळचा वंद्

इ�तहास जतन करू ठे वला. कारण, आपल� ह� जुनी �न दे शभक्तीपूण पुराणे �न इ�तहास हे अगद�
नवीन �न अगद� आजपय�तची मा�हती �लहून ठे वलेल्य काह� पाश्चात परु ाणांपे�ा खात्री अ�धक
�वश्वसनी आहे त. कारण, अशा काह� पाश्चात परु ाणांपैक� एका परु ाणात, अशी �वश्वसनी

मा�हती �दल� आहे क�, रामायणामध्य �वजयनगरच्य स्थापनेच वणर् आहे ! दस
ु र्या एका
परु ाणामध्य असे कथन केले आहे क�, गौतमबद
ु म्हणज, केवळ एक सय
ू र अथवा प्रभ यांच्यावरच
रूप आहे !!
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बुद्धां�वष भक्तीभा �न पूजनीयता
या नामा�भधानाच्य इ�तहासामध्य यापुढे कोणकोणती िस्थत्यंत घडून आल�. त्यांच �ववेचन
करण्याच् आधी, आमच्य मनाच्य सांत्वनाथ, आम्हाल एका �मेची याचना कतर्व आहे .

�ववेचनाचा हा भाग �लह�त असतांना आम्ह आमच्या मनोवतृ ्त दख
ु �वल्य आहे त आ�ण
म्हणू आम्ह �णाचाह� �वलंब न करता हे सांग ून टाकतो क� �हंदस
ु ्था मध्य बुद्धधमार जो

र्हास झाला त्याच् राजक�य आवश्यकतेच मीमांसा करताना आमच्य लेखणीतून जे थोडेसे

कठोर शब् �नघाले, त्यावर कोणीह� असे लवमात मानू नये क� आमच्य मनात बौद्धधमार्�व

काह� मोठासा आदर नाह�! छे छे ! स्वय बौद्धधमार द��ा घेणार्या भक्ताच् मनात अ�खल
जगात जो प�वत्र संघ आहे त्य बौद्धसंघा�वष जो आदर आ�ण जे प्र असेल तेच प्र आ�ण
तोच आदर बाळगणारा बौद्धधमार मी एक नम चाहता आहे . बौद्धधमार द��ा मी घेतल� नाह�

त्याच कारण हा संघ माझ्य योग्यतेच नाह� असे नव्ह. तर मी त्य संघाच्य प�वत मं�दरांत
पदापर् करण्याल पात नाह� हे होय आ�ण हे मं�दर आज जे अनंत कालपय�त �टकले आहे ते त्याच
पाया खडकाच्य पायावर उभारलेल्य अ�चरस्थाय मोठमोठ्य राजवाड्यांच् पायाप्रमा घातला
नसून तत्त्वांच भक्क पायावर ते रचले गेले आहे म्हणू होय. मनुष्याल त्याच् पाशवी

प् रवृत्तीपा परावतृ ् करण्याच प्रथम आ�ण अत्यं यशस्व असा प्रय प्र संकिल्प
करू त्या मूत्स्व
र
दे ऊन शतकेच्य शतके तो अव्याह ज्यांन चालू ठे वला अशा तेजस्व

धम�पदे शकांची मा�लका अहर् त �भ�ु यांची परं परा याच �हंदस
ु ्थानामध् जन्माल आल� होती.

येथच
े त्यांन जीवनदगु ् प्रा केले आ�ण याच भूमीला मातभ
ृ ूमी म्हणू वंदन केले. ह्य सवर
गोष्ट�ंच जाणीव आमच्य अंतःकरणात उत्पन होऊन शब्दांन वणर् न करता येण्यासारख्

भावना दाटून येतात आ�ण या संघा�वषयी जर आमच्य अशा मनोवतृ ्त आहे त तर मग तो संघ

ज्यांन प्रस्था केला, त्य संस्थापका�वषय त्य बुद्धा�वष त्य �ानद�प्ता�वषय आम्ह

कोणत्य भाषेत आमच्य मनोवतृ ्त �दग्द�शर करू? हे तथागत! सवर मनुष्यजातीतल मी ह�न

द�न, केवळ माझी, �नतान् �रक्तत �न माझे, �नतान् अ�ान यांचाच अहे र घेऊन तुझ्याकड

येतो. जर� आपल्य बोधाचा सारांश मला आकलन करता येत नाह� असे मला वाटते तर� मला पूणर
�वश्वा आहे क� ते तसे होणेच स्वाभा�व आहे कारण आपला उपदे श हा दे वलोक�च्य वाणीतून
�नसत
ृ झाला आहे . परं तु माझी श्रवण��द आ�ण माझी आकलनशक्त ह� ह्य ऐ�हक प्रत
प्रमाण जगाचा शब्दघो ऐकण्या �शकल� आहे . भगवन ् कदा�चत असेह� असेल क� आपले

पदापर् या जगामध्य फार लवकर झाले आ�ण ज्य वेळी हे सवर जग अगद� बाल्यावस्थ होते �न
पकाश नुकताच कुठे फाकू लागला होता, तोच आपण आपल� पताका फडका�वल�! म्हणू ह्य

जगाला आपल्य भरार�बरोबर चालता येत नाह� �न आपल्य दै�दप्यमा पताकेकडे दृष् लावता
लावताच ती अंध ुक होऊन �दपून जाते! जोपय�त उत्क्रां�ततत् घालून �दलेला �नयम
www.savarkarsmarak.com

चलानामचला भ�या दं ष्टृणामप्यदंष्टृ

अहस्तान सहस्ताश्चशूरा चैव भीरवः।।

(मनु)

हा अतीत, अप्र�तहायर्त �न भयंकर प्रामुख्य जगात वावरत आहे . �न ह्याच नकार सत्याच्

�नयमाने क� जे सत्याच �नयम अत्यं तेजस्वीपणान �न मोहकतेने चकाक�त झाले आहे त, पण

केवळ आकाशात ज्याप्रम चांदण्य चमकाव्य त्याप्रम अत्यं अंतरावरून चमकत आहे त.
अशा �नयमाने होऊ शकत नाह�,तोपय�त राष्ट्र�यत्व भावना, �वश्वबंधुत्वा पताका,

फडक�वण्याच नाकार�तच राहतील. तर�ह� आमचे दे व आ�ण दे वता यांच्य पजना
ंनी सन्मा�न
ू
झालेल� ह�च राष्ट् पताका जर तो शाक्य�सं त्याखाल नसता तर जरा हतप्र �दसल� असती.
ज्याप्रम श्रीर �कं वा श्रीकृ अथवा महावीर हे आमचे आहे त, त्याचप्रम भगवान, आपणह�

आमचेच आहांत आ�ण ज्याप्रम आपले शब् हे आमच्य राष्ट् आत्म्याच बोल होत.

त्याप्रम आपल्याल �दसणार� दृश् ह� आमच्य जातीची सुखस्वप् आहे त आ�ण जर कधी

सत्याच् तत्वाच �वजय होऊन सवर मानवी जात ते �शरोधायर कर लागल� तर हे भगवान
आपणाला असे आढळून येईल क� ज्य भूमीने आपल्याल पाळण्या खेळ�वले ज्य जातीने

आपले लालनपालन केले, तीच भूमी आ�ण तीच जाती, ह्य तत्वाच जगभर जयजयकार होण्या,

प्रामुख्य कारण झालेल� आहे . प्रत आपल्याल जन् दे णे ह्य गोष्ट�ने केवळ हे �सद होत
नसलेच तर त्य गोष्ट�न ते �सद होईल.
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�हंद ू - सगळे एक �न (स्वयमे) राष्
आतापय�त आपण �संधु हा शब् कसा बनत गेला हे मुख्यत संस्कृतग्रंथां आधारे पा�हले. जेथे

वधर्मा होणार्या �हंद� राष्ट्रा कल्पनेल ‘�संधुस्था’ हे च नाव इतर प्रचारा आलेल्य सवर
शब्दांपैक अ�धक साथर असे वाटले. तेथे आपण आपल्य �ववेचनाचा धागा, अधार् सोडला होता.

कोणत्याह प्रकारच एकांगी आ�ण कोत्य दृष्ट� अथर्बो जसा ‘आयार्वत’ ह्य शब्दांतू �नघू

शकतो तसा �संधुस्था ह्य शब्दामधू �नघू नये म्हणू ठामपणाने या शब्दाच व्याख्

कोणत्याह �वव��त संस्थेसंबं�ध नसेल, �न प�ा�म�नवेशा- पासूनह� ती मुक् असेल, अशाच

र�तीने केलेल� आहे . उदाहरणाथर आयार्वतार् एका ग्रंथांत व्याख् अशी आहे ,
चातव
र
्व्यवस यिस्मन्दे न �वद्यते
ु ्ण्यर
तं म्ल �छदेश जानीयादायार्वतर्स् परम ्।।

ह� व्याख् जर� यक
ु ् असल� तर� �चरस्थाय नाह�. कोणतीह� संस्थ ह� समाजाक�रता असते.

समाज �कं वा त्यांच ध्ये ह� काह� संस्थेक�रत नसतात, ‘चातव
र
’ �हचे जे इिच्छतकाय ते
ु ्ण्यर्सं
कायर संपल्याव �कं वा ते कायर �तच्य हातून पुढे न होऊ लागल्याव बंद पडेल, परं तु तेवढ्यान

आपला दे श, म्ल�च्छद- परक�यांचा दे श होईल काय? संन्याश, आयर्समाज, शीख आ�ण इतरह�

पुष्क पंथ चातुव्ण्यर
र
्व्य मान् कर�त नाह�त, म्हणू काय ते परक�य झाले? छे छे ! ते

रक्ताच्, वंशाच्य, दे शाच्य �न दे वाच्य बंधनांनी आमचे आहे त. ‘तं वष� भारतं नाम भारती यत
संत�तः’ ह� व्याख् शंभर पट�ने अ�धक चांगल�. आपण सवर �हंद ु एकच आहोत, एकराष् आहोत,

कारण आपले एकच रक् आहे - ‘भारती संततीः’

भाषा �हंदस
ु ्थान (�हंद�)
बुद्धधमार्

ह्य

उदयास्ताच्

आपल्य

ऐ�तहा�सक

कालांत

एकसमयावच्छेदेकर

�हंदस
ु ्थानामधी दे शी भाषांचा �वल�ण प्रस �न �वस्ता झाला. �न संस ्कृ भाषा ह� मात �वद्ध

लोकांच्य परं परे तच, �कल्लेकोटाप्रम बंद झाल�. ती इतक्य दब
र
क� कोणताह� नवा �वचार
ु ्लतेन
�कं वा नवे नामा�भधान, हे सवर्मान होण्याच् आधी, त्याच संस्कृतमध् भाषांतर करावे लागत
असे; त्यामुळ साहिजकच नेहमींचा व्यवहा राष्ट् आ�ण सामािजक घडामोडी यांचे हळूहळू

प्राक भाषेतच आ�वष्कर होऊ लागले. त्यामुळ प्राक भाषाच लोकांच्य सजीव आ�ण
उसळणार्या �वचारांना �नत् नूतनतन
े े, प्रभावीप �न अचूक र�तीने, मूत्स्व
र
दे ण्याल
अ�धका�धक समथर बनल�. त्याच प�रणाम असा झाला क� ‘�संधु’ आ�ण ‘�संधुस्था’ हे शब् जर�
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काह� वेळा संस ्कृ ग्रंथ सापडतात तर� संस्कृतमध् �ल�हणारे �वद्वा लोक, त्यावेळच्

भाषागांभीयार्च् कल्पनेप्रम, आपल्य दे शाला ‘भारत’ हे च नाव प्रामुख्य दे ऊ लागले. इकडे

सवर प्राक भाषांमधून बहुधा एकमेवाद्�वती र�तीने अ�धक लोक�प् �न सजीव अशा �हंदस
ु ्था

याच नावाला लोक पूव�च्य अत्यं �प् असलेल्य, ‘भारत’ �कं वा ‘आयार्वत’ या नावांपे�ा अ�धक
�चकटून रा�हले. संस ्कृ मधला ‘स’ हा �हंद� प्राक भाषांमधून अथवा परक�य भाषांमधून ‘ह’
कसा होतो याच्याबद्द पुन�वर्वेच करण्याच येथे आवश्यकत नाह�. त्यामुळ प्रचार

असलेल्य सवर दे शी भाषांमधून �हंदस
ु ्था �न �हंद ु या नावाचे भरपूर उल्ले सापडतात. संस ्कृ
भाषा ह� �चरकालापय�त आमच्य जातीच्य हृन्मं�दरात एक धा�मर् �न प�वत ठे वा म्हणू

�नत्याची राह�ल. कारण आमच्य लोकांचे मल
ू भत
ू ऐक् �तच्यायोग भक्क पायावर उभारले

गेले. आमचे आयषु ् �तने संपन् केले. आमच्य आकां�ा �तने उदात् बन�वल्य आ�ण आमच्य
जीवनाचा झरा पण
ु ्यम ठे वला. हे जर� सवर खरे आहे; तर� पण आपल्य लोकांच्य प्रच�
व्यवहारांमध् बोलल्य जाणार्या प्रच� भाषेचा मान मात प्राक भाषेनेच पटका�वला. ह� प्राक
भाषा म्हणज संस्कृतभाषेच सवा�त वडील मल
ु गी, िजला अत्यं अन्वथर र�तीने ‘�हंद�’ अथवा

‘�हंदस
ु ्थान’ असे नाव प्रा झाले, ती होय. ह� ‘�हंद�’ म्हणज पूव�चे ‘�संध’ु अथवा �हंद ु यांच्य

वाङ्मयाच �न राष्ट्र�यपण जे वंशज त्यांच भाषा होय. �हंद� ह� सवर्स् ‘�हंदस
ु ्था’ अथवा

‘�संधुस्था’ची भाषा होय. ‘�हंदस
ु ्थान’ला राष्ट् भाषेची प्र�तष राष्ट्रभाष स्था दे ण्याच
प्रय काह� नवा अथवा मारू मुटकून केलेला आहे , असे नाह�. �हंदस
ु ्थानामध् �ब्र� लोकांचे

राज् सुर होण्याच् पूव� �कत्ये शतके ह्या भाषेच्याद्वा संबंध �हंदस
ु ्थानमध् व्यवहा
चालत होता. रामेश्वराहू �नघणारा �न ह�रद्वारपय� जाणारा, एखादा साधु �कं वा व्यापार याच
भाषेने आपले मनोगत सवर �हंदस
ु ्थानमध् अवगत करू दे त असे. संस ्कृताच् द्वार त्यांच

पं�डतांच्य �न राजेलोकांच्य वतु्ळा
र
ओळख होत असेल; परं तु �हंदस
ु ्थान मात राजसभेपासून

पण्य�व�थकांपय� (बाजारांपय�त) सवर �ठकाणी अप्र�त संचार करण्याच पारपत् असे. एखादा
नानक, एखादा चैतन्, एखादा रामदास यांना ह्य भाषेच्य योगाने सवर दे शभर आपल्य
प्रांताप्रम, मोकळे पणाने �श�ण दे त आ�ण उपदे श कर�त, संचार करता येत होता. �न त्यांन
त्याप्रम तो केलाह�. ह्य आपल्य स्वाभा�व र�त्या असलेल्य राष्ट् भाषेची वाढ आ�ण
�वस्ता ह� आपल� पुरातन जी ‘�संधुस्था’ अथवा ‘�संध’ु आ�ण ‘�हंदस
ु ्था’ अथवा ‘�हंद’ु ह� नावे

त्यांच् पुनरुद्धार समका�लन आ�ण समांतर अशीच झाल�. त्याच् स्वाभा�वक क्रमप्

प�रणाम अशा झाला क�, �हंदस
ु ्थानच् ह्य राष्ट् भाषेवर सवा�चाच समान अ�धकार
असल्यामुळ �तचेह� नाव ‘�हंदस
ु ्थान’ अथवा ‘�हंद�’ असे पडले.
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�वदे शी आक्र
‘हूण’ आ�ण ‘शक’ लोकांना आपल्य पराक्रमा हुसकून �दल्याव ‘�संधुस्थान’ला पुनः एकदा
अनेक शतकेपय�त अ�वच�लत स्वातं� प्रा झाले. त्यायोगान ह� भूमी पुनः एकदा शांतता आ�ण
समद
ृ ् यांचे �नवासस्था बनल�. स्वातं�याच सवर सुखे राजापासून रं कापय�त सवा�ना मुक्तपणान

�मळू लागल�. ह्य स्वातं�याच् जवळ जवळ एकसहस् वषा�च्य �चरकालामध्य जे वैभव �न जो
गौरव एकसारखा होत होता त्या�वषय त्य वेळच्य दे शभक् लेखकांनी हषर्�नभर्रते अनेक वणर्न
केल� आहे त. ‘ग्रा ग्रा िस्थत दे वः दे शे दे शे िस्थत मखः। गेहे गेहे िस्थत द्रव धमर्श्च जने

जने।।’ (भ�वष्यपुरा, प्र�तस पवर). �संहल दे शापासून तो कािश्मरपय� एका रजपूताचीच
ं
घराणी

राज् कर�त होती. पुष्क वेळा लग्नासंबंधाच त्यांच िजव्हाळ्या संबंध जमत �न त्याच्याह�पे
शौयार्च् �न एकाच संस ्कृ�तच् पव
र
ते एकमेकाश
ं ी अ�धक संबद होत. सवर राष्ट्र
ू ्परंपरेन

जीवनयापन हे उदार आ�ण उदात् अशा एकतानर�तीने होत होते; आ�ण ह� राष्ट् भाषेची वाढ,
त्या, अंतगर् असलेल्य, राष्ट् जीवनैक्याच बाह् �नदशर् होते.

परं तु वारं वार इ�तहासामध्य �दसन
ू येते त्याप्रम �हच अबा�धत शांती आ�ण समद
ृ ् आपल्य
‘�संधस
ु ्थान’ला खोट्य सरु ��तपणाच्य �वश्वासान आ�ण केवळ स्वप्नसृष्ट�म �वहार
करण्याच् संवयीने गाफ�ल करू ठे वती झाल�. अखेर ज्य �दवशी, गझनीच्य महंमद
ु ाने,

�संधुस्थानच सीमा, जी �संधुनद� ती ओलांड ू न �संधुस्थानव स्वार केल�. त्या�दवश ह� मूढ झोप
मोडल� जाऊन �संधुस्था खडबडून जागा झाला. त्य �दवसापासून भीषण असा जीवनसंग्र सुर
झाला. परक�यांशी जमलेल्य झगड्यावाचू दस
ु र� कोणतीह� गोष्, आत्मीयतेच जाणीव इतक�

तीव कर शकत नाह�. अनेक प्रकारच लोकांमध्य ऐक् घडवून त्यांच एका राष्ट्र �न अनेक

राष्ट्रा, एकाच शासनसंस्थे उत्क्रा करण्याच काम, समान शत्रूच चढाईइतके दस
ु रे कशानेह�

होत नाह�. द्वे हा ज्याप्रम फूट पाडतो त्याचप्रम संधीह� घडवून आणतो. ज्य भयंकर
�दवशी तो प्र� मू�तर्भंज, �संधुनद� उतरू अल�कडे आला; त्य वेळेइतक� �हंद ु स्थानाल
एकजीव होण्याल दस
ु र� कोणतीह� अ�धक प�रणामकार� �न बलवत्त संधी प्रा झाल� नाह�.

मुसलमान लोक ह्याच्या आधी कासीमच्य अ�धपत्त्याखा �संधुनद उतरले होते. परं तु तो

घाव केवळ वरचा �न ओझरता लागला होता. कारण �हंदस
ु ्थानच् हृदयाव काह� घाव बसला
नव्हत �न तसा मुळी उद्देश नव्हत. खरा संघषर महंमदापासून हटातटाने सुर झाला �न तो

अन्ततोगत्, असे म्हणावया काह� हरकत आहे का क� अबदाल्ल�सवे संपला. वषा�पाठ�मागून
वष�, तपापाठ�मागून तपे, शतकांपाठ�मागून शतके हा लढा चालू होता. अरबस्थानांतल पूव�चा
अरबस्थानपण सवर �नघून गेला. इराण उद्ध्व झाला. इिजप्, �स�रया, अफगा�णस्था,

बलु�चस्था, तातर्र, थेट ग्नडापासून तो गझनीपय�त राष्ट्रे राष्ट �न अनेक�वध संस ्कृ�
इस्लामच् शांततच
े ्य तरवार�पुढे चक्काचू होऊन गेल्य! परं तु �हंदस
ु ्थाना मात प्रथ हा
चमत्का घडला क�, इस्लामच् तरवार�ला आघात करण्यात फक् यश आले, परं तु तो आघात
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सवर्ना मात कर शकला नाह�. प्रत् आघाताबरोबर ह� समशेर, अ�धका�धक बोथट होऊ

लागल�. प्रत् वेळेला �हचा घाव खोल गेला. परं तु प्रत् वेळेला घावातून बाहे र येऊन पुनर�प

घाव करण्याक�रत ह� उचलल� जाताच पूव�चा व् भरू आलेला आढळे . िजत झालेल्यांच
�चवटपणा जेत्यांच् �चवटपणापे�ा अ�धक �चवट ठरला. ह्य उभयप�ांमधील हे अंतर केवळ
उग होतं; इतकेच नाह�; परं तु ते भीषणतेने इसम होते. ज्यांच्या �हंदस
ु ्थानाल संघषर करावा

लागला ते काह� एक जाती, एक राष्, एक लोकसंघ असे नव्हत. तर जवळ जवळ सवर आ�शया

खंडाशी �न नंतर मग लगेच सवर युरोपखंडाशी �हंदस
ु ्थानाल संघषर करावा लागला. अरब लोक �संध
प्रांत �शरले �न त्यांन एकट्यांना यापे�ा काह� अ�धक करता आले नाह�. लवकरच त्यांन

स्वतःच स्वातं�यह स्वतःच् दे शांत सरु ��त ठे वता आले नाह�. पढ
ु े तर एक जाती ह्य दृष्ट�
त्यांच नावह� ऐकू येईनासे झाले. परं तु इकडे �हंदस
ु ्थानाल मात एकट्याल अरब, प�शर्य, पठाण,

बलची
ु , तातार्, तक
ु र , मोगल वगैरे जातींच्य जगाला व्यापणारया प्रच झंझावाताने व्याप
झालेल्य प्रत मानवी सहारा वाळवंटाशी सारखा संघषर करावा लागला. धमर, ह� एक प्रच
प्रचो शक्त आहे . त्याचप्रम लट
ू करण्याच चटक ह�ह� एक अशीच शक्त आहे . परं तु जेव्ह

धमर्बुद ह� लुट�च्य लालसेने चेत�वल� जाते आ�ण लुट�ची इच्छ, ह� धा�मर् बुद्धी सखीप्रमा
होते. त्य वेळी ह्य दोह�च्य संमेलनाने जी एक प्रचोदकशक उत्पन होते; �तला साम् म्हणज

यांच्य मागार् जो मानवी संहार आ�ण उद्ध्वस् पसरते तीच केवळ होय. ज्य �दवशी

महंमदाने प्र �संधुनद� ओलांडल� आ�ण �हंद ु भूमीवर स्वार केल� त्यावेळ ह्य अशा शक्त

एक�त् होऊन जणू स्वग आ�ण नरक यांचा संयोग होऊन त्यांच् दद
ु र ्मनी प्र�ुब्धतेप,
�नस्तब �हंदभ
ु ूमी चमकून गेल�. �दवसांमागून �दवस, तपामागून तपे, शतकामागून शतके, हे

भीषणयुद चालले होते. �हंदस
ु ्थानन अगद� एकाक� असतांह� नै�तक दृष्ट� आ�ण लष्कर
बाण्यान हे युद लढत ठे वले होते. ज्यावेळ अकबर �संहासनावर बसला आ�ण दारासुकोहाचा जन्

झाला; त्यावेळ या लढाईतला नै�तक �वजय �मळाला. औरं गजेबाने, नै�तक �ेत्र झालेल� ह�

दद
ु � वी हानी भरू काढण्याच वेडे�पसे उन्मत प्रय केले. परं तु त्यायोग समरांगणातसुद् त्याच
पराभव होण्या सहाय् मात झाले. शेवट� भाऊने म�गलांच्य साम्रा �संहासनावरच घणाचा
घाव घातला �न ते �वद�णर केले. पा�नपताचा �दवस उगवला. �हंदनी
ु ती लढाई गमावल�, परं तु ते
मोठे युद िजंकले. यापुढे कोणाह� अफगाणाची �दल्ल�मध् घुसण्याच छाती झाल� नाह�. उलट जो

�हंद�ु वजयध्व आपल्य मराठ्यांन अटकेपय�त नेला होता. तो शीख लोकांनी स्वीकृ केला. �न
�संधुनद�च्य पार नेऊन काबुल नद�च्य तीरास �भड�वला.
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कायर्व्याप �हंदतु ्
या सतत चाललेल्य भीषण संघषार्मध् आपल्य लोकांना आपण �हंद ु आहोत याची प्र जाणीव
झाल�. ते सवर आपल्य इ�तहासात पूव� कधीह� झाले नव्हत, इतके एकराष्ट्र�यत्व बंधनाने बद

झाले हे आपण नेहमी ध्याना ठे वले पा�हजे. आतापय�तचे सवर �ववेचन आम्ह सामान्यत

�हंदस
ं लनाच्य –�हंदतु ्वाच्, �हदधम
ु चा
ु र (�हंद ु इझम)च्य अथार्त नव्ह, सावर्�त स्वरूपा�वष
केले. त्याती कोणत्याह एका �वव��त तत्वासंबंध �कं वा धा�मर् पंथासंबंधी नव्ह. सनातनी,

सत्नाम, शीख, आयर, अनायर, मराठे , मद्रा, ब्राह, पंचम या सवा�नी �हंद ु म्हणून आपत्त

भोगल्य. �हंद ु म्हणून �वजयाचा वाटा घेतला. तेथील शत् आ�ण �मत दोघांनीह� आपल्य भमी
ू ला
�न आपल्य लोकांना ‘�हंदस
ु ्था’ �न ‘�हंद’ु ह�च अ�भधाने इतर सवर वज्य करू �टकवन
ू
ठे वण्यासारखे यत् केले. ‘आयार्वत’ आ�ण द��णापथ’, ‘जंबद
ु ्वी’ आ�ण ‘भारतवषर’ या

नावापैक� कोणतेह� नाव �हंदस
ु ्था या नावात जो राजक�य आ�ण संस्कृ�त�नदशर अथर भरलेला

आहे , तो समावू शकला नाह�. �संधुनद�च्य या बाजूला राहणारे जे जे लोक या �संधुपासून त्य

�संधूपय�त-�संधुनदापासून तो समुद्रापय पसरलेल� जी भूमी �तला आपल� जन्मभूम मानीत
होते. ते ते लोक �हंदस
ु ्था या एकाच शब्दान आपला प्रत उल्ले होतो असे समजत होते.
आमच्य शत्रूं आमचा �हंद ु म्हणून द्वे केला. आ�ण त्यासरश �नर�नराळे जनसमूह �न जाती

�नर�नराळी मते आ�ण पंथ यांच्य �व�वधतेने समद
ृ मानवसमूह जो अटकपासून कटकपय�त
पसरला होता, अचानक जणू काय एकमेव व्यक्तीम म्हणू साकारला. इ.स. १३०० पासून १८००

पय�त थेट काश्मीरपासू तो सीलोनपय�त �न �संधुपासून तो बंगालपय�त जे अनेक कधी समांतर

तर कधी परस्परसंब असे �नर�नराळे प्रस घडून आले. त्यांच स�वस्त �न यथातथ् �ववेचन
करू त्यातू या सवर अनेकत्वांतह मूलभूत एकत्वाच धागा कसा अनुस्यू झाला होता ह्य

दृष्ट� �हंदं च
ू ्य चळवळींचा इ�तहास आजपय�त कोणीह� �ल�हला नाह�. असो, जाता जाता, उल्ले
केल्यावाचू आम्हां रहावत नाह�. कारण या सवर चळवळींचा हे तू �हंदस
ु ्थानच प्र�तष, क�त�,

नावलौक�क आ�ण स्वातं� यांचे र�ण करणे आ�ण �हंदतु ्वाच् केवळ ‘�हंदइ
ु झमच्य
�हंदधमा
्च्य
र
नव्ह, संस ्कृतीच ऐक् आ�ण नागर� जीवन अखंड �टकवून ठे वणे हाच होता; हे
ु

र�ण करण्याक�रत रणांगणांवर शेकडो लढाया लढाव्य लागल्य �न अनेक�वध राजकारणाचे

डावपेच राजप�रषदांच्य सदनांत ून तंत्रयुक्ती आश् कर�त कुशल राजनी�त�तेने करावे लागले.

हा एक ‘�हंदतु ्’ शब्, आपल्य संबंध राजकारणाच्य शर�राचा जणु काय पाठ�चा कणाच झाला

होता. काश्मीराती ब्राह्मणा दःु ख पाहून, मलबारामधल्य, नायर लोकांचे हृद दःु �खत होई.
आपल्य भाटांनी, �हंदं च
ू ्य पराभवांची शोकगीते गा�यल�. आपल्यांतल् द्रष्ट्य �हंदं च
ू ्य

पराक्रमां स्फूत केले. आपल्याती योद् �हंदं च
ू ्य लढाया लढले. आपल्यांती संतांनी �हंदं च
ू ्य
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प्रयत्ना आ�शवार् �दले. आपल्यांती राजनीतीमंत्र �वशारदांनी �हंदं चा
ू भ�वष्यका घड�वला
�न व्यवहा कुशल राज�नती�ांनी आपल्य मतांनी �हंदं च
ू ्य घावांवर अश् गाळले आ�ण त्यांच्

�वजयाचा हषर मानला.

या सवर गोष्ट�ंन, आपल्य पूव्
र जांच् ग्रंथांत आधार दाखवून त्य �सद करावयास एक मोठा ग्र
�लहावा लागेल. परं तु तूतर हातामध्य ज्य �वषयाचे �नरूप घेतले आहे , त्यामध् हा प्रा येत

नसल्यान हे काम जर� अत्यं मोहक असले तर� ते येथे करता येत नाह� आ�ण म्हणू आपल्य

�हंदजातीच
्य अत्यं प्रम अशा अ�धकार� पुरुषांच् लेखणीतून वा वाणीतून अत्यं
ु

स्फू�तर्दा असे काह� थोडेच �नवडक उतारे दे ण्याव समाधान मानावे लागत आहे .

�हंद� भाषेमध्य आजपय�त जे ग्र �ल�हले गेले आहे त त्य जन
ु ्य आ�ण नव्य ग्रंथांपै, चंदबरदाई
ह्य प्र� भाट कवीने केलेला ‘पथ
ृ ्वीरा रासो’ हा ग्र, आतापय�तच्य संशोधनाप्रमा अत्यं

जना
ु �न अ�धकारयक
ु ् असा मानला गेला आहे . याच्य आधी झाल� अशी फक् एकच क�वता

प्र� आहे . परं तु सद
ु ैवाची �न आश्चया�च गोष् म्हणज ह्य आपल्य उत्त �हंदस
ु ्थान
भाषेमधील अगद� प�हल्य रचल्य गेलेल्य क�वतेमध्य �हंदस
ु ्था हा शब् दे शभक्तीच् उम�ने
आ�ण स्वा�भमान वतृ ्तीन उपयोगात आणलेला आहे . चंदबरदाईचा �पता जो ‘वेन क�व’ तो
पथ
ृ ्वीराजाच् �पत्याल, अजमीरच्य राजाला- उद्देश पुढ�लप्रमा म्हणत :“अटल ठाट म�हपाट, अटल तारागढथानं
अटल नग अजमेर, अटल �हंदव अस्थान
अटल तेज परताप, अटल लंकागढ डं�डय

अटल आप चहुवान, अटल भू�मजस मं�डय

संभर� भूप सोमेस नृप, अटल छत ओपै सुसर

क�वराव वेन आसीस दे , अटल जगा रजेसकर”

चंदबरदाई हा �हंद� वाङ्मयांती आ�दक�व होय. ज्यावेळ मुसलमान लोकांचा पाय,

पंजाबमध्येसुद रूजल नव्हत. तेव्ह अत्यं मानधनवतृ ्तीच् रजपूत लोकांना, आपल्य शत्रूं

शोधून काढलेले, ह�नपणाचे टोपण नाव, खाल� मान घालून स्वीकृ करण्याच �न तेच आपले

राष्ट् अ�भमानाचे �नदशर् मानण्याच काह�च कारण नव्हत. शहाबुद्दीन गवर द�लत करू,
ज्यावेळ त्याल �हंदं नी
ू कसे कै द केले �न ‘पुनः मी �हंदभ
ू ूमीकडे डोळा वर करू बघणार नाह�’

अशी शरण�चठ� त्यान �दल्याव उदारहृदय पथ
ृ ्वीराजान, त्याल मुक् करू कसे परत जाऊ

�दले. याचे वणर् करतांना चंदभाट म्हणत :-

“राखी पंचद�न साह� अदव आदर बहु �कन्न
सुज हुसेन गाजी सुपूत हथ्थ ग्र �दन्न

�कय सलाम �तनबार जाहु अपन्न सुथानह

म�त �हंदप
ु र साह� सिज् आऔ स्वस्था”
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(प.ृ रासो स. 6)

परं तु शहाबुद्द हा काह� �हंदं च
ू े हे औदायर स्मरणार इसम नव्हत. पुनः पुनः त्यान मागचे उपकार

�वसरू जाऊन, एखाद्य सपार्सारख आपला फणा उभारावा �न पुनः पुनः भयंकर समरकंदन सुर
व्हाव �न त्यामुळ त्य स्वग� �वघ्नसंतोषाच् -नारदाच्य -आनंदास पारावार उर नये.
“जब �हंदद
ु ल जोर हुअ छुट् मीरघर भ्

इसमय अरबस्ता चला करने उब्दसाक”
“जरु े �हंद ु मीर, बहे खग् तारं ,
मख
ु े मारमारं बहे सरू सारं

�हंद ु म्ल �च अधाअ घाअन
नंची नारद यद
ु चायन!!”

परं तु �हंदं चा
जर�, भगीरथ प्रय केले; तर� शहाबद्दीना
ू समळ
ू उच्छे करण्याच शहाबद्दीना
ु
ु

अंती पराजय झाला �न शहाबद्दीना
, पज्जूनरायान पन
ु
ु र�प कै द� केले ह� �वजयानंदाची वातार

ऐकून �दल्ल�नग आनंदाने बेशद
ु होऊन गेल;े �दल्ल�च् नाग�रकांनी �दल्ल�श् पथ
ृ ्वीरा
ह्यांच अ�भनंदन केले.-

“आज भाग चहुआन घर।
आज भाग �हंदवान।।

अन जी�वत �दल्ल�श्व
गंज न सक्क आन।।

आजपय�त ज्यान अनेक वचनभंग केले होते; त्या शहाबुद्दीना, पुनः एकदा, गंभीरपणाने वचने
�दल� �न पुनः आपल� सुटका करू घेतल�. पुनः एकदा �न यावेळी शेवटच्या वेळेला त्यान

�हंदस
ु ्थानव स्वार केल� आ�ण एका दषु ् धडक�सरशी थेट �दल्ल�च् वेशीपय�त तो येऊन
धडकला. ‘�हंदपती’ पथ
ृ ्वीराजान, घाईघाईने, आपले लढाईचे सल्लागा मंडळ बोला�वले.

शहाबुद्दीना, उन्मत्तपणा, लढाईचे आव्हा केले. ते ऐकून सवर रावळ �न सामंत हे कृद होऊन
गेले. त्यावेळ चामड
ुं राय याने मुसलमान दता
ू ला �नरोप सां�गतला क� तुझ्य शहाला, त्यान मागे

येथील जी पदधू�ल चाटल� होती, �तची आठवण दे �न सांग क�ः‘�नलर्ज म्ल�च लजै नह�। हम �हंद ु लजवान ्।।

शेवटचा तो घोर �दवस जवळ येऊन ठे पला �न दोन्ह�ह प�ांना, हे कळून चुकले क�, आतांचा प्रस

�नकराचा आहे . चंदबरदाईने, ज्यावेळ हम्मीरन �वश्वासघा केला; त्या �दवशी कुलस्वामीन

दग
ु ार्देवील, खाल�लप्रमा अत्यं सद्ग�द अंतःकरणाने �न दे शभक्तीच् उम�ने करु प्राथर
केल�.

“द ्रुग �हंदरु ाजान बंद�न आयं
जपै जाप जालधर तू सहाय

नमस्त नमस्त अ जालंधरानी
सरु ं आसरु ं नागपज
ू ा प्रमा”
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ह्य महासमराचे भयंकर वतृ ् �नवेदन करू, अखेर पथ
� ्य कटाने
ृ ्वीराजान, कशा चातुयाच

शहाबुद्दीना ठार केले याचे रसभ�रत वणर् दे ऊन स्वातं�यर�णाथ पतन पावलेल्य, �हंदं च
ू ्य
ह्य सम्राटा शेवटचे खाल�ल करुणाम वंदन करू, कवीने आपले काव् पूणर केले आहे ः“ध�न �हंद ु प्र�थर, िजने रजवट उजा�रय

ध�न �हंद ु प्र�थर, बोल कल�मझ् उगा�रय
ध�न �हंद ु प्र�थर, जेन स�ु वहान ह संध्य

बारबारह ग्र�हमुक, अंतकाल सर बंध्य”

‘रासो’ या सवर ग्रंथामध हे एक ध्याना ठे वण्यासारख आहे क�, जर� ‘भारत’ ह्य शब्दाच
उपयोग ‘महाभारत’ या अथ� केला असला; तर� ‘भारतवषर’ या अथ� क्व�चत केला आहे . जी ह�

गोष् आपल्य उत्त �हंदस
ु ्थानाती प्राचीन दे शी बोल�भाषेतील (�हंद�) ग्रंथा सापडते. तीच
गोष् अगद� थेट �हंदल
, मोठ्य त्रासदा कठ�ण कालखंडात �न
ु ोकांच्य पनरुज्जीवनापय�तच
ु

�हंदं च
ू ्य मक
ु ्ततेच् समरयद
ु ्धाच कालावधीपय�त झालेल्य दे शीभाषांच्य ( बोल�भाषांच्य)

�वकासाच्य �वषयातसद
) चळवळीचे
ु ् �दसन
ू येत.े उपदे शक �न तत्ववेत् त्य (पनरुज्जीवनाच
ु

अध्वयु रामदास यांनी आपल्य एका भ�वष्यदश �न गूढ काव्यवचनामध् त्यांन पडलेल्य एका
स्वप्नासंबं उल्ले केला आहे . �न �वजयभराने परं तु कृत�ताबुद्धी हे पडलेले स्वप बहुतांशी
प्रचीती आल्याच नमूद करू ठे वलेले आहे :“स्वप् जे दे �खले रात्, ते ते तैसे�च होतसे

�हंडता �फरता गेलो, आनंदवनभूवनी ।।१।।
बुडाले सवर्ह पापी, �हंदस
ु ्था बळावले

अभक्तांच �यो झाला, आनंदवनभूवनी।।२।।
कल्पां मां�डला मोठा, म्ल �च दै त् बुडावया
कैप� घेतला दे वी, आनंदवनभूवनी।।३।।
येथून वाढला धमर, राजधमार्समागम

संतोष मां�डला मोठा, आनंदवनभूवनी।।४।।
बुडाला औरं ग्य पापी, म्ल �च्छसंह जाहला

मो�डला मां�डल� छत,् आनंदवनभूवनी।।५।।
बोलणे वाउगे होते, चालणे पा�हजे बरे

पुढे घडेल ते खरे , आनंदवनभूवनी।।६।।

उदं ड जाहले पाणी, स्नानसंध् करावया

जपतप अनुष्ठान, आनंदवनभूवनी।।७।।
स्मरल �ल�हले आहे , बोलता चालता हर�

राम कतार, राम भोक्त, आनंदवनभवन
ू ी।।८।।
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भूषण ह्य नावाचा सवर राष्ट् भाटांमध्य अग्रे असलेला असा एक भाट होता. ज्यावेळ

�हंदं च
ू ्य पुनरुत्थानाप्री िजकडे �तकडे समर चालले होते. त्यावेळ हा भाट सवर दे शभर, जेथे

जेथे �हंदतु ्वाक�रत संघषर चाललेला होता तेथे तेथे जाऊन प्रत् ‘�हंदवाना’ संघषार्क�रत
उद्युक �न उित्थ कर�त होता. त्यान औरं गजेबाला खाल�लप्रमा आव्हा �दले.
“लाज धरौ �शवजीसे लरौ

सब सैयद सेख पठान पठायके।
भष
ू ण ह्य गढकोटन हारे

उहां तग
ु क्य मठ तोरे �रसायके।।
�हंदनक
ु े पती स� न �वसात

सतावत �हंद ु गर�बन पायके।
ल�जै कलंक न �दल्ल�क

बालम आलम आलमगीर कहायके।।”

पुन्ह दस
ु रय् ा एका �ठकाणी भूषण म्हणतो“जगत मे जीते महावीर महाराजन ते
महाराज बावन हूं पातसाह लेवाने।

पातसाह बावनौ �दल्ल�क पातशाह �दल्ल�पत
पातसाह जीसो �हंदप
ु ती सेवाने”

“दाढ�के रखैयन क� दाडीसी रहती छा�त
वाढ� जस मयार् हद �हंदव
ु ानेक�

कढ� गयी र�यतके मनक� कसक �मट गयी
ठसक तमाम तुरकानेक�

भूषण भनत �दल्ल�पत �दल धकधका सु�नसु�न
धाक �सवराज मरदानेक�

मोठ� भ�य चंडी �बन चोट�के चबाय सीस

खोट� भयी संपत्त चक ताके घरानेक�।।”

�शवाजीने जी जी महाकृ त्य केल�, त्या�वषय भूषण क�व म्हणतो“राखी �हंदव
ु ानी, �हंदव
ु ानके �तलक राख्य,

स्मृ� और पुराण राख्य, वेद �वधी सु�न म�
राखी रजपूती राजधानी राखी राजनक�,
धराम� धरम राख्य राख्य गुण गुणीम�

भूषण सुक�वजीती हद मरहट्टन, दे सदे स
क�रती वाखानी तव सन
ु ी म�

सा�हके सप
ु त
ू �सवराज समसेर तेर�, �दल्ल�द
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दा�बके, �दवाल रा�ख द�न
ु म�।।”

�शवाजी �न त्यांच् वेळच्य दे शवीरांनी जी अचाट काम�गर� केल� ती अशा दृष्ट� अ�खल

�हंदस
ु ्थानामध् सवर लोक पहात होते. भूषण हा जर� स्वत मराठा नव्हत; तर�ह� �शवाजी

महाराजांपासून तो बाजीरावांपय�त प्रत् �वजयीवीराची स्वार जणू काय आपल� स्वतःची

स्वार आहे अशा भावनेने सवा�ना त्या�वषय अ�भमान वाटत असे. भूषण हा �हंदत
ू ला �हंद ु होता �न

त्याच् आयुष्याच् शेवटच्य �णापय�त �हंद ु जातीच्य पुनरुत्थानाच चळवळीला तो आपल्य

हृदयोद्द काव्यांन सारखे प्रोत्स दे त होता. आपल्याती अग्रे नेत्यांच् मनावर ह्य

चळवळीचे महत् �बंबवीत होता. बंद
ु े लखंडचा प्रता छत्रस हा भष
ू ण कवीचा दस
ु रा एक आवडता
काव्यनाय होताः-

“हवर हरट सािज, गैवर, गरट समपैदर थट फौज तरु कानक�
भष
ू ण भनत रायचंप�तको छत्रस रोप्य रनख्या
व्हैक ढाल �हंदवानेक�”

आ�ण छत्रसाला केलेल� ह� स्तुत अन्यथ नव्हत. छत्रस हा खरोखर�च �शवाजी, राज�संह

गुरुगो�वंद�सं यांच्याप्रमा ‘ढाल �हंदवानेक�’ होता. तो स्वतःल �हंदतु ्वाच एक कैवार�

(पाठ�राखा) होता; याच दृष्ट� पाहत होता.

“�हंद ु तुरक द�न द्व गाये।

�तनसो बैर सदा चल� आये।।
लेख्य सुर असुरनको जैसो।
केहर� क�रन बखानो तैसो।।
जबते शहा तखतपर बैठे।

तब तै �हंदन
ु सौ उर डाठे ।।

सहगेकर तीरथ�न लगाये।
वेद दे वाल �नदर ढहाये।।

सब रजपूत सीर �नत नावै।
ऐड करे �नत पैदल धावे।।

ऐड एक �शवराज �नबाह�।

करै आफ �चत्तक चाह�।।
आठ पातसाह� झुक झोरै ।

सूबनी बां�ध डांड लै छौरे ।।”

छत्रसालां श्री�शवा महाराजांची जी ऐ�तहा�सक भेट घेतल� त्यायोग तीत, �शवछत्रपतींकड
त्य थोर बुंदेल्यांच् नेत्याल चांगले उत्तेज �मळाले. ते म्हणता,
‘तम
ु छत् �सरताज।

जीत अपनी भ�ू मकौ करौ दे शको राज।।”
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यानतर त्यांन सुजान�संह या बुंदेलखंडांतील प्र रजपूत सरदारांची गाठ घेतल�. त्यांच्

संभाषणामध्य, सुजान�संह यांनी त्य वेळच्य राजक�य प�रिस्थतीच मोठे हृदयवेध, वणर् केले
आहे .

“पातसाह लागे करन,
�हंदध
ु मर कौनासु

स�ु ध कर� चंपतरायक�,
लअ बंु देला सासु

जब तै चंपती करयौ पयानौ,
तबतै परयौ ह�न �हंदवानौ

लग्य होग तरु कजको जोरा,
को राखे �हंदकनो
तोरा
ु

अब जो तम
ु कट� कसौ कृ पानी,
तौ �फ�र चढे �हंदम
ु ुख पानी”

याप्रमा वणर् करू त्य वद
ृ ्धरा सुजान-�संहाने आपल� तरवार �न आपले हृद छत्रसाला

अपर् केले आ�ण त्याल �न त्याच् महत्कायार् अंतःकरणपूव्
र आ�शवार् �दले.
“यह कह� �प्र �हये उमगायी।
�दये पान �करवान बधाई
दोऊ हाथ माथपर राखे।

पूरन करौ काज अ�भलाखे

�हंदध
ु रम जग जाअ चलावौ।

दौर� �दल�दल हलनी हलावो”
(छत्रपक)
शीख लोकांचे महान गुर तेगबहादरू यांनी पंजाबमध्य केवळ, या �हंदम
ु ोचनाच्य आंदोलनाला
उत्तेिज केले; एवढे च नव्ह; तर त्याकर�त आपले प्राण अपर् केले आ�ण असेह� सांगतात क�
ज्यावेळ काश्मीरमधी ब्राह लोकांवर जुलूम होऊ लागला. त्यांच्या मुसलमान व्ह नाह�तर

मरा, असा प्रस आला. त्यावेळ त्यांन तेगबहादरु ाजवळ याचना केल�, तेव्ह त्यांन सां�गतले
क�ः-

“तुम सुनो �दजेसु �ढग तुक�सु अबैसु अबैसु अमगावो
अक पीर हमारा �हंद ु भारा भाईचारा लख-पावो

है तेगबहादरु जगत उजागर ता आगर तुकर करो

�तसपाछे तबह� हम �फर सबह� बन है तुरक भरो”

(पंथपकाश)
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आ�ण ज्यावेळ त्याल आपल्य जातीच्य �न धमार्च् शत्रूं आव्हा �दले; त्यावेळ त्यान
धीटपणे सां�गतले क�,

“�तन ते सुन श् तेगबहादरू ।
धमर �नवाहन �वषे बहादरू

उत्त भनय� धमर हम �हंद।ु

अ�त �प्रय �कमकरे �नकंद”ु

(सूय्पका
र
)

ह्यांच �त्रभुवन�वख् पत
ु , गर
ु गो�वंद�संग हा एकसमयावच्छेद�कर, क�व तत्ववेत् �न

आपल्य �हंदजातीचा
एवं �हंदस
ु
ु ंस्कृ�तच संर�क योद् होता. एकाच अंतःस्फू�तर्च �णात तो

गज्
ूर उठला क�,

“सकल जगतमे खालसा पंथ गाजे
जगे धमर �हंद ु सकल भंड भाजे।।

(गर
ु गो�वंद�संहकृत ‘�व�चत नाटक’)

‘�शवछत्रपतीं च�रत’ या जुन्य पुस्तकां �शवच�रत्रक म्हणता- “�शवाजीच्य मनांत आले,

जे आपण �हंद ु सवर द��ण दे श यवनांनी पादाक्रा केला. �ेत्र पीडा केल�. �हंदधम
ु र बुड�वला.
प्राण दे ऊन धमर र�ूं. आपले पराक्र नवीन दौलत संपाद ू ते अन् भ�ू”ं परं तु धोरणी आ�ण

�वश्वासपा दादाजींनी त्या समादे श (उपदे श केला) �दला--

“आपण म्हणत ते कायर चांगले खरे पण याचा शेवट लागणे परम दषु ्क. यास मातबर स्थल
असावी. �हंद ु राजे �न �हंद ु फौजा जागजागी साह्याकत्य असाव्य. ईश्वराच अनुकूल् �न �सद

पुरुषांच आ�शवार् असता अशा गोष्ट घडतील.”

(�चटणीस-बखर)
आ�ण तर�ह� दादाजींनी ह्य सवर आंदोलनाची सूत्रचाल केल�. इ.स. १६४६ त, आपल्य एका

तरु सहकार� दे शभक्ताल, तरू �शवाजी �ल�हतात “शहास तुम्ह आपल� बेमान�गर� कर�त

नाह�. आ�द कुलदे व स्वयंभ. त्यांन आम्हा यश �दले �न पुढे तो मनोरथ �हन्दव स्वराज करू
पुर�वणार आहे . हे राज् व्हाव हे श्रीं मनात फार आहे .”

श्. राजवाडे ह्यांच्याज या पत्रा मूळ प् आहे �न त्यावर जणु काय सतराव्य �न

अठराव्य शतकांतील, �हंदं च
ू ्य पुनरुज्जीवनाच आंदोलनाचे सवर सारच कळून येत.े हे आंदोलन
काह� उपाध्यायांनी केलेले नव्हत. हे आंदोलन ‘�हंदवी स्वराज- �हंदं च
ू े साम्रा’-यांचे होते.

ह्या ध्येयान �शवाजी ज्य वेळी केवळ बालवयाचे होते त्यावेळी, त्यांच् कल्पनेल चेत�वले

�न त्यांच् हातून, महत्कृत् कर�वल�. प्रत, �शवाजी महाराजांच्य त�डूनच हे आपणास कळते.

परं तु जेव्ह एक रजपूत सरदार जय�संगच, �शवाजी महाराजांना िजंकण्याच �वडा उचलून आला;

त्यावेळ साहिजकच �शवाजी महाराजांची प्र�तरो शक्त, पराङ्मु बनल�. पूव�ची, �हंदतु ्वाच

संर�क ढाल असलेले रजपतच
ू , ज्य वेळेला त्यांच् सधम�य बंधंच
ू े रक् आपल्य रक्तासव
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सांडण्या �सद झाले; तेव्ह- �न हे सवर कशाक�रता? तर, मुसलमानांनी सुखाने राज् करावे! हा

दे खावा �नतांत �नरुत्स करणारा होता. �शवाजी जय�संगाला म्हणता - ”तुम्हा जे �कल्ल
पा�हजेत ते मी दे तो. ध्व चढ�वतो, पण मुसलमानांस यश न दे णे. मी �हंद,ू आपण रजपूत तेव्ह

�हंदच
्च
र मानहानी
ू . राज् मूळचे �हंदं च
ू .े �हंद ु धमर र�कापुढे मी डोके शतदा नमवीन. पण �हंदधमा
ु
होईल असे कधीह� घडणार नाह�!!

जय�संगांच े हृद �शवाजी महाराजांचे हे शब् ऐकून �नःसंशय हलले �न त्यांन उत्त केले-

“औरं गजेब बादशहा पथ
ृ ्वीपत. त्याशी, तुम्ह सख् करावे. शत्रुत्व राहून ह्य काल�, प�रणाम
लागणार नाह�. आम्ह �हंद ू जयपरू चे राजे. तम
ु ्ह �हंदच
ू ; तम
ु ्ह �हंदधम
ु र स्थाप करता, यास्त
आम्ह तम
ु ्हा अनक
ु ू ल आहो.”

�शवाजी महाराजांच्य अ�धपत्त्याखा �हंदस
ु त्तेच उदय झाला. हे पाहून सवर �हंदस
ु ्थानाती
प्रत् �हंदह
ु ृदया जणु काय, �वजेचे धक्क बसले. शतकोशतक�ंच्य जल
ु माने, त्र झालेल्यांन
ते प्रत अवतारच -उद्धार-वाटले. सावनरू िजल्ह्यात मस
ु लमानांच्य जोखडाखाल� वाकून
गेलेले लोक, �शवाजी महाराजांची, खाल�लप्रमा, करुण भाकतातः- “हा यस
ु फ
ु फार खस् आहे ,

बायकापोरास उपद् दे णे, जुलूम गोवधाद� �नंद् कम� करतो. आम्ह त्याच हाताखाल� वागण्या

कंटाळलो. तुम्ह �हंदधमा
्च
र संस्थाप, म्ल�च्छां नाशक म्हणू तुम्हाकड आलो. तुम्हाकड
ु

आम्ह आलो; म्हणू आमचे द्वार चौक� बसल� आहे . अन्नपाण्यावाच जीव घेण्या उद्युक

झाले आहे त. तर�, रात्री �दवस करू येण.े ”

आपला भाऊ व्यंकोज ह्याल तंजावरची जहागीर परत दे ताना
ं , श् �शवाजींनी जी अट घातल� ती

अशी होती क�, मुसलमानी सत्तेच स्वा�मत त्यांन मानू नये. �शवाजी महाराजांनी त्याल �ल�हले,
दृष �हंद�ु वद्वेष यांस आपले राज्या ठे वू नये.’

स्वातं�याच् युद्धामध, संताजी घोरपडे �न त्यांच बंधु यांनी जी राष्ट् काम�गर� केल�;

त्याच्यासंबंध त्यांच गौरव करण्याक�रत राजाराम महाराजांनी ब�हरजी यांना, अत्यं उच्
दजार्च �न अ�भमानास्प असलेल�, ‘�हंदरु ाव’ अशी पदवी समपर् केल�. जेव्हा, िजंजीच्य

वेढ्यामध्, मराठे सैन् रे टले जाऊ लागले; त्यावेळ त्य वेढ्यातू �नसटून जाण्याक�रत म�गल
सेनापतीच्य अ�धपत्त्याखा असलेल्य मराठे सै�नकांची मने वळ�वण्याच एक प्रय

करण्यां आला. “नागोजी राजे यांजकडे संधान केले, तुम्ह आम्ह एक झाल्या ह� फौज मोडून
�हंदधम
ु र जतन कर. त्याप� तुम्ह फुटून आम्हांकड यावे.” तेव्ह, नागोजीराजे मुसलमानी नोकर�
सोडून, मोच� उठवून, शहरात ५००० फौजे�नशी गेल.े .. �शक� हे मोगलांचे ताबेदार बनले ( कारण
त्यांच संभाजीने �शरकाण केले) तेव्ह खंडोबल्ला म्हणाल, तुमचे �शरकाण केले तसेच आमचेह�

तीन पुरू हत्तीपाय मार�वले. परं तु �हंदं च
ू ्य दौलतीक�रता आम्ह झटत आहोत. तुम्ह तो भागी

आहा” तेव्ह �शक� पण कारस्थाना आले �न मराठ्यां �मळून िजंजीहून राजाराम शत्रूच
वेढ्या तोडून सुटून गेल.े ”
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शाहूमहाराज हे , एकदा, सवाई जय�संगांश ी “�हंदधमा
्च
र र�णासाठ� मी काय केले �न तू काय
ु
केलेस?” अशा पकारे , वाद�ववाद कर�त होते. बाजीराव �न नानासाहे बांच्य वेळीह� ह्या स्फूत�न,
त्य वेळेच्य �पढ्य, उद्युक झाल्य होत्य. एक इ�तहासकार म्हणतो-

“पुष्कळांन बाजीरावाच्या उद्योगाच अनुकरण �न प�रपोष केलेला �दसतो... ब्रह्म�द्र,

गो�वंद �द��त वगैरे दे शभर यात् करू अनुभव घेतलेल्य साधुपुरुषांच् �ठकाणी, वर�ल

‘�हंदप
ु दपादशाह�’ची भावना, स्फुर पावत होती �न ते आपल्य सवर �शष्यवगार ह्या भावनेने

उपदे �शत होते.” (सरदे साई) बाजीराव स्वत म्हणतात- “अरे बघता काय? चला जोराने चाल
करू. �हंदप
ु दपादशाह�स आता उशीर काय?”

(बाजीराव).
त्य वेळच्य ब�ु द्धम लोकांमध्य, ब्रह्म�द्र हे क�द्रस्थ होते. परं तु “�हंदधमा
्च
र उच्छे ज्य
ु
राज्या होतो त्या भेटणे स्वामी योग् वाटले नाह�!... �हंदं च
ू ्य साम्राज्य, दे वाब्राह्मणा

छळ होणे ह� गोष् �कती लज्जास् आहे ह� गोष् त्यांन शाहूच्य मनात भरवन
ू �दल�.”

(सरदे साई)

मथुराबाई आंग् स्वामी �ल�हतेः- “शंकराजी मो�हते, गणोजी �शंदे , खंडोजी नालकर, रामाजी

खराडे, कृष्णाज मोड इत्याद मातबर सरदारांनी राज् र�ण करू शामलांचा मोड केला �न
कोकणांत �हंदधम
ु र राखला.!”

मथुराबाई आंग् या शरू बाईने त्यावेळ �ल�हलेल� पत् ह� सवर स्वदेशा�भमानाच् उत्कटतेन �न

जोमाने ओतप्र भरलेल� आहे त; आ�ण ज्यांन ज्यांन म्हणू ह्य �हंदं च
ू ्य पुनरुत्थानाच
चळवळीचे ममर जाणण्याच इच्छ आहे . त्यांन त्यांन ह� सवर पत् एकदा अवश् वाचावीत.

युरोपमध्य जी धा�मर् चौकशीची न्याया�धकरण उघडल� होती त्यांच, �हदस
ु ्थानमधी नक्क

म्हणज, पोतु्गी
र
लोकांनी, गोमंतकामध्य दाख�वलेले धमर्वे होय. एकदा त्यांन �हंदं ना
ू सवर
धा�मर् �नत्यनै�मित् आचार आचरण्याच बंद� केल�. तेव्ह, लोक�हतद� अंताजी रघुनाथ

ह्यांन ह� आ�ा धाब्याव बस�वल� �न इतर �हंदना
ू ह� तसे करण्या प्रोत्स �दले. परं तु त्यांन
हे पक्क मा�हत होते क�, नेभळ्य शांततचा
े प्र�तक म्हणज नेभळे पणाचेच दःु ख सोसणे होय.
त्यावेळ, जी प�रिस्थत होती त्य प�रिस्थतीमध्, यशस्व व्हावया एखाद्य बाजीरावाच्य
अथवा एखाद्य �चमणाजीच्य प्र तरवार�च्य सहाय्याच आवश्यकत होती. पोतु्गीजांच्
र

�हंद� वसाहतीमध्य क्रां घडवून आणणारे हे च अंताजी होत. त्यांन बाजीरावांच्य बाजूला सवर

पुढार्याची
ं
सहानुभूती �मळ�वल� �न त्यांनी मुख्यत ज्य मराठ्यांच् मो�हमेने बहुतेक
मराठ्यांच प्रद पोतु्गीजांच्
र
सत्तेतू सोडवला. ती �चमणाजीआप्पांच मोह�म घडवून आणल�.

परं तु याच अवकाशांत �न वसई पडण्याच् पूव�, ना�दरशहाने �हंदस
ु ्थानव स्वार केल�. �न �दल्ल
त्याच् हातात पडल�. मराठ्यांच दत
ू बाजीरावांस �ल�हतात- “तहमास्फलाखा काह� दे व नाह� जो

पथ
ृ ्व कापून काढ�ल. जबरदस्ताश सुलुख कर�ल. म्हणू मातबर फौजे�नशी यावे. आधी

जबरदस्त �न मग सल
ु ख
ु , आता सारे रजपत
ू �न स्वाम ( बाजीराव) एक जागा झा�लया �नकाल
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पडेल. समस्ता ( �हंदं स
ू ) बुं देले वगैरे एक जागा करू मोठा भाव दाख�वला पा�हजे. ना�दरशहा

माघारा जात नाह�. �हंदरु ाज्यावर �नघेल... रायांचे ( सवाई जय�संग) मनी राणाजीस तख्ताव

बसवावे असे आहे . �हंदरू ाजे सवाई आ�दकरू स्वामीच स्वार�च मागर्प्र� करतात. स्वामींच
पुिष्टब होताच जाट वगैरे फौज �दल्ल�वर पाठवून सवाईजी आपण �दल्ल� जाणार.”

(ध�डो गो�वंदांचे बाजीरावास पत).

परं तु, वसई अजून पडल� नव्हत �न बाजीरावांना वेळेवर �तकडे जाता आले नाह�. त्यांच् ह्य

अडचणीमुळे ते अगद� �चडून गेले होते. ते �ल�हतात- “�हंद ु लोकांस संकट घोर प्रा झाले आहे .
अद्या वसई आल� नाह�... ऐशास तमाम मराठ� फौजा एक होऊन चमेल�पार व्हाव. त्या

(ना�दरास) अल�कडे येऊ दे ऊ नये, असा �वचार आहे .”

परं तु त्यांच दद
ु ार्न धैयर ह्य सवर अडचणींना पायाखाल� तडव
ु न
ू अंती, अढळ रा�हले. लगेच ते

�ल�हतात- “आपल� घरगती
े पा�रपत् वगैरे) बाजल
ु भांडणे ( रघजीच
ु
ू ा ठे वल� पा�हजेत. आता सवर
�हंदस
ु ्थाना एक शत् उत्पन झाला आहे . मी तर सवर नमर्द उतरू, सवर मराठ� सैन् चंबळे पय�त
पसरू दे णार. मग, पाहू द्य, ना�दरशहा कसा खाल� येतो तो!”

(बाजीरावांची पत्)

�हंदं च
ू ्य पुनरुत्थानाच आंदोलनाचे जे जे पुढार� झाले; त्या सवाई जय�संग हे इतर

पुढार्याप
ं ्रमाण �हंदतु ्वाच एक कट् अ�भमानी पुढार� होते. �शवाजी महाराजांच्य सवर अनुयायांच्य
अनेक �पढ्यांच जे मुख् ध्ये-�हंदप
ु दपादशाह�- ती सवर �हंदस
ु ्थानभ करण्याच् कायार्ल,
बाजीरावांची माळव्यावरच स्वार, ह� एक, पुढची पायर� होती. ह� स्वार �हंदं च
ू ्य मोचनाक�रता,

माळव्या करावी, अशी �वनंती बाजीरावांना करण्या तेथल्य पद्द� झालेल्य �हंदं स
ू सवाई

जय�संगांनीच प्रेर केल�. आपल्य एका पत्र हा सु�वद् दे शभक् रजपूत राजा �ल�हतो,

“�सद्ध... नंदलालजी प्रध �न भाईजी ठाकूर, संस्था अंदोर, अमरगढसु महाराजा�धराज श्

सवाई जय�संगजी कृत प्रण बंचजो... सो आपको �लखते है क� बादशहाने चढाई क� ह,ै तो कुछ

�चंता नह�. श् परमात्म पार लगावेगा। बाजीराव पेशवेसे हमने आफ �नसबत कोलवचन कर

�लया है।” पुनश् ते �ल�हतात- “हजार शाबास है आप सब मालवे सरदार एक रहके �हंदधम
र
ु ्क

कल्या होना और मालवेमे �हंदधम
र वद
ु ्क
ृ ् होना, अस बात �वचार कर मालवेमे से मुसलमान�को

नौमेद �कये और �हंदधम
ु र कायम रखा।”

(जय�संगाची पत्, २६-१०-१७२१ इ.स.)

�हंदं च
ू ्य मोचनाची �न �हंदप
ु दपादशाह�च्य स्थापनेच ह� जी प्रच चळवळ झाल� �तने मनुष्यांच
एक मोठा नेता �नमार् केला. तो म्हणज बाजीरावांचा �वख्या पुत नानासाहे ब होय. नानासाहे ब,

जेथे जेथे दृष्ट पडतात- तेथे तेथे ते �हंदतु ्वाच र�क म्हणून दृष्ट पडतात. ताराबाईला ते
�ल�हतात- “मोगल केवळ �हंदरु ाज्याच शत्, त्या दे खील अनुसधान
ं
े होत असता सेवकच वाकडे

वतर्ता हा दोष!”
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पा�नपतच्य समरभूमीवर जर� पुष्क नाश झाला, तर� सवर नाश काह� झाला नाह�, कारण त्य

युद्धात दोन माणसे जगल� �न त्यांन �हंदस
ु त्तेच पडता ध्व सावरू धरला. नाना फडणवीस
�न महादजी �शंदे .�हंदस
ु त्तेच बुद्, �तची तरवार, �तची ढाल, यांनी जवळ जवळ ५० वष� �चंतन

केले. संचालनाचे काम केले. युद् केल� आ�ण हे सवर पा�नपतचा घोर पराभव झाला असताह� �कं वा
झाला म्हणून; कारण यांना आजपय�त झालेल्य सवर आघातापे�ा हा आघात प्रच होता- आ�ण

हे सवर सोसूनह� अंती, �हंदस
ु ्थानच खरे राजेपद संपादन करण्या त्यांन यश �मळ�वले त्यावेळ

घडून येणार्या प्रत् गोष्ट�मध् �हंदं च
ू ्य यशश्चंद्र कला उत्तरोत्, अखंड वधर्मा होत आहे

याची जाणीव प्रत् राष्ट्र�यप्रवृत �हंद ु मनाला �कती पण
र
झाल� होती. आपल्य
ू ्पण
�हंदतु ्वा�वषय तसेच जे आता �नःसंदेह प्रस्था झाले होते त्य �हंद ु साम्राज्या�व ते �कती

उत्कटत्वा अ�भमान बाळगीत होते, हे त्य वेळच्य कुशाग �न कुशल राजनी�त� लोकांच्य
लेखनावरू उत्त र�तीने ध्यान येईल. गो�वंदराव काळे हे प्रख् राजदत
ू पेशव्यांच वतीने ,

�नजामच्य दरबार� होते. महाराष्ट्रा एका टोकापासन
ू दस
ु र्या टोकापय�त ज्य वात�ने

कूट�न�त� राजकारणी, सवा�ची हृदय आनंदाने उचंबळून गेल� होती. ती नाना आ�ण महादजी
यांच्य समेटाची वातार ऐकून, गो�वंदराव काळे ह्यांन खाल�ल पत नाना फडणवीसांस �ल�हलेः-

“पत पाहताच रोमांच उभे रा�हले. अ�त संतोष झाला. �वस्ता पत् �कती �लहू? ग्रंथ ग्र मनात
आले. अटक नद�चे अल�कडे, द��ण समुद्रापावे, �हंदं च
ू े स्था-तुरकस्था नव्ह, हे आपल� सीमा

पांडवांपासून �वक्रमािजतपावे, त्यांन राखून, उपभोग घेतला. त्यामाग राज्यकत नादान

�नघाले. यवनांचे प्राब झाले. चकत्यांन, (बाबरच्य वंशजांनी) हस्तनापूरच राज् घेतले. शेवट�
आलम�गराचे कार�कद�त य�ोपवीतास साडेतीन रुपय जेजया बसून ओले अन् �वकत घ्याव”,

अशी नौबत गुजरल�.

त्य �दवसांत कै लासवासी �शवाजी महाराज शककत� �न धमर राखते �नघाले. त्यांन �कं �चत ्
कोन्यां धमर्र� केले. पुढे कै लासवासी नानासाहे ब �न भाऊसाहे ब प्रच प्रतापसू असे झाले क�,

असे कधी झाले नाह�त. हल्ल श्रीमंतां पुण्यप्रत करू �न राजेश् पाट�ल बुवांच्य बुद् �न

तरवार�च्य पराक्रम�क, सवर घरास आले. परं तु झाले कसे? प्रा झाले. तेणेकरू सुलभता

वाटल�. अगर मुसलमान कोणी असते तर� मोठे मोठे तवा�रखनामे झाले असते. यवनांच्य जातीत
इतक� गोष् चांगल� झाल्या गगनाबरोबर करू शोभवावी. आमचे �हंदं त
ू गगनाइतक� झाल�
असता उच्चा न करावा हे चाल आहे . अलभ् गोष्ट घडल्य. यवनांच्य मनात क�, काफरशाह�
झाल� असे बोलतात.

“लेक�न ज्यांन ज्यांन �हंदस
ु ्थानां �शरे उचलल� त्यांच पाट�लबाबांनी फोडल�. न लाभल्य त्य
गोष्ट लाभल्य, त्यांच बंदोबस् शककत्यार्प्र होऊन उपभोग घ्याव पुढेच आहे . कोठे पुण्याई
उणे पडेल आ�ण काय दृष लागेल नकळे . झाल्य गोष्ट यात केवळ मूलुख, राज् प्राप इतकेच

नाह� तर� वेदशास्त्र, गोब्राह्मणप्र�, सावर्भौमत हाती लागणे, क�त�यश यांचे नगारे

वाजणे इतक्य गोष्ट आहे त. हे �कमया साभाळणे हक् आपला �न पाट�ल बाबांचा. त्या वेत्या
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पडला क�, दोस् दषु ्म मजबूत. संशय दरू झाला. अ�त चांगले. अ�त चांगले! दषु ्म
उशापायथ्याश लागून आहे त. चैन नव्हत. आपण �ल�हल्यावर मन स्वस झाले.” (इ.स.
१७९३).

हे एकच पत - इतक्य सहज आ�ण इतक्य सौलभ्यान �ल�हलेले हे एकच पत आपल्य सवर
इ�तहासाचे अं�गत इतक्य स्पष्टपणा दे त आहे क�, �थल्लरपणान �ल�हलेले ग्रंथ ग्र यापे�ा
अ�धक समज करू दे ऊ शकणार नाह�त. ‘�हंद ू आ�ण �हंदस
ु ्था’ यांच्य उत्पत्ती�वष
स्वयंस्फूत� त्यामध् अचूक उल्ले केला आहे . आपल्य अगद� शेवटल्य �पढ�पय�त, आपले

पव
र , �कती पण
र
ह्य सं�ांना सादर मान दे त होते, तद ्र झाले होते. याचे इतके वक् तृत्वपू
ू ्
ू ्पणान
�नदशर् या पत्र झाले आहे क�, यापढ
ु े अ�धक उतारे दे णे हे अगद� अनावश्य आहे .
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ब�ु द्धमां - मुख्त
र - नष् होवो
या प्रमा ‘�हंद’ु �न ‘�हंदस
ु ्था’ या शब्दांच् इ�तहासाचा माग थेट अत्यं प्राच अशा वै�दक

काळापासून तो अगद� अवार्ची �हंद ु साम्राज्य पतन, इ.स. १८१८ साल� झाले, तेथपय�त
काढण्याच प्रय केल्यानंत आता आम्ह �हंदतु ्वाच मल
ू तत्व काय आहे त, याचे �ववरण

वाचकांपढ
ु े मांडण्याच् मख
ु ् उद्देशाक वळण्याच् प�रिस्थती आलो आहोत. आपल्य ह्य
एकंदर प�रशीलनांतन
ू प�हल� फलप्राप झाल� ती ह� क�, ‘�हंद ु �न �हंदस
ु ्था’ हे शब्दद्,

मस
ु लमानांनी मत्सरबुद्ध आपल्याल लावले आहे त. अशा पक्रार जो एक, �नराधार संशय

आपल्यापैक स�दच्छेच् परं तु उतावीळ अशा काह� लोकांच्य मनामध्य उत्पन झाला होता. तो
अगद� �नम्
ूर आहे हे �सद झाले. आतापय�त, जे �ववेचन झाले त्यानंत हा संशय इतका

खुळ्यासारख वाटतो क�, त्याच उच्चार करणे म्हणजे, त्याच �नषेध करणे होय. महंमदाचा
जन् होण्याच् पूव�- नव्ह प्रत अरब ह� एक मानवीजाती आहे हे जगाला कळण्याच्

आधीपासून ह्य पुरातन राष्ट्र ओळख, स्वतःमध् �न परक�यांमध्य ‘�संध’ु अथवा ‘�हंद’ु ह्य

नावाने सा�भमानतेने केल� जात असे आ�ण अरब लोकांना ज्याप्रम प्रत �संधु ह� नद� शोधून

काढणे, शक् नव्हत, �ततकेच �संधु अथवा �हंद ु हे नाव शोधून काढणे शक् नव्हत. हे नाव त्यांन

त्यांच् पूव�च्य इराणी ज्य आ�ण इतर लोकांकडून कळले होते. परं तु हे एवढे भक्क ऐ�तहा�सक
पुरावेच कशाला? जर हे अ�भधान खरोखरच �नंदव्यंज असते, तर आपल्य जातीतील हे शरू ातले

शरू आ�ण उत्तमांतल उत्त असे पुरू आहे त त्यांनीह ते �नंदाव्यंज अ�भधान मान् केले

असते का? खरोखर�च, आपले पूव्
र अरबी �न फारशी भाषे�वषयी अगद� एवढे काह� अन�भ�
नव्हत! मुसलमान लोक आपल्याल ‘काफ�र’ असेह� म्हण असत. मग हे नाव आपल्य पूव्
र जांन
धारण केले असावे �न ते नाव आपले वै�शष्ट्यदश समजून त्यास ते �चकटून रा�हले आहे त
काय? मग �हंद ु अथवा �हंदस
ु ्था या शब्दांच् �वषयातच त्यांन काय म्हणू आपखुषीने हा

राष्ट् अपमान �गळून घ्याव? ह्याच कारण अगद� साधे आहे , ते हे क� त्यांन आपल्य राष्ट्
परं परे चे अ�धक �ान होते आ�ण राष्ट् जीवनापासून आपणांपैक� काह�ंची जी कल्पन आहे

त्यापे� ते कमी तुटक झाले होते. आपणांपैक�, काह� लोक जे आज सतत �हंद ु हा शब्
संस्कृतमध् सापडत नाह� असे प्र�तपा� आहे त त्याच कारण हे च आहे याच शब्दाच ते मोठे

काय? संस ्कृ वाङ्मयामध्, �कशन, बनारस, मराठा, शीख, गुजरात, पाटणा, �सया, जमना
आ�ण ज्यांच आपण व्यवहारां रोज उपयोग करतो असे दस
ु रे ह� सहस्त्रा शब् आहे त क�,

ज्यांच उल्ले आलेला नाह�, मग काय एवढ्याचक�रत का ते शब्, परक�य उत्पत्ती आहे त.
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म्हणू समजावयाचे? बनारस हा शब् जर�, संस्कृतां नाह� तर� आपलाच आहे . कारण वाराणसी

ह्य संस ्कृ शब्दाच ते प्राक स्वर आहे . वास्त�व एखादा प्राक शब्, शद
ु संस्कृतामध्

असावा, अशी अपे�ा करणे , हे च मुळी हास्यास् आहे . तर�ह� पण, एवढ्यावर संपले नाह�. �हंद ू

हा शब् एका संस ्कृ शब्दाच प्राक रू आहे आ�ण म्हणू तो शब् संस ्कृ वाङ्मयामध् आढळू
नये, हे जर� साहिजक आहे , तर�सुद् हे प्राक रूपदेखी काह� काह� वेळेला संस ्कृ वाङ्मयामध्

आढळून येते ह� गोष् तर या शब्दांच महत् �सद करणारे एक सबल प्रत्य आहे . उदाहरणाथर

मेरुतंत्राम ‘�हंद’ू हा शब् उपयोगात आणलेला आहे . महाराष्ट्रा प्रख् संस ्कृ कोशकार

आपटे आ�ण बंगालमधील तारानाथ तकर्वाचस्प यांनीह� आपल्य कोशात त्याच उल्ले केला
आहे आ�ण ‘�शव�शव न �हंदन
ु र यवनः’ हे वाक् तर इतके प्रचार आहे क�, त्याच उल्ले
करण्याची आवश्यकत नाह�.

आता हे शक् आहे क�, आध�ु नक मस
ु लमानी फारशी भाषेत, या शब्दामध् थोडासा

�तरस्कारदशर भाव आला असेल; परं तु एवढ्यान हे कसे �सद होईल क�, म्हणू तो मल
ू तःच
तच्छतादशर
होता �न त्याच अथर ‘काळा’ असा होता? फारशी भाषेमध्य ‘�हंद�’ अथवा ‘�हंद’ या
ु

शब्दांच उपयोग केला आहे . परं तु त्याच अथर ‘काळा’ असा नाह� आ�ण त्याचप्रम हे ह� सवा�ना

माह�त आहे क�, ‘�हंद’ू प्रमाण त्यांच उत्पत् ‘�संध’ु अथवा ‘�संध’ यापासूनच झाल� आहे . �हंद ु

याचा अथर, ‘काळा’ असा आहे . म्हणू तो आपणास लाभला आहे , असे जर म्हणावयाच तर मग

‘�हंद’ू आ�ण ‘�हंद�’ हे शब् जर� या शब्दांच अथर ‘काळा माणूस’ असा होत नाह� तर�ह� ते

आपणास लाभले असे म्हणावयाच का? वास्त�व सत् असे आहे क� ‘�हंद’ु हा शब् इराणच्य

प्राच ‘झ�ड’ या भाषेपासून उत्पन झाला आहे; तो काह�, मुसलमानी इराणच्य फारशी

भाषेपासून उत्पन झाला नाह� आ�ण त्य वेळेला ‘हप्त�हंद’ याचा अथर, मात ‘सप्त�संध’ एवढाच
होता. हा शब् आपण त्यावेळ काळे होतो म्हणू शब्दश लावता येणे शक्य नव्हत. कारण

अवेस्ताकालच जे ‘�हंद’ू ते प्राच काळचे ‘सप्त�संध’ हे इराणी लोकांप्रमाण, सद
ुं र होते आ�ण

वस्तुत ते एकमेकाश
ं जा
े र�च �न कधी कधी एकमेक एकत् रहात होते. अगद� अल�कडे म्हणज
�ख्रस शकाच्य प्रभ काळी, प�शर्य लोक, आपल्य सीमेवरच्य प्रांतां ‘श्वेतभार’ म्हणू
संबो�धत असत. एवढ्याक�रत ‘�हंद’ू याचा अथर शािब्दकर�त् काळा मनुष् असा होणे शक्
नाह�.

आतापय�तच्य �ववेचनात ‘�हंद’ु �न ‘�हंदस
ु ्था’ ह� अ�भधाने, आपल� भूमी �न आपले राष्

ह्यांच दे शभिक्तयुक, सा�भमान उल्ले करण्याक�रता, मुसलमानी इराण अथवा मुसलमान

लोक ह्यांच नाम�नद� शह� नव्हत, तेव्हापासू उपयोगात आणीत असत हे भरभक्क पुराव्यान

�सद केल्यानंत �हंद ु या नावाचा मोठे पणा �न त्याच असलेला आपल्य हृदयाती प्रेमावर

अ�धकार, याच्याच�वषय �वचार केला असता काह� काह� डोके �फरलेल्य धमर्वेड् लोकांनी
‘�हंद’ु या शब्दाल गौरवयुक् अथार्न अथवा �तरस्कारयुक अथार्न संबो�धले आहे . हे पहाणे , हा

प्र अगद� गौण स्वरुपा राहतो. स्वय इंग्लंडमध् असा एक काळ होता, क� ‘इंग्लं’ हा शब्
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त्याच �वजेते जे नॉमर् लोक यांच्य दृष्ट� इतका तुच्छतादशर गणला जात होता क�
एकमेकां�वरु �शव्यागाळ करण्याच वेळी तो उपयोगात आणीत असत! “मी काय इंिग्ल मनुष्

होऊ?” असे �वचारणे, म्हणज स्वतःच �वटं बना करण्याच पराकाष्ठ समजत असत. एखाद्य
नॉमर् मनुष्या ‘तू इंिग्ल आहे स ’ हे म्हणण म्हणज त्याच अ�म् अपराध केल्यासारख होते!

परं तु एवढ्याक�रत इंिग्ल लोकांनी आपल्य जन्मभूमीच �न राष्ट्र नाव बदलण्याच प्रय
केला काय? �कं वा त्याल इंग्लंडच ऐवजी ‘नॉम�डी’ हे नाव �दले का? �कं वा ‘इंिग्ल’ हे नाव

अव्हेरण्य त्यांन मोठे पणा प्रा झाला असता काय? नाह�. इतकेच नव्ह, तर त्यांन आपले

प्राच नाव वा वंश हे अव्हे�रल नाह�. एवढ्याचक�रत आज आपण असे पहात आहोत क�,

‘नॉमर्’ हा शब् ऐ�तहा�सक �ेत्रात खणन
ू काढलेल्य �चजेप्रमा होऊन रा�हला आहे �न
‘नॉम�डी’ या प्रांता पथ
ृ ्वीच् नकाशावर कुठे ह� स्था नाह�- आ�ण त्य वेळचे, ते �तरस्करणी

इंिग्ल लोक �न त्यांच इंिग्लशभाष यांच्य आधीन आजपय�तचे जगांतील अत्यं �वस् तृ
साम्रा समा�वष् झाले आहे ! आ�ण जर� इंिग्ल साम्राज्य वैभव हे महनीय आहे तर�

�हंदसा
ु म्राज्या वैभवाशी तल
ु ना करण्यासारख एकंदर�त त्याजजव काय आहे ?

ज्यावेळ संघषार्च काळ असतो, त्यावेळ राष्ट्राराष्ट् मनाची समता ढळते आ�ण जर फारशी

�कं वा इतर कोणी लोक ‘�हंद’ु या शब्दान ‘चोर’ अथवा ‘काळा माणूस’ इतकाच अथर एकेकाळी

जाणत असेल, तर त्यांनीह हे ध्याना ठे वावे क�, ‘मुसलमान’ हा शब्दसुद �हंदं नी
ू काह� नेहमी

कोणा एका अ�भलषणीय चा�र�याच्य मानवजातीचा दशर् म्हणू वापरलेला नाह�. एखाद्याल

मुसलमान अथवा त्याहूनह वाईट म्हणज ‘मुसडा
ं ’ म्हणण हे त्याल पशू म्हणू म्हणण्यापे

अ�धक �नंद् समजत असत. अशा तर्हेची कठोर �शवीगाळ �न आपसांतील दोषारोप, हे जर�, ज्य
वेळी प्राणां� झगडे सुर असतात. जोपय�त पाशवी क्रोधानलाच ज्वाल भडकत असतात,

तोपय�त अ�नवायर असले, तर� जेव्ह माणसे ह्य झटक्यातू शद
ु ्धी येतात आ�ण स्वतःल
सुससं ्कृ म्हणव पहातात; तेव्ह तर� त्यांन ते �वसरावयास पा�हजे आहे . त्यातह आपणाला हे

�वसरू चालावयाचे नाह� क� प्राच ‘ज्य’ लोक ‘�हंद’ू हा शब् सामथ्य �न उत्सा दशर्वण्यासा
योजीत असत. कारण आपले राष् �न आपल� भूमी या गुणानी
ं अिन्व झालेल� होती. ‘सो हाब मो
अल्ल’ या नावाच्य एका अरबी महाकाव्यां असे म्हटल आहे क� आपल्या सग्यासोयरयाच
ं े

जुलूम हे �हंदं च
ू ्य तरवार�च्य आघातापे�ाह� अ�धक प्र �न भीषण असतात. स्वय इराणी

लोकांतच, �शवाय अशी एक म्ह आहे क� ‘�हंदच
ू उत्त दे णे’ याचा अथर असा क�, �हंदं च
ू ्य

तरवार�ने शरू पणाने खोल घाव घालणे. बा�बलोन दे शांतील लोक उत्त कापडाला �संधु असे

म्हण असत. कारण बहुशः ते ‘सप्त�संध’मधूनच येत असे. याच गोष्ट�वर हे ह� �सद होते क�
आपल्य दे शाला ते आपल्य प्राच �संधु याच नावाने ओळखीत असत. त्याचप्रम प्राच

बा�बलो�नयन भाषेमध्येह ह्य शब्दाच राष्ट्र�यव अथार्�शवा दस
ु रा अथर अजूनपय�त
आपणास उपलब् नाह�.
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आपल्य शेजारच्य अत्यं प्राच आ�ण अत्यं सुससं ्कृ अशा �चनी राष्ट्रां सुप्र� प्रवा

जो युआनचग
ं , त्यान �हंद ु ह्य अ�भधानाचा काय अथर केला आहे ते पाहून कोणत्याह �हंदल
ू ा
स्वतःबद धन्यत वाटल्यावाचू रहाणार नाह�. त्यान �हंद ु या शब्दाच साम् ‘इंद’ु या शब्दाश
केले. याच्य प्र�तपादना तो पुढे असे म्हणत क� “जगाने या राष्ट्र योग् र�तीनेच, ‘इंद’ु हे

नाव �दले. कारण ते आ�ण त्यांच संस ्कृत ह� जगतावर�ल मनुष्यांच् उदास आ�ण संत्र

आत्म्या शीतल चंद्रप्रकाशाप, सदैव आनंद आ�ण उत्सा यांचा झराच भासला.” या सवर

गोष्ट�ंवर हे �सद होत नाह� काय, क� आपल्य नावा�वषयी लोकांच्य मनात आदर उत्पन
करण्याच मागर म्हटल म्हणज ते नाव सोडून दे णे �कं वा ते नाकारणे, हा नव्ह तर आपल्य

शस्त्रां प्रभावा ध्येयाच् शद
ु ्धते आ�ण आत्म्याच उदात्ततेन त्य नावाला मान्यत
�मळ�वणे �न त्याच् पढ
ु े सवर जगास सन्मानान मान लववावयास लावणे हाच तो मागर होय.
आपण जर� काह� आपल्यातील बांधवांना त्यांच् स्वेच्छेच वारूव यथेच् आरोहण

करण्याच परवानगी �दल� �न त्यांन जणगणनेच्य वेळी स्वतः �हंदं च
ू ्य ऐवजी आयर म्हणू

न�दवन
ू घेतले तर� त्यापासू अ�धक ते काय लाभणार? केवळ ‘आयर’ ह्य प�वत नावास मात ते
स्वतःच् ह�न िस्थतील ओढतील आ�ण कोशामध्य गुलाम, दास या अथार्च् शब्दांमध्

आणखी एक शब् भर�ला घालतील. हे तोपय�त क� जोपय�त आपले राष् त्याच पूव�चे बल आ�ण
मोठे पणा संपा�दत कर�त नाह�.

परं तु �हंद ु �न �हंदस
ु ्था ह� अ�भधाने आपण, नाकारावीत; ह्य खुळ्य सुचनेच्य �वरु गंभीर
वाद�ववाद करावयाचे जर� आपण �णभर सोडून �दले आ�ण परक्यांन द्वेषबुद्ध, ह� नावे

आपणास �दल� अशी मूख्पण
र
ाच �वचारसरणी �णभर मान् केल� तर�ह� आम्ह इतकेच सरळ
�वचारतो क� या नावाचा अव्हे करणे �न दस
ु रे एखादे राष्ट् नाव धारण करणे हे शक् आहे

काय? हल्ल जी प�रिस्थत आहे ती अशी आहे क�, �हंद ु हा शब् आपल्य जातीची जणू एक

पताकाच होऊन बसल� आहे आ�ण ज्य गोष्ट�ंन आपल� जातीय एक� ह� केप कामो�रनपासून तो
काश्मीरपय� �न अटकेपासून कटकपय�त बलवत्त केल� जाते �न अखंड �टक�वता येते अशा

गोष्ट�ंपैक एक प्रम गोष् होऊन बसल� आहे . आपल्याल असे वाटते काय क�, एखाद्य

टोपीप्रमा ते आपल्याल सहज बदलता येईल? एकदा, असे झाले क�, एका सज्ज �न दे शभक्

गह
ृ स्थान जनगणनेच्य वेळी स्वतःल ‘�हंद’ू ऐवजी आयर म्हणू न�दवून घेण्याच ठर�वले �न याचे
कारण हे च होते क�, प्र इराणी लोकांनी आपणास तुच्छतादशर �हंद ु या नावाने संबोधले होते �न

या शब्दाच अथर काळा माणूस, असा होतो. अशा प्रकार जे असत् सवर् पसर�वले होते. त्याला
हे गह
ृ स् बळी पडले. ह्य गह
ृ स्थांश, वेळेच्य अभावी मला काह� साग वाद�ववाद करता आला
नाह�; �न म्हणू मी त्यां मात त्याच नाव काय? एवढाच प्र केला. त्यान सां�गतले क� ‘माझे
नाव तक्त�सं’. मी पुढे म्हणाल, “माझ्य सज्ज �मत्, �हंद ु या नावाच्य उत्पत्तीसंबं, अजून

द्�वध मत तर� आहे . परं तु तुझे नाव मात �न�वर्वादपण धेडगुजर� आहे . �न म्हणू न�दणी

करतांना प्र तेच ‘मौग्दलाय’ �कं वा ‘�संहासन�संह’ अशा पकारे शद
ु आयर्भाषेमध्, बदलन
ू
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�ल�हले पा�हजे.” हे ऐकून �णभर त्यान हा �वषय टाळण्याच प्रय केला. �न मग, मला दाखवू

लागला क�, पहा, हे असे करणे �कती कठ�ण आहे . त्यामुळ माझ्य उद्योगधंद्या सगळीच घडी
�वसकटून जाईल. सवार् मोठ� अडचण म्हणज सगळ्य लोकांना मी कसे या माझ्य नवीन
बन�वलेल्य नावाने ओळखण्या लाव?ू �कं वा जोपय�त इतर सवर्ज मला, ‘तक्त�सं’च

म्हणण्या हट धर�त आहे त तोपय�त मी �कतीह� स्वतःल ‘�संहासन �संह’ म्हणण्या अट्टाह
केला तर� त्याच काय उपयोग होणार आहे ? मी लगेच त्याल म्हणाल, परं तु जर तुझे स्वतःच, जे

नाव, �न�वर्वादपण, परक�य आहे ते बदलण्या तुला इतके कठ�ण, इतकेच नव्ह, तर हा�नकारक

वाटते. तर मग तक्त�सं सबंध जातीचे जे नाव ते बदलणे हे �कतीतर� अ�धक क�ठण आ�ण
अ�धक हा�नकारक असले पा�हजे? आ�ण तेह� नाव मळीच
परक�य नाह� तर वेद िजतके आपले
ु

�ततकेच ते नावह� आपले आहे ! - आ�ण �कतीतर� �नरथर्! अ�मतकालापासन
ू दृढ�भू झालेले
नाव बदलणे हे �कती व्यथ आहे . याची सत्यत या वैयिक्त उदाहरणापे�ाह� पंजाबमधील

आपल्य शीखबंधंच
ल
ू ्य पंथामध्य चांगल्य र�तीने, �न�दर ्ष केल� आहे . आपल्य �हंदजातीती
ु

अवतंस �न शरू ांत ले शरू अशा नरश्रेष्ठा जी जमात �न िजला आपल्य महान गर
ु ून पसंत केल�
�न त्यावेळ �वजयानंदाने गजर्न केल� क� “नीलवस्त् कपडे फाडे तुरकपठाणी अंमल गया!”

आ�ण जी जमात घडण्याच आद् कारण म्हणज - धमर चलावन संत उवारण, दषु ् दै त्यक मूल

उपाटण, य�ह काज धरा मै जनमम। समझ लेहु साधुसम मननम ्। ( प�रत्राण साधूनां
�वनाशायच दषु ्कृताम धमर्संस्थापनाथा संभवा�म युगे युगे।।)

अशा या जमातीतेच नाव ‘खालसा’! ज्य साधुवतृ ्तीच् नानकाला, आज प्रत्, ‘वाह गुरूजीक

फत्त, वाह गुरूजीक खालसा’ अशा अ�भनंदनांनी वंदन होत आहे . तो गुरुनान दःु खाने म्हण

असे, क� ��त्रयां धमर छो�डया म्ल� भाषा ग�ह। सिृ ष् सब अकवणर हुई, धमर्क ग�त रह�!’
‘दरबार’, ‘�दवाण’, ‘बहादरु ’ इत्याद शब्, चोरासारखे थेट आपल्य ह�रमं�दराच्य अंतभार्गापय�
प्र�व झाले आहे त! आपल्याल पुरातनकाळी, जे व् झाले होते त्यांच हे वण आहे त. ते व् भरू
�नघाले. परं तु त्यांच वण मात अजूनह� दृश आहे त ; �न आपल्य शर�रांपैक�ंच एक होऊन बसले

आहे त. जोपय�त त्यांन खरवडून काढण्याच प्रय करणे, हे लाभापे�ा हानीच अ�धक करण्याच

संभव आहे . तोपय�त, आपल्याल जे जे काय करता येण्यासारख आहे ते म्हणज इतकेच क� ते

तसेच सहन करणे. कारण, ते व्, ज्य लढाया आपण रक्ताच पाट वाहवून िजंकल्य �न अंती जेते
झालो अशा लढायांमध्ये झालेले आहे त.

आ�ण जर कोणते शब्, मग ते �कतीह� प�वत वस्तूंश संबंध झालेले असोत. बदलणे आ�ण त्यक

करणे , अवश् असेल तर ते शब् हे होत. कारण ते सवर �न�वर्वादर�तीन परक�य �न त्यांच्
वचर्स्वा अव�शष् असे भाग आहे त.

मग जे आपण या नावांना अप�रहायर म्हणू राहू दे तो इतकेच नव्ह तर त्यांच्या�वष आसक्त
धरतो त्य आपणाला जी आपल्य जातीची �न दे शाची, पाळण्यातल नावे आपल्य मूळपुरुषांन
पसंत ठर�वलेल�, सगळ्य जगांतल्य, अत्यं प्राच आ�ण अत्यं वंद् अशा ग्रंथामध,
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वेदांम ध्य - जी ग्रं� केलेल� अशी, ‘�हंद ू आ�ण �हंदस
ु ्था’ ह� नावे नाकारणे �नव्व
दां�भकपणाचेच ठरत नाह� काय? �संधुनद�च्य उभय तीरांवर�ल आपल्य ल�ावधी दे शबांधवांनी
कमीत कमी गेल� चाळीस शतकेपय�त जे अ�भधान, मोठ्य अ�भमानाने धारण केले; ज्यान

काश्मीरपासू केप कामो�रनपय�त �न अटकपासून कटकपय�त आपल्य सवर दे शाला कवटाळले. जे

एका शब्दां आपल� जन्मभूम आ�ण �ात जी ‘�संधु’ अथवा ‘�हंद’ु �हच्य भूगोलाची सवर
िस्थ�तस्थापक दशर्�वत, जे राष्ट्रमायर्स्यचो’ अशा र�तीने इतर दे शांपासून �नवडून
काढण्याच खूण म्हणू समजले गेले ते हे अ�भधान होय. याच अ�भधानाक�रता, शत्रूं आमचा
द्वे

केला,

आ�ण

याच्याचक�रत

शा�लवाहनापासन
ू

�शवाजीपय�तचे

आपले

योद्

शतकांपाठ�मागन
ू शतके, संघषर �टकवन
ू ठे वण्या सहस्त्रा कामी आले! प�द्म आ�ण �चतोड

यांच्य जळून खाक झालेल्य राखेवर हाच ‘�हंद’ू शब् छापला गेलेला आढळे ल. तल
ु सीदास �न
तका
ु राम आ�ण रामदास �न रामकृष् यांनी �हंद ु हे च नाव धारण केले होते. ‘�हंदप
ु दपादशाह�’ हे च

रामदासांचे स्वप होते. �शवाजीचे कायर होते. बाजीराव आ�ण बंदाबहादरू , छत्रस आ�ण
नानासाहे ब, प्रत आ�ण प्रतापा�द, यांच्य महत्वाकां�ेच ध्रुवता होते. ज्य ध्वजाच र�ण

करता करता पा�नपतच्य समरभूमीवर एक ल� वीर शत्रू प्राणहा वार कर�त, मात, एकाच
�दवसात धारातीथ� पतन पावले; आ�ण तो भाऊह� ज्याच् अग्रभा हातात समशेर असता, गारद

झाला त्य ध्वजाव हाच शब् कोरू काढला होता. या सवर ब�लदानानंतर याच ‘�हंदप
ु दपादशाह�’

क�रता नाना आ�ण महादजी यांनी राष्ट्रन खवळलेल्य सागरातून त्याती सवर खडकांना �न

संकटांना टाळून �चरपे��त �कनार्याच्य अगद� समीप आणल� होती. आजह� हे च ‘�हंद ू आ�ण
�हंदस
ु ्था’ हे अ�भधान, नेपाळच्य �संहासना-पासून तो रस्त्यात एखाद्य कटोर्यापय�त,

ल�ावधी लोकांवर, स्वा�मत गाजवीत आहे . या शब्दांच अव्हे करणे म्हणज, आपल्य लोकांचे
प्रत हृदय कापून फेकून दे णे होय. ते करण्यापूव� तुम्ह मरू जाल. हे करणे काह� केवळ
भयंकरच आहे असे नाह�. तर ते व्यथर् आहे . ‘�हंद ू �न �हंदस
ु ्था’ हे शब् त्यांच् जागेवरू हलवू

म्हणण म्हणज प्रत �हमालयलाच त्याच् जागेपासून हल�वण्याच प्रय करण्यासारख आहे .

भयंकर उत्पत् �न कल्पनेल िस्त�म करणार्या घटना जो घड�वतो, असा एखादा धरणीकंपच,

हे कायर कर शकेल!

‘�हंद ू �न �हंदस
ु ्था’ या अ�भधानां�वरु जो आ�ेप क�, हे शब् परक�य लोकांनी आपल्याल
लावले आहे त. त्यांचा तेवढा �वचार केला तर मात �न�वर्वा �सद झालेले ऐ�तहा�सक आधार

�नवेदन केले, क� त्याच पूण्पण
र
�नरास होईल. परं तु वस्तुिस्थ अशी आहे क�, हा आ�ेप काह�
वेळेला एका अंतगर् भीतीने सं�मश झालेला असतो ती भीती म्हणज अशी क�, जर हे अ�भधान

आपण आदराने धारण केले तर जे जे असे करतील ते ते ‘�हंदइ
ु झम’ या नावामध्य समा�वष्

होणारे सवर �वचार आ�ण आचार यांच्याव �वश्वा ठे वणारे आहे त असे जग मानील. �हंद ु मनुष्

म्हटल क� तो अचूक र�तीने ज्याल �हंदइ
ु झम असे समजतात, त्य सवर गोष्ट�ंव �वश्वा

ठे वणारा असलाच पा�हजे. अशा प्रकार एक भावना ल�यात घेऊन बाह्यत नसले तर�
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अंतःकरणातून जे एक भय वाटत असते, त्या भयाच्य योगाने पुष्क लोक ह� आपल� अ�भधाने
परक�य लोकांनी शोधून काढल� नाह�त. यावर �वश्वा ठे वीत नाह�त आ�ण त्यांच हे भय काह�

सवर्स् अनाठायी नसते. परं तु ज्यांन असे भय वाटते. त्यांन ते तसे स्पष्टप बोलून दाख�वणे
�न एवढ्याक�रत आम्ह �हंद ु म्हणवू घेण्या �सद नाह� असे म्हणण हे अ�धक सरळपणाचे

होईल. परं तु �मथ्य �न अप्र�तपा अशा आ�ेपाखाल� लपूं पहाणे हे केवळ वक वतृ ्तीच द्योत
होईल. ‘�हंदतु ् �न �हंदइ
ु झम’ यामध्य �दसणार्या वरवरच्य साम्याच् योगाने, काह� वेळेला

आपल्य �हंद ु बांधवांमधील काह� स�दच्छेच् लोकांचा, म�तभ् केला जातो. या दोन शब्दांमधी
अंतर, लवकरच स्पष्टपणा दाख�वले जाईल. येथे केवळ इतके सां�गतले, म्हणज परु े होणार आहे

क� जर कोणता एखादा शब् परक�य लोकांकडून आला असेल तर तो हा �हंदइ
ु झम होय. आ�ण
म्हणू आपण अशी सावधानता ठे वल� पा�हजे क�, आपले �वचार या नवीन बनवलेल्य शब्दान

घोटाळून जाणार नाह�त. वेदांवर-सद
ु ् ते स्वतं धमर्ग् आहे त, असा �वश्वा न ठे वणारे लोकह�
इतर कोणत्याह �हंदं प
ू ्रमाण सवर्स् �हंद ू असू शकतात. ह� गोष् इतरां�वषयी न बोलता मात

जैनां�वषयींच बोलले तर�, आपले सहस्त्रा जैनबांधव �पढ्यान�पढ् स्वतःल �हंद ु म्हणवू घेत
आहे त. जर कोणी त्यांन तसे न म्हटल तर त्यामध् त्यांन त्यांच अपमान झाल्याप्रम वाटते.
यावरून �सद होत आहे . आम्ह याचा �नद� श येथे केवळ हे एक प्रत सत्य आहे या दृष्ट�

केला. त्याच स�वस्त �ववरण �न �ववेचन आताच येथे करण्याच आमचा मानस नाह� ते लवकरच

पुढे येणार आहे . तोपय�त आम्ह अशी आशा करतो क� आम्ह कोणता �नणर् काढू या�वषयी
आमचे वाचक कसलाह� संदे ह बाळगणार नाह�त �न त्य योगाने आमच्य �नणर्याच्

महत्वा�वषय आपले मत पूव्ग्रहदू
र
करू ठे वणार नाह�त. त्याचप्रम हे ह� त्यांच् ध्याना
आलेच असेल क� आम्ह आतापय�त जे �ववेचन केले ते कोणत्याह ‘इझम’वरचे नाह�. तर केवळ
‘�हंदतु ्’ याचे राष्ट्, जातीय, संस्कृ�त�वषय जे स्वर त्याचे �दग्दशर केले आहे .

इतक्य �ववेचनानंतर आपल्याल आता आजपय�त मानवी भाषेला मा�हत असलेल्य अत्यं

�वस् तृ �न बुद्धी भांबावून सोडणार्या अशा एक�करण कल्पनेच् घटकांचे �ववरण करण्या

काह� प्रत्य नाह�. ‘�हंदतु ्’ हा शब् मूळ �हंद ु यापासून �नघाला आहे . आपल्य जातीच्य
अत्यं प्राच �न अत्यं प�वत अशा ग्रंथांमध सप्त�संध अथवा हप्त�हंद हा शब् ज्य
भूभागामध्य वै�दक राष् भरभराट�ला आले त्याल ला�वला आहे हे आपण पा�हलेच आहे . ह�
भौगो�लक कल्पन मूळ ध्याना घेऊन, कधी आकुंचन पावत तर कधी �वस्ता पावत परं तु

अखंडसातत्यान �हंद ु �न �हंदस
ु ्था या शब्दांश संय ुक् झाल� आहे �न अंती, कमीत कमी ५०००

वषर उलटल्यानंत �हंदस
ु ्था ह्य शब्दामध् �संधुनद�पासून तो �संधु ( समुद्) पय�त, सवर
द्दीपक समा�वष् झाले आहे त. कोणत्याह एखाद्य लोकसमूहाला, एक�भूत करण्या बलशाल�
बन�वण्या �न ऐक्याच भावना उत्पन करण्या जे अत्यं महत्वाच कारण असते ते हे क�,

त्याल अंतरं गांतून एक�भूत झालेल� �न बाहे रू सुस्पष मयार्देन आखलेल� भूमी ह�

�नवासस्थानाक�रत �न ज्य नामोच्चारान आपल्य �चरवं�दत मातभ
म�ू तर �न �तच्य
ू
ृ मीची
www.savarkarsmarak.com

गतकाल�न इ�तहासा�वषयी �नतांत भक्त हृदया उित्थ होईल असे ‘नामा�भधान’, या दोन
गोष्ट आवश्य असतात. सुदैवाने ह्य दोन्ह�ह महत्वाच् गोष्ट आपल्या लाभल्य आहे त.

आपला दे श हा इतका �वस् तृ आ�ण तर�ह� इतका सुस्पष्टरेखां� आहे क� तो इतर दे शांपासून

इतका असं�दग् र�तीने, �वभक् केला आहे . तर�ह� इतका सुसंर��त आहे क�, जगातील इतर

कोणताह� दे श �नसगार्न आपल्य करांगुल�ने �नरपवाद असा �नराळा, एक भौगो�लक �वभाग,

म्हणू आखून �दलेला नाह� आ�ण ‘�हंदस
ु ्था’ अथवा ‘�हद’ु हे नावह� तसेच आहे . हे नाव एकताच

आपल्य हृदयामध् अगद� अचूक र�तीने आपल्य जन्मभूमीच मूत� उभी राहते. �तच्य
भौगो�लक स्थू स्वरूपा उत्क कल्पन केल्यानंत जणु काय ती एक सजीव मत�च
होऊन
ू

उभी राहते. ‘�हंदस
ु ्था’ म्हणज ‘�हंदं ची
ू भमी
ू ’. त्य अथ� �हंदतु ्वाच् मल
ू भत
ू गोष्ट�ंपैक ह�
भौगो�लक गोष् अवश् असल� पा�हजे. �हंद ु हा एकतर स्वत अथवा आनव
ु �ं शकर�तीने मख
ु ्यत

�हंदस
ु ्थानच र�हवाशी असला पा�हजे आ�ण ह� भमी
ू त्याच मातभ
ू असल� पा�हजे. अमे�रका �न
ृ मी
त्याचप्रम फ्रान्सम �हंद ु या शब्दाच अथर सामान्यत याच र�तीने कोणत्याह धमार्च अथवा

संस ्कृ�तच संबंध ल�यात न आणताच समजला जातो. जर �हंद ु या शब्दाच हा मळ
ू अथर्

प्रामुख्य दाख�वण्याच प्रघ असता आ�ण �संधु या शब्दापासू उत्पन झालेल्य प्रत्
शब्दाप्रम याचाह� जर तोच अथर असता तर याचा अथर केवळ �हंदस
ु ्थानच र�हवाशी इतकाच

�हंद� या शब्दाच सांप्, जो अथर आहे तोच अथर �टकून रा�हला असता.

�हंदतु ् - यथाथर सारसवर्स �न ग�मर्ताथ
�हंदतु ्वाच व्यवच्छे �न अव्यवच्छे ल�णे
परं तु आतापय�तच्य सवर �ववेचनांत आपण केवळ काय प्रत आहे याचाच अ�धक �वचार केला
आहे . काय असते �कं वा काय असावे या�वषयी इतका �वचार केला नाह�. आता याचे कारण काह�,

काय असावे या�वषयी उहापोह करणे हे योग् नव्ह, असे नव्ह. उलट ते आवश्य �न काह� वेळेला
तर अ�धक उत्साहदायक असते परं तु हे सुद् काय आहे , या�वषयी �निश्च �ान प्रा झाले

म्हणजे अ�धक चांगल्य र�तीने करता येईल याक�रता �हंदतु ्वाच् आ�दतत्वांन �निश्च
करण्याच् प्रयत्न आपण अगद� सावध असले पा�हजे. �न सांप्रतच या शब्दाच्

घटकावयांवरून आपण त्याच अथर करण्याच प्रय केला पा�हजे. एवढ्याक�रत जर� �हंद ू या
शब्दाच त्या व्युत्पत्ती �नघालेल्य �हंद� या शब्दाप्रम केवळ �हंदस
ु ्थानच र�हवाशी असा

आथर झाला तर� तेवढ्यावर एखाद्य मस
ु लमानाला तो �हदस
ु ्थानच र�हवाशी आहे

एवढ्याचवर �हंद ु म्हणण म्हणज शब्दाच् व्यावहा�र अथार्च अनथर करणे होईल, अशी

आम्हाल भीती वाटते. आता हे शक् आहे क� पढ
ु े भ�वष्यकाळ कधी तर� �हंद ु या शब्दाच अथर

मात �हंदस
ु ्थानच र�हवाशी इतका आ�ण इतकाच होईल. तो �दवस तेव्हां येईल क� ज्य �दवशी
www.savarkarsmarak.com

सवर संस ्कृ� �न धमर या�वषयीचा दरु �भमान दस
ु र्यांना दख
ु वूनह� आपल� स्वतःची प्रौ

�मर�वण्याच सोडून दे ईल आ�ण सवर धमर ज्य वेळी स्वतःच अ�भमान त्यक करू ज्य पायावर
ह� सवर मानवी जात, डौलाने �न �चरस्था�यत्वा सुिस्थ झाल� आहे , अशा मूलभूत �चरं तन

तत्त्वां ते एक संग् बनतील. परं तु जोपय�त ह्य अत्यं वांिच्छ एक�करणाच्य प�हल्य
�करणांचाह� ���तजाचलावर, कुठे मागमूसह� �दसत नाह�, तोपय�त अिस्तत्व असणार्या कठोर
सत्याकड काणाडोळा करणे हे केवळ मूख्पण
र
होईल. जोपय�त इतर प्रत् धमर हा ज्य योगाने

वारं वार लढाईपय�त प्रस येतात; असल� आपापल� �व�शष् मते सोडण्या �सद नाह�. तोपय�त

कोणत्याह एका संस ्कृतीन �न राष्ट् घटकाने आपल� बंधने �श�थल करणे �न �वशेषतः संघांतील

दृढत �न सामथ्य वाढ�वणार� बंधने �श�थल करणे हे केव्हांह इष् होणार नाह�. एखादा अमे�रकन
�हंदस
ु ्थानच र�हवाशी होऊ शकेल. तो जर खरोखर�च असा नाग�रक होईल तर त्याल भारतीय

�कं वा �हंद� या नात्यान वाग�वणे हे न्याय होईल. पंरतु जोपय�त तो संस ्कृ�तन �न इ�तहासाने एक
झाला नाह� जोपय�त त्याच् अंगांत आपले रक् खेळले नाह� �न जोपय�त तो आपल्य दे शाला

केवळ आवडीचा म्हणू नव्ह तर पजा
ू स्था म्हणू गणू लागला नाह� तोपय�त त्याल आपल्य

�हंदं च
ू ्य संघांत सामील करू घेता येणार नाह�. कारण जर� �हंदतु ्वाच प�हले ल�ण म्हणज स्वत
�कं वा वाडव�डलांच्य योगाने �हंदस
ु ्थानच नाग�रक असणे हे आहे तर� ते काह� �हंदतु ्वाच एकच एक
ल�ण आहे असे नाह�. कारण �हंद ु या शब्दाच अथर, केवळ भौगो�लक वै�शष्ट्यापे पुष्क
अ�धक आहे .

रक्तान एकत्वाच स्नेहसंबं
�हंद ू हा शब् भारतीय अथवा �हंद� यांच्याश समानाथर् नाह� �न त्याच केवळ �हंदस
ु ्थानच

र�हवाशी एवढाच अथर नाह� हे ठरल्याव साहिजकपणे त्याच् दस
ु र्या ल�णा�वषयी �वचार
करणे , ओघानेच प्रा होते. �हंद ू भारतीय शासनाचे केवळ नाग�रकच नाह�त कारण ते काह� केवळ

एका जन्मभूमीव असलेल्य प्रेमान बद झालेले नाह�त, तर एकाच रक्ताच् बंधनांनीह� ते बद

झाले आहे त. ते काह� केवळ एकराष्ट्र नाह�त तर एकजातीयह� आहे त. जाती हा शब् जन ्-

जायते उत्पन करणे या धातूपासून �नघाला आहे . त्याच अथर बंधुता, ज्यांच उत्पित एकच आहे ;

ज्यांच रक् एकच आहे असा लोकसमूह असा होतो. ज्यांन ‘�संध’ु असे म्हण अशा वेदकाल�न
�पतऋ
र जांचे रक् सतत परं परे ने आमच्य अंगात
ृ षींपासून आमचा वंशोद् आहे . त्य समथर पूव्

खेळत आहे असे �हंदल
ु ोक स्वा�भमानान मानतात. अनेकवार छद्मीपणा जो एक प्र �वचारला
जातो तोह� आम्हाल चांगला माह�त आहे क�, परं तु तुम्ह खरोखरच का एकजाती आहांत? तुमच्य

अंगात एकच रक् खेळत आहे , असे खरे च का म्हणत येथील? याचे उत्त आम्ह फक्

प्र�तप्रश् दे ऊ क�, ‘इंिग्ल लोक हे खरोखर�च का एकजाती आहे त? जगामध्य इंग् रक्,
फ्र रक्, जमर् रक् �कं वा �चनी रक् अशा प्रकार काह� वस्त आहे काय? जे आपआपसामध्य
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�भन् जाती असूनह� लग्न करतात आ�ण अशा र�तीने परक�यांचे रक् मुक्तपणान आपल्या

�मसळू दे तात ते काय एका रक्ताच म्हणावयाच? स्वतः�स अशा एकाच जातीचे मानावयाचे? जर

त्यांन तसे करण्या प्रत्य नसेल तर �हंदं ना
ू तर नाह�च नाह�. कारण ज्य जा�तभेदाच्य
यथाथर स्वरूपा�वष तुम्हाल गाढ अ�ान आहे �न ज्याच खरा अथर तुम्ह मुळीच उमगू शकला
नाह�; त्य जा�तभेदसंस्थेन आमच्यामधी रक्ताच सर�मसळ होऊन ते एक होऊ शकले नाह�

असे तुमचे म्हणण आहे . परं तु हे तुमच्य ध्याना येत नाह� क� त्या जा�तभेदाने स्वक�
रक्तापे� परक�य रक्ताची भेसळ आमच्यामध् न होऊ दे ण्याल अ�धक सहाय् केले. इतकेच
नव्ह, तर सांप् जी जा�तसंस्थ अिस्तत्वा आहे तीच ब्राह्मणापा तो चांडाळापय�त, एकच

रक्, प्रत्येका धमन्यांमधू वहात आहे . त्याच पयार्प प्रम नाह� काय? आमच्य
कोणत्याह स्मृ�तकड नसती
ओझरती जर� दृिष वळ�वल�; तर� अनल
ु
ु ोम �न प्र�तल �ववाह हे

त्य काळी सरार् होत होते आ�ण त्याच्य योगाने आज अिस्तत्व असलेल्य अनेक उपजाती

�नमार् झाल्य आहे त असे �नःसंदेह र�तीने �दसन
ू येईल. एखाद्य ��त्रया जर शद
ू स्त्रीपा

पत
ु झाला तर त्य संततीच्य योगाने, ‘उग’ या नावाची जाती �नमार् होते. त्याचप्रम जर
एखादा ��त् या उग जातीतील स्त्री पोट� संतती �नमार् कर�ल तर त्य योगाने ‘श्वप’
जाती �नमार् होते. त्याचप्रम एखाद्य ब्राह स्त्र जर एखाद्य शद
ु ्रापास मुलगा झाला,

तर त्य योगाने ‘चांडाल’ जाती उत्पन होते. वेदकाल�न सत्यकामजाबाल�पासू तो थेट महादजी
�शद्यांपय� आपल्य इ�तहासाच्य प्रत् पानावरू असे �दसून येईल क� आपल्य जातीच्य

रक्ताच ह� प्राच गंगा वेदकालाच्य उत्तुं �शखरांपासून उद्भ होउन आधु�नक इ�तहासाच्य

भूप्रदेशा अव्याह र�तीने अवतीणर झाल� आहे ; �न अशा र�तीने अवतीणर होतांना ती पुष्क

संपन् झाल� आहे . पुष्क प्रवाहां �तने आपल्या �मसळून घेतले आहे . �कत्ये प�तत
आत्म्यां �तने पावन केले आहे . �वस् तृतत, गंभीरता, संपन्नत यांनी प्र�त�द वाढत वाढत कुठे

तर� आडरानांत �न वाळवंटात शषु ् होऊन जाण्याच आपत्त �तने �नरस् केल� आहे �न अशा

र�तीने पूव�पे�ा अ�धक शद
ु ्धते �न अ�धक वेगवान होऊन ती आज अखंड वहात आहे .
आपल्यामध् जे जे काह� नापीक �न द�रद् होते, ते ते सुपीक �न समद
ृ करण्याक�रत �न

आपल्यामध् जे जे काह� उन्न आ�ण व�धर्ष् होते त्याच् वाढ�च्य आडह� न येण्याक�रत जी

जी साधने, अत्यं आवश्य म्हणू आपल्य उदात्तच�र �न दे शभक् पूव्
र जांन वाटल�, त्य

त्य साधनांच्य द्वार ह्य पावन प्रवाहा व्यविस्थतपणा मागर आक्र करता यावा अशी
व्यवस् करणे हे च कायर या जा�तभेद संस्थेन केले आहे .

हे �वधान ज्याप्रम चार मुख् जातींच्य सं�मश �ववाहापासून उत्पन झालेल्य उपजातीं�वषयी
आ�ण चार मुख् जाती �न या उपजाती यांच्यापासू उत्पन झालेल्य संतती�वषयी खरे आहे

त्याचप्रम ज्य इतर जाती �न वंश कुठे तर� पुराण भूतकालाच्य अंध ुक प्रकाश स्वतंत्र

आपापल्य �ठकाणी बसत होत्य. त्यांच्या संबंधाने हे �वधान, �ततकेच लागू आहे . याचे प्रत्य

पहावयाचे असल्या मलबार �कं वा नेपाळमध्य पहा, तेथे �हंदती
ज्य
ू ल उच् जातीच्य परुषाल
ु
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जा�त परक�य मानल्य गेल्य आहे त; अशा जातीच्य स्त्र लग् करण्या प्रत्य नाह�. या

जाती परक�य आहे त ह� कल्पन जर� खर� मानल� तर� त्यांन �हंदं च
ू ्य संस ्कृ�तच संर�ण

करण्या जे प्र आ�ण शौयर दाख�वले त्यामुळ त्यांन आपल्य जातीत समा�वष् करण्या आले.

इतकेच नव्ह तर सवर बंधनांपे�ाह� अत्यं कोमल असे जे �ववाहबंधन, त्यान त्या �नत्याच बद
करू टाकले. नागवंश हा द्र� जातीपैक�च आहे काय? मग जेव्ह अिग्नवंशांती तरुणांन
नागकन्य अपर् केल्य �न ह्य दोन्ह�ह वंशांमध्य जेव्ह चंद्रव आ�ण सूय्
र वं यांच्याती

��त्रयां आपल्य कुमा�रकांची लग्न ला�वल�; तेव्ह मग हे आ�ण ते असे �भन्नत कुठे रा�हले?
अगद� हषार्च् कारक�द�पय�त मग बद
ु ्धकाल जातीभेदाची घडी जेव्ह �वस्ख�ल झाल� होती;

तेव्हांच गोष् सोडून �दल� तर� -जा�तजातीमधील �ववाह ह� एक रोजची गोष् होऊन बसल� होती.

उदाहरणाथर पांडवांच्या एका कुलाची गोष् घ्य. पराशर ऋषी हे ब्राह होते. त्यांच प्र एका

कोळ्याच् सद
ंु र कुमा�रकेवर बसले �न त्य दोघांचे अपत् म्हणज जगद्�वख्य व्यासमुन
झाले. ह्य व्यासांन ��त्रयकुलांत राजकन्य अंबा �न अंबा�लका यांच्य �ठकाणी दोन पत्र
ु ां

उत्पत् केल�. या दोन पत्रांपै
पांडु याने ‘�नयोग’ पद्धती अवलंब करू आपल्य बायकांना
ु
संतती उत्पन करण्याच अनु�ा �दल�. त्य बायकांनी अ�ात जातींच्य पुरुषांच् प्रेमा याचना

करू आपल्य महाकाव्याच् नायकांना जन् �दला. ह्याचप्रम त्य कालच्य कणर, बभ्रुवा,
घटोत्क, �वदरु आ�ण अन् व्यक्तींच इ�तहासा�वषयी उल्ले न करता त्य काळाच्य मानाने

आधु�नक अशा चंद्रगुप्त उदाहरण पहाण्या�वषय आम्ह वाचकांना �वनंती करतो. चंद ्रगुप्त

एका ब्राम कन्यकेश �ववाह लावला; �न त्यांच्यापास अशोकाच्य �पत्याच उत्पत् झाल�.

या अशोकाने युवराज असतांना एका वैश् तरुणीश �ववाह लावला. हषर, जातीचा वैश् असून,
त्यान आपल� मुलगी एका ��त् राजपुत्रा �दल�. व्याधकमा हा एका व्याधाच मुलगा होता.

त्याच आई त्य व्याधाव प्र जडलेल� एक ब्राह्मणक होती; �न हा व्याधकमा

�वक्रमा�दत्य य�ाचायर झाला होता. सुरदास कृष्णभ हा जातीने ब्राह असून एका

चांडालकन्येव इतका आसक् झाला क�, त्यान उघड र�तीने �तच्याश �ववाह लावून संसार

थाटला आ�ण ‘मातंगी पंथ’ ह्य नावाच्य एका धा�मर् पंथाचा, तो आद्यप्रव बनला. हे सवर
लोक स्वतःल ‘�हंद’ु च म्हण�वता �न तसे म्हण�वण्या त्यांन अ�धकार पोचतो. एवढ्यावर

हा पुरावा संपला नाह�. एखादा पुरु अथवा एखाद� स्त आपल्य कृतींनी आपल्य जातीपासून
च्यु होईल �न दस
ु र्या जातीत ढकलल� जाईल. “शद
ु ् ब्राह्मणताम ब्राह्मणश् शद
ू ्रताम”

“न कुलं कुल�मत्याहुराचार कुलमुच्यते आचारकुशलो राजन ् अह चामुत नंदते।। उपासते येन पूवा�

द्�वज संध्या न पिश्चतां सवा�स्तान् धा�मर्क राजा शद
ू ्रकमार योजयेत ्।।” ह� आ�ा काह�

नेहमी पोकळ धमक� नव्हत. �कत्ये ��त्रयल शेती अथवा दस
ु रे हलके धंदे पत्कर ��त्रया
�मळणार्या मानाला आंचवत असत आ�ण दस
ु र्या कोणत्य तर� जातीत गणले जात असत.

उलटप�ी �कत्ये शरू लोक �न काह� वेळेला सबंध जातीची जा�त आपल्य शरू कृत्यांन ��त्रयां

हक् �न ��त्रयांच पदव्य पावन
ू , ��त् म्हणू गणले जात असत. एका जातीतन
ू ब�हष्कृ
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होणे ह� एक रोजचीच गोष् होती �न असे झाले म्हणज त्यांच दस
ु र्या कोणत्य तर� जातीत

समावेश होत असे.

हे प�रवतर् केवळ वै�दक आ�ेप्रमा प्रस्था झालेल्य जातीसंस्थेव �वश्वा असणार्या

�हंदं म
ू ध्ये घडत असे, असे नाह� तर अवै�दक असे जे �हंदं च
ू े पंथ आहे त त्यामध्ये घडत असे. बुद

कालामध्य ज्याप्रम एकाच कुटुंबामध्य बाप बौद, आई वै�दक धमार्च �न पुत जैनपंथाचा असा
दे खावा �दसत असे त्याप्रम आजह� आपल्याल आढळून येईल. जैन आ�ण वैष्ण यांच्यामध्
गुजराथेत लग्न होतात. त्याचप्रम शीख �न सनातनी यांच्यामध् पंजाबात लग्न होतात.

�शवाय, आजचा जो मान-भाव �कं वा �लंगायत शीख �कं वा सतनामी हा कालचा �हंद ू होय आ�ण

आजचा �हंद ु कदा�चत उद्य �लंगायत, ब्रह अथवा शीख होईल.

आ�ण ‘�हंद’ू हे अ�भधान जसे आपल्य लोकांच्य एकजातीयत्वाच पण
ू र �दग्दशर कर शकते तसे

इतर नाव कर शकत नाह�. आपल्यांपैक काह� आयर होते, काह� अनायर होते. परं तु आयर �कं वा
नायर आपण सवर �हंद ु होतो �न एकच रक् आपल्य धमन्यांतू वहात होते. आपल्यापैक काह�

ब्राह आहे त आ�ण काह� नामशद
ू अथवा पंचम आहे त. परं तु ब्राह �कं वा चांडाल, आपण सवर
�हंद ू आहोत �न एकाच रक्तामांसाच आहोत. आपणापैक� काह� रा�स होते �न काह� य� होते. परं तु

रा�स अथवा य� आपण सवर �हंदं च
ू आहोत. एकच रक् अंगात खेळत आहे . आपल्यापैक काह�
वानर होते �न काह� �कन्न होते. परं तु वानर �कं वा नर आपण सवर �हंद ु आहोत �न एकाच रक्ताच

आहोत. आपल्यापैक काह� जैन �न काह� जंगम आहे त. जैन अथवा जंगम आपण सवर �हंदच
ू

आहोत �न एकाच रक्ताच आहोत. आपल्यापैक काह� एकेश्वरवाद, काह� जगद�शश्वरवाद काह�

आिस्त, काह� नािस्त परं तु एकेश्वरवाद अथवा �नर�श्वरवाद आपण सवर �हंदच
ू आहोत �न

आपल्यामध् एकच रक् खेळत आहे . आपण काह� केवळ एकराष्ट्र नाह� तर एकजातीय

आहोत. जन्मतः आपले बंधुत् जडलेले आहे . दस
ु रा कसलाह� प्र नाह�. हा मात अंतःकरणाचा
प्र आहे . आपल्याल असे वाटते क� राम आ�ण कृष्, बुद आ�ण महावीर, नानक आ�ण चैतन्,

बसव आ�ण माधव, रो�हदास आ�ण �तरूवेल् यांच्य अंगात जे रक् खेळत होते, तेच रक् सवर

�हंद ु जातींमध्य धमन्याधमन्यांत खेळत आहे . हृदयाहृदयांत स्पंद पावत आहे . आपल्याल

असे वाटते क� आपण एका जातीचे आहोत. एका रक्ताच् अत्यं कोमल बंधनांनी बांधले गेलेलो

आहोत आ�ण हे असे वाटते म्हणू हे असे असले पा�हजे.

एकंदर�त जर पा�हले तर सवर जगामध्य मनुष् म्हटल क� त्याच एकच जाती असल� पा�हजे ती
मानव जाती होय. आपण एकाच रक्ताच् संचरण्यान िजवंत रा�हलो आहोत �न ते रक् म्हणज

मानवी रक्, या व्य�त�रक जी अन् भावना ती केवळ तात्पुरत सोईपुरती आ�ण केवळ

सापे�तः सत् आहे . तुम्ह ज्य ज्य कृ�त् �भंती जातीजातींमध्य �नमार् करता त्य भुईसपाट
करण्याक�रत, �नसगार्च सतत प्रय चालू आहे . रक्तारक्तां सं�मश् रोखून धरणे म्हणज

वाळूच्य पायावर इमारत उठ�वणे होय. सवर धमर्संस्थापकांच सवर आ�ांपे�ांह� स्त्रीपुरुषां

प्रेमाकष हे अ�धक बलवान ठरले आहे . इतकेच काय, परं तु अंदमानमधील मळ
ू
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र�हवाशांमध्येसुद, आयर्रक्ता तुषार परस्परां �मसळले आहे त. खरोखर�च जर बोलावयाचे तर

आपल्याल मात इतकेच �वधान करता येईल; क� माझ्य धमन्यांमधू सवर मानवी जातीचे रक्

खेळत आहे . मनुष्याच या ध्रुवापास त्य धुव्रापय�त एक� हे च सत् आहे . इतर सवर केवळ
सापे�तः आं�शकतः तसे आहे .

आ�ण याच दृष्ट� जर पा�हले तर सवर जगामध्य फक् �हंदं ना
ू �न कदा�चत ज्य लोकांनाच केवळ
यथाथर्त्वा आम्ह एकजाती आहोत, असे हक्कान म्हणत येईल. एका �हंदच
ू े दस
ु र्या �हंदश
ू ी लग्

केल्यान फार तर त्याच जात जाईल. परं तु त्याच �हंदतु ् जाणार नाह�. एखाद्य �हंदचा
ू कोणत्याह
श्रद्ध अथवा पाखंडी अनमान
�सद, ताित्त् अथवा सामािजक पद्धती �वश्वा बसला तर
ु

फार तर, त्याच पंथ त्याल अंत रे ल. परं तु त्याच �हंदतु ् मात अबा�धत राह�ल. कारण �हंदतु ्वाच्

अत्यं महत्वाच् ल�णांमध्य �हंदं च
ू ्य रक्ताच वारसा असणे हे अत्यं महत्वाच ल�ण आहे .

म्हणू जे जे �संधन
र, �पतभ
ु द�पासन
ू तो �संधप
ू य�त ( समद
ु ्रापय) पसरलेल्य भमीव
ू
ू म्हणू
ृ मी

प्र करतात, त्यांन ज्य जातीने आपल्या �मसळवन
ू �न आपले करू घेऊन स्वतःच उत्क्रा
करू घेतल�, त्य परु ातन ‘सप्त�संध’ जातीचे रक् जे आपल्य अंगांत संचारत आहे असे

अ�धकाराने म्हणता त्याच्याज �हंदतु ्वाच दोन ल�णे उपलब् झाल� असे म्हणत येईल.

समान संस ्कृ�
परं तु ह� केवळ दोनच ल�णे होतात. कारण थोड्य �वचाराअंती हे ध्याना येईल क�, ‘एक राष्

�न एक जाती - ह� दोनच ल�णे म्हणज �हंदतु ्वाच काह� सवर ल�णे होऊ शकत नाह�त.
मुसलमानांपैक�, पुष्क लोक त्यांच्, अ�ानजन् दरु ाग्रहापास मुक् होऊन आपल्य दे शावर

त्यांच �पतभ
ृ ूमी म्हणू प्र कर शकतील �न त्यांच्यापै जे दे शभक् �न उदारमनस् आहे त ते

असे सदैव मानीत आलेच आहे त. त्यांच् धमा�तराचा इ�तहास जे धमा�तर लाखो लोकांच्य

�वषयात जबर�ने केले गेले आहे . त्यांच् मनात आले तर� ते �वसर शकणार नाह�त �न तो

इ�तहास त्यांन असेच सांगेल क� त्यांच्यामध �हंद ु रक्त खेळत आहे . परं तु आपण जे सत् जसे

आहे तसेच �वचारांत घेण्याच �नश्च करू- ते कसे असावे अशा �वषयीचा �वचार पुढे ठे वून नव्हआज जो या �वषयाचा उहापोह कर�त आहोत तो कर�त असता त्य मुसलमानांना �हंद ु म्हण शकू

काय?

काश्मीरमधी

�न

इतर

प्रांतांत

�कतीतर� मुसलमान

त्याचप्रम

द��ण

�हंदस
ु ्थानामधी �ख्रश लोक आपल्यांती जा�तबंधने इतक्य कडक र�तीने पाळतात क� ते

बहुधा लग्नसंबं आपल्य जातीमध्ये घडवून आणतात. अशा र�तीने त्यांच् रक्ता परक्यांच
भेसळ जवळ जवळ झाल� नाह� आ�ण तर�ह� त्यांन आपण ज्य अथा�ने ‘�हंद’ू हा शब् वापरतो

त्य अथार्न तो लावता येणार नाह� हे उघड आहे . कारण आपण �हंद ु लोक, एकाच जन्मभूमीव

असणार्या प्रेमा आ�ण एकच रक् आपल्य हृदयांती स्पंद �न त्यासवर उसळणार� प्रेमा
ऊम� यांना जन् दे त असल्याने काह� बद झालो नाह�; तर आपण सवर्ज आपल्य थोर
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संस्कृ�तल, आपल्य �हंदं च
ू ्य सं�चत �ानाला जे वंद् मानतो त्य योगानेह� आपण बद झालो

आहो. ‘संस ्कृ�’ हा शब् अत्यं योग् आ�ण साथर आहे . कारण त्यामध् संस्कृतभाषाह सू�चत

होते. याच संस ्कृ भाषेमध्य आपल्य �हंदव
ु ंशांच्य इ�तहासामध्य जे काह� संग्रा �न उत्त
होते; त्य �ानाचा उच्चा झाला �न त्याच संचयह� ह्या भाषेमध्य करू ठे वला. आपण
एकराष् आहोत. आपण एकजाती आहोत. आपल� संस ्कृत एक आहे म्हणू आपण एक आहोत.

संस ्कृ� म्हणज तर� काय?
परं तु संस ्कृ� म्हणज तर� काय? संस ्कृ� म्हणज ‘मानवी मनाचे आ�वष्कर’ होय. संस ्कृ�
म्हणज मनषु ्यान स्थूलसृष्ट� काय रुपांत केले आहे , याचा इ�तहास होय. जर स्थूलसृष् ह�

परमेश्वराच �न�मर्त आहे . �हचे सव�त्त स्वर म्हणज मानवी आत्म्या स्थूलसृष्ट� �न
मनषु ्याव सारखाच �वजय होणे होय. िजथे िजथे मनषु ्याल आपल्य आत्म्या समाधान होईल

अशी जड वस्तूंच घटना करता येईल तेथे तेथे �ततक्य प्रमाणा संस ्कृतीच जन् होतो �न जेव्ह
सामथ्य, स�दयर आ�ण प्र यांच्या�वषयीच् मानवी स्वग� आकां�ा प�रपण
ू र करू परम

आनंदाचे सवर मागर शोधन
ू काढून आयषु ्याच पण
ू र �वकास �न त्याच ऐश्वय यांचा मनषु ्याल पण
ू र
उपभोग घडतो तेव्ह संस ्कृतीच पूणर �वजय होतो.

एखाद्य राष्ट्रा संस ्कृतीच इ�तहास म्हणज त्य राष्ट्रा �वचारांचा, आचारांचा आ�ण

संपा�दताचा इ�तहास होय. ‘वाङ्म आ�ण कला’ ह� आपल्याल राष्ट्र �वचार �नवे�दत करतात.

‘इ�तहास आ�ण समाजरचना’ यांच्यावर राष्ट्रा कृत्यांच �न त्यान संपा�दत केलेल्य

गोष्ट�ंच आपल्याल जाणीव होते. यापैक� कोणत्याह �वषयात मनुष्याल एकलक�डे रहाता येत

नाह�. अंदमानच्य आ�दम वन् जातीच्य लहान ओबडधोबड पोखरलेल्य लाकडी नावेत बसून�तला डुग
ं ी म्हणता- �तचेह� अमे�रकेच्य अगद� आजकालच्य ‘ड्रेडन’ जहाजांच्य

घडण्यामध्ये काह�तर� अनुकरण आहे च आहे . पॅर�समधील तरुणींच् पोषाखामधील अगद�

अल�कडची नवी टूम ह� सुद् वास्त�व ‘पातुआ’ तरुण आपल्य कंबरपटट्यामध
जो एकमात
्

पानांचा झुंबका खोवतात त्याच्यापास जन् पावल� आहे .

आ�ण इतके असूनह� डुग
ं ी ती डुग
ं ीच राह�ल� आहे . ‘ड्रेडन ते ड्रेडनॉ’ आहे . या दोन्ह�ंमध्

सारखेपणापे�ा वैसादृश् अ�धक आहे , त्यामुळ त्यांच्यात एकत् उमगून पडत नाह�.

याचप्रमा �हंदं नी
ू इतर लोकांप्रमाण जर� पुष्क गोष्ट लोकांना �दल्य आहे त; लोकांजवळून

घेतल्य आहे त; तर� त्यांच संस ्कृ� दस
ु र्या कोणत्याह संस ्कृतीहू फार �भन् आहे . त्याचप्रम
त्यांच आपापसात �कतीह� जर� मतभेद असले तर� त्यांच एकमेकाश
ं ी असलेले ‘एक वाङ्म’ �न

एक संस ्कृ� यांच्य योगाने जगामध्य इतर ज्य संस ्कृ� आहे त त्यापैक� ह�ह� एक आद्
संस ्कृ� आहे . �तचा हा अ�धकार कोणालाह� अमान् करता येण्यासारख नाह�.
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‘�हंद ु लोकांना इ�तहास नाह�,’ अशा प्रकार जी स्वाथर्मू �कं वा अ�ानजन् समजूत
आधु�नक जगामध्य प्रच� आहे त्य समजुतीने ज्यांच कान भारले आहे त, त्यांन हे म्हणण

मोठे �वपर�त वाटे ल क� जवळ जवळ �हंद ु लोकांनीच आपला इ�तहास जतन करू ठे वण्या यश

संपादन केले आहे . �न हे इ�तहाससंर�ण अनेक धरणीकंपांच्य धक्क्यांत �न जलप्रलयांच
आघातानंतरह� केले आहे ! हा इ�तहास त्यांच् वेदांपासून सुर होतो �न हे वेद म्हणज आपल्य

जातीच्य इ�तहासाचे �वद्यमा असलेले प�हले पकरण होय. �हंदं ची
ू प्रत् कन्य, पाळण्या जे

प�हले गीत ऐकते ते सीतेचे होय. आपल्यापैक काह� लोक रामाची अवतार म्हणू पूजा करतात.

काह� लोक त्याल वीर आ�ण योद् म्हणू पज
ू ् मानतात. सवर लोक त्याल आपल्य जातीचा
अत्यं �वख्या सावर्भौ राजा मानतात. प्रत् �हंदतरुण
ाच् मारुत आ�ण भीमसेन, ह्य
ू

अखंड बलदायी �न शार��रक उन्नतीच् आदशर दे वता, आहे त. सा�वत् आ�ण दमयंती ह्य प्रत्
�हंदस
ु ्त्री अखंड पा�तव्रत्य �न अव्य�भचार प्रेमा ध्ये आहे त. गोकुळच्य त्य �दव्

गरु ाख्याव राधेने जे प्र केले त्याच प्र�तध् जेथे जेथे �हंद ु तरु आपल्य �प्रयकरणी चंब
ु न
घेतो तेथे तेथे उठत असतो. कौरव पांडवांचे महायद
ु , कणार्जुर, भीमदःु शासन यांची तम
ु ल
ु द्वंद्
ह� जर� सहस् वषा�पूव� कुरु�ेत्र घडून आल� आहे त. तर� आजह� ती प्रत् झोपडी-

झोपडीपासून तो तहत राजवाड्याराजवाड्यापय त्याती हृद हालवून सोडणार्या रसांसह
गा�यल� जात आहे त. अजु्
र नाल िजतका, अ�भमन्य �प् नसेल, �ततका तो आज आपल्यापैक

प्रत्येक आहे . सीलोनपासून काश्मीरपय� त्य कमलनेत तरुणाच लढाईतील पतन ऐकून
िजतक्य प्रेमा �न िजतक्य �वव्हलतेन त्याच् �पत्यान त्य वेळी आक्रं केले असेल.

�ततक्या प्रेमा �न �ततक्या �वव्हलतेन आजह� सबंध �हंदस
ु ्था आक्रं कर�त अश् ढाळीत
असतो. यापे�ा आणखी अ�धक काय पा�हजे? एका मूठभर वाळूच्य कणांप्रमा आपणास जर�

दश�दशांस उधळून टाकले तर� केवळ रामायण �न महाभारत हे दोनच ग्र आपणास पुनरपी
एकजाती म्हणू एकजीव कर शकतील. मी एखाद्य मॅ�झनीचे च�रत वाचतो �न उद्गारत क� ‘ते

�कती दे शा�भमानी आहे त!’ तसेच मी एखाद्य माधवाचायार्च च�रत वाचतो �न उद्गारत क�

‘आम्ह �कती दे शा�भमानी आहोत!’ पथ
ृ ्वीराजाच् पतनावर बंगालमध्य अश्रु�सं होते.
गुरुगो�वंद�सं यांच्य दे शासाठ� कत्त झालेल्य पुत्रांसा महाराष् शोकाकुल होतो.

उत्त �दशेच्य टोकाला राहणार्या आयर-समाजी इ�तहासकाराला, द��ण �दशेच्य टोकाला जे

ह�रहर �न बुक्, यावनी सत्तेश लढले, ते आपल्याक�रता लढले असे वाटते. त्याचप्रम
द��णेच्य टोकाला असलेल्य सनातनी पंथाच्य इ�तहासकाराला गुर तेज बहादरू हे

आपल्याक�रता मेले असे वाटते. आपले राजे सारखे होते. आपल� राज्येह सारखीच होती. आपल�
िस्थत सारखीच होती. आपल� गती सारखी होती. आपले �वजय सारखे हते. आपले पराजय सारखे

होते. मोकाबसय्य आ�ण �पसाळ एखादा जयचंद आ�ण काळापहाड हे आपल्या जन् पावले

म्हणू आपल� सवा�चीच लज्जेन मान खाल� होते. अशोक, भास्कराचाय, पा�णनी आ�ण क�पल

यांच्य स्मरणान आपणा सवा�नाच चैतन् �मळते स्वतःल एक प्रकार धन्यत वाटते.
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आता कोणी �वचार�ल क�, ‘�हंद ू �हंद’ू मध्य ज्य लढाया झाल्य; त्यांच्या�वष काय? आमचे

उत्त असे क� इंिग्लशांमध् ज्य ‘गुलाबाच्य लढाया’ (wars of roses) झाल्य त्याच काय?

इटल�, जमर्न, फ्रा, अमे�रका येथे जे संस्थानासंस्थानां पंथापंथांचे वगार्वगार् आपापसात
प्रसं परक्यांच सहाय् घेऊनह� जे संघषर झाले त्याच काय? तर�ह� ते सवर्ज एकच लोक, एकच
राष् आहे त का? त्यांच सवा�चा एकच इ�तहास आहे ना? जर त्यांच्याबाबत होकाराथ� उत्त, तर

�हंदं च
ू ्याह बाबतीत होकाराथ�च उत्त आ�ण जर �हंद ु लोकांचा एक इ�तहास नसेल तर मग

जगभरात दस
ु र्या कोणाचाह� एक इ�तहास नाह�.

ज्याप्रम इ�तहासावरू आपल्य जातीचा पराक् आपल्या कळून येतो. त्याचप्रम आपल्य
वाङ्मयाच साद्यं इ�तहास आपल्य जातीच्य �वचारांचा आदशर आहे . असे म्हणता क�
‘�वचार’ हा ‘शब्दापासू’ अ�भन् आहे आ�ण आपले वाङ्म हे सवर्साधार भाषा, जी संस ्कृ

�तच्यापासू अ�भन् आहे आ�ण म्हणू �नःसंशय र�तीने ती आपल� जन्मभाष आहे . ह्या

भाषेमध्य आपल्य माता बोलत होत्य. याच भाषेपासन
ू आपल्य आताच्य सवर भाषा उत्पन
झाल्य आहे त. आपले सवर दे व संस्कृतमध् बोलले. आपल्य ऋषींनी संस्कृतमध् �वचार केले.
आपल्य कवींनी संस्कृतमध्य काव्य केल�. आपल्यासारख जे जे उत्त आहे - उत्त �वचार,

उत्त कल्पन उत्त लेख ते सवर, आपोआपच संस्कृतमध् पकट होते. लाखो लोकांच्य मते
अजूनह� ह� त्यांच् दे वांची भाषा आहे . इतरांच्य ती पूव्
र जांच भाषा आहे . सवा�ना ती सव�त्त
भाषा म्हणू मान् आहे . ह� आपल� सवा�ची �पढ�जात �मळकत आहे , हे आपले सं�चत आहे .

याच्य योगाने गुजराथी आ�ण गुरुमुख, �संधी आ�ण �हंद�, ता�मळ आ�ण तेल ग,ू महाराष्ट्

आ�ण मल्याळ, बंगाल� आ�ण �संघाल� या आपल्य सवर सहोदर� भाषा, संपन् झाल्य आहे त.

आपणा सवा�च्य �वकारांना आ�ण आकां�ांना उत्फूत आ�ण उत्तेिज करू त्यांन समसंवेदक

बनवणार� ममर्स �ानशलाका, म्हणज संस ्कृ भाषा होय. ह� काह� केवळ भाषाच आहे असे नाह�.

पुष्क �हंदं ना
ू तो एक मंत आहे . सवा�ना ते एक संगीत आहे . सवर जैन लोकांना वेद प्रमाणभ
नाह�त. तर�पण आपल्य जातीचा तो एक पुराण इ�तहासकथनाचा ग्र म्हणू सवर जैनांना वेद हे

आपल्याप्रमा मान् आहे त. आ�दपुराण हे काह� कोण्य सनातनीपंथाने �ल�हले नाह�, तर�ह� ते

सनातनी आ�ण जैन यांच्य सारख्या अ�धकाराचे आहे . बसव पुराण हा �लंगायतांचा मुख्

धमर्ग् आहे आ�ण तर�ह� ते कानडी भाषेतील आज अिस्तत्व असलेल्य सवर ग्रंथांमध उत्त
�न ऐ�तहा�सक ग्र म्हणू �लंगायतांप्रमाण इतर �हंदं ना
ू ह� अ�भमानास्प वाटत आहे .
गुरुगो�वंदांच �व�चत नाटक हे बंगाल्यांती �हंदं ना
ू िजतके आपल्य मालक�चे वाटते, �ततकेच

चैतन्यच�रत्रा हे शीखांना स्वतःच वाटते. का�लदास �न भवभूती, चरक आ�ण सुश्र, आयर्भ

आ�ण वराह�मह�र, भास आ�ण अश्वघो, जयदे व आ�ण जगन्ना या सवा�नी आपणा सवा�क�रता
ग्रंथले केले. आपणा सवा�ना स्फू�त �दल�. ते सवर आपल्य सवा�चाच अ�भमानाचा ठे वा आहे त.

तामील भाषेतील कंबकवीचे एखादे काव् नी ‘हाफ�ज’ची एखाद� प् ह� बंगालमधील एखाद्य

�हंदं च
ू ्य पढ
ु े ठे वा आ�ण त्याल �वचारा क�, ‘ह्यापैक तझ
ु े कोणते?’ तो अंतस्फूत�ने उद्गारे क�
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कंब माझा! महाराष्ट्रांत एखाद्य �हंदप
ू ुढे र�वंद्रनाथां एक काव् शेक्सपीअरच एक काव्
अशी दोन पुस्तक ठे वल� असता तो अ�धकाराने सांगेल क� ‘रवींद् माझा!’

कलाकौशल् आ�ण �शल्पशास्त् कामे यांच्यावरच ग्र हे दे खील वै�दक अथवा अवै�दक या
दोघांची सारखीच �मळकत आहे . कारण ह� उभारण्या ज्यांन मजुर� केल� ते मजूर त्य मजुरांना

ज्यांन काम आखून �दले ते कारागीर, त्य कारागीरांना दे ण्या येणारा पैसा ज्यांन करांच्य

रूपान �दला ती प्र �न ज्यांन ह� सवर कामे काढल� �न संघ�टत केल� ते राजे वै�दक �कं वा

अवै�दक परं तु जो दे श �संधुपासून �संधूपय�त पसरलेला आहे ; त्य दे शात वसती करणार्या �हंद ु
जातीतीलच हे सवर्ज होते. जे आज सनातनी आहे त त्यांनी त्य वेळच्य बद
ु ्धांच

कलाकौशल्ययुक �शल्पान उभारलेल्य स्तंभांन पैशांनी आ�ण अंगमेहनतीने सहाय् केले.
त्यावेळ जे बद
ु होते त्यांन आजच्य सनातनी लोकांच्य कलाकौशल्ययुक �शल्पकामाल पैशाने
�न अंगमेहनतीने, सहाय् केले आहे .

समान �व�ध�वधान आ�ण समान संस्कार�वध
लहानसहान गोष्ट�मध् काह� फरक असले तर� एकाच प्रकारच समाजसंस्थ �न त्य संस्थान
मान्यत दे ऊन शद
ु करू घेणारा एकाच प्रकार �वधी�वधान ह� दोन्ह�ह आपल्य जातीची जी

मूलभूत ऐक्यत आहे ; �तचे एकसमयावच्छेदेकर कारण �न कायर आहे ; �हंद ू व्यवहारशास्त्र

पायावर उभारलेले �हंदं च
ू े धमर्शास वरवरचे भेदाभेद �कतीह� असले तर� एखाद� �व�शष् गोष् इथे

�कं वा एखादे वचन �तथे परस्पर�वर सां�गतले गेले असले तर� कालदे श प�रिस्थतीन ज्य अनेक

घडामोडी झाल्य त्यामुळ मूळस्वर बदलू दे ण्याइतक काह� लेचप
े ेचे नाह�. अमे�रका आ�ण �ब्र�
कॉमन वेल् येथील �वधी�वधान करण्याच यंत् ह� जर� भराभर अ�ध�नयम �नमार् करण्या
मग् आहे त; तर�ह� आम्ह अजून व्यवहारशास्त् मूलतत्व �न ज्य पद्धती त्यांच वाढ होऊन
संबंध एक शास् �नमार् झाले ती पद्ध मान् कर�त आहोत.

खोजा �कं वा बोहर� ह्य �न इतर काह� मुसलमानी जाती ह्य जर� व्यवहाराच् काह� काह�

�वषयात-- प्रांत �वशेषतः वारसा अ�धकारांच्य �वषयास �हंदधम
र
स्त्राप चालत असल्य
ु ्शा

तर� एकंदर�त महंमद� कायद्यान आपले व्यिक्तवै�शष �टकवून ठे वले आहे . महाराष्ट्रा

�कं वा पंजाबमधील �हंदल
ु ोकांच्य काह� चाल�, बंगाल अथवा �संध येथील, काह� चाल�र�तींपे�ा

�भन् असतील परं तु इतर सवर �वषयात असलेले ऐक् इतके मोठे आहे क� महाराष्ट्रा एकंदर

सवर चाल�र�ती ह्य जणू काय बंगाल वा �संधमधील �हंदं च
ू ्य धमर्शाळाच् प्र�तध्व, आहे त

असे वाटते. उलटप�ी बंगाल �कं वा �संध संबंधीह� तसेच म्हणत येते कोणत्याह एका
पोटजातीतील �नयम, चाल��रती �नब�ध ह� सवर एकसमयावच्छेद करू घेतल�; तर आपणास असे

आढळून येईल क� ती सवर �मळून �हंदधम
र
स्त् एक संप ूणर भाग होऊ शकतो. परं तु तेच जर
ू ्शा

www.savarkarsmarak.com

इंिग्ल महंमद� �कं वा जपानी कायदे ग्रंथां त्यांच �कतीह� कौशल्यान �कं वा अथार्च ओढाताण
करू मेळ घालण्याच प्रय केला तर� तो �वफल होतो.

आपले सण आ�ण उत्स हे सारखेच आहे त. आपले �वधी आ�ण आपले संस्का हे सारखेच आहे त.

दसरा आ�ण �दवाळी त्याचप्रम राखीबंधन आ�ण होळी हे सण जेथे जेथे �हंद ु मनुष् आहे तेथे
तेथे पाळले जातात. शीख आ�ण जैन, ब्राह �कं वा पंचम, हे सवर् सवर �हंद ु जगचेजग,

�दवाळीच्य सणाच्य वेळी, उत्सवमग होते. आ�ण हे मात ह्य �हंदस
ु ्थानमध्य नव्ह तर सवर

खंडामध्य जो एक मोठा �हंदस
ु ्था आकारास येत आहे , तेथेह� आढळून येते. सबंध ताराईच्य

जंगलामध्य त्य रात् अशी एकह� झोपडी तम
ु ्हाल सापडणार नाह�, क� जेथे एकह� पणती पेटल�
नाह�! तसेच राखीबंधनाचा �दवस पंजाबमधील हष�त्फुल कन्यकांपासू तो मद्रासच कमर्
ब्राह्मणांप प्रत् हृद उचंबळून सोडतो; �न एकमेकाच
ं ्य हातात रे शमी राखी बांधता बांधता
ते सत्यतेन म्हणता क� “भाई भाई एकठायी। भेद नाह�, भेद नाह�” तर� आम्ह आवज्
ूर

�हंदं मधी
ल ज्य सवर्सामान धमर्समजुत आहे त, त्य संबंधात मळीच
उल्ले केला नाह�. �कं वा
ू
ु
कोणत्याह संस्थेच, गोष्ट�च अथवा चाल�चा धा�मर् स्वरुपाच �कं वा वै�शष्ट्याच दृष्ट�

�वचार केला नाह�. कारण आम्हाल �हंदतु ्वाच् मूलभूत तत्त्वां �वचार कोणत्याह धा�मर्

दृष्ट� नव्ह तर जातीय दृष्ट� करावयाचा होता आ�ण तर�ह� राष्ट् अथवा जातीय, दृष्ट�नेसु
�नर�नराळी तीथर्स्था ह� आपल्य �हंद ु जातीची सवर्सामान अनुवं�शक �मळकत आहे असे �सद
होते. जगन्नाथाच रथयात्, अमतस
ृ रची वैशाखी, कुंभ आ�ण अधर्कुंभमेळ, ह� सवर आपल्य

लोकांच्य सत् आ�ण िजवंत अशा महाप�रषदाच होत. त्य योगाने आपल्य जीवनाचा �न

�वचारांचा प्रव सतत आपल्य राष्ट्रशर�राम वहात ठे वला जात असे. त्यामधी चमत्का�र

चाल��रती �वधी आ�ण शास् ह� काह� धा�मर् कतर्व् म्हणू काह� सामािजक उत्सवाच प्रस
म्हणू पाळले जातात. प्रत् व्यक्तीच मनावर ठसा उमट�वतात क� जर आपल्याल आपले

जीवन उत्त र�तीने स्था�प करावयाचे असेल तर ते केवळ सवर सामान् अशा एकत बद
झालेल्य �हंद ु जातीच्य अिस्तत्वातू होय.

तेव्ह, एकंदर�त थोडक्या म्हणावयाच म्हणज हाती घेतलेला प्र�तपादना �वषय ह्य संबंधात
अ�धक �ववरण कर दे तच नाह� ह� वर�ल ल�णे आमच्य संस ्कृतीच मुख्यां होतात, �न आमच्य
राष्ट्र सुधारणेचा एक घटक म्हणू समजण्या येतात. आम्ह �हंद ु केवळ राष्ट नाह�, काह�

एक जातीच नाह�, परं तु आम्ह हे दोन्ह�ह असल्यान �न आहो म्हणू जी सवर ‘प्राक’ भाषांची

जननी, त्य संस्कृतमध् मुख्यत आ�ण प्र �नवे�दत केलेल� �न संर�ण करू ठे वलेल�
संस ्कृ� आज आमच्याजव आहे . जो जो म्हणू, �हंद ु आहे ; त्याच या संस्कृ�तव दायभाग
आहे . त्याचप्रम तो जसा आपला दे ह ह्य भूमीपासून �न आपल्य पूव्
र जांच् रक्तापासू धारण
करतो तसा तो आपला अध्यात ह्य संस्कृ�तपासू प्रा करू घेतो.

याप्रमा �हंद ु तो क� ज्याल �संधूपासून �संधूपय�त पसरलेल्य भूमी�वषयी आपल्य पूव्
र जांच ह�

जन्मदात

म्हणू

जन्मभूमीप्रम

प्र

वाटते.
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ज्यांच्

अंगात

�हमालयाच्य

अ�ांशारे खांशामधील वै�दक सप्त�संधूमध् प्र वसाहत केलेल्य महान मानवी वंशाचे रक्

खेळत आहे . �न जो मानवी वंश ज्यांच् ज्याच्या त्याच संसगर आला त्या आपणांत �मसळून
घेऊन जे असे आत्मसा केले त्या उन्न करू व�ृ द्धं झाला, आ�ण ‘�हंदल
ु ोक’ या नावाने,
जगात ख्या झाला. त्य वंशाचे रक् ज्याच् अंगात खेळत आहे तो �हंद ु होय! यावर�ल
कारणावरू समान इ�तहास, समान दैवते, समान वाङ्म, एक �शल्पशास, एक �व�ध�वधान

आ�ण एक व्यवहारशास, समान यात् आ�ण उत्स, समान व्रतवैकल, आिन्हक आ�ण शास्त्र
यांनी बनलेल� जी �हंद ु संस ्कृ� �तचा जो दायभागा�धकार आहे . म्हणू �तला आपल� समजतो.
तो �हंद ू होय! �न याचा अथर असा नाह� क� प्रत् �हंद ू यापैक� सवर गोष्ट�च अ�रान ् अ�र दस
ु र्या

�हंदब
ु रोबर मान् करतो. परं तु कोणत्याह अरब �कं वा इंिग्ल मनषु ्यापे� या संस्कृ�तपैक
अ�धकांश त्याच दस
ु र्या �हंदब
ू रोबर समान आहे, असा याचा अथर आहे . याचा अथर असा नाह� क�
जो अ�हंद ु आहे, तो ह्य गोष्ट�ंपैक कोणत्य गोष्ट� �हंदप
ु ्रमाण �वश्वा ठे वीत नाह�. परं तु

�हंदं श
ू ी िजतक्य त्याच् समान गोष्ट असतात. त्याच्यापे असमान गोष्ट� जास् असतात.

आ�ण ह्या कारणाक�रता जे थोड्या �दवसांपव�
ू , बहुतेक उदाहरणांमध्य �हंद ु होते. जे �नदान
प�हल्य �पढ�मध्य तर� त्यांच् नव्य गोटात अ�नच्छ अनुयायी होते; असे �ख्रश �न मुसलमान
लोक हे जर� ह्य भूमीला आपल� जन्मभूम म्हण शकतील �न जवळ जवळ शद
ु �हंद ु रक्ताच

म्हणत येतील तर�ह� त्यांन �हंद ु गणता यावयाचे नाह�. कारण ज्य वेळेपासून त्यांन नवीन

धमार्च स्वीका केला त्या वेळेपासून त्यांच �हंदस
ु ंस्कृ�तवरच अ�धकार उडाला. त्या �णी ते

�हंदस
ु सं ्कृतीश �भन्, अशा अन् संस ्कृ�तच एक घटकावयव बनले �कं वा आपण बनलो असे

त्यांन वाटले. त्यांच दैवते आ�ण त्यांच दे वतापूजन, त्यांच् यात् आ�ण उत्स त्यांच ध्येय

आ�ण आयुष्याती आकां�ा ह� सवर आपल्य पे�ा �भन् झाल�. याप्रमा स्वजाती संस्कृ�तव
अनन्यसामान प्र �न अ�भमान असणे, या �हंदतु ्वाच् �तसर्या ल�णाने कोणत्याह प्रकारच

अ�त व्याप्तीच वा �नषेधात्म व्याख्ये�व �हंदतु ्वाच स्वर पूण्पणान
र
ठर�वणे शक् झाले

आहे .

आता आपल्य एखाद्य बोहर� �कं वा खोजा, दे शवा�सयाची गोष् पाहू. तो �हंदस
ु ्थानाव
जन्मभूमीप्रम प्र करतो �न ह� त्याच् पूव्
र जांच भूमी, �नश्चयान आहे ह�. �कत्ये वेळा
त्याच् अंगात, �नभ�ळ �हंद ु रक्तह असते. जेव्ह असा मनुष् खरे खुरे त्याच्य जीवनात

मुसलमान झालेला असतो! तो अगद�, समंजस �न बु�द्धप् मनुष्याप्रम आपल्य इ�तहासावर
�न दैवतांवर प्रेम कर�त असेल. वास्त�व बोहर� �न खोजे लोकांची जमात दशावतारांची पूजा

करतात �न महंमद हा अकरावा अवतार मानतात, इतकेच काय ते अंतर! यांची सबंध जमात, �हंद ु
�व�ध�वधानाप्रमाण शा�सत होत आहे . राष् जाती �न संस ्कृ� या तीनह� ल�णांच्य दृष्ट� ते
�हंद ु आहे त. त्यांच् काह� उत्सवा वेगळे पणा असेल, त्यांच् अवतार� पुरुषांच् �न दैवतांच्य

मंडलांत काह� अ�धक अवतारांची भर पडल� असेल, परं तु आम्ह वारं वार म्हटल आहे क�, दयु ्य

प्रतीच गोष्ट� थोडीशी �भन्नत वा दस
ु र्या एखाद्य गोष्ट�व अ�धक भर एवढ्यामुळ काह�
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कोणी �हंदस
ल उपजातींमध्य अशा एकमेकाच
ं ्य �वरुद नव्ह तर
ु सं ्कृत बाह् होत नाह�. �हंदमधी
ू
एकमेकाश
ं ी तत्वत �भन् असलेल्य अनेक चाल�र�ती आहे त. आ�ण तर�ह� ते सवर �हंदच
ु आहे त.

त्याचप्रम एखाद्य दे शभक् बोहर�, �ख्रश �कं वा खोजा गह
ृ स्थाच् संबंधात �हंदतु ्वाच वर

�नवेदन केलेल� तीनह� ल�णे इतक� लागू पडत असल्याव मग त्या �हंद ु का म्हण नये?

वास्त�व त्या �हंद ु म्हणण्य कोणताच प्रत्य नाह�. परं तु �हंदतु ्वाच् एका �वव��त
ल�णाच्य कसोट�वरू त्या, �हंद ु म्हणत येत नाह�. हे ल�ण जर� संस ्कृत या वगार्

मोडण्यासारख आहे तर�, संस ्कृ�तच इतर अंगोपांगामध्य ते लुप् होण्याइतक �ुल्ल नाह�.

आ�ण म्हणू त्यांच्यांवर �वशेष �ववेचन करणे अगत्याच आहे हे �ववेचन कर�त असतांना,
�हंदतु ्वाच् धा�मर् स्वरूपाक ल� दे णे, आवश्य होणार आहे . आतापय�त आम्ह हे तप
ु रु स्सर

या स्वरूपाक कानाडोळा केला होता. याचे कारण आम्हाल त्याच �ववेचन करण्याच संकोच
वाटत होता असे नाह�; तर ते �ववेचन अ�धक सांगोपांग �न प�रणामकारक व्हाव म्हणू आम्ह तो

भाग राखन
ू ठे �वला होता. आता सवर बाजंनी
ू त्याच �ववेचन करण्याइतक सामग
ु ् आमच्यापाश

जमा झाल� आहे �न म्हणू त्यांच महत् आ�ण ‘�हंदतु ् �न �हंदइ
ु झम’ (�हंदधम
ु )र या दोह�मधील
अंतर �निश्च करण्या अ�धक सुलभ होणार आहे .
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�हंद ु म्हणज तर� कोण?
‘�हंदतु ्’ �न ‘�हंदइ
ु झम’ हे दोन्ह�ह शब् ‘�हंद’ू या शब्दापासू उत्पन झाले असल्यामुळ त्यांच

अथर सवर �हंदजाती
असाच घेतला पा�हजे. �हंदइ
ु
ु झमच्य ज्य व्याख्येच योगाने �हंद ु जातीचा
कोणताह� महत्वाच भाग बाहे र राह�ल �कं वा त्याल आपल्य समजुती छपवून ठे वणे भाग पडेल;

ती व्याख् अथार्त �नरुपयोग ठरे ल. ‘�हंदइ
ु झम’ याचा अथर म्हणज �हंद ु लोकांमध्य

सवर्साधार ज्य धा�मर् समजुती आढळतात त्यांन एक�कृत करणार� पद्ध आ�ण �हंदं च
ू ्य
ह्य धा�मर् समजुती शोधून काढण्याच म्हणज ‘�हंदइ
ु झम’ काय आहे हे जाणण्याच एकच मागर
म्हटल म्हणज प्र आपल्याल �हंद ू ह्य शब्दांच व्याख् केल� पा�हजे. परं तु �हंद ु ह्य शब्दांच
व्याख् �नण�त करण्याच सोडून दे ऊन ‘�हंदइ
ु झम’ या शब्दाच अथर ध्याना येणे सहज शक्

नाह�. परं तु ह� गोष् �वसरू जाऊन पुष्क लोक �हंदइ
ु झमची ल�णे �निश्च करण्याच प्रय
करतात. जेव्ह त्यांन सवर �हंदजाती
चा
ं समावेश करणार� अशी समाधानकारक व्याख् सापडत
ु

नाह� तेव्ह अं�तमतः अशा �नकराच्य �नणर्याव येतात क� तर मग ह्य जाती �हंद ू नाह�तच!

परं तु याह� �नणर्यान त्यांच समाधान होत नाह�. कारण त्यांन रचलेल� ह� व्याख् सवर्व्या
असते असे नाह�. तर ह्य सद्गृहस्थां �हंदइ
ु झमची जी व्याख् केल� असते; त्य व्याख्येमध

द�शर् केलेल� ल�णे ह्य जाती मानीत नाह�त म्हणू! �हंद ु कोण? ह्य प्रश्ना उत्त दे ण्याच हा

खरोखर�च उलटा प्रक आहे . �न त्यामुळ आपल्य अवै�दक शीख, जैन दे वसमाजी �न दे शा�भमानी

आ�ण प्रग�तश जे आयर्समाज त्यांच्यासु ह्य सवर अवै�दक पंथांतील बंधूंना यांच्यापासू
बराच रोष येतो.

�हंद ू कोण?

www.savarkarsmarak.com

‘-- तर तो, क� जो �हंदधमा
्च
र तत्व मानतो. तर मग ठ�क आहे . आता ‘�हंदधम
ु
ु ’र म्हणज काय? तर
ज्य तत्त्वां �हंदल
ु ोक बद आहे त, त्य तत्त्वां समुच्च तो �हंदधम
ु र होय! अशा र�तीने हा प्र

सोड�वणे म्हणज एखाद्य चक्रव्यु सापडण्यासारखे आहे . अशा पद्धती कोणताह�

समाधानकारक �नणर् लागणे शक् नाह�. आमच्य पुष्क �मत्रां ह्य चुकलेल्य मागार्च
अवलंब करू, वर�ल प्रश्ना �नणर् करण्याच प्रय केला अखेर आम्हाल येऊन सांग ू लागले,

क� “छे ः! �हंद ू म्हणू कुणी लोकच ह्य जगामध्य नाह�त!” ज्य इंिग्ल मनुष्यान ‘�हंदइ
ु झम’ हा

शब्, �नमार् केला. त्य मनुष्याइतक बु�द्धमत असलेला एखादा �हंद� गह
ृ स् जर
‘�हंदइ
ु झम’प्रमा ‘इंिग्ल�शझ’ असा शब्दप्र �नमा�ण कर�ल �न इंिग्ल लोकांच्य

धमर्कल्पनांमध ऐक् शोधण्याच प्रय कर�ल �न त्यांच्यात �त्रमूत�च तत्वापासू तो
उपयक
ु ्ततेच् तत्व�ानापय� �न ज्य लोकांपासन
ू तो ज्याको�बनपय� अिस्तत्व असलेले

अनेक पंथ �न समाज, पाहून ग�धळून जाऊन �न कंटाळून असे घो�षत कर�ल क� “छे ! इंिग्ल
म्हणू कुणी लोक ह्य पथ
नाह�तच!” तर, हे म्हणणार मनषु ् िजतका
ु
ृ ्वीच् पाठ�वर मळी

हास्यास् होईल �ततकाच अगद� �नराशेने �हंद ू म्हणू कोणी मनषु ्यसमाज जगात

अिस्तत्व नाह�, हे म्हणणार मनुष्यह हास्याप होईल. ज्य कोणाला ह्य �वषयात कसा

घोटाळा उडतो �न तो घोटाळा �हंदतु ् �न �हंदइ
ु झम यांच्यामधी अंतर ल�ात न आल्यामुळ कसा
अ�धकच ग�धळून टाकतो हे पहाणे असेल; त्यांन ‘नटे शन आ�ण कंपनी’ या साहसी पकाशकांनी
प्र� केलेले, ‘�हंदइ
ु झमची मूलतत्’व हे लहानसे पुस्त अवश् वाचावे.

‘�हंदइ
ु झम’ म्हणज �हंदं चा
ु जो इझम म्हणज धमर तो; ज्याप्रम �हंद ू हा शब् प्र �संधु
(�संधुनद) या शब्दापासू उत्पन झाला, त्याच प्र अथर �संधुनदापासून तो �संधु ( समुद)
पय�तच्य भूमीवर जे लोक वस्त करतात ते लोक असा झाला. त्याचप्रम साहिजकर�त्य
�हंदइ
ु झम याचा अथर ह्य भूमीमध्य रहाणार्या लोकांचा जो �वव��त �न नैस�गर् धमर अथवा जे

धमर ते असाच झाला पा�हजे. जर त्याती �नर�नराळी तत्व �न धमर समजुती यांचा तुम्हांल एकाच

धमर्पद्ध संयोग करता आला नाह�, तर तुम्हाल केवळ एकच मागर राहतो. तो म्हणज हा क�,

‘�हंदइ
ु झम’ ह� एक धमर्पद् आहे , असा अ�धकार सांगण्याच सोडून द्याव �न असे म्हणाव क�

�हंदधम
ु र हा परस्परप्र�त इतकेच काय परं तु परस्पर�वरोध अशा पद्धती एक समूह आहे . परं तु
कोणत्याह आधारावर तुम्हाल असे प्र�तपा करता यावयाचे नाह� क� �हंदइ
ु झम या शब्दांच

व्याख् करता येत नाह�. म्हणू �हंदरु ाष्ट्रा अिस्तत संशयास्प आहे �कं वा याहूनह� अ�धक
हा�नकर म्हणज आपल्य अवै�दक �हंदं च
ू ्य �कं वा वै�दक कोणाच्याह मनोवतृ ्तीन ‘तुम्ह’

�हंदइ
ु झमच्य आमच्य व्याख्य येत नाह�, म्हणू तुम्ह अ�हंदच
ु आहात असे म्हणू दख
ु �वता
येणार नाह�.

या �नबंधाच्य ज्य मयार्द आहे त, त्यामध् �हंदइ
ु झमची मूलतत्व काय आहे त. याचे �ववेचन

�कं वा त्याच सांगोपांग चचार आम्हाल फार �वस्तारान करता येत नाह�. आम्ह वर

दाख�वल्याप्रम ‘�हंदइ
ु झम’ म्हणज काय? याची चचार �हंदतु ्वाच मल
ू तत्व ठरवन
ू �हंद ु कोण?’
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याचे �नदान ठर�वल्यावाचू योग् �रतीने होणेच शक् नाह�. ज्य अथ� आमच्य या पुस्तकाच
सांप्रत हे तु ‘�हंद ू कोण?’ हे ठर�वण्याक�रत �हंदतु ्वाच मूलतत्व काय याचा �नणर् ठर�वण्याच

आहे , त्याअथ �हंदइ
ु झम संबंधीची चचार करणे हे अथार्त या �ववेचनाच्य क�ेबाहे र पडते.
आमच्य सद्य प्र�तपादनाच प्रांता िजतक्य पुरता त्याच संबंध येतो �ततक्याचपुरत

त्या�वषयीच �वचार कतर्व आहे . �हंदइ
ल
ु झम हा वास्त�व असा शब् आहे , क� तो �हंदमधी
ु
�नर�नराळे समाज ज्य धमर्समजुत धारण करतात त्य सवा�ना �मळून लावला पा�हजे. परं तु

सांप् हा शब् केवळ बहुसंख् �हंदल
ु ोक ज्य धमर्कल्पनां मानतात त्यांना मात लावला जातो.

आता हे अगद� साहिजक आहे क� एखाद्य धमार्च एखाद्य दे शाचे �कं वा एखाद्य समाजाचे नाव
हे तो धमर तो दे श अथवा तो समाज ज्य एका �व�शष् स्वरूपा त्याती बहुसंख् लोक मानतात

�न ज्य एका �व�शष् स्वरूपान मख
ु ्यत तो बन�वला अथवा रचला जातो, त्य �व�शष्

स्वरूपान मख
ु ्यत तो बन�वला अथवा रचला जातो त्य �व�शष् स्वरूपावर ठे वले जाते. असे
ठे वलेले नाव हे नेहमीच्य बोलण्याचालण्य संबोधण्याल �न संदभर दाख�वण्याल सोयीचे पडते हे

खरे आहे . परं तु एखादे नामा�भधान हे असे सोयीचे असले तर� जर ते केवळ �वभ् उत्पन

करणारे च नव्ह तर �निश्चततेन हा�नकर �न �दशाभूल करणारे असेल तर त्यायोगान अतःपर
आपल्याल आपल� न्यायान्यायबु अंध होऊ दे ता उपयोगी नाह�. �हंदमधी
ल बहुसंख् लोक
ु
‘श्रु�तस्मृ�तपुराण धमर’ अथवा ‘सनातनधमर’ म्हणू ज्याच �व�शष् र�तीने यथायोग्

उल्ले केला जातो, त्याचे अनुयायी आहे त. या धमार्ल वै�दक धमर असे जर� नाव �दले तर�

त्याच काह� प्रत्य असेल असे वाटत नाह�. परं तु त्यांच्यावाच असे काह� �हंद ु आहे त क� ते
अंशतः अथवा सवर्त, काह� पुराणांना मानीत नाह�त; तर काह� स्मृतींन मानीत नाह�त तर काह�

प्रत श्रुतींनादेख मानीत नाह�त. परं तु जर तुम्ह बहुसंख् �हंदल
ु ोक जो धमर मानतात, तोच
मात केवळ पुराण �हंदधम
ु र असे म्हण लागलात म्हणज मग �नर�नराळ्य �वजातीय पथांच्य
अनुयायांना ते स्वत �हंद ु असल्यामुळ �हंदतु ्वाच सारे अष्टा�धका आपणच बळकावू पाहणार्या

�न त्यांन अन्याय र�तीने ब�हष्कृ करणार्या बहुसंख् �हंदं चा
ू साहिजकच साित्व संताप येतो.

अल्पसंख्या लोकांच्य धमार्ल दे खील काह�तर� एखादे नाव पा�हजे. परं तु जर तुम्ह

पुराणमता�भमानी लोकांच्य धमार्ला �हंदधम
ु र असे मानाल तर मग अल्पसंख्या लोकांचे
�वजातीय धमर्पं हे काह�, �हंदधमा
्
र तल नव्हे हे म्हणण ओघानेच प्रा होते. �न ह�च
ु
�वचारपरं परा जर अशीच पुढे चालू ठे वल� तर याच्य पुढची अत्यं हा�नकारक गोष् म्हणज

म्हणू मग ते पंथ �हंदच
ु नव्हे हे म्हणण होय! परं तु हा �नष्कष जे �वधान एकदा मूलतः
अ�नच्छेन का होईना परं तु हटातटाने उचलून धरल्यान अ�नवा�ह् झाला तोच �नष्कष ज्यांन

त्याल उचलून धरले त्यांन सुद् इतका अपथ्यक �न असह् वाटला क� तो मान् करणे जर�
िजवावर आले तर� त्याच �वल्हेवा कशी लावावी याची मात त्यांन पंचाईत पडल� याप्रमा

आपल्य लाखो शीख, जैन, �लंगायत, आयर समाजी �न इतर लोकांना जर� त्यांच दहा दहा
�पढ्यापय�तच वाडवडील हे �हंदच
ु होते. त्यांच् अंगात जर� �हंद ु रक्त वहात होते तर� तम
ु ्ह
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अतःपर �हंद ू नाह� असे सां�गतले म्हणज साहिजकच त्यांन अपमान झाल्याप्रम राग येईल
परं तु त्यांच्यामध्य असा एक वगर आहे क� ज्यांच गह
ृ �त कृत्याप्रम अशी ठाम समजूत आहे

क�, त्यांच्यापु मात दोनच मागर मोकळे आहे त. एक तर त्यांन सुधारणा करण्याच् �न धमार्ल
उत्क्र करण्याच् भरात ज्य धमर्समजुत �न र�ती�रवाज केवळ धमर्भोळेपण म्हणू

अव्हेरल् त्यांचा पुनःस्वीका करावा �कं वा ज्य जातीत त्यांच वाडवडील जन्मल आ�ण मेले
त्य जातीलाच रामराम ठोकावा.

वर�लप्रमा मने �बघडण्याच कारण म्हणज बहुसंख्यां लोकांच्य धमार्चाराला केवळ �हंदइ
ु झम

हा शब् लावण्याच चक
ू झाल� हे होय. याला उपाय म्हणज एकतर आपण या शब्दांच उपयोग
�हंद ु लोकांच्य सवर धमर्पंथांन संबोधण्याक�रत करावा, अथवा ते जर आपणास करता न आले तर

हा शब्द मळी
मळात
नच
गाळून टाकावा. बहुसंख्यां �हंदल
ु
ु
ू
ु ोकांच्य धमर्पंथाल पव�
ू पासन
ू
चालत आलेले साथर नाव जे सनातन धमर अथवा श्रु�तस्मृ�तपुराण धमर �कं वा वै�दक धमर

यापैक� कोणते नाव लावावे �न उवर्�र �हंदल
ु ोकांना त्यांच् त्यांच् सवर्मान �न प्रच� नावाने

म्हणज शीख धम�, आयर धम� �कं वा जैन आ�ण बद
ु ्धध अशा नावांनीच संबोधावे. ज्य वेळी या

सवर धमा�ना एक समयावच्छेदेकर संबोधण्याच प्रस येतील, त्याचवेळ मात सवा�ना �हंदधम
ु र
अथवा स्पष्टाथार �कं वा सदसद्�ववेकबुद्ध धक्क न बसता उलट त्यायोग कांटेकोरपणा �न

असं�दग्धत ह�च अ�धक होतील. त्यायोगान अल्पसंख्या लोकांच्य मनातील संशय �न

बहुसंख्यां लोकांच्य मनातील राग ह� दोन्ह�ह नष् होऊन आपणा अ�खल �हंदजाती
ला पुनः
ु
एकदा एकजीव व्हावया सापडून, एकजातीच्य �न एक संस ्कृतीच् पुराणप�वत वैभवशाल�
पताकेखाल� आपण पुनरपी नांद ू लाग.ू

अ�खल मानवजाती�वषयी न बोलतांना तूतर केवळ �हंद ु जाती�वषयीच बोलावयाचे म्हटल तर�
त्यांच् धमर्�वचारांच प्रथमा�वष् जे झाले तेच ऋग्वे होय. वेदकाल�न सप्त�संधूंच राष् हे

अनेक जाती �न अनेक वगर यामध्य �वभागले गेले होते. त्य वेळच्य बहुसंख्यां लोकांचा धमर
जर�, ज्याल आपण वै�दक धमर असे म्हणत तो होता. तर�ह� सप्त�संधुमधील काह� प्र�तिष
�न वजनदार अल्पसंख्या लोक त्याच अनुयायी नव्हत. उदाहरणाथर पाणी, दास, व्रा आ�ण

इतर अनेक लोक हे अनेक वेळा या वै�दक धमार्च अनुया�यत् झुगारू दे त असत. काह� काह� तर

मुळी त्याच कधी प्रथमपास अनुयायी नसत. तर�ह� त्यांन पूणर जाणीव होती, क� जातीयदृष्ट

अथवा राष्ट्र�यदृ आपण सवर एकच लोकसमूह आहो. वै�दक धमर या नावाने ओळखला जाणारा

एक पंथ त्य वेळी अिस्तत्वा होता. परं तु तर� दे खील तो �संधुधम र हा शब् आवजू्
र �नमार् केला

असता तर त्याच साहिजकच अथर सप्त�संधूमधी सवर पुराण �न नवे धमर्पं असाच झाला

असता. शक् ते ते पच�वणे �न अ�नष् ते ते टाकून दे णे, या पद्धती �संधू ह� जाती �हंद ू या जाती
स्वरूप प�रणत झाल�. आ�ण �संधची
ूं जी भूमी �संधुस्था ते हे �हंदस
ु ्था या नावाने सवा�ना पुढे
�ात झाले. त्यांच्यामध पुराणमता�भमान्यांन �न �भन्न�भन मतांच्य प्रवतर्का पुष्क
गोष्ट�ंच अनभ
ु व घेऊन पषु ्क गोष्ट�ंच शोध लावन
ू आ�ण पषु ्क गोष्ट�ंच �ान संपादन करू,
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अल्पांतल् अल्पांपासू तो भव्यातल् भव्यापय�, अणुपासून तो आत्म्यापय, परमाणूपासून
तो परब्रह्माप जे जे वस्तुजा आहे , त्याच् �वषयी त्यावेळच् प�रिस्थती जी जी शक् ती

ती सवर सू�म �च�कत्स करू, �वचारसषृ ्ट�ती खोल लपलेल्य गुन्ह्यां ठाव काढून आ�ण
परम सुखाच्य उच्चत वातावरणात भरार� मारू हे सवर करू त्यांन असे एक समीकरण शोधून

काढले क� ज्यामुळ सत्यान्वेषणा झटणार्या प्रत् भक्ताल मग तो एकेश्वरवाद द्वैत �कं वा
अ�नश्वरवाद असो; समाधान प्रा झाले. ते समीकरण, केवळ वै�दक नाह�. केवळ अवै�दक नाह�
ते दोन्ह �मळून आहे . ते प्रत धमार्च अचूक शास् आहे . हाच �हंदधम
ु र होय. वै�दक सनातनी

जैन, बौद, �शख, �कं वा आयर समाजी या सवर प्रकारच धमर्मतांच एकवाक्यत करू जी काह�

�नणार्य सत्यतत् �नघाल�. त्य सत्यतत्वा सत्यतत म्हणज हा �हंदधम
ु र होय. जी जी धमर्मत
�न धमर्पं सप्त�संध म्हणू गाजलेल्य पण
ु ्यभूमी आ�ण वै�दक काळामध्य �हंदस
ु ्थानच् इतर

भागातील अ�ात असलेल्य इतर जातीत उत्पन झाल� �न जी वै�दक अथवा अवै�दक

परं परे पासन
ू प्रत उत्पन होऊन फैलावत गेल�; असल� प्रत् धमर्मत आ�ण असले सवर
धमर्पं ह� �हंदधमा
्
र समा�वष् होतात �न त्याच प्राणभ भाग बनतात.
ु

एवढ्याक�रत वै�दक अथवा सनातनी धमर मग त्याती अनुयायाची
ं संख्य �कती का मोठ�

असेना- हा मात �हंदधमा
्
र ती केवळ एकपंथ बनतो. कै . लोकमान् �टळकांची ‘प्रामाण्यबु�द्धव
ु

साधनानामनेकता। उपास्यानाम�नयमश्चैतद्ध ल�णम ्।।’ ह� जी प्र� व्याख् आहे ती या

सनातन �हंदधमा
्च
र होय. �चत्रमयजग’मध्य त्यांन जो एक �वद्वताप्र लेख �ल�हला होता
ु

आ�ण ज्याच्यामध त्यांच अगाध �ान �न चतुरता, आ�वष्कृ झाल� होती त्य लेखामध्य त्यांन
त्यांच ह� थोडी फार ‘नास्त’ प�ाची असलेल� व्याख् ‘अस्त’ प�ामध्य रूपांतर� करण्याच

प्रय केला होता �न त्यामध् त्यांन स्पष्टप सुच�वले होते क�, त्यांच् �ववेचनाचा मुख्

रोख, लौ�ककर�त्य ज्याल �हंदधम
ु र असे म्हणता त्यावर मात आहे - �हंदतु ्वाव नाह�. इतकेच

नव्ह तर त्यांन यापुढे जाऊन असे मान् केले होते क� या �ववेचनामध्य आयर्समाज लोकांचा जर�

ते जातीय दृष्ट �न राष्ट् दृष्ट्य �हंदत
ू ले �हंद ु आहे त. तर� अंतभार् करता येत नाह�.

लोकमान्यांच ह� व्याख् तात्पुरत जर� उत्कृष आहे . तर� ती काह� खरोखर� �हंदधमा
्च
र अशी
ु

नाह� �न �हंदतु ्वाच तर अथार्त नाह�. ती व्याख् केवळ ‘श्रु�तस्म-पुराणोक्’ असा जो
‘सनातन धमर’ त्याच आहे . हा पंथ इतर सवर पंथापे�ा अ�तशय लोक�प् असल्यामुळ

साहिजकच, प्रत ‘�हंदधम
ु ’र म्हणून समजला जातो. परं तु हे ताित्व दृष्ट योग् नाह�.

याप्रमा �हंदधम
ु र हा व्युत्पत्त �न प्रत व्यावहा�र दृष्ट� केवळ धा�मर् �वषयातच �हंदं चा
ू

धमर असल्यान �न धमर म्हणज काह� केवळ ‘धमर्म’च नसल्यान प्रत् �हंदं च
ू ्य अंगी जे �वशेष
आहे त त्य सवर �वशेषांचाह� त्यामध् अंशतः अंतभार् होतो. आपण पूव�च्य �ववेचनांत हे ठर�वले

आहे क� �हंद ु असण्याच महत्वाच प्र ल�ण म्हणज हे क� �संधुनदापासून तो �संधू
(समुद्रापय) पसरलेल� जी भूमी ती त्याच �पतभ
ृ ू ती त्याच मातभ
ृ ू तीच त्याच् ऋषींची �न

पव
र जांच �नवासभमी
ू ्
ू असल� पा�हजे. ज्य धमर्मतांन �न पंथांना आपण वै�दक अथवा अवै�दक
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�हंदधम
ु र म्हणत ती सवर धमर्मत, पंथ, त्यांन प्रण करणारे �न त्यांच् द्वार सत्तत्वां दशर्

घेणारे त्याच सवर अनुयायी हे ह्य भूमातचीच
े
लेकरे आहे त. �हंदधमा
्च्
र
सवर पंथांना �न मतांना
ु

�संधुस्थानच भूमी ह� �दव्यभूम आहे . याच भूमीवर त्यांन ईश्वराच् �ानाचे आ�वष्कर झाले.
याच भूमीत ते सवर पंथ �न ती सवर मते मानवी मनात जन् पावल�. ज्याप्रम प�वत गंगानद� ह�

जर� प्रत �वष्णूच् पदकमलांमधून उगम पावते तर� अत्यं दधा
र
�हंदल
ु ्र
ू ा सुद् सामान्यत

�वचार कर�त असता ती �हमालयाचीच कन्य आहे , असे वाटते. त्याचप्रम ह� भूमी धा�मर्

स्वरूप ज्याल �हंदधम
ु र म्हणू संबो�धले जाते त्य तत्व�ा भागीरथीची जन्मभूम �पतभ
ृ ,ू

मातभ
ृ ू आहे . �हंदतु ्वाच ल�ण म्हणज प्रत् �हंद ु मनषु ् हा �हंद ु माता�पतरांचा वंशज असला
पा�हजे. त्याच् अंगामध्य परु ाणकालच्य �संधच
ंू े आ�ण त्यांच्यापास उत्पन झालेल्य जातीचे

रक् खेळत असले पा�हजे हे ल�णसद
ु ् �हंद ू धमा�तील �नर�नराळ्य पंथांना �न मतांना लागू पडते.

कारण हे सवर पंथ �हंद ु ऋषींनी �न द्रष्ट्या प्रस्था आ�ण आ�वष्कृ केले आहे त. म्हणू ते

सवर पंथ म्हणज सप्त�संधूच् गढ
ू �वचारव�
ृ ाला लागलेल� नी�ततत्त्वां �न द्र संस ्कृतीच
फुले �न फळे च आहे त. आ�ण ह� सवर प�रणती जे इष् ते पचवन
ू �न जे अ�नष् त्यांच त्या
करून घडल� आहे .

�हंदधम
ु र हा काह� �हदं च
ू ्य नैस�गर् प�रिस्थतीच आ�ण �वचार परं परे चा �वकास होऊनच बनला
आहे , असे नाह�. तर तो �हंदं च
ू ्य संस ्कृतीच् �वकासानेह� बनला आहे . �हंद ु धमार्मध् जी

�नर�नराळी वै�दक कालाची �कं वा बौद, जैन काल�न अथवा त्याहूनह अगद� आधु�नक म्हणज

चैतन्, चक्र, बसव, नानक, दयानंद �कं वा राजा राममोहनराय, यांच्य वेळी झालेल�
�वचारक्रां या प्रत् क्रांतीच वेळी �ात झालेल�, परमोच् आनंदाची अनुभूती ज्य भाषेत

आ�ण ज्य ला��णक शब्दां आ�वष्कृ केल� गेल� ती भाषा आ�ण ते शब् त्यांच् कथा आ�ण

त्यांच तत्व�ा त्यांन �ववादलेल� ध्येय आ�ण त्यांन अं�गकारलेल्य समजुती या सवर गोष्ट�ंव
�हंदस
्
र ती सवर पंथ हे �हंदस
ं ्कृतीच्य
ु सं ्कृतीच वज्रप ठसा कोरू �नघालेला आहे . �हंदधमा
ु
ु स

वातावरणांत जन् पावले आहे त.आ�ण त्यांच अिस्तत �न त्यांच वाढ याच वातावरणात झाल�
आहे . त्याचप्रम प्रत् �हंदं चा
ू धमर हा त्याच् जन्मभूमीश ह्य �हंदस
ु ्थानश इतका एकजीव
झाला आहे क� ह� भूमी प्रत् �हंदल
ू ा केवळ �पतभ
ृ ूच नव्ह तर पुण्यभूह झाल� आहे .

आ�ण का नाह� होणार? ह� भारतभूमी, हे �संधुस्था, जी भूमी �संधूपासून �संधुपय�त पसरल� आहे .

ती आमची पुण्यभूमी आहे . कारण याच भूमीत आमचे धमर्प्रण �नमार् झाले. याच भूमीत ज्य
ऋषींना वेदांतील �ान �ात झाले ते ऋषी जन् पावले. वेदकाल�न द्रष्ट्यांप तो दयानंदांपय�त,

िजनवरांपासून तो महावीरापय�त, बो�धसत्वापासू तो नागसेनापय�त, नानकापासून तो गुर

गो�वंद�संहापय�त, वीर बंदापासून तो बसवेश्वर-पय�त, चक्रधरापास तो चैतन्यापय�,

रामदासांपासून राममोहनापय�त सवर द्रष आ�ण तत्ववेत् आचायर आ�ण दे वतुल् ऋषी ह� सवर

याच भूमीत जन्मा आले. �हच्यामधल् प्रत् धू�लकणाला, त्यांच् पदस्पशार्, वास येत

आहे . �तच्यामधी सवर नद्य प�वत आहे त. �न �तच्य मधील अ�खल व�
ृ राजी पावन झालेल�
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आहे . कारण मानवी आयुष्, आत्म �न परमात्म, त्याचप्रम ब्र आ�ण माया, यांच्य गूढतम

गुह्यांच परम�वचार, एखाद्य शंकराचाया�ने ह्य नद्यांच् शीतलचंद्रप्रका रम् झालेल्य
तीरांवर �कं वा व�
ृ राजींच्य �न�बड छायेत केला आहे . �हच्याती प्रत् टे कडी �न प्रत् गुहा

पाहून एखाद्य रामदासाची स्मृ� येत,े कुठे भगीरथाने राज् केले आहे ; कुठे कुरु�े �वस्तारल
आहे ; येथे प्रभुरामचंद्र त्यांच् वनवास-प्रस्थानां प�हला �नवास केला तर तेथे जानक�ने

सुवण्मृ
र
अवलोकन केला. आपल्य प्राणेश्वरा ते मारू आणण्याच हट धरला. या
यमुनातीरावर त्य स्वग� गुराख्यान आपल� चेटक� बासर� वाज�वल� आ�ण त्य मोह�नीने

मो�हत होऊन गोकुळातील प्रत् गोपगोपींचे हृद तरल होऊन त्य बासर�च्य आवाजावर

तरं गत रा�हले. हा इथे बो�धव�
ृ ’ उभा आहे तर �तथे ते घनदाट तपोवन आपले अिस्तत भासवीत

आहे आ�ण अथनच
महावीर �नवार्णपदाप गेला आहे . गरुनान
इथेच त्य भक्तमंडळां
ू
ु
�मसळून गेले �न त्यांन ती ‘गगनथाल र�वचंद द�पक बने!’ ह� आपल� प्र� आरती गा�यल�.

त्य राजा गोपीचंदाने राज्याव लाथ मारू इथेच जोगीपणाची द��ा घेतल�. �न हातामध्य एक
�भ�ापात घेऊन आपल्य ब�हणीच्य दार� जाऊन मठ
ू भर जोगवा मा�गतला! हे इथेच त्य बंदा

बहादरु ाच्य पुत्रा तुकडे तुकडे करू त्याच् बापादे खत ठार मारले �न त्य मरणप्र बापाच्य

त�डांत त्य �नघ्
रृ झालेल्य शरू पुत्रा रक्तबंबा झालेले हृद, मरणापय�त, तो �हंदच
ु रा�हला

याच एका अपराधाक�रता �नघ्णतेन
रृ
क�बून दे ण्या आले. येथल्य प्रत् दगडादगडामध्य हुत
झालेल्य कोणत्य तर� आत्म्या पुण्यकथ साठ�वल� आहे . हे मातभ
ृ ूमी तुझ्यामधी प्रत्
तसूं �न तसू जागा ह� य�भूमी झालेल� आहे ! मात जेथे कृष्णसा सापडते तीच जागा नव्ह तर

काश्मीरपासू �संहलपय�तची सार� भूमी ह� एखाद्य �ानय�ाने �कं वा आत्मय�ान प�वत झाल�
आहे . म्हणू एखाद्य संतापासून तो साधूपय�त ह� भरतभूमी हे �संधुस्था म्हणज
एकसमयावच्छेदेकर �पतभ
ृ ू �न पुण्यभ झाल� आहे .

जे प्र बलात्कारान �हंदं च
ू े मुसलमान अथवा �ख्रश केले गेले आ�ण म्हणून ज्यांच हा दे श

म्हणज ‘�पतभ
ृ ू’ झालेला आहे �न भाषा �वषयात र�तीभाती लौक�क समजुती आ�ण इ�तहास ह्य
सवर संस ्कृ�तच काह� अंशांनी जे भागीदार झाले आहे त तर� वर प्र�तपा� केलेल्य ‘पुण्यभ’च्य

ल�मणमीमांसेने ते �हंद ु मात होऊ शकत नाह�त. कारण �हंदस
ु ्था ह� जर� त्यांन इतर �हंदप
ू ्रमा

�पतभ
ृ ू असल� तर� ती त्यांच पुण्यभ होऊ शकत नाह�. त्यांच पूण्यभ फार लांब असलेल्य
अरबस्थानां अथवा प्यालेस्टाअनमध आहे . त्यांच पुराणे आ�ण त्यांच अवतार, त्यांच् कथा
आ�ण त्यांच धमर्वी हे या भूमीचे संतान नाह� आ�ण म्हणू त्यांच् नावांना आ�ण त्यांच्

आका�ांना परक�यत्वाच वास येतो. इतकेच नव्ह तर त्यांच्यापै काह�जण ज्य प्रमा बोलून
दाखवतात, तशीच जर त्यांच �नष्ठ असल� तर त्यांन दस
ु रे गत्यंतर नाह�. त्यांच्यामध

प्रत् मनुष्यान �पतभ
ृ ूपे�ा पुण्यभू अ�धक मानल� पा�हजे आ�ण �तच्याकडे त्यांच प्र �न
�नष्ठ अ�धक वळल� पा�हजे. हे अगद� साहिजक आहे . आम्ह त्यासंबंधा त्यांच �नषेधह� कर�त

नाह�. �कं वा त्य �वषयी अश्रू गाळीत बसत नाह�. आम्ह केवळ ज्य गोष्ट जशा आहे त त्य तशा
www.savarkarsmarak.com

सांगत आहोत. आम्ह आतापय�त �हंदतु ्वाच् ल�णांची मीमांसा केल� �न �तच्य वरू असे

�नष्पन झाले क� बोहर� लोक �न तसेच मुसलमान �कं वा �ख्रश लोक यांच्याजव �हंदतु ्वाच

इतर सवर ल�णे आहे त. परं तु एक ल�ण मात नाह� �न ते ल�ण म्हणज हे क� ते �हंदस
ु ्थानल

पुण्यभ म्हणू मानीत नाह�त.

हा प्र काह� एखाद्य �वव��त मतांचे अनुयायी होण्याच �कं वा मनुष् आत्म आ�ण परमात्म

यांच्या�वषय एखाद� नवी मीमांसा काढण्यासंबंधीच नाह� कारण आम्हाल अगद�

प्रामा�णकपणा असे वाटते क� �हंद ु �वचारपरं परा, इथे आम्ह कोणत्याह धमार्�वषय बोलत
नाह�, कारण तो हटवाद होईल ह� इतक� प�रपण
र
पोचल� आहे क� मनषु ्याच्
ू ्पदाल

कल्पनाशक्ती आता असे काह� उरले नाह� क� ज्यामुळ अ�ेया�वषयी जर� नसले तर�
अ�ाता�वषयी एखाद� नवी कल्पन पढ
ु े येऊ शकेल �कं वा ‘तत ्’ आ�ण ‘त्वम’ यांच्यामधी

संबंधा�वषयी काह� नवी मीमांसा �नघू शकेल ‘आपण कोण आहात?’ अद्वैत एकेश्वरवाद,

जगद�श्वरवाद, �नर�श्वरवाद? तम
ु ्ह कोणीह� असा! इथे तम
ु ्हाल प्रत्येक जागा आहे . हे

आत्म् तू कोणत्याह मतावर �वश्वा ठे व तझ
ु ्य �वश्वासाप्रम प्र करण्या आ�ण तझ
ु ी पण
ू र
उन्नत करू �चरं तन आनंद प्रा करू घेण्या जे कोणत्याह वैय्यिक् श्रेष्ठत् नव्ह तर

समथर, शाश्व �न गूढ सत्याच् पायावर उभारले आहे अशा या सवर दे वालयांच्य दे वालयात तू ये.

प्रत भगवती जान्हवीच् �हमधवल लाटांनी धुतल्य जाणार्या तीरावर उभे राहून हे प्राण तू
लांबलांबच्य �व�हर�वर कशाला तष
ृ ा भागवण्याक�रत याचना करण्याच हाव धरतोस? नागव्य
तरवार�च्य फटकार्यांनी जी बंधने जुलमाने तोडल� गेल�; त्यांच् पूव्ग
र
प्रे स्मृतींन
सद्ग�द होऊन तुझ्य धमन्याधमन्यामध जे आपल्य एकाच पूव्
र जांपासू आलेले रक् वहाते

आहे ते हे �प्रयबं �वरहाने आक्र कर�त नाह� काय? तर मग तुझ्य पूव�च्य बंधूभ�गनींच्य

मेळ्यामध् तू चल परत ये. �चरकालापासून चुकलेल्य तुझे बाहू उभारू मुक्तद्वारा स्वाग
करण्या ती सवर्ज उभी आहे त. ज्य भूमीमध्य प्रत चावार्, महाकालाच्य दे वळाच्य

पायर्यांवर उभा राहून �नर�श्वरवा �शकवू शकला त्य भूमीपे�ा इतरत कुठे तुला
परमेश्वरभक्ती अ�धक स्वतंत् अनभ
ु वावयास सापडेल! ओ�रसा प्रांतातल पटणापासून तो

काशीच्य पं�डतापय�त, संताळ लोकांपासून साधूंपय�त सवा�ना ज्य भूमीमध्य आपापल� �व�शष्
जा�तरचना वधर्मा करता आल� �कं वा नवीन �नमार् करता आल� अशा भूमीपे�ा इतरत दस
ु रे

कोठे तुला अ�धक समाजस्वातं� �मळणार आहे ? खरोखर या भूमी�वषयी हे च सत् आहे क�,

‘य�दहास्त न तदन्य यन्नेहास् न कुत्र�च’. जे जे जगात सापडते ते ते सवर या भूमीमध्य

सापडेल. परं तु येथे जर एखाद� वस्त तुम्हाल न �मळाल� तर मात ती तुम्हाल इतर कुठे ह�

सापडणार नाह�. पहा, पहा, एक जाती, एक रक्, एक संस ्कृत, एक राष्ट्र�, इत्याद सवर

गोष्ट�च् समन्वयान �हंदतु ्वाच बहुतेक सवर ल�णे ज्याच्याज आहे त; परं तु जे केवळ
अत्याचारान �न बलप्रयोगा आमच्य पूव्
र जांच् संसारांतून �हसडून नेले गेले अशा सवर बंधूनो!
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तुम्ह फक् अनन्यतेन आपल्य भूमातेवर प्र करा �न ती केवळ �पतभ
ृ ू आहे इतकेच न मानता,

ती पुण्यभ ह� आहे असे माना म्हणज �हद ु संस ्कृतीच् क�ेत तुमचे अत्यं प्रेमा स्वाग होईल.

आमचे जे दे शबंधू �न पुराणकालचे बंधुजन असे बोहर�, खोजे, मेमन �न इतर मुसलमान आ�ण
�ख्रस लोक यांना, वर�ल एक मात मागर मोकळा आहे . परं तु हा मागर त्यांन स्वेच्छे प्रेमा

अंगीकारला पा�हजे. परं तु जोपय�त त्यांच मन या मागार्कड वेधले नाह� तोपय�त मात त्यांन �हंद ु

म्हणत येत नाह�. या �ववेचनाच्य वेळी हे ध्याना ठे �वले पा�हजे क� आपण या �ठकाणी

�हंदतु ्वाच ल�णे काय काय आहे त हे �निश्च कर�त आहोत. आ�ण म्हणू कोणत्याह प�ाला

अथवा पव
र
अनक
ू ्ग्रहा
ु ू ल होईल, असा अथर ओढून ताणन
ू काढणारे �ववेचनाचा �नष्कष असा
�नघतो क� तो मनषु ् �हंद ु होय क� जो �संधन
ु दापासन
ू तो समद
ु ्रापय पसरलेल्य दे शाला आपल�
�पतभ
र
ृ ू मानतो, जी जाती सारखे आक्र कर�त कर�त �न �वस्ता पावत पावत जे जे अंत भू्

झाले ते ते पचवीत आ�ण जे जे पच�वले त्याल महनीय स्वर दे त अंती �हंदजाती
म्हणू जगात
ु

प्र� झाल� �न ज्य जातीच्य उत्पत्ती धागा थेट वेदकाल�न सप्त�संधूश जाऊन पोचतो त्य

जातीचे रक् ज्यांच् अंगात खेळत आहे . संस ्कृ भाषेत जी आ�वष्कृ केल� गेल� �न जी एक
इ�तहास, एक वाङ्म, एक कला, एक �शल्पशास, एक �व�ध�वधान, एक धमर्शास, एक आचार

आ�ण संस्का, एक �क्रयाक आ�ण �व�ध�नयम, समान उत्स आ�ण समान यात् यांच्य
समुच्चयान जी बनल� गेल� आहे . अशी �हंदजातीची
संस ्कृत जो स्वतःच मानतो आ�ण जो या
ु

सवा�वर या भूमीला या �संधुस्थानाल आपल� पुण्यभ समजतो, �हच्यांत आपले तत्ववेत् आ�ण
ऋषी अवतार आ�ण धमर्गु उत्पन झाले असे मानतो �न ह�च माझी कारुण्यभू �न तीथर्भूम

आहे अशी �नष्ठ ठे वतो- तो तो �हंद ु होतो. समान राष्, समान जाती आ�ण समान संस ्कृत ह�

�हंदतु ्वाच ल�णे आहे त. आ�ण ह� सवर ल�णे मोजक्य शब्दां सांगावयाची ल�णे आहे त. ह� सवर
ल�णे मोजक्य शब्दां सांगावयाची म्हणज अशी क� ज्याल �संधुस्था हे केवळ �पतभ
ृ ूच वाटते

असे नव्ह; तर पुण्यभूह वाटते तो �हंद.ु �हंदतु ्वाच प�हल� दोन ल�णे जो राष् �न जाती ह� �पतभ
ृ ू
या शब्दान व्यक होतात �न �तसरे , अवश् ल�ण जे संस ्कृत हे पुण्यभ या शब्दान �वशेष करू

व्यक होते. कारण संस्कारांन युक् असलेल� जी संस ्कृत �तच्या योगाने आपल� पुण्यभ बनत
असते ह� व्याख् याह�पे�ा अ�धक सुटसुट�त जर करावयाची असेल तर खाल�लप्रमा एका
अनुष्टुभां ती बस�वता येईल.

आ�संधु �संधुपय�ता यस् भारतभू�मका।

�पतभ
ृ ूः पुण्यभूश्च स वै �हंद�ु रती स्मृतः।
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�संधमधील �हंद ु

तापय�त स्थूलमानान �हंदतु ्वाच जे �ववेचन केले गेले त्यावर आपल्य �हंदतु ्वाच् मुख्

ल�णांचा बोध करू दे णार� एक व्यवहाय व्याख् तयार करता आल�. आता ह� सवर्साधार

व्याख् सवर् कशी लागू पडते हे पहाणे रा�हले �न हे काम थोडी �वव��त उदाहरणे घेऊन �न
ज्यामुळ अशी एखाद� व्याख् करण्याच अत्यं आवश्यकत उत्पन झाल�. अशा काह�
�नर�नराळ्य गोष्ट�ंच �ववेचन करू आपण कर. ह� व्याख् ठर�वतांना आम्ह जागोजागी शक्

�ततक्य र�तीने ह्य �वषयासारख्य सवर्व्या �न �दशाभूल करणार्या �वषयांत अ�तव्याप्ती

दोष टाळण्याच प्रय केला आहे . आता काह� �व�शष् उदाहरणे घेऊन जर आपण त्यांन ह�

व्याख् यथाथर्तेन लावू शकलो तर आपल्याल �वश्वा वाटे ल क� जशी ह� व्याख्
अ�तव्याप्तीच दोषापासून अ�लप् आहे तशीच ती अव्याप्तीच दोषापासूनह� अ�लप्त आहे .

�हंद ु लोकांमध्य भौगो�लक दृष्ट जे �वभाग पडलेले आहे त ते आमच्य व्याख्येच अथार्श

सुसग
ं तच आहे त. हे सकृत ्-दशर्नीसुद कोणाच्याह ल�ात येईल. आमच्य व्याख्ये मूलतत्

म्हणज ‘आ�संधु �संधप
ु य�ता’ असलेल� भमी
ू आता हे खरे आहे क� आमच्यापैक बरे च लोक

�संधन
ु दाच्य प�लकडच्य तीर� बसत आहे त; तर� पण ज्य वेळी एखाद्य नद�तीराचा उल्ले

केला जातो त्य वेळी �तच्य दोन्ह तीरांचा समावेश साहिजकच केला जातो आ�ण म्हणू �संधु
नद�च्य पिश्चमतीरावर� सवर भाग �नसगर्तः �संधस
ु ्थानचा भाग होय. म्हणू तो आमच्य

व्याख्य अंत ्भू
र
होतो. वास्त�व �संधन
ु दाच्य या पिश्च तीरावर परु ाणात �संधच
ू े जे �नःसंशय
वंशज आहे त. �न ज्यांन आजपय�त आपल्य भमीच
े �कं वा आपल्य जातीचे परु ाणकालचे नाव
ू

बदलले नाह�. आजह� सहस्राव वषा�पूव�प्रमाण ज्यांन �संधुदेशाचे संतान म्हणू �संधी असे

म्हणता तेच लोक मुख्यत बसत आहे त. दस
ु र� गोष् म्हणज मुख् दे शाला पुरवणीसदृ जी
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भूमी लागलेल� असते �तला मुख् दे शाचेच नाव प्रा होते. �तसरे म्हणज बाजूला रहाणारे आपले

सवर �हंदल
ु ोक त्यांच सवर इ�तहास पा�हला तर ह्य भारतमातेलाच आपल� �पतभ
ृ ू �न आपल�
पुण्यभ मानीत आले आहे त. त्यांन काह� आपण ज्य अवल्याश प्रदेश रहातो तेवढ�च आपल�

�पतभ
ृ ू �न पुण्यभ आहे अशा प्रकार मातघ
ृ ातक कल्पन करू घेण्याच पाप कधीह� केले नाह�.
उलट आमची जी काशी, जे कै लास �न जी गंगोत् तीच त्यांचीह काशी, कै लास, गंगोत् आहे .
वेदकालापासून ते भारत वषा�चा एक प्रम भाग म्हणू गणले जातात. �संधु �श�बसौवीर हे

रामायण �न महाभारतामध्य �हंदस
ं ाचे �न �हंद�ु वभवश्री एक यथाथर घटक म्हणू समजले जात
ु घ

होते. ते आपल्या राष्ट्र, आपल्या जातीचे �न आपल्या संस ्कृतीच आहे त. या सवर

कारणांसाठ� ते �हंदच
र
लागू पडते.
ू आहे त. आमची व्याख् त्यांन पण
ू ्पण

परं तु जर� कोणी असे म्हटल क� प्रत तसे सां�गतल्या�वन नसती
एखाद� नद� आपल्य
ु

सीमेतच असणे म्हणज काह� �तचे दोन्ह�ह तीर आपल्य सीमेच्य आत असणे असे नव्ह. तर�ह�

आमच्य व्याख्ये त्यान बाध येत नाह�. दस
र
लागू
ु र्या अनेक कारणांनी �संधी लोकांना ती पण
ू ्पण

पडते. कारण �संधन
ु दाच्य पैलतीरावर राहणार्या �संधी बांधवांबद्दल प्र जर� तत
ू र बाजल
ू ा
सारला तर� जगाच्य पाठ�वर इतर �ठकाणी शेकडो �न सहस लोक वस्त करू रा�हले आहे त.
कदा�चत एक वेळ अशीह� येईल क� हे आमचे �हंद ु वसाहतवाले जे आजच व्यापारामध्

संख्येमध् कौशल्यामध् आ�ण बु�द्धवैभवामध त्य त्य दे शात प्रमुखस्थ गणले जात आहे त.

ते काह� कालाने त्यापैक एखाद्य सबंध दे शाचेच स्वाम होतील �न स्वतःच राज् स्था�पती

परं तु केवळ �हंदस
ु ्थानाव्य�त�र दस
ु र्या एखाद्य दे शांत �नवास केला एवढाच एका गोष्ट�क�रत
कोणी अ-�हंद ू ठरे ल का? �त्रव नाह�. कारण �हंदतु ्वाच प्र ल�ण म्हणज काह� त्यांन दस
ु र्या

दे शांत राहू नये असे नाह� तर तो �न त्याच संतती कुठे ह� जर� पथ
ृ ्वीच् पाठ�वर असल� तर�
त्यांन �संधुस्था ह�च त्यांच �पतभ
ृ ू मानल� पा�हजे आ�ण म्हणू ह� आपल� �हंदतु ्वाच व्याख्
�हंदं चा
ू प्रस �कतीह� जर� दरू वर झाला तर� लागू पडणार� आहे . आमच्यातल जे दरू दरू वसाहती
करणारे आहे त त्यांन खुशाल दपु ्प उत्साहान एखादे बह
ु ्था एखादे महाभारत
ृ त्त �हंदस
वस�वण्याच प्रय करावा �न आपल्य संस ्कृती जे जे उदात् उत्त आ�ण उन्न आहे; त्याच
लाभ मानवी जातीच्य उन्नतीक�रत अवश् करावा. त्यांन जगाच्य एका टोकापासून तो दस
ु र्या

टोकापय�त जे जे लोक जगाच्य पाठ�वर राहतात त्यांन त्यांन स्वतःच् अंगातील साित्व गुण
�शकवून संपन् करावे �न उलट जगामध्य इतरत जे जे उत्त असेल ते ते स्वतःच् जातीला

अपू्
र त्यांन अ�धक संपन्नत द्याव. �हंदतु ् हे काह� �हमालयाच्य गरूडांच् पंखांचा �वच्छे
कर�त नाह�. तर उलट ह्य गरूडांच् पंखांचा फडत्का अ�धक आवेशाने व्हाव अशीच यांची

योजना आहे . हे �हंद ु बांधवांनो! तुम्ह जोपय�त �हंदस
ु ्थानल तुमची �पतभ
ृ ू आ�ण पुण्यभ मानीत
आहात आ�ण �तने �न�मर्लेल् संस्कृती�वषय �न तुमच्य अंगात संचारत असणार्या �तच्य

रक्ताच जोपय�त तुम्ह अ�भमान ठे वीत आहात. तोपय�त तुम्ह सुखेनैव आपल्य वसाहती वाढवा.
�हंदतु ्वाच् भौगो�लक सीमा, म्हणज प्रत पथ
ृ ्वीच्य सीमा होत!
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आता आमच्य व्याख्येच जाती�वषयक स्वरूपा�वष कोणी काह� महत्वाच आ�ेप काढ�ल

असे आम्हाल वाटत नाह�. ज्य प्रमा इंग्लंडमध् अबे�रयन, केल्, आंग्, सॅक्स, डेन, प्रभृ

�नर�नराळे लोक आता एकमेकाम
ं ध्य �ववाह इत्याद करू जातीदृष्ट त्यांच्य �भन्नत

असूनसुद् �मसळून गेले आहे त. तसेच येथह
े � आयर, कोले�रयन, द्रा�व�ड आ�ण इतर जातीचे

लोक हे त्यांच्यामध एका काल� तीव �भन्नत असल� तर� आज ती �भन्नत मुळी कोणी मानीत
नाह�. आम्ह पूव� अवश् �ततक्य र�तीने �न प्रमा दे ऊन हे �सद केलेच आहे क� ‘अनुलोम’ �न
‘प्र�तल’ �ववाहपद्ध ह� आमच्य शास्त्र मान् केल� आहे . �न तीवरू �नःसंशय र�तीने असे

�सद होत आहे क� त्य वेळीच हे �नर�नराळे वंश, एकमेकात
ं �मसळून गेले होते �न त्यामुळ अ�खल
�हंद ू जातीची प्रग अप्र�त चालल� होती. तर�ह� जेथे जेथे रूढ�न परवानगी �दल� नाह� तेथे तेथे
प्रत �नसगार्ने त्य मयार्द उल्लंघू �दल्य. भीमसेन हा काह� एकटाच आयर नाह� क� जो

�ह�डंबेशी, प्रेम झाला �कं वा पव�च
उल्ले�ख केलेल� व्याधकम्यार आई, ह� काह� एकट�च
ू

ब्राह स्त नाह� क� िजचे प्र एका व्या तरुणाव जडले. �भल् कोळी अथवा संताळ
लोकांमधल्य दे खील, दहावीस मल
ु �ंमधल� एखाद� मल
ु गी जर उचलल� �न एखाद्य शहरांतील

मुल�ंच ्य शाळे त सोडल� तर� ती शर�राच्य ढबीवरू �कं वा नै�तक संस्कारावर अमक्य जातीची
अशी काह� �नवडून काढता येणार नाह�. आयर्, कोले�रयन, द्रा�व�ड इत्याद वंशांच्य

सं�मश्रणा जी जाती आज उत्पन झाल� आहे ती एकंदर�त समथर आहे . कारण हे सं�मश् हलके
हलके होत गेले. म्हणू या सवा�च्य सं�मश्रणां उत्पन झालेल्य आपल्य पूव्
र जांन आयर्,

कोले�रयन �कं वा द्रा�व�ड असे �व�शष् जातीचे नाव न दे ता एकाच ‘�हदजाती
’चे नाव साथर्तेन
ु

दे ण्या आले आ�ण त्याच अथर म्हणज हा झाला क� जे लोक एकाच मातभ
ृ ूची लेकरे म्हणू
रहातात. एकाच पुण्यभूम’ची पूजा करतात �न ज्यांच हा दे श �संधुनद �न समुद यांच्यामध्

बसत आहे ते लोक �हंद ु लोक होत. म्हणू संताळ, कोळी, �भल्, पंचम, नामशद
ू आ�ण इतर
अशाच जाती ह्य �हंद ु आहे त हे �संधुस्था आयर म्हण�वल् जाणार्या लोकांना िजतक्य सत्तेन

आपले म्हणत येईल. �ततक्या सत्तेन तर� �नदान ते त्यांचेह आहे . ते �हंदस
ु सं ्कृतीच वारसदार

आहे त �न �हंदरु क् त्यांच् अंगात खेळत आहे . त्यांच्यापै जे काह� थोडे लोक अजूनह�

पुराणमतवाद� �हंदं च
ू ्य क�ेत आले नाह�त ते दे खील अशा दे वाची पूजा करतात. �न असा धमर
पाळतात क� जो केवळ ह्य भूमीचाच आहे . म्हणू ह�च भूमी त्यांन केवळ �पतभ
ृ ूच नव्ह तर
पुण्यभूह झाल� आहे .

�हंदतु ् �न �हंदइ
ु झम या दोन शब्दांमध् जे भ्रा साम् भासते त्यामुळ उत्पन झालेला

अपसमज जर उत्पन झाला नसता तर मग �हंदतु ्वाच् संस्कृ�त�वषय स्वरूपा�वषयीसु
कोणत्याह प्रकार महत्वाच आ�ेप उरला नसता. आम्ह �हंदतु ् �न �हंदइ
ु झम या दोन शब्दांन
व्यक होणार्या दोन कल्पनांमधल अंतर स्पष्टप दाख�वण्याच प्रय केलाच आहे आ�ण
�हंदधम
ु र म्हणज केवळ सनातन धमर असा �वपर�त अथर करणार्यां�वरु आम्ह आपला �नषेधह�
नमद
ू करू ठे वला आहे . �हंदतु ् हे काह� �हंदधम
ु र याच्याश समानाथर् नव्ह �कं वा �हंदधम
ु र हाह�
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शब् ‘�हंदइ
ु झम’ शब्दाश समानाथर् नाह� �हंदतु ् म्हणज �हंदधम
ु र �न हे दोन्ह म्हणज सनातनी
पंथ असे समजण्याच् दह
ु े र� चुक�ने आपल्य सनातनी नसलेल्य बंधूना साहिजकच राग येतो,

त्यामुळ त्यांच्यामध काह� अल् लोकांच्य हातून उलट दस
ु र� एक आत्मघातक चूक करण्या
येते ती चूक म्हणज ह� वर�ल समजूत भ्रा कशी आहे हे जगाच्य �नदशर्ना आणून ती नष्

करण्याच सोडून दे ऊन हे दस
ु र्या टोकाचे लोक नेमके त्यांच् उलट जाऊन प्रत स्वतःच �हंदतु ्

नाका�रत राहतात. आम्हाल अशी आशा आहे क�, आमची व्याख् दोन्ह प�ांच्य लोकांच्य
मनामध्य काह� �कं तु ठे वणार नाह�. त्याचप्रम ह� व्याख् सत् िस्थतीच् पायावर रचल�

गेल्यामुळ अ�खल �हंद ू समाजामधील समंजस लोक ती मान् करतील. या �वषयाच्य सामान्
�ववेचनात आपणास आतापय�त कोणत्याह �वव��त गोष्ट�ंच उदाहरण घेता आले नाह�. परं तु

आता आपण तसे कर प्रथम शीखमंडळाचच
े उदाहरण आपण घेऊ �संधस
ु ्था म्हणज आ�संधु
�संधप
र याच
ु य�ता भारत भ�ू मका ह�च त्यांच �पतभ
ू त्यांच अनंत पव
ू ्
ृ ू आहे . थेट वेदकालापासन

भमीत
रा�हले. याच भमीव
र त्यांन प्र केले; येथच
े त्यांच पजा
त्यांन
ू
ू
ू अचार झाल� आ�ण येथनच
ू
ईश्वराल, भक्तीभावान आळ�वले त्याचप्रम मद्रासमध �कं वा बंगालमध्य िजतक्य

�नःसंशयाने एखाद्य �हंदच
ू ्य अंगात �हंदच
ू े रक् आहे �ततक्या �नश्चयान शीख लोकांच्य

अंगामध्य �हंदरु क् वाहत आहे . महाराष् �कं वा बंगालमधल्य आपणा �हंद ु लोकांच्य अंगात आयर
लोकांचे त्याचप्रम येथे प्राचीनका ज्य इतर जाती वसत होत्य. त्यांच सं�मश रक् खेळत

आहे . परं तु शीख लोक तर अ�भमानाने असे म्हण शकतील क� ते केवळ प्रत त्य

पुराणकाळच्य �संधूचच
े वंशज आहे त. �न �हंदजीवनाची
ह� जीवनगंगा धो धो कर�त खाल�
ु
उतरण्याच् आधीच �तच्य मुख् झर्यांतूनच त्यांन जीवनपान केले आहे . �तसर� गोष् अशी क�

त्यांन आपल्य राष्ट् वाङ्मया महत्वाच भर टाकल� आहे . �न म्हणू �हंदस
ु ंस्कृतीमध् ते

अ�धकाराने सहभागी आहे त. कारण सरस्वत ह� एक पंजाबमधील नद� होती. �न मग ती �वद्य

आ�ण कला यांची मुख् दे वता गणल� गेल� आ�ण हे शीखबंधूंनो! अगद� आजच्य घटकेपय�त

अ�खल �हंदस
र जांन त्य
ु ्थानमधी सहस-सहस आ�ण ल�-ल� �हंदं च
ू ्य कंठांत ून तुमच्य पूव्
�संधूनी कृत� हृदयान जी �तची प्राथर केल� जे �तचे यश गा�यले, िजच्य पुण्यम तीरांवर
संस ्कृतीच आ�ण वाङ्मयाच बीजे प्र पेरल� गेल� त्य सरस्वतीस�रतेच तेच स्तो ऋग्वे�द

घोषणेमध्य त्या सुरांत गा�यले जात आहे क� ‘अं�बतमे नद�तमे! दे �वतमे सरस्वत!’ वेद हे जसे

आमचे तसेच त्यांचेह आहे त. आता आम्ह जसे त्यांन प्रमाणग मानतो तसे ते त्यांन कदा�चत
मानीत नसतील. परं तु मानवी बुद्धी �नसगार्च छडा लावण्याक�रत संघषर केलेला प�हला; अचाट

संघषर अ�ानाच्य अंधःकाराने हे स्वग� जल गुप् होऊन बंद�त पडले होते. ज्याच् योगाने

मानवी मनाला जाणीवेचा स्पशर् न होऊ दे ता त्याच आत्म एकसारखा सुप् अवस्थे ठे वला
होता. अशा अ�ानांधःकाराशी प्रकाशा प�हल� उडालेल� तुमुल चकमक या दृष्ट� तर� वेद हे

शीख लोकांना आदरणीय होऊन बसले आहे त. आपणा सवा�च्य इ�तहासाप्रमाण शीख लोकांच्य

इ�तहासाचासद
प्रार झाला आहे . अयोध्येच् राजवाड्यांतू तो वाढत गेला आहे .
ु ् वेदांपासनच
ू
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लंके चे रण�ेत, त्यान पा�हले आहे . लहूला लाहोरचा पाया घालण्यां त्यांन सहाय् केले आहे
आ�ण राजपुत �सद्धा क�पलवस्तूच् सीमा ओलांड ू न मानवी दःु खाचा भार हलका कसा करता

येईल याचा एखादा मागर शोधून काढण्याक�रत ज्य वेळी गुहेमध्य �न�वष् झाला त्यावेळ

कारू�ण दृष्ट� त्यान तो पा�हला आहे . पथ
ृ ्वीराजाच् पराभवा�वषयात आपल्याप्रमा ते

शोक करतात पराभूत लोकांच्य सार्या हालअपेष्ट आपल्य सवेच ते सहन करतात आ�ण �हंद ु

म्हणून आपल्य सवेच ते आत्माहुतील �सद होतात. उदासी, �नमर्, गहनगंभीर आ�ण �संधी

शीख, यांच्यातल ल�ावधी लोक संस्कृताल ती आपल्य पूव्
र जांच भाषा म्हणून केवळ नव्ह तर,

ती आपल्य जन्मभूमीच प�वत भाषा म्हणू पज
ू ् मानतात. अन् सवर शीख लोक ती आपल्य
पव
र जांच भाषा म्हणू आ�ण अजन
ू ्
ू ह� ज्य भाषा केवळ बाल्यां असल्यान आपल्य मातस
ृ ्थान-

पासनच
पोषकरस चाखीत आहे त त्य गर
ू
ु ूमुख आ�ण पंजाबी भाषेची संस ्कृ भाषाह� आ�द माता

म्हणू मान् कर�त आहे त. शेवट� म्हणज ह� आ�संधु �संधप
ु य�ता भमी
ू ह� काह� त्यांन केवळ
�पतभ
ू नव्ह तर पण
ु ्यभूह झाल� आहे . गर
ु नानक आ�ण गो�वंद�संह श्रीबं �न रामदास हे
ृ च

�हंदस
आ�ण मक
ु ्थाना जन्मल �न तेथेच वाढले. �हंदस
ु ्थानातल सरोवरे त्यांन अमताची
ु ्तीच
ृ

सरोवरे अमतस
ु ्थानच भूमी ( गुरुद्व) आ�ण प्राथर्न
ृ र आ�ण मुक्तस झाल� आहे त ह� �हंदस

मं�दर (गुरुघ) बनल� आहे . खरोखर! कोणती एखाद� जाती जर �नःसंशय र�तीने �हंद ू असेल तर ती

पंजाबमधील आपल� शीख लोकांची जमात होय! कारण ते सप्त�संधूंच् तीरावर�ल अगद� मुळचे
र�हवासी आहे त आ�ण �संधू अथवा �हंदच
ू े प्रत वंशज आहे त. आज जो शीख आहे तो कालचा

�हंद ु होता �न आजचा जो �हंद ु आहे तो कदा�चत उद्यांच शीख होईल. केवळ पोषाखांत र�तीभातीत
�कं वा रोजच्य रहाणीत �भन्नत आहे म्हणज तेवढ्यान काह� रक् बदलत नाह� �कं वा बीज
नाह�से होत नाह�. इ�तहासह� पुसून नष् केला जात नाह�.

आमच्य ल�ावधी शीख बांधवांचे �हंदतु ् हे स्वयं�सद आहे . सहजधार�, उदासी, �नमर्,

गहनगंभीर आ�ण �संधी हे शीखांचे पंथ जातीने �न राष्ट्र�यत् �हंद ु असल्या�वषय अ�भमान
बाळगतात. त्याच गुर सवर �हंदस
ं
असल्यान त्यांन अ�हंद ु म्हणण्यां जर� कदा�चत राग न
ु तान
आला तर� त्याच अथर मात त्यांन मुळीच कळणार नाह�. त्यांच गुरुग् हा सनातनी �न शीख हे

दोघेह� प�वत ग्र म्हणू वाचतात. दोघांच्याह यात् आ�ण उत्स हे एकच असतात. ‘तत्खालस’

पंथाचे शीखसुद् त्यांच लोकसंख्येच प्रम ल�ात घेता बहुतांशी �हंदजातीकड
च
े प्रेमा ओढले
ु
जातात. �हंद ू प्रमाण �हंदम
ू ध्य रहातात. अशा सवर शीख लोकांना तम
ु ्ह �हंद ु नाह�, असे सांगणे
म्हणज त्यांच् वतृ ्तींन मोठा, धक्क दे ण्यासारखे आहे . आमची दोघांची जातीय एक� इतक�

असं�दग् �न पूणर आहे क� शीख आ�ण सनातनी लोकांमध्य राजरोस लग्नेह घडून येतात.

आता शीख लोकांमधील काह� पुढार� काह� वेळेला आम्ह �हंद ु नाह� असे जे प्र�तपा�दत त्यांच

मुख् कारण असे क� �हंदं इ
ु झम याचा अथर सनातनी �हंद ु असा चुक�ने केला गेला. जर ह्य
शब्दाथार् असा घोटाळा झाला नसता तर ह� शीख लोकांची ओरडह� कोणाला ऐकू आल� नसती.

�हंदअ
ु झम ् संबंधीच्य कल्पनांच सं�दग्धपण �न त्यामुळ पसरणारे गैरसमज यांच्या योगाने
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आपणा �हंदं च
ू ्य पोटजातीमधील प्रेमसंब �वसरू जाऊन एकमेकांपासून �भन् होण्याच्

आत्-घातक� प् रवृत्त वाव �मळतो. आम्ह आतापय�त हे स्पष करण्याच प्रय केला आहे ,
क� �हंदतु ्वाच व्याख् काह� केवळ धा�मर् ल�णांमध्ये समा�वष् झाल� नाह� तर�ह� आम्ह

पुनः एकदा हे स्पष्टप सांगतो क� शीख लोकांनी पा�हजे तर सनातनी धमार्ती कोणत्याह
अथवा सवर् गोष्ट�व अ�वश्वा करावा. इतकेच काय परं तु वेद हे अपौरुषे आहे त असे न मानता
त्याच बंधनह� त्यांन वाटले तर नाकारावे. एवढ्यान फार तर ते सनातनी नाह�त हे �सद होईल
परं तु ते �हंद ु नाह�त असे मात �सद होऊ शकणार नाह�. आम्ह �हंदतु ्वाच व्याख् केल� आहे

�तच्याप्रम शीख लोक हे �हंद ु आहे त-धा�मर् पंथाच्य दृष्ट� ते �हंदतु ्वाच् एका �नराळ्य

धमर्पंथांच अनयायी
असतील. धा�मर् दृष्ट� ते शीख आहे त जसे जैन जैन आहे त. �लंगायत
ु
�लंगायत आहे त वैष्ण वैष्ण आहे त. परं तु आपण सवर जातीय आ�ण राष्ट् दृष्ट� �न

संस ्कृतीनेह एकाच राजशासनाचे �न लोकसमह
ू ाचे घटक आहोत. आपणाला एकमेकांपासन
ू �भन्
करताच येणार नाह�. अनंत कालापासन
ू आपणाला यथाथर र�तीने �हंद ु या नावाने संबो�धले जात

आहे . दस
ु र्या कोणत्याह नावाने आपल्य जातीचे एकत् दशर्�वल जाणार नाह�. भारतीय या

नावाने दे खील ते का दशर्�वल जाणार नाह� हे आम्ह मागील पकरणात �वशद करू सां�गतलेच
आहे . भारतीय हे नाव �हंद ु मनुष्याच बोध करते �न त्यामुळ अ�धक व्यापकत्वा सवर्साधार
�हंदस
ू े जातीय ऐक् त्य शब्दान दृग्गो
ु ्थानच र�हवाशी असा अथर्बो होतो परं तु आपणा �हंदं च

होत नाह�. आपण शीख आहोत आपण �हंद ु आहोत. आपण भारतीय आहोत. ह� �तन्ह नावे एकत
करू जो अथर्बो त्यांच् समवायाने होतो ते आपण आहोत. त्याती केवळ एकएकटे आपण
नाह�त.

आपणाला �हंद ु म्हणवू घेतल्याघेतल् सनातनी �हंदं च
ू ्य पंथाचे आपण आहोत असे मानण्या
येईल या भीतीने आमचे काह� उत्साह शीख बंधु अ�हंद ु म्हणवू घ्यावया �सद झाले आहे त हे

तर एक खरे च परं तु याला दस
ु रे एक कारण आहे �न ते म्हणज राजक�य स्वरूपा आहे .

जाती�वषयक प्र�त�न�ध असावे �कं वा नाह�? या प्रश्न चचार करण्याच �न त्याच गुणावगुण
पहाण्याच स्थ नव्ह. शीख लोक साहिजकच त्यांच् समाजाचे �वव��त �हतर�ण करण्या

तत्प होते. आ�ण मुसलमान लोक जर आपले स्वतःच् जातीचे �व�शष् प्र�त�न�ध �मळवून

त्याच उपभोग घेण्याच प्रय करतात. तर मग �हंदस
ु ्थानमधी प्रत् समथर अल्पसंख्या

पंथांनी असाच अ�धकार का मागू नये? याचे कारण आम्हाल मुळीच उमगून येत नाह�. परं तु
आम्हाल असे वाटते क� शीखबंधूंनी तेवढ्याक�रत आम्ह �हंदच
ु नाह� असे म्हणण्या

आत्मघातक आ�ण इसमथर्नी पद्ध स्वीकारल नसती तर फार चांगले झाले असते. अ�हंद ू न

म्हणवू घेतासुद् त्यांन जा�त�वषयक प्र�त�न�धत्वाक� संघषर करता आले असते �न ते त्यांन
�मळ�वताह� आले असते. आ�ण याचे प्रत्य पहावयाचे असेल तर आपल्य अब्राह आ�ण

इतर जातींनी आपल्य जन्म�स �हंदतु ्वाच फारकत न करता हे �व�शष् प्र�त�न�ध �मळ�वले.
शीख लोकांची जमात ह� मस
ु लमानांपे�ा काह� कमी महत्वाच जमात नाह�. आ�ण खरोखर�च
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�हंदस
ु ्थानातल् कोणत्याह अ�हंद ु जातीपे�ा शीखलोक हे आपल्या �कतीतर� अ�धक महत्वाच

आहे त. �व�शष् प्र�त�न�धत्वा तत्वान जे अपाय होणारे आहे त ते जाती�वषयक दरू ान्वयांन

ओढवणार्या आपत्तीपे� केव्हांह अ�धक भयंकर नसतात जर खरोखर�च शीख जैन, �लंगायत,

अब्राह, इतकेच काय परं तु ब्राह्मणांनास जर असे प्रामा�णकपणा वाटत असेल क�

जाती�वषयक प्र�त�नधीत्वा� त्यांच् जातींची उन्नत होणार नाह�. तर सुखनैव त्यांन

त्याक�रत संघषर करावा �न ते �मळवावे कारण त्यांच जी �नर�नराळी �वव��त उन्नत आहे . ती

एकंदर�त �हंदसमाजाचीच
उन्नत आहे . प्राच काळी दे खील आपल्यांतल् मुख् चार जातींना
ु

काह�से जाती�व�शष्टत्वाच तत्वावर राजसभेमध्य �न ग्रामसंस्थेम प्र�त�न �नवडून दे ता

येत होते �न हे क�रताना त्यांन समष्ट�तू फुटून जाण्याच �कं वा �हंदतु ्वाच् सवर्सामान
क�ेत न
कधी वाटल� नाह�. धमर्पं या दृष्ट� शीख लोकांनी
ू बाहे र पडण्याच आवश्यकत मळीच
ु
सख
ु ेनैव आपणास शीख म्हणवाव. परं तु जातीयत्वान राष्ट्र�यत् �न संस ्कृ�तच् बंधनाने
त्यांन �हंदं च
ू गणले पा�हजेत. ज्य लोकांनी आपल्य धमर्गुरूं स्वा�मत नाकारण्यापे� शेकडो

माना वधस्तंभाच् कुर्हाडीना बळी �दल्य “धमर्हे शाका िजन �कया। �शर �दया पर �शरह न

�दया!” असे शरू लोक काय आपले बीज सोडतील. पूव्
र जांच �धःकार करतील आ�ण आपला

जन्म�स अ�धकार केवळ एका चतकोर तुकड्याक�रत �वकावयास �सद होतील? परमेश्व करो

आ�ण हे अ�नष् कधीह� न घडो! आमच्याती अल्पसंख्यांकां हे अखंड ध्याना ठे वावे क� जर
सामथ्यार एक�चे बीज आहे तर आपल्य लोकांनी खरोखरची �चरं तर �टकणार� आ�ण अतुल

बलशाल� बनवणार� एक� ह� �हंदतु ्वाच् दृढत् आ�ण �प्रय बंधनांनीच साध् होणार� आहे .

कदा�चत काह� अल्पकालपय� तुम्हाल हे असे �व�भन् होणे हे लाभदायक वाटत असेल. परं तु हे

ध्याना ठे वा क� या घातक� वतर्नान अंती या आपल्य पुराणजातीला आणखी संस्कृतील तर

अग�णत हा�न पोचेलच पोचेल परं तु त्यांन स्वतःच सुद् त्य पासून अत्यं नाश होईल. तुमचे

�हतसंबंध तुमच्य इतर �हंद ू बंधूंशी �नत्याच �नगडीत झाले आहे त. भूतकालाप्रमाण भ�वष्
काळी जर कोणी एखादा परका आला �न त्याच तलवार �हंद ू संस्कृतीव आघात करण्याक�रत
जर उचलल� गेल� तर ध्याना ठे वा क� �तचा वार इतर �हंदप
ु ्रमाण तुमच्याह छातीत खोल

गेल्यावाचू रहाणार नाह�. त्याचप्रम जसे भूतकाल� तसेच भ�वष्यकाल अ�खल �हंदमात
हा
ु

ज्यावेळ पूणर स्वतं होईल �न एखाद्य �शवाजीच्य �कं वा रणिजत�संगाच्य एखाद्य

रामचंद्रांच अथवा एखाद्य यु�धिष्ठराच् एखाद्य अशोकाच्य �कं वा एखाद्य अमोघवषार्च्
अ�धपत्त्याखा नवजीवनाचा �वद्यु संचार होऊन ज्यावेळ तो महनीय वैभवाच्य �शखरावर
चढे ल त्य �दवशी जशी �हंदजातीती
ल प्रत्येका मुखावर �दव् कांती �वलसेल त्याचप्रम हे
ु

शीख बंधूंनो तुमच्य मुखावर ती �वलसल्यावाचू राहणार नाह�. म्हणू बंधूंनो तात्का�ल लहान

वा मोठ्य लाभाच्य आमीषाने �कं वा इ�तहासाच्य अन्यथ कथनाने अथवा �वपयार् केल्यान
फशी पडू नका. एकदा असे झाले क� एक स्वतःल मोठा ग्रं म्हण�वणार परं तु त्याच सावकार
असलेल्य एका ब्राह्मणा घर� चोर� करू त्यांच अंती खन
ू करणारा एक गह
ृ स् आम्हाल
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भेटला �न सांग ू लागला क� शीख लोक काह� �हंद ु नाह�त आ�ण गुर गो�वंद�संहाच्य मुलाचा

�वश्वासघा एका ब्राह स्वयंपाक्या केला. म्हणू ब्राह्मण मारण्यामध् त्यांन मुळीच

पाप वाटत नाह�! सुदैवाने याच वेळी दस
ु रे एक शीख गह
ृ स् तेथे होते �न ते खरोखर�च ग्रं होते.

त्यांन सवर �वद्वा शीख लोकह� तसे मानीत होते. त्य गह
ृ स्थांन हे त्य नामधार� शीख ग्रंथी

म्हणण तेव्हा खोडून टाकले. �न इतर �कत्ये प्रसं म�तदास प्रभृ ब्राह्मणा श्रीग

गो�वंद�संहांना आश् �दल्याच �न प्रसं शीखांचे सहाय् करता करता प्र समपर्णह केलेल्य

ब्राह्मणा उदाहरणे दे ऊन त्य ग्रं महाशयांना �नरुत् केले. �शवाजी महाराजांना काय

त्यांच्य हाडामासांच्य लोकांनी फस�वले नाह�? �कं वा पन
ु रपी त्यांच नातू शाहूमहाराज यांना
यवनाच्य हवाल� करण्याच नीच कृत् �पसाळाने केले नाह�? �न हा �पसाळ कोण होता? �हंदच
ू
होता ना? परं तु एवढ्याक�रत �शवाजीने �कं वा त्यांच् राष्ट्र स्वतःच जातीच सोडल� का?
आ�ण त्यान �हंदप
ु ण टाकले का? वीरबंदाच्य वेळी अनेक लोकांनी त्याच्या �वश्वा घाताचे

वतर् केले. त्याचप्रम इंग्रजां झालेल्य खालसा सैन्याच् अं�तम यद
ु ्धामध्य असेच झाले.

प्रत गर
् सोडून गेले आ�ण
ु गो�वंद�संहाला �कत्ये शीख यद
ु ्धाच ऐन घश्मचक
ु
�वश्वासघातक शीख लोकांच्य ह्य नादान वतर्नान तो नरकेसर� गुरुगो�वंद�सं युद्धाच

भाऊगद�त �मसळला �न त्यामुळ अनायासे त्य पातक� ब्राम्हणाधम गुरुंच् मुलांचा
�वश्वासघा करण्याच दषु ् वेळ साधता आल�. म्हणू जर ह्य ब्राह्मणा पातकामुळे आपण
�हंदप
ु ण सोडून दे ऊ तर त्य शीख लोकांच्य पातकामुळे आपणास शीखपणाह� सोडून द्याव

लागेल!

�हंदं मधी
ल अल्पसंख्या अथवा बहुसंख्यां जाती काह� आकाशांतून जशाच्य तशाच पडल्य
ू
नाह�त. या सवर जाती म्हणज एकाच संस्कृतीमध् एकाच भूमीमध्य ज्यांच मुळे खोल गेल�

आहे त, अशा एका व�
ृ ाच्य नैस�गर् वाढ�ची दृश फळे आहे त. एखाद्य बोकडाला तुम्ह उचललेत
�न त्याल कच् आ�ण कृपाण हे बांधून �दले. तर काह� त्याच तुम्हाल �संह बनवता येणार नाह�.

जर गुर गो�वदांना हुतात्म्या वीरवरांचे एक पथक बन�वता आले तर ते काह� उगीच नाह�
बन�वता आले. ज्य जातीने गुरूगो�वंदांन �न त्यांच् त्य शरू पथकाला जन् �दला. त्य

जातीमध्ये हे तेज अंत �हर् होते. �संहाचे वीयर् �संह पैदा कर शकतो, एखाद्य सुवासमय

पुष्पाल असे म्हणत येणार नाह� क� पहा! मी कसे प्रफुिल होते, िस्म करते �न सुगधान
ं
े

दश�दशा दरवळून टाकते. छे , छे ; माझा त्य मुळ्यांश काह� एक संबंध नाह� मी मात दे ठामधूनच
जन्माल आले!’ म्हणू यापुढे आपल्याल आपले बीज अथवा आपले रक् नाकारू चालावयाचे

नाह�. ज्य �णी तुम्ह एखादा शीख गुरुश अमानी होता म्हणू �नवडून काढाल. त्यावेळ

आपोआपच तुम्ह एखाद्य �हंदकड
े बोट दाखवाल कारण तो शीख होण्यापूव �हंदच
ू च
ू होता. शीख
झाल्यावरह �हंदच
ू रा�हला. जोपय�त आमचे शीखबंधू हे शीखधमा�शी अमानी राहातील तोपय�त

त्यांन अप�रहायर्तेन �हंद ु रहाणे भाग आहे . कारण तोपय�त ह� भरतभूमीका आ�संधु �संधुपय�त

www.savarkarsmarak.com

त्यांच �पतभ
ृ ू आ�ण पुण्यभू रहाणार आहे . शीखधमार्पासू च्यु होण्याने कदा�चत
�हंदतु ्वापासू च्यु होतील.

शीखलोकां�वषयी �वचार आम्ह जरा �वस्तारपूवर केला. कारण त्यामध् आलेल� सवर �वधाने �न

त्यांच उत्तर ह� आपोआपच आमच्य इतर अवै�दक पंथ आ�ण धमर यांना आमच्य व्याख्येच
दृष्ट� लागू पडतात. उदाहरणाथर ‘दे वसमाजी’ हे �नर�श्वरवाद आहे त. परं तु �हंदतु ्वाल तुमच्य

�नर�श्वरवादाश �कं वा नािस्तकवादाश काह� कतर्व नाह�. दे वसामाजी ह्य भू�मला त्यांच्
पूव्
र जांच भूमी-�पतभ
ृ -ू मानतात. त्याचप्रम पुण्यभूह मानतात. आ�ण म्हणू ते �हंद ू आहे त,

आ�ण एवढे सवर प्र�तपा केल्याव आपले आयर्समाज बंधु हे �हंद ु आहे त. हे सांगण्याच काह�

आवश्यकता उरल� नाह�. कारण �हंदतु ्वाच सवर ल�णे त्यांच्यामध इतक्य प्रामुख्य वसत

आहे त क� ते �हंदत
ु ले �हंद ू आहे त. खरोखर� आम्हाल तर असे एकह� उदाहरण सापडत नाह� क�
ज्यामुळ आमच्य व्याख्ये अव्याप्ती दोष येईल.

एका गोष्ट�मध् मात एक खरोखर अडचण उपिस्थ होते. उदाहरणाथर भ�गनी �नवे�दता! या �हंद ू

आहे त काय? अपवादाने जर �नयम �सद होतो हे म्हणण खरे असेल तर ते म्हणण यथे लागू पडते.

आमच्य ह्य दे शभक् आ�ण उदारहृदय भ�गनीने ह� आ�संधु �संधुपय�ता भूमी आपल� ‘�पतभ
ृ ू’
मानल� होती. त्यांच या भूमीवर खरोखर तसेच �नःस्सी प्र होते. आमचे राष्, जर स्वतं असते

तर आम्ह असल्य शद
ु प्रेमाच माणसांना अगद� प्र आमच्य नाग�रकत्वाच अ�धकार
अपर् केला असता तेव्ह आमच्य व्याख्येत प�हले ल�ण काह� अंशाने त्यांन लागू पडते. परं तु
दस
र जांच रक् अंगात असणे ह� गोष् अशा प्रकारच उदाहरणांत सापडणे
ु रे ल�ण जे �हंदप
ु ूव्

शक् नाह�. तर� पण �हंदश
ू ी �ववाह करणे हा एक मागर अशा �ठकाणी उपलब् असतो कारण ह�

गोष् सवर्मान् आहे क� �ववाहासंबंधाने दोन व्यक् एकत् पावतात. परं तु भ�गनी

�नवे�दताबाआींच्य संबंधात जर� हे घडले नाह�. तर� �हंदतु ्वाच �तसरे ल�ण मात त्यांच् �ठकाणी

पूण्पण
र
बसत होते. त्य योगे त्यांच् �हंदतु ्वाल मान्यत दे णे हे न्याय होते. कारण त्यांन

आमची संस ्कृत अंग ीकृत केल� होती. या दे शाला त्य पुण्यभ म्हणू समजत होत्य त्यांन त्य
�हंद ु बनल्याच जाणीव झाल� होती �न ह� एकच गोष् इतर सवर गोष्ट वगळल्य तर� अत्यं
मुख् �न महत्वाच आहे . परं तु आपल्याल हे �वसरू चालावयाचे नाह�, क� आपल्याती

बहुसंख्या लोक ज्य अथार्न ‘�हंदतु ्’ हा शब् उपयोिजतात त्य अथार्च् अनुरोधानेच
आपल्या त्याच ल�ण�निश्चत करावयाची आहे . म्हणू अ�हंद ु माता�पतरांपासून जन्
पावलेल्य एखाद्य मनुष्या जर �हंदतु ् संपादन करावयाचे असेल तर त्याल �हंद ु होऊन तसे

करता येईल; मात अशा नूतन �हंदन
ू े खर्या अंतःकरणाने �न संशयातील र�तीने आमच्य दे शावर

प्र केले पा�हजे. �न �हंदश
ू ी �ववाहबद होऊन खरोखर आमच्य दे शाला �पतभ
ृ ू मानले पा�हजे.
त्याचप्रम आमची संस ्कृत अंग ीकृत करू त्य दे शाला पुण्यभ म्हणू पूज् मानले पा�हजे.

अशा जोड्यापासू उत्पन झालेल� संतती ह� इतर गोष्ट समान असल्य म्हणज अगद�
�नःसंशय �हंद ु संतती होय. यापल�कडे जाण्याच आम्हाल अ�धकार नाह�.
www.savarkarsmarak.com

परं तु �हंदं च
ू ्य कोणत्य �वव��त पंथावर �वश्वा बसल्यामुळ एखादा परक�य मनुष् सनातनी
शीख �कं वा जैन म्हणू गणला जाऊ शकेल. आ�ण ज्य अथ� हे सवर पंथ �हंदल
ु ोकांनाच स्फूत झाले

�कं वा त्यांनी ते स्थाप केले त्य अथ� ते �हंदधम
ु र या नावानेच ओळखले जातात. �न म्हणू या
पंथांत आलेला मनुष् धा�मर् दृष्ट �हंद ु गणला जावयास कोणताह� प्रत्य नाह�. परं तु हे

मात ध्याना ठे वले पा�हजे क� अशा ह्य धा�मर् वतृ ्तीन �कं वा संस ्कृ�तन �हंद ू बनलेला परक�

मनुष् �हंदतु ्वाच् मुख् तीन ल�णांपैक� केवळ एकाच ल�णाने युक् आहे . याच कारणामुळे

मात आमच्य धा�मर् तत्त्वां �वश्वा ठे वणार्या कोणा वाटे ल त्याल लोक सामान्यत �हंद ु
म्हणू मानीत नाह�त. आमच्य मातभ
आ�ण आमच्य संस ्कृतीच जी अमल
ू
ू ् सेवा
ृ मीची

एखाद्य भ�गनी �नवे�दतांनी �कं वा अॅनी बेझंटबाआींनी केल�. त्यासंबंध आमच्य हृदया
त्यांच् �वषयी इतक� �नतांत कृत�ता भरल� आहे क� जाती या नात्यान आमची �हंदजाती
ु

कोणाच्याह प्रेमस्पशा इतक� हलक� आ�ण मद
ु हृदय बनन
ू जाते �न भ�गनी �नवे�दता �कं वा
ृ ल

त्यांच्याप्रम इतर कोण्य पण
ु ्यात्म्य जर आमच्य जीवनगंगेशी त्यांच जीवनप्रव समरस

करू टाकले तर अशांचा समावेश �हंदजातीम
ध्य न कळतच केला जातो. परं तु अशा गोष्ट
ु

म्हणज सामान् �नयमांना अपवाद म्हणून गणल्य पा�हजेत. सामान् �नयम अग�दच
संक ु �चत �कं वा अगद�च �वस्कळी असता उपयोगी नाह�. आतापय�त आम्ह आमची ह� व्याख्

ज्य �कत्ये �नकषग्राव्या लावून पा�हल� त्यावर हे �सद झाले आहे . आम्हाल असे वाटते क�

आमची व्याख् वर म्हटल्याप्र अगद� संक ु �चतह� नाह� �न अगद� �वस्क�ळ नाह�. म्हणू

अव्याप् �न अ�तव्याप् या दोनह� दोषांपासून ती मुक् आहे .
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�हंदस
ु ्थानल �नसगार्च वरदान

तापय�त उपयुक्ततेच् दृष्ट� आम्ह कोणतेह� �ववेचन केले नाह�. कारण न जाणो कदा�चत
काह� पूव्ग्रहा
र
आमच्य या �वषयाच्य उद्घाटना बेरंग होण्याच संभव होता. परं तु आता हे

�ववेचन यथासांग पूणर झाल्याव �हंदतु ्वाच आवश्य म्हणू �सद झालेल� मूलतत्व आपल्य
जातीचे बल संघटन �न संवध्
र करण्या �कती उपयुक् आहे त हे पाहणे काह� अस्थान होणार

नाह�. �हंदतु ्वाच ह� जी मुख् ल�णे आपण शोधून काढल� ती इतक� उदात् इतक� िस्थ इतक�

ब�लष् आहे त क� ज्याव �हंदजाती
ला आपला भ�वष्यकालाच् वैभवाचा मनोरा �हमालयाप्रमा
ु
उत्तुं आ�ण िस्थ असा उभारता येईल. त्य योगाने ज्य ज्य �दशेने प्र�तक झंजावात झडप

घाल�ल, त्य त्य �दशेने तो थोपवून �नरस् करण्याच सामथ्य �तला प्रा होईल �कं वा ह�
�हंदजाती
केवळ वाळूच्या पायावर उभी आहे ?
ु

पुराण कालच्य काह� राष्ट्रा संबंध दे शचादे शच �कल्ल्याप्र सुर��त करण्याक�रत उत्तुं

�भंती उभारल्य. आजला त्य �भंती कोठे आहे त? त्य �भंती आज उद्ध्व झाल्य आहे त �कं वा
इतस्तत पसरलेल्य लहान लहान अवशेषांनीच केवळ अव�शष् रा�हल्य आहे त. आ�ण ज्य

लोकांचे र�ण करण्याक�रत त्य उभारल्य गेल्य, त्य लोकांचे तर अिस्तत्व आज अगम्
झाले आहे . आपल्य शेजारच्य �चनी लोकांच्य राष्ट्र �पढ�मागून �पढ� अशा र�तीने सवर �चनी
साम्राज्याभो एक प्रच तट उभारण्याच अद्भ कमर करू ठे �वले. तो तट इतका अुंच इतका
दृढमू होता क� तो जगातील मानवी प्रयत्न एक आश्चय म्हणू प्र� झाला. परं तु तो प्रच

तटसद
ु ् सवर मानवी सषृ ्ट� नश्व असल्यान स्वतःच् भारानेच खचन
ू गेला! परं तु �नसगार्न जे

�कल्ल कोट उभारले आहे त त्यांच्याक पहा! सवर इच्छ, प�रततृ ् झालेल्य. एखाद्य िस्थरबु

साधप
ू ्रमा हा �हमालय अचल र�तीने उभा रा�हला आहे तो असाच वै�दक काल�ह� उभा होता.

आजह� तो तसाच उभा आहे . आमच्य ह्य �वस्तीण द्वीपकल्पा एका अभेद् �कल्ल्या
स्वर दे णारा हा �हमालय हाच आमचा कोट आहे .

तम
ु ्ह घागर�नी लहान लहान चरांमध्य पाणी भरता �न त्यांन खंदक असे संबो�धता परं तु पहा

प्रत वरु दे वच एका हाताने खंडेची खंडे मागे रे टून दे त दस
ु र्या हाताने ह� दभ
ु ंगलेल� जागा
समुद्र समुद ओतून भरू काढ�त आहे ! हा �हंद� महासागर त्याच् सागरांसह आ�ण

उपसागरांसह आमचा आहे . �न हाच आमचा अनुल्लंघनी खंदक आहे !

आमची सीमा ह� अशी आहे �न त्यामुळ आम्हाल धरतीचा, द्वीपकल्पाच �कनार्याचा असे

दोन्ह�ह लाभ �मळत आहे त. आपल� मातभ
ृ ूमी ह� परमेश्वराच मोठ� लाडक� मुलगी आहे �न

म्हणू �हला त्यान �वपुल वैभवाने नट�वल� आहे . �तच्यामधी नद्य सखोल आहे त. �न त्यांच

प्रव अखंड वहात आहे . �तची जमीन नांगरांनी खणल� जाण्याइतक मद
ृ ु आहे . �न �तच्य
शेतांमध्य अमुप �पके �पकत आहे त. �तच्य दैनं�दनी �नकडी फार थोड्य आहे त आ�ण सदय
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�नसगर्देव मागतांच त्य पुर�वण्याल �सद आहे . �वपुल पल्ल आ�ण प्रत भगवान

सूय्
र नारायण �तला पकाश �न उष्णत दे त आहे .

�हमाने आच्छा�द असलेल्य दे शांची �तला लालसा नाह� ती बफार्न �भजून गेलेल� भूमी त्यांच

त्यांन लखलाभ असो. येथे जर काह� वेळेला उष्णत जीव घाबरा कर�त असेल तर तेथेह� थंडीने

हातपाय गारठले जातात त्य दे शांत थंडीच्य योगाने जर शार��रक काम अ�धक होत असले तर

आमच्य या दे शात उष्णतेच् योगाने तेवढ्य कामाची आवश्यकत रहात नाह�. घसा थंडीने शषु ्

करू न टाकता �तला तष
ृ ातार्च तहान भाग�वणेच अ�धक �प् असते. टे म् नद� बफर्म झाल�
असताना सख
ु ेनैव �तच्यामधू प्रवासा धडपड चालू राहो. परं तु आमच्य आयर्मातेल शभ
ु

चंद्रप्रका पका�शत केलेल्य गंगाजलावर ल�लेने �वहार करणार्या नौकांची शोभा पहात
घाटाघाट�वरू �हंडणेच अ�धक आवडते. आपला कणखर नांगर, सद
ंु र मयरु , मोहक कमळ, भव्

हत्त �न उदात् गीता या सवा�नी मं�डत असल्याव शीत क�टबंधातले जे काह� लाभ असतील ते
सवर सोडून दे ण्या आमची आयर्मात �सद आहे . �तला हे मा�हत आहे क� सवर् काह� आपल्य

मताप्रमा होणार नाह�. �तच्याती उपवने सदा �हरवीगार �न �वपल
ु छायेने यक
ु ् असतात.

�तची धान्यागार, सदैव भरलेल� असतात. �तचे जल �हमधवल असते. �तची फुले सुवासमय

असतात. �तची फळे सरस आ�ण �तच्य वनस्पत गुणकार� असतात. �तची �चत्रक उषेच्य
रं गातून आपल� कुंचल� रं गवून घेते आ�ण �तचा पावा गोकुळीच्य गायनाचे आलाप घेत असतो.

�नःसंशय �हंदमाता
ह� परमेश्वराच सकलैश्वयर्मं� अशी कन्य आहे .
ु

इंग्लं काय �कं वा फ्रा काय केवळ एक चीन दे शावाचून �न कदा�चत अमे�रका वगळून इतर

कोणत्याह दे शाला नैस�गर् संर�ण �न वैभव यांच्य �वषयात �संधुस्थानश बरोबर� करता येणार

नाह�. िस्थ आ�ण समथर, अशा राष्ट्र�यत् प्र एक दे श सवर सामान् वस�तस्था
असण्याच आवश्यकत असते; आ�ण आपला दे श, राष्ट्र�वकास जसे �ेत लागते तशा �वपुल
�ेत्रा मं�डत आहे . फारच थोड्य दे शांना असे �ेत लाभले आहे . आपल्य �पतभ
ृ ूवर प्र करणे हे

ज्यांच् धमार्ती प्र कतर्व आहे . अशा आपणा �हंदं ना
ू अ�धक बद करण्या आपल्य राष्ट्र

राष्ट्र� िस्थ राखण्या आ�ण भूतकालापे�ाह� अ�धक महनीय गोष्ट पुढे करण्याच स्फूत

दे ण्या हे �पतभ
ृ ूवरचे प्रे समथर आहे .

�हंदतु ्वाच दस
ु रे ल�ण आपल्य राष्ट् ऐक्याच् �न महनीयतेच्य सुप्तशक्तीं उित्थ

करण्या अ�धकच समथर आहे . केवळ एका चीनवाचून इतर कोणत्याह दे शामध्य आपल्य

जातीइतक� एकजातीय आपल्य जातीइतक� पुराणकालची �न तर�ह� अजून संख्याबलान �न
नवजीवनाने इतक� संपन् अशी दस
ु र� जाती अिस्तत्व नाह�. राष्ट्र�यत् अत्यं आवश्य
असणार� अशी �नसगर्रम दे शभूमी असण्याच भाग् आपल्याप्रमा ज्यांन लाभले आहे त्य

अमे�रकन लोकांचे भाग्यसुद या दस
ु र्या �वषयात आपल्य पासंगालाह� पुरणार नाह�. मुसलमान
�कं वा �ख्रश लोक हे काह� एकजाती नाह�त ते केवळ धा�मर् दृष्ट एक आहे त. परं तु

जा�तदृष्ट वा राष्ट्रदृ ते एक नाह�त. परं तु आपण �हंद ु लोक मात या तीनह� दृष्ट� एक
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आहोत. आपण या पुराणकालच्य आपल्य घरामध्ये रहात आहोत. आपले संख्याब हे एक
आपले कल्पनाती असे बल आहे .

आ�ण संस ्कृ�? इंिग्ल �न अमे�रकन यांना आपण एकाच हाडामासाचे आहोत. असे वाटते.

कारण शेक्स�पयरव त्यांच दोघांचाह� अ�धकार आहे . परं तु �हंदं न
ू ो! केवळ कवी का�लदास �न

भास हे च तुमचे आहे त. असे नाह� तर ते थोर रामायण �न महाभारत हे तुमचच
े आहे आ�ण ते �दव्

वेद! अमे�रकेमध्य, तेथील लहान मुलांना जे एक राष्ट्र �शक�वले जाते त्यामध् त्य मुलांच ्य
मनावर असे �बंब�वण्याच प्रय केला आहे क� त्यांच् राष्ट्राम चारशे वषा�चा इ�तहास उभा
आहे . म्हणू त्यांन सदैव स्वतः�वषय स्वा�भमान असले पा�हजे. आमचा �हदं चा
ू इ�तहास हा

�भकारड्य शतकांच्य मापाने मोजला जात नाह� तर तेथे यग
ु ांची आ�ण कल्पांच मापे उपयोजावी
लागतात- आ�ण साश्चय होऊन �वचारावे लागते क� रघप
ु ते क् गतोत्त कौशला । यदप
ु तेः क्

गता मथरु ापरु � ।।

�हंदमन
ु षु ् स्वतःच् अ�भमानाला जागत
ृ करण्यापे� समदश�पणालाच अ�धक उत्तेिज करतो.

�न हा समदश�पणा म्हणजे सत् होय आ�ण त्याचमुळ बहुशः तो रामसेस �न �मबचा
ु दनेझार
यांच्याह�पे� अ�धक जगला. ज्य राष्ट्र भूतकाळ नाह� त्य राष्ट्र भ�वष्यकाळह नाह� हे
म्हणण जर खरे असेल तर मग ह्य राष्ट्र अनंत वीरपरं परा भूतकाल� �नमार् केल�. वीरांचे

अनेक पजक
ुं े �नमार् केले आ�ण या राष्ट्र साथर अ�भमानाने असे ऐ�तहा�सक सत् नमूद करू
ठे वता येते क� ज्य शक्तीन ग्र आ�ण रोमला आहत केले; फारोहा आ�ण अनकस यांना नष् केले

त्य उन्न शक्तींश सामना करू अंती ह्या राष्ट्र �तला पददल�त केले. हे भूतकालचे

वीयर्शाल भागधेय ज्यांन वतर्मानकाल अ�भमानाने सांगता येते त्य लोकांना उज्ज् �न

महनीय भ�वष्यका येणारच येणार असे पथ
ृ ्वीच् पाठ�वर�ल इतर कोणत्याह लोकांपे�ा अ�धक
�निश्चततेन ह्य राष्ट्र सांगता येणार आहे .

परं तु संस्कृती�वन पुण्यभूच बंधने पुष्क वेळा मातभ
ृ ूच्य बंधनापे�ा अ�धक प्र अशी ठरल�

आहे त. उदाहरणाथर मुसलमानांकडे पहा! �दल्ल �कं वा आगर्यापे�ा त्यांच ल� मक्केकड अ�धक
जाते. मुसलमानांपैक� काह�जण उघडपणे सांगतात क� तसाच जर प्रस आला तर इस्लामच्

वैभवाक�रता आ�ण त्यांच् धमर्प्रणेत्या नगरर�णाक�रता प्रत् �हंद� गोष्ट�च बळी

दे ण्या आम्ह बांधलेले आहोत. ज्य लोकांचे पहा! अनेक शतके, वैभव उपभो�गल्यान �कं वा त्यांन
ज्य ज्य दे शांनी आश् �दला. त्य �वषयीच्य कृत�ता बुद्धीनेसु त्यांन ज्य ज्य दे शांत

वसाहती केल्य आहे त त्य त्य दे शांवर अ�धक तर काय परं तु �नदान समानतेनेह� प्र करण्या

ते �सद नाह�त. त्यांच् हृदयाच प्र, हे साहिजकर�त्या त्यांच् जन्मभूमीमध् आ�ण
पुण्यभूमीमध् �वभागले गेले आहे . जर त्यांच सुखस्वप् खर� झाल� �न पालेस्टाई हे ज्य

लोकांचे राष् म्हणू �नमार् झाले तर आम्हाल प्रत ज्य लोकांइतकाच आनंद होईल.

मुसलमान लोकांप्रमाण, अमे�रकेमधील �न युरोपमधील ज्य लोक हे त्यांच् मातभ
ृ ूमीपे�ा
पण
ु ्यभ वरच अ�धक प्र करतील आ�ण जर त्यांच् सांप्रतच वसतीच्य दे शामध्य �न त्यांच्
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ज्य लोकांच्य राष्ट्राम एखाद� लढाई उत्पन झाल� तर, जर� प्रत ते ज्य राष्ट्रा न गेले

तर� त्यांच सहानुभूती मात सदैव त्यांच्याकड जाणार. अशा प्रकार उदाहरणे इ�तहासामध्य

अनेक �ठकाणी भरलेल� आहे त. युरोपमध्य मागे ज्य क्रुसेडच लढाया झाल्य त्यामध् अत्यं
�भन् �भन् जातीचे राष्ट्रा �न भाषांचे लोक सामील झाले यावरूनह वर�ल गोष्ट �सद होत
आहे .

ह्यावर कोणत्याह राष्ट्र पूणर स्थैय �न ऐक्यत यावयास इतर गोष्ट�ंबरोब मुख्यत तेथील

रहाणार्या लोकांची त्य राष्ट्र भक्त असल� पा�हजे. त्यांच् वाडव�डलांची जी �पतभ
ृ ू तीच

त्यांच पण
ु ्यभ असल� पा�हजे. त्यांच् दे वांचा, दे वदता
ू ंचा, द्रष्ट्य �न धमर्प्रणेत्य �नवास
त्या भमीत
असला पा�हजे. त्यांच् इ�तहासाच्य घटनांचे जे �ेत तेच त्यांच् परु ाणांच्य
ू

घटनांचे �ेत असले पा�हजे.

या सवर गोष्ट दैववशात ् ज्यांन अनक
ु ू ल आहे त असे बहुतेक एकच �हंद ु लोक आहे त. या गोष्ट�ंच्
योगानेच राष्ट् स्थैय, संघटना आ�ण मोठे पणा यांना प्रोत्स �मळत असते. प्रत �चनी
लोकांना दे खील हे भाग् प्रा झाले नाह�. ज्य लोकांना जर पढ
ु े मागे पॅलेस्टाईनमध् स्वतःच घर

स्थाप करण्या यश आले तर त्यांन �न अरे �बयांतील लोकानांच मात हे असामान् भाग् प्रा

झाले असे म्हणत येईल. परं तु अरे �बया हा नैस�गर् वैभवाने संस ्कृतीच् दृष्ट� ऐ�तहा�सक

महत्वान �न लोकसंख्य बलाने मोठे राष् होण्याल अगद�च �नबर् आहे . ज्य लोकांची पुनः

पॅलेस्टाईनमध् घर करू रहाण्याच सुखस्वप् जर� फलद ्र झाल� तर� त्यांनाह या गोष्ट�च

सारखीच वाण भासणार आहे .

इंग्लं, फ्रा, जमर्न, अटल�, तुकर्स्थ, इराण, जपान, अफगा�णस्था आजचा इिजप् - कारण
पंटोची पुराण संतती आ�ण त्यांच इिजप् हे फार पूव�च नष् झाले आहे त- आ�ण आ�फ्रके इतर

संस्थान मेिक्सक पेर �चल�, (याच्यापे� लहान लहान दे शांचा नाम�नद� शह� नको) हे सवर दे श

कमी अ�धक प्रमाणा जातीयदृष्ट एक असले तर� भौगो�लक, सांस ्कृ� ऐ�तहा�सक आ�ण
संख्याबलत या सवर दृष्ट� आमच्यापे� पुष्क पट�ने कमी संपन् आहे त. आ�ण त्यातह जी

�पतभ
ृ ू तीच पुण्यभूह असण्याच महनीय भाग् तर त्यांन लाभलेच नाह�. आता राहतांपैक�

रा�हलेले दे श म्हणज युरोपांतला र�शया आ�ण अमे�रकेची संय ुक् संस्थान ह� भोगो�लक दृष्ट

जर� आमच्य दे शाच्य तोडीची असल� तर� राष्ट्र�यत्व इतर ल�णांमध्य आमच्यापे�

�कतीतर� ह�न दजार्च ठरतात. सांप् अिस्तत्वा असणार्या सवर राष्ट्रांम मात, �चनी राष्

काय ते आम्ह �हंदं च
ू ्य भौगो�लक, जातीय, सांस ्कृ�त संख्याब या दृष्ट� बहुतेक समान
भाग्याच ठरते. राष्ट्र�यत्व दृढ�करणाल अवश् असणार्या गोष्ट�ंपैक केवळ दोन गोष्ट�
मात आम्ह �चनी लोकांपे�ा अ�धक भाग्यवा आहोत. त्य दोन गोष्ट म्हणज पूणर �वक�सत
झालेल� संस ्कृ भाषा �न प�वत झालेल� जन्मभूम (�पतभ
ृ ूमी �न पुण्यभ).

याप्रमा �हंदतु ्वाच सारभूत तत्व �न आता आपण �वहंगमदृष्ट जे �ववेचन केले त्याप्रम

राष्ट्र�यत् जी तत्व ती ह� दोन्ह�ह एकच ठरतात. आपण जर मनात आणू तर ‘�हंदतु ्व’च्य
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पायावर जगामधील इतर कोणत्याह लोकांच्य स्वप्नांत आला नसेल असा उज्ज्वल

भ�वष्यका �नमार् कर शकू. इतकेच काय परं तु आपला स्वतःच जो वैभवशाल� भूतकाल आहे .

त्याच्याह�पे अ�धक वैभवशाल� अशा भ�वष्यका �नमार् कर शकू. पण तो फक् तेव्हां क�

जेव्ह आम्ह आम्हाल लाभलेल्य संधीचा योग् लाभ करू घेऊ तेव्ह; कारण आपल्य लोकांनी

हे ध्याना ठे �वले पा�हजे क� मोठमोठे संघ �नमार् करणे हा सध्य राजमागर होऊन बसला आहे .
राष्ट्र, �नर�नराळ्य दे शांची �मत्रमंड ( दोस्तसं), पानइस्ला�मझ, पानस्ला�वझ,

पानअ�थओ�पझम ् हे सवर काय खेळ आहे त? जगामध्य खळबळलेल्य प्रच जीवनकलहांत
सामथ्यर्संपन्नां �टकाव लागणार हे जाणन
ू या लहान लहान जी�वतांची संघटनाने मोठे

होण्याच धडपड आहे . जे लोक �नसगर्त आ�ण ऐ�तहा�सक दृष्ट�, संख्येन �कं वा भौगो�लक
िस्थतीन �कं वा जातीयत्वाच् बंधनाने समथर असण्याइतक भाग्यवा नाह�त ते लोक इतरांशी

संधी करू समथर होऊ पहात आहे त. ज्य भाग्यह�नांन या सवर गोष्ट जन्म�स हक् म्हणू

लादल्य असन
ू ह� त्यांच जाणीव नाह�. त्यांच �धःकार असो! अथवा त्यांच क�वच केल� पा�हजे!

जगामधील प्रत् राष् आजकाल या नाह� त्य संघामध्य �शरकाव व्हाव म्हणू प्रय कर�त
आहे . परं तु हे �हंदं न
ु ो! मग आपण जैन असा, समाजी असा शीख असा अथवा इतर कोणत्याह

उपपंथामधले असा, आपणापैक� कोणालाह� या आधीच �सद असलेल्य महासंघातून फुटून जाऊन

तो संघ नष् करणे हे �हतकारक होईल काय? आ�ण हा आपला संघ म्हणज काय एखाद्य
कागदाच्य �चठोर्याने अथवा एखाद्य ओढवणार्या सामान् संकटाच्य भयाने का झाला आहे ?

नाह�, हा आपला संघ एकरक्ताच्, जन्मजन्मांच �न संस ्कृतीच् प�वत बंधनांनी घडून आलेला
आहे . जर करवत असेल तर त्याल दृढत करा. जाती आ�ण उपजाती, पंथ आ�ण मतमतांतरे यांची

आता �नरुपयोग झालेल� कृ�त् बंधने, ताडताड तोडून टाका. सहभोजनाचे काय घेऊन बसला
आहात? परं तु प्रांतांप्रांता �न जातीजातीमधील सं�मश लग्न िजथे होत नसतील �तथे घडवून

आणा. परं तु शीख �न सनातनी, जैन �न वैष्ण, �लगाईत �न �लंगाअतेतर त्यांच्यामध आधीच

होत असलेल� लग्न जर कोणी मोडण्याच प्रय कर�ल तर हे वैवा�हक बंधन नष् करणारा

मनुष् आत्मघातक ठरे ल. जे अल्पसंख्य लोक आहे त. त्यांन ध्याना धरावे क� ज्य फांद�वर

ते बसले आहे त ती फांद�च स्वत कापण्यासारख होणार आहे . आपल्य जातीच्य मूळच्य

क�द्रस्थान बांधणारा प्रत् बंध, मग तो एक रक्ताच असो, भाषेचा असो �कं वा सवर्साधार

उत्स �न सण यांचा असो अथवा तो संस ्कृतीच असो; मातभ
ृ ूमीवर असलेल्य तुमच्य प्रेमा तो

बंध जेणेकरू दृढत होईल; अशा र�तीने बांधा. �हंदं च
ू ्य रक्ताच हा पुराण �न महनीय प्रव
सकल राष्ट्रा धमनीधमनीमधून अखंड वाहो. तो अटकेपासून कटकपय�त अप्र�तहतते वाहत

राहो आ�ण तो असा सतत वाहत रा�हला म्हणज सवर �हंद ु लोक हे एकमेकात
ं अखंड �मसळून
जातील आ�ण आपल� ह� जाती दृढब समथर आ�ण सतेज पोलादासारखी अभेद् होईल.

�णभर भूतकालाकडे दृष् टाका �न मग वतर्मानकालाकड पहा. तुम्हाल काय �दसेल?

ए�शयामध्य मस
ु लमानसंघ ( पानइस्ला�मझ), यरु ोपमध्य �नर�नराळ्य राष्ट्रा राजक�य संघ,
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आ�फ्र आ�ण अमे�रका येथे नीग्रो एक�करण असले दे खावे तुम्हाल दृष्ट पडतील आ�ण हे
पा�हल्याव हे �हंदं न
ु ो! �वचार करा क� तुमचा भ�वष्यका या �हंदद
ु े शाशीच �नग�डत झाला आहे

क� नाह� आ�ण �हंदद
ू े शाचा भ�वष्यका हा �हंदं च
ू ्य सामथ्यार्व अवलंबून आहे . आमचे हे

कतर्व् आहे . �न ते आम्ह शक् तोवर कर�त आहोत क� ज्यायोग प्रत् �हंद� मनुष्याच्
मनात मूळ समष्ट�वरच प्र अ�धक उत्पन होईल �न �तच्य अिस्तत्वा जाणीव तीव्र भासू
लागेल असे जर झाले तर मग साहिजकच �हंद,ू मुसलमान, पारशी, �ख्रश आ�ण ज्य ह्यांन असे

वाटले क�, आपण प्र �हंद� �न मग इतर सवर राष्ट्र�यत् ह� भावना प्रस करण्याच्

खटपट�मध्य �कती यश आले असेल ते असो परं तु एक गोष् मात खर� आहे क� राष्ट्र घटना

व्हावया त्याल काह� तर� एक पाया असावा लागतो. ह� वस्तुिस्थ �हंदस
ु ्थानात नव्ह तर इतर

सवर दे शांम ध्य आपल्य प्रत्यय येते. ज्याप्रम राष्ट्रा घटनेस कसला तर� पाया असावा

लागतो; त्याचप्रम राष्ट्र खरे जीवन हे त्याती जे र�हवासी �हतसंबंधांनी �न इ�तहासांनी त्य
राष्ट्र बद झालेले असतात. त्यांच्य जीवनावर अवलंबन
ू असते आ�ण त्यांच्य योगाने

राष्ट्र�यसंस्थ उभारणीला खरा पाया प्रा होतो. उदाहरणाथर तक
ु र ्स्थान िस्थत पहा.

तुकर्स्थानमध राजक्रां झाल्यानंत तरु तुकाना
�
त्यांच् राष्ट् सभेत ( पालम�टात)

आरमे�नअन �न �ख्रस लोकांना प्रवेशद्व धमर अगर जाती ल�ात न घेता मोकळी ठे वावी
लागल�. परं तु जेव्ह स�वर्याश युद पुकारले गेले.तेव्ह �ख्रस आ�ण आरमे�नअन लोकांची मने

प्र चंचल झाल� आ�ण मग त्यांच् �कत्ये पलटणी प्रत स�वर्याच् बाजूला जाऊन

�मळाल्य. याचे कारण म्हणज त्य राजक�य, जातीय �न धा�मर् दृष्ट� स�वर्याशीं अ�धक
सदृ होत्य. अमे�रकेचेह � उदाहरण घ्य. जेव्ह जमर् महायुद सुर झाले. तेव्ह जमर् वंशाचे

र�हवासी अमे�रकेला सोडून जाऊ लागले �न ह� एक मोठ� आपत्त अमे�रकेपुढे उभी रा�हल�. तेथील

�नग् लोकांचस
े ुद् आ�फ्रकेमध नीग्रोलोकां त्यांच् युरो�पयन दे शबांधवांपे�ा अ�धक प्र
आहे . म्हणू अमे�रकेचे दैव अखेर तेथील आंग्लोसॅक् लोकांच्य दैवाशीच �नग�डत झाले आहे .

ह�च गोष् �हंदं ची
आहे . त्यांच भूतकाल, वतर्मा, भ�वष्यका हा �हंदस
ू
ु ्थानाशी दृढब

असल्यान त्यांच �पतभ
ृ ू �न पुण्यभ हे च �संधुस्था झाले आहे . आ�ण म्हणू �हंद�राष्ट्र मूळ
पाया आधारस्तं �नवार्णीच त्रा असे �हंद ु लोकच आहे त. एवढ्याक�रत �हंद� राष्ट्र�यत्व

दृष्ट� दे खील हे �हंदं न
ु ो! तुम्ह �हंदरु ाष्ट्र�यत् दृढमू �न समथर बनवा. �हंदस
ु ्थानांती

आपल्य कोणाह� अ�हंदब
ु ंधूला वास्त�व म्हटल म्हणज जगातील कोणालाह� उगाच अपमान
करू दख
ु वू नका. परं तु न्याय आ�ण �नकडीच्य आपल्य जातीच्य आ�ण दे शाच्य

संर�णाक�रता केव्हांह सज् असा क�, ज्यामुळ खंडाखंडामधून जे �व�शष् संघ �धंगाणा घाल�त
आहे त. त्यांच्याकड �वनाकारण हल्ल होणे बंद होईल. कोणालाह� बेअमानपणाने �तला ठक�वता

येणार नाह�. �हंदस
ु ्थानमधी, इतर जाती जोपय�त ‘�हंदस
ु ्था आधी’ असे म्हण नाह�त �कं वा

जगातील इतर लोक मनुष्यजात आधी असे तत्व�ा आच�रत नाह�त. परं तु जोपय�त हे लोक
चढावाची �न स्वसंर�णाची तयार� करण्याक�रत केवळ जातीच्य अथवा धमार्च् संक ु �चत
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दृष्ट� संघटना आ�ण जूट करण्याच �वश्वप्र कर�त आहे त; तोपय�त �हंदं न
ु ो! तोपय�त तर�

तुम्ह शक् तर तुमच्य जातीच्य सामािजक जीवनाला �ानतंतच
ूं ्य जाळ्याप्रम एकजीव

करणार� सवर बंधने दृढ�भू करा. तुमच्यापैक जे कोणी या अत्यं िजव्हाळ्याच बंधनांना तोडून

टाकण्याच आत्मघातक प्रय करतील �कं वा �हंद ु हे नाव नाकारतील त्यांन पुढे असा �वषमय

अनुभव येईल क� आपल्य जातीच्य जीवनाच्य �न सामथ्यार्च झर्यापासून त्यांन स्वतःल

तोडून घेतले आहे .

�हंदतु ्वाच जी ल�णे आम्ह �दग्द�शर केल� त्यापैक काह� थोडी ल�णेच जर� स्पे �न पोतु्गा
र
यांच्यामध् बसत होती. तर� तेवढ्य ल�णांच्य जोरावरच त्यांन जगामध्य �संहपराक् केले.

मग ती सवर ल�णे समतु ्पन असल्याव जगात असे काय आहे , क�, जे �हंदल
ु ोकांना साध् करू
घेता येणार नाह�?

बावीस कोट� लोक, ज्यांच �हंदस
ु ्था ह� कमर्भूम आहे , �पतभ
ू आहे आ�ण पण
ु ्यभूम आहे
ृ मी

असला �दव् इ�तहास ज्यांच्यामा उभा आहे . एक रक् आ�ण एक संस ्कृत यांच्य सवर्सामान
बंधनांनी जे बद आहे त असले हे बावीस कोट� �हंद ू लोक सवर जगाला आपले म्हणण एकावयाला
लावतील. असा एक �दवस उगवणार आहे , क� ज्यावेळ हे सामथ्य जगाच्य प्रत्य येणार आहे .

आ�ण हे ह� �ततकेच �निश्च आहे क� जेव्ह केव्हा ह� अशी वेळ येईल तेव्ह �हंदल
ु ोक सवर जगाला
दस
ु रे �तसरे काह� सांगणार नाह�त तर तेच जगाला करावयास सांगतील क� जे गीतेने सां�गतले. जे
बुद्धा उपदे �शले. ज्य वेळी �हंद ु मनुष् हा �हंदतु ्वाती होतो. त्यावेळेल तो श्रीशंकराचाया�प्र

‘वाराणसी मे�दनी’ म्हणू गावयाला लागतो �न श् तुकाराममहाराजांप्रमा ‘आमुचा स्वदे
भुवनत्रयामध वास’ असे गज्
ूर उठतो. काय म्हणत? माझा स्वदे? ऐका तर, बंधूंनो! माझ्य
दे शाच्य मयार्द म्हणज, त्रैलोक्या मयार्द तीच माझ्य दे शाची सीमा!
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