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िहदंु वाच ेपंचप्राण 
दलुभर्ं भारते ज म मानु यं तत्र दलुभर्म।्। 

(काल- १९ स ट. १९०२ हणजेच १९ या वषीर् िलिहलेला लेख!) 
 

सरकारी नोकरी हटली की ित याम ये देश या श दाचा उ चारिह करता कामा 
नये, या उ वेगजनक िवचारापासनू या काही थो या सरकारी नोकरांची मने अिल त 
आहेत यापकैीच एका गहृ थांशी आमचे एक दोन िदवसांपूवीर् काही सभंाषण झाले. 
सभंाषणाचा ओघ लवकरच देशा या स यःि थतीकड े वळला. ह ली या हताश 
ि थतीचा बराच वेळ उहापोह झा यावर िनराशेने याचे मनावर आपला पूणर् ताबा 
बसिवला आहे असा तो माझा िमत्र मला हणाला, “तर मग या अशा ददुवी देशांत 
िनपज यापेक्षां जर मी इंग्लडंम येच ज मास आलो असतो तर िकती बरे झाले 
असते? मग हे पारतं यांचे दःुख, ही वदेशा या दःुि थतीब ल हळहळ, िन हे 
अिनवारणीय दािर य यांचे नावही घ्यावे लागते ना! आज जर मी इंग्लडंम ये 
ज मलेला असतो तर मग इकड ेएकादा ग हनर्र िकंवा कनर्ल होऊन येतो िन आज 
जसे इतर साहेब मौजा मारीत तसाच मी ही मौजा मारतो िन परत वदेशी जातांना 
यां याप्रमाणेच लाखो पयांनी जड झाले या थै या घेऊन जातो. जर आज मी इंग्रज 
असतो तर या अवाढ य िब्रिटश साम्रा याचा मला केवढा अिभमान वाटला असता! 
पराभव झाले या बोअर िशपायाकड ेमी िकती ऐटीने तु छता दशर्क अवलोकन केले 
असते! रा यारोहणा या मेजवा या मी िकती आनंदाने झोड या अस या! खरोखर 
पूवर्ज मीचे माझ ेघोर पाप हणनू मी या ददुवी िन दिरद्री िहदंु थानांत ज मलो!” 
ददुवी िन दिरद्री िहदंु थान! हे श द कानी पडताच माझ े मनात िवचारांचा कहर 
उसळला. या धडाक्यात माझ ेिमत्रास काहीही उ तर न करता कामाचे िनिम त क न 
मी एकटाच मा या बंग यात आलो िन यावरील श दात िकतपत त य आहे ते पाहू 
लागलो.  

सांपि तक, सामािजक, राजकीय वगरेै कोण याही टीने पािहले तरी प्र तुतकाली 
िहदं ूघोड ेहे सवर् जगा या शयर्तीत मागे पडलेले आहे. या यावर वाटेल याने स ता 
सांगावी िन लगाम घालनू वारी िभडवावी. कोणास लढाई या खचार्चे ओझ ेझपेेनासे 
झाले की याने ते या िबगारी घो यावर खुशाल लादावे कोणास रा यतृ णा 
भागिव यास खंडोखंडी फेरफटका करावासा वाटला की याचेसाठी ई वराने हे घोड े
ठेवलेलेच आहे. यावर बसनू परकीय लोक अफगािण थानांत जातात, पेिकंगम ये 
प्रवेश किरतात िन िप्रटोिरया पाहून येतात. आिण आप या पाठीवर परकीयांची ही 
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अवघड ओझी िनमटूपणे वहा याब ल या घो यास प्राि त िवचाराल तर पाठीवर 
बसणारे पारतं य प्रतोदाचे फटके! अशा ि थतीम ये सापडले या या घो यास जर 
कोणी ददुवी हटले तर यात काय चुकले? या घो याची इतकी िनकृ ट ि थती याचे 
ददुवानेच केली असली पािहजे. इतके मला वाटते आहे तोच पु हा माझ ेमनात िवचार 
आला की, जर या घो याचा खरा िन नैसिगर्क धिन खंबीर असता तर यास ही 
ि थती खिचत येती ना! ते हा यास दःुखसमदु्रांत लोटणारे याचे ददुव नसनू याचे 
हताश, िनरिभमानी िन नामदर् धनी होय. ही खरी ि थती असनूही अ यािप हे िव वासू 
िन इमानी घोड े या आप या नामदर् ध यास काहीही दोष न देता वािमभक्तीची 
कमाल क न इतकी दधुर्र सकंटे सोशीत आहे. याचे नसैिगर्क धनी हे िहदं ुलोक 
आपले नामदर्पण झाक यासाठी या घो यासच ‘तूच ददुवी’ हणनू हण यास 
यि कंिचतही कचरत नाहीत िकंवा आप या दगुुर्णांचे खापर दसुर् याचे माथी फोडणे हा 
अधोगतीकडे घसरले या मनु यांचा धमर्च होय.  

सारांश, हे घोड ेददुवी नसनू धनी ददुवी होत. पण जरी ते ददुवी नसले तरी ते 
दिरद्री असेल हणनू माझा िमत्र यास कंटाळला असेल. परंतु पुनः मला वाटले की, 
िहदंु थान कशाने दिरद्री झाले? भािगरथी, ब्र मपुत्रा, नमर्दा िन कावेरी या न या 
वहात आहेत ना? मग िहदंु थान दिरद्री कशाने झाले? िहमालयावरील सवर् वन पती 
कायम आहेत ना? मग िहदंु थान कशाने दिरद्री झाले? पूवर् िन पि चम समदु्र भरलेले 
आहेत ना? मग िहदंु थान दिरद्री कशाने झाले? कोिहनूर िहर् याची जननी 
गोवळक यास सरुिक्षत आहे ना? मग िहदंु थान दिरद्री कशाने झाले? अहो, 
िहदंु थान िजतके ीमंत होते िततकेच आहे. ते दिरद्री झालेले नाही िन होणारही 
नाही. जे दिरद्री झालेले आहेत िन आप या दु कृ याने आणखी होतील ते 
िहदंु थानांतील लोक होत. पारतं याचे चरकात िपळू घातलेले, दु काळाने गांजलेले िन 
‘घरचे क जे कसेबसे िमटिवता’ दसुर् यास आत बोलािवणारे हे िहदंु थानांतील लोक 
दिरद्री आहेत. यांनी अशीच काही पापे केली आहेत की यांना दािर याने िन ददुवाने 
कधीही सोडू नये! ते इंग्लडं या पोटी जावोत की प्र यक्ष अमरावतीत जावोत. ते 
सदोिदत दिरद्री ददुवीच रहाणार! जोपयर्ंत ते सख्ख्या आयर्मातेला िनदंावयास प्रवृ त 
होत आहेत, ित या परम पिवत्र कुशीला दोष लावीत आहेत िन दसुर् याचे पोटी 
जा याची इ छा धरीत आहेत तोवर ते दिरद्री िन ददुवीच रहाणार!!! 

िशवाय आयर्भमूीसारख्या देशाम ये उ प न हो याचे भाग्य वा यास आले असतांना 
ते इंग्लडं या पोटी जाऊ पाहतात ते काय फायदा िमळवू इि छत आहेत? या 
आयर्भमूीत उ प न होणे ही सामा य गो ट न हे. याला काही महद्भाग्य गाठी असावे 
लागते. या आयर्भमूीत उ प न झा यानेच आ हांस विश ठाचे वंशज हणिवता येत 



 

www.savarkarsmarak.com 

आहे िन आ हास पािणनी, आयर्भट्ट, भा कराचायर् इ यािदकांचे वंशज हणिवता येत 
आहे. बौद्धधमर्, िख्र तीधमर् िन मसुलमान धमर् या धमर् परंपरेचा जिनता जो वैिदक 
धमर् तो याच भमूीचा धमर् होय. चार लक्ष वषार्ंपूवीर् याच भमूीत ऋिषवृंदांनी छंदोबद्ध 
ऋचा गाइ या, धमर्राजाने येथेच रा य केले, कािलदासाने शाकंूतल येथेच रिचले िन 
अिलकड े रजपूतांची तरवार िन मरा यांचा भाला येथेच झळकला! आयर्भमूी या या 
वैभवापैकी इंग्लडंला काय आहे? इंग्लडं चार लक्ष तर राहंूच या, पण हजार वषार्पूवीर् 
कोठे होते? इंग्लडंम ये कोण विश ठ झाला आहे? इंग्लडंम ये यापैकी काय आहे? 
यांचे लोक लाखो पयांनी जड झाले या थै या नेतात, पण हे परक्यांचे पैसे मी 
नाहक नेतो आहे हणनू स सदिववेक बुिद्ध या अस य नांग्यांनी यांची मने िव हल 
होत असली पािहजेत. आयलर्ंडला आ ही जखिडले आहे. बोअर लोकांस आ ही 
मनगटा या जोरावर हत वातं य केले आहे. अशा कृतकमार् या टोच यांनी यांची मने 
शतशः िवदीणर् झाली आहेत यां या पोटी आपण कशास जावयाचे? वरपांगी सखुा या 
नादी लागनू असहनीय दःुखा या जाळात सापड यासाठी की काय? 

अशा प्रकारचे अनेक िवचार मनांत आले िन अखेर माझी खात्री झाली की, 
िहदंु थानाचे दािर यास िन सवर्पकार या अनाव थेस कारण िहदं ुलोक होत. परंतु जर 
कधी यांना वैभवाचे िदवस हवे असतील तर यांनी िहदंचू रािहले पािहजे. आपण 
केले या दु कृ याचे खापर िहदंु थानचे ददुवावर फोडून जर ते इंग्लडं या पोटी जाऊ 
इि छतील तर ‘लोह पिरसा सले, सोनेपणासी मकुले’ अशी यांची अशरण पिरि थती 
होईल? 

अशी माझी खात्री झा यानंतर अशा भाग्यशाली आयर्माते या पोटी ज म 
िद याब ल मी आनंदा ू गाळून या जगि नयं याचे अनंत आभार मानले िन पुनः 
िवनंती केली की, ‘हे िवधे, सवर् जगा या सधुारणेचे उ पित थान, अनािदकालापासनू 
अनंत शा त्रांचे अिध ठान, ीरामचंद्राचे वसित थान, स गणुांचे माहेरघर, नैसिगर्क 
सपं तीचा केवळ प्रकषर्, जेथे यासांनी भारत गाियले, जेथे शकंराचायर् उदयाला आले, 
जेथे राजपुतांनी जोहार केले िन जेथे सनातन वैिदक धमार्चे साम्रा य आहे. अशा या 
आयर्भमूीतच माझा ज म जावो. ित यावर आले या िकंवा आ हीच मखूर्पणाने 
आणले या दधुर्र सकंटांतून ितची मकु्तता कर याचे साम यर् अगंी येवो िन अखेर 
ित यासाठीच हा देह ठेिवला जावो. केवळ इतकेच न हे तर मा या सिंचत प्रार धाचे 
पूणर् क्षालन होईपयर्ंत िजतके ज म घेणे मला प्रा त असेल िततके सवर् याच 
भारतमाते या ध य उदरांत िन ित याचसाठी घेतले जावोत!!! 

* * * 
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एकसघं, एका म रा ट्रजीवन 
अ पृ योद्धाराचाच प्र न घ्या; हे सात कोटी आपले िहदं ू रक्ताचे, धमार्चे, रा ट्राचे 

बंधु, यांस आपण तो अबदलु रशीद, तो औरंगजेब, ते पूवर् बंगालात िहदंूं या क तली 
करणारे इतर िवधमीर्य धम म त यांना िजतके जवळ किरतो, यांना जसे आिण 
जेथपयर्ंत घरात येऊ देतो, तेथपयर्ंत आिण तसे देखील वागवीत नाही, ते धमर्शत्र ू
घरात आले असते तर यांस तु ही गादीवर बसवून ‘या खानसाहेब’ हणनू मांडीशी 
मांडी लािवली असतीत. पण जरी या अ पृ य िहदंूंतील अगदी सतं, सालस, सरळ, 
िवठोबाचा वारकरी नान क न घराशी आला तरी याला आ ही आत घेणार नाही, 
याची सावलीदेखील घेणार नाही! ही सात कोटी आ हा मनु यांसारखी मनु ये, आ ही 
कु यामांजरांसारख्या गदळ प्रा यास, हशी गाईसारख्या पशसू िशव,ू पण यांस िशवत 
नाही! यायोगे हा सात कोटी िहदंसुमाज आप या पक्षास असनू नसनू सारखाच 
झालेला आहे; इतकेच न हे, तर याहून भयंकर सकंट आपणांवर कोसळ यास 
कारणीभतू होणार आहे. कारण यां यावर जो अमानुष बिह कार आ ही टाकला, 
यामळेु ते आप या उपयोगी पडत नाहीत. उलट शत्रूसं आप या घरात भेद पाड याला 
सलुभ साधन होतात आिण अतंी बाटून आपले शत्रचू होऊन आप या अपिरिमत 
हानीस कारणीभतू होतात! यासाठी आिण िवशेषतः यायासाठी यांस यांचे 
मनु य वाचे अिधकार आपण होऊन जर आपण देऊ तर आप या िहदं ूसमाजावर 
आघात कर यासाठी िवधमीर्यांनी उचलले या भ्र टीकरणा या तरवारीची धार कमी 
अिधक बोथट होऊन जाईल. मग अध अ पृ य आ ही घेतो हणनू हणणारी 
अ लींची जीभ आिण सगळे अ पृ य आमचेच आहेत हणनू अिधकार सांगणारी 
िनजामी आिण िसधंी मौलवींची धृ टता िठक या िठकाणी लळुी पडले. िख्र यांची 
अधीर् अिधक िमशने ओस पडतील आिण हे सवर् अ यंत दरूवर पिरणाम करणारे 
मह कायर् कर यास काही तु ं गात जावे लागेल काय? मळुीच नाही! फाशी! नाव नको! 
काही लाखो पयांचा िनधी उभारावा लागणार आहे? नाही! कवडीचा खचर् नाही. एक 
िदवसही कारागहृ पाहणे नको. केवळ इ छा धरा हणजे ते मह कायर् आपोआप झाले! 
केवळ मनांत िन चय करा ‘मी महारास िशवणार!’ बस, या ‘एका उ चारासरशी 
द्धानंदांचा भयंकर सडू तु ही अधार् अिधक उगवू शकाल! कु यास िशवतोस, सापास 

दधू पाजतोस, उंिदराचे रक्त प्र यही िपणार् या मांजरास ताटात त ड घाल ूदेतोस- तर 
मग हे िहदं!ू सोड ती लाज. या लाजेचीच तुला वाटू दे लाज आिण या द्धानंदा या 
दयातून या ह यार् या या गोळीसरशी बाहेर पडले या रक्ता या िचळकांडीची शपथ 
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घेऊन हण की िशवेन, मी महारास िशवेन, मी अ पृ यांस िनदान सावर्जिनक कायार्त 
तरी मा याजवळ बस ूदेईन!’ 

बस,् इ छा केलीस, इतका नुसते हात पुढे क न महारास िशवलास की, हा 
अ पृ यतेचा इतका अ यंत मह वाचा प्र न फटकन ्सटुला! शाळेतून, नगरसं थेतनू, 
सभांतून, सावर्जिनक मागार्ंव न अ पृ य िहदंसू नुसते िशवायचे की द्धानंदांचा सडू 
उगिवला गेलाच! इतके मह कायर् आिण ते सा य कर याचा हा इतका सोपा उपाय! 
तर चला हणा, ‘िशवेन? जो मी शत्रू यापुढे’ या साहेब! या महाराज! हणनू लाळ 
घोट यास लाजत नाही, तो मी मा या िहदं ूबंधूसं िशव यास लाजणार नाही. आता 
या क्षणी उठेन आिण मा या महारचांभारािदक हीन दीन िहदं ूबंधूं या पाठीवर पे्रमाने 
हात िफरवीन! मग आकाशातून वज्र जरी पडावयाचे असले तरी पडो!’ 

पुरे; इतका िन चय क न तू बाहेर पड आिण या हीन दीन िहदं ूबंधूं या पाठीवर 
पे्रमाचा हात िफरव की, या एका हात िफर याने तू या िहदं ूजातीचे भाग्यचे भाग्य 
पिरणामकारकपणे िफरवू शकशील आिण तु यावर या स कृ यासाठी आकाशातून वज्र 
नाहीच पण पािरजातका या फुलांचा वषार्व पडले! 

हण, ‘ वीकािरन’ !!’ 
आिण तीच गो ट या सघंटना मक कायार् या एका अ यंत मह वा या उपांगाची 

आहे. आप या पूवार्िजर्त घरात, पूवीर् जे छलबलाने िहसडून नेले गेले, या आप या 
रक्ता या आिण रा ट्रा या बंधूंस ते आप या सामाइक समाजकुटंुबात सप्रायि च त 
आले असता यांस मम वाने आपले हणणे हे ते दसुरे उपांग होय. हीच शुद्धी. 
िज यासाठी द्धानंद मखु्यतः मारले गेले. िजचा आपण अगंीकार केला असता 
मसुलमान िख्र चनािदक अशेष िवधमीर्यांचा भ्र टीकरणाचा यवसाय ठार बुडालाच 
पािहजे, तीच ही शुद्धी. या चळवळीने आधीच आज दहावीस वषार्ंत लाखो लोक 
िहदंसुमाजात आिण रा ट्रात परत समािव ट क न घेतले, तीच ही शुद्धी. आजपयर्ंत 
प्रितवषीर् लाख लाख लोक िहदं ुसमाजातून िहसडून नेले जात असा क्रम. अ याहत 
एक सह ांवर लेगास बळी पडत आली. पण यातून एकासही वाचवून परत घरी 
आणील अशी औषधी आजपयर्ंत िनघाली न हती. परंतु भ्र टीकरणा या प्रितवषीर् 
लक्षावधी जीवांचा सहंार करणार् या घातक लेगावर एक अमोघ औषधी आता सापडली 
आहे. ती ही शदु्धी. ही सजंीवनी या आप या िहदंजुाती या देवसेनेतील कोणी सिैनक 
सहसा भ्र टीकरणा या बाणाने िवद्ध होऊ न देता पूवीर्प्रमाणे लाखांनी प्रितवषीर् होणारे 
सहंार टाळते. इतकेच नाही, तर पूवीर् सहंार झाले या या आप या धमर्मतृ 
सिैनकां या लाखो पे्रतास प्रितवषीर् पुनः िजवंत करीत आहे, हणनूच या सवाई 
सजंीवनीची िव या द्धानंदांनी देवगु पुत्र कचाप्रमाणे आप या देविशिबरात 
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आिण यापासनू िवधमीर्यां या पोटात ध स झाले आहे. त ेगडबडले आहेत. द्धानंद 
मारले गेले, का? की शुद्धी मरावी! द्धानंद मारले जा याचा खरा सडू घ्यावयाचा 
असेल तर द्धानंद मेले तरी शुद्धी मेली नाही हेच िसद्ध केले पािहजे.  

आिण हे िसद्ध कर यास काही एक िवशेष त्रास िहदंबुंधुहो! तु हांस घेणे नको. 
प्रामािणकपणे जे िहदं ू रा ट्रात परावतीर्त होऊन येऊ इि छत असतील यांची पुनः 
प्र थापना क न यांस मम वाने वागिवणे, यास आपले हणणे, यांचा मनःपूवर्क 
वीकार करणे. इतके केले की पुरे. एक वेळ शुद्धी कर यास पैसा आिण प्रय न यांचे 
पाठबळ लागेल. ते दे यास सं था झा या आहेत, होतील. ते काम तुम यांतील 
रा ट्रिन ठ प्रचारक आिण धुरंधर पु ष करीत आहेत. तु हा आ हा सामा य लोकांना 
प्र येक िहदंमुात्रा तुला, याची िवशषे िचतंा नको, तू केवळ इतके कर, केवळ इतके 
मनात आण की, मी शुद्धीकृत िहदंचूा वीकार करणार! पुरे, हे प्र येक िहदंमुात्रा, तू 
समाजात िजथे कुठे असशील याचे आजबुाजलुा तुझी टी पोहोचेल, तोवर इतके बघ 
की, कोणी िहदं ूअनाथ िवधमीर्यां या पंजात तर फसत नाही ना? कोणी िहदं ु त्री एक 
पाऊल चुकले हणनू पापभीतीने भांबावून आप या िहदं ुअप यासह अनतं पावलां या 
घसरणीवर बळाने कोसळून घेऊन धमार्ंतरा या नरकात पडत नाही ना? असे िदसेल 
तर वरीत िहदं ूसमाजास आिण िहदंसूभांस ती बातमी कळीव. तु या भाग्यी या 
त्रीस धीर देऊन िकंवा या अनाथास हात देऊन धमार्ंतरा या गतपासनू परत िफरवणे 
शक्य नसेल तर िनदान नुसती बातमी तरी कळीव. जे शुद्ध झालेले असतील यांचा 
हात पे्रमाने हातात धर, ‘बरे आहे ना’ इतके मम वाने िवचार; सकं्रांतीस, दसर् यास, 
िदवाळीस यांना नुसत े भेटून राम राम कर आिण फुकटचे सोने वाट! यास कोणी 
िहणिवले तर यांचा पक्ष घेऊन नुसते इतके हण की, ‘चुकी कोणाकडून घडत नाही? 
पापप्रवणता हा मनु य वभाव आहे. प्रायि च त हा मनु यधमर् आहे. आमची पापे 
अजनू लपलेली आहेत हणनू यांची उघडकीस आली यांची प्रमाणाबाहेर िनदंा करणे 
हेच खरे पितत व! पितत? जो िहदं ूपिततपावना या मिंदरात पुनः िशरला तो पावन 
झालाच. तो मा या इतकाच रक्ता या िबदंपूयर्ंत िहदं ूझालाच!’ पुरे, इतके जरी, हे 
प्र येक िहदंमुात्रा, तू करशील तरी शुद्धीचे कायर् तु या पुरते तू केलेस असे होईल. 
याला पैसा नको, केवळ पे्रम हवे. बॉ ब नकोत, ‘मशीनग स’ नकोत, सेना नको, 
कामगार नको, प्रय न नको, केवळ शुद्धीकृतास मी ‘ वीकारीन’ इतके हण की, कायर् 
झाले.  

आ हांस एका अ यंत प्रामािणक शुद्धीकृताचे पत्र आले आहे. यात ते िलिहतात, 
“सकं्रातीचा मला िमशनरींनी िहदंधुमार्त प्रिव ट झाला हणून राग न मािनता ितळगळू 
धाडला. मा या मलुांस दहा दहा पयांचा खाऊ धाडला. दर आठव यास माझी 
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िवचारपूस लांबलांबून ते किरतात, यातील ममर् मी जाणून आहे. परंतु ते यां या 
धमार् या वजाखाली आण यासाठी जर परकीयांशी इतके गोड बोलतात, तर आम या 
िहदं ूधमार् या वजाखाली आपण सवर् लोक उभे असता आम या वजनांनी पर पर 
तरी िकती गोड बोलले पािहजे! पण! मी आिण माझी मलेु मागार्ने चाललो की, माझे 
िहदं ू बंधू ितर काराने हसतात आिण आडवाटेने िनघनू जातात. कोणा या ओटीवर 
आ हांला अजनू बसता येत नाही. सणावारी सुखाचा श ददेखील कोणी येऊन िवचारत 
नाही. इतके जरी आहे तरी मी सदु्धा िहदंूं पूवर्जां या वा तूत येऊन रािहलो आहे, या 
एका आि मक समाधानापुढे मला ही िवपक्षांची प्रलोभने आिण वपक्षाचा ितर कार 
यांचे काहीच वाटत नाही. ‘मी िहदं ूआहे’ या भावनेने सखु मला उपभोिगता येते हे 
मला पुरे आहे.” 

आता शुद्धीकृतां या या सामािजक यातना, दरू कर याचे सवर् वी तुम या इ छेवर, 
केवळ इ छेवरच अवलबंून नाही काय? यांची िवचारपूस कर यास, सणावारी, 
आप या समाजात यांस मम व वाटावे अशा रीतीने यांस ‘या बसा’ हण यास, 
सकं्रातीस चार ितळगळुाचे दाणे हातावर ठेवून ‘गोड बोला हणनू हसतमखुाने यास 
िवनिव यास तुमची कवडी तरी खचर् होणार आहे काय? यात एक क्षणभरदेखील 
तु ं गात उभे राह याचे भय आहे काय? नाही! केवळ तु हास आ ही वीकारलेय असे 
हणावयाचे की लाखो शुद्धीकृत तुमचे झाले, जे कोटी कोटी अजनू पितत आहेत ते 

‘शुद्धीकृतांस तु ही वीकारता’ असे पाहताच आपण होऊन तमु यात आलेच! 
इतके तरी केवळ तुम या हातात आहे ना? यात इंग्रज आड येत नाही, दािर य आड 
येत नाही, मरणाचे भय आड येत नाही, फाशी आड येत नाही, काही नाही, तर नसुते 
हण, ‘मी िशवेन, मी वीकारीन.’ हे िहदंमुात्रा! तू एकेकटा जेथे असशील तेथे इतरांची 
वाट न पाहता हण की, मी मा या कोटी कोटी अ पृ यांस िशवेन, मी शुद्धीकृतांस 
वीकारीन की ‘अ पृ यो वार आिण शुद्धी’ ही दो ही अ यंत मह वाची रा ट्रकाय 
िसद्धीस गेली असे समज! 

हण की, जो माझा हात मी कु या या पाठीवर पे्रमाने िफरिवतो तो माझा हात मी 
भातपेृ्रमाने मा या अ पृ य गण या गेले या िहदंधुमीर्यांचे मा या रक्ता या, 
रा ट्रा या भावाचे पाठीव न िफरवीन! हण िशवेन! की अ पृ यता मेली.  

आिण िन चय कर मी शुद्धीकृत िहदंसू मम वाने ‘तू माझा’ हणनू हणेन. हण 
‘ वीकारीन’ की ‘शुद्धी’ ढमलू झालीच! 

इतके महाग कतर् य इतके व त कधीही झाले न हते. हणनू इतके तरी कर. हे 
सवर् वी तु या हातचे आहे! िशवेन! मी वीकारीन! 

द्धानंद, ३-२-२७.  
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प्र याघाताच ेधैयर् िहदंूंत नाही 
असे समज ूनका ! 

नाही! िहदंधुमर् क्लै याची गाथा नाही. िहदंधुमर् िनःसशंय साि वक आिण क्षमाशील 
आहे. िहदंधुमर् िनःसशंय क्रोधशीलही आहे. ‘क्लै यं मा म गमः पाथर्’ ही िहदंधुमार्ची 
गजर्ना आहे. ‘अिहसंा परमो धमर्ः’ ही या िहदंधुमार्ची याख्या आहे याच िहदंधुमार्ची 
अग याची आिण तेज वी आज्ञा आहे की, ‘आतताियनमाया तं ह यादेवािवचारयन’् 
आिण या दो ही आज्ञांचा सम वय िहदं ूधमर्च उ तम प्रकारे लावू शकतो. िहसें या 
आिण अिहसें या अथार्चा आजकाल या गांधीजींसारख्या अधर्वट आचायार्ंनी जो ग धळ 
माजिवला आहे, यामळेु ती वचने पर पर िवरोधी िदसतात. परंतु िहदंधुमार्चे ममर्ज्ञ 
आचायर्, पूवीर्पासनू या श दाचा जो अथर् करीत आले तो यानात धिरला असता, 
‘त मादिु त ठ क तेय, युद्धाय कृतिन चयः’ हे गजर्त आपले सदुशर्न उंच उभिवणारा 
कंसकंदन कृ ण आिण याची ती गीता अशी दो ही िहदंधुमार्ची आिण रा ट्राची 
प्रमखुतम आरा य दैवते का झाली हे सवार्ंचे यानात ये यासारखे आहे.  

प्र तुत इतकेच सांगणे पुरे आहे की, रावणाला वधून ीराम िवजयी झाले असता 
सीतादेवी जे हा यां याकड े परत आली ते हा लोकरीतीप्रमाणे ितला वीकारावे की 
वीका  नये, अशा िवष ण शंकेने ग्र त होऊन रामचंद्र हणाले होते, ‘सीते तू परत 
जा, तु या प्रा तीसाठी मी रावण मािरला नाही; तर रावणाने रघुकुलाचा जो घोर 
उपमदर् केला याचा सडू उगिव यासाठी मािरला! सपर् जो डसतो तो सीते, रक्त 
िप यासाठी डसत नाही, तर पु छाघाताचे वरै उगिव यासाठी होय!’ हे सांगणार् या 
ीरामास िहदंधुमर् आदशर् पु ष हणनू पूजीत असतो.  
आिण या युिधि ठराचे उदाहरण गांधीजींनी आप या नेहमी या ग ध या प्रवृ तीने 

िहदं ूलोकांस या वेळेस उदाहरणीय हणनू उपमान योिजले आहे या युिधि ठरानेच 
तर अठरा िदवस महाभारत लढिवले! अजुर्नाला कणार्स मारावयाला उशीर झाला, ते हा 
हा ‘क्षमेचा पुतळा’ सतंापाने लाल होऊन या या पौ षास िधक्कािरता झाला! यांचे 
नावच ‘क्षमाि थर’ नसनू ‘युिधि ठर’ आहे- हणजे क्षमे या भागबूाई याख्येने िवचल 
न होता यदु्धाम ये ि थर राहणारा! या युिधि ठराची उपमा गांधीजीं या लेखात िदली 
आहे! आ यिंतक क्षमेचा पुतळा हणनू यिुधि ठराचे अपमान अशा प्रसगंी िहदं ू
लोकांपुढे ठेवणे हणजे वतः या वाक्यािव द्ध वतःच अथर् यक्त करणे होय. 
शंकरा या उपमादेखील इतक्या अनथर्क आिण हा या पद नसत! 
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िहदं ू हा मसुलमानासारखा वेडगळ कडवा नाही; पण िहदं ू कडवा आहे. िहदं ू
मसुलमानासारखा धम म त वीर नाही; पण िहदं ू धमर्वीर आहे. नाहीतर तो या 
जीवनकलहात आजवर जगलाच नसता! जु या इितहासा या गो टी सोड या तरी 
प्र यक्षात या गे या दहावीस वषार्ंतच एक नाही, दोन नाही, शेकडो िहदं ूत ण असे 
िनघाले नाहीत काय की यांनी िहदंु थानचे वातं याथर् हसत हसत फासावर आरोहण 
केले? ग हनर्र जनरलांना हजारो गोर् या सिैनकां या नाग या तरवारीचे पहार् यातून 
ह तीवरील हौ यात आहत केले? अठरा अठरा वषार् या मलुांनी! या िडगंरा या 
देशभक्तीची आिण अतुल धैयार्ची तिुत चिचर्ल आिण लॉइड जॉजर् यांनी क न यास 
रोम या अ यंत े ठ हुता याशी तुलले, तो मदनलाल िडगंरा िहदंचु होता हे कोणी 
िवस  नये. िहदंुंम ये वातं या या येयासाठी फासावर मरणारे िकंवा अदंमानात 
मृ यू या जब यात असता क्रांितगीते आिण वातं य तोत्रे गाणारे शेकडो त ण आिण 
वदृ्ध लोक िनघाले, आजकाल िनघताहेत! 

द्धानंद - १०-२-२७.  
 

* * * 
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सखं्याबळ, हेही बळच आहे ! ! 
असाराणां िह व तूनां सहंितः कायर्सािधका! 
तणृरैाब यते र जु तेन नागोऽिप ब यते।। 

िहदं ूसघंटनावर येन केन प्रकारेन काही तरी आके्षप काढून याला िवरोध कर याची 
चटक या काही लोकांना लागली आहे, यापकैी काहीजण अ पृ यतािनवारण आिण 
शदु्धी या सघंटना या दोन मह वा या उपांगांवर इतर सवर् आके्षपांची त ड ेबंद झाली 
हणजे असा एक मेणघुणा आके्षप काढीत असतात की, ‘अहो अ पृ य बाटले आिण 
िहदंसुमाज कमी झाला िकंवा पिततांना परावतीर्त कर याचे शुद्धीकायर् अगंीकृत न 
के याने िहदंसुमाज विृद्धगंत न झाला तरी काय िबघडले? नसु या सखं्येत काय आहे? 
आपण जे थोडबेहुत अजनू िहदं ु आहोत, यांचीच उ तम प्रकारची उ नती करवू 
हणजे झाले. मठूभर इंग्रज आज जगावर रा य करीत आहेत. ते हा सखं्येत खरे बळ 
नसनू समाजातील यक्ती या अगंातील तेजािदक गणुांतच सवर् बळ आहे. हणनू िहदं ू
समाजातील परधमार्त जातात हणनू िन कारण आरडाओरड न करता जातील ते 
सखेुनैव जाऊ याल आिण राहतील तेव यांचीच उ न ती करीत रहा.  

येथपयर्ंत या आके्षपकांची भाषा एक प असते, परंतु यापुढे यां यातील काही लोक 
आपली त ड ेथोडीशी िफरवून पुढे बोल ूलागतात. जे आके्षपक ‘जनेु ते सोने’ असे 
समजणारे जु या ढीचे अधं अनुयायी असतात, ते हणतात, ‘अशा रीतीने िहदं ू
समाजाची संख्या घटते या भयाचा बागलुबोवा िनरथर्क ठरत अस याने आिण नुस या 
सखं्येत काही अथर् नस याने तु ही अ पृ यतािनवारणा या आिण शुद्धी या न या ढी 
पाड याचा खटाटोप सोडून या. या लोकां या सखं्येत काही अथर् नाही, या 
िसद्धांताव न कािढलेला उपिसद्धांत िनदान िवसगंत तरी नसतो. परंतु या आके्षपात जे 
काही लोक आयु यात इतर सवर् प्रकरणी ढीस धा यावर बसवावयास कमी करीत 
नसतात. इतकेच न हे तर रामायण िकंवा महाभारत हे इितहासा मक ग्रथं नसून 
केवळ आ यािमक पक आहेत, िशवाजी, प्रताप इ यादी आधुिनक रा ट्रपु ष तर 
काय, पण राम कृ ण यांनाही जर मी यांचे काळात असतो तर (आिण जरी, या 
खरोखरच देहधारी यक्ती असतीलच तरीही) यांनाही तु ही रावण, कंस, अफजुल 
इ यािदकांची ह या केलीत आिण श त्र धारण केलेत ही गो ट िहसंा मक आिण 
पापा पद केलीत हणनू दोष िदला असता असे हण याइतके जु याचे आिण 
शा त्रांचे आिण ढीचे कट्टर िवरोधक असतात ते, सखं्येत काही अथर् नाही या 
िसद्धांताव न, अ पृ यतािनवारणािव द्ध एक ब्रही न बोलता, केवळ शुद्धीिव द्ध मात्र 
या आके्षपाचा उपयोग किरतात आिण हणतात, ‘अहो, सखं्येत काय आहे! जे िहदं ू
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परधमार्त गेले िकंवा जात आहेत त ेजाईनात, यांना परत घे याची नसती उठाठेव 
क न परधमीर्य आिण िवशेषतः मसुलमान समाजाची मने का दखुिवता? बाटवू यात 
ना यांना िहदंूंस. यां या बाटिव या या तडाख्यातून जे आपण उरलो आहोत िकंवा 
उ , यांची शारीिरक, मानिसक, आि मक इ यादी सवर् प्रकारची उ नती आपण केली 
की, पुरे! नुस या सखं्येत काय आहे? खरे बळ गणुांत आहे हणनू सोडा ती शुद्धी 
आिण ते सघंटन.  

या आके्षपकांतील वर विणर्ले या दोन पोटजातींपैकी जो पक्ष ढीचा अधंअनुयायी 
अस याने अ पृ यता आिण शुद्धी या दो ही चळवळीिव द्ध बोलतो. याचा तो आके्षप 
िकतीही भ्रामक असला तरी िनदान ससुगंत असतो, परंतु या दसुर् या पक्षाचा सखं्ये या 
बळांत काही अथर् नाही, हा आके्षप जे हा केवळ शुद्धीिव द्धच आण यांत येतो आिण 
तोही िवशेषतः मसुलमानांना िहदं ूक न घे यािवषयी ती तेने पुढे आण यात येतो 
ते हा तो केवळ भ्रामक असतो, इतकेच न हे तर अगदी मेणघुणा असतो. कारण या 
वगार्तील लोक अ पृ यतािनवारणासाठी आकांडतांडव करीत असतात. इतकेच न हे तर 
यां यातील काही लोक अ पृ यांबरोबर प्रकटपणे अ नपानािदक यवहारही करतात. 
यांना सधुारणेचा बाऊ वाटत नसतो. ते प्रचिलत राजकारणात मरुलेले असतात. 
मसुलमान, िख्र चन, इतकेच काय पण जगातले प्र येक समाज आिण सं कृित 
आपआपली सखं्या वाढिव या या खटपटीत आहेत हे यांस आवगत असते. परंत ु
इतके असनूही ते जे हा केवळ शुद्धीिव द्धच काय ते ‘सखं्येत काय आहे’ हणनू 
रडगाणे गाऊ लागतात, यातही मसुलमान िचडतात हणनू शुद्धी सोडा’ या 
ध्रुवपदा या ठेक्यावर जे हा ते रडगाणे गातात, ते हा यांचा तो आके्षप जवळजवळ 
अप्रामािणकच असतो, मसुलमानास कसेबसे आप या पक्षात ओढून आण यासाठी 
योजलेली ही एक युक्ती असते. पण ती इतकी आ मघातकी असते की, ितचे भयंकर 
पिरणाम गेली सहा वष िहदंसुमाजास भोगावे लाग याने याची अपिरिमत हानी 
झालेली आहे. आिण तरीही अजनू जे हा ‘नुस या सखं्येत काय आहे’ हणनू हे लोक 
साळसदूपणे उपदेशीत शदु्धीिव द्ध लोकांचा बुिद्धभेद कर याचे अमगंल कायर् कर यास 
मागे पुढे पाहात नाहीत, ते हा यां या या कोिटक्रमाचा एकदा पुरता समाचार घेऊन 
टाकणे आता अगदी अव य झाले आहे.  

सखं्येत काय आहे? सोडा ती शुद्धी या आके्षपास आ ही दशर्िवले या िहदंतूील दोन 
वगार्प्रमाणेच हसन िनझामी आिदक न मसुलमानही उपदेश देत असतात. हे प्रथमतः 
यानात ठेव यासारखे आहे. हसन िनझामी आिद लबाड प्रचारक आपण वतः 
मसुलमानांची सखं्या वाढिव याचे काम अ याहत आिण अनेक सु ट दु ट उपायांनी 
चालवीत असता केवळ िहदंुंस मात्र जे हा िश टपणाचा आव घालनू उपदेश देतात की, 
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‘िहदंनुो, शुद्ध क न घे या या भानगडीत पडून आ हा मसुलमानांचे यथर् वरै का 
सपंादन करता? तु ही अजनूही बावीस कोटी आहात? आहात यांचीच उ नती आिण 
गणुवधर्न करा हणजे झाले. आणखी शुद्धी या झजंाटास का मागे लावून घेता? 
सखं्येत ते काय आहे?’ ते हा या यां या माजार्रसाधु वातील ममर् इसापनीतीत या 
या क बडीसारख्या भाब या प्रा या याही यानात ये यासारखे असते. पण तरीही ते 
यानात आले नाही असे भासवून मसुलमानां या रोषास िभणारे आिण 
वकीयां यािव द्ध जे त डास येईल ते बकणे हणजेच साधुपणा होय अशी घातक 
समजतू क न घेतलेले िहदंतूीलच काही लोक या िवपक्षा या ढ गी कोिटक्रमाचीच री 
ओढून िहदंूंस सांगतात, ‘असे, खरेच सखं्येत काय आहे? आपले गणुबळ वाढवा!’ 

परंतु नुस या सखं्येत जर खरेच काही एक नसेल तर मग हे थोर पु ष हे आपले 
नवािव कृत महान त व प्रथमतः यां या आवड या मसुलमान आिण िख्र चन बंधूसं 
का िशकवीत नाहीत? एखा या वै यापाशी एखा या घातक रोगावर रामबाण औषध 
असेल तर ते औषध यांस तो रोग झालेला नाही िकंवा होतो आहे िकंवा नाही याचे 
िनदानही िनि चत ठरलेले नाही, यांचे गळी बळाबळाने ओतीत बस यापेक्षा या 
वै याने जे या रोगाने इतके पछाडले गेलेले आहेत की, यांस यातून वाचिव यासाठी 
वरीत काही औषध न िमळाले तर या रोगास ते सवर् वी बळी पड याचे सकंट 
ओढवणार हे िनि चतपणे िदसत आहे, यांचे घरी प्रथम जाऊन यांस या मात्रेचे 
वळसे देणे हे अिधक भतूदयेचे आिण समयोिचत कृ य होईल, न हे काय? िहदंूं या 
शदु्धीचे िबचारीचे काय? आठव यास कुठे दहा बारा लोक देखील सार् या िहदंु थानात 
सखं्याबळासाठी शुद्ध केले जात नाहीत. हे लहानसे िहदंूं या डो यांतील कुसळ आप या 
सू म टीस िदसते आिण ते काढ यास आपण डो यांचे िव छेदन (operation) 
कर यासाठी ते ताि वक श य खुपस ूलागले आहात हे आपले उपकार आहेतच. पण 
आमचे आपणांस सांगणे आहे की, या आम या मसुलमान बंधूं या आिण 
िमशनर् यां या डो यांत ते सखं्याबळ वाढिव या या लालसेचे भले मोठे मुसळ ते पाहा. 
ते कसे अगदी कासावीस झालेले आहेत. तर यांस प्रथम या यातनेपासनू मकु्त 
कर याचा प्रय न आप यासारख्या भतूदये या भोक् यांनी करावा. आम या डो यांत 
िशरले या या शुद्धी या कुसळाची कळ आ ही थोडा वेळ सोस.ू पण आम या 
मसुलमानािदक बंधूं या डो यांतील या तंझीम आिण तबिलघ आिण िमशनां या 
बहालाएव या मसुळां या कळेने ते पाहा अगदी िव हळ होत आहेत. लवकर उपाय न 
झा यास यांचे बुद्धीचे डोळे अगदी धमार्ंध होणारे आहेत. झालेच आहेत! तर उपकारी 
गहृ थ हो, प्रथम आपण आपली रामबाण औषधी घेऊन ितकड ेधावा आिण यास 
सांगा की, ‘वे यांनो, सखं्याबळ हणजे काय खरे बळ न हे, गणुबळ हेच खरे बळ 
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आहे. सोडा ती तंझीम आिण बंद करा ती िमशने!’ ते पहा गजुराथेत आगाखानी 
मसुलमान िहदंूंना बाटवून आपले सखं्याबळ वाढिव या या रोगाने इतके पछाडले 
आहेत की हजारो, लाखो पये खचूर्न िहदं ू धमार्वर अवा तव आिण दु ट आरोप 
करणारी चोपडी सह ांनी वाटीत आिण भाब या िहदंूंवरील शकेडो अभर्कांस मसुलमान 
करीत िहडंत आहेत. ते हसन िनजामीचे जाळे पहा. वे यांकडून देखील नीच 
वासनां या साधनांचाही उपयोग क न िहदंूंस मसुलमान बनिव यास कचरत नाही. 
या िसधं बगंा यातील मसुलमानां या टो या पहा. तरवारीने, सरुीने, बला काराने िहदं ु
कुमािरका भ्र टवून, िहदं ूमलेु पळवून दर आठव यास केवढा उ पात करीत आहेत. 
यायालयेदेखील यांस िशक्षा देऊन थकत आली. ती िद ली या मसुलमानी 
पिरषदांतील भाषणे आिण ठराव पहा! महमदअ लीपासनू तो गावगुंडापयर्ंत प्र येक 
मसुलमानाने िनदान दहा बारा िहदंूंना तरी बाटिवलेच पािहजे, हणनू आक्रोश करीत 
आहेत- कारण मसुलमानांची सखं्या िहदंु थानात िहदंहूून अिधक केली पािहजे! दोन 
वषार्ंत सात कोटी मसुलमानांचे पंधरा कोटी क , पंधराचे सतरा कोटी क  सतराचे 
वीस कोटी क  हणजे अिधक अिधकार िहदंु थानाचे वािम व - रा यच आप या 
मसुलमानी हातात येईल! ही प ट भाषा, या प ट प्रितज्ञा, चाल या आहेत’. ही 
िमशने पहा-मुबंई कलक यासारख्या मोठमो या नागरांपासनू तो आसाम, 
छोटानागपूर या जगंलांपयर्ंत िहदंूंना िख्र चन कर याचा आिण िख्र चनांची सखं्या या 
वषीर् वाढली हणनू इंग्लडं अमेिरकेत उ सव कर याचा धुमधडाका चालला आहे. 
प्र येक वषीर् कमीत कमी दहा लाख लोक िख्र चनसमाज खाऊन पचवून सारखा 
विृद्धगंत होत आहे. आिण ते दहा लाख काय स गणुांचे अगदी मतुीर्मंत पुतळे तेवढेच 
िनवडून यांस आप या समाजात ते अतंभूर्त क न घेतात की काय? छ ! 
दु काळातील मरणाचे दारी बसले या बायाबाप यांपासनू तो दहादहादा िशक्षा आिण 
स म कारावास भोगनू यां या पायांस चोरीसाठी पडले या बे यांचे घटे्ट पडले आहेत 
अशा स जनांपयर्ंत जो हाती सापडले या िहदंसू धर की कर िख्र चन, असा सपाटा 
यांचा चालला आहे.  
हे काय आपणास िदसत नाही? िहदंूं या डोळयांतील आठव याकाठी दहा पांच 

परधमीर्य लोकांस शुद्ध क न घे याचे हे शुद्धीचे लहानसे कुसळ या आप या 
टी या टापूत धूमकेतूसारखे िव तार पावून िदस ूशकते, या तुम या टीस हे 

मसुलमानां या आिण िमशनरीं या सखं्या वाढिवणार् या अट्टाहासाचे ड गराएवढे मसुळ 
िदसत नाही, असे होणे शक्य नाही. मग आपण यां या तबलीघ पिरषदांतून आिण 
िमशन हॉलमधून जाऊन का याख्याने देत नाही की ‘सखं्याबळ तु छ आहे, वे यांनो! 
तु ही नुसती सखं्या कशाला वाढिवता! घेऊ या िहदंूंना तुम यातले लोक शुद्ध क न. 
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तुमची सखं्या कमी झाली तर उरतील यांचे गणुबळ वाढिव याचे कायर् तु हांस 
अिधकच आटोपसर आिण सखुावह होईल!’ 

हे िजना पहा, ते अबदलु रहीम पहा, ते गझनवी पहा, हा कारागहृातून चोरी या 
दहा िशक्षा भोगनू अकरावी चोरी कर याची सधंी सािधता येईतो िखलाफतचा 
वयंसेवक होऊन भटकणारा गावगुडं पहा- जो तो मसुलमान, ‘सखं्या! सखं्या!’ हणनू 
गजर्त आहे. आमची संख्या अिधक आहे हणनू पंजाबात वा बंगालात आ हांस 
हक्का या अिधक जागा या! आमची सखं्या कमी आहे हणनू मुबंई मद्रासकड े
िविश ट िहतसरंक्षणाथर् अिधक जागा या! गावात आमची सखं्या इतकी हणनू 
लोकलबोडार्त जागा या, नगरात इतकी सखं्या आहे हणनू नगरसखं्येत, इलाख्यात 
सखं्या इतकी हणनू िविधमडंळात अिधक जागा या. ग हनर्रा या जागेपासनू तो 
पटे्टवा यापयर्ंत आमची सखं्या इतकी हणनू इतक्या आम या जागा राखून ठेवा! 
हणनू िजकड े ितकड े मसुलमानी त डातून, डोक्यातून, मनातून ‘सखं्या!’ सखं्या 
वाढवा! सखं्या! असा एकसारखा चाललेला गडगडाट, आप या शुद्धीची बारीक िपपाणी 
ऐकू येईल इतक्या सू म तंतूनी गोठले या कानास ऐकू येत नाही का? मग यांस 
आपण जाऊन आपले हे अमौिलक त व का उपदेशीत नाही? मसुलमान माझ ेबंधु 
आहेत, िख्र चन माझ े नेही आहे हणनू हणणार् या भतूदये! सखं्याबळा या वेडाने 
िपसाळून गेले या या भतुांकड ेतु या कृपेचा फेरा थोडा का वळवीत नाहीस. प्र यही 
सखं्याबळाचे नावावर िहदंूंची मलेु आिण कुमािरका यां यातील गुडंांकडून पळवून 
ने या या बात या प्र येक पत्रात आिण खटले िक येक यायालयात येत असता 
तु या पत्रातून िकंवा त डातून याचा उ लेखदेखील होत नाही हे कसे? िहदंूंवरच तुझी 
एवढी कृपा का! थोडी दया कर आिण िहदंूं या बोकांडीच असे येता जाता न बसता, 
या सखं्याबळा या वेडाने जजर्र झाले या तंझीम-तबलीघकड ेआपला थोडा कटाक्ष 
टाक! हे वै यराज, कृपा क न आमचा आपणास थोडासा िवसर पडू या! 

नुस या सखं्याबळात काय आहे, असे हणणार् या धूतार्ंना एकदा खडसावून सांगणे 
भाग आहे की, तुम या हण याप्रमाणे शुद्धी ही नुस या सखं्याबळाने वाढीसाठी आहे 
असे गहृीत धरले तरीही ती अव यच आहे. कारण सखं्याबळ हेही बळच आहे. प्रथमतः 
हे यानात ठेिवले पािहजे की, जर समाज असेल तरच या यात गणुबळ 
वाढिव याचा प्र न उद्भवतो. परधमीर्यां या, सह  वषर् चालत आले या आिण प्रितकार 
न केला तर आणखी अनेक वष चाल ूपाहणार् या प्रबळ दंडलेीने एकेक क न सवर् िहदं ू
परधमार्त लटूुन नेले गेले, तर मग गणुबळ वाढिवणार तरी कोणाम ये? गणुाला 
अिध ठानच जर नाहीसे झाले, जर िहदं ू समाजच उरला नाही. तर उ नती तरी 
कोणाची करावयाची? जे उरतील यांची हणाल, तर उरले आहेत तेही गेले 



 

www.savarkarsmarak.com 

यां याप्रमाणेच- प्रितकार न केला तर - न ट िकंवा भ्र ट होऊन गणुबळा या वाढीला 
मयार्दा आहे. मुगंीला शारीिरक आिण मानिसक वाटेल िततका खुराक चारला, तरी ती 
ह ती होऊ शकणार नाही. गवताची काडी िकतीही खत घातले तरी गवताची काडीच 
राहणार. ितला जर ह तीला बांधावयाचे असेल तर गणुवधर्ना या नसैिगर्क कक्षे या 
बाहेर अस याने अशक्य होते. त ेसखं्याबळाने परेु क न घ्यावे लागते, गवताची काडी 
जरी काडीच रािहली तरी तशा अनेक का या, का याची अनेक तुसे आिण दोर् यांची 
जडुगी एकत्र क न हणजे यांचे सखं्याबळ वाढवूनच, याचा एक संघिटत नाडा 
िकंवा दोरखडं बनिवता येतो आिण तो मात्र ह तीला बांधू शकतो. भाताचे एकच रोपटे 
लावून याचे गणुवधर्न कर याकिरता िकती जरी प्रय न केला तरी याचेपासनू एका 
कुटंुबाचे तर राहोच पण एका मनु याचे पोट भर याइतके दाणे उ प न होणे दघुर्ट 
आहे. पण तशी अनेक रोपटी लावून शेती केली तर त काल खंडीभर भात उ प न 
करता येते यां या सखं्याबळाचे वधर्नानेच उदरपोषणाची कामिगरी यांचेकडून क न 
घेता येते. जर एखादे स जन गहृ थ हणाले की, ‘अरे, पोती भरभ न तांदळू एकत्र 
कर या या खटपटीत का पडतोस? खुळा आहेस. सखं्याबळ तु छ आहे. हा एक 
तांदळुाचा दाणा मी घेतो, याचे गणुवधर्नाकड ेलक्ष पुरिवतो आिण याचा तपेलीभर 
भात क न तुला देतो, थांब - नेऊ देत ते बाकीचे पोती पोती दाणे चोरांना. नाहीतर ते 
चोर रागावतील,’ तर याचे गणुवधर्नाचे प्रयोग यश वी होऊन या तांदळुा या एका 
दा याचा तपेलीभर भात होणे िजतके दघुर्ट आहे, िततकेच बाटवू यात जे बाटिवले 
जातील यांना, आपण आपले जे उरत राहतील यां या गणुवधर्नाकडचे सवर् लक्ष देऊ 
असे हणणार् यांचे हे त वज्ञानही पोचट आिण वेडसर आहे.  

आिण हणनूच मोठमो या दसह यारी अवतारांनासदु्धा सखं्याबळाचा पािठंबा 
घेत यावाचून आप या िवपक्षीय समाजाशी टक्कर देता आली नाही. एवढे एकबाणी, 
अवतारी रामचंद्र; पण वानरांचे सखं्याबळ यांना पाठीशी घ्यावे लागले, ते हा लकेंवर 
वारी करता आली. वानरांसारख्या असं कृत योनीतील प्रा यांचेही पाठबळ यांना 
घ्यावे लागले- ते वतः अवतारी असनू नुसत ेगणुबळ सखं्याबळावाचून इतके पगंु 
आहे, रावण तर शरीरगणुवधर्नाची पराका ठा होता. वीस हात आिण दहा िशरे! पण 
हजारो राक्षसांचे सखं्याबळावाचून लकंा यास लढिवता आली इतके िदवस देखील 
लढिवता आली नसती. सदुशर्नधारी कृ ण पण एक यांना महाभारत लढिवता आले 
नाही. स यसाची अजुर्नापासनू तो राक्षसी घटो कचापयर्ंत शेकडो जणांचे आिण 
लक्षावधी सिैनकांचे सखं्याबळ एकत्र करावे लागले. गणुो कषर् पावले या 
ीकृ णासारख्या िवभतूींनाही सखं्याबळाची अगदीच उपेक्षा करिवली नाही. तो महंमद 

पैगबंर पहा, मक्केत एकटा होता तरी तो पैगबंरच होता. पण सखं्याबळापुढे इतका 
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दीन होता की िनमाज चो न पढावा लागे. पण दास, दिरद्री, जे गणुी, अवगणुी 
िमळतील ते अनुयायी जळुवीत जे हा तो मिदनेचे सखं्याबळ पाठीशी घेऊ शकला, 
ते हा मक्केत प्रकट िनमाज पढू शकला. यासही, सखं्याबळाची जाणीव होती 
हणनूच वाटेल या अिमषाने मसुलमान समाजाचे, सखं्याबळ वाढिव यासाठी तो 
यांचे गणुबळ वाढिव याइतकाच झटला. मसुलमानी इितहास तर सखं्याबळा या 
लालसे या लाल शाईतच िलिहलेला आहे. आिफ्रकेत कोणताही भाग िजिंकला गेला की, 
मसुलमान िवजेता जी खंडणी मागे ती अध पैसे आिण अ यार् या िजत जातीं या 
बायका घेऊन वसलू कर यात येई. कारण या बायकात मोजनू घेतले या खडंणीची 
लटू या मसुलमानी सतंती वाढे- सखं्याबळ वाढे, चोर, पोर, अशांनाही बला काराने वा 
लालचीने जे अजनू मसुलमान वा िख्र चन क न घे यात येते, ते काही त काल या 
यक्तीचे गणुवधर्न कर यासाठी िकंवा तशा नीच माणसास समाजात घेत याने 
समाजाचे गुणवधर्न होते हणनू न हे; तर मखु्यतः सखं्यावधर्न होते हणनूच होय. 
आिण आज जे यांचे कोटी कोटी अनुयायी, िजथे यांचा एकही अनुयायी िदसत 
न हता ितथे िदसत आहेत आिण डोईजड झालेले आहेत, ते यां या सखं्यावधर्नाकडहेी 
पूणर् लक्ष देणार् या धोरणामळेु होत हे कोण नाका  शकेल? जर हे सखं्याबळ 
वाढिव याचे चढाऊ धोरण न वीकािरता, तर महंमद पैगबंर मरेत  एकटा महंमदच 
रािहला असता. आज वीस कोटी मसुलमान जे जगभर िवखुरलेले आहेत ते क्विचतच 
िदसले असते. गे या महायुद्धात जमर्न लोक काय सिैनकगणुबळात इतर िवपक्षीय 
रा ट्रांहून कमी होते? शा त्र, श त्र, आिण शूरता यात यिक्तशः वा समाजशः त े
काकणभर अिधकच होते. पण यां यावर जी या या िवपक्षाने कुरघोडी केली ती 
मखु्यतः सखं्याबळानेच न हती काय? अमेिरका युद्धात पड याने सयंुक्तरा ट्राचे 
सखं्याबळ एकाएकी जमर्नी या एकाकी सखं्याबळापेक्षा आवाक्याबाहेर अिधकता पावले 
हेच या पराजयाचे एक प्रमखु कारण आहे. अशी धडधडीत व तुि थती िदसत असता 
आिण िवपक्षीय लोक सखं्याबळ वाढिव याचे आटोकाट प्रय न करीत असता, िहदंसू 
तेवढे सांगणे की, ‘सखं्येत काय आहे! बाटू या! लटूु या! तु ही आपले जे उरतील 
यांचे गणुबळ वाढवा हणजे झाले! या राक्षसावर िव वास ठेवणार् या अ लड 
मलुालादेखील हे कळते की या राक्षसा या मठुीत सवर् काही मावणार नाही आिण 
याचा समाचार घे यास काही तरी उ च! पण सखं्याबळा या मह वाची ही इतकी 
साधी गो टदेखील या प्रिति ठत आिण सजू्ञ अ लडांस कळू नये ही केवढी आ चयार्ची 
गो ट आहे? िकंवा आ चयार्चीही नाही; मसुलमानांस सतंु ट ठेवावयाचे तर शुद्धीिव द्ध 
काही तरी बोललेच पािहजे. शुद्धीिव द्ध या य अिधकारा या टीने तर आता काहीच 
बोलणे शक्य नाही. ते हा या पिु पत मेणघुणी िवधाने केली जातात की, िहदंूंनो जाऊ 
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या ती शुद्धी! हे पहा, या सखं्येत काय आहे? कोटी कोटी बाटले तर बाटू यात. 
आपण आपले मठूभर जे राहू तेच गणुबळाने वाढून वाढून वाढवून- जण ूकाय तोवर 
इतर लोक गणुबळांत कमी कमीच होत जाणार आहेत! तेही गणुबळात वाढतच 
जाणार आिण समान गणुांची झ बी जुपंली हणजे अखेर सखं्याबळा या प्र नावरच 
मखु्य वेक न रा ट्रां या िन समाजा या जीवनमरणाचा प्र न अवलबंून राहणार.  

परंतु यातही जर कोणी असे हणत असता की, आ हांस नुसते सखं्याबळच 
वाढवावयाचे आहे तर एक वेळ हे उ तर शोभते की, आ हांस नुस या सखं्याबळाने 
सवर्त्र काम भागणार नाही. गणुबळाकडहेी टी िदलीच पािहजे. परंतु, शुद्धीची चळवळ 
िकंवा अ पृ यतािनवारणाची खटपट ही केवळ सखं्याबळाचे वधर्नासाठीच चाललेली 
आहे हे या आके्षपकांस कोणी सांिगतले, सखं्याबळ तेवढे आ हांस पािहजे आहे आिण 
गणुबळ नको आहे हे तु हांस कोणी सांिगतले? 

गणुबळाने बरीच े ठ अशी एक शंभर लोकांची टोळी घेतली, यात प्र येक मनु य 
ीकृ णासारखा चतुर आिण भीमासारखा बलवान आहे असे गहृीत धरले तरीही जर 
यां यावर या गणुबळात यिक्तशः पु कळ कमी असणार् या एक हजार लोकांची टोळी 
तुटून पडली तर यांचा फ ना उडा यावाचून राहणार नाही. टोळ, मनु यापेक्षा 
गणुबळात िकती किन ठ-यःकि चत कीट. परंत ु जे हा तशा, ‘असाराणां िह व तूनां 
सिंहतः’ या टो यां या अगिणत, सखं्येची सहंत धाड मनु यांवर पडते ते हा गावेची 
गावे आिण प्रांतचे प्रांत ओसाड क न िनघनू जाते. िशवाजी, रामदास गणुबळाने दैवी 
गणुबळाचे पुतळे होते. पण अफजु लापासनू तो औरंगजेबा या सेनेपयर्ंत यास 
एक यास काही त ड देववले नाही. पुंडपाळेगारापयर्ंत हजारो साधारण माणसांचे 
सखं्याबळ एकत्र क नच ते कायर् सपंादावे लागले. ही धडधडीत िदसणारी गो ट 
डो याआड कर याची एकच चलाखी, हे शिुद्धसघंटनावरील बकवादी आके्षपक करीत 
नाहीत, तर यां या ‘सखं्याबळात काय आहे, ‘गणुबळ वाढवा’ या कावेबाज िकंवा 
भाब या उपदेशात आणखी एक हे वाभास भरलेला आहे; केवळ सखं्याबळ 
वाढिव या या मागे लागूनच यांची खटपट चाललेली आहे! पण आके्षपकांत जे कोणी 
ही गो ट खरीच आहे असे मान याइतके भोळे असतील यास आ ही आ वासन देतो 
की, सघंटना या चळवळीचे प्रमखुातील प्रमखु येय हणजे वैयिक्तक आिण रा ट्रीय 
गणुबळ वाढिवणे हेच आहे. आ हांस आप या िहदं ूरा ट्राचे सखं्याबळ तर वाढवावयाचे 
आहेच, पण आ हांस यांचे रा ट्रीय गणुबळही वाढिवणे आहे.  

‘सघंटन’ हा श द गणुबळवाचक नाही काय? रा ट्रीय गणुांत े ठातील े ठ 
प्रवृ तीत सघंटनाची गणना केलीच पािहजे. या िहदंूंत िहदंु वा या भावनेने, 
वरा ट्रभावनेने पे्रिरत झालेले सघंटन होत आहे यांचे रा ट्रीय गणुबळ वाढत आहे. 
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दसुरी गो ट अ पृ योद्धाराची घ्या. नुसते सखं्याबळ वाढवावे हणनू काही 
अ पृ यतािनवारण केले पािहजे हणनू ठराव झाला, परंतु हजारो लोकांतील िकतींनी 
याप्रमाणे अ पृ यता सोडली? खादीत मढले या लोकांचा िवरोध, जे हा प्र यक्ष 
अ पृ यांत िमसळ याचा प्रसगं येई ते हा, मकुटा नेसले या सोव या िभकु्षकांहून कमी 
ती  न हता हे प्र येक अ पृ यतािनवारकास मािहत आहे. पण तीच चळवळ 
िहदंसुघंटनाचे पुर क यार्ंनी हाती घेताच केवढा फरक झाला हे पाहा. अनेक िठकाणी 
सघंटना या वतीने अ पृ यां या शाळा चाल या आहेत; यांची महारवा यात जाऊन 
भजने होत आहेत; यां यावर होणार् या जिमनदारािदकां या छळापासनू यांची सटुका 
कर यासाठी यायालयात यांची दाद फुकट लावून िदली जात आहे; यां यासाठी 
प्रश त भमूी खरेदी क न सुदंर झोप या बांधून प्र येकीत आरोग्य आिण 
व छतावधर्क साधने ठेवून यां या वतंत्र वसाहती बसिव यात येत आहेत. दु ट 
आहारापासनू यांस िनवृ त कर यात येत आहे. सावर्जिनक सभांतून, नगरसं थांतून 
यांचा प्रवेश करवून िद याने यां या रा ट्रीय भावनेचा आिण अनुभवाचा िवकास होत 
आहे. यां या हक्कां या थापनेसाठी जटुीने स याग्रह केले जात आहेत. या सवर् 
चळवळी जी िहदंसुघंटनाची पुर कतीर् माणसे करीत आहेत, ती काय या अ पृ यांचे 
गणुबळ आचरणात आणनू अ पृ यांचे पूणर् पृ य क न सोडीत आहेत. आिण या 
मानाने िशक्षणा या, वािभमाना या, रा ट्रीय भावने या, व छते या, आरोग्या या, 
सघंिटतपणा या गणुांचा िवकास या पुवार् पृ यात होत आहे. तीच ि थती िहदं ू
सघंटनाचे हाती घेतले या शारीिरक बळा या प्रय नांची होय. ही िहदं ू जागतृी 
झा यापासनू िठकिठकाणी न या यायामशाळा उघड या जात आहेत. आिण हजारांनी 
िव याथीर् यात सांिघक आिण सिैनक िशक्षण घेत आहेत. ही काय शारीिरक 
गणुबळाची वाढ न हे? तीच ि थती पृ य वगार्ं या अतंःसधुारणेची बालिववाह बंद 
करावयास िहदं ूसघंटन झटते; जातीजातीतील मूखर् म सर आिण भेदभाव दरू क न 
िहदंमुात्र िततका एकते या रा ट्रीय भावनेने उ फूतर् कर यास झटले. गीताजयंती, 
िशवजयंती इ यादी साजरे क न रा ट्रीय वृ ती आिण थोरपण िहदं ूजनतेत सचंरिवते; 
देवालय सधुाराची चळवळ करते; कंुभमेळे आिण इतर यात्रो सव यात सु यव था ठेवून 
मोठमो या िव वानांकडून धमार्चे, तेजाचे, इितहासाचे िशक्षण लाखो लोकांत प्रसतृ 
करते हे सवर् काम िहदं ूरा ट्रात गणुबळ वाढिव यासाठीच कर यात येत नाही काय? 
शुद्धीची चळवळ हणजे तर सखं्याबळ आिण गणुबळ िहदं ूसमाजात एकमसयाव छेदे 
क न विृद्धगंत करणारी परमौषधी होय. जे हा परधमार्त केवळ िहदं ु समाजा या 
कूपमडूंक वृ तीने, अिहदंूं या बला काराने रािहलेला एक मनु य परत िहदं ुसमाजात 
थािपत कर यात येतो, ते हा या एका झटक्यासरशी िहदं ु समाजातील अनेक 
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दगुुर्णांवर एकसहा आघात कर यात येतो आिण या मानाने िततके गणुबळ वाढते. 
शुद्धीकृत मनु यात या सं कारानेच िहदं ू पूवर्जांिवषयी, िहदंु थान देशािवषयी, िहदं ू
सं कृितिवषयी मम वबुद्धी आिण पू यबुद्धी उ प न होते. हा याचा रा ट्रीय 
गणुिवकास होतो. िहदं ुसमाजातील पूवीर्ची कूपमडूंक वृ ती या मानाने न ट होते. 
अितरेकी जाितभेदाची बंधने या मानाने सलै होतात, िहदंमुात्र िततका आपला बंधु 
आहे ही भावना उदय पावते, जु या ढीचे पाश रा ट्राला घातक होऊ लागताच ते 
तोडून टाकणारे धैयर् उ प न होते, उ या समाजात खळबळ सु  होऊन प्र तुत या 
जातीय सकंटाची मािहती आिण जाणीव उ प न होते. मागचे आिण आताचे यांची 
तुलना कर याची िवलक्षण बुद्धी जागतृ होते, िहदंु वाचे रक्षणाथर् लढ याची वीरवृ ती 
वाढते. या प्र येक पिरणामाने िहदं ूसमाजातील अनेक दगुुर्णांचा अ त हो यास आिण 
रा ट्रीय गणुांचा िवकास हो यास अमौिलक साहा य होत असते. गावात िकंवा नगरात 
एखादा नवीन शुिद्धसमारंभ झा याबरोबर जी खळबळ उडते ती यांनी पािहली असेल, 
यांना हे त काळ पटेल की, राजकारणा या दहा सभांनी समाजातील वर या थरांतही 
जी चळवळ आिण रा ट्रीय जागतृी उ प न होत नाही, ती एका शुद्धीसमारंभाने उ प न 
होऊन शेवट या थरापयर्ंत कुळवाडी, कुणबी, महारमांगापयर्ंत सामािजक भावनेचा 
धक्का पोचिवला जात असतो. हे सवर् रा ट्रीय गणुवधर्नाचे कायर्च न हे काय? 
िहदंसुघंटना अनाथालय काढते, यात आजपयर्ंत जी ददुवी अभर्के मृ यू या जब यात 
ज मतःच ढकलली गेली असती िकंवा भकू करीत भटकत िफरली असती, यांची 
शारीिरक, सैिनक, मानिसक आिण आि मक जोपासना केली जाते. यांस िशक्षण 
दे यात येते. िहदंु वा या आम या अिभमानाची जाणीव यां यात उ प न केली जाते. 
हे सवर् िहदं ुसमाजाचे गणुबळ वाढिव यास कारणीभतू होते की घालिव यास? अशा 
अनेक रा ट्रीय गणुवधर्क चळवळी या िहदं ुसघंटना या पुर क यार्ंनी चालिवले या 
आहेत आिण परदेशगमनापासनू तो शुद्धीपयर्ंत या शेकडो सधुारणा यांनी िहदं ु
समाजास आज नुस या ठराव क न न हे, तर प्र यक्ष आचारात आणनू प्र तुत 
केले या आहेत, या यास िहदं ूरा ट्राचे गणुबळ हेही वाढिवले पािहजे हे कळते आहे 
हणनूच होय. यास ती गो ट िशकिव यासाठी कोणा अधर्वट गु ची आव यकता 
नाही.  

आ हांस गणुबळ तर हवेच आहे; पण आ हांस सखं्याबळही हवे आहे. आमचे िहदं ू
रा ट्र आ ही सखं्येनेही घटू देणार नाही. गणुांनेही घटू देणार नाही. अ पृ यतािनवारण 
आिण शुद्धी या दहेुरी साधनांनी आ ही आमचे सखं्याबळही वाढवू आिण गणुबळही 
वाढवू. आिण केवळ गुणबळ पंग ुआहे. केवळ सखं्याबळ अधं आहे, हे सामािजक 
स य तुम यापेक्षा आ हांस पक्केपणी कळले आहे. ‘नुस या सखं्याबळात काय आहे’ हे 
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शहाणपण आ हांस िशकिव याची तसदी आपण घेऊ नये. अगदी राहवतच नसेल तर 
ते शहाणपण मसुलमानािदक आप या भाईबंदांना जु मा-मिशदीत जाऊन िशकवा. 
यास याची खरोखर फार आव यकता आहे. अथार्तच जु मा मिशदीची पायरी, हे 
शहाणपण िशकिव यासाठी, चढ याचे धैयर् तु हांस असेल तर !!! 

- द्धानंद १७-२-२७.  
 

* * * 
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वरा यासाठीच सघंटन हवे (१) 
यात व व राहते, तेच व-रा य होय! 

िहदंसुघंटनािवषयी पु कळ प्रामािणक लोकदेखील ही शंका घेतात की, ‘जाितिवषयक 
भावना प्रबळ करिवणारी ही सघंटनाची चळवळ रा ट्रीय भावनेस हािनकारक तर 
होणार नाही ना? िहदंमुसुलमानािदक सवर् धमार्चे आिण जातीचे लोक जोवर एकत्र 
होऊन रा ट्रीय जीवन जगिव यास िकंवा या जीवनाचे प्रा तीसाठी झगडत मर यास 
िसद्ध झालेले नाहीत तोवर वरा य िमळणे अशक्य अस यास मसुलमानांस यायोगे 
दःुख होते अशा कोण याही िहदंवी (िहदंजुातीिविश ट) चळवळी काढून िहदंु थानातील 
िनरिनरा या जातीत वैमन य उ प न कर याचे प्रय न रा ट्रघातकीच आहेत. 
वरा यासाठी ही सघंटनािवषयक चळवळ सोडणे हे राजनीतीचे टीनेही अ यंत 
शहाणपणाचे आहे. कारण काही िदवस जर आपण मसुलमानां या वाटेल या माग या 
मा य के या आिण या चतील याच अटीप्रमाणे वागलो तर िहदंमुसुलमानांची एकी 
सा य होऊन वरा य प्र थािपत करता येईल. त ेमहान येय आप या रा ट्रास इतके 
लाभकारक आहे की, या या प्रा तीसाठी वाटेल या तडजोडीचे आिण पडले या 
वाथर् यागाचे मू य हे व तच होणारे आहे. ते हा वरा य िहदंमुसुलमानां या 
एकीवर अवलबंून अस याने आिण िहदं ूमसुलमानांची एकी िहदं ूसघंटनाने िबघड याचा 
िनि चत डाव अस याने वरा यासाठी आपण िहदंसुघंटन सोडून िदले पािहजे. 
राजनीती या टीनेही हे आप या रा ट्रास िहतावह होणारे आहे.  
वरील शंकेने िवचिलत झालेले जे लोक प्रामािणकपणे िहदंसुघंटनांवर उपयुर्क्त आके्षप 
आणतात, यास िहदंसुघंटनाचे पक्षपाती िततक्याच प्रामािणकपणे चटकन उ तर देतात 
की, तु ही वरा यप्रा तीचे मागार्त येते हणनू सघंटन या य हणता, पण ही 
तुमची समजतू मळुातच लटकी आहे. आ हांस एक वेळ वरा य न िमळाले तरी 
चालेल पण आ हांस सघंटन हवे आहे!’ िहदंसुघंटनाचे अिभमानी पढुारी हे वारंवार 
िलिहताना, बोलताना आढळून येतात की, वरा य हे िहदंमुसुलमानां या एकीवर 
अवलबंून आहे हे अगदी खरे आहे. परंतु या एकीसाठी या िहदंु विवघातक अटी 
मसुलमान घालीत आहेत, या आ ही कधीही मानणार नाही. मग यापायी आ हांस 
वरा य आणखी सह  वषर् न िमळाले तरी चालेल.  
के हा के हा एखादा प्र नच असा चकवून घातलेला असतो की, याचे उ तर या 

प्र नातील हे वाभासामळेुच हटकून चुकलेलेच यावे. पठाण लोकांस कारागारात असाच 
एक प्र न िवचा न फसिवताना आ ही िक येक िवनोदी लोकांस पािहले आहे. नवीन 
पठाण बंिदवान येताच यास इतर बंिदवानाप्रमाणे नाव गाव िवचा न झटकन 
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िवचारले जाई की, ‘तू कोण? पठाण की मसुलमान!’ अथार्त तो नवागत बंदी झटकन 
सांगे, ‘मी पठाण!’ ‘तर मग तू मसुलमान नाहीस तर?’ असे िवचारताच तो मनु य 
सहज ग धळे आिण आजबूाजसू हंशा िपके. पठाणपण आिण मसुलमानीपण हे सहसा 
पर परिव द्ध नस याने, ‘मी दो हीही आहे’ हे खरे उ तर, या प्र नातील 
हे वाभासामळेु सहसा सचेुनासे हटकून चुकीचे उ तर येई. मलुातही असा एक खेळ 
असतोच. प्रथम यास दहा पाच प्र न त ूशहाणा की वेडा, पु ष की बायको, इ यादी 
पूवार्िध ट असले या उ तराचे िवचारीत चटकन िवचारले की तू गाढव की गद्धा, की तो 
चटकन सांगतो की मी गाढव! आिण अगदी चाणाक्षपणे पूवार्धर् टाळ याचे यानात 
आले तर उ तराधर् तरी त डातून िनघून जातोच की, ‘गाढव नाही, गद्धा! 

‘ वरा य हवे की सघंटन?’ हा प्र नही अशाच प्रकार या हे वाभासाने दिूषत 
झालेला आहे. आिण हणनूच याचे उ तर बहुतेक सघंटनावादी लोक चटकन देऊन 
बसतात की ‘सघंटन!’ वरा य िमळाले नाही तरी चालेल पण आ ही सघंटन सोडणार 
नाही!’ अथार्त वरा य हवे की सघंटन या प्र नातील हे वाभासामळेुच ‘ वरा य नको, 
सघंटन हवे,’ हे चुकीचे उ तर सहज दे यात येते आिण या उ तरांतील चुकीही अिप्रय 
वाटत असताही, यानात येत असताही, ती टाळावी कशी हे यांचे वरा यावरही 
आिण सघंटनावरही उ कट पे्रम आहे अशा पु कळ प्रामािणक माणसांना सहसा उमगत 
नाही.  
परंतु ‘ वरा य हवे की सघंटन’ या प्र नावरील हे वाभास प टपणे िववतृ केला 
असता वरील उ तरातील हा िवचारिवभ्रम सहज टाळता येतो. ‘ वरा य हवे की 
सघंटन’ या प्र नाचे सरळ उ तर हे आहे की, या दो हीम ये ‘हे की ते’ असला मलूतः 
िवरोधच नाही. सघंटन हे साधन आिण वरा य हे सा य आहे. ‘ वरा य की सघंटन’ 
हा प्र न नसनू स या या पिरि थतीत सघंटन केले तरच वरा य िमळणे शक्य आहे. 
आ हांस वरा य आिण सघंटन ही दो हीही हवी आहेत. कारण आ हां िहदंूंस 
अिभपे्रत असलेले वरा य, िहदं ूसघंटनावाचून िमळणे शक्यच नाही. हे पूवीर्ही काही 
िवचारवंत देशभक्तां या यानात आलेलेच होते. आज त ेम या ही या िदवसाइतके 
सु प टपणे प्र येक िहदंू या प्र ययास येत आहे.  

कारण या वरा याकिरता आ ही धडपडत आहो, या वरा याकिरता 
स तावन या क्रांितयुद्धा-पासनू शेकडो, सह ो क्रांितकारक िहदं ू वीर सश त्र प्रितकार 
करीत रणात मेले, फाशीवर लटकले, अदंमानात सडले, कारागारात पडले, देशोधडी 
लागले, या वरा याकिरता रा ट्रीय सभे या थापनेपासनू तो असहयोगा या 
आंदोलनापयर्ंत शेकडो नेम त आिण िहदं ु पुढारी िनःश त्र प्रितकार करीत आिण 
लोकमा यांपासनू गांधीजीपयर्ंत खटपटत आले त े वरा य हणजे िहदंु थान देशाचे 
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एकरा ट्रीय, वाय त, लोकस ताक आिण वतंत्र रा य हेच होय. या वरा यात िहदंी 
नागिरक असले या प्र येक त्रीपु षाचे जाितपंथिनिवर्शेष असलेले व व रािखले 
जाईल, प्र येक धमार्स आिण जातीस, आपआप या सखं्येप्रमाणे जे या य अिधकार 
उपभोिगता येतात ते समान वे बजावता येतील. हे वरा य केवळ िहदंूंचेही नसेल, ते 
अिहदंुंचेही नसेल; तर त ेप्र येक िहदंी मनु याचे असेल आिण यात प्र येकास आपले 
या य व व न गमावता नांदता येईल.  
या व पाचेच वरा य तु हांस अिभपे्रत आहे ना? मग िहदं ूसघंटनाचे येयही 

याच व पाचे वरा य हे आहे. यामळेु ‘सघंटन की वरा य’ हा वैकि पक प्र नच 
चुकीचा ठरत नसनू, वरा यासाठीच सघंटन हवे हे िसद्ध होत आहे.  

वरा याचे व प असे असले पािहजे असे तु ही हणता ना की, यात िहदं ुिकंवा 
मसुलमान अशी कोणतीही धािमर्क भेदाभेदाची क पना न िशवता याचे व प व व 
समप्रमाणाने आिण यथा याय रािखले जावे? ठीक तर, जर या वरा यात प्र येक 
धमर्पंथाचे व व रािखले जाणार आहे, तर मग यात िहदंधुमार्चेही व व योग्य 
प्रमाणाने आिण यथा याय रािखले गेले पािहजे, नाही काय? इतकेच न हे तर 
िहदंु थानातील लोकसखं्येचा दोन ततृीयांश भाग या िहदंूंचा आहे, यांचे व व या 
वरा यात इतर अ य प िकंवा अ प अशा अिहदं ुसमाजा या व वा या अितरेकी 
माग यास बळी िदले जाते, ते वरा यच न हे; तु ही हणता या 
याख्येप्रमाणेदेखील ते वरा यच न हे हे मानलेच पािहजे, नाही, काय? तर मग या 
प्रमेयाव न दसुरे प्रमेयही आपोआपच अनुमािनले जाते की नाही, की, अशा रीतीने 
िहदंूंचे व व इतर अिहदं ु समाजा या अवा तव आिण अवा या सवा, माग यांस 
आ ही बळी देऊ देणार नाही आिण उलटपक्षी या आम या अिहदं ु रा ट्रीयबंधूं या 
या य माग यांचा प्रितकार न किरता जे पंथ वातं याचे अिधकार आ ही भोग ू
इि छतो तेच इतरांसही उपभोग ूिद यावाचून आ ही राहणार नाही हणनू प्रितज्ञाबद्ध 
असलेले िहदंसुघंटन हे या वरा या या िव द्ध जात नाही; इतकेच न हे तर या या 
िसद्धीसाठी प्राणपणाने झटत आहे. ‘सघंटन वरा यास हािनकारक आहे काय’ हा प्र न 
हे वाभासाने इतका दु ट झालेला आहे की, सघंटनावाचून वरा य शक्य नाही हे उलट 
िवधानच काय ते याचे यथाथर् उ तर होऊ शकावे. कारण वर िववरण के याप्रमाणे 
यात िहदंुंचे व व हे िनदान इतरां या व वाइतके तरी अबािधत राहू शकेल तेच 
वरा य अिभपे्रत अस याने याच हेतूसाठी य न करीत असलेले सघंटन याच 
वरा याचे एक अ यंत उपकारक साधन आहे, हे िसद्ध होत आहे. सघंटनाचा हेत ु
सा य झाला की वरा याची प्राि त झालीच. कारण तो हेतु इतर कोणताही नसनू 
वयमेव वरा य हाच होय.  
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परंतु याअथीर् वरा य हे यात आमचे िहदंूंचे व व ि थर आिण अभगं राहून 
इतर रा ट्रीय बंधुंशी आ हांस सहनागिरक व भोगता येईल ते वरा य होय. याअथीर् 
वरा या या प्रा तीसाठी मसुलमानांशी वाटेल या अटींवरही का होईना पण एकी 
करावी या नेभळट धोरणाचा िहदं ूसघंटन ितर कार किरते; िखलाफतीसारख्या यां या 
िनभळ धािमर्क असणार् या, इतकेच न हे तर यातील मलूत व िहदंी रा ट्रीय भावास 
अ यंत हािनकारक आहे अशा चळवळीही केवळ मसुलमानांस प्रस न ठेव याकिरता 
अगंीकािर या जा या हे िहदंसुघंटनास आ मघातकी वाटते ते यासाठीच. आम या 
िखलाफती या बुडाशी होते उ या वरा यप्रा तीनंतर िहदंु थानची तुकर् थानशी िकंवा 
अजनूही खिलफा असले या मोरोक्कोशी लढाई जुपंली तर याच त वाने प्र फुिरत 
झालेले िहदंी मसुलमान या त वाची हीच क यार याच िहदंु थान या पोटात खुपसनू 
तुकर् थान या िकंवा मोरोक्को या पक्षास िमळून िहदंु थानात वरा याशी बंड क न 
उठ यास स ज होणार! अस या रा ट्रघातक आिण धमर्वेडा या चळवळीसही िहदूंनी 
लाखो पये देऊन आिण शेकडो जणांना कारावासात धाडून सा य करावे का तर हणे 
यायोगे मसुलमान सतंु ट होतील, यामळेु एकी होईल आिण या एकीने वरा य 
प्रा त किरता येईल! आज जु या मिशदीव न प्राथर्ने या वेळेस वा ये बंद करा, उ या 
सदोिदत बंद करा, परवा न या मिशदीव नही बदं करा, आिण तेरवा गावांतील बहुतेक 
राजमागार्वर नवीन मिशदी झा याने, वा ये वाजिव याचा तुमचा हक्क आमलूतःच 
मतृप्राय होऊ या. इतकेच न हे, वा ये, याअथीर् आम या िनमाजास अडथळा 
किरतात हणनू बंद करावयाची याचप्रमाणे आिण याच अथीर् तु ही तुम या घरातही 
शंख, तास, टाळ आिण घंटा मो याने वाजवू नका, भजने देखील सघंाने क  नका; 
कारण आम या शेजार या घरी िकंवा मिशदीत नमाज पढताना या ग गाटाने िच त 
यग्र होते! आ हां मसुलमानांची एकी ही तर, ही अट आहे- का पिनक न हे तर 
उ तर िहदंु थानात प्र यही अशा अटी मसुलमानांनी घात यािवषयी या आिण िहदंुं या 
घरात दंडलेीने घुसनू या पाळिव या या वा तिवक वातार् येत आहेत. बंगालम ये तर 
खेडगेावातून िहदं ूव तीत तुम या अमकु अमुक क यका, मसुलमानांस देत असाल 
तर एकी होईल, नाही तर तु हांस लटूुन कुटून न ट कर यात येईल हणनू 
मसुलमानांकडून उघड उघड सचूना िद या जात आहेत आिण यांची भयकंर पूतर्ताही 
िक येक िठकाणी झालेली असनू, या या िहदं ूक यकांस बळाने ओढून ने यात आले 
आिण ती ती िहदंूंची व ती मारहाणीने आिण जाळपोळ क न त्र त कर यात आली, 
हे ‘ द्धानंदा’तून वेळोवेळी प्रिसद्ध झालेलेच आहे. आिण हा अ याचार आ ही काय 
हणनू सोसावा? तर हणे यायोगे ‘एकी’ होईल आिण या एकीने वरा य िमळेल! 
मलबार या क तलीिवषयी आ ही मगू िगळून बसावे, लारखाना, बंगाल, कोहाट येथे 
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प्र यही घडणार् या राक्षसी दंग्यां या आिण धमर्वे या आततायीपणा या छळािवषयी 
नुस या श दानेही प्रितकार िकंवा प ट िनदंा न करता िहदंहुी दोषी आहेत हणनू 
अ यंत अस य आिण याडपणाची िवधाने गांधीजीसारख्यांनी करावी, का तर यायोगे 
एकी होईल आिण तीमळेु वरा य िमळेल! मसुलमानांनी िहदंूंना भ्र ट करणे हा 
यांचा धमर्च आहे, क  या यांना भ्र ट. पण तु ही िहदंूंनी मात्र शुद्धी करता कामा 
नये. तसे केलेत तर आिण तुम या वतीने यायालयात जरी तुमचा हक्क प्र थािपत 
झाला, तरी आ ही लारखा याप्रमाणे तुमची डोकी सडकून जाळपोळ करीत दंगे क  ते 
सवर् तु ही िहदंूंनी ‘एकी’ हवी तर सहन केले पािहजे. आ हास आज पाच जागा 
िविधमडंळात अिधक या. उ या प नास या, परवा िसधंसारखे प्रांतचे प्रांत आ हास 
वतंत्रपणे तोडून, या- कारण आ ही ‘मसुलमान’ आहोत. आ हास िहदंुंहून िविश ट 
अिधकार िदले पािहजेत. नाही तर! एकी होणार नाही -एकी नाही झाली तर वरा य 
िमळणार नाही’ या याही पुढे जाऊन, जे श द ऐकताच कोणाही अ सल िहदंूंचे रक्त 
सतंापाने भडकून जावे, िकंवा ल जेने गारठून जावे असे प टपणे हणताना आ ही 
ऐकले आहेत की, फार काय एकीसाठी िहदंुंनी मसुलमान देखील हावे! आिण वरा य 
िमळवावे!’ 

वरा य अशा अटीवरच जर िमळत असेल तर याला आग लागो आिण वरा य 
िमळिव यासाठी िहदंूंनी मसुलमान देखील हावे हणनू हणणारी िज हा झडून पडो! 
या वरा यासाठी िहदंुंना मसुलमान हावे लागते या वरा याचे िहदंसुघंटन 

त डदेखील पाहू इि छत नाही. कारण िहदंुंनी मसुलमान होऊनच जे िमळते िकंवा 
यांत वर विणर्ले या अटी िहदंुंना पाळा या लाग याने, िहदंूंस मसुलमानां या 

ताटाखालील मांजरे बनून राहावे लागते, ते वरा यच न हे, ते मसुलमानी रा य 
आहे. यात व व अबािधत राहू शकेल ते वरा य. यात प्राणापिलकड े िप्रय 
असलेले आमचे व व - आमचे िहदंु व आ हास सोडावे लागते िकंवा यां या 
स मानाचा वज अिहदंचेु पायावर नमवावा लागतो, ते आ हा िहदंूंचे वरा यच नाही! 
ते मसुलमानी रा यच होय, आम या व वाप्रमाणे मसुलमानांसही या य अिधकार 
िमळून याचे व वही- या य व वही - याने राखले जाईल, अशा वरा यास 
आ ही आपली िन ठा अपर्ण क . िकंबहुना िहदं ूसघंटनांचे हेच येय आहे. हे पवूीर्च 
आ ही सांिगतले आहे. परंतु पदोपदी जातीय अपमानाने माना खाली घालावयास 
लावणार् या वर वणर्न केले या मदुार्ड आततायी अटींवरच जी एकी आिण जे वरा य 
िमळू शकते, याचा आ ही िहदं ूशतवार िधक्कार किरतो. या मदुार्ड आिण आततायी 
अटी आज या यां या परतंत्र आिण पितत ि थतीतही घाल यास जे मुसलमान कमी 
करीत नाहीत, ते या अटीप्रमाणे आ ही वागलो तरी वरा य िमळा यानंतर तचे 
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मसुलमान सबळ आिण वतंत्र झाले असता याहूनही भयंकर अटी घालीत आिण 
िहदंसू दडपीत, या वरा यास औरंगजेबी बादशाहीचे व प दे यास थोडचे कचरणार 
आहेत? मसुलमान होऊन जे िमळते तेच तर वरा य हणावयाचे तर मग एवढा 
उप याप तरी का करा? आज िख्र चन होताच आिण िवना अट दा य व वीकारतच 
इंग्रजी रा यही वरा य- वधमीर् रा य होणारे आहे, 

छेः छेः अशा अटींवर िमळणारे िहदंु थानचे रा यच काय पण इंद्राचे रा य देखील 
आ हांस नको आहे. िहदं ू राहून आ हांस वतंत्र हावयाचे आहे आिण िहदंु वपणही 
राखावयाचे आहे. यांत आमचे िहदं ु व व राहील ते वरा य! 

ते िहदंु व आ ही िवकू? िशवाजी आिण प्रताप, सगं आिण पृ वीराज, यांचे ज म 
जसे काही झालेच नाहीत! पािनपतला मरा यांची दोन लाख बांगडी जशी काही 
फुटलीच नाही! भाऊसाहेबां या घणाने िद लीचे िसहंासन जसे काही चूणर् केले गेलेच 
नाही! गु  गोिवदंिसगंाचे वीरतनय जसे काही िभतंीत िचणनू मारले गेलेच नाहीत 
आिण वीरबंदाने सडू उगिवलाच नाही! जसे काही मसुलमानाची होती ती प्रचंड 
साम्रा ये िहदंूं या पराक्रमाचा घोडा आप या टापाखाली तुडवीत याचा चक्काचूर 
झाले या धुळीवर रामे वरापासनू अटकेपयर्ंत आिण अटकेपासनू काबूल नदीपयर्ंत 
अप्रितहतपणे नाचत गेलाच नाही! या इितहासाचे एक पान, एक ओळ, एक आठवण 
तरी जोपयर्ंत आम या रक्तात जलेली आहे तोवर तरी, िहदं ू लोकांस अस या 
अपमाना पद आिण िनल जर् अटी वीकार याचे कारण नाही. मसुलमानहो, एकी हवी 
असेल -तु हास हवी असेल, तर या. व व रक्षण यात होऊ शकेल -तुमचे आिण 
आमचे दोघांचेही - या वरा यास थापू या आिण एकी क  या. पण तसे नसेल तर 
जा, काय वाटेल ते करा जा. आ ही िहदं ूतुम या एकीवाचूनही िजवंत राहू शकतो. 
जसा िशवाजी तुम या एकीवाचून िजवंत राहू शकला. आ ही िहदं ू एकटे वतः या 
साम यार्ने तमु याच न हे तर इंग्रजां याही पारतं यातून मकु्त होऊन वरा य थापू 
शकू - जसे ग्रीकां या हातून मकु्त होऊन यशोवमर्न ् थापू शकला. तो काही िजनां या 
सहानुभतूीसाठी थांबला न हता. हसन िनजामी या नीच जा यात फसला न हता. 
मोप यां या गुडंशाहीस याला न हता िकंवा आप या क यका िवकून, एकी खरेदी 
करणार् या मलुी घेत या. आप या िद या नाहीत! या चंद्रगु ताचे, यशोव यार्चे आिण 
भाऊचे आ ही िहदं ूवंशज आहोत. आ ही तसेच सघंिटत होऊ आिण वेळ पडली तर 
एकटे झुजंूनं, एकटे म न एकटे मकु्त होऊ - वतंत्र होऊ! कारण आ हा सघंटन 
वा यांचा हा िसद्धांत आहे की, यांत व व अबािधत राहते तेच वरा य इ ट आहे 
आिण असे वरा य िहदं ूमसुलमानांची एकी झाली नाही तर िमळणारच नाही हा 
षंढपणाचा महामतं्र आमलूाग्र भ्रामक आहे!!!                   द्धानदं, ५-५-२७.  
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वरा यासाठी सघंटन हवे (२) 
वेळच पडली तर एकटे िहदं ूदेखील 

वरा य िमळवू शकतील! 
वरा यासाठीच सघंटन हवे या लेखा या पूवार्धार्त आ ही हे िसद्ध क न दाखिवले 

आहे की, वरा याची खरी याख्या केवळ भौगोिलक नसनू सां कृितक असली 
पािहजे. वरा य हणजे या िहदंु थान देशाचे रा य इतकाच अथर् घेऊन चालावयाचे 
नाही. िहदंु थानची भमूी ही तर आमची िपतभृमूी आिण पु यभमूी आहेच. हणजे 
आम या िहदंसुं कृतीचे ते सनातन अिध ठान आिण आम या िहदंरुा ट्राची ती जननी 
आिण धात्री आहे, हणनू ती िप्रय आिण पू य आहे. अथार्त जर िहदंु थान या 
वातं यात आिण वरा यात आम या िहदंसुं कृतीचे आिण िहदं ु रा ट्राचे वातं य 
आिण वरा य समािव ट होणे शक्य असेल, तरच ते िहदंु थानचे वातं य हणजे 
आमचे वातं य आिण िहदंु थानचे वरा य ते आमचे वरा य होऊ शकेल, नाहीतर 
केवळ िहदंु थान देशाचे वातं य हणजे आमचे वातं य िकंवा वरा य होऊ शकत 
नाही. पूवीर् मोगल बादशाही या वेळीही िहदंु थान देश हा मसुलमानी टीने वतंत्रच 
होता आिण जागितक रा ट्रमडंळाने याचे वरा यही मािनलेलेच होते. पण ते 
वरा य ‘आमचे वरा य’ नसनू ते मसुलमानी रा य होते. आज इंग्रजही 
िहदंु थानास िब्रिटश साम्रा याचा अतंगर्त, भभूाग हणनू या साम्रा या या 
वतंत्रते या भाषेत तो वतंत्र आहे असे हण ूशकतील - हण ूपाहतात देखील. पण 
हणनू ते वातं य आमचे वातं य होऊ शकते की काय? ते हा उ या िहदंु थान देश 
इंग्रजांचे हातून सटूुन योगायोगाने, येथील मसुलमानांचे हाती आला, तर भौगोिलक 
अथार्ने यास वतंत्र िकंवा वरा यशाली हणनू जरी हणता आले; तरी आ हास तो 
औरंगजेबाचे हाती असताना िजतका परतंत्र आिण पररा यदिलत वाटत असे िततकाच 
वाटणार कारण यात आ हा िहदंुंचे व व सरुिक्षत राहणारे नस याने आ हा िहदंुंची 
सं कृती परसं कृती या राक्षसी अ याचाराखाली क्विचत आज याहूनही अिधक 
िचरडली जाणारी अस याने पररा य वाटणारे आहे. एतदथर् खरे न हे तर सां कृितक 
अथीर्ही वतंत्र आिण वरा यशाली होऊ शकेल, तेच वरा य की, यात िहदंुंचे 
व व सरंिक्षत आिण विृद्धगंत होऊ शकते. या वरा यासाठी आम या 
िप यानिप या आ ही िहदं ूलोक झटत आिण झुजंत आलो ते वरा य हणजे या 
िहदंु थानात िहदंनुा आपले िहदंु व न गमिवता आप या िहदं ू सं कृितचा वज 
िवजयानंदाने फडकावीत ठेवता येईल असले भारतीय साम्रा य होय. या साम्रा यात 
भारतामधील इतर सं कृतीसही या य अिधकार उपभोिगता येतीलच. यांचेही व व 
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यात या य या प्रमाणाने अबािधत राहीलच. पण आ हा िहदंूंचेही व व या 
इतरांप्रमाणेच िनभर्यपणे आपले म तक कोणापुढेही न वाकिवता या भारतभमूीत 
नांदेल. वरा याची ही सां कृितक याख्या आ हास अिभपे्रत अस याने या, 
वरा यासाठी जे हा कोणी मसुलमानिदकांशी एकी कर याचे वेडात या, व वाचाही 
बळी देऊन लागतो, ते हा आ ही याचा ती  प्रितवाद आिण प्रितकार क न सांगतो 
की, ‘ यात व व राहील ते वरा य, जे वरा य िहदंूं या व वाचा मसुलमानी 
अरेरावीपुढे बळी देऊन अस या एकीने साधले जाते ते वरा य नसनू ते मसुलमानी 
रा य आहे! ते आ हास इंग्रजी रा याहून हािनकारक आिण धृ य वाटते. अशा एकीचा 
आिण वरा याचा आ ही शतवार िधक्कार करतो!’ 

पण पु कळ प्रामािणक माणसांना यािवषयी िवचार करीत असता असे भय पडते 
की, जर आपण आप या िहदं ू व वा तव मसुलमानांची अरेरावी सहन केली नाही, 
जर आ ही शुद्धी, सघंटन इ यादी चळवळी मुसलमानांना यांचा राग येत असताही 
चालिव या तर एकी िबघडले आिण िहदंमुसुलमानांची एकी झाली नाही तर वरा य -
कोण याही प्रकारचे वरा य- िमळणे अशक्य होईल! ते हा आता या दहेुरी सकंटातून 
मागर् कसा काढावा? एकी केली तर मसुलमानां या आकांक्षा िहदंु थानात मसुलमानी 
रा य थापन झा यावाचून तृ त होणार् या नस याने मसुलमानां या ताटाखाली मांजरे 
होऊन राहावे लागणार! एकी न केली तर वरा य िमळणे असभंव होऊन इंग्रजांचे 
पायाखालील पादपीठ होऊन राहावे लागणार याला तोड काय? 

तीच तोड सचुिव याचा हेतू या लेखाचा आहे. तर वर विणर्ले याप्रमाणे या 
आम या िहदं ू बांधवांना हे दहेुरी सकंट भेडसावते, यां या िवचारसरणीत एक जो 
मोठा हे वाभास गिभर्त झालेला असतो, तोच यांस हे सकंट दहेुरी आहे असे 
भासिवतो. तो हे वाभास हाच होय की िहदंमुसुलमानांची एकी झाली नाही तर वरा य 
िकंवा वातं य िमळणेच अशक्य आहे. ही गो ट ते उपजतच गहृीत धिरतात. या 
हे वाभासा या पाशातून आप या बिुद्धची मकु्तता कर यातच या दहेुरी सकंटातून 
सोडिवणारी तोड सापडणार आहे.  

ही गो ट काही खोटी नाही की जर मसुलमानां या मनातही रा ट्रीय भावाचा प्रबळ 
उदय होता आिण तहेी समसमान अिधकारांवर सतंु ट राहून, आप या आिण 
आम या, दोघांचेही व वास न गमिवता, केवळ िहदंु थानी, केवळ रा ट्रीय अशा 
वरा यास थापन कर याचे कायीर् आ हांसह झटते, एक होते, तर वरा य लवकर 
िमळू शकते. तर फार उ तम होते. परंतु इंग्रज लोकही जर आपण होऊन 
िहदंु थानातनू चालते होते िकंवा िहदंु थानास परतंत्र कर यास येतेच ना. तर 
याहूनही उ तम होते! परंतु आता प्र न ‘काय झाले असते तर उ तम होते’ हा नाही. 
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आता प्र न काय होते याचा नसनू काय आहे, या पिरि थतीचा पेच पडू नये, पण 
येथून पडला आहे, या पिरि थतीस त ड कसे यावे हा प्र न आहे. ‘ 

आता ही गो ट अगदी वयंिसद्ध झा यासारखीच आहे की, िहदंु थानचे रा य 
सोडून इंग्रज लोक आपण होऊन काही परत जात नाहीत, तसेच मसुलमानही यां या 
िहदंु थानात इ लामी रा य थापन कर या या राक्षसी उपायांनीही िहदंसु मसुलमान 
क न, िहदंु थानास मसुलमानमय बनिव या या आकांक्षा आपण होऊन काही यागीत 
नाहीत. यक्तीचा प्र न नाही. समाजाचा प्र न आहे. मसुलमानी समाज िकतीही ‘हाजी 
हाजी’ केली तरी इंधनाबरोबरच वाढणार् या आगीप्रमाणे, जो जो मऊ याल तो तो 
कोपराने खण यास मागे घेत नाही. ह या, ि त्रया पळिवणे, दंगे करणे, गावची गावे 
उ व त करणे, बला काराने बाटवीत चालणे, याचप्रमाणे िहदंुं या सवर्मा य 
पुढार् यां या प्राणांभोवती यमदतू होऊन िघर या घालणे, धमक्या देणे, या साधनांनी 
िहदं ूसं कृती उ व त कर याचे रानटी अ याचार या िवसा या शतकात िहदंु थानात 
मसुलमानाकरवी प्र यही आिण प्र यक्ष घडत असता मसुलमानी समाजाने िकंवा 
सं थेने यांचा िन कपट िनषेध केला नाही. तसा िनषेध करणे यास यां या 
िवपयर् त धमर्वेडा या धुदंीत शक्य नाही, ही व तुि थती आहे. ते हा िहदं ुमसुलमान 
एक होते तर िकती बरे झाले असते ही वेडगळ लालसा ‘इंग्रज िहदंु थानात आलेच 
नसते तर िकती बरे झाले असते या लाळघो या लहाडीपणासारखीच आ ही िहदंनूी 
लाथाडून दरू फेकून िदली पािहजे.  

मसुलमान हे यात िहदंुंचेही व व अक्षु ण राहू शकेल अशा वरा या या 
थापने या कायार्त एक होत नाहीत, पण िहदंूंस वरा य तर थापावयाचे आहे. एक 
िहदं ुजोवर िजवंत आहे तोवर ही िपतपृरंपरागत आकांक्षा, हे रा ट्रीय येय मरत नाही. 
मग यास एकच उपाय आहे की िहदंूंनी आप या वतःचे बळावर आप या वतः या 
हाताने ते वरा य िहसकावून घेतले पािहजे. तसे ते िहसकावून घेणे अशक्य आहे? 
होय, स या या िहदं ूसमाजा या आ मिव मतृ असघंिटत ि थतीत ते अशक्य नसले, 
तरी फार दघुर्ट आहे. परंतु जर हा िहदं ुसमाज, हे महान िहदं ूरा ट्र थोडफेार सघंिटत 
आिण आ मावलबंी झाले तर त ेदघुर्ट कायर्ही सा य होईल. यासाठीच आ ही हणतो 
की, वरा यासाठीच सघंटन हवे, कारण सघंिटत िहदं ूरा ट्र वेळच पडली तर -आिण 
ती वेळ पडलीच आहे! एकटे झुजंनूही वरा य िमळवू शकेल.  

ते कसे याचे िववेचन कर यापूवीर् प्रथम थोडक्यात हे पाहू की जगतात या या 
देशानी वातं य िकंवा वरा य प्र थािपत केले यांनी ते आपले रा ट्रीय वातं य 
कोणा या बळावर सपंादन केले? 
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इटली, अमेिरका, जमर्नी िकंवा अगदी आप या इकडचे िशवाजी या वेळचे 
महारा ट्र, यांनी वातं ययुद्धे केली ती काय या या देशातील अगदी एकूण एक 
मनु य देशभक्त आिण वातं ये छु होऊन असे रा ट्राचे रा ट्र एकमखुाने आिण एक 
ह ताने समरात उत न केली? मळुीच नाही.  

पारतं य आहे तोवर कोण याही रा ट्रात अगदी सपंूणर् एकी नांदणे शक्यच नाही. 
एकूणएक मनु य जेथे वातं ये छु आिण वातं या तव वाथर् याग करणारा होतो ते 
रा ट्र परतंत्रच नसते. खरी रा ट्रीय एकी वातं यसपंादनानंतरच घडली तर घडते. 
पारतं य आहे तोवर रा ट्रात बेकी असणारच. दा यसलुभ कापु षता, रा ट्रद्रोह, 
बजबजपुरी या दगुुर्णांचा पूणर् उ छेद, पारतं य आहे तोवर कोण याही रा ट्रात झालेला 
नाही. होणे शक्य नाही. मग ही रा टे्र जी वतंत्र झाली ती कशा या बळावर? 

अखंड एकी या न हे, बहुमता या बळावरही न हे तर या या रा ट्रातील 
पिरणामकारक अ पमता या बळावर. जे काही सघंटने या आिण उ कट 
वातं यवीर वा या बळावर कतर् यसमरात उतरले आिण कृितिन चयाने झुजंले, या 
मठूभर लोकांनी आपापली रा टे्र वतंत्र केली आहेत. पु कळ उदासीन होते. पु कळ 
िव द्ध होते, पु कळ शत्रपुक्षास िमळत होते, तरीही या सह ामागे एक जो, िशर 
हातावर घेऊन उठे, तो तशा आणखी काही िन चयी वीरासह लढून रा ट्र वातं य 
िमळवीत आला. अमेिरकेत शेकडो लोक इंग्रजांचे बाजचेू होते. इटलीत तर प्रांत 
प्रातांशी उघडपणे लढत आिण नेप सची िपडमाँट, िपडमाँटची रोम, क तल करीत 
चालले होते. तरीही ही यादवी आता आिण परशत्र ुपुढे अशा दहेुरी साम यात या 
रा ट्रातील मठूभर वातं यवीरांनी ती रा टे्र वतंत्र िन सयंुक्त रा टे्र केली. िशवाजी 
उठला ते हा काय महारा ट्र माणसा-माणसांपयर्ंत एक होता? मसुलमान तर ते हा शत्रु 
होतेच; पण िहदंुंत, मरा यांत, शेकडो यां या िव द्ध होते. सह ो उदासीन होते. 
प्र यक्ष मामे आिण काके देखील एक न हते. मग इतरांची कथा काय? परंतु 
बहुमता या मगृजळाला न भलुता अ पमत सघंिटत किरता आले, या बळावर याने 
काम क न दाखिवले. हा िसद्धांत आहे की, सवर्चे सवर् रा ट्र दा य वाचे िवषय अगंात 
िप यान िप या मरुलेले असता अक मात वातं यप्रवण होत नाही, यादवीस आिण 
परशत्रसू एकसमयाव छेदे त ड देऊन ‘अथर्ं वा साधयेत’् देहं या पातयेत,्’ अशा 
िन ठेचा एक यथाप्रमाण अ पसखं्याक सघं वतं य-समरात उडी घेऊन रा ट्र वतंत्र 
करतो.  

बहुसखं्य मग अनुकूल होते. अथार्तच ती अ पसखं्या अ य प असनू उपयोगी 
नाही. हणनूच आ ही यथाप्रमाण- हणजे या मानाने शत्रसुखं्या असेल या मानाने 
असली हणजे झाले असे हटले आहे.  
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िहदंु थाना या वातं या या. ल यातही हाच िनयम यानात ठेिवला पािहजे, तीन 
कोटी एक होतील आिण मग आपण वातं य िमळवू, असे हणणे हणजे घरोघर 
चरखा िफरिवला गेला की, एका वषार्ंत वातं य िमळव,ू असे हण याइतकेच अशक्य 
आिण हणनूच हा या पद आहे. जे हा के हा िहदंु थान वतंत्र होईल ते हा तो, 
बहुसखं्या या या वातं याथर् वाथर् याग कर यास िसद्ध झालेली आहे हणनू होणार 
नाही. कारण परतंत्र देशात बहुसखं्या सदोिदत अशीच दिरद्री हणनूच रा ट्रीय टीने 
िनबर्ळ, पापी, दा यप्रवण, असघंिटत आिण याड असणारच. कोणचा तरी सघंिटत, 
िनभर्य आिण कृतिन चयी वातं य-वीरांचा अ पसखं्याक सघंच- यथाप्रमाण 
अ पसखं्याक सघंच, िहदंु थानचे वातं य, इतरांची वाट न पाहता आिण इतरांशी 
सामना देत जे हा िहदंु वातं याथर् कतर् यसगंरात उतरेल, ते हाच िहदंु थान वतंत्र 
होईल.  

आता अशी अ पसखं्या िहदंु थानातील कोण या जातीत िन पंथात सघंिटत करणे 
अिधक सलुभ आहे? मसुलमानात का िहदंूंत? एखाद दसुरा मसुलमान रा ट्रीय 
वृ तीचा असेल; पण सह  मसुलमानांत अरेिबयास पु यभमूी मानणारे मसुलमान 
अिधक असलेच पािहजेत. खिलफािव द्ध िहदंु थान लढले तर आ ही खिलफा या 
वतीने िहदंु थानाशीच लढू, कारण तो आमचा धमर् आहे; अफगािण थान या 
नेतृ वाखाली मसुलमानी स ता िहदंु थानात थापन झाली तर ती गो ट इ लामी 
गौरवाचीच अस याने आ ही आम या मसुलमानी झ यावर िहदंुंचे वतीने आघात 
करणार नाही. िहदंुं या मलुी जर कोणी मसुलमानाने- मोप यांनी पळिव या, तशा 
पळवून आिण गांजवून मसुलमान के या तरी आ ही या मसुलमानांचा गौरवच क  
आिण यातील जर एखादी िहदं ूमलुगी पुनः िहदं ूनेऊ लागले तर ितला आ ही जाऊ 
न देता लारखा याप्रमाणे िहदंुंची उभी व तीची व ती बेिचराख क , असे हणणारे 
मसुलमान नउशे न या णव िनघतील. ही अनुभवाची गो ट आहे. मसुलमानी 
शा त्राप्रमाणेच जगता या अमसुलमानी तुक यात िहदंु थान पडत आहे. यात जोवर 
िहदं ुलोक आहेत तोवर, िकंवा यावर मसुलमानी राजस ता चाल ूझाली नाही तोवर, 
तो िहदंु थान मसुलमानास राह यास पिवत्र भमूी होऊ शकत नाही. तो यांचा देश 
होऊ शकत नाही. जर या सवर् िहदंुंना त ेमसुलमानाची स ता थापू शकेल तरच, या 
िहदंु थानावर ते वरा ट्राप्रमाणे पे्रम क  शकतील, ही व तुि थती आहे.  

आता िहदंूंची ि थती पहा. िहदंु थान हीच यांची िपतभृमूी, हीच पु यभमूी, यां या 
सह ात नउशे न या णव उपजतच ित यावरच पे्रम कर यास िशक यासारखे 
असणारच. रा ट्राची क पना येताच ते वयमेवच सांगतील की, ‘हेच आमचे रा ट्र! 
हाच आमचा देश!’ हीही व तुि थती आहे. येथे क पनेचे काही नाही.  
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तर मग िहदंु थान या रा ट्र- वातं य-सपंादनाथर् जे कृतिन चयी, िव वास ूआिण 
ससुघंिटत अ पसखं्याक रा ट्रवीरांचे दळ उ प न करावयाचे, ते अ पसायासांत, 
सापेक्षतः थो या पिर मात कोठे उ प न करता येणे अिधक संभवनीय आहे? 
मसुलमानांची धमार् धता दरू कर यास िकतीही झटले तरी ते जोवर मसुलमान आहेत 
तोवर, िहदंभु ू यांची पु यभ ूहोऊ शकत नाही. यांची िप्रती नेहमीच िवधा राहणार. 
िहदं,ू जोवर तो िहदं ूआहे तोवर, ितलाच िपतभृ ूआिण पु यभ ू हणणार. याची 
धमार्ंधता ही याची रा ट्रिप्रती उ कट कर यासच कारणीभूत होणार! िहदंु थानचा िहदं ू
रा ट्र हा मखु्य पाया आहे. िहदंु थानचाच न हे पण िहदंी रा ट्रा याही जीवनगगेंचा. 
अगँ्लो सॅक्सन, मसुलमान, पारशी, यू इ यादी आम या देशबंधूं या सं कृतीचे ओघ 
पुढे मागे ितला िमळतात, पण ती या जीवनगगेंची उपांगे आहेत. यां या 
िमळ यापूवीर् आिण ते सकु यानंतरही, िहदं ूजाती हीच िहदंु थानी रा ट्रगगेंचे मखु्य 
जीवन होते -आहे- राहील. ते हा या िहदंरुा ट्राचे वातं याथर् आिण वरा याथर् अढळ 
िनधार्राने आिण अन य िन ठेने झुजंणारी ती यथाप्रमाण अ पसखं्या या िहदं ु
जातीतच उ प न होणे अिधक सभंवनीय आिण अिधक द्रतुतर सा य आहे, हे स य 
सयूर्पकाशाइतके प ट आहे.  

एतदथर् अशी कृतिन चयी अ पसखं्या उ प न कर यासाठी जे प्रय न करावयाचे त े
िहदंजुातीतच िवशेषतः केले पािहजेत. इतर कोण याही जातीस, िहदंी रा ट्रा या 
कोण याही अिहदं ू घटकास िन कारण िधक्का न न हे, याची अ यायाने मगृया 
कर याकिरता न हे, तर िहदंी रा ट्रा या िहताथर् या को या जातीतून अिधकात 
अिधक सिैनक, शीघ्रात शीघ्र अशा अवधीत भरती करता येतील या या जातीतून ते 
भरती क न घेणे, हे रा ट्रीय याही अपिरहायर् कतर् यच ठरत अस याने सवर्प्रथम 
िहदं ूजातीतच वातं य-वीरांची सेना उ प न कर यासाठी प्रचंड जागतृी आिण प्रबळ 
सघंटना करणे अव य आहे, असे यायाचे राजनीतीचे आिण यवहारपटु वाचेही 
आग्रहाचे सांगणे आहे.  

प्र येक देशास पारतं यातून सोडवून वतंत्र कर याचे कायर् अतंी तेथील िनधार्री 
आिण वीयर्शाली अशा यथाप्रमाण अ पसखं्येलाच करावे लागते. अशी वातं यावीरांची 
अ पसखं्या िहदंी रा ट्रा या िविश ट पिरि थतीत िहदं ू जातीतच सापेक्षतः कमी 
प्रय नात आिण अिधकृत द्रतुतेने उ प न आिण ससु ज होऊ शकणार आहे आिण ती 
तशी उ प न हावी हणनूच सघंटन िहदंरुा ट्रातील सु त शक्तीस जागतृ क न यास 
सबळ, सघंिटत आिण अ यायाचा प्रितकार कर यास सक्षम कर याचे य न क  
िनघाले. एतदथर्च आ ही हणतो की, या अथीर् वेळ पडली तर िहदं ूएकटे लढून 
देखील आपले वातं य आिण वरा य थाप ू शकतील हे स य आहे, या अथीर् 
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िहदंसुघंटन हे वरा याचेच एक अ यंत पिरणामकारक साधन आहे. वरा यासाठीच 
सघंटन हवे आहे.  

- द्धानंद २-६-२७ 
 

* * * 
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धमार्च े थान दय आहे, पोट न हे 
वा तिवक पाहता को याही िहदंनेू मसुलमानाचे िकंवा िख्र याचे अ न खा ले िकंवा 

पाणी घेतले हणजे तो बाटतो ही क पनाच खुळी आहे. कारण धमार्चे थान पोट 
नसनू दय हे आहे. या मनु या या दयात िहदं ूधमार्ची भक्ती कधीच मावळलेली 
नसेल तो मसुलमानाचे घरी एकदा सोडून एक सह  वेळा जरी जेवला तरी तो बाटला 
असे होत नाही. मसुलमानादी लोक िहदंूंचे अ न चुकूनच न हे तर लबुाडून घेऊन 
देखील खातात आिण पु हा मसुलमानचे मसुलमान राहतात. िकंबहुना िहदंूं या 
अ नावर पर पर उपिजिवका क न पु हा वेळ पडताच याच िहदंूंस ‘काफर’ हणनू 
हणणे हा यां यात एक कुलाचारच पडत चाललेला आहे. मग मसुलमाना या 
अ नाने िहदंुंचा धमर् न ट हावा इतकी िहदंसुमाजाची पचनशक्ती क्षीण का असावी? 
आता ती पचनशक्ती आपण अग तीसारखी सवर् जगत ्पचिव याइतकी तेज वी आिण 
प्रदी त केली पािहजे. या टीने पाहता केवळ अ नोदकासाठीच बाटलेला हणनू 
समज या गेले या मनु यास शुद्ध कर याचेच काहीएक कारण नाही पण आज जरी 
आपणांस ही गो ट क्षु लक वाटते- आिण तशीच ती वाटावी हेच आप या वाढ या 
बळाचे िनदशर्क आहे - तरी जोवर समाजातील हजारो लोकां या मनातून या खु या 
क पनेचे बी उखडले गेलेले नाही तोवर काही िदवस हे शुद्धीसमारंभही केले पािहजेत. 
या कारणापेक्षाही एका अिधक मह वा या कारणासाठीही समारंभ केले पािहजेत. 
इतकेच न हे तर यांची चांगली प्रिसद्धीही करीत रािहले पािहजे. कारण िहदंूं या 
मनात आजपयर्ंत कोणा या पा याचा थब त डात पडला की, मनु य ज मभरच न हे 
तर िप यानिप या बाटतो ही खुळी समजतू जशी बद्धमलू झालेली आहे. तशीच 
मसुलमानािदक अिहदं ुसमाजातही िहदंसू वेडसरपणात िकंवा उपासमारीत गाठून यास 
दोन घास अ न मसुलमानी हाताने खाविवले की, तो मनु य, िहदं ु लोक आपण 
होऊनच मसुलमान झाला असे समजनू यास आप या मसुलमानी वा िख्र चन 
समाजा या हाती सोपवून देतात.  

आता आप या अ नोदक यवहाराचे काही मह व वाटत नाही. हेच आप या या 
िवषयांत झाले या समाजिहतकारक िवचारक्रांतीचे िनदशर्क आहे. आिण हणनूच 
अ न यवहाराने धमर् बाटतो ही समजूत खुळी आहे हणनू समजणारी ही िवचारक्रांती 
मसुलमानािदक सवर् अिहदंसू घोिषत कर यासाठी तरी काही िदवस शुद्धीकरणाचे 
सं कार चाल ू ठेवले पािहजेत. या शुद्धीकरणाने मसुलमानिदकांस लवकरच कळून 
येईल की, ते िहदंूंस बाटिव यासाठी हणनू जे अ न वाटीत बसतात त ेआता यथर् 
जाणार आहे. असा अनुभव दोन तीन वष या अिहदं ुसमाजास येत गेला की, ते 
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पु हा िहदंूंस दु काळ, उपासमार, वेड अशा आप तीत गाठून यास बाटिव याचे दु ट 
हेतूने पोषीत बस याचे िवफल म आपोआप करीतनासे होतील. आता त ेिदवस गेले 
की, एक िदवस िहदंूंस दोन तुकड ेचारले की तो आिण याची सतंती मसुलमान होई! 
आता िहदंसु इतक्या व त मू यावर िवकत घेता येणे शक्य नाही हे एकदा 
मसुलमानािदकां या पूणर् प्र ययास आले, हणजे िमशनरी या धं यास देखील पार 
उतरती कळा लागलीच हणनू समजा. अमेिरकनादी लोक मग अशा िवफल साधनावर 
को यावधी पये खचर् करणार नाहीत. आज िहदं ूपोसला. दहा वष पोसला. तरी सधंी 
सापडताच तो आपला एक तुळशीपात्र खा ले की, पु हा िहदंचुा िहदं ु होतो, असे 
पक्केपणी कळते की, तो पाद्री आिण पीर आपली भ्र टाकाराची दकुाने भराभर आटोपू 
लागतील. आ ही तर प्र येक िहदंलूा उघडपणे सांगतो की, जर िन पाय होईल तर 
चापून मसुलमानांचे घरी खा, पाणी या, इंग्रजांचे घरी खा, पाणी या; सवर् जगा या 
घरी खा, पाणी या आिण जेवण झा यावर लगेच मखुशुद्धीसाठी एक तुळशीचे पान 
त डात टाका की, तुमची मखुशुद्धीच न हे तर आ मशुद्धीही होऊन आिण अ न पार 
पचवून टाकून तु ही पु हा िहदंचेु िहदंचु राहाल. आजवर सवर् जगाने िहदंूंचे खा ले, 
िहदंूंना लटुले, आता तु ही सवर् जगाकडून ती फेड क न घ्या, सवर् जगाचे अ न खा 
आिण पु हा िहदंुंचे िहदं ू रहा! खा यािप याने िहदंधुमीर्य बाटणार तरी कसा? कारण 
िहदं ूधमार्चे वसित थान तुम या पोटात नसनू रक्तात आहे, बीजात आहे, दयात 
आहे, आ यांत आहे आिण ते िहदं ु रक्त, दय, बीज आिण आ मा 
मसुलमानािदकां या पा या या एका पे यांत तर काय पण उ या समदु्रातही बुडून 
जाणे अशक्य आहे. या रामनामा या आधाराने भरसमदु्रावर िशळा तर या या 
रामनामाचे उ चारासरशी जर तो उ चार पं चात त अतंःकरणाचा असेल तर, मह पापे 
देखील भ म होतील ितथे मसुलमानी भाता या एका घासाची कथा काय! 

- द्धानंद, २५-८-२७ 



 

www.savarkarsmarak.com 

जो दशर्नाने बाटतो तो देवच कसला ! 
मुबंई या ब्रा मणसभेने आप या गणपतीपुढे अ पृ य िहदंबुधंुंचा मेळा येऊ यावा 

हणनू जो िद. २८ ऑग ट या सभेत ठराव केला, यायोगे उ या महारा ट्रात प्र येक 
सघंटना या पुर क यार्ंस मनःपूवर्क आनंद झालेला आहे. वा तिवक पाहता सभेने हा 
ठराव केला यात इतके काहीच आ चयर् नाही. कारण कोकणासारख्या या प्रदेशास, 
नेक टाय कॉलरीने मढिवलेले, हे मुबंईचे िक येक बी. ए. आिण एम.् ए; िक येक 
िशिक्षत आिण अिशिक्षत ब्रा मण इराणी उपहारगहृात चहा पीत पीत ‘मागासलेला 
आिण पुराणवेडा प्रदेश’ हणनू तु छवीत असतात. याच कोकणातील 
र नािगरीसारख्या िठकाणी आता सघंटन चळवळीमळेु अ पृ यांचे मेळे सावर्जिनक 
गणपतीचे दशर्नास तर काय, पण पालखीभोवती लगटून पहारा दे यासही येऊ 
शकतात आिण नािशकसारख्या धमार्चे आगार मानले या तीथर्क्षेत्री आज तीन वष 
ब्रा मणािदक पृ यां या सवर् गणपती या पुढे अ पृ यांचा गणपती, हजारो लोकां या 
िमरवणकुीत पे्रमभराने चालिवलेला असतो. अशा ि थतीत इराणी उपहारगहृांतून चहा 
िपणार् या- ट्रामवे आिण आगगा या यातून रात्रिंदवस िबर् हाड पडले या आिण 
मकुा यास िकंवा सं ये या पळीस, जनेु ब्रा मण अ पृ यास समजतात याहूनही 
अिधक अ पृ य समजणार् या, शेकडो अधर्वट ब्रा मणांनी आिण अनेक प्रामािणक 
सधुारकांनी गजबजले या मुबंईस अ पृ यांचा मेळा गणपती या नुस या दशर्नासही 
येऊ यावा की नाही, या प्र नाचा िवचार करावा लागला हेच ल जा पद होते! 
अ पृ यांस देवदशर्न क  िदले तर हणे देव िवटाळतो! हे िवधान त वज्ञानाचा या 
जातीत उदय झाला हणनू जगात यशोदुंदभुी िननादत आहे, या ब्रा मण जातीत 
चचस घेणे भाग पडावे हीच खरी ल जेची गो ट आहे! ब्र मज्ञान झाले, तो ब्रा म ना? 
मग यास ब्र मज्ञान झाले, यानेच भक्ता या दशर्नाने देव िवटाळतो असे हणणे 
हणजे डोळसाने िदवस असनू रात्र आहे, असे हण याइतकेच हा या पद नाही 
काय? आिण जर ब्र मज्ञानावाचूनही ब्रा मण व येऊ शकत ेअसे हणाल, तर मग 
या नामधारी ब्रा मणांत आिण अ पृ यांत देहिद्रयािदक मनु य वाची इतर गमके, 
साधारणच अस याने मह वाचा फरक असा कोणचा रािहला? ब्र मज्ञान िकंवा शील 
िकंवा उ कट लोकिहतत पर व अगंी नसताही, ब्रा मण हणवून घेऊ इि छणायार्ंत 
आिण साधारणतः अ पृ यांत मग जो एकच फरक उरतो, तो हा की, पिह याचे दय 
अहंकाराने दगडाहून कठीण झालेले असते आिण दसुर् याचे िततक्या प्रमाणांत तरी तसे 
कठीण झालेले नसते. अ पृ य िहदं ूपापी नसला तरी, आपण पितत आहोत हणनू 
भावीत अस याने वभावतःच लीन होतोच तर वरील नावांचा ब्रा मण पितत असनूही 
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आपण मोठे पावक आहोत हणनू भावीत अस याने वभावतःच उद्धट आिण 
हणनूच अ पृ यांहूनही अ पृ य झालेला असतो! 
तसे नसते तर दशर्नाने देव वाटतो हा प्र न ब्रा मणात उपि थत झाला नसता, देव 

तो बाटेल तरी कसा? अहो अ पृ यां या पशार्ने देव जर बाटला, तर या िदवशी 
याने अ पृ यांस उ प न केले याच िदवशी यां या पशार्ने तो बाटला आहे! देवाचे 
सवार्ंत आवडते नाव पिततपावन हे आहे. मग या या पशार्ने पिततच पावन होतील, 
का पिततां या पशार्ने तो पावनच पितत होईल! आपला देव खराच का असा 
शेणामेणाचा आहे की, पा या या उ त त तामसी हाता या पशार्ची उ णता लागताच 
तो िवतळून जावा! महाराज, ही आप या देवाची आपण िनभर् सर्ना करीत आहा की, 
ती ऐकताच नाि तकासही लाज वाटावी! नाही; आप या िहदंूंचा देव असा शेणामेणाचा 
केलेला नाही. याची मतूीर्, याचे िचत्र शेणामेणाचे असेल, पण तो भगवान, 
पितता या पशार्ने पितत होणारा नसनू, आप या िद य पशार्ने पिततांसच पावन 
करणारा आहे. हणनूच यास देव हणतात. ‘तो इ छे योऽयम,् अहा मोऽयम,् 
अक्ले योऽशो य एव च!’ असा आहे. ‘तो श त्राने छाटला जात नाही, तसाच तो 
पशार्ने बाटला जात नाही.’ 
आपण ब्रा हण वतः भदेूव हणिवता आिण याच त डाने पुनः हणता की, 

महारा या पशार्नेच न हे, तर नुस या दशर्नाने तु ही आिण तु हा भदेूवांचा देवही 
बाटेल हणनू? देव पिततपावन; तु हीही पिततपावन असावयास पािहजे, पितत 
तु हांस पशर् करताच, तोच पावन झाला पािहजे. मग उलट तु ही या या पशार्स 
कसे िभता, दशर्नाने वतःच पितत हाल ही भीती कशी बाळगता? अग्नीला थंडी 
िशवली हणजे अिग्न का थंड होतो? होत असेल तर तो अिग्नच न हे! िद याला 
पशर्ताच अधंकार िद य होतो का िदवा अधंळा होतो? होत असेल तर तो िदवाच 
न हे! गगेंस ओहोळ िशवला तर गगंा का अपिवत्र होते? होत असेल तर ‘गगंा गगेंती 
यो ब्रूयात ् योजनाना शतैरपी मु यते सवर्पापे यो’ ही मतृी खोटी ठरली पािहजे! 
ओहळाला पावन करील तीच भागीरथी, तसा पिततां या दशर्नाने जो पिततासच पिवत्र 
करतो तोच भगवान ् ! तोच आप या ब्रा मण ज्ञाती या िपतिृपतामहांनी, 
‘वेदैसांगपदक्रमोपिनषदै सां’ गाियला आहे! ीहरीचा पशर् होताच गजद्रासारखे पशुही 
उद्धरले, ही कथा प्रमाण मानणार् यांनी महारमागंिदका-सारखे प्रितलोम िववाहापासनू 
यांची उ प ती मतृीत िदली आहे असे आप या रक्ताचे, आप या बीजाचे आप या 

िहदं ू धमार्चे आिण आप या िहदं ू देशाचे बांधव आपले सख्खेभाउ यांना देवा या 
दशर्नासही - पशर्ही दरूच, पण दशर्नासही - प्रितबंध करावा ही केवढी खेदाची आिण 
अज्ञ दंभाची गो ट आहे! 
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नुसता शुद्धतेचा प्र न असेल तर मग ब्रा मणािदक पृ यांत जे पापी आहेत 
यांनाही मिंदरात म जाव असावा. महारािदकांतील पा यांसही असावा आिण 
ब्रा मणिदकांतील सजु्ञात, सशुील आिण स जन गहृ थांस दशर्न जसे घडते तसे 
महारािदकांतील स जनांसही घडू यावे. कारण महारांिदकांतरी असे धमर्भी  लोक 
आिण स छील आिण वारकरी आिण धारकरी शूर आहेत की, यां या पायाची धूळ 
पृ यांतील अनेक सयूार्जी िपसाळांनी आप या म तकी धारण करावी. ते हा महार 
िकंवा मांग िकंवा चांभार हणनू जातीवर अ पृ यतेचा छाप अशुद्धते या िनिम ताने 
मारता येणार नाही. अशदु्धतेचाच प्र न असेल तर या मे यांतील प्र येक महार मलुगा 
प्रातःकाळी सवार्ंसमक्ष अगदी उ तमांतील उ तम साबण लावून नान करील, धुऊन 
व त्रे नेसेल आिण यां या प्रभावाने ‘शतज मकृत पाप िवन यती न सशंयः’ ते 
रामनाम जपून तो तुम या गणपती मिंदरात प्रवेश करील; मग तर झाले ना? या 
गणपती मिंदरात पारोशा चोरापोरांनाही ब्रा मण हणवून घेताच प्रवेश िमळतो आिण 
यां या दशर्नाने गणपती बाटत नाही. या गणपती मडंपात असा सु नात महार 
बंधूंचे पे्रमळ भजन करिवले तर आकाशातून वज्राघात कोसळणार नाही िकंवा भकंूपही 
उसळणार नाही, हे प्रितजे्ञवर सांग यास काही प्र यवाय वाटत नाही.  

महारांची तर गो टच राहो; पण अगदी यांची माता प्र यही सकाळी सावर्जिनक 
मलक्षालनाचे अ यंत लोकोपकारक कृ य करीत असते असा भगं्याचा एक मलुगा 
र नािगरी या ‘पूवार् पृ यां या’ मे याचा धुरीण आहे. याचा उ चार, याचा आचार, 
याचा िवचार आिण याची बुिद्धम ता पाहून, सांिगतले तरी, तो भगं्याचा असावा 
हणनू िवचार यास लोक कचरतात, तो भगंी बालक परवा या गणेश चतथुीर्स 
र नािगरी या सावर्जिनक गणपती याच न हे तर ब्रा मणां या िविश ट गणपतीसही 
िमरवीत आणणार् या िमरवणकुीत पालखीस लागून या मे यात भजन करीत होता! 
रात्री उ सवात सवर् समाजात, मखु्य देवालयाचे अगंणात आिण ओ यात िहदंु वाचे 
जयजयकार हजारो पृ यांचे खां याशी खांदा लावून करीत होता. िदं यातून सरिमसळ 
भजनांत दंग होता; पण ‘भगं्यांस’ दशर्न घेऊ िदले हणनू गणपती अजनू रागावलेले 
िदसत नाही िकंवा र नािगरीवर आकाशातून एखादी वीज कोसळली नाही िकंवा भूमी 
फाटून दभुगं होऊन र नािगरीला िगळती झाली नाही! 

वा तिवक पाहता अ पृ यते या हािनकारकपणाचा इतका खल गे या दोन तीन 
वषार्त झाला आहे की, ितचे समथर्न कर यास समथर् असा एकही कोिटक्रम 
कोणापाशीही उरलेला नाही. अजनू िक येक प्रामािणक िहदंूंनाही जर अ पृ यास िशवणे 
कठीण वाटत असेल तर ते युिक्तसगंत वा ताि वक उपप तीचे आधाराने नसनू, केवळ 
सवयी या प्रभावानेच होय. जशी िवडीची सवय लागली हणजे ती वाईट हणनू 
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पटते, तरी ती सोडवत नाही! केवळ ढी हणनू ती अ पृ यता असावी असे वाटते, 
मतृी हणनू न हे.  
पण कोणी हणेलच की मतृी तशा आहेत की नाही, तर यास इतकेच उ तर पुरे 

की, अशाही आहेत की, ‘न वदे यावनी भाषां प्राणःै कंठगतैरिप!’ मग िकती 
ब्रा मणां या मलुांनी आिण मरा यांनी इंग्रजी िशकणे सोडले आहे? ल छा या 
दा यांत राहणार् या, मसुलमानांस आप या मलुीबाळी पळवू देणार् या आपली देवळे 
आिण िसहंासने परकी उ माद पायाखाली तुडवीत असता कु यासारख्या शेप या 
हालवीत िन तुकड े चघळीत िजवंत राहणार् या अशा प्र यही साहेबां या कचेरीत 
शालजोडीतले खाणार् या कारकुनापासून तो शालजोडी पांघ न कॉलेजातून युरोिपयनास 
वेदिवक्रय करणार् या महामहोपा यायापयर्ंत या िपढीत या कोणाही िहदंसू मतृीचे नाव 
काढ याचा लवलेश तरी अिधकार आहे काय? अ पशृां यािवषयी मतृीची आठवण 
होताच आपण प्रांजलपणे आप या आ यास िवचारावे की, आज सकाळपासनू 
सं याकाळपयर्ंत मी िकती कमर् मतृीला िभऊन केली! हणजे प्र येक मिृतभक्ता या 
हे ही िनदशर्नास येईल की, अ पृ यता पाळा हणनू हणणार् या प्र येक 
मिृत लोकामागे अ पृ यता सोडा हणनू सांगणार् या मिृत लोकांचे आधार हात 
धुऊन पाठीस लागलेले आहेत.  

ब्रा मण हो, क्षित्रय हो, हे सात कोटी आप या धमार्चे आिण रक्ताचे भाऊ आज 
देवाची पूजा करावयास हणनू आत येऊ या, अशी क ण प्राथर्ना करीत आहेत! 
यायासाठी, पे्रमासाठी यांना आत घ्या! कु यास आपण िशवतो, त डाशी त ड लािवतो 

- ही आम यासारखीच मनु ये आहेत, आप या िहदंधुमार् या िवठ्ठलाचे वारकरी आहेत! 
पण जर पे्रमाने नसेल तर िनदान भयाने तरी यांस देवदशर्न घेऊ या! आज त े
तुम या देवाचे भजन करावयाचा स याग्रह क  पाहत आहेत, पण उ या दु ट 
ले छां या पाखंडास बळी पडून, ते देवाचे भजंन कर याचा श त्राग्रह कर यास िसद्ध 
होतील, हे यानात धरा! परधमीर्य याचा बुिद्धभेद करीत आहेत. आठ कोटी 
मसुलमान आिण िख्र चन झाले, तसे अठरा कोटी मतूीर्भजंक उ प न करावयाचे 
आहेत काय? जो अ पृ य या छळाने बाटेल तो, या या आिण आप या िहदं ू
रा ट्रा या आ याचाही घात करावयास चुकणार नाही? हे िकती सांगावे. िकती 
प्रकारांनी सांगावे! यास तु हीही आपला देव समजता याची भक्ती वाढिव याचे 
तुमचे कतर् य आहे, की घटिव याचे! 

केिनयात परधमीर् आिण परदेशी युरोिपयन तु हांस अ पृ य समजतात; यांचेवरही 
तु ही जळफळता! ते या यच आहे. पण मग याच त डाने याच कोिटक्रमास 
उलटवनू, या तुम या वधिमर्यांस वदेशातच अ पृ य हणनू तु ही जे हा 
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िधक्कारता, ते हा परमे वर तुम या या अहंकारी भ दपूणाचे सतंु टच होत असेल नाही 
का? हा अ याय िुत मतृीला समंतच आहे नाही? याचा काही िवचार करा. आता 
कस या मतृी आिण ुती! मतृींचे आिण ुतींचे अि त वच लु त कर याचा, 
िहदंरुा ट्र नामशेष हो याचा प्रसगं येथे आला आहे. तथेे या या उपायाने यांचे 
रक्षण करता येईल, हे िहदंरुा ट्र िजवंत आिण िववधर्मान ठेवता येईल. ते ते साधन 
मातर् आिण ौत आहेतच आहे. जु या मिृत अनुकूल आहेतच. पण नस या तरी 
नवीन करावयास पािहजे हो या. रा ट्रासाठी मतृी आहेत; यांनी रा ट्रनाश होतो या 
मिृतच न हेत. तो मिृतभ्रम होय! धारणा करीत नाही तो धमर्च न हे, तो िवधमर् 
होय.  

देव पिततपावन आहे, हणनू पितताला याचे दशर्न घेऊ या, यायासाठी घेऊ 
या, अ पृ य आप या िहदंधुमार्चे भाऊ हणनू घेऊ या. परधमार् या पंजात फसनू, 
यांनी नरकात पडू नये हणनू तरी यांस देवदशर्न घडू या. देवाचे नुसते दु न 
दशर्न! अ पृ यांची ही मागणीही यास अिधक वाटते तो मनु यच खरा अ पृ य होय 
आिण पितत होय! मग याला चारी वेद मखुो गत का असेनात! 

माणसात एक वेळ अ पृ य व अस ूशकेल! देवास दशर्नाची अ पृ यता! भक्ता या 
दशर्नाने देव बाटतो! थोतांड! िहदंमुात्र िहदं ु देवते या दशर्नाचा अिधकारी आहे! कारण 
जो दशर्नाने बाटतो तो देवच न हे! 

द्धानंद, ८-९-२७ 
* * * 
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रा ट्रीय व िहदंु वाची याख्या आिण 
िहदं ुश दाचा स प्रयोग िन अपप्रयोग 

 
आिसधंुिसधंपुयर्ंता य य भारतभिूमका। 

िपतभृःू पु यभू चैव स वै ‘िहदं’ुिरित मतृः।। 
 

िहदं ु हा श द िहदंसुघंटनाचा केवळ पायाच होय. यामळेुच या श दाचा अथर् 
यामानाने यापक वा आकंुिचत, बळकट वा िढला, िचरंतन वा चंचल, या 

प्रमाणातच या पायावर उभारलेले हे िहदंसुघंटनाचे प्रचंड बांधकाम, यापक, भक्कम, 
िटकाऊ ठरणारे आहे. िहदंमुहासभा काय िन ितने हाती घेतलेले िहदंसुघंटनांचे 
मह कायर् काय; यांचे िहदं ुकोण? या प्र नाचे िनि चत उ तर िद यावाचून, एक 
पाऊलही िदशाभलू न होता, पुढे पडणे अशक्य आहे; अनथार्वह होणारे आहे.  

या तव िहदंसुघंटनाचे कायर् यांनी हाती घेतलेले आहे. यां याच उपयोगासाठी 
या अ यंत मह वा या िहदं ु श दािवषयी जी काही मािहती आम या मते प्र येक 
िहदंलूा अगदी मखुो गत असणे अव य आहे असे वाटते ती सतू्र पाने या लेखात 
दे याचा आमचा उ ेश आहे. ती देताना करा या लागणार् या या सतू्रमय िवधानांचे 
प टीकरण िन समथर्न दे याची सोयही अशा एका फुट लेखात करता येणे, दघुर्ट 
अस यामळेु आ ही आरंभीच वाचकांनी िवनिवतो की, यांना ते प टीकरण िन 
समथर्नही पहावेसे वाटेल; यांनी ते आम या Hindutva या इंग्रजीतील मळू ग्रथंात 
िकंवा िनदान मराठी भाषांतरा या ितसर् या आवृ तीत अव य पहावे. िकंबहुना तो मळू 
ग्रथं वाच यािवना या लेखातील, सतू्रमय िवधानांना घाईने आके्षपू नये. कारण या 
पु तका या वाचनाने या आके्षपांतील िक येक आके्षप अनायासेच िनरसले जातील 
असे आ हांस वाटते.  
 
िहदं ुश दाचे पुरातन व 
१) िहदं ू श द, मसुलमानांनी काढलेला नाही िकंवा आम या रा ट्रास तो प्रथमतः 
मसुलमानांनी लावलेला नाही. या काळी, िहदं ुश दा या उ प तीचे नीटसे सशंोधन 
झाले न हत े या काळची ही दु ट दंतकथा! ती कशी ते खाली िदले या ‘िहदं’ू 
श दा या ऐितहािसक, उपप तीव न िदसनू येईल.  
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२) िहदं,ू िहदंु थान िहदं या प्राकृत श दांचा मळू उगम ऋग्वेदकालीन स तिसधंु या 
आप या वतः या प्राचीनतम, रा ट्रीय अिभधेतच आहे.  
ऋग्वेदात ‘स तिसधंवः’ हा श द दैिशक िन रा ट्रीय अथर् आप या वैिदक काल या 
पूवर्जांनी रा ट्रीय अिभधा हणनू वतःस लावलेला आहे.  

या प्राचीन काळी आप या शेजारची इराण, बािबलोन, प्राचीन अरब प्रभिृत रा टे्र 
ही आपणास या आप या ‘स तिसधंु’ याच रा ट्रीय अिभधेने ओळखीत. पारिसकांनी 
अडीच हजार वषार्पूवीर् या यां या धमर्ग्रथंात आप या रा ट्रास ‘ह तिहदं’ु असेच 
हटलेले आहे. या काळ या प्राचीन बािबलोिनअन ग्रथंातून आप या इकडून गेले या, 
िझरिझरीत िन सरेुख व त्रांना िसधं’ु िकंवा िसधंच’ हटलेले आहे.  

अलेक्झांडरचेही पूवीर् दोनशे वष होऊन गेलेला; ग्रीक इितहासकार हेकाटे ऑस हाही 
आप या प्राचीन रा ट्रास आप या वतः याच िसधंु श दांचे ग्रीक प जे Indu, India 
या नावानेच उ लेखीत आहे. बौद्धकाली िहदंु थानात येऊन गेलेला िचनी प्रवासी 
युए सगं हाही आप या रा ट्रास िसधंु या श दाचा िचनी अपभ्रशं जो ‘िशदं’ु याच 
अिभधेने सबंोिधता झाला. फार काय, महमद पैगबंर ज मास ये यापूवीर् अरब लोक 
जे हा शैव िन शाक्त पथंाशी स श असले या एका धमार्चे अनुयायी असत आिण 
जे हा मसुलमानी धमार्चे ठाविठकाणदेखील अरबांना ठाऊक न हते ते हा या दोन 
हजार वषार्पवूीर् या एका अरब ग्रथंात आप या रा ट्रािवषयी बोलताना िहदं िन िहदं ूही 
नावे गौरवाने उ चारलेली आहेत. उदाहरणाथर् लवीबीने अखतकबीने तुकीर् या खालील 
ओळी पहा :- 

अया मुबारकल अज यो 
शैयेनोहा िमनल िहदें। 
या अरा दक्कला हो 

मईयो न जेला िजक्रतुन ।१। 
व ह ल त जली यतुन ऐनक 
सहिव अरब अतुन िजक्रा। 
व हाजे िहयोन ल जेलुर 

रसूला िमनजा अनल ‘िहदंजुन’।२। 
दसुरा अरब कवी, अरबां या मसुलमानपूवर् धमार्चा अिभमानी असा उमरबीने 

हाशीम अबुल हकम, महादेवा या तुतीपर किवतेत िलिहतोः 
व अह लोलहा अज  अरमीमन ‘महादेउ’ व मनाजेला अल मु ीने िमनहुम व सेयत ।१।  
म अ सेर अखलका न असानन क ल हुम यन हुवा नजू मुन अजाअत सु मा गाबुल ‘िहदं’ु ।२।  
व सहबी कया मािफल मका िमल ‘िहदें’ यौमना यकुलूना लात ह ज न फअ नक्टो व ज ।3। 
 



 

www.savarkarsmarak.com 

भिव य परुाणाचा आधार 
येणेप्रमाणे िसधंुकाठी िनवसणार् या आप या वैिदक काळा या रा ट्राची आपली 

वतःची जी अिभधा ‘स तिसधं’ु तीपासनूच आपली ह तिहदं,ु िहदं,ु िशदं,ु िसधंु Indus 
ही प्राचीन िवशेष नावे पडलेली आहेत. उ चार िभ न, पण मळू श द स तिसधंु हाच. 
याची एक साक्ष अ यापही जी जशी या तशी उरलेली आहे ती हणजे िसधंुकाठ या 
आप या रा ट्रा या एका प्रांतात तरी आपले वतःचे प्राचीनतम िसधंुप्रदेश हेच नाव 
अ यापही जसे या तसेच राहून गेलेले आहे.  
३) िहदं,ु िहदंु थान ही प्राकृत पे स तिसधं,ु िसधंु, िसधंु थान या सं कृत िन 
वकीय अशा आप या अिभधांचीच प्राकृत पे होत ही गो ट आप या पुरातन 
पंिडतवगार्लाही ठाऊक होती. ती नावे काही आजच बादरायणसबंंधाने जोडलेली नाहीत. 
यािवषयी भिव यपुराणांतील खालील उ लेख िजतके कौतुकावह िततकेच उ बोधक 
आहेत. स तिसधंूचेच प्राकृत प ‘ह तिहदं’ु हे होय असे या पुराणातील खालील 
लोकांत सांिगतले आहे :- 

जानु थाने जनैुश दः स तिसधंु तथवै च। 
ह तिहदंयुार्वनीित पुनज्ञया गु ि डका ।१। 

पुढे शािलवाहन कुलांतील राजां या कथा सांगताना ते पुराण हणतेः 
िज वा शकान ्दरुाधषार्न ्चीनतातर्िरदेशजान।् 

वा हीकान ्काम पां च रोमजान ्खुरजान शठान।्। 
तेषां कोशा गहृी वा च दंडयोग्यानकारयत।्। 

थािपता तेन मयार्दा ल छायार्णाम ्पथृक्पथृक।। 
िसधुं थानिमती प्राहू रा ट्रमायर् य चो तमम।्। 
ल छ थान परम ्िसधंोः कृतं तेन महा मना।। 

- (भिव यपुराण प्रितसगर्पवर् अ. २) 
 
(भावाथर् : वा हीक, चीन, तातार्रािदक ल छ शत्रूचें पािरप य के यानंतर या भपूतीने 
आप या उ तम अशा आयर् रा ट्राची िसधं ही सीमा ठरवली. िसधंू या अलीकडील ते 
आमचे िसधंु थान िन िसधंूपलीकडील ते ल छ थान होय अशी मयार्दा थािपली) 
अटक उ लंघू नये असा िनयम जो प्रचिलत झाला तोही याच काळापासून ‘नाग त यं 
वया भपू पैशाचे देशधूतर्के’ या भिव यपुराणातील लोकांत ही िसधंु ओलांड याची बंदी 
सांिगतली आहे.  
ितकड े ती िसधंु आिण इकड े हा िसधंु हे दोनही उ लघंू नयेत, ते उ लिंधताच 
परदेशगमनाचे िनिषद्ध कृ य घडते. ही िसधंुबदंीची सह -दीड सह  वषार्ंची पुरातन 
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शा त्राज्ञाही हेच दशर्िवते की, या प्राचीन काळापासनूच आप या या ‘िसधंु थानाची 
मयार्दा ‘आिसधंुिसधंुपयर्ंता’ हीच समजली जात होती.  
4) स तिसधं, िसधंुप्रदेश, िसधंु थान प्रभिृत श दांचे िहदं’ु हे प्राकृत पही आप याच 
प्राकृतीकरणा या िनयमानु प आप या प्राकृतात ढावले. सं कृत श दांतील ‘स’ चा 
आप या प्राकृतात िवक प ‘ह’ होतो. मारवाडीप्रभतृी बोलीत यांची भरपूर उदाहरणे 
आहेत. जसे केसरी = केहरी; स ताह = ह ता; स तर = ह तर; दशा= दहा. अि म, 
अिस, मः प्रभतृीची प्राकृत पे ही याचीच प्र यंतरे होत, आप या प्राकृताप्रमाणेच 
पुरातन पारसी हीही सं कृताचीच एक प्राकृत भाषा अस यामळेु अनेक पे 
आप याप्रमाणेच तीतही साधलेली सापडतात. एव याचसाठी ती पे ितकडूनच आली 
असे नाही िकंवा तेव याचमळेु परकीय ठरत नाहीत. िहदंीमधील आज जी अगदी 
चांदभाटापूवीर्ची जु यातली जनुी किवता समजली जाते तीतसदु्धा िहदंु थान हा श द 
गौरवाने वापरला आहे.  

अटल थाट मिहपाट अटल तारा गढ थानम।् 
अटल नगर अजमेर अटल ‘िहदंव अ थानम’्।। 

‘पृ वीराज रासो’त पृ वीराजाचे समकालीन चांदभाट यां या का यात तर आप या 
रा ट्राचे ‘िहदं’ु हे अिभधान अ यंत अिभमानाने आपले सारे रा ट्र म तकी िमरवू 
लागले अस याचे य पानोपान आढळते! िहदंु वा या अिभमानाने रसरसलेली ही 
चरणे पाहाः- 

धिन (ध य) िहदं ुपिृथराज! िजने रजवट्ट उजािरया।। धिन िहदं ुपृ वीराज!  
बोल किलम झ उगािरय।।१।। 

धिन िहदं ुपथृीराज! जेन सुिवहानह सं यो।। बारबारह गिृहमुक्की अंतःकाल सरबं यो।।२।। 
आज भाग चहुबान घर आज भाग िहदंवान ।। अन जीिवत िद ली वर गंज न सक्के आन।।3।। 

 
‘िहदं’ु हा श द रा ट्रीयच 
 

यानंतर या काळािवषयी तर बोलणेच नको! आयार्वतर्, भारत प्रभतृी य चयावत ्
अिभधानांहूनही ‘िहदं ूिन ‘िहदंु थान’ हेच श द आम या रा ट्राचे िन रा ट्रीय जीवनाचे 
मधूार्िभिषक्त आदशर्, अिभमान िन अिभधान होऊन बसले. प्रासादापासनू पणर्कुटीपयर्ंत 
‘मी िहदं’ु ही जाणीव रसरस ूलागली. मी आयर्, मी भारतीय हे न जाणणारे लाखो 
लोक सापडले असते, पण मी ‘िहदं’ु ही जाणीव झोपडीझोपडीपयर्ंत को यानुकोटी िहदंतू 
मु न गेली. ीगु  गोिवदंिसगंांनी ितकड े पंजाबात आपले जीवनकायर् वतः याच 
श दात जे सांिगतले ते हेच की, सकल जगतम खालसा पंथ गाजे।। जागे धमर् ‘िहदं’ु 
सकल भडं भाजे।। ‘इकड े महारा ट्रीय समथार्ंची तळमळ होती तीही हीच की ‘या 
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भमूडंळाचे ठायी ‘िहदं’ु ऐसा उरला नाही।।’ तेजबहादरुसारख्या सह ावधी हुता यांनी 
‘िहदं’ू श द सोड, नाही तर प्राण तरी सोड! अशी शत्रचूी धमकी ऐकताच प्राण सोडले, 
पण हा िहदं ूश द सोडला नाही! लाखो वीरपु ष अटक ते रामे वरापयर्ंत या ‘िहदंु वा’चे 
माना तव िप यानिुप या समरोसमरी झुजंले, झगडले, रणी रािहले. पण शेवटी 
अिहदंूंची पादशाही न पादशाही पायाखाली तुडवून जे हा ते िहदंपुदपादशाही थािपते 
झाले ते हा सार् या रा ट्रभर िवजयदुंदभुींनी जी वाही िफरिवली तीही हीच की, ‘बुडाला 
औरंग्या पापी, िहदंु थान’ बळावळे।। अभक्तांचा क्षयो झाला आनंदवनभवूनी।।’ 
5) वर रेखाटले या िहदं ुश दा या इितहासाव न हे प ट होते की, िहदं ुश द हा 
मलूतः िन मखु्यतः दैिशक िन रा ट्रीय आहे. कोण याही िविश ट धमर्मताचाच काय 
तो िनदशर्क न हे. मळू स तिसधंु हा वेदकालीन श दच या देशाचा िन यात 
िनवसणार् या रा ट्राचाच मखु्यतः योतक होता. िसधंु देश आपले या बाजू या एका 
प्रांताचे नावही मखु्यतः दैिशक िन रा ट्रीयच आहे. परकीयांनी आपले तेच नाव याच 
अथीर् आपणास लावले.  
 
िहदंु व हणजे एक धमर्मत न हे 

 
वेद या धमर्ग्रथंापासनू याचे अनुयायांचे नाव वैिदक हे जसे पडले, बुद्ध या 

नावाव न या धािमर्क अनुयायांचे नाव जसे बौद्ध, िजनमता या अनुयायांचे जनै; 
नानका या धमर्िश यांचे नाव जसे िशख; िव ण ूदेवतेचे उपासक वै णव; िलगंपूजक ते 
जसे िलगंायत; तसे िहदं ु हे नाव कोण याही धमर्ग्रथंाव न, धमर्सं थापकाव न वा 
धमर्मताव न मखु्यतः वा मलूतः िनघालेले नसनू आिसधंिुसधंु िव तारले या देशास 
िन यात िनवसणार् या रा ट्रासच मखु्यतः िनदशणारे आहे. आिण अनषुंगाने या या 
धमर्सं कृतीनाही.  

यासाठीच िहदं ु श दाची याख्या कोण याही धमर्ग्रथंाशी वा धमर्मताशीच तेवढी 
बांधून टाक याचे य न िदशाभलू करणारे ठरतात. िहदं ु श दा या याख्येचा मलू 
ऐितहािसक पाया आिसधंुिसधंु भारतभिूमका हाच असला पािहजे. तो देश िन यात 
िनपजले या धमार् या िन सं कृित या बंधनांनी अनुप्रिणत झालेले रा ट्र हेच िहदंु वाचे 
दोन प्रमखु घटक होत. हणनूच िहदंु वाची इितहासाला शक्यतो ध न असलेली 
याख्या अशीच केली पािहजे की, आिसधंुिसधंु भारतभिूमका ही याची िपतभृ ू िन 
पु यभ ूआहे तो िहदं.ु  

यातील िपतभृ ू िन पु यभ ूया श दांचा, कोण याही याख्येत योजले या श दांना 
असतो तसा, थोडासा पािरभािषक अथर् आहे.  
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‘िपतभृ’ू हणजे जीत आपले आअबाप तेवढेच िनपजले ती, असा अथर् न हे; तर 
प्राचीन कालापासनू या भमूीत परंपरेने आपले जातीय िन रा ट्रीय पवूर्ज िनवसत 
आले ती, असा अथर् आहे. काही जण पटकन शंका घेतात की, आ ही दोन िप या 
आिफ्रकेत आहोत. मग आ ही िहदं ुनाही की काय? ती शंका यामळेुच अगदी उथळ 
ठरते. आम या िहदंुंनी सार् या पृ वीवर जरी उ या वसाहती थािप या तरी यां या 
प्राचीन परंपरागत, जातीय िन रा ट्रीय पूवर्जांची िपतभृ ूअशी ही भारतभिूमच असणार! 
‘पु यभ’ूचा अथर् इंिग्लश Holy Land या श दातील अथर् होय. या भमूीत एखा या 
धमार्चा सं थापक ऋषी, अवतार वा पे्रिषत (पैगबंर) प्रकटला, या धमार्स उपदेिशता 
झाला. या या िनवासाने या भमूीस धमर्क्षेत्राचे पु य व, आले, ती या धमार्ची 
पु यभ,ू जशी यूंची वा िख्र चनांची पॅले टाअन मसुलमानांची अरेिबया, अशा अथीर्च 
हा पु यभ ूश द वापरलेला आहे. नुस या पिवत्रभिूम या अथीर् न हे.  
िपतभृ ू िन पु यभ ू श दां या या पािरभािषक अथीर्, ही आिसधंुिसधं ु भारतभिूमका 
याची याची िपतभृमूी आिण पु यभमूी आहे तो तो िहदं!ु 

िहदंु वाची ही याख्या िजतकी ऐितहािसक िततकीच आज या व तुि थतीला अगदी 
ध न आहे, ती िजतकी स य िततकीच इ ट आहे; िजतकी यापक िततकीच 
यावतर्कही आहे.  
 
अपसमाजाचे मळू 
 

िहदंु वाची ही याख्या जर अगदी आरंभीच सापडली असती तर शीख, जनै, फार 
काय आयर्समाजी सदु्धा, जे वतःला िहदं ु हणवून घे यास मधून मधून िबचकत आले 
ते कधीही मळुातच िबचकते ना. इंिग्लशां या राजवटीपूवीर् आप या सार् या पंथोपंथांना 
िन धमर्सघंाना िहदंु वाचा कक्षेतच एकवटावे लागले होते आिण बहुधा तेच अिभधान 
आपले अ यंत गौरवा पद कुलभषूण हणनू आपले सारे रा ट्र िमरवीत आले. 
िकरकोळ अपवाद सोडले असता मसुलमानां या परधमर् वेषाने, यांना नकळत आपले 
सारे िहदं ु रा ट्र एकजीव कर यात िहदंु वाची जाणीव य चयावत ् िहदंूंत रसरसवून 
यांना एकवट यात फारच मोठे सा य केलेले आहे. िहदंु थानातील कोटी कोटी 
लोकांचे या मसुलमान राजवटीने वतः याच सोयीसाठी धमर्वेडा या िनशेत दोनच 
तुकड ेकाय ते पाडले, ‘िहदं ुआिण मसुलमान. जो जो मसुलमान नाही तो तो िहदं!ु ही 
यांची आडदांड याख्या! पण योगायोगाने तीच अचूक ठरत गेली, आ हांस िहतकारक 
झाली. कारण यायोगे (अपवाद वजा जाता) जो जो मसुलमान न हता तो तो 
िहदंु वा या वजाखाली येऊन एकवटला. परंत ु इंग्रजी राजवटीपासनू या 
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बहुसखं्य वाने डोइजड झाले या िहदंरुा ट्रा या एकवटले या गटातच फाटाफूट यायोगे 
होईल असे बुिद्धपुर पर य न िवपक्षाकडून होऊ लागले आिण ते हापासनू िहदं ुकोण ही 
याख्या कर याचेही य न बुिद्धपुर पर आम याही लोकनायकांना करावे लागले. या 
वेळी ददुवाने आरंभापासनू एक मोठी िदशाभलू झाली. ती ही की, िहदं ुश दाचा सबंधं 
िहदंधुमार्शीच काय तो जोडला जाऊन िहदंु वाची याख्या न करता िहदंधुमार्ची याख्या 
आ ही क  लागलो. िहदंु वाची सवार्ंगीण याख्या रा ट्रीय िन सां कृितक न करता, 
या या या मखु्य अगंाकड े दलुक्षर् होऊन याची धािमर्क याख्याच जो तो क  
लागला आिण िहदंसुमाजातील बहुसखं्य लोक अ यापदेखील वेदानुयायीच अस यामळेु 
ती याख्या साहिजकपणेच, वेदानुयायी तो िहदं ुअशी कर यात आली. इतकेच न हे 
तर, बहुजन समाजात मिूतर्पूजा, शडी राखणे, गोपूजन प्रभिृत िहदंूंचे जे अनेक आचार 
आहेत यातनू याला जे पटेल तेच िहदं ूधमार्चे वैिश य असे समजनू ते मानील तो 
िहदं ू अशा अनेकां या अनेक याख्या पुढे आ या. पण तो धमर्ग्रंथ धमर्मत न 
मानणारे पण िहदं ु रा ट्राचे पूवार्पार अगंभतू असणारे एकेक भाग या याख्येमळेुच 
िहदंु वाबाहेर पडू लागले! िहदंु व हे मळुात िहदंमु ये प्रचिलत असले या कोण याही 
धमर्मताहून यापकतर अस यामळेु याला बहुसखं्याकां या धमर्मताशी समानाथर्क 
समजताच अ पसखं्याकांना तो िहदं ुश द अिप्रय आिण अिन टही वाटू लागला.  
िवपक्षाचा डाव कसा सफल झाला? 

‘िहदं’ू श दाची याख्या कोणी ‘ ुित मिृत-पुराणोक्त सनातन धमर्’ मानणारा तो 
‘िहदं’ू अशी केली की, मिृतपुराणािदकांना सवर् वी न मानणारे िकंवा मळुीच न 
मानणारे आयर्समाजीप्रभतृी िन वळ वैिदक, या ‘िहदं’ु श दास याग ूपाहत. बरे, िहदं ु
हणजे जो वेदा त तेवढे प्रमाण मानतो तो, अशी याख्या केली तर 
आयर्समाजीयप्रभिृत वैिदक िततका यायोगे िहदं ु ठरे, पण हणनूच जनै, शीख, 
बौद्धप्रभिृत वेदप्रामा य न मानणारे पण िहदं ुरा ट्रा या रक्तबीजाचे सख्खे भाऊ भाऊ 
तर मग आ ही मळुी िहदं ु नाहीच’ हणनू िनषेधून उठत! शीख, जनै, बौद्ध, 
आयर्समाज, ब्र मोसमाज, देवसमाज प्रभिृत अनेकानेक धमर् वा पंथ मधूनमधून िहदं ु
श दास जे नाका न उठले याचे मखु्य कारण हेच होते की, िहदंु वाची याख्या 
धािमर्क टीकोनातूनच काय ती घडिव याची िदशाभलू झाली. िहदंु व आिण िहदंधुमर् 
हे दो ही श द एकच असे समजले गेले. या फाटाफुटी या मखु्य कारणात 
िवपक्षीयां या राजकीय कार थानांचीही भर पडली. पिरणाम असा होत चालला की, 
िहदं ुश दाची बुिद्धपुर पर याख्या जोवर घडिव याचा य न होत न हता, तोवर जे 
केवळ परंपरागत भावनेनेच िहदंरुा ट्रात प्राचीन कालपासनू सवर् वी सामावलेले होते ते 
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िहदंु वाची धमर्िन ठ याख्या क  जाताच एकेक बुिद्धपुर पर रागाने फुटू लागले. 
यांना फोड याचा िवपक्षाचा डाव सफल ूलागला.  
बहुसखं्याक अशा वैिदक धमार्सच िहदंधुमर् समजणार् यांनी िहदं ु श दाची याख्या 

कोण याही कुिटल हेतूने केली न हती. समाजातील बहुसखं्याकां या लक्षणासच या 
सघंाचे लक्षण वाभािवकपणे बहुधा सवर्त्र समजले जाते. इतकेच न हे तर िहदं ु
रा ट्रातून एकही फुटू नये, उलट ते रा ट्र अिधक अिधक सघंिटत हावे असाच या 
पूवार्चायार्ंचा, िहदं ुश दाची धमर्िन ठ याख्या कर यात स हेतू होता. पण िदशाभलू न 
कळत झाली. इ छेिव द्ध दु पिरणाम झाला.  

परंतु िहदंु वा या लेखा या या मथ यावर िदले या याख्येमळेु आता या 
गरैसमजांचे मळुावरच कुर् हाड घात यासारखी होते. याख्या हटली की अखंडात खडं 
पाडणे. अगदी भौगोिलक प्रदेशा या सीमादेखील उभयपक्षी सामा यच राहातात. 
मसुलमानी धमार्तही असे अनेक पंथ आहेत की जे मिु लम की गरैमिु लम हा वाद 
याख्येने िमटत नाही. उदाहरणाथर्, स याच पंजाबम ये फणफणलेला कािदयानी 
पंथाचा वाद पाहा! मिु लमपणा या याख्येत ते समावत नाहीत हणनू एक पक्ष 
हणतो, समावतात हणनू दसुरा हणतो, मारहाण हो यापयर्ंत पाळी आली आहे. 
िख्र यांतही तीच ि थती माम न पंथीयांचे उदाहरण पाहा. याचप्रमाणे प्र येक 
याख्येचा सीमा त हा िववादा पद असतो तसा या याख्येचाही असला तथािप 
अिधकात अिधक स य, िहतकर िन सलुभ अशी आज तरी िहदंु वाची तीच एक 
याख्या उपल ध आहे. ित या योगे धमर्िवषयक प्र नां या दलुर ्ंघ्य दलदलीला साफ 
बगल देऊन िहदंमुात्र िततुका एकाच िहदंु वजाखाली एकवट याचा राजमागर् मोकळा 
क न िदला गेला.  
 
िहदं ूकोण िन अिहदं ुकोण? 
 

ुित मितपुराणोक्त प्रमाण मानतात ते ‘सनातनी’. केवळ ुित प्रमाण मानतात ते 
‘वैिदक’, वतः या धमार्स वैिदक धमार्ची शाखा वा िवकासही न मानता अगदी वतंत्र 
धमर् मानणारे जनै, शीख, बौद्ध (भारतीय बौद्ध) प्रभतृीपकी कोणालाही याची धमर्िन ठा 
लवलेशही न सोडता िहदंु वा या याख्येप्रमाणे आपण िहदं ूआहोत हे सखुासमाधानाने 
मानता येते. िकंबहुना नाकारताच येत नाही. याचप्रमाणे मसुलमान, िख्र ती, यू 
प्रभिृत जे अिहदं ुआहेत ते तसे का हेही िनिवर्वादपणे सांगता येते. कसे ते पाहा.  

जनै िहदं ूका? - तर अगदी वैिदक कालापासनू यां या िपतरांची परंपरागत िपतभृ ू
ही भारतभिूमका आहे. आिण यां या तीथर्ंकरािदक धमर्गु ं नी यांचा धमर् याच 
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भारतभमूीत प्रकटिव यामळेु ती यांची पु यभ ू Holy Land ही आहेच आहे. या 
अथीर् िन या अथीर्च काय ते आपण िहदं ुआहोत हे आमचे बहुसखं्य जनै बांधव 
समाधानपूवर्क मानतील. कारण ते ऐितहािसक स य आहे. आिण यां यापैकी यांचा 
असा िव वास आहे की यांचा धमर् हा वैिदक धमार्ची शाखा नसनू अगदी वतंत्र वा 
अवैिदक आहे यां या या िन ठेला या याख्येमळेु मळुीच धक्का लागत नाही. िहदं ु
हणजेच वैिदक असा या श दाचा चुकीचा अथर् सहजी होत होता ते हा मात्र तशा 
वतंत्र धमर्मतवादी जनैांना या अथीर् वतःस िहदं ु हणवणे हे िवषम वाटणे 
अपिरहायर् होते.  

शीख िहदं ूका? - कारण अगदी वैिदक स तिसधंूपैकीच िसधंु ते सर वतीपयर्ंत या 
आयार्ं या मलू थानात यांचा परंपरागत िनवास आजही अस यामळेु यांची िपतभृमूी 
भारतभमूी आहे आिण यां या नानकािदक धमर्गु ं नी जो शीखधमर् प्रथम याच 
भमूीत प्रगट यामळेु यां या धमार्ंचे मळूच या भमूीत धरलेले अस यामळेु ही 
भारतभमूी यांची पु यभमूी आहे. Holy Land आहे! हणनू शीख िहदं ूआहेतच 
आहेत. मग ते वेद मानोत वा न मानोत. मतूीर्पूजा करोत वा न करोत.  
आयर्समाजीय िहदं ुका? - ते तर कोणासही या िपतभृमूी या अिभमानात मम वात 
हार जाणारे नाहीत आिण या भारतभमूीला पु यभिूम वाचा मान सवार्आधी देतात. ते 
िहदं ुआहेतच आहेत, मग ते पुराणे िन मृ या मानोत वा न मानोत! 
तीच गो ट िलगंायत, राधा वामीय प्रभिृत आम या य चावत धमार्ंची वा धमर्पंथींची 
होय. फार काय िभ ल, सतंाळ, कोलेिरयन प्रभतृीपैकी जे कोणी भतू, पे्रत वा 
पदाथर्पूजक (Animists) असतील यांचीदेखील परंपरागत िपतभृ ूभारतच आिण यांचे 
पूजापंथही मळुापासनू मािहती िमळत े या अवधीत तरी याच भारतभमूीस पु यभमूी 
मानीत आलेले या तव तेही िहदंचू होत. अशा प्रकारे िहदं ुिततका या याख्येत सहजी 
सामावला जातो.  

पण मसुलमान-िख्र ती- यू हे िहदं ु का नाहीत? तर य यिप यांपैकी िक येक 
बाटले यांची परंपरागत िपतभृमूी ही भारतभमूीच असली तथािप यांचे धमर् 
अरब थान, पॅले टाअन प्रभतृी भारतबा य देशात उपज यामळेु, ते या भारतबा य 
देशांनाच आपली Holy Land पु यभ ूमानणार. ही भमूी यांची पु यभ ूनाही हणनू 
ते िहदं ुनाहीत.  

तसेच िचनी-जपान सयामी प्रभिृतही पूणर्पणे िहदं ुका नाहीत? - तर ते धमार्ने जरी 
िहदं ु(बौद्ध) असले हणजे भारतभमूी ही जरी यांची पु यभ ूअसली तरी भारतभमूी ही 
यांची िपतभृ ूनाही. यांचे आमचे धमार्चे नाते पण रा ट्रभाषा वंश, इितहास प्रभतृी 
सवर्था िभ न, यांचे आमचे रा ट्राचे नाते मळुापासनूच नाही हणनूच ते िहदंधुमार्चे 
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अतंगर्त असले तरी सपंूणर् िहदंु वाचे अिधकारी होऊ शकत नाहीत. व तुि थती अगदी 
तशीच आहे. जपानी िचनी हे वतःस िहदंधुमार्चे अनुयायी बौद्ध या ना याने 
हणवतील. पण िहदंरुा ट्राचे अगंभतू राहणार नाहीत, अिंकत तर हणवणार नाहीतच 
नाहीत. िहदंधुमर्पिरषदेत ते समानतेने समावले जाऊ शकतील - पण िहदंमुहासभेत 
हणजेच आम या िहदंरुा ट्रसभेत ते सामावू शकणार नाहीत. यां या रा ट्रसभेत 
आ ही सामावू शकणार नाही. पण वैिदक, शीख, भारतीय बौद्ध, जनै, सनातनी प्रभिृत 
आ ही िहदंु वाचे पूणर्पणे अिधकारी असलेले आ ही एकरा ट्रीय आहोतच आहोत. 
कारण भारतभमूी आमची नुसती पु यभचू नसनू िपतभृहूी आहे.  

शुिद्धकृतांचा प्र नही या याख्येने तसाच सोडवला जातो; जे पूवीर् िहदंचु होते ते 
शुद्ध होताच पूणर्पणे िहदंु वाचे अिधकारी होतात. कारण यांची िपतभृ ू िन पु यभ ू
भारतभमूीच होते. परंतु जे अमेिरकन, इंिग्लशप्रभिृत पररा ट्रीय, यांची िपतभृ ू
भारतभमूी नाही, ते िहदंधुमर् वीकारताच धमार्ने िहदं ु होतील पण रा ट्रीय या 
िनराळेच राहणारे अस यामळेु सपंूणर् िहदंु वाचे अिधकारी होणार नाहीत. कारण यांची 
पु यभ ू भारतभमूी झाली तरी िपतभृ ू दसुरी असणार. यां यातील जे कोणी 
शरीरसबंंधाने आम याशी िववाहबद्ध होतील - हणजेच वंश, जाती, रा ट्र या टीने 
आम यात रक्तबीजांनी एकवटून जातील िकंवा िहदंु थानचे नागिरक व सपंादनू 
याला िपतभृ ूमानतील ते मात्र पूणर्पणे िहदंु वाचे अिधकारी होतील. सार् या जगभर 
िहदंधूमार्चा प्रचार कर यास ही याख्या कोणतीही आडकाठी घालीत नाही.  
 
उपसहंार 
 

एका लेखा या मयार्देत शक्य िततक्या िव ताराने िहदं ूश दाची फोड क न या या 
प्र तुत या याख्येने िहदं ुकोण िन अिहदं ुकोण हा प्र न बहुतांशी िनिवर्वादपणे कसा 
सोडिवता येतो हे दाखिवले. अथार्तच आता तो िहदं ुश द या सिुनि चताथीर्च आपण 
वापर याची अतोनात काळजी घेतली पािहजे. याचा प्रयोग योग्य अथीर् कसा िन का 
करावा हे वर िवशिद यामळेु याचे अपप्रयोग कसे टाळावे तेही अनायासाचेच यात 
िदग्दिशर्ले जात आहे. परंतु तथािपही याचा एक अ यंत आ मघातक अपप्रयोग जो 
आपणास अगदी कसोशीने टाळला पािहजे तो तवेढा वतंत्रपणे उ लेिखणे भाग आहे. 
यांना िहदंसुघंटनेची अ यंत तळमळ आहे अशा पुढार् यांचे त डी, वृ तपत्रांतून, इतकेच 

न हे तर प्र यक्ष िहदंमुहासभेतील वाक्पीठाव नही ‘िहदं ु आिण जनै’, ‘िहदं ु आिण 
िशख’, ‘िहदंुंची अ पृ यांना सहानुभतूी’ असे श दप्रयोग केवळ पूवार्पार सवयीमळेु 
झटकन योजलेले आढळतात. वाक्ये अशी असावयास पािहजेत की ‘ पृ यांनी 
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अ पशृांना देवळे उघडावी. ‘ िहदंनुी अ पशृांना उघडावी हा अपप्रयोग होय. कारण 
दोघेही िहदंचू! िशखांना शीखेतर िहदंुंची सहानभुतूी आहे. पंजाबात वैिदक िन शीख 
यांनी एकजटुीने मसुलमानी आक्रमणास प्रितकारावे’ अशी वाक्ये पािहजेत. शीखांना 
िहदंूंची सहानुभतूी आहे. शीखांनी आिण िहदंुंनी मसुलमानांस प्रितकारावे हे घातक 
अपप्रयोग होत. कारण यात जे िसद्ध करावयाचे तेच अिसद्ध होते; शीख िन िहदं ु हे 
पथृक होत, शीख िहदं ुनाहीत. हे नको तचे सिूचत होते. फार काय, वृ तपत्रांतून अशी 
वाक्येदेखील येतात की, “जनैांना आ हां िहदंुंची अशी िवनंती आहे की, यांनी आपण 
िहदं ुनाही असा दरुाग्रह ध  नये!” या वाक्याहून वदतो याघाताचे उदाहरण ते दसुरे 
काय यावे! जु या सवयीने गजंले या लेख या आता आ ही फेकून िद या पािहजेत. 
िहदं ु हा श द वैिदक वा सनातनी अशा कोण याही पािक्षक अथीर् न वापरता तो 
या या वतंत्र, यापक िन िनि चताथीर्च वापरावा. काल याच दैिनकातं पाहा; िहदं ु
िन शीख हे दोनही समाज िजनांशी चचार् करीत आहेत.’ अशी वाक्ये िकती घातक 
आहेत बरे? पण ती प्र यही वापर यात येतात! धािमर्क टी या पोटभेदांस यक्तवणे 
तर जनै, शीख, वैिदक, आयर्, सनातनी हे तदथर्क िविश ट श द योजावेत. िहदं ु िन 
आयर्समाजी असे न हणता सनातनी िन आयर्समाजी हणावे.  
 
िहदंु वाची याख्या सरकारातही न दवून घ्यावी 

 
याचप्रमाणे आप या लहरीसरशी िशरगणतीम ये वाटेल यास िहदं ु िवभागांतून 

फोडून वाटेल यास िनराळे न द यास सरकारी प्रघात, िहदंु वाची आपली कोणतीही 
िनि चत याख्या न हती हणनू जो इतका बळावला याला आळा घाल यासाठी ही 
स य, सोपी आिण आता पु कळ सं थांनी मानलेली िहदंु वाची याख्याच आ ही 
एकमखुाने पुढे करावी आिण ये या िशरगणतीचे आधी ती न दवून घ्यावी, हणजे 
तुमची याख्याच नाही हे िनिम त तरी कोणास सांगता येणार नाही.  

प्र येक िहदंलूा हे त डपाठ झाले पािहजे की, अिसधंुिसधंु भारतभिूमका ही याची 
याची िपतभृ ूिन पु यभ ूआहे तो तो िहदं!ु! सं येसारखा हा मतं्र आम या मलुांकडून 

प्रातः मरणात जपवला पािहजे कीः 
आिसधं-ुिसधंुपयर्ंता य य भारतभिूमका। 

िपतभृःू पु यभू चैव स वै िहदंिुरती मतृः।।१।। 
-’स याद्री’, मे सन १९३६ 

 
* * * 
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आमची रा ट्रभाषा - सं कृतिन ठ िहदंी 
िहदं थानी न हे! उदूर् तर न हेच न हे 

ऐक्यलपंट लोकांनी िकतीही माघार घेतली तरी मसुलमानांचे समाधान होणे शक्य 
नाही. ते हा रा ट्रीय भाषचेा िन रा ट्रीय िलपीचा प्र न सोडिव याचा इ टतम िन एकच 
मागर् हणजे हा की प्र येक िहदंनेू अशी उघड उघड िन बेधडक प्रितज्ञा करावी : 
‘आ हा िहदंूंची रा ट्रभाषा सं कृतिन ठ िहदंी हीच ! आिण सं कृतिन ठ अशी ती 
नागरी िलपी हीच आ हा िहदंूंची रा ट्रिलपी!!’ 

िहदंु थानची रा ट्रभाषा िहदंी हीच करावयाची अशी चळवळ जे हापासनू िनघाली 
आिण ती सार् या िहदंु थानातील िहदंतू जो जो फैलावत चालली, ते हापासनू िन तो तो 
भारतीय मसुलमानांनी ितला हाणनू पाड याचा बळकट प्रय न चालिवलेला आहे. यांचे 
उि ट एकच की सात कोटी मसुलमानां या लहरीसाठी तेवीस कोटी िहदंूंनीही उदूर् हीच 
रा ट्रभाषा करावी. उदूर् िहदंीहून व तुतःच े ठ आहे हणनू न हे ते नाव काढणेच 
कठीण! उदूर् आपले दािर य या अरबी या िजवावर िनवा  इि छते ती अरबी िहदंीला 
असीम श दसपं तीचा पुरवठा कर यास स ज असले या सं कृत भाषेपेक्षा िकंवा 
सं कृत भाषेइतकी सपं न आहे हणनू न हे; राणीची िन िभकारीणीची ीमतंी 
मळुातच तोलनीय नाही. इतर कोणतेही िवशेष गणु िहदंीपेक्षा उदूर्त अिधक आहेत 
हणनूही न हे; तर उदूर् ही मसुलमानी अ पसखं्याकांची आवडती आहे हणनूच काय 
ती, या एकाच कारणासाठी, बावीस कोटी िहदंूं या बहुसखं्य रा ट्रानेही उदूर्हून े ठ 
असली तरी आपली िहदंी भाषा सोडून, या उदूर्लाच वतःचीही रा ट्रभाषा मानावी हा 
मसुलमानांचा हट्ट! आिण तो न पुरवता तर? ‘उदुर्ला तु ही रा ट्रभाषा न मानाल तर? 
आ ही िहदंीला वा इतर कोण याही भाषेला रा ट्रभाषा होऊ देणार नाही! आम या 
घरीदारी िक येक प्रांतात ती िहदंी जरी आज मातभृाषाच असती तरीसदु्धा िवस न, 
बदलनू, उदूर्च चाल ू क , नागरी िलपीला हात लावणे पाप मानू, इतकेच काय 
रा ट्रभाषा हणनू जी भाषा करणे असेल ितला नावापुरतेसदु्धा ‘िहदंी’ हे नाव ठेवू देणार 
नाही. उदूर् हेच नाव रा ट्रभाषेचे असले पािहजे’ ही मसुलमानांची या प्रकरणी एकमखुी 
मागणी प्रथमपासनू चाल ूआहे! 

जीत ना तड ना जोड अशी ‘तडजोड’! 
आम या िहदं ुलोकांत एक वगर् असा आहे की, कोणतीही ‘रा ट्रीय’ चळवळ हटली 

की जोवर कोणीतरी मसुलमान कसाबसा तरी ध न आणनू बसिवला नाही तोवर ती 
‘रा ट्रीय’ होऊच शकत नाही, अशी यांची एक िविक्ष त समजतू झालेली असते. या 
वगार्पैकी अनेक जणांना जे हा हे आढळून आले की, िहदंीला रा ट्रभाषा िन नागरीला 
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रा ट्रिलपी कर या या कायीर् मसुलमानांचा वर विणर्लेला कट्टर िवरोध आहे. ते हा 
यांना अगदी चैन पडनेासे झाले. िहदंीला रा ट्रभाषा कर या या कायीर् या वगार्ंपैकी 
िक येकांनी फार पिर म घेतलेले आहेत या वगार्चे पुढारी महा मा गांधीजी आहेत हे 
न सांगताही समज यासारखे आहे. िहदंी िन नागरी यांचा प्रसार कर यात या काही 
रा ट्रभक्त महोदयांनी मनःपूवर्क य न चालिवले यात गांधीजींचाही पिर म 
नावाज यासारखाच आहे. परंतु ‘रा ट्रीय’ पणासबंंधी यां या वरील िविक्ष त समजूत 
अस यामळेु आिण जे रा ट्रा या िहताचे, ते ‘रा ट्रीय’ अशी रा ट्रीयपणाची याख्या 
यां या गावीही नस यामळेु, अ पसंख्य मसुलमान जो जो आततायी हट्ट धरतील तो 
सदु्धा पुरवून यांची हाजी-हाजी के यावाचून यांना राहवतच नाही. यांनी या 
िहदंी या प्र नािवषयीही मसुलमानांना आंजार याचा िन ग जार याचा, मसुलमानांचा 
धमर्वेडा हट्टही पुरिव याचा सपाटा चालवला आिण एक तडजोड आपण होऊन 
सचुिवली.  
 
ऐक्यलपंट वगर् 
 

वा तिवक पाहता या दोन पक्षांना काहीएक कायर् तर समंत असते. पण 
उपांगािवषयी मतभेद होतो याम येच तडजोडीचा प्र न येतो. काही आ ही सोडतो 
काही तु ही सोडा. काही जोडून काही तोडून जी देवाण-घेवाण होते ितला तडजोड 
हणतात. पण रा ट्रभाषाप्रकरणी मसुलमानांना तडजोड अशी नकोच आहे. असा 
ि थतीत यां या मताप्रमाणे उदुर्लाच रा ट्रभाषा िन रा ट्रिलपी मानणे ही एकच 
तडजोड शक्य! पण ही धडधडीत व तुि थती डो याआड क न जी िहदंूंनाच काय ती 
अिन ट अशी एक तडजोड गांधीजी प्रभतूींनी िहदंी सािह यसमेंलनात सचुिवली आिण 
ती मसुलमानांनी फेटाळली तरीही जण ू ती उभयपक्षी मा यच झाली असा बहाणा 
क न ित या अनुरोधे िहदंीची मोडतोड कर याचे कायर् या ऐक्यलपंट वगार्ने 
धुमधडाक्याने चाल ूकेले आहे. यामळेु िहदंी या अिभमानात एकच धसुफूस माजावी 
हे साहिजकच होते. रा ट्रीय भाषेचा प्र न हा प्र येक प्रांतातील जनतेचा िज हा याचा 
प्र न, ितचे बरेवाईट पिरणाम प्र येक प्रांतीय भाषेला आिण सं कृतीलाही भोगावे 
लागणार यासाठी महारा ट्र जनतेलाही या िहदंींची मोडतोड क न िहदंूं या भाषेवर 
मिु लम सं कृतीची कुरघोडी क  पाहणार् या ऐक्यलपंट तडजोडी या वादाची काही 
मािहती असणे अगदी आव यक आहे.  
बरं बुवा ‘िहदंी’ नको ‘िहदंु थानी’ हणा ! 
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रा ट्रभाषा एक कर यासाठी मसुलमानांचे मन वळिव या तव जी तडजोड गांधीजी 
प्रभिृत ऐक्यलोलपु मडंळींनी सचुिवली आहे आिण मसुलमानांनी ती िझडकारली 
असताही जण ूकाय ती यांनी समंितलीच आहे. अशा भो या भावनेने ित या अनुरोधे 
िहदंीची मोडतोड चालिवली आहे ती तडजोड अशी : या अथीर् काही के या मसुलमान 
नागरी िलपी मान यास िसद्ध नाहीत या अथीर् एक िलपीचा नाद सोडून यावा. िहदंी 
ही रा ट्रभाषा िहदंूंनी नागरीत िलहावी आिण मसुलमानांनी अलेफबे या उदूर् िलपीत 
िलहावी. आिण दो ही िल यांना रा ट्रीय िलपीची पदवी अपार्वी, सवर् रा ट्रीय सरकारी 
िलखाण दोनही िलपीत प्रकाशले जावे. दहेुरी आतबट्टय्ाची गो ट हणजे िहदंी भाषेला 
सं कृतो प नतेची िन सं कृत िन ठतेची जी घाण मसुलमान लोकांना येते ती शक्य 
तो यूनवावी. या तव िहदंी भाषेत सं कृतो प न श दांप्रमाणेच शतावधी अरबी, 
फारशी प्रभतृी उदूर् श दांचीही भर घालावी, आिण ितसरी गो ट हणजे िहदंीचे 
नावसदु्धा ‘िहदंी’ असे न ठेवता ‘िहदंी याने िहदंु थानी’ असे ठेवावे!! 
या तडजोडीव न हे प टच िदसनू येईल की, तीत जी काय माघार घेतली ती िहदंी 
भाषेचीच तोडमोड करणारी होय िन ती िहदंूंनीच काय ती घेतलेली आहे. तडजोड 
हटली की दोनही पक्षांनी देवाण-घेवाण करावयाची. पण याप्रमाणे मसुलमानांनी 
कोणतीही माघार घेतली नाही. मसुलमानांनी िहदंी या या मोडतोडी या प्रितमू यात 
जो काय उपकार आम यावर करावा अशी अपेक्षा िहदंूंनी धरावयाची ती इतकीच की, 
इतकी मोडतोड के यावर तरी मिु लमांनी या ‘िहदंी याने िहदंु थानीला’ रा ट्रभाषा 
मानावी! पण ही अपेक्षा तरी मसुलमान पुरवू इि छतो आहे काय? नाही! कदािप 
नाही! याची फोड अशी- 
 
नावातही उदूर् श द! 

 
िहदंी या नावाची मसुलमानांना फार िदवसांची भयंकर चीड. यासाठी आम या 

भोळसर मडंळींनी ितचे नाव बदलनू तडजोडीचे नाव ठेवले ‘िहदंी याने िहदंु थानी.’ 
यानात घ्या, िहदंी अथार्त िहदंु थानी. िहदंी अथवा िहदंु थानी असे नाव न हे तर 
िहदंी याने िहदंु थानी!’ हा ‘याने’ हणजे काय पदाथर् आहे याची महारा ट्रातील वा 
मद्रासेतील लक्षावधी िहदंूंना िन शतावधी मसुलमानांना वातार्ही नाही. पण प्र येक 
श दसमु चयात सवर्च श द सं कृतो प न असता कामा नये. नाही तर रा ट्रभाषेची 
अरा ट्रभाषा होऊन पडायची! रा ट्रभाषा हटली की प्र येक श दसमु चयात एक तरी 
उदूर् िवदेशी श द पािहजे. यासाठी तो ‘याने’ हा उदूर् श द या नावातच ठोकून टाकला. 
‘याने’ या उदूर् श दाचा अथर् िकंवा ‘अथार्त’् या लक्षावधी मसुलमानांची िहदंी हीच 
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मातभृाषा म गल काळापासनू चालत आली आहे ते िहदंीला उदूर् िलपीत छापून 
‘िहदंु थानी’ असे वतःच िनवडलेले नाव लावीत आले आहेत. यासाठी ितचे ‘िहदंी 
याने िहदंु थानी’ असे िहदंी-मिु लम नाव िसद्ध होते अशी वतःशीच समजतू क न 
घेऊन या ऐक्यलपंट वगार्ने िहदंीचे नवे नाव ठेवले आिण मनात हण ूलागले, आता 
रा ट्रभाषेचा प्र न सटुला! 
 
देशाचेही नावं बदला 

 
पण तो प्र न नुस या नावाचा हे यां या यानात येईना! िहदंु थान हे नाव उदूर् 

िलपीत छापले या िहदंीस मसुलमान वतः जरी आजवर लावीत आले असले, तरी 
आता पॅनअ लािमझमचे भतू अगंात सचंार यामळेु या मुसलमानांना पूवीर् यांनीच 
िनवडलेले ‘िहदंु थानी’ हे नावसदु्धा अस य होत चाललेले आहे हे आमचा ऐक्यलपंट 
वगर् िवसरला! िहदंी या नावाप्रमाणेच ‘िहदंु थानी’ या नावालाही िहदंु वाची घाण येते 
ती येतेच असे आता मसुलमानांचे हणणे आहे! भाषेलाच काय पण या देशालाही 
मिु लम लोक आता ‘िहदंु थान’ हणावयास काकू क  लागले आहेत! यांनी तो वाद 
उघड उघड मांडला असनू ते हणतात की या देशाचे िहदंु थान हे नावसदु्धा 
ऐक्यिवघातक अस यामळेु याला जे िनभळ मिु लम नाव ‘पािक तान’ तेच िदले 
पािहजे! उदूर्त पाक हणजे मिु लम धमार्नुसार शुद्ध, नापाक हणजे मिु लमधमार् 
िनिषद्ध जे ‘अशुद्ध’ ते. या देशात मिु लमांचे वचर् व तो पाक. यासाठी या देशाचे 
‘िहदंु वाचे वचर् व दाखिवणारे ‘िहदंु थान’ हे नाव पालटून याला मिु लम वचर् वाचे 
‘पाक तान’ हे नाव यावे. आप या महारा ट्रािदक उदूर् सािह यास सवर् वी अपिरिचत 
असले या प्रांतातील लोकांना वाटेल की आ ही वर िदलेली िवचारसरणी िवडबंनाथर् वा 
िवपयर् त असावी. पण ती गो ट अक्षरशः खरी आहे. मसुलमानांतील आगाखान, 
इक्बालसारख्या मोठमो या लोकांपासनू तो लाहोर-लखनौ या पसैा अखबारापयर्ंत 
(िदडकीपत्रापयर्ंत) िहदंु थान श दावरील हे आके्षप उघडपणे िन कड या भाषेतून चिचर्ले 
जात असनू पंजाब, का मीर, िसधं, सरसीमा, आज ‘पाक तान’, मिु लम वचर् वाचा 
शुद्ध देश, हे नाव या अशी मागणी यांनी सारखी चालिवली आहे. अशा मनःप्रवृ तीत 
असणार् या मसुलमानांना िहदंी हे नाव िजतके नावडते. िततकेच िहदंु थानी हे नावही 
नावडतेच! ते हा रा ट्रभाषा एक हावी या लालसेपायी िहदंीचे नाव बदलनू ितला ‘िहदंी 
याने िहदंु थानी’ असे धेडगजुरी नाव ठेवले तरीसदु्धा प्र न कसा सटुणार? मसुलमान 
हणतात िहदंु थानीसदु्धा न हे, ‘पाक तानी’ हणा! 
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बाजार ‘बोली’ आिण रा ट्र’भाषा’ 
यामळेुच आम या ऐक्यलपंट वगार्ने सचुिवलेली तडजोडीची दसुरी सवलतही 

मसुलमानांचे समाधान क  शकणारी नाही आिण िहदंीचे तर व पच िवकृत क न 
टाकणारी आहे. ती सवलत हणजे ही की, िहदंीत अरबी, फासीर् प्रभतृी उदूर्म ये येणारे 
शतावधी िवदेशी श द हेतुतः िमसळून यावे. लखनौ या बाजारात िहदं-ुमसुलमान 
एकत्र वावरताना जी िहदंी, उदूर्, अरबी, फासीर्, तुकीर्, इंग्रजी प्रभिृत श दांची िखचडी 
क न एकमेकांचे िवचार एकमेकांना कळिवतात, ती बाजारबोलीच हणे रा ट्रभाषा 
करावयाची! 

कोण याही देशाची रा ट्रभाषा हणजे याचे सारे उ च सािह य जीत यक्तिवले 
जाते ती. भारताची रा ट्रभाषा हणजे भारताचे अ यु च िवचार, त वज्ञान, का य, 
रसायन, वै यक, पदाथर्िवज्ञान, यंत्रिश प, भगूभर् प्रभिृत अनेकिवध िवज्ञानांचे आिण 
राजकीय, सामािजक, धािमर्क जीवनाचे यक्तीकरण जीत होऊ शकेल अशी सपं न, 
प्रौढ िन प्रगत भाषा असली पािहजे. आता या रा ट्रीय भाषेत यक्त होणार् या अ यु च 
अशा का य-त व-िवज्ञानांना अव य असणार् या सह ाविध पिरभािषक िन प्रौढ, कोमल 
िन िचर, परंपरेचे िन गढू सदंभर् सुचिवणारे, अथर्वाहक िन विनमय श द कोण या 
र नाकरातून घ्यावयाचे? अरबीतून? ती वयमेव अ यंत दिरद्री! इतकी दिरद्री की, 
सारेच युरोपीय अवार्चीन िवज्ञान जे हा भाषांतरीत कर याचा चंग अतातुकर्  कमालने 
बांधला, ते हा याला वतःलाच अरबी भाषा इतकी टाकाऊ भासली की, तुकार्ंना जर 
प्रगत सािह य हवे तर ती परकी अरबी भाषा सोडून दे यावाचून ग यतंर नाही असे 
उ घोषून याने तुकर् थानातून ितची हकालपट्टी केली. तुकर्  हणजे िखलाफतीचे कद्र, 
अरबी ही िखलाफतीची धािमर्क भाषा. पण तकुार्ं या वािभमानाला िन प्रगतीला ती 
सारखीच िवसगंत आहे, असे पाहून तुकार्ंनी वतःच या अरबीला िनिषद्ध भाषा 
ठरिवली. ती परकीय िन श ददिरद्री अरबी आम या िहदंु थान या वािभमानाला िन 
प्रगतीला काय ससुगंत िन सहा यक समजावयाची आहे? अथार्त, हे नवे नवे 
सह ावधी पािरभािषक नवे नवे श द आ हांला श दर नांचा केवळ र नाकरच असलेली 
आिण िहदंी या प्रकृतीस सवर्था अनुकूल, जी ितची केवळ मूळच आहे, या ससुपं न 
सं कृत भाषेतूनच घेतले पािहजेत, साधले पािहजेत. श दप्रसवक्षमतेत सं कृतचा हात 
धरील अशी भाषा जगात आजही दसुरी आढळणार नाही! या सं कृतचा श दर नाकर 
िन सािह य-क्षीर-सागर दाराशी असता आ ही कृपणतेची नरोटी हाती घेऊन 
म भमूी या अरबी वाळवंटात ‘पाणी! पाणी’ करीत काय हणनू भटकावे? 
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भाषेतही जातवारी ! 
मसुलमानांना सतंोषावयासाठी काही श द तरी अरबीमधून घ्यावे, उरतील ते 

सं कतमधून घेऊ, असे हणाल तर िकती अरबी श द िहदंीत घुसडले हणजे ितला 
मसुलमान रा ट्रभाषा मान यास िसद्ध होतील याचे एखादे को टक कोण याही 
मसुलमानसं थेने वा प्रमखु लोकांनी तु हास िदलेले आहे काय? िविधमडंळांतून 
मसुलमानांना जसे जातीय िविश ट प्रितिनिध व िदलेत, तसेच भाषेतही जातवारीचे 
श दप्रितिनिध व मिु लमांना यावयाचे आहे की काय? आिण ते शेकडा िकती दराने! 
पांच, प नास, पाचशे, उदूर् अरबी श द िहदंीत घेऊन िन ितचे नाव ‘िहदंी याने 
िहदंु थानी’ ठेवून भागत नाही! कारण शंभरी शंभर श द अरबी, फासीर्, तुकीर् प्रभतृी 
िवदेशी भाषांचे घ्याल हणजेच िहदंीची उदूर् क न सोडाल, तरच मसुलमान सतंोषणार 
आहेत! ही यांची प्रितज्ञा ते बेधडक बोलनू दाखवीत असता आपण ती ऐकली न 
ऐकलीशी के याने फस याइतके मसुलमान दधुखुळे नाहीत. यांना तडजोड मळुी 
नकोच! उदूर् हीच आप या वतः या बळाने आपण रा ट्रभाषा वाचकांना यािवषयी 
अ याप असावी तशी संकिलत मािहती िन युिक्तयुक्त जाणीव नस यामळेु यािवषयी 
काही चालचलाऊ पण िनिवर्वाद पुरावे देऊ या.  
 
उदूर्चे व प 
 

या उदूर् भाषेला मसुलमान रा ट्रभाषा कर याचा इतका अट्टाहास करीत आहेत ती 
उदूर् आहे तरी कशी याची बोटभर वानगी जरी सामा य वाचकांना दाखिवली जाईल, 
तरी यांना ितला रा ट्रभाषा कर यास बहुसखं्य िहदंूंनी िवरोधच का केला पािहजे हे 
यानी येईल. आज प्रचिलत असले या प्र यही या सामा य लेखांतील उदूर्चे दोनतीन  
 
उतारे पाहा :- 
‘गािलब के शायरीमे िनहायत जवानी भी जगह जगह भरी है. मजामीन भी उसने 

नये शािमल िकये है, िजसे वह मसायले तस वुर कहता है. ‘ 
‘इित ला दी जाती है के सब लोक सायलाने मजकूर की जात या जायदाद के 

िखलाफ मतुाि लक दावे रखते हो वे इस इि तहारके तारीखसे हािकम के आगे तहरीिर 
अजर् पेश करे. ऐसा न करनेपर सायले मजकूर जमुला अगराज िन मोरक-जात के 
िलये जरदका मजकूर बाजा ता बेबाक मतुसि वर होगा. ‘ 
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आता उदूर् किवतेची वानगी पाहा : ‘परतबे खरुसे है शबन को फनािक तािलम। 
हमभी है एक इनायत की नजर होने तक।। िफर िदल तवाफ कूये मलामतको जाय 
है। िपदंारका सन कदा वीरां िकये हुये है।।’ 

आता ही असली उदूर् भाषा बंगाल, िबहार, ओिरसा, महारा ट्र ते रामे वर पयर्ंत या 
िहदंूं या को यवधी लोकांना तर काय पण लक्षावधी मसुलमानांनाही समजणे िकती 
कठीण िन बहुसखं्य असणार् या िहदंूं या भाषांना ती िकती िवसगंत, प्रितकूल िन 
अनोळखी आहे ते काय सांगावयास पािहजे? वरची उदूर् अवतरणे मळुातच िहदं ू
जनतेला िकती दबु ध! पण यातही जर हे आणखी लक्षात घेतले की ही अवतरणे, उदूर् 
िलपीत, अलेप ् बे पेतेतच, नुसती उदूर् भाषेतच न हेत तर ती उदूर् िलपीतच छापलेली 
हवीत असा मसुलमानांचा हट्ट आहे, तर ती अवतरणे समज यास तर राहोतच, पण 
वाच यासही िकती पटीने दघुर्ट होऊन पडतील ते आता मराठी वाचकांना थोड ेतरी 
कळून चुकेल.  
 
ही उदूर् - ही िहदंी ! 
 

आता एक लहानसा उतारा दो ही भाषांतील चाल ूिलखाणाचा एकत्र देऊ. ‘अगर बर 
तकदीर कोइ सही मोशिरक मेरा पैदा होकर इ तेहकाक जाहीर करे, या मनुिमकर 
क जा बाकइ न देया िकती िकफालत मवाखजा की बजहसे क जे, मतुर्हनान मोसफूमे 
थे खलला बाके हो तो मतूिहनको यखितयार होगा, िक जजु या कुल जरे रहन 
मयसदू तारीखे तहरीर वासीका हजासे जायदादे मजकूराबाला िन दीगर जायदाद िन 
जात मनुिमकरसे वसलू करले और शतीर् अनिफकाक यहे है के जब जरे रहना आजा 
कर दूंगा तो शे महाहून अनिफफाक करा लूगंा’ हे झाले उदूर्. पण अशा प्रकारचे हे 
िहदंी विहवाटपत्र पाहाः ‘सम त धन उक्त अिधगहृीतासे (मुतर्हीन) प्रा त करा िलया, 
अब कुछ शेष न रहा. आजसे उसका वािम व भिूमपर करा िलया. आजसे वह अपने 
आपको उक्त भिूमका वामी करा लगे, अब तक अिधगिृहता को अिधकार होगे िक 
वह वयं भिूम जोते. . . उक्त भिूमसे वकृ्ष की लकडी लेता रहे, जो आिथर्क हािन 
उसको उठानी पड ेउसको हमसे तथा हमारी सम त चल वा अचल सपंि तसे प्रा त 
कर ले!’ 

एकाच प्रकार या िवषयावरील या दोन लेखांव न बहुसखं्य लोकांना कोणती भाषा 
यात या यात सहज समज यात येऊ शकते, आपली अशी ऐकताच भासते हे 
सामा य वाचकां याही यानी येईल. िहदंु थानची रा ट्रभाषा बहुसखं्य लोकांना अनुकूल 
िन सलुभ तीच असावी हे जर वयंिसद्ध कारण असेल तर िहदंी हीच रा ट्रभाषा झाली 
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पािहजे. उदूर् ही एक भाषा या टीने िकती प्रमाणात चांगली वा वाईट असते तसे 
तीतही आहे आिण ती मसुलमानांची एक पयार्य वा प्रांतीय भाषा हणनू, इतर प्रांितक 
भाषांप्रमाणे सखेुनैव चाल ूराहो! पण इथे जो प्र न आहे तो इतकाच की, िहदंु थानी 
रा ट्रभाषा हो यास मात्र ती उदूर् सवर्थैव अयोग्य, अरा ट्रीय, अप्रगत िन ज मदिरद्री 
आहे. कारण ितचा अवलबं जी अरबी ती सं कृत भाषे या तुलनेत पासगंासही पुरणारी 
नाही. ितची िलपी जी अलेप बे पे ते ती नागरी या मानाने िशक यात, वाच यात, 
छाप यात अगदी अडाणी िन टाकाऊ ठरणारी आहे! 
 
मसुलमानांचा अट्टाहास 

िहदंी भाषा िन नागरी िलपी मसुलमानांना नको आहे. ती केवळ एव याचसाठी की, 
ती िहदंूं या सं कृितची योतक होय; आिण हणनूच मसुलमानी सं कृितची योतक 
असलेली अरबीिन ठ उदूर् भाषा िन उदूर् िलपी सोड यास जे मसुलमान आहे ते िसद्ध 
होणार नाहीत! ही खरी व तुि थती आहे. प्र न रा ट्रभाषा हो यास योग्य कोणती िन 
सलुभ कोणती असा भािषक चचचा नाही, दोन िभ न सं कृित या सघंषार्चा आहे. हे 
आपण िजतके लवकर ओळखू, िततका आपला वेळ िन शक्ती यांचा केवळ भािषक 
चचार् क न मसुलमानांना वळिव यात अप यय हो याचे टळते. मसुलमानांनी 
यां यापरुती उदूर् ठेवावी. वाद तो नाही. पण यांचा अट्टहास ती उदूर्भाषा िन िलपी 
िहदंूंवर बळाने लाद याचा िन ितलाच रा ट्रभाषा क न सोड याचा जो चालला आहे तो 
हाणनू पाडला पािहजे.  

अगदी सीमाप्रांतापासनू घ्या. या प्रांतात मिु लम बहुसखं्य. यांचे हाती स ता 
येताच यांनी य ययावत बोडर्शाळांतून िहदंी, गु मखुी िशकवण िनिषद्ध क न टाकले 
वैिदक िन शीख या दो ही पंथां या िहदं ूमलुांना उदूर्भाषा िन िलपीच िशकली पािहजे! 
सरकारीकाम ित यातच. (िहदं-ूशीख िन शीखेतर दोघेही िविधमडंळांतनू दोनदा या 
ठरावा या िनषेधाथर् उठून गेले पण कोणी भीक घातली नाही!) मसुलमान बहुसखं्य 
यासाठी यां या प्रांतांत यांची उदूर् भाषा िन िलपीच रा ट्रभाषा िन रा ट्रिलपी मानणे 
युक्त, बहुधा अशा भावनेने रा ट्रभाषा िन गांधीमडंळ यांचा िनषेध कर याचे नावसदु्धा 
घेत नाहीत. पण मग याच याये िनजाम या रा यात िहदं ूबहुसखं्य, परंतु ितथेही 
शाळांतून िहदंूंना उदूर्च िशकणे भाग पडते, हणनू याचा िनषेध तरी गांधीमडंळाने 
करावयास हवा होता.  

पण उलट, नागपूरला िनजाम या िनषेधाचा ठराव मडंळीनी आणला असता गांधी-
मडंळाने तो दडपून टाकला! काि मरात मिु लम बहुसखं्य, या तव िहदंरुाजाने ते रा य 
सोडावे असे त डपुजे िवधान करणार् या गांधीजींना याच याये ‘िनजाम िन भोपाळ ही 
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बहुसखं्य िहदं ुसं थाने, यां या मिु लम नवाबांनी रा य सोडावे’ असे सांग याची मात्र 
छाती होत नाही. उलट ‘भोपाळ रामरा य आहे’ असा धडधडीत खोटा िन खोडसाळ 
बहाणा कर यास गांधीजींना जसा संकोच वाटला नाही तसाच हा प्रकार! 
 
एक यानात ठेव यासारखे भाषण 
 

सीमाप्रांतात िहदंी िनिषद्ध कर याचा ठरावावर िविधमडंळात बोलताना एका िहदं ू
सभासदाने मसुलमानांना सांिगतले, ‘या प्रांतात तु ही मिु लम बहुसखं्य हणनू उदूर्च 
रा ट्रभाषा असली पािहजे, िहदं ूमलुांनीसदु्धा तीच िशकली पािहजे हणनू हणाल तर 
या प्रांतांत िहदं ू बहुसखं्य तथेे त े उदूर् भाषा िशकिवणे िनिषद्ध करतील, मिु लम 

मलुांना िहदंीच िशकणे भाग पाडतील याचा िवचार करा!’ या या िहदं ुसभासदा या 
धमकावणीला मिु लम पुढार् याने उ तर िदले, ‘ या प्रांतात िहदं ू बहुसखं्य या 
प्रांतातसदु्धा शाळांतून उदूर्ला िनिषद्ध कर याची िहदंूंची छातीच होणार नाही! िहदंी 
िनिषद्ध कर याची मिु लमांत धमक आहे. उदूर् िनिषद्ध कर याची िहदंूंत धमक नाही!’ 
या मिु लम पुढार् याचे हे मनोगत प्र येक िहदंूंने आप या दयावर को न ठेवावयास 
हवे. पाणी जर कुठे मरुत असेल तर तेथेच. तो मिु लम पुढारी कडू असले तरी अगदी 
खरे तेच बोलला! याचा पुरावाही लगोलग िमळाला िबहारम ये! िबहारम ये शेकडा 
ऐंशीवर िहदंसुखं्या पण मिु लमांनी ठराव आणला. सरकारी कामकाज उदूर् भाषा िन 
िलपीतच चाल ू राहावे आिण मसुलमान रागावतील या भीतीने िहदंूंनी तो िवरोधीला 
नाही!!! तीच ि थती बंगालची होत आहे! 
 
बंगालम ये उदूर्ंचे बंड 

आम या इकडचे काही अधर्वट लोक भाषाशुद्धी या िवरोधाचे प्रसगंी िलहून जातात 
की ‘मिु लम जनतेने उदूर्ंचे आक्रमण चालिवले आहे हेच खोटे. बंगा यात पाहा, सारी 
मिु लम जनता बंगालीलाच आपली मातभृाषा मानीत आहे.’ यांना अजनूही प ताच 
नाही की िखलाफत चळवळीपासनू बंगालातील बहुसखं्य मसुलमानांची भाषा उदूर्च 
क न टाक याची केवढी चळवळ चालली आहे! डाक्का िव विव यालयात मसुलमानांनी 
वाद काढला की बंगाली क्रिमक पु तकांतील बंगाली बहुसखं्य श द उदूर्च असावे, 
आिण तशी क्रिमक, पु तके िनघत आहेत! इितहास श द नको ‘तवारीख’ हवी. 
‘िवकास’ नको ‘तरक्की’ हवी. ‘देश, रा ट्र, पु कळ असे साधे श दसदु्ध’ पालटून ‘मु क, 
कौम, िनहायत’ हवेत! या याही पुढे जाऊन श दच काय पण अथर्ही वादग्र त िवषय 
झाला. रिवदं्रां या सािह यावर मिु लमांनी आघात चालिवले आहेत; उपमासदु्धा मिु लम 
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सं कृित या ह यात, ‘भीमासारखा बलवान’ असेच नेहमी का हणता, ‘ तुमासारखा 
बलवान’ हणा. िवक्रम, चंद्रगु ताचेच धड ेकाय? पेन-िवजे या तारीकचे धड ेघाला, 
गे या मिह यात कलक ता िव विव यालयाचा महो सव झाला. मिु लम िव या यार्ंनी 
‘वंदे मातरम’् रा ट्रगीत आरंिभले जाताच दंगल चाल ूकेली! िव येची अिध ठात्री देवता 
सर वती वजावर िचित्रली होती- मिूतर्पूजा! बुदपर ती!’ हणनू िग ला चाल ूक न ते 
िचत्र िन वज काढून टाका असा यांनी अट्टाहास मांडला! 
 
भषूण कवीवर सकं्रांत 

मसुलमान सं कृतीचा छाप सार् या बंगाली सािह यावर मार यात उ युक्त झाले या 
बंगाली मसुलमानांना, सरसीमा प्रांतात िहदं ूसं कृितचा छाप िहदंूंपुरता तरी ठेवा ही 
या प्रांतातील िहदंूंची मागणी मात्र अस य होते. बहुसखं्य िहदं ूअसले या भोपाळ 
सं थानात वा हैद्राबाद सं थानातील शाळांतून िहदं ूमलुांनाही उदूर् भाषा िन उदूर् िलपीच 
िशकिवली जाते हा मुसलमानांचा हट्ट पहा िन काही िहदंूंची परधािजर्णी िन याड 
विृ त पाहा. एका मसुलमानाने गांधीजीना पत्र टाकले की ‘भषूणाचे’ का यात 
मसुलमानांची िनदंा आहे. लगोलग गांधीजींनी काय केले? भषूण का य वाचले? नाही. 
तेच हणतात, मी भषूण वतः वाचलाच नाही! यांना िशवाजीचे चिरत्रही माहीत 
न हत.े पण वतः या िवषयात हा या पद अज्ञान असणार् या गांधीजींनी या एका 
मसुलमाना या पत्रासरशी भषूणासारख्या कवीचे प्रख्यात का य िनिषद्ध ठरवावे आिण 
क्रिमक िहदं ु पु तकांतून याचे उतारे घेऊ नयेत हणनू फतवा सोडावा! इंदरू िहदं ू
सं थान, िहदं ूबहुसखं्य, पण तेथील सरकारी यायालयातील सारे कामकाज अजूनही 
उदूर् भाषा-िलपीत चालते! 
 

खोटी शेखी 
परंतु सग यांत दबुळा िन दधुखुळा कोिटक्रम हणजे आपले श द मा न जे उदूर् 

श द मराठी-िहदंीत घुसले आहेत यांना आप या मानहानीचे योतक न मानता उलट 
आप या पराक्रमाचे िवजय वज अशी काही िहदं ूलेखकांनीच शेखी िमरवावी हा होय! 
चीत पडले याने माझचे नाक वर हणनू हण याचा कोडगेपणा करावा! खरे पाहता 
‘कबूल, हजर, कायदा’ प्रभिृत हे आप या भाषेत आपले श द मा न घुसलेले सारे उदूर् 
श द आप या एका काळी झाले या पराजयाचे उरले सरुले अवशेष. शक्य तो या 
पराजया या मारकांना उ छेदणे हेच आमचे कतर् य, पण उदूर् श द बिह कारावे असे 
हणताच मसुलमान रागावतील ही धा ती खा लेले लोक यांना काढ यास कचरतात 
आिण ती भीती अस या दधुखु या कोिटक्रमाआड दडवू पाहतात की आम या भाषेत 
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घुसलेले मसुलमानी श द हणजे आ ही पाडाव क न आणलेले मसुलमानी बंिदवान, 
आम या मसुलमानावर िमळिवले या िवजयाचे योतक, िछनावून आणलेली शत्रूचंी 
िनशाणे’ होत! ते उदूर् श द वापरणेच वािभमान! असे जर समजावयाचे तर मग आज 
आपले आई, भाऊ, बहीण, प नी हे श दसदु्धा न वापरता जी िशिक्षत मडंळी 
सभंाषणात ‘माझी मदर िसक आहे. वाअफ माहेरी गेली आहे, घरी कुक करायला 
कोणी नाही’ अशी इंग्रजी श दांनी बुजबुजाटलेली बटलरी भाषा वापरतात, ती सारी 
चटोर मडंळी इंिग्लश भाषेवरही मोठे िदिग्वजय िमळवीत चालली आहेत हणावयाची! 
कारण ती मडंळी या अनेक इंिग्लश श दांना पाडाव क न मराठीत आणीत आहेत. 
इंिग्लश भाषेवर चढाई क न आमचा हावी ‘हेअर किटगं सलनू’ला पाडाव क न 
आणीत आहे. तर आमचा धोबी ‘वॉिशगं कंपनी’चा पाडाव करीत आहे! इंग्रजां या 
राजकीय वचर् वामळेु बोकाळले या आम या दा यवृ तीची ही िच हे आहेत. इंग्रजी 
भाषेची िहदंी मराठीवर झालेली ही कुरघोडी आहे, का मराठीने इंिग्लश भाषेचे िछनून 
आणलेले हे वज आहेत? 
 
इितहासांतील उदाहरणे 

तीच गो ट मिु लम वचर् वा या काळात बळावले या उदूर् श दाचंी! पु या या सार् या 
पेठांची नावे मसुलमानी होती. पुणे जळ यानंतर वसिवले ते हा पेश यांनी पु या या 
पेठांची शुक्रवार, शिनवार प्रभिृत आजची वकीय नावे ठेवली हा काय पेश यांचा 
पराजय झाला? ती मिु लम नावेच आज या पेठांना राहती, तर ती का मराठीची 
िवजयिच हे ठरती? िसहंगड औरंगजेबाने घेतला ते हा याचे नाव ‘बिक्षदाबक्ष’ ठेवले. 
मरा यांनी तो गडच तवेढा परत िजकंला नाही, तर ते मसुलमानी नावसदु्धा पुसून 
टाकून याला आजही िसहंगड हणत आहेत. हा काय मराठीचा पराजय झाला? जर 
िसहंगडला आजही ‘बिक्षदाबक्ष’ नाव ढावलेले असते तर तो काय मिु लमांचा िछनून 
आणलेला िवजय वज समजला जाता? नािशकला मोगलांनी कागदोपत्री गलुशनाबाद, 
काशी-नालदेंला, असलामाबाद प्रभिृत नावे िदली, िहदंूंनी ती मानली नाहीत; नािशक, 
काशी, प्रयाग ही वकीय नावेच तगिवली, हा काय, िहदं ू सं कृितचा पराजय 
हणावयाचा? आिण उलटपक्षी देविगरीला मिु लमांनी जे दौलताबाद नाव िदले, ते 
आजही तसेच चालते, हा िहदं ूसं कृितचा िवजय समजावयाचा? दौलताबादला टाकून 
आ ही जर देविगरीच हण ू लागलो तर आम या िहदंभुाषेचा तो काय अपमान 
समजावयाचा? दौलताबाद श द वापर याने देविगरी श दाचा पाडाव झाला आहे हा 
देखील िसद्ध क न दाखिव याइतका गढू प्र न आहे, नाही? आज त डी िखळलेले 
‘हजर, िशवाय हे मिु लम श द टाकून उपि थत, वाचून वा िवना हे श द आ ही 
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वापरले तर ती काय मराठी भाषेची िन ित या िवजयाची अवहेलना होईल? िशवाजी 
महाराजांनी पुर कािरले या ल छ श दां या बिह कारप्रवृ तीमळेु शेकडो उदूर् श दांची 
मराठी भाषेतून हकालपट्टी झाली, हणजे िशवाजी प्रभतूींनी मराठी भाषा मुि् लमां या 
हाती सोपवून परािजत क न टाकली असे समजावयाचे तर!! उलट िसधंम ये िहदंूंना 
वतःची िलपीसदु्धा सांभाळिवली नाही. आज िहदंूंची रामायण भारतािद धमर्पु तकेच 
काय, पण गायत्रीमतं्रसदु्धा छापायचा तर बहुधा उदूर् िलपीत उजवीकडून डावीकड े
छापावा लागतो; हणजेच िसधं या िहदंूंनी मसुलमानांची उदूर्िलपी पाडाव क न 
आणली हणावयाची! आिण िसधं या िहदंूंनी मिु लमांवर िमळिवले या प्रचंड 
सां कृितक िवजयाचा तो वजच समजावयाचा? दा यिवकृत मनोवृ तीचे हे उदाहरण 
िकती िविचत्र आहे ते पाहा! उलटी खोपडी हणतात ती ही! 
 
चचचा सारांश 
अ) एका बाजनेू उदूर्सच रा ट्रभाषा िन रा ट्रिलपी करावयाची िन िहदंूंवर ती बळाने 
लादावयाची असा मसुलमानांचा अट्टाहास, िन दसुर् या बाजनेू मसुलमान रागावतील 
या धा तीने िन मळू याच परधािजर् या प्रवृ तीमळेु उदूर्ला उघड िन कट्टर िवरोध न 
कर याचे काही िहदंूंचे याड धोरण, यामळेु िहदंु थानभर उदूर् ही वरचढ झा यावाचून 
रहाणार नाही. का मीर सीमा प्रांत, पंजाब, ितथं बंगाल, भोपाळ, हैद्राबाद, िबहार 
प्रभिृत अनेक प्रांतांतून उदूर् िलपी िन उदूर् भाषा ही रा ट्रभाषा-िलपी होऊन बसेल. 
सरकारी कामकाज तर आजही या बहुतेक थळी तीतच चालते; जर िहदंूंनी उदूर्ला 
कट्टर िवरोध केला नाही तर मिु लमां या कट्टरपणाचा िवजय िनि चत आहे.  
आ) िहदंी नागरीला रा ट्रभाषा-िलपी मानावयास मसुलमानांचा हा जो कट्टर िवरोध आहे 
याचे मळू केवळ भािषक प्र नांत नाही. यांना िहदंु थानचे पाक तान करावयाचे आहे 
आिण या येया या वेडांतला उदूर्स रा ट्रभाषा - िलपी क न मिु लम सं कृतीची 
वरचढ िन िहदंसुं कृतीचा पाडाव करणे हा एक यांचा आनुषंिगक िन अपिरहायर् 
कायर्क्रम आहे. हा दोन िवरोधी सं कृितचा सघंषर् आहे. ितथे नुसते ‘िहदंीम ये आ ही 
शेप नास उदूर् श द घेतो, या!’ अशा वैदिूगरीचे औखद पुरे पडणारे नाही. नुसते ‘िहदंी 
याने िहदंु थानी’ हणनूही भागणार नाही.  
अ) या तव िहदंूंनी या सघंषार्स उघडपणे िन ज यतपणे िसद्ध झालेच पािहजे. 
ऐक्यलपंट वगार्नेही िलपीचे प्रकरणी ऐक्य घडवून आणणे अशक्य हे मा य केलेच 
आहे. यांनीही हात टेकले. नागरी िन उदूर् अशा दोन िल या राहतील हे गहृीत धरले 
आिण आप यापुरते नागरीस रा ट्रिलपी क न सोड याचे य न चालिवले आहेत. तेच 
धोरण इ ट िन शक्य. याच धोरणाने आता रा ट्रभाषेचाही प्र न सोडिवणे अव य. 
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मसुलमान आपली भाषा सखेुनैव उदूर् ठेवोत. आ ही िहदंूंनी प ट घोषणा केली पािहजे 
की, आमची िहदंूंची रा ट्रभाषा िहदंीच राहणार, िहदंूंपुरता हा प्र न आ ही सोडिवणार. 
मसुलमानांची हांजी हांजी कर याचे आ हांला काही एक कारण नाही. या िहदंु थानात 
बहुसखं्य जनता बावीस कोटी िहदं ूआहेत. यांची जी भाषा ती िहदंीच रा ट्रभाषा होय, 
बहुसखं्याकाशंी भिषक यवहारसबंंध ठेव याची अ पसखं्याकांनाच अिधक आव यकता, 
ऐक्यासाठी यांनी तळमळले पािहजे. आम यावर उपकार कर यासाठी न हे, तर 
यांना हवे अस यास यांनी ऐक्य करावे. ‘याल तर तुम यासह, न याल तर 
तुम यावाचनू, िवरोधाल तर तुम या िवरोधाला बाजलूा सा न िहदं ू रा ट्र आपले 
भिवत य बनेल तसे घडवील?’ िहदं-ूमिु लम ऐक्याचे सवर्च प्रकरणी लागू असणारे हेच 
सतू्र! भाषे या प्रकरणीही तेच लाग.ू जोवर बहुसखं्य िहदं ू एकीसाठी अ पसखं्य 
मसुलमानां या पाया पडत आहेत, तोवर िहदंु थानचे पािक तान कर या या एकाच 
अटीवर काय ते मिु लम लोक एकीला हो हणाले तर हणतील! ही भािषक प्र नीही 
उघड उघड िन अपिरहायर् व तुि थती आहे! 
ई) आ हा िहदंूंची रा ट्रभाषा िहदंी हे ठामपणे ठरवून टाकले, मसुलमानी समंतीचा 
अवजड लगंर जो ित या ग यात अडकिवला जात आहे तो एकदाचा तोडून टाकला 
की सारी कटकट चटिदशी िमटून जाईल. आ हा िहदूं या रा ट्रभाषे या िहदंी 
िव विव यालयावर आम या िहदं ूसं कृितची जी अिध ठात्री देवता सर वती ितचाच 
वज िनःसकंोचपणे िन िनमुर्क्तपणे फडकत राहील. सं कृतश दर नाकरातून ितला हवे 
ते ते नवे नवे पािरभािषक श द अिन द्धपणे लाभ ूशकतील. ित या मळू प्रकृतीचा 
िवकास ित या आवडीप्रमाणे, ितला शोभेल अशाच, सु ीक िन सिु ल ट प्रमाणात, 
होऊ लागेल. आम या िहदं ू सं कृतीचे गत ती िनभर्यपणे प्रकटवू लागेल. या 
सर वतीचा वज मसुलमानांना न आवडला तर यांनी आपली िनराळी उदूर् िव यापीठे 
काढावी! यांची िचतंा काय? उदूर्चे िन िहदंीचे पाय एकात एक अडकिव याने दोह चीही 
प्रगती खुंटते, कटकट माजते. मसुलमानांनी हटले तरीही ‘िहदंी याने िहदंु थानी’ची 
याद आ हांस आता नको आहे.  
उ) बहुसखं्याकांना जी सलुभ िन अनुकूल तीच रा ट्रभाषा होऊ शकते. या तव 
बहुसखं्य िहदंूं या िहदंु थानात जी सं कृतिन ट, असेल तीच रा ट्रभाषेचे थान सहजी 
पटकावील. याकारणे ती िजतकी सं कृतिन ठ, िततके िहदंीचे रा ट्रभाषाक्षम व 
अिधकच वाढेल. ते हा िहदंी प्रांतात जो भाषाशुद्धीचा अिभमानी असा पक्ष आहे याने 
आता िहदंीला पूणर्पणे सं कृतिन ठच कर याचा आिण ित यातनू उर यासरु या 
पूवीर् या मिु लम वचर् वा या योतक असणार् या झाडून सार् या उदूर् िवदेशी श दानंा 
ख यासारखे िनवडून बिह कार याचा उघड उघड चंग बांधावा. अनाव यक असा एकही 
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इंिग्लश वा उदूर् श द िहदंीत वाव  देऊ नये. असे अगदी ताणनू धर यावाचनू 
िवदेशीयां या या भाषीय आक्रमणा या र सीखेचीत आपला डाव आपणांस िजकंता 
येणार नाही. उलटपक्षी उदूर्त शक्य िततके अरबी, फारशी, तुकीर्, इंिग्लश छप न 
िवदेशी भाषांची िखचडी जी मसुलमान क  िनघाले आहेत त ेिजतके यांना परवडनेासे 
भासत आहे िततकेच आप याही प यावरच पडले आहे. कारण उदूर्त अरबीप्रभिृत 
िहदंूंना अनोळखी िन उ वेगजनक श द िजतके अिधक येत जातील िततकी ती 
बहुसखं्य िहदंूंना अिधक दबु ध िन अिप्रय होत जाऊन बंगाल ते मद्रासपयर्ंत ितला 
रा ट्रभाषा कर यास सामा य जनताही आपण होऊनच िवरोधू लागेल, िहदंीच यांना 
यात या यात जवळची, आपली िन सोपी वाटू लागेल. या सवर् कारणांसाठी हा 
रा ट्रीय भाषचेा िन रा ट्रीय िलपीचा प्र न सोडिव याचा इ टतम िन एकच मागर् 
हणजे हा की प्र येक िहदंनेू अशी उघड उघड िन बेधडक प्रितज्ञा करावी -- 

‘आ हा िहदंूंची रा ट्रभाषा सं कृतिन ठ िहदंी हीच आिण सं कृिन ठ अशी ती नागरी 
िलपी हीच आ हा िहदंूंची रा ट्रिलपी!!’ 

--(स याद्री, जनू, १९३७) 
* * * 
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ज मजात जाितभेद मोडायचा 
हणजे काय करावयाचे? 

(पूवार्धर्) 
यांना ज मजात जाितभेद-जो आज िहदं ुसमाजात प्रचिलत आहे तो - असणेच 

इ ट वाटते, यांना तो कसा िन िकती अिन ट आहे हे दाखिव यासाठी हा लेख आ ही 
िलिहत नाही.  

यांस हा ‘ज मजात’ हणिवणारा परंतु वा तिवक केवळ ‘पोथीजात’ असणारा 
जाितभेद अ यंत अिन ट आहे असे वाटते, तो मोडावा हे िवधेय पटलेले आहे, पण ‘तो 
मोडावयाचा हणजे आज काय काय केले पािहजे’, ‘आम या पुरता आ ही आरंभ 
कुठून िन कसा करावा’ असा प्र न यां यापुढे पडलेला आहे आिण ‘जाितभेद मोडा 
हणता ते िठक; परंतु या सह  वषार्ं या रचनेस उलटून पाड यास एवढी मोठी 
गडबड उडले की, िहदं ु रा ट्राचे अि त वही या धुमाकुळीत नामशेष होऊन जाईल 
याची वाट काय?’ अशी एक भीित वाट यामळेुच जे या कामास हात घाल यास 
िबचकत आहेत, यां या या प्र नांना िन या भीतीचा िवचार कर या तव काय तो 
हा लेख िलिह याचे आ ही योिजले आहे.  

ज मजात जाितभेदाची अ टािन टता या िवषयावर केसरीत आमची लेखमाला 
प्रिसद्ध झा यापासनू आिण तो जाितभेद मोड याचा प्र यक्ष प्रयोग मो या प्रमाणावर 
र नािगरीत सामदुाियकरी या धुमधडाक्याने चाल ू झा यापासून आ हांला लेखी िन 
त डी शेकडो जणांनी हे वरील प्र न आजवर िवचारले आहेत. दसुरी गो ट ही की, 
जाितभेद मोडणे इ ट असे मानणारा एक फार मोठा वगर् उ प न झाला आहे. पण 
या यापुढे एक िनि चत कायर्क्रम नस याने तो ग धळलेला आहे. यासाठी एक 
चालचलाऊ कायर्क्रमही या लेखात रेखाटणे आहे.  
 
ज मजात जाितभेदाचे उ चाटन हणजे ज मजात हणनू केवळ गहृीत धरले या 
उ चनीचतेचे उ चाटन 

प्रथम हे लक्षात ठेवले पािहजे, की ज मजात जाितभेदाम ये जे काय आपणांस 
रा ट्रीय या अिन टतम अस याने मखु्यतः उ छेदावयाचे आहे ते आज या 
जातीतील ज मजातपणाची नुसती उपपि त वा भावना नसनू ित याशी घातलेली मानी 
व उ चनीचतेची आिण िविश टािधकारांची सांगड ही होय. अमकु मनु य 
ब्रा मणकुलात ज मला, हणनूच केवळ, या यात तसा िवशेष गणु नसनूही, यास 
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अग्रपूजेचा, वेदोक्ताचा, पूवीर् या िनबर्ंधानुसार अव य वाचा इ यादी जे िविश ट 
ज मजात अिधकार वा सवलती दे यात येतात, या तेव या बंद करावया या आहेत. 
अमकु मनु य क्षित्रय कुलात ज मला हणनूच काय ते, या या अगंी तसा कोणताही 
िवशेष गणु नसता, यास िसहंासनाचा िन वेदोक्त रा यािभषेकाचा अिधकारी समजणे 
आिण िशवाजीसारख्या पराक्रमी पु षाने वतंत्र रा य थािपले तरी ‘तो क्षित्रय नाही 
हणनू, िसहंासनाचा अिधकारी होऊ शकत नाही. यास आ ही अिभषेकणार नाही,’ 
असे हणणे हे िनभळ मखूर्पणाचेच न हे तर घातक अस याने क्षित्रय वाचे ते केवळ 
ज मानेच देऊ केलेले िविश टािधकार तेवढे िछनावून घेतले पािहजेत! 

कोणतीही जात दसुरीहून मलूतःच े ठ वा किन ठ आहे ही गो ट केवळ पोथीत 
तसे सांिगतले आहे हणनू गहृीत घेता कामा नये.  

जाितभेदातील ही ज ममलूक िन केवळ मानीव अशी उ चनीचतेची भावना आिण 
हे प्रकट गणुांवाचून िमळणारे िविश टािधकार वजा घातले तर प्र तुत या जाितभेदाची 
जी इतर अनेक लक्षणे आहेत, ती आणखी िक येक वष तग ध न रािहली वा न 
रािहली तरी यामळेु फारशी हािन होणार नाही. या या जातीचे धंदे, नावे, यांचे 
सघं, वरील याख्येशी िव द्ध न जाणारी िन दसुर् यास उपसगर् न देणारी यांची 
िविश ट ते, कुळधमर्, कुळाचार, गोत्रपरंपरा प्रभिृत शेकडो ज्ञाितिविश ट बंधने या 
या ज्ञातीनी जरी आणखी काही काळ तशीच चाल ूठेवली तरी यायोगे अिखल िहदं ु
रा ट्राची हण यासारखी हानी होणार नाही.  

मान व उ चनीचता िन प्रकट गणुांवाचून केवळ ज मामळेुच िमळणारे 
िविश टािधकार हे काढून घेत यानंतरही उरणारा जो जाितभेद तो, िवषारी दात पाडून 
टाकले या सापासारखा, आणखी काही काळ जरी वळवळत रािहला तरी फारशी िचतंा 
नाही! 

अशा प्रकार या जातींचे गट हणजे आज या कुलांसारखेच िन पद्रवी असतील. 
ब्रा मण जात हणनू, गणु नसताही िविश ट अिधकार असा जर समाजात कोणताही 
िमळेनासा झाला िकंवा भगंीजात हणनू योग्यता असताही िविश ट अिधकारास वंिचत 
हावे लागले नाही, तर कु या सघंाने वतःस ब्रा मण हणिवले वा मराठा, वै य, 
महार हणिवले तरी तवे यामळेुच आपसांत पर परांचा म सर वा वेष कर याचे 
कोणतेही सबळ िन या य कारण उरणार नाही. आज जसे कोणाचे नाव रानड ेअसते, 
तर दसुर् या कुळाचे आडनाव िदवेकर असते. पण तेव यासाठी यां यात भांडण लागत 
नाही. तथािप जर रानड ेकुळातील मनु य हटला की, याला गणुाने े ठ असो वा 
नसो, गधंाचा अग्रमान िकंवा वै यभषूण पदवीचा ताम्रपट िदला पािहजे, िन िदवेकर 
कुळातील मनु य हटला की तो रान याहून िकतीही सि छल वा वै यकत ज्ञ झाला 
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तरी यास ते अिधकार िमळणार नाहीत अशी यव था ठरली-तर रानड ेआिण िदवेकर 
कुळात म सर िन वेष उ प न झा यािवना राहणार नाही. प्र येक यक्तीचे नाव िन 
कुळाचे उपनाव (आडनाव) िभ न असताही यास यामळेु ज मतः कोणतेही 
िविश टािधकार वा िविश ट हािन िचकटिवली नस यामळेु यां यात जसे वैष य 
केवळ नामिभ नतेने गाजत नाही तशीच ि थती, ज ममूलक पोथीजात उ चनीचता 
आिण िविश टािधकार काढून टाकले असता, या जातीजाती या गटांचीही होईल. 
ते हा ज मजात जाितभेदाचा उ छेद करावयाचा हणजे या जातीजातीतील मानी व 
उ चनीय भावनेचा िन तदनुषंिगक िविश टािधकाराचा तेवढा उ छेद करावयाचा. 
प्र येकाने ही भावना ठेवायची की, जर को या जातीत आिण यक्तीत एखादा गणु 
प्रकट होईल तरच िन याच प्रमाणात ती योग्य ठ न तदनुषंिगक अिधकारास पात्र 
होईल. मोटारहाक्या तो की, जो वतः मोटार चालिव यात कुशल आहे. याचा बाप, 
आजा, पणजा, मोठा प्रवीण मोटारहाक्या असला तरी तेव यामळेु या यातही मोटार 
हाक याचे गणु आनुवंिशकपणे असलेच पािहजेत असे गिृहत ध न, या या मोटारीत 
जर कोणी शहाणा बसेल तर कपाळमोक्षाचीच पाळी बहुधा येईल. तुला मोटार 
हाक याचे प्रमाणपत्र िमळाले आहे का? हा मखु्य प्र न. जर यां यात तो गणु 
आनुवंिशकतः असेल तर तो प्रकट झाला पािहजे, तो नुसता सू त आहे. हणनू यास 
ते प्रमाणपत्र िमळता कामा नये. मोटारहाक्याचा अिधकार यास गाजवू देता कामा 
नये! तीच ि थती रा ट्रीय प्रगती या मोटारीची. या कामास प्र यक्षपणे प्रकट गणुाने 
जो प्रवीण ठरला तो धुरीण. मग तो जातीने ब्रा मण असो, क्षित्रय असो, भगंी असो. 
कपडा उ तम िशवतो तो िशपंी. मग तो तथाकिथत िशपंी जातीचा असो; वा वाणी वा 
कुणबी असो.  

प्र तुत या जाितभेदांतील कोणता अ यंत घातक घटक आपणांस उ छेिदला पािहजे, 
हे असे नक्की ठरिव यानतंर आता आप या िहदं ुरा ट्रा या सघंटनास आड येणार् या 
अशा या ि ट ढी जाितभेदांतील या घातक घटकांत अतंभूर्त होतात िकंवा या 
याचे पिरणाम आहेत या कोण या िन यांचा नायनाट कसा करावयाचा याचे 
िदग्दशर्न क .  

जाितभेद हा एक चतु पाद प्राणी आहे. या चार पायांवर तो मखु्यतः उभा आहे त े
याचे चार पाय हाणले की, हे धडू खाली कोसळलेच हणनू समजावे. जाितभेदात 
िहदं ू रा ट्रा या प्रबळ सघंटनास अ यंत हािनकारक असणारा भाग हणजे मखु्यतः 
या चार ढी आहेत. पकैी-- 
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यवसायबंदी 
ही आजला जवळजवळ तुटलेलीच आहे. चार वंशां या वा जाती या चार सह  

जाती या झा या आिण यां या पु हा अनेक पोटजाती या पडत चाल या, या 
या यवसायबंदी याच अवदसेपायी होत. उ याने िवणणार् यांची एक जात, बसनू 
िवणतात हणनू यांची दसुरी जात! गवळी जात दधू दही-लो याचा धंदा करणारी 
हणनू िनराळी. पण पु हा ित यात पक्क्या दधुाचे लोणी काढतात हणनू यांची 
दसुरी एक जात झाली! ही अनथर्परंपरा यापुढे चाल याची भीती फारशी उरलेली नाही. 
कोणताही धंदा कोणीही कर यास जातीची आडकाठी आता येईनाशी झाली आहे. जात 
िशपंी-धंदा तांबटाचा, जात ब्रा मण-धंदा लोखंडी कारखा याचा. जात वाणी धंदा 
िशक्षकाचा, अशी व तुि थती िजकड ेितकड ेझाली आहे. यास या धं याची पात्रता 
असेल यास तो धंदा कर याचे वातं य िमळालेले आहे. आजचे वकील, मोटारहाके, 
डॉक्टर, आगगाडीवाले, तारवाले प्रभिृत, नवे धंदे कर यास जशी जात आडवी येत 
नाही, तसेच पूवीर् मतृीतून वा ढीने जे धंदे कर यास जात आडवी येई ते धंदेही 
कर यास ती मळुीच आडवी येत नाही. महार िशपाई होतात, ब्रा मण, क्षित्रय-गवळी 
होतात, फार काय, दकुानांतून िवलायती बूट-वहाणा-जोडहेी प्रकटपणे िवकतात आिण 
तरीही यांची जात जात नाही.  

एकाच जातीत एक धंदा डांबून टाक याचे जे आप या जु या जाितभेदाचे धोरण 
असे, या या वतीने दोन लाभ बहुधा पुढे कर यात येतात. एक हा की, या धं यास 
वा कलेस अनु प अशी प्रवतृी िन प्रािव य पु कळ अशंी िपढीमागनू िपढीत 
अनुवंशा या (हेिरिडटी) बळे प्र येक पुढ या यक्तीत प्रकषर् पावते आिण दसुरे हे की, 
लहानपणापासनू घरी वाडविडलांचा िभकु्षकीचा वा चांभारकीचा जो कोणता यवसाय 
असेल याचे िशक्षण, याचे भांडवल, याची खुबी सहजग या होतक  िपढीस लाभू 
शकते. पण या दोन लाभांना आप या न या गणुािधि ठत पद्धतीतही मकु याचे 
कोणास कारण नाही. जनुी जातबंद यवसायपद्धती जरी सटुली तरी 
यवसाय वतंत्रते या आप या न या पद्धतीतही वाडविडलांचा धंदा क च नये असा 
काही प्रितबंध नस याने हे दो ही लाभ या कोण या प्रमाणात खरोखरीच होऊ 
शकतात, या प्रमाणात पदरी पड यास मळुीच प्र यवाय येणार नाही. उ कृ ट 
‘सगंीतर न’ गवयाचा मलुगा जर उपजत गवई असेल तर याने सखेुनैव गवयाचा 
धंदा करावा; या गणुात पारंगतता िमळा यास यासही ‘सगंीतर न’ हणनू पदवी 
िमळेलच. पण जर सात िप या कुळात गायकी असनूही एखादा मलुगा मडक्यासारखा 
फुटक्या आवाजाचा िनघाला िन गायनकलेपेक्षा गरेु वळ या या कामाचा असला, तर 
तरीही यास ‘सगंीतर न’ ही िपढीजात पदवी िन राजदरबारचे गायकाचे िपढीजात 
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थान यावयाची घोडचूक या न या गणुािधि ठत यवसायपद्धतीत होत नाही. 
बापाचे गणु मलुात सू त तरी असतातच, या हण याचा यवहारात काही उपयोग 
नाही. यवहारात प्रकट गणुाचे काम, विकला या मलुात विकलाचे आनुवंिशक सू त 
गणु असोत वा नसोत; तेव यावारी यास कोणी वकील हणनू यायालयात मानणार 
नाही, याची वतःची विकली परीक्षा उतरली पािहजे. ते गणु प्रकट व पात िदसले 
पािहजेत. यात ते विकलीचे गणु प्रकटतील, ती परीक्षा जो उतरेल, तो वकील, मग 
तो गणु अनुवंशीक असोत वा वोपािजर्त असोत, याचा बाप िन आजा वकील असो 
वा वडारी असो, जाितबद्ध यवसायबंदी तोड याने ित यातील वरील दो ही लाभांस न 
मकुता कोणालाही आप या जाितबद्ध धं याहून उ चतम धंदा कर यास वाव िमळतो. 
गणुावरच यवसाय िन त ज य मान िमळणार अस यामळेु धं यांचा िन कलांचा, 
यांना योग्य तेच लोक यात पड याने िन चढाओढीत िटकतील तेच यातील 
धनमानांचे धनी होत गे याने, उ कषर् होत जातो. योग्य मनु य योग्य कामी लागला 
जा याचा या यवसाय वतंत्रतेत अिधक सभंव अस याने, रा ट्राची एकंदर क्षमता 
वाढत जाते, सिैनकांचाही गणु उरला नसता को या दाभा यां या कुळात 
िहदंपुदपादशाहीचे सेनापितपद िप याि प या कुजत पडत नाही. िनरक्षर भट्टाचायार्ंनाही 
पिह या गधंा या अग्रपूजेचे वतन िमळत नाही.  
 
पण! काय होईल न कळे! 

जाितिन ठ यवसायबंदीची प्रथा तुटून गणुिन ठ यवसाय वातं याची प्रथा सरसहा 
चाल ूकेली असता, समाजावर कोणते तरी भयंकर सकंट कोसळेल की काय, िजकड े
ितकड ेबेबंदशाही माजेल की काय, पापच पाप फैलावून ई वरी कोप होईल की काय? 
काय होईल न कळे! अशी भीतीही आता कोणास बाळगावयास नको आहे. मनु मतृीत 
केलेली धं याची जातवार वाटणी आिण आजची प्र यक्ष यवहारात झालेली या 
धंदेवारीची ग लत समोरासमोर ठेवली असता ती यवसायबंदी हेच या जाित-
पोटजातीभेदांचे मखु्य गमक होते ती िशपंी, सोनार, लोहार, गवळी, वाणी, भट, 
ग धळी, को टी प्रभिृत जातीची जात वा तिवक बुडाली असता, याची कोणास कशी 
जाणीवही रािहली नाही हे यानात येईल. या सवर् जातीचे मळू धंदे वाटेल तो करीत 
असता आिण या जाती आपली िशपंीसोनारादी नावे आिण जाितसघं तसेच चालू 
ठेवून वतः ते धंदे न करता वाटेल ते इतर धंदे करीत असता यां यातील सनातनी 
मडंळीदेखील अजनू जाितभेद िजवंतच आहे आिण सधुारक हेच तो न याने तोडू 
पाहतात अशी मनःपूवर्क कागाळी करीत आहेत. इतकी यवसायबंदीची िन जातवारीची 
ताटातूट लोकां या पूणर्पणे अगंवळणी पडली आहे. मनूम ये याकाळी छापखा याची 
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कलाच माहीत नस यामळेु या धं यात ब्रा मणांनी पडावे हणनू सांिगतलेले नाही. 
पण मनु ित्रकालज्ञ, याची मिृत ित्रकालाबािधत िन अपिरवतर्नीय, असे हणणारे 
सनातनी ब्रा मण पत्रकारही, मनु भगवानांनी मदु्रणालये ब्रा मणांनी चालवावी असे 
िलिहले नसताही तो धंदा उ तम रीतीने चालवीत आहेत आिण पु हा आपण 
ब्रा मणाचे ब्रा मणच आहोत असे समजनू ‘जाितभेद हाच आज या िहदं ुरा ट्राचा पाया 
आहे! तो कधीही बुडिवता कामा नये! मनु मतृी या िनबर्ंधानु प धमर् हा अपिरवतर्नीय 
रािहला पािहजे! या तव आ ही ही मनु मिृतच चातुवर् यर् नावा या छापखा यात 
छापीत आहो!’ असे चापून घोिषत आहेत! यवसायबंदी तुट यामळेु खरा जाितभेद 
अ यार् अिधक अशंाने मळुातच मरत आला आहे. याचा पायाच ढासळला आहे, याची 
कोणास जाणीवही उ  नये इतकी आज गणुिन ठ यवसाय वतंत्रता ही ढ होऊन 
बसली आहे! अथार्त ् यवसायबंदी तुट याने काय होईल न कळे अशी भीती 
बाळग याचे आज कारणच नाही. या तव की, ती तुट याने समाजाचे जे काय 
हावयाचे त ेआज हे असे झालेलेच आहे! इतकेच न हे, तर ते तु हा आ हा सवार्ंस 
पूणर्पणे परवडतही आहे. कारण या यवसायबंदीची बेडी तु हीही प्रितपदी उजळ 
मा याने तोडून यामळेु जाितधमार्चे काही उ लघंन होते, अशी शंकादेखील घेत नाही.  
सारे जग, िवशेषतः युरोप अमेिरका पाहा ! 

गणुिन ठ यवसाय वातं या या प्रथेचे सपुिरणाम पाहावयाचे असतील तर एकदा 
आज या यरुोप-अमेिरकेकड ेपाहावे, हणजे जाितिन ठ यवसायबंदी तोडली तर काय 
होईल न कळे अशी िवभीत शंका पार मावळून यायोगे रा ट्रीय बळ, उ यम, सपं ती, 
कतर्बगारी, कला क्षमता प्रभिृत सवर् अगंांनी रा ट्राची झाली तर भरभराटच होते. असा 
ठाम िव वास वाटू लागेल. केवळ िहदंु थानातच जातीिन ठ यवसायबंदी चाल;ू बाकी 
जपान, चीन, तुकर् , सारा युरोप, सारी अमेिरका, यात या प्रथेचे नावही कोणी घेत 
नाही. िहदंु थानावाचून हे सारे जग गणुिन ठ यवसाय वततं्रतेचे अनुयायी असतानाही, 
या जातीपातीवाचून यांचे काही अडले नाही, इतकेच न हे तर गणुिन ठ, 
यवसाय वतंत्रतेमळेु- िनदान यरुोप, अमेिरका तरी यवसायकुशलतेत आम याहून 
एका शंभर वषार्ंत पाच हजार वष पुढे िनघून गेली आहेत! गणुिन ठ िनवार्चनाने 
सघंटलेले याचे सै यबळ आम या नुस या ‘क्षित्रय’ छापा या जाितिन ठ राज यांहून 
सह  पटीने झुजंार, यांचे गणुिन ठ िनवार्चनाने सघंिटलेले बुिद्धबळ परवा बा पयुगात, 
तर काल िव यु युगात, तर आज रेिडयम या युगातील अितदशर्न, अित वणा या 
िसिद्ध सपंादनू आम या व नातही सचुली नाहीत ती आ चयर्, ते दरू वनी 
(टेिलफोन), ते दरूदशर्क (टेिलि हजन), ते विनके्षप (ब्रॉडका ट), ते विनलेख 
(फोनोग्रा स), ती तार, ती िबनतारी, या बेडरी, या मिशनग स, या पाणबु या, ती 
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िवमाने, ती िवयाने - आज स य सृ टीतली खेळणी क न सोडीत आहेत! िश प, 
वािण य, कृिष, कलाकुसरी सवर् यवसाय इकड याहून ितकड ेशतपटीने पकषर् पावलेले 
आहेत. अथार्त ्जाितबद्ध यवसायबंदी तोड याने ब्रा मण, राज य, वािण यािद गणुांत, 
शक्तीत िन यवसायात रा ट्र अपकषर् पावत नसनू उलट गणुिन ट यवसाय 
वतंत्रतेनेच ते भरभराटू शकते, हे आता प्रयोगिसद्ध झालेले आहे.  

 
भट िन भगंी!! 

ज मजात जाितभेदा या उ छेदनाथर् अ यंत अव य असले या या यवसायबंदी या 
उ चाटनाचे काम अशा रीतीने आज बहुतांशी झालेलेच अस यामळेु आिण कोणी 
कोणताही यवसाय के यास याची जात यास आडवी येत नस यामळेु याच 
प्रकरणी जाितभेदाशी आपले फारसे भांडण उरले नाही, जर अजनू कुठे यवसाय बदंी 
काही प्रमाणात आडवी येत असेल, तर ती अ पृ यां या प्रकरणी मात्र येते. पण 
याचा िवचार पशर्बंदी या प्रकरणी अस यामळेु, इथे याचा केवळ उ लेख तेवढा 
क न ठेवणे पयार् त आहे. अ पृ यांतही आता ती चांभार-महार-िदकां या परंपरागत 
यवसायात िततकी बंदी रािहली नाही. चांभाराचे धंदे, दसुर् या जाती काही अशंी- जोड,े 
बूट िवक याची दकुाने चालिव या या िन चाम याचे मोठे नवीन धतीर्चे सामदुाियक 
कारखाने चालिव या या प्रकरणी तरी करतातच िन चांभार, महार गणुानु प 
शाळामा तरही होऊ शकतात. यवसायबंदी कडकपणेच जर कुठे सापडली तर ती 
इकड ेअ पृ यांत भगं्या या धं यात मात्र सापडते आिण ितकड े पृ यांम ये भटां या! 
भगं्यांचे काम इतर जातीतील कुणी क  इि छत नाही. भटाचे काम इतर जातीतील 
कोणास क  देत नाहीत. यामळेु या दोन धं यांचे मात्र या दोन जातीस अगदी 
‘एक व’ (मोनॉपली) िमळा यासारखे झाले आहे! दसुरे कोणीही आप या जातीचे काम 
करीत नाही. ही िनि चती अस याने भगंी हा कलक यासारख्या प्रचडं 
कॉप रेशनलादेखील वाकवू शकतो. मग सा या घरवा यांची कथा काय? एक वेळ 
नगरसं थे या अ यक्षाने सपं केला तरी मोडता येईल, दहा अजर् या जागेसाठी लगेच 
येतील. पण भगं्याने का सपं केला की, या या माग या मा य कर यावाचून तो 
मोड याचे दसुरे साधन सापडणे कठीण जाते! कारण दसुरा कोणी याचे काम 
करणारच नाही! तीच गो ट भटाची. भट हटला की, तो ठरािवक जातीचा, वृ तीचा 
नसेल तर धमर्सं कार हावा तसा झाला नाही अशी ख ख भटापेक्षा यजमानालाच 
जा त लागते! यवसायबंदी जर कुठे मोडायची अजनू बाकी असेल, तर ती या दोन 
प्रकरणी होय! 
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पैकी भगं्यांची खोड अशी मोडली पािहजे 

भगं्याचे काम कोणी करणार नाही ही जाणीव भगं्यां या जातीस या धं याचे 
‘एक व’ (मोनॉपली) हाती राखून ठेव यास समथर् करते. तसा कोणचाही िनबर्ंध 
(कायदा) नाही. या तव काही काल जाितभेद तोडू इि छणारांनी त वासाठी हणनू 
भगंीकाम क न दाखिवले पािहजे. प्रथम सेनापती बापट, नंतर महा मा गांधी, 
अ पाराव पटवधर्न प्रभिृत काही ठळक पुढार् यांनी तो पायंडा पाडला आहेच. मागे एकदा 
कलक यास भगं्यांचा मोठा सपं होऊन सारं नगर घाण साचून हतबुद्ध झाले असता 
शेकडो भद्र त णांनी (स य वंशांतील त णांनी) आपाप या आळीतून िन िवभागांतून 
भगं्यांचे काम कर यास आरंिभले आिण याचा पिरणाम सपं मोड या या कामी 
चांगला झाला. ‘उ च’ मानले या जातीनीच हा धदंा हाताळला - केवळ त वाकिरता का 
होईना की, भगं्यां या जवळपास या ‘अ पृ य’ जाती तो कर यास पुढे येतात हाही 
अनुभव आहे. कारण प्रा ती या टीने पूवार् पृ यां या हाती असले या धं यात आज 
तरी भगं्यांचा धंदाच भरभराटीचा आहे. मलुांनासदु्धा एका कुटंुबातील बायका-पु ष, 
नोकर हणनू न दवून घेऊन भगं्याचे एकेक कुटंुब मिहना प नास साठ पये 
िमळवीत असते! ते हा काही सिुशिक्षत त णही जर या धं यात काही काळ 
जाणनूबुजनू पडले, तर मामलेदार कचेरीतील कारकुनीपेक्षा िन शाळा-िशक्षकांतील 
प्राथिमक नोकरीपेक्षा दु पट पगार सहज िमळू शकेल.  

एका बाजनेू भगं्याचे काम प्र यक्ष करणारे प्रचारक पुढे यावे िन दसुर् या बाजनेू 
िततके जा त करवत नाही, अशा इतर सधुारकांनी भगंी काम करीत असले यांना 
इतर कोण याही मनु याप्रमाणे समानतेने वागवावे. प्र यक्ष आचरणात वतः तसे 
वागणार् या पाचप नास सधुारकांचा गट जरी िनभर्यपणे काम क  लागला तरी या 
प्रकरणी समाजाची सह  वषार्ंची, भगं्यांस अ यतं नीच मानणारी धािमर्क भावनाही 
िकती झटकन बदल ूशकते याचे आ चयर् वाट याइतके प्र यंतर, उदाहरण हवे तर, 
गे या चार वषार्ंत र नािगरीस बघावयास िमळते. भगं्यांची मलेु शाळेत सरिमसळ 
बसतात, भंगीकाम सपंताच भगंीमंडळी अिखल िहदं ू उपाहारगहृात प्र यही दपुारी, 
सं याकाळी, ब्रा मण, वाणी, मराठा प्रभिृत अनेक नागिरकांसह सरिमसळ चहािचवडा 
उपाहार खात, हसतखेळत बसलेली िदसतात. कीतर्नकार भगंी हजारो लोकांसमक्ष 
देवळा या सभामडंपात कीतर्न करतात, ब्रा मणािदक मिहला माळाफुले या भगंी 
कीतर्नकारास अिपर्तात िन ब्रा मणािद शेकडो नागिरक कीतर्नपरंपरेप्रमाणे या या 
पाया पडून प्रदिक्षणा घालतात. जी भगंीण दहा वाजता मळाचा डबा घेऊन घ न गेली, 
तीच अकरा वाजता नान क न सवुसने लेवून सह भोजन समारंभी हणनू 
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जेवावयास देवळात येत े िन शेकडो प्रिति ठत त्रवैिणर्क ि त्रया ित यासह सरिमसळ 
जेवतात. असे प्रसगं अनेकदा घडत आहेत, या र नािगरीत सात वषार्पूवीर् भगंी 
ि त्रयांस नसुते कंुकू लावावयास मो या क टाने अवघ्या पाच त्रवैिणर्क मलुी 
िमळा या, ितथे आता यात्रा उ सवी देवळादेवळांतून सह  ि त्रयां या थ यात भिंगणी 
सरिमसळ वावरतात, कंुकू लावतात, लावून घेतात, सभांतून िनिवर्शेष समतेने एकत्र 
बसतात! तीच ढी होत आली आहे! 

ते हा समाजाला अ यंत िहतकारक िन अपिरहायर् असे भगंीकाम हे नीचपणाचे 
योतक नाही. तो धंदा करणारा समाजात इतर धंदेवा यांप्रमाणेच व छ िन शुद्ध 
अस यास समतेने सं यवहायर् असतो असे वतः या वतर्नाने प्र येक सधुारकाने 
प्र यही दाखिवले पािहजे. हणजे या धं यातही इतर जाती पडतील िन यवसायबंदी 
जी दोन धं यातच अजनू जातवार उरलेली आहे, ती भगं्यांपुरती तुटेल. राहता रािहला 
भट.  

पण भटाची खोड मोडायची तर प्रथम यजमानांची खोड मोडली पािहजे! कारण 
वा तिवक पाहता िनदान आजतरी भट हा जर समाजा या डोक्यावर चढला आहे असे 
कोणास वाटत असेल तर याने हे लक्षात ठेवावे की, तो या या घरची धूतर्पणाची 
िशडी आणनू काही तसा आम या डोक्यावर चढलेला नाही. तर आ हीच आम या 
भाबडपेणाची िशडी याला देऊन आप या डोक्यावर चढवून घेत आहोत! भट हा 
खरोखर पाहता एक िन पद्रवी प्राणी आहे. तो जोवर पोिलसाचे सहा य घेऊन आज 
आम या घरात बळाने घुसत नाही आिण तोवर आ हीच या यामागे आमतं्रणावर 
आमतं्रणे धाडून याची पायधूळ आम या घरात झाडली जाईतो समाधान पावत नाही 
तोवर तो दोष भटाचा नसनू आ हां यजमानांचाच आहे. भटा या नावाने सांज सकाळ 
बोटे मोडणारे अनेक ‘समािज ट’ िन ‘सधुारक’ लग्न-मुजं, ाद्धपक्ष, गौरी-गणपतीचा 
िदवस उजाडला की, भटजीकड ेजे हेलपाटे घालतात, तो येत नाही हणनू यावर जे 
चडफडतात, दोन वाजेपयर्ंत उपाशी राहतात पण भटाने पूजा सांिगत यावाचून 
अ नाचा घास जो यांस िगळवत नाही, या यांचा भाबडपेणातच भटशाहीचे बळ 
आहे, भटा या दभार्त न हे. जोवर यजमान हा भाबडपेणा सोडणार नाही, तोवर 
भटशाहीस लाख शाप िदलेत तरी भट हा असाच डोक्यावर चढलेला असणार. 
यजमानाची ही खोड सटुली नाही, तोवर भटाची खोडही मोडता यावयाची नाही. हे 
आजचे भट बदलाल तर ते उ याचे डोकीवर चढतील! 

कारण भट हणताच प्रथम ब्रा मण भट जरी चटकन डो यापुढे येतो तरी गरुव, 
गु , जगंम, फार काय महारांत देखील महार भट आहेतच! ही सारी अब्रा मण असली 
तरी भटशाहीच आहे. भटाचा मलुगा तो भट, यास तो गणु असो नसो, याचे केवळ 
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वंशपरंपरा वतन त,े या यावाचून दसुर् या जातीस वा कुळास वा यक्तीस ते सं कार 
कर याचा हक्कच नाही. अशी ि थती आज तरी जेथे जेथे असेल तेथे तेथे या 
भाब या समाजास परवडते, ती हवी आहे - हणनूच ती िटकून आहे.  

या तव भटाची जातवार यवसायबंदी मोड याचा मखु्य उपाय हणजे 
सघंटनािभमानी सधुारकाने प्रथम आपले सं कार ठरािवक जाती या वा कुला या 
भटावाचून होऊच शकत नाहीत, हा वतःचा भाबडपेणा सोडून प्र यक्ष आचरणात ती 
सधुारणा यवहारली पािहजे. प्रथमतः अनेक सं कारात भट बोलावूच नये. पूजा, पाठ, 
गौरी, गणपती, सोयर-सतुक, सकं्रात, वादशी, दसरा, िदवाळी प्रभिृत शेकडो प्रसगंी 
भटावाचून काही एक अडणार नाही. वतः पोथी वाचावी िकंवा शुद्ध मराठीत ते श द 
िन भाव यक्तवून याची याने पजूा करावी. पारणे फेडणे तर आज या उपयुक्त 
सं थांस दिक्षणा यावी. ाद्धपक्षास िपतरांचे गणुसकंीतर्न क न यां या नावे आज 
िहदं ू रा ट्रास बलव तर करणार् या कायार्कड ेकाही दान देत चलावे िकंवा तो िदवस 
रा ट्रसेवेस, िपतभृसेूवेस हणजे तो िपतसेृवेस अपूर्न वतः कोणते तरी रा ट्रकायर् 
करावे. िपतभृू या - िपतरृा ट्रा या िप्र यथर् झट याहून िन झुजं याहून िपतऋृण 
फेड याचे अिधक ेय कर साधन ते कोणते असणार? लग्ने नैबर्ंिधक न दीने (लीगल 
रिज टरने) करावी. भटास प्रथम हातापाया पडून बोलावता का िन मग या या नावे 
रडता का? भटास ‘शहा’ हण ूनका की भटशाही सपंली! 

ते होत नसेल आिण उपा याय वगर् हवाच असेल तर आमचे आयर्समाजीय बांधव 
आज िक येक वष यांच धम पा याय वगर् या पद्धतीने िनिमर्तात ती पद्धती 
अवलबंावी. ुित मिृतयक्षज्ञप्रिक्रयेत याची जी परीक्षा उतरेल या पदवीचाच न हे, 
तर यािज्ञकी चालिव याचा अिधकार अिधकृत प्रमाणपत्र देऊन अिपर्ला जावा. मग ती 
कोण याही जातीची वा कुलाची यक्ती असो! आज डॉक्टर जसा जातपातीनेच ठरत 
नसनू यास डॉक्टरीचे ज्ञानािजर्त प्रमाणपत्र िमळेल तो डॉक्टर होतो; तसाच यापुढे 
वैिदक, यािज्ञक, उपा याय भट, िभकु्षक! ीमान द्धानंदांनी थािपले या गु कुलातून 
असलेले अ पृ य जातीचे ब्र मचारी िव याथीर् आज वेदालकंार तकर् तीथर् िव यािनधी 
यािज्ञक, उपा याय होत आहेत. यांस ब्रा मणतकर् तीथार्चा, िव यािनधींचा, यािज्ञकांचा, 
भटांचा मान िमळाला पािहजे. उपा यायाचा यवसाय करता आला पािहजे, ते हा भटच 
हवा असेल तर प्र येक सधुारकाने तो जातवार न िनवडता गणुावर िनवडावा. हणजे 
आज सतुारकी वा वै यकी जशी सवर् जातीना उघडी झाली आहे, तशी यािज्ञकी िकंवा 
भटकीही जाितिन ट न ठेवता गणुिन ठ झाली पािहजे.  

खरोखर यवसाय बंदी या दोनच यवसायात आज जाितबद्ध आहे, यांपैकी एक 
वेळ भगं्यांची यवसायबंदी तोडणे िकंिचत ् कठीण जावो; पण िबचार् या भटाची 



 

www.savarkarsmarak.com 

यवसायबंदी तोडणे कठीण जाऊ नये. कारण भटास बोलावले नाही की सपंले; आिण 
यास न बोलावले तर भगंी न आला तर अडते िततके देखील अडणार नाही. वतः 
भगंी होणे एक वेळ आज या समाजभावनेप्रमाणे अपमानाहर् होईल; पण वतःचा भट 
वतःच होणे हे सवर् वी स मानाहर्च समजले जाईल. देवास मराठी समजतही असलेच 
पािहजे. ते हा प्र येक सुधारकाने वतःचे सारे धमर्सं कार पूजापाठ, तवैक ये वतः 
मराठीत करावी िकंवा सं कृतज्ञ बी. ए; एम.् ए. असले या को या ब्रा मण, क्षित्रय, 
वै य, महार, चांभार प्रभिृत िव वान सदाचारी िहदंसेुवक िमत्रांकडून करवावी िकंवा 
आयर्समाजीय पद्धतीप्रमाणे गणुिन ट िन जाितिनिवर्शेष अशा िनघाले या पुरोिहत 
िव यालयांतनू योग्यतेचे प्रमाणपत्र िमळाले या न या उपा यांकडून करवावी.  
यवसायबंदी तोड या या कायीर्, अशा रीतीने सुधारकांस, फारच थोड ेकरावयाचे आहे. 
त डपािटलकी सोडून जो ‘इतर करोत न करोत; मी मा यापुरता तरी ही सधुारणा 
प्र यही प्र यक्षपणे उचा न दाखिवणार’ असे वागेल तोच खरा सधुारक, आता 
ज मजात जाितभेदा या उ छेदनाथर् पशर्बंदी प्रभिृत उरले या प्रकरणी काय केले 
पािहजे, ते या लेखा या उ तराधार्त िववेिचले जाईल.  

* * * 
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ज मजात जाितभेद मोडायचा 
हणजे काय करावयाचे? 

(उ तराधर्) 
वर यािवषयी जी मखु्य िवधेये (पॉईंटस)् प्रितपािदली यांचा या लेखातील भागाशी 

अगदी िनकट सबंंध अस यामळेु आिण या मखु्य िवधेयकांची पुन िक्त, यांचा ठसा 
वाचकां या मनावर पक्का िबबिव या या कामी उपयुक्तही अस यामळेु पिह या 
लेखांकातील ती िवधेये एकंदर िवषया या अनुसधंानाथर् आरंभीच पु हा एकदा िववेिचणे 
अव य आहे.  

आजचा जाितभेद हा ‘ज मजात’ हणनू हणवीत असला तरी तो िन वळ 
‘पोथीजात’ आहे! ज मतःच प्रकटणार् या कोण याही पगणुधमार् या िभ नतेने 
आज या जाती िनरिनरा या ठ  शकत नाहीत. तर अमक्या छापा या गटात अमुक 
ज मला हणनू तो े ठ िकंवा पृ य आिण अमकु किन ठ वा अ पृ य ‘मानला’ 
जावा असे पोथीत सांिगतले आहे, यासाठी तो तसा नुसता मानला जात आहे. आजचा 
जाितभेद हा ज मजात नसनू िन वळ पोथीजात आहे! 

आज या जाितभेदाची ही ज मजात हणनू नुसती मान या गेले या उ चनीचतेची 
िवषारी नांगी मोडून टाकली गेली की, मग या या जाित वा उपजाती नुस या नावाने 
आणखी काही काळ जरी अशाच रािह या तरी मोठीशी हािन होणार नाही. कुळाचे 
आडनाव जसे िभ निभ न असते, परंतु या कुळाला प्र यक्ष गणुाने उपािजर् यावाचनू 
कोणताही अिधकार भोगता येत नस यामळेु या िभ न नावा या गटांमळेु, जसा 
कोणताही पर पर म सर वा रा ट्रीय िवघटना आज होऊ शकत नाही. तशीच ब्रा मण, 
क्षित्रय, साळी, माळी, महार, चांभार प्रभिृत िविभ न नावे या या जाती या गटांची 
यापुढेही जरी चालली आिण जरी यां या िविश ट पिरषदा, सघं, सण िन सं कार 
जातवारीने यापुढेही चालत रािहले, तरीही- यांना प्र यक्ष यवहारात कोणतेही हक्क 
प्रकट गणुांवाचून उपभोिगता आले नाहीत तर, आिण जर य चयावत ्अिधकार िन 
यवसाय सवर् जातीत समानतेने उघडलेले असले तर अशा घरगतुी गटांनी रा ट्रीय 
सघंटनेची हािन हो याचा सभंव हण यासारखा उरणार नाही. उलट अपिरहायर् हणनू 
उरणार् या या अशी नांगी तोडले या जातवार गटांचा उपयोगही रा ट्रीय सघंटनेला 
तसाच क न घेता येईल की, जसा तालकुा, िज हा, इलाखा प्रभिृत भौिमक गटांचा 
उपयोग रा या या सघंटनेला क न घेता येतो.  
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ज्ञाितपिरषदाही रा ट्रीय या िवघटक न होता सघंटकही होऊ शकतील, जर- 
या या पिरषदा िन ज्ञातीय सं था खाली िदलेली मखु्य सतू्रे आप या मळू 

उ ेशपित्रकेत दोन ध्रुवाप्रमाणे अढळपणे अिंकतील! प्र येक ज्ञाितपिरषदेची पिहली 
प्रितज्ञा, पिहले सतू्र, हे असले पािहजे की, आ ही कोण याही इतर ज्ञातीस केवळ 
ज मामळेुच, ज मतःच हीनतर मानीत नाही वा उ चतर मानीत नाही, आिण दसुरी 
प्रितज्ञा ही की, ‘आम या जातीतील यक्तीस जे गणु प्रकटपणे िन प्र यक्षपणे 
आढळून येतील याव न आमची पात्रापात्रता ठरिवली जावी. आ हांस अिध ठान 
िमळावे, इतरांप्रमाणेच या आम या गणुाचे चीज हावे इतरांप्रमाणे या गणुां या 
सपंादनास िन सवंधर्नास आ हांसही मोकळीक असावी; पण प्र यक्ष गणुां या 
कसोटीतून िनरा या असे कोण याही पक्षपाती पोथीजात ज्ञाितिन ठे या विश याने 
इतर कोणतेही या य अिधकार लुबाड याची आमची मनीषा नाही. प्र येक जाितसंघाने 
या दोन प ट प्रितज्ञां या पायांवर आपली ज्ञाितसघंटना केली असता ती इतर 
ज्ञाती या हानीस कारण होणार नाही. इतकेच न हे, तर या दोन सतू्रां या कक्षेत 
येणार् या या या जातीची िशक्षण-आरोग्य-शक्ती-सपं नता-सहकायार्ची वाढ ही 
आप या अिखल िहदं ूरा ट्रा या सघंटनेस साहा यकही हो याचा पु कळच सभंव आहे. 
ज मजात कुलांचे गट जसे असतात, तसेच हे ज मजात जातीचे गटही आप या िहदं ू
रा ट्रा या िवघटनेसच आज यासारखे कारणीभतू न होता सघंटनेसही सहा यक 
होतील. आम या रा ट्रीय महासेने या या िनरिनरा या उपसेना आप या परंपरां या 
छाव यांतून गटागटांनी सघंिटत िन स ज होत रािह या तर ते फारसे अिन ट नाही. 
रा ट्रीय वजाखाली रा ट्रीय येयासाठी रा ट्राचे रणशृंग फंुकले जाताच, या या 
उपसेना झटकन एकत्र क न या महासै या या ससुगंत हालचाली कर यास ही 
यांची गटागटांनी केलेली पूवर्स जता उपयोगी पड यावाचून राहणार नाही. जोवर या 
जाित मोड या नाहीत तोवर यां या िविभ न परंपरे या आवडीिनवडीचा सघंषर् िन 
िवरोध कमीत कमी हािनकारक करवून घे याचा आज या पिरि थतीत जो एकच मागर् 
आहे तो वरील दोन सतू्रे हाच होय.  

या टीने पाहता र नािगरी या िच पावन सघंाचे उदाहरण काहीसे उ लेखनीय 
आहे. या सघंाने आप या उ ेशपित्रकेत ही वरील दोन सतू्र ेगोिवली असनू नुक याच 
झाले या यां या वािषर्क साधारणसभेतही यांचा सबळ पुर कार केला आहे. ‘हा 
ज्ञाितसघं आप या िहदं ूरा ट्रा या कोण याही ज्ञातीस केवळ ज मतःच उ च वा नीच 
मानीत नाही. प्र यक्ष प्रकट होणार् या गणुावगणुांव नच याची याची पात्रता ठरिवली 
जावी. आिण कोण याही ज्ञातीस वा यक्तीस अगंी ते ते प्रकट गणु नसता केवळ 
ज मा या विश यानेच कोणतेही िविश टािधकार वा िविश ट हािन भोगता येऊ नयेत 
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वा भोगावी लाग ूनये असेच या सघंाचे ब्रीद आहे, अशी ग्वाही या सघंा या बहुतेक 
वक् यांनी या सभेत जी िदली ती तु य आहे. जर तो सघं याचे हे िलिखत ब्रीद 
िततक्या प्रामािणकपणे यवहारातही उतरवील आिण वै य, सार वत, मराठा, भडंारी 
प्रभिृत ज्ञाितसघंही जर तेच ब्रीदवाक्य िशरोधाथर् करतील, तर या ज्ञाितपिरषदा िन 
ज्ञाितसघं अिखल िहदंरुा ट्रा या रा ट्रीय िवघटनेस कारणीभतू हो याचे भय फारसे 
उरणार नाही, तर उलट िहदं ूसघंटने या मह कायार्स ते झा यास उपकारकही होऊ 
शकतील.  
 
ज मजात जाितभेदाचे चार पाय 

ते हा आज िहदं ू रा ट्रास अ यंत अपायकारक झाले या ज मजात जाितभेदाचा 
उ छेद कर यासाठी आपणास केवळ मानीव असले या या पोथीजात उ चनीचतेला 
उचलनू धरणार् या आिण यक्ती या प्र यक्ष िन प्रकट गणुांचा िवचार न करता, ितला 
कोणतेतरी िविश टािधकार वा िविश ट हानी िचकटिवणार् या या या ढी प्रचिलत 
आहेत यांचे यांचे उ चाटन आपणांस केले पािहजे. अशा ढीत अ यंत प्रबळ, 
यापक िन िहदं ूरा ट्रा या सघंटनेस, मलूतःच घातक होणार् या ढी चार आहेत, या 
हणजे, यावसायबंदी, पशर्बंदी, रोटीबंदी आिण बेटी बंदी! 
 

(१) यवसायबंदी - तोड यासाठी आज काय केले पािहजे याची सिव तर चचार् मागील 
लेखांकात केली आहे. ज मजात जाितभेदाचा अ यंत प्रबळ आधार ही यवसायबंदीची 
ढीच होती. पण िहदं ूरा ट्रा या सदैुवाने ती आज आधीच जवळजवळ उि छ नलेली 
आहे. वाटेल या जाती या मनु यास आज वाटेल तो यवसाय करता येतो. यात 
या या गणुानु प यास प्रित ठाही िमळते. िनबर्ंधाची (काय याची) याला कोणतीही 
अटक नाही, इतकेच न हे, तर अगदी थोड े अपवाद वगळ यास याला या या 
जातीचीही आडकाठी उरली नाही. ब्रा मण, हा िशपंी, सोनार, डॉक्टर, वाणी इ यादी 
वाटेल तो धंदा िनबर्ंधा वये (कायदेशीर रीतीने) तर क  शकतोच, पण या या 
जाितिनयमानु पही आज यवसाय वातं यास आडकाठी उरली नस याने तो ते धंदे 
क नही पु हा ब्रा मण या ब्रा मण राहू शकतो. तीच ि थती इतर वणार्ंची. 
पूवार् पृ यािवषयीही िनबर्ंधाची अटक उरलेली नाही. आज कोणताही अ पृ य कोणताही 
वतंत्र धंदा क  लागला -वाणी, सतुार, डॉक्टर, बॅिर टर, िशक्षक झाला- तरी 
जाती या िनिम ताने िनबर्ंध (कायदा) यास अडवीत नाही. समाजाचा अप्र यक्ष उपद्रव 
मात्र यास अजनू सोसावा लागतो. पण याला याने त ड िदले पािहजे आिण वेळी 
नैबर्ंिधक साहा य घेऊन या उपद्रवाची खोड मोडली पािहजे. यवसायबंदी आज जर 
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खरोखर कुठे तुटली नसली तरी ती भट िन भगंी या दोन, धं यातच काय ती होय. 
यातही िनबर्ंध आड येत नाही, पण ढी येते! या दोन, अपवादांस उ छेिदणे एवढेच 
काय ते सुधारकाचे कायर् यवसायबंदी तोड याचे प्रकरणी उरलेले आहे. ते यांनी 
केलेच पािहजे आिण यांनीच केले पािहजे. पैकी भगं्यां या धं याचे एक व (मोनॉपली) 
तोड याचे दोन उपाय : एक हा की, भगं्यास प्र येक प्रसगंी स मानाने वागवावे. यास 
हेतुतः प्रकटपणे बरोबर हातात हात घालनू िहडंावे. आप या घरी सवर्साधारणपणे 
पृ य येतात तेथवर भगं्यासही बेखटक येऊ यावे. समाजा या लक्षात ठळकपणे 
येईल अशा थो या िदखाऊपणाने यास प्र येक थळी स मानावे, हणजे भगं्याचा 
धंदा हलकट, ही भावना नाश पावून इतर जाित वेळ प्रसगंी या धं यात पड यास 
कचरणार नाहीत. आिण दसुरा उपाय हा की, सधुारकांनी प्रसगंिवशेषी जाणनूबुजनू 
सावर्जिनकपणे भगं्याचे काम करावे. वेळी काही िदवस तीच नोकरी करावी. भगं्यां या 
सपंांत तर सिुशिक्षत सधुारकांनी हेतुतः भगं्याचे सारे काम वतः क न नगरग्रामे 
व छ ठेवावी. वतःचा भगंी नाही कोण? ित्रकाळ नान करणारा नातकही आपले 
भगं्यांचे काम आपणच करतो. मोठा चक्रवतीर् राजा झाला, तरी तो बाकीची य चयावत 
कामे चाकरांकडून करवू शकेल; पण वतः या भगं्याचे काम मात्र याचे यालाच 
करावे लागणार! ते काम काही तो राजाही दसुर् या कोणाकड ेकाही के या सोपवणार 
नाही! ही िशकवण सधुारकांनी त डी तर िदलीच पािहजे, पण ती वतः प्रकटपणे 
सावर्जिनक भगंीकाम प्रसगंिवशेष वरचेवर मोड याचे दाखवून आचरली पािहजे.  

भटाची यवसायबंदी मोड याचे उपाय असेः- एक हा की, ब्रा मण सधुारकाने शक्य 
तो भट बोलावूच नये. आप या घरची ते, स यनारायण, पूजापाट सारी वतः 
करावी. वेळी लग्नेदेखील नैबर्ंिधक न दीने पार पाडावी, हणजे ब्रा मण सधुारकांना 
सहभोजनािद सधुारणांत प्रकटपणे भाग घेतांना जी ठरािवक अडचण पडते की, ‘नाही 
तर भट येणार नाही!’ ती मळुातच नाहीशी होईल. दसुरा उपाय हा की, ब्रा मणेतर 
सधुारकांनी भटास चक्क अट घालावी की, ‘तु ही आम या घरी वेदोक्त सं कार 
चालवाल तरच यावे. गौरीगणपतीप्रभिृत प्र येक प्रसगंी भटाकडून वेदोक्त पूजा क न 
घेत या की, वेदोक्तबंदी तुटलीच. आपली वृ ती बुडिव यापेक्षा मोठमो या शेठजीं या 
वा सरदार, ीमतं अब्रा मणां या घरी वेदोक्त चालिव यास मा य होणारे भट 
िमळतात ही प्रयोगिसद्ध गो ट आहे. उदाहरणाथर्, प्र यक्ष र नािगरीस ती घडत आहे. 
पण ब्रा मणेतर सधुारकही भटास ही अट घाल यास वचकतात! ितथे भटापेक्षा अशा 
वाचाळ सधुारकांचाच दोष अिधक असे हणणे भाग आहे. शक्य असेल ितथे भटांची 
यवसायबंदी तोड यासाठीच काही अब्रा मण िव वान सधुारकांनी हेतुतः भटकी 
िशकावी, गुरव, जगंम, जोशीप्रभिृत अब्रा मण भटांचीही भटशाही अशाच उपायांनी 
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मोडली पािहजे. भटांची भटशाही ही सवर् वी यजमाना या भाबडपेणातच आहे. यात 
भटाचा अपराध अगदी अ प, हे सधुारकांनी के हाही िवसरता कामा नये. यास 
उ कृ ट उपाय हणजे भट बोलावू नये हाच! सार् या भाब यांनी िनरथर्क 
तवैक यां या गौडबंगालास चाट देऊन लग्नािद सामािजक िविध नैबर्ंिधक करारा या 
व पात नैबर्ंिधक न दीने पार पाडावे; सारी पूजाप्राथर्ना वतः या भाषेत भिक्तभावाने 
वतःच करावी.  
 

२) पशर्बंदी -- ज मजात जाितभेदाचा दसुरा उपाय जो पशर्बंदी तो पिह या 
यवसायबंदी या पायासारखा आज जरी आधीच लळुा होऊन पडलेला नाही, तरी 
यावर चहू बाजूनंी आज टो यावर टोले लगावले जात अस यामळेु तोही बराच अधू 
होत आला आहे. तरीही सधुारकांना अजनू दहाबारा वष तरी ही पशर्बंदी उखडून 
टाक यासाठी पराका ठेचे प्रय न करावयास हवेत. पशर्बंदी ही यवसायबंदीप्रमाणे 
य ययावत िहदं ू समाजाला भोवत नाही. ‘ पृ य’ समज या जाणार् या वीस कोटी 
िहदंूंची या यादीपासनू मळुातच सटुका झालेली असते. उरले या तीनचार कोटी 
िहदंूंना मात्र ज मतःच यांची वतःची उपजत प्रकृती घडधाकट असताही या 
महारोगाचे िवष समाजाकडून बळाने टोच यात येत े आिण यांचे जीवन प्र यक्ष 
महारोग झाले या दभुार्ग्याहूनही दभुार्गी, दधुर्र, िधक्कृत िन अमगंळ कर यात येते.  

पण हा छळ ‘ पृ य’च तेवढा अ पृ यांचा करतो असे नाही. तर ‘अ पृ य’ ही 
दसुर् या ‘अ पृ या’चा असाच अस य छळ करावयास सोडीत नाही. गाव या िविहरीवर 
कावळे, कुत्री, बागडत असता, िन पाणी िपत असता भर दपुारी तहानेने याकूळ 
झाले या महाराला या पा यास िशवता येत नाही. हे पाहून तो महार जे हा याला 
तेथून िशवीगाळ क न हुसकून देणार् या ब्रा मण मरा यांना ‘राक्षस आहेत हे कू्रर’ 
हणनू िशवी देतो, ते हा तो ती िशवी देत नसनू स य तेच सांगत असतो! पण 
महारवा यात या िविहरीवर भगंी जर तसाच ता हेला, तशाच भर दपुारी, तसेच 
पा याला िशवू लागला तर तेच महार याच ब्रा मणमरा यांसारखे, यासही िशवीगाळ 
क न हुसकवून दे यास सोडीत नाहीत! ब्रा मणांस ‘पाजी’ हणणारा महार वतःच 
भगं्याचा ब्रा मण बनतो! भगं्याला तसेच छळ या या ‘पाजी’पणात रितभरही कमी 
करीत नाही? नािशक या राममिंदर स याग्रहा या वेळी महार मडंळी देवदशर्नाचा, 
आपला िहदंु वाचा या य हक्क बजािव यास गेली असता, देवातही अ पृ यतेची 
सं था घुसवनू, ‘ पृ य’ देव िन ‘अ पृ य’ देव असा भेद िनमूर्न, अ पृ यां या दशर्नाने 
देव िवटाळू नये हणनू जे हा काही भटजीशेटजींनी या महारांची टाळकी ला यांनी 
सडकली ते हा साि वक सतंापाने जे महार चवताळले, यांनी हेही िवसरता कामा नये 
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की, जर महार जाती या को या मरीआई या मिंदरात देवदशर्ना या याच िहदंु वा या 
हक्कासाठी भगंी लोक जाऊ लागते तर, महारांनीही िततक्याच लांब प या या 
ला यांनी यांची टाळकीही तशीच सडक यास कमी केले नसते! अथार्त ् पशर्बंदी 
तोड यासाठी केवळ ‘ पृ य’ सधुारकांनीच न हे, तर ‘अ पृ य’ सधुारकांनीही पर परांशी 
सहकायर् क न प्रय नांची पराका ठा केली पािहजे. पशर्बंदी तोड याचे दािय व 
‘ पृ या’ इतकेच ‘अ पृ यां’वरही आहे.  

अशा लहानशा लेखात फुटकळ उपाय अशेषतः सचुिवणे अशक्य. सवर् साधारण 
परेखा आखणे िन िदग्दशर्नापुरते काही ठळक उपाय सचुिवणेच काय ते शक्य 

या तव पशर्बंदी तोड या या कायर्क्रमािवषयी इतकेच सांगणे इथे पयार् त आहे की, 
अ पृ यता घालिवणे हणजे दसुरेितसरे काही नसनू ‘िशवणे’ हेच होय. अ पृ योद्धार-- 
यांना िशक्षण, नोकर् या, घरे प्रभिृत साहा य देणे हा देखील जाितभेदो छेदाचा िवषय 
न हे. जाितभेदो छेदनाशी प्र यक्ष सबंध ज मजात अ पृ यता तोड याशीच काय तो 
आहे. न िशवणे हणजे अ पृ यता अथार्त िशवणे हणजे अ पृ यता नाहीशी करणे. 
रोटीबंदी, बेटीबंदी, वेदोक्तबंदी प्रभिृत इतर सधुारणा पुढ या पायर् या या पृ यांसही 
लाग ूअसतात. अ पृ यांचा गट ‘ पृ य’ केला की, पशर्बंदी तुटली, अथार्त इतर नाना 
अ पसबंद्ध वा असबंद्ध प्र नांची या प्र नांशी गुतंागुतं के याने, पशर्बंदीची जी बेडी 
तोडणे एका बाजनेू इतके दघुर्ट कायर् वाटते तेच दसुर् या बाजनेू इतके सोपे होऊन 
बसते. केवळ िशवायचे! की, ज मजात जाितभेदाचा एक पाश खा िदशी उखडला 
जाउन या या या या पुरते तरी चार कोिट िहदंबुांधवांस माणसुकीत आणनू 
सोड याचे मह कृ य याचे याने पुरते केले हणनू समज यास हरकत नाही. तरी रे 
िहदंसुघंटका, उठ आिण दसुरे कोणी काय हवे ते करो, तू तु यापुरते या घटकेपासून 
हे त धर की, जे बोट कु यामांजरास मी लावतो ते बोट मी मा या ‘अ पृ य’ 
धमर्बंधूस, माणसास, प्र यही लाव यावाचून अ नग्रहण करणार नाही. हण िशवेन!’ 
आिण कोण या तरी अ पृ य धमर्बंधसू प्र यही, प्रकटपणे िशवून सग यांना दाखीव! 
की तु यापुरते तू अ पृ यते या पापापासनू िहदं ू जातीस मकु्त के याचे पु य 
जोडलेस! सवर्साधारण पृ याला घरात आपण िजतके येऊ देतो िततके अ पृ यांस 
येऊन यावे, यांची भा याने दे याची घरे असतील यांनी पृ यांप्रमाणेच ती 
‘अ पृ यांनाही भा याने यावीत; या या वतः या िविहरी असतील यांनी या 
पृ याइतक्याच अ पृ यांना उघडा या. जाणनूबुजनू प्रदशर्ना तवच महार, भगंीप्रभिृत 
धमर्बंधूस हातात हात घालनू साधेल िततक्या वेळा मागार्ने बाजारांत, यात्रेत प्रकटपणे 
िहडंावे. थोडक्यात हणजे, जो कोणी अ पृ य भेटेल याला पृ य समजनूच ते ते 
यवहार या याशी िदवसांतून एकदा तरी प्रगटपणे सग यांदेखत के यावाचून 
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सं याकाळ उलटू नये. ‘अ पृ य’ सधुारकाने या या ‘खाल या’ अ पृ यास, तसेच त 
ध न एकदा तरी िदवसातून पृ य वाचा अिधकार देऊन िशवावे. चांभाराने धेडास, 
महाराने भगं्यास! सघंटक सधुारकांपैकी जर प्र येकजणाने बोलघेवडपेणा सोडून असा 
करघेवडपेणा प्र यही आचरला, आप या पुरते तरी ‘अ पृ यांस’ पूवार् पृ य क न 
सोडले, तरी देखील दहा वषार् या आत अ पृ यतेचा मागमसूदेखील सार् या समाजांत 
आढळून येणार नाही. इतकी सघंटक सधुारकांनी सखं्या आजही पु कळ झालेली आहे.  

अ पृ य सधुारकांनी आणखी एक त यिक्तशः वीकारले पािहजे. आज िनबर्ंधाने 
अनेक शाळा, कचेर् या, धमर्शाळा, िविहरी, वाहने, प्रभिृत सावर्जिनक थानी 
अ पृ यतेचे उ चाटन केले आहे, या सार् या नैबर्ंिधक (कायदेशीर) सवलतीचा प्र यक्ष 
उपयोग प्र येक अ पृ य सधुारकाने हटातटाने क न या आ मसात के या पािहजेत. 
ही गो ट स या यात या यात सहज आहे. कारण यात िनबर्ंधाचे साहा य 
सधुारकां या बाजसू आहे. या कामी ी. राजभोज बोडार् या िविहरीवर अ पृ यांकडून 
प्र यक्षपणे पाणी भरिव याची जी खटपट करतात आिण नागपूर प्रभिृत प्रांती 
िनबर्ंधानु प उघडले या तलाव प्रभिृत थानांचा प्र यक्ष उपयोग क न घे याचा पायंडा 
जो ितकडील अ पृ य पढुारी चढाई क न वेळी स याग्रहानेही पाडीत आहेत तो प्र येक 
‘अ पृ या’ने िजकड ेितकड ेअनुकािरला पािहजे.  
परंत ुआज जे हे नैबर्ंिधक अिधकार अ पृ यांस िमळालेले आहेत, या सवार्ंत अ यंत 
पिरणामकारक अिधकार हणजे शाळांतून मलेु सरिमसळ बसिव याचा होय. हा 
अिधकार प्र येक अ पृ यांने तलाव िविहरीप्रभिृत याही आधी बजावावा. मलेु प्र यही 
शाळेत पृ या पृ य भावना िवसरावयास िशकली की, पुढ या िपढीला 
धोबीप्रभिृतप्रमाणेच महारभगंीही पूणर्पणे िन सहजग या पृ य वाटणारच वाटणार- 
केवळ सवयी या बळे! ते अ पृ य के हा तरी होते याची आठवणही बुजेल 
लहानपणापासनू सरिमसळ खेळीमेळीने वागत आ याने! पृ य मलुांशी - खोत, 
वकील, शेटजीं या मलुांशी बरोबरीने प्र यही मांडीस मांडी िभडवून बसत आ याने 
अ पृ य मलुांची राहणी सधुारते आिण अनेक प्रसगंी बुद्धी या चढाओढीत अ पृ य 
मलुांचा क्रमांक ब्रा मणािदकांहूनही वर लागला अस यामळेु एका बाजसू अ पृ यांचा 
आ मिव वास वाढतो, दसुर् या बाजसू पृ यांचा अहंकार घटतो. आज शाळेत अ पृ य 
मलेु सरिमसळ बस ू लागली की, उ या आपण होऊन या अ पृ यांचे ‘पूवार् पृ य’ 
झालेच हणनू समजावे! पु हा शाळांतून सरिमसळ बस याचे कामी सरकारी िनबर्ंध 
(कायदा) अ पृ यांचे बाजसूच अस याने, मिंदरप्रवेशापेक्षाही अिधक पिरणामकारक 
असताही हा उपाय अिधक सहजसा य ठरतो.  
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या तवच मिंदरप्रवेशाचा प्र न स या दु यम समजावा - शाळाप्रवेशाहून तरी! कारण 
मिंदरािवषयी विहवाट, वैयिक्तक म ता इ यादी प्र येक प्रकरणी िनबर्ंध (कायदा) 
अ पृ यां या उलट जाणार हे ठरलेले. मिंदरप्रवेशा या प्र नावर चढाई क न यास 
सु ं ग लाव याचा, कमीत कमी िवरोधाचा िन जा तीत जा त पिरणामाचा मागर् 
हणजे र नािगरी या पिततपावन मिंदरासारखे एकेक अिखल िहदं ू देवालय, 
जाितिनिवर्शषे समानते या पक्क्या पायावर प्रितनगरी थापणे - तेच यश वी क न 
दाखिवणे हाच होय. जनुी मिंदरे धडाधड उघडलीच पािहजेत; उघडणारच पण ती 
यां यावर समो न चढाई क न न हे, तर अिखल िहदं ू देवालयांचा वा धमार्लयांचा 
सु ं ग याने ममर् थानीच भ न या या धडाक्यासरशी समाजा या भावनेतच क्रांित 
घडिव याने होय. या वषीर् पुढे मागे र नािगरी या जा यु छेदक आंदोलना या 
प्रयोगाची प्र यक्ष फल ुित आ ही एका लेखात वतंत्रपणे सांग ू इि छतो. यांत 
ीपिततपावनासारख्या या अिखल िहदंसुं थेचे पिरणाम या प्रकरणी िकती दरूवर 

होतात, ते प टिवले जाईलच.  
 
३) रोटीबंदी - ज मजात जाितभेदांचे उ चाटण जर आज या पिरि थतीत कोण या 
एखा या ढीं या उ चाटणातच ब हंशी सामावलेले असेल तर ते या उ चाटणातच 
होय. कारण यवसायबंदी तुटलेलीच आहे; पशर्बंदी ही सवर् िहदंसुमाजास लाग ूनसनू 
अ पृ यांपुरतीच आहे. ती तुटतही आली आहे आिण रोटीबंदी तुटून महाराबरोबर 
ब्रा मण जर जेवू लागला, तर तो पशर् करील की नाही हा प्र नच उरत नाही. उंटच 
िगळणारा सुपारीचे खांड िगळ यास का कचरणार आहे? आिण बेटीबंदी ही रोटीबंदी 
तोड याइतकी का अव य िन किठण नाही ते आ ही पुढे सांगतच आहो. अशा रीतीने 
आज या जाितभेदा या या चार पायांपैकी जो पाय मखु्य वेक न हाणताच हे धूड 
खाली कोसळणार आहे तो पाय रोटीबंदी हाच होय! आज या या हजारो जाती 
एकमेकांपासून पथृक करणारे मखु्य िन सवर्गामी िजवंत लक्षण रोटीबंदी िन बेटीबंदी 
हेच होय. पकैी रोटीबंदी फार थो या प्रमाणात जा यु छेदना या सावर्जिनक िन वयर् 
(अजर्ंट) कायर्क्रमास आडवी येते. ती कशी ते पुढे पाहू. उरलेली रोटीबंदी तेवढी त काळ 
तोडलीच पािहजे आिण ती तोडली की, ज म जात जाितभेदात जो काही थोडा बहुत 
खरा जीव आज उरलेला आहे या या ममीर् मारक टोला बसलाच हणनू समजावे.  

रोटीबंदी तोडावयाचे साधनही िव वास वाटू नये इतके सोपे आहे; नुसते जेवायचे! 
िभ न जातीयां-बरोबर जेवायचे! की हा एवढा दगुर्म ् दःुसा य वाटणारा जाितभेदाचा 
प्रचंड गड गडगडत कोसळलाच पािहजे. जाितभेद एकत्र लढून ज मात मरायचा नाही; 
पण एकत्र जेवताच तो िठक यािठकाणी म न पडतो. या तव प्र येक खर् या सधुारकाने 
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हे सतू्र वेशीवर टांगावे की, ‘जे चेल िन पचेल ते वै यकीय या योग्य या 
कोण याही मनु याने खावे, िन यावे!’ तो िहदं ूअसो, मसुलमान असो वा अदंमानी 
असो-- कोणाबरोबरही खा याने, िप याने, सहभोजनाने वा सहपानाने, जात जात नाही! 
धमर् बुडत नाही! सहपान वा सहभोजन हा वै यकशा त्रीय प्र न आहे. जातची जात 
िकंवा धमर्चा धमर् भाता या पेजी या बुडबु यात बुडतो असे सांगणार् या भाब या 
धमर्शा त्रांचा न हे! आ हांस जर कोणा सघंटक सधुारकाने िवचारले की, आज या 
व पात असले या या पोथीजात जाितभेदाचे मरण नक्की कशात आहे? तर आ ही 
एका श दात अगदी प्रयोगिसद्ध स य हणनू सांग ूकी - 
सहभोजन! सहभोजन! सहभोजन! 
या पोथीजात जाितभेदाचे मरण सहभोजनातच आहे. पण या या अटी पुढीलप्रमाणे :-  
अ) ‘आ हांस सहभोजनाचे त व मा य आहे!’ अशी वाचाळता क न प्र यक्षपणे 
सहभोजनात भाग घे यास कचरता कामा नये. आ) सहभोजनात इतर कोणी भाग 
घेवो वा न घेवो अ य जातीचा एकच मनु य जरी िमळाला, तरी आपण आप यापुरते 
या याबरोबर जेऊन आप यापुरती रोटीबंदी तोडली पािहजे. अ) ती ज मजात के हा 
तरी एकदा तोडू, आता पु हा हेतुपुर सर कशाला? असे िवचारीत पु हा उ या ज मात 
सहभोजनात पाय न टाकणारे िभ व वा स य व कुचकामी समजनू प्र यही प्रसगं 
आला तरी प्र यही सहभोजन केले पािहजे. प्र यही ब्रा मणभोजन करणारा जर 
अिधकच पु यशील समजला जातो तर प्र यही सहभोजन करणारा मात्र ख याळ का 
समजला जावा? ई) प्र यक्ष सहभोजन प्रकटपणे --- जाहीर रीतीने --- झाले पािहजे. 
नावे शक्य तो छापलीच पािहजेत. इरा या या दकुानात जसे अचानक ‘भटजी’ 
सापडतात आिण कॉलेजांतून वा कलेक्टर ले छांसह गुपचूप जेवणारे वकील वा 
पदवीधर उघडपणे आम या रोटीबंद आयर्सं कृतीचा उदोउदो करताना जसे ग लोग ली 
आढळतात, तसेच िम याचारी सधुारकही दिुमर्ळ नाहीत! यांचा उपयोग काय? उ) 
प्र येक सहभोजनात शक्यतो अ पृ य मनु य अव य असावा. सहभोजनाची तीच खरी 
क्षारपरीक्षा (अॅिसड टे ट) आहे! नाही तर केवळ ब्रा मणाबरोबर सहभोजने कर यास 
हपापलेले, पण महाराबरोबर बसताच ‘आज कोठा जड, दधू घेतो की थोड!े’ अशी 
लटपटपंची करणारे समािज ट काही थोडथेोडके भेटत नाहीत! 

आ ही अनभुवज य िनि चतीने सांगतो की, असे प्र यक्ष आचरण करणारे पाचशे 
सघंटक सधुारक वारंवार सहभोजने करीत रािहले, तर पांच सह  व ती या नगरांतून, 
रोटीबंदी या ढी उखडून टाकू शकतात. जेवणावारी जाितभेद मारला जातो. ते कसे हे 
लेखमयार्देमळेु इथे पा हाळाने आ ही सांगत बसत नाही- पा हाळ अव यही नाही. 
खर् या सघंटक सधुारकांस आ ही ग्वाही देतो की, तु ही आधी क न पहा. फळ न 
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िमळाले तर मग यांचे समथर्न आ हांस पा हाळाने िवचारीत बसा. बिह कार? 
पडतीलच! पण पाचशे िचकाटी या सहभोजक सधुारकांवर बिह कार घालणारा पाच 
हजारांचा बहुजनसमाजही अतंी मेटाकुटीस येतो. कारण बिह कार हे दधुारी श त्र. 
घालणारासही ते कापते. खरा सधुारक िनि चताथर् असतो. बहुजनसमाज तसा नसतो. 
सखं्येचे प्रमाण हे वरचे असेल तर. बहुजनसमाजच या रोटीबंदी प्रकरणी तेवढे 
बोलायचे तर - जर आज िततकासा मनःपूवर्क िव द्ध नस यामळेु त्रास सोस याइतका 
िचवट राहत नाही आिण शेवटी याची ि ट म न, यात याला काही िवशेष 
िचड यासारखे वाटेनासे होऊन, ‘आगबोटीत िवटाळ नाही हे शा त्र जसे ज मले तसे 
सहभोजनाने जात जात नाही हे शा त्रही न कळत उमजते, पटते.  
 
४) बेटीबंदी - जाितभेद मोडायचा हणतात सवर् साधारणतः बहुतेक लोकांना जो 
धक्का बसतो तो यामुळे बेटीबंदी तुटून प्रचंड घोटाळा उडणार याच क पनेने होय! 
हणजे आता शेकडो ब्रा मणां या मलुी महारवा यांत क बाय या िन चांभारां या 
मराठामो यात घुसाय या! अशी एक भयानक क पना जाितभेद मोडायचा हणताच 
लोकांसमोर उभी राहते! रोटीबंदी तोडून महारां या पकं्तीस जेवणार् या ब्रा मण 
सहभोजनांचादेखील यांना एक वेळ इतका धक्का बसत नाही; पण बेटीबंदी तोड याचे 
नाव काढताच ते अगदी घाब न जातात! उलटपक्षी िक येक सधुारक िवशेषतः जहाल 
अ पृ य --- जाितभेद तोडायचा याचा अथर् ब्रा मणां या मलुी आ हांस िद या 
पािहजेत, असाच नेमका ठासनूठासनू सांगतात 
पण वा तिवक पाहता या पिह याची भीती िन या दसुर् याची आकांक्षा या 
सारख्याच अस य िन अितरेकी आहेत. कारण बेटीबंदी तोड याचा अथर् अमक्यां या 
मलुी तमक्यांना ‘िद याच’ पािहजेत, असा नाही. ब्रा मणां या वा वा यां या मलुी 
आ हांस ‘िद याच’ पािहजेत, असे हणणारे अ पृ यही या सौ यां या प्रितमू याचा 
प्र न िनघताच धक्का खाऊन ‘न हे, न हे, िद याच पािहजेत असे न हे!’ असे हणत 
चाच  लागतात कारण यांसच त े प्रितमू य परवडत नाही. जाितभेद मोड यासाठी 
ब्रा मण - वा यां या शंभर मलुी जर महारचांभारांस ‘िद याच’ पािहजेत, तर याच 
अटीप्रमाणे महारचांभारां या शंभर मलुी भगं्यास िन धेडासही ‘िद याच’ पिहजेत, 
हणनू भगं्यां या वतीने मागणी घाल याचा उशीर की, याच महार - चांभार 
जहालांस भीक नको पण कुत्रा आवर असे होऊन जाते. आिण तेही िववेकाची भाषा 
बोल ूलागतात.  
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तो िववेक असा :- अमक्याने तमक्या मलुी ‘िद या’ पािहजेत ही भाषाच मलूतः 
अस य िन आजतर अशक्य आहे! आज या मलुी उपवर असणार, यां या वरांना 
िदवसिदवस मखु्यतः याच िनवडणार. आ हास ‘देणारे’ तु ही कोण हणनू या 
आईबापास देखील िजथे हटकणार ितथे ितसर् या सोमाजीगोमाजीस कोण िवचारतो? 
दसुरे असे की, महार, वाणी, बंगाली, मरा याने एखादे िदवशी क्षणभर शेजारी बसनू 
सहभोजनांत जेवणे िनराळे आिण भाषा, वेषभषूा, आचारआहाराने िविभ न अशा एका 
राहणीतील मलुीला दसुर् या अगदी अपिरिचत राहणीत ज माची ढकलणे वा जावे 
लागणे हे िनराळे! उ या रोटीबंदी जरी अगदी िनबर्ंधाने (काय याने) तोडली, तरी 
देखील महारा ट्रीय ब्रा मण मलुीला बंगाली ब्रा मणा यादेखील घरी देणे हजारी 
नउशेन या णव अशंी परवडणार नाही, जळुणार नाही. कारण जातीचा िवचार सोडला, 
तरी लग्नासारख्या आज या शरीरसबंधंात सोयीचा िवचार तरी केला जाणारच जाणार. 
या मराठीत िन बंगाली ब्रा मण वधूवरां या आवडीिनवडीही जळुणे दघुर्ट. मराठी 
ब्रा मण वध ू या बंगाली ब्रा मणा या घरी, आप या सासरी जाताच ती माणसे 
बंगाली बोलणार, ही मराठीत उ तरणार; कानडीने केला मराठी भ्रतार! एकाचे उ तर 
एका नये! पुढे नाने होऊन सा या पालटू लागताना या बंगाली सास-ूजावा िबन 
का याने लगुडी नेसणार; िहला तसेच िबनका याने सग यांसमोर वावरणे िजवावर 
येणार! सपैाकाला ती सास ूबसली की िहला सांगणार, ‘येवढे चार मासे सोलनू दे पाहू.’ 
जेवताना ती बंगाली ब्रा मणां या रीतीप्रमाणे माशांची आमटी भरुक भरुक भरुकणार! 
ही मराठी ब्रा मणाची मलुगी या मासोळी जेवणा या वासासरशी ओक ओक 
ओकणार! परत वरचेवर माहेरी यावे तर एका वषार्चा ये याजा या भा याचा खचर् 
लग्नाएवढा होत राहणार!! ही गो ट जशी एका प्रांतातील मलुी वजातीय 
परप्रांतीयां या घरी िद याची, तशीच गावात या गावातही महाराची मलुगी मरा यां या 
वा चांभाराची महारा या घरी दे याची. अतंर, भाषा, राहणी इ यादी सोयी--- 
गरैसोयीमळेु िन आवडीिनवडीमळेु रोटीबंदी त वतः तुटली तरी, एका जाती या मलुी 
शेक याने अ य जातीत ढक या जातील अशी जी भीती वाटते, ती तसे कधीही घडणे 
शक्य नस यामळेु अगदी का पिनक आहे. इंग्लडं िन कॉटलडं याम ये जातवारीची 
बेटीबंदी नाही. पण या सोयीगरैसोयीमळेुच हजारी एक इंिग्लश मलुगी लडंनला 
िप यान िप या राहत असता कॉटलडंात िदली जाते की नाही, याची शंकाच आहे. 
लडंन या मलुी बहुधा लडंन या आसपासच आपले वर िनवडणार. तीच ि थती 
जातवार बेटीबंदी त वतः तुटली तरी पु याची, मद्रासची, कलक याची, र नािगरीची, 
ितथ या मलुी बहुधा आप या शजेार या गावात िन वजातीतच आपले सासर 
शोधणार, आपले वयवंर िनवडणार; ते हा बेटीबंदी त वतः तुटली तरी प्र यही या 
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यवहारात अक मात ् हण यासारखी उलाढाल होणे शक्य नाही. मग बेटीबंदी 
तोडायची याचा अथर् काय? याचा अथर् हा की- 

बेटीबंदी तोडणे हणजे, अमक्या जाती या मलुी तमक्या जातीत ‘िद याच’ 
पािहजेत अशी आज्ञा नसनू, जर कोणा िहदंनेू पे्रमशील, सपु्रजननक्षमता प्रभिृत 
वैवािहक गणुानुकूल असा अ य जातीचा िहदं ूवधूवर िनवडला तर, केवळ जात िभ न 
एव यासाठीच, तो िववाह िनषेिधला जाऊ नये वा यायोगे या वधूवरांस पूणर्पणे 
स यहायर् समज यास हरकत अस ूनये, अशी एक अनुज्ञा आहे. अशी िम िववाहाची 
अनुज्ञा ज मजात जाितभेद मोड या या टीने न हे, तर शुिद्धचळवळ पचिव यासही 
अ यंत अव य आहे. िहदं ूरा ट्रा या सघंटनास उपकारक िन अपिरहायर् आहे.  
बेटीबंदी तोड याची एक मयार्दा मात्र मनु यप्रगती या स यि थतीत िन िहदं ूरा ट्रा या 
आज या िविश ट पिरि थतीत िनरपवादपणे पाळणे अव य आहे, ती ही की, िहदंनेू 
आपसांतील कोण याही जातीशी िववाह केला तरी िचतंा नाही; पण िहदंु वा या 
कक्षेबाहेर जाऊन कोणीही मसुलमान िख्र चनािदकांशी िववाह करता कामा नये. जोवर 
मसुलमान, मसुलमानच राहू इि छतो तोवर िहदंलूा िहदंचु रािहले पािहजे. ितला वा 
याला िहदं ू क न घेत यावाचून अिहदंूंशी िववाह करणे आप या िहदं ू रा ट्रा या 
सामदुाियक िहतास अ यंत अिन ट आहे. यावेळी ते दरुाग्रही अिहदं ु केवळ 
मनु यधमार्स भज ूलागतील िन मसुलमानकी सोडून माणसुकीतच समावतील ते हा 
िहदंहुी याच मनु यधमार्प्रमाणे मनु यामनु यांत कोणताही जाितधमर्, देशाचा 
िभ नभाव मान याचे सोडून केवळ माणसुकीचे नाते तेवढं पाळतील. आज मात्र िहदंूंनो 
तसा भोळसटपणा करणे हेच माणसुकी या िव द्ध आहे.  
 
बाँबगो यांनी न हे, बुंदी या लाडवांनी ! 

जर या दो ही लेखांकांत िदग्दिशर्लेला कायर्क्रम पुढे ठेवून प्र येक सघंटक सधुारक, 
इतर कोणाची वाट न पाहता आपला आपण या सधुारणांस वतः या प्र यही या 
आचरणात यवहा  लागेल, प्र यक्ष तसे क  लागेल, तर ज मजात जाितभेद या 
अथीर् तो मोडायचा आहे या या लेखात िवशिदले या अथीर्, उ छेिदणे फारसे दघुर्ट 
नाही. या या या यापुरता तरी जाितभेद आज या आज तोडता येणारा आहे. 
यात या यात याचा आजचा िजवंत चालता पाय जी रोटीबंदी ती तर प्र येक 
सधुारकाने त काळ आिण सारखी तोडीत रािहले पािहजे. सहभोजन हाच जाितभेदा या 
समधंास गाडणारा प्रबळ मांित्रक! नसु या शा त्राधारा या एरंडा या गरु् हाळाने तर तो 
जाितभेद मरणार नाही, पण प्र यक्ष शा त्राधारा या नबैर्ंिधक सक्तीसही तो मारणे 
दघुर्ट, अिन टही. जसा मारावा तसा जर यास मारणे असेल, तर सधुारका, तू 
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तु यापुरती रोटीबंदी त काळ तोडून टाक. िकती सोपे हे साधन, ब्रा मण िन महारांनी 
एकत्र बुंदीचे लाडू झोडावयाचे की जाितभेद मेलाच हणनू समजा! जाितभेदा या या 
अिजकं्य िक यास असाच शाप िमळालेला आहे की, तू शतकोशतके बाँबगो यां या 
मार् यानेही ढासळणार नाहीस. पण शेवटी बुंदी या लाडवांचा मारा मात्र तुझा चक्काचूर 
उडवील!! 

* * * 
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िहदंू वज 
“स भिूमम ् िव वतोवृ चा अ यित टत ् दशांगलुम!्” प्र येक येयास, प्र येक समे

 टीस, प्र येक नवीन महत ्कायार्स याचे रह य यक्त करणारे आिण या या 
फूतीर्ने अतंःकरणास उ ीहा करणारे असे जे यांचे िविश ट सं कार आिण जी 
वतं य प्रतीके असावी लागतात. या सवार्ंम ये या येयाचा, समे टीचा िकंवा महान 
िवचारांचा योतक आिण प्रवतर्क असा जो याचा वज तोच याचे प्रबलतम प्रितक 
असतो.  

एक वेष, एक रा ट्र िन एक सं कृित, एक रक्त, एक बीज, एक भतूकाळ आिण 
एक भिवत य या अखंडनीय सबंंधानी सबंद्ध झाले या या एक गटी बावीस कोटी 
िहदं ूजाती या मान समे टीचा आिण ित या सघंटना या महत ्कायार्चा हेतू आिण 
सदेंश, बळ आिण तेज, अिखल मनु य जातीस यक्त करणारे प्रितक हणजेच हा 
आम या िहदं ूजातीचा अिभनव िहदं ू वज होय.  

आ हां िहदंूंतील प्रांताप्रांताचे आिण पंथापंथाचे विैश य प आजवर अनेक िभ न 
िभ न वज होत आले आिण यापकैी आजही या या प्रांतांत आिण पंथात पु कळ 
प्रचलीतही आहेत. मरा यांचा भगवा झडा आहे. रजपतुांचे दहा पांच केसरी आहेत. 
गरुख्यांचा सयूर्चंद्रािकत वज आहे. िशखांचे आिण जनैांचे, शैवांचे आिण वै णवांचे, 
आयार्ंचे आिण अनायार्ंचे - आम या या महान िहदं ूजाती या प्र येक पंथाचे आिण 
प्रांताचे जे हे िभ न वज आहेत, ते ते आ हा सवार्ंस पू य आिण आदरणीय 
आहेतच. या या पंथांची आिण उपजातीची ती ती िविश ट येये यक्त करीत त े
सवर् वज यापुढेही आम या िनरिनरा या िहदं ूभाषांप्रमाणेच या या भाषेत फडकत 
राहतील. परंतु प्रांताप्रांतातील या या िहदं ू भाषासघंांत समि वत करणारी आिण 
आ हां अिखल िहदंूंची हणनू गौरिवलेली जशी िगवार्ण सं कृत िकंवा ही िहदंी प्राकृत 
आ हां िहदंूंची जातीय भाषा आहे, िहदं ूभाषा आहे याचप्रमाणे आम या वा पंथां या 
आिण प्रांतां या या िविश ट वजांचे िभ न िभ न वैिश य यांत सम वीत झालेले 
आहे आिण सवर् पंथ, प्रांत, वणर्, जाित िनिवर्शेष असणारी आिण तरीही या सवार्ंची 
महान पूणर्ता असणारी ही जी आमची िहदं ूजाती ितचा हणनू जो एक महान केत ू
आहे. पृ य वा अ पृ य ब्रा हण वा अब्रा मण, मराठी वा बंगाली, वैिदक वा 
अवैिदक, यांचे यांचे िपतर या आिसधंु िसधंुपयर्ंत पावन भमूीत पवूार्पार िनवसत 
आले आिण हणनूच ही यांची िपतभृ ूआहे आिण याच िपतरांचेच उदरी ज मास 
येऊन आपला धमर्पंथ थापते झाले आिण हणनूच ही यांची पु यभमूी ---धमर्-भमूी 
(Holy land) आहे --- या या िहदं ूमात्रांची महान समे टी असणारी जी ही आमची 



 

www.savarkarsmarak.com 

िहदं ूजाती ित या जागितक सदेंशाचा, अतंिहर्त ममार्चा आिण यावहािरक प्रवृ तीचा 
जो योतक आिण प्रवतर्क आहे तो वज हणजे िहदं ू वज होय. या भग यावर 
एका बाजसू कंुडिलनी आिण दसुर् या बाजसू कृपाण अिंकत आहे तो हा अिभनव 
िहदंु वज होय! 

या िहदं ू वजाचा भारतीय रा ट्रा या िहदं ू वजांशी कोणचाही िवरोध नाही. ती 
दो ही प्रतीके िविभ न आिण तरीही सबंद्ध अशी दोन वतंत्र प्रतीके आहेत. आिण 
आपाप या कक्षेत आपापली कतर् ये करीत असतांही एकमेकांस पूरकच होणारी आहेत. 
िहदंी रा ट्रीय वज असताही याप्रमाणे आिण या प्रमाणांत धािमर्क वा सां कृितक 
प्रकरणी िख्र चनांचा “क्रॉस” िकंवा मुसलमानांचा हिरत अधर्चदं्र अिंकत असलेले यांचे 
जातीय वज अि त वांत राहतीलच. याचप्रमाणे आिण याच प्रमाणांत जी २२ कोटी 
िहदं ू जाित या िहदंी रा ट्राची प्रबलतम घटक आहे. या िहदं ू जाती या जातीय, 
सां कृितक आिण धािमर्क सबंंधांत हा िहदंु वज ही िहदंु वजा या गौरवाची आिण 
आकांक्षेची साक्ष देत राहील; फूित र् होत राहील, प्र येक िहदं ू िहदंी हणनू रा ट्रीय 
वजास वंदन देईल. िहदं ू हणनू िहदंु वजास आपली प्राणपूजा अपर्ण करील.  
िहदं ू वजाचा वीकार आिण वागत 

पूवीर् कधीही न हती इतक्या उ कंठतेने िहदंु वजाची जाणीव आिण अिखल िहदं ू
मतास एका प्रबळ समे टीस सघंिटत कर याची ती  आकांक्षा िहदं ूसघंटना या महान 
आंदोलनाने उ ी त करताच या अिखल सघंटनां या िद य, भ य नव येयाचे ममर् 
यक्त करणारा हा अिभनव िहदंु वज प्रगट झाला. ते हांपासनू याचा वीकार आिण 
वागत िठकिठकाणी होत आले आहे. सन १९२९ म ये सरुतेला जे िहदंमुहासभेचे 
अिधवेशन झाले तेथेही या सभेचे वयोवदृ्ध िन ज्ञानवदृ्ध अ यक्ष ीमान रामनंद चटजीर् 
यां या ह त ेहा िहदं ू वज जे हा उभारला गेला, ते हा या महासभेने उठून सभामडंप 
घडीभर हादरत राहील अशा जयजयकारात याचे वागत केले. यास जातीय 
उ थापन आिण जातीय वंदना िदली.  

हा िहदंु वज हा िहदं ूजातीचेच तेवढे प्रतीक नसनू िहदं ूधमार्चेही प्रतीक अस याने 
तो या धमार् या सवार्ंगीण उदारतेइतकाच िव ततृ आहे. िहदंधुमार् या येयाप्रमाणेच 
तोही “स भमूी िव वतो वृ वा अ यित टत ्दशांगलुम!्” िहदंचू न हे तर उभी मानव 
जाती नाि तकापासनू आि तकापयर्ंत, हॉटटॉटपासनू िहदंपूयर्ंत वणर् - जाित - पंथ - 
िनिवर्शेष या या अमतृोपम शीतल छायेखाली समािव ट होऊन ‘ ेयः परम’् प्रा त 
क  शकेल इतका तो िव ततृ आिण भ य, उदा त, उ च आिण िद य आहे.  
कारण लोकांचे धारण करतो तो धमर्, धारणांत धमर्िम याहुः धमीर् धारयित प्रजाः! या 
धमार्ची सा ये दोन; अ युदय आिण िन ेयस :- ऐिहक मकु्ती, पारलौिकक िन ेयसाचे, 
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अितिंद्रय आनंदाचे, परमािथर्क परम गतं याचे जे योतक या वजावर अिंकत केलेले 
आहे ते.  
कंुडिलनी 
हे होय. ती को या वणार्ची वा जातीची म ता नसनू मनु य मात्रांत अतंिहर्त आहे. 
आप या पाठी या क यास मे दंड हणतात. या या दो ही बाजसू ज्ञानतंतू या 
बनले या दोन ना या आहेत. याच इडा आिण िपगंला (The affarent and the 
efferent) होत. मे दंडांत इंग्रजी ८ या आकारासारख्या क यांची जी माळ आहे, 
ित यामधनू ितसरी नाडी सषुु ना हणनू जाते ितला (Cerabrospinal axis) असे 
काही इंग्रजी त ज्ञ सबंोिधत, इडा आिण िपगंला या ना यांस सलंग्न झालेली 
आप या िठकिठकाण या ज्ञानतंतूंची जी उपकदे्र आहेत (Nerve Plexuses) यांनाच 
यौिगक भाषेत कमले हटले असावे. यांची सखं्या शाक्तां या कंुडिलनी योगांत बरीच 
िदलेली असली, तरी ती मखु्य वे सात आहेत. मलूाधार (Sacral plexus), 
वािध ठान मिणपूर (Naval), अनाहत ् िवशदु्ध, आज्ञा, सह त्रार (Pineal gland 

where the spinal cord ends in a sort of ball floating in a fluid in the 
brain) मलूाधारांत सू त असणारी शक्ती, ती कंुडिलनी, योग यानाने जागतृ होतांच 
प्र येक कद्रातून वर चढत, अलौिकक िसिद्ध आिण अनुभव उपभोिगत सह त्रारा या 
अिंतम कद्रास पोचते आिण ितथे ती पोचताच साधकास एक अलौिकक अितिंद्रय 
अगाध आनंद प्रा त होतो. याला योगी कैव यानंद हणतील, वज्रयानी महासखु 
हणतील, अ वैती ब्र मानंद हणतील. भक्त पे्रमानंद हणतील. नाि तक िकंवा 
भौितकभौितक पिरभाषा केवळ परमानंद - (An extacy) हणेल; पण हा अनभुव 
प्र येकास आलाच पािहजे. मग याचा िव वास एका या िविश ट पैगबंरावर, 
अवतारावर, ग्रथंावर, पांिथक मतमतांतरावर असो वा नसो या तव आप या िहदं ू
धमार्तील चावार्कपंथी लोकायितकांसदु्धा य चयावत पंथाचा कंुडिलनी योगािवषयी 
मतभेद नाही. विैदक, सनातनी, जनै, शीख, ब्रा हो, आयर् इ यादी झाडून सार् या 
धमर्पंथास कंुडिलनी योग मा य आहे. कारण ते प्र यक्ष आिण प्रयोगा मक शा त्र 
आहे. केवळ शाि दक वा तािकर् क असा एखादा मतवाद नाही.  

या तव िहदंधुमार्चे जे पिहले महान पारलौिकक येय आहे, याचे योतक असे 
अित उ तम िच ह कंुडिलनी हेच होऊ शकते. कारण ते िहदंमुात्रासच न हे तर मनु य 
मात्रास बुिद्धग य आहे. आनुभा य आहे. वि तक हा एक जाितिविश ट वा 
पंथािविश ट सकेंत आहे. यास बिुद्धग य प टीकरणाचा इतका जागितक पािठंबा 
नाही तीच ि थती आप या दंिशक वा जातीय पिरि थतीपुरतेच िविश ट मह व 
पावले या गाय वा गणपित वा ग्रथं इ यािद प्रितमांची होय. िहदंधुमार्चे महत ् येय 
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यक्त कर यास तशा कोण याही केवळ सांकेितक िकंवा मतभेद िक्ल ट िकंवा 
मयार्िदत िच हांपेक्षा ही कंुडिलनी परमे वरा या व पाशी या प्र येक मनु यास 
लाभलेले िनसगर्िसद्ध अितिंद्रय, ही शक्ती, हे साधन हेच उ कृ ट योतक.  

िहदंधुमार्ची मखु्य प्रितज्ञा, मखु्य वैिश ट, मखु्य ब्रीद, परमे वराचा साक्षा कार, 
देवाशी प्र यक्ष पिरचय, परमा याशी आ याची भेट िकंवा आ माच परमा मपदास 
पोचणे हे होय. शक्तीचा िशवाशी जो हा सयंोग तोच योग. हणनूच िहदंधुमार्चे आिण 
जातीचे पारलौिकक गतं य आिण जगतास पोचिव याचा दैवी सदेंश जर कोण या 
एका श दात प टपणे मत यक्त करता येणारा असेल, तर तो श द योग हाच होय. 
या योगाचे मखु्य प्रतीक कंुडिलनी. एतदथर्च आप या िहदंधुमार्चे आिण जातीचे प्रथम 
येय जे िन ेयस ते सु यक्त कर याचे साम यर् िहदं ू वजावर अकंीत झाले या या 
कंुडिलनीतच उ कटपणे बसणारे आहे.  

पारलौिकक ि ट क्षणभर कोणी बाजसू ठेवू इि छल, तरीही आप या िहदं ूजातीने 
जगास जी अमू य ऐिहक दाने िदली आहेत, यात सव कृ ट दान जे आहे ते हे 
योगशा त्र, एक वेळ ताि वक मतवादांस मतमतांची गडबड हणता येईल. पण 
योगास हणता येणार नाही. कारण योग ही भौितक पिरभाषेत आिण पिरमाणांत 
यक्त करता येणारे एक प्रयोगा मक प्र यक्ष आिण आनुभा य शा त्र आहे. भौितक 
टीने देखील मनु या या आि मक आिण मानिसकच न हे तर दैिहक शक्तीही िकती 

आ चयर्कारक उ न ती क  शकतात, िकती अद्भतु िसद्धी िमळवू शकतात आिण मन 
एक अिनवार् य ‘यंल धा चापर’ लाभ ं म यते न ततोिधक’ अशा आनदं (Extacy) 
उपभोग ूशकते, हे सह ावधी वषार् या अनवरत प्रयोगांनी शक्य आिण िसद्ध क न 
दाखिवणारे हे योगशा त्र आ ही िहदंनूी पिरणत केले आिण याची जागितक 
सं कृतीत अमू य भर टाकली ही गो ट केवढी गौरवाची आहे! तोच आमचा जातीय 
गौरव आम या जातीय वजावर ही कंुडिलनी यक्त करीत राहील! 

आप या िहदंधुमार्चे आिण जातीचे जे पारलौिकक येय िनः ेयस ते कंुडिलनीने 
अशा प्रकारे यक्त के यानंतर या धमार्चे जे ऐिहक सा य अ यदुय ते आप या 
वजावर यक्त कर यास अ युकृ ट िच ह हणजे.  
कृपाण 
हे अस ू शकणार. प्र यक्ष धमर् ही कृपाणाची दंडशक्ती आहे हणनू सरुिक्षत आहे. 
िवशेषतः आप या िहदं ूजाती या अवनतीस या कृपाणाचे, या शक्तीचे या ऐिहक 
अ युदयाचे जे िव मरण झाले, याकड े जे आ ही अपराधी दलुक्षर् केले तेच मखु्य 
कारण झालेले अस याने यापुढे असे दलुक्षर् न कर याचा आ ही िहदंूंनी िनधार्र 
केलेला आहे हे सवर् शत्रूसं आिण िमत्रास बजावून सांग यासाठी आम या 
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िहदंसुघंटणा या या महान वजावर कृपाण अिंकत झालेच पािहजे. आम या धमार् या 
याख्येप्रमाणेच िन ेयस आिण अ युदय, मकु्ती आिण भकु्ती ही याची दोन चरणे 
आहेत. परंत ुददुवाने यापैकी अ युदयाकड,े भकु्तीकड ेआिण या साधनाने ती सा य 
होणारी आहेत या शक्तीकड ेआ ही दलुक्षर् के यामळेु आमचा धमर् एक पायी झाला, 
पंग ुझाला. यायोगे समाजाचे ऐिहक आिण पारलौिकक धारण कर याचे याचे कतर् य 
कर यास तो या प्रमाणांत असमथर् झाला. ती चूक आता यापुढे होऊ यावयाची 
नाही. यापुढे या शक्तीने ‘िमळती रा ये’ ती शक्ती, ती रा ट्रशक्ती, ती शा त्रशक्ती, 
ऐिहक भकु्तीची तलवार आ ही आप या हातांतून को या िन क्रीय भगंड गुगंीलाच 
समाधी समजनू ित या बेशुद्धी या िनशेत गळू देणार नाही. ती कंुडिलनी हे कृपाण! 
ती मकु्ती, ही भकु्ती! ती शांती, ही शक्ती! तो योग, हा भोग! ते िन ेयस, हा 
अ युदय! ती क्षमा, ही शांती, ती िनवृ ती! ही प्रवृ ती, ते येय ही धारणा! ती 
औपिनषिदक िव या, ही औपिनषिदक अिव या! तो योगे वर कृ ण, हा धनुधार्री 
पाथर्!! ती ज्ञानयोगाची कंुडिलनी हे कमर्योगाचे कृपाण पिरत्राणाम ्साधुनाम ्िवनाशायच 
दु कृताम!् ईशा वा य िमदं सवर् यि कंच जग या जगत ्तेन यक्तने भुजंीथाः’ हाच 
आम या िहदंु वजाचा जागितक संदेश आिण जातीय घोषणा ही कंुडिलनी आिण हे 
कृपाण करीत आहे.  

या कृपाणाने या शक्तीने प्रा त होणारे रा य, साम यर्, धन, आततायी लोकां या 
कलकंाने दिूषत होऊ नये हणनू, ‘तेन यक्तेन भुजंीथाः मागधृः क यािचद धन’ं हे 
नीतीम तेचे सार सतू्र सदोिदत स मखु असावे या तव या कृपाणाचा, या 
िहदंु वजा या पृ ठभमूीचा रंग  
गिैरक अथार्त भगवा 
आहे. हा रंग यागाचा आहे. साधु वाचा आहे. योगच नसेल, क्षेमच नसेल तर याग 
तरी कसला? हणनू हे योगक्षेमाचे कृपाण िहदं ू जातीने उपसले आहे. पण ते 
“आदानंही िवसगार्य स तो वारी मु चिरव” आ ही वतंत्र होणार, शक्तीशाली होणार, 
मकु्त होणार, पण ते आ हांसह अतरासही वतंत्र कर यासाठी या तव आम या 
सपं नतेचा वज यागी आहे भगवा आहे. गिैरक आहे.  
या भग यावर एका बाजसू ॐकार युक्त कंुडिलनी आिण दसुर् या बाजसू कृपाण 

अकंीत आहे, या या िहदंजुाती या िहदंु वजा या सकेंताचा हा गूढाथर् आहे, हे 
ताि वक रह य आहे या ताि वक रह याप्रमाणे या वजाचे  
ऐितहािसक मह व 
हेही काही कमी नाही. कारण तो िहदं ूजातीतील जे अनेक वज आजवर प्रचिलत 
आहेत, यां या परंपरेचाच िवकास आहे, पूणर्ता आहे. िहदंजुाती वगार्ला मसुलमानी 
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आक्रमणा या कालांत या अ यंत प्रबळ आंदोलनाने िहदंसुघंटनाचा यश वी पुर कार 
केला. या महारा ट्रीय िहदंपुदपादशाहीचा वज भगवाच होता. तो या रा ट्रगु ने 
रा ट्रवीर िशवाजीस िदला, या समथर् वामी रामदासांनी या कायार्ची एका िठकाणी 
अशीच याख्या केली होती.  

साम यर् आहे चळवळीचे। जो जो करील तयाचे 
परंतु तेथे भगवंताचे। अिध ठान पािहजे।।१।। 
पिहले ते हिरकथा िन पण। दसुरे ते राजकारण 

ितसरे ते सावधपण। सवर् िवषयी।।२।। 
महारा ट्रीय भग या झ यात िनगढू असलेला हाच अथर् या िहदंु वजात प्रकट झालेला 
आहे. ही ॐकारयुक्त कंुडिलनी हीच ते भगवंताचे अिध ठान दशर्िवते. त े मखु्य 
हिरकथेचे िन पण करते आिण हे कुपाण--- हे तेच ‘चळवळीचे साम यर्’ तेच, 
राजकारण, तेच सवर् िवषयी सावधपण प्रकटिवते. अथार्त या महान िहदं ू
साम्रा या या पुरातन वजा या या भग यांत समथार्चा जो मकू सदेंश अतंिहर्त होता, 
याचीच प्रकट घोषणा हा िहदंु वज करीत आहे. याहून यांत काही एक फरक नाही.  
महारा ट्रीय भग याप्रमाणे िशखांचे कृपाण हेही यावर अिंकत अस याने िहदंजुाती या 
दसुर् या महान सरंक्षकाचीही, गु  गोिवदंा िसगंाचीही मदु्रा यावर अिंकत आहे. गु  
गोिवदं कटीस दोन ख ग बांधीत आिण हणत हा ख ग योगाचा आहे- हा भोगाचा 
आहे; हा शांतीचा, हा पु टीतु टीचा! तोच सदेंश हा िहदंु वज घोिषत आहे. तो योगाचा 
ख गच, ही या वजावरील कंुडिलनी- तो भोगाचा ख ग हे कृपाण! 

याचप्रमाणे हा ॐकार, िशखांना, वैिदकांना, आयार्ना, ब्रा मणांना, सनातनीयांना, 
सवार्ंचाच महामतं्र आहे. ही कंुडिलनी--- ही जनै, बौद्ध, शैव शक्ती, चावार्कांसदु्धा अिखल 
िहदंूं या, सवार्ं या भतूकालीन- धािमर्क परंपरेची साक्ष आहे. हे कृपाण--- वंग, आंध्र, 
द्रवीड, गौड, रजपूत, गरुखा--- य चयावत ्िहदंूं या रा ट्रीय भिवत यतेची हमी आहे! 
सवर् प्रांतां या आिण पंथा या, जाितवणर् िनिवर्शषे िहदंमुात्रास अ यंत पू य असलेली 
आिण यांचे प्रितिनिध व करणारी िहदंजुाती या महान येयाची घोषणा करणारी, 
भतूकाला या िहतावह परंपरेस लवमात्र न सोडता िहदं ू जाती या धािमर्क आिण 
रा ट्रीय अशा महान भावी आकांक्षाना प्रकट आिण प्र फुिरत करणारी आिण तरीही 
अिखल मनु य जातीसाठी प्र यक्ष बुिद्धवादाने, भौितक शा त्रा या पिरभाषेतही पटवून 
देता येणारी ही ॐकारयकु्त कंुडिलनी- कृपाणाची भ य िच हे या भग यावर अिंकत 
आहेत, तो हा िहदंु वज देवकुला या कोिटकोिट वीरां या प्रतापाने अिंकत हो साता, 
‘पिरत्राणाय साधूनाम िवनाशायच दु कृताम’् अिखल मानुषकांचे परम मगंल साधीत या 
आध्रुव पृ वीवर सवर्त्र आिण सदोिदत िवजयी असो!!! 
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