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िहदंु दयसम्राट वातं यवीर सावरकर 
यांची सामािजक भाषणे 

(ज मठेपे या बंिदवासातून ६ जानेवारी १९२४ ला वीर सावरकरांची मकु्तता झाली आिण 
यांना र नािगरी येथे थानबद्ध कर यांत आले. पण र नािगरीत गाठी या तापाची साथ 
चाल ूझा यामळेु शासनाने सावरकरांना नािशकला जाऊन काही िदवस रहा यास अनुज्ञा 
िदली. याप्रमाणे ते जलुै १९२४ म ये नािशक येथे गेले असता यांचे िठकिठकाणी वागत 
झाले. यावेळी, या भागांत यांनी केले या भाषणांतील मह वाचे भाग देत आहोत-)  
 
१. िजभेवर बंदी योग्य आहे.  

नािशक येथे भाषण करतांना वीर सावरकर हणाले, आपणाला मािहत आहे की 
मा या िजभेला स या बंदीचा रोग जडला असनू मा या दयावर अ यंत कठोर अशा 
जखमा झा या आहेत. लढाईत घायाळ झालेला सिैनक आप यापुढे उभा आहे. पवूीर् मी 
येथे असतांना आपण माझी भाषणे ऐकली आहेत. ते हा मी जे योग्य वा अयोग्य देशकायर् 
केले ते आपण जाणताच यावेळी मा याबरोबर जे कायर् करीत होते यापैकी शेकडो लोक 
येथे हजर असतील, शंभरएक लोक तर आहेतच. यातील िनदान दहा बारा चेहरे तरी मला 
आजही ओळखीचे िदसत आहेत. तु ही मला कायमचे अतंरलात असे मला तु ं गाचे 
कोठडीत जागेपणी वाटत असे. परंतु परमे वर कृपेने हणा वा काळा या स तेने हणा; 
स ते या काळाने हणा आज मला तुमचे दशर्न होत आहे. मी यावेळचा आप याबरोबर 
काम करणारा सिैनक आहे. मी घायाळ झालेलो आहे. माझी जीभ िन पाय जखडलेले 
आहेत. तथािप िहदंसुंघटन, शा त्रीय िन सािह य क्षेत्र आदी िवभागांत अनेक कामे करता 
ये यासारखी आहेत. याम ये मला पु कळ देशसेवा करता येईल. परंतु याही क्षेत्रांत मला 
काही करता आलेच नाही तर तुम यापैकी जे त ण मातभृमूीची सेवा क न दमनू भागनू 
येतील यांचे पाय चुर याचे कामतरी मी करीत राहीन! चौदा वषार्ंनी सटूुन आले या माझा 
आपण हा जो भ य स कार केलात याब ल मी आपला फार आभारी आहे.  
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२. सगळीच घरे माझी भासतात.  
१३ ऑग टला भगरू येथील भाषणांत सावरकर हणाले, “मी जे हा नािशकहून 

तुम या या गावांस मा या ज मभमूीस ये यास िनघालो ते हा मा या एका िज हा या या 
सबंंिधताने मला साग्रह हटले की हे पहा, तुमचे पूवीर्चे रहाते घर पाहून ये हो! िवस  
नकोस. परंत ुतु ही केलेला हा माझा स मान पाहून मी अशा ग धळात पडलो आहे की 
आता ते माझ ेघर मला ओळखता तरी कसे येईल? कारण मी मागार्ंतील जे जे घर पहातो 
ते घर माझचे झालेले िदसते. मा या घरा या दाराशी जे पे्रम, जी भिक्त मला मा या 
वागताथर् उभी असलेली न िदसती, ती भक्ती, ते पे्रम मला दारादाराशी आिलगन देऊन 
ध य करीत आहे. ते हा मला आता पूवीर्चे घर सापडणार नाही, सापडणे नकोही. आपले 
एक घर गमावून ही अनेक घरे जर मला िमळत आहेत तर हा काही गमावू यापार नाही! 
हे आप यात बसलेले पटाईत यापारीही मा य करतील! मला माझ े काही िहतिचतक 
नेहमी टोचतात की अरे, मध या, तू दाखिवले या अना थेने तू तुझ ेविडलोपािजर्त घर, 
जहािगरी गमावून बसलास. पण मला आता ते मी ठीकच केले असे वाटते. कारण माझे 
आजोबा, वडील जे हा या गावांत िफरत असतील ते हा लोक यांना गांवचे जहािगरदार 
हणनू हणत असतील. पण मा या अना थेने गावची ती जहािगरी गेली असली तरी 
तुम या पे्रमाची, भक्तीची जहािगरी मी िमळिवली आहे! ती पाहून मा या पूवर्जांनाही 
आनंद वाटत असेल हे िनि चत. शतेकर् यांनो, मा या विडलांचे तु ही देणे लागत होता, 
ते हा तु ही सतं्र त टीने यांस ‘सावकार’ हणनू हणत असाल. आज ते सवर् देणे 
बुडाले आहे. पण आज तु ही होऊन मा या पे्रमाचे ऋण आपणावर ओढवून घेऊन माझे 
देणेकरी होत आहात!” 
 
३. मा या पे्रतास सवार्ंचा खांदा लागावा.  

दसुर् या िदवशी भगरू येथील अ पृ यव ती-जवळ या वाचनालया या आवारांत 
भाषण करतांना वीर सावरकर हणाले, “आपण आपापसांत िकतीही भांडलो तरी आपणा 
सवार्ंचा धमर् िन देव एकच आहे. आज राखी पौिणर्मेचा सण आहे. हा सण सवार्ंना एक 
हो याचा सदेंश देत आहे. िशवािशवीचा अपराध हा अनेक जातींचा अपराध आहे. महार 
मांगास िशवत नाही. मांग ड बास िशवत नाही. हे सवर् िवस न आपण सवर् िहदं ू एक 
आहोत. ही भावना वाढली पािहजे.” असे सांगनू यांनी वतः अ पृ य बंधू ी. कािशनाथ 
िभकाजी जाधव ओझरकर यांचे हातांत राखी बांधली. ते य पाहून लोकांनी टा यांचा 
प्रचंड गजर केला. अनेकां या नेत्रांत तर आनंदा  ूउभे रािहले.  
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सावरकर पुढे हणाले की आपण आपला समाज इतका शिक्तशाली बनिवला पािहजे की 
जगांतील कोणाचीही या याकड ेवाक या टीने पहा याची छाती होऊ नये. भाषणा या 
शेवटी ते हणाले, “मी मे यावर मा या पे्रतास अठरापगड िहदंूंचा खांदा लागावा.” 
 
४. देशाचा खटला चालिव यास घेतला 

२८ ऑग ट १९२४ रोजी नािशक येथे वातं यवीर सावरकर यांचा भ य स कार 
क न यांना ११,१६० पयांची थैली अपर्ण कर यांत आली. या स काराला उ तर देतांना 
सावरकर हणाले, “ या प्रसगंी काय सांगावे हीच पंचाईत पडते! मला चौदा वषार्ंपूवीर्चा 
एक प्रसगं आठवतो. यावेळी मला िशक्षा झाली होती िन पुढे मागे घोडे वार असले या 
एका बंद गाडीतून हातक या घातले या मला ने यांत येत होते. बाहे न आवाज येत होता 
पण तो कोणाचा ते समजत न हत.े बाहेरचे काही िदसत न हते. अशा पिरि थतीत मा या 
शेजारी बसलेला पोलीस अिधकारी या मागार् या बाजू या बंग याकड ेबोटे दाखवीत मला 
सांगायचा हा अमक्या बॅिर टरचा बगंला, हा तमक्या बॅिर टरचा बंगला, तुमची बुद्धी जर 
यां याप्रमाणे वापरली असती तर असेच बंगले बांधले असतेत िन आरामांत रािहले 
असतात! पण काय ही अवदसा आठवली िन सकंटात पडलांत. पु हा एकदा याने मला 
तेच सांिगतले. ते हा मी हटले खानसाहेब मी जो खटला चालवायला घेतला आहे तो 
एखा या यक्तीचा नसनू तुम यासारख्या अनेक देशबांधवांचा आहे. पण तो खटला 
कोणता हे तु हाला माहीत नस याने आज तु ही मा या हातात हातक या घात या 
आहेत. यानंतर आज चौदा वषार्ंनी का होईना माझी ती बॅिर टरी, तो खटला लोकांना 
समजला. १४ वष मी बॅिर टरी केली असती तर खात्रीने इतकी प्रा ती मला झाली असती. 
आज आपण माझा स मान केला आहे. पण याने मला आनंद न वाटता एक दःुखाचा 
भारच वाटत आहे. बंदीवासांत असतांना हा िदवस मला कधी िदसेल, हातक यांचे हार 
होतील, असे व नांतही वाटत न हते! िख्र ताप्रमाणे कू्रस आप या वा याला येईल असे 
मनांत ध न, देणग्यांची, स मानांची आशा न धरता आयु याचे जे ठरले असेल ते येय 
गांठता-गांठता कतर् य करीत करीत मरण प कर यास िसद्ध रहा. Sparta has worthiest 

sons than he, पाटार्म ये या यापेक्षाही अिधक योग्यतेचे सपुुत्र आहेत असे आप या 
थडग्यावर िलहून ठेव यास सांग यार् या पाटार्तील एका वीराप्रमाणे मीही हणतो की 
आज या त णांनी केवळ माझ े गुण गात न बसता मा यापेक्षा अिधक मोठे हावे. 
तुम या अतुल पराक्रमामळेु माझ ेनांव मागे पडावे. आपण मला आज िदलेली देणगी ही 
आपणाला न िवचारता पवूीर् केले या कामाचे फळ नसनू मी यापुढे अिधक देशसेवा करावी 
यासाठी उ तजेनाथर् िदलेली आगाऊ देणगी आहे, असे समजनू मी ितचा वीकार करतो. 
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स या मी धािमर्क, सामािजक चळवळी करतोच आहे पण राजकारणाची बंदी तुटली तर मी 
याही क्षेत्रांत उतर यास िसद्ध आहे. रामचंद्राचे रामरा य िन ीकृ णाचे रा य होईपयर्ंत िन 
पुढेही यासाठी मी सतत कायर्रत रहावे, यासाठीच ही थैली आपण मला िदली आहे असे 
समजनू मी वीकार करतो.“ 

 

५. अ पृ यांतील अ पृ यता 

अ पृ यां या राममिंदरात बोलतांना सावरकर हणाले, “मी आपणाला अ पृ य न 
हणता महार, मांग, ढोर अशी जाितवाचक नावे घेतो. कारण आपण सवर्च पृ य आहो. 
आता एका महाराने ‘मी भगंी नाही’ असे जे सांिगतले यांत याचा हेतू ‘मी भगं्यापेक्षा 
े ठ आहे’ असे दाखिव याचा होता. भगरूला मी महार समाजांत गेलो असता एका 

महाराने िदलेले दधू मी यालो पण मा या समवेत असले या भगं्यासही आपण दधू या 
असे मी या महार बांधवास सांगताच तो मागे सरला. असा हा उ च-नीच भाव सवार्ंम ये 
आहे. तो आपण सवार्ंनी टाकला पािहजे.” 

 

६. कुराणाचे वेषपोषक आदेश 

समाजसेवासंघात ‘िहदंधूमार्वर आघात’ या िवषयावर बोलताना ते हणाले, “मी 
कुराणाचा चांगला अ यास केला असनू काही आयतांचा िवशेष अ यासही केला आहे. 
काफरांना बाटवा िकवा ठार मारा असे ठायी ठायी कुराणांत सांिगतले आहे. अमसुलमानी 
रा य मसुलमानी करणे ही यांची धमार्ज्ञा आहे. बंिदवासांत या सामा य मसुलमानांशी 
िन मौलवींशी माझा सबंंध आला, यां या बोल याव न िन वाग याव न मी आपणाला 
सांगतो की िहदंु थानचे कोण याही इ लामी रा याशी कधी यदु्ध झाले तर येथले मसुलमान 
या इ लामी स ते या बाजनेू लढतील! अलाहाबाद येथे भाषण करताना इ लाम या 
गौरवाकिरता आ ही अफगािण तान या ह याचा प्रितकार करणार नाही असे मौ. 
महंमदअली हणाले होते याची आठवण ऐक्या या क पनेवर तरंगणारांना उरली नाही. 
मलबारला मसुलमानांनी केवढे अ याचार केले यांचे डॉ. मुजें यांनी िलिहलेले प्रितवृ त 
वाचा. िसधं, पंजाब, बंगाल येथे सारखे िहदंूंना बाटिव याचे प्रसगं घडत आहेत. 
बंगालमधील शेकडा ७३ खट यांत मसुलमानांनी िहदं ुमलेु िन मलुी पळवून ने याचे िसद्ध 
झाले. या खट यांतील आरोपींनी हे कृ य करणे हा आपला धमर् आहे असे सांिगतले. 
नागपूर, गलुबगार् येथील अिलकडचे झालेले हे मसुलमानी दंगे पहा आिण ही अनथर् परंपरा 



 

www.savarkarsmarak.com 

थांबिव यासाठी, शत्रपेूक्षाही सबल हो यासाठी िहदंसुघंटन करा. केवळ पु तकी आधार 
िवचा  नका!” 

 

७. विनतांनो िवदलुा हा.  

ि त्रयां या सभेत बोलताना सावरकर हणाले, “आज या ि त्रयांत मखु्य उणीव 
धैयार्ची आहे. देशकायार्थर् घराबाहेर पडणार् या पु षाने दाराआड मसुमसुनू रडणारी प नी 
पािहली की याचे धैयर् खचते हणनू ि त्रयांनी माता िवदलेुप्रमाणे आप या मलुांना पळून 
न येता लढ यास प्रो साहन िदले पािहजे. रामाने सीतेला वनातील अनेक धोके दाखिवले 
तरीही सीता या या समवेत वनवासांत गेली. हे धैयर् हवे. झांशी या राणीचा पराक्रम हा 
आपला आदशर् असला पािहजे. आप यांत सामा य समजतू अशी आहे की, मलुगा हवा, 
मलुगी नको. मलुींकड ेमाता फार थोड ेलक्ष देतात. पण ही चूक आहे. मलुींची चांगली 
जोपासना केली पािहजे. कारण ती मलुगीच पुढ या िपढीची जननी आहे. भावी िपढी 
तेज वी िन साम यर्वान िनपजावी आिण ितने देशाचे पारतं य घालवावे अशी तुमची इ छा 
असेल तर मलुीं या जोपासनेकडहेी तु ही योग्य लक्ष िदले पािहजे. योग्य वय होईपयर्ंत 
यांचा िववाह क  नये. मलुींची अशी समजतू असते की अशक्तपणा हणजे नाजकुपणा 
िन तो एक कौतुका पद गणु आहे. पण ती यांची समजूत चूक आहे. सशक्तपणा हेच 
खरे सौदयर्. अ वर िनिमर्त सौदयर् आप या हातचे नाही. पण हे स दयर् आप या हातचे 
आहे. परदेशांतील ि त्रया पु षांप्रमाणेच सशक्त असतात. आप याकड े या अशक्त होत 
आहेत याचा वाईट पिरणाम पुढील िप यांवर होईल. तो होऊ नये इकड ेतु ही लक्ष िदले 
पािहजे. पूवीर् जशी यांस देवांची गाणी िशकवीत तशी आता देशाची गाणी िशकिवली 
पािहजेत. तु ही आजची वृ तपत्रे वाचून देशाची आजची ि थती सदु्धा समजनू घेतली 
पािहजे.“ या सभेला वीर सावरकरां या प नी सौ. यमनुाबाई याही उपि थत हो या.  
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८. मा यापेक्षाही पराक्रमी हा.  

१५ नो हबर १९२४ रोजी मुबंई येथील स काराला उ तर देतांना सावरकर हणाले, 
“आज या िठकाणी बॅ. जयकर िन गु थानी शोभणारे ी. खाडीलकर यां या भेटीचा 
सयुोग आला आहे. खाडीलकरां या केसरीतील लेखांक वाचनाने मा या मनावर काहीतरी 
पिरणाम झाला असला पािहजे. तानाजीसारख्या शूरवीरांना जेथे लोक िवसरले होते, तेथे 
माझा पराक्रम तो काय असा िवचार मनांत येऊन हे स कार वीकारतांना सकंोच वाटतो. 
माझी अशी मनापासनू इ छा आहे की मा यापेक्षा सदु्धा अिधक पराक्रमी माणसे या 
महारा ट्रांत िनमार्ण हावीत. मी इंग्लडंम ये असता १८५७ या सेनापती या थडग्यांवर 
कोरलेले, याने आप या सवर् िशपायांना उ ेशून केलेले भाषण वाचले होते. यांत सांिगतले 
होते, ‘थोड ेअसला तरी या प्रसगंी कतर् य केले पािहजे. त ेकरतांना तु ही कदािचत म न 
जाल, कदािचत तुमचे नावही िवलायतेत पोचणार नाही. पण इंग्लडं तु हाला िवसरणार 
नाही. इंग्लडं कृतज्ञ आहे. ते रा य केवळ शेवटचा जय िमळणार् या सेनापतीला तेवढेच खरे 
यश न देता, यांनी प्रारंभी आपले देह अपर्ण केले िन आप या देहाव न अिंतम िवजयाला 
वाट क न िदली यांनाच खरे यश देते. मा या सबंंधाने अनुकूल ग्रह असणारीच मडंळी 
येथे जमली आहेत. पण प्रितकूल ग्रह असणारे लोक कोणी जमिवले तर मला आनंदच 
होईल. कारण आप याब ल उलट सलुट सवर् िवचार कळणे आव यक आहे.  

 

९. काँगे्रसी िहदुंनीही िहदंसुघंटन करावे.  

 याचिदवशी रात्रौ दादर येथील गोरेगांवकर चाळीत एक सावर्जिनक स कार समारंभ 
झाला. यांप्रसगंी सावरकर हणाले, ‘राजकारण मा या कक्षेबाहेर असले तरी िहदंधुमर् 
सघंटना आिण अ पृ यो नित हे िन वळ सामािजक िवषय असनू या क्षेत्रात काँगे्रसही 
कायर् करीत अस यामळेु मी हे िनमतं्रण वीकारले आहे. काँगे्रसम ये राहून जर 
मसुलमानांना िखलाफत, उलेमापिरषद याम ये भाग घेता येतो आिण यासबंंधी िहदंलुोक 
यांना यि किचतही दोष देत नाहीत याप्रमाणे काँगे्रसशी सबंंध ठेव यार् या िहदंूंनाही 
िहदंसुघंटन कर याचा पूणर् अिधकार आहे. मसुलमान अ पृ यांना बाटवून इ लामची सखं्या 
वाढिव याचा प्रय न करीत आहेत. आपण अ पृ यता िनवारण िन शुद्धीकायर् या मागार्ने 
िहदंूंचे सखं्याबळही वाढवावयास हवे. रा ट्रो नितसाठी राजकारणाइतकेच िहदंधुमर्सघंटन 
अ याव यक आहे.” 
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१०. त ण डॉक्टरांनो युद्धिशक्षणही घ्या.  

िद. १७ ला सावरकरांचे नॅशनल मेिडकल कॉलेज या िव या यार्ंपुढे एक भाषण 
झाले. ते हा ते हणाले, “तुमचे आजचे वय हे याला धाडसी हणतात तशी कृ ये 
कर याचे आहे. या वयांत तु ही काहीतरी िवशेष क न दाखिव याचा िन चय केला पािहजे. 
िव वाची प्रगित, असाधारण बुद्धी िन कतृर् व असले या पु षांनीच नवीन शोध लावून, 
महाकाय पार पाडून केली आहे. राजकीय, सामािजक, शा त्रीय आदी सवर् क्षेत्रांत असेच 
घडले आहे. असे े ठ पु ष ज माला आ यावाचून आज या दगुर्तीतून देश बाहेर येणार 
नाही. या टीने आपण कायर् करावे. यासाठी शरीर सु ढ करावे. तुम यावर युद्धात 
सिैनक हणनू लढ याची के हा पाळी येईल ते कुणीच सांग ूशकणार नाही. या टीने 
कॉलेज या चालकांना माझी सचूना आहे की यांनी िव या यार्ंना िनदान लाठीचे िशक्षण 
िन सचंलन िशकिव यास तरी प्रारंभ करावा.” वीर सावरकरांचे हे भाषण इंग्रजीत झाले. हे 
भाषण अितशय ओज वी होते असे मत यावेळ या वृ तपत्रांनी यक्त केले आहे.  

 

११. अिहदुंचे िहदंकूरण (शुद्धी) 

(नािशक येथे रहा याचा अवधी सपं याने सावरकरांना र नािगरीला परत जावे लागले! पण 
र नािगरीत रहाणे यावेळीही धोक्याचे अस यामळेु सावरकर तेथून दोन मलैांवर असले या 
िशरगांव या गांवी ी. दामले यां या घरी रहावयास गेले. तेथे महािशवरात्रीचे िदवशी 
‘िहदंसुघंटना आिण शुद्धी’ या िवषयावर यांचे पिहले भाषण झाले. या छो याशा गावांतही 
या भाषणाला ५०० लोक उपि थत होते. )  

या भाषणांत सावरकर हणाले, “िवलायतेत असे उ सव होतात, पण ते 
करमणकुीसाठी आप या येथे परमे वराचे नांव घेता घेता मनोरंजन कर याची पद्धत आहे. 
आप या रा ट्राचा गे या दोन सह त्र वषार्ंचा इितहास पािहला तर आप या देशाला कीड 
लाग याचे िदसनू येते. पूवीर् सवर् आिशयात िमळून िहदंूंची सखं्या साठ कोटी होती ती 
आज पंचवीस कोटी झाली आहे. आिण गे या िशरगणती या आक यांव न तर िहदंूंची 
सखं्या आणखी २०/२५ लक्षांनी घटलेली िदसते! याचे कारण आप यामधील अना था 
आिण परधिमर्यांनी बाटिवले या आप या बांधवांना परत वधमार्त न घे याची प्रवृ ती! 
िखलाफत चळवळींत िहदंूंनी आपली मान मसुलमानां या खां यावर ठेवली आिण 
मसुलमानांनी मलबारमधील मोप यां या बंडात ती मान सपशेल कापून काढली! िसधं, 
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सीमाप्रांतांत यांनी शेकडो िहदंूंना बळाने बाटिवले आिण हे सारे के हा घडले तर 
महा माजीं या नांवावर िहदं-ुमिु लम ऐक्या या दुंदभुी वाजत असतांना! िहदंूंवर हे जे 
भयंकर प्रसगं ओढवले ते आप यावरच ओढवले आहेत असे समजनू आपण यांना िवस  
नका. हे सारेच लक्षांत घेऊन अ पृ यता न ट करा आिण शुद्धीकड ेवळा. हे सवार्ंचे कतर् य 
आहे. अथार्त अ पृ यांनीही लक्षांत ठेवावे की यांनी िहदंधुमर् सोड या या धमक्या देत बसू 
नये! ते गेले तरी काही हा पांच सह त्र वष िटकलेला िहदंधुमर् न ट होणार नाही! हणनू 
यांनीही धमार्ंतरा या धमक्या न देता कतर् य हणनू िहदं ूरहावे िन या धमार्ंतील दु ट 
ढी न ट कर याचा तरी प्रय न करावा.” 

 

१२. तु ही को हे नाही िसहं हा 
िशरगांवातील होिलको सवांत भाषण करतांना सावरकर हणाले, “ ीमतंांत शौयर् 

नाही. गरीबांत त्राण नाही. ीमतंांना स बुद्धी नाही आिण बुद्धीमतंांना काम िमळत नाही 
अशी आपली ि थती आहे. ही पालटली पािहजे.  

जेधे शकावलीप्रमाणे िसद्ध झाले या िशवाजी महाराजां या फा गनु व य ततृीया 
या ज म ितथीचे िदवशी भाषण करतांना सावरकर हणाले, “दीडशे वषार्ंपूवीर् या तेज वी 
िन शूर िहदंसुमाजाचे आजचे वंशज को यां या कळपात वाढले या िसहंा या छा याप्रमाणे 
मढू िन याड बनले आहेत. िशवाजी महाराजांचा उ सव क न या समाजाला यां या 
खर् या रक्ताची िन पराक्रमी पूवर्जांची जाणीव क न िदली पािहजे. िशवाजी महाराजांचा 
यांना थोडा तरी अिभमान असेल यांनी या एका वषार्त (१) लाठी, दांडपट्टा िन त सम 

िवषयांचे िशक्षण दे यासाठी एक आखाडा उघडावा. (२) सावर्जिनक यवहारांत अ पृ यता 
न मान याचा िन चय करावा. (३) शक्यतो वदेशीच व तू वापर याचा िनधार्र करावा.” 
 
१३. अ पृ यांसह मिंदर प्रवेश.  

या भाषणाने प्रभािवत झालेले ी. गरुव यांनी, यां या हनमुान मिंदराचे उ घाटन 
कर यासाठी सावरकरांना बोलािवले. ते हा सावरकरांनी यांना अट घातली की जर तु ही 
या समारंभाला पूवार् पृ यांनाही बोलावून सरिमसळपणे भजनांत, भोवर् यांत घेणार असाल 
तर मी या मिंदरा या उ घाटनाला येईन! ी. गरुव यांनी सांिगतले, मला तुमचे हणणे 
मा य आहे! पण जात, गाव काय हणेल, तु ही यांची मा यता घ्यावी हणजे त्रास 
होणार नाही! सावरकरांनी ते मा य केले. यांनी गावांतील सभेत ते िवचार मांडले. 
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गावानेही ते मा य केले! याप्रमाणे हनुमान जयंती िद. ९-४-१९२५ यािदवशी या मिंदराचे 
उ घाटन झाले. यावेळी बोलतांना सावरकर हणाले, “अ पृ य समज या जाणार् या िहदंूंस 
देवाची पूजा कर याचा इतर िहदंूंप्रमाणेच िनसगर्िसद्ध अिधकार आहे. तो यास उपभोगू 
देणे हा खरा धमर् यंबके वर अथवा काशीिव वे वर यांची देवळे िन सं थाने फार भ य िन 
ीमतं आहेत. तेथील प्रदिक्षणे या वाटेवर कुत्री, मांजरे, गाढवे िफरत असतात; सवर् 
यवहार करीत असतात. पण माणसासारखे माणसू आिण आपलेच धमर्बंधू िन आप याच 
देवाचे पूजक महार, मांग, भगंी आदी आहेत यांना मात्र या वाटेवर जा यास म जाव 
आहे! यामळेु या मो या आिण ीमतं मिंदरांपेक्षाही सवर् िहदंूंना जेथे प्रदिक्षणा घालता 
येते ते हे छोटेसे मंिदर मला अिधक महान वाटते. याहीपुढे एक पाऊल टाकून 
प्रदिक्षणेचाच न हे तर देवा या पायावर वाटेल या िहदंूंस जे हा आपले डोके टेक याचा 
अिधकार िमळेल ते हांच याला आप या धमार्िवषयी, समाजािवषयी खरे मम व वाटू 
लागेल. देवा या मतूीर् थापणे हे जसे कतर् य तसेच यांचे सरंक्षण करणे हेही अिधक 
मह वाचे कतर् य आहे. यासाठी आपण आखाड े काढून समथर् झाले पािहजे. ब्रा मण 
क्षित्रयांप्रमाणेच महारांनी मांगास िन मांगांनी ड बास अ पृ य समज याचे सोडून िदले 
पािहजे; सवार्ंनीच चुकीची िन ज मजात उ चनीच समज याची रीत सोडली पािहजे.  
(र नािगरीत सावरकरांनी या मिंदरात प्रथम अ पृ यांसह प्रवेश केला. याच मिंदरात आता 
‘वीर सावरकर बालवाडी’ भरत असते!) 
 
१४. आमची िलपी सवर् े ठ.  
 
शुद्धी व िलपीशुद्धी 

१२ ऑग ट १९२७ ला कदे्रकर नावा या एका भडंारी गहृ थांना िहदं ूक न घेतले. 
हा गहृ थ वेडा या भरांत मसुलमान झाला होता. या शुद्धी कायार्चे समयी मांडवी येथील 
भडंारी वाडीत भाषण करतांना सावरकर हणाले, “वा तिवक अिहदंूं या हातचे अ न 
खा ले असता िहदं ूबाटतो ही तर क पनाच चकुीची आहे. कारण अ न हे केवळ पोटांत 
जाते आिण धमार्चे थान पोट नसनू दय आहे. ते हा जोवर कोणी मनापासनू परधमर् 
वीकारीत नाही तोवर याला बाटला, अिहदं ू झाला असे समज ू नये. पण आजचा 
िहदंसुमाज तसे समजतो हणनू अशा बाटले यांना काही तरी सं कार क न शुद्ध क न 
घेणे आव यक आहे. दसुरे असे की आजवर आप या देशांतील अिहदं ुझालेले असे समजत 
आलेले आहेत की जो एकदा अिहदं ुझाला तो पु हा कधीच िहदं ूहोऊ शकत नाही. यांची 
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ही समजतू दरू हावी आिण यांनाही कळावे की, अिहदुंना पु हा िहदं ू होता येते 
एव यासाठी असे शुद्धीसमारंभ प्रकटपणे करणे आव यक आहे. असे शुद्धीसमारंभ होऊ 
लागले, बाटून अिहदं ूझालेल िहदं ूपु हा िहदं ूहोऊ लागले की िमशनरी िन मौलवी यांचीही 
िहदंु थानचे िख्र ती थान िकवा इ लामी थान कर याची व ने धुळीस िमळतील.” 

यानंतर िलपीसधुारणेची आपली योजना प ट करतांना सावरकर हणाले, 
“देवनागरी िलपी ही आज या जगांतील सवर् िल यांत अिधक शा त्र शुद्ध आहे. ितची 
मळूाक्षर रचना क य. मधूर् य, ताल य, दं य, औ य अशा पद्धतीने आहे. एका अक्षराचा 
एकच उ चार होतो. रोमनिलपीत ‘ए’ चे उ चार अ, आ, अॅ, ऑ असे होतात तर ‘बी’ चा 
उ चार ब होतो तसेच अरबी अिलफ, बे पे या अक्षरांचे पण देवनागरीत ‘क’ चा उ चार 
‘क’ असाच होतो. आपली िलपी अशी शा त्रशुद्ध आहे. पण अिलकड े िलहीतांना िवशषेतः 
जोड अक्षरे करतांना यांत काही दोष िनमार्ण झाले आहेत. यामळेु ही िलपी आता यंत्रा ढ 
हो यास, मदु्रणास कठीण होत आहे, हे ित यातील दोष नाहीसे कर यासाठी हे िलपी-
सधुारणा आंदोलन चालिवले. िलपी-सधुारणेचे मखु्य उ ेश तीनः (१) िशक्षण सलुभता (२) 
शा त्र शदु्धता (३) मदु्रण सलुभता. यासाठी यांनी चार सधुारणा सचुिव या. (१) ‘अ’ची 
बाराखडीः हणजे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ असे न िलहीता क, ख या बाराखडीप्रमाणे अ, 
आ, अ, ई उ, ऊ आदी िलहीणे. या सधुारणेमळेु इ, ई, ऐ, एै, उ, ऊ हे सहा िखळे कमी 
होतात. मलुांना ही सहा वेगळी अक्षरे िशकावी लागत नाहीत. हे उ चार बाराखडीप्रमाणे 
अस यामळेु शा त्रशुद्धताही साधते. (२) क, फ, र, ल ही अक्षरे कानायुक्त करणे हणजे 
क्◌ा, फ्◌ा, र् ◌ा,ल ्◌ा  अशी िलहीणे. यामळेु क्, फ्, र्   , ल ्हे अध िखळे ठेवले की काम 
भागले. ग, ध, त, थ व प ही अक्षरे जशी कानायुक्त आहेत; तशीच क्◌ा, फ्◌ा, र् । ल ही 
करावीत. (३) शडीवा या द, ढ, ड आदी अक्षरांना श प्रमाणे काना देणे िकवा अ य तोड 
काढणे. मळुांत ही काना यावा अशी सचूना होती ितचा आग्रह पुढे सावरकरांनी धरला 
नाही तर यांनी अ य तोड काढावी या सचूनेप्रमाणे ही अक्षरे अधीर् करतांना यांचा पाय 
मोडावा अशी सचूना केली. (४) अिनयिमत जोडाक्षरे काढून टाकून ती उ चाराप्रमाणेच 
िलहीणे. जसे ‘ क’ हे जनेु प टाकून ‘क्त’ आिण ‘ क’ हे जनेु प टाकून ‘क्व’, असा 
िलहावा. यामळेु अिनयिमत जोडाक्षरांचे प नास एक टंक आता पाडावे लागत नाहीत.  
(आता सगंणकावर यिुनकोड म ये जनुी पद्धत सोपी अस याने, वा. सावरकरां या 
उपयकु्ते या मागर्दशर्क त वानसुारच या सधुारणा वापिरत नाही. कारण सगंणकावर ‘उ’ 
िलिहणे सोपे आहे, ‘अु’ कठीण.)  
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१५. अिप्रयही बोलले पािहजे.  

देव ख येथील भाषणांत सावरकर हणाले, “मी अ पृ यता िनवारण, िहदंसुघंटन 
आदी अिप्रय िवषयांवर बोलनू आपली लोकिप्रयता कमी क न घेऊ नये असे काही 
िहतिचतक मला सांगतात. पण लोकांना िप्रय नसणार् या चळवळीचा पुर कारही या 
लोकांना िप्रय असणार् या चळवळीप्रमाणे करणे हे माझ ेकतर् य आहे असे मला वाटते. 
कारण खरी रा ट्रसेवा यास करावयाची आहे यांनी लोकांस िप्रय असो वा अिप्रय असो, 
परंतु लोकांस जे िहतकारक असेल तेच पुर कािरले पािहजे. लोक िमरवणकू काढतील का 
िधडं काढतील इकड ेडोळा ठेवून जो रा ट्रिहतांस अ यंत अव य, अपिरहायर् असलेले त व 
िन धोरण धरतो वा सोडून देतो तो लोकांचा एकिन ठ सेवकच न हे.” 
 
१६. तोच खरा पितत पावन 

पितत पावन मिंदर पायाभरणी 
 पिततपावन मिंदराची कोनिशला बसिव या या समारंभाचे समयी भाषण करतांना 
समाजसधुारक सावरकर हणाले, “मा या मनांत ही क पना बरेच िदवस होती. वा तिवक 
काशी िव वेवर, जग नाथपुरी, वारका, रामे वर आदी सवर् मिंदरे सवर् िहदंूंना ठरािवक 
िनयमांनी दशर्नासाठी मकु्त असली पािहजेत. ज मजात जाितभेदामळेु कोणाही िहदंलूा 
मिंदरात प्रवेश कर यास प्रितबंध अस ूनये. पण हे त व जोवर समाजाला मा य होत नाही 
तोवर तरी िनदान सवर् िहदंूंना मकु्त वार असलेले एक मिंदर बांधावे अशी क पना मा या 
मनांत होती. गे यावषीर् ीमान भागोजीशेट कीर यांची यांनी बांधले या न या भागे वर 
मिंदरांत भेट झाली ते हा शेटजी मला हणाले, “मी भागे वराचे हे नवे मिंदर बांधले 
कारण मी जातीचा भडंारी अस याने मला या जु या मिंदरांत जाऊन देवाची वह त े
पजूा करता येत न हती. याची मला फार खंत वाटे. ते हापासनू मी ठरिवले की जेथे 
जाऊन आप याला वतःला पूजा करता येईल असे मिंदर बांधायचे याप्रमाणे मी हे मिंदर 
बांधले; आता मला तेथे वह ते पजूा करतांना समाधान िमळते!’ शेटजी जी तुमची 
ि थती पूवीर् होती यापेक्षाही अितशय वाईट ि थती आप या अ पृ य बंधूंची आहे. यांना 
तर दु न सदु्धा देवाचे प्र यक्ष दशर्न घेता येत नाही! आपण ीमतं होता, समथर् होता 
हणनू मिंदर बांधले. पण या िबचार् यांनी काय करावे? ते हा आपण यां यासाठीही एक 
मिंदर बांधणे आव यक नाही का? माझा हा प्र न भाग जीं या मनास िभडला आिण यांनी 
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असे मिंदर बांध यासाठी शक्य ते सहा य दे याचे मा य केले. यामळेु आमचे काम हलके 
झाले.  

आता या मंिदरांत साधूंचा सरंक्षक आिण दु टांचा िनदार्लक शंख, चक्र, गदाधारी 
भगवान िव णचूी मतूीर् ल मीसह थापन कर यांत येईल. नान क न, व छ व त्र 
पिरधान क न येणार् या कोणाही िहदंलूा या मतूीर्ची पूजा कर याचा अिधकार राहील. 
गाभार् या या वाराशी एक िशविलग आिण पादकुा ठेव यांत येतील. यांची पूजा कोणाही 
िहदंलूा नान न करतासदु्धा करता येईल. या मिंदरांत जो पुजारी ठेवला जाईल तो 
ज माने ब्रा मणच असला पािहजे, असा आग्रह असणार नाही. परंतु याला पुजार् या या 
सवर् कामाचे ज्ञान असले पािहजे. देवालयाचा िनके्षत्र (Trust) कर यांत येईल. ते हा 
या या िव व तांम ये एक ब्रा मण, एक क्षित्रय, एक वै य, एक अ पृ य समाजातील 
आिण एक भागोजी शेट कीर यांचा प्रितिनधी असेल. अशाप्रकारे सवर् िहदंमुात्रांस पूजा 
प्राथर्नेचा समान अिधकार या मिंदरांत िमळेल. हेच या देवालयाचे वैि य आहे. असे 
काही वैिश य नसते तर निवन मिंदर बांध याची आव यकताच न हती. असले या 
मिंदरांचे सरंक्षण कर याची शिक्त या जातींत नाही ितला नवीन देवळे बांध याचा 
अिधकारच उरत नाही. ही शिक्त िनमार्ण करणे हा या मिंदराचा उ ेश आहे. आज केवळ 
महार, चांभार िकवा अ पृ य समाज तेवढा पितत नसनू, परतंत्र असलेला, परक्यांचे दास 
झालेला सारा िहदं ुसमाजच पितत आहे. या सार् या पितत िहदं ुरा ट्राचा जो उद्धार करील 
यालाच मी खरा पितत-पावन हणेन. आ हा िहदंूंचे जे जे गेलेले आहे. ते ते सवर् जो 
परत िमळवून देईल यालाच मी पितत पावन हणेन.” 
 
१७. ी स यनारायण पोथीस नवा अ याय जोडला.  
(र नािगरीस गाडीतळावर यापारी मडंळींचा एक सावर्जिनक स यनारायण झाला, 
याप्रसगंी झालेले बॅ. सावरकरांचे याख्यानही पुढे घडले या गोमांतक शुद्धी या महान 
घटनेने िवशेषच मरणीय झाले. िडसबर १९२६ या स यनारायणाचे प्रसगंी वीर 
सावरकरांनी छोटेच पण मह वाचे भाषण केले ते असे.) 

स यनारायणाचे पोथींत विणर्लेले सवर् नवस वैयिक्तक आहेत. यांसही देव 
पावलाच. कोणास मलुगा न हता. कोणाचे जलयान समदु्रांत बुडू लागले इ यादी सकंटी 
नारायण पावला. पण आता आपण या पोथीस एक रा ट्रीय नवस क न, रा ट्रीय कायार्ंत 
देवांना आप या प्रय नाने पावावयास लावून, नवा अ याय जोडला पािहजे. एक यिक्त 
न हे, तर ही िहदंूंची जातची जात िनःसतंान होऊ पहात आहे. एक ता  न हे, तर या 
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रा ट्राचे नौसाधनाचे नौसाधन, आरमारचे आरमार बुडले आहे. एक राजाच न हे तर उभे 
रा ट्रचे रा ट्र, याची स ता आिण सपंि त धुळीस िमळाली आहे. ितला तार याचे नवस 
आपण आता स यनारायणास कर यास िशकले पािहजे. आिण आप या य नाने देवास ते 
यश वी करावेच लागले की, तो आ चयर्कारक अ याय या स यनारायण महा या या 
या पोथीस जोडला पािहजे. आप या या र नािगरी िहदंसुभे या वतीने ित या 
शिक्तप्रमाणे या िदशेचा एक लहानसा उपक्रम हणनू मी वतः या भक्तीबळावर नसलो 
तरी तु हा हजारो िहदंूं या भक्तीबळावर आजच येथे एक अगदी लहानसा रा ट्रीय नवस 
करतो की, ‘र नािगरी नगरांत पूवार् पृ यांस अिहदं ू येतो तेथपयर्ंत तरी येऊ देणारे ५० 
घरधनी िनघतील, आिण गोमांतक वसईकड ेतीन हजार लोक तरी तीन चार वषार्ंत शुद्ध 
होतील तर हे स यनारायणा, तुझा एक स यनारायण आ ही र नािगरीकर क ं ! एक 
अगदी लहानसा पण कठीण थािनक आिण एक अगदी लहानसा पण दघुर्ट रा ट्रीय नवस 
मी देवापाशी स या यािचत आहे. स यनारायण तेवढा तरी लवकर पुरवो!’ 
 
१८. धमार्चे थान दय-पोट न हे! 
(ऑग ट १९२७ म ये र नािगरी िहदंसुभेने एका भडंारी गहृ थास जो इंग्रजी सात या 
इय तेपयर्ंत िशकलेला होता आिण या या हातून काही अशंी वेडगळपणाने आिण काही 
अशंी उपासमारीने मसुलमाना या घरी दोन-तीन मिहने अ नोदकादी यवहार के याचा दोष 
घडला होता, यास शुद्ध क न घेतले. सं काराचे वेळी बॅ. सावरकर यांनी केले या भाषणांत 
काही भाग अ यंत मह वाचा िन नेहमी यानांत ठेव यासारखा अस यामळेु तो आ ही 
खाली देत आहोत.) 

वा तिवक पहाता को याही िहदंनेू मसुलमानांचे िकवा िख्र यांचे अ न खा ले िकवा 
पाणी याले हणजे तो बाटतो ही क पनाच खुळी आहे. कारण धमार्चे थान पोट नसनू 
दय आहे. या गहृ थासारख्या या मनु या या दयात िहदंधुमार्ची भिक्त कधीच 
मावळलेली नसेल तो मसुलमानाचे घरी एकदा सोडून हजार वेळा जरी जेवला, तरी तो 
बाटला, असे होत नाही. मसुलमानादी लोक िहदंूंचे अ न चुकूनच न हे तर लबुाडून 
घेऊनदेखील खातात आिण पु हा मसुलमानाचे मसुलमानच रहातात. िकंबहुना िहदंूं या 
अ नावर पर पर उपजीिवका क न पु हा वेळ पडताच याच िहदंसु ‘काफर’ हणनू 
हणणे हा यां यात एक कुलाचारच पडत चाललेला आहे. मग मसुलमानां या अ नाने 
िहदंूंचा धमर्च न ट हावा इतकी िहदंसुमाजाची पचनशिक्त क्षीण का असावी? आता ती 
पचनशिक्त आपण अिग्नसारखी सवर् जगत ्पचिव याइतकी तेज वी आिण प्रदी त केली 
पािहजे. या टीने पाहता केवळ अ नोदकासाठीच बाटलेले हणनू समज या गेले या 
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मनु यास शदु्ध कर याचे काही एक कारण नाही. पण आज तरी आपणास ही गो ट 
क्षु लक वाटते-आिण तशीच ती वाटावी हेच आप या वाढ या बळाचे िनदशर्क आहे-तरी 
जोवर समाजातील हजारो हजारो लोकां या मनांतून या खु या क पनेचे बीज उखडले 
गेलेले नाही तोवर कांही ि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 मनांत आजपयर्ंत कोणाचा 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 मसुलमानादी अिहदं ुसमाजातही उल या व पाची एक 
घातक समजतू ढतर झालेली असते की, को याही िहदंसू वेडसरपणांत िकवा उपासमारीत 
गांठून 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. एक पांच वषार्ंपूवीर् हाच गहृ थ जर असा दोन तीन 
मिहने मसुलमानाकड ेजेवला असता तर यास आप या िहदं ूसमाजाने खरोखरच आज म 
िन िप याि प या मसुलमानांचे घरांत बळेबळे नेऊन दडपला असता. आता आप याला 
अ नोदक यवहाराचे काही मह व वाटत नाही, हेच आपली या िवषयांत झाले या 
समाजिहतकारक िवचारक्रांतीचे िनदशर्क आहे; हणनूच आ ही अ न यवहाराने धमर् बाटतो 
ही समजतू खुळी आहे; हणनू समजणारी ही िवचारक्रांती मसुलमानादी सवर् अिहदंसू 
घोिषत कर यासाठी तरी काही िदवस शुद्धीकरणाचे सं कार चाल ू ठेवले पािहजेत. या 
शुद्धीकरणाने मसुलमानांिदकांस लवकरच कळून येईल की, ते िहदंूंस बाटिव यासाठी हणनू 
जे अ न वाटीत बसतात ते आता यथर् जाणार आहे! यांचे अ न खाऊन िन त ेपचवून 
टाक याइतका िहदंूंचा जठराग्नी प्रदी त झालेला आहे. असा अनुभव दोन तीन वष या 
अिहदं ूसमाजास येत गेला की, ते पु हा िहदंसू दु काळ, उपासमार, वेड अशा आप तीत 
गाठून यांस बाटिव याचे दु ट हेतूने पोशीत बस याचे िवफल म आपोआपकरीतनासे 
होतील. आता ते िदवस गेले की एक िदवस िहदंसू दोन तुकड ेचारले की तो आिण याची 
सतंती मसुलमान होई. आता िहदंूंस इतक्या व त मू यावर िवकत घेता येणे शक्य नाही. 
हे एकदा मसुलमानािदकां या पूणर् प्र ययास आले हणजे िमशनरीं या धं यासदेखील पार 
उतरती कळा लागलीच हणनू समजा. अमेिरकनादी लोक मग अशा िवफल साधनावर 
को यावधी पये खचर्णार नाहीत. आज िहदं ूपोसला-दहा वष पोसला तरी सधंी सापडतांच 
तो आपला एक तुळशीपत्र खा ले की, पु हा िहदंचूा िहदं ूहोतो असे पक्केपणी कळले की, 
ते पाद्री आिण पीर आपली भ्र टाकाराची दकुाने भराभर आटपू लागतील. आ ही तर 
प्र येक िहदंसू उघडपणे सांगतो की, िन पाय होईल तर चापून मसुलमानांचे घरी खा, पाणी 
या; इंग्रजांचे घरी खा, पाणी या; सवर् जगा या घरी खा; पाणी या आिण जेवण 
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झा यावर लगेच मखुशुद्धीसाठी एक तुळशीचे पान त डात टाका की, तुमची मखुशुद्धीच 
न हे तर आ मशुद्धीही होऊन आिण पार पचवून टाकून तु ही पु हा िहदंूंचे िहदंचु रहाल. 
कारण िहदंधुमार्चे वसित थान तुम या पोटात नसनू तुम या रक्तांत आहे; बीजांत आहे, 
दयांत आहे; आ यांत आहे आिण ते िहदं ू दय, रक्त, बीज आिण आ मा 
मसुलमानािदकां या पा या या एका पे यांत तर काय पण उ या समदु्रांतही बुडून जाणे 
अशक्य आहे. या रामनामा या आधाराने भवसमदु्रावर िशळा तर या या रामनामाचे 
उ चारासरशी जर तो उ चार प चा त त अतंःकरणाचा असेल तर- मह पापेदेखील भ म 
होतील. ितथे मसुलमानी भाता या एका घासाची कथा काय! 
 
१९. अिहदं ुधमर्स ताही सपंवा.  

शुद्धी पचिवणे कठीण आहे, हे सांग यापूवीर् माग या प्रसगंाची आठवण क न देणे 
अग याचे आहे. िवहीरीत पाव टाकून लोकांना बाटिवले तर खरेच, पण पोतुर्गीज राजस तेने 
तरवारी या जोरावर पिवत्र पलटणी उभा न गावे या गावे बाटिवली हे िवसरता येत नाही. 
पिवत्र पलटणीचे सिैनक गावांत घुसत, लोकांना िवचार कर यास अविध न देता, जे 
बाट यास तयार होणार नाहीत यां या गावांतील चौकांत वध तंभावर िशर छेद केला 
जाई. सुदंर सुदंर मलुी यांनी आिफ्रका, पेन, फ्रा सम ये नेऊन िवक या अशा िबकट 
प्रसगंात सांपड यामळेु या लोकांनी (शुद्धीकृतां या पूवर्जांनी) बाट याचे नुसते ढ ग केले. 
िचमाजी अ पांनी बला काराने धमार्ंतर बंद कर याचा ताम्रपट िमळिवला, भमूी सोडिवली, 
स तेचे तुकड ेकेले, पण धािमर्क स तेचे तुकड ेझाले नाहीत, ते कायर् आज येथे प्रकटपणे 
सामदुाियकिर या होत आहे, हणनू आपणास िचमाजीअ पाचे बेटे असे हणवून घे याला 
आ हाला अिभमान वाटतो.  

या शुद्धीचे मह व नुसत ेधािमर्क नाही. जा त नानसं या होईल, वार् या होतील, 
यज्ञांत अिधक सिमधा पडतील, इतकेच या समारंभाचे मह व नाही. त ेतर आहेच, पण 
आि मक प्रांत होते ते परत िमळाले हे याचे मह व. शुद्धीची चळवळ या वेळीही 
ब्र मवृंदांनी केली, पावन तलाव काढले िन यांत जो नान करील तो पापशुद्ध होईल अशी 
पुराणेही िलहीली. या शुद्धीचे वेळी शत्रूनंी ते होम िवझिव यासाठी घोडे वार पाठिवले पण 
ते होम पेटतच रािहले, हे आज या समारंभाव न िदसनू येते. स याद्री या भगूभार्तील 
अिग्न पेटला आहे. आज तीनशे वष तो िटकून रािहला. होम िवझिव यासाठी आले या 
घोडे वारांची तो खाक करतो. या होमांत या घोडे वारांचीच खाक होते, होईल, इतकेच 
न हे तर या कंुडात जे िहदंु थानभर दंगे करतात, िहदंूंची राजकीय शिक्त, िहदंूंची 
लोकसखं्या कमी क  पहातात यांची होळी होते. आ ही आक्रमण क  असे नाही, सरंक्षण 
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मात्र क च क  असे मी प्रकटपणे घोिषत करतो. (टा या) िहदंूंची लोक सखं्या वाढत 
आहे. मुबंई ही मुबंईच रािहली, याचे अहमदाबाद झाले नाही. तसेच पािक तान या 
सिमधाही या होमांत पडतील. यज्ञ पेटवीत रहा, प्राणवायु सोडा, दहा वषार्ंत पािक तानचे 
तुकड ेहोतील.  

उठा, िहदंरुा ट्र उठत आहे! 
उठा, िहदंरुा ट्र उठत आहे. समोर िदसणारा होम ही याची नुसती झळुुक आहे. िहदंूं या 
िहताचे तेच ध यर्, क यर् असा ठाम िन चय करा. या धमर्िन ठ को यांना इतके िदवस 
परक्या गोटांत रहावे लागले हा आमचा दोष आहे. रावबहा ुर बोले यां या ७३ या 
वाढिदवसाचे िदवशी हा समारंभ होत आहे; हा यांचा खरा स कार. खरा स कार ीमान 
भागोजी शेठ कीर यांचा, यांनीही - की जे कधीही परा न घेत नाहीत-या समारंभाला सवर् 
प्रकारे तनमनधनक न मदत केली, सहा य केले. शुद्धीकृतांना यांनी व त्रे िदली, सा या 
िद या, बायांना चुडदेानही केले. इतकेच न हे तर सहभोजनाची यव थाही यांनीच क न 
िदली. रोटीबंदी तोडली तरच शुद्धी पचिवता येईल. अशा शुभप्रसगंी िहदंधुमार्चा ित्रवार 
जयजयकार करा.  

 -२९ जनू १९४१ 
 
२०. र नािगरी िज हा-सोमवंशीय  

महार पिरषद. 
िदनांक २६ एिप्रल १९३१ रोजी र नािगरी िज यातील महार मडंळींची एक मोठी 

पिरषद पितत पावन मिंदरांत वीर सावरकर यां या अ यक्षतेखाली भरली होती. डॉ. 
आंबेडकरां या वळणांतील काही महार गहृ थांनी आमतं्रणपित्रकेवरील ‘िहदं ुधमर् की जय’ला 
सदु्धा आके्षप घेऊन धमार्ंतरा या धमक्यांची गो ट काढताच िवषय सिमतीत वीर 
सावरकरांनी यांची समजतू घालनू सांिगतलेः 

‘जर िहदं ुधमर्-िहदंु व हेच कोणास मा य नसेल, तर तो आमचा कोण िन आ ही 
याचे कोण! तु ही आ ही एकमेकांचे सहकारी-कोण या ना याने? तर एका िहदंु वा या! 
धमर्बंधु वा या! जर कोणी िहदं ू नसेल तर तो क्विचत आमचा धमर्शत्रहूी अस ू शकेल! 
या याशी आमचा काय सबंंध! ते हा या पिरषदत पिहली प्रितज्ञा, पिहला ठराव 
िहदंधुमार् याच हणजेच िहदं ूरा ट्राचाच जयजयकाराचा हवा, एकिन ठेचा हवा!’ 
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प्रकट भाषणाचा समारोप करताना वीर सावरकर हणाले, ‘महार बंधूंनो, तुमची जर 
कशाने अ यंत हानी झाली असेल तर ती तु ही माणसे आहांत हे इतर लोक िवसर याने 
न हे! तर आपण माणसे आहोत हे तु ही वतःच िवसर यामळेु होय!! महार माणसू आहे 
हे इतरांना िशकलेच पािहजे! पण त े यांना िशकणे भाग पाडायचे असेल तर महार माणसू 
आहे हे वतः तु ही प्रथम िशकले पािहजे! तुमचे िहदंु वाचे अिधकार-माणसुकीचे अिधकार 
तु हास िछनावून घेता आले पािहजेत! राजर याने कोणी तु हांस ‘नीच दरू हो, सावली 
पडले!’ असे सांगतांच खाडकन उ तर या ‘राजर ता कोणा या एक या या बापाचा नाही! 
तू दरू जा हवा तर!’ िहदंसुभेचे वतीने महार चांभार मलुांना शाळांतून सरिमसळ 
बसिव यासाठी आ ही झटत असता पृ य अनेक िठकाणी वळतात-पण तुमची मलेु तुमचे 
लोकच आ ही यां या घरोघर िफरलो तरी धाड यास नाकारतात; पैसे याल तर धाडू 
हणतात! हा िनलाजरेपणा तु ही सोडावयास नको काय? आपण होऊन कोणाची आगळीक 
क  नका, पण कु यासारखे हे जगणे सोडून या! अ पृ यता घालवावयाची तर पृ यांशी 
चढाओढीत िटकले पािहजे, वतः या धमकीने ती घालिवली पािहजे. तो त्रास, वेळी दं य 
अ याचाराचा दं य प्रितकारही सह याची, कर याची तुमची िसद्धता हवी. मलू हवे तर 
बाळंतपण सोसले पािहजे. र नािगरी िज यांत िजतकी महारांची सखं्या िततकीच 
मसुलमानांची! पण यांचा दरारा केवढा! तो पहा िन तुमची ददुर्शा िकती ते पहा! कारण ते 
आपले अिधकार िछनावून घेतात, दु ट लाटंबाजी देखील मऊ सापड यास करतात पण 
तु ही तुम या अिधकारासाठी आ ही भांडत असता आमचा पाठपुरावासदु्धा कर यास िभता! 
उलटपक्षी ब्रा मण मराठा तुम याबरोबर जेवत नाही. मलुी देत नाही. हणनू, जे 
तुम यांतील दसुर् या टोकाचे पुढारलेले लोक आहेत ते जे हा पृ यांना नुस याच िश या 
हासडीत बसतात ते हा यांनीही हे िवस  नये की जोवर तु ही महारच वतः पाणी, वेळे, 
दरवणे, कोकणे अशा जाती पाडून एकमेकांशी रोटी-बेटी यवहार करीत नाहीत त वर 
कोण या त डाने तु ही ब्रा मण, मरा यांनाच या िश या देणार? ढोरास वतः न 
िशवणारा महार मरा याला हणतो, ‘मला िशव, काही माणसुकी धर!!’ ते हा आता तु ही 
वतःही सधुारले पािहजे. दसुरा जो तुमचा पृ य धमर्बंधु तो तर दोषी आहेच आहे. पण 
तु ही वतःचे दोष झाडून, वतः जातपात तोडून, वतः िशकून, धजनू, झुजंनू आपले 
अिधकार िमळिव यास शक्त िन योग्य झालेत तरच खरीखरी अ पृ यता जाईल, नुसते 
पृ य तु हाला िशवले तर काय झाले? ते कु यासही िशवतात! पण यां या िशव याने 
कु याचा िसहं होत नाही. िसहंाचे गणुाने िसहं ठरतो! यांत सवर् कांही आले!” 
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२१. एक धमर्पु तक नाही हेच चांगले! 
(िदनांक ७ जलु ै १९३७ला पुणे येथील न या पलुाकडील िशवाजी आखा यांत वा. वीर 
सावरकरांचे िहदंसुघंटन या िवषयावर भाषण झाले यातील मह वाचा भाग असा.) 

‘आज प्रकृती बरी नसतानाही मी बोलावयास उभा आहे. कारण ५.३०-६ 
वाज यापासनू आपण येथे मो या सखं्येने उपि थत अस याचे मला सांग यात येत होते. 
मनु याची प्रवृ ती िनसगार्नेच असमाधानी बनिवली आहे. अिधक खाता येत नाही हणनू 
असमाधान आिण अ यांसारखा खूप जेवणारा असला तरीही असमाधान!! अदंमानात मला 
वषार्तून केवळ एक पत्र िमळे, हणनू असमाधान आिण आता पत्रांचा पाऊस पडतो ते हा 
वाटते, कशाला हे लोक डाकगहृाला िवनाकारण पैसे देतात? हणनू असमाधान!! 
अदंमानात मला वाटे दहा मडंळीत बोलत बस यासारखे सखु नाही. एकांतवासासारखे दःुख 
नाही. तथेे िदवसातून एकदा येणारा भगंी लवकर जाणार याचे दःुख वाटे, पण आता तर 
ही सारखी येणारी माणसे पाहून त्रास होतो. परंतु आजचे हे असमाधान परवडते! आपणाला 
पाहून अगंात ताप आहे तरीही बरे वाटले. आप यात बरेच पक्ष आहेत. माझाही ‘िहदं ु
सघंटन’ हा एक पक्ष आहे. तो आप या िहताचा आहे असे मला वाटते, हणनू आपण 
रागावलात तरी याची िचतंा न करता माझ े िवचार मी प्रामािणकपणे मांडीन. काहीजण 
हणतात एक धमर्पु तक असले हणजे सघंटन लवकर होईल. पण याने सघंटनाचा 
प्र न सटुत नाही. बायबल हे िख्र चनांचे िन कुराण हे मसुलमानांचे एकेक धमर्पु तक आहे, 
पण यां यातील मतभेद कोठे िमटले आहेत? िशया िन सनुीमधील मारामार् या पहा. या 
उलट आपले लोक एक धमर्पु तक वापरत नाहीत हेच चांगले आहे. कारण यामळेु आपला 
धमर्िवकास थांबला नाही. आमचे धमर्त वही कोण या पु तका या दोन पु यात सामावू 
शकणार नाही. या िव वा या दोन पु यांम ये िजतके स य िन ज्ञान िव ततृ पसरलेले 
आहे, िततके आमचे धमर्पु तक िव ततृ पसरलेले आहे; िततके आमचे धमर्पु तक िव ततृ 
होईल. सारांश या या मनाला जे त वज्ञान पटेल ते याने मानावे िन आचरावे असे 
आमचा िहदंधुमर् सांगतो. तु ही कोणतेही एक धमर्पु तक घेतलेत तरी यां या भा यकारात 
मतभेद होतो. याव न पक्ष पडतात. प्र यक्ष गीतेवर िकतीतरी भा ये झालेली आपण 
पाहतो. आता आपण रा ट्रीय वा या टीने धमार्चा िवचार केला पािहजे. धमार्ची दोन अंगे 
आहेत. एक पारलौकीक िन दसुरे आिधभौितक. या टीने िवचार केला पािहजे. आम या 
समाजवादी िमत्रांना जमर्न सं कृती, इंिग्लश सं कृती, फ्रच सं कृती समजते; मग यांना 
िहदं ूसं कृती का समजू नये? ती जशी रा टे्र आहेत याप्रमाणे िसधंूपासनू सागरापयर्ंत 
पसरलेले हे िहदंु थान हे एक िहदंरुा ट्र आहे. आमचा देश एक आहे. आम या भाषा 
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सं कृतो प न आहेत. आमची आकांक्षा एक आहे. आचार िवचारात सा य आहे. इंग्लडंला 
फार तर एक सह त्र वषार्ंचा इितहास असेल. पण आमचा इितहास फार प्राचीन आहे. 
याचा प्रारंभ के हा झाला तेही आज या िव वानांना ठरिवता येत नाही. या टीने आ ही 
एक रा ट्र आहोत. आजचे यू जगभर फेकले गेले आहेत. यांना आज यांचा देशही 
उरलेला नाही. तरीही एका धमर् पु तकाने ते एक होत आहेत. मग आपण आपली भाषा, 
सं कृती, धमर्, इितहास आिण एक देशवासी असताना िहदंु वा या भावनेने एक का होऊ 
नये? िहदंु थान किरता िहदं ू िजतका झटेल िततका कोणीही झटणार नाही. गे या शंभर 
वषार्ंचा इितहासच घ्या! रा ट्रीयसभा कोणी चालिवली? ती चालिवणारे नेम त कोण होते? 
रा ट्रीय सभेत स याही वाथर् याग कोण करीत आहे? िहदंचू करीत आहेत. या देशाचा 
मळू पाया, गाभा असले या िहदंूंचे सघंटन के यानेच वातं य प्रा त होणार आहे!” 
 
२२. खामगांवचा िहदंसुघंटन महायज्ञ.  
(खामगांव येथे सतं पाचलेगावकर महाराज यां या पे्ररणेने िदनांक १८, १९ िन २० फेब्रुवारी 
१९४२ रोजी एक महान िहदंसुघंटन महायज्ञ आयोिजत केला गेला होता. या प्रसगंी भाषण 
करतांना बॅ. वीर सावरकर हणालेः) 

‘येथे इतक्या सखं्येने आपण एकत्र आला याव न िहदंजुागतृीची लाट 
खे यापा यापयर्ंत पोहचत आहे असे िदसत.े िहदं ूसं कृतीत यज्ञ सं थेचे कायर् मह वाचे 
आहे. साम्रा य िनिमर् यानंतरचे अ वमेघ यज्ञ आिण शांती काळातील राजसयू यज्ञ याचे 
वणर्न आपण ऐकलेच असेल. ग्रीकांचा पराभव करणारे चंद्रगु त, हूणिवजेते िवक्रमािद य 
यांनीही िदिग्वजयी यज्ञ केले होते. यज्ञा या वाला या आप या अतंःकरणातील 
धगधग या वािभमानाचे प्रतीक असनू शत्रचेू िनदार्लन या या अग्नीत भ म होणार् या 
सिमधा, िहदंरुा ट्रा या आज या पिरि थतीत अशा काही सिमधांचा होम करणे अव य 
आहे. एकटे िहदं ू वरा य िमळव ू शकणार नाहीत ही वतःवरील अिव वासाची पिहली 
सिमधा. ही भी ता आपण या यज्ञात भ म केली पािहजे. दसुरी सिमधा अ पृ य या 
श दातील ‘अ’. ितसरी सिमधा देऊन आपण िवधमीर्यांना शुद्ध क न आपले सखं्याबळ 
वाढिवणे, चौथी सिमधा पारतं य. याचा होम के यावाचून आपला स मान, आपले रा ट्र 
साम यर्शाली िन सपं न होणे शक्य नाही. यासाठी वतः या िन शत्रू या िशरकमलां या 
आहुती वातं य यज्ञात अपर्ण करा या लागतील. याची भीती िहदं ूरा ट्राला कधी वाटली 
नाही; वाटणार नाही. आता मोहिनद्रा सोडून या चार सिमधा या यज्ञात टाकून तो 
प्र विलत करा.  
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बॅ. जीना सांगतात पािक तान झाले नाही तर मसुलमान प्रचंड चळवळ करतील. 
यांची चळवळ हणजे दंगे. पण ते श त्र आता जागतृ िन लढाऊ िहदं ूमसुलमानांवरच 
उलटवीत आहेत. हणनू यांनी िन यां या पाठीराख्यांनी भलतीच व गना क  नये. तशी 
भलतीच आशा यांनी धरली तर इंद्राय-तक्षकाय वाहासाठीही िहदंसुघंटन यज्ञाची वाला 
धडाडून प्रदी त झाली आहे.’ 
 
२३. गोरक्षण हवे केवळ गोपूजन न हे.  

‘मी गायीचा शत्र ूनाही. मा या काही लेखांमळेु झालेला अपसमज आज मला धुऊन 
टाकता येत आहे ही सतंोषाची गो ट आहे. गोधन हे िहदंु थानातील मोठेच आिथर्क धन 
आहे. आई या खालोखाल गायीचे दधू माणसाला मानवते असे वै यक शा त्र सांगते. काही 
भाब या क पनाही सयंिुक्तक कारणावरच आधारले या असतात. गोरक्षणाचा मळू पायाही 
साि वक िन शुद्ध असाच आहे. पण काप गेले िन भोके रािहली अशी ि थती आज झाली 
आहे. गोरक्षण चांग याप्रकारे हावे, यावरील फोलपट झाडून यामधील कसदार स व 
तेवढे रहावे याच हेतूने गोपूजनातील दु प्रवृ तीवर मी टीका केली. रक्षणासाठी पू यभावना 
आव यक असते पण पूजा करता करता रक्षणाचे कतर् य िवसरणे योग्य नाही, केवळ पूजा 
क  नका. केवळ हा श द मह वाचा आहे. आधी रक्षण क न मग हवी तर गाईची पूजा 
करा. आता रड पुरे, कृती करा. आम या गायी मारतात, मलुी पळिवतात, भाषा भ्र ट 
करतात अशी रडगाणी गा याचे सोडून अशा अ याचारांचा प्रितकार करा. एकेकाने एकेक 
प्र न हाती घेऊन याची तड लावू या. ितकड े िद लीला िशवमिंदर लढवले जात आहे. 
इकड े भागानगर झुजंवीत आहो. पुढील वषीर् भोपाळवर मोचार् बांधू. मिवभागा या 
त वाप्रमाणे आपण मथुरा लढवा. गोधनाची वाढ कर याचे सशा त्र प्रय न तर चाल ूठेवाच 
तसेच क तलखा यािव द्ध प्रचंड आदंोलन उ प न करा. हे क तलखाने आमचा अपमान 
कर यासाठी, आमचे नाक काप यासाठी अशा प्रकारे चालिवले जात आहेत. मथुरे या 
क तलखा यात गाईचेच मांस कापले जाते असे न हे तर िहदंूं या दयाचेही मांस तोडले 
जाते. तेथील गोमांस भक्षकांना ते सखुाने पच ू देऊ नका. यां यामागे कटकट उ प न 
करा. केवळ गाईची पूजा करीत रहाल तर तु हीही गाय बनाल. पण आपण िसहं िन ती 
गाय हे यानी धरा. च ड े महाराजांनी या कामासाठी सारे जीिवत वािहले आहे. 
िहदंसुघंटनेचे एक कायर् ते करीत आहेत. मथुरे या क तलखा याची वीट न ् वीट 
उखड या या कामी यांचा अतं झाला तर रणांगणातील मुक्ती यांना िमळेल. मी गाईला 
रक्षणीय मानतो. आपण पूजनीय मानता. आपण पू य भावनेने या कामात लक्ष घातलेत 
तर भक्तीही उपयुक्त आहे असे समजनू मी तसा लेख िलहीन.  
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२४. वातं यवीर सावरकर आिण  
मौलाना शौकत अली यां यातील िवचार युद्ध.  
(िहदंसुघंटनािवषयी मसुलमानी पुढार् यां या मनांत काय िवचार चाललेले होते यावर प्रखर 
प्रकाशझोत, सावरकर आिण शौकतअली यां या म ये नो हबर १९२४ म ये मुबंईत 
झाले या या भेटीने िन चचने पडत अस यामळेु या चचचा िन भेटीचा वृ ता त वा. वीर 
सावरकरां याच श दांत खाली देत आहोत. हे प्रकट भाषण नसनू सभंाषण आहे. तरीही 
यातील िवषय अ यंत मह वाचा अस याने याचा या पु तकांत समावेश कर यात आला 
आहे. ) 

िहदंसुघंटनािवषयी मसुलमानी पुढार् यां या मनांत काय िवचार चाल ू असतात हे 
समजणे सवार्ंसच अ यंत अव य अस यामळेु यां यातील िखलाफत चळवळी या एका 
अ यंत प्रमखु धुरीणापाशी माझ ेजे सभंाषण झाले, याचा थोडक्यांत सारांश देणे उपयुक्त 
होईल, अशी आप याप्रमाणेच माझीही समजतू अस याने मी थोडक्यांत त ेसभंाषण खाली 
देत आहे. हे मसुलमानी धुरीण िद ली या ऐक्य पिरषदेतून ितचे पुढारी हणनू चमकत 
होते िन मला भेटावयास ये याची यांनी जी कृपा केली ती या ऐक्या या िव द्ध मी जात 
आहे असे समजनू या उ मागार्पासून मला परावृ त करावे या सिद छेनेच केलेली होती.  
 
म.ु धुरीणः- आप याला माझा िनरोप िमळालाच असेल.  
 
मीः- होय िन आप या िनरोपाप्रमाणेच मी िहदंमुसुलमानां या रा टै्रक्यास आपणांस 
िवघातक वाटणार् या िहदंसुघंटने या कायार्पासनू अलग हो याचा िन चय केला आहे.  
 
म.ु धुरीणः- अ यु तम, अहो हे पहा! कसले िहदं ुिन कसले मसुलमान घेऊन बसला आहां! 
िहदंूंची िन मसुलमानांची एकी मह प्रय ना अतंी आ ही साधली. परंत ुया िहदंसुघंटना या 
चळवळीने ितचा चुटकीसरसा नाश हो याचे भय आहे. तु ही िहदंूंनी सघंटन केले की, 
मसुलमान आ हांस त ड वर काढंू देत नाहीत. ते हणतात, आ ही पण सघंटन क ; 
ते हा वरा या या प्रा यथर् िन या दभुार्गी िहदंु थान या वातं यासाठी सवर् िहदंूंनी केवळ 
िहदंी इतकेच समजनू, बाकी सवर् भेदभाव सोडून िदले पािहजेत. आप यासारख्या 
कतृर् वशाली वीराने, की याने िहदंु थान या वातं यासाठी पिहली झुजं घेतली, याने या 
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िहदंसुघंटनांत फसावे हे मला मोठे वैष य वाटले. आपण र नािगरीस असतां िसधंी, िहदंूंत 
िहदंसुघंटनाचे बीज पे न ितकड ेदहुी वाढिवली असे मी ऐकत होतो. आता आपण ते कायर् 
सोड याचे ठरिवलेत हे फारच उ तम केलेत.  
 
मीः- आपण हणता त ेअगदी खरे, केवळ एका गो टी या प टीकरणाकिरता मी अजनू 
मा या िहदंसुघंटन यागा या िन चयाची प्रिसद्धी केली नाही. तेवढी गो ट आपण मला 
सांगताच मी प्रिसद्धपणे िहदंसुघंटणाचे कायर् सोडून देईन.  
 
म.ु धुरीणः- ती कोणती? 
 
मीः- आपण िखलाफत चळवळ िन ऑल उलेमा सभेचे कायर् कधी सोडणार? ते कळतांच 
मी िहदंसुघंटन सोडणार आहे.  
 
म.ु धुरीणः- (खवळून) काय करावे? अहो, देशाम ये ितसरा परका शत्र ूयेऊन बसलेला, तो 
दोघां याही ताळूवरचे लोणी खात बसलेला, तो दोघां याही सघंटनेम ये मोडता घालत 
बसलेला, अशा वेळेला सवार्ंनी एक होऊन याला त ड यावयाचे ते सोडून तु ही िहदंूंनी 
सघंटनांचे कायर् उभारले ही के हढी दःुखाची गो ट! अहो, तु ही िहदंूंनी तमु या इितहासांत 
एकसारखा मसुलमानांचा मार खा लेला आहे. ( या सदगहृ थां या स य भाषेत बोलावयाचे 
हणजे, ‘जुती खायी है!’) तुमची गो ट िन मसुलमानांची गो ट फार िभ न आहे. तु ही 
मसुलमानांशी िमळून राहाल तरच तु हांस आज या या पारतं यातून डोके वर काढता 
येईल. इ. इ.  
 
मीः- ( यांचे पुराण सपंत नाहीसे पाहून म येच बळाने थांबवून) ऐका! इथे मला तुम याशी 
राजकारणाची चचार् करता येत नाही. पण मी इतकेच सांगतो की पारतं य, ितसरा शत्र,ु 
वातं य, रा टै्रक्य इ यादी गो टी आपणांस, िहदंु थान या राजकारणांत जे हा कांहीही 
ग य न हत े िन सरकारी नोकरींत धतृकु या मधुकु या करीत आपण पडला होतां, ते हा 
मी िन माझ ेिहदं ूसहचर िशकलो होतो, िशकवीत होतो. ते हा ते आ हीच घालनू िदलेले 
धड ेआ ही वतः िवसरलो आहो असे आपण गहृीत धरावयास नको आहे. या चचत वेळ 
केवळ यथर् जात आहे. दसुरे, तु ही इितहासासबंंधाने जे हणालेत यात दोन चुका 
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आहेत. एक तर आ हां िहदंूंचा इितहास गे या हजार वषार्ंत सु च झालेला नाही. 
अरेिबयाचा असेल िन दसुरे असे की, या एक हजार वषार्ंतही के हा के हा मार खा ला हे 
जरी ददुवाने खरे असले तरी िजतका मार खा ला िततका तरी उलट मसुलमानांस मार 
देऊन यांची बाकी आ ही स याज चुकती केली आहे, हेही िततकेच खरे आहे. अटकेपासनू 
रामे वरापयर्ंत मरा यांनी तु हां मसुलमानांना भेटलांत ितथे ितथे िपटलेले आहे िन 
िद ली या मसुलमानी बादशहास मनांत येतांच हात ध न वर चढिवले आहे िन मनांतून 
उतरतांच दाढी ध न खाली खेचले आहे. हणनू इितहासाची गो ट सोडून या. मखु्य प्र न 
मी जो केला की, तु ही िखलाफत िन उलेमा तानिझम (मसुलमानी सघंटन) या चळवळी 
के हा सोडणार? याचे उ तर अजनू आपण िदले नाही. ते प्रथम या.  
 
म.ु धुरीणः- अहो, पण िखलाफत चळवळीत, आ ही काही एक छपवून ठेवले नाही. िहदंूंना 
िखलाफतीची मळुीच भीती नाही. कारण सवर् िखलाफत चळवळ एका िहदंू या नेतृ वाखाली 
चाललेली आहे.  
 
मीः- असेल! िखलाफत चळवळ एका िहदंू या नेतृ वाखाली आहे हणनू ती जर घातक 
होऊ शकत नाही, तर िहदंसुघंटनही िहदंू याच नेतृ वाखाली अस याने तेही का घातक 
असावे! आपण असे हणाल की िखलाफतीला िहदं ूनेता िमळाला हणनू िहदंूंचा िव वास 
बसला पण िहदंसुघंटनास मसुलमान नेता िमळाला नाही हणनू यावर मसुलमानांचा 
िव वास बसणार नाही तर मी आपणांस िवचारतो की, तुम या िखलाफत चळवळी या 
आप तीलाही एकीसाठी सोसनू घेणारे हजारो िहदं ू िनघाले असता, सघंटनाचा याच 
एकीसाठी पुर कार करणारा एकही मसुलमान नेता अजनू िमळाला नाही हे तुम या 
पक्षपाताचे केवढे प्रमाण? वा तिवक िहदंूं या िखलाफत िवषयक सहानुभतूीची फेड 
कर यासाठी तरी तु ही सघंटणांस सहानुभिूत दाखवावयास पािहजे होती. आिण 
िखलाफतींत काही छपिवलेले नाही हणता तर िहदंसुघंटणांत तरी काय छपिवलेले आहे? 
सघंटणासाठी अजनू आ ही गु त सं था मळुीच थापले या नाहीत. आगाखानी िमशन िन 
हसन िनजामी िमशन िन इतर मसुलमानी सं थांतच गु त िन उघड असे कायर्भेद आहेत 
हे प्रिसद्ध आहे. परंतु यांना उपदेश कर या या ऐवजी तु ही िहदंसुघंटना या पुर क यार्ंना 
उपदेश दे याची एवढी कृपा का करता? मलबार, गलुबगार्, कोहट- 
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म.ु धुरीणः- (म येच) कोहटला काय झाले? कोहटला काय झाले? िहदंूंनी आगळीक केली. 
गांधींना िवचारा.  
 
मीः- ब स, गांधींचे नाव तु ही बाजलूा करा. ते िहदं ू आहेत, पण मीही िहदं ू आहे. 
िहदंु वाचे िहताविहत वा वृ तांताचे स यास य यां याप्रमाणेच मलाही थोडबेहुत समजते. 
ते हा यक्तींचा प्र न बाजसू ठेवून ताि वक चचार्च शक्य तवेढी करणे बरे. गांधींचे काय, 
मलबारम ये एकच िहदं ूबाटला असावा असे यांनी सचुिवले, हणनू अस या दधुखु या 
िवधानांची चचार् कर यांत मी वेळ घालवावा की काय? आता वेळ फार होत आहे. एका 
वाक्यांत सम वय हो यासारखा आहे. आपण िखलाफत, उलेमा इ यादी सभा आिण िहदंूंना 
बाटिव याचा मसुलमानी िमशने ही बंद करता आहां कां? जर रा ट्रीय एकीसाठी िन 
राजकारणिवषयक चळवळीसाठी तु ही मसुलमानी धमर्िवषयक सघंटना िन सं था बंद 
करीत असाल तर आ ही िहदंसुघंटन सोडतो- तरीही - सोडू नये - पण राजकीय एकीसाठी 
सोडतो.  
 
म.ु धुरीणः- पण िहदंूंस मसुलमानी धमार्ची दीक्षा देणे हा आमचा धमर्च आहे. आज 
सकाळी मजकड ेएक िहदं ूमलुगा आला िन हणाला की, मला काल व नांत देव िदसला 
िन हणाला की, तू मसुलमान हो. मी यास हटले, चल तर, ती समोर मशीद आहे. जा 
िन मसुलमान हो. आम या चळवळींत यापेक्षा जा त बला कार मळुीच नाही.  
 
मीः- ठीक तर; बला कार नाही असे गहृीत ध न मी हणतो की, िहदं ुसघंटनातील शदु्धींत 
आ ही हेच करतो. उ या सकाळी जर एखादा मसुलमान मलुगा मजकड े आला िन 
हणाला की, मला व नांत देवाने सांिगतले की, िहदं ुहो, तर मी हणेन चल ते देऊळ 
आहे, हो िहदं.ू ही आमची शुद्धी. मग ितनेच एकी कशी िबघडते! मी वतः असे शकेडो 
लोक िहदं ुक न घेतले आहेत.  
 
म.ु धुरीणः- (खवळून) ठीक आहे, तु ही शुद्धी करा, आ ही बाटवीत राहू. बघू ं कोण 
िजकतो. अहो आ ही मसुलमान िततके एक आहोत, आम यांत अ पृ यता नाही. आ हांत 
प्रांितक भेदही मळुीच न हते- नाहीत.  
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मीः- प्रांितक भाव न हता असे हण ू नका. दरुाणी मसुलमान िन म गल मसुलमान, 
दख्खनी मसुलमान व उ तरी मसुलमान, शेख मसुलमान िन स यद मसुलमान यां या 
भांडणाचा लाभ घेऊनच म गल पादशाही मरा यांनी उलथनू पाडली. िशया िन सनुी यांचे 
दंगे वै णव आिण शैव यां या दंग्यांहून हजारपट जा त भयंकर आिण वारंवार होत 
असतात. अहंमद मसुलमानाला गे याच मिह यांत सनुींनी दगडफेकींनी काबुलास ठार 
मािरले. बहावी मसुलमान तर इतर सवर् मसुलमानांस या जगी फाशीस िन परलोकी 
नरकासच योग्य समजतात. अ पृ यतेसबंंधाने िवचारल तर यवहारांत भगंी मसुलमानांस 
पा यास िशवू न देणारे आिण मिशदीत प्राथर्नेसही बरोबर न घेणारे मसुलमान मला 
माहीत आहेत. त्रावणकोरांत पृ य िख्र चन िन अ पृ य िख्र चन यां यात िशवािशवीब ल 
नुकताच मोठा दंगा झाला. मौलानासाहेब, घरोघर माती याच चुली आहेत; मी थोडासा 
मसुलमानी वाङ्मय िन धमर्ग्रथंाशी पिरिचत आहे िन मी हणतो हे खरे नाही काय? अहो 
सात कोटी मसुलमान तु ही हणता इतके संघिटत िन सवर् एक असते, तर मसुलमानी 
बादशाही आ ही िहदंूंनी कशी बुडिवली असती? आजही इंग्रज इथे कसे रा य करते? 
 
म.ु धुरीणः- तु हां मरा यांत हाच प्रांितक अिभमान फार अस यामळेु िहदंु थानचा रा ट्रीय 
प्र न तु हांला समजावून दे यांत मला मोठीच अडचण पडते. िहदंु थान हे एक आपले 
रा ट्र असे पे्रम तु हांस वाटतच नाही, हणनू िहदंु थान या िहता तव िहदंसुघंटन सोडावे 
असे इतर प्रांताप्रमाणे तु हांस वाटत नाही. िन आमचे बोलणे तु हांस पटत नाही. पण मी 
तु हांला पु हा सांगतो की, स या तरी मसुलमानी समाजांत एकी झालेली आहे आिण 
आम या िखलाफती, उलेमा िन तानिझन या चळवळी एकसतू्री अस याने मी िन माझे 
आणखी दोघे ितघे सहकारी हे ितघे सांग ूते मसुलमान करीत आले आहेत. ते हा मी 
तु हांस आ वासन देतो की, आ ही िखलाफत, तानिझनम ये िहदंसू अपाय हो यासारखे 
काही एक घुसू ं देणार नाही. आम यावर िव वास ठेवून, तु ही िहदंसुघंटन कां सोडीत 
नाही? याने मसुलमान िचडतात.  
 
मीः- प्रथमतः तु ही महारा ट्रीयांवर िन कारण दोषारोप केलात. िशवाजीमहाराजांनी जे 
वातं ययुद्ध केले ते कांही केवळ महारा ट्रा या तीथर्क्षेत्रांस मकु्त कर यासाठीच नसनू, 
उ या भरतखंडातील क्षेत्रांस मकु्त कर यासाठीच होते. हे पहा. आ ही वतः वीस वषार्ंपूवीर् 
जो वज उभारला तो केवळ महारा ट्राचा नसनू िहदंू थानचा होता हे काय तु हांस माहीत 
नाही? रानड,े गोखले, लो. िटळक यांनी केवळ महारा ट्रीय चळवळ केली? कोणती 
रा ट्रीय चळवळ केली नाही? अहो गे या प नास वषार्ंत महारा ट्रांत या काही मोठमो या 
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चळवळी झा या, यांत एकही प्रांतीय न हती. गे या प नास वषार्ंत महारा ट्रावर असा 
कोणचाही िवशेष आघात झालेला नाही, हे ठाऊक आहे. बंगालची फाळणी झाली, महारा ट्र 
बंगालइतकाच ित या िव द्ध लढला. जािलयनवाला बाग झाला, आज या सिमतीकिरता 
तु ही येथे आला तो बंगालचा ऑडीर्न स झाला, इतर प्रांतांवर पडले या प्र येक 
आघाता या, या प्रांता या खां याशी खांदा लावून प्रितकार कर यांतच महारा ट्राची गेली 
वीस वष खचीर् पडली आहेत. हे िहदंसुघंटन देखील महारा ट्रास पंजाब, िसधं, बंगाल इतके 
अव य नाही. महारा ट्रांत िहदंूंची सघंटना िन शिक्त पूवीर्चीच अजनू थोडीबहुत उरलेली 
आहे. महारा ट्राने हे इतर प्रांतावर उपकार केलेले नाहीत. आ ही दोन आहोत असे आ हांस 
वाटतच नाही. यांचे दःुख आ हांस आमचेच वाटते. पण तरीही िहदंु थान या 
एकरा ट्रीय वा या क पने या प्रभव िन सगंोपन या महारा ट्रांत प्रामखु्याने झाले, याच 
महारा ट्रास रा टै्रक्याचा शत्र ू हणणे िन तेही आजपयर्ंत रा ट्रीयसभेसारख्या सं थेचाही 
वेष करणार् या व जातवार प्रितिनिध वासाठी अजनूही हपापले या मसुलमानांनी हणणे 
हणजे केवळ कृतघ्नपणा होय. दसुरे तु ही हणालांत की, तु ही सवर् मसुलमानांचे पुढारी 
आहां िन तमु या श दाबाहेर ते कधीही गेले नाहीत - जात नाहीत. तर मग मला सांगा 
की, मलबारचे बंड, गलुबग्यार्चा दंगा, कोहटचा दंगा, खु  िद लीचा दंगा आिण िहदंूं या 
देवालयावर आिण ि त्रयांवर झालेले बला कार हे तुम या समंतीने झालेले होते काय? 
असतील तर तु ही एकीची ही दाखवलेली कळकळ िहदंसुघंटनास मार यासाठी आलेली एक 
पूतनाच हणावयाची. जर हे दंगे तुम या आजे्ञने झालेले नसतील तर एवढाले अ याचार 
िहदंूंवर जो समाज तुम या आजे्ञिवना करतो तो समाज तुम या आजे्ञत आहे हे हणणे 
फोल ठरते िन हणनू या समाजा या वतर्नािवषयी तुम या श दा या हमीवर अवलबंून 
रहाणे शक्य नाही.  
 
म.ु धुरीणः- अहो, पण ते हा आ हांस तु ं गांत टाक याने मसुलमान समाज िव कळीत 
झाला िन अ याचार सु  झाले.  
 
मीः- तरी काय! एक तर गलुबगार्, कोहट िन प्र यक्ष िद ली या वेळेस आपण तु ं गात 
न हतेत आिण दसुरे असे की, असता तरीही तु हांस क्षणभर जरी दरू सारतांच िहदंूंवर 
असले भयंकर अ याचार करणार् या प्रविृ त या मसुलमानी समाजांतील लाखो जणां या 
मनांत वावरत आहेत, या समाजा या मतै्रीवर तुम या यक्ती या हमीस घेऊन, ती हमी 
प्रामािणक असली तरी, िहदंूंनी अवलबंून कसे राहावे? उ या तु ही िकवा मी म न जाऊ; 
हणजे पुनः याच मसुलमानी समाजाशी याच िहदं ुसमाजाची गांठ पडणार ना? छे, छे. 
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हा समाजाचा प्र न आहे िन हणनू िहदंूं या सरंक्षणास िन शिक्तवधर्नास उ तम मागर् 
हणजे को या यक्तीची हमी वा समाजाची दया ही नसनू, याचे सामािजक प्रचंड 
सघंटण हे होय. िहदंसुघंटन हे जोवर अ या य आघातासाठी नाही, - तसे असेल तर ते 
एकीिव द्ध हणता येईल, ते वसरंक्षणासाठी िन आघाता या िनवारणासाठीच आहे, त वर 
याची कोण याही समाजा या या य आकांक्षांस आडकाठी येणार नाही. ज वर हसन 
िनजामी, आमाखानी, िखलाफती िन मसुलमानां या इतर धािमर्क चळवळी चालले या 
आहेत, यांचे आघातक कायर्क्रमही मसुलमान समाज बंद क  इि छत नाही, हजारो िहदंूंस 
प्रितवषीर् प्रिसद्धपणे आिण गु तपणे बाटिव यांत येत आहे, कोटी कोटी िहदंूंस आ ही 
दहापांच वषार्ंत बाटवून सोडू हणनू उदूर् पत्रांतून धडाधड प्रितज्ञा के या जात आहेत आिण 
बला कारानेही शेकडो िहदंसू मसुलमानी धमार्ंत खेचले जात आहे; त वर ती मसुलमानी 
सघंटने बदं कर याचा यांस उपदेश कर याचे सोडून, िहदंूंस मात्र प्र याघातापुरते देखील 
सघंटन क ं नका, याने रा ट्रीय एकी िबघडले, हणनू उपदेश देणे हणजे पक्षपाताची िन 
दांिभकपणाची पराका ठा होय, असे जर कोणा िहदंसू वाटले तर ते क्ष य न हे काय? 
हणनू मसुलमानांची बाटिव याची सघंटने बंद करा हणजे िहदंूंची शुद्धीची सघंटने 
आपोआपच िशिथल होतील.  
 
म.ु धुरीणः- पण तु ही सघंटना या चळवळीने मसुलमानांची मने जा त कलिुषत करतां. 
मसुलमान िहदुंना पूवीर्पासनूच बाटवीत होते; पण तु ही शुद्धी नवीन का सु  केलीत? ते हा 
ती मसुलमानां याच िव द्ध आहे हे िसद्ध होत नाही काय? 
 
मीः- अथार्त; पण हा कोणाचा दोष? आजपयर्ंत आपण दसुर् या धमार्ंतील कोण याही 
मनु यास धमार्ंतरास प्रवृ त क  नये, इतकेच न हे तर कोणी वधमीर्यांना आपणांतून 
बला काराने खेचून नेले तरी ितकडहेी कानाडोळा करावा इतकी सहनशील विृ त या िहदं ू
समाजाने दाखिवली, यासच आज ही शुद्धी हाती घ्यावी लागत आहे हा कोणाचा दोष? 
आजपयर्ंत िव वासाने आ ही आमचे घर उघड ेटाकीत आलो, पण इतर जणांनी जे हा या 
उदारपणाचा अनुदार लाभ घेऊन आम या घरांत िदवसाढव या दरोड ेघाल याचा धुमाकुळ 
मांिडला, ते हां आज आ ही आम या घरास कुलपु ठोक याचे ठरिवले. आता ते चोरच 
येऊन हणतात, अहो, चोरी तर आ ही पूवीर्पासनूच करीत आहो, पण तु ही कुलपू कां 
नवीन घातलेत? अथार्त हे आम याच िव द्ध आहे, याने एकी सखेुनैव िबघडो. तुझ ेते 
माझ े िन माझ ेते माझे आहेच, अशी एकी लवकर िबघडले िततकी चांगलीच. दसुरे असे 
की, िख्र चन, पारशी, यहुदी िन इतर अनेक धमीर्य लोक आहेत. तहेी यांची सघंटने 
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करतात. परंतु यापैकी कोणा या डो यांत िहदंसूघंटन इतके मळुीच सलत नाही. मग ते 
मसुलमानां याच डो यांत इतके का सलावे? अथार्त मुसलमानां याच काही राजकीय 
धािमर्क दरुाकांक्षांचा धंदा बुडतो, हणनूच यास ते बघवत नाही. हणनूच मी तु हांस 
अनेक वेळा िवचारले की, तु ही तुमची मसुलमानी सघंटन सोडता कां? पण या प्र नाचे 
उ तर दे याची तु ही एक सारखी टाळाटाळ करीत आहां.  
 
म.ु धुरीणः- (खवळून) आ ही मसुलमानी सघंटन सोडणार नाही. यांत िहदंूं या िव द्ध 
कांही नाही.  
 
मीः- तर मग आ हीही िहदंसुघंटन सोडणार नाही. यांत मसुलमानां याच काय पण 
िख्र ती, पारशी, यहुदी इ यादी आम या कोण याही देशबधंूंिव द्ध कांहीही हेतू नाही. मी 
आपणांस थोडक्यांत सांगतो. िहदंसूघंटन तु हांसही सघंटन कर याचा अिधकार आहे असे 
मानते. मात्र तु ही आघातक हेत ू ठेवू नये. आ हीही ठेवीत नाही. अ पृ यता काढून 
टाकणे, िख्र ती, मसुलमान, िन जगांतील इतर सवर् धमर् आपणास स य वाटते याचा 
जसा प्रचार करतात, तसाच आपणांस स यधमर् वाटतो याचा आपणही प्रचार करणे, इतर 
धमीर्य वेळेवर लाठी या कोिटक्रमानेही तो प्रचार करतात, तरीही तसा आपण न करता 
केवळ उपदेशाने तो प्रचार करणे िन वतः या केवळ सरंक्षणाकरता वयंसिैनक दळे 
उ प न क न आप या समाजाचे िन रा ट्राचे रक्षण आिण सेवा करणे अशा िरतीने 
आप या िहदं ुसमाजाची सवार्ंगीण उ नित क न या या सवर् मानुषका या उ नि त तव 
झटणे हेच िहदंसुघंटनाचे उि ट आहे. धमर्-देश-रा ट्र-िनिवर्शषे मनु यमात्रा या हातांत हात 
घालनू एका परमे वरा या एकाच देवालयांत एकाच भाषत, एकच पिवत्र प्राथर्ना क न 
एकाच स या या जयासाठी अिखल मानुषकाने झटावे हेच िहदंसुघंटनाचे अन य येय 
आहे.  
बरे, आता वेळ फार झाला आहे. आपण पर पर िवचारिविनमय शक्यतोवर केला. आता 
उठ याची अनुज्ञा असावी. रामराम! सलाम!! असे हणत आ ही पर परांचा िनरोप घेतला.  

- नो हबर १९२४.  
 
२५. िहदंूंची शिक्तकदे्र.  
 



 

www.savarkarsmarak.com 

काँगे्रस हणजेच रा ट्रीय सं था असा एक वेळ समज होता.  
यावेळी वातं यवीर सावरकर हणाले, “िहदंसुघंटनाचे कायर् इतक्या प्रितकूल 

पिरि थतीत हाती घ्यावे लागले आहे की, मलाही याची क पना न हती. रा ट्रीय सं था 
हणजे एकटी काँगे्रस असा िव वास यावेळी होता तो यावेळी रा तही होता. याचकिरता 
सवार्ंनी काँगे्रसला मदत केली. काँगे्रस या िव द्ध बोलणे यावेळी रा ट्रािव द्ध बोलणे अशी 
समजतू होती. यांतून प्रथम कोणी फुटले असतील तर ते मसुलमान. वा तिवक ते 
काँगे्रसम ये न हतेच. पण जे होते यांचे कारण बाहेर राहून यांचे जे कायर् होत असे 
यापेक्षा जा त मिु लम समाजाचे कायर् काँगे्रसम ये होऊ लागले. अ लीबंधूंची मातासदु्धा 
काँगे्रसची अ यक्ष होऊ शकली. पण पुढे मसुलमान बाहेर पडले. िहदं ुमात्र काँगे्रसम ये 
रािहले.  

िहदंसुमाजाची मृ युकदे्र मोज याची पिरि थती बदलली आहे.  
“मी सटु यापूवीर् िहदंूंना आप या पायावर उभे राहाणे कठीण होते. या पांच वषार्ंत 

इतकी जागिृत झाली हे िहदंूं या िचवटपणा या गणुाचे प्रतीक होय. िहदंूंची चळवळ असावी 
की नसावी असा आता प्र न नाही. पूवीर् िहदंूंनी जगावे की नाही असा प्र न न हता, 
मृ यूिवचारच चाल ू होता, पु यांत भगवा वज उभा न िमरवणकू काढणे शक्य न हते. 
यावेळी आपण अॅिबिसिनयांत आलो की काय असे वाटले. यावेळी िहदंसुमाजाची 
मृ युकदे्रच मोजली जात. ती आता पिरि थती बदलली आहे. िहदंूं याच वजाखाली िहदंूंचे 
हक्क गाजवायचे या िवचाराचा एक कृतिन चयी गट िहदंु थानभर िनमार्ण झालेला आहे.  

यापुढे आता शिक्तकदे्र कोणती याचा िवचार केला पािहजे. दबुर्लतेची कदे्रही मी 
िततक्याच िनधडपेणाने सांिगतली आहेत. याला आपले दोष काढ याची आशा नाही तो 
आपली दबुर्लता झाकतो. जी दबुर्लता आहे ती नुसती जाणली हणजे नाहीशी होईल असी 
मला आशा आहे. दो ही बाज ूमी तुम या डो यांपढेु ठेवतो. इतके िदवस दबुळाई सांिगतली 
जाई. प्रांतभेद, जातीभेद, भाऊबंदकी इ यादी दोष सांग यात येत असत.  
 
पिहले शिक्तकद्र - नेपाळ 

मसुलमान येवोत वा न येवोत आम या राजकारणात इतके साम यर् आहे की, 
िहदंु थान हा िहदंूंचाच राहील हणनू आपली शिक्तकदे्र समजावून घ्या. पिहले शिक्तकद्र 
नेपाळ होय. मसुलमानांना हैदराबाद, अराण, अफगािण तान ही शिक्तकदे्र वाटतात. नेपाळ 
शिक्तकद्र हट यावर आ चयर् वाटते. नेपाळ हा िहदंु थानचाच भाग का नाही तर 
िब्रटीशांचे रा य यावर नाही हणनू. जणकूाही िहदं ूतो की या यावर िब्रटीशांचे रा य 
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होते. नेपाळचे राजे क्षित्रय वंशातले असनू ते वतंत्र आहेत. नागरी िलपी, सं कृत भाषा 
इ यादी सा ये तेथे आहेत. महारा ट्रीयांचा बेटी यवहार नेपाळशी अजनूही चाल ू आहे. 
ऑि ट्रयातील जमर्नांनी जमर्नीला अ हेिरले नाही. िहदंु थान िहदंओुंका खर् या अथार्ने आज 
नेपाळम ये आहे. राजािधराज नेपाळचा राजा आहे. िब्रिटश राजा या बरोबरीने तो बस ू
शकतो. गौरवाची शिक्त तर ती आहेच पण आम या भिव यावर पिरणाम होईल असे ते 
कद्र आहे. नेपाळम ये १५ लक्ष खड े सै य आहे. गरुखा हटला हणजे तो लढव या 
असतो. नेपाळे वर आज िब्रिटशांना मदत करीत आहेत. हे आज या पिरि थतीत योग्यच 
आहे. िशवाजी महाराजांनीसदु्धा काळवेळ पाहून एकदा औरंगजेबाशी तर एकदा 
िवजापूरकरांशी सिंध केला होता. िब्रिटशांशी आमचे युद्ध सु  झाले तर गोर् यांचे हुकूम 
मानणार नाही असे गरुख्यां या शपथेत नमदू केलेले असते. आजची सूत्रे नुसती शाि दक 
नाहीत. िशवाजी महाराजांनी छत्रपित झा यावरही िद लीत दहा हजार सिैनक ठेवून थोडसेे 
अिंकत व प करले. शूर िन वािभमानी िब्रटनने अमेिरकेचे सै य आप या घरांत उतरवून 
घेतले आहे. मान अपमान हा पिरणामाव न ओळखायचा असतो. जमर्नीने आपले सिैनक 
इटलीत पाठिवले, तर इटालीयन सिैनक रिशयन आघाडीवर आहेत. मिु लम सिैनक 
इराणम ये गेलेले नाहीत. तेथे िहदं ूसिैनक आहेत. या मिु लम स ते या जोरावर िजना 
पािक तान क  पाहतात यांतला एक काटा िनघाला याब ल समाधान वाटते. (टा या) 
नेपाळ या गरुख्यांचे सिैनकी साम यर् आहे. महारा ट्रीय िन बगंा यांजवळ वािचक-शाि दक 
साम यर् आहे. यांना आपण पािठंबा िन सहानुभतूी दाखिवली पािहजे. नेपाळचे महाराज 
कलक यांत मी आजारी आहे असे समजतांच ससै यबळ आले होते. नेपाळ आिण मी यांचे 
सबंंध हे असे आहेत. ते िहदं ूआहेत.  
 

िहदंु वाकिरता नेपाळ सदैव खडा आहे. 
युद्ध सु  झाले ते हा मी यांना कळिवले होते की सरह ीव न आक्रमण झाले तर 

तु ही आपले कतर् य बजावले पािहजे. यांनी जे उ तर धाडले ते प्रिसद्ध झाले आहे. यांनी 
असे कळिवले आहे की, िहदंु वासाठी नेपाळ सदैव खडा आहे. िहदंु थानांत िहदंु वाचा क्षय 
झाला हणजे नेपाळचा क्षय िन िहदंु वाची वदृ्धी झाली तर नेपाळची वदृ्धी होईल हे ते 
जाणतात. िहदंु थानांत उ या काय होईल ते सांगता येत नाही. अराजक होणे ही एक 
सभंवनीयता आहे, हे नाकारता येणार नाही. सघंटनेचा महामतं्र एव याचकरता जपला 
पािहजे. एव याचकरता भागलपूर प्रकरण लढवले. नेपाळ िन िबहार यां या िसमेवरचे 
भागलपूर िनवडले. आपण जे बोलतो ते प नीला ऐकू येणार नाही पण िब्रिटश सरकार या 
सी. आय. डी. ला ऐकू जाते हणनू एव याचकरता िबहार सरकारने दिक्षण िबहारम ये 
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अिधवेशन भरवा असे सचुिवले. पण या अिधवेशनाने हे लोण नेपाळ या सीमेपयर्ंत 
पोचिवले. मु ा असा की उ या या पिरि थतीत जर िब्रिटश सै य सहा य क ं शकले नाही 
तर नेपाळ, ग्वा हेर, इंदरूचे सिैनक िहदं ू िवरोधकांचा भरपूर समाचार घेतील हे लक्षांत 
ठेवा.  
 

सखं्याबळ हे दसुरे शिक्तकद्र होय. 
दसुरे शिक्तकद्र हणजे सखं्याबळ. एकटा चीन सोडला तर इतके सखं्याबळ 

िहदंु थानजवळ आहे. अराजक झाले तर िकवा होऊ नये हणनू िहदंु वा या टीने 
वतः या बचावाकिरता लढाईची कदे्र आ मसात केली पािहजेत. देशाचा लाभ नसेल तर 
यां या सै यांत जाऊ नये, पण आज लाभ िदसतो हणनू कोण याही मागार्ने तेथे जावे. 
थािनक सरंक्षणा या बाबतीतही औदािस य दाखवू नये. शक्य तर आपली वयंसेवक दले 
थापा. यासाठी िश त, मनु यबळ िन द्र यबळ लागते. पण सरकार या सं था आप या 
पैशावर चालतात. मग तथेे कां जाऊ नये? गु याला गु ा यावयाचा, पण प्रितपक्षाने जर 
हात पुढे केला तर तो हात आप या त डावरच मा न घेणे हणजे प्रितसहकार न हे. एस.् 
आर.् पी. त जावयाचे ते आप या सरंक्षणाकिरता जावयाचे. यदु्धमानपक्षांत कोण योग्य, 
कोण अयोग्य याचा िवचार कर यापेक्षा बॉ ब पड यावर नकुसान कोणाचे होणार? हणनू 
सरंक्षण हे मखु्य आहे. ए. आर. पी. असो वा बे. आर.् पी. असो, याम ये आपण 
िशर याने ती वदेशी होते. या प्र येकांत जागा राखून ठेवा. देशाचे िहत होते आहे ना, 
मग तेथे अव य जा. हे एक शिक्तकद्राचे उपांग होय.  

- माचर् १९४२.  
 
२६. त्री िशक्षणाचे उ ेश 
 
(िदनांक २७ जनू १९४३ रोजी दादरमधील ज. ए. इ. या क याशाळेतील िशक्षकवगर् िन 
िव याथीर्नी यां यावतीने वा. वीर सावरकरांचा चांदीचे तां याभांड ेदेऊन स कार कर यांत 
आला. यानंतर अशा वागतसमारंभाचे वेळी भाषणे कर यापेक्षा जे काय िमळेल ते 
िखशांत टाकून जाणे मला आवडते अशी प्र तावना क न वीर सावरकर हणालेः) 
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“मलुीं या शाळांची पिहली ि थती िन आताची ि थती यांत महदंतर आहे. प्रारंभी 
शाळेकिरता मलुी िमळत नसत. पण आता मलुींना शाळा अपुर् या पडू लाग या आहेत. 
हणजे याचा अथर् असा न हे की आजपयर्ंत मलुींना बुद्धी न हती िन आता ती अक मात ्
सापडली! आप या मलुीने शाळेत जावे असे प्र येकाला वाटू लागले. मलुींतही िशक्षणाची 
आवड उ प न झाली. आणखी असे की, लग्ना या बाजारातही मलुीं या िशक्षणाचा भाव 
वाढला. मलुगी काळी आहे की गोरी आहे, ितला नाक आहे की नाही, इ यादी गो टींबरोबर 
ती िशकलेली िकती आहे हेही पाहा यात येते. इतर प्र नांबरोबर ‘मलुी, तुझ िशक्षण िकती 
झाले आहे?’ हाही प्र न िवचार यात येतो.  

रा ट्रा या उद्धाराकिरता त्रीिशक्षण जसे आव यक तसेच या िशक्षणाची िदशा 
कोणती असावी हा िवचारही आव यक. ि त्रया िन पु ष यां या िशक्षणांत वेगळेपणा 
असला पािहजे. एकाच प्रकारची पु तके वाचून मुलगी िन मुलगा मॅिट्रक उ तीणर् झाला की 
रा ट्रोद्धाराचे टीने दोघांचा दजार् सारखाच झाला असे न हे. आप याकडील त्रीिशक्षण 
थोडफेार घाईने झाले आहे. गिणतात उ तम गणु िमळवून एखादी िव याथीर्नी मॅिट्रक 
झाली तर ते उदाहरण अपवादा मक समजता येईल. गिणतशा त्रात पारंगत हो यापेक्षा 
त्रीने दयामय हावे, वक्तृ वात प्रािव य िमळिव यापेक्षा अगंी वा स य बाणनू घ्यावे. 
त्रीला गहृिशक्षण िमळाले पािहजे. शाळेतून घरी येतांच पाटीद तर फेकून मलुगा बाहेर 
जातो. पण मलुीला घरची कामे करावयाची असतात. मलुगा बाहेर गेला तर कोणीच काही 
बोलत नाही. पण शाळेतून आ यावर मलुगी बाहेर गेली तर मात्र कुरबूर सु  होते.  

पुढची सतंती आम या िपढीपेक्षा अिधक बलवान सुदंर आिण देशािभमानी होईल 
असे िशक्षण ि त्रयांना िमळावे. त्री िशक्षणाचे येय हेच असले पािहजे. वातं य, समता 
इ यादी घोषणा करीत र यातून उधळून जाणे हे काही ि त्रयांचे कतर् य नाही आिण 
त्री वातं य या श दाचा अथर् तरी काय? वीणा िकवा िफडल घेऊन भरचौकात बैठक 
मार याचे वातं य जर तु हाला िदले, तर तेथून मोटारने जाणार् याला तु हाला मोटारखाली 
िचरड याचे वातं यही यावे लागेल! पु षांनी वेणी घालायची, बायकांनी केस कापायचे हा 
समानतेचा अथर् हा या पद आहे.  

त्री आिण पु ष यां यात नैसिगर्क भेद आहे. त्री िकतीही बलवान झाली, तरी ती 
नाजकुच असणार िन पु ष िकतीही सुदंर झाला तरीही तो राकटच असणार. त्री-पु षां या 
शरीरांत जसा हा भेद िनसगार्ने केला आहे तसा तो यां या कायर्क्षते्रातही केला आहे. 
दोघांची काय िनसगर्तःच िभ न आहेत आिण यांना अनुस न दोघांची िशक्षणेही िनरा या 
प्रकारची असली पािहजेत. रिशयात त्रीपु ष समान आहेत असे आपण वाचतो. पण ही 
केवळ बातमी झाली. यामागील अथर् आपण यानांत घेतला पािहजे. त्री पु ष समान 



 

www.savarkarsmarak.com 

झाले हणजे रिशयात काय आप या बायकोऐवजी टॅिलन का बाळंत होतो? त्री-
पु षां या समानतेचा अथर् आपण िववेकाने घेतला पािहजे. त्री िशक्षणात काही तरी चुकते 
आहे. यांचा िशक्षणक्रम िभ न करावा असे वाटू लागले आहे. काही शाळांतून गहृिशक्षण 
िदले जाते. क यार्ंनी तर वतं य िव यापीठच काढले आहे. आज नवीन िनबर्ंध (कायदे) 
करणे शाळांना शक्य नसले तरी आहेत या िनबर्ंधा या कक्षेत राहूनही यांनी ि त्रयांना 
वरील प्रकारचे िशक्षण दे याचा प्रय न करावा.  

यानंतर थो या अवधीत शाळेने केले या प्रगतीचा उ लेख क न वातं यवीर 
सावरकर हणाले, “मी आता दसुर् या एका मु याकड े वळतो. आप या शाळेत सग या 
मलुी िहदं ूआहेत. तु ही कोण याही िव यापीठाचा िनकाल घ्या, यात पिह या क्रमांकाचा 
िव याथीर् िहदंचू अस याचे आढळून येईल. सवर् टीने िहदंु थानात िहदं ूवरचढ असताही 
आ हाला मानाने जग याची चोरी होऊन बसली आहे. आमचे रा ट्रगीतही आ हाला हणता 
येत नाही. आम या देशांत िहदं ूआहेत, पारशी आहेत, िख्र चन आहेत. आम या देशात 
अशी िखचडी आहे. हे का आमचे रा ट्रगीत होऊ शकेल? आम या देशात जपानी आहेत, 
इंग्रज आहेत, िचनी आहेत असे का जपानचे रा ट्रगीत आहे? जमर्नीचे वामी जमर्न आहेत 
असे जमर्नांचे रा ट्रगीत आहे. इंग्लडं समदु्र वािमनी आहे, िब्रिटश लोक गलुाम होणार 
नाहीत असे इंग्लडंचे रा ट्रगीत आहे. मग िहदंु थानची अशी शोचनीय ि थती का हावी? 
या देशातील सं कृती कुणाची आहे? हा देश कुणाचा आहे? गगंा, यमनुा, भािगरथी, 
िहमालय, िव याद्री ही नावे कोणी िदली? या देशातील पानांना, फुलांना, फळांना कोणी 
नावे िदली? अथार्त ्िहदंूंनी. हा देश िहदंूंचा आहे. इतर जोपयर्ंत आपाप या मयार्दा सभंाळून 
आहेत, तोपयर्ंत यांनी येथे सखेुनैव रहावे. पण मयार्देचे उ लघंन यांनी के यास यांना 
जड जाईल. घरात चोर िशरला की धनीच पुढे येतो. िहदंु थानचे धनी िहदं ू आहेत. 
मसुलमानांना आपण सातश वष राहू िदले हणनू िहदंु थान सवार्ंचा आहे असे रा ट्रगीत 
हण याचा प्रसगं आप यावर आला आिण आता ते िहदंु थानचा तुकडाच पाडून मागू 
लागले आहेत. या मागणीचे आपण पेकाटच मोडून टाकले पािहजे. याबाबतीत मला 
मसुलमानांची भीती वाटत नाही. इंग्रजांचीही भीती वाटत नाही. कारण एखा या भावी 
महायुद्धात यांनाही िनरोप देता येतील. मला भीती वाटते ती िहदंूंची. यां यातील 
यूनगडंाची. तो आपण काढून टाकला पािहजे. िहदं ू हणनू अिभमानाने जग यास आपण 
िशकले पािहजे.  
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२७. त्री जीवनाचे येय! 
(सावरकर सश त्र क्रांतीचे पुर कत होते आिण क्रांितकारक हणजे ि त्रयांपासनू दरू 
राहणारा, ि त्रया या शत्र ूसमजणारा अशी काहींची समजतू असते; पण सावरकर तसे 
न हत!े ते वया या १९ या वषीर् सन १९०२ म ये ‘बाल-िवधवा-दःुि थती कथन’ या 
िवषयावरील का य पधत २०८ ओळींची किवता िलहून प्रथम पािरतोिषकाचे अध मानकरी 
झाले. यांनी आप या का यांतून, नाटकांतून आिण लेखांतून यागी, लढाऊ, िन ठावंत, 
मातवृ सल मिहला उ या के या आहेत. मनु मतृींतील मिहला, प्राचीन यहुदी योिषता, 
रिशयांतील मिहला, िववाह बंधन, सतंती िनयमन या िवषयांवर यांनी लेख िलिहलेले 
आहेत. अनेक मिहला सं थांतून यांनी भाषणे िदली असनू यांना सघंिटत िन 
कतर् यपरायण कर याचा प्रय न केला आहे. दादर या भिगनी समाजात ऑक्टोबर १९५० 
म ये यांनी िदले या भाषणाचा सारांश येथे िदला आहे. ) 

‘भिगनींनो! अनेक वषार्ं या सतत आग्रहाला अनेकदा नकार िद यानंतर आता 
तुमचा आग्रह मोडवेना हणनू मी येथे आलो.  

भारत वतंत्र झा यावर वा तिवक रा यघटनेने ि त्रयांना समान अिधकार िदलेले 
आहेत. ि त्रयांनी घरातनू बोलावे का बाहेर पडावे हे वादही आता जनेु झाले आहेत.  

‘ त्री जीवनाचे येय’ हा िवषय मला दे यात आला आहे. या वेळेस या प्र नाचा 
िवचार मनात येतो, ते हा पिहला प्र न उपि थत होतो, की त्री जीवनाचे येय िन पु ष 
जीवनाचे येय वेगळे आहे काय! असेल तर मग रा य घटनेने समानता िदली ती काय? 
त्री िन पु ष यांनी एकमेकांचे अनुकरण करावयाचे असा अथर् नाही. स या काही पु ष 
प्र येक गो टींत ि त्रयांचे अनुकरण करतात, केवळ लगुडे नेस याचा हट्ट धिरत नाहीत 
इतकेच! याला काही समानता हणता येणार नाही. समान अिधकार िमळाले तसे समान 
दःुखेही आलीच. एखा या पु षाने एखा या बाईचा वध केला हणनू याला िजतकी िशक्षा 
िततकीच एखा या दांडग्या बाईने एखा या पु षाला ठार मारले तर ितलाही यावयाची 
इतकाच याचा अथर् आहे. ते हा अशी कोणती िवषमता आहे की, यापुढे ि त्रयांचे िन 
पु षां या जीवनाचे येय वेगळे झाले हे समजनू घेणे आव यक आहे.  

सामािजक िवषमतेचा उ लेख क न वीर सावरकर हणाले, ‘ मतृीम ये न त्री 
वातं यमहर्ती’ असे वचन आहे. या वचनाचा आधार घेऊन ि त्रयाच काय पण 
पु षदेखील यामळेु ि त्रयांवर अ याय झाला आहे, असा िग ला करतात. पण 
मतृीकारांचे हे वचन या लोकांत आहे तो सबंंध लोक वाचला हणजे याचा अथर् नीट 
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लक्षांत येतो. मतृीकार हणतात, ‘िपता रक्षित कौमाय, भतार् रक्षित यौवने। पुत्र रक्षित 
वाधर्क्ये, न त्री वातं यमहर्ित।।’ आता मलुीचे रक्षण िप याने करावे, प नीने रक्षण 
नवर् याने करावे तसेच हातारपणी ितला मलुाने आ य यावा, असे सांगून दािय व त्रीचे 
नसनू पु षांचे आहे, असे सचुिवले आहे. ते हा सरंक्षणापुरते त्री जातीला वातं य नाही 
असा या वचनाचा अथर् होतो.  

यांत ि त्रयांवर अ याय कसला? हे तर ि त्रयां या बाजचेुच वचन आहे; आहे तो 
ि त्रयांचे दािय व यां या अगंावर टाकले आहे या पु षांवरच. घटनेने सवार्ंना समान 
नागिरक वाचे अिधकार िदले. पण लहान मलुांना मात्र िदले नाहीत. याचप्रमाणे 
मतृीकारांनी ि त्रयांना सरंक्षणापुरती समानता िदली नाही. याने रा ट्रिहत होईल िततकी 
समानता प्र येकाला यावयाची ही समानतेची खरी मयार्दा. या टीने पािहले हणजे 
त्री-पु षांना समान येय आहे काय? जेवणखाण िकवा आहार िनद्रादी काय हे काही 
जीवनाचे कायर् होऊ शकणार नाही. नाहीतर पशू आिण मानव यां यात अतंर ते काय 
राहील? 

यासाठी येय हणजे काय हे लक्षात घेणे आव यक आहे. वतःचे िहत डावलनू 
समाजा या िकवा रा ट्रा या िहताची इ छा करणे, हे मनु याचे येय; परोपकार िकवा 
वाभािवक जीवनाचा बळी देऊन दसुर् यासाठी याग करणे हेच यांचे येय. या टीने 
पािहले तर या मानव जातीत आपण ज मलो या मानव जातीची सेवा करणे हे 
मानवाचे येय. याचेच नांव मानवता. हे सव च येय आहे. पण कळसाला 
पोहोच यासाठी शंभर पायर् या चढा या लागतात. पिहली पायरी ओलांडून दसुर् या पायरीवर 
जावे लागते. हणनू मानवता हे सव च येय असले तरी ते गाठ यासाठी प्रथम 
रा ट्रिहतापासनू प्रारंभ केला पािहजे. भारतातील ि त्रयांनी आिफ्रकेतील बुिशटी ि त्रयांसाठी 
लढणे अ यवहायर् आहे. आप या घरांत चोर िशरला असतांना दसुर् या या घराला कुलूप 
लाव याची दक्षता घे यासारखे ते होईल. याला येय हणता येणार नाही. मखूर्पणाच 
हणणे भाग आहे.  

त्रीची उ नती हो यासाठी ित या उ नतीची नैसिगर्क कक्षा िकती आहे ही गो ट 
लक्षांत घेतली पािहजे. ज मतः मकुा असले या मनु याने िकतीही पु तके वाचली आिण 
ज्ञान सपंादन केले तरी याला उ कृ टच काय पण िनकृ ट वक्ताही होता येणार नाही. 
अशाच प्रकारे काही गो टी अशा असतात की यांची मयार्दा िनसगार्नेच ठरवून िद या 
आहेत. या टीने िवचार के यावर त्री आिण पु ष यांची नैसिगर्क रचना लक्षांत घेतली 
असता िनसगार्ने यां याम ये कोणती िवषमता िनमार्ण केली आहे याचा उलगडा होईल. 
हणनू नैसिगर्क रचना हे पिहले मखु्य लक्षण आपण िवचारात घेऊ. त्री जीवनाचे येय 
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िनसगार्नेच िनि चत क न ठेवले आहे. त्रीची वाढ, िवकास, पिरणती इ यादी गो टी 
लक्षांत घेता ितचे येय सतंान पोषण हे आहे. ही गो ट िहदंु थानांतच न हे तर सबंंध 
िव वातही िनि चत झाली आहे.  

मी असे बोलतांच तु हाला असे वाटले असेल की, आल ं यांचे चूल मलू; पण 
विहतासाठी ते आव यक अस याने ते येणारच. या वाचून तु ही जगनू दाखवा असे 
माझ ेतु हाला आ हान आहे; यावेळी मी चूल आिण मलू असा उ लेख करतो यावेळी 
मी चूलच िकवा मलूच असे हणत नाही. तसे हणणे सवर् वी चुकीचे आहे. िनसगार्ने, 
िनसगार्लाच तुम या सोयीसाठी परमे वर हणतो, या परमे वराने प्रजो पादनाचे कायर् 
पु षाकड े न देता केवळ ि त्रयांकड े सोपिवले आहे. या टीनेच ि त्रयां या मनाची, 
भावनेची िन शरीराची रचना होत असते. रा ट्रिहतासाठी वतः दःुख सोसनू झटणे हे येय 
मी सांिगतले. याप्रमाणे रा ट्रसेवा हे येय ठरले. मग ते येय लक्षांत घे यासाठी रा ट्र 
हणजे काय? ही गो ट लक्षांत घेणे आव यक आहे.  

रा ट्र हणजे पवर्त, न या, ड गर इ यादी गो टी न हेत. स याद्री, िहमालय, गगंा 
यांना काही रा ट्र हणता येणार नाही. जगात पाणी, माती, पवर्त, न या सवर्त्र आहेत. 
इंग्लडंची माती िन येथील माती याम ये गणुांचे टीने येथील माती े ठ आहे असे 
नाही. पण इंग्लडं या मातीपेक्षा येथली मातीच आप याला िप्रय िन पिवत्र वाटते. कारण 
येथील माती आप याला उपयोगी पडणारी माती आहे. येथ या मातीवर आमचे पूवर्ज 
जगले, आ ही जगत आहोत िन आमचे पुत्रपौत्र जगणार आहोत ही आमची भावना असते. 
हणनूच येथील माती आपणास पिवत्र वाटते.  

नातवाचा माल सापडला की, आजी तो उलचून ठेवते. आप या नातवाचा तो 
माल आहे ही गो ट ितला या मालापेक्षाही मह वाची वाटते. आप या घरािवषयी असेच 
आप याला पे्रम वाटत असते. आप यापेक्षा चांगली अशी दसुरी अनेक घरे असतात. पण 
आपले ते आपलेच. पण केवळ घरे, पवर्त, माती या गो टी हणजे रा ट्र न हे. आ हा 
सवार्ंची सतंती, भतू, भिव य िन वतर्मानांतील सतंती याचे नांव रा ट्र. मागे होऊन गेले ते 
पूवर्ज िन पुढे होणारे सतंान त े वंशज. यांचेशी परंपरेने, पे्रमाने, धमार्ने, इितहासाने 
बांधलेला जो समदुाय याचे नांव रा ट्र. या रा ट्राची सेवा ही रा ट्रसेवा. काही ि त्रयांना 
रा ट्रसेवेसाठी चूल िन मलू नको असते. पण हे चकू आहे. रा ट्र हणजे सग यांची 
मलुबंाळं. जी त्री रा ट्राची हणजे सग यां या मलुाबाळांची सेवा करणार ती आप या 
मलुांची सेवा का क  शकणार नाही? का लोक टा या देतात हणनू? पण टा या 
िमळिवणे हे येय होऊ शकणार नाही! 
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त्री-पु षांचे यवहार सतंती-उ पादनाला िन सवंधर्नाला आव यक असेच ई वराने 
हणजेच िनसगार्ने िनमार्ण केले आहेत, त्री पु षांची वाढही याच टीने होत असते. 
यां या भावनाही तशाच अनुकूल बनत असतात. याला अपवादही आहेत. पण एकंदर 
व तुि थती सांिगतली. त्री जसजशी त ण होते तसतशी ित या शरीराची वाढ सतंती 
पोषणक्षम अशी होत असते. कोमलता, मदृतुा इ यादी आव यक गणुांनी युक्त अशा 
रीतीने ित या मनाचा िन शरीराचा िवकास होत असतो. या उलट कुटंुबाचे रक्षण कर याचे 
दािय व असले या पु षाचे शरीर राकट, अिधक बळकट हणजेच, अिधक सरंक्षणक्षम 
बनत असते. त्री-पु षांची नैसिगर्क वाढ िन येये अशा रीतीने िवषम बनत असतात. मलू 
झा यावर या या आईला त्रास नको हणनू पु ष काही याला पाज ूशकणार नाही. फार 
झाले तर एखादी दाई ठेवील. पण दाई झाली तरी बाईच ना? ितलाही हा अ याय नकोच 
असतो.  

ते हा सतंती हणजे रा ट्र हे मान यावर ित या उ पादनाचे िन सवंधर्नाचे दािय व 
हणजे रा ट्रकायर् हे उघड आहे. कां तु ही शेवटचीच िपढी आहात? मग रा ट्रासाठी 
दािय व पार पाडले पािहजे. ’मला हे करावयाचे आहे, मला ते करावयाचे आहे, पण मूल 
आहे ना?’ अशी वैफ याची भावना नको. रा ट्रकायार् या भावनेमळेु हे होते हणनू त ेजरी 
चांगले तरी योग्य न हे. सतंती हेच रा ट्र अस याने पिहली रा ट्राची सेवा आप या घरीच 
होते. रा ट्राचा पिहला वयंपाक आप या घरी िशजत असतो. रा ट्राचा पिहला िशवाजी 
घरातच ज मला. आप या पोटी िशवाजी ज माला येणार आहे असे िजजाबाईला काही 
व न पडले न हते. तसा ितला कोणी ताम्रपट िलहून िदला न हता. तसे नाही हे 
कशाव न? आिण ज मणारे प्र येक मलूही एखादे वेळी असेच असाधारण असणार नाही हे 
कशाव न? आिण ज मणारे प्र येक मलू असामा य असलेच पािहजे असेही नाही. 
तानाजीने िसहंगड घेतला हणनू याचे नाव अजरामर झाले. याचे नांव ठाऊक होते 
हणनू त ेइितहासांत िलिहले गेले. पण िसहंगड तानाजीने एक यानेच सर केला नाही; 
याला सहा य करणार् या सह त्र  माव यांनाही याचे िततकेच ेय आहे. इितहासाला 
यांची नांवे ठाऊक नाहीत हणनू यांचे मू य कमी होत नाही. ते हा तुम या पोटी 
ज माला येणारे मलू िशवाजी, तानाजीसारखे असामा य िनघणार नाही कदािचत! पण ते 
तसे न िनपजले तरीही माव यांप्रमाणे या काळातील असामा य पु षांचे अनुयायी होईल. 
हेही काही कमी नाही. शेकडो लहान पायर् यांवरच कळसाची उभारणी होत असते. कळसाचे 
नसले तरी िनदान पायातले दगड बन याचे भाग्य याला लाभणार नाही कशाव न? 

सतंती िनयमनाचा उ लेख क न त े हणाल, ‘उ कृ ट सतंती िनमार्ण कर यासाठी 
सतंती िनयमन कर यास प्र यवाध नाही. मी काही सतंतीिनयमना या िव द्ध नाही. जर 
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एखादी त्री अशक्त असेल, ितचे मलू ित या मळुावर ये याचा सभंव असेल िकवा िवकृत 
सतंती हो याचा सभंव असेल तर सतंती िनयमन अव य केले पािहजे, पण सतंती-
िनमयमनामळेु िवकृती िनमार्ण होत असेल तर मात्र ते वरदान न ठरता शाप ठरेल. 
सतंती-िनयमन हे उ कृ ट सतंती िनिमर् याचे साधन आहे. येय न हे. हे लक्षांत ठेवले 
पािहजे.  

मलुामलुींचे खेळही तसेच वभावतःच वेगवेगळे असतात. मलुगी बारा वषार्ंपयर्ंत 
बाहुलीचा खेळ खेळते! नतंर २-४ वषार्ंत ितला मलू होते. ते हा मलुीची शेवटची बाहुली िन 
पिहले मलू ही सख्खी भावंड ेअसतात. खेळांप्रमाणेच पु ष िन ि त्रया यांचे यायामही 
वेगळे असले पािहजेत. मलुीं या खेळांतूनच यां याम ये माया, ममता, भावंडांची सेवा 
कर याची वृ ती इ यादी गणुांचा िवकास होत असतो.  

आता त्री-जातीवरील प्रजो पादन हा अ याय दरू हावा हणनू निलका-बाला 
हणजे यांित्रक मलेु िनमार्ण कर याचे प्रयोग शा त्रज्ञांनी चालिवले आहेत. या प्रयोगांना 
थोड ेफार यश आले असले तरी िनदान आणखी ५००० वष तरी हा प्रयोग चांगला यश वी 
हो याचा सभंव नाही. तोपयर्ंत तर प्रजो पादन करावेच लागणार, आिण समजा, जरी हा 
प्रयोग यश वी झाला तरी या मलुाची माया, ममता िकवा वा स य कोणाला वाटणार? 
आिण जगांतून जर माया, दया, िन पे्रम या गो टी नाहीशा झा या तर जगाचा चुराडा 
हो यास िकतीसा वेळ लागणार? ते हा यापासनू लाभांपेक्षा हानीच अिधक हो याचा सभंव 
आहे. कोणी सांगतात, िहदंु थानाबाहेरील ि त्रयांचे येय वेगळे आहे. पण ते खरे नाही. 
काही देश सोडले तर, मीही सारे जग पािहले आहे. तथेील ि त्रयाही येथ याप्रमाणेच 
मलुांना ज म देतात, आिण सगंोपन करतात.  

ि त्रयांचे दःुख कमी हावे हणनू सवर्त्र प्रय न होत आहेत, असेच स या िदसते. 
यासाठी आपण रिशयाचे उदाहरण घेऊ. ज म िद यानंतर मलुां या सगंोपनाचे कायर् तरी 
ि त्रयांना पडू नये हणनू टॅलीननं मलू झाल ं की, दे याला रा ट्रीय सगंोपनगहृांत 
पाठवून असा क्रम सु  केला. पण तेथे वाढणार् या मलुांना आईचे वा स य िमळत नाही िन 
दधू न िमळा यामळेु वाढ खुरटते. बालमृ यूचे प्रमाणही इतके वाढले की पांच वषार्ं या 
आतच टॅलीनने ही सवर् रा ट्रीय सगंोपनगहेृ बंद क न टाकली. येवढेही क न तो थांबला 
नाही. िविश ट वयांत मलुा-मलुींची वाढ िविश ट प्रकारे होत असते हे लक्षांत घेऊन याने 
प्राथिमक िशक्षणानंतर सहिशक्षणाला रिशयांत बंदी क न टाकली. मी या िवषयांत 
टॅलीनपेक्षा जरा प्रागितक आहे. महािव यालयापयर्ंत सहिशक्षण घेतले तरी चालेल असे 
मला वाटते.  
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रिशयांत ि त्रयांना सवर्त्र समान मान आहे. हणनू सै या या पलटणी ि त्रयां या 
हो या िकवा आहेत असे न हे. जमर्नीबरोबर लढते वेळी तेथे ि त्रयां या पलटणीही हो या. 
पण यांना आघाडीवर न पाठिवता मागचे काम कर यास सांग यात आले होते. मागचे 
काम याचाच अथर् गिृहणीपद (Home Front) ते हा िनसगर्रचनेप्रमाणे जे आप या वा याला 
आले आहे ते करणे, हे ि त्रयांचे कतर् य आहे. हे करीत असताना जे काही िशकता येईल 
ते यांनी िशकावे. पण सतंती या उ पादनाला आिण सवंधर्नाला जे उपयुक्त असेल ते 
प्रथम िशकावे. नंतर गिणत, भिूमती िकवा इतर दसुरे काहीही िशकले तरी फारसे 
िबघडणार नाही. जु या काळी प्र येक घरी आजी बाईचा बटवा असे. प्र येक त्रीला 
आव यक असे वै यकशा त्र कळे. बाळंतपणे घर या घरी होत. यामळेु सईुणपणही माहीत 
असे. आताही ि त्रयांनी इतर ज्ञानाबरोबरच थोडसेे वै यक, शु ुषा आदी गो टी िशक या 
पािहजेत. याचप्रमाणे वतःचे िन मलुांचे मानसशा त्र यांचे ितला ज्ञान असले पािहजे.  

अिभम यूची गो ट आपणास ठाऊकच आहे. गभार्त असताना चक्र यहू भेदनू आंत 
कसे जावे हे ज्ञान याला झाले होते. पण चक्र यहू भेदनू बाहेर कसे पडावे हे ज्ञान याला 
न हते हणनू चक्र यहू फोडून याला बाहेर येता आले नाही. या कथेतील अितशयोिक्त 
सोडून िदली तरी मानसशा त्रीय िसद्धांत मात्र खोटा ठरत नाही. गरोदर त्री या िवचारांचे 
िन िवकारांचे पिरणाम गभार्वर होत असतात. हा तो िसद्धांत आहे. एका बाईला मलू झाले 
ते हा या मलुा या एका गालावर पांच बोटे अ प ट उमटलेली आढळली. बोटे कशी आली 
याचा लोकांना उलगडा होईना. नतंर समजले की या बाई या नवर् याने ती गरोदर 
असतांना ित या थोबाडात मारली होती. ता पयर् मलू ज माला ये यापासनूच ि त्रयांचे 
मानसशा त्र सु  होते; आिण ते मलुाशी िनगडीत झालेले असते. पु षांचे मानसशा त्र मूल 
ज माला आ यानंतर सु  होते. ते हा प्र येक त्रीने शरीरशा त्र, मानसशा त्र अ यादींचा 
अ यास रा ट्राला सखुी िन बलशाली कर यासाठी करणे आव यक आहे.  

याला मी हट याप्रमाणे काही अपवाद आहेतच. काही लोकांचा उपजत िवकास 
झालेला असतो. उदाहरणाथर् भा कराचायार्ंची मलुगी लीलावती ही अ यतं े ठ गिणती 
होऊन गेली. तसेच स या इंग्लडंम ये असलेली शकंुतला २३ आक यांचे गणुाकार, 
भागाकार िकवा वगर् त डी क न चटकन उ तरे सांगते. पत्रकारांनी, तू हे कसे करतेस, असे 
िवचारले तर ती हणाली, ‘मला कसे ते सांगता येत नाही, पण मला सचुते!’ यांना एवढी 
उपजत बुद्धी लाभलेली असते यांना मलू झाले िकवा नाही यापेक्षा यांनी गिणत शा त्रात 
काय प्रगित केली िन मानवावर उपकार केले हे अिधक मह वाचे आहे.  

एखादी गाणारी असेल तर ितने गा यात प्रगती करावी. पण पाळणा हलिवताना 
दोन गाणी हटली तर िबघडणार नाही. एखादी उपजत कवयत्री असेल तर ितने अव य 
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का य िनमार्ण करावे. पण ही जी कवियत्री असेल ितला मलूही झालेच पािहजे. असा माझा 
आग्रह आहे. नाहीतर मातपेृ्रमावर उ कृ ट्र का य ितला िलिहता येणार नाही. मातपेृ्रम हा 
िवषय उसना घेऊन समज यासारखा नाही. हणनू जाितवंत कवियत्रीने अनुभवाने 
मातपेृ्रमावर का य िलिहले तर ते एक उ तम का य होईल.  

ि त्रयांना गभर्धारणेनंतर ओकार् या वगरेै त्रास होतो. यावेळी या, ‘नको ते मलू’ 
असे वैतागाने हणतात. पण हणनू मलू नकोच असे हणणे योग्य न हे. हे येयाचे 
श द नसनू अ पलपोटेपणाचे आहेत. येय हटले की याग आलाच आिण याग हटला 
की दःुख आलेच. ते हा सतंतीसाठी दःुख सोसावेच लागणार. ि त्रयांना गरोदरपणी कठीण 
काम होत नाही, असे सांगतात. यांना यावेळी िव ांती िमळणे शक्य असेल यांनी ती 
अव य घ्यावी. पण शरीराला वळण लावावे तसे लागते. वारली ि त्रया रानांतच बाळंत 
होतात. नंतर मलू पाठीवर असते. हालचालींबरोबर तेही हलते. तोच याचा पाळणा. तु ही 
तसे वागा असे मी हणत नाही. गरोदरपणी शांतता िमळाली, िवसावा िमळाला तर तो 
चांगलाच.  

एखादी नोकरी करणारी त्री गरोदर रािहली हणजे ितला त्रास होऊ लागतो. सासू 
असेल तर बरे असे वाटू लागते. जेवायला तरी िमळते. नसली तर चूल आली. िव ांतीसाठी 
हणनू ४/५ मिहने घरातच जातात. बाळंतपणानंतर ३ मिहने िव ांती हवीच. झाले एक 
वषर् यातच सपंते. पुढे मलू लहान. याला घेऊन कामावर जाता येत नाही! ते हा मलू 
झाले की बहुधा नोकरीची इित ी.  

ह ली या मलुींना लग्नापूवीर् िशक्षणाचा ताण व नंतर ससंाराचा ताण पडतो. हे 
पाहून मला दःुख होते. यांत नोकरी धरली तर िवचारावयासच नको. ते हा एक काही तरी 
करा अशी माझी यांना िवनंती आहे. प्राचीन काळी ‘कृ वंतोिव वमायर्म’ ही वजा येऊन 
आयर् प्रचाराला िनघाले, यावेळी यांना सतंतीची आव यकता होती. यावेळी ि त्रयांना 
‘अ टपुत्रा सौभाग्यवती भव’ असा आशीवार्द दे याची प्रथा पडली. आता प्र येकी त्री आठ 
पुत्रांची माता हावी असे हणणे योग्य नाही. तरी पण आपण प्र येक िशरगणतीचे वेळी 
रा ट्राला िकती सतंतीची आव यकता आहे ते ठरवावे िन या टीने योजना आखा यात.  

जमर्नीने फ्रा सचा पराभव केला त हा फ्रा सचे त कालीन पंतप्रधान माशर्ल पेताँ 
यांनी रा ट्राला उ ेशून एक सदेंश प्रिसद्ध केला. यांत ते हणतात की, ‘फ्रा स या 
पराभवाची मखु्यतः तीन कारणे आहेत. (१) कमी दा गोळा (२) कमी मलु ंिन (३) अिधक 
चैनबाजी. तु ही मा या नावाने ओरडू नका. तुमची चैनबाजीच आप या पराभवास 
कारणीभतू आहे.’ 
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तीच खरी े ठ त्री. 

आप याला मलुगाच झाला पािहजे असा हट्ट ध न चालणार नाही. जगाम ये जर 
सवार्ंत मागासलेले शा त्र कोणते असेल तर ते गभर्शा त्र होय. हणनूच िनदान एक मूल 
होईपयर्ंत तरी ि त्रयांनी सतंती-िनयमन क  नये. यांना सु ढ िन सुदंर मलेु होतात या 
ि त्रयांनी तर सतंती-िनयमन के हाही क  नये. जी त्री उ तम सतंती िनमार्ण करते ती 
उ तम त्री.  

एखादी १६-१७ वषार्ंची सुदंर त णी पािहली की, कोणालाही आनंद होतो. पण 
यापेक्षाही २७-२८ वषार्ंची प्रौढ त्री कडवेर एक मलू िन ५ वषार्ंचे एक गटुगटुीत मलू 
हाताला ध न चालवीत असलेली पािहली की, मला अिधक समाधान होते. या त्रीला मी 
अिधक ध य मानेन.  

त्री जीवनात सखु अशक्य आहे. ही वैफ याची भावना नको. दःुखातही सखु 
िनमार्ण हो याची सोय सृ टीक यार्ने क न ठेवली आहे. आप या वतः या रक्ताचे दधू 
मलुाला पाजणे, हणजे रक्तदान कर याइतके पु य आहे. ह ली रा ट्रासाठी रक्तदान 
करणे पिवत्रतम मानतात. ि त्रयांना हे केवढे सुख िमळत असते. तुमचे येय िन तुमचे 
सखु हे अशा प्रकारे एक प झाले आहे. सुदंर, सु ढ आिण बुद्धीमान मलुाला ज म िदला 
की तु हाला कतर् य िन सखु यां या प्रा तीचा आनंद िमळतो. पु षांना मात्र त ेभाग्य 
नाही. या टीने गहृीणीपद, मातपृद हे ि त्रयांना शाप नसनू वरदान आहे.  

तु ं गा या दगडी िभतीत िखतपत असते वेळीही आमची येयपूजा अमतूर् होती. पण 
तु ही नवीन मलुाला ज म िदलात की, आईबापाचे मिूतर्मतं प्रतीक िनमार्ण के याचा 
आनंद तु हांस उपभोगता येतो. आमचे येय दगडी होते. यांत त मयतेचा िन 
एका मतेचा आनंद नाही. परमे वराने तु हाला त े िदले आहे. हणनू जीवनाकड ेभ यतेने 
पहा. याला वाहून घ्या. चांगली संतती िनमार्ण करा आिण ितला चांगले िशक्षण देऊन हे 
रा ट्र समथर् िन समदृ्ध कर याचे ेय या!’ 
 
२८. वातं यवीर सावरकरांचा दिक्षण दौरा.  
(िदनांक १९ मे १९४० या िदवशी दादर येथील एका प्रकट सभेत या दिक्षणेतील दौर् याची 
मािहती सांगताना सावकर हणालेः) 
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‘मा या तेथील दौर् यापूवीर् एक आठवडा मद्रासचे काँगे्रसी नेते ी. स यमतूीर् तेथे 
गेले होते. यांनी िहदंसुभेिव द्ध भरपूर प्रचार क न लोकांना मा या वागतावर बिह कार 
घाल यास सांिगतले होते. एवढेच न हे तर जे मा या वागतात भाग घेतील याचे िव द्ध 
िश तभगंाची कारवाई कर याची धमकीही िदली गेली होती. हे सवर् वृ त मा या कानावर 
अस यामळेु तेथील थानकावर जमलेले सह त्रावधी लोक पाहून मला वाटले हे आप या 
िनषेधासाठीच जमले असावेत. पण ऐकू आले ते यांनी केलेले िहदं-ुधमार्चे, िहदंसुभेचे 
जयजयकार.  

अ पृ यां या मिंदरप्रवेश स याग्रहामळेु मदरेु या िहदंूंतही अनेक मतभेद िनमार्ण 
झाले होते. पण मी िहदंूंचा कैवारी हणनू तेथील पुजारी सोवळी नेसनू मा या वागताला 
आले! मी जातपात न मानणारा आिण तेथील ते पुजारी िवजयनगर या साम्रा यापासनूचे 
िपढीजात ब्रा मण. यांनी वागत क न मला मिंदरात नेले. तेथील उ चासनावर बसिवले. 
समतं्रक जलिसचन आदी िवधी केले. यांनी केले या या स काराने मी स गिदत झालो. 
मिंदरा या वारापाशी मा या वागतासाठी दोन ह तींनी यां या स डा जळुवून कमान 
केली. हा स मान केवळ आचायार्ंनाच दे यात येतो. मा यामागनू सह त्रावधी लोक या 
मिंदरात आले. ते मिंदर आता अ पृ यांनाही उघड ेआहे. त ेमिंदर अितशय भ य आहे. 
दिक्षणेत अशी मिंदरे िटकली कारण तीन शतकांपूवीर् मरा यांनी छातीचा कोट क न 
मिूतर्भजंक मसुलमानांचे आक्रमण रोखले हणनू! नाही तर सोरटी सोमनाथ िन काशी 
िव वनाथा या मिंदरासारखी गत हायची.  

त्रावणकोर भागातही परशुरामाची कथा सांग यात येते. याने हा भाग समुद्र हटवून 
िनमार्ण केला असे सांगतात. आजही समदु्र हटवून भमूी िनमार्ण कर यांत येते. तेच 
परशुरामाने केले असावे. त्रावणकोरचे स दयर् कोकणसारखेच आहे. पण ते वकीयां या 
हाती आहे हणनू तेथील स दयर् िटकून आहे. कोकण परतंत्र िन उपर् या लोकांनी िवकल 
क न टाकलेले. त्रावणकोरम ये मी गेलो ते हा नुकताच पावसाळा चाल ूझाला होता. तेथील 
मनोरम ये पाहून िहदंु थानात पूवीर् कािलदास कसे िनमार्ण झाले याचे कोड ेउलगडले! 

िक्वलॉनला मी पोचलो ते हा तेथील रक्षकदलाने मानवंदना देऊन माझ े वागत 
केले. मी राजअितथी हणनू तेथे रहावे अशी महाराजांची इ छा अस याचे एका 
अिधकार् याने मला सांिगतले. ते हा डॉ. नायडू िवनोदाने हणाले, ‘पहा केवढा स मान होत 
आहे तो!’ मी यांना हटले, ‘अहो, यात काय आहे? हा पाहुणचार मला नवा नाही. प्र यक्ष 
िब्रिटश सम्राटाचा पाहुणचार मी २४ वष भोगला आहे. पूवीर् मा या हातापायांत बे या 
हो या. आज पु पगु छ िन पु पमाला हो या एवढेच अतंर!’  या दौर् यांत मला िवशेष 
अिभमानाची गो ट ही वाटली की हे सवर् लोक महारा ट्राकड े डोळे लावून बसले आहेत. 
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िशवाजी महाराज िन लोकमा य िटळक या महारा ट्रांतून आले तेथून आपण आलात ही 
भावना यांनी यक्त केली. ितकडील िहदं ूसमाजात त्री-प्रधान यव था आहे. मलुीचा 
मखु्य वारसा. तेथे राजाची आई हीच रा याची मखु्य समजली जाते. नंतर ितचा वारसा 
मलुीकड ेजातो. रा यावर या मलुीचा मलुगा बसतो िन ितचा प्रितिनधी हणनू रा य 
चालिवतो. ितकड ेि त्रया घट फोट घेतात िकवा दसुरा पती िनवडतात. त्रावणकोरचे िदवाण 
िहदंतु विन ठ आहेत. िहदंु थानात साक्षरतेचे प्रमाण दहा टक्के तर तेथे पाउणशे टक्के 
आहे. तथेे िख्र चनांची व ती ४० टक्के आहे. स याचे महाराज िन िदवाण िहदंतु विन ठ 
नसते तर ते रा य िख्र तमय झाले असते. तेथील िख्र चन लोकांनी माझा स कार केला. 
यांचे हणणे तेथील िहदं ू िख्र चनांना िचरडतील हणनू यांनी महाराजांिव द्ध चळवळ 
केली. मी यांना िवचारले, ‘तु ही काय बोलता? तु ही काय जेते हणनू बाहे न येथे 
आलात? नाही. तु ही िसिरयन िख्र चन, तेथील लोकांनी तुम या पवूर्जांना मार यास, 
लटु यास प्रारंभ केला ते हा ते येथे आले. शरणाथीर् हणनू आले. येथील महाराजांनी 
उदारपणे यांना आ य िदला. प्राथर्नेसाठी चचर् बांधून िदले. ग्रामपंचायतीत थान िदले. 
तसे ताम्रपट िदले. इतके वषर् यांनी तु हाला आसरा िदला ते काय आता तु हाला 
िवनाकारण हाकलतील?’ 

यावर एक िख्र चन नेता हणाला, ‘तु ही िहदंूंना उठावणी देता हणनू आ हाला 
भीती वाटते.’ यांना मी नंतर प टच िवचारले.’२७ कोटी िहदंूंना तु ही ३० लाख िख्र चन 
िवरोध करणार काय? तु हाला यात काय िमळेल? यापेक्षा मतै्री का करीत नाही? आ ही 
िचरडून टाकू शकू या भीतीने तरी सरळ वागा. तु ही िनदान कृतज्ञता तरी दाखवा. सपार्ला 
दधू घात यासारखा प्रकार होऊ देऊ नका.’ या सदंभार्तच मी तेथील िहदं ूपिरषदेत िहदंूंना 
सांिगतले की तु ही िख्र चनांना हे देतो, ते देतो सांगनू यांची िवनवणी क  नका.  

सं थानातील एझवा या अ पृ य समाजासाठी महाराजांनी पु कळ सिुवधा िद या 
आहेत. सं थानची देवालये यांना खुली कर यांत आली आहेत. यानंतर ते एझवा पुढारी 
हण ूलागले, ‘मिंदर प्रवेशाचा अिधकार िमळाला, आता आ हाला मिंदराची आव यकता 
नाही. आता आ हाला आिथर्क पिरि थती सधुार यासाठी राजकीय अिधकार हवेत.’ 

मी यांना प ट सांिगतले, “अ पृ यता िन िनधर्नता हे वेगळे प्र न आहेत. केवळ 
अ पृ यच िनधर्न नाहीत. अनेक पृ यजाती एवढेच काय पण काही ब्रा मणही िनधर्न 
आहेत.’ तेथील काही थोड ेअ पृ य पदवीधर होऊन चांगले सधन झाले आहेत. आ हाला हे 
या, ते या नाहीतर आ ही िख्र चन होवू अशी भीती काही अ पृ य नेत ेगेली पांच सात 
वष देत आहेत असे मला सांग यांत आले, ते हा मी यांना सांिगतले, ‘परधमार्त जावू 
नका’, अशी यांची िवनवणी कर याचे कारण नाही. कारण असे देवून थांबिव याला अतं 
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नाही. शदु्धीची वारे मात्र सतत उघडी ठेवावीत. धमार्ंतरा या धमक्या देणारे परधमार्त 
जावून तेथील कटू अनभुव घेऊन पु हा िहदं ू होतील ते हाच यांना खरे िहदं ूसमजावे. 
कारण हे अ पृ य िख्र चन होवून तरी काय िमळिवणार? तेथील चचर्म ये अ पृ य 
िख्र चनांसाठी वेगळे बाक असतात. काही अ पृ य पृ यांसाठी ठेवले या बाकावर बसले 
हणनू तेथे रक्तपात झाले आहेत आिण हे िख्र चन वतंत्र रा य मागणार? यांची घरे 
दरू दरू, यांचे ते रा य हणजे अछुत थानच होणार आिण पढेु काही िदवसांनी 
िहटलर या वारीपुढे जी छो या नॉवची ि थती झाली तशीच यांची ती थाने कबर थाने 
होणार? अशी ही व तुि थती या िख्र ती हो याची धमकी देणार् या अ पृ यांपुढे मांडली 
की ते शुद्धीवर येतात िन हणतात आ ही िहदंचू राहू. त्रावणकोरम ये स या अ पृ यता 
िनबर्ंधाने न ट झाली आहे. जे कणार्वती वा नािसकला होऊ शकले नाही ते तेथे कोणी 
केले? राजाने केले. एका सं थािनकाने केले. यांना काँगे्रस टाकाऊ समजते अशा एका 
सं थािनकाने केले. िहदंसूं थाने ही एक शक्ती आहे. ती दा ची कोठारे आहेत. िठणगी नीट 
पडली तर तेथे मोठे कायर् होऊ शकेल. तेथे शुद्धीकायर्ही चाल ूआहे. परधमार्त गेले या 
प नास सह त्र एझवांना पु हा िहदं ू क न घे यांत आले आहे. तेथील िहदं ू िमशनला 
रा याचे वतीने प्रितवषीर् वीस सह त्र देणगी िमळत आहे. याने हे काम केले आहे. ही 
देणगी िदवाण सर सी. पी. राम वामी यांनी िदली. यां यावर पु कळ िटका झाली. पण ते 
हटले नाहीत.  

त्रावणकोरम ये मसुलमान केवळ दोन टक्के आहेत. हणनू ते त्रास देत नाहीत. 
पण खाली मलबारात यांचा प्र न अित िबकट आहे. त े समजतात की मलबार हा 
अरब थानचा भाग! तसे असेल तर आ ही अरब तानही भारताचा भाग क ! पण यासाठी 
िहदं ू जागतृ, सघंिटत िन साम यर्शाली झाला पािहजे. मी िहदंूंना सांिगतले मसुलमान 
प्रथम पाय ठेव यापुरती भमूी मागतील. मग मिशदीसाठी थान मागतील. मग िवनंती 
करतील एक िमिनट वा य बंद करा. पुढे २४ तास वा यबंदीचा हट्ट धरतील. व ती वाढली 
की राखीव प्रितिनिध व मागतील. हा यांचा अनुभव लक्षात घेऊन तु ही यां याशी वाया 
काही वषार्ंपूवीर् सर महंमद हबीबु ला त्रावणकोरचे िदवाण होते. ते हा यांनी 
मसुलमानांसाठी राखीव थाने िदली. सर राम वामी िदवाणपदी येताच यांनी ती प्रथा 
मोडून एकमनु य, एकमत ही पद्धत अवलिंबली. त्रावणकोर िन महारा ट्राचा सबंंध जनुा 
आहे. तेथे िटपूची वारी झाली, ते हा तेथील ब्रा मण िहदंरुा यरक्षणासाठी पु यास आले 
होते. मरा यांनी यांना सहा य क न िटपूचा पराभव केला होता. हाही इितहास मी यांना 
सांिगतला.  
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आज अनेक शतके िहदंूंना नामशेष कर याचे प्रय न चाल ूआहेत. पण अ याप 
आ ही िजवंत आहोत. कारण आम यात ती शक्ती आहे. िद लीत शेकडो वष 
मसुलमानांनी रा य केले तरीही तेथे ७५ टक्के िहदं ूआहेत. याचे कारण काय? आज 
मसुलमान भरमसाठ माग या करीत आहेत. इंग्लडंम येही ते अ पसखं्य आहेत. पण 
हणनू जर येथे यांनी इंग्लडं या वजावर एक चाँद असावा िकवा तेथील नभोवाणीव न 
िनदान थोडा वेळ उदूर्तून कायर्क्रम असावेत अशी मागणी केली तर तेथे यांची काय 
अव था होईल याचा िवचार करा. पण येथे मात्र ते वाटेल ते मागत आहेत. यांनी लक्षांत 
ठेवावे की येथे िहदं ूहेच बहुसखं्य अस याने हे यांचेच रा ट्र आहे. इतर अ पसखं्य जातीय 
गट आहेत. हा देश िहदंूंचा आहे. आिण याचे भिवत य िहदंूं याच हाती आहे िन रहाणार. 
मग कोणी िकतीही िन कसलीही ओरड करो.” 
 
२९. रा ट्रभाषा िन भाषाशुद्धी 

कलक ता येथील िहदंमुहासभेचे अिधवेशन सपं यावर सावरकर मुबंईला परत आले 
आिण ितकड ेबंगालम ये िहदं-ूमसुलमान दंगे सु  झाले. पि चम बंगालमधून मसुलमान 
पळून जाऊ लागले ते हा पािक तानचे पंतप्रधान िलयाकतअ ली यांनी भारताचे पंतप्रधान 
नेह  यां याकड े यासबंंधी िनषेधपत्र पाठिवले आिण यां या भेटीची मागणी केली. एिप्रल 
१९५० म ये िद ली येथे िलयाकतअ ली नेह ं या भेटीसाठी येणार असे ठरले. या भेटी या 
वेळी िहदंसुभावा यांचा उपद्रव नको यासाठी िहदंमुहासभेचे नेते वातं यवीर सावरकर, 
धमर्वीर भोपटकर, प्रा. रामिसग प्रभतृींना िद. ४ एिप्रल १९५० रोजी अटक कर यात आली. 
डॉ. खरे यांना िद लीत रहा यास बंदी कर यांत आली. सावरकरांना दरू िहडलगा बंिदगहृात 
ठेव यांत आले आिण ग प उठिव यांत आली की नेह -िलयाकत वधाचा कट रच यांत येत 
होता. या सबंंधात ही दक्षता आहे!! या अटकेिव द्ध वीर सावरकरां या वतीने ‘बंदी 
प्र यक्षीकरण’ (हेिबयस कापर्स) आवेदन कर यांत आले यावेळी यायाधीश, अिधवक्ते 
आिण प्रितबंधक िनबर्ंध यां या कक्षा लक्षात घेऊन एक वषर्भर, ( या आधी िनवडणकुा 
िकवा युद्ध न झा यास) राजकारणात भाग न घे याची अट वीका न वातं यवीर 
सावरकरांनी या बंदीवासांतून १०० िदवसानंतर िदनांक १३ जुल ै१९५० रोजी आपली सटुका 
क न घेतली! आिण यानंतर दीड मिह याने िदनांक २७ ऑग ट १९५० ला यांनी रा ट्रीय 
वा याय मडंळ नावा या सं थे या वतीने ‘रा ट्रभाषा आिण भाषाशुद्धी’ या िवषयावर एक 
भाषण िदले. या भाषणाचा हा सारांश आहे. ) 

‘आज मी येथे आप या समोर याख्यान दे यासाठी आलो नसनू आपला पिरचय 
क न घ्यावा हणनू आलेलो आहे. आज येथे जमले या मेळा यांत सिुशिक्षत त ण, 
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प्रा यापक, िशक्षक आिण इतर वतंत्र यवसायांतले लोक आिण बरेच प्रौढ िव याथीर् एकत्र 
आलेले आहेत. आ ही आता जु या िपढीतील झालो आहोत तु ही आमचा गौरवही करीत 
असता. पण मला तु हाला सांगावयाचे आहे की, जु या िपढीने या या गो टी के या 
या करताना यां या हातून झाले या चुका सधुार याचे दािय व आता त ण िपढीवर आहे. 
जु या िपढीचे दोष काढणे, यां यावर टीका करणे हे फार सोपे काम असते. पण तेवढेच 
क न त ण िपढीने व थ बसता कामा नये. िशवाजी महाराजांनी काय चुका के या हे 
इितहास िशकणारे शाळकरी पोरही सांग ूशकेल. पािनपत या लढाईत पराभव का झाला हे 
ी. राजवाड े यां यासारखे इितहासज्ञ िवशद क  शकतील. पण एवढेच क न भागणार 

नाही. जु या िपढीतील लोक पािनपतची लढाई हरले असतील तर न या िपढीने ती िजकून 
दाखिवली पािहजे. जु या िपढीतील चांग या गो टींचे जतन केले पािहजे आिण त णांनी 
या िपढीतली वाईट गो टी टाकून काही चांग या गो टींची भर यात घातली पािहजे.  

१८५७ नंतर या या िप या झा या आहेत यां या टीने पािहले असता आज 
आप या इितहासांत एका नवीन सवुणर्युगाचे पान िलिहले गेले आहे हे सहज िदसनू येईल. 
चंद्रगु त मौयार् या वेळी िन यानंतर या िपढीला यावेळ या एकंदर पिरि थतीचा जेवढा 
अिभमान वाटत होता, छत्रपती िशवाजी महाराजांचे वेळी िन यानतंर महारा ट्रांत 
ज मले या िपढीला आप या लोकां यािवषयी जेवढा अिभमान वाटत होता, आपण यावेळी 
ज माला आलो हे आपले भाग्यच आहे, असे यावेळी त ण िपढी या अिभमानाने सांगत 
होती, याच प्रकारचा अिभमान आजही त ण िपढीला वाटावा अशी पिरि थती सदैुवाने 
आज िनमार्ण झाली आहे. परंतु या ि थतीची जाणीव जेवढी हावयास पािहजे आहे, ितचा 
जेवढा अिभमान आपण बाळगावयास हवा तेवढा आज तरी लोक बाळगीत नाहीत. आजची 
पिरि थती काय आहे हे िक येकजण समजनू घेत नाहीत, अथवा ही ि थती उमजावी अशी 
इ छाही बाळगीत नाहीत. आजची पिरि थती काय आहे हे िक येकजण १८५७ आिण १९५० 
ही दोन वष आप या डो यासमोर आणली हणजे पूवीर् या मानाने आपली िकतीतरी 
प्रगती झाली आहे हे समज ूशकतील. िन वळ राजकीय क्षेत्रातच आज क्रांती झाली आहे 
असे नाही. गाडीबरोबर बैल कसे अपिरहायर्पणे येतात, याचप्रमाणे एका क्रांतीबरोबर 
इतरही क्रां या येतात. आिण या कालावधीत या औ योिगक, शैक्षिणक, वैज्ञािनक आदी 
िवषयांतही आपला देश पु कळच पुढे गेला आहे. यापैकी आज भाषाशुद्धी आिण रा ट्रभाषा 
यासबंंधी मी थोडसेे बोलणार आहे इतर कोण याही क्षेत्रांत नाही पण या क्षेत्रांत तरी कायर् 
कर यास आप याला अडचण नसावी. आप यांपैकी अनेक जण तर चाकरी करीत असतील 
आिण एखादी लढाई जर तु ही मारीत नसाल, आिण अशा लढाया जर तु ही मारीत नाही 
तर हे काम करावयास तु हाला काही आडकाठी नसावी.  
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भाषाशुद्धीचे प्रय नास मी सन १९२४ म ये माझी सटुका झा यापासनूच प्रारंभ 
केला. प्रारंभी मराठीपुरतीच ही चळवळ मयार्िदत असली तरी एक िदवस हा प्र न अिखल 
भारतीय व पाचा होईल हे मी दरूदशीर्पणे अगोदरच हेरले होते. मराठी भाषेत आलेले 
इंग्रजी, फ्रच, पोतुर्गीज, उदूर् आदी नानाप्रकार या अ य भाषेतील श द काढून टाकावयाचे 
अशासाठी ही चळवळ होती. आप या देशावर कोणाही देशाचे कुठ याही प्रकारचे वचर् व 
नसावे, या मळू क पनेतून ही चळवळ िनघाली. परक्या देशाचे राजकीय वचर् व जसे 
आप याला नको तसेच परक्याचे भािषक वचर् वही नको. पिशर्अन, अरेिबअन, तुकीर् या 
भाषांची िखचडी क न जी बनिवली गेली ती भाषा उदूर् होय. आिण या उदूर् भाषेतील बरेच 
श द आज मराठीत घुसले आहेत. यांचे उ चाटन हावयास पािहजे. भाषेत नवे श द 
घेताना ते सं कृतो प न तरी असले पािहजेत िकवा सं कृतिन ठ तरी असले पािहजेत, हे 
सवर्साधारण धोरण ठेवले पािहजे. सं कृतो प न भाषांिवषयी िन सं कृतिवषयी तर 
बोलावयासच नको. पण सं कृतिन ठ भाषांिवषयी थोडसेे सांगावे लागेल. तामीळ, तेलग,ू 
कानडी या भाषा सं कृतो प न नस यातरी सं कृतिन ठ आहेत. वेद, शा त्रे, पुराणे 
यामधील आधारासाठी तरी ते सं कृत भाषेला मान देतील. पु तु भाषेतही काही सं कृत 
श द सापडतात, पण ती भाषा बोलणार् यांना आप या भाषेत काही सं कृत श द असे 
आहेत हे सांग याची लाज वाटते! आपले आईबाप अरबीम ये दाखिवता आले तर बरे, असे 
यांना वाटते! यामळेु या भाषा सं कृतोद्भव जशा नाहीत तशा सं कृतिन ठही नाहीत. 
आिण हणनूच या भाषेतील श दांवर आप याला बिह कार घालावयाचा आहे.  

भाषाशुद्धीची चळवळ जे हा चाल ूकर यात आली ते हा अनेकांनी अनेक प्रकारचे 
आके्षप घेतले. वृ तपत्रांतनू, सभांतून या सबंंधी पु कळच वादिववाद झाले. आप या भाषेत 
आलेले सवर्च परकीय श द तु ही कसे टाकणार असेही काही जणांनी िवचारले. इंग्रजी िन 
अ य भाषाही परकीय भाषेतून श द घेऊन आपले श द भांडार समदृ्ध करतात. मग 
आप याला तसे करावयास काय अडचण आहे, असाही आके्षपकाहीजणांनी घेतला. इंग्रजी 
भाषेत असे श द घेतांना लॅटीन, ग्रीक या भाषांचा आधार घेतला जातो, हे मात्र पु कळ 
जण िवसरले! याचप्रमाणे आ ही आम या भाषे या समदृ्धीसाठी सं कृतमधून श द घेतले 
पािहजेत.  

सं कृतोद्भव िहदंी हीच रा ट्रभाषा असावी असे आ ही पवूीर्पासनू हणत होतो. 
आता भारता या घटनेत या गो टीला मा यता दे यात आलेली आहे. परंतु महामहोपा याय 
द. वा. पोतदार यां यासारखे िव वान लोकसुद्धा ‘िहदंी’चा अथर् यवहारांत ‘िहदंु थानी’ 
असाच करणार असे मो या अिभमानाने सांगतात. मसुलमानांना िहदंु थानी हणजे उदूर् हे 
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पूणर्पणे माहीत अस याने तेसदु्धा या गो टी उघड सांगावयास िभतात, या गो टी हे 
िवज्ञान िन भाषाप्रभ ूठासनू सांगतात.  

पंिडत नेह ं चे िशक्षण िवलायतेत इंग्रजी वारे झालेले आहे. हणनू ते िहदंु थानीचे 
हणजे उदूर्चे पूणर्पणे अिभमानी आहेत. यांना सं कृत येत नाही यांना इंग्रजी आिण 
िहदंु थानी या जवळ या वाटतात हणनूच १५ वष पयर्ंत इंग्रजी भाषा ठेवावयाची िन नंतर 
ितची जागा िहदंु थानीला (उदूर्ला) यावयाची असा बेत िदसतो.  

आपले रा ट्रा यक्ष डॉ. राजद्रप्रसाद यांचे िशक्षण िहदंीतून झालेले आहे. ते एके 
िठकाणी या भाषेसबंंधी बोलतांना हणाले, ‘भाषेत कठीण श दांचा वापर नसावा. बाजारांत 
जी बोली बोलली जाईल ितला रा ट्रभाषा हणावे असे यांनी सांिगतले. ही बोली सवर् 
लोकांना समजली पािहजे असे जे हा ते हणतात ते हा देशांतील िख्र चन, यू िकवा 
अ य धिमर्यांना ही भाषा समजेल िकवा नाही, ही गो ट मळुीच िवचारांत घेत नाहीत. 
मसुलमानांना समजली हणजे झाल!ं युक्त प्रांतातील बाजाराचे मखु्य िठकाण लखनौ हे 
नगर आहे. तेथे बोलली जाणारी भाषा सवार्ंना साधारणपणे समजते, हणनू ितला 
रा ट्रभाषा हणावयास पािहजे, असा या लोकांचा आग्रह असतो पण लखनौ ही उदूर् भाषेची 
राजधानी आहे, येथ या बाजारात जी भाषा बोलली जाते, ित यात बर् याच उदूर् श दांची 
सरिमसळ झालेली असते. अथार्त अशी भाषा रा ट्रभाषा हणनू वीकारणे योग्य होईल 
काय?’ 

‘बैगनका क्या भाव है?’ असे मी भाजीवा याला बाजारांत जाऊन जर िवचारले, तर 
याला ते समजेल, पण मला जर सांख्य दशर्नाचे िववरण करावयाचे असेल, िच तवृ ती 
िनरोधावर प्रवचन करावयाचे असेल तर त े ‘बाजारी’ भाषेत कसे करता येईल? आिण ते 
भाजीवा याला समजेल तरी कसे? रा ट्रभाषेत नुस या बाजारात बोल या जाणार् या अथवा 
वापर या जाणार् या श दांचा समहू असनू भागणार नाही. रा ट्रांतील उ तमो तम, 
प्रितभावान, िव वान लोकांनी या भाषेत नवी व पाची भर टाकली पािहजे. 
मराठीसारख्या भाषे या मागे सं कृतचे कुबेर भांडार भरलेले आहे.  

सं कृत भाषा ही देववाणी आहे. या भाषेत जसे श दसौ ठव आहे, तशी श द 
सजृनशक्ती आहे. जसे साम यर् आहे, तसे आज जगांत या कोण याही भाषत नाही; आिण 
हणनूच हे भांडार भरलेले असताना, ही कामधेनू आप याच दारी बांधली असताना हातात 
नरोटी घेऊन दारोदार भीक माग याची आव यकता नाही असे मला हणावयाचे आहे.  

भाषेतील कोणते परकीय श द राहू यावे आिण कोणते टाकावे यासबंंधी काही 
िनयम असणे आव यक आहे. भाषाशुद्धीची टवाळी िकवा चे टा करणारे लोक टेशनला 
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‘अिग्नरथिव ामधाम’ असा श द सचुिवतात तो काही आ ही सचुिवलेला श द नाही. 
आ ही टेशनला थानक हा सरळ िन िृतमधुर श द सचुिवला आिण ‘ थानक’ हा श द 
आज ढ झालाच आहे की नाही? 
 
(१) श द, या व तू, जे िवचार आप या भाषेत उपल ध हो यासारखे असतील िकवा 
यािठकाणी आप याला सलुभतेने प्रितश द िनमार्ण करणे शक्य आहे तेथे परकीय 

भाषेतील श द घे याचे कारणच नाही.  
 
(२) तसेच जे श द, या व तू, जे िवचारही पूवीर् आप या भाषेत न हते आिण यांना 
आपले श द सचुिवणेच शक्य नाही यासाठी परकीय भाषेतील श द घे यास प्र यवाय 
नाही.  
 

दसुर् या िसद्धांताचे येथे थोड े प टीकरण करतो. आप या अगंातील कोटच घ्या. 
कोटाला सदरा, कुडते असे काहीही नाव देता येणार नाही. तसेच बुटाला च पल, खडावा 
असे हणता येणार नाही. गलुाबाला चांगला प्रितश द आपणास सचुत नाही. आप या 
भाषत इतर फुलांना जसे प्रितश द आहेत तसे गलुाबाला नाहीत. हणनू ‘गलुाब’ हाच 
प्रितश द योग्य आहे. ’िजलबी’ हे पक्वा न घ्या. आप याला िजलबी खाताना गोड लागते. 
सं कृत नाटकांतून िवदषुका या त डी अनेक पक्वा नांची नांवे आहेत, यांत ‘िजलबी’ हा 
श द नाही. ते हा ‘िजलबी’ हणनू खा यास आपणास काहीच अडचण नसावी. ही गो ट 
जर आपण नीट यानांत घेतली तर भाषाशुद्धी करणारे लोक अितरेकाला मळुीच वाव देत 
नाहीत हेही प ट होते.  

इंग्रजांचे रा य येथे आ यापासनू आिण लहान लहान मलेु शाळेत जाऊ 
लाग यापासनू परकीय इंग्रजी श द आप या भाषेत अिधकच घुसायला लागले आहेत. 
पूवीर्ही आपले राजकारण परकीय श दांचे साहा य न घेता अटकेपयर्ंत चालत होते. पण 
आज िक येक त ण आप या बायकोला ‘बायको’ न हणता ‘वाईफ’ हण यांत भषूण 
मानू लागले आहेत. घरांतील बायकासदु्धा पूवीर्प्रमाणे ‘यजमान’ न हणता ‘आमचे िम टर’ 
असे हण ूलाग या आहेत! लहान मलेु पूवीर् खेळा या वेळी ‘सावधान’ असे हणत असत. 
मी अदंमानांतून आ यानंतर मात्र यां या त डून ‘रेडी’ असा श द ऐकू येऊ लाग याचे 
िनदशर्नास आले. प्रा यापक लोक तर इंग्रजी भाषेतून ज्ञान िमळिवतात आिण तेच ज्ञान 
भाषांतर कर याचे म न करता जसे या तसेच िव या यार्ंना देतात. नामे िन िवशेषणे 
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वगरेै सवर् इंग्रजीतून वापरायची; िक्रयापदेच तेवढी मराठीतून वापरायची असा यांचा प्रघात 
िदसतो! 

भाषाशद्धीचे प्रय न आजही िनरिनरा या प्रकारे होत आहेत. म यप्रदेशातील डॉ. 
रघुवीर यां यासारखे िव वान लोक आजही अशा प्रकारचे प्रय न करीत आहेत. यांनी 
नुकताच एक ‘प्रशासन कोश’ तयार केला आहे. यात रा य यव थेत लागणार् या सवर् 
श दांचे िहदंी प िदले आहे. या कोशा या कामास अनेक तज्ञांचे सहा य होत असनू 
सरकारी सहा यही िमळत आहे. डॉ. रघुवीर यां यासारखा योग्य मनु य या कायार्ला 
िमळाला हेच फार चांगले झाले. आिण अशाच प्रकारचे प्रय न सरकारीिर या मागेही झाले 
आहेत. अगदी पूवीर् आप या भाषेवर जे हा ग्रीक भाषेचे आक्रमण येणार होते. ते हा त े
वाचिव यासाठी आप या पूवर्जांनी ‘न वदेत ्यावनी भाषाम’् असा दंडक घालनू िदला होता. 
या वचनातला ‘यावनी’ श द मसुलमानी भाषेसाठी वापरला नसनू ‘ग्रीक’ भाषेसाठी वापरला 
आहे. छत्रपित िशवाजी महाराजांनी जे हा महारा ट्रांत वरा याची सं थापना केली ते हा 
यांनीही रघनुाथ पिंडताकड े रा य यवहारकोश िसद्ध कर याचे काम सोपवले होते आिण 
वतःला रा यािभषेक क न घेत यानंतर यांनी जे अ टप्रधान मडंळ नेमले होते, यांची 
प्रधान, अमा य आदी सवर् नांवे सं कृतमधूनच घेतलेली होती. यांनी सवर् परकीय नावे 
पुसनू टाकली.  

आज याप्रमाणे उदूर्तील ‘द तर’ बदल याबरोबर कांही ‘महामहोपा याय’ कासावीस 
होतात, याचप्रमाणे िशवाजी महाराजांचे लोकही होत. काही या प्रय नांना हसलेही. परंतु 
रघुनाथ पंिडतांनी या लोकांना एक चोख उ तर िदले आहे. यांनी एक प्र न िवचारला, 
‘उंटाला का कधी केळं आवडल ंआहे?’ हा यांचा अितशय मािमर्क प्र न आहे. अुटंाला 
के यापेक्षा काटेच अिधक िप्रय असतात असे तर यांनी सचुिवलेच, पण अुटंाचे उदाहरण 
वाप न अरब तानकड ेलक्ष देणार् यांनाही एक टोला िदला. आजही अनेक लोकांना ‘लोक’ 
काय हणतील यापेक्षा ‘अुटं’ काय हणेल याचीच फार काळजी लागली आहे! 

पूवीर् अशा प्रय नाचा उपयोग झाला आहे िन आजही तो होत आहे. छत्रपती 
िशवाजीमहाराजांनी करिवले या कोशामळेु पुढे मरा यां या पत्र यवहारांत परकीय श दाचें 
प्रमाण अ प िदसते. इितहासाचायर् राजवाडहेी हेच मा य करतात.  

मराठी भाषेत येणार् या इंग्रजी श दांना प्रितबंध कर याचे पु कळसे काम 
िनबंधमालाकार कै. िव णशुा त्री िचपळूणकर यांनीही केले आहे. ते हापासनू झाले या 
प्रय नांमळेुच िहदंी, पंजाबी अथवा अ य देशी भाषांपेक्षा मराठीत परकी श द कमी 
प्रमाणांत येऊ शकले. आता तर िनरिनरा या वृ तपत्रांत येणार् या पत्र यवहारांतही इंग्रजी 
श दांना प्रितश द सचुवा असा सचूना प्रिसद्ध होत आहेत. दरू वनीतून बोल यास प्रारंभ 
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करताना, ‘हॅलो’ हा श द आपण उ चारतो याला प्रितश द काय असावा याची सदु्धा 
आता चचार् चाल ूझाली आहे.  

पण या भाषाशुद्धी करणार् या लोकांना मला आणखी असा इशारा िदला पािहजे, 
तु ही जसे इंग्रजी श द देशी भाषतेून काढ याची मोहीम आरंिभली आहे. तशीच उदूर् 
श दांची हकालपट्टीही आरंिभली पािहजे. िबहारसारख्या प्रांतांत रा ट्रभाषा िशकिव याचे 
प्रय न होत आहेत, पण या िठकाणी बेगम सीता, शहजादा राम, मौलाना वाि मकी असे 
श दप्रयोग वापरले जातात िन तेच लहान मलुांना िशकिवले जातात. आतापयर्ंत उदूर्ला 
आ ही िहदं ूलोकानीच जीवदान िदले आहे. आता आपण ितला असलेला पािठंबा काढून 
घेतला पािहजे.  

माधवराव पटवधर्न आदी िव वानांनी या भाषांचा कोश िनमार्ण केला. याव न हे 
श द कोणते आहेत ते पाहून आपण ते हाकून लावले पािहजेत. पूवीर् माधव युलीयन 
यांनी ‘इंदपु्रकाश’मधून लेख िलहून मा या मतावर टीका केली होती. पण नंतर यांनाही 
माझ ेमत पटले आिण यांनीसदु्धा भाषाशुद्धीची चळवळ मो या िहिररीने पुढे चालिवली. 
आता मी काही प्रितश द सचुिवणार आहे. ते आपण प्रचारात आणले पािहजेत. बरेचसे 
प्रितश द आ ही यापूवीर् सचुिवले होते ते आता ढ झाले आहेत. ’हुता मा’ हा श द पूवीर् 
आप या भाषेत न हता. तो नवीनच वापर यात येऊ लागला. इंग्रजीत ‘Martyr’ हा श द 
आहे. तोच पूवीर् वापरला जात असे. ’शिहद’ असाही श द काहीजण वापरतात. पण हुता मा 
हा श द याहून अिधक अथर्पूणर् आहे. ’शिहद’ हणजे एखा या स यासाठी मरणारा 
माणसू. एखादा चोर ‘मी चोरी करणारच’ हेच स य मानून यासाठी प्राण देऊनही शिहद 
ठ  शकेल. पण ‘हुता मा’ या श दात स कमार्साठी प्राणयज्ञ करणारा माणसू हाच अथर् 
अिभपे्रत आहे. ’तारीख’ यासाठी िदनांक, हा श द सरार्स ढ झाला आहे. ’नंबर‘ या 
श दासाठी क्रमांक हा श द आता वापर यांत येत आहे. रे वेला आगगाडी हा श द 
आम या पवूर्जांनी सहज ढ केला. यांना या गाडीत पुढे आग िदसली िन मागे गाडी 
िदसली, हणनू यांनी आगगाडी हा श द बनिवला. हा अगदी सटुसटुीत, सोपा श द ढ 
झाला आहे. आगबोट हे नाव ढ करताना जर यांनी ‘आगनाव’ हा श द यावेळी 
बनिवला असता तर बरे झाले असते. ’कॅलडर’ला कालदशर्, िकवा िमतीपट, ‘डायरी’ला 
दैिनकी, दैनिंदनी, आ हीकी अशी नावे दे यात आली आहेत. ’सचर्लाईट’ला शोध योत, 
‘अजर्ंट’ला वयर् हा श द वापरला जातो.  

‘कंपोिझटर’ला जळुारी, ‘कॉलम’ला तंभ, ‘ टॉप पे्रस’ला छापता छापता, 
‘टाइपरायटर’ला टंकलेखन, ‘लायनो टाईप’ला पंिक्तटंक, ‘मोनो टाईप’ ला एकटंक, 
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‘टायपी ट’ला टंकक, ‘टेलीिप्रटर’ला दरूटंक, ‘टेलीफोन’ला दरू वनी, ‘सक्युर्लर’ला पिरपत्रक, 
‘पो टर’ला िभ तीपत्रक, ‘ टुडीओ’ला कला मिंदर अशा प्रकारचे श द वापरता येतील.  
पूवीर् िनवडणकुीचे वेळी ‘कायदे क िसल या’ इलेक्शनला उभे रािहले या उमेदवाराचा 
‘मॅिनफे टो’ असा श दप्रयोग वापरीत असत. आता िवधीमडंळा या इ छुकाची घोषणा असा 
श दप्रयोग ढ झाला आहे. िनवडणकुीस उभे रािहले या माणसास ‘उमेदवार’ असा श द 
वापरणे देखील चुकीचे आहे. कारण उमेदवार याचा अथर् याची उमेद पक्की आहे असा 
त ण मनु य असा होतो, तर िनवडणकुीस एखादे वेळी ८० वषार्ंचा हाताराही उभा राहतो. 
’ लेिबसाईट’ला सावर्मत, ‘वॉर’ला युद्ध, ‘पीस’ला सधंी, ‘आमीर् टीस’ ला श त्रसधंी, 
‘अ टीमेटम’ला अिंतमो तर हे श द वापरले गेले पािहजेत.  

आप याला मला आणखी एक िवनंती केली पािहजे िन ती हणजे आप या 
भाषतून ‘कायदा’हा श द आपण अिजबात काढून टाकला पािहजे. कारण हा तुकीर् श द 
आहे. इंग्रज येथे आ यावर ‘लॉ’हा श द आला. या श दाव न अनेक अपसमज हो यासारखे 
आहेत. उ या मगंळावरचा बातमीदार खाली आला िन याला हा श द ऐकावयास िमळाला 
तर तो अगदी ठामपणे असे ठोकून देईल की, या देशांत मसुलमानांचे आगमन होईपयर्ंत 
कायदा असा न हताच. पण हे साफ खोटे आहे. पूवीर् धमर् हाच श द कायदा या अथीर् 
वापरला जात असे. आता यािठकाणी िनबर्ंध िकवा िवधी हे श द वापरावे. कायदा हा श द 
आप या भाषेत कायम असणे हा आपला रा ट्रीय अपमान आहे.  

कुठ याही भाषेत जे श द िनमार्ण होतात ते नुस या कोशां या प्रिसद्धीने होत 
नाहीत, कोश तयार कर याचा प्रय न वागताहर् असला तरी त ेश द ढ कर याचे कायर् 
लेखकाचे आहे. ते हा लेखकांनी कटाक्षाने शुद्ध श द वापरले पािहजेत. एकदा ळले हणजे 
लोक ते आपोआप वाप  लागतील. या देशांतून इंग्रज िन मसुलमान रा यक यार्ंना आपण 
घालिवले तसेच इंग्रजी आिण उदूर् तसेच इतर परकीय श द आप या भाषतून काढून 
टाकून आपली भाषा शुद्ध कर याची टी आपण ठेवली पािहजे. आिण या कायार्स याला 
जसा जमेल तसा याने हातभार लावला पािहजे.” 

भाषाशुद्धीचे पुर कत वीर सावरकर असे सटुसटुीत श द अधून मधून सचुवीत 
असत. आज आप याम ये ढ असलेले क्रमांक, िदनांक, िचत्रपट, महापौर, अथर्संक प, 
दरू वनी, दरूदशर्न, ित्रिमतीपट, वनातीत िवमान आदी अनेक श द सावरकरांनी िनमार्ण 
केलेले आहे.  

- िद. २७-८-१९५० 
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जगाने देवनागरी वीकारावी िलपीसधुारणा 
३०. जगाला एक िलपी हवी तर देवनागरी िलपी वीकारावी-  
 
(देवनागरी िलपी ही शा त्रशुद्ध िलपी आहे. जगाची एकच िलपी हावी असा जे जे प्रय न 
करतात यांनी यानी घ्यावे की िवज्ञानाचे टीने हीच िलपी शा त्रशुद्ध अस याने हीच 
जगाची िलपी हावी, अशी मागणी करावी. यासाठी या िलपींत िलिह या या पद्धतीत 
िशरलेले दोष काढून टाकून ती अिधक शा त्रशुद्ध, िशक्षणसलुभ आिण मदु्रणसलुभ 
कर यासाठी सावरकरांनी सतत प्रय न केले. लेख िलिहले, भाषणे िदली. ‘िलपीसधुारणेचे 
आंदोलन’ या पु तकातं यांतील अनेक लेख एकत्र क न छापलेले आहेत. यासबंंधी िद. ११-
९-१९५० रोजी सावरकरांनी खालसा महािव यालय, मुबंई येथे िदले या भाषणाचा हा 
सारांश.) 

भाषाशुद्धी या िवषयावर १।।। तास सतत भाषण के यावर िलपीसधुारणा या 
िवषयाकड े वळून सावरकर हणाले, “आपली देवनागरी िलपी ही कोण याही सधुारणेला 
अनुकूल अशी िलपी आहे. पूवीर् या काळी यंत्रेच न हती िन सवर् लेखन हाताने चाले 
यावेळची िलपी स या या तांित्रक सधुारणांचे टीने बनिवली पािहजे. मदु्रणसौदयर् िन 
याचबरोबर आिथर्क याही िलपीम ये सधुारणा होणे आव यक आहे.” 

 
अक्षरांची सखं्या घटली पािहजे. 

यानंतर यांनी इंग्रजी टंकलेखकांवर थोडी अक्षरे अस यामळेु काम कसे विरत 
होते, पण आप या िलपीम ये भरपूर अक्षरे अस याने यांचा टंकलेखकाम ये समावेश 
करणे कसे अवघड होऊन बसले आहे याची क पना िदली. यासाठी अक्षरांची सखं्या कमी 
केली पािहजे हणजे जळुार् यांनीही सलुभ व जलद काम करता येईल असेही यांनी 
सांिगतले.  
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अ ची बाराखडी 

अक्षरे कमी कर याचे उपाय सांगतांना ते हणाले, “प्रथम अ ची बाराखडी अमंलांत 
आणली पािहजे. यामळेु अ, ई, ए, ऐ वगरेै एक अक्षरांचे कुटंूबच कमी होईल. मी १९२४ 
नंतर या टीने प्रय न केले आिण स याद्री, ज्ञानप्रकाश इ यादी वृ तपत्रांनी ही सधुारणा 
ताबडतोब अमंलातही आणली.” 
 
जोडाक्षरे फोडून िलहावी.  

ते पुढे हणाले, ‘जोडाक्षरे फोडून िलहीली हणजे अनेक जोडाक्षरे वेगळी िलिह याचे 
कारण पडणार नाही िन िख यांची िततकी घरे कमी होतील आिण मलुांनाही जोडाक्षरे 
सलुभ िरतीने िशकिवता येतील.’  
मराठीम ये पूवीर् िख यांची सखं्या ५०० होती. अखंड िखळे वापर यामळेु ती सखं्या आता 
२५० वर आली आहे. मी सांगतो याप्रमाणे सधुारणा झाली तर ही सखं्या ६० वर येईल. 
िलपी सलुभ िन सकुर होईल आिण व त िन जलद छपाईमळेु छापखा याचे काम सोपे 
होईल. पंिक्तटंककासारख्या सधुारणा अमंलात येऊन बुरसटलेले िखळे वापरावे लागणार 
नाहीत.  
 
िविक्ष त जोडाक्षरे 

मराठीम ये काही िविक्ष त जोडाक्षरे आहेत असे सांगनू ते हणाले, प्रथम यांची 
उचलबांगडी झाली पािहजे. उदाहरणाथर् ट्ट, ठ्ठ यांत एक अक्षर दसुर् या या बोडक्यावर 
बस यामळेु यांचेसाठी वतंत्र सोय करावी लागते पण ही जोडाक्षरे ट्ट, ठ्ठ अशी िलिह याने 
यांची आव यकता रहाणार नाही.  
 
रफाराचा प्र न 

रफारानेही बराच ग धळ िनमार्ण झाला आहे. उदा. ’सवर्’ श द घ्या, यातील रफार 
‘व’ या शेवटी आहे पण तो र, व या आधी वाचावा लागतो. अनुक्रमाने पािहले तर हा 
श द ‘सवर’असा वाचला पािहजे; पण ढीने तो ‘सवर्’ असाच वाचला जातो. जोडाक्षरावर 
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रफार आली तर हा घोटाळा अिधकच होतो. यापेक्षा तो फोडून िलिहला तर चटकन 
वाचता येतो.  
 
कानायुक्त अक्षरे 

क, र वगरेै अक्षरे कानायुक्त िलहावी असा प्रचार मी र नािगरीपासनू करीत आलो. 
मा या मलुीने मी सांगतो या पद्धतीने िलिहले हणनू ितला शाळेत छडी खावी लागली. 
आता तशी पिरि थती रािहलेली नाही. मोरोपंत-तुकाराम यांनी िलिहले या सािह यांत र ‘रा’ 
असा आहे.  

पुढे तो लु त झाला. या र ने फार घोटाळा केला आहे. र, र्  , र् ह, ट्र, वर्, प्र अशा 
अनेक प्रकारांनी तो िलपींत ठाण मांडून बसला आहे. या सधुारणा मी सचुिव या हणनू 
काहीजण सावरकर िलपी असे या िलपीला हण ूलागले पण मी मात्र याला प्रथमपासनू 
शुद्ध िलपी असेच हणत आलो आहे. पुढ या िपढीपयर्ंत या सधुारणा प्रचारांत आणणे हे 
दािय व तुम यावर आहे.  

 (प्रभात - १२ स टबर १९५०) 
 
३१. अ पृ यतेचे नैबर्ंिधक उ चाटन  हा एक मोठाच िवजय.  
(ब्रा मणसभा, िगरगांव येथील ीगणेशो सवांत िद. १८ स टबर १९५०ला, अ पृ यतेवर 
शेवटची चढाई या िवषयावर भाषण देतांना िहदंसुमाजसधुारक वीर सावरकर हणाले, 
“आप या भारतीय रा यघटनेत अ पृ यता हा अपराध मानणारे िवधेय घातले आहे. मला 
वाटते की अशोक तंभासारख्या अमर मारकासारखी को न ठेव याजोगी ही घटना घडली 
आहे. ४ कोटी अ पृ य िन २६ कोटी पृ य यां यात उभी असलेली िभतं न ट झाली आहे. 
नैबर्ंिधक टीने आता अ पृ यता गेली आहे. या सधुारणेसाठी आम या िजभा बोलनू 
िवट या िन लेख या िझजनू मोड या ती अ पृ यता िनवार याची सधुारणा आता झाली ही 
फार आनंदाची गो ट आहे. आपण सारे पृ य झालो आहोत.  
 

या िवधेयांत अ पृ यतेला एक िवशेषण जोडणे नैबर्ंिधक टीने आव यक होते. ते 
हणजे Untouchability, based on birth (ज मजात अ पृ यता) न ट कर यांत येत आहे 
असे हणावयास हवे होते.  
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मानीव अ पृ यता 
 

याव न असे अनुमान काढता यते की मानीव अ पृ यता आहे ती िनिषद्ध आहे. 
वै यकीय कारणासाठी पाळली जाणारी अ पृ यता क्विचत अव यही ठरेल. असो. 
ज मजात जाितभेदांची हीनता गेली आहे. जाती-जातींवर आधारलेली े ठता गेली आहे हे 
प ट आहे. आप या रा यघटनेत याता अ यत्र प ट उ लेख केलेला आहे.  

गे या तीन चार वषार्ंत घडले या सार् याच गो टी वाईट आहेत असे मी मानीत 
नाही. सगळेच चुकले असेही मी हणत नाही. गे या २-३ िप यांनी जी कामे केली 
यापैकी ७५ टक्के यश आपणाला िमळाले आहे. ते आपण समजावून घेतले पािहजे. मी 
प्रितजे्ञने सांगतो की, आपण बरेच िमळिवले आहे. ते हा औदासी य काढून टाका. जे 
भांडवल िमळिवले या या बळावर पुढील धंदा चालवा. या सवर् िवजयांत जाितभेदांना 
िदलेली मठूमाती हा एक मोठा िवजय आहे.  
 
मानीवपणा 

अथार्त गणुा मक भेद हे समाजांत रहाणारच. काही उपजतच बुद्धीमान माणसे 
असतात तर कांही अगदी अज्ञानीच असतात. उपजत गणु हे सयूर्प्रकाशासारखे असतात. 
पण आता जे जाितभेद गेले असे आपण हणतो; ते मानीव होते. भारतीय नागिरक हा 
नैबर्ंिधक टीने एक आहे. ही नबैर्ंिधक समता आपण आणली आहे. इतके िदवस अगदी 
मखूार्सारखे भेद आप यांत होते. एखा या जातीत ज मला की या जातीचे गणु यांत 
आलेच पािहजेत असा आपला आग्रह असे. दाभाड ेनावांचे आप या िहदंूंचे सेनापती होते, त े
िनपुित्रक वारले यामळेु यां या लहानशा द तक पुत्रांना घो याला बांधून िहदं ू रा ट्राचे 
सेनापित व िद याचा दाखला आप या इितहासांत आहे. हे सेनापित व ज मजात होते, 
गणुा मक न हे! आता असे होणार नाही. आता यापुढे पात्रतेचा िवचार केला जाईल.  
 
पृ यांनी केलेले पृ यांचे कायर् 

मग आता हे कायर् कोणी केले? मला याचा आनंद वाटतो की इंग्रजां या रा यांत 
ही मानीव अ पृ यता गेली नाही, तर आप या रा यांत ती गेली. यांत पृ यां या 
िववेकबुद्धीचा गौरव आहे. पृ यांना अ पृ यतेची क पना सहन होईना हणनू आपण 
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होऊन या दु ट ढीला न ट केले आहे. घटना सभेतील बहुसखं्य पृ य प्रितिनधींनी 
याला मा यता िदली. अ पृ यां या बंडामळेु हे झाले नाही; तर जो शरीराचा रोगट भाग 
आहे तो कापून टाकणे यांतच या देहाचे िहत असते हे ओळखून आ ही या वणर्अहंकाराचा 
याग केला हे अिधक भषूणा पद आहे. जो समाज अशी सुधारणा वेळोवेळी क  शकतो, 
तोच समाज िजवंत असतो. समाज जगिवणे हा सनातन धमर् आहे. याला झालेला रोग 
सनातन करणे हा सनातन धमर् न हे. मा या टीने हाही एक यागच आहे. अनेक 
हुता मे आप या रा ट्रासाठी लढले, यांचे बिलदान िजतके मह वाचे िततकेच हे 
वणार्हंकाराचे बिलदान करणे मह वाचे होते. आपण ते केले आहे. रा ट्रा या प्रगतीतील ध ड 
बाजलूा सारली आहे. मानवा या टीने होणारे पाप आपणहून धुवून काढले.  
अ पृ यता कोठून आली हा प्र न िववा य आहे. तो काही एखादा कट न हता. कदािचत 
या काळी ती उपयोगी वाटली असेल. प्राचीन वाङ्मयांत दो ही बाजचेू उतारे आहेत. पण 
रा ट्ररक्षण हा सनातन धमर् अस यामळेु आपण वेगळा पेच टाकला आहे.  
 
सवार्ंचे पाठबळ 

आपण हे कोणा या जोरावर केले? या प्रय नाला सवार्ंचे नैितक पाठबळ होते. 
िहदंरुा ट्रा या अतंःकरणांत मनःपिरवतर्न झाले होते. देशातील सवर् राजकीय वा अिखल 
भारतीय व पा या सं थांनी यासाठी प्रय न केले. यांत काँगे्रस, िहदंसुभा, प्राथर्नासमाज, 
रा. व. सघं, आयर्समाज, समाजवादी, क युिन ट सारे सहभागी झालेले होते. प्रबुद्ध िन 
मखुर समाज ही घोषणा कर याला मा यता देणारा होता. केवळ लोकसभे या प्रितिनधींनी 
न हे तर को यावधी देशबांधवांनी याला मा यता देऊन आप या पूवर्कृत पापाचे प्रायि चत 
घेतले आहे. कारण जाितभेद हा ऐितहािसक पिरि थतीचा िवपाक आहे.  
 
अ पृ यांचेही पाप धुतले गेले.  

अ पृ य बधंूंनी या पापाचे प्रायि च त घेतले. अ पृ य लोकांनी एकमेकांवर 
उ चनीच भेदावर आधारलेली अ पृ यता लादली होती. हणनू अ पृ यही पापाचे वाटेकरी 
आहेत. त्रावणकोरम ये राम वामी मदुिलयार सचीवो तम असतांना १० वषार्ंपूवीर् यांनी 
अ पृ यांना मिंदरे मोकळी समजणार् यांनी आ हालांच फक्त प्रवेश असावा, इतर चेणरुादी 
हीन अ पृ य लोकांना िमळू नये अशी मागणी केली होती. हे अ पृ यांतीलही उ चनीच 
भेदाचे उ कृ ट उदाहरण आहे.  
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डॉ. आंबेडकरांचा गौरव 

या घटनापिरषदेचे िन ही घटना तयार कर याचे काम तरी कोणी केले. वतः 
महार जातीत ज मले या एका िव वान िनबर्ंधपंिडताने. हा केवढा मोठा योगायोग आहे! 
बुरसटलेला असे हटले या जाणार् या समाजाने वखुषीने हे केले यांतूनच असे िसद्ध होते 
की समाजाचा योग्य वेळी कायाक पकरणे हे कायर् या समाजाने वेळोवेळी धैयार्ने केले 
आहे. मतृींत या वेगवेग या आज्ञा सापडतांत याचे कारण ही बदल याची धडपड. 
मनु मतृीने शौरसेनेने आयर् सै याचे आिधप य करावे असा दंडक घातला होता. तरी पुढे 
मरा यांनी िन इतर अनेकांनी हा िनयम गुडंाळून ठेवला. किलवजर्, आपद्धमर् अशा प्रकारचे 
नैबर्ंिधक सकेंत (legal maxims) िनमार्ण क न अिवरोधाने रा ट्ररक्षण केले. आ ही िहदं ू
राहून अ पृ यता घालिवली आहे. आता धमार्ंतर क  असे हणणार् यांची भीती वाट याचे 
कारण नाही. यांना सखेुनैव जाऊ या. शुद्धीचा दरवाजा यांना सदैव मोकळाच आहे. 
िमशनरी वा मु लीम हे आम यांतील जाितभेदाकड ेबोट दाखवीत. आता यांना हे सांगता 
येणार नाही.  
 
शेवटची चढाई 

मग आता उरले काय? आता बरेचसे काम झाले आहे. फक्त वैयिक्तक जीवनांत 
ही घोषणा उतरावयाची आहे. ती हणजे पैसा आिण वेळ यां यािवना करता ये यासारखी 
गो ट आहे. यासाठी, मी अ पृ यता न ट करीन िन इतरांना करावयास लावीन अशी 
प्रितज्ञा सवार्ंनी केली पािहजे. वतः अ पृ यता पाळणार नाही, वतः या कुटंुबात मानणार 
नाही असे ठरिवले पािहजे. यासाठी मनांत बदल झाला पािहजे. ही घाण काढून 
टाक यासाठी सवार्ंनी प्रय न केले पािहजेत. ढी उर या आहेत. यांचा िवनाश झाला 
पािहजे. सरकारने यासाठी वतंत्र िवभाग उघडून पृ य िन अ पृ यांचे सबंंध सुधार याचे 
काम करवून घेतले पािहजे. सवर् प्रांतांत हे हावयास हवे. सवर् अिखल भारतीय सं थांनी 
आप या शाखां या वतीने हे काम केले पािहजे.  
हे १० वषार्ंत झाले पािहजे. कारण आप या घटनत अशा लोकांना िविश टािधकार िदले 
आहेत. ते पु हा िटकिव याची खटपट केली जाईल. हणनू दहा वषार्ं या अवधीत हे कायर् 
झालेच पािहजे. ते झाले नाही तर जातीचा अहंकार कायम राहील.” 

 (नवशिक्त, २०-९-१९५०) 
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३२. अ पृ यता िनवारणाचे उरलेले कायर् पुरे करा! 
 
रक्तहीन सामािजक क्रांती 

काही िदवसांपूवीर् मी ब्रा मणसभेत ‘अ पृ यतेवर शेवटची चढाई’ या िवषयावर 
याख्यान िदेले होते. या याख्यानास जे उपि थत न हते यांनी या याख्यानाचे 
प्रितवृ त वाचलेच असेल. याच याख्यानाचा उ तराधर् आज मी येथे सांगणार आहे. 
किद्रय िवधान सिमतीने आता अ पृ यता ही दंडनीय आिण िनिषद्ध मानली आहे. आता 
अ पृ यता कोणी मानील तर तो एक अपराध गणला जाईल. नबैर्ंिधकरी या अ पृ यता 
मेली आहे. पण यावहािरक या अजनू ती पूणर्पणे न ट झाली नाही. ती न ट 
कर याचे काम आता आपणास करावयाचे आहे.  

अ पृ यांना आता पूवार् पृ य हणनू काही िदवस ओळखावे लागेल. व तुतः असे 
सबंोधणे देखील अ ट नाही पण ही व तुि थती आहे. याला काय करावयाचे? आपण 
अ पृ यता घालवून एक रक्तहीन सामािजक क्रांती केली आहे. अ पृ यता पूवीर् आम यांत 
होती पण आज काळ पुढे गेला अस याने िन आमचीही प्रगती झा याने आ ही ती 
घालवून टाकली आहे. ही सामािजक क्रांित इतर देशां या तुलनेने पहाता फार मोठी आहे. 
ित यासाठी यादवी झालेली नाही, रक्तही सांडलेले नाही. अमेिरकेसारख्या प्रगत मान या 
गेले या देशांत गलुामिगरीची चाल घालवून दे यासाठी यादवी झाली. उ तर अमेिरकेला 
दिक्षण अमेिरकेिव द्ध श त्र उपसावे लागले आिण यांतही अखेर उ तर अमेिरकेला िवजय 
िमळाला, पण उ तर अमेिरकेने हा िवजय श त्रा त्रांची सखं्या यां याजवळ अिधक 
अस यानेच काय तो िमळवला. दिक्षण अमेिरकेत या िनग्र या मनावर यांना यावेळी 
काही िवजय िमळिवता आला नाही.  
 
अ पृ यांनी बंड केले न हते.  

अ पृ यतेची ढी आतापयर्ंत आम यांत होती. मलुाला लहानपणापासनूच 
याब लचे सं कार होत असत. जवळ जवळ यां या रक्तातच ते सं कार िभनले जात 
असत आिण असे असतांही आ ही ती ढी आता न ट केली आहे. ही ढी नाहीशी करावी 
हणनू अ पृ यांनी सै य गोळा क न आम यावर चाल केली होती असेही नाही. असे 
असतांनाही िवधानसभेने एके िदवशी अ पृ यतेचा िहदंधुमार्ला लागलेला एक कलकं पुसनू 
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टाकला आिण हजारो समाजसधुारकां या तप यांचे, सतंां या आशीवार्दांचे आिण 
महा यां या प्रय नांचे फळ आप याला िमळाले. अ पृ यता गेली हणून कोणी िवरोधी 
आवाज उठिवला नाही; यापुढे कोणी तसा आवाज उठवील असे वाटत नाही; आिण असा 
आवाज कोणी उठवू नये हणनू आपण प्रय न केला पािहजे. अ पृ यतेची ही याद आपण 
आता घालवून िदली आहे, एकेक काठी हाणनू हा साप आपण मारला आहे. आिण तो 
आता पु हा उठणार नाही असा प्रय न आपण केला पािहजे.  
 
दहा वष हणजे दहा िदवस.  
 नैबर्ंिधकरी या अ पृ यता मेलेली असली तरी ती प्र येका या मनःके्षत्रातूनही 
कायमची ह पार झाली पािहजे. एखादा दु ट मनु य जरी मेला आिण याचे दहा िदवस 
जर आपण नीट केले नाही, याचे पे्रत िवधीपूवर्क जाळले िकवा पुरले नाही तर तो समधं 
होऊन ऊरावर बसतो. याचप्रमाणे भारतीय घटनतून अ पृ यता काढून टाकलेली असली 
तरी दहा वषपयर्ंत अ पृ यांना आपली उ नित क न घे यासाठी कांही राखीव अिधकार 
िमळालेले आहेत आिण ते योग्यही आहेत. पण हे राखीव अिधकार पुढे काही वषपयर्ंत 
वाढवून घे याचा मोह अ पृ यांना होऊ नये अशाप्रकारचे वतर्न आपण केले पािहजे. घटनेत 
घालनू िदलेली दहा वष हणजे १० िदवस मानून ही िक्रया आपण यथासांग केली पािहजे.  
 
मागासले या लोकांना उ तेजन िदले पािहजे! 

अ पृ य हे आज मागासलेले आहेत. यांना वर आणावयास हवे, यांना 
िशक्षणा या बाबतीत िन इतर सवर् बाबतींत सवलती यावयास पािहजेत, याला कोणाचाच 
िवरोध होणार नाही. यांना अिधक काही सवलती िमळा या तरी खळखळ कर याचे कारण 
नाही. पण यांना या सवलती यावया या याते िविश ट जातीचे हणनू देता कामा 
नयेत. महारा या मलुाला तो महाराचा मलुगा आहे हणनू सवलत िमळता कामा नये. तर 
तो महाराचा मलुगा गरीब आहे हणनू याला सवलत दे यांत आली पािहजे. अ पृ यांतील 
एखादा माणसू हुशार असेल तर याला अिधकार यावयास हरकत नाही. पण तो अ पृ य 
आहे हणनू याला अिधकार िदला पािहजे असे होता कामा नये. कारण असे जर होत 
गेले तर अ पृ यांना आपले राखीव अिधकार १० वषार्ंची मदुत सपं यानंतरही अबािधतच 
रहावेत अशी इ छा होईल िन आपले कायर् म येच थांबेल. घटने या एका कलमाने 
अ पृ यतेचे समळू उ चाटन केले असले तरी दसुर् या काही कलमा वये दहा वषार्ंनंतर 
रा ट्रा यक्षांनी एक किमशन नेमनू चौकशी करावयाची िन या किमशनने सांिगत यावर 
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राखीव अिधकार नाहीसे करावयाचे अशी तरतूद केलेली आहे. या किमशनने १० वषार्ंनंतर 
सवर् राखीव अिधकार काढून टाक याचीच िशफारस करावी असे प्रय न आपण करावयास 
हवे आहेत.  
 
मरी आई या देवळांत भगंीही गेला पािहजे.  

अ पृ यता ही पृ य आिण अ पृ य यां याचपुरती मयार्िदत आहे असे मान याचे 
कारण नाही. अ पृ यांत सदु्धा अ पृ यता आहेच. पृ य मानवां या रामा या देवळांत 
अ पृ य िशरला तर या या डोक्यावर काठीचे तडाखे बसतात. तोच प्रकार अ पृ य 
महारा या मरी आई या देवळांत भगंी गेला तरीही घडून येतो. अ पृ यांतील अगदी 
खाल या थरांतील मान या गेले या जातीतसुद्धा, लोकांना जर आपण िवचारले तरी 
यां याहूनही खाल या थरांतील जाती आहेत असे ते सांगतच असतात. यां यातलीही ही 
अ पृ यता लयास गेली पािहजे आिण सवर् िहदंमुात्रांनी कुठ याही तर् हेचा भेदभावांना 
मळुीच थारा न देता आपले काम केले पािहजे. हे करावयास पैसा लागणार आहे असे 
मळुीच नाही. मनाचा उदारपणाच काय तो यासाठी आव यक आहे आिण तेवढा दाखवून 
या रा ट्रीय पापाचे पिरमाजर्न आपण पूणर्पणे केले पािहजे. अ पृ यता आज नाहीशी झाली 
आहे याचा अथर् वगार्तील गगंा पृ वीवर अवतरली आहे. एवढाच घेतला पािहजे. या 
गगेंला समुद्रांत नेऊन सोड याचे, ितची म ती िजरिव याचे, ित या पा याचा 
जनक याणासाठी उपयोग क न घे याचे कायर् करणारा भिगरथ आज आ हाला हवा आहे. 
यासाठी सवार्ंनी भिगरथ प्रय न करा.  
 
ही अ पृ यतेची उदाहरणे पहा.  

आता अ पृ यता उरली आहे कोठे हणनू जे प्र न करतात, यांना मला काही 
गो टी सांगावया या आहेत. पूवीर् या काळी कुठलीही गो ट खरी मान याचे पोथी हे गमक 
होते. आज वृ तपत्रांत आले या बात या खर् याच आहेत असे आपण मानतो. वृ तपत्रांतील 
बात या शभंर टक्के खर् या असतात असे मी मानीत नाही. पण या सवर् वी खो या 
असतात असेही नाही. काही वृ तपत्रांतील कात्रणे मी आता वाचून दाखवतो. या कात्रणांत 
िदले या सवर्च गो टी सवर् वी खर् या आहेत िकवा नाहीत याची ग्वाही मी देऊ शकत नाही. 
पण अस या गो टी मा याही अनुभवाला आ या आहेत. िन या तरी खो या मान याचे 
कारण नाही. एका गांवी हिरजनांना पाणी भर यास अडथळा कर यांत आला, अ पृ यांवर 
बलैां या चोरीचा आरोपकर यांत आला िन तु ही गांव सोडा नाहीतर तुमचा खनू क ं 
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असेसदु्धा सांग यांत आले अशी एक बातमी आहे. यांत हट याप्रमाणे पृ यच तेवढे 
गु हेगार आहेत असे मी हणणार नाही. पण गु हेगार कोण याची चौकशी तरी झाली 
पािहजे. महारवा यांत पो टमन जात नसत. अ पृ यांना मिनऑडर्री, पत्र ेवगरेै िमळ यास 
अडचण पडत असे. असे िकतीतरी प्रकार घडले आहेत. गावात एखा या िठकाणी चोरी 
झाली, एखा या घराला आग लागली तर आपण जशी बातमी देतो, याचप्रमाणे 
अ पृ यांवर कुठेही अ याय झा याचे कळले रे कळले की याची बातमी सरकारांत िदली 
पािहजे. याची चौकशी झाली पािहजे, अ याय झाला असेल तर दरू झाला पािहजे. हे कायर् 
करतांना मी काँगे्रसवाला आहे, मी िहदंसुभावाला आहे, मी समाजवादी आहे अशा प्रकारचा 
भेदाभेद कोणीही मनांत आण ू नये. आप या िखशांत या पैशाला आपण जसे जपतो 
याचप्रमाणे अ पृ यांवर कुठे अ याय होतो की काय हे पािहले पािहजे. अ पृ य बांधवही 
अ पृ यांवर अ याय करीत नाहीत ना, हेही पािहले पािहजे.  
 
या सकंटांना कशाला िभता? 

आपले रा ट्र आता वतंत्र झाले आहे. हे वातं य िमळिव यासाठी हजारो वीरांचे 
रक्त सांडलेले आहे. वातं य िमळिवणे जेवढे कठीण होते याहून याचे रक्षण करणे हे 
अिधक कठीण आहे. या नवोिदत वातं याचे सरंक्षणासाठी प्र येकाने यिक्तशः, कणशः, 
क्षणशः िझजले पािहजे. इंग्रजांचे रा य येथून उलटून गेलले आहे. आप या रा ट्रावरील एक 
महान आपि त नाहीशी झालेली आहे. आिण ही गो ट लक्षांत न घेता आप यावर येणार् या 
अ य सकंटांचा आज आपण बाऊ करीत आहोत याचे मला मोठे आ चयर् वाटत आहे. 
तुम यासारख्या त ण रक्ता या माणसांनी कामाचे ड गर समोर पडलेले असतांना 
आळसांत िदवस घालवावेत, तु हाला िनराशेने गाठावे, आले या सकंटांची वणर्ने आिण 
यावर लेख िलिह यांत आिण कुणारा तरी दोष दे यांत तुमचा सारा उ साह खचीर् 
पड याचे कारण काय? चंद्रगु त मौयार्चे आिधप य भारतांत प्र थािपत झाले या वेळ या 
त णांना जी सुसंधंी लाभली होती तीच आज या त णानांही हुता यां या बिलदानाने 
आिण यां या भाग्याने लाभलेली आहे. ितचा योग्य तो उपयोग यांनी क न घेतला 
पािहजे.  
 
िहदंधुमर् मेला नाही, मरणार नाही.  

भारताचे वातं य कुठ याही पक्षाने िमळवलेले असो, या देशांतील शेकडा ८० टक्के 
लोक िहदं ू अस याने बहुसखं्य िहदंनूींच हे वातं य िमळिवले आहे असे मी मानतो. 
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िहदंधुमर् हा मरणास न झाला आहे असे कोणी समज याचे कारण नाही. आतापयर्ंत तो 
मेला नाही, पुढेही मरणार नाही आिण आ ही याला म ही देणार नाही. काहीजण धमार्ंतर 
कर याची भाषा बोलत असतात. यांना िहदंधुमार्ंतून धमार्ंतर क न जावयाचे असेल यांनी 
खुशाल जावे. आ ही यां याआड येणार नाही िकवा इतर धमर् करतात तशी यांची 
खुशामतही करणार नाही. अथवा यांना धनाची लालचूही दाखिवणार नाही. यांना पैसा 
िकवा अ य कांही गो टी ह या असतील यांनी खुशाल हा धमर् सोडून चाल ूलागावे. हे 
लोक गेले तरी काही िहदंधुमर् मरणार नाही. याचे विैश य तसेच कायम राहील. 
आजपयर्ंत शक गेले. हूण गेले, ग्रीक गेले पण िहदं ूतेवढे िश लक रािहले आहेत. कारण 
पिरि थती जशी आली तसतसे ते बदलत गेले, आप या िवचारांत फरक करीत गेले िन 
आपले िवचार, आचार बदल ूलागले. शतकानुशतकां या ढींची बंधनेही यांनी अनेकवार 
तोडली आहेत. एकवेळ िहदंूंना अ पृ यतेची ढी योग्य वाटली असेल िकवा अ पृ यता 
िनमार्ण कर यांत यांनी चूकही केली असेल पण ती चूक आ ही आता सधुारली आहे. सयूर् 
आिण पृ वी यांचे जसे एक आकषर्ण असते, तसेच आकषर्ण िहदंधुमार्िवषयी अनेक 
लोकांना वाटत असते. िहदंूं या नावाब ल कोणी काहीही शकंा घेवो, कोणी िहदंु व मानो 
अथवा न मानो. पािक तानांतील लाखो िनवार्िसत, ब्र मदेशांत, चीनम ये अथवा 
इंग्लडंम ये न जाता भारतातच आले ते िहदंूं याच नांवाकिरता. या धमार् या केवळ 
पे्रमामळेुच, हे कोणालाही नाकारता येणार नाही.  

सारांश, त णांनी आळस सोडून, िवफलतेची भावना सोडून कामाला लागले पािहजे 
आिण अ पृ यते या सतुकाचे दहा िदवस यथासांग पार पाडून या रा ट्रीय पापाचे सपंूणर्पणे 
क्षालन केले पािहजे.  
 
३३. वेदामतृ सवार्ंना िपऊ या! िमशनर् यांचा प्रचार बंद पाडा.  
(पुणे येथील नारदमिंदरांत िद. ११ िडसबर १९५३ रोजी िहदंसुघंटक सावरकर यांनी िदले या 
भाषणांतील मह वाचा भाग असाः) 

“कीतर्नकारांना समाजांत मोठे मानाचे थान आहे. या सं थेने धमार् या मळुाचे 
रक्षण करावे. केवळ फां या िकवा पाला यांचे वर-वर रक्षण क न चालणार नाही. आज 
िख्र चन िमशनर् यांचे आप या धमार्वर उघडउघड आक्रमण होत आहे. कीतर्नकारांनी 
खेडोपाडी िहडूंन िख्र चन िमशनर् यां या चा यांना पायबंद घालावा. धमार्ंतराचे पाठोपाठ 
रा ट्रा तर होतेच, हे पािक तान या िनिमर्तीमळेु िसद्ध झाले आहे. राजकारणी या िख्र चन 
िमशनर् यांचा कसा बंदोब त करावयाचा ते करतील, परंतु कीतर्नकारांनी हे काम प्रथम 
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हाती घेऊन समाजांत असले या आप या वजनाचा उपयोग करवा आपले शंकराचायार्ंचे जे 
मठ आहेत, या शंकराचायार्ंनी देखील आता खडबडून जागे होऊन या िख्र चन 
िमशनर् यांिव द्ध आघाडी उभा न यांचे कायर् बंद पाडले पािहजे.  

मी येथे आलो ते हा ब्र मवृंदांनी पिवत्र वेदघोष क न प्राथर्ना केली. ती ऐकून मला 
आनंद वाटला. या प्राथर्नेत आपले रा ट्रगीत सामावलेले आहे. मी कांही कमर्ठ वैिदक नाही. 
तथािप पांच हजार वषार्ंपूवीर्पासनूच आपण वेदिव येचा अ यास करीत आहोत. तोच वर, 
तेच श द, तोच वनी अजनूही कायम आहे. हा अमतृ-कलश आपण सवार्ंना वाटून 
दे याची वेळ आता आली आहे. वेद शुद्ध राहावेत हणनू एके काळी कांही लोकांना 
वेदिव येचे ज्ञान घे यास बंदी केली असेल. पण तो काळ आता रािहला नाही. हा अमतृाचा 
ठेवा आपण सवार्ंना खलुा क न दे याची वेळ आली आहे असे मला वाटते. आपण 
उदारपणे ही िव या रा ट्रा या मालकीची िव या करावी; ितचा आनंद सवार्ंना 
मनमोकळेपणाने घेऊ यावा.  

वेदमतं्रांत जे ओज आहे, गभंीर अथर् आहे. तो जर कळला तर वेदिव या िजवंत 
ठेवायची की नाही हा प्र नच येणार नाही. वेदिव या गेली तर िहदंु व गेले. वेदिव या 
ससंारा या सवर् गो टींचे मळू आहे. वटवकृ्षाचे बीज लहान असले तरी वकृ्ष प्रचंड असतो, 
याप्रमाणे वेदांत, औ योिगक, राजकीय सामािजक, आिथर्क थोडक्यांत हणजे सपंूणर् 
जवैिनक (िद होल लाईफ अॅज सच) त वज्ञान आहे.  

जे मतं्र हटले गेले ते हणजे रा ट्रीय गीत आहेत. आयार्ंचे पिहले रा ट्रीय गीत ते 
आहे. लाखो वषार्ंपूवीर् उषःकाळी ते रचले गेले. यावरच रा ट्राची उभारणी झाली. ते गीत 
रचणारा एक महान उ गाता होता. खरा कवी होता. आजचे कवी फार झाले तर १५-२० 
वष िटकतात. एखादा कािलदास दोन सह त्र वष राहतो. या मानाने या मतं्रांचे जीवन 
पािहले की मी थक्क होतो. पण या सात याचे कारण यांत सवर् यापी जीवनधारा आहे. 
हे आहे. ही जीवनधारा, हे अमतृ इतके िदवस बंिद त होते, ते आता रा ट्रा या हवाली 
करा. वेद शुद्ध रहावा हणनू तो ब्रा मणा या ता यात िदला पण आता जो पिरक्षेला 
उतरेल याला हे अमतृ या. हे पूवर्जांचे दान सवार्ंनाच मोकळे करा. नंतर कीतर्नकारांकडे 
वळू या. डॉ. पटवधर्न, ी. दांडकेर, तांबेशा त्री असे पट्टीचे कीतर्नकार अिभनव भारताचे 
शपथबद्ध सभासद होते. या कीतर्नकारांनी क्रांतीची परंपरा राखली. समाजात आजही 
याख्या यांपेक्षा, िकबहुना मा याहीपेक्षा, कीतर्नकारांना समाजांत अिधक मान आहे. याचा 
फायदा घेऊन समाजात फूित र् उ प न करा.  

यावांचून धमर्रक्षणाचे तर तुमचे कतर् यच आहे. पम धमार्ची नुसची कीतीर् गाऊन ते 
होत नाही; पराक्रम क न होते. आज वसईचे उदाहरण घ्यायचे झाले तरी दसुरे त्रावणकोर 
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तेथे होईल अशी भीती आहे. जेथे िमशनरी असेल, तेथे तेथे कीतर्नकाराने जाऊन धमर् 
वाचावयास हवा. िचमाजी अ पांनी वसई लढून परत िमळिवली. पण हे िमशनरी न लढता 
ती पु हा बळकावीत आहेत. आज भारतांत चार शंकराचायर् आहेत. पण िमशनर् यांनी जर 
दु काळांत अ नछत्रे चालिवली, तर एकाही शंकराचायार्ंनी तसे कां केले नाही? कांही सतं 
मडंळींनी यासबंंधी गौरवपर कायर् केले आहे. शकंराचायर् आिण इतर सतं मडंळी यांचे 
लोकांनी इतके िदवस पोट भरले आता धमार् या रक्षणासाठी पुढे ये याचे यांचे कतर् य 
आहे.  

इतर सतंांनी याप्रमाणे प्र यक्ष काम क न उपदेश केला याप्रमाणे तु ही करा. 
आता एका पीठाचे शंकराचायर् यथेच आहेत. यांचेिवषयी आदर िन पू यभाव बाळगनूही 
यांनी कतर् य केले नाही असेच हणावे लागते.  
 
३४. पाद्री तान मळुांतच उखडा.  
ही नवी पूवर्सचूना तरी नीट ऐका! 
(रमणबाग, पुणे येथे िदनांक १२ िडसबर १९५३ रोजी ‘धमार् तर हणजे रा ट्रा तर’ या 
आप या नवीन सतू्राचे प टीकरण करणारे िहदंसुघंटक वीर सावरकर यांचे अितशय 
प्रभावी भाषण झाले. यांतील मह वाचा भागः) 

“आज पुणेकर जनतेचे दशर्न घेऊ शकलो याब ल मी वतःला ध य समजतो. या 
या गावी, या या नगरांत आता मी जातो, या या िठकाणी माझी ही शेवटचीच भेट 

आहे असे मला वाटते. यां या सगंतीत मा या या आयु याची िशक्षणापासनू आजपयर्ंतची 
अिधकाअिधक वष गेली या या ऐितहािसक पु यक्षेत्रांतील नागिरकांची भेट पु हा होईल 
का? सांगता येत नाही. मला जे सांगावयाचे ते अिभनव भारता या वेळी मी सांिगतले 
आहे.  

सश त्र क्रांितकारकांची नावे वगळून इितहास िलिहणे हा कृतघ्नपणा आहे हे 
दाखिव या या हेतूने अिभनव भारताचा िडिंडम वाजवावा लागला. श त्रधारी क्रांतीचा 
इितहास गाळता येणार नाही हे िनि चत झाले आहे.  

सश त्र क्रांतीप्रमाणेच िनःश त्र क्रांतीचेही मी ऋण मानतो. मा याकडून मी 
यायाने वागतो. १९२० नंतर राजकीय जागतृी िनमार्ण झाली असे हण याचा कृतघ्नपणा 
यांना करावयाचा यांनी तो खुशाल करावा.” 
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टा या िद यात, मते नाहीत 
‘पािक तान-िनिमर्ती’चे भाकीत ददुवाने खरे ठरले, असे सांगतांना वातं यवीर 

सावरकर हणाले, “भारतांतील मसुलमानांनी पािक तान एक मताने मा य केले. यांना 
एक तसभूरही सवलत देऊ नका असे आ ही सांगत होतो. का मीर या िहमिशखरांपासनू 
आसाम या जगंली प्रदेशापयर्ंत आिण समदु्रिकनार् यावर या वाळवंटापयर्ंत सवर् िठकाणी 
घरा या छपरा-छपरांवर चढून िहदंसुमाजाला इशारा देता देता आम या रक्ताचे पाणी झाले.  

आम या भाषणांना तु ही टा या िद यात पण आ हाला मते िदली नाहीत आिण 
तु ही फाळणीचे सकंट ओढवून घेतलेत. आमचे इशारे ग्रथं पाने प्रिसद्ध झाले आहेत. 
यांतील वाक्य वाक्य खरे ठरले आहे. आिण काँगे्रस या ने यांचे िकवा िहदंदु्रोही ने यांचे 
वाक्यनवाक्य खोटे ठरले आहे. गौरवाने न हे तर अ यंत दःुखाने ही गो ट मी सांगतो. 
िसधं या िवभागणीपासनू मी इशारे देत आलो. यावेळी ‘आमचा िसधं’, आमचे मसुलमान 
भाई हणणारे िसधंी आज रानोमाळ भीक मागत िहडत आहेत. कुठे आहे तो िसधं आिण 
कुठे आहेत ते बांधव वाटलेले मसुलमान भाई? 
 

आणखी एक इशारा 
महारा ट्र आिण िसधं हा भेद ते हाही आ ही मानला न हता आिण आजही मानीत 

नाही. धमार्साठी येथे आले या आम या बांधवांचे आ ही वागत करतो. पण वेळीच ऐकले 
असते तर? असा प्र न मात्र समोर येतो! 

तु हा लोकांपुढे भाषणे करतांना आ ही थकलो. या अवतीभोवती या टेक यांना 
यामळेु पाझर फुटला असेल पण मनु याला फुटला नाही. हे सवर् मी का सांगतो तर 
अजनू एक इशारा मला यावयाचा आहे. ७०-८० -८५ वषार्ंची िपढी ही यांनी देशासाठी 
क ट घेतले, यां या अनुभवाचे बोल अजनू जरी ऐकाल तरी पु कळ क याण होईल. 
आ ही आता चाललो! आमचा या भमूीचा आता िकती सबंंध आहे कोण जाणे? आमचा 
सबंंध प्रांताशी नाही, गावांशी नाही, एकरांशी नाही. वय काळा या मागार्ने चालले आहे. ६-
६।। फूट जमीन आ हाला लागेल; एवढाच काय तो आमचा सबंंध. त ण िपढीला सावध 
करावे याच हेतूने आजचे बोलणे आहे! 
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सवर् आघा यांवर खंबीरता 
शत्र ू तुटून पडला हणजे तो एकाच बाजनेू येईल असे नाही. दाही िदशां या 

आघाडीवर आप याला झुजंावे लागते. ‘आहे िततुके जतन करावे, पुढे आिणक मेळवावे’ या 
िशव-रामदासां या यायाने आपण सवर् आघा यांवर खंबीरता ठेवली पािहजे. अशाच एका 
आघाडीची जाणीव मी क न देतो. या आघाडीवर गोवा-पाँडचेरीसारख्या वसाहतींतून िन 
देशांतील इतर िठकाण या भागांतही वावरणारा िख्र चन धमर्प्रचारक सघंटनेचा 
भारतािवरोधी शत्र ूसारखा बिल ट होत आहे. भारता या भिवत यांत असलेले हे फार मोठे 
फोटक संकट आहे. हे लेगचे िकड ेआहेत या इशार् याचा असा प्रलेखीय (Documentary) 

पुरावा ३७ साल या मा या भाषणांत िमळेल. वेळीच जाग कता ठेवली नाही तर हे िकड े
यापुढेही जीव धरतील. नागां या सभेत पं. नेह ं या झाले या वैयिक्तक अपमानामळेु का 
होईना, पण परकीय िमशनर् यां या कायार्तील िवघातकता यानांत आली, िनधमीर् 
माणसांना का होईना पण धमार्चा िवचार करावा लागला ही आनंदाची गो ट आहे.  

जे हा जे हा धमार् तर होते ते हा ते हा ते रा ट्रा तरच असते. या एका िसद्धा ताची 
प्र येक रा ट्रिहतैषी देशभक्ताने खूणगाठ बांधून ठेवावी. या धमार्ला आपण कःपदाथर् 
मानतो या धमार्शी रा ट्रीय परंपरा िनगडीत असते याची जाणीव आपण ठेवली पािहजे. 
धमार्वरचा िव वास न ट होणे हणजेच ीकृ ण, ीराम, भरत, िशवाजी यां या परंपरेशी 
सबंंध तुटणे होय. धमार् तर करणे हणजे माझ े पूवर्ज हे माझ े पवूर्जच न हेत असे 
हण यासारखे आहे. धमार् तरामळेुच रा ट्रीय इितहास, रा ट्रीय भावना िन रा ट्रीय आचार 
बदलतात. हा बदल हणजे उघडउघड रा ट्रा तरच! िहदं ूआजाचा नातू-िजना पािक तानचा 
िनमार्ता होतो आिण परवा-परवापयर्ंत आपले असलेले नागा लोक िख्र ती झा याबरोबर 
िख्र ती तानची मागणी क  लागतात. िख्र चन बहुसखं्य झा याबरोबर त्रावणकोरम ये िहदं ु
मिंदरांचा िव वंस होतो. ही रा ट्रा तर घडिवणार् या बदलाची ढळढळीत उदाहरणे आहेत! 
पािक ताननतंर पािद्र तानाची मागणी हे भारतावर येणारे फार मोठे सकंट आहे. येती पांच 
वष इतर कोणताही कायर्क्रम हाती न घेता सामदुाियक बिह कार, प्रचार, सेवा, 
अ पृ यतािनवारण इ यादी अनेक उपायांनी या सकंटाला परतवून लावणे हेच आपले 
प्रधान कतर् य माना.” 

१९४१ या िशरगणतीवर काँगे्रसने बिह कार घाल याचा आदेश िदला. ितचा तो 
आदेश काही िहदंूंनीच तवेढा मानला! यामळेु या िशरगणतींत िहदंूंची पूणर् न द झाली 
नाही. याचा पिरणाम हणजे ते िहदं,ू बंगाल-पंजाबम ये अ पसखं्य ठरले! वनवासी 
लोकांना िहदंूंपासनू वेगळे काढ यासाठी िमशनर् यांनी ‘आिदवासी’ हा श द ढ केला. आपण 
तो श द न वापरता व यसमहू, वनवासी हा घटनेतील श दच वापरावा आिण ते वनवासी, 
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िहदं ूआहेत हे सदु्धा िनकू्षन सांगावे; तशी जागतृी यां यात करावी. त ेवनवासी िख्र ती 
झाले तर यांचे या रा ट्रावरचेही पे्रम उणावेल; तेही पाद्री तानची मागणी करतील हा 
धोका लक्षांत ठेवा.  
 

धमर्- वातं याला मयार्दा आहे. 
या कािड र्नल गे्रशसचा रा यपालांनी स कार केला, याने पं. नेह ं ना उ तर देतांना 

‘िमशनर् यांचे कायर् हे केवळ भतूदयावादी नाही, तर धमर्प्रचार हे यांचे अिवभा य कायर् 
आहे’ असे काढलेले उ गार िन मद्रास या आचर्िबशपने अमेिरकन िमशनर् यांची केलेली 
तरफदारी आिण दोघांनीही दाखिवलेला भारतीय घटनेचा आधार यांचे िव ततृ िववेचन 
क न वातं यवीर सावरकर हणाले,  

“भारतांत िख्र चनधमर् वाढव याचा प्रय न करावा अशा हालचाली चाल ू आहेत; 
यां याकड ेदलुर्क्ष क न भागणार नाही. व तुतः घटने या वेळी याचा िवचार करणे ज र 
होते. 

धमर् वातं य हणजे त वज्ञान सांगावयाचे वातं य. सघंिटतपणे प्रचार कर याचे 
वातं य न हे असा प ट खुलासा होणे आव यक आहे. देशा या एकीला िन नेकीला 
िवरोधी असे धमर् वातं य असचू शकत नाही.  

हे त व नीट लक्षांत घेऊन सवर् िहदंु विन ठ सं थांनी आता िख्र तीिमशनर् यांिव द्ध 
बिह काराचे श त्र उपसावे. दोन वषार्ंपूवीर् येथे वॉच टॉवर सोसायटीने धमर्प्रचाराचा प्रय न 
केला पण पु यांतील त णांनी याला जबरद त िवरोध केला आिण पु याचे पाणी 
दाखिवले. हीच वृ ती वाढली पािहजे.  

सै यांत िशरणे ही पिहली आघाडी. भारतीय सै यांत मसुलमानांची भरती कमी होत 
आहे याला उ तेजन यावे हा सरकारचा आदेश घरबुडवा आहे. याचा मी िधक्कार 
करतो. हा आदेश सरकारचा िनधमीर्पणा कसा आ मघातक िन पोकळ आहे तेच दशर्िवतो. 
तु ही वतःला िनधमीर् हणिवता पण जाितधमार्ची मात्र चौकशी करता. तु ही खरे 
िनधमीर् असता तर कोणाची सखं्या िकती याची चौकशीही केली नसती; ती तु ही करता. 
आता ितचा उपयोग करा आिण देशिहतैषी नागिरकांनाच तेवढे सै यांत घ्या. इतरांना 
काढून टाका. ते युद्धांत ऐन मोक्याचे वेळी घात करणारे ठरतील. ही सचूना लक्षांत ठेवा. 
वातं यो तर काळात-देशाची फाळणी झा यावर तर ही धोक्याची सचूना नीटपणे लक्षांत 
घेणे अ यंत आव यक आहे. मी तशी एक चळवळच करणार होतो. पण मला अटक झाली 
आिण तो िवषय थोडा वेळ मागे पडला. ते हा हा धोका लक्षांत घेऊन त णांनो, तु ही 
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प्रथम सै यांत भरती हा. ही तुमची पिहली आघाडी. िख्र ती िमशनर् यांवर बिह कार घाला. 
यांनी चालिवलेले िहदंूंचे धमार्ंतर थांबवा आिण जे अिहदं ूझाले आहेत यांना पु हा िहदं ू
क न घ्या!” 

(केसरी, िदनांक १३ िडसबर, १९५३) 
 
३५. अणु वमचे रह य शोधा 
(‘सागरा प्राण तळमळला’ ही महाकवी वातं यवीर सावरकर यांची किवता शालेय 
अ यासक्रमांत समािव ट कर यांत आली. ितचा अथर् वतः कवींनीच िव या यार्ंना सांगावा 
अशी आग्रहाची िवनंती ‘ज्ञानमिंदर’ या सं थेने केली. ती मा य क न िद. १४ नो हबर 
१९५३ रोजी या सबंंधात सावरकरांनी जवळ जवळ दीड तास भाषण केले. या वेळी 
िव या यार्ंना ‘देश बळकट कर यासाठी अणु वमचे रह य शोधा’ असा सदेंश िदला. या 
भाषणाचा सारांश असा.) 

“मा या किवतेवर मी वतः बोलणे ही अितशय कठीण गो ट आहे; असे मला 
वाटते. याम ये दोन अडचणी असतात. एक आपली आपण मी ततुी केली तर ती बरी 
िदसणार नाही. आिण इतरांनाही आवडणार नाही. हणतील काय आपली आपण तुती 
करताहेत झाले! बरे आप या किवतेची आपण िनदा केली तर क्विचत ्लोकांना आवडले 
पण मला चणार नाही. अशा प्रकारे दो ही िदशांनी हा मोठाच पेच आहे खरा. आिण अशा 
कामांत मी वतःही थोडा लाजाळूच आहे. सावर्जिनक िहताचे िकवा या कामासबंंधी 
धोरणाचे प्र न असले तर मी वाटेल तेवढा वाद घाल ूशकेन, पण वतःसबंंधी तसा वाद 
घालणे मात्र मला चत नाही.  

मी जरी थोडबेहुत वाङ्मय िलिहले असले तरी याला नेहमी शासनद्रोही हणनू 
बंधनांत आिण शासनाकडून उपेिक्षत अशाच अव थेत रहावे लागले आहे. िब्रिटशांचे रा य 
असतांना यां या िवरोधी सश त्र क्रांतीचा मी प्रय न केला हणनू यांनी मा या 
वाङ्मयावर बंदी घातली आिण वातं य आले ते हा मी िहदंसुघंटनी अस याने अधमार्ला 
मह वाचा धमर् समजणार् या काँगे्रस शासनाने मा या वाङ्मयाला अधंारात ठेव याचे प्रय न 
केले, कंसाने देवकीची ६-७ मलेु जरी मारली तरी यांतून जसा एक कृ ण िनसटला तशाच 
प्रकारे या सवर् आप तींतनूही यासारखी माझी एखादी किवता प्रशालांत परीके्षचे प्रांगणांत 
प्रवेश क  शकली आहे.  

या किवतेचे पिहले विैश य असे आहे की ती लडंनम ये मराठीत िलिहलेली 
पिहलीच किवता आहे. या काळांत परदेशांत गेले या लोकांना वभाषेत किवता िलिहणे 
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हेच उणेपणाचे वाटे, या काळांत इंग्लडंम ये समदु्रिकनारी बसनू मी ही किवता िलिहली 
आहे. सागराशीच या किवतेचा सबंंध अस याने आप या सागरां या नावािवषयी आपणांस 
एक दोन सचूना देणे आव यक आहे. आप या देशाचे पि चमेस जो समदु्र आहे यास 
आपण अरबी समदु्र हणता. या समदु्राला हे नांव कोणी िदले? युरोिपयनांनी. त े
युरोपमधून िहदंु थानात येतांना यांना प्रथम अरब तान लागले आिण नंतर हा समदु्र. 
हणनू यांनी याला अरबीसमदु्र हटले! इंग्रजांनी ते नांव िदले हणनू यास आपणही 
याच नांवाने का सबंोधावे? अरबी समदु्र हणजे काय तो अरबां या बापाचा आहे? तो 
आपलाही समदु्र आहे. आप या देशाचे पि चमेस तो अस यामळेु यास पि चम समदु्र 
हणावे. पवूचा तो पूवर् समदु्र िकवा गंगासागर. दिक्षणेचा तो िहदं ु महासागर. 
िहदंीमहासागर न हे! एखा या घरांत घुशी, अुदंीर, झरुळे, मुगं्या आदी प्राणी जरी रहात 
असले तरी ते घर यांचे न हे तर ते या घरध याचे याप्रमाणे असते, याप्रमाणे या 
देशांत जरी िकतीही इतर लोक असले तरी देश िहदंूंचाच आहे. िहदंु थान आहे हणनू 
िहदंमुहासागर आहे. आप या भगूोलांत याप्रमाणेच नांवे िलिहली गेली पािहजेत.  

 इंग्रजांनी आप या देशांतील गावांची िन न यांची बदललेली नांवे आपण पु हा 
बदललीच पािहजेत. यांत उणेपणा कांहीही नाही. जगातील इतर देशांनीही हेच केले आहे. 
रिशयाने तर क्रांतीनंतर आप या सट पीटरचे गावाचे नांव पालटून ते लेिननग्राड केले. 
दसुरे टािलनग्राड झाले. आपणही आप या भाषेचा आिण देशाचा अिभमान बाळगनू 
परकीय नांवे पालटून ती वकीय केली पािहजेत.  
२१-२२ वषार्ंचा असतांना मी याच मुबंईत िशक यासाठी हणनू आलो होतो. ते हा मी 
चौपाटीवर िफरावयास जात असतांना माझ ेमनांत येई की या समदु्राचे पिलकडील टोकाला 
काय असेल? यावेळीही आमची अिभनव भारत ही गु त सं था होती, ितचे कायर् चाल ू
होते आिण याच कायार्चे पुणर् वासाठी मा या मनांत असे येई की आपण परदेशांत जावे. 
िशवाजी महाराजां या काळी िहदंु थानावर रा य करणारा परकीय बादशहा हा िद लीला 
रहात असे. याची सवर् पिरि थती पहावी, याचा रा यकारभार पहावा आिण ते ज्ञान 
असेल तर याचे रा य िखळिखळे करणे आपणांस अिधकच सोपे जाईल असे समजनू 
महाराज धोका प क नही िद लीला गेले. मलाही असे वाटले की आजचे परकीय रा यकत 
जे इंग्रज यांचा देश आहे तरी कसा, याची तेथील यव था काय आहे, याचे शत्र ूकोण, 
िमत्र कोण? कोणाला कसे भेटून कोणाचे सहा य घेऊन आपणास इंग्रजांस धूळ चारता 
यईल हे पहावे आिण यासाठी परदेशांत जावे असे जे िवचार मा या मनांत समुद्रकांठी 
बसलो असतां येत, तेच या पिह या किवतेत आहेत.  
 



 

www.savarkarsmarak.com 

 
परदेशांत जा याचा उ ेश 

यावेळ या परदेश गमनांत माझा दसुरा मखु्य हेतू हणजे हात बाँब िव या 
िशकून ती भारतात आणणे हा होता, यावेळी सवर् भारतात इंग्रजांचे रा य होते, बंदकु 
वापर यास आप या लोकांस अनुज्ञा न हती आिण इंग्रजांचे रा य न ट करावयाचे तर 
श त्रा त्रांवाचनू अ य उपाय न हता, यावेळी तर रिशयांत क्रांितकारकांकडून हातबाँब 
वापरले जात. आज आपणांला हात वम ्ही जरी िवशेष गो ट वाटत नसली तरी यावेळेस 
याला बरेच मह व होते. इतके की िजतके आज आपण अणु वमला देत आहोत. इतक्या 
मह वा या अशा हात बाँबची िव या ह तगत कर याचा उ ेश परदेशांत जातांना मी 
मनाशी धरला होता.  

परदेशांत जाणे ही यावेळी एक िवशेष गो टही समजली जाई. कारण एक तर 
समदु्रबंदीची ढी आिण दसुरे ितकड े जा यास लागणारा दीघर् काळ यावेळी ितकड े
जा याला उ सकु असलेले िन ितकड ेगेलेले त णही धमार्ंतर कर याचा बराच सभंव असे. 
हणनू परदेशगमनास लोकांचा िवरोध होई. अनेकांची मने शंिकत असत. या सवार्ंना मी 
सांगे की परदेश गमन ही काही वाईट गो ट नाही. क्लाइ हचा इितहास आपण वाचला 
आहे. तो उनाड मलुगा कुठे तरी जायचे हणनू िहदंु थानात आला आिण याने िब्रिटश 
साम्रा याचा पाया घातला. सह त्रो मलैांव न जर एखादा इंग्रज येथे येऊन शेकडो 
लोकांव न रा य क  शकतो, तर याउलट यांचेवर रा य कर यास आपण का समथर् 
अस ूनये? अशा िवचारांनी मा या समवय कांना आिण इतरांनाही माझा परदेश प्रवासाचा 
हेतु मी पटवीत असे आिण परदेश गमनामुळे होणारा िवरह सहन कर याचे मनोधैयर् 
उ प न करीत असे. काहींना वाटत असे की मी बॅिर टर होऊन येईन आिण सखुात 
रहा यास समथर् होईन. अशा पिरि थतीचे वणर्न, ‘जगत ्अनुभव योगे. . . येईन वरे 
कथूिन’ असे केले आहे. पण ददुवाने हणा िकवा कसेही हणा ‘येईन वरे’ हे माझे 
हणणे काही खरे होऊ शकले नाही. मा या क्रांती या कायर्क्रमात मी इतका गढून गेलो, 
यात वतःला इतके सपंूणर्पणे गोवून घेतले की मी जे हा परत आलो ते हा काय होते? 
कांहीच न हते. घरेदारे ओसाड पडलेली, नातेवाईक देशोधडीला लागलेले, सु दांचा प ता 
नाही अशी पिरि थती होती. हे सवर् सकंट आ ही जाणनूबुजनू ओढून घेतले. यामळेु 
यांचे आ हांस िवशेष वाईट वाटले नाही. आम या वेळचे इतर िव याथीर् हे आज मोठमोठे 
अिधकारी आहेत. मी तसा होऊ शकलो असतो पण ते माझ े येयच न हते. यावेळी जे 
लोक परदेशांत जात ते साहेब बन यासाठीच. कांही कांही जण तर अठरा या वषार्ंपासनूच 
आपले मलेु हॅरोम ये ठेवीत असत. हेतू हा िक ती साहेबाप्रमाणेच बनावीत! ददुव यांचे की 
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ज मापूवीर्च मलुगा साहेब बनिव याचे यांना जमत नसे! लडंनमधील िहदंी िव या यार्ंची 
पिरि थती ही अशी होती, पण आ ही, क्रांितकारकांनी ती पालटली.  

आमचे कायर् इतके वाढले की आमचे िनवास थान असलेले भारत भवन (India 

House) हे क्रांितकारकांचा अ डाच बनले, गु तहेरांचे डो यांत त े सल ू लागले, इकडे 
भारतात माझ े बंधू पकडले गेले, भाऊ तोही पकडला गेला, भर लडंनम ये मदनलाल 
िधग्राने कझर्न वायली या िब्रिटश स ते या सेवकांस मार याने ितकड ेभयंकर खळबळ 
उडाली. या ह येमागे माझा हात आहे असे हणनू मला कुठेही रहावयास िनवास थान 
िमळणे कठीण झाले. यां याकड ेमी नंतर रहात होतो ते पालबाबूही मला घरी ठेव यास 
िसद्ध न हत.े अशा पिरि थतीत घर शोध याचे काम मी करीत होतो. मा या बरोबर 
पालबाबंूचा मलुगा िनरंजन पाल हाही होता. घरा या शोधात असतांनाच कांही िदवस 
िव ांती िमळावी हणनू मी समदु्रिकनारी गेलो असतां ितथे ही किवता िलिहली. अशा या 
सवर् बाजनूी िनराश झाले या मनाचे प्रतीक हणनू ‘शुकपंजरी वा. . . . .’ या ओळी 
िलिह या गे या आहेत. यांत हे प ट आहे की मी जी िव या घेत होतो ती वतः या 
वैयिक्तक उद्धारासाठी न हती तर जे गणु मी वेचले आहेत ते मायभमूीला याचा उपयोग 
हावा हणनू आहेत. याच वेळी आपण परत आप या देशांत जाऊ शकणार नाही; हे 
प ट अस याने या देशवीरांची िटळक, परांजपे, माझ े वडील बंधू आदींची ती 
आम्रवकृ्षासारखी व सलता आदींचा उ लेख आला आहे. याचप्रमाणे माझी विहनी, प नी, 
यां या सवर् मिैत्रणी या नवकुसमुयुता सलुता आिण माझा भाऊ बाळ आिण याचे िमत्र हे 
ते बालगलुाब, आदीं या आठवणीने यावेळी माझ े दय भ न आले. ते किवतेत विणर्ले 
आहे.  
 
अितकठोर अतंःकरण अितकोमल असते.  

अनेक लोक असे समजतात की शूर पु षांना कोमल अ तःकरणच नसते. पण 
यांचा तो समज पूणर्पणे िनराधार आहे, चुकीचा आहे. याचे मन अितशय कोमल असते, 
तोच प्रसगंी अितशय कठोर होऊ शकतो. वतःची िकवा आप या बायकोमलुांची दःुखे 
पाहून केवळ यांची अंतःकरणे पाझरतात ते फारतर कोमल अतंःकरणाचे असतील, पण 
दसुर् यांची दःुखे पाहून जे हळहळतात ते अती कोमल अतंःकरणाचेच असले पािहजेत. या 
अितकोमलपणामळेुच यांना दसुर् यांची दःुखे कळतात आिण ती नाहीशी कर यासाठी 
यांना अितकठोर हावे लागते. ीरामचंद्रांचे उदाहरण यािवषयी दे यासारखे आहे. सीता 
यागाने ते हळहळले, झाडांना, पशुपक्षांना, भेटेल याला यांनी सीता कुठे आहे हणनू 
िवचा न आकांत केला. यािठकाणी याचे अितकोमल अतंःकरण िदसते, पण पुढे याने 
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ितला अ याय केला याचा सडू घेतांना ीराम अितशय कठोर होऊ शकले. कतर् य िन 
सीता ही एक होती तोपयर्ंत यांची विृ त पहा, पण कतर् य की सीता हा प्र न पुढे 
आ यावर याच ीरामांना, सीतेकिरता ढळढळा रडणार् या या ीरामचदं्रांना कतर् यासाठी 
सीता याग करतांना अितकठोर हावे लागले. अितकोमल अतंःकरणाचेच लोक अितकठोर 
होऊ शकतात आिण अितकठोर अतंःकरणाचेच लोक अितकोमलही अस ू शकतात. 
अतंःकरणा या या अशा अितकोमल भावनेचे वेळीच ‘आम्रवकृ्ष व सलता. . . .’आदी ओळी 
िलिह या.  

पुढे मनांत आले की आपण हा मागर् सोडला तर? शत्रपुक्षालाच जर आपण िमळालो 
तर? अमेिरका, फ्रा स आदी देशांत आपण गेलो तर आपणाला मान िमळू शकेल असे 
मनांत आले. आज नाही का ी. खानखो यांसारखे क्रांितकारक शेतकीप्रमखु हणनू 
परदेशांत आहेत. मलाही तसे काही िमळाले असते. पण तो िवचार मनाला पटेना. याच 
िवचारांचे योतक हणजे ‘नभी नक्षत्र बहुत एक. . . .’आदी ओळी आहेत.  

नंतर मनांत आले की सागर आपणास घरी नेत नाही, तो आपणाकड ेपाहून केवळ 
उपहासाने हंसतो आहे. कारण काय तर तो आगं्लभमूीचा दास असनू मी दबुर्ळ आहे 
हणनू याला धाक घातला की माझी माता दबुळी अस याची तुझी समज चुकीची आहे. 
यासाठी मी याला आठवण िदली की मा या मातेचा सुपुत्र जो अगि त, याने तुला 
एका आचमनांत िगळंकृत केले, याला मी ही गो ट सांगेन! आिण आ चयर् पहा की माझा 
तो धाक आज खराच ठरला असनू तो पाह यास मी िजवंत आहे. या इंग्रजाला िभऊन हा 
सागर मला पाठीव न येथे आणीत न हता, या इंग्रजांचे रा य नामशेष झाले आहे. माझा 
देश आज वतंत्र झाला आहे. वतंत्र देशा या रणतरी या यावर िफरत आहेत. मला 
आता के हा असेही वाटते की या वतंत्र झाले या पिरि थतीत पु हा आपण याच 
समदु्राचे काठी बसावे आिण सागराला हे सवर् सांगावे! 

पण िव या यार्ंनो! यापुढचे उ तरदािय व तुमचे आहे. हे वातं य रिक्षणे हे कायर् 
तुम या िपढीचे आहे. ३/४ भारत वतंत्र आहे तो सपंूणर्च वतंत्र क न जगांतील मो या 
तीन रा ट्रांबरोबर (Big Three) बरोबर तुमचे रा ट्रही बसले पािहजे. ते आज का बसत 
नाही? तुम यापाशी काय उणे आहे? लोकसखं्या? नाही. ती भरपूर आहे! क्षेत्रफळ पु कळ 
आहे. त वज्ञान िवपुल आहे. पण नाही काय तर सिैनक साम यर्! मो या ितघांपाशी 
अणु वम ्(अॅटम बाँब) आहे तो तुम यापाशी नाही! यासाठी तु ही पिर म करा. रिशया, 
अमेिरका जर एकमेकांची अणगुिुपते चोरीत आहे, तर या तुम या पूवर्ज क्रांितकारकांनी 
हातबाँब चो न िसद्ध केले या यां या पुत्र वा पौत्रांचे िपढीने अणु वमचे िसद्धांत का 
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िमळवू नयेत? ितकड े जरा तु ही लक्ष या. यासाठी सिैनक हा. यातच किवता 
िशक याचे साथर्क! 

(िहदं ुसा तािहक, काितर्क व य ३, शालीवाहन शके १८७५. ) 
 
 
३६.’सं य तखङ्ग’ नाटक कां िलिहले? 

िशवाजी मिंदर-दादर येथे िदनांक १६-१-१९५४ ला सं य तखङ्ग नाटकांतील तीन 
प्रवेश नटवयर् िचतंामणराव को हटकर यांनी सादर केले. यावेळी हे नाटक का िलिहले ते 
सांगतांना सावरकर हणालेः 

“बुद्धाचा काल २५०० वषार्ंपूवीर्पासनू धरला तर गे या पंचवीसशे वषार्ंतील भारता या 
इितहासावर बुद्धा या आ यंितक अिहसात वाचा पगडा बसलेला आहे हे आपणांस िदसनू 
येईल. मानवाची कलह-प्रवृ ती नाहीशी करावी या स बुद्धीने गौतम बुद्धाने प्रामािणकपणे 
प्रय न केले हे मा य क नही असे िदसते की जगांत िहसाचार न ट झाला नाही. बुद्धाचे 
िश य व मानणार् या जपानने िन आता चीनने बिल ठ श त्रबलाचीच कास धरली. भारताने 
बुद्धा या िवचारसरणीचा आ य केला आिण शत्रूनंी आम या सामिरक अिसद्धतेचा लाभ 
घेऊन आ हांस परािजत केले. इतके सवर् प ट असतांनाही या देशांत मी अदंमानमधून 
िहदंु थानांत परत आलो ते हा एका न या प्रयोगाला प्रारंभ झालेला होता. र नािगरीस 
गौतमबुद्धा या धमर्सतू्रांचे वाचन करीत असतांना ‘शत्रशूी िवरोध क  नये. कारण िवरोधाने 
वैर वाढते आिण मळू भांडण िमटत नाही. हणनू शत्रलूा प्रितकार न करणारे लोक े ठ 
आहेत. यासाठी कोणाशीही वैर न करता सं याशाने शांतपणे झोपावे’ अशा अथार्चे वचन 
मा या अवलोकनांत आले. जगत ्क याणाची टी ठेवणार् या गौतमबुद्धाने ‘िहटलरपेक्षा 
अिधक प्रभावी श त्रबल वापरणार् या अमेिरकेने आिण रिशयानच तो पराभव केला ना? तो 
पराभव काही चरख्याने केलेला नाही!! शेवटी िहटलरचाही पराभव झालाच ना! असा 
अिभप्राय देणार् या लोकां या िवचारांत आणखीही एक दोष आहे. जगांत शा वत अशी 
एखादी शक्ती असावी असे ते मनात असतात. पण या जगांत शा वत असे काहीच नाही. 
पिरवतर्नशीलता हाच जगाचा िनयम आहे. नेहमी श त्रबलांत अगे्रसर रहाणे आिण 
आप यापेक्षा दसुर् याला वरचढ होऊ न देणे हीच यश वी राजकारणाची आजवरची िदशा 
ठरलेली आहे.  
लक्षांत ठेवा, िहटलरचा पराभव अिहसें या उपदेशाने झाला नाही. तो रिशया-अमेिरका 
यां या सयंुक्त झाले या सवाई श त्रबलाने केला. िख्र त वा बुद्ध यां या उपदेशाने न हे! 

 (िहदं ुसा तािहक, पौष व ।। ६ शके १८७५) 
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३७. पृ वीवरील मानव एक के हा होतील? 
 

सवार्ंनी मानव तेवढा एक असे मानणे हे येय उ तम आहे. ते मला िप्रयही आहे. 
कोणीही आप या दाराला कुलपू घाल ू नये हा िनयमही आदशर् आहे. पण जगांत चोर 
आहेत हे जाणनू याप्रमाणे आपण ‘कुलपू घाल ू नये’ हा आदशर् िनयम दरू ठेवून 
आपआप या घराला कुलपू लावतो याचप्रमाणे जगात इतर धमीर्य िन रा ट्रीय लोक 
आप या धमार्चा आिण रा ट्रीय रा याचा िव तार करीत आहेत तोपयर्ंत मी सदु्धा िहदं ू
हणनू जगणे, मा या आिण रा ट्राला िहदंु वाचे कंुपण घालणे आव यक आहे.  

स या चंद्र, मगंळ आदी सबंंधी शोध पृ वीवरील मानव करीत आहे. याचप्रमाणे 
या या ग्रहांवरील तबक याही पृ वीभोवती भ्रमण करीत आहेत. या मांगलीय लोकांनी 
उ या जर पृ वीवर वारी केली तर पृ वीवरील सवर् मानव हे ‘पृ वीवरील मानव’ हणनू 
एक होतील, अशा आशयाचे िवचार िद. १२-१२-१९५३ रोजी िहगणे येथील त्रीसं थेत 
बोलतांना वीर सावरकरांनी मांडले.  
 
 
 
३८. अखंड िहदंु थानसाठी लढ याचा िनधार्र करा 

देशाचे एकीकड ेिव छेदन झाले आहे, सारी पिरि थती भयानक आिण िहदंूंना मारक 
झाली आहे. अशा पिरि थतीत रा ट्र वज कोणता असावा याची चचार् करणारे मेलेले रा ट्र 
हेच मी पाहातो आहे. रा ट्र वजाची चचार् कसली करता? राजस ता हाती असणार् यांनी 
यावेळी प्रथम कतर् य जर कोणते करावयाचे तर त े हे की, िनजाम या सरसीमेवर 
तोफखाने उभे क न वर् हाड या प्र नाला सहा य करायला हवे होते. (टा या). िनजामाशी 
याच रोखाने जे हा नेम रोखला जाईल, याचवेळी िनजाम वळेल, एर ही नाही. पंजाब 
पेटला, शीखांचे सवर् व गेले, अशावेळी रा ट्र वजाची चचार् कर यापेक्षा पंजाब या सरह ीवर 
सै य ठेवायचे सहा य यायला पािहजे. नवरी पळवून नेली आिण बाकी सारा सोहळा सु  
आहे. असा हा हा या पद प्रकार होत आहे. हे वंशषंढतेचे लक्षण आहे. लढाईिवना आपण 
भारतातले तीन प्रांत पािक तानात ढकलले. ही चूक आपलीच आहे. या षंढतेला 
इितहासांत तोड िमळणार नाही.  

असा प्रसगं येऊ नये हणनू आ ही सवर् प्रय नांनी सांिगतले. पण त ेमडंळींनी 
ऐकले नाही. पािक तान हे या दबु या दबुर्लाकडून िदले जाणार हे सदु्धा आ ही सांिगतले 
होते पण ऐकतो कोण? जसा समाज, तसे पुढारी! (हंशा िन टा या), तसा यांचा इितहास! 
(हंशा). वजावर चक्र असावे की चरखा असावा अशी चचार् आहे. हे सवर् यथर् आहे. आज 
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जो रा ट्र वज हणनू पुढे आला आहे यासबंंधी मी थोड ेसांगतो. या रा ट्र वजावर चरखा 
जाऊन चक्र हे मला बरेच आवडले. रा ट्रीय जीवना या भावना िपसनू िपसनू काढलेला 
अकर्  तोच रा ट्र वज हणजे रा ट्रा या अतंभूर्त क पनेचे प्रतीक आिण या टीने 
अथर्शू य चरख्यापेक्षा िवजयशाली साम यर्सपं न आिण पराक्रमाचे प्रतीक ठरलेले चक्र हे 
धमर्चक्र आहे. हे या लोकां या लक्षात आले नाही (हंशा). असो. ते चक्र रा ट्र वजावर आहे; 
हेही कांही कमी प्रगतीचे लक्षण न हे. आज आपणास सवर्त्र दोन वज िदसत आहेत. एक 
हणजे अिखल िहदंूंचा वज आिण दसुरा हणजे अनेक लोकांना एकत्र आणणारा, आण ू
इि छणारा, घटना सिमतीने समंत केलेला अशोक धमर्िच ह चक्रधारी वज! हा जो दसुरा 
वज आहे तो इंिडयन युिनयनचा वज आहे. ही घटना सिमती आमची नाही. िब्रिटश 
सिंगनीवर उभी रािहलेली आिण िज यावर आमचा िव वास नाही अशी ती घटना सिमती 
आहे. देशाने नेमलेली ती घटना सिमती नाही, हे लक्षांत ठेवा. परंतु असे जरी असले तरी 
ितने बनिवले या वजावर धमर्चक्र आहे. हे भगवानाचे चक्र आहे. सम्राट हषार्चे मानिच ह 
आहे. सम्राट चंद्रगु त आिण चाणक्य यां या सै यांनी आपली सरह  िहदंकूुश गांधारापयर्ंत 
नेली याचे हे मानिच ह. हणजे हे चक्र सम्राट अशोकाचे चक्र नाही असे इितहास 
सांगतो. रंग जातीवाचक नाहीत असे आ हाला सांग यांत येते. मग याच तीन रंगांवर पे्रम 
कां? सौदयार् या टीने िवचार करावयाचा अस यास मला काहीच हणायचे नाही. या 
वजाचा आप याला अपमान करायचा नाही. याचा मानस मान के यास मला काही 
याचे वाटणार नाही. परंतु हा इंिडयन युिनयनचा वज आहे हे मात्र िवस  नका. पण 
िजथे पािक तान देऊ के यावर, उरलेले इंिडयन युिनयन हेच मा य नाही, ितथे या या 
वजाचा प्र नच काय? आ हाला अखंड िहदंु थान मािहत आहे. (टा या) आिण याचा 
रा ट्र वज हा भगवाच रािहला पािहजे. (भग या वजाचा जयघोष आिण टा या) शीर 
देऊन आईचे धड िमळिव याचा हा प्रकार आहे. मोठा खेदकारी आहे. खैबरिखड देऊन 
टाकली िन उरले यांचे सरंक्षण कर याचा घाट घाल यांत येत आहे. ही केवढी नामु कीची 
गो ट आहे! 

वातं यवीर सावरकर हणाले, तो वज भतूकाळी, वतर्मानकाळी आिण 
भिव यकाळीही आ हांला पूवर्जां या पराक्रमाची मतृी क न देत आहे, देअू ंशकतो िन 
देईल. तोच आमचा कृपाण कंुडिलनीयुक्त भगवा वज आिण हाच वज आमचा रा ट्र वज 
हणनूच रािहला पािहजे. याला याला हणनू िहदंु थान अखंड करायचा आहे. 
पािक तान परत िमळवायचे आहे, याला याला िहदंरुा ट्राचा वज हणनू 
कृपाणकंुडिलनीयुक्त भगवा वज हाच मानला पािहजे. (टा या) िहदंधुमार्चा जर कोणता 
वज असेल तर तो हाच भगवा वज. काही लोक हणतात हा वज पेश यांचा आहे 

(हंशा). आधी पेशवे झाले की आधी िशवाजी महाराज झाले? आधी पेशवे झाले की आधी 
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भगवा वज? यांना माहीत नाही, यां या ज्ञानाची मला कीव येत े(टा या िन हंशा) पण 
ते काही असो. पेश यांनी याच वजा या फूतीर्ने िद लीचे तख्त फोडले. शीखांचा 
अ याय थांबिवला, िहदंूंची लाज राखली. असा हा पराक्रमशाली भगवा वज पेश यांचा 
हटला तरी चालेल. पेशवे तरी िहदंूंकरताच लढले ना? चोहीकडून चढाई क न 
मु लीमां या िद लीत िहदं ु बहुसखं्य िदसते याला हाच भगवा वज कारणीभतू झाला 
ना? भग या वजाची परंपरा पुराणकालापासनू आहे. शरीरात या चैत याचे ते प्रतीक आहे. 
अटकेवर झडा फडकिवला तो पेश यांचा पराक्रमशाली वज हणनू का होईना तोच आ ही 
मानणार! भग या वजाची परंपरा िवचारणार् यांना मी प्र न िवचारतो की तुम या वजाला 
काय परंपरा आहे? स तावीस वषार्ंची प्रचंड परंपराच की नाही? (हंशा िन टा या). तु ही 
आम या वजाचा मान राखाल तर आ ही तुम या वजाचा अव य राखू. शत्रू या िहर या 
वजाचा प्रितकार होईल तर तो भग या वजानीच. (टा या) िहर या वजा या िचध या 
भग या वजानीच उडव या आहेत. या काही तुम या इंिडयन युिनयन या वजांनी न हे! 
भग या वजासाठी मरा, फाशी जा, सबंंध िपढी गारद होऊ या! उ या असेही हो याचा 
सभंव आहे की घटना सिमतीने ठरिवले या इंिडयन युिनयन या वजाला रा ट्र वज न 
मानता जो कोणी भग या वजाला रा ट्र वज मानील तो राजद्रोही ठरेल. पण लक्षांत ठेवा, 
तसा प्रसगं आला तर भग या वजा या मानासाठी, फुि लगासाठी, या या स मान 
सरंक्षणासाठी तु ं गात जा, मरा, फांसावर लटका. ही समोर बसलेली सबंध िपढी या िपढी 
गारद होऊ या. पण भगवा वज हाच िहदंरुा ट्राचा वज हणनू कायम ठेवा.  
 
३९. शुद्धीयज्ञ प्र विलत करा  
यांतूनच खरे िहदंरुा ट्र िनमार्ण होईल! 
 

२३ ऑग ट १९५५ रोजी मुबंई येथे झाले या शद्धीसमारंभाचे वेळी भाषण करतांना 
िहदंसुघंटक वीर सावरकर हणाले, “आज या या समारंभाला मी उपि थत रािहलो याचे 
कारण इतकेच की मला शुद्धीचे अतीव मह व वाटते. पांच-पंचवीस िहदंधुमार्त येणे इतकाच 
शुद्धीचा अथर् नाही. िहदं ूसमाजच बेशुद्धीत रािह यामळेु, आप या अज्ञानामळेु िन भ्रामक 
चालीरीतीमळेु असखं्य लोक परधमार्त गेले, ती बेशुद्धीची झोप आता डो यांव न जात 
आहे. ही आप या समाजाची िन रा ट्राची शद्धी आहे. शुद्धीम ये इतका मोठा अथर् 
अस यामळेु मी मेलो तरी िजवंत होऊन अशा समारंभाला उपि थत राहीन.  
बेशुद्धीचा पिरणाम 

आज ही बेशुद्धी कमी होत आहे हे खरेच. पण वेळीच आपण जर जागे होऊन 
शुद्धीचा नेट धरला असता तर का मीरचा िकवा गोमतंकाचा आज प्र न उपि थतच झाला 
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नसता. का मीरम ये बाटून मसुलमान झालेले पूवर्िहदं,ू ‘आ हाला पु हा िहदं ूक न घ्या’ 
असे महाराजा हरीिसगांना िवनवीत होते. महाराज अनुकूल होते पण िहदंसुमाजाने आपली 
दारे बंद क न घेतली आिण तेथे मसुलमानांचा नवा प्र न िनमार्ण झाला.  

गोमांतकातही प्रायःआप या दबु या समजतुीपायीच इतके हे लोक िख्र ती हणनू 
रािहले िन आज तेथील रा यकत पोतुर्गीज, िख्र ती रा ट्रा या व गना करीत आहेत. आज 
गोमतंकांत सवर् या सवर् िहदंचू असते तर सालाझार तेथे रा य क च शकला नसता. 
शुद्धीचा प्र न अशाप्रकारे रा ट्रा या जीवनाशीच िनगडीत आहे.  
 
शुद्धीकायार्ची आव यकता 

परकी िमशनरी आप या देशांत पैसा ओततात. िततकाच िनधी जर आपण िहदं ू
लोक शुद्धीकायार्साठी उभा  शकलो तर चार वषार्ंत आपले िहदंरूा ट्र हे यथाथर्तेने रा ट्र 
होईल. प्रचिलत सरकारचे यासबंंधी कांहीही मत असो; आम या मताचेही सरकार आज ना 
उ या येईलच. हणनू शुद्धी सघंटनेचा नेट धरला पािहजे. आज येथे जमलेले जनेु कायर्कत 
िनरिनरा या पक्षाचे आहेत, काही क युिन टही आहेत पण केवळ या शुद्धीकायार्वरील 
िन ठेने ते कोणीही न बोलावता आले आहेत.  
नव िहदंूंना आवाहन 
तु ही आज िहदं ू झालात हणनू परकीयां या दारांत आलो असे मळुीच समजू नका. 
कारण व तुतः तु ही आप याच पूवर्जां या घरांत आला आहात. आता रोटी यवहाराचा 
प्र न रािहलेला नाही. बेटी यवहाराबाबतही अडचण नाही. िहदंसुमाजांतील जाती-जातींत 
िम िववाहसदु्धा वाढ या प्रमाणांत होत आहेत. िन यांना माझा आिशवार्द आहे.” 

 (प्रबोध, धुळे िदनांक २८-८-१९५५) 
 
४० िहदंमुहासभेने केवळ िनवडणकुांकड ेलक्ष देऊ नये.  

िहदंसुभा कायर्क यार्ंचे सभेत भाषण करतांना सावरकर हणाले, “काही 
िहदंमुहासभावा यांत जे वैफ य आलेले िदसते याचे कारण ते असे समजतात की 
िनवडणकुा हेच आपले एकमेव कायर् आहे आिण यांत उभे राहून ते पडले हणजे िनराश 
होतात. तु हा सवार्ंना माझ ेसांगणे आहे की िहदंमुहासभे या अनेक कायार्पैकी िनवडणकुा 
हे एक कायर् आहे. जोपयर्ंत मतदार अज्ञ आहेत तोपयर्ंत तमुचा कायर्क्रम िकतीही बरोबर 
असला तरी ते तु हास िनवडून देणार नाहीत. पण मागर् दाखिव याचे आपले कतर् य 
कर याचे टीनेच जयापजयाची िक्षती न बाळगता आपण िनवडणकुा एक कायर् हणनू 
लढवा. यात अपयश आले तरी खचून न जाता उरले या काळांत आपआपले िवधायक 
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कायर्, शुद्धी, अ पृ यता िनवारण, आिथर्क कायर्क्रम, सिैनकीकरण, अनाथा म आिण 
वेळोवेळी उदभवणारे प्र न आदी कायर् अगंावर घ्या.  
 
४१. शत्रचूा शत्र ूिमत्र होतो ही चाणक्यनीती आचरा!  
वातं यरक्षणाची चाणक्य नीित.  

(पु या या फग्युर्सन महािव यालयांत िशकत असतांना सन १९०५ म ये सावरकरांनी 
परदेशी कापडाची होळी केली होती. यासाठी यांना १० पये दंड क न वसितगहृांतून 
काढून टाकले होते. याच महािव यालयांत िद. १३ िडसबर १९५३ रोजी वीर सावरकरांचा 
स कार कर यांत आला. या समारंभाला १५ सह त्र तरी ोते होते. तीन तरी सभागहृ 
तर सपंूणर् भरलेलेच होते, पण बाहेरही अनेक ोते उ याने िकवा झाडांवर बसनू यांचे 
भाषण ऐकत होते. यावेळी ते केवळ पाच िमिनटेच बोलतील असे ठरलेले होते, पण 
ो यांचा प्रचंड उ साह, आग्रह िन आतुरता पाहून सावरकर एक तास बोलले. या 

भाषणांतील मखु्य भाग असाः) 
“आप या शत्रचूा शत्र ूतो आपला िमत्र हे चाणक्याचे सतू्र आहे. स या पािक तानने 

अमेिरकेशी करार केला आहे. पािक तानचे आिण िहदंु थानचे शत्रु व आप यापैकी 
बहुसखं्यांकांनी मानले नाही तरी पािक तान मानीतच आहे. यामळेु अमेिरकेला आपले 
शत्रु व प करावेच लागेल. यावाचनू फ्रच, इंग्लडं, पोतुर्गाल आदी आपले सारे जनेु शत्र ू
अमेिरकन गटांतीलच आहेत. ते हां या सवर् गटाचा प्रबळ शत्र ूजो रिशया आिण चीन 
यांचे आिण आपले सख्य आता होणे अगदी शक्य आहे. रिशया तशी बोलणी आता 
आपणाशी करील आिण याला होकार दे यास कांहीच प्र यवाय नसावा असे माझ ेतरी 
प ट मत आहे. क यिुन ट नेते आिण रिशया यांस मी अगदी १९०८ पासनू ओळखत 
आहे. मी लडंनम ये भारतीय वातं यासाठी प्रय न करीत असताना लेिनन, टािलन आदी 
तेथेच होते. अनुभवाने यांनाही क युिनझममधील चुका कळून यांचा क युिनझम आता 
बराचसा यवहायर् झाला आहे.  

वातं य िमळवून आ ही कृताथर् झालो आहोत. माग या िपढीने पराक्रम क न जे 
वातं य िमळिवले, ते वातं य वाटेल या िरतीने बळकट करा. काँगे्रसवाले असाल तर 
िनधमीर् िरतीने, समाजवादी असाल तर औ योिगक िरतीने आिण तु ही क युिन ट असाल 
तरीही चालेल. देशरक्षणाचे उ तरदािय व तुम यावरही आहे.  

त णांनी वातं य िमळतांच सो याचा पाऊस आकाशांतून पडले असे मानू नये. 
वातं याचा अथर् एवढाच की पारतं यातून सटुका. बंिदवासातून बंिदवानाची सटुका होणे 
एवढाच वातं याचा अथर् आहे. तुमची श त्रा त्र ेकाढून घे यांत आली आहेत. अथर्शोषण 
झालेले आहे. आिण समाज रचना िव कळीत झालेली आहे. या वाताहात झाले या सवर् 
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गो टी परत िमळवून ि थर थावर करणे हेच तुम या िशरावरील दािय व आहे. वातं याचा 
उपभोग तु हाला पराक्रमाने घेता आला पािहजे. हणनू िवफलतेची भावना टाकून देऊन, 
मा या त ण िमत्रांनो, आता आपाप या देवतांसमोर अशा प्रितज्ञा घ्या की, “मा या 
रा ट्रावर जर परकीय आक्रमण आले तर मी लढत लढत मरेन! उपवास क न न हे!” 
आिण या प्रितज्ञापूतीर्साठी तु हांस या आम या िपढीपेक्षा ितपटीने याग करावा लागेल.  
स ता िटकिव यासाठी कां असेना, अिहसें या त वावर उभे रहाणार् या रा यक यार्ंना 
सै याची ज री भासते आिण सै याची सवर् प्रकारची दले ससु ज असावीत असे यांना 
वाटू लागले आहे. पण हे सै य येणार कोठून? पु याला आता सिैनक-प्रबोिधका (िमिलटरी 
अॅकॅडमी) थापन होत आहे. ते के द्र महारा ट्रीय त णांनी गजबजलेले मला पाहू या. 
तुम या पूवर्जांनी अटकेपयर्ंत तलवारी गाजिव या आहेत. पंजाब प्रांतावरील आक्रमण 
यांनीच परतवून लावले आहे. आपणांस आता भारतीय साम्रा य थापन करावयाचे आहे. 
महारा ट्राचे वातं य यांतच सामावले आहे.  

िशरगणती या टीने या देशांत ८० टक्के िहदं ू आहेत. ८० टक्क्यांचे बहुमत 
असलेले हे रा ट्र िहदंरुा ट्रच आहे. असे आ ही हणतो आिण तसे हण याचा आ हांला 
लोकशाही या टीनेही पणूर् अिधकार आहे! खाणे, िपणे िन नंतर म न जाणे हे मनु याचे 
जीवन नाही. मनु याला उ च आकांक्षा असणे ही ई वरद त, िनसगर्द त देणगी आहे, या 
सु त भावनांना चेतना या. उथळ गो टीं या मागे लागू नका. रा ट्रा या सरसीमांचे 
सरंक्षण कर यासाठी तु हाला आगेकूच केली पािहजे. शत्रूचंा सशंय येताच आक्रमण करावे 
ही चाणक्याची राजनीती िवसरता कामा नये. रा ट्रजीवन समदृ्ध कर यासाठी सारे सवर् व 
पणाला लावणे हाच जीवनाचा खरा अथर् आहे.” 
महारा ट्र सिैनकीकरण मडंळात भाषण करतांना सावरकर हणाले, “िब्रिटशां या रा यांत 
अशा सं थांना उ तेजन िमळत नसे. ते यावेळी हणत की, आ ही तुमचे संरक्षण 
करावयास तयार असतांना तु हाला हे सिैनकी िशक्षण घेऊन काय करावयाचे आहे! आजचे 
आपले सरकारही सरुवाती सरुवातीस अशा सं थांना उ तेजन देत नसे. पण आता ते देऊ 
लागले अस याचे सांग यात येते आिण ते अपिरहायर्च आहे. यांना िजवंत रहावयाचे 
असेल तर यांनी ही गो ट केलीच पािहजे. यापुढे अशा सं थांना केवळ नैितक सहा य 
देऊन भागणार नाही; तर आिथर्क सहा यही िदले पािहजे.  

देशात क्रांती झा याबरोबर िजकड े ितकड े सखुसमदृ्धी होईल ही क पना चुकीची 
आहे. या या देशांत आतापयर्ंत क्रां या झा या, या या देशांत क्रांतीनंतर या काळांत 
यादवी माजली. रिशयांतही तेच झाले. अथार्त ् रिशयांतील क्रांती भारतांतील क्रांती या 
मानाने क्षुद्र होती. िकबहुना ती क्रांती न हतीच; ते स ता तर होते. आपला देश वतंत्र 
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झाला असला तरी खरे वातं य अ याप पाळ यांतच आहे. ह लीचा काळ हणजे इंग्रजी 
साम्रा या या उ तरिक्रयेचा काळ आहे.  

यापुढे आप या वातं याचे रक्षण आपणांस करावे लागेल िन ते कर यासाठी 
क्राि तकारकांप्रमाणे आजकाल या त णांनी वातं य रक्षणा या प्राणपणाने शपथा घे यास 
पुढे आले पािहजे. प्र येक पालकाने आप या मलुांपैकी एक मलुगा तरी सै यांत धाडला 
पािहजे. असे झाले तर दहा वषार्ं या अवधीत आपला देश उदयास आलेला िदसनू येईल. 
यापुढे तर आपण तोफांचे मतं्र िशकले पािहजेत िन अणु वमचे शा त्र काय आहे याकड े
जरा लक्ष िदले पािहजे.” 

(िहदं ुसा तािहक, मागर्शीषर् व ।।, ८ शके १८७५) 




