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फूट लेख 
िहदंूंवरील जातीय सकंट 

लेखांक १ 
प्र येक कायार्ला िविश ट चालना िमळावयाला काही िविश ट प्रसगं यावे लागतात. 

िहदंनूा आपली रा ट्रीय िन धािमर्क या सघंटना कर या या आव यकतेचा प्रसगं 
यां यावर सन १९९७ या सालापासनू आलेला आहे. परंत ु थािनक या प्र यक्षीभतू 
झाले या सकंटािशवाय िहदं ूलोक भावी सकंटा या घातुक आक्रमणाचा िवचार क न िवराट 
पाने के हािह-प्रय न करताना, एखाद दसुरा अपवाद िशवाय क न, के हािह िदसले 

नाहीत. आिण यामळेु सकंटांना व थपणाने, सवडी सवडीने िन जमेल तसे 
िहदंजूातीवरील आक्रमणाचे राक्षसी मह वाकांक्षेचे चाळे आजपयर्ंत अ याहत चालिवता आले.  

वाथार्ंध जयचंदाने आप या पायापुरते पहाता वाथार् या खो या मोहाला बळी 
पडून येणारे सकंट सवर् जातीला िन रा ट्राला ग्रहण लावील इकड े लक्ष न देता नीच 
भावनेने जे हा देशद्रोहाचे िन जाितद्रोहाचे बीज पेरले, ते हापासनू ते बीज सारखे कळत वा 
न कळत सवर् िहदंु थानभर अकुंर बाहेर टाकीत चालले. या जाितघातकी वाथर्बुद्धी या 
वाळानी सवर् देश होरपळत चालला. पृ वीराज गेला बाकीचे रजपूत व थ. उ तर 

िहदंु थान मसुलमानां या दाढाखाली रगडला जाऊ लागला, दिक्षण िहदंु थान ग प. प्र यक्ष 
दिक्षणेतील अ यार् भागात मसुलमानांचा रोवला गेलेला पाय उखडून टाकून पु हा 
िहदंपुदपादशाही िजवंत कर याचा भगीरथ प्रय न दैवी साम यर्यकु्त रामदासां या 
साहा याने िद या मा ी िशवराय करीत असता पंचद्रिवड प्रांत (मद्रास, मलबार, हैसरू इ. 
) घोरत असलेले. कारण मसुलमानांचे भय वा सकंट आमचे येथे, आम या धमर्चक्षुंना 
प्र यक्ष िदसणारे, आ हाला प्र यक्ष भ्र ट करीत असलेले, आम या आया बिहणीवर 
आम या डो यासमोर बला कार करीत असलेले असे कोठे िदसते आहे? कोणी िकंिचत ्
दरू टीचे डोळे आप या कंठातून भावी सकंटाची आरोळी या वेळीही देत असतील पण 
अस या वेडपेीरांकड े वा प्र यक्ष न िदसता फार दरू कोठे तरी अि त वात असले या 
सकंटासाठी घाब न जाणार् या घाबरटाकड े हे धीर िन वीर पु ष काय हणनू ढंुकून 
पाहतील? काय? यां या अगंात संकटांना त ड दे याचे साम यर् नाही? यांनी भिव यकाळी 
येणार् या िन वतर्मान काळी केवळ क पनाशक्तीला िदसणार् या सकंटाला काय हणनू 
यावे? अस या आ मघातकी ढसराईखोरपणाने मसुलमानी सकंटांनी सवर् देश आक्रांत 
झाला. सिैनक ह याने यांनी आमचे पासनू रा यच िहरावले असे नाही, तर धािमर्क 
आक्रमणांनी आम या अगंातील मासाचे लचके तोडून आ हाला रोड केले िन आपली सखं्या 



 

www.savarkarsmarak.com 

वाढिवली. छलाने िन बलाने, फुसलावणीने िन िवशेषतः अ याचाराने को यविध िहदंनूा 
आप या धमार्तून ओढून नेले. या दोन शक्तीं या सघंषर् काळात ितसरी एक शक्ती आली 
आिण पूवर् सकंटाशी झगडत झगडत या शत्रशुक्तीला चीत क न उसासा टाकते आहे 
नाही तोच ही ितसरी शक्ती बलापेक्षा िवभेदक िनतीचाच वतः या पूणर् साम यार्भावी, 
अवलबं क न या उ या होऊ पहाणार् या िहदंशुक्तीचे िवभेदक नीतीने तुकड ेपाडून िन 
याचीच शक्ती या याच िव द्ध खचीर् घालनू सवार्ंना चीत करीत वतः ि थर झाली. 
यािह वेळी िहदंजुातीची पाया पुरते पहा याची आ मघातकी कृतीच यांचे नाशास 
कारणीभतू झाली. िशदें लढले. बाकी व थ. होळकरांने हात उचलला इतर तमाशा 
पहाणारे. पेशवे धडपड करतात तर सातारकरांना राज स ते या मोहाने गुरफटवून 
इंग्रजां या क छपी लावलेले. शीखांनी हात पाय हालिवले या वेळी इतरांनी डोळे िमटलेले, 
अशी धुळघाण उडाली. ५७ या उ तर िहदंु थान या वालामखुी या फोटा या वेळी 
दिक्षण िहदंु थानातील मराठे िसहं ‘पाहू या ितकड े होते ते! नाही तर मागाहून आपण 
आहोतच!! मागाहून कशाला? मरावयालाच ना? आिण ितकड ेतर प्र यक्ष शीख िन गरुखे 
या जातीय उठावणी या िव द्ध श त्र घेऊन उठलेले!! जण ु काय या वेळ या 
िहदंु थान या प्रय नांस यश आले असते, तर हे ठार झाले असते िन ते उठाव अगदी 
िचरडून टाक यामळेु आता हे अजरामर झालेले आहेत! 

आिण आज काय आहे? पायापुरते बघून भावी सकंटाचे दरू टीने आकलन न 
करता व थ घोरत पड या या आक्काबाईने घेरलेली आमची बुिद्ध िवचारहीन मठ्ठ िन धुंद 
झालेली. िहदंमुसुलमानांचा प्र न पंजाबम ये ती  पण महारा ट्रात तसा कोठे आहे? 
मलबारात िहदंवूर अ याचार िन बला कार झाले, येथले मसुलमान असे कोठे करतात? 
िनजामशहा िन भोपाळची बेगम मसुलमान अस यामळेु िहदंपु्रजेशी अ यायाने वागत 
असतील; पण आमचे सं थािनक तर िहदं ू मग आ ही याचा िवचार कर याचे काय 
कारण? असले आ हीच बुद्धीचे तारे तोडणार; पण एवढे लक्षात येत नाही की, हा जाती 
जातीमधील सघंषर् सु  झालेला आहे. याम ये येथील मसुलमान वा तेथील मसुलमान 
अथवा इकडचा प्रांत वा ितकडचा प्रांत असा भेद आ मघातकी झा यािशवाय रहाणार नाही. 
नाक दाब यािशवाय त ड उघडत नाही अशी आप यात एक हण आहे. जेथे सखं्याबलाने 
वा स ताबलाने मसुलमान िहदंपेुक्षा प्रबल आहेत तेथे तेथे िहदंवूर यां याकडून उघड उघड 
जलुमू िन अ याचार होत आहे. हे बंद करावयाचे असेल, तर जेथे जेथे ते सखं्येने वा 
स तेने आपणापेक्षा कमी आहेत, तेथे तेथे यां यावर आपला दाब पाड यािशवाय, यांना 
‘दे माय’ के यािशवाय जेथे आपण कमी आहोत तेथे आपला ‘धरणी ठाय’ लागणार नाही. 
ही साधीही गो ट आप या लक्षात येऊ नये इतके का आपण बुिद्धहीन हावे? 
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िशवाय आताची वेळ िहदंूंवरील सकंटाचे परमावधीची आहे. या सकंटाला डोळे 
उघडून ससुघंिटत, प्रबल होऊन जर िहदंजुाित त ड देणार नाही, तर-तर ितचे मरण अगदी 
िनि चत आहे. अशा ि थतीतच हात पाय न हालवता य छया येणार् या आप ती या 
भोवर् यात िगरक्या खात, जर ती राहीली तर आणखी २५-३० वषार्त जगातून अ य होत 
आलेली िन मरणा या प्र यक्ष जब यात सापडून भरडून जात असलेली अशी ती िदसेल.  

सकंट तरी कोणते हे कळावयाला पािहजे. यािशवाय सकंटाची यथायोग्य क पना 
िन यातून सटूकेचे मागर् हे कळणार नाहीत. एक परतंत्रता हे तर भयंकर सकंट 
िहदंजुातीला भरडीत िन िचरडीत चाललेच आहे. परंतु ते संकट कायम राहून ते अ याप 
ि थर असतांनाच आप यापुढे याहून अिधक भयद िन नाशकारी असे दसुरे सकंट अिधक 
प्रबल वेगाने िहदंजूातीवर आक्रमण क  पहात आहे. मसुलमान जाती आज हजार वष 
िहदंजूातीला कधी छलाने वा बलाने तर कधी फुसलावणीने, कधी हात धुवून पाठीस लागत 
तर कधी सवडी सवडीने वैयिक्तक िन सांघाितक प्रय न करीत पोखरीत चाललेली आहे. 
आिण सवर् िहदंूंचे िहदं ु होते या या िहदंूं या-िहदंु थानात परक्या देशातून आले या 
मसुलमानांची समुारे ५० लाख सखं्या वजा करता ७ कोटीपैकी ६।। कोटी मसुलमान हे 
िहदंूंचे केलेले मसुलमान आहेत. िहदं ूजाती या अगंप्र यंगाचे हे ६।। कोटी मासाचे गोळे 
या दु ट सकंटाने तोडून नेलेले आहेत. आता िहदंजुाित ही दबुर्ल जीवन धारण करीत, 
आपसांतील वेष भावना या ठणक्याने सवार्ंग दःुखी झालेली अशी वासो वास करीत उभी 
आहे. के हा, कोठून िन कसा एखादा भयंकर आघात आप या या आघातग्र त मानेवर 
येऊन आदळेल िन िहला जमीनीवर िखळवील याचा नेम नाही.  
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लेखांक २ 
 

तरी पण जर ितची रािहलेली अप ये,  
कलही पर परां या तेही शतसंख्य आिण आ ही पांच।। 

पिर अ यशत्रुघाती आ ही आहोत एकश ेपांच।। 
ही मयूरोिक्त यानात ठेवून िन तदनुसार िनरपवाद प्रय न क न, जर आप या 

मातेचे दःुख कमी कमी करीत ितला दःुखमकु्त कर याचा प्रय न करतील तर लवकरच ही 
सनातन धमार् या आ वासनाने आ वािसत िन प्रितपािलत जाित, पुनः आप या अगंावरील 
जरा फेकून देऊन दैदी यमान व पाने दु टां या डो यांना ितरिमरी आणील िन साधूं या 
नेत्रांना िरझवीत राहील. परमे वरा या अवतार कायार्चे हेच फल आहे. याचे अिभवचन 
आहे की,  

यदा यदा िह धमर् य ग्लािनभर्वित भारत।। 
अ यु थानमधमर् य तदा मानं सजृा यहम।। 

परंतु जे हा पांडव उ योग पवार्तून जातात, जे हा अजुर्न युद्धकलेत कृतेिव य होतो, 
जे हा सवर् पांडव आपले बल सगं्रिहत, ससुघंिटत िन िसद्ध करतात, प्रितपक्षा या 
भी मप्रितज्ञा सेनापतीशी तोडीस तोड िमळावी हणनू जे हा पांडवपक्ष भीमकमर् 
सेनापती या िनयंत्रणाखाली काय युक्त होतो, ते हा धमार्चा त्राता िन अधमार्चा काळ 
कायर्रथाची सतू्रे हातात घेऊन िद य सारथ-कमर् करीत पांडव पक्षाला यशि वते या 
िशखरावर नेऊन िवराजमान करतो. परमे वर आप या अिभवचनाप्रमाणे धमर्रक्षण कायर् 
कर यास समु युक्त आहेच. केवळ आप या वतः या पूवर्िसद्धते या साम यार्ंने युक्त असे 
आवाहन मतं्र हणावयास मात्र आपण आरंभ केला पािहजे  

िख्र ती िन मसुलमान लोकांनी आतापयर्ंत िहदंूं या धमर्मदंीरावर वारंवार ह ले 
क न, याचा बराच भाग कोसळिवला आहे. तरी िहदं ूअहंकारा या धुंदीने असावध रािहले, 
इतकेच न हे तर या प्रबलतर समाजाने िहदं ूजाती या शरीराचे लचके तोडीस साडसेहा 
कोिट मांसाचे गोळे तोडून नेले, याच समाजाला तो िकंिचत ्जागतृ, िव किळत िवखुरलेला 
िन डोळे िमटून पडलेला असतािह िखलाफती या चळवळीचे दधू पाजनू, याला सघंटना-
साम यर्युक्त केले. िखलाफतीचा पुर कतार् िहदं.ू िखलाफतीचे उपदेशक िहदं;ू िखलाफतीचे 
कायर्वाह िह िक येक िठकाणी िहदंचू होते. िखलाफतीला पु कळ पैसा िदला िहदंनूी आिण 
या धमर्वेडा या सापाला डवचवून आपणावर फणा फेकीत िवषदंश क न घ्यावयास समथर् 
क न ठेवले आहे. मसुलमान समाज जागतृ हावयास पािहजे होता. िहदंु थानातील 
मसुलमान राहणार िहदंु थानात, देह ठेवणार िहदंु थानात, पोसणार िहदंु थान या अ नावर 
िन हणनू यां या अतंःकरणाचा भिक्तकद्रिह िहदंु थानच होणे हे अगदी क्रमप्रा त, 
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वाभािवक िन सयुोग्य झाले असते. परंतु प्र यक्ष व तुि थती अगदी या याउलट! इटलीने 
तुकीर्शी खाजवा खाजवी केली, या वेळी मसुलमान िजतके भक्तीने, तुकीर् या 
बर् यावाईटाकड े डोळे लावून पाहात होते, िततका िहदंु थानावरील सकंटाने या या 
अतंःकरणाला पीळ पडत न हता. िहदंु थानातील रा ट्रीय चळवळी या वेळी मसुलमान हे 
“आवडती बायको” हणवून घे याचा त्रीिलगंी मान िमळवून घे यात चूर झाले होते. पण 
इटलीला इंग्लडं अप्र यक्ष का होईना, परंतु तुकार्ं िव द्ध पाठबळ देत आहे; असे पाहताच ही 
आवडती पट्टराणी या िप्रय पतीवर गु गु  लागली होती. हणजे िहदंु थान या 
िहतानिहताशी आपलेपणाचा सबंंध न ठेवता, हे िहदंु थानातील मसुलमान िहदंु थान या 
बाहेरील देशा या िहत-अनिहताशी आ मीयतेचा सबंंध ठेवीत आहेत ही गो ट अ वाभािवक, 
िहदंु थान या रा ट्रीय िहताशी िवरोधी िन िहदंजुातीला प्र यक्षतः पढेु मागे के हातरी 
हािनकारक आहे हे प ट स य िहदंू या साि वक नावा या पांघ णाखाली असले या 
तामसीपणा या धुंदीला कळले नाही आिण हणनूच आ मघातकी होणार् या िखलापत 
चळवळीची आफत (आफत या उदुर् श दाचंा अथर् सकंट असा आहे. ) आप याच डोक्यावर 
असमथर् हातातील उ तोिलत गदेप्रमाणे येऊन आदळेल हे न कळ यामळेु या िखलाफतीला 
उचलत ध न मसुलमानाचा आधीच िहदंु थानाबाहेर डोकावू पहाणारा भिक्तकद्र िहदंूंनी 
आप या हातानी उचलनू ध न, परक्या देशा या िहतािहता या क्षेत्रात नेऊन ि थर क न 
ठेिवला आिण िहदंु थानातील रा ट्रीय िहताला भयंकर सकंट उ प न क न ठेवले.  

तुकर् थानचा प्र न सटु याचा पंथाला लागताच मसुलमानांची कारणापुरतीच वरकांती 
दाखिवली जाणारी आ मीय वृ ती डगमग ूलागली. मसुलमानां या अगंात पिह याच जीव 
ध न असले या धमर्वेडाला िखलाफती या चळवळीने िमळाले या असामा य चालनेमळेु 
ती  व प येत चालले. िहदंु थानात राजकीय चळवळीत येय थानी असले या 
‘ वरा या’चा अथर् मसुलमानां या मनात ‘मसुलमानांचे रा य’, असा होऊ लागला. याचे 
प्र यक्ष प्र यतंर मलबारात िदसनू आले. “मी आधी मसुलमान िन मग िहदंी,” “इ लाम या 
वैभवाकरता िहदंु थान या िहताचा िवचार मला दरू ठेवावा लागेल” (िहदंु थान या मानेवर 
कोण यािह मसुलमानी स तेचे दात पले जाणे, हे सदु्धा इ लामचे वैभवच आहे; ते हा 
“इ लामचे वभैव” या श दयोगाची या ती िहदंनूी नीट लक्षात घ्यावी. ) “एखादा दरुाचारी 
मसुलमान देखील केवळ तो मसुलमान आहे हणनू िहदंमुध या महा मपदाचा मान िदला 
गेले या गांधी याहून सदु्धा े ठच आहे” इ यादी अतंः थर िवचार िचत्राची क पना देणारी 
वाक्ये आिण कॉगे्रस या अ यक्षपदाव न िहदंू या मानभमूीवर पाय आदळीत “सातकोटी 
अ पृ यातले साडतेीन कोटी अ पृ य आ हाला या िन साडतेीन कोटी अ पृ य तु हाला 
ठेवा” असा िहदं ू जाती या शरीरातील अवयवाचा तुकडा तोडून घ्यावयासाठी उ चारली 
गेलेली अपहारोक्ती ही िहदंमुसुलमानां या एकीचे वर िहदंनूा गुगं कर यासाठी पुंगीतून 
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काढणारे महमदअ ली यां या त डातून बाहेर पडतात. “िहदंमूसुलमाना या एकी या 
सिद छेने पे्रिरत झालो आहो” असे वमखुाने सांगत िफरणारे शौकतअ ली “आज हजार 
वष िहदंूंनी आमचे हातचा मार खा ला आहे. िहदंनूी मसुलमानांशी िमळते घेतलेच पािहजे. 
आ ही िहदंनूा भ्र ट करीत आलो ते आ ही करणारच, तो आमचा धमर्च आहे, आ ही 
मसुलमान सघंटना करणारच, िहदंनूी मात्र आ हाला प्रितकार कर याचे सोडून िहदं ूसघंटन 
िन शदु्धी चळवळ ही बंद केलीच पािहजेत.“ असला मानभावी उपदेश करीत िफरतात. डॉ. 
िकचल ू आपण मिुतर्पजेूचे िवरोधक आहोत असे दाखवीत लोकमा याचे तसिबरीला 
सभा थातून काढून टािकतात आिण परवा पेशावर या मसुलमाना या सभेतून सवर् िप्रय 
(?) िहदंबूंध ूना आ हान देत सांगतात की, मुसलमान जे जे हक्क मागत आहेत, ते ते 
यांना िहदंनूी िनमटूपणे यावे, नाही तर अफगािण थान वा इतर कोण या तरी 
मसुलमानी स तेचे सा य घेऊन आ ही िहदंु थानावर मसुलमानी रा य थापन क  आिण 
ते हणतात की, हे मी ७ कोटी मसुलमानांचा प्रितिनधी या ना याने िन अ ली बंध,ू 
अबूल कलाम आझाद इ यादी मसुलमान पुढार् यां या समंतीने सांगत आहे. हे झाले 
िहदंमुसुलमानां या एकीचे पोवाड े गाणार् या पुढार् यािवषयी आता िहदंजुाती या नाशाचे 
प्रितज्ञाकंकण बांधले या आगाखान, हसन-अ-झामी अ यादींकड ेपाहू. हसन-अ-झामी यांनी 
एक घटना पत्रकच तयार केले आहे. िन तदनुसार या या िनयंत्रणाखाली हजारो 
मसुलमान िठकिठकाणी छलाने वा बलाने िहदंजुातीतील लोकांना भ्र टवून मसुलमान 
कर या या कामी िजवापाड मेहनत करीत आहेत. िहदंजुातीतून ७ कोटी लोक भ्र टवून 
काही िवविक्षत कालात मसुलमान कर यासाठी ते बद्धपिरकर झालेले आहेत. आगाखानी 
चाळे तर गजुराथम ये सवर् िव ुतच आहेत. आता इतर भागातही यांनी तोच उपक्रम सु  
केला आहे. यांनी िहदंजुातीतील संख्या लटूुन ने याचा दरोडखेोरीपणा या धं यासाठी १ 
कोटी पये भांडवल जमवून, १ कोटी लोक भ्र टिव याचा िवडा उचलला आहे. ही झाली 
पुढार् यांची ि थती! आता मसुलमान जातीतील सवर्सामा य लोकांची कृित पहा. ज माम ये 
वाटेल ती पापे हातून घडली असली िकंवा घडणार असली तरी एक काफर 
(मसुलमानेतरांना िन िवशेषतः िहदंनूा ते काफर हणतात) मसुलमान केला की अ ला सवर् 
पापाची क्षमा क न िन वगार्ची वारे खुली क न अनंत कालपयर्ंत आप याला वगर्सखु 
देईल अस या धमर्वेडा या भावनेने पे्रिरत होऊन प्र येक मसुलमान सधंी साधताच वाटेल 
या मागर्चे अवलबंन करीत िहदंलूा भ्र ट कर याचा प्रय न करतो. या या या वाभािवक 
धमर्वेडाला िखलाफती या िनशनेे धुंद क न चेतवून िदलेले! मग काय िवचारता? िद ली, 
सहारणपूर, नंदरुबार, मालेगाव, कोहट, गलुबगार् इ यादीसारखे लहानमोठे िन कमी अिधक 
भयंकर दंगे होतात.  
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लेखांक ३ 

 
नागपूर-िहदंचेू मनगट, तीन चार वेळा यांना िभविव याचा िन यांचेवर अ याचार 

कर याचा प्रय न करताना तेथील मसुलमानांना, जे हा कणखर िन साम यर्वान िदसले, 
ते हा मसुलमान बंधु अ यंत समजंसपणाने, कारण आप या पाशवी वृ तीला येथे खा य 
िमळणार नाही िन उलट आपलेच डोके रक्तबंबाळ होईल अशी समजतू पटून सानभुव 
समजंसपणाने िहदं ूलोक या रीतीने समेट करावयाला िसद्ध असतील, या रीती आ हाला 
मा य आहेत. आ ही काहीही तक्रार करणार नाही, आ ही समेट करावयाला िसद्ध आहोत 
अशा रीती या औदायर्दशर्नाने (?) तडजोडीला ते पुढे आले िन िहदंनूी आप या प्रबलतेचा 
अवा तव लाभ न घेता, यायाला अनुस न योग्य ती तडजोड केली आिण यापुढे 
िनघाले या िहदंूं या कोण याही िमरवणकुीत काहीही भानगड झाली नाही. आता या याच 
बरोबर उदाहरणासाठी गलुबगार् िन कोहट घ्या. िनजाम या नेमले या किमशन या 
अ यक्षाने गलुबग्यार्चे राक्षसी वृ तीचे अपराधी, इतर सभासदांनी अपरा यांचे अपराध िसद्ध 
अस याचे सांिगतले असनू-िनरपराधी आहेत, असे िनजाम साहेबास कळिवले िन या 
अपराधी मसुलमानांना मसुलमानी िनजामाने दोषमकु्त ठरवून सोडून िदले. या फुशीचा 
पिरणाम यांना पु हा िहदं ू देवळावर, िहदंवूर आक्रमण करावयाला प्रो साहन िमळ यात 
झाला. कोहटचे प्रमखु नेते गांधीजी िन शौकतअ ली यां यापुढे येऊन असे हणतात की, 
‘इतके िदवस आ ही िहदंनूा भ्र ट करीत होतो िन या या बायकांना ध न नेऊन 
या याशी िनका लावीत होतो; पण िहदं ुकाही एक तक्रार करीत न हते िन आमची एकी 
होती. परंतु आताशा आ ही पळवून आणले या यां या बायकावर ते आपला हक्क सांगनू 
परत घेऊ पहातात. भ्र टिवले या िहदंनूा शुद्ध करतात िन यामळेु आमची एकी तुटली, 
बेकी झाली िन याचा दंग्यात पिरणाम झाला. कोण याही िहदंू या बायकोला मसुलमानाने 
पशर् करताच तीवर पिह या पतीचा हक्क रहात नाही िन भ्र टिवलेला िहदं ूमसुलमान 
होतो असे आम या कुराणात सांिगतले आहे. आिण िहदंनूी आम या या कृ या या आड 
येणे हणजे आम या धमार्वर ह ला आहे. हे आ ही कसे सहन करणार? कोहट या 
मसुलमानांचे िन नागपुर या मसुलमानांचे कुराण वेगवेगळे आहे काय? िकंवा कोहट या 
मसुलमानांचे कुराण नागुपर या मसुलमाना या कुराणा या महंमदाहून िनरा या महमदाने 
िलिहले होते काय? कुराणिह तेच िन कुराणकतार् महंमदही तोच; फरक केवल िहदंू या 
साम यार्ंत आहे. कोहटचे वा गलुबग्यार्चे िहदं ूअसावध िन िव किळत हणनू साम यर्हीन, 
आिण नागपुरचे िहदं ुसघंिटत, सावध. हणनू साम यर्युक्त आिण याचमळेु नागपूर या 
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मसुलमानांचा समजसपणा िन कोहट या गलुबगार्िद थलां या समजतुी यां यात फरक 
आहे. ते हा साम यार्त शांतता िकंवा शांततेसाठी साम यर् हा िसद्धात लक्षात ठेवावा.  

िहदं ूधमार्वर घाला घालनू याला धुळीला िमळव याची भी म प्रितज्ञा करणार् या 
अग्रणीचे नेतृ वाखाली बद्धपिरकार झालेला मसुलमान समाज अिव ांतपणे, सघंिटत होऊन 
वाटेल या मागार्ने, छलाने वा बलाने हसन-इ-झामीने तयार केले या सघंटना व पाचे 
आिव करण करणारे ‘खतरेका घंटा’ नामक आयर् समाजाचे प्रिसद्ध केलेले पु तक पहा. 
िहदंधुमार्चा नाश कर याचा िन चय क न या या जीिवतावर उठले आहेत. इतक्यानेच 
भागले नाही, या सकंटाचे व प यािहपेक्षा ती  झालेले आहे. िहदंूंना कोपराने चेपीत 
चेपीत यां या जवळून जवळ जवळ यांना वतःला वाटेल तसे वागिव याची मोकळीक 
मागनू िन पायाचा दोष वा िदखाऊ तडजोडी या अपयशाचे खापर िहदंू या डोक्यावर 
फोडून, िन पायाने आ हाला अफगािण थान िन इतर मसुलमानी स तेचा आ य क नच 
िहदंु थानावर मसुलमानी रा य लादावे लागेल असे ते प ट हणनू लागले आहेत. याचा 
उघड अथर् हा आहे की, उघड हणा की गु त हणा, िहदंु थानावर मसुलमानी आसन 
जमिव याचा यांचा हेतू िन त नुसार याचे दीघर् प्रय न सु  झालेले आहेत. जगाम ये 
आताच पुनः एका दसुर् या महायुद्धाची िच हे प ट िदस ूलागली आहेत. राजकारणा या 
अ यासकाला ही व ने पूवीर्च पडलेली होती. तुकर् थानात, अरब थानात, 
अफगािण थानात िनरिनरा या कारणाने मसुलमान पुढार् यांची िश टमडंळे आताशा जात 
असतात. अफगािण थान आदीतील िजवंत राजकारणात खेळत असले या राजकारणी 
पु षाशी भेटी घेणे इ यादी चाल ूअस यामळेु मा य पुढार् यांना याचा वास आधीपासनूच 
आला असला पािहजे. आिण जगात पुनः होणार् या भािव महायुद्धात सवर् यापी साम्रा या या 
िहतािहता या गुतंागुतंीम ये इंग्लडंही याम ये िनि चतपणे ओढले जाणार हेही 
ठर यासारखेच. अशावेळी िहदंु थानात आतून सात कोटी मसुलमानांचे सघंिटत बलाने, 
बलवान, सा यग्र त िन बाहे न सश त्र अफगाणिदकाची रा यतृ णेची हु लड या या 
िमलाफाने िहदंु थानला मसुलमान ग्र त कर याचा डाव ते खेळत आहेत, िकंवा तसा 
आप याला खेळता येईल या गोड क पनेने ते प्रय नशील झालेले आहेत.  

अशावेळी िहदं ुजाती या आधीच िवप न ि थतीम ये हे येणारे नवे सकंट ितची 
कशी काय दशा उडवील याची क पना तरी िहदंनूा आहे का? जर यांना आपली 
दै याव था घालिवणे असेल, जर यांना आप या जातीचे जगातील अि त व अचल िन 
िनि चत करणे असेल, जर पुनः यांना िवभवपूणर्, समथर् िन सपं न आिण िनभर्य िन 
िनि चत होणे असेल, तर या वरील सकंटाचे यथाथर्, िन पूणर् व प ओळखून घेऊन 
िहदंूंनी समथर्, वसकं्षणक्षम िन ससुघंिटत होणे एवढाच एकमेव उपाय आहे. आपणाला 
कोणावर आघात करावयाचा नाही. जे यायाने दसुर् याचे आहे याचा अपहार करावयाचा 
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नाही, छळाने वा बळाने इतरांना बुडवायचे अथवा छळावयाचे नाही, परंतु आघात 
करणायार्चा आघात प्र याघाताने दरू सारावयाचा आहे. आपले गेलेले बंधू परत घरी 
आणावयाचे आहेत, जाणारे थांबवावयाचे आहेत, दरूाव थेत असले या आप यातील 
आप या अ पृ य बंधूचंी दरूाव था दरू क न यांना वर घ्यावयाचे आहे, सवर् िहदं ू
समाजाला ससुघंिटत िन समथर् बनवावयाचे आहे, कदािचत वेळ प्रसगं पड यास आिण 
असले प्रसगं के हाना के हातरी ओढव याचा पु कळ संभव आहे, हे कोहट, गलुबगार्, 
नंदरुबार, येवले, मलबार इ यादी दंग्याव न िन मसुलमानां या वभाविसद्ध धमर्वेडा या 
वारंवार उदे्रक पावणार् या भावनांव न प ट आहे िन याव न असले प्रसगं येणे हेच 
अपिरहायर्. न आले तर तो अपवाद समजावयाचा; असी ि थती अस याने--- यहूबद्ध 
कर यासाठी कवाईत, इ यादी आज या काली शक्य या सरंक्षणकला िशकवून सघंिटत, 
समथर्, सवर् यापी, दक्ष िन समाजसरंक्षणो युक्त असे िहदं ूजातीतील त ण वगार्चे एक 
महान दल उभारावयाचे आहे आिण हे सवर् आपले गेलेले परत िमळिव यासाठी आहे ते 
राख यासाठी, आपला समाज दसुर् या आक्रमणकारी आततायी या आक्रमणापासनू सरुिक्षत 
िन िनभर्य कर यासाठी, थ पडीस थ पड िमळेल ते हा िहदंु या वाटेस जाणे नको, 
या याशी खाजवाखाजवी नको नाही तर त े आपले पुरे पुरे पािरप य करतील असा 
वानुभव िन दरारा दसुर् यां या मानात बसवून नागपूर प्रमाणे, वचकून राहून शांततेने 
राह याची प्रवृ ती इतर समाजात उ प न कर यासाठी, हे सवर् िहदंूंना करावयाचे आहे. 
दसुर् याचा अपहार करणे, दसुर् यावर आक्रमण करणे हा िहदंूंचा वभावच नाही, हे िहदंू या 
रक्तातच नाही, याला मागचा इितहास साक्ष देत आहे. ते हा या इितहासाकड ेपाहून िन 
िहदंू या वभावाकड े पाहून इतरांनी यां या वाढ या साम यार्ला िभ याचे कारण नाही. 
साम यार्बरोबर मनाची समतोल बुद्धी, पराक्रमाबरोबरच क्षमा, वैभवात सजृनता या अशाच 
गणुसमतोलते या कृ यानी िहदंूंचा इितहास भरलेला आहे, इतकेच न हे तर अजनुसदु्धा तेच 
अनुभवाला येत आहे. मसुलमानांचे वचर् व आहे तेथे मसुलमाना या तामसी वतृीची 
भयावह तरवार िहदंू या डोक्यावर के हा पडले िन या या िजवावर गदुरेल याचा िनयम 
नसतो. तेथील िहदं ूजनता नेहमी मसुलमानी अ याचारा या सभंवा या धाकात असते. 
दरवेळी मसुलमान दटावीत असतात. िहदंू या सबंंधात अ यायी िन दडपणाचे यांचे वतर्न 
असते. पण उलट नागपूरसारख्या िठकाणी मसुलमानांची रग िजरिवणारे िहदं ू
वसरंक्षणक्षम, आघातावर प्र याघात क न आघातह त िछ न करावयाला समथर् िन 
प्रबलतर असनू सदु्धा िन कारण आक्रमण आप यावर िहदंलूोक के हाही करणार नाहीत िन 
आप यावर अ याय होणार नाही हे वानुभवाने, या या वभावा या मािहतीने जाणनू 
नागपूरचे मसुलमान िव व त अस यामळेु िनभर्यतेने िन व थ मनाने आपापले यवहार 
करीत आहेत, हा वतर्मान कालातील प्र यक्ष अनुभव आहे. ते हा िहदंूं या साम यार् या 
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वाढीचे इतर कोण याही समाजाने भय बाळग याचे कारण नाही आिण ही गो ट प्र येक 
समाज पूणर्पणे जाणनू आहे.  
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लेखांक ४ 
िहदं ूसमाजा या पूणर् साम यार् या िन वैभवा या कालात िख्र ती धमर्वेडाने सतं्र त 

यहुदी लोकापैकी यांनी िहदंु थानचा आ य घेतला ते िनभर्य िन सिु थर झाले. धािमर्क, 
सामािजक िन इतर सवर् गो टीत यांना साम यर्वान िन बलशाली अशा या वेळी या िहदं ू
समाजाकडून के हाही िन कोणताही त्रास पोचला नाही िन ते आजपयर्ंत सखुाने आपला 
धमर् प्रितपािलत नांदत आहेत. येथे हेही सांगनू ठेवमे उिचत आहे की, या समाजानेही 
आजपयर्ंत कृतघ्नपणाने िहदंूंना त्रास पोचिवला नाही, इतकेच नाही तर ते पूणर् कृतज्ञ 
रािहले. माँटेग्यू चे सफोडर् सधुारणे या वेळी प्र येक समाजाला दसुर् या समाजापासनू फोडून 
िनराळा ठेवणारी जातवार प्रितिनिध वाची घातुक अशी िवभेदक नीती अवलिंबली जाऊन 
तदनुसार येथील बेने इजराइल नावाने ज्ञात असले या यहुदी लोकांनी यांना जातवार 
प्रितिनधी वासबंंधी िवचारले गे यावर जे उ तर िदले; ते जसे या या मना या मोठेपणाचे 
िनदशर्क िच ह आहे, याचप्रमाणे िहदंूंकडून िनरपराध िन िमत्रवत ्अशा िरतीने राहणार् या 
परक्या समाजालाही हजारावर वष एकत्र राहत असताना एकाही प्रसगंी अ यायाने त्रास 
पोचला नाही िकंवा यांची हानी झाली नाही याचा ते उ तर हणजे एक िनःपक्षपाती िन 
ितर् हाइताकडून झालेली अशी एक मह वाची साक्ष आहे. “आज हजारावर वष आ ही 
िहदंसुमाजाबरोबर एकत्र रहात असता, यां याकडून आम या िहतसबंधाला के हाही धक्का 
लागला नाही. िकंवा पुढेही लागणार नाही; ते हा आ हाला िनराळे प्रितिनधी व नको. 
यां यासाठी आ ही िकंवा आम यासाठी ते असे आ ही प्रितिनधी आलो-गेलो तरी यात 
आ हाला एकमेकापासनू हानीची शंका नाही इतकेच नाही तर आमचा एकमेकांवर पूणर् 
िव वास आहे. ते हा आ हाला वतंत्र जातवार प्रितिनधी वाचा हक्क नको” असे ते उ तर 
आहे. िहदं ू जाती या उदार मन कतेचे दसुरे उदाहरण हणजे ‘पारशी लोक’ हे होय. 
मसुलमानां या पाशवी िन राक्षसी अ याचाराला देशचे देश बळी पडले, यातील पािशर्या 
इराण देश हा एक होय; यातील पारशी लोकांपैकी जे पारशी या कू्ररां या तावडीतून 
िनसटले, यांनी िनभर्यते या आ यासाठी िहदंु थाना या िकनार् याची गाठ घेतली. येथे 
आ यावर गजुराथ या राजाने यांचे पासनू राजकीय बाबतीत घालमेल क न िहदंनूा त्रास 
देता कामा नये, यासाठी राजकीय घालमेल न करणे िन दसुरे असेच काही या या 
वाभीमानाला धक्का न लावता पाळता येतील असे िनयम यां याकडून पाळ याचे 
अिभवचन घेऊन यांना आ य िदला िन तेही आज हजारावर वष िहदंु थानात गु या 
गोिवदंाने नांदत आहेत; आिण या प्रमाणे पूवीर् एकवेळ वतंत्र रा ट्र पाने अि त वात 
असणारी िजवंत जाती मसुलमानी अ याचारा या राक्षसी दाढेत रगडली जाऊन जी आज 
मिृतशेष झाली असती, या एकेकाळी भाग्यशाली असले या या पारशी जातीचा 
िहदंु थान या साि वक िन उदारमन क दयापूणर्ते या शीतल छायेखाली सरुिक्षत िन 
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सरंिक्षत राहू शकला. अशी कोणती दसुरी जाित आहे की, जी अस या दैवी पु यकृ यांची 
िजवंत मारके दाखवू शकेल? इतर जाित कू्ररता, िहं त्रता िन राक्षसी वृ ती यांनी पिरपूणर् 
आहेत. परंत ु एक िहदंजुाित मात्र या मृ युलोकावरील वगीर्य जाित आहे. िहदं ुजातीने 
यहुदी िन पारशी या अगदी अ पसखं्यांक अशा आि त जातीना िन कारण, अ यायाने िन 
सखं्ये या इतर कोण याही साम यार् या धुंदीने के हाही िन कसलािह त्रास िदला नाही हे 
सयूर्पकाशाइतके प ट आहे. मसुलमान लोक िहदंु थानात येऊन यांनी येथे अनि वत 
कृ ये केली; लाखो ब्रा हणांना दावणीला उभे क न अ यंत िनदर्यपणाने यां या ह या 
के या; अगिणत ि त्रयांवर बला कार क न यांना भ्र टिव या. शेकडो बायकामलुांना 
पकडून आप या देशात गलुाम हणनू नेऊन िवकले; रजपुता या हजारो ि त्रयांना यां या 
पाशवी कू्ररपणाकिरता अनेकवार जोहार करीत आ पसरले या वालामुखी या 
जब याप्रमाणे वालां या िजभ या चाटीत असले या प्रदी त अग्नी या खाईत उ या 
घ्या या लाग या, रजपूत, मराठे, शीख आिदमधील लाखो वीरांना या भयंकर िन िहं त्र 
अशा मसुलमानी राक्षसी ह यापासनू देशाचे जीिवत सरुिक्षत ठेव यासाठी िन धमार्चे 
रक्षण कर यासाठी िप यानिप या यां याशी झुजंत राहून आप या रक्ताचे पाट वाहवावे 
लागले, यां या धमार् या रानटी क पना अस यामळेु कुराणािशवाय इतर ग्रथं अि त वात 
असावयाला योग्यच नाहीत या क पनेने िहदंु थान या अमोल अशा अनेक ग्रथंभांडारांना 
यांनी अग्नी या भ य थानी लोटून न ट िन भ मसात केले, हजारो मिंदरे धुळीला 
िमळिवली, सह त्राविध देवमतू चा भगं केला िन िहदंु थानातून अतोनात सपं ती लटूुन 
नेली. इतके मसुलमानांचे अित भयंकर अपराधी वतर्न िहदंशूी असतािह मरा यांनी, 
रजपुतांनी, शीखांनी वा इतर कोण याही िहदं ुजाती या शाखेने अनेक वेळी मसुलमानी 
स तेला खाली पहावयाला लावून, आप या पदतळी घातले िन वतःवर झाले या 
अ याचारांचा पुरता सडू घे याचे बल प्रा त क न घेतले. असे असताही एकाही प्रसगंी 
यांनी मसुलमानांचे कुराण जाळले नाही, मिशदी जिमनदो त के या नाहीत, या या 
ि त्रयांकड ेवाक या टीने पािहलेले नाही. मग पुढ या अपमान वा बला काराचे नाविह 
घे याचे कारण नाही, िकंवा अव य प्रितकाराहून सडूबुिद्धपूवर्क अिधक असा प्र याघात केला 
असता तर तो या य झाला असता, असे असताही मना या असमा य उदारपणाने िन 
दया बुद्धीने तसेही यांनी केले नाही. ते हा िहदंसुघंटनाने िहदंजुाती प्रबलतर झा यास 
कोण याही परक्या जातीस िभ याचे कारण नाही आिण यांना ही गो ट खास मािहत 
आहे. पण ते जे काही उलट हणत आहेत ते खोटे समजावे, परंतु आप यातील काही 
खुळचट माणसे मात्र “ यांना भय वाटते ते हा आपण यांना कसे दखुवावे, एकी तुटेल, ही 
वेळ नाही, याचवेळी काही झाले तरी एकी कायम ठेवावी, इतके िदवस देवळे भ्र ट झाली, 
लोक बाटिवले गेले, ि त्रयावर बला कार झाले, तर आपण काय केले? ग पच बसलो की 
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नाही? तसेच काही काळ आणखी थांबावे, जे होईल ते होईल. पण आपसात दहुी नको” इ. 
इ. पुळचट वाक्ये बोलनू िहदंजुाती या कायर्क यार्ंचा तेजोभगं कर याचा प्रय न यांचे 
हातून नकळत का होईना, परंतु होत असतो. यात िहदंजुातीचे वतःचे अि त वावर गदा 
पडत आहे तेथे थांबावयाचे कसे? एकी दोघांचे अि त व कायम राहून होत असते? एकाने 
दसुर् याचे भ य थानी पडून बाकी रािहले या दसुर् या या एकमेव अि त वाला एकी हणत 
नाहीत. पण हा यिुक्तवाद अबदु्धाला िशकवावयाचा. या पढतमखूार्ंनी आप या धडधडणार् या 
भीितग्र त अतंःकरणावर पांघ न घालनू, झोपेचे स ग घेतले या ि थतीत यांना जागे 
कोण कसे करणार? ते हा िहदं ु जातीने परकी जाती या भ द ू को हेकुईकड े िन 
वजातीयातील कंपीत दय प्रा या या ज पनाकड ेलक्ष न देता आपला स य, याय न 
जाितिहतकारी मागर् आक्रमण कर यास त काल आरंभ करावा. वजाितयांचे वरील 
धमर्सकंट िन जातीय आप ती दरू कर यासाठी, आपली जाती बिल ठ, समथर् 
वसरंक्षणक्षम िन िनभर्य कर यासाठी आिण अ याचार् यांना अ याचार कर याची बुद्धीच 
होणार नाही इतके बलवान हो यासाठी िहदंूंनी आपले प्रबल िन कायर्क्षम असे सवर् यापी 
जातीय सघंटन करावे. आपले वैभव, साम यर् िन सरुिक्षतता िमळिव यासाठी ते करावे 
आिण दसुर् या कोणाहीपासनू उपसगर्, हानी, वा त्रास आपणाला पोचू शकू नये हणनू िन 
सवर् टीने क याणदायी िन िहतकर आहे हणनू िहदंसूघंटन हे झालेच पािहजे. तरच 
आपणा िहदंजुातीचा तरणोपाय आहे. प्रितपक्षीया या भी मप्रितज्ञा अग्रणीं या हाताखाली 
िसद्ध असले या या समदुाय-बलाशी आपण सवार्ंनी िमळून ‘पिर अ य शत्रघुाती आ ही 
आहोत एकशेपाच’ हे ब्रीदवाक्य यानात ठेवून, भीमबल ढ िन चयाने अिधप याखाली 
अजुर्नाप्रमाणे कतर् यरणािभमखु िसद्धतापूवर्क आप या ससुघंिटत िन समथर् सघंटनबलासह 
कतर् यपरायण असे उभे राहताच, तो भक्तकैवारी योगे वर आप या कायर्रथाची सतू्र ेहातात 
घेऊन, सरुिक्षत रीतीने आ हाला दैवी यशाने िन धवल कीतीर्ने मिंडत करील िन 
पांडवाप्रमाणे अतुल वैभवाचे िशखरावर नेऊन बसवील यात ितळमात्र सदेंह नाही. ते हा हे 
िहदंबुंधनूो! सकंटाचे गंभीर व प यानी आणनू, क्षणाचाही िवलबं न लावता या 
योगे वराचे सा यह तावर ढिन ठा ठेवून या धमर्रणात उडी घ्या. आप या क याणाचा 
लाभ क न घ्या. परमे वर आपणा सवार्ंना धमर्कायार्त स यश देवो. व दे मातरम ्

* * * 
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िहदं ूसंघटना  
िन  

दोन भ्रामक िवधाने 
२२ जलु ै१२४ या “ यूयाकर्  टाई स ् “ नावा या अमेिरकेतील एका प्रमुख पत्रात 

िम. आथर्र ह टर नावा या एका लेखकाने िहदंु थान िवषयक लेख प्रिसद्ध केला आहे. 
यात िहदंलुोकासबंंधाने केले या एका िवधानाचा सारांश इकडील बर् याच पत्रांतून प्रिसद्धही 
झालेला आहे. यात याने असे प्रितपादन केलेले आहे की, मसुलमान लोक िहदंु थान या 
एकंदर लोकसखं्ये या पंचमांश असताही ते िहदंपेूक्षा अिधक बळकट आहेत. जर इंग्रज 
लोक शीघ्रच िहदंु थानातून िनघून जातील तर तेच (मसुलमान) िहदंु थानचे शासक 
होतील. हे िवधान अमेिरकेतील एक्या अधुर् या िन िहदं ु इितहासात वाभािवकपणेच 
अनिभज्ञ असे या मनु याने केले आहे हणनू जरी उपेक्षणीय असले तरी याचे उतारे 
मोठमोठा भडक अक्षरात छापून मसुलमानी पत्रे या आधारावर या या अस याच मताचे 
समथर्न क  पहात अस याने, िसधं, बंगाल, मद्रास, िन इतर प्रांतातही या मताचा अनेक 
अनिभज्ञ िहदंतु णावर पिरणाम होऊन यां या अगंी नसता दबुर्ळपणा िशर याचा सभंव 
अस यामळेु िन िवशषेतः मसुलमान गुडंाची अिशिक्षतच न हे तर सिुशिक्षत मसुलमान 
गुडंाचीही गुडंिगरी आपण “आहोच तसे बळकट” या नस य शेखीने अिधक चढेल झा याने 
या ट, अस य िन तजेोहानी करणार् या िवधानाचा ती  िनषेध करणे अव य होत आहे.  

जाितभेद िन अ पृ यता हे िवधाभाव उ प न करणारे भयंकर रोग िहदंसुमाजास 
जडत आहेत ही गो ट वताःपासनू वा जगापासून लपवून ठेव याची आमची मळुीच इ छा 
नाही. आप या अगंी असलेले दौबर् य तो लपवून ठेिवतो की याला वतःचे दौबर् य 
िवपक्षास कळले तर तो आप यास न ट करील ही धा ती असते. जाितभेद िन अ पृ यता 
हे रोग िकतीही भयंकर असले तरीही हे आमचे िहदंरुा ट्र मळूतःच इतके साम यर्वान, 
दैवीसपं तीने युक्त िन सनातन जीवनशक्तीने पिरपूणर् आहे की ते अस या रोगग्र त 
ि थतीतही मसुलमान आघाताखाली िचरडून जाईल अशी आ हास िचतंा पड यासारखे 
अजनू काहीच कारण घडलेले नाही. ह तीला एखादे िदवशी ताप जरी आला िकंवा उंदरांनी 
डसनू याला थोडासा त्र त जरी केला तरी ह ती तो ह तीच आहे! याचे “अपिचत 
मिणगात्रम“् िह उठता उठता पड या जाणार् या एक दोन पाया या रोगग्र त भाराखाली 
देखील आतातायी उंदरां या िक येक सेना या सेना िचरडून टाक याचे साम यर् राखीत 
आहे. या वेळेस उ या िहदंु थान या िसहंासनाचे बळ मसुलमानां या हातात होते; या 
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वेळेस या या लक्ष-लक्ष चतुरंग सेना अनेक प्रबल नािदर-औरंगजेब अबदाली वा तैमरू 
यां या श दासरशी नगरानगरा या सरसहा क तली उडवीत जात हो या. यावेळेस देखील 
मसुलमान हे िहदंु थानचे खरे शासक झाले असतानािह राहू शकले नाहीत, मग आज तर 
यांची ि थती िहदंहुूनही अनेक पटीने केिवलवाणी झालेली आहे. आज ते पूवीर्प्रमाणे िहदंूंचे 
शासक होतील ही भीती कधीही न हती इतकी िनमूर्ल आहे; जे गझनीचा महमद क  
शकला नाही महमदअ ली ते काय करणार? शक्तीशाली िनजामा या बापजा यासही 
साधले नाही ते हसन िनजामी कसे साधणार? िहदंतूील हे जाितभेद िन ही अ पृ यता 
यावेळेसही िकंिचत ्आजपेक्षाही अिधक ती तेने िहदंरुा ट्रा या अगंी मरुलेली होती. ते हा 
की जे हा मसुलमानी रा ट्र “कवची, घ वी, ख गी, सायुध, बलवान अिजकं्यसे होते” ते हा 
देखील या महारा ट्राने, बुंदे यांनी, या शीखांनी हे सवर् जातीभेद िन अ पृ यता खाकोटीत 
मा न रणारणाम ये औरगजेबापासनू तो अकार्ट या नबाबापयर्ंत, जेथे जेथे जो जो 
मसुलमान यदु्धो मखु भेटला तेथे तेथे, याला चीत केले; आता तर याचे कवच फुटलेले; 
याचे धनु य तुटलेले; याचे धैयर् सटुलेले आहे. आता आज जरी इंग्रज िहदंु थानातून 
िनघनू गेले तरी मसुलमान िहदंरुा ट्रास दास क  शकतील वा िहदंधुमार्चा उ छेद क  
शकतील ही भीती अवा तव आहे; अ पृ यता िन जाितभेद अथवा िहदंसुमाजात जडले या 
या सारख्याच दसुर् या रोगावर ती  उपचार आ ही करतोच आहोत; हे रोग पूवीर्पेक्षा प्र यक्ष 
कमी कमीच होणार िन शुद्धी आिण सघंटना या दोन रामबाण उपायानी या िहदंसुमाजाचे 
बळ िदवसे िदवस वाढत चाललेले आहे. या या उदयो मखु झाले या नवजीवनधारी िहदं ु
समाजात, या या पेक्षा सखं्याबळाने पाचपटीने कमी असले या एकपंचमांश 
मसुलमानां या बळाचा बागलुबोवा दाखवून तेजोभगं कर याचा प्रय न यापुढे कोणीही केला 
तरी तो यथर्च ठरणार! 

हे िहदंूंनो! तु ही दबुर्ल आहात हणनू सगळे जग जरी ओरडत सटुले तरीही तु ही 
आपला तोजोभगं होऊ देऊ नका! या सग या आरडाओरडीची मु कुटदाबी एका 
िवक्रमािद याचे नाव क  शकेल; या सवर् पोकळ धमक्या एक या िशवबा या 
पु य मरणाने जाग या जागी िज न जातील; मग तुमचा इितहास तर अशा अनेक 
िवक्रमािद यांनी, समदु्रगु तांनी िन िशवबांनी भरलेला आहे; फक्त सघंटना करा; केवळ 
मनात आणा हणजे आज गेली पाच हजार वष तु ही जसे सवार्स पु न उरला आहात 
तसेच या क दडधारी रावण ह यारी ीरामचंद्रा या चेतनेने िन चापाने पुढील पाच हजार 
वषही तु ही सवार्स पु न उराल! 

या वरील िवधाना इतकेच भ्रामक िन िकंिचत ् याहूनही अिधक अपायकारक असे 
दसुरे एक िवधान महा मा गांधीजीं या “नवजीवन” पत्रात केलेले आहे. िहदंजुातीला 
नामशेष कर याचा चंग बांधले या हसन िनजामी नावा या िद ली या एका कड या 
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मसुलमानी धमर्प्रचारकाची िन महा माजींची जी भेट झाली तीत महा माजीनी असे हटले 
आहे की, “मला मसुलमानी धमर्प्रचाराचे ममर् मािहत आहे. मी हे जाणनू आहे की 
मसुलमानी धमार्चा प्रचार हा काही तरवारीने झालेला नसनू तो फिकरा या उपदेशाने 
झालेला आहे. केवळ मसुलमानी धमार्चे रक्षण मात्र तरवारीने केलेले आहे.“ या िवधानाचा 
डांगोरा मसुलमान लोक प नास वष िहदंु थानात िपटीत आहेत िन या मायावी भलूथापेस 
भलुनू शेकडो िहदं ुत ण िसधं िन पंजाब इ यादी प्रातांत मसुलमानां या पंजात फसलेले 
आ हास प्र यक्ष माहीत आहेत तचे िवधान महा माजीनी के याने आणखी िक येक 
अधर्िशिक्षत िहदं ु त ण, मसुलमानी सं कारा या िन धमार् या पंजात फस याचा सभंव 
अस याने या िवधानाचा िनषेध करणे आ हास कतर् य वाटत आहे; नाहीतर महा माजीं या 
वै यशा त्र, समाजशा त्र, अथर्शा त्र इ यादी शा त्रातील अशाच अनेक अपक्क िन अधरु् या 
िवधानाप्रमाणे या ऐितहािसक िवधानाची सभंावनािह उपेक्षेनेच केली गेली असती. 
मसुलमानी समाजात िन धमार्त अनेक साधु पु ष होऊन गेले हे नाकार या इतके अनुदार 
आ ही कधीही होणार नाही. मसुलमान काय पण असा कोणाचाही धमर् िन समाज नाही 
की यात थोर, स चिरत्र िन साधु मनु ये ज म पावली नाहीत; आिफ्रकेत या “बुिशटो” या 
अमेिरकन रेड इंिडयन वा अदंमानातील “जरी” या लोकाम येही काही चांगले लोक आढळून 
येतात. अस या साधुलोका या चिरत्र प्रभावाने मसुलमानी धमार्तील त वे या या 
धमार्पेक्षा खरोखरच उ तम होती या समाजातील काही लोक मसुलमान झाले ही गो ट 
स य आहे; परंतु मसुलमानी धमर् पु तके िन इितहास याला काही मािहती आहे िन 
याचे या िवषयीचे ज्ञान अमीर अ ली या ि पिरट ऑफ इ लाम या एकाच पु तकातील 

मसुलमान गोडबो यांनी मारले या थापावर अवलबंून नाही, असा कोणीही मनु य 
“मसुलमानी धमर् साधु वा या प्रभावाने वाढला, तरवारीने याचा प्रचार केला नाही केवळ 
रक्षण केले” हे िवधान वाचून याचा उपहास के यावाचून राहणार नाही. आिफ्रका, आिशया 
आिण युरोपम ये मसुलमानी धमार्चा प्रसार कसा झाला ते रक्तरंिजत तरवारी या धारेने 
िलिहलेले वृ त सांग ूलागलो, तर, एक ग्रथंच होईल! पण, ते सवर् सोडून देऊन सामा य 
वाचका या िन महा मा गांधी याही मसुलमान इितहासिवषयक आकंुिचत ज्ञाना या कक्षेत 
उभे दहा पाच प्र न िवचार यापिलकड े या िवधाना या गढू अज्ञानाचे िन उताव या 
धाडसाचे आिव कारण कर यास अिधक काहीही कोटीक्रम करणे नको ही आमची िनि चती 
आहे. महमद गझनीने जी सोमनाथादी देवळे फोडली ती काय याचे धमर्रक्षणाकिरता 
फोडली की प्रचारा िन प्रसारा किरता? या अ याचारांची प्रशंसा करीत मसुलमान 
इितहासकरांनी यास धमर्प्रचारक हणनू गौरवा पद पदवी िदली आहे िकंवा नाही? 
िजकंले या देशाची लटू जे-जे मसुलमान असतील वा होतील यातच वाटली जावी हा 
िनयम प्रसारा करता होता की न हता. अ लाउ ीन िखलजीने िहदं ूलोकांचे जे हाल केले ते 
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केवळ प्रचाराथर् की केवळ रक्षणाथर्? म. गांधीने शीखां या इितहासाचे आताच का होईना 
पण एकादे दसुरे पु तक वाचले आहे असे ते हणतात. यात का मीरचे जे ब्रा हण गु  
तेगबहादरास घाय मोकलनू “रक्षा करा नाहीतर मसुलमान हावे लागते” हणनू शरण 
आले ते काय मसुलमानी साधु पु षां या मोिहमेने मसुलमान साधु पु षास वश होऊन? 
गु  तेगबहा र, वीरबंदा, शूरसभंाजी इ यादी हजारो िहदं ु हुता यां या रक्ताचे पाट जे 
वाहवले ते ‘मसुलमान हो! नाही तर मर! “असे अिंतमो तर िमळूनच की नाही? मसुलमान 
झा यावर मृ युदंड चुके तो काय या धमार् या रक्षणाथर् की प्रचाराथर्? पारशी लोकांनी जो 
वदेश याग केला तो काय यांना वदेश नकोसा झाला होता हणनू की मुसलमान 
छळाने? बजाजी िनबंाळकर बाटले ते काय अविलयां या उपदेशाने की धमर् कू्ररते या 
बला काराने? नेताजी पालकर काय मसुलमानी धमार्स भाळले होते हणनू मसुलमान 
झाले होते? िटपू या वार् यात शांत दात मसुलमान फिकरा या मोहानी िन मतं्रानीच 
हजारो िहदं ुलोक त्रावणकोरात बाटले असतील नाही? आिण मलबार-? 

छे, पण मलबारािवषयी म. गांधीनी दोन वष या प्र नाचा िवचार के यानंतर 
आपणास नकुतेच सांिगतले नाही काय की तेथे जा तीत जा ती एक िहदं ुबला काराने 
वाटला असावा हणनू! कारण कोणी मसुलमान पुढारी हणे तसे हणतो! मुं यांची; 
शंकराचायार्ंची, आयर्समाजाची, प्रितिनवेदने िन इितवृ ते यांना उ लेखनीय देखील वाटली 
नाहीत. बला काराने बाटले या शेकडो िहदं ुकुमािरकांचे फंुदन वा वदृ्धाचे दन कानी पडले 
नाही; बला कारासही िवफल करणारे वाटत नाहीत. जा ठार मार पािहजेतर असे हणनू, 
मसुलमानी तरवारीखाली शीर तुटता तुटताही अचल राहणार् या मलबारी िहदंधुमर्वीरांची 
हौता यदी ती डोक्यात िदपवू शकली नाही! केवळ या एका मसुलमानाने एकच िहदं ु
बाटला हणनू अडखळत हटले या वचनाचा मात्र उ लेख या अधंधा टयार्ला करावासा 
वाटला याच धा टयार्ने मसुलमानी धमर् हा तरवारी या बळाने कधीही प्रचािरला गेला नाही 
हे िवधान केलेले आहे इतके सांिगतले हणजे या िवधानाचे अनैितहािसक खोटेपण िसद्ध 
कर यास एक अक्षरही जा त िलहणे अनाव यक होणारे आहे.  

ते काही नाही! िहदंूंनो! हे यानात धरा की कुराणातील शेकडो वाक्यां या 
आधारावर मसुलमानातील लाखो मौलवी, धमर्प्रचारक िन सिैनक आजपयर्ंत द्र याशेने िन 
बला काराने मसुलमानी धमार्चा प्रचार करीत आलेले आहेत िन करीत राहणे हे आपले 
कतर् य मानीत आहे. हे कटु-स य-काही अपवाद वगळून आपाप या दयावर को न ठेवा; 
नाहीतर भोळसट थोरवी या िन घातकी सरुिक्षतेत या भ्रमाने फसाला. मसुलमानास दोष 
देऊ नका; याचा अ या य वेष क  नका. पण बला काराने धमर्प्रचार कर याची यांची 
ढी जवळ जवळ या या बाणाचा झालेला आहे हे ऐितहािसक स य यानात ध न 
वतःचे बल इतके वाढवी की या तुम या सघंिटत बल पी वज्र - कवचावर या या 
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बला कार पी श त्राची घार साफ कंुिठत िन बोथट होऊन जावी. नागपूरास िहदं ुसघंटन 
होते. हणनू तीनदा प्रय न झाला असताही आपली देवळे पडू शकली नाहीत; पण तेच 
गलुबग्यार्स िहदंूंचे सघंटन न हते हणनू देव िन देवळे उ व त झाली; एतदथर् सघंटन 
करा. आघात कर यासाठी न हे, पण या य (Legal) प्र यघाता-साठी सघंटन करा. असे 
बळ या िहदं ुसमाजात िनमार्ण होऊ या की मसुलमानच काय पण कोणासही बला कार 
कर याची बुद्धीच होऊ नये. बला काराने आपली हानीच होईल असे प्र यक्ष अ यायास 
वाटावे इतके जे हा यायास बळ केवळ आि मकच न हे तर शािररीक देखील येते ते हाच 
याय या जगातात िटकू शकतो. मनु य प्राणी या जगतात िहं त्र पशमु ये िटकू शकला 
तो केवळ आि मक बळाने हणजे वाघापुढे गीता वाचून न हे तर आि मक बळा या 
पे्ररणेने बिुद्धबळपूवर्क आपले शािररीक दौबर् य नवीन नवीन आयुधां या सहा याने वाढवून 
आप या सघंिटत शक्तीचे वचर् व थािपत के यानेच होय; 

* * * 
उ गार िच हे!! 

िहदं ु मसुलमाना या एकीसाठी िहदंसुघंटनाचा हवा िततका उपहास क न पंडीत 
नेह नी िहदं ू लोकावर पिहला उपकार केला. नंतर रा ट्रीय सभे या आजे्ञसाठी हणनू 
िविधमडंळात (कौि सलात) िहदंूं या िहतावर घाला पड याचा सभंव असताही यांस 
म जाव क न परंतु मसुलमानास मात्र आत सोडून िहदं ुलोकावर दसुरा उपकार केला. 
यानंतर सु यव थेसाठी, दंगे होताच तेथील सवर्च लोकांचे िश ट वाचे अिधकार िछनावून 
घ्यावे ही तोड सचुवून दंग्यात िहदं ुलोक मसुलमानाप्रमाणेच आिण िततकेच आग कर 
आिण आततायी असतात हे सिूचत कर याचा ितसरा उपकार केला. पण तरीही सघंटन 
मेले नाही; उलट चांगले ध टपु ट होत चाललेले आहे हणनू या रोगापासनू िहदं ूलोकास 
बचाव यासाठी पंडीत नेह  आिण अबुल कलाम आझाद या वै य वयांनी एक एक्य 
मडंळ थापन क न सवर् पांिथक आिण धािमर्क पक्ष िवपक्षास एकत्र कर यासाठी आमतं्रण 
दे याचा चौथा उपकार केला आहे! िहदंनूो सावधान! नाना पधाराः कौलाः िवचरि त 
महीतले! 

* * * 
बंगाल आिण पंजाबकड या काही समजंस आिण मनिमळाऊ मसुलमान पुढार् यांनी 

हटले आहे की, िहदं ु मसुलमानांची भांडणे िमटिव यासाठी िहदंनूी शकेडा साठ जागा 
मसुलमानांसाठी सवर् अिधकारात राखून ठेवा या! का महाराज? चाळीस कमी का? शंभरी 
शंभरच राख ू या यात.  

* * * 
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रा ट्रीय सभे या प्र तुत या अ यक्ष ी सरोिजनीबाई यांनी मदनमोहन आिण मुजें 
बंगालम ये िहडंत असता हटले होते की, ही सकंटे या सुदंर बंगाल या भमूीत जे परके 
(बाहेरचे) लोक येऊन वेषाचे बीज पेरीत आहेत यामळेु येतात! ठीक! मुबंईत देखील 
अशाच परप्रांतात ज मले या काही परक्या बायांचे पाय लाग यापासनू बरीच सकंटे 
कोसळली आहेत. ती िरकोपाला जा या या आधीच या ‘परक्या’बाया मुबंईहून या या 
या सुदंर वप्रांतात िनघून जातील का? याचे वाचून मुबंई अगदी अडूनच बसेल असे 
वाटत नाही! 

* * * 
ते कसेही असले तरी बंगाल प्रांतात महारा ट्रीयन “परका” अथवा “बाहेरचा” होतो हे 

िवधान रा ट्रीय सभे या अ यक्षपदािधि ठततेव न ी. सरोिजनीबाईनी के याने या 
रा ट्रीय मानास िकती योग्य आहेत हे उ तम प्रकारे िसद्ध झाले. बंगालात मुजें ‘बाहेरचे’ 
आिण ‘मुबंईस सरोिजनी बाहेर या‘ याचे नाव एक रा ट्रीय व!! 

* * * 
मौ. कुतुब ीन अहमद यांनी मसुलमानांस उ शेून जे पत्रक काढलेले आहे यात 

वा ये वाजिव याचा िहदंूंचा हक्क आहे असे प टपणे मा य क न आप या िहदंभूाईंशी 
मसुलमानांनी पे्रमाने वागावे असे हटले आहे. िहदं ू भाई! मौलवी साहेब! हे वाक्य 
कलक या या घरात बसनू उ चारलेत हणनू बरे. जर का िद ली या गे या िखलाफत 
पिरषदेतील शेकडो प्रितिनधीपैकी कोणासमोर िहदंसू भाई हणता, तर या पिरषदेत 
दसुर् या एका वक् यावर प्रसगं गदुरला तसा जीव धोक्यात पडून तो श द माघार घ्यावा 
लागता ‘िहदं ूभाई नही!’ ‘वे काफर है!!’ ‘वे कैसे भाई हो सकते’ असे गजर्त शेकडो मौलाना 
तेथे तुटून पडले तसे आपणावरही तुटून पडते, तुटून! िहदंूंनी मसुलमानास बंधू हणावे; 
न हे हटलेच पािहजे. पण मसुलमानांनी िहदंसू बंधू हणावे? छ ! कुराणा या ते िव द्ध 
आहे, जसे कौि सलम ये जाणे हेही एकदा कुराणा या िव द्ध होते!! 

* * * 
एकदा महंमद अ लीनी शोक प्रगट केला होता की, माझ े समकालीन इतर 

मसुलमान बंधू हाईसराया या शेजारी बसत असता आिण मोटरी उडवीत असता मी 
आप या वहानावर वार होऊन र यातून िहडंत आहे. पुढे ते हाज या यात्रेस गेले. ते हा 
आ हांस फार आशा वाटली की, आता या अ न साउदिवषयी यांनी तुितपाठ गाईले तो 
तरी यांना एक मोटार िद यावाचून रहाणार नाही पण-! 

* * * 
अ लीबंधू हाजला गेले. जगत ् -इ लाम पिरषदेत गेले. पण तेथे अ न सौद या 

अरबांनी यांची सारखी टवाळी कर यास आरंभ केला. अ ली इंग्रजीत बोल ूलागले तो ते 
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ओरडू लागले अरेबीत बोला. ते हा िचडून महंमद अ ली अिधकच जोराने इंग्रजी बोल ू
लागले. यावेळी काही लोक ओरडले हाच तुमचा वाभीमान का? अरेबी न समजणारा हा 
इंग्रजी मौलाना पहा! ही वाक्ये एकताच सभेत हशा िपकला. याचे कोणी ऐकेचना. शेवटी 
परत येताना तर या सवर् अपमानावर कळस चढिव याकिरताच की काय अ न सौदने 
दो ही अ ली बंधूस एकेक मोटार न देता उपायन हणनू एकेक अरेबी घोडा िदला! 

* * * 
पूवीर् कोणास उपरोिधक भेट यावयाची हणजे यास पांढरा ह ती उपायन देत! 

तीच ि थती या घो यांनी अ ली बधंूची झाली. इतर अपमान मानिसकच होते; पण ही 
घो याची टवाळी आिथर्क आहे. कारण वहानावर खा या िप याचा यय न करता वार 
होता येईल; पण या घो यासाठी िखशास चट्टा बसणार! आिण पु हा वारी भर यास 
उपयोगी नाहीच. कारण िनदान बड ेभाई एकदा वार झाले की, चाल या घो यास देखील 
खीळ बसावयाची! घोडा मटकन जो खाली बसावयाचाच तो शेवटचाच! आता या अ न 
सौदने टवाळीसाठी िदले या घो याचा एक उपयोग सचुला आहे. तो बंधु वाचे ना याने 
अ लीबंधूस कळिवतो. बड े अ लीनी आप या घो यास िखलाफत ऑिफस या दाराशी 
बांधून टाकावे हणजे तो यय पर परी िनघेल. यास फार तर िखलाफतचा सेके्रटरी 
हणनू नेमनू टाकावा हणजे सावर्जिनक िनधीचा अप यय के याचा दोषही टळेल. आिण 
छोटे भाईंचा घोडा अगदी चालत नाहीसा झाले या ‘हमददर्’ चा सहायक सपंादक हणनू 
नेमावा हणजे यावर बसनू तरी ते चाल ूलागले तर लागेल! मखु्य सपंादकावर तर ते 
काही के या चालत नाहीत! मोटार न िमळताच का होईना पण अ लीबंधू िद लीस 
सरुिक्षत पोचले या िवषयी याचा स मान होणे योग्यच होते. हणनू िद लीस सवर् मागर् 
शृंगारले जातेही पण ते काहीच झाले नाही िकंिचत ्पावसा याचे िदवस आ याने तो शृंगार 
िभजेल हणनू िमत ययी िद लीने बाहेर शृंगार केला नसेल.  

* * * 
पण टेशनवर या िदवशी अ लीबंधू यावयाचे या िदवसी दाटी मात्र प्रचंड होती. 

यातही एकी या टीने अिमनंदनीय गो ट हणजे या दाटीत िहदंचेू िहदं ूभरलेले होते. 
कारण या िदवशी गगंाजीचा मेळा अस याने हजारो गावकरी यांना अ लीबंधू हणजे 
काय पदाथर् आहे हेही माहीत न हते ते ‘गंगाम या’ चा जयघोष करीत अनायासेच 
टेशनवर चढत उतरत लोटले होते. आपले वतःचे वागत लोकास ते आपण करतो आहो 
हेही कळू न देता करवून घे याची अशी यात्रचेी सधंी साधून अ लीबंधु याच िदवशी 
िद लीस आले हे या या िवनयशीलतेस आिण सरळ वभावास शोभेसेच आहे.  

* * * 
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उ तर िहदंु थानातील या काही पत्रातून वरील बात या आ हास िमळा या 
यातीलच एकाम ये एका लेखकाने वगार्तून काही पद या प्र तुत या लोकधुरीणांसाठी 
आण या आहेत. हणनू प्रिसद्ध झाले आहे यातील काही उ लेखनीय आहेत या अशा  

पं. मोितलालजी - क िसलिमत्रिर! 
पं. मदन मोहनजी - अजे्ञय वाद! 
लाल लजपतरायजी - दोलायमान! 

ी. सेनगु त - दास वजी! 
डॉक्टर मुजें - लोखंडी चणा!! 

याया या टीने पािहले असता ीमती सरोिजिनबाई रा ट्रीय सभे या अ यक्ष 
असताही वगळ या जा या हे वगीर्य पदवी दानािधकार् यास शोभत नाही. हणनू यासही 
एक पदवी ‘महा मीण’ हीच होय. कारण िहदं ुसभेने आपले प्रितिनधी िविधमडंळात (कायदे 
कौि सलात) धाड यास उभे केले हणनू यांनी भयंकर आग पाखडली. परंतु मसुलमानांनी 
िखलाफत सं थे या वतीने प्रितिनधी उभे करावे इतकेच न हे तर यासच रा ट्रीय सभेने 
सहा य यावे, उचलनू धरावे असेही ठासनू अनेक वेळा सांिगतले. पवनार या मसुलमानी 
लटुालटुीचा दोष आिण कलक यातील मसुलमानी अ व थतेचे खापर यांनी प्र यक्षपणे 
डॉ. मुजें आिण मालवीय यावर फोडले. थोडक्यात हणजे ‘महा मीण’ बन यास वकीय 
िहदंजुातीचा िजतका िधक्कार आिण परकीयाचा पक्षपात करणे अव य आहे िततका यांनी 
केला आहे हणनू आता वरील देवदतूांने सरोिजनीबाईस ‘महा मीण’ हणनू पदवी 
यावीच! हणजे पुढ या वषीर् देवदतुासही ‘छीद्रा वेषी’ ही पदवी िमळू शकेल!! 

* * * 
हसन िनजामी यांनीही मसुलमानांनी िहदंसू वा ये वाजवू न दे याचा धरलेला हट्ट 

अ या य असनू मसुलमानी धमार्त तशी कोणतीही आज्ञा नाही असे प्रिसद्ध केले आहे. 
आिण ते वतः या िवषयी फार मोठी चळवळ क न िहदंमुसुलमानांतील तेढ मोडणार 
आहेत. शुभ य शीघ्रम!् बाकी पुराणातरीही एकदा पूतनेस पे्रमाचा पा हा फुटला होताच!! 

* * * 
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सावरकरांची पत्र े
--१-- 

(सा तािहक बलवंत िद. २९-४-१९२५) 
अकरणा मदं करण ं ेयः 

गे या िशवो सवाची वेळी आता आप या लोकांनी नुस या सभा, उ सव, पिरषदा 
यातच सवर् वेळाचा, पैशाचा िन शक्तीचा अप यय करीत न बसता थोड ेका होईना पण 
काही तरी कायर् प्र येकी करावयास लागावे अशी आ ही िवनंती क न केवळ एका 
र नािगरीचाच िवचार जरी केला तरी कमीत कमी एक आखाडा, वदेशीचा प्रचार, 
अ पृ यता िनवारणाची पिहली पायरी हणनू एक अ पृ यात जाऊन भजनात उपदेश 
करणारा मेळा आिण िमशनरी िकंवा मौलवी या या जा यात कोण कुठे फसत आहे यावर 
यिक्तशः डोळा ठेवून लोकास यात अडकू न दे याचा प्रय न करणे इतक्या गो टी जर 
आपण वरीत हाती घेत या नाहीत, तर पुढ या वषीर् िशवो सव कर याचा आपणाला 
मळुीच हक्क उरणार नाही असे सांिगतले होते.  

* * * 
ही आनंदाची गो ट आहे की काही उ साही िन कायर्क यार् मडंलीनी या िदशेने 

काही तरी प्रय न सु  केले आहेत. ते लोकापुढे आले असता आणखी िक येकास कुठे िन 
कसे प्रय न करावे हे कळून कामास लाग यास प्रो साहन िमळेल या हेतूने गे या 
मिह याचा र नािगरी नगरापुरता हा थोडा आढावा काढीत आहे.  

* * * 
सगळी मोठी कामे मोठी हणनू हातून घडत नाहीतः लहान कामे यिक्तिचतं, 

यांनी ते काय हावयाचे हणनू केली जात नाहीत, अशी जी आजकाल सावर्जिनक 
िशिथलता आलेली आहे ती आपण सवार्नी सोडून िदली पािहजे. मोठी कामे झाली तर 
उ तमच. एका घावासरशी दोन तुकड े होतील. पण तसे जोपयर्ंत अलौिकक साम यर् िन 
शिक्त रा ट्रात उ प न होत नाही तोपयर्ंत ते साम यर् उ प न हावे हणनूच रा ट्रातील 
प्र येक यक्तीने आपआप या पिरि थतीत जी लहान सहान कामे उरकता येतील ती तरी 
उरकून घेतली पािहजेत. जोवर कतृर् वाचे मेघ ई वरी दये या वायूवर आ ढ होऊन िन 
आकाशात चढून येऊन ही सवर्त त पृ वी ‘धाराधर शतांनी’ िभजवून िचबं, शीतल करीत 
नाहीत िन वापी कप-तडाग ्पा याने तुडुबं भरवीत नाहीत तोपयर्ंत थब थब का होईना पण 
तळे साचिवले पािहजे. हे त व आपले ब्रीद वाक्य समजणारी काही माणसे तरी कामास 
लागली ही या मिह या या आठव यातील पिहली लाभकारक गो ट होय.  

* * * 
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अ पृ यते या िनदर्ळणा तव प्रथम उपाय हणनू मिह यातून एकदा वा दोनदा 
महार चांभारािदक आप या िहदं ुबांधवांचे वसतीत जाऊन िहदंमुात्रांनी एकत्र होऊन एक 
वराने भगवंताचे भजन कर याचा उपक्रम र निगरीस गे या एकादशीस कर यात आला. 
याचा पिरणाम अपेक्षेहूनही उ तम झाला. ी. िसताराम पंत पटवधर्न िन इतर उ साही 
िन काय सकु मडंळी लवकरच एक िन याचे काम करणारा मेळा काढून िन अ पृ यास 
िवशेष उपकारक अशी पदे िन अभगं यास िशकवून प्र येक एकादशीस िन आव यक तर 
इतर प्रसगंी आप या पूवीर् अ पृ य समज या जाणार् या िहदंबुंधूंचे वसतीस भेट देत 
रहाणार आहेत. परवाचे भजनाचे प्रसगंी महार मडंळीनी मडंप वगरेै घालनू जो उ साह 
दाखिवला िन अभगं हण यात जे कौश य िन जी भिक्त प्रदिशर्त केली ती खरोखरीच 
प्रशंसनीय होती. इतर जातीतील मास म छर वतः खाणार् या िन प्रसगंी मागार्त झोकांडे 
देत जाताना आढळणार् या या अहम य मनु यास ‘महार फार गदळ लोक आहेत हो! 
हणनू अ पृ यतेचे समथर्न कर याची चटक लागली आहे यांनी परवा महारवा यातील 
याची ती भजनाची टापटीप, भक्तीचा रस िन आजबुाजचूी शुद्धता पहा यास यावयाचे 
होते. पुढील एकादशीसही तेथेच भजन असनू जे कोणी िव याथीर् मे यात वा स गहृ थ 
भजनास येऊ इि छत असतील या वेळेस ितथे अव य यावे अशी आमची िवनंती आहे.  

* * * 
तुम या आराम खुचीर्वर पडून महारवा यातील घाण िनघणार नाही तर ती तु ही 

जाऊन, ितथे राहून, नराची सेवा तीच नारायणाची सेवा, पिततांचे पालन ती 
पिततपावनाची पूजा असे समजनू वतः जे हा ती घाण काढाल ते हा ती िनघेल. आिण 
जर ती महारवा यातील घाण न िनघाली तर ितने केवळ महारवा यातील वातावरणच 
दिूषत होणारे नाही पण हे तुमचे आराम खूचीर्चे ‘ पृ य’ वातावरणही दिूषत होईल िन 
एकाच भयंकर सामािजक रोगा या साथीत सवार्ंचा एकत्रच बळी पडले. लेग या 
साथीप्रमाणेच अवनतीची साथ ही गावा या कोण याही भागांत जरी उद्भवली तरी ती आग 
वेळीच िवझली नाही तर गावच वाहा करावयास सोडीत नाही.  

* * * 
र नािगरीप्रमाणेच िशरगावातही या मिह यात अ पृ योद्धाराचे टीने प्रमाणाने 

लहान परंतु मह वाने मोठे असे, तीन समारंभ झाले. हनुमानजयंतीस येथे नवीनच थापन 
झाले या हनुमानाचे देवळाभोवती प्रदिक्षणा सवर् िहदंमुात्रांनी िमळून घाल याचा तु य 
उपक्रम जो झाला तो इतर मोठमोठा नगरातूनही अनुकर यास योग्य आहे. याचे वणर्न 
‘बकुल’ म ये िन पु या या पत्रातही आलेलेच आहे दसुरी गो ट हणजे तेथील चांभाराचे 
घरचा स यनारायणा या पूजेचे वेळी झालेला समारंभ हा होय. या वेळेसही ब्रा हण 
कुळवाडी इ यादी ‘ पृ य’ िहदं ु िन चांभरािदक ‘अ पृ य’ िहदं ुस यनारायणाचे चरणापुढे 
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एकत्र कथा कीतर्नात समािव ट झालेले होते. सावरकरांचे भाषणात यांनी अ पृ यास कसे 
कसे फसिवतात ते सांगनू यांचे कोिटक्रम कसे खंडावे त ेसांिगतले. नंतर ‘तु ही आ ही 
सकल िहदं ु बंधु बंध’ु हे पद झा यावर ‘िहदं ु धमर् की जय’ या जय घोषात समारंभ 
सपंिव यात आला. याच प्रमाणे सावरकरांचे िन ीयुत दामले याचे घरी वासिंतक हळदी 
कंुकुवाचे समारंभ सवर् िहदं ुि त्रयास आमतं्रण िदले होते. ही नवीन पद्धत पचनी पाडताना 
एकदोन सांग यासारख्या गमती झा या. महारांचे ि त्रयांस बोलावणे कर यास कुळवाडी 
त्री कोणी जाईना. जी ती ऐकताच हसे िन हणे ‘इ य’ महारणींना का कोणी हळदी 
कुकंवाला बोलावतो! मी नाही जाणार; “अग पण हे कुत्रे आप या ओ यावर बसते ितथे ती 
माणसासारखी माणसे-आप या धमार्चे बंधु ते बसले िन देवीचे दशर्न क  लागले तर यात 
तुला वावगे काय िदसते?” “ ते खरे मग तू बोलावू जात का नाहीस?” “मला काही वावगे 
िदसत नाही. पण लोक मला हसतील.”  

* * * 
हे ‘लोक मला हसतील!’ हेच िजथे ितथे नडते. पण अखेर लोकांचे हसणे लवकरच 

बंद झाले. उलट ब्रा हण ि त्रयांनी महार, चांभार इ यादी अिखल िहदं ुजातीय ि त्रयास 
हळदीकंुकू वाट याचे आनंदाने मा य केले. पण महारणीनाही ते पचेना. या आ या; पण 
अगदी ओ यावर या या करीता इतर ि त्रयाशजेारी केले या बैठकीवर बस यास धजेनात! 
लाज ूलाग या! ते हा सावरकरांनी यास बाहेर येऊन पाचारण केले. या हणा या “दादा! 
सावली पडले ना आमची!” सावरकर हणाले, “काही िचतंा नाही बाई! तु ही मा या 
धमार् या बिहणी आहात, तुमची सावली पडावी हणनूच तु हास बोलिवले आहे. या तु ही, 
आपण सवर् िहदं ूदेवीचे चरणापाशी येताच िविभ न रहात नाही. “ 

* * * 
सावरकर इतके हसनू बोलत असता या महारणीतीस एक धीट बाई पुढे झाली िन 

यांना हणाली, “चला बायानो; या िदवशी दादांनी मा तीचे देवळापाशी सांिगतले नाही 
का आप याला की िहदं ुिहदं ुबंधू बंधू! चला!” असे हणनू ती पुढे सरकली. जवळ जवळ 
चाळीस ि त्रया मलेु आनंदाने बसनू मोठा पे्रमाने हळदीकंुकू घेऊन गेली. सवर् जाती या 
िहदं ू ि त्रयांनी आपआपसात हळदीकंुकू, िखरापत, अ तरगुलाब वाटली. ही ढी नवीन 
अस याने ित यातील ममर् ितचे नवेपणच सवार्स एकसारखे िवशद क न सांगत होते. 
महार, चांभार, ब्रा हण, वै य, कुळवाडी, आपण िहदं ुधमार् या बिहणी आहोत हणनू एकत्र 
झालो आहोत हे त व सवर् ि त्रयांचे िचतांत न सांगता िबबंत रािहले.  

* * * 
अ पृ यांना स या अगदी वरीत जे हक्क िदले पािहजेत ते हणजे शाळेतून एकत्र 

मलेु बस ू देणे, सवर् सभा पिरषदािद सावर्जिनक थळी यांना एकत्र िन समानतेने येऊ 
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देणे; धमार् या उ सवािद समारंभास यांना म जाव नसणे, सवर् िहदंमुात्रा या पूजेसाठी 
देऊळ असणे. थोडक्यात हणजे िहदं ुधमार् या िन जाती या समारंभात सवर् िहदं ु एक 
समजणे, िनदान मसुलमानािदक अिहदंचेू आपण जेथपयर्ंत िन जेथे येऊ देता तेथे िन 
यापुढे पाउलभर तरी पुढे आपण या िहदं ूबंधसु येऊ देणे. या सवर् प्रकारात या लहानशा 
िशरगावात येथील सजू्ञ मडंळीं या खर् या धमार्िभमानामळेु इतकी प्रगती झाली आहे की 
अ पृ यतेचा प्र न या गावापुरता या गावाने गपुचुप सोडिवला आहे. येथील शाळेत मलेु 
एकत्र बसतात येथील त ण िपिढतील िव या यार्ंना िन इतरेजनांना कोण याही िहदंसू 
पशर् कर यात िकळस वाटेनाशी झाली आहे. उलट महारमांगािद आप या िहदंबुांधवां या 
अगंास पशर् होताच िवटाळ झा यासारखा वाटतो पण जेथे मसुलमानािदक अिहदंनूा ( ते 
महारािदक करतात ते सवर् यवहार करीत असतानाही) पशर् कर यात काहीही सकंोच 
वाटत नाही या ढीचीच यांना आता िकळस वाटत आहे. या लहानग्या गावात 
सावर्जिनक स यनारायण, पालखी, गौरीचे हळदीकंुकू धािमर्क समारंभात आब्रा हण चांडाळ 
िहदं ु िततका एकाच भगवंताचे झ याखाली एकत्र पूजा, भक्ती िन भजन करतो. रा ट्रीय 
सभे या तालकुा सभेतही ी. िव णपुंत दामले या या मांडीशी मांडी लावून येथील चांभार 
गहृ थ प्रितिनधी हणनू बसतात. अशा रीतीने िशरगावास तरी अ पृ यतेचा प्र न स या, 
इतका तरी सटुला आहे. तोही एक दोन यक्तीं याच आचरणात न हे तर कुळवा यापासनू 
ब्रा हण गरुवापयर्ंत बहुतकेां या आचरणाने िन सहानुभतूीने होय.  

एक गो ट कालच ऐक यात आली आहे. ितचाही शोध चालला आहे. ती गो ट 
हणजे ही की या गावात आसपास कुठेशी एक िवहीर आहे; तीवर मसुलमान पाणी भ  
शकतात. पण आपले अ पृ य बंध ूपाणी भ  शकत नाहीत. ही गो ट जर खरी असेल तर 
या गहृ थानी आपण होऊन ही अ ला य ढी मोडून काढावी. िहदंचेू िवहीरीवर जर 
मसुलमान पाणी भरतात िन यांनी तसे भर यास तशी ढी असेल तर आमची मळुीच 
हरकत नाही -तर आम या िहदं ुबंधसू मात्र- मग ते महार असोत वा चांभार असोत - 
म जाव हावा हे सवर्था अनुिचत आहे, अ या य आहे. तोच महार मसुलमान वा िख्र चन 
झाला हणजे याच िवहीरीवर पाणी भरील नाही काय? हणेजे जोवर तो देवाची पूजा 
करतो तोवर तो अशुद्ध िन देवाला दगड हण यास िहदंनूा काफर (पाखंड) हण यास 
यांनी सरुवात केली तो आम या याच िवहीरीवर पाणी भर याइतका झाला शुद्ध! केवढी 
ही आ मघातकी ढी! अशाने िहदं ुधमर् सोड यास अ पृ य िहदंूंस तु ही केवढे प्रो साहन 
देत आहात हे तुम या कसे यानात येत नाही? हा हणे िहदं ुधमार्चा अिभमान! िहदं ु
धमार्ची होळी करणार् या या तुम या िहदं ूधमार् या अिभमानाचा िधक्कार असो.  

अ पृ यतेसबंधंाने या मिह यात एक या र नािगरीपुरते काय काय कर यात आले 
याचा हा त्रोटक वृ तांत िदला आहे. याचा आराखडा काढणे िन वदेशी प्रचार या दोन 
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गो टीतही काय काय झाले आहे, काय काय करता ये यासारखे आहे त ेपुढील पत्रात बघू. 
जाता जाता इतकी सूचना पु हा करावीशी वाटते की प्र येक मनु यास आप या 
पिरि थतीत या तीन चार गो टी िवषयी जे काही करता येईल ते आपण होऊन केले 
असता केवढे काम होणारे आहे याचा िवचार करावा. अहिनर्श ही िचतंा मनात बाळगावी 
की आज मी मा या घरापुरते वा वतःपुरते या तीन चार गो टी िवषयी काहीतरी कायर् 
केले िकंवा नाही, िनदान िवरोध तर केला नाही ना! 

याच र नािगरी िज यातील पाली येथील आम या िहदं ु बंधूंसही पु हा एकदा 
सावधान कर याची अनुज्ञा घेतो. पाली येथे तेथील आजबूाजू या पुढार ्या या खटपटीने 
के या जाणार् या पाले वरा या उ साहास िनमतं्रणाव न जे हा आ ही गे या मिह यात गेलो 
ते हा तेथील या देव थानाचे त डास त ड देऊन चालले या िख्र ती िमशनर् या या शाळेची 
ि थती पाहून आ हास फार वाईट वाटले! या गावी शाळा नाही हणनूच िहदंचूी मलेु 
िख्र या या शाळेत जातात असे आम या शोधांअतंी उघड झाले. िमशनरी आपले कायर् जे 
तेथे करीत आहेत त े ते अगदी शांतपणे या य मागार्ने करीत आहेत. कोण याही 
प्रकार या बला काराची वा छळाची आगळीक आमचे कानावर तेथे आली नाही. ती 
मडंळीही सौज यानी आम याशी बोलली हे या िमशनर् यास भषूणावह आहे. पण ते 
पाली या िहदंसू िततेकच दषूणवाह नाही काय? आ ही अशी आशा करतो की या 
उ साहात ठर याप्रमाणे आजबूाजचेू सवर् िहदं ूपुढारी पालीस एक शाळा उघडून एक िशक्षक 
ठेवून एकही पुरे- आपली िहदंचूी मलेु तीत नादार घेऊन िशकिव याची सोय वरीत 
करतील. आमीष वा लाभ आम या मलुांनाही िख्र चनही देतील याहूनही जा त लाभ 
आ ही मलुास देऊन आम या शाळेत आणले पािहजे. दहाबारा मलेु या शाळेत आहेत. 
यांची िशक्षणाची सोय वरीत पाली या गावकर् यांनी िन पाले वरा या भक्तांनी करावी. 
खचर्? उ साहा या िद याचा, भाताचा, िशर् याचा, जा या-ये याचा खचर् कुठून आला? जेवणे 
झोड यास पैसा िमळतो िन तो आप याच मलुां या िशक्षणास िमळत नाही?  
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--२-- 
(सा. बलवंत : ३१ मे १९२५) 

पिह या पत्राम ये या वषीर् अगदी कमीत कमी हणनू जो कायर्क्रम र निगरीने पुरा 
केलाच पािहजे हणनू ठरले या कायर्क्रमातील अ पृ योद्धारा या कायीर् गे या मिह यात 
काय काय करता आले हे पािहले होते. या आढा याव न र नािगरी नगरापुरता काही 
उपक्रम झालेला िदसला. आता बारीक कायर्क्रमातील दसुरा िवषय जो यायाम शाळांची 
सं थापना क न यात यायाम िवशेषतः सांिधक यायाम िशकिवला जावा. या िवषयी 
र नािगरीस काय करता येईल याची चचार् केली पािहजे. नुक याच झाले या िशवो सवातील 
याख्यानानतंर िदशनेे िटळक आळीतील काही उ साही मडंळीनी एक यायाम शाळा 
काढ याची खटपट चालिवली िन ता पुरती यव था क न मलेु यायाम थोडाबहुत घेऊही 
लागली. जोवर मोठा प्रमाणावर यायाम शाळा िनघाली नाही तोवर दहा दहा पाच पाच जे 
जम ूशकतील िततक्यानीच एकत्र जमनू लहान लहान आखाड ेउघडावे हे योग्यच आहे. 
इतकेच काय परंतु आखाडा मळुीच नसला तरीही याने याने आपआप या घरी िनदान 
वैयिक्तक यायाम तरी अव य घे यास आरंभ केला असताही पु कळ लाभ होईल. या 
टीने पहाताच िटळक आळीतील यायाम शाळेची खटपट अिभनंदनीय आहे िन ती 

मडंळी सवार्चे आधी जशी कामास लागली आहेत याप्रमाणे सवार्पेक्षा उ तम काम 
कर यातही सवार्चे पुढेच राहतील असी आ ही आशा करतो.  

परंतु सवर् नगरातील त णांनी शरीर सपं ती िन उ कृ ट प्रकृती कमाव यास िन 
समाज िन जाती याचे सरंक्षणास समथर् िन सक्षम बनिव यासाठी सांिघक यायामात 
यास पटाईत कर याचे काम काही यक्तीनी वा सघंानी ता पुरते िन दु यम हणनू हाती 
घेऊन भागणारे नाही. तसे प्रय न तर अव य हावेतच. िकंबहुना या या अि त वानेच िन 
उदाहरणानेच मोठा प्रमाणावर एकादा नागिरक प्रय न होणे वा न होणे अवलबंून आहे. 
परंतू शेवटी त ण िपढी या यायामाचा प्र न नागिरक प्रय नािवना सटुणे शक्य नाही. 
हणनू र नािगरीस एक उ कृ ट आखाडा थापन कर याचे काम र नािगरी या नगर 
सं थेचे - यिुनिसपािलटीचे कतर् य आहे, तर या शरीर उ कृ टतेवर ते बौिद्धक िशक्षण 
सफल होणे वा न होणे हे अवलबंनू आहे ते शारीिरक िशक्षण देणे हे युिनिसपािलटीचे 
कतर् य आहेच आहे. या िवषयी कोण याही पंचा या िकंवा पक्षा या लोकात मतभेद 
हो यास फारशी जागा नाही. आप या अिधकारातील प्र येक शाळेत नसले तरी मह वा या 
शाळातून मलुांस प्राथिमक िशक्षणाबरोबरच शारीिरक िशक्षणही दे यास युिनिसपािलटीचे 
आखाड ेकाढले पािहजे. िनदान सवर् नगरासाठी एक वतंत्र आखाडा तरी ितने ताबडतोब 
उघडावा असी आमची सचूना आहे. घरगतुी वा वैयक्तीक य नापेक्षा नगर सं थे या वतीने 
झालेला प्रय न अिधक सिु थर, सतत िन पिरणामकारक होईल. डॉक्टर परांज या या 
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प्रय नानी दोन तीन यिुन हिसर् यांनी सिैनकी िशक्षणही अपिरहायर् कर याचे ठरिवले आहे. 
बडो या या मािणकरावां या यायाम शाळेचे कायर् िकती िव तीणर् प्रमाणावर चालले आहे 
ते प्रिसद्ध आहे. नागपुरास डॉ. मुजें, राजे भोसले, बॅिर टर अ यंकर िन देशमखु असे लोक 
एकत्र होऊन िन प्र यक्ष कायर्क यार् मडंळात राहून तेथील यायाम शाळा चालवीत आहेत. 
अशा ि थतीत र नािगरीने अजनू तरी जागे होऊन हे आखा याचे कायर् युिनिसपािलटी-
कडून हाती घेववावे. िनवडले या सभासदातील बहुतेक गहृ थ आखा यासारख्या सं थेस 
िवरोध करणार नाहीतच. यातही युिनिसपािलटीचे सभासद डॉ. िशदें हे वतः हा ठराव 
तेथे लवकरच आणणार अस याने या िवषयास मतूर् व प दे याचे आपले कतर् य करावे 
हणजे झाले. नागिरकांनीही आतापासनू सभासदास िन प्रितिनधीस लोकमताचा िनधार्र 
कळवीत राहून या कायार्चा िप छा पुरिवत रहावे. ी. िशदें यांनी र नािगरीसाठी सांिघक 
यायाम िशकिवला जाईल असा उ तम िन सु यवि थत आखाडा र नािगरीस काढावा असा 
ठराव आण याचे जे अिंगकारले ते यास खरोखरच भषूणावह आहे. ते िचकाटी ध न तो 
मा य होई तो एक सारखा या प्र नाचा िप छा परुवतील अशी आमची िनि चित आहे.  

युिनिसपािलटीत तर हा ठराव येईलच. परंतु येथील हाय कूल चालकांनीही 
या या सं थेपुरतचा हा प्र न सोडवावा. यांनी उचल खा यास हाय कूलम ये उ तम 
प्रतीचा आखाडा उघड याइतका खचर् िन चयाने िमळू शकेल. तेथे ‘व तादजी’ सारखा या 
कलेत कुशल िशक्षकही आहेच. हाय कूलचे िशक्षक िन चालक हा प्र न वरीत हाती घेतील 
तर िव याथीर्ही यायाम घे यास अहमहिमकेने पुढे येतील. आखा याप्रमाणेच बालचरचम ू
ही एक अ यंत उपयुक्त सं था आहे, र नािगरीस हाय कूलमध या काही िशक्षकां या 
उ साही य नाने ती अि त वात आलेली आहे. आमची त ण िव या यार्ंस िवनंती आहे की 
कोणचीही शंका मनात न आणता यांनी बालचर-चमतू (boy scouts) म ये दाखल 
हावे. युिनिसपािलटी या आखा यातही ही चम ू थािपत हावी. परंतु स या आहे याचा 
लाभ त णांनी अव य घ्यावा. या बॉय काउटस ् म ये पैशाचा खचर् िव या यार्ंवर 
टाक यात येतो. हे जर खरे असेल तर िनदान दिरद्री िव या यार्ं या पुरती तरी ही िन 
अस या अडचणी उ प न करणारे िनयम दरू केले जावेत. कसेही क न हाय कूलम ये 
आखाडा िन बाय काउटस ् ची पथके या सं था थापून उ तम चालवून यात 
िव या यार्ंनी उ साहाने यावे असे आकषर्क व प आण याचे कायर् हाय कूल या चालकांनी 
अव य िन अिवलबें क न हाती घ्यावे अशी आमची यांस साग्रह िवनंती आहे.  

युिनिसपािलटी िन हाय कूल या सं था यितिरक्त आखाडा काढ याचे कायर् हे 
िजचे अगदी प्रथम कतर् य आहे अशी ितसरी सं था हटली हणजे उदयो मखु ी 
लोकमा य मारक सं था ही होय. या मारकास याचे उ साही चालकांचे पिर माने 
लवकरच मतूर् व प योईल. हे व प कोणतेही जरी िदले गेले तरी यात एक उ तम 
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यायामशाळेचा अतंभार्ंव झालाच पािहजे तु हास पािहजे असेल तर तेथे ग्रथंालय काढा, 
बागा लावा पािहजे ते करा. ते सवर् उपयुक्त आहेच. पण या बरोबर प्रितमास अव य 
िततके उ प न अिवि छ न पणे िमळेल अशा यवि थत पायावर एक यायाम िन 
बालचम ू िशकिवणारी यायामशाळा मात्र काढाच काढा. स या ग्रथंालयाची आव यकता 
र नािगरीकारास नाही असे नाही. परंतु ग्रथंालये येथे थोडी तरी आहेत. िशक्षणही थोडबेहुत 
िमळत आहे. परंतु याचबरोबर शरीर िन िश त याची उ नि त कर याचे कायर् करीत न 
गे याने प्र तुत िहदंू थानचा त ण हणजे एक वीत एव या देहावर पाटीएवढे डोके 
असलेले हा या पद यंग िचत्र (cartoon) आहे! हणनू स या शारीिरक िशक्षण िन तेही 
सांिधक िश तीचे िशक्षण अ यंत अव य होऊन बसलेले आहे. इतके अव य की, जर द्र य 
थोडचे असेल तर दसुरेितसरे काहीएक काम न करता केवळ एक यवि थत िन 
र नािगरीस न हे तर उ या कोकणास बलप्रद होणारी यायाम शाळा काढली तरी देखील 
लोकमा यांचे योग्य मारक थापन झाले असे हणता येईल. मारकाथर् अशी ि थर, 
सपं न िन बिल ट यायाम शाळा काढूनच या महारा ट्र म लाचे लोकमा य िटळकांचे की 
यांनी एकाकी िन असहाय ि थतीत सकंटात आ हान देत म लांगणात उडी घेतली िन 

िहदं ु मेला पण पडला नाही! अशा म लाचे मारक म लशाळाच होय. ती बांधून मग 
आरामखू यार्, बागबगीचे इ यादी शोिभवंत पिरसरात बसलेली ग्रथंालये िन भोजनालये 
शक्य िततकी काढावी. यास कोणाचीच ना नाही. पण िटळक मारकाची वगर्णी प्रथम 
आखा यात खचर् केली जावी. िटळक मारकाचे चालक हे सवर् यायामाचे मह व जाणणारे 
िन प्र तुत या शािररीक र् हासाने भयभीत झालेले आहेत. ते हे कतर् य करतीलच. परंतु 
लोकांचाही पण यास तसेच कर याचा प ट आग्रह पािहजे हणजे यासही तसेच 
कर यास सोपे जाईल.  

परंतु वरील यव था होईतो वाट न पाहता र निगरीतील सोळा वष वया या 
प्र येक त णाने आप या घरी नम कार जोर, बैठका इ यादी यायाम घे यास आजच 
प्रवृ त झाले पािहजे. शक्य ितथे दहादहा पाच पाच एकत्र होऊन आखाड ेकाढले पािहजेत. 
शुद्ध िन शा त्रोक्त हणजे शरीर-शा त्रोक्त आयु यक्रम िन चिरत्रक्रम ठेवून शरीर सपं ती 
सधुारलीच पािहजे. हे प्र येक त णा या वतः या सखुाचे साधन आहे िन हणनू तरी 
याने ते केलेच पािहजे.  
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--३-- 
(९ जनू १९२५) 

िहदं ूसघंटने या अ पृ योद्धार िन यायाम शाळा या मखु्यांगाचा थािनक टीने 
िवचार मी मा या गे या दोन तीन पत्रातून केला. आता सघंटनाचे आणखी एक मह वाचे 
अगं जे वदेशी याचा िवचार आिण तोही केवळ आिथर्क टीने कर याचे येथे योिजले 
आहे.  

आप या देशात उ प न झालेले सामान आपण वापरावयाचे, शक्यतो थोडसेे 
यिक्तशः जा त मू य लागले तरी देऊन या वदेशी व तूच घ्यावया या असा िन चय 
क न, असे त ध न प्र येक िहदंचेू ते रात्रिंदवस का पाळले पािहजे यांची मीमांसा 
करीत बस याचा आमचा मळुीच मानस नाही. आज तीस वष आम या लहानपणापासनू ही 
चचार् िन हा उपदेश करता करता देशधुरीणां या लेख या िझजनू गे या. ऐकणारांचे कान 
िकटून गेले. अजनूही वदेशी या आिथर्क लाभािवषयी वा ते प्र येक िहदंचेू कतर् य आहे की 
नाही यािवषयी जर एकाद दसुरा महा मा साशंकच असेल तर यास क्षणभर बाजसू ठेवून 
वदेशी हे प्र येक िहदंनेू एक त हणनू पाळलेच पािहजे अशी बौिद्धक िनि चती झाली 
यां या परुताच येथे िवचार क .  

वदेशी या प्रचारात पूवीर् मोठी अडचण हटली हणजे वदेशी व तू होतच नसत 
ही होती. परंतु सदैुवाने आज आप या देशात अनेक व तु जवळ जवळ परदेशी 
व तूइतक्या सबुक िन िटकाऊ होतात. अशा व तु तरी िनदान आपण वापर याच 
पािहजेत. िकंबहुना आप या देशात आप या लोकांनी केले या व तु परदेशी व तु इतक्या 
सबुक िन व त असतांही या न घेणे हणजे िनल जर्पणाची पराका ठा होय.  

परंतु देशात उ तम व तू होत असनूही या थािनक बाजारात न िमळतील तर 
वदेशी वापर याची इ छा असनूही, त ती यथर् थोडोशी अिथर्क झीज सोस याची िसद्धी 
असनूही पु कळ लोकांस परदेशी व तु घ्या या लागतात हा अनुभव शेकडो िठकाणी येतो. 
िवशेषतः या पत्रात थािनक अडचणीचाच िवचार करावयाचा अस याने याच 
अडचणीकड ेआ हास मखु्यतः यापारी वगार्चे लक्ष वेधावयाचे आहे. कारण र नािगरीस 
वदेशी व तु या िमळतील या शक्य िततकी झीज सोसनूही वापर याचा िन चय 
कर यास िसद्ध असलेली, पूवीर् शक्य ते हा तो िन चय पाळीतही असलेली शेकडो मडंळी 
आहे, ही गो ट आ ही अजमावून पािहली आहे. यवहारात यास लागणार् या व तूत लहान 
मोठा अनेक व तु वदेशात िनघतही आहेत पण स या मखु्य अडचण हटली हणजे 
या वदेशी व तु घाऊक घेऊन येथील थािनक बाजारातून पुरवठा करणार् या दकुांनाचा 
अभाव ही होय.  
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ही अडचण टाळ याचा प्रथम उपाय हणजे सवर् प्रकार या वदेशी व तु ठेवणारे 
एक िकंवा अनेक वदेशी भांडारे थापणे हे होय. मुबंई, पुणे, इ यादी िठकाणी ही 
यव था अस याने हजारो पयांचा वदेशी माल प्र यही खपत आहे. इतकेच न हे तर 
अशोक टोअरसारख्या सं थेत युरोिपयन लोकही वदेशी माल नेहमी घेतात असे आ हास 
या या यव थापकांनी सांिगतले. परंतु अशा प्रकारची मोठी दकुाने र नािगरीस काढणे हे 
जरी अ यंत आव यक िततकेच सोपे काम आहे. तरी ती गो ट भांडवलावर अवलबंून 
अस याने तसे भांडवल जमवून तसे दकुान थापणास कोणी यापारी वा यापारी मडंळ 
िनघेतो अशा भांडवलाचा प्र न बाजलूा ठेवला पािहजे.  

परंतु हा उ तम उपाय योज याची खटपट करीत असताही तो यश वी होइतो 
हातपाय पस न व थ पड याचे मळुीच कारण नाही. आहे यातही थो याबहुत प्रमाणाने 
र नािगरीसारख्या या नगरात मोठाली िन केवळ वदेशी दकुाने नसतील तेथे वदेशी 
व तु थािनक बाजारात आण याचे कायर्, असले या दकुानदारां या सहकायार्ंने होणारे 
आहे. हा दसुरा उपाय र नािगरीस वरीत योजला जावा अशी आमची आग्रहाची िवनंती 
आहे. यात यापार् यांस मोठे भांडवल अडकिव याची आव यकता नाही. हािन तर एक 
कवडीचीही सोसणे नलगे िन इतकीही क न वदेशी या प्रचाराचे पु य मात्र याचे पदरात 
पडणारे आहे. कारण जे दकुानदार आज र नािगरीस यापार करीत आहेत यांनी या 
व तू देशात होतात यातील शक्य या या आप या दकुानात इतर व तु बरोबरच आणनू 
ठेवा या, केवळ वदेशी कोण या ते प्रामािणकपणाने िगर् हाअकास सांगावे िन यां यावर 
इतर व तू इतकाच फायदा घेऊन यांचे मू य ठरिवले जावे. एका दकुानदारास सवर् व तु 
ठेवता येणार नस या तर या व तु एकास आणता येणार नाहीत. या दसुर् याने 
आणा या. एकंदरीत र नािगरीस बाजारात वदेशात उ प न होणार् या िन र नािगरीस 
खपणार् या सवर् व तु कुठे ना कुठे तरी याय मू यास िवकत िमळू शकतील अशी 
सावधिगरी यापारी मडंळाने घेतली की यांचे कतर् य अ प प्रमाणाने तरी यांनी केले 
असे हणता येईल.  

अशा टीने आरंभतरी होवो हणनू आ ही र नािगरी या काही दकुानदारास 
यां या दकुानात काय काय देशी व तु िमळतात िन ते आणखी काय ठेऊ शकतील त े
िवचारले. यापैकी कांही या दकुानातील वदेशी सामानाची तुलना क न सवार्ं या 
मािहतीसाठी खालील पत्रक प्रिसद्ध करीत आहो.  

१) वदेशी कागद, वदेशी पेने िन वदेशी शाई िन मालवणची टोके (िनफे) हे 
िव या यार्ंस अ यंत उपयुक्त सामान ी. गोखले िन ी. मकुादम यांचे दकुानी िमळते. हे 
कागद उ तम असतात. आ ही नेहमी हेच वापरतो िन ते महागही नाहीत. यावर सवर् 
िलिह याचे काम भाग यासारखे असते. असे अस याने कोणीही िव या यार्ंने वा गहृ थाने 
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परदेशी कागद न घेता हेच कागद, शाई िन पेने वापरावी हे यांचे कतर् य आहे. जर या 
कागदानी न चालेल असेच िविश ट काम िनघेल तर गो टच िनराळी. मग िन पाय हणनू 
िवलायती घेणे क्ष य आहे. हाय कूल िन शाळा यातील िशक्षकांनी िव या यार्ंस िवलायती 
कागद केवळ गळुगळुीत हणनू घे यास भाग पाडले हणनू एक दोन उदाहरणे आमचे 
कानावर आली आहेत. तसे असेल तर हा प्रकार बंद होऊन आमचे स मा य िशक्षक 
आप या िव या यार्ंस उलट देशी कागद इ यादी व तूच वापरा या हणनू आग्रह करतील 
अशी आ हास आशा आहे. र नािगरीस देशी कागद, पेने िन शाई िमळत असनू जो 
िव याथीर् केवळ हौसेने वा हलगजीर्पणाने िवलायती घेईल याची इतर तजे वी िन वदेशी 
तशाली िव या यार्ंनी कान उघाडणी करीत असावे.  

२) यवहारात अ यंत मह वाची गो ट हणजे कापड ही होय. वदेशी बहुतेक 
प्रकारचे कापड ी. गोखले िन अ य कापडाचे यापारी यांजकड े िमळते. प्र येक िहदं ु
गहृ थाने मला वदेशी कापडच या अशी प ट मागणी केली पािहजे. आता इतक्या 
प्रकारचे, इतक्या सफाईचे िन इतके व त कापड वदेशात िनघते िन र नािगरी या 
बाजारात येते की या उपरही िवलायती कापड घेणार् या या अिभमानशू यतेस सीमाच नाही 
हणावयाचे! जे प्रकार नस याने यवहार खरोखरच अडले तेथे गो ट िनराळी. पण शक्य 
तोपयर्ंत तरी र नािगरीस वदेशी कापडच सवर् वापरतील अशी आ ही उ कट आशा 
बाळगतो. शुद्ध खादी यांस पािहजे असेल यास ी. पटवधर्न िन आपटे पुरिवत आहेतच. 
येथील यापार् यांसही एक अव य िवनंती आहे की जे हा साधारण लोक िन गावकरी कापड 
घ्यावयास येतात ते हाच आपण होऊन यापार् यांनी यास प्रथमच वदेशी कापड यावे. 
िगर् हाअक ‘ वदेशीच या’ असे हणेपयर्ंत िवलायती कापड देणे यापार् यांनी सोडले 
पािहजे. यांना काहीच कळत नाही यांना देशीच यावे. केवळ जे िवलायतीच या 
हणनू हणतील यास िवलायती िवकणे, इतरांस कधीच नाही. इतके तरी कडक वतर्न 
यापार् यांनी ठेवणे हे यांचे कतर् य आहे.  

३) साबण, केस तेल, अ तरे या व तूही वदेशात पिह या प्रित या िनघू 
लाग या आहेत. . . ी. गोखले यां या दकुानी गोदरेज इ यािदकांचे साबु उ तम प्रकारचे 
िमळतात. कपड ेधु याचे साबु मात्र जरा कमी प्रतीचे आहेत. पण लवकरच र नािगरीस 
कपड ेधु याचे उ तम साबु िमळतील. आजही ी. देशमखु यांजकड ेिमळतात. देशात कपडे 
धु याचा साबु उ तम कर यात येतो. ी. गोखले यांनी मुबंईहून आणनू आपले दकुानी तो 
अव य ठेवावा. साबणासाठी कोणीही परदेशाकड े पाह याचे कारण नाही. िमळतो या 
वदेशी साबणांतून सवर् अव यकताच न हेत तर आम या हौशीही पुरणार् या आहेत. तीच 
गो ट तेले, अ तरे यांची. कोणीही िवलायती तेले वा अ तरे यांना िशऊ देखील नये. 
इतक्या उ तम देशी व तु ी. गोखले िन काही इतर दकुांनदार यांजकड ेिमळतात.  
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४) काच सामान िन िचनी मातीची भांडी िन िचत्र-े या उपयुक्त व तु वदेशात 
उ तम प्रकार या होतात. या र नािगरीस बाजारात आण याचे ेय ी. गोिवदं गोपाळ 
देशमखु यांनी घेतले आहे. कंदीला या िचम या, ग्लोब, पेले इ यादी सामान यांजकडे 
िमळेल. पैसा फंडाचे काच सामान िन िचनीमाती या बर या िन काचे या बर या, 
िचनीमाती या सुदंर कंु या िन इतर सामान येथे िमळत असता ‘काय हो आ ही वदेशी 
वाप  पण िमळते कोठे?’ अशी आळशी पृ छा कर याचे कोणास कारण नाही. सवार्ंनी या 
व तु वदेशीच वापरा या. िवठोबाचे देवळाजवळ ी. देशमखु यांचे दकुान आहे. मलुांस 
िचत्रेही पण पैसा फंडाची ितथे िमळतात. खेळ यासाठी तरी शक्य तो पैसे परदेशात दवडू 
नका! 

५) साखर- देशी साखर ही ी. देशमखु, ी. िवनायकराव मळेु ठेवतात. पु कळ 
लोक ही साखर वापरीत आहेतच.  

६) बटणे, मेणब या, कुलपेु इ यादी सामानही ी. गोखले हे ठेवतात. परंतु ते 
िनरिनरा या प्रकारचे वदेशात िनघत असनूही र नािगरीस अजनू यावे िततके आण यात 
येत नाही हे खरे आहे.  

येथेच ी. गोखले यांस िन इतर सवर् िहदं ू यापार् यांस आमची िवनतंी आहे की 
आगपे या िन िशसपेनी या रोज या खपा या व तु वदेशात िनघतात या यां यापैकी 
कोणी तरी अव य आणनू दकुानी ठेवा या. या वदेशी वापर यास बरेच लोक पहातात 
पण िमळत नाहीत.  

याप्रामाणे स या र नािगरीस कापड, साबू, अ तरे, केश तैले इतके सामान तरी 
सवार्ंनी िन सवर् वी देशी वापर यास हरकत नाही. नािनक बाजारात ते येत आहे. देशात 
ते उ तम िन िविवध प्रकारचे होत आहे. असे असतांही जर आपण ते वापरणार नाही तर 
आप या गदैीपणाची परमावधी झाली असे हणावे लागेल. इतक्या व तु जरी आपण 
देशीच वाप  तर र नािगरीतच दरवषीर् दहा हजारापयर्ंत पये आपण परदेशाचे हातातून 
वाचवू.  

आता शाळा सु  झा या आहेत. नगरा-नगरातून त ण वगर् एकत्र झालेला आहे. 
यांना माझी िवनंती आहे की िनदान यांनी तरी हे अ यंत सोपे पण िहतकारक वदेशी 
त कराराने पाळावे. िनदान इतक्या व तु कापड, साबण, साखर, केसतेल िन कागद, पेने, 
शाई, काचसामान तरी आ ही परदेशी घेणारच नाही असा िन चय करावा. प्र येक व तु 
घेताना पिहला प्र न ‘ही व तू वदेशी आहेना?” हा तु हा त णांचे ओठावर आला पािहजे. 
तु ही वधमार्साठी तुम या िहदं ू जाती या सघंटनासाठी वा तिवक पहाता तुम या या 
त ण देहाचे अणरेुण ुमोजनू िझजिवले पािहजेत! ते राहो पण िनदान हे इतके चार पाच 
सोपे िनयम तरी तु ही न पाळाल, जर अ पृ यतेचे उ चाटन, आखा यात शरीर सवंधर्न व 
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शक्य तो वदेशीच व तुचा प्रसार िन उपयोग करणे हे त न राखाल तर तुम या 
शरीरातून ताजे त ण रक्त यथर् वाहून जात आहे असे हणावे लागेल.  

* * * 
 

मना आज तुला 
सुखाचा अिधकार नाही 

( द्धानंद, दसरा शाली १८४९-िद. ६ ऑक्टो. १९२७) 
 

आि वन शदु्ध इ टमीचा मनोहर चदं्र नील आकाशाम ये आप या मधुर कौमदुीचा 
वषार्व करीत हसत हसत िवहार करीत होता. नुक याच पडून गेले या पजर् याने सवर् 
आकाश धूवून काढून हाले या युवतीप्रमाणे सो वळ िदसत होते. काही वेचक तारका 
पावसा यातील मेघमालेमागे लु त झाले या चंद्राचे प्रस न वदन आज जण ू मोठमोठा 
नवसायासाने िदसले हणनू आ चयार्ने चिकत होऊन टकमक टकमक पहात हो या. एक 
उनाडसा वेत मेघ चुकार तटू्टपणाने मेघराजांचे सबंध सै य िशिबराम ये गेले, तरी देखील 
मागे राहून वार् या या लहरीवर हलत डुलत एखा या वदृ्ध कंचुकीप्रमाणे कधी चंद्राजवळ तर 
कधी तारकांजवळ लडुबुड करीत होता. वर जसे आकाश शर काल या नवीन शोभेने 
मनोहर झाले होते, याचप्रमाणे खाली भिूमभागही हिरततणृश यांकरांनी आवृ त होऊन 
अ यंत खुलला होता! वकृ्षाचे चवरी अबदागीर वार् या या दोरीने कोणी अ य िदक्पाल 
दशिदशांमधनू हालिवत होते. ‘क्षुिधत लोक कोठे आहेत’ याचा घांडोळा घे याकिरतांच जणू 
काय आप या िचमकु या हातांम ये अनेक धा या या कणसां या घट्ट मठुी भ न 
शेताशेतामधून परमे वरा या घ न धा याची लटू आणलेले जण ू हे देवदतू, िनरिनरा या 
िपकां या पांनी हलत डुलत टीला आ हान करीत होते! नुक याच सपंून गेले या 
पावसा यातील, जलांनी, तुडुबं भरले या मेघां या हं यातनू आपआपली पात्रे आपआप या 
शक्तीप्रमाणे भ न कडवेर घेऊन वसुधंरेवरील सवर् सिरता प्रस निच ताने आप या पती या 
घरी-सागराला जा याकिरता मदृलु लाटां या चपल पावलांनी लगबगीने चाल या हो या 
आिण आता जाता जाता दयातील आनंदाची मजंळु गीत े झळुझळु आवाजाने गाऊन 
पक्षां या िकलिबल यास लाजवीत हो या! तुंग पवर्तां या रािश िन त धपणाने जण ू ही 
सृ टीची शोभा पहात िठकिठकाणी ि थर झा या हो या! जण ूकाय वषार्कालांतले आकाशात 
धांगडिधगंा घालणारे मेघखंड दमनू भागनू भूमीवर उत न िठकिठकाणी गट क न 
िन चलपणे िव ांती घेत आहेत! फुले फुलली आहेत, वन पती प लिवत झा या आहेत, 
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िदशािदशांना प्रस नता आली आहे. वार् यांचे झोत उधळ याप्रमाणे सगुंध उधळीत आहेत. 
इतकी ही र यता भगवंताने कोण याही भमूी या भाग्यी िलिहली आहे? 

दसुर् या कोण या भमूीचे भाग्य असणार? पुराण पिवत्र िहदंभमूीिशवाय हे भाग्य 
परमे वराने दसुर् या कोण या देशा या ललाटी िलिहले आहे? प्र यक्ष देवांनाही वगार्चा 
कंटाळा आला हणजे जी थारापालट कर याला हवीशी वाटावी या मा या प्राणाहूनही िप्रय 
असणार् या िहदं भमूीवाचून दसुर् या कोण या भमूी या वा याला हा असा घनगजीर्त 
पजर् यकाळ हा असा िनतांत र य शर काल आिण तो तसा रंगेल वसतंऋतु योग्य 
प्रमाणांत आला आहे? तर मग मना, या महद्भाग्यात अिभमानाने आकाशाहूनही मोठे 
होऊन या स दयार्चा आ वाद घे याकिरता िसद्ध हो. आजची नवरात्रातील इ टमी-आठ 
िदवसापयर्ंत रात्रिंदवस नदंादीप जळत आहे, प्रितिदती एक एक माला याप्रमाणे आज आठ 
माळा, नानाशा त्रधािरणी दगुसमोर चढिव या गे या आहेत. आज इ टमी, आज 
मिहषासरुाचा वध झाला, अनेक उ म त असरु िनदर्िलत केले गेले. अवनी भगवती चामुडंनेे 
दःुखमकु्त केली, उ या नवरात्री पूणर् होणार, परवा िवदयादशमी गाजिवली जाणार! मना 
आनंदा या महासागराम ये मनसोक्त िवहार कर याकिरता िसद्ध हो. कारण 
पुराणकालाम ये असरुांवर िमळिवले या प्रचंड िवजयाचे मारक हणनू ही नवरात्र आपण 
पाळीत असतो. ते हा ऊठ, भगवती अिंबके या जयजयकाराने दशिदशा दणाणनू सोड! 

अशा िवचारांनी परवां या इ टमीला उ तेिजत झालेले मन आज िवजयादशमी या 
प्रभातकाली काय पहात आहे? जगदंबेने यावेळी आसरुी वृ तीचे िनदार्लन केले हे खरे. 
परंतु आज यावेळी एकदा िनदर्िलत झालेली ती आसरुी वृ ती, पुनरपी सवर् स जनांना 
पददिलत क न पु यभिूमला दःुखाम ये लोटीत नाही काय? या पुराणकाळी जगदंबेने 
असरुांचा िनःपात क न उभारलेला तो वातं याचा वज, आज या िवजयादशमीला कुठे 
उभा आहे? मग मना? तू कस या सखुा या आशा धरतोस? या वेळी नऊ िदवस िन नऊ 
रात्री या पु यभमूीला संत्र त करणार् या असरुांशी िनकराचे युद्ध केले, ते हा दहा या िदवशी 
‘िवजयादशमी’ प्रा त झाली. मना? तू आज हतबल झाले या मातभृमूीला उजिव याकरता 
तुझी नवरात्र कुठे पुजली आहेस तर आज सखुाचा तू अिधकारी होणार? 

आज सवर् वैभव लु त झाले आहे. िहमाचलाशी पधार् करणारा भारतीचा 
िवजय वज उ मळुन पडला आहे. प्रभ ू रामचंद्रा या रामरा यात नंदनवनातील सखुानी 
उ फु ल झालेली ती शरयू या तीरीची अयो या आज भयाण भासत आहे. गोिवदंा या 
मरुली या वराने िननादनू गेलेले ते गोकुळ, आज परकीय आक्रमणाने आकं्रदन करीत 
आहे. अकरा अक्षौिहणी आसरुी वृ तीचे कौरवसै य मा न पांडवांना वरा य सोपान झालेले 
ते िवजयी कु क्षेत्र आज पितत भमूी ठरलेले आहे. आिण यां यात क्लै य न ट करणारी, 
वीरवृ ती जागतृ करणारी, भगव गीता िन क्रीय षंढ वा या केवळ पठनांतच क डली गेली 
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आहे. शत्र ु उ म त झाले आहेत, िमत्र गांजले आहेत, पारतं या या खळखळणार् या जड 
बे यांनी भमूातेचे शरीर बद्ध झाले आहे. मग मना! तुला सखुी हो याचा काय अिधकार 
आहे? होय सगंीताने वणास आनंद होतो, कवनास रिसकतेस आनंदा या गदुगु या 
होतात, त वज्ञानाने मना या गढु समाधानाचा मागर् सापडतो, िचत्रकलेने िच त हष फु ल 
होते हे सवर् खरे; परंतु हे के हा? पारतं याने देश जळत असता? तु या त्रीजातीची, 
तु या देवांची, मिंदराची पिवत्रता अधमांकरवी भ्र ट केली जात असता? तुझ े द्धानंद, तुझे 
राजपाल हे अ याचारी अधमां य आसरुी सरु् यांस बळी पडत असता? वधमार् या, 
वजाती या िन वसं कृित या सेवेम ये एकतानतेने मग्न होणे हणजे मारेकर् यां या 
घातकी श त्राला बळी पडणे अशी पिरि थती असता? छे, या पिरि थतीत केवळ 
सरुवापाठीमागे लाग याचा तुला अिधकार नाही. मातभृमूीचे आकं्रदन चाल ूअसता सगंीत 
वणाचा, उ म तांकडून अपमान होत असता त वज्ञान िवचारांचा, सं कृित या िवनाशाचे 

भेसरू िचत्र डो यापुढे िदसत असता िचत्रकलेचा अिधकार पापाचे वाटेकरी झा यावाचून 
कुणाला प्रा त होऊ शकणार आहे? नवरात्रीचे भयंकर िद य क न सवर् आसरुी वृ तीचा 
नाश के यावाचून िवजयादशमीचा आनंद मान याचा अिधकार कोणाला प्रा त होऊ शकेल? 
हणनू मना! आज तुला सखुाचा अिधकार नाही? 

तर मग आजची िवजयादशमी कशी साजरी होऊ शकेल? हे काय िवचारतोस? मागे 
एकदा पंपा-सरोवरा या तीरी प्रभ ुरामचंद्र ह लीप्रमाणेच भारता या दःुखद ि थतीत याच 
प्र नाचा िवचार सबंंध नवरात्रभर करीत बसले होते. आिण जगदंबेप्रमाणे यांना िवजय 
िमळाला न हता तरी या िवजयाची प्रा ती क न घे या-किरता या िवजयादशमी या 
समुहूुतार्वर प्रभ ु रामचंद्रांनी लकेंमधील उ म त रावणा या हननाचे प्र थान ठेिवले. पाच 
पांडव या वेळी दैवदिुवर्पाकाने अज्ञातवासात ब लवबहृ नडा बनले होते, या वेळी याच 
िदवशी यांनी ती हीनतेची वृ ती टाकून देऊन वीरतेची आयुधे धारण केली. या िदवशी 
प्र यक्ष िवजय जरी न िमळाला तरी िवजय िमळिव याची प्रितज्ञा मात्र अ यंत लाभदायी 
होते असा पुराणकालापासूनचा अनुभव आहे. हणनू आज सवर् मनांनी िनदान ही 
िवजयसपंादनाची प्रितज्ञा केली पािहजे. ही दीक्षा घेतली पािहजे. काही फार वष झाली 
नाहीत. याच िवजयादशमी या वीर महूुतार्वर मराठांचा, िहदंुंचा भगवा झडा आिण 
जरीपटका कधी दिक्षणेस हैदराला धूळीला िमळिव यास, कधी पि चमेला उ म त 
मोगलराजांना यां या अधमतेब ल शासन कर यास, कधी इंग्रजांच वडगाव कर यास, 
पूवस िव वासघातकी िनजामाला खरपूस चोप दे यास, तर कधी फ्रचां या कार थानांना 
िनमार् यवत कर यास मराठां या सेना याच िवजयादशमी या समुहूुतार्वर सागरा या 
क लोळाप्रमाणे उसळत, पु यप तनाहून, सयूार्ने पाहून चमकावे असे तेज वी भाले 
आकाशांत उंच उंच फेकीत िदिग्वजयाकिरता प्र थान ठेवीत असत. तोच हा आजचा पु य 
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िदवस! या पु य िदवशी असला कोणचा तरी एखादा िद य िन चय क नच हा िदवस 
पाळला पािहजे. आपली िवजयादशमी आज शंभर वष होऊन गेली, परक्यांनी पळिवली 
आहे; ितला मकु्त क न आण याकिरता आज या समुहूुतार्नेच, मना! तुला सवर् सुखांची 
आसक्ती सोडून बद्धपिरकर झाले पािहजे. िहदं ु जातीचा चाललेला अपमान न ट 
कर याकिरता हे िहदं ु जाती या मना! तुला आज शिक्तदेवीची दगुची आराधना केली 
पािहजे. मोठमोठाले देव देखील शिक्तदेवी या अिध ठानावाचून पराभतू झाले; मग 
मानवाची काय कथा? हणनू िहदं ु मना! तुला आज या समुहूुतार्ने जर काही करणे 
अशक्य असेल तर ते एक शिक्तदेवीची उपासना कर याचा िन चय करणे हेच होय. सवर् 
जगातील सौख्य शिक्तदेवी याच आधीन असते. सवर् जगातील याय आिण त वज्ञान याचे 
सरंक्षण कर याकिरता केवळ शिक्तदेवीच समथर् आहे. जर देशातील शिक्तदेवता िनःशक्त 
झाली; तर या रा ट्रांतील भाग्य देवताही गतप्राण होईल. रा ट्राची तरवार मोडली की, 
याची लेखणी, याची कंुचली, याची वीणा हीही मोडून भगंनू पडतात. खरा उ कषर् काही 
त वज्ञाना या भारंभार ग्रथंिनिमर्तीने होत नसतो; तर तो मनगटात या शक्तीने होत 
असतो. शक्तीदेवता दयांत आिण शिररांतील नायू नायूत एकदा अवतीणर् झाली हणजे 
प्र यक्ष भगवंत यास सहा य होतो. या जगात दबुर्लांचा कोणी कैवारी नाही आिण 
दबुर्लतेसारखा गु हा नाही. चंद्रगु ताचे वेळेला आिण िवक्रमाचे वेळेला आिण जे हा जे हा 
हणनू भारतीय तरवार शिक्तदेवी या अिध ठानांनी अिभमतं्रीत होती, ते हा ते हा उ म त 
लोकांची उ म तता न ट होऊन भारती या िद य िवजयाची िवजयादशमी याथाथर् रीतीने 
साजरी करता येत होती िन शोभतही होती.  

परंतु ही शिक्तदेवता जे हांपासनू, हे िहदं ुमना! तु यावर ट झाली-कारण तू 
ित याकड े दलुक्षर् केलेस. या वेळेपासनूच तु या अवनतीला आरंभ झाला. अ याचारी 
प्रवृ तीला िन आसरुी लालसेला जर वेळीच बंध न घातला तर या सवर्नाश करतात आिण 
हा बंध शक्ती या अिध ठानांवाचून शक्य होत नाही.  

ते हा या ित्रकालाबािधत िसद्धांताकड ेआज या महूुतार्ने लक्ष गेले पािहजे! आज सवर् 
िहदं ूजातीवर एक भयंकर सकंट कोसळले आहे. एका बाजलूा परकीय स ता ितला नामशेष 
कर याकिरता सवर् बलानी अि वत होऊन उभी आहे, तर दसुर् या बाजलूा मसुलमानांतील 
अ याचारी वृ ती ितला आतून पोख न काढ याकिरता अट्टाहास करीत आहे. अशा वेळी 
जिय ण ूआिण विधर् ण ूिहदं ुमनाने बला य शरीरे िनमार्ण कर याचे त आज आरंभनू ही 
िवजयादशमी साजरी केली पािहजे. सघंटन आिण शिुद्ध यां या जोडगोळीने मसुलमान 
आिण िख्र चन आक्रमणाला आपण त ड िदले पािहजे, हणजेच केवळ आपली सं कृित 
िचरकाल िटकेल. िहदंतुला प्र येक त ण आज लाठीबंद झाला पािहजे. त णांना मखुावर 
िमशी तशी हातात लाठी अव य वाटली पािहजे. कदाचीत न या पद्धतीप्रमाणे एखादे वेळी 
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िमशी जरी काढली, तरी लाठी मात्र कधीही न सोडली पािहजे. इतकी शिक्तदेवीवरची प्रीती 
आपली प्रबळ झाली पािहजे. आज या िवजयादशमी या महुुतार्ने गावोगावी, नगरोनगरी 
यायामशाळांची प्राणप्रित ठा घडिवली पािहजे, िहदं ु सभे या शाखा थािपत के या 
पािहजेत, अ पृ यतेचा वध घडवून आणनू या िवजयादशमी या समुहूुतार्वर यांना प्र येक 
अ पृ य िहदंनेू पृ य वाचेच सोने वाटले पािहजे. या सघंटने या आिण शुिद्ध या मागार्त 
येणार् या अनेक आपदांशी झगडा कर यास मन िसद्ध झाले पािहजे, हणजेच आजची 
िवजयादशमी फलदायी होईल- हणजेच सवर् देवळांचे आिण ि त्रयांचे पािव य रक्षण होईल. 
आिण पु हा एकदा पूवीर्प्रमाणे या भमूीम ये रामरा य आिण धमर्रा य थापन होईल. 
आिण हे मना! ते हांच तुलाही सखुाचा अिधकार प्रा त होईल. तोपयर्ंत िनसगर् िकतीही 
सुदंर असला, का य िकतीही र य असले, त वज्ञान िकतीही प्रग भ झाले तरी यापासनू 
उ प न होणार् या सखुाचा अिधकार तुला नाही? हणनू हे िहदं ुमना! तू आज सवर् सदेंह 
सोडून देऊन या िवजयादशमीला तसा िवजय-की जसा जगदंबेने िमळिवला-प्रा त क न 
घे याचा महािन चय कर, हणजेच िहदं ूभमूी या भाग्याची देवता तु यावर प्रस न होईल.  

* * * 
 

द्धानंदांची ह या आिण 
गांधींचा िनःपक्षपाती पक्षपात! 

 
‘केलाच यांहीच नपृा, धतृरा ट्रा या न घात लोकांनी’ 

- मोरोपंती भारत 
 

वामी द्धानंदां या कू्रर ह येिवषयी सवर् देशातून दःुखाचा आक्रोश ऐकू यावा, हे 
साहिजकच होते, बहुतेक नगरांतून, वृ तपत्रांतून आिण प्रमखु िहदंी गहृ थांकडून या वीर 
पु षा या या अधम ह येिवषयी आिण तीमळेु उपि थत झाले या जातीय वैष या या 
प्र नािवषयी काही ना काही तरी सावर्जिनक अिभप्राय प्रिसद्ध कर यात आलेला आहे. ही 
ह या कर यात आपला काय हेतू होता, हे या ह यारी मनु याने प ट सांगनूच टािकले 
होते. इ लामचा अधःपात आिण ददुर्शा टाळ यासाठी आिण मलकाना रजपुतांचे 
शुद्धीकरणािवषयी सडू उगिव यासाठी मी द्धानदंास मािरले हणनू याने प टपणे कथन 
केलेले आहे. यामळेु या ह येचा दोष तरी कोण याही प्रकारे िहदं ु लोकांवर टाक यास 
मसुलमानांतील पुढारीही सहसा धजले नाहीत.  
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परंतु आ ययार्ची गो ट ही की, अशा प्रसगंीही िहदं ुजातीवर दोषांचे खापर फोडणारा 
आिण या ह येचे उ तरदािय व मसुलमानां या बरोबरीनेच िहदंवुरही लादणारा असा 
मसुलमानांत जरी कुणी प्रमखु मनु य िनघाला नाही, तरी आपणांस िहदं ु हणिवणारांतच 
तसा एक िहदं ुिनघाला. हे िहदं ुजाती या उदारपणासच अनुदारपणा हणनू समज या या 
िहमालयाएव या घोडचकुा न हे पहाड चुका यां या हातून घडले या आहेत ते गांधीच 
होत! 

आप या ‘यंग इंिडया’त ते द्धानंदां या िवषयी िलिहले या लेखांत हणतात, ‘मी 
अ दलु रशीद- द्धानंदांची ह या करणारा मसुलमान या या पक्षाने बोल ू इि छतो. या 
ह येचा दोष आपला आहे. वतर्मानपत्र-कार हा एक चालता लेग झालेला आहे. तो 
अस याचा आिण िनदेंचा सारखा प्रसार करीत असतो. अबदलु रशीदला झाले या 
धम मादाचे उ तरदािय व आ हा िशिक्षत अधर्िशिक्षत लोकांवर आहे. िहदं ु आिण 
मसुलमान या दोन पक्षांत हा दोष कोणाचे माथी मारता येतो याची चचार् अनाव यक आहे. 
कारण जेथे दोघेही अपराधी आहेत, तेथे कोण िकती दोषाचा वाटेकरी आहे हे िनि चतपणे 
सोनेरी का याने तोल याचे काम कोणास सा य होणारे आहे?’ 

यां या या एकंदर लेखात जी िविचत्र आिण िविक्ष त िवधाने केलेली आहेत, यात 
वरील िवधान अ यंत याड, अ या य आिण पक्षपाताचे आहे. िहदं ूआिण मसुलमान हे 
उभयही दोषी आहेत, हणनू शांतपणे सांगणे हे क्विचत यां या वतः या माहा यास 
धक्का लावणारे नसेल, पण रा ट्रिहतास आिण िवशेषतः या स या या समथर्नाचे तोम 
गांधींजीं या लेखांतून आिण भाषणांतून वेळी अवेळी माजिव यात येत असते, या 
स यासही बट्टा लावणारे आहे, यांत काही एक शंका नाही.  

िहदं ु मसुलमानांतील वषािग्न भडकिव यास दोघेही सारखेच कारणीभतू झालेले 
आहेत हे िसद्ध कर यास गांधीजींनी एकतरी आधार िदला आहे काय? िहदंी पत्रातूनही 
िकंवा प्रचारकांकडूनही क्विचत प्रसगंी अ या य िकंवा उ क्षोभक टीका झालेली असेल, असे 
आपण गहृीत ध ; परंतु यामळेु इतकेच फार तर हणता येईल की िहदंूंचाही थोडा दोष 
आहे. परंतु िहदं ूआिण मसुलमान या दोघांचाही दोष समसमान आहे हणनू हणणे हे 
‘रामाय व ती’, ‘रावणाय व ती’ असे हणनू रामाकडून आिण रावणाकडून-: 
दोघांकडूनही मा यतेची दिक्षणा उपटू पाहणार् या ढ गी भट्टाचायार्हून अिधक प्रामािणकपणाचे 
आहे असे आ हांस वाटत नाही. कारण हे िवधान प्रचिलत सावर्जिनक उलाढालीशी 
अनिभज्ञ असणार् या कोणा मखूर् मनु याने केलेले नाही, तर या वतर्मानपत्रक यार्ं या 
वगार्ला, ‘चालता लेग’ हणनू गौरिव यास गांधीजी धजले आहेत, याच 
वतर्मानपत्रकारांचा धंदा आज वष  न ् वष करणार् या आिण सावर्जिनक घटना पणूर्पणे 
अवगत असणार् या मनु याने ते िवधान केलेले आहे.  
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इतर पुरा याव न वतर्मानपत्र-कार हा अस याचा आिण दु ट िनदेंचा प्रचार करणारा 
‘चालता लेग’ आहे हे ठरत असो वा नसो, पण िनदान महा माजींनी आप या ‘िहदं ूआिण 
मसुलमान या ह ये या अपराधात समान वाटेकरी आहेत’ या अस य आिण दु ट 
िवधानाचा प्रसार क न आपले, ‘वतर्मानपत्रकार चालता लेग आहे’, हे दसुरे िवधान ‘यंग 
इंिडया’ पुरते तरी िसद्ध केलेले आहे यात शंका नाही.  

मलबार या बंडात शेकडो िहदंूंस बला काराने बाटवून, शेकडो देवालये धुळीस 
िमळवून, शेकडो िहदंूंस ते वधमर् सोडीनात हणनू ठार मा न जे ‘िखलाफती रा य’ केले 
होते ते िहदंूंनी की मसुलमानांनी? ‘यंग इंिडया’त एक का दोन उदाहरणेच बला कारा या 
धमर्प्रसाराची मसुलमानां या हातून घडली असावीत अशी शंका आहे हणनू गांधीजींनी 
या एका मसुलमानाची साक्ष मो या तोर् याने ग्रिथत केलेली होती, या मसुलमानास 

आिण या या या महा या गु स सोडून उ या िहदंु थानात असा मनु य िवरळाच की, 
जो मलबारमधील हे अ याचार झालेच नाहीत असे आता हण ू शकेल! या एका 
मसुलमानाची साक्ष गांधीजींनी उ लेिखली- पण याच वामी द्धानंदांनी, डॉ. मुं यांनी, 
ी. देवधरांनी, यायालयांतून चालले या शेकडो मोप यांवरील खट यांतील यायाधीशांनी, 

अनपराध िहदंूंवर धमर्प्रसारा या िनिम ताने मोप यांनी राक्षसी अ याचार केले हे साधार 
िसद्ध क न िदलेले होते की नाही? मग या एका मसुलमानाची अ यंत बेधडक अस याची 
साक्ष या ‘यंग इंिडया’त एक िवचारणीय आधार हणनू प्रिसद्ध केली, याच ‘यंग 
इंिडया’त वरील स मा य आिण शेकडो लोकांची साक्ष का उ लेिखली गेली नाही? 
खरोखरच वतर्मान पत्रकार- िनदान या िवधानापुरता ‘यंग इंिडया’चा लेखक तरी- अस याचा 
प्रसार करणारा चालता बोलता लेग आहे यात शकंा नाही! 

एक वामी द्धानंद परवा िद लीस मारला गेला. तो प्रख्यात होता हणनू याचा 
इतका बोभाटा झाला. परंतु िहदं ुधमर् आ ही सोडणार नाही हणनू हण यासाठी असे 
िक येक अप्रख्यात द्धानंद मलबारम ये याहूनही कू्ररपणाने मारले गेलेले आहेत. या 
महा याने द्धानंदास मारणार् या ह यार् या या दोषाचे खापर िहदंमुसुलमानांवर समसमान 
फोिडले आहे, यानेच मलबारातील या शेकडो दीन, दिरद्री, अप्रख्यात िहदंधुमर्वीरां या 
प्राणघाताचे खापर देखील असेच दोघांवरही फोड याचा घाट घातला होता. हेही यानात 
धर यासारखे आहे. याला अ दलु रशीदचा पक्ष घेऊन तो अज्ञानी होता हणनू खरा दोषी 
दसुराच आहे, असे सांग याचे धा यर ्करवले, यानेच या मलबारांतील शेकडो अ दलु 
रिशदांनाही ‘माझ ेशूर मोपला बंधु’ हणनू सबंोधनू अज्ञाना या ढालेखाली यांचेही अपराध 
असेच दसुर् या या माथी लाद याचा प्रय न केला होता.  

मलबारनंतर गलुबगार्, गलुबग्यार्नतंर कोहाट, कोहाटनंतर िद ली, िद लीनंतर 
पानपत, कलक ता, पवना, अवघा पूवर्बंगाल फार काय या गे या वषार्तील तीनशे पास ट 
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िदवसांत तीनशे पास ट लहान मोठे दंगे आिण मारामार् या आिण अ याचार जे झाले, 
यांत शेकडो लोकांचे बळी पडले या दंग्यांतून िकती दंगे िहदंूंनी आरंिभले होते? िकती 

िठकाणी पिहला वार िहदंूंनी केला होता? िकती िहदं ूभ्र ट केले गेले आिण िकती मसुलमान 
भ्र ट केले गेले, हे गांधीजी प टपणे सांग ूशकतील काय? या उ या चार-पाच वषार्ंत 
िकती िहदं ुकुमािरका आिण अभर्के, मलेु िसधं, पंजाब, बंगाल इ यादी प्रांतांत बला काराने 
पळिव यात आली? आिण उलटपक्षी िकती मसुलमानी ि त्रया वा मलेु िहदंुंनी बला काराने 
पळिवली? 

वामी द्धानंद हा एकटाच पुढारी िहदं ू सघंटनांचे कायीर् बळी पडलेला नाही. 
यापूवीर्च अजमीरकड ेमलकाना रजपुतांचे शुद्धीप्री यथर् िहदं ुपुढार् यांची आिण शुद्धीकृत िहदंूंची 
लागोपाठ ह या कर याचा कट उघडकीस आला होता. जानराव पाटील यांची वर् हाडम ये 
िहदंूंचा पुढारी हणनूच ह या कर यात आली होती आिण िबहारम येही एक िहदं ूपुढारी, 
िहदं ुसघंटनाचे चळवळीसाठीच मारले गेले होते. पंिडत लेखराम यां या शुद्धीकरणािवषयी 
झाले या ह येची गो ट तर जनुी हणनूच सोडूनच देऊ. पण मसुलमानांकरवी िहदंूं या 
पुढार् यां या या ह या चाल या असता आिण पंिडत मदनमोहन आिण लालाजी यां याही 
ह या कर याचा बेत होता हे उघड झाले असता, आ ही असे िवचारतो की, कोण या िहदंूंने 
कोण या मसुलमानी पुढार् यावर ह येसाठी आक्रमण केले? उलट यां या पुढार् यांस, ते 
इ लामचे िखलापतीसाठी कारागहृात गेले हणनू िहदंूंनी आप या िखशातले लाखो पये 
उधळून आिण यां या िमरवणकुी काढून यांचे दे हारे माजिवले नाहीत का? तरीही िहदं ू
मसुलमानाइतकेच या ह ये या दोषाचे वाटेकरी होतात!!! 

वजनां या अपराधावर पांघ ण घालणे हा प्राकृतांचा पक्षपात दोषाहर् आहे, परंतु 
वजनांवर राक्षसी अ याचार होत असता केवळ ‘येन केन प्रकारेण’ आपले माहा य 
प्रदिशर्त कर यासाठी परकीयां या अपराधाचे खापर वजनांवरच फोडू पहाणे हा 
महा यांचा पक्षपात याहून शतपट दोषाहर् आहे, हे केवळ कातरपण आहे. याडपण न 
हणता आ ही मखूर्पणा हटला असता. परंतु या यक्तीने ही िवधाने केली, या 
यक्तीस या दोनचार वषार्ंतील घटना पूणर्पणे अवगत आहेत. आ ही वर िवचारले या 
प्र नास उ तर देणे यांस सवर्था अशक्य आहे आिण हणनूच मसुलमानांचीच आगळीक 
िहदंूं या आगिळकीहून शतपटीने अिधक हे ढळढळीत िदसत असताही िहदंूंस 
मसुलमानांइतकेच दोषी लेख याचा जो प्रय न कर यात येतो, तो या कारणांसाठीच 
मखुर्पणाचे योतक हणता येत नसनू कातरपणाचेच िकंवा ढ गीपणाचेच योतक आहे 
असे हणणे भाग पडत आहे. हा दरुा याचा पक्षपात आहे. महा याचा िनःपक्षपात न हे! 

ते तसे नसेल तर िहदंूंस या ह ये या िकंवा जातीवैमन या या दोषािवषयी 
मसुलमानाइतकेच दोषी कोण या पुरा याव न ते ठरवू शकतात हे गांधीजीनी अव य 
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प्रिसद्ध करावे. ते वतःस अजनू िहदं ु हणिवतात. आ ही यांस आ हान किरतो की सवर् 
िहदंूं या आिण हणनूच आम या प्र येका या बोडक्यावर हा जो भयंकर आरोप आपण 
लाद ूधजलात याची एकतर िसद्धता करा; नाहीतर आप या या वपक्षघाती पक्षपाताची 
प्रकटपणे क्षमा मागा.  

मसुलमानांनी मिशदीसमोर तर काय, पण घराघरातून टाळ, घंटा, शंख, वाजवू 
नयेत हणनू मारामार् या करा या; आपण िहदं ूलोकांस छळाने वा बळाने वाढिव याचा 
सघंिटत प्रय न सदासवर्दा चालिवला असता, िहदंूंनी मन वळवून देखील, शुद्धीकरण क  
नये हणनू हट्ट धरावा; मलबार, कोहाटसारख्या िठकाणी िहदंूंची नगरे या नगरे जाळपोळ 
आिण क तली क न उ व त क न टाकावी आिण िहदंुं या द्धानंद, लालाजी, 
पंिडतजींसारख्या महनीय पुढार् यां या ह या करा या आिण ह या कर याचे कट करावे- 
इतकी यांची राक्षसी अरेरावी जी माजली आहे ितचा दोष गांधीजी, िहदंूंम ये आिंशकतः 
जर कोणावर पडतच असेल, तर िखलाफतीची आफत िहदंूं या खां यावर बळे बळे 
लादणार् या आिण ते िवषाचे वेड ेपीक या देशात मकु्त ह ताने पेरीत सटुणार् या तमु या 
वतः या राजकारणिदङ्मढू, परंतु अ यंत अहंम य म तकावरच होय! तो दोष िहदं ू
समाजावर पडत नाही. जर थोडासा दोष या समाजावर पडत असेल तर तो इतकाच की, 
अ यायास आिण यायास क्रौयार्स आिण का यास, छळकास आिण छिळतास, पीडकास 
आिण िपिडतास, रामास आिण रावणास, समान दोषी ठरिवणे आिण सारख्याच दयेस 
आिण उ तजेनास पात्र समजणे, हणजेच िनःपक्षपातीपणा होय अशी भ्रामक समजतू 
क न घेणार् या तुम यासारख्या ‘महा यास’ तो िहदंसुमाज वारंवार ज म देतो! 

इथेच काय आिण िहदंिूव द्धच काय, पण मसुलमानांची धमर्क्षेत्रे भ्र ट करणारे 
वाहबी, कािदयानीस दगडांनी मारणे हे ध यर् समजणारे अफगाण िन सगंसारीही धािमर्क 
कतर् य आहे हणनू घोिषत करणार् या मसुलमानी पिरषदांपासनू तो अबुदल रशीदला 
‘गाझी’ हणनू याची िचत्रे िवकणार् या आिण घेणार् या िद लीतील कागदिवक्या मसुलमानी 
गटारगुडंांपयर्ंत धम मादी ह यांस धािमर्क कतर् य समजणारे शेकडो हजारो मसुलमान, 
मसुलमानी समाजात प्रमखु अप्रमखुपणे वावरत असता, ‘अ दलु रशीदचे कृ य यक्तीचे 
आहे- समाजावरच याचा दोष लाद ूनका’ हणनू शांतपणे सांगणारे माहा यच िहदंूं या 
या ददुर्शेचे आिण छळाचे एक प्रमखु कारण होय.  

रोगाची िचिक सा चुकली तर औषधोपचारही िवपरीत होतो. िहदंमुसुलमानांतील 
वैमन या या भयंकर रोगापासनू जर आपणा सवार्ंस मकु्त होणे असेल, तर प टपणे 
मसुलमानी समाजातील धम मादाची प्रवृ ती हेच या रोगाचे मळू कारण आहे आिण या 
प्रवृ तीचे अिव कारण कर यास भयाने िकंवा भाबडपेणाने िकंवा मखूर्पणाने, वतःचे मह व 
मसुलमानांत अिधक वाढावे अशा अक्ष य इ छेने, िहदंसुमाज आिण मसुलमानी समाज 
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सारखाच दोषी आहे हणनू हणणारा हा िनःपक्षपाती पक्षपात हाच खरा रा ट्रिवघातक 
‘चालता लेग’ आहे.  

गांधीस प्रामािणकपणे िहदंसुमाज-थो या अशंांनी न हे- तर सवर्था मसुलमानी 
समाजाइतकाच या ह ये या प्रकरणी दोषी वाटत असेल, तर यांनी कारणे प्रिसद्ध करावी. 
िहदंसुमाजाहून मसुलमानी समाजावर या जाितवैमन याचा दोष इतक्या मो या प्रमाणाने 
पडत आहे, की सू मबुद्धीचा सोनेरी काटा जरी साबरमतीस िमळत नसला तरी तेथील 
थूल बुद्धी या गजंले या लोखंडी का याने देखील मसुलमानी दोषाचे पारड ेझटकन भईुस 
लागावे इतके या प्रकरणी यांचे तामसी दोष भारी आहेत. िहदंसुमाजाचे वतर्न सापेक्षतः 
इतके साि वक आहे आिण िहदंूंचा खरा दोष जर कोणचा असेल तर हाच असाि वक 
साि वकपणा होय! 

- द्धानंद, िद. १० जानेवारी १९२७.  
 

* * * 
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िसधंची िवभागणी आिण 
बंगालची िवभागणी 

िसधं प्रांतातील आप या िहदं ुबांधवां या दयास स या जर कोणता द्रोग याकुळ 
करीत असेल, तर तो िसधंला मुबंई पासनू िवभक्त क न एक वतंत्र प्रांत बनवावा 
हणनू जो घाट मसुलमानां या दरुाग्रहाने आिण यास बळी पडू पहाणार् या िहदंूंनी 
घातलेला आहे, तो होय. िहदंु थानदेशाचे जे प्रांत आज केलेले आहेत यांची रचना 
कोण याही त वावर िकंवा काही सवर्सामा य गमकावर केलेली नसनू, ते िवभाग 
िहदंु थानातील एकंदर रा यरचनेसारखेच अ यतं अडाणी आिण अनैसिगर्क अ यव थेचे 
एक प्रमखु उदाहरण आहेत. देशा या रा ट्रीय भावनेस पोषक अशा टीने हे प्रांत 
बनिवलेले नाहीत िकंवा भाषा सा य िकंवा सं कृितसा य िकंवा फ्रच रा यक्रांतीतील 
रा टै्रक्यां या लाटेत इतर सवर् भेदभाव गाडून टािकले जावेत हणनू या सं थे या आिण 
सु यव थे या टीनेच फ्रा सची उपांगे ठरिव यात आली या त वांवरही या िवभागाची 
रचना झालेली नाही. तर केवळ काकतालीय यायाने ती झालेली आहे. इंग्रज सरकारची 
स ता जशीजशी आिण या या भभूागावर वाढत गेली, या या भभूागांचा एकेक प्रांत 
आिण इलाखा बनत गेला. बंगाल, िबहार प्रथम हाती आले, कर यांचा एक प्रांत; पुढे 
अयो या, लखनौ िमळाले दडप यांना एकत्र, कर यांचा दसुरा आिण दे यांना एक 
िविक्ष त नाव ‘सयंुक्त प्रांत!’ इकड ेमुबंईकरां या हातात जे जे गवसत चालले, यांचा त े
मुबंईकरां या हातात गवसले हणनू आणखी एक गट क न गजुरात, महारा ट्र, कनार्टक, 
िसधं िमळून तो एक इलाखा बनवून टाकला. स यांची प्रांतिवभागणी अशा प्रकाराने 
कोण याही बौिद्धक तकर् शा त्रा या आधारावर उभारलेली नसनू ती अगदी कुचकामा या 
काकतालीय यायाने झालेली आहे. ही प्रांतिवभागणी इंग्रजां या रा याचा िव तार कसा 
होत गेला याची एक भौगोिलक जतं्री आहे इतकेच. आजवर अनेक वेळा अडाणी 
अ यव थेने अनेक घोटाळे उ प न होत आले; परंतु यामळेु ती सवर् अ यव था मोडून 
टाकून, नवी ससुगंत िवभागणी कर याचे ठायी उलट कोणची तरी िततकीच अडाणी तोड 
काढून, या अ यव थेची ता पुरती िलपंािलपंी होत आलेली आहे. पुढे बंगाल या 
िवभागणीने हा प्र न एकदा फारच प्रमखुपणे राजकीय ने यां या पुढे आला. परंतु ते हांही 
या प्र नास सवर्सामा य व प न येता बंगालपुरताच याचा याप आिण िनवार्ह राहून 
गेला. तथािप प्रांतिवभागणीची भाषा एकदा सु  होताच ती क पना या नाही या पाने 
पुनः पुनः वर डोके काढू लागली. आंध्र प्रांत वतंत्र असावा अशी चळवळ प्रथम आधं्रात 
सु  होऊन बंगालचे िवभागणी या प्र नास सोडिवतांना या त वावर िबहार आिण ओिरसा 
आिण आसाम िनराळे केले गेले, याच त वावर आंध्रही िनराळा हावा अशी मागणी सु  
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झाली. ओघाओघाने कनार्टक, ओिरसा आिद अ य प्रांतातही यांचे वतंत्र प्रांत असावेत 
अशी इ छा प्रादभुार्व होऊन, शेवटी आज िसधं या िवभागणीिव द्ध असणार् या िक येक 
िसधंी िहदं ुबंधुंनीच ते हा मागचा पुढचा िवचार न करता िसधं प्रांतही मुबंईपासनू वतंत्र 
केला जावा हणनू चळवळ आरंिभली! भाषावार प्रांत रचना करा, अशी एकच हु लड 
चहंूकड े उठतांच रा ट्रीय सभेतही ितचा प्रित वनी उठून प्रांत िवभागणीचे भाषा हे एक 
गमक न समजता ‘अन य गमक’ समजले जावे हणनू रा ट्रीय सभेनेही अट्टाहास धिरला. 
पण ही मोठी चूक होती. कारण की रा ट्रीय भावनेस पोषक अशी प्रांतरचना करावयाची तर 
अनेक थळी भाषा हेच अन य गमक समजणे रा ट्रिहतास िवघातक होते ही गो ट अगदी 
उघड आहे. िहदंु थानात छप न भाषा आिण छप न दणेु एकशे बारा उपभाषा आहेत. 
ते हा भाषावार प्रांतरचनाच करावयाची हटली तर या प्र येक भाषाभाषीयांस एकेक प्रांत 
तोडून यावा लागेल. केवळ भाषेपुरतेच पािहले हणजे तामील आिण आंध्र आिण कनार्टक 
यांना वतंत्र प्रांत जर यावयाचे तर मग म याळम भाषेसही वतंत्र प्रांत का नसावा? 
एका पक्षी अगदी िज याएवढा एकादा प्रांत करावा लागेल; तर उलटपक्षी िहदंीसारखी 
अनेक कोटी लोक जी भाषा मातभृाषा हणनू बोलतात, यांचा एक िव तीणर् देशाएवढा 
दसुरा अवजड प्रांत करावा लागेल? या अडचणीहून दसुरा अ यंत मह वाचा आके्षप हा होय 
की, भाषािविभ नता, सं कृितिभ नता, जाितिभ नता इ यादी िभ न व पाडणार् या िवभाजक 
प्रवृ तीचे शक्य िततके उ चाटन करीत करीतच आपणाला रा टै्रक्य थापना आिण 
रा ट्रसघंटना करता येणे शक्य होणारे अस यामळेु या िवभाजक प्रवृ तीस प्रो साहन 
दे यापेक्षा िहतकारक आिण सभंवनीय कक्षेपयर्ंत यांना दाबांत ठेवून यांचा िवलय 
कर यासाठीच आपणासवर् रा ट्रवा यांनी झटले पािहजे. परंतु भाषा हेच अन य गमक 
समजनू यां या अनुरोधाने प्रांतिवभागणी क  गे यास वरील रा टै्रक्यघातक िवभाजक 
प्रवृ तीपैकी अ यंत बळकट अशा या भाषािभ नते या िवघटक त वास अ यंत प्रबळ 
प्रो साहन िदले जाते. या दो हीही अडचणीस टाकावयाचे असेल, तर केवळ भा यैक्य हेच 
प्रांतिवभागणीचे त व न समजता यास सखं्या, रा य यव थानुकुलता, सं कृितसा य 
इ यादी अनेक तिदतर गमकांनी मयार्िदत केले पािहजे हणनूच प्रांतरचना करा हणनू 
गजर्णारांनाही सखं्याबळ मानावे लागले. एक कोटी िकंवा दोन कोटी लोक जी भाषा 
बोलतात, या भाषेलाच वतंत्र प्रांत माग याचा अिधकार दे यात यावा हणनू काही तरी 
अनुमान धपक्याची यव था रा ट्रीय सभेलाही मानावी लागली. परंतु केवळ भाषा आिण 
सखं्या ही दोन गमके पुरेशी नाहीत. आपणा सवार्ंनी प्रथमतः हे यानात ठेिवले पािहजे 
की, आपले मखु्य येय रा ट्रिवघटना नसनू रा ट्रसघंटना हे आहे. अथार्तच आप या सवर् 
य नांचे धोरण प्रांतीय अिभमान, भाषीय िभ नता इ यादी िवघटक प्रवृ तीस शक्य तो 
िनमूर्लन कर याचे असले पािहजे. कधी तरी असा सिुदन उगवावा की आसेतु िहमाचल 
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िहदंु थानची एक भाषा हावी हे रा ट्र येय असले पािहजे. एकाएकी सवर् प्रांितक भाषा 
मारा यात, हे आ हासही अिभपे्रत नाहीच नाही. तरीही यगुोयुगे भाषा-रीती-जाती इ यादी 
रा टै्रक्यिवरोधी प्रवतृी अिधकच बळावत जातील आिण माग या इितहासामळेु पडलेले 
प्रांतीय भेदभाव अिधकािधकच ती तर होत जातील असेही कोणते कृ य आपण करता 
कामा नये. पिरि थतीस हळूहळू हातांत आण यासाठी, िन पाय हणनू काही काळ हे 
भेदभाव आपण लक्षात घेऊ, यास योग्य िततका वावही देऊ, परंतु यास आपण 
प्रो साहन मात्र कधीही देता कामा नये. स यां या पिरि थतीत प्रांतिवभागणीचे भाषा हे 
एक प्रमखु गमक आहे हे आ हास मा य आहे. परंतु यांचे कोण याही प्रकारे ‘अन य 
गमक’ हणनू प्र थ माजिवणे हे रा टै्रक्या या येयास हािनकारक आहे. िनरिनरा या 
भाषा-भाषीयांनी, िनरिनराळे रहा याचा हट्ट धर यापेक्षा एकत्र रहा यास िशकणे, हेच यांचे 
रा ट्रीय कतर् य होय. एकत्र राह याची प्रवृ ती असले या दोन-दोन, तीन-तीन भाषा-
भाषीयांची, सखं्या रा य यव था आिण सं कृती यांस अनकूुल पडले तेथे, एक-एक प्रांत 
करणे अव य आिण िहतकारक आहे. अथार्तच ही गो ट पिरि थतीप्रमाणे हळूहळू 
िशकवावयाची आहे. पण हणनू ितकड े दलुक्षर् क न चालावयाचे नाही. हा पेच 
सोडिव यास, जे अनेकभाषी लोक आजपयर्ंत एकेका प्रांतात िकंवा इलाख्यात एकत्र 
राहवयास िशकले आहेत आिण िशकत आले आहेत, यां या प्रांतास िवलग न किरता 
एकत्रच ठेवून सहज सा य होणारा आहे. परंतु भाषावारीचे प्र थ माजिव याने शेकडो वष 
एकत्र रहात आले या लोकांतही फूट पाडून मरणास न होत चाललेले आकंुिचत भाव 
जाणनूबुजनू उ ी त केले जातात. सखं्या, रा य यव था, इितहास आिण िवशेषतः लोकमत 
हे घटकही भाषावारी या घटकाप्रमाणेच प्रांतिवभागणी प्र नात आपण सवार्ंनी िवचारात 
घेतले पािहजेत. जर कोणी िभ नभाषीय लोक एकाच प्रांतात रहात आले असतील आिण 
अजनूही ते एकंदरीत एकत्र राहू इि छत असतील तर इतर सवर् टीनंी आिण िवशेषतः 
रा ट्रीय िहता या टीने तसे करणे िहतावहच असेल तर यास एकाच प्रांतात सघंिटत 
होऊ यावे. इतकेच न हे तर यां या या कृ याची प्रशंसा हावी. जर कोणी िभ नभाषीय 
िवलग होऊ इि छतील तर यांस शक्यतो तसे क  नका हणनू समजवावे. इतक्यावरही 
जर सं थे या, रा य यव थे या आिण सं कृित या टीने फारशी अडचण नसेल आिण 
सं कृित या एक या मह वा या भाषेचे अनुयायी आपणास वतंत्र प्रांत असावा, असे 
जवळजवळ एकमताने हणतच राहतील, तर मात्र यांस भाषावारी या त वाने वतंत्र प्रांत 
क  यावा. या धोरणाप्रमाणे पहाता आज आंध्र आिण कनार्टक आिण क्विचत ओिरसा हे 
प्रांत वतंत्र झा यास काही हरकत नाही. सखं्या, रा य यव था, या भाषे या लोकांची 
जवळजवळ एकमखुी मागणी आिण या प्रांतातून ते अलग होऊ इि छतात यांचीही या 
मागणीस असणारी अिवरोिधता या सवर् गो टी लक्षात घेता हे प्रांत वतंत्र झा यास काही 
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हरकत नाही. परंतु यांचे अन य कारण ते एक भाषा बोलतात हे नसनू, यांचा वतंत्र 
प्रांत के याने यां यातही िकंवा यां याबाहेरील कोण याही सं कृतीची िकंवा जनसंघां या 
िहताची िकंवा रा टै्रक्याची यामळेु काही िवशेष हानी होणार नाही, हे या प्रांत िवभागणीचे 
मखु्य समथर्न होय. परंतु आंध्रािदक प्रांताची वतंत्र रचना जरी िततकी आके्षपाहर् नसली 
तरी िसधंची गो ट मात्र अगदी िनराळी आहे. कारण आंध्र आिण कनार्टक या प्रांताप्रमाणे 
िसधंला एकभाषी हणनू वतंत्र प्रांत करावा, ही मागणी या लोकांनी एकमताने केलेली 
नसनू ती इतर प्रांतातील मसुलमानांनी केलेली आहे. पूवर् बगंाल आिण पि चम बंगाल दोन 
करावेत हणनू उ या पंजाबी लोकांनी जर मागणी केली तर ते िजतके िविक्ष त होईल, 
िततकेच मुबंईचे िजना आिण बंगालचे अ दलु रिहम यांनी िसधंला भाषावारी या 
त वाप्रमाणे वतंत्र प्रांत करावा हणनू मागणी करणे िविक्ष तपणाचे होय. अथार्त या 
मागणी या मागे मसुलमानां या मनांत केवळ भाषावारीने प्रांत रचले जावेत, या वर सरळ 
िदसणार् या हेतूहून दसुरेच काहीतरी कपटकार थान असले पािहजे हे उघड आहे. आिण 
यांचे ते कपटकार थान काय ते आ हास उघ या पु तकासारखे प टपणे िदसतही आहे. 
भाषावारी या आड दडून िसधंप्रांत वतंत्र करावा हणनू जो हा डाव टाकला जात आहे, 
या या आड असणार् या या मसुलमानी कपटासाठीच भाषावारी या त वांस न जुमानता 
आ हास िसधंला वतंत्र प्रांत बनिव या या िव द्ध गेलेच पािहजे. भाषैक्याकड े ि ट देऊन 
आंध्र, कनार्टक, ओिरसा हे जर वतंत्र प्रांत केले जातील तर िसधंलाही वतंत्र प्रांत करावा 
असे हणनू पाणीनी मनुी जसा ‘एकसतू्रे वानम ्युवानम ्मघवानमाह’ तसा या ित ही 
प्रांताचा एकाच वगार्त समावेश करणे हणजे अगदी अप्रयोजकपणाचे होणारे आहे. िसधंची 
जनता, आधं्र आिण कनार्टक या प्रांतांप्रमाणे जोवर बहुतांशी एकमखुाची मागणी करीत 
नाही. तोवर आंध्र आिण कनार्टक वेगळे केले हणनूच िसधंलाही मुबंईपासनू वेगळा 
कर याचा कोणासही या य अिधकार पोचत नाही. आधं्र आिण कनार्टक या प्रांतात 
जनतेचा कोणताही मह वाचा सघं, या िवभागणीने आप या धािमर्क िकंवा सां कृितक 
िकंवा आिथर्क िहतािहतास िवरोध येतो असे यथाथर् प्रितपादन एकसारखा करीत रािहला 
आहे. िसधं या िवभागणीचे बुडाशी मसुलमानांचा हाच कपटहेतू आहे. अरब थानापासनू 
बलिुच थानपयर्ंत एकसारख्या सलग पसरले या मसुलमानी स ते या आिण सं कृित या 
जब यात िसधंलाही ढकलनू राजपूता या या दाराशी इ लामी अरेरावी द त हणनू (तोबा! 
तोबा!!) उभी टाकू पाहात आहे. जर िसधं वतंत्र प्रांत केला तर तेथील बहुसखं्यांक 
मसुलमान आप या पुरातन धमर्वेडाचे वेदीवर, िसधंची िहदं ु सं कृती छळबळाने बळी 
दे यास मागे पुढे पहाणार नाहीत. आिण अशा िरतीने अरब थानापासनू बलिुच थानापयर्ंत 
सवर् देश िगळंकृत क न पसरले या इ लामी सां कृितक स ते या लाटेत िसधंलाही पचवून 
सलगपणे राजपुता यापयर्ंत िनभळ मसुलमानी जगत कर याचा मसुलमानी हेतु आहे. 
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िहदंचुी ही भीती साधार आहे आिण िसधंला वतंत्र प्रांतीयता िमळताच िहदंूंची िकती 
प्रकारची हानी होणारी आहे, हे आ ही पुढे एका लेखात िवशेषतः दाखिवणारच आहोत. 
एतदथर् या लेखात याचा नुसता उ चारच क न थांबतो. वर विणर्ले या सकंटात िसधंला 
आिण तेथील लाखो िहदं ु बंधूनंा केवळ भाषैक्या या त वाकिरता ढकलणे हणजे िहदं ु
सं कृती िव द्ध घोर अपराध करणे होय. आंध्र आिण कनार्टक यांना भाषावारीचे त व 
लािवले हणजे ते िसधंची एकमुखी मागणी होईल तर िसधंलाही लावले जावे, इतकेच 
काय ते हणता येईल. कारण वर दाखिव याप्रमाणे प्रांतिवभागणी केवळ भाषावारीचेच 
अन य त वावर करणे अनेक प्रसगंी रा ट्रघातकीपणाचे होणारे आहे हे आम या रा ट्रीय 
ने यांनी कधीही िवसरता कामा नये.  

िसधंम ये िहदं ू जनता बहूतांशी जी या िवभागणीचे िव द्ध आहे, ितचे गत 
आ ही थोडक्यात वर सांगीतले आहे. िसधंचेच न हे तर उ या िहदंु थानातील मसुलमान 
लोक िसधंला मुबंई प्रांतातून फोडून काढ यासाठी का धडपड आहेत हेिह वर सिूचत 
केलेलेच आहे. िसधं प्रांत एकभाषी आहे हणनू तो मुबंईपासनू वतंत्र क न सघंिटत 
करावा हणनू जे मसुलमान हणतात; यातील कपट आणखी एका िव मतृ गो टीने 
िवषद होऊ शकते की याच मसुलमानांनी एक भाषा असलेला बंगालचा वतंत्र प्रांत 
िवभागनू, याचे िवघिटत असे दोन प्रांत कर याची चळवळ मागे अशीच मनोभावाने 
केलेली होती. मसुलमानांस भाषा वारी या टीने पर पर िव द्ध असणारी ही िसधंची 
िवभागणी आिण बंगालची िवभागणी. या दो ही िवभाग या या समंत झा या या 
यां या मागे दडले या एका मसुलमानी वचर् वा या आकांक्षेनेच झा या. बंग यात भाषा 
एक, प्रांत एक होता. पण याची िवभागणी कर याचे कामी मसुलमानांनी सरकारचे हातात 
हात घालनू िहदंूं या प्रचंड चळवळीस, हातात होता तेवढा िवरोध करावयास कमी केले 
नाही. कारण पूवर् बंगाल जर पि चम बंगालपासनू िवभक्त केला असता, तर या प्रांतात 
मसुलमानांचे बहुमत होऊन, यां या धमर्वेडास िहदं ु सहनशीलतेवर, कुरघोडी करावयास 
सहज सापडते. हणनू ते हा भाषैक्याचे त वास गळफास दे यास मसुलमान िसद्ध झाले. 
आज िसधंम ये उलट ि थती अ यंत अ पसखं्याक िहदंसू वेळ पडली तर लारखा या या 
दंग्याप्रमाणे सीमेवरील रानटी जातीसही आत बोलावून इ लामी वचर् वाचे दास करता 
येणारे आहे. हणनू आता भाषैक्या या त वाचा उदो उदो चालला आहे! ही गो ट आम या 
िहदं ुपढुार् यांनी न िवसरता आंध्र आिण कनार्टक िकंवा ओिरसा या प्रांतां या वगार्त िसधंला 
गोव याची भयंकर चुकी क  नये. या कारणाकिरता बंगाल या िवभागणीचा िहदंमुात्राने 
घोर िवरोध केला, याच कारणाकिरता िसधं या िवभागणीचाही िवरोध केला पािहजे. 
बंगाल या िहदंूंतील बहुमता या ती िवभागणी प्रितकूल होती आिण हणनू सरकारने ती 
बळाने यां यावर दडपणे अ या य होते असे याप्रमाणे सवर् िहदंमुात्र या वेळी हणाला, 
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याचप्रमाणे सवर्त्रांनी आताही असेच हटले पािहजे की, िसधं या िहदंूंचे प्रचंड बहुमत या 
िवभागणीस प्रितकूल अस याचे आिण कोण याही प्रांतातील िहदंूंचे िकंवा मसुलमानांचे 
एवढे प्रचंड बहुमत या िवभागणीस प्रितकूल अस याचे आिण कोण याही प्रांतातील िहदंूंचे 
िकंवा मसुलमानांचे एवढे प्रचंड बहुमत इतक्या योग्य आिण याय कारणासाठी या 
प्रांता या िवभागणीस िव द्ध असता ती िवभागणी यावर अ यंत मह वा या रा ट्रीय 
कारणांवाचून, लाद याचा अिधकार सरकारास, रा ट्रीय सभेस िकंवा कोणासही प्रा त होत 
नस याने, िसधंला मुबंई इलाख्यापासनू िवभक्त करणे सवर्था अनुिचत होय.  

स या या पिरि थती पुरते तरी िसधंला मुबंई इलाख्यातच सयंुक्त होऊन रािहले 
पािहजे. पुढे मागे जे हा वतंत्र रचना होईल ते हा िसधंला भाषा आिण सं कृती यांनी 
जवळ असणार् या अशा काठेवाड त ेमलुतानापयर्ंत या भागात िमसळून क छ काठेवाडा-
पासनू तो मुलतानपयर्ंत एक प्रांत किरता येईल. कारण यायोगे काठेवाडांतील िहदंूंची भर 
पडून, तो प्रांत भाषा आिण सं कृित या टीने स श असणार् या लोकांस समािव ट 
क नही मसुलमानां या बहुसखं्ये या आततायी भयापासनू बराच मकु्त राहू शकेल. क छ, 
काठेवाड, ते मलुतानपयर्ंत भाषे या आिण इितहासा या टीनेही एकप्रकारचे वैिश य 
आढळून येणारे असनू, िसधं हा या भिूवभागाचा एक नैसिगर्क आिण ऐितहािसक िवभाग 
आहेही. परंत ुपुढे जरी के हा हे शक्य असले, तरी आज ते शक्य नस याने स या िसधं 
मुबंई इलाख्यात रािहला पािहजे.  

यािवषयी जात जाता आणखी एक गो ट सांिगतली पािहजे ती ही की िहदंचेू 
सघंिटत बळ शक्य िततके वाढू न दे या या या सरकारी प्रवृ तीमळेु बंगाल या 
िवभागणीचे वेळी सरकारने मसुलमानांस सा य केले, या प्रवृ तीस सरकार क्विचत 
आताही बळी पडून आिण मसुलमानां या मनधरणी किरता िसधंचा वतंत्र प्रांत क न, 
तेथील िहदंूंचे जातीय जीवन सकंटात घाल यास मागे पुढे पाहणार नाही. पण आ ही 
सरकारला वेळीच चेतावणी देऊन ठेवतो की जर ते अशी चूक करील, तर यामळेु ते 
िहदंूं याच न हे तर इंग्रजी स ते यािह िहतास सकंटात ढकलील. कारण या कामी िहदंचेू 
आिण सरकारचे िहतािहत एकाच धोरणावर अवलबंून आहे. सरकारी धोरण बंगा यातील 
िहदंचूी शक्ती तोड याचे होते हणनू बंगाल या िवभागणीचे वेळी िहदंूंस सरकारला घोर 
िवरोध करावा लागला. परंतु िसधंम ये िहदं ु जनता िजतकी सघंिटत, सशक्त आिण 
साम यर्वान होऊ शकेल, िततके ते इंग्रजांचे सरसीमेवरील राजकारणास अनुकूलच होणारे 
आहे. कारण इंग्रजी सरकारला आ ही हे काही सांगावयास नको की, जे हा जमर्न 
महायुद्धाप्रमाणे लवकरच पुनः एखादे जागतीक महायुद्ध जुपेंल आिण यात इंग्लडं गुतंून 
िहदंु थानचे सरंक्षणास यरुोपीयन सै य धाडणे अशक्य होईल ते हा रिशया या पािठं याने 
अफगािण थान, िहदंु थानावर वारी कर यास सोडणार नाही या देशाला समदु्र वार नाही 
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हणनू कराची बंदर आप या हातात घे यासाठी अफगािण थान िप यान िप या धडपडत 
आहे. अशा वेळी िसधंमधील मसुलमान िततका बंड क न उठून अफगािण थानास अव य 
िमळेल हणनू मसुलमानांचे वचर् व िसधंम ये िजतके सरकार जा त वाढू येईल िततके 
इंग्रजां या स तेवर होणार् या अफगािण थान या आक्रमणास यश िमळ याचा संभव ते 
अिधकािधक ढािवत राहील. परंतु जर सरकार िसधंम ये िहदंूंचे साम यर् सघंटन आिण 
वचर् व अबािधत राहील असेच धोरण ि वकारील, तर कोण याही मसुलमानी 
आक्रमणािव द्ध िसधंम ये िहदं ूलोक िततक्याच िनकराने आिण अिधक जटुीने लढताना 
आजिह टीस पडतील की, िजतक्या िनकराने यांचे पवूर्ज दािहराचे अिधप याखाली 
पूवीर् या मसुलमानी वार् या लढले होते. कारण िसधंम ये मसुलमानी पाऊल पुढे पडू न 
दे याचा प्र नात िहदंूंचे आिण इंग्रजांचे िहतािहत एकच आहे. या तव सरकारने वेळीच 
दरू टी ठेवनू िसधं या िवभागणीस मान न तुकिवता िसधंला मुबंई प्रांतासच तोवर सलग्न 
क न ठेवावे की, जोवर तेथील िहदं ु िहताचा आिण साम यार्ंचा घात न करता, िसधंला 
वतंत्र िकंवा दसुर् या प्रांताशी सलंग्न करणारी आिण िसधं या िहदंनूा बहुतांशी मा य अशी 
दसुरी एखादी योजना करणे शक्य होत नाही.  

द्धानंद मुबंई, गु वार िदनांक २१ जलु ै१९२७.  
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अंदमानातील वसाहतीवर पु हा प्रकाश! 

अदंमानम ये बॅ. सावरकरािदक अनेक प्रख्यात राजबंदी जे हा होते, ते हा या 
वसाहतीकड े िहदंु थानचे थोड े फार सदोिदत लक्ष वेधलेले आिण यामळेु ित यािवषयी 
काहींना काही तरी मािहती वृ तपत्रातून िकंवा िविधमडंळातील प्र नो तरातून िहदंी लोकास 
िमळत असे, यामळेु ितकडील अिधकार् यावरिह बराच दाब पडून यास सापेक्षतः आप या 
कायार्त दक्ष रहावे लागे. परंतु राजबंदीतील बहुतेक मडंळीस िहदंी तु ं गात परत 
आिण यानंतर, अदंमानमधील लोकांची काय ि थित आहे यािवषयी िहदंी लोकांस काहीच 
मह वाची मािहती िमळेनाशी झाली आहे. म यंतरी मोपला लोकां या बायकामलुास 
अदंमानात धाडून देणे इ ट की अिन ट हा प्र न जे हा मद्रास या िविधमडंळात िनघाला, 
ते हा मसुलमानां या वतीने या िवषयी बराच बभ्रा कर यात आ याव न काही मडंळीनी 
अदंमानात भेट िदली; यावेळी ितकड ेमोप या या बंडातील बंदीवानांची वसाहत क  नये 
हणनू यांनी जे हा मत िदले ते हा पु हा थोडीशी अदंमानाची चचार् वृ तपत्रातून प्रिसद्ध 
झाली होती. परंतु यामळेु अदंमाना या स यि थतीवर फारसा प्रकाश पडला नाही हे उघड 
आहे.  

कारागार सुधारणा मडंळ (जेल किमशन) जे हा अदंमानात गेले ते हा चवकशी 
होऊन ितकड ेज मठेपेचे बंदी धाडू नयेत हणनू सरकारी ठराव झालेला होता. परंतु तो 
पूणर्पणे कधीच कायर्वाहीत आिणला गेला नाही. तो जरी कायर्वाहीत आिणला जाता तरीही 
अदंमानामधील वसाहतीची खरी सधुारणा झाली नसती इतकेच न हे तर यामळेु उलट 
या वसाहतीचीच न हे, तर िहदंु थानी रा ट्राचीही थोडी हािनच झाली असती. ही गो ट बॅ. 
सावरकरां या “ज मठेप” या पु तकात िवशद केलेलीच आहे. मखु्य प्र न वसाहत 
सधुार याचा आहे, ती वसाहत तोड याचा नाही.  

कारण िहदंु थानातील तु ं गातच आज म बंदीवासाची िशक्षा झाले या हजारो 
लोकांस डांबून ठेव यापेक्षा कोण या िठकाणी या या उग्र आिण प्रचंड वभावासिह 
माणसाळून मनु यिहत साध यास यांचा उपयोग क न घेता येईल यासाठी 
कडकिश ती या िनबर्ंधाखाली यांची वतंत्र वसाहत करणेच सामािजक या अ यंत 
िहतावह आहे ही गो ट युिक्तसगंत रीतीने बॅ. सावरकर यांनी “ज मठेप” ग्रथंात िवषद 
केलेलीच आहे. वसाहत तोडून सवर् ज मठे यास िहदंी तु ं गातून डांबनू ठेिवले तर प्रथमतः 
याचे माचा लाभ समाजास िमळावा िततका िमळत नाही. दसुरे असे की यामळेु यांना 
पोस याचा बोजा समाजावर पडतो. ितसरे असे की दरवडखेोरािदक चंडप्रकृती मनु यात जे 
एक साहस असते याचा उपयोग कडक िनबर्ंधाखाली क न घेता येत असताही, तसा न 
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घेत याने त े यथर् जाते. आिण चवथे की इतक्या त्रीपु षास यातील काही मळूचेच दु ट 
आिण अधम प्रवृ तीचे नसतािह कौटंुिबक आिण सामािजक जीवनास पारखे क न 
खो यातून पशूसारखे क डून ज मभर िहदंी तु ं गात बंद ठेव याने रा ट्र इतक्यां या 
सतंतीस आिण बुद्धीस मकुते आिण बंदीस आिण पा यांस सधुार याचे मखु्य कायर्, िवफल 
केले जाऊन ते दंिडत होते याहूनिह एकांतवासाने आिण जीवन पराका ठेचे दधुर्र झा याने 
अिधकच चंडप्रकृती आिण िवकृत मि त क होऊन जातात. सामािजक मनु यबळाची आिण 
सतंितवदृ्धीची ही केवळ आ मह या होत असते. हणनू ज मठेपी या बंदीवानांची वसाहत 
करणे अ यंत इ ट असते. अशा प्रकार या वसाहतीस अव य तो कडक िनबर्ंध, कडकेोट 
कारागारे इ यादी वा तू आिण यास शक्य आिण उिचत अशा धंदा यवसायाची साधने, 
कारखाने मळे, शेती ही यव था आज स तर वष अदंमानम ये अनभुवाप्रमाणे फेरफार 
करीत उ तम रीतीने होत आली अस याने आिण या कायीर् लाखो पये भांडवल यय 
होऊन दलदली सकुवून, जगंले कापून, मागर् बांधून अदंमान बेटे अशा वसाहतीस योग्य 
कर यास आली अस याने आिण िवशेषतः जु या बंदीवानांची हजारो मलेु बाळे तेथे 
वसाहत क न आधीच रािहली अस याने ज मठे यांसाठी नवीन आिण िनराळी वसाहत 
कर यापेक्षा अदंमानां या जु या वसाहतीसच पुढे चालिवणे अ यंत इ ट आहे. परंत ुयाचा 
अथर् असा न हे की आजपयर्ंत अदंमान या वसाहतीत जी अधेंरनगरी आिण झोिटगं 
बादशाही चालत असे तीही ि थर ठेिवली जावी. यासाठी क्रांितकारक राजबं यांनी गेली 
अठरा वष सारखी चळवळ केली होती याप्रमाणेच ितचे बरेचसे फल पदरात पडून बंदी 
लोकां या बर् या ि थतीत आिण पूवीर् या ि थतीत आकाश पातळाचे अंतर पडलेलेही आहे. 
स या जे मलबारचे ज मठेपी मसुलमान ितकड ेगेले, यास वष दीड वषार्तच आपआपली 
बायकामलेु ितकड े नेता येतात, शेती िमळते आिण वतंत्रपणे िहडंता िफरता येऊन 
कौटंुिबक सामािजक सुखाचा लाभ आिण िशक्षण घेता येते. एतदथर् मसुलमानी अज्ञान 
पुढार् यांनी िकती िव द्ध ग गाट केला तरीही मोपला ज मठे या या टो या आपली बायका 
मलेु घेऊन अदंमानाम ये रहावयास जातच आहेत. ते वे छेनेच जात आहेत यािवषयी 
आ हास मळुीच शंका वाटत नाही. आमची सरकारास अशी आग्रहीची सचूना आहे की 
याने मोपला बंदीवानास अदंमानातच ठेवावे. केवळ इतकी काळजी मात्र अव य घ्यावी 
की, या उपजत धमार्ंध लोकांची सखं्या कुठेिह एकत्र होऊ न देता यास पांगनू ठेवून 
अदंमानातील िहदं ूवसाहतवा यास उपद्रव दे याची इ छा िकंवा शक्ती या यात कधीच 
उ प न होऊ देऊ नये. यास योग्य सवलती या या पण कडक िश ती या िनबर्ंधात 
यास माणसाळावे, िढले सोडू नये. आिण या या मलुास धमार्ंधतचेे िशक्षण देणार् या 
मनु यास आिण सं थास तसे न कर याची सक्ती कर यात यावी.  
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या मोपला ज मठे यास जसे अदंमानम ये धाड यात येते तसेच िहदंू थानातील 
इतर ज मठे यासही शक्य तो मन वळवून ितकड ेधाड यात यावे. त्री ज मठे यासही 
धाडावे. या स यािह जातातच. पण इतकी सावधता मात्र अव य बाळगावी की अदंमानात 
िहदं ूि त्रयांस या पूणर् वयात आ यावाचून आिण यांनी अगदी समजनू उपजनू धािमर्क 
कारणासाठी धमर् बदल यास िसद्ध झा यावाचून धमार्ंतर क  देऊ नये. खरे पहाता जोवर 
अदंमानात ज मठेपी बंदीवान ितिकट घेऊन वतंत्रपणे तीन-चार वष नीटपणे रािहला नाही 
तोवर यास धमार्ंतर करताच येऊ नये असा िनबर्ंध असावयास पािहजे. हणजे अज्ञान 
मलुास िकंवा मलुीस भय दाखवून, छळून िकंवा फसवणकू क न धमार्ंध मसुलमान 
बाटवीत तसे ते बाटवू शकणार नाहीत. अदंमानाची मािहती मागवा, ज मठेपी सारख्या 
चंडप्रकृित आिण बहुशः समाजघातक दंिडतास माणसाळिव यासाठी स य सामापेक्षा कडक 
आिण उग्र असणेच योग्य आहे. पण हे यानात ठेवले पािहजे की या िनबर्ंधाचे धोरण 
या बंदीवानातील माणसुकी अिधकच िवन ट व न टाक याचे नसनू असलेली माणुसकी 
वाढिव याचे असले पािहजे. या टीने अदंमानात स या काय सधुारणा होत आहेत, 
बंदीवानास िकती िदवस कामगारात राहावे लागते. यास वतंत्रपणे राहू देऊन बायका मलेु 
आण यास िकती िदवसांनी परवानगी िमळते, िहदंु थानातनू िकती बंदीवान गे या दोन 
वषार्त अदंमानाम ये धाड यात आले, यात ि त्रया िकती पु ष िकती, िहदं ू िकती आिण 
मसुलमान िकती हे प्र न िवशषेतः शेवटला प्र न िवधीमडंळातील कोणीतरी सभासदाने 
अव य िवचारावे. स या अदंमानािवषयी सवर् यव था अधेंरात चाल ूआहे. यावर मखु्य 
िवधीमडंळातील सभासदानी प्र न िवचा न काही प्रकाश अव य पाडावा.  

 
अदंमाना या वसाहतीचे मह व!  
 
अदंमानात बंदीवानच नाहीत, ितकड ेआप या रक्तामासाचे आिम बुद्धीचे, योग्यतेत 

आिण स य सं कृतीत आप याहून रीतभर कमी नसलेली पूवीर् या बंदीवानां या सतंतीचे 
हजारो िहदंी नागरीक तेथे आहेत; यांची िचतंा आपण नको का पहायला? यां या शेतीवर 
कर काय आहे; यां या िशक्षणा या सोयी काय आहेत इ यादी मािहती कधी सात ज मात 
देखील कोणी िहदंु थानी िवचारीत नाही. ग्वायना, आिफ्रका इ यादी वसाहतीहूनही 
अदंमाना या वसाहतीचे मह व एका अथीर् अिधक आहे. कारण आज नाही तर उ या ते 
िहदंु थाना या सरंक्षणाचे एक सामुिद्रक आिण वैमािनक नाके बनणारे आहे. आिण दसुरे 
असे की ती उभी वसाहत शुद्ध िहदंी असनू ितची व ती स या बारा हजारावर आहे. पुढे 
वाढणारी आहे. अदंमानात पूवीर् सिैनक शासन असे. पण नंतर ते बेट मध या चळवळीने 
नागर शासनात (Civil administration) येणारे होते. याप्रमाणे ते आले की नाही, तेथे 
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िबनअट बाहेरची मडंळी येऊ जाऊ शकतात की नाही ही मािहतीही अव य प्रिसद्ध झाली 
पािहजे. याचप्रमाणे ितकडची सरकारी भिूम, नारळाचे बाग आिण म ता लागवडीने िकंवा 
िवक्रीने जे हा िद या जातात ते हा िहदंी यापारी िकंवा गहृ थ या घे यास िसद्ध असताही 
युरोिपयनािदक गोर् या गहृ थासच या दे यात येतात की काय? ितकड े भिूम काय 
सवलतीने िमळते याची आिण ितकड या उ योगधंधाची मािहती िहदंु थानात नीट रीतीने 
सरकार प्रिसद्ध करीत नस याने इकडून शेतकरी िकंवा यापारी ितकड ेआकिषर्ले जात 
नाहीत आिण मग प्रित पधार् िवहीन बाजारात एखादे गोरे िगर् हाईक िदसताच यास शेकडो 
एकर भिूम लागवडीस देऊन टाक यात येते. जगंल कपाईचे कायर् आिण इतर काही िमषाने 
िख्र चन िमशनेही ितकड े हात पाय पस  पहात आहेत इ यादी प्रकारचा गवगवा मधून 
मधून जो एक यात येतो यातही िकती त य आहे आिण इकडील िहदंी लोकांस योग्य 
या सवलती गोर् या िगर् हाईकाप्रमाणेच िमळ याची काय यव था कर यात यावी या  
िवषयीही चौकशी झाली पािहजे.  

 
िवधीसिमतीतील प्रितिनधीचे 

िनरीक्षक मडंळ अदंमानात धाडा 
 
अदंमाना या काळोखावर िवधी मडंळातून प्र नो तरे क न काही प्रकाश पाडला 

जावा असे आ ही वर िलिहले आहे. परंतु तेव याने खरे कायर् होणार नाही. अदंमानाची 
यव था नीटपणे लावणे असेल तर सरकारास िवचारले जाताच मागोमाग सरकारकड ेअशी 
मागणी केली पािहजे की िवधी सिमती या (Legislative Assembly) दोघा ितघा लोक 
िनयुक्त प्रितिनधींचे अदंमानाची दःुखे एक यास आिण ितकडची मािहती क न अव य ते 
उपाय सचुिव यासाठी एक िनरीक्षक मडंळ धाड यात यावे. िनदान दोघा ितघा लोकिनयुक्त 
प्रितिनधीनी वतःचे उ तरदािय वावर ितकड ेजा यास िसद्ध होऊन, सरकारकडून परवानगी 
िमळवावी आिण पहाणी क न आपले प्रितवृ त प्रिसद्ध करावे. अदंमानातील लोकांनी 
रा ट्रीय सभेस प्रितिनधी धाडावा. दसुर् या बाजनेू अदंमानातील आम या लोकांनी ितकडची 
मािहती वारंवार या नाही या मागार्ने िहदंु थानातील वृ तपत्रातून प्रिसद्ध करीत रहावे. 
अशा प्रकारची बातमीपत्रे धाडणे अदंमाना या अ यंत वाईट िदवसात कारागारात िखतपत 
राजबंदीस जर शक्य होते तर ते ितकड या वतंत्र लोकांस आज या वातावरणात शक्य 
असलेच पािहजे. यांनी वतः या सवर् अडचणी आिण गार् हाणी दर मिहना दोन मिह यास 
िहदंु थानात पाठवावी. इतरही बातमीपत्रे धाडावी. यावाचून वषार् अतंी एका दोघा 
गहृ थानी सवर् मािहती एकत्र क न िहदंु थानात वतः यावे आिण प्र यक्षपणे येथील 
पुढार् यास भेटून सवर् चचार् करावी. िवशेषतः रा ट्रीय सभेचे वेळी एखादे गहृ थ अदंमानाचे 
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प्रितिनधी हणनू जर धाडता आले तर उ तमच. िहदं ुमहासभेनही या वषीर् एक प्रचारक 
िकंवा िनरीक्षक ितकड े धाडावा. ितकड या िहदं ूमलुांस शाळातून यांची धमर्भाषा िहदंी 
िशकिव यात येते की नाही, िहदंूंना बाटिव याचा मागे जसा धूमधडाका उडाला होता तसा 
अ याचार मसुलमानां या िकंरा िख्र चनां याकडून पु हा होत आहे की काय, मोप यांसारखे 
ट धमार्ंध, िहदंू या रक्ताचे इकड ेआपले हात माखलेले ितकड ेगेलेले आहेत का, िहदंूंस 

ितकडिेह उपद्रव देत आहेत का, िहदंूं या समाजिवषयक िविश ट अडचणी काय आहेत 
ितकड या सरकारी िलखाणातून उदूर् ही आव यक िलपी कर याचे खूळ मोडून टाक यात 
येऊन ते िलखाण िहदंीतही येऊ देतात की नाही इ यादी सवर् प्र नांची योग्य पहाणी 
िहदंूं या वतीने ितकड ेकोणी जाऊन करावी. पण िहदंूं या वतीने ितकड ेकोणीिह गेले नाही 
तर िहदं ूमहासभेचे अ यक्ष डॉ. मुजें यानी एखादा प्रचारक ितकडची पाहणी कर यास 
अव य धाडावा, अशी आमची आग्रहाची िवनंती आहे.  

अदंमान िहदंु थानचे अभर्क अप य आहे. अदंमानात हजारो िहदंी नागिरक 
(माग या बं याची सतंित) िनवसत आहेत. त े वभावाने ममताळू, बुद्धीने कुशाग्र आिण 
कृतीने त पर असतात. यास िहदं ू सं कृतीचा पूणर् अिभमान असतो, थोडी चालना 
िमळताच वदेश आिण वरा ट्र याचा अिभमान याचे ठायी ता काळ उ प न होऊ 
शकतो. यांचे वाचून बंदीलोक आठ हजारापयर्ंत असतील. तेही सगळेच टाकाऊ नसतात. 
या यात िक येक लोक वधमार्साठी आिण वरा ट्रासाठी साहसपूवर्क झटताना राजबंदीनी 
पािहलेले आहेत. या या यितिरक्त ितकड ेअजनू वीस पंचवीस राजबंदीही आहेत. या 
प्रमाणे या बेटात िहदंी सं कृती नांदत आहे आिण ितचे बारा बारा हजारावर लोक 
िनवसत आहेत, िजची म ता को यविध पयांची आहे अशा या अदंमान या वािधर् ण ु
वसाहतीकड ेदलुक्षर् क न कसे चालेल! यातही या वीप पुंजाचे मह व सामिुद्रक आिण 
वैमािनक सगंरात िदवसेिदवस वाढतच जाणारे अस याने तेथील वसाहतीकड े आिण 
ितथ या रा य यव थेकड ेआम या पुढार् यांनी िविश टपणेच लक्ष िदले पािहजे. स या ते 
आपले देशबंद ूपितत आहेत. पश ूआहेत. आपण यास हात देऊन वर आिणले पािहजे. 
िप यानिप या यांनी अदंमाना या का या पा यावर अ यंत क टात िदवस कंिठले आहेत. 
आपण आता या क टांचा अतं क न टाकला पािहजे. यांची दःुखे मकू आहेत. आपण 
यास वाचा फोडली पािहजे. आम या महारा ट्रा या वतीने िविधसिमतीत प्रितिनधी 
असलेले डॉ. मुजें, ी. अणे, ी. जयकर आिण िवशेषतः आमचे ता याराव केळकर ही 
महारा ट्रीय चौकडी मनावर घेईल तर दोन तीन मिह याचे आत िहदंी लोकिनयकु्त 
प्रितिनधींचे एक लहानसे मडंळ ितकड े धाड याचा ठराव होऊन ितकड या अनेक 
अडचणीवर प्रकाश पाडता येईल. या दरू करता येतील. िविधमडंळातून जी काही थोडी 
बहुत कामे करता ये यासारखी आहेत यात हे काम असते की तेथील चचने पु कळ 
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गो टीवर पडले या काळोखा या पड यास दरू सा न यावर प्रकाश पाडता येतो-ते हा या 
सं थेचा िततका उपयोग आपण क न घेतली पािहजे. िविधसिमतीचे वर सचुिवलेले प्र न 
आिण एक िनरीक्षकमडंळ सहज पाहणीस हणनू धाडून, डॉ. मुजें िहदंसुभेचे वतीने आिण 
ी. ता याराव केळकरािदक िविधसिमतीचे वारा अदंमाना या वसाहती या काळोखावर 

पु हा एकदा काही जीवनदायी प्रकाश पाडतील अशी आ हांस उ कट आशा आहे.  
 

* * * 
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लालजीं या वाङ्मयाचा पिरचय 
लाला लजपतराय यांनी वदेशाची अनेकांगी सेवा केली. यापैकी यां या 

वाङ्मया मक कायार्चा थोडा पिरचय वाचकांस आज क न देऊ.  
लालांची पु तके उदूर् िन इंग्रजी अशा दोन भाषांतून आहेत. आप या रा ट्राची िहदंी 

िहच रा ट्रीय भाषा आिण नागरी हीच रा ट्रीय िलपी होय; या मताचे ते कटे्ट पुर कत होते. 
ते आयर् समाजा या मखु्य िशक्षण सं थांचे थापक अस याने, िहदंीचे पंजाबांत 
पुन जीवन कर याचे कामी यांनी पिर म घेतले, परंतु लहानपणी उदूर्तच सवर् िशक्षण 
झा याने यांना वतःला ग्रथंरचना करता आली नाही. शाळेतील िवदेशीय िशक्षण 
मनु यास कसे पंग ूक न ठेवते याचे हे उदाहरण यानांत ठेव यासारखे आहे.  

लालजीसारख्या जा व य देशभक्तां या फूित र्चे मगंलाचरण मॅिझनी, 
ग्यािरबा डी, छत्रपती िशवाजी आिण ीकृ ण यांचे चािरत्रापासनू हावे हे साहिजकच होते. 
िहदंु थानसारख्या प्रिपडीत रा ट्रांतील प्र येक उगव या िपढीने िशवाजी या, मॅिझनी या, 
ग्यािरबाि ड या चरणांना वंदन क न, यां या दैिद यमान पराक्रमाचे तेजातच आपला 
आयु यक्रमाचा मागर् चोखिळत चाललेच पािहजे! परंतु ही यांची चारही पु तके उदूर्तच 
अस याने आिण आप या मराठी िहदंी इ यादी भाषांतून या चिरत्रांची मािहती आधीच 
उपल ध अस याने लालाजीं या या पु तकांचा अिधक पिरचय कर याचे येथे बाजसू 
ठेव यास चालेल.  

उदूर् ग्रथं सोडले तर बाकी लालजींचे तीन चार इंग्रजी ग्रथं उरतात. यापैकी िब्रिटश 
राजनीतीवर असलेले एक पु तक अजनू ज तच अस यामळेु याची िहदंु थानास मािहती 
नाही. दसुरे मह वाचे पु तक हणजे ‘Young India’, ही दो ही पु तके अमेिरकेत 
िलिहली गेली. दो ही ज तच होती. पण लढाईनंतर भारता या सदैुवाने Young India 
वरील ज ती उठली. ते दोन वषार्ंपूवीर् लाहोरला पुनमुर्िद्रत झाले. ितसरे पु तक हणजे िमस 
मेयो या िवषारी पु तकास उ तर हणनू यांनी प्रिसद्ध केलेले लालाजींचे प्रख्यात- 
Unhappy India हे पु तक होय. या तीन पु तकांत जी दोन उपल ध आहेत. यापैकी 
प्रथमतः Young India (त ण भारत) या पु तकातील लालाजींची िविश ट मते आपण 
मह वा या मानाने अनकु्रम लावून िनिरक्षण क .  

या पु तकात लालाजींनी िहदंु थान या १९१५ पयर्ंत या अवार्चीन चळवळींचे 
थोडक्यात िववेचन केले आहे. अवार्चीन चळवळींचा प्रारंभ अथार्तच १८५७ या प्रचंड 
क्रांितयुद्धापासनू होतो. लालजी हणतात. िहदंु थानातील िब्रिटश साम्रा य या साधनांनी 
थािपले गेले याचा इितहास कृ णकार थानांनी भरलेला आहे. Empires can only be 

built by unscrupulous men of genius caring litile for the wrongs which 
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they thereby inflict on others or the dishonesties and treacheries or 
breaches of faith invoived therein िब्रिटश रा य थापनेचा हा कपट घात, पात, छळ 
यांनी भरलेला इितहास आताची िपढी जवळ जवळ िवसरली आहे. आ चयर् इतकेच की, 
जे हा िब्रिटश कोट िहदंी रा ट्रीय पढुार् यांवर आरोप ठेवतात; ‘िनबर्ंधाने थािपत झाले या 
सरकारांस उलथून टाक याचा प्रय न.’ ते हा पवूीर् या आम या िनबर्ंधाप्रमाणेच थापन 
झाले या सरकारांस उलथून टाकणार् या या िब्रिटशांना अशा प्र न िवचारावासा वाटतो की, 
“कोण या िनबर्ंधाप्रमाणे?” आिण “िनबर्ंध कोणी केला?” 

The Great Indian Mutiny स तावनचे क्रांितयुद्ध याला लालाजी ‘Mutiny’ 
हणनू िलहून गेले ते केवळ सवयी या घाईत. ते (Mutiny) िशपायांचे बंड न हते हे 
लालजी पुढे सांगतात, िशपाई िशरले तसेच रिशयन क्रांितयुद्धांतही जे िशपाई िशरले. 
यांनीच प्रथम बंड क न रिशयन क्रांित आरंभीली. पण हणनू रिशयन क्रांती केवळ 
(Mutiny) सिैनक बंड हणनू कोणी हणत नाही. तीच स तावनची गो ट लालजी 
हणतात, The Great Indian Mutiny was the first Indian Political movement 

of the 19 th Century. This was national as well as political. लालजी 
इंग्लडंम ये गोख यां या बरोबर गेले याचवेळी बॅ. सावरकरां या अिभनव भारतीय 
चळवळीतील स तावन या क्रांितयदु्धाचा मिृतिदन पाळ याचा समारंभ झालेला होता. 
सावरकरां या या बडंाचे बडंपण मोडून यास क्रांितयदु्धाचे मह व प्रा त क न देणार् या 
ग्रथंाचा आिण याख्यानाचा प्रितवाद रोमेशचंद्र द ता सारख्यांनी क न शेवटी सावरकरांचे 
िवधान बरोबर आहे हणनू मानले होते. “Honours to the Martyres of 1857” हा 
िव ततृ रक्त वज अिभनव भारताने फडकिवला हणनू मोठी गडबड झाली आिण 
भोजनसमारंभातून लालाजी पण तो १८५७ चा वज काढ यामळेु उठून गेले होते. परंतु 
या चळवळीचा पिरणाम यां या मनावर िचरकािलक झाला. क्रांितकारकांचा “Turn out 
the British” हा रणघोष ‘The Stubbornness with which they fought, how the 
people hated the British’ आिण या क्रांती या पराजयाची कारणे ही देखील 
सावरकरां या “स तावनचे क्रांितयुद्ध” या पु तकात जशी िनिणर्त केली गेली तशीच 
लालाजीसही आढळली. हे या दहाबारा पानात उघड होत आहे. वर िदले या इंिग्लश 
अवतरणात याच श दांत समथर्क उ चार केलेला आहे. “ते क्रांितयुद्ध रा ट्रीय 
वातं ययुद्धच होते. प्रिपडक िब्रिटशां या िव द्ध झालेली प्रिपिडत िहदंु थानची ती पिहली 
आिण प्रचंड रणगजर्ना आिण रणधमुाळी होती. “ 

पुढे रा ट्रीय सभे या थापनेचा इितहास यांनी थोडक्यात िदला आहे. ती सभा 
प्रथमतः वतः लाडर् डफिरनसारख्या प्रितगामी हाईस रॉयने इंिग्लशां या िहता तवच िम. 
यूम यांजकडून काढिवली ही गो ट लालाजींना मा य आहे. पिह या रा ट्रीय सभेचे 
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अ यक्ष थान एका ग हनर्रने वीकारावे हणनू रा ट्रसभा सं थापकांनी डफिरन साहेबास 
िवनंती केली होती. िम. यूम हे १८५७ या बडंात सापडले होते आिण यास त डाला काळे 
फासनू बुरख्याखाली लपून पळून जा यावाचून प्राण बचाव याचे दसूरे साधनच उरले 
न हत,े ही गो ट बॅ. सावरकरां या पु तकात प्रिसद्ध झालेलीय आहे. अशा प्रकारचे प्रचंड 
क्रांितयुद्ध िहदंु थानात पनुः होऊ नये हणनू लोकांचे असंतोषाची वाफ रा ट्रीय सभे या 
बंवातून अलगत वर यावर वातावरणात सोड यासाठी ही क पना प्रथमः सरकारनेच 
उचलनू धरली. याचा पिरणाम काय झाला हे उघडच आहे! यूम िलिहतात, “A Safety 
valve for the escape of great forces generated by the British Connection 
was greatly needed and no more efficatious safety valve than the 
Congress movement could possibly be devised!” (लालाजी हणतात,) Mr. 
Hume Saw danger to British Rule which he wanted to Contine in India, 
in discontent going underground” 

परंतु शेवटी िब्रिटश रा यािव द्धचा असतंोष (underground) गेला तो गेलाच! या 
गो टीला इंग्लडं भीत होते, रा ट्रीय सभेसारखी बरीच कटकट करणार् या बंबाची पीडाही या 
भीतीपुढे यांना पु कळ ससु य वाटली. ती ‘भयुारातील’ चळवळ ते गु त कट, ते 
रा यक्रांतीचे सु ं ग भमूीकंपातील आत याची वीण वाढू लागली. शेवटी १८९७ पासनू 
याचा िव तार आिण बळ ही वाढत वाढत १९०५ या सधंीस, धक्का सरकारास हाद न 
टाकावे इतक्या जोराने बस ूलागला. हाच लालाजी या (Yound India) पु तकाचा मखु्य 
कथानक काल होय. हेच ‘अिभनव भारताचे’ िहदंु थान, इंग्लडं, युरोप, अमेिरका, चीनपयर्ंत 
िहदंी वातं या या वीयर्शाली झुजंाचे प्रित वनी पोचिवणारे क्रांितकारक आंदोलन! या 
आंदोलनाचे दयातून लालाजीनी या पु तकात बर् याच िनभर्य, िनःपक्ष पाताने सांगनू 
टाकले आहे. ते प्र तावनेतच हणतात, ‘स यि थतीत ( हणजे १९२० सनात) िहदंु थानात 
सश त्र क्रांती क  पहाणे इ ट आहे असे मला वाटत नाही. तरी देखील मी क्रांितकारकाचे 
जे वणर्न िदले आहे ते इितहास या टीने आिण लोकमताचे प्रदशर्न हणनू, आहे तसेच 
देणे मला प्रा त आहे.  

अिभनव भारता या - यंग इंिडया या क्रांितकारक पुढार् यांशी लालाजींचा पु कळ 
पिरचय झालेला अस यामळेु लालाजींना एकीकडून सरकार या क्रोधास आिण दसुरीकडून 
क्रांितकारकां या सहकायर् िव छेदास सोसावे लागले. पण तरीही या पु तकात यांनी 
क्रांितकारकास ‘अ याचारी िकंवा ‘अराजक’ िकंवा ‘माथेिफ ’ इ यादी अप्रामािणक िश या 
हासडून वतःचा याडपणा कुठेही यक्त केला नाही. क्रांितकारकां या अित उ च 
येयापुढे या या पराक्रमी बिलदानापुढे, अलोट धैयार्पुढे आिण तजेःपंुज चािर यापुढे 
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मनात या मनात नतम तक होऊन भले वीर! हणनूच पुटपुटताना ते िजथे ितथे 
आढळतात.  

‘Liberty - वातं य! हेच येय मातभृमूी-हीच यांची देवता - यांना अिधकार 
नको नोकरी नको! यांना वतःला वातं य नको होते - ते यांना परदेशात जाऊन तथेील 
नागरीक होऊन िमळवता आले असते. पण यांना वातं य जे हवे होते ते वदेशाकिरता! 
हायकोटर् जजिशफ, िसि हल सि हर्स, िविधमडंळातील स मान यांना कःपदाथर् वाटत. यात 
काय आ चयर् की, अशी ही चळवळ अशा या फूतीर्चे बळाने वण यासारखी पसरावी. 
जीवाशी जीवाची गाठ पडली. मारण झुजं जुपंली! बळाला प्रितशत िभडले. या हाणामारीत 
दो ही पक्षास भयकर धाव लागले. रा ट्रीय पक्षाचे बाजलूा याचे सखं्ये या मानाने 
अथार्ंतच पु कळच हानी आिण प्राणहानी सोसावी लागली. परंतु यां या साधनां या 
अ पतेचा िवचार करता ‘No one need hesitate that the moral victory lies 
within the nationalists’ क्रांितकारकांनी पाच वषार्ं या आत सरकारास नमवून सोडले 
आिण जे अिधकार १९०५ म ये कोणासच िमळ याची आशा न हते ते अिधकार 
िहदंु थानास देणे इंग्लडंास भाग पडले! 

The Congress Leaders claim the creadit for them selves and so 
does the Government, but Verdict of the unbiased hisforian will be 
otherwise!” 

क्रांितकारकां या प्र याक्रमी चळवळीने हे अिधकार िहदंु थानास िमळाले हेत मत 
पालबाबंूनी टे समनम ये आिण मॉडनर् िव हयूत प्रिसद्ध झा याप्रमाणे िब्रिटश सरकारशी 
प्रामािणकपणे सहकायर् करणार् या दासासारख्या मोठमो या अिधकार् यांनीही गे या दोन 
वषार्पूवी मा य केले आहे. तेच स य लालाजींनीही सांिगतले इतकेच न हे तर ते पुढे 
प टपणे सांगतात, Lord Morely would rally the moderates because there 

were extremists in the land. जर देशात तथाकिथक ‘जहाल’ नसते तर ‘मवाळ’च 
सरकारला जहाल वाटले असते. या जहालातच क्रांितकारक होते आिण मवाळांचा जहालांशी 
जो सबंंध होता तोच जहालांचा क्रांितकारकांशी होता. नेम त देशभक्त रा ट्रीयास 
‘Extremists’ हणनू आप या पंगपुणाचे समथर्न करीत ते Extremists ते जहाल 
क्रांितकारकास माथेिफ  violent, अ याचारी हणनू आपले दबुळेपण झाकू पहात! पण 
लालाजी सश त्र क्रांितकारकात वतःस गणीत. यांनी क्रांितकारकास अशा अ सल 
सरकारी िश या हांसड याचा कृतघ्नपणा केला नाही. उलट सरकार या क्रांितकारकास 
अधर्वट, अधार्िशिक्षत, अकमर् य, पोटभ , माथेिफ  हणनू िलहीताच लालाजी साि वक 
आवेशाने िलहीतात  
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“िकतीतरी गॅ्र युएट गेले! िकतीतरी कारागहृात सडत आहेत. यांची 
युिन हिसर्टीतील ेणी पहा यांना िमळणार् या सधंी पहा व मग सांगा ते अकमर् य होते 
की काय? सरकारचे हाताखाली यांनाभरभराटता आले नसते हणनू ते सरकारिव द्ध 
उठले असे हणावयास कोणास त ड आहे? याचे कतृर् व काय सांगावे? परकीय सरकारास 
जी जी दडपशाही करणे शक्य आहे ती ती करणे यांनी सरकारास भाग पाडले आिण तरी 
ते याखाली पूणर् दडपले गेले नाहीत. राजद्रोहाची याख्या कडक केली, झटपट चौकशीचा 
िनबर्ंध केला, सभाबंदीचा िनबर्ंध झाला फोटकबंदी झाली मदु्रणबंदी झाली, देशावर 
गु तचरां या टोळधाडी पड या. िशक्षक, अ यापक, पालक अिधकारी सवार्ंना आज्ञा सटुली 
की क्रांतीला दडपा! ज त झालेली पत्रे न ट केलेले ग्रथं राजद्रोहाचे खटले, श त्रासाठी 
खटले, दरव यासाठी खटले, वागणकुीसाठी दंड- दडपशाही दडपते आहे पण तरीही ते वर 
उठतातच आहेत! बाहेर ही दडपशाही - कारागहृात तो छळ! िशक्षा, मारहाण, आ मह या, 
बुिद्धभ्रगं -कारागहृातील छळास बळीवर बळी पडत आहेत तरीही क्रांितकारकांची चळवळ 
दडपली जा याचा सभंव अजनू दरूच आहे. आज जे फाशी जातात िकंवा बंदीगहृात पडतात, 
याची जागा उ यांच भ न िनघते. गु तसं थांची जाळी पसरलेली आहेत. िवदेशात आपण 
होऊन काही गेले आिण ितथे अितशय िनराशाजनक ि थतीतही क्रांतीचा झडा झलुिवत 
रािहले.“ 

या क्रांितकारक पक्षाचे वैिश य दाखिव यासाठी लालाजींनी या यांतील अ यंत 
प्रमखु हणनू ितचा अ वयूर्ंचा उ लेख केलेला आहे. हरदयाळ, अरिवदं आिण सावरकर. 
हरदयाळजींचा िमशनम ये झालेला अ यास, एम.् ए. म ये पटकािवलेले पिहले थान; 
िख चन धमार्ची यांना पडलेली भरुळः ऑक्सफडर्मधली सरकारी िश यवृ ती सरकारी 
िश यवृ ती िमळवून सवार्ंवर बुिद्धम तेची यांनी पाडलेली छाप आिण इंग्लडंम ये 
गे यानंतर एकाएकी यां या िख्र चनलोलपु मनाचे झालेले कट्टर िहदंीकरण यानंतरचा 
याचा याग, स य त वेषान लडंनम ये यांनी उचललेला क्रांतीचा िवडा - हे सवर् वणर्न 
क न लालाजी गवर्भराने क्रांितकारक हणजे ‘टाकाऊ पोरे” (failures) असे हणणार् या 
लु या सरकारी भाटास िवचारतात, Hardayal a failure? हरदयाळला टाकाऊ 
हण याची तुमची छाती आहे काय?” तीच गो ट अरिवदंबाबूचंी! याची ती बुिद्धम ता ती 
आि मक ज्ञानाची िन ठा, ती धािमर्क उ कटतेची देशभक्तीही वणर्न क न लालाजी 
हणतात, “Even simpler and more ascetic in his life and habits than 

Hardayal, he is deeply religious and spirtual” ितसरा वगर् सावरकरांचा: “who 
exercised a vast influence on yound Indians in England and is now 
serving a life time in Andmans. In the simplicity of his life, he was of the 
same class as Hardayal and Ghose. In the purity of his life, he was as 
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high as either. In his general views, he was or less what Hardayal was, 
minus his denunciation of those who were engaged in non-political 
activities”.  

सावरकरांम ये पुढार् यांस लागणारे आकषर्क गुण उ कटपणे वसत होते. वतः या 
जीवािवषयीची िचतंा अशी यांना कधीच िशवली नाही. आिण या अशा धाडसापायीच ते 
पकडले गेले. एखा या पौरािणक यो याप्रमाणे रणातील हातघाई या जागी हटकून जाऊन 
झुजं घेणारा तो वीर होता.  

‘रा यक्रांितकारकांची मते आिण मागर् याचा पिरणाम फार दरूवर पोचला सपंूणर् 
राजकीय वातं य हे सहश त्र क्रांती क न िमळणार नाही आिण ती सश त्र क्रांती आता 
याचक्षणी आरंिभली पािहजे हे याचे मखु्य सतू्र होते; याप्रमाणे यांनी िब्रिटश सरकारशी 
उघड यदु्ध घोषणा केली. हणनू मग िब्रिटश सरकारला सरकार हणनू त ेमानीतच नसत 
िब्रिटशांनी ‘force and fraud’ वर रा य थापले. ते ‘force and fraud’ नेच उलथून 
पाडले पािहजे. वरा ट्राला ते यदु्धमान पिरि थतीत असे (ते) समजत क्रांितकारक पक्ष हेच 
खरे ता पुरते सरकार याचे पुढारी इंग्रजी स तेस सहा य करणार् यांस शत्रपूक्षीय समजनू 
यां यापैकी अव य याला मृ युदंडाची िशक्षा सनुािव याचा अिधकार ते गाजवीत. 
देशद्रो यास तर ते दया दाखिवतच नसत. कर गोळा कर याचाही अिधकार गाजवून 
शत्रूं या कोषागारास लुटून िकंवा वेळच पडली तर लोकांपासनूही बळाने कर घेऊन ते 
रा ट्रीय यदु्ध चालिवले पािहजे या त वावर लढत. The Safety of the State is the 
first consideration for all those who form the State and that in case of 
necesity the State has a right to use the property of even private 
individual who is included in the body politics --वरचेवर इंग्रजी स तेवर असे 
यिक्तशः आिण सधंशः सश त्र छापे मा न ितला धाक बसवीत चालले हणजे 
याप्रमाणात लोकांचाही दा यजिनत याडपणा मावळत जाऊन याचा आ मिव वास वाढू 
लागतो हणनू बाँब आिण िप तुले याचा उपयोग ते करतात. Occasional use of 
Bombs and revolvers was the only way to assert their manhood. It 
attracted attention all over the world at home it remainded the people of 
the wrongs they were suffering at the hands of the Government At first it 
Shocked the people but they do not now think so badly of those who 
used the Bombs. “ 

परंतु क्रांतीचा आरंभ जरी बाँब आिण िप तुलापासनू असला तथािप याचा मखु्य 
भर इंिग्लशाचे नोकरीतील सिैनकांना वळवून, पररा ट्रांशी राजकारण जळुवून, लहान लहान 
उठाव या क न लोकास युद्धक्षमतेचे िशक्षण देत को यातरी जागितक युद्धात इंग्लडंला 
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गाठून िचरडून टाक या या यापक कायर्क्रमावर होता. या भयंकर चळवळीला दडपून 
टाक यासाठी सरकारने मृ युदंडासारख्या भयंकर चळवळीला दडपून टाक यासाठी सरकारने 
मृ युदंडासारख्या भयंकर िशक्षा िद या यासाठी दोष देता येत नाही. यां या स तेिव द्ध 
अपरा यास नामशेष क न टाक यावाचून यांना ग यंतरच न हते. परंत ुसरकार िजतके 
िजतके छळ क  लागले. िततकी िततकी क्रांितकारकाची िचकाटी वाढू लागली. याचा 
आवेश दणुावू लागला. क्रांती! 

It is a seed that is richly fertilised by the blood of the Martyrs. The 
people do not argue; they feel that good, healthy, well connected and 
beautibful boys are dying in the contry’s cause. When a Bomb is thrown, 
the people first condemned; but when the thrower is transported or 
hanged they love him; he is martyr for the national cause. Their names 
they enshrine in their hearts.‘ 

जे हणतात क्रांती मेली ते मखूर् आहेत. The movement is alive. At least 
75 % of the Students in India and in England sympathise with this party! 
त णांवर या परक्यांची िवलक्षण छाप पडत आहे!  

अथार्त ्ही १९१५ ची ि थती होती. सदैुवाने आता हे सकंट पु कळच कमी झाले 
आहे. कारण आताचे त ण लोक याख्याने आिण िमरवणकूी काढ यात वदृ्धांशी चढाओढ 
करीत, अन याचारी, साि वक, शांत अशा गांधळ मागार्ंनी पु छ प्रगित करीत असतात! 
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गोमंतकास िवस  नका! 
कारण भारत हणजे केवळ 

िब्रिटश भारतच न हे! 
 

गोमतंकातील आम या वदेशबंधूंना आिण वधमर्बंधूना गोमतंकेतर भारतास 
आमचा नेहमीच पूणर् िवसर पडलेला असतो, असे जे वारंवार वाटते ते अगदीच िन कारण 
भासते असे नाही. भारतातील अनेक पुढार् यां या मनापुढे याची तशी इ छा नसताना 
भारत हणताच केवळ िब्रिटशां या हाताखाली असले या भारता या भागाचीच तेवढी मतूीर् 
उभी राहते; आिण बाकी या पुढार् यां या मनात तर गोमतंकादी िब्रिटश भारताबाहेरील 
भारताचे िवभाग हे भारतात अतंभूर्त आहेत या स याची जाणीव इतकी पुसट झालेली 
असते की यास गोमांतकाचा समावेश भारतीय प्र नात करावा अशी इ छाच उ प न होत 
नाही. यांना प टपणे असे हणताना आ ही ऐकले की, “गोमांतक पररा य! याची 
सखुदःुख िनराळी! आमची िनराळी! याचा मागर् यांनी काढावा, आमचा आ ही!” हे 
अिवचारी िवचारवंत वतःस असे िवचारीत नाहीत की, गोमतंक ‘पर-रा य’ तर काय 
िब्रिटश भारत ‘ वरा य’ आहे? 

परंतु लहानपणापासनू घरीदारी यास िशक्षण अशाच िरतीने िमळते की, नेपाळ, 
चंद्रनगरादी फ्रच भाग, गोमांतकादी पोतुर्गीज भाग, इ यादी िब्रिटशा या हातात नसले या 
िवभागाब ल यां या मनात काही दैिशक िकंवा रा ट्रीय मम व उ प न होत नाही. अगदी 
धुरंधर रा ट्रीयवा यांनी ‘रा ट्रीय हणनू काढलेली रा ट्रसभाच या ल जा पद मनःि थतीचे 
उ कृ ट प्र यंतर आहे. िहचे नाव रा ट्रीय सभा- अिखल भारतीय महासभा (The Indian 
National Congress)पण ित यात गोमांतक, पांदेचरी िकंवा नेपाळ या या वतीने 
प्रितिनधी औषधासही आले नाहीत, बोलावले गेले नाहीत. इतकेच न हे तहेी समािव ट 
क न घेणे हे आपले कतर् यच नाही अशी प ट प्रितज्ञा ित या चालकातील अनेकांनी 
अनेकवार उ चा न दाखिवली आहे. वरा या या घटना, प्रांतिवभागणी या नामावली 
आिण इतर अनेक प्रकार या या ‘रा ट्रीय योजना रा ट्रसभेने आजवर के या यात 
नेपाळ, गोमांतक, पांदेचरी इ यादी भारतीय िवभागांचा नामिनदश सदु्धा सहसा सापडत 
नसतो. उ तर आिफ्रकेत िकंवा दिक्षण आिफ्रकेत गेले या प्रवासी भारतीयांची दःुखे देखील, 
रा ट्रीय सभेत प्रित वनीत होतात. यास सदु्धा ‘रा ट्रीय’ हणनू समज यात येते; पण एका 
हाकेवर असले या गोमांतका या िकंवा नेपाळ या अि त वाची देखील वा तपु त (Indian 
National Congress) अिखल भारतीय रा ट्रसभा हणिवणार् या या रा ट्रीय सभेत कोणी 
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आजवर केलेली नाही. जर कोणी असे हणेल की रा ट्रीयसभा िब्रिटश भारतात भरते 
हणनू ितने जरी गोमांतर, नेपाळ वा पांदेचारी या प्रदेशािवषयी ठराव केले तरी ती सरकारे 
ित या कक्षबेाहेर अस याने ित या ठरावास िवचारणार कोण? तर या आके्षपास पिहले 
उ तर असे आहे की, िब्रिटश सरकार तुम या िब्रिटश भारता या ठरावास िकतीसे िवचारीत 
असते. ते सायमन किमशन या ता या उदाहरणाव नही कोणासही कळणारे आहे. 
श त्रां या परवानगीचे ठराव तु ही तीस-प तीस वष केले तर श त्रांची बंदी उठली का? 
दसुरे उ तर असे की, तु ही िब्रिटश सरकारास ऐकणे भाग पाडावे हणनू ठराव करीतच 
रािह याने शवेटी ते तु हास तुम या कक्षेत आलेसे वाटावे इतके लक्ष तुम याकड ेजसे देवू 
लागले, जसे देवू लागले, तसेच गोमांतक, पांदेचारी येथील िवदेशी सरकारेही तु ही तुम या 
कक्षेत आण याचे प्रय न का करीत नाही? वतर्मानची गो ट सोडली, तरी भिव यात 
भारताची जी क पनािचत्रे तु ही आखता याम ये तरी या नेपाळ गोमांतकादी भागांचा 
समावेश सु प टपणे करावयास हवा होती की नाही? पण तसे काहीच का घडत नाही? 
ते हा याचे मळू कारण हेच होय की, रा ट्र सभे या रा ट्रीय वाची खरी या तीच अजनू 
प टपणे आिण ती तेने ित या चालकां या आिण िहदंी जनते या लक्षात आलेली नाही. 
रा ट्रीय सभा वतः Indian अिखल भारतीय हणिवते, तरी ती व तुतः अजनू British 
Indian िब्रिटश भारतीय सभाच आहे. ित या प्र यक्ष कायार्चे तर राहोच पण मना या 
जाणीवेचे क्षेत्रही िब्रिटश भारता या सीमांनी जखडलेले आहे हणनू साऊथ आिफ्रके या 
िकंवा िब्रिटश ग्यावयनां या िहदंी लोकां या सखुःदखुाशी ती समवेदन होऊ शकते; पण 
गोमांतक, नेपाळी, पांदेचरी, आदी रा ट्रिवभागाचा नामिनदश कर याचीही ितला 
आव यकता वाटत नाही. वा तिवक पाहाता खर् या Indian अिखल भारतीय रा ट्रसभेने 
पिह याच अिधवेशनात हे यापक नाव धारण करताच असे प ट हणावयास हवे होते 
की, फ्रच इंिडया, िब्रिटश इंिडया, पोतुर्गीज इंिडया इ यादी थोतांड आ ही मानीत नाही.  

आ हास इंिडया काय तो ठाऊक आहे! आ हास भारत मािहत आहे! भारताची 
याने शकले पाडली, यांनी पािहजे तर ती ती शकले क पावी. पण भारता या पुत्रांनी 
या आभासाला बळी पडून आपसातील सहोदरानाही िवस न जावे ही केव या ल जेची 
गो ट आहे! एका घरात चार परकी लटुा  माणसे घुसनू यांनी चार लहान-मोठे भाग 
बळाने ह तगत केले, तर काय या घरा या कुटंुबाने पण आपली चार घरे आिण िनराळी 
कुटंुबे झाली हणनू मानून एकाने दसुर् यास दसुरा हणनू लेखावे? आिण घराची सटुका 
करताना वतःचा भाग तेवढाच आपले घर आिण जो भाग दसुर् यां या हाती आहे ते भाग 
घर नाही असे हणावे? िब्रिटश भारत, पोतुर्गीज भारत, फ्रच भारत इ यादी श द ऐकताच 
आमची मान ल जेने खाली गेली पािहजे. हे श द न हेत, अपश द आहेत! नेपाळपासून 
िसहंलपयर्ंत, िसधंुपासनू िसधंुपयर्ंत हे भारत अखंड, अिविभ न आिण अिवभा य आहे! या 
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उ या भारताची आ ही मकु्तता क  इि छतो. या भमूीतील एक कण देखील जोवर 
परस ते या पायाने दिूषत होत आहे. तोवर आमचे कायर् पणूर् झाले असे आ ही मानणार 
नाही; आमची झुजं िढली होणार नाही. िन पयाने जसे अपश द देखील सोसावे लागतात, 
अप्रित ठीत देखील रहावे लागते, तसे हे िब्रिटश भारत, फ्रच भारत इ यादी श द आ ही 
सोस.ू या पिरि थतीची यवहारात, अपिरहायर् तेवढी जाचणी भोगू; उपयोगही क न घेऊ 
पण आ हास महारा ट्र परतंत्र असता िजतकी अ व थता त्रास देईल िततकीच पांदेचरी 
वतंत्र होईतोवर दयाची तळमळ छळील. जोवर बंगाल परदा यात आहे, तोवर भारत 
वतंत्र झाला असे वाटणार नाही. तसेच गोमांतक परवश आहे तोवर भारत वतंत्र झाले 
असे वाटणार नाही. नेपाळ, गोमांतक, पांदेचरी िहदंु थानचा अणरेूणसूदु्धा यात समािव ट 
झाला आहे ते भारतीय भारत आम या रा ट्रीय जीवनाचे कद्र आहे. ते भारतीय भारत 
तेवढी आ ही जाणतो. बाकी आ हास काहीही ठाऊक नाही. भारतीय रा ट्र सभा हणनू 
हणिवणार् या सं थेने असा बाणाच धरला पािहजे. ब्र हदेशाचे प्रितिनधी मद्रास या रा ट्रीय 
सभेस येतात पण गोमांतक िकंवा नेपाळचे नाहीत. ही ल जा पद ि थती िब्रिटश भारत 
हणजे भारत या दा यिवमढू मितभ्रमाने केली आहे. गोमांतक, नेपाळी इ यादी िवभाग 
प्रितिनधी का पाठवीत नाहीत असे हणणे हणजे केवळ चालढकल आहे. ते प्रितिनधी 
धाडीत नसतील तर तु ही जाऊन यांना घेऊन आले पािहजे. तु हाला जर याचे नाव 
देखील काढवत नाही, तर यांना तरी तुम याकड ेये याची बदु्धी कोठून सचुणार? तुम या 
िब्रिटश भारताने तरी काय पिह याच िदवशी उडी मा न रा ट्रीय सभेत पाय टाकला? 
यां यात तीस वष जागिृत करीत िहडंला, रा ट्रीय सभेने िसधं आदी प्रांतात बळे-बळे 
जाऊन वार् या घात या, ते हा ते रा ट्रीय भावनेने फुिरत झाले. तसेच तु ही गोमांतकास 
प्रचार करा, नेपाळी बंधूस आमतं्रणे या, पांदेचरीस रा ट्रीय सभेचे कद्र उघडा हणजे तेही 
येतील. अजनू वदेशी सं थाने देखील सभे या कक्षेत आहेत की बाहेर हीच आमची समज 
पुरी पडली नाही. या आ ही गोमांतक, पांदेचरी, नेपाळ इकड े बघ ू देखील नये हे 
साहिजकच होते. हा सगळा मितभ्रम िब्रिटश भारत हणजेच भारत बाकी ‘पररा य’ या 
ल जा पद आिण दा यिवमढू समजतुीचा पिरणाम आहे हे नाकार यात काही अथर् नाही. 
नाही तर बोलावणी धाड धाडून आिफ्रकेतील िहदंी प्रितिनधी रा ट्रीय सभेत आणले जात 
असता, नेपाळचे प्रितिनधी आणावे हणताच पढुार् यांनी आबंट त ड ेकेलीच नसती.  

असो, झाले ते झाले. तो सग यांचाच दोष. पण तो आता सग यांनी िमळूनच 
सधुारला पािहजे. भारतीय रा ट्रसभा आता खरीखुरी अिखल भारताचीच रा ट्रसभा झाली 
पािहजे. तीत वतंत्र नेपाळ, फ्रचा या हातातील प्रदेश, गोमांतकादी पोतुर्गीजा या हातातील 
प्रदेश यांचे प्रितिनधी आमतं्रणे देऊन आणले पािहजेत. िनदान या भागाचे हणनू नसले 
तरी वैयिक्तकरी या ितकडचे काही गहृ थ प्रितिनधी हणनू आपणच िनयुक्त क न 
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रा ट्रीय सभेत बसिवले पािहजेत. आिण िवशेषतः आपण या वतंत्र भारता या 
रा यिवभागादी योजना करतो वा क , यात या सवर् भागांचा प ट नामिनदशपूवर्क 
उ लेख आिण समावेश झाला पािहजे वातं य हेच आमचे येय ही घोषणा आ ही केली 
तशीच ही सदु्धा घोषणा आ हीच केली पािहजे की, आ हांस केवळ िब्रिटश भारतच वतंत्र 
करावयाचे नसनू आिसधं ूिसधंूपयर्ंतची उभी भारतभमूी हे भारतीय भारत वतंत्र करावयाचे 
आहे.  

आमचे येय ‘ वातं य’ याची या ती भारतीय भारत, अखंड अिवभा य भारत! 
अशी घोषणा आ ही केली की, गोमांतकादी प्रांतातून याचा एकदम प्रित वनी उमटेल. 
आजही गोमांतकात रा ट्रीय िवचाराचे देशभक्तच नाहीत असे नाही. परंत ुआम या बाजनेू 
या या या एकाही प्रय नास कोणाचेही िमळावे तसे उ तेजन िमळत नाही ही गो ट खरी 
आहे.  

भारतीय भारता या िनमार् यांनी ही गो ट िवस  नये की गोमांतक, पांदेचारी 
इ यादी या ‘पररा य’ हणनू आपण मखूर्पणाने सबंोिधत असले या िवभागाचा आप या 
वातं याचे येया या िस यथर् अ यंत पिरणामकारक उपयोग क न घेता ये यासारखा 
आहे. तसा उपयोग आजवर काही अशंी झालेली आहे.  

गोमांतकाचे कतर् य 
आ ही इतका वेळ जी सवर्साधारण चचार् केली. याव न गोमांतकादी दलुक्षीर्त 

भारत िवभागासबंंधी रा ट्रसभा इ यादी भारतीय हणिवणार् या सं थां या कतर् यािवषयी 
सामा य उ लेख केला. पण आता गोमांतकािवषयीच िवचार करावयाचा तर आमची 
गोमतंक थ बंधूस अशी िवनंती आहे की, यांनी होऊनच िहदंु थान या रा ट्रीय सं थातून 
आपला िरघाव क न घ्यावा. िहदंु थान या कोण याही भागास गोमांतकास िवसरणे 
अशक्य होऊन जावे इतक्या जोराने आिण िचकाटीने यांनी भारतीय राजकारणा या आिण 
धमर्कारणा या दारावर आप या कतृर् वा या दणक्याने ठोठावीत राहावे. एकीकडे 
गोमांतकाचे आत भारतीय एकतेची रा ट्रीय भावना जोराने उ प न करावी; दसुरीकडे 
गोमांतकाबाहेर पडून या या पुढार् यांनी आिण वतर्मानपत्रांनी िहदंी रा ट्रीय आिण धािमर्क 
उलाढालीत वेळोवेळी आपले अि त व आिण कतृर् व थािपत करावे. या कामी गो याचे 
प्रिसद्ध ‘िहदं’ु पत्र पु कळ काम करते. या पत्रावरील सकंटातून मकु्त होऊन ते पु हा चालू 
होणार असे िदसत अस यामळेु आ हास आनदं होतो. ‘भारत’ इ यादी गोमांतकीय इतर 
पत्रे आिण पुढारीही यापुढे एकजटुीने झटून िहदंी रा ट्रीय सभेत आपला प्रितिनधी धाडोत 
अशी आमची इ छा आहे. मराठी सािह य समेंलने, रा ट्रीय सभा, िहदंमुहासभा अशा 
प्र येक अिखल भारतीय सं था या बैठकीस यांनी हटकून प्रितिनधी धाडावे. यां या 
शाखा शक्य तो गोमांतकात उघडा या. गोमांतका या िविश ट प्रांितक राजकारणीय 
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भानगडी अथार्तच या या यांनी पाहा या. यात िच त घाल याची फुरसत, आव यकता 
आिण शक्तीही इकड या सं थात फारशी नाही. पण अिखल भारतीय प्र नांत, भारता या 
मानिसक मतूीर् या उपासनेत, भावी घटनेत, िहदं ुसघंटणा या घटकात गोमांतकाचे थान 
आिण अिधकार अक्ष य रािहले जावेत, इतके याचे मह व आिण मम व प्र येक 
भारतीयास वाटत रािहले हणजे स यापुरती इ टिसद्धी झाली ही सा य कर यास 
गोमांतकाने वतः ही चळवळ केलीच पािहजे. यातही आज अिखल भारता या आिण 
िवशषेतः अिखल िहदंसुघंटणा या टीने पािहले असता गोमांतकाने जो पिहला महान 
उ योग हाती घेतला पािहजे तो हणजे,  

 
गोमांतकातील शुद्धीचा प्र न 
 
हा होय गोमांतकात पोतुर्गीजां या धमर् छळक राजवटीत बला काराने जे हजारो 

िहदं ुलोक परधमार्त दडपले गेले, ते मनाने िहदं ूअसताही अजनू परधमार्त िखतपत पडले 
आहेत. याचे मखु्य कारण यास परत घे यास जनुा िहदंसुमाज िसद्ध न हता आिण नाही 
हे होय. ‘ द्धानंदा’ चा सपंादकवगर् तरी गोमांतकातील या हजारो िहदंसू पु हा शुद्ध-क न 
घे याचा महान योग के हा येतो याची रात्रिंदवस उ कंठतेने वाट पाहत आहे. 
इतक्यासाठीच सांगावयाचे की, ‘ द्धानंद’ गोमांतकास िवसरतो हणनू काही िमत्र मम वाचा 
आके्षप करतात. या कायार्साठी बॅ. सावरकरांनी कारागारातून पाय बाहेर पडताच सतूोवाच 
केले. इतकेच न हे तर कारागारात असतानाच गोमांतकातील भिव यकाल कसा घडावा 
याचे उ कृ ट सचूक हणनू प्रांतातील भतूकाळा या एका उ बोधक घटनेवर बॅ. सावरकर 
यांनी गोमांतक का य कारागारातच िलहीले 

आिण या का यात गोमांतकातील शुद्धी या प्र नाचा अ यंत गभंीर आिण तरीही 
अ यंत िच ताकषर्क असा उहापोह केला. ते ‘गोमांतक’ का य आ ही बॅ. सावरकरां या 
कारागारातील पु तका या पे या आ या, या येताच छापून काढले. यानंतर ‘लोकमा य’ 
दैिनकात आिण ‘मराठा’ पत्रात वसईपासनू गो यापयर्ंत या हजारो िहदं ु लोकां या 
शुद्धीकरणाची मोठी चळवळ आता सु  केलीच पािहजे, तो प्र न तरी या िपढीने सोडवलाच 
पािहजे, अशा प्रकारची ती  जाणीव उ प न हावी हणनू यांनी ‘वसईस चला! इ यादी 
जे उ बोधक लेख िलहीले, ते अजूनही िक येकास आठवत असतील. यानंतर र नािगरी 
िहदंसुभेकडून आिण पुणे िहदंसुभेकडून या शदु्धीकरणािवषयी मधून मधनू खटपट होत 
होतीच. आ ही वतःही गोमांतकात जाऊन िन येथूनही याचा पराभषर् शक्य तो घेतच 
आहोत. तथेील कायर्क यार्ंशी तेथील सघंटनािवषयी आमची चचार् चाल ू आहे. वामी 
द्धानंदांनी या कायीर् ितकड े ये याचेही बॅ. सावरकरांना वचन िदले होते. अिलकड े
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र नािगरी या ‘बलवंत’ ने ही गोमांतकािवषयी जनतेत सवर्साधारण जागिृत कर याचे 
कायार्स शक्यतेनुसार हातभार लावला आहे. अशा िरतीने खिंडत प्रय न दु न दु न जरी 
चालत आलेले आहेत आिण यायोगे या महान प्र नाकड े जनतेचे लक्ष सारखे वेधून 
ठेव याइतका जरी उपयोग झाला आहे, तरी या प्र ना या पहाडी अडचणीस एकदा 
भलामोठा सु ं ग उडवून कुठे तरी एक िखडंार पाड यावाचून या चळवळीस रंग भरणार 
नाही. या अडचणीत मखु्य अडचण हणजे ही की, शुद्धीकरणाची गो ट िनघताच त े
धमर् युत लोक िवचारतात,  

“आ हांस तु ही िहदं ुआम या पवूीर् याच जातीत परत घ्याल का? ‘ या मखु्य 
प्र न ते िवचारतात आिण याचे होकाराथीर् उ तर देणे हे सवर् वी गोमांतकवासी िहदं ू
बंधूं याच हाती आहे. जर ते सघंटना या बाबतीत डकंा िपटीत कोनाकोनात जातीजातीतील 
िनदान शेकडा ५० प्रमखु धमार्िभमानी गहृ थाकडून तरी प्रिसद्धपणे प्रकट आ वासन देतील 
की, “होय! िनदान शेकडा ५० तरी िहदं ुतुम याशी वजातीय समजनू धमर् यवहार क “, 
तर या गोमांतकाचे नाव आता सवर् िहदंु थानभर दमुदमु ू लागनू अिखल िहदंमुहासभा 
यांचे मागणे न येताही यास उ च थान देईल. यांचा गौरव करील. मग याचा िवसर 
कोणासही पडणार नाही. या एका शदु्धी कायार्स जरी गोमांतक थ बंधू या पुढ या दोन-चार 
वषार्त सोडवतील तरी भारतीय रा ट्रात आिण मनात यास मह वाचे थान िमळा यावाचून 
कधीही राहणार नाही चम कृतीवाचून नम कृती घडत नसत.े  

अथार्त हे शुद्धीकरणाचे कायर् गोमांतकात यश वी करणे हे एक या 
गोमांतकवािसयाचेच कतर् य नसनू, ते प्र येक िहदंूंचे, िवशेषतः प्र येक महारा ट्रवािसयाचे 
कतर् य आहे. िचमाजी अ पाचे आिण बाजीरावाचे तलवारीने िहदं ुधमार्वर नवीन आघात 
कर यात येणार् या शत्रू या शक्तीचा हात छाटून टाकला. पण जे आघात आप या 
िहदंु वावर पवूीर्च झाले, ते आघात वीर िचमाजी िकंवा बाजीराव भ  शकले नाहीत; त े
कायर् बाजीरावाची भाषा बोलणार् या आिण बाजीरावा या पराक्रमावर आपले नाव सांगू 
इि छणार् या प्र येक महारा ट्रीयाने या िपढीत पुरे केले पािहजे. त े घाव भ न काढले 
पािहजेत. मुबंईपासनू गो यापयर्ंत पोतुर्गीजांनी वाटिवले या हजारो िहदंचूी शुद्धी केलीच 
पािहजे. यात बहुधा फार सकंटे येणार नाहीत. यास परत घे यास याची वतंत्र जात 
करणे हा एक उपाय आहेच. नाहीतर यास या या जातीत घे यास प्रायि च त देऊन 
समंती दे यास आम या िहदंनूी िसद्ध असले पािहजे. हे आम या वतः या हाती आहे. 
यात काही परकीय शक्ती प्र यक्ष प्र यवाय क  शकणार नाही; आिण केला तरी याचाही 
प्रितकार क न आ ही हे कायर् िसद्धीस नेले पािहजे.  

ई वरा या इ छेने हे महान कायर् पार पाड यास कुणीतरी कतर् यशाली धुरंधर पु ष 
आज ना उ या पुढे येईल अशी आ हांस आशा आहे. गोमांतकातील सवर् िहदं ुजनतेने ही 
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सो याची सधंी न गमावता पूवीर् या आप या घातक ढी मोडून टाकून, या 
शुद्धीकरणासाठी लागेल तो पैसा िन प्रय न पा यासारखा ओत यास मागे-पुढे होऊ नये 
आिण या शुद्धीकृतास मकु्त ह ताने आिण स कंठाने ‘िहदं ु िहदं,ु बंधु बंधु!’ हणनू 
आिलगंन यावे. परत आप या जातीत जण ू काय ते बाहेर गेलेच न हते अशा 
दयाशीलतेने वीकारावे. जर गोमांतक इतके करील, तर हा प्र न आज ना उ या लवकर 
सटूुन आप या िपढी या पदरी काहीतरी इ ट कायर् तडीस ने याचे ेय िमळेल.  

वर िदलेली काही काय तरी सा य हो यास मळू आ ही गोमांतकास िवसरता कामा 
नये, गोमांतकाने आ हांस िवसरता कामा नये. कारण वा तिवक पाहता आ ही आिण 
गोमांतक िभ नच नाही. आिसधंुिसधंुपयर्ंत ही अखंड आिण समग्र भारतभिूमका आ हा 
प्र येकाची पु यभ ूआहे. आ हा प्र येकाची िपतभृ ूआहे.  
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ॐकाराची उपपि त आिण 
गजाननाची मूित र् 

“ ॐ िम येकाक्षरं ब्र ह” 
आप या वा ःमयात अगदी औपिनषदीय कालापासनू ॐकाराचे अवणर्नीय मह व 

गाइलेले आढळते. ते का? असे िजज्ञासनू जर आपण पूवीर्चे ग्रथं चाळू लागलो, तर यात 
बहुतेक प टीकरण काही सांप्रदाियक, काही द्धामय िन तकर् हीन, काही तर अगदीच 
भाबडट अशी असलेली आढळ यामळेु बुिद्धवादी तकार्ला ती ि वकारता येत नाहीत. ओम ्हे 
अक्षर कोणा सांप्रदायाचे मते ब्र हा, िव ण,ु महेश, कुणा सांप्रदायाचे मत ेउ पित-ि थती-
लय, कुणाचे मते या देवतांचे तर कुणाचे मते या देवतांचे योतक होय असे सांिगतले 
आढळते. पण तो एक सांप्रदाियक सकेंत होय. ॐ हणजे प्रणव. प्रणवात सवर् वेद, 
सवर्ज्ञान अंतभर्वते. ॐ हणजेच वेद, ॐ हणजे अक्षरब्र ह, ॐ कारावाचून सवर् पठण 
यथर्-इ यादी अनेक प्रकारची िवधाने ग्रथंांतरी सापडतात. पण ॐ चेच इतके मह व का? 
या एका अक्षरालाच हे मह व का यावे याचे कारण असे यात काही एक गवसत नाही. 
या तव द्धलेा ती िवधाने पुरेशी वाटली तरी ॐ चे मळू युिक्तसगंत समजनू घ्यावयास 
िनघाले या िजज्ञासेला ती सारी िवधाने बाजसू सा न इतरत्र काही उलगडा सापडतो की 
काय हणनू दसुरीकड ेवळणे भाग आहे.  

वरील िवधाने सोडली असता पूवर् ग्रथंापैकी काही ग्रथंातून असे प ट िनदश 
सापडतात की ॐ चे अक्षर अ, ऊ, म ्या तीन अक्षरांनी िमळून झालेले आहे. अ िन ऊ 
चा सधंी ओ, ओ ओम!् हा एक उलगडा, या अक्षराची फोड समजनू घे याचे कामी तरी, 
बुिद्धला पटणारा आहे.  

परंतु या अ, ऊ, म ्या तीन अक्षरावर सांप्रदाियकांनी जे मनास येतील ते अथर् 
बसवून ॐ चे मह व थािपले आहे ते पु हा एक गौडबंगालचे गौडबंगालच राहून जाते. 
कोणी हणतात, अ हणजे ब्र हा, ऊ हणजे िव ण;ू कुणी अ ला शिक्त हणतात, कुणी 
ऊ ला ि थती िन म ्ला लय हणतात; तर कुणी याच ऊ चा िन म ्चा ितसराच अथर् 
देतो. हे पर पर िव द्ध अथर् एकत्र क न यात अमकाच एक खरा असे ठरिव यासही 
साधन नाही. कारण यातला प्र येक अथर् हा केवळ पोथीिन ठतेवरच आधारलेला! 

आिण पु हा अडचण ही की, ओम ् हणजे ब्र हा, िव ण,ु महेश वा सृ टी-ि थती-
लय वा कोणचीही ित्रपूटी दशर्िवते असे मानले, हटले, तरी यात ॐ चे एवढे 
अ िवितय व ते कोणचे?  

िचत्रिलपी : 
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िलपीशा त्राचा असा एक िसद्धांत आहे की, िलपीचे मळू िचत्रात आहे मनु य प्रथम 
आपले िवचार िलिह याचे आधी िचत्रवू लागला. लेख हणजेच कोरणे, काढणे, पिहला लेख 
अक्षरांचा न हे. अक्षरे ही िवचार प्रकट कर याची फार पुढची िवकासलेली (evolved) 
पायरी. जी व तू िनदशावयाची ितचा आकारच काढला जाई. िचत्रिलपी ही मळूिलपी. चीन, 
प्राचीन िमसर प्रभिृत देशांतील प्राचीन िलपी िचत्रिलपीच आहे. वकृ्ष, पक्षी, हात, पाय, घरे 
िचित्रली जात. घर श द िलहावयाचा हणजे घरासारखे काही िच ह काढावयाचे मनु या या 
प्राथिमक अव थेत हीच पद्धत सहजग या सचु यासारखी होती. या पायरीव न िचत्रिलपीचा 
िवकास अक्षरिलपीत वणर् शोधात कसा झाला तो प्र न इथे प्र तुत नस यामळेु बाजूस 
सा . व तंूचा िनदश यां या आकृतीने करणार् या िलपीतील आकृतींचा पसारा केवढा 
अवजड असेल? व तू असखं्य, यांचे वगर् केले िन वगार्पुर या आकृ या ठरिव या तरी 
शेक यांनी मोज याइतक्या आकृ या या िचत्रिलपीत रहातात. ते आजची चीनची अवजड 
िन अनेकाथीर् िचत्रिलपीही दाखवू शकेल. यातनू मागर् काढ यासाठी िवचार करता करता 
मनु यांतील कोणा कोणास ही क्लृ ती सचुली की व तु असखं्य अस या तरी मनु य 
उ चा  शकतो ते वणर् अगदी मोजके असतात, यां या उलटापालटीनेच काय ते असखं्य 
व तंुचे असखं्य श द होतात आिण यासाठी जर ते वारंवार आवृ त होणारे मनु य 
उ चारतो त ेमळू वणर्च नेमके ध न वगर्वारी क न, यां या खणुा ठरिव या तर असखं्य 
श द, िन व तू या पाचप नास खुणांनी केवळ यां या सिंम  उलटापलटीने प्रदिशर्ता-
िचित्रता, िलिहता येतील! ती क्लु ती हणजे या काळी अद्भतूच वाटणारा िन प्रथम 
िनघाला ते हा अद्भतूच असणारा एक महान शोध होता. मनु याचे भिवत य बदलणार् या 
फार थो या शोधात िचत्रिलपी यगुांतून वणर्िलपीयुगास ज म देणारा हा शोध गणला 
पािहजे. नुसते उ चार मोज या या पुढची पायरी यांचा अनुक्रम, तो पूवीर् अनमान 
धपक्याचा होता. यास एका अगदी नैसिगर्क आिण हणनूच शा त्रशदु्ध सतू्रांत गोवणे हे 
काम तर मानवी बुिद्धम तेची एक कठीण कसोटीच होती.  

वणर् यव था 
आ हा िहदंसू ही अ यतं अिभमानाची गो ट आहे की इतर अनेक प्रकरणी जसे 

घडते तसे याही प्रकरणी आपली भारतीय बुिद्धम ताच या कसोटीस पूणर्पणे उतरली. 
आज उपल ध असले या जागितक सािह याचे िनिवर्वाद पुरा याव न हे िसद्ध होत आहे की 
वणर्मालेचा शोध बहुधा आप या िहदंूं याच बुिद्धम तचेा प्रभाव आहे. वणर्माले या 
अनुक्रमाचे शा त्रशुद्ध सतू्र तर िनःसशंयपणे आम याच सू मदशर्नी कुशाग्रबुद्धी ऋिषवयार्ंनी 
शोधून काढले. ते सतू्र हणजे मनु याचे जे नसैिगर्क वनीयंत्र- यातनू वनी जसजसा 
प्रकटतो तसतसा याचा वणर् थान समीिरत अनुक्रम हेच होय. याची अ यंत मािमर्क िन 
सांगोपांग चचार् आप या प्राचीन ग्रथंातून ग्रिंथलेली आजही वाचावयास िमळते. मळू अ, अ, 
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उ प्रभिृत वर वनीचे ट पे नैसिगर्क िरतीने या या थानी पडतात यांचा अनुक्रम 
ध न या मळू वनी या वर आघात होत होत जी यंजने प्रकटतात ती याच कंठ, ताल,ु 
दै य, ओ ठ या थानाप्रमाणे वगीर्करण क न, यांचे कं य, ताल य, दं य, ओ य असे 
िवभाग केले. ही यव था िजतकी मौिलक िततकीच अबाधेय होती. कारण नैसिगर्क 
वनीयतं्र जे मखुव यावरच ती अिधि ठली अस याने, मनु याचे मखु जोवर आहे असेच 
राहील, तोवर तीही अबािधतच राहणार. सवर् मनु यजाती या य चयावत ् भाषांना लागू 
पडणार.  

यापुढची पायरी हणजे हे वणर् िलहावयाचे जे प्रकार तेही िनि चत करणे ही होती. 
िचत्रिलपी, शंकुिलपी, कोनिलपी, प्रभिृत अनेक पायर् यांनी या आकृती श द िलिह यात 
योिज या गे या हो या, यातीलच अनेक आकार हे वणर् आकार यात उपयोिजलेले आहेत 
हे खरे आहे. जगातील आज प्रचिलत असलेली य ययावत अक्षर पे कशी िवकिसत झाली 
तो प्र न आज पु कळ अशंी तकर् िवतकार्त गरुफटलेला आहे. आज या या लेखापुरते इतके 
सांगणे पुरे की आप या भारतीय त वज्ञानी वगार्ने के हां तरी उ चारांची कं य, ताल यादी 
थाने िनि चत क न वरील वणार्नुक्रम लाव यानंतर या वणार्चा तो उ चार िलिह याची 
पेही तो वणर् उ चारतांना मखुातील कंठ, िज हा, ओ ठ प्रभिृत अवयवांची जी जी मोड 

होते, ित या आकारास िचत्रनूच िनि च याची योजना कि पली होती; य न केला होता; हे 
िनःशंकपणे सांगता येते. िज हादी अवयवांची वणर् उ चारतांना होणारी मोड इतकी सकुंल 
आिण िचित्र यास, िलिह यास कठीण आहे की प्र येक अक्षरास त ेउ चारतानंा होणार् या 
या अवयवां या मोडी या िचत्रानेच यक्तिवणे अ यंत दधुर्र, जवळजवळ असा यच 
अस याने, तो य न सफल ूशकला नाही. पण असा प्रय न झाला होता आिण अस याने 
वणार्चा उ चार करतांना िज हादी अवयवांची जी मोड मखुांत होते तेच िचत्र, तोच आकार, 
या वषार्ंचे अक्षर प ठरवावे, हे त व िनदान काही अक्षर पांचे प्रकरणी तरी उपायोिज यात 
आले होते याचा िनिवर्वाद पुरावा अ, आ, ऊ आिण ॐ या अक्षरांत अ यापही िमळू 
शकतो. अ हा मळू वनी याचा आकार ‘अ’ असाच का? या या उ चारांत कंठ, िज हा, 
ओ ठ ही सरळ ठेवली जातात. कंठाचा आकार ‘उ’ असा, िज हा ‘---’ अशी. ओ ठा या 
उघडले या अतंराची सरळ रेघ ‘।’ अशी; या तव ‘अ’ हे अक्षर उ चारतांना होणार् या 
मखुा या मोडीचे रेखािचत्र, सकेंता मक तरी, ‘अ’ असेच काढता येईल. या तव ‘अ’ या 
उ चाराचा नसैिगर्क आकार ‘अ’ असाच ठरणार, ठरला. आ हणजे अिधक ताणलेले ओठ 
हणनू दोन का हे. तीच ि थती ‘ऊ’ची. कंठ, ‘उ’ िज हा ‘---’; ओ ठ ताठ उघडलेले 

‘आ’सारखे नसतात हणनू टोक थोड ेवळिवलेले- ऊ. ते मखु्य िचत्रच ‘ऊ’चे प ठरणार, 
ठरले. वर सांिगतलेले त व आप या त वज्ञांपैकी कांहीनी कि पले आिण उपयोिज याचे 
य न केले होते. हे जरी नक्की असले तरी याचा प्रयोग कुठपयर्ंत केला हे कळणे कठीण. 
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आज या अक्षरां या पांत तर याचा मागमसूही लागत नाही. परंतु िनदानपक्षी ॐ या 
अक्षरापुरते तरी तेच त व उपयोिजलेले आहे इतके मात्र अगदी नक्की सांगता येते.  

आ हास िलपीिवषयक िवचार करीत असतांना ही उ चाराकृितप्रमाणे अक्षराकृती 
ठरिव याची क्लु ती आप या प्राचीन ऋषींनी कि पली होती हे यानी येईतो ॐ हे अक्षर 
परंपरेप्रमाणे असेच का काढावे हा प्र नच होता. परंतु या त वाची िक ली सापडताच तो 
प्र न आ हास सहज सोडिवता आला. आम या पहा यात ॐ हे अक्षर असेच का काढावे 
याची ही उपप ती कुठेही प ट अ प टपणे िदलेली आढळलेली नाही. आम या पुरती तरी 
ती आ हास सचुलेली नी पटलेली आहे. कोणी ग्रथंांत तरी ितचा प ट उ लेख दाखिवल 
तर उ तमच. आमची ही उपप ती या प्राचीन आधाराने दहेुरली जाऊन अिधकच ढता 
पावेल. ती उपप ती अशीः 

‘ॐ’ हे अक्षर असेच का िलहावे? आिण ते अक्षर ब्र म का हटले? 
अशासाठी की सारे उ चार कंठ-िज हा-ओ ठ या मागार्त आघात गित प्रभिृत 

उपािधपर वे होतात. अथार्ंत उ चाराचे मळू यात हणजे कंठ ते ओ ठपयर्ंत मखु. ते हा 
फुट, फुटकळ, प्र येकी अक्षरे ही या मळू , अ फुट, अिवशेष अिवकृत, उ चाराची िवकृत 
पे आहेत. ती उ चाराची मळू प्रकृती जर िलहावयाची तर मखुा या िचत्रानेच होय. हे 
वरील त वास अगदी ध न आहे. या तव कंठ, िज हा आिण ओ ठयगु्म उघडून िमटलेले, 
िमळून ॐ हे प िसद्ध होते. मानवी वनीयंत्राचे ते मळू िचत्र अ याकृत वनी लेखनांत 
यक्तिव यास तोच आकार नैसिगर्क; कोणा यिक्त या लहरीप्रमाणे योजलेला वा 
काढलेला न हे, सांकेितकही न हे. अगदी व तुि थतीत ध न आकारलेला.  

सारांश थोडक्यात असा की सार् या उ चारांचा, वाचेचा ओम,् कंठ; ि थती िज हा; 
अतं उघडून िमटलेले ओ ठ; हणनूच य चयावत ्उ चारांची प्रकृती हणजे अक्षर ब्र म, 
या अवयवां याच आकाराने आकारली, िलहीली हणजे ॐ हे पच िसद्ध होते.  

कोणी अनुनािसकाचाही अतंभार्व कर यासाठी ॐ असा ‘ॐ’ चंद्रिबदंयुुक्त िलिहतात; 
तेही वरील उपप तीस ध नच आहे.  

ॐ चे महा य : 
ही उपप ती बुिद्धग य िन यिुक्तसगंतही आहे; इतकेच न हे तर ॐ या या 

अथार्प्रमाणे याचे जे महा य िकतीही अितरंिज नी अितशयोक्त वाटले तरी ते समजनू 
घेता येते. याचा अथर् काहीतरी लागतो, दोन चार दाखले देऊ : 

(१) ॐ हे अक्षर वरील प टीकरणानुसार प्र येक उ चारात आिण हणनूच 
य चयावत ्वा ःमयात अनुस न अस यामळेु, सवर् अक्षराचे ते सामा य घटक अस यामळेु 
यास अक्षर - ब्र ह हटले.  
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(२) व तुची िविभ न नावे िभ न अक्षरांनी (जसे इंद्र, चंद्र, सयूर्) प्रकटिवली 
जातात. अथार्त ् य चायावत ् व तुजातास अनुस न असलेले जे मळूब्र ह ते जर 
सबंोधावयाचे तर य चयावत ्अक्षरात, श दात, वा ःमयात अनुस न असलेले जे मळू ॐ, 
यानेच सबंोिधणे प्रश त, युक्त हणनू याला ॐ हटले आहे. हे यिुक्तसगंतच आहे. 
प्रणव आकार, हणजे ब्र हा.  

(३) देवदेवतां या तुतीनी भरलेला वेद हणावयाचे आधी सवर् े ठ परब्र हाचे 
नामो चरण, मरण अव य; या तव कोण याही मतं्रादी पठणापूवीर् ॐ हणावे ते का - ही 
प ट होते.  

(४) ॐ या एका अक्षरात सवर् वा ःमयीन ज्ञान, वेद बीज पाने सामावला आहे असे 
का हणतात हेही या उपपि तने समजनू घेता येते. सारी अक्षरे ॐ म येच बीज पाने 
आहेत. कारण या कंठ, िज हा, ओ ठ यां या साहा याने सारी अक्षरे उ चारता येतात 
यां या मळू अ याकृत आकाराचे ते ॐ हे प्रतीक - या तव सार् या अक्षराचे ते बीज, 
या तव सार् या वा ःमयाचे वेदांचेही.  

याचा िवचाराचा हा अथर् असा लागतो, अितशयोक्त असला तरी समजतो. इतर जी 
ॐ काराची प्रशाि त आढळते ती मात्र िन वळ अितरंिजत, अथर्वाद, भािवक द्धेची आिण 
या काळ या धािमर्क भोळेपणाची साक्ष वेदात बेडकावर रचले या एका सा या गीताला 
‘सकू्त’ ‘मतं्र’ हणनू गौरवून ते हटले असता पजर् य पडतो, बेडूक देवता प्रसादनू या 
सकू्त पठणे, धन धा य प्राि त होते, पु य लागते प्रभिूत अवा तव वणर्न करणार् या या 
काळ या ‘अथर्वादाने’ ॐ कारा या पािव याचे, थोरवीचे, यावर बसले या धमर्भो या िन 
लहरी सकेंताचे आिण रचले या प्रश तीचे, पुराण हे आता केवळ या काळ या लोकमनाची 
आपणास ओळख क न दे यापुरतेच काय ते उपयोगी, बुिद्धस वा तकार्स पटेल असे यात 
काहीही सापडणे नाही. याचे मळू काय असावे ते शोधीत असता ॐ काराची वरची 
उपपि त तेवढी बुिद्धग य आिण यिुक्तसगंत अशी सापडते.  

याकाळी जी जी गहन त वे आप या महषीर्नी आप या बिुद्धप्रभावाने शोधली वा 
त वज्ञानाची जी जी िवचारणीय दशर्ने िनिमर्ली या सार् या अमतूर् स यास मतूर्िव यासाठी 
त वज्ञाना या हातात हात घालनू मिूतर्क पही प्रगित करीत गेले. सांख्यां या, शाक्तां या, 
बौद्धां या दशर्नातील अनेक गहन प्रमेये िन िसद्धांत आप या मिूतर्क पाने साकारिवले 
आहेत. यातील काही मूतीर्तील मिूतर्क प (The idea behind the image) इतके गहन, 
काहीतील इतके सुदंर, काहीतील इतके सचूक आहे की यापुढे ग्रीसमधील वा काही प्रसगंी 
आजचे मिूतर्क प देखील िफके पडावे, उथळ वाटावे! िव वाशी पंचज्ञानेिद्रयांनीच काय तो 
मनु य सवंाद ूशकतो. या स यास, ज्ञानमय सृ टीस यक्तिवणारा तो पंचमखुी महादेव; 
कालशिक्तची - सहंाराची मतूीर् ती काली; ती का यकलांची देवता सर वती! िकती 
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अनुत य, अनु प, अनुपम ते ते मिूतर्क प आहे हणनू सांगावे! त वाप्रमाणेच 
भावभावनां या बहुिवध अमतूर् पदाथार्ं या यक्त मतूीर् कि प याची आप या प्राचीन 
सं कृतीस फारच आवड होती. सगंीतातील रागरािगणीं या मतूीर् पहाः फार काय ित्रदोषादी 
रोगां या देखील देवता भावून या या गणुावगणुास अनु प अशा मतूीर् कि पले या आिण 
िचित्रले या आहेत. आज ती प्रविृ त खुरटली आहे हणनू िनभावले, नाहीतर लेगची 
देखील एक देवता भावून जांघेत, खांकेत, कानाशी, भयंकर गाठी असलेली एखादी लेगास 
साकारणारी मतूीर् - िचत्र हणनू न हे, तर एक देव हणनू आज आम या दे हार् यात 
सपु्रिति ठत होऊन बसती! कारण पदाथार्ंचे दैवीकरण िन मिूतर्करण हातोहात कर याची 
ग्रीकांप्रमाणेच आम याही प्राचीन सं कृतीस मोठी हौस असे. काही प्रकरणी ते मिूतर्क प 
अितगहन िन अितसुदंर, काही प्रकरणी अगदी भाबडट िन उथळ.  

 ॐ ची मतूीर् हणजेच गणपती गजानन!! 
याच देवीकरणा या आिण मतूीर्करणा या प्रवृ तीने ॐ कारासारख्या अगदी वैिदक 

कालीच इतके पािव य िन मह व पावले या देवतेस साकार यासाठी पुढे यावे हे क्रमप्रा तच 
होते. ॐ ची मतूीर् करावयाची तर अथार्तच पिहली अडचण ही होती की मनु याचेच काय 
पण कोणाचेही मखु या अक्षरास जुळणे अशक्य होते. को या मतूीर्काराला यावर िवचार 
करता करता एक फक्कड तोड सचुली ते अक्षर जर उभे धरले तर थेट ह ती या 
मखुासारखे िदसते. यासरशी ह तीचे मखु िन मानवी देह अशी तकर् शुद्ध वळण न बदलता 
याचे मतूीर्करण करावयाचे, तर तीच तोड िबनतोड होती 

ओंकाराची मूतीर् हणजे गजानन, गजवदन अथार्तच ओंकारास वर सांिगतलेली जी 
महनीय िवशषेणे िन महा य प्रा त झाले होते त ेसारे गजानना या ठायी सकं्रिमत झाले. 
वा ःमयाचे दैवत किवताकला, नृ यगीताची जी देवी सर वती ितचा तो वामी; मतं्रापूवीर् 
ॐ कार जसा ब्र ह व प हणनू मरणीय, तसाच सकल वैिदकादी धमर्कमार्चे आधी 
गजानन पू य, हणनूच िवघ्ननाशक सार् या िव येचा, लेखनाचा, वाणीचा तो उगम 
हणनूच धळुपाटी नम कार केला पािहजे. आधी ीगणेशायनमः! मग अ, आ, अ, ई ची 
गो ट. 

गजाननाची ज मकथाः 
आता या अनु प मतूीर्क पा या मागार्त एकच अडचण रािहली होती. मानवी 

देहावर हे ह तीचे मखु कसे आले? ती अडचण लागोलाग आम या पुराणाने िनरिसली. 
पावर्ती एकदा नान करीत असता दारावर ितने आप या अगंा या मळीपासनू झाले या 
गणपती नावा या कुमाराला पहा यास ठेवले िन सांिगतले की कोणालाही आत सोडू 
नकोस. पण शंकर म येच आले िन आत जाऊ लागले. अथार्तच वाचाबाची होऊन रागाचे 
भरात यास अडथळा करणार् या या कुमाराचे शीर शीघ्रकोपी महादेवाने छाटून टाकले. पुढे 
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सवर् प्रकरणाचा उलगडा झा यावर महादेवाने ह तीचे शीर आणनू, या कुमारास लावून 
पुन ि जवीत केले. ही कथा रचून पुराणाने गणपित गजानन कसे झाले ती बतावणी 
जळुवून िदली.  

या कथेतही एक पक आहे. मळीपासनू हणजेच रजोगणुातून कायर्प्रविृ तची 
देवता ज मली. रजोगणुाचे लक्षण कायर् - गणपती कायर्कतार् देव, पण या कथेतील हे 
पकही उलगडून दाखिव यास इथे थलाची सवड आता उरली नाही. िवषयही 

गजानना या मतूीर्पुरताच आहे आिण पक िकतीही उलगड े तरी ही बोलनू चालनू 
पुराणाची कथा. एक गमंतीची गो ट! 

 ॐ कारा या उपपि तचे आिण ी गजानना या मतूीर्चे रह य हे असे आहे. 
यातील त थ, या या खरा इितहास िन असाच.  

उपसहंार - गणानां वा गणपित ंहवामहे! 
गणपतीची मतूीर् ही ॐ काराची मूतीर् आहे हे जरी असले तरी हे िवसरता कामा नये की 
गणपती हणजे ओंकारच काय तो न हे. गणपती हणजे गणांना पतीः गण हणजे 
रा ट्र, या शिक्तचे, सघंटनेचे जे दैवत ते गणपती! अगदी वैिदक कालापासनू आप या 
भारतीय रा ट्राची ती गणदेवता आहे. ितचा उ सव हा िनदान महारा ट्रापुरता तरी आज 
एक रा ट्रीय महो सव झालेला आहे. आज िहदंसुघंटनेचे हा गणपती उ सव हे एक अ यंत 
प्रबळ ह यार आहे. लोकमा य िटळकां या पिर माने िन पु याईने याला आज या 
वळणाचे रा ट्र यापी पही िदले. पण ते ते हा या पिरि थतीप्रमाणे याची यापकता 
एकंदरीत आप या पृ य बांधवासच काय ती सघंटवू शकली. आता आ ही या 
महो सवा या मळू उ ेशास पिरपूणर्िव यासाठी याचे कक्षेत पृ य-अ पृ यसदु्धा य चयावत ्
िहदंमुात्र आणनू सोडले पािहजे. पूवीर् या पृ यां या गणेश उ सवातून हे साधणार नाही. 
यासाठी प्र येक नगरात मोठमोठे अिखल िहदंगूणेश उ सव वतंत्रपणे काढणे हाच एक 
उ तम उपाय आप या पृ य बधंू या परंपरागत पृ य उ सवाशी शक्यतो मनःपूवर्क 
सहकायर् करीतच आपण हे अिखल िहदं ु गणेशो सवही वतंत्रपणे साजरे करावे. यात 
पोथीजात जातीभेदाचा कोणताही मानी उ चिनचतेचा भेदभाव न मानता, भगंी बंधूसदु्धा 
िहदंमुात्रास समानतेने समान िनयमा वये सवर् कायर्क्रमातून सरिमसळ भाग घेता आला 
पािहजे. पण मतूीर्पूजा हा धमर्भोळेपणा न हे काय? बर् याच प्रामािणक िहदंसुघंटक बुिद्धवादी 
(Rationalist)वगार्कडून जी एक अडचण आ हास वारंवार सांग यात येते, आ हांसाठी 
आके्षिपता येते. याचाही प ट उ लेख िन िनरास करणे इ ट आहे. यांचे हणणे असे 
की, धमर्भोळेपणास उ तेजन यायोगे िमळते अशा मतूीर्पूजेसारख्या कायर्क्रमात आ ही 
भाग कसा घ्यावा? तरीही इतके सांगणे पुरे पडले की मूतीर्पूजेत िततका धमर्भोळेपणा 
नसतो. धािमर्क वा भािवक टी सोडली तरीही केवळ रा ट्रीय टीने अगदी या 
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लोकीं या लाभाचाच िवचार पुढे ठेवला, तरीही मतूीर्पूजा ही िम थाचार ठरत नाही. कारण 
जशी एक धािमर्क मतूीर्पूजा असते तशीच एक बौिद्धक (Rationalist) मतूीर्पूजा ही आहेच 
आहे. दगडा या वा माती या मतूीर्लाच व तुतः सजीव दैवत मानून ती मतूीर्च धूपाचा वास 
घेते, फुले वतः हंुगत,े मोदक सू म पाने खाते, मोदक नाही िदले तर ती मतूीर्च 
रागावते, अशा दगडालाच देव मानणार् या मतूीर्पूजेला बुिद्धवादी हा िनःसशंय भाबडीच 
समजणार. बुद्धीवादी गणपती या मतूीर्कड े या टीने पाहाणार नाही. परंतु आम या 
िहदंरुा ट्रा या सघंटनेचे प्रतीक रा ट्रशक्तीचे, गणशक्तीची मतूीर् या टीने ितचा उ सव, 
पूजा, स कार कर यास बुिदधवा यासही काही एक हरकत नाही. मतूीर् - मनु यमतूीर्सदु्धा 
काढणे हे पाप होय असे मानणार् या कट्टर मु लीमाचा मतूीर् वेष हे जसे धमर्वेड होय. तसेच 
सघंटनेचे प्रतीक हणनू, गणशक्तीची मतूीर् हणनू देखील मतूीर्पूजा वावडी मानून, गणेश 
उ सवात भाग न घेणे हे बुिद्धवेड होय! अमेिरकेत अ यंत उंच असा वतंत्रतेचा त्रीदेही 
पुतळा आहे. याचा त े फुलामालांनी रा ट्रीय स काराचा उ सव करतात. फ्रांसम ये सवर् 
प्रांतांना भिगनीसघं क पून यांचे पुतळे एकत्र उभारलेले आहेत. आिण रा ट्र-ऐक्यािदनी 
याचा मोठा उ सव गाजतो. अगदी िनदव रिशयन बो शिे हकांनीसदु्धा लेिनन या मेणा या 
प्रचंड मतूीर् उभा न याचे पूजन चालिवलेच आहे की नाही! विडलांचे िचत्र, िशवाजीचा 
पुतळा, रा ट्राचा वज, तशीच ही रा ट्रीय सघंटनेची गणशक्तीची मतूीर् गणपती!! आम या 
पूवार्चायार्ं या शतावधी िप यां या कमर्शक्ती या पक्क्या पायावर आमचा रा ट्रीय 
सघंटनेची, गणशक्तीची परंपरागत मतूीर् उभारलेली आहे. पारलौिकक वा धािमर्क वा 
भाब या अशा टीने कोणी ितला पुजतील - बुिद्धवादी केवळ रा ट्रीय टीनेच काय ते 
ित याकड े पाहातील. एक पुतळा हणनू पाहील, एक िचत्र हणनू पाहील आिण 
िहदंसुघंटनेिवषयीचा जो आदर तो या मतूीर् या या प्रतीका या स कारात आिण उ सवात 
प्रकटवील. रामाचे देवळात आमचे काही िहदंबुधंू ती मतूीर्च देव हणनू भजतील, कोणी 
देवा या अवताराची ती मतूीर् हणनू पुजतील; कोणी ती मोक्ष देते हणनू पुजतील. 
बुिद्धवादी यापैकी कोण याही द्धनेे जरी बांधलेला नसला तरीही रा ट्रा या एका अ यंत 
पराक्रमी रा ट्रािधपतीचे मारक हणनू या मतूीर्कड ेपाहील. तो रा ट्रीय भावनेने ितला 
पुजील, इतकाच फरक! पण राजा रामचंद्रा या देवालयात वा महो सवात भागच घ्यावयाचा 
नाही असा लोकसगं्राह, रा ट्रीय सघंटनेस िबघातक अितरेक तो करणार नाही. असा 
अितरेक बुिद्धवाद नसनू धमर्वेडासारखेच एक बुिद्धवेड होय. उपयुक्त धमर्भोळेपणाही के हा 
के हा टाकाऊ नसतो! 
या याही पढेु जाऊन असे प टपणे सांगतो की, जो बुिद्धवादी तो उपयुक्तवादीही असलाच 
पािहजे. याला समाजशा त्राचा हा िस दांत ठाऊक असला पािहजे की लोकसगं्रह हटला 
हणजे प्र येक यिक्त यिक्त या एकांडपेणाने कधीच साधन नसतो; सवर् यक्तींना 
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साधणारे जे सांिधक सामा य सतू्र असेल यावरच तो आधारलेला असणार, या तव एखादी 
समजतू वा ढी धमर्भोळी असली तरीही जर ित यायोगे समाजमानसा या या पिरणतीत 
एकंदरीत रा ट्रीय िहतच अिधक साधत असेल तर या धमर्भोळेपणासच लोकसगं्रहाचे एक 
ता पुरते ह यार हणनू तो कतार् बुिद्धवादी उपयोिज यास सोडणार नाही. रा ट्राचे 
एकंदरीत अिहतच करतात या तेव यास तो ताडताड तोडील. बाकी याकड े कानाडोळा 
करील. आपण वतः धमर्भोळा न राहाता, धमर्भोळेपणास वा कोण याही लोक ेयास, 
रा ट्रहीतास धक्का न लागेल अशा बेताने उ छेदीत असतानाच तो रा ट्रा या सघंटनेस 
अव य या प्रमाणात रा ट्रीय शिक्तस एकंदरीत पोषक अशा कोण याही ढीस एकदम, 
नुस या बिुद्धवेडाचे पायी लाथाजनू िनराळा पडणार नाही; फुटून िनघणार नाही. या टीने 
पहाता आज आप या िहदंरुा ट्रा या सघंटनेचे एक प्रबळ ह यार असले या ह ली गणपती 
उ सवा या रा ट्रीय महो सवात िहदंसुघंटक अशा पोथीजात जाितभेद उ छेदक बुिद्धवादी 
सधुारकांनी अव य भाग घेतला पािहजे. यांनी अिखल िहदं ुगणेशो सव वतंत्र थापनू िन 
पृ य - अ पृ यास सरिमसळ बसवून पशर्बंदी तोडली पािहजे. भगं्याकडून गीत-गायत्री 
हणनू िन गणपतीची प्रकट पूजा वेदमतं्रांनी करवून, वेदोक्त बंदी तोडली पािहजे. 
शुद्धीसमारंभ क न िकंवा िनदान शुद्धीकृतास देवाची वह ते पूजा क  देऊन शुद्धीबंदी 
मोडली पािहजे. आिण सग यात अ यंत आव यक गो ट हणजे पूवार् पृ य बंधूस पंगतीस 
प्रकटपणे घेऊन, वृ तपत्री नावे छापून, सहभोजनाची झोड उठिवली पािहजे रोटीबंदीची बेडी 
तोडून टाकली पािहजे.  
आ हांस सा या सामािजक प्र नीच सांगता येते हणनू इतकेच सांगतो की, िनदान 
सामािजक क्रांतीची तरी उठावणी चहूबांजनूी क न तो एक प्र न तरी हाता िनराळा क न 
टाका िठकिठकाणी  
अिखल िहदं ुगणेश उ सव काढा!! 
प्रकट सहभोजनाची झोड उठवून या!! 
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ये या गणेशो सवात 
अिखल िहदं ुगणपतीची थापना! 

पूवार्पार चालत आले या िहदं ुमहो सवापैकी गणेशो सव ही सं था आजही िहदंसुघंटनेस 
अ यंत उपकारक आहे. अनेक िप या या आिण शतका या सतत मा या बळकट 
पायावर ती सं था उभी आहे महारा ट्रात िहदंु वा या प्रबळ जािणवेने सारे िहदंरुा ट्र 
अनुप्रािणत कर याचे कायर् एक पंढरीचा महो सव करतो की दसुरा हा रा ट्रीय गणेशो सव.  
यातही एक मह वाचा फरक आहे. पंढरीचा महान उ सव िहदंमुात्रास िहदंु वा या, धािमर्क 
एकते या र मीने सघंिटत करतो; हा गणेशो सव िहदंु वा या रा ट्रीय एकते या जािणवेने 
िहदंमुात्रास अनुप्रािणत, एकजीव, एकरा ट्र क  शकतो.  
िवठ्ठला या वा गणेशो सवा या धािमर्क आराधनेने कोणकोणती पारलौिकक फले िमळतात, 
िकती दवूार्ंनी वा सकंीतर्नांनी वा मोदकांनी वगार् या िकती पायर् या चढून जाता येते, हा 
प्र न या लेखाचा िवषयच नस यामळेु तो बाजसू सा न हा रा ट्रीय महो सव आज या 
परीि थतीत आप या िहदंरुा ट्राची ऐिहक शक्ती वाढिव यास आिण रा ट्रीय सघंटना 
प्रबळिव यास िकती उपयोगी पडतो आहे. या या या रा ट्रीय िदशेने आज या 
परीि थतीत कसा लाभ क न घेता येईल हेच या लेखात मखु्य वेक न पहावयाचे आहे.  
गणोशो सव हा प्रथमपासनूच प्रवृ तीपर आहे. याचे व प सावर्जिनक आहे. याची 
अिध ठात्री देवताच मळुी रा ट्रीय आहे. गणांचा जो पती तोच गणपती. ती देवता 
वैयिक्तक मतूीर् नसनू ती गणशक्तीची रा ट्रीय जीवनाची, िहदंसुघंटनेची मतूीर् आहे. आरास, 
िम टा ने, भोजने, गीते, नृ ये, रागरंग, सावर्जिनक पानसपुार् या, अ तर-गलुाब, वाजं या 
चौघ याची झड, जनसमदुायाची तुंबळ दाटी, ह ती, घोड,े झड,े वार, बंदकुा, तोफा या या 
धूमधडाक्यासह सह त्राविध नरनारीं या रा ट्रीय जयघोषात िमरवत चाललेली ती 
गणराजाची वारी! या महो सवातील हे सारे िविधिवधान, परंपरा िन प्रिक्रया सावर्जिनक 
आहे, प्रवृ तीपर आहे, रा ट्रीय आहे. यातही आज या परीि थतीत तो महो सव अिधकात 
अिधक उपयुक्त हावयास आव यक असे वळण लोकमा यां या कतर्बगारीने देऊन या 
महो सवास आधीच अ यावतही क न सोडले आहे. असा हा गणपती महो सव हणजे 
िहदंसुघंटने या हातचे आजचे एक प्रबळ ह यार होय. आम या िहदंरुा ट्राचा, रा ट्रीय 
आकांक्षेचा तो एक प्रचंड विनके्षप नी विनबधर्क आहे.  
मिूतर्पूजेिवषयीचा एक नवीन आके्षप 
या सांिघक महो सावात अ यावत रा ट्रीय व प देताना जे फेरफार करावे लागले. यावर 
येणार् ्या बहुतेक आके्षपाचे िनरसन लोकमा यवादी आ याचायार्ंनी केलेलेच आहे. या 
आके्षपात पूवीर्च यातील मतूीर्पूजे या अगंािवषही आके्षप येऊन गेला होता. पण तो 
आयर्समाजािदकां या विैदक वा धािमर्क ि टकोनाचा होता. मिूतर्पूजा वैिदक वा धािमर्क 
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नाही हे यांचे हणणे असे. परंतु या रा ट्रीय उ सवापासनू इतके मोठेमोठे रा ट्रीय लाभ 
होतात.  
लोकसगं्रह हेच याचे येय, यात एखादे दसुरे अगं, एखाद दसुर् या पंथास वा यिक्तस न 
मानवेसे असले तरी सम वय टीने ितकड ेउपेक्षाभावाने पाहून उ सवाचे लाभ एकंदरीत 
रा ट्रिहतवथर्कच अस याने यापासनू फुटून िनघ याइतका एकांडपेणा करणे लोकिहतघातक 
आहे. असाच िववेक आम या आयर्समाजादी वैिदक वा प्राथर्नासमाजादी धािमर्क सधुारक 
पंथानी शेवटी दाखिवला आिण आज या रा ट्रीय महो सवात अनेक आयर्समाजीय पुढारी 
मिूतर्पूजे या अगंाकड े दलुक्षर् क न या या रा ट्रीय कायर्क्रमाम ये तरी मनःपूवर्क भाग 
घेतात. यायमिूतर् रानड ेप्राथर्नासमाजीय असताही लोकसगं्रहा या यापक रा ट्रीय टीने 
मिूतर्पूजेसारख्या नग य प्र नास नसतेच मह व न देता या रा ट्रीय महो सवात भाग घेत 
ते याच लोकसगं्राहक सम वयबुद्धीने होय. आम या या लेखात तर या उ सवाची धािमर्क 
वा पारलौिकक बाज ूमळुीच िवचारात घ्यावयाची नस याने या उ सवाकड ेआ ही केवळ 
ऐिहक नी रा ट्रीय टीनेच काय ते पहात अस यामळेु मिूतर्पूजे या धािमर्क का याकुटीत 
पड याचे इथे काहीच प्रयोजन नाही.  
परंतु गे या दीडदोन वषार्त िहदं ुसघंटना या िन सीम उपासकातच या सघंटनेकड ेकेवळ 
रा ट्रीय टीनेच काय तो पाहाणारा, पारलौिकक लाभालाभाचा खल श दिन ठ धािमर्क 
प्रथेने मळुीच न करता ऐिहक होवो, पारलौिकक होवो, सवर् प्र न बुिद्धवादा या कसोटीनेच 
पारखणारा जो वगर् बळावत आहे, या यापैकीच पु कळजणांना, मिूतर्पूजा बुिद्धवादा या 
कसोटीत उतरत नसेल तर जी या उ सवात चालते यात आपणही भाग घेणे हणजे 
िम याचार होणार आहे, अशी शंका आ यावाचून रहात नाही. मिूतर्पूजेिवषयीचा या 
रा ट्रीय महो सवावर पूवीर् जो आके्षप असे, तो धािमर्काचा असे. पण हा आके्षप 
मिूतर्पूजेिव द्ध असला तरी तो बौिद्धकांचा आहे. मिूतर् वेदोक्त आहे की नाही हा 
आयर्समाजीय प्र न िकंवा ई वरीय उपासनेचा मिूतर्पूजा हा प्रकार िनराकार िवभलूा साकार 
सकंोिचत मान या या पापाने िल ताळलेला अतएव अधािमर्क आहे; हा िनगुर्ण 
िनराकारवा यांचा प्र न, हे दो ही प्र न धािमर्क आहेत. पण या याशी या बौिद्धकां या 
आके्षपाचा काहीएक सबंंध नाही. मिूतर्वरील याचा आके्षप िबनधािमर्क आहे. मिूतर् वेदांत 
असली काय, नसली काय; ित या पूजेने देव हसला काय, सला काय; बौिद्धकांना या 
भानगडीशी काहीच कतर् य नाही. याचे हणणे एवढेच की, “एका माती या िचत्राचा, 
कुठ या एका भाब या पुराणातील गणेशज मकथे या बाडालाच इितहास मानून, या या 
जयंतीस हा पूजाअचार् प्रभिूत स कार करावयाचा नी पालखीत खां यावर या िचत्राला 
िमरवावयाचे हा बुद्धीला एक पोरखेळ वाटतो. ते हा या अशा पोरखेळात भाग घेणे 
िम याचार होतो न हे काय?” िक येक प्रामािणक आिण िहदंसुघंटनािभमानी कायर्कतही 
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अशी शंका घेत अस यामळेु यांची ती शंका िनरसनू टाक यावाचून पुढे जाणे बरे न हे. 
ती शंका मनात या मनात िडवंचत राह यापेक्षा एकदा थोडक्यात पण प टपणे चिचर्ली 
जाणेच इ ट आम या पोथीवादी आके्षपापैकी बहुतेक आिण बुिद्धवादी िमत्रापैकी काही 
आ हासही िवचारतात, “ मग तु ही गणेशो सवात कसे भाग घेता? दगडाला देव समजनू 
कसे पुजता? 
जशी एक धािमर्क मिूतर्पूजा आहे, 
तशीच एक बौिद्धक, मिूतर्पूजाही आहे! 
आिण ती बुिद्धवादा या  
कसोटीस पूणर्पणे उतरते.  
या लेखापुरते या प्र नांचे ओझरते िववेचन करणेच भाग अस यामळेु दाखव यानीच त े
क . कोणतेही अमतूर् त व, भाव िन भावना आकारिवणारे िचत्रिश प वा मिूतर्िश प हे 
काही िनषेधीत नसतो. देवाची मिूतर् करणे भयंकर पाप आसे; इतकेच न हे, तर देवाने 
केलेला जे मनु यप्राणी याची िचत्रेही काढणे धमर्बा य अस यामळेु िचत्रिश प वा 
मिूतर्िश प हणजे नरकगामी अघोर अधमर् होय असे मानणारे मसुलमानात काही कट्टर 
पंथ आहेत आिण ते या िन ठेपायी धर मिूतर् की फोड. घे िचत्र की फाड, असा अ याचार 
अनेकावर करीत आले आहेत. ते जर धमर्वेड असेल तर मिूतर्लाच मखूर्पणा िन िचत्राला 
िविचत्र हणणारा अज्ञानी बुिद्धवाद हेही एक बुिद्धवेडच न हे काय? िशवाजी महाराजांचा 
पुतळा उभा न या िवभतूीिवषयी आपला आदर याला फुले घालून. नम कारा वेळी 
धूपदीपाही पुजनूही यक्तिवणे ही दयाची एक अ यंत मगंल नी उदार प्रवृ ती आहे ती 
सवर् वी अिनं यच न हे तर उ तेजनाहर् आहे. कारण मनु यातील उदा त मनोभावास ती 
पोषक नी स गणुास उ तेजक असते. हणजेच मनु यिहतसाधक अतएव उपयुक्त असते. 
जे बुिद्धवादी ते उपयुक्ततावादी (Utilitarianism in the noblest sense) असतातच, 
िनदान असले पािहजेत आिण या तवच अशा मिूतर्पूजेला ते कधीही अ हेरणार नाहीत. 
परंतु जे हा या िवभिूतपूजेतील भावना भाबडपेणाची सीमा गावू लागते, तो पुतळाच 
िशवाजीमहाराज समजनू, सजीव समजनू, याला नवस क  लागली, नवेै य सू म पाने 
तो पुतळाच खातो, फुले हंुगतो, पूजेने प्रसादनू धनधा य देतो, नाहीतर रागावून गावात 
लेग आणतो, असे मानू लागली हणजे काय ते बुिद्धवादी अशा अथार् या मिूतर्पूजेस 
बुिद्धघातक धमर्वेडी, अिहतकारक, अतएव अनुपयुक्त समजनू िनषेध ू लागतो. आजचा 
बो शोि हक रिशया तर (Rationalism) चा बुिद्ध वादाचा केवळ अकर् , पण रिशयन 
बो शोि हक लखालाखांनी या या राजधानीतील लेिनन या प्रचंड समािधमिंदरात जाऊन 
लेिनन या मतृ देहा या मिूतर्चे, दशर्न घेतात. पण तीस मिूतर् मानून! हा बुिद्धवाद परंतु 
आप याकडील िक येक समाधी िन कबरीचे दशर्न घ्यावयास जे शेकडो लोक जातात ते 
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यातील शवे नवसास पावतात, मलेु देतात, उपहाराचा भोग घेतात, न भोग िदला तर 
रागावतात, या भावनेने. या प्रकारास मात्र बुिद्धवाद धमर्वेड हणतो. पिहली बौिद्धक 
मिूतर्पूजा ती बुिद्धवादास समंत, दसुरी मिूतर्पूजा मात्र भाबडी, धमर्वेडी, बुिद्धशू य अतएव 
तीत तेवढा बुिद्धवादी भाग घेणारा नाही. पण अशा समाधी वा कबरीस पहा यासाठी 
जा याचेही तो ऐितहािसक आवडीने सोडणार नाही. वेडपेीर या िठकाणी नवस करायला 
जातील, बुिद्धवादी तीत ऐितहािसक सं मृ यथर् जाईल, एवढाच फरक.  

जी गो ट मानवी पुत याची, कबरीची वा िचत्राची तीच अमूतर्ता िन भावभावना 
यक्तिवणार् या क पमतूीर्ची, क पिचत्राची ग्रीक लोकात स दयर्, रित, शक्ती, व सलता 
प्रभिूत भावनांचे सुदंर मिूतर्करण केलेले असे. आप या इकड ेतर आपले मिूतर्िश प अित 
गहन अशा अमतूर् त वांसही मिूतर्मान कर यात केवळ भावनांची जी क पिचत्रे वा 
क पमिूतर् आप याकड े कि पले या आहेत. या याहून सुदंर, उिचत, आकषर्क असे 
मिूतर्क प देवां याही का यात सापडणे सलुभ नाही. ती कमलिवलासी ल मीची मिूतर् पाहा 
ती वीणा वाजवणारी एका हातात वेद घेतलेली आिण एकांत का यकमल आिण ितचे वाहन 
तो सुदंर क पना या िपसार् यास डुलिवत चालणारा मोर! अशी ती गीत , नृ य, का य, 
कला, ज्ञानिवज्ञान देवता, ती सर वतीची मिूतर् पहा! मदनरतीचे जे सुदंर श दिचत्र 
कुमारसभंवात कि पले आहे ते िकती दयंगम हणनू सांगावे! जगता या का यात या 
लािल याला तुलना नाही! का यकोमलतेत िकंवा त वगहनतते तर काय, पण जे उग्र, जे 
भयानक, तेही मतूर्िव यास आपले मिूतर्क प याले नाही, दचकले नाही, तर सृ टी या 
िवलासास जसे हलक्या कंुतलीने नी टाकीने या मिूतर्क पाने मतूर्िवले, तशाच त परतेने 
नी यथात थतेने सृ टीची जी दसुरी उग्र मिूतर्, स याची जी भीषण बाज ू तीही याने 
वज्रा या घणाने मतूर्िवली, हालहला या रंगात िचते या वालांचे कंुचले क न िचत्रिवली ती 
नर मुडंधारी काली पहा! ते गीतेतील िव व प पहा!! या काली या वा या िव व पा या 
मतूीर्त सृ टी या या अित अद्भतु व पाचे दशर्न होताच अजुर्नाप्रमाणेच ‘नमोपुर तात ्
अथ पृ ठत च! पुन च भयूोिप नमो नम ते!!’ असे सकंीतर्त जी प्रबुद्ध बुिद्ध ती िठक या 
िठकाणी समािध थ झालीच पािहजे.  

बुद्धीही मिूतर्पूजकच आहे, पण याअथीर्, याप्रमाणात. पॅिरसम ये बिुद्धवादाची लाट 
परेच रा यक्रातंीत जे हा बेभान उसळली ते हा नवसास पावतात हणनू भज या जाणार् या 
येशू या, मेरी या सतंां या मिुतर् चचर्मिंदरातून नाि तकांनी उखडून टाक या. पण या 
बुिद्धवादी, या मिूतर्भजंक नाि तकांनी लगेच केले काय? तर एक रीझनची - बुिद्धचीच 
प्रितमा क पून ितला मो या थाटामाटाने पॅिरसभर िनरवून देवी हणनू पूिजली. 
मिूतर्भजंक क्रांतीची देवी जी बुिद्ध ितची मिूतर् झाली! पॅिरसम ये रा ट्र ऐक्य ( लेस डी ला 
क काडर्) हणनू एक रा ट्रीय क्षते्रासमान पू य थान आहे. यात फ्रा स रा ट्रा या 
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प्रांताची एकेके सरेुख त्री क पून या या मतूीर्चे वतुर्ळ केले आहे. प्रितवषीर् मो या 
महो सवाने या थली लाखो फ्रच लोक जमनू यांना फुले वाहतात आिण यां यासमोर 
रा ट्रगीते राजकीय थाटाने गाऊन यांस समादिरतात. हीच बौिद्धक मिूतर्पूजा. अमेिरकेत 
यूयॉकर् या प्रवेश वारीच एका उ तुंग तंभावर एक प्रचंड मिूतर् उभारलेली आहे. या 
रा ट्रा या वातं याची ती रा ट्रीय मिूतर् आहे, Liberty Statue आहे.  

तशीच आम या िहदंरुा ट्रा या सघंटनेची, गणशक्तीची परंपरागत मतूीर् हणजेच 
गणपती! ितला आ ही भावभराने पजुनू ‘गणांना वा गणपित हवामहे!’ हे रा ट्रगीत, हे 
बेदगीत, कोटी-कोटी कंठिननादात गातो! बुिद्धवा यांना अशा टीने पाहता या सघंटना 
शक्ती या आदशर् मतू ना उ सवात भाग घे यास काहीएक हरकत नाही. धािमर्क टीने 
लोक राममूतीर्स अवतार हणनू भजतील, आयर्समाजीय आम या रा ट्राची एक ऐितहािसक 
थोर िवभतूी हणनू भजतील, उपयुक्तता वादी लोक सगं्राहक असे एक आकषर्क कद्र 
हणनू याच राममतूीर् या उ सवात भाग घेतील. ीकृ णािवषयी जे हटले आहे.  

कसा मृ यु, अशक्त पामर जनां 
सतंास त वांबुिध। 

ी शेषासन यादवा हिर िदसे 
रंगात नानािविध ।। 

तोच याय अशा प्रकरणी असणार आिण जोवर कोण याही सावर्जिनक महो सवात 
अशी प्रितज्ञापत्रकावर सही करावी लागत नाही की, “आिण या माती या मतूीर्स सजीव 
देवता मानू. ती मतूीर्च नैवे य खाते, फुले हंुगते, मोदक िदले नाहीत तर रागवून आप या 
उंदराकडून आमचे सारे घर नी भाग्य पोख न टाकते” तोवर भािवकांना या मतूीर्कडे 
यां या टीने पाह याचे वातं य जसे असणार, तसेच बुिद्धवादी सधुारकांना ही 
ित याकड े केवळ भौितक टीनेही पाह याचे वातं य असणारच. जसे िशवाजीचे िचत्र, 
लेिननचा पतुळा, वतंत्रतेची मतूीर् वा रा ट्रीय वज आ ही िमरवतो, तशी िहदंसुघंटनेची 
क पमतूीर् हणनू गणपतीस िमरिव यात, उ सवात प्रित ठािप यात कोणचाही िनबुर्द्ध 
भाबडपेणा वा ढ गी िम याचार घडत नाही, फार काय, अशी बौिद्धक मतूीर्पूजा वा 
मतूािलप्रयता हीच िचत्रकलेची, मतूािलश पाची आिण किवतेची जननी आहे, धात्री आहे. 
अमतूर् भावास मतूर्िव यावाचून बुिद्धस समजत नाही, दयास करमत नाही! दसुरी गो ट 
अशी की, 

एकंदरीत समाजिहतकारक असेल तर एखा या भाब या समजतुीकडहेी 
उपयुक्तावा याने कानाडोळा केला पािहजे.  

ती भाबडी समजतू वतः न मानता इतरां याही मनातून ती हळूहळू काढून 
टाक याचा य न करीत असताच, लोकसगं्रही पु षाने जोवर लाखो लोकांस एकत्र कर याचे 
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मह कायर् एखा या भािवक समजतुीने घडत आहे आिण एकंदरीत ती इतकी िन पद्रवी 
आहे की, ित यायोगे होणारे समाजाचे अिहत हे अ यंत अ प असनू ित यापासनू होणारे 
िहतच अित अिधक आहे. तोवर ती तर तशा भाब या समजतुीकडे कानाडोळा क न, 
ितचेच ह यार हाती घेऊन ते समाजिहत साधले पािहजे.  

प्र येक िवषारी औषध वा श त्रिक्रया देहाचे थोडसेे अिहत करते हे मािहत असताही 
एकंदरीत बलवान रोग हटिव याचे अित अिधक िहत साधत असेल तर कुशल वै य जसे 
ते औषध देतो, ती श त्रिक्रया करतोच, तसेच उपयुक्ततावादीही अशा समजतुीचा अशा 
प्रमाणात लोकिहताथर् उपयोग क न घेतो.  

ते हा बुिद्धवादानेच उपयकु्त ठरणार् या वरील कोिटक्रमांस यानी ध न आप या 
िहदंरुा ट्रा या सघंटनेस अ यंत उपकारक होत असले या या रा ट्रीय महो सवात 
सधुारकवगार्ने भाग घे यास मळुीच कच  नये. लहानसहान मतभेदास अशा सांिघक कायीर् 
अशा प्रमाणांत यांने याने बगल िद यावाचून लोकसगं्रह घडणे शक्यच नाही.  

 
--२-- 

 
लोकमा यांनी गणेशो सवास रा ट्रीय महो सवाचे व प आणनू िदले. पण यां या 

वेळ या िहदं ुरा ट्रा या पिरि थतीत या उ सवात वा तिवक पाहता पृ य िहदंचूाच भाग 
तेवढा सामावता आला. कोण याही जातीपातींचा भेदाभेद न ठेवता या महो सवात 
य चावत िहदं ू समतेने समावला जाऊ शकतो; िहदंु वजाखाली पृ या पृ यतेचा 
रा ट्रबलघातक भेदाभेद न मानता िहदं ूतेवढा एक होऊ शकतो, असे पूणर् रा ट्रीय व प 
या उ सवास येऊ शकले नाही; ते कायर् आता आपण पुरे क न या महो सवास अिखल 
िहदं ु व प आणनू िदले पािहजे. ज मजात जाितभेदा या या िवभेदक प्रथेने आज हे 
िहदंरुा ट्र िखळिखळे क न सोडले आहे. यास िनदार्लनू सारे िहदंरुा ट्र एक जीव, एकजात 
कर या या कायीर् या रा ट्रीय महो सवासारखा प्रसगं महारा ट्रात तरी दसुरा सापडत नाही. 
यासाठी िहदंसुघंटने या पुर क यार्ंनी पूवर्जनां या िपढोिप यां या प्रय ने आधीच रा ट्रीय 
व प पावत आले या या गणपती उ सवा या महान सं थेचे ह यारही हाती घेऊन 
िहदंरुा ट्रबल िवघटक अशा या ज मजात जाितभेदा या उ छेदानी उपयोजावे, या रा ट्रीय 
महो सवास अिखल िहदं ुमहो सव क न सोडावे.  

गणेशो सवास लोकमा यां या धरुीण वाखाली जे काही रा ट्र उपयोगी वळण होते 
तेही आज बहुधा सटुत चाललेले आहे, ही आधीच खेदाची गो ट! आप या िहदं ुरा ट्रावर 
चोहोबाजूनंी प्राणघातक सकंटे कोण कोसळत आहेत, आप यावर आप ती कोण! अशावेळी 
अशा रा ट्रीय महो सवांत आपली पै न पै आिण पल िन पल काही तरी रा ट्रिहत 
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साध यांत, या आप तीपैकी कोणची ना कोणची तरी आप ती िनवार यांत, कोणचे ना 
कोणचे तरी प्र यक्ष रा ट्रकायर् कर यात यय हावी. पण इकड ेपहावे तो नाच, तमाशे, 
गाणेबजावणेच काय ते चाल ूआहे! हे आपले िन वळ रागरंगाचे िदवस अशा आणीबाणी या 
वेळी हे कसले िथ लर चाळे आपण करीत आहोत? रागरंग थोडबेहुत लोकसगं्रहायर् हवेत; 
पण लोकसंग्रह काही रागरंगाथर् नकोत! एकदा लोकसमदुाय लोटला की या बळे लगेच 
कायार्चा गाडा ओढू लागले पािहजेत. कतर् या या झुजंीचा रामरगाडा चाल ूझाला पािहजे. 
प्र येक सावर्जिनक गणेशो सव मडंळाने आप या कायर्क्रमांत आज िहदंरुा ट्रास अव य असे 
लहानमोठे पण कोणते तरी प्र यक्ष कायर् पार पाड याचे ठरिवले पािहजे. या महो सवां या 
आठव यात कोणी आप या गावांत वा नगरांत दोन हजारांचे वदेशी सामान खपवा; कोणी 
घरोघर िहडूंन वदेशीच वापर या या प्रितज्ञा हजारो नागिरकांकडून करवा; कोणी 
शुिद्धकायार्चा धडाका उडवून दहापाच वा हजारपाचशे पण प्र यक्ष शुद्धी क न सोडा! 
िवधमीर्यां या आक्रमणांची साधार परेखा जळ या भाषते रेखाटून, िहदंूंवर होणार् या 
अ याचारांची सप्रमाण क ण कहाणी सांगनू, या िहदंु थानचे िहदंु व िहरावून घे या या 
राक्षसी मह वाकांक्षेचे कंबरड ेमोड यासाठी लक्षलक्ष िहदंचेू रक्त कढवून सोडा, बाहु थरा न 
सोडा! आ हांस सांगता येत नाहीत पण यास या करता येतील अशा रा ट्रीय 
कतर् या या उठाव या चारही बाजूनंी क न सोडा! या उ सवात अ पृ यास म जाव आहे, 
जाित उ छेदक कायर्क्रमांस मा यता नाही, अशा आम या सनातनी उ सवात हणा वा 
पृ य उ सवात हणा ही काय तरी करता येतीलच येतील! 

परंतु वर िलिह याप्रमाणे आता अशी वेळ आली आहे की, िहदं ुसघंटनेचे क्षेत्र पूवीर् 
पृ यांपुरतेच िव तारलेले होते. पृ यांतही जातीजातींची पोथीजात उ च. नीचता, भेदभाव, 
फाटाफुट तशीच ठेवून िहदंजुातीचे घटक नुसते एकमेकाजवळ आणले होते, चौकटीची 
लाकड ेनुसती रांधून रचनू ठेव यात आली होती. ती आता एकांत एक सांधूनही टाकली 
पािहजेत. िहदंरुा ट्राचे घटक नुसते जवळ आणूनच न थांबता एकजीव, एकरा ट्र क न 
सोडले पािहजेत; आिण यासाठीच याचे एक साधन असले या या रा ट्रीय उ सवा या 
कक्षेत पृ यांप्रमाणेच अ पृ य, ब्रा मणाप्रमाणेच शूद्र, मरा यांप्रमाणेच महार िजतका िहदं ू
िततका िहदंु वा या समान अिधकारा या समतेने उपभोगीत एकजीव, एकजाती, एकरा ट्र 
होऊन एकाच िहदंु वजाखाली एकवटू शकला पािहजे. हा गणेशो सव झाला पािहजे, 
पोथीजात जातपातीची िन वळ मानीव उ चनीचता न पाळली जाता या या या या 
गणजात प्र यक्ष योग्यतेनेच काय ती प्र येकाची योग्यता ठरली पािहजे असा दंडक जो 
पाळील तोच खरा अिखल िहदंरुा ट्रीय महो सव हणता येईल. या िहदंसुघंटनेचे मखु्य 
कायर्साध यासाठी या रा ट्रीय उ सवाची प्राणप्रित ठा झाली ती िहदं ुसघंटना जाितिनिवर्शेष 
अशा अिखल िहदं ुउ सवातच पूणर्पणे यक्त होऊ शकेल, वधर्मान होऊ शकेल.  
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पण आज चाल ूअसले या बहुतेक जु या सावर्जिनक गणेशो सवासच हे अिखल 
िहदंु व प देणे कठीण जाणारे आहे. यां यातही शक्य तो सवर् िहदंमुात्रास एकवट होऊ 
दे याचा, िनदान मडंपांत, सभांतून तरी पृ या पशृांस सरिमसळ बस ू दे याचा य न 
करावाच! पण काही झाले तरी तस या अधर्वट तडजोडीने सारे काम भागणार नाही. 
येव यासाठी उ तम मागर् हणजे र नािगरी येथे आज तीनचार वष धमूधडाक्याने गाजत 
असले या अिखल िहदं ुगणेशो सवासारखे जाितिनिवर्शेषपणे सवर् िहदंसु यात समानतेने 
भाग घेता येतो असा अिखल िहदं ुगणेशो सव प्र येक नगरांतून िनदान एक तरी साजरा 
करावा! 

ज मजात जाितभेदास िनमूर्लिव याची प्रितज्ञा केलेले पाच पंचवीसजण तरी अशा 
अिखलिहदं ुगणेशो सवी जमले. इतर कोणी न आले- तरी असा उ सव िहदं ुसघंटनाचा या 
या नगरी आदशर् झा यावाचून राहणार नाही. इतकेच न हे, इतर हजारो जणांनी 
गजबजले या साधारण नाचगा या या गणेशो सवापेक्षा या याकडचे लोकांची पावले 
नसली तरी मने वेधली गे यावाचून राहणार नाहीत. या यािव द्ध वा अनुकूल चचार् होता 
होता ती प्रथा अगंवळणी पडले, ढावेल. तरी इतर कोण याही चाल ूउ सवांशी शक्य तो 
सहकायर् करीत असतांच सघंटक सधुारकांनी आपापले अिखल िहदं ु गणपती वतंत्रपणे 
शक्य ितथे ितथे थापावे. मुबंई-पुणे प्रभिृत मोठमो या नगरातून तर असे दहा-पाच 
उ सव धडाक्याने चाल ूशकतील. यांचा कायर्क्रम िहदंसुघंटनास अ यंत हािनकारक अशा 
आज या या पोथीजात जाितभेदा या उ छेदास अव य या या सवर् नवीन सधुारणा 
प्र यक्ष आचरणात आणणारा असला पािहजे. जातीभेद उ छेदक याख्याने, मेळे, सवंाद 
हवेतच. पण नुसता जाितभेद मोडला पािहजे हणनू ओरडणार् या याख्यानांनी के हांही तो 
मोडणार नाही; कोणाचीही सधुारणा होणार नाही.  

ढी मोडायची तर ती वतः मोडून दाखिवली तरच मोडते. सधुारणा कोणीतरी 
प्र यक्षपणे के यावाचून, आचर यावाचून, यवहािर यावाचून नुस या श दांनी होत नाही. 
या तव अशा अिखल िहदं ुगणेशो सवी पोथीजात जातीभेद मोड याचा हा एवढा प्र न तरी 
सोडिव याचा असेल, तर कायर्क्रमाची एक सामा य हणनू खालील परेखा आखून 
दाखिवता येईल.  

१. कायर्कारी मडंळ जाती उ छेदक मता याच सभासदांचे असावे. उ सव याच 
मताचा; पण प्रवेश सवार्ंना. पोथीजात जाितभेदाचा कोणताही भेदभाव न मानता य चावत ्
िहदंनुा या उ सवात समानतेने समान िनयमा वये भाग घेता येईल हे ब्रीदवाक्य.  

२. गणेशमूतीर् पालखीत ठेवतांना, थापतांना, पालखी उचलतांना, महार-मराठा-
ब्रा मण-चांमार अशा सिंम पणेच मतूीर्स सवार्ंनी हात देऊन भाग घ्यावा. पशर्बंदीस 
उ छेदावे.  
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३. मतूीर्ची पूजा वेदोक्ताने हावी. एकदादोनदा तरी भरसभेत शुिचभूर्त अशा भगंी 
वा महारबंधूकंडून मतूीर्ची पूजा करवावी आिण ती वेदोक्ताने करवावी. शक्य तर गायत्री 
िन गीता याय वरशदु्ध हणणारा भगंी वा महारबंधु अस यास या या गीतागायत्री या 
पाठाचा कायर्क्रम असावा. ‘देवे’ ही पृ या पृ य िहदंूंनी एकत्र हणावे. पजुारी भट असला 
तरी वाहवा- तो पूजािवधीत प्रवीण नी शिुचभूर्त नी अिखलिहदंसुघंटनेचा अशा प्रकारचा 
अिभमानी असावा. अ पृ यांनाच काय, पण क्षित्रयवै यांनाही गायत्री वा वेद न हण ू
देणार् या वेदोक्तबंदीस गायत्री हणणार् या भगंीबंधूं या ह तचे अशी मठूमाती यावी.  

४) ि त्रयां या वा पु षां या कोण याही कायर्क्रमात, सभांत, िमरवणकुीत समदुाय 
सरिमसळ आब्रा मण चंडाळ असाच असावा.  

५)अशा उ सवात आपले जातीिप्रय सनातन बंध ुजर आले तर यांना मनःपूवर्क 
समतेने वागतावे; यांना जर िव द्ध बाज ू प्रितपािदणे असेल तर आिण ते स य 
िनयमांना ध न बोलतील तोवर यांना ती दसुरी बाज ूमांड याची सधंी शक्य तर प्रथम 
यावी; यांचे हणणे लक्षपूवर्क अवधानावे. छद्मीपणे यास कोणीही िन कारण अवहेलू 
नये.  

६) पण जातीउ छेदक अशा या सवर् कायर्क्रमांत अगदी अपिरहायर्, अगदी अग्रग य 
असा कायर्क्रम हटला हणजे रोटीबंदीची बेडी ताडकन तोडून टाकणारे.  

सहभोजन! सहभोजन! सहभोजन! 
प्र येक अिखलिहदं ुगणेशो सवी पाचाचे हणा पाचशेचे हणा पण सहभोजन झडले 

पािहजे. आिण तेही एकतरी पूवार् पृ य बंधु पगंतीस घेऊन प्रगटपणे, वतर्मानपत्री नावे 
देऊन! पूवीर् गणेशचतुथीर्स पंगतीस जसा एक तरी ब्रा मण हवाच हा दंडक होता, तसा 
आता काही काळ गणेशो सव हटला की पंगतीस एक तरी चांभार-महार-भगंी बंधु 
जेवावयास घेतलाच पािहजे हा दंडकच झाला पािहजे. अिखलिहदं ु गणेशो सवाचे असे 
सहभोजन हेच तिवधान. मुबंई-पु याला, नागपूर-अमरावतीला हजार-हजार िहदं ु पात्रांची 
प्रकट सहभोजने गणेशो सवी झडली पािहजेत. िनदान पाचप नास सघंटक सधुारकांची तरी 
तसली सहभोजने झालीच पािहजेत. रोटीबंदी तुटली की, या पोथीजात जाितभेदा या 
त डातला िवषारी दात उपटलाच! कारण रोटीबंदी तुट यात पशर्बंदी, िसधंुबंदी, शुिद्धबंदी, 
वेदोक्तबंदी, यवसायबंदी, या जाितभेदा या सार् या ना या आपोआपच ताडताड तुटून 
जातात! 

असा अिखलिहदं ु गणेशो सव प्र येक नगरात आता एकेक तरी थापून 
िहदंसुघंटने या कक्षेत पृ या पृ य, जातीपाती िनिवर्शेष असा सारा िहदं ुएकवट याचा या 
उ सवाचा मळू हेतू पिरपूणर् केला पािहजे. इतर पृ य उ सवांतूनही जो जो सधुारक याने 
आप यापुरती तरी सहभोजनाची पंगत थाटली पािहजे.  
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अशी सहभोजनाची झोड महारा ट्रभर उडवून देणारे अिखल िहदं ु उ सव शक्य 
आहेत काय? अशी शंका येईल तर र नािगरीचे उदाहरण ती शंका दरू करील. हे सगळे 
कायर्क्रम र नािगरी या गणेशो सवी होत आहेत. हजार हजार पानांची सहभोजने वारंवार 
झडत आहेत! आज पाचांनी ते केले की परवा प नास क  धजतात. ते हा क ं लागा की 
कायर् होते. रोटीबंदी तोडा की जातीभेद तुटला!! 

(िकलो कर, स टबर ३५) 
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वतंत्र िहदंु थानचा रा ट्रीय वज 
लेखांक १ ला 

आम याकड े ‘रा ट्रीय वज पािहजे पण तो कसा’ या मथ याचा एक माननीय 
िनबंध आमचे बाळपणाचे नेही िन सहकारी ी. दामोदर मोरे वर भट (िमरज) 
यां याकडून येऊन बरेच िदवस झाले. स या रा ट्रीय हणनू िक येक लोक जो वज 
उभारतात, तो यांस भारता या रा ट्रीय अतंःकरणास आकषूर्न घेईल असा चैत यदायी 
वाटत नाही, यां या मताचे प्र तुत लेखक अस यामळेु यांनी या िनबंधात या वजा या 
िन चेतन िन एकांगी व पाचे आिव कारण युिक्तसगंत कोटीक्रमाने केलेले आहे. रा ट्रीय 
सभेबाहेर या वजास कोणी फारसे मह व देतांना आज जरी िदसत नाही; तरी या यातील 
दोष काढून टाक यासाठी प्रथमपासनूच जर यांचे आिव कारण क न िनरिनरा या 
योजनां या समतोल पिरक्षणानंतर एक कोणतीतरी िनि चत योजना रा ट्रापुढे आण याचा 
प्रय न केला नाही, तर आज या रा ट्रीय सभे या मडंपापुर या रा ट्रीय हणिव या 
जाणार् या वजासच केवळ ढीं या बळावर रा ट्रा या माथीही मार यात येईल, या 
हण यात पु कळ स य आहे.  

रा ट्रच जेथे उ प न करावयाचे आहे. तेथे रा ट्रीय वजा या रंगािवषयी या 
मारामारीतच रंगनू जाणे हे जरी एका अथीर् हा या पद आहे. तरीही रा ट्रिनिमर्तीची इ छा 
आिण इ छाशक्ती उ या रा ट्रात उ कटतेने उ त न कर याचे कायीर् जी काही िदस यात 
अगदी सामा य परंतु पिरणामी अ यंत आ चयर्कारक साधने रा ट्रीय क्रांती या भकंूपीय 
आंदोलनात उपयोगी पडतात, यातच या क्रांती या हातात उभारले या वजाचीही गणना 
होत असते, ही गो ट िवसरता यावयाची नाही. रा ट्रीय क्रांती या ममार्चे वज हे एक 
ऐंद्रजािलक िच ह असते. जसे रा ट्रीय गीत हा या ममार्चा एक ऐंद्रजािलक वनी असतो. 
तो वज िकंवा ते गीत या क्रांती या पिरसरांतनू िनराळे क न पथृकपणे पािहले असता 
अगदी सामा य िदसते. पण अगदी सामा य िदसणारी कांडी ही जादगुारा या हाती जाताच 
जशी एक चम कािरक शिक्त धारण करते, तशीच एखा या रा ट्रीय क्रांतीचे हाती ते 
सामा य गीत िकंवा तो वज धरला जाताच यात एक प्रकारची ऐंद्रजािलक चेतना 
उ प न होत असते. उलटपक्षी ही चेतना यक्त कर याचे साम यर् िजतक्या मानाने या 
वजात अिधक असेल, या मानाने तो ती चेतना या लोकसघंात चेतवू शकतो. 
जादगुाराचा हात कांडीस आिण कांडीचा पशर् जादगुाराचे हातास अशी ते पर परांस जी 
चम कािरक शक्ती देतात, तसेच क्रांतीने तो उभारला जाताच वजाम ये आिण वज 
येताच क्रांतीम ये एकाएकी िवलक्षण चेतनेचे पंदन होऊ लागले. ही सांिघक मनाची एक 
आ चयर्कारक प्रवृ ती आहे हे िवस न चालायचे नाही. सांिघक मनाची, मग यास तु ही 



 

www.savarkarsmarak.com 

Mob Mind हणनू िहणवा िकंवा Collective Mind हणनू गौरवा, ही प्रवृ ती यानात 
आणली असता रा ट्रिनिमर्तीचे महान कायर् करत असतानांच, याच कायार्चे एक 
आनुषंिगक साधन हणनू रा ट्रीय वजा याही िनिमर्तीकड ेथोड ेतरी लक्ष देणे क्रमप्रा तच 
आहे. कारण वजदंड हाही कोण या तरी त वा या भमूीतून उगवले या भावना क्षाची 
शाखा असतो. तो अगदीच ितर कायर् कसा असेल? 

रा ट्रीय क्रांतीचे काय आिण रा ट्राचे काय, वजा हे या क्रांती या आंदोलना या 
गतीप्रमाणेच शेवटी कोणते व प धारण करतील हे जरी िन चयाने पवूीर्पासनूच वतर्िवणे 
कठीण असते, तरीही यांस शेवटी जे प येते यास या क्रांितगतीप्रमाणेच या या-
िवषयी या पूवीर् झाले या चचनेच पु कळ अशंी रेखांिकत हावे लागते. एतदथर् आपण 
सवर्जण आज जे भारतीय रा ट्र पनुिजर्िवत, पुनिनर्िमर्त कर याची इ छा करीत आहोत, 
या भारताचा या िहदंु थानचा रा ट्रीय केतु वज कसा असावा यािवषयीची चचार् आव यक 
आिण उपयकु्तच आहे. या तव यािवषयी आमचे मत त्रोटकपणे प्रकट कर याची सधंी या 
ी. भट यां या पत्राचे िनिम ताने आ ही साधून घेऊ इि छतो.  

‘िब्रिटश भारताचा वज’ 
ी. भट यांनी इंग्लडंचे राजे पंचम जॉजर् यां या रा यारोहणाचे वेळी १९११ या 

सनात लडंनम ये िहदंु थानचा हणनू जो एक वज उभारला होता याचा उ लेख 
प्रथमतः केला आहे. या वजावर या वळेस िहदंु थानचे जे मखु्य सात प्रांत होते, त े
सात पट्टय्ांनी दशर्िवले होते. आिण या यावर या कोपर् यात इंग्रजी साम्रा याचे दशर्क 
हणनू यिुनयन जॅकचे िच ह अिंकलेले होते. हा वज उभार याचा मान लॉडर् कझर्न यांस 
िमळाला! हा वज िब्रिटश िहदंु थानचा असेल- पण आ ही या िहदंी िहदंु थान या 
वतंत्र रा ट्राची िनिमर्ती करीत आहोत याचा तो न हे!- होऊच शकणार नाही. ी. भट 
यांनीही या वजास आिण लॉडर् कझर्न या उ तोलनास ‘उपमदर्कारक’ हणनू िनषेिधलेच 
आहे. िहदंी वजाचा पिहला प्रय न हणनू यांनी क्विचत याचा उ लेख केला असावा.  

अिभनव भारताचा वज 
परंतु यापूवीर्च अिभनव भारता या क्रांितपक्षाचा एक भारता या भारतीय वज 

उभारला गेला होता. जमर्नीम ये १९०७ सनात मॅडम कामा या प्रख्यात पारशी मिहलेने 
वतंत्र िहदंु थानचा वज जो प्रकटपणे उभारला तो हा अिभनव भारतीय वजच होय. 
वतंत्र िहदंु थानचा वज प्रकटपणे उभार याचा पिहला मान मॅडम कामा यानांच िदला 
पािहजे! िक येक भारतीय हुता यां या पिवत्र रक्ताचा या वजा या येयावर अिभषेक 
झालेला आहे! यास िवसरेल इतका कृतघ्न कोण आहे? 

वरा य सघंाचा (होम ल लीग) वज : 
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या वरील उदाहरणा यितिरक्त भारतीय एक प्रकार होम ल लीग अथवा 
वरा यसघं थापन झाला ते हा योज यात आला होता. “ यावर प्रांतवाचक पटे्ट असनू 
अढळ प्रदशर्क ध्रुव तारा आिण यास प्रदिक्षणा करणारा स तिषर् सजं्ञक नक्षत्रसमहू 
अिंकलेला आहे असे मला मरते,” असे ी. भट हणतात.  

रा ट्रीय सभेचा वज 
इतर ‘कमळ’, ‘वट’, ‘धनु यबाण’, ‘ वि तक’ इ यादी िच हांची चचार्ही ी. भट 

यांनी केली आहे. यानतंर स या जो रा ट्रीय वज हणनू रा ट्रीय सभेत मानला जातो, 
यावरील चरख्या या िच हािवषयी भट हणतात, “चरख्याचे समथर्न या कारणासाठी 
केले जाते, याच कारणांनी सतुाराची तासणी, िघसा याचा घण, शेतकर् याचा कोयता 
यापैकी कोणतेही एक िकंवा सवार्ंचा समहू रा ट्रीय वजावर रेखांिकत होऊ शकेल!” 
जीवनांतील अ यंत आव यक व तू कोणती, या टीने िवचार केला तरीही िकंवा 
िहदंु थानातील लोकां या फार मो या भाग्या या यवसायाचे हणजेच रा ट्रवैिश यांचे 
िनदशर्क हणनू हटले तरी शेकडा ८० वर सखं्या असले या िहदं ुशेतकर् यांची मनोभावना 
नांगराने जशी यक्त होईल तशी दसुर् या कशानेही यक्त होणार नाही. हे ी भट यांचे 
हणणे अगदी सयंुिक्तक आहे. चरख्याचे िचत्र म यंतरी असलेली पताका अिखल भारतीय 
खादी सघंाची पताका होऊ शकेल; पण रा ट्रीय िनशाणाने उपजीिवकेचे एखादे साधन िकंवा 
मयार्िदत कालापुरती एखादी चळवळ यक्त करावयाची नसते. रा ट्राची उ कट भावना 
याचे िविश ट येय असे काही रा ट्रातील सवर्सामा य असे त व या वजात िबिंबत 
झाले पािहजे ही ी. भट यांची िवचारसरणी बरोबर आहे. स या या वजा या रंगािवषयी 
ही यांचे मत प्रितकूल असनू ते वजाचा रंग िहदंु थानांत बहुतेकांस िप्रय आिण अनेक 
वजांवर पूवीर्पासनू असलेला केशरी रंग असावा असे हणतात. वजाचा आकार 
पताकेसारखा व त्रा या चौकोनाचे दो ही बाजसू दोन ित्रकोणाकृित फडक्यांची टोके 
असलेला असावा, हे आप या रा ट्रा या पूवर्परंपरेस ध न आहे असे यांचे मत आहे. 
एकाच सवर् यापी अ वैतापासनू दोन जड िन चेतन (Matter and soul) अशी दोन त वे 
िनघाली; प्रवृ ती आिण िनवृ ती या समयािवध वृ तीनीच सवर् कमर्मय सृ टी चालली 
असनू यांचा तोल सांभाळून जीवनमागर् आक्रिमणे हे मनु याचे कतर् य होय; अशी ही 
पताकेची चौकोनापुढे दोन िनमळुती टोके फडकवणारी आकृती सिूचत करते. ही यांची 
उपप ती माननीय आहे. यां या मताप्रमाणे केशरी रंग आिण पताकेची आकृती असणार् या 
या वजावर िच ह कोणते घालावे ते िनि चत न सांगता वर उ लेिखले या त वास यक्त 
करणारे सवर्समंत असे कोणतेही िच ह असले तरी चालेल असे सिंदग्धपणे सांिगतले आहे. 
आता- 

रा ट्रीय वज कसा असावा 
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यािवषयी आमचे मत आ ही त्रोटकपणे खाली देतो. ी. भट यांनी यािवषयी 
स या या रा ट्रीय सभे या एकपक्षी वजांना प्रकट िनषेध क न या िवषयास चालना िदली 
यािवषयी आ हांस यांचे अिभनंदन करावेसे वाटते. हणनू यांचे मत आ ही वर जरा 
िव ततृपणे िदले आहे. आता याचे समालोचन करतांना प्रथम आपण हे यानात ठेवले 
पािहजे की रा ट्रीय सभेने आपणावले या स या या वजास अगदी अव य आिण त वाचे 
टीने अपिरहायर् इतकाच िवरोध करणे उिचत आहे. दसुरी गो ट कोणचेही त व 

कोण याही िच हाने िकंवा रंगाने मलूतःच पणूर्पणे यक्त करणे शक्य नाही. बहुधा या 
िच हाचा अथर् या त वास अनुकूल अशा सकेंतानेच लावला जातो. मादर्वाचे आिण 
सौभाग्याचे िच ह ‘कमळ’, गांभीयार्चे ‘वटवकृ्ष’ िकंवा ‘िसधं’ु, सौभाग्याचे ‘कंुकुम’, आशेचे 
‘गलुाब’ इ यादी िच हे आिण रंग हे या या भावनांस अनेकांशी केवळ सकेंताचे बळावरच 
यक्त करतात. ते हा स या या वजावरील रंग प िच हावर जर आप या त वास 
अनु प असा सकेंत बसिवता येणे साधत असेल, तर शक्य तोवर तसाच प्रय न क न 
आप या मनातला अथर् या थो याफार ढ झाले या वजिच हांतूनच यक्त करिवणे हा 
उ तम पक्ष या धोरणाने पािहले असता स या या वजाचे रंग हे वतंत्र भारता या 
रा ट्रीय वजासाठी शोभणारे असेच आहेत. तांबडा रंग हा शक्तीचा, सिैनकी बळाचा, 
हौता याचा, क्रांतीचा योतक आहे. या रंगात रा ट्रा या साम यार्स उ ीिपत आिण 
प्रदिशर्त कर याची शक्ती याम ये अनु यूत असणार् या िकंवा होऊ शकणार् या या 
सांकेितक अथार्ने ओतप्रोत भरलेली आहे. िहरवा रंग हा नवजीवनाचा, िवपुलतेचा, आशेचा 
आिण इतर अनेक उ हासमय भावनांचा योतक आहे आिण पांढरा रंग शुद्धतेचा, हेतू या 
आिण कृ या या पिवत्रतेचा, सवर् रंगां या वणार् या सम टीचा केवळ संकेतानेच न हे तर 
शा त्रातही (Scientifically) योतक अस याने आप या भारतीय रा ट्राचे जे सवर् 
मनु यमात्रां या, वणार्ं या, य टीचे एका महान सवर् िहतकारक आिण समि वत समेि टत 
सघंटन कर याचे सा यवादी येय आज आप या ऐितहािसक आरंभापासनू आपणांपुढे 
धरलेले आहे; ते या शुभ्र रंगाने या वेतवणार्ने उ कृ टपणे उ घोिषत होत राहील. या 
ित ही रंगाचे एक व आिण सलग समि वत वा त य आणखी एका सकंिलत अथार्चे 
योतक होईल की, आम या साि वक आिण सा य िन ठेने उ फूतर् झाले या शुद्धबुद्धी या 

(शुभ्र वणार्ने योतीत झाले या) महान आकांक्षा मनु याला नवजीवन आिण िवपुलता 
आिण आ हाद देणार् या असनू, यां या िसिद्ध तव (हिरत वणार्ने यक्त होणार् या) अद य 
आशेत झुझं याची क्रांती शक्ती, हुता मते या उ णो ण रक्ताची अखंड धार ओतणारा 
वाथर् याग िन दौशासनीय दु टतेस दा ण दंड देणारा भीम भयंकर पराक्रम, ही आम या 
रा ट्रांत ( या वजावरील रक्तरंगाने सिूचत के याप्रमाणे) िनवसत आहेत, िनवसणारी 
आहेत. अशा आणखीही काही रा ट्रीय आिण मानुिषक अ युदा त स गणुास आिण 
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अ यु च येयास यक्त कर याची सांकेितक शक्ती या वजावरील रंगात अनायासेच 
अनु यूत झालेली आहे. ित्रगणुा मक अशा या तीन रंगाचे समि वत अकंणावर ताि वक 
आिण नैितक फही या रंगां या िश टसमंत असले या संकेताने आपआपले आवडीप्रमाणे 
सहज बसिवता येणार आहेत.  

या वजावरील रंगाचा राजकीय आिण रा ट्रीय सकेंत वर दाखिव याप्रमाणे 
क्रांतीशील आिण प्रगमक आिण अ युदार असे ते भारताचे राजकीय येय यक्त करणार 
असनूही आज या राजकीय िकंवा धािमर्क पक्षोपपक्षास कोण याही प्रकारे दखुिवणारा नाही. 
वा तिवक पाहता रा ट्रीय वजात धमर्पंथा या वैयिक्तक आवडीिनवडीचा िवचार गौण 
आहे. पण तरीही िहदंु थानातील स या या पिरि थतीत तो अगदीच सोडून देणेही शक्य 
नाही. हणनू हेही िवशेष क न सांगावे लागते की, या रंगांतील िहरवा रंग 
मसुलमानां या िविश ट वजाचा आहेच. यां यातील धमर्वे यानांही या वजािवषयी या 
रंगाचे समावेशाने काही या य कुरकुर करणे अशक्य होईल आिण दसुरे दोन रंग यांना 
आवडत नसले तरी वावडहेी नाहीत. िहदंचेु तर काय? यां या धमार् या उदार ब्र म टीस 
सवर् रंग या या परीने आवडतेच आहेत! यां या पूजे या फुलां या परडीत लाल लाल 
जा वंदी आिण रक्तकमळे, िहर यागार दवुार् आिण बेल, पांढरी शभु्र जाई-जईु आिण 
मोगरा, ही सवर् एकत्र आिण एकमेकांची शोभा वाढवीत भरलेली असतात आिण यांचा देव 
ते सवर् ‘पत्र ंपु पं फल ंतोयं’ जी जो जे जे ‘भक् या प्रय छित’ ते ते आनदंाने वीकारतो! 
ते या वजातील ित ही रंगास पे्रमाने पाहात पाहात आनुवंिशक त वाप्रमाणे भावनेने 
उ गारातील, वा वा! िकती समपर्क! रक्त, हिरत, शुभ्र! तामस आिण राजस आिण 
साि वक या ित ही सृ टी या अ यदुय िनः ेयसास कारणीभतू झाले या गणुांचा हा कोण 
मनोहर सम वय! एका भारताचाच न हे तर भारतीय सं कृतीचे साि वक वचर् वास मगु्ध 
होऊन उभे जगत ् जे हा या ितरंगी केतू या िव तीणर् पटलाखाली एकत्र होईल, ते हा हा 
वज उ या मानुषकाचा वज देखील शोभ ूलागेल. मानुषका या सवर् वणार्ंचे वैिश य 
राखूनही यांची शेवटी या शुभ्र वणार् या या ‘तमसः पर तात’् अशा सौ य योतीत कशी 
सुदंर एका मकता झालेली आहे.  

रा ट्रीय वजाचे या रा ट्रा या राजकीय येयास यक्त कर याचे जे मखु्य कायर्, 
ते क नही मनु या या धािमर्क िकंवा नैितक िकंवा ताि वक आकांक्षासही उपकारकच 
असणार् या आज या या वजावरील रंगांस वरील कारणासाठी बदल याची काही एक िनकड 
आहे असे आ हास वाटत नाही. परंपरेचे टीनेही ते रंग उपकारकच आहेत, िव द्ध तर 
नाहीतच नाहीत. अिभनव भारता या वजावरही हेच तीन रंग असत. इटलीला मॅिझनीने 
जो वज िदला. यावरील तीन रंग हेच होते. महारा ट्रीय भग या झ याने योतेत केलेला 
याग आिण जरीपटक्याने सिूचत होणारा भोग, हे दो ही साि वक शुभ्रवणार्ने आिण 
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नवजीवक आ हाद आिण साम यर् दाखिवणार् या हिरतरक्त वणार्नी यक्त होतातच. भगवा 
झडा आपली महारा ट्रीय पताका हणनूच राहील. पण रा ट्रीय वजांतही प्र येक प्रांताने 
आिण पंथाने आपलाच रंग हवा हट यास अनव था प्रा त होईल. आपण भगवा हण ूतर 
रजपूत केशरी हणणार. पारशी यहुदी-िख्र ती सवर्च घोटाळा होईल. आपण आहोत पण 
याचे आधीच िहदं ूआहोत आिण हे रंग िहदंु वाचे भषूण आहेत. हणनू हे सवर् वाद 
एकदम िमटिव यास वरील तीन रंग पुरे आहेत. यात पु कळांस आपला िविश ट रंग 
िदसेल आिण शुभ्र रंगात तर अगदी शा त्रतःच इतर सवर् रंग सिंमिलत झालेले आहेतच! 
ते हा केवळ रंगा या वादासाठी आता बेरंग कर यात अथर् नाही. रंग जोवर वदेश 
परंपरेला अगदी हेतुतः िव द्ध आिण उपमदर्कारक नसतील तोवर वजावरचे सवर् रंग 
देशभक्तीची ट यांना पडताच अिभ न पे्रमा या एकाच रंगात रंगलेले िदसतात.  

रंगापुरता स या रा ट्रीय सभेने आपणावलेला जो वज आहे तो वरील कारणासाठी 
आ हासही िनषेधाहर् वाटत नाही. तरीही कोणी यात केशरी वा भगवा घसुिवला तर काही 
िबघडले असेही नाही. स या अनायासे जो रा ट्रीय वज होऊ पाहात आहे यात शक्य 
तोवर य यय आण ूनये या बिुद्धने आिण स या या रंगांचा समु चयही रा ट्रीय येय 
उ तम प्रकारे यक्त कर यास समथर् अस याने आ ही या रंगास समंती देत आहोत. 
शेवटी हेही यानात ठेवले पािहजे की कोणतेही रंग घेतले तरी यात या ित्ररंगाप्रमाणेच ही 
नाही ती अशी काही यूनता ही राहणारच. ती यूनता या ित्ररंगात एकंदरीत फारच अ प 
आहे; हेच यांचे िविश ट समथर्न होय.  

रा ट्रीय वजा या रंगािवषयी हे िववरण झाले. परंतु यावर कोणते िच ह असावे, 
इ यादी िवषयीचे िववरण पुढील लेखांत सिव तर िरतीने क .  
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लेखांक २ रा 
 
मागील लेखांत स या या वजावरील रंगासबंंधी चचार् झाली. आता या वजात 

शक्य तो दोष काढू नयेत असा िनधार्र असताही या वजावर स या जे िच ह आहे या 
चरख्या या िच हाचा मात्र ती  िवरोध के यावाचून रहाणे आ हांस अगदी कतर् य युततेचे 
वाटत आहे. या िच हांत रा ट्रीय वजावर अिंकत हो यासारखा कोणता गणु आहे? रा ट्रीय 
येयासबंंधी हणावे तर काय चरख्यावर सतू कातणे-सतुाचे ढीग उ त न करणे हेच का 
या रा ट्राचे सा य आहे? साधन हणनू हणावे तर चरख्याने का या रा ट्रास वातं य 
िमळवून त े सरंक्षण करता येणारे आहे? रा ट्रजीवनाचा मखु्य यवसाय हणावे तर 
चरख्याहून नांगर े ठ आहे. जीवनाची मखु्य आव यकता अ न आहे. व त्र नंतर. भारत 
कृिषप्रधान देश आहे; सतूप्रधान न हे! दसुरे असे की, मनु य काय आिण रा ट्र काय, ते 
केवळ ‘खा आिण नेस!’ एव यासाठी काही जगत नाही! रा ट्रीय वज हणजे काही 
दकुानांतील िवके्रय व तंूचे प्रिसद्धक न हे. जािहरात न हे. की यावर िहदंु थानांत मखु्य 
व तू कोणती होती ितचे िचत्र अिंकत करावे! त वासबंंधी हणावे तर चरख्यावर 
सिृ टक्रमाचे पक िजतके शोभते याहून िकतीतरी सरसपणे ते ‘चक्रा’वर (बुद्धाचे धमर्चक्र) 
माया सरोवरांतून उगवले या या ‘कमलावर’ ‘अ व थावर’ (अ व थोय सनातनः) 
सा याव थे या भमूीत या नानािवध सृ टीचे बी पेरणार् या दैवी पे्ररणे या ‘नांगरावर’ िकंवा 
बहु याम प्रजायेय हणनू माये या ऐरणीवर पडणार् या या कमर्कारा या ‘घणावर’ अशी 
पक रिचता येतील! मग ती िच हे सोडून याहून प्र येक टीने हीनाथर्क असणार् या या 

चरख्यासच वजावर काय हणनू अकंावे? एका क्षिणक चळवळीचा उडालेला तो थब आहे. 
याला िन य येयदशीर् वजावर कसे थापावे? (खरोखर रा ट्रा या येयाचा, 
राजकारणाचा, तेजाचा, साम यार्चा, सपं नतेचा िकंवा परंपरेचा लवलेशही सिूचत न 
करणार् या या बग ळ आिण रड या चरख्या या िच हाने रा ट्रीय वज अिंकत होत नसनू 
कलिंकत होत आहे) यागा या ताि वक टीने तर चरखा अगदीच या य आहे. कारण 
व त्र िवण याची िकंवा वापर याची इ छा ही भोगाची पिहली पायरी होय. िम टनने 
Hono dishonourable हणनू ‘इ ह’ या याच इ छेस हटले आहे. सं कृितचे, प्रवृ तीचे 
योतक चरखा एकवेळ होऊ शकेल. पण िनवृ तीचे, यागाचे मळुीच नाही. ी. भट 
हणतात तसा तो खादी प्रचार मडंळा या वजावर शोभ ू शकेल. जसा तंबाखू या 
जािहरातीवर एक मोठा िच ट अिंकलेला असतो. पण हे मदुार्ड िच ह यावर अिंकत आहे. 
तो रा ट्रीय वज कधीही होऊ नाही. एक वेळ तो रिशया या सा यवादी वजाचा हातोडा 
आिण कोयता पुरवला. यात साम यर् आहे. सपं नता आहे, कतृर् वशक्ती आहे. दंडशक्ती 
आहे; नैसिगर्क शक्तीवर मनु याने िमळिवले या आंिशक जयाची योत आहे. पण एका 
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यिक्त या एकक ली लहरीपिलकड ेया चरख्या या िच हांत दसुरा कोणताही रा ट्रीय िकंवा 
धािमर्क िकंवा ताि वक अथर् नाही.  

ते हा स या रा ट्रीय सभा यास रा ट्रीय वज हणनू उभा  पाहाते यावरील 
रंगात जरी फेरफार करावयास नको असला तरी यावरील चरख्या या िच हाव न बोळा 
िफरिवला गेला पािहजे. याचे थळी दसुरे कोणतेही िच ह अिंकत करावे िकंवा एक वेळ 
कोणतेही िच ह अिंकत केले नाही तरीही चालेल कारण वजावरील रंगच जर येयदशीर् 
असतील, तर मग यास िच ह असलेच पािहजे असे नाही. िच हे नसतील तरी चालेल 
पण भलतेच िच ह नको. तथािप रक्त-हिरत-शुभ्र हे रंगमय जसे िहदंु थानातील बहुतेक 
िवचारी लोकांस आिण धमर्भो या अिवचारी लोकांसही मा य हो यासारखे आहे, तसेच 
एखादे उ चभावनादशर्क आिण अनाके्षपाहर् रा ट्रीय िच हही िनि चत होणे काही कठीण 
नाही. उदाहरणाथर् प्रांताची सखं्या दशर्िवणारी तारकापंुज पु कळ रा ट्रीय वजावर हेच 
िच ह असते. पण प्रांतसखं्या अिनि चत असते. तरीही या िच हास आमची ना नाही. परंत ु
जर उ तमो तम िच हच आ हास कोणी िवचारले तर आ ही कंुडिलनीचे िच ह सचुवू. 
िहदंु थानचे येय योगः िहदंु थानचे लोक एक िविश ट शा त्र (Science) एक िविश ट 
कला-योग हे येय केवळ िहदंु थानचेच न हे तर मनु यमात्राचे. मनु या या सवर् भावनांचा 
आिण िवकासांचा ‘कंुडिलनी’ ही सांकेितक आिण िनसगर्िलिखत एकश दी इितहास आहे. 
कारण मळूाधारापासनू सह त्राधारापयर्ंतची कमळे हणजे शा त्रीय भाषेतील तंतुकदे्र 
Nerve-Centres आहेत. अथार्त यांतील सवार्तील शेवट या कद्रापासनू तो मि त का या 
सव च म जािपडंाची उ नती होईतो प्रा या या, यातही मनु य प्रा या या प्रगतीचे जे 
अ याय झालेले आहेत. हे शरीरशा त्रज्ञांस सांगावयास नकोच. स पासनू िच पयर्ंत, 
जडापासनू चेतनापयर्ंत आिण बद्धापासनू मोक्षापयर्ंत मनु याची सवर् येये आिण िसद्धी 
यात समािव ट आहेत. हे िच ह मनु यदेहातील मानु यरचनेचे केवळ छायािचत्र न हे तर 
छायाच अस याने ते िहदं ुकाय िकंवा हाँटेटाट काय, काळा काय िकंवा गोरा काय, सवार्ंना 
आपलेसे वाटलेच पािहजे. ई वराची यक्ती, व पता वा सायु यता येथे जेथे आिण यास 
यांस लाभली, मग ती कुराणाचे साधनाने एखा या सफुीस लाभलेली असो, येशू या 
यानाने एखा या ‘सटला’, एखा या सतंाला लाभलेली असो िकंवा अवे तातील उपदेशाने 
एखा या पारशी भक्तांस लाभलेली असो. ती या ब्र मरंध्राचे आधारानेच यक्त, सा य 
झालेली असणार. कारण मनु य देहाची रचना सवर्त्र सारखी आहे. भावभावनांची कदे्र आिण 
ज्ञानतंतू आिण म जािपडं सवर्त्र एक आहेत. कंुडिलनी ही सवर् भावभावनांची, कृतीची 
आिण गतीची आिण ि थतीची चालक आिण िनदशर्क आहेत. कारण सवर् तंतुकदे्र ित यात 
अतंभूर्त आहेत. सिंमिलत झालेली आहेत. िहसंा आिण अिहसंा, शक्ती आिण शांती, क्षमा 
आिण शा ती इ यादी सवर् वं वे यात प्रितिबिंबत झालेली असनूही, या सवार्ंचे 
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आधारानेच या सवार्ंचा उ कृ ट सम वय क न या सवार्ंचे आधारानेच या सवार्ंचे भगृ्य 
जो आनंद जी ब्रा मी ि थती-भांबट गुगंी न हे! मनु याला प्रा त य झालेली आिण अजनू 
प्रा त य असलेली अितउ च िवकासाची (evolutionary) परमसीमा ती या कंुडिलनीत 
िनसगर्तःच िनगढू अस याने रा ट्राचे काय िकंवा धमार्चे काय अिंतम गत ‘परागित’ 
आिण प्रा त य दशर्िव यास ित या िचत्राहून दसुरे अ यु कृ ट सांकेितक िच ह सापडणे 
शक्य नाही! 

तरीही हे आ ही जाणनू आहोत की, स या या पिरि थतीत आिण परकीय 
पंथोपपंथां या धम मादाने कलिुषत झाले या रा ट्रीय मनःि थतीत हे िच ह रा ट्रीय 
वाजावर अिंकत कर याचा आग्रह धर यात अथर् नाही. आ ही एक सचूना हणनूच ितचा 
उ लेख केलेला आहे. रा ट्रीय वजास जरी सोडून िदले, तरी जाता जाता आ ही हे मात्र 
आग्रहाने सांग ू इि छतो की, िहदं ु सघंटनां या, िहदं ु महासभे या वजावर कंुडिलनीच 
अिंकत हावी! 

िहदं ु धमार्चे आिण िहदं ु रा ट्राचे विैदक कालापासनू आजपयर्ंतचे मह तम येय 
कंुडिलनीचे सांकेितक िच ह उ कृ टपणे यक्त करील. वि तक जनेु आहे पण त े
शा त्रीय. नसैिगर्क घटनेचे नैसिगर्क िच ह नाही तो एक मनु यकृत सकेंत आहे. पण 
कंुडिलनी िनसगर्कृत आिण शा त्रशुद्ध (Perfectly Scientific) सकेंत आहे.  

या भग याचे पटलावर एका बाजसू कृपाण आिण दसुर् या बाजसू कंुडिलनी अिंकत 
झालेली आहे तोच िहदंु वज होय! 

कंुडिलनी आिण कृपाण. ही िच हे िहदंतुीलकोण याही प्रचिलत धमर्पंथास मा य 
होणारी आहेत. कारण योगशा त्र हे िहदंतुील झाडून सार् या पंथांत प्रमाण मानलेले आहे. 
िप्रय आिण ेय मानलेले आहे. कारण ते वतः िसद्ध शा त्र आहे. बहुतांशी क पनेने 
िवणलेले एखादे ‘ब्र मजाल’ नाही. कृपाण आिण कंुडिलनी. भकु्ती आिण मकु्ती, शक्ती 
आिण शांती, भोग आिण योग, आचार आिण िवचार, कमर् आिण ज्ञान, सत ्आिण िचत ्
प्रवृ ती आिण िनवृ ती यांचा सुदंर सम वय िन सामजं य जे िहदंधुमार्चे आिण रा ट्राचे 
वैिश य आहे. आिण असले पािहजे. ते िकती पिरणामकारक िरतीने यक्त करतात! िहदं ु
महासभेने या कामी पुढाकार घेऊन हा वज समारंभपूवर्क उभारावा. या महासभेने या 
कामी पुढाकार घेऊन हा वज उभारणे यवहायर् वाटावे या तव या या िहदंसुभेस ही 
गो ट पटेल ितने या वजास वीका न उभा न िहदंसुभेस ती सचूना धाडावी. आपले 
मत कळवावे.  

ही िहदंु वजाची गो ट झाली. परंतु कंुडिलनी रा ट्रीय वजावर िहदंी वजावर जोवर 
अिंकत होत नाही, तोवर रा ट्रीय बा यास शोभणारी आिण पिरि थतीत पूणर्पणे यवहायर् 
अशा- 
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चंद्रसयूार्ची िच हे रा ट्रीय िहदंी वजावर अिंकत करावी. या िच हांत शा त्रीय 
स य, भाविनक येय, धािमर्क सामजं य आिण स यः यवहायर्ता इतर िच हापेक्षा 
पु कळ पटीने एकंदरीत अिधक आहे. याची कारणे थोडक्यात अशी आहेतः 

१) नैसिगर्क िर याच मनु याचे सवर् यवसाय आिण प्र यक्ष जीवन, सयूर् आिण चंद्र 
या तेजोगोलावर शा त्रतःच (Scientifically) अवलबंून आहे. िदवस आिण रात्रीचा भेद, 
समदु्राची भरती, ओहोटी, उ णता आिण शीतता, खिनज आिण भिूमज, िवपुलता, वन पित 
आिण प्राणी-वगर्, यांचा चिरताथर् या चंद्र-सयूार् या उ ण आिण सौ य तेजाचा आिण 
आकषर्णाचा पिरणाम आहे. मनु याला उपकारक हणनू आपण जर हातोडा, कोयता िकंवा 
चरखा अशा यि कंि चत िच हांनाही मान देतो. तर ती उपकािरता या िच हांत यां या 
तेजाने मळुातच उ प न झाली हे भौितक शा त्रे प्र यक्षपणे िसद्ध करतात. या परम 
साधनांस आपण अित मान िदला पािहजे. हातोडा उचल याची शक्ती, कोय याची धार, 
चरख्याचे सतू ही सवर् या सयूार् या उ णते या लक्षांशीय अणरेुणूचंी पांतरे होत. पृ वीचा 
उद्भव आिण भरणपोषण सापेक्षतः या तेजोगोलां या सहा याने आज प्र यक्षपणे प्रमखुतः 
होत आहे. या तेजोगोलास िहदंु थानाचे वजावर अिंकत कर यास सांकेितक प्रतीके 
हणनू अिंकत करतांना आपण तो वज भारतातच न हे तर मनु यजातीचाही वज 
हो यास पात्र क .  

२) शा त्रतः अ यंत समथर्नीय अशी जशी ही िच हे आहेत. तशीच ती स या 
प्रचिलत असले या धािमर्क पंथोपपंथा या परंपरेसही अनुकूल आहेत; िनदान प्रितकूल तरी 
नाहीत. याला धािमर्क टी नको असेल, तो या याकड ेकेवळ शा त्रीय टीने बघेल. 
यांना धािमर्क टीने बघावयाचे असेल. यापैकी जे मसुलमान असतील ते या वजावर 

असले या चंद्राचे िच हाने सतंु ट होतील कारण यांचा धािमर्क वज मळूचाच िहर या 
रंगावर चंद्र अिंकत असलेला आहे. जे िहदं ुअसतील यांना तर सयूर् आिण चंद्र दो ही 
पूजनीयच आहेत! इतकेच न हे तर िहदं ुपरंपरेप्रमाणे सयूर्वंश आिण चंद्रवंश हे दो हीही 
यावर अिंकत आहेत, अशी िच हे िगरिव याचा अिधकार असणे हे िहदं ु सम्राटपदाचे 

चक्रवतीर् वाचे मखु्य लक्षण आहे! सम्राट ी हषार्पासनू तो आज नेपाळ या महाराजापयर्ंत 
िहदंसुम्राट चंद्रसयूार्चे वज वातं याचे िच ह हणनू िमरवीत आले आहेत. आम या 
पारशी बंधूंचाही काही प्र यवाय नाही. ते बहुधा धमर्वेडचे नसतात. इतकेच न हे तर 
रा ट्रीय वाचे दधू यां यातील दादाभाई प्रभिृत थोर देशभक्तांनी उलट तु हा आ हास 
पाजलेले आहे! त ेया िच हाकड ेवर सांिगत याप्रमाणे केवळ सिृ टशक्तीचे प्रतीक हणनू 
आप या मानवी जीवनाचे सापेक्षतः सिनकट आिण प्र यक्ष शक्तीकद्र हणनू बघतील. 
जसे ते िब्रिटशां या वाजावरील िसहंास, जमर्नां या ग डास, रिशया या हातो यास िकंवा 
आज या चरख्यास बघतात, याप्रमाणे एक सकेंत िच ह हणनू बघतील.  
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३) कमळादी िच हातील मादर्व, साि वक, शुिद्धसौ यता इ यादी स गणुांची यक्ती 
चंद्राचे िच ह इतर सवर् िच हांतून अिधक उ कटपणे करते. िसहं, ग ड, कृपाण इ यादी 
िच हांतील साम यर्-तेज-प्रताप-सचूक रा ट्रीय बा याचे प्रकटीकरण सयूार् या िच हांहून 
अिधक पिरणामकारक इतर कोणते िच ह अस ूशकेल? 

४)कले या ि टनेही असा वज िकती सुदंर िदसेल! इतरही अनेक पकांनी आिण 
सकेंतांनी या चंद्रसयूार् या िच हांचे समपर्क व िसद्ध करता येते. ही चंद्रसयूार्ची िच हे या 
ित्ररंगाप्रमाणेच भारतीय परंपरा शा त्रीय समपर्कता, भाविनक उ कटता आिण धािमर्क 
पंथां या िविश ट समजतुीस अिव द्ध व इ यादी गणुांनी भारतीय रा ट्रीय वजावर अिंकत 
हो यास फारच समपर्क आहेत.  

यावरील सवर् कारणांकिरता प्र तुत वजावरील रक्त-हिरत- वेत रंगाचा पृ ठभसू न 
बदलता केवळ यावर एका बाजसू िहर या रंगाचे म ये उ यत चदं्रकोर आिण दसुर् या 
बाजसू िहर या आिण पांढर् या रंगा या सीमेवर उ यत सयूर्िबबं अिंकत केले असता 
सशुोिभत आिण गभंीर असा तो रा ट्रीय वज भारता या भ यतेस आिण भिवत यतेस 
अ यंत समपर्क आहे हे आम या सवर् समजंस देशबंधूंस मा य होईल अशी आमची 
िनि चती आहे.  

तथापी ही सचूना आहे; हट्टवाद नाही हेही येथे सांगनू ठेवलेले बरे! 
 
 
 

 
रह यकार आिण उपयुक्ततावाद 
सू मो िह भगव धमर्ः परोक्षो दिुवर्चारणः। 
अतः प्र यक्षमागण यवहारिविध ंनयेत।्। 

 
युरोपम ये भौितक शा त्रांची िदवसिदवस एकसारखी वाढ होत राही याने आिण 

नवीन नवीन शा त्रीय शोधास िन प्रगतीस धनाची, सवडीची िन स तेची जी जोड िमळणे 
अव य असते ती जोड िमळणे शक्य अस याने आिण तो पािठंबा ितकड ेिमळत अस याने 
िन आप या इकड े िमळणे दधुर्र झा याने भौितक शा त्रात युरोपीय वाङ्मयात जसे ग्रथं 
िनमार्ण होत आहेत तसे आप या िहदंी भारतीय वा ःमयात अजनू िनमार्ण होत नाहीत. हे 
जरी खरे आहे तथािप बौिद्धक शा त्रात प्र तुत आप या मराठी, िहदंी, बंगाली, तामीळ, 
तेलग ूइ यादी भारतीय भाषातून िकंवा इंग्रजीमधूनही भारतीय िव वानांनी काही काही असे 
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उ कृ ट प्रतीचे ग्रथं प्रिसद्ध केलेले आहेत की, युरोपम ये या िवषयावर या तोडीचे ग्रथं 
क्विचत आढळतात. यरुोपीय वा ःमय िन पिरि थती याचा अ यास क न युरोपीय 
िव वान याचे ग्रथं िलिहतात. अथार्तच युरोप यितिरक्त पौवार् य जगा या ज्ञानाची िन 
पिरि थतीची जोड यास न िमळा याने ते थोडबेहुत िन कधी कधी तर ब हंशी एकदेशीय 
असतात. पौवार् य वा ःमय िन यातही ‘जनेु िततके सोने’ या मतं्राचा अखंड पाठ करीत 
पौरािणक पिरि थती या मयार्देतच वतःला क डून घेणारे आमचे जे जनेु पंिडत ग्रथं 
िलिहतात तहेी भारताबाहेरील जगा या ज्ञानास आिण अनुभवास आचवले अस याने तेही 
केवळ युरोपीय िव येचेच अ ययन केले या िव वानां या ग्रथंाप्रमाणेच आिण के हा के हा 
तर या या एकदेशीपणावरही ताण करतील असे, आकंुिचत आिण अप्रगामी असतात.  

पा चा य िन पौवार् य पंिडत 
एक पक्ष युरोपीय िन पा चा य भ्रमाने दिूषत तर दसुरा भारतीय िन पौवार् य 

प्रौढीने अधं! आजपयर्ंत या युरोपीय वा भारतीय पंिडता या ग्रथंात हा एकदेशीपणा 
आढळणे हेच वरील कारणाने अपिरहायर् होते. परंतु आता यरुोपीय िव वाना या उ च िन 
उदा त िवचाराने यांनी पिरशीलन केलेले असनूही एखा या स यसाचीप्रमाणे जे आप या 
भारतीय शा त्रातही िन णात आहेत अशा िव वानांचा प्रादुर्भाव आप या िहदंु थानात होऊ 
लाग याने यांनी िलिहले या ग्रथंातून युरोपीय िन भारतीय या उभय िवचारपद्धतीचे केवळ 
खु  िम णच न हे तर सम वयही िदसनू येत आहे. समाजाशा त्र, अथर् शा त्र, त वशा त्र, 
नीितशा त्र, इ यादी शा त्रावर गे या वीस-तीस वषार्त मराठी बंगाली िन इतर भारतीय 
िव वानांनी िलिहले या ग्रथंात काही ग्रथं असे आहेत की, या िवषयावरील युरोपीय ग्रथंात 
यास तोड िमळत नाही. कारण युरोपीय िव वान पौवार् य ज्ञानास, अनुभवास िन 
पिरि थतीत अपिरिचत अस याने िन पौवार् य पंिडत पाि चमा य ज्ञानाशी पिरिचत 
नस याने या दोह या ग्रथंातून आढळणारा सकुंिचतपणा या आजकाल या आप या जा या 
भारतीय िव वानां या ग्रथंात यांनी उभयिवध ज्ञानाचा, पिरि थतीचा िन अनभुवाचा 
यासगं केला अस याने आढळून येत नाही. सं कृतादी पौवार् य ज्ञानाची गगंा 
पाि चमा य ज्ञाना या, यमनेुशी आिण शोणाशी सगंम पावून अशा या ग्रथंातीथार्ंतून 
आप या सपंूणर् वैभवाने अवतीणर् झालेली आहे, या भारतीय िव वानांनी िलिहले या 
अवार्चीन ग्रथंात लोकमा य िटळकांचा ीमद्भगव गीतारह य ग्रथं केवळ सर वती या 
मकुुटम याप्रमाणे शोभतो. 

उपयुक्तवादाचा िवचार 
गीतेतील कमर्योगा या िववेचनात भारतीय नीितशा त्र अथवा कायर् यवि थती 

िवषयक त वाची पा चा य मताशी तुलना करीत असताना रह यकारांनी युरोपीय 
नीितशा त्रांनी उपयुक्तवादािवषयी जी मते अवलिंबली आहेत याचेही समालोचन क्रमप्रा त 
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हणनूच केलेले आहे. त ेकरताना उपयुक्ततावादातच जे अनेक पोटभेद आहेत या यातील 
दोषािव करण क न गीतेम ये प्रितपािदत असले या कमर्योगा या त वाचा, उप तीचा िन 
यवि थतीचा उहापोहही यास करणे अव य झाले. परंतु केवळ तुलनेचे कायर्च यास 
करावयाचे अस याने उपयुक्ततावादातील दोषच तेवढे िनवडून ते गीतेतील त वज्ञानात 
िनर त केलेले आहेत. हे दाखिव याचे याचे कायर् रह यकार करीत असता सामा य 
वाचकांचा असा समज हो याचा सभंव आहे की, रह यकारांनी सकं्षेपाने उ लेिखलेले दोष हे 
उपयुक्ततावादातील काही पक्षा या िवचारपद्धतीचे दोष नसनू ते या उपयुक्तता त वाचेच 
अपिरहायर् यंग आहे. परंतु वा तिवक ि थती तशी नाही आिण उपयुक्ततावादाचे 
सवर्सामा य मह व हे िववेचना मक परीक्षण चालले असताना आिण यातील फुट 
दोषािव करण करीत असताही रह यकार जाणनू होते. परंतु याचे मखु्य कायर् 
उपयुक्ततावादाची सवर्तोपरी छाननी कर याचे नसनू यातील काही यंगे प्रामखु्याने 
उ लेखून या या कमर्योगा या ब्र हा मकै्य उपप तीने िनरास कसा करता येतो ते 
दाखिव याचा अस याने यांनी साहिजकच उपयुक्ततावादा या सवर्सामा य थोरवीची चचार् 
प्रामखु्याने केलेली नाही. तथािप तदथर्क उ लेख हे यां या लेखणीतून बर् याच िठकाणी 
प्र यक्षपणे िन अनेक िठकाणी अप्र यक्षपणे उतरलेले आहेत. उदाहरणाथर्, रह या या ८८ 
या पानात (प्रथम आविृ त) ते हणतातः “पु कळांचे पु कळ िहत” हे त व अगदीच 
िन पयोगी आहे असे आमचे हणणे नाही. “केवळ बा य गो टीचा िवचार कतर् य असता 
यापेक्षा दसुरे उ कृ ट त वच िमळावयाचे नाही. परंतु केवळ याच त वावर अवलबंून राहता 
येत नाही. “ 

उपयुक्ततावाद हणजे ते वतर्न निैतक होय की यायोगे शक्य िततक्या अिधक 
मनु याचे शक्य िततके अिधक िहत साधले जाते. या मताचा वा तिवक पाहता 
रह यकारांनी प्रितपािदले या गीतेतील आ यकै्य प्रतीतीने अगंी बाणले या आिण 
सवर्भतूिहतरत असणार् या सा यबुद्धी या िकंवा शदु्धबुद्धी या िनतीत वाशी काही िवरोध नाही. 
हे उपयुक्ततावादाचे िकंवा थोडक्यात िहतवादाचे त व पा चा यांनी प्रथम शोधले आहे असे 
नसनू ते महाभारता या अनेक लोकातून ग्रिंथलेले वा सिूचत केलेले आहे. आ हांस तर 
असे वाटते की, अगदी पिहला िन प्रख्यात उपयुक्ततावादी जर कोणी असेल तर तो 
पाथर्सारथी भगवान ीकृ ण होय रह यकारांनी उपसहंारात गीतम ये प्रितपािदत असले या 
आ मौप यभावाने सवर्भतूिहतत पर असणार् या शुद्धबुद्धी ि थतप्रज्ञा या या वतर्नास 
नीतीचा पाया हणनू, नीतीचे मापन हणनू, नीित शा त्राचा आधार हणनू िनिदर् ट 
केलेले आहे या वतर्नाचा उपयुक्ततावादाशी कसा िवरोध येत नाही इतकेच न हे तर ते 
एकमेकांचे कसे पूरकच आहेत हे खालील अ यंत सिंक्ष तपणे केवळ सिूचत केले या 
प्रमेयाव नही प ट होईल.  
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सखुवाद हणजे काय? 
प्रथमतः सखुवाद िकंवा िहतवाद हणजे पु कळ वैषियक सखुच होय असे नाही. 

उलट या जगाम ये वा परलोकावर िव वास असणार् यां या िव वासाप्रमाणे परलोकातही 
शक्य िततके असणारे, ल य िततके होणारे सखु हणजे आ यंितक सखु होय. वैषियक 
सखुाहून अ याि मक सखु पु कळ अशंी िचरकालीन, अपरतंत्र आिण उ कृ ट अस याने 
उपयुक्ततावादा-प्रमाणेही तेच उपाजर्नीय आिण नैितक ठरते. सखु श दाचा अ याि मक 
सखु या अथीर् प्र यक्ष गीतेतही उ लेख केलेला आहे. “सखुमा यंितकं य तदि द्धग्रा य-
भवीि द्रय,” “सखुम यंतम नुत”े सखु श दा या िठकाणी िहत श द घातला हणजे वादच 
उरत नाही. िनतीची पराका ठा सवर् भतूिहतरत व आहे हेच गीतेचे रह यकारांनी 
नीितसवर् व ठरिवलेले आहे आिण उपयुक्ततावादाचा हाच िसद्धांत आहे की, यायोगे फार 
अिधकात अिधकाचे सखु वा िहत साधले जाईल ते कमर् िवहीत होय.  

यातही सवर्भतूिहतरत व या श दातील सवर्भतू या पदाचा अथर् आपण क  लागलो 
तर आपणास अतंी उपयुक्ततावा यां या पिरभाषेचाच आ य करावा लागतो. कारण सवर्त्र 
एकच अिवि छ न आिण अिव छे य असे सघन ब्र हाच भरलेले आहे; हे जरी स य 
असले आिण ही उपयुक्ततावादाशी सा यबुद्धी या मताशी, ती आहे. याहून अिधक िवरोधी 
होऊच शकत नाही. तथािप एकदा ब्र हसृ टीतून मायासृ टीत पाय टाकला की तेथे भेदाभेद 
उ प न होतो आिण हणनूच नीती-अनीतीचा प्र न उद्भवतो. ब्र हासृ टीत माझा आ मा 
तोच दसुर् याचा हे वाक्यदेखील अथर्पूणर् ठरणारे आहे-- ‘तेथे हे काहीच न लगे! पण 
आ मकै्यबुद्धीने का होईना पण एकदा सा या या आकाशातून आपण वैष या या ि थर 
पण जड भमूीवर उतरलो हणजे तथेे सवर्भतू िहतरत व याचा अथर् अक्षरशः सवर् भतूाचे 
िहत असा घेणे अशक्य होते.  

नैितक घोटाळे 
मा या आ यास जे अनुकूल तेच मी दसुर् या या आ यास अनुकूल आहे असे 

समजनू चाल ूलागलो तर चालणे हे िजतके शक्य िततकेच न चालणेही अशक्यच होऊन 
जाते. जगणे हे अनीतीचे िततकेच मरणे हेही अनीतीचे होते. कारण चालावे, जगावे तर 
“प मणोऽिप िनपातेन येषा थात ् कंध पयर्यः” असे सू म हजारो जीव मा याच 
आ याप्रमाणे यांना जगावेसे वाटते ते मारले जातात. न जगावे तर, न चालले तर, 
माझा आ मा दःुख पावतो. आ मह या घडते आिण पुनःचालता चालता मारले जातात 
याहून बस या बस या काही कमी जीव मारले जातात असेही नाही! बरे, सवर्भतू या 
श दाचा अथर् सू म भतूे सोडून य भतूे असा घेतला तरी िनवार्ह तरी होत नाही. कारण 
याघ्र एखा या आ मातील सव स गाईवर तुटून पडताच ि थतप्रज्ञ ऋिषदेखील 
याघ्रापासनू गाय सोडिव यासाठी याघ्रास ठार मारणे नीती समजत. आता आ मपै य 
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टीने गाय न म  देणे हे नीतीयुक्त आहेच आहे. पण याघ्राचे भ य िहसडून याची 
क्षुधापीिडता वाढिवणे िकंबहुना याचा प्राणही घेणे हे केवळ आ मौप य टीने अनीतीचेच 
ठरणार.  

महाभारतात आले या दरोडखेोरां या टा तांतही केवळ आ मौप यबुद्धी वा 
सवर्भतूिहत या त वाने िनभाव लागला नाही. दरोडखेोरास मारले काय िकंवा वाघास मारले 
काय, ते सवर्भतूिहता या िव द्ध आहे. कारण वाघ िन दरोडखेोर हे मे याने आिण ती तरी 
भतूेच अस याने ते कमर् अनीतीचे होईल. बरे, वाघ आिण दरोडखेोर हे न मार याने गाय 
िन साव हे मारले जाऊन पुनः सवर् भतूांचे िहत साधत नाही ते नाहीच. तथािप सावासाठी 
दरोडखेोरास िन गाईसाठी याघ्रास मारा हणनू ि थतप्रज्ञ सांगताच ते याने सांगणे 
सवर्भतूिहत या भाषेपेक्षा उपयुक्तवा यां या पिरभाषेचा आ य के यानेच समथर्नीय ठरते. 
दरोडखेोर मारला पािहजे, कारण या एका या शासनाने समाजाचे हणजे अिधकतम 
जनाते िहत साधते. याघ्र मा न गाय सोडवली पािहजे. कारण मनु यास याघ्राहून गाय 
उपयोगी असते. ते हा सवर् भतूांचे िहत साधणे सवर् वी अशक्य असनू मनु यास 
यावहािरक शक्यतेचा एकच मागर् मोकळा आहे आिण तो हणजे मनु यजातीस अिधकांचे 
अिधक क याण, शक्य िततक्या पु कळाचे शक्य िततके पु कळ सखु, साधणे हाच होय. 
‘सवर्भतूिहते रतः ही पदे अथर्वादा मक असनू याचा मखुाथर् बहुमनु यिहते रतः’ असाच 
होतो. हणनूच कृ णाने कंस मारला आिण रह यकारांनी भगवंतांनी अजुर्नास रणात तू का 
लढ हणनू जो उपदेश केला हणनू ग्रिंथला आहे. यातही दयु धनाला तो अ यायी आहे 
हणनू तू मार असेच हणजे मनु यजाती या िहतास अडथळा होत आहे तर, एका या 
असखुाने, वधाने जर सह त्रावधी लोकांचे क याण होत आहे तर तू याला मारणेच युक्त 
आहे असे हटले आहे. परंतु हे तारत य आ मौप यबुद्धीहून वा सवर्भतूिहते छूहून 
उपयकु्ततावा यां या पिरभाषेनेच अिधक सु प ट आिण सु याख्यात केले जाते.  

उपयुक्ततावादाची उपयुक्तता 
इतकेच न हे तर शुद्धबुद्धी वा सा यबुद्धी सपंादन करणे हे जरी रह यकारांनी 

मनु याचे प्रथम कतर् य आिण नीतीचे मलू हणनू सांिगतले आहे तरी वारंवार हे मा य 
केले आहे की, कोणा याही शुद्धबुद्धीची परीक्षा या या बा य आचरणाव नच केली पािहजे. 
परंतु बा य आचरणाव न हणजेच याचे आचरण साि वक, राजस, तामस इ यादी कमर्-
दान-तप-िक्रयेचे जे वगीर्करण पुढे गीतेत केलेले आहे या या अनुरोधाने स वगणुिविश ट 
आहे की नाही, हे पाहूनच करावयाचे ना? आता हेही रह यकारांनी प टच सांिगतले आहे 
की जगताचे धारण-पोषण या गणुांनी होते ते ते गणु उ कषार्पकषर्प्रमाणाने साि वकादी 
वगार्त ग्रिंथत केले आहेत. आता जगताचे धारण याचा अथर् सवर् भतूिहता या 
अथार्प्रमाणेच आिण मागे सांिगतले या त िवषयक कारणासाठीच मनु याचे धारण असा 
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करावा लागतो, इतकेच न हे, तर अतंी अिधकात अिधक मनु याचे सा य िततके अिधक 
धारण पोषण िन क याण असाच करावा लागतो. ते हा अथार्तच कोणाची बुिद्ध शदु्ध झाली 
आहे हे ठरिव यास उपयुक्ततावादा िवना दसुरा मागर्च नस याने नीितिनणर्यात या 
िहतवादा या, पु कळाचे पु कळ सखु, या िनकषाची कसोटीच िनणार्यक ठरते 
िनतीिनयमांची िन पु कळाचे पु कळ िहत साध याची ही जी प्रवृ ती मनु या या वभावात 
उ प न झाली आहे; ितची उपपि त भौितकवा याप्रमाणे मानली िकंवा अ याि मक 
पंथा या ब्र हा मकै्य बुद्धीने लावली तरी दोन कमार्त एक कमर् ग्रा य का हे ठरिव याला 
िनतीशा त्रांत उपयुक्ततावादाचाच आ य करावा लागतो. प्र यक्ष ीकृ णाप्रमाणे जे शुद्धबुद्धी 
िन ि थत-प्रज्ञ आहेत यांनी देखील जे हा जे हा दोन धमार्तनू एक कमर् यायतर का याचे 
िववेचन केले ते हा ते हा प टपणे “लोकसगं्रहमेवापी सपं यन ्कतृर्महर्सी” िकंवा कणर्पवार्ंत 
हट याप्रमाणे “धारणाद्धमर्िम याहुधर्म  धारयती प्रज्ञाः” असेच प्रितपादन केले आहे.  

शुद्धबुद्धीची कसोटी 
कोणते कमर् पु कळाचे िहत साधील हे ठरिवणे जरी समयिवशेषी कठीण जाते 

आिण तसे िहत मोज यास जरी तपमापनाप्रमाणे एखादे यंत्र िनघाले नसले तथािप 
कोणाची शुद्धबुद्धी आहे हे ठरिव यासही तसे यतं्र िनघालेले नाही. ीकृ णाला वाथीर् िन 
अशुद्धबुद्धी हणणारे िशशुपाल िन बुद्धाला दांिभक सखुलोलुप हणणारे देवद त जर िनघ ू
शकतात तर तेथे इतरांचा काय पाड? इतकेच न हे तर कोणाची शुद्धबुद्धी आहे हे मापन 
कर यास कमीअिधक प्रमाणाने समथर् असे कोणते साधन असेल तर ते याचे बा य 
वतर्न, याचा यवहार जगिहताथर्, भतूिहताथर् हणजेच शक्य िततक्या मनु या या वा 
मनु यजाती या शक्य िततक्या िहतास अनुकूल आहे की नाही ही उपयुक्ततावादाची 
कसोटी लावून पाहणे हेच होय. रह यकारा याच श दाच सांगावयाचे हणजे बा य 
यवहाराचा िवचार नैितक टीने जर कतर् य झाला तर या उपयुक्ततावादाहून दसुरे 
उ कृ ट त वच िमळावयाचे नाही.  

आिण बा य यवहाराशीच आमचा सबंधं असनू आ हांस कमार् या मागे असणार् या 
वासनेशी वा बुद्धीशी काहीच कतर् य नाही असे सवर्च उपयुक्ततावादी हणत नाहीत. 
इतकेच न हे, पण कमार् या मागे असणारी बुद्धी मी हे कमर् मनु यजातीचे शक्य िततकेच 
अिधक िहत सपंादनाथर् करीन- करावे-करीत आहे, अशी असणे हेच कमार् या नीिनम तेची 
अ यंत प्रबलदशर्क आहे हेही मान यास यांचा काही प्र यवाय अस याचे कारण नाही. 
याचप्रमाणे ही पराथर्साधक प्रवृ ती ‘ब्र ह स य जगि म या’ या अ वैत िसद्धांताने 
प्रितप न होणार् या आ मकै्य बुद्धीने उ प न झालेली आहे असेही मान यास याची काही 
हरकत नाही िकंवा ई वरानेच बुद्धी अशीच उ प न केली आहे यापलीकड ेकाही सांगता येत 
नाही. अ वतै िसद्धा तात अनुिमत हो या या उपपप तीसही याची आडकाठी नाही. 
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ब्र हसृ टीचा िवचार क न जगदु प ती, जगद्धेतु िन मानुषकतर् य यािवषयी साि वक 
सू म िन शुद्ध बुद्धीने शक्य िततका िवचार क न कोणताही िसद्धांत केला तरी एकदा 
यवहारात उतरले की कमार्ंकमार्ंतील तारत य ओळख यासाठी नीितशा त्रिवशारदांची जी 
सतू्रा मक नावे सांिगतली आहेत तीत सवार्ंत पु कळांचे पु कळ िहत हे सखुवादाचे वा 
िहतवादाचे त व अनु यतू झालेले अस याने शदु्धबुद्धी आिण ि थतप्रज्ञता प्रा त झाले या 
महापु षासही िकंकमर् िक िकंमित’ असा प्र न येताच केवळ आ मकै्या या िकंवा 
सा यबुद्धी या कसोटीचा आ य पुरेसा न पडून यास हेच लोकिहत लोक सगं्रह, 
दु टबुद्धीिवनाश हणजे पु कळाचे पु कळ सखु या त वाचीच कसोटी लावावी लागेल.  
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भारतीय पंचांगाचे सूतोवाच 
पूवार्धर् 

भारता या महारा यात एक मतेची भावना सचंरिव यासाठी आिण याचे प्रशासन 
प्रबळिव यासाठी याप्रमाणे एक सिंवधान, एक सै य, एक रा ट्रभाषा, एक िलिप, एक 
चलन, एक मापन पद्धती इ यादी सघंटक साधने अव य आहेत, याचप्रमाणे झाडून सार् या 
रा ट्रीय िन वैयिक्तक यवहाराम ये याची कालगणना उपयोिजली िकंवा मा य केली 
गेलीच पािहजे असे एक रा ट्रीय पंचागही अव य आहे.  

रा ट्रीय पंचांगासाठी आंदोलन 
ही आव यकता आम यापुरते बोलायचे तर लडंनम ये असताना आम या प्रथम लक्षात 
आली. सन १९०७ मधील ‘अिभनव भारता या’ एका बैठकीत ‘रा ट्रीय पचंागाची 
आव यकता’ या िवषयावर आ ही एक याख्यान िदले होते-ते पंचांग कसे असावे याची 
चचार्ही अधून मधून होई; परंतु या िवषयी िन चय असा काही झाला न हता. पढेु फ्रच 
रे हो यशूनवरील पु तकाचा अ यास करीत असता कालार्इलचे या िवषयावरील पु तक 
वाच यात आले. फ्रच रा यक्रांितकारकांतील जॅकोिबयन पक्षाने िख्र चन धमार्िव द्ध जे हा 
बंड पुकारले ते हा रोमनीय िख्र चन पंचांगही उखडून टाकून या या ठायी ‘रॉमे 
(Romme) याने प्रकि पलेले ‘ऐिहक’ पंचांग फ्रा स या घटनासिमतीने नैबर्ंिधकिर या 
सार् या फ्रच रा ट्राला लाग ू केले. या घटनेचे िन य पंचांगातील िवशेषाचे चटकदार वणर्न 
कालार्इलने वरील पु तकात केलेले आहे. रॉमे या या पचंांगाची परेषा पाहून आमची 
‘भारतीय पंचांगाची िव कळीत क पना’ एका चौकटीत बसिव याइतकी रंग पास आली; 
परंतु नंतर लवकरच क्रांती या झझंावातात इतक्या वेगाने िन आवेशाने आ ही सवर्चजण 
झपाटलो गेलो की, या मह तम कतर् या या मानाने अगदी गौण असलेला हा भावी 
पंचागाचा प्र न आम या मना या सांदीकोपर् यात कुठे जाऊन पडला याची पुढे िक येक वष 
आ हांस िवचारपूससदु्धा करता आली नाही, तो योग आता आला. इतरत्रही काही जणांना 
या काळातही रा ट्रीय पंचांगाची आव यकता पटलेली असेल. तथािप गे या चाळीस वषार्त 
रा ट्रभाषा िन रा ट्रिलपी यािवषयी देश भर जशी सतत चचार् चालनू जनतेत याप्रकरणी 
काही ठाम मते बनली गेली. यायोगे घटना सिमतीत ते िवषय पुढे येऊन यांचा जसा 
उिचत िनणर्य लागला तशी रा ट्रीय पंचांगािवषयी जनतेत चचार् अशी झालीच नाही. 
हणनूच ठाम योजना सघंिटतपणे सिमतीपुढे मांड यात आली नाही. अिलकड ेदोन-तीन 
वष मात्र एका भारतीय पंचांगाची आव यकता िन ते कसे असावे यासबंंधी चचार् चाल ू
झाली आहे. तसे पंचांग आपाप या योजनेप्रमाणे छाप याचा प्र यक्ष उपक्रमही काही 
िठकाणी झा याचे आम या पाह यात आले आहे. उदाहरण हणनू पु याचे ी. वा. िव. 
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साठे यांनी प्रिसिद्धलेली ‘भारतीय प्रजास ताक युगाची छोटी दैिनकी’ या उ लेखनीय 
पंचांगाचे देता येईल. तथािप या तुरळक य नांना किद्रत क न भारतीय पंचांगा या प्र नाचे 
एक देश यापी असे सघंिटत आंदोलन उभार यावाचनू तो प्र नही रा ट्रभाषे या 
प्र नासारख्या अिधकृतपणे सटुला जाणार नाही. या िदशेने आम यापुरते एक पुढचे पाउल 
या लेखा या वारे आ ही टाकीत आहोत.  
रॉमेचे लोकस ताक कालदशर्क (calender) 

फ्रच क्रांितकारका या घटना सिमतीने वीकारले या रॉमे या या पंचागाचा 
उ लेख वर केलेला आहे याची छाननी आम या रा ट्रीय पंचांगा या क पनांना जशी काही 
अशी प्रवतर्क झाली तशीच ती इतरांनाही सचूक हो याचा सभंव आहे. यासाठी प्रथमच या 
रॉमे या कालदशर्काची नुसती परेखा देऊ. या कालदशार्चा मखु्य िवशषे हणजे ते केवळ 
ऐिहक अशा यवहारासाठीच रचलेले होते. फ्रच वायुमानास ध न सारख्या चार ऋतूचे वष, 
वषार्चे मिहने बारा, प्र येक मिह याचे सारखे तीस-तीस िदवस हणजे एकंदर ३६० िदवस 
वषार्चे उरलेले पाच िदवस अनुक्रमे बुिद्ध, म, कमर् फल, मतप्रचार यां या पाच उ सवांना 
वािहलेले िमळून वषार्चे ३६५ िदवस पूणर्. अपवाद हणजे प्र येक चव या वषार्ला शेवटी 
एक सहावा िदवस अिधक ध न तो ‘क्रां यु सव’ हणनू पाळावयाचा. प्र येक तीस 
िदवसां या मिह याचे दहा दहा िदवसाचे असे तीन ‘दसवड’े (आठवड े न हेत) या 
दसव या या शेवट या िदवसाला सटु्टी! कारण ‘सॅबाथ’ िख्र चन हणनू तो िन याची 
रिववारची सटु्टी बिह कृत बंद. बारा मिह याची ती जानेवारी ती जानेवारी प्रभिृत िन 
िवसगंत नावेही बदलनू या या मिह यात फ्रा सम ये जे प्रचिलत होते ते पंचांग न ट 
क न हे ऐिहक पंचांग हवे हणनू फ्रा स या कानाकोपर् यातून मोठमोठी लोकिनदशर्ने 
झाली. शेवटी जे हा घटनासिमतीने या पंचांगावर रा ट्रीय पंचांग हणनू िनबर्ंधमदु्रा ठोकली 
आिण िख्र चन सन १७९२ हे वषर् र  होऊन या ठायी क्रांितसवंत वषर् पिहले चाल ूझाले 
यािदवशी लोकांनी रा ट्रीय उ सव साजरा केला.  

आता आप या वतंत्र भारतासाठी एक रा ट्रीय असे ‘भारतीय पंचांग’ का हवे िन 
ते कसे असावे, यािवषयी या सचूना खाली देत आहोतः-- 

परंपरेशी िवसं श रोमनीय पंचांग 
(१) रोमनीय िख्र चन पचंांग आमचे रा ट्रीय पचंांग होऊ शकणार नाही. कारण ते 

परकीय आहे, ते आम यावर परकीय राजसभेने बळाने लादलेले आहे. या यावाचून आमचे 
काही अडले असा कोणताही िवशेष गणु यात नाही आिण आम या रा ट्रीय परंपरेशी त े
सवर्थैव िवस श आहे. कसे ते पहा हे पंचांग प्राचीन रोमन लोकांचे. या या आरंभ माचर् 
मिह यापासनू होई पुढे रोमन लोक िख्र ती झा यानंतर याच पंचांगाचे िख्र ती सं करण 
कसे बसे कर यात आले. यामळेुच यातील मिह या या नावात िन सखं्येत आजची 
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हा या पद िवसगंती आली. नावाने जो स टबर (स तम) मिहना तो आज गणला जातो 
नववा मिहना, जो ऑक्टोबर (अ टम) तो दहावा; जो नो हबर (नवम) तो अकरावा, जो 
िडसबर (दशम) तो बारावा. इतर मिह याची नावेही रोमन सं कृतीशीच सबंंध प्राचीन 
रोमनांची जी िवमखुी देवता जेनस ितला अिपर्लेला मिहना तो जानेवारी, बुद्धीची देवता 
(Maia) ितचा मास तो मे मिहना. युिनअसर् ब्रूटस, युिलअस िसझर िन ऑग टस या 
रोमन वीर पु षांची नावे जनू, जलु,ै ऑग ट या मासाना िदलेली. आता या नावातील 
वातावरणाशी कथांशी, इितहासाशी आप या भारतीय परंपरेचा लवलेश सबंंधी तरी आहे 
का? पु हा यातच िख्र ती सवंत, सन, उपवास, धािमर्क कथा यामळेु िनगडीत के या 
गे या. असे हे पंचांग इंग्रजां या राजस तेमळेुच काय ते आज िहदंु थान या 
कानाकोपर् यात िन घरादारातून दैनंिदन यवहारापुरते का होईना पण आम या अगदी हाडी 
माशी िखळून गेले आहे. परंतु आता वातं य सपंादनानंतर सदु्धा परदा याचे प्रतीक 
असले या याच इंग्रजी पंचांगास आप या भारतीय महारा याचे रा ट्रीय पंचांग हणनू 
ि वकारणे िन स मानणे हे िन वळ कोडगेपणाचेच लक्षण ठरेल 

एकदा मु लीन पंचांगानेही सार् या िहदंु थाना या रा ट्रीय यवहाराची अशीच पकड 
घेतली होती. मु लीनांची बादशाही उलथून पाडणार् या मरा यां या राजकीय िन यिक्तगत 
यवहारांतही िहजरी सन, मिहना, तारखे वाचून पाऊल कसे पुढे पडत नसे ते ऐितहािसक 
कागदपत्राव न प ट होत आहे. आम या लहानपणीसदु्धा शाळेतून मलुांना मु लीम 
मिह यांची नावे पाठ करावी लागत. फार काय प्र यक्ष पटवधर्नी सं थातून िनदान सन 
१९४३ पयर्ंत तरी ही मु लीम कालगणना सरकारी िलखाणातून चालत होती. यांनी इतर 
काही िहदं ुसं थािनकां या आ ही यिक्तगत भेटी याकाळी घेऊन ही अरबी कालगणना 
सं थातून बदं करावी हणनू याचे मन वळवीत अस.ू शेवटी ‘उणीपुरी’ सातशे वष उ या 
िहदंु थानात घरीदारी ळलेली ती मु लीम कालगणना आम या रा ट्रीय यवहारातनू आज 
उखडली गेली आहे. तशीच ही इंग्रजी कालगणनाही आता उखडून टाकली पािहजे. परंत ु
इथेच हे प टपणे सांिगतले पािहजे की, ते मु लीम पंचांग िकंवा हे िख्र ती पंचांग यांना 
आपले धािमर्क पंचांग वाटते या भारतातील मु लीम वा िख्र ती नागिरकांनी यां या 
यां या समाजापुरते ते ते सखेुनैव वापरावे. मात्र ती पंचांगे अिखल भारतीय अशा रा ट्रीय 
पंचांगाचे थान के हाही घेऊ शकणार नाहीत.  

धािमर्क आचारांसाठी वकीय पंचांगे 
(१) ही परकीय पंचांगे सोडली तरी आप या भारतीय सं कृतीला िन परंपरेला 

अनुस न असणारी अशी जी दहावीस प्रमखु पंचांगे आप या िहदंजुगतात आज प्रचलीत 
आहेत, यातून कोणतेही एक उचलनू याला अिखल भारताचे अिधकृत असे रा ट्रीय पंचांग 
ठरिवणे हेही असा य िन अनुिचत आहे. वेदांग योितषा या कालापासनू तो आजपावेतो 
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पंचांग सशंोधनाचे कायर् आप या िहदंरुा ट्रात अ याहतपणे चालत आलेले आहे िन याचा 
सबंंध धािमर्क आचारांशी अिव छे यपणे िनगडीत झालेला आहे. या पंचांगातील 
िनरिनरा या िसद्धांतांचे एकमत आजवर झालेले नाही, होणारे नाही, आजही एकाची या 
िदवशी एकादशी याच िदवशी दसुर् याची वादशी. एकाची सकं्रांत तर दसुर् याची कर 
एकाचा ावणी सोमवार तर दसुर् याचा िपतपृक्ष यात कोणा या धािमर्क भावना 
िनबर्ंधबळाने (काय या या जोरावर) यापैकी कोणतेही एक पंचांग सवार्ंवर लादनू 
दखुावा या? िन का दखुावा या? अिधक कारणे देत न बसता इथे इतकेच सांगणे पुरे की, 
ही आपली िहदंचुी सवर् पचंांगे यां या यां या अनुयायाम ये सखेुनैव नांद ू यावी.  

ऐिहक यवहारापुरते मयार्िदत क्षेत्रः 
(३) परंतु केवळ ऐिहक असे जे रा ट्रीय वयैिक्तक दैनंिदन यवहार आहेत, 

या यासाठी सवर् नागिरकांना सवर्सामा यपणे कालगणने या कामी जे उपयोिजता येईल 
असे एक नवे रा ट्रीय पंचांग िनबर्ंधिर या (कायदेशीर) सवर् भारतास लाग ूकरावे. याचे 
नाव ‘भारतीय पंचांग’ असे ठेवावे. ऐिहक यवहारापुरतेच याचे क्षेत्र मयार्िदत असावे.  

आज प्रचिलत असले या आप या पंचांगापैकी कोणतेही पंचांग रा ट्रीय 
यवहाराम ये अशा एकमखुी िन ससुगंत कालगणनेस उपयोगी पडू शकत नाही. ती 
अडचण परकीय असले तरीही हे इंग्रजी पंचांग भागवू शकते. याच कारणासाठी हे आपले 
धािमर्क पंचांगानुयायी लोकही ऐिहक यवहारापरुते या इंग्रजी पंचांगास सार् या िहदंु थानात 
िवनबोभाट वापिरत आहेत. जर या परकीय पंचांगास काढून याचे जागी रा ट्रीय 
यवहारात िततकेच एकमखुी, ससुगंत िन केवळ ऐिहक क्षते्रातील कायार्मधील कालगणेनेचे 
कायर् करणारे िन वकीय परंपरेला शोभेसे भारतीय पंचांग अिधकृतपणे चाल ूकेले गेले तर 
या सवर् लोकांस यांचा वाट यास आनंदच वाटेल. िनदान वाटावयास हवा. याचा सकारण 
िवरोध हो याचा सभंव तर अगदीच िनराळा 

भारतीय सवंत ् 
(४) आज प्रचिलत असले या अनेक जु या पंचांगांची जी यव था वर सांिगतली 

तीच यव था िन याच कारणासाठी प्रचिलत असले या नानशकांना िन सवंतानाही लागू 
करावी. रा य सं थापकांनी िकंवा धमर्प्रवतर्कांनी आपापले शक-सवंत चाल ू केलेल आहेत. 
भारता या िनरिनरा या प्रांतांत िन पंथात ते आहेत तसेच चाल ू यावेत. यांचा ज म 
भारतातच झाला. भारतीय थोर पु षांनी ते प्रचािरले या तव ते युिधि ठर सवंत,् िवक्रम 
सवंत,् शािलवाहन शक, वीर सवंत ्प्रभिृत अनेक मोठे िन लहान लहान शक-सवंत ्आपणा 
सवर् िहदंमुात्रास वंदनीय आहेत ते आपलेच आहे परंतु अिखल भारतात एकमुखी िन 
नैबर्ंिधकािर या अिधकृत असा जो सवंत ् चाल ू करावयाचा याचे नाव असलेच पािहजे. 
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भारतीय सवंत ्हाच श द योजावा. कारण काही इितहासात शक या सबंधं परकीय शक 
जातीशी लावतात. पण सवंत ्हा श द िनःसिंदग्धपणे आपला आहे.  

(५) हा भारतीय सवंत ्जरी आज चाल ूहोणारा असला तरी आपले भारतीय रा ट्र 
काही आज ज मलेले नाही. जगात आज जगत असले या कोण याही रा ट्राची परंपरा 
या याहून प्राचीनतर, अखंडतर अथवा मह तर नाही ती प्राचीन िन अखंड भारतीय परंपरा 
या न या ‘भारतीय सवंत ्‘म ये अनु यूत िन अिभ यक्त झाली पािहजे. यासाठी ितचा 
आरंभ जसा काही आजच झाला असा अ वयाथर् िन अपमाना पद आभास िनिमर्ला जाऊ 
नये हणनू या भारतीय सवंताचे हेच पिहले वष असे गणले जाऊ नये. उलटपक्षी आज 
उपल ध असणार् या ऐितहािसक ज्ञानाचे आधारावर जे तकर् शुद्ध अनमुान काढता येईल 
िततकाच या भारतीय परंपरेचा प्राचीन काळ जाणीला जावा. केवळ पौरािणक दंतकथांवर 
अवलबंून राहू नये.  

या टीने पहाता बुद्धकालापयर्ंत अडीच सह त्र वष तरी भारतीय परंपरेची प्राचीन 
िनभता इितहासच िसद्ध करत आहे. यावेळचे जे आमचे प्राचीन वा ःमय सदैुवाने आजही 
उपल ध आहे, याव न या वेळचा आमचा समाज िजतका सघंिटत, यापक िन िवकिसत 
आढळतो िततका तो हो यास यापूवीर्ही अडीच एक सह त्र वष लोटलेली असलीच पािहजे 
हे समाजशा त्रा या तकर्  पद्धातीने िसद्ध आहे. इतर गमकांची आिण आधारांची चचार् इथे 
थानाभावी सोडून िदली तरी वर िदले या दोन अगदी ठोकळ प्रमाणां या आधारे आप या 
भारतीय सं कृतीचा प्रातःकाल ऐितहािसक टीनेही आजपासनू भतूकालीन पाच सह त्र 
वषार्ंचा तरी गिणला गेला पािहजे. या तव या न या भारतीय पंचांगाचा अिधकृत आरंभ 
होईल ते हा याचे वषर् नुसते एक वा दोन न धरता भारता या प्राचीन वाचे िन अखंड 
परंपरेचे प्रितिबबं यात पडले असे वषर् ५००१ (पाच सह त्र एक) असे आरंभावे.  

(६) भारतीय पंचांगात वषार्चे मिहने बाराच परंतु यांची नावे कोणती असावीत? 
आपली चाल ू नावे चैत्र-वैशाखादी आहेत. िहदंु थानभर ती िन ऋतंुची नावेही सारखीच 
अस यामळेु रा ट्रीय एका मतेस उपकारक आहेत. हणनू तीच वीकारावी, असे िकतीदा 
तरी वाटते. परंतु ते मिहने नावाने एक असले तरी यांचा आरंभ िभ न प्रांतात िभ न 
िदनी होतो. यां या मागोमाग येणार् या ितथी या क्षय-विृद्धमळेु िन इतरही कारणांनी ते 
चैत्रादी मास िन यां या ितथी, या कोण याही अिखल भारतीय िन यावहािरक 
कालगणनेस अव य अशा िनयिमतपणास बाधक होतात, िन होणारच. मधुमाधवादी 
ऋतुमासांची नावे िदली तरी कालांतराने ऋतुच बदलतात. ‘चैत्रवैशाखयोः वसतंः’ हे वचन 
सोडून ‘फा गनु-चैत्रयोः वसतंः’ असे हण याची पाळी आजच आली आहे. याचा बराच 
िवचार करता नक्षत्र, राशी िन ऋतु यापैकी कोणा याही नावांशी मिह यां या नावांची 
सांगड घालणे हे िनि चत कालगणनेचे कायीर् नसता िन नवा घोटाळा उ प न 
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कर यासारखे होईल हे यानी येत.े या तव या न या पंचांगातील मिह यांची नावे केवळ 
सखं्यावाचक अशीच ठेवणे उिचत होय. जसे प्रथम मास, िवतीय मास, ततृीय मास 
इ यादी, बारा या मासापयर्ंत. जनुी पंचांगे जशी यां या यां या क्षेत्रात चालचू राहतील. 
तसेच आपले चैत्रादी मिहने िन वसतंादी ऋतंुची नावे या या पंचांगांधारे चालचू राहतील. 
तसेच भारताचे एकमखुी अिधकृत िन या रा ट्राचे झाडून सारे ऐिहक यवहार चालावयाचे 
अशा या प्रथम मास, िवतीय मास, इ यादी नावे अगदीच ‘ग य’ वाटली तर यांनी हे 
यानी आणावे की आप या आज या ितथींची नावे िवतीया, ततृीया, चतुथीर् अशी 
सखं्यावाचकच आहेत. येथेच हेही सांगनू टाकू की मिह यांना िकंवा साठ सवं सरांना अशा 
न या रा ट्रीय पंचांगात यिक्तंची नावे देणे अप्रश त होय. पु याचे ी. वा. िव. साठे 
यांनी आिण इतर काही गहृ थांनी अशा ‘भारतीय पंचांगा’ या या योजना आखले या 
आम या पहा यात आले या आहेत. यात मिह यांना आिण साठ सवं सरांनाही आज 
काल या िपढीतील यांना यांना प्रमखु वाटणारी नावे िलेली आहेत. बाळ मास, पाल 
मास, मोहन मास िवनायक मास िकंवा उमेशचंद्र सवं सर, तैयबजी सवं सर, वेडरबनर् 
सवं सर, का हेरे सवं सर, मौलाना महंमद अली सवं सर, मौलाना आझाद सवं सर इ यादी 
इ यादी अशा यिक्तंचा गौरव करणे तो इतर मागार्ने करावा. याला भारतीय कालदशर्न 
हणावयाचे यात यक्तींचे उ लेख िवसगंत िदसतात. इतर आके्षप सोडले तरी मखु्य 
अडचण अशी येणारच की आजकाल या िप यांतील प्रमखु नावे जरी घेतली तरी यांची 
िनवड िकतीही िनःपक्षपातीपणे केली तरी या प्रकरणी पक्षपात न घडणे केवळ अशक्य 
आहे. पु हा आप या िहदंु थानात गे या पाच सह त्र वषार् या इितहासात एवढाले िन इतके 
चक्रवतीर्, शककत, धमर्सं थापक, महाकवी, दशर्नकार, तपोभा कर, महाधनुधर्र िन 
रा ट्रधुरंधर यांना केवळ अवतारी पु ष हणावे असे होऊन गेले की यां यापुढे या 
आम या आजकाल या िप या हणजे जरी िनवडू हटले तरी यातून वरचढ अशी 
िनवड यासारखी नावे उरणारच! या तव या पंचांगातील मिह यांना िकंवा सवं सरांना 
वैयिक्तक नावे दे याचा वाद सोडून देणेच उिचत.  

साठ सवं सरांची जनुी नावे आहेतच. ती जु या पंचागातील चालतील. या न या 
भारतीय पंचांगात ती साठ सवं सर चक्राची भानगड मळुीच ठेवू नये. रा ट्रीय िन ऐिहक 
यवहारात यां यावाचनू काहीच अडणारे नाही.  

७) मिह यातील िदवस : पिह या अकरा मासांचे िदवस तीस तीस असे सारखे 
असावेत. बारा या मासाचे ३५ िदवस असावेत. प्र येक चार वषार्ंनी बारा या मासाचे ३६ 
िदवस गणावेत.  

८) वार सात, यांनी नावेही रिववार, सोमवार इ यादी आजचीच. ‘उ यातु यम वार: 
या आप या योितिवर्दां याच सकेंताने वार मोजावेत. हे भारतीय पंचांग रा ट्रा या ऐिहक 
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यवहारा या क्षेत्रासच लाग ूअसले तरी यां या या या िदनांकापुढे या या प्रांतातील 
इतर पंचागा या ित या, सण, महूुतर्, ग्रहणे योग इ यादी कोणतीही मािहती देता येईल. 
यासाठी यात ितथी-वार-नक्षत्र इ यादी जु या पंचांगाची पाच उपांगे सांिगतली जाणार 
अस यामळेु जु या लक्षणांप्रमाणे याला ‘पंचांग’ असे हण यास प्र यावाय नाही. आिण 
या या वणाने ‘गगंा थानफल’ लाभ याचाही उ कट सभंव सदु्धा का नसावा? परंतु 
कोणाला पंचाग हणणे सचुले नाही तर ‘भारतीय कालदशर्क (Calender) हटले तरी 
चालेल.  

सारांश- या िदवशी हे भारतीय पंचांग अिधकृतिर या प्रचलिवले जाईल तो याचा 
पिहला िदवस असा विणर्ला जावा : 

भारतीय सवंत ्वषर् ५००१ प्रथम मास, िदनांक १ स या चचसाठी ही योजना पुढे 
मांडली आहे, तीत काय अिधक उणे आढळेल ते नेटके केले जाताच मग पुढचे पाऊल, 
ितचा सघंिटत प्रचार! 

केसरी- िदनांक १३ व २० मे, १९५१ 
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पुनजर् माची एक चम कािरक 
पण िवचाराहर् घटना 

 
(केवळ एक िवचारणीय प्र न या पिलकड ेअशा पूवर्ज मािदक आठवणींवर िनि चत 

असा िव वास ठेवू नये. ) 
आपण यास ‘चम कार’ हणतो याचा अथर् इतकाच असतो की ती गो ट कशी 

घडते याची फोड आपणास आप या माहीत असले या कायर्कारणभावा या िनयमांप्रमाणे 
करता येत नाही. वा तिवक पाहता या जगात घडणारी प्र येक गो ट हा एक च मकारच 
आहे. पृ वी सयूार्भोवती िफरते. सयूर् प्र यही सकाळी उगवतो, शेणामातीत लावले या एका 
झाडपा याला अ यंत सुदंर असे गलुाबाचे फूल फुटते, हा काय चम कार न हे? िन या 
रंगात िपवळा रंग टाकताच छानदार िहरवागार रंग िदस ूलागतो हा तरी काय चम कारच 
न हे काय? मळू या रंगात नसलेला िहरवा रंग केवळ िम णासरशी भास ूलागावा! तो 
यात कसा आला? चम कारच! परंतु या प्र येक घटनेचा कायर्कारणभाव आपणास 
िनयिमतपणे सांगता आला, एका गो टीचा पिरणाम हटकून दसुर् या गो टीत घडतो असे 
वारंवार आप या प्र ययास येत राहीले की आपण यास िनयम हणतो, पण कोण याही 
घटनेस पाहताच ितचे कारण काय ते आपणास नक्की समजले नाही. ती घटना ठरािवक 
िनयमाने प्र येक वेळी या ठरिवक पद्धतीने प्र येकवेळी या ठरािवक कारणापासनू उ प न 
करता येते वा उ प न होते असे आपणास या अपूवर् घटनेिवषयी सांगता येत नाही. 
यास आपण चम कार हणतो. अपूवार्ई िन कायर्कारणभावाचे अज्ञान हणजे चम कार. 
अद्भतुता.  

या अथीर् चम कार हे नेहमीच घडत रहाणार! 
कारण सृ टी अमयार्द, अनंत आहे; मनु याचे ज्ञान िकतीही वाढले तरीही ते 

मयार्िदत; जो जो मानवी ज्ञान पुढे जाते तो तो अज्ञान िक्षितजासारखे मागे हटलेसे वाटले 
तरी पूवािलइतकेच ज्ञाना या पकडीपासनू, हातापासनू, दरूच राहते. सांत ज्ञानाभोवतीचा 
अनंत अज्ञानाचा वेढा कधीही उठणारा नाही. िकबहुना ज्ञान हणजेच सांत, अज्ञान तेच 
अनंत. सांत अशा मानवी मना या आटोक्यात न गवसले या नवन या घटना या अनंत 
सृ टीत नेहमीच घडत रहाणार. यां या या अपूवार्ईमळेुच यांचे कायर्कारणभाव त काळ 
ठरिवता येणे, हेही दघुर्टच रहाणार. आिण हणनूच अपूवर् िन अद्भतू अशा घटना, असे 
चम कार सदोिदत घडत रहाणार.  

यासाठी ‘चम कार’ हणतात याची हेटाळणी करणे ही चूक आहे. ही गो ट खरी 
आहे की, बहुतेक ‘चम कार’ बनावट वा धमर्भोळेपणाने पराचा कावळा केलेले असतात. 
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अशावेळी देखील चम कािरक हणनू पुढे आले या या गो टींना अगदीच ऐकून न घेता 
तु छिव यापेक्षा या ऐकून घेऊन यांचा छडा लावून, या कशा बनावट वा मखूर्पणा या 
आहेत ते िबगं फोडून दाखिवले पािहजे. हणजेच लोकांचा भ्रम दरू होतो. धमर्भोळेपणाचे 
डोळे उघडतात. तशा िदस यात चम कािरक गो टींचा कायर्कारणभाव सप्रयोग िसद्धीता 
आला की, यांचे गढू आ चयर् आपण होऊनच वाटेनासे होते. जशी राजापुरची गगंा. 
अक मात पाणी का वाहू लागते नी अक मात गु त का होते. हे भजूलिव ये या ठरािवक 
िनयमाने या लोकांना पटिवले यांना तो चम कार आता वाटत नाही. ऊन पा याचे झरे, 
‘उ हाळे’ यािवषयीही आता शाळेत या उ हा यांचे भौितक िनयम िशकले या मलुांना 
देखील आ चयर् वाटत नाही. या ‘गगें’चा वा ‘उ हा या’चा दैवीपणा नाहीसा होतो. तीच 
गो ट ऐंद्रजािलक चम कारांची. ते हा चम कार हणनू पुढे आले या गो टीवर अक मात 
िव वास ठेव ूनये, पण या गो टीची हेटाळणीही क  नये. याच चम कारास एक प्र न 
हणनू पाटीवर यथासांग उत न घ्यावा; िववंचावा, सशंोधावा. तो िन वळ बनावट असेल 
तर ते िबगं फोडून तो कसा बनिवला गेला ते पुरा यासह उघडकीस आणावे. तो पराचा 
कावळा असेल तर मळू परापयर्ंत याचा छडा लावून तो धमर्भो या वा लु या 
अितशयोक्तीने कसकसा कावळा बनत गेला ते िसद्ध करावे. जर ती घटना बनावट िकंवा 
थािप ट नसली; परंतु खरीखरी घटनाच असली तर या चम कारास केवळ तो 
च म कािरक आहे, आप या ज्ञाना या आटोक्यात आले या कायर्कारणभावांनी िन 
िनयमांनी तो उलगडून दाखिवता येत नाही, येव याचसाठी काय ते यास एकदम 
दरूाग्रहाने खोटे हणणे, यास ऐकूनही न घेता हेटाळणे, हे तर वैज्ञािनक पाप आहे! कारण 
या अपूवर् घटने या चम कािरकपणा हणजेच आपणास एक नवीन िनयम 
िशकिव यासाठी सृ टीने दाखिवलेले आिमष.  

आपणास याचे कारण सांगता येत नाही अशी कोणतीही नवी घटना पहाताच 
ितला एकदम ‘दैवी समजनू ितला नारळ फोडणे, फुले वाहणे, ती घडू नये वा घडावी 
हणनू ‘देवास’ प्रािथर्णे, हे जसे धमर्वेड आहे. धमर्भोळेपणा आहे. तसेच आ हा मानवांना 
आज कळलेले सृ टीचे िनयम तेवढेच समग्र ज्ञान, आता कळायचे काही बाकी नाहीच, 
अशा दंभाने फुगनू या आज या ज्ञात कायर्कारणभावा या कक्षेत जे सामावू शकत नाही 
ते सारे खोटे असलेच पािहजे असे ठाम प्रितपादणे, तसा ‘चम कार’ हटला की, तो 
हेटाळून ऐकून देखील न घेणे, हेही एक ‘बुिद्धवेड’, एक बुद्धीभोळेपणाच होणार आहे! खरी 
वैज्ञािनक वृ ती हणजे प्र येक चम कारास सृ टीने घातलेला एक नवा प्र न समजनू तो 
सोडिव याची धमक बाळगणारी असली पािहजे. िवज्ञान तचे की, जे वतः हे समजनू 
असते की, ज्ञान िकतीही वाढले तरी ‘अज्ञानं पुरत त य भाित कक्षास ुकास ुिचत’्।। 

पुनजर् मवाद 



 

www.savarkarsmarak.com 

आप या आज या ज्ञात अशा कायर्कारण-भावां या कक्षेबाहेर असले या, अजनू 
आपणास यािवषयी कोणताही िसद्धांत थापता आलेला नाही, िनिवर्वाद वजै्ञािनक 
कसोटीने या या कायर्कारणभाव अजनू ठरिवता आला नाही. अशा प्र नांत पुनजर् मवाद 
हा एक प्र न आहे. प्राचीन काळापासून मनु यजाती तो सोडवू पहात आहे, पण तो अजनू 
सोडवू शकली नाही. उपजत गिणती, उपजत गवई, उपजत कवी असलेले वारंवार आपणास 
आढळतात. मोठमो या गिणतज्ञांना जी गिणत सटुत नाहीत वा सोडिवणे वषार्नुवषार् या 
पिर मानेच साधते, तसली गिणते केवळ त डाने सोडिवणारी बालके, सात वषार्चा पट्टीचा 
गवई, ज्ञान-देव शंकराचायार्सारखी अद्भतू त वज्ञानी बालके, यांची ही उपजत ‘अलौिकक’ 
शक्ती कुठून आली? पूवर् ज मा या मतृी ता या होतात हणनू बुद्धासारखे अनेक 
प्रामािणक स यवादी लोक आपले अनुभव सांगत आले, याची सगंती काय? इ यादी सवर् 
‘च मकारां’चा कायर्कारणभाव ‘पूनजर् मा’ या वादाने काही अशंी उलगडता येतो हे जरी 
िवचारणीय असले तरीही इतरही वादांनी (Hypothesis) तो सोडिवता येत नाहीच असेही 
नाही. काही झाले तरी पुनजर् माची शक्यता हा अ याप एक िसद्धांत झालेला नसनू एक 
वाद (Hypothesis) आहे. जोवर ती शक्यता वा अशक्यता िनिवर्वादपणे िसिद्धली गेली 
नाही तोवर या प्रकरणी पुढे येणारे पुरावे आपण अगदी िव वासताही कामा नयेत, अगदी 
हेटाळताही कामा नयेत. अशा वृ तीने युरोपकड े या psychical research या पद्धतशीर 
सं था चाल ू आहेत, यां याप्रमाणेच पुनजर् म िवषयक चम कार हणनू आढळ यात 
येणार् या घटना लक्षपूवर्क अ यािसणे, यां यािवषयी पुरावा गोळा करणे आिण या घटना 
शोधाअतंी खर् या ठरतील यांची उपप ती पुनजर् मवादानेच काय ती लाग ूशकते की काय 
ते ठरिवणे, हेच वैज्ञािनक वृ तीचे कतर् य होय.  

अशा सशंोधनीय ‘चम कारां’पैकी गे या तीन-चार मिह यांपासनू िद लीकड े
घडले या एका पूवर्ज मा या मिृतिवषयक घटनेने जनतेचेच न हे तर वैज्ञािनक वगार्चेही 
लक्ष मो या प्रमाणात आकषूर्न घेतलेले आहे. ही घटना अ यासक टीने िववेिच यासाठी 
पुढे आलेला एक प्र न, इतक्याच काय या ना याने या लेखात या चम कािरक घटनेचा 
महारा ट्रीयांनाही पिरचय क न देत आहो.  

 
पूवर्ज मातील मतृी असलेली आठ वषार्ंची एक 
आ चयर्कारक क या कु. शाि त माथुर (िद ली) 
 
दोन-तीन वषार्ंपासनू िद ली या एका कुटंुबातील एक पाच-सहा वषार्ंची मुलगी येता-

जाता आपण पूवीर् अमक्या िठकाणी रहात होतो, मला एक मलुगा आहे. या प्रकारचे हे 
रंगीत खेळणे पूवीर् या मा या घरी, मा या मलुाला आवडत असे, असे अनेक प्रसगंी बोलू 
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लागली. पुढे ती या पूवीर् या िविचत्र मतृींनी के हा के हा अगदी हळहळून शोकाकूल 
हावी, या घर या यक्तींची नावेही सांग ू लागावी. ते हा या प्रकाराकड े घर या िन 
शेजार या लोकांचे लक्ष फारच उ कटपणे वेधले यातील काही गो टींचा कोणी कोणी छडा 
लावू लागले. तो या खर् याच ठ  लाग या. ते हा िद लीत िवचारी माणसातही ती चचार् 
चाल ूझाली. होता होता दरुवर या पंजाब ते बंगालपयर्ंत या वृ तपत्रांतून ितचे हे अद्भतु 
उदाहरण एक चम कािरक बातमी हणनूच लोकां या त डी झाले. पण अशा अनेक 
‘चम कािरक’ बात यांचे भारे याभारे वृ तपत्रांतून प्र यही येतात. प्र यही िवसरले जातात, 
यात आ चयर् मान याचे कारण नाही. पण वैज्ञािनक टी या माणसांचे लक्ष योगायोगाने 
या प्रकरणाकड े या बातमीत प ट प ता, प ट वणर्ने, प ट सदंभर् िदलेले अस यामुळे 
िवशेष सबळपणे वेधले गेले. ते हा या सवर् वृ ताचे वैज्ञािनक कसोटीने िनरीक्षण नी 
पिरक्षण हावे या तव उ तर िहदंु थानांतील काही प्रिसद्ध िव वानांचे पिरक्षकमडंळ 
नेम यात आले. जर या आठ-नऊ वषार्ं या अ पवयी बािलके या या पूवर् ज मांतील 
मतृी खर् या ठर या तर अथार्तच पुनजर् मवाद िसद्ध हो यास तो एक अनु तरणीय प्र न 
ठरणारा अस याने िजतक्या त परतेने थािनक िहदं ू नेत,े महंत िन धमर्प्रचारक या 
प्र नाकड ेपाहू लागले, िततक्याच साशंक त परतेने पुनजर् म न मानणारे मसुलमान नेत,े 
मौलवी प्रभिृत मडंळीही या प्र नाकड ेडोळे लावनू बसली. एतावता गेले दोन-तीन मिहने 
पंिडत मालवीयांसह ितकडील िहदं-ुमसुलमान िव वानां या िन सिुशिक्षत वगार् या त डी हा 
िवषय गाजत आहे. सामा य जनता तर या चम काराचे कोडकौतुक कर यात नसुती दंग 
झाली आहे. या बािलकेला अजनू ‘देवी’ हणनू लोक पुज ूलागले नाहीत हेच भाग्य! 

वर उ लेिखले या पिरक्षक मडंळात िद ली येथील ‘तेज’ या उदूर् दैिनक प्रमखु 
पत्राचे सचंालक लाला देशबंधु गु त, प्रिसद्ध पढुारी पंिडत नेकीराम शमार् िन अॅड होकेट 
ताराचंद माथुर हे ितघे होते. यांनी अगदी नै याियक कसोशीने सवर् पुरा याचे पिरक्षण 
क न आपले वक्त य (Statement) एकमताने प्रिसिद्धले ते ितकडील बहुतेक पत्रांतून 
छापले आहे. याचा अनुवाद असा : 

“कुमारी शाि त वया या चव या वषार्पयर्ंत काहीही िवशेष बोलली नाही. परंतु नंतर 
ती मधूनच असे काही बोले की जण ूकाय ती आपला सवर् पूवीर्चा वृ तांत सांगत आहे. 
फळफळावळ काही खाऊ लागली की हणे, माझ ेमथुरेला घर होते ना, ितथेही मी अशी 
फळे खाई, तशी फळे खाई. ितची आई ितला काही कपडे नेसवू लागली हणजे हणे, 
मथुरेला मा या घरी अमक्या प्रकारचे कपड ेमी घाली. माझा पती कप याचा यापारी 
आहे. माझ ंपूवीर्चं घर िपव या रंगाचं होते. मथुरे या पूवीर् या घराची ग ली असे. तीत 
अमकी दकुाने असत. या लहान मलुी या अस या वाक्यांमळेु साहिजकपणेच याला 
याला आ चयर् वाटू लागे. ही गो ट कौतुकाचीच न रहाता, सिचतं िजज्ञासेचा िवषय होऊन 
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मलुी या विडलांनी यांचे चुलत े ी. िबशनचंद्र, रामजस िव यालयाचे अ यापक 
दिरयागजंात रहात असत. यांना एक वषार्पूवीर् मलुीला दाखिवले. यांनी सहज प्र न 
टाकला. ‘बरे तर मग, तु य या नवर् याचे नाव सांग पाहू? या मलुीने मो याने न 
बोलता काकां या कानाशी लागून आप या पूवीर् या पतीचे नाव सांिगतले- ‘पंिडत 
केदारनाथ चौबे!’ या आठ-नऊ वषार्ं या मलुीचे हे अगदी अकृित्रम वणर्न पाहून 
िबशनचंद्रांनी या गो टीचा छडा लाव याचा बेत केला. मलुगी हणाली, मला मथुरेलाच 
या. परंतु ितला समजिव यात आले की, आ ही प्रथम प ता नक्की पहातो. जर पक्का 
प ता लागला तर तुला नक्की नेऊ. परंतु गो ट या थराला येताच मलुी या आई-बापांना, 
मलुगी िनघनू जाईल की काय याची िचतंा पडली; आिण यांनी तो मथुरेचा प ता 
काढ याची गो ट सोडूनच िदली. ती लहान मलुगी पुनःपु हा िवचारी, पण प ता लागत 
नाही हणनू ितची बोळवण होई.  

गे या दसर् याला मलुी या विडलांनी दिरयागजंम येच रहाणार् या लाला िकशनचंद, 
एम. ए; िवगत िप्रि सपॉल यांनी या मलुीस भेटू यावे हणनू िवनिवले. कारण या 
िप्रि सपॉल महाशयां या कानावर ती गो ट वारंवार जाऊन यांना यातील स य काय त े
िनि चिय याची इ छा झाली होती. एक लहानशी बैठक भरली असता तीत मलुीने 
प टपणे आप या पूवर् पतीचे नाव - मथुरेचे केदारनाथ चौबे असेच सांगितले. ते हा ितने 
िदले या खाणाखुणां या आधारे मथुरे या या प यावर िप्रि सपॉल िकशनचंद, एम.् ए. 
यांनी वतः एक पत्र टाकून िदले.  

आ चयर्च आ चयर् सवार्ंना वाटले! अगदी केदारनाथ चौबे, मथुरा, याच सहीचे 
उ तर जे हा यां या हाती थो याच िदवसात अचूक येऊन पडले! यात केदारनाथांनी 
मलुीने सांिगतले या पु कळ खाणाखुणा खर् या आहेत, अशी ग्वाही िदली होती! इतकेच 
न हे, तर यांनाही उ कट िजज्ञासा उ प न होऊन यांनी या उ तरात िवनिवले होते की, 
यांचे नातलग पंिडत कांजीमल, जे िद ली या भानमल ग जारी मडंळीत नोकर आहेत, 
यांना शक्य तर मलुीस भेटू यावे. या िवनतंीप्रमाणे पंिडत कानजी हे या मलुीस 
भेट यास आले असता मुलीने यांना पटकन ओळखले िन सांिगतले की, मा या पती या 
धाक या भावा या ना याचे हे आहेत. या एकंदर प्रकाराव न पंिडत कानजीनाही या 
मलुी या पूवर्ज मी या मतृी अगदी खर् या असा यात अशी िनि चती वाटून यांनी ित या 
पूवर् पतीना मथुरेहून िद लीस बोलावले.  

कुमारी शा ती या पूवर्ज मी या पतीची प्र यक्ष भेट 
 मोठमो या लोकां या या आ चयर्कारक आमतं्रणाव न पंिडत केदारनाथ चौबे, 

यांची दसुरी प नी िन पिह या मतृप नीचा दहा वषार्ंचा मलुगा यांना बरोबर घेऊन, 
ता.१३ नो हबर सन १९३५ ला िद लीला आले. यांना पहाताक्षणीच ती कुमारी, हा आपला 
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पती आिण हा आपला पुत्र असे सांगतांना जी गिहव न आली ती अधार् तास फंूदनू 
फंूदनू रडत रािहली. नंतर पंिडत केदारनाथांनी ितला अगदी वैवािहक एका तातील 
घडले या गो टी िन गु य खाणाखणुा अतं थ सभंाषणांत िवचार या. या सार् या 
पूवर्ज मी या अनुभवांना कुमारी शा तीने िबनचूक सांिगतले. ते हा पंिडत केदारनाथांना-
सदु्धा आपली पूवीर्ची मतृ प नी ती हीच अशी िनि चती पडून रडू आवरेनासे झाले. कुमारी 
शा तीने या आप या पूवर्ज मी या मलुास पोटाशी घेतले िन आप या आईला या 
मलुासाठी माझी खेळणी खेळायला दे हणनू सांिगतले. नंतर ितने मथुरेतील गे या 
ज मी या आप या सासर या घर या खुणा, िव ामघाटाचे िन वारकाधीश मिंदराचे वणर्न 
केले. आप या या पती या घर या वाटेचे, सभोवार या शेजार् यांचे वृ तही किथले. इतकेच 
न हे तर, ितला बोलता बोलता आणखी एक आठवण झाली की, ितने मरणापूवीर् आप या 
पूवर्गहृी एका अमक्या खोलीत शंभर पये पु न ठेवलेले असनू ते वारकाधीशा या 
मिंदरास दे याचा ितचा हेतू होता. ितने मथुरेस जा याचा हट्ट घेतला परंतु यावेळी ित या 
आईबापानी ती गो ट मानली नाही.  

परंतु पुढे अनेक लोकां या िन प्रिति ठत नागिरकां या अ याग्रहामळेु शा ती या 
आईबापांनी या मलुीला मथुरेला ने याचे मा य केले. याचवेळी आमचे हे पिरक्षणमडंळही 
ित याबरोबर िनघाले. िम असफअ ली हे िद लेचे प्रिसद्ध मसुलमानी गहृ थ िन यां या 
िवदषुी प नी याही जाणार हो या. पण आय या वेळी ते िनघाले नाहीत. अमेिरका-
प्र यागत ी. लाला हे छायािचत्रकसदु्धा आ ही आम याबरोबर घेतले. गाडी मथुरेसाठी 
सटुताच या मलुीला िकतीतरी हषर् झाला! 

कुमारी शा तीला ित या  
पूवर्ज मी या घरी मथुरेस नेतात 
मथुरे या समीप येताच ितची मदु्रा उ सकु आनदंाने लाल झाली. या नऊ वषार्ं या 

मलुीने मथुरा कधीही पािहली नसता वा ते वृ त वाचणेही ितला अशक्य असता, गाडी 
थांब या या आधीच सांिगतले की, मथुरेला आता ११ वाजता पोचलो तर वारकाधीश 
मिंदर बंद असेल, हा ितथला िनयम आहे. इतक्यात गाडी टेशनात िशरली; तोच मलुगी 
आधीरपणे उठून आनंदाने ओरडली, ‘आली! मथुरा! मथुरा! आली! 

भाऊजींस नम कार! 
पिहली आ चयर्कारक घटना आ ही टेशनवर उतरताच घडली. दाटी होती हणनू 

या मलुीला पिरक्षण मडंळातील ी. देशबंधु गु त महाशयांनी कडवेर घेतले. थोड े पुढे 
जाताच एक अधर्वय क गहृ थ मथुरे या पद्धतीचा वेष केलेला, येत होता. आ हासही तो 
कोण हे मािहत न हत;े हणनू आमचे लक्षच गेले नाही. मलुगी तर अगदी आम याच 
हाती अस याने कुणी सांगणेही अशक्य. पण या आ हास अनोळखी मनु यास पहाताच 
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ती एकदम गु त महाशयां या कडवे न खाली उतरली, या ितला न ओळखणार् या 
मनु यासही आ चयर् वाटावे अशी झटकन यां यापैशी गेली, यां या पायांना वंदनू पु हा 
बाजसू सल जपणे उभी रािहली. हे कोण असे िवचारताच ी. गु तां या कानात ती 
कुजबुजली, ‘हे माझ े जेठ (जे ठ) वडील दीर! बाबूरामजी चौबे!’ हे ऐकताच बाबूरामा या 
डो यांतही अ ू आले! 

नंतर आ ही वतः आ हास वाटला तो टांगा पसतं केला, (की लु चेिगरीस वाव 
उ  नये) मलुीला पुढे बसिवली. पु हा या ना यागो याचा कोणीही मनु य सभोवार िफरकू 
नये असा पहारा राखला. मलुगी सांगेल तसाच टांगा वळिवला. मलुगी हणाली, ‘होळी 
फाटकाकड ेचाल’. वाटेत ओळखीची घरे दाखवून बरोबर वणर्ने देत गेली. काही नवी घरे 
दाखवून हणाली, ‘ही पूवीर् न हती’. ‘फाटका’ला पोहोच यापूवीर् या चौकाचे बरोबर वणर्न 
ितने सांिगतले. एका जागी ितने टांग्यास थांबवून हटले, ‘असा इकडून ने; या वाटेने 
नीट जाशील.‘ ती ग ली येताच हणाली, उतरा आता. आ ही उतरलो. ग लीत पायी 
चाललो. एक पाऊणशे वषार्चा फाटके कपड े घेतलेला मनु य िदसताच शा ती हणाली, 
‘थांबा, हेच माझ ेमामजंी!’ ितने यांचे चरण वंिदले. या गभंीर प्रसगंाचा ितथ या प्र येक 
यक्तीवर पिरणाम झा यावाचून रािहला नाही. य यिप ितचे ते पिहले घर आता िपव या 
रंगाचे रािहले न हत ेतरी ितथे जाताच आता ितने हेच माझ ेघर हणनू सांिगतले! या 
घरात आज दसुरा कोणी भाडकेरी रहात आहे. मथुरे या दोघाितघा प्रमखु गहृ थांनासदु्धा 
आ ही बरोबर घेतले आिण मलुीला या घरात नेले. या घरात जाताच मलुीने नीट 
आपली खोलीची वाट सधुारली. यावेळी मलुीला मथुरे या या पुढार् यांनी िवचारले की, 
‘घराचा ज ैज र’ कुठे आहे? हा श द. ‘ज ैज र’, िद लीला आ हांपैकी कोणीही ऐकलेला 
न हता. परंतु तो श द उ चारतांच मलुीने नीट िज याकड ेजाऊन पायखाना दाखिवला. 
घर या कानाकोपर् यांची देखील ितला मािहती होती, हे धडधडीत िदसनू आले.  

कुमारी शा ती आप या पूवर्ज मी या वतः या घरी! 
आ ही फराळ उरकताच मलुगी हण ूलागली, मला आम या दसुर् या घरी घेऊन 

चला. ितथे मी पये पुरलेले आहेत. ते घरही ितने सहज ओळखले. ‘हे माझ े वतःचे घर 
आहे! मी माझ ेआयु य बहुतेक याच घरात घातले! ‘पंिडत केदारनाथांचे कुटंुब आजही 
ितथेच रहात आहे. प.ं नेकीराम शमार्ने िवचारले, ‘िद लीला या आडाचे नाव घेत होतीस 
तो आड कुठे आहे?’ असे िवचारताच मलुगी धावत छो या अगंणांत गेली. परंतु पहाते तो 
ितथे आड नाही! ते हा ती थोडी ग धळली. पण पु हा ितने एका कोपर् याशी जाऊन साग्रह 
सांिगतले की, आड इथे होताच होता! ते हा पंिडत केदारनाथांनी ितथे असलेला दगडी पाटा 
हलिवला. मलुगी आनंदाने ओरडली, ‘तो पाहा आड!’ काही िदवसांपूवीर् तो दगडी झाकणाने 
बंद ठेवला होता. पुरलेले धन कुठे? असे ितला िवचारले ते हा ती हणाली, ‘माडीवर चला 



 

www.savarkarsmarak.com 

तेथील खोलीचे कुलपू काढा’. ते कुलपू काढीतोपयर्ंत सदु्धा धीर न धरता ती दारा या 
भेगेतून आत बघू लागली. खोली उघडून आत जाताच ितने एका कोपर् यात पाय टेकून 
हटले, इथे पये पुरले आहेत. केदारनाथ चौबे प्रथम काय की, खणावयास नाका  
लागले. पण शेवटी खणले. भमूी एक फूट खोल खणताच एक ग ला (मू यावान व तु 
ठेव याचे थान) सापडला. पण यात पये न हते. मलुीला ते खरे वाटेना. ती मातीत 
वतः पैसे चाचपू लागली पण काही सापडले नाही. तरीही ती हणतच रािहली की मी 
पये याच ग यात ठेवले होते. पढेु ती सहसा मरण यावे तशी हणाली, मा या आई-
बापांकड ेचला.  

शा ती या पूवर्ज मी या आईबापाची भेट 
िद लीला असता ित या आईबापाची मािहती ितला मरलेली न हती. पण मथुरेत 

या सवर् थानी िहडंताना ितला ती मिृत झा यासारखे होऊन या आळीत आ हाला घेऊन 
गेली. एक घर दाखिवले आिण पाच-प नास माणसांसमक्ष यां यातून आप या बापाला िन 
आईला ितने ओळखून काढले. मलुीने आईला पहाताच िमठी मारली िन इतकी शोकाकूल 
होऊन रडू लागली, की या पूवर्ज मी या मायलेकी या भेटीचे ते दःुखिव हल य पाहून 
आ हांस वाटले की, पूवर्ज मी या आठवणी माणसांना नाहीत तेच बरे! 

सं याकाळपयर्ंत या मनःक्षोभक गडबडीत वेळ गे याने मलुगी झोपेला आली. पण 
मथुरेला आणखी काही िदवस राहावे असे हणतच होती.  

शोध करता, आ हास कळले की, पंिडत केदारनाथ चौबे यांची पिहली प नी ४ 
ऑक्टोबर १९२५ ला वारली आिण कुमारी शा तीचा ज म ११ िडसबर रोजी झाला.  

पिरक्षक मडंळा या वरील वक्त याव न ही गो ट प ट होत आहे की, सकृदशर्नी 
पट याइतका पुरावा पिरक्षकमडंळाने पुढे आणलेला आहे; आिण यामळेु पुनजर् मवादा या 
चचत, िवचारात घे यासारखे हे उदाहरण आहे. परंतु या प्रकरणी एक चेतावणी (A 
caution) देणेही आव यक आहे. या दाख यात या घटना अगदी िव वसनीय वाटतात, 
याहूनही अगदी न कळेशा कपटाने जळुवून आणलेली आिण अनु तरणीय 
(Unanswerable) वाटणारी बनावट प्रकरणेही पुनजर् मा या मतृी या प्रकरणी 
आप याकड े आिण युरोप-अमेिरकेत घडलेली आहेत. पाचपंचवीस धंदेवाइक लबाडांनी 
आपसात सारे नाटक रचून एक पात्र पूवर्ज मा या मिृत झालेले पोपटासारखे िशकवून 
ठेवावे आिण या या वरीलसारख्या प्रयोगांनी मोठमो या शा त्रज्ञांना चकवावे. पुढे ते िबगं 
फुटावे, असे अनेक वेळा घडलेले आहे. चम कारां या प्रिसिद्धमळेु धन आिण नावलौिकक 
यांची कमाइही भरमसाट होत जाते. वरील लहान मलुीला अिलकडचे पितयाळा या 
महाराजांनी बोलावले असनू ित या आईबापांसह मडंळी ितकड े जाणार हणनू बातमी 
आली आहे. वरील सवर् प्रकार सकृतदशर्नी िव वसनीय वाटला आिण तो िव वसनीय नाहीच 



 

www.savarkarsmarak.com 

असे हणावयास स या काही एक आधार नसला-तरीही याम ये लबाडीला वा 
िदशाभलूीला अनेक थळे अस यासारखी भासतात. पण तो प्र न बाजसू सोडून दे याइतके 
िनि चतपणे सबळ असे पुरावे या प्रकरणी सदु्धा अजनू पु कळ प्रमाणात हाती येणे फार 
अव य आहे. इतक्यावरही ते प्रकरण खरे ठरले तरीही यांचा उलगडा पनुजर् मवादाप्रमाणे 
इतर मानसशा त्रीय उपप तीनींही लाव यासारखा असतो.  

पुनजर् म िसद्ध झाला तरीही ते पूवर्ज मीय सबंंध कोणासही बंधनकारक असतातच 
असे मान याचे कारण नाही.  

िक येक लु चे लोक पुनजर् मा या आठवणीचे तोम माजवून आपला कपटी वाथर् 
साधीत असतात. ‘तू माझी पूवर्ज मीची प नी!’ असे कोण याही अवांतर पुरा या या 
अभावी ‘केवळ मला वाटते’ याच सोिय कर गमकावारी ठासनू सांगतात आिण भोळसर 
प्रा यांना वाटते, तर मग हा सबंंध या ज मीसदु्धा आ हांवर बंधनकारक असणारच! ‘तूं 
माझा गे या ज मीचा पुत्र आहेस वा िमत्र वा िश य!’ असे भासवून िक येक बवुांनी, 
बायांनी, महंतांनी दसुर् या भाब या मडंळींना लबुाड याची उदाहरणे वर यावर घडतात. अशा 
वेळी प्र येकाने यानात ठेवावे की, या ज मीचे प्र यक्ष घडलेले नेहसबंधं जर आयु यभर 
बंधनकारक होत नाहीत, बारा वषार्ं या िबनविहवाटीने ऋणम ता, वािम व बुडते. या 
ज मी या लग्नातही पटले नाही तर घट फोट िमळू शकतो; पुनिवर्वाह होतात, जनेु नेह 
कपटाने वा सबंंधखंडाने तुटतात, नवीन जडतात, तर पूवर्ज मा या अिसद्ध, अप्र यक्ष, 
सदेंहमय अशा ना यागो या या सबंधंांना, ते गिृहत धरले तरीही, मान यास कुणीही 
कुणाचे बांधलेले नाही. पूवर्ज माचे िप्रय सबंंध जर िटकिवणे तर पूवर्ज मीची वैरे, िवतु टे, 
ऋणे हे सारे अवां छनीय लटांवरही या ज मी पु हा गळी पडावयाचे!! आिण 
अनव थाप्रसगं ओढावला जायचा! 

ते हा केवळ एक िवचारणीय प्र न यापिलकड े अशा पूवर्ज मािदक आठवणींवर 
िनि चत अशा िव वास ठेवू नये. या आठवणींमळेु आज या प्र यक्षिसद्ध यवहारात तर 
लवलेशही य यय येऊ नये. पूवर्ज मी अमकु गो ट होती असे कोणी हणते हणनू न हे 
तर या ज मीही ती उपयुक्त वा वांछनीय वाटेल तरच ती आचरावी; ते बंधन मानावे 
आिण यवहार असा प्र यक्षिन ठ ठेवून मग अशा सकृदशर्नी अपूवर् आिण चम कािरक 
भासणार् या घटनांची वैज्ञािनक छाननी क न यांची उपप ती लाव याचा वा िबगं 
फोड याचा िनःपक्षपातीपणाने य न चाल ूठेवावा.  

(मनोहर मािसक- फेब्रुवारी १९३६) 
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सयाममधील िहदं ुसं कृती 
एके काळी भारतामधील अिखल िहदं ु सं कृतीने अिखल ज्ञात जगावर आपले 

वचर् व थापून सवर् जगाला िहदं ुसं कृती िशकवून मनु याने अहपर कतर् ये कशी पार 
पाडावी िन मानव ज माचे कसे साथर्क्य करावे याचे सगुम मागर्- िहदं ुधमार्चे उदा त 
व प सवार्ंना समजावून देऊन अिखल मनु यमात्राला दाखिवले. यावेळी जगावर दसुरा 
धमर्च न हता- दसुरी सं कृती न हती. केवळ िहदं ुधमार्चा पगडा सवर् मानवी जाती या 
आचार. िवचारांत प्रितिबिंबत झाला होता. ही काही केवळ अितशयोक्ती नाही आज या 
हीन पिरि थतीत आ मवचंक बनलेले आमचे काही बांधवच स यािवषयी शकंा घेतात. परंतु 
जरा कूपमडूंकपणा सोडला िन आ मिव वास ुपवूर्जां या िद य कृतीचे िनिरक्षण केले. तर 
असे िदसनू येईल की आज जसे िख्र चन लोक पृ वी या कोनाकोनात जाऊन िख्र ती 
धमार्चा प्रसार करीत आहेत. त वतच या काळी िहदं ुतपी, जपी, सं यासी वगरेै लोक 
जगा या कानाकोपर् यांतून या िद य िहदं ु धमार्चा प्रचार आिण प्रसार करीत होते. 
मेिक्सको देशांत तेथील मळू रिहवाशांम ये अ याप रावणाचा एक पुतळा क न जाळ याची 
चाल चाल ूआहे िन रामायणातील िकती तरी कथा या रिहवाशांम ये प्रचिलत आहेत. 
दिक्षण अमेिरकेतील िचली देशांत एक मोठे सयूर्मिंदर उपल ध झाले आहे. यांना रेड 
इंिडय स हणतात. तो लोकसमहू देखील आयर्जाती या चेहर् यामोहर् याशी पु कळ स श 
आहे. यांची बुद्धीम ता, वातं याची आवड, शौयर् वगरेै गणुांतही आयर् वंशाशीच अिधक 
सा य आहे. कोलबंसासारख्या शोधकाला अमेिरका िहदंु थानातच वाटला आिण तेथील 
रिहवाशांना तो ‘इंिडयन’ हण ूलागला. या आख्याियकेवर आमचा मळुीच िव वास बसत 
नाही. एवढा सशंोधक मनु य केवळ चुकभलूीने अशी चूक करील िन ती चूक यानी 
आ यावरही िन कारण ती तशीच चाल ू ठेवील हे शक्य भासत नाही. कोलबंस जे हा 
िहदंु थान शोधावयास िनघाला ते हा याने िहदंु थानची पूणर् मािहती क न घेतली होती 
िन यां या चालीिरती, राहणी वगरेै िवषयी अनेक प्रवाशांजवळून याने खूप पिरचय क न 
घेतला होता िन हणनू जे हा तो प्रथम अमेिरकेतील मेिक्सको वगरेैकड े गेला. ते हा 
याला याच चालीिरती असलेले लोक आढळले असले पािहजेत िन हणनू याने यास 
‘इंिडय स’ हटले असले पािहजे. िनजीर्व भमूीव न का कोणी माणसांना नावे देईल? 
िजवंत माणसां या रहाणीत करणीत काही तरी सा य अस यावाचून का कोणी त स य 
नाव ठेवील? ते हा कोलबंसला या रिहवाशां या रहाणीत, करणीत िन िवचारसरणीत काही 
तरी सा य िहदंी लोकांशी िदसले असेल, हणनूच याने यांस ‘इंिडय स’ ‘रेड इंिडय स’ 
असे हटले असले पािहजे हेच शक्य िदसत.े  

एवंच, प्राचीन काळी ही िहदं ुसं कृती ‘अवघे जल थल यापुनी’ उरली होती. पुढे 
अनंत काळा या आक्रमणाने सवर् जगचे जगच पालटले. वालामखुी, धरणीकंप वगरेै 



 

www.savarkarsmarak.com 

प्रकोपाने भूप्रदेशाचे भपू्रदेश बदलले. गजबजले या नगरां या गदीर् या िठकाणी अर ये 
आिण वाळवंटे िनमार्ण झाली िन िहदंु थानचा िहदं ुसं कृती या ज म थानाचा िन इतर 
वसाहतींचा सबंंध तुटला. या मळेु पोरकी एकाकी झाले या िहदं ु सं कृती या शाखा 
वाळ या, सकूुन गे या िन आज तर या केवळ संशोधना या सु म दिुबर्णीतूनच 
िदस याइतक्या अविश ट आहेत. याचे प्र यंतर हणजे गोबी या वाळवंटात जे बौद्ध 
सं कृतीचे प्रचंड अवशेष सापडत आहेत, यािवषयी मािहती वाचली हणजे कळून येईल. 
इतके कशाला? आप या िसधं देशांत ‘मोह जोदारो’ येथे िन आसपास जी प्रचंड नगरे 
भमूीतून आज खणनू काढीत आहेत, यामळेु तर लोन िन इिज त या मनोर् यांची इ. स. 
पूवीर् साडतेीन हजार वषार्ंची सं कृतीही आज याच िहदंभूमूीत ज माला आली असे िसद्ध 
होत आहे! 

कुणी हणेल की या पूवर्जां या जु या-पुरा या कथा आज सांगनू काय लाभ? 
याने आजचे दै य थोडचे खोटे ठरणार आहे? तर याला उ तर हेच की, आजचे हे दै य 
न ट कर याची फूतीर् अगंी ये यास िन कृती हातून घड यास हे भतूकाळ या िद य 
वैभवाचे ज्ञान कारण होत असते, हणनू याची आव यकता ‘तू मखूर्, तुझा बाप मखूर्, 
तुझा िशवाजी चोर, तुझा धमर् वायफळ थोतांड, तुझा देश दा यातच िखतपत पडलेला, 
अस या तर् हेची पद्धतशीर िशकवण यावेळी धूतर् प्रितपिक्षयांकडून आज अनेक 
िप यांपासनू िशकिव याचा अट्टाहास केला जातो िन या प्रय नांस आम या मधीलच 
अजागळ िन अधर्वट लोक बळी पडतात. यावेळी हीसदु्धा चेतना देणे आव यक होते की, 
छे, तू जरी मखूर् असलास तरी तुझा बाप शहाणा होता, तुझा िशवाजी धमर्वीर िन देशवीर 
होता. तुझा देश ज्ञात जगाचा एका काळी अिधराज होता. ते हा हे आज या मखूार्? उठ 
आिण पूवीर् या तु या बापजा यां या अग्रपूजेचा वारस हो! हे आज या दासा, पूवीर्प्रमाणे 
उ याचा त ूशासनकतार् हो! आज शे या-म यांप्रमाणे बॅ, बॅ, करीत दीनवाणी िहडंणार् या 
िसहंां या छा या! उठ, बघ तुझ ेहे िसहं व प! या बीजांचा तू वंशज, िसहंा उठ आिण हे 
क्षुद्र दै य तुडवून आिण बुडवून पु हा या पूवीर् या अिधराजपदा या तु या वािम वा या 
िसहंासनावर आिधि ठत हो!’ एव याकरता या पूवीर् या वभैवा या िन पराक्रमा या कथा 
ऐकावया या िन वाचावया या आिण हणनूच आज आ ही आम या वाचकांकिरता 
िनकटवतीर् िन ब हंशाने िहदं ु सं कृतीशीच सलंग्न झाले या आज या सयामची त्रोटक 
मािहती खाली देत आहोत. ही मािहती ‘भगूोल’ नामक िहदंी मािसका या आधारे देत 
आहोत िन या मािहती तव यांचे आ ही आभारी आहोत.  

‘सयाम’ची आजकालची सिुशिक्षतांची मािहती हणजे लहानपणी भगूोलात पाठ 
केली िततकीच. तेथील राजांची, नगरांची नावे वगरेै सवर् अज्ञात! एखा या देशभक्ताला 
केमालपाशा या ब बरजीचे िकंवा अमीर अमानु लाखानां या वानरक्षकाचेही नाव अगदी 
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मखुो गत अस याचा अिधक सभंव! परंतु याला सयाम या वतं य रा यावर सातवे 
‘राम’राजे रा य करीत आहेत याचे पूणर् अज्ञान! आिण ‘ टर’सारखे वातार्हरदेखील अमीर 
अमानु लाखाना या हुजर् यांची देखील नाविनशी प्रिसद्ध करतील. परंतु सयामचे ‘राम’राजे 
िहदंु थान या अथवा युरोप या प्रवासास िनघाले हणजे यांचा िनदश केवळ ‘सयामचा 
राजा’ ‘सयामचा राजपुत्र’ अस या िननांवी तर् हेने कर यास चुकणार नाहीत! आिण 
हणनूच आ ही या व वनाशक भोवताल या पिरि थतीम ये जे जे आपले आहे, याचे 
अव य ज्ञान क न घेतले पािहजे.  

सयामची भौगोिलक मािहती आ ही देत बसत नाही. याचा प्राचीन काळचा इितहास 
फारसा उपल ध नाही. परंतु बुद्ध धमार्ची लाट जे हा ब्र मदेश, चीन, मलाया वगरेैकड े
वळली, याच वेळी याही देशांत याचा प्रसार झाला. परंतु तेलगंण, मद्रास, वगरैकडून 
आले या िहदंवुसाहतवा यांनी येथे िहदं ु सं कृतीचे अिध ठान ि थर के यामळेु आजही 
सयाम, ब हंशी िहदं ुसं कृतीचाच पुर कार करीत आहे. सयामम ये बौद्धशक चाल ूआहे. इ. 
स. १३५० म ये सयाम या लोकांनी रा ट्रीय सघंटन क न ब्र मी, पोतुर्गीज, िन डच 
लोकांशी युद्ध केले िन आपला देश वतंत्र क न ‘अयो या’ आपली राजधानी केली. 
ते हांपासनू िनरिनरा या ४३ राजांनी सयामवर रा य केले. नंतर इ.स. १७७७ म ये लव 
वंशामधील शेवटचा राजा सयूर्मािलन याचा ब्र मदेशा या आवा या म गल ग नावा या 
राजाने पराभव केला. ते हा मानधन सयूर्मािलन हा प्रजेला त ड न दाखिवता अर यांत 
गेला िन उपोषणाने मृ यु पावला. ‘पारतं या मरण ंवरं’ हेच उदा त त व याने पाळले! 
थो याच िदवसांनी ‘लअुकंताक’ या नावा या चीनी सरदाराने या म गल गचा पराभव केला. 
वतः गादी बळकािवली िन आपली राजधानी ‘धनपुरीला’ केली. आज यालाच बँकॉक नोय 

(नव) असे हणतात. याने १४ वष जेमतेम रा य केले िन अखेर उ मादवायू होऊन हा 
राजा मरण पावला. यानंतर एक प्रतापी पु ष उदयाला आला िन तोच आज या 
राजघरा याचा मळू पु ष आहे. लॉडर् क्लाई ह िकंवा हैदरअ लीचे चिरत्र वाचताच आ चयार्ने 
िदङ्मढू होऊन ‘आ’ क न बसणार् या बावळटांनो! पहा, तुम यातही परदेशात जाऊन रा य 
आिण राजवंश थापन करणारे महापराक्रमी पु ष िनमार्ण झाले आहेत! फार लांबची गो ट 
नाही-केवळ शे स वाशे वषार्ंपूवीर् इतकी ही अगदी ताजी गो ट आहे. यावेळी नाना आिण 
महादजी िहदं ु वातं याचे रक्षण करता करता ऐनवेळी आिण अवेळी कालवश होऊन िहदं ु
स ता इकड ेडळमळू लागली होती. याचवेळी ितकड ेसयामम ये एक प्रतापी िहदं ुसतंान 
आप या पराक्रमाने िन चातुयार्ने- क्लाई हप्रमाणे कपटाने िकंवा हैदरप्रमाणे क्रौयार्ने न हे. 
एक वतंत्र रा य िन राजवंश थापन करीत होते! सयामम ये िहदंु थानमधून एक खत्री 
यापारी यापार कर यास गेला. याचा १४ वषार्ंचा ‘राम’ या नावाचा एक मलुगा प्रथम 
सामा य सिैनक बनला िन पुढे वपराक्रमाने मखु्य सेनापती िन प्रधान होऊन ‘लअुकंताक’ 
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या चीनी राजा या मरणानंतर वतःच सयाम या गादीवर बसनू राजा झाला. ही गो ट इ. 
स. १८०६ म ये घडली. याच प्रतापी पु षाचे नाव ‘राम’ असे होते. याचाच वंश आज 
सयामची गादी अलकृंत करीत आहे. या अवधीत एकंदर ‘सहा राम’ गादीवर बसले िन 
थो या वषार्पवूीर्च ह लीचे सातवे ‘राम’ या प्रतापी वंशा या गादीवर आ ढ झाले आहेत.  

ही झाली केवळ सयाम या िहदं ु राजवंशाची गो ट. तेथील सं कृती पािहली तर 
ब हंशी िहदं ु सं कृतीच आहे. आम याजवळ वतर्मानपत्रा या पत्रांत जागा कमी हणनू 
केवळ थो या थो या िनदशावरच वाचकांनी भागिवले पािहजे.  

बँकॉकम ये फार प्राचीन कालापासून गेलेले एक ब्रा मण कुटंुब आहे. आज या 
मखु्य पु षाचे नाव ‘वरराज गु  वामदेव’ हे आहे. सयामम ये ब्रा मणाला ‘फ्राम’ असे 
अपभ्र टतेने हणतात. हे व छ धोतर वापरतात िन डोक्यावर शडी ठेवतात! गोमांस खात 
नाहीत. यांचे जानवे असते. परंतु ते सं कार कर या या वेळी िन हवना या वेळीच 
वापरतात. इतर वेळी सोव यांत ठेवनू देतात. राजवंशामधून प्र येक ब्रा मणाला अजून ३० 
. पयर्ंत दिक्षणा िमळत असते. राजदरबारी हे हवका याला जातात. यांचे एक वतंत्र 
धमर्मिंदर आहे. याचे नाव ‘बाटफ्राम’ (ब्रा मणांचे धमर्मिंदर) असे आहे. याम ये पंचांगांचे 
नवग्रह िन दशावतारां या मतूीर् आहेत. आप याप्रमाणेच सिवधी पूजाअचार् रोज होत असते. 
हे वरराज गु वामदेव िहदंु थानावर फार पे्रम करणारे आहेत.  

याचप्रमाणे सं कृत भाषा िन सािह य यांचा प्रसार सयामम ये पु कळच आहे. 
सयाम या लोकांम ये िन इतर बदु्धांम ये बरेच अतंर आहे. सयामी लोक पे्रत िहदंुंप्रमाणेच 
जाळतात. याची औ वर्दोहक िक्रया िहदंुंप्रमाणेच होते. िववाहादी सं कारही ब हंशी 
िहदूंप्रमाणेच आहेत. बदु्ध मिंदरातसदु्धा प्रथमच गणेशाची उंच िन भ य मतूीर् आहे. या 
देवळाचे नाव ‘सर ीर न सदा राम’ असे आहे. थाई क्षमे या नावा या एका प्रिसद्ध 
मािसकावर गणपतीचे पंचरंगी िचत्र मखुपृ ठावर िदले आहे! ‘water works’ ला प्रपात’ 
असे सं कृत नाव आहे िन यावर गगेंची सुंदर मतूीर् आहे. रामायण, महाभारतातील 
यो यांची िचत्रे मिंदरावर खोदली आहेत िन रामायणही येथे उपल ध आहे. याचप्रमाणे 
कथा सिरता सागर, िहत उपदेश, नीितशतक इ यादी सं कृत पु तके िन यांचे थाई 
(सयामी) भाषेतील भाषांतरही झालेले आहे. गेले राजे सहावे राम यांनी वतः 
नलोपाख्यान, अिभज्ञान शाकंुतल वगरेै ग्रथंावर थाई भाषते टीका केली आहे! बँकॉकला 
राजवंशाचे एक प्रचंड पु तकालय आहे. याम ये दोन लाखांपेक्षा अिधक पु तकसगं्रह आहे. 
यांत अनेक दिुमर्ळ सं कृत ग्रथंही आहेत.  
िदवसांची नावेही आप याप्रमाणेच अिथत (आिद य), चान (चंद्र) अशी आहेत. यांची ‘थाई’ 
िलपी ही नागरी िलपीचे पांतर आहे. वणर्, वर वगरेै सवर् क्रम नागरीचाच आहे. 
पािरभािषक श दही सं कृतमधूनच उचलले आहेत. उदाहरणाथर्ः प्रपात (water works), 
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दोर श द (Telephone), बुरी सभा (पुरी सभा Municipality), सयानी (station), 
बोिरशद (parliament) वगरेै वगरेै.  
यिक्तंची िन नगरांची नावेही सं कृतच आहेत. जसे राणी व लभादेवी, रामराघव, यमराज, 
िव णलुोक, अयो या, लवपुरी वगरेै वगरेै.  
सयामी वाङ्मयांतही मराठी, बंगालीप्रमाणे भरपूर सं कृत श द आहेत. उदाहरणाथर् एका 
पु तकांतील थोडा भाग खाली उ घतृ केला आहे.  
“वरपाद समदच वर परमद्र महा-बुधएक अग्र महापु ष, परम नगरािधराज िवनीत प्रजानाथ 
महासम तवंश अितशयवंश िवमल र नवर क्षित्रयराज िनकरा तेम चतुर न महाचक्रवतीर् 
राजसकंाश उमतो सजुाम- 
हे वाचनू दशकुमार चिरत्राचे हे अनकुरणच आहे असे कुणास वाटणार नाही? असो; आता 
सयाम या िहदं ुसं कृतीची ही फूतीर्कथा फार लांबली हणनू येथेच परुी केली पािहजे या 
कथेपासनू जो बोध िन फूतीर् घेणे असेल. ती प्र येक िहदंमुात्राने घ्यावी एवढीच िवनंती 
अतंी क न हा लेख सपंिवतो.  
 

* * * 
 
 




