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गांधी ग धळ 

१. वातं याचा मागर् 
याचा येळकोट राहीना। 

मळू वभाव जाईना। -तुकाराम 

 

 एक-दीड वषार्पूवीर् जे हा महा माजींनी प्रिस द केले की, आता आपण राजकारणात न पडता 
खादी या िवधायक कायर्क्रमासच वाहून घेणार, ते हा यां या वेडगळ िन गमाऊ राजकारणास 

कंटाळले या िन या सावळाग धळा या मागे लाग याने राजकारणाचा गे या सहा वषार्त जो बोजवारा 
उडाला िन याने वदेशाची जी भयंकर िदशाभलू झाली ती पाहून अ यतं दःुिखत झाले या प्र येक 

देशभक्तास थोड ेतरी हायसे वाटले होते. वाटले होते की, आता तरी यापुढे महा माजी यां या ज्ञानाबाहेर, 

यां या बु दीबाहेर िन यां या शक्तीबाहेर, असले या राजकारणा या क्षेत्रात नसती उठाठेव क न िन 

अिहसंा, असहकािरता िवधायक कायर्क्रम इ यादी भाराभर पोकळ श दांस चघळीत बसनू रा ट्रातील त ण 

िपढीचा तेजोभगं कर याचा देशघातक यापार कर याचे सोडून आपला चरखा बरा की आपण बरे, असे 

वतर्न ठेवतील. पण पाहावे तो ‘राजकारणात आपण पडणार नाही’ हा िन चय प्रिस द क नही पु हा 
आप या रा ट्रीय सभेत उपि थत राहून शक्यतो आप या या पूवीर् या वेडगळ कायर्क्रमास उचलनू 

धर यापासनू ते नागपूर या स याग्रहा या प्रकरणी िलिहलेली िभकार पत्रे धाड यापयर्ंत गांधीजींनी 
राजकारणात येता जाता ढवळाढवळ कर याचे काम चालचू ठेवले आहे. 

 कारण यांनी ‘मी राजकारणात पडणार नाही’ हणनू जे हटले ते देखील जे हा िन पाय झाला 
ते हाच हटलेले होते. वरा यपक्ष रा ट्रीय सभे या कायर्कारी मडंळा या बैठकीतून (अहमदाबादा या ऑ. 

इं. काँ. क. या सभेतून) उठून गेला असताही मोठया तोर् याने गांधीजींनी हटले होते, ‘िचतंा नाही, नुसती 
खोगीरभरती हवी कशाला? दोन अनुयायी उरले तरी पुरे!’ परंतु पढेु जे हा पुरते दोन अनुयायीदेखील असे 

खंबीर िमळेनात की, यां या जोरावर रा ट्रीय सभेस खादीप्रचािरणी सभा बनवून िन िविधमडंळात 

सरकारी िवपक्षास आपले रा य वाटेल तसे हाक यास मागर् िन कंटक क न देऊन आपणास कृतकृ य 

होता येईल, ते हा मग पाय लटपटू लागले. या बैठकीतच महंमदअ लींची िन गांधीजींची ती रडारड, ती 
हट्टी िनराशेची आसवे िन शेवटची ती शरणागती ही यां या यानात आहेत, यां या हे ते हाच लक्षात 

येईल की, गांधीजींचा राजकारणातून पाय जे हा उखडला गेला ते हाच, मी आता राजकारणा या क्षेत्रात 
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पाय टाकीतच नाही हणनू ते हण ूलागले. मी क्रांतीकारकांस नामशेष कर यासाठी बंगा यात जात आहे 

हणनू अगडबंब प्रितज्ञा क न ते स कृ य कर यासाठी हा साधुपु ष सरकार या आशीवार्दासह बाहेर 

पडला. पण तीन मिहने जीवाचा आटािपटा क नही बंगा यातील रा यक्रांती या गु त चळवळींचा गळा 
घोटणे शक्य झाले नाही. ितकड ेिविधमडंळात पूवीर्चे सवर् असहकािरतावादी िशरले. िहदं ूसघंटना या प्रचडं 

चळवळीचा उदय होऊन या िखलाफती या आफतीचे पे्रत एकदाचे जाळून टाकले गेले, अशा रीतीने 

क्रांितकारकांत िकंवा िविधमडंळांत, िहदंतू िकंवा मसुलमानांत कोठेच कोणी िवचारीत नाहीसे झा यावर 

मग जो सं यास यांना घ्यावाच लागला होता, तो राजकारणाचा सं यास आपण होऊन घे याचा बहाणा 
कर यात आला. 
 पण बळाबळाने यास सं यास दे यात येतो या सवर् सं याशांची जी दशा होते, तीच गांधीजींचीही 
होऊन ते खादीकायार्त जरी गढलेले िदसत होते, तरी थोडा वाव िमळताच राजकारणात ढवळाढवळ 

कर यासाठी यांचे मन सारखे चुळबूळ करीत आहे, ही गो ट मागे अनेक वेळा उघडकीस आली होतीच. 

परंतु यांनी जे हा राजकारणात काही काळ पडत नाही हणनू मागे हटले ते हाच, रा ट्रिहता या टीने 

कतर् य असले तरी ते करताना मनास दःुख देणारे असे यां या देशिवघातक राजकारणावर टीका कर याचे 

कायर्, आपणास पु हा हाती घ्यावे लागणार नाही हणनू आ हास आनंदच झाला अस याने, आ ही 
गांधीजीं या असहकारी भाषे या िन अिहसंा मक स याग्रह इ यादी श दां या उ चारासरशी मधून मधून 

येणार् या या फेफर् या या झटक्यांकड ेदलुर्क्षच करीत गेलो. परंतु परवा यांनी नागपूर या स याग्रहा या 
प्रकरणी जी पत्रे िन ‘यंग इंिडया’त जे लेख िलिहले आहेत, यांत यांनी जी अ यंत ितर काराहर् िवधाने 

केली यांचा समाचार घेणे आता अगदी अपिरहायर्च झालेले अस याने या िवषारी त वज्ञानाचा साप 

आपली फडा पु हा वर कर या या आधीच यास ठेचून टाक याचा प्रय न करणे प्रा त होत आहे. 

 त वज्ञान कसले, ते त वज्ञान आहे? त वांचे गाढ अज्ञान हेच यातील अन य त व आहे. 

स याग्रहाची मीमांसा करताना हे साबरमतीचे मण हणतात, ‘जो स याग्रही असेल तो श त्र घेईलच 

कशाला? तो स यासाठी वतः काही एक प्रितकार न करता वतःचे बिलदान देईल. अशा स याग्रहालाच 

अिहसंा मक स याग्रह हणता येईल!’ होय का? पण आपण अिहसेंची नुकतीच एक याख्या केली होती ती 
इतकी ताजी आहे की, आपण पूवीर् काय बोललो होतो हे प्रसगं पडताच पूणर्पणे िवस न जा याची िकंवा ती 
एक पहाडी चूक झाली हणनू वतःसच मखूर् ठरवून घे यास न कचर याची िवसरभोळी कला या 
आपणास उ कृ टपणे अवगत आहे, या आपणास देखील ती नाकारता िकंवा िवसरता येणे शक्य नाही. 
िपसाळलेली कुत्री मारावी िकंवा नाही, का यांनाही घरजावयासारखे पाहुणचार करीत पोशीत बसणार् या िन 

ये या जा या माणसास चावून मा  देणार् या अिहसेंचे पु य सपंादन करावे. या प्र नाचे उ तर देताना 
आपण सांिगतले होतेत की, अिधकतर अिहसंा टाळ यासाठी जी अ प िहसंा अपिरहायर्पणे करावी लागत े
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ती ध यर् होय िन याप्रमाणे िपसाळले या कु यांस बंदकुी या गोळया घालनू जे हा मार यात आले, ते हा 
जनै समाजातील हजारो लोकांनी सभा भरवून आपला ती  िनषेध क न आप यास ‘महा मा’ 
हण यासही बंदी केली; तथािप आपण िहसेंची ती केलेली याख्या परत घेतली नाही िकंवा या 
िपसाळले यास बंदकुीने मार याचा िनषेध केला नाही. 
 पण आता तु ही जे पत्रात िलिहलेत की, ‘स याग्रही श त्र असे कधी धरणारच नाही. याला नुसत े

स य आचरीत मरावयाचे तेवढे माहीत!’ याव न तर िपसाळले या कु यांस मार यासाठी देखील 

स याग्रही बंदकु िकंवा कोणतेही श त्र घेणार नाही असे िस द होते! िपसाळलेले कुत्रे चाव यावर तो 
स याग्रहीही जे हा िपसाळेल ते हा तो जो काय दातांचा उपयोग करील तेवढाच श त्राग्रह मात्र 

स याग्रहा या पिवत्र कक्षेत येऊ शकतो! िपसाळले या कु यांशी प्रसंग पडला असता यांचा प्रितकार करणे 

हणजे श त्र न घेता यां यासमोर उभे राहून यांस नुसते हणत रहावयाचे की, ‘अहो िपसाळले या 
कुत्रोजी! चावणे अस य आहे. मला चावू नका. याउपर चावत असालच तर हा मी स याग्रही वीर तु ही 
चावत असताना एक पाउलभर देखील मागे न होता िकंवा हाती श त्र घेऊन तुमचा प्रितकार न करता 
तसा या तसाच चावून घेतो िन तु हास इतरांना असेच चावत िफर यास मोकळे सोडतो!’ याचे नाव शु द 

स याग्रह! 

 जे हा अिहसेंची याख्या गांधीजींनी िपसाळले या कु यांिवषयी िलिहताना अशी केली की, 
अिधकतर िहसंा टाळावयास अपिरहायर् अशी अ प िहसंा कतर् यच ठरते, ते हा आ हास वाटले की, 
ज मभर ठेचाळत का होईना पण शेवटी या ज मीच गांधीजींनाही अिहसेंचा अथर् थोडा कळू लागला. 
गांधीजी यां या राजकारणी आयु यात जी काही शु दीवर अस यासारखी एक-दोन वाक्ये बोलले आहेत, 

यांत या वरील वाक्यांची गणना आ ही केली; परंतु गांधीजींची शु दीदेखील यां या वाभािवक 

बेशु दीतीलच एक क्षण असतो. नवख्या मलुाचा नेम चडूफळीत जसा कधी चुकून बरोबर लागतो. तसे 

राजकारणा या डावात गांधीजी एखा या वेळी जे बरोबर बोलनू िकंवा क न जातात ते देखील चुकूनच 

केलेले असते. कारण दसुर् याच क्षणी ते या बरोबर कृ यालाच चकू हण याची आणखी एक चूक हटकून 

करीत असतात. जर स याग्रही हा इतका पूणर् अिहसंा मक प्राणी असतो. की, श त्र हातात धरणे हे देखील 

तो पाप समजतो, नीितबा य समजतो, तर मग िपसाळले या प नास कु यांस एकत्र क डून यांस बंदकुीने 

ठार मारिव याचे कृ य करिवणारा हा एक िहं त्र ह यारीच ठरत नाही काय? जमर्न लढाई या वेळचा तो 
‘सै यांत भरती हा! इंग्रजास िवनाअट सा य देऊन रणांगणांत यु दास जा’ हणनू ओरडत िफरणारा तो 
सै यभरतीसाठी नेमले या सरकारी अड यांचा धरुीण! तो कोण? इंग्रजांस िवनाअट सा य दे यासाठी 
जमर्नांस श त्राने िवनाअट मार यास उ तेजन देत आजारी पडतेो िहडंणारा तो वेडापीर-तोही अिहसेंचाच 

भक्त होता नाही? आप या देशाशी िमत्र व जोडू इि छणार् या शेकडो जमर्नांना यांचे िहदंु थानशी वरै 
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नसताना सपासप कापून काढणे ही िहसंा होत नाही? पण जे आमचे िपढीजात शत्र ू- यां यािव द केवळ 

आ मसरंक्षणासाठी श त्र धरणे हणजे मात्र िहसंा होते! नुसते श त्र धरणे हीही गो ट स याग्रहास 

लािजरवाणी असते! मग जे हा वतः या िजवावर बेतली ते हा का सश त्र डॉक्टरास बोलावून पोटावर 

कतर्न क न घेतलेत? तुम या पोटात वसतीस येऊन खाऊन िपऊन सखुी असले या एखा या 
ऑ टे्रिलया या वसाहतीप्रमाणे भरभराटत जाणारे ते रोगाणूचें रा ट्रा या रा ट्र या डॉक्टरा या श त्राने 

तु ही क तल क न टाकलेत नाही का? मग ती िहसंा कशी मानवली? या रोगाणूं या िकंवा जमर्नां या 
पुढे, स याग्रही वीरांचे जे कतर् य आपण आता सांगत आहा, तसे नुसते उभे राहून यां या कृ याचा िनषेध 

करीत आपण मरणी मेला का नाही?  

 परंतु महा माजींचे दय िजतके िवशाल िन उ नत आहे, िततकीच यांची बु दी आकंुिचत 

िन अपक्व आहे. अिहसंा, दया, क्षमा, इ यादी कणर्मधुर श दांस यांचे कोमल दय भलुनू जाते. परंतु या 
श दांतील स य त वाचे यथात य आकलन कर याचे साम यर् यां या बु दीत नस याने िन तसे 

साम यर् आप या बु दीत नाही हेही समज याइतकी िववेचनशक्ती यांस उरली नस याने ते के हा काही 
तर के हा काहीच बोलनू जातात. वा तिवक पाहता अिहसेंची वर िदलेली याख्या िहदं ू धमर्ग्रथंां या 
पानापानांवर खोदलेली आहे. पण ती प नाशी उलट यावर गांधीजी िशकू लागले िन लगेच िशकावयास 

लाग यापासनू एक वषर् सपं यापूवीर्च िवस नही गेले. पु हा िलहू लागले की, “खरा स याग्रही श त्राला 
िशव याचा िवचारदेखील मनाला िशव ूदेत नाही. लाठीदेखील हाती घेणे हे स याग्रहा या िव द आहे. मात्र 

आ हास पारतं यात डांबून ठेवणार् या इंग्रजां या सा याथर्, आम या वातं यप्रा ती या कायीर् साहा य देऊ 

इि छणार् या जमर्नांना बंदकुी तलवारींिनशी ठार मारणे हे स याग्रहा या त वास िन तास साजेसेच 

असते! आजपयर्ंत अशा प्रकारची पर परिव द भा ये िन काय गांधीजीं या हातून इतकी घडली आहेत 

की, यांची एक गाथाच गुफंता येईल. अथर्हीन श दांनी िन बिु दहीन अथार्ंनी यांची वाक्ये िन काय 

खचाखच भरलेली असतात. वरा य, खादी, शु द वदेशी, असहयोग, स याग्रह, अिहसंा, असहकार 

इ यादी श दांनी आज पाच-सहा वष उ या िहदंु थानात जो गांधी-ग धळ माजिवला आहे, याला हे 

महारा ट्र तरी आता िवटून गेलेले आहे. या प्र येक श दा या इतक्या पर परिवरोधी याख्या िन अथर् 
गांधीजींनी केलेले आहेत की, यांना एकत्र गुफंले असता एखा या िपसाटालाही पोट धरध न हस ूयेईल. 

परंतु या ग धळाने रा ट्रकायार्चा इतका चुराडा क न टाकला आहे िन रा ट्राचा तजेोभगं क न यास इतके 

अकमर् य क न ठेवले आहे की, यामळेु या ितटकार् यासरशी मनात िवनोदी भावना उ प न न होता 
गभंीर दःुखावेगाने िन क्रोधाने मनात ितर कारच उ प न होतो.  

 नागपुर या श त्राग्रहातील चुकीची कुसळे िनवडीत गांधीजी हणतात की, स याग्रहाचा 
िवषय श त्राचा िनबर्ंध (आ सर् अॅक्ट) नसनू याचे मखु्य येय बंगाल या राजबंदींची सटुका हे आहे. ते हा 



 

www.savarkarsmarak.com 

श त्रांचा िनबर्ंध तोडणे हे िवषयांतर होत आहे. पण रौलेट िनबर्ंधा या िव द जे हा स याग्रह सु  कर यात 

आला, ते हा रौलट िनबर्ंधाचा वचपा हणनू मुबंईला गांधीजींनी वतःच मदु्रण िनबर्ंध तोडला िन ते ज त 

पु तके िवकीत सटुले. यावेळी यावर काहींनी हाच आके्षप घेतला होता की, रौलेट िनबर्ंध तोडा, 
या यासाठी हा दसुरा िनबर्ंध तोडणे हे िवषयांतर आहे. पण ते हा जर कोण याही अ या य िनबर्ंधास 

के हाही तोडणे सयंुक्त होऊ शकले तर आजही श त्रिनबर्ंधासारखा अ यंत अपमाना पद िनबर्ंध तोडणेही 
सयंुक्त का होऊ नये? पण मी हणेन ती पूवर् िदशा असली पािहजे असे मान याचा अहंकार, वतः पूवीर् जी 
पूवर् िदशा हटली तीच आता पि चम िदशा हणावयास न कचर या इतका िनढार्वलेला असतोच असतो.  

 या याही पुढे जाऊन ते हणतात की, जे िनबर्ंध नीितमलू असतात ते मोड या या 
चळवळीला स याग्रह हे नाव शोभतच नाही. चोरीचा िनबर्ंध तोड याप्रमाणेच श त्रिनबर्ंध तोडणे हेही 
नीती या टीने स याग्रहा या िव द आहे! वसरंक्षणासाठीदेखील हातात श त्र धरणे -नुसते धरणे 

देखील! - या मनु याला चोरी कर याइतकेच पापप्रद वाटते याला जमर्नांची क तल कर यासाठी इंग्रजी 
सै यात भरती होणे मात्र पापप्रद वाटत नाही, अशा या त डी तरी काय लागावे?  आिण तरीदेखील जोवर 

गे या पाच-सहा वषार्त उ प न झालेला प्रज्ञाहीन भाबडयांचा असा एक वगर् देशात िजवंत आहे की, यास 

तो पोकळ श दांचा सावळा ग धळच को या गढू त वज्ञानासारखा भासनू या बु दी या अधंकारात 

धडधडीत िदसणार् या ग टीही िदसेनाशा होतात- तोवर वरीलसारख्या बािलश श द छलाचीही एखा या 
मह वा या िवषयाप्रमाणे िचिक सा करीत बसणे प्रा तच होते.  

देशभक्त आवारी यांनी चाल ूकेलेला हा स याग्रह असा िन फळ, अनीितकारक, अ याचारी िन स याग्रही 
मनु यास न शोभ यासारखा आहे हणनू सांिगत यानंतर बंगाली राजबंदीस सोडिवणारा सफल, 

नीितकारक, अन याचारी िन स याग्रही प्रा यास शोभणारा असा दसुरा एक उपाय महा माजी यास 

लेखात परम का िणकपणे सांगते झाला आहेत, तोही अगदी ऐक यासारखा िन पदाथर्सगं्रहालयात 

एखा या प्र तरयुगातील हाडका या कवटीशेजारी राखून ठेव यासारखा आहे. ते हणतात, ‘नागपुराहून 

एकेक मनु याने पायी चालत कलक यास जावे. पायी न चालता आले तर रे वेने जावे.’ िन करावे काय? 

जेथे ते राजबंदी अटकेत असतील यांपैकी एखा या िठकाणावर लाखो लोकांनी िनकराचा ह ला क न 

फ्रचांनी बा टाअल तोडून टाकला तसे ते ठाणे तोडून फोडून राजबंदी मकु्त करावे? िशव! तसे काही नाही! 
तर गांधीजी हणतात, ‘प्र येकाने नागपूरहून पायी िनघावे; कलक यास जावे अन ् थेट ग हनर्र या 
बंग यावर चढू देतील िततके चढून ओरडावे, ‘राजबंिदवानांस सोडा!’ पुरे. इतके ओरडून वतःला बंद 

क न घेऊन कारागारात पडावे. या रामबाण उपायात इतक्यावरही काही कसरू राहील अशी शंका येऊन 

गांधीली पुढे हणतात, ‘पण या स याग्रहीने सपंूणर् िन पद्रवी िन िनःश त्र असलेच पािहजे!’ 
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 काय पण उपाय सचुिवला? नागपूरहून पायी कलक यास जावे हणजे त ण मलेुदेखील यातच 

आ याने स याग्रहाची अधीर् अिधक जीवनशक्ती प्रवासाने सकूुन जाणार-नाहीतर रे वेने जावे- हणजे 

प्र येक स याग्र याचे भाड ेभरता भरता या या तुटपुजंा िनधीचे हजारो पये रे वे या िवलायती क यात 

आयते पडणार िन हे हजारो पये िकंवा या पायास फोड येऊन सांडले या रक्ता या धारा खचूर्न अतंी 
करायचे काय? तर ग हनर्र या दाराशी-जाऊ देतील तर-जाऊन नुसते ओरडायचे, ‘सोड, राजबंिदवानांस 

सोड!’ नुसते ओरडायचे!!! 

 जण ूकाय ग हनर्र ज मबिधर आहे. नागपूरला लोक आप या बायकांशी वयंपाकघरात काय 

बोलतात हे या ग हनर्रांना अचूक कळते, यांना यां या बंग यापाशी ओरड याने जण ूकाही अिधक ऐकू 

येणार आहे! जण ूकाय नागपूर या सभेतून िन पथांतून ‘राजबंिदवानांस सोडा’ ही उठलेली आरोळी या 
ग हनर्रांना ऐकूच गेली नाही-ती बंग यावर ओरड याने जाणार आहे! 

 पण मग आ ही हणतो, असली सजंीवनी सापडली असता ती केवळ राजबं या या सटुकेसारख्या 
एका िवविक्षत याधीवर का खचर् करा? सवर् रोगांचे मळू जे पारतं य तेच का या उपाया या अमोघ अ त्राने 

(चुकलो!! खादी या सतुाने) कापून काढू नये! कलक या या ग हनर्रपयर्ंतच का थांबा! आ ही 
गांधाळले या प्र येक स याग्रही वीरास असे सचुिवतो की, प्र येकाने प्रथम का मीरला िहमालयापयर्ंत 

चढून जावे. नंतर तेथून पायी िनघनू गोबीचे वाळवंट उत न, मतृ समदु्र पोहून कॉकेशस ओलांडून नीट 

इंग्लडंला पोचावे िन पायी पोचावे. मग कपड े बदलनू, नान क न, मानिसक, काियक िन वािचक 

आ मशु दी करीत करीत अगदी पूणर्पणे जीव िनर त्र अन ् िन पद्रवी झाला हणजे इंग्लडंचे राजे या 
बिकंगहॅम राजमिंदरात राहतात याच मिंदरा या अगंणात-जाऊ देतील तथेपयर्ंत- जावे िन ओरडावे, 

‘ वरा य या!’ 

 हो! ओरडूनच जर काम होते तर नुसते बंगाल या राजबंिदवानांस सोडा, एवढेच मागणे का मागा!-
प्र यक्ष जॉजर्महाराजां या राजमिंदरापुढे जाऊन वरा याची िभक्षाच पदरात घेऊन परत का न या! मागे 

सतुाने सहा मिह यांत वरा य िमळिव याचा उपाय गांधीजींनी सांिगतला होता. पण या न या 
ओरड या या उपायापुढे या उपायाचेही तेज िफक्केच पडते यात शंका नाही. वरा यासाठी उपायावर 
उपाय िबचारा महा मा सांगत आहे! पण करावे काय!’या महारा ट्रातील लोकांत दाच नाही!’ 

 एक वेळ हे असले उपायदेखील बािलश हणनू थोडसेे हसत मनु य बाजसू सा  शकेल. पण या 
उपायांचे ममर् सांग यासाठी जे हा गांधीजी यां या वेडसर त वज्ञानाची भाषा बोल ूलागतात ते हा हस ू

येणेदेखील अशक्य होऊन या िविक्ष ततेची अगदी िशसारी येऊ लागते. कारण यां या उपायांनी भाबडया 
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लोकांची इतकी िदशाभलू होत नाही की, िजतकी यां या वेडसर त वज्ञानाने होते! याच उपायांिवषयी ते 
पुढे हणतात, ‘क्विचत अशा कलक यास पायी जाऊन ओरड याने कायर्िस दी लवकर होणार नाही; पण 

हे सवार्ंनी यानात धरावे की, आ म याग अतंी सफल होतो!’ 

 वाहवा रे आ म याग! अहो या साधनाने इतर सवर् साधनांतून अ पतर यागाने अिधकतर 

प्रमाणात सा य सपंािदले जाते, या साधनासाठी जो करावा लागतो याला खरा वाथर् याग िन यथाथर् 
आ म याग हणतात. परंतु सा य प्रा त कर यास जो मागर् सवार्त अिधक क टदायी िन िन फळ असतो 
तोच चोखाळ याचे क ट जाणनूबुजनू अगंीकारणारा मनु य आ म याग करीत नसनू आ मनाश करीत 

असतो. मुबंईहून मद्रासला जाणे तर मद्रास रे वेने न जाता प्रथम िहमालयाकड ेजाऊन, मग जपानमधून 

अमेिरकेत उत न युरोपमाग मद्रासला जाणारा वेडसर िन िविक्ष तपणा याचा आ म याग नसनू 

आ मनाश होय. केवळ आ म याग यथर् जात नाही हणनू घरासमोरची सपुीक शेती टाकून देऊन हणे 

सहारा या वाळवंटात शेती करा! केवळ आ म यागा किरताच असेल तर मग कलक यास जा यासाठी 
िवलायती रे वेत पैसा तरी का ओता? नागपूर या एका जु या िविहरी या काठावर उभे 

रहावे,’राजबंिदवानांस सोडा’ हणनू ओरडावे िन या आडात गळयाशी दगड बांधून घेऊन उडी टाकावी िन 

जीव यावा! 

 छे! आ म याग, आ मबल, स याग्रह, अिहसंा स य इ यादी ग डस नावाखाली िहतशत्रसूच 

शोभ यासारखा रा ट्राचा जो तेजोभंग आजपयर्ंत कर यात आला तो पुरे झाला! राजकारणाचा पोरखेळ 

क न टाकला तो पुरे झाला. हा गांधी-ग धळ आता पुरे झाला! हणे कलक यास पायी जा िन ओरडा! हो, 
जर तु हास रा ट्रासाठी खरोखरच काही क न दाखवायचे असेल, तर हे बािलश त वज्ञान िन हे षंढतेचे 

शा त्र पिह याने पायाखाली तुडवून टाका! पु हा ‘हे कृ य स याग्रह आहे की नाही’ हा प्र न एखा या 
आजीसारखा िवचारीत न बसता एखा या िशवाजीसारखे इतकेच पाहा की, ते कृ य एकंदरीत आपणास 

अ पात अ प वाथर् याग करावयास लावून दु ट िवपक्षाची अिधकात अिधक हानी करीत आहे की नाही! 
मग यास भाबडिेगरी िकंवा भामटेिगरी, स याग्रह हणो िकंवा श त्राग्रह हणो! 

 तो मसुोिलनी पाहा; सयूार्स आ छादनू टाकील असे दाट लढाऊ िवमानांचे छत इटलीस घाल ूपाहत 

आहे. तो लेिनन पाहा; तो ट्राट की पाहा, बोलता बोलता झारशाही उलथून पाडून युरोपातील राजांशी झुजं 

खेळणारे आरक्त सिैनकांचे एक रा ट्र या रा ट्र िनमार्ण करीत आहे. तो चीन पाहा; लाख लाख सेना उ कृ ट 

श त्रा त्रांनी स ज क न धारातीथीर् झुंजत परकीयांस िपटाळीत आहे. हे इंग्लडं पाहा! रणतरी, पाणबुडया, 
िव वंसके, िवमाने, सै ये, यांवाचून श दही न उ चािरता, एवढे साम्रा य एखा या घडयाळासारखे 
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यवि थत चालवीत आहे. प्र येक इंिग्लश नागिरक एक एक मसुोिलनीच बनलेला आहे. ते बुटके जपानी 
पाहा, तो दाढीचा घोळ मुडूंन तलवार उपसलेला केमालपाशा पाहा; तो इवलासा अफगाणचा अमीर ये या 
िजहादची धमर्यु दाची गजर्ना घरोघर करीत िहडंत आहे तो पाहा! अन ् या अशा प्रचडं िन भयंकर 

धकाधकी या रणधुमाळीत या भारताचे भाग्य यां या हातात तु ही िदले आहा, ते हे तुमचे िभकारड े

‘चक्रवतीर्’ पाहा! हे चरख्याचे चक्र िफरवून भारतास चक्रवतीर् करणार ! हे नागपुराहून पायी चालत, 

कलक या या ग हनर्र या बंग याशी ‘राजबंिदवानांस सोडा’ हणनू नुसते ओरडून या क्रांितकारकांची 
सटुका करणार! तु हास खादी िवणायची असेल, फळे खाऊन िकंवा पाने खाऊन जगावयाचे असेल, लगंोटी 
नेसनू राहावयाचे असेल, उपासतापास करावयाचे असतील, तर तु ही सखेुनैव यां यामागे लागा. या 
स गणुात तेच उपदेशक योग्य आहेत. पण तु हास वरा य हवे असेल, वातं याची प्रबळ इ छा तु हास 

व थ बस ू देत नसेल, या तुम या िहदंु थान या छातीवर उडणार् या परक्या वजाकड ेपाहताच तुमची 
त ड ेल जेने काळी िठक्कर पडत असतील तर त णहो, उठा िन तडक या रिशयास, या इटलीस, या 
आयलर्ंडास, या िशवाजीस, या चंद्रगु तास, या यशोधमार्स जाऊन िवचारा की, ‘ वातं याचे मागर् 
कोणते?’ कारण ते वतः या या मागार्ने गेलेले आहेत; यांनी वातं य सपंादन केलेले आहे. मग या 
मागार्ंतून पिरि थतीस अनु प िन या य असा मागर् तु हास सहज िनवडता येईल. भांडारकर िकतीही 
िव वान िन सं कृत ज्ञ असले तरी जसे यांस राजवै या या जागी नेमता येणार नाही, याचप्रमाणे 

गांधीजींसही, ते महा मे असले िन आ हा सवार्ंस या टीने िन जर ते यां या कक्षेबाहेर ढवळाढवळ 

कर याचा मोह आवरतील तर पू यच आहेत-तरी यां यासारखी वातं ययु दा या रणधमुाळीत पिह या 
आवाजासरशी भेद न िन गांग न जाणारी िन राजकारणात सवर् वी अप्रबु द असणारी माणसेही तुमचे 

राजगु  होऊ शकणार नाहीत. याला चाणक्यच हवा असतो; याला समथर् हवा असतो. जेनो काम तेनो 
थाय, दजुा करे सो गोता खाय!  

-११-८-१९२७ 
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२. गांधीजी िन हे दधुखुळे िहदं ूलोक! 

 अ दलु रशीदला गांधीजींनी ‘भाई’ हणनू उ लेिखले िन यां यािव द सवर् िहदं ूजगत सतं त 

झाले असता याचा पक्ष घेऊन दोन श द बोल यास ते िस द झाले ही गो ट िकती वाभािवक आहे? 

प्र येक नटाला आपली भिूमका अिधकािधक रंगेल असा अिभनय करावाच लागतो अन ्ससंार हे एक 

नाटक असनू मनु यमात्र हा नट आहे. गांधीजींनी महा याची भिूमका घेतलेली अस याने यांनी ितला 
रंग भरेल अशी वाक्ये उ चा  नयेत तर काय एखा या िशवाजी रामदासारख्या सामा य अ पा याप्रमाणे 

‘ यायाचा जो अिभमान, तोिच जाणावा िनरिभमान।। याय अ याय समान, होणे नाही,’ हणनू या 
जातीत आपण ज मलो या जातीचा पक्ष घ्यावा! 

 आपणा प्र येक िहदंचूी इ छा अशीच आहे की, िकतीही घोर अपराधी असला तरीही याला याचा 
पक्ष मांडणारा कोणीतरी पाठीराखा िमळावा. मग अ दलु रशीदला गांधीजी िमळाले यात काय वावगे 

झाला? गांधीजीहून अ दलु रशीदला दसुरा कोणी मनु य पािठंबा दे यास िनघता तर याला शोभलादेखील 

नसता! 

 पण हे िहदं ू लोक िकती दधुखुळे आहेत! ’भाई’ अ दलु रशीदचा पक्ष मांड यास गांधीजी पुढे 

सरसावलेले पाहून िवचारतात की, ‘जर अ दलु रशीद भाई आहे’ तर मग गोपीनाथ सहाला गांधीजींनी 
अगदी पटकन असे ‘भाई’ हणनू का हटले नाही? जर अ दलु रशीदचा प्र न मांडणे हे यायाचे िन 

महा या या भिूमकेस अ यंत ससुगंत होय तर गोपीनाथ सहाचा पक्ष मांड यास ते इतक्या त परतेने, 
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अगदी ती बातमी ऐकताच गिहव न कां पुढे आले नाहीत? इतकेच न हे तर गोपीनाथ सहाचे नाव जरा 
मम वाने उ चारताच देशबंधू दासांवर आग पाखड यास ते कां प्रवृ त झाले? 

 दधुखुळयांनो! कां हणजे काय? गोपीनाथ सहा िहदं ूहोता हणनू! गोपीनाथ सहासारख्या िहदंचूा 
पक्ष मांड यास िकंवा यास ‘भाई’ हणनू स गद अतंःकरणाने हण यात कोणा महा यांस शोभेसे ते 
काय होते? याचप्रमाणे गोपीनाथ सहा ह यारी (खनुी) होता िन तो िहदं ूहोता, तरीही याचा पक्ष मांड यास 

देशबंधू दासांनी िन अिखल बंगाल प्रांितक पिरषदेने धजावे हे पाहून दासांवर गांधीजींनी आग पाखडावी हेही 
क्रमप्रा तच होते. ह यारी मनु याचा पक्ष िन तो िहदं ूअसताना मांड यासाठी पुढे ये यास दासांस काय 

अिधकार होता? दास केवळ ‘देशबंधू!’ ह यारी माणसाचा पक्ष घे याचा अिधकार कोणा महा यावाचनू 

इतरांस पोचतच नसतो! 

 अन ् यातही एक वेळ या गोपीनाथ सहाचा िहदं ूहो याचा अपराध िवस न एखादा दसुरा ि नग्ध 

श द या यािवषयी महा माजी बोलतेही; अ दलु रशीद या आ यािवषयी केली तशी गोपीनाथा या 
आ यािवषयीही यांनी देवाजवळ क णाही भाकली असती; पण गोपीनाथ सहाने कोणा िहदं ूसं याशास 

थोडचे मारले होते. याने एका िनरपराध गहृ थास मारले होते. इंग्रज गहृ थाची ह या करणार् याचा पक्ष 

घे याचा अन ् यास कळवळून त काळ प्रकटपणे ‘भाई’ हण याचा अिधकार दासांसारख्या कोणा 
देशबंधूला तर काय पण प्र यक्ष महा यांनादेखील नाही. इंिडयन िपनल कोडापासनू पेशल ऑिडर्न स 

अॅक्टपयर्ंत सवर् धमर्ग्रथं यािवषयी एकमत आहेत. पण दधुखुळया िहदं ूलोकांस हे सू म भेद काय कळणार! 

 महा मा गांधीजींनी याचिवषयी बोलताना सांिगतले, की मी मसुलमानांचा िमत्र आहे. ते मसुलमान 

माझ े‘रक्ताचे भाऊ’ आहेत. आता यात ते चुकले कोठे; खरोखरच मसुलमान आपले रक्ताचे भाऊ आहेत. 

यां यातील अध अिधक लोक िहदूंतूनच मसुलमानांत ओढले गेले आहेत. हणनू यां यात िहदं ू रक्त 

अजनू खेळत आहे. याहूनही ताि वक िवचार केला तर मसुलमानही मनु य आहेत. ते हा मानवीय 

रक्ता या टीनेही आपले िन यांचे रक्त एकच आहे. मग यास माझ ेरक्ताचे भाऊ हणनू हण यात 

महा माजींनी अगदी स य तेच सांिगतले नाही का? 

 पण हे दधुखळेु िहदं ूलोक! महा माजींचे वरील िवधान वाचून िवचारतात की, ‘काय हो, गे या वषीर् 
‘यंग इंिडयात’ एका क्रांितकारक िहदंनेू जे हा महा माजीस हटले होते की, आ हा िहदंू या नसांत 

प्रतापाचे अन ्िशवाजीचे रक्त खेळत आहे, ते हा गांधीजींनी साि वक सतंापाने उसळून उ तर िदले. होते 

की, ‘छ , तुम या िकंवा मा या अगंात प्रतापाचे िन िशवाजीचे रक्त नाही! िहदं ूलोकांत जाती जाती िभ न 

अस याने रजपुताचे िकंवा मराठयाचे, ब्रा मणाचे िकंवा बिनयाचे रक्त कसे हणता येईल! 
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 अन ्पु हा हेही यानात ठेवले पािहजे की, मा यात प्रतापाचे, िशवाजीचे, गोिवदंिसहंांचे रक्त आहे; 

ते माझ ेरक्ताचे भाऊ आहेत हे िहदंनेू हण यात महा मापण ते काय होते? अशी वाक्ये सामा य देखील 

प्रामािणकपणे उ चािरत, पण मसुलमान माझ ेिमत्र आहेत, ते माझ ेरक्ताचे भाऊ आहेत हे स य, िवशेषतः 
या िदवशी दानंदाचे िहदं ूरक्त मसुलमानी रक्ताने सांडले गेले या िदवशी हणणे हेच महा मापणास 

िद य शोभा आणणारे आहे. 

 आता िवसगंततेचा एक आके्षप आहे की, जाितभेदामळेु बेटी यवहार बंद अस याने जर िहदं ू

लोकांस मा यात प्रतापाचे, िशवाजीचे, विश ठाचे िकंवा दानदंाचे रक्त वाहत आहे असे हणता येत 

नाही तर मग याच जातीतून बाटून गेले या मसुलमानांचे रक्त मा या अगंात आहे, ते मसुलमान मा या 
रक्ताचे भाऊ आहेत हे तरी कसे हणता येईल? ही िवसगंतता या दधुखुळया िहदंसू वाटणे साहिजकच 

आहे. पण यांनी हे यानात ठेवावे की, िवसगंतपणा हा महा यां या िवधानास बंधनकारक होऊ शकत 

नाही. नाहीतर प्र यक्ष बिहणीवरही बला कार कर यास येणार् या पा यावरही िन पायाने श त्र चालिवणे 

हीही िहसंा अस याने, ती क  नये असे हणणारे महा माजी इंिग्लशांचा पक्ष घेऊन जमर्न लोकांची क तल 

उडिव यासाठी इंग्रजी सै यात भरती हा हणनू िहदंी त णांस उपदेश करीत आजारी पडतेो अट्टहासाने 

प्रय न करते का?  

        १०-२-१९२७ 
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३. कोणता धमर् शांितप्रधान आहे? 

परवा या ‘यंग इंिडया’म ये ‘A Candid Critic’ (एक िनभीर्ड टीकाकार) या मथळयाखाली एका 
पत्र यवहारा या उ तराथर् एक लेख गांधीनी िलिहला आहे. याम ये या गो टी उ लेिख या आहेत या 
अ यंत भ्रांितकारक आहेत. इ लामी धमर् हा शांततेचा धमर् आहे हे गांधीजींने िवधान िकती धाडसीपणाचे 

आहे हे इ लामचा इितहास जरी वरवर पाहणारा असला तरी या याही यानी येईल. याच लेखा या शेवटी 
महा माजी हणतात की, “The seat of Religion is in the heart” धमार्चे थान दय आहे! होय ना? तर 

मग इ लामी दय कसे आहे हे पािहले हणजे अनायासेच कळून येईल की इ लामी धमर् कसा आहे. 

इ लामी धमार्चा प्रसार होऊ लागला ते हापासनू याचे दय आप याला कसे िदसत?े इ लामाने प्रथम 

िसिरया घेतला िन तेथे काय प्रकार घडला? तेथील िख ती लोकांवर भयंकर अ याचार घडले िन ते िबचारे 

हताश होऊन वदेशा याग क न िनघनू गेले. ते कोठे गेले िन यांना आ य कुणी िदला? तर या पु यमय 

िहदं ूसं कृतीने यांना दिक्षण िहदंु थानात आ य िदला. पुढे इ लामी धमीर्य पिशर्याम ये दारयसा या 
एका काळी िव विवख्यात असले या साम्रा यात घुसले. तेथे यानंतर काय झाले? तर सवर् इराण-पिशर्या - 
उ व त हऊन पारशी जाती िन सधुारणा जवळ जवळ न ट झाली. केवळ एक जलयानभर (जहाज) 

देशवीर िन धमर्वीर पारशी या सवर् नाशातून िनसटून िन आपला पिवत्र अग्नी िन आपला पिवत्र झदावे ता 
घेऊन अफाट महासागरा या मृ युमखुात िशरले. अन ् यांनाही कुणी आ य िदला? याच िहदं ूजातीने या 
असहाय धमर्वीरांना उदारपणे आप या मातभृमूी या अकंावर आ य िदला िन आजपयर्ंत यांना अप य 

िनिवर्शेष पे्रमाने ही भमूाता रक्षीत आली. पुढे इ लामी धमर्प्रसाराची लाट प्र यक्ष िहदंु थानभर पसरली िन 

सोरटी सोमनाथा या वार्  यांपासनू रक्तपात, जाळपोळ, लटुालटू यांनी सवर् िहदंु थानभर आकांत उडाला. 
गांधीजी! हा काय शांततेचा धमर्? आजपयर्ंत नसुते देश अनेकांनी िजकंले आहेत. यशसे िविजगीषु 

अनेकजण झाले आहेत. परंतु हे ह याकांड मात्र अन यसामा य होय. जो मसुलमान नाही तो ‘काफीर’ िन 

याची सवर् चीजव तू, बायकापोरे लबुाडावीत, भ्र ट करावीत, बला काराने मसुलमान करावीत ही भीषण 

परंपरा काही अ प अपवादांिशवाय इ लामी धमार् या पदापर्णानंतरच या िहदंु थानात सु  झाली. 
गझनीचा महंमद घोरी, महंमद तघलघ, औरंगजेव, िटपू सलुतान ही नावे केवळ सकेंतिनदशर्ना मक 

हणनूच जरी उ चारली तरी, इ लामी धमार्चा सवर् इितहास मिूतर्मतं डोळयांसमोर उभा राहतो अन ्तरीही 
ते िचतोडचे तीन वेळा करावे लागलेले क याब यांचे िन सतीचे जोहार तर वेगळेच आहेत! तरीही 
महा माजी हणतात की, इ लामी धमर् शांततेचा आहे! वरील प्रकारांना काही अपवाद आहेतच. इ लामी 
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धमार्म ये काही काही भाग भतूदयेचा उपदेश करतो; परंतु दय हे असे आहे. महा माजी पुढे इ लामी 
धमार्ची विकली क न हणतात की, ‘इ लामची तलवारीशी जरा अिधक सलगी असते हे खरे, परंतु ते 
पिरि थितदोषाचे फळ होय!’ अशी ही कोणती पिरि थती हे मह चाचे गौ यगोपन मात्र महा माजींनी 
गु तच ठेवले आहे! जर पिरि थतीचाच हा दोष होऊ शकतो तर मग तो सवार्नाच सारखा लाग ूअसला 
पािहजे िन याप्रमाणे मग हा दोष मसुलमानां या ह याकांडा या वण याम ये मराठे, रजपूत, शीख 

यांनाही जडावयास पािहजे होता. परंतु मराठयांनी वरा य थािप यानंतर िन साम्रा य वाढिवताना िन त े

वाढिव यावर िकतीशा मिशदी पाड या. िकतीसे मसुलमान बळाने िहदं ू केले याचा काही इितहास 

महा माजीजवळ आहे का? एकही मशीद मराठे, रजपूत यांनी पाडली नाही िकंवा एकाही मसुलमानास 

बलाने िहदं ूकेले नाही. मग कोणता धमर् शांततेचा? इ लामी वा िहदं?ू 

 वा तिवक आज हे चिवर्तचवर्ण कर याचे काही प्रयोजन नाही िन मागील गो टी उक न काढ यात 

कोणताही अिन ट हेतू नाही. परंतु रोगाचे िनदान जर चुकले तर जसे महातेज वी औषधही रोगहारक 

होणार नाही तर उलट रोग िवकोपाला जाईल त वत ् महा माजींचे रोगिनदान कसे अत य, 

इितहासािव द आहे हे दाखिव याकिरता हे रामायण िलहावे लागते. 

 खरी गो ट अशी आहे की, बहुसखं्य मसुलमानांना हा िहदंु थान देश आपला वाटत नाही िन 

या याम ये िहदूंचा िनवास यांना काटयाप्रमाणे बोचतो. अशी यांची भावना या सवर् झगडयां या मळुाशी 
आहे. काही समजंस मसुलमान सोडून इतरांना हा िहदंु थानसु दा तुकर् थानप्रमाणे, इराण-

अफगािण थानाप्रमाणे एकमेवा िवतीय इ लामी हावा अशी आस लागलेली िदसते िन हा देश असा झाला 
तर ते या देशावर वदेशाप्रमाणे पे्रम करतील. परवा बॅिर टर अमीन यांनी िद ली या पिरषदेत व छ 

श दांत सांिगतले की, प्र येक मसुलमानाने पुढील १० वषार्ंत कमीतकमी तीन िहदं ूतरी मसुलमान करावेत, 

हणजे जे वरा य येईल ते इ लामी रा यच होईल. ही याची मनोवृ ती मळू एकी या मळुावर आहे िन 

याचा िनषेध कुणीही मसुलमान पुढारी करीत नाही, तसा प्रय न होत नाही. हेच खरे झगडयाचे मळू कारण, 

रोगाचे िनदान आहे.  

 बॅिर टर अमीन यांचे िद लीचे अ यंत उ ाम भाषण गांधीजींनी वाचले नसेल असे थोडचे आहे! 

परंतु याब ल यां या मसुलमान सवंगडयांबरोबरच यांनी मौन वीका न ‘सखं्याबलाम ये काय आहे’ 

अशी चपर्टपंजरी चालिवली आहे. मसुलमानांना अशा वेळीही प ट इशारा दे याचे नैितक धैयर् गांधीजींना 
फुरत नाही िन एखादा तजे वी आयर्समाजी या प्रकार या मसुलमानां या चवचाल बढाईस उ तर देऊ 

लागला हणजे मात्र या आयर्समाजावर एखा या मारक्या पंतोजी प्रमाणे िचडखोर पणे छडी उगा न 

तुटून पड यात यांना मोठा पु षाथर् वाटतो हेच श य िहदं ूलोकां या मनात बोचत असते. गांधीजी महा मे 
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आहेत िन हणनू पक्षपातातीत आहेत हे आ हाला कळते. परंतु वजातीकड ेझुकणे याला जसे पक्षपात हे 

नाव आहे. तसे परज्ञातीकड ेझकुणे यालाही पक्षपात हेच नाव श दकोशाम ये आहे.  

 यावर उपाय केला तर सवर् काही सयुतं्र होणार आहे. इ लामम ये जे शांततेचे, सिह णपूणाचे, 

भतूदयेचे उपदेश महा माजींना अवगत आहेत ते वा तिवक महा माजींनी मसुलमानांना ‘यंग इंिडया’ 
मधून िशकिवले पािहजेत िन यांचे पट्टिश य अ लीबंधू यां याकरवी िखलाफतीवर जशी याख्याने झाली 
तशी इ लाम मध या शांती या मतं्रावर याख्याने करिवली पािहजेत. मसुलमानांना रा ट्रीयवृ ती 
िशकिव याकिरता प्रसगंी कडू, परंतु अतंी गणुकारी असे बोध केले पािहजेत. 

 परंतु हे सवर् सोडून या वेळी ते गळुमुळीत बोल ूलागतात िन िहदंूंनाच िन कारण दोषी धरतात, 

मसुलमानां या कोहाटसारख्या सवार्पराधांची िनि चती झाली असूनही या वेळी ते मौन वीकारतात या 
वेळी िन चयाने िन िनकराने सांगणे आ ही कतर् य समजतो की, हे िनदान चुकीचे आहे िन खर् या कलहाचे 

कारण अ यत्र आहे. 

 -२७-१-१९२७ 
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४. िब्रिटशांचा कैवारी 
 

 महा मा गांधींनी वसाहती वरा य िन िनःश त्र असहकािरता या िवषयी जे समथर्न चालिवले, 

यामळैु ‘पायोिनयर’ इ यादी पत्रे फार सतंु ट झालेली आहेत. पायोिनयर हणजे, “There can be little 

doubt but that the wide spread conservative elements in the land will once more rally round the 
Government and among them the foremost would be Mahatmaji. The revolutionary movement in 
the country would be isolated and left in the air and there would still be a chance of preserving 
India for the British Commonwealth of Nations! If no such step is taken, the futures would be 
black indeed!!”  

“अथार्त सरकारने आता सवर् नेम त लोकांस पु हा एकदा आप या वजाभोवती एकवटावे. अन ्

इंिग्लश सरकारशी अजनूही एकिन ठ असणार् या या लोकांत महा माजीच प्रमखु आहेत, यांना सरकारने 

जवळ करावे नाहीतर िब्रिटश साम्रा याचे भिव य अधंकारमय होईल. िब्रिटश साम्रा य िहदंु थानला 
िन याचे मकेुल. पण महा माजींसारख्या इंग्रजी साम्रा या या अजनूही िहतिचतंक असणार् या 
शांितवा यांस जर सरकार आप या कक्षते ओढील, तर क्रांितकारकांची चळवळ अजनूही दडपून टाकता 
येईल. क्रांितकारकानां दडपून टाक यासाठी महा माजीं या नेम त, शांततावादी, अिहसंक िन इंग्रजी 
साम्रा याशी अजनूही एकिन ठ राहणार् या पक्षास आप याभोवती एकवटा.” 

‘पायोिनअर’ ही गांधीजींस आजकाल न िवसरता ‘महा माजी’ हणतो. महा माजीं या 
कलक या या धरपकडीसबंंधी इंग्लडंचा ‘मॅचे टर गािड र्यन’ ही हणतो की, बंगाल सरकारची बु दी कुठे 

गेली आहे! आज इंग्रजी रा या या िहताथर् जर कोणा मनु यास मोकळे सोडणे उिचत असेल तर ते 
महा माजींना होय. कारण ते जगातील एक थोर पु ष आहेत. या मनु याला पकडून ठेवून क्रांितकारकांचा 
मागर् िन कंटक कर याचा मखूर्पणा सरकार करीत आहे यास काय हणावे? 

अशा प्रकारे ‘Rally round the Gandhites’ हा एकच बीजमतं्र सवर् िब्रिटश राजनीितज्ञ उ चारीत 

आहेत. हा तोच बीजमतं्र की, याच क्रांितकारकांस, दडप यासाठी पूवीर् ऋषी मोलने उ चारला! ’Rally 

round the moderates’ मोल हणाले. ‘Rally round the Gandhites”- पायोिनयन’, ‘गािड र्यन’ हणते.  
हे यांचे हणणे अयोग्य आहे असे कोण हणेल? खरोखरच या क्रांितकारकां या तडाख्यातून 

सरकारास िन या िहदंु थानास जर वाचिवणे असेल-अथार्तच िहदंु थान िब्रिटश साम्रा यात दडपून ठेवणे 

हणजेच तो वाचणे - तर महा माजीं याच कायर्क्रमास उचलनू धरणे आपणा सवार्ंस अव य आहे. कारण 

आज पाच-सहा वष माग या नेम त पक्षाची जागा नवीन अन याचारी असहकािरतावा यांनी भ न 

काढ यापासनू क्रांितकारकां या उग्र चळवळी या मागार्त सरकारची ओडवायरशाही िकंवा रौलेट िबलशाही 
इतकी आडकाठी क  शकली नाही की िजतकी महा माशाही क  शकली. यां या राजकीय उपयोगास 

िवसरणे हणजे सरकारने आप या िहतक यार्ंशी िव वासघात करणे आहे. आ ही अन याचारी, 
अिहसंावादी िब्रिटश साम्रा यिल स ू सवर् िहदंी लोक महा माजीं या पक्षाचे उपकार कधीही िवसरणार 

नाहीत. सरकारनेही िवस  नयेत. गांधीजीं या प्रवासास अडथळा करणे तर दरूच, पण उलट रे वे खचर् 
वतः सोसनू यांस सरकारने िहदंु थानभर िहडूं देणे इ ट आहे. ही ‘पायोिनयरा’िदकां या मताप्रमाणे 
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आमचीही िवनम्र सचूना आहे. कारण सरकार वतःिवषयी सांग ूशकणार नाही. अशा पु कळ मह वा या 
गो टी महा माजींचा पक्ष लोकांस पटवू शकतो; अन ्क्रांितकारकां या या मागार्चे िब्रिटश साम्रा यास 

एखा या मारक िवषाप्रमाणे भय वाटते, या मागार्पासनू लोकांची परावृ ती क न राजकीय, सामािजक, 

धािमर्क, औ योिगक, शैक्षिणक इ यादी सवर् िदशांनी िब्रिटश साम्रा यास सापेक्षतः अ यािधक सोयी या 
िन यूनतम हानी या मागार्वर, िहदंी असतंोषास थोपवून ध  शकतो. िब्रिटश साम्रा या या िहताथर् िन 

िहदंु थान या िहताथर्- कारण िब्रिटश िहत हणजे िहदंी िहत-सरकारने महा माजीस पु हा के हाही असे 

अडवू नये. 

अन ्तशा अडक याची फारशी भीतीही आता उरली नाही. कारण सरकारने ‘पायोिनयरा’िदकांचा 
अिभप्राय समंत केला, हे िद ली या चहापानाव न उघड आहे. िन पकडले तर शक्य िततक्या उपायांनी 
सटूुन जा याचे धोरण म. गांधीजींनीही अगंीकारले आहे. हे यांनी वतःचा जातमचुलका िदला याव न 

उघड आहे. िबचारी असहकािरता! एका चहा या पे यात बुडून मेली! 
‘मॅ चे टर गािड र्यन’ ने एक गो ट मात्र जरा आणखी प ट करावी. जे ‘िम टर गांधी’ सवर् िब्रिटश 

पत्रांतून महा माजी हणनू वं य झाले ते तसे के हापासनू झाले? ‘ते जगातील एक अ यंत थोर पु ष’ जे 

झाले ते आजच झाले का जे हा यांस ‘swollen headed’ हणनू सहा वष तु ं गात टाक यात आले ते हाही 
ते अ यंत थोरांतील एक होतेच? 

 दसुरी एक पे्रमपूवर्क सचूना आहे ती अशी की, महा मा गांधी या राजकीय, धािमर्क, सामािजक 

इ यादी उपदेशांचे िन कायर्क्रमांचे कौतुक इंिग्लश पत्रांनी प्रथमतः फारसे क  नये. कारण यामळेु 

गांधीजींचे कोठेतरी चुकत आहे, असा आरोप कर यास या क्रांितकारकांस फावते. दसुरे की, जर उघड 

कौतुक करावयाचेच झाले तर िनदान ‘क्राितकारकांची चळवळ आ हा इंग्रजां या स ते या ममीर्च घाव 

घालीत आहे, या घावापासनू आ हास वाचिव यास महा माजींची िशकवण िन कृती ही एक िबनखचीर् 
उपयुक्त ढाल आहे हणनू गांधीस जवळ करा’ असा कोिटक्रम तरी इंग्रजांनी उघडपणे क  नये. कारण 

यायोगे गांधीजींचा कायर्क्रम िब्रिटश स ते या ममीर् कधीच झोबंणार नाही असे क्रांितकारक सहज िस द 

क  शकतात िन यामळेु सरकार या ममर् थानी घाव घाल याकड े दलुर्क्ष झा यामळेु बेसावध झालेले 

त ण लोक पु हा उ छंखल होऊन या ममीर्च हात घाल ूपाहतात. इंिग्लश पत्रां या अशा कोिटक्रमास 

वेळच पडली, तर सरकारने एखादा नवीन पे्रस अॅक्ट क न दंडनीय करावे. कारण क्राितकारकां या 
लेखांपेक्षा इंग्रजी पत्राचे हे स यकथनच गांधीजीं या धोरणास अिधक िवघातक िन क्रांितकारकां या 
चळवळीवर अिधक पोषक होते.  

- ३०-३-१९२९ 
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५. हाइसरायबरोबर जेवणारी असहकािरता 
 

कलक या या झाले या युवक पिरषेदेने १० मे १९५७ हा िदवस ‘ वातं यिदन’ हणनू भारतभर 

साजरा कर यात यावा असे घोिषत केले आहे. कारण यास सूज्ञ धूतर् इंग्रज िन अज्ञ परधािजर्णे िहदंी लोक 

‘िशपायांचे बडं’ हणनू हणतात ते रा ट्रीय क्रांितयु द होते, भारतीय वांत ययु द होते िन १० मे १८५७ 

या िदवशी याचा पिहला बार उडाला! हणनू अिखल भारतवषीर्य युवक पिरषदेने तो रा ट्रीय उ सव 

कर याचे घोिषत केले आहे. 

या महारा ट्रीय त णां या ी. भट प्रभतृी पुढार्  यांनी सोलापूर, पुणे इ यादी थळी हे ठराव क न 

कलक यास अिखल भारतीय युवक पिरषदेत या रा ट्रीय क्रांितयु दाची मतृी इतक्या जा व य रीतीने 

उ ीिपत केली यांचे हे कृ य िकती बाणेदार होते! आता िततक्याच बाणेदारपणाने हा वातं यिदन 

िठकिठकाणी धुमधडाक्याने महारा ट्रभर पाळून आमचे महारा ट्रीय त ण तो ठराव िहदंु थानभर 

कायर्वाहीत आण यातही प्रमखु व िमळिवतील अशी आ ही आशा धरतो. 
ते काही झाले तरी स तावनचे बंड रा ट्रीय क्रांितयु द होते ही जाणीव आता मरत नाही खरी. 

अिभनव भारता’ ने १९०८ या अधंःकारात आप या एकाकी साक्षीने पािहले या अनेक स यांपैकी हेही 
एक स य आता उ या भारतात प टपणे िदस ूलागले. 

अन ्तीच ि थती ‘अिभनव भारता’ने पंचवीस वषार्पूवीर् आप या एकाकी साक्षीने पािहले या या 
वातं यल मी या िद य दशर्नाचीही झाली, भर राट्रीय सभेत वातं या या ठरावास, मोतीलाल-

गांधीजीसारख्यां या प्रकट िन सतत िवरोधात न जमुानता एक हजार मते अनुकूल पडली! युवक पिरषदेत 

तर वातं य की वसाहती रा य हा प्र न िवचारात घे या यादेखील योग्यतेचा नाही अशा तु छतेने 

वातं य येयाचा प्रकट पुर कार करणार् या रा ट्रीय सभा-धुरंधरुांचा स मान होऊन वातं य हेच, येय, 

भारतात वातं य हा ज मिस द हक्कच आहे, यात ठरवावयाचे ते काय असा िनणर्य िदला. गेला. 
भारतीय युवक पिरषद एकमखुाने गजूर्न उठली की, Independence is my birth-right! 

हे वयंिस द स य लहान मलुांना कळले. पण महा मा गांधी हणतात मला िनदान एक वषर् तरी 
या िवषयाचा अिधक अ यास केला पािहजे. ते हा ते मला कळू लागले तर लागेल. साहिजकच आहे. 

भवभिूत सांगतातच, ‘भवित च पनूभूर्यात भेदः फल ंप्रित त  यथा! प्रभवित शुचीिबर्ंबोद ग्राहे मणी: न 

मदृांचय: !’ 

गे या चारी युगांतील इितहासाचा मनु यजातीचा सामा य अनुभव गांधींना पुरला नाही. 
लासी या लढाईपासनू या िब्रिटश रा ट्राचा १५० वषार्ंवरचा िविश ट अनुभव पुरला नाही. अजनू एक वषर् 
वाट पाहावयाची असे गांधीजी हणतात! यांनी प्रितज्ञा केली आहे की, हे स य मी आणखी एक वषर्भर 

नाहीच िशकणार! ही स बु दी एक वषर् तरी मी मला सचुू देणार नाही!’ आता हा छळ कराल, आता तो छळ 

कराल तर मात्र आ ही जग याळ िवरोध क ’ ही लतकोडगेपणाची भाषा हणजे राजनीतीचे सारभतू सूत्र 

हणनू आम या िहदंी पुढार्  यां या गे या तीन िपढयांची ठाम समजतू झाली आहे. आज ऐंशी वष सरकार 
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वाटेल ती दडपशाही करीत आहे अन ्आ ही पु हा ‘आता हे झाले तर झाले, पण पुढे मात्र असे केलेस तर 

सावध! हणनू बकत आहोत.’पुढे सरकार नवीन छळ करीतच आहे िन आ ही पु हा ‘पण आता मात्र पुढे 

यानात धर अ!ं हणनू अिं तमो तर (ultimatums) धाडीतच आहोत. 

रडवे, दबुळे िन िचरिचरे पोर शाळेत या आडदांड मलुा या थपडा खात असेच हणत असते.आता 
‘दसुरी थापड तर मार पाहू!’ ती दसुरी चापट बसली की, पु हा िकंचाळून डोळे चोळीत ते हणते ‘आता 
पु हा तर मा न पाहा’ ultimatum वर ultimatum!! लोकां या लढाया अिंतमो तराने सपंतात. अिंतमो तर 

हे सबळां या यु दाचा पिहला वार असतो, दबुर्लां या यु दाचा अिंतमो तर हाच शेवटचा वार असतो. दीडशे 

वष मार खात आलेले आ ही, इंग्रजांना पु हा दटावतो की, आता झाले ते गेले, पण जर का या वषीर्देखील 

वरा य िदले नाहीत तर मग ...! 

काय? ‘तर मग’ काय? महा माजी हणतात,तर मग दसुरे ितसरे काही नाही, मी िनभळ 

वातं यवादी हणनू जगात वाव  लागेन! अगदी तारीख न हे तर तास ठरवून हे भयंकर अिंतमो तर 

गांधीजी देतात की, ‘१९२९ या िडसबर या ३१ या तारखे या रात्री १२ वाजेपयर्ंत इंग्लडं या स हेतूवर िन 

सि क्रयेवर मी िव वास ठेवून राहणार आहे’ याहून भयंकर अिंतमो तर ते काय धाडावे? तरी पण १९२९ 

िडसबर ३१ या रात्री १२ वाजेपयर्ंत इतकेच िलहून न थांबता काही पळे, िवपळेही िनदिशत केली असती 
नाही का? मग सरकारची काय छाती होती यास धुडकावयाची! 

कारण, हा १९२९ िडसेंबर या ३१ वी या १२ वाजेपयर्ंत ठेवलेला िव वास जर सरकारने धुडकावला 
तर ‘त काळ िनभळ वातं यवादी हणनू मी जगात ग्गोचार होऊ लागेन’! केवढी आ चयर्कारक, 

युगप्रवतर्क, प्रलयकालीन, सिृ टक्षोभाची घटना होईल ती! या िदवशी िब्रिटश साम्रा याचे कसे होईल कोण 

जाणे!  

कारण मी वातं यवादी होऊन अमकु करणार असे जर गांधीजी सांगनू टाकते तर मग िब्रिटश 

साम्रा याचे या िदवशी काय होणार हे तिकर् ता आले असते. पण गांधीजी या िदवशी जगात वातं यवादी 
हणनू िवच  लागणार इतकीच मािहती या जगास स या िमळाली आहे. हणनू िब्रिटश साम्रा याचे कसे 

होणार कोण जाणे, अधंुक िचतंा काय ती वाटते. बहुधा गांधीजी िब्रिटश दा यास ‘ई वरी वरदान’ असे पूवीर् 
जे गौरवीत होते ते सोडून वसाहतीचे वरा यवादी हणनू जगात िवच  लागले ते हा आजपयर्ंत या 
घोषणेमळेु िब्रिटश साम्रा याचे जे काय झाले तसेच गांधीजी वातं यवादी हणनू जगात िवच  लागले 

तरीही होईल! 

‘वसाहतीचे वरा य दे, नाही तर चरखा िफरवीन अ’ं असे गेली दहा वष हणत रािहला तसे ‘ वातं य दे 

नाही तर खादी नेसेन अ’ं इतकेच आणखी दहा वषर् हणत रािहला तरी काय? असे हण याचे इंग्रजांना 
काही वाटत नाही. कर याचे- काही यांनाही केलेसे वाटावे असे कर याचे - काहीएक असेल, तर याचा तो 
िसहंकेतू इंग्रज काहीतरी िवचार करील, स या या या अिंतमो तराने याला अिधक गमंत मात्र वाटेल. 

अिधक भीती वाटणार नाही. तो हसत हणेल, ‘ठीक. रा ट्र हटले की ते वातं यावाचून सभंवतच नाही हे 

साधे स य आणखी एक वषार्नंतर गांधीजींना कळणार तर! आणखी एक वषार्ने तरी ते ही ढोबळ गो ट 
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िशकणार! या गो टीने यां या या एक वषार्ने येणार् या लहानपणा या कौतुकापेक्षा वयाची साठ वष 

उलटून गेली तरी यास अजनू ही लहान मलुांनाही कळणारी गो ट कळली न हती या यां या दा यप्रवण 

बुि दमां याचाच आ हा इंग्रजांस अिधक ितर कार वाटतो!’ 

िसहंकेतू इंग्रज मनात या मनात हे अगदी असेच हणणार-उघड मात्र तो गांधीजीं या बुि दम तेची, 
दरू टीची, राजकीय चाणाक्षतेची कधी केली न हती अशी तुती आता क  लागेल-क  लागला देखील! 

ते पाहा ‘पायोिनअर’ ने प टच हटले आहे, ‘टाइ स’ ही री ओढीतच आहे की, ‘रा ट्रीय सभेत सवर् 
पोरखेळ चालला असता महा मा गांधी या वजनामळेु तरी काही थोडा गभंीरपणा आला िन दरूदिशर् व 

िदसनू आले. जर उ ंड क्रांितकारकां या हाती रा ट्र सभा िन रा ट्रीय चळवळ जाऊ देणे नसेल तर 

हाईसरायांनी गांधीजी प्रभतृींना त काळ बोलवावे िन िवचारिविनमय करावा!’ 

अन ् याप्रमाणे गांधीजीं या िन ग हनर्र जनरलां या सहभेटीच न हे तर सहभोजनेही िद लीस झडत 

आहेत. असहकािरतेचा केवढा हा िवजय! रा ट्रीय सभेत ‘ग हनर्र जनरलकड े हा ठराव पाठवावा’ असे 

अपमाना पद वाक्य असहकािरतेचे ब्रीद न बाळगणार् या वातं यवा यांनी धुडकावून लावले- अन ् ते 
वाक्य गाळले हणनू दःुख प्रदिशर्त केले ते गांधीजींनी! ग हनर्रांशी बोलणारी, भेटणारी, जेवणारी ही 
अन याचारी असहकािरता िकती सबळ, ससुगंत िन वाभािवक आहे! नाही तर ती प्र याचारी 
प्रितसहकािरता पाहा कशी ढ गी आहे ती! 

या प्र याचारी प्रितसहकािरते या क्रांितकारकांचे िनभळ वातं यासाठी िन वेळच पडली तर सश त्र 

क्रांतीही या यच आहे असे हणणार् या कू्ररतेसाठी गांधीजींनी यांना पापी हणनू, मखूर् हणनू खुशाल 

िनषेधावे. पण िनदान एका गो टीिवषयी तरी यांनी यांचे आता आभार मानणे अगदी युक्त आहे - ती 
गो ट हणजे हे परवाचे सहभोजन. 

अ याचारी क्रांितकारकांस दाब यासाठी हणनू अन याचारी गांधीजींची पाठ अ याचारी िब्रिटश राजनीती 
थोपटीत आहे हे ‘पायोिनयर’ ने तर प ट बोलनूच दाखिवले. ते हा अ याचारी क्रांितकारकां या 
अि त वाचा िनदान एक तरी उपयोग झालाच झाला की, परवा ग हनर्राबरोबर गांधीजी प्रभतृींना 
सहभोजन घडले! जर वातं यवादी क्रांितकारकांनी फारशी िनकड लावली नसती तर पटेलां या घर या या 
सहभोजन समारंभाचा लाभ इतक्या घाईने घडता ना! िहदंु थानचे िन इंग्लडंचे स याचे नेहसबंंध तसेच 

पे्रमळ आहेत. हणनू तर परवाचे सहभोजन अिधकच खुलनू िदसते. अशा योग्य वेळीच योग्य गो टी 
शोभतात! अशी गांधीजी-ग हनर्र जनरलची सहभोजने घडवून आण याकिरता तरी क्रांितकारक पक्षा या 
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अि त वाचा उपयोग आहे खरा. अन ् हणनू यापुरते तरी ‘अ नदाता सखुी भव’ हणनू गांधीजी प्रभतृींनी 
अशा वेळी तरी क्रांितकारकांचे आभार मानीत जावे! 

िबचारे ीिनवास अयंगार-कशाला ती वातं याची घोषणा केली! यांनीही आणखी एक वषर्भर िब्रिटशां या 
दयाशील वावर िव वास ठेव याचे ठरिवले असते तर परवा या भोजनसमारंभास यांस का अतंरावे 

लागते? ग हनर्र जनरल या टेबलाजवळ, पुढे, खाली कुठे तरी यांनाही जागा िमळाली असती! ब्रा यण 

असनूही पंगत साध या या कलेचा यांना कसा अगदी िवसर पडला? 

           - १९-३-१९२९ 
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६. साबरमतीचा मण 

(१) 

हुता मा यतींद्रािवषयी महा मा गांधीनी सखुदःुखाचा काहीही उद्रार आप या ‘त ण भारता’त कां 
काढला नाही यािवषयी काही िवचारवान िन प्रमखु वृ तपत्रकारांना मोठे आ चयर् वाटत आहे. िक येकांस 

तर अगदी िवषाद वाटत आहे. उदाहरणाथर् कलक याचे प्रिस द िहदंी दैिनक ‘ वातं य’ हणते, हुता मा 
यतींद्रदासा या बिलदानाने सदुरू आयलर्ंडही हळहळले. सरकारवरही थोडा प्रभाव पडला. भारतभर वीज 

सचंारली; पण गांधीजीं या मते जण ूकाय ही मह वाची घटनाच नाही, असे ते चुपचाप आहेत! ’यंग 

इंिडया’ त याचा उ लेखसु दा नाही! साबरमती आ मा या यःि कंिचत गो टी या तारा देशभर 

धाड यात येतात, ‘यंग इंिडया’त तंभ या तंभ भ न िनघतात; पण यतींद्र मेला ही बातमीसु दा 
दे याइतकी यात जागा िमळाली नाही. गे या ‘यंग इंिडया’त महंमदअ लींना आिफ्रकेत जा यासाठी जी 
आडकाठी घातली गेली, ित यािवषयी चचार् करावयास अवसर िमळाला; पण यतींद्राचे नाव नाही. काय 

यतींद्रालाही ते िहसंक समजतात? असतील! यांची िहसेंची याख्या िहदं ूधमार् या याख्येहून िभ न आहे. 

अन ्भारतात आज यां याशी कोणी सहमत नाही. गांधीजी असे हणतातसे िदसते की, यतींद्राने आपले 

नाक कापून भारत सरकारास अपशकुन कर याचा त्रागा केला. भारत सरकारला दखुिवले हणनू, की 
यतींद्र िहसंक होता हणनू ते चूप बसले आहेत? िकंवा दौरे काढ या या गडबडीत िन मानपत्रे िन थै या 
सभंाळ या या धांदलीत यांना फुरसतच िमळाली नाही? 

परंतु हुता मा यतींद्रािवषयी महा माजी काहीतरी उ लेख करावयास िवसरले यांचे आ चयर् या 
लोकांस वाटते, ते वतः हे िवसरतात की, गांधीजीकडून - अलीकडचे साठ वष उलटून गेले या 
महा याकडून -औिच याची अपेक्षा अगदीच वेळचे वेळेवर करणे हे यां या वयमानाचा अपमान 

कर यासारखेच आहे. इतके देखील या लोकांस कळू नये ना? 

पु हा आणखी असे पाहा की, हुता मा यतींद्राने एवढे कोणते मोठे शतकृ य केले की, यामळेु 

महा मा गांधीसारख्या थोर, स यिप्रय िन परमदयाळू, शांितवादी अिहसंक पु षाने या या तुतीत वेळ 

दवडावा! वाचा िशणवावी!  
यतींद्र काय कुणी मसुलमान होता की काय? याने कोणा िहदं ुसं याशास मारले होते की काय? 

असे काही नाव घे यासारखे कृ य केले असते अन ्मग गांधीजींनी या या नावाने पे्रमाने अ ू घळघळा 
गाळले नसते तर यांचा दोष! जे हा अ दलु रशीदने िप तुलाची गोळी झाडून दानंद वामींस मारले 

ते हा नाही का या दयाळू पु षाने त काळ ‘मेरा भाई अ दलु!’ हणनू ती तार वाचताच भरसभेत हंबरडा 
फोडला! अगदी या ह या झाले या दानंदा या उ लेखा या वासातच या ह यारी भाई अ दु ला 
िवषयी या क णे या उ लेखाचा वास सोडला! न हे या भाई अ दलुला फाशी झाली, ते हा यास क्षमा 
हावी या तव दानंदा या पोट या मलुानेच अजर् करावा हणनू ‘यंग इंिडया’त सचूना के या, लेख 
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िलिहले! यितन िहदं,ू गांधी िहदं;ू िहदंनेू िहदंिूवषयी याचे प्राण वाचवा हणनू सरकारास िवनतंी कर यात 

िवशेष ते काय घडते? तो िनसगर्च आहे! अशा नैसिगर्क, िविहत, वाभािवक गो टीत ते पडते, तर यांस 

आज महा मे ही पदवी कधी तरी िमळती का? िविक्ष तता हाच तर महा याचा आ मा आहे; िनदान 

िहदंु थानात आज तरी तो तसाच समजला जातो; हा काही गांधीजींचा दोष नाही. तु हीच यांना 
महा याची भिूमका िदलीत आता यांना ती तमु याच माहा येपणा याच याख्येनु प खुलवून 

दाखवावी लागत आहे यास ते काय करतील! 

यातही ते िनरपवाद अिहसंावादी महा मे! पण यितन?् वातं याथर् श त्र धारण क न रक्तारक्ती 
क  िनघालेला एक साधारण िहसंक हुता मा! याची तुती गांधीजींनी करावी ही अपेक्षाच दु ट आहे. 

जे हा जमर्न लोकांना मार यासाठी िहदंी त ण श त्रे घेऊन रक्त, रक्त! जमर्नांचे - यांनी आम या देशाचे 

काही एक वाकड ेकेले नाही या जमर्नांचे - रक्त! अशी साि वक गजर्ना करीत यरुोपम ये लढावयास गेले, 

ते हा या िनरपवाद अिहसंक वीरांची पाठ या िनरपवाद अिहसेंची कंकणे भरले या महा याने न हती का 
थोपटली? न हे, इंग्लडं यासाठी जमर्नांस मारा!-कापा! असा िहसंाशू य शांितवादाचा उपदेश करीत आिण 

भाडोत्री सिैनक जमवीत ‘मला िशणाचा ताप येऊन मी आजारी पडतेो िहडंलो’ हणनूच तेच सांगतात नाही 
का? पण यितनने तसे काही तरी पु यकृ य केले आहे काय? मळुीच नाही; दु ट कोठचा! आप या 
वतः या देशा या वातं यासाठी श त्र ध  िनघाला! अरे िहसंका, वतः या देशासाठी कोणीही लढतो; 
यात तू िवशेष काय केलेस? तो िनसगर्च आहे, िविहतच आहे ते, वभावच तो! हां, जर तू वदेशा या 
आततायी शत्रसू िमत्र हणतोस, दसुर् याचा देश ितसर् याने लबुाडावा हणनू चव यास मारावयास जातोस - 

तर या तु या वतर्नात काहीतरी अलौिकक िविक्ष तता, काही तरी अनैसिगर्क, उ लपूणा िदसता - की 
याचा पुर कार या िहदंु थानात उघडपणे आिण इंिडयन िपनल कोडाची भीती न बाळगता करता येऊन 

आ हास आम या महा याचे ब्रीद राखता येते! 
भाई अ दु लासारखी दया नको, जमर्नांना मा  जाणार् याशी केला तसा सहकार नको, पण िनदान 

यतींद्रा या येयिन ठे या िचकाटीचे कौतुक तरी गांधीजींनी करावयास पािहजे होते - जसे ते प्र यक्ष 

प्रितपक्षीय सरकारी विकलांनी केले; असा काहीजण आके्षप घेतात पण हीही यांची चूक आहे. गांधीजी 
शौयर् िकंवा येयिन ठेची िचकाटी या गणुांचे कौतुक कर यास के हाही माघार घेत नाहीत. या 
मोप यां या बंडात नाही का यांनी ‘यंग इंिडया’ त वारंवार ‘The Moplas are brave people’ हणनू 

उघडपणे यांची पाठ थोपटली? पण या भगतिसगं, द त, यतींद्र यांनी तशी मोप यांसारखी कोणती 
येयिन ठा, कोणते शौयर् दाखिवले आहे? यां यावरचा आरोप िस द झाला, तरी फार फार तर यांनी 
लालाजींचा सूड हणनू सँडसर्ला मारले इतकीच फल ुती िनघणार! कुठे हे यांचे Dastardly िभत्रेपणाचे 

याड कृ य - आिण कुठे मोपले - ते ‘Brave Moplas’ की यांनी पु षाची तर गो ट सोडाच पण िहदंू या 
िनरपराध अशा क यांना, प नींना, ि त्रयांनादेखील सश त्र आक्रमणे क न बला कािरले, बाटिवले, 

छाटले! - तसा एक तरी पु षाथर् या भगतिसगं - द त - यतींद्रािदक क्रांितकारकांनी केला आहे काय? 

Dastardly कुठले! 
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आिण अशा Dastardly लोकांची तुती ‘यंग इंिडया’त महा मा गांधीजींनी केली नाही हणनू 

लोकांचा राग! जर गांधीजी इतरांप्रमाणे मोप यांचा िधक्कार करते, अ दु लाला गाढव हणते िन 

क्रांितकारकांना ‘Dastardly’ ‘ याड’ न हणते तर हेच लोक गांधीजींस साधारण मनु य हणनू समजनू 

यांस महा मा न हणते! प्रथम अशा अलौिकक िविक्ष तपणाला महा मापदाचे गमक हणनू समजायचे, 

तो स गणु दाखिवला हणनू महा मापद यावयाचे आिण मग पु हा उलट खाऊन या महा मापदाची 
भिूमका इतकी उ तमपणे पार पाडीत असता, ती तशी पार पाडली हणनू याच महा याला दोष 

यावयाचा हा या लोकस तेचा केवळ अ याय आहे! हणनूच तर परवा गांधीजींनी भोपाळला साफ सांगनू 

टाकले की, ‘मला लोकस तावादाचे फारसे पे्रम वाटत नाही. ही राजस ताच पु कळ बरी वाटते! उदाहरणाथर्, 
या भोपाळ या नबाबास पाहा! िकती िबचारा सा या राहणीचा माणसू तो! याची प्रजा िकती तरी सखुात 

आिण सतंोषात आहे!’ 

हुता मा यतींद्रा या मृ यचूी बातमी देखील दे याला ‘यंग इंिडयात’ जागा िमळाली नाही हणनू 

लोक रागावतात! पण ते असा िवचार करीनात की या बातमीत एवढे आ चयर्कारक वा मह वाचे असे काय 

आहे की, याचे वृ त ‘यंग इंिडया’त वा ‘त ण भारतात’ वा ‘नवजीवनात’ यावे? ितकड े साबरमती 
आ मांतील बागेतील केळयांवर माकडां या झुडंी पडत आहेत, या माकडां या या भयकंर आक्रमणास 

कमीत कमी िहसंा क न कसे ठार मारता येईल, िकंवा िनदान घायाळ क न धाकवून परतिवता येईल; 

धा याचे दाणे िशजवून खावे की अध िशजवून की पार िशजवनू िभजवून की नुसते बैलासारखे कडाकड 

चावून; आ मा या भाजीत मसाला कां घाल ूनये, कां घालावा, िकती घालावा, कसा घालावा; यांत िमरची 
िकती, मीठ िकती; एका आजारी गाईला कसे मारावे, इंजेक्शन देऊन की गोळीने की तशीच टाकून-त ण 

िहदंु थानचे मरण िकंवा जीवन यावर अवलबंून आहे अशा या महाघटना, कार थाने, घडामोडी ितकड े

साबरमती आ मा या िव वात चाल या असता, यांना तंभ या तंभ वहा यात गुतंवायचे की त ण 

िहदंु थान या िहतािहताशी यांचा अथार्अथीर् सबंंध नाही अशा यःकि चत क्रांितकारक पोरां या चघळ 

जीवनांची िन ‘Dastardly’ मरणाची बातमी छापीत बसावयाचे! आम या पत्राचे नाव ‘यंग इंिडया’ ‘त ण 

िहदंु थान’ हणनूच आ ही जे ठेवले त ेउगीच की काय? तीच गो ट ‘नवजीवनाची’ ते त ण िहदंु थान’ चे 

‘नवजीवन’ आहे आिण अ न हेच जीवन अस यामळेु साबरमती आ मा या वपाकघरातील अनेक 

चळवळीं या महनीय चचार् चालत असता तुम या या लाहोर या एका तु ं गातील एका कोठडीतला एक 

‘Dastardly’ उनाड जगतो का मरतो याची कोण िचतंा वाहणार! 

या सवर् िववेचनाव न यतींद्रािवषयी मौन धर यासाठी महा माजींना दोष देणार् या लोकांची कशी 
चूक होत आहे हे प ट होईल. महा माजींचा साठावा वाढिदवस देशभर साजरा होऊन गेला असताही अजनू 

या लोकांना कळेना की महा माजींची साठी उलटलीच असली पािहजे. तसे यांचे यानात येते तर ते 
महा माजींनी अमकु कां हटले नाही आिण तमकु कां हटले नाही याची चचार् करतेच ना. या 
क्रांितकारकांनी कधी तरी महा माजींस असे सतावून सोडले आहे का? कारण गांधीजींना चािळसावे वषर् 
लागले ते हाच यांचा प्रथम पिरचय झाले या क्रांितकारकांना िटळक पंचागाप्रमाणे गांधीजींना साठी 
उलटून गेली असलीच पािहजे असे त काल समजनू आले आिण ते हापासनू ते काय हणतात िन काय 
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नाही याची चौकशीदेखील या क्रांितकारकांनी कधी केली नाही. इतकेच न हे तर गांधीजी होऊन काही 
सांगावयास एखादे वेळी लबेु्रपणा करीत आले, तरी ते ऐकून घे याचा त्रासदेखील गांधीजींस यांनी कधी 
िदला नाही. 

          १२-१०-१९२९ 

 
 
 
 
 
 
 

(२) 

आ चयार्ची गो ट ही की, शेवटी महा मा गांधीं या ‘यंग इंिडया’तही ‘यंतींद्रनाथास’ ही अक्षरे 

माव याइतकी िन पयोगी जागा सापडली! 
परंतु या नांवापुरतीच जागा कशीबशी सापडली. या नांवमागे आज उभा भारत जे ‘हुता मा’ पद 

लावीत आहे, या तीन अक्षरांना मात्र काही के या जागा सापडनेा! 
मागे एका वषार्त केवळ सतुाने वरा य िमळिव या या गांधीयुगा या औट घटके या भरभराटीत 

जे हा कोणी बोलताना सहज ीयुत गांधीजी िकंवा Mr. Gandhi हणत, ते हा काही सभांतून सतंापाचे 

िनषेध उठत की, ‘महा मा’ गांधी हणा! पण सवर् रा ट्र या यतींद्रास हुता मा हणनू गौरवीत आहे यास 

गांधीजी मात्र नुसता Das यतींद्र दास, हणनू उ लेिखतात! आिण ते कशात? तर ‘यंग इंिडया’त-पत्राचे 

नांव ‘त ण इंिडया’ आहे यात! 

त ण भारत इकड े या हुता मा यितन या नांवे जयजयकारांनी आकाश भ न सोडीत आहे, 

या या शवाबरोबर भारता या लक्ष लक्ष त ण क यका आिण कुमार आप या भक्तीची आसवे कुरवंडून 

टाकीत आिण पूजे या फुलांचे बाग या बाग या याव न उधळून टाकीत चालले आहेत, याची राख 

अगंार् यासारखी कपाळास लावीत आहेत, हजारो शाळा आिण िव यापीठे भारतभर हरताळ पाडीत आहेत 

आिण ‘जय यतींद्र, जय हुता मा’ हणनू गजर्ना का मीरपासनू रामे वरपयर्ंत भारतीय िव वातील त ण 

भारता या कंठातून उठत आहेत या पाहा! अन ् या त ण भारता या नांवावर िवकणार् या या 
साबरमती या िटचभर िव वातील ‘त ण भारता’त Young India त आलेला नुसता Yatindra Das हा 
एकेरी उ लेख पाहा! खर् या त ण भारता या नवजीवनास भरती आणणार् या ‘हुता मा यतीनचे’ प्रितिबबं 

या आडनावा या ‘त ण भारता या’ ‘नवजीवना’तील गढूळ डबक्यात नुसता एक Yatin असे पडले आहे. 

अगदी केवळ Yatin! तो दानंदांची ह या करणार् या माजी अ दु लासारखा ‘Brother Yatin’ तर 

नाहीच, पण या आप या धमर्िन ठ मोप यांसारखा ‘Brave Yatin’ देखील नाही. औदायार्ची अगदी 
पराका ठा क न महा माजी हणतात, ‘यतींद्रदास अपराधी न हता!’ वा केवढे मह वाचे प्रमाणपत्र 

(सिटर्िफकेट) गांधीजींनी यतींद्रांना िदले! कोण याही पानिवक्यास, ट्रामहाक्यास हे असले ‘तू गु हेगार 

नाहीस’ असे िमळणारे प्रमाणपत्र यतींद्रालाही िमळाले हे तरी काही थोड ेभाग्य नाही. कारण िबचार् या 
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गोपीनाथ सहाला तर हे इतके प्रमाणपत्रदेखील िमळाले नाही. या या उदा त देशभक्तीचे आिण प्राणदानी 
धैयार्चे कौतुक उभा बंगाल भर प्रांितक पिरषदेत एका वतंत्र ठरावाने करीत असता महा मा गांधीजींनी 
या ‘Young India’त ’त ण भारता’त, िलिहले होते की, ‘गोपीनाथ सहासारखे हे िहसंक क्रांितकारक 

मळूचेच गु हेगार आहेत. यां या हेतचूीदेखील वाखाणणी करणे पाप आहे!’ पण या वेळी या त डून 

िनघाले या मकु्ताफळांची सवर् रा ट्राकडून जी शोभा कर यात आली, तीमळेु या वेळी हुता मा यतींद्र दास 

यांना ‘गु हेगार’ हण याइतके तरी याड धाडस महा माजींस करवले नाही. हेही काही थोड ेभाग्य न हे 

या यतींद्राचे! 

अन ्महा मा गांधींचेही इतके िलिहणे हे काही थोड ेऔदायर् न हे. कारण अशा महा यास अशा 
हुता याची प्रित पधार् वाटणे साहिजक आहे. या क्रांितकारक हुता यास जो जो लोक प्रशंस ूलागतात तो 
तो या क्रांितकारकास ‘पापी’, ‘गु हेगार’, ‘िहसंक’ यां या देशैकिन ठ हेतूसही देशभक्ती, धैयार्सही 
शूरता हणनू गौरिवणे हे पाप आहे इतके मोठे गु हेगार हणनू आपण िनदंीत आलो या महा यांची ते 
लोक या या प्रमाणात ती अप्र यक्ष िनदंाच यक्त करतात, ही गो ट अशा हुता यां या जयजयकारांनी 
रा ट्र या रा ट्र िननादनू उठत असता अशा महा यां या मनास झ बत राहावी हे अगदी साहिजक आहे 

आिण असे असनूदेखील याअथीर् महा माजींनी यतींद्रास अपराधी, पापी, िहसंक इ यादी या शेलक्या 
श दांनी क्रांितकारकांस ते गौरवतात, तशा कोण याही श दांनी सबंोधले नाही याअथीर् तेवढयापुरते तरी 
गांधीजींचेही आभार क्रांितकारकांनी मानावे हे उिचत होते.  

अन ्ते उिचतच घडूनही आले हे कळिव यास आ हास फार आनंद होतो. कारण आम याकड ेएक 

‘आभारी क्रांितकारक’ या सहीने अलीकडचे पत्र आले आहे. यात ते ‘आभारी क्रांितकारक’ िलिहतात की, 
“हुता मा यतींद्रािवषयी महा मा गांधींना दसुरे काहीही अवाक्षर िलहावेसे न वाटता इतकेच िलहावेसे वाटले 

की ‘यतींद्रािवषयी अिधक चांगली गो ट जी मला स या सांगता येते ती हणजे इतकीच की, ‘यतींद्र 

गु हेगार नाही!’ हुता मा यतींद्रािवषयी महा माजींनी हे इतके उदार िवधान जे केले आहे, याचा अहेर 

वीकारताना महा मा गांधींसही हुता मा यतींद्रा या वतीने तशाच शेलापागोटयाचा उलट अहेर देणेही 
योग्यच अस याने क्रांितकारक पक्षही तेच थोर प्रमाणपत्र गांधीजींस श दशः प्र यपर्ण करीत आहे आिण 

गो ट जी मला स या सांगता येते ती इतकीच की, गांधी गु हेगार नाहीत!” 

गांधींजींस यतींद्र हुता मा वाटत नसेल तर तसे न वाट याचा यांस अिधकार आहे. यांनी यां या 
प्रामािणक समजतुीिव द काही बोलावे असे कोणासही सांग याचा अिधकार नाही. केवळ अशा 
पिरि थतीत यांनी आपली प्रामािणक मते सावर्जिनकपणे सांगताना ती प्रामािणक भाषेत आिण 

प्रामािणक बुि दवादात सांगावी हणजे झाले. पण क्रांितकारकांिवषयी बोलताना, िलिहताना, भावताना 
यांची भाषा आिण कोिटक्रम इतक्या लटपटीचे असतात की, ते िनःसशंयपणे अप्रामािणकच हटले जावे. 

या मनु याला केवळ वदेशाथर् मरणार् या गोपीनाथ सहा या हेतचूीही तुती करिवली नाही िकंवा यां या 
फाशी या वेळी यास वाचिव यासाठी एक अक्षरही उ चारले नाही, तो मनु य दानदंां या मारेकर् यास 

पटकन ‘भाई’ हणनू हणतो आिण याची फाशी र  हावी हणनू अजार्ची चळवळ कर या तव 

याख्याने देतो िकंवा लेख िलिहतो ते हा याचे ते वतर्न पक्षपाताचे अन ् हणनूच अप्रामािणक हणनू नये 
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तर काय हणावे? उभा त ण भारत यतींद्रास ‘हुता मा’ हणनू गौरिवतो- या वेळी ‘त ण भारता’ या 
नांवाखाली या यतींद्रा या नांवाचा नुसता यतीन असा एकेरी आिण तु छ उ लेख केला जातो! हा एवढा 
िवपयार्स तरी प्रामािणकपणा तव गांधीजींनी अव य टाळावा. खरोखर स याचा गांधींजींचा ‘त ण भारत’- 

Yong India -त ण भारत नसनू तो वृ द भारताचा साठ वषार्ंचा एक जनुा अंक आहे! 

 

‘त ण भारत’ गोपीनाथ सहाला देशवीर हणून गौरवीत आहे. 
 

’त ण भारता’ने कलक यास गे या मिह यात डॉ. भपूद्रनाथ द त यां या अ यक्षतेखाली एक 

सभा भरवून गे या वषीर् दिक्षणे वर बाँब खट यात फाशीची िशक्षा झाले या अनंत हरी आिण प्रमोदरंजन 

या दोघा देशवीरांची पु यितथी आ बटर् हॉलम ये प्रकटपणे पाळली! या ‘त ण भारता’चे डोके असे 

भडकून गेले आहे, या या नांवाचा तरी या अिवकारी, अचल अशा महा माजीं या मखुपत्रास कलकं का 
लागावा हे आ हास समजत नाही. वाईट हणा, चांगले हणा, पण ‘त ण भारता’ ची ताजी बातमी ही 
अशी भयंकर िचतंाजनक, डोके िफरिवणारी आहे! ती बातमी महा माजीं या पत्रात कशी वाचावयास 

सापडणार, छापता तरी कशी येणार! अशा समयी आप या मखुपत्राचे ‘त ण भारत’ हे नाव बदलनू यांनी 
‘वृ द भारत’ हे नाव ठेवावे हेच युक्त, हणजे नामिवभ्रमाने भल याच बातमीसाठी भलतेच पत्र घेऊन 

लोक फसणार नाहीत. लोकांची फसगत होऊ नये हणनू महा माजींनीही आप या पत्राचे ते फसवे नाव 

बदलनू टाकावे. तो ‘यंग इंिडया’ नाही तो ‘ओ ड इंिडया’चा एक Back Number आहे. जख्खड भारताचा 
एक साठ वषार्चा जनुा अकं! 

त ण िहदंु थान! ते वीस वषार्ंपूवीर्च वतंत्र िहदंु थानचे यय घोिषत क नही टाकणारे, या 
वातं या तव बर् या हणा वाईट हणा-तो प्र न वतंत्र आहे पण - यांना योग्य वाट या या मागार्ंनी 
आपले धन-मन-तन प्राणसु दा सवर् व अपीर्त आलेले, फाशीवर लटकत राहणारे, अंदमानात सडत 

राहणाने, खंडोखंडी भयंकर सकंटास सोसणारे, शत्रकूडून पाठलागले जात िनजर्न रानावनात िहं  पशूचें 

घास होणारे पण ‘ वातं य ल मी की जय’ हेच गजर्णारे ते आगखाऊ त ण िहदंु थान! आिण वातं य हे 

येयच मा य नसणारे, मद्रास या रा ट्रीय सभेपासनू आजवर वातं या या येयास िवरोध करणारे, 

वसाहतीचे वरा य तर काय, पण वर कोणीही वार झाले तरी मला लगामाचा त्रास नसला हणजे झाले 

असे हणणारे वारी या घोडयासारखे केवळ सरुा याने देखील सतंु ट होणारे हे तुमचे पालाखाऊ जख्खड 

िहदंु थान यास त ण कसे हणावे! ते तुमचे Yong India ते ‘त ण िहदंु थान’ पूवीर् एकदा के हा त ण 

असेल, पण याला साठावर तर काय पण शतकावर वष उलटून गेली. तो आता झाला आहे जख्खड 

िहदंु थान या शंभर वषार्पूवीर्चा एक जुना अकं! 

हणनू आता महा मा गांधीसारख्या प्रामािणक माणसास जर ही अप्रामािणक पिरि थित 

मनापासनू आवडत नसेल, तर यांनी आप या ‘यगं इंिडया’चे, ‘त ण भारत’ हे नाव बदलनू टाकावे आिण 

यास Back Number जनुा अकं िकंवा ‘वृ द भारत’असे नाव यावे. गांधीजी आपली मते जे हा जशीं या 
तशीच सांगतात, ते हा यांतील काहीकांचे हस ूआले तरी िवषाद वाटत नाही. पण गांधीजीं या हातून 
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राजकीय कायार्तील अनेक उलाढाली चालताना स या या नावाखाली धडधडीत अस याचा लपंडाव चाल ू

असता आपले मन खरे आहे, हे वतःचे वतःलादेखील िस द करणे कठीण होते आिण हे माझ ेत वज्ञान 

केवळ त व अज्ञान होते असे उघड मा य कर याचे धैयर्ही करवत नाही ते हा वेळ साधून ने यासाठी जे 

त डी येईल ते बोलत सटुतात-ते यांचे वतर्न मात्र हा या पद होते. पु हा एक उदाहरण हणनू परवा 
यांनी मीरत या क्रांितकारक खट यातील आरोपींची घेतलेली भेट पाहा! 

मीरत या क्रांितकारकांचा खटला आंतररा ट्रीय मह वाचा. झाडून सार् या प्रमखु पुढार्  यांनी 
यां या बचावाकिरता िनधी काढला. यःिक चीत चोरी दरवडया या वैयिक्तक खट यातही यायाचा 
योग्य लाभ सवार्ंस िमळावा हणनू सरकारी ययाने देखील वकील देतात. ते हा एवढया मोठया रा ट्रीय 

खट यातील इतक्या देशभक्त देशसेवकां या समथर्नाथर् सावर्जिनक िनधी उभार यात काहीएक वावगे 

आहे असे प्र यक्ष यां या िवपक्षीयांस- इंिग्लश सरकारासदेखील - हणवले नाही. पण गांधीजींनी मीरत 

खट यासाठी िनधी उभार यास साहा य तर केले नाहीच पण उलट ते कृ य क  नये हणनू मत िदले. पुढे 

जे हा या िविक्ष त मतास भीक न घालता लोकांनी िनधी उभारलाच ते हा मग वतः या मनासच ती 
गो ट खाऊ लाग यामुळे हणा िकंवा याहून अिधक उणेपणा आणखी एखा या हेतूमळेु हणा 
महा माजींनी जाऊन मीरत या बंिदवानांची भेट घेतली आिण यां यािवषयी या िनधीस आपण िवरोध 

केला तो का हणनू िवचारले जाताच ग धळून जाऊन कारण काय सांिगतले ते ऐकलेत का? 

गांधीजी हणाले, ‘मीरत या बंिदवानां या खट यासाठी सावर्जिनक िनधी उभा  नये असा जो मी 
िवरोध केला, याचे कारण असे की, मीरतचा खटला चालिव यास कोणीतरी थोर वकील आपण होऊनच 

पुढे यावा’ आता ही लटपटपंची न हे तर काय? अशा यां या वेळोवेळी या मखुम तीित वक्त यावर 

अधंिव वास ठेवून या वाक्यातील िविक्ष तपणासच त वज्ञानाचे सवर्सामा यांस अग य असे रह य 

हणनू समजणारे नंदीबैल सोडले, तर इतर को या सारासार िवचार असणार् या माणसास वरील लटपट 

पंचीचा वीट आ यावाचून राहील? 

मीरत खट यातील देशसेवकांस फुकट वकील देविव याचा जर गांधीजींचा उ ेश होता, तर 

यासाठी कोणा एखा यास तशी अतंः थ िवनंती करावयाची िकंवा सावर्जिनकपणे ती आकांक्षा प्रिस द 

करावयाची. बरे वकील फुकट िमळ याची ती वेळ के हाच िनघून गेली. तीनंतर तरी िनधीस साहा य का 
िदले नाही? आणखी असे की, कोणी एक थोर वकील आपण होऊन पुढे येऊन येवढा मोठा खटला फुकट 

चालवील अशी आशा वाट याइतके िहदंु थान या ि थतीचे अज्ञान याच वेळी गांधींना कां भोवले? 

खादीिनधी, मानपत्राचा िललाव करक न, काय रक्कम िमळेल या आकडयावर भेटीची िवक्री करक न, ते 
जमवतात. मग ते हा कुठे नाही त ेवाट पाहत की कोणी एखादा एकच एक यापारी ही सवर् लक्षावधी 
पयांची रक्कम देऊन टाकतो की नाही तो? ते हा तर अमक्या िज यात अमकु हजार िमळालेच पािहजेत 

हणनू आप या ह तकास सक्त आग्रह कर यास न कचरणारे हे खादी िभकारी केवळ िबचांर् या मीरत-

िनधीस मात्र िवरोध करतात की, तशी भीक माग यापेक्षा एखादा वकील आपण होऊन पुढे येणे बरे. 

जमर्नांस मार यासाठी इंग्रजां या पलटणीत शूर लोक आपण होऊन जाईतो या गहृ थांनी वाट कां बरे 

पािहली नाही? ‘ताप येईतो’ इंग्रजां या िरकू्रट एजटंाचे काम घर या भाकर् या खाऊन कां केले? कारण ते 
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इंग्रजां या वतीने लढावयाचे होते आिण मीरत या लोकांवर इंग्रजांिव द लढ याचा आरोप आहे हणनूच 

ना? मग आ ही हणतो की, ते तु ही चक्क सांगनू का टाकीत नाही? याचा राग नाही. पण तो तुमचा 
अतंः थ हेतू छपिव यासाठी हे जे िनबुर् द बुि दवाद कर याची आपणास फार िदवसांची चटक लागलेली 
आहे ना, तीच मखु्यतः िधक्काराहर् आहे! 

 

हुता मा यतींद्रदास सश त्र क्रांितकारक होता. अशा आगखाऊ भगत, द त, सहा, यतीनािदकांस 

सवर् रा ट्राने हुता मा देशभक्त, देशवीर हणनू गौरिवले हणजे मा या या बापडया पालाखाऊ, 

अथर्शू य, अिहसंा पंथावरील लोकांचा िव वास उडत चालला आिण या मानाने मा या वयैक्तक नसले 

(कारण वैयक्तक प्र न वतंत्र आहे ) तरी पांिथक महा याचे प्र थ कमी होते हणनू मी यतींद्रास हुता मा 
हणत नाही असे व छपणे गांधीजी सांगनू टाकतील, तर ते याहून िकतीतरी प्रामािणकपणाचे होईल. 

तसेच हे मीरतचे लोकही सश त्र क्रांती या आरोपात सापडलेले, यां यासाठी िनधी रा ट्राने उभारला तर 

रा ट्रात गौरव होत आहे असे होणार, कारण एक वकील फुकट िमळाला तरी यास रा ट्रीय व प येणे 

नाही. या तव रा ट्रीय िनधी उभारला तरच या खट याचे रा ट्रीय मह व अ यंत प ट होते. हणनूच हे 

मीरतिनधी जाणनूबुजनू सावर्जिनकपणे उभारले; पण मला रा ट्रात या क्रांितकारकांचे असे तोम माजलेले 

पािहले की चीड येते. (आिण गांधीजींस बोलता बोलता चीड कशी झटकन येते हे यां याशी िवरोध क  

गेले या अनेक गहृ थांस अनुभतू आहेच.) अशा हुता यांचा पांिथक जयजयकार हणजे मा यासारख्या 
महा याचा पांिथक िधक्कार. अशा क्रांितकारकां या पाठपुरा यास िनघणारे रा ट्रीय िनधी हणजे 

अिहसंावादकांची पाठ पुरवणारी रा ट्रीय िनदंा होय असे मी पक्केपणी समजनू अस याने मला या 
क्रांितकारकांचा कोणीही गौरव केलेला खपत नाही अन ् हणनू मी मीरत या खट या या िनधीस िवरोध 

केला असे महा माजींनी प ट सांगनू टाकले, तर यास खोटीनाटी िनिम ते सांग याची गरज पडणार 

नाही. आता यापुढे तरी यांनी असे अप्रामािणक आिण यां यावाचून इतर कोणालाही न फसिवणारे 

कोिटक्रम करणे सोडून यावे. हणजे यांची मते िकतीही िव द असली तरी याचा कोणास इतका 
िवषाद वाटणार नाही. अन ्या सवर् सधुारणेचा पांिथक आ मशु दीचा आरंभ हणनू यां या या पत्राचे 

Young India हे भ्रामक नाव बदलनू दसुरे उदाहरणाथर् Back Number असे काहीतरी ठेवावे. कारण 

यां या या साठ वषार्ं या त ण भारता या जु या आकांक्षा आिण या िनजीर्व नवजीवनाशी िजवंत 

भारता या त ण िपढीचे काही एक िवचारसा य वा आचारसा य रािहलेले नाही. त ण भारत महा मा 
गांधी या चंचल, उथळ िन दबुळया राजकारणास तु छ समजनू यां यापुढे एक शतक िनघून गेले आहे. ते 
यास नुसता ‘यतीन’ हणतात, यास ‘हुता मा’ हणनू गौरवीत आहे. ते यास गु हेगार हणतात, या 

सहा, मदनलाल, का हेरे, भगत, द त यांस देशवीर हणनू जयजयकारीत आहेत. मोठी वाईट गो ट खरी 
पण आहे ते असे आहे. तु हास त ण भारतात कोणी िवचारीत नाही! यां या प्रचिलत भीषण भाषेत ते 
तुम या ता या अकंास Back Number हणतात! Young India न हे Dying India हणतात.   

   

   - १६-११-१९२९ 
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७. वातं याला िवरोध 
 
मद्रास या रा ट्रीय सभेचे अिधवेशन बरेच यश वी झाले आहे यात शंका नाही परंतु-  
 महा माजी हणतात, ‘हे रा ट्रीय सभेचे अिधवेशन अगदी पोरकट झाले!’ मालवीय, बेझटं इ यादी 
स तर ऐंशीची कोवळी पोरे िजथ या वादिववादात प्रामखु्याने भाग घेत होते, या अिधवेशनातील 

वादिववाद पोरकट असणारच! तरी बरे, लजपतराय यात न हते. नाही तर या पंजाब या पोराने उ या 
सभेचा नुसता पोरखेळ केला असता! 
 महमदअ ली, शौकत अ ली, ीिनवास अ यंगार, अ सारी इ यादी मद्रास या रा ट्रीय सभेतील 

बहुतेक पुढारी मडंळीच गांधीजीं या कलक ता ते अहमदाबादपयर्ंत ‘पोरकट’ रा ट्रीय सभेतील सहकारी 
होते. इतकेच न हे तर अ यक्षही असत. फार काय या िडसबर या पिह या आठवडयातच गांधीजी हणाले 

होते, ‘माझ ेराजकीय मत अयंगारा या वाधीन आहे!’ अन ्नंतर ‘अ सारीं या मतात समािव ट होणारे 

आहे!’ परंतु हे सवर् अगदी गे या आठवडयापयर्ंत इतके थोर असलेले गहृ थ एका चार िदवसांत पोरकट 

आिण दािय वशू य (बेजबाबदार) झाले! कारण? यांनी ‘पूणर् वातं य हेच भारताचे येय’ हा ठराव समंत 

केला! 
 पूणर् वातं या या ठरावाची सरकारास मोठी चीड. अथार्तच गांधीजींनाही िवशेषतः याच ठरावाची 
फार चीड यावी हे यां या परोपकारी, शांत वभावास साजेसेच आहे. ते हणतात, ‘अशा पोरकट आिण 

आप या शक्ती या आवाक्या बाहेर या गो टी बोलनू आपण आपले हस ूक न घेतो!’ गांधीजींचा हा 
आके्षप अगदी खरा आहे. कारण यांनी जे साम्रा यातील वरा याचे येय पढेु ठेवले होते ते िकती सहज, 

अगदी लवले या बाभळीचे फूल तोडावे तसे पटकन तोडून घेता ये यासारखे होते! अन याचारी अिहसें या 
सात वषार् या काळात गांधी-ग धळा नंतरही सायमन किमशनवर एकही िहदंी सभासद नेमला गेला नाही 
या एका गो टीव नही वसाहतीचे वरा य कसे अगदी हाताशी आलेले होते हे प ट होणारे आहे! 

 बरे येयात अन ् कायर्क्रमात पोरकटपणा झाला तो झाला. पण िनदान आप या शक्ती या 
आटोक्यातील मद्रास या रा ट्रसभेने तो कायर्क्रम कधी यश वी होणार याचा एखादी अविध तर प टपणे 

िनिदर् ट करावयाची! पण तेदेखील नाही. आम या महा माजींने पाहा कसे केले होते ते! सवार्ंनी कोट, 

नोकर् या सोडा या आिण सतू काढावे हा एका वासात सांगता ये यासारखा सोपा कायर्क्रम अन ्एका वषार्त 

वरा य ही फल ुतीची एका बोटावर मोजता येणारी सु प ट अविध! यापढेुही अगदी िनणार्यक गिणत 

क न प्रिस द केले होते की, चरख्या या चाकाचा एक घेर िफरला की वरा य एक िदवस जवळ येते; असा 
एकसतुी सोपा कायर्क्रम आिण अशी गिणतीय िनि चततेची अविध ठरिवता आली पािहजे हणजे मग जे 

यश गांधीजीला लाभले ते यश लाभनू यांना जसे एका वषार्त वरा य िमळाले तसे यांनाही िमळते! 
 असो, झाले ते झाले, आता यापुढे तरी मद्रास या रा ट्रीय सभेतील पोरकट आिण दािय वशू य वाद 

करणारे अन ्ठराव करणारे लोक गांधीजीं या या खरमरीत टीकेने सावध होतील अशी आ ही आशा करतो. 
गांधीजी रागावले आहेत; यां या मताचा अनादर करणे शक्य नाही. गांधीजी रागावले, कारण गांधीजी 
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स वगणुाची खाण आहेत. यां या मताचा अनादर करणे योग्य नाही. कारण Himalayan Mistakes या, 
पहाडी चुकां या सतंत प्रवाहांचे ते प्र यक्ष गोमखु आहे!! 

 वातं याचे, Absolute Political Independence चे येय का नसावे यािवषयी एक मह वाचे 

कारण हणनू गांधीजींनी िदले आहे, ते हे की, Independence या इंग्रजी श दाला वदेशी प्रितश दच 

नाही! याला हणतात भाषाशा त्र! गीता हे केवळ पक असनू यात िनरपेक्ष अिहसंाच िशकिवली जात आहे 

आिण भारतीय यु दिब द असे काहीच झाले नाही, हा गांधीजींचा ऐितहािसक शोधदेखील या शोधाने 

मागे टाकला! ते जसे जाड े इितहासशा त्रज्ञ तसेच भाषाशा त्रज्ञ आहेत खरे! महारा ट्रात या एखा या 
हाय कुलातील कुणी फाटका िव याथीर् Independence हणजे ‘ वातं य’ हा प्रितश द महा माजीस 

िशकिव याची कृपा करील का? 

 अन ्समजा Independence श दाला वदेशी श द नाही, तरी काय तेवढयासाठी वदेशाने वतंत्र 

होऊच नये? पालर्मटला वदेशी श द न हता; मग पालर्मटची प दत गांधीजींना कशी पसतं पडली? 

स याग्रह श द मी उद्भिवला आहे (Invented) हणनू गांधीजी वतःच प्रौढी मारीत असतात. अथार्त 

यां या मते स याग्रह क पनेला वदेशी श द न हता; मग या स याग्रहाची क पना यांनी सोडून कां 
िदली नाही? पण एका वाक्याचा दसुर् या वाक्याशी, एका वतर्नाचा दसुर् या वतर्नाशी, आज बोलतो याचा 
उ या या बोल याशी सबंंध आिण ससुगंतपणा जळूु लागला तर मग यात गांधीपणा तो काय रािहला? 

Independence ला वदेशी प्रितश द नाही हणनू वातं याचे येय नको हे गभंीरपणे सांगणारे लेखक 

मद्रास कॉगें्रसला पोरकट हणतात ते ितला खरोखरच भषूणा पद आहे.  

Independence ला वदेशी प्रितश द नाही, हणनू हणे इंिग्लशां या साम्रा यात राह याचे येय 

बरे! एक रा ट्र दा या या नरकात कुजत ठेवा; का तर हणे भाषेत एक श द कमी आहे! अहो, जर 

Independenceला वदेशी प्रितश द नसेल तर तो शोधून काढू. वातं यासाठी एक प्रितश दच काय, पण हे 

भारत एक प्रितसृ टी घडवील! एक प्रितमहाभारत लढवील! पण वातं य िमळवीलच! 

Independence ला प्रितश द हणे लोकात अि त वात नाही! वातं य श दाचा अथर् गांधीजी 
हणतात, लोकांना समजत नाही! पण लोकांना हणजे कोण या लोकांना! साबरमती आ मातील की 
काय? कारण साबरमती या बाहेर ितकड ेगोदावरी या काठावरील देवळादेवळांतून अन ् दर् यादर ्यांतनू, 

हाटांतून आिण घाटांतून या ‘ वातं याचे’ वनी इतके जोराने िनघालेले आहेत की, यांचे प्रित वनी थे स 

नदी या थडीवर उठावे! मळुामठेु या आिण हुगळी या आिण रावी-सतलज या तीरातीरांवर, या चाल ू

शतकात या अगदी गे या वीस वषार् या आत, हा ‘ वातं य’श द ज मांधालाही वाचता यावा इतक्या 
लालभडक रक्तरंगाने यांवर िलिहलेला आहे, असे फाशीचे खांब आिण बंदीगहृा या िभतंी तीरातीरांवर 

उभारले या आहेत! या श दाचा िननाद अदंमान या भयुाराभयुारांतून उठलेला आहे. पूवीर् या गो टी 
न हेत, या गे या पंचवीस िदवसांत या, ता या हुता यां या रक्ताइतक्या ता या गो टी आ ही सांगत 

आहोत. खरे की खोटे हे पािहजे तर अगदी अजनू ओ या असले या काकोरी या क्रांितकारकां या फाशी या 
खांबांस िवचारा! महा माजी, ते तुम या िब्रिटश साम्रा यातील वरा यासाठी-मगृजळात या पा यासाठी-
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मेले नाहीत तो अथर् यांना कळला नाही. ते ‘ वातं या’साठी मेले. तुम या गे या सात वषार्ं या गांधी-
ग धळात या ‘ वातं य’ श दाचा अथर् ते िवसरले नाहीत! 

अहो, या जयजयकारात गे या वीस वषार्त हजारो-अक्षरशः हजारो-त णांनी आपली िशरे कापून 

अन ् ससंार जाळून भारतमाते या चरणावर बिलदान केले, तो खादीचा जयजयकार न हता, तर 

‘ वातं यल मी की जय ‘चाच जयजयकार होता! 
जर िहदंु थानात कोणाला वातं य श द कळत नसला तर तो लोकांना न हे; तो रा ट्रीय सभेला 

कळत न हता! लोकांतील हजार या रक्ता या िबदंिूबदंूंत तो श द िननादला, लाखो या श दाचा 
जयजयकार ऐकताच उघड भीत, पण मनात याचा आदरच करीत; पण वतः या भीतीचीच लाज 

झाक यासाठी ते येयच चुकीचे आहे हणनू याचा उघड अनादर करणारे अहंम य याडपण लोकांनी 
इतके दाखिवले नाही की, िजतके रा ट्रीय सभेने दाखिवले! महायु दा या िदवसांत अिशिक्षत िशपायां या 
पलटणी या पलटणी ‘ वातं य’ श दाचा अथर् त काळ समज या, पण रा ट्रीय सभा समजली नाही! 

वातं य श दाचा अथर् जर कोणाला समजला नसेल तर तो लोकांना नाही; पण रा ट्रीय सभेला 
होय. अन ् रा ट्रीय सभेतही तो वातं य श द जर कुणाला अगदीच अन ् अजनूही कळत नसेल, तर 

गांधीजी, तो आपणास होय! 

God Save the King हे इंिग्लश साम्रा याचे यु दागीत मोठया अिभमानाने हणणारे ते आपणच! 

झलु ू लढाईिवषयी वतः तु हीच तुम या आ मचिरत्रात िलिहता, ‘झलू ू लोकांची फार कू्ररपणे क तल 

चालली होती. पण तरीही या लोकांिव द इंग्रजांनी यु द पुका न या वारीसाठी वयंसेवक मागिवलेले 

ऐकताच मला वयंसेवक होणे अन ् इंिग्लशां या सेनेत लढाईतला काहीतरी भाग घेणे अव य वाटले. 

कारण मी इंग्रजी साम्रा यास जगतावर उपकार करणारे साम्रा य हणनू समजत होतो. या साम्रा याचा 
नाश होऊ नये ही माझी मनःपूवर्क इ छा होती!’ 

अन ्आजही तुमची तीच इ छा आहे. हे तु हाला क्विचत कळत नसेल, पण इंग्रजांना कळते, 
उगीच नाही तु हाला सहा वषार्ची िशक्षा देऊन दोन वषार्ंत सोडून िदले! अन ् या िटळकांना सहा वषार्ंवर 

एखादा िदवस अिधक अडिवले; पण एखादा िदवस सटू नाही िमळाली. उगीच नाही तु हाला िहदंु थानभर 

वार् यासारखे वाहावत सरकार मोकळे सोडीत! तुमचे प्रवास सखुकर हावेत हणनू रे वे या िविश ट आज्ञा 
सटुत! वतंत्र डबे सरकारी आजे्ञने राखून ठेवले जात! नाही तर या िटळकांचा वतः भाड ेभ न राखलेला 
डबा यांना वेळेवर िमळत नसे. अन ् यांचा फोटो घरात ठेवला की, पोिलस मागे लागत. तेच तु ही पाहा. 
राजेरजवाडयांचे पाहुणचार घेत चार चार मिहने रािहलेले असता; पण या सं थािनकास सरकार अहोचे 

अरे हणत नाही. तेच जर िटळक िकंवा वातं यल मीचा जयजयकार करणारा त ण या राजवाडयांतून 

िदसत तर महाराजांना अन ्राजांना हॉइसरायांनी रा याव न खाली ओढले असते खाली! 
मोठया वीर ी या अिभनयात गांधीजी पुढे िलिहतात, ‘मला वातं याचा अथर् कळत नाही!’ हे जर 

खरे असेल तर बुि दमां याचे लक्षण दसुरे काय? 
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‘मला वातं याची (Independence) लालसा नाही; परंतु मला दा यमकु्ततेची (Freedom) लालसा 
आहे!’ यांना मुजंीची लालसा नाही, उपनयनाची आहे! लग्राची नाही; िववाहाची आहे! असे ते वृ तपत्रांत 

िलहीत नाहीत वतर्मानपत्रात िलिहतात!!! 

‘मला इंिग्लशां या जोखडापासनू मकु्तता हवी आहे; मी यासाठी वाटेल ते मू य देईन.’ सश त्र 

क्रांतीचेदेखील? अहंं! शांतं पापं! शांतं पापं! 

ते पुढे हणतात, ‘दा यमकु्ततेपेक्षा अशांतता अन ् अ यव था पसरली तरी चालेल! कारण 

इंिग्लशांची शांतताही मशानाची शांतता आहे. एका उ या रा ट्रा या या िजवंत मरणाहुन दसुरी 
कोणतीही अव था बरी आहे. या सुदंर भमूीचा या सतैानी शासनाने निैतक अन ्भाैितक स यानाश केला 
आहे.’ 

फार चांगले, परंतु हा वीर ीचा अिभनय साबरमती या अनेक सतुी नविशक्यांस अपूवर् वाटत 

असेल! पण आ हांस यात काही नवीन नाही. जे हा या वाक्यांचा अथर्ही तु हास आज या Independence 

या अथार्प्रमाणे समजत न हता, ते हा ही वाक्ये आ ही त णांनी तु हास आिण तुम या िपढीत या 
अनेक ‘थोरकटांस’ िशकिवली आहेत, ते आपण िवसरले नसालच! असाल, तर तुम या हात या 
प्रमाणपत्रासह ते िस द क न देऊ. वातं यवादी लोकांना हे धड ेतु ही नको िशकवायला. ते तु हालाच 

अजनू पुरते िशकावयाचे आहेत. या वाक्यांतील प्र येक वाक्य पंचवीस वषार्पूवीर्पासनू आ ही त ण 

तुम या कानात बळे बळे क बीत आलो आहोत.  

अन ्जर हीच तुम या Freedom ची याख्या असेल, तर मग Independence चीही हीच याख्या 
आहे. वरा य अन ् वातं य एकच आहे. 

जे वतंत्र नसते ते वरा य होऊ शकत नाही. जे वरा य नसते ते वतं यही होऊ शकत नाही.  
वातं याचा ठराव पोरकट का तर हणे ते येय आज अशक्य आहे. अन ्गांधीजी वतःचे येय 

सांगतात की, ‘माझ े येय जगतातील सवर् दबुर्ळ रा ट्रांस प्रबळ पीडकां या हातून, या पीडकांत इंग्लडं 

प्रमखु आहे, सटुका कर याचे आहे!’ याला हणतात ससुगंत कोिटक्रम! वदेशाचे वातं य हे येय आज 

असा य आिण हणनूच पोरकट वाटणार् या बहृ पतींना उ या जगतातील दबुर्ळांची मकु्तता कर याचे 

येय अगदी सहज ससुा य वाटते तर! जर नसेल तर ते सह पटीने अिधक असा य अस यामळेु, 

सह पटीने अिधकच पोरकट न हे काय? 

वातं याचे येय नुसता बोल आहे. कृती करा अन ् मग बोला हणनू आके्षप करतात! जर 

वीर ी या प्रितजे्ञनु प वीरवरांची कृती या िहदंु थानात कोण या एखा या पक्षाने खरोखरच केली असेल, 

तर ती वातं यवादी पक्षानेच होय, वातं यल मीचा जयजयकार करणार्  यांनीच यां या देहांची आिण 

प्राणांची राखरांगोळी क न िहदंु थानचे समर अठराशे स तावनपासनू या एकोणीसशे स तावीसपयर्ंत 

झुजंिवले आहे. ते चौरीचौर् या या चोरवाटांनी पळालेले नाहीत. 

अन ् कृती करता येईल िततकेच येय ठेवा हणणार् या महा यांनी जे यांचे उ या जगतांतील 

दबुर्ल रा ट्रांस मकु्त कर याचे येय पढेु ठेवले आहे, यासाठी यांनी कोणती कृती केली? पीडक रा ट्रांतील 
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अग्रणी हणून यांस ते वतःच हणतात, या इंग्लडं या साम्रा या या रक्षणासाठी जमर्नांची क तल 

कर यास िबचार् या िहदंी शेतकर्  यांस मृ यू या मखुात ढकलले हीच ना? 

वा तिवक पाहता यांना तकर् शा त्र कशाशी खावे हे माहीतच नाही, या Himalayan Mistakes 

या आचायार्ं या त डी लागणे हणजे कालाचा अप यय होय. पण िक येक भ गळ सतुी भाबड े प्राणी 
यां या श दांत या असबं द अवडबंरासच अग य बुि दम तेचे लक्षण समजनू फसतात हणनू ही 
इतकी शाई या वातं या या रागाने िचडून जाऊन जे प्रलय ‘यगं इंिडया’त महा माजींनी काढले यावर 

िन पाय हणनू ओतावी लागली. 
जो जयजयकार कारागारांनी पेशल िट्र यूनलांनी, िडपोटशनांनी, काळयापा याने, लालपा याने, 

फाशी या खांबांनी, वैमािनक बाँबवषार्वांनी, जािलयनवा या या क तलींनी थांबला नाही तो जयजयकार 

आज ‘यंग इंिडया’ या िनजीर्व टीकेने थांबणार नाही! जो जयजयकार प्रथम एका मठूभर हुता यांनी केला 
तो आज उभे भारत प्रकटपणे करीत आहे. गांधीजी तळमळोत की नोकरशाही जळफळो, उभे भारत गजर्तच 

राहणार की, ‘ वातं यल मी की जय!!!’ 

          २६-१-१९२८ 
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८. दे दान सटेु िगर् हाण 
 
मद्रासची रा ट्रीय सभा इतके मह वाचे दरूदशीर्पणाचे ठराव क न उठली की, आज फार िदवसांनी 

रा ट्रीय सभेचे मनःपूवर्क अिभनंदन कर याचा आनंद महारा ट्र पक्षास पु हा उपभोिगता यावा! 
‘सपंूणर् राजकीय वातं य हेच माझ ेराजकीय येय आहे’ अशी शपथ ‘अिभनव भारत’ ने वीस पंचवीस 

वषार्पूवीर् घेतली. या वातं याचा प ट अन ्अदमनीय उ चार खेडोखेडी िननादत जाईल अशा वीरगजर्नेने 

केला या वेळी ते ‘मठूभर माथेिफ  होते’ माथेिफ  शहाणपणा यांस देशभर हसत अन ्ितर कारीत अन ्

तरीही भीत िफरत होता. आज या मठूभर माथेिफ ं ची शपथ ही उ या रा ट्राचे ब्रीद झाले आहे! 

खो यांतून, दरींतून आिण रानांतून या मठूभरांनी पूणर् वातं याची (Absolute Political Independence) 

जी शपथ घेतली तीच आज उभी रा ट्रीय सभा घेत आहे! अनेक माथेिफ  मठूभरांचीच माथी िठकाणावर 
होती तर!! 

इंग्रजांस जे जे अनुकूल तेच हटकून करावयाचे अन ्तेही इंग्रजांिव द आपण उपयोिजत असलेले एक फार 

शहाणपणाचे अद्भतू साधन अशा भावनने अन ्डौलाने गाजावाजा क न! - अशा बुि दभ्रमा या तडाख्यात 

रा ट्रीय सभा गवसली असता क्रांितकारक हणजे ितचे कट्टर शत्र ूझालेले असत. क्रांितकारकांचे काय-लाठी 
धरणे हेही िजथे पाप आिण िहसंा ठरते ितथे िप तूल धरणार् यास राक्षसाहूनही राक्षस समजले जाणारच. 

गोपीनाथ सहाचे देशबंधू दासांनी नांव काढताच रा ट्रीय सभेतील िक येक प्रिति ठत भागबुाईंस केवढा 
नैितक धक्का बसला हे िव ुतच आहे. मिशनग स आिण बाँबचा पाऊस पाडणारी िवमाने बाळगणार् या 
ग हनर्रांशी आिण ग हनर्र जनरलशी ह तांदोलन कर यास यां या नुस या सकेंतासरशी मुबंई 

िसम यास धावत जा यास या अिहसेंला िवटाळ वाटेना, पण एक गंजलेले िप तुल बाळगणार् या 
गोपीनाथा या हातास तर राहोच पण हेतूसही िशवणे यांना पाप वाटू लागले! कारण - भारतीय 

दंडिवधानांतील १२१, १२१अ इ यादी कलमे एकपट अपराध वाटे, तर या अिहसें या बुरख्याखाली वावरत 

असले यांनी ते नाव काढणे दसपट अपराध हणनू ठरवून टाकले. गोपीनाथासारखेच िप तूल धरणारा 
अ दलु रशीद मात्र यांचा ‘भाई अ दलु’! कारण याने एका िहदं ूसं याशास मारले. यात यांना याची 
मोप यांसारखीच ‘बहादरुकी’ िदसली! पण गोपीनाथ? तो एक यःकि चत िहदं!ू याने मारले इंग्रजाला! 
यात ना ‘बहादरुी’ न यात हेतूचे पािव य न देशभक्ती न धमर्भक्ती ! तो कसला देशभक्त! ’भाई’ ! 

इंग्रजांना तो आवडत नाही- आ हालाही आवडणार नाही! परंतु अस या दधुखुळया आ मवंचनेचा 
मद्रास या रा ट्रीय सभेने िधक्कार केला. यांनी प्रामािणक आिण राजनीितज्ञ देशभक्तांस शोभेल अशा 
भाषेत काकोरी या क्रांितकारकां या हौता याचे कृतज्ञ मरण केले. याचप्रमाणे चोरी कर यािव द 
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असणार् या दंडिवधानातील कलमािव द स याग्रह क  पाहणे हे िजतके पाप िततकाच 

श त्रधारणािव द असणार् या इंग्रजी िनबर्धास तोडणारा स याग्रहही अनैितक आहे, श त्र आिण स याग्रह 

हे दोन श द एकत्र राहूच शकत नाहीत अशा मठाज्ञांस भीक न घालता श त्राग्रह करणार् या सेनापती 
आवारीस ‘सेनापती’ असेच सबंोधून मद्रास या रा ट्रीय सभेने यां या यातनांिवषयी उ कट सहानुभतूी 
प्रदिशर्त केली आिण याहून िवशेष हे की, ‘प्र येक स याग्र याने नागपूरहून पायी कलक यास चालत 

जावे आिण हाईसरायां या बंग यापयर्ंत-पोिलसांनी जाऊ िद यास - जाऊन ‘श त्रे ध  या!’ हणनू 

ओरडावे आिण पकडून जाऊन तु ं गात पडावे.’ असा िविक्ष त मतृीतील कोण याही मतं्राचा, सेनापती 
आवारीं या अनुयायांस रा ट्रीय सभेने अहेर केला नाही!’ िहदंु थान या पूणर् वातं याथर् प्रय न करणार् या 
ी. सकलातवालां या साहसाचेही मद्रास रा ट्रीय सभेने अिभनंदन केले आहे!’ 

 अशा एकाहून एक सरस ठरावांस प्रचंड बहुमताने समंत क न मद्रास या रा ट्रीय सभेने घोिषत 

केले आहे की, भारतीय राजकारणास म यंतरी लागलेले अिववेक राहूचे ग्रहण सटुले आहे; रा ट्रीय वृ ती 
पु हा वीरवृ तीकड ेझकुली आहे. सतुाने वरा य घेऊ पाहणार् या मितभ्रमाची १९२० ते १९२७ पयर्ंतची 
साडसेाती सपंली आहे. रा ट्रीय सभे या जोडीसच भरले या प्राजक पिरषदेने (Republican Conference) 

तर ‘िहदंु थानचे येय पूणर् वातं य हेच आहे’ इतकेच घेािषत केले नाही तर या वतंत्र िहदंु थानची 
रा यघटना ही प्राजक व पाचीच राहील असेही िनि चत क न आिण िवशेषतः क्रांितकारक देशवीर 
ीमान राज ू या ‘बंडखोरा या’ देशभक्तीचेदेखील अिभनंदन क न िहदंु थान या वीरवृ तीला लागलेली 

ही भ गळ सतुी अिहसेंची कीड मा न टाकली गेली आहे असे प ट विनत केले; मद्रासला जमले या 
न या दमा या देशभक्तांनी अगं्रर्जांस नको तेच कर याचा उपक्रम क न िननािदत केले की, ‘दे दान!सटेु 

िगर् हाण!!’ 

 भारतीय रा ट्रीय सभे या प्रदशर्नात ‘युिनयन जॅक’ फडकावलेले पाहून मद्रासभर सभा आिण 

िवरोध सु  झाला. अथार्तच हा इंग्रजी वज ‘ वतंत्र’ भारता या ‘ वतंत्र’ प्रदशर्नातून काढला जाऊन ितथे 

भारतीय वज उभारला गेला. िचं यां या िवषयी का होईना पण ‘युिनयन जॅकशी’ भांडण करावेसे वाटू 

लागले या लोकांना!! ’दे दान सटेु िगर् हाण!’ 

 याच ‘युिनयन जॅक’ या छायेखाली अ यंत मम वाने आिण अिभमानाने God Save the King 

हणनू मनःपूवर्क हणताना गांधीजींना पािहजेच आहे!’आमचे िब्रिटश साम्रा य’ हणनू शेकडो लोक 

हणत आिण या िब्रिटश रा ट्रगीतास कोणी त णाने नाके मरुडली तर अनेक नावाजलेले पुढारी हणत, ‘ 
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अरे अरे! नािव णःुपिृथवीपितः!’ याच युिनयन जॅकचा मद्रासला हा स मान झाला!! दे दान, सुटे 

िगर् हाण!! 

 वातं या या ठरावावर बोलता बोलता ीयुत अयंगार हणाले, ‘इंग्रजांना आता साफ सांगा की, 
भारतास तु ही नको आहात!’ 

 यावर छ वीपणाने डॉ. पट्टाभाई मधेच हणाले ‘सांगा काय? यांस मा न खाली पाडा!’ अयंगार 

शांतपणे हसनू हणाले, ‘जे हा पट्टाभाई इंग्रजांना मा न खाली पाड यास िनघतील ते हा मी यांस 

साहा य देईन!’ 

 वा तिवक पाहता अशा भल याच गो टी हस यावारी नेणे ठीक नाही. पण ‘सतुाने वरा य 

िमळते! चरख्याने धैयर् येत-ेन हे आ याि मक पािव य सपंादले जाते; दगडी पुतळयास मोडणे िहसंा होते 

पण िचखल मारणे िहसंा होत नाही! दयेने इंग्रज द्रवतात! ते वतःच साम्रा य सोडून परत जातील! हणनू 

यां या क्रौयार्स दयेची ‘ओ यावी इतके पोट भर यासाठी तु ही िनमटूपणे मरा; नुसते मरत मरत मरा! 
हीच शौयार्ची परका ठा होय,’ इ यादी प्रितपादणार् या या साडसेाती या भरमसाट हास यापेक्षा हे या 
वषार्चे बांधे-सतू हसणे काही िनराळेच होय यात शंका नाही.  

 अन ्हे हसणे िनराळेच आहे असे पाहून शौकतअ लीही काही िनराळेच बोल ूलागावे हे साहिजकच 

होते. ते हणाले, ‘मी १९२० या वषीर् वातं यवादीच होतो. पण महा मा गांधीं या िभडसेाठी फारसा जोर 

करीत न हतो. पण जर महा मा गांधी नेहमी शांतते या गो टी बोलत राहतील तर मी याची सगंती सोडून 

देईन!’ 

 या वषीर्ही महा माजी वातं या या ठरावाचा िवरोध करीत होते आिण शेवटीदेखील करणार होते. 

पण उभी रा ट्रीय सभा नव फूतीर् पावलेली! ती आता कसचे ऐकते असे पाहून आजारीपणामळेु 

यासपीठावर िवरोधाला ते येऊ शकले नाहीत. 

 ब्र यदेशास भारतापासनू िवि छ न क  नये हणनू आम या ब्र मी बंधूंनीच जो प्र ताव मांडला 
तोही रा ट्रीय सभेने समंत केला. अन ्ब्र यदेश आिण भारत यां या एकजीवी मतै्रीचा पाया पक्का केला. 
बिह कार या श दाला वेषाचा वास येतो की प्रीतीचा, याची िचिक सा करीत न बसता इंग्रजी मालावर 

सभेने बिह कारही पुकारला. 

 गे या सात-साडसेात वषार् या अिववेका या वचर् वास रा ट्रीय सभेने असे पु कळ अशंी पादाक्रांत 

क न आपली सटुका क न घेतली. ती साडसेाती सपंत आलीशी िदसली. चरखा आप यास योग्य या 
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कोपर् यात जाऊन बसला. अिहसंा, दया, वन प याहार, गाईचे दधू िपणे ही िहसंा का शेळीचे िपणे ही? 

इ यादी वाग्जालांची जाळी झाडून काढून रा ट्रीय सभेचे कायार्लय साफसफू कर यात आले. अिववेका या 
ग्रहणातून भारतीय राजकारण जवळ जवळ सटुत आले.  

 रा ट्रीय सभा बोलणी ठीक बोलली. पण आता तशी करणी करता आली पािहजे. खरी परीक्षा ती 
आहे. वाचाशरूते या सभापवीर्य प्रितज्ञांचे अिभनय ठीक झाले, पण अजनू उ योग-पवार्िदक िक्रयाशूरतेची 
पव पुढेच आहेत! 

        १९-१-१९२८ 
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९. अ याचार श दाचा अथर् 
Resistance to aggression is not only justifiable but imperative : Non-resistance hurts both 

altruism and egoism. - Herbert Spenser’s ‘Ethics’ 

गे या सात-आठ वषार्ंत अथर्िवहीन अवडबंराचा धुडगसू राजकारणात या दहा-पाच श दांनी घालनू 

लोकां या स यक टीस अगदी साफ चकवून टाकले यात हा अ याचार िकंवा Violence श द 

मखु्य वेक न गणला गेला पािहजे. अजनूही या श दा या वा तिवक अथार्िवषयी िचिक सा कोणीही 
करीत नस यामळेु याचा दु पयोग होत आहे. अन ् यामळेु रा ट्राची राजकीय मनोवृ ती अधं होऊन 

िदवसाला रात्र आिण रात्रीला िदवस समजत पदोपदी ठेचाळत चाललेली आहे. 

 अ याचार या श दाचा उ चार करताच तो वाईट आिण दषूणीय वतर्नाचा िनदशर्क श द आहे हे 

या या धा वथार्व नच प्रतीत होते. नको इतका, हानी होईल इतका, िकंवा अयोग्य इतका अितरेकी 
आचार हणजे अ याचार हा अथर् या श दा या उ चारासरशीच मनात उदय पावतो. अथार्तच एखा या 
कृ यास अ याचारी हे िवशेषण लावले जाताच ते कृ य ग यर् आहे, िन ं य िकंवा या य असलेच पािहजे 

अशी उपजत भावना उ प न होते. तीच ि थित Violence श दाची आहे. दसुर् याला िन कारण दःुख िकंवा 
आघात होईल अशा अितरेकी बला कारा या वतर्नाला हा श द लावीत आलेला अस यामळेु या श दा या 
उ चारासरशी कोण याही स वृ त मनु यास या श दाशी सबंंध असले या कृ यांची घणृा त काळ 

उ प न हावी हे साहिजकच आहे. या दो ही श दांत बळाचा िकंवा शक्तीचा पीडक उपयोग विनत होत 

असतो. अ याचार काय िकंवा Violence काय हे दो हीही श द बळा या, शक्ती या उपयोगासच विनत 

करतात. या यां या वनीचा खरा अथर् आिण याय मात्र मयार्िदत असतो, परंतु ती मयार्दा कोणती ही 
गो ट यानात न घेता काही अितरेकी लोकांनी शक्तीचा उपयोग िकंवा बळाचा प्रयोग या श दांहून 

अिधक यापक अथार्चा बोध करणार् या श दांसच ते अ याचार िकंवा Violence हे प्रितश द योज यास 

िहदंी राजकारणात अिहसेंचे थोतांड घुसडून देताना आरंभ के यामळेु आज या श दांनी उ या 
राजकारणाचा रा ट्रघातक िवपयार्स िदवसाढवळया चालिवलेला आहे.  

 Violence िकंवा अ याचार या श दातंील अथार्चे मळू अिध ठान शक्ती िकंवा बळ हे अस याने, शक्तीचा 
िकंवा बळाचा उपयोग या या कृ यात प्रमखुपणे केला जातो, या या कृ यास या अितरेकी बु दीने 

टपवसमदबम िकंवा अ याचारी हणनू सबंोिध यास प्रथमतः आरंभ केला. अथार्तच अ याचार िकंवा 
Violence या श दांशी मलूतःच िनगिडत असलेली िन ं य आिण या य भावना या सबंोधनासरशी या 
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या कृ यािवषयी लोकां या मनात सहज उ प न होत गेली. वाईट गो टी क  नका हे वाक्य हणताच 

जसे यास कोणीही सहज समंती देऊन टाकतो, कारण वाईट हटले की ते िन ं य असणारच ही अथार्ची 
सांगड या श दाशी मळूचीच जळुलेली असते. त वतच आपण अ याचार क  नयेत, आपण अन याचारी 
असावे हे वाक्य उ चारले जाताच यास समंती देणे हे आपले कतर् य आहेच आहे असे प्र येकास आिण 

िवशेषतः सामा य समदुायास पटकन वाटू लागते. रा ट्रीय सभे या अिधवेशनात आ ही Non- Violent च 

राहू हणजे अ याचार करणार नाही ही शपथ याच या श दां या सहज वनीचे प्र येकाने िबनबोभाट 

घेतली. तीस हरकत करणे हणजे मी अ याचार करीन असे हण यासारखेच होणारे अस याने आिण 

अ याचार हा अजनूही िन ं यच अस याने कुणीही तसे हण यास साहिजकच िस द झाला नाही. मी वाईट 

करीन हे जसे कुणी हणत नाही, तसेच मी अ याचार करीन असे कुणीही स प्रवृ त मनु य हणत नाही. 
परंतु या स प्रवृ ती या ढालेखाली लपून अिहसें या थोतांडाने जे जे कमर् शक्ती या ◌कंंवा बळा या 
प्रयोगाने करावे लागते, तो तो अ याचार होय असा गवगवा कर यास जे हा आरंभ केला, ते हा सहज 

लोकांचाही नकळत बुि दभ्रशं होऊन तेही शक्ती या प्रयोगासच ‘अ याचार बळप्रयोगावर अवलबंून 

असतो’ इतक्या गमकाव नच जो जो बळप्रयोग तो तो अ याचार असतोच असा िवपयर् त आिण 

अित या त समज सवर्त्र फैलावून यामळेु राजकारणात अिहसंा, अन याचार, Non- Violence या 
श दांनी मोठा घोटाळा उडवून िदला. यगुानुयुगे जी जी कृ ये प्रश त हणनू, इतकेच न हे तर प्रशंसनीय 

हणनू जगाम ये वाखाणली होती, ती ती स गणुां या िटपणीतून िनघून एकाएकी दगुुर्ण हणनू िन ं य 

समजली जाऊ लागली. शौयर्, क्षात्रतेज, झुजंारपणा, रणनैपु य, श त्रनैपु य, ितखटपणा, दु टांचा कंड 

शमिवणारा पराक्रम ही सवर् बळा या प्रयोगावर अवलबंून असतात हणनू अ याचारा या याख्येत 

क बली जाऊ लागली, दगुुर्ण हणनू िधक्कारली जाऊ लागली. जे जे कमर् शक्तप्रयोगा मक असते. ते ते 
अ याचार होय अशी जी अितरेकी बु दीची याख्या रा ट्राने अधंपणाने वीकारली ितचा हा साहिजक 

पिरणाम होता. शेवटी इतक्यावर गो ट आली की, दगडी पुतळयाचा पाय हातोडयाने तोडणे हीही िहसंा होऊ 

लागली अन ् हातात लाठी धरणे हे अ याचार प्रवण आिण हणनूच अन याचाराला िवसगंत असे कमर् 
ठरले. तो हातोडा मार याचे िकंवा ती लाठी धर याचे अ याचारी कृ य यामुळे शक्य होते, तो हातच 

प्र येक अन याचार् याने तोडून टाकला पािहजे इतकी आज्ञा सटु याचे काय ते बाकी उरले होते! 

 मनु या या भावभावना श दाथार्ंशी िनगिडत झाले या अस याने श दो चाराबरोबर ती 
ती भावना, बु दीला िवचार कर यास वेळ िमळ या या आधीच त काळ या या मनात उठन या या 
कृतीस घे न टाकते. एखादा नवीन मनु य आत येताच जर कोणी आपणास हळूच हटले, पक्का पाजी 
आहे तो, तर त काळ पाजीपणा या भावनेशी िनगिडत झालेला ितर कार आप या मनात उ ववून या 
मनु याची पारख कर या या आधीच आपले मन िकंिचत तरी कलिुषत क न ठेवतो. श दां या यथावत 
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प्रयोगाचे हे मह व प्रदशर्िव यासाठी वेदांम ये आिण पुराणांत वर चुकले या अथार्चा अनथर् होऊन 

देवांचा केवढा घात झाला या प्रकरणा या कथा विणर्ले या आहेत. तशीच ि थती या अ याचारा या 
श दाचे आिण अथार्चे वर चुकून आप या रा ट्राची गे या सात-आठ वषार्ंत झालेली होती. अ याचार वाईट 

कमर् आहे, तो बळप्रयोगा मकच असतो अथार्त बळप्रयोगा मक कमर् ते ते वाईट अशी हे वाभासाची 
िवचारसरणी नकळत रा ट्राचा बुि दभ्रशं करती झा यामळेु, कमार्कमार् या िविनणर्यांचा केवढा घोटाळा 
उडाला! जे जे बळप्रयोगा मक कमर् त ेते अ याचार हणनू समजले जाऊ लागले. दरवडखेोर कुर् हाड घेऊन 

घरात िशरले हे बळप्रयोगा मक कमर्ही अ याचार आिण यास सधंी साधून सरुी भोसकून िन घायाळ क न 

आप या िनरपराध मलुाबाळांचे रक्षण करणारे वतःचे कृतही बळप्रयोगा मकच अस याने तोही 
अ याचाराच! रावणाने सीता बला काराने नेली हाही अ याचार आिण रामाने बलप्रयोगाने याची दाही िशरे 

छाटली हाही अ याचारच! मसुलमानांनी कोहटला आप या बहुसखं्य वा या बळावर िहदंूंची िशरे छाटली, 
जाळीत पोळीत राक्षसी िधगंाणा घातला हाही अ याचार! तरीही तेथील थोडया िहदंूंनी आप या 
व वरक्षणासाठी बंदकुा झाडून या मसुलमानी गुडंांना शूरपणाने त ड िदले तोही अ याचारच! अटालीला, 
अमेिरकेला, आयलर्ंडला जे प्रबळ परदेिशय शत्र ूपादाक्रांत क न यांचे वातं य बला काराने हरण करते 
झाले. तेही अ याचारीच आिण या परशत्रूं या बेयोिनटी आप या मातभृमूी या छातीत घुसत असले या 
पाहून या वीरपंुगवांनी या बेयोिनटी धरणारे मदांध हात आपले छपिवलेले खंजीर खुपसनू छाटून काढले 

तो गािरबा डी, वािशगं्टन आिण एमेट, अन ् हॅलेरा हेही अ याचारीच! िनजले या मलुा या कंठास या या 
अगंावरील दािग यांसाठी नख देऊन मारणारा नशृंस ह यारीही अ याचारी अन ् या ह यारास फाशीची 
िशक्षा देणारा यायाधीशही अ याचारीच! िततकाच कृ णही पापी की िजतका कंस! िततकाच भीमही पापी 
की िजतका या या सशुील राणीस नग्न क  पाहणारा दःुशासन!! कारण की दोघांचीही कम 

बळप्रयोगा मकच होती अन ्जो जो बळप्रयोग तो तो अ याचार, तो तो Violence हणनू काही भाबडया 
बहृ पतींनी अन याचारावर भा य केलेले होते. साप डसतो हणनू अ याचारी आिण मनु य यास मारतो 
हणनू अ याचारी! यातही सपर् सहज डसतो िन मनु य जाणनूबुजनू यास मारतो हणनू सपार्हून 

मनु यच अिधक अ याचारी, अिधक पापी अिधक िन ं य होय!! अशा थरावर गो ट आली! जे वीरपु ष 

रा ट्रासाठी सश त्र सगंरात झुजंत मेले, यांस पापी समज यात येऊ लागले. प्रताप आिण िशवाजी यांना 
अ याचारी हणनू िनिंदताना कमरेची पोके िनघालेली, शेळपट हात ल बणारी आिण खादी या टो या 
घातलेली मदुार्ड मलेु माग मागीर् आढळू लागली; अन ्सवर् जगत मशीनग स या चढाओढीत चूर असता 
श त्र नुसते ध  पाहणे हाही अ याचारच आहे, तु ही लाठीदेखील ध  नका हणनू उपदेिशणारे मदुार्ड 

महंत पण लाठी पाहताच मळमळू लागणार् या या मदुार्ड मलुां या िबनक या या पाठी गौरवाने थोपटू 

लागले! रा ट्रात नुकतेच पु हा उदय पावू लागलेले क्षात्रतेज न ट झाले. या क्षात्रतेजा या उदयाने भीती 
पावलेले रा ट्रशत्र ूपु हा प्रबळ िदस ूलागले. 

या ल जा पद ि थतीचा या काही लोकांस ितटकारा वाटे, ते हळूहळू ितचा िनषेध क  िनघाले. 

पण आ चयार्ची गो ट ही की, यांसदेखील यां या िनषेधाचे सयुक्त समथर्न करणे या अ याचारा या 
याख्येत ते वतःच फस यामळेु अशक्य झाले. िक येक क्रांितकारक अन याचारा या या गाढवपणा या 
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ग धळास त्रासनू वतःच हण ूलागले, आ ही अ याचारच करणार, आ ही Viodence च करणार, परंतु 
आ ही वाईटच वागणार, आ ही अ यायच करणार असे कोणी त्रासनू हणाला, तरी याचे यासच जसे 

या वाक्याचे नीट समथर्न करता येत नाही तशीच यांची ि थती झाली. गे या रा ट्रसभेत मद्रासेस 

अ यक्षांसु दा िक येकांनी हटले की, आ ही आज अन याचारी(Non-Violent) असलो तरी उ या तसेच 

राहू अशी हमी घेऊ देऊ शकत नाही. परंतु याचा अथर् आ ही वेळ पडली तर उ या अ याचारी होऊ, 

Violent होऊ, असा िनघत अस याने आिण अ याचार या श दातनू उ चारताच याचा मळूचा िन ं य अथर् 
त काळ विनत होत अस याने, यांची ती वाक्ये यां या आिण इतरां या मनास आ ही आता अ यायही 
करणार, आ ही पापच करणार, अशा त्राग्यासारखी, वतःची वतःलाच कशीशीच आिण असमथर्नीय 

लागतात. जी गो ट ते समथर्न क  पाहतात ती गो ट उ तम असताही ितला यक्त कर यासाठी हा 
भलताच श द उपयोिजला गे यामळेु तीही भलतीशीच वाटू लागते आिण या बळप्रयोगा मक कमार्चे ते 
समथर्न क  पाहतात तेच या समथर्क वाक्यांनीच िनषेधाहर् ठरते.  

या सगळया घोटाळयाचे कारण हणजे अ याचार िकंवा Violence या श दांची चुकलेली 
याख्याच खरी हणनू अजनूही उराशी बाळगली जात आहे हे होय. अ याचार हे बळप्रयोगा मक कमर् आहे 

ही गो ट खरी आहे . परंतु हणनू बळप्रयोगा मक कमर् ते ते अ याचार असतेच असा िवपयार्स मात्र िस द 

होत नाही. अ याचार हा बळप्रयोगा मक जी अनेक बरीवाईट कम आहेत यांपैकी एक कमर् होय. 

आगला या हाही आग पेटिवतो आिण सपैाकीही आग पेटिवतो; हणनू सपैाकी हा आगला या होत नाही; 
याप्रमाणे वदेश वातं याथर् या य समरात श त्र धारण करणारा देशवीर लोकपीडक मदांध तलवारीस 

काडकन मोडून टाकून याचे िशर आप या तलवारीने छाटणारा आिण यासाठी फाशीवर लटकणारा 
हुता मा िकंवा आप या देवालयाचे, घरदाराचे, वजनांचे अ या य गुडंिगरीपासनू सश त्र सरंक्षण करणारा 
तेज वी पु ष याने कलेला प्रितकार हेही एक बळप्रयोगा मक कमर्च असले तरी अ याचारी होत नाही, तर 

ते सदाचारी असते. 
बळप्रयोगा मक कमर् हे दु ट हेतनेू, परपीडक बु दीने केले तरच ते अ याचारी होते. त े कमर् 

सु टसरंक्षणाथर् या य बु दीने केले तर ते सदाचार होते. ते हा बळप्रयोग िकंवा शक्तप्रयोग, परपीडक 

बळाचा उपयोग तोच अ याचार ही अ याचाराची खरी याख्या होय. Violence (अ याचार) हा नेहमीच 

िन ं य आहे. पण force (बळ) काही नेहमी िन ं य असत नाही. कारण Violence is aggressively used 

आततायी बळ हेच काय ते अ याचार आिण आततायी हाच अ याचारी होय!! 

दसुर् यास अ या य उपद्रव दे यासाठी या बळाचा उपयोग केला जातो ते बळ अ याचार आहे; 

परंतु या परपीडक बळाचा प्रितरोध कर यासाठी जे बळ उपयोिजले जाते, ते अ याचार न हे; इतकेच नाही 
तर तो सदाचार होय. कारण सवर् सदाचारांची कसोटी जी लोकिहतवधर्कता ती या कमार्स तंतोतंत आिण 

आ यंितकतनेे लाग ूशकते. आघातक शक्ती ही अ याचार; पण प्र याघातक शक्ती ही सदाचार होय. जे 

परपीडक ख ग धारण क न कंस देवकी या बंदीगहृातील सिूतकागारात िशरला ते ख ग अ याचारी होय 

परंतु या प्रजापीडक आततायी या हातून अिखल मथुरेची मकु्तता कर यासाठी जे ख ग घेऊन या 
गोकुळचा तो िव ववं य जगजेठी रंगसभेत घुसला आिण या कंसास िसहंासनाव न ओढून याचा 
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िशर छेद करता झाला ते ख ग सदाचारी होय. दो हीही ख गेच, दो हीही श त्रेच, दोघांची कमही 
बळप्रयोगा मकच, पण एका ख गाने लोकपीडचेी परमावधी केली हणनू ते पापी, अ याचारी आिण दंडय 

ठरले. दसुर् याने या लोकपीडक नराधम वा या कैचीतून िन पाप आिण िनरपराध जनतेची मकु्तीच केली 
हणनू ते दसुरे ख ग लोकमगंलकारक आिण हणनूच सदाचारी आिण हणनूच पूजनीय ठरले. 

नाहीतर अ याचारा या आज या िवपयर् त क पनेप्रमाणे दो ही ख गेही बलप्रयोगीच 

अस यामळेु ती दो हीही अ याचारीच ठरली जातात. लोकिहतकारक कमर्ही अ याचारी अशी भयंकर 

अनव था उ प न होऊन लोकांस यापैकी एक पूजनीय कां आिण दसुरे दंडनीय कां हे वतःलाही समजनू 

सांगता येईनासे होते. परंतु अ या य आक्रमण कर याची शक्ती हीच तेवढी अ याचारी असनू या य 

प्रितरोध करणारी शक्ती ही सदाचारी असते, ही या श दांची याख्या प टपणे यानात धरली तर 

िवचारिवभ्रम नाहीसा होतो. चोर, दरवडखेोर, खुनी हे जे हा सश त्र बला कार क न िनरपरा यांचा छळ 

करतात आिण अनाथांचा प्राण घेतात ते हा ते कमर् नशृंसक अस याने ते बळ आक्रमक, आघातक, उपद्रवी 
अस याने, That force being aggressively used becomes Violence, ते बळ अ याचार होते. परंतु या 
दरवडखेोरास शासन कर यासाठी जे हा घरचा धनी आपला खंजीर वेळ प्रसगं पाहून या सश त्र 

दरडखेोरास उरात भोसकून बळपूवर्ंक प्र याघात करतो िकंवा जे हा यायाधीश या प्राणघातक ह यार् यास 

फाशी देऊन यास बळपूवर्क प्राणदंड देतो, ते हा ते बळ, ते कमर्, तो सश त्र प्रितकार अ याचार नसनू 

सदाचारच असतो. 
हणनूच धमर्शा त्राचे प्रथम प्रवतर्क मनुमहाराज हणतात की, 

आतताियनमाया तं ह यादेवािवचारयन।् 
नातताियवधे दोषे ह तुभर्वित क९चन । 

प्रकाशं वाप्रकाशं वा म यु त म युमृ छित ।। 
आततायी हा अ याचारी. याला गु तपणे वा प्रकटपणे, आ हानून वा छापा घालनू मारणार हा अ याचारी 
नसनू सदाचारी होय. नबैर्ंिधक टयाही प्र येक समाजातील लोकांस िनबर्ंधशा त्रा या (काय या या 
शा त्रा या) जु यांतील जु या पु तकापासनू तो आज या इंग्रजी राजवटीतील भारतीय दंडिवधानापयर्ंत 

(Indian Penal Code) वपररक्षणाथर् उपायोिजलेले बळ Self-defence या वगार्त घातलेले असनू, ते 
अ याचारी िकंवा Violent हणनू सबंोिधले जात नाही. Violence िकंवा अ याचार हा िनबर्ंध टया दंडनीय 

आहे. पण Self-defence वपरसरंक्षणाथर् उपयोिजलेले श त्र िकंवा Legitimate force शक्ती हे या य 

आिण नबैर्ंिधक बळ याच वगार्त मोडले जाते. तो अ याचार नसनू नैबर्ंिधक टया हा सदाचारच समजला 
जातो. 
तीच गो ट राजकारणाची आहे. इटली देशावर या देशा या इ छेिव द आिण िहतािव द ऑि ट्रयाने 

केवळ बेयोनेटा या जोरावर जे रा य केले तो अ याचारच होय; तो आततायीपणाच होय. परंत ु

वदेश वातं याथर् ग्यािरबॉ डी, कॅ्र पी, मॅिझनी इ यादी क्रांितकारकांनी प्रितयोिजलेले श त्रबळ हे सदाचार 

होते. या तवच िहदंु थानात १८५७ म ये झालेले प्रचंड क्रांितयु द हाही या कारणासाठीच अ याचार होऊ 

शकत नाही. 
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या िववरणाचा आशय या िकंवा या देशात आजच कोणी सश त्र क्रांती केलीच पािहजे असा काढणे ही 
चूक होईल. कारण सश त्र क्रांती या िकंवा या देशाने आज िकंवा कधीही करावी िकंवा नाही हा काही या 
लेखाचा िवषय नाही. या सश त्र क्रांतीचे समथर्न िकंवा िनषेध कर याची कारणे ही या या देशा या 
ि थतीनु प िनराळी आहेत. परंतु आज सश त्र क्रांती शक्य नाही िकंवा इ टही नाही, असे यांस वाटते 

यांसही ती क्रांती सश त्र आहे एवढयासाठी अ याचारी असलीच पािहजे, असे हणता यावयाचे नाही, 
इतकेच काय ते या लेखाने प्रितपािदत होऊ शकते. ते हा अ याचार आिण सदाचार यांची वर िवविणर्त 

केलेली स य याख्या आपण नेहमी यानात धरली हणजे आजपयर्ंत झालेली अितरेकी भलू आप या 
हातून कधीही घडणार नाही. 

          ९-२-१९२८ 
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१०. वततं्र भारताचा सम्राट कोण? 
  

 ‘हैद्राबाद’ या मथळयाखाली गांधीजींनी १३ ऑक्टोबर १९४० या ‘हिरजन’ म ये एक लेख 

िलिहला आहे खर् या अथवा कि पत अशा कोणा एका पृ छकाला ‘िब्रिटश सरकारने आप याकड ेघेतले या 
वर् हाड, उ तर कारवार वगरेै प्रांतावर िनजामाचा अिधकार काय पोचतो?’ यासबंंधी आपले िवचार 
गांधीजींनी याला कळिवले आहेत. व तुतःया लेखाकड ेिवशेष लक्ष जा यासारखे यात काही नाही. परंतु 
यातील िलखाणामळेु मसुलमान समाजाला पािक तान चळवळीसबंंधी जी अिधक चेतना िदली गेली आहे, 

िन याचा जो िहदूंना त्रासदायक पिरणाम या समाजावर िन९चतपणे होणार आहे, याकड ेसमाजाचे लक्ष 

वेधिवणे आिण या खोडसाळ िलखाणाचा िनषेध करणे, हे आव यक िन क्रमप्रा त आहे. 

 मसुलमानांनी अिधकतर आ मिव वासाने आपली पािक तानची चळवळ जोरावर यायची आिण 

योग्य या क्षणी जर या समाजाने िहदंु थानात इ लामी साम्रा य थाप याची उचल केली तर तो प्रय न 

यश वी हो याची बहुतांशी शक्यता आहे; एवढेच न हे तर या कृ याचे नैितक िन राजकीय टया आपण 

समथर्नच करीत राहू, असा गांधी या या उपउि लर्िखत िलखाणाव न आधीच धमर्वेडया असले या 
मसुलमानांचा ढ समज होईल; अन ् या लेखा या एकंदर सरुाव न तो याच स हेतूने (!)िलिहला असावा 
असे व छ िदसते. 
 १९१४ तील अॅग्लो-जमर्न यु दा या काळात याच गांधीनी मसुलमानी पुढार्  यां या वतीने 

अफगािण तान या अमीर अमानु लाला िहदंु थानवर वारी कर यासाठी पाचारण कर याचा घातकी 
डाव रचला होता ही गो ट वामी दानंदासारख्या परम िव वसनीय िन अिधकारी पु षानेच 

पुरा यािनशी िस द केलेली आहे. अन ् ‘केसरी’ िन ‘मराठा’ या पत्रांत उतार ्यांमागनू उतारे देऊन याची 
स यता जगाला सप्रमाण पटवून िदली आहे. 

 गांधीजी िन यांचे कॉगे्रसी भक्तगण यांनी वारंवार असे बोलनू दाखिवले की, मसुलमानांना जर या 
भारताची शकले क न यांतील काहींम ये िनभळ मसुलमानी रा य िनमार्वयाचे झाले तर यांना तसे 

कर यापासनू कोणतीही शक्ती थांबवू शकणार नाही याही पुढे जाऊन हे कॉगे्रसी देशभक्त पािक तान या 
योजनेला मान तुकवून याला ‘िहदंी स ता’ हणनू मानावयास िस द आहेत. 

 याच वेळी आप या सरसीमेवरील टोळीवा या भाईंबंदांशी गांधीजींनी गेली अनेक वष लगट 

कर याचा जो प्रय न चालिवला आहे, तोही अव य िवचारात घ्यावा लागेल. िमराबेन, पॅरीबेन, भलुाभाई, 

आसफभाई हे आिण अशा इतर अनेक ‘ताई’ िन ‘भाई’ गांधीचे िव वास ू वकील हणनू या पठाणांची 
मनधरणी कर यासाठी तेथे पाठिवले जात असतात. कशासाठी, तर यांचा दयपालट कर यासाठी! या 
‘ताई’ िन हे ‘भाई’ या पठाण टोळयांब ल मोठया सहानुभतूीचे सांगत असतात की, या ‘देवभी ’ (अित 

गांधी) लोकांचा आिथर्क िन निैतक टया क डमारा झा यामळेुच केवळ यांना तसले ‘वैध’ मागर् आचरावे 

लागतात. यां या या िबकट पिरि थतीमळेुच केवळ सीमाप्रांतातील िहदं ूपु ष िन ि त्रया यांचे कू्ररपणे 

खून करणे, यांना बळाने धमार्ंतर करावयास लावणे, यांची लटुमार क न यांना पळिवणे िन असेच 
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अनेक पाशवी अ याचार करणे यांना भाग पडते! हे गांधीवादाचे पूवीर्चे िन आताचे चाळे लक्षात घेऊन जर 

गांधीचा तो ‘हिरजन’ मधील लेख वाचला तर कोणाही िहदं ूवाचकाला असे िदसनू येईल की, वतः गांधी 
िन यांचे काँगे्रसवादी िहदं ूअनुयायी गे या अग्लो-जमर्न यु दात खेळलेला तोच तो आ मघातकी डाव 

पु हा एकदा खेळ या या प्रय नात आहेत. 

ख गाची धारच रा या या सीमा ठरिवत े
 िब्रिटशां या दडपणाखाली पािक तान या धतीर्वर एखादी रा यघटना घडवून यात िहदंूंना चेपून 

टाकणे, अथवा दैवगतीने िब्रिटशांना या जागितक यु दात पराजयाचा जीव घेणारा तडाखा बसनू यांना 
िहदंु थान सोडून जावे लागले तर येथे सश त्र क्रांती माजवून आपले वचर् व थापणे यांपैकी कोण या तरी 
एका मागार्ने िहदंु थानातील मसुलमान िहदंु थानावर इ लामी स ता प्र थापू पाहत आहेत. मसुलमानांनी 
अगोदरच प्रारंिभले या या घातकी पािक तान योजनेला साहा य कर यासाठी हेच गांधीवादी के हाही 
मागेपुढे पाहणार नाहीत हेही िनि चत समजा. 
 गांधीजींना प्र  िवचारणार् या या पृ छकाला जर असे वाटले असेल की, िनजामचा खालसा 
झाले या प्रदेशावर अिधकार आहे असा शेगाव या यायालयात िनणर्य लागला हणजे लगेच िब्रिटश 

सरकार ते प्रांत िनजामा या पदरात टाकील, तर अशी समजतू असलेला तो मनु य अगदीच भाबडा असला 
पािहजे. रा यां या सीमा िन अिधकार ख गाची ितखट धार िन तोफांचे भयानक गोळेच ठरवीत असतात! 

परंतु या कशाकडहेी लक्ष न देता हा मखूर्पणाचा प्र  िजतक्या गभंीरपणाने िवचारला गेला असेल 

िततक्याच गभंीरपणाने गांधीजीही यावर चचार् करीत करीत अखेर िनणर्य देते झाले की, ‘ या अथीर् 
इंग्रजांनी ते प्रांत आप याकड े िहसकावून घेतले आहेत या अथीर् यांवरील अिधकार इंग्रजांकड े राहत 

नाहीत.’ 

 गांधींचा भारतीय इितहासाशी पिरचय रटफ इतकाच आहे, हे स य लक्षात घेतले तरी या प्र ावर 

ते लेख िलिहतात, यासबंंधी यांना एवढे तरी माहीत असले पािहजे की, इंग्रजांकड ेिनजामाने जे हे प्रदेश 

िदले ते इंग्रजांनी िविजगीषु मराठयांपासनू िनजामाचे सरंक्षण करावे याचा मोबदला हणनू. मराठयांनी 
खडयार्ला िनजामाचे कंबरड े जवळ जवळ मोडून टाकले होते िन यामळेु पु यातील पेश यां या 
प्रवेश वारापाशी बंिदवान हणनू उभे राह याची पाळी आप या विजराप्रमाणे आप यावरही येईल हे 

समजनूच तो इंग्रजांकड े सरंक्षणाची याचना करीत होता. यािशवाय बाकीचा प्रदेश इंग्रजांनी आप या 
तलवारी या अिधकारावर िजकूंन घेतलेला होता. 

गांधीचंे अनतृापेक्षाही िवघातक अधर्स य 

 तथािप, ख गाचा िवजय हा अिधकार हणनू मानावयासच जर गांधीजी कदािचत िस द नसतील, 

तर यांनी इंग्रजांना िनजामशहाकडून िजकूंन िन कराराने िमळिवलेले प्रांत सोडावयास सांग याऐवजी 
प्रथम िनजामालाच उपदेशावयास हवे की, तू आपला सारा प्रदेश सोडून चालता हो; याला कारण सरळच 

आहे िन ते हे की, मोगल सम्राटाने तुला आप या एका प्रांताचा सभेुदार हणनू नेमला असता, तू आप याच 

ध यािव द सश त्र बंड क न याचा सारा प्रांतच बळकावून बसला आहेस. 
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 अन,् ख गाने िजकंलेला अिधकार मानावयाचाच नाही असे ठरले तर िनजामा या हाती सांप्रत 

असलेला सारा प्रदेश िन िब्रिटशां या स तेखाली गेलेले प्रांत या सवार्ंचाच खरा वामी हणजे िवजयनगरचे 

महाराज! कारण यांचेच वाडवडील या रा याचे यायतः धनी होते िन यां यावर मसुलमानांची ‘कणखर 

मनगटाची टोळधाड आली िन ितने आम या पूवर्जांपासनू ही भमूी िहसकावून घेतली’ 
 परंतु हा ‘अिधकारा’ चा प्र  बाजलूा सा न गांधीजी पुढे िलिहतात, ‘जर मला कोणी यायबु दीचा 
िवचार करा असे हटले तर मी एवढेच हणनू शकेन की, ‘वर् हाड, उ तर कारवार िन कनार्टक इ यादी 
प्रदेशांतील या या लोकांना यांची वतःची िनवड करावयास लावावी. एवढीच यायबु दी मी जाणतो.’ 
आता या सचूनेला कोणीच अडथळा करणार नाही. परंतु पूणर् स य सांग याचा धोका टाळ यासाठी 
काढलेली ही एक पळवाट आहे. हे मात्र िवसरता येणार नाही. अशा तर्  हे या प्रकरणात जनतेची िनवड 

कोणती हे ठरिवणे यातच खरी मख्खी असते. 
 गांधीजीं या मनात खरोखरच जर लोकशाही त चाला पािठंबा यावयाचा असता, तर यांनी 
आपली ही रडकथा अथर्वट न सोडता जनतेची िनवड बहुमतानेच ठरिवली पािहजे असे हटले असते. परंतु 
गांधीजींना हे कटू स य माहीत आहे की, खालसा प्रदेशातच काय परंतु प्र यक्ष िनजाम या रा यातही िहदंचु 

बहुसखं्याक अस यामळेु सावर्जिनक मतन दणी करिवणे हणजे िनजामाला आपले सं थान सोडून सारेच 

चंबूगवाळे तेथून हलवावयास सांग यासारखे आहे अन ् अथार्तच यामळेु लेखा या दसुर् या भागात 

िवशेषतःमसुलमान ‘भाईंना’च प्रस न क न घे याची खटपट केली आहे. 

भारताचे सम्राटपद गांधीजी िनजामाला देणार! 
 या कोणा तथाकिथत पृ छका या प्र ाला उ तर दे यावरच समाधान न पावून गांधीजींनी या 
लेखात कशाचा काही सबंंध नसता, एक िनराळाच मु ा उपि थत केला आहे. िहदंु थानचे भिवत य 

कोणकोण या मागार्ंनी ठर याची शक्यता आहे, यासबंंधी बरीचशी राळ उडवून झा यानंतर यातून यांनी 
िन प ती काय दाखिवली तर िहदंु थानातील िब्रिटश स ता यु दामळेु उलथून पडली अन ्दसुर् या कोणीही 
अिहदंी जागितक स तेने िब्रिटशांचे त े थान लगेच घेतले नाही. तर िहदंु थानात अथार्तच अतंगर्त 

अराजकता माजेल. या वेळी िहदंु थानातील सवार्ंत बलाढय असलेली स ताच िहदंु थानवर आपले वचर् व 

थापील िन ती स ता गांधीं या मते दसुरी ितसरी कोणी नसनू ‘हैद्राबाद’ हीच आहे! ते हणतात, ‘इतर 

सारे लहानथोर सं थािनक अखेरीला या िनजामा या बलाढयतम स तेला शरण जातील िन िनजाम 

िहदंु थान या सम्राटपदावर िवराजमान होईल!’ 

 पण या वेळी वतःगांधी आिण काँगे्रस यांची भिूमका कोणती राहील? गांधीजीं या हण याप्रमाणे 

‘िबचारी काँगे्रस जर आप या अन याचारा या येयाशी अ यिभचारी राहील तर ितचा मृ य ूठरलेलाच 

आहे.’ 

 अन ्यापेक्षा दसुरे कोणते नशीब अशा येयाशी एकिन ठ असले या सं थे या वाटयाला यावयाचे! 

अगदी बरोबर आहे गांधींचे भिव य! वतःसबंंधी ‘मी दाळू माणसू आहे िन दाळू माणसाला जगात 

कोणतीच गो ट अशक्य नाही’ असे सांगणारे गांधीजी वतः कॉगे्रसचा भिव यकाळ अधंकारमय आहे हे 
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मा य करतात!’चाल ूपिरि थतीचा िवचार करता आशादायी असे काहीच िदसत नाही’ हे यांचेच उ गार 

आहेत. 

 परंतु काँगे्रसचे तीनतेरा वाजले िन अशा प्रकारची अराजकता देशात उ प न झाली तरी गांधीजी 
वतः व थ बसतील अशातला भाग मुळीच नाही. 

 कारण ते हणतात, ‘देशावर िब्रिटशांचे िकंवा कोणाही परक्याचे सु यवि थत असलेले रा य 

चाल यापेक्षा मला येथे अराजकता माजलेली अिधक परवडले. समजा, या देशातील सं थािनकांनी 
िनजामची मांडिलकी प का न िकंवा िनजामाला सरसीमेवरील मसुलमानी टोळयांनी पािठंबा देऊन जर 

िहदंु थानात िनजामचे रा य थापन होत असेल, तर तस या अराजकतेचे मी वागत करीन’ अन ्आपण 

असे कां क , याचे कारण गांधीजी देतात ते नीट लक्षात घे यासारखे आहे. ’या देशातील सार् या िहदं ू

सं थािनकांना सरसीमेवरील टोळयां या सहा याने आपले मांडिलक बनवून िनजाम जर िहदंु थानचा 
सम्राट होत असेल तर ते रा य शंभर टक्के वरा यच आहे, ते ‘होम ल’ च होय!’ 

 अन ्या सवार् या शेवटी गांधीजी िलिहतात, ‘पण हे सारे (अकॅडिमकल), ताि वक आहे!!’ 

औरंगजेबाचे रा य 
 तसेच हणावयाचे तर औरंगजेब हासु दा िहदंु थानातच ज मला आिण वाढला. हणनू या या 
कारिकदीर्कड ेआपले ‘ वरा य’ या टीने िहदंूंनी पािहले आहे काय? नाही. उलट यांनी ितर कारच केला. 
पुढील भिव यकाळातही कोण याही मसुलमानी जे याचे रा य िततक्याच ितर काराने िधक्कारले जाऊन 

िशवाजीचा, बाजीरावाचा िकंवा रणिजतचा नवा अवतार ते रा य धळुीस िमळव याखेरीज राहणार नाही. 
 यासाठी आिण अिहसंा मक टीनेही आ ही गांधींना मनःपूवर्क िवनंती करतो की, घटना, तकर् , 
यवहार, पिरि थती अगर दैिवक घटना यांकड ेलक्ष न देता यांनी आप या िप्रय अिहसंाधमार्लाच िचकटून 

राहावे. यांनीच सांिगतले आहे की आपण आशावादी आहोत आिण यां यासारख्या आशावादी मनु याला 
‘अशक्य’ काही नाही. मग ‘आश’े या एका वासासरशी िहदंु थानात कायम व पाचे अिहसंक साम्रा य 

एकदाचे थापन कर याची ‘शक्यता’ यांनी का घटवून आण ू नये? भाले, तलवार आिण बंदकुांनी 
नखिशखांत स ज असले या िनजामापेक्षा िहदंु थानचा अिहसंक बादशहा हो यास चरख्यािनशी िस द 

असणारे िवनबा भावे आपणास लाभले आहेत ही सदैुवाची गो ट होय. 

 पण या े ठ मानास िवनोबा भावे हे अजनू िहदंचू अस यामळेु अनिधकारी आहेत ही एक या 
बाबतीत अिनवायर् अडचण होय. अन ्कोणताही मसुलमान िहदंरुा य मा य करणार नाही. पण काही झाले 

तरी अिहसंापंथाचे िहदं ु मसुलमानी स तेपुढे मान तुकिव यात अिभमानच मानतील आिण अिहसेंवर 

िव वास ठेवणारा एकसु दा मसुलमान आढळणे अशक्य अस याने िनजामाला रा यमकुुट 

चढव याखेरीज गांधींना दसुरा कोणताच मागर् रािहला नसावा. 
 ते कसेही असो. या बाबतीत िनजामाला िमत्र वाची एक सचूना के याखेरीज आम याने राहवत 

नाही. ती अशी की पािक तानी मसुलमान आिण गांधीपंथीय काही थोड े िहदं ू वेडपेीर यां या खुळचट 

क पनांपुढे आपले म तक नमव यापूवीर् याने दोनदा िवचार करावा. 
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 पूवीर् िखलाफतवा यांसह, याच गांधी-आझादांनी, अमीर अमानु ला यांना, तो िहदंी रा याचा 
ई वराने पाठिवलेला हक्कदार असे अस याने मानावे अशी यांची समज क न दे याचा प्रय न केला 
होता. पण दैवयोग काही िनराळाच. ब चा-अ-साकू या नांवा या एका िभ या या पोराने यालाच 

िसहंासनाव न ओढले! या वेळी तोच गांधी कळप पािक तानी मसुलमानां या हातात हात घालनू िबचार् या 
िनजामाला िहदंु थानचा रा यमकुुट बळकाव यास िचथवीत आहे. अमीर अमानु लाप्रमाणेच िनजामाची 
गत होऊ नये हणनू ई वराने याचे रक्षण करावे. 

 

वतंत्र िहदंु थानचे सम्रा  ‘िहज हायनेस िद िनजाम’ न हेत तर ‘िहज मॅजे टी िद िकंग 

ऑफ नेपाळ’ होत 
 

 ही गांधीवा यांची जशी ताि वक चचार् झाली तसेच ताि वक भिव यकथन आ हा 
िहदंसुघंटकांनाही करता येईल. कारण का मीरपासनू क याकुमारीपयर्ंत पसरलेले लक्षाविध िहदं ू ‘िहदं ू

तेवढा एक’ या त वाने प्र फुिरत झाले आहेत हे िहदंसुघंटक िवसरत नाहीत. मसुलमानी सं थािनकांनी 
जर एखादे रा ट्र यापी यादवी यु द आरंिभले तर या प्रसगंी िहदं ूसं थािनकांचे रक्त मेलेलेच राहील असे 

समज याचे कारण नाही. प्रमखु िहदं ू सं थािनकांना हे आता कळून चुकले आहे की, िहदंु वा या 
नाशाबरोबरच आपलाही िवनाश ठेवलेलाच आहे. िहदं ूधमार्चे िन िहदंूं या मानाचे सरंक्षण कर याकिरता 
हणनू उ या असले या िहदं ूसं थािनकां या या िहदं ूजगातील राखीव शक्ती, हे एकविटत िहदं ूसाम यर् 
आजही एखादे हैद्राबाद िकंवा भोपाळ यांना सहज पु न उर यासारखे आहे. एकटे िशदें एका बाजलूा िन 

िनजामा या सार् या शक्ती बाजलूा, असे झाले तरी एखा या न या उदगीर या िकंवा खडयार् या 
रणांगणावर एकटे िशदेंच िनजामाचा खुदार् उडिवतील. जे हा उदेपुरापासनू को हापुरापावेतोचे सवर् िहदं ूराजे 

आिण दिक्षणेतील हैसरूपासनू कोचीनपयर्ंतचे अवघे िहदं ूनरेश एकबलाने मसुलमानी आक्रमकांवर तुटून 

पडतील, ते हा दिक्षण समदु्रापासनू तहत उ तरेतील यमनेुपावेतो मसुलमानी स तेचा अशंही िश लक 

उरणार नाही. 
 

मोगली साम्रा य थािप याची क पना फोल ठरेल 
 

 आता रािहला प्र  सरसीमेवरील टोळयांचा िन भारताबाहेरील इ लामी रा यांचा. परंतु युरोपीय 

यु दा या वण यात अफगािण थान, अरब थान िकंवा तुकर् थान यांसारखी रा ये िजवंत रािहली तरी 
पु कळ झाले! नािदरशहा िन अहमदशहा यांना यां या वैभवातही जे साधले नाही त ेआता यां या क्षुद्र 

वंशजांकडून घडले ही आशाच सोडा. यांनी िहदंु थानात येऊन मोगली साम्रा य थाप याचे व न 

के हाच उराशी बाळगू नये. अन ्टोळीवा यांनी रावी ओलांड यापूवीर्च यांचा समाचार घ्यायला आमचे शूर 

शीख समथर् आहेत! 
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 याखेरीज नेपाळ या वतंत्र िहदं ू रा याचा िवचार न क न कोणाचेच चालणार नाही; कारण 

भारताम ये तशा तर्  हेचे अराजक माजले तर यातून िहदंूंचे उ वल भिवत य िनिमर् याची शक्ती 
सह ाविध नेपाळी िहदंूं या िश तीत राखले या बंदकुांतच वसत आहे. अन ्नेपाळ या िहदं ूराजाचे रा य हे 

तर गांधीं या याख्येप्रमाणेही वरा य आहे, ती वाय तताच आहे! अन ्ताि वक िववेचन करावयाचे 

तरी असेल हणता येईल की, भावी भारताचा वतंत्र सम्राट हा ‘िहज एक्सा टेड हायनेस’ िनजाम नसनू 

‘िहज मॅजे टी’ िद िकंग ऑफ नेपाळ हाच असेल. 

 कोणीही मसुलमान िहदंु थानावर राजकीय वचर् व प्र थािप या या आकांक्षेने सरसावला िन 

याने उ तर, दिक्षण िकंवा सीमाप्रांत यांपैकी कोठेही उठाव कर याचा य न केला तरी याला 
िवरोिध यासाठी धमर्सरंक्षक िन िहदंूं या सै याचे सरसेनापती हणनू नेपाळनरेश पुढे आ याखेरीज 

कदािप राहणार नाहीत. िनदान वतःसाठी तरी नेपाळ सरकार अशा तर्  हेची हालचाल क न सावर्भौम 

स तासपंादनाची आयती चालनू आलेली सवुणर्सधंी कधीही वाया दवडणार नाही. आहे हीच पिरि थती 
कायम रािहली तर, गरुख्यां या पलटणी पूवकड ेिबहार, बंगालपासनू आसामकड ेिन पि चमेकड ेिसधंूपयर्ंत 

सहज चालनू जाऊ शकतील. या अिखल िहदंु थानातील लक्षाविध िहदं ूसघंटकांचा पािठंबा असणार् या 
अ ययावत सघंटने या वतंत्र नेपाळी सिैनकांचा रेटा थोपवून धर यास िम. हक्क यांचे नवखाली गुडं 

िकंवा खां यावर नुसते फावडचे टाकून भटकणारे खाकसार असमथर् आहेत. खवळले या महासागरा या 
तुफानी लाटा वाळूचा ढीग कधी परतवू शकतो काय? 

 नेपाळ या वतंत्र रा याचे मह व िहदंु थानात िकती मोठे आहे, यासबंंधी पिसर् हल लँडनसारखा 
इितहासकार काय िलिहतो हे िनदान िहदंूंना तरी अव य माहीत पािहजे, तो हणतो: 
 The fact is that the communal strife from one end of India to the other invests Nepal with 
an importance that ‘It would be foolish to overlook. Englishmen should attempt to understand 
the high position which Nepal holds in the Southern Asiatic balance and the great and growing 
importance which she will possess in the future in the solution of the problems which beset the 
present state of India. Nepal stands today on the threshold of a new life. Her future calls her in 
one direction and one only. It is not impossible that Nepal may even be called upon to control the 
destiny of India itself’. 
 

आिण वतंत्र िहदं ूसाम्रा याचे हे व न लवकरच प्र यक्षात िदसेल! 
 

 पण आ हीही पु हा सांगतो की, हे सारे ताि वक आहे. तथािप, जर िहदंूंनी िहदंी मसुलमानां या 
मानाने यां या हाती केवढे साम यर् एकित्रत हो याची शक्यता आहे हे पॅन-िहदं ू या ि टकोनातून 

िनरीिक्षले िन ती सारे कदे्र वेळीच हाती घेतली तर आजचीच ही ताि वक चचार् मिूतर्मतं प्र यक्षात िनमार्ण 

होऊ शकेल. सघंिटत, बलाढय िन वतंत्र िहदं ूसाम्रा याचे हे व न िहदं ूक पना करावयासही धजणार 

नाहीत, इतक्या अ पावधीत खरे झालेले िदसेल! 
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११. भगवती गोगलगाय 
 

 स याग्र यांनी श त्र घेऊन स याग्रहास जाऊ नये. कारण खरा स याग्रही श त्राला िशव याचेही 
पापच समजतो, लाठीदेखील हाती धरणे यास गौण वाटते हणनू महा मा गांधी हणतात. कारण ते 
महा मे आहेत. 

 परंतु स याग्रहीने स याग्रहास जाताना दात आिण नखेदेखील जवळ ठेऊ नयेत, असे महा मा 
भोळचंद यांनी घोिषत केले आहे; कारण दात आिण नखे ही िनसगार्ने मलूतः श त्रे हणनूच िदलेली 
असतात. लाठी उपयोगात आणावयाची नाही, तलवार नुसती आपली धरायची, कोणासही मारायचे नाही, 
असा िन९चय केला असला तरीदेखील ती श त्रे होत हणनूच वापरणे जसे स याग्र यास शोभत नाही, 
तसेच दात आिण नखे यांचा चाव यास अन ्बोचकारे घे यास उपयोग केला नाही तरी ती मलूतः श त्रचे 

अस याने यासही स याग्र याने जवळ बाळग ूनये. कारण न जाणो एखादे वेळी पटकन एखा या चाल या 
माणसास डस याची प्रवृ ती हावयाची हणनू स याग्र याने सपंूणर्तः आ मशु दी कर यासाठी आपली 
नखे मळुापासनू कापून आिण सवर् दात पाडून टाकून स याग्रहास िनघावे असे भोळचंद हणतात; कारण 

तेही महा माच आहेत. 

 गांधी या मताप्रमाणे या जगतात श त्रे या य मानणे अशक्य आहे. यवहार यावाचून 

चालणारच नाही हणनू गांधींचे पट्टिश य भ चा आिण मडंळी यांनीदेखील प ट सांगनू टाकले आिण 

गांधींची अवज्ञा केली. तथािप गांधीजींचा उपदेश या जगात अगदी अ यवहायर् असला तरी तो फार उदा त 

आहे. इतका की, याच उपदेश दे या या पराक्रमाने गांधीजी, बु द िन ीकृ ण यां यापेक्षाही े ठ 

ठरतात, असे भ चांना अजूनही वाटतच आहे. 

 या जगात जे जे अ यवहायर् आिण भरमसाट असेल याचा शाि दक उपदेश देणे हीच जर बु द 

आिण ीकृ ण यां यापेक्षा े ठपद पाव याची पायरी असेल, तर मग महा मा गांधीपेक्षा महा मा भोळचंद 

हे सवाई महा मा आहेत, असे भ चांनाही मानावे लागेल. कारण उपदेशाची अ यवहायर् िविक्ष तता हीच 

जर या या उदा तपणाची कसोटी असेल तर, या या हाती तलवार तर राहोच पण नुसती लाठीदेखील 

नसत ेतोच स याग्रही, अशा या महा मा गांधी या सतू्रापेक्षा, याने स याग्रहास जाताना आपले वतःचे 

दातदेखील पाडून टाकले आहेत तोच खरा स याग्रही, हे महा मा भोळचंद यांचे सतू्र पु कळ पटीने अिधक 

उदा त आहे, हे सहजच िस द होते. हणनूच महा मा भोळचदं हे केवळ बु द आिण ीकृ ण यां याहूनही 
न हे, तर गांधीजींहूनही सवाई े ठ आहेत, हे उघड आहे. 

 अन ्महा मा भोळचंद यांचे हणणे अगदीच िनराधारही नाही कारण दात िन नखे ही 
मळूची श त्रे होती. इतकेच न हे तर तलवार हे एक मनु याचे वाढलेले नखच आहे. साधे नख 

ओरबाड यास पुरेना हणनू ते तलवारीचे िकंवा वाघनखांचे पांतर पावले िन दात भा याचे. डुकराचा दात 

भा याचा पूवर्ज होय. ते हा स याग्र यास श त्र सं यासाने खरी खरी आ मशु दी करावयाची असेल, तर 

केवळ तलवार िकंवा लाठीच टाकून न थांबता यांनी आपले सवर् दात पाडून मगच या साि वक कायार्स 
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आरंभ करावा. साि वकपणाचा उपदेशदेखील दात असले या त डातून येत नाही, ही सवार्ं या अनुभवाचीच 

गो ट आहे. खरे पाहता दात असले या त डात मदृलु साि वक श द फारसे शोभतच नाहीत. ती ण दात 

असले या िसहंाची गजर्ना नाही का एखा या शूर पु षासारखी ककर् श िन कंपदायक वाटत? तेच दात 

नसलेली गोगलगाय पाहा, कोणी नुसता पाय िदला तर िपचून जाईल पण डसणार नाही!’साि वक, 

िन पद्रवी िन िनर त्र’ स याग्रहाचा केवळ मिूतर्मतं अवतारच! 

 आमची महा माजींस अशी पे्रमाची सचूना आहे की भारता या रा ट्रीय िनशाणावर 
साि वकतेची प्रितमा हणनू चरख्या या िचत्रापेक्षा गोगलगायीचे िचत्र अिधक शोभते हणनू तेच यावे. 

 अन ् िहदं ूलोकांनीही आप या सं कृतीचे येयिच ह हणनू या यापुढे गाईला पू य न 

मानता गोगलगाईसच पू य मानावे. गाईची पूजा करता करता आपण िहदं ू ‘गाय’ झालो. पण आता 
साि वकतेची पुढची पायरी आपणास चढली पािहजे! गाय झाली तरी ितला दात असतात, ती लाथही 
मारते आिण िशगंाने के हा के हा भोसकतेदेखील. हणनू ितची पजूा करीत करीत आपण अगदी गाय जरी 
झालो, तरी अजनू आपली आ मशु दी हावी तशी झाली नाही. नाहीतर अजनूही एखादा तामसी 
शिशमोहन आप यात उ प न होऊन आप या साि वक सं कृतीस कलंक का लावता? ते हा अगदी 
‘िन पद्रवी, िनर त्र’ आिण प्रितकाराची बु दीदेखील जीत मेली आहे अशी िनबुर् द ‘आ मशु दी’ जर हवी 
असेल, तर आता आपण हे गणु उ कटपणे असणार् या गोगलगाईसच आपले आरा य दैवत समजले 

पािहजे. कारण गोगलगाईसारखा स याग्रही वीर अजून जगतात झालाच नाही. 
 खरोखरच गोगलगाय ही साि वक गणुांत गांधीजींहूनही े ठ आहे. कारण गांधीजींसही 

मधून मधून इंग्रजां या िव द नसेल, तरी जमर्नां या िव द तरी श त्र घेऊन रक्तपात करावासा वाटतो. 
वतः या पोट या पोरासारखे वतः या पोटात उ प न होऊन वाढत चाललेले अपिडसायिटसचे हजारो 
रोगाण ू यांनी आपले पोट फाडून टाकून िजवंतपणी सरसहा क तल क न टाकले, या पोट या 
पोरांसारख्या रोगाणूसं प्राणिंतक उपद्रव िदला. हणनूच, अिप्रय असले तरी स य ते सांिगतलेच पािहजे, या 
िनयमाप्रमाणे ‘िनर त्र, िन पद्रवी आिण िनबुर् द’ आ मशु दीत गांधीजींहून गोगलगाय ही े ठ देवता 
आहे, हे सांग याचा हा स याग्रह आ ही करीत आहोत. 

          १८-१०-१९२७ 
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१२. अिहसंा मक भडंिवधान 

 

 अ यंत आनदंाची गो ट आहे की, नील या पुतळयास हालिव यासाठी चाललेला स याग्रह 

यश वी कर याचे साधन महा माजींनी शेवटी शोधून कािढले. 

 एका धिटगंण वयंसेवकाने नील या पुतळया या घोडयाचा पाय एका हातोडयाने तोडून 

टाकला ही बातमी ऐक यापासनू सवर् अिहसंा मक अन याचारी वीरपंुगवांस, या दगडी घोडयास झा या 
नसतील इतक्या अस य वेदना होत हो या! मागे एका कोकरास दखुापत झालेला पाहून बु द भगवान 

याकूळ झा याची अनु तुी सांगत असतात. पण ते िजवंत कोक  होते. िजवंत प्रा या या दखुपतीने 

कासावीस कोणीही होईल; पण दगडास दखुापत झा यानेही याचे अतंःकरण ितळितळ तुटेल तोच खरा 
अन याचारी वीरपंुगव! असे अनेक वीरपंुगव कळवळून अिहसं या आचायार्ंकड े गेले आिण रडू लागले. 

ते हा यांनी कळवळून मठाज्ञा सोिडली की, आता यापुढे कोणीही हातोडा घेऊन ही ह यारे होत. भारतीय 

दंडिवधानात (इंिडयन िपनल कोडात) यांस िशक्षा नसेल, पण अिहसंा मक भडंिवधानात यासही िशक्षा 
असली पािहजे. ह यार हाती घेणेच पाप आहे. नागपूरला ह यारे धारण कर याचा अिधकार िमळवावा 
हणनू जे हा स याग्रह चालला, ते हा आचायार्ंनी एवढयाचसाठी साफ उ तर िदले होते की, ‘श त्रासाठी 
आिण स याग्रह! श त्र आिण स य एकत्र राहूच शकत नाहीत. श त्र धारण कर या या अिधकारासाठी 
स याग्रह करणे हणजे स याग्रह श दाचा भयंकर दु पयोग करणे होय. श त्रे धारण क  नये हा िनबर्ंध 

या य आहे. चोरी क  नये, दरोडा मा  नये, हे भारतीय दंडिवधानांतील िनबर्ंध तोडणे हे जसे पाप आहे, 

तसेच श त्र धारण क  नये हा िनबर्ंध तोडणे हे अिहसंा मक अन याचारा या शा त्राप्रमाणे पाप आहे.’ 

हणनू भारतीय दंडिवधाना या पुढे एक पाऊल टाकून, हातोडा, लाठी इ यादी ह यार िततके अिहसंा मक, 

अन याचारी भडंिवधान दंडनीय समजत असते! 
 पण मग अन याचारी वीरपंुगवांनी प्र  केला की, ‘महष, मशीनग स िमळत नाहीत. 

हातोड,े लाठया, दगड हे िमळत असताही अिहसंा टीने आ ही हाती घेऊ नये हणनू आपली आज्ञा सटुत 

आहे. ते हा आ ही नील या पुतळयाकड ेजाताना हाती तरी काय घेऊन जावे?’ 

 ते हा मठाज्ञा सटुली की, ‘िचखल घेऊन’. िचखल हाती घेऊन स याग्रही वीरपंुरगवाने 

नील या पुतळयाकड ेजावे िन िचखलाचे गोळे या पुतळयावर, पोलीस पकडीतो मारीत राहावे! हा िनणर्य 

ऐकून अन याचारी अिहसंा भक्तां या सै यांतील ते झाडून सारे स याग्रही वीरपंुगव आनंदाने पुलिकत 

झाले. पुंगवच ते! 
 आ ही या पुगंवांतील एक नसताही आणखी एक तोड सचुव ूइि छतो. हातोडयाने दगडास 

दखुापत होते िततकी िचखलाने होणार नाही. परंत ुअिहसेंचे पिवत्र त धारण केले या मनु याने िचखल 

तरी कसा मारावा? कारण िचखल झाला तरी दगडा या डोळयांिबळयांत उडाला असता तो खुपून दगडी 
पुतळयास शारीिरक दःुख थोड ेबहुत तरी होणारच. एतदथर् आमची अशी नम्र सचूना आहे की, स याग्रही 
वीरांनी हातात िचखलही न घेता नुसते नील या पुतळयापयर्ंत जावे आिण- 
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 आिण दु न या पुतळयास वाकु या दाखवीत उभे राहावे! शु द अिहसंा मक स याग्रहास 

हे िचखल मार यापेक्षा अिधक शोभेल. हातोडा, लाठी, दगड याप्रमाणेच िचखल हेही एक ह यारच आहे. 

एतदथर् िचखलही अिहसंा मक अ याचारा या भडंिवधानात बिह काराहर् समजला जावा. 
 वा तिवक हातदेखील एक ह यारच आहे आिण हणनूच तोही कापून टाकूनच 

स याग्र यांनी जावे, पण जाऊ या. हाताची गो ट तेवढी सोडून देऊ! जेवणािबवणाला आिण केळी-
नािरगंी-सतं्रे इ यादी पदाथर् खा यास उपयोगी पडणारी व तू आहे ती!! हणनू या स याग्रही वीरपंुगवांनी 
नील या पुतळयासमोर जाऊन नुस या वाकु या दाखवा या! 

         िद. १०-१-१९२८ 
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१३. बोल आिण कृती 
 

 नीलचा पुतळा र याव न काढून टाकावा हणनू स याग्रह चाललेला आहे. मागे 

पंजाबम येही लॉरे स या पुतळयाखाली भारतीयांस अपमानकारक िलखाण खोदलेले होते हणनू तो 
काढून टाक यासाठी स याग्रह चालेला होता. 

 लॉरे सचा पुतळा काढा, नाहीतर आ ही उघड उघड ितथे येऊन तो खणनू काढू, नाहीतर 

गांधीजींनी सुचिव याप्रमाणे बायका, मलेु, पु ष िमळून सारे लाहोर या पुतळयाभोवती जमवू! नसुते 
जमवू! मग तु ही गोळया चालवा. आ ही म  पण हटणार नाही असे सारखे वणर्न चालले होते. हे सगळे 

केवळ बोल. 

 हे फोल बोल चालले असता ते बोल यासाठी चार-दोन वयंसेवक कारागारात गेले. बोल 

अिधक जोराने चालताच पोलीस पहारे पण जोराने बसले. गांधीजीं या पु ष, बायका, मलुसु दा सारे लाहोर 

तेथे नेऊन उभे कर या या िविक्ष त योजना जेथ या तेथेच िनज या. लॉरे सचा पुतळा काही हालेना, 
यावरील अपमाना पद िलखाण काही ढळेना. 

 एक िदवस एक मनु य मनाशी हणाला, एका चार हात दगडाला हलिव यासाठी सारे 

लाहोर-बायकासु दा हो!-तेथे जमवायचे? अन ्काय हणे, यांनी गोळया झाडा या अन ्आ ही पटापट 

मरावे? िकंवा िदवसाढवळया पोिलसां या पुढे राहून सांगावे, मी हा पुतळा फोड यास आलो आहे! पकडा 
मला आिण पकडले जावे अन ्चार चार वष चाळीस चाळीस जणांनी तु ं गात पचावे! एक चार हात दगड 

हलिव यासाठी! वा रे स याग्रह!!-हे केवळ बोल!  

 चार-आठ िदवसांतच इंग्रजंी पत्रातून बातमी आली की, ‘कोणी दु ट मनु याने काल रात्री 
पोलीस बेसावध असता गु तपणे या पुतळयावर चढाई क न या या हातातील ती भांडणाचे मळू 

असलेली तलवारच मोडून फोडून पुतळा िवद्रपू क न टाकला!’ जो तो हणाला,- ही मात्र कृती!! 
 झाले, सरकारला िवद्रपू पतुळा अस यापेक्षा नसलेला बरा वाटला. याने पदर या खचार्ने 

तो झाकून टाकला. अन ्नंतर भारताचा अपमान करणारी ती वाक्ये बुजवून टाकून सधुारलेला पुतळा तेथे 

थापन केला. या कामास बायकांसह सगळे लाहोर गोळया खाणार होते, ते काम एक मनु य एका 
झटक्यात क न गेला. 

 तोच इकड ेनील या पुतळयाची मद्रासला चीड आली. पु हा स याग्रहाचे पु याहवाचनादी 
सं कार चालले. स याग्रह हटला की, याचे पु यहवन याची अधार्ंगी जी अिहसंा, ित यावाचून शा त्रोक्त 

होणेच नाही. तीही पाटावर येऊन बसली. इतक्यात मह वाचा प्र न उ प न झाला की, दगडी पुतळयाला 
बुक्की मारणे िकंवा चापट मारणे िकंवा याला ध न ग ग  हलवू पाहणे ही अिहसंा की िहसंा? 

 लगेच िश यसपं्रदाय अिहसे या आचायार्ंकड े गेला िन कृतांजिलरभाषेत ‘महा माजी! 
नीलचा दगडी पुतळा हलिवणे हणजे यास दखुिवणे होय. ते हा दगडी पतुळयास हलिव या या, 
खण या या इ यादी धांदलीत जर या दगडास दखुापत झाली तर ती िहसंा होते की काय? अिहसंा मक 
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अन याचारी स याग्र यास दगडासही दखुापत कर याची ना आहे की काय?’ या अ यंत िबकट प्र ाचा 
िवचार अिहसेंचे आचायर् करीत आहेत आिण अन याचारी स याग्रहानेच पुतळा हलिवणे शक्य असेल तर 

माझी समंती आहे हणनू बजावीत आहेत तोच-  

 तोच ितकड ेएक धिटगणं वयंसेवक मनाशी हणाला, ‘वा! दगडाला दखुापत!’ इतके बरे 

झाले की नील या पुतळयालाच दखुापत करणे िहसंा की अिहसंा इतकेच याने िवचारले! हो, नाही तर सवर् 
दगडांचा प्र  उ प न होऊन घरा या पायरीवरही ित या दगडाचा अपमान होऊ नये हणनू पाय देऊन न 

चढता डोके टेकून डोक्यानेच चढत चला हणनू टूम िनघायची! िकंबहुना चालणेही लहानसहान खडयांस - 

दगडां या मलुाबाळांस-दखुिवणे अस याने कोणी चालचू नये हणनूही मठाज्ञा सटुावयाची! वा रे 

स याग्रह! हा केवळ बकवास आहे!’ 

 याने त काळ एक घण घेतला, रातोरात नील या पुतळयाशी आला आिण पोिलसास 

असावधसे पाहून ताडकन तो या पुतळयावर मा न नील या पुतळया या पायाचा पाय तोडून टाकला! जो 
तो हणाला, ‘ही मात्र कृती!!!’ 

 बोल आिण कृती यांची आणखीही काही उदाहरणे घडत आहेत. वानदं वामींस 

मार यानंतर अ दलु रशीद हणाला, ‘मी वगार्त जा यास उ सकु आहे, मला मर याचे काय भय! मी या 
काफराला वधमर्शत्र ू हणनू मारले!!’ हा झाला बोल. 

 पण जे हा मरण कोठडी या दाराशी येऊन यास वगार्कड ेने यासाठी हणाले, ‘चिलये 

गाजी!’ ते हा अ दलु िभऊ लागला, याला ताप चढला, वेडयाचे ढ ग क  लागला, शहा यासारखा अजर् क  

लागला की, ‘सरकार! दया करा, मला मरणा या पंजातून सोडवा!’ शेवटी शेवटी मरणास भेद न जाऊन 

काळािठक्कर पडला. - ही कृित. 

 तीच गो ट इ छेची आिण पूतीर्ची. अ दलु फाशी गेला ते हा मसुलमानांची इ छा की, 
प नास हजार लोकांसह या गाजी या पे्रतास एखा या सलुताना या पे्रतासारखा स मान देऊ, िमरवू आिण 

शा त्रोक्त कबर थानात पु . - यावर पढेु मोठा ताजमहाल बांधू! ही झाली इ छा. 
 पण अ दलुचे पे्रत िहसकून घेऊन जे हा ते मसुलमान यास िमरवू िनघाले ते हा अचानक 

मिशनग स आिण बेयोनेटांनी यास सिैनकवंदना िदली! बंदकूीची रागीट गरुगरू ऐकू येते न येते तो या 
५० हजार धमर्वीरांचे सै य या गाजीचे पे्रत टाकून जीव घेऊन पळत सटुले. 

 िबचारा अ दलु! यास वचने िदली होती याप्रमाणे याची फाशीपासनू तर कोणी सटुका 
क  शकला नाहीच, पण या या पे्रतासदेखील कोणी कबर थानात पु  शकले नाही. याचे पे्रत तास दीड 

तास एखा या िबनवारशी मढयाप्रमाणे मागार्त धळू खात पडले होते! कोणी तेथे उभा राहील असा धीट या 
धमर्वीरां या ५० हजार मुसलमानी ‘दीनदारात’ एकही िनघाला नाही आिण शेवटी ते मढे सरकारी 
िशपायांकरवी तु ं गातील चोर, डाकू, ह यार्  यां या पुर या या जागीच पुरले गेले. हणतातच ‘जातीस जात 

िमळते अन-् मातीस माती!’ 
 पे्रतावर ताजामहाल बांधला जावा ही इ छा आिण यावर तु ं ग बांधला गेला ही पूतीर् !!! 
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अ दलु रशीद, गांधीजीं या श दांत हणावयाचे हणजे ‘भाई अ दलु’ फाशी गेला आिण या या 
पे्रताचा स मान कर यास प नास हजार मसुलमान यास सामोरा गेला. ‘अ दलु रशीदचे कृ य हे एका 
यक्तीचे कृ य असनू याचा दोष मसुलमानी समाजावर लाद ूनका. कारण मुसलमानी समाजाचा असा 
या कृ यास नैितक पािठंबा िकंवा सहानुभतूी मळुीच नाही.’ ही गांधीजींनी पूवीर्च केलेली भिव यवाणी 
अशी अगदी तंतोतंत खरी ठरली! महा याची ित्रकादशीर् वचने का कधी खोटी ठरतात? 

िहदं-ूमसुलमानांचे ऐक्य थापन कर यासाठी महा माजींनी एकवीस िदवसांचा उपवास केला. 
त काल अलाहाबादेपासनू कलक यापयर्ंत चार मोठेमोठे दंगे क न मसुलमानांनी या उपवासा या 
पार याचा िदवस साजरा केला. आता कलक यास रा ट्रीय सभे या कायर्कारी मडंळाने िहदं-ू

मसुलमानांतील सवर् भानगडी िमटवून ऐक्याची शेवटची रा ट्रीय घोषणा केली. ही बातमी पोचताच 

िद लीस प नास हजार मसुलमानांनी एका िहदंू या रक्ताने वाक्षरी क न टाकली. अन ् यानंतर 

ऐक्यभगंाचा दोष मसुलमानां या माथी मार याचे साहस डॉ. मुजेंदेखील क  शकणार नाहीत हे उघड आहे! 

         िद. ८-१२-१९२७ 

  



 

www.savarkarsmarak.com 

१४. पण शु दी मरणार नाही 
 एका मसुलमानी वक् याने िद ली या सभेत रागारागाने हटले की, िहदंसूाठी आ ही 

सोडणार नाही. पॅन-इ लािमझम या पे्रमर जनेू आ ही िहदंी मसुलमान जगातील मसुलमानी रा ट्रांशी 
सबं द होणार. ठीक आहे. हा; कोण हणतो? पण ते जगातील मसुलमान तुम याशी या पे्रमर जनेू 

बांधून घेऊन सबंध होऊ इि छताहेत ना? नाहीतर ‘कुणी पुशी न िवचारी, उभी मावशी मी िबचारी’ अशी 
ि थती हायची! 

अलीकड या सिुशिक्षत मसुलमानां या मखुपत्रात िम. फजने हमीदने िलिहले आहे की, मी प्रथम 

भारतीय आिण नंतर मसुलमान आहे, असे हणणे मी पाप समजत आहे. त ेठीकच आहे. पण िहदंूंतील 

भाबडया लोकांस फसिव यापुरते तरी के हा के हा एका दोघा मुसलमानांनी मी प्रथम भारतीय आिण नंतर 

मसुलमान असे हणणे, हे तर पु य आहे ना? तेवढे साधले हणजे आटोपले! 

मागे हसन िनजामी या पत्रात दानदंा या ह येपवूीर् शु दी चळवळीची अथीर् (ितरडी) यमनेु या 
तटावर लवकरच जाळली जाईल अशा अथार्ची किवता प्रिस द झालेली आम या वाचकांस आठवत 

असेलच. 

बहुत मालवीयजी ने बकले बहुत लजपत ने बजाये दोतारे। 
मगर होश मे आयगे जब ए दोनो नजर आयगे मालवी िदन को तारे।। 
अशुि द िमटा करके छोडगे हम भी अगर बाजओूं म है कुछ दम हमारे। 

बजाकर अशुि द की अरथी को वामी हुवा आज चुफ से यमनुा िकनारे ।। 
 

या किवतेला दानंदजीं या ह येनंतर किव ग वंदरामाने ‘िहदं ूपचंा’त उ तर िदले आहे की - 
बलासे चले सरपे तेग व आरे 

गलप िफर यािक खऊजर हमारे 

उद ूगोिलयाँ चाहे सीनेपे मारे 

हटगे न शु दीसे शु दीके यारे ।। 
िफदा िज मो जाँतक करगे खुशीसे 

हो शर लाजपत मालवी के अशारे 

न समझो िक डर जायगे क लसे हम 

है जोशे शहादत िदलो म हमारे ।। 
िकया क ल वामी को काितल हुआ क्या 

बनगे दानदं अब िहदं ूसारे 

ये शु दी यूं ही शायद चलती रहगी 
तो िहदं ुबनगे मसुलमान सारे 

चलेगा जो शु दी का चक्कर िनजामी 
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नजर आयगे िफर तु हे िदन को तारे।। 
 

अथर् : तलवारींनी आिण करवतींनी िशरे कापली जावोत, गोळया छातीत मार या जावोत! या 
मागार्ने जात जात आ ही म न जाऊ. पण शु दी मरणार नाही! रे ह यारी, एका दानंदाला मा न तू 
काय केलेस? बघ, िहदं ू समाजच दानंद झाला! हा शु दीचा चक्कर पाहा चाललाच आहे. थोडयाच 

िदवसांत जे हा मसुलमान धडाधड िहदं ू होतील ते हा िनजामी, तुलाच चक्कर येईल आिण िदवसा 
डोळयांपुढे चांद या चमकू लागतील! हुता याचे तजे अगंात संचरत आहे. ह ये तुझी नांगी िढली पडली !!! 

कट्टर सनातनी मडंळाचे प्रख्यात पुढारी हणनू गाजलेले पंिडत दीनदयाळ शमार्ंचे सयुोग्य पुत्रही 
िहदं ूमहासभे या प्रगितपर कायार्स िवरोध करीत असत. पण गे या सनातन सभे या कट्टर अिधवेशनात हे 

दो ही िदग्गज पंिडत बसले असता धाकटया िदग्गजांनी वतः उठून सांिगतले की शु दीला शा त्रीय 

आधार सापडला आहे. अन ्आता कोणाही भ्र टास शुद्ध क न घे याची यव था आ ही करीत आहोत!! 

भले पंिडतजी, िकती झाले तरी तु ही आ ही बंधू आहोत एकशे पाच!! 

हसन िनजामींनी िद लीस पगारासाठी सपं केले या िहदं ूभगं्यांस धाक घातला की, जर तु ही 
आयर्समाजा या पंजात गवसनू मसुलमानांस असा सपं क न त्रास याल, तर मी मसुलमानांत भगंीकाम 

करणारा वगर् तयार करीन. इतकेच न हे तर मी वतः यांचा मखु्य भगंी हो यास कमी करणार 

नाही!’शुभ य शीघ्रम’्! वा तिवक हे कायर् यांनी ज मापासनू हाती घ्यावयास पािहजे होते. तबलीगपेक्षा हे 

मखु्य भगंीपणाचे कामच यां या उपजत योग्यतेस साजेसे आहे! 

तुकर् थानशी इंग्लडंची लढाई चालली असता िखलाफती या चळवळीस सा य करणे हा िहदंूंचा 
धमर् आहे हणनू आरडत ओरडत दशिदशा दणाणनू सोडणारे महा माजी, चीनम ये एवढा आकांत 

उसळला असता यािवषयी इतके मगू िगळून कां बसतात यािवषयी काही जणांस मोठे आ चयर् वाटत 

आहे. पण यात काही एक आ चयर् नाही. तुकर्  मसुलमान होता, िहदंी मसुलमानांचा तो खिलफा होता; 
हणनू यास सा य देणे िहदंूंचा धमर् होताच. पण चीन िहदं ूआहे. िहदंूंस िहदंूंनी सा य देणे, हा का िहदंूंचा 
कधी धमर् असतो? 

बोअर लोक जे हा यां या वातं यासाठी इंग्लडंिव द लढत होते ते हा गांधीजींनी 
साम्रा यातील एकिन ठ प्रजानन हणनू एक रणशु ूषा दळ काढून इंग्लडं या साहा यास रणांगणात धाव 

घेतली होती. या याही पढेु जाऊन जमर्न लोक जे हा यां या मळुावर आले या इंग्रज राजनीतीस उलथून 

पाड यासाठी लढायला िनघाले, ते हा तर अिहसंक गांधीजींनी जमर्नांस ठार मार यासाठी, इंग्रजांस सश त्र 

सा य यावयास िक येक भारतीय त णांस मृ यू या जबडयात ढकल यासाठी कमी केले नाही. या 
गांधीजींनी आता चीन वातं यासाठी लढ याचे मह पाप करीत असता वा तिवक पाहता इंग्रजां या वतीने 

भारतीयांची वयंसिैनक पथके उभा न चीनवर वारी करावयास पािहजे आहे! पण त ेतसे न करता, 
अजनू आपले चूप बसले आहेत हे काय चीनवर यांचे थोड ेउपकार झाले आहेत? चीनला यांनी आिण 

यां या िश यांनी आणखी कोणती सहानुभतूी दाखवावी? चीन जाणनूबुजनू िहदंु थानचा राजिन ठ िमत्र 

आिण धमार्चा िश य; यास ती सिक्रय सहानुभतूी काय दाखवायची! यांत महा मापण ते कोणते आहे! 
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चीन या िव द इंिग्लश सेनेस सा य देणे हेच खरे महा मापण आहे, जसे बोअरयु दात िकंवा 
जमर्नयु दात प्रकट केले गेले! अन ् जे, आ हास अजनू आशा आहे की, को या हाईसरॉया या िकंवा 
ग हनर्रा या भेटीिबटीचा गोड प्रयोग केला असता या ‘चीनांग्ल’ यु दातही महा माजी आज नाही उ या ते 
प्रकटही करतील! 

‘गाझी अ दलु रशीदचा मलुगाच कोणी उडवून नेला आहे’ हणनू ‘अजुर्नने’ प्रिस द केले आहे! हे 

दानंदाचे भतू मागे लागले आहे िबचार् या या! याने दानंदां या मलुास िपतहृीन केले! 

यायालयाम ये एका मसुलमान साक्षीदाराने सांिगतले होतेच की, ‘गाजीने’ एकदा आप या मलुास घराची 
दारे लावून मरेमरेतो चोपले होते हणनू !!! 

दानंदांचा पुनजर् मावर िव वास अस याने जाफर अ लीने िलिहले होते की ते क्विचत गायी या 
ज मास येऊन मसुलमानी कसाया या खुंटयाशी बांधलेही गेले असतील. पण आता एका परलोक 

िव यािवशारदा या लँचेटवर वगार्तून सदेंश आला आहेकी, तसे काहीएक झालेले नसनू मलकाना 
रजपुतां या शु दीकरणा या पु य प्रचारका या कामी नेमले आहे आिण यांनी तेथेही शुि दसभा थापून 

जाफर अ ली या आजास आिण पणजासही मसुलमानी धमार्तून परावृ त क न िहदं ूधमार्ची दीक्षा िदली 
आहे! जाफर अ ली या आिण हसन िनजामी या विडलांची शु दीही याच आठवडयात ते करणार होते! 

ीशंकराचायर् डॉ. कुतर्कोटी यां या सारख्यां याही प्र यक्ष वतीने धारवाडात जी िहदं ूसभा थापन करता 
आली नाही ती दानदंां या ह येने अखेर थािपत केली हे शुभ वतर्मान प्रिस द झाले आहे. पण आता ती 
कायार्स के हा आरंभ करणार? कां सभा थाप यासाठी एका सं याशा या ह ये या महूुतार्पयर्ंत जसे 

थांबावे, लागते, तसे कायर् आरंभ कर यास दसुर् या कोणा थोर सं याशा या आणखी एका ह ये या 
महूुतार्ची धारवाड मागर्प्रतीक्षा करतो आहे? 

 िहदं ूलोकांतील चोर, डाकू, पोरटोरं भलुवून आिण अनाथ बायाबापडया पळवून इ लामाचा प्रचार 

कर यासाठी ‘तबिलका’ इकड े धडपडत असता ते ितकड े पहा  या  कृ णमतूीर्स- या एका िहदं ू

ब्रा यण कुमारास आपण होऊन भगवानाचा अवतार मानून युरोप, अमेिरका खंडामधील मोठेमोठे शा त्रज्ञ, 

कवी, सं थािनक, ग्रथंकार आिण हजारो त्रीपु ष या िहदं ू कुमारा या पायाची धूळ म तकी अगंारा 
हणनू धारण करीत आहेत! गीता वाचीत आहेत! कोणीकड ेतो हसन िनजामीय अधंारातील घुबाडाचा 
घू कार! अन ्कोणीकड ेहे औपिनषदीय उषःकाला या वागताचे देवदतूीय सगंीत!!! 

 तु हांस जर बंगालचे राजकीय बंिदवान सोडावयाचे असतील तर? -गांधीजी ‘यंग इंिडया’त 

गभंीरपणे िलिहतात, ‘चरखा िफरवा’ आ ही अ यानंदाने लगेच चरखा िफरवून पािहला. पण न राजकीय 

बंिदवान सटुले. ते हा सशंय आला की ‘चरखा िफरवा’ इतके ‘यंग इंिडया’ ने जे िलिहले, यािवषयी तो 
िकती िदवस तसा िफरिवला पािहजे. एकदा िफरवून तर काही भागले नाही, हणनू आ ही ‘यंग इंिडया’ 
कायार्लयात िवचारले आहे, िकती िदवस तसा चरखा िफरिवला की, चीनचे सै य परत येईल? - बहुधा हा 
सवर् ज म आिण दसुरा पुढचा असे उ तर येईल. 

 ‘टाई स’ व न कळते की, िबचार् या जपानम ये भकंूपा या फोटाने लोकांस त्राही झाले आहे. 

याचप्रमाणे मॉिरशसकड ेएक वादळ होऊन एक जलयान या जलयान प्रवाशांसह वाहून गेले! पण मग हे 
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लोक चरखा कां िफरवीत नाहीत? जर घरबस या चरखा िफरिव याने चीनम ये धाडलेले सै य आता या 
आता परत िफरिवता येत,े तर काय या चरख्याने भकंूप आिण वादळे शांत होणार नाहीत? पण ‘ या 
महारा ट्रा या लोकांत दाच नाही!’ अन ्या जपानी लोकांतही !!! 
 गांधीजींनी िशपंोशी येथील भेटीत एका सशंयी गहृ थास आप या युक्तवादानंतर सांिगतले की, 
‘मा या खादीनेच वरा य कसे िमळेल या िवषयाचा युक्तवाद ऐकून सवर् सशंयी लोक माझ ेअनुयायी 
होतात.’ खरेच. कारण खादीने वरा य कसे िमळेल यािवषयीचा, यांचा चरख्याने चीनचे सै य या क्षणी 
परत बोलावणार् या वरील युक्तवादाप्रमाणेच, अगदी अखंडनीय कोिटक्रम ऐकून यां यापुढे दोन पावले 

जा याचे तर नावच नको, पण यां याबरोबरदेखील चालावयास कोणी िस द होत नाही. जो तो, तो 
िविक्ष त युक्तवाद एकताच कंबरड ेबस यासारखे होऊन यां या मागे मागे फारच मागे रगाळू लागतो- 
अनुयायी होतो हे अगदी खरे. 

 चीनम ये गेले या भारतीय सै यात क्रांितकारकांनी ह तपत्रके वाटून यांना चीनिव द लढू नका 
हणनू िवनंती के याचे प्रिस द झाले आहे. लेगचे अुदंीर तर पडू लागले! आता लेग के हा सु  होतो?  
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१५. गांधी काय हणतात? 
 ‘इतर सारे लहानथोर सं थािनक अखेरीला या िनजामा या बलाढयतम स तलेा शरण जातील िन 

िनजाम िहदंु थान या सम्राटपदावर िवराजमान होईल! 

 ‘या देशांतील सं थािनकांनी िनजामाची मांडिलकी प क न िकंवा िनजामाला सरसीमेवरील 

मसुलमानी टोळयांनी पािठंबा देऊन जर िहदंु थानात िनजामाचे रा य थापन होत असले, तर तस या 
अराजकतेचे मी वागत करीन’. 

 ‘या देशांतील सार् या िहदं ूसं थािनकांना सरसीमेवरील टोळयां या साहा याने आपले मांडिलक 

बनवून िनजाम जर िहदंु थानचा सम्राट होत असेल, तर त ेरा य शेकडा शंभर टक्के वरा यच आहे. ते 
‘होम ल’च होय!’ 

सावरकर काय हणतात? 
 ‘एकटे िशदें एका बाजलूा िन िनजामा या सार् या शक्ती एका बाजूला असे झाले तरी एखा या न या 
उदगीरा या िकंवा खडयार्ं या रणांगणावर एकटे िशदेंच िनजामाचा खुदार् उडिवतील.’ 

 ‘का मीरपासनू क याकुमारीपयर्ंत पसरलेले लक्षाविध िहदं ू ‘िहदं ू तेवढा एक’ या त वाने 

प्रफुि लत झाले आहेत, हे िहदंसुघंटक िवसरत नाहीत. मसुलमानी सं थािनकांनी जर एखादे रा ट्र यापी 
यादवी यु द आरंिभले, तर या प्रसगंी िहदं ूसं थािनकांचे रक्त मेलेलेच राहील असे समज याचे कारण 

नाही.’ 
 ‘आिण जे हा उदेपूरपासनू को हापूरपयर्ंतचे सवर् िहदं ू राजे आिण दिक्षणेतील हैसरूपासनू 

कोचीनपावेतोचे अवघे िहदं ूनरेश एक बलाने मसुलमानी आक्रमकांवर तुटून पडतील, ते हा खाली दिक्षण 

समदु्रापासनू तहत उ तरेतील यमनेुपावेतो मसुलमानी स तेचा अशंही िश लक उरणार नाही. 
 ‘१९१४ तील अग्लो-जमर्न यु दा या कालात याच गांधींनी मसुलमानी पुढार्  यां या वतीने 

अफगािण थाना या अमीर अमानु लाला िहदंु थानवर वारी कर यासाठी पाचारण कर याचा घातकी 
डाव रचला होता’. 
 ‘रा यां या सीमा िन अिधकार ख गाची ितखट धार िन तोफांचे भयानक गोळेच ठरवीत 

असतात!’ 

 




