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िहदंरुा ट्रदशर्न 

अिखल भारतीय िहदंमुहासभा 
१९ वे वािषर्क अिधवेशन, कणार्वती 

अ यक्षीय भाषण 

िवक्रम संवत ्१९९४ : सन १९३७ 

 
स य त्री पु ष हो! अिखल भारतीय ‘िहदं ूमहासभे‘ या, या १९ या अिधवेशना या 

अ यक्षपदावर माझी िनवड िन नेमणकू क न आपण मजवर जो िवशेष िव वास टाकला आहे; 

याकिरता प्रथमच मी आपले अ यंत मनापासनू आभार मानतो. हा माझा स मान मी गतकाळात 

केले या देशसेवे या कारणाने मा यावर महारा ट्राने केलेला अनुग्रह आहे; असे न मानता, मा या 
अगंी अ यापीही उवर्िरत असलेली सवर् शक्ती अिखल िहदंजुगत ् िन िहदंु थान-आपणा सवार्ंची 
समान मातभृ ू िन समान पु यभ ूयां या सरंक्षणा या आिण आप या रा ट्रीय वातं याचा लढा 
नेटाने िन िनकराने पुढे रेट या या पिवत्र कायीर् अिपर् याची ही आज्ञा आहे असेच मी मानतो. नुसते 
िहदंुंपुरतेच सांगावयाचे झाले; तर आम या जातीय िन रा ट्रीय या दो ही प्रकार या कतर् यात 

रितमात्रही भेद िकंवा िवरोध असणे शक्य नाही. कारण िहदंजुगाचे सारे िहतसबंंध अिखल 

िहदंु थान या िहतसबंंधांशी पूणर्तः एक पच आहेत. जोपयर्ंत आपली मातभृमूी वतंत्र झालेली 
नाही; जोपयर्ंत एका प्रबल िहदंी रा या या पाची ि थरता ितला लाभलेली नाही आिण ते िहदंी 
रा यही असे की, यात आपले सवर् देशबांधव मग ते कोण याही धमार्चे वा पंथाचे वा वंशाचे 

असोत; पूणर् समानतेने वागिवले जातील आिण प्र येकजण सपंूणर् िहदंी रा ट्रा या सबंंधीचे 

आपापले सवर्सामा य ऋण िन कतर् ये बजावीत आहे; तोवर यापैकी कोणाचेही वतंत्र 

नागिरक वाचे या य िन समान अिधकार यात िहरावले जाणार नाहीत िकंवा कोणालाही दसुर् या 
कोणावर अ या य अितक्रमण क  िदले जाणार नाही. तोपयर्ंत, िहदंजुगाला, आप या आयु याचे 

िनयतकायर्, प्रगत िकंवा पिरपूणर् करताच येत नाही. या तव कोणताही िहदं,ू िहदं ू हणनू वतःशी 
िजतका प्रामािणक असेल िततकेच याला रा ट्रीय हणनूही प्रामािणक रािह यावाचून ग यतंरच 

नाही. मा या या भाषणात पुढे ही गो ट मी िसद्ध करणारच आहे. 

या टीने िन चया मक िवचारसरणीला अनुस नच िहदं ूसघंटने या चळवळी या काही 
मलूभतू गो टीचे या महासभेने िवशद के याप्रमाणे त िवषयक मा या समजतुीप्रमाणे मी 
मा या या अ यक्षीय भाषणात मुख्यतः िववेचन करणार असनू, इतर सकंीणर् िवषय िन 
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अनुषंिगक प्रसगंोपात चाल ूप्र नांचा साधकबाधक िवचार िन िनणर्य या अिधवेशनाला जमले या 
प्रितिनधींवरच सोपिवणार आहे. 

 

नेपाळ या वतंत्र िहदं ूराजाला अिभवादन 
 

परंतु आणखी पुढे जा या या आधी अिखल िहदंूं या वतीने, नेपाळचे परमपू य राजे, 

नेपाळचे मखु्य प्रधान ी. युद्धसमशेर राणाजी आिण तत्र थ आपले सकळ धमर्बंधू िन देशबांधव 

यांना एकिन ठ िन पे्रमळ अिभवादन क न अिभनदनपर सदेंश पाठिवणे हे मी माझ ेमह वाचे 

िविहत कतर् य मानतो. केवळ यानीच आप या इितहासातील या पराका ठे या अवनती या 
काळातही  एक िहदं ूरा यस ता हणनू िटकाव ध न राह यात आिण िहदं ू  वांत याचा वज 

िहमराजा या प्रो तंुग िशखरांवर िन कलकंपणे फडकत ठेव यात महनीय यश सपंािदलेले आहे. 

या जगात आज एकमेव िहदंरुा य असे काय ते एक नेपाळचेच रा य िटकून आहे. याचे वातं य 

इंग्लडं, फ्रा स, इटली िन अशीच  इतर बला य रा टे्र यां याकडून मा यता पावले आहे. आप या 
या िपढीत उ यापुर् या पंचवीस कोटी िहदंूंम ये नेपाळचे परमपू य राजे, हेच काय ते एकमेव प्रथम 

सव तम असे िहदं ूआहेत की यांना जगातील वतंत्र रा ट्रांचे राजे, सम्राट िन अ यक्ष यां या 
मेळा यांत, आपले म तक न हलिवता न लविवता समसमानते या ना याने प्रवेिशता येते. 
प्रसगंोपा त चाल ू राजकीय पिरि थती कशीही असो, दोघांचीही मातभृमूी िन पु यभमूी एकच 

अस यामळेु एकवंश, एकधमर्, एकभाषा िन एकसं कृित या सवर् िप्रयतम अशा बंधनांनी नेपाळ 

हा समग्र िहदंु थानाशी बांधलाच गेलेला आहे. आपणा उभयतांचे जीिवत एकच आहे. जी जी गो ट 

समग्र िहदंजुगाचे साम यर् वधर्मान करील; ती ती गो ट, नेपाळचे साम यर् वाढवीलच वाढवील 

आिण जी, जी प्रगती नेपाळ साधील, ितने ितने, िहदंजुगतही उ नत झा यावाचून राहणारच नाही. 
या तव हे एकमेव वतंत्र िहदंरुा य आपणा सभोवती सवर्त्र अि त वासाठी चाल ू असले या 
रा ट्रारा ट्रां या जीवनसघंषार्त आपले थान अढळ राख याला आिण तसेच पुढे पुढे जात, जीवन 

सघंषार्ंत याची वाट पाहत असलेले पुढील, महनीय िन वैभवशाली भिवत य, पूणर्पणे गाठ याला, 
समथर् हो या या टीने याची राजकीय, समािजक िन सिैनक िन वैमािनक साधनिसद्धता 
झपा याने अ ययावत व पाची झालेली पाह याचीच सवर् सघंटनवादी िहदंूंची प्रबळ आकांक्षा 
आहे. 
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बहृ त ्िहदंूंना सहानुभतूीचा सदेंश 
 

याचप्रमाणे आप या सहधमीर्य देशबांधवांपैकी जे आिफ्रका, अमेिरका, मॉिरशस िन 

असेच जगाचे इतर भाग यातून जाऊन तेथे कसलाही गाजावाजा न करता मह तर िहदंु थानची 
उभारणी करीत आहेत; आिण तसेच, जे, बिल वीपात याप्रमाणे, अ यापही आप या 
िहदंजुाती या प्राचीन जागितक साम्रा याचे अिभमाना पद अवशेष िटकवून ध न रािहलेले 

आहेत, या सवार्ंना सहानभुतूीचा िन पे्रमळ मतृीचा सदेंश पाठिव यास, िहदं ूमहासभेची ही बैठक 

िवस  शकत नाही. यांची भाग्येसदु्धा समग्र िहदंजुगाची ‘िपतभृ‘ू िन ‘पु यभ‘ू असे जे हे आपले 

भारतवषर्, याची वतंत्रता, साम यर् िन मह ता, यां याशीच अिवमो य रीतीने बद्ध झालेली 
आहेत. 

 

िहदु थान हे सतत एक िन अिवभा यच रािहले पािहजे 
 

त वतच िहदंु थानातील तथाकिथत ‘फ्रच िहदंु थान‘ िन ‘पोतुर्गीज िहदंु थान‘ या 
भागात रहात असले या िहदंूंचाही िहदं ूमहासभेला िवसर पडणे शक्य नाही. खरोखर यां या या 
भागांची नावे आम या कानांना धडधडीत मखूर्पणाची िन अ यंत अपमाना पद  लागतात. 

आज या या कृित्रम िन बला कृत, राजकीय िवभागणीचा िवचार एकीकड ेठेवला तर आपण सवर् 
रक्त, धमर् िन देश यां या िटकाऊ बंधांनी अिवभा य रीतीने एकत्र बांधलेलेच आहोत. काही झाले 

तरी आपण, आपले येय हणनू िन चयपूवर्क घोिषत केलेच पािहजे की उ याचा िहदंु थान, हा 
का मीरपासनू रामे वरापयर्ंत िन िसधंुपासनू आसामपयर्ंत केवळ सयंुक्त हणनू न हे; तर 

अिभ न राख ू हणनू एक िन अिवभा यच रािहला पािहजे. मी अशी आशा करतो की एकटी िहदं ू

महासभा‘च न हे तर ‘िहदंी रा ट्रसभा‘ िन िहदंु थानातील इतरही तशाच रा ट्रीय सं था यांना 
गोमांतक, पांडचेरी िन त सम िहदंु थानचे इतर िवभाग हे महारा ट्र वा बंगाल वा पंजाब 

यां यासारखेच आप या रा ट्राचे दसुर् या कोणासही तोडून देता न ये याजोगे िन अ यतं मह वाचे 

आव यक अशं भाग आहेत, असे अिधकारवाणीने सांग याला यि कंिचतही लाजणार नाही. 
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‘िहदं‘ू श दाची याख्या 
 

‘िहदं ूमहासभे या िनयत िन अिधकृत कायार्चे सवर् वरचे बांधकाम, या अथीर् ‘िहदं‘ू या 
श दा या अचूक याख्येवरच आधा न आहे; या अथीर् प्रथमतः आपण ‘िहदंु व‘ हणजे काय? 

तेच प ट केले पािहजे. एकदा या श दाचा अथर् िन याि त ही याख्यािपली गेली. िन नीट 

आकलन झाली; हणजे, आप या वकीय पक्षातील पु कळशा शंका सलुभतेने िनराकृत होतील 

आिण आप या िवरोधकां या पक्षाकडून आप यािव द्ध उठिव या जाणार् या आके्षपांना िन 

गरैसमजानांही योग्य उ तर िमळून तहेी शांतिवले जातील. आप या सद्भाग्याने हणा, पण बरेचसे 

रान तुडिव यानंतर, ‘िहदं‘ू या श दाची अशी एक याख्या या पवूीर्च आप याला नेमकी गवसली 
आहे.  अशा  यापक सजं्ञां या सबंंधात ऐितहािसक िन तािकर् क या इतकी समपर्क याख्या 
करता येणे शक्य असते. िततकी तर ती याख्या समपर्क आहेच आहे; पण या यितिरक्त, 

ता कािलन उपयोगक्षम अशीही ती आहे. ‘िहदं‘ू श दांची ती याख्या--- 
 

‘‘आिसधंुिसधंुपयर्ंता य य भारतभिूमका। 
िपतभृःू पु यभू चैव स वै िहदिुरती मतृः।।‘‘ 

 

ही होय (‘‘जो जो कोणी, िसधंूपासनू समदु्रापयर्ंत पसरलेली ही भारतभमूी आपली िपतभृू 
िन पु यभ ू हणनू मानतो िन अिधकाराने तसे सांगू शकतो तो तो ‘िहदं‘ू होय.‘‘) येथेच मला हे 

दाखवून िदले पािहजे, की िहदंु थानात उगम पावले या कोण याही धमार्चा अनुयायी 
हणिवणार् या कोणाही मनु याला िहदं ू हणनू लेखणे हे ब हंशी, भ गळ िकंवा असबंद्धच होईल. 

कारण, िहदंु वाचे ते केवळ एक अगं िकंवा लक्षण आहे. पण आप याला जर आपली ती याख्या 
झाकळून जावयाला िकंवा िम या ठरावयाला नको असेल तर ‘िहदंु वा‘तील सकेंताचा दसुरा िन 

िततकाच मह वाचा घटक अवगिणता िकंवा दलुि यर्ताच येणार नाही. एखा या मनु याने 

िहदंु थानात उगम पावले या कोण याही धमार्चा अनुयायी हणनू हणिवणे--- हणजेच याने 

िहदंु थान ही आपली नुसती ‘पु यभ‘ूच मानणे एवढीच गो ट पुरेशी नाही, तर याने या देशाला 
आपली ‘िपतभृ‘ू हणनू मानणे अव य आहे. या प्र नाची अगंोपांगासह, सपंूणर् चचार् कर याचे हे 

थळ नस यामळेु याकिरता सवर् वी मी मा या ‘िहदंु व‘ या इंग्रजी पु तकाकडेच बोट 

दाखिवतो, या पु तकात यासबंंधी सवर् िवधाने नीट पुढे मांडलेली असनू या प्र नाचे अितशय 

िव तारपूवर्क िववेचन केलेले आहे. स या इतकेच सांिगतले असता मला पुरे वाटते की, जेथे यांचा 
धमर् ज मास आला, या एकाच पु यभमूी या एक या एका बंधानेच केवळ न हे - तर 

एकसं कृित, एकभाषा, एक इितहास िन सवार्त िवशेष हणजे एक ‘िपतभृ‘ूसदु्धा यां या बंधानी 
िहदंजुगत ् हे वयमेव िनबद्ध झालेले असनू यां या योगानेच ते एक वयंिसद्ध रा ट्र िन वतंत्र 
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लोकसमाज ठरते. हे दोन घटक एकत्र िमळूनच आपले िहदंु व घडते आिण या घटकां या 
योगानेच आपण जगातील दसुर् या कोण याही लोकांपासनू िनराळे ठरतो. उदाहरणाथर् जपानी िन 

िचनी लोक वतःला िहदंूंशी पूणर् एका म असलेले मानीत नाहीत िन यांना तसे मानताही येणार 

नाही ते या कारणामळेुच. ते दोघेही यां या धमार्चे ज म थान असलेला आपला हा िहदंु थान 

देश आपली पू यभ ू हणनू  मानतात. पण ते याच िहदंु थानाला आपली िपतभृ ू हणनू मात्र 

मानीत नाहीत. िन यांना तसे मानताही ये यासारखे नाही. ते आपले सहधमीर्य आहेत. पण 

आपले वदेशबंधू मात्र नाहीत िन होऊ शकणार नाहीत. आपण िहदं ूमात्र नुसते सहधमीर्च न हे. 

तर, पर परांचे वदेशबंधहूी आहोत. वंशपरंपरा, भाषा, सं कृित इितहास िन देश या गो टी 
जपानी िन िचनी यांना यां या वतः या िभ न अशा आहेत आिण या आपले िन यांचे 

एकरा ट्रीय जीवन बन याअतक्या पूणार्ंशाने आप याशी िनबद्ध झाले या नाहीत. िहदंूं या धािमर्क 

मेळा यात एखा या िहदंधुमर् महासभेत-पू यभमूी या एक वामळेु ते आपले धमर्बांधव या 
ना याने आप याशी िमळू शकतील. परंतु सवर् िहदंूंना एकत्र जोडणार् या िन यां या रा ट्रीय 

जीवनाचे प्रितिनिध व सपंादणार् या एखा या ‘िहदं ूमहासभे‘िवषयी मात्र यांना समान आ था 
असणार नाही, की तीत ते समानतेने भागही घेणार नाहीत. िकंबहुना यांना तसे करताही येणार 

नाही. 
याख्या ही मखु्य वेक न व तुि थतीशी जळुती अशीच असली पािहजे. ‘अन य िपतभृ ू

असणे‘ या िहदंु वा या पिह या घटकानुसार िहदंु थानातील मसुलमान, यू, िख्र ती, पारसी हे 

जसे िहदंु थान हीच आपली िपतभृमूी हणनू मानीत असनूसदु्धा वतःला िहदं ू हणनू 

हणिव या या अिधकाराबाहेर पडतात; त वतच दसुर् या पक्षी आप या याख्येचा ‘अन य 

पु यभ ू असणे‘ हा दसुरा घटक जपानी, िचनी इ यादींनाही यांची िन आपली पु यभ ू एकच 

असनूसदु्धा िहदं ू गटा या बाहेरच टाकतो. ही वरील याख्या नागपूर, पुणे, र नािगरी इ यादी 
िठकाण या ‘िहदंसुभा‘ंप्रमाणे पु कळ प्रमखु ‘िहदंसुभां‘नी यापूवीर्च, वीकारलीही आहे. ‘िहदं ू

महासभे‘ या प्रचिलत घटनेत ‘िहदंु थानात ज म पावले या कोण याही धमार्चा अनुयायी 
हणिवणारा कोणीही असे ‘िहदं‘ू श दाचे िढले िकंवा असबंद्ध िवशदीकरण कर यात आले. यावेळी 
ित याही टीपुढे ही वरील याख्या होतीच. परंतु आपण अिधक तंतोतंत िकंवा अचूक बनले 

पािहजे. अशी वेळ आता आली आहे. या तव ती एकांगी याख्या टाकून ित या थली, यवि थत 

िन समपर्क अशी याख्या आप याला बसिवली पािहजे आिण हणनूच वर िद याप्रमाणे वयमेव 

प टाथर्बोधक असणारा वरील सबंध लोकच जशाचा तसा आप या घटनेत समािव ट केला 
पािहजे, असे मी आप यापुढे मांडतो. 
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‘िहदं‘ू श दाचा िढला िन अपायकारक अपप्रयोग टाळा. 

 

‘िहदं‘ू श दा या अचूक याख्येनुसार हे अव यच ठरते की, ‘िहदं ूश दाचा उपयोग, या या 
या याख्यांत िन िनिणर्त अशा सामा य अथार्ला ध नच कर याची आिण कोण याही 
पंथिविश ट अथार्ने याचा दु पयोग होऊ न दे याची, शक्य िततकी सवर् दक्षता आपण घेतली 
पािहजे. आप यातील अवैिदक धािमर्क सांप्रदाियकतेतच समान िहदंबुंधुतेतच समािव ट होतात, 

असे एकीकड े मो या आ थापूवर्क, प्रितपादन करणारे, आपले मोठमोठे नामांिकत पुढारी िन 

ग्रथंकारसदु्धा, दसुरीकड ेसामा य भाषणांतून मात्र, ‘िहदं ु िन शीख‘, ‘िहदं ू िन जनै‘ अशांसारखे 

श दप्रयोग कर याची भयंकर चूक करीत असतात. पण यामळेु वैिदक िकंवा सनातनी तेवढेच 

काय ते िहदं ूठ  लागतात; हे यां या लक्षात येत नाही. यायोगे, अथार्तच धािमर्क बंधुते या 
िनरिनरा या घटकां या मनातून िवभक्तपणाचे प्राणघातक िवष कालिवले जा याला आिण 

यामळेु या सवार्ंचा ससुघंिटत िन एकजीव असा गट साध या या आप या प्रबळ आकांक्षेचा नाश 

कर याला ते अगदी नकळतच पण कारणीभतू होत असतात. 

आप या लोकांपैकी बहुसंख्य असणार् या वैिदक सांप्रदाियकांपुरतीच ‘िहदं‘ू या सजें्ञची याि त 

होऊ न दे याची योग्य ती काळजी जर आपण घेऊ तर शीख, जनै, इ यादींसारख्या आप या 
अवैिदक बंधूंनाही वतः या सबंंधात ‘िहदं‘ू हा श द लाव यािवषयी उ वेग वाट याला कोणतेच 

सयंुिक्तक असे कारण उरणार नाही. 
आमची पु यभ ू िन िपतभृ ू या दो हीही ना यांनी जे या भरतभमूीला, आपली हणनू मानतात 

या सवार्ंचा वाचक असा अगदी नेमकाच जर ‘िहदं‘ू या श दाचा उपयोग होऊ लागला तर िहदं ू

बंधुतेचे घटक असणारे शीख जनै िन असेच इतर धमर् हे वेदांचे शाखा प िकंवा त सभंतू, असे धमर् 
नसनू, ते वयमेव िन वतंत्र असेच, धमर् आहेत, अशा मता या लोकांनासदु्धा वतःला ‘िहदं‘ू 

हणिवताना आपले धमर्सपं्रदाय िविश ट वातं य, गमाव यािवषयीची भीती िकंवा शंका 
बाळग याचे कारणच राहणार नाही. जे हा जे हा समग्र िहदंजुगता या या घटकावयवांचा भेदच 

दाखवावयाचा असेल ते हा ‘वैिदक िन शीख‘, ‘वैिदक िन जनै‘ इ यादी अशा पकारे आपण यांचा 
नामिनदश करावा. पण ‘िहदं ू िन शीख‘ ‘िहदं ू िन जनै‘ असे हणणे, हे ‘िहदं ू िन ब्रा मण‘ िकंवा 
‘जनै िन िदगबंर‘ िकंवा ‘शीख िन अकाली‘ असे हण याइतकेच वयंिवरोधी िन िदशाभलू 

करणारे आहे. ‘िहदं‘ू या श दाचा अशा प्रकारचा हािनकारक अपप्रयोग, िवशेषतः आप या ‘िहदं ू

महासभे‘ या भाषणांतून, ठरावांतून िन कागदपत्रांतून लक्षपूवर्क टाळ यात यावा. 
 

‘िहदं ूश दाचा उगम वैिदकच आहे‘ 
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येथेच जाता जाता हेही सांगावेसे वाटते की, ‘िहदं‘ू हा श द काही आप याला ितर काराने 

वा तु छतेने लेख याकिरता परकीयांनी िदलेले नामािभधान नाही. तर िहदं ू हा श द आप या 
वेदातील स तिसधंू या सकेंतापासनू या िवषयाचे साक यपूणर् िववेचन मी मा या ‘िहदंु व‘ या 
पु तकात केलेले आहे. िसधंुनदी या तीरावरील आप या एका प्रांता या िन लोकां या नावाव नच 

या गो टी या स यतेची साक्ष पटणारी आहे. आज या घटकेपयर्ंतही यांची ती िसधं िन िसधंी 
हीच नावे प्रचिलत आहेत. 

 
‘िहदं ूमहासभा‘, ही मखु्यतः, धािमर्क न हे; 

तर रा ट्रीय सं था 
 

येथवर या या ऊहापोहाव न हे साहिजकच ठरते की, ‘िहदंु व‘ (िहदंपूणा) या सजें्ञचा, 
आशय ‘िहदंइुझम‘ (िहदंधुमर्) या श दाहून, िकती तरी, यापक आहे. या भेदाकड ेकटाक्षपूवर्क 

लक्ष वेधावे एव याकिरता ‘िहदं‘ू श दाची याख्या रिचतेवेळी िहदंु व‘  ‘िनिखल िहदं‘ू (pan 

Hindu) िन िहदं ूजगत (Hindudom) असे श द मी बनिवले. ‘िहदंइुझम‘् (िहदंधुमर्) या श दात 

िहदंूंची धािमर्क यवहारपद्धती. यांचे अ या मशा त्र िन यांची तदंगभतू द्धात वे याच 

गो टींचा काय तो सबंंध येतो, परंत ु हा भाग प टपणे, असा आहे; की ‘िहदं ू महासभा‘ तो 
पूणर् वाने, या या यक्ती या वा समदुाया या, िववेकबुद्धीवर िन िव वासपूणर् धमर् द्धेवरच 

सोपिवते. ‘िहदं ूमहासभे‘ची भिूमका, कोण याही धािमर्क द्धात वांवर िकंवा कोण याही िवविक्षत 

धमर् ग्रथंावर िकंवा सव वरवादी वा एके वरवादी वा िनरी वरवादी यासारख्या कोण याही  
त वज्ञाना या सपं्रदायावर आधारलेली नाही. कोण याही ‘इझम (पंथा) शी ितचा सबंंध असलाच; 

तरी तो सवर् हणजे िहदंु थानाला आपली पु यभमूी, आप या धािमर्क द्धेचे उ प ती थान िन 

पूजाअचार् प्राथर्ना एक िहदंमूिंदर मानणे, या सामा य लक्षणापुरताच होय आिण हे लक्षण प्र येक 

िहदंूं या सबंंधात तो अनुयायी असणार् या कोण याही धमार्चा िकंवा पंथाचा िहदंु थानातच उगम 

झालेला आहे. या गो टीव नच, अव यमेव आहे. 

अशा रीतीने ‘िहदंु वा‘ या अनेक उपांगांपैकी केवळ एकाच उपांगापुरता ‘िहदं ू महासभे‘चा 
‘िहदंइुझम‘शी अप्र यक्षतः सबंंध येत असनू ितचा खरा सबंंध मखु्य वेक न, ‘िहदंु वा‘ या इतर 

उपांगांशीच आहे आिण ती उपांगे अन य िपतभृ ूअस या या दसुर् या घटकापासनूच, िन प न 

झालेली आहेत. तर ती प्राधा येक न, ‘िहदं ू रा ट्रसभा‘ आहे--- सामािजक, राजकीय िन 

सां कृितक अशा सवर्च अगंानी, िहदंरुा ट्रा या भिवत याला आकार देणारी, ती एक ‘अिखल िहदं ू

सघंटना‘ (पॅन िहदं ूऑगर्िनझशेन)च आहे. जे कोणी ‘िहदं ूमहासभे‘ला केवळ एक धािमर्क सं था 
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हणनू, लेख याची भयंकर चूक करीत असतील िकंवा करीत आहेत यांनी हा भेद इतःपर नीट 

यानात धरावा. 
 

िहदं ूहे वयमेवच रा ट्र आहे 
 

‘िहदं ूमहासभे‘चे वैिश यपूणर् मह कायर् (िमशन) जे मी समजतो याप्रमाणे ती मखु्यतः 
एक रा ट्रीय सभाच आहे. या मा या भिूमकेला काहीजण उगाच क्षु लक दोष देतील आिण 

‘जीवना या प्र येक बारीकसारीक गो टीतही यां यात अतीव भेद आहेत; या िहदंूंना मळुी रा ट्र 

हणनू सबंोिधताच कसे येईल? असा प्र नही आ हानपूवर्क मला िवचारतील! यांना माझ ेसरळ 

उ तर असे आहे की भाषा, सं कृती वंश िन धमर् यािवषयीची सपंूणर् एका मता आढळेल इतकी 
समानता, पृ वी या पाठीवरील कोण याच लोकांत नाही. कोणतेही लोक यां या आपापसातील 

िवसवंादी भेदां या अभावामळेु रा ट्र या सजें्ञला, िततकेसे कधीच पात्र होत नाहीत, की िजतके 

आपापसातील भेदांपेक्षाही इतर लोकांशी, अिधक ठळक व पात असणार् या यां या िभ नते या 
योगे ते पात्र ठरतात. 

िहदंूंना, रा ट्र हणनू सबंोध याचे जे अमा य करतात; तेच गे्रट िब्रटन, युनायटेड टे स, 

रिशया, जमर्नी िन इतर लोक यांना मात्र रा टे्र हणनू मानतातच! यांना मी िवचारतो की, या 
लोकांना तरी जे वयमेव रा टे्र हणनू लेख यात येते, ते तरी कोण या कसोटीने हो?‘ उदाहरणाथर् 
‘गे्रट िब्रटन‘च घ्या यां याम ये काही झाले तरी तीन तरी िभ न भाषा आहेत, यां यात गतकाली 
आपापसातच भयंकर रणकंदने झालेली आहेत. यां यात बीजांची, रक्तांची िन जातींची िभ नता 
अस या या पदिच हांचा मागमसू लागतो; िन लागेलही. यांना स या असे सगळं असनूही देश, 

भाषा, सं कृित, समान िन अन य अशी िपतभृमूी आहे; एव याच कारणाकिरता, जर तु ही यांना 
रा ट्र हणनू मानता; तर मग िहदंूंनासदु्धा िहदंु थान या प टाथर्वाचक नावाची अन य अशी 
िपतभृमूी आहे; िज यापासनू यां या सवर् प्रचिलत भाषा उगम पाव या िन पु ट होत आहेत, जी 
आजही यां या धमर्ग्रथंांची िन वाङ्मयाची सवर्साधारण भाषा हणनू गणली जाते आिण प्राचीन 

धमर्शा त्राचा िन यां या पवूर्जां या उक्तींचा पिवत्रतम ठेवा, हणनू िजचा गौरव होत असतो ती 
सं कृत ही सामाईक अशी भाषा यां यापाशी आहे; अनुलोम िन प्रितलोम िववाहां या योगाने 

यांचे बीज िन रक्त, मनू या कालापासनू सतत पर परांत सिंम  होत आलेले आहे. यांचे 

सामािजक उ सव िन सं कारिवधी इंग्लडंात आढळतात, यापेक्षा यि कंिचतही समानतेत उणे 

नाहीत; वैिदक ऋषी हा यांचा समान अिभमानिवषय आहे. पािणनी िन पतंजली हे यांचे 

याकरणकार, भवभतूी िन कािलदास हे यांचे कवी, ीराम िन ीकृ ण िशवाजी िन प्रताप, गु  

गोिवदं िन बदंा या यां या वीरिवभतूी ही सवर् यांची सामाइक फूित र् थाने  आहेत. बुद्ध िन 

महावीर, कणाद िन शकंराचायर् हे यांचे प्रासािदक पु ष िन त ववे ते समानतेने स मािनले 
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जातात; सं कृत या यां या प्राचीन िन पिवत्र भाषपे्रमाणेच यां या िलपीही एकाच मळूानुसार 

वळिवले या आहेत; िन ती यांची नागरी िलपी गतकालातील िक येक शतकांपासनू यां या 
पिवत्र िलिखताचे समान साधन, होऊन रािहलेली आहे; यांचा प्राचीन िन अवार्चीन इितहासही 
एकच आहे. यांचे िमत्र िन यांचे शत्रहूी एकच आहेत. यांनी एकाच आप तीशी टकरी िदले या 
आहेत िन एकत्रच िवजयही िमळिवलेले आहेत; रा ट्रीय वैभवातही एक िन रा ट्रीय उ पातांतही 
एकच. रा ट्रीय िनराशांतही एक िन रा ट्रीय आशा-आकांक्षातही एकच. अिनि चत दीघार्ितदीघर् 
कालावधीपयर्ंत समाज जीवन (पद्धती) िन सामािजक ज मभमूी यांनी िहदंूंना जोडून एका म 

एकजीव बनिवले आहे. पण या सवार्ंतही मह वाची गो ट ही की, सामाइक िपतभृ ू िन समाईक 

पु यभ ूया िप्रयतम पिवत्रतम िन सवार्त िचरकािलक अशा बंधांनी िहदं ूहे एकमेकांशी बांधले गेलेले 

आहेत आिण ते दो हीही बंध एका िन एकाच देशाव न हणजेच आपला भारतवषर्! -आपला हा 
िहदंु थान हणनूच ओळखले जातात हणनू, िहदंूंचे रा ट्रीय ऐक्य िन एकिजनसीपणा िनःसशंय 

िवगणुीत होतात. 

िनग्रो िन जमर्न िन अगँ्लो-सॅक्सन, यां या एकमेकांशी सतत झगडणार् या, जमावांनी 
वसलेली िन अवघ्या चारपाच शतकां या पिलकड ेसमान असा भतूकाल नसलेली अमेिरकेतील 

सयंुक्त सं थाने जर समवायाने एक रा ट्र हणनू सबंोिधली जाऊ शकतात. तर िहदं ू हे यां या 
उ कृ ट गणुांमळेुच रा ट्र हणनू सबंोिध यास पात्र ठरतात. 

खरोखरच! एक लोकसमाज या टीने िहदं ू हे यां या आपापसातील भेदांपेक्षाही 
जगातील दसुर् या कोण याही लोकसमाजापासनू अ यंत ठळकपणे िभ न आहेत. एक सामाइक 

देश, जाती, धमर् आिण भाषा यापैकी या या कसो यांनी कोणताही लोकसमाज रा ट्र बन याला 
पात्र ठरतो, या सवर् कसो या, िहदंूंना रा ट्र हणवनू घे याचा, अिधकार, कोणापेक्षाही िनि चतच 

अिधक प्रभावपूणर् प्र ययी आहे आिण तशांत िहदंूंची आपापसातील फाटाफूट करणारे आजवरचे 

भेदभावसदु्धा रा ट्रीय जािणवेची पुनजार्गतृी िन आजकाल या सघंटनां या िन सामािजक 

सधुारणे या चळवळी यां या योगाने झपा याने मावळतच चालले आहेत. 

अतएव या ‘िहदं ूमहासभे‘ने वतःची प्रचिलत  घटनेत ससूतु्रपणे अचूक िवधान क न 

‘‘िहदं ूरा ट्राची प्रगती िन वैभवो कषर् साध याकिरता िहदं ूजाती, िहदं ूसं कृती िन िहदं ूस यता 
यांचा योगक्षेम चालिवणे िन यांचे सरंक्षण िन सवंधर्न करणे हे नेमनू िदलेले कायर् िजने 

आप यापुढे ठेवले आहे ती ही ‘िहदं ूमहासभा‘ ही अिखल िहदंरुा ट्राचे प्रितिनिध व करणारी अशी 
एक सव कृ ट इंग्रग य रा ट्रीय सं थाच आहे. 

 

िहदं ूमहासभेचे िविश टमह कायर्, कोते, 

िहदंीिवरोधी िन सकुंिचत येयाचे आहे का? 
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सद्धेतु असणार् या पण िवचारशीलता नसणार् या वगार्तले आमचे काही िहदंी देशभक्त ‘िहदं ू

महासभा‘ ही िहदंजुगाचे प्रितिनिध व सपंािदते िन या या या य अिधकारा या रक्षणाथर् झटते. 
याच कारणा तव ितला जाितिन ठ आकंुिचत िन िहदंी-िवरोधी, हणनू तु छ लेखतात. पण याच 

वेळी ते ही गो ट िवसरतात की ‘जाितिन ठ‘ िन ‘क्षेत्रिन ठ‘ या केवळ सापेक्ष सजं्ञा असनू 

यां यात ‘िनषेध‘ िकंवा ‘शाप‘पर असा कोणताच अथर्, वतः गिभर्त नाही. जे वेळी अवेळी, िहदंी 
रा ट्रीय वा‘ या नावाने आणाभाका करीत असतात, ते वतःसदु्धा याच क्षेत्रिन ठे या आरोपाला 
पात्र नाहीत काय? ‘िहदं ूमहासभा‘ जर केवळ िहदंरुा ट्राचीच प्रितिनधी असेल, तर तेसदु्धा आपण 

केवळ िहदंी रा ट्राचेच प्रितिनधी अस याचे सांगत असतात. 

पण ‘मानव रा या‘चा िवचार करता, िहदंी रा ट्र‘ हा सकेंत सदु्धा एक क्षेत्रिन ठ सकेंतच 

ठरत नाही काय? खरे बोलावयाचे तर पृ वी हीच आपली मातभृमूी िन मानवजाती हेच आपले रा ट्र 

होय. छेः! वेदा ती तर या याही फार पुढे जातो आिण ‘‘हे िव व हाच आपला देश िन तार् यांपासनू 

दगडांपयर्ंतचे सवर् यजात हा आपलाच वतः- ‘वास‘ ।।‘‘ असेच आमचे तुकोबा हणतात. मग 

इतर मानवजातीपासनू आप याला तोडणारी िहमालयाची मयार्दा घालनू घ्याच का? आप याला 
‘िहदंी‘ हणनू एक िनराळे रा ट्र मानाच का? आिण जे सवर्था आपले मानव बंधूच आहेत या 
प्र येक इतर देशीयांशी िन िवशेषतः इंग्रज लोकांशी सघंषर् कराच का? मग िवशालतर असा 
राजकीय सघं असले या िब्रिटश साम्रा या या िहतसबंंधाना िहदंी िहतसबंंधाची आहुितच का न 

या? पण यातील खरी गो टच अशी आहे; की कोणताही देशािभमान हाच मळुात उ या-अिधक 

प्रमाणात क्षेत्रिन ठ िन जाितिन ठ असनू तोच भयंकर युद्धांनाही उ तरदायी अस याचे सबंध 

मानवी इितहासाव न प्र ययास येते. अतएव जे िहदंी देशभक्त एखा या वैि वक रा याची कोणती 
चळवळ चाल ूकर याचे िन ितला िमळ याचे सोडून या या आतच थबकतात; िन एखा या ‘िहदंी‘ 
चळवळीलाच िमळून ‘िहदं ू सघंटना‘ ची मात्र आकंुिचत िन जाितिन ठ िन क्षेत्रिन ठ, हणनू 

टवाळी कर याचे चालचू ठेवतात ते केवळ वतःचीच टवाळी कर यात नेमके यश वी ठरतात! 

परंतु िहदंी देशािभमाना या समथर्नाथर् जर असे सांिगतले जात असेल िकंवा सांिगतले 

जात असते की िहदंु थान देशात वसित क न असलेले लोक हे एक पूवर्पीिठका एक भाषा, एक 

सं कृित एक इितहास इ यादी बधंांनी बांधलेले अस यामळेु िहदंु थाना-बाहेरील दसुर् या 
कोण याही लोकांपेक्षा अिधक जवळचे वा आ त आहेत आिण याकिरताच दसुर् या अिहदंी 
रा ट्रां या वचर् वापासनू िन अितक्रमणापासनू आम या रा ट्राचे रक्षण करणे आ हा िहदंी लोकांना 
आमचे पिहले कतर् य वाटते तर तेच कारण िहदं ू सघंटना या चळवळी या समथर्नाकिरताही 
तंतोतंत लाग ूपडतेच. 

 

रा ट्रीय, जातीय िकंवा सकुंिचत चळवळी मानवतेला के हा हािनकारक असतात? 
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नुसती एका िवभागापुरतीच आहे; एव याच कारणाकिरता काही कोणतीही चळवळ, 

िनिषद्ध ठरत नसते; जोपयर्ंत ती चळवळ िविश ट रा ट्रा या वा लोकां या वा जाती या या य िन 

मलूभतू अिधकारांचे दसुर् या लोकां या िन दसुर् या मानवी सघंां या बला कारी िन उ ाम 

अितक्रमणापासनू रक्षण कर याकिरताच झटत असते. आिण दसुर् यां या समान िन या य 

अिधकाराचे िन वातं याचे उ लघंन करीत नाही तोपयर्ंत ते रा ट्र िकंवा ती जाती हा एकंदरीतच 

लहानसा सघं आहे; एव याच िन वळ कारणाकिरता याला िनषेिधता वा तु छ लेखता येत नाही. 
जे हा एखादे रा ट्र वा जाित दसुर् या बंधुरा ट्रांचे वा बंधुजातीचे अिधकार तुडिवते आिण 

मानवजातीचे अिधक मोठाले गट िन सघं बनिव यां या मागार्त उ ाम आगिळकीने बाध आणते- 

ते हांच यांचा रा ट्रवाद िकंवा जातीवाद मानवते या टीने िधक्काराहर् ठरतो. रा ट्रवाद िकंवा 
जातीवाद समथर्नीय कोणता िन असमथर्नीय कोणता हे ठरिव याची हीच कसोटी आहे. िहदं ू

सघंटनाची चळवळ रा ट्रिन ठ वा जाितिन ठ वा क्षते्रिन ठ तुम या इ छेनुसार कशीही हणा; या 
खर् या कसोटीवर पारखली असता ती िहदंी देशािभमानाइतकीच समथर्नीय ठरते. 

 
िहदं ुमहासभा ित या िवचार प्रणालीने 

पूणर्पणे रा ट्रीयच आहे 
 

कारण िहदं ूमहासभेचे येय, उि ट तरी काय आहे? िहदंजुगाची रा ट्रीय प्रितिनिधभतू 

सं था या ना याने िहदं ूलोकांचे सवार्ंगीण पुन जीवन िकंवा पुनघर्टना करणे; हेच ितचे सा य 

आहे. परंतु िहदंजुगाचे ते सवार्ंगीण पुनः जीवन घडवून आणावयाला िहदंु थान या िनभळ 

राजकीय वातं याची अपिरहायर्,  आव यकता आहे. आ हा िहदंूंचे भाग्य िन भिवत य या 
िहदंु थान देशाशी, आम या दसुर् या कोण याही अिहदं ूवगार्तील देशबांधवांपेक्षा अिधक अिवमो य 

रीतीने िनगिडत झालेली आहेत. सवर् टीनी िवचार करता या या वर वतंत्र िहदंी रा याची 
उभारणी करता येणे शक्य आहे, तो पायाचा खडक केवळ िहदं ूहेच आहेत पुढे काही शतकानी काय 

हायचे असेल त ेहोवो. आज तरी िहदंु थानातील लोकां या मनावर धमार्चा प्रबळ पगडा वतर्त 

आहे आिण िवशेषतः मसुलमानां या सबंंधात तर धमर्िवषयक िज हाळा अगदी नाही तर वारंवार 

माथेिफ पणा याच मयार्देला पोहचतो ही धडधडीत असणारी व तुि थती िवचाराआड क न 

चालावयाचेच नाही. मातभृमूी या ना याने िहदंु थानिवषयी मसुलमानांना वाटणारे पे्रम, हे 

िहदंु थानाबाहेर असणार् या यां या पु यभमूीिवषयी यांना वाटत असले या पे्रमा या केवळ एका 
बटीकीसारखेच आहे. मसुलमानांची त ड ेसवर्दा मक्का आिण मिदनेकड ेअसतात. परंत,ु िहदंु थान 

ही िहदंूंची मात्र पु यभइूतकीच िपतभृहूी अस यामळेु यां याठायी िहदु थानिवषयी वसणारे पे्रम, 

हे अखंिडत िन अिनबर्ंध असेच आहे. िहदंी लोकसखं्येत यांची फार मोठी बहुसखं्या आहे. इतकेच 

न हे तर तेच सवर्था देशकायार्चे खरे खरे िन फार काळापासनूच िव वसनीय असे कैवारी वीर 
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आहेत. कोणताही एखादा मसुलमान घेतला तर या या ठायी बिहदशीय रा यिन ठाच वारंवार 

वागत असलेली आढळून येते. रा ट्र या ना याने िहदंु थानशी सबंंध असणार् या गो टीपेक्षाही 
पॅले टाईनमधील घडामोडींनी तो अिधक िवचिलत होतो. िहदंु थानातील आप या शेजार् यां या िन 

देशबांधवां या क याणा-पेक्षाही अरबां या क याणािवषयीं या िचतंेत िन िचतंनानेच तो अिधक 

त्र त होतो! या भमूीत मसुलमानी रा यस ता जर तेणेक न प्र थािपत हो याची शक्यताच 

असेल तर सह ो मसुलमान िहदंु थानावर परकीय वारी आण या या उ ेशाने तुकर् थानातील 

िखलाफतवाले िन अफगाण यां याशी गु त कट रचीत असलेले आढळणे; अगदी शक्य आहे. 

परंतु तोच कोणताही िहदं ूमात्र िहदंु थान हेच सवर्तोपरी आपले रा ट्रीय अि त व मानतो. या 
देशावरील इंग्लडंचे राजकीय अिधरा य झगुा न दे याकिरता चालले या सघंषार्त िहदंूंचेच जे 

प्रामखु्य आहे, याचे हेच कारण होय. िहदंु थान या बंधमोचना या ल यात जे जे फासावर गेले; 

या शेकड नी अदंमानातील का यापा याला त ड िदेले आिण या सहत्रांनी कारावास प किरला ते 
सारे िहदंचू होते. प्र यक्ष ‘िहदंी रा ट्रीय सभे‘चा उगमही िहदं ूमदतूनूच झालेला आहे; ितची वाढही 
िहदंूं याच आहुतीनी झालेली आहे. आिण ितची प्र तुतची प्रित ठासदु्धा मखु्य वेक न िहदंूं याच 

सायासांनी प्रा त झालेली आहे. कोणताही खराखुरा िहदं ू देशभक्त हा के हाही िहदंी देशभक्तही 
अस यावाचून असचू शकणार नाही. या अथार्ने पािहले असता िहदं ू रा ट्राचे ढीकरण िन 

वतंत्रता ही केवळ समग्र, िहदंी रा ट्रा या वातं याचेच दसुरे नाव िकंवा पयार्यश द ठरतात. 

कारण आपली िपतभृ ू िन पु यभ ू जे िहदंु थान याला वरा य िन वातं य प्रा त 

के यावाचून िहदंजुगाचे पुन जीवन घडवून आणणे आिण िहदं ू रा ट्राला जगातील इतर 

रा ट्रांम ये स मानाचे िन समान ना याचे थान सा य क न घेणे या गो टी शक्यच नाहीत; हे 

िहदं ूसघंटना पुरेपूर ओळखनू आहेत. 

पण िहदंु थानचे अनवल बन (Independence) हे ‘ वरा य‘ िकंवा ‘ वातं य‘ हणजे 

तरी काय? 

साधारण बोल यातून ‘ वरा य‘ या श दाचा अथर् आप या देशाची आप या भमूीची 
राजकीय मकु्तता. ‘िहदंु थान‘ या नावाने सबंोिध या जाणार् या एका भौगोिलक पिरणामाचे 

वातं य असा समज यात येत असतो. परंतु या वाक्यांचे पूणर् पथृक्करण क न यांचा योग्य 

अथर् समजनू घे याचा समय, आता प्रा त झाला आहे. कोणताही देश िकंवा भौगोिलक पिरमाण हे 

काही वयमेव रा ट्र बनत नसते. आपला देश हा आप या जातीचे, आप या लोकांचे, आप या 
िप्रयतम िन जवळ या अशा आ त वकीयांचे िनवास थान असतो; हणनूच तो आप यास िप्रय 

असतो; आिण याच टीने केवळ अलकंािरक भाषेत याचा आपण, ‘आपले रा ट्रीय अि त व‘ 

या श दांनी िनदश करीत असतो. अथार्त िहदंु थानचे वातं य, याचा अथर्, आम या लोकांचे, 

आम या जातीचे, आम या रा ट्राचे, वातं य असाच असतो. अथार्तच ‘िहदंी वरा य‘ िकंवा 
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‘िहदंी वातं य‘  याचा अथर् िहदं ूरा ट्रां या सबंंधापुरता तरी िहदंूंचे राजकीय वातं य--- िहदंूंना 
यां या पूणर् उ कषार्ला िन िवकासाला समथर् करील अशी मकु्तता हाच होतो. 

नुसते भौगोिलक याच बोलावयाचे तर एखा या अ लाउ ीन िखलजीचे िकंवा 
औरंगजेबाचे रा य चाल ूअसतेवेळी ही दसुर् या कोण याही अिहदं ुस तेपासनू भमूी िन रा य या 
ना यानी िहदंु थान पूणर्पणे वतंत्रच होते. परंतु िहदंु थानचे या प्रकारचे वातं य हे िहदं ू

रा ट्राला खरे-खुरे मृ यूचेच आज्ञापत्र ठरले. सगं आिण प्रताप, गु  गोिवदंिसहं िन वीर बंदा, 
िशवाजी िन बाजीराव हे जे आप या मातभृमूीत सवर्त्र लढले िन पडले िन अतंी जयही पावून 

मरा यां या िन रजपूतां या िन शीखां या िन गरुख्यां या स तेखाली िहदं ूसाम्रा याची प्र थापना 
करते झाले; आिण अिहदं ू अितक्रमणा या मठुीतून आपले िहदंजुगत ् रिक्षते झाले; ते या 
कारणाने, होत. याव न िहदंु थानचे िन वळ भौगोिलक वातं य िकंवा वरा य हणजे काही 
िहदं ूरा ट्राचे वातं य न हे इतकेच न हे, तर उलट के हा के हा यां या जातीला ते दा ण शापच 

ठरले असेच प ट िसद्ध होत नाही काय? 

िहदंु थान हे िहदंजुातीचे आरंभापासनू आजपयर्ंतचे िनवास थान आहे. ती आप या 
धमर्प्रवतर्क ऋषीमनुींची िन वीरपु षांची देवांची िन सतंमहंतांची ज मभमूी आहे. याच कारणाने 

ती आ हाला िप्रय आहे. नाहीतर, केवळ भमूीस भमूी एव यापुरताच, िवचार करावयाचा तर 

पृ वी या पाठीवर सो या- याने इतकेच सपं न असलेले पु कळ देश असतील. नुसत ेनदीला 
नदी इतकेच पाहावयाचे तर िमिसिसपी हीही जवळजवळ गंगेइतकीच िनमर्ळ आहे. ितचे पाणी 
काही एकंदरीने कडवट नाहीच. िहदंु थानातील दगड, झाड ेिन िहरवळी ही इतर देशांत या या या 
जाती या दगड, झाड ेिन िहरवळी इतकीच उ कृ ट वा िनकृ ट ठरतील. 

िहदंु थान जी आमची िपतभृ ू िन पु यभ ूआहे; ती काही ती पृ वीत या दसुर् या कोण या 
भमूीहून पूणर्पणे िवस श भमूी आहे. हणनू न हे तर ितचा आम या इितहासाशी िज हा याचा 
सबंंध आहे आिण ती आम या वाड-विडलांचे िप यानिप याचे घर आहे--- की, यात आम या 
मातांनी िपढीिपढीला आप या दयांशी ध न आ हाला पिहले त य पाजले; िन आम या 
िप यानी आप या मां यांवर घेऊन आ हांला थोपटले- या कारणामळेुच होय. 

जेथे आपली िप्रय माणसे राहतात ती झोपडी इतर िठकाण या एखा या राजवा यापेक्षाही 
आप या टीला अिधक आवडती वाटते. पण तीच तेथली िप्रय मखुकमले, तेथून िदसेनाशी होऊ 

यात िन तथेून दसुरीकड ेकोठे राहावयास जाऊ यात की पवूीर्ची तीच झोपडी लागलीच एक 

उजाड खोपटे भास ूलागते. आपण त काळ ितचा याग  करतो िन आप या िप्रय माणसांचा माग 

काढीत यां या नवीन िनवास थानाकड े चाल ू लागतो. हीच गो ट रा ट्रांची. यू िकंवा पारशी 
यांचेच उदाहरण पहा. जे हा अरबांनी यां यावर चाल केली आिण आपली भमूी िकंवा आपली 
वांिशक िन सां कृितक आ मीयता यातला कशाचा याग प करावयाचा एवढेच ठरिवणे यां या 
हाती उरले ते हा आप या धािमर्क िन वांिशक आ मीयतेपेक्षा भमूीचाच याग क न ते आपला 
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धमर्ग्रथं िन आपली सं कृित यांसह एखा या अिधक िहतकर, िनवास थाना या शोधाथर् बाहेर 

िनघनू गेले. िन वळ एका पेजे या खापराकिरता नुस या िनजीर्व माती या एका तुक याकिरता 
यांनी आप या वांिशक आ याची देवाण कर याचे साफ नाकारले! 

एवढेच िन वळ भगूोलावरील िहदंु थान नावा या एका माती या तुक याचे वातं य हा 
काही वरा याचा खरा अथर् न हे; तर िहदंूंना यांचे िहदंु व यांची धािमर्क िन वांिशक िन 

सां कृितक एका मता अबािधत राह याची शा वती जर यात असेल तर तेच िहदंु थानचे 

वातं य काय ते मोलाचे वाटू शकेल. आम या ‘ व वा‘चे, आम या साक्षात िहदंु वा‘चे मोल 

देऊनच जे िमळणे शक्य असेल, या तस या ‘ वरा या‘-किरता सघंषार्ला िन मर याला आ ही 
िसद्ध नाही! 
 

सयंुक्त िहदंी रा य आिण 

अ पसखं्याकांची सहकािरता. 
 

या योग्य िन खर् या अथार्चे वरा य जर अिभपे्रत असेल तर िहदंी वातं याकिरता 
चालले या चळवळीत िन सघंषार्त आिण एक सयंकु्त िहदंी रा य थाप या या कायार्त िहदं ू

सवार्ं या पुढे आघाडीवरच रहात आले आहेत. सयंुक्त िहदंी रा याचे व न जर पिह याने कोणाला 
पडले असेल तर ते यांनाच होय. आप या यागांनी िन सघंषार्ंनी ते रा य कोणी आज या 
यवहायर् राजकारणा या कक्षेत आणले असेल, तर तेही पु हा िहदंनूीच होय. आप या बलाबलाचा 
योग्य िवचार क न िहदं ूहे एक समान िन सयंुक्त िहदंी रा य थाप या या हेतनेू चालले या या 
सावर्लौिकक सघंषार्त आप या अिहदं ुवगार्तील देशबांधवांची सहकािरता िमळिव याला के हाही 
अनुकूलच होते िन आहेत. िहदंु थानात आपली प्रचडं बहुसखं्या आहे तर अिहदं ुवगर् िन िवशेषतः 
मसुलमान हे रा ट्रीय सघंषर् चाल ू असताना कोठेच आढळत नाहीत िन या सघंषार्ची फळे 

तोड या या वेळी मात्र नेमके आघाडीस असलेले आढळतात आिण आपण एकटेच आजवर सवर् 
लढा लढत िन यातले आघात, सोशीत आलो आहोत. या सवर् गो टीची जाणीव असनूसदु्धा ते 
एकीकड े ठेवून िहदं ू हे सवार्ंचे सयंुक्त िहदंी रा ट्र बनिव यास समु सकु आहेत आिण आपले 

कोणतेही राखून ठेिवलेले असे वतंत्र हक्क वा स ता वा अिधकार िहदंु थानातील अिहदं ुवगार्वर 

मळुीच लाद ूइि छत नाहीत. 

पण ते िहदंी रा य मात्र, िनभळ िहदंीच अस ू या. या रा याने मतािधकार नोकर् या, 
अिधकाराची थाने, कर, यां या सबंंधात धमार् या िन जाती या त वांवर कस याही 
म सरो तेजक भेदाभेदांना मळुीच थारा देऊ नये. कोणताही मनु य िहदं ूआहे की मसुलमान आहे 

की िख्र ती आहे की यू आहे; इकड ेलक्षच िदले जाऊ नये. या िहदंी रा यातील सवर् नागिरक 

सवर्सामा य लोकसखं्येतील यांची धािमर्क िकंवा जातीय शेकडवेारी िवचारात घेतली न जाता 
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यां या यां या वैयिक्तक गणुावगणुानुसार वागिवले जाऊ यात, इंग्लडं िकंवा अमेिरकेतील 

सयंुक्त सं थाने यासारख्या जगातील इतर प्र येक रा ट्रात अस याप्रमाणे देशातील प्रचंड 

बहुसखं्य लोकांना समजत असेल तीच भाषा, िन तीच िलिप या िहदंी रा याची रा ट्रीय भाषा िन 

रा ट्रीय िलपी होऊ या. आिण कोण याही लादले या िन वे या वाक या सं काराने ती भाषा िन 

ती िलपी भ्र ट कर याला कोण याही धािमर्क कारणाला मोकळीक न िमळू या. कोणतीही जाती 
िकंवा पंथ, वंश िकंवा धमर् िवचारात न  घेता एक मनु य एक मत असा सवर् सामा य िनयम होऊ 

या. अशा व पाचे िहदंी रा य जर टीपुढे धरावयाचे असेल, तर िहदं ूसघंटनावादी वतः िहदं-ू

सघंटना याच िहताथर् या रा याला अतंःकरणपूवर्क पिह याने आपली िन ठा अिपर्तील. मी वतः 
आिण मजप्रमाणेच सह ो ‘िहदं ुमहासभा‘वाले यांनी आप या राजकीय चिरता या प्रारंभापासनू 

अशा िहदंी रा याचा आदशर् आमचे राजकीय सा य हणनू सतत टीपुढे ठेिवलेला आहे. आिण 

आम या जीिवता या अतंापयर्ंत या या पिरपूतीर्करताच, सघंषर् करणे आ ही चालचू ठेवणार. 

िहदंी रा यासबंंधीची याहून अिधक रा ट्रीय अशी कोणती क पना अस ूशकेल काय? 

स यप्रितपादना या कतर् यास अनुस न मी असे व छपणे घोिषत करतो की, िहदंी 
रा यासबंंधीचे ‘िहदंमुहासभे‘चे वैिश टपूणर् मह कायर् िन धोरण ही प्र यक्ष िहदंी ‘रा ट्रीय सभे‘ या 
स यःकालीन धोरणाहून अिधक रा ट्रीय आहेत! 

आपण िहदं ूआहो; िकंवा िहदंी लोकसखं्येम ये इतर अिहदं ूवगार्तील देशबांधवांपेक्षा केवढी 
तरी आपली बहुसखं्या आहे. या िवशषे कारणां या बळावर िहदंी नागिरक या ना याने प्रा त य 

असेल याहून काहीही अिधक िहदं ूमागत नाहीत. आपण िहदं ूनसनू मसुलमान आहो; हा िवशेष 

गणु, आप या िठकाणी आहे; असले धमर्िपसाटपणाचे कारण पुढे क न याकिरता िवशेष लाभ 

िकंवा सरंक्षण िकंवा मतािधक्य न मागता या खर् या- खुर् या रा ट्रीय िहदंी रा याला िमळ यास 

मसुलमान िसद्ध आहेत काय? 
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मसुलमानांचे रा ट्रद्रोही सकं प 
 

िहदंूं या सद्भाग्याने हणा, िम. िजना िन इतर ‘मिु लम लीग‘वाले यांनी या वषीर् 
‘मु लीम लीग‘ या लखनौ येथील बैठकीत जाणनू बुजनूच आपले खरे अतंः थ हेतू यापूवीर्पेक्षा 
अिधक अिधकृतिर या अिधक उघडपणे िन अिधक िधटाईने बोलनू दाखिवले आहेत िन याकिरता 
मी यांचे आभार मानतो. सगंतीत वागताना एखा या, सशंया पद िमत्रापेक्षा उघड शत्र ूअिधक 

पुरवतो. लखनौस झालेले यांचे ठराव व तुतः आ हांला काही न या वातसारखे वाटणारे नाहीत. 

पण मसुलमानांची अरा ट्रीय प्रविृ त िन यां या ‘इ लाम या जागितक सघंटने (Pan Islam)` या 
आकांक्षा िसद्ध कर याचा भार, आतापयर्ंत उणा-अिधक िहदंूंवरच जो होता; याचे आयतेच काम 

झाले. आता मसुलमानां या या सवर् िहदंिुवरोधी िहदंी-िवरोधी िन बिहदशीय कारवाया, प ट 

क न सांग याकिरता नसुते, लखनौ या बैठकीत कर यात आले या लीग या अिधकृत 

भाषणांकड ेिन ठरावांकड ेबोट दाखिवले की झाले. यापेक्षा आप याला अिधक काहीच करावयाला 
नको. यांना िनभळ उदूर् हीच िहदंी रा या या, रा ट्रभाषे या पदवीला चढिवली जावयाला पािहजे 

आहे. दोन कोटीहून अिधक मसुलमानांकडून वतःही मातभृाषा हणनू ती बोलली जात नाही; 
मसुलमान ध नसदु्धा िहदंु थानातील समुारे वीस कोटी लोकांना ती समजत नाही; आिण समुारे 

दहा कोटी लोकांना सलुभतेने समजत असले या िहदंीपेक्षा वाङ्मयीन गणुसदु्धा ित यात कोणतेच 

अिधक नाहीत. इ यादींपकैी कोणतीच गो ट ते िवचारात घेऊ इि छत नाहीत! उदूर् ही िज यावर 

पोसली जाते ती प्र यक्ष अरबी भाषा ितकड ेसाक्षात खिलफां याच भमूीत केमालने िन तकुार्ंनी 
बिह कृत ठरिवली असताना इकड े मात्र समुारे पंचवीस कोटी िहदंूंनी उदूर् िशकावी िन आपली 
रा ट्रभाषा हणनू वीकारावी अशी मसुलमान अपेक्षा धरीत आहेत! रा ट्रीय िलपी या सबंधंातही 
उदूर् िलिपच वीकार यािवषयी मसुलमानांचा आग्रह आहे आिण काही झाले तरी नागरी िलपीशी 
मात्र यांना कतर् य नाही! असे का? आज या गरजेला लाग ून पडणारी हणनू केमालने प्र यक्ष 

अरबी िलपीचा याग केलेला असो; नागरी अिधक सशा त्र िन अिधक मदु्रणक्षम असो; ती 
िशकावयाला अिधक सोपी असो; िहदंु थानातील समुारे पंचवीस कोटी लोकांत ती आधीच प्रचिलत 

असो िकंवा यांना आधीच ती समजत असो; तरीसदु्धा मसुलमान आपली सां कृितक म ता 
हणनू मानतात एव याच एका गणुाकिरता उदूर् िलपी हीच रा ट्रिलपी िन उदूर् भाषा हीच रा ट्र-

भाषा झाली पािहजे! आिण हणनू यांना ते थान दे याकिरता िहदंु थानातील िहदं ू िन अ य 

मसुलमानेतर वगर् यां या सं कृित ख यातच गे या पािहजेत! 

मसुलमान ‘वंदे मातरम‘् गीतही सहन करणार नाहीत. िबचारे ऐक्याचे आशाळभतू िहदं!ू 

यांनी लागलीच ते गीत तोडून आखडू कर याची सदु्धा वरा केली! पण आजे्ञप्रमाणे काटाकाट 

क न ठेवलेला याचा भागही मसुलमान सहन करतील असे नाही. तु ही ते सबंध गीत गाळून 

टाका; की लागलीच नुसते ‘वंदे मातरम‘्, हे श दसदु्धा मसुलमान आपला मिूतर्मतं अपमान 
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अस याची हाकाटी करताना तु हाला आढळतील! एखा या अ युदार अशा रिवदं्राकडूनही एखादे 

नवीन गीत रचून घ्या. पण तरीही मसुलमानांचा यां याशी काहीही सबंंध असणार नाही. कारण 

िकती झाले तरी रिवदं्र हा िहदं ू माणसू पड यामळेु कौम या िठकाणी ‘जाती‘ िकंवा 
‘पािक तान‘ या िठकाणी  ‘भारत‘ वा ‘िहदंु थान‘, असे काही सं कृत श द उपयोिज याचा 
घणृा पद अपराध तो के यावाचून राहणे शक्य नाही! एखा या अक्बालने िकंवा िजनानेच, वतः 
िनभळ उदूर्त रिचलेले िन िहदंु थानला एक ‘पािक तान‘ मु लीम अिधरा याला अिपर्लेली भमूी- 
हणनू जयजयकार करणार असे एखादे रा ट्रगीत िसद्ध झा यावाचून यांचे समाधान होणे शक्य 

नाही! 
मसुलमाना या या असतंोषा या मळुाशी असलेला खरा प्र न इकडचा एखादा श द िकंवा 

ितकडचे एखादे गीत अशा प्रकारचा नाही हे, आम या ऐक्यबुभिुक्षतांना पटणार तरी के हा? 

िहदंु थान या ऐक्यात िन वीरवृ तीत जर यायोगे आम याकडून खरी खरी भर पडू शकती तर, 

आ ही बारा गीते िन शंभर श दांचा आपण होऊन याग केला असता पण हा िदसतो िततका 
साधासधुा प्र न नाही हे आ ही ओळखतो. 

दोन िविभ न सं कृित िन वंश रा टे्र यां यातला हा लढा आहे; आिण या क्षु लक गो टी 
हणजे मसुलमानां या मनात खोल मरुले या या रोगाची केवळ वरवरची िन ओझरती लक्षणे 

आहेत. यांना िहदंजुगत ् िन िहदंु थानातील इतर मसुलमानेतर वगर् यां या कपाळावर 

आ मशरणागतीची िन मिु लम वचर् वाची त तमदु्राच ठोकावयाची आहे. पण आ ही िहदं ूकेवळ 

िहदंजुगा या िहताथर् न हे तर िहदंी रा ट्रा या िहताथर्सदु्धा ती गो ट यापुढे यि कंिचतही सहन 

करणार नाही. 
पण आ ही ती गो ट सहन केली नाही तर आमचे काय होईल ते नामदार फझललू 

हक्कांनी लखनौलाच तेथ या तेथे सांगनू टािकले! ‘मखु्यमं या या गादी या उ च उंचीव न 

यांनी उघडपणे आ वासन िदले आहे की, जर इतर िहदंूंनी इतर कोठे, ‘मिु लम लीग‘ या आज्ञा 
प्रितिधटाईने धा यावर बसिव याचे आढळले तर आपण बंगा यात या िहदंूंना ‘सतावू‘! (‘मै 
िहदंओुंको सताऊंगा‘) वा तिवक बंगालमधील मखु्यमं याची ती गादी हणजे बंगालमधील िहदं ू

देशभक्तांनीच आप या हौता याने िन यागाने इंग्रजां या हातातून सघंषर् क न घेतले या 
सधुारणांचेच फल आहे. इतर िठकाण या प्रमाणेच तेथील मसुलमानांनी हालअपे टात िन यागात 

काही िवशेष भाग िकंवा भार उचललेला नाही. पण सधुारणा येऊन प्रा त होताच मखु्यमं या या 
गादीला मात्र कोण पात्र ठ  शकला िन ती बळकावू शकला तर, नामदार फजललू हक्क! आिण जे 

सवार्त अिधक सघंषर् करते झाले िन यांनी सवार्त अिधक हालअपे टा सहन के या िन खरोखरच 

एकुल या एक या िम. हक्कांची गादीही यां या हालअपे टांचेच ऋण आहे, या बंगा यात या 
िहदंूंनाच आता ते िम. हक्क स या त्रास दे यापासनू तो पूणर् दमन कर यापयर्ंत या श दा या सवर् 
अथर्-छटांिनशी सतावू (‘सताऊंगा‘) हणनू धमकी घालीत आहेत! नामदार फझललू हक्क यांना 
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मी असे िनि चतीने सांग ूइि छतो की बंगालमधील िहदं ूफुट याला फार कठीण कवचीचे ठरतील. 

िम. हक्क तुमचे काम फार िबकट आहे. यांनी वेळोवेळी बला य िब्रिटश साम्रा या या डौलाने 

िमरवणार् या लॉडर् कझर्नसारख्या चढेल प्रांतािधकार् यांनासदु्धा खाली उतर यास भाग पाडलेले आहे. 

पण जर फझललु हक्कांनी बंगाली िहदंूंचा कधी छळवाद आरंिभलाच तर आ ही िहदंहूी महारा ट्रात 

िन इतरत्रही पुरते काठोकाठ िन हलवनू भरलेले मापास माप या यायाने यां या मिु लम 

दो तांना, सोब यांना तसेच वागवू शकू हे यांनी कदािप िवस  नये! 

‘जातीय िनवाडा‘ (क युनल अवॉडर्) िन ‘सयंुक्त रा यघटना‘ (फेडरेशन) यां या 
सबंंधा या मसुलमानां या प्रवृ तीचा मला येथे िनदश कर याची आव यकता नाही. या 
सबंंधातही िहदंूंची मानख डना कर याचा यांचा िवचार आहे. िन शायलॉकसारखा प डभर मांसाचा 
ते हट्ट धरीत आहेत! मी तु हांला आणखी याउपरही अितिरक्त सांडले या रक्तरंिजत प्रितमा 
तुम यापुढे ठेवून तु हांला आणखी रंजीस आण ूइि छत नाही. कारण हेलावणार् या अतंःकरणांनी 
तु हांला ते चांगले माहीत आहे. का मीर, पंजाब, पेशावर, िन िसधं या प्रांताचा िमळून 

‘पािक तान‘ नावाचा एक िनराळा मसुलमानी देश बनिव या या हेतूने मसुलमानी िहदंु थान िन 

िहदं ू िहदंु थान असे आप या मातभृमूी या रा य सं थेचेच दोन तुकड े पाड या या 
मसुलमानां या मागणीसंबंधी या िनल जर् िन धा या यार् सचूनेवर ‘मिु लम लीग‘म ये जो 
वादिववाद झाला याचीच तु हाला आठवण क न िदली की पुरे आहे. 

 

हात आवरा, मिु लमांनो, हात आवरा! 
 

अशारीतीने िहदंूंना यां याच देशांत दासां या पदवीला आणनू सोड याची जर तु ही 
आकांक्षा धरीत असाल तर येथे साम्रा यस ता विहवाटीत असतां या काळातही औरंगजेबां या 
अनेक वारसदारांस सदु्धा ते अचाट कृ य कर यात अपयश आले आिण तो बेत तडीस ने या या 
प्रय नात यांनी केवळ आप या वतःकिरता थडगी खण याचेच यश िमळिवले हे चांगले 

मरणात अस ू या! अनेक औरंगजेब जे सा य करताना अपेशी ठरले ते अनेक ‘िजना’ िन अनेक 

‘हक्क’ िनःसशंयच सा य क  शकणार नाहीत! 
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खरी एकी ते हांच होईल, जे हा मसुलमानांना ितची आव यकता भासेल! 
 

िहदंूं या हे यानात येऊ या की या खोडसाळपणाचे खरे कारण दसुरे ितसरे कोणतेही 
नसनू िहदं ूमु लीम ऐक्य पी िपशा च दीिपके या ‘चक या या‘ (वुइलो-द-िव प) मागे, लाग याचा 
िहदंुंनाच लागलेला सोस, हेच होय; हे िहदंूंनी लक्षात ठेवले पािहजे. या िदवशी ‘‘आपण, 

मसुलमानांनी िहदंूंशी सहकायर् कर याचा उपकार के यावाचून वरा य िमळू शकणार नाही‘‘, 
अशी मसुलमानांची समजतू क न िदली; याच िदवसापासनू आपण स मा य ऐक्य, अशक्य 

क न बसलो आहोत. जे हा कोण याही देशातील एकादी प्रचंड बहुसखं्या मसुलमानां या सारख्या 
िवरोधी अ पसखं्यांकापुढे, गढुघे टेकून िवनवणीपूवर्क सहा याची याचना क  लागते िन 

यावाचून आपली बहुसखं्यांक जाती िनि चत मरणार अस यािवषयाची ितला ग्वाही देत;े यावेळी 
जर या अ पसखं्यांक जातीने आपले सहा य शक्य िततक्या अिधकात अिधक भारी मोलाने 

िवकले नाही; या बहुसखं्यांक जातीचे ते ठरलेले न टचयर्, वरेने ओढवून आणले नाही िन या 
देशात आपले सावर्भौम व प्र थािपत केले नाही; तर ते एक आ चयर्च ठरेल. मसुलमान नेहमीच, 

िहदंूं या पुढे जे प्रितपादन करतात; िन धमकावून सांगतात की, यां या रा ट्रद्रोही िन 

धमर्वेडपेणा या िपसाट, माग या जाग या जागी मा य के या गे या नाहीत तर, ते िहदंी 
रा ट्रा या वातं य ल यात िहदंूं या बरोबर सामील होणार नाहीत. यांचा तो धमकीचा वर 

िन याचा बंद कर यासाठी हणनू, िहदंूंनी यांना एकदाच आिण अिंतमतःच िनकू्षन सांगावे की, 
‘‘िमत्र हो! यांत सवर् नागिरकांना ‘एक माणसू, एक मत‘; या त वा वये, समानतेने, वागिवले 

जाईल असे िहदंी रा य िनमार्ण कर यासाठीच काय ती, आ हाला आप याशी एकी हवी होती, िन 

हवी आहेही! की िज या योगाने, या रा यात जाती वा पंथ, वा वंश वा धमर्; यांचा िवचार केला 
जाणार नाही. आ ही िहदं ू या  देशात य यिप, प्रचंड बहुसखं्येने आहोत; तथािप िहदंजुगतासाठी, 
हणनू आ ही कोणतेही िवशेषािधकार भागत नाही. इतकेच न हे तर जर आपाप या घरातनू 

आपापले पंथानु प वसणार् या िहदंु थानातील इतर जातीं या समान वातं या या अिधकारांचे 

उ लघंन करणार नाही आिण िहदंूंची मानख डना करणार नाही िकंवा यां यावर कुरघोडी 
कर याचा प्रय न करणार नाही, असे वचन मसुलमान देतील तर, यांची भाषा, सं कृित िन धमर् 
यां या िवशषे सरंक्षणासबंंधात, िनि चत िव वास दे यासही आ ही अनुकूल आहोत. परंत,ु अगदी 
अिलकड,े आक्रमक िन सरंक्षक सधंींनी पर परांशी, बांध या गेले या अरब थानापासनू 

अफगािण थाना-पयर्ंत या, मसुलमान रा ट्रांनी साखळी जोडून सवर् मिु लम जगता या (Pan 

Islam) चळवळी या चाल ू असले या िहदंु थानिवरोधी योजना आिण धािमर्क िन सां कृितक 

वेषाने िहदंूंना िचरड या या वाय य सीमोवरील टो यां या कू्रर प्रविृत; आ ही िहदं ू पुरेपूर 

ओळखून अस यामळेु आ ही इतःपर के हाही तुम यावर िव वास टाकून आणखी कोणते, कोरे 
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धनादेश तु हाला देणार नाही. इतर सवर् घटकां या ‘ व वा‘ सवेच आमचे ‘ व व‘ ही यात 

सरुिक्षत रािहल, ते वरा य िजकूंन घे याला आ ही स नद्ध झालो आहोत. 

केवळ एक धनी जाऊन दसुरा धनी यावा, हणनू काही इंग्लडंशी झुजं खेळ याला आ ही 
उ युक्त झालेलो नाही. तर आम या वतः या घराचे आ ही वतःच धनी झालो पािहजे. हाच 

आ हा िहदंूंचा रोख आहे. आम या शरणागतीवर िन वतः िहदंु वाचेच मोल देऊन जे िमळू 

शकणार असेल ते तसले वरा य आ हा िहदंूंना आम या आ मह येसारखे आहे. 

परकीय अिधरा यातून जर िहदंु थान वतंत्र झाला नाही तर िहदंी मसुलमानांना वतः 
दास हो यावाचून ग यंतर नाही. जर यांना या गो टीची स यता पटेल, जर िन जे हा िहदंूं या 
सहा यावाचून िन सिद छेवाचून आपले चालणार नाही. हेही यांना कळून येईल तर, िन ते हा 
यांनांच या वेळी ऐक्याची मागणी कर याला िन तेही िहदंूंवर उपकार कर याकिरता हणनू 

न हे; तर, वतः याच उपकाराकिरता येऊ या. अशा पकारे जे िहदं-ूमिु लम ऐक्य घडून येईल 

तेच खरे मोलाचे होय. मिु लमांचे पाय चाटून मागे लागनू ऐक्य िमळिव याचा प्रय न करणे 

हणजे ते गमावणेच होय. हे या पकरणात िहदंूंना परेुपूर मोल देऊन पटलेले आहे. 

यापुढे िहदं-ूमिु लम एक्यासबंंधीचे िहदंूंचे सतू्र हेच राहणार की, ‘‘याल तर तुम यासह, न 

याल तर तुम यावाचून, िवरोधाल तर तुमची भीती--- तमा न बाळगता िहदं ूरा ट्र आपले भिवत य 

बनेल तसे घडवील!‘‘ 

 
िहदु थानांतील िनमुर्ि लम अ पसखं्यांक 

 

िहदंु थानातील इतर अ पसखं्यांका या सबंंधात िहदंी रा ट्रा या एकीकरणाला फारशी 
अडचण येऊ शकत नाही. इंग्रजी स ते या िव द्ध पारसी हे िहदंूं या खां याला खांदा िभडवूनच 

सतत काम करीत आहेत. ते धमर्िपसाट िकंवा माथेिफ  नाहीत. महनीय दादाभाई नौरोजीपंासनू 

तो प्रख्यात कुलीन क्रांितकारक मिहला, कामाबाईपयर्ंत पार यांनी आपला िहदंी देशभक्तीचा वाटा 
उचललेला आहे. यां या वंशाचे खरे खरे तारणहार ठरले या, िहदं ू रा ट्रािवषयी केवळ 

सिद छेवाचनू दसुरी कोणतीच वृ ती यांनी कधी प्रकट केलेली नाही. सां कृितक याही त े

आपले सवार्त िनकटचे आ तसबंंधी आहेत. िहदंी िख्र यां या िवषयीही थो या अ प अशंाने तेच 

हणता येईल. जरी आजवर रा ट्रीय ल यात यांनी फार थोडा भाग घेतलेला असला तरी आम या 
ग यात ध ड होतील असे तरी ते वागलेले नाहीत. ते थोड े कमी धमर्िपसे असनूही राजकीय 

तकबुर्द्धीला अिधक मान तुकिवणारे आहेत. यू हे तर सखं्येने फारच अ प आहेत. िन ते आम या 
रा ट्रीय आकांक्षां या िव द्धही नाहीत. आमचे हे सवर् अ पसखं्यांक देशबांधव िहदंी रा याम ये 

प्रामािणक िन देशभक्त नागिरक हणनूच वागतील यािवषयी िनि चती आहे. 
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‘िहदंूं‘वर िन ‘िहदं ूमहासभे‘वर जाितिन ठतेचे जे आरोप करतात, यांनी ही गो ट, नीट 

िवचारात घ्यावी की, िहदंूंनी या मिु लम नसले या अ पसखं्यांकाशी िमत्र वभावनां या देवाणीची 
कधीही वाण केलेली आढळणार नाही िकंवा आप या या देशबांधवां या या य प्रा त यािवषयी 
यांनी कधीही कुरकूर केली नाही. 

आंग्ल- िहदंी (अगँ्लो-इंिडयन) लोकां या सबंंधात हे प ट आहे की यांचा स याचा 
उ ामपणा िन प्रचिलत ‘सधुारणा िनबर्ंधा‘ (िरफॉमर् अॅक्ट) वये मतािधकारांत यांना िमळालेला 
वारेमाप झकुता वाटा (Lion’s Share) या गो टी इंग्लडंचे वचर् व दरू होताच एका क्षणात नाहीशा 
होतील. यांची धड असणारी राजकीय उपजतबुद्धी लवकरच यांना इतर िहदंी नागिरकां या 
ओळीत आणील नाहीपेक्षा यांना सहज शुद्धीवर आणता येईल. 

परंतु मसुलमानांचे प्रकरण मात्र अगदी िनराळे आहे. मी िहदंूंना बजावून सांगतो की जर िन 

जे हा इंग्लडंची स ता िनघून जाईल तर िन ते हाही मसुलमान हे आप या िहदं ूरा ट्राला िन समान 

िहदंी रा ट्रा या अि त वाला मोठेच धोक्याचे ठर याचा सभंव आहे. िहदंु थानात मिु लम रा य 

थाप या या धमर्वे या योजना मनात काळजीपूवर्क पोस याचे यांचे सबंध जातीचेच धोरण, 

अ यापीही चालचू आहे. या व तुि थतीची आपण आंधळे दगड बनून उपेक्षा करता कामा नये. 

आपण ससुवंाद साध याकिरता झटू या, आपण उ कट उ तमाचीच आशा ध  या, पण याच वेळी 
आपण आप या सरुके्षिवषयी सावधही अस ूया! 
 

िहदंु थानात दोन िवरोधक रा टे्र एकत्र रहात आहेत 
 

यथाथर् वाने, (As it is) िहदंु थानात दोन िवरोधक रा टे्र एकत्र रहात आहेत. ते िक येक 

बािलश राजकारणी, ‘‘िहदंु थान हे पवूीर्च ससुवंादाने साधलेले रा ट्र आहे िकंवा तशी, नुसती इ छा 
करताच, ते तसे होणारे आहे.‘‘ असे मान यात भयकंर चूक करीत असतात. हे आमचे सद्धतेुपे्रिरत 

पण अिवचारी िमत्र आपली व ने स यच समजनू असतात. याच कारणाने, जातीय गुतंा यांनी 
ते ग धळून जातात, आिण या गुतंा यांचे कारण जातीय सघंटनां या माथी मारतात. परंतु खरी 
गो ट अशी आहे की जातीय हणनू हटले जाणारे प्र न हा िहदं ूआिण मसुलमान यां यामधील 

सां कृितक, धािमर्क िन रा ट्रीय िवरोधाचा शतकानुशतके चालत आलेला केवळ, वारसा आहे. 

योग्य काल येताच तु ही ते प्र न सोडवू शकाल; पण यांचे अि त व मळुात नाका न तु ही ते 
दडपून टाकू शकणार नाही. कोण याही खोलवर मरुले या रोगाकड े दलुक्षर् कर यापेक्षा याचे 

िनदान क न, अव य ती पिरचयार् करणेच अिधक सरुिक्षतपणाचे असते. जी असेल तशा या 
अिप्रय व तुि थतीला आपण धैयार्ने त ड देऊ या. िहदंु थान हे एका म िन एकिजनसी रा ट्र आहे 

असे आज गहृीत धरता येणे शक्य नाही. मात्र उलटपक्षी िहदंु थानात िहदं ूआिण मसुलमान अशी 
मखु्यतः दोन रा टे्र िव यमान आहेत. आिण यापकार या पिरि थतीत जगातील अनेक देशात जे 
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घडून आले आहे. यास अनुस न प्र तुतकाली आपण अिधकांत अिधक जे काय क  शकू ते 
हणजे यात कोणालाही काही िवशेष मतािधक्य िकंवा िवशेष प्रितिनिध व िमळणार नाही आिण 

कोणालाही वाजवीहून अिधक मोल देऊन आपली रा यिन ठा िवकत घ्यावी लागणार नाही. असे 

िहदंी रा ट्र बनिवणे हेच होय. मातभृमूी या रक्षणाथर् लढ याकिरता भाडोत्री बजारबुणगे मोलाने 

िवकत घेतले जातात. ितचे पुत्र न हेत! िहदं ूहे एक रा ट्र या ना याने, समान भिूमकेव न समान 

िहदंी रा ट्रािवषयीचे आपले कतर् य बजाव याला िसद्ध आहेत. परंतु जर आमचे मसुलमान 

देशबांधव िहदंूंना जातीय सघंषर् क न भोसकू पाहतील आिण िहदंू थानात मसुलमानी रा य िकंवा 
सावर्भौम व प्र थािपत कर या या िहदंी-िवरोधी िन बा य देशांशी सगंनमत क न योजना रचीत 

असतील तर िहदंूंनी वतःपुरताच िवचार करावा; आप या वतः या पायावर उभे रहावे आिण 

इंग्रजां या वा मसुलमानां या वा इतर कोणी असो, कोण याही अिहदं ूजोखडापासनू िहदंु थानची 
मकु्तता कर याकिरता, आप या सवर् शिक्तिनशी एकाकीच लढावे. 

 

िहदंु वा या रक्षणाची प्रितज्ञा करणार् या 
िव वसनीय िहदं ूसघंटनवा यांनाच मते या 

 

हे अिंतम येय टीपुढे ठेवून मी तु हा सवार्ंना बजावून सांगतो की, तु ही वतः आपण 

िहदं ूआहो असेच सांगत चला! क्षमायाचकाची वा शरिमधेंपणाचा मनाचा कल पार नाहीसा क न 

टाका; कारण या या योगाने आप यापकैी िक येकांना िहदं ू हणनू सांग याची लाज वाटते, जणू 
काय िहदं ू हणिवणे हणजे काही अरा ट्रीय गो ट आहे; िकंवा ीराम िन ीकृ ण, िशवाजी िन 

प्रताप िन गोिवदंिसगं यां या परंपरेत ज मास येणे हणजे मोठा कलकंच आहे! आपणा 
िहदंूंनासदु्धा या सयूर्मािलकेत आपला वतःचा असा देश असलाच पािहजे आिण यात िहदं ू

हणनू-एका बला य िन प्रतापी लोकांचे वंशज हणनू-अिवि छ नपणे आपण नांदलेच पािहजे. 

या मागनू ‘शुद्धी‘चा पुर कार करा, शुद्धीचे केवळ धािमर्क याच मह व आहे असे नाही. तर 

राजकीय याही ती िततकीच मह वाची आहे! सघंटनाला उचलनू धरा. ते साध याकरता, 
आप या गतकालातील प्रय नांनी जी काही राजकीय स ता प्रचिलत सधुारणा िनबर्ंधां या पाने 

आपण दे यास भाग पाडले आहे. ती ह तगत करणे, आपणा िहदंूंचे केवळ कतर् यच आहे. 

मसुलमान लोक, जे उघडपणे िन िधटाईने, यां या रक्षणाची आिण मसुलमानांकिरता, अितक्रमण 

क नसदु्धा अिधक अिधकार िमळवून दे याची, हमी देतात यांनाच मते देतात. पण आ ही िहदं ू

मात्र जे आपण िहदं ू नाही; मसुलमान नाही; असे उघडपणे घोिषत करतातच; िन तरीसदु्धा 
मसुलमानां या सघंटनांना मा यता देऊन यां याशी यवहार करताना, कधीही त्रासत नाहीत 

आिण िहदंूं या नावाने िहदंूं या िहतसबंंधाना िन य िवघातक अशा तडजोडी क न िहदूंची अस य 

मानखंडना करतात; यानाच मते दे याची, आ मघातकी घोडचूक करतो! तु ही पुढे आप या 
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मतांचा दु पयोग करता कामा नये. तु ही यापुढे यांनाच मते िदली पािहजेत, की यांना आपण 

िहदं ूअस यािवषयी लाज वाटणार नाही. जे उघडउघड िहदंूंकिरताच उभे राहतील आिण िहदंूं या 
पदराला खार लावून, एखा या अपमाना पद ऐक्य-भक्ती या मतंरले या अधं द्धे या मतूीर्पुढे 

धूप जाळणार नाही; अशा प्रितजे्ञने बांधनू घेतील. 

‘वणार् म वरा य सघं‘, ‘िहदं ूमहासभा‘, ‘िशरोमणी शीख सभा‘, तसेच आयर्समाजी, 
महारा ट्रात या लोकशाही वरा य पक्षासारख्या, स मा य, ऐक्य िन खरेखरेु, रा ट्रीय िहदंी रा य 

यांचा पक्ष घेणार् या राजकीय सं था आिण िहदंु वावर अिधि ठत असलेले मोठमोठे आ म िन 

सघं; िन जातीय सभा; या सवार्ंचा िमळून िविधमडंळात एक सयंुक्त िहदं ूपक्ष उभारला जाऊ या 
आिण एकाही िहदंचेू मत सघंटनवादी नसणार् या माणसाला कदापीही िमळू देऊ नका. असे झाले, 

हणजे मसुलमान मिंत्रमडंळे, याप्रमाणे यां या िहताकिरता झटत आहेत, तशी तुमचीही 
मतं्रीमडंळे िहदं ूरा ट्रा या या य कायार्चा कैवार घेऊन उठू लागलेली, तु हाला आढळतील. यामुळे 

केवळ आपले िहदंरुा ट्रच न हे तर येऊ घातलेले िहदं ूरा यसदु्धा वाचिवता येईल. कारण खरोखर 

िहदं ू हेच आप या िहदंी रा याचे मखु्य आधार आहेत िन तसे झा यावाचून राहंूच शकत नाहीत. 

अ पसखं्यांकाचा धमर्, सं कृित िन भाषा यां या सरंक्षणाची हमी आ ही यांना के हाही देऊ पण 

त वतच आपलाही धमर्, सं कृित भाषा रिक्ष या या िहदंूं या समान वातं यावर यांचे होणारे 

कोणतेही अितक्रमण आ ही यापुढे सहन करणार नाही. जर अिहदं ू अ पसखं्याकांचे रक्षण 

हावयाला पािहजे. तर िहदंु थानातील कोण याही अितक्रामक अ पसखं्यांकांपासनू बहुसखं्य 

िहदंूंचेही रक्षण िनि चतपणे झालेच पािहजे. 

आता सरतेशेवटी, अहो िहदंबुांधवहो! मी तु हाला िनि चतीने सांगतो की, जर तु ही 
आप या िठकाणचा आ मिव वास गमावला नाहीत; आिण वेळी उठून कामाला लागाल, तर तुमचे 

गमावलेले सवर् काही अजनूही तु हाला पु हा परत िमळेल. तुम या वंशांत आनुवंिशकच असे काही 
पौ ष िन िटकून राह यासाठी लागणारी समथर् सहनशीलता आहे की जगा या प्रितवािषर्क 

वृ तांतामधून - (बखर ग्रथंांतून) क्विचतच काही थोडी समांतरे आढळतील. तुम या ऐितहािसक 

बखरीं या काळापूवीर् पौरािणक िन प्रागिैतहािसक काळात तु ही िजकंलेले, पराभतू केलेले दै य िन 

असरु बाजलूा राहू या. पण तरीसदु्धा तुमचा िदनांिकत इितहास, िख्र तपूवर्, समुारे दोन सह  

वषार्पासनू आहे. अि त वासाठी या भयानक भीषण सघंषार्तनू जो सिृ टम ये िन य अिवरत 

चालचू असतो. यामधून सव कृ ट योग्य तोच मागे िजवंत उरतो हा िनयम आहे. अकंास िन 

फारा ह िन नेबुझडनेरझार यां यासारख्या बला याची रा टे्र, के हांच धुळीस िमळाली; िन 

पािठमागे मागमसूसदु्धा रािहला नाही. 
परंतु तु ही जे या रा ट्रीय प्रळयातून िटकून, अ यापपयर्ंत िजवंत रािहला आहा. ते तु ही 

िटक याला सव कृ ट योग्य होतात हणनू होय. प्र येक रा ट्रा या आयु यक्रमात चढ िन उतार हे 

असतातच. आज जे एका साम्रा यावर स ता चालवीत आहे; ते प्र यक्ष इंग्लडं हे अनेक वेळा रोमन, 
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डे स, डच िन नॉमर्न यां या सहज भ य थानी पडलेले होते. आपणाला मोठमो या रा ट्रीय 

उ पातांना त ड यावे लागलेले आहे. पण प्र येक वेळी आपण वर उठलो आिण या उ पातांना 
मागे हटिवले. प्रतापी िशकंदरा या अिधप याखाली ग्रीक लोक सवर् जग पादाक्रांत करीत आले. पण 

िहदंु थान काही ते िजकूं शकले नाहीत. ते हा चंद्रगु त उठला आिण सामिरक िन सां कृितक असे 

दोन प्रकारचे पुरेपूर पराभव देऊन आ ही ग्रीकांना मागे हाकून लावले. पुढे तीन शतकांनी एखा या 
िहमलोटाप्रमाणे हूण, आम यावर चालनू आले. सवर् युरोप िन अधार् आिशया, यां या पायांशी नम्र 

होता; यांनी रोमन साम्रा यांचे तुकड ेतकुड ेकेले. पण समुारे दोन शतके यां यांशी िनकराची झुजं 

क न शेवटी महाराज िवक्रमािद यां या आिधप याखाली आ ही यांचा पूणर् पाडाव केला. शकानां 
काही अिधक चांगला अनुभव आला नाही. शािलवाहन आिण यशोधमर्न यां या पराक्रमी बाहंूनी 
यांना पुरे िपचून काढले. ते हूण िन ते पािथर्यन िन ते शक, हे आपले ते हाचे शत्र ूआज कोठे 

आहेत? यांची नावे िवसरली गेली आहेत! गेले; िहदंु थान या िन जगा याही टीपुढून पार पुसनू 

गेले! आम या वंशाचे पौ ष िन दा यर,् ही मात्र या सवार्ंवर िवजय िमळिवती झाली. 
यानंतर काही शतकांनी मुसलमानानी िहदंु थानावर आक्रमण केले आिण सवर् देश यांनी 

पादाक्रांत केला. यांची रा ये िन साम्रा ये यांची अप्रितहत स ता येथे चाल ूझाली. पण पु हा 
आ ही एकत्र झालो, आिण िशवाजीराजां या ज मापासनू पुढे सतत प्र यक्ष समर-देवताच, आमची 
कैपक्षी झाली. लढायामागनू लढाया देऊन आ ही मसुलमानांना शेकडो रणके्षत्रांतून मार िदला. 
यांची रा ये िन साम्रा ये यांचे नबाब िन शहा िन बादशहा यांना आम या वीर यो यांनी गढुघे 

टेकीत शरण आणले आिण शेवटी िहदंूंचे मखु्य सेनापती भाऊसाहेब यांनी जण ूकाय प्रतीकाथर्च 

आपला घण उचलला आिण िद लीतील मोगला या बादशाही तख्तावर घाव घालनू यांचा 
अक्षरशः चुराडा केला. महादजी िशं यांनी दबु या मना या बुिद्धहीन म गल बादशहांना बंिदवान 

िन वेतनी अिंकत क न आप या रखवालीत आणले आिण सवर् देशभर िहदंूंचे सवर्स ताधीश व 

पु हा एकदा प्र थािपत केले. 

इतक्यात मसुलमानांशी झाले या शेकडो वषार्ं या ल यांतून आ ही पु हा तरतरीत हो या या 
पूवीर्च इंग्रज आम यापुढे ठाकले िन यांनी आ हांला सवर् बाजूंनी िजकंले. यां या िवजयाकिरता 
आ ही यां यावर कुरकुरत नाही; की यांचा हेवादावा करीत नाही. कारण जरी काल आ ही 
रणांगणावर पराभतू झालेलो असतो; तरी युद्धाची रग आजही आम यात उरलेली आहेत. हरलो, 
हणनू काही आ ही लढा टाकून िदलेला नाही. छे, यापूवीर्च परत ह याकिरता पु हा रणात 

उतरलोही आहोत! 

कोणाला मािहत? याच आप या ‘िहदंमुहासभे‘चा पुढील काळातील एखादा अिधक 

भाग्यशाली अ यक्ष या िपढीत नाही तरी आप या मलुां या िपढीतच या वेळ या भावी 
अिधवेशनापढेु उभा राहून अशी िवजयाची वातार्, उंच रवाने घोिषत कर याला समथर् होणार नाही, 
हणनू की- ‘‘हूण िन ग्रीक िन शक यांची मागे जी गत झाली त वतच िब्रिटश वचर् वाचा या 
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देशात आता मागमसूही उरला नाही! िहदं ूजगाचा वज िहमालया या प्रो तंुग िशखरावर उंच 

फडकत आहे! िहदं ुपनु च वतंत्र िन िहदंजुगत ्िवजयशाली झाले आहे!!‘‘ 

--------------------- 

अिखल भारतीय िहदंमुहासभा 
२० वे वािषर्क अिधवेशन, नागपूर 

अ यक्षीय भाषण 

िवक्रम सवंत ्१९९६ : सन १९३८ 
 

स य त्री पु ष हो! 
 

अिखल भारतीय ‘िहदं ू महासभे‘ या, या २० या अिधवेशनाचे अ यक्ष हो याकिरता 
पाचारण क न आपण मजवर जो िव वास टािकला आहे, याची जाणीव मी अ यंत कृतज्ञतापूवर्क 

यक्त करतो आिण यासवेच अतंःकरणापासनू असे अिभवचन देतो की, मजसारख्या यक्ती या 
ठायी अस ू शकणारे मयार्िदत साम यर् सपंूणर्पणे कामी लावून आपण मजवर टािकले या 
िव वासाला पात्र हो याचा शक्य तो सवर् प्रय न मी अव य करीन. 

पण, याअथीर् मी आपणास िवनम्रपणे आिण सवर् वी शालीनतेने आवाहन करीत आहे 

याअथीर्, आपण मला क्षमा कराल. यानात ठेवा की, आपण मजवर जो िव वास टाकला आहांत 

तो यथायोग्यच आहे. अनाठायी नाही हे सप्रमाण दाखिव यासाठी आपणांपुढे मात्र खडतर आिण 

िद यदाहक असा एकमेव मागर् आहे. या मागार्ने जा यासाठी वरक्षणासाठी आिण ‘िहदं‘ू िततुका 
मेळवून एकसघं उभा कर यासाठी आप याला पूणर्तया प्रय नांची पराका ठा करावी लागेल, 

अितशय शौयार्ने वीरोिचत अशी िनकराची, शथीर्ची, झुजं घ्यावी लागेल. आिण स यःकाली 
मशानात मा न पुरले या िहदंरुा ट्राला बाहेर काढून पुन जीिवत करावयाचे आहे आिण पूवीर् 
चंद्रगु त, िवक्रमािद य िकंवा पु याचे पंतप्रधान (पेशवे) यां या काळात होते यापेक्षा  िकतीतरी 
अिधक मह तर (िवशाल भ यो कट) (साम यर्सपं न)  बलशाली आिण दैदी यमान (वैभवसपं न) 

असे िहदंरुा ट्राचे पुन थान घडले अस यािवषयींची उ घोषणा कर यास ( वाही िफरिव यास), 

िनकट या भावीकाळाला, इंग्रदतू बनवून भाग पाड यासाठी बद्धपिरकर हो यावाचून आता 
आपणास ग यंतरच नाही. अद्भतुर यतेपेक्षा कमी नसलेले अद्भतू चम कारच असे हे िद य 

राजकीय कायर् िसद्धीस नेणे हे या िपढीतील आपणा िहदंूंना जे आ हान आहे त े जर आिण 

जोपयर्ंत, अिखल िहदं ूजगत ्एकवटून प्र यक्ष कृित कर यासाठी धैयार्ने उभे ठाकत नाही; आिण 

रा ट्रां या पुन थाना या अिंतम यशि वतेकड ेिवजयो सवाकड ेघेऊन जा यास कारण होणार् या 
अपिरहायर् िन अटळ अशा दा ण नैरा या या आिण वीरोिचत मरणां या दर् यांमधूनच जाणार् या 
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एकमेव मागार्ने अप्रित वं व; अप्रितहतपणे कूच करीत नाही, तर आिण तोपयर्ंत, कोणीही एक 

यक्ती मग ती िकतीही का मोठी असेना पेल ूशकणार नाही; हे कायर् पार पाडू शकणार नाही. जर 

का आपण कच खा लीत तर आपण सवर् व गमावलेच मग मकु्तता, िवमकु्तता दरूच. पण जर 

आपण साहस क न धीर धरला तर मग, आपण िजकं यातच जमा आहोत (िवजय आपलाच आहे) 

कारण आपण शक्ती बाळगनू आहोत, वालामखुी स श व ही आप या अतंरात वास करीत आहे. 

आप याला याची जाण (जाणीव) मात्र नाही. िन चयाने िनःशंकपणे याला चेतवा हणजे 

आप या  िहदं ू जाती या आयर् ( े ठ) आदरणीय कुलपतींना िवजयांमागनू िवजयां या वाटेने 

नेणार् या यज्ञीय अिग्नप्रमाणे तो प्र फुिटत होऊन आगड ब उसळेल. 

स यःकाली मशानात मा न पुरले या िहदंरुा ट्राला पुन जीिवत करावयाचे आहे आिण 

याचे पनु थान घडवावयाचे आहे हणनू मी जे हा हणालो ते हा ते बिुद्धपुर सर एव यासाठीच 

हणालो की, आज या अित प्रबल घोर सकंटांना आपणांस त ड यावयाचे आहे यांना यून 

(िकंवा गौण) लेख याचा दोष मला िदला जाऊ नये. वतःच वयमेव रा ट्र अस याचे ठामपणे 

िनधार्रपूवर्क सांग याचा अपराध के या या कारणासाठी यांनी, आप या िहदंरुा ट्राला, खरोखरच 

अगदी यथाथर् वाने मशानभिूमत पु न टाकले आहे हे वतर्मान आहे; स यःि थती आहे. 

बंधु-भिगनींनो, आपणा िहदंूंना पेशावरापासनू रामे वरपयर्ंत प्र यही या भयंकर 

आप तीशी झगडावे लागत आहे, याचे भेसरू िचत्र, यथात य िन साक याने रेखाट याकिरताच 

आपण सवर् या अिधवेशनाला आलेले अस यामळेु ते िचत्र मी तमु यापुढे रेखाट याचे कारणच 

नाही. िन वळ देखावा बघणार् यांना िकंवा वाथर्साधू कायर्क यार्ंना येथे ये याचा मोह पाडील; असे 

कोणतेच िवलोभन येथे नाही. या टीने ‘िहदं ूमहासभे‘ या अिधवेशनाचा आज शेवटचाच क्रम 

लागेल. स ता, सपंि त िन लोकिप्रयता यांचे सारे प्रवेशमागर् दसुरीकडे जात आहेत. िहदं ू

सघंटनवादी होणे हा काही आज लाभकारक यवसाय नाही. आज आपण होऊन िहदं ूमहासभेचा 
प्रितिनधी होणे, हणजे िव यमान स ताधार् यांचा क्रोध ओढवून घेणे आहे; एखा या अिहदं ु

मारेकर् या या, एखा या भाई अ दलु रशीद या खंजीराला पाचारण करणे आहे. ‘शूर मोपला 
देशभक्तांपैकी‘ कोणाकडून काटले जाणे आहे, िकंवा एखा या अिहदं ूमारेकर् या या खंजीरापेक्षाही 
दयाला अिधक घरे पाडणारे िन अस य हणजे इंग्रज लोक इंग्रज जातीवर, जमर्न लोक जमर्न 

कायार्वर, जपानी लोक जपानी आ यावर, मसुलमान लोक मुसलमान धमार्वर िन समाजावर 

करतात तशाच मनु यबदु्धीने िन तशाच एकिन ठेने िहदं ूलोकांवर, पे्रम कर या या िन यांचे रक्षण 

कर यास, धज या या, अन य अपराधाकिरता आप याच िहदं-ूहाडामांसा या लाखोजणांकडून 

पाठलाग केले जाणे िन बिह कृत केले जाणे आहे! िहदं ू वज उंच उभा न फडकावणे हे 

िहदंु थानात, या साक्षात िहदंूं याच भमूीत आज भयंकर रा ट्राद्रोहाचे कृ य झाले आहे; वतःला 
िहदं ू हणनू हणवून घेणे हे वतःला लक्षावधी िहदंूंकडूनच क्षुद्रपणाचे लेखले जात आहे! अशा 
पिरि थतीतही आपण सवर् ‘िहदंसुभे‘ या या अिधवेशनाचे प्रितिनधी हणनू येथे आला आहा, िन 
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या िहदंवी वजाभोवती गोळा हो यासही सवर्जण धजला आहा. ही गो ट िनिवर्वाद हेच िसद्ध 

करते की आपण कतर् या या बलव तर जािणवेने भारले गे यावाचून काही हे घडलेले नाही. 
आप या िहदंजुातीची िदवसिदवस कर यात येत असलेली अस य मानखंडना आप याला पूणर् 
कळलेली असनू ती आप या दयाला वेदना करीत आहे आिण िहदं ू या ना याचे- वकीय रा ट्र 

या ना याचे- आपले साक्षात अि त वच गदुम न मा  पाहणार् या तथाकिथत िहदंी 
देशभक्ती या उ ाम अपेक्षांचा प्रितकार कर यासही आपण पूणर्पणे स ज आहा. 

या तव अथार् च िहदं ू िहतसबंंधांना बाधक होणार् या प्रचिलत दःुखांचा िन थािनक 

प्र नांचा सिव तर पाढा न वाचता या गो टींचा िवचार यानंतर या अिधवेशनात वतंत्रपणे 

समंत होणार् या ठरावांवर िन के याजाणार् या भाषणांवरच मी सोपिवणार आहे. 

आजवर प्रामखु्याने िवचार न झाले या दोनच प्र नांची मी मा या भाषणाला मयार्दा 
घालनू घेणार आहे. आप या िहदं ू रा ट्राचा, जीवनिवकास खुंटून याचा झपा याने र्  हास करीत 

असलेली, स याची दःुि थती जी िहदंवूर ओढवली आहे. ितचे मळू कारण काय? आिण अ यापही 
िहदं ूकायर् दःुसा य हो यापासनू िनि चतपणे वाचवू शकेल. असा ता कािलक उपाय कोणता? हे त े

दोन प्र न होत. 

तथािप अ यापीही जे ‘िहदं ूमहासभे‘ या आवारा या बाहेर आहेत; साम यतः िहदंु वावर 

अढळ द्धा असनूही यांना यावर आजकाल सवर् अगंानी कोसळले या सकंटांची पुरेशी क पना 
नाही आिण हणनूच यांना ‘िहदंसुभा‘वा यानी िन कारण िकंवा फारच अ प कारणांकिरता 
एवढे अकांड तांडव का करावे? याचे आ चयर् वाटते; अशाही लक्षावधी िहदंूंना या अथीर् हे भाषण 

उ ेशून असावयाचे आहे; या अथीर् यांना पिरि थती या खर् याखुर् या भीषणतेची-िनदान यांना 
िवचाराला प्रवृ त क न मी या आप या भाषणांत पुढे जे काही सांगणार आहे, याचे मह व 

पट या या मनःि थतीत आणनू सोड यापुरेशी तरी ओळख क न दे याकिरता काही थो या 
गो टीचे येथे ओझरते दशर्न घडिवणे; माझ ेकतर् यच आहे; असे वाटते. उदाहरणाकिरता स या 
प्रचिलत असलेली रा यघटनाच आपण घेऊ. 

 या घटने या वारे, एकीकडून िहदूंना यां या लोकसखं्ये या प्रमाणात प्रितिनिध व 

दे याचे नाका न आिण दसुरीकडून मसुलमान, िख्र चन, युरोिपयन यांना यायतः प्रा त 

असले यापेक्षाही अमापपणे अिधक अशी राजकीय स ता िमळेल अशा रीतीने वतंत्र मतदारसघं, 

िविश ट मतािधकार, तारणे इ यादी अ यािदचंा वषार्व क न िहदंु थानातील प्रचंड 

बहुसखं्य वामळेु िहदंूंचे मलूतःच प्रा त असलेले, राजकीय वचर् व िब्रिटशांनी बुिद्धपुरःसरच न ट 

क न टाकले आहे. यांनी िहदंूं या राजकीय एका मतेची वाढ खुंटिव या या टीने िहदं ू

मतदारसघं फोडून याचे यां यातच िनमरू (वॉटर टाइट) िवभाग केले आहेत. इतकेच काय, पण 

आप या देशा या मतगणती या योजनेत वतंत्र, एकिजनसी मतदारसघं या ना याने िहदंूंना 
या य िन अव य ती मा यताच यांनी बुिद्धपुरःसर, मळुीच िदलेली नाही. भरपूर सोयीने िन 
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सवलतींनी पिरपूणर् आिण स मानपूवर्क नाव घातलेले िव ततृ महाल अ पसखं्यांकाकिरता राखून 

ठेव यात आले आहेत. बहुसखं्य िन प्र यक्ष यजमान असे जे िहदं ूते सवर्-सामा य मतदारसघं या 
नाव न घातले या िन न द न केले या अडगळी या खोलीत ख चून भर यात आले आहेत, 

िहदंूंमधले, सामाियक गणु न ट कर या या िनि चत हेतूने िब्रिटश सरकार यांची सै यातील िन 

नगररक्षका (पोिलसा) तील भरती सारखी घटवीत आहे आिण या यायोगे साहिजकच रा ट्रा या 
या दो ही िज हा या या शिक्तकद्रात अ पसखं्य मसुलमानांचे प्राब य वाढत आहे. पंजाबात िन 

इतर काही प्रांतात ‘भसू तांतरण िनबर्ंधा (लँड-अॅिलएनेशन अॅक्ट) सारखे, उपाय िहदंूंना आिथर्क 

या िचरडून टाकीत आहेत; तर सरकारी नोकर् यात मसुलमानांकिरता शेकडा साठ जागा राखून 

ठेवणारा दसुराच िनल जर्पणाचा िनबर्ंध बंगालम ये समंत कर यात येत आहे. 

हैद्राबाद, भोपाळ आिद मसुलमान सं थांनांतून िहदंूंचा धािमर्क िन सां कृितक छळ, इतक्या 
िन ठुरपणे चालिव यात येत आहे, की तो पाहून औरंगजेबा या िकंवा अ लाउि ना या िदवसांची 
कोणालाही आठवण हावी. सवर् िहदंु थानभर नगरांतून िन ग्रामांतून, मसुलमान जमावांची 
उ म त विृ त भागिव याकिरता िहदंूंचे नागिरक िन धािमर्क अिधकार प्र यही पायाखाली तुडिवले 

जात आहेत. मलबारात िन कोहट येथे मसुलमान माथेिफ ं कडून िहदंूंना सहन करावे लागले; तसे 

रक्तपातकारक दंगे िन िधगंाणे सवर् िहदंु थानभर प्रांतां या राजधा यांतूनही वारंवार कर यात 

येत आहेत. सीमा प्रांतांतील मसुलमानी टो या या प्रदेशांतील काफीरांना उखडून टाक या याच 

िनि चत उ शेाने तेथील िहदं ूलोकांवर वार् या िन अनि वत अ याचार करीत आहेत. केवळ, िहदं ू

यापार् यांनाच लटु यात येते; केवळ िहदंूंचीच कापाकाप कर यात येते आिण केवळ िहदं ूि त्रया िन 

मलेुच पळवून नेऊन दंड उकळ यात येतो िकंवा यांना बला काराने बाटवून मसुलमान कर यात 

येते. 
 

काँगे्रसवा यांचा ढ गी रा ट्रीयवाद 
 

या सवार्ंवर कळस कर याकिरता हणनू की काय पुढे येतो. हे काँगे्रसवाले या सवर् 
मसुलमानी अ याचारांना यवहायर्तः क्षमा करतात! या मसुलमानी ह यात िहदं ू िवरोधी असे 

काहीच नाही! या टो यांची आिथर्क िन लिगक उपासमारच यांना ते अपराध कर याला उ यकु्त 

करते. या उपाशी जीवांची क्षुधा आपण भागवू या हणजे ते उ तम नागिरक होतील!‘‘ अशी 
धादांत अस य िन फसवी कारणमीमांसा शोधून काढून ते या अ याचारांची उपप ती लावीत 

असतात! ही कारणमीमांसा खरी असती; तर या िबचार् या बुभिुक्षत दरोडखेोरांनी सीमाप्रांतीय 

नगरांतील ीमतं मसुलमानांना मात्र नेमकेच लटु यावाचून ठेवावे; त ण मसुलमान सुदंरी मात्र 

यांना पळवून ने यास सापडू नयेत. मसुलमानांचीच घरे तेवढी यांनी जाळू नयेत आिण िहदं ू

कािफराला आ य िदला नसेल, तर कोणाही मसुलमानां या केसासही धक्का लाव यात येणार 
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नाही, अशा उघड उघड दवं या िपटून मसुलमानांना आ वासने देत िफरावे, हे सवर् िवलक्षण न हे 

काय? याची सगंती कशी लावणार? िसधं प्रांतातील दाद ू िज यात अगदी अलीकडचे घडलेली 
गो ट पहा. तेथे ी. मजुमुदार यां या नेतृ वाखालील सपंूणर् िन पद्रवी अशा पुराणव तु-

सशंोधकां या एका टोळीवर या मसुलमान ह लेखोरांनी धाड घातली. ‘‘तू िहदं ूआहेस काय?‘‘ असे 

यांनी प्र येकास िवचारले, होय हणताच  या प्र येकास त क्षणी गोळी घालनू मार यात आले. 

यांतील एका िहदंूंने लटकेच आपण मसुलमान अस याचे सांिगतले आिण यामळेु याला धक्का 
न लावता िजवंत जाऊ दे यात आले. ही गो ट हणजे, सवर् िहदंु थानभर असेच जे सह ो प्रकार 

घडत आहेत; यातलीच एक केवळ उदाहरणभतू अशी आहे. 

मलबारपासनू पेशावरापयर्ंत िसधंूपासनू आसामपयर्ंत आिण वषार्नुवष येणार् या िन 

सपंणार् या वषार्त होणार् या मसुलमानी दंग्यातून िन ह यातून हाच िन याचा क्रम असतो. यातच 

आणखी िख्र ती धमर्प्रचारकां या अिखल भारतीय सघंटना आिण आगाखानी, हसन िनझामी, पीर 

मोतामीये यां यापासनू तो अगदी, खे यातील मसुलमान गुडंांपयर्ंत या िविवध मसुलमानी 
सघंटना या चळवळी िमळवा, या सवर् चळवळी सवर् िहदंु थानभर शांतते या िकंवा लबाडी या 
िकंवा बला कारा याही उपायांनी लाखो िहदंूंना परधमार्त ओढून नेऊन िहदूं या धािमर्क वांिशक, 

सां कृितक िन राजकीय साम यार्खाली जण ूकाय सु ं गच घाल ूपाहणार् या िन यात यश वीही 
होत असले या अशा आहेत. या सवर् गो टीं या जोडीला पु हा आणखी ‘मिु लम लीग‘ 

वा यां या िन मसुलमानी सं थानां या राजकीय चळवळीही िमळवा. या दोघांनी तर प्रथम 

िहदंु थानचे मसुलमानी सघंशासन िन िहदं ूसघंशासन असे दोन िवभाग क न, नंतर यातील 

दसुर् याला हणजे िहदं ूशासनसघंाला िहदंु थानाबाहेरील कोणातरी परक्या मसुलमानी रा ट्रां या 
वार् या आणनू पुरते लोळिव यािवषयी उघडउघड ठरावच केले आहेत आिण सवार्ंवर कळस 

चढिवला आहे! अशा प्रकारची सांप्रत िहदंूंची िहदंु थानात यां या वतः या देशातच-ि थती 
झालेली आहे. पण हे काहीच न हे. 

अ यापीही सवार्ंत वाईट असा मोठा भाग सांगावयाचा रािहलाच आहे कारण िहदं ूिन यशः 
यांना बळी पडत आहे; या या आप तीचा नुसता िनदश करणे हे सदु्धा वतःला अिहदंी रा ट्रवादी‘ 
हणिवणार् या एका न या सपं्रदायाकडून रा ट्रीय पातक हणनू िधक्कारले जात आहे आिण या 
सपं्रदायाकडचे मसुलमानांना एका हाताने कोरा धनादेश अिपर्णार् या आिण दसुर् या हाताने िहदंूंना 
मात्र- ‘‘लटुले जा, पण कोठे वातार् देऊ नका; भोसकले जा पण िकंचाळू नका; िहदं ू हणनू दडपले 

जा, पण िहदं ू हणनू या या प्रितकाराथर् सघंटना क  नका; नाहीतर, आम या ‘िहदंी 
रा ट्रीय वा‘ या कायार्चे, तु ही द्रोही हणनू िधक्कारले जाल!‘‘ -असे िनवार्णपत्र देणार् या ‘िहदंी 
रा ट्रीय सभे‘चे- काँगे्रसचे -आजकाल पुढारीपण गेलेले आहे!!! 

या सवर् गो टी धडधडीत पढेु असताना ‘िहदं ूमहासभा‘ ही अवा तव अकांडतांडव करीत 

आहे, मळुात नसलेली दःुखे क पनेतून काढीत आहे; िकंवा उगीचच काहीतरी भ्रांितमय िन 
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अधर्शू य, अशी धािमर्क वा जातीय घोषवाक्ये बडबडत आहे; अशा प्रकारचा आरोप, ित यावर, एक 

मखूर् तरी िकंवा दसुरा शत्र ूतरी यावाचून ितसरा कोण क  शकेल? 

परंतु ही सवर् व तुि थती असतांनासदु्धा जे िहदंमू ये आपली गणना होऊ दे याचे चालू 
ठेवतात पण यांची दये मात्र यां या िहदंपूणाकिरता धावून येईनाशी झाली आहेत; िकंवा जे 

उघडपणेच िहदंजुगाशी आपला कसलाही सबंंध नाकारतात; अशाना िवचारातून एका अगंास 

सोड यावर यां या जीिवताचा तंतू तंतू, जािणवेने आंदोलन पावतो; असेही सबंध िहदंु थानात 

कोटींनी असलेले िहदं ू आपली िहदं ू जाती या सवर् आप तीखाली सापडलेली िन अशा अस य 

मानखंडनेला पात्र झालेली पाहून, अ यंत यिथत होताना आढळावेत. यातही आ चयर् कोणते? 

अशा या को यवधी िहदंूंकडून आज सवर् िठकाणाहून मो या उ कंठेने प्र न िवचार यात येत आहेत 

की,- ‘‘ही दःुि थती आता आता आपण कशी सधुारावयाची? आपण पडलो; हेच आधी कसे काय 

घडले? आपण िहदं ूआता िहदं ू हणनूच पु हा कसे वर उठावयाचे! आिण जगात या रा ट्रांमधले 

एक महान रा ट्र अशी प्रित ठा पुन च आपण कशी प्रा त क न घ्यावयाची?‘‘ मखु्य दयच 

शोधून काढ याचा नुकताच चाल ूझालेला हा उपक्रम हे एक अ यंत उ साहवधर्क असेच लक्षण 

हटले पािहजे. आप या िहदं ू जातीचा आ मा आ मिव मतृी या मरणप्राय मू छतून, पुन च 

जागा झा याचेच ते दशर्वीत आहे. आ म मतृीचा पुनलाभर् झा यावर वतः या थानासबंंधीचे 

भांबावून िन भडंावून सोडणारे हे प्र न याने उ प न करावे हे अगदी वाभािवक आहे. 

सवर् िठकाणाहून प्र यही वषार्व होत असले या या उ सकुते या प्र नांचा सिव तर उहापोह 

करणे प्र तुतसारख्या भाषणा या मयार्िदत कक्षेत जरी शक्य नसले तरी आप या या दःुखकारक 

ददुर्शेत आणनू सोडणारे मळू कारण आिण या ददुर्शेतून बाहेर ये या या टीने जो आप याला 
केलाच पािहजे; िन सदैुवाने जो आप याला शक्यही होईल असा ता कािलक उपाय एवढेच जरी 
नेमके दाखवून दे यात मी यश वी होऊ शकलो तरीसदु्धा मा या या भाषणाचे उि ट उ तम 

सा य झाले असे मला वाटते. 
ते मळू कारण अथार्त िजने ितजपासनू उ प न झाले या पुढील सवर् चुकां या मािलकेत नेऊन 

सोडून आप याला काहीतरी वतंत्र असे रा ट्रीय अि त व आहे या गो टीिवषयीची आपणा िहदंूंची 
जाणीव पार न ट क न टाकली; ती पिहली मलूभतू चूक हुडकून काढ याकिरता पिह याने 

आप याला आप या वांिशक इितहासांतच ओझरता तरी टीक्षपे करणे अव य आहे. 

 

आप या इितहासाचे क्षिणक अपांगदशर्न 
 

आप या या िहदं ू रा ट्राचा िनदान ५००० (पाच सह ) वषार्पूवीर् पयर्ंत- या वैिदक 

काळापयर्ंत - ऐितहािसक िन िनरपवादरी या, माग काढता येतो. आपले रा ट्रीय पूवर्ज या वेळी 
स तिसधंू या तटाकी वसत; िन उ कषर् पावत असनू वाढता वाढता पुढे बला य िहदं ूरा ट्र हणनू 
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सिुनि चतपणे िवख्यात होणार असले या एका रा ट्राची प्राणप्रित ठा करीत होते. वांिशक िन 

सां कृितक या ते आयर् हणनू सबंोिधले जात; प्रादेिशक या ते िसधंूंचे वा स तिसधंूंचे नाव 

धारण करीत. आप या आज या प्रांतापैकी िसधंू नदी या काठचा एक प्रांत िन तेथील लोक हे थेट 

आज िमतीपयर्ंत तेच नाव धारण करीत आहेत. ‘िसधं‘ िन ‘िसधंू‘ याच नावानी ते अनुक्रमे 

सबंोिधले जातात. ते आपले पूवर्ज, गगंा, िव य, गोदावरी ओलांडून धडाडीने िन शौयार्ने वसाहती 
करीत िन िवजय सपंािदत या िहदंु थान या दिक्षण िन पूवर् िन पि चम सीमापयर्ंत येऊन 

पोहचले. राजकीय, वांिशक िन सां कृितक टी या सगं्रहणा या यव छेदना या िन 

ढीकरणा या प्रशंसनीय पद्धतीने यांनी िसधंपासनू पूवर् समदु्रापयर्ंत या िन िहमालयापासनू 

दिक्षण समदु्रा-पयर्ंत या आप या या भमूीतील प्रसरणा या क्रमात सबंंध आले या िन सघंषर् 
झाले या य चयावत ् इतर अनायर् आ मसात क न सवार्ंचे िमळून एक वतंत्र रा ट्र बनिवले. 

शेवटी एक धमर्, एक भाषा, एक सं कृित, एक िपतभृ ू िन एक पु यभ ूया समान बंधनांनी बांधले 

गेलेले असे सवार्ंचे िमळून रा ट्रीय व पाचे वतंत्र अि त व िनमार्ण कर याचे िनि चत धोरण 

ठेवूनच राजकारण िन धमर् यांनी या वेळी पर परांशी पधार् केली. 
‘चार धामां‘चेच उदाहरण पहा. बिद्रकेदार, वारका, रामे वर िन जग नाथ ही आप या 

पु यभमूी या ठोकळ रीतीने चतुःसीमा दाखिवणारी तीथर्क्षेत्रे या काळात या शक्यतेप्रमाणे, 

आप या िपतभृमूी या चतःुसीमांशीही उ तम पकारे िमळती आहेत. तो पौरािणक काळ सोड यास 

आप या िनि चत इितहासा या काळातसदु्धा चंद्रगु त, मौयर्, िवतीय चंद्रगु त, िवक्रमािद य, 

यशोवधर्न, पुलकेशी, ीहषर् आिण असेच इतर मोठमोठाले सम्राट िन चक्रवतीर् यां या कद्रीभतू 

बला य साम्रा याची, आप या लोकांची ढता अिधकािधक वाढिवलीच असनू यांना एका समान 

राजकीय िन रा ट्रीय अि त वा या प्रबळ चेतनेने आंदोिलत केले आहे. एका समान सकंटा या 
भयाने, आप या लोकांना घाबरवून सोडणार् या अशा ग्रीक, शक, हूण इ यादीं या प्रचंड वार् या 
आिण या सकंटाचा धु वा उडिव याकिरता आप या लोकांना के हा के हा शतकावरही एकमखुाने 

करावी लागलेली मह तर युद्धे यां या योगाने अतंगर्त भेदभाव असताही इतर अिहदं ुरा ट्रां या 
तोडीस तोड करणारे, असे आपणही एक वतंत्र रा ट्र अस याचे योग्य िरतीने प्रकट होऊन 

आप या सां कृितक, राजकीय, वांिशक िन धािमर्क एक वािवषयीची यांची जाणीव अिधकच 

सवंिधर्त झाली. हूणांवरील िहदंूंचा अिंतम िवजय आिण मसुलमानांची िहदंु थानावरील वारी 
यां याम ये बाहेर या राजकीय सकंटापासनू अबािधत असा जो शांततेचा प्रदीघर् कालखंड गेला; 
याचा प्रामखु्याने आप या लोकां या पुढील ढीकरणाकडचे िविनयोग झाला; आिण यांची 
धािमर्क, सां कृितक, वांिशक िन राजकीय एकता इतकी शा त्रशुद्ध, िनि चत िन जागतृ व पाची 
झाली की, मसुलमान येथे आले; या वेळी, यांना िहदंु थान हे पणूर् पिरणत हो साते एका म िहदं ू

रा ट्र हणनू िवलसत असलेले आढळले. 
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मसुलमानी वार् या िन यातूनच बनत गेलेले िद ली येथील बला य मसुलमानी साम्रा य 

यां या रे यामळेु तर का मीर ते रामे वर िन िसधं ते बंगालपयर्ंत या िहदंूंचे राजकीय ऐक्य 

याहूनही ढतर झाले आिण वैिदक स तिसधंुपासनू िनघालेले ‘िहदं‘ू हे नाव पृ वीराजा या 
पूवीर् याही काळापासनू पुढे आप या जातीचे एक स मा य िन िप्रय असे समान अिभधान होऊन 

रािहले. आप या सह ो हुता यांनी िहदं ू धमार्चा मान राख याकिरता ‘िहदं‘ू हणनू मरण 

कवटाळले सह ोसह  राजे िन शेतकरी, सवर्च ‘िहदं‘ू या ना याने िहदं ू वजाखाली एकत्र होऊन 

बंड क न उठले आिण आप या अिहदं ु शत्रूशंी लढले; िन लढता लढता कामास आले. शेवटी 
िशवाजी महाराज ज मास आले. िहदं ूिवजयाचा तास वाजला आिण मसुलमानी वचर् वाचा िदवस 

भरला. ‘िहदं‘ू या एकाच नावाने, ‘िहदंु वज‘ या एकाच वजाखाली, एकमेव िहदं ूनेतृ वाखाली, 
‘िहदंपुदपादशाही‘ची प्र थापना या एकाच येयाने आिण ‘िहदंु थाना‘चे राजकीय- बंधमोचन- 

आप या समान मातभृचूी िन पु यभचूी दा यमकु्ती- हे एकच सा य टीपुढे ठेवून प्रांतोप्रांतीचे 

िहदं ूउठले, आिण सरतेशवेटी मरा यांचे साम्रा य मसुलमानां या नबाबांना अन ्िनजामांना अन ्

बादशहांना िन पादशहांना, शेकडो रणके्षत्रांवर, झोडून काढ यात िन यांची मुडंकी उडिव यात पणूर् 
िवजयी झाले. मराठे, पूवर्-पि चम- उ तर-दिक्षण चारी िदशांना जे िवजय फडकवीत चालले ते 
मागार्त तंजावर, गुतंी, को हापूर, बडोदे, धार, ग्वा हेर, अंदरू, झांशी अशा िठकिठकाणी 
उपराजधा या थापीत थेट अटकेस जाऊन पोहचले. यांनी िद लीसही रा य केले आिण 

मसुलमान म गल बादशहांना आप या िशिबरात बंिदवान, िनवृ तभिृतक िन िभके्षकरीही क न 

ठेिवले. शीख िहदंूंनी पंजाबात, गरुखा िहदंूंनी नेपाळात, राजपूत िहदंूंनी राजपुता यात आिण मराठा 
िहदंूंनी िद ली ते तंजावर िन वारका ते जग नाथ अशी रा ये गाजिवली. अशा पकारे ते वैिदक 

िसधंु वाढता वाढता बला य िहदं ूलोकसमाज, वतंत्र िहदं ूरा ट्र ‘िहदंपुदपादशाही‘- असे पिरणत 

प पावले. 

यातला िहदंपुदपादशाही हा श द वतः पिह या बाजी-बाजीरावानेच योिजलेला आहे. त े

प्रचंड आंदोलन िहदंु वा या उ कट जाणीवेने कसे पूणर् भारलेले होते; पृ वीराज, प्रताप, िशवाजी, 
गु गोिवदं, बंदा यां यापासनू तो नाना फडणवीस िन महादजी िशदें यां या काळापयर्ंतचे आपले 

सवर् हुता मे िन वीर िन िवजेते ‘िहदं‘ू या ना या या आप या रा ट्रीय िन धािमर्क एक वातच कसे 

भषूण िन अिभमान मानीत, हे आप याला समजनू िन पटवून घ्यावयाचे असेल, तर एखादा 
अिधक चांगला ग्रथं िनघेपयर्ंत तरी आपण ‘िहदंपुदपादशाही‘ हे माझ ेऐितहािसक पु तक अव य 

वाचावे. 

येथील मयार्िदत जागेमुळे मी केवळ िनजामाकडील गोिवदंराव काळे या 
मराठाप्रितिनधीने अगदी परवा परवा हणजे िख्र ता द १७९३ त नाना फडणवीसला िलिहले या 
एका पत्रातील एक छेदकच उदाहरण हणनू येथे उद्धतृ करतो; हणजे यां याच श दांत यांचे 

िवचार िन भावना, आप या कानी पडतील. 
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‘‘अटक नदीचे अलीकड ेदिक्षण समदु्रापावेतो िहदंूंचे थान! तुकर् थान न हे! हे आपली 
सीमा पांडवांपासनू िवक्रमािद यापावेतो यांनी राखनू उपभोग घेतला. यामागे रा यकत नादान 

िनघाले यवनांचे प्राब य झाले. परंत,ु आता ीमतं पेश यांचे पु यप्रतापे िन महादजी िशं यांचे बुद्धी 
िन तरवारीचे पराक्रमे सवर् घरास आले. यांनी यांनी, िहदंु थानात िशरे उचलली यांची िशं यांनी 
फोडली. यात सावर्भौम व हाती लागणे, यशकीतीर् यांचे नगारे वाजणे इतक्या गो टी आहेत.‘‘ 

 

िहदं ूरा ट्र ही सु यवि थत क्रिमक सघंटना मक चैत यशील समिृद्ध आहे; 

कागदी कलाकुसरीचा तकलाद ूताबूत न हे! 
 

आप या इितहासा या या क्षिणक अपांग दशर्नेक न (ओझर या ि टक्षेपाव न) आता 
हे प ट झाले असेल की, वैिदक काळापासनू िनदान ५००० (पाच सह ) वष तरी आपले पूवर्ज 

आप या लोकांचा धािमर्क, वांिशक, सां कृितक िन राजकीय एका मतेचा, वतंत्र गट घडवून 

आकारात आणीत होते. ती िक्रया वाभािवक िवकास पावता पावता ितला जे पिरणत फल आले ते 
हणजेच वैिदक काळातील या िसधंूचेच आज सबंध िहदंु थानभर पसरलेले आिण िहदंु थानलाच 

आपली एकमेव िपतभृ ू िन पु यभ ूमानीत असलेले असे जे िहदं ूरा ट्र बननू रािहले आहे; ते होय, 

कदािचत िचनी रा ट्र व यर् के यास जगातील दसुर् या कोण याही रा ट्राला आप या िहदं ू

रा ट्रासारखे आप या जीवनाचे िन िवकासाचे इतके अखंिडत सात य अिधकारता येणार नाही. 
िहदं-ूरा ट्र हे काही पावसा यात या कु या या छत्रीसारखे उगवलेले नाही. ते एखा या समेटातूनही 
उ प न झालेले िकंवा उ प न केलेले, रा ट्र नाही, तो काही िन वळ कागदाचा बनिवलेला खेळ 

न हे; एखा या मालासारखे ते मागणीप्रमाणे कधी घडिवलेलेच न हते; िकंवा ते हणजे 

परप्रदेशातली चालचलाऊ क न घेतलेली सोयही पण न हे. ते याच भमूीतून वर आलेले आहे िन 

या भमूीतच खोल िन दरूवर, याची मळेु पसरलेली आहेत. मसुलमानांचा िकंवा जगातील अ य 

कोणाचा वेष कर याकिरता हणनू काहीतरी हुडकून काढलेले िकंवा रचलेले ते थोतांड नाही; तर 

आपली उ तर सीमा सांभाळणार् या िहमालयाप्रमाणे भ य िन भक्कम असे ते एक स य घिटत 

आहे. 

िचतंा नाही. आप या या रा ट्रात घरात या घरातच अनेक पंथ िन वगर् आिण अनेक 

वैस ये िन भेद होते िन आहेतही. पण यात िवशेषसे ते काय? कोणते रा ट्र खरोखर यापासनू 

अिल त आहे? कोण याही रा ट्राचे रा ट्र व हे यातील लोकांत आपापसातले पोटभेद िन िभ नभाव 

नाहीत; याव न मळुी ठरिवलेच जात नसते. तर या लोकांचे - यांचे यां यातच इतर सवर् िवदेशी 
रा ट्रांपेक्षा अिधक असे जे एका म व पाचे एक व िदसनू येत असते; याव न िन यां या 
आपापसात या भेदांपेक्षाही यांची जगात या इतर सवर् लोकांपासनू जी ठळक िन फार मो या 
प्रमाणात िभ नता असते; तीमळेुच यांचे वतंत्र रा ट्रीय व ठरिव यात येत असते. जगातील 
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रा टे्र ठरिवणारी ही एकच एक कसोटी आहे. िहदंूंना एकच समान िपतभृ ूिन एकच समान पु यभ ू

अस यामळेु आिण या दो हीही व तू एक पच अस यामळेु यांचे रा ट्रीय व दु पट िनि चत 

आहे िन ते या कसोटीलाही दहेुरीपणेच चांगले उतरते. आप या इितहासा या येथवर रेखाटले या 
धाव या परेषे या योगाने हे अचूक कळून येत आहे की सह ो वष आप या िहदं ूलोकांना वकीय 

असा एक वतंत्र लोकसमाज- वकीय असे एक रा ट्र या ना याने आप या धािमर्क, सां कृितक, 

राजकीय िन देशािभमाना मक अशा, एका मतेची िनि चत जाणीव होती. प्र तुत थली िवशेष 

लक्षात ठेव यासारखी गो ट अशी की, थेट मराठी साम्रा याचे पतन होईपयर्ंत राजे, रा ट्रभक्त, 

महंत, कवी, राजकारणी, अशा आप या सवर् लोकांनी ‘िहदं ू रा ट्रा‘ची क पना विृद्धगंत िन ढ 

कर याकिरता पूणर् जािणवेने िन सतत झटून िहदंूंची प्र यक्ष ‘िहदंपुदपादशाही‘ - वतंत्र िहदं ू

साम्रा य- थाप याकिरता, िजवापाड पिर म केले. 

मा या प्रितपादनाचा हा धागा तूतर् तरी येथेच सोडणार असनू, आप याला सांप्रत त ड 

यावया या असले या प्र नां या सबंधंात याचे िवशेष मह व जे हा मला दाखवावे लागणार 

आहे; ते हा पढेु तो मी पु हा हातात घेऊन पुढे चालिवणार आहे. 

 

‘िहदंी रा ट्र‘ या सकं पनेचा उदय 
 

आप या िहदं ूरा ट्रा या वाभािवक िवकासाचा िन पिरणतीचा आढावा मराठी साम्रा याचे 

िख्र ता द १८१८ तील पतन िन यायोगेच िहदंु थानात िब्रिटश रा याचे आगमन येथपयर्ंतचा 
आपण घेतला. पंजाबातील आप या शीख िहदं ूरा याचे पतनसदु्धा िब्रिटशांना आप या सवर् देशभर 

अप्रितहत वचर् व थाप याला समथर् करते झाले. िजकं या या क्रमांत लढावी लागत असलेली 
सवर् घनघोर युद्धे िहदं ू राजांशींच लढावी लागत आहेत. हे िब्रिटशांना पूणर् आढळून आलेले होते. 

राजकीय घटक या ना याने मसुलमानांशी यांना कोठेच त ड यावे लागले नाही. राजकीय स ता 
या ना याने मसुलमानांचा मरा यांनीच धु वा उडिवला होता. एकच एक लढाई िब्रिटशांना 
एक यानेच अशी मसुलमानांशी यावी लागली. ती लासीची तेवढीच होय. पण ते सदु्धा इतके सोपे 

कमर् होते की, िब्रिटश सेनािधकार् याने झोपलेला असतानाच ती िजकंली; असे हणतात! यामळेु 

अथार्तच िब्रिटशांची पिहली िचतंा िहदं ूरा ट्रा या खाली, कसाही पण सु ं ग भरलाच पािहजे; याची 
धािमर्क िन राजकीय गट या टीची ढता कशीही पण फोडलीच पािहजे हीच होती. 
मसुलमानांचा या रंगपटावरील प्रवेश हा िब्रिटशां या हातातले यांचीच योजनाकृित रेखाट यास 

उपयोगी पडणारे केवळ एक सोयी कर उपकरण िकंवा साधन या ना यानेच झाला. 
िहदंु थानातील िख्र ती धमर्प्रचारक सं थांना रा यस तेचा राजकीय पािठंबा अथार्त प्र यक्ष 

साहा य पुरवून िहदंूंना िख्र ती कर याचा उघड उपायही िब्रिटशांनी चोखाळून पािहला. परंतु 
िख्र ता द १८५७ तील ब हंशी िहदं ूने यानीच घडवून आणले या क्रांती उ थानाने, िब्रिटशांचे डोळे 
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उघडून िहदंूं या िन मसुलमानां याही धमार्वर उघड ह ला कर यात केवढी आप ती आहे ते 
चांगलेच िनदशर्नास आण यामळेु ते हा पासनू िब्रिटश रा याचे िख्र ती िमशनला उघड सहा य 

दे याचे बंद झाले. यानतंर िहदंु थानास अरा ट्रीय बनिवणारी पाि चमा य िशक्षणाची योजना 
प्रिव ट क न िहदं ू त णां या उगव या िपढी या मनातील साक्षात िहदंरुा ट्रािवषयी या 
क पनेखालीच सु ं ग लाव याचे धोरण यांनी चाल ू केले. वतः मेकॉलेचेच उ गार यािवषयी 
आहेत. आप या िलिहले या एका घरगतुी पत्रातच ‘‘आपली पाि चमा य िशक्षणाची योजना चाल ू

के यास िहदं ूत णांना, आपण होऊनच िख्र ती होणे, अतंबार् य पाि चमा य बनणे आिण शेवटी 
िब्रिटश लोकांशी सलंग्न िन समरस होणे; िप्रय वाटू लागेल,‘‘ असे मेकॉलेने प ट दाखवून िदले 

आहे. िहदंूं या ददुवाने, यां या या अपेक्षा एकूण मळुीच िवफल ठर या नाहीत; तर िहदं ू

त णां या या पिह या पिह या िप यांनी आधाशीपणाने ते पाि चमा य िशक्षण घेतले. या सवर् 
िहदंपुणा या-िहदंु वा या पवूीर् या येयापासनू खरोखरच तोड या गे या. िहदं ूइितहास ‘िहदं ूधमर्‘ 
- ‘िहदं ूसं कृती‘ यािवषयी यांना जवळजवळ काहीच माहीत नाहीसे झाले. िहदंु वािवषयी यांना 
जे काय माहीत झाले. िकंवा माहीत असे ते हणजे िहदं ूअस यािवषयीची यांना लाज वाटावयाला 
लावतील; अशा धूतर्तेने याची सारभतू त वे हणनू बुिद्धपुरःसर दाखवून दे यात आलेली यांची 
केवळ वैगु ये तेवढीच होत. उलटपक्षी मसुलमानांना या िशक्षणापासनू एक हात दरू ठेव यात 

आले आिण यामळेु यां या जातीय ढतेचा पाया, मळुीच ढासळला नाही. 
तथािप, िहदंु थानातला तो पाि चमा य िशक्षणाचा प्रवेश, िनभळ अपायच, असा ठरला 

नाही. या या मळू पुर क यार्ं या अपेक्षेिव द्ध याचे उि ट कायर् फोल ठरवून शेवटी िहदंूं या 
साम यार्त भर पाडतील अशा काही नवीन पे्ररणाही या या योगाने, लवकरच प्रचिलत झा या. 
तथािप येथे आपण या या ता कािलक पिरणामांचाच तेवढा िवचार करीत आहोत आिण तो 
पाि चमा य िशक्षणाचा ता कािलक पिरणाम, असा घडून आलेला िदसला की, या िशक्षणाने 

भारले या िहदंूं या पिह या दोन िप या समळू वाहव याच; पाि चमा य ते ते सारेच यांना िप्रय 

वाटू लागले. िब्रिटश रा य हे या ई वरपे्रिरतच मानू लाग या. यांनी या या 
िचर थािय वासाठीच प्राथर्ना के या. पाि चमा य वाङ्मय िन पाि चमा य इितहास यानीच पु ट 

झा यामळेु आिण िहदं ू त वज्ञान िन िहदं ू राजनीित यांचा सबंंधच तोडला गे यामळेु 

साहिजकपणेच यांनी असा सगुम िनणर्य ठाम क न टाकला की वैयिक्तक िन सामदुाियक 

जीवनात या प्र येक बारीकसारीक गो टीतही आपण पाि चमा यांचे िन यातही िवशेषेक न 

इंग्रजांचे अनुकरण क - तरच आप या या देशाचे खरेखुरे िहत िन रक्षण होईल. 

वर सांिगतले या या लोकांना सावर्जिनक कळकळ न हती िकंवा ते बुिद्धमान न हते असे नाही. 
उलटपक्षी आगं्लिशिक्षत िहदंूं या या पिह या िपढीत या लोकांना इंग्रजांकडून सामािजक िन 

सरकारी मा यते या उ च थानी आ ढ हो याची चांगलीच मोकळीक दे यात येऊन 

िहदंु थानातील लोकांनी ‘नेिटवां‘नी बुिद्धपुर सर‘ पुढे िब्रिटश लोकांची तुित तोत्रे गावीत; आिण 
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िब्रिटश रा यािवषयी या आप या एकिन ठेचे प्रदशर्न करावे; एव याकिरता यांना प्र येक 

प्रकारची सखुसोय िन सवलत िमळून, आप या लोकांवर प्रचंड वजन बसिवता ये याची उ तम 

यव था झाली. 
यांनी वतःला सदु्धा यां यापरीने आप या लोकांचे िन आप या रा ट्राचे िहत करावे 

असेच मनापासनूच वाटत होते. 

परंतु या िहतािवषयीची यांची क पना आिण आपले रा ट्र हणजे काय या िवषयीचे 

यांचे मत ही दो हीही पूणर्पणे परकी- िब्रिटश असनू, यांचा िहदंु थानातील साक्षात 

व तुि थतीशी काहीच सबंंध नसे! 

आप या देशालाच साहिजकपणे, ते आपले रा ट्र हणनू मानीत; याचे तेच कारण होय. 

यां या इतर सवर् क पना िन भावनांप्रमाणेच यांची रा ट्रािभमानाची क पनाही आयती 
इंग्लडंहून बनून आलेली, तीच उ नी घेतलेली असे. यांना असे आढळले की, इंग्रज हे 

रा टा्रिभमान हणजे वतः या देशावरील ते वसत असले या भौगोिलक भपूिरमाणावरील 

भक्तीच समजतात. इंग्लडंम ये जे जे राहतात. या सवार्ंचेच िमळून धमर्, वंश, सं कृित इ यादी 
िनरपेक्ष असे एक सयंुक्त रा ट्र झाले आहे आिण हणनूच इंग्लडं हे भक्कम िन बिल ठ रा ट्र बनले 

आहे. असाच यांचा समज असे. ही यांची तुलना िजतकी आकषर्क िततकीच सोपीही पण होती. 
अथार्त आप यालासदु्धा जर वंश, धमर्, सं कृित जाती, पंथ यां या िनरपेक्ष असे िहदंु थानचे 

एकीकरण करता आले तर आपले लोकसदु्धा भक्कम िन बिल ठ अशा ‘िहदंी रा ट्रा‘ या प्रित ठेला 
पोहचतील असे यांना वाटे. त कालीन युरोपातही रा ट्रीय पिरणाम हणजे प्रादेिशक पिरमाणात 

ते वा त य क न रािहले ते सारे फ्रच, जमर्नीत रािहले ते जमर्न, पेनम ये रािहले ते पॅिनश, 

इंग्लडंम ये रािहले ते इंिग्लश आिण याच अनुक्रमाने प्र येक देशातील लोकांचे ते ते लोकरा ट्र 

समजले जाई याव न यांना वाटले, िकंबहुना िवचार न करताच ते िनि चत ध न चालले की, 
प्रादेिशक एकता एवढा एकच बंध, एकाच भौगोिलक पिरमाणात वा त य करणे एवढी एकच गो ट 

या या लोकांना वतंत्र रा ट्र ठरिव यास सवार्त अग याची होय; -न हे तीच एक अग य 

घटकभतू होय! 

‘‘ठीक! तर मग, िहदंु थानातले िहदं,ू मसुलमान, िख्र ती, पारसी इ यादी सवर् लोक िहदंु थान 

नावा या प्रादेिशक पिरमाणात अनेक शतके एकत्र वसत आले आहेत; अथार्त हे सवर् लोक हणजे 

वयमेव, एक रा ट्रच असले पािहजेत. धमर्, भाषा, सं कृित, वंश आिण ऐितहािसक िवकास या 
गो टीत यां यात काहीच सबंंध नाही. प्रादेिशक एकता, एक समान देश हाच तो एकरा ट्र व िसद्ध 

िन पु ट कर यास आव यक असा पाया होय. प्रादेिशक पिरमाण हेच, रा ट्रीय वाचे पिरमाण असले 

पािहजे. इंग्लडंकड ेपहा, फ्रा सकड ेपहा, अमेिरकेकड ेपहा. ‘‘---असे याचे समथर्न असे. 

या गहृीत कृ यापासनू िनघणारा उपिसद्धा तही अपिरहायर् होता. िहदंु थान हा एक 

प्रादेिशक पिरमाण अस यामळेु िन देश या सजें्ञलाही पात्र अस यामळेु तो रा ट्रीय पिरमाणही 
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असलाच पािहजे. हणनू आपण सवर् केवळ िहदंीच असलो; िकंवा झालो पािहजे आिण िहदं ूअथवा 
मसुलमान अथवा िख्र ती िकंवा पारशी अस याचे बंद झाले पािहजे. अथार्तच आंग्लिशिक्षत 

लोकां या या पिह या िप यां या पढुार् यांनी वतः बहुतेक सवर् िहदं ूअसताही िहदं ूअस याचे 

सोडून दे याचा, आटोकाट प्रय न केला आिण िहदं ूिन मसुलमान अशा भेदांची जाणीवसदु्धा ठेवणे 

हीन प्रित ठेचे मानून ते एकदम ‘िहदंी देशभक्त‘च मात्र बनले. 

िहदं ूअस याचे सोडून देणे; यांना अितशय सोपेही गेले. यांना दसुरे कोणतेच िशक्षण 

िमळालेले न हते आिण जे पाि चमा य िशक्षण यांना िमळाले होते. याने यांना ‘िहदंु व‘ हणजे 

िहदंधुमार् यितिरक्त दसुरे काहीच नसनू तो धमर्ही हणजे िन वळ भ्रामक समजतुीचा एक 

जडुगाच होय; एवढेच िशकिवले होते. थोडसेे थांब याचा आिण वांिशक, सां कृितक िन ऐितहािसक 

अशा सवर् ि टकोनातून िहदंु वा या - िहदंपुणा या इतर िन सवार्त मलूभतू अशा िवषयासबंंधी 
िवचार कर याचा यांना प्रसगंच कधी आला नाही. 

यांना वतःला या अथीर् आपला िहदंपुणा सोडून देणे िन आपण िहदंी िन केवळ िहदंीच 

अस या या िवचारात िनमग्न होणे सोपे अस याचे आढळून आले या अथीर् मसुलमानांनाही 
आपण मसुलमान अस याचे िवसरणे िन िहदंी लोकांत -िहदंी रा ट्रात- पूणार्ंशांनी िमसळून जाणे 

िततकेच सोपे वाटेल अशी यांची अपेक्षा होती. ती गो ट या ‘िहदंी‘ देशभक्तांना िहदंु थान या 
प्रादेिशक पिरमाणाप्रमाणे आधीच ठ न गेली अस यासारखी वाटत होती. 

येथे हे सांगणे आव यक आहे की आमची ही सारी टीका केवळ सामदुाियक अथार्नेच लाग ू

आहे. वै यिक्तक वा कृितिवषयक सिव तर िन सापवाद ऊहापोह करणे; या अ पमयार्िदत 

भाषणात शक्य नाही. 
ते पाि चमा य िशक्षण िहदंूंम ये जसजसे झपा याने पसरत चालले; तसतशी ‘िहदंी 

रा ट्रीय वा‘ या क पनेलाही अनुयायांची अिधकािधक मोठी सखं्या िमळ याचे चाल ू रािहले. 

अथार्त या या उलट िहदंूं या िहदं ू या ना याने, राजकीय पिरमाणा या ना याने वयमेव रा ट्र 

या ना याने, असणारा एका मपणा अिधकािधक क्षीण क्षीण होत चालला आिण शेवटी िन वळ 

अना था पी उपासमारीमळेु याला वतःची शुद्धीच रािहली नाही. 
पिरि थतीला िमळाले या या कलाटणीमळेु िब्रिटशांना मनातून फार आनंद झाला. (अशा 

ि थतीत िहदं ू रा ट्रा या राजकीय जािणवेचे पुन जीवन िन िहदं ू सावर्भौम वा या येयाचा 
पुन दय होईल तर यापासनू काय ते आप या राजकीय वचर् वाला धोका  ये याचे भय आहे हे 

िब्रिटश लोक पूणर्पणे जाणून होते. पण िहदं ूअस याचा राजकीय याही अिभमान वाटणारा िहदं ू

िख्र ता द १८५७ नंतरही सशंया पद मनु य समजला जात असे; हे स य आहे. कारण, तो आप या 
िहदं ू रा या या हानीिवषयी िन य िचतंन करी आिण हणनू प्राथिमक क्रांितकारक हणनू 

या यावर पाळत ठेिवली जाई.) १८५७ मध या क्रांितयुद्धातील पराभवानंतरही पंजाबात, रामिसगं 
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कुका आिण महारा ट्रात वासदेुव बळवंत फडके यांनी केले या सश त्र उ थानां या योगाने, 

िब्रिटशांना येत असलेला तो सशंय केवळ ढतरच झाला. 
 
 

 
‘िहदंी रा ट्रीय सभे‘चा ज म 

 

िशवाजी या प्रमाणे वतंत्र िहदं ू रा याचे पुन जीवन कर या या आकांक्षेने वासदेुव 

बळवंत फडके यांनी केलेले उ थान मोडून काढले गे यानंतर, त काळच ‘िहदंी रा ट्रीय सभे‘चा 
अथार्त ्काँगे्रसचा ज म झाला. 

येथे हे लक्षात ठेव यासारखे आहे की, िब्रिटश सरकार काँगे्रस या थापनेला अनुकूल होते 

आिण एका हाअसरॉयनेच ती आ मीयभावाने पुर कािरली होती. यूम, वेडरबनर् इ यादींसारख्या 
अनेक प्रमखु िब्रिटश सनदी नोकरां (िसि हिलय स) कडचे बरीच वष ितचे नेतृ व चाल ूहोते. 

मोठमो या िहदं ूपुढार् यांनी अ यंितक लोकिहतबुिद्धने पे्रिरत होऊन ितची जोपासना केली 
आिण यामळेुच ‘िहदंी‘ देशभक्तां या या न या सपं्रदायाची ती सघंिटत िन अिधकृत प्रितिनधी 
बनली. 

िब्रिटश हे या अथीर् िहदंरुा ट्रािभमाना या सभंा य पनु जीवनावरील तोडगा या टीने 

या िहदंी उपक्रमाला अनुकूलच होते; या अथीर् या न या िहदंी रा ट्रवादी सपं्रदाया या ससंगार्ने 

मसुलमानाचा मसुलमान या ना याचा एकिजनसीपणा बािधत होणार नाही. अशी काळजीही ते 
(िब्रिटश) दक्षतेने घेतच होते. कारण मसुलमानसदु्धा जर या सपं्रदायात िहदंूंप्रमाणे पूणर् 
मनोभावाने जाऊन िमळाले; तर खरोखरीच, सयंुक्त िहदंी- रा ट्र अि त वात येईल आिण ती घटना 
िहदंु थानातील िब्रिटश वचर् वाला िहदंूं या एकाकी पुन जीवनापेक्षाही कदािचत अिधक घातक 

ठरेल. हे िब्रिटश लोक पुरेपरू जाणनू होते. िहदंी रा ट्रािभमाना या खर् या, प्रामािणक िन फलदायी 
िहदं-ूरा ट्रािभमाना या पुन जीवनाहून अिधक नसली; तरी िततकी तरी, िब्रिटशांना भीती वाटत 

होती. िन ते याचा वेष करीत होते. यामळेु एकीकडून यांनी ‘िहदंरुा ट्रा‘िवषयी मसुलमानां या 
िठकाणी असले या माथेिफ पणा या वेषाला वरैाला िन अिव वासाला चो न उ तजेन िन 

साहा य देऊन कोण याही प्रकारचे खरे िहदंी रा ट्रीय ऐक्य मगृजळाप्रमाणे भ्रामक क न टाकले 

आिण दसुरीकडून िनभळ िहदंरुा ट्रा या उदयाचा िवचार यावहािरक राजकारणा या कक्षेबाहेरच 

रहावा याकिरता िहदंूंना मात्र िनदान प्रारंभी तरी ‘रा ट्रवाद‘ पी मगृजळा या मागे हावरेपणाने 

धाव घे याला प्रो साहन िदले. अथार्त ‘िहदंी रा ट्रवादा‘ला उ तेजन दे या या िब्रिटशां या या 
धोरणाचे पिरणाम आरंभी आरंभी या यां या अपेक्षा मळुीच पूणर् करणारे न हते; िन यामळेु 
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यांना ते धोरण पुढे पालटावे लागले; ही गो ट िनराळी. परंतु याव न मी वर िनदिशलेली गो ट 

खोटी ठरत नाही. 
 
 
 
 
 
 

‘िहदंी रा ट्रवादा‘चे येय व तुतः उदा तच होते 
 

सवर् िहदंु थानची एकजटू क न एक ससुघंिटत असे, राजकीय पिरमाण बनिव या या 
येयात, िहदंूंना आके्षपाहर् असे काहीच आढळले नाही; आिण ते अगदी, साहिजक होते. कारण 

िन य, िव व यापक टीने, त विवचार करणार् या िन लोकसगं्रहाकडचे कल असले या िहदंूं या 
मनोवृ तीशी ते िमळतेच होते. 

हेही खरेच आहे; की एकच मानवी रा य, सवर् मनु यजात हे यातील नागिरक िन पृ वी ही 
यांची मातभृमूी असेच येय राजकारणाचे असावयास पािहजे. अिखल मानवजाती या एक 

पंचमांशाने बसलेला हा सवर् िहदंु थान धािमर्क, वांिशक िन सां कृितक िभ नभावांचा िवचार न 

करता या सवार्ंना एकाच एका म गटात बुडवून एक झाला; तर ते सवर् मानवी राजकीय येय 

प्र यक्ष गाठ या या िदशेने मानवजातीने एक मोठेच पाऊल टाकले असे होईल; या क पने या 
भाषेपुरता िन िचत्रापुरता िवचार केला तर ‘सवर्ं खि वदं ब्र म‘- हे सवर् केवळ एक िन अिवभा य 

ब्र म आहे असे धािमर्क िन सां कृितक त वज्ञान प्रितपादणार् या िहदंूंसारख्या लोकांना ते आकषर्क 

वाट यावाचनू कसे राहावे? परंतु या ब्र यालाही त वज्ञाना या टीप्रमाणे राजकीय टीनेही 
‘माया‘ या िवभाजक त वाचे दसुरे अगं आहे. पण, या येयािवषयी या उ साहभरात या िहदं ू

देशभक्तांचे याच गो टीकड े नेमके दलुक्षर् झाले! जर सवर् िहदंु थान एक झाला! -होय; पण या 
‘जर‘नेच सवार्त मोठा घोटाळा केला! ‘िहदंी रा ट्र‘ ही नवी क पना, िहदंु थान या प्रादेिशक 

ऐक्या या एक याच समान बंधावर उभारलेली होती. एकजात कोणाच िहदंूंना यां या अ यु कट 

अशा धमर्िवषयक वा सं कृितिवषयक वा वंशिवषयक भावनांना िवरोधी असे या गहृीत क पनेत 

काहीच आढळले नाही. कारण यांचे रा ट्रीय अि त व िहदंु थान या प्रादेिशक पिरमाणाशी पूवीर्च 

एक प होऊन गेलेले होते. िहदंु थान ही यांची केवळ िनवासभमूीच न हती; तर साक्षात घरच, 

िपतभृचू मातभृचू आिण एकमेव पु यभहूी होती! ‘िहदंी देशभक्ती‘, हा यांना ‘िहदं ू

रा ट्रभक्ती‘चाच केवळ, एक दसुरा पयार्यश द होता. प्रादेिशक पिरमाणसदु्धा यां या वांिशक, 

धािमर्क िन सां कृितक पिरमाणांशी इतके पूणर् वाने एक प झालेले होते; की यां या टीने 

‘िहदंी रा ट्र‘ ही ‘िहदं ूरा ट्रा‘चीच केवळ प्रादेिशक सजं्ञा होती. िहदंु थानला, ‘िहदंु थान‘ (इंिडया) 
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हणनू सबंोिधले तरी तो ‘िहदंु थान‘च रािहला असता; त वतः या यात काहीच अतंर पडले 

नसते आिण हणनू यवहाराकिरता ती गो ट दलुिक्षर्लीही गेली असती. 
पाि चमा य िशक्षणात पारंगत असतानाही जे िहदंपुणा या भावनेने रसरसले होते िन 

धमार्ने वंशाने िन सं कृितने िहदं ूअस यािवषयी जे अिभमान धरीत होते; ते िहदं ूपुढारीसदु्धा या 
िहदंी रा ट्रीय चळवळीला जे िमळते झाले; अतंःकरणपूवर्क काँगे्रस या कायार्त जे सहभागी झाले 

आिण िहदंु थानातील इतर अिहद ु अ पसखं्याकांशी या य पायावर िन स मा य सहवासी 
हणनू समानता राखणारे, असे खरे िहदंी सयंुक्त रा य  प्र थािपत कर या या टीने िब्रिटश 

सरकार या हातून राजकीय स ता िहसकावून घे याकिरता िचकाटीने झगडणार् या अशा सपंूणर् 
राजकीय सं थेचे- काँगे्रसचे नेतृ वही यांनी जे चालिवले या सवार्ंचे मी वर सांिगतले आहे तेच 

कारण होय. 

परंतु जरी सवर् िहदं,ू सशंयरिहत उ साहाने, या ‘िहदंी रा ट्रीय सभे‘ या भोवती, गोळा 
झाले आिण ित या बडुाशी असले या प्रादेिशक (Geographical Nationality) रा ट्रीय वा या 
त वाला जरी यांनी आपली प्रामािणक िन ठा अिपर्ली तरी, िहदंु थानातील मसुलमानां या गळी 
उतर या या सबंंधात ते त व अ यंत अपेशीच झा याचे िदसनू आले. यांचा सबंध समाज, 

पिह यापासनूच ित यापासनू पाय मागे घेऊन होता आिण पुढे पढेु तर तो ित यावर पुरा सतं तच 

होऊ लागला. कशाही िरतीने राजकीय एकगट बनिव याकिरता आपापले वांिशक िन धािमर्क 

यिक्त व  ‘िहदंी रा ट्रा‘त, िवलीन कर यािवषयीची मागणी सवर् िहदंी लोकांना काँगे्रसकडून 

जसजशी अिधकािधक आग्रहाने होऊ लागली तसतसे मसुलमान अिधकािधकच अिव वास ू िन 

अनावर होत चालले. कारण, ‘िहदंी देशभक्ती‘ची काँगे्रसने जी याख्या केली होती; ित या योगाने 

वांिशक धािमर्क िन सां कृितक आकांक्षांचे प्राणसवर् वच असणार् या यां या मसुलमानी 
रा ट्रािभमानाला प्राणांितक टोला बसणार असे यांना वभावतःच वाटत होते. िब्रिटश सरकारने 

आपले उि ट साध याकिरता यां या या काँगे्रसिवरोधक प्रवृ तीला उ तेजन िदले. 

आप या िहदं ू देशभक्तां या िचकाटी या प्रय नांनी काँगे्रसचे राजकीय मह व जो जो 
अिधकािधक वाढत चालले ित या माग या जसजशा अिधकािधक आग्रहा या होत चाल या िन 

या माग यांचा पाठपुरावा कर याची ितची शक्तीही जसजशी प्रबल तर होत चालली तो तो आिण 

तसतसा मसुलमानांचा िवरोध ितला अिधकािधक प ट श दांत िन िनि चत असा होऊ लागला; 
आिण ‘िहदंी रा ट्रीय सभे‘ची चळवळ िनमार्ण कर यातले धोरण सरतेशेवटी पुरते अपेशी होऊन 

आप या अपेक्षा फार मो या प्रमाणात फोल ठर या अस याचे िनराश झाले या िब्रिटश सरकारला 
पटून िब्रिटश सरकारचेही मसुलमानांत अिधकािधक आग्रहाचे उ तेजन िन अिधकािधक चो न 

असे सहा य िमळत गेले. 

‘िहदंी रा ट्रीय सभे‘ या चळवळीपासनू िहदं ू टीनेही आपणा िहदंूंना जे लाभ झाले आहेत; 

ते न ओळखणारा मनु य मी मळुीच नाही. मळूचा िविश ट उ ेश नसतानासदु्धा केवळ आपाततःच 
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असले; तरी पण प्रांितक भािषक िन पथंिविश ट कुढेपणा, भेद िन िभ न व घासनू काढून सबंध 

िहदं-ू जगाचे सामगर््  याने ढीकरण घडवून आण यात ितने फार मोठा भाग घेतला आहे. एक 

सावर्जिनक राजकीय पीठ ितने यांना पुरिवले आहे; सयंुक्त िन म यवतीर् रा या या िनि चत 

येयासह समान रा ट्रीय अि त वा या जािणवेने ितने, यांना सचेतनही केले आहे. जे दोष म ये 

घुसले असतील ते काढून सधुारता येतील; पण जे चांगले िन प न झाले आहे ते नाकार याचे 

कारण नाही. िहदंु थानात चाल ूकर यात आले या पाि चमा य िशक्षणा या नावानेही मी खड े

फोडीत नाही. ते तेथे चाल ूकर यातले िब्रिटशांचे हेतु जरी िकतीही शंकनीय असले; तरी सरतेशेवटी 
आपण िहदं ूतो डाव उलटिव यात यश वीच झालो असनू पि चमेशी आप या यायोगे आले या 
सबंंधापासनू आपला लाभ िन िहतच झा याचे दाखिवता ये या या ि थतीतच स या आपण आहो. 
तथािप पि चमेशी आले या आप या सबंंधापासून िन सरकारी िव विव यालयातील इंग्रजी 
िशक्षणा या पुन जीवनापासनू आपण िहदंनूी िमळिवलेला लाभ हा याप्रमाणे िब्रिटश 

सरकार या दु ट हेतूला न जमुानता िमळिवलेला होता. त वतच, आप या िहदंरुा ट्रा या पुढील 

ढीकरणार् या पानेही जे िहत आपणा िहदंूंचे झाले ते सदु्धा ‘िहदंी रा ट्रीय वा या या न या 
सपं्रदाया या िकंवा ‘िहदंी रा ट्रीय सभे‘ या घोिषत उ ेशा या बळावर झालेले नाही; तर िहदं ू या 
ना याची आपली वांिशक िन धािमर्क जाणीव दडपून टाक या या ित या प्र यक्ष वा अप्र यक्ष 

प्रय नांना न जमुानताच ते झालेले आहे. प्रादेिशक देशभक्तांना आ ही िहदं ूअस याचे िनदान 

रा ट्रीय िन राजकीय गट या ना याने तरी बंद होणेच पािहजे होते. यां यात या काहीना तर 

आपण िहदं ूअस याचे नाकार यातच साक्षात भषूण वाटले. ते केवळ ‘िहदंी‘ (इंिडयन) च होते. तसे 

कर यात आपण देशभक्तीचे एक मोठेच उदाहरण घालनू देत आहो; असे मानून यायोगे 

मसुलमानांनासदु्धा यांचे जातीय अि त व सोडून दे यािवषयी िन या प्रादेिशक िहदंी रा ट्राम ये, 

नामिनदशातील रीतीने िवलीन हो यािवषयी आपण वळवू अशी यांची क पना क न घेतली. 
परंतु मसुलमान हे आधीही मसुलमान िन अतंीही मसुलमानच रािहले. ‘िहदंी‘ के हाच 

झाले नाहीत! भरुळ पडलेले िहदं ुलाखोनी बंिदगहृात जाऊन सह ांनी अदंमानला जाऊन आिण 

शेकड नी फासावर जाऊन सवर् ‘िहदंी‘ लोकांसाठी समान राजकीय अिधकार िहसकून घे या या 
हेतूने िब्रिटशांशी झगडत होते. तोपयर्ंत मसुलमान कंुपणावर बसनूच िन वळ मौज पहात रािहले! 

परंतु एकीकडून काँगे्रसिन ठ िहदंूंनी चालिवलेली िनःश त्र प्रितकार चळवळ िन दसुरीकडून सश त्र 

िहदं ूक्रांितकारकांनी चालिवलेली अिधक भयंकर िन अिधक पिरणामकारक सश त्र चळवळीचा 
प्राणपणाचा सघंषर् यांनी िब्रिटश सरकारवर पुरेसे दडपण आणनू िहदंी लोकां या हाती काहीतरी 
भरीव स ता देणे, याला िहदंूंनी भाग पडताक्षणीच मात्र, मसुलमान पटापट धावत आले; आिण 

‘‘आ ही िहदंी आहो; आ हाला आमचा प्रा त वाटा पुरेपरू पािहजे‘‘ असा अिधकार सांग ूलागले!! 

शेवटी, गो टी या थरावर आ या की, साक्षात ‘मु लीम लीग‘सारख्या प्रितिनिधभतू 

मसुलुमानी सं थेकडून िहदंु थानची ‘मसुलमानी िहदंु थान‘ िन ‘िहदं ू िहदंु थान‘ अशी दोन 
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छकले कर याची सचूना िनल जर्पणे पुढे कर यात आली आिण िहदंूंिव द्ध अिहदंी मसुलमानी 
रा ट्रांशीही सगंनमत कर याची िसद्धता, उघडपणे घोिषत कर यात आली! अ यंत शुद्ध हेतूने, पण 

िववेकशू य द्धेने िन आधं या धोरणाने धमर्, जाित िन सं कृित यांनी िनरपेक्ष िन केवळ 

प्रादेिशक एकते या एकाच समान बंधावर आधारलेले असे सवर् िहदंी लोकांचे िमळून एकच 

अिवभक्त िन अिवभा य िहदंी रा ट्र बनिव याकिरता यांनी अट्टाहासपूवर्क पिर म केले या 
उपयुर्क्त िहदं ूदेश भक्तां या सवर् आशांचे हे असे शोचनीय भिवत य होते! 

 

प्रादेिशक एकता हा एकरा ट्रीय वाचा 
एकमेव घटक नाही 

 

तर मग सयंुक्त िहदंी रा ट्रांत मसुलमानांनी आपण िवलीन हो याला अनुकूल हावे; 

याकिरता यांची आराधना कर या या, काही झाले तरी प्रथम िहदंी िन नंतर मसुलमान 

अस याकरता यांना वळिव या या काँगे्रसने गेली पुरेपूर प नास वष चालिवले या सवर् प्रय नांना 
जे दा ण अपयश आले; याचे मळू कारण कोणते? एक सयंुक्त िहदंी रा ट्र बनिवणे; 

मसुलमानांनाही चत नाही िकंवा नको आहे; असे नाही. परंतु ऐक्यािवषयीची अथार्त 

िहदंु थान या रा ट्रीय ऐक्यािवषयीची यांची क पना यां या प्रादेिशक एकतेवर मात्र मळुीच 

आधारलेली नाही. जर कोणा मसुलमानाने आपले खरे गत तेही शक्य िततक्या प ट श दांनी 
आजवर प्रकट केले असेल तर ते मोप यां या बंडाचा पुढारी अ ली मसुिलयार यानेच 

होय.सह ावधी िहदंूंना बला काराने बाटिव या या िकंवा पु ष ि त्रया-मलेु सवार्ंनाच एकदम 

ख गाला बळी दे या या आप या अ याचारां या कांडाचे समथर्न करताना याने असेच घोिषत 

केले; की सवर् िहदु थान एक होऊन एकरा ट्र हावयाला पािहजे असेल तर याकिरता िटकाऊ असे 

िहदं ू मसुलमानांचे ऐक्य घडवून आण याचा एकच एक अन य मागर् हणजे सवर् िहदंूंनी 
मसुलमान होणे हाच आहे. जे िहदं ूतसे कर याचे नाकारतील ते िहदंी ऐक्या या कायार्चे द्रोही होत 

िन ते मरणालाच पात्र होत!! 

अ ली मसुिलयार हा खणखणीतपणे सरधोपट आप या खर् या (इ लामी) मातभृाषेतच बोलला. 
महमदअ ली िन इतर काहीजण यां यासारख्या, िश टाचारी मसुलमानांची भाषा, सरेुख सालकृंत 

लॅिटन िन ग्रीक जशी असते; इतकेच, पण सवार्ंना अिभपे्रत अथर् एकच! 

केवळ प्रादेिशक एकता न हे; तर धािमर्क, वांिशक िन सां कृितक एकता हीच एका म 

रा ट्र घडिव या या कायार्त खरी मह वाची होय. हे नेमके ओळख याला काँगे्रस चुकली; आिण तेच 

ित या या सबंंधात या अपयशाचे मळू कारण होय. 

रा ट्रां या जडणघडणीत प्रादेिशक एकता अथार्त एकच समान िनवासभमूी असणे या 
गो टीपेक्षाही धािमर्क, वांिशक, सां कृितक िन ऐितहािसक आ तसबंंधाचेच केवढे तरी मोठे मह व 
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असते. या मलूभतू सामािजक िन राजकीय त वाकड ेदलुक्षर् कर याची काँगे्रसने प्रारंभीच फार 

गभंीर अशी घोडचूक केली. प्रादेिशक एकता हा सुद्धा या घटकांतलाच एक घटक असतो. पण 

बहुधा सवर्च िठकाणी, तो एकच एक घटक मात्र होऊ शकत नाही. इंग्लडं िन इतर काही युरोिपयन 

रा टे्र यांची उदाहरणे घ्या. या उदाहरणानीच ‘िहदंी रा ट्रीय सभे‘ या िहदं ूसं थापकांना चुकी या 
मागार्वर नेले. प्र तुत भाषणा या वरील पिर छेदात िवशद के याप्रमाणे ती मळुी योग्य िरतीने 

समजलीच गेली नाहीत. इंग्लडं आज जे एक एकसघं रा ट्र बनलेले िदसत आहे; ते काही ते एक 

अगदी तंतोतंत असे प्रादेिशक पिरमाण आहे, या एकाच कारणामळेु न हे. तेथील लोकांचा 
प्रादेिशक देशािभमान हे काही कारण नाही; तर तो यां या इतर सामािजक िन राजकीय, 

आ तसबंंधांचे कायर्, अथार्त पिरमाण आहे. उदाहरणाथर्, इंग्लडं हे पूवीर् या काळीही असेच तंतोतंत 

प्रादेिशक पिरमाण होते. परंतु जे हा, यां या धािमर्क सवेंदनशीलता अितशय िडवच या गे या 
ते हा आंग्ल- कॅथॉिलक िन प्रॉटे टंट यांना आप या देशांतगर्त बांधवांपेक्षा अनुक्रमे, आपाप या 
बा यदेशीय सहधमीर्यांकडचे अिधक ओढले, जात अस याचा अनुभव आला. आंग्ल-कॅथॉिलकांनी 
इंग्लडंमधील आप या आंग्लच पण प्रॉटे टंट असले या सावर्भौम राजापेक्षाही रोममधील पोपचीच 

अिधक काळजी घेतली. आंग्ल प्रॉटे टंटनी, रोमन कॅथॉिलक मता या, आंग्ल   राजा या थली 
हॉलडंमधून वुअ यमलाच, आप यावर रा य कर याकिरता पाचारण केले. तशीच पु हा 
हॉलडंचीही गो ट पहा. हॉलडंचे लोक हे एकच सामाईक भपू्रदेश असनूसदु्धा पूवर्इितहासातील 

आप या धािमर्क बाजनेूच सािभमान प्रभािवत झा यामळेु एकसंघ रा ट्र हणनू ते एक होऊ शकले 

नाहीत. तेथील कॅथॉिलक हॉलडंर हे आप या वतः याच प्रॉटे टंट असले या वुअ य स ऑफ 

ऑरज या राजािव द्ध पेनला िमळाले. ऑि ट्रया- हंगेरीचेही उदाहरण घ्या. तेथील लोकांना 
प्रादेिशकरी या िवभागणारी कोणतीच ठळक गो ट न हती, ते सवर्जण एकित्रत होऊन यांचे एक 

साम्रा यच बनलेले होते. आिण एकाच शासनाखाली ते एक वतंत्र राजकीय गट हणनू िक येक 

शतके, नांदलेही परंतु, यां या अतंःकरणातून यांना पर परांकड े ओढणारे असे वांिशक, 

सां कृितक, भािषक वा ऐितहािसक व पाचे कोणतेच आ तबंध न हते. यायोगे, अनुकूल 

सिंधप्रा त होताच, यांचे रा ट्रीय िन राजकीय ऐक्य त काळ फुटले! अथवा असेही हणता येणार 

नाही की, ‘‘अहो! ही तुमची वांिशक िन धािमर्क प्रौढी ही आता कधीच गतकाळातली गो ट होऊन 

गेलेली आहे! यानंतर जग आता अिधक शहाणे झाले आहे! कोणताही अ ययावत ् मनु य 

आजकाल यां याकड ेढंुकूनसदु्धा पाहात नाही!‘‘ या सवर्साधारणपणे घोषात आ ही आमचा असा 
सरू आणखी िमळिवतो. ‘‘िहदंी मसुलमान, इंिडयन, हे आजकाल या जमर्न िकंवा आयिरश 

लोकांहून अिधक अ ययावत आहेत काय? जमर्न िकंवा आयिरश हे जगात या सवार्ंत पुढारले या 
सिुशिक्षत िन अ ययावत ्अशा रा ट्रांत गणले जाणार नाहीत काय? पण तरीसदु्धा ते जमर्न िकंवा 
आयिरश आज या काळातही समान वंश, भाषा, सं कृित वा इितहास यां यापेक्षा प्रादेिशक 

एकतेला अिधक मह व देत अस याचे आढळत आहे काय? 
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सडुटेन जमर्न िन अ टेराअट यांची सवार्ंत अलीकडची उदाहरणे 
 

सडुटेन जमर्न िन हट यास प्रिशयन जमर्नही यांना बराच काळापयर्ंत राजकीय 

एकरा ट्रच ठाऊक न हते. ते एका रा यात अतंभूर्त न हते. जमर्न या युद्धात जमर्नीला जजर्र 

करणारा प्रहार के यानंतर जमर्नी या शत्रनूी यांचे तुकड े पाडले. गोधडीवजा एक रा ट्र 

िनिमर् याचा ग धळ घातला. प्रादेिशक पिरमाणा या पिरघात बसिवले आिण झकेो लो हािकया हे 

नाव देऊन सडुटेन जमर्न, पोल, हंगेिरयन, झके, लो हाक यांची िखचडी केली. पण यांनी रा ट्र 

हणनू काय घडिवले? सडुटेन जमर्नांना, प्रादेिशक ऐक्या या भ्रामक आलेख्यांवर प्रिशयन 

जमर्नां या बाहेर काढून टाक यात आले होते तरीसदु्धा याला न जमुानता ते प्रिशयन जमर्नीशीच 

एक हो याची उ कटतेने आशा ध न होते आिण प्रादेिशक िन राजकीय एक वा या ना याने 

आलेख्यात ते एकत्र रेखाटले असतानासदु्धा त े न माननू पुढ या दारी सडणार् या आिण 

िनकृ टपणा या झकेांिव द्ध बंड क न उठले अन ् प्राणसंकटाचीही िक्षती न बाळगता 
प्रिशयनांम येच जाऊन िमळते झाले. असे या सडुटेन जमर्नांनी खरोखर का करावे? झकेांपेक्षा 
िकंवा लो हाकांपेक्षा प्रिशयनांशी या सडुटेन जमर्नांचा अिधक िनि चत असा प्रादेिशक 

लागाबांधा होता हणनू  खिचतच न हे; तर, जमर्नीतील जमर्नांशी भािषक, सां कृितक, वांिशक 

िन ऐितहािसक व पाचे जे यांचे िज हा याचे आ तबंध होते; आिण जमर्न लोकांचाच अवयव 

हो यात; यांना जे भषूण वाटत होते; यामळेुच होय. 

उलटपक्षी, जमर्न यूंचा प्रकार पहा. हे जमर्न यू प्रादेिशक एकते या बंधाने जमर्नांशी 
िनगिडत झालेले अस यामळेु जमर्न भमूीत, अनेक शतके, जमर्नांसह वसत आलेले होते; इतकेच 

न हे तर जमर्न रा यात त ेप्र यक्ष समािव ट केले गेलेले होते. राजकारणी भाषेतही  ते साक्षात ्

जमर्न हणनूच लेखले जात; जमर्नीतले नागिरक अिधकार, समानतेने उपभोगीत; छेः रा ट्रीय 

जमर्न िविधशासनातले, घटक या ना याने जमर्न रा यावरही वचर् व गाजवीत हटले तरी 
चालेल. 

तसेच आणखी आयिरश उदाहरण पाहा. आयलर्ंड िन इंग्लडं, दो ही िमळून एकच राजकीय गट 

असनू िक येक शतके, दोघांचेही एकच रा य िन एकच पालमट चालत आलेले होते. अिंग्लश लोक, 
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िप यािनप या आयलर्ंडात बेटी यवहार, रोटी यवहार  िन एकाच अिंग्लश भाषेतून वाग् यवहार 
करीत बसत आले होते. अ टेराअट अिंग्लश लोक आिण आयिरश लोक यांचा दोघांचाही प्रादेिशक 

बंध एकच आहे आिण दोघांची भमूीही प टपणे रेखाटली गेलेली आयलर्ंड ही एकच आहे. यांचा 
धमर्सदु्धा एकच आहे. अथवा आयलर्ंड हा काही महा वीपावरील एखादा फार मोठा प्रदेश नाही. तो 
िहदंु थानात या एखा या प्रांताएवढासदु्धा जेमतेमच मोठा असेल. परंतु हे सारे सामा य घटक िन 

इतके िनकटचे वा त य या गो टींनी अिंग्लश आिण आयिरश लोकांचे एक रा य बनले आहे काय? 

छेः! आयलर्ंडातही नाही; की, गे्रट िब्रटनम येही नाहीच. आयिरश लोक बंड क न उठले. यांना 
अिंग्लशांसारख्या िमळत असले या बादशाही सवलती यांनी तु छ मान या; मतृप्राय झालेली 
आपली वतःची आयिरश भाषा पु हा िजवंत केली आिण आपले वतंत्र आयिरश रा ट्रीय रा य 

प्र थािपत केले. उलटपक्षी अ टेराअट अिंग्लशही यां याशी तो अनेक शतके वसत आला; या 
आप या अगदी दाराशेजारचे आयिरश मनु याशी कसलाही रा ट्रीय सबंंध ठेव याचे नाकारतो 
आिण यांचे याने कधी त डसदु्धा पािहले नसेल िन जे यां यापासनू फार दरूवर समदु्रापिलकड े

राहतात, या आप या अिंग्लश बांधवांशी सयंुक्त हो याकिरता झरुतो! हे तरी का घडावे? कारण 

एकच. 

आयिरश आिण अिंग्लश यांचे िन वळ प्रादेिशक ऐक्य यांना िजतके आकषूर् शकते. 
या यापेक्षाही यां यामधला वांिशक सां कृितक िन ऐितहािसक आ तबंधांचा, एक वाचा अभाव, 

यांना एकमेकांपासनू अिधक दरू लोटतो. 
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राजकीय वा तवच केवळ न हे; तर माणसुकीही! 
 

अ ययावत ् रा ट्रां याच अशा या थो याशा उदाहरणांव न असेच िदसनू येईल की, 
धािमर्क, वांिशक, सां कृितक िन असेच इतर आ तसबंंध िभ न असणार् या लोकांना, केवळ 

प्रादेिशक एक व िकंवा वसित थानाचे एक व, एवढीच एक गो ट प्रायः कोठेच एकरा ट्रीय बनवू 

शकत नाहीत. 

धािमर्क, वांिशक, सां कृितक, भािषक िकंवा ऐितहािसक, आ तसबंंध हेच मनु यांना यांचे 

वाटावयाला लावतात; हे स य केवळ राजकीय न हे; तर, मखु्यतः मानवीयच आहे. ते यांचे एकत्र 

वा त य, जर या इतर आ तसबंंधात भर हणनू असेल तर मात्र गो ट िनराळी. एकगट िकंवा 
एकरा ट्र बन याला, िन वळ आलेख्यावर (नकाशावर) रेखाटले जाणे एवढेच न पुरता ते आ तबंध 

लागावेत या लोकप्रवतृीची मळेु, मानवा या-िकंबहुना प्रा यां याही- वभावातच, अगदी खोलवर 

गेलेली अशी आहेत. परंतु येथे आप याला या िवषयी मानसशा त्रीय िववेचनात िशर याचे 

प्रयोजन नाही. 
इतके सांिगतले असता पुरे की, लोकांना वभाविसद्ध रा ट्र बनावयास लागणारा सवार्ंत 

मह वाचा घटक, हणजे एका म एकरा ट्र बन याची यांची इ छा हाच होय. 

आिण ही इ छा आ ही येथवर िनदिशले या या प्रकार या िज हा या या आ तसबंंधानीच 

िन वळ एकाच देशातील वा तवापेक्षा िकतीतरी प्रामखु्याने िन िकतीतरी उमा याने चेतिवली 
जाते. 
 

पण िहदंूंशी एक हो याची ती इ छाच 

िहदंी मसुलमानां या ठायी आहे काय? 
 

प्र नाचा प्र न, परा पर प्र न (कळीचा प्र न) तो हाच की, िहदंूंशी एक हो यािवषयी ती तशी 
इ छा िहदंी मसुलमानां या ठायी आहे काय? आिण काँगे्रसिन ठ िहदं,ू िहदंी रा ट्रीय चळवळी या 
प्रारंभी एक क्षणभरही या प्र नाचा िवचार कर यासाठी थांबले नाहीत. अथवा आजही 
मसुलमानां या प्राथर्नां या वेळांशी जुळते घे याकिरता ते, तो प्र न आप या डोक्यात आणीत 

नाहीत. ‘मिु लम लीग‘ जाितिन ठ आहे; असे नुसते घोिषत क न, काहीच उपयोग नाही. ती काही 
न याने कळलेली वातार् न हे. खरी गो ट अशी आहे; की काँगे्रसवा या मसुलमानातसदु्धा सबधं या 
सबंध मसुलमान समाजच जाितिन ठ आहे. जो प्र न समजनू घेतला पािहजे; तो हा की, ते इतके 

जाितिन ठ का आहेत?‘ काँगे्रसिन ठ िहदं ूअगदी पिह यापासनू या प्र नाचा अ यास कर याला 
धजतच नाहीत. कारण तशा प्रकारचा अ यास, यां या प्रादेिशक रा ट्रीय वा या ते समजतात 
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या अथार्ने िहदंी ऐक्या या- वेडाला, शेवटचा वास सोडावयाला भाग पाडील असेच यांना भय 

वाटते! ‘धमर्वेड! माथेिफ पणा!‘ असे तु ही ओरडता? पण धमर्वेड िकंवा माथेिफ पणा ही 
मसुलमानांना तर भरीव िन त यपूणर् गो ट आहे. ितला नावे ठेवून तु ही,  ितचे िनवारण क  

शकणार नाही, तर तु हाला ितला समोरासमोर त डच िदले पािहजे. मसुलमानांचा इितहास, यांचे 

त वज्ञान िन यांची राजकीय मनःप्रविृ त यािवषयी सामा यतः पूणर्पणे अज्ञानी असले या 
काँगे्रसवा यांनी जे प्रादेिशक रा ट्रच कि पले आहे; या यािवषयी मसुलमान वभावतःच 

उदासीन असणे, वर िनदिशले या कारणांकिरता मा या मते अगदी, मनु य वभावाला ध नच 

आहे. तु ही िनदान पुढील गो टी लक्षात ठेवाल; तर िहदंी मसुलमानांची ही िवरोधी वृ ती तु हाला 
दिुबर्णीतून पािह याप्रमाणे खर् या खर् या व पात प ट िदस ूलागेल- 

अ) अितरेकी धमर्िन ठा िन रा यािवषयीची देवभोळी क पना, यांना सोड याइतकी 
सामा यतः, सवर्च आिण िवशेषेक न िहदंी-मसुलमानांची अ यािप वाढच झालेली नाही. 

ब) यांचे धािमर्क त वज्ञान आिण कुराणिन ठ राजकारण यां या योगाने मानवी जगाचे 

केवळ दोनच िवभाग पडतात. एक मुसलमानी भमूी आिण दसुरी शत्रूचंी भमूी. मसुलमानांची 
पूणर्पणे वसलेले िकंवा मसुलमानांकडून शािसले जाणारे, असे सवर् प्रदेश ही मसुलमानी भमूी होय. 

ब हंशी मसुलमानांकडून शािसले जाणारे असे सवर् प्रदेश ही मसुलमानी भमूी होय. ब हंशी 
मसुलमानेतरांनी वसलेले; अथवा मसुलमानेतर स तेकडून शािसले जाणारे असे सवर् प्रदेश ही 
शत्रूचंी भमूी असनू कोण याही िन ठावंत मसुलमानाने या भमूीिवषयी कोण याही प्रकारची 
िन ठा, ठेिवता कामा नये. इतकेच न हे तर याने आप या शक्तीप्रमाणे युक्तीने बला काराने वा 
लबाडीने वाटेल ते क न तेथील मसुलमानेतरांना मसुलमान धमार्त आण यािवषयी आिण 

एखा या मसुलमानी रा ट्राकडून या प्रदेशावर राजकीय वारी आणवून तो िजकं यािवषयीही 
आ हानच केलेले आहे. या हण या या िव द्ध हणनू मसुलमानी पु तकातली अकडची 
ितकडची वाक्ये पुढे टाक यात अथर् नाही. सबंध कुराण ग्रथंच वाचा; हणजे यांची एकूण प्रविृ त 

कळेल आिण यातूनही पु तकांशी आ हाला येथे काही कतर् य नाही; तर या पु तकांचे अनुयायी 
आिण ते आप या वतर्नात यांचे कसे अनुकरण करीत आहेत; तोच येथे प्र न आहे. तु हाला नंतर 

कळून येईल की समग्र मसुलमानी इितहास आिण यांची िन याची कृ ये ही सवर् मी इतरत्र 

रेखाटले या आकृतीनुसारच रिचली गेलेली आहेत. अथार्त ् मसुलमानी धमार्वर ती आधारलेली 
नसतील; तर प्रादेिशक रा ट्रभक्ती या श दाचा मसुलमानांना अथर्च कळत नाही. अफगाण हे 

रा ट्रभक्त अस ू िकंवा होऊ शकतात. कारण अफगािण थान आजही एक मुसलमानी प्रदेश आहे. 

पण कोणताही मसुलमान जर तो खरा मसुलमान असेल आिण समाज या ना याने ते सवर्च 

आ यंितक धमर् द्धाळू असतातच; तर देश हणनू वा रा ट्र हणनू वा रा य हणनू 

िहदंु थानािवषयी याला धमार्नेच एकिन ठ धरता येणार नाही. कारण, आज तो याचा शत्रदेुश 

आहे आिण येथे मसुलमानेतरांची बहुसखं्या अस यामळेु िन यातूनही यावर एखा या 
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मसुलमानी रा ट्राचे वा मसुलमानी राजाचे रा य चाल ूनस यामळेु तो याला दहेुरी अतंरलेला 
आहे. 

क) या याच जोडीला हेही िमळवा की या सवर् मसुलमानेतरांत िहदं ू हेच मसुलमानी 
त वज्ञा यांनी सवार्त अिधक िधक्काराहर् मानलेले आहेत. कारण िख्र ती िन यू हे कसेही झाले 

तरी- कुराणाशी अशंतः समान असलेले असे धमर्ग्रथं यांना अस यामळेु ‘िकताबी‘ आहेत. पण 

िहदं ू मात्र सपंूणर्च ‘कािफर‘ आहेत! अथार्त ‘िहदंु थान‘ ही यांची भूमी-जोवर, ितजवर 

मसुलमानांचे रा य चाल ू झालेले नाही िकंवा सवर् िहदंूंनी इ लामला कवटाळले नाही तोवर-

प्रामखु्याने ‘शत्रभुमूी‘च होय! अ यापही वे या धमर्िन ठेतच वावरत असणार् या िहदंी 
मसुलमानांची हीच धािमर्क मनोवृ ती आहे. यां यातील महंमदअ ली आिदक न सवर्चजण ती 
प्रवृ ती चेतवीत असतात. अथार्तच मिु लम सघंशासन घडिव याकिरता ‘िहदंी िहदं‘ू पेक्षा 
बाहेर या अिहदंी मसुलमानी देशांशी सख्य कर याचा आपला हेतु ‘मिु लम लीग‘ने उघडपणे 

घोिषत करावा; यात आ चयर् काय? यां या टीने पाहता यां यावर िहदंु थान या द्रोहाचा 
आरोप यां या िन ठेप्रमाणेच ठेवता येणार नाही. कारण यांनी आप या आज या या 
‘िहदंु थाना‘ला वदेश िकंवा वरा ट्र कधीच मािनलेले नाही. यांना ही पूवीर्पासनू एक परकी भमूी 
अथार्त शत्रभुिूमच वाटत आहे. ‘दार-उल-् हबर्!‘ ‘दार उल-्इ लाम न हे! 

ड) ही मसुलमानांची धािमर्क िन िजवंत असलेली मनःप्रवृ ती झाली. अथार्त ितला 
अनुस न यांची राजकीय िन सां कृितक मनःप्रवृ तीही,  मखु्यतः िहदंिुवरोधीच आहेः आिण 

जोवर ते मसुलमान असणार िन ‘िन ठावंत‘ असणार- तोपयर्ंत ती तशीच असावयाची हे िनि चत 

आहे. ते िहदंु थानात िशरले ते िवजेते हणनू िशरले आिण यांनी िहदंूंना आप या 
राजस तेखालीही आणले. या गो टीची यांना पुरेपूर जाणीव आहे. यांना अशा िवलक्षण 

मरणशक्तीचीही देणगी लाभलेली आहे की, जी नेमकीच यां या पराभवाचे िन धूळधाणीचे 

मरण क न देणार् या एकूण एक गो टी पूणर् वाने िवस न जाते! प्र तुत भाषणा या आधी या 
पिर छेदत दाखिव याप्रमाणे िहदंूंनी यांना शेकडो रणके्षत्रांवर चांगले झोडून काढून यांचा धु वा 
उडिवला आिण सवर् िहदंु थान मसुलमानां या जोखडापासनू मकु्त क न ‘िहदंपुदपादशाही‘ची 
पु हा थापना केली ही गो ट यना कदािप आठवणार नाही. िहदंु थानात आपले प्रभावी अ पमत 

आहे. हे यांना माहीत आहे. यांची लोकसखं्या प्र येक िशरगणती या प्रितवृ तात सारखी वाढती 
आहे. िहदंसुघंटनावा यांनी िवशेष वाने, यानात ठेवावयास पािहजे; ती गो ट ही की अ पृ यता, 
शुद्धीवरील बंदी, िवधवािववाहावरील बंदी यासारख्या आपणा िहदंूं या काही धमर्भो या िन 

आ मघातकी सामािजक चालीं या योगाने यांना बाटवाबाटवीला िन मसुलमानी धमार्ंतराला 
चांगलेच सिुपक क्षेत्र िमळते. ते हा अशा वतर्मान पिरि थतीत यांनी सारख्याच झपा याने 

वतःची लोकसखं्या वाढिव याची आिण िहदंूंची घटिव याची आशा धरावी हे साहिजकच आहे. 

िहदंूं या उदयाची िन राजकीय आकांक्षांची िब्रिटशांना भीती वाटत अस यामळेु िहदंूं यािव द्ध 
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आपली फळी बळकट कर याला यां याकडून फार काळपयर्ंत प्र येक सवलत िन प्र येक प्रकारचे 

सहा य िनि चतपणे िमळत राहणार हे मसुलमानांना चांगले माहीत आहे. तसेच, केवळ प्रादेिशक 

एकते या अ यवहायर् अशा समान बंधावर आधारलेले िहदं-ूमसुलमान ऐक्य घडवून आण या या 
खुळचट नादा या मागे लागलेले काँगे्रसिन ठ िहदं ू हे मसुलमानांचे िविश ट िन प्रमाणबा य 

प्रितिनिध व इ यादी सबंंधात या आिण मखु्यतः आप याला स या टोचत असले या िहदं-ू

सघंटने या चळवळीला दडपून टाक यािवषयी या आप या धमकाव याचे पाठबळ असले या 
आप या माग यांना िनि चत वश होतील; हे सदु्धा यांना पुरते ठाऊक आहे. ते अ पसखं्य 

असतानासदु्धा िहदंी सै यात िन सश त्र पोिलसात यांना शेकडा ६० जागा िमळा या अस यामळेु 

यांचा तो वचर् वाचा घटक यां या आधीच प्र ययास आलेला आहे. या सवर् गो टी अनुकूल अशाच 

अस यामळेु जाणनू वा अजाणता पण यांचा असा पूणर् िव वास आहे की एखा या मो या 
जागितक युद्धात जर िब्रिटशांचा पराभव झाला तर िहदंु थान या सीमेवर असले या अिहदंी 
मसुलमानी रा ट्रा या सहा याने मसुलमान हेच कदािचत िब्रिटशां या हातून िहदंु थानची 
सावर्भौम स ता िहसकावून घेतील. आिण तेथे, पु हा मसुलमानी साम्रा य प्र थािपत करतील. 

मग ते हाच मात्र यांना ‘मसुलमानी भमूी‘ हणनू- वदेश हणनू िहदंु थानावर पे्रम करता येईल 

िन ते करतील; आिण ‘भारत हमारा देश है!‘ िकंवा ‘िहदंु थान हमारा‘ अशी गाणी मनापासनू 

गातील!!‘‘ परंतु तोपयर्ंत मात्र, मसुलमानाला खर् या अितरेकी धमर्िन ठ मसुलमानाला हा देश 

केवळ ‘शत्रभुमूी‘ हणनू असणार! 

मला वाटते िब्रिटशांनीही या छेदकां या शेवटी िनदिशले या गो टीकड ेिवशेष लक्ष यावे 

आिण मसुलमानांना यां या िहदंिुवरोधी चळवळीत फाजील उ तेजन दे या या आप या 
धोरणाला, वेळीच आळा घालावा. िहदंु थानचे दोन तुकड े पाडणे मु लीम सघंशासन घडवून 

आण याकिरता िहदंु थानाबाहेर परक्या मसुलमानी रा ट्राला पाचारण करणे आिण िहदंु थानात 

एक वतंत्र मसुलमानी रा य थापणे यािवषयीची ‘मिु लम लीग‘ची उघड घोषणा िवचारात घेता 
िब्रिटशांनी सदु्धा िहदंूंना उखड याकिरता आप या या ‘लाडक्या बायकोवर‘ अिधक िव वास 

टाकताना दोनदा िवचार करावा. मसुलमानी इितहासातील पड यातली कार थाने सपु्रिसद्ध आिण 

न जाणो िहदंूंना उखड याकिरता हणनू मसुलमानी िवभक्तीकरणाला िदलेले उ तेजन वतःलाच 

उखडून घे याला उपयोगी पड याचेही कदािचत िब्रिटशांना शवेटी आढळून येईल. तथािप तो 
िब्रिटशांचा प्र न आहे. तो िन यांची, ते योग्य ती काळजी घेऊ शकतीलच. 

आपणा िहदंुंपुढे जो प्र न आहे तो हाच की, आप याला िब्रिटशांची िकंवा मसुलमानांची बटीक 

होऊन राहावयाचे नसनू आप या या वतः या घराचे या िहदंु थानचे िहदंूं या भमूीचे खरेखुरे 

वामी हावयाचे आहे. असा आपण िनधार्र केला पािहजे. 

 
 



 

www.savarkarsmarak.com 

 
 
 
 
 
 

हे येय लक्षात घेऊन 

आपला ता कािलक कायर्क्रम काय असावा? 
 

प्रादेिशक एकते या एकाच समान बंधावर आधारलेले असे िहदंु थानात समान 

भिूमकेवरचे कोणतेही राजकीय एकरा ट्र बनिव या या कामात, िहदंी  मसुलमान केवळ  प्रादेिशक 

िहदंी रा ट्रभक्तीने पे्रिरत होऊन िहदंूंशी सहकायर् करतील हे कधीच शक्य नाही. हे िनि चतपणे 

जाणनू आपण िहदंसुघंटनवादी प्रथम आपली मळूची चूक- आपले मळूचे पातक-सधुा  या. 
प्रादेिशक ‘िहदंी‘ रा ट्र पी मगृजळा या मागे धावत जाणे आिण या िन फळ पाठलागामधला 
य यय समजनू वभाविसद्ध िहदंरुा ट्राचा िवकास मा न टाकू पाहणे ही ती चूक होय. आप या 
िहदं ूकाँगे्रसवा यांनी ‘िहदंी रा ट्रीय सभे‘ या प्रारंभी त ेपातक अिन छेने केले. आिण अ यापही ते 
नेटाने करीत रािहले आहेत. मी प्र तुत भाषणा या पूवीर् या छेदकात दाखिव याप्रमाणे आप या 
िपतामहांनी मराठा िन शीख िहदं ूसाम्रा या या पतना या वेळी जो तेथेच सोडून िदला तो आप या 
रा ट्रीय जीवनाचा धागा आपण िहदं ू आता पु हा उचलनू हातात ध  या. आ मिव मिृत पी 
िझजणीने आकि मकपणे खुंटवून टाकलेले आप या आ मजागतृ िहदं ू रा ट्राचे जीिवत आिण 

याचा वाभािवक िवकास आपण पु हा उ जीिवत केला पािहजे; समाधीतून पु हा वर उठिवला 
पािहजे. 

याकिरता मी यापूवीर् या पिर छेदात उद्धृत केले या गोिवदंराव काळे यां या १७९३ 

मध या पत्रांतील या श दांतच आपण धैयार्ने घोिषत क  याः- ‘‘िसधंपासनू दिक्षण समदु्रापयर्ंत 

पसरलेली भूमी हे िहदंु थान िहदंूंचे थान आहे आिण आ ही िहदं ूहे या भमूीचे वािम व असलेले 

रा ट्र आहोत. तु ही याला ‘िहदंी रा ट्र‘ हणनू हणाल, तर तो ‘िहदं ूरा ट्र‘ या श दाचा केवळ एक 

इंग्रजी पयार्य होईल. आ हा िहदंूंना ‘िहदंु थान‘ आिण ‘िहदंी थान‘ (इंिडया) ही एकच व तू आहे. 

आ ही िहदं ूआहोत. हणनूच आ ही िहदंी (इंिडयन) आहोत. आिण िहदंी आहोत हणनू िहदं ू

आहोत. 

होय! आ ही िहदं ू हे वयमेवच एक रा ट्र आहोत. कारण धािमर्क, वांिशक, सां कृितक, 

ऐितहािसक अशा सार् या आ तबंधानी, आ ही, एका म एकरा ट्र बनलो असनू या या जोडीला, 
प्रादेिशक एकतेचीही देणगी, आ हाला िन याची लाभलेली आहे. आमचे वांिशक अि त व 

िहदंु थानशी आम या िप्रय अशा िपतभृमूी, िन पु यभशूी-एक पता पावलेले आहे. 
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पण या सवार्ंहूनही मह वाची अशी गो ट हणजे आमची इ छा ‘आ ही िहदं ूरा ट्र आहोत‘, अशी 
आहे ही होय. आिण हणनूच आ ही रा ट्र आहोत.‘‘ 

आपण तीस कोटी िहदं ू जे हा तशी इ छा करीत आहोत; यावेळी आम या या 
एकरा ट्रीय वाला आ हान दे याचा िकंवा याचा पुरावा माग याचा कोणालाच अिधकार नाही. 

िहदंु थानात आ हाला एक जाती (Community) हणनू सबंोधणे िवपरीतच ठरेल. जमर्न 

हे जमर्नीत रा ट्र आहे. आिण यू हे एक ‘जाित‘ (Community) आहेत. तुकीर् हे तकर् थानात रा ट्र 

आहे आिण तथेील अ पसखं्य अरब; िकंवा आमिनयन हे तेथे एक जाती आहेत. याप्रमाणे िहदं ूहे 

िहदंु थानात रा ट्रच आहेत; आिण अ पसखं्य मसुलमान हे एक जाती (Community) होत. 

हे जमर्नीचेच उदाहरण उचलनू ‘मु लीम लीग‘ या पुढार् यांनी यां या कराची, येथील 

अिधवेशनात नुकतीच परवा अशी धमकी िदली की, िहदंूंवर अितक्रमण करणार् या यां या 
माग या जर िहदंु थानात पुरव या गे या नाहीत तर सडुटेन जमर्नांचे अनुकरण क न सडुटेन 

जमर्नांनी जमर्नीतील जमर्नांना सडुटेनम ये बोलावून आणले, याप्रमाणे तेही सीमेबाहेरील 

मसुलमानी रा ट्रांना िहदंु थानात आप या सहा याथर् अव य बोलावतील. परंतु ‘मु लीम 

लीग‘मध या आम या िमत्रांनी रानातून बाहेर ये या या पूवीर्च  तशी ओरड क  नये, यांनी 
लक्षात घ्यावे की, हे यांचे उदाहरण उभयपक्षी लाग ूपडणारे आहे. 

मिु लम बिल ठ होतील, तर सडुटेन जमर्नांची भिूमका योग्य पकारे वठवून दाखिवतील; 

पण जर का िहदं ूहेच योग्य वेळी, बिल ठ झाले तर मात्र आम या या ‘लीग‘वा या िमत्रांवर उलट 

जमर्न यूचीच भिूमका वठिव याची पाळी आ यावाचून खिचतच राहणार नाही! आ ही िहदंूंनी 
शकांना आिण हूणांना गतकालात यापूवीर्च ती भिूमका उ तम िशकिवलेली आहे. ते हा, प्रसगं 

येईपयर्ंत नुसते श द उधळ यात काहीच साधणार नाही. िखचडीची चव ती भक्षण कर यातच 

असते. 
मानवते या सबंंधात सापेक्षतः 

‘िहदंीरा ट्र‘वादसदु्धा जातीयवादच होय! 
 

‘िहदंरुा ट्र‘वा यां या या भिूमकेवर काँगे्रस छापाचा, एखादा ‘िहदंी रा ट्र‘वादी जर ‘‘िहदं ू

आिण मसुलमान ही जाती िकंवा हा धमर् अशा िवभक्त भावनेने िवचार करणे िकती कोतेपणाचेच 

नाही काय? मनु य तेवढे आपण सवर् एक; आपण एक िव वबंधु वाचाच मात्र िवचार क  या!‘‘ -
असा चोखंदळ आके्षप घेईल तर उलट यालाच असे िवचारा की ‘‘बंधो, िव वबंधु व, आ ही िहदं,ू 

तो दोष ठरेपयर्ंत पूजीतच आहोत. पण अहो, ‘िहदंी रा ट्रवादी‘! तु हीही तसाच या ना या 
रा ट्रापुरताच िहदंी रा ट्रीय वाचाच - याच भेदवृ तीने का िवचार चालिवता? िहदंु थान हे एक 

प्रादेिशक पिरमाण आहे हणनू! पण मग जगात दसुरीही प्रादेिशक पिरमाणे आहेतच! मग तु ही 
िहदंी रा ट्रभक्तच का होता? अॅिबिसिनयन रा ट्रभक्तच होऊन तेथे यां या वातं याथर् 
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लढ याकिरता का धावून जात नाही? कारण ज म सहवास िन िशक्षण, यां या योगाने, तु हाला 
तुमचे वांिशक वा धािमर्क वा सं कृित या आ तसबंधंातले नाते िहदंी लोकांशीच अतरांहून अिधक 

जवळचे वाटते हणनूच ना? कदािचत तु हाला या कारणाची जाणीवही नसेल?  खरोखर,  

तु हाला  याचे ज्ञान नाही, असा देव तु ही पूजीत आहा; अथवा िहदंी वा इतर कोणताही 
रा ट्रािभमान हाही अिखल मानवते या टीने केवळ जातीयच ठरतो; हे तु हांला माहीतही नसावे; 

कारण रा ट्रीय व हे सदु्धा वांिशक वा धािमर्क वा सां कृितक जातीइतकेच अिखल मानवतेची 
िवभागणी करणारे प्रबळ त व नाही काय?‘‘ 

 

िहदंरूा ट्रवा यांनी यांना िहदजुातीयवादी हटले गे यास अगदी मळुीसदु्धा क्षमायाचक बनू नये 

 

व तुि थती अशी आहे की, रा ट्रवाद आिण जातीयवाद या दो ही गो टी त वतः अस या 
तर सारख्याच समथर्नीय आिण मानवी वभावोिचत आहेत. आिण या नस या तर, दो हीही 
तशा नाहीत. रा ट्रवाद आक्रमक व पाचा असेल तर मानवी सबंंधा या िवषयात तो िजतका 
अनैितक िततकाच दसुर् यां या या य अिधकारावर आक्रमण क न ते बळकावू पाहणारा 
जातीयवादही अनैितक आहे! पण जातीयवाद जर केवळ सरंक्षणशील असेल, तर तो या य िन 

योग्य रा ट्रवादाअतकाच समथर्नीय िन मानवी वभावोिचतही असतो. 
िहदं ू रा ट्रवादी, हे याचे वािम व दसुर् याकड ेआहे, अशा कशाचेही अपहरण कर याचे 

िकंवा बळकाव याचे मनात आणीत नाहीत. या तव यांना कोणी िहदं ू जातीयवादी हटले 

तरीसदु्धा यांचा जातीयवाद समथर्नीय असाच असनू, खरे िहदंी रा ट्रवादी कोणी असतील तर तेच 

होत. कारण िहदंी रा ट्रा या घटकभतू अशा सवर् जातींकड े या य िन योग्य रीतीने वागणे हाच 

खरा या य िहदंी रा ट्रवाद होय. पण याच कारणा तव केवळ मसुलमान हेच काय ते अ या य, 

रा ट्रिवरोधी आिण रा ट्रद्रोही या सवर् अथार्ंनी जातीयवादी आहेत. कारण अतरांचे सवर् व बळकावून 

बस याची हाव यानीच धरली आहे. िहदंमुहासभा आिण मिु लम लीग या दो ही सं थांना 
एकाच दमात जातीयता या सजें्ञ या िव वासघातकी, धोकादायक िन दोषा पद अथार्ंनी जे हा 
सारखेच जातीयवादी ठरिवले; ते हाच, िहदंी रा ट्रीय सभेने (काँगे्रसने) वतःलाच रा ट्रद्रोही 
अस याचा दोष पदरात घेऊन वतः आपण िन पयोगी अस याची कबुली िदली आहे. 

या तव िहदंूंनी वतः या या य िन योग्य अिधकारांचे वतः याच भमूीत सरंक्षण करणे 

हा जर जातीयवाद असेल; तर जातीयवादी अस याचा तो सव कृ ट गणु आमचे ठायी आहेच 

आहे. आिण हणनू सवार्िधक िन ठावतं िहदं ूजातीयवादी असणे आ हाला भषूणच आहे, कारण 

आम या मत ेअसा जातीयवाद हणजेच खरा आिण अ यंत या य अशी रा ट्रीयता होय. 

याप्रमाणे ससुघंिटत िहदं-ूरा ट्रा या क पनेचे एकदाचे पुन जीवन क न यां या 
जीवनक्रमात नव चैत य आणणे हे आप या पुढील कायर्क्रमातील ता कािलक पिहले कायर् हणनू 
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ठरिव यावर या अनुषंगाने दसुरा आव यक िवषय हणजे सामािजक जीवनातील प्र येक कायर् 
िन प्रसगं केवळ िहदंिुहतसबंंधी या भिूमकेतून गळुमळुीत न बोलता पुनःिनर्रीक्षण करावयासच 

हवे. मिशदीपढुील वा यवादनासारख्या थािनक व पा या बारीकसारीक प्र नापासनू तो थेट 

अगदी िहदंी सघंरा या या घटनेपयर्ंत या प्र नांपयर्ंत आिण िहदंु थानातील अतंगर्त राजकीय 

धोरणापासनू तो अगदी िवदेशी िन राजनैितक िन आंतररा ट्रीय सबंंधिवषयक धोरणापयर्ंत या 
सवर् िवषयात आ ही उघडपणे िन वतंत्रपणे िहदं ू हणनू आपली भिूमका मांडणार आिण 

िहदंजुगता या िहतसबंंधा या योजनेला पािठंबा देऊ, िवरोध क  िकंवा कोणतेही पाऊल उचल ूते 
केवळ  िहदं ू हणनूच. आमचे यापुढील राजकारण हणजे िनभळ राजनीतीचे िहदंकुरणच असेल 

आिण ते सहा यभतू होईल अशाच मागार्ने बनेल. याचा अथर् आम या लेखी तरी सवार्िधक 

प्रामािणक आिण सवार्िधक या य िन योग्य िहदंी रा ट्रवादी असाच आहे. 

 

असे असेल तरच ‘िहदंी रा य‘ खरे! 
 

आप यापुढील ता कािलक कायर्क्रमांतील ितसरी गो ट हणजे देशातील िभ निभ न, 

समाजां या ऐक्यािवषयीचे आपले मत पुनः उ घोिषत करणे ही होय. िहदं-ूरा ट्र, हे सयंुक्त िहदंी 
रा ट्रा या शक्यतेचा मागर् बंद कर याचा िवचार वतः या िहताकड ेपाहूनच कधी मनात आणीत 

नाही; मात्र ते सयंुक्त िहदंी रा ट्र या यते या आिण समानते या पायांवरच उभारले असले 

पािहजे. िहदंु थानातील सवर् अ पसखं्य समाजांना िविधमडंळे नोकर् या सामािजक आिण राजकीय 

अिधकार इ यादी सबंंधात लोकसखं्या आिण गणुव तेनुसार अहर्ता यां या प्रमाणात मतािधकार 

आिण प्रितिनिध व दे यास िहदंरुा ट्र के हाही िसद्ध असेल. िहदंसुमाज देशात प्रचडं प्रमाणात 

बहुसखं्य असताही वतःसाठी कोणतेही िवशेष अिधकार अथवा वतंत्र सवलत माग याचा 
आपला अिधकारही सोडून देईल. इतर प्र येक रा ट्रात  अशा बहुसखं्य समाजाला वतंत्र सवलती 
िन िवशेष अिधकार असतात. 

पण अ पसंख्यांक समाजाची बहुसखं्य समाजाला नसले या सवलतींची आिण 

भरताडा या मतािधकाराची वेडगळ आिण कोठेही ऐक यात न आलेली मागणी मात्र िहदंसुमाज 

यापुढे सहन करणार नाही. सयंुक्त िहदंी रा ट्रा या बनावा या िस यथर्, धमर्, वंश आिण सं कृित 

यांचा िवचार न करता ‘माणसागिणक मत‘ या रा ट्रीय त वाचा अगंीकार कर याअतका, पुढे, िहदं ू

समाज जाईल पण ‘एका मसुलमानास तीन मते‘ आिण उलट ‘तीन िहदं ू िमळून एक मत‘ अशा 
प्रकारची राजकीय अिधकाराची मागणी िकंवा दसुरी कसलीही सं कृित-िवषयक मागणी िहदं-ू

सं कृतीचा इितहास, भाषा, वंश िन धमर् या िवषयांत िवरोधक, अपमानकारक िन दडपनू 

टाकणारीच! अशा प्रकारची मागणी यांचा िशर छेदच करील. 
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अ पसखं्यांकाना आपला धमर् पाळावयाचे, आपली भाषा बोलावयाचे िन वतःपुरती 
आपली सं कृती िवकिसत कर याचे वातं य राहील; मात्र यामळेु दसुर् या समाजा या तशाच 

प्रकार या अिधकारांचे अितक्रमण अथवा सावर्जिनक शांततेचा आिण नीितम तेचा भगं होता 
कामा नये. या या य अटीवर मसुलमान आ हाला िमळत असतील आिण िहदंी रा ट्रावर 

अिवभक्त िन ठा ठेवावयास िसद्ध असतील; तर उ तमच. तसे न झा यास आमचा िसद्धा त 

अथर्पूणर् ठरतो. तो हणजे ‘‘याल तर तुम यासह, तु ही न याल तर तुम यावाचून; पण जर तु ही 
िवरोधाल तर तु हांला न जमुानता आ ही िहदं ूिहदंु थान या वातं य प्रा तीचा लढा यश येईतो 
लढत राहू िन चांगली झुजं देऊ.‘‘ 

आमचे पररा ट्रीय धोरणही प ट िनभळ अशा िहदं ू टीनेच ठरिव यात येईल. जी रा टे्र 

िहदं ू रा ट्राशी िमत्र वाने वागतील आिण जी याला सहा यभतू हो यासारखी असतील ती सवर् 
आ ही आमचे िमत्र आिण सहकारी समज.ू उलट जी िहदं ू रा ट्राला िवरोध करतील; अथवा जी 
िहदंूं या िहतसबंंधाला घातक हो यासारखी असतील या सवार्ंना आ ही िवरोध क , यापैकी 
काहीच  न करता जी तट थ असतील, यां याशी आ हीही तट थपणाचे धोरण ठेवू. मग यांनी 
वतःपुरता कोण याही राजकीय त वाचा अगंीकार केलेला असो. आमचे पररा ट्रीय धोरण, 

ठरिवताना लोकशाही िकंवा रा ट्रीय समाज-स तावाद; अथार्त ्नािझझम, फॅिसझम ्इ यादी पोकळ 

गजर्नांचा िवचार आ ही करणार नाही. िहदंूंचे िहत, हीच आमची कसोटी. िखलाफत, 

पॅले टाईनमधील अरबांचा प्र न, इ यादी भ्रमो पादक गो टीत, िनरथर्क लक्ष घालनू आिण 

यां याशी सहानुभतूी दाखवून, आ ही आ मघातकीपणा करणार नाही; इंग्लडं देशाशी येणारे 

आमचे सबंंध िहदंिुहतां या धोरणाने हणजे ‘िहदंरुा ट्राचे पूणर् राजकीय वातं य‘, टीपुढे 

ठेवूनच ठरिवले जातील.  

अ पसखं्य समाजासबंंधाने आमची वागणकू प्र तुत पिरि थतीचा िवचार करता, िभ न 

िभ न भावाची राहील. मसुलमान िख्र ती अथवा िहदंवासी युरोिपयन लोक यापैकी आ ही 
कोणाचाही वेष करीत नाही; असे िनि चत आ वासन िहदं ू यांना देतील, पण याबरोबरच या 
अ पसखं्य समाजात िहदंनूाही कोणी हीन लेख यास िकंवा त्रास दे यास धजत नाहीना; हेही िहदं ू

समाज यापुढे चांगला, जाग क राहून पाहील. 

पारशी लोक हे वंश, धमर्, भाषा, सं कृित या टीनी  आ हाला  जवळचे  आहेत.  ते   
िहदंु थानाशी कृतज्ञतापूवर्क, एकिन ठ रािहले आहेत िन िहदु थान हेच यांनी आपले एकमेव घर 

हणनू मािनले आहे. दादाभाई नौरोजीसारखे सवर् े ठ िहदंी देशभक्त, याचप्रमाणे 

कामाबाईसारखे क्रांितवादीही यां यात िनमार्ण झाले आहेत. यांना सामाईक िहदंी रा ट्राम ये 

हणनूच सामावून घ्यावं लागेल; आिण पूणर् समान अिधकार देऊन तसे अव य समािव ट क न 

घे यात येईलही. िख ती अ पसखं्य समाज स य सौज यशील असनू देशाबाहेरील लोकांशी सबंंध 

ठेवून िहदंु थानािव द्ध राजकीय डाव तो खेळत नाही. भाषा िन सं कृित या टीनी तो िहदं ू
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िवरोधी नाही. या तव यालाही आम यात राजकीय या समािव ट क न घ्यावे लागेल; यांचा 
आमचा भेद धमार्तच आहे. आिण यांचा धमर् इतर धमीर्यांना बाटिवणारा आहे. ते हा धमार् या 
िवषयात िहदंूंनी सावध राहून यां या धमर्-प्रचारकांना आपली चळवळ चालवावयास, आंधळेपणे, 

वाव देता कामा नये. अथार्त िवचारपूवर्क होणार् या धमार् तराचा प्र न वतंत्र आहे; पण याच 

त वाखाली याला अनुस न िहदंूंनीही बाटून िख्र ती झाले यांचे पुनः िहदंकुरण कर याचे कायर् 
चाल ू ठेवून शिुद्ध चळवळ चालिवली पािहजे. िख्र ती लोकांनी िहदं ूरा यािव द्ध डाव लढिव याचा 
प्रकार त्रावणकोर सं थानात मात्र िदसनू येत आहे. हणनू तेथे मात्र िहदंूंनी यांना राजकीय 

या पूणर् िव वासाने वाग ू देता कामा नये, हणजे इतर प्रांतातील िख्र यांप्रमाणे तेही िहदं ू

टीने सशंयातीत होईपयर्ंत यांना रा यकारभारात भलताच वाव देता कामा नये. 

यहुदी लोकांचा िवचार करता प्रथम यांची सखं्या अ य प आहे. यांनी राजकीय या 
िकंवा सां कृितक या िहदंूंना आजवर कधी त्रास िदलेला नाही. आिण ते प्रामखु्याने धमार्ंतर 

करिवणारेही नाहीत. ते िनराि त असता, िहदंूंनी यांना जो आ य िदला. तो म न ते िहदंूंशी 
नेहभावानेच राहू इि छतात; अथार्त यांना सयंुक्त िहदंी रा ट्रात सहज समािव ट क न घेता  
येईल. पण या िवषयात आप या पूवर्जांनी अिहदंी समाजा या वसाहती, तेथे क न दे यात जी पूवीर् 
चूक केली; ितची पुनरावृ ती मात्र होऊ नये. िहदंु थानाबाहेरील यहु यांशी शक्य ती सहानुभतूी 
बाळगनूही िहदंु थानात यहु यां या नवीन वसाहती वसवू दे या या काँगे्रसी चाल ू धोरणाला 
िहदंूंनी िवरोधच केला पािहजे. िहदंु थान िहदंूंचीच भमूी रािहली पािहजे. िहदंूं या वाढ या 
लोकसखं्येला िहदंु थानात िक येक िठकाणी पुरेसा वाव िमळत नाही; अशा ि थतीत बाहेरील 

अिहदं ुलोकांना बोलावून यां या वसाहती िवरळ व ती या भागात, वसिव याची क पना िकती 
असमजंस मखूर्पणाची आहे. बरे! लोकसखं्येला आळा घालावा; हणनू एकीकडून सतंती-
िनयमनाचे धड ेसमाजाला देत; दसुरीकडून िहदंु थानात िक येक िठकाणी वसाहत कर यासाठी 
बाहेरील यहुदी लोकांना िनमतं्रण देणार् या िक येक रा ट्रीय सभावा यां या शहाणपणाची वाहवा 
करावी तेवढी थोडीच! ते हा कोचीन सं थाना या स मा य िदवाणांना आपण आग्रहपूवर्क 

सांिगतले पािहजे की, ‘महाराज त्रावणकोर इितहासापासनू योग्य तो धडा घ्या आिण परकी यहुदी 
लोकांना कोचीन या भमूीत वसाहतीसाठी बोलाव या या योजनेचा या िवषयात बाहे न होणार् या 
आग्रहाचा प ट िवरोध करा.‘ 

जसा आिण िजथवर मसुलमानी अ पसखं्य समाजाचा सबंंध येतो यािवषयी सिव तर 

िववेचन पूवीर्च मी केले आहे. थोडक्यात पुनः सांगावयाचे तर या समाजाकड ेआपण सवर् िवषयात 

शक्य तेव या सशंयी टीनेच नीट लक्ष ठेिवले पािहजे. कोण याही समाजातील कोण याही 
यक्तीला समानते या भिूमकेला ध न जी वागणूक िमळ याचा अिधकार आहे;  तेवढीच यांना 
देणे; जसे एका बाजनेू अव य आहे; तसे दसुर् या बाजनेू कोण याही प्रकारची अतरांना नसलेली 
सवलत राजकीय, धािमर्क वा सामािजक अशा कोण याही सबंधंात यांना दे याचे कठोरपणे 
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नाकारणेही अव यच आहे. िहदंु थानला वातं य िमळवून दे या या ल यात आपण गुतंलेले 

असतानाच केवळ न हे; तर ते वातं य प्रा त झा यानंतरही आपण यांना सशंयातीत मानता 
कामा नये. िहदंु थान या वाय य सीमेवरील प्रांतांचे सरंक्षण कट्टर िन बलवान िहदं ूसिैनकांकडून 

नीट होत आहे ना? असे काळजीपूवर्क पािहले पािहजे. नाहीतर, िहदंी-मसुलमान िसधं ु

नदीपलीकडील परकीय मसुलमानी रा ट्रांशी सगंनमत क न िव वासघाताने िहदंु थानला पुनः 
अिहदं ुशत्रूं या फासात अडकिव याचा, सकंटाचा, प्रसगं यावयाचा! 
 

पण मांजरा या ग यात घटंा कशी बांधायची? 
 

माझ ेहे हणणे एकून घेत असताना आिण यापुढे िहदं ूसमाजाने ठेवावया या धोरणा या 
पिरणामकारकपणािवषयी मा याशी सवर् वी एकमत होत असताना येथे उपि थत असले या 
िहदंसुघंटनवा यां या मनात एक मह वाचा प्र न मोठे काहूर उसळून देत असेल; तो असा की 
‘‘पण, मग मांजरा या ग यात घंटा कशी बांधावयाची? ते िहदंु टीचे धोरण, कृतीत आण याचे 

मागर् आिण साधने कशी अवलबंावयाची? आम या प्र तुत या सघंटन चळवळी या 
दौबर् याव थेत आिण दडपनू टाकणार् या पिरि थतीत आम या मताप्रमाणे जेणेक न गो टी घडून 

येतील; अशी सबल ि थती िनमार्ण कर याचे साम यर् आ हाला कसे यावयाचे? पण िमत्र हो! या 
िवषयात तु ही िवष ण हो याचे मळुीच कारण नाही. तसे साम यर् िमळिव याचे अगदी 
पिरणामकारक ह यार आप या हाताशी आहे. पहा. जरा योग्य िदशेने आपला हात पुढे सरकवा 
हणजे तुम या हातातच ते सापडले तर मग आता मळुापासून आरंभ क  या आिण  आज 

िहदंु थानात उपल ध असलेली राजकीय स ता ह तगत करा. 
 

चाल ूरा यघटनेनुसार नगरपािलका, िज हामडंळे आिण िविधमडंळे यात आपणा िहदंूंना 
उपल ध सार् या जागा जर आपण िहदंसुघंटनवा यांनी ह तगत के या तर िहदं ूचळवळ एकदम 

एवढी उंच उचलली जाईल की, आप या आज या सवर्तोपरी अगितक अव थेतून ती क पनातीत 

अशा बिल ठ ि थतीला जाऊन पोहोचेल. आता तु ही हे ऐकून ओरडून हणाल; की, ‘‘ही तर तु ही 
आणखीच उंच उडी मारावयास सांगता! िहदंूंना िमळालेली सारी राजकीय स ता ह तगत कर याचे 

काम तरी आ ही कसे काय करणार? ‘‘ पण महाराज, या प्र नाचे उ तर हेच की, -आपणा िहदंूंना 
जी स ता िमळाली; ती आपणच नाही का आ मिव मरणा या झटक्या या भरात 

काँगे्रसवा यां या हाती देऊ केली. आपण िहदंूंनीच खरोखर! काँगे्रसला ितचे आजचे व प आणनू 

िदले नाही का? पण या आपण िहदंनूी काँगे्रसला िहदंु थानात सात प्रांतात स ताधारी पदवी 
िमळवून िदली; या िहदंूं या िव द्ध ती आता एकाएकी उलटली असनू िहदंरुा ट्राची नुसती 
क पनाही ित या नाकाकानांना झ बू लागली आहे! िहदं ूमहासभा ही जातीय अतएव दोषा पद 
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सं था हणनू ितने उ घोिषत केले असनू काँगे्रसिन ठ लक्षावधी िहदंूंनी ित याशी कसलाही सबंंध 

ठेवू नये; असे आज्ञापत्रकही काढले आहे. आिण कोणी सांगावे, एखा या िदवशी ती असेही घोिषत 

करील की, िहदंसुघंटनांची चळवळच मुळी, काँगे्रसची आवडती क पना, आवडता वाद, जो िहदंी 
प्रादेिशक रा ट्रवाद या या िवरोधी हणजे रा ट्रद्रोही िव वासघात होय. पण, आता काँगे्रस ही 
आप या टीने फारच बिल ठ झाली असनू जी राजकीय स ता वा तिवक आप या िहदंूं याच 

वािम वाची होती; ती ित यापासनू िहसकून आप या हाती पनुः घे याचे काम फार कठीण झाले 

आहे. 

सार् या िहदंु थानभर प्र येक िहदंसुघंटन-वा यां या पुढे ही अडचण द त हणनू उभी आहे. 

हे मला माहीत आहे. काँगे्रसला आज िहदंिुवरोधी अशा भक्कम बालेिक याचे व प आलेले 

िदसते ही गो ट खरी. पण मी आप याला िन चयाने सांगतो की हे िक याचे केवळ िचत्र असनू तो 
पडदा फाटताच ते िचत्रही फाटून जाईल! 

 
िहदंसुघंटनवा यांनी काँगे्रसवर बिह कार घालावा हणजे िवनािवलबं ितची बुद्धी िठकाणावर येईल. 
 

काँगे्रस या हाती असलेली राजकीय स ता िहसकावून घेऊन िहदंसुघंटनाला िवरोध िन 

उपद्रव कर याचे ितचे साम यर् न ट कर याचा सवार्ंत सोपा मागर् दाखवून दे यापूवीर् आपण 

िनःसिंदग्ध श दांनी असे घोिषत क  या की, आ ही जे बाहेर आहोत ते रा ट्रीय सभा या सं थेचा 
िकंवा ित या पुढार् यांचा वा अनुयायांचा वेष िन हेवादावा कर याचा िवडा आ ही उचललेला नाही. 
काँगे्रस ही सं था िहदंूंची बुिद्धम ता, िहदंूंचे द्र य, िहदंूंचा वाथर् याग िन केवळ िहदंूंचाच भरणा 
असलेली िहदंसुं थाच रािहलेली आहे, असे जे महमद अ ली िजना हणतात. ते अगदी खरे आहे. 

आजही काँगे्रसचे काही पुढारी थोर रा ट्रािभमानीच आहेत. ते चुकत आहेत तरी यांना दु ट बदु्धीचे 

हणता येणार नाही आिण यापैकी बहुतेक सारे आपलेच आ ते ट, सगे-सोयरे आहेत. 

काँगे्रसम ये जे थोडसेे मसुलमान आहेत यांना िहदं ू पुढार् यां या आ मघातकी मखूर्पणामळेु 

काँगे्रस या धोरणावर अंमल गाजिव यासाठी जरी वेळी अवेळी मभुा िदली जाते. तरी ती 
यःकि चत माणसे केवळ नामधारी पुढारीच असनू; सयंुक्त िहदंी रा ट्राचा क्षदु्र दळभद्री देखावा 
चाल ूठेव यासाठीच मात्र यांना तेथे थान दे यात आलेले आहे. आ ही जे काही आहोत ते सं था 
हणनू काँगे्रसचा वेष कर यासाठी नसनू ित या िहदंिुवरोधी धोरणासाठी ितला िशक्षा क न 

स य-िनभळ स य-एकमेवा िवतीय स य- िन याप्रमाणेच अन याचाराबरोबरच लाठीचे िन 

अिंग्लश सिंगनीचे ह ले चालवून कायावाचामनाने अगंीकारले या आ यिंतक अिहसेंचा तोरा 
िमरवीत काँगे्रसने या मखुव याखाली जो अस य हािनकारक अपायकारक दंभ माजिवला आहे; 

यापासनूही ितला ता यावर आण यासाठी होय. 
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आज या पिरि थतीत काँगे्रस ही आपली न हे; अन ् हणनू िहदंूं या प्रितिनिध वाचे ितचे 

सवर् अिधकार मग ते कोणतेही असोत, काढून घेतले पािहजेत. ही पाळी, ितनेच आम यावर 

आिणली आहे. ित या पुढार् यांनी िहदं ूसमाज आिण िहदं ूमहासभा यांना जे आ हान मखूर्पणाने 

िदले आहे; याचा वीकार करणे आप याला भागच आहे. 

माझ ेिहदंसुघंटनावादी बंधू हो! जरा योग्य िवचार करा. काँगे्रस एवढी मोठी झाली आहे. ती 
कोण या अ नावर पोस यामळेु हो? लक्षात घ्या; की काँगे्रसला माणसे पैसा िन मते यांचा सारा 
पुरवठा िहदंूंकडूनच होत आहे. हा पुरवठा बंद करा. हणजे काँगे्रसने जो िहदंिुवरोधी पिवत्रा घेतला 
आहे िन जी दधुर्र काँगे्रस अिजकं्य अशी िदसत आहे, ती काँगे्रस थोडक्याच वेळात, अरक्षणीय िन 

असमथर्नीय ठ न िटकणारच नाही. 
आज िमतीस िहदंु थानात िविधमडंळातील आिण प्रधानमडंळातील बहुमतां या शक्तीवर 

काँगे्रसला जे मह व अन ् राजकीय स ताही प्रा त झाली आहे; ती केवळ िहदंमुतदारसघंा या 
पािठं यामळेुच होत. काँगे्रसिन ठ िहदंूंना एकही मत मसुलमानांकडून िमळ याचा सभंव नाही. 
कारण ही रा यघटनाच मळुी जाितिन ठ आहे. तीत मसुलमानच मसुलमानास मत देऊ शकतो. 
िख्र ती िख्र यास आिण कोण याही जातीचा मतदार आप या जातबंधूसच! काँगे्रसिन ठ लोक 

आिण हे बहुतके िहदंचु आहेत- िहदं ूमतदारां या मतानीच िविधमडंळे, नगर-पािलका, िज हामडंळे 

इ यादी सं थांत िनवडून येऊ शकतात. ते हा काँगे्रस गटातील कोणालाही आपले मत यावयाचे 

नाही, असा िनधार्र िहदंूंनी के यास काँगे्रसिन ठ एकही माणसू िविधमडंळािद सं थेत िनवडून येऊ 

शकणार नाही. काँगे्रसिन ठ हे स गहृ थ, िहदं ू हणनूच, िहदंूं या खां यावर उभे राहून, या 
मडंळातील उ च जागा पटकािवतात आिण एकदा यांचे हात या जागांना पोचले की लगेच ते 
िहदंूंना लाथाडून दरू लोटतात. ते आपले न हेतच असे हणतात आिण िहदंूं या सं थांना 
जाितिन ठ आिण यामळेु आके्षपाहर् ठरिवतात. ते प्र येक वळणावर िहदंूं या िहतसबंधंाचा 
िव वासघात करतात आिण मिु लम लीग या तालावर मात्र नाचत नाचत राहतात. पण आपण 

िहदंूंनी यांना िदलेला आप या खां याचा आधार जर काढून घेतला तर? काँगे्रसची राजकीय स ता 
आिण ितचे सावर्जिनक मह व, दारावर ठोकले या िख याप्रमाणेच गजंनू जाईल; मतृवत होईल. 

वतःला िहदंीरा ट्रवादी हणिवतात; पण ते टाकतात ते प्र येक पाऊल मात्र जाितिन ठ असते. 
मसुलमान, िख्र ती, युरोिपयन इ यादी अ पसखं्यांकाना िविश ट सरंक्षणाची यांनी हमी िदलेली 
आहे! हा काय, िहदंी रा ट्रवाद झाला? खरा िहदंी रा ट्रवाद तोच; की जो मसुलमान िकंवा िहदं ू

मसुलमान िकंवा िहदं ू हणनू जाणत नाही िन अ पसखं्य बहुसखं्य असलेही काही जाणत नाही. 
या या लेखी सारे िहदंीच असले पािहजेत. पण मग िहदंु थानात धमर्बद्ध िकंवा जाितबद्ध 

समाजाची मािहती िकंवा यांचे ज्ञान त ेकशासाठी िमळवतात? जातीयवादी आिण जर ते जातीय 

अ पसखं्यांकाची मािहती घेऊ शकतात तर मग, बहुसखं्य असले या िहदं ूसमाजाची मािहती 
घे याचे का टाळतात? अन ्तसे करणार् यांना दोषा पद हणनू का हणतात? न हे न हे, खरे तर, 
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िहदंी रा ट्रािभमानी जर हाडाचा प्रामािणक असेल; तर तो मसुलमानेतर, िख्र तीतर इ यादी 
जातीय नावांची सबंोधले या मतदारसघंाकड,े मतयाचना कर यासाठी कधीच जाणार नाही. 
कारण असला मतदारसघं ‘िहदंी रा ट्रीय‘ नसणारच! खर् या िहदंी रा ट्रीय मतदारसघंाचे 

मसुलमानसघं, मसुलमानेतर सघं, िख्र तीसघं, िख्र तीतर सघं, सामा येतर सघं, िविश ट सघं, 

असे भागच पाडता येणार नाहीत. खर् या िहदंी रा ट्रीय मतदारसघंाला अरा ट्रीय अशा 
जाितिन ठतेचा वा धमर्िन ठतेचा वासही लागता कामा नाही. रा ट्रीय सभावाले, जर खरोखरीचे 

‘िहदंी रा ट्रीय‘ असतील; तर, प्र तुत या जाितिन ठ मतदारसघंांतून िनवडणकुीला उभे 

राह याचेच यांनी नाकारले पािहजे आिण जाितिन ठते या नावाचा डाग लागले या जागाही 
यांनी ता काळ सोडून िद या पािहजेत. अशा रीतीने आप या जाितदु ट जागा सोडून देऊन िद य 

करणारा एखादा तरी रा ट्रीयसभावाला प्रमखु मतं्री िकंवा सभासद िदसनू येतो काय? छेः! कुणीच 

नाही. 
पुढील िनवडणकुी या वेळी जे हा हे स गहृ थ तुम या िहदं ुघरी, मतयाचना कर यास 

येतील ते हा अगदी सो वळ अन ्िवनम्र प्रामािणकपणाने, यांना तु ही सांगा की हे क्रांगे्रसिन ठ 

महाभाग हो, आपण िहदंी रा ट्रवादी आहात आिण मी तर, िहदं ुअसनू माझा मतदारसघंही िहदंचू 

आहे. ते हा असले माझ ेजाितिन ठेचा डाग लागलेले मत आपण कसे घेऊ शकाल बरे? आपण, 

कृपा क न खर् या िहदंी रा ट्रवादी मतदारसघंाकडचे जा; अन ् यां याशी जगात तो कोठेच िमळाला 
नाही; तर तसा खराखुरा िहदंी रा ट्रीय मतदारसघं अि त वात येईपयर्ंत कृपा क न वाट पाहा. 
अशी वाट पाहणारे प्रामािणक काँगे्रसभक्त हाता या बोटांनी मोज याइतके तरी तु हाला 
आढळतील काय? छेः एकही नाही!  यात पु हा असे की, आज या घटनेप्रमाणे पाहता, 
िनवडणकुीस उभे राहणार् या प्र येकाला आपला धमर् आिण जात ही िलहून यावी लागतात. ते हाच 

याचे नाव िहदं,ु मसुलमान, िख्र ती इ यादी वेगवेग या मतदार सघंात घाल यात येते. 
काँगे्रसिन ठ िहदं ुअ छुक िनवडणकुी या हंगामात िहदं ु हणनू आपली जात गपुचुपपणे िलहून 

देतात. आिण िहदं ुघरांनाही ब्रा मण, मराठा, भगंी, असे काय असेल ते जाितवाचक नाव देऊन 

यांचेकड ेजातवारीने अ छुकांची पाठवणी करतात. उ ेश असा की, जाती या नावावर भरपूर मते 
िमळावी. जातीचा अिभमान िन इतर जातींचा वेष इ यादी भावनांचाही ते यथावकाश उपयोग 

करतात. 

हणजे िनवडणकुी या हंगामात ते अगदी कडवे जाितिन ठ असतात. पण एकदा का 
िनवडणकुा सपं या हणजे हे काँगे्रसभक्त िहदंी रा ट्रीय वाचा झगा पुन च अगंावर चढवून िहदंनेू 

वतःला िहदं ु हणवून घेणे; ही केवढी ल जा पद गो ट, असे हणनू या िहदंनेू िहदं ू हणनू 

याला मत िदले याचीच िहदंसुभेचा सभासद झा यािवषयी याला उलटा टोला मारतात. 

पण एकदा का तु ही जर यांना प टपणे सांिगतले की तु ही िहदं ूया ना याने आपले मत 

यांना दे यास मळुीच िसद्ध नाही. अन ्ते तु ही िहदं ु हणनू ज मले या िन वाढले या आिण िहदं ु
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समाजाशी िनवडणकुी या मोसमानंतरही प्रामािणकपणे िहदंु वा या ना याने वाग ूइि छणार् याला 
देऊ पाहता आिण जर का या स गहृ थांना एकदांचे िनि चतपणे कळून आले की, िहदंमुहासभेचा 
सभासद झा यािवना आपण िहदंूं या मतांनी के हाही िनवडून येणे शक्य नाही. तर काय िविचत्र 

घटना घडून येईलसे तु हांला वाटते? मी तु हाला िनि चत सांगतो की, तसे झा यास या 
काँगे्रसिन ठ िहदंी रा ट्रािभमा यांतील िनदान शंभरात पाउणशे गहृ थ तरी वतःला िहदं ु

महासभेचे सभासद हणनू न दनू घे यास रातोरात पळत सटुतील. आिण ज मभर िहदं ू हणवून 

घे याची प्रितज्ञा चढाओढीने करतील; कारण मिंत्रमडंळाचे सभासद िकंवा शासकीय 

सिचवालयाम ये कोणीतरी हो याची सधंी गमावणे यांना कधीही परवडणार नाही. 
तर मग काँगे्रसी रा ट्रवादा या छंदाला िशक्षा क नच केवळ न हे, तर िहदंजुगताला 

अगिणत शक्तीसाम यार्ंने सपु्रिति ठत क न याचे उ थान कर याचा िव वास बस ूशकणार नाही 
अतका सोपा िन एकच एक असा उपाय चाल ूपिरि थतीत हाच आहे कीः- 
१) काँगे्रसवर बिह कार घाला, 
२) काँगे्रस या दिशर्केला मळुीच मते देऊ नका, 
३) कट्टय्ा, योग्य आिण गणुी अशा िहदं ुरा ट्रवा यालाच केवळ मत या. 
 

एकाही िहदंसुघंटनवा याने काँगे्रसदिशर्केसाठी एक छदामही देऊ नये; एकही सभासद पुरवू 

नये आिण एकही मत देऊ नये. कारण आप याला आता अनुभवानेच कळून आले आहे की, िहदं ु

अगदी कट्टर असला तरीही काँगे्रस या गोटांत दिशर्केसाठी िशर याबरोबर याला िहदंिुवरोधी हावे 

लागते; आिण आपली जागा जाईल या भीतीने िश ती या कडक धारेखाली राहून िहदंिुहताला 
िवरोध करावा लागतो. पण िहदंूं या हाटात काँगे्रसी टोपीला िकंवा दिशर्केला गभंीर वटणावळ 

यावी लागते. हे एकदा काँगे्रसिन ठांना समजनू आले. आिण िविधमडंळाचे िकंवा 
थािनकसं थांचे सभासद हो यास काँगे्रसमदु्रा हाच काय तो राजमागर् नाही; अशी यांची िनि चती 
झाली; की िहदं ू टो यांचीही गरमागरम केकप्रमाणेच िवक्रमी िवक्री होईल आिण िहदंसुभे या 
दिशर्केलाही पुरी पाडता न ये याइतकी भरमसाट मागणी येऊ लाग याचे तु हास िदसनू येईल. 

थोडक्यात सांगावयाचे तर पिरि थती अशी आहेः- मसुलमानां या िहतसरंक्षणाथर्, 
मसुलमानी मतदारसघं आहे. तसे पािहले तर खरोखरच िहदं ूमतदारसघंही आहेच, पण िहदंूंना 
िडवच यासाठीच की काय, याला सामा य सघं असे नाव दे यात आले आहे.  तरी याचा उपयोग 

िहदंूं या िहतसरंक्षणाथर् करता ये यासारखा आहे. तीन प्रांतात मसुलमानी बहुमत अस यामळेु 

यांनी जे मुसलमान, मसुलमानी िहतसबंंधाचेच रक्षण कर याचे मा य करणारे होते; यांनाच 

िनवडून दे याची काळजी घेतली. आपण िहदं ूलोक सात प्रांतात बहुसखं्याक आहो. पण आपण 

आपली मते िहदंूं या या य िहतसबंंधाचेही रक्षण कर याचे वचन न देणार् या उघडपणे िहदंिुवरोधी 
- अशांनाच वेडपेणामळेु िदली. याचा पिरणाम असा झाला की, आपली बहुसखं्या असले या सात 
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प्रांतातही इतर तीन मसुलमानी प्रांतांप्रमाणेच िहदंु थानात सवर्त्र िहदं ूलोकांना दास हो याची पाळी 
आली असनू बंगाल आिण सीमाप्रांता-सारख्या िठकाणी तर िहदंूं या जीिवताला आिण 

िव तम तेला क्षणोक्षणी धोक्याचा सभंव उ प न झाला आहे. आिण ि त्रयांची मानमयार्दा 
असरुिक्षत झाली आहे; अशा िरतीने गेली प नास वष िनकराचा लढा लढून अन ् वाथर् याग क न 

िहदं ुदेशभक्तांनी जी काही राजकीय स ता िमळिवली आिण जी काही अगदीच थोडथोडकी नाही; 
ती सारी आ ही िहदंूंनी वार् यावर सोडून िदली. मिु लम िदवाण, मिु लम लीगचे सभासद उघडपणे 

होऊ शकतात. इतकेच न हे; तर पुढारीही ते होऊ शकतात; आिण मसुलमानां या िहतसबंधंाचे 

रक्षण कर याची हमीही देऊ शकतात. फार काय, पण िहदंूंना सतावून सोड याची धमकीही ते देऊ 

शकतात. िन बंगालम ये शेकडा ६० शासकीय सेवा, मसुलमानांसाठी राखून ठेव यासाठी ठरावही 
यांना करता येतात. पण िहदं-ुिहत सरंक्षणाथर्, िहदं ु मतदारसघंांनी िनवडून िविधमडंळात 

पाठिवले या काँगे्रसिन ठ िहदं ुमं यांनी िन सभासदांनी काय केले◌े ते पहा! यांनी बंगालमधील 

मसुलमानी राखीव प्रमाणाला समंती िदली. मसुलमानांचा पक्षपाती अशा जातीय िनवा याला मान 

तुकवली िन या िनवा यािव द्ध चळवळ करणार् या िहदंसुभेचा िनषेध केला! िहदं-ुिहतसबंधंावर 

मसुलमानांनी आघात कर या या प्र येक प्रसगंी यांनी मसुलमानांचीच बाज ूधरली; आिण एवढे 

स ग कशासाठी? तर आपण देशभक्त- ‘िहदंी- आहो, ‘िहदं‘ू नाही हे दाखिव यासाठी! 
पण असले अरा ट्रीय िन मसुलमान पक्षपाती धोरण िन वृ ती ही जातीिन ठेचे लक्षण न हे 

काय? िहदंूं या मतांनी िनवडून आले या काँगे्रसिन ठाला तर हे वतर्न फारच ग यर् होय; न हे, तो 
केवळ िव वासघातच होय. 

 

भरभक्कम अशी िहदंूंची आघाडी बनवा 
 

काँगे्रस या या िहदं ू िवरोधी िन अरा ट्रीय वृ तीला पूणर् आळा घालावयाचा तर याला 
उ तम उपाय, या  चाल ूपिरि थतीचा िवचार करता िहदं ू रा ट्रीय आघाडी बनिवणे हाच आहे. 

आपण सवार्ंनी हणजे साधु, सनातनी, आयर्समाजी, सघंटनावाले, सघं इ यादी सग यांनी 
काँगे्रसिन ठाला मत न देता िहदं ूरा ट्रवा यालाच ते दे याचा िनधार्र क  या. आज या पक्षाचे 

मतदार साम यर् एकवट यास ते दशलक्षांनी तरी मोजावे लागेल. ते हां, िहदंूंचे बहुमत असले या 
सवर् प्रातांत आप याला िविधमडंळात िहदंूंचे बहुमत िनःसशंय िनमार्ण करता येईल. काही िठकाणी 
िहदंूं या मखूर्पणामळेु तसे नच झा यास िनदान भक्कम अशी िहदंूंची अ पसखं्या तरी करता 
येईलच हणजे िहदंूं या पाठबळावाचून कोठ याही पक्षाला कारभार चालिवणे दु कर होईल. 

असे जर आप याला करता आले; तर आप याजवळ खरोखरीची िहदं ूप्रधानमडंळे- हणजे 

रा ट्रीय िहदंूंची प्रधानमडंळे- िसद्ध होऊन सात प्रांतात तरी िहदं-ू िहतसबंंधांचे रक्षण कर याचा मागर् 
मोकळा होईल. 
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असे झाले हणजे िहदंूं या कायार्ची महती वाढून िहदं ूमहासभेला देशांतील सवर्समथर् अशा 
राजकीय सभेचे थान एकदम प्रा त होईल. मग िहदंु वाचा खरा लाभ झा याचे तु हाला आढळून 

येईल. िहदंसुभेचे आजचे हेळसांडीचे व प जाऊन ितला िहदंु थानाचे भिवत य ठरिवणार् या 
मह वा या सं थेचे उ च थान प्रा त होईल. आप या मह वाची जाणीव झा यामळेु प्र येक िहदं ु

म तक उंच क न िन छाती पुढे काढून चाल ूलागेल; कारण, याला आप यामागे सरकारी स तेचे 

पाठबळ आहे; ही जाणीव असेल. यामळेु याला आप या धािमर्क, जाितिवषयक आिण 

सां कृितक अशा सवर् प्रकार या योग्य अिधकारांचे रक्षण अन बजावणी करता येईल. 

एखा या िहदं ुमलुीला कोण याही िठकाणी मसुलमानी गुडंाकडून उपद्रव झा यास याला 
लगेच अशी कडक िशक्षा दे यात येईल की दसुर् या कोठेही िहदं ुमलुीला पशर् कर यास कोणताही 
मसुलमान गुडं धजणार नाही. इंग्रज मलुीला हात लाव यास जसा तो घाबरेल; तसेच िहदं ु

मलुीसबंंधाने याला घाबरावे लागेल. मुसलमानी धमर्वे यांकडून, िहदंवूर जलुमू होऊन; नागिरक 

अिधकारांना मकु याचा यावर प्रसगं येईल. ते हा सश त्र पोलीस िन सै य यांची या 
दंगेखोरांवर इतक्या तातडीने योजना होईल की मसुलमानी दंगा हणजे केवळ जनुी ऐितहािसक 

गो ट होऊन बसेल; आिण राजमागार्वरील मिशदीपुढील वा यवादन, मसुलमान लोक, इतक्या 
सथंपणे सहन करतील; की जण ूकाय ते इंग्रजी िकंवा सरकारी िमरवणकुीतील बॅ डवादनच! 

शेतकरी आिण कामकरी यांना रा ट्रीय जीवनाचा उ योगधं याचा िन यापाराचा 
आधार तंभ हणनू जे काही िमळणे योग्य आहे ते सवर् िमळू लागेल. िहदंूंची भाषा सरुिक्षत राहील. 

िहदंूंची िलिपही सरुिक्षत राहील. िहदंूंचा धमर्ही सरुिक्षत राहून िहदंूंवर अिहदंकूडून होणारा 
धमार्ंतराचा जलुमी प्रय न के हाही क्षणभर सहन केला जाणार नाही. ऐक्यासाठी िहदंनूा 
मसुलमानांपुढे पदर पस न याचना कर याचा प्रसगंही उद्भवणार नाही. कारण वतः या 
वाथर् यागाने िहदंी वातं य प्रा त क न घे याइतके साम यर् िहदंूंत आहे. या िव वासाने 

िहदंरुा ट्रीय सं था वातं या या मागार्त अडचण उ प न करणार् या कोणाही अिहदं ुसमाजाला दरू 

कर यास पुढे येतील. बला य अशा िहदंरुा ट्रा या क पनेनेच िहदंसुमाजातील शौयार्दी गणुांचा 
िवकास होऊन दसुर् या कशानेही होणार नाही, असे कतृर् व यां यात उ प न होईल. मसुलमानांनी 
बंगालम ये शेकडा ६० जागा मसुलमानांसाठी राखून ठेव याचा िनबर्ंध केला; तर इतर प्रांतांतील 

रा ट्रीय िहदं ुप्रधानमडंळे यांचा प्रितकार हणनू िहदंूंची वसती शेकडा ८० असली तरी शकेडा ९० 

जागा िहदंूंसाठी राखून ठेव याचा िनयम करतील. अशी प्रितकारक्षमता िहदंूंत आली; असा 
प्रितकार ते क  लागले, हणजे िहदं ूप्रांतातच न हे; तर मसुलमानी प्रांतातही मसुलमान लोक 

ता यावर येतील. िहदूं या अिधकाराचे िन शीलाचे रक्षण होऊ लागेल. 

िहदंूंवर होणार् या जलुमुाची प्रितिक्रया शवेटी आप यावरच होते; असे मसुलमानांस कळून 

आ याने ते नीट वाग ूलागतील आिण मग ते वतःच ऐक्यासाठी िहदंूंशी बोलणे करावयास पुढे 

येतील. आपण खरोखरच िहदंु थानात अ पसखं्य आहो; िन यापुढे आपला समाजचे समाज, 
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जबरीने बाटिव याची सखु व ने सोडून िदली पािहजेत; ही यांची िनि चती झाली. हणजे 

आपोआपच यांची मनःि थती बदलेल आिण िहदंूं या या य अिधकारांना बाध न येईल अशा 
रीतीने िहदं-ूमिु लम ऐक्याचा करार कर यास ते िसद्ध होतील. 

पंजाब आिण सीमाप्रांत येथे आपला िहदंूं या बगलेतील िशखांबरोबर िमत्र पक्ष िसद्ध होईल. 

आज शीखांना वतंत्र मतदार सघं असून आज या पिरि थतीत ते योग्यही आहे.शीख सं कृती 
आिण प्रित ठा यांचे रक्षण कर याइतके ते समथर्ही आहेत. यांची आिण आपली सं कृती एकच 

असनू एकमेक हातात हात घालनू सीमेपलीकडील, अिहदंूं या अितक्रमणाला त ड  देऊ. जर आपण 

पुरेसे िहदं,ू रा ट्रीय म यवतीर् िविधमडंळात पाठिवले; तर म यवतीर् सरकारलाही कठोर 

उपाययोजना क न सीमेवरील मसुलमान जातीचा बंदोब त करावा लागेल; आिण मग तेथेही 
थो याशा मठूभर युरोिपयनांना जसे सरुिक्षतपणे राहता येत;े तसे िहदंनूाही राहता येईल. 

महारा ट्राम ये आपण लोकशाहीपक्षाशी सहकायर् क . या पक्षाचे आिण रा ट्रीय धोरणाचे 

आधार तंभ ी. ज नादास मेहता हे सांप्रत मुबंई या िविधमडंळातील सरकारिवरोधी पक्षाचे 

पुढारी आहेत. तसेच डॉ. आंबेडकरांशी आ ही सहकायर् क . इतर प्रांतांतही जो जो पक्ष रा ट्रीय 

टीने िहदंूं या िहतसबंंधांस जागेल याशी आ ही सहकायर् क . 

ही रा ट्रीय सयंुक्त आघाडी िब्रिटश साम्रा यशाहीपुढे कोलमडून पडले; अशी भीती 
बाळग याचे कारण नाही. आजची काँगे्रसची सयंुक्त आघाडी केवळ िदखाऊ आहे; केवळ प यांचे 

घर आहे! पण िहदंूंची सयंुक्त आघाडी ही खरोखरीची सयंुक्त एकसघं िन िजवंत अशीच असेल 

आिण ित या बळावर िहदंरुा ट्राचेच िहतसबंधं सरुिक्षत राहतील असे न हे, तर मी या भाषणात 

पूवीर् प ट केले या परेषेप्रमाणे िहदंी रा ट्रीय धोरणही तसेच सरुिक्षत राहील. सश त्र सै य दरू 

क न कायर्क यार् मलुीं या, वयंसेिवके या हातात चरखे देऊन या प्रांताचे रक्षण क  पाहणार् या 
आज या अ यंत अ यवहारी काँगे्रसी धोरणाने साधणार नाही; हणनूच अस या िविक्ष त 

धोरणा या िन याचेच सोडून देऊन व तुि थती-िनदशर्क िन िन ठ िहदंी राजकारणाला आिण 

हणनूच िहदं ुसयंुक्त रा ट्रीय आघाडीलाही उचलनू धरा. 
िहदं ूबधंूनो, लक्षात ठेवा की िहदं ुरा ट्रीय आघाडी या वजाची उभारणी करतांना तु ही 

आप या या य अिधकारांचाच उपयोग करीत आहा. आिण यामळेु कोणाचाही अपमान करीत 

नाही. प्र येक िहदंलूा वाटेल याला मत दे याचा अिधकार रा यघटनेनेच िदला अस यामळेु 

जोपयर्ंत सिंगनी या मार् याने तुम याच जवळून तुम या अ छेिव द्ध मते गोळा कर याचा प्रय न 

होत नाही; तोपयर्ंत रा ट्रीय िहदंलूा मत देणे ही गो ट अगदी सोपी िन पूणर्पणे िनयमानुसार आहे. 

जर प्र येक िहदंनेू ही िनयमानुसारी गो ट केली तर िहदंु वाचे रक्षणच होणार आहे. 

पण जर िहदंूंनीच आ मघातकी वृ ती वीका न िहदंिुवरोधी माणसांना मते िदली, तर 

ब्र मदेवालाही तुमचे रक्षण करवणार नाही. 
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मग िनदान िहदं ु सघंटनवा या बंधूंनो जर िहदंु वाने आपले पाऊल पुढे टाकावे असे 

तु हाला िनि चतपणे वाटते आहे, तर मळुापासनू कायार्ला आरंभ करा. सयंुक्त िहदं ुआघाडीची 
योजना क न आज जी राजकीय स ता उपल ध आहे ती ह तगत क न घ्या. केवळ रा ट्रीय 

िहदंूंना मत या. हणजे सात प्रांतातील िन म यवतीर् सरकारांतील िहदं ू प्रधानमडंळां या 
दशर्नानेच तमुची थािनक गार्  हाणी धुक्याप्रमाणे उडून गेलेली तु हांला आढळून येतील. एवढे 

तु ही के यावर आणखीही तुम या पदरात पडले. असा एक िदवस येईल की ते हा, तु ही बलशाली 
आिण वतंत्र अशा िहदंरुा ट्रा या आगमनाचा घोष कराल. असे रा ट्र हणजे पूणर् समते या 
पायावर उभारलेले िन िसधु नदीपासनू तो पूवर्समदु्रापयर्ंत सवर् प्रामािणक नागिरकांना धमर् िन वंश 

यांचा िवचार न किरता सारखे अिधकार देणारे; बला य असे िहदंी रा ट्रच होय. क्राअ ट हणतो, 
‘‘ यां याजवळ थोडसेे आहे; यां या पदरात आणखी पडले. पण यां याजवळ नाही; 
यां यापासनू जे असेल; तेही िहरावून घेतले जाईल.‘‘ या यवहािरक जगाचा हा अबा य 

िनयमच आहे. हणनू या आहे या राजकीय स तेला ह तगत क न; ितचा उपयोग क न घ्या. 
िहदंरुा ट्राचा वज उभारा. िहदंु थान हणजे िन य िहदंचे रा ट्र रािहले पािहजे. पािक तान न हे! 

अिंग्लश थान तर न हेच न हे! आिण अिखल िहदंु थान पु हा एकदा िननाद ूदेत- 

िहदंधुमर् की जय ! िहदंरुा ट्र की जय !! 

वंदे मातरम ्!!! 
--------------------- 
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अिखल भारतीय िहदंमुहासभा 
२१ वे अिधवेशन - कलक ता 

अ यक्षीय भाषण 

िवक्रम संवत ्१९९६ : सन १९३९ 
 

िहदं ुमहासभेचे प्रितिनधी आिण सद य हो, 
 

लागोपाठ ितसर् यांदा या अिधवेशनाचे अ यक्ष थान मला देऊन गे या दोन वषार्त मी जे 

काही िहदंूं या िहताचे कायर् क  शकलो, याचा आपण गौरव केला आहे; तो मी कृतज्ञतेने आदरीत 

आहे. आप या महान आकांक्षा पूणर्पणे सा य क न घे यासाठी केवढे तरी कायर् करावयास 

पािहजे. या मानाने आपण केले या कायार्चे प्रमाण िकती अ य प आहे. याची जाणीव माझे 
मनास इतकी यग्र करीत आहे की, िहदंु वा या आंदोलनाची धुरा दसुर् या एखा या बिल ठ 

भीमतु य कंधावर ठेवून सामा य सिैनकाचे ओळीत प्रिव ट हावे; ही माझी इ छा असते, हे 

तु हां सवार्स िविदत आहेच. परंत ु नेता हाही अशंतः सिैनकच असतो; िन याला सावर्ित्रक 

अ छाशक्ती या आज्ञा माना या लागतात; हा एक िवचार; आिण प्रचंड उणीवे या मानाने, आपले 

झालेले कायर्, अ पच झाले, या गो टीमळेुही आज, आप या िपढीला अ यंत िवरोधी 
पिरि थती या आक्रमणापुढे उभे राहून, आपापली थाने न सोडता जे काही अ प - व प करीत 

राहता येईल ते करीत राहणे आव यक ठरते, हा दसुरा िवचार. तसेच चाल ू िपढीचे आयु यांतच 

िहदंूंचे येय प्रा त क न घे यासाठी राणाप्रतापाचे िन ठेने कायर् क  असे मला आ वासन देणारे 

सह त्रावधी प्रमखु, शूर, िन िज हा याचे नवे कायर्कत, कायर्क्षेत्रांत प्रवेश करीत आहेत आिण 

याचे प्र यंतर िनजाम िनःश त्रप्रितकाराचे यदु्धांत प्रगट झाले या ढ िन चयाचे पाने प्र यक्षच 

लाभले आहे. हा ितसरा िवचार मनांत आणनू प्रकृितक्षीणता न मानता, तुम या पे्रमा या िन भाग 

पाडणार् या आग्रहास वश होऊन ितसर् या वेळेला िहदं ूमहासभेचे अ यक्ष थान मी वीकारीत आहे. 

िसधंपासनू आसामपयर्ंत या या वषार्तील थािनक प्रांितक िन सवर्साधारण व पा या 
अशा एक सह ावर एक घटनांना, प्र नांना िहदंजुगताला जे त ड यावे लागले; यांचा अगदी 
वरवरचा उ लेखसदु्धा, यासारख्या मयार्िदत अ यक्षीय अिभभाषणात, थलाभावी करता येणे 

दरुापा त आहे. अगदी नकुतीच, िसधं प्रांतात सक्कर येथे आिण अ य थळी, िहदंूं या िवरोधात, 

दा  ढोसनू िन मेजवा या झोडून, िहदंूंवर िहसंक ह ले चढवून िन यातच आनदं सतंोष मानणार् या 
आडदांड नीच मिु लमांची दु कृ ये; वाय यसरसीमा प्रांतातील िहदंूंचे जीिवत िव त, यांना 
दैनंिदन आप तीत लोटणारी मिु लमाचंी सततची धाडसत्र मोहीम, -‘‘कुणाही मिु लमाला त्रास 

दे याचे काही, प्रयोजन नाही, आ ही मात्र, िहदंूंनाच लटुत आहोत,‘‘ अशा ढोल बडवून एकसारख्या 
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सवर्काळ, दवं या िपटीत, शहराशहरांतून िन खे यापा यांतून मिु लम टो यांनी चालिवलेली 
लटुालटू, सयंुक्त प्रांत (उ तर प्रदेश), िबहार आिण बंगाल यामधील या िक येक थळी, शेकडो, 
िहदंूंिवरोधी दंगे िन बला कारी अ याचार यासारखे, धमर्वे या मिु लमांनी केलेले दरुाचार, ही 
मिु लम गुडंिगरी एका बाजनेू; तर स य (?) िन िश टाचारी ससंदीय मिु लम लीग दसुर् या बाजनेू -

आिण जे िसधं पंजाब आिण बंगालमधील िहदं ूअ पसखं्यांकां या िवषयात, वर िनदिश याप्रमाणे, 

‘अिभजात कुलीन मिु लम‘ दािक्ष यपूणर् िन सौज यशील वागणकू देतात तेच, साि वक 

सतंापयुक्त क्रोधाने गार्  हाणे गातात; की, सार् या िव वभरात केवळ, सतंस जनच असे काय ते 
असणार् या अशा मिु लम अ पसखं्यांकांना मात्र दःुखेच भोगावी लागत आहेत; नंतर या काँगे्रस- 

लीग-सरकार यां यातील वाटाघाटी (मसुलमानांना वाटा आिण िहदंूंना िन याचाच घाटा!) 
कुिवख्यात जातवार िनवाड,े जे िहदंूं या िहतसबंंधां या िवषयांत हािनकारकच ठरले होते. यापेक्षा 
िकतीतरी अिधकच अशंा मक प्रमाणात, िहदंूं या िहतसबंंधांना हािनकारकच ठरतील अशा 
आकि मत रीतीने भेडसावीत आहेत; आिण या सवार्ंपेक्षा कडी करणारी सव परी (भयानक) 

युद्धपिरि थती; िजने सरकार या हाती, सांिवधािनक प्रगती या घ याळाचे काटे उलटे िफरवून पुरी 
५० वष मागे ढकलनू (ढकलनू ठेवून), अिनयिंत्रत एकस ताक रा यपद्धतीची, ित या  प्राचीन 

गौरवासह पुनः थापना क न, सधंी िदलेली आहे. या सवर् आिण अ य िनरा या घडामोडींचा 
सिव तर परामशर् घेणे आव यक आहे. पण, यासाठी थािनक सपंकार्तून यांनी, सिव तर 

िववरणे (आिण मािहती) िमळिवलेली आहेत अशा आिण हाताळले या प्र नांचा, िवषयांचा, 
पांिड यपूणर् अशा यासगंामळेु िन अिधकतर िवशषे अिधकारवाणीने यांचा ऊहापोह, िववेचन, 

िव लेषण क न, परामशर् घेऊन प्रितपादन क न चचचा यवहार क  शकतील अशा प्रमखु 

वक् यांवरच या घडामोडींसबंंधात िक येक िनरिनराळे ठराव प्र तािवत क न यांचे प्रितपादन 

करावयाची अनुज्ञा मी यांना यावयासच हवी; कारण यामळेु, आप या आदंोलनांचे मागर्दशर्न 

या काही मलूभतू त वांनुसार, धोरण िन कायर्क्रम यांस अनुस नच हावयाचे आहे; आिण 

यांवर, िकमान येती २ वष तरी, आपले लक्ष िन प्रय न एकाग्रपणे किद्रत केलेच पािहजेत; अशा 
िवषयांसाठी, मला उपल ध असले या या अिभभाषणातील थोडक्या जागेचा िविनयोग सयुोग्य 

रीतीने करता येईल. तथािप या िवषयांचा परामशर् घेत असताना, मी अथार्तच (ओघाओघाने 

योग्य) अवसर पर वे, काही वैिश यपूणर्, ठळक मह वा या चाल ूघडामोडींचे उिचत टांतांसह 

प्रितपादन क न, यांचा गिभर्त अथर् ( व यथर्) उकलनू दाखवीत, सामा यतः िहदंूं या 
आंदोलनाशी (चळवळीशी) यांचा सापेक्ष सबंंधही दाखवून देईन. 

िनजाम िनःश त्र प्रितकाराची चळवळ 
चाल ू वषार्त झाले या सवर् घटनांम ये िहदंूंचे टीने सव च आिण आप या आगामी 

कायर्क्रमात िन धोरणांत िन य येय पाने नांदणारी अशी घटना, कोणती असेल तर ती अथार्त या 
वषार्तील पूणर् सहा मासापयर्ंत िनजामी रा यांतील िहदंिुवरोधी धोरणास त ड दे या तव आपणास 
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करा या लागले या; िनःश त्र प्रितकाराचे चळवळीची! ते एक धमर्युद्ध (कु्रसेड) होते! िततकेच 

पिवत्र िन वीरतेचे होते. आप या आयर्समाजी बंधूंना या युद्धांतील आघाडीचे आघात, सहन करावे 

लागले. दहा सह ांवर आयर् या युद्धांत प्रिव ट झाले. आिण धैयार्ने ते युद्ध चालवून यांनी िसद्ध 

केले की, आप या कालांतील पिहले िन इंग्रग य िहदंसुघंटक ी. महिषर् दयानंद सर वती यांनी 
प्र विलत केलेला यज्ञीय अिग्न िदनप्रितिदन अिधकच प्र विलत होत असनू यांचे अगंीकृत कायर् 
योग्य अशांचेच हाती पडलेले आहे. िहदंमुहासभेची फळी घेत यास, ितचे वतीने, पाच सह  

प्रितकारकांनी िनजामिनिमर्त िहदंिुवरोधी िनबर्ंधाचा भगं क न अिवचिलत धैयार्ने िन प्रशंसनीय 

धोरणीपणाने झुजं चाल ूठेवली. अशा रीतीने आयर्समाज िन िहदं ुमहासभा यांनी युद्धाचा मखु्यतः 
भार उचलला असला; तरी यापक िहदंु वाचे टीने, िवशेष उ हिसत करणारी अशी गो ट ही की, 
केवळ आयर्समाज वा िहदंमुहासभाच न हे; तर सवर् या सवर् िहदंु विन ठ िहदंूंनी िहदंु वजाखाली 
समंीिलत होऊन िज हा याने या यदु्धांत भाग घेतला. या अिखल भारतांत या िहदंमुात्रांची 
यागबुद्धी िन सहानुभतूी आप या मागे नसती तर हे युद्ध आप याला असे चालिवता आलेच नसते. 
िहदंसुघंटन-वा यांनी िनजामी स तेला या माग या मा य करावयास भाग पाडले; 

या यितिरक्त वर िनिदर्िशलेली घटना, हीच मा या मते िनदशयोग्य िन थायी अशी आपली यश 

िकंवा िसद्धी होय. कारण पिवत्र िहदं ुकायार्थर् चालिवले या या धमर्युद्धाने हे प्रा यिक्षक पटिवले की 
जाित िन पंथ, सांप्रदाय िन मागर्, िभ न असनूही सवर् यापक िहदंु वयुक्त समाज, सामा य रा ट्रीय 

जीवनाने अ यापही धगधगतो आहे. 

यांना, यांना कदािचत यिक्तशः पािहले नसेल, वा यांचा पिरचयही नसेल, अशा 
िनजामीतील आप या वधमीर्य िन वरा ट्रीय लोकांस सोडिव यासाठी आपले जीिवतही सकंटात 

घालनू आपली घरेदारे िन आ त वकीय यांचा याग क न सह -सह  िहदं ुधावून गेले. पंजाबी 
िन िसधंी, बंगाली िन िबहारी, मराठे िन मद्रासी, ब्रा मण िन भगंी, सनातनी, आयर्समाजी, शीख, 

जनै, िलगंायत, धिनक िन िनधर्न, असे ‘िहदं‘ू हणनू अिभमान मानणारे सवर् लोक एकाच समान 

िहदंु वजाखाली िहदंूंचा मान राख यासाठी पुढे सरसावले आिण असखं्यात आप ती, भयानक 

दंगली, लाठीमार िन सिंगनी, उपासमार िन शोष आिण प्र यक्ष मरण यांनाही न जमुानता 
शेवट या वासापयर्ंत ‘‘िहदं ूधमर् की जय‘‘, ‘‘िहदंु थान िहदंओुकंा‘‘चा घोष करीत रािहले. 

उदाहरणाथर् ‘‘वंदेमातरम‘्‘ िकंवा ‘‘िहदंु थान िहदंओुंका‘‘ या घोषणा कर या तव 

यांना फटके वा वेत मार यात आले; ते ी. रे डी िकंवा इतर िहदं ूसघंटक यांची गो ट घ्या. 
प्र येक फटक्यागिणक वा वेता या आघातासरशी ते ‘वंदेमातरम‘् िन ‘िहदंु थान िहदंओुंका‘ या 
घोषणांचा पुन चार करीत गेले. जे अनेक शूर युवक छळ सोशीत मेले; यां यात कुमार सदािशव 

पाठक नावाचा सोळा वषार्ं या आतील एक महारा ट्रीय युवक होता. छातीत भयंकर कळा येत 

अस यािवषयी तो िव हलतेने सांगत असताही याला जड दगड, प्र यही वहावयास लावले. तरीही 
याने शरणागती िलहून दे याचे नाका न आपले प्राण सोडले. आयर् समाज िन िहदंसुभा या 
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उभयतांकडून लवकरच या सघंषार्चे िव वसनीय इितहास प्रिसिद्धले जाणार आहेत. यांतून 

धैयर्युक्त नेटाची अशी अनेक उदाहरणे आप याला वाचावयास िमळतील. दरू कशाला, या 
मडंपातच असे िक येक िन कलकं चािर याचे पुढारी िन स गहृ थ उपि थत आहेत, की जे या 
िहदं ुधमर्िन ठेचे, िहदं-ुमानाचे िन वातं याचे रक्षणाथर् चालिवले या धमर्सगं्रामांत या कू्रसेडम ये-

सेनानी वा सिैनक या ना याने भाग घेऊन िनजामी बंिदवासात असता वतः प्र यक्ष या िद यांतून 

गेलेले आहेत. 

या धमर्यो यांना कोणतेही वेतन िमळाले नाही; िकंवा यां या कुटंुिबयांना 
िनविृ तवेतन िमळ याचेही आ वासन कोणी िदले न हते. यातील िक येकांनी क्विचत 

सह ांहूनही अिधक मािसक वेतन वा प्राि त असणार् या उ योगाचा वा अिधकाराचा याग केला 
होता. या सवार्ंना िविदत होते की, यांना वतः श त्रहीन राहून सश त्र बळापुढे उभे रहावे लागणार 

होते. आिण पूवीर् पुढे गेले यां या अनभुवांव न, यांना हेही कळून चुकले होते; की, यांना छळ 

उपासमार लाठीमार िन सिंगनी यांना त ड यावे लागणार. तरीही वे छेने ते पुढे चालले होते. 

यां यावर नैितक िनयोजना यितिरक्त दसुरे कोणतेही िनयोजन न हते. आप याला ऐकून 

आ चयर् वाटेल की औरंगाबाद  येथील िहदंसुघंटक बं यांवरली भयंकर लाठीमाराचे वृ त 

आ यावरही आप या िशिबरांतून प्रिव ट हो यास अिधकाअिधक सखं्येने वयसंिैनक येत होते; 

एकवार प्रितकार क न, िनजामी बंिदवासांत िशक्षाकाल सपंवून परत आ यावर, विरत पुनः 
िनजामीतील, िहदंिुवरोधी िनबर्ंधाचा भगं कर यास पुनः धाडा; असा आग्रह िक येक करीत होते. 

िहदं-ुसघंटन-पक्षाने, िशगं फंुकतांक्षणी पिह या िननादासरशी चौदापंधरा सह  प्रितकारकांचे हे 

िहदं ुबल उभे राहू शकले, याव न आप याला िन जे आप या माग यांना अवमानतात यांनाही 
बोध घे यासारखा आहे. नैितक धैयार्चे टीने हे पंधरा सह  िहदं ु सघंटकांचे बल, आज, 

युरोपम ये झुजंणार् या इंग्रजां या वा जमर्नां या सै यबलापेक्षा उ च प्रतीचे होय. ही केवळ 

िनःश त्रच अशा प्रितकाराची चळवळ नसती िन आ हांस प्रितपक्षीयां या सिंगनीला सगंीन िन 

रायफलीला रायफल रोखता आली असती; तर आ ही सश त्र प्रितकारांतही यरुोपीय सिैनकांहून 

सरस ठरलो असतो असा सभंव आहे.परंतु सभंवनीय गो टी सोडून िद या तरी; केवळ प्र यक्ष 

घडले या घटनाही िहदु थानांतील िहदंसुघंटनवादी पक्षांम ये आ मिव वास िन नैितक जय 

िमळिव याची प्रो साहक जाणीव िनमार्ण  कर यास पुरेशा आहेत; की, मागे, िहदंमुहासभेचे ठराव 

जसे कःपदाथर् मानीत आलो; तसे आता मान याआधी तीनदा िवचारच केला पािहजे. गे या वषीर् 
नागपूर िन सोलापूर येथे ठराव पाने आपण जे शूर वाचे श द उ चारले ते आज पुनः 
कलक यास नव-वषार्पूवीर् एकित्रत हो याचे आधीच शूर वा या कृती या पाने पिरणत झालेले 

आहेत. 

या यदु्धसबंधंीचा आणखी एक अशं िवशेष उ लेखनीय आहे; कारण, यायोगे िहदं ू

आंदोलना या भावी क्रमावर िवशुद्धीकारक, पिरणाम होणार आहे. गे या वीस वषार्त एक घातक 
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मढू ग्रह िहदंूं या अगंभतू गणुांनी, िहदंूं या मनाला ग्रासनू रािहला आहे. तो असा की, एखादे कायर्, 
अगंभतूगुणांनी िहदूं या टीने िकतीही उदा त असले तरी काँगे्रसने या कायार्ला ‘‘रा ट्रीय‘‘ 

हणनू मा यतापत्र दे याची लहर प्रगट केली नाही; तोपयर्ंत ते कायर् योग्य मानावयाचे नाही आिण 

या सबंंधात शंभरांत न या णव वेळा ‘रा ट्रीय श दाचा अथर्, नेमका ‘िहदंिुवरोधी‘ असा ठरावयाचा; 
याचप्रमाणे सवर् िहदंु थान यापी चळवळ यश वीपणे चालवावयाची तर, ती काँगे्रस या 
वजाखालीच, चालिवली पािहजे! िनजाम िनःश त्र प्रितकारा या चळवळीने, हा भ्रम दरू केला 
आहे. कोहाट येथे पूवीर् मसुलमानांनी जे ह याकांड माजवले; या वेळी िकंवा मलबारांतील 

गावागावांतून मोप यांनी, िहदंूंची सरसकट ह या कली; या वेळी देखील अिखल भारतीय - 

अिखल िहदं ू भिूमकेव न, या मसुलमानी धमर्वेडाचा, िधःकार कर यास, िहदं ु धजले नाहीत. 

कारण, तसे करणे ‘रा ट्रीय‘ ठरते; असे काँगे्रसचे आज्ञापत्र न हते! तोच खेळ, िनजामी चळवळीचे 

वेळी, चालिव याचे काँगे्रस या मनात होते; आिण ितने िनजाम िनःश त्र प्रितकारा या 
चळवळीला; सवार्िधकार वा या आिवभार्वाने जातीय िन अरा ट्रीय ठरिवले. पण या वेळी, 
िहदंसुघंटन-पक्षाशी आपली वतःची वतंत्र त विन ठा होती. तकर् शुद्धपणे, रा ट्रीय काय िकंवा 
अरा ट्रीय काय यांची योग्य क पना या पक्षाला आलेली होती. याचप्रमाणे िहमालयाएव या 
चुकांस िन चयेक न यांत अवसर राहतो; असे वतःच मा य करणारा, ‘आतला आवाज‘, 

अधंःकारदेखील, पुरेसा, उजळ न क  शकणारा, ‘नवा पकाश‘ िकंवा काँगे्रस पी चचर् या पोपने 

काढलेली आज्ञापत्रे, अ यािदकांना आधंळेपणाने आिण हंू का चूं न करता मान नमिव याचे 

वृ तीतून, िहदं ु -सघंटन-पक्ष, मकु्त झालेला होता आिण हणनूच तो िनजामी सं थानांतील 

आप या धमर्बांधवांना आिण रा ट्रबांधवांना सोडिव यासाठी, िहदं-ु वजाखाली पुढे सरसावला. 
पेशावरपासनू मद्रासपयर्ंत, सवर् देशभर सवर् िदशांनी ही चळवळ वरेने पसरली. उदा-हरणाथर्, 
एकाच िदवशी िहदंसुघंटन पक्षा या आजे्ञला अनुस न प्रांतोप्रांती या मखु्य गावांत आिण 

नगरांम येही सवर्त्र िमळून, िनजाम-िनषेधिदन िन िहदंरुा ट्रिदन-पाळ यासाठी, कोटीहून अिधक 

िहदं,ु एकित्रत झाले होते. यांनी पुर कािरलेली िहदंु वाची चळवळ, जो जो काँगे्रसने जातीय िन 

अरा ट्रीय हणनू िवरोधावी वा शापावी तो तो जण ूकाय या योगेच ती वाढत चालली! 
काँगे्रसने या चळवळीला िवरोध का केला? 

काँगे्रस सं थानांची सधुारणा इि छते ना? ठीक, तर मग, हैद्राबाद हे सवर् िहदंु थानांतील 

मोठे सं थान असनू, सवार्ंत अिधक दु यर्व थेचे िन अिनयंित्रत सं थान न हते काय? िनदान 

तालकु्याएवढा राजकोट सं थानांत, िजतक्या िनकडीने घटना मक सधुारणा प्र थािपत करणे िन 

नागिरक वातं य िमळवनू देणे; अव य होते, िततकेच िनजामी सं थानांतही होते हे िनि चत! 

क्षुद्र राजकोट सं थान, सधुार या या चळवळीने अिखल भारतीय प्र नाचे, प्रचंड प धारण केले; 

आिण वीरावा या या अ पशा, चहा या यालांत समग्र िहदंी महासागराला आग लागली; असे 

गांधीनी आप याला भासिवले नाही काय? आिण तरीही िनजामी सं थानांतील समुारे एक कोट 
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प्रजाजनांसाठी, घटना मक सधुारणा- मागणी या प्र नावर िहदंमुहासभेने हाती घेऊन लढिवलेली 
चळवळ, गांधीना िहदंी प्र नापासनू इतकी दरूची िन असबंद्ध वाटली; की आिफ्रकेतील हबशी आिण 

युरोपमधले पॅिनश वा झके यां या प्री यथर् गांधीना िजतकी सहानुभतूी वा आ मीयता वाटली; 
िततकीही या चळवळी संबंधाने यांना दाखवावीशी वाटली नाही. केवळ गांधीजीच न हे; तर, 

प्रितगामी वा पुरोगामी वा अतंगार्मी गटांपैकी, कोणीही काँगे्रसवाले गट वा यांचे होरके, 

औरंगाबाद बंदीगहृांतील अमानुष लाठीह यानतंर वा हैद्राबाद या रक्तपातमय दंग्यानंतर 

देखील, िनषेध कर यास पुढे आला नाही. याचप्रमाणे काँगे्रसने नागिरक अिधकाराचा पुर कार 

केला आहे ना? आिण िनजामी रा यात लक्षावधी िहदंूंचे जीिवत िन िव त प्रितिदनी, सकंटांत होते 

आिण कोण याही पकारे भाषण, पूजा वा सघं यांचे वातं यही तेथे अि त वांत न हते; ही 
व तुि थती स य नाही काय? मग या सं थानात नागिरक वातं य िमळिव यासाठी जी 
प्राणपणाची झुजं िहदंसुघंटनवादी लोकांनी चालिवली होती. यात काँगे्रसने सहकािरता का केली 
नाही? िनदान यां या माग यां या या यतेला पु टी देणारे ठरावही का केले नाहीत? 

िहदंसुघंटनवादी लोक िहदंी हणनू न हे; तर िहदं ू हणनू रणके्षत्रांत उतरले हणनूच ना? ठीक, 

िहदं ुया ना याने पु यकमर् करणे, हे देखील िहदंूंचे पाप असेल; मात्र, िनवडणकुीचे िदवशी मात्र, 

आप याला िहदं ू हणनू िलहून देणार् या आिण िहदं ूमतदार सघंाचा घटक हणनू उभा रािहले या 
काँगे्रसवा याला मात्र िहदंनेू मत यावे! उलट यावेळी का मीरांतील मुसलमान बाहेर या 
मसुलमानां या सहा याने तेथील िहदं ू राजािव द्ध सश त्र िवद्रोह क न उठले िन मसुलमानांना 
मसुलमान हणनूच, प्रितिनिध व माग ू लागले; यावेळी लोकस तेचे ज मजात, पुर कत 

हणिवणारे गांधीजी िलिहते झाले की, ‘‘जर शेकडा ८५ असले या आप या मसुलमान प्रजेचा 
असतंोष दरू क न; यांचे समाधान करणे का मीर या िहदंरुाजाला शक्य होत नसेल; तर याला 
रा य कर याचा कोणताही नैितक अिधकार नाही आिण याने रा य याग क न वरीत 

काशीवास करावा!‘‘ मग िनजामी प्रजेतही शेकडा ८५ हून अिधक िहदं ु आहेत; आिण यांनी 
आप या बाहेर या धमर्बांधवां या सहा याने आप याला अस य झाले या धािमर्क, सां कृितक 

िन राजकीय छळाचा प्रितकार कर यासाठी, केवळ िनःश त्र अशी चळवळ चाल ूकेली होती. पण 

याच ज मजात, लोकस तावादी गांधीनी, िनजामाला रा य याग क न, िनवृ त होऊन मक्केला 
जा याचा उपदेश, केला काय? मळुीच नाही, उलट  यांनी प ट श दांत िलिहले की, िनःश त्र 

प्रितकार चळवळी या प्रारंभापासनू अतंापयर्ंत यांची एकमेव सवर्तोपरी काळजी, ‘‘अला हजरत 

िनजाम यांना उपद्रव न पोचावा‘‘ एवढीच काय ती होती! 
िनजामी रा या या िहदंिुवरोधी धोरणास त ड दे यासाठी िहदंसुघंटनवा यांनी 

चालिवले या चळवळीचा पराभव हावा या हेतूने रा ट्रीयछाप काँगे्रसवा यांनी जे अनेक 

उप याप केले ते मला येथे मांडता येतील, परंतु तो माझा प्र तुत उि टिवषय न हे. 
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मी केवळ इतकेच हणतो की, िहदंमुहासभेला अिंग्लश पालमट या काही सभासदांची 
देखील, सहानुभतूी िमळवता आली. औरंगाबाद बंिदगहृात िन भागानगर या दंग्यात, िहदंूंना जो 
छळ सोसावा लागला; यासबंंधी िनषेध प्रकट कर यासही ते प्रवृ त झाले. पण सातही प्रांतांपैकी 
कोठ याही काँगे्रसवा या मं यांनी या िवषयाला दु न देखील, पशर् केला नाही. िविधमडंळात वा 
काँगे्रसम ये हा प्र न चचला कोणी काढला नाही िकंवा िनजामी स तेिव द्ध िन िहदंूं यावतीन 

एकही श द उ चारला नाही आिण क्षदु्रतम, अशा राजकोट पकरणात मात्र एकदम यागपत्रे 
दे याची भीित हेच काँगे्रसचे मतं्री दाखवू शकले. 

याचे ता पयर् उघड असनू ते प टपणे सांिगतले पािहजे. जोवर आज याप्रमाणे काँगे्रस 

िम या रा ट्रीय त विन ठेस, उराशी बाळगीत आहे. तोपयर्ंत ितचे धोरण िहदंिुवरोधीच राहणार 

आिण िकतीही या य वा योग्य असले तरी िहदंूं या िहताची वंचनाच करणार हे िनि चत. क्षणभर 

मनाशी िवचार करा; की िहदं ुमतदारसघंाने िहदंसुघंटनवादी प्रितिनधीनाच मत ेिदली असती आिण 

अशा रीतीने मुबंईत, मद्रासेत िन इतरत्र िहदंसुभेची मिंत्रमडंळे असती तर िनजामी रा यांत जो 
िहदंूंना छळ सोसावा लागला; यािवषयी ती पूणर् उदासीन रािहली असती काय? िनजामी 
राजस तेवर यांनी केवढे तरी दडपण आणनू याचा छळक हात थांबिवला असता. 

काँगे्रसपासनू वतंत्र अशा िहदंु वजाखाली, िहदसुघंटनवादी पुढार् यांनी, िनजामी िनःश त्र 

प्रितकारा या चळवळीत हात घातला, यातला मखु्य हेतु हे प ट कर याचा होता की जे हा 
िवशेषतः मसुलमानांकडून िहदंूंचा छळ होतो अशा प्रसगंी िहदंूं या सरंक्षणाथर् काँगे्रस ही रितमात्रही 
प्रय न करणार नाही आिण हणनू िहदंसुघंटनवा यांनी िहदंूं या रक्षणाचे काम आप याच 

िशरावर घेतले पािहजे आिण यांनी मनात आणले तर काँगे्रसचा िवरोध िकंवा उदासीनपणा यांना 
न जमुानता ते ती गो ट क  शकतील. भावी िहदं-ु सगं्राहक- चळवळीचे पिहले प्र यंतर हणनूच हा 
भागानगरचा सघंषर् होता आिण यात आमचे ‘राजकोट‘ झाले नाही; तर उलट आ ही या 
अिग्निद यांतून िवजयपताका घेऊन बाहेर पडलो. कारण गे या शंभर वषार्ंत आ मिव मतृी या 
मोहाने जी आपली शुद्ध रा ट्रीय आ मिन ठा आिण आमची सां कृितक िन जातीय एकजीवता 
न टप्राय झाली होती. ती आ ही या ल या या योगाने पुन जीिवत क न साक्षात अनुभवाला 
आणली. िनजाम सरकारने जे राजकीय अिधकार घोिषत केले आिण िहदंूंना नागिरक सां कृितक 

िन धािमर्क वातं य दे याचे जे आ वासन िदले; याचा िवचार क न आिण िनजाम सरकारने 

आप या प्रिसिद्धपत्रकांत, या प्रितयोगी सहकािरते या िन सहानुभतूी या धोरणाची मागणी 
केली; या धोरणास अनुस न, िहदं ु महासभेने, आपली िनश त्र-प्रितकाराची चळवळ थिगत 

केली. यासबंंधी दोन गो टी सांगणे, अव य आहे. िहदं ुप्रितकारकांची िनजामी सरकारने सावर्ित्रक 

मकु्तता केली. यािवषयी िहदंमुहासभा यांचे आभार मानते. कारण ती गो ट योग्य अशीच झाली. 
परंतु या अथीर् मळुांत अपुर् या िन अधर्वट सधुारणाही प्र यक्ष यवहारात आण या या टीने 

आिण सं थानात िहदं ूआिण मसुलमान यां याम ये थायी सलोखा िनमार्ण हो या या टीने 
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काही मागर् िनघावा यासबंंधी िहदं ुमहासभेस काळजी वाटते; याअथीर्, िनजाम सरकार या ती 
यानी आण ूइि छते की यांनी वेळ न गमावता ही सधंी घालवली नाही; तर ठीक. एरवी जर 

सधुारणा यवहारांत आण या या कामी अक्ष य चालढकल झाली; तर याचे अिन ट पिरणाम 

होऊन ती  असतंोष उ प न झा यावाचून राहणार नाही; आिण दसुरी िनतांत आव यक असलेली 
गो ट अशी की जे धमर्वेड े मसुलमान अिधकारी म यवतीर् स तेकडून आप याला पािठंबाच 

िमळेल; या िनि चतीने अ यापही मधनू मधनू िहदंूंना छळीत आहेत. अशा अिधकार् यांवर िनजामी 
सरकारने बंधन घालावे. थािनक मसुलमान गुडं आिण वरीलपकारचे अिधकारी यांना िनजाम 

सरकारने सवर् सं थानभर कडक रीतीने आळा घात यास धमर् वेड ेमसुलमान ता यावर येतील. 

या सामोपचारा या हेतनेू या सचूना मी करीत आहे, यांचा तशाच बुद्धीने िनजाम सरकार िवचार 

करील अशी मी आशा करतो. 
 

िद लीतील िशवमिंदर स याग्रह 
 

िशवमिंदर पकरणी िद ली येथील िहदंनूी उ कट ितितके्षने चालिवले या ल यासबंंधी 
यांना सवर् िहदंु थानांतनू ध यवादच िदले पािहजेत. अिहदंूं या आक्रमणापासनू िहदंिुहताचे 

सरंक्षण काँगे्रस करीत नाही; करणार नाही िन कर यास समथर्ही नाही; हाच बोध याही घटनेतून 

िनघत आहे. काही झाले तरी िद ली नगरपािलकेतील प्रितिनधी िनवडतांना जर िहदं ुिहतसबंंधाचे 

रक्षण कर याचे वचन देणारे आिण काँगे्रस ितिकटाने बांधले न जाता िहदंसुघंटन ितकीटाने बद्ध 

असलेले प्रितिनधीच िहदंूंनी िनवडले तरच िद ली िशवमिंदर- पकरणी िहदंूंनी केलेला द्र यबळाचा 
आिण मनु यबळाचा यय िन याग यथर् न जाता स कारणी लागला; असे हणता येईल या 
ल याने उ प न केलेली अिखल िहदंूं या ऐक्याची जाणीव हीच साक्षात िशव व पी ठरेल. या 
थानावर कुडाची झोपडी होती; जी अ यंत उ म तपणाने उ छेद यात आली; या थानावर 

पु हा भ य िशवमिंदर उठून सह ावधी याित्रकजन पूजेसाठी सिंमिलत होतील; असे िचत्र मला 
मनःचकंू्षसमोर िदसत आहे. आप या या य अिधकारांचे रक्षणासाठी खामगाव, महाड, भागलपूर 

इ यादी अनेक िठकाणी िहदंूंनी जे यश वीपणे प्रितकार केले; तेही मह वपूणर् होत आिण यायोगे हे 

िसद्ध झाले की, िहदं ुमहासभे या नेतृ वाखाली िहदं ु एकजीव होऊन यां यात आ मप्र ययाची 
िन ठा िनमार्ण झाली आहे. पण या संकीणर् घटनां या वणर्नांत अिधक न गुंतता या भाषणांत मी 
जो मखु्य प्रितपा य िवषय योजला आहे याचेकड ेमला वळले पािहजे. हा िवषय हणजे ये या वषर् 
दोन वषार्ंत आपण सवार्ंनी या मलूभतू पायावर, सवर्सामा य धोरणावर िन कायर्क्रमावर आपले 

लक्ष किद्रत करणे मा या मते अव य आहे. 

 

िहदं ुआदंोलनाची काही मलूत वे िन िसद्धा त 
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काँगे्रसचे गोटांत प्रचिलत असले या िम या रा ट्रीय वा या येयिन ठेचे (Pseudo 

Nationality) कक्षेतच पूवर्वयापासनू जे वाढले आिण यायोगे यांचे मनांत िहदंु वािवषयी या 
कोण याही गो टीसबंंधांने इतके िवपरीत ग्रह झाले की िहदं ूश द हटला की यात लोकभ्रमा मक, 

मागासलेपणाचे िन प्रगितपर देशभक्ताला न शोभणारे असे काहीतरी आहे. या क पनेने या 
श दाचेच जे िवरोधी बनले असे सह ावधी लोक आज िहदं ुमहासभा, ितचे धोरण िन प्र यक्ष 

कायर्क्रम समजनू घे याची प्रामािणक इ छा यक्त करीत आहेत; ही उ साहवधर्क गो ट होय. 

दोनच मिह यांपूवीर् यां या शोचनीय मृ यूिनिम त, अिखल मुबंापुरीने दःुख प्रगट केले; या ी. 
तेरसींचे उदाहरण सांग यासारखे आहे. ते मुबंई या प्रमखुांत प्रमखु नागिरकांम ये गणले जात 

होते. तसेच ते बुिद्धवा यांम ये िन काँगे्रसिन ठांम येही प्रमखु होते. परंत ु मा या नागपूर या 
अ यक्षीय भाषणात प्रितपािदलेली िहदंसुघंटनिवषयक त विन ठा मी यांना ओघाओघाने 

समजनू सांिगत यानंतर यांनी प्रिसद्धपणे घोिषत केले की, जो ‘िहदं‘ू श द िन ‘िहदंसुघंटन‘ 

हणजे िहदं ूभोळसटपणा हणनू या य होय असे या बुिद्धवादामळेु यांस वाटले तो ‘बुिद्धवाद‘ 

हाच एक गाढा भोळसरपणा होता. ते आम या पक्षांत प्रिव ट झाले. इतकेच न हे तर यांनी मुबंई 

प्रांितक िहदंसुभेचे अ यक्षपदही अिभमानपूवर्क वीकारले. मा या दरूदरू या प्रवासात सवर्त्र मला 
बुिद्धमान वगार्ंतील असे सह ावधी लोक भेटले की, िहदं ुक पनेचा उ चार के याक्षणीच ते िवरोध 

प्रगट करीत; पण तीच क पना पिरणामकारकरी या पुनः मांडली हणजे सशंयग्र त होऊन डोळे 

चोळीत आिण अशांपैकी अध या क पनेचे अिधक आकलन कर याचा आग्रह प्रगट करीत; तर 

उरलेले अध केवळ ितसर् या उ लेखाचे क्षणीच वश होत. िहदंमुहासभा, ितचे उ ेश आिण कायर्क्रम 

यासबंंधी कांहीना काही जाण याची इ छा सवर् देशभर अलीकड ेवाढ या प्रमाणांत िदसनू येत आहे; 

आिण ही िजज्ञासा कधीकधी परदेशांतूनही प्रगट होते. हणनूच मी या भाषणांत मखु्यतः या 
प्रमखु त वांवर िन सतू्रांवर िहदंु वाची चळवळ आधारलेली आहे ती त वे क्रमशः मांडून, ित या 
सवर्सामा य धोरणाचे िदग्दशर्न क न ित या कायर्क्रमाची मखु्य सतू्र े सांगणार आहे. या 
िववेचनाचा उपयोग आप या प्र नाचे पिरणामकारक समथर्न करणार् या पत्रकाप्रमाणे होईल. 

याचप्रमाणे िविधमडंळातील भावी संघिटत िहदंपुक्षाला िनवडणकुीत घोषणेसाठी आधारभतू 

हणनूही या िववेचनाचा उपयोग होईल. तसेच वतृपत्रांतून िन यासपीठाव न प्रचार करणारांनाही 
ते सलुभ मागर्दशर्क होईल. 

याम ये काही पुन क्ती होईलच परंत ु सवर् लोकसमदुाया या मनोवृ तीला आप याला 
पािहजे; असे प यावयाचे तर एखा या स याचा अगिणत वेळा पुन चार हेच साधन होय असे 

हणता येईल. जोपयर्ंत प्रचाराचे क्षेत्राला, अस याने ग्रासलेले आहे; तोपयर्ंत या अस याला 
िन तर कर यासाठी या अस याचा िजतका पनु चार होतो; िततकाच उलट स याचाही 
पुन चार करीत रािहले पािहजे. 
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िहदंु वा या चळवळीची काही मलूत वे िन चळवळी या काही बाज ू िन चळवळीचा 
ि टकोन पुढीलप्रमाणे :- 

 

अ) तो प्र येक मनु य िहदं ुहोय की, जो ही भारतभमूी, िसधंूपासनू समदु्रापयर्ंतची ही भमूी, आपली 
‘िपतभृ‘ू िन ‘पु यभ‘ू मानतो; पु यभमूी हणजे या भमूीत याचा धमर् िनमार्ण झाला िन वाढला 
ती भमूी. हणनू वैिदक, सनातनी, जनै, िलगंायत, बौद्ध िन शीख धमर् आिण आयर्, ब्र मो, देव िन 

प्राथर्ना समाज हे आिण असेच िहदंु थानात उ प न झाले◌ेले इतर धमर् यांचे अनुयायी हे सवर् िहदं ु

होत. या सवार्ंचा िमळून सकंिलतपणे िहदंसुमाज होतो. अथार्तच मळूचे रिहवाशी वा व यजाती 
हणनू गणले गेलेले ते सवर् िहदंचू होत. कारण कोण याही प्रकारचा धमर् वा पूजािवधी ते मानीत 

असले तरी यांची िपतभृमूी िन पु यभमूी िहदंु थान हीच आहे. हणनू हीच याख्या सरकारने 

मा य केली पािहजे;  आिण ये या िशरगणतीचे वेळी िहदंूंची लोकसखं्या मोजतांना िहदंु वाचे 

गमक हणनू हीच याख्या मानली पािहजे. ही याख्या सं कृतम ये पुढीलप्रमाणे मांडली आहेः- 
 

आिसधंुिसधंपुयर्ंता य य भारतभिूमका। 
िपतभृःू पु यभू चैव स वै िहदंिुरित मतृः।। 

 

आ) ‘िहदं‘ु हा श द मळू परकीय नाही; िकंवा िहदंु थानांतील मसुलमानांचे आगमनाशी याचा 
काहीएक सबंंध नाही - काही, क्षुद्र परकीय लेखकां या खोडसाळ प्रितपादनामळेु काही काळ तसा 
चुकीचा समज झाला होता; पण आप या वैिदक ऋषींनी देखील, कधीकधी, आप या या भमूीला 
िसधु िकंवा स तिसधंु हटले आहे. उदाहरणाथर् ऋग्वेदांतीलच पुढील ऋचा ही गो ट पूणर्पणे िसद्ध 

कर यास पुरेशी आहे. 

आऋक्षादंहसोमचु यो वायार् स त िसधंुष।ु 
वधदार्स य तिुवनृ ण नीनमः ।  

(ऋग्वेद ६-८-२४) 

 

 मसुलमानी पैगबंर महंमद ज म यापूवीर् सह ावधी वष प्राचीन बािबलोिनयन लोक 

आप याला ‘िसधं‘ु असे हणत. आिण प्राचीन झदेावे ताम ये, ‘िसधं‘ु असा आमचा उ लेख 

केलेला आहे. िसधंुनदी या अलीकडील आपला एक प्रांत अजनू या नावानेच सबंोिधला जातो. या 
प्रांताला आजपयर्ंत ‘िसधंु देश‘ असे नाव आिण तेथील लोकांना िसधंु (िसधंी) असे नाव  प्रचिलत 

आहे. आप या अवार्चीन भाषांम ये सं कृतांत या ‘स‘ चे पु कळदा ‘ह‘ म ये, पांतर हते. जसे 

केसरी िकंवा कृ ण या सं कृत श दांचे िहदंी प्राकृतांत ‘केहरी‘ आिण ‘का हा‘ असे पांतर झाले. 

तसेच िसधंु या श दाचे अवार्चीन प्राकृतांत िहदं ुअसे पांतर झाले. या कोणाला यापेक्षा अिधक 
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सगंोपांग िन पिरपूणर् असे या िवषयाचे िववेचन पािहजे असेल यांनी माझे ‘िहदंु व‘ हे पु तक 

वाचावे. 

 

इ) िहदंधुमर्, िहदंु व आिण िहदंजुगत :- िहदं ु चळवळीचा येयवाद, िवशद करतांना या तीन 

श दांनी यक्त केले जाणारे यथात य, अथर् समजणे िनतांत आव यक आहे. िहदं ुया श दापासनू 

इंग्रजीम ये िहदंइुझम (िहदंधुमर्) हा श द बनिवला आहे. याचा अथर् िहदं ु लोक या धािमर्क 

पंथांना वा मागार्ंना अनुसरतात ते पंथ वा मागर्, दसुरा श द ‘िहदंु व‘ हा यापेक्षा अितशय यापक 

िन सगं्राहक आहे. िहदंधुमर् या श दाप्रमाणे केवळ िहदं ुलोकांचा धािमर्क टीचा िवचार यात नसनू 

सां कृितक, ‘भािषक‘ सामािजक आिण राजकीय या टीचाही याम ये अतंभार्व होतो. तो 
बहुतांशी Hindu Polity या इंग्रजी श दांशी समानाथर्क आहे. आिण याचे पु कळसे तंतोतंत 

भाषांतर इंग्रजीत Hinduness असे होईल. ितसरा श द िहदंजुगत ् Hindudom याचा अथर् 
सकंिलतपणे िहदं ु हणनू सबंोिधले जाणारे सवर् लोक. िहदं ुजगताचा सकंिलतरी या िनदश करणारे 

ते एक नाव आहे, याप्रमाणे ‘इ लाम‘ श दाने मसुलमानी जगताचा बोध होतो याप्रमाणे. 

 

ई) आ ही िहदं ु वयमेव एकरा ट्र आहोत :- प्रादेिशक एकता, हणजे, सवर्साधारण व ती, हेच 

एकमेव, रा ट्रीय वाचे घटक हणनू मान यात रा ट्रीय सभे या येयवादाम ये मळुारंभीच दोष 

उ प न झाला आहे. ही गो ट िहदंु थाना या अवार्चीन राजकीय इितहासांत प्रथमच ठळकपणे 

मा या नागपूर या भाषणांत मी मांडली. या युरोपमधनू या भौगोिलक रा ट्रीय वा 
(Geographical Nationality) या सकं पनेला िहदंु थानात जशी या तशी उचलनू आणली; 
तेथेच, यानतंर या सकं पनेवर महान आघात पडला आहे; आिण स यां या युद्धामळेु माझे 
प्रितपादनालाच स य ठरिवले असनू या सकं पनेचा पूणर्पणे उ छेद केला आहे. प्रादेिशक 

एकतेमळेु मा न मटुकून या रा ट्रांची मोट बांध यात आली; ती उ व त झाली असनू 

प यां या घरांप्रमाणे ढासळली आहेत. सां कृितक, वांिशक, िकंवा ऐितहािसक नातेसबंंध आिण 

या अनुषंगाने एका रा ट्र पाने सकंिलत राह याची सामा य पे्ररणा, या या अभावी केवळ 

प्रादेिशक रा ट्रसकं पने या भसुभशुीत िन लटपटी या वाळू या आधारावर िविभ न समाजांची, 
िखचडीप्रमाणे रा टे्र बनिव याचा उ योग करणार् यांना, पोलडं िन झकेो लो हािकया यां या 
उदारहणाने खडबडून सावध केले आहे. ही केवळ, युद्धो तर सधंीचे वेळी िनिमर्लेली रा टे्र, यांना 
िमळाले या पिह याच सधंीला फुटली; जमर्नीचा भाग मात्र जमर्नीकड े गेला; तसेच रिशयन 

रिशयाकड,े झके झकेांकड े िन पोल पोलांकड े गेले; सां कृितक, भािषक, ऐितहािसक िन त स श 

नातेसबंंधांसारखी यव थेची बंधने ही प्रादेिशक बधंनापेक्षा अिधक प्रभावी ठरली. युरोपम ये 

गे या तीन चार शतकांत, या रा ट्रांम ये, प्रादेिशक एकसधंपणाचे जोडीला िकंवा तो नसताही 
वंश, भाषा, सं कृित िन त स श इतर बंधनांची पिरणती होऊन एकजीव हो याची अ छाशक्ती 
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िनमार्ण झाली, तीच रा टे्र गे या तीन चार शतकांत आपले वतंत्र रा ट्रीय अि त व िन 

एकजीवपण सतत राखू शकली; उदाहरणाथर् इंग्लडं, फ्रा स, जमर्नी, इटली, पोतुर्गाल इ यादी. 
एकजीव िन वयंभ ू रा ट्रिनिमर्तीसाठी एकेरी वा सयंुक्तरी या उपयोगी पडणारी वरील लक्षणे 

िवचारात घेता, िहदंु थानांत आपण िहदं ुलोक वयंभ ूिन थायी रा ट्रच आहोत. आप याला एक 

समान िपतभृमूी िन प्रादेिशक एकसधंपणा तर लाभली आहेतच; पण या यितिरक्त जगांत इतरत्र 

क्विचतच आढळणारी अशी भमूी आप याला िपतभृमूी हणनू लाभली आहे, की  यासवेच ती 
पु यभमूी हणनूही ओळखली जाते. ही भारतभमूी, हा िहदंु थान (इंिडया) दो ही एकच िपतभृ ू

आिण पु यभ ू आहेत. हणनू आमची वदेशभिक्त िनि चतच िवगिुणत होते. सां कृितक, 

धािमर्क, ऐितहािसक, भािषक िन वांिशक यासारख्या आप या नातेसबंंधांनी िन नेहबंधांनी, 
अगिणत, शतकोशतकी या सहवा त यांतून िन सिंम णा या प्रिक्रयेतून साकारलेले 

सु यवि थत, ससुघंिटत, एकिजनसी, वयंभ,ू असे हे रा ट्र! अ यंत मह वाची गो ट, हणजे 

समाजाला एकत्र, समान रा ट्रजीवनाकड ेने याची िन तसे जग याची अ छाशक्ती उ प न झाली, 
िहदंूंचे हे केवळ, युद्धो तर सधंीतून रचलेले रा ट्र नसनू सु यवि थत ससुघंिटत रा ट्रीय अि त व 

आहे. आणखी एका िविश ट कोिटक्रमाचा परामशर् येथे घेतला पािहजे; कारण यायोगे िवशेषतः 
आम या काँगे्रसिन ठ बधंूंची िदशाभलू होत असते. रा ट्रीय अि त व िसद्ध कर यास जी 
एकजीवता कारणीभतू होते; ितचा अथर् काही असा नाही; की, तीत असले या पंथोपंथांत भाषा िन 

वंश यांचे अतंगर्त भेदांचा सवर् वी अभाव असला पािहजे. ितचा अथर् अतकाच की यांची रा ट्रीय 

घटक या ना याने अतरांपासनू असलेली िभ नता यां या अतंगर्त भेदांपेक्षा िकतीतरी मोठी 
असते. िब्रटन, फ्रा स यांसारखी आजची एकजीव असलेली रा टे्र घेतली तरीही ती कोण याही 
धािमर्क, भािषक, सां कृितक, वांिशक िन इतर पोटभेदांपासनू िकंवा आपसांतील िवरोधापासनू 

सवर् वी मकु्त अस ूशकत नाहीत. सामदुाियकरी या इतर कोण याही लोकसमुदायापासनू िदसनू 

येणार् या एखा या लोकसमदुाया या िविभ नते या उलट तुलनेने िदसनू येणारी, यांची एकता 
हणजेच रा ट्रीय एकजीवपणा होय. 

आ हा िहदंूंम ये, सह ावधी अतंगर्त भेद असले; तरीही आ ही, धािमर्क, सां कृितक, 

ऐितहािसक, वांिशक, भािषक िन इतर अनेक एकजीवते या बंधनांनी इतके बांधलेलो आहो; की 
इंग्रज, जपानी िकंवा िहदंु थानातले मसुलमान घेतले तरी अशा कोण याही अिहदं ु लोकां या 
तुलनेने िनि चतपणे वतंत्र िन एकजीवतेने िनवडून पडतो. आज का मीरपासनू मद्रासपयर्ंत, 

िसधंपासनू आसामपयर्ंत, आ ही िहदं ु वयमेव रा ट्र हणनू नांद याची इ छा प्रकट करतो; ते 
यामळेुच. उलट जमर्नीतील यूंप्रमाणे िहदंु थानांतील मसुलमान सामा यतः िहदंु थाना-
बाहेर या मसुलमानांशी िन यां या िहतसबंधंांशी िजतक्या आ मीयतेने राहतात; तशी 
आ मीयता शजेारी राहणार् या िहदंसूबंधंानेही यांची नसते. 
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काही प्रामािणक परंतु भोळसर िहदं ूअशा सखुाशेत िनमग्न आहेत की, ‘‘िहदंु थानांतील 

मसुलमानांपैकी बहुसखं्य वंश िन भाषा या टीनी आप याशी एक पच आहेत; काही तर या 
िपढींचे मतृींतच, मिु लम धमर् वीकारले असे आहेत, यांना िहदंूंशी रक्तसबंंध िन एकजीवता 
मा य कर यास िन एका रा ट्रीय जीवनात समंीिलत हो यास प्रवृ त करता येईल. आपण केवळ 

यांना या बधंनांची आठवण क न यां या आधारे, यांना िवनिवले की झाले!‘‘ या दधुखु या 
जीवांची व तुतः कींवच केली पािहजे. जण ूकाय मसुलमानांना ही सवर् व तुि थती िविदतच नाही! 
पण स य गो ट अशी आहे की, मसुलमानांना ही बंधने पुरेपूर िविदत आहेत. पण लक्षात 

घे यासारखा, भेद अतकाच की, इकड े िहदंिुहदंूंना एकित्रत करणार् या या बंधनांचा िज हाळा िहदं ु

मानतात िन अिभमान बाळगतात तर उलट मसुलमान लोक मात्र या बधंनांचा िनदश करताच 

यांचा ितर कार यक्त करतात आिण यांची मिृत देखील, आमलूाग्र न ट हावी असा य न 

यांनी चालिवला आहे. यांचेपैकी काही का पिनक इितहास िन वंशवकृ्ष पुढे क न आपला अरब वा 
तुकर्  यां याशी सबंंध दाखिवतात. आपले हणनू मसुलमानां या गळी पडावयाला तु ही खूप जाल, 

पण तुम यातलेच हणावयाला ते कुठे िसद्ध आहेत? आपली वतंत्रच भाषा िनमार्ण कर याचे, 

यांचे प्रय न चाल ूअसनू, बांडगळुाप्रमाणे आरबी भाषे या खोडाला, ते ती कशी तरी िचकटव ू

पाहात आहेत. कोकणासारख्या प्रांताम ये धमार्ंतरीत मसुलमानांची ‘तांबे, मोडक‘ 

अ यािदकांसारखी नावे प्रचिलत आहेत. ती काढून टाकून, अरबी नावे आण याचा यांचा प्रय न 

आहे. अशा रीतीने यांचा िहदंवुंशाशी एकेकाळी कधीतरी समान वाचा सबंंध होता याचे प्र येक 

मिृतिच ह नाहीसे क न ते िहदंमुसुलमानांतील भेदभाव, अिधक िव ततृ करीत आहेत. 

िहदं ु काफर, हे एक तर धमार्ंतर क न मसुलमान झाले पािहजेत; िकंवा या देशांत 

मसुलमानी राजस ता प्र थािपत होऊन, ितला, ‘िजिझया‘ कर देणारे, दास बनले पािहजेत. असे 

होईपयर्ंत िहदंु थान देशाला ‘दार उल ् इ लाम‘ हणजे, इ लािमयांनी पे्रम कर यासारखा, देश 

असे हणता येणार नाही. ही गो ट मुसलमानां या मनावर, यां या धािमर्क आिण परंपरागत 

क पनांचे योगाने ठसिवली जात आहे. ‘िहदंु थान‘ हा श द देखील, यांना श याप्रमाणे बोचू 
लागला आहे. मी या गो टी येथे सांगत आहे; या समथर्नासाठी न हे; िकंवा िनषेधासाठीही न हे. 

कोणाही  मसुलमानाला सरळपणे नाकारता यावयाची नाही; अशी साधी व तुि थतीच मी सांगत 

आहे. 

िहदंूंशी कोण याही रीतीचे, सामा य बंधन नसणारे यां याहून िविभ न असे 

िहदंु थानांतील वतंत्र रा ट्र हणनू पढेु ये याचा मसुलमानांचा जाणनू बुजनू योजनापूवर्क प्रय न 

आहे. ते हा प्रामािणक िन भोळसर, अशा िहदंूं या हे प ट यानांत आले पािहजे की एका 
सवर्सामा य रा ट्रीय जीवनाशी मसुलमानांनी समरस हो याचे नाकारले हणजे आपोआपच 

उरले या िहदंूंचे एक वयभं ूरा ट्र उ प न होते. 

 



 

www.savarkarsmarak.com 

उ) िहदंु थान या प्रदेशांत राहाणार् या िकंवा बाहेर या अशा कोण याही अिहदं ुलोकांचे वचर् व न 

चालता यांत व व, हणजेच आपले िहदंु व प्रभावाने  थािपत करता येईल, तेच एकमेव िहदंूंचे 

‘ वरा य‘ होय. िहदंु थानात ज म यामळेु काही इंग्रज हे िहदंी आहेत; िन पढेुही होतील; पण 

हणनू अशा अगँ्लो अिंडयनांचे वचर् वाला िहदंूंचे वरा य हणता येईल काय? औरंगजेब आिण 

िट पू हे ज मजात िहदंीच होते; इतकेच न हे तर बाटले या िहदं ुआयांचे ते मलुगे होते. पण 

यायोगे औरंगजेबाचे िन िटपूचे रा य हे िहदंूंचे वरा य ठरले काय? मळुीच नाही. प्रादेिशक या 
ते िहदंी असले तरी ते िहदंसुमाजाचे सवार्ंत घातक शत्र ू ठरले आिण हणनू िशवाजी, 
गु गोिवदंिसगं, राणाप्रताप िन पेशवे यांना मसुलमानां या वचर् वािव द्ध युद्ध क न िहदंूंचे 

वरा य यथाथर् रीतीने प्र थािपत करावे लागले. हणनू स यःपिरि थतीत देखील, ‘िहदंी रा ट्रीय 

रा य‘ घेतले, तरी याचा अथर् अतकाच होईल की, िहदंु थानातील मसुलमान अ पसखं्याकांना 
समान नागिरक वाचे अिधकार राहतील; समान सरंक्षण िमळेल आिण सखं्ये या प्रमाणात 

नागिरक जीवनात अिधकार िमळतील. कोण याही अिहदं ुअ पसखं्याकांचे, या य अिधकारांवर, 

बहुसखं्यांक िहदं ुअितक्रमण करणार नाहीत. पण कोण याही पिरि थतीत लोकस ताक आिण 

या यबद्ध घटनेत बहुसखं्य या ना याने जे अिधकार चालिव याची स ता िहदंूंना लाभते ते 
अिधकार िहदं ुसोडणार नाहीत. मसुलमान अ पसखं्य रािहले; हा काही यांनी िहदंवूर उपकार केला 
नाही. हणनू राजकीय िन नागिरक अिधकारांचा प्रमाणशीर िन या य वाटा घेऊन आपले जे 

योग्य थान आहे; तेव यांतच यांनी सतंु ट रािहले पािहजे. बहुसखं्यांकां या या य अिधकारावर 

िन स तेवर एक पकारे बोळा िफरिव याचा अिधकार अ पसखं्य मसुलमानांना देऊन टाकून या 
घटनेला वरा य हणणे हे सवर् वी िवपरीत होय. एक धनी जाऊन दसुरा यावा, अशी िहदंूंची 
इ छा नाही. िहदंु थान या प्रदेशात ज माला आला हणनू एडवडर्चे थानी औरंगजेब आणनू 

ठेवावा; एव यासाठी युद्ध क न प्राण दे यास, िहदं,ु िसद्ध झालेले नाहीत. आप या देशात आप या 
वतःचे वािम व चालवावे हीच एकमेव गो ट यापुढे िहदंूंना पािहजे आहे. 

 

ऊ) हणनूच आप या देशाला िहदंु थान हेच नाव चाल ू रािहले पािहजे- मळू िसधं श दापासनू 

उ प न झालेले ‘इंिडया‘ िकंवा ‘िहदं‘ असे श द, वापर यास प्र यवाय नाही, पण तेही िहदंूंचा देश, 

िहदं ूरा ट्राचे वसित थान याच अथार्ने वापरता येतील. आयार्वतर्, भारतभमूी अ यािद आप या 
मायभमूीची आपणास िप्रय असलेली प्राचीन नावे, अथार् च सुसं कृत लोकांना िप्रय राहतील. 

आम या मायभमूीला ‘िहदंु थान‘ याच नावाने सबंोधले पािहजे. हा आग्रह धर यात अिहदं ुअशा 
आम या देशबंधूंवर कोण याही पकारे अितक्रमण वा मानहािन कर याचा आपला उ ेश नाही. 
आपले पारशी िन िख्र चन देशबंधु हे आजच आम याशी सां कृितक या इतके समानशील 

आहेत; इतके वदेशभक्त आहेत आिण अगँ्लोइंिडयन इतके समजंस आहेत की, ते या िहदंूं या 
या य भिूमकेशी िमळते घे याचे मळुीच नाकारणार नाहीत. आप या मसुलमान देशबांधवांसबंंधी 
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बोलावयाचे तर िहदंु थान या नावाची िहदं ू मसुलमान ऐक्याचे मागार्त दलुर ्ंघ्य पवर्तासारखी 
अडचण आहे असे मानणारे यां यात िक येक आहेत, ही व तुि थती लपिव यात अथर् नाही. पण 

यांनी हे यानात आणावे की मसुलमान हे काही एक या िहदंु थानातच आहेत असे नाही िकंवा 
मसुलमानी जगतात काही िहदंी मसुलमानच केवळ िन ठावान मसुलमान अविश ट रािहलेले 

नाहीत. चीनम ये को यवधी मसुलमान आहेत. त व च ग्रीस, पॅले टाईन आिण हंगेरी िन 

पोलडंम ये देखील यां या रा ट्रघटकात सह ावधी मसुलमान समािव ट आहेत पण तेथे ते 
अ पसखं्य अस याने केवळ एक जाित हणनू नांदत आहेत आिण या देशांना यातील मो या 
बहुसखं्येने असले या वंशांची वसित थाने हणनू ढ झालेली; प्राचीन नावे काढ यासाठी तेथे 

कोणी या अ पसखं्य जाती या अि त वाचे कारण पुढे करीत वा आणीत नाही; तर पोल लोकां या 
देशाचे नाव पोलडं िन ग्रीकां या देशाचे नाव ग्रीस हेच चाल ूआहे. तेथील मसुलमानानी ही नावे 

िवकृत केली नाहीत िकंवा कर यास धजले नाहीत. तर उलट तसा प्रसगं येताच पोिलश मसुलमान 

ग्रीक मुसलमान िकंवा िचनी मसुलमान अशा नावांनी सबंोधले जा यात ते समाधान मानतात 

तसेच आप या मसुलमान देशबांधवानी रा ट्रीय िन प्रादेिशक या आपला िनदश कर याचे वेळी 
िहदंु थानी मसुलमान या नावात समाधान मानावे; असे कर यात यां या धािमर्क िन सां कृितक 

वतंत्र अि त वाला मळुीच बाध येत नाही आिण िहदंु थानात आ यापासनू येथील मसुलमान 

आपणांस िहदंु थानी असेच हणत आले आहेत. पण या सवर् गो टी न मानता, आप या 
देशबांधवांतील काही दरुारा य मसुलमान गट आप या या देशा या नावालाच बाध आणतात. 

एव या व नच आपणही आपला िववेक सोडून, आ मप्र ययहीन बन याचे कारण नाही. 
िहदंु थान या सवर्त्र ढ झाले या आप या मायभमूी या नावाने, ऋग्वेदकालातील िसधंूपासनू 

आप या िपढीतील िहदं ूश दापयर्ंत जी अखंड रा ट्रीय परंपरा, यक्त होते; ती िव छेिद यास वा 
ित याशी प्रतारणा कर यास िहदंूंनी िसद्ध होऊ नये. जमर्नांचा देश जसा जमर्नी, इंग्रजांचा अगं्लड, 

तुकार्ंचा तुकर् थान िन अफगाणांचा अफगािण थान. याचप्रमाणे िहदंूंचा देश हणनू िहदंु थान या 
नावानेच आपण आपले थान जगा या आलेख्यात (नकाशात) िचरंतन खोदनू ठेवले पािहजे. 

ए) अिखल िहदंु वज- कंुडिलनी कृपाणांिकत भगवा वज हाच िहदं ूरा ट्राचा वज होईल. यावरील 

ॐ, वि तक कृपाणािद िच हांमळेु वैिदक कालापासनू चालत आले या आप या िहदं ूजाती या 
भावनांचे पोषण होते. यांना या वजातील  अगंभूत हेतू िन याचेवरील आकृित िन प्रतीके यांची 
आव यकता ही समजनू घ्यावयाची असतील यांनी यासबंंधाने िलहून प्रिसद्ध केलेली ‘अिखल 

िहदंु वज‘ ही पुि तका पहावी. 
या सबंंधात ही गो ट प ट केली पािहजे की, या वजा यितिरक्त िहदंूंम ये इतर वज 

प्रचिलत आहेत. अिखल िहदं ूजातीचे सनातनी, जनै, शीख, आयार्दी जे घटक आहेत; यांचे प्रितक 

हणनू हे वज आहेत आिण यांनाही प्र येक िहदंनेू मान िदला पािहजे. कारण याम ये देखील, 

सामा यतः अिखल िहदु थान या भावनेचाच पकषर् झालेला आहे. 



 

www.savarkarsmarak.com 

आप या अिहदं ु देशबांधवांचे जे वेग या रंगांचे वज आहेत; यांना प्रित पधीर्, िवरोधक 

हणनू हा िहदं ू वज आहे असे मान याचे काही एक कारण नाही. पण अिखल िहदंरूा ट्राचे 

प्राितिनिधक प्रितक असा हा िहदंु वज आहे. 

या देशाचे िवभाग हणनू असणार् या आप या देशबांधवां या कोण याही गटां या धािमर्क 

वा राजकीय वजासबंंधी आमचा आदरच राहील. मग तो मिु लम लीगचा वज असो; काँगे्रसचा 
ितरंगी वज असो वा रक्त वज असो. जोपयर्ंत हे गट उलट आम या अिखल िहदं ू वजासबंंधी 
आदर दशर्वतील िन वेष न करता सहकारी वज हणनू यास मानतील तोपयर्ंत आमचाही 
यांचे वजासबंंधी आदरभाव राहील, पण अिखल िहदं ूजातीचे प्राितिनिधक प्रितक हणनू मात्र 

िहदंु वज हाच एकमेव राहील. 

ऐ) सं कृत ही आमची देवभाषा िकंवा पिवत्र भाषा आिण सं कृतिन ठ हणजे सं कृतापासनू 

िनमार्ण झालेली िन सं कृतामधूनच वाढलेली िहदंी भाषा हीच आमची प्रचिलत रा ट्रभाषा होय -

जगातील प्राचीन भाषांम ये सं कृत ही सवार्ंत अिधक सपं न िन ससुं कृत असनू आ हा िहदंूंना 
तर ती पू यात पू य भाषा होय. आमचे धमर्ग्रथं, इितहास, त वज्ञान िन वाङ्मय यांची मळेु या 
भाषेत इतकी खोल तलेली आहेत की ती भाषा, हणजे िहदंवुंशाचे उ तमांग होय. आम या 
प्रचिलत मातभृाषांपैकी अिधकांत अिधक मातभृाषांची ती माता असनू ितने आपले तनदगु्ध 

पाजनू या भाषांचे पोषण केले आहे. आज िहदंूंम ये या या भाषा प्रचिलत आहेत; या 
सं कृतपासनू िनमार्ण झाले या िकंवा सं कृताशी सलंग्न असले या िकंवा यांची वाढ िन 

उ कषर्सदु्धा, सं कृत भाषेपासनू घेतले या जीवनरसावरच पोस यामळेुच झालेला आहे. हणनू 

िहदं ू त णां या उ च अ यासक्रमांत सं कृत भाषेचा अतंभार्व एक अपिरहायर् घटक णनू, 

िचरकाल िन अिनवायर्पणे असलाच पािहजे. 

िहदंीचा रा ट्रभाषा हणनू, अगंीकार कर यात कोण याही इतर प्रांितक भाषांचा अवमान 

वा अिधके्षप अिभपे्रत नाही. िहदंीप्रमाणेच, आपाप या प्रांितक भाषाही आ हांस िप्रयच असनू 

आपाप या क्षेत्रात यांचे सवंधर्न िन प्रगित चालणारच. यापैकी, काही प्रांितक भाषा तर आजही 
िहदंीपेक्षा अिधक प्रगत आिण वाङ्मयसपं न आहेत. पण सवर् टीनी िवचार के यास, सवर् िहदंूंची 
रा ट्रीय भाषा हो यास िहदंीची पात्रता सवार्ंहून अिधक आहे. हेही यानात घेणे अव य आहे की, 
िहदंी ही काही मागणीनुसार कृित्रम िसद्ध केलेली रा ट्रभाषा नाही. व तुतः इंग्रज िकंवा मसुलमान 

देखील, िहदंु थानात ये यापूवीर्पासनूच सवर् िहदंु थानात सामा य व पा या िहदंी भाषेला 
रा ट्रभाषेचे थान प्रा त झाले होते. िहदं ूयाित्रक, प्रवासी, यापारी, सिैनक वा पिंडत जे हा बंगाल त े

िसधं वा काि मर ते रामे वर सचंार करीत; ते हा ते िभ न िभ न प्रदेशांत िहदंी भाषे या 
साहा याने आपला आशय  यक्त करीत. याप्रमाणे सबुुद्ध िहदं ूक्षेत्रात सं कृत, त वतच सामा य 

िहदं ूजातींम ये गेली सह  वषर् तरी िहदंी हीच िहदंु थानची रा ट्रीय भाषा हणनू, प्रचिलत आहे. 

याचाच पिरणाम हणनू यांचे भरीला आज देखील दसुर् या कोण याही िहदं ूभाषेपेक्षा, सखं्येने 
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पु कळच अिधक लोकांम ये मातभृाषा हणनू िहदंी हीच ढ िन प्रचिलत आहे. हणनू प्रांितक 

भाषां या अ यासाकड े दलुक्षर् न करता, दु यम िशक्षणांत िहदं ू िव या यार्ंस अिखल िहदंूंची 
रा ट्रभाषा या ना याने िहदंीचे िशक्षण आव यक िवषय हणनू िदले पािहजे.आ हाला अिभपे्रत 

असलेली िहदंी हणजे अथार्त शुद्ध सं कृतिन ठ िहदंी भाषाच होय. जी भाषा उदाहरणाथर् महिषर् 
दयानंदानी िलिहले या स याथर्-पकाशात िदसनू येत े यापकारची तशी िहदंी हीच खरी िहदंी असेच 

आ ही मानतो. ही िहदंी भाषा िकती साधी अनाव यक परकीय श दांपासनू अिल त िन इतकेही 
क न िकतीतरी अथर्वाहक आहे. िहदंु थानातील अिखल िहदंूंची रा ट्रभाषा िहदंी असावी या मताचा 
हेतुपूवर्क, िन िनि चतपणे पुर कार करणारे, पिहले िहदं ूपुढारी, वामी दयानदंजी हेच होत. या 
गो टीचा येथे ओघाने िनदश करणे योग्य ठरेल. 

वधार् येथील भटारखा यांत या तथाकिथत िहदंु थानी या िखचडीशी सं कृतिन ठ 

िहदंीचा काही एक सबंंध नाही. ती िहदंु थानी हणजे एक भािषक िवघटनेचा अ याचार असनू तो 
िन ठुरपणे नामशेष क न टाकला पािहजे, इतकेच न हे; तर प्रांितक वा प्रादेिशक अशा प्र येक 

भाषेतून इंग्रजी वा अरबी अनाव यक परकीय श द िन ठुरपणे उ छेदले पािहजेत. आ ही 
इंग्रजी या वा कोण याही भाषे या िव द्ध नाही; इतकेच न हे तर, जागितक वाङ्मय पिरचयाचे 

सलुभ साधन हणनू िन अिनवायर् आव यकता हणनू इंग्रजी भाषा अ यासली पािहजे; असे 

आ ही आग्रहपूवर्क प्रितपादन करतो. परकीय श दांना यांचे मू य पारख यािवना िन यांची 
अिनवायर्ता िसद्ध झा यािवना आप या भाषेवर आक्रमण क  देता उपयोगी नाही. आप या 
बंगाली िहदं ू बांधवांना िवशेषच ध यवाद िदले पािहजेत. कारण अस या अनाव यक परकीय 

श दां या अशुद्ध िम णापासनू बंगाली वाङ्मयाने प्रशंसनीय अिल तता राखली आहे. इतर प्रांितक 

भाषासबंंधी िन वाङ्मयासबंंधी असे हणता येणार नाही. 
 

ऐ) नागरी िलपी हीच िहदं ूजगताची रा ट्रीय िलपी होय- आपला सं कृतमधील मळुाक्षर सघं, हा 
विनशा त्र या, आजवर जगतात िनमार्ण झाले या, कोण याही मळुाक्षरां या अपेक्षेने 

अितशय पूणर् वास पोचलेला आहे आिण आज िहदंु थानात प्रचिलत असले या बहुतके सवर् 
िल यांनी ितचेच अनुकरण केलेले आहे. नागरी िलपीत हाच मळुाक्षर सघं घेतलेला आहे. आज दोन 

सह  वषर्पावेतो शतकानुशतके सवर् िहदंु थानभर िहदं ूसािह य क्षेत्रात िहदंी भाषेप्रमाणेच नागरी 
िलपीही प्रचिलत आहे. आप या िहदंधुमर्ग्रथंांची िलपी हणनू ‘‘शा त्री िलपी‘‘ असे नामािभधानही 
ितला प्रा त झाले आहे. काही काही िठकाणी अ प व प सधुारणा के यास रोमन िलपीप्रमाणेच 

ितलाही आधुिनक यांित्रक मदु्रणाची सलुभता प्रा त क न देता येईल. 

 

ी. वै य आिदक न गहृ थांनी महारा ट्रात चाळीस वषार्ंपूवीर् ही, िलपी-सधुारणेची 
चळवळ हाती घेतली यानतंर माझ े पे्ररणेने सघंिटत चळवळ होऊन ितला प्र यक्ष यवहारात ही 



 

www.savarkarsmarak.com 

सधुारणा प्रचिलत कर याचे ेय पु कळांशी लाभले आहे. नागरी ही आपली रा ट्रीय िलपी सवर्त्र ढ 

कर याची पिहली पायरी हणनू, प्रांतोप्रांती या िहदं ूवृ तपत्रांनी प्र येक अकंात िन य दोन तंभ 

प्रांितक भाषा, नागरी िलपीम ये मिुद्रत करावी; अशी माझी आग्रहपूवर्क सचूना आहे. बंगाली िन 

गजुराथी या भाषा, नागरी िलपीत मिुद्रत के या; तर िक येक प्रांतात यांचे यूनािधक्याने 

वाचकांना आकलन करता येईल. सवर् िहदु थानभर एकमेव भाषा करणे अ यवहायर् िन 

अजाणतेपणाचे होईल. पण सवर् िहदंु थानात सवर् सामा य अशी एकमेव िलपी हणनू नागरीला 
मा यता देणे यापेक्षा पु कळच अिधक यवहायर् होईल. परंत ु ही गो ट लक्षात ठेवावी की, 
िनरिनरा या प्रांतात प्रचिलत असले या िहदंिुल यांना भिव य काळात थान राहील आिण नागरी 
समवेतच याही नांद ूशकतील, िहदं ूजगताचे सावर्ित्रक िहताचे टीने त काल कर यासारखी 
गो ट हीच की, िहदंी भाषे या समवेत प्र येक शाळेत िहदं ू िव या यार्ंना नागरी िलपी हाही 
आव यक िवषय केला पािहजे.रा ट्रभाषा आिण रा ट्रिलपी हा प्र न सोडिव यास दोन िवख्यात 

काँगे्रस अ यक्षांनी कोणता उपाय सचुिवला; याची आठवण तुमचे चांगले मनोरंजन करील. अथे 

तुम या करमणकुीचा िवषय होईल. मौलाना अबुल कलम आझाद हे िहदंु थानी भाषा सचुिवतात. 

आिण ती हणजे उदुर्च असा िनवार्ळा देतात, पण पं. नेह  यां याही पुढे जाऊन हणतात की, २८ 

कोटी िहदं ूअसले या िहदंु थानची रा ट्रीय भाषा हो यास उ मािनया वा अिलगड िव यापीठातील 

अ यंत अरबीप्रचुर अशी उदूर्भाषा हीच सवार्ंत अिधक पात्र आहे. देशगौरव सभुाषबाबंूनी पंिडतजींची 
ही क पकतेची पोकळी भ न काढून पिरि थतीत सधुारणा कर याची िहदंी रा ट्रीय सभे या 
अ यक्षपदा या खुचीर्तून प्र तािवत केले; की रोमन िलपी हीच िहदंु थानची सलुभ रा ट्रीय िलपी 
हणनू सव कृ ट ठरेल. िहदंु थानची, हणे, रोमन ही रा ट्रिलपी! काय या सचूनेची यवहायर्ता? 

बसमुती, आनंद बझार पित्रका आिण तुमची इतर बंगाली वृ तपत्रे प्रितिदनी रोमन िलपीत प्रगट 

हावयाची. या न या शलैीत वंदेमातरम ् गीत, ’’TOMARI PROTIMA GODI MONDIRE, 

MONDIRE’’ आिण पढुील आकषर्क मांडणीत गीतेचा प्रारंभ होणार ‘’Dharmakshettre 

Kurukshettre shamavetha yuyustavah’’ इ यादी. अरबी िलपी, मदु्रणास सलुभ नस याने 

केमाल पाशाने ती न ट क न रोमन िलपी वीकारली असे सभुाषबाबंूनी सांिगतले ते यथाथर् होय. 

पण या योगे, उदूर् िलपीचा उमाळा प्रगट करणार् या आम या मसुलमानांनीच बोध घ्यावयास 

पािहजे. कारण तेथे तर िहदंूंशी काही एक सबंंध नसलेली अशी िलपी पिरपूणर् रा ट्र िलपी हणनू ते 
िहदंूं या माथी मारीत आहेत. केमाल पाशानी रोमन िलपी उचलली याचे कारण तुकार्ंना दसुरा 
कसलाच जनुा आधार घे यासारखा न हता. 

अदंमानी लोक कव या गोळा क न यांचा हार करतात. पण हणनू कुबेरानेही तसेच 

करावे काय? उलट अरब थानला आिण युरोपला आ ही िहदंूंनीच नागरी िलपी आिण िहदं ूभाषा 
अनुसर याचा उपदेश कर यासारखा आहे.सवर् आयर्समाजी गु कुलात वेदांचा रोमन िलपीतून 

अ यास हावा; आिण सवर् मरा यांची उदूर् ही रा ट्रभाषा बनवावी अशा रीतीची सचूना गभंीरपणे 
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अ यंत यवहायर् हणनू पुढे करणार् या आम या येथील गा या आशावादी लोकांना तरी, िनदान 

माझी वरील सचूना अ यवहायर् वाट याचे कारण नाही. 
 

ओ) िहदंमुहासभा ही िहदं ू जगताची रा ट्रीय सघंटना आहेः- एखा या िख्र ती िमशनसारखी 
िहदंसुभा ही केवळ धािमर्क सघंटना आहे; अशा भ्रांत क पनेने इंग्रजी िशक्षण घेतले या िहदंूंचा एक 

मोठा वगर् िहदंमुहासभेपासनू अिल त राहतो आिण िहदंु थानातील िन बाहेरील राजकारणी 
मडंळीत िहदंमुहासभेिवषयी उदािसनता असते असे मा या प्र ययास आले आहे; पण ही क पना 
व तुि थतीस अगदी सोडून आहे. िहदंमुहासभा हणजे काही िहदं ूिमशन न हे. ई वरी, एके वरी, 
सव वरी वा िनरी वरी अशा प्रकारचे धािमर्क प्र न, िभ न िभ न िहदं ूसपं्रदायांवरच िहदंमुहासभा 
सोपिवते. 

ती काही िहदंधुमर् महासभा न हे; तर िहदं ू रा ट्रीय महासभा आहे हणनू ित या घटनेनसुारच 

िहदंमूध या देखील कोण याही िविश ट पंथाची वा सपं्रदायाची पक्षपाती हणनू पुढे ये यास 

िहदंसुभेला प्रितबंध आहे. िहदंु थानात िनमार्ण झाले या सवर् धमार्ंचा समावेश करणारे रा ट्रीय 

िहदंधुमर् पीठ (चचर्) याचे अिहदंूं या आघातांपासनू िन आक्रमणांपासनू सरंक्षण करणे िन याचा 
प्रसार करणे ही काय िहदंूंची रा ट्रीय सं था, हणनूच, अथार्तच, िहदंमुहासभा करील. पण केवळ 

धािमर्क अशा सं थेहून ितचे कायर्क्षेत्र अितशयच यापक िन सगं्राहक आहे. िहदं ू जगताचे 

सामािजक, आिथर्क, सां कृितक आिण या सवार्ंवरील राजकीय क्षेत्रांसह िहदं ूजगता या समग्र 

रा ट्रीय जीवनाशी िहदंमुहासभा तादा य मानते. िहदंरुा ट्राचे वतंत्र बल िन वभैव यांचे या योगे 

सवंधर्न होईल, या सवर् गो टींचे रक्षण आिण प्रवतर्न कर यास, िहदंमुहासभा बांधलेली आहे आिण 

हे येय सा य हो यासाठी सवर् या य िन योग्य मागार्नी, िहदंु थानचे िनभळ राजकीय वातं य 

िकंवा पूणर् वरा य िहदंमुहासभेला, प्रा त क न घ्यावयाचे आहे. 

 

औ) िहदंु थान राजकीय या वतंत्र झा यानंतरसदु्धा िहदंमुहासभेने आपले िविश ट मह कायर् 
चाल ू ठेवलेच पािहजे. पु कळशा, उथळ बुद्धी या टीकाकारांची अशी क पना िदसते की, मिु लम 

लीगचे, िकंवा काँगे्रस पुढार् यांचे स याचे िहदंिुवरोधी धोरण यांना प्रितयोिग वाने, प्रितरोधक शक्ती 
हणनू केवळ योज यासाठी िहदंमुहासभा उभी कर यात आली आहे; आिण हे ितचे आगतंुक 

समथर्क बा य कारण िनघून गेले हणजे ती िनमार् यवत ्होऊन आपोआपच िवराम पावेल. परंतु 
या सभेचे येय आिण उ शे यांचा जर काही अथर् असेल तर ह प ट होईल की केवळ एखा या 
ता कािलक पक्षाला िवरोध यासाठी िकंवा एखादे गार्  हाणे दरू कर यासाठी क्षिणक उ साहा या 
उदे्रकामळेु ती िनमार्ण झाली नाही. व तुि थती अशी आहे की कोणतीही यक्ती वा सं था 
जीवमान िन जग यायोग्य असेल तर बदल या पिरि थती या िवरोधी आवरणात ती उभी रािहली 
असता ितची सरंक्षक आिण आक्रमक अशी उभयिवध अगें, उपि थत होतात; त वतच, 
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िहदंरुा ट्रदेखील काँगे्रसछाप भ्रांत रा ट्रक पने या गदुमरिवणार् या क डीतून आपली मकु्तता क न 

घेऊन आप या पायांवर उभे रािहले; ते हा, आधुिनक कालां या िभ न पिरि थतीत 

जीवनसगं्रामात झुजं यासाठी याने नवे साधन िनमार्ण केले आिण तीच ही िहदंमुहासभा होय. ती 
क्षिणक प्रसगंाने िनमार्ण झाली नसनू, रा ट्रीय जीवना या मलूभतू आव यकतेतून उद्भवली आहे. 

ित या उ ेशाची आिण येयाची िविवध अगें पािहली तर हे प ट होईल की रा ट्रा या 
जीवनाइतकेच ितचे कायर् िचर थायी आहे. पण ते असो. िन य अि थर राजकीय घडामोडींना त ड 

दे यासाठी आपले धोरण ठरिव याची दैनंिदन आव यकता घेतली, तरी देखील िहदंिुहतसबंंधास 

जप यासाठी िन सकंटापासनू यांचे सरंक्षण कर यासाठी िहदं ूजगताला अशी एक वतंत्र िन 

केवळ िहदंूंची एक सघंटना आव यक आहे की ती कोण याही अिहदं ूवा उभया वयी सं थे या 
नैितक िन बौिद्धक वचर् वाखाली जाता कामा नये. स या या िहदंु थान या परतंत्र राजकीय 

पिरि थतीपुरतीच ही आव यकता नाही; तर िहदंु थान हे पणूर्पणे वा अंशतः वतंत्र होऊन 

आप या राजकीय भिवत याचे िनयतं्रण रा ट्रीय िविधमडंळाचे वारे क  लाग यावर देखील 

िहदंमुहासभेसारखी केवळ िहदंूंची अशी सघंटना िनदान दोन शतकेपयर्ंत तरी िहदं ू जगता या 
वाररक्षक दगुार्प्रमाणे उभी असणे; अिधकच आव यक आहे. मग ती स या या िहदंसुभेचीच 

असो; वा इतर कोणतीही असो. 
 

कारण काहीतरी सवर् वी अघिटत अशी, यवहायर् राजकारणा या ि टपथांत, न पडणारी घटना 
होऊन जगा या राजकारणा या चाल ूघडीची आमलूाग्र िवघटना झाली नाही तोपयर्ंत िनकट या 
भिव यकालात अनुमानाने सभंा य वाटणारी अपेक्षा अशी की, आ ही िहदं ूइंग्रजांवर प्रभाव पाडून 

वे टिमिन टर या दंडका या कक्षेत अिभपे्रत असलेली वयंशािसत घटकाप्रमाणे िहदंु थानची 
योग्यता मानणे; इंग्रजांना अिनवायर् क  शकू. अशा वाय त िहदंु थान या रा ट्रीय िविधमडंळात 

आज आहे तसेच मतदार सघंाचे व प प्रितिबिंबत होईल हणजे यात िहदं ू िन मसुलमान हे 

आज आहेत; तसेच राहतील. कदािचत यांचे सबंंध अिधक सधुारतील िकंवा कदािचत अ प 

प्रमाणात िबघडतील. मसुलमानांची देशबा य कार थाने आिण िहदंु थानचे मसुलमानी रा यात 

पिरवतर्न कर याची यांची गु तपे्ररणा यामळेु वरा या-नंतर या िहदंु थानी रा यालाही के हाना 
के हा, मसुलमानांकडून परकीय आक्रमकांना देशघातकी पाचारण िकंवा अंतः थ युद्ध प्रसगं 

अनुपि थत होणारच. कोणीही यवहारदशीर् मनु य ही सभंवनीयता टीआड क  शकत नाही. 
आपण दरूदशीर्पणा राखावयाचा तर वाय त रा ट्रा या मालेत िहदंु थान बस यावर देखील 

आप या टीपुढे वरील सभंा य सकंट िन य ठेवले पािहजे. या सकंटास त ड दे यासाठी, 
िहदंमुहासभेसारखी केवळ िहदं ूजगताचीच बिल ठ सघंटना, आप याला सबळ कर यास िनि चत 

उपयोगी पडले. के हाही आधारासाठी अवलबं याची राखीव शक्ती हणनू ितचा उपयोग होईल. 

सयंुक्त िविधमडंळापेक्षा अिधक पिरणामकारक रीतीने िहदंूं या दःुखाची वा यता कर यासाठी 
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भावी सकंट वेळीच ओळखून िहदंनूा योग्य वेळी सावधपणाची सचूना दे यासाठी आिण सयंुक्त 

रा य अभािवतपणे एखा या रा ट्रघातकी यूहास बळी पडू लाग यास या यूहाचा प्रितरोध 

कर यासाठी अशा सं थेची आव यकता राहील. 

 

कॅनडा काय िकंवा पॅले टाईन काय अथवा त ण तुकार्ंची चळवळ काय याचा इितहास तु हाला हेच 

दाखवून देईल की जेथे एखा या रा यात िहदु थानातील िहदंमुसुलमानाप्रमाणे दोन वा अिधक 

पर परिवरोधी घटक नांदत असतील; या िठकाणी यात या अिधक चाणाक्ष शहा या घटकाने 

बिल ठ िवरोधी गटाचे रा यावरील आक्रमणाचे वा प्रतारणेचे प्रय न हाणनू पाड यास सबळ िन 

दक्ष असणारी आपली वतंत्र सघंटना राखली पािहजे. िवशेषतः या वेळी या िवरोधी घटकाचे 

सबंंध देशाबाहेर सीमेपलीकडील, परकीय रा ट्रांशी असतील अशा वेळी तर ही सघंटना राखलीच 

पािहजे. असे िवरोधी गट, सयंुक्त रा ट्र देशभक्ती या भावनेचे पोषण क न सयंुक्त रा ट्रात 

िवलीन हो यास कधी काळी हळूहळू िशकले; तर िशकतील; तोपयर्ंत अशा सयंुक्त रा यातील 

घटकांचे वदं चालचू राहणार. िहदंूंनी हे यवहािरक स य, दयाशी बाळगले; तर िहदं ू

मनोभिूमकेत जी आजच खोलवर बद्धमलू झाली असनू सबळ होत आहे; अशा अिखल 

िहदंसुघंटनेला भरीव िन स नद्ध कर याचा ते िहदं ूअिधकात अिधक प्रय न करतील. वरा या या 
तु ही जसजसे साि नध जाल, तसतशी बिल ठ आिण एकजीव अशा अिखल िहदंसुघंटन सं थेची 
अिनवायर् आव यकता, अिधकच प्रतीत होत जाईल िकंवा अिखल िहदंूंची सघंटना जसजशी 
प्रबलतर होत जाईल तसतसे तु ही खर् या वरा या या सि नध जाल! 

 
 

 
िहदं ूचळवळीचे यावहािरक धोरण 

 

िहदंसुघंटन चळवळीचा रा ट्रीय िन राजकीय येयवाद आिण या चळवळीची काही 
मलूत वे िन प्रमेये; आतापयर्ंत मी यथामित मा या उ तम समजतुीप्रमाणे िवशद केली. पण 

अजनूही आ हाला िहदं ूचळवळीची ही येयिन ठा िन सकं पनाच यवि थत मांडून ितचा हा 
आदशर्वाद प्रभावपूणर् पिरचायक होईल अशा िरतीने प्रचारावयाचा आहे. आिण िशवाय भरीत भर 

हणनू, यातच िहदंी रा याची सकं पना आिण ते साकार कर यासाठी िहदलुोकां या सावर्जिनक 

जीवनात सपंूणर्तया आमलूाग्र पिरवतर्न घडवून आणणे, हाच या येयाचा अथर् आहे आिण इतके 

क न आपण हे पिहलेच पाऊल टाकीत आहोत याव न पाहता आम या याख्येप्रमाणे वतंत्र 

िहदंु थान िनमार्ण कर याचे आमचे येय प्रा त क न घेणे शक्य हो यापूवीर् आप याला िकती 
सात याने िन पिर माने झुजंावे लागेल; हे िदसनू येईल. एकदा येय िनि चत झा यावर या 
सघंषार्कडचे सवर्तोपरी लक्ष वेधले पािहजे आिण हणनू हा सघंषर् अिधकात अिधक 
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पिरणामकारकिर या कसा चालिवता येईल आिण होणारा िवरोध शक्य िततका मयार्िदत कसा 
करता येईल या सबंंधी या धोरणाची आखणी, आपण शक्य या वरेने केली पािहजे. 

आिण हेही यानात घेतले पािहजे की येय अचल रािहले; तरी ते गाठ याचा मागर् सरळ रेषेप्रमाणे 

क्विचतच चाल ूशकेल. कधी आपणास िवरोध करावा लागेल तर कधी सम वय करावा लागेल, 

कधी सघंषर् चाल ूठेवावा लागेल तर, कधी माघार घेऊन योग्य वेळेची प्रतीक्षा करावी लागेल. 

 एखा या वेळी, आप या प्रितपक्षीयांत या एकाशी िविश ट िवधेयापुरते, सगंनमत करावे लागेल; 

तर पुढे याच सांगा याला िवरोधावेही लागेल; एकंदरीने पाहता अ टिसद्धी या टीने जर या 
क्रमाने आपण पुढेपुढेच जात राहू तर आप या येयाला पोच या या दीघर्कालीन जीवनमरणा या 
या सघंषार्त ता कािलक अगंामधील िवसगंतता हीच सगंती होईल. मी आप यापुढे जे धोरण 

मांडणार आहे याकड ेवरील यवहार-चातुयार् या टीने आपण पाहा. हे धोरण केवळ आप या 
प्रा त पिरि थतीशी सबंद्ध आहे. ित्रकालाबािधत िनि चतीने ते घेऊ नये. आपली ही चळवळ अशीच 

चालनू कधीकाळी अशा थानावर येईल की, जे हा प्रचंड राक्षसी बलाने अप्रितहतपणे पुढे 

सरसावून अिधकारवाणीने िन अमयार्द वीरतेने अशा इि छत गो टी कर यास समथर् होईल की 
या आज या आप या अ प आरंभा या वेळी आपण कि प यास वा यक्तिव यास देखील 

धजणार नाही. 
मला हेही प टपणे सांिगतले पािहजे की, या यवहायर् धोरणाची परेषा मा या यिक्तगत 

अनुभतूीचा आिव कार असनू तो माझा वैयिक्तक ि टकोन आहे. जो मी प्रकट करीत आहे. हा 
माझा यिक्तगत अिभप्राय िहदंमुहासभेने सामदुाियक ठरावाने मा यता िद यावाचून ित यावर 

बंधनकारक होणार नाही.  
 

१) िहदंु थानची अिवभा यता राखणे हे आप या राजकीय कायार्म ये पिहले आिण मखु्य, ल य 

असले पािहजे. िहदंु थान, हणजे केवळ, तथाकिथत िब्रिटश िहदंु थान असा अथर् नसनू, याम ये 

फ्रच िन पोतुर्गीज अिधकाराखाली असले या िवभागांचाही अतंभार्व होतो. महारा ट्र िन बंगाल 

तसेच गोमांतक िन पाँडचेरी हे आम या मायभमूीचे अिवभा य अवयव आहेत. िसधंु त ेिहमालय 

तेथून पुढे ितबेट पुढे ब्र मदेश िन ब्र मदेशापासनू दिक्षण आिण पि चम समदु्र याव न या 
आम या देशाची सीमारेषा जात आहे. काि मर आिण नेपाळ, गोमांतक आिण पाँडचेरी िन फ्रच 

प्रदेश हे सवर् िमळून आमचा रा ट्रीय भौगोिलक िवभाग होतो आिण तो सवर् या सवर् एका वतंत्र 

किद्रत स ते या रा यात सघंिटतपणे, समािव ट झाला पािहजे. तो िचरंतन अिवभा य िन 

अिवभा यच रािहला पािहजे. िहदंु थानचे हे प्रादेिशक िन रा ट्रीय अिवभा य व तोड याचा 
कोणताही प्रय न, उदाहरणाथर् िहदं ू िन मसुलमान अशा अिधकार कक्षेम ये तुकड े पाड याचा 
आजचा प्रय न या सवार्ं या प्रवतर्कांस आपले साम यर् एकवटून प्रितरोध करणे आिण रा ट्रघातक 

िन रा ट्रवंचक हणनू यास शासन करणे आव यक आहे. 
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२) पूवकडील सीमेवरील ब्र मदेश आिण ईशा य सीमेवरील ितबेट या आम या पा वर्िनवासी 
रा यांिवषयी आमचे धोरण, शक्य तो िमत्र वाचे आिण यांची इ छा असेल तर राजकीय 

सगंनमताचेही राहील. ते आमचे धमर्बांधव असनू आमचे राजकीय िहतसबंधंही मलूतः िवरोधी 
नाहीत. इतकेच न हे तर आ ही राजकीय सगंनमत क न रािहलो तर आम या पर पर राजकीय 

शक्तीत सामा यतः भरच पडलेली िदसनू येईल. 

 

३) पण, वाय यसीमेवर असले या मसुलमान रा यासबंंधी िन जातीसबंंधी, आ ही सावधानतेचे 

धोरण ठेिव यािवना चालणार नाही. गेली िक येक शतके यांची प्रवृ ती िहदंूंशी धमर्वे या 
शत्रु वाची आहे आिण पुढे एक शतकभर तरी ती तशीच चाल याचा सभंव िदसतो. 

ही वाय य सीमा, मसुलमानी सै यावर कधीही अवलंबून न ठेवता अिधकतम िहदं ूसै याने 

सरंिक्षत असली पािहजे; असा िहदंसुघंटक पक्षाचा िन याचा कटाक्ष राहणे अव य आहे. 

या सीमावतीर् रा यांशी िमत्र वाचे सबंंध जोड यास आ ही सदैव िसद्ध असावे िन 

अनाव यक िवतु टाला िनिम त पुरवू नये. परंतु या मसुलमानी जातीकडून होणार् या आकि मक 

िन आक्रमक उ थानास िन या िखडंीतून येऊ पाहणार् या कोणाही िहदंिुवरोधी परकीयाचे अपहारक 

ह तक्षेपास प्रितरोध यासाठी आमची, तेथील िहदं ू सै ये, िन य दक्ष िन युद्धकािलक िसद्धतेत 

असली पािहजेत. 

 

४) नेपाळ या वतंत्र िहदं ू रा याशी सवर् िहदंजुगत ्अितशय िन ठेने िनगडीत आहे आिण या 
रा याचे अखंड व िन मान राख यासाठी िहदंजुगत ् सवर्शिक्त एकवटून य न करील. 

अवमानकारक अशा परकीय िन अिहदं ू वजाने कधीही कलिंकत न झालेले खरे धमर्क्षेत्र असे 

यास हणता येईल असा आम या मातभृमूीचा तो एकमेव िवभाग आजवर रािहला आहे. एका 
पराक्रमशाली िहदं ुजातीचे िनवास थान असले या नेपाळी िहदंरुा या या वातं याम ये िहदंूंची 
आशा िन अिभमान ही किद्रत झाली आहेत. 

 

 नेपाळ या साम यार्ला वाढिवणारा प्र येक शिक्तकण अिखल िहदंजुगताचा मान िन 

भिूमका उंचावून सबळ करतो. उलट िहदंु थानात इतरत्र कोठेही िहदं ूजगताला दबुर्ल वा अवमािनत 

करणार् या कोण याही घटनेने, पयार्याने, नेपाळ या बळास यून पडणे, अपिरहायर् आहे. 

उदाहरणाथर् वाय य सीमेवरील मसुलमानांचे उ थान हे नेपाळातील िहदंरुा या या वातं याला 
देखील एक सततचे सकंटच होय. िहदं ू इितहासापासनू अतकाही दरूदशीर्पणा आप याला प्रा त 

झाला नसेल तर गझनी आिण घोरी यां या आक्रमणांचे योगाने िविधघटनेचे मनातून जे बोध 

तु हास यावयाचे होते त ेतुमचेपुढे यथर् गेले असेच हटले पािहजे. 
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तरीही िब्रिटश रा यातील िहदंु थान या प्रदेशातील सकंीणर् िन भ्रमग्र त राजकारणाने 

केले या िवकृतीत नेपाळला ओढ यासारखी कोणतीही गो ट आपण क  गे यास ते मखूर्पणाचे 

होईल. नेपाळसारख्या सिु थत, वतंत्र असले या रा या या िनकडी या प्रसगंात, पराधीन िजत 

दासां या राजनीतीचे मागर्दशर्क होणे हे शक्यच नाही. िहदंु थानला दसुर् या कोण याही अिहदं ु

आक्रमणापासनू सरुिक्षत ठेव यासाठी नेपाळ या शासनाने िब्रिटशांशी राजकीय सधंी क न 

िहतैक्य बदु्धीने िब्रिटश रा याशी िमत्र वाचे सबंंध राख याचे जे धोरण आज ठेवले आहे याचे 

समथर्न कर यास मला काडीमात्र िदक्कत वाटत नाही. हणनूच आपली वतःची  सरुिक्षतता िन 

साम यर् अबािधत ठेवून िजतके नेपाळी सिैनक िहदंी सै यास देता येतील िततके पुरव याचे 

नेपाळचे धोरण अ यंत शहाणपणाचे आहे. यरुोपम ये िन अितपूवकड े राजकीय गुतंागुंती; या 
ब हंशी; िहदंु थान या सरंक्षणाची हमी िमळावी; हणनू नेपाळकडून अिधकात अिधक सिैनकी 
सहा य िमळिव यासाठी नेपाळशी चढती वाढती िमत्रता राख यात िब्रिटश राजस तेला भाग 

पाडतील अशी िनि चती आहे. 

या सबंंधात आणखी एका गो टीवर भर िदला पािहजे. नेपाळ या सीमेवरील जे काही 
प्रदेश गतकालात िब्रिटशांनी ह तगत केले; यापैकी काही प्रदेश िब्रिटशानी नेपाळचे महाराजास 

परत यावेत. दसुर् या कोण याही कृ याने होणार नाही; इतकी या दोन रा ट्रांतील मतै्रीची ढता 
वरील कृ याने होईल. 

उदयशाली रा ट्राला आव यक असणारी भिव यभेदी दरू टी, नेपाळला असेल आिण ते 
वेळीच सावध होईल तर नेपाळचा भिव यकाळ िनःसशंय उ वलच आहे. नेपाळने आपले 

सै यबळ अ यावत युरोिपयन सै याप्रमाणे कायर्क्षम करावे. जिमनीवरच न हे; तर आकाशमाग 

होणार् या आक्रमणास त ड दे यासाठी या देशाने प्रबळ वैमािनक दल सपंादन करावे. नेपाळचे 

साम यर् हणजे एका िमत्ररा ट्राचेच साम यर् अस यामळेु स यःपिरि थतीत िब्रिटश सरकार 

यायोगे, अ व थ होऊन नेपाळचे प्रय नास बाध न आणता उलट यास या योजनेस सहा यच 

करील. नेपाळसबंंधी प्रचंड ग्रथं िलिहणार् या िम. पिसर् हल लँग्डन या प्रख्यात ग्रथंकाराचे श दांनी 
नेपाळचे भावी काळात िहदंी राजकारणावर कसे पिरणाम घड याचा सभंव आहे हे िदसनू येईल. 

िम. लँग्डन हणतातः- ‘‘स यःकाळी, नेपाळला जे मह व प्रा त झाले आहे याकड ेदलुक्षर् करणे, 

मखूर्पणाचे ठरेल. सव च भिूमका आिण िहदंु थानाला स यःि थतीत ग्रासणारे प्र न सोडिवताना 
भावी काळात नेपाळला प्रा त होणार वाढते मह व या गो टी समजून घे यासाठी इंग्रजांनी प्रय न 

केला पािहजे. नेपाळ आज उदया या सि नध उभे आहे. याचा भिव यकाळ यास एकाच िदशेने 

पाचारीत आहे. िहदंी राजकारणा या िविभ न मचंाकड े पाहता नेपाळ या अिंतम भिवत याहून 

अिधक लक्ष वेधणारी, दसुरी कोणतीच गो ट आढळणार नाही. 
िहदंु थानातील िब्रिटशांचा प्रभाव कमी कमी करीत ने याचे स याचे धोरण असेच िटकून 

रािह याने नेपाळचे मह व उ तरो तर वाढत जाणे हे अव यंभावी आहे. िहदंु थान या 
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भिवत यावर देखील िनयंत्रण चालिव यास नेपाळला पाचारण करावे लागणे ही गो टही अशक्य 

कोटीतील नाही. 
 

िहदंु थानची रा य घटना 
 

५) िहदंसुघंटनवादी पक्षा या येयधोरणानुसार   सवर् नागिरकांना समान अिधकार िन कतर् ये 

राहतील.  मग यांची जात, पंथ, वंश वा धमर् कोणतेही असोत मात्र यांनी या िहदंु थानी 
रा याशी पूणर्पणे एकिन ठ आिण कृतज्ञ राह याची प्रितज्ञा केली पािहजे. भाषण, िवचार, धमर् िन 

सघं इ यादी सबंंधीचे वातं याचे मलूभतू अिधकार सवर् नागिरकांना सारखेच उपभोगता येतील. 

िहदंु थानची भावी रा यघटना या यापक त वांवर आधार यात येईल.सावर्जिनक शांतता 
सु यव था िन रा ट्रीय िनकडीचे सकंटप्रसगं या िहतसबंंधां या रक्षणाथर् या अिधकारांवर जी काही 
बंधने घालावी लागतील. ती कोण याही धािमर्क  जातीय िवचारांचे आधारे न हे; तर 

सवर्सामा यतः रा ट्रीय कारणासाठीच घाल यात येतील. 

प्रादेिशक टीने देखील या धोरणापेक्षा अिधक रा ट्रीय असे धोरण कोणतेच अस ूशकणार 

नाही आिण हेच धोरण एका मनु याला एक मत या सतू्रात तुसडपेणाने थोडक्यात दशर्िवले जाते. 
याव न हे लक्षात येईल की, सामा य िहदंी रा ट्रा या वाढीशी िहदं ूरा ट्राची क पना कोण याही 
पकारे िवसगंत नाही.कारण या िहदंी रा ट्रात सवर् पंथ, उपपंथ, वंश, जाती, धमर् िन सांप्रदाय िहदं,ू 

मसुलमान, अगँ्लोइंिडयन, िख्र चन इ यादी सवार्ंना एका राजकीय घटनेत, समानतेने िन 

सलगपणाने एकित्रत करता येईल*अशा प्रकारचे सयंुक्त िहदंु थानी रा य हे िहदंी रा ट्र होय. 

िहदंु थानी रा ट्रीय रा य घटनेसबंधंाचे िहदंमुहासभेचे हे धोरण िनि चतपणे िन 

अथर्पूणर्तेने मिु लम लीग िकंवा िहदंी रा ट्रीय सभा (काँगे्रस) यां या धोरणापेक्षा अिधक रा ट्रीय 

आहे. आप याला रा ट्रीय हणिवणारी काँगे्रस देखील िजतके ठणठणीत रा ट्रीय धोरण मांडू शकत 

नाही; िततके ठणठणीत रा ट्रीय धोरण, ‘अरा ट्रीय‘, ‘दरुाग्रही‘ जातीय, अशा रीतीने िजची 
िहदंरुा ट्रसकं पना काँगे्रसने िन लीगने डावलली आहे या िहदंमुहासभेचे आहे. व तुतः काँगे्रस हीच 

सरळ अथार्ने जातीय आहे; इतकेच न हे तर िवपरीतपणे जातीय आहे. कारण िहदं ूबहुसखं्य िन 

मसुलमान अ पसखं्य या िवभागांना मा यता देऊन पुनः सां कृितक अिधकार, मतदान िन 

रा ययंत्रातील घटक याम ये बहुसखं्याकांचा या य प्रमाणांत अशं यावयाचा तो काढून घेऊन 

धािमर्क या अ पसखं्य मसुलमानानंा यावयास काँगे्रस भाग पाडीत असते; आिण हे मू य 

देऊन, मसुलमानांकडून देशभक्ती िन सयंुक्त-रा ट्रीय रा यातील िन ठा िवकत घेऊ पाहते. 

दसुरीकड े मिु लम लीग, रा ट्रीय वा या भिूमकेवर जे या य अिधकार िमळतील; यापेक्षा 
अतोनात अिधक अिधकार िहदंूं या िहताचा, िवघात क न वतंत्र घटक हणनू मागते आिण असे 

न के यास आततायीपणाने फुटून जाऊन परकीय स तेशी सगंनमत कर या या श त्राचा धाक 
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दाखिवते. एवंच, मु लीम लीग या रा ट्रद्रोही भमूीकेची सीमा कपटी िव वासघातापयर्ंत पोहोचली 
आहे. 

एका मसुलमानास तीन मते याप्रमाणे मागणी क न मु लीम लीग भयंकर आक्रमक 

जातीयताच प्रगट  करते; तर तीन िहदंूंना एकच मत दे या या सचूनेला मा यता देऊन शरणागती 
वीकार याने काँगे्रस िभत्रेपणाची जातीयताच प्रगट करते. भाकरी या एखा या तुक यासाठी 
िकंवा सागतुी या तुक यासाठी आपला ज मिसद्ध अिधकार टाकून देणे िहदंसुघंटनावादी पक्षाला 
मळुीच मा य नाही; तो पक्ष मु लीम लीगची साथ क न, ‘री‘ ओढीत नाही; िन काँगे्रसकडून 

िमळणार् या कुचकामी ‘रा ट्रीय‘ वा या प्रशि तपत्राची अपेक्षा करीत नाही, एव या सा या 
कारणासाठी याच दोन सं था एक ‘िम या-रा ट्रीय‘ काँगे्रस िन दसुरी उजळ मा याने रा टद्रोही 
असणारी मिु लम लीग, उलट िहदंसुघंटनवादी पक्षाला जातीयवादी िन रा ट्रद्रोही असणारी 
मिु लम लीग उलट िहदंसुघंटनवादी पक्षाला जातीवादी िन रा ट्रद्रोही हणनू िनदं याचे धा यर ्

करतात. 

 

६) अिहदं ूअ पसखं्यांकाचे अिधकार- जे हा एकदा िहदंमुहासभेने ‘एका माणसास एक मत‘ आिण 

‘गणुव तेनुसार सावर्जिनक सेवांम ये प्रवश‘ या त वांचा वीकारच केवळ केला असे न हे; तर 

याला समथर्न ही िदले आिण मलूभतू अिधकार िन कतर् ये, जाित (वंश) िकंवा धमर् या पकारे 

कसलाच भेदभाव न करता समानच (समते या त वावर) मान यानंतर, आता पु हा, 
अ पसखं्याकां या अिधकारांचा उ लेख करणेही त वतः अनाव यकच केवळ आहे असे न हे; तर 

आ मिवसगंतही आहे. कारण, तसे करणे; हे जाती या आधारावर अ पसखं्यांक िन बहुसखं्यांक 

या दोघांचेही अहंकार चेतिव यास प्रवृ त करील. यावहािरक राजकीय धोरणीपणाची आव यकता 
हणनू आिण आप या अिहदं ु देशबांधवांचा◌ी सशंयिपशा चा या पकडीतूनसदु्धा मकु्तता हावी, 
अशी िहदंसुघंटन वा यांची इ छा अस यामळेु अ पसखं्यांकां या धिमर्क, सां कृितक िन भािषक 

या य अिधकारांची प्र याभिूत िनःसिंदग्ध प टपणे दे यासही आ ही िसद्ध आहोत मात्र अट  

इतकीच की काही झाले तरी, कशाही िन कोण याही पिरि थतीत बहुसखं्याकां या अशाच या य 

समान अिधकारांवर आक्रमण िकंवा यांचा सकंोच िकंवा यांची िनराकृित खडंन- ही होताच कामा 
नयेत. प्र येक अ पसखं्यांकांना, आपाप या मलुांना, वतः या मातभृाषेतून िशक्षण दे यासाठी 
वेग या शाळा काढता येतील, धािमर्क िकंवा सां कृितक सं था काढता येतील आिण यासाठी 
शासकीय अनुदाने घेता येतील- पण असे अनुदान सामाइक कोषागारात यां याकडून िद या 
जाणार् या करां या प्रमाणातच नेहमी िमळू शकेल. िन हेच त व बहुसखं्यांका या िवषयातसदु्धा 
अथार्तच अशाच रीतीने लाग ूअसेल. 

या याही भरीला प्र येकी एक मत‘ या िनभळ रा ट्रीय त वावर असलेली सयंुक्त मतदार 

सघं असलेली रा यघटना न आधारता, जातवार िवभागणीचे त व मानले तरी या 
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अ पसखं्याका या िवभक्त मतदारसघं िन राखीव प्रितिनधी-सखं्या पािहजे असेल यांना ती 
िमळेल; मात्र केवळ यां या सखं्ये या प्रमाणात आिण याच अटीवर की लोकसखं्ये या प्रमाणात 

यथाप्रमाण प्रितिनधी वा या बहुसखं्यांकां या अिधकारांची हािन होणार नाही. 
वरीलप्रमाणे औदायर्पूणर् त वािधि ठत परेखा असलेली घटना बनिव यास मसुलमाना- 

यितिरक्त िख्र ती, पारशी, यू िन इतर अ पसखं्यांकांचे पूणर्समाधान होईल असा मला िव वास 

वाटतो. कारण िख्र चन िन यू आिण िवशेषतः पारशी हे सां कृितक या अितशय सलंग्न िन 

देशािभमानी आहेत िन अगँ्लोइंिडयन समजंस आहेत, यांना हे पट यावाचून राहणार नाही की 
रा ट्र सरुिक्षत राख यासाठी रा ट्रीय  सावर्भौमता, एका मता िन रा ट्रीय साम यर् या िवषयात 

कोणतीही घटना घेतली तरी ती वरील मयार्दांपलीकड ेजाऊ शकत नाही. बहुसखं्यांकांहून िभ न 

असे अ पसंख्यांकांचे िवशेष अिधकार सरंक्षणासाठी वर िनिदर् ट केले या सचूना पुरेशा आहेत हेही 
या इतर अ पसखं्यांकाना समजेल, पण जी अ पसखं्य जाित रा यात फूट पाड याचे गु त हेत ु

बाळगते. रा याचे पोटात दसुरे वतंत्र रा य क  इि छते िकंवा रा ट्रीय रा य उलथून टाकून इतर 

सवार्ंवर वचर् व गाजवू पाहते; या जातीकडून एकावर एक वाढ या माग या, मांसाचा अगदी 
शेवटचा र तल माग यापयर्ंत सारख्या येत राहणार हे िनि चत. सदैुवाने मसुलमानां यितिरक्त 

इतर आताच िनदश केले या अिहदं ू अ पसखं्य जातींपैकी कोणीही आपले देशबांधव असले 

रा ट्रघातकी यूह मनात बाळगीत नाहीत वा यांना थारा देत नाहीत. मसुलमानांसबंंधी मात्र असा 
िव वास बाळगता येत नाही. आिण हणनू या िवषयात वेगळा यवहार कसा करावयाचा हे 

मागाहून पाहीन. 

िख्र ती यू आिण पाशीर् लोकां या िहतसबंंधांशी िजचा गभंीर अशा प्रकारचा ‘सबंंध‘ 

िवशेषेक न िनगिडत आहे; अशा, या सबंंधातील मह वपूणर् गो टीचा उ लेख ( यांना) सा यभतू 

हो यासाठी धीटपणे करणे भागच आहे. मिु लम अ पसखं्यांकांनी आखले या रा ट्रद्रोही आिण 

आक्रमक सकंि पत योजना, केवळ िहदंनूाच न हे, तर सवर्च मिु लम नसले या जनतेला भयानक 

हािनकारक आहेत हे इतके उघड आिण प ट आहे की यासाठी वेग या प टीकरणाची 
आव यकताच उरत नाही. िहदंु थानातील राजकीय िन सांिवधािनक सधुारणा आणखी प्रगित होऊ 

नये एतदथर्, िब्रिटशांनी रोखून धरा यात िकंवा अडवून ठेवा यात हणनू यांना तशी सधंी 
दे यासाठीच, केवळ, मिु लम अ पसंख्यांकांचाच, रा ट्रघातकी कारवाया कर याकड ेरोख असतो. 
पण या अपराधाचे िवशेष वे यांचेच असलेले उ तरदािय व झटकून टाक यासाठी शत्रचूी 
िदशाभलू कर यासाठी जशा छलकपटपूणर् योजना आखतात याप्रमाणेच, मिु लम, नेहमीच इतर 

अ पसखं्यांकांना, यांनी पािठंबा यावा हणनू आप याबरोबर फरपटत ने याचा प्रय न करतात 

आिण सवर् अ पसखं्यांक मिु लम लीगने पुढे मांडले या रा ट्रद्रोही माग यां या िवषयात तडजोड 

न वीकार यासबंंधात मिु लमां या इतकेच हट्टाग्रही िन चयी आहेत यावर जगाने िव वास 

ठेवावा अशी कांक्षा बाळगतात. सार् या अिहदं ुअ पसखं्याकांचे आपणच काय ते रक्षणकत कैवारी 
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आहोत अशी बतावणी लीग नेहमीच क  इि छते परंतु िख्र ती, यू यांचे आिण याहीपेक्षा 
सवार्िधक पाशीर् बांधवांचे आ हां िहदंूंशी शतकानुशतके अ यंत पे्रमाचे सौहादर्पूणर् सलोख्याचे सबंंध 

आहेत; ही व तुि थती आहे आिण या मिु लम नसले या अ पसखं्यांकांनी कधी रा ट्रिवरोधी 
िकंवा अवाजवी अयोग्य अिधकार मािगतले नाहीत िकंवा आपले राजकीय मह व ठसिव यासाठी 
यांनी कधी धमर्वेडापायी दंगे करणे िकंवा राजकीय गुडंिगरी करणे असले थेर आिण चाळे केले 

नाहीत. हणनू िख्र ती, यू, पाशीर् आिण अशाच अ य, मिु लम नसले या अ पसखं्यांकांना 
माझी आ थेवाईक सचूना अशी असेल की, यांनी उघडपणे आिण िनि चतपणे लीग या 
सकं पना या आम या न हेत असे सांगांवे; या वीका  नयेत. ‘अ पसखं्य‘ या पिरभाषेची 
आवई उठवून, भ्रमात टाकून, िदशाभलू करणार् या खोडसाळ मुि लम लीगबरोबर एकत्र गोवले 

जा यास िवरोध करावा; आिण मिु लम लीगला सांगनू टाकावे की, मिु लम लीगने यां या वतीने 

सवर्साधारणपणे काहीही बोल ू नये आिण सव परी यांनी आपाप या सबंंिधत राजकीय 

सघंटनां या वारा, िनि चतपणे, घोिषत करावे की पूणर्पणे आिण समाधानपूवर्क िहदंूंबरोबर, 
उपयुर्क्त शतीर्वर एक समाईक रा ट्रीय आघाडी बनिव याची यांची इ छा आहे. जर मात्र, िख्र ती, 
यू, पाशीर् आिण अ य मिु लम नसलेले अ पसखं्यांक आिण िहदं,ू हे एकाच समान जािणवेने, 

एकच समाईक आघाडी, कोणतीही भावी  वतुर्ळ पिरषद िकंवा घटना मक सभा, जी काय बनिवली 
जाईल, ितचा वीकार करतील, तर मिु लमांना ते अगदी एकटे एकाकी पड याचे िदसेल आिण 

मग अ पसखं्यांकां या प्र नािवषयी यांचे बोलणेच खुंटून जाईल; मात्र, यांचे रा ट्रघातकी आिण 

धम मादाने ढतापूवर्क अिधकारांिवषयी केले या माग यां या िवषयातले उ तरदािय व यांचे 

यांनाच घ्यावे लागेल. िनवडक अ पसखं्य अस यािवषयीं या व गना आिण यां या राजकीय 

मह वािवषयीची तसेच सामा यतः िहदंी लोकांम ये, ऐितहािसक परंपरा प्रा त, अप्रितम 

सवर् े ठ वािवषयीची यांची भयसचूक सकेंत देणारी दप िक्त ही आम या िख्र ती, यू, पाशीर् 
यांना आिण अ य देशबांधवांनासदु्धा, यांचा उपमदर् क न िदलेले आ हानच होय. 

 

िहदंमुहासभा आिण काँगे्रस 
 

७) आता ही वेळ नाही, थलही नाही आिण माझा तसा िवचारही नाही की, िखलाफती या 
आंदोलनापासनू गांधीनी आिण यां या सपं्रदायातील यां या तालावर नाचणार् या क छपी 
लागले या अ य पुढार् यांनी यां या एकतंत्री एकक ली अिधस तखेालील हुकूमशाही, काँगे्रसने जे 

भयंकर दु सह प्रमाद केले; यािवषयीचे ित यािव द्ध आरोपपत्र मी सादर करावे जे क पटासमान 

लेखले गेले; उपेिक्षले गेले; यां या िवरोधात िनषेधही केले गेले अशा लो. िटळक, लाला 
लजपतराय, वामी द्धानदं प्रभिृत िहदंूं या प्रमखु ने यांनी पदोपदी या चुका के या यामळेु िहदं ु

जगत ्अिधकाअिधक दबुर्ल आिण अवमािनत होत आलेले आहे, यां या अपराधांची ती ता िन 
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या चुकांचे गांभीयर् लक्षात घेता, यांची कठोर श दात िनभर् सना करणेच खरे तर आव यक आहे. 

तथािप तसे कर याकड े माझा कल नाही. कारण आप या मातभृमूीची िनरितशय सेवा, 
यां यापैकी काहीजणांनी केलेली आहे आिण यांचा हेतु शदु्ध होता हे मी जाणनू आहे. दरुाग्रही 
अट्टाहासाने यांनी, जे पु हा पु हा सांिगतले, या भ्राि तमलू चुकी या धोरणाचे उ तरदािय व 

यां या हेतकूड ेन हे, तर यां या िनणर्यशक्तीकड ेआिण तो एकच एक दरुाग्रह कवटाळणार् या 
वेडाने झपाटले या यां या चक्रमपणाकड ेआिण यामळेु अगंीभतू अपात्रता यां याकड ेजाते. 
या धोरणाने िहदंूं या िहतकारणांची अगिणत हानीच केलेली आहे. आिण या धोरणाला शह देऊन 

यावर मात केली गेली नाही तर मात्र ते िहदंजुगताचे वैधािनक िहतसबंंध उ व त क नच न हे 

तर ‘िहदंी रा ट्रा‘चे अ यंत मह वाचे िहतसबंंध िन यांिवषयी काँगे्रसला पे्रम आहे. आिण जे 

काँगे्रसच काय ते समज ूशकते तेही उ व त क न; िहदं ुजगताला अभूतपूवर् भयानक अशा 
सकंटा या खाईत लोटेल आिण िहदंी रा ट्रालाही! 

हणनू िखलाफती या चळवळीचे यथाथर् व रंग प आिण ती ‘का, काय िन कशी‘ हे 

जाण यात काँगे्रसवा यांनी केले या अ यंत भीषण दु सह चुकां या मतृींचे यथर् सू म 

िनरीक्षण कर यासाठी न हे; तर येऊन ठेपले या अशाच प्रकार या सकंटा या िवरोधात 

सावधानतेची सचूना दे यासाठीच काय तो या ददुवी चळवळी या अनुषंगाने, गांधीवादी 
राजकार यां या प्रविृ तसबंंधी या प्र यक्षात घडले या काही गो टींचा उ लेख केलाच पािहजे. 

महनीय िटळकांनी पूवर्सचूना िदलेली असतांनासदु्धा मिु लमांचे सां वन िवशुद्ध जातीय, धमर् पंथीय 

आिण रा ट्रा या भपू्रदेशांपिलकडील िखलाफती या िववाद वादंगात काँगे्रसला गांधीजीनी सोपवून 

िदली आिण ‘ वरा या‘चा प्र न िखलाफत पकरणापेक्षा गौण मानला पािहजे, इतकेच सांगनू ते 
थांबले नाहीत तर खिलफाला सहा य करणे हे िहदंूंचे धािमर्क कतर् य आहे असे प्रितपादन 

कर यापयर्ंत यांनी  मजल मारली; आिण तरीसदु्धा याच काँगे्रस या ने यांनी िनझाम नागरी 
प्रितकार आंदोलनाचा प्रितषेधच केला; असे नाही तर या आंदोलनाला पशर् कर यापासनूही 
काँगे्रसवा यांना रोखले; का तर ते आंदोलन हणे अपिवत्र होते आिण िहदंूं या धािमर्क आिण 

सां कृितक अिधकारांिवषयी या माग या घेऊन उभे होते हणनू ते जातीय आहे असा उघडउघड 

दोष देऊन त िवरोधात बोलत रािहले! तेव यानेच भागले नाही तर आपले श द खरे कर यासाठी 
काँगे्रसी िहदं ु पुढारी केवळ िखलाफत पकरणात वरा याचा प्र न यापेक्षा गौण आहे हे 

भाषालकंारा या बाज ूपुरतेच न हे; तर अमीर अमानु लाखानाने िहदंु थानवर चाल क न यावे 

(आिण तसा तो चाल क न आलाही!) हणनू यांनी आग्रह धरला या मिु लमांशी अगदी हात 

आिण मोजाइतके घिन ट सबंंध बाळगनू होते. वामी द्धानंदांचा श दच आम याकड े आहे. 

वामीजींनी आप या ‘िलबरेटर‘ या िनयतकािलकाम ये उघड उघड यांचा िनषेध कर यासाठी 
िलहून यासोबत, अमीराला पाठिवले या तारेचे गांधीं या ह ताक्षरातील प्रा प- जे वामीजींना, 
मौ. महंमद अलींनी पाठिवले होते ते- आिण इतर कागदोपत्री पुरावा पकािशत केला. वतः या 
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‘यंग इंिडया‘त गांधींनी मा यच केले की अफगाण जर यश वी झाले, तर िहदंु थानात, ते यांचे 

रा य िनि चत थापन करणार पहाः यंग इंिडया- (१।६।१६९२१) आिण तरीही या काँगे्रसवा या 
िहदं ूने यांनी आपण होऊन अफगाण वारीला उ तेजन दे या या उघड उघड आिण गु त कायार्त 

मिु लम ने यांची सगंत सोडली नाही; तर उलट या घातकी अफ यास पािठंबा दे याचे वचन 

िदले. गांधीजी यां या ‘यंग इंिडयात (४।५।१९२१) िलिहतात- अफगाणचा अमीर जर िब्रिटशां या 
िव द्ध यदु्ध छेडणार असेल तर मी िनि चतपणे याला अथर् पूणर् सहा य करीन- मा या 
देशबांधवांना सांगत राहीन की सरकारला केलेले सहा य हा अपराधच होय! इ यादी या 
भानगडीत यांनी िकती लांबचा प ला गाठला होता; हे तु हाला पहायचे झाले; तर पु या या ी. 
करंदीकरांनी नुकतीच पकािशत केलेली पुि तका अव य वाचा; जी यावेळचे काँगे्रसचे पुढारी 
आिण गांधीजी यां या भाषणां या आिण ‘यंग इंिडया‘तील लेखां या मळुातील वे यानी, पिरपूणर् 
आहे. अ यंत थक्क करणारी लक्षणीय न द घे यायोग्य व तुि थती हणजे या िहदं ू ने यांनी, 
‘‘जर अमीर िद ली सर कर यात यश वी झाला तर ते आ हीच िजकंलेले वरा यच होय‘‘ असे 

प्रितपादन कर यात अलीबंधू, ‘रा ट्रीय‘ मौलाना आझाद आिण अ य मिु लम नेते या सवार्ंवरही 
अगदी कडी केली आहे. कारण यांनी िनि चतपणे असे िवशेष वाने सांिगतले आहे की 
‘अफगाणांचे ‘ते‘ रा यच ‘ वरा य‘ होय! -‘‘आ ही िहदं ूमसुलमान एक आहोत- एक अिवभा य 

अभे य रा ट्र!‘‘ गांधीं या पंथातील िहदं ू नेते मला भेट यासाठी जे हा कारागहृात येत ते हा 
यां याशी झालेले वातार्लाप मला चांगले प टपणे आठवतात. लाहोर ह तगत कर यासाठी 
वारी करणार् या अमीरा या सेनांची ते िकती आशाळभतूपणे वाट पहात होते! एवढं सगळं क नही 
तुकार्ंनी वतःच िखलाफतीचे यथायोग्य िशरकाण केले! फारच छान! आिण िद लीचा बादशहा 
सम्राट हो या या थली एका ‘ब चा साकू‘ ने अमीर अमानु लाला, िसहंासनाव न खेचून काढले. 

या ितथे! काबूल म येच! ...आिण िखलाफती या आंदोलनाचे िहदंु थानला जे फळ भोगावे 

लागले; ते होते- अिखल िहदंु थानातील ‘िहदंी‘ मुसलमानांम ये ती तेने उफाळून आलेले अिखल 

मिु लमजगताची धमार्ंधता- ‘धमर्‘ वेड! याला िहदंूंनीच, आपण होऊन, िचथािवले, मथिवले; 

सहा य िदले, -खतपाणी घातले; या या यां या मखूर्पणाचे, पे्रमाचे, अपार मू य, यांना 
मलबार, कोहट, पंजाब, बंगाल म ये, याचवेळी िन ितथ या ितथेच, चुकते करावे लागले आिण त े

जर िन जोपयर्ंत प्रितकार करणे िशकणार नाहीत; तर िन तोपयर्ंत आणखी पुढेही चुकते करावेच 

लागेल! गांधीजींची भावनाशीलता िन िवचारशक्ती यांचे जे कद्र थान तेच, िखलाफतीने ग्रासले 

असतांना, लडंन या िद डलेी एक् पे्रस‘ या वातार्हराला िदले या उ तरात, ‘‘अफगाणांचे धमर्वे या 
दंगलखोर अफगाणांचे शांितपूणर् नागिरकांम ये पिरवतर्न कर यासाठी‘‘ गांधीजींनी आपली 
योजना उघड क न सांिगतली ती अशी की, ‘‘मी चरख्याची ओळख अफगाणी जाती-जमातींना 
करवून देऊन तो यां यात घुसडून देईन; हणजे तो यांना िहदंी भपू्रदेशावर ह ले कर यास 
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प्रितरोधील. या जनजाितजमातीतील माणसेही यां या वतः या रीतीपद्धतीनुसार देवभी ‘ 

माणसेच आहेत.‘‘ 

होय, तर! ‘‘ यां या वतः या रीतीपद्धतीं-नुसार!! तेच तेच तर, तापदायक आहे. कारण 

‘देवभी ‘पणाची यांची रीत-पद्धत आ ही, िसधंपासनू का मीर पयर्ंत या सीमा त रेषेवरील, 

भपू्रदेशातील* यांनी पेटवनू िदले या िहदंूं या जळ या वसित थानां या अक्राळिवक्राळ 

िचतापकाशात ममर्ज्ञतेने पाहू, जाण ूशकतो; मात्र िहदंूंच लटुले गेले. केवळ िहदंूंनाच ठार मार यात 

आले. िहदं ु त्री पु षांचेच, केवळ, अपहरण कर यात आले!!! अपीचा फकीर हा सदु्धा या या 
रीतीपद्धतीनसुार देवभी  माणसू नाही काय? आिण िहदंु थानावर यांनी ह ले क  नयेत हणनू 

यांचे दयपिरवतर्न कर यासाठी तो चरखा! िकती शतकानंतर महाराज? आिण इतक्या 
म यंतरात आ ही िहदंूंनी काय करायचे? आकषर्क चरखे हातात घेतले या सकुुमार रमणीं या 
झुडंी सीमां या पिररक्षणाथर् िनयुक्त करावया या का? जसे गांधीजींनी अगदी गभंीरपणे वतुर्ळ 

पिरषदे या एका बैठकीत सचुिवले होते याप्रमाणे---! 

 बरे! तर स य गहृ थ हो! या मोजक्याच गो टी या मी उ लेिख या या काही सहज 

आपले काहीतरी बोलायचे हणनू बोलले या नाहीत; तर अजनूही जे काँगे्रसचे िशरोभागी आहेत; 

काँगे्रसचे िनयंत्रक िकंवा सकुाणधूारी कणर्धार आहेत अशा िहदं ू ने यांची ‘मानिसकता‘ िन 

‘त वप्रणाली‘ यांची वा तिवकता, आपण जाणीवपूवर्क ओळखली पािहजे; अशी माझी उ कट 

अपेक्षा आहे. ना गांधी, ना नेह , छे! सभुाषबाबूही न हेत की रॉयही न हेत; तर यांनी गांधीवादी 
िवचार सपं्रदाया या उपयुर्क्त ‘थेर, वेड ंिकंवा लहरी यांपैकी कशालाही कोण याच पकारे हातभार 

लावला नाही की यात भर घातली नाही; पण जे अजनूही गांधीवादी संप्रदायाचे भाबड ेभक्त 

अनुयायी आहेत यांना मी या िवचारप्रणाली चे या सपं्रदायाचे, बळी हणतो की जी 
िवचारप्रणाली  यांना या मसुलमानांना आणखी काही माग याची इ छाच होणार नाही. इतके, 

भरभ न या; याचेच काय ते, पा हाळ लावतो. ती िवचारसरणी हाच रा ट्रवाद आिण पांिड य 

चातुयर् यांचा एक मह वाचा गढू िवषय अस यािवषयी यांचा आ थेवाअक िव वास असेल! पण, 

या तु हांला िहदंमुात्रांना दा य वात ढकलनू डोळे वटा न यां याकड े पाहात केलेली यांची 
मानख डना पाह याची इ छा नाही, या तु हालाही तसाच िव वास वाटतो काय? जर तसा 
िन वास वाटत नसेल तर मग आपण याच या स य मडंळींना प्रितिनधी हणनू िनवार्िचत 

क न, िहदंूं या नावाने ये या वतुर्ळ पिरषदेत बोल यासाठी िकंवा िहदूं या वतीने मसुलमानांशी 
एखादा नवा करार कर यासाठी िकंवा वाय य सीमाप्रांताचे दैव, ही खान बंधूं या जे ितकडील 

काँगे्रसचे पूणार्िधकारी आिण गांधीजीनी प्रशि तपत्र िदलेले यांचे सै यािधकारी -जसे एकदा 
‘अ ली‘बंधू होते! - यां या हाती सोपिव यासाठी प्रािधकार देऊन पाठिवणार आहात काय? यांचे 

िहदंु व -िहदंपुण, लोप पावलेले नाही; तरी पण, जे आंधळेपणाने अगंवळणी पडले या गणुदोष 
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िवशेषांमळेु अजनूही काँगे्रस याच मागे जात आहेत, अशा सह ावधी िहदंूंनी सदु्धा या प्र नांचा 
शक्यतो गांभीयर्पूवर्क िवचार करावा असे आवाहन मी यांना करीत आहे. 

िखलाफतीनंतर िरक्त धनादेश आले. नंतर जातीय िनवाड ेआले. मिृतभ्रशंाने पछाडलेले काँगे्रस 

नेते कधी कधी यािवषयी उलटसलुट बोलत राहतात. पण ‘ते‘ यांनी कधीच िनि चतपणे 

नाकारलेले नसते, तर सदैव ‘ते‘ वीकारलेले वा तवच असते जे यांनीच केलेले समाधान, 

‘तु टीकरण‘ असते. यानतंर मग सवर् प्रांतातील काँगे्रसी मं यांनी काढले या पिरपत्रकांचा पूर 

लोटला. उदाहरणाथर् ी. पंत मसुलमानांना अ य गो टीसबंंधीही आ व त करीत असतांना  जे 

काही हणाले ते यां याच श दात मी पु हा सांगतोः बाराबंकी येथे, मोहरम या सपंूणर् 
कालावधीत िहदंूं या मिंदरामिंदरातून के या जाणार् या आर या थांबिव या; फंुक या जाणार् या 
शंखांचे िननाद थांबिवले आिण अ य िक येक थळी, होळीम ये िहदंूंना रंग खेळ यापासून या 
िहदंमू ये आप या आप यात एकमेकांवर जे रंगीत पाणी टाकले जाई ते टाक यापासनूही 
रोख यात आले. मडंळ, िज हा दं डािधकार् यांवर जौनपूर येथे मसुलमानांनी ह ला केला पण दोषी 
अपरा यांना मिु लम लीग या कायर्वाहा या प्रश तीमळेु सोडून िदले. काँगे्रस शासनाने 

मसुलमानांना िदलेले जागांचे प्रितिनिध व एकूण लोकसखं्ये या १४ प्रितशत इतकेच जेमतेम, 

मसुलमानां या सखं्याबला या प्रमाणात येते. तरी पण, काँगे्रस शासनाने िनयुक्त केले या ४  

िज हािधकार् यां यापैकी ३ मिु लम आिण १२ उपिज हािधकार् यांपैकी ८ मिु लम‘‘ इ यादी 
इ यादी... 

प्र येक िहदंमुात्राने जे साक याने वाचलेच पािहजे; असे हे सयंुक्त प्रदेशा या काँगे्रस 

शासनाने िनगर्िमत केलेले पिरपत्रक! परम आ मिनदेंची केवढी ही उ कृ ट रचना!! िन घोर 

सकृुती!!! मात्र मिु लमांम येच अतंगर्त गु ततेने िफरिवले या या या आम या 
वीकारोक्ती या पिरपत्रका या काही प्रती; यां या नावे जातीयवादी िवद्रोही िव वासघातकी 
हणनू बोटे मोडली जातात या िहदंसुभावा यांनी पकडून िमळिव या आिण पुनमुर्िद्रत क न 

विनके्षिपत के या. थळाभावी मला म यप्रदेश मद्रास अ यािद प्रांतां या काँगे्रस शासनांनी 
िनगर्िमत केले या अ य पिरपत्रकांकड ेिनदश कर यावाचून बा य केले असले तरी ती सवर् एकाच 

नमु याची मासले-वाईक बनावटीची आहेत; जी मिु लम लीग या यायसभेला कळकळीची 
िवनंती करतात. यांचा अ यंभतू अ यथर् हाच की ‘‘खािवदं! (महाराज) जे जे िहदंूंना देय आहे; 

िमळावयास हवे या या पासनू आ ही यांना विंचत केले आहे. आिण मसुलमानां या अ छेनु प 

िहदंूंना सवार्िधक छलवलाने दडपनू टाकून, मसुलमानांनी िजथे जे आिण िजतके, मािगतले ितथे 

ितथे यांना जे देय हणनू िमळावयाचे यापेक्षा िकतीतरी प्रचंड प्रमाणात िदलेले आहे. ते हा 
खािवदं! लीगने हणनू आता सतंु ट होऊन असे प्रमािणत करावे की, ‘‘काँगे्रसी मतं्रीमडंळे  ही 
स य वेक न िनःपक्षपाती आिण पणूर् वेक न ‘रा ट्रीय‘ आहेत!!!‘‘ 
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आिण शेवटी २ वष इतक्या प्रदीघर् िचरकाल िटकले या आिण या जलुमी काँगे्रसी 
राजवटीत मसुलमान अितशय गांजनू जाऊन क हू लागले. तेथून सटुकेचा िदवस पाळताना 
मिु लम लीगने प्रमािणत केले की, ती एका परीने कू्रर जलुमी अिधस ताच होती. का? तर, या सवर् 
प्रांतांम ये िजथे िजथे मिु लम लीगचे सखं्याबळ केवळ ७ ते १२ प्रितशत होते. ितथे ितथे काँगे्रसने 

यांना कंजषूपणाने केवळ ४० ते ७५ प्रितशत अतक्याच काय या मयार्िदत प्रमाणात शैक्षिणक, 

आरक्षी आिण अ य प्रशासकीय िवभागांमधून या जागा िद या गे या या या िठकाणी शत 

प्रितशत जागा, यांना यांची ऐितहािसक मह ता लक्षात घेता, ते मोगल बादशहांचे (सम्राटांचे) 

सरळ जातीय वंशज अस याकारणाने िमळावयास ह या हो या! अगदी लॉडर् झटेलँडनेसदु्धा आता 
नुकतेच या मिह यात मिु लमां या सगं्रामशील गणुव तेचा उ लेख केलेला नाही काय? िन 

मसुलमान पातशहांनी एकेकाळी िहदंु थानवर रा य केले अस याची काँगे्रसवा या िहदंूंना 
आठवण क न देऊन या वारे असेच सचुिवलेले नाही काय की मसुलमान िहदंूंपेक्षा हणनूच 

उ च उ तम दजार् या ि थतीत होते! 

लॉडर्साहेबांना, भाग्यवशच, यां या िकशोराव थेत कोण याच मराठी प्राथिमक शाळेत 

धाडले न हते. नाहीतर मिु लम पातशाही या कमर्गतीची आणखी थोडी जाण यांना आली असती 
आिण प्रितशोध घेणार् या िहदंूं या झुडंीं या झुडंीनी शेकडो रणके्षत्रांवर या रणशूर यदु्धमान 

मिु लमां या सगं्रामशील सै यांना कसकसे कापून काढून यांचे तुकड ेतुकड ेक न टाकले आिण 

याच या मोगल पातशाही या िठकर् या िठकर् या उडवनू कसा पूणर् पाडाव केला आिण िहदंूंचे 

वतंत्र साम्रा य वाढिवले. मसुलमान अिधस ते या राखेवर आिण यांनी म गल पातशहाला 
पकडून बंदी हणनू आिण िनवृ ती वेतनधारक हणनू पदरी बाळगले. 

तरी परंत,ु मिु लम लीग या या अगदी आ ता-आ ता या हालचालीं या िवरोधात 

गदारोळ उठिव यासाठी  आम या या काँगे्रसी िमत्रांचा तरी काही उपयोग नाही. आजचा मकु्ती 
िदवस हा काँगे्रसवा यांनी काल मो या िदमाखाने साजर् या केले या िखलाफत िदनाचा अगदी 
अव यंभावी, अटळ, अपिरहायर् असा तकर् शुद्ध पिरणाम होय! 

‘ते िजतके अिधकािधक मागतील िततके अिधकािधक तु ही यांना याल. कपाळाला 
आ या घालीत ते िजतकी िजतकी आणखी आणखी अप्रस नता दशर्िवतील िततके िततके यांना 
आणखी सतंु ट कर यासाठी यां या नाकदरु् या काढीत रहाल. ते िजतके िजतके हणनू िखशात 

घालतील िततके िततके आणखी तु ही यांना देऊ कर याची िसद्धता ठेवाल; ते जसेजसे आणखी 
आणखी कृतघ्न होत जातील तसतसे यांनी तु हाला ध यवाद यावेत हणनू, तु ही 
अिधकािधक दःुखी, िचिंतत, क टी होऊन यांना िवनव या करीत, आजर्वे करीत यां यापुढे 

लोटांगणे घालीत रहाल अशा या िव वासाची दीक्षा जी मसुलमानांना िदली ती देणारे तु हीच तर 

आहात! यांना ‘कोरे धनादेश!‘ तु हीच देऊ केले नाहीत काय? आिण मग, ते आता, मकु्ती या 
भरपाई िप्र यथर् मागतील तेवढे मोल या धनादेशांवर िलहून भरले जा यास प्रारंभ होताच तु ही जे 
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िवि मत भयचिकत होताहात ते कशासाठी? िखलाफतीं या धोरणा या िवरोधात तु ही िदले या 
‘कोर् या धनादेशां या‘ िवरोधात ‘ना वीकार-ना िधक्कार‘ यासारख्या तुम या वेडगळ लहरीं या 
िवरोधात िहदं ुमहासभेचे, भाई परमानदं, डॉ. मुजें आिण अ य नेते आके्षप घेत रािहले; मतप्रदशर्न 

करीत रािहले आिण िनषेध करीत रािहले! पण ते हा, तु ही यांना उघड उघड दोष देऊन यांची 
सभंावना ‘दु ट जातीयवादी‘ हणनू करीत होतात. ‘िशवाजी‘ आिण ‘प्रताप‘ यांना वाट चकुलेले 

देशभक्त हणनू यांचा ितर कार करीत होतात. का? तर ते ख गा या जोरावर िजकंले!.. आिण 

तु ही! जण ूकाही तुम या पाने, पे्रमाने ◌ंजकं यासाठी कोणी एक िविजगीषु आलेले आहात िन 

आत या आवाजाने थेट पर परसबंंध ठेवून जगाचे मागर्दशर्न करणारे आहात! असे तु हीच 

घोिषत केलेत! प्रकट केलेत की आपण नवीन ‘मसीहा‘ आहात! तर मग, आता िकती दयनीय, कींव 

कर यायोग्य, िकंकतर् य मढू अशा आप याला िकती केिवलवाणेपणाने गाठले आहे! कांकी 
एक या एका यक्ती या लीग या अ यक्षा या तु टीकरणासाठी याला मात्र पे्रमानेच 

िजकं याचा मागर् शोध यासाठी आपण आप यालाच योग्य मागर्दशर्नाअभावी आपण दःुखी क टी 
यिथत होऊन तडफडत आहात! आिण हणनू ( यातनू बाहेर काढ यासाठी) िब्रिटश 

रा यपालांनी (ग हनर्रांनी) िन भारतमं यांनी ( हाईसरॉयनी) उपचाराथर् उपायांचा वरदह त 

यावा! एतदथर्, यां या वारी, काकुळतीने िवनव या करीत आपण ित ठत रहावेत! अ!ं! 

आणखी असे की, पुढे जे हा जे हां िब्रिटश प्रािधकरणांनी िकंवा पुढार् यांनी िहदंमुहासभे या 
धोरणां या सदंभार्त िकंवा यांस अनुलक्षून एखाद दसुर् या या िकंवा या िवषयासबंंधात 

गणुग्राहकतेची चुणकू दाखिवणार् या घटना घड या; ते हा ते हा आमचे हे काँगे्रसी रा ट्रवादी 
साि वक सतंापाने मो याने फुसकारत फू कार टाकीत असत, की ‘‘ या िकंवा या 
िवषयासबंंधात िब्रिटशांनी या जातीयवादी िहदंमुहासभावा यां या धोरणांचे गोडवे गावेत ही 
व तुि थतीच यां या देशद्रोही अपराधांना उघडकीस आणते! आणखी कोण या पुरा याची 
गरजच काय? आिण आता काँगे्रसची मिंत्रमडंळे, मतं्रालये कशीही असली तरी, िततकीशी वाईट 

न हती आिण यांनी िब्रिटशां या पसतंीत उतरेल अशी सेवा केलेली होती; हे िसद्ध कर यासाठी, 
िब्रिटश रा यपाल आिण भारतमतं्री यां याकडून प्रशंसापत्रे िमळवून ती जगा या त डावर 

िभरकावून (जण ूकाही अिहसेंची) तलवार परज यासाठी आिण समदृ्ध होऊन िनधार् त हो यासाठी 
या रा ट्रवादी काँगे्रस ने यांम ये अिहसंक झ बाझ बी चाल ूआहे! आिण िशवाय सीमाप्रा त बंगाल 

िकंवा मलबारम ये मसुलमानांकडून के या जाणार् या बला कार, िवनयभगंािव द्ध वधैािनक 

सरंक्षणाचे अिधकार जे हा जे हा िब्रिटशांकड ेमािगतले, ते हा ते हा या कारणासाठी, या काँगे्रसी 
ने यांनी िहदंमुहासभा-वा यांना दोष िदला, यांची िनदंा केली तचे हे काँगे्रसी नेते आता मिु लम 

लीगने  यां या िवरोधात सादर केले या एका गभंीर व पा या अिभयोगात आप याला दोषी 
ठरवून घोिषत केले जाऊ नये हणनू आिण काँगे्रसची पत वाचवावी हणनू उ कृ ट यायाधीश 

हणनू रा यपालांनी, भारतमं यांनी पंच हणनू काम करावे यासाठी यां या िमनतवार् या 
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करीत, यांना िवनंती आजर्वे कर यासाठी यांचे उंबरठे िझजिव याची पर परांतच एकमेकांशी 
पधार् करीत असावे हा केवढा िवनोद! िकती चम कािरक आिण  ‘‘आ ही‘‘ आिण ‘‘आमचे 

मिु लम देशबांधव‘‘ यां याम ये असले या अतंगर्त मतभेदाचे िनरसन कर यासाठी 
उपाययोजना करावी हणनू िब्रिटशांची या ितसर् या त्रय थ पक्षाची बाहेर या ितर्  हाअताची 
िवनवणी काकुळतीने करीत राहणे हा रा ट्रद्रोह न हे काय? 

काँगे्रस या अनेकिवध प्रमादांचे दािय व िज याकड ेजाते; या काँगे्रस या वभावज य 

भ्रा त िवचारसरणीतूनच ितसरा त्रय थ पक्ष ही उपप ती बनलेली आहे, हे सचूक, उ बोधक सदु्धा 
आहे. आिण हणनू येथेच ते प टपणे िनदिशर्णे आव यकही आहे. ‘‘जर मसुलमानांना यां या 
पुरतेच राहू िदले असते तर यांनी रा ट्रद्रोही अतंः थ गु त योजना िहदंिुहत िवरोधातील कट 

यांना कधीही कुरवाळले नसते. मसुलमान -सवर् ी िजना, हक मनसखु हयातखान यां यासह 

मनाने सरळ व छ िन यार्ज िनरागस लोक कोण याही राजकीय युक् या-प्रयुक् या िन 

पळवाटां या िवषयात अपात्र, नेणते, असमथर्, शांितिप्रय िन अ लाचे भक्त िहदंूं या िवरोधात 

यांना कसलीही राजकीय मह वाकांक्षा न हती; इतकेच न हे तर सीमाप्रांतातील ‘जमाती,‘ ‘शूर 

मोपले बंधू,‘ बंगाल िकंवा िसधंमधील मिु लम व या यांनी िहदंूंवर केलेले भयानक बला कार, 

िवनयभगंांनी जी तिृ त िमळिवली ितची यांना अगदी मळुीच िच न हती जरी ती यां या 
यां यातच जोपासली होती; पण ‘‘ितसर् या त्रय थ पक्षाने िब्रिटशांनी यांना िहदंूं या िव द्ध 

िकळसवाणे वाटावेत असे िवद्रोह कर यास जवळजवळ भाग पाडले. जे हा िब्रिटशांचा प्रवेश झाला 
न हता. ते हा आ ही िहदं ूआिण मसुलमान अगदी पूणर्पणे नेहभावाने बंधुभावाने गु यागोिवदंाने 

एकत्र रहात होता! आिण िहदं ूमसुलमानांचे दंगे ही गो ट केवळ कधीही ऐिकवात नसलेली अशीच 

होती.‘‘ असे सांगणे काँगे्रसवा यांचा िन याचा छंद होता. 
असे सह ावधी काँगे्रसवाले िहदं ूपाह यात आहेत की, जे या मढूतम, भ्रामक राजनैितक 

िव वासा या मोहजालात फसले गेले आहेत. जसे काही  सग या महंमदकासीमांना गझनींना, 
घोरींना, अ लाउ ीनांना औरंगजेबांना सग याना िहदंु थानावर वेषाने वार् या क न यांचा नाश 

कर यास या ितसर् या त्रय थ पक्षाने- िब्रिटशांनी िचथावणी िदली. प्रो साहन िदले! गे या दहा 
शतकातील िहदंमुसुलमानांमधील िचर थायी यदु्धाचा इितहास हा जसा काही एक प्रिक्ष त मजकूर 

आिण कि पत कथा होय! जसे काही िब्रिटश उडाणट पूंनी वगार्त या मलुांना साखरे या गो या 
देऊ क न, यां या शेजार् यां या घरांवर दगडफेक कर यासाठी यांची मने वळवून यांना 
िबघडवावे अशी तो अ ली िकंवा ी. िजना िकंवा सर िसकंदर ही केवळ शाळकरी मलु ंहोती! त े

(काँगे्रसवाले) हणतात, ‘‘िब्रिटश ये यापूवीर् िहदं ूमिु लम दंगे ही ऐिकवात नसलेली गो ट होती‘‘. 
होय! पण कारण दंग्यां या ऐवजी िहदंमुसुलमानां या लढाया हाच िन याचा िदनक्रम होता! 

पण एकवेळ समजनू चाल ूकी, गांधीवादी समथर्न करतात याप्रमाणे ‘‘मसुलमानांना 
मिू छत क न यां यात िहदंदु्रोही आिण रा ट्रद्रोही प्रवृ तींचे समंोहन करणारा हा ितसरा त्रय थ 
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पक्ष िब्रिटश हेच सपंूणर्पणे उ तरदायी आहेत‘‘ तर गांधी आिण गांधीवादी काँगे्रसचे सेनािधकारी 
मिु लम लीगने काँगे्रसिव द्ध केले या अिभयोगातील दोषारोपांप्रमाणे काँगे्रस खरोखरच अपराधी 
होती िकंवा कसे, याचा यायिनणर्य कर यासाठी याच या ‘ितसर् या त्रय थ पक्षाला‘- िब्रिटश 

रा यपालांना िन भारतमं यांना यांनी पंच हावे हणनू, यांनाच आवाहन कसे काय करतात? 

अपरा यास िचथावणी देणारा, प्रो साहन देणारा सह-अपराधी काय उ कृ ट पंच असतो? 

‘‘अपराधाला प्रो साहन देणारा मागर्दशर्न करणारा मखु्य अपराधी‘‘ असा या यावर तु ही 
दोषारोप करता यालाच या अपराधाचे अनुसधंान कर याची िवनंती करताहांत! जर काँगे्रसची 
द्धा खरीच असेल; ती भ्रममलूक नसेल तर मग िब्रिटश िनि चतच पंच हणनू असाच िनणर्य 

देतील की जेणेक न काँगे्रस आिण मसुलमान यामधील वैमन य वाढतच जाईल आिण पर पर 

िव वासाला खो बसेल, आिण जेणेक न िहदंमुसुलमानांचे सामजं य पर पर सौहादर् आिण ऐक्य 

वाढ या या पुढील सभंा य सधंींनांच सु ं ग लागेल. आिण हणनू मग, एक तर तुमची ितसरा 
त्रय थ पक्ष ही उपप ती (क पना) चुकीची आिण भ्रममलूक अधंिव वासच होती. िकंवा वात्रटपणा 
करणार् या ‘‘ितसर् या त्रय थ पक्षालाच‘‘ पंच नेमनू जवळीक साध याचे दु कृ य, अफ य तु ही 
उघडउघड केले आहे. 

इ लामी धमर्, ‘एके वरी स तावादा‘ या परंपरा आिण इितहास ही मसुलमानांना यां या 
मळू या वाभािवक राजकीय इ लामी सावर्भौम वा या मह वाकांक्षेला फूित र् देतात. या सरळ 

सा या वा तिवकतेची न द काँगे्रसी िहदं ू जर योग्यरीतीने यथाथर् वाने जरी घेतील; तरीही ते 
वतःला अशा प्रकार या िवसगंत अफ यां या सोपान ेणींपासनू वाचवू शकतील! वेळ येईल तसे 

िन ते हा, िब्रिटशां या िहतसबंंधांना जे सोिय कर होईल ते िब्रिटशांचे धोरण अथार्तच आगकाडीचे 

काम करते; पण हे दा चे फोटक कोठार अ सलपणे मसुलमानच! याला िनयतं्रणेक न क यात 

ठेवता येणे शक्य होते; पण याचे अि त वच दलुिक्षर्त करणार् या आिण आगकाडी हेच कोठार 

आहे. असा िव वास बाळगणार् या आ मवंचकासाठी दःुख शोक! आगकाडी जरी िब्रिटश बनावटीची 
नसली तरी दसुरी कोणाचीही आगकाडी तोच हेत ू िसिद्धस नेईल! एवढेच न हे तर या कोठाराचे 

चम कािरक िवशेष लक्षण ते हेच की, वयंपे्रिरत आगीनेसदु्धा नाश करणे! दसुरे असे की मुसलमान 

नको इतके अितरेकी यावहािरक राजकारणी आहेत. 

हणनू सवर्साधारणपणे ते उपजत वभावानुसार यां यापेक्षा प्रबळ असणार् यां या -जरी 
मग तो यांचा वाईटातला वाईट वैरी असला तरीही -अधीन होतात; यां याशी सख्य व जोडतात 

आिण यां यापेक्षा दबुर्लांना सतत दरडावीत राहतात. िहदंु थानात आिण अ यत्रही कुठे कुठे 

इंग्लडंने यांना िजकूंन यांचा वंश, जात यांना आज्ञांिकत प्रजाजन हणनू बदलिवले नाही काय? 

पण आज अग्लडं दोघांहून अिधक शक्तीशाली आहे. आिण हणनू ते इंग्लडंचे लांगलूचालन 

करतील आिण िहदंूं या िवरोधात आपली भरभराट करीत राहतील! जर उ या िहदं ू यां यापेक्षा 
सवाई शिक्तमान झाले तर ते िहदंूंची सदु्धा हाजी हाजी करतील! आिण बंधुभावाने वागतील; जसे ते 



 

www.savarkarsmarak.com 

महारा ट्रात आिण पंजाबात पेश यां या काळात िकंवा रणिजतिसगंां या काळात वागले! आिण 

हणनूच ते हा काँगे्रसचीच घोषणा उद्धृत क न, सांगावयाची तर ‘‘ या िवगत िदवसांम ये िहदं ु

मिु लम दंगे ही ऐिकवात न येणारी गो ट होती!‘‘ 
 

लीगचा िरहाई (मकु्ती) िदवस हा काँगे्रसने 

सधुारणा िदवस हणनू पाळणे 
 

हाच प्र युपायाचा सव तम मागर्- अगदी मनःपूवर्क मी आप या काँगे्रसी बंधूंना िवनंती 
करतो की लीग या हालचालीिव द्ध यांनी गजर्ना कर याऐवजी िकंवा शक्यते या टीने- 

गांधीवादी गट जा तीत जा त काय क  शकतील तर डोळे वटा न के या गेले या यां या 
आणखी मानख डना क न घेतील. यापेक्षा यां या डो यात झणझणीत अंजन घातले गेले आहे 

असे मानून जो धोकादायक मागर् ते तुडवीत होते, याव न आपले पाय नेहमीसाठी रोखून ध न 

मसुलमानांशी ‘मसुलमान‘ हणनू, आणखी कोणतेही यवहार कर यास सरळ नकार िदला 
पािहजे. ‘िहदंी रा ट्रीय सभेने‘ आपली प्राथिमक मलूभतू चूक सधुारावी आिण ती जसा अिधकार 

सांगते याप्रमाणे खर् या अथार्ने ितने िहदंी रा ट्रीय सभा हावे. प्रादेिशक रा ट्रवादा या आप या 
उदा त त वाशी ितने पूणर्पणे ससुगंत असेच असावे आिण पु हा व छ पाटी घेऊन पुन च 

ीगणेशा करावा. या त वांवरच ती अिधि ठत अस याचे ितने एकदांचे िनणार्यक रीतीने 

पकटपणे सांगावे. पिह याप्रथम ती कोणाही मसुलमानाला मसुलमान हणनू ओळखत नाही, 
िकंवा िख्र चनाला िख्र चन हणनू अथवा िहदंूंला िहदं ू हणनू पण या सग यांनाच ते सवर् िहदंी 
आहेत हणनू काय ते ती पाहते आिण या याबरोबर यवहार करते आिण हणनू सवर् 
नागिरकांना समान प्र याभतू मलूभतू िहतसबंंधां यितिरक्त अ य कोण याही िवशेष जातीय 

धािमर्क िकंवा वांिशक िहतसबंंधा या िवषयांत ितला काहीही ग य नाही. 
दसुरे असे की, मतदार सघंां या सबंधंात ‘प्र येक माणशी एक मत‘ या िवना अ य 

कोणतेही (घटना बा य) त व ती वीकारीत नाही. आिण सावर्जिनक सेवांम ये मात्र गणुव ताच 

वीकारते. िहदंु थानातील चम कािरक िवशेष ि थती लक्षात घेता जातवार प्रितिनिध वाचा 
आ य करावयास झा यास अनुग्रहच करावयाचा असेल तर गणुव तेशी ससुगंत असे 

लोकसखं्येशी असले या जाितिनहाय सखं्याबला या प्रमाणातच ते काटेकोरपणे िदले जाऊ शकेल. 

सावर्जिनक सेवांम ये सदु्धा ते लोकसंख्ये या प्रमाणाचे नाते सांभाळ यात येईल; मात्र जेथवर िन 

जोपयर्ंत ते गणुव तेशी ससुगंत असेल तेथवर आिण तोपयर्ंतच; असे ती मा य करते. 
ितसरे सव परी मह वाचे हणजे जोपयर्ंत खर् या अथार्ने रा ट्रीय आिण या य असे 

सिंवधान आप याकड ेनाही; तोपयर्ंत िहदंु थान या जनते या एका मतेत, बुिद्ध-पुर पर बाधा िन 

िवभेद िनमार्ण कर यासाठीच आिण केवळ जातवार िवभागणीच न हे; तर जी बहुसखं्य समाजाला 
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अ या य हािनकारक आहे; आिण अ पसखं्य मसुल-मानांना अिखल रा ट्रा या िवरोधात कारवाया 
कर याची िचथावणी देणे हेच िजचे उि ट आहे; अशा घटनेनुसार होणार् या िनवडणकुा मग या 
कोण या का असेनात यात सहभागी हो याचा मोह काँगे्रसने टाळावा. जोपयर्ंत ‘मिु लम‘ आिण 

सवर्साधारण हणजे ‘िहदंूंचाच एक‘ असे वेगळे मतदार सघं आहेत, तोपयर्ंत मग मिु लम लीग 

आिण िहदंमुहासभा यांना िनवडणकुात भाग घेऊ यावा आिण काँगे्रसने िनवडणकुांपासनू ती 
सवर् े ठ िहदंी रा ट्रीय सभा अस याकारणाने दरू रहावे. आिण आप या पदा या प्रित ठेला 
कोण याही िविश ट जातीय मतदार सघंाशी ितचा सबंंध अस याची ओळख देऊन उणेपणा आण ू

नये. 

पण काँगे्रसने जर एकवटून धैयर् धरले (िहदंिुवरोधी भतूकाळ पुसनू टाकला) िहदंूंचा द्रोह 

करणार् या पूवीर् या चुका सधुार या, िहदंदु्रोही आिण रा टद्रोही ि टकोन आिण वतर्न यांचा याग 

केला आिण मी वर सचुिवलेली भिूमका वीकारली तर खरीखुरी ‘रा ट्रीय सघंटना‘ हणनू 

काँगे्रस या प्रित ठेत लगोलग, अिधकच भर पडले. प्रित ठा वाढलेली असेल. तसे झाले तर ती, 
काही झाले तरी िहदंमुहासभेचा अगदी मनपूवर्क िव वास पु हा सपंादन करील. 

िहदं ु मतदारसघंां या वतीने िनवडणकू िजकंायची आिण रा ट्रवादी हणनू िहदंूं या 
वैधािनक या य िहतसबंधंाची िखरापत शत्रूं या वाधीन करायची हा दटु पी खेळ ती कोण याही 
कारणाने चाल ूठेवू शकत नाही. सशाची िशकार, करायची िशकारी कु याकडून आिण पळून जायचं 

तोच ससा घेऊन! हे फारकाळ शक्य नाही. अ यथा ित याकड े ती िहदंूंची सं था आहे. याच 

टीने मसुलमानांना पहात राहणे भाग पडले; िन तेही बरोबरच आहे हणा! पण याचवेळी 
‘‘िहदंिुहतकारणाला  तो जसा आिण िजतका भयावह आिण हािनकारक; तसा िन िततकाच 

भयावह आिण हािनकारक असा हा एक कृित्रम रा ट्रवादी उपद्रव आहे हणनू िहदंहूी ितचा 
ितर कार करतील‘‘. 

काँगे्रस आपले डोळे उघडून पाहील िन व तुि थतीची ितला खरीखुरी जाण येईल अशी 
आशा मी धरावी काय? अगदी आता जरी ती अजनू तसे करील. तरीही काही तसा फारसा उशीर 

झालेला नाही! पु या या मराठाम ये माझ े िमत्र ी. केतकर यांनी प्र तािवत के याप्रमाणे 

काँगे्रसने प्र युपाय हणनू लीग या िरहाई‘ िदवसा या ठायी, सधुारणा िदवस पाळावा. वर 

सचुिव याप्रमाणे यथाथर् वाने रा ट्रीय अशी आपली रा ट्रािभमखुता उ घोिषत करावी. आिण 

लीगबरोबरचा पुढील पत्र यवहार बंद कर यासाठी यांना अिंतमो तर या श दात िलहून धाडावे 

की महाशय ‘याल तर तमु यासह‘ न याल तर तमु यावाचून आिण िवरोधाल तर तु हाला न 

जमुानता आमचा िहदंु थान वतंत्र कर यासाठी शक्यते या कमाल मयार्देपयर्ंत चांगलीच झुजं 

तर आ ही देतच राहू!‘ 

आिण यदाकदािचत आम या मिु लम िमत्रांना यांचे अिधकार िनि चत ठरवून घ्यायचे 

असतील आिण यासाठी यांना राजिनयुक्त आयोग (रॉयल किमशन) हवा असेल, तर मग 
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कसलीही तडजोड न वीकारता काँगे्रसने यांना सांग ू या की, बाबांनो, जर तु हाला वतंत्र 

म य थाचाच आ य घेणे असेल तर यासाठी या प्रकारचे सव च यायािधकरण केवळ 

रा ट्रसघंच अस ूशकते आिण यांनी सार् या िव वासातील अ पसंख्यांकां या अिधकारासबंंधीचा 
सावर्जिनक िनबर्ंध आधीच बनिवलेला आहे. िहदंी अ पसखं्यांकांचे पकरणसदु्धा या सघंाकड े

िनणर्याथर् पाठवावे. वा तिवक काँगे्रसने ही ठाम भिूमका, शक्यतो तडजोड न करता आिण डॉ. मुजें 

यांनी याआधीच वतुर्ळ पिरषदेत सचुिव यानसुार घेतली असती तर मग प्रवाहपितत हावे 

लागनू, गो टी या अक्राळ िवक्राळ दा ण दगुर्ती प्रत कधीच येऊ शक या नस या! 
 

८) िनवडणकुीचे घोषणापत्रक काढावया या वेळी िहदंमुहासभेला आप या आिथर्क धोरणासबंंधाचा 
कायर्क्रम सिव तर आखावा लागेल. स या मी काही सामा य त वे सचुवून ठेवणे एवढेच काय ते 
क  शकतो. थलाभावामळेु अिधक िव तार करीत नाही. प्रथम हे यानात घेतले पािहजे; की 
मनु य हा केवळ एक आिथर्क जीव नाही. ‘मनु य हा केवळ भाकरीवर जगत नसतोच; असे 

िख्र ताने हटले आहे ते समपर्क आहे. ते वचन जसे, आ याि मक या स य आहे; तसेच 

वांिशक सां कृितक, रा ट्रीय िन इतर अनेक मानवी वभावा या अगंांनाही ते लाग ूपडते. हणनू 

सवर् मानवी यवहार िन इितहास केवळ आिथर्क सतू्रात सामावू पाहणे हे सवर् वी एकांगीपणाचे 

आहे आिण याचा अथर् असा होईल की, भकेुिवना दसुरी कोणतीही जीवनाची पे्ररणा नाही. 
भाकरीचा प्र न िन भकू या यितिरक्त िततक्याच मलूभतू अशा वैषियक, बौिद्धक, 

भावनािन ठ इ यादी अनेक इ छा मनु याला आहेत. यात या, काही वाभािवक तर काही 
कृित्रम, काही वैयिक्तक तर काही सामािजक असनू यायोगे मनु याचे जीवन िन तसाच इितहास 

देखील सकंीणर् झाला आहे. मनु याला पोट आहे. पण पोट हणजेच केवळ मनु य न हे. हणनू 

जगातील मनु यजातीस िवभागणार् या सवर् धािमर्क वंशिवषयक रा ट्रीय िन इतर वैरांचा िनरास 

कर यास आिथर्क िहतसबंधंीचे बंधन हेच सव तम साधन हणनू कधी कधी सचुिव यात येते ते 
केवळ वरवरचे िन अधर्वटपणाचे आहे. या युरोपम ये या पंथाचे द्र टे िनमार्ण झाले आिण जेथे 

यांनी आपले उपदेशकायर् केले याचप्रमाणे जेथे सवर् मानवी सं थांम ये क्रांती क न यांची 
आिथर्क सा यात पुनघर्टना कर यासाठी प्रचंड प्रय न झाले. तेथेही धािमर्क वंशिवषयक िन 

रा ट्रीय भेद िवकोपास गेले आहेत. आिण शतकानुशतके आिथर्क िहतसबंधंावर भर देऊन तेथे 

सतत प्रचार चाल ूअसता, जमर्नी, इटली, फ्रा स, पोलडं, इंग्लडं, पेन इ यादी देशात हे धािमर्क 

वांिशक आिण रा ट्रीय भेद ददुर्मनीयरी या पुढे येत आहेत. या एकाच गो टीव न हे यानात येईल 

की, सवर् धािमर्क वंशिवषयक िन रा ट्रीय घटक एका क्षणात नाहीसे क न टाकणे, तु हांस शक्य 

नाही. काही लोक असा सुलभ कोिटक्रम मांडतात की, ‘‘सवार्ंना एकाच आिथर्क भिूमकेवर एकित्रत 

क न वंश, सं कृित इ यादी भ्रममलूक भेद िवस न जा यास प्रवृ त करणे जर शक्य झाले तर,‘‘ 

इ यादी पण हे लोक मसुलमानांचा िवचार करीत नाहीत. ताि वक ि ट बाजलूा ठेवून यां या 
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िवधानातील ‘जर तर‘ या श दाव नच यावहािरक या ते यथर् ठरते. याव न सवर् 
िहदंसुघंटनावा यांनी या तव सार् या िहदंु थानला भेडसावणार् या सां कृितक, वांिशक आिण 

रा ट्रीय िबकट सम या सोडिव यासाठी केवळ आिथर्क कायर्क्रम पुरेसा पडले या िव वासाने मळुीच 

फसनू जाऊ नये. 

याचप्रमाणे यांनी हेही लक्षात ठेवावे की, िहदंु थान या स यःपिरि थतीत आिथर्क प्र न 

देखील धािमर्क िन वशंिवषयक िवघटनांशी िनगडीत झाले आहेत. िहदंसुघंटन क्षेत्रातील 

कायर्क यार्ं या अनुभवाव न यास अशी सह ावधी उदाहरणे िदसनू आली आहेत की, जे 

यवसाय मसुलमानां याच सवर् वी हाती आहेत. यात िहदं ूप्रवेश क  गे यास यांचा छळ होतो. 
िहदं ू िपजंारी िकंवा टांगेवाला असेल तर याला मु लीमांकडून मार याचे भय दाखिव यात येते. 
सीमाप्रांतातून मसुलमान लटुा  नगरे आिण गावे लटुतात तेथे नगारे वाजवून घोषणा करतात की, 
‘‘आ ही केवळ िहदंनूाच लटुणार. कोणा मसुलमान यापार् याला वा सावकाराला हात लावणार 

नाही.‘‘ अशा प्रकारची शेकडो उदाहरणे दाखिवता येतील. आता या िहदंूंना ता काळ सरंक्षण िन 

साहा य करावयाचे तर िहदं ू हणनूच यांची सघंटना के यावाचून अ य गती नाही. मसुलमान 

पोलीस हे मसुलमान हणनू यांचे सरंक्षण करीत नाहीत; हा एक धािमर्क, जातीय, वंशिवषयक 

रोग आहे. अथर्वादी रामबाण गो यांनी यांचे िनवारण होणे शक्य नाही. या लाखो धमर्वे यांना 
उदाहरणाथर् सक्कर िवभागातील गुडंांना िहदंूंचे आिथर्क िहतसबंंध एक आहेत. असा उपदेश क न 

यां यात बधंभुाव िनमार्ण करणे शक्य होईल काय? यांना वाटेल, यांनी  तो उपाय क न पहावा. 
पण तो यश वी हो यास िकती  शतके लागणार? आिण म यंतरी िहदंूंची गत काय? चरख्यां या 
साधनाने सवर् जग, िन य श त्रहीन क  पाहणार् या गांधीजीं या एकेरी भ्रमा मक उपायाप्रमाणेच 

यांचा हा उपाय आहे! तरीही मांजराचे ग यात घंटा बांध याची नामी युक्ती यवहारात आण याचे 

काम ती सचुिवणार् या क पक उंदराकड ेसोपवून यावे; आिण अतरांनी मात्र म यंतरी यावहािरक 

उपाय िन साधने यां यामागे लागावे! 

सवार्ं या आिथर्क िहतसबंधंा या ऐक्यावर भर देऊन आिण िनदान िहदंु थानातले सवर् 
लोक तरी एका आिथर्क भिूमकेवर एकित्रत के याने सवर् धािमर्क वंशिवषयक रा ट्रीय आिण 

सां कृितक वैरभाव चुटकीसरशी नाहीसे होतील. अस या हवेतील मनोजालां या, आशां या नादी 
न लागता आिण मानवी आिथर्क फळी उ प न कर याचे पु तकी शा त्रीय उपाय सोडून देऊन 

आपण िहदं ू सघंटनवा यांनी यावहािरक राजकारणी धोरणाने केवळ िहदंरुा ट्रा या आिथर्क 

उ नतीपुरताच आपला ता कािलक आिथर्क कायर्क्रम मयार्िदत ठेवावा. 
िहदंु थानात असलेली िविश ट पिरि थती आिण सामािजक प्रगतीची आजची पायरी, 

लक्षात घेता जवळ या भिव यकाळात आप या आकांक्षाशी जळुणारा जर कोणता अथर्शा त्र 

िवषयक सांप्रदाय असेल तर तो रा ट्रवादी अथर्शा त्रज्ञांचा होय. 
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आम या आिथर्क धोरणांचे सवर्प्रमखु घटक या एका सलुभ सतू्रात मांडता येतील ते 
हणजे ‘वगर्िहतांचा रा ट्रीय सम वय‘ असे मला हणावेसे वाटते. िहदंसुघंटनवा यां या 
अथर्नीतीची बाज ूही अशी आहे. 

 
आमचे ता कािलक आिथर्क धोरण; 

वगर्िहतांचा रा ट्रीय सम वय 
अ) प्रथम आ ही यंत्राचे वागतच करतो. कारण हे यतं्रयगु आहे. ह त यवसायांना देखील एक 

थान आहे. आिण ते उ तेजनाहर्ही आहे. परंतु रा ट्रीय उ पादन हे शक्य िततक्या 
अिधकतम िव ततृ यांित्रक प्रमाणावरच चालेल. 

आ) शेतकरी आिण कामकरी वगर् हाच रा ट्रीय सपं नतेचा शक्तीचा आिण आरोग्याचा मखु्य 

पाया आहे. कारण देशाला आरोग्य आिण सपं ती पुरवणार् या याच दोन वगार्ंवर बिल ठ सै या या 
भरती िन भांडारे, सगं्रहालये यांची कदे्र मखु्यतः अवलबंून असतात. हणनू या वगार्ंना नवीन 

शक्ती आिण चैत य देणे आिण यांची िनवास थाने हणनू खेडगेावांचे नूतनीकरण प्रय नपूवर्क 

झाले पािहजे. 

 

केवळ जीवनाला िनतांत आव यक व तू यांना िमळा यात इतकेच न हे तर सवर्सामा य 

सखुसोयींचा लाभ यांना हावा आिण तो लाभ क न घे यास यांना समथर् कर याअतका रा ट्रीय 

सपं ती या िवतरणातील वाटा यांना िमळवता येईल अशी यव था झाली पािहजे. 

तरीही हे लक्षात ठेवले पािहजे की, सवर्सामा यपणे अिखल रा ट्राचेच ते आव यक अगं आहेत 

आिण अथार्त ् यांनी आप या  कतर् याचा िन   उ तरदािय वाचा वाटा उचलला पािहजे. हणनू  

रा ट्रीय उ योगधंदे,  उ पादन िन सपं ती  यांची सरुिक्षतता  आिण सवर् समाजाची  प्रगती  
यां याशी ससुगंत होईल, अशा रीतीनेच यांना यांचा अशंभाग िमळेल. 

 

इ)रा ट्रीय उ योग आिण उ पादन यां यासाठी रा ट्रीय भांडवल असणे अपिरहायर् 
अस याने आिण ते भांडवल स यःपिरि थतीत, मखु्यतः वैयिक्तक अस याने यालाही आज या 
पिरि थतीत उ तेजन आिण भरपाई योग्यपकारे दे यात येईल. 

ई) परंतु भांडवल आिण म या दोह या िहतंसबंंधीचे थान अिखल रा ट्रा या आव यक 

या गरजां या सदंभार्त गौणच मान यात येईल. 

उ) एखादा उ योग जर भरभराटीत असेल तर या या लाभांतून मोठा वाटा िमकांना 
िमळेल. परंत ुउलट जर तो उ योग आिथर्क या डळमळीत, (हािनकारक) होईल. तर केवळ 

भांडवलवा यालाच न हे तर काही अशंी िमकालाही अ पलाभावर घट या सीमा त फलावरच 

सतंु ट राहावे लागेल. 
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हेतु हा की, भांडवलवाले िन िमक यां या वाथीर् वगर्िहता या उ ामपणाने रा ट्रीय 

उ योगांची सवर् वी वाताहात होऊ नये. 

सारांश भांडवल िन म यां या माग यांचा अ यथर्नांचा वेळोवेळी सम वय क न अिखल 

रा ट्राला रा ट्रीय उ योग आिण उ पादन यांचा िवकास हावा हणनू समथर् बनिव यात येईल. 

 

ऊ) जे उ योग यिक्तगत प्रय नांपेक्षा अिधक कायर्क्षमतेने चालवता येतील आिण जे 

उ योग रा ट्रीय राजस ता वतः चालवू शकेल अशा मखु्य उ योगांचे िन यवसायांचे सवर् वी 
रा ट्रीयीकरण कर यात येईल. 

 

ए) तेच त व शेतीलाही लाग ूपडले. कूळ िकंवा शेतकरी आिण शेताचे धनी यां या वाथीर् 
वगर्िवषयक िहतसबंंधाचे वं व माज ून देता शेताचे धनी आिण शेतकरी यां या िहतसबंंधाचा 
अशा रीतीने सम वय कर यात येईल की एकंदर रा ट्रीय शेती या उ प नाचे सवंधर्न हावे. 

ऐ) मो या यंत्रां या सहा याने, मो या प्रमाणावर आिण शा त्रीय पद्धतीने रा याकडूनही शतेी िन 

जमीन काढून घेऊन काही अशंी कस यात येईल. यात हेत ू हा राहील की, यांचा उपयोग 

शेतकर् यांना शेतीचे िशक्षण दे याकड े हावा. 
 

ओ) रा ट्राची आिथर्क शिक्त यायोगे क्षीण होईल आिण सामा यतः रा ट्रीय उ योग िन 

उ पादन यांची हािन होणे अपिरहायर् होईल. अशा रीतीने िकंवा तशाच उ शेाने जे सपं िकंवा 
टाळेबं या होतील; यांचा िनकाल रा ट्रीय पंचायती वारा कर यात येईल आिण गभंीर पिरि थती 
उ प न झा यास िनग्रहाने यास प्रितबंधही कर यात येईल. 

 

औ) यिक्तगत म ता ही सामा यतः सरुिक्षत मान यात येईल. 

 

अ)ं कोण याही पिरि थतीत योग्य भरपाई िद यावाचून राजस ता अशा यिक्तगत 

िमळकतीचा अपहार करणार नाही. 
 

अः) िवरोधी परकीय उ योगधं या या पधपासनू रा ट्रीय उ योगां या सरंक्षणाचे कामी 
रा याकडून आव यक िन योग्य तो प्र येक प्रय न केला जाईल. 

या वर िदले या गो टी उदाहरण हणनू जाता जाता िद या आहेत. रा ट्रा या आिथर्क शक्तीचे 

सवंधर्न हावे; आिण ते आिथर्क या वावलबंी हावे या दोन मखु्य सतू्रांवर वरील सवर् धोरण 

आधारलेले आहे. 
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अिहदंूं या आिथर्क आक्रमणाची भीती जे हा जे हा िहदं ूआिथर्क िहतसबंधंांना िनमार्ण 

होईल; ते हा ते हा या िहतसबंंधांचे सरंक्षण करणे हे अथार्तच िहदसुघंटनवादी आिथर्क नीतीचे 

ठळक वैिश य असेल. 

िनजामी सं थान, पंजाब, भोपाळ, आसाम आिण िहदंु थानचे इतर अनेक िवभाग 

याम ये आज अशाच प्रकारचे हेतूपूवर्क आिथर्क आक्रमण घडत आहे. सवर् िठकाण या 
िहदंसुभांनी असा कटाक्ष ठेवावा की िहदं ू शेतकरी िहदं ू यापारी, िहदं ू िमक यांची अिहदं ू

आक्रमणाचे योगाने हािन होऊ नये; िन याचप्रमाणे िहदंमूधीलच पर पर िवरोधी होणारे आिथर्क 

िहतसबंंध हे वर िदले या सामा य त वांचे अनुषंगाने सोडिव यात यावेत. 

 

ये या दोन वषार्ंसाठी आमचा आजचा कायर्क्रम 
 

युरोिपयन यदु्ध - युरोपमधील युद्धासबंंधाने आपले काय धोरण असावे. यासबंंधी 
िहदंमुहासभे या कायर्कारी मडंळाने दोन प ट ठराव केलेले आहेत. आिण यानंतर नवी अशी 
घटना घडली नस यामळेु या िवषयावर बोल याचे काही उरले नाही. मी िब्रिटश रा यस तेस 

पु हा आग्रहपूवर्क सांगतो की, वे टिमिन टर या िनबर्ंधाप्रमाणे वाय त वसाहतीची प्रित ठा िन 

थान यदु्ध सपंताच िहदंु थानला दे याची घोषणा यांनी प टपणे आिण ता काल करावी. िहदं ू

लोकांची स या या यदु्धात इंग्लडंला अतंःकरणपूवर्क सहानुभतूी िमळिव याचा आिण वतंत्र 

िहदंु थानला देखील िब्रिटश रा ट्रसघंात समानतेने राह यास प्रवृ त कर याचा हाच एक मागर् होय. 

विरत कर याची गो ट हणनू िहदंु थानचे अिंतम राजकीय येयाचे िदशेने प्रगती क न घे यास 

िहदंु थानास समथर् कर यासाठी यास वसाहतीचे थान दे यात िवलबं झा यास िब्रिटश 

रा ट्रसघंा या ऐक्यभावनेसही तो घातक ठरेल. पूवकड ेजपानचा उदय आिण वरेने होणारी प्रगती 
आिण पि चमेकड े रिशया, इटली आिण जमर्नी यांची प्रगती या गो टी िब्रटनला अिन ट सचूक 

असनू एखा या िब्रटनिवरोधी रा ट्र यूहाला त ड दे यासाठी सबळ अशी िब्रिटशांची भिूमका हावी; 
या टीने पाहता वतंत्र िन वाय त िहदंु थान असणे हीच गो ट िब्रटनला पोषक ठरेल परंतु 
िकतीही राजकीय श दावडबंर माजिवले; तरी िहदंु थानाचा असतंोष शमणार नाही. आिण 

िब्रिटशांचे अिंकत हणनू राह याची अप्रित ठा िहदंु थान यापुढे सहन करणार नाही. 
‘‘िहदंु थानातील बहुसखं्य िहदं ू िन अ पसखं्य मसुलमान यांचेम ये प्रितिनिध वाचे प्रमाण 

इ यादी उपांगभतू गो टीम ये एकमत होत नाही. एव याव न विरत वसाहतीचे थान दे याचे 

िवलबंावर टाकणे या य ठरते‘‘. या बोल यावर कोण याही प्रतारणेचे योगाने िहदंु थान 

िव वास ठेवील. अशी आशा तु ही यापुढे करता काय? 

िब्रिटश राजकारणी पुढार् यांनी अिलकड ेअसे  उ गार काढले आहेत. की ‘‘िहदंु थानातील 

अ पसखं्य हणजे मसुलमान यांचेिव द्ध यांचेवर एकही समेटाची योजना लादणे यां या 
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िववेकास पटत नाही; आिण िहदं ू िन मसुलमान यांनी वयपें्ररणेने सगंनमत के यािवना आिण 

प्रगितपर घटनेची सयंुक्त मागणी के यावाचून आपण रितमात्र पुढे पाऊल टाकणार नाही. इंग्रज 

राजकारणी हे कोण याही लोकांवर यां या अ छेिव द्ध काही लाद याची इ छा करीत नाहीत 

इतके हे लोकस तेचे भोक्ते आिण पापभी , जण ूकाय एका रात्रीत झाले. ह एक नवलाचीच वातार् 
होय! पण यांना असे िवचारावेसे वाटते की तु ही, आपली अिनयंित्रत राजकीय स ता 
िहदंु थान या िशरावर लादली यावेळी िहदंु थानाचे लोक मत कळ यासाठी सावर्ित्रक मतांची 
गणती केली होती काय? आिण दोनच मिह यापूवीर् एका लेखणी या फटकार् याने प्रांितक 

वाय तता उडवून िदली; िन ग हनर्रांना आप या मतांप्रमाणे िन अ छेप्रमाणे रा य चालिव यास 

अिधकार िदले; यावेळी तु ही सावर्ित्रक लोकमताची गणती केली होती काय? िकंवा अ पसखं्य 

िन बहुसखं्य यांनी तु हापाशी सयंुक्तपणे तशी िवनंती केली होती काय? आिण िहदंु थानवर 

िनभळ अिनयंित्रत स ता िन पारतं य जर तु ही लाद ूशकला; िहदंु थानला अिंकत ठेवू शकला; तर 

तशाच रीतीने िवशेषतः जे हा बहुसखं्य लोक तशी मागणी करीत आहेत अशावेळी अ पसखं्यां या 
अिन छेला न मानता वसाहतीचे वरा य तु ही का लाद ूशकणार नाही? 

तु ही िहदंु थान या डोक्यावर शाप लादलेत तर तु हाला वरही लादता येणार नाहीत 

काय? 

िहदंु थान राजकीय प्रगतीचा उ क्रांती मागर्च जोवर आचरीत आहे; तोवर शक्य िततक्या 
लवकर िहदंु थानचा ज मिसद्ध अिधकार दे याची अिन छा झाक यास अ पसखं्य 

मसुलमानां या िनिम तांचा उपयोग करणे आिण वरीलप्रणाणे पोकळ राजकीय छद्मीपणा 
चालिवणे हे िब्रिटश लोक थांबिवतील तर ते िब्रिटशांना िन िहदंु थानलाही िहतावह होईल. सवर् 
सामा य प्रगती थांबिव यासारखा नकार दे याचा िनणार्यक अिधकार मसुलमानांस देऊन जर 

िहदंूंचा क्रममागर् बंद कर यात आला; तर पेचप्रसगं उ प न होईल; पण तो अ पकालच िटकेल. 

कारण िनसगर् हा अभाव (Vaccum) वेषी आहे. आिण क्रमशः प्रगित अशक्य केली; तर 

कालशक्तीच वाढते. साम यर् हे दसुर् या अिधक भयानक अशा मागार्ंचा अवलबं के यावाचून 

राहणार नाही. 
िहदं ूसभावा यांसाठी ये या दोन वषार्ंपुरता िवधायक कायर्क्रम काही अनपेिक्षत िनकडीची आिण 

िनतांत आव यक अशा कतर् याची वेळ प्रा त न झा यास म यंतरी या वेळात प्राथिमक प्रांितक 

िहदंसुभानी िन म यवतीर् िहदंमुहासभांने ित्रिवध िवधायक कायर्क्रम मुख्यतः आचरावा. 
आप यापरीने उपयुक्त िन आव यक अशी असखं्य काय आप यापुढे आहेत. परंतु प्राथिमक 

गो टीपासनू प्रारंभ करणे के हाही िहताचे असते. सवर् गो टी एकाच वेळी क  जा यात आिण अतंी 
प्र येक गो ट अधर्वट अपुरी वा िवकृत क न ठेव यात िकंवा पुढे िदसेल; याप्रमाणे भाराभर कामे 

उचलीत जा यात िन उपांगातच गढून हतबुद्ध हो यात अथर् नाही. यापेक्षा के हाही तलुनेने सवार्ंत 

अिधक मलूग्राही िवशेष पिरणामकारक आिण स या या आप या साम यार् या िन 
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साधनसामगु्री या कक्षेत पडणारे असे कायर्क्रम िनवडावे आिण एव या कायर्क्रमांवरच मखु्यतः 
आप या मांचे कद्रीकरण कर याची योजना करावी हेच युक्त होय. 

आपली शक्ती वाढली नाही; तोवर केवळ क्षोभ िन देखावा उ प न कर याचे हेतूने यदु्ध 

ओढवून घेणे, सवर्काली योग्य नाही.तसे के यास िन कारण पराभवाचा अिन ट सभंव उ प न 

होतो. नािवक लोक, जलप्रवाहाचे कलानेच मागर्क्रमण करीत असतात. िसहं देखील, योग्य सधंी 
पाह यासाठी दबा ध न राहतात. असखं्य मखुांतनू गजर्नापूवर्क अिग्नवषार्ंव क न प्रितपक्षाची 
वाताहात करणार् या प्रचडं युद्धनौका त ेकायर् कर यापूवीर् शांत िन अज्ञात अशा थळी घडिव या 
जात असतात. 

पुढील िवषय मी य छया सचुले तसे िनवडलेले नाहीत. यांची िनवड वरील सवर् 
कारणीभतू िवचारांचा परामशर् घेऊन केली आहे. हे तीन कायर्क्रम अ यंत मलूग्राही िन अ यंत 

आव यक आहेत. आिण प्रसगंोपा त आव यक गो ट कर याची मनीषा असले या प्र येक 

िहदंसुघंटनवा या या आटोक्यातीलसदु्धा आहेत. हे कायर्क्रम प्रथमारंभी िवशषे आकषर्क िदसले 

नाहीत; तरी आप या माना या रक्षणासाठी आिण वातं यासाठी जे हा वेळ येईल ते हा त ड 

दे यास अिखल िहदं ूजगत ्िसद्ध हावे, असे साम यर् ते आपणास िनि चतपणे प्रा त क न देतील. 

या कायर्क्रमासमवेत सघंटनाची इतर अगेंही हाती घेणे यांना शक्य असेल, यांनी अथार्त तसे 

कर यास प्र यवाय नाही. परंतु ये या दोन वषार्ंत तरी पिह या प्रथम, आपले सवर् लक्ष या तीन 

कायर्क्रमांवर किद्रत हावयास पािहजे. इतर प्र न आजच हाती घे यापेक्षा या तीन कायर्क्रमां या 
िदशेने ये या दोन वषार्ंत आपण जी प्रगती क , ित या योगाने आपणास अशी एक प्रभावी भिूमका 
प्रा त होईल की यामळेु आपण अिधक कायर्क्षमतेने इतर प्र न सोडिव यास समथर् होऊ. हणनू 

प्र येक नगरात, उपनगरात आिण ग्रामात पुढील गो टींसाठी झझंावाती प्रचार कर यास अ यंत 

कसोशीचे िनकडीचे प्रय न करावेत. 

 

१) अ पृ यता दरू करा. 
२) सवर् िव यापीठे, शाळा, महािव यालये यांना सिैनकी िशक्षण िव या यार्ंना देणे अिनवायर् 
कर यास भाग पाडा आिण आप या त णांना साधेल या मागार्ने नािवक, वैमािनक आिण सिैनक 

दलांत प्रवेश िमळवून या. 
३) िहदंूंचे मतदार सघं अशा िरतीने अिधकात अिधक प्रवृ त करा की, िहदंिुहतसबंंध राख यासाठी 
उघडपणे आपणास बांधून घेणार् या अशा िहदंसुघंटनी लोकांसच यांनी मते यावीत. काँगे्रसचे 

प्रितिनधी जोपयर्ंत काँगे्रस या िश तीने बांधले आहेत आिण काँगे्रस ितकीटाने अडकले आहेत. 

तोपयर्ंत जरी यांची इ छा असली तरी िकंवा यांनी वचन िदले तरी, धैयार्ने आिण वतंत्रतेने 

िहदंिुहताचे सगंोपन यांना कदापीही करता येणार नाही. हणनू काँगे्रसला मते देणार नाही; अशा 
िन चयाने िहदं ूमतदार सघं िनमार्ण करा. 
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िहदं ू जगता या इतर कोण याही िवभागाप्रमाणे जे आपले बांधव आिण धािमर्क 

सां कृितक रा ट्रीय िन इतर सवर् टीनी, आपलेच आहेत, अशा िनदान दोन कोटी लोकांना 
आप या सघंटनेत समािव ट क न घे याचे कायर् वरील पिह या कायर्क्रमाने होईल सावर्जिनक 

जीवनात सवर् नागिरकांना हणजे, अिहदंूंना देखील जे काही मूलभतू अिधकार उपभोगावयास 

िमळतात. ते सवर् आप या तथाकिथत अ पृ य बंधूंना प्रा त क न देऊन यांना तथाकिथत 

पृ यां या समान भिूमकेवर, त काळ आण याचा प्रय न प्र येक िहदंसुभेने आपआप या क्षेत्रात 

करावा. केवळ ज मावर आधारले या अ पृ यते या आधारावर कोण याही रीतीने आपले 

अ पृ य बांधव कोठेही पीडले जात असतील; तर आपण यांचा पक्ष घेऊन िवरोधास त ड यावे; 

िन तसे कर यास यांनाही प्रवृ त करावे. आिण अव य तर यायालयापयर्ंतही हा प्र न यावा. 
मात्र, आप या सनातनी बंधूंचे यिक्तगत वातं यास बाध आणनू कोण याही रीतीने यां या 
भावनांचा अवमान वा अिधके्षप के हाही क  नये. परंतु सावर्जिनक शाळा, वाहने, अिधकार थाने 

आिण सावर्जिनक जीवना या प्र येक अगंात केवळ जातीने अ पृ य हणनू कोणाही िहदंलूा 
दसुर् या िहदंू या सावर्जिनक अिधकारास बाध आणता येऊ नये. मसुलमान िन इतर अिहदं ूलोकांना 
आपण िहदं ू या सामािजक समानतेने वागिवतो. िततकीच समानता कोण याही जाती या 
आप या िहदं ू बांधवास यायानेच प्रा त झाली पािहजे. या या िवपिरत वतर्न करणे हणजे 

व तुतः आप या सामा य िहदंु वाचा अवमान कर यासारखे आहे. 

येथे हेही प ट उ लेिख ले पािहजे की, जे आज अ पृ य हणनू गणले गेले आहेत, ते 
पृ य मान या गले या िहदं ूइतकेच तंतोतंत हे पाप कर यात दोषी आहेत. कारण अतरांकडून 

यांना िजतकी िनदर्यपणाची वागणकू दाखिवली जाते; िततकीच प्र येक अ पृ य जात दसुर् या 
एखा या किन ठ मान या गेले या जातीला अ पृ य हणनू दाखवीत असते, ते पाप आपणा 
सवार्ंना सारखेच यापनू बसले आहे आिण हणनू आपण सवर्च उपायांनी हा भयंकर दोष काढून 

टाक या या िन चयाने िन सहकािरतेने प्रय न क या. 
म यंतरी आम या सनातनी बांधवांनी िनि चंत राहावे की प्र येक नागिरकाला यायतः 

प्रा त होणार् या मलूभतू अिधकारां यितिरक्त एखादी धािमर्क सधुारणा अ पृ यते या सबंंधाने 

देखील िहदंु वा या कक्षेत येणार् या कोण याही एखा या पथंां या गळी स ते या िनबर्ंधाने 

उतरिवणार नाही. परंतु अ पृ यतेमळेु झाले या आिण होत असले या अपिरिमत हानीसबंंधाने 

या िहदंसुघंटनवा यांची िनि चती झाली आहे ते देखील आप या वतः या यवहाराम ये 

आप या िववेकबुद्धीप्रमाणे वतर्न कर यास वतंत्र राहतील. 

अ पृ यता िनवारणाची ती  चळवळ कोण-कोण या मागार्ंनी चालवावयाची हे वेळोवेळी 
प ट कर यात येईल. या िठकाणी यिक्तगत उ लेखाचा दोष प क नही सांगतो की यांना 
शक्य असेल यांनी र नािगरी िहदंसुभेने गे या दहा वषार्त मा या पे्ररणेनुसार अ पृ यता 
िनवारणाची ती  चळवळ क न जे यश िमळिवले आहे; ते वृ तांताव न समजनू घ्यावे. याव न 
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हेही प ट होईल की गांधीिन ठ अ पृ यता िनवार याची ि ट आिण िहदंसुघंटनवा यांची या 
प्र ना-सबंंधांची ि ट यात मळुातच भेद आहे. आिण हणनू जरी आ ही यां याशी सहकायर् 
कर यास प्र यवाय नसला तरी गांधीिन ठ चळवळीत आमची चळवळ एक प करता कामा नये. 

गे या २०० वषार्ंत अ पृ यता िनवारणाचे सबंंधी झाले या कायार्हूनही अिधक कायर् 
िहदंसुभािन ठांनी ये या दोन वषार्ंत केले पािहजे. 

दसुर् या िवधायक कायर्क्रमासबंंधाने महासभे या अिखलभारतीय सिमतीत िन कायर्कारी 
मडंळात वेळोवेळी योजना कर यात येतील. 

ितसरा कायर्क्रम मात्र या सवर् कायर्क्रमां या मे म यासारखा आहे. जोपयर्ंत 

िहदंमुतदारसघं िविध मडंळात िन थािनक सं थांत केवळ िहदंसुघंटनवादी प्रितिनधीच न 

पाठिवता राजस तेपुढे आपले प्रितिनिध व कर याचा अिधकार काँगे्रसला देत आहे; तोपयर्ंत िहदं ू

हे आप याच िहदंु थान देशात, राजकीय असहा यते या अव थेतच राहणार. गतकालाप्रमाणे 

पुढेही मो या प्रमाणात िहदंचू राजकीय अिधकारांकिरता झुजंतील; िन यशही िमळवतील. परंतु 
मतदानाचे वेळी या अिधकाराचे यागपत्र काँगे्रस या हाती दे या या, आ मघातकी 
मखूर्पणापासनू िहदं ू मकु्त होणार नाहीत. तोपयर्ंत िहदंु थानात िहदंजुगताची या यभिूमका 
के हाही बिल ठ होणार नाही. उलट िहदं ू िनमार् यवत होऊन यांनी िमळिवले या अिधकाराचा 
लाभ मसुलमानच अिधक घेतील आिण यायोगे वाढले या साम यार्ंने िहदंूंनाच अिधकािधक मागे 

खेचतील. 

आिण हेही लक्षात ठेवा की, जवळ या भिव यकाळात एखादी वतुर्ळ पिरषद िकंवा 
एकपकारची घटनासिमती बोलावली जाणार आहे. आिण जोवर आपले प्रितिनिध हणनू 

काँगे्रसिन ठांनाच िहदंलुोक िनवडतील तोपयर्ंत रा यकतही काँगे्रसकड े यायतःच िहदंमुताचा 
प्रितिनधी हणनू पाहणार; मग काँगे्रसवाले वतः ती गो ट िकतीही नाकारोत. आिण जरी 
काँगे्रसने सवर्रा ट्रीय प्रितिनिध वाचा िकतीही अिधकार सांिगतला तरी काँगे्रस ही मसुलमानांची 
िकंवा सवर्रा ट्राची प्रितिनिध आहे असे रा यकत कधीच मानणार नाहीत. कारण मसुलमान 

काँगे्रस ितिकटावर उ या रािहले या मसुलमानाला बहुधा िनवडून देत नाही. 
काँगे्रस ितिकटावर उभे रािहले हणनूच डॉ. िक वल ू देखील मिु लम मतदार सघंा या 

िनवडणकुीत पराभव पावले. अशा पिरि थतीत, मसुलमानां या माग या पुरिव यासाठी िहदंूं या 
अिधकारांचा अिधक मो या प्रमाणावर यापुढे बळी दे यात येणार असे भय प ट िदसत आहे; 

आिण िहदंूं या प्रांतातदेखील आजच मसुलमान समसमान जागा माग ूलागले आहेत. 

काँगे्रस सं थेचे हे धोरण यिक्तशः अमा य असणार् या काँगे्रस या कक्षेतील िहदंूं या 
गु तपणे चालणार् या कुरकुरीचा िन जळफळटाचा काही एक उपयोग नाही आिण 

िहदंसुघंटनवा यांनी केवळ िनषेध क नही भागणार नाही. कारण घटना पिरषदेत िकंवा वतुर्ळ 

पिरषदेत मिु लम लीगचे प्रितिनधी जसे वतंत्रपणे िनःसगंपणे िन िनभर्यपणे आप या 
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अिधकाराचे समथर्न करतील तसे िहदंूं या या य अिधकारांचे समथर्न करणारा (िहदं ू

मतदारसघंाकडून अिधकृत) असा पक्ष जोवर, नाही; तोवर काही एक होणार नाही. 
परंतु जर िहदंमूतदारसघं कधीकाळी भानावर येईल आिण काँगे्रसिन ठ प्रितिनिध 

िनवड याचे नाका न केवळ िहदंसुघंटनवादी प्रितिनधीस बहुमताने िनवडून देईल तर पजंाब िन 

बंगाल इ यादी प्रांतात जसे मसुलमानी रा य आहे, तसे िनदान सात प्रांतात तरी 
िहदंसुघंटनवा यांचे रा य िनमार्ण होईल. 

आिण असे झाले, हणजे सयंुक्त प्रांतासारख्या िहदं ूलोकमतां या प्रांतातदेखील काँगे्रस-

रा य अस यामळेु िहदं ू या अ यायािव द्ध आक्रोश करीत आहेत, तसले िनदान शेकडा 
पं याह तर अ याय तरी दरू कर याची राजकीय स ता िहदंूंचे हाती येईल. प्रांितक पोलीस आिण 

रा याचे सवर्सेवक हे िहदंसुघंटनवादी मतं्रीमडंळा या िनयंत्रणाखाली राहतील आिण यायोगे 

िहदंूंचे अिधकारांकड े दलुर्क्ष क न ते  दडपून टाकणे यांना अशक्य होईल. िकंबहुना वतः 
मसुलमान आपण होऊनच िहदं ूअिधकारांवर अितक्रमण कर याचे धाडसही करणार नाहीत. िकंवा 
अक्ष य िहदंिुवरोधी िन रा ट्रिवरोधी माग याही पुढे मांडणार नाहीत आिण याअथीर् अ पसखं्य 

मसुलमानांचे या य अिधकार यांना दे यािवषयी िहदं ू िवरोधी नाहीत आिण िहदंसुघंटनी लोक 

स माननीय िमत्र वाने, िहदंु थानातील देशबांधवांशी वाग ू इि छतात याअथीर् अ पसखं्य 

मसुलमानांना यां या या य अिधकारासबंंधी सवर्पकारे सरंक्षण िमळेल. 

हणनू ये या दोन तीन वषार्ंत आपले सवर् प्रय न या गो टींवर ती तेने एकवटले पािहजेत. 

िहदं ूमतदारांनी कोण याही िनवडणकुीत काँगे्रसिन ठाला मत न देता केवळ िहदंसुघंटनवा यालाच 

मत िदले पािहजे. यासाठी िहदंसुघंटनकायार्ला वािहलेली दैिनक वृ तपत्रे आिण म यवतीर् िनधी 
यांची आव यकता आहे. परंतु या सवार्ंचे आधी आपण िहदपुक्ष उभारला पािहजे. जे िहदंसुभे या 
सघंटनेम ये रीतसर सबंद्ध नाहीत. परंतु जे िहदंसुभावा यांइतकेच िहदंसुघंटनवादी आहेत. अशा 
सनातनी, आयर्समाजी िन इतर अनेक िहदं ूपंथोपपंथाचा िन गटांचा समावेश या िहदंपुक्षाम ये 

होईल. हे सवर् कसे िन कोण या साधनांनी घडवून आणावयाचे याचा िवचार िन योजना थािनक 

प्रांितक िन म यवतीर् िहदंसुभा आिण िवशेषतः सवर् िहदंसुघंटनवादी लोक यांनी केला पािहजे. मग 

ते िहदंसुभेचे िनयमतः सभासद असोत वा नसोत. 

पण जर आम या प्रय नांना न जमुानता काँगे्रसला मते दे या या वतः या आ मघातकी 
मखूर्पणाला िहदंमुतदार िचकटून रािहला; आिण आ हाला मतदान प्रसगंी, बहुमत िमळाले नाही 
तरी मनाला लावून घे याचे कारण नाही. अ पमतात ये याअतपत आमचे प्रय न िनि चतच 

कारणी लागतील. महारा ट्रात आिण अ यत्र काही िठकाणी आ हाला जे आढळून आले, ते असे 

की, िहदं ुसघंटनवादी अ छुक अ यंत चुरशी या तापदायक िनवडणकुीत काँगे्रस या िवरोधात 

केवळ, िनवडूनच आले आहेत असे नसनू मतदारसघंात काही िठकाणी काही प्रभागात सव च मते 
िमळवून काँगे्रसवर ताण केली आहे आिण िविधमडंळात िन थािनक वरा य सं थात 
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अ पमतात असले या िन ठावंत िहदंसुघंटनवा यांची केवळ उपि थती सदु्धा बहुमतात असले या 
पक्षा या व छंदीपणावर पिरणामकारक दाब ठेव याचे कायर् करते. िहदंूं या गार्  हा यांची तड 

लागेपयर्ंत वाचा फोडीत राहते आिण प्रगतीचा िन स तेचा पुढील मागर् सगुम करते. 
आिण समजा आप याला एकही थान न िमळता, आपण िनवडणकुीत िनःशेष पराभतू 

झालो तर? तरीही धीर धरा आ ही आमचा पराजय मा य क न, सावर्ित्रक अपमान सहन क  पण 

अिभमानाने वतःशी यिक्तशः आपण असे हण ूशकू की प्रचंड प्रितरोधी शक्तीपुढे असताही 
आ ही आम या िववेकबुद्धीशी प्रतारणा केली नाही. िनवडणकुीतील अ प जय िन अवमान याचा 
दोष िहदंमुतदारसघंाचे िशरावर पडले; िहदंपुक्षाला मत देणार् यांचेवर तरी िनदान हा दोष राहणार 

नाही. तसेच इतक्या या य प्र नाचे आधारे िनवडणकुीत काँगे्रस या िव द्ध पधार् कर यास एक 

पक्ष उभा राह याचे भय िनमार्ण झा याने िम या रा ट्रवादा या धुनीम ये भारले या मतूीर्पुढे िहदं ु

िहत सबंंधाचा होम कर यास काँगे्रस ही अिधकािधक भयाकुल झा यावाचून राहणार नाही. 
जय िमळत चालला आहे; अशाच वेळी रा ट्रीय झुजंीम ये प्रिव ट होणे हेही देशभक्तीचे लक्षण 

आहेच. परंत ु यावेळी एखादा या यपक्ष युद्धात जवळ जवळ पराभतू झालेला िदसत आहे. 

अशावेळी, आप या िववेक-बुद्धीशी प्रतारणा कर याचे नाका न अवमान िन पराभव यांची िक्षती न 

बाळगता, िनग्रहाने वतः याच वजाखाली उभे राहणे हेच धैयर्शालीपणाचे ठरेल; आिण 

प्रामािणक सिैनक यिक्तशः एवढेच काय ते क  शकतो. याला जरी सावर्ित्रक िवजयाचा आनंद 

उपभोिगता न आला तरी आपण आपले कतर् य केले; हे यांचे परमो च समाधान कशानेही नाहीसे 

होणार नाही. स या या ि थतीत िहदंसुघंटनवा यांनी अशाच प्रकार या िन ठेने आपली झुजं 

चालिवली पािहजे; आिण काही झाले तरी पिहले िहदंदु्रोही ठर यापेक्षा शेवटचे िन ठावान िहदं-ु

सघंटनवा यांचे पथक हो याचा आपण िनधार्र क  या. 
 

--------------------------- 
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अिखल भारतीय िहदंमुहासभा 
२१ वे वािषर्क अिधवेशन - मदरुा 

अ यक्षीय भाषण 

िवक्रम संवत ्१९९७ : सन १९४० 

 
स मा य सभासद िन प्रितिनधी बंधूनंो!   
 

अिखल भारतीय ‘िहदंमूहासभे‘ या अ यक्ष- थानी यावषीर् लागोपाठ चौ यांदा मला 
िनवडून आपण मा या िठकाणी आपला िव वास प्रकट केला. या िवषयी मी कोण या श दांनी 
आपले उतराई हावे हे मला समजत नाही. मागील ित ही वषीर् या या वेळी आपण मला 
अ यक्ष थान वीकार याची आज्ञा केली या या प्र येकवेळी वीकारले या उ तरदािय वा-
सबंंधात आपण माझी अ यक्ष थानी केलेली िनवड योग्य झा याचे आप याला समाधान लाभावे 

आिण मा या बुद्धीलाही कतर् यपालनाचे समाधान प्रा त हावे यासाठी अव य या सवर् कामिगर् या 
पार पाड याचा या वेळी, मला िव वास वाटत असे, परंतु या वषीर् मी अथं णाला िखळून पडलो 
अस यामळेु िन या दखु यातून मी लवकर बरा हो यासारखा नस यामळेु जे हा याही वषीर् पु हा 
माझी  अ यक्ष थानी िनवड कर यात आ याचे मला समजले; ते हा मात्र मा या मनाची 
चलिबचल सु  झाली. आपले स मा य पुढारी डॉ. पी. वरदराजलु ू नायडू यांना मी ताबडतोब 

कळिवले की, मी अ यक्षपदाचे तारेनेच यागपत्र पाठवू इि छतो याचे कारण मा या स या या 
दखु या या पिरि थतीत िहदंमुहासभे या अ यक्षांची कामे िजतक्या उ साहाने आिण दक्षतेने पार 

पाडावयास पािहजेत; िततकी ती मा या हातून होणार नाहीत. याची मा या मनाला सारखी 
टोचणी लागलेली होती. परंतु डॉ. वरदराजलु ूनायडू यांनी उलट मला तारेनेच कळिवले की अशा 
पकारे यागपत्र दे याचा िवचार मी क  नये. 

मा या यागपत्राचा पिरणाम येथे भरणार् या अिधवेशना या टीने घातक होईल असे 

यांना वाटत होते. यांनीच काय, पण आप या िक येक माननीय पुढार् यांनी आिण बांधवानी मला 
तारा क न कळिवले की, मी यागपत्र दे याचा िवचार क  नये. िहदंमुहासभे या अ यक्षपदा या 
जागी, िहदंसुघंटने या कायार् या टीने मी असणे अव य आहे. असे सवार्ंनी मला कळिव यामळेु 

यांची इ छा मला मोडवेना. आणखीही एक िवचार मा यापुढे होता, जर मी अ यक्षपद 

वीकार याचे आय यावेळी नाकारले; तर हे अिधवेशन यश वी रीतीने पार पाड याचे काम अिधक 

अवघड होऊन बसेल अशी डॉ. वरदराजलु ूनायडू, यांचे िहदंसुघंटनवादी कायर्कत, वागत मंडळाचे 

स मा य अ यक्ष िन सभासद या सवार्ंना भीती वाटत होती. तामीळनाडू प्रांतात िहदंमुहासभेचे हे 

पिहलेच अिधवेशन अस यामळेु या सवर् मडंळीनी िजवापाड म घेतले आहेत. ते हा या सवर् 
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गो टींचा िवचार क न लोकमताला मोडता घाल ूनये; हणनू या अिधवेशनाचे अ यक्ष थान 

वीकार यास शेवटी समंती दे यास मी िसद्ध झालो. 
आता जर माझी प्रकृती सधुारली, तर सरळच आपण िव वासाने मजवर टाकले या 

कायार्ला अणुमात्र कसर न करता, मी उ साहाने लागेन; आिण अनुकूल वा प्रितकूल पिरि थतीतून 

मा या शक्तीप्रमाणे िहदंसुभेची चळवळ पुढे ने याचा प्रय न करीन. पण जर माझी प्रकृती 
सधुारली नाही; तर मात्र अ यक्षपदाला िन कारण िचकटून राह याचा मोह मी मळुीसदु्धा 
बाळगणार नाही. िन त ेकायर् उ तम रीतीने पार पाडावे यासाठी मा यापेक्षा अिधक साम यर्वान िन 

योग्य प्रितिनधीवर ते सोपवावे असे अ छीन. ते कसेही असले तरी आपण हे गहृीतच ध न चालावे 

की मी िहदंमुहासभेचा अ यक्ष नसलो तरी िहदंसुघंटने या कायार्ला आप या जीिवतसवर् वाने 

वाहून घेणारा आप यापैकीच एक सिैनक या ना याने मी सतत कायर् करीत राहणारच. 

 
महासभे या चळवळीची चौफेर घोडदौड 

 

िहदंमुहासभे या कृपाछत्राखाली िन आ याने िहदंसुघंटन कायार्चा याप िन पसारा 
यां या वाढीची चौफेर घोडदौड या वषार्त उ साहवधर्क अशीच झाली आहे; हे पाहून समाधान 

वाटते. महासभे या वािषर्क कायर्- अितवृ तातील प्रमखु िन सचूक िवषयांवर ओझरता टीक्षेप 

केला. तरीही या व तुि थतीला पुरेसा दजुोरा िमळू शकतो. 
केवळ एक वषार्पूवीर् या या मद्रास प्रांतात नाममात्र, क्विचतच एखादी मडंल (िज हा) 

िहदंसुभा असेल, नसेल; तो हा दसुरा मोठा प्रांत आम या आदशर् येयवादी िवचारसाम्रा या या 
प्रभावके्षत्राखाली या वषीर् प्रथमच आ ही आणलेला आहे.  िहदंसुघंटन कायार्ची िनकड िन ितचे 

मह व ही यांना पटलेली आहेत; असे सालेमचे पूजनीय कुलपती ीयुत िवजय राघवाचिरयर 

यां यासारखे आदरणीय यिक्तम व आिण अकडची ितकडची काही थोडी मोजकी अशी, या 
कायार्त पुढाकार घेणारी, प्रमखु पुढारी मडंळी, यां या यितिरक्त या प्रांतातील लक्ष-लक्ष िहदंूंना 
िहदंसूघंटन कायार्ची चळवळ िकंवा ती चालिवणारी िहदंमुहासभा यांिवषयी यि कंिचतही मािहती 
न हती; तर यावेळी िहदंमुधीलच एका राजकारणी वगार्ला यांची जरी मािहती होती; तरी ती 
केवळ एक तर यांचा उपहास, अिधके्षप कर यासाठी, नाही तर, पराकोटीचा वेष कर यासाठीच 

काय ती होती. परंतु सदैुवाने िहदंसुघंटनकायार्साठी सावर्जिनक चळवळीचे सचंालन कर याम ये 

अगदी िन णात आिण गतकालातील काही दशके यांनी या प्रांता या राजकीय जीवनात 

उ चपदे गौरवपूणर् प्रित ठेने भषूिवली; असे अनुभवी लोकाग्रणी या वषार्ं या प्रारंभीच या प्रांतात 

िहदंु वजाखाली िहदंसुमाज सघंिटत कर यासाठी आिण िहदंमुहासभे या कायार्ला सवर् वी वाहून 

घे यासाठी पुढे आले; ते हणजे डॉ. पी वरदराजलु ुनायडु हे होत. अगदी थो याच वेळात, उ साही 
लोकाग्रणी धुरीणांचा समहू यां या भोवती जमला; आिण या पिवत्र िविश ट कायर् हेतसूाठी 
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िक येक मा यवर प्रिति ठत स जनांनी सहकायर् देऊ केले. पिरणामी उ यापुर् या दहा मिह यां या 
काळात ित वअनंतपुरापासनू तो राजमहद्री पयर्ंत या या मद्रास प्रांताला िहदंमुहासभे या चढ या 
वाढ या शक्ती-साम यार्ची आिण प्रित ठेची केवळ, जाणच काय ती आता आलेली आहे, असे 

नसनू या प्रांतातील लक्ष लक्ष िहदंूंना िहदंसुघंटन कायार्ला आदशर् येयवादाने भा न सदु्धा टाकले 

आहे. या अनुषंगाने, फल व प हणनू या प्रांतात सदु्धा राजकीय िन सामािजक जीवनात, 

िहदंमुहासभा या आधीच िजची अग याने गणना करणेच भाग आहे, अशी लक्षणीय प्रबलशिक्त 

बनलेली आहे. 

एवढेच न हे; तर, आणखी असे की, ‘सकल िहदंूंचे एकमेव िनिखल िहदं ुजगत‘् अस यािवषयीची 
(िहदं ु िततुका एक) अशी जाणीव होऊन, केवळ या प्रातांतील िहदंूं या मानसातच न हे; तर 

य चयावत ्अिखल िहदंु थानभर या िहदंूं या मानसातही जी ऊजर् वल जागिृत झाली आहे; ितचे 

गमक हणजेच हे तामीळनाडूमधील या अगदी गभर्गहृातील- कद्र थानातले अिधवेशन होय; जे 

या ऊजर् वल जागिृतचे प्र यक्ष प्रमाणच सादर करते. या मदरुानगरीत सकल तीथार्तील 

पु यसिलले घेऊन यांची जी िमरवणकू आज सकाळी यांनी काढली, यावेळी िसधु आिण 

सर वती, यमनुा आिण गगंा, कृ णा आिण कावेरी प्रभिृत िहदंु थानातील सकल न यां या 
प्रवाहां या मीलनाचाच काय तो सगंम झाला असेच केवळ नसनू अिखल िहदंु थानातील 

िहदंजुीवना या सकल प्रवाहांचेसदु्धा आज येथे मीलन होऊन ते सारे प्रवाह एका िनिखल 

िहदंजुगतात सगंमनू गेले आहेत. अथ या या िवशाल जनसमंदार्तील प्र येक िहदंमुात्रा या 
नाडीचा पडणारा प्र येक ठोका, हे आम या वांिशक, धािमर्क राजकीय, आिण रा ट्रीय 

अि त वा या ऐक्याचेच पंदन होय; आिण वीस कोटी िहदंूं या अतंःकरणातील ही चेतना याने 

प्र विलत ठेवली आहे; आिण जो केवळ दीपिशखेचेच काय ते िनदशर्न करतो; आिण िहदंरुा ट्र हे 

वतः या आ मिव मतृ मोहमयी िनद्रासमाधीतून, पुन जीिवत होऊन लवकरच दीि तमान 

प्रभावाने तळपत उदयास येत अस या- िवषयी या गोड वातची वाही िफरवीत फडफडणारा तोच 

हा िहदंु वज या मडंपावर िवराजमान आहे. 

या वषार्ंतील कायार्चा आढावा घेत असतांना दसुरा लक्षात घे यायोग्य िवषय, तो हाच; की 
अिखल िहदंु थानात सवर्दरू, सगळीकड े िहदंमुहासभे या सभासद- न दणीत सिुनयिं त आिण 

िनयािमतपणे उ लेखनीय वाढ झालेली आहे. यासबंंधात आवजूर्न उ लेख कर यास योग्य 

हणजे महारा ट्र प्रांितक िहदंसुभा आिण बंगाल प्रांितक िहदंसुभा! पाच एक वषार्पूवीर् महासभे या 
सभासदांची सखं्या सह ामं ये गणली जाई; या वषीर् आ ही ती लक्षांम ये गणावी इतक्या 
ि थतीप्रत आलो आहोत; आिण आपण जर कुचराई न करता न कंटाळता सार् या शक्तीिनशी 
कामाला लागलो तर आणखी पाच एक वषार्ंनी िनःसशंयपणे ितची गणना आपणांस दशदश 

लक्षांम ये करता येणे सहज शक्य होईल. सभासद सखं्येत ही उ लेखनीय वाढ करीत असतांना 
आणखी एक जी गो ट आपण केली आहे ती हीच की या िठकाणी पूवीर् शाखाच अि त वात 
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न ह या अशा िठकाणीही िहदंमुहासभे या सघंटनेने यावषीर् आप या शाखा मो या प्रमाणावर 

झोकून िद या आहेत. तदनुसार यातही पुनः असे की, िहदंमुहासभेला औपचािरकरी या या 
िहदंसुभा जोडले या आहेत यावाचून ‘धोरण‘ आिण ‘सोय‘ या कारणासाठी हणनूच काय या 
रीतसर न जोड या गेले या समान उि टे आिण समान हेतूं या पूतीर्साठी झटणार् या 
िहदंमुहासभे या सघंटनेशी सख्य व, तादा य ठेवणार् या अशा िहदंसुभा सं थानांमधून विृद्धगंत 

होत आले या आहेत. यांतील काही प्रमखु िहदंसुभांचा िनदश कारायचा तर या हणजे 

त्रावणकोर सं थान िहदंसुभा िन शुिद्धसभा, को हापूर सं थान िहदंसुभा िन शुिद्धसभा! भोपाळ 

सं थान िहदंसुभा, िनझाम सं थान िहदं ु मडंळ, ग्वा हेर सं थान िहदंसुभा, क छ काठेवाड 

सं थान िहदंसुभा आिण अशाच अ यही यातील पु कळशा तर आता नुक याच कायार्ि वत 

झा या आहेत. आिण यां यापैकी  सवर् या सवर्ही िहदंसुभांनी कमालीची प्रशंसनीय अशी प्रगती 
केली आहे. उ साहवधर्क िन सतंोषदायी अशी गो ट ही; की, िहदंु थान या बाहेरसदु्धा, िहदंसुभे या 
सघंटना बांध या जात आहेत; आिफ्रका, जपान, ित्रिनदाद आिण अ य काही देशांम ये ित्रिनदाद 

िहदसुभेची चांगली प्रगती होत अस याचे वृ तांतांव न िदसनू येते. 
सं थानातील िहदंसुभांपैकी िवशेषतः िनजाम िहदंमुडंळ या सं थे या कायार्चा िवशेष 

उ लेख करणे अव य आहे. या सं थे या कायार्व च काय पण ित या नुस या 
अि त वाव नदेखील एक गो ट िसद्ध होते. ती हणजे िनजाम िनःश त्र प्रितकारा या 
चळवळीपासून या सं थानांतील िहदूंचे साम यर् नैितक या िन प्र यक्ष यवहारातही पु कळच 

वाढले आहे. िनःश त्र प्रितकाराची चळवळ हो यापूवीर् नागिरक िन धािमर्क वातं याचे जे 

अिधकार तेथील िहदं ूलोकांना पूवीर् नाकारले होते त ेआता मयार्िदत व पात का होईना पण यांना 
प्रा त झाले असनू यां या सा याने तेथील िहदं ू आपली चळवळ बळकट क  शकतील, 

वातं याचे अिधक अिधकार सपंादन क  शकतील आिण आज सबंंध सं थानभर आततायी 
मसुलमान गुडंांनी जो धुमाकूळ माजिवला आहे; यापासनू ते आपले रक्षण क  शकतील. तेथील 

िहदंमुडंळाने मोठमो या नगरांतून आप या शाखा थापन के या असनू िहदंसुघंटनेचे कायर् वरेने 

चालिवले आहे. िनःश त्र प्रितकारा या चळवळीमळेु या सं थानातील िहदं ूलोकांम ये जी जागतृी 
िन चेतना िनमार्ण झाली; ती िनःसशंयपणे िटकली असनू तेथील िहदंूंम ये आपण आपले सरंक्षण 

क  शकू; असा पु षोिचत आ मिव वास िनमार्ण झाला आहे. 

या वषार्ंत, िहदंवूर अनेक िठकाणी आघात कर यात आले. यापैकी पु कळां या सबंंधात 

िहदंूंनीही प्र याघाताने त ेपरत उलटिवले. एवढेच न हे तर जे मसुलमान गुडं िहदंिूवरोधी दंगे िन 

लटुालटू क न पूवीर् या काळी साखसरुतपणे िशक्षेवाचून सटूुन जात असत; यांस यांनी आप या 
प्रितकारक चळवळीने शरण आणनू यांचा िक येक िठकाणी बंदोब तही केला. अगदी 
यावषीर्सदु्धा, िहदंूं या िव द्ध सघंिटतपणे आिण बला कारी भयंकर राक्षसी अशा काही दंगली या 
सं थानात कर यात आ या. उदाहरणाथर् नांदेडची दंगल! ितथे तर या सं थानचे आरक्षी 
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(पोलीस) आिण प्रािधकारी चटसारे मसुलमान; यांनी िहदंूंचा अगदी मागेपुढे न पाहता, न कचरता 
छळवाद मांडला! पण अशा घटना सापेक्षतः काही वषार्पूवीर् जी ि थती सामा यतः सात याने होती; 
यामानाने थो याच हणावया या तथाकिथत ‘िब्रिटश इंिडया‘म येसदु्धा फाजील उ साही 
धमर्वे या मसुलमानांनी घडिवलेले फोट, यांची कशी ती मािहतीच नाही अशातला ही भाग न हे; 

आपण पक्के लक्षात ठेवावयासच हवेत. जसा िजतपत िन जोपयर्ंत या सं थानांशी सबंंध 

यावयाचा, तसा िततपत िन तोपयर्ंत या िवषयात एक नवा पैल ू(घटक) यानात ठेवायलाच हवा 
तो हणजे, सं थानातील िहदंूंची प्र याक्रमणशीलता! प्रथम यां यावर ह ला झा यास वाढता 
प्रितकार क न यावर प्रितह ला चढवनू िनणार्यक मात कर यासाठी अवसान एकवटून चढ या 
वाढ या ेणीने प्रितकार सात याने करीत राहून, िहदंूंनी दाखिवलेले नीितधैयर्; चैत यशील प्रवृ ती 
होय. जर ही चै य यशील प्रवृ ती सतत विृद्धगंत होत राहील; आिण हैदराबाद सं थानातील िहदं ू

एका िहदं ू आघाडीत एकसघं एकवटतील; जे िहदंिुहतकारणासाठीच प्रितज्ञाबद्ध आहेत अशा 
प्रितिनधींनाच मते देतील; तर अ पावधीतच या सं थानात असले या िहदंूं या 
लोकसखं्याबळा या आधारे मागता येतील िततके अिधकांत अिधक, सांिवधािनक अिधकार 

िहदंनूा दे यास बा य कर याअतका पुरेसा प्रभाव िनझाम शासनावर ते ठामपणे िनि ततच टाकू 

शकतील; आिण जसे अशाच प्रकार या बहुसखं्य जमात अस या या युिक्तवादेक न का मीर या 
मसुलमानांनी यापूवीर्च अिधकार िमळिवले आहेत. 

यावषीर् पूवीर् या कोण याही वषार्पेक्षा महासभेचे प्रचारकायर् अिधक यापक प्रमाणावर 

सबंंध वषर्भर चालिव यात आले. यासबंंधी आपले अनुभवी नेते धमर्वीर डॉ. मुजें, यांना आपण 

ध यवाद िदले पािहजेत. यांनी आप या उतारवयाची िचतंा न बाळगता वषर्भर या प्रांतातून या 
प्रांतात सतत सारखे प्रचारकायर् चाल ू ठेिवले. सर म मथनाथ मखुजीर्, डॉ. यामप्रसाद मखुजीर्, 
धमर्वीर भोपटकर यां यासारखे अ यंत प्रभावशाली पुढारी आिण शेकडोशे प्रांितक पुढारी िन 

सघंटक यांनी धािमर्क सेवाभावी िमशनर् यांप्रमाणे अथवा तप याप्रमाणे वाथर्- िनरपेक्षपणे 

िन ठापूवर्क रात्रिंदवस झटून िन महासभे या कायार्साठी मोठमोठे दौरे काढून प्रचार केला. या 
वषार्ंत शंभराहून अिधक िठकाणी प्रांितक िन िज हा पिरषदा केवळ न हे, तर तालकुा पिरषदाही 
झा या. थािनक सभांची सखं्या तर सह ांनी मोजावी लागेल. िहदंसुघंटनेचे वाङ्मय गाडे या गाडे 
भ न मह वा या कद्रातून िहदंु थानभर िवनामू य िवतिरत कर यात आले. 

िनवडणकुी या क्षेत्रातही या वषीर् िहदंमुहासभेला काही िठकाणी लक्षणीय यश प्रा त झाले 

आहे. िहदंूंचे िहत साधावयाचे असेल तर िहदं ू समाजातील बुिद्धमान मतदारसघंाला या स य 

ि थतीचे आकलन होऊ लागले आहे, की आता न चुकता, िहदंसुघंटनवादी प्रितिनधींनाच, मते 
िदली; तर िहदंूं या िहतसबंंधांची जपणकू ते उ तम रीतीने क  शकतील; आिण जोपयर्ंत काँगे्रसचा 
अ छुक काँगे्रस या त वज्ञानाशी बांधला गेलेला आहे, तोपयर्ंत याला मत देणे 
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आ मघातकीपणाचे आहे. याला उदाहरण हणनू कलक ता महापािलके या िनवडणकुीचे घेता 
येईल; ती अितशय चुरशीची झाली. 

वा तिवक िहदंमुहासभेने काँगे्रस या दीघर्कालीन आिण खंबीरपणे प्र थािपत 

‘िहदंमुतदाना या‘ एकािधकारशाहीला उघड उघड अगदी प्रथमतःच आ हान िदले असताही बंगाल 

िहदंसुभेने िक येक िनवार्चन अिध ठानाम ये अगदी नेत्रिदपक यश िमळिवले. पिरणामी 
महापािलकेम ये काँगे्रसला काँगे्रस या दिशर्केवर िनवडून आले या काँगे्रसवा यांचा वतःचा 
बहुमताचा पक्ष, बनिवता आला नाही. 

अनेक िठकाणी अथार्तच िहदंमुहासभेला अपयशही सोसावे लागले, यात काही फारसे 

आ चयर् नाही. िकंबहुना आणखी काही वषपयर्ंत प्र येक िनवडणकुीत आपणास तडाखे सोसावे 

लागतील; हे ध न चालनू या िसद्धतेनेच आपण यात पडले पािहजे. िहदं ुमतदार सघंाला अजनू 

पु कळच जु या गो टी िवसरावयास लावून नवीन िशकवावया या आहेत. आजपयर्ंत यां या 
मनावर एकाच गो टीचा पगडा बसलेला आहे ती हणजे डोळे िमटून, िजभा बांधून आिण 

कोण याही प्रकारचा िवचार न करता काँगे्रस हटली की ित या बाजनेू मत देणे; एवढेच आपले 

कतर् य आहे, असे आजपयर्ंत या मतदारसघंां या मनावर िबबंिव यात आलेले आहे. यांचा ठसा 
इतक्या घाईने जा यासारखा नाही. तथािप या पराजयापासनूही आपण योग्य तो बोध 

काळजीपूवर्क घेतला पािहजे. याचे उदाहरण हणजे कणार्वती (अहमदाबाद) येथील 

नगरपािलके या या मिह यात झाले या िनवडणकुीत िहदंसुभेने उभे केलेले सवर् अ छुक पडले हे 

होय. 

या सबंंधात एक गो ट यानात घेतली पािहजे. काँगे्रस या िनवडणकुीतील िमरासदारीस 

िहदंसुभेने या वेळी पिह या प्रथमच आ हान िदले होते. काँगे्रस वतःला जरी केवळ ‘रा ट्रीय‘ 

हणनू घेत असली तरी, ितने मसुलमान मतदारसघंातून आपला एकही प्रितिनधी उभा केलेला 
न हता. िनवडणकुी या िदवशी या सवर् काँगे्रसवा यांनी आपण िहदं ूआहो; असेच वतःस हणवून 

घेतले; आिण केवळ िहदंूंचीच मते मािगतली. या िदवशी आपण िहदं ूआहोत; असे हणवून घेताना 
यां या ‘रा ट्रीयपणा‘ला काही एक कमीपणा वाटला नाही. इतर वेळी िहदं ू हणवून घेणे ही गो ट 

यां या रा ट्रीयपणा या प्रित ठेला अ यंत हािनकारक वाटते; तीच गो ट, जे हा िनवडणकुीचा 
िदवस उगवतो या िदवशी मात्र ते िवस न जातात! िहदंमुहासभेने या िनवडणकुीत इतक्या 
जोराची लढत केली की, काँगे्रस पक्षाला आपली होती न हती; तेवढी सवर् पु याई खचर् करावी 
लागली. देशभक्त व लभभाई पटेल यांची ‘कारावासयात्रा‘ िनवडणकुी या थोड े पूवीर् हेतुतः 
िवचारपूवर्क कणार्वती येथेच घडवून आण यात आली. आिण यांना अटक होताच यांचा शेवटचा 
सदेंश हणनू सवर् नागिरकांना घोिषत कर यात आले की, कोणाही मतदाराने िहदंसुभेला एकही 
मत देऊ नये. जण ूकाय देशभक्त पटेल यांनी कारावास प करला तो केवळ याकरताच आिण जणू 
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काय िहदंमुहासभेला मत िदले नाही हणजे काँगे्रस स याग्रही या कायार्ची अितकतर् यता झाली 
िन िहदंु थानला जे िमळवावयाचे तेही िमळाले. 

तथािप या िनवडणकुीचा िहदंसुभे या प्रचारा या टीने एक चांगला लाभ झाला. 
िहदंसुभे या त वज्ञानाचा प्रसार कर यास ही चांगली सधंी प्रा त झाली; आिण जो जो काँगे्रसवाले 

बेताल होऊ लागले, तो तो िहदंसुभावा यांचे हणणे तरी काय आहे; हे समजनू घे याकरता 
िहदंसुभां या सभांना, ो यांची गदीर् अिधकािधक वाढू लागली. काही काही सभा तर फार मो या 
झा या. ी. चंद्रगु त वेदालकंार आिण प्रा. देशपांड ेयां यासारखे महासभेचे लोकिप्रय वक्ते तेथे 

गेले; ते हा यां या सभेस काँगे्रस या कोण याही सभेपेक्षा अिधक ो यांची गदीर् जमली होती. 
शेवटी काँगे्रसवा यांनी आप या िनवार्णी या ह याराचा की, याचा प्र येक िनवडणकुी या 
चळवळीत ते उपयोग करतात; याचा हणजे गुडंिगरीचा यांनी भरपूर उपयोग केला. िहदंसुभे या 
प्रकट सभा िक येक िठकाणी यांनी उधळून लाव या; आिण सभेतील दंगल रोजचीच ठ न गेली. 
ती इतकी की िनवडणकुी या वेळी िहदंसुभे या मतदारांना यांनी अितशय उपद्रव िदला. एवढेच 

न हे; तर, अिहसंक धमार्चा सवार्ंत े ठ आचार हणनू की काय काँगे्रसवा या गुडंांनी 
िहदंमुहासभे या कायार्लयावर ह लाही केला. यात िक येक लोकांना इतके भयकंर घाव झाले; की 
यांना शेवटी ग्णालयात पोचवावे लागले; िन पोिलसांना म ये पडून िहदंसुभेचे कायार्लय 

आप या रक्षणाखाली घ्यावे लागले. िनवडणकुी या िदवसानंतरही एखाद दसुरा िदवस या 
र यावर पोिलसांना पहारा ठेवावा लागला होता. 

हा प्रसगं थोडीफार लांबण लावूनच जो उ लेिखला आहे; याचे कारण हेच, की तो 
िहदंमुहासभावा यांसाठी एक नीितपाठ (धडा) आहे. ‘‘िब्रिटश शासनाने, नाकारले या 
भाषण वातं याचा अिधकार प्र थािपत कर यासाठी हणनू, स याग्रहाचा आ य काँगे्रसने स या 
घेतला आहे‘‘, असे काही काँगे्रसवाले हणतात. तर दसुर् या काही काँगे्रसवा यांचे हणणे असे की, 
‘‘सार् या जगात आ यंितक पिरपूणर् िनरंकुश अिहसें या राजवटीची उ घोषणा कर यासाठी तो 
आ य घेतला आहे.‘‘ हा स याग्रह चाल ू असताना या स ताहाम येच कणार्वती येथील आधी 
सांिगतले या प्रसगंा या पकाशात आ हाला असे िवचार यावाचून राहवत नाही; की िब्रिटशांकडून 

भाषण वातं याचा अिधकार जो काँगे्रसवाले िमळवू इि छतात तो केवळ, वतःसाठीच की काय? 

आिण िहदंसुभे या कायार्लयावर िन सभांवर काँगे्रसवा यां या वतः या वैरपणे चालिव या 
जाणार् या, तुटून पडणार् या ला याका या िन श त्रा त्र ेयांवर बंदी घालणे हाच या पिरपूणर् िनरंकुश 

अिहसें या राजवटीचा अथर् असेच नाही काय? आिण तसे असेल; तर काही झाले तरी भाषेची 
स यता प्रामािणकभाषा अशी अपेक्षा करीत नाही काय, की काँगे्रस या या मोिहमेला ‘स याग्रहाचे 

ठायी ‘अस याग्रह‘ हेच नाव अिधक चांगले शोभनू िदसावे? 

परंतु काँगे्रसने िनवडणकुीम ये गुडंिगरीचा जरी भरपूर उपयोग केलेला असला; तरी 
िनवडणकुीत काँगे्रसला जे यश िमळते याचे ेय केवळ गुडंिगरीलाच आहे; असे मान याची चूक 
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आपण करता कामा नये. काँगे्रस ही सं था फार जनुी आहे. एव याच कारणाकिरता, ित यावर 

मता या वेळी भाळ याचा आ मघातकी मखूर्पणा दाखिव याची वृ ती अ याप बर् याच मो या िहदं ू

मतदारसघंात वतंत्रपणे िन जाणतेपणे नांदत असनू ती अ याप नाहीशी झालेली नाही. ती 
नाहीशी हो यास अजनू काही काळ जावा लागणार आहे. 

हणनू कणार्वती (अहमदाबाद) सारख्या िठकाणी िनवडणकुीत अपयश आले हणनू 

िनराशून न जाता िकंवा िसधं प्रांतात कलक ता, िद ली, महाड यासारख्या िठकाणी िमळाले या 
यशाने चढूनही न जाता; आपण िहदंसुघंटनवादी मडंळीनी िनदान स या तरी यशापयशाची िक्षती 
न करता िनवडणकुा लढवीत रािहले पािहजे. िनवडणकुीत यश िमळणे िकंवा न िमळणे ही गो ट 

मतदारसघंां या शहाणपणावर िकंवा मखूर्पणावर अवलबंून असणारी आहे. आिण मतदार-सघंाला 
योग्य मागार्वर आणावयाचे असेल; तर तु ही िनवडणकुा लढवीत रािहले पािहजे. कारण आप या 
मतांचा प्रचार कर याची ती एक मोठी सिंध असते ितचा आपण लाभ घेतला पािहजे. आज या 
काळातील मोठमोठे िन प्रबळ पक्षच न हेत, तर फॅिस ट िकंवा बो शेि हक घेतले तरी; यांना 
सदु्धा, एका चुटकीसरशी िनवडणकुा िजकंता आले या नाहीत. आरंभी या काळात यानासदु्धा 
अपयश घ्यावे लागले आहे. पण आपण जर सावधिगरी बाळगली; मोठमो या िठकाण या 
िनवडणकुी या मोिहमा कशा चालिव यात येतात; या तंत्राचा जर अ यास केला;  आिण नंतर 

प्र यक्ष िनवडणकुी लढिव या; तर, आज याही पिरि थतीत आपणाला पिरणामकारक असा 
अ पसखं्यांकाचा गट िठकिठकाण या िविधमडंळातनू िन थािनक वरा य सं थांतून िनमार्ण 

करता येणे अगदी शक्य आहे. असा िन ठावंत िहदंसुघंटनवा यांचा गट जरी अ पसखं्यांक 

असला; तरी बहुमती काँगे्रसवा यांवर याला आपला दाब नक्की आणता येईल. याला िहदंूं या 
दःुखांना वाचा फोडता येईल आिण अिधक राजकीय स ता सपंादन कर याचा मागर् मोकळा करता 
येईल. एवढेच काय पण जरी यदाकदािचत आपणाला िनवडणकुीत एकही अ छुक िनवडून आणता 
आला नाही; तरी देखील िनवडणकू लढिव यानेच केवळ आपले याप्री यथर् होणारे म भ न 

येणारे आहेत. यामळेु जो प्रचार होतो. यानेच काँगे्रसवा यां या उ छंृखलपणाला आळा पडले. 

कारण िनवडणकू न लढता िजकंली जाणे अशक्य आहे; या गो टीची यांना एकदा जाणीव 

झाली हणजे यायोगेच काँगे्रसवा यांना आप या मतदारसघंापुढे आपण िहदंिुहतिवरोधी कसे 

नाही; हे िसद्ध क न दाखिव याची पाळी येईल; िन यांचा प्रित पधीर् िहदंसुघंटनवादी यांचे वाभाड े

काढू लागला हणजे िनवडून ये यासाठी का होईना, िम या रा ट्रवादा या क पनेने वाहवून 

गेले या काँगे्रसवा यांची िहदंिुहतिवरोधी कृ ये कर याची छाती होणार नाही. जर िहदंसघंटनवादी 
पक्ष सतत िनवडणकुा लढवू लागला तर एक िदवस असा उजाडले की जे हा हेच िहदं ूकाँगे्रसवाले 

कपाळावर गंधाचे िटळे लावून िन हातात तुळशी या माळा घेऊन मतदारसघंाकड ेजाऊ लागतील 

िन सघंटनवादी िहदं ूकसे नाि तक आहेत िन आपण काँगे्रसवाले िहदं ूमात्र कसे धमार्चे पुतळे 

आहोत; याचे प्रदशर्न क  लागतील! 
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या कारणाकरता कणार्वती (अहमदाबाद) येथील िहदंूंनी इतक्या िवरोधी पिरि थतीत 

देखील िनवडणकू लढिवली; याकिरता मी यांचे फार मनःपूवर्क अिभनंदन करतो. िनवडणकुीत 

अपयश येईल या भीतीने िनवडणकू लढिव याचे यांनी टाळले नाही िन आप या िवचारप्रणालीशी 
प्रतारणा न करता यांनी इतकी जोरकस लढत शेवटपयर्ंत िदली; यात यांनी आपले कतर् य चोख 

केले. या मतदारसघंाने िहदंिुहता या िवरोधी असणार् या काँगे्रसला आपली मते िदली याला आता 
आप या चुकीची लवकरच भरपाई करावी लागेल. मौज ही, की कणार्वती (अहमदाबाद) येथील 

िनवडणकुी या आठव यातच या चुकीची भरपाई कशी करावी लागणार आहे. हे उघड झाले असनू 

काँगे्रसवा यांमळेु तेथील िहदंुंना खाली मान घाल याचा प्रसगं कसा ओढवला आहे हे प ट झाले. 

हा प्रसगं जरी आहे लहानसाच तरी पण िशताव न भाताची परीक्षा यायोगाने होणार आहे. 

कणार्वती (अहमदाबाद) येथील एका िशक्षणसं थेत समुारे अकराशे िहदं ू िव याथीर् आहेत आिण 

समुारे अशी मसुलमान िव याथीर् आहेत. या शाळेत एका समारंभप्रसगंी ‘वंदे मातरम‘् या पदातील 

या पिह या कड याला काँगे्रसवा यांनी मो या िशक तीने ते अगदी िन पद्रवी आहे; अशी संमती 
पूवीर्च िदली होती तेवढेच हणायचे होते. पण तेव या ‘वंदे मातरम‘् पदालाच मसुलमान 

िव या यार्ंनी आके्षप घेतला. झाले! काँगे्रस सरकार रा यावर होते. यावेळी यांनी यासबंधंाने 

िनगर्िमत केलेले एक पिरपत्रक शाळा चालकांनी आप या सचंातून बाहेर काढले आिण जर 

मसुलमानांनी िवरोध केला तर वंदे मातरम ् हे पद िकंवा याचा कोणताही भाग हण ूनये; असा 
यातून आधार दाखवून यास अनुस न वंदे मातरम ् पद हणावयाचेच सोडून िदले. िहदं ू

िव याथीर् सतंापले तरी त ेपद हण याचा भाग सवर् यासवर्च गाळून टाक यात आला! हणजे 

केवळ ८० मसुलमान िव या यार्ं या मनोभावनांपुढे ११०० िहदं ू िव या यार्ं या मनोभावना या 
केवळ तु छ होत! याचे नाव काँगे्रसची लोकशाही पद्धती! 
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िसधंम ये िहदंिुहतरक्षणाथर्, 
करता येणे जे जे शक्य ते ते सारे काही 
िहदंमुहासभा करीत रािहली आहे. 

 

गे या वषार्ंतील िहदं ूसघंटनां या कायार्चा िवचार करीत असता सवार्ंम ये िसधं प्रांतातील 

िहदंसुभे या िकंबहुना तेथील िहदंसुघंटनवादी पक्ष, िहदंीपंचायती धमर्सभा, अ यािदकांचा िवशेष 

प्रामखु्याने उ लेख केला पािहजे. ही सवर् मडंळी खरोखर अिभमानास पात्र आहेत. िसधं प्रातांत 

खुनी प्रवृ ती या मसुलमान धमर्वे यांनी सबंध वषर्भर िहदंिूव द्ध जे ह याकांड चालिवले आहे; 

याला न डगमगता जे आपले मरण उघ या डो यांनी िन य पाहात असताही, आप या धमार्ला 
िचकटून रािहले ते खरोखर ध य होत! आपण िसधंमधील िहदंूंना यापेक्षा अिधक काहीच सहा य 

देऊ शकत नाही. या आप या दबुर्ल पिरि थतीची आपणाला िकती दःुखद जाणीव आहे; हे सवार्ंना 
माहीत आहे. पण आपण इतके समजा की सश त्र प्रितकार सोडून बाकी सवर् प्रकारचा प्रितकार 

िहदंमुहासभा; िकंवा अगदी बरोबर बोलावयाचे हणजे िहदंसुघंटनवादी पक्ष प्रा त पिरि थतीत 

करीत आहे. िसधंमधील िहदंचेू िहतसरंक्षण कर यासाठी हणनू जे जे काही आणखी करणे शक्य 

आहे ते ते सवर् महासभा करीत आहे. 

समुारे दोन वषार्ंपूवीर् मी िसधं प्रांतांत हैदराबाद कराची, सक्कर, िशकारपूर, रोहरी इ यादी 
भागात गेलो होतो. िन तेथील थािनक पिरि थतीचा अ यास केला होता. िसधं प्रांितक िहदंसुभेने 

सक्कर येथे भरिवले या प्रांितक पिरषदेचे मी अ यक्ष थान वीकारले होते. या पिरषदे या 
वेळीच िहदंूंनी मझंलग्यावरील मसुलमानां या आक्रमणाला िवरोध कर याचे िनि चत ठरिवले 

होते. याच वेळी आपली गार्  हाणी च हा यावर मांड याचे िन मसुलमानानी आक्रमणाला िसधं 

प्रांताचा बळी दे या या काँगे्रसवा यां या कारवाईला त ड दे याकिरता िहदंसुघंटनवा यांची 
जोरकस फळी उभी करावयाचे यांनी ठरिवले. प्रांितक िहदं ुसभेची पुनघर्टना क न तीत सनातन 

सभा, शीख, आयर्समाजी िन इतर िहदंसुघंटनवादी पक्षांचा समावेश कर यात आला; िन या 
सवार्ंचा िमळून एक िहदंपुक्ष, बनिव यात आला. या वेळेपासनू आपण िहदंूंचेही प्रितिनधी आहो; 
असे दाखिव याची काँगे्रसची कारवाई िसधं प्रांितक िहदंसुभेने यि कंिचतही चाल ू न देता, 
िहदंु वा या भिूमकेव न, प्रांितक िविधमडंळात िन थािनक वरा य सं थांतून आपले प्रितिनिध 

िनवडून आण यासाठी िनवडणकुा लढिव यास सरुवात केली. ते हांपासनू यांनी काँगे्रस या 
अ छुकांना िक येक िठकाणी िनवडणकुात पराभतू केले असनू, तेथील प्रांितक िविधमडंळात 

थािनक वरा य सं थांतून िहदंसुघंटन-वा यांचा अ पसखं्यांक पण अतका प्रबळ पक्ष केला की, 
यां या सहा यावाचून प्रांतातील मसुलमानी  प्रधान-मडंळाचे आसनही ि थर राहाणे िक येकदा 
अशक्य झाले. यावाचून तथेील मिंत्रमडंळातील दोनतीन िहदं ूमतं्री िहदंु वा या प्रितिनिध वाशी 
िनगडीत झालेले आहेत. अशा रीतीने तेथील िहदं ू अिधकािधक सघंिटत होऊन मझंलग्या या  
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प्र नावर आपला जोरदार िवरोध प्रकट क  लागले. ते हा मसुलमानांनी उघड उघड िठकिठकाणी 
बंड ेकेली. आिण िहदंूंचे िजवीत िन मालम ता यांचे सरंक्षण करणे अशक्यप्राय क न सोडले. 

काँगे्रसवा यांनी िसधं प्रांतातील िहदंूंना प्रांत सोडून जा असा उघड उपदेश केला होता. परंत ु

याकड े िहदंसुघंटनवा यांनी ितर कारानेच पािहले. यांनी आप या घरादाराचे िन मालम तेचे 

सरंक्षण कर याचा िन चय केला आहे. काय वाटेल ती पिरि थती प्रा त होवो. जोपयर्ंत िसधं प्रांतात 

एक तरी िहदं ू िजवंत असेल; तोपयर्ंत िसधंू नदी या तीरावर िहदंु वाचा वज फडकत रािहलाच 

पािहजे असा यांनी िनधार्र केला आहे. 

ते हापासनू मसुलमानांतील खुनी प्रवृ तीला चेतना िमळून यांनी गावोगाव दंगे सु  केले. 

पण िसधं प्रांितक िहदंसुभे या कायर्क यार्ंनी आपले िजवीत तळहातावर  घेऊन िहदंूंचे सरंक्षण 

कर याकिरता आप या प्रय नांची िशक त केली. िहदंसुभावा यांचा यां या पुढार् यांचा िन 

अनुयायांचा छळ कर यात आला; यां यावर खटले भर यात आले. िक येकांना सीमापारीची 
िशक्षा झाली. िक येक तु ं गात पडले, आिण िक येक श त्रां या वारांनी घायाळ झाले. तथािप अशा 
प्रकार या पिरि थतीतही कोण या क्षणी आप या िजिवतावर बेतेल याचा नेम नाही अशाही 
ि थतीत यांनी िनधार्राने आपली प्रितकाराची चळवळ उभी केली; िन एक सश त्र प्रितकार सोडून 

प्रितकारां या सवर् मागार्ंचा अवलबं क न मसुलमानांचे बंड यांनी मोडून काढून िहदंूंना धीर िदला. 
इतर प्रांतातील िहदंसुभांनी आप या िसधंप्रातीय धमर्बांधवांनाही, शक्य िततक्या, सवर् पकारे 

सहानुभतूी दाखिवली. यांनी यां याकिरता शेकडो िठकाणी सभा भरिव या. सहानुभतूीचे ठराव 

पास केले. आिण िनिध उभा न िसधं प्रांतातील िनराि त िहदं ू लोकां या सहा यासाठी पैसे 

पाठिवले. सरकारकड े िश टमडंळे धाड यात आली; आिण िहदंसुभेचे हणणे यां या कानांवर 

घाल यात आले. मी वतः हाअसरॉयना आिण िसधं या ग हनर्रांना आग्रहपूवर्क कळिवले की, 
िसधं प्रांतातील प्रांितक वाय तता आिण मसुलमानी मिंत्रमडंळ यांचे िवसजर्न क न टाकून 

तेथील सवर् रा यकारभार ग हनर्रने वतः या हाती घ्यावा. मी हाईसरॉयना असे िलिहले; की, 
िसधं प्रातांत या पकाराने िहदंूंची आज ह या िन लटुालटू होत आहे; तशा तर्  हेची ह या जर 

युरोिपयन त्रीपु षांची तेथे झाली असती तर आज सरकार जसे हात जोडून व थ बसले आहे; 

तसे ते बसले असते काय? मसुलमानांनी केले या या खुनी कटाचा योग्य प्रितकार हणनू यांची 
घरे-दारे सरकारने जमीनदो त केली नसती काय? 

िसधंमधील मिु लम अ याचारांसबंंधात सा यंत वृ तांत िहदंमुहासभा का पकािशत करीत 

नाही असा प्र न काही लोक वारंवार जो िवचारतात याची मला मोठी मौज वाटते! या िहदंूंना 
यातना सहन करा या लाग या; यां या नाव-प यांसह िनवेदने आिण यां या झाले या 
हानीसबंंधीचा थािनक कायर्क यार्ंनी जेथ या तेथे चौकशी क न िनयिमतपणे िसधं िहदंसुभेने 

वेळोवेळी वृ तांत पकािशत केलेले आहेत. ही तर व तुि थती आहे. दोन वतृांत तर शासनानेच 

राज त केले आहेत. वृ तांत पकािशत केले; हणनू िहदंसुघंटनवादी मदु्रकांना प्रितभचूाही भदूर्ंड 
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सोसावा लागला आहे. अिखल िहदंु थानातील बहुतेक सग या िहदंु विन ठ सघंटनवादी 
वृ तपत्रांनी ते सवर् वृ तांत पुनः पुनः सिव तर मिुद्रत केले आहेत. वा तिवक केवळ, 

िहदंमुहासभेची सहा यकाय िन िहदंसुघंटनवादी मदु्रक पकाशक यां यामळेु िसधंी िहदूंवर 

कोसळले या सकंटांची रामकहाणी िन यांची गार्  हाणी सग या िहदंु थानभर मािहती तरी झाली. 
िहदंमुहासभावा यां या प्रभावी चळवळीमळेुच तेथील सरकारला नमते घ्यावे लागले; 

आिण िसधं या ग हनर्रने तेथील मसुलमान मिंत्रमडंळाला प्रमखु दंगेखोरांचे सबंंधात कडक उपाय 

योजणे भाग पाडले. खे यापा यांतून राहणार् या िहदंूंना सरंक्षण दे याची यव था कर यात आली; 
िन मसुलमान गुडंांवर वचक बसिव यात आला. याचाच पिरणाम हणनू मसुलमान 

माथेिफ ं या िसधंमधील िहदंिुवरोधी चळवळींना ता पुरता आळा तरी बसला आहे. वरील 

व तुि थती लक्षात घेऊन मी कोणताच सकंोच न बाळगता हे प टच पु हा एकदा, सांगनू टाकतो 
की अिखल भारतातील िहदंसुघंटनवादी सवर् सामा य जनते या सहा याने िहदंमुहासभे या 
थािनक िन प्रांितक शाखां या सहकायार्ने प्रा त पिरि थतीत दहशतवादांचा सश त्र प्रितकार िन 

प्र याघात यांवाचून जे काही अिधकात अिधक करता ये यासारखे होते; ते सवर् सहा य 

सकंटग्र त िन यातनांनी होरपळले या िहदंपूयर्ंत पोहोचिव याचे कायर् िहदंमुहासभेने केलेले आहे. 

जे करता आले नाही; अशा दसुर् या साधनांचा िवचार येथे प्र तुत नाही. आप या चच या क्षेत्रात 

केवळ, िविधसमंत िविधसगंत िन घटना मक तरतुदींनुसार आव यक उपाय योजना िन साधनांचा 
िवचार, काय तो, करता येणे शक्य आहे. आ हाला वाटते आ ही जे केले, यापेक्षा आणखी अिधक 

तरी काय क  शकलो असतो? आिण जर िसधंमधील पिरि थतीत लवकरच अनुकूल अतंर पडले 

नाही; तर, पिरि थतीचा रागरंग पाहून, आव यक ती अिधक कठोर पावले टाक यात येतील. 

 

िसधं प्रांतातील िहदंूंवर कोसळले या सकंटांचे दािय व प्रथमतः िन मखु्य वे काँगे्रसचेच! 
 

अशा प्रकारची ही सारी व तुि थती असतांना हेच काँगे्रसवाले त ड वर क न असा दोषारोप 

ठामपणे करतात; की िसधंमधील िहदंूं या सहा याकिरता िहदंमुहासभेने काहीही केलले नाही. 
ते हा या काँगे्रसवा यांना खडसावून िवचारावेसे वाटते की, मुबंई अलाख्यातून िसधं प्रांत वेगळा 
तोड यासाठीची सवर् कायर्वाही कर यासाठी अटीतटीने हटून तु हीच बसला न हतात काय? आिण 

हे सवर् घाईत घडवून आणले नाहीत काय? आधी मळुात हे पाप तुमचे न हे काय? िहदंमुहासभेने 

िसधं या िवभक्तीकरणाला आप याकडून कसनू िवरोध केला होता. आिण काँगे्रसवा यांना 
बजावले होते, की तु ही हे जे करीत आहा यायोगे तेथील िहदूंवर क पनातीत आप ती ओढवणार 

आहे. िसधं प्रांत वेगळा कर यात मसुलमानां या कटाचा एक मखु्य भाग साधत होता. िसधं वेगळा 
करणे हणजे यां या पािक तान या योजनेचा पाया भरणे होते. िसधं वेगळा झाला हणजे 

या या सीमेवर दबा ध न राहणार् या मसुलमान माथेिफ  मारेकर् यांची टोळी तेथील 
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अ पसखं्यांक िहदंूंवर तुटून पडले हे या वेळी िदसत होते. आिण तसे झाले हणजे िहदंु थानभर 

पसरलेले अगदी ससुं कृत असे मुसलमान सीमेवरील या रानदांडग्या टो यां या िव द्ध आपले 

बोटही उचलणार नाहीत. एवढेच काय पण या प्रांतातील िहदं ूएकजात के हा बाहेर पळून जातील 

िकंवा नामशेष होऊन जातील आिण तो सबंध प्रांत शुद्ध दार-उल ्इ लाम हणजे मिु लम प्रदेश 

होऊन जाईल या क्षणाची ते वाट पहात राहतील यात काही गिुपत न हते. महासभेचा िसधं प्रांत 

तोड याला ती  िवरोध असताही केवळ मसुलमानांना खूष कर यासाठी काँगे्रसवा यांनी िसधं प्रांत 

वेगळा कर यास आपली समंती िदली; आिण आता यां या अफ याला फळे येऊ लाग यानंतर 

हेच काँगे्रसवाले िवचा  लागले आहेत; की िसधंी िहदंूंकिरता तुमची ती िहदंमुहासभा काय करीत 

आहे? 

याने गावाला प्रथम आग लावली यानेच गावकर् यांना िवचारावे की, आग िवझिव यासाठी तु ही 
काय करीत आहा? िसधं प्रांतात िहदंूंवर होणार् या अ याचारां या क ण कहा या जे हा रोज या 
रोज प्रिसद्ध होऊ लाग या; ते हासदु्धा काँगे्रस या विकर्ं ग किमटीने या अ याचारांचा िनषेध 

कर याकिरता हंू की चू केले नाही! 
िसधंमधील िहदंूंवर एवढे अ याचार झाले, पण या अ याचारां या िनषेधाथर् सबंध 

िहदंु थानात यांनी कोठेही िनषधाची एक सभाही भरिवली नाही! शेवटी जे हा िहदंमुहासभे या 
चळवळीने सरकारवर दाब आणनू मसुलमान गुडंांिव द्ध कडक उपाय योजावयाचा आग्रह धरला 
आिण तेथील प्रांितक वाय तते या रा य-कारभाराचे िवसजर्न क न ग हनर्रने सवर् स ता 
आप या हातात घ्यावी हणनू सारखी मागणी सु  केली ते हा मात्र यांची धावपळ सु  झाली. 
गांधीनी ता काळ मौलाना आझाद यांना िसधं प्रांतात रवाना केले. पण कोणती प्रमखु उि टे 

टीसमोर ठेवून? 

 

मौलाना आझाद िसधंांत का गेले? 
 

परंतु मौलाना आझाद यांचा िसधंम ये जा याचा िविश ट कायर्हेत ू हणजे तेथील िहदंूंना 
सरंक्षण िमळावे; हा नसनू तेथील मिु लम मिंत्रमडंळाचे थैयर् हाच प्रामखु्याने होता. िहदंूं या 
सरंक्षणासाठी िकंवा यां या आप ती या िनवारणाथर् यांनी काही एक योजना केली नाही; िकंवा 
मसुलमान गुडंां या िनषेधाचा एक श दही त डावाटे काढला नाही. यांना जी काय काळजी लागली 
होती; ती केवळ तेथील मुसलमानी मिंत्रमडंळ ि थर कसे राहील एवढीच होती; आिण गांधीं या 
सांग याव न यांनी तेवढीच गो ट तेथे केली. कारण, न जाणो, िहदंमुहासभेची चळवळ जोरावली 
आिण जर िसधंप्रांत परत मुबंई अलाख्याला जोड याचे सरकारला भाग पाड यात आले; िकंवा सवर् 
स ता ग हनर्रनेच आप या हाती घेतली तर काय करता? मसुलमानांना, जर िसधं प्रांतात ि थर 

सरकार थापन करता आले नाही; तर िब्रिटशां याप्रमाणे आपणही पािक तानवर िततक्याच 
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कायर्क्षमतेने रा य क  शकतो, याचा िब्रिटश सरकारला पुरावा कसा यावयाचा? एव याकिरता 
मौलाना आझादांची िसधंला जा यांतील सारी तळमळ होती. कारण हे जर कारण नसत,े तर या 
मसुलमान पक्षां या हातात तेथील सरकार आ याबरोबर यांनी िहदंूंचे िजवीत अशक्यप्राय क न 

सोडले; यां याच हातात पु हा तेथील सरकार ि थर कर याची खटपट हे मौलाना आझाद का 
करीत आहेत, आिण तसे ते झा यास तेथील अ पसखं्यांक िहदंूंचे जीिवत आिण म ता यांचे 

सरंक्षण कसे होणार? िकंवा तेथील पिरि थतीही कशी सधुारेल? 

उलट तेथे जर या मसुलमान पक्षात जटू होऊन यां या हाती सरकार ि थर झाले; तर तेथील 

िहदंूं या जीिवताला ते अिधकच घातक होणार आहे. स या िसधं प्रांतात गु हेगारीची चळवळ, जी 
थोडीफार दबलेली िदसते; ितचे कारण तेथील ग हनर्रांनी चालिवलेली कडक उपाय योजना हीच 

आहे. मौलाना आझादांनी िसधं प्रांतात पाऊल टाक यापूवीर्च तेथील ग हनर्र या दटावणीमळेु 

मसुलमान गुंडांची पकडापकड सु  झाली होती. िसधं प्रांतात, मसुलमान मिंत्रमडंळ ि थर हो याने 

तेथील अ पसखं्यांक िहदंूं या नैबर्ंिधक अिधकारांचे योग्य सरंक्षण होणे शक्य नाही. याला एकच 

मागर् िन तो हणजे िसधंमधील मिु लम रा यकारभार थिगत क न, पु हा तो प्रांत, मुबंई 

अलाख्याला जोडणे हाच होय. 

 

अिखल िहदं ूचळवळीने िहदं ूसं थािनकांनासदु्धा सचेतन केले आहे. 
 

या वषार्ंतील कायार्ंचा िवचार करता आणखी एक मह वाची गो ट िवचारात घे यासारखी 
आहे. िहदं ुसं थािनक िहदंमुहासभे या चळवळीकड ेसहानुभतूीने पाहू लागले आहेत. अिखल िहदं ु

तेवढा एक या क पनेने आता मळू धरले असनू आप या थोर िन वीयर्शाली पूवर्जां या पराक्रमा या 
योती या पकाशाने सबंध िहदं ूसमाज आिण यांचे थोर पूवर्जांचे वंशज, ह लीचे सं थािनक, हेही, 

खडबडून जागे झाले आहेत. िहदं ुसं थािनकांना िहदं ूचळवळीिवषयी सहानुभतूी वाटू लागली असनू 

यांस आप या कतर् याची जाणीव होऊ लागली आहे. यां यातील जे दरूदशीर् िन धोरणी मु स ी 
आहेत, यांना आता एक गो ट कळून चुकली आहे; ती ही की, देशांत अिखल िहदंु वाची जी 
चळवळ िदवसिदवस मो या प्रमाणावर वाढत आहे; ित याशी एक प हो यातच आपला आधुिनक 

आिण भिव यकालीन भाग्योदय अवलबंून आहे. याप्रमाणे मसुलमान सं थािनक िहदंु थानातील 

मसुलमानांनी चालिवले या राजकीय चळवळीशी एक प झाले आिण अिखल मसुलमान तेवढे 

एक अशी मह वाकांक्षा यांनी बाळगली; याप्रमाणे िहदं ूसं थािनकांनी आजपयर्ंत तसे केले नाही; 
याला केवळ िहदं ु सं थािनकच सवर् वी उ तरदायी नाहीत. सवर्सामा य िहदं ु समाज आिण 

िवशेषतः काँगे्रसवाले िहदं ूयांनी िहदंसुं थािनकांिवषयी कधीही मायेचा एक चकार श दही काढला 
नाही. िकंवा यांचे मह वही यानात घेतले नाही. उलट देशािभमानाचा सारा मक्ता केवळ 

आपणाकडचे आहे अशी शखेी िमरवली आिण िहदं ूसं थािनक हे देशा या प्रगती या आड येणारी 
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एक ध ड आहेत, असे मानून ती िजतक्या लवकर दरू होईल िततके बरे; असा ते आजवर प्रचार 

करीत आले. 

पण या या उलट मसुलमान समाजाकड े पाहा. यांना राजकारणा या वा तववादाची बरोबर 

ि ट अस यामळेु िहदंु थानांत जी काय थोडीशी मसुलमानी सं थाने आहेत. यां यािवषयी त े

केवढा अिभमान दाखिवतात; आिण मसुलमानी साम यार्चे सघंिटत कद्र थान हणनू यांकड ेत े

अिभमानाने पाहतात. आपले िनजाम आिण नबाब यांचे साम यर् िन दरारा वाढावा. यासाठी यांची 
िकतीतरी खटपट चाल ूअसते. 

याचप्रमाणे िहदंु थानांतील राजकीय चळवळ करणार् या मसुलमानांनी चालिवले या 
अिखल मसुलमान तेवढे एक या चळवळी या साम यार्वरच आपले भिवत य सवर् वी अवलबंून 

आहे. हे तेथील मसुलमानी सं थािनकांनी देखील ओळखले असनू यां या चळवळीशी ते एक प 

झाले आहेत. 

पण जर िहदंसुघंटनवादी राजकीय पुढार् यांना राजकारणाची खरीखुरी ि ट उ प न झाली 
असेल; तर यां या हे चटकन लक्षात एईल; की देशातील िहदं ू  सं थाने हीच काय ती सघंिटत 

व पाची; सैिनक साम यार्ची िन स तचेी कदे्र असनू िहदंूं या साम यार्ला एक प्रबळ आधार आहे; 

आिण भिव यकाळात िहदं ू रा ट्रांचे पनुु थान कर यात जोरदार िन पिरणामकारक रीतीने 

यांचाच काय तो उपयोग होऊ शकेल. कारण आजही आप या येथे राजकारणाची िमरास सांगणारे 

आिण वाचाळी त वज्ञानावर भर देणारे आप यांतील पुढारी देशांत सामािजक औ योिगक िकंवा 
सिैनकी या काय क  शकत आहेत? 

बडोदा, हैसरू, त्रावणकोर िकंवा ग्वा हेर यांनी या प्रकारची प्रगती क न दाखिवली; तशी 
काही तरी या राजकीय पक्षांनी क न दाखिवली आहे काय? 

या िवषयाचे िववेचन कर याचे हे थळही नाही आिण हा प्रसगंही नाही. माझी इ छा 
एवढीच आहे; की, िहदंु थानांतील सवर् िहदंसुघंटनवा यांनी एक गो ट यापुढे लक्षांत ठेवावी. िहदं ू

सं थािनकां या अतंःकरणात अिखल िहदंु वा या िवचाराचे त वज्ञान जे आज मा यता पावत 

आहे याचे यांनी वागत करावे, कारण जो जो ही िहदं ुसं थाने बलवान िन साम यर्सपं न होत 

जातील तो तो या देशात अराजकासारख्या सम या या देशावरील िहदुंिवरोधी आक्रमणे यासारख 

भयप्रद गडंातरे कमी कमी होत जातील. 

िहदु थानात एकसधं िहदंरुा ट्र उभे कर या या िहदंूं या पनु थानाची चळवळ कर याला 
जी काही प्रभावी साधने उपल ध हो यासारखी आहेत; यात िहदं ुसं थािनकाचा सहभाग फार 

मोठा असणार आहे. 

िहदंु थानांत मसुलमानांची दोन-तीन काय ती, नाव घे यासारखी सं थाने असनू 

यां यािवषयी मसुलमान, केवढी आशा बाळगनू आहेत आिण जर यां या आक्रमणाचा िहदंूंकडून 

प्रितकार केला गेला नाही, तर या मसुलमानी स तां या कद्रांचा आधार घेऊन यां या सहा याने 
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िहदंु थानभर मसुलमान स ता प्र थािपत कर याची यांनी आशा धरली, तर ती अशक्य ठरणार 

नाही. 
पण या टीने आपण िहदं ूलोकांनी आजपयर्ंत िहदं ूसं थािनकांकड ेलक्षच िदले नाही. 

आज या देशांत समुारे प नास िहदं ू सं थाने अशी आहेत; की यां याजवळ सै ये आहेत. 

पोिलसांचे बळ आहे; पैसा आहे; रा ययंत्र आहे; िन हे सवर् असनू या देशांतील मसुलमानी सं थाने 

िजतकी कायर्क्षम आहेत; िततकी तरी ही आहेतच आहेत आिण यां यापैकी िक येकां या 
रा यांचा िव तार युरोपांतील वतंत्र रा यांएवढा आहे. या वेळी आपण अशी वातार् ऐकतो की 
खाकसार मडंळी आिण सीमेवरील पठाण लोक िनजामा या िनशाणाभोवती गोळा हो याचा कट 

करीत आहेत; आिण याला वतंत्र मिु लम राजा या पदवीला नेऊन पोचिव याचा प्रय न करीत 

आहेत; यावेळी आपले मन दचकून जाते. आप याला भीती वाटते आिण आता या भयानक 

प्रसगंाला त ड कसे यावे हे आपणास समजेनासे होते. पण ही गो ट मात्र आप या लक्षात येत 

नाही; की िनजामाला वतंत्र रा यावर बसिव याचे हवेतील िक ले मसुलमान बांधीत असले तरी 
याला िवरोध करणारेही कोणी आहेतच. आजही वतंत्र असलेले िन एक लाख सै य पदरी 
बाळगणारे िहदंूंचे नेपाळांतील वतंत्र रा य, िहदंु वा या रक्षणाकिरता खां यावर बंदकू घेऊन उभे 

आहे. आपणांजवळ वतः या रक्षणाकिरता साधने नाहीत; असे समजनू आपण िनराश आिण दीन 

होऊन जातो; परंतु ते खरे नाही. आपणांला राजकारणातील खरीखुरी यावहािरक टी आलेली 
नस यामळेु आपली साधने कोठे आहेत? िन आपण यांचा उपयोग कसा करावा? हेच आपणांस 

माहीत नाहीसे झाले आहे. खरोखर! आपली राजकारणाची ि ट नाहीशी झालेली आहे. िवचार करा. 
आज सह ावधी काँगे्रसवाले िहदं ुअसनू ते उघड रीतीने असे हणतात; की नेपाळी िहदं ुहे आपले 

कोणी नसनू ते परके आहेत; आिण उलट सीमेपलीकड ेअसले या मसुलमानी पठाणांची दीनपणे 

याचना कर याकिरता ते आपला जीव टाकीत आहेत; कारण हे पठाण लोक यांना वतःचे असे 

वाटतात! 

थो याच िदवसांपूवीर् गांधीजींनी चक्क सांिगतले; की सीमेवरील पठाणां या सहा याने िनजाम जर 

वतंत्र िहदंु थानचा बादशहा बनला तर आपण या या रा यास होम ल हणजे शेकडा १०० 

टक्के वरा य असे मानू!! 
याचा अथर् सीमे या पलीकड ेअसणारे पठाण लोकसुद्धा काँगे्रस या रा ट्रवादा या क पनेस 

बाध आण ूशकत नाहीत; पण नेपाळांतील िहदं ूगरुखे मात्र छेः! यांचे नावच नको! जे गरुखे लोक 

राजपुतांचे प्र यक्ष वंशज आहेत; जे केवळ समुारे तीनशेच वषार्पवूीर् नेपाळांत गेले; या गरुख्यांचा 
सबंंध आला तर मात्र रा ट्रवादाची पार राखरांगोळी झाली असे मानणे, ही वृ ती काय दशर्िवते? हे 

राजकीय खुळेपण आज काँगे्रसमधील िहदंूंना ग्रासनू टाकीत असनू आम यावर जी खरोखर 

आप ती आहे ितचे मळू कारण हे आहे. यावर एकच तोडगा िन तो हणजे अिखल िहदंु वा या 
सकं पनेचा िवकास हाच होय. एकदा हे त वज्ञान मा य झाले; तर आप या सवर् चळवळीत 
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िजवंतपणाचा हंुकार उ प न होईल. मग आप याशी आज याही पिरि थतीत िकती तरी िवपुल 

साधने उपल ध आहेत, याची आपणास सहज जाणीव होईल. आिण या िहदं ु सं थािनकांचे 

साम यर् हे केवढे मोठे पिरणामकारक साधन आहे हे आपणास िदसनू येईल. 

हणनू मी या मह वा या गो टींवर भर देऊ इि छतो. िहदं ुसं थािनकांनासदु्धा ही गो ट 

आता पटत चालली आहे. याचा मला आनंद होतो. िहदंु वाचे रक्षण करणे हे या सं थािनकांचे 

कतर् यच असनू केवळ वाथार्साठीसदु्धा यांनी िहदं ुचळवळीची वाढ करणे आव यक आहे. 

 जर िहदंु वाचा नाश झाला; तर िहदं ुसं थािनकांची रा येही कोलमडून पडतील; आिण मेले या 
शरीराचे अवयव याप्रमाणे कुजनू जातात; याप्रमाणे या समाजातील िहदंु वच मेले, तर या या 
शरीरांचे अवयव जी ही सं थाने तीही नामशेष होतील. 

 

िहदमुहासभेचे राजकारण-राजकीय मचं ह तगत 
 

गे या दोन वषार् या काळात िहदंमुहासभेची चळवळ कशी िव तार पावत चालली आहे; हे 

या वरील मािहतीव न येथील लोकांना िन िब्रिटश रा यक यार्ंनाही समजनू चकुले असेल. या वषीर् 
सरकारने िहदंमुहासभेला राजकीय क्षेत्रात मिु लम लीग आिण काँगे्रस यां याशी बरोबरी या 
ना याने मह वाचे थान देऊन ितचा वेळोवेळी अिभप्राय घेतला जाईल असे आ वासन िदले ही 
गो ट िहदंमुहासभे या इितहासात फार मह वाची मानली पािहजे. आजपयर्ंत काँगे्रस आिण 

मिु लम लीग या दोनच सं था सरकार या टीपुढे हो या िन यांचे मत हणजेच  िहदंु थानचे 

मत असे मानले जात होते. सरकारने काँगे्रस + मिु लम लीग = सवर् िहदंु थान हे जण ूसमीकरण 

पाठ क न टाकले होते. यापैकी मसुलमानांचे मत मांडणारी सं था हणजे लीग होय यात शंका 
नाही. कारण लीग उघड उघड असा प्रचार करते की, आपण मसुलमानांचे िहतसबंंध सांभाळणारे िन 

वाढिवणारे आहोत. हणनू सरकारला िहदंूंचे मत काँगे्रसम ये पाहावयास िमळेल, असेच नेहमी 
वाटत असे. काँगे्रस आिण मिु लम लीग, िमळून सबंध िहदंु थानातील लोकमत असे गहृीत धरले; 

हणजे मसुलमानांचे मत जर मिु लम लीग मांडणार; तर उरलेली सं था, जी काँगे्रस ती 
मसुलमानां यितिरक्त समाजाचे मत सांगणारी होय. असे सरकारने मानणे, हे वाभािवक होते. 

पण आपण िहदंूंचे प्रितिनिध आहोत या आरोपाचा काँगे्रसवालेच अगदी पकटपणे ितर कार करीत 

आहेत. आिण हणनू आपला भ्रांत रा ट्रवाद िसद्ध कर याकिरता  यांनी शेकडो वेळा, िहदंिुहताचा 
बळीही िदला आहे! िसधं िवभक्तीकरणा या वेळी जातवार प्रितिनिध वा या पकरणी सीमेवरील 

राजकीय धोरण ठरिव यात िहदंु थानी भाषे या सबंंधात इ यादी अनेक प्रसगंी यांनी िहदंिुहताचा 
िव वासघात केला आहे. परंतु इतके झाले तरी सरकार असेच हणत रािहले की िहदंु थानातील 

िहदंमुसुलमानांचे प्राितिनिधक मत हणजे काँगे्रस िन मिु लम लीग यांचे मत होय. 
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अशा रीतीने या काँग्रसवा यांना िहदंु वा या प्रितिनिध वाचा मोठा ितटकारा वाटत होता; यांचे 

मत ते िहदंूंचेच मत असे सरकार ध न चालत होते! 

याचा पिरणाम अशा झाला; की िहदंूंचा िहदं ू हणनू कोणीच खरा प्रितिनिध रािहला नाही. 
एवढेच न हे; तर, सरकार या सवर् घटना मक िवचारिविनमयांत िन गोलमेज पिरषदांतून िहदंूंची 
बाज ूअगदी उघड उघडपणे िवकृत क न मांड यात आली. 

परंतु िहदंमुहासभे या िदवसिदवस वाढ या चळवळीमळेु, मह वामळेु िन पिरणामकारक 

कायार्मळेु सरकारला एक गो ट अखेर आपण पटवू शकलो! ती ही की यापुढे कांगे्रस ही िहदंूंची 
प्राितिनिधक सं था नसनू िहदंमुहासभा हीच एकमेव, िहदंूंची प्राितिनिधक सं था आहे. आिण 

हणनू िहदंु थानातील राजकीय प्र नांचा जे हा साक याने िवचार करावयास हवा असेल; या या 
वेळी िहदंूंचे मत अजमाव याकिरता िहदंमुहासभेचे मत िवचारांत घेतले पािहजे. सरकारने पूवीर् 
बसिवलेले समीकरण हणजे 

 

काँगे्रस + लीग = िहदंु थानचे प्राितिनिधक मत 

ते आता बदलले असनू; आता : 
िहदंमुहासभा + लीग + काँगे्रस = िहदंु थानचे एकूण प्राितिनिधक मतांची बेरीज. 

 

हे नवीन समीकरण सरकारने मा य केले आहे. िहदंु थान या स यां या राजकीय 

पिरि थतीत हेच समीकरण, बरोबर अस याने हाईसरॉयनी िवचारपूवर्क आिण िनि चतपणाने 

िहदंमुहासभेला, िहदंूंची एकमेव नसली; तरी प्रमखु राजकीय सं था अशी मा यता िदली; हणनू 

मी यांचे आभार मानतो. 
मिु लम लीग ही मसुलमानां या िहतसबंंधाचे प्रितिनिध व करते; िहदंमुहासभा िहदंूं या 

िहतसबंंधाचे प्रितिनिध व करते. िन काँगे्रस दसुर् या कोणाचे प्रितिनिध व करीत नसनू याचे थोड,े 

याचे थोड ेिन धड कोणाचेच नाही; असे धेडगजुरी काँगे्रसवा यांचे प्रितिनिध व करते. परंतु आज 

जरी िहदंु थान सरकारने हे नवे समीकरण मा य केले असले; तरी या समीकरणांतील खरा 
ता पयार्थर् सरकारने अ याप, पुरतेपणी लक्षात घेतला आहे; असे िदसत नाही. यांचे एक प्र यंतर 

हणजे अजूनही भारतमं यां या त डी काँगे्रस आिण लीग िकंवा लीग आिण काँगे्रस हीच भाषा 
िखळून रािहलेली िदसते. िहदंु थानातील लोकमता-सबंंधांने बोलताना सरकारने मा य केलेले नवे 

िन योग्य असे समीकरण यां या त डी अ याप बसलेले नाही; तथािप, हळू हळू ते यां याही गळी 
उतरत चालले आहे. िहदंु थानातील लोकमतासंबंधाने पालर्मटात बोलताना गे या नो हबर 

मिह यांत यांनी काँगे्रस लीग आिण महासभा या समीकरणाचा उपयोग केला खरा, परंतु यांचा 
खरा अथर् यां या लक्षात न आ यामळेु िहदं ुमहासभा या न या नावासबंंधांने पालर्मटात बोलताना 
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यांनी आप या मनाशी एक नवी उपप ती बसिवली. मिु लम लीग ही मसुलमानांची प्राितिनिधक 

सं था आहे. हे भारतमं यांना बरोबर समजले. 

पण िहदंूंची प्राितिनिधक सं था काँगे्रस आहे, असे ते ध न चालत होते. ते हा काँगे्रस जर 

िहदंूंची प्राितिनिधक सं था मानावयाची तर िहदंसुभा कोणाची प्रितिनिध असा यां यापुढे 

वाभािवक पेच पडला. ते हा यांना जवळचे िन सोयीचे असे जे कारण जोडता आले; ते यांनी 
जोडून िदले. पालर्मटात यांनी असे सांिगतले; की काँगे्रस ही सामा यतः सधुारले या िहदंूंची 
प्राितिनिधक सं था असून िहदंमुहासभा ही मखु्यतः सनातनी वृ ती या िहदंूंची सं था आहे! 

‘सनातन िहदंूंची सं था‘ अशा प्रकारची िब्रिटश पालर्मटला िहदंमुहासभेची पिह या प्रथमच ओळख 

क न दे यात आली. पण अॅमेरी साहेबांना हे जर कळले; की या िहदंमुहासभेचा वतः अ यक्ष हा 
एक मोठा सुधारक असनू तो वतः ज माने ब्रा मण असनू सदु्धा आप या वैयिक्तक दािय वावर 
अ पृ य समाजाबरोबर मोकळेपणाने जेवतो; तर काय मौज होईल बरे? यांनी िहदंसुभेसबंधंाने 

जे हा दसुर् या वेळी या मिह यात उ लेख केला ते हा मात्र यांनी महासभेची बरोबर ओळख क न 

िदली. आपण कोण आहोत; आिण िहदंमुहासभेचे त वज्ञान िन ितचे खरे व प काय आहे याचा 
आपण िब्रिटश लोकांना पिरचय क न िदला पािहजे; आिण यासाठी लडंन येथे िहदं-ुप्रचाराचे एक 

कायमचे कद्र उघडले पािहजे. िब्रिटश लोकांना आिण सरकारला आपण असे पटवून िदले पािहजे; 

की, िहदंमुहासभा ही सनातनीही नाही; िकंवा नाि तकवादीही नाही. िकंबहुना कोण याच िविश ट 

‘वादा‘ची पुर कतीर् नाही. िहदंमुहासभा ही एखादी िहदंधुमर्सभा िकंवा एखादी धमर्सं था नाही. 
िहदंमुहासभा ही िहदं ूरा ट्रसभा आहे. या सं थेचे उि ट अिखल िहदंरुा ट्राचे प्रितिनिध व करणे हे 

आहे. आिण यात सनात यांपासनू पाखं यापयर्ंत सवार्ंचा समावेश झाला आहे. 

सरकारने िहदंमुहासभेला िहदंूंची प्राितिनिधक सं था हणनू मा यता िदली; िन ित या 
अ यक्षांशी वेळोवेळी िवचारिविनमय केला; या गो टीचा एकंदर िहदं ू चळवळीवर फार दरूवर 

पिरणाम होणार आहे. यामळेु एक गो ट िसद्ध झाली; ती हणजे िहदूंचे िहदं ू हणनू प्रितिनिध व 

काँगे्रस करीत नसनू मसुलमानांचे मत अजमाव याकिरता जशी मिु लम लीग िकंवा दसुरी एखादी 
काँगे्रस यितिरक्त मिु लम सं था याचप्रमाणे िहदूंचे िहतसबंधं पाहणारी िहदंूंची प्राितिनिधक 

सं था काँगे्रस यितिरक्त असनू ती महासभा आहे; हे िसद्ध िन मा य झाले आहे. आता हे त व 

एकंदर समाजालाही मा य झाले आहे; आिण िहदंूंची काँगे्रस ही एक केवळ जनुी सं था आहे; याच 

कारणाकिरता ितला मान दे याचे सोडून देऊन आपली ित यापासनू सटुका क न घेतली; हणजे 

िहदंूंचे राजकीय, सामािजक, धािमर्क सां कृितक िन इतर िहतसबंंध याकड ेकाँगे्रस िकंवा दसुरे 

कोणी दलुर्क्ष क  शकणार नाही; आिण या वेळी एखादी गोलमेज पिरषद भरेल; िकंवा सवर् पक्ष 

पिरषद होईल िकंवा घटना मक पिरषद बोलािवली जाईल; जे हा िहदंु थान या रा यघटने या 
साक याने िवचार-िविनयम केला जाईल; या वेळी िहदं ूमहासभा ही एक अव य घटक हणनू 

लीग आिण काँगे्रस यां या बरोबरीने तेथे उपि थत राहील; आिण जोपयर्ंत िहदंसुभेची यांना 
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मा यता िमळणार नाही; तोपयर्ंत अतरांनी केलेले कोणतेही ठराव िकंवा योजना ही िहदंसुभेवर 

बंधनकारक मानली जाणार नाहीत. यापुढे कोणतीही काँगे्रस लीग तडजोड झाली तरी िहदंूंवर ती 
बंधनकारक राहणार नाही. िहदंमुहासभे या समंतीिवना यांना िहदंूं या िहतसबंंधाची िवक्री करता 
येणार नाही. ते गहाण टाकता येणार नाहीत िकंवा यांचा सौदाही करता येणार नाही. 

 
भारताचे अखंड व 

 

आणखी एक गो ट लक्षात घेतली पािहजे, ती ही की, िहदंु थान सरकार िन िब्रिटश सरकार 

या दोघांनीही िहदंूं या िहतसबंंधांची प्राितिनिधक सं था काँगे्रस नसनू ती िहदंमुहासभा आहे; हे 

जसे मा य केले आहे, तसेच आणखीही एका गो टीस यांनी मा यता िदली आहे. भारतमं यांनी 
नुकतेच या मिह यात जे भाषण केले; यात िहदंु थानचे राजकीय आिण रा ट्रीय अखंड व रािहले 

पािहजे; हेही यांनी मा य केले आहे. या िवषयात िहदंमुहासभा आिण शीखांची सं था यांनी 
सरकारवर जे वजन आणले याचाच हा पिरणाम होय. िहदं ू देश, रा ट्र िकंवा रा यघटना यांचे 

पािक तान या योजनेनुसार तुकड ेतुकड ेकर याची मसुलमानांची दु ट वासना िब्रिटश सरकारने 

उचलनू धरली नाही; आिण यां या पािक तान या योजनेस, थारा िदला नाही; हा िहदंमुहासभे या 
चळवळीचा मोठा िवजय आहे. मिु लम  लीगवा यांनी पािक तानची चळवळ उभारली होती. 
आिण काँगे्रस पुढार् यांनी, यां या अनेक राजाजीनी आिण प्रधानजीनी असे जाहीर क न टाकले 

होते की, पािक तानिवषयी मसुलमानांचा आग्रहच असेल तर यािव द्ध आपण काही आग्रह 

धरणार नाही. या पािक तान या योजनेिवषयी काँगे्रसवा या िहदंूंनी इतक्या घाईघाईने आिण 

बेछूटपणे आपली समंित िदली; की, खु  िब्रिटश लोकांनी सदु्धा ितला एवढे उचलनू धरले न हते. 
आरंभी आरंभी जरी यांनी पािक तान या योजनेला प ट श दात नापसतंी दशर्िवली न हती; 
आिण भारतमतं्री अॅमेरी यांनी मिह यापूवीर् या भाषणांत मसुलमानांना असतंु ट न करावे; हणनू 

जरी हेतुतः िवरोधी असे काहीही उ गार काढले न हते; एवढेच न हे तर, िहदंु थान आिण मिु लम 

िहदंु थान असे तुकड ेकर या या यां या अनेक क पनांना जोर येईल अशीच मोघम भाषा यांनी 
वापरली होती. तरी पण थो याच िदवसात ते सवर् बदलले. आता हेच भारतमतं्री िहदंु थानचे 

प्रादेिशक अखंड व सवार्ं याच िहता या टीने कायम रािहले पािहजे. आिण याच मलूभतू पायावर 
िहदंु थानची भावी रा यघटना झाली पािहजे. असे बोल ूलागले. याला कारण काय? याला कारण 

िहदंमुहासभा, शीखसं था, सनातनी मडंळे, थोडक्यात हणजे अिखल िहदंसुघंटनपक्षान, जी 
पािक तान-िवरोधी चळवळ केली; आिण या योजनेसबंंधांने तमुचे धोरण होय, नाही, काय ते 
प ट श दातं सांगा असा सरकार या मागे एकसारखा लकडा लावला. याचाच पिरणाम हणजे 

भारतमं यांची ही घोषणा होय. या पािक तान या योजनेसबंंधाने िनषेधाचा एक श ददेखील 
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काँगे्रस या कोण याही ठरावात, पिरषदेत िकंवा भाषणात आपणास सापडणार नाही; पण 

िहदंसुभेने मात्र या बाबतीत अ यंत आग्रह धरला होता. 
सरकारला जर युद्धसिम यांतून िन युद्धकायार्त िहदंसुभेचे सहकायर् हवे असेल तर सरकारने 

अिखल िहदंु थानचे अखंड व िन प्रादेिशक अिवभा य व या त वांना आधी मा यता िदली पािहजे; 

ही िहदं ूमहासभेने अट घातली होती. यामळेु गे या नो हबर मिह याम ये पालर्मटात बोलताना 
भारतमतं्री अॅमेरी यांनी जी दटु पी भाषा वापरली होती. ती यांना या मिह यांतील भाषणा या 
वेळी बदलणे भाग पडले; आिण ‘िहदंु थानचा प्रथम िवचार‘ या नावाखाली यांनी जे प्रवचन 

झोडले. यात यांनी प ट श दात भारता या अखडं वास आपली समंती िदली. कारण  काही 
असो, भारतमतं्री अॅमेरी यांनी भरता या अखंड वासबंंधी िन अिवभा यतेसबंंधी जे प ट धोरण 

प्रकट केले याकिरता मी यांचे मनपूवर्क अिभनंदन करतो. याचप्रमाणे मिु लम लीगने 

हाईसरॉयकड े िहदंिुवरोधी आिण आक्रमक व पा या या अनेक योजना पुढे मांड या हो या 
आिण यदु्धसिम या िन कायर्कारी मडंळाची वाढ यां या पकरणी या अनि वत अटी घात या 
हो या, या सवर् हाईसरॉयनी िन चयपूवर्क लाथाडून िद या. याकिरता मी यांचेही अिभनंदन 

करतो. हा जो फरक झाला तो िवनाकारण झाला; असे का आपणास वाटते? तसे नाही. 
या याकिरता िवचारांची पु कळ देवाणघेवाण करावी लागली आहे. िहदंमुहासभेने मसुलमानां या 
आक्रमक माग यांना जो सयंुिक्तक िवरोध दशर्िवला; िन आप या योग्य माग या पुढे मांड या 
यामळेुच या गो टी घडून आ या. यासबंंधी मसुलमानां या माग या फेटाळून लाव यासाठी 
काँगे्रसने त डातून ब्रही काढला नाही. फार काय, जर िहदंमुहासभेचा िवरोध नसता तर हजार 

िह शाने मसुलमान आज या आक्रमक माग या  मागत आहेत; या सवर् ते आतापयर्ंत िमळवून 

बसले असते.  
मतदानाचे वेळी काँगे्रसला मते दे या या रोगांतून िहदंूंनी बरे हायलाच पािहजे. वतः या 

अिधकारांचे सरंक्षण कर यासाठी िहदंनूी काँगे्रसला मतदान कर या या साथीपासनू रोगमकु्त 

झालेच पािहजे. 

तथािप तरीही, पु हा एकदा मी अगदी िनकू्षनच सांगतो की य यिप, िहदंमुहासभेने 

यावषीर् राजकीय मचं ह तगत कर यात यश वी होऊन, यावर अगदी काँगे्रस िन लीग 

यां याबरोबरीने पाय रोवून ती उभी आहे; तथािप, क्षु लक दोष काढणे िकंवा कठोर टीका, यां या 
पलीकड ेजाऊन िहदंमुतदारसघं, जेथवर िन जोपयर्ंत िहदं ुदिशर्केवर िनवडून आलेला बहुमतवाला 
पक्ष हणनू िवधानमडंळात कायर् कर यासाठी शिक्तप्रदान करीत नाही तथेवर िन तोपयर्ंत 

िहदमुहासभेला िहदूं या िहतसरंक्षणाचे िन सवंधर्नाचे कायर् पिरपिरपूणर्तेने करता येणे शक्य नाही. 
जोपयर्ंत केवळ सवय हणनू सवयीचे दास बनून, िहदंमुतदारसघं राजकीय उ मादवेडा या भरात, 

काँगे्रस या दिशर्केलाच मते दे याचा हेकेखोरपणा चालचू ठेवतील; तोपयर्ंत फार मो या िव ततृ 

प्रमाणातील िहदंूं या मताचे प्रितिनिध व काँगे्रस करते हे मा य कर यावाचून शासन काही क  
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शकत नाही. ‘िहदं‘ू दिशर्केशी प्रितज्ञाबद्ध असलेले िहदं ू प्रितिनिध जसे आिण िजतके िधटाईने 

अगदी अतंःकरणपूवर्क भावभक्तीने िहदंिुहतकारणाथर् प्रितिनिध व करतील. तसे आिण िततके 

तर सोडाच पण िनदान िहदंूं या वैधािनक िहतसबंंधाचे सदु्धा प्रितिनिध व काँगे्रस ितची जी काही 
घटना आहे या ि थतीत राहून मळुीच आिण कधीच क  शकणार नाही. पण जर िहदंूं या 
िहतकारणासाठी मतदाना या वेळी, ‘िहदंमुतदारसघं‘, िहदंसुघंटनवादी अ छुकांना, प्रचंड 

मतािधक्याने प्रितिनिध हणनू, िवधान मडंळाम ये आिण थािनक वरा य सं थांम ये 

िनवडून पाठवील तर िहदंूंचा एकमेव प्रितिनिधपक्ष हणनू िहदंमुहासभा िकंवा एकसंघ िहदं ु

सघंटनवादी पक्ष यांना शासनाला आपली मा यता यावीच लागेल; यासाठी िनरंतर या 
आणखी यिुक्तवादांची काही आव यकताच असणार नाही. िहदंूं या िहतकारणाची वार् यावर वरात 

काढून यायोगे िहदंूं या िहतांची नासाडी कर याचे िकंबहुना िहदंूं या नावाने आिण वतीने िहदं ू

हणनू बोल याचेही काँगे्रसचे अिधकार (जे आज ती सांगते आहे आिण बजावते आहे) िन स ता ही 
आपापतःच वयंचिलत यतं्रवत साहिजकच िहरावले जातील. व तुतः जाित-त वािधि ठत गटांची 
जशी िन जोपयर्ंत आहे तशी िन तोपयर्ंत आिण जी िकमान येती वीस वष तरी आहे हीच यव था 
आव यक अपिरहायर्तेने िनि चतीनेच चाल ू राहणार अस यामळेु कुठ याही भागाचे।प्रभागाचे 

प्रितिनिध व कर याची सधंी ितला क्विचतच िमळाली तर ! 

िवशुद्ध मिु लम सघंटनेशी प्रितज्ञाबद्ध नसले या कोणाही मसुलमानाला मसुलमान लोक 

कधीच िनवडून देणार नाहीत आिण काँगे्रस या दिशर्केवर उ या असणार् या मसुलमानाला ते, 
हटकूनच, िनि चतपणेच नाकारतील. िहदं ू दिशर्केशी प्रितज्ञाबद्ध िहदंूंनाच केवळ जर िहदं ूलोक 

िनवडून देतील तर काँगे्रस या दिशर्केला मत दे यासाठी नाममात्रही मतदार सघं असा उरणार 

नाही. इतकेच काय पण काँगे्रसची मतं्रीमडंळे आिण यांचे मतािधक्य केवळ िहदं ुमतदारसघंा या 
खां यावरच काय ते िटकून आहे. 

 
पु कळ काँगे्रसवा या िहदंूंनाही िहदंमुहासभा ही प्रभावी राजकीय सं था हावी, 

अशी मोठी तळमळ लागनू रािहली आहे. 
 

या वषार्ंत शतावधी काँगे्रसवा या सपु्रिसद्ध िहदं ुपुढार् यांनी िहदंमुहासभेचा अ यक्ष हणनू 

मजकड े वतः येऊन महासभेने चालिवले या कायार्िवषयी माझ ेअिभनंदन केले. असे असनूही, 
जरी या काँगे्रसवा या स गहृ थांना िहदंु विन ठ िवचारसरणी पूणर्पणे पटते; काँगे्रसने 

िहदंिुहताचे िधडंवड ेमाजिवले याची जरी यांना खंती वाटली; आिण हणनू जे ितला मनांतून 

दोष देतात िन िहदंमुहासभेचे आभार मानतात; एवढेच न हे; तर काँगे्रस या दडपणाखालनू बाहेर 

पडू शकत नाहीत! ते का? अजनूही ते सरळ सरळ िहदंसुभेला येऊन का िमळू शकत नाहीत? असा 
आप यापुढे प्र न उभा राहतो. यास उ तर आहे. काँगे्रस सोडून िहदंमुहासभेला येऊन िमळ या या 
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आड आज यांना एक अडचण वाटते. यां या आड एक िभतं उभी आहे. ितची उंची जरी एक 

अचंभरच असली तरी पण ती ओलांडून पलीकड े यांना येववत नाही, अशी यांची ि थती आहे. ही 
अचंभर अ◌ंुचीची; पण अनु लघं्य वाटणारी िभतं हणजे काँगे्रसचे ितिकट होय. यांना असे वाटते 

की या ितिकटावर आपण उभे रािहलो हणजे आपण नक्की िनवडून येऊ शकू. थािनक वरा य 

सं थांतून िकंवा िविधमडंळांतून िनवडून ये याला हे ितिकट हुकमी आहे अशी यांची समजतू 

आहे. आिण यायोगे यां या मानमा यतेचा िकंवा उ कषार्चा र ता मोकळा होतो. पण यावर 

एकच उपाय आहे. िनवडणकुीत काँगे्रसला काही एक िवचार न करता मत दे याची घातकी खोड 

िहदंमुतदारसघंांने सोडली पािहजे. आिण िहदंिुहताकरता िहदंु विन ठ अ छुकांनाच मत िमळू 

शकेल अशी पिरि थती िनमार्ण केली पािहजे. एकदा सवार्ंना अशी िनि चती वाटू लागली हणजे 

हेच आजचे चाचपडणारे िहदं ूबांधव जे आज काँगे्रसम ये आपणाला िदसत आहेत; या सवार्ंना 
काँगे्रस सोडून दे याचे धैयर् वाटेल; आिण ते उघड रीतीने महासभेला येऊन िमळतील. 

आज काँगे्रसचे धोरण चकुत अस यामळेु ती सा◌ोडून यावी असे यांना मनापासनू 

वाटते. पण वैयिक्तक वाथार्मळेु यांना तसे कर यास धैयर् होत नाही. तरी पण मी या सह  िहदं ू

बांधवांना िवनंती करतो की तु ही आप या मनोदेवतेशी प्रतारणा क  नका. तु ही आपले कतर् य 

कर यास िशका. स ता लोकिप्रयता अस या क्षुद्र िवचारांना थारा न देता िहदं ूरा ट्रा या जाती या 
आिण धमार् या सरंक्षणासाठी आपण आपले कतर् य कर यास िसद्ध हा िन अतरांना तसे उदाहरण 

घालनू या. 
याप्रमाणे गे या वषार्त िहदंसुभे या अनेकिवध चळवळींचे िन कायार्चे िसहंावलोकन केले 

असता आपणास असे िदसनू येईल की, िहदंिुन ठ चळवळ जोराने वाढत चालली आहे. असे असले 

तरी आपले खरे साम यर् कशांत आले? आपली प्रगती झाली ती कोठवर झाली? आप या 
चळवळीत वा तिवक दोष कोणते आहेत िन यांचे िनराकरण आपण कसे केले पािहजे? या 
गो टींचा आपण िवचार केला पािहजे. पण असे आ मसशंोधन जरी अव य असले; तरी मी 
आप यांतील दोषांचे आिण दबुर्ळपणाचे प्रदशर्न क  इि छत नाही. ि थती अशी आहे की, याने 

उठावे याने िहदं ूकसे वाईट आहेत; हेच सांगत सटुावे. आमचे दोष आम या िमत्रांनी आिण शत्रूनंी 
इतके फुगवून आम या कानीकपाळी सांिगतले आहेत; की, यामळेु आमचे कान आता िकटले 

असनू आपण कमीच पडतो, अशा प्रकारचा एक यनूगडं िहदंूंम ये उ प न झाला आहे. हणनू 

स या या पिरि थतीत आपले हे बोधवाक्य अशा प्रकारचे असले पािहजे की,  
 

‘‘आ ही आपली प्रगित िन शिक्त यांना कमी लेखू नये िन आपले दौबर् य फुगवून सांग ूनये.‘‘ 

 

आम या अडचणी सघंटना मक त्रटुी वाथर्परायणता ऐक्याची िनकड आिण आम या 
साम यार्त िन योग्यतेत असणारी वैगु ये िन यूनता, यांची आ हाला या आधीच ती तेने 



 

www.savarkarsmarak.com 

जाणीव झाली असनू यािव द्ध आ ही उभे ठाकलो आहोत. आम याकडून प्रय नांची पराका ठा 
करीत, आ ही यांना धैयार्ने त ड देत यावर िनि चतच िवजय िमळवू पण, यावर िवजय 

िमळिव यासाठीची तशी ती शिक्त, आप या सदैुवाने जी िवपुल िन अनुकूल आहे; मात्र यांमधील 

गळती थांबवली गेलेली नाही; आिण िजचे मू यमापन, -यथायोग्य अनुमानही अजनू झालेले 

नाही. या आप याजवळ असले या खर् या सपं तीतून िन साधन सामग्रीतूनच काय ती येऊ शकते 
हणनू यासबंंधीचा सिव तर िवचार िवशेष वाने क न नंतर तो आप यापढेु ठेव याचे धा टयर् 
दाखवीत आहे. 

िनिखल िहदं ूचळवळीचे खरेखुरे गत मळुातून जाण यासाठी िकमान पुढील पु तके तरी 
प्र येक िहदंूंने अ यासलीच पािहजेत. 

गतवष या वृ तांताचा हा चाल ूप्रसगंोिचत आढावा घेऊन झा यानंतर अ य मह वा या 
िवषयां या चचस प्रारंभ कर यापूवीर् मला आप या सकल िहदंबुधंूंना सवर्सामा यतः आिण मद्रास 

प्रांतात याच या िहदंबुधंूंना िवशेषतः अ यंत कळकळीने आ थेवाईक आग्रहाने जे मी माझे 
कतर् यच समजतो, सांगावयाचे आहे; ते हेच की यांनी िनिखल (िहदं)ू सघंटन चळवळी या 
िवषयात आपले काही एक मत बनिव यापूवीर् पुढील पु तके अ यासावीत. सदैुवाने िहदंसूघंटनेची 
िवचारप्रणाली महारा ट्र, बंगाल िन उ तरेतील काही प्रांतांत आता मो या प्रमाणावर िव ततृपणे 

प्रचािरली जात आहे. मा या या अिभभाषणा या आधी या भागात मी जे बोललो आहे ते तेथील 

िहदंूंना नीट समज यासाठी आिण यांचे अगदी यथाथर् मू यमापन कर यासाठी समथर् करीत 

आहे. पण हा मद्रास प्रांत, हा अगदी अलीकड ेनुकताच काय तो सघंटन चळवळीं या सपंकार्त 

आलेला आहे. ही चळवळ या मलूभूत त वांवर िन िवचारप्रणालीवर आधािरत आहे यांचा 
अ यास, िवशेष वे या प्रांतातच राहणार् या िहदंूंनी आिण ही चळवळ दिक्षणेकड ेशक्यतो चांगली 
बळकट ढमूल हावी असे यांना वाटते या िहदंनूीही आिण जे अजून ित या बाजनेू नाहीत िकंवा 
तीत भरती झालेले नाहीत; पण तरीही, ती चळवळ राजकीय िवचारप्रणाली यांचा एक शिक्तशाली 
प्रवाह असनू, कोणाला आवडो की न आवडो, िहदंु थान या भावी इितहासावर पिरणाम 

घडिव याची ितची बांिधलकी आहे अतपत मू यांकन जे क  इि छतात अशांनीही अ यासणे ही 
आता आज्ञाथर्क (अ याव यक) िनकड आहे. हे उि ट टीसमोर ठेवून आिण यिक्तशः उ लेख 

कर याने, वतःस सकंटात टाकणारे साहस करीतही, सकल िहदंूंना प्रारंभ हणनू अ यास केला 
पािहजे. यासाठी काही पु तकांची िशफारस मी इथे करत आहे.  

१) िहदंु व- लेखक- ी. िव. दा. सावरकर, २) िहदं ूसघंटन (िवचार प्रणाली िन ता कािलक कायर्क्रम) 

लेखक- ी. ना. िव. दामले, ३)िहदंमुहासभेचा इितहास- लेखक- ी. अदं्रपकाश, ४) 

िहदंपुदपादशाही- लेखक- ी. िव. दा. सावरकर, ५) िह टरी ऑफ िद भागानगर ट्रगल (िनझाम 

िसि हल रेिझ ट स मू हमट) लेखक- ी. शं. रा. दाते. 

अ य मह वा या िवषयांवरील वेगवेगळे प्र ताव या अिधवेशनात समंित यात येतील. 
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आम या बगंाली बंधूं या दःुखददुर्शचेी गार्  हाणी, पाप तान (पािक तान)ची योजना, 
जनगणना, इ यादी िनकडीचे प्र न गाळणे, थलकाला-भावी भाग पडत आहे. िवशेषतः िन 

व तुतः या प्र नांची वेगळाले प्र ताव या अिधवेशनात मांडून या प्र नांिवषयी यांना चांगली 
जाण आहे; यांनी यांचा यासगंपूवर्क अ यास केला आहे; यांचे यां याशी चांगले सबंंध 

आहेत, अशी मडंळी यासबंंधात अिधक चांग या रीतीने, उहापोह क न चचार् घडवून आणनू 

िन कषार्प्रत येतील असाही हेतू यामागे आहे. आता मी पुढील इंग्रग य िवषयांकड े वळतो. 
स या या युद्धकालीन पिरि थतीत आपण आप या टीने काय करावे या अितशय मह वा या 
प्र नाकड े मी वळतो. या पिरि थतीत स या आपण आहोत, यात आपण ता कािलक असे 

आपले कोणते धोरण ठेवावे आपला यदु्धकालीन कायर्क्रम काय असावा? हणजे िहदंूंचे िहतसरंक्षण 

होईल, आिण यांचे वधर्नही होऊ शकेल यासबंंधाने िवचार करणे अव य आहे. 

या पकरणी मी आरंभीच असे प ट क  इि छतो की मी हे जे िवचार आपणांपुढे मांडीत 

आहे ते जरी मी महासभे या अ यक्षपदाव न मांडीत असलो तरी ते िवचार यिक्तशः माझ े

आहेत; ते तसेच आहेत, एवढेच आपण समजनू चालावे. या अिधवेशना या प्रितिनधीने माझी ही 
मते िहदंमुहासभे या अ यक्षांकडून आलेला अनुरोध, अिधकृत घोषणा िकंवा आज्ञा असे काही एक 

मान याचे कारण नाही. महासभेसारख्या सं थे या अ यक्षाने एखा या धोरणाचा अगर 

कायर्क्रमाचा अनुरोध करावा. हे जरी अ ट असले िकंवा प्रसगंिवशेषी याने धोरण िन कायर्क्रम 

घालनू देऊन तो पाळ याची सवार्ंना आज्ञा करावी; िन या सभेचा तो अ यक्ष या सभेचे नेतेपण 

प करावे; हे जरी खरे असले तरी अशा अ यक्षांनी दसुरी काही वेगळी यव था नसेल तर अशा 
सं थेचे प्रितिनधी एकत्र जमनू जो िवचारिविनमय करतात िन यास अनुस न ठराव करतात; ते 
कायर्वाहीत आणणारा एक सवार्ंत मोठा कायर्कतार् अिधकारी या ना याने काम करणे हेही एक 

मह वाचे कतर् य असते. अ यक्षां या या कतर् या या जािणवेस अनुस न आपण सवर्जण िमळून 

युद्धासबंंधाचे जे िनि चत असे धोरण ठरवाल ते मा या शक्यतेनुसार कृतीत  आण याचे मी 
करीन. मग ते मा या यिक्तशः िवचारांशी जळुो वा न जळुो. आप या िन मा या िवचारात 

महदंतर पडले; तरी यािवषयी काहीएक न कुरकुरता िकंवा अ यक्षपदाची  पत याकिरता पणाला 
मळुीच न लावता आपण ठरवाल ते धोरण मी कायर्वाहीत आणीन. माझी आपणास एवढीच िवनंती 
आहे की, माझ ेहे िवचार सद यांपैकीच मी एक सद य या ना याने आपण यांचा िवचार करावा. ते 
िवचार अ यक्षांचे आहेत असे मानू नये. 

स या या यदु्धकाळात आपले ता कािलक धोरण िन कायर्क्रम काय असावा? 

या िवषयात प्र यक्ष कायर्क्रम आख यापूवीर्च  मी आपले लक्ष प्रमखु िवचारात घे यायोग्य, 

मला िदसणार् या काही गो टींकड े वेधू इि छतो. आपला ि टकोन प ट कर याअतपत यांचे 

उ तम िन पण क न िन यास अनुस न आपणास आपला कायर्क्रम आखता येईल िन कायार्ची 
िदशा ठरिवता येईलः- 
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(क) या सबंधंातील पिहले िवधेय असे की, स या या जागितक युद्धात जी रा टे्र आपआपसात 

लढत आहेत. यां यापैकी कोणालाही नैितक या सहा य कर यास आपण बांधलेलो नाही. मग 

तो देश इंग्लडं असो वा जमर्नी असो; जपान असो िकंवा रिशया असो; चीन असो िकंवा दसुरा 
कोणता युद्धमान देश असो. गे्रट िब्रटन आिण अमेिरका हे देश आपली बाज ू उदा त धोरणावर 

आखलेली आहे आिण हणनू अतरांनी आ हांस सहा य केले पािहजे; असे हणत आहेत. तेचसे 

काय, येथील काही काँगे्रसवाले पुढारीसदु्धा आिण इतरही काही पक्षांतील पुढारी याच 

िवचारसरणीचा अनुवाद करीत आहेत. या पकरणी िहदंमुहासभेने आपली भिूमका महायुद्ध सु  

होऊन एक मिहना झाला नाही तोच िख्र. १९३९ या स टबर मिह यात भरले या कायर्कारी 
सिमती या सभेत एक ठराव स मत क न प ट केली होती. 

काँगे्रसचे वयंभ ूकतुर्मकतुर्म ् सवार्िधकारी गांधीजी यांनी मात्र इंग्रजांची आजर्वे कर यास 

सरुवात केली आिण असेही प्रितपादन केले की, आता िहदंु थान या वातं या या प्र नाचा 
िवचारच नाही. आता आप या पुढील िवचार एकच आिण तो हणजे इंग्लडं िन फ्रा स यांचे 

सरंक्षण कसे होईल हाच होय. जगातील लोकशाहीिव द्ध उठलेले वादळ, शमिव याकिरता आपण 

सरकारला िवनाअट सहकायर् दे यास िसद्ध आहो; असे यांनी आपण होऊन सचुिवले; आिण ितकड े

पं. नेह  हेही िब्रिटश आिण फ्रच लोकशाही रा ट्रांना मदत कर याला ‘‘भारतीयांनो तयार हा!‘‘ 
असा पुकारा क  लागले. कारण पोलडं आिण इतर वतंत्र रा टे्र यां यािव द्ध साम्रा यवादी 
जमर्नीन युद्ध पुकार यामळेु यांचा प्रितकार कर यासाठी िब्रिटश आिण फ्रच लोकांना आपण मदत 

केली पािहजे. असा यांचा आग्रह होता. 
या देशातील इतर पक्ष हणजे फॉरवडर् लॉक, क युिन ट, रॉिय ट इ यादी हे सदु्धा 

पोलडं रिशया प्रभिृत रा ट्रांना यि कंि चतही राजकीय लोभ नाही. ती साम्रा यवादी नाहीत; असेच 

सांगत सटुले होते. अशा वेळी िहदंमुहासभा हीच काय ती एकमेव सघंिटत आिण प्रमखु राजकीय 

सं था होती; की िजने खरा दरूदशीर्पणा दाखिवला. महासभेनेच देशाला आिण खु  काँगे्रसलाही 
बरोबर िदशा दाखिवली. ितने, असे प टपणे घोिषत केले की युरोपातील युद्धमान रा टे्र मग ती 
इंग्लडं जमर्नी पोलडं, रिशया इ यादी कोणीही असोत; ती जी युद्धात पडली ती काही नैितक 

कारणाकिरता लोकशाही या प्र थापनेकिरता िकंवा काही िवशेष त वज्ञाना या प्रित ठापनेकिरता 
पडलेली नाहीत. युद्ध कर याचा यांचा हेतु केवळ वतःचा वाथर् आिण वतःचे मोठेपण 

प्र थािपत करणे; एवढाच आहे. या या उलट इंग्लडं या युद्धात जे पडले, ते इंग्लडं िन इतर रा टे्र 

यां यािव द्ध चाल ू असले या आक्रमणाचा केवळ प्रितकार कर याकिरता आिण लोकशाहीची 
उदा त त वे रक्षण कर याकिरता पडली असनू यात काही भौितक लाभ िमळवावा अशी यांची 
िबलकूल इ छा नाही. उलट जगातील आंतररा ट्रीय सबंंधांची अिधक चांग या पायावर उभारणी 
हावी, िन जगात खरी आिण सतत िटकणारी, शांती नांदणे शक्य हावे, यासाठी लढत आहेत‘‘ 
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असे हाअसरॉय भारतमतं्री यांनी आप या अनेक भाषणांतून आ हाला पटिव याचा वारंवार 

प्रय न केला. परंतु या सवर् घोषणा  फोल हो या. उदा त त वा या प्रित ठापनेकिरता गे्रट िब्रटन 

युद्धात पडलेला नाही; ही गो ट िसद्ध कर यास उ कृ ट पुरावा हणजे जे हा चबलनने िहटलरला 
पोलडं वतंत्र कर यास सांिगतले; या वेळी यास िहटलरने उ तर िदले की, ‘‘मी पोलडं खाली 
करतो पण आपण िहदंु थान मोकळा कराल काय? यात सवर् आले. चोरां या वाटा चोरच 

जाणतो‘‘ ही हण साथर् आहे. 

(ख) याकिरता गे्रट िब्रटनने आपले युद्धहेत ू प्रिसद्ध करावे अशी पंिडत नेह ं सारख्या काँगे्रस 

पुढार् यांनी मागणी करावी; हे मला अगदीच खुळचटपणाचे वाटते. एकतर िब्रिटश लोक आप या 
युद्धिवषयक सवर्सामा य उ ेशांचा पुनः पुन चार कान िकटेपयर्ंत क  लागले आहेत. आिण दसुरे 

असे की उदा त त वांची यांची ही घोषणा एका कवडीमोलाची सदु्धा नाही. जर यां या या घोषणेत 

काही अथर् असता तर यांनी याप्रमाणे ता काळ कृित केली असती. 
जर इंग्लडं जगातील लोकशाही या प्रित ठापनेकिरता लढत असेल तर यांनी आज 

िहदंु थान वतंत्र केला असता िन येथे लोकशाही पद्धतीची रा यघटना आणली असती. 
पण यांनी तसे काही एक केलेले नाही. या यदु्धात पडले या अकूण एक रा ट्रांची येये, 

िकंबहुना आज या काळातील जगातील प्र येक रा ट्राचे येय वतःचा वाथर् साधणे, िन तो 
वाढिवणे एवढेच असनू जगात जेथे जेथे आपले वचर् व प्र थािपत करता येईल तेथे तेथे ते करणे 

एव याकिरता ती लढत आहेत. ही गो ट आरशासारखी व छ आहे. आज िहटलर आिण 

मसुोिलनी जे लढत आहेत ते पृ वी या पाठीवर आप या लोकांना अिधक जागा िमळावी आिण 

आपली स ता वाढावी; याच केवळ उ ेशाने होय. याचप्रमाणे चिचर्ल, टॅिलन िकंवा झवे ट हे जे 

लढत आहेत ते आपली आधीच प्र थािपत झालेली साम्रा ये िचरंतन िटकिव याकिरता लढत 

आहेत. 

या आप या खर् या हेतूला झाकून टाक याकिरता यांनी वेगवेगळी ग डस नावे िचकटिवली असली 
तरी यां या आड यांचा हेतु एकच आहे. कोणी यांना साम्रा य असे हणतील; तर कोणी यांना 
लोकस ताक रा ये हे नाव देतील; तर कोणी यांना सोि हएट लोकस ताक रा य या नावाने 

सबंोिधतील, परंतु ही सवर् रा टे्र दसुर् या लोकां या प्रदेशांवर यां या अ छेिव द्ध वतः या 
तरवारी या साम यार्ंवर आप या देशाचे प्रभु व लाद याचा प्रय न करीत आहेत. फ्रा स हे 

लोकस ताक रा य आहे ना? पण याच फ्रा सने िकती तरी देशांची वातं ये लबुाडली आहेत. 

आम या येथील पाँिडचरी आिण चंद्रनगर ही यांनी घेतली आहेत; आिण वसाहतीं या पकरणी 
इंग्लडं या खालोखाल यांचा क्रमांक आहे. 

रिशया हे नसुतेच लोकस ताक न हे; तर सोि हएट लोकस ताक रा ट्र असले तरी, 
यांनेसदु्धा केवळ तरवारी या जोरावर केवढा तरी खंडमय प्रदेश, आप या हाताखाली घेतला आहे 
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आिण इतके असनूही जमर्न जसे आधाशी याप्रमाणे यांनीही पोलडं आिण इतर लहानलहान रा टे्र 

िगळ यास कमी केले नाही. 
 

(ग) याचप्रमाणे हे जे काही ‘वाद‘ आहेत; उदाहरणाथर् लोकस तावाद, साम्रा यवाद, इ यादी 
इ यादी, यांचे प्रितपादक सवर् एकाच माळेचे मणी आहेत. यांना आपण नाव कोणतेही या. 
यांना बो शिे हझम हणा िकंवा नाझीझम हणा; फॅिस टवाद हणा, िकंवा लोकस तावाद 

हणा िकंवा पालर्मटरी पद्धती हणा, काहीही हणा, या सवार्ंनी आप या तरवारी या 
साम यार् या जोरावर दसुर् या लोकांना िजकंले असनू िकंवा अ याप िजकंले नस यास ते िजंकू 

इि छत असनू यां या सवर् ‘वादा‘चा ता पयार्थर् दंडुकेशाही एवढाच आहे. अशा पिरि थतीत 

वेगवेग या नावांना िकंवा घोषणांना भलुनू न जाता यांची ‘त वे िन धोरणे‘ खरोखरच काय 

आहेत हे न ओळखणे हा िहदंु थानचा आ मघातकी मखूर्पणाच ठरेल; कारण यांना िदलेली ‘नावे‘ 

िकंवा यासबंंधी या ‘घोषणा‘ यांचा हेत,ू खरे उ ेश लपवून िदशाभलू करणे हाच काय तो आहे. 

नाझी काय, बो शेि हझम काय िकंवा लोकशाहीवादी काय यां या िवचारप्रणाली काय 

आहेत िकंवा यां या ग्रथंात काय हटलेय या कारणासाठी यापैकी कोणावरच लोभ, पे्रम करता 
कामा नये िकंवा यांचा राग वा वेषही करता कामा नये. 

िहटलर हा नाझी आहे हणनू तो मात्र राक्षस आिण चिचर्ल हा लोकस तावाला हणिवतो 
हणनू तो मात्र देवदतू असे समज याचे काही एक कारण नाही. जमर्न देश या पिरि थतीत 

सापडला होता तीतून याचा उद्धार कर याकिरता जमर्नीला नाझीवादाचाच आ य करावा लागला; 
तर बो शेि हझम हा रिशयाला उपकारक ठरला. इंग्लडंम ये लोकस ता जी नांदते आहे; 

ित यासाठी इंग्लडंला केवढी िकंमत यावी लागली. याची आपणास चांगली क पना आहे. 

 

खरे राजकीय धोरण यावहािरक कसे असावे? 

 

राजनीितशा त्र आिण जगातील इितहास या दो हींव न एक ठाम िसद्धांत प्र थािपत 

झालेला आहे, तो असा की, जगतांत सवर् लोकांना िन सवर् काळी उपयोगी पडले अशी कोणतीही 
घटना िकंवा समाजरचनापद्धती शा वत व पाची सांगता येणार नाही. इंग्रज लोकांइतके 

वैयिक्तक वातं याचे आिण लोकशाहीचे भोक्ते जगा या पाठीवर दसुरे कोणीही नसतील पण युद्ध 

सु  झा याबरोबर यांनी आपली ती लोकशाहीची क पना आिण घटना एका िदवसात फेकून िदली 
आिण शुद्ध एकतंत्री स ता आप या हातांनी प्र थािपत केली नाही काय? आज िहटलरचा श द हा 
जसा जमर्नीत जवळ जवळ िनबर्ंध समजला जातो याचप्रमाणे इंग्लडंम ये चिचर्लची ि थती आहे. 

इंग्लडंहून आले या  अगदी आ ता या डाकेने एक प्रमखु वृ तपत्र आणनू िदले. यात एका कवीने 

गाियलेले वातं याचे शोकगीत आहे. यात पुढील वरिवलाप आहेत- 
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आहे आ हांस ठावे। सगं्राम घोर चाल।ू। 
पिर िन य प्र यही ते। यायालयेिह चाल।ू। 

किरतसे आता तो काय। हेिबअस ्कॉपर्स ्अॅक्ट।। 
वाचवू शके ना मिुळ जो। यक्तीं या वातं याला।। 

वाचवू न शकली कोणी। ते वातं याचे बेट।। 
मॅग्नाचाटार्‘चा अतं। अरेरे! थडग्यात िबचारा शांत।। 

 
ते हा जमर्न लोक हे नाझी आहेत आिण साम्रा यवादी आहेत; हणनू यां यािव द्ध लढणे 

हे भारतीयांचे कतर् य आहे; िकंवा इंग्रज फ्रच िकंवा अमेिरकन लोक हे लोकशाहीचे भोक्ते आहेत; 

हणनू यांजवर आपण पे्रम करणे अव य आहे; या कोण याच बोल यात काही एक अथर् नाही. 
यापकरणी आपले खरे राजकीय यावहािरक धोरण असे असावे; की जो कोणी देश, मग तो 
कोण याही वादाचा पुर कतार् असो; जो आम या देशाचे िहत साध यास आ हास उपयोगी पडले; 

िन जेवढा काळपयर्ंत उपयोगी पडले, तोपयर्ंत तेव या काळपयर्ंत तो आपला िमत्र होय. 

नाझी आिण बो शेि हक लोक ताि वक भिूमकेव न एकमेकांचे अगदी कटे्ट हाडवैरी होते 

ना! पण या युद्धा या वेळी पोलडं या प्र नावर आिण इतर वाथर् साध या या िवषयात यांचे 

िहतसबंंध एक झाले ते हा यांनी रातोरात आप यात सख्य घडवून आणले िन झटपट सिंध क न 

टाकला. या या उलट समजा जर इंग्लडं आिण रिशया यांचे युद्ध जुपंते आिण िहटलर इंग्रजां या 
बाजनेू लढता; तर याच इंग्रज लोकांनी याच नाझी जमर्नीचे मकु्तकंठाने पोवाड ेगाियले नसत े

काय? पूवीर् फ्रा सम ये क्रांती होऊन लोकशाही प्र थािपत झा यापासनू ितसर् या नेपोिलयनचा 
पाडाव होईपयर्ंत या काळात इंग्लडंम ये फ्रच लोकांशी शत्रु व होते. या वेळी, हणजे 

िब माकर् या काळात, जमर्नी जे हा साम्रा यवादी हणनू प्रिसद्ध होता; ते हा, याने फ्रा सिव द्ध 

युद्ध पुकारले असता याच इंग्रजांनी या जमर्नीची तुित तोत्रे गाियली नाहीत काय? हेच 

अमेिरकन लोक, इंग्रजांचे भाईबंद होते. पण यांनी जे हा इंग्लडंिव द्ध बडं क न आप या देशात 

लहानसहान रा ये थापन केली आिण आपले वातं य घोिषत केले; ते हा याच इंग्रज लोकांनी 
जगभर याच अमेिरकन लोकांची अ यंत देशद्रोही िन मानव जातीतील दु टा याचे पुतळे हणनू 

यांची िनदंा केली नाही काय? पण आता पाहा! या अमेिरकन लोकांशी ते केवळ सलगी क न 

आहेत. कारण या युद्धात इंग्लडंची परुती फिजती हो याचे टाळ यास अमेिरके या सहा याचा 
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आ य एवढाच काय तो यांना आधार िदसत आहे. यामळेु आता इंग्लडंला अमेिरकनांचा केवढा 
पुळका आला आहे! इंग्लडंचा जॉन बुल आिण अमेिरकेचा अकंल सॅम हे आता ग यात गळा घालू 
लागले आहेत. एवढेच कशाला या बो शेि हक रिशयाची या इंग्रज लोकांनी आजपयर्ंत टवाळी 
केली िन यांना िश याशाप िदले; याच रिशयाकड ेसहा या या लोभी टीने आज इंग्लडं पहात 

आहे. अजनूही जर रिशयाने इंग्लडंला हात दे याचे ठरिवले आिण जमर्नीशी केलेले सख्य तोडून 

टाकले, तर तेच इंग्लडं याच बो शेि हक सरकारला ‘‘आमचा उमदा दो त हणनू लगेच प्रशंसू 
लागेल. 

 

(घ) ‘‘पहा बोवा! नाही तर जमर्न लोक िहदंु थान िजकंतील!‘‘ अशी भीती आजकाल इंग्रज लोक 

आ हास दाखवीत आहेत. पण यां या या बागलुबोवाचे भय धर याचे आपणास काही एक कारण 

नाही. आपणास या यदु्धकालीन पिरि थतीत आपले ता कािलक धोरण ठरिवतांना याचा िवचार 

कर याचे कारण नाही. 
आज या पिरि थतीकड े पाहता इंग्लडंचा बहुतक न पराभव होईल असे िदसत नाही. 

िनदानपक्ष  िहदंु थानचे साम्रा य जसे या तसे जमर्नी या हवाली करावे लागेल; अतका दणदणीत 

पराभव इंग्लडंचा होईल; असे तर मळुीच िदसत नाही. असे हणतात, की जे हा कोलबंस पिह या 
प्रथम अमेिरके या भमूीवर उत  लागला; ते हा तेथील लोक यां याशी लढ याकिरता धावून 

गेले. या समुारास सयूर्ग्रहण होते; हे कोलबंसाला माहीत होते. ते हा याने आपण देवाचे प्रितिनधी 
आहोत; अशी बतावणी केली. आिण या याशी लढ याकिरता आले या लोकांना याने असे 

सांिगतले; की ‘‘जर तु ही माझ े वागत न कराल आिण मला भमूीवर उतर यास उपयोगी न 

पडाल, तर याद राखा! मी आकाशातून सयूर्च पळवून नेईन आिण मग येथे िन याचाच अधंार 

होऊन बसेल.‘‘ कोलबंस या या हण याची प्रचीती लगोलग येऊ लागली. तेथील थािनक लोक 

जे, िवरोध कर यासाठी आले होते; ते सयूार्ला ग्रहण लागताच आता हा सयूर् आकाशांतून जाणार 

आिण आता तेथे अधंारच अधंार होणार अशा भीतीने गडबडून गेले. यांनी ताबडतोब धावत जाऊन 

कोलबंसाकिरता फुले, फळे आिण इतर देणग्या िकनार् यावर आण या आिण याला भमूीवर 

उतर यास सहा य केले. िहदंु थानातील लोकांपुढे अशाच प्रकारची भीती इंग्रज लोक घालीत 

आहेत. ते हणतात, ‘‘बघा बरे! आ हाला सहा य करा; नाही तर िहटलर येईल!‘‘ पण कोलबंसाने 

अमेिरकेत या लोकांना मला सहा य करा, नाही तर िन याचा अधंःकार येऊन बसेल असे जे 

सांिगतले तशासारखेच हे बोलणे िन वळ खोटे, लबाडीचे आिण ितर कायर् आहे. यां या उलट 

इंग्रज लोक जगात असे सांगत आहेत की या युद्धात आ ही िहटलरला अखेरीस पराभतू करणार 

पण याचवेळी आ हाला मात्र ते असे सांगतात की, ‘‘आ हाला सहा य करा नाही तर जमर्न लोक 

िहदंु थान िजकं यावाचून राहणार नाहीत. यातले खरे कोणते? 
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खरे असे आहे की, जर या इंग्रज लोकांना भारतीयां या सहा यावाचून िहदंु थान हातचे 

जाईल असे खरोखर वाटत असते; तर हेच इंग्रज लोक िहदंु थानला वसाहतीचे वरा यच काय; 

पण इतरही आणखी वसाहती जशा ते अमेिरकेस देऊ करीत आहेत, तशा ते वतः या 
साहा यासाठी देऊ करते. 

बरे समजा, वादाकिरता आपण असे गहृीत धरले की, या युद्धाला कलाटणी िमळाली, तरी 
जमर्न लोक िहदंु थानावर वारी क न येतीलच हा कदािचत होणारा सभंव खरा ठरेलच; असे तरी 
आपण का गहृीत धरावे? िन इंग्रजांना घालवून जमर्नी िहदंु थान पादाक्रांत करील असे तरी का 
मानावे? या जगात जे हा जे हा राजकीय भकंूप होतात; ते हा साम्रा याची साम्रा ये तुकड ेतुकड े

होऊन कोलमडून पडतात; आिण इितहास असे सांगतो की पु कळदा दा यात िखचपत पडले या 
रा ट्रांना आपले वातं य िमळिव यासाठी दोघा रा ट्रांची प्रबळ लढत लढवीत ठेवणे, आिण 

यायोगे दोघांचीही आक्रमक साम य नाहीशी क न वतःचे वातं य प्र थािपत करणे; पु कळदा 
शक्य असते. आणखी जर या युद्धात िब्रिटशांना िहदंु थानातून काढता पाय घ्यावा लागला आिण 

जमर्नी िकंवा दसुरा कोणी साम यर्वान या देशावर लगोलग चालनू आला नाही; तर या देशात 

अतंगर्त अराजकता माजेल आिण यातून िहदंमुसुलमानां या यादवीचे यदु्ध िनमार्ण होईल. 

िक येक लोक या पिरि थतीत आ हास भीती घालतात पण, अशी पिरि थती िनमार्ण झालीच तर 

यातून आपण िहदं ूलोकांना यश वी रीतीने बाहेर पडणे फार शक्य आहे; आिण तसे झाले तर 

आपण आप या घराचे िनिवर्वादपणे धनी सहज होऊन जाऊ. 

ता पयर् काय की, हे नैितक िकंवा ताि वक वाद िकंवा असे झाले तर तसे होईल अस या 
प्रकार या सभंवा मक गो टी या आपणास केवळ िबचकव याकिरता असनू आपण िब्रिटशां या 
युद्धकायार्स िबनशतर् आिण वे छेने मदत करावी; यासाठी ही सारी कारवाई आहे. या गो टीचा 
आपण िवचार क  नये; असे नाही; पण आप या देशा या िहता या टीने यावहािरक टीने 

याकड ेपाहूनच आपण आपली धोरणे बांधावी. 
या युद्धकालात आपला कायर्क्रम ठरिवताना आप याकडून होईल या आिण शक्य असेल 

या रीतीने या युद्धाचा लाभ आप या देशाचे िहत साध या या कामी कसा कसा घेता येईल; आपण 

आप या उपयोगी कसे िन िकती पडू, आप या िहतसबंंधांचे रक्षण कसे क  आिण शक्य झाले तर 

िहदंु वाचे अ यु थान आपणास कसे करता येईल याच टीने आपण िवचार केला पािहजे. 

असे करताना आपण वायफळ, िन पयोगी िकंबहुना घातक अस या शाि दक 

मायाजाळाला भलुता कामा नये. स या या पिरि थतीतील आप या दौबर् याची जाणीव ठेिवली 
पािहजे. याचप्रमाणे आपले जे काही थोडफेार आज साम यर् आहे िकंवा युद्धा या वाढ या 
प्रसारामळेु जे आपणास उपल ध होणार आहे; याची िकंमत कमी मानून, आहे तेही नाहीच; असे 

मान याचे वेडपेणही करता कामा नये. या मयार्दां या कक्षेत राहून आप याला िवचाराहर् िन 

वीकाराहर् आढळतील अशा काही प्रमखु कायर्पथांची आप या िकंवा प्र यक्षात सचुिव या गेले या 
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िकंवा यानुसार कायर्वाही झाली आहे; होत आहे; अशा अ य िनरिनरा या भारतातील राजकीय 

पक्षां याही कायर्पथांची आपण सयुोग्य पारख क  या. 
सबंध रा ट्रभर सश त्र बंड पुकारणे हा एक मागर् आहे. दर यान िपचत पडले या 

कोण याही रा ट्राला वतःचे वातं य प्र थािपत कर यास आपला शत्र ुदसुर् या एखा या प्रबळ 

शत्रशूी यदु्धात चांगलाच गुंतला आहे; अशी सधंी पाहून यां यािव द्ध सश त्र बंड करणे हा सहज 

सचुणारा िन िवशेष पिरणामकारक असा एक मागर् आहे. 

पण आपण िनःश त्र केलेले, असघंिटत असलेले आिण आपापसातील यादवीने गांजलेले 

लोक इंग्लडंिव द्ध देश यापी व पाचे सश त्र बंड पकुा  शकणे आज शक्यते या कोटीतील नाही. 
यािवना आपली ही जी सभा आहे; अशा महासभे या, काँगे्रस या िकंवा दसुर् या कोण याही 
एखा या सभे या प्रकट अिधवेशनातनू सश त्र बंडाचा िवचार करणे हेही शक्य नाही. िकंबहुना 
यांनी आप या कायार् या या मयार्दा घालनू घेत या आहेत; यां या टीनेही हे यां या 
कक्षेबाहेरचे आहे. हा मागर् नैितक या वाईट आहे; हणनू न हे; तर, केवळ यावहािरक 

राजकारणा या टीने िहदंमुहासभे या अशा अिधवेशनात िन स या या प्रकट प्रसगंी आपणास 

याचा िवचार कर याचे येथे सोडून देणे भाग आहे. 

 

सपंूणर् अिहसंावादावर आधारलेला गांधींचा स याग्रह 
 

दसुरा मागर् अ यंितक अिहसंावादावर उभारले या िन वयैिक्तक खळुचटपणा या 
मायाजाळाचा होय. याचा फारसा िवचारही कर यात अथर् नाही. देश यापी सश त्र बंडाचा पिहला 
मागर् जो अ यवहायर्ते या कारणाकिरता बाजसू सारला पािहजे; याचप्रमाणे हा दसुरा टोकाचा 
आ यांितक अिहसेंवर उभारलेला िन सश त्र प्रितकाराला या य ठरिवणारा दसुरा मागर् केवळ 

यावहािरक याच न हे; तर नैितक याही या य हणनू सोडून देणे आव यक आहे. 

नैितक कृ य कशाला हणावे; यासबंंधा या उहापोहात थल िन काल यां या अभावा तव 

मी खोल िश  इि छत नाही. नीतीचे शा त्र, आ म फूतीर्ने साक्षा काराने िकंवा यवहारा या 
सोयीने कोण याही त वावर अिधि ठत झालेले असो; तथािप याची जी यावहािरक बाज ूजी सवर् 
नीितशा त्रवे ते एकमखुाने मा य करतात; िन िज या योगाने नीित कोणती आिण अनीित 

कोणती; स गणु, दगुुर्णाहून वेगळा कसा िकंवा चांगलेवाईट कोणते हे ठरिवले जाते; ती कसोटी 
केवळ यावहािरक गो टीवर अिधि ठत केलेली आहे. ती हणजे ही की मानवी जीवनाला जे जे 

िवचार िकंवा आचार उपकारक होतील या या सवार्ंना नीित िकंवा स गणु हणावे िन या या 
िवरोधी जे जे असेल; याला अनीित िकंवा दगुुर्ण समजावे; हाच याय सवर् नीितशा त्रवे यांनी 
मा य केलेला आहे. याचाच अथर् नीतीची क पना मानवी जीवनावरच मखु्यतः अिधि ठत आहे. 
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या अगदी यावहािरक आिण पु हा पूणर्पणे पायाशुद्ध कसोटीस अनुस न पाहता या 
आ यंितक अिहसंावादात अ या य आक्रमणािव द्धही केला जाणारा सश त्र प्रितकार, या य 

ठरिवला जातो ते अिहसेंचे त वज्ञान अगदीच अ यवहायर् मानवी जीवनाला घातक आिण हणनू 

पूणर्पणे अनीितमय असे मािनले पािहजे. लहान मलेु िनजलेली असता यां याम ये एखादा साप 

िशरला; िकंवा लोकांची जत्रा जमली असता याम ये एखादा िपसाळलेला कुत्रा एकदम घुसला तर 

तु ही याला मा  शकत असताही केवळ आ यंितक अिहसें या त वज्ञानास अनुस न तु ही 
यास ठार मारले नाही; तर तु ही प्राणघातक िहसेंलाच आप या कृ याने प्रो साहन देता असे होते. 

कारण तुम या या कृ याने तो साप िकंवा िपसाळलेला कुत्रा माणसांना चावून ठार मारतो. 
यामळेु एका सापाचा िकंवा कु याचा जीव वाचिव याकिरता तु ही अनेक माणसांचे जीव 

वाचिव याचे टाळता; आिण याला आप या सोयीप्रमाणे िन सवडीप्रमाणे अनेक माणसांचे जीव 

घे यास वतंत्र ठेवता. अशा रीतीने दहेुरी पापाचे तु ही धनी होता. या या उलट जर तु ही तो कुत्रा 
िकंवा साप या क्षणी ठार मारला; तर कोणाही जीवाचा कोण याही कारणाकिरता के हाही वध 

करावयाचा नाही; या तुम या त वा या िवरोधी वतर्न के याचे पाप तु हाला लागते. या एकाच 

उदाहरणाव न अ यंितक अिहसेंचे त व हे केवळ अ यवहायर् मानवी जीवनाला घातक आिण 

हणनू पूणर्पणे अनीितकारक आहे; असे िसद्ध होते. ही गो ट वैयिक्तक सबंंधात लाग ूपडते; तीच 

रा ट्रा याही िवषयात लागू पडते. हेही लक्षात ठेवावे; की जे धमर् अन याचार, अिहसा इ यादीचा 
आ यंितक गणुगौरव करतात यांनासदु्धा या िनयमांना अपवाद करावे लागले आहेत. कोण याही 
प्रकार या अ या य आक्रमणािव द्ध के या जाणार् या सश त्र प्रितकाराचा िनषेध ते करीत नाहीत; 

िन असा िनषेध करणे हा खर् या अिहसेंचा गणुही होऊ शकत नाही. 
 

सापेक्षतः अिहसा हा स गणु; 

पण आ यंितक अिहसंा हा अपराधच 
 

तथािप मयार्िदत अिहसंा मात्र एकंदरीने मानवी जीवनाला अ यतं उपकारक अस यामळेु 

तो एक मोठा गणु असनू आपले वैयिक्तक िकंवा सामािजक जीवन, िकंबहुना आप या सवर् 
सामािजक सखुसोयी यावरच आधारले या आहेत. पण कोण याही काळी िकंवा प्रसगंी 
पाळावयाची आ यंितक अिहसंा ही वयैिक्तक िकंवा रा ट्रा या व पा या मानवी जीवनाला 
अ यंत हािनकारक असनू ती अनीितकारकही आहे. िन हणनू ती या य ठरिवली पािहजे. या 
नीितशा त्रवे यांनी समयार्द अिहसेंला एक मोठा स गणु हणनू मानले; यांनीच आ यिंतक 

व पा या अिहसेंला या य समजनू ितचा िनषेध केला आहे. 

 

जनैबौद्धांची अिहसंा, गांधीप्रणीत अिहसें या िवरोधीच आहे 
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बौद्ध धमार्ने िकंवा जनै धमार्ने जे अिहसाधमार्चे प्रितपादन केले आहे; ते गांधीजीनी 
प्रितपािदले या सवर् प्रकार या पिरि थतीत सश त्र प्रितकाराचा िनषेध करणार् या आ यंितक 

अिहसंा धमार्शी अगदी िवरोधी आहे. या जनै लोकांनी रा ये थापन केली; वीर आिण वीरांगना 
िनमार्ण के या; जे समरभमूीवर श त्राने लढले आिण या जनै सेनापतीनी जनै सिैनकांची सै ये 

लढिवली; यांचा जनै आचायार्ंनी कोठेही िन के हाही िनषेध केला नाही; ही एकच गो ट यांची 
अिहसंा गांधीवादी घाणेर या अिहसेंहून उघडच वेगळी होती; असे दशर्िवते. िकंबहुना अ या य 

आक्रमणांचा सश त्र प्रितकार करणे नुसते या यच न हे तर आव यक आहे; असे जनैधमार्नेही 
उघडपणे प्रितपािदले आहे. जर एखादा सश त्र िन आततायी मनु य एखा या साधूची ह या क  

लागला, तर या साधूचा जीव वाचिव यासाठी अशा मनु यास ठार मारणे अव य असले तर 

खुशाल ठार मारावे; कारण अशा प्रकारची िहसा ही एक पकारे अिहसंाच होय! असे हणनू जनै 

धमर्ग्रथं ितचे समथर्न करतात. मनु मिृतम ये हट याप्रमाणेच, जनै धमर्ग्रथंानेही असेच हटले 

आहे की, या िठकाणी ह येचे पाप जो मळू ह या करतो यास लागते. ह या करणार् यांचा वध 

करणारासच ते लागत नाही. ‘‘म यु त म युमहर्ित।‘‘ भगवान बुद्धाने सदु्धा अशाच प्रकारचा 
उपदेश केला आहे. एकदा एका टोळीचे पुढारी याजकड े गेले िन दसुर् या टोळी या लोकांनी 
आपणािव द्ध आक्रमण के यामळेु यांचा सश त्र प्रितकार कर यास अनुज्ञा माग ूलागले. ते हा 
बुद्धाने यास सश त्र प्रितकाराची आज्ञा िदली. भगवान बुद्ध हणाले, ‘‘सश त्र आक्रमणा या 
प्रितकाराथर् क्षित्रयांनी यदु्ध कर यास प्र यवाय नाही. जर ते स कायार्किरता सश त्र होऊन लढतील 

तर यांस पाप लागणार नाही.‘‘ 
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माणसाचा पिहला विहला त्राता होत सरंक्षक खङ्ग 
 

आपण हा िनसगार्चा िनयम हणा िकंवा ई वराची इ छा हणा; िनसगार्त आ यिंतक 

अिहसेला कोठेही थान नाही; ही गो ट अगदी स य आहे. नाही तर, मनु यप्राणी हा िजवंतच 

रािहला नसता; िकंवा फार तर एखा या िभ याप्रमाणेच िकंवा िक याप्रमाणे कोठे तरी पृ वी या 
पाठीवर जीव ध न रािहला असता परंतु याने आप या मळू साम यार् या जोडीला कृित्रम 

श त्राची जोड िनमार्ण के यामळेु याला आजची ि थती प्रा त झाली आहे. भौितक शा त्राप्रमाणे 

जे हा प्रा याला मानवी जीवन प्रा त झाले. ते हा सरपटणारे प्राणी जगभर पसरलेले होते. 

यां याशी तलुनेने पाहता केवळ यिक्त या ना याने तो अ यंत दबुर्ळ प्राणी होता. या वेळी तो 
प्रथम िनमार्ण झाला. ते हा या या भोवताली असणार् या प्रचडं अर यात जग यासाठी धडपड 

करणार् या सवर् प्रा यांत शरीरतः मनु यप्राणी हा अ यंत दबुर्ळ होता. िवषारी दात न हते; िकंवा स ड 

न हती; याला िशगें न हती िकंवा ती ण नखेही न हती. आपण गायीला वभावतःच आिण 

शरीरानेही अ यंत िन पद्रवी आिण वसरंक्षणाला अ यंत नालायक असा प्राणी समजतो. तथािप 

जर गाय आिण मनु य या दोघांची लढत जुपंली तर अशी गायसदु्धा माणसा या पोटात आपली 
श ्ंगे खुपसनू याला ठार मारील; पण मनु य काही क  शकणार नाही. 

मनु याचे अि त व जर कशाने शक्य असेल तर ते आप या शारीिरक अवयवांना साम यर् 
प्रा त क न दे याकिरता जी कृित्रम श त्रे िनमार्ण केली; यात आहे हणनूच तो सवर् प्रकार या 
पशूंवर मात क  शकला. 

वाघ, िसहं, ह ती, लांडगे, साप, ससुरी या सवार्ं या वर मात क न, याने भमूी आिण पाणी 
यावर आपले प्रभु व थापन केले. अगदी प्राचीन काळापासनू लोहयुगापयर्ंत सवर् काळात मनु य 

अतरांवर आपला दरारा ठेवू शकला; आपला िव तार वाढवू शकला िन या पृ वीचा धनी बनू 
शकला तो केवळ श त्रां या सहा याने. खरोखर! वतः या सरंक्षणाकिरता उ प न केलेले ख ग 

हीच माणसांची खरी सरंक्षणकत्रीर् देवता होय. 

आ यंितक अिहसंावादावरील िव वास िन यासाठी कोठ याही प्रकार या उघड उघड 

िव वसनीय आक्रमणा या सश त्र प्रितकाराचा िनषेध करणे यांची िनभर् सर्ना करणे, हे 

महा मापदाचे िकंवा साधु वाचे लक्षण नसनू ते केवळ एकक ली उ माद रोगाचे आिण 

िनबुर्द्धपणाचे लक्षण आहे. 

जी गो ट पाशवी जगताशी सघंषर् करताना मनु याने अमंलात आणली; तीच गो ट 

मानवामानवा-तील सघंषर् क न िजवंत राह यास यास उपयोगी पडली. एका टोळीचा दसुर् या 
टोळीशी एका वंशाचा दसुर् या वंशाशी िकंवा एका रा ट्राचा दसुर् या रा ट्रांशी होणारा सघंषर् आजपयर्ंत 

हेच दाखवीत आहे. इितहासा या प्र येक पानापानांतून अगदी अखेर या पानापयर्ंत एकच गो ट 

िसद्ध झालेली टीस पडते ती ही की इतर गो टी सारख्या अस या तर जी रा टे्र सिैनक या 
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साम यर्वान ठरतील तीच काय ती जगतील िन जी सिैनक या कमकुवत ठरतील ती 
दा य वात िखचपत पडतील; िकंवा नामशेष होऊन जातील. आपण जगा या इितहासात एक नवे 

त वज्ञान प्रसतृ करणार आहोत असे हणणे भाकडपणाचे आहे. तु ही कदािचत इितहासात नवीन 

भर घाल ूशकाल; पण िनसगार्चा जो िनयम आहे; यात काडीमात्र फरक क  शकणार नाही. फार 

कशाला? जर आजही माणसाने वाघांना आिण को यांना आपण पूणर्पणे अिहसंावादी राहणार 

आहोत कोण याही जीवाची कधीही िहसंा करणार नाही; िन श त्र उचलणार नाही; असा कोरा चेक 

िलहून िदला; तर त ेलांडगे आिण वाघसदु्धा, तुमची मिंदरे आिण मिशदी तमुची सं कृित तु ही 
िपकिवलेली शेते, तु ही बांधलेली घरे आिण आ म ही सारी पार उ व त क न टाकतील आिण 

बारा वषार्ं या आत पापी माणसे आिण साधु या सवार्ंना खाऊन फ त करतील. िनसगार्चा िनयम 

अशा प्रकारचा अस यामळेु अशा प्रकारचे आ यिंतक अिहसेंचे मानवी जीवनाला घातक असणारे 

िन ‘‘आक्रमणाचाही सश त्र प्रितकार क  नको‘‘; हणनू सांगणारे त वज्ञान हे िकती अनीतीचे 

आिण पापकारक आहे हे काय, वेगळे सांगावयास पािहजे? 

तरीसदु्धा, आ चयर् आहे ते हे की यांना हे आ यिंतक अिहसेंचे त वज्ञान अ यवहायर् वाटते 

आिण हणनू जे याचा िनषेधही करतात तेच लोक बोलताना असे बोलतात की आ हा यवहारी 
माणसां या पकरणी जरी ते त वज्ञान अ यवहायर् असले तरी मळुात ते मोठे नीतीचे लक्षण असनू 

जो कोणी या त वाचा अगंीकार करील तो खरोखर महा मा! ध य होय! याम ये मानव े ठांचे 

स गणु भरलेले आहेत. ही, जी मनोवृ ती आहे; ती ता काळ बदलली पािहजे. अशा प्रकारचे वेडगळ 

मत प्रितपादन करणार् या या पे्रिषतांना सामा य लोक देवदतू समज ू लागतात; आिण मानवी 
जीवनाची उंची वाढिव याकिरता यांनी काही नवे नीितिनयम शोधून काढले आहेत; असे मानू 
लागतात. यांना यांचे हे धोरण आचरणात आणता येत नाही; ते लोक यां या वेडगळपणाला 
साधु वाचे लक्षण हणनू समजतात; आिण तसे झाले हणजे या लोकांनाही आपण कोणी तरी 
मोठे महा मे आहोत, असे वाटू लागते. की जे खुशाल बेछूटपणे मो या गभंीरपणाचा आव आणनू 

भारतीय जनतेला ‘‘हातात काठी घेणे हे सदु्धा पाप आहे.‘‘ असे प्रितपादन क  लागतात. एवढेच 

न हे तर पुढे वतंत्र झा यानंतरही िहदंु थानला एकही सिैनक िशपाई लागणार नाही; िकंवा 
िहदंु थानची सागरी सीमा सांभाळ याकिरता एकही लढाऊ नौयान आपणास ठेवावे लागणार 

नाही; असे खुशाल सांगत सटुतात! परदेशीयां या जोखडाखालनू िहदंु थानचे वातं य 

िमळिव याचा यांचा मागर् हणजे सतुाचा चरखा होय! आिण जर या आ यंितक अिहसें या 
क पनेवर िहदंु थानने िव वास ठेवला आिण यास अनुस न याने सै य आरमार िकंवा 
वैमािनक दल ठेिवले नाही; तर जगातील कोणतेही रा ट्र िहदंु थानवर वारी करणार नाही िकंवा 
जर कोणी केलीच तर या यासमोर गरगर िफरणार् या चरख्या या आवाजावर गाणे गाणार् या 
देशसेिवकांचा ताफा उभा क न आपण यांना परत यास भाग पाडू अशी यांची िवचारसरणी 
आहे.! जे हा गो टी अशा थराला जातात िन यां यासारखे भगंड लोक सवर् सामा य भोळसट 
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माणसांचे िव व त प्रितिनधी हणनू गोलमेज पिरषदेसारख्या पिरषदांना जातात; आिण 

परदेशातसदु्धा असली खुळचटपणाची िहदंु थान या नावाने मो या गभंीरपणाने िवधाने क  

लागतात, ते हा परदेशातील राजकारणी लोक आिण युरोप अमेिरकेतील सवर्सामा य जनता ही 
यां या या खळुचटपणाला हसतात; यामळेु या मतांचा गभंीरपणे समाचार घे याची वेळ आली 
आहे. या मता या लेगला आता शक्य िततक्या लवकर गाडून टाकलेच पािहजे. आपण या 
लोकांना क्षमायाचने या भाषेत न हे; तर अगदी ठणठणीत श दांनी असे सनुावले पािहजे की 
तुमचे हे आ यंितक अिहसेंचे खूळ केवळ अ यवहायर् आिण अनैितक तर आहेच आहे; पण यािवना 
यात साधु वाची छटा कोठेच नसनू यात सारा मखूर्पणा मात्र भरलेला आहे. जे हा जगातील सवर् 
माणसे आ यंितक अिहसेंचे पालन करतील ते हा जगात युद्धच होणार नाही आिण सश त्र 

सिैनकांचीही या वेळी गरज उरणार नाही; असे हे सांगतात पण हे त वज्ञान सगं यास फारशी 
अक्कल लागत नाही. जर प्र येक माणसाने िचरंजीव हावयाचे ठरिवले तर या जगात कधी 
कोणाला मरण येणारच नाही; असे हण यासारखे हे आहे. आ ही जे हा तमु या आ यिंतक 

अिहसें या त वज्ञानाचा िधक्कार करतो; ते हा साधु वा या टीने तुम यापेक्षा आ ही काही 
कमी  आहोत हणनू न हे; तर तुम यापेक्षा आ हास अिधक अक्कल आहे हणनू होय. मयार्िदत 

अिहसावाद हे आमचे येय आहे आिण हणनू माणसाचे सरंक्षण कर याचे पिहले साधन हणनू 

सरंक्षणासाठी आ ही तरवारीची उपासना करतो. याच बुद्धीने िहदं ूलोक शिक्तदेवता कालीमातेची 
खूण हणनू श त्रांची पजूा करतात. गु  गोिवदंिसगंानी आप या ख गाला उ ेशून केले या 
का यात पुढीलप्रमाणे हटले आहे. 

 

सखुसतंाकरणम ्दमुर्ितहरणम ्

खलदलदलनम ्जयतेगम।् 
 

आिण आ हीही या थोर गु ं या गा यात आपला सरू िमसळून असे हणतो की, ख गा 
तुझा िवजय असो. 

ते हा श त्रवादा या या िवचारसरणीस अनुस न सवर् िहदंूंनी िफ न, सचेतन प्रो सािहत 

हावे आिण आप यातील वीरवृ तीची जोपासना करावी. आप या नीतीचे िनयम सांगणारे, 

भगवान मनु िन ीकृ ण हे असनू आप या सै याचे सेनापती ीराम हे आहेत. यांनी आप याला 
जे वीर वाचे धड ेिदले ते आपण िफ न िगरवू या हणजे आपले हे िहदंरुा ट्र पु हा एकदा िविजगीषु 

आिण अिजकं्य होऊन जाईल. या वेळी ते आपले नायक होते, ते हा आपण एकदा ही गो ट िसद्ध 

केली आहे. आपले त वज्ञान हे की जे कोणी आपणािव द्ध आक्रमण क न येतील; यांना 
िजकंावयाचे आिण आपण मात्र जे कोणी आप या वाटेस जाणार नाहीत, यां या पकरणी 
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कोण याही प्रकारचे पापी हेतु न धरता भीतीमळेु न हे, तर उदार धोरणास अनुस न िमत्र वाने 

रहावयाचे. 

िहदंसुघंटनवा यांची मलूभतू भिूमकाच अशा प्रकारची अस यामळेु ते गांधीवादी 
स याग्रहा या चळवळीत कठेच सामील होऊ शकत नाहीत. गांधीं या स याग्रहाचे मलूभतू 

त वज्ञान असे आहे; की परदेशी आक्रमण झाले तरी या यािव द्ध कोण याही प्रकारचा सश त्र 

प्रितकार िबलकूल करता कामा नये. आ यंितक अिहसेंचाच प्रचार कर याची यांची मागणी आहे. 

पण हे त वशू य त वज्ञानच मळुी पापमय असनू आ हा िहदं ूलोकां या िहतसबंंधाला अ यंत 

नाशकारक आहे.सरकार या िहतसबंंधाला ते कदािचत थोडसेे घातक असेल पण आ हा िहदं ू

लोकां या िहतसबंंधाला तर ते अ यंत घातक आहे. िब्रिटशांचे राजकारण लु चेिगरीचे अस यामळेु 

या देशातील कोणी एखादा जर िहदं ूलोकांना असा उपदेश क  लागला की लढाऊ वृ तीपेक्षा 
चरख्यावर सतू काढणे हे अिधक दैवी व पाचे आहे आिण आक्रमण करणार् याला ठार 

मार यापेक्षा वतःच म न जा याने मानवी जीवनाची परमकोटी िवशेष रीतीने िसद्ध होते; तर 

असे प्रितपादन इंग्रज लोकांना मनापासनू आवडत असते. कारण यात यांचा पु कळसा लाभ 

आहे. जर गांधीनी िब्रिटश सरकारला असे आ वासन िदले; की आ ही चाल ूयुद्धा या सबंंधात एक 

अवाक्षरही िव द्ध बोलणार नाही. तर हे सरकार यांना आ यिंतक व पा या त वज्ञानाचा प्रचार 

कर यास खुशाल परवानगी देईल. िकंबहुना वतः सरकारने अशा प्रकारची ही तडजोड सचुिवली 
होती; आिण कदािचत स याग्रहाचा पिहला भर ओसर यानंतर  स याग्रहाचा िवजय 

दाखिव याकिरता सरकारने सचुिवलेली तीच गो ट आप या िवजयाचे लक्षण हणनू हे मा यही 
करतील पण सरकारने श त्रवादािव द्ध प्रचार कर यास या लोकांना परवानगी िदली; तर 

िहदंसुघंटनवा यांना वतः या िहतरक्षणाथर् या घातुक त वज्ञानाला िवरोध कर यासाठी सवर् 
या य या मागार्ंनी िवरोध करावा लागेल. आप या िहदंलुोकांम ये सिैनकी मनोवृ ती पुरेपूर 

वाढिवली पािहजे. आज कशाची गरज असेल तर ती याची आहे. िहदंसुघटनवा यांनी आप या 
यासपीठावर मखु्य का ठफलक प्रदशर्नाथर्-प्रचाराथर् अशा पकारेच लावावेतः-  

 

‘‘िहदंूंनो सै यात िशरा, सिैनकीकरण करा’’ 
 

युद्धकालीन पिरि थतीत िहदंूंचे सिैनकीकरण िन औ योिगकीकरण ही आम या 
ता कािलक उि टात समािव ट असलीच पािहजेत. 
 

स या या पिरि थतीचा अनुकूल िन प्रितकूल अशा सवर् बाजूनंी िवचार करता; या यदु्धाने 

जी नवी सधंी चालनू आली ितचा जा तीत जा त लाभ घेणे अव य आहे, असे मला वाटते िन या 
टीने आज सरकार वतः या सरंक्षणासाटी या देशात जे सिैनकीकरण िन औ योिगकीकरण 
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कर यात गुंतले आहे; याचा लाभ आपण घेतला पािहजे. यदु्धामळेु एका वषार् या अवधीत 

आपणास िकती तरी सधंी आज प्रा त झाली आहे. अशी सधंी गे या प नास वषार्त कधी आली 
न हती; िन एर ही पुढील प नास वषार्ंत ती आप या शाि दक माग यांनी िन िनषेधांनी आपणास 

आणता आली नसती. केवळ, गांधीवादा या दडपणामळेु या देशातील लोकांचे सामािजक साम यर् 
वाढिव या या प्र नाकड ेकाँगे्रस दलुर्क्ष करीत आहे. इतके की, पूवीर् जे हा काँगे्रस प्रागितकां या 
हातात होती, ते हा यांनी या सिैनकीकरणासबंंधी जे शाि दक ठराव केले होते, तसे सदु्धा 
कर याची काँगे्रसची आज िसद्धता नाही. ते प्रागितक, या पकरणी तरी गांधीं या िबनबुडा या 
अिहसंक सेनेपेक्षा अिधक जहाल िन दरूदशीर् होते; असे हटले पािहजे. यांनी श त्रबंदीचा िनबर्ंध 

काढून टाका; सै याचे िहदंीकरण करा; असा आग्रह धरला होता. पण, गांधी तेथे आ यापासनू 

यांनी काँगे्रस या वारा गेली वीस वषपयर्ंत श त्रवादाचा िधक्कारच केला आहे. जे हा काँगे्रसने 

प्रांताप्रांतातून आपली प्रधानमडंळे थापन केली होती; ते हा सदु्धा ितने लोकांचे सिैनकिवषयक 

िहतसबंंधाचे सरंक्षण केले नाही. या या उलट मसुलमान पहा. गांधीं या दडपणाखाली एकीकडे 
काँगे्रसवाले अिहसंा, अिवरोध, असहकार, इ यादी अजागळ-पणा या गो टी कर यात दंग असता; 
मसुलमानांनी मात्र ितकड ेढंुकूनही पािहले नाही. यांनी सै यात िन सश त्र पोिलसांत करता आली 
िततकी आपली भरती क न घेतली. काँगे्रस या या वेडाचारांना प्रितबंध कर यासाठी डॉ. मुजें 

आिण भाई परमानंद यां यासारखे काही थोर िहदंसुभेचे पुढारी खटपट करीत होते. पण या 
गांधीवादा या एकंदर चळवळींचा पिरणाम िहदंूंना अ यंत घातक झाला. सै यात यांचे जे प्रमाण 

होते ते घटत गेले. एवढेच न हे; तर या स याग्रहा या ग डस नावाखाली यांनी जी अनीतीची 
घातक िशकवण िदली, ित या योगाने िहदं ूजातीची सिैनक मनोवृ ती पु कळ अशंी मारली गेली 
आहे. या कारणाकरता िहदंमुहासभेचा अ यक्ष हणनू मी जे हा जे हा दौरे काढले; या या प्र येक 

वेळी कतर् य हणनू या गो टीकड ेमी िहदंूंचे लक्ष अव य वेध ूलागलो. मी मा या याख्यानांतून 

पंजाबपासनू मद्रासपयर्ंत सह  िहदंूंना सिैनक मनोवृ तीची जोपासना कर याचा सदेंश िदला िन 

याचा थोडाबहुत पिरणामही झाला. या वेळी आम यापुढे असा प्र न होता की, आ हा 
िहदंसुघंटन-वा यांना आज या आज आम या त ण िपढीला अ ययावत ् सिैनक िशक्षणाची 
यावहािरक बाज ूकशी िशकिवता येईल िन यासाठी आपण काय काय करावे? या िवचारात आ ही 
गुतंलेले होतो. अशातच युद्ध सु  झाले आिण िब्रिटश सरकारला आप या वतः या गरजेसाठी या 
देशात मो या प्रमाणांवर नवी सिैनक भरती करणे भाग पडले. ते हा िहदंमुहासभेला अपेिक्षत 

असलेली सधंी आयतीच िमळाली. िहदंु थान या सरंक्षणासाठी िब्रिटश सरकार या या गो टी 
करील या या सवर् कायार्त सहभागी हो यास आ ही एका पायावर िसद्ध आहोत; असे िहदंसुभेने 

आप या यावहािरक राजकारणास अनुस न सरकारास कळिवले. मी, िनि चतीने सांग ूशकतो; 
की या आप या एका वषार् या काळातील धोरणाचे फळ उ साहदायक आहे. 
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युद्धप्रय नात सहभागी हो याची 
समाधानकारक फलिन प ती 

 

या फलिन प तीचे परीक्षण करताना आपण ही गो ट लक्षात ठेिवली पािहजे की िब्रिटश 

लोक या देशात जे औ योिगकीकरण करीत आहेत िन सै ये वाढवीत आहेत त ेकाही िहदंी लोकांना 
सहा य कर या या उदा त धोरणास अनुस न करीत नाहीत. यदु्धामळेु ओढवले या पिरि थतीला 
त ड दे यासाठी ते या गो टी करीत आहेत. आपणही सरकारला या युद्धात सहकायर् करीत आहो; 
िनदानपक्ष िवरोध कर याचे टाळीत आहोत, ते काही िब्रिटशांना सहा य हावे हणनू न हे; तर 

यात आपला वाथर् आहे; हणनू मी आप यापुढे सवर् पिरि थती अगदी प ट श दांत मांडली 
आहे. याचा हेतू आप या मनातील क पना व छ असा यात एवढाच आहे. अिलकड े या 
देशातील लोकांना अशी एक प्रकारची घातुक सवय लागली आहे. की या अथीर् िहदंु थानचे 

िहतसबंंध हे सामा यतः िब्रिटशां या िहतसबंंधांशी िवरोधी आहेत. या अथीर् िब्रिटशांशी सहकायर् 
कर या या टीने आपण एकही गो ट केली, की लगेच ते कृ य शरणागतीचे रा ट्रद्रोहीपणाचे, 

सरकारजमा झा याचे असे समजले जाते. िब्रिटश सरकारशी कोण याही पिरि थतीत के हा 
सहकायर् करणे, हणजे ते देशबुडवेपणाचे िन िनषेधाहर् वतर्न होय. असे मानणे हा एक   मखूर्पणाचा  
प्रकार   आहे; आिण हा प्रकार िवशेषतः सरकार या    कुशीत    िश न   या   काँगे्रसवा यांनी 
राजिन ठे या शपथा घेऊन िन िब्रिटश साम्रा यापुढे मान लववून यांची प्रधानपदे हाती घेऊन 

चालिवली, तेच करीत आहेत. पण वे टिम टर अॅबेचा स यानाश होईल; हणनू यांनी रडारड 

केली; आिण माग या महायुद्धात िब्रिटश सरकार याच सै यभरतीचे अिधकारी हणनू यांनी 
सेवा केली आिण आजही जे लोक जर िब्रिटश सरकार एको म त वेडा या लहरी िविक्ष त माग या 
मा य  क न  यांचे  लाड  पुरवील,  तर  पूणर्  सहकायर्  कर यास एका पायावर िसद्ध आहेत. जे 

िब्रिटशांना कोण याही प्रकार या अडचणीत आण ू इि छत नाहीत; याच लोकांनी हे उ गार 

काढावे; हे मोठे आ चयर् आहे!  पण िहदंसुघंटवादी पुढार् यांनी मात्र काही झाले तरी िनबुर्द्ध 

फुशारक्या िन िनखळ पराक्रमी शौयर् यातील अतंर ओळखलेच पािहजे. वर हट याप्रमाणे 

यावहािरक राजकारणात कोण याही दोन पक्षात जे सधंी होतात ते या या प्र नांवर या वेळी 
यांचे ऐकम य होते, या या प्र नांपुरते िन तेव या काळापुरतेच असतात. इतर िहतसबंंधांत जरी 
यां यात िवरोध असला तरी काही ता पुर या प्र नापुरते यां यात सख्य होऊ शकते. िहटलर 

िकंवा टॅिलन हे दोघेही शूरपणात काय कमी होते? मग यां यात पूवीर्चे हाडवैर असताना देखील 

ते या वेळी एकत्र का आले? यां या िहतसबंंधात इतर अनेक गो टीत िवरोध होता; तरी, या युद्धात 

यांना समान असणारे काही िहतसबंंध िनमार्ण झाले; हणनू ते एकत्र आले नाहीत काय? या 
माणसाला नेहमीच अशी भीती वाटते की, दसुरा आप याला फसवीत तर नाही ना; असा मनु य 

बावळटच हटला पािहजे. तो नेहमी सदा सवर्काळ फसिवलाच जाणार. िहदंसुघंटनवा यांना 
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आप या राजकीय शहाणपणाची इतकी िनि चती आहे; आिण इंग्लडंसारख्या व ताद राजकारणी 
पुढार् यांकडूनही आपण कसे फसिवले जाणार नाही; याचा यांना अतंयार्मी अतका पुरेपूर िव वास 

आहे; की, िब्रिटश लोकां या या युद्धकायार्त शक्य िततक्या, अिधक प्रमाणात भाग घे यात काही 
एक  चूक नाही,  असे  ते  िनि चतपणे  हण ू इि छतात. जोपयर्ंत या आिण अशा सहकायार्पासनू 

आपला इतर दसुर् या कोण याही मागार्पेक्षा अिधक लाभ हो यासारखा आहे; तोपयर्ंत आपण हाच 

मागर् अवलबंावा हे अ ट आहे. 

या टीने परीक्षण के यास िहदंमुहासभे या युद्धकायार्त सहकायर् कर या या धोरणाचा 
पिरणाम िवशेषतः िहदंूं या सिैनकीकरणा या टीने चांगला झाला आहे, असे हण यास 

प्र यवाय नाही. गे या वषार्ंत सरकारने एक लाख नवे सै य उभारले. पूवीर् या काळी सै या या 
िनरिनरा या िवभागांतून मसुलमानांची सखं्या शेकडा ७५ पयर्ंतसदु्धा गेली होती. पण आता या 
या न या सै य भरतीत िहदूंची सखं्या ६० सह ांवर असनू मसुलमानांची सखं्या केवळ ३० 

सह च आहे. वैमािनक दलात िशर याची िहदं ू लोकांत िवशेष आवड िन गोडी उ प न झाली 
अस याचे िदसनू येते. िन खूप मो या सखं्येने ते वमैािनक दलात आपली नावे न दवीत आहेत. 

यां यापैकी िक येकजण आजही प्र यक्ष लढाईत भाग घेत असनू कसले या जमर्नांिव द्ध ह ले 

प्रितह ले कर यात भाग घेत आहेत. आरमार िवभागाकड ेिहदंूंनी आजपयर्ंत लक्ष िदले न हते. या 
िवभागात जे काही फारच थोड ेलोक पूवीर् िशरले होते. यात शकेडा ७५ टक्के मसुलमानच होते. 

हणनू या पकरणी िहदंमुहासभेने सरकारकड ेया पक्षपातािव द्ध नेटाने प्रितवाद केला. मागे मराठा 
साम्रा या या काळात समदु्रावर खेळणार् या धाडसी कोकणी िहदंूंनी मोठमोठे पराक्रम केले आहेत. 

आिण इंग्रजां या आरमाराशी टक्कर देऊन यांस पराभतू केले आहे. परंतु इंग्रजांनी या लोकांकड े

आजपयर्ंत दलुर्क्ष केले. कदािचत इंग्रजांशी यांचे जे पूवीर्चे हाडवैर होते, यामळेुही ते असेल. पण 

आता याही लोकांना आपला आळस झटकून आ हांला नािवक दलात घ्या; अशी सरकारकड े

मागणी करावयास िहदं ूसभेने लावले आहे. कोकणपट्टीतील कोळी, भडंारी, आग्री इ यादी सामिुद्रक 

कामात िन णात असणार् या लोकांत महासभेने शेकडो सभा भरवून प्रचार केला आिण ‘‘आ ही 
नािवक दलात यावयास स ज आहोत. आ हांस यात घ्या‘‘ अशा यां या सह ावधी वाक्षर् यांचे  

िनवेदन सरकारकड ेपाठिवले. कोकण समदु्रावर जहाज बांधणे. डॉकयाडर् उभारणे, आरमारी तळ 

िनमार्ण करणे या गो टी सरकारने त काळ हाती घ्या या हणनू सरकारकड े िनकड लावली. 
महासभेने या पकरणी सवर् िहदंु थानभर चळवळ केली. याचा पिरणाम असा झाला की सरकारने 

कोण याही प्रकारचा जातीिवषयक भेदभाव न करता िहदंूंना नािवक दलात घे याचे मा य केले. िन 

याही िवभागात िहदं ूलोक बर् याच सखं्येने येत असनू यांचीही यांना आवड आहे, ही गो ट यांनी 
आता मा य केली. 

सिैनकी युद्धसामग्रीची येथे मो या प्रमाणावर वाढ कर याकरता नवी सिैनकी उ योगालये, 

मो या प्रमाणावर काढ याचे सरकारने ठरिवले; की रायफली िन रणागाडहेी येथे तयार कर याची 
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योजना कर यात आली. या कामासाठी त ज्ञ कामगार पािहजेत; ते तेथे तयार नाहीत; हणनू 

यांना या या िवषयाचे िशक्षण दे याचे सरकारने ठरिवले िन पंधरा सह  लोकांना त काळ 

िशक्षण दे याची यव था केली. या देशात अ ययावत ्प्रकारचे सरसािह य िनमार्ण कर यासाठी 
जेथे जेथे यासबंंधी िशक्षण दे यासारखे लोक होते; यांना सरकारने बोलावून घेतले. िन काही 
िवलायतेतूनही हेतुतः आण यात आले. याचबरोबर येथील काही कारािगरांना िन त ज्ञ 

होणार् यांना सरकार या िवषयातील पुरेपूर िन अ ययावत ् ज्ञान िमळ यासाठी िवलायतेत 

पाठिवणार असनू तेथे यांचा खचर् िब्रिटश सरकारच करणार आहे. यांना तेथील िब्रिटश लोकां या 
बरोबरीनेच वागिव यात येणार आहे. सरकारने या देशात जी पिहली एक लाखाची नवी ल करी 
भरती कर याचे योिजले होते. ती आता होत आली असनू, ितचे सिैनकी िशक्षणही पुरे झाले आहे; 

हणनू आता ही सखं्या पाच लाखांपयर्ंत वाढिव याचे चाल ूआहे. याकरता आजच आणखी दोन 

लाख लोकांची भरती चाल ूअसनू जो जो लढाईचा ताण वाढेल तो तो सरकारला ही वाढ आणखी 
पाच लाख सिैनकांची भरती अ पावधीतच क न िन लवकरच िहदंु थानातील सै य सवर् प्रकारचे 

सिैनक िशक्षण घेतलेले िन ससु ज असे दहा लक्षापयर्ंत वाढत जाईल यातच पु हा लढाई या 
ताणामळेु येथील सं थािनकांना आपापली सै ये वाढिव यास सरकारने मभुा िदली असनू यांनीही 
आप या सै यात पु कळ वाढ केली आहे. आजच समुारे चाळीस पलटणी या युद्धात वेगवेग या 
िठकाणी प्र यक्ष भाग घेत असनू अ ययावत ् यदु्धकलेचे िशक्षण यास िमळत आहे. िहदं ू

सं थािनकांची सै यासबंंधाची पूवीर्ची जनुीपुराणी क पना बदलली असनू तेही आता आपली सै ये 

अ ययावत क  लागले आहेत. 

सै याची वाढ दोन लाखांपासनू दहा लाख सिैनक भरती होईपयर्ंत किमशन घेतले या 
अिधकार् यांची आव यकता आपोआपच वाढली. आता काही ठरािवक तुक यांतील िहदंी सै याला 
िहदंी अिधकारी पुरवावयाचे हे पूवीर्चे धोरण नाहीसे होऊन िहदंी अिधकार् यांची कोठ याही 
िवभागात नेमणकू कर याचे धोरण ठरिव यात आले. हाईसरॉय किमशन घेतले या 
अिधकार् यांची पु हा न याने योजना  कर यात आली; आता सै यात िब्रिटशां या बरोबरीने 

अिधकारी हणनू काम कर यास िहदंी लोकांना भरपूर वाव िमळाला आहे. अशा रीतीने प्र यक्ष 

सै यात अिधकारी िन सिैनक यांची िमळून समुारे दहा लाखांपयर्ंत वाढ होत असनू यािशवाय 

इंिडयन टेिरटोिरअल फोसर्ची देखील अ ययावत ्पनुघर्टना होत आहे. 

प्रशाळा आिण महािव यालये यातील िव या यार्ंना सक्तीचे सिैनक िशक्षण दे या या 
िवषयात िहदंु थान सरकार अजनू आडमठेु धोरण वीकारीत आहे. परंतु सवर् िव यापीठां या 
सिम यांनी शाळा महाशाळांतून सक्तीचे सिैनकी िशक्षण या, अशी मागणी केली असनू, ते 
सरकार या दारावर ठोठावीत आहेत. आिण युद्धा या कचा यात सापडले या सरकारवर याचा 
ताणतणाव जसा वाढेल, याप्रमाणे ते दे यासाठी ती दारे सरकार उघडीलही. 
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एका वषार् याच पूवीर् हेच िहदंु थान सरकार हणत होते की, िहदंु थानातील लोकांची 
सिैनक मनोवृ ती नाहीशी झा यामळेु िहदंी लोकांना इतक्या मो या प्रमाणावर सिैनक-िशिक्षत 

कर यास प नास वष लागतील. पण युद्ध सु  झा याबरोबर यांना आपोआपच ते शक्य आहे, 

असे वाटू लागले. युरोपातील माणसांप्रमाणेच येथीलही लोकांतून काही थो या मिह यां या 
अवधीत लक्षावधी सिैनक िन अिधकारी िमळू शकतात; िन यांना युरोिपयनां या तोडीस तोड 

सामना देता येतो; ही गो ट िसद्ध आहे. खरेच आहे की, गरज लागली; हणजे सवर् काही सुचते िन 

शक्य होते; आिण युद्धाचा पेच जसजसा वाढत जाईल; िन आंतररा ट्रीय राजकीय पिरि थती जो 
जो अिधकािधक िबकट होत जाईल; तो तो याच इंग्रजांना ही गो ट पटेल; की, िहदंु थानात दहा 
लाखच काय, पण दहा कोटी लोकसदु्धा उ तम प्रकारचे सिैनक अिधकारी हणनू दोन वषार्ंत िसद्ध 

करता येणे अगदी शक्य आहे.  

युद्धसामग्रीही या देशात आता खूप अवाढ य प्रमाणावर होऊ लागली असून सह ावधी 
कारागीर िन त ज्ञ लोकांना य चयावत ्रायफली, तोफा, रणगाड,े दा गोळा आिण िविवध प्रकारची 
यंत्रेही येथ या येथेच तयार करता येणे शक्य झाले आहे. 

युद्धिवषयक उ योगधंदे सोडून इतर यवसायाकड ेपािहले तरीसदु्धा आपणास हेच िदसनू 

येते. या यदु्धामळेु िक येक रासायिनक उ योग- यवसायांना कागदा या िगर यांना िन इतर 

अनेकांना उ तेजन िमळाले असनू एर ही बारा वषार्ंत जी प्रगती झाली नसती ती या एका वषार्ंत 

झाली आहे. आजपयर्ंत िहदंु थान वयपंूणर् कर या या आड येथील सरकार येत असे; पण आता 
वतः या गरजेसाठी यास  या उ योगधं याना अव य उ तेजन यावे लागत आहे. 

महायुद्धा या आप तीमळेु िब्रिटश सरकारला िहदंु थान देश, सिैनकी िन औ योिगक या 
वयंपूणर् कर याची आव यकता उ प न झाली असनू, िहदंु थान हा एक मोठा सिैनक तळ करणे 

भाग पडले आहे. पाि चमेस ईिज त ते आग्नेयेस ऑ टे्रिलया येथपयर्ंत या सवर् िब्रिटश 

साम्रा या या सरंक्षणाथर् युरोप खंडातील यांचे दळणवळण तुटले तरी येथील सवर् कारभार 

वतंत्रपणे चाल ूराह यासाठी हणनू यांना िहदंु थान हा आपला तळ करावाच लागला आहे; िन 

यासाठी सवर् प्रकार या सामिरक कायर्शाळा िन इतरही उ योगधं याची वाढ या देशात करावीच 

लागली िन आणखी करावी लागणार आहे. सवर् प्रकारचे िन अ ययावत असे सेनाबलही फार 

मो या प्रमाणात ससु ज ठेवावे लागणार आहे. 

  



 

www.savarkarsmarak.com 

गभंीर प्र न 
 

आता मी आपणाला असे िवचारतो की, आप याजवळ जी साधने आहेत; यां या 
सहा याने आप याला एका वषार्ं या अवधीत अशा प्रकारची सिैनक िन औ योिगक या प्रगती 
करता आली असती काय? महासभेला काँगे्रसला िकंवा दसुर् या कोण याही सं थेला पाच लाख 

सै याची भरती करणे, याला सिैनक िशक्षण  देणे हे सवर् शक्य होते िकंवा आहे काय? आिण 

समजा तु ही तसे कर याचे मनात आणले असते तरी िब्रिटश सरकारने तु हांस तसे क  िदले 

असते काय? इतक्या मो या प्रमाणावर, आप याला वतः या साधनांनी साधे लाठीसंघ सदु्धा 
चालिवता आले नसते. गे या वषीर्सदु्धा आपण आप या लोकांना सिैनकी िशक्षण कसे देता येईल 

या प्र नाचा काळजीपूवर्क िवचार केला नाही काय? आिण आपणाला गे या वषीर् सदु्धा सिैनकी 
िशक्षण देणार् या सहा शाळा चालिवता आ या नाहीत िन हजार मलुांनासदु्धा आपण ल करी िशक्षण 

देऊ शकलो नाही; हे खरे नाही काय? आिण आता जर या युद्धाने लाखो िहदं ूत णांना सै यात 

आरमारात िन नािवक दलात िशर याची आिण तेथे जाऊन अ ययावत ् प्रकारचे सिैनक िन 

अिधकारी हो याची ससुधंी प्रा त झाली आहे; तर आपण ती िधक्कारणार काय? आज 

युद्धकालामळेु या देशात जहाजे बांधणे, िवमाने बनिवणे, कायर्शाळा उघडणे, बंदकुा, तोफा, रणगाड,े 

दा गोळा इ यादीं या  कायर्शाळा िनघत आहेत. िन यात हजारो िहदं ूत णांना उ तम कारागीर 

िन त ज्ञ बन याची आयती सधंी चालनू आली आहे; या सवार्ंवर आपण पाणी सोडावे, असे आपले 

मत आहे काय? काय या सवर् ससुधंींचा आपण लाभ घेऊ नये? सै यात जाऊ नये? सिैनक 

कायर्शाळांवर बिह कार घालावा? का? तर कुणी काही मखूर् लोक असे कर याने सरकारशी सहकायर् 
होते; िकंवा काही वेडिेपसे हे िहसेंचे कृ य होते; असे हणतात हणनू? आपण तसे क  तर 

आपणही या मखूार्ं या िन बावळटां या पंक्तीत जाऊन बस!ू 

आणखीही एक गो ट आपण िवचारात घ्या. युद्धामळेु उ प न झाले या पिरि थती या 
योगाने या देशातील लाखो लोकांना ल करात िन उ योग यवसायां या क्षेत्रात नोकर् या िमळत 

असनू यायोगे यांना खायला अ न िन अगंभर कपडा तरी िमळू लागला आहे. आज अधार् कोट 

लोकांचे जीवन, यायोगे ससु य झाले आहे. या वगार्तून हे लोक येतात या वगार्तील अठरािव वे 

दािर य आिण बेकारी आपण  लक्षात घ्या. यांना नोकर् या िमळा यामळेु आप या आधीच कंगाल 

झाले या शेतकर् यांवरील िततकाच भार कमी झाला नाही काय? 

आप या सीमे याजवळ जपानचे आगमन होताच सात याने चढ यावाढ या प्रमाणात 

बहुतांश सिैनकी सहा यासाठी इंग्लडंला, िहदंु थानवर िवसबंून राहणे भागच पडले! 

िहदंु थान या सीमे या जवळ जवळ जपान येऊ लागला की, याचा त काळ पिरणाम येथे 

िदस ूलागेल. या पिरि थतीत इंग्लडंला िहदंु थानवरच सै याकरता िन इतर साधनसामग्रीकरता 
अवलबंून राहावे लागेल, सवार्त मह वाची गो ट जी आपण लक्षात घेतली पािहजे; ती ही की, 
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िब्रिटश सरकार आप या रा ट्राचे सिैनकीकरण कर यास गे या वषार्पयर्ंत जे केवळ िवरोधी होते; 

िन जे आज एकदम िसद्ध झाले ते काही आप या चांग याकरता नसनू यरुोपमधील स या या 
युद्धामळेु यांना हे नवे धोरण वीकारावे लागत आहे. जोपयर्ंत हे महायुद्ध यरुोप खंडापुरते मयार्िदत 

होते; तोपयर्ंत िब्रिटश लोकांना िहदंु थान या सहा याची काही गरज न हती; िन यासाठी 
िहदंु थानावर ते अवलबंूनही रािहले नाहीत. गे या दोनशे वषार्ंतील यांचे युरोप खंडातील 

लढायांसबंंधीचे धोरण अगदी साधे होते. युरोपखंडातील काही देशांना हाताशी धरावे िन यांची इतर 

देशांशी लढत लढवावी एवढेच ते करीत असत. यांनी या यदु्धासाठी िहदंु थानात सै ये उभारली 
असती िन रणसािह य िनिमर्ले असते तरी यांना तेथून ते  ितकड े इतक्या मो या प्रमाणावर 

हलिवणे सोपे न हत;े िन हणनू िब्रिटशांनी आजपयर्ंत सै यात िहदंी लोकांची मो या प्रमाणात 

भरती कर याची जोखीम घेतली नाही. तसेच इतक्या मो या प्रमाणावर िन ख या व पाची 
सै ये येथे उभा न यावर आज याप्रमाणे िव वास टाक याचीही  यांची  िसद्धता  न हती.  परंतु  
बुटक्या जपानी लोकांची लांबट सावली, आज बंगाल या उपसागरावर पडू लागली अस यामळेु 

िहदंु थानातील इंग्रजां या वचर् वाला हे एक नवेच सकंट िनमार्ण झाले आहे आिण हणनू 

आजपयर्ंत या पकरणी इंग्लडंचे जे धोरण होते. याशी वर उ लेिखले याप्रमाणे काही गो टीत 

आिशया खंड युरोिपयनां या वचर् वापासनू मकु्त कर याचे आपले धोरण घोिषत के यामळेु 

इंग्लडंला आता असे कळून चुकले आहे; की, आज ना उ या आप याला पूवकडील आपले साम्रा य 

रिक्ष याकिरता जपानशी दोन हात करावे लागणार. िब्रिटश लोक फार धोरणी हणनू प्रिसद्ध 

आहेत. यां या हे चटकन यानात आले; की, पुढेमागे जपानशी युद्धाचा प्रसगं ओढवला; हणजे 

या वेळी युद्धिवषयक सवर् प्रकार या साधनसामग्रीचे कद्र थान िहदंु थान हेच करावे लागणार 

आहे. याप्रमाणे युरोपखंडातील युद्धांत िहदंु थानांतून मो या प्रमाणावर सै ये िन यदु्धसािह य 

नेणे अवघड होते. याप्रमाणे पूवकडील युद्धांत युरोपांतून मो या प्रमाणावर सै ये िन युद्धसािह य 

आणणे कठीण आहे.  न हे न हे! इंग्लडं तसे स यःि थतीत क च शकत नाही; कारण, ितकड े

यांचे स मा य शत्र ू िहटलर मसुोिलनी िकंवा टॅिलन, खु  इंग्लडंवर झडप टाक याची सधंी 
शोधत असताना इंग्लडं अकड या भागाचे सरंक्षण कर यासाठी सै य िन रणसािह य वगरेै मो या 
प्रमाणावर ितकडून पाठवू शकतच नाही. यामळेु  जपानला त ड यावयाचे तर यासाठी 
दशलक्षां या घरात  जपानशी लढ यासाठी सै यांची आव यकता भासेल. या सवर् सै याची 
उभारणी िहदंु थानातच केली पािहजे. सै य येथले येथेच उभारले पािहजे. ते रणसािह यही येथेच 

िनमार्ण केले पािहजे. या न या पैलमूळेु इंग्लडंला िहदंु थान या सै यावर िन रणसािह यावर 

अिधकािधक िवसबंून राहणेच भाग आहे. आिण यातच आ हाला प्र यही-प्र ययही िमळतो की, 
आम या रा ट्रात सिैनकीकरण सतत होत राहील. या देशात जसजशी वष जातील तसतशी फार 

मो या प्रमाणावर सिैनक वाढ होत राहील. ही गो ट ठ न चुकली आहे. या वेळी आपण जर आपले 

सहकायर् िदले. तर इंग्लडं आपले सिैनक साम यर् वाढिव याला आपणास िनि चत सवलती 
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िद यावाचनू राहणार नाही. वेळ अशी आली आहे; की, जो जो जपान आप या सीमेजवळ येत 

जाईल तो तो सरकारला तेथील सै ये वाढवीत यावी लागतील. िन लवकरच यांची सखं्या वीस 

लाखापयर्ंतही गे यािशवाय राहणार नाही. हणनू, पु हा मी आपणास असे िवचारतो; की, आपण 

आप यासाठी आपले ल करी साम यर् वाढिव याची ही सो यासारखी चालनू आलेली सधंी यथर् 
दवडावयाची की काय? आप या भावी उ कषार्साठी अशा ल करीकरणाची अ यंत आव यकता 
आहे; िन ते करणे आज िब्रिटश सरकारला भाग पडते आहे. 

ते हा काही दधुखुळे लोक यात सरकारशी सहकायर् होते; हणनू िकंवा काही मखूर् लोक 

यात िहसंा होते हणनू ग प बस यास सांगतात तसे आपण ग प बसणार की शहाणपणाचा मागर् 
अवलबंून सै यात िहदंसुघंटनवा यांचा प्रवेश घडवून आप या िहदंरुा ट्रांत पु हा वीरवृ ती 
फैलाव यास साहा य करणार िन आपले नाहीसे झालेले सिैनकी साम यर् पु हा प्र थािपत 

करणार? 

आज आपणापुढे जे अनेक मागर् आहेत; यापैकी आपण या मागार्ने चलावे असे मी 
आग्रहपूवर्क िन िनि चतपणे हणतो. आज या देशाचे सिैनकीकरण िन औ योिगकीरण कर याची 
सवुणर्सधंी आली आहे. ितचा िहदंसुघंटनवा यांनी अव य पुरेपूर लाभ घ्यावा. तशी सधंी 
आप याला देणे िब्रिटशांना वतः या िहताकिरता अव य झाले आहे आिण आपण हेही लक्षात 

ठेवा की जर आपण हे केले नाही, जर सै यात आरमारात, नािवकदलात िहदं ूलोक िशरले नाहीत; 

तर यां या जागी मसुलमान जाऊन बसतील आिण िब्रिटश सरकारला कमजोर क न वतः प्रबळ 

हो याऐवजी आपण दसुर् या एका शत्रलूा प्रबळ क न आप या देशात कायमचे दास होऊन बस.ू 

काँगे्रसचा तथाकिथत स याग्रह िनवडणकुी-साठीच काय ती उपयोगाची केवळ एक बल 

प्रदशर्नी टूम ! (stunt). 

बरं िहदंसूभेने पुर कािरले या या कायर्क्रमा यितिरक्त दसुरा तरी कोणता कायर्क्रम 

आहे? काही घोषणा उ चारावया या िन तु ं गात जाऊन बसावयाचे? काँगे्रसमधील जे लोक या 
मागार्ने आज जात आहेत; यां या देशभक्तीने पे्रिरत झाले या हेतूंब ल मी यांचे कौतुक करतो; 
िन ते हालअपे टा सोशीत आहेत याब ल मला सहानुभिूतही वाटते. पण मला हे प टपणे 

सांिगतले पािहजे की, यांनी येथील सवर् राजकीय चळवळीचा चुथडा क न टाकला आहे. यांनी जी 
स याग्रहाची मोहीम सु  केली आहे; ितचा या देशाला हण यासारखा काहीही लाभ होणार नाही. 
पुढ या िनवडणकुीकिरता एक हु लड हणनू या चळवळीचा उपयोग होऊ शकेल; िन काही अशंी 
याकिरताही ती सु  झाली असावी. पण अशा हु लडीला हु लड उठवून यावी; असे 

िहदंसुघंटनवा यांना वाटते काय? आपणही तसे करणे योग्य ठरले असते. पण िहदंमुहासभेला 
दो ही गो टी एकाच वेळी करता येणे शक्य नाही. या महायुद्धा या सधंीचा लाभ घेऊन या देशाचे 

सिैनकीकरण िन औ योिगकीकरण करणे; िन यापासनू होणारा देशाचा फार मोठा लाभ 

साध यासाठी सरकारशी अव य तेथपयर्ंत सहकायर् करणे हे आपले धोरण आहे. आता हे धोरणही 
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अमंलात आणावयाचे िन लगेच याला अगदी िवरोधी िन घातक, अशा प्रकारची सरकारिव द्ध 

िनःश त्र प्रितकाराची चळवळही करावयाची या दो ही गो टी एकदम साधणे शक्य नाही. 
आपणाला जर देशा या सिैनकीकरणापेक्षा आिण औ योिगकीकरणा-पेक्षा िनःश त्र प्रितकारा या 
चळवळीने देशाचे अिधक िहत साधेल असे वाटले तर अथार्त आपण या मागार्ंचा अवलबं कर यास 

मोकळे आहात. 

 

िहदमुहासभावादी पूणर्पणे युय स,ु सघंषर्शील 
 

िहदंमुहासभे या बहुतेक सवर् प्रमखु कायर्क यार्ंशी आिण प्रितिनधीशी या सबंंधाने मी 
पु कळ चचार् केली आहे;  आिण िहदंमुहासभेने जोरदार िन प्रभावी कायर्क्रम आखावा अशी यांची 
िन िवशेषतः त ण कायर्क यार्ंची फार फार इ छा आहे. कारण काँगे्रसने स याग्रहाची चळवळ 

के यामळेु आपणही लढाऊपणात मागे नाही, असे िसद्ध करावेसे यास वाटते. यांना जी मखु्य 

काळजी वाटते; ती ही की, काँगे्रसने स याग्रह क न िन ‘अ‘ ‘ब‘ वगार्ंचा तु ं गवास प क न देशात 

जी हु लड माजवून िदली; ितचा पुढील िनवडणकुीवर पिरणाम होईल िन हणनू याला तोडीस 

तोड हणनू आपणही ही गो ट अव य करावी. पण िहदंसुभावा यांनी प्रथम असा िवचार करावा; 
की, आपणाला िनवडणकुी या िजकंावया या या तरी कशाकिरता? आप या देशाचे िहत उ तम 

रीतीने साधावे हणनू ना? आता आपण हे मा य कराल की िनवडणकुा िजकं याचे मह व आपणा 
सवार्ंपेक्षा मला अिधक मह वाचे वाटते. पण आपण जर या िनवडणकुी या मागे लागनू िहदंूं या 
िहताचा घात होऊ देऊ लागलो. तर या िनवडणकुींकड ेिहदूं या िहतासाठी दलुर्क्ष करणे हे आपले 

कतर् य नाही काय? जर आपण सरकारशी युद्धकायार्त सहकायर् क न देशाचे सिैनकीकरण िन 

औ योिगकीकरण कर याचा लाभ साधून न घेता या यापासनू आज िवशेष काही लाभांश नाही 
अशा िनःश त्र प्रतिकारा या चळवळीत पडलो. आिण जर िनवडणकुा िजकं याकिरता आपणाला 
देशा या मखूर्पणाला अगंार ठेव याची पाळी येत असली तर मतदारसघंा या मखूर्पणाला कौल 

लावून िनवडणकुी िजकं यापेक्षा यांना रामराम ठोकून िहदंूंचे िहत साधणे हे आपले प ट कतर् य 

आहे. 

िनजाम िनःश त्र प्रितकारा या चळवळीने जाण या मतदारसघंाला अगदी भरपूर िन ताजा 
दाखला िमळालेला आहे; िन तु ं गात जाणे हेच जर शौयार्चे िन देशभक्तीचे लक्षण असले; तर 

िहदंमुहासभावादी हे या पकरणी काँगे्रसवा यांपेक्षा अिधक शूर िन देशािभमानी आहेत, ही गो ट या 
ल याने िसद्ध झाली आहे. सह ावधी िहदंु विन ठांनी िनजामी तु ं गात मो या िनभर्यतेने 

लाठीमार सहन केले असनू ते आता िब्रिटशां या तु ं गातील ‘अ‘ ‘ब‘ िकंवा ‘क‘ ही वगार्तून 

िमळणारा ‘ल डूमार‘ िनि चत सहन क  शकतील; िन काँगे्रसवा यां या बरोबर आपणही 
खां याला खांदा लावून तु ं गवास सहन क  शकतो असे हणनू दाखिवतील जर िहदंसुघंटनवादी 
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लोकांना प्रधानमडंळे स ता इ यादी आप या हाती यावी; यासाठीच केवळ िनवडणकुा 
िजकंावया या अस या, तर ती फार साधी गो ट आहे. डोक्यावरील टोपी बदलली हणजे झाले. 

पु कळांनी असेच केले आहे. पण आपण लोकिप्रयता िमळो वा न िमळो िकंवा स ता प्रा त होवो वा 
न होवो िहदंु विहताला  बाधक काहीही क  नये. मग असे कर याने पुढ या िनवडणकुा आपणास 

िजकंता आ या नाहीत; तरी याची मला फारशी िचतंा नाही. 
मतदारसघंा या मखूर्पणाला िन वे यािव या क पनांना खुलिव यापेक्षा याला योग्य 

िदशा दाखवून ता यावर आण यासाठी सरळमागीर् बनिव यासाठी िनवडणकुा हरा या लाग या, 
तर ते अिधक देशभक्तीचे लक्षण आहे असे मी समजतो. 

मी आणखी एक पैल ू प ट क  इि छतो की िहदंमुहासभेने एक सघंिटत सं था या 
ना याने हाच कायर्क्रम कृतीत उतरवावा. परंतु जर काही िहदंसुघंटनवा यांना दसुरा एखादा लढाऊ 

कायर्क्रम सु  करणे पिरणामकारक िन अव य वाटले; तर यांनी तो केवळ आप या वैयिक्तक 

दािय वावर सखेुनैव करावा; यािवषयी मला आनंदच वाटेल. िहदंमुहासभा अशीच इ छा करील; 

की, जु या िपढीपेक्षा नवी िपढी, अिधक पराक्रमी िन वीयर्शाली हावी; पण याचबरोबर ती अिधक 

सजू्ञही हावी. 
मी आपणापुढे मा यतेकरता जो कायर्क्रम वतःचा हणनू मांडू इि छतो तो अथार्तच 

लागलीच अंमलात आणावयाचा आहे. 

अक मात उफाळले या युद्धारंभी िहदंमुहासभेने सादर केले या माग यांची पयार् त 

प्रमाणात सरकारने प्र यक्षात पूतर्ता केलेली आहे. 

येथेच मला हे प ट केलेच पािहजे की, िहदंमुहासभेने अगे्रिषत केले या माग यांचा 
सरकारने अ हेर केला नाही. यांना तु छ लेखलेले नाही. युद्धसमा तीनंतर एक वषार् या 
कालावधीत वसाहतीचे वरा य िदले जाईल; असे यांनी ‘प्रकट िनवेदन‘ करावे अशी आ ही 
यां याकड े मागणी केली. युद्धानंतर शक्य िततक्या िकमान म यंतर-कालात, गे्रटिब्रटन या 
समकक्ष पायावर सामाईक रा ट्रकुलाचे एक वाय त शासकीय घटक रा य हणनू थान देऊन, 

उभार यात येईल; याला ते ‘िब्रिटश‘ हणनू सबंोधतात; पण मी मात्र आग्रहपूवर्क ‘िहदं-ूिब्रिटश 

असेच सबंोिधले पािहजे असा िनि चत अिधकार सांगतो- असे िजतक्या प ट आिण िनःसिंदग्ध 

श दात सांगता येणे शक्य आहे. िततके िन तसे भारतमतं्री आिण रा याचे सिचव या उभयतांनी 
प ट केलेले आहे. आ ही यां याकड े‘श द‘ मािगतला आिण यांनी आ हाला आ वासन िदलेले 

आहे. आ हाला हेही ठाऊक आहे की, पुिडगं्जची चव ते चाख यातच असते! बोलाचीच कढी। 
बोलाचाच भात। जेवोिनया तृ त कोण झाला? तर मग असा प्र न उद्भवू शकतोच, की या 
आ वासनाचे कृतीत पांतर के हा होणार? दसुरे हणजे आ ही अशीही मागणी केली की, िहदंवी 
रा याची एका मता भगं पावेल अशा कोण याही (फूटपा या) योजनेला उ तेजना िकंवा पे्ररणा 
सरकार देणार नाही. अशा आशयाचे प्रकट िनवेदन सरकारने करावे. मी वर दाखवून िद याप्रमाणे 



 

www.savarkarsmarak.com 

केवळ िहदंमुहासभे या दबावामळेु िम. आमेरी यांनी आप या िहदंु थान आधी (India First) या 
भाषणात या प्रकारचे प ट, ‘प्रकट िनवेदन‘ केलेले आहे. जसा िन िजथवर आम या 
सै यिवषयक माग यांचा सबंंध येतो या सबंंधातील आम या बहुतेक सवर् माग या फार मो या 
िव ततृ प्रमाणात िकमान आतापयर्ंत कायार्ि वत झाले या आहेत. ‘सेना सेवा‘ आता सवर्च 

जातीजमातींसाठी सारख्याच पकारे खु या झा या असनू अ य सवलतीही आपणांस आता 
िमळाले या आहेत; यांिवषयीचा परामशर् प्र तुत अिभभाषणा या अ य भागांम ये मी घेतलेला 
आहे. िहदंूंची इंग्रग य प्राितिनिधक सं था हणनू िहदंमुहा-सभेला ‘सरकारमा य‘ता या आधीच 

िमळालेली आहे. व तुि थती अशी आहे की, घटना बनिव याचे दािय व िहदंी लोकांवर टाकून गाल 

फुगवीत िन नाकाने कांदे सोलीत एकाच िवचाराचे तुणतुणे सतत एकसारखे वाजवीत खनपटीला 
बस यासारखा आग्रह धरीत, जी एकच एक भाषा ते बोलत राहतात ती हणजे जोपयर्ंत 

िहदंु थानातले, तुमचे अ पसखं्यांक, बहुसखं्याक यांचे जे काही पक्ष आहेत, या सवर् पक्षांनी 
एकमताने सहमतीने समंितलेला ‘समझोता‘ ते सवर् पक्ष घडवून आणीत नाहीत; तोपयर्ंत आ ही 
बनिवलेली कशाही चौकटीतली कोणतीही घटना आ ही तुम यावर ढकल ू शकत नाही.‘‘ असे 

असले तरी पण योग्य वेळी या अघळपघळ युिक्तवादाला आ ही परामृ ट पराभतू क . याचा 
आ ही चांगलाच समाचार घेऊ. 

न हे न हे या िवचारा या िवषयातसदु्धा सरकारला िहदंमुहासभे या सवार्िधक 

तारत ययुक्त तकर् शुद्ध माग या आम या पदरात टाका या लाग याचा सवर्सभंव आहे. थोडक्यात 

मो या भरीव प्रमाणात िहदं ुजनांचे सिैनकीकरण पिरणामकारक-रीतीने कर यासाठी हणनू या 
मह वा या सवलती आ ही िमळिवले या आहेत; यांचा आिण चालनू आले या सधंीने जे 

साम यर् आ हाला प्रदान केले आहे याचाही याग क न, िनःश त्र प्रितकारा या चळवळीचा 
आ य घे यास आ हास भाग पडावे लाग याअतपत तसेच मह वाचे िवशषेसे आ हास काहीच 

आढळत नाही. िकंवा यांत तसे िवशेष ता पयर्ही िदसत नाही. 
हणनू मी या एका कायर्क्रमाची अगदी प टपणे यावर भर देत प्रश ती करीत आहे, 

यापुढील कायर्क्रमावरच सवर् िहदंसुघंटनवा यांनी आपली शक्ती मनःपूवर्क किद्रत केली पािहजे. 

अथार्तच हे माझ े यिक्तगत मत मी पुढे मांडीत आहे, आिण आप या िनवडीनुसार कोण याही 
वतंत्र अशा सामदुाियक िनणर्याप्रत ये याची आप याला मोकळीक आहे. आिण या िनणर्याचे 

आपला मखु्य कायर्कारी अिधकारी हणनू अनुपालन कर याचे कायर् मी उ तम पकारे प्रय नपूवर्क 

करीत राहीन, मग भले तो िनणर्य मा या कायर्क्रमा-बरोबर जळुो वा न जळुो. या कायर्क्रमाला 
कायर्-कािरणी या सिमतीने गे या २१ नो हबर या बैठकीत यापूवीर्च वीकृती िदलेली आहे; 

याचा उ लेख कर याचे, मला प्रयोजन नाही. 
मी हेसदु्धा प ट करीत आहे की, िहदंमुहासभेने एक सं था या ना याने या कायर्क्रमाला 

ध न रहावे; अशी माझी इ छा आहे. तरीसदु्धा याला कायार्ि वत कर यासाठी मागर्दशर्क परेखा 
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हणनू कोणा िहदंसुघंटनवा याला िहदंिुहतकारणासाठी सघंषर् कर याचा आप या परीने िन 

पद्धतीने अिधक पिरणामकारक असा मागर् आढळला तर मा या अतका प्रस न, आनंिदत झालेला 
दसुरा कुणीच असणार नाही. चाल ूिपढीपेक्षा त ण िपढीने अिधकच धैयर्शाली अस याचे दाखवून 

यावे; याहून वेगळी ती अपेक्षा िहदंमुहासभेचीही अस ूशकत नाही. पण ती िपढी अिधकतर, सुज्ञ 

समजंस िन शहाणी अस याचा प्र ययही ितने आणनू िदला पािहजे. 

अगदी वैयिक्तक अशा मा या अिधकारात िन ना याने या कायर्क्रमाचा अगंीकार आपण 

करावा, अशी जी प्रश ती मी करीत आहे, तो कायर्क्रम अथार्तच एक ता कािलक कायर्क्रम आहे. 

या हेतनेूच होय, आिण जर काही, तदंगभतू, तदनुषंगाने काही नवीन सम या उद्भवली तर ितची 
दािय वपूणर् उकल क न ितचे िनरसन कर यासाठी आप याला सदु्धा त काळ त परतेने एक 

वेग या प्रकारची कायर्िदशा ठरवून आखावी लागेल. 

 

ता कािलक िनकडीचा कायर्क्रम 

 

१) भसेूना, नौदल िन वायदुल या सै या या ित ही दलात िजतक्या िहदंूंची भरती करता येईल 

िततकी ती करणे  

२) रणसिह या या कायर्शाळांतून या िव येत आपली िजतकी माणसे आपणाला घालता येतील 

िततकी घाल याकिरता प्रा त झाले या सवलतींचा लाभ घेणे. 

३) प्रथम शाळा महाशाळांतून सिैनक िशक्षण सक्तीचे करणे. 

४) रामसेनेची सघंटना जोरदार करणे िन वाढिवणे. 

५) नागिरक दलात प्रिव ट होणे िन यायोगे आप या लोकांचे अतंगर्त यादवीपासनू िन 

परचक्रापासनू सरंक्षण करणे; या िवषयात एक गो ट यानात ठेवली पािहजे. ती ही की, 
िहदंु थानातील कोणतीही देशभक्तीपे्रिरत राजकीय चळवळ मार याकिरता िकंवा िहदंूं या या य 

िहतसबंंधािव द्ध य नागिरक दलाला भाग घ्यावा लागणार नाही; अशी आपण सावधानता घ्यावी. 
६) नवे उ योगधंदे यवसाय मो या प्रमाणावर काढून आज जो माल परदेशातून येत नाही; याची 
जागा भ न काढणे. 

७) परदेशी मालाची देशी व तंूना चढाओढ राहू नये; हणनू, यावर बिह कार टाकणे. 

८) ये या जनगणनेत िहदंूंची लोकसखं्या सयुोग्य रीतीने न दिव याकिरता िहदंु थानभर चळवळ  

करणे आिण सदंल गोड िभ ल यां यासारख्या मळू या िहदं ूव य लोकांचा िशरगणतीत वतंत्र 

अॅिनिम ट िकंवा ड गरी टो या असा उ लेख होऊ दे याऐवजी, िहदं ू हणनू समावेश क न घेणे 

िन या सबंधीचा आपला मखु्य हेतू जेणेक न साधेल या या सवर् गो टी करणे. 
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िहदंसुघंटनवा यांनी सवर् िहदंु थानभर यावरील प्र नांवर आपली सवर् शक्ती किद्रत करावी; असे 

मला वाटते. 

------------------------------ 
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अिखल भारतीय िहदंमुहासभा 
२३ वे वािषर्क अिधवेशन- भागलपूर 

अ यक्षीय भाषण 

िवक्रम संवत ्१९९८ : सन १९४१ 
 

मा या िहदंु विन ठ सहकारी सिैनक बंधूंनो, 
 

आपण सवार्नी मला अखंडपणे पाच या वेळेसही अ. भा. िहदंमुहासभेचे अ यक्षपद देऊन 

जो गौरव क न माझवेर जो िव वास पकटिवलात; यािवषयी मी आपला कृतज्ञ आहे. मी गे या 
वषीर्च मा या अ यक्षपदाचे दोन वेळा यागपत्र िदले होते आिण माझी ढासळती प्रकृती िन 

िहदंु विन ठ कायार्चा वाढता याप या दो ही गो टी लक्षात घेता मला िव ांती देऊन िहदं ू

महासभेचे नेतृ व योग्यतर िन अिधक कणखर यक्तीचे हाती यावे अशी िवनंती केली होती. 
परंतु िहदंु थानभर पसरले या कायर्क यार्ंचा आग्रह िन अ. भा. िहदंमुहासभा सिमतीने 

यक्तिवलेली इ छा यास मान देऊन मी अ यक्षपदाची धुरा पुढे रेटावयाचे ठरिवले आिण 

िहदंु थानातीलच न हे तर परदेशातील िहदं ूसघंटकांनी जो िनतांत िव वास माझवेर ठेवला िन जे 

पे्रम यक्तिवले याला पात्र ठरिव यासाठी यिक्तशः सवर् प्रय न केले. या वषीर्ही नूतन वषार् या 
अ यक्षा या िनवडणकुीची वेळ येत चालली, या वेळी बहुतेक सवर् कायर्कत िन अिधकारी यांना 
यंदाचे वषीर् तरी माझ ेनाव अ यक्षीय िटपणीतून वगळा, अशी प टपणे लेखी िवनंती के याचे सवर् 
जनतेला माहीतच आहे. िनवडणकुा झा यानंतरही मी यागपत्र यावयाचे िनि चत ठरिवले होते. 

परंतु याच वेळी भागलपूर येथे भरणार् या िहदंमुहासभे या अिधवेशनावरील बंदी उठिव याचे 

सरकारने िनःसिंदग्धपणे नाकारले. या सरकारी बंदीमळेु अ यक्षपदाचे यागपत्राचा िवचार मला 
माझ ेडोक्यातून काढून टाकणे अपिरहायर् झाले. 

ही बंदी हणजे िहदंु वािभमा यांवर पडलेला अस य, अगांतुक िन अ या य घाव 

अस यामळेु ती काढून घे यासाठी आप याला शक्य असलेले सवर् वैध प्रय न करणे हे प्र येक 

िहदंु विन ठ कायर्क यार्स अ याव यक झाले; आिण अशा या भागलपूर अिधवेशनासाठी 
िनवडलेला अ यक्ष या ना याने माझ ेकतर् यही प टच झाले; ते हणजे आप या जागी खंबीरपणे 

उभे राहणे हेच होय आिण हणनू ये या वषार्ंसाठी पाच या वेळी अ. भा. िहदंमुहासभेचे 

अ यक्षपदाची धुरा िन नेतृ वाचे दािय व मी वे छेने मा य केले आहे. मला पुन च एकदा िहदं ू

चळवळीचे नेतृ व देऊन  आपण माझा केलेला स मान आिण मजवर यक्तिवलेला िव वास यास 

मी पात्र ठरावे यासाठी िन िहदंिुहतकारणाथर् मा या हातून पु कळ सेवा समथर् सक्षमपणे पार पडो. 
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सरकारने घातले या अ या य अपमानकारक िन अनैबर्ंिधक बंदीचे पकरण 
 

यावेळी मदरेु या िहदंमुहासभा अिधवेशनात पुढील अ. भा. अिधवेशन िबहार प्रांतात 

घ्यावे असे ठरले; िन वागत सिमतीने िनरिनरा या िठकाणांची पाहणी क न अिधवेशनासाठी 
भागलपूर िनि चत केले. यावेळी भागलपूर येथे वसती क न रािहले या मठूभर मसुलमानां या 
बकरीद सणाचे वेळी तेथील जमातीमधील शांततेला बाध आणावा हा हेतू िहदंमुहासभेचे मनात 

येणेही असभंा य होते हे सरकारलाही मा य करावे लागेल. सवर् िहदंु थानभर मसुलमान लोक 

बकरीद पाळतात; मग िहदंु थानातील इतर सवर् िठकाणे सोडून भागलपूर यासारख्या यि कंि चत ्

गावात राहात असले या मठूभर मसुलमानांिव द्ध िवशेष कटाक्षाने वाग याचे काहीच कारण 

न हते. काही सरळ वाभािवक गो टी आिण भागलपूरमधील काही सोयी िन इतर काही गो टी 
यांचा साक याने िवचार क न जे हा ते िठकाण िनि चत केले. ते हा मात्र िबहार सरकार खाडकन ्

जागे झाले, आिण या अिधवेशनावर बंदी घालणारा, आिण १ िडसबर १९४१ पासनू १० जानेवारी 
१९४२ पयर्ंत हे अिधवेशन िबहार प्रांतातील काही िज यांत आिण भागलपूर नगरात भरिवले जाऊ 

नये असा याने फतवा काढला. 
िबहार सरकारने असे तकर् ट लढिवले की बकरीद िन अिधवेशन एकाच वेळी आ यामळेु जर 

जातीय दंगे उफाळले तर पुराख्या (पोिलस) या परेुशा सखं्येचे अभावी शांतता िन सु यव था 
राखणे कठीण होईल. 

दो हीही एकाच वेळी येताहेत ही जी भीती होती यािवषयीच सांगावयाचे तर 

मसुलमानांतील आक्रमक गटाला देखील एखादे खरेपणाचा आभास िनमार्ण करणारे कारण सापडू 

नये हणनू अ.भा. िहदं ूमहासभे या कायर्कािरणीने अ यंत समजतूदारपणे, आपले अिधवेशन 

भागलपूर येथे बकरीद सवर्साधारणपणी पाळली जात असे, यावेळी न भरिव याचे ठरिवले िन 

असा िनणर्य घेतला की, िहदंमुहा-सभे या विहवाटीप्रमाणे हे अिधवेशन नाताळचे सटुीत िद. २४ त े

२७ िडसबरपयर्ंत भरवावे. या यव थेमळेु िहदंमुहासभेचे अिधवेशन बकरीद या आरंभा या आधी 
दोन िदवस सपंणारे अस यामळेु मसुलमानांना आपला उ सव मन मानेल तसा साजरा करणे 

शक्य हते. परंतु एकत्र येणारे िदवस वगळून आधीच अिधवेशन भरिवले तरीसदु्धा जातीय तेढ 

वाढ याचा िन भावनांचा उदे्रक हो याचा सभंव आहे आिण बकरीदचा उ सव शांतपणे पार 

पाड यात अडथळे िनमार्ण होतील, हे कारण सरकारने पुढे क न पूवीर् घातलेली बंदी उठिव याचे 

नाकारले. अिधवेशनापूवीर् बकरीद होऊ िदली असता जातीय भावना अिधक चेतिव या जातील की, 
जातीय दंगे आरंभ हो याची शक्यता अिधकच आहे; आिण यामळेु हे अिधवेशन बकरीद नंतर 

लगोलग भरवू दे यातच अिधक धोका आहे; ही गो ट सरकार या यानातच आली नाही, न हे 

ितकड े यांनी जाणनू बुजनू कानाडोळा कर याचे ठरिवले. व तुतः जातीय खळबळ 
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माजिव यासाठी िन मसुलमानां या धमार्ंध फाजील उ साहामळेु येणार् या दंग्यांसाठी तर बकरीद 

ही अिखल िहदंु थानाभर कुप्रिसद्ध आहे. हे स य नाकारता येणारच नाही. उलटपक्षी हेही िततकेच 

प्रिसद्ध आहे की, िहदंमुहासभेची अिधवेशने शांततापूणर् िन सिुनयोिजत यवि थतपणेच सपं न 

होतात.िबहार सरकारने अगदी अलीकड ेएक अिधकृत पत्रक काढून यात िदनांक १० जानेवारी 
१९४२ चे ठायी िदनांक ३ जानेवारी १९४२ नंतर अिधवेशन भरवावे असा बंदी आजे्ञत फेरफार केला 
आहे. परंतु या पत्रकातसदु्धा असे िनःसिंदग्धपणे प्रिसिद्धले नाही की, बकरीदचे वेळी केवळ 

िहदंसुभे या आगामी अिधवेशनां या मागार्त अडथळे िनमार्ण कर यासाठीच जर जातीय खळबळ 

माजिवली गेली; तरीही आपण पूवर्वत बंदी आज्ञा पु हा काढणार नाही. अथार्त अिधवेशन बकरीदचे 

आधी भरिवले काय; िकंवा नंतर भरिवले काय; डमेॉिक्लस या तरवारीप्रमाणे िहदंसुभे या 
डोक्यावर लटकत ठेवले या या बंदी आजे्ञला त ड देणे हे अपिरहायर्च आहे. 

 

पुरेसे पोिलसदल नस याचा सरकारचा 
असमथर्नीय कांगावा 

 
आप या वागणकुीचे समथर्न करणारे िबहार सरकार, जवळ पुराख्या (पोिलस) या पुरेशा 

सखं्येचा अभाव हे जे िनिम त दाखिवते यािवषयी एकच गो ट सांिगतली की पुरेशी होईल. 

सरकारने अनेकवेळा असे ठासनू सांिगतले आहे की, बंदी हुकूम मोडून अिधवेशन भरिव याचा 
प्रय न केला तर आप या हाताशी असले या सवर् साधनांचा िन शक्तींचा उपयोग क न सरकार 

असा प्रय न िनि चत हाणनू पाडील. आता सरकारने वतःच मा यता िद याप्रमाणे या अ. भा. 
िहदंमुहासभे या अिधवेशनास िहदंु थान या सवर् भागातील दशसह ाहून अिधक िहदं ूिन अ यंत 

नामांिकत प्रमखु पुढारी उपि थत राहणार ते अिधवेशन दडपून टाक याचे साम यर् जर एक या 
िबहार सरकारजवळ आहे; िन इतके साम यर् यांचेजवळ आहे. यात आ हाला तरी शंकाच नाही; 
तर िहदंमुहासभेला आपले वािषर्क अिधवेशन भगलपूर येथे भरवून आपापसात मोकळेपणाने 

िवचार िविनमय कर याचा नैबर्ंिधक िन या य अिधकार उपभोग यास समंती िदली असता 
आक्रमक मुसलमानांचे तसे कुणी अस यास-िप त भडकते इतकेच न हे; तर जे जातीय दंगे 

कर याअतपत धमकीही देऊ शकतात; या भागलपूर या मठूभर माथेिफ  मसुलमानांना 
ता यावर ठेव यासाटी यां यािव द्ध हे सवर् साम यर् उपयोिजले असता, अपुरे पडले; हे मानणे, 

कधीतरी शक्य आहे काय? याच वषीर् मद्रास येथे अ. भ. मिु लम लीगचे अिधवेशन भरले असता 
यात भडक आिण िहदंिुवरोधी भाषणे िन ठराव क न समंितले गेले तथािप हे लीगचे अिधवेशन 

शांतपणे पार पाडावे हणनू िहदंूंनी सभा भरिव यास प्राणघातक श त्रे बाळग यास िकंवा 
पाचांपेक्षा अिधक सखं्येने एकत्र िहडं यास १४४ या िनयमा वये ितकड ेमद्रासला िहदंूंना मनाई 

केली. अन ् इकड?े िहदंमुहासभेचे अिखल भारतीय वािषर्क अिधवेशन भगलपूर येथे असता, 
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सरकारने भागलपूर या मठूभर मसुलमानांनी शांतता िन िश त राखून नैबर्ंिधक मयार्देत वागावे; 

असे न सांगता िहदंमुहासभे या अिधवेशनावरच बंदी घातली आिण पयार्याने असेच िसद्ध केले की, 
िहदंनूी आप या नागिरक वा या मलूभतू अिधकारांचा उपयोग करणे, हासदु्धा अपराध होय! 

सबंंध भारतवषार्त असलेच भेदनीितदशर्क पक्षपाती िन िहदंिुवरोधी धोरण सरकारने आजपयर्ंत 

अवलिंबले आहे. आिण आक्रमक मुसलमान गटां या अितरेकी धमार्ंध गुडंिगरीला वाव िमळू नये, 

हणनू िहदंूं या िमरवणकुा मिूतर्िवसजर्न िन पिरषदा यां यािव द्ध बंदी आज्ञा काढ यात येत 

आहेत. आिण या िहदंिुवरोधी धोरणासाठी एकच एक सवर्साधारण कारण पुढे केले जाते. ते 
हणजे शांतता िन सु यव था राख याचे जे सरकारचे कतर् य आहे ते िनबर्ंधानुसार वागणार् या 
जनतेला आप या सवर् या य अिधकारांचा उपयोग करता येईल अशाच पद्धतीने पार पडले 

पािहजे. उलट पक्षी आक्रमक िन गु हेगार लोकांना सतंोषिव यासाठी िनबर्ंधा या मयार्देत 

वागणार् या जनतेसच आपले सवर् मलूभतू अिधकारही सोडायला लावून िनमार्ण केलेली शांतता िन 

सु यव था हणजेच खरी अशांतता िन अ यव था होय. 

हे असले पक्षपाती धोरण सरकार सवर् िहदंु थानभर वीकारते या या बुडाशी एकच 

कारण आहे; ते हे की, हेकेखोर अितरेकी मसुलमानांपेक्षा िहदं ूलोक हे सरसकट शांत िन िनबर्ंधशील 

लोक अस यामळेु यांचेवर अस या अपमाना पद िन अ या य अटी लादनू यांचे पालन 

िनमटूपणे करिवणे हे अिधक सोपे आहे. 

िहदं,ू िख्र ती िन पारशी लोकांचे सामािजक िन धािमर्क उ सव इतक्या शांतपणे पार 

पडतात की िहदंु थानातील सवर् जमाती या लोकांना आनंद वाट यासारखे िन उपभोग यासारखे 

िक येक प्रसगं यात असतात. परंत ु तेच बकरीद िकंवा मोहरमसारखे  मसुलमानांचे कुठलेही 
धािमर्क वा सामािजक सण असोत यात िहदंूंचा रक्तपात आिण िहदंिुवरोधी बंडाचा कळस 

असावयाचाच! केवळ िहदंचू न हेत तर मसुलमानेतर सवर् जमातीना मसुलमानांचे हे उ सव 

हणजे, िव त िन जीिवत यांचेवर आलेले एक अिर ट असेच सात याने वाटते. याचे दािय व 

केवळ दंगेखोर मसुलमान गुडंावरच पडते, असे नाही; तर याला सरकारची मखूर्पणाची िन 

िहदंिुवरोधी पक्षपाताची वागणकूसदु्धा उ तरदायी आहे; कारण अशा प्रसगंी मुसलमानां या दंगेखोर 

प्रवृ तींना शासन क न आळा घाल याचे सोडून, िहदंूंनाच आपले नागिरक वाचे मलूभतू अिधकार 

सोड याची आज्ञा काढून पयार्याने या गुडंिगरीला एक प्रकारचे प्रश तीपत्र दे याचे धोरणच 

सरकार वीकारीत असते! 
िहदमुहासभे या भागलपूर येथील अिधवेशना या बंदीचे समथर्न करताना सरकारने 

आणखी एक िनलर् ज प टीकरण िदले आहे की, ही बंदी आज्ञा केवळ एकाकी अशा भागलपूर 

नगरांतील मठूभर मसुलमानांचा बकरीद सण शांतपणे पार पडावा यांपरत दसुरे तातडीचे िकंवा 
या य कारणच नाही. अ. भा. िहदंमुहासभेचे अिधवेशन बकरीदचे पूवीर् भ  िदले असते आिण 

िहदंूंना हा या य अिधकार उपभोग ूिदला असता मसुलमानां या जातीय भावना भडकतील अशी 
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शंका जर सरकारला होती तर इतर जमातीनी आपापले या य अिधकार उपभोगले असता यांचे 

िप त भडकते या आक्रमक िन असिह ण ुअशा गुडंांना िशक्षा क न गुडंिगरीचे दमन करणे हे 

सरकारचे कतर् य होय. याच िदवसांत िख्र यांचे िप त भडक याचे कुठे ऐिकवात नाही. इतकेच 

न हे; तर िहदंूं या सणावारा या सु यांप्रमाणे या िख्र यां या सटुीमळेु अशा अिखल भारतीय 

पिरषदा भरिव यास िवशषे सवलत िमळते. सरकार या या मसुलमान गुडंिगरीला हाताशी 
धर या या मखूर् धोरणामळेुच मसुलमान लोक इतके असिह ण ु िन धमर्वेड े झाले आहेत. 

उदाहरणाथर् नेलोर येथील सरकारी यायालयानीच असे पकटपणे मा य केले आहे; की, िहदंूंचे 

या य अिधकारांचे पकरणी नैबर्ंिधक आज्ञांचेसदु्धा मसुलमानांकडून अनुपालन करिव यास 

अिधकारी वगर् असमथर् ठरतो. 
या सरकारचे अिधकारी यायालयाने मसुलमानां या आगिळकीिव द्ध िदलेले िनणर्य 

प्र यक्ष कायर्वाहीत आण याचे नाकारतात; आिण मसुलमानां या आक्रमणांना हाणनू पाडून 

यायालयसमंत, अशा िहदंूं या नागिरक अिधकारांना सरंक्षण दे याचे नाकारतात; आिण असे न 

केले तर दंगे भडकतील असे आप या िविचत्र वागणकुीचे लगंड ेसमथर्न करतात. अशा सरकारचा 
रा य कर याचा नैितक अिधकार तरी पूणर्पणे सपंला असे हणावे लागते. 

या बंदीचे व प अ या य तर आहेच; पण यातही ितची वैधता ही गभंीरपणेच 

सशंया पद आहे.भारत सरंक्षण िनबर्ंधा वये प्रांितक सरकारांनी जनतेत शांतता िन सु यव था 
राख यासाठी जे अिधकार वापरावयाचे असतात ते िब्रिटशां या आिधप याखाली असले या 
िहदंु थान या सरंक्षणाची िनि चती कर यासाठी आिण ‘युद्ध प्रगतीसाठी‘ तसे कर याची 
आव यकता भास यास वापरावयाचे असतात. क पना शक्तीला िकतीही ताण देऊन िवचार केला; 
तरी, सरकारला असे मुळीच हणता यावयाचे नाही; की, युद्धप्रगती िन िब्रिटश िहदंु थानचे सरंक्षण 

यांचे आड येईल; असे काही तरी िहदंमुहासभे या अिधवेशनामळेु होणारे होते! इतकेच काय, 

अिखल भारतीय अशा प्रमखु सं थांपैकी केवळ एका िहदंमुहासभेनेच िहदंु थान या सरंक्षणापुरते 

सरकारशी प्रितसहकारा या धोरणाचा प्रचंड पुर कार केला आहे; हेही जमेस धरावे लागेल. 

िहदंमुहासभेचे जवळ जवळ सवर् प्रथम ेणीचे पुढारी सवर् देशभर दौरे काढून केवळ 

स यःपिरि थतीत िहदं-ुिहतसरंक्षणासाठी हे सहकायर् आव यक आहे. याच क पनेने न हे; तर 

प्रितयोगी सहकािरते या खर् याखरु् या अ छेमळेु सवर् िहदंूंना सै या या सवर् िवभागात िशर याचा 
आदेश देत आहेत; िन सह ावधी सभासदांनी भदूल, नौदल िन वायुदल याम ये प्रवेश िमळिवला 
आहे. हणनू ‘िहदु थानचे सरंक्षण‘ िकंवा ‘युद्धप्रगती‘ यांचे मागार्ंत खीळ घाल याचा िकंवा याला 
िवरोध याचा िहदंमुहासभेचा मानस असेल. असे मान याला ितळमात्र जागा नाही. सरकारनेही 
आप या बंदीआजे्ञम ये अस या कारणांचा नामिनदशही केलेला नाही. याव न ही बंदी 
भारतसरंक्षण िनबर्ंधा या कक्षेत येऊ शकत नाही.  आिण हणनूच या अिधवेशनावरील ही बंदी 
मलूतःच अनैबर्ंिधक आहे. असा नैबर्ंिधक ि टकोन िहदंु थानातील मोठमो या िनबर्ंध पिंडतांचा 
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असनू याव न हेच िसद्ध होते की, िबहार सरकारने केवळ राजकीय न हे, तर नैबर्ंिधक घोडचूक 

केली आहे. 

या तव सवर्साधारणपणे जनतेचे िन िवशेषतः िहदंूंचे नागिरक वाचे मलूभतू 

अिधकारांिवषयीचे ठाम मत प्रितपादन क न ते प्र यक्षात आण यासाठी ही अ या य 

अपमाना पद िन अनैबर्ंिधक बंदी-आज्ञा झगुा न आपले अिधवेशन भागलपूर येथेच तेही ठरले या 
िदनांकालाच भरवायचे असा महासभेने िन चय केला  आहे. आ ही भागपूरला जे जात आहोत; ते 
सरकारला नुसतेच आ हान दे यासाठी नसनू; आमचे नैबर्ंिधक अिधकारांचे ठाम प्रितपादन क न 

ते प्र यक्ष बाणिव यासाठीच होय. 

िहदंूं या नागिरक िन धािमर्क अिधकारातील कसलेही आक्रमण िनमटूपणे मान यास 

भाग पाडणे; याचप्रमाणे धमर्वे या मसुलमानांपेक्षा िहदंूंवर कसलाही अ याय करणे हे अिधक 

सोपे आिण हणनू तथाकिथत शांतता िन सु यव था राख याचा हा एक सकुर मागर् होय; अशी जी 
सरकारची भ्रामक समजतू आहे; ितला सधुार याची वेळ आता आली आहे. नागिरक वाचे मलूभतू 

िन नबैर्ंिधक अिधकार उपभोग या या प्रय नांम ये जरी एखादे वेळी सरकार अ यंत अ यायाने 

िन अनैबर्ंिधकपणे पुराख्या (पोिलस) ना िहदंूंचे अगंावर घालून िभविवते तरी आिण अस या 
प्रकार या िहदंूं या वािभमानावर आघात करणार् या या या हणनू घटना जेथे जेथे िन जे हा 
जे हा घडतील या या घटनांचा तथेे तेथे िन ते हा ते हा आप याला शक्य असले या सवर् 
नैबर्ंिधक मागार्ंनी सरकार या िकंवा इतर कुणा याही िहदंिुवरोधी धोरणािव द्ध आता प्रितकाराचे 

प्रा यिक्षक िहदंूंनी दाखिवलेच पािहजे. 

तरीसदु्धा मला एक गो ट प टपणे सांिगतली पािहजे, ती ही की, िहदंमुहासभावादी लोक, 

सरकारने वेळेचे आत बंदी उठिवली नाही तरी भागलपूर येथे हे अिधवेशन भरिव यासाठी जे जात 

आहेत; ते काही सरकारला आ हान देणे िकंवा कुठ याही अितरेकी पद्धतीने या य अिधकार् यांची 
कुचे टा कर यासाठी न हे, तर सभासहंतीचा जो या य अिधकार The Right of Association तो 
प्र थािपत कर यासाठीच; आ ही भागलपूर येथे उभार या जाणार् या या अिखल िहदं ू वजाखाली 
एकित्रत येऊ. जातीय भावना चेतिव या जातील अशी कुठलीही आगळीक घडिव याचा आमचा 
मानस नाही; िकंवा नागिरक हणनू आ हाला असलेले अिधकार प्र थािप यापलीकड ेआमचा हेतू 
नाही. इतकेच काय, पण शांतता िन सु यव था यांचा िनःपक्षपणे िन घटना मक या अथर् 
लावला तर ती राख यास सरकार इतकेच िहदंमुहासभावादीही उ सकु अस यामळेु इतर 

जमाती या या य अिधकारांवर आ ही आक्रमण होऊ देणार नाही. अिधवेशनातील कामकाज 

चालिव याचा जो नैबर्ंिधक अिधकार तो प्र थािप यासाठी िनःश त्र प्रितकाराचे जे श त्र उपसले 

आहे; यापलीकड ेआ ही कुठ याही शारीिरक िवरोधांचे प्रदशर्न िकंवा यांचा प्र यक्ष अवलबं न 

करता सरकारने जरी आम यावर बदंी घालनू, आम यािव द्ध पाशवी शक्तीचा उपयोग केला; तरी 
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तशा धरपकडीत नेले जा याचा िकंवा यापलीकड े जे काही वाईट घडले याला त ड दे याचा 
िन चय केला आहे. 

धमर्वे या गुडंांना हाताशी ध न केवळ िहदंूंतीलच न हे; तर िख्र ती पारशी िन यू 
देशबंधूंतीलही स यिप्रय िन िनबर्ंधशील नागिरकां या मलूभतू अिधकारांची पायम ली कर याचे 

सरकारचे धोरण सवर् नागिरकांना सारखेच घातुक आहे, असे यांना यांना वाटते, ते ते सवर् 
िहदंवासीय आपली सहानुभतूी िन सहकायर् देऊन या चालले या सघंषार्त िहदंसुभािन ठांचे हात 

बळकट करतील अशी मी आशा करतो. 
जर िहदंु थान या सवर् िवभागातून िहदंसुघंटनवादी प्रचंडतम सखं्येने भागलपूर येथे एकत्र 

येतील आिण हा सामाइक िवरोधाचा लढा आधी हट याप्रमाणे नैबर्ंिधक कक्षेत शूर वा या 
ढिन चयाने आिण कारावास िन लाठी ह ले यांची िक्षती न बाळगता आिण अिखल िहदंु वजा या 
मानरक्षणासाठी कुठलाही याग अिधक न मानता-िन ठेने लढवतील आिण खरीखुरी िश त िन 

स माननीय शांतता यांचेवर आक्रमण घडले; अशी कुठलीही अनैबर्ंिधक आगळीक आप याकडून 

घडू न देतील तर, तर िहदंमुहासभेचे हे २३ वे अिधवेशन आजपयर्ंत झाले या सवर् अिधवेशनांपेक्षा 
अिधक सरसतेने यश वी होईल यात मला तर मळुीच सदेंह वाटत नाही. 

हे भाषण भागलपूर येथील अिधकृत अिधवेशनात, अिधकृतरी या वाचले जा याचा सभंव 

ब हंशी कमी अस याने-िकंबहुना जवळ जवळ नस याने आिण आता ते िव ततृ िलिह यास 

अवधीही अपुरा अस यामळेु िनरिनरा या िदशांकड ेजाणार् या मागार्त म यभागी जसे मागर्दशर्क 

फलक असतात; तसे उ या या भिव यकाळात िहदं ूचळवळीला मागर्दशर्क होतील; अशा अितशय 

मह वा या काही मोजक्या िवधेयांचेच काय ते िववेचन मी आता येथे करणार आहे. 

 

नेपाळचे सम्राट अिधपतींना राजिन ठेचा प्रणाम 
 

िहदंूं या वैभवशाली गतेितहासाचे प्रतीक िन उ या या अिधकतर वैभवाचे आशा थान 

अशा िहदंूं या एकमेव वतंत्र िहदंरुा याचे अिधपती िन िहदंधुमर् रक्षक; जे नेपाळचे 

महाराजािधराज यांना मी अिखल िहदमुात्रांचेवतीने राजिन ठेचा प्रणाम किरतो. यां या कणखर 

हातात िहदंिुहत रक्षण िनि चतपणे सरुिक्षत राहील असे मागर्दशर्क िहदंूं या सदैुवाने आज नेपाळ 

सरकारचे अिधपती आहेत. महाराजा यदु्ध समशेर जगंबहादरु आजचे नेपाळ सरकारचे मखु्य प्रधान 

हे इतर कुणाहीपेक्षा अिधक चांग या रीतीने जाणतात की, नेपाळ या िहदंरुा याचे उ याचे 

भिवत य हे िहदंु वा या भिवत याशी एकजीवपणे िनगिडत झालेले आहे. व तुतः िहदं ू हे या 
देशाचे रा ट्रीय घटक होत; िन यांचे भिवत याला आज कोणतेही व प देणे हे आज नेपाळ 

सरकारचे हातात आहे. जरी हे युद्ध आप याभोवती सवर् बाजूनंी धोक्याचे ‘कड‘े िनमार्ण करीत आहे; 

तरी याच यदु्धाने पु कळ सधंी िनमार्ण क न ठेिवली आहे. िहदंूंचे पुन च सपंूणर् एकत्रीकरण हे 
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अिंतम उि ट ि टसमोर ठेवून नेपाळ या िहदंरुा याने चाल ू युद्धात िब्रिटश सरकारशी नेह 

जोड याचे ठरिवले आिण आपले शूर गरुखा सै य िहदंु थान या सरह ीचे सरंक्षण िन इतर 

समरक्षेत्रात परकीय शत्रूं या चढाईचे िनवारण कर यासाठी पाठिवले; ही गो ट राजनीतीला 
ध नच आहे. कारण ते अिंतमतः िहदं ूिहतसवंधर्कच ठरेल. राजािधराज नेपाळ या सम्राटानी हे जे 

पिरणामकारी सहा य केले यांचे पािरतोिषक हणनू नेपाळ याच अिधरा यात केवळ शंभर 

वषार्ंपूवीर् असलेले िन कालांतराने िब्रिटशांनी आप या राजवटीस जोडलेले पंजाब िन बंगाल 

प्रांतातील िज हे परत देऊन उपकाराची फेड करावी. 
हेही उ साहजनक आहे की, नेपाळचे भ-ूसिैनक युद्धोपयोगी गणुांम ये िन आ यिंतक 

प्रितकारक्षमतेम ये जगातील कुठ याही रा ट्रांशी बरोबरी कर याअतपत िसद्ध िन अ यावत 

आहेत. परंतु नेपाळचे वायु सिैनकसदु्धा केवळ वतःचेच न हे तर सम त िहदंरुा ट्राचे सरंक्षण 

कर याइतके िसद्ध अ यावत िन बलशाली हो या या िदवसाची आ ही वाट पाहात आहो! 
िहदंु थान या पूवर् सीमेवरील कुठ याही प्रांताइतकीच नेपाळला वायुमाग होणार् या ह यापासनू 

भीती आहे. िहदंु थान या अगदी िकनार् यालगत आधीच युद्ध येऊन ठेप याने एकदम एक भय िन 

सधंी िनमार्ण झाली आहे आिण मला असा ढ िव वास आहे की, नेपाळचे सजु्ञ िन दरू टी मखु्य 

प्रधान या चालनू आले या सधंीचा सदपुयोग क न घेतील िन अगदी उ या या भिव यकाळात 

नेपाळम ये एक प्रबळ वायुदल िसद्ध करतील. 

या दसुर् या िवधेयकाकड ेमी नेपाळ सरकारचे लक्ष वेधू इि छतो, ते िवधेय तलुना मक 

या कदािचत अगदी वयर् नसले, तरीसदु्धा दलुर्क्षणीय मात्र नाहीच नाही. काही साधारण 

िव वसनीय गोटातून असे कळते की, मसुलमान लोक आप या नेहमी या चोर या िन घातुक 

मागार्चा अवलबं क न नेपाळम ये आपले सखं्याबळ वाढिव याचा िन आपले अि त व प्रबळपणे 

भासिव याचा प्रय न करीत आहेत. नेपाळम ये मिशदींची सखं्या द्रतुगतीने वाढत आहे आिण 

असावध िकंवा अनाथ िहदं ू मलुी िन अभर्के फूस लावून आसपास या टो या असले या 
िज याम ये पळिवली जातात; िन शवेटी मसुलमान धमार्त बाटिवली जातात. मसुलमानांचे 

सखं्याबळ या िहदंरुा यात िन यांचे अवती-भोवती वाढिव या या अनेकिवध िन पद्धतशीर योजना 
बर् याच कालावधीपासनू चाल ू आहेत. मी नेपाळ शासनाला अशी िवनंती करतो की, िहदंूं या 
थैयार्ला िन सखं्याबळाला असलेला हा धोका कमी लेखू नये; आिण या िवषयांत सदैव सावधानता 
आिण दक्षता घ्यावी. मिशदी प्रथम प्राथर्ना थळे हणनू बांध या जातात. परंतु िहदंु थानात 

अ यत्र िक येक आले या अनुभवांप्रमाणे यांचे पांतर िहदंिुवरोधी धमार्ंधता, धमर्वेड िनमार्ण 

कर या या भट्टय्ात अनेक भागात अगदी वयर् होते. मलुांना पळवून नेणे िन ि त्रयांचे अपहरण 

करणे हा कायर्क्रम वरपांगी पाहू जाता वैयिक्तक गु यांम ये मोडला जाईल. परंतु, आ हा िहदंूंना 
इितहासापासनू जर काही बोध घ्यावयाचा असेल; तर इितहास आ हाला हेच िशकिवतो; की 
उपिरिनदीर् ट मागर्, प्र येकी वैयिक्तक िकंवा दलुर्क्षणीय भासले; तरी याच मागार्चा सांिघक अवलबं 
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मसुलमानांनी आपली सखं्या वाढिव यासाठी िन आपले वचर् व िहदंु थानात प्र थािपत 

कर यासाठी पिरणामकारकपणे आजपयर्ंत केला; िन आजही करीत आहेत. एखा या िहदंरुाजाने 

मशीद बांध यास समंती िदली; की, ‘सवर् धमर् िनिवर्शेष‘ हणनू अमाप तुित केली जाई; परंतु, 
आता असले उदा त पे्रम हणजे आ मघातकी मखूर्पणा होय; हे ओळखून िहदंूंनी अशा वृ तीचा 
वेष करायला िशकले पािहजे; अशी वेळ आता येऊन ठेपली आहे. या उदा तते या रोगाने 

पछाड यामळेुच आप या पूवीर् या िहदंरूाजांनी जगात या िनरिनरा या िवभागातील परकीयांना 
िहदंु थानात येऊ िदले, वतः या भाउबंदांप्रमाणे वागणकू िदली. आिण यांना सरंक्षण देऊन 

आप या िहदंबुांधवां या बरोबरीची े ठता िदली आिण आता याचे भयानक पिरणाम आपणास 

भेडसावीत आहेत. ता पुरते हणनू आलेले पाहुणे आता घरध यालाच बाहेर हुसक याची तंबी देत 

आहेत; हणनू नेपाळ सरकारने अशा सवर् लोकांना िनःसिंदग्धपणे सांगावे की कुठलेही िहदंिुवरोधी 
कृ य वा चळवळ यांची गय नेपाळम ये केली जाणार नाही; आिण अप्रितमपणे डो यात तेल 

घालनू पहारा ठेवला पािहजे की, नेपाळातील कुठलीही अिहदं ु जमात िन यातही िवशेषतः 
मसुलमान जमात लोकसंख्येम ये शंभर वषार्ंपूवीर् जी न दली गेली; यापेक्षा अिधक वाढत नाही. 
वेग या श दात ती िजतकी उणावेल िततके चांगले! 

 

िहदंमुहासभे या उदंड चळवळीची 
ससुाट वेगाने प्रचंड प्रगती 

 

गतवषार्तील घटनांचा आढावा घेता िनिवर्वादपणे, ठामपणे िन ठासनू असे सांगता येऊ 

शकते की, महासभे या नेतृ वाखाली चाललेली िहदंु वाची चळवळ ही वेगाने, सवर् िहदंु थानभर 

पसरत चालली आहे. शुद्धीचे कायर्; अ पृ यता िनवार यासाठी केलेले पिरणामकारक िन यश वी 
भगीरथ प्रय न अिखल िहदंु थानात सवर्दरूसवर्त्र नेटाने, तडीस नेलेला, जनगणनेचा कायर्क्रम, 

िहदंूं या नागरी िन धािमर्क अिधकारांचे शेकडो व यांम ये जाऊन केलेले सरंक्षण, िहदंु थानातील 

प्रांतोप्रांती िव ततृ प्रदेशांत तथाकिथत पािक तानी दंग्यांचा भाग हणनू मिु लमां या सश त्र 

आक्रमक मोिहमांना त ड देऊन या आक्रमणां या लाटा उसळ याआधीच फोडून काढून आिण 

दा या धुंदीत अितशय कू्ररपणे घातलेले ग धळ आपले आप यालाच महाग पडले; आिण िहदंूं या 
चळवळीकड े वाक या टीने पाह यात यश येणे शक्य नस याची या िहदंिुवरोधी पाशवी 
शक्तींना आणनू िदलेली प्रचीती, नगरपािलका िन मडंळे यां या िनवडणकुीत महारा ट्र, बंगाल, 

आसाम िन िहदंु थानातील इतर िवभागात महासभािन ठांनी िनवडणकुांत वीस वीस जागांवर 

िमळिवलेले िवजय, इतकेच काय, परंतु वर्  हाडसारख्या िठकाणी िमळा याप्रमाणे िनवडणकुीतील 

एकदोन िठकाणचे अपयशसदु्धा! या सवर् घटनांचा साक याने िवचार केला असता; असे 

िनिवर्वादपणे हणता येते की, आता िहदंमुहासभा ही या याकड ेिवपक्षास गवार्ने फुगनू जाऊन 
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दलुर्िक्षता येणार नाही असे एक प्रचंड शिक्तकद्र, अ यंत द्रतुगतीने होत आहे; आिण गेली प नास 

एक वष तरी दंग्याचा धुमाकूळ घालीत िहदंु थानभर वाढत चाललेली अिहदं ु पाशवी शक्तींना  
प्रितकार याअतपत बलशाली आधीच झालेली आहे. 

परंतु महासभे या यशोमिंदराचा कळस या प्र यक्ष िदसणार् या िन फुटशः िदले या 
घटनांत नसनू ितचे िवशदु्ध त वज्ञान िन प्रचार वारा, याला ‘मानिसक क्रांती‘ हेच नाव योग्य 

िदसेल; अतका आ चयर्कारक  पिरणाम िहदंूंचे मनावर अप्र यक्षपणे घडवून आणला; यांत आहे. 

िहदंमुहासभा यक्षांचे िन देशातील सवर् िवभागांतून आले या प्रथम ेणी या िहदं ू पढुार् यांचे 

वागत करताना आहेरे िन नाहीरे या उभय वगार्ंतील अशा को यवधी िहदंजुनतेने दाखिवलेली 
अतुलनीय उ सकुता, जी उ सकता अ यंत उ कंठतेने लक्षावधी मखुांतून िनघाले या ‘‘िहदं ुधमर् 
की जय‘‘ ‘‘िहदंु थान िहदंओुंका!!‘‘ या वातावरण भेदनू टाकणार् या अहोरात्र िननंादत राहणार् या 
अितशय योग्य अशा घोषणात िदसनू आली; या उ सकुतेने असे प्र यक्ष दाखिवले की, िहदंूंनी 
आपणच आप या पायावर पाडून घेतले या यूनगडंाचा ध डा ढकलनू िदला आहे आिण एक रा ट्र 

या ना याने िन िहदं ू हणनू आप या रा ट्रीय जागतृीची जाणीव यांना पु हा झाली नाही. या 
मानिसक सकं्रांतीचे वैिश यपूणर् पकटीकरण ‘िहदंु थान िहदओुकंा‘ या घोषणे यितिरक्त इतर 

कोण याही श दांनी करता आले नसते. 
महासभे या चळवळीमळेु िनमार्ण झाले या या िहदंु वा या भावनेने काँगे्रस या तटबंदीत 

आत या बाजनेू भगदाड पडत आहे. गांधीप्रणीत भ्रांत रा ट्रीय वा या क पने या अफीमबाज 

गुगंीत आपण िहदं ूआहोत, ही गो टही जे सपंूणर्पणे िवस न गेले हते, अशा सह ावधी काँगे्रसी 
िहदंूंनी आप या दयाची छाननी कर यास आरंभ केला आहे. िन िहदंु वासाठी यश वी चळवळ 

के यािवषयी ते अतंःकरणा या अगदी आत या गा यात का होईना पण िहदंमुहासभेला 
ध यवादच देत आहेत. इतकेच न हे तर, थो या फार िदवसां या आत वे छेने ते आमचे 

िशिबरात येऊन िमसळतील असे िन चयाने हणता येते. िहदंसुभे या या प्रचाराचा अप्र यक्ष 

पिरणाम हणजे जे काँगे्रसवाले िहदंमुहासभािन ठांना ‘‘आपली मते िहदंिुहतरक्षणाचे अिभवचन 

देणारांनाच या‘‘, असे िहदं ूमतदारांना सांगनू िनवडणकुांना जातीयतेचा वास लाव यािवषयी दोष 

देत यांचेवर िहदं ू मतदारांना असे सांग याचा प्रसगं आला आहे, की ‘‘जरी आ ही काँगे्रसचे 

अनुज्ञापत्रकानुसार ितिकटावर िनवडणकुीसाठी सवर् साधारण हणनू उभे असलो तरी आ ही 
िहदंूंतील िहदंचू आहोत आिण िहदंु विन ठेतही यि कंिच ही कमी नसनू िहदंिुहत रक्षणात आ ही 
िहदंमुहासभे या अ छुकालाही हार जाणार नाही!!‘‘ जरी ही कळकळीची आजर्वे ता पुरती िन 

िहदंूंची केवळ मते उपट यासाठीच केलेली असली; तरी काँगे्रस या अ छुकांना अशी िवनंती िहदं ू

मतदारांना करावी लागली; यापरत िहदं ू चळवळी या साम यार्ंचे अिधक चांगले गमक दसुरे 

कोणते अस ूशकणार? 
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काँगे्रसला िहदंमुहासभेचे एक उपांग हणनू आपले अि त व ठेवावे लागले. िकंवा िहदंूं या 
प्र यक्ष अथवा अप्र यक्ष प्रितिनिध वा या अिधकारावर पाणी सोडून सामदुाियक प्रितिनिध वाचा 
दावा सांगणारे आपले दकुान िन याचे बदं करावे लागले! 

‘‘मसुलमानांनी यां या लोकसखं्ये या प्रमाणानुसारच िमळणार् या प्रितिनिध वावर 

सतंु ट रािहलचं पािहजे‘‘ 

िहदंसुभेने िमळिवलेला ितसरा अितशय मह वाचा िवजय हणजे हा की, सवर्साधारणपणे 

मसुलमान िन िवशेष वाने मिु लम लीग यां या अितरेकी मह वाकांक्षांना प्रित पधीर् िवरोधक 

हणनू िहदंसुभेचे थान आज सवर्तोमखुी गाजत आहे! 

कायर्कारी मडंळा Executive Council या िव ततृीकरणाचा प्र न असो वा रा ट्रीय 

सरंक्षण मडंळ National Defence Council िकंवा सरंक्षण स लागार सिमती Defence Advising 

Committee बनिव याचा प्र न असो; मिु लम लीगवा यांनीच हे मा य केले आहे; की, यां या 
अवा तव माग या दलुर्िक्ष या गे या, िन यांचे बेत हाणनू पाडून यांची फसगत केली आहे. िम. 

अॅमेरी यांनी ‘ वाय त पािक तान योजना‘ डावलनू न टाक याचे, सरकारी ‘अिभवचन‘ मोडून 

आिण इतकेच न हे तर, ‘प्रथम िहदंु थान‘वर काही प्रवचने झोडून आपला िव वासघात केला 
यािवषयी िम. िजना रागावताहेत. इकड े बंगालम ये िहदंूंना ‘सतायगे‘ या वाघासारख्या 
डरका या गतवषीर् फोडणारा फझललु हक्क आता मात्र अगदी मऊ होऊन िन शुद्धीवर येऊन 

मिु लम लीगकडून घट फोट िमळ याची भीती असतानाही, ‘‘िहदंमुहा-सभेशी सहकायर् करणे 

अिधक चांगले‘‘ अशी भाषा बोल ूलागला आहे. आसामम ये तर, सर सादु लाखानाची काहीच डाळ 

न िशज यामळेु याला रातोरात मखु्य प्रधानकीचे यागपत्र देऊन काळे करावे लागले. या 
प्रांतातील ही तथाकिथत लीग मतं्रीमडंळे एखा या प यां या बंग याप्रमाणे िनिमषाधार्त कोसळून 

भईुसपाट झा याने मिु लम लीगला आपण आता अगदी अगितक पिरि थतीत सापडलो आहोत; 

िन आप या सार् या भगंड मह वाकांक्षा धुळीस िमळतात की काय असे वाटणे अगदी साहजीकच 

होय. 

लीगची आज सवर् बाजूनंी िनराश िन अगितक पिरि थती झाली; याला िहदंमुहासभािन ठांनी 
केलेला िवरोध हे एक अितप्रमखु कारण आहे; हे स य नाका न चालणार नाही. सवर् िहदं ूलोक 

िदवसानुिदवस िहदं ूमहासभे या त वप्रणालीकड ेझकूु लागले आहेत. िन अथार्तच सवर् िहदं ूिवरोधी 
आक्रमणांना त ड दे यासाठी अिधक सघंिटत िन बलशाली होत आहेत. याचा िवचार केला असता 
उ या या भिव यकालातील लीगसमोर आशादायी वातावरण मळुीच नाही. 

िहदंु थान या इ लामीकरणा या आशासदु्धा या युद्धाने िन फळ ठरिव या आहेत. नुकतेच 

गे या एिप्रलम ये मिु लम लीगचे अिधवेशन मद्रास येथे भरले असता िम. िजना यांनी सरकार िन 

िहदं ू यांना अशी गभंीर सचूना िदली की, जर मला जे पािहजे आहे ते तु ही न कराल तर इतर लोक 

येऊन त ेकरतील िन िहदंु थानचे तुकड ेतुकड ेक न िढगांनी पािक ताने िनमार्ण करतील! या 
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धमकीचे पु यथर् इतर प्रमखु मसुलमान पुढार् यांनीही हेच सांिगतले की, ‘‘िहदंु थान या 
सीमेपलीकड‘े बला य मसुलमान रा टे्र आज अि त वात आहेत आिण िहदंु थानातील िहदंूं या 
गांजणुकींतून आमची मकु्तता करणारे ते िविधिनयत वातं यदाते होत; अशा टीकोनातून 

िहदंु थानातील मसुलमान यांचेकड ेपहात अस यामळेु यां याशी सधंी कर यास आ ही मळुीच 

मागे पुढे पाहणार नाही.‘‘ परंतु ददुवाने हे ‘इतर‘ िकंवा ‘िहदंु थाना या सीमेपलीकडील आमची 
बला य मसुलमान रा टे्र‘ यापैकी एकहीजण आप या िठकाणी ि थर असे उभे नाही. गे या 
महायुद्धात यावेळचा अमीर अमानु ला, हा िहदंु थाना-तील मुसलमानांचा वातं यदाता होऊ 

घातला होता; आिण गांधीजीं या आ मघातकी पाताळयंत्री आिण िहदंु वेषी खुळामळेु या दोन 

‘रा ट्रीय‘ ने यांनी- अलीबंधूंनी- याला िद लीला िहदंु थानचा भावी अनिभिषक्त सम्राट हणनू 

आण याचा कट केला. परंतु ब चाईसक्कूने एका पाणक्या या पोर् यानेच िहदंु थानचा सम्राट होऊ 

घातले या, या वेळ या अमीराला नाहीसे केले. यावेळी याने नाझींशी सतू जमवले होते, तो 
अराणचा रेझा शहा, आता या ‘अतरां‘म ये जमा होत असेल आिण बहुसखं्य िहदंूं या जाचातून 

िहदंु थानातील मसुलमानांना मकु्त कर यासाठी या याकड े हे ‘दसुर् या क्रमांकाचा मिुक्तदाता‘ 
हणनू डोळे लावून बसले अस यास याचाही ठाविठकाणा आज कुणाला माहीत नाही आिण 

िहदंु थानकड े ये याऐवजी याने मॉिरशसकड े जाणारी गाडी पकडली असावी, असे वाटते. 

िहदंु थानातील मिुक्तदाता हो याचे ठायी, बापडा िबचारा रेझाशहा, आप याच मकु्ततेसाठी 
अगितक हो साता दसुर् याकड े डोळे लावून बसला आहे. तुकीर् लोक िबचारे एकीकड े जमर्न तर 

दसुरीकड े िब्रिटश सै या या कातरीत सापडले आहेत. यांना आपले उ याचे भिवत य काय 

याचीसदु्धा क पना येऊ शकत नाही. आिण यांचे समोर ‘हॉबसन चॉअस‘ प्रमाणे एकच मागर् 
आहे; िन तो हणजे पुढे सरकत असले या वरील दोन युरोिपयन सै यापैकी एकाला शरण जाणे हा 
होय. िहदंूंनी जे नाकारले ते घडवून आणनू िहदंु थानचे पािक तान पद्धतीवर तुकड ेकर यास 

बाहे न ये याची कोणाही मसुलमानी रा ट्रास अजनूही इ छा िन धमक असेल तर याचे सांप्रतचे 

नांवगांव िन ठाविठकाणा लीगने सांिगत यास आ हास फार आनंद वाटेल! का, िहदंु थान या 
िसहंासनावर चढ यासाठी अ छुक हणनू आमचे घरगतुी िहज अक्झॉ टेड हायनेस िनजाम हेच 

उभे राहू हणताहेत? तसे अस यास If these be thy Gods Oh Israel ! वा; अ त्रायला हेच तुझ े

त्राते िवधाते ठरतील! हेच काय ते आ ही हण ूशकतो. 
सवर्साधारणपणे असे हणावयास प्र यवाय नाही की, आम या मसुलमान देशबांधवानी 

असे हवेत पोकळ मनोरे बांधून वतःचे बािलश मनोरंजन कर याचे सोडून वतः याच िहतासाठी 
जे अपिरहायर् यास मान तकुिवली पािहजे. ही व तुि थती अढळ आिण अटळ आहे; की मसुलमान 

अ पसखं्य आहेत िन असलेली िहदंूंची प्रचंड बहुसखं्या या उपरही िवशेष वाने कमी कर याचा 
यि कंिचतही सभंव आता तरी उरला नाही. शुद्धीची चळवळ िन िहदंूंम ये झालेली प्रचंड जागिृत 

या दोन शक्तींनी बळाने वा धाकदपटशाने चालले या इ लामीकरणास िन याचा पायबंद घातला 
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आहे. एखादा औरंगजेब िकंवा अ लाउ ीन जरी व न आज उत न आला तरी याला आता बळाने 

िकंवा धोक्याने मठूभर िहदंसुदु्धा िन याचे िन वंशपरंपरा बाटगे ठेवता यावयाचे नाहीत. ढाक्का येथे 

याच वषीर् झाले या दंग्यात बंगालम ये बळाने बाटिवले यांचेच उदाहरण घ्या. पु कळ 

खे यांम ये शेकडो िहदं ू कुटंुबांचे बळाने इ लामीकरण कर यात आले; आिण या मसुलमान 

दंगेखोरांना असे वाटले- कारण केवळ, दोनशे वषार्पूवीर् तशी व तुि थती होती- की ती खेडी 
पािक तानम ये िन याची आली परंतु दंगे दडपले जाऊन सवर्त्र शांत होते न होते तोच या 
मसुलमान लोकांना िनराश करणारे असे य ‘ याची देही याची डोळा‘ पहावे लागले; की या सवर् 
बाटिवले यांची शुद्धी िनिमषाधार्त झाली आिण हे सवर् बाटगे, अिधक प्रखर िहदंु विन ठ होऊन िन 

इ लामी धमर्वेडाचे अिधक कडवे शत्र ुहोऊन आप या पिवत्र िहदंधुमार्त पु हा गेले ही गो ट एकदा 
प टपणे िन िनि चतपणे समज यानंतर हे ओघानेच येत;े की, िहदंु थानातील मसुलमान हे 

के हांही अ पसखं्यच राहणार आिण हणनू यानसुार आपले राजकीय कायर्क्रम यांनी आखले 

पािहजेत. िविधमडंळात िकंवा सहकारी सिम यांत यांनी आज अि त वांत असले या यां या 
लोकसखं्ये या प्रमाणाबाहेर एकही अिधक जागा िमळिव याची अपेक्षाच ध  नये; आिण पंजाब 

िन इतर काही प्रांत िहदंु थानातून तोडून पािक तानात घुसड याचा जो डाव आहे; या सबंंधात तर 

इतकेच हटले असता पुरे की, िहदंूंनी अफगािण थान गधंारदेश, परत िहदंु थानला जोड याचा; 
िन िहदंरुा याची सीमा पार िहदंकूुश या पलीकड े ने याचा िवचार िजतका सजू्ञ िकंवा असूज्ञ 

िततकाच हाही होय. 

 

आपला ता कािलक कायर्क्रम 
 

अिहदंूंचे िहदंकूरण हणजे शुद्धी अ पृ यता िनवारण, नगरानगरांतील िन ग्रामाग्रामांतील 

खेडो-पा यांतील थािनक िनकडी, तक्रारी गार्  हाणी, धाकदपटशा, दाबादाबी, दडपशाही यासारखी 
पकरणे, यांचे िनवारण कायर्, प्रचाराचे िन यकायर्, सभा, दौरे, पिरषदा आिण सघंटना मक 

रचना मक यव थापन या आिण अशा शंभर एक प्रकार या पिरपाठात या कायार्ंकड ेन वळता, 
मला या िठकाणी केवळ दोनच, िवशेष प्रमखु िन िनकडी या िवषयांवरच भर देऊन प टपणे िन 

िनकू्षन सांगावयाचे आहे; की पुढील काही वषार्ंत या िवषयांवरच िहदं ुसघंटनवा यांनी आपले लक्ष 

िन शक्ती सवर् काही पराका ठेने या कायार्त एकाग्रतेने लावलीच पािहजेत. अशा िवषयांपैकी 
पिहला, िहदंमुहासभे या िवचार यासपीठाची पिहली फळी- हणजे िनवडणकुीसबंंधीचे कायर् आिण 

याच यासपीठाची दसुरी फळी हणजे एक सिैनकीकरणाचे कायर्; हा दसुरा मह वाचा िवषय. 

जे िहदं ूअ छुक उघड उघड, िहदंिूवजय- वजाखाली िहदंमुहासभे या दिशर्केवरच (खूण-

ितिकट) उभे राहतील, िहदं ू िहतसरंक्षणाची प्रितज्ञा करतील, अशाच अ छुकांना मात्र, िहदं ु

मतदारांनी (मतदारसघंाने) आपली मते िदली पािहजेत; तेणेक न िहदंूंची इंग्रग य िन प्रथम 
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प्राितिनिधक सं था हणनू, िहदंमुहासभेला िन सशंय नाकारता येणारच नाही असा दजार्, अशी 
पत ते प्रा त क न देतील, आिण यामळेु िवधानमडंळात जे काही स तािधकार आज उपल ध 

आहेत ते आिण भिव यात जे आणखी िमळवावयाचे आहेत तेही िहदंूंना िहदंूं या सखं्येला ह तगत 

करता येतील. जसे िन जोपयर्ंत िवधानमडंळात प्रितिनिध व कर याचा काँगे्रसचा अिधकार 

िहरावून घेतला जात नाही; तोपयर्ंत िहदंूंचे िविश ट िहतसबंंध िभतंीत िचणले जातील, 

दीघर्कालांतराने िन िहदंूंही! ही का या दगडावरची रेघ, हे पूणर्पणे िनि चत आहे! 

 

िनवडणकुी या प्र येक चढाओढीत अिखल िहदंूं या िहतसबंंधांचा प्र न गुतंलेला असतोच असतो ! 
 

जोपयर्ंत िनवडणकुी जातीय पद्धतीवर घेत या जात आहेत; तोपयर्ंत जे िहदंु विन ठते या 
प्रितज्ञा-पत्रकावर वाक्षरी क न उभे रािहले आहेत आिण जे अिखल िहदंु वा या अिधकारांचे 

सरंक्षण िन सवंधर्न कर याची शपथ न घेतले या दसुर् या कुठ याही सं थेचे बधंन मानीत नाहीत; 

अशा िहदं ुमहासभे या अ छुकांना िनवडून िदले नाही; तर िहदंूंना आपले िविश ट अिधकार िन 

इ छा िविधमडंळात पकटिवताच येणार नाहीत. िहदु थानातील सम त िहदंूंना तथाकिथत 

रा ट्रीय अिधकार िन िहदंचेू अिधकार यात भेद करता येणार नाही. कारण िहदंमुहासभा िजचे 

प्रितिनिध व करते ती िवचार प्रणाली तरी नेमकी काय िन कशी आहे? 

िहदंु थानचे वातं य, िहदंु थानचे अखंड व, लोकसखं्ये या प्रमाणात प्रितिनिध व, सवर् 
नागिरकां या  पूजा वातं य भाषा वातं य, िलपी वातं य आिद मलूभतू अिधकारांची अभेद 

िनि चती या सवर् गो टी िहदं ूमहासभा या त वांवर अिधि ठत झाली आहे यापैकी काही होत. ती 
हे जाणते की, िहदंूं या िवशेषािधकारांचे सरंक्षणासाठीही या पिरि थतीत िहदंु थान रा ट्राची िन 

िहदंु थान या रा यशासनसं थेची उभारणी या उपिरिनिदर् ट मलूभतू िन प्राथिमक पायावरच 

करणे आव यक आहे. 

जे जातीय िकंवा धािमर्क क पनांना अवा तव मह व देत नाहीत तशा कुठ याही लोकांची 
रा ट्रवादाची सकं पना यापलीकड ेजाऊच शकत नाही आिण ‘िहदंूंचे िवशेषािधकार िन िहदंु थान 

रा ट्राचे िवशषेािधकार‘ यांत भेद असनू शकत नाही असा िहदमुहासभेचा िसद्धांत आहे. 

िहदंु थानातील अिहदं ु अ पसखं्य जमातीना यां या लोकसखं्ये या प्रमाणात जे काही 
िहदंमुहासभा देऊ करते; यापेक्षा तसभूरही अिधक वतःसाठीच मागत नाही. 

परंतु याचबरोबर खर् याखरु् या रा ट्रीय वा या या य िन काटेकोर वैध सकं पनांना हेही 
ध न िन अनुस न होईल की, िहदं ू महासभेने रा ट्रीय ऐक्याचे नाममात्र िनिम त पुढे क न 

मसुलमान िकंवा इतर कुणालाही केवळ ते िहदं ू नाहीत यासाठी िहदंूं या या य अिधकारांना 
लबुाडून यातील एक तसभूरही अिधकार अपर्ण क  नयेत. परंतु काँगे्रस फॉरवडर् लॉक िन अशाच 

अ य सं था या सवार्ंनी भौगोिलक भ गळ िन भ्रामक समजतुीमळेु या खर् या िन िवशुद्ध 
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रा ट्रीय वाचा याग कर याचे पातक केले आहे. देशभक्ती या खो या आवरणाखाली िहदंूं या 
या य अिधकारांची पायम ली करणारे असे यांचे एक ठरीव धोरण िन त वज्ञान आहे. आपण 

जातीय वादा या पातळीपलीकड ेआहोत; हे िसद्ध कर याचे भानगडीत या सं थांचे िहदं ू नेते िन 

अनुयायी आपण िहदं ूमतदारांचे प्रितिनधी आहोत; असे ठासनू सांग यालासदु्धा कांकंू करतात. 

परंतु याच जातीय भिूमकेव न चालले या िनवडणकुांत भाग घे यास मात्र कांकंू करत 

नाहीत. हे खरोखर िविचत्र आहे. यामळेु ते रा ट्रवादाचा िन या िहदंूंनी आप या अिधकारांचे 

सरंक्षण िन प्रितिनिध व कर यासाठी यांना िनवडून िदले; या िहदं ूमतदारांचाही घात करतात. 

जर काँगे्रस अथवा फॉरवडर् लॉक यांना वतःला केवळ िहदंूंचे प्रितिनधी हणवनू घ्यायचे 

नसेल; आिण अिखल िहदंी रा ट्राचे आपण प्रितिनिध व करतो असेच हणवून घ्यायचे असेल; तर 

तकर् शुद्ध शहाणपणाचा िन स याचा प्रामािणक मागर् हणजे िहदं ूमतदारां या शक्तीवर- ते आज 

केवळ याच मतांवर िनवडून येतात- िनवडणकुीस उभे न राहणे हा होय. जोपयर्ंत िनवडणकुा 
जातीय पद्धतीवर िवभाग या गे या आहेत; तोपयर्ंत या रा ट्रीय हणिवणार् या सं थांचे कतर् य हेच 

की, आज अि त वात असले या कुठ याही जातीय मतदार सघंाचे वतीने िनवडणकुीसाठी उभे 

राह यास नाकारणे! जोपयर्ंत खर् या अथार्ने रा ट्रीय मतदार सघं अि त वात येत नाहीत; तोपयर्ंत 

यांनी वाट पहावी. परंतु काँगे्रस फॉरवडर् लॉक िकंवा अस याच इतर तथाकिथत रा ट्रीय 

सं थां या दतु डी वागणुकीमळेु, िन चुकी या धोरणामळेु केवळ िहदंूं याच न हे तर, रा ट्रीय 

अिधकारांची सदु्धा, अपिरिमत हानी झाली आहे. काँगे्रसी िहदं ूितचे सवर् अतंगर्त पक्ष िन यांचे नेते 
यां या या भ्रांत रा ट्रवादा या चुकी या क पनांचा एक पिरणाम मात्र िनि चत झाला की, या 
काँगे्रसी िहदंूंनी यां या गटांनी िन गटप्रमखुांनी िहदंूंना पूणर्पणे िहदंूंचे हणनू जे प्रितिनिध व 

असावयाचे यापासनू वंिचत केले आहे. 

यां या अगदी उलट िविधमडंळे, सिम या िकंवा गोलमेज पिरषदा यांम ये मसुलमान 

प्रितिनधी मात्र लीग या वतीने उभे असलेले िकंवा जे अ छुक आ यंितक आक्रमणा या 
पराकोटीला जाऊन मसुलमान समाजा या िहतसबंधंाचे सरंक्षण िन सवंधर्न आ ही क ; असे 

उघडपणे िन अतंःकरणापासनू सांगतात िन करतात तेच िनवडून येतात. 

इकड ेकाँगे्रस फॉरवडर् लॉक िकंवा अ य पक्षांचे िम या रा ट्रवादा या िवचाराने भारले गेलेले िहदंूंचे 

प्रितिनधी हणनू, िहदं ूमतदारां या मतांवर िनवडून येतात आिण िविधमडंळे िकंवा गोलमेज 

पिरषदांम ये िकंवा दैनंिदन राजकारणाम येसदु्धा यावेळी िहदं ू िहतसरंक्षणाचा प्र न उद्भवतो 
यावेळी िहदूंची बाज ूमांड याचे हे व छ नाकारतात इतकेच न हे; पण सरकारने जर यांना 
िहदंूंचे प्रितिनधी मानले तर यांचा तो अपमान होय; असे ते मानतात.  

िसधं, मुबंई अलाख्यातून अलग करणे, जातीय मतदारसघं अथपासनू तर या वषीर् या 
िशरगणतीपयर्ंत यावेळी ी. कृपलानींनी असे प्रकट सांिगतले; की, िशरगणती हा जातीय प्र न 

अस यामळेु काँगे्रसचा या याशी काही एक सबंंध नाही. अशा शेकडो पकरणी वतः िहदंूंचे 
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मतांवर िनवडून आले असताही या िम या रा ट्रवादी सं थांनी िहदंिुहताचा घात केला. मला हे 

यिक्तशः माहीत आहे की नुकतेच गे या वषीर् याच फॉरवडर् लॉकचे प्रथम ेणीचे काही पुढारी 
काँगे्रस या अिधकृत अिधकार् यां याही पलीकड े एक पाऊल टाकून केवळ सरकारसमोर िहदं-ू

मसुलमान एकीचा देखावा कर यासाठी िहदंिुहताचा अिधक होम क न लीगला काखोटीस 

मार याचा प्रय न करीत होते. या िम या रा ट्रवादी सं थां या ने यांचे हेतु वैयिक्तक 

िहतसबंंधाचे मळुीच न हत ेइतकेच न हे; तर ते देशभक्तीपूणर्ही होते; परंतु आ मघातकी धोरणाने 

देशभक्तांना सदु्धा मखूर् बनिवले जाते; िकंवा यांचा िव वासघात केला जाऊ शकतो. याचे 

त वज्ञान हणा धोरण हणा िकंवा काहीही कारण असो; पण पिरणाम मात्र िहदंूं या आधीच 

झाले या हानीत भर टाक याकड ेहोतो आिण तोपयर्ंत अशा िम या रा ट्रवादी सं थांची िश त िन 

त वप्रणाली यां याशीच प्रितजे्ञने बांधले या अ छुकांना िनवडून दे याचा आ मघातकी मखूर्पणा 
िहदं ूमतदार सोडीत नाहीत, तोपयर्ंत हे असेच चालायचे. 

िहदंूंनी आपणास िनवडून िदले असता आपण यां या िहतसबंधंाचे सरंक्षण क  असे 

अिभवचन एखा या काँगे्रस फॉरवडर् लॉक या वतीने उभा रािहले या अ छुकांने िदले तरी त े

तोकडचे होय. कारण तो या सं थांचे भ्रांत त वज्ञान िश त िन धोरण यांना जोपयर्ंत बांधलेला 
तोपयर्ंत याला वतःची इ छा असली तरी आपले वचन पुरे करता यावयाचे नाही. 
मी हे आ वासनपूवर्क सांगतो की या लोकांना आप याच िपतभृ ू पु यभमू ये िहदंूंना वतंत्र, 

उ नत िन बलशाली हो याचा अिधकार आहे असे वाटते; या लोकांसाठी स यःि थतीत सवार्ंत 

सोपा उपाय हणजे िहदंमुहासभे या नेतृ वाखाली िहदं ू िहतरक्षण िन सवंधर्नास प्रितजे्ञने बांधले 

गेले आहेत अशाच प्रितिनधींना यांनी िनवडून देणे हा होय. 

वर दशर्िव याप्रमाणे िहदंमुहासभेची त वप्रणाली िन धोरण यथात य रा ट्रीय आहेत. 

या तव िहदंमुहासभे या दिशर्केवर (ितिकटावर) उ या असले या अ छुकाला िनवडून दे याने, 

िहदं ू मतदारसघं रा ट्रीय िहतसबंंधां या सवर्साधारणपणे आिण िविश ट िहदंिुहतसबंंधी या 
िवशेषक न उपयोगी पडू शकेल आिण यांची जपणकू जोपासना क  शकेल. खरे तर, 

िहदंमुहासभेची त वप्रणाली अगंीकारले या िहदंूंसाठी िविश ट िहदंिुहतसबंंध िन रा ट्रीय िहतसबंंध 

यात कस याच पकारे भेद िकंवा अतंर असचू शकत नाही. 
पण काँगे्रस िकंवा पुरोगामी गट (Forward Bloek) यांसारख्या भ्रांत (िम या) रा ट्रवादी 

पक्षां या दिशर्केची बांिधलकी वीकारणार् या अ छुकाला िनवडून दे याचे कळत नकळत 

िहदंमुतदारसघं, िनि चतपणे िहदंूं या िविश ट िहतसबंंधांचा ते शत्रूं या वाधीन क न 

िव वासघात कर याचा आिण यथोिचत रा ट्रीय िहतसबंंधांनासदु्धा हािन पोचिव याचा धोका मात्र 

प करतात; ओढवून घेतात. 

हणनू, मी िहदंमुतदारांना असा आदेश देतो; की, आप या िहतसबंधंांचे सरंक्षण 

पिरणामकारकरी या क  शकतील असे हणजे िहदमुहासभे या अिधकृत िकंवा ितने 
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पुर कािरले या अ छुकांना आपले प्रितिनधी हणनू िनवडून दे याचे धोरण वीकारावे. कारण 

असे कर यानेच सरकारला महासभा ही सम त िहदं ूलोकांची एकमेव प्राितिनिधक सं था मानणे 

भाग पडले; िन काँगे्रसचा िहदंूंचे वतीने बोल याचा नैितक वा नैबर्ंिधक अिधकारच िहरावून घेतला 
जाईल. 

मसुलमान मतदारसघं काँगे्रस या अ छुकाला कधीही मते न देता जो अ छुक या 
कोण याही िम या रा ट्रवादी सं थां या कुठ याही बधंनात सापडलेला नाही आिण जो मसुलमान 

िहतसरंक्षणाचे वचन पकटपणे देतो यासच आपली मते न चकुता देतात. या एकाच िनिवर्वाद 

स यामळेुच सरकार आग्रहपूवर्क हणते की, काँगे्रस मसुलमानांचे प्रितिनिध व क च शकत नाही. 
या तव काँगे्रस या दिशर्केवर िकंवा परुोगामी गटा या (ितिकटावर) दिशर्केवर िकंवा कोण याही 
िम या रा ट्रवादी (भ्रांत) सं थे या दिशर्केवर, िनवडणकुीस उ या असले या कोणाही अ छुकाला 
मत हणनू के हाही यावयाचे नाही. एवढी एक मह वाची गो ट नेमकी नेमाने जर 

िहदंमुतदारसघं िनि चतपणे करील; तर िहदंिुहतसबंधंांचे योग्य, प्रितिनिध व कर याचा अिधकार 

जो िहदंमुहासभा सांगते; तो ितचा अिधकार िविधतः िन यायतः प्र थािपत होईल. या 
िनवडणकुा हणजे सरकारने िहदं ुमतदारसघंाला िदलेले आ हान होय, यांनी िहदंमुहासभा हीच 

आपली प्रितिनधी आहे. ते हा जातवार िनवाड,े येऊ घातलेले भेडसावणारे पािक तान यांसारख्या 
िहदंूंना अपायकारक (हािनकारक) अशा प्रकार या कोण याही िवषयात होणारी बोलणी, ठराव, 

सकेंत िकंवा करार यांपकैी कशावरही काँगे्रस इतःपर वाक्षरी क  शकत नाही; हे िसद्ध करावे. 

िहदंु थानची भावी घटना बनिव यासाठी लवकरच पिरषदा बोलािव या जातील. अिखल 

िहदंु थानात मतदाना या वेळी िहदंूंनी िहदंमुहासभे या अ छुकांना यांचे अिधकृत पसतंीचे 

प्रितिनधी हणनू िनवडून देऊन, मतदाना या िनणार्यक कसोटीवर िहदंमुहासभेला त न ने यास 

या पिरषदांतून मिु लम लीग या तोडीस तोड, िहदंमुहासभेला मा यता देऊन मह वपूणर् थान 

देणे सरकारला भागच पडले. िन मग केवळ, काँगे्रसने वाक्षरी केला. एव याच कारणासाठी 
हणनू नसतील कोरे धनादेश! नसतील जातवार मतदारसघं! नसेल ‘पािक तान योजना, 
नसतील अस या कस याच प्रकारची िहदंूंवर दडपणांची बंधने! ( यातले काहीही असणार नाही!) 
धािमर्क, राजकीय िन आिथर्क िहतसबंधं सं कृित, भाषा, िलपी, प्रित ठा आिण िहदं ूजातीचे आिण 

िहदंरुा ट्राचे सपंूणर् भिवत य िहदंमुहासभे या हाती पूणर् सरुिक्षत राहील; आिण कोणतीही घटना, 
िविधिवधान िकंवा समझोते यांवर जोपयर्ंत िहदंमुहासभा वाक्षरी करीत नाही तोपयर्ंत िहदंूंवर 

बंधनकारक होणार नाहीत. 

पण जर िहदंमुतदारसघं, िहदंमुहासभे याच प्रितिनधींना मात्र, िनवडून देईल िन 

िवधानमडंळात पाठवील तर, उघड उघड िहदंिुहतसबंंधांचे सरंक्षण आिण वधर्न कर यास 

प्रितज्ञाबद्ध िहदंसुघंटनवा यांची मिंत्रमडंळे, बहुतेक िहदंु थानात या सवर् प्रांतातून बनतील, आिण 

अगदी िहदं ु अ पसखं्य असले या प्रांतातील िविधमडंळातसदु्धा, के या जाणार् या िहदंिुवरोधी 
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आक्रमणांना परा त कर यासाठी िन मिु लम मिंत्रमडंळांना पिरणामकारकपणे दाबात 

ठेव यासाठी प्रबल िवरोधी पक्ष हणनू िहदंसुघंटनवादी आपले थान राखतील. पिरणामतः भावी 
काळातील िनवडणकू प्रचार मोिहमांमधून या िनिखल िहदंिुहत-सबंंधां या ि टकोनाचे अथर्पूणर् 
मह व िहदंूंनी प टपणे जाणनू घ्यावे; यासाठी मी अिखल िहदंु थानातील सवर् िहदंूंना आवाहन 

करीत आहे. 

दसुरा अ यंत मह वाचा िन िनकडीचा िवषय हणजे ‘िहदंूंचे‘ सिैनकीकरण. 

िहदंु थानातील सवर् िहदंसुघंटनवा यांनी आप या सवर् हालचाली िन शिक्तसवर् व याच एका 
िवषयावर वाकिवले पािहजे; पणास लावले पािहजे. जवळ जवळ आप या सागरतीरांवर, आता 
येऊन ठेपलेले युद्ध हे एकाच वेळी एक सकंट िन सधंीही बनून आलेले आहे; आिण या दो हीनी 
जण ूसिैनकीकरणा या चळवळीचे साम यर् िन ती ता वाढिवलीच पािहजेत अशी िनवार्णीची हाक 

िदली आहे; आिण हणनू नगरानगरातील िन ग्रामाग्रामातील िहदं-ुमहासभे या सवर् 
शाखोपाशाखांनी प्र येकी भदूल नौदल िन वायुदल या ित ही सेनादलांम ये आिण िविवध 

युद्धसामग्री सािह या या श त्रा त्रां या िनिमर्ती कायर्शाळांम ये भरती हो यासाठी िहदंूंम ये 

जागतृी घडवून आण या या कायार्ला जुपंून घेतलेच पािहजे. 

या िनवडणकुा हणजे सरकारने िहदं ूमतदारसघंाला िदलेले आ हान आहे की, यांनी 
िहदं ूमहासभा हीच आपली प्रितिनधी आहे हे िसद्ध करावे. 

िब्रटन िन युनायटेड टे स यांचे िव द्ध जपानने लढ यास प्रारंभ के यामळेु िहदंमुहासभेने 

िहदंु थान या सरंक्षण िवषयक युद्धप्रय नांस सहा य दे यासबंधंी या िहदंमुहासभेने घेतले या 
भिूमकेत फेरफार कर याचे काही एक कारण नाही. िहदंमुहा-सभेचा असा ठाम िव वास आहे की, 
याप्रमाणे िब्रटन, जमर्नी, इटली, अमेिरका िकंवा अगदी रिशयासदु्धा िनः वाथर् उि टासाठी न हे; 

तर आपाप या िहतसबंंधां या अनुरोधाने युद्धावर गेले आहेत; िन याच हेतूंसाठी िन अनुरोधाने 

जपान युद्धात ढकलला गेला आहे, यामळेु तर तोही याला अपवाद नाही. 
यावेळी जगातील प्र येक रा ट्र विहत सरंक्षणाचे आिण सवंधर्नशील आक्रमणाचे धोरण 

पुढे रेटीत आहे; अशा वेळी, िहदंु थानलासदु्धा आप या रा ट्रा या िहतसबंंधाचे वतर्मान काळात 

आिण भिव यकाळातही सरंक्षण आिण सवंधर्न करणार् या धोरणांचाच वीकार करणे भागच आहे; 

या पिरि थतीत िहदंु थान या सरंक्षणासाठी भू-नौ-वायुदलात, अिधकािधक सखं्येने िश न िन 

युद्धसािह या या िन दा गो या या कद्रात िन यदु्धोपयोगी सािह या या उ योगालयात प्रवेश 

िमळव याचा प्रय न क न िहदंूंनी िनशं:कपणे प्रितयोगी सहकािरते या धोरणानुसार िहदंु थान 

सरकार या युद्धप्रय नांत जोपयर्ंत ते िहदं ू िहतरक्षणास सहा य होत आहेत तोपयर्ंत सरकारास 

सहा य कर यास कांकंू करता कामा नये. मागे राहता कामा नये. 

जर जागितक पिरि थतीचा िहदंिुहतरक्षणा-कड े शक्य िततक्या पिरणामकारकपणे 

उपयोग क न घ्यावयाचा असेल तर आप या िहदं ू रा ट्राचे सिैनकीकरण िन औ योिगकीरण 
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याच दोन ता कािलक िनकडी या उि टांचा पाठपुरावा क न, कमाल शिक्तसाम यार् या 
प्रभावाने ती पदरात पाडून घेतली पािहजेत. 

पु हा हे यानात घेतले पािहजे की, जपान या यदु्धप्रवेशाने िब्रिटशांचे शत्रूकंडून 

िहदंु थानवर वारी हो याचे सरळ िन ता काळ सकंट आम यावर आणले आहे. आप याला 
आवडो िकवा नावडो; या युद्धामळेु, होणार् या सवर्नाशातून आपली घरेदारे िन मातभृमूी यांचे 

सरंक्षण तर करायलाच हवे; आिण तसे ते केवळ, िहदंु थान या सरंक्षणासबंंधी सरकार या युद्ध-

प्रय नांची शिक्त िन ती ता वाढिव यातच शक्य होणारे आहे. हणनू िहदंमुहासभावा यांनी एक 

क्षणही वाया न घालवता िहदंूंनी सै यदलांत भरती हावे हणनू, िवशेषतः बगंाल िन आसाम 

प्रांतात शक्य िततक्या पिरणामकारकपणे िहदंूंना जागतृ कर याचे  काम केलेच पािहजे. 

िहदंूंनो या सचूनांप्रमाणे वाग ूलागलात तर मी असे ठाम िव वासाने सांगतो की, आप या 
या िहदं ुजातीचे धमार्चे िन रा ट्राचे भिवत य प्राचीन काळी होते यापेक्षा अिधक प्रभावशाली 
झा यावाचून राहणार नाही. मी आतापयर्ंत भर िदले या दोन पायर् या हणजे िहदंु विन ठांनी 
आज रा ट्रांत अि त वात असलेली राजकीय स ता िन सरकारी रा ययंत्र ह तगत करणे; आिण 

यांचे अतंःकरण मतदाना या वेळी, िहदं ूदिशर्केलाच मात्र  मत देऊन काँगे्रसला एकही िहदं ूमत न 

देता िहदं ुसघंटनवा यांशी तादा य पावले आहे, असे लक्षावधी िहदंयुोद्धे भ-ूनौ-वायुदलांत भरती 
करणे; या दोन पायर् या हणजे केवळ पिह याच दोन पायर् या होत. परंतु तरीही या लगेचच िन 

इतक्या उ च ि थतीप्रत नेऊन पोहोचवतील; की पाचच वषार्ंत सपंूणर् राजकीय वातावरण 

िहदंु वमय झालेले िहदंू या कणखर नेतृ वाखाली चाललेले, िन कमी अिधक प्रमाणात िहदंूं या 
एकमेव अिधकाराखाली आलेले आढळून येईल. 

या महायुद्धामळेु इतर सवर् प्र नांना गौण थान प्रा त झालेले आहे िन या जागितक 

ग धळातून कोण िवजयी होईल हे िनि चतपणे कुणालाही सांगता येणार नाही. तरीसदु्धा बहुशः 
सभंवनीय हणनू एक गो ट सांगता येईल की, िहदं ुजर या युद्धपिरि थतीचा पुरेपूर उपयोग 

क न घेतील िन िहदं ुसघंटनांचे येय पणूर्तया टीसमोर ठेवून िहदं ुजाती या सिैनकीकरणावर 
भर देतील िन या उपिनिदर् ट कायर्क्रमाला िचकटून राहतील, तर िहदंिुवरोधी अतंगर्त यादवी युद्ध 

िकंवा घटना मक पेचप्रसगं िकंवा सश त्र क्रांतीची उठावणी असो; यासारख्या कठीण सम यांना 
त ड देत आपले िहदंरुा ट्र अपिरहायर्पणे अिधक शिक्तशाली, सु ढ, अखंड, एका म झालेले आिण 

अतुलनीय लाभदायक पिरि थतीत अस याचे आढळून येईल. 

युद्धो तर काळात रा ट्रांचे थान िन प्राक्तन काहीही कसेही असले, तरी आज या 
िव यमान पिरि थतीत आज तरी एकंदरीने सवर् पिरि थतीचा साक याने सवार्ंगीण िवचार करता, 
िहदंसुघंटनवा यांना िनःसशंय सहज करता ये यासारखा िन उपकारक असा हाच काय तो 
टीकोन वीकारता येणे शक्य आहे की, िहदंु थान या सरंक्षणा या िवषयापुरते परंतु, 
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िहदंिुहतकारणाला घातक होणार नाही; अशा रीतीने जे काही नेहमी करता येणे शक्य आहे ते क न 

आपण िब्रिटश शासनाशी िक्रयाशील सख्य व जोडले पािहजे. 

ससुघंिटत एकवटलेले िकतीतरी अिधक शक्तीशाली िन अतुलनीय लाभदायक सिु थत 

असे आपले िहदंरुा ट्र उदयास आलेच पािहजे. 

जर, ‘‘रात्री या घनदाट अशा काळोख्या अधंःकारातून उषेची सोनेरी प्रभात ज म घेते;‘‘ हे 

हणणे स य असेल; तर तशी वेळ आज आलेली आहे. आप या रा ट्रा या पूवर् िकनार् यावर येऊन 

ठेपले या िन कालांतराने पि चमेकडूनही ये याची शक्यता असले या या युद्धाने िव तार, िव वंस 

िन पिरणाम यासबंंधांत अतुलनीय ठरणारा धोका िनमार्ण केला आहे. परंत ुयातूनच या जगासाठी 
एक नवा िदवस उजाडणार आहे आिण केवळ नवतरच न हे, तर या जागितक अनाव थेतून एक 

अिधक चांगली सु यव था िनमार्ण होईल. यांनी आपले सवर् व गमावले आहे यांना क्विचत 

पु कळसे चांगले िमळ याचा सभंव आहे. आपणसदु्धा आप या ससुधंीची वाट पाहू या; प्राथूर् या िन 

उ तमो तम तेच हावे हणनू कामाला लाग ूया ! 
 

------------------------------- 
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अिखल भारतीय िहदंमुहासभा 
२४ वे वािषर्क अिधवेशन - कानपूर 

अ यक्षीय भाषण 

िवक्रम संवत ्१९९९ : सन १९४२ 

 

माननीय प्रितिनिध आिण िहदंमुहासभेचे सभासद! 

 

अिखल भारतीय िहदं ू महासभे या अ यक्षपदी पनुः सहा यांदा आपण माझी िनवड 

केलीत; यािवषयी मी आपला अितशय आभारी आहे. माझी सेवा अ य प असताही, आपणा 
िहदंूं याजवळ आज या क्षणी असणारा हा अ यु च मान, आपण मला िदलात िन मा या सेवेचा 
जो गौरव केलात; यािवषयी मी कृतज्ञ आहे. आतापयर्ंत मी अनेकदा मा या खालावणार् या 
प्रकृती या कारणा तव जरी मला या पदा या इतर दािय वातून मकु्त करावे, यासाठी या पदाची 
अगदी वे छेन यागपत्रे िदली असताही आज मात्र माझ े दािय व न टाळता; मी या पदाचा 
वीकार करीत आहे; याला कारणेही तशीच आहेत. िहदंमुहासभे याबाहेर असणारी अनेक माणसे 

आज प्रथम िहदंमुहासभेला गो यात आणनू िन चुकी या मागार्वर नेऊन नंतर आकि मकपणे 

िनणार्यक ठोसा लगावून महासभा िजकं याची कार थाने रचीत आहेत. काहीजण धाक दाखवून 

ितला नमिव याचा प्रय न करीत आहेत, तर काहीजण अिधक मायाळूपणे ितचा घात कर या या 
िवचारात आहेत; आज आपणा िहदंूंची िपतभृ ू िन पु यभ ूजो िहदंु थान याचे वातं य आिण 

अखंड व, या मलूभतू िसद्धांताचे िहदं ू त वप्रणालीचे रक्षण क  पाहणारी िहदंमुहासभा हीच 

एकमेव सं था आहे. काँगे्रसहून वेगळी िन िहदंूंची प्रितिनधी असणारी िनिखल िहदं ुजगताची सनद 

हीच एकमेव वतंत्र सं था आहे. या सं थेचा आिण िहदंु वा या येयवादाचा घात कर यास मात्र, 

हे सवर् एकवटून पुढे आलेले आहेत. हणनू, िहदंजुगताचे रक्षण करणारे िहदंमुहासभेचे हे जे  पिवत्र 

मिंदर आहे या मिंदरा या प्र येक वारावर रक्षण कर यासाठी प्र येक िहदंूंने, नेमनू िदले या 
जागीच सदैव िसद्ध असले पािहजे, अशी आजची पिरि थती आहे. िहदंु वाचे रक्षण कर याचे या 
िपढीतले दािय व यां या खां यावर आहे अशा आपणा सवार्ंनी अचल, अिवरत िन ठेने 

आपाप या जागी राहून िहदंु वा या या पिवत्र मिंदराचे रक्षण केले पािहजे. या सकंटमय 

अनव थे या आ हानामळेु आिण आपण केले या आवाहनामळेु केवळ कतर् यबुद्धीने मी आज पुनः 
ही दािय वाची जागा प कर यास िसद्ध झालो आहे. 
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भागलपूरचे असामा य अिधवेशन 

 

आजची आपली भिूमका काय आहे? आिण आगामी कालात आपला कायर्क्रम काय 

असावा? याची स यक क पना ये यासाठी िहदंमुहासभेशी िनगिडत असणार् या िविवध घटनांचे, 

मी आरंभी थोडक्यात समीक्षण करणार आहे. 

चाल ू वषार्चा प्रारंभच भागलपूर या प्रितकार मोिहमेने झाला. सघंषार्चा एक मह वाचा 
घटक पैल ूहाच की, अिवरत शिक्त त्रोत िन आ मिव वास आप या लोकां या ठायी असणे आिण 

हीच व तुि थती आपण िहदंूंनी सयंुक्त िहदंी आघाडी क न, ‘क्षु लक दोष काढीत बसणे आिण 

िवखारी टीका‘ यांवर, मात क न आिण िनिखल िहदंजुगता या अजनूही सपंािदत होत असले या 
सामाइक रा ट्रजीवनाचे स यक दशर्न या मोिहमेने घडिवले आहे. प्रसगं येताच िहदंरुा ट्रा या 
िहतरक्षणाथर् जातगोत, पंथभेद वा उंचनीच असा कोणताही भेदभाव न बाळगता आपण 

आ मिव वासाने, िन चयाने आिण एकजटुीने िसद्ध असतो. िनिखल िहदंूंची चेतना, यांचा 
वािभमान, यांची अि मता जागिव यासाठी िहदमुहासभा आतापयर्ंत सतत प्रय न करीत होती. 
ती जागतृी आता आली असनू; अिहदंूंना पूवीर् जो मनसोक्त धुमाकूळ घालता येत असे; ती 
पिरि थती पालटलेली आहे. एवढेच नाही, तर अशा अिहदं ु साम यार्ंना भेडसाव याअतपत 

आप या सघंटने या बळावर नमिव याचे साम यर् िहदंूंत आहे; याचीही प्रचीित आलेली आहे. 

भागलपूर येथे अिखल िहदंु वजा या मानरक्षणासाठी िहदंु थान या प्र येक कानाकोपर् यांतून 

अनेक िहदं ूपढेु सरसावले. या सगं्रामात जसे आमचे माननीय पुढारी डॉ. यामाप्रसाद मकुजीर् हे 

सामील झाले; त वतच यांची नावेही कोणास ठाऊक नाहीत अशा अप्रिसद्ध अज्ञात िहदं ूवीरांनी, 
कीतीर्ची अपेक्षा न बाळगता, आपले प्राण खचीर् घातले. रावापासनू रंकापयर्ंत धिनकांपासनू 

िमकांपयर्ंत सवर् भतूपूवर्मतं्री िन िवधानमडंळ सद य िहदं,ु शीख, सनातनी, जनै, आयर् या 
सगं्रामात समािव ट झाले होते. लढाही अतंी केवळ भागलपूरपुरताच मयार्िदत न राहता या सहा 
िज यांत िनबर्ंध होते; यातही झुजंला गेला. या संघषार्चे पडसाद अिखल िहदंु थानभर उमटले. 

िहदंु वरक्षणा या जळजळीत पे्रमामळेु यांनी लाठीह यांना त ड िदले. तसेच सरकारी 
घोडे वारां या टापांनाही यांनी दाद िदली नाही. िमरवणकुीतील सह ाविध बायकामलुांवर 

िनदर्यपणे घोड ेघाल यात आले. आिण नगरानगरांत गावग ना गोळीबार कर यात आले; पण 

धैयार्ने त ड देत न हटता न डगमगता, िनःश त्र िहदं ुप्रितकारकांनी ते सवर् काही सहन केले. 

अिभनव िहदंु थानात काँगे्रससकट सवर् सघंटनांची जी अिधवेशने आजपयर्ंत झाली; या सवार्ंत 

िहदंमुहासभेचे ते २३ वे अिधवेशन िहदंु थान या अवार्चीन इितहासात तरी, अपूवर् आिण 

अ िवतीय झाले; असे हण यात कोणतीच अितशयोक्ती नाही. 
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या अपूवर् अिधवेशनात या िहदं ू वीरांनी प्राणापर्ण केले िकंवा यां या अगंावर या 
धमर्युद्धाचे ण अ याप आहेत; यां यािवषयी िहदंमुहासभेचा अ यक्ष या ना याने मी जर 

कृतज्ञता यक्त केली नाही; तर मी आप या कतर् याला चुकलो असे होईल. 

या धमर्युद्धात जे मतृ झाले ते हुता मे झाले; आिण जे घायाळ झाले, यांचे घाव हीच यांची 
स मानपदके ठरली. महासभा आज यापेक्षा अिधक काही क न यांचा गौरव कर यास समथर् 
नाही; ही दःुखाची गो ट आहे; आिण हणनूच मी आपली मनःपूवर्क कृतज्ञता काय ती यक्त 

करीत आहे. 

या सगं्रामािवषयी या िठकाणी दसुरी एक गो ट यानात ठेवावयास हवी; आिण ती ही की, 
तो सगं्राम केवळ िहदं ू अिधकार-रक्षणासाठी आिण िहदंूं या वजाखालीच लढिवला गेला. 
िनजामीतील िनःश त्र प्रितकार आिण भागलपूरचा लढा या सगं्रामांत लक्षावधी िहदं,ू िहदंूं या 
वजा या मानखंडने या िनषेधाथर् उभे ठाकले आिण या सगं्रामांनी गेली ३ वष िहदंमूनांवर 

अिधरा य गाजिवणार् या िम या रा ट्रवादाचे मरण जवळ ओढवून आणले आहे. रा ट्रवादा या या 
भ्रांत क पनेने िहदंूंचे िवशषे अिधकार उचलनू धरणे हे रा ट्रीय पातक ठरिवले होते; िन िह◌ंदंूं या 
गार्  हा यांची मु कटदाबी केली होती.ितने या देशातील िहदंूंवर पोरकी पोरे अशा व पाचे 

राजनैितक जीवन कंठावयाला लाव याचा प्रसगं आणला होता. आिण या भ्रांत रा ट्रवादाचा 
मखुवटा या दोन सगं्रामांनी फाडून टाकला आहे. िनःश त्र प्रितकारा या मोिहमा योग्य वेळी िन 

कशा पद्धतीने सु  करावया या आिण िवजयप्रा ती या टीने या कशा चालवाया या हे िहदंसुभा 
चांगले जाणते. याचाही प्र यय सबंंिधत लोकांना या दोन सगं्रामांनी आणनू िदला आहे. िहदंूं या 
अिधकारां या रक्षणासाठी अिखल भारतीय व पा या सामदुाियक चळवळी महासभेलाही सु  

करता येतात. हेही या प्रसगंांनी चांगले िसद्ध झाले आहे. 

भागलपूर अिधवेशनानंतर दोनच मिह यांत लखनौ येथे तेथील मसुलमानांनी दंगल 

माजवून प्रितकार केला असताही, िहदं ुमहासभे या अ. भा. सिमतीची बैठक शांतपणे पार पडली. 
ही गो ट गे या फेब्रुवारीत झाली. 

माचर् अखेर िक्र स सिमती येथे आली. आतापयर्ंत अनेक वष ‘‘काँगे्रस ही िहदंूंची आिण 

लीग मसुलमानांची प्रितिनिध‘‘ असे िब्रिटश सरकार हणत आले. या िवचारसरणी या 
अनुषंगानेच िहदंु थानचे प्रितिनिध व हणजे काँगे्रस िन लीग असे सयंुक्त व प हे समीकरण 

ठरले होते. 

पण िक्र स सिमता◌ी येईपयर्ंत या काळात िहदं-ु महासभेने आपला प्रभाव पाडून महासभा 
ही या देशांतील ितसरा प्रबळ राजकीय पक्ष आहे; ही भिूमका िब्रिटशांना मा य करावयास लावली 
होती. प्रसगं पडला, ते हा िहदं ूिहतरक्षणासाठी काँगे्रसला िकंवा लीगला आ हान देऊन महासभेने हे 

थान िनि चत क न घेतले होते. 
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िहदंु वाचे प्रितिनिध व िहदंमुहासभेकडचे आले आहे. काँगे्रससकट इतर अनेक पक्षांना 
िक्र स योजनेत िवचाराहर् असे काही तरी सापडले; या राजकीय सहारा वाळवंटात कोठे तरी ओलावा 
भेटेल; अशी आशा वाटत होती. पण िक्र समहाशय, हे अमेिरकन जनतेपुढे देखावा कर यासाठीच 

िहदंी पुढार् यांशी वाटाघाटी क न यांना आपणास हवे तसे नाचवू पहात आहेत; ही गो ट प्रथम 

दशर्नीच महासभेने ओळखली; आिण पकटपणे सांिगतली. एवढेच न हे तर, व न ग डस 

िदसणार् या या योजनेत कोणते कालकूट िवष भरलेले आहे हे महासभेनेच प्रारंभी ओळखले. 

‘प्रांतांना, िहदंु थानांतून वतः या मता-िधक्याने फुटून िनघ याचा वयिंनणर्याचा अिधकार 

आहे; हे िहदंूंनी मा य केले; तरच िब्रिटश सरकार भारतीय वातं याची घोषणा करणार या 
छेदकांतच ते िवष भरलेले होते. 

िहदंु थान हे एक अखंड आिण अिवभा य रा ट्र आहे. या मळू क पने या उरात खंजीर 

खुपसणारे असेच हे िवधान होते. हणनू महासभेने उगाच गाजावाजा न करता, ते साफ फेटाळून 

लावले; आिण याचबरोबर सबंध योजनेचा याग केला. पण काँगे्रससकट इतर पक्षांनी मात्र हे िवष 

घशाखाली उत  िदले; आिण मग क हत कंुथत ते या िकंवा या खा यासाठी वाटाघाटी करीत 

बसले! पण महासभेने िदले या नकाराने खर् या मह वा या प्र नावर नेमके बोट ठेवले; आिण ती 
योजना फेटाळून लावली. पोकळ आ वासनां या ढगांत भारतीय वातं य एकीकड े तसेच 

ल बकळत पडले असतांना दसुर् या बाजलूा भारता या अखंड वाचे पाठीत सरुा खुपस याचीच 

िसद्धता होत होती. पण महासभेने या प्र नावर रोखठोक नकार देतांच वाटाघाटीत काही काळ 

घालवून; मग या देशांतील इतर सवर् पक्षांनी तेच केले. 

याच वेळी भरले या िहदंमुहासभे या कायर्कािरणी सिमतीने असा प ट प्र ताव समंत 

केला की, जगा या राजकीय पिरि थतीत द्रतु गतीने जो बदल होत आहे; यामळेु भारतीय 

वातं याची िवनाअट घोषणा त काळ कर यात आली; तरच या देशातील मनु य आिण सािह य 

यां या बळाचा वयं फूतर् असा उपयोग या यदु्धांत होऊ शकेल. कारण मग िब्रिटशांना िजतके हे 

युद्ध आपले असे वाटते; िततकेच ते भारयीयांनाही वाटेल. 

 

िपतभृचेू अखंड व आिण वातं य या दोन मलूभतू मु यांवरच महासभेने िक्र स योजना 
िधक्कारली.  
 

या दोन त वांना िहदं ूसघंटनवा यांचा सावर्ित्रक पािठंबा आहे; हे प्रकट हो याचे रािहले 

होते; आिण हणनू १० मे  १९४२ हा िदवस पािक तानिवरोधी िदन हणनू सबंध िहदंु थानभर 

पाळला जावा; असे िहदंमुहासभेने ठरिवले. १८५७ या रा ट्रीय आंदोलनाचा मिृतिदन हाच 

वातं यिदन हणनू महासभा आतापयर्ंत साजरा करीत आली आहे; आिण हणनू याच िदवशी 
‘‘पािक तानिवरोधी िदन‘‘ साजरा कर याचे िहदं ु महासभेने ठरिवले. िहदंमुहासभे या 



 

www.savarkarsmarak.com 

नेतृ वाखाली अिखल िहदंु थानांत हा िदन मो या उ साहाने पाळ यात आला. ज मू, पेशावर, 

पुणे, अमतृसर, लाहोर, िद ली, लखनौ, पाटणा, कलक ता, मुबंई, नागपूर, मद्रास इ यादी सवर् 
राजधा यां या िठकाणी आिण इतरत्र अनेक नगरांत िन खे यात हा िदन अपूवर् उ साहाने 

पाळ यात आला. या िदवशी लक्षावधी िहदंूंनी िहदंमुहासभे या उपिरिनिदर् ट दो ही त वांना 
पािठंबा िदला. एकीकड े मुसलमान आपला पािक तानचा आग्रह मनसोक्तपणे प्रचारीत होते; 

आिण राजगोपाला-चारींकडूनही िहदंु थान या िव छेदी-करणाचा मनसोक्त प्रचार कर यांत येत 

होता. परंतु पाटणा, आरा िन इतर अनेक िठकाणी फक्त पािक तानिवरोधी िनदशर्नांवर मात्र, 

पक्षपाती बंदी घाल यात आली. परंतु िहदं-ुमहासभे या अनुयायांनी ही अ या य बंदी िठकिठकाणी 
धा यावर बसिवली; आिण आप या या य अिधकारा या रक्षणाथर् ठरीव कायर्क्रम पार पाडून 

तु ं गवास प करला. या िदवशी या िनदशर्नाने िहदं ु जगताने िपतभृू या िव छेदीकरणाला 
असणारा आपला कडकडीत िवरोध प ट केला. वयंिनणर्या या नावाखाली हे कायर् साधणार् या 
कोण याही योजनेला िहदं ु जगताचा प ट िवरोध आहे. िहदं ू मनावर िहदमुहा-सभे या या 
आग्रहाचा पगडा िकती आहे ही गो ट या िदनपालनाने िसद्ध झाली आहे. वतःला रा ट्रीय 

हणिवणार् या काँगे्रसपेक्षा िहदंूं या प्रितिनिध वावर िहदंमुहासभेचाच अिधकार कसा अिधक 

पोचतो, हे या िदवशीच िसद्ध झाले. 

म यंतरी, काँगे्रस ही मसुलमानां या दडपणामळेु नमनू यांचा आग्रहच असेल तर, 

प्रांतां या वयंिनणर्या या अिधकाराला िवरोध न कर याचे मा य क न बसली. जण ुकाही त पूवीर् 
मसुलमानांनी असा आग्रह ध न काँगे्रसला धाक दाखिवलाच न हता! राजगोपालाचारी तर, जण ू

काय पािक तानी मनोवृ तीने पछाडलेच गेले होते. आप या पािक तानी वेडा या प्रचारासाठी 
सबंध िहदंु थानभर िवजयी दौरा काढ याची योजना यांनी आखली िन प्रारंभी वतः या 
प्रांताचीच िनवड केली. परंतु सवर् िठकाणचे िहदंु विन ठ जागेच होते. मद्रासपासनू मुबंईपयर्ंत सवर्त्र 

यांचा िप छा पुरिव यात आला. धमर्वीर डॉ. मुजें, प्रा. देशपांड े की, जे िहदंरुा ट्रवादाचे कडवे 

पुर कत आहेत; यांना मद्रास अलाख्यात दौरा कर यासाठी िनयोिजत कर यात आले; िन ी. 
वरदराजलु ूनायडू यां या िचकाटीचे सहकायर् यांना िमळून, या सवार्ंनी प्र येक यासपीठावर 

राजाजींना पराभतू केले. यामळेु शेवटी राजाजींनी यासपीठ सोडून देऊन, आरामखुचीर्व न 

केवळ, पत्रके काढ याचे धोरण प करले. मसुलमानांची मागणी या य आहे. पािक तान ही 
वरा याची गु िक ली आहे; हणजे दोन अिधक दोन िमळून चार न हे तर पाच होतात असे 

िहदंूंना पटिव यासाठी राजाजी पत्रकांमागनू  पत्रके प्रसिवत आहेत! 

याच वेळी काँगे्रसने नेहमीप्रमाणेच गांधी या अिहसंक अिनयंित्रत एकतंत्री नेतृ वाखाली 
कोण या तरी व पाची सिवनय प्रितकाराची चळवळ सु  कर याचा आपला सकं प प्रकट केला. 
इंग्रजांना उघड उघड िहदंु थानातून वरीत िनघून जा याची आज्ञा करणार् या या काँगे्रस या 
चळवळीिवषयी आपले धोरण काय असावे, यािवषयी देशांतील सवर् िहदंसुभापक्षीयांत कुतूहल 
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िनमार्ण झाले होते. िहदंु थानचे सपंूणर् वातं य हे या चळवळीचे येय आहे; अशा चळवळीत 

सामील होणे; हे प्र येक िहदंी देशभक्ताचे िन यातही िवशेष वे प्र येक िहदंरुा ट्रभक्ताचे कतर् यच 

होते. परंत,ु अशा चळवळीचा काळवेळ आिण ितची कायर्पद्धती हे प्र नही प्राधा य क न िततकेच 

मह वाचे होते. आिण लढावयाचे या सा याचा प्र न तर सवार्ंतच मह वाचा होता. या 
उि टासाठी तु ही सघंषर् करणार ते उि ट, सघंषार्साठी उ यत हो यापूवीर्च तु हांस माहीत 

असलेच पािहजे. जरी हे बाजसू ठेवायचे झाले तरी कोण याही चळवळीचे उि ट जे सा य 

करावयाचे ते तरी प्रारंभीच िनि चत केले जाणे; हा सवार्त अहं प्र न होता. मसुलमानां या 
तु टीकरणा-साठी अिवभा य एकसघं िहदंु थान या सघंरा याचे िव छेदन कर यास यांनी 
आंदोलनात सहभागी हावे; हणनू मा यता देऊन यांची मनधरणी काँगे्रसने चालिवली होती; हे 

सयूर्पकाशाइतके व छ िन प ट होते. 

इतकेही क न काँगे्रसने आपली मागणी हणनू काय केली? तर िब्रिटशांनी िनघून जावे; 

पण यांनी िब्रिटश आिण अमेिरकन सै य मागे ठेवावे! आिण ते कशासाठी? तर या देशावर जमर्न-

जपान या होऊ घातले या वारीपासनू रक्षण कर यासाठी! थोडक्यात हणजे काँगे्रस चळवळीचा 
अ यथर् असा होता; की, इंग्रजांनी अगँ्लो अमेिरकन सै य येथे ठेवावे; आिण िहदंु थान या 
वातं याची घोषणा करावी, िन या चळवळी या मोबद यात पदरात काय पडावयाचे तर, 

िहदंु थानची फाळणी! हणनू वातं या या येयाचा वतंत्रपणे पुर कार करणारी असतानाही, 
िहदंमुहासभेसारखी सं था या चळवळीत सहभागी कर यापूवीर् मलूभतू येय अिधक प ट करणे 

अग याचे झाले. हणनू २ ऑग टला पुणे येथे बाजीराव पटांगणांत केले या प्रचंड सभेत, मी काही 
माग या के या. ऑ. अ.ं काँ. किमटीची मुबंईला बैठक हो यापूवीर् िहदंु थानातीलच नाही; तर 

परदेशी वृ तपत्रांतून या माग या प्रिसद्ध झा या हो या. 
 

यापैकी प्रमखु माग या पुढीलप्रमाणे हो या- 
 

अ) िसधंुनदीपासनू िसधंसुागरापयर्ंत या िहदंु थान या अखंड वाची आिण अिवभा य वाची 
काँगे्रसने हमी यावी, आ) हणनू प्रांताना वयंिनणर्याचा अिधकार आहे हे हणणे काँगे्रसने 

उघडउघड नाकारावे, अ) िविधमडळांत िन लोकिनयुक्त मडंळांत प्रितिनिध व लोकसखं्ये या 
बहुसखं्यांक िन अ पसखं्यांक यां या प्रमाणातच केवळ गणुव ते या प्रमाणात असावे, ई) नोकर् या 
केवळ गुणव तेनुसार िद या जा यात, उ) िहदंमुहासभा ही िहदं ूजगताची प्रितिनधी आहे हे मा य 

कर यात यावे; िन हणनू िहदंूं या िहताचा सबंंध जेथे जेथे असेल, तेथे तेथे ित या समंतीवाचून 

काहीही केले जाऊ नये. ऊ) प्र येक अ पसखं्याकांना भाषा, धमर्, सं कृित यां या रक्षणासाठी 
सरंक्षक बंधने दे यात यावीत; पण कोणाही अ पसखं्यांकाना बहुसखं्याकां या अिधकारावर गदा 
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आणनू; रा ट्रांतगर्त दसुरे रा ट्र िनमार्ण कर याचा अिधकार िदला जाता कामा नये; ए) शेषािधकार 

हे सवर् म यवतीर् सरकार याच हाती रहावेत. 

 

या माग या काँगे्रसने मा य के या अस या तर मग काँगे्रसशी कोण या यवहारी 
भिूमकेव न सहकायर् करता येईल; यांचा िवचार िहदंमुहासभेला करता आला असता; या 
माग यांचे व प खरोखर इतके रा ट्रीय आहे की, काँगे्रसनेच आपण होऊन यांची घोषणा आधी 
करावयास हवी होती. पण काँगे्रसने या माग यांकड ेसपंूणर् कानाडोळा केला. इतकेच न हे तर ऑ. 

अ.ं काँ. किमटी या मुबंई या सभेत, काँगे्रसने शेषािधकार, हेही प्रांतां या वाधीन कर यास 

समंती िदली. वयंिनणर्या या नावावर पािक तानला समंती देऊन; नंतर पािक तानवा यांचे 

आणखी समाधान कर यासाठी ही पुरवणी जोड यात आली; आिण यानंतर सग यांवर कळस 

कर यांत आला. काँगे्रसने गांधींना सवार्िधकारी नेम यावर यांनी िजनांना जे पत्र धाडले. यात 

सं थानांसकट सवर् िहदंु थानचे सरकार मिु लम लीगला अपर्ण कर याची िसद्धता दाखिवली. येथे 

लाग ू असणारा, असा या पत्रांतील मह वाचा उताराच मी देत आहे. मिु लम लीगला उ ेशून 

गांधीजी हणतात- 

‘‘पूणर् कळकळीने िन आ थेवाईकपणे प्रामािणकपणे मी पुनः एकदा तु हाला सांगतो की, 
त काळ वातं य िमळिव यासाठी लीग काँगे्रसशी सहकायर् कर यास िसद्ध असेल; तर िब्रिटश 

सरकारने आपला सवर् कारभार सवर् िहदंु थानसाठी हणनू, लीग या हाती िदला तरी, यास 

काँगे्रस मुळीच हरकत घेणार नाही. अथार्त जमर्नी-जपानपासनू िहदंु थानचे रक्षण क न अशा 
पकारे चीनला िन रिशयाला सहा य कर यासाठी दो तांचे सै य येथे राहू दे यास अनुमती हवी ही 
या यवहाराला अट आहे. सं थानांसकट सवर् िहदंु थानचा कारभार लीगकड े सपुूदर् कर यास 

काँगे्रस आडकाठी आणणार नाही. लोकां या वतीने लीग जे सरकार प्र थािपत करील, याला 
काँगे्रस अडथळे तर आणणार नाहीच; अशा सरकारम ये काँगे्रस येईल. पूणर् गभंीरपणे आिण 

प्रामािणकपणे मी हे िलिहत आहे. 

मो. क. गांधी‘‘ 
या पत्रावर वेग या टीकेची, आव यकताच नाही. यापेक्षा िहदंिुहताचा िकंवा खर् या 

रा ट्रीय वाचा अिधक िव वासघात तो कोणता असू शकेल? ही वेळ भर आणीबाणीची नसती; 
आिण वातं यासारख्या मलूग्राही प्र नावर लढत नसती; तर अशा पत्रामळेु प्रकु्ष ध झाले या 
िहदंूंनी हजारो िठकाणी अशा पत्रां या हो या के या अस या! आप या मातभृू या आिण धमर्भू या 
िव वंसनाचे येय, या चळवळीपुढे आहे; अशा चळवळीत िहदंमुहासभावादी जाणनू बुजनू 

जातील काय? यावाचून योग्य वेळ, चळवळीची पद्धत िन पिरि थती; आिण िवजयप्रा ती या 
टीने करावया या इतर युिक्तयुक्त यूहांचा िवचार, िहशेब या काही कमी मह वा या गो टी 
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न ह या; आिण हणनूच िहदंमुहासभािन ठांना या वेळी या चळवळीिवषयी काँगे्रसशी पूणर्पणे 

तद्रपू होता येणे शक्य न हते. 

पण प्रारंभापासनूच, वतः काँगे्रसवा यांनीच देशभर उफाळले या जहाल िनदशर्नांशी 
आपला काही सबंंध नाही असे हण यास प्रारंभ केला. ते हा आपणही या चळवळीचे जनक व 

काँगे्रसवर लाद याचे कारण नाही. अशा ि थतीत या चळवळीत जा याचा, िकंवा न जा याचा 
प्र नच यामळेु महासभेपुढे उपि थत होत नाही. 

पुढे लगेच गांधीजींसकट शेकडो काँगे्रस पुढार् यांची धरपकड झाली; िन नंतर 

असतंोषिनदशर्नाची जहाल लाट देशभर उसळली. या लाटेने आिण सरकारी दडपशाहीने देशांत 

एकच हलक लोळ झाला. आज काँगे्रसम ये असणारे आिण नसणारेही असे आमचे सह ावधी 
िहदं ूबंधू थानबद्धतेपासनू तो मृ यूपयर्ंत या, हालअपे टा सहन करीत आहेत. देशपे्रमाने पे्रिरत 

होऊन, अथवा एका देशपे्रमी चळवळीत भाग घेत यामळेु आम या हाडामासां या या लोकांना जे 

हाल कंठावे लागत आहेत, यािवषयी आ हांस सहानुभतूी िन वेदना वाट यावाचून कशा राहतील? 

अथार्तच अशा मोठा या आंदोलनांतून  ओघानेच िनमार्ण होणार् या गुडंिगरीला आमची सहानुभतूी 
नाही; हे उघड आहे. परंतु हा सघंषर् मखु्यतः लोकांनी आप या देशा या वातं यासाठी चालिवला 
आहे; ही गो ट िब्रिटश सरकार आिण जनता यांनाही मा य करावी लागली आहे. मातभृू या 
वातं यासाठी झुजंणे; हा जर अपराध असेल, तर आ ही सवर्चजण, अशा झुजंी झुंजत आलो 
आहोत; आिण या अपराधाचा आ हांला अिभमानही वाटतो. 

परंतु शुद्ध रा ट्रपे्रमानेच वाहून जाऊन आपण अिववेकी अिवचारा या आहारी जा याची 
चूक करता कामा नये. आंधळेपणाने िहदंरूा ट्राचाच घात होईल; अशा कोण याही चळवळीत उडी 
घे याची घोडचूक आपण करता कामा नये. रा ट्रपे्रमाचेच हे कतर् य आहे. चुकी या प्र नावर 
एकजटू करणे आिण रा ट्रीय सकंट ओढवून घेणे हे काही देशभक्तीचे लक्षण न हे. रा ट्रीय 

कतर् याचा घातच अशाने होत असतो. काँगे्रस ही रा ट्रकायर् करीत आहे आिण एकी राख या या 
टीने िहदंमुहासभेने ित याशी सहकायर् केले पािहजे. या एकाच िवचाराने जे आके्षपक चुकीने 

िकंवा उ ामपणाने िहदंमुहासभेला नावे ठेवतात यांनी साधा यवहार हणनू तरी, ही गो ट 

यानांत ठेवावी; की मनु या या हातून चूक होणे सभंवनीय असते; या िनयमाला रा ट्रभक्त हा 
काही अपवाद आहे असे नाही. एखा याचा प्रा त पिरि थतीत, एखा या मागार्वर वा कायर्पद्धतीवर, 

िव वास नसला; आिण हणनू तो आप याला योग्य वाटणार् या कायर्पद्धतीने, मागर्क्रमण क न 

येयाप्रत जा याचा प्रय न करीत असला; तर यासाठी याला दोष देणे, हे काही बरोबर नाही. या 
सा या िवचाराकड े दलुर्क्ष क न, काँगे्रस पत्रे वेळी अवेळी, िहदंमुहासभेिवषयी अप्रीित िनमार्ण 

कर याचा प्रय न करीत असतात. यांची टीका यावेळी तकर् िन ठ आिण या य असेल, यावेळी 
यांना वरीलप्रमाणे उ तर देता येईल. परंतु बहुसखं्य काँगे्रस पत्रे आिण प्रचारक यांनी स यता 
गुडंाळून ठेवली असनू घालवेडा आिण घाणेरडा प्रचार कर याचे धोरण यांनी प करले आहे. 
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िहदंमुहासभे या भिूमके या या य रक्षणासाठी अशा टीकांना तसेच उ तर िदले पािहजे; आिण 

यांना िनबर्ंिधत कर याचा प्रय न केलाच पािहजे. ‘‘सै य ठेवा आिण देश सोडा‘‘ अशी आरोळी 
गांधींनी ठोकताच िहदंमुहासभेचे पुढारी तु ं गातील िभतंीव न उडी मा न लगेच आत जाऊन 

बसले नाहीत; या िवचाराने हे टीकाकार चवताळून गेले असावेत असे िदसते. वातं याचे लक्षण 

हणनू इंग्रजांना चालते हो यािवषयी सांग यापुरतेच पहावयाचे; तर असे हणता येईल की, आज 

िहदंमुहासभेत असणार् या अनेक पुढार् यांनी आिण सभासदांनी प्रथम पकटपणे वातं याचा वज 

उभा न सश त्र बंडाची उभारणी केली या वेळी गांधीजी आिण आजचे काही काँगे्रसचे नेते 
िब्रिटशांची कृपा हावी, हणनू िब्रिटश साम्रा याची हाजी हाजी करणारी तुित तोत्रे ‘हालेलयूा‘ 
गात होते आिण वतःला िब्रिटश साम्रा याचे एकिन ठ नागिरक हणवून घे यात भषूण मानीत 

होते. वतः या वातं यासाठी इंग्रजांशी लढणार् या झलु ूआिण बोअर लोकांिव द्ध ते इंग्रजांची बाजू 
घेऊन याना सहा य करीत होते. यावेळी हे क्रांितकारक वातं यपूजा करीत होते. यापैकी आज 

िहदंमुहासभेत असलेले अनेक क्रांतीकारक, या वेळी अदंमान या अधंार कोठडीत दशके या दशके 

ज मठेपीं या िशक्षा भोगत होते. िक येकां या मानेभोवती गळफासा या दोर् या पड या हो या; 
अशा वेळी तुम या गांधीनी, या क्रांितकारकांशी एकजटू न करता, इंग्रजांशी सहकायर् कर याचे 

धोरण आचरले! पण इतके दरू कशाला? भागानगर या िहदंूं या मलूभतू नागिरक अिधकार-

रक्षणा या सघंषार् यावेळी हे काँगे्रसवाले िन वळ दरू रािहले होते. एवढेच नाही तर, यांनी 
िनजामाशी सहकायर् क न; याला त्रास न दे याचे आ वासन िदले होते. इकड ेसह ावधी िहदं ू

आप या सा या अिधकारासाठी अनेक हालअपे टा सहन करीत असता, अनेक काँगे्रस पुढारी 
आिण अनुयायी िब्रिटश सरकारचे मतं्री हणनू लठ्ठ लठ्ठ पगार खात होते. आिण ते हा आरामात 

चंगळ करीत लोळत होते. ही गो ट खरी नाही काय? िबहार सरकारने बंदी क न, आप या जवळ 

असणार् या गोळीबार, लाठीमार, घोडदौड, फटके, इ यादी साधनांचा उपयोग केला असताही, सहाही 
िनबर्ंिधत िज यात लक्षावधी िहदंसुघंटकांनी आप या या य मलूभतू अिधकारांसाठी; िवदेशी 
सरकारशी झुंज घेतली. यावेळी कशाशीच आपला कसला काहीच सबंंध नस या या आिवभार्वात, 

काँगे्रसवाले सहानुभतूीचा िन िब्रिटशां या या िवदेशी सरकार या िनषेधाचा एक चकार श दही न 

उ चारता यापासनू दरू रािहले नाहीत काय? 

यां यात धयैर् न हते िकंवा जनसेवेची भावना न हती,असे नाही तर, केवळ काँगे्रसचे िहदं ु

महासभेशी त वे आिण कायर्प्रणाली याबाबत जे मतभेद होते यामळेु काँगे्रसवा यांनी हे धोरण 

वीकारले होते; असे जर काँगे्रसवा यांना हणावयाचे असेल तर आिण एकजटू का झाली नाही? 

याचे समथर्न करावयाचे असेल; तर, िहदं ु महासभे या आज या धोरणािवषयीही नेमके तेच 

समथर्न लाग ूपडते; हे समज याअतका शहाणपणा काँगे्रसवा यांनी दाखवावयास हवा. काँगे्रसचे 

नैितक दास बनून ित या कस याही ठरावाची आज्ञापत्रे, िन ित या माग यांची आंदोलने 

यां याबरोबर आपली फरफट क न घेणे िहदंमुहासभेला कधीच आवड यासारखे न हते. 
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याचप्रमाणे, स तेतील अिधकार कदे्र, तीही मायार्िदत िमळिव यासाठी या 
िहदंमुहासभे या धोरणासबंंधी; िन स यःि थतीत िहदंमुहासभा लहानसहान अिधकारपदांना 
िचकटून राहते, हणनू या काँगे्रसवा या आके्षपकांकड े िनदंा नाल तीचा; िन िहदंमुहासभेवर 

गिल छ आरोप कर यासाठीचा जो साठा आहे, यातील प्र येक हीन आके्षप यां यावरच उलटतो, 
आिण यां यावरच बूमरँगप्रमाणे अिधक जोराने उसळी घेऊन प्रहार करतो. अलीकड े

िहदंमुहासभे या वतीने िनवडून आलेले िकवा महासभेने पािठंबा िदलेले प्रितिनधी राजकीय 

पिरषदा, सिम या, िविधमडंळे, मिंत्रमडंळे, नगरपािलका आिण अशाच राजकीय स ताकद्राम ये 

दािय वपूणर् पदे िमळवून िवराजमान होऊ लागले असनू, प्रायः, या गो टीमळेुच राजकीय क्षेत्रात 

िहदंमुहासभेला मह व प्रा त झाले आहे. यामळेु काही बेकार काँगे्रसवा यांना, 
मनु य वभावानुसारच राग येऊन ते िहदंमुहासभावा यांना नोकरीवाले हण यास प्रवृ त झाले 

असणे शक्य आहे. या यां या प्रक्षोभाची आ हांला कीव येते. पण हणनू आ ही यांना काही 
साधु वाची खोळ घाल ू देणार नाही. कारण हे साधूच वेळ आली, ते हा वतः याच नोकर् यांसाठी 
आिण अिधकारासाठी लाळ घोटीत होते हे आ ही जाणतो. 
थो याच िदवसांपूवीर् खु  काँगे्रसने, सबंध िहदंु थानभर तोच उ योग केला नाही काय? राजा 
हणनू न हे; तर प्रधान हणनू, काम कर यास ते मा य झाले! आिण प्रधानच न हे, तर वतः 
िब्रिटश राजाचे नोकर असणार् या ग हनर्रचे प्रधान हणनू काँगे्रसवाले िसद्ध झाले होते! आज 

िहदंमुहासभेवर साम्रा यशाहीशी सहकायर् कर याचा छाप, जे मारीत आहेत, यांनीच या 
सम्राटाशी एकिन ठ राह या या शपथा घेऊन लठ्ठलठ्ठ पगार घेतले. िन आपाप या अनुयायां या 
झुडंी या झुडंींना नोकर् या आिण अिधकार ते देत जात होते. या घटनेवर यांनी लाथा झाड या; 
तीच घटना यानी अखेरीस राबिवली; आिण या वेळी एखा या मु यावर लोकांचे समाधान 

करणे; यांना शक्य झाले नाही. ते हा यांनीच आप या अिधकारां या मयार्देकड ेबोट दाखिवले वा 
अवज्ञा करणार् यांवर िकंवा िनरोधन करणार् यांवर गोळीबार िन लाठीमार कर या या आज्ञा िद या. 
यावेळी जे हा एखा याने िनषेध हणनू यां या वाराशी उपोषण केले. यावेळी हेच काँगे्रसमतं्री 
यांना रोखठोक असे हणाले की, ‘‘मरेपयर्ंत आपण या िठकाणी सखुाने पडून रहा; मला मा या 
कायार्लयात जाऊन मी िनवडले या कतर् यानुसार माझी कामे केलीच पािहजेत.‘‘ सरकारचे पिहले 

कतर् य रा य कारभार करणे हे आहे,‘‘ असे या मं यांचे इंग्रणी असणार् या राजाजींनी महा याचे 

अनुकरण करीत काँगे्रसी सरकारां या समथर्नाथर्, कुणाचीही भीडभाड न ठेवता जगाला ऐकिवले 

न हते काय? 

या नोकर् यांची पारध करणार् या, िन तीसाठी वाममागार्नेही घोडदौड करणार् या 
काँगे्रसवा यांचा आपण िनषेध करता काय? का हे सवर् देशभक्तीला ध नच आहे; असे तु ही 
हणता? जे काही जनिहत साधता ये याजोगे आहे; ते साध यासाठी मयार्िदत अिधकार-क्षेत्रांतील 

अिधकारांचा उपयोगही करावयास हवा; असा खुलासा काँगे्रसवाले करतात का? तसे असेल तर, 
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तु हीच िहदंमुहासभे या भिूमकेचे समथर्न करता आहात. मयार्िदत का होईना, िमळेल तो 
अिधकार घेऊन या जागेव न अिधक अिधकारप्रा तीसाटी झगडावयाचे, या िहदंमुहासभे या 
धोरणाचे तु ही समथर्न करता, असाच याचा अथर् आहे. 

िहदंमुहासभेची भिूमका ही आहे; की यावहािरक राजकारणाचे मुख्य सतू्र, हे प्रितयोगी सहकाराचे 

आहे; आिण हणनूच िविधमडंळात सिम यांत िकंवा मिंत्रमडंळात राहून जे िहदं ूसघंटनवादी आज 

अतरां या अिधकारांवर आक्रमण न करता िहदंूं या िहताचे आिण या य अिधकार सबंंधाचे रक्षण 

करीत आहेत; ते रा ट्राची सेवाच करीत आहेत, असा िहदंसुभेचा िव वास आहे. मयार्दा काय आहेत 

याची जाणीव िहदंमुहासभेला आहे; आिण हणनू ितची अशी अपेक्षा आहे; की, या मयार्देत राहून 

करता ये याजोगे अिधकांत अिधक कायर्, जर ते करतील; आिण तसे कर यास ते चुकले नाहीत 

तर, यांनी आपले काम चोख केले आहे. हणनू िहदंमुहासभा यांना ध यवादच देईल. या मयार्दा 
हळूहळू*ट याट याने वतःच मयार्िदत होऊन; अिंतमतः िन कािसत हावया या आहेत. 

प्रितयोगी सहकािरतेचे धोरण, काळा या िनकडीपोटी, उपल ध असले या आप या 
साधनसामग्री या मानाने; आिण आप या रा ट्रीय िहतंसबंंधां या अतंःपे्ररणेने आज्ञािप याप्रमाणे, 

साजेसे, अनुकूल क न घेऊनच काय ते देशभिक्तपूणर् कायार्ंना अगदी िबनशतर् सहकारापासनू तो 
सरळसरळ प्र यक्ष प्रितकारापयर्ंत, िकबहुना अगदी, सश त्र प्रितकारासही पूणर् आटोक्यातील 

हणनू आ य देते. 
यासबंंधात हे लक्षात ठेवलेच पािहजे की, जर कोणी सेवेची पारध करणारे ‘सेवा पारधी‘ 

असलेच तर, ते हेच भाडोत्री पोटभ  लेखक, जे दु यम प्रतीची बहुसखं्य काँगे्रसी ‘लगंोटी पत्रे‘ 
(Sheets= single papers) जी समाजा या तळागाळात या बहुजनसमाजा या सहजी 
आवाक्यातील, अस या या वा तवतेमळेुच आप या अ यंत हीन अिभ चीचे िहिडस प्रदशर्न 

करीत, िहदंमुहासभेवर गिल छ टीका करीत असतात. यां यापैकी बहुतेक जणांनी- आपणा 
सग यांनाच ठाऊक आहे; - वदेशभक्ती या कोण याही चळवळीत काहीच सोसलेले नाही. यांना 
कसलीच तोशीस लागलेली नाही, की यां या अगंावर साधा ओरखडाही उठलेला नाही. आिण जर 

कोणी यांना बरेच काही अिधक मू य देऊ केले तर, ते अशा दसुर् या कोण याही पक्षासाठीसदु्धा 
िलहू लागतील. यां यापकैी अनेक जणांची ही खरी ओळख, यां या अशा कर यावाग यामळेुच, 

खरोखर पटलेली आहे! आिण हणनू हे अिनवायर् िन अपिरहायर्च ठरते की, िहदंूं या 
िहतकारणासाठी यांची योग्य ती जागा, यांना वेळोवेळी दाखवून िदलीच गेली पािहजे. 

अशा काँगे्रसवा यांिव द्ध माझी ही टीका लागू असली तरी, ती सवार्ंना लाग ूनाही, हे मी प ट केले 

नाही तर, ते मी वतःवरच अ याय के यासारखे होईल. मी केले या मा या या टीकेचा अथर् असा 
नाही की, काँगे्रसवाले सगळे सारखेच अिवचारी आहेत. यात काही सजु्ञही आहेत; आिण 

बुिद्धपुर सर िजतकी चांगली कामे करता येतील; िततकी ते करतातही. ते हा िहदंूं या िहताला 
आिण िहदंु वा या अिभमानाला धक्का पोचिव याकड े यांचा कल नाही. कारण ते लोकही िहदंचू 
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आहेत. आिण हणनू त े काँगे्रसवाले िहदं,ू वतः याच िहतसबंधंांना आिण स मानाला हािन 

पोचिवणार नाहीत; हे मी जाणतो. 
एवढेच नाही तर अशांपैकी िक येकजण िहदंमुहासभे या गणुव तेची खरोखर प्रशंसा 

करतात. या या वेळी काँगे्रस ही िहदंूं या सां कृितक अिभमानाला धक्का देणारे कृ य करते 
िकंवा वतः या या य अिधकारांसबंंधी िहदंूंना नादानपणे माघार घे याचा आदेश देते; यावेळी 
अशा काँगे्रसवा यांना अचंबाही वाटतो. आज िहदंु वा या वजाभोवती गोळा झाले यांत, 

सह ावधी काँगे्रसचे अनुयायी आिण पुढारी आहेत, ही गो टही वरील िवधानालाच पु टी देणारी 
आहे. काँगे्रस या िशिबरात असे लक्षावधी िहदं ुअसणे; नैसिगर्कच आहे. पण यांना काँगे्रस या 
छावणीतून उघडपणे बाहेर पडून िहदंमुहासभेत ये याचे धैयर् होत नाही एवढेच! 

पण आजपयर्ंत या पूवार्नभुवामळेु मला असा िव वास वाटू लागला आहे की, ऋषी, अवतार, 

मातभृमूी, सं कृित या सवार्ंिवषयी वािभमान वाटणारे असे जे सह ावधी िहदं ू बंधु अ याप 

काँगे्रस या गोटात आहेत. यांना तथेून लवकरच बाहेर पडावे लागेल; आिण नंतर अतंरीं या 
तळमळीमुळे िहदंु व रक्षण करणार् या िहदंमुहा-सभे या पिवत्र मिंदराकड े यांची पावले 

वळ यावाचून राहणार नाहीत. या मिंदरा या रक्षणासाठी यांचे सह ावधी हात कायर्प्रवण 

झा यािवना राहणार नाहीत. 

सरकारने काँगे्रसवर बंदी घात यामळेु प्रकट राजकारणा या क्षेत्रांतून काँगे्रस दरू गेली; 
ते हा िहदंु थानातील रा ट्रीय चळवळींपैकी जो काही भाग आप या कक्षेत येईल; तो चालू 
ठेव याचे दािय व ओघानेच िहदं ुमहासभेवर येऊन पडले. तो भार मिु लम लीगवर टाकणे, हणजे 

या सं थेचा अपमान हो यासारखेच होते. काँगे्रसला िहदंूंची सं था हणणे हणजे ितचा अपमान 

करणे, असे याप्रमाणे मानले जाते, याचप्रमाणे िहदंु थानला जी केवळ एक उपखंडच मानते; 

रा ट्र हणनू मानीतच नाही. अशा मिु लम लीगला रा ट्रीय चळवळीचे नेतृ व करावयास सांगणे, 

हणजे आपला उपमदर्च होय, असे लीगने मानणे हेच यायतः बरोबर होते. पण िहदंु थान या 
अिवभा य रा ट्रवादावर वतःला रा ट्रीय हणिवणार् या काँगे्रसची जी द्धा आहे. यापेक्षाही िहदं ु

महासभेची अिधक बळकट द्धा अस याने त ेकायर् िहदं ूमहासभेकड ेओघानेच आले. या वेळेचे 

पिहले कायर् िब्रिटश प्रचाराचा प्रितकार करणे हेच होते. िक्र स दौरा अयश वी झाला. याचे कारण 

िब्रिटश स तादानालाच िसद्ध न हते हे नाही; तर िहदंु थानांतील अतंगर्त भांडणे हे याचे कारण 

आहे, असे जगाला िन िवशषेतः अमेिरकेला भासिव याचा प्रय न िब्रिटश प्रचारखाते करीत होते. 

जे काही देता येणे शक्य होते, ते सारे काही मलूभतू अिधकारांची खरीखुरी सनद िहदंु थानला 
अपर्ण क न, लोकांना राजकीय दा यातून मकु्त कर यासाठी िदलेले आहे; अशा पकारे िक्र स 

योजनेचा जगा यासमोर अगदी िदपिवणार् या झगझगाटात डांगोरा िपट यात आला, आिण 

ित याकड ेअगंलुीिनदश क न, िब्रिटश वृ तपत्रांनी  िन िब्रिटश प्रचारयंत्रणेने प्रचार करीत सार् या 
जगाला प्र यक्ष पाह याची िवनंती केली की, इतक्या उ च प्रती या घटनांची खैरात यांचा 
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राजकीय िवकास पुरेसा झालेलाच नाही. यामळेु जे यासाठी पात्रच नाहीत. अशांवर- अशा 
लोकांवर- के याने, यांची ि थती अिधकािधक िबघडिव यासच काय ती उपयोगी पडू शकते. एक 

े ठ अ यु तम मॅग्नाचाटार् जो मलूभतू अिधकारांची ती सनद, िहदंु थानला अिधकार देऊ मागत 

होता; याला मात्र कलहकुचिलयाचीच काय ती फळे आली; बेबनावाचेच काय ते सफरचंद लगडले. 

राजकीय स ता िहदंु थानला देऊ करतो न करतो तोच एक सयंुक्त रा ट्र हणनू, ती न वीकारता 
पर परांचे गळे पकड यासाठी उस या मारणे सु  झाले. जाती िव द्ध जातीची पूवार्पारची हाडवैरे 

वैमन ये िवस न जाऊन, िनकोप िनरोगी हो या या पक्षी ती भयंकर कू्रर अव थेला पोचली. 
एकमखुी मागणी न हतीच! आ ही जर तो अ यंत े ठ मॅग्नाचाटार् मागे घेतला नसता तर, 

रक्तरंिजत यादवी युद्धाने, थैमान घातले असते. अशापकारे कथोपकथन िब्रिटशांनी प टीकरणाथर् 
िहदंु थानात िन जगाला िवशद केले. 

िहदंु थानात जातीय सलोखा न हता; आिण कधीच न हता हे नाकार यात अथर् नाही. 
अगदी इंग्लडं अमेिरकांसिहत प्र येक देशालाच अशा अव थेतून पार पडावे लागले होते. पण 

हणनू ही व तुि थती हेच काय ते, िक्र स योजना मागे घे याचे खरे कारण हे मात्र खोटे! िवरोधात 

तोही एक शवेटचा िखळा ठोकला जाणे आव यकच होते. कारण चीन आिण अमेिरका यांना 
फसिव यात; आिण िहदंु थानातीलही एका वगार्ला फसिव यात, िब्रिटश ब हंशी यश वी झालेलेच 

होते. िक्र स िमशनपूवीर् अमेिरकन लोक िन वृ तपत्रहेी जी काही प्रमाणात सहानुभतूीशील होती; 
यांनीही आता आपला सरू पालटून मा यच केले; की िहदंु थानला सपंूणर् राजकीय वातं य 

दे यासाठी, जे काही करता येणे शक्य होते; ते ते सवर् काही मनमोक या प्रामािणकपणाने इंग्लडंने 

केलेले आहे. आिण खरोखरच िहदंु थानात या लोकां या आपापसातील अंतगर्त कलहांमळेुच, 

िक्र स योजने या अपयशाचे उ तरदािय व िहदंु थानातील लोकांचेच होय. 

आपण जर एकमखुी रा ट्रीय मागणी िनमार्ण केली तर ती िधक्कारणे इंग्रजांना अशक्य 

होईल असा ग्रह क न घेणारा एक मोठा गट काँगे्रसवा यांत आिण िहदंूंतही िनमार्ण झाला हे िवशेष 

होय! या िवचारामळेुच काँगे्रसने अनेकदा मिु लम लीगपुढे गडुघे टेकत लोटांगण घातली. याच 

वृ तीमळेु अनेक सवर्पक्षीय िकंवा अपक्षीय पिरषदांचा ज म झाला; िन होत आहे. ही जी वतःची 
फसवणकू कर याची वृ ती िहदंु थानात बळावली होती. ित या कचा यातून िहदंूंची सटुका 
कर यासाठी अिखल भारतीय तरावर एखादा यापक प्रय न करणे अग याचे झाले होते. 

याचप्रमाणे िहदंु थानांतील िविवध पक्षांतील मतभेदांची मयार्दा काय आहे? आिण खरोखरच 

सवार्ंना लाग ूअसणार् या मह वा या एकदोन प्र नांिवषयी सवार्ंची भिूमका काय आहे? हे पडताळून 

पाहणेही उपकारक ठरले असते. आिण याच िवचाराने िहदंमुहासभेने आधीच िसद्ध केले या तीन 

प्रमखु माग यािवषयी िविवध पक्षांशी आिण यक्तींशी वाटाघाटी कर याची योजना वीकारली. 
१) भारतीय वातं याची घोषणा त काळ होणे, २) प्र यक्ष रणके्षत्रांतील हालचालीं यितिरक्त 

सबंंिधत असणारे खाते ध नसदु्धा, सवर् खाती रा ट्रीय सरकार या हाती देणे िन अशा रा ट्रीय 
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सरकारची प्र थापना, ३) युद्ध सपं यानंतर लगेच घटना सिमतीची थापना करणे. या या तीन 

प्रमखु माग या हो या. 
या वाटाघाटी कर यासाठी अ यक्ष डॉ. यामाप्रसाद मखुोपा याय, डॉ. मुजें, ी. िनमर्लछंद 

चट्टोपा याय, राजा महे वर दयाळ शेठ, रावबहादरू मेहेरचंद ख ना िन प्रा. देशपांड े यांची एक 

सिमती नेम यात आली. अनेक पक्षांनी आिण यक्तींनी या योजनेिवषयी जे वयं फूतर् सहकायर् 
िदले ते उ साहजनक होते. या वाटाघाटीचा मखु्य भार हा डॉ. यामप्रसाद यां यावर होता. िन 

यांनी मो या कौश याने या वाटाघाटी के या यामळेु सबंंध िहदंु थानचे लक्ष याच एका 
प्र नावर कद्रीभतू झाले. इंग्रज अमेिरका आिण िचनी वृ तपत्रां या प्रितिनधींनीही या वाटाघाटीं या 
प्रय नांत बारकाईने लक्ष घालनू महासभे या या प्रय नांना आप या देशांत बरीच प्रिसद्धी िदली. 

िहदंमुहासभे या या प्रय नांना आलेले यश हे काही प्रय नां या मानाने असमाधानकारक 

न हते. िवधायक प्रगती या टीनेही या प्रय नांचे मह व होते. कारण या लोकांची मने खुली 
होती अशा सवार्ंना ही गो ट पटली; की िहदंु थान हे एक अखंड रा ट्र आहे. ही गो ट िब्रिटश 

पालर्मटने त काळ मा य करावी, ही िहदंु थानची एकमखुी मागणी आहे. रा ट्राची ही एकमखुी 
मागणी प्र थािपत कर यांत या सिमतीला यश आले. िहदंमुहासभा ही या देशांतील दसुर् या 
क्रामांकाची प्रमखु सं था आहे; हे उपभारतमं यांनी मा य केले असनू अशी सं था िन शीख, 

मोमीन, प्रागितक  िख्र चन नॅशनल लीग इ यादी सं थां या सवर्मा य पुढार् यांनी या मागणीवर 

वाक्षर् या के या आहेत; िकंवा ितला पािठंबा िदलेला आहे. िसधं - बंगालचे मतं्री, िविधमडंळाचे 

प्रमखु सभासद आिण शासनसं थेत कामे करणारी अनेक प्रमखु माणसे, या मागणी या पाठीशी 
आहेत; आिण हणनूच या मागणीचे व प एकमुखी रा ट्रीय मागणीचे आहे. काँगे्रसचा ठरावही 
या मागणीतील प्रमखु त वांना पािठंबा देतो; ही गो ट भरीला घातली हणजे या मागणीचे 

रा ट्रीय व प अिधकच बळकट होते. केवळ, लीगने िकंवा इतर कोण या गटाने पािठंबा िदला 
नाही हणनू या मागणीला रा ट्रीय मागणी हणावयाचे नसेल तर कोण याही देशांत कोण याच 

काळी, तशी एकमखुी रा ट्रीय मागणी िनमार्ण झालेली नाही. असे हणावे लागेल. 

कॅनडा, आिफ्रका िकंवा अमेिरकेतील फेडरेशन थािपत करतांना जी मतन दणी झाली 
ितचा िवचार केला, तर ती तरी एकमखुी कोठे होती? िवरोधी नेते आिण पक्ष यात होतेच. 

व तुि थती अशी आहे की, रा ट्रीय मागणी ठरिवतांना या मागणीला देशांतील बर् याचशा 
बहुमताचा पािठंबा आहे का नाही; हे पहावयाचे असते. मतिभ नता असणार् या, अ पसखं्यांकांचा 
िहशोब यांत करावयाचा नसतो. 

ही िनि चत मागणी प्र थािपत कर यांत जे हा महासभेला यश आले; ते हा याचा 
त काळ पिरणाम होऊन चीन अमेिरका आिण िहदंु थानांतील लोकमतप्रवाह जागतृ झाले. िन 

िब्रिटशांचा डाव यां या यानात आला. िक्र सयोजना परत घेतली; याचे कारण या देशातील 
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भांडणे हे नाही. तर िब्रिटशांनाच आप या हातातील स ता खरोखर सोडावयाची नाही, हेच खरे 

कारण आहे, ही गो ट अनेकां या यानी आली. 
िहदंमुहासभेचा अ यक्ष या ना याने ही मागणी मी तारेने िम. िव टन चिचर्ल यां याकड े

पाठवून िदली. या तारेचा वीकार करतांना िम. चिचर्ल यांनी िहदंमुहासभे या ऐक्यसाधना या 
प्रय नांिवषयी समाधान यक्त केले आहे. पण मखु्य पक्षांचा पािठंबा आहे; अशी एखादी िनि चत 

योजना पुढे मांड यात िहदं ुमहासभेला यश आले नाही, असे यांचे हणणे होते. 

या उ तरावर वेगळी टीका कर याचे कारण नाही. या प्र नांचा वरती िव ततृ उहापोह 

झालाच आहे. मात्र एकाच गो टीचा या िठकाणी िनदश करावयाचा आहे. वरील मागणीला पािठंबा 
न देणारा प्रमखु पक्ष हणजे मिु लम लीग- मसुलमान न हे, कारण आम या मागणीवर 

वाक्षर् या देणार् यांत मोठमो या मसुलमान सघंटना हो या. लीगसारख्या एका पक्षांने केवळ इतर 

सवार्ंशी सहमत हो याचे नाकारले, हणनू जर या मागणीला रा ट्रीय हणावयाचे नसेल, तर 

एकंदर रा ट्रा या अ छेची मु कटदाबी कर याचा अिधकारच अशा सं थे या हाती िद यासारखे 

होते. लीगला इतके मह व देतांना िम. चिचर्ल यांची जीभ त डात घोटाळत असली पािहजे हे लीगही 
जाणत असेल. िब्रिटश िहतसबंंधांना बाधा येईल, अशी काही मागणी लीग वतः करील, िकंवा तशा 
मागणीला पािठंबा देईल तर चिचर्ल लीगलासदु्धा ‘‘मसुलमानां या वतीने बोल याचा काय 

अिधकार आहे?‘‘ असा प्र न टाकतील; हे लीगला सुद्धा समजले असेल. 

या वाटाघाटीनी, िहदंमुहासभेवर काँगे्रस-वा यासकट इतर अनेक लोक जो एक आके्षप घेत 

होते; या आके्षपाला उ तर िमळाले. िहदंमुहासभा ही जातीय सं था अस याने ितला रा ट्रीय 

कायर्क्रम िकंवा धोरण असणारच नाही; िकंवा रा ट्राचे नेतृ व ती घेऊच शकत नाही; हा तो आके्षप 

होय. या वाटाघाटींनी हे िसद्ध झाले; की िहदंमुहासभा ही नुसती रा ट्रीय आहे, इतकेच नाही; तर 

काँगे्रससारख्या सं थेप्रमाणे ती वेगवेग या छंदांना बळी पडत नाही; िकंवा लीगसारखी ती जातीय 

वाथार् याही आहारी जात नाही. यावहािरक राजकारणांत तकर् िन ठ तडजोडी या मागार्ने जावे 

लागते, हेही िहदंमुहासभा जाणते. िसधंम ये लीगबरोबर सहकायर् क न मिंत्रमडंळाचा भार 

प कर यास िहदंमुहासभा िसद्ध झाली, याव न हीच गो ट िसद्ध होते. बंगालमधील उदाहरण तर 

प्रिसद्ध आहे.काँगे्रस या शरणागतीने जे उ ाम लीगवाले समाधान पावले नाहीत; ते िहदंमुहासभेशी 
तडजोड कर यास आिण सामोपचाराने वाग यास िसद्ध झाले; िन फजललू हक्क यां या 
पंतप्रधानकीखाली आिण महासभेचे माननीय पुढारी डॉ. यामप्रसाद मखुजीर् यां या नेतृ वाखाली 
वषर्भर उभय जमाती गु यागोिवदंाने एकत्र नांदत हो या. आणखी िहदंमुहासभावाले हे केवळ 

लोकिहता या टीने स ताकदे्र ह तगत करतात, नोकरी या आशनेे नाही हेही पुढील घटनांव न 

िसद्ध झाले आहे. लोकसेवा करता येणार नाही; आिण वािभमानपूवर्क मिंत्रमडंळात राहता येणार 

नाही. असे वाटताच डॉ. यामप्रसाद मखुजीर् यांनी अिधकारव त्रे फेकून देतांना-िनभीर्डपणाने 

आिण धैयार्ंने जे पत्रक काढले यावर ि टक्षेप टाका हणजे हे िदसेल. 
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राजकीय याय िकंवा मानवजातीवरील पे्रम यामळेु अमेिरका, रिशया िकंवा कोणतेही 
परके रा ट्र िहदंु थानला वतंत्र कर यासाठी, सघंषर् कर यास िकंवा िहतसबंंध धोक्यात 

घाल यास िसद्ध होईल, या वांझो या आशावादावर आमचा मळुीच िव वास नाही. असे असले तरी 
अिहदं ु सघंटनांनी आिण पक्षांनी परदेशात प्रचार क न तेथे जे गरैसमज िनमार्ण कर याचा 
उ योग चालिवला आहे; यांना प्रितका न देशांतील व तुि थतीिवषयी तेथे रा त क पना 
िनमार्ण करणे, हे यावहािरक या अ यंत अग याचे आहे. जगातील प्र येक रा ट्राचे आिण 

देशाचे िहतसबंंध एकमेकांत इतके गुतंले आहेत, की यामळेु एकमेकां या िहतसबंंधािवषयी िन 

राजकीय पिरि थतीिवषयी स यक स यज्ञान आपणास हावे असे प्र येकाला वाटते. वतः या 
िहत-सरंक्षणासाठी हे ज्ञान यांना हवे असते. जगातील इतर देशांतील खर् या राजकीय पिरि थतीचे 

चांगले ज्ञान असेल, तर रा ट्रीय िहतसबंंधांवर ि ट ठेवून सिंध िकंवा िवग्रह क न रा ट्रीय गट 

बनिवता येतात. हे युद्ध सु  झा यापासनू, इंग्लडंने जगभर असा प्रचार सु  केला की, जगातील 

सवर् िठकाण या लोकस तेसाठी आिण वातं यासाठी, आ ही झुजंत आहो. िहदंमुहासभेचा या 
प्रचारावर मळुीच िव वास न हता; आिण िहदंमुहासभेने एका ठरावांत तसे प टपणे हटलेही. 
ते हा इंग्लडंला अमेिरकेपुढे असे िसद्ध कर याचा प्रसगं आला; की िहदंु थानला आता या आता 
वातं य देता येत नाही; याचा दोष िहदंु थानवर आहे. उलटपक्षी अमेिरकनांना असे वाटत होते 

की, जर िहदंु थानचे समाधान करता आले तर, युद्ध िजकं यासाठी सै य आिण सािह य यांचा फार 

मोठा साठा आप याला िमळेल. अमेिरकन िहतसबंंधां या टीने िहदंु थानचा सतंोष हा 
अग याचा होता; हणनू ते िहदंु थानांतील पिरि थती समजावून घे यास, अिधक उ सकु बनले. 

िहदंु थानांत काँगे्रस ही िहदंूंची आिण लीग ही मसुलमानांची सं था आहे; िन या दोहांचे मत त े

िहदंु थानचे मत अशी पुसट क पना युद्धारंभी अमेिरकेत होती.अधूनमधून यांना 
िहदंमुहासभेिवषयी काही एकू येई. पण वरील पिरि थतीत िहदंमुहासभा कशी बसवावयाची, याचा 
उमग यांना पडत नसे. िहदंु थान या राजकारणात महासभेने एक प्रमखु थान िमळिवले आहे. 

याची यांना क पना न हती. 
पण मी पे्र. झवे ट यांना जी तार धाडली ती अमेिरकन वृ तपत्रांत; आिण त वारा 

जगभर या इतर पत्रात पु कळच प्रिसद्ध झाली; िन यामळेु अमेिरकन वृ तपत्रे आिण जनता यांचे 

लक्ष िहदंमुहासभेकड ेअिधक बारकाईने वेधले गेले. िहदं ुमहासभेचा येयवाद, धोरण आिण मह व 

हे समजनू घे यािवषयी परदेशांतील उ सकुता अिधक वाढली. अमेिरका िब्रटन िन चीनमधनू  या 
देशात सवर्सामा य पिरि थती समजावून घे यासाठी जे पत्रपंिडत िकंवा इतर िव वान प्रवासी 
आले, यांनी िहदंमुहासभे या पुढार् यां या भेटी घेत या; आिण नतंर यापैकी िक येकांनी वदेशी 
बातमीपत्रे धाडून, मिु लम लीग ही जशी मसुलमानांची याचप्रमाणे िहदंमुहासभा ही िहदंूंची 
प्रितिनधी आहे, असे कळिवले; िन याप्रमाणे िहदंमुहासभे या येयवादाचा िन धोरणाचा पिरचय 

परदेशांना िदला. वेगवेग या प्रसगंी िहदंमुहासभे या कायार्लयांतून आिण िविवध कद्रांतून या 
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तारा धाड यात आ या, यांना अमेिरकन वृ तपत्रात भरपूर प्रिसद्धी िमळाली. अमेिरकन 

पत्रपंिडतांनी िदले या अ वासनांप्रमाणेच ही गो ट झाली. िहदंमुहासभेचे कायार्लय आिण रोजचा 
कारभार यांची िचत्रणेही अमेिरकन बोलपट प्रितिनधींनी घेतली. िन स या ती अमेिरकेत दाखिवली 
जात आहेत. असे मला कळते. वाटाघाटी या वेळीही परकीय पत्रपंिडतांनी वाटाघाटीत फार 

बारकाईने लक्ष घातले होते. िन महासभे या प्रय नांना यांनी जगभर चांगली प्रिसद्धी िमळवून 

िदली. अशा पकारे चीन, अमेिरका आिण वतः िब्रटन यामधील प्रमखु यक्तींशी जे सबंंध िनमार्ण 

झाले; यामळेु आता यांना ही गो ट पटलेली आहे; की, काँगे्रसने जरी कोणताही करार केला तरी 
जोपयर्ंत िहदंमुहासभेची याला समंती नाही; तोपयर्ंत तो िहदंूं यावर बंधनकारक राहणार नाही 
िकंवा केवळ काँगे्रस िन लीग यां याबरोबर झालेला करार, हा िहदंु थानशी झालेला करार असे 

मानता येणार नाही. 
युद्ध सपं यानंतर वेगवेग या रा ट्रांचे प्रितिनधी नवी घडी बसिव यासाठी एकत्र बसले; िन 

यांत िहदंु थान या भिवत याचा प्र न कायर्क्रम-पित्रकेवर असला तर, वरील घटनांचा लाभ 

यावेळी िहदंमुहासभेला झा यावाचून राहणार नाही. 
वर िदले या कारणांसाठी आिण िनदान चीन, इंग्लडं अमेिरका इ यादी देशांत काही झाले 

तरी िब्रिटश प्रचाराचा प्रितकार कर यासाठी तरी, िनदान िहदंमुहासभेचे प्रितिनिध धाड याची फार 

आव यकता होती. अमेिरकन जनतेला िहदंमुहासभेचा येयवाद आिण धोरण यांचा पिरचय क न 

दे या या टीनेही हे आव यक होते. या या देशांत काँगे्रस िन लीग आिण इतर भारतीय 

प्र नांिवषयी यांना िजज्ञासा आहे; यांना िहदंमुहासभेिवषयी मािहती देणे आव यक होते. हणनू 

डॉ. मुजें िन माननीय बाबाराव खापड यां या नेतृ वाखाली अमेिरकेला एक िश टमडंळ 

धाड यािवषयी ठरिव यात आले. राजाजी इंग्लडंला जा याचा प्रय न करीत होते; िन यां या 
कारवाईने काही उपसगर् पोचू नये; हणनू डॉ. वरदराजलु ूनायडू यां या नेतृ वाखाली इंग्लडंकड े

िश टमडंळ धाड याचे ठरले. पण राजाजीनी सवलतीची मागणी केली नाही; िकंवा यांना अनुज्ञा 
िमळाली नाही; िन हणनू डॉ. नायडू यां या अनुज्ञा-पत्रासाठी आग्रह धर यात मह व उरले नाही. 
बंगाल, पंजाब, सयंुक्त प्रांत वगरेैतील पुढार् यांशी याच िवषयात िवचारिविनमय कर यात आला 
होता. पण प्रारंभी बाबाराव खापड प्रभतृींना नकार आ याने हा प्र न तेथेच सोडून दे यात आला. 
सरकारने यािवषयी िविवध कारणे िदली. परंतु महासभे या या प्रय नांवर काँगे्रस पक्षाने िन 

सरकारसकट बाहेर या सवार्ंनी जे आके्षप घेतले. यातला सवार्ंत मनोरंजन आके्षप हा होता, की 
अशी िश टमडंळे बाहेर धाड याने िब्रिटशां या परदेशांतील प्रचाराचेच समथर्न होणार आहे. 

िहदंु थानांत मतभेद आहेत. याचेच प्रदशर्न अशाने बाहेर होणार आहे. आप या सावर्जिनक 

जीवनांतील ही घाण बाहेर मांड यासारखेच होणार आहे; िन अशाने आपली पत कमी होईल. 

आप या घरांतील घाण चवा यावर आणणे हे के हांही वाईटच. परंतु प्रथम हे कोणी केले? हा प्र न 

आहे. िक्र स योजना अयश वी होताच वतः िब्रिटश वृ तपत्रे आिण प्रचारखाते, यांनीच जगभर 
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जाऊन सह ावधी िज हांनी िहदंु थानात भयंकर जातीभेद आहेत, असा प्रचार केला नाही काय? 

िशवाय आज िहदंु थानांत असणारी सह ावधी िचनी आिण अमेिरकन माणसे ही वतःचे कान 

आिण डोळे वदेशी ठेवून आली आहेत; असे तु हास वाटते काय? आिण जमर्न िकंवा जपानी काय 

करीत आहेत?  

येथे जातीय भेद आहेत हे सबंध जगाला माहीत आहे, आिण सबंध जगाला हेही माहीत 

असावयास पािहजे; िन असेलही, की प्र येक रा ट्राला आप या इितहासांत के हा ना के हा तरी 
जातीय मतभेदा या अव थेतून जावे लागलेले आहे; आिण या या रा ट्रांत जातीसाठी 
वारसांसाठी लढायाही झा या. 
मळू प्र न आहे; तो असा की, िहदंु थानची इ छा नसतांही मतभेद आहेत; या िनिम ताने जर 

इंग्लडंला िहदंु थानवर गलुामिगरीचा शाप लादता येतो; तर मग, मतभेद असले तरी, वातं याचा 
वर इंग्लडंने िहदंु थानला यावयाला हवा. िहदंु थान या गलुामिगरीचे रक्षण जर इंग्लडं 

बागनेटां या साहा याने करीत असेल; तर िहदंु थान या वातं याचे रक्षणही इंग्लडंने तसे करावे. 

नाही तर िनदान असे व छ तरी हणावे की, आम या मतभेदांमळेु नाही तर इंग्लडं या 
साम्रा यवादी आकांक्षेसाठी िहदंु थानला वतंत्र कर याची िब्रटनची इ छा नाही. िहदंमुहासभेचे 

िश टमडळ अमेिरकेत गेले असते तर तेथे मतभेद आहेत; ही बातमी काही अमेिरकनांना न याने 

िमळाली नसती; तर हे मतभेद का िन कसे उपि थत झाले? आिण यावर िहदंमुहा-सभेची 
उपाययोजना काय आहे? हे अमेिरकनांना समजले असते. काळी मढी कोणती? आिण तपिकरी 
लांडगा कोणता? हे यामळेु जगाला चांगले समजले असते, असो. 

सीमा प्रांितक िहदंमुहासभेचे अ यक्ष रायबहा रू मेहरेचंद ख ना, यांना पॅिसिफक 

िरलेश स किमटीसाठी, जावया या िश टमडंळात सरकारने समािव ट केले, हे ठीक झाले. 

भारतीय िश टमडंळ यापूवीर्च कॅनडांत पोचलेही असेल, िन रायबहादरू ख ना यांना ‘पािक तान 

आिण िहदंूंचा िषकोण‘ या िवषयांवर भरपूर प्रिसद्धी िमळालीही असेल. 

इंग्लडंम ये आिण इतर परदेशांत िहदंमुहा-सभेने वरेने आपले थान प्र थािपत केले 

असनू, याचे प्र यंतर कूपलँड यांनी िहदंु थानांतील बारकाई या िनरीक्षणानंतर प्रदिशर्त केले या 
अिभप्रायांत पहावयास िमळते. यां या पु तकांतील पुढील दोन उतारे पाहा. 
१) -आिण याहीपेक्षा अिधक िन चयाने सबंध िहदंु थान िहदंूंचा आहे; असे हणणारी िहदंसुभा ही 
िहदंूंची ययुु स ुसघंटना आहे. या अजातीयतेला काँगे्रस ही स गणु समजते; ितचा वािभमानाने 

दगुुर्ण हणनू याग कर याचे कायर् महासभे या पढुार् यांनी अगंीकारले आहे. काँगे्रस ही िहदंूंचा 
िव वासघात करणारी सं था आहे. असे िहदं ूपुढार् यांचे हणणे आहे. िहदंमुहासभेचे सभासद आिण 

िहदंी राजकारणांतील ितचे प्रभु व, अिलकड ेझपा याने वाढत आहे. याव नच िहदंु थानातील 

जातीयता िकती प्रखर व प धारण करीत आहे हे िदसते. 



 

www.savarkarsmarak.com 

‘‘िहदंमुहासभेचे धोरण उघड उघड जातीय आहे. ितचे वल जहाल अ यक्ष ी. सावरकर 

हणतात. ‘‘आम या मसुलमान देशबांधवांनीही आपले िनणर्य ठरिवतांना अटळ अशा गो टी 
िहशोबांत घ्या यात असे माझ े यांना सांगणे आहे... इ यादी‘‘ (पृ ठ १६). 

२) ‘युयु स ुिहदंु व‘ हे अिधक िनिभर्ड होते. िहदंु थान हे एकरा ट्र असनू अिवभा य आहे. हे िहदं-ु

महासभेचे मलूभतू त व आहे िन यामळेु िहदंु थान या राजकीय फाळणीचा समावेश या ना या 
व पाने या योजनेत आहे; अशी कोणतीही योजना तीत सहभागी होऊन िकंवा न होऊनही ती 
समंत करणार नाही कारण असे कर याने ती वतःशीच आिण िहदंु थान या सव तम 

िहतसबंंधाशीही प्रामािणक राहू शकत नाही, असे महासभे या कायर्कािरणीचे मत आहे.‘‘(पृ ठ 

३७). 

उपभारतमतं्री यूक ऑफ डे हनशायर यांनीही ‘अिखल भारतीय व पाची िहदंूंची दसुरी सं था‘ 
असा महासभेचा उ लेख केला आहे. काँगे्रसवा यांना जर ग हनर्रांची प्रशि तपत्रके दाखिव यास 

प्र यवाय नसतो; तर मग जाता जाता प्रसगंोपा त अतरांना आम या चळवळीिवषयी काय वाटते हे 

उद्धतृ कर यास आ हांस तरी कोणता प्र यवाय आहे? 

दोन वषार्पूवीर्पयर्ंत केवळ एकटे मसुलमानच पािक तानचा आग्रह धरीत असत. िन 

यामळेु उ तर देतांना आ हाला मात्र यांनाच सबंोधावे लागे. पण िक्र स दौर् यापासनू, िन काँगे्रसने 

पािक तान या मागणीपुढे शरणागतीचे धोरण प कर यापासनू, चम कािरक पिरि थती िनमार्ण 

झाली आहे. 

प्र यक्ष िहदंूंतच पािक तानला अनुकूल असणार् या, एका अितशय वाईट व पा या 
गटाची िनिमर्ती झाली असून, कोण याही ससंगर्ज य रोगाअतक्या झपा याने हा गट िहदं ुमनावर 

या िवषाचा पिरणाम कर याचा प्रय न करीत आहे. 

या काँगे्रसवा यापैकी काही िहदं ूस प्रवृ तीचे आहेत; परंतु यां यात फसवणकुीने असा 
समज िनमार्ण झाला आहे की, मसुलमान प्रांतांना सवता सुभा िनमार्ण क  देऊन अिंतम 

व पाची तडजोड कर यातच िहदंूंचे िहत आहे. या यितिरक्त दसुर् या काही मो या यक्ती अशा 
आहेत की, राजकीय मु स ी हणनू ते वतःला कोण याच पक्षाचे मानीत नाहीत तरी पण, यांची 
मते मात्र िहदंूंची हणनू मानली जातात. अशापैकी काही जणांनी प्रांितक वयंिनणर्याचे त व 

मा य क न मो या मु स ीपणानेच, पण िहदंु वाचा घात कर यास प्रवृ त हावे ही मोठी खेदाची 
गो ट आहे. ते रा ट्रवादाचे एकिन ठ उपासक असताही, यांनी हा मागर् प करावा, याचे वाईट 

वाटते. हे पािक तानवादी िहदं ूप्रसगंी सरकारचे दडपण आणनूही आप या बांधवां या ग याखाली 
पािक तान उतरिव याचा प्रय न कसा करीत आहेत. याचा उ कृ ट नमनुा राजगोपालाचारीं या 
अिधकृत हालचालीव न िदसनू येईल. इितहासाला ज्ञात असले या कोण याही खु यामलुांपेक्षा 
अिधक प्रामािणकपणे िन फाजील उ साही वेडा या भरात हा आचायर् वतः पिर मपूवर्क क ट 

उपशीत आहे. 
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स यःि थतीत िहदंु थान या अखंड वाला खरा धोका कुणापासून अिधक असेल; तर तो 
पािक तानवादी मसुलमानांपेक्षा पािक तानवादी िहदंूंकडूनच अिधक आहे. यांचे िहदंु दय 

अ यािप जागतृ आहे; पण यां या िवचारांवर काँगे्रसची छाप आहे; अशां या मनांवर या 
िवचारांचा अिधक पगडा बस यासारखा िदसतो; यांची मला वैयिक्तक मािहती आहे. या 
िवचारांचा परमाशर् घे यासाठी अशा काही गो टींची बुिद्धपुर सर मी िनवड करीत आहे. 

 

अ) प्रांितक फेररचना आिण फुटून िनघ याचा प्रांतांचा वयंिनणर्याचा अिधकार यात मलूगामी 
भेद आहे; हे काळजीपूवर्क यानात ठेवलेच पािहजे. यापैकी दसुर् या घटनेचे व प काहीही असले 

तरी याची पिरणती पािक तानम येच होते. कोण याही या य भिूमकेव न प्रांतांची पुनरर्चना 
करावयाची असेल; आिण अशा पुनरर्चने या बुडाशी अिहदंूंना िकंवा अरा ट्रीयांना प्रबळ कर याचा 
गु त हेतु नसेल; तर िहदंमुहासभेचा िवरोध होणार नाही. अशी प्रांतरचना भाषावर असो; वा सैिनक 

वा आिथर्क कारणांसाठी असो; पण ित यात िहदंु थान दबुर्ल कर याचा हेतु असता उपयोगी नाही. 
मात्र प्रांितक वयंिनणर्या या नावाखाली प्रांतांना म यवतीर् सरकारातून फुटून िनघ याचे त व 

के हाही मा य करता येणार नाही. कारण असे त व वीकारताच शतक सपं यापूवीर्च िहदंु थान 

शतशः िवदीणर् झा यावाचून राहणार नाही. 
 

आ) दसुरे असे की, असला प्रांितक वयंिनणर्य हा पािक तान या मागणीपेक्षाही अिधक घातक 

आहे. कारण पािक तानम ये िनदान मसुलमानी बहुमत असणार् या िनि चत भागांनी फुटून 

िनघ याचीच मागणी आहे; पण वरील त वांत तसा िनबर्ंध नाही. पािक तानी मागणीलासदु्धा 
आप याला शक्य तेव या जोराने प्रितकार केला पािहजे. यात पु हा प्रांितक वयंिनणर्य हणजे 

म यवतीर् सरकारवर िन याची टांगती तलवार धर यासारखेच होईल; कोण याही प्रांताची लहर 

लागेल; ते हा तो चुटकीसारखा िहदंु थानसरकारला धुडकावून लावील. पािक तान या मागणीला 
केवळ मसुलमानांचे बहुमत हीच भिूमका आहे. परंतु यासाठी वयंिनणर्याचे त व प करले; तर 

कोणताही प्रांत के हांही आिथर्क राजकीय िकंवा दसुर् या कोण याही कारणासाठी म यवतीर् 
सरकारातून फुटून िनघ याची मागणी करील. ही गो ट आपण यानात ठेवा की, म यवतीर् 
भारतीय सरकारचा पाया अ याप, भरभक्कम हावयाचा आहे. म यवतीर् सरकार हे अ याप 

िठसळू अशा माती या िढगार् यावरच उभारलेले आहे. 

मसुलमानांचे बहुमत नसले, तरी कोण याही प्रांतात के हाच कोण याही फुटीर प्रवृ ती, वर 

डोके काढून म यवतीर् सरकारमधून फुटून िनघ याचा आग्रह धरणार नाहीत, अशी िनि चती 
आपणास अस ू शकणार नाही. या पकरणी रिशया अमेिरका इ यादी अनेक रा ट्रां या 
इितहासापासनू आपण बोध घ्यावयास हवा. या रा ट्रांनासदु्धा अशा अव थेतून जावे लागलेले आहे. 
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िन अशा फुटीर प्रवृ तींचा पुरा नायनाट हो याइतके, आपले साम यर् म यवतीर् सरकारांनी कायम 

ठेिवले ते हाच या या रा ट्रांतील स याची म यवतीर् सरकारे नांद ूशकली. 
 

जे िहदं ूलोक मसुलमानांना वाय य िहदंु थानात वतःचे वतंत्र वाय त सरकार थाप ू

दे याला िसद्ध होत आहेत. यांनी सिैनकी या प्र तुतची शरणागती ही शेवटी आ मनाश 

करणारी कशी होईल? याचा िवचार करावा. आप यातून फुटून िनघ याची िन आप यावरच 

वंशपरंपरा प्रभु व गाजिव याची वृ ती यां यात आहे. अशा लोकां या हाती आप या ससुरंिक्षत 

अशा सरसीमा वे छेने िद याचे उदाहरण एकतरी जगा या इितहासात आहे काय? आणखी 
पािक तान या मागोमाग पठािण तानाची पावले एकू येत आहेत; हेही यानात ठेवा, जर का या 
सरसीमांवरील प्रांतांना म यवतीर् सरकारातून बाहेर पडू िदले तर थो याच अवकाशात 

टोळीवा यांशी एकमत क न हे लोक िहदंकुुशपासनू ते थेट सतलजपयर्ंत पाठिण तानाची 
थापना के यावाचून राहणार नाहीत. या सरसीमा हणजे, आप या पुरातन रा ट्रीय सरसीमा 
असनू जोपयर्ंत आपण या यावर पाणी सोडणार नाही. तोपयर्ंत िहदंु थान या भिवत याला 
िवघातक अशा या घटनांचे बीज मळुातच गाडले जाईल; आिण सरसीमांवर पाणी सोड याचा 
िवचार तरी का करावयाचा? तर मसुलमान फुटू नयेत हणनू? पण केवळ दान हणनू आपण 

आप या सरसीमा मसुलमानां या वाधीन के याने यां या आकांक्षा लु तच होतील, आणखी 
विृद्धगंत होणार नाहीत, याची तरी काय िनि चती आहे? आज दबुर्ल असतानासदु्धा जे यादवीचा 
धाक घालीत आहेत; ते उ या सरकार हणनू वतंत्र होऊन आप या सरसीमांवरील ड गराळ 

मलुखुात पाय रोवून सघंिटत होऊन प्रबळ झाले हणजे सरसीमेपासनू मागे येणारी आपलीच 

शक्ती प्रमाणतः कमी होते. हणनू या एकीने आपले रा ट्र अिधक धोक्यात पडते, तसली एकी ही 
खु या शत्रु वापेक्षाही अिधक मारक असते.  
 

आमचे काही िव वान िहदं ुपंिडत सखोल िवचारानंतर असे प्रितपादतात, की मसुलमानांना 
फुटून िनघनू, वाय य सरसीमा भागात आिण बंगा यातसदु्धा वतंत्र सरकार थापू या! कारण 

मागाहून यांची आिथर्क ि थती फार वाईट होईल; िन मग ते आपण होऊन शरण येतील, िन 

प चाताप करतील. परंतु या अथर्पंिडतां या अपेक्षेप्रमाणे आिथर्क दौबर् याने केवळ प चातापच 

ज म पावेल असे नाही. मसुलमानां या असतंोषाला िभऊन िदखाऊ एकी या िनिम ताने आपण 

आप या मातभृचेू तुकड ेहोऊ दे याइतके िनबर्ल जोपयर्ंत आहोत; तोपयर्ंत या दािर यामळेुच हे 

मसुलमान सरकार िहदंु थानवर आणखी आक्रमण क न आपली अडचण दरू क न घे यास 

प्रवृ त होणार नाही काय? सरसीमेवरील टो यांचा धमार्ंधपणा जागतृ क न पठािण ताना या 
येयवादाने पे्रिरत होऊन हे सघंिटत साम यर्च अिमरा या नेतृ वाखाली िहदंु थानवर वारी 
कर याचा धाक घालील िन पंजाबपासनू िद लीपयर्ंतचा िहदं ूप्रदेश मागेल! सरसीमांवरील टो यांचे 
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उदाहरण तमु यापुढे आहेच; स याच ते दरवषीर् िहदंु थानात उत न लटुमार करतात; िन 

खंडणीदाखल, सामा यतः िहदंूंनाच पळवून नेतात. हे लटुा  पठाण व तुतः मसुलमानी धमार्ंधतेने 

ही कृ ये करीत असताना आमचे काँगे्रसवाले यां यावर दािर य आिण वषैियक उपासमारीचे 

आवरण घाल याचा नादानपणा दाखिवतात. िकतीही लािजरवाणे असले, तरी प्र यक्ष 

व तुि थतीचीच प्रभावी उदाहरणे मी देत आहे. कपोलकि पत दंतकथांची न हेत. जर आज 

नसणारे असे साम यर् सपंादनू उ या हे पठािण तानवाले िहदं ूप्रांतावर चालनू आले तर, वरील 

प्रभतृींचे याड िहदं ूपुढार् यांचे पथक एकही गोळी न उडिवता िद लीपयर्ंतचा प्रांत यां या हवाली 
क न, िहदं-ूमसुलमान एकीचा िनलर् ज देखावा िनमार्ण कर यास चुकेल काय? आजचीच सदैव 

शरणांगतीची िन वाटेल ते देऊन िहदं ूमसुलमान एकी साध याचीच प्रवतृी जोपयर्ंत आहे; तोपयर्ंत 

वरील प्रकार घडला नाही; तरच आ चयर् हणावे लागेल! आजसदु्धा पूवर् बंगालम ये हे ‘दिरद्री‘ 
मसुलमान सधंी येताच दािर याचे िनिम त क न पुढे धमार्ंधतनेे िहदंूंना लटु यावाचून आिण 

सताव यािवना रहात नाहीत. मग यांना एकदा तु ही वतंत्र रा य प्र थािपत क न सघंिटत 

होऊ िदलेत, तर उ या हेच मसुलमान आपली उपासमार टाळ यासाठी हणनू पि चम बगंालवर 

वार् या करतील. आिण मग तु हाला बंगाल या सधन अशा एखा या तुक यावर उदक सोडून 

यांचे दािर य तरी न ट केले पािहजे िकंवा यां या सदैव वाढणार् या भकेुचा प्रितकार कर यास 

तरी िसद्ध झाले पािहजे. उ) माझ ेकाही पािक तानवादी िमत्र हळूच मा या कानात असे हणतात; 

की केवळ डाव हणनू आ ही आज या मसुलमानांना दरू होऊ देत आहोत. एकदा का िब्रिटश 

जाऊन आ ही वतंत्र झालो; हणजे इतक्या झपा याने उरले या िहदंूंचे सघंटन क न सिैनक 

साम यर् िसद्ध क  की, मसुलमान प्रांत नुसते आम या टी या धाकापुढे वचकतील. स याचा 
आमचा केवळ कावा आहे. अशा िमत्रांनी मात्र वतःला एकच प्र न िवचारावा की, काय हो, तु ही 
िब्रिटशांना गणतीतच धरीत नाही की काय? यांनी तु हाला अशी काय िनि चती िदली आहे, की 
तु ही पािक तान मा य करताच ते िनघून जातील आिण तु हाला हवे तसे िहदंूंचे सघंटन क  

देतील! आिण घटकाभर तसे झाले; असे गिृहत धरले, तरी जोपयर्ंत सह ावधी िहदंूंवर काँगे्रस या 
मनोवृ तीचीच छाप आहे. तोपयर्ंत तसले प्रबळ िहदंसुघंटन घडवून आणणारी जादचूी काडी कोठे 

आहे? सग या िहदंूंपैकीच आपण एक िहदं ूआहोत; असे लक्षात घेऊन एक प्रबळ िहदं ूसिैनकी 
स ता िनमार्ण कर याचे य तु ही पाहता यािवषयी आ ही तुमचे आभार मानतो. 

पण म यंतरी या काळांत मसुलमान काय व थ बसतील असे तु हास वाटते? तेही 
आपली स ता वाढवून प्रबळ होतील आिण सरसीमेपलीकडील आप या जातभाआींशी धागेदोरे 

जमवून प्रबळ अशा पठािण तानाची आिण पािक तानची िसद्धी होईल. 

आणखी एक गो ट िवस  नका. यां या पािक तानात काँगे्रसवृ तीचा एक माणसू उरणार 

नाही, मात्र तुम या िहदंु थानातील प्र येक प्रांतात ‘मसुलमान अ पसखं्य‘ हणनू राहणार; िन 

काँगे्रसवा या िहदंूंवर सदैव दडपण आणनू यांना पािक तानवा यांपुढे प्र येक वेळी शरणागती 
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प करायला लाव याचा प्रसगं आणणार! िहदं-ूमसुलमान एकी या ‘ढ गी देशभक्ती‘साठी आिण 

‘भ्रांत वातं या‘साठी तु हाला हा याग करायची पाळी येणारच! 

िन ठावंत िहदं ू हणनू तु हाला के हा ना के हा तरी, मसुलमानांचा प्रितकार करावाच 

लागणार आहे. यांची जाणीव असेल; तर मग आज मसुलमान कमी प्रबळ असतानाच यां या 
अपमानकारक माग या समळू धुडकावून लावणे; हेच शहाणपणाचे नाही काय? 

आज आपण या मानाने प्रमाणतः सबल आहोत; िन हणनूच शरणागतीची मनोवृ ती बदलनू 

जर आपण िहदंसुघंटनवादा या िनि चत येयवादाचा वीकार क न आक्रमणशाली 
मसुलमानांना यांचे योग्य थान दाखवून िदले. िन यापेक्षा अिधक काही िमळणार नाही असे 

आज्ञािपले तर तेच दरूदशीर्पणाचे होणार नाही का?  

 

पािक तानचा प्र न हणजे आयलर्ंडमधील अ टरची अव था आहे; असे आम यापैकी 
काही पंिडतांना वाटते. पण या दोन घटनांची तुलना कर यातच, यांची गभंीर व पाची चूक 

होत आहे. अ टर हणनू एक कोपरा बाजलूा काढावयाचा एवढेच तेथील व प होते. उलट, 

पािक तान या मागणीने, िहदंु थानात अनेक मसुलमानी सरकारे िनमार्ण क न म यवतीर् 
िहदंु थान सरकारच न ट कर याचा यूह आहे की! प्रांितक वयंिनणर्याचा प्र न तर, आयिरश 

वाटाघाटी या वेळी मळुी िनघालाच न हता! असले त व आयिरश लोकांनी मा य केले असते; तर 

आजचे एकसधं आयलर्ंड िदसलेच नसते. हे प्रांितक वयंिनणर्याचे त व जर िहदं ूप करतील; तर 

रा ट्रीय ऐक्य िकंवा ससुगंतता  यां या नरडीला नख लागलेच हणनू समजा!‘ 
 

ए) या पािक तानवा या िहदंूं या िवचारांची साखळी पुढीलप्रमाणे जळुलेली िदसत-े ‘‘आ हाला 
वरा य हवे आहे; िहदं ू िन मसुलमान यांनी एकमखुाने घटना िसद्ध के यावाचून, िन यांची 
एकमखुी मागणी आ यािवना, इंग्लडं वरा याचा वर दे यास िसद्ध नाही. िहदंु थानचे अखंड व 

धुळीला िमळवून, पािक तान सरकाराची प्र थापना कर याचे मा य के यावाचून मसुलमान 

एकमखुी मागणीचा िवचार कर यास िसद्ध नाहीत; असे यानी प टपणे सांिगतले आहेच; हणनू 

आपण मसुलमानांचे समाधान केले पािहजे. यां या पािक तानी मागणीपुढे नमले पािहजे िन 

वरा य िमळिवले पािहजे. 

‘‘या िवचारसरणीतील प्र येक दवुा चुकीचा आहे िन ती सगळी िवचारसरणी मखूर्पणा या 
आशेवर आधारलेली आहे. आप याला जरी वरा य हवे आहे; तरी त े वरा य िहदंु थानी 
वरा य असावयास पािहजे; हणजे यां यात िहदं-ूमसुलमान आिण इतर सवर् नागिरकांना 
सारखेच उ तरदािय व, सारखीच कतर् ये आिण समान अिधकार असले पािहजेत. अस या 
वरा यात कोण याही एखा या जातीने, धािमर्क कारणासाठी फुटून िनघ याचा िवचार मांडला 
असता तर तो के हांही सहन केला गेला नसता िन असली आक्रमक मागणी करणे हणजे 
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िव वासघात आहे; असे  हणनू ती मळुातच दडपनू टाकली गेली असती. दसुरे िहदंु थानातून 

िनघनू जा यासाठी इंग्रज हे जण ुकाय अशा एकमखुी मागणीची वाटच पहात बसले आहेत; िन तो 
कागद यां या वाधीन करताच, ते एकदम िनघनू का जाणार आहेत? मी पुनः एकदा ठासनू 

सांगतो की, काँगे्रस िहदंसुभा आिण लीग या सवार्ंनी देशातील को यवधी वाक्षर् या घेऊन, एकमखुी 
मागणी केली हणनू काही केवळ िब्रटन वातं य देणार नाही. काँगे्रस िन लीग यांनी एक होऊन 

जगातील कशाचीही मागणी केली; तरी मग ती पुरी झालीच पािहजे. या भ्रांत समजतुीमुळेच 

लीगला अवा तव भाव आलेला आहे. 

हा भाव आता प्रमाणाबाहेर वाढलेला आहे. लीग काँगे्रसला िमळाली एवढेच नाही; तर सबंध 

िहदंु थान उठून इंग्लडंम ये जाऊन वातं याची एकमखुी मागणी क  लागला; तरी इंग्लडं 

हणेलः ‘‘ध य ध य! बाळांनो! तु ही फार शहाणे आहात. िहदं-ुमसुलमान सवार्ंनी तु ही 
एकजटुीने वातं याची मागणी केलीत खरी! परंतु तु ही सगळेच अ याप िनराधार िनशः त्र 

आिण आ म-सरंक्षणास, असमथर् आहात; िन यामळेु परकीय आक्रमण िन अतंगर्त अराजकता 
यापासनू तुमचे रक्षण कर यासाठी िब्रटनला तुम यावर रा य केलेच पािहजे.‘‘ थोडक्यात हणजे 

जी गो ट तु हाला िमळावयाची नाही, हे उघड डो यांनी िदसत असताही, तु ही या गो टीसाठी 
भयंकर मू य देऊन टाक याचा सौदा केलात आिण मू य कोणचे? तर मातभृ ू िन पु यभचेू 

िव छेदन! आ याि मक सां कृितक िन सवर्तोपरी मह वाचे हणजे राजकीय पुन थानावर पाणी 
सोडून पुनः समथर् हो याचा सभंवही तु ही अशाने कमी करणार! 

वादाकिरता हणनू आणखी असेही ध न चाल ू की, अ ततोग वा सं कृित वािभमान आिण 

भिवत य यांचे इतके भयंकर मू य देऊन एखादे वरा य तमु या पदरात पडलेच, तर ते 
मसुलमानां या अटींवर पडावयाचे; आिण मग याचे व प काय राहील? िहदंूं या िहदंु वाचे रक्षण 

यात होणार नाही; असे मी वर दाखवून िदलेले आहे; या प्रकारचे ते वरा य होईल. प्रांितक 

वयंिनणर्या या त वाला मा यता देऊन िमळणारे कोणतेही वातं य हे वालामखुी या त डावर 

बांधले या घराअतपतच शा वत व पाचे राहील; हे सांगणे नलगे! 

हाईसरॉयनी कलक ता येथील भाषणात िहदंु थान या भौगोिलक अखंड वावर जो भर 

िदला, िन यावहािरक राजकारणा या टीने राजकीय ऐक्य रक्षणाचा जो आग्रह प्रितपािदला; 
यािवषयी मला बरे वाटते. अ पसखं्यांना योग्य ती सरंक्षणे यावयास हवीत; िन रा ट्रसघंाने एका 
सपु्रिसद्ध पत्रकात या बंधनाचे व प काय असावे; हे प टपणे सांिगतले आहे. परंत ुसरंक्षक 

बंधनािवषयी, हाईसरॉयनी न कळत; एक चुकीचे िवशेषण लावले आहे. या य अशी सरंक्षक 

बंधने न हणता, अ पसखं्याकांना पणूर् समाधानकारक वाटतील; असे िवशेषण यांनी लावले. 

रा त अशी बंधनांची िनि चती दे यास िहदंमुहासभा के हाही िसद्ध आहे. िन पाशीर् यू िख्र चन 

इ यादी अ पसखं्य या या य सरंक्षक बंधनांवर सतंु ट आहेत. वा तिवक प्र न आहे; तो केवळ 

मसुलमान अ पसखं्यांकांचा; आिण या मसुलमानांचेही ‘सपंूणर् समाधान करणारी सरंक्षक बंधने‘ 
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असा श दप्रयोग के याने हाईसराय या भाषणातील सवर् वार य गेले आहे. कारण मसुलमानांचे 

समाधान देशा या अखंड वावर कुर्  हाड घात यावाचून होणार नाही; हे यांनी प ट केले आहे. 

आिण यांचे समाधान क न अखंड व िटकिव याची भाषा करणे िनरथर्कच आहे. अशा पकारे 

आपणास चक्र यूहात घात या-सारखेच आहे. आप या  मलुी मो या होऊन नतंर यांनी आप या 
शीलाला कमीपणा आण ूनये; हणनू ज मतः यांचा घात कर याची ढी को याएका जातीत 

आहे. त वतच िहदंु थानचे रा ट्रीय या अखंड व िटकिव यासाठी मसुलमानांचे समाधान 

कर याकिरता िहदंु थानची फाळणी कर याचा उपाय योजावयाचा असा हा प्रकार आहे. 

हणनू इतक्या िववेचनानंतर जे कोणी मोक या मनाचे असतील यां या ही गो ट 

यानात येईल की प्रांितक वयंिनणर्य िकंवा पािक तान मा य कर यान िहदं ुमसुलमान एकी तर 

होणार नाहीच; आिण िहदंनूा मात्र अिधक सकंटात टाक यासारखे होईल; ही अथवा ती सवलत 

िदली; हणजे िन याची िहदं-ूमसुलमान एकी होईल; ही नादानपणाची आशा आहे; िन जोपयर्ंत 

तुमची शरणागतीची वृ ती तशीच चाल ू आहे; तोपयर्ंत िहदंु थानावरील आपली आक्रमण 

कर याची आकांक्षा कमी कर याइतके मसुलमान नक्की मखूर् नाहीत. कािफिर थानवर आक्रमण 

करणे हा यां या अ नाचा गणु आहे; िन पूवीर् या वार् यांपासनू िकंवा आक्रमणापासनू आप या 
प्रितपक्षापेक्षा आपलीच हािन अिधक होईल, असे जोपयर्ंत यांना वाटत नाही. तोपयर्ंत यां या या 
वृ तीला आळा बसणार नाही. 

आप या पुढार् यां या सभेत, आपणास भेट कर यात आलेली तलवार िफरवीत जे बॅ. जीना 
िहदंूंना िशकंदरी थाटा या धमक्या देत असतात ते इंग्रजांना कधी सश त्र बंडा या धमकाव या 
देत नाहीत; यातील गिुपत हेच आहे. कारण याचे पिरणाम त काळ फार भयंकर होतील हे ते 
जाणतात. 

व तुतः इंग्रज आज म गलां या गादीवरच बसले असनू यांनी सबधं िहदंु थानात म गली 
साम्रा याचा एकही अवशेष राहू िदला नाही; असे असता बॅ िजना यांना धमकावीत नाहीत 

यातीलही अिंगत तेच आहे. 

िहदंु थानचे तुकड ेपाड या या मसुलमानां या प्रय नांचे पिरणाम फार भयंकर होतील;  हे 

बजािव याचे साहस, कोणती सघंिटत सं था करीत असेल, तर ती एक िहदमुहासभाच होय. 

िहदंूं या आशा आिण भिवत य यांचे आ य थान हणजे आता िहदं ूमहासभा हीच उरली आहे. 

असखं्य अवसानघातकी िहदंूं या मेळा यात पिवत्र िहदंु वजा या मानरक्षणाचा भार, 

िहदंसुभावा यांनो! िन िहदंसुघंटनवा यांनो! तुम या खां यावर आलेला आहे. िचतोड येथे 

आणीबाणी या वेळी आप या पूवर्जांनी या िचकाटीने आिण धयैार्ने िहदंु वजाचे रक्षण केले, तेच 

कायर् कर याचे उ तरदािय व िहदंसुभे या सै यावर आहे. तु ही िहदं-ुसघंटनवा यांनीही जर 

िव वासघात केला नाहीत; तर हा िव वास बाळगा; की, समीप या काळात िचतोड या 
हौता याकडून आपण रायगड या िवजयाकड ेपोहोचू हणनू िहदंजुगता या वतीने छातीठोकपणे 
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असे हणा, की- ‘‘अमेिरका, जमर्नी, चीन िकवा कोण याही रा ट्रांत याप्रमाणेच िहदंु थानात िहदं ु

हेच रा ट्र आहेत; आिण अतरांप्रमाणेच मसुलमान हे अ पसखं्य आहेत. हणनू या सरंक्षक 

बंधनांवर इतर अ पसखं्यांकांचे समाधान आहे; तीच बंधने प क न रा ट्रसघंाने िदले या योजनेत 

सोयीप्रमाणे कमीजा त क न िदलेली बंधने प क नच मसुलमानांनी नांदले पािहजे. म यवतीर् 
िकंवा प्रांितक सरकारांत ये यासाठीच कोण याही जमातीला िहदंु थान या अखंड वाला बाध 

आणणारी अट घालता येणार नाही. कोण याही प्रांताला वे छेने म यवतीर् िहदंु थान सरकारांतून 

फुटून िनघ याचा अिधकार नाही. िहदंु थानला रा ट्र या ना याने वयंिनणर्याचा अिधकार आहे; 

पण एखा या प्रांताला िज याला िकंवा तालकु्याला वयंिनणर्यावर बोट ठेवून फुटून िनघ याचा 
अिधकार नाही. 

‘माणशी मत‘ हे सवर्सामा य त व िहदंु थानांतील प्र येक नागिरकाला लावता येईल 

आिण फार तर एक पाऊल पुढे जाऊन लोकसखं्ये या प्रमाणांत प्रितिनिध व इतकेच काय ते 
मसुलमानांची आवड हणनू मा य केले जाईल. आ हांला ही गो ट ठाऊक आहे; की, पाशीर् 
िख्र चन िकंवा इतर अ पसखं्य जमातींचा एका मक अखंड आिण अिवभा य िहदंु थान रा ट्राला 
पािठंबा असनू रा त सरंक्षक बंधने घेऊन ते िहदंूं या खां याला खांदा लावून भारतीय 

वातं यासाठी, प्रय न कर यास िसद्ध आहेत. मसुलमानांनी वतः या िहता या टीने हीच 

भिूमका प करावी. पण जर काँगे्रसची िम या रा ट्रवादाची भिूमका हीच सकल िहदंूंची भिूमका 
आहे; अशी समजतू क न घेऊन मसुलमान आप या पािक तान या िकंवा प्रांितक 

वयंिनणर्या या अपमानकारक िन िव वासघातकी मागणीचा आग्रह चाल ूठेवतील; तर तर तु ही 
िहदंसुघंटनवा यांनी िहमालया या अ यु च िशखरावर जाऊन आपली घोषणा गगनभेदी वरांत 

गजार्वीः- 
‘‘याल तर तुम यासह, न याल तर तुम यावाचनू आिण िवरोधाल तर तु हाला न 

जमुानता, तुमची तमा न बाळगता; प्रितकार क न आ ही आम या िपतभृलूा िहदंु थानला वतंत्र 

कर यासाठी आिण एका म अखंड व िटकिव यासाठी प्रय नांची पराका ठा करीत सघंषर् करीत 

राहू.’’ 
िनग्रो तानाची एखादी चळवळ याप्रमाणे अमेिरका दडपून टाकील याचप्रमाणे 

िहदंु थान या फाळणीची कोणतीही चळवळ तशीच िव वासघातकी हणनू िन ठुरपणे दडपली 
जाईल; िन िसधंूपासनू सागरापयर्ंत िहदंु थानचे अखंड व एका मता आिण त ज य साम यर् 
ि थर राखले जाईल; असा िनधार्र िहदंूंनी प्रकट केला पािहजे. 

सवर् िसद्धांत हे सवर्सामा य िनरीक्षणावरच आधारलेले असतात. िहदंूं या इितहासाचा 
शतकानुशतकांचा अ यास केला; हणजे असेच प्र ययाला येते; की िहदंरुा ट्रांत पुन जीवनाचे 

चम कृितपूणर् असे साम यर् साठिवलेले आहे. अिहदंू या प्रय नांची पराका ठा होऊन िहदंरुा ट्र न ट 

हो याचा क्षण आला आहे; असा आभास जे हा जे हा होतो ते हा नेमका याच क्षणी प्रबळ अशा 
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िहदंरुा ट्राचा पुनजर् म होतो. िहदंूंचे पनु थान होते. पुराणांतला आधार यावयाचा तर असा देता 
येईल; की अगदी अधंार् या रात्री ीकृ णाचा ज म झाला अवतारच ज मला; हेच सतू्र नेमके 

िहदंरुा ट्रा या जीवनांत िदसनू येते. इतर रा ट्रांपेक्षा िहदं ूरा ट्रांत िवशेष काही असेल तर हेच आहे 

आिण याच अिजकं्य आि मक साम यार्ं या बळावर भ वती, अिहदं ुप्रवृ तींचा जोर झाला असतांही 
िहदंरुा ट्राने िटकाव धरला. मी काही केवळ िनराधार गो टी सांगत नाही. पुराणेच काय पण हूण 

शकांचा काळ सोडून, आपण अगदी मसुलमानां या काळात आलो; तरी आपणास हेच सतू्र िदसेल; 

िव वसनीय िहदं ूइितहासातून हाच िन कषर् िनघेल. 

मसुलमान िवजेते हणनू येथे आले; पण येथे फार काळ काढ यापूवीर्च सह ावधी 
रणके्षत्रात यांना िहदंूंनी धळू चारली आिण म गल साम्रा याचा दीप तंभ एखा या डोलार् यासारखा 
कोलमडला. िहदंूंचे िवजयी घोड े अटकेपासनू रामे वरापयर्ंत िन वारकेपासनू जग नाथा-पयर्ंत 

िनवधपणे चौखूर दौडत होते. हे ऐितहािसक स य समजनू घे यासाठी पुढील दोन िचत्रे पहा. 
सन १६०० चे िहदंु थानचे मानिचत्र-नकाशा घ्या; सबंध िहदंु थानवर मसुलमान रा य करीत होते, 

सबंध िहदंु थान न ट होऊन एखाद दसुर् याच न हे तर सग याच प्रांतात पािक तान प्र यक्षपणे 

थािपत झाले होते. 

नंतर आता १७०० ते १७९८ पयर्ंतचे िहदंु थानचे मानिचत्र पहा! आता तु हाला काय िदसेल? 

सवर् िहदंु थानभर िहदं ू सै ये सचंरत आहेत. मरा यांचा सेनानी सदािशवरावभाऊ याने या 
िद ली या तख्ताची हातो याने अक्षरशः शकले केलेली आहेत. शेवटी िहदं-ुशीख भ्रातभृावाने 

पंजाबही मसुलमानां या कचा यातून सोडिवला गेला; िन ितबेटपासनू काबूल या तीरापयर्ंत िहदंूंचे 

रा य झाले. नेपाळात िहदं ूगरुख्यांचे रा य आहे. मरा यांनी िद लीपासनू रामे वरापयर्ंत प्र येक 

राजधानीत िवजयी िहदं ू वज रोिवला. मसुलमानांनी प्र यक्षात प्र थािपलेले पािक तान गाडले 

गेले, आिण िहदंु थानचा पुनजर् म झाला. िहदंूंचे पुन थान झाले. िवजयी मसुलमानांनी या 
पुन थानाची इतकी हाय खा ली, की आजसदु्धा िहदंु थानांत बहुसखं्य असणार् या िहदंूंची एकजटू 

झाली तर आपले कसे होईल यािवषयी यांना कापरे भरते. 
या ऐितहािसक स याचे मह व मसुलमान यानात घेतील; तर ते यांनाच िहतप्रद होईल. 

सबंध िहदंु थानचे िजवंत िन सशक्त अशा पािक तानात पांतर के यानंतरसदु्धा, ददुवाने यांना 
जे िदवस दाखिवले; याची आठवण यांनी बुज ू देऊ नये. आज या पिरि थतीत पािक तान या 
व नासबंंधातील आग्रह  ते बेताल, बेफाम, िहसंक बनून हेकेखोरपणे पुढे रेटू पाहतील तर, ते 
ऐितहािसक स यच काय ते यां यापढेु वाढून ठेवलेले असेल; या भयावह दःुखद भिवत या-
सबंंधी सचूीत करीत आहे. एक भग्न आशाच काय ती! हवेतील मनोरा! 

िहदंमुहासभावा यांनी ही गो ट यानात ठेवावी की, पािक तान या िसद्धीसाठी मसुलमान 

या बंडांचा धाक घालीत आहेत; या बंडाचा अथर् काहीही असला तरी पािक तान या 
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प्र थापने या कोण याही प्रय नाला िवरोध याचा िन प्रितकाराचा सवर् भार आिण यशापयशाचे 

सवर् ेय हे यांना घ्यावे लागणार आहे. 

काँगे्रसवाले - भ्रांत रा ट्रवादाचे पाठीराखे िहदं-ूिहदं ू हणनू मसुलमानांना शरण जातील िन 

नुसते तट थच राहणार नाहीत असे नाही; तर तुम यािव द्ध झुजंतीलही, हे तु ही िवसरता कामा 
नये. हणनू िहदंु थान या अखंड वाची ही झुजं झुजं यासाठी तु ही िहदंु विन ठांनी आप या सवर् 
साम यार्चा सचंय केला पािहजे. तु ही आप यातील ती िन ठा यि कंिचतही कमी होऊ देता 
उपयोगी नाही. िहदंु थानची फाळणी होऊन िमळणार् या वरा यांत काहीच अथर् नाही. 

िब्रिटशांचे रा य याप्रमाणे आपणावर लाद यात आलेले आहे. याप्रमाणे हे फाळणीचे 

वरा य  कदािचत आपणांवर लाद यात येईल. पण लादलेले आहे; हणनू काही इंग्रजांपासनू 

वातं य िमळिव याचा प्रय न याप्रमाणे आपणास सोडावा लागला नाही; याचप्रमाणे आपण 

होऊन जर अलीकड ेपावसाळी छ यांप्रमाणे उगवणार् या िविवध योजनांपैकी एखादी या आहारी 
गेलो नाही, तर िपतभृचेू वातं य आिण अखंड व या दो ही माग यासाठी आपण झुजंू; इतकेच 

नाही; तर वतः या साम यार् या बळावर आपण या िसद्धही क न घेऊ; असा िव वास ठेवा. 
अथार्त, या सवर् दु यम चळवळी जागितक युद्धा या उपांगासारख्या आहेत, आिण या 

मखु्य प्र नािवषयी बोलावयाचे तर असे हणता येईल की िमत्ररा टे्र िकंवा सयंुक्त रा टे्र यापैकी 
कोणाही एका या पक्षाला िनिवर्वाद े ठ व अ याप प्रा त झालेले नाही. हणनू आप या 
िहदंरुा ट्रासारख्या पिरि थतीत जी जी रा टे्र आहेत यांचे धोरण असेच असले पािहजे; की, 
डो यात तेल घालनू साक याने चांगली पिरपूणर् मािहती िमळवीत, ससुघंिटत होऊन काठावर 

बसनू रहावे िन लढाईचा िनणर्य काय होतो, हे पहात जे काय होईल याचा िजतका हणनू अिधक 

लाभ आप या रा ट्राला उठिवता येईल; िततका तो उठिव या या टीने यवहारचातयुार्िनशी 
आपण िसद्ध असावे. 

युद्धाची पिरि थती अशा पकारे अिनि चत आहे. पािक तानी चळवळीला एक याने प्रितकार 

कर याचा प्रसगं के हा ओढवेल; याचा नेम नाही. मी केवळ वतः या बळावर या जागितक युद्धात 

प्रिव ट होऊन वतःचे वातं य िमळिव याची आपली शक्ती नाही. ही व तुि थती िकतीही 
खेदजनक असली; तरी आहे; हणनू अशा पिरि थतीत िहदंसुघंटनवा यांनी कोण याही प्रकारचा 
िनणर्य न घेता पुढील धोरण ठेिवले तर तेच दरूदशीर्पणाचे असे ठरेल. 

 

िहदंूंचे सिैनकीकरण आणखी शतपट जोराने करावे. यासाठी, सै य, नौदल िवमानदल, 

दा गो यां या कायर्शाळांची िनिमर्ती इ यादींम ये िहदं ू युवकांनी अिधकांत अिधक प्रमाणात 

प्रिव ट हावे. ही चळवळ आता इतकी फलद्रपू झाली आहे, की ित या समथर्नाथर् न याने, आणखी 
काही हणणे हे अनाव यक आहे. यदु्ध चाल ूझाले; ते हा सै यात मसुलमानांचे प्रमाण शेकडा ६२ 

इतके घातुक पद्धतीने वाढले होते. गांधी िशकवणकुीचा हा सवर् पिरणाम होता. सिैनक हणजे 
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सतैान आिण सतू काढणारा हणजे खरा आ याि मक सिैनक िन तो आप या बळानेच सग या 
िहटलर, टािलन, चिचर्ल, टोजो यांचे मतपिरवतर्न करणार ही यांची िशकवण; पण युद्धाने सै य, 

आरमार, कारखाने इ यादींची वारे खुली करणे इंग्रजांना भाग पाडले आहे; हे पाहताच 

िहदंमुहासभेने िहदंूंमधील सिैनक बा याला आवाहन िदले; िन सै या या िविवध शाखांत 

सह ावधी िहदंचूा भरणा केला. याचा पिरणाम अतका झाला; की मसुलमानांचे प्रमाण ६२ 

टक्क्याव न ३२ टक्क्यावर गेले. हे प्रमाण २५ टक्क्यापयर्ंत आणखी खाली जावयास हवे. 

कारण िहदंु थानात मसुलमानांचे लोकसखं्येचे प्रमाणच िततके आहे. सवर् शूर आिण 

एकिन ठ िहदंूंना सै यात घाड यासाठी सवर् िठकाण या िहदंसुभांनी सिैनकीकरण-सिम या 
थापन के या पािहजेत. या पकरणी कोणास आदशर् पहावयाचा असेल तर यांनी पु यातील 

सिैनकीकरण सिमती या कायार्चा अ यास  करावा. या शाखेचे कायर् िहदंमुहासभावादी पुढारी 
माननीय ल. ब. भोपटकर यां या मागर्दशर्क वाखाली चाल ू आहे. या सिमतीतून शेकडो िहदं ू

त णांनी हाईसरॉय िन िकंग्ज किमशने िमळिवली असनू आज हे िहदं ूयुवक अनेक रणके्षत्रांत 

ज्ञान सपंादन क न यश वीपणे नेतृ व करीत आहेत. िवमानदला या सबंंधीही तसेच हणता 
ये याजोगे आहे. युद्धानंतरही िहदंु वाला जर सग यात जा त उपयोग कोणाचा होणार असेल; तर 

या सिैनकीकरणा या चळवळीचा होणार आहे; ही खूणगाठ बांधून ठेवा आज सै यांत नौदलात 

िकंवा िवमानदलांत गेले या प्र येक िहदं ूसिैनक िन अिधकार् यांना माझ ेअसे आ वासन आहे; की 
ते आज भागलपूर या कारागहृात जाणार् यापेक्षा अिधक नसली; तरी िनदान िततकी तरी देशभक्ती 
िनि चतच करीत आहेत. आणखी असे की, जोपयर्ंत िब्रिटश सै य हे समरांगणात िटकलेले आहे; 

तोपयर्ंत वतः या घरादारा या  रक्षणाचे टीने िनदान यां याशी सहकायर् करणे आव यकच 

आहे. 

थािनक वरा य िविधमडंळे सरंक्षण सिम या मिंत्रमडंळे िकंवा शक्य ती ती स ताकदे्र  

ह तगत कर याचे कायर् िहदंूंनी पढेु चाल ूठेवावे. स ताकद्रांवर असणारी माणसे, ही िहदंमुहासभेचे 

वतीने िनवडून आलेली िकंवा  िहदंमुहासभेने पािठंबा िदलेली वतंत्र अशी माणसे असली पािहजेत; 

आिण काय वाटेत ते झाले तरी िहदंूंना आपले प्रितिनिध व िम या रा ट्रवादा या अनुयायी 
असणार् या िहदंिुहतघातकी िहदंूं या हाती जाऊ देऊ नये. कारण हा माणसू मसुलमानी 
अितक्रमणापासनू िहदंिुहतांचे रक्षण कर याऐवजी िहदंूं या अिधकारांचा िव वासघात कर यातच 

भषूण मानीत असतो. 
उ चरवाने घोषणा घुमिव या या मागे लागनू तु ही आपला उ साह िन साम यर् यथर् 

घालवू नका; आिण िहदंसुघंटक दलांना कोण याही अवेळी केल या यवहारशू य चळवळीत 

अडकवू नका. कारण  अशा चळवळीतील उ चरवात घुमिवले या घोषणांनी अिंतमतः लाभापेक्षा 
हानीच सभंवते. लक्षात ठेवा, घोषणांना न हे, तर साम यार्ला मह व असते. युद्ध वरग्र ततेत, 
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मात्र, श त्रेच केवळ बोलतात; आिण आज्ञा देत असतात; तेथे िकतीही उ च वरात का होईना, 
घुमिवले या घोषणा न हेत! 

जे हा जे हा िहदंूं या अि मतेची सहेतुक बुिद्धपुर सर मानखंडना केली जाते िकंवा 
थािनक अ याचार् यांकडून िहसंक आक्रमक ह ले चढिवले जातात; िकंवा कोण याही यायोिचत 

गार्  हा यांची याय िमळवून तड लावावयाची असते िकंवा िहदंिूवरोधी दंग्यांना धयैार्ंने त ड 

यावयाचे असते; ते हा ते हा अशा प्रकार या यापक प्र नांवर िहदंूं या नागरी अिधकारां या 
रक्षणाथर् केवळ, आपणस झुजंच घेतली पािहजे. कारण हे आपण क  शकतो. जसे आपण या 
आधीही येणार् या िन जाणार् या प्र येक वषार्ंत हे करीत आलेलेच आहोत. या अिखल 

िहदंु थान यापी प्र नांवर आप यापेक्षा सापेक्षतः (सखं्येने िन बलाने) िकतीतरी मो या प्रचंड 

श त्राचारी अ याचारी शक्तींिव द्ध झुजं घेऊन या प्र नांची तड, नेटाने प्रय नपूवर्क लावणे, हे 

आप या कुवती या शक्तीसाम यार्ं या पलीकडचे आहे; कारण, आपण जे काही जाण ूशकतो; ते 
केवळ असघंिटत आिण िनःश त्र! ते हा, अगदी आ ताच असे प्र न आपण घेऊ नयेत. काळवेळ 

आिण यहूरचना यां या आव यकतेपोटी आपण बर् यापैकी सिु थतीत येईपयर्ंत त े प्र न 

सोडलेलेच बरे! 

कोण याही कस याही िनकडी या प्रसगंी आपली सेना उपयोगी पडावी; हणनू िन ती 
यासाठी स ज ठेवता यावी; हणनू म यंतरी या काळात आपली िहदंमुहासभेची सघंटना, 
िजतकी हणनू सबळ िन सशक्त बनिवता येणे शक्य आहे; िततकी तशी ती बनिव यासाठी 
आपण िवधायक काय चालचू ठेवावयास हवीत; जे िवधायक कायर्क्रम युद्धकाळातसदु्धा सहजी पार 

पाडता येऊ शकतात; अशा कायार्ंचे अवमू यन करावयास लावणारे, कमी लेखावयास लावणारे, 

सवर्-साधारण सामा य आिण आ मघातकी आ मिहतनाशक दोष आपण त काळ सुधारलेच 

पािहजेत. आपण अगदी सवार्िधक ती तेने िजतके हणनू अिधक सभासद न दिवता येतील; 

िततके ते न दिव याकड े िजतक्या हणनू अिधक शाखा तालकु्यांपासनू खाली ग्रामपातळीपयर्ंत 

िठकिठकाणी काढता येतील; िततक्या काढून या ससुघंिटत िन िक्रयाशील ठेव याकड े

युद्धकाळाचासदु्धा िविनयोग केलाच पािहजे. िन हे िहदंमुहासभेचे कतर् यच आहे. अगदी आ तासदु्धा 
ती शंभरपट गतीने िन चपळाईने ते क  शकते. 

अ पृ यता िनवारणाचे कायर् हे िजतके सलुभ आहे, िततकेच ते िहदंसुघंटनेचे साम यर् 
वाढिवणारेही आहे हे िवस  नका. पाच वषार्ं या अवधीत, जर आपण अ पृ यता साफ धुवून 

काढली. िन आिथर्क िन सामािजक या आप याच काही धमर्बंधूंना या अडचणी सहन करा या 
लागतात; या न ट के या तर, रणके्षत्रातील िवजयाइतकीच ती गो ट मह वाची आहे असा 
िव वास ठेवा. वरवर अशक्य वाटणारी ही गो ट मनःप्रवृ तीतील बदलाने सहजसा य हो याजोगी 
आहे. जर प्र येक िहदंसुभावाला असे हणेल की मा या कोण याही धमर्बंधूला तो केवळ एका 
िविश ट जातीत ज मला; हणनू अ पृ य मानणार नाही. तर पैचाही यय न येता हा प्र न 
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सटु यासारखा आहे; िन अशाने आणखी तीन कोटी िहदंबुंधु िहदं-ु वजा या मानरक्षणासाठी 
आप या खां याला खांदा लावून लढतील. 

जोपयर्ंत चाल ूमहायुद्धाने कोणतेही िनणार्यक व प धारण केलेले नाही तोपयर्ंत िकंवा 
आप या िपतभृशूी सबंंिधत अशी कोणतीही क्रांतीकारक यौिद्धक घटना घडून आलेली नाही. 
तोपयर्ंतच सवार्ंिधक लाभदायक िन यवहार-चातुयार्िधि ठत कायर्क्रमाची आखणी 
िहदमुहासभावादी आिण िहदंसुघंटक क  शकतील ती यांनी अव य केलीच पािहजे. 

‘‘स या या युद्धात िब्रटन यश वी होऊन िहदंु थानचे सावर्भौम व यां याच हाती राहील. 

अशा भिूमकेवरच स याचे आपले सवर् कायर्क्रम आधारलेले आहेत; हे वेगळे सांग याची 
आव यकता नाही. या भिूमकेला धक्का देईल‘‘, असे अ याप काही घडलेले नाही. पण 

िहदंु थान या पूवर् सरसीमेवर, जपानी सै य अ याप खड ेआहे; िन जे अ याप हण याइतके मागे 

सरकलेले नाही. िशवाय िमत्र रा ट्रांभोवती स या असतंु ट रा ट्रांचा अतका मोठा जमाव आहे की, 
यामळेु कोणीही आशावादी मु स ी सेनानी िकंवा सवार्िधकारी लढाईचे िनि चत जातक आज 

वतर्वू शकत नाही. हणनू अशा ि थतीत दो ही बाजू या यु यमान रा ट्रापैकी, कोणाही एका 
प्रबळ गटा या भिवत याशी िनगिडत आहे, अशा असहा य ि थतीत वतः या भिवत यािवषयी 
िचिंतत असले या; िन या या प्रतीके्षत असले या अ य रा ट्रांप्रमाणेच िहदंु थानसारख्या 
िनःश त्र के या गेले या रा ट्रानेसदु्धा सकंट काळातून पार पड यासाठीच, योग्य ससुधंीची वाट 

पािहलीच पािहजे. 

भिवत याचे फासे भा न जगा या रणांगणांवर अिवचाराने पिरणामाची तमा न बाळगता 
टाक यात आलेले आहेत. सगळीच रा टे्र त त मशुीत टाकलेली आहेत. महासागर पेटले आहेत; 

आिण नभांगणातून सै याची िशबंदी ठाण मांडून, क्षेपणा त्रांचा अहोरात्र वषार्व करीत आहेत. या 
युद्धातून बाहेर पडलेले कोणतेही रा ट्र पूवर्वत होणार नाही. अथवा राहणार नाही. वभैवा या 
िशखरावर असणारी अनेक रा टे्र धुळीला िमळतील तर, मातीत िमसळले या अनेकांना अक मात 

आपले पूवर्वैभव पाह याची सधंी येईल. काही झाले तरी पृ वीचा चेहरा मोहरा क्रांतीकारकरी या 
पालटेलच; आिण ती क्रांितकारक उ क्रांित, उ नित स या तरी रणसगं्राम दैवतां याच अकंांवर 

पहुडली आहे. 

य यिप सवर् काही अ याप रणचंडी या हाती आहे. तथािप, िजतपत िहदंु थानचा सबंंध 

येतो, असे मात्र काहीशा ठामपणे सांगता येऊ शकते, की तोही या पिरि थतीचा एक घटक 

अस याने, िहदंु थान या भिवत याची ि थती गती आिण िदशा याचे व प अगदी नेमके सांगता 
येत नसले तरी, ते क्रांितकारकपणे पालट यावाचून राहूच शकत नाही. या क्रांती या पोटी 
असणार् या सवर् सभंवाचा माणसाला करता येणे शक्य तो सवर् िवचार केला गेला आहे, असा 
िव वास बाळगा. 
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कोण याही क्रांितकारक बदलाचा-मग तो आता होवो वा नंतर होवो-आप या टीने कसा लाभ 

घेता येईल, याचा िवचार िन िसद्धता िहदंमुहासभेने केलेली आहे याची िनि चती ठेवा. 
आतापयर्ंत या िहदं ूइितहासात आढळते याचप्रमाणे याही वेळी एखादा अवतार होऊन 

िहदंूंचे पनु थान करील िन सवर् अिहदं ुसाम यार्ंशी टक्कर देऊन िहदं ूपरत आप या पूवर्वैभवाची 
प्राि त क न घेतील, असा सभंव फार आहे. अितशय कसोटी या काळातच अवतार होत असतात. 

शक्यता िकंवा सभंव या बाबतीत शहा या माणसांनी के हाही अिधक िनि चतीने बोल ूनये. यांनी 
आप या रा ट्रांचे साम यर् वाढवून साठवीत रहावे; िन यासाठी भरती-ओहोटीवर टी ठेवावी 
आिण सधंी येईल ते हा ती साध यास सदैव स ज रहावे. 

काय वाटेल ते झाले तरी िहदंसुघंटनवादी त वप्रणाली हे मह वाचे सतू्र ठेवा. भिव यात 

तुम यापुढे  वाढून ठेवले या कोण याही प्रसगंात ते तु हाला उपयोगी पडले. सकल राजनीतीचे  

िहदंकुरण करा िन िहदंूंचे सिैनकीकरण! 

िहदंधुमर् की जय! 

िहदं ूरा ट्रकी जय! 
-------------------- 
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पिरिश ट 

अिखल भारतीय िहदंमुहासभा 
२५ वे वािषर्क अिधवेशन 

अमतृसर 

िवक्रम संवत ्२००० : सन १९४३ 

 

ओळीने सातवेळा अ यक्ष हणनू िनवडून येऊनही, अिधकाअिधक िबघडत चालले या 
प्रकृतीमळेु वीर सावरकरांना या अिधवेशनालाही जाता आले नाही; आिण आपले भाषणही 
िलिहता आले नाही. अ यक्षीय कायार् या वाढ या यापातून आपणाला मुक्त क न, ती धुरा 
दसुर् या कोणा क यार् माणसा या समथर् खां यावर यावी; अशी आग्रहाची िवनंती यांनी आप या 
मतदारांना क न, १९४३ म येच आप या पदाचे यागपत्र यांनी पकटपणे िदले होते. तरीही 
जनतेने यांनाच पु हा िनवडले. परंतु १९४४ म ये प्रकृित अितशयच खालव यामळेु, यांनी पुढील 

अिधवेशनात डॉ. यामप्रसाद मखुजीर् यांनाच सवार्ंनी अ यक्ष हणनू िनवडून यावे; असे प्रकट 

िवनंतीपत्र काढले. वीर सावरकरां या या यागपत्रािवषयींची तीन वक्त ये आ ही अशासाठी देत 

आहोत की, यां या अशेष अ यक्षीय भाषणां या या सकंलक ग्रथंां या यथासांग समारोपास तीच 

वक्त ये शोभनू िदसणार आहेत.) 

 

पत्र क्र. १ 

 

िहदंमुहासभे या अ यक्षपदाचे सहावे वषर्ही सपंु टात आले अस यामळेु, मा या 
अ यक्षपदाचे यागपत्र दे याचा िनणर्य, प्रिसिद्ध याची वेळ येऊन ठेपली आहे. असे मला वाटते; 

हणनू पुढील वषार्ं या अ यक्षीय मतन दणी या पिह या फेरीतही माझ े नाव न घालता या 
कायर्भागापासनू माझी मकु्तता करावी; अशी महासभे या मतदारांना, आपला नेता िनवड या या 
यां या अिधकारावर कुठलेही आक्रमण न करता माझी िवनंती आहे. 

सतत सहा वष अ यक्षपदाची धुरा वाहतांना, पडले या कामा या ताणामळेु मा या 
प्रकृतीवर जो पुढे न झपे याअतका ताण पडलेला आहे आिण दसुरे हणजे मा या पूवीर् या 
यागपत्रां यावेळी काढले या पत्रकाव न हे िदसनू येईल; की आता मी वतःच पुढे येऊन 

आप या समथर् सहकार् यांपैकी, कोणासतरी पुढील वषार्साठी िहदंमुहासभेचा अ यक्ष हणनू 

िनवड यात मतदारांना साहा य करावे; असे मला वारंवार वाटत आले आहे. 

जरी, हे यागपत्र िनि चतपणे शेवटचे ठरले पािहजे, हे खरे असले तरी या सबंंधात एक 

गो ट प ट केली पािहजे की, मी आजच काही प्रथम यागपत्र देत नाही. ऑग ट १९४० म ये मी 
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जे हा अितशय आजारी पडलो; आिण तरीसदु्धा मदरेु या अिधवेशनप्रसगंी अ यक्षपदी माझी िनवड 

कर यात आली, ते हा मी पिहले यागपत्र िदले. परंतु अिखल िहदंु थानातील िहदंसुघंटनी 
लोकां या बलव तर आिण पे्रमळ आग्रहामळेु िन िवशेषतः मदरेु या वागतसिमतीने ‘‘आपण 

यागपत्र मागे घेतले नाही. तर अिधवेशन यश वी होणे अशक्य आहे,‘‘ असे आग्रहपूवर्क 

िलिह यामळेु मी चव यावेळीही अ यक्षपद मा य केले; िन अक्षरशः खाटेवर घालनूच मला 
अिधवेशनास यावे, आणावे लागले. पुढील वषीर् िख्र. १९४१ म ये मी पु हा दसुर् यांदा यागपत्र िदले; 

परंतु जवळ जवळ एकमताने मी पु हा पाच यांदा िनवडला गेलो. याच वेळी भागलपूर पकरण 

उद्भवले, िन िहदु वाचे सरंक्षण कर यासाठी आप या िठकाणी मी वतःच ठामपणे उभे राहणे, हेच 

माझ ेकतर् य आहे. असे वाटले हणनू, भागलपूर या िनःश त्रप्रितकाराचा सवार्िधकारी हणनू 

माझी जे हा िनवड झाली ते हा िनि चत िवजय िमळेतो, या ल यात या सह ावधी िहदंसुघंटक 

झुजंारांनी अहमहिमकेने भाग घेतला. यांचे नेतृ व वीका न कारावासही प करला. हे कठीण 

कायर् हातावेगळे होताच मी जलु ै१९४२ म ये ितसरेवेळी माझ े यागपत्र पु हा प्रिव ट केले. परंतु 
कायर्कािरणीने ते मा य कर याचे नाकारले; इतकेच न हे; तर मी ते घेईपयर्ंत काम पुढे चाल ून 

कर याचेही ठरिवले. 

याच वेळी काँगे्रसची, ‘सोडा िहदंु थान, पण ठेवा तुमचे सै य!‘ ची चळवळ आरंिभली 
गेली आिण पुढे तर मा या टो प तीस हेही आले; की काँगे्रसची बटीक हणनू िहदंमुहासभेने 

काम कर याचे नाकार याने, कारागहृाबाहेर असले या िक येक काँगे्रस पुढार् यांनी, िहदंमुहासभाच 

आप या हातात घे याचा कट केला! यांची अशी प ट इ छा होती की, िहदंमुहासभेने 

काँगे्रसप्रमाणेच आपलेही नाक कापून घ्यावे, िन पािक तानला िनदान ताि वक मा यता तरी 
यावी. यावेळ या मा या तकार्स यानंतर घडले या घटनांव न पु टीच िमळते. वेळीच या 
धोक्यापासनू िहदंमुहासभेस दरू ठेव यासाठी या भयसचूक घंटेचा िननाद भरतखंडात 

पसरिव यासाठी िन या कटाचा बीमोड कर यासाठी तर मी नसुते यागपत्र न दे याचा िनणर्य 

घेतला; इतकेच न हे िनवडणकू लढिव याचेही ठरिवले. गे या सहा सात वषार्ंत मी िनवडणकू 

प्र यक्ष अशी याचवेळी िन प्रथमतः लढिवली. िहदंमुहासभे या मतदारां या बुिद्धिन ठ िन असीम 

पे्रम िनदशर्क पािठं यामळेु मी परत जवळ जवळ एक मताने सहा या वेळी पु हा अ यक्षपदी 
िनवडला गेलो. कानपूर येथील अिधवेशनात केवळ पािक तान योजने याच िव द्ध न हे; तर 

म यवतीर् सरकारापासनू फुटून राह या या प्रांितक वयंिनणर्यािधकारालाही िवरोध दशर्िवणारा 
असा एक मह वाचा ठराव अगदी िनःसिंदग्ध श दात केला गेला. िहदंूं या सिैनकीकरणा या 
चळवळीला एक अपूवर् चालना िमळाली आिण िहदंमुहासभेचे ‘काँगे्रसी-करण‘ कर या या 
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क पनांना िन कटांना मठूमाती िमळा यामळेु, काँगे्रसमधील सी. राजगोपालचारी यां यासारख्या 
मोठमो या आधार तंभांनासदु्धा आ चयार्चा धक्का बसला. सी. राजगोपालचारी यांनी तर 

पकटपणे शोक केला की, ‘‘िहदं-ूमसुलमान ऐक्य साध या या मा या पािक तानाला समंती 
दे या या योजनेसबंंधी हाताचे बोटांवरही न मोजता ये याइतके जे िहदंमुहासभेतील पुढारी 
सहानुभिूतपूवर्क पहात. ते सदु्धा कानपूर येथील अिधवेशनात जनकोलाहला या  (Crowd 

Psychology) िवचार सरणीला बळी पडले.!‘‘  

उपिरिनिदर् ट िनवेदनाव न एक गो ट मात्र प ट िदसनू येईल, की दसुर् या छेदकांत 

सांिगतले या कारणासाठीच मी अ यक्षपदाची धुरा उत न ठेव याचे प्रय न पूवीर् वारंवार केले 

आहेत. आता मात्र यागपत्र दे याचा अिंतम िन िनि चत िनणर्य मी घेतला आहे. हे इतके 

प टीकरण दे याचे कारण इतकेच, की या मा या यागपत्रामागे उपिरिनिदर् ट 

कारणां यितिरक्त, आणखी काहीतरी िवशेष कारण असावे; असा चुकीचा समज झा यास िकंवा 
छद्मीपणाने कुणी बुिद्धभेद कर याचा प्रय न के यास, याला वाव िमळू नये. माझ ेअसे ठाम मत 

बनले आहे; की पूवीर् कधीही न हती इतकी आता आज िहदंमुहासभा ही सं था प्रबळ िन एका 
िवचारसरणीने अनुप्रािणत झालेली आहे. आिण हणनूच यावेळी मी यागपत्र दे याचे ठरिवले 

आहे. अगदी पूवर्दिूषत िन िव द्ध ि टकोनातून िवचार करणारे प्रा. कूपलडं-िक्र स िश टमडंळातील 

एक सद य हेही आप या ‘िद िक्र स िमशन‘ नावा या अगदी ता या पुि तकेत असे िलिहतात की, 
‘िहदंमुहासभा ही एक झुजंार िहदंूंची कणखर सघंटना आहे; आिण सद यसखं्या िन समाजातील 

प्रभाव या दो ही या ितची झपा याने वाढ होत आहे.‘‘ 

हे यागपत्र सादर करतेवेळी मला िवशेष आनंद होत आहे. कारण सबंध िहदंु थानातील 

िहदंसुघंटक जगतात, माझिेवषयी सपंूणर् िव वास िन असीम पे्रमयुक्त आदर आहे. तोच हे 

यागपत्र दे याचा सयुोग घडून येत आहे. गे याच मिह यात मा या एकस ठा या 
वाढिदवसािनिम त झाले या समारंभात, या मा या लक्षावधी देशबांधवांनी िन धमर्बांधवांनी 
भाग घेतला, िहदंु थानभर नगरानगरातून िन खे याखे यांतनू झाले या सह ावधी सभा, 
थािनक िविधमडंळे सिम या, िन वाङ्मयीन िन धािमर्क सं था यांनी िदलेली मानपत्र े

िहदंमुहासभेचे अिधकृत सभासद नसले या िन असले या अशा अनेक थोर थोर िहदं ूपढुार् यांचे 

शुभिचतंनपर सदेंश, रा ट्रांतील प्रमखु िनयतकािलकांचे िवशेषांक िन वृ तपत्रांचे इंग्रलेख या 
सवार्ंचे वारा मी िहदंु वासाठी केले या अ प व प सेवेची प्रशंसा भावना उचंबळ-िवणार् या अशा 
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पे्रमळ श दांत यक्तिवली आहे; आिण माझ ेठायी िन मी सांगत असले या िहदं ूत वज्ञानाचे ठायी 
असीम िव वास िन यांचे भिव यािवषयी ददुर् य आशा अस याचे यांनी आ वासन िदले आहे. 

अिखल भारतातील िहदंसुघंटक जनतेने याचप्रमाणे माझ ेसहकारी िन िमत्र यांनी माझ े

ठायी जे असीम पे्रम ठेवले; जो िनतांत आदर िन िव वास यक्तिवला; िन मा यात जे दोष 

आढळले असतील, याकड े दलुर्क्ष क न सहनशीलता दशर्िवली; यािवषयी या सवार्ंचे मी 
िवनम्रपणे आभार मानतो. 

जरी, मी अ यक्षपदाचे याग पत्र िदले; तरी िहदंमुहासभे या सवर्साधारण सिैनकांम ये, 

एक पाईक हणनू उभा राहून; िहदंु वाचे प्रगतीसाठी उभारले या आंदोलनातनू, मनःपूवर्क सेवा 
करीत राहीन; हे उ चा न सांग याची आव यकता आहे असे मला वाटत नाही. 

िहदंमुहासभा-िचरायु होवो ! 

िहदंरुा ट्र-िचरायु होवो ! 

 

- िव. दा. सावरकर. 

सावरकर सदन, 

अ यक्षीय कायार्लय, 

मुबंई - २८. 

------------------------- 
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िद. ३१ जलु ै१८४३ 

पत्र क्र. २ 

‘‘कायर्कािरणीसमोर माझे यागपत्र असतानासदु्धा महासभे या अ यक्षपदी ओळीने, 

सात या वेळी माझी योजना क न, महासभे या मतदारांनी जे पे्रम, जो िव वास िन केले या 
कामाची कृतज्ञता प्र यक्ष व पात यक्तिवली यािवषयी मी आभारी आहे. परंतु मला जे भय 

वाटत होते, याप्रमाणे माझी प्रकृित क्रमशः अथं णाला िखळून आहे. वै यकीय मडंळाने मी 
कुठलाही लांबचा प्रवास-िन यातही या भागात थंडी िवशेष जाणवते अशा भागात अगंीकारावा या 
िव द्ध आहे; तरी सवर् िहदंसुघंटकांनी मी िहदंमुहासभे या अमतृसर येथील रौ य महो सवी 
अिधवेशन प्रसगंी उपि थत राहू शकत नाही. या िवषयी क्षमा करावी. 

मी ही गो ट आधीच वागतसिमती िन सरकायर्वाह डॉ, बा. िश. मुजें यांना कळिवली आहे 

आिण धमर्वीर मुजें यांस सरकायर्वाह या ना याने आप या  घटनेप्रमाणे कायर्कािरणीची बैठक 

बोलावून या प्र नांचा उहापोह करावा िन आप यातील प्रथम ेणी या पुढार् यांपैकी कोणातरी 
एकाची योजना अिधवेशनापुरती अ यक्षपदी करावी, असेही सचुिवले आहे. या सबंंधात माझे 
वैयिक्तक मत असे आहे की, डॉ. यामप्रसाद मखुजीर् यांची माझ ेजागी कायर्कारी अ यक्ष हणनू 

एकमताने िनवड केली जावी. िवशेषतः माझी प्रकृित मळूपदावर येऊन, मी पूवर्वत सवर् कामे याच 

जोमाने क  लागेतो बराच अवधी लागेल, ही गो ट लक्षात घेता तर, मी सांिगत याप्रमाणे करणे 

अिधकच उिचत होय. तरीसदु्धा कायर्कािरणीचा िनणर्य अिंतम समज यात यावा. 

याना हणनू शक्य आहे; या सवर् िहदं ूसघंटकांनी, अमतृसर अिधवेशनास उपि थत 

हावे, अशी माझी सचूना आहे. अमतृसर येथील वागतसिमतीने हे रौ यमहो सवी अिधवेशन 

यश वी कर यासाठी, लागणार् या अगदी बारीकसारीक गो टींपैकी एकही गो ट करावयाची बाकी 
ठेवली नाही. मा या प्रकृती या अशा पिरि थतीत, या िठकाणी या अिधवेशनाला िवशेष असे 

मह व का प्रा त झाले आहे? आिण िहदंरुा ट्रा या मानिसक अव थेम ये झाले या, अपूवर् क्रांतीचे 

अपूवर् असे िनदशर्न कर यासाठी या रौ यमहो सवा या अिधवेशनात अिखल िहदंु वजा-खाली 
अिखल िहदंमुात्रांनी एकित्रत येणे कसे आव यक आहे. याचे िव ततृ िववेचन करणे याहून शक्य 

नाही. 
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या अ यंत त्रोटक पत्रकात मी एवढेच फारतर सांग ूशकेन; की जर सग या िहदंमुात्रांनी 
वतःशी प्रतारणा केली नाही; आिण पूवीर् या इितहासात शेकडोवेळा घडले; याप्रमाणे प्रा त 

पिरि थतीशी यश वीपणे त ड यावयाला ते उभे ठाकले; तर-तर अवतारा या ज मिदवसाप्रमाणे 

िहदंमुहासभेचा ज मिदवस हा सदु्धा िहदंूं या इितहासात ‘नवीन युगाचा‘- ‘िहदं ूयुगाचा‘ -प्रारंभ 

िदन हणनू सवुणार्क्षरात को न ठेव याचा सयुोग प्रा त होईल. 

 

- िव. दा. सावरकर. 

सावरकर सदन, 

अ यक्षीय कायार्लय, 

मुबंई - २८. 

------------------------- 
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िद. १७ िडसबर १९४३. 

पत्र क्र. ३ 

(डॉ. यामप्रसाद मखुज या आगमनप्रसगंी पु या या स कारसिमतीचे प्रमखु, धमर्वीर भोपटकर 

यांना िद. १ ऑग ट १९४४ या िदवशी, आप या मुबंई येथील अ यक्षीय कायार्लयातून खालील 

िव यु सदेंश वीर सावरकर यांनी धाडला.) 

‘‘डॉ. मखुजीर् महाशयां या स कारात मी सहभागी आहे. यांनी केलेली असीम सेवा, म यवतीर् 
सरकारातून फुटून िनघ या या प्रांितक वयंिनणर्याचा यांनी आता केलेला ती  िनषेध आिण 

िहदंु थान या िव छेदीकरणाला िवरोध याचा यांनी यक्तिवलेला िन चय यािवषयी िहदंमूात्र 

कृतज्ञ आहे. आज िहदंरुा ट्रा या हाती सव च स मानाचे जे एकच प्रतीक उरले आहे; असा हा 
िहदंमुहासभे या अ यक्षपदाचा काटेरी मकुुट पुढील अिधवेशनात यांचे िशरावर ठेवला जावो; 
अशी माझी वैयिक्तक इ छा आहे!‘‘ 

 

- िव. दा. सावरकर 

 

िहदं ूधमर् की जय !  

 

 

 

 




