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ऐितहािसक िनवेदने
िहदू मतदारांना आवाहन
जुलै १९३८ मध्ये फै जाबाद (संयुक्त पर्ांत) येथील िनवडणुकीत मतदारांनी िहदूसभापुरस्कृ त डॉ.
सुरजपालिसग यांनाच मते

ावीत, असे आवाहन करणारे वीर सावरकरांचे हे पिहले पतर्क.

“फै जाबादमधील िहदू मतदारांनो, िहदूच्ं या िहताचे संरक्षण करण्यास वचनब
रा िहतदक्ष अशा िहदू महासभा इच्छु कालाच आपण आपली मते देऊन आपले कतर्

असलेल्या
पार पाडा.

बहुसंख्य िहदूच्ं या िहताचे संरक्षण हे भारतीय रा िहताच्या संरक्षणाशी सुसग
ं तच आहे. काँगर्ेस
दिशके वर उभा नसलेल्याला मत देणे म्हणजे अरा ीय कृ त्य करणे अशी जी एक समजूत आज रूढ होऊ
पहात आहे ती मुळातच चूक आहे. एवढेच नव्हे तर त्यामुळे िहदूच
ं ा घात होत आहे. पर्त्येक पक्षाला
त्याचे इच्छु क उभे करण्याचा नैितक िन घटनात्मक अिधकार आहे. मुसलमानांना त्यांच्याच
अिधकारांचे रक्षण करण्यासाठी स्वतंतर् मतदारसंघ आहेत. िखर् नांसाठी सु ा तशी सोय आहे.
त्याचपर्माणे िहदूच्ं या िहतरक्षणासाठी जो मतदारसंघ आहे त्याला चुकीने ‘सवर्साधारण मतदारसंघ’
असे नाव िदले आहे. त्यामुळे अशा पिरिस्थतीत िहदून
ं ाही िहदू इच्छु क उभे करण्याचा अिधकार असून
िहदूच
ं ी एकमेव संघिटत संस्था िहदू महासभा िहदुिहतरक्षणाचे कतर्
लढवीत आहे.

करण्यासाठी ही िनवडणूक

आजवरच्या िनवडणुकीत िहदू मतदारांनी काँगर्ेसलाच िवजयी के ल्यामुळे ितच्या पर्ितिनध नी
रा ीय दृ ीने न्याय्य अशा िहदू अिधकारांचे रक्षण के ले नाही. काँगर्ेसचे पर्ितिनधी उघडपणे आपण िहदू
आहोत हे सांगण्यासही लाजतात. एवढेच नव्हे तर स्वतःला िहदू म्हणिवणे अरा ीय समजतात. त्यांना
पर्ामािणकपणे तसे वाटत असेल तर आमचे म्हणणे एवढेच आहे की त्यांनी िनवडणुकीचे वेळीही िहदु
मतदारांकडे िहदू म्हणून मत मागू नये. िनवडणुकीच्या पूव स्वतःला िहदू म्हणिवणार्या िन िनवडू न
ं ो, तुम्ही िहदुिहत रक्षणाची
आल्यावर आपण िहदू नाही असे म्हणणार्या इच्छु काला मत न देता, िहदून
पर्ितज्ञा घेणार्या िहदू महासभेच्या इच्छु कालाच आपले मत

ा.

पण िहदू मतदारांनी ही दक्षता घेतली नाही आिण मुसलमानांनी मातर् अरा ीय मुसलमानांनाही
िनवडू न िदले. त्यांनी सबंध देशात मुसलमानांच्या िहतरक्षणाथर् दंगे के ले. त्याचा पर्ितकार करण्यास
िहदू म्हणून कोणीच पुढे आले नाही. अशा पर्कारे िहदू पर्ितिनधी न िनवडण्याची ही चूक िहदून
ं ा
आत्मघातक झाली. उदाहरण म्हणून पंजाब िन बंगालच्या मुिस्लम मंत्र्यांची कृ त्ये पहा. ते उघडपणे
मुसलमानांची बाजू घेऊन िहदून
ं ा सतावण्याच्या धमक्या देत आहेत. तर उलट संयुक्त पर्ांताचे
(आजच्या उ र पर्देशचे) काँगर्ेसी िहदू मंतर्ी िहदूच
ं ी न्याय्य गार्हाणीही अैकून घेत नाहीत. िहदू सभा,
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आयर्समाज, िहदू संघटन हे शब्दही त्यांना ितरस्काराहर् वाटतात. ते म्हणतात की आयर्समाजामुळेच
मुसलमान िचडतात. ते िशवाजी, राणापर्ताप िन अन्य पराकर्मी िहदू देशभक्तांना वाट चुकलेले
समजतात आिण सांगतात की मुल्ला िन मौलव नी मुसलमानी धमार्चा पर्चार बळाने के ला नाही! हे
काँगर्ेसी नेते िहदी भाषेत मुसलमानी शब्दाचा पर्भाव वाढवून िहदुस्थानी ही रा भाषा करण्यासाठी
धडपडतात. मुसलमानांना आवडत नाही म्हणून नागरीिलपीला िवरोध करतात. मुसलमानी
भावनांचा आदर करण्यासाठी त्यांनी वंदम
े ातरम् हे रा गीत कापले आिण िहदुभावनांना पायदळी
तुडिवले. अशा पर्कारे िहदू मतदारांनी िनवडू न िदलेले काँगर्ेसी पर्ितिनधी िहदू मतदारांच्या भावना
पायदळी तुडवून जीना हक्क आिण मंडळ ना आ ासन देत आहेत की ते कधीही गोवध-बंदी करणार
नाहीत.
काँगर्ेसच्या त्या दु पर्वृ ीपासून संरक्षण करण्याचा एक उपाय आहे; तो म्हणजे िहदून
ं ी त्यांना
आपले मत देऊ नये आिण त्यांना आपले पर्ितिनधी म्हणून िनवडू नये, तर उलट जे उघडपणे एक
संघिटत पक्ष म्हणून, िहदुिहताचे संरक्षण करण्याचे आ ासन देतात, अशा िहदूसभा अच्छु कांनाच
आपली मते

ावीत. काँगर्ेसमध्येही चांगले लोक आहेत; काही काही, पण सध्या त्या लोकांचा

भलेपणा लक्षात न घेता ते ज्या धोरणाला बांधलेले आहेत ते काँगर्ेसचे िहदुघातक धोरण आपण पहावे
िन त्यापासून िहदुिहताचे रक्षण करण्यासाठी िहदू सभेला मत ावे.
िहदू महासभा ही के वळ धिनकांची पर्ितिनधी आहे हा पर्चारही खोटा आहे.

ा उलट वस्तुिस्थती

अशी आहे की को ाधीश धिनकांनी िन िगरणवाल्यांनी िदलेल्या लक्षावधी रुपयांच्या साहाय्यामुळे
काँगर्ेसच फु गलेली आहे. भूस्वामी िन शर्िमक हे दोघेही िहदू आहेत. त्यामुळे िहदू-महासभा दोघांच्या
िहताचे न्याय्य ते संरक्षण करील. तसेच िहदू सभेचे पर्ितिनधी िहदुिहताला बाध न आणणार्या पर् ावर
काँगर्ेसच्या रा ीय भूिमके ला पािठबा देत राहतील.
शेवटी िहदू सभा सदस्यांना एकच गो सांगतो.

ा िनवडणुकीत तुम्हाला यश िमळाले नाही तरी

त्यांनी धैयर् न सोडता पुढील िनवडणुका लढिवण्याची िस ता करावी. म्हणजे पुढील एखा ा
िनवडणुकीत ते िहदू मंितर्मंडळ बनवू शकतील, यािवषयी मला मुळीच शंका नाही! िहदू मतदारांनीच
काँगर्ेसला स ाधीश के ले आहे परं तु काँगर्ेसने िहदूच
ं ा िव ासघात के ल्याने ते िहदूच ितला खाली ओढू
शकतील आिण शि शाली िहदू मंितर्मंडळ स्थापन करू शकतील.”
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काँगर्स
े िहदूच
ं ी पर्ितिनधी नाही!

काँगर्ेसचे अध्यक्ष शर्ी. सुभाषचंदर् बोस यांच्या पतर्काला उ ेशून िदनांक २० नोव्हबर १९३८ रोजी
काढलेले पतर्क असेः

“सध्याच्या पिरिस्थतीचा िवचार करता लवकरच एखादी वतुर्ळ पिरषद भरिवण्यात आली तर त्या
पिरषदेला िहदुस्थानच्या वतीने एक ा काँगर्ेस पक्षालाच बोलवावे असे जे पतर्क सुभाषचंदर् बोस यांनी
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काढले आहे ते योग्य नाही. याचे पिहले कारण असे की मुसलमानांचे वतीने बोलण्याचा अिधकार
मुिस्लम लीगचे बॅ. जीना यांनी काँगर्ेसला िदलेला नाही. त्यांच्या वाटा-घाटीवरून असे िदसते की
ज्यावेळी बॅ. जीना हेच काँगर्ेसचे पर्ितिनधी म्हणून िनवडले जातील तेव्हाच काँगर्स
े मुिस्लम लीगचे
पर्ितिनिधत्व करू शके ल! पण त्यांच्या

ा संबंधाचा िवचार न करता माझे म्हणणे असे की काँगर्ेसला

िहदूच
ं े पर्ितिनिधत्व करण्याचाही अिधकार नाही! काँगर्ेस जरी िहदुमतावर िनवडू न आली असली तरी
ितने िहदुिहतरक्षणाची हमी कधीही िदलेली नाही, तर उलट मुसलमानांच्या अनेक अन्यायी मागण्या
मान्य करणारी काँगर्ेस िहदूच
ं ी एकही न्याय्य मागणी मान्य करीत नाही म्हणून मी स्प पणे सांगतो की,
िबर्िटश शासन िन मुिस्लम लीग, तसेच काँगर्ेस आिण मुिस्लम लीग िकवा या ितघांत जे काही करार
होतील ते िहदून
ं ा बंधनकारक ठरणार नाहीत. अशा पिरषदेत एक बरोबरीची संस्था म्हणून िहदू
महासभेला बोलावले जावे आिण ती मान्य करील तेच ठराव िहदून
ं ा बंधनकारक वाटतील.”

िनजामीत िहदुव
ं र होणारे अत्याचार

नोव्हबर १९३८ मध्ये सावरकरांनी िनजाम राज्यातील िहदू आंदोलनाची आवश्यकता सांगणारे पतर्क
काढले त्याचा सारांश असा :
“गेले िकत्येक िदवस िनजाम राज्यातून िहदूच
ं े समूळ उच्चाटन करून ते राज्य मुसलमानमय करण्याच्या
कारवाया सतत चालल्या आहेत त्यािवरु आयर्समाज सतत लढा देत आहे. ा ल ात आयर्समाजाचे
े ी
बारा तरी कायर्कत मुसलमान गुंडांकडू न ठार मारले गेले आहेत. पाच वषार्ंपूव िहदू महासभेनह

ा

पर् ात लक्ष घालून आपले पर्ितिनधी ितकडे पाठवून पर्त्यक्ष पहाणी करून त्यासंबंधी ठरावही के ले
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आहेत. िश मंडळे ही पाठिवली आहेत. पण त्यांना िनजामच्या मंत्र्यांनी सांिगतले की, आमच्या
राज्यात िहदूव
ं र अत्याचार होतच नाहीत! तशी पर्त्यक्ष गार्हाणी कोणीही के लेली नाहीत!”.
पण पर्त्यक्ष वस्तुिस्थती अशी आहे की तेथे मुसलमानांचे अत्याचार, िहदूच्ं या दुकानांची लुटालूट, िहदू
नेत्यांच्या हत्या, िहदू ि यांची िवटंबना, त्यांचे बळाने धमार्ंतर आिण

ा अत्याचाराने तर्स्त झालेल्या

िहदूच्ं या िककाळ्यांनी तेथील वातावरण भरून गेले आहे. पण अॅिबिसिनया, झेक िन पॅलेस्टाईन
ं रील मुसलमानी अत्याचारािवरु िनषेधाचा एक
मधील अरबांसाठी रडणार्या काँगर्ेसने ा िहदूव
शब्दही उच्चारलेला नाही. म्हैसूर, तर्ावणकोर, राजकोट आदी िहदुस्थानातील पर्जेच्या छळामुळे
आपणाला दुःख झाले आहे असे म्हणणार्या काँगर्ेस अध्यक्ष सुभाषचंदर् बोस यांनीसु ा भोपाळ िन
िनजाम या मुसलमानी राज्यात िहदूव
ं र जे औरं गजेबी अत्याचार चालले आहेत, त्यासंबंधी एक शब्दही
उच्चारला नाही. कारण तसा उच्चार त्यांच्या रा ीयतेशी दर्ोह ठरतो!
गांध न तर भोपाळमध्ये रामराज्य असल्याची ग्वाहीच िहदून
ं ा देऊन टाकली! हे गांधीछाप असत्य
सत्याच्या नावाखाली सांिगतले जात असल्याने ते अितशयच लािजरवाणे आहे. रा ीय सभेने असे
धोरण ठे वले असले तरी िहदू सभा िन आयर्समाज तेथील िहदूव
ं रील अत्याचाराचा पर्ितकार करीत आहे.
िहदुस्थानचे इस्लामीकरण करण्याच्या कायार्त औरं गजेबाला िन िनजामच्या पर्िपतामहांना
मरा ांच्या सैन्याने पूव च कशी धूळ चारली आहे हे लक्षात ठे वावे आिण तेथे िहदून
ं ा सवर्धािमक
सुिवधा देऊन दाियत्वपूणर् राज्यकारभार चालू करावा. त्यामध्ये िहदून
ं ा लोकसंख्येच्या पर्माणात
पर्ितिनिधत्व

ावे हाच िनत्याची एकी आिण शांतता िनमार्ण करण्याचा उपाय आहे.”

वंदे मातरम् आिण संकीणर् पतर्के
१० िडसबर १९३८ रोजी उस्मािनया िव ापीठाने ‘वंदे मातरम्’ म्हणण्यास बंदी के ली. त्यावेळी
िव ाथ्यार्ंनी ती बंदी मोडू न उगर् िनदशर्ने के ली. त्या संबंधात वीर सावरकरांनी एक पतर्क काढले ते
असे:

“वंदे मातरम् म्हणणे हा तुमचा अिधकार आहे. िनजाम कोण लागून गेला? िबर्िटशांनासु ा

ा देशात

वंदे मातरम् अैकावे लागले. तुम्ही िठकिठकाणी वंदम
े ातरम्च्या घोषणांनी आसमंत दुमदुमून टाका.”
----- ----नेपाळसंबंधी उ ेशून काढलेल्या पतर्कांत सावरकरांनी िलिहले आहे की, “चीन-जपान यु ापासून धडा
घेऊन नेपाळने आपले भूदल िन वायुदल अ यावत करावे.”
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----- ----युरोपमधून हाकलण्यात येत असलेल्या ज्यूंसंबंधी सहानुभूती

क्त करून सावरकरांनी िलिहले की,

“त्यांना भारतात िनवासासाठी न आणता पॅलेस्टाईनमध्ये त्यांची वस्ती करावी. कारण तीच त्यांची
िपतृभू िन पुण्यभू आहे.”
----- ----दुसर्या एका पतर्ात सावरकरांनी िलिहले आहे की, “भारतातील राजबं ांना तत्काळ सोडण्यात यावे.
तसेच परदेशात जीवन जगणारे देशभक्त च ोपाध्याय, बॅ. राणा, रासिबहारी बोस, हरदयाळ,
महदर्पर्ताप आद वरील बंदी उठवून त्यांना भारतात येण्याची अनुज्ञा

ावी.”

िनजामीत घुसा

शेकडो िनःश पर्ितकारक उघडपणे िन भूिमगत कायर्कत मरा ांच्या लढाऊ बाण्याने िनजामीत
घुसतच होते. त्यांना अिधक पर्ोत्साहन देण्यासाठी िन हा लढा अिधक तीवर् करण्यासाठी वीर
सावरकरांनी ३१ माचर् १९३९ रोजी एक स्फू ितदायक आव्हानात्मक पतर्क पर्िस

के ले:

“सोलापूर येथील आयर्समाजाच्या िन नागपूर येथील िहदू महासभेच्या अिधवेशनानंतर गेल्या तीन
मिहन्यांत िनजाम िनःश पर्ितकाराच्या आंदोलनांचा अपेक्षेपेक्षाही पर्बळ उठाव चहूबाजूंनी चालला
आहे ही समाधानाची गो आहे.”
महारा ाने पै-पैसा जमवून दहा सहसर् रुपयांचा िनधी उभारला. पैकी दोन-अडीच सहसर् रुपयांचे
साहाय्य िनजाम संस्थानातील दंग्यात वा चळवळीत जे आपले िहदू बंधू बंिदशाळे त पडले वा आहत
झाले त्यांच्या खटल्यासाठी, त्यांच्या अनाथ कु टुंबाच्या साहाय्यासाठी त्यांच्या घरोघरी नेऊन
पोचिवले. िनजाम िनषेध िदन िसधपासून बंगालपयर्ंत िन लाहोरपासून नागपूरपयर्ंत पर्ांतापर्ांताच्या
राजधान्यातून िन नगरानगरांतून लक्षावधी िहदू लोकांनी धुमधडाक्याने गाजिवला. िनजाम
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संस्थानातील दोन सहसर् िव ाथ्यार्ंनी ‘वंदे मातरम्’ पर्करण संपकरून मुिस्लम धाकदपटीला भीक न
घालता मुिस्लम शाळा-कॉलेजांना बिहष्कारले आिण बाणे-दारपणाने ते संस्थान सोडू न िव ाजनाथर् ते
इतर तर् चालते झाले. म्हणजेच िनजाम संस्थानातील िहदूच्ं या न ा िपढीत िहदुत्वाच्या अिभमानाचे
िन त्यासाठी पर्संगी भोगा ा लागणार्या त्यागाचे िन क्लेशाचे बीज रोवले गेले. त्या सहसर्ावधी
िव ाथ्यार्ंना नागपूर, मदर्ास, येवले, नगर, सोलापूर इत्यादी िठकिठकाणच्या शाळा-कॉलेजातून
पर्वेश िमळाला आिण िठकिठकाणच्या िहदू जनतेने त्यांच्या बाणेदारपणाचा गौरव करून त्यांना
ममत्वाने वागिवले. जैन, शीख, िलगायत, सनातनी, आयर्समाजी इत्यादी सवर् पक्षोपप यांची या
पर् ी िहदुत्वाच्या रक्षणाथर् अिखल िहदू स्वरूपाची एकजूट िदसून आली, एक फळी उभी ठाकली.
िनजाम संस्थानातील िहदूच्ं या पिरतर्ाणाथर् उभ्या िहदुस्थानातून िनधी उभारले जाऊन एक लक्ष
रुपयांची रास पडली. त्या संस्थानातील िन संस्थानाबाहेरील िमळू न अडीच ते तीन सह िहदू सैिनक
िनःश

पर्ितकार करून आज िनजामी बंिदशाळांतन
ू अस

क

सोशीत आहेत. बंिदशाळे तही

आपल्या धािमक, सांस्कृ ितक िन राजकीय अिधकारांसाठी फटके , मारहाण आिण कर्ूरता

ांना त ड

देऊन झुज
ं चालवीत आहेत. झोपू लागलेल्या आयर्समाजात, िन िककतर् मूढ झालेल्या िहदू महासभेत
नवचैतन्य िन नवे अवसान संचरत आहे. महारा ीय िहदू सामर्ाज्य अस्तंगत झाल्यानंतरच्या गेल्या
शंभर सव्वाशे वषार्ंत िनजामाला अरे तर कारे म्हणून हटकणारा िहदू आज पर्थम भेटला आहे.
ा आंदोलनाचे हे जे पर्त्यक्ष िन अपर्त्यक्ष पिरणाम अवघ्या तीन मिहन्यांत होत आले ते
िहदुसंघटनाच्या ापक कायार्स वाढती बळकटी चढिवणारे च झाले आहेत! आिण याचे मुख्य शर्ेय आहे
त्या शतावधी लहानमो ा स्वयंसैिनकांना की ज्यांनी मागे कोण येतो याची वाट न पहाता सवार्ंआधी
आघाडीत जाऊन झुंज घेतली ते आज िनजामाच्याच राज्यात िनःश पर्ितकाराचा धुमाकू ळ घालून
बंिदशाळांमध्ये अस
क सोशीत आहेत! िनजामच्या पर्ासाद सौधापासून तो बंिदशाळे च्या
भुयारापयर्ंत त्या संस्थानचे सारे आसमंत ‘िहदू धमर् की जय!’ च्या ध्वनीने दणाणवीत आहेत, रक्ताळ
फटके पाठीवर बसत असता त्यांना पर्त्येकी मोजीत आहेत, ‘वंदे मातरम्’ गजूर्न गजूर्न!!!
ा धमर्वीरांनी ही जी उठावणी घेतली आहे ितचा तसाच तेजस्वी पाठपुरावा करण्याचे दाियत्व
आता मुख्यतः आहे महारा ावर! नागपूरला हडसून खडसून िवचारले असता ज्या वीस सहसर्
महारा ीयांनी पर्ितज्ञापूवर्क मते िदली, आम्ही झुंज,ू त्यांच्या त्यांच्यावर. त्या वीस सहसर्ांपैकी
अधजण जरी त्या पर्ितज्ञेपर्माणे आता लवलेशही मागेपुढे न पहाता तडक घराबाहेर पडू न
स्वयंसैिनकांच्या िशिबरांकडे जातील िन झुंजीत िमसळतील तरी बाजी संभाळली जाईल. िनदान
त्यांच्यापुरते त्यांचे कतर्

त्यांनी के ले, त्यांचा शब्द त्यांनी तरी राखला असे होईल!

महारा भर सार्या जनतेला आपली वरील पर्ितज्ञा पुरी करणारे असे अवसान संचरिवण्यासाठी
सध्या अत्यंत िनकडीची पिहली गो म्हणजे ही की ज्या िहदुसंघटक कायर्कत्यार्ंनी िजल् ािजल् ांतून
आजवर जनतेत जागृती करण्यासाठी जीव तोडू न पर्य के ले; त्यांच्यापैकी शक्य असेल त्या त्या ठळक
पुढार्यांनी शािब्दक पर्चाराच्या नादी आता अिधक वेळ न लागता तत्काळ स्वतः स्वयंसैिनक होऊन
झुंजीवर जावे. शािब्दक पर्चारही आवश्यकच होता पण ती पायरी आता त्या कायर्कत्यार्ंनी ओलांडली
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आहे. आता कृ ती हाच पर्चार! त्यायोगेच या पुढचे कायर् अिधक नेटाला लागेल; जनतेत पर्बळ िन
सिकर्य अवसान चढेल! तरी िजल् ािजल् ांतील त्या अनेक लहानमो

ा पुढारी कायर्कत्यार्ंनी िनःश

पर्ितकाराथर् स्वतः स्वयंसैिनक होण्याची आपली िस ता पर्िस पणे आधीच पर्कट के ली आहे त्यांनी
आिण इतर शक्य त्या त्या ठळक मंडळ नीही आता धडक्यासरशी आघाडीवर जावे!
दुसरी िनकडीची गो म्हणजे िहदुसंघटक युवकांची! आता िव ालयाच्या परीक्षा संपतील. आता
शेकडो तरुणांनी सार्या अडीअडचणी बाजूस सारून िन स्वयंसैिनक बनून िशिबराकडे िनघावे. इतर
येवो वा न येवो, आपल्या सांगाती कोणी लहानमोठा कायर्कतार् असो वा नसो, आपला पुढारी
आपणच! जो सैिनक झुंजतो तोच वीर, जो कायर् करतो तोच कायर्कतार् असे जाणून स्वतःच कायर्कत
व्हावे! मागच्या िपढीतील रा काय मागच्या िपढीने यथाशक्ती करावयाची ती के ली. आता न ा
िपढीतील लढे तरुण िपढीनेच झुंझवावे. नवे पराकर्म गाजवावे;
साथर्क! तरच आपण करीत असलेल्या

ातच तारुण्याची खरी शोभा िन

ा िशवाजीच्या जयंत्यांची, संभाजीच्या पुण्यितथ्यांची,

वसईच्या िवजयोत्सवाची साथर्कता! स्वरा ात्सव िन स्वधमार्स्तव संभाजीने पर्ाणांचे बलीदान के ले.
‘माझे शीर तरी िकल्ल्यात पडू

ा!’ अशा हटातटाने अप्पांनी वसईच्या िकल्ल्यावर झडा चढिवला.

इत्यादी पूवर्ज पराकर्माचे पोवाडे फु सक्या ऐटीने गाणार्यांनी िन जेठा मारून अैकणार्यांनी त्याच
स्वरा ास्तव िन स्वधमार्स्तव आपल्या िपढीत पर्ा तो पराकर्म करताना मातर् जर पाय गाळले तर
पूवर्जांच्या ा जयंत्या, हे उत्सव, हे पोवाडे पूवर्जांची के वळ िवडंबने झाल्यावाचून राहणार नाहीत!
पूवर्जांच्या पराकर्माचे खरे स्मारक म्हणजे आपल्या िपढीत पर्ा ते नवे पराकर्म गाजिवणे! कृ तीवाचून
जो जो करं टा, नुसती सांगे विडलांची कीत । तो एक मूखर्! असे समथर्च सांगून गेले आहेत!
तशा करं ांमध्ये आपली गणना करून घ्यावयाची नसेल तर ा सवर् उत्सवात भाग घेणार्यांपैकी
शेकडा दहा जणांनी तरी ा िनःश पर्ितकारात स्वयंसैिनक होऊन आज उडी घ्यावयास नको काय?
त्याचपर्माणे वारकर्यांनो, समथर् भक्तांनो, आचायार्ंनो ज्या िनजाम संस्थानात एकनाथरामदासादी अनेक साधुसंतांची पुण्यस्थाने आहेत आिण जेथे िहदू धमार्चा अस उपमदर् होत आहे त्या
संस्थानावर चाल करून तो उपमदर् हाणून पाडण्यासाठी ज्या वेळी शतावधी सांसािरकांनी िनजामाचा
पर्ितकार करीत ितकडे बंिदवास, फटके , बायोनेटा, हाणामार, छळ यांना भीक न घालता िहदू
धमार्च्या जयजयकाराची नुसती धुमाळी उडवून िदली आहे त्यावेळी तुम्हा संतांनी, साधूंनी,
आचायार्ंनी मातर् पीठापीठापुढे पडणारे पेढे चघळीत स्वस्थ बसावे हे उिचत आहे काय? वास्तिवक
पहाता तुम्हा पंथापंथांच्या महंतांनी आिण धमर्पीठाच्या आचायार्ंनीच सवर् लोकांच्या आधी िहदू
धमार्च्या सन्मान रक्षणास्तव पर्ितकाराची चढाई स्वतः करावयास हवी होती! िनदान आता तरी
तुमच्या शतावधी वारकर्यांसह आिण संन्याश्यांसह ा झुंजीवर िनघा आिण देव मस्तकी धरून िनजाम
संस्थानात स्वधमर्रक्षणाथर् अवघा हलकल्लोळ उडवून ा!!
त्याचपर्माणे महारा ीय सािहित्यकांनो िनजामाने मराठी भाषेच्या गळ्यास तात लावली आहे.
महारा

सािहित्यकांची जी पुण्यक्षेतर्े त्या ज्ञानदेव, एकनाथ, रामदासांच्या पैठणादी स्थानी मराठी

भाषा िशकिवण्याची बंदी के ली आहे हे तुम्हास माहीत आहे ना? िहदू महासभेने हा िनःश
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पर्ितकार

ज्या अन्यायाच्या उच्चाटनासाठी चालू के ला त्यात हा मराठी भाषेचा होणारा लांछनास्पद अपमानही
उच्चािटला पािहजे अशी एक स्प पर्ितज्ञा, एक मूलभूत मागणी के ली आहे हे आपण जाणताच! मग
येत्या मराठी ना

, का , सािहत्य संमेलनातून भाग घेणार्या मराठी भाषेच्या सह ावधी

अिभमान्यांपक
ै ी िनदान शेकडा दहा जणांनी तरी हे आपल्या मातृभाषेवरचे लांछन, मराठीची ही
गळचेपी दूर करणे िनजामाला भाग पाडण्यासाठी
होऊन झुंजीवर जावयास नको काय?

ा िनःश

पर्ितकाराच्या आंदोलनाचे स्वयंसैिनक

मराठी शाळांवरील, वृ पतर्ांवरील, सािहत्यावरील बंदी उठिवण्याच्या अनेक िवनंत्या िन ठराव
िनजामने आजवर धुडकावून िदले. िहदूच
ं ी भाषासु ा मारून मुिस्लम उदूच
र् त्यांच्यावर बळाने लादीन
म्हणून फु त्कारणार्या िनजामाची रग िजरिवण्यासाठी ‘अमृतातेही पैजा िजके ’ अशा ज्ञानेशाच्या मराठी
बोलीचे मानरक्षणासाठी मराठी सािहित्यकांचे हवे तर स्वतंतर्पणे के वळ मराठी भाषेवरील लांछन दूर
करण्यापुरतेच, एक शंभर स्वयंसेवकांचे पथक यावष िनजामवर चढू न जावयास हवे. तुमच्या
भाराभार वािषक संमेलनांच्या यात छाटाछाट करून िनदान एक सहसर् रुपये तरी या चळवळीच्या
िनधीत धाडावयास हवेत. नाहीतर ा मराठी सािहत्यिवषयक संमेलनाची िन का गायनांची
दळू बाई दळू वषार्नुवष चाललीच आहे. पण मराठीचा अपमान जर ती िनदर्ळू शके ल तरच

ा दळू बाई

दळू चा काहीतरी उपयोग झाला असे म्हणता येईल आिण शेवटी, िनजाम संस्थानातील पददिलत िहदू
बांधवहो, वरील सवर् वगार्ंपेक्षाही

ा झुंजीत लढण्याची खरी पराका ा करावयास हवी तुम्ही! शेकडा

अशीवर आपणा िहदूच
ं ी त्या संस्थानात बहुसंख्या असून गेली चारशे वष तुम्ही छळ सोशीत आलात ते
पुरे झाले नाही कां? अजून वाट कसली पाहता?
िहदू म्हणूनच जे तुमचा छळ करीत आहेत, तुमच्या छळावरच ज्यांची पोळी िपकत आहे तेच

तुम्हाला िमळू न ‘स्टेट’ नावाची जेव्हा एक अजब जूट होईल तेव्हाच चळवळ करा असे सांगणार्या
सोम्यागोम्यांच्या थापांवर िव ासू नका!

चोर िन साव िमळू न एकजुटीने खटला भरता येईल तेव्हाच त्या चोरावर खटला भरा असे
सांगण्यासारखाच हा मंतर्ोपदेश िनव्वळ बुवाबाजी आहे. तेव्हा िप ािन्प ा असे छळ सोशीत
राहण्यापेक्षा एकदाच मनाचा िहय्या करा. जो काय छळ असेल नसेल त्यास आपणहून आव्हान

ा

आिण त्या छळाची नांगीच मोडू न टाका. त्यातही जरी ती अगदीच मोडली नाही तरीही अशा बाणेदार
पर्ितकाराच्या भयाने छळसु ा पुन्हा छळावयास सहसा धजत नाही. िवचवासारखा तो छळ दबून,
वचकू न राहू लागतो. यासाठी संस्थानातील िहदू बंधूंनो, जोवर संस्थानाबाहेरून शतावधी िहदू बांधव
तुमच्यासाठी िनजामावर चालून जात आहेत त्याचवेळी तुम्ही लक्षावधी िहदून
ं ो िनःश पर्ितकाराची
उठावणी आतूनही के ली पािहजे. जे उपदर्वी िन छळक त्या त्या अिहदूव
ं र सामािजक बिहष्कार घाला.
िहदून
ं ा उपमदर्कारक ते ते अन्याय्य िनबर्ंध झुगारून, पर्ितिनिधत्व नाही तर करही नाही, 'Taxation
without representation is robbery' अशी घोषणा करून करबंदीची चळवळ चेतवा! तुमच्या
मुक्ततेची चालून आलेली अशी संधी हातची घालवू नका! ती पुन्हा येणे दुघर्ट आहे!
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तरी कायर्कत, अनुयायी, वारकरी, रामदासी, िहदुसंघटक, सािहित्यक, पर्ौढ, तरुण, संस्थानातील
िन बाहेरील िहदून
ं ो, िवशेषतः सवर् महारा ीयांनो आता उठा िन िनजाम िनःश

पर्ितकाराथर्

स्वयंसैिनक बनून झुंजीत िमसळा. तुम्ही िहदूमातर् “अैसे अवघेिच उठता। परदळांची कायशी िचता।”
आिण तरीही जे जे स्वयंसैिनक अशा रीतीने झुंजीत भाग घेतील त्या सवार्ंनी हे मातर् िवसरता कामा नये
की स ःिस्थतीत आजचा हा िहदू महासभेने िन आयर्समाजाने घेतलेला हा िनःश पर्ितकाराचा Civil
Resistance चा लढा िहदूच
ं ा उपमदर् करणार्या तेव ाच काय त्या िनजामी िनबर्ंधाचा भंग करण्याचा
लढा आहे मुसलमानी जातीचा जात म्हणूनच िकवा िनजाम सरकारचा िनजाम सरकार म्हणूनच ष
े
करण्याचा या चळवळीचा लवलेश हेतू नसून ितचा मुख्य हेतू आिण पर्ितज्ञा आहे िहदूच
ं ा अन्याय्य
अपमान िकवा ष
े कोणाही अिहदूस करता येऊ नये! साधे माणुसकीचे जे जे मूलभूत नागिरकअिधकार ते ते िहदून
ं ा पर्ा झालेच पािहजेत!!

रुझवेल्टना तार
२३ एिपर्ल १९३९ रोजी वीर सावरकरांनी अमेिरके चे अध्यक्ष रुझवेल्ट यांना एक तार पाठिवली ती
तार अशी :
“आपण िहटलरला पाठिवलेल्या पतर्ांमागे सैिनकी आकर्मणापासून स्वातंत्र्य िन लोकशाही यांचे संरक्षण
करण्याची खरी िनरपेक्ष मानवतेच्या िचतेची पर्ेरणा असेल तर कृ पया िबर्टनलाही आपली
िहदुस्थानवरील सैिनकी स ा संपु ात आणण्यास सांगा आिण िहदुस्थानला स्वयंिनणर्यापर्माणे घटना
बनिवण्याचे स्वातंत्र्य ा. िहदुस्थानसारख्या महान रा ाला लहान रा ाअतका तरी आंतररा ीय
न्याय मागण्याचा अिधकार तर िनि तपणे असावा.”

िकशनपर्सादना पर्त्यु र
स्वातंत्र्यवीर सावरकर िहदुत्वाच्या ल

ाला नेट लावीत होते; तर िनजाम राज्यातील एक विर

िहदू सरदार महाराज िकशनपर्साद यांनी हा लढा थांबवावा अशा आशयाचा एक लेख पर्िस

के ला.

तेव्हा वीर सावरकरांनी त्याला ५ मे १९३९ रोजी सणसणीत उ र देणारे एक पतर्क काढले त्याचा
सारांश असाः
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“महाराजा िकशनपर्साद वयोवृ िन उच्चािधकारी असल्यामुळे त्यांच्यािवषयी जरी पर्त्येक िहदूला
आदर वाटत असला तरी िनजामाच्या अस िहदू िवरोधी राजवटीला िवरोध करण्यासाठी िहदू सभा
िन आयर्समाज यांनी चालिवलेला लढा दाबून टाकण्यासाठी त्यांनी िलिहलेल्या असत्य, भेकड िन
िव ासघातकी िवधानांनी भरलेल्या लेखाचा िनषेध के ल्यावाचून आम्हास राहवत नाही. िहदू सभेच्या
नेत्यांनी ही चळवळ हाती घेण्यापूव िनजाम राज्यातील अत्याचारांची पूणर् मािहती गोळा के ली आहे.
महाराज म्हणतात की त्यांनी िन त्यांच्या पूवर्जांनी ा मुिस्लम राज्यात कै क िप ा सन्मानाने िनवास
के ला आहे. त्यांचा िन अनेक िहदूच
ं ा तेथील िनवास ही अैितहािसक सत्यघटना आहे. पण हा िनवास
सुखाचा िन सन्मानाचा नाही हेही अितहासच सांगतो. म्हणूनच मरा

ांनी भोपाळ, उदगीर, खडार्

आदी लढायांतन
ू िनजामाला चोपून काढले आिण नगर ते नागपूर आिण ओिरसापयर्ंतचे िनजामी राज्य
न करून तेथे िहदू स ा स्थापन के ली. तरीही ती स ा अजून चालू राहण्यास िहदूश
ं ी िव ासघात
करणारे , वंशपरं परे ने संतु राहणारे दासवृ ीचे िहदूच कारणीभूत आहेत आिण त्या दास परं परे चाच
अिभमान कृ ष्णपर्साद सांगत आहेत. राणा पर्तापिसह हा राजपुतांचा पुढारी नसून आपणच राजपुतांचे
पुढारी असल्याचे त्या काळी जसे तो कु पर्िस राजा मानिसग सांगत असे तीच भूिमका आज सर
महाराज िकशनिसह वठवीत आहेत! महाराज अजूनही प ा ापदग्ध होण्याची वेळ गेली नाही.
अजूनही ते िव ासघातकी, असत्य िलखाण मागे घेऊन एखा ा सद्गृहस्थासारखे उ तमस्तक राहून
खर्याखुर्या घटना जगापुढे ठे वून आपल्या पातकांचे क्षालन करावे!”

मिशदीला कु लूप ठोकायला हवे होते
आयर्समाज िन िहदू सभा यांच्या वतीने अनेक पर्ितकारकांनी या िनजामराज्यात िहदूच
ं े धािमक िन
नागिरक अिधकार रक्षणाथर् िनबर्ंधभंग के ला होता.
ा वाढत्या आंदोलनामुळे सोलापूर येथे
मुसलमानांनी दंगा करून काँगर्ेस मंितर्मंडळाकडे आयर्समाजािवरु

गार्हाणी के ली. ती खरी मानून

सोलापूरच्या िजल्हा दंडािधकार्यांनी तेथील आयर्समाज कदर्ावर बंदी घातली.
िनषेध करण्यासाठी २६ मे १९३९ रोजी वीर सावरकरांनी एक पतर्क काढले ते असे:
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ा बंिदआज्ञेचा

“सोलापूर येथील दंगा थांबिवण्यासाठी तेथील दंडािधकार्यांनी जे उपाय योजले त्यातील काही योग्य
असले तरी त्यांनी आयर्समाजाला नगरातून िन िजल् ातून आपले तळ हलिवण्याची जी आज्ञा िदली ती
पिरणामी घातक ठरणारी असल्याने ितचा िनषेध करणे आवश्यक आहे. यामुळेच अिखल भारतात
मुसलमान गुंडांना दंगे करण्यास िचथावणी िमळे ल आिण ते िहदू सभा िन आयर्समाज यांच्यािवरु
के व्हाही िवनाकारण दंगे करतील. सरकारी पतर्कातही हे मान्य के ले गेले आहे की आयर्समाजाची
िमरवणूक शांततेने चालली असता मुसलमान गुंडांनीच मिशदीतून ितच्यावर हल्ला के ला, या
अपराध्यांना या दंडािधकार्यांनी कोणते शासन िदले? खरे म्हणजे त्यांनी या पर्करणी मुसलमानी
पर्चारकांची हकालप ी करून त्यांच्या गुंडिगरीचे कदर् िन श े साठिवण्याचे आगर जी मशीद ितलाच
कु लूप ठोकायला लावले पािहजे होते, तर त्याने उलट आयर्समाजी पर्चारकांनाच बाहेर घालिवले.
त्यामुळे मुसलमान असेच समजणार की िहदू िनःश पर्ितकारकांची ठाणी उठिवण्याचा अमोघ िन वैध
मागर् म्हणजे असे दंगे करणे हाच होय, अशी समजूत मुसलमानात पसरण्याला िन त्यांना अशा
अत्याचारांना पर्वृ करण्याला दंडािधकार्यांचे हे चुकीचे धोरणच पर्ोत्साहन देत.े पर्ांितक सरकारांनी हे
धोरण सोडले तर भारतात िठकिठकाणी िनजामािवरु

चालू झालेली कदर्े अिधक पर्भावशाली होतील.

मुंबई शासनाने िनःपक्षपातीपणाने वागावे. जे दंडेली करतील त्यांना त्यांनी पािहजे ते शासन करावे.
ं ी चालिवलेल्या वैध चळवली त्यांनी अशा दडपू नयेत हेच
चोर सोडू न संन्यासांना सुळी देऊ नये. िहदून
दूरदश पणाचे होईल.”

आतूनही उठाव करा!
खडकी (औरं गाबाद) येथील बंिदगृहातील िनःश

पर्ितकारांवर िनजामी पोलीस भयानक लाठीमार

करीत होते. उमरखेड येथन
ू ९ जून रोजी मुंबईत येताच सावरकरांनाही ही लाठीहल्ल्याची वातार्
समजली. िनजामी पोलीस सत्यागर्ह ना सरळ वागवतील असे सावरकरांना कधीच वाटत नव्हते.
त्यामुळे तसा पर्संग येताच िभऊन पर्ितकार मागे न घेता उलट िनजामी राज्यातील िहदून
ं ाच उठावणी
करण्याब ल आव्हानात्मक पतर्क त्यांनी १० जून १९३९ रोजी काढले. त्याचा आशय असाः
“शेकडो िहदू िनःश
पर्ितकारकांची उपासमार होत असल्याच्या हर्दयदर्ावक बातम्या गेल्या
आठव ात आमच्या कानावर आल्या न आल्या तोच या आठव ात त्या मागोमाग िनःश
पर्ितकारकांवर अमानुष लाठी हल्ले करण्यात आले असल्याच्या वातार् आम्हाला अैका ा लागत आहेत.
महाशय कृ ष्ण यांच्याबरोबर ७०० पर्ितकारकांनी एका वेळी पर्ितकार के ल्याने िनजामच्या नादान
संस्थानकडू न त्या लोकांची कोणत्याही पर्कारे वस्था होऊ शकली नाही आिण पिरणामतः आयर् िन
िहदू पर्ितकारकांना दोन िदवस अ पाण्यावाचून काढण्याचा पर्संग आला. या अवस्थेमुळे त्यांनी
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गार्हाणी के ली पण त्यांना िनजामच्या कारभार्यांनी उ र कसले िदले? तर पाशवी लाठीमाराचे.
सुमारे १०० िहदू पर्ितकारकांना गंभीर स्वरूपाच्या जखमा झाल्या.
यांच्यासारख्या काही पर्िस

शर्ी.

ध डू मामा साठे

पर्ितकारकांवर तर अतका अमानुष हल्ला झाला की, त्यामुळे ते जगतात

की मरतात अशीच पिरिस्थती िनमार्ण झाली. एवढेच नव्हे तर, लाठीहल्ल्यानंतर िकत्येक
पर्ितकारकांना कोठ
देण्यात आला.

ांत एकएकटे क डू न ते रक्तिसिचत होऊन भूमीवर कोलमडू न पडेपयर्ंत त्यांना मार

महाशय कृ ष्णजी यांच्या समवेत िन अतरांच्या समवेत संस्थानात मोठमोठे जथे िशरणार आहेत याची
पूवर्सूचना िनजामी शासनसंस्थेला आठवडेच्या आठवडे आधी िमळालेली नव्हती काय? िमळाली होती
तर मग तुरुंगाच्या कोठीत पुरेशा अ पाण्याचा साठा का करण्यात आला नाही? का असा साठा करणे
हे िनजामी शासनसंस्थेच्या आवाक्याबाहेरचे होते? का पर्ितकारकांची उपासमार करून िन ठोकू न
काढू न शरण आणण्याचा दुहरे ी डाव या योजनेत होता?
संस्थानातील िहदूिवरोधी िनबर्ंधांचा भंग करण्यासाठी अतके लोक येणार असल्याची पूवर्सूचना जर १५
िदवस िनजामी कारभार्यांना होती िन आपले कारभारी त्यांची वस्था ठे वू शकत नाहीत हे त्यांनी
ओळखले होते, तर मग िनजाम सरकारने या पर्ितकारकांना मुळी अटकच का के ली? आपल्या
तुरुंगातील गुन्हेगारांनाही पुरेसे अ व देण्याचे नैितक दाियत्व दास िन मागासलेले संस्थािनकसु ा
मानतात. सश यु ातसु ा परकी बं ांना अ पाण्याचा पुरवठा करण्याचे नैितक बंधन मानले जाते.
उलट अथे काय होते ते पहा. िनःश

असे शेकडो िहदू पूणर् शांततामय वृ ीने, िनजामी सरकारला

पूवर्सूचना देऊन, नागिरकत्वाचे अिधकार िस

करण्यासाठी संस्थानात िशरले असताना िनजाम

सस्कार त्यांना औपचािरकरीत्या अटक करते िन कलकत्याच्या अंधारकोठडीची वास्तिवक आठवण
होईल अशा पर्कारे त्यांना तुरुंगात क बण्यात येते. दोन िदवस यांना अ पाणी पुरिवण्यात येत नाही
िन जणू काय अतके पर्ितकारक एकाएकी आल्याने गैर वस्था करण्याचा आपला हक्कच आहे अशा
समजुतीने िनजामी कारभारी वागतात! उपासमार झालेले पर्ितकारक के वळ अ पाण्याची मागणी
करायला एकसमयावच्छेदक
े रून गेले असता त्यांच्या समुदायावर लाठीहल्ला करण्यात येतो िन नंतर
एकएक ाला कोठडीत घालून िन िदवे मालवून अंधारात िनदर्यपणे बेदम मारण्यात येते िन त्यांचे पर्ाण
पर्त्यक्ष धोक्यात पडतात!
िनजामी सरकारचे सामथ्यर्ही (अ पाणी पुरव

ाचे) खरोखरच अतके कमी असेल िकवा त्यांची

अपातर्ता अतकी भयंकर असेल तरीही असला पाशवी लाठीमार करण्याचे त्यांना काहीच कारण नव्हते.
तर या पर्ितकारकांना त्यांनी मोकाट सोडू न

ावयास पािहजे होते. पण

ा सगळ्या पर्काराचा अथर्

असा िदसतो की सवार्त शर्ीमंत असणारे हे मुसलमानी संस्थान कमालीचे िहदूिवरोधी असल्यामुळे िहदू
लोक आपला जन्मिस अिधकार बजावण्याची चळवळ करीत असताना त्यांना दहशत बसिवण्यासाठी
ते हा दुहरे ी खेळ खेळत असावे.
िनजाम सरकारच्या या आव्हानाला ावयाचे सिकर्य उ र म्हणजे त्या संस्थानात िहदून
ं ी आपला
जन्मिस अिधकार पर्स्थािपत करण्याची चळवळ अिधक जोराने चालवावी. आवेदने िन िवनंत्या या
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अपमानास्पद आहेत

आिण गार्हाणी िनष्फळ होत.

आता िहदुत्वात मोडणार्या सनातनी,

आयर्समाजी, िहदूसभावादी, शीख, जैन सवार्ंनी एकमुखी उठाव करून िनजाम संस्थानात सुरू
के लेल्या या िनःश

पर्ितकाराच्या चळवळीत यापुढे शेक

ांनी नव्हे तर सह

नी भाग घ्यावा.

िवशेषतः िनजामशाहीत वस्ती करून राहणार्या लक्षावधी िहदू बांधवांना माझे असे म्हणणे आहे की,
त्यांचे हे धमर्बांधव त्यांच्यासाठी पर्त्यक्ष आपल्या पर्ाणावर पाणी सोडू न हालअपे ा सहन करीत असता
त्या फक्त पाहणे म्हणजे िव ासघात करणे नव्हे काय? हे व्हावयास नको असेल तर जागे व्हा िन
हजार नी िहदूच्ं या

ा धमर्यु ात भाग घेऊन आघाडीवर चला. पर्त्येक नगरात आिण खे

ापा

ांत

िहदुत्विवरोधी असणार्या िनबर्ंधांचा भंग करा आिण आज्ञा मोडा. या अत्याचारांच्या िनषेधाथर्
िठकिठकाणी हरताळ पाडू न मुसलमान गुंडांवर सामािजक बिहष्कार पुकारा. िनजामशाहीतल्या
हजारो िहदूयव
ु कांनी संपकरून िहदुत्वाचा अवमान करण्यासाठी चाललेल्या िनजामशाहीतल्या
िशक्षणसंस्था बंद पाडल्या पािहजेत.
बाहेरून जर हजारो िहदू येऊन िनजामशाहीतील अन्यायाची दाद लावण्यासाठी अपिरिमत हाल
सोसून पर्संगी पर्ाणदंडालाही िस होत आहेत तर पर्त्यक्ष िनजामीत राहणार्या लक्षावधी िहदून
ं ी या
धमर्संगर्ामात सहभागी होऊन तो तडीला जाईपयर्ंत लढिवला पािहजे आिण आपला जन्मिस अिधकार
पर्स्थािपत के ला पािहजे.

ग्वाल्हेर नरे शांचे अिभनंदन

ग्वाल्हेर नरे श शर्ी. िजवाजीराव िशदे यांनी स्वतः होऊन पर्जेला राज्यकारभारात अिधक स्थान
देण्यािवषयी सुधारणा पर्िस

करताच वीर सावरकरांनी त्यांना एक अिभनंदनपर पतर्क िलिहले.

त्याचा आशय असाः
“ग्वाल्हेरचे नरे श िन त्यांचे सुधारणा सुचिवणारे समादेशक यांचे अिभनंदन करून पुढे िलिहले आहे की
आमची िहदू संस्थाने पर्गतीपर असून सावर्जिनक िहत साधण्याकडे त्यांचा कल असतो असा जो
िहदूसभेला िव ास वाटतो तो िकती योग्य आहे याचे हे एक लहानसे उदाहरण आहे. दरबार िन पर्जा
यांनी या सुधारणा योग्य पर्कारे राबवून त्यांची भावी पर्गती जलद,
हीच सिदच्छा!”
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वहायर् िन रा िहताची होवो

िनजाम थोडा नरमला
िनःश

पर्ितकारकांच्या बाबतीत काही सुधारणा िनजामाने महत पर्यासाने मान्य के ल्या. त्या िनजामी

सुधारणांसंबंधी आपले मत

क्त करणारे २० जुलै १९३९ िदनी सावरकरांनी एक पतर्क काढले. ते

असेः
“िनजाम सरकारच्या हृदयपालटाचे िचन्ह म्हणून या सुधारणांचे मी स्वागत करतो. यात दहा टक्के
मुसलमानांना नव्वद टक्के िहदूच
ं ा राजकीय दजार् देण्यात आला आहे. हा डाग या सुधारणांना लागला
आहे. हे काही खास अिधकार मुसलमानांना त्यांच्या गुणांमुळे िकवा योग्यतेमुळे िमळाले नसून के वळ
मुसलमान म्हणूनच िमळाले आहेत.
आिथक िन ावसाियक पायावर मतदारसंघ िनमार्ण करून जातीयता टाळली ही फु शारकी या राखीव
जागेमुळे लटकी ठरते. या सुधारणा अगदी हात राखून देण्यात आल्या असल्या तरी जुन्या
राज्यप तीपेक्षा त्या बर्याच पर्गतीपर आहेत असे म्हणावयास पर्त्यवाय िदसत नाही. त्यामुळे एक वैध
मागर् खुला झाला आहे. या सुधारणा राबिवण्याच्या कामी जर िनजामाकडू न पर्ामािणक साहाय्य
देण्यात आले तर त्यांची पिरणती भावी काळात याहून अिधक स्वातंत्र्य िमळण्यात होण्यासारखी आहे.
आतापयर्ंत सहसर्ावधी िनःश
पर्ितकारकांनी के लेल्या त्यागाने िन सोसलेल्या यातनांमुळे धािमक
कडवेपणाच्या गडाला िखडार पडले आहे, त्याच्या आत घुसून महत्त्वाच्या भागापयर्ंत पर्वेश करून घेणे
आता पर्गितिपर्य लोकांना शक्य आहे.
सवार्ंनी आपणाशी पर्ितसहकािरता दाखवावी िन परस्परांच्या सोयी पहा ा अशी अच्छा
िनजामशहांनी क्त के ली आहे. शांतता िन सलोखा पर्स्थािपत व्हावा म्हणून पर्ितसहकार करावयास
िहदू के व्हाही िस

आहेत. मातर् तसे करताना के वळ िहदू म्हणून त्यांच्या जन्मिस

येता कामा नये िन जातीयदृष्

अिधकारांना बाध

ा त्यांचा तेजोभंग होता कामा नये. िनजामी सुधारणांच्या घोषणेमुळे

िहदूमहासभेला आपल्या भावी धोरणाचा फे रिवचार करावा लागेल. यासाठी िहदू सभेचे कायर्कारी
मंडळ िन भागानगर िनःश
आहे.

पर्ितकार मंडळाची बैठक पुणे येथे िदनांक ३० जुलैला मी बोलािवली
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खेळीमेळीचे वातावरण िनमार्ण व्हावे म्हणून िनजामसरकारने या बैठकीपूव िहदू सभा िन आयर्समाज
यांच्या सवर् पर्ितकारकांना सोडू न ावे म्हणजे िनजामच्या या सलोख्याचा धोरणाचा िहदू सभेच्या
कायर्कारी मंडळावर साहिजकच अनुकूल पिरणाम होईल.
िनजामी सुधारणा
लोकशाही स्वराज्यपक्षाचे अध्यक्ष बॅ. जमनादास मेहता यांची िनजामी सुधारणांसंबंधी ‘के सरी’च्या

पर्ितिनधीने भेट घेतली असता ते म्हणाले, “या सुधारणात िनजामचे

क्तीगत अिधकार मुळीच कमी झाले

नाहीत हे एक न्यून आहे. मुसलमानांना िदलेल्या अिधकारांचे फाजील पर्माण हा तर शु अत्याचारच आहे.
आिथक पायावर िनमार्ण के लेल्या मतदारसंघाचे सवर् िनबर्ंध त्यामुळे न

होत आहेत. धािमक

अिधकारासंबंधीच्या घोषणेमुळे या बाबतीत िनजाम सरकार सहानुभूतीने िवचार करावयास तयार आहे असे
िदसते. मातर् या सुधारणांच्या बाबतीत अनुकूल वातावरण िनमार्ण होण्यासाठी सवर् सत्यागर्ही या
घोषणेबरोबरच सोडावयास हवे होते. या घोषणेमुळे िभ िभ िहतसंबंधांच्या सवर् लोकांनी एकतर् बसून
िवचार िविनमय करणे जरूर झाले आहे.”

िशया मुसलमानांना उ र
लखनौ येथील िशयापंथीय मुसलमानांनी रा ीय अैक्यासाठी िहदूसभेचे सदस्य होण्याची अच्छा
दशिवली. िशया पिरषदेने ठराव के ला आहे की गोवध थांबिवण्यात यावा; मिशदीसमोर वा े
वाजिवण्याचा िहदून
ं ा अिधकार आहे. तशा आशयाचे एक पतर् त्यांनी वीर सावरकर यांना पाठिवले.
त्या पतर्ाला उ र म्हणून एक पतर्क सावरकरांनी काढले त्याचा आशय असाः
“आपल्या

ा उपकर्मािवषयी िन सूचनेिवषयी आपले अिभनंदन. िशया मुसलमानांच्या संबंधात हेतुतः

पर्क्षोभ करण्यासारखे वतर्न िहदूक
ं डू न घडणार नाही. एवढेच नव्हे तर त्यांचे न्याय्य अिधकार िन
मागण्या मान्य के ल्या जातील. िहदुस्थानला जे के वळ जन्मभूमी नव्हे तर धमर्भूमी, पुण्यभू िन िपतृभू
मानतात त्या सवार्ंना आम्ही िहदू समजतो. आपण जोवर िहदुस्थानला पुण्यभूमी मानीत नाही,
स्वतःला िहदू म्हणवीत नाही तोवर काही ावहािरक कारणासाठी आपणाला िहदू सभेचे सभासद
करून घेणे हे िहतावह नाही. परं तु रा ीय पर् ात आपण सहकायार्ने कायर् करू शकू .”
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गुड
ं िगरी घातक ठरे ल
काही िनजाम िनःश

पर्ितकारक बंिदगृहातून सुटून सावरकरांच्या भेटीसाठी येऊ लागले. परं तु

उरलेले ही सवर् बंदी सुटावे अशी मागणी करणारे िन
सावरकरांनी १५ ऑगस्ट १९३९ रोजी काढले. ते असेः
‘नागपूर येथे आयर्समाज मंडळाने िनःश

ा ल

ाचे पा र्भूमी सांगणारे एक पतर्क

पर्ितकाराचा लढा थांबिवण्याचा जो िनणर्य के ला त्यास

मी अत्यंत मनःपूवर्क मान्यता देत आहे. तसेच

ा ल

सहकायार्िवषयी त्यांनी मजकडे तारे ने आभारपूवर्क कृ तज्ञता

ात महासभेने त्यांच्याशी के लेल्या
क्त के ली. ितचा मी िहदू महासभेच्या

वतीने सादर स्वीकार करीत आहे. अशा रीतीने या सवर् ल

ात अिखल िहदून
ं ी िवजय संपादन

के ल्यामुळे िवपरीत आक्षेपकरणार्या या पर्ितपक्षांना फिजत के ले आहे. आयर्समाजाने िनःसंशय अत्यंत
धैयार्ने या आणीबाणीच्या पर्संगाला त ड िदले आिण त्यातून िकिचतही पराभूत न होता ि गुिणत
िवजयाने िन उत्साहाने त्या पर्संगातून आयर्समाज पार पडला आहे. महष दयानंद सरस्वती यांनी

िहदुसंघटनेचे महत्कायर् अत्यंत सत्पातर् लोकांच्याच हाती िदले ही गो पुरेपुर िस

झाली आहे.

िहदू महासभेच्या कायर्कारी मंडळाने पुणे येथे रीतसर िनणर्य करून आपला लढा स्थिगत के ला.
त्याच्याही पूव काही आठवडे आयर्समाजाच्या िनयामक मंडळाने आपला लढा पूणर्पणे थांबवला आहे.
तर िहदू महासभेने पर्ितयोगी सहकािरतेच्या धोरणाने आपला लढा के वळ स्थिगत के ला आहे. यातील
हेतू असा की, िहदूच
ं े सवर् न्याय्य िहतसंबंध राखले जातील आिण शांततेने घटनात्मक पर्गती पर्त्यक्षपणे
िनमार्ण करता येईल. अशा रीतीने िदलेल्या सुधारणा राबवता येतात की काय हे पाहणे. िनजामी
सुधारणा पर्िस
झाल्यानंतर िहदू महासभेने पर्ितयोगी सहकाराच्या नात्याने के वळ सापेक्ष
सहकािरतेचा िनणर्य के ल्यानंतर भाडोतर्ी काँगर्ेसवाल्यांनी उसने अवसान आणून जे िवडंबन चालिवले
होते त्याला िहदू महासभा िन आयर्समाज यांच्या अनुकर्मे पुणे िन नागपूर येथे झालेल्या ठरावांच्या
वरील तुलनात्मक िनदशर्नाने समपर्क उ र िमळत आहे. िहदुमहासभेने जे पर्ितयोगी सहकािरतेचे
धोरण स्वीकारले त्याचे अशा रीतीने फार चांगले समथर्न झाले आहे आिण त्यायोगे िहतशतर्ूंच्या
आक्षेपाला त ड रािहले नाही.
आयर्समाजी बंधूंनी काही गो चे स्प ीकरण मािगतले आिण िहदू महासभेच्या कायर्कारी मंडळाने
त्या न्याय्य मागणीला एका ठरावाने पािठबा िदला हे स्प ीकरण करून िनजाम सरकारने योग्य ती
गो के ली यािवषयी मलाही समाधान वाटत आहे. सुधारणांच्या पर्िसि पतर्कात ज्या गो ी समािव

होत्या - त्यापेक्षा िवशेष नवीन असे काही या स्प ीकरणात नसले तरी आयर्समाजीयांना पर्ामािणकपणे
संशय वाटत होते, ते दूर करण्यासाठी िनजाम सरकारने त्या गो ीचा पुनरुच्चार के ला. यावरून िनजाम
सरकारची सलोख्याची वृ ी िदसून येत.े या वृ ीमुळे सवर् िदशांनी सिदच्छा उत्प

होण्यास अनुकूल

पिरिस्थती िनमार्ण के ली आहे. झाले ते सवर् िवसरून जावे आिण या तर्ासदायक ल

ावर पडदा पडावा

यासाठी िनदान दोन गो ची आवश्यकता आहे. पिहली गो म्हणजे या िनजामी राज्यात सवर् संघिटत
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मुिस्लम गुंडांनी िहदू
ष
े मूलक रक्तपातमय गुड
ं िगरी आिण दंगल चालिवली आहे आिण
राजधानीतदेखील हत्याकांड माजिवले आहे त्याला कडक रीतीने आळा घालून गुंडांची श ा े काढू न
घेऊन त्यांच्यावर िनयंतर्ण घातले पािहजे. िनदान जे दूरदश पुढारी आहेत त्यांच्या ध्यानी येईल की,
अशा पर्कारचे हत्याकांड आिण दंगल यांच्या योगाने िहदूप
ं ेक्षा मुसलमानांचे अिधक अिहत होणार आहे
आिण ज्या िनजाम सरकारचे िहत करण्यासाठी म्हणून ा गो ी घडत आहेत त्या सरकारलादेखील
अितशय घातक ठरणार आहेत.
दुसरी गो

संस्थानातले िन बाहेरचे िहदू सभावाले, आयर्समाजी, शीख वणार्शर्मी अशा सवर्

पर्कारच्या पर्ितकारकांना िनजाम सरकारने त्विरत बंधमुक्त करावे. िनजाम सरकारने अशा तर्हेने बंदी
सोडण्याचे सौजन्य दाखिवल्यास ती आनंददायक वातार् संस्थानात िन बाहेर अनेक घरातून जाईल आिण
त्यायोगे सवार्ंना अ असलेल्या शांततेची, सलोख्याची िन सन्मान्य सहकािरतेची सावर्जिनक भावना
उत्प होण्यास साहाय्य होईल.”

बंगाली िहदून
ं ो जागे व्हा!
बंगाल िहदू महासभेचे कायर्वाह शर्ी. आशुतोष लािहरी यांनी वीर सावरकर यांना बंगालमधील
िहदूच्ं या एकजुटीसंबंधी एरवादे पतर्क काढण्यािवषयी एक िवनंतीपर पतर् िलिहले. त्यांच्या या
िवनंतीनुसार सावरकरांनी बंगालच्या िहदून
ं ा १५ ऑगस्ट १९३९ रोजी एका पतर्का ारे संदश
े
पाठिवला तो असाः
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“आपण बंगाल िहदू महासभेच्या नेतत्ृ वाखाली िहदूच
ं ी जूट घडवून आणलीत यािवषयी माझे
धन्यवाद! आपले सांस्कृ ितक अिस्तत्व िटकिवणे हे आपले पिहले कतर्त्व आहे. या गो ीची जाणीव
बंगाली िहदून
ं ा होऊन आपल्या िपतृभू िन पुण्यभूसाठी पर्बळ िहदूरा ाची संघटना करण्याची स्फू त
आपणास झाली ही भाग्याची गो आहे. िव ासाने आिण िनभर्यपणे आपण हे मागर्कर्मण के ल्यास
आपणास उज्ज्वल भिवत

लाभेल याची िनि ती असू

ा. योग्य अशाच मागार्वर आपले हे पाऊल

पडलेले आहे.
यापुढे बंगालमधील िहदून
ं ी आपल्या मागार्पासून िवचिलत होऊ नये. सामािजक, धािमक िकवा
राजकीय सवर् पर्

िहदुत्वाच्या कसोटीवरच घासून पाहण्याचा त्यांनी िनधार्र ठे वावा. पर्ादेिशक

रा ीयत्वाच्या लटक्या कल्पनेला आता मूठमाती िमळू

ा. वधार् येथील विकग किमटीच्या सभेत

काँगर्ेसमध्ये असणार्या लोकांना िहदूमहासभेतून अंग काढू न घेण्याची आज्ञा देण्यात आली. यावरून
पुन्हा एकदा ही गो स्प झाली आहे की, जगातील इतर रा ांपर्माणे िहदूच
ं ेही एक महत्व पूणर् रा
िनमार्ण करण्याच्या तत्त्वज्ञानाला काँगर्स
े चा ध्येयवाद हा पूणर्पणे अपुरा आहे, एवढेच नव्हे तर

िवरोधीही आहे. आता काँगर्ेसला रामराम! भूत काळात काँगर्ेसने आपले काम नीट बजावले असले तरी
आता भिवष्यकाळात ती िनरुपयोगी आहे. ितचा आताचा मागर् त्या मागार्शी िमळताही नाही आिण
समांतरही नाही, हे स्प िदसते.

ं ी आपल्या आत्म्याच्या हाके ला ओ
अशा आणीबाणीच्या आिण महत्त्वाच्या वेळी बंगालमधील िहदून
देऊन खर्या रा ीयत्वाची ग्वाही पटवून घेतली आिण िहदू एकजुटीची पर्स्थापना के ली, ही खरोखर
फार अिभनंदनीय गो आहे. आपण शुभारं भ के लेला आहे. आता आपण िहदू महासभेच्या ध्येयवादाला
हृदयाशी बाळगून िहदू मतदारांच्या हाती जे अल्पस्वल्प अिधकार आलेले आहेत त्यांचे संघटन करून
सवर् िनवडणुकी िहदू महासभेच्या ध्वजाखाली लढवाल िन यश िमळवाल अशी मला आशा आहे. िहदू
मतदारांचे सवर् सामथ्यर् िहदुसंघटनवा ांच्या हाती एकवटले पािहजे. एवढी गो जर त्यांनी के ली तर
बंगालमधील िहदू समथर् होऊन िहदू रा ाच्या संघटनेत एक महत्त्वाचे स्थान िमळिवल्यावाचून राहणार
नाहीत.”

महायु

आिण िहदू महासभा

१० सप्टबर १९३९ रोजी मुंबई येथे झालेल्या िहदू महासभेच्या कायर्कारी मंडळाच्या सभेत महायु
िन िहदू सभेची भूिमका यािवषयी पुष्कळच चचार् झाली. ३-४ तासांच्या या पर्दीघर् चचत िविवध
िवचारांच्या वीस-एक पर्ितिनध नी त्यांचे िवचार मांडल्यानंतर जो पर्स्ताव संमत करण्यात आला
त्याचा आशय असाः
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“ ा महायु ात के वळ लोकशाही रक्षणाच्या परोपकार बु ीने आपण भाग घेत आहो अशी जी घोषणा
सामर्ाज्यवादी देश करीत आहेत त्यावर िहदू सभेचा मुळीच िव ास नाही. िहदुस्थानला पारतंत्र्यात
ठे वणार्या िबर्टनची परोपकाराची िन लोकशाहीची तळमळ खरी असेल तर िबर्टनने िहदुस्थानच्या
संबंधात पर्थम तशी कृ ती करावी या दृ ीने िहदू सभेचे असे म्हणणे की िहदुस्थानचे परचकर्ापासून
संरक्षण करणे हे िहदुस्थान िन इं ग्लंड ा दोघांचेही दाियत्व आहे. सध्या परतंतर् असलेला िहदुस्थान
इं ग्लंड च्या साहाय्यावाचून फार काही करू शकणार नाही म्हणून इं ग्लंड ने खालील गो ी पर्थम
करा ातः
(१) कदर्ात दाियत्वपूणर् राज्यप त चालू करावी. (२) जातीय िनणर्यामुळे मध्यवत िन पर्ांितक
सरकारात जे अन्याय झाले आहेत ते दूर करावेत. िवशेषतः त्या िनबर्ंधातील पंजाब िन बंगालमध्ये
िहदून
ं ा िनत्याचे अल्पसंख्य बनिवणारे छेदक र करावेत. (३) िहदी सेना ही िबर्िटशांची सेना नसून
ती येथील लोकांची सेना आहे ही भावना िनमार्ण करावी. (४) येथील सेनेचे िहदीकरण शक्य िततक्या
लवकर करण्यासाठी लढाऊ िन िबनलढाऊ जाती हे कृ ितर्म भेद शक्य िततक्या लवकर न करावेत.
(५) संरक्षणाच्या सवर्च शाखात िहदी लोकांना पर्वेश िन िशक्षण
समकक्ष वागणूक िमळावी. तसे िशक्षण

ावे. (६) श ा

ावे. तसेच त्यांना िबर्िटशांच्या

बंदीचा िनबर्ंध र करून येथील लोकांना

पूणर्पणे स्वसंरक्षणक्षम करून आपण स्वातंत्र्याच्या िन लोकशाहीच्या रक्षणाथर् ा यु ात उतरलो आहो
ही घोषणा िबर्टनने खरी करून दाखवावी. (७) संरक्षणक्षम अशी सेना िस करण्याच्या दृ ीने
पर्ादेिशक सेना, रा ीय छातर्सेना यांच्यात वाढ करून ज्या भागात सैिनकी िशक्षण संस्था नाहीत तेथे
त्या स्थापन करा ात. तसेच भारतीय सैिनकी पर्बोिधके त अिधक िहदू िव ाथ्यार्ंना पर्वेश देऊन त्यांना
यु कलेचे सवर् पर्कारचे िशक्षण देण्यात यावे. (८) िहदी सैन्याला उपयुक्त अशा यंतर्सामुगर्ीसाठी
परदेशावर अवलंबून रहावे लागू नये यासाठी िहदुस्थान सरकारने िहदी कारखानदारांना िवमाने,
मोटारी िन यु ाची अ यावत श ा े बनिवण्यासाठी उ ेजन देण्यासाठी उपाय योजावेत. १८ ते
४० वयाच्या िहदू तरुणांनी आपआपल्या पर्ांतात िहदू रा ीय सैिनक दलात भरती व्हावे.
व्हॉइसरॉयला के लेल्या सूचना
९ ऑक्टोबर १९३९ रोजी एक तास, सावरकर िन व्हॉइसरॉय यांची भेट झाली.
गु ठे वायची असा संकेत होता. परं तु

ा भेटीतील चचार्

ा भेटीसंबंधी िनरिनराळ्या वृ पतर्ांनी खरीखोटी िविवध वृ े

पर्िस के ल्यामुळे आिण आपण व्हॉइसरॉयशी काय बोललो हे लोकांपुढे ठे वावे यासाठी सावरकरांनी
एक पतर्क काढले त्याचा आशय असाः
(१) पोलंड िन िवशेषतः रिशयासु ा युरोपातील िनरिनराळी यु मान रा े के वळ त्यांच्या त्यांच्या

रा ीय स्वाथार्साठी लढत आहेत. लोकशाही िकवा स्वातंत्र्याची तुडवलेली तत्त्वे, नैितक िन मानवी

अिधकार अथवा राजकीय न्याय िन समता या ध्येयाने ती पर्ेिरत झालेली आहेत िकवा होती यावर िहदू
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महासभेचा मुळीच िव ास नाही. िवशेषतः िबर्िटशांच्या राजकीय दास्यात िहदुस्थान देश असता
जगातील लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आपण लढाईस उ ु झालो आहोत ा िबर्िटशांच्या म्हणण्यास
के वळ राजकीय हूल यापेक्षा अिधक महत्त्व नाही. (२) यासाठी चालू यु ामुळे िहदूरा ाचे िहत िन
सुरिक्षतता यांना धोका पोहचण्याचा संभव असल्यामुळे िहदू महासभेला या पिरिस्थतीचा िवचार
करणे आवश्यक झाले आहे. (३) याचसाठी अंितम ध्येयाचा एक तात्कािलक टप्पा म्हणून
िहदुस्थानला स्वतंतर् वसाहतीची शर्ेणी देण्यात आल्याची िबर्िटश सरकारने िनःसंिदग्ध भाषेत घोषणा
करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. िहदुस्थानच्या स्वातंत्र्यासाठीही िबर्टन लढत आहे याची िहदून
ं ा
खातर्ी पटावी म्हणून मध्यवत कारभारात दाियत्वपूणर् िन भारतीयांचे बहुमत असलेले सरकार
पर्स्थािपत के ल्याचे पर्कट करावे. (४) अशा पर्कारची घटना ताबडतोब सुरू व्हावी यासाठी जात, धमर्,
वगर् वा पक्ष लक्षात न घेता एका मनुष्याला एक मत या लोकशाही तत्त्वाच्या प तीवर पर्ितिनध ची
िनयुक्ती करावी; पण ही प त सोईची न वाटल्यास दुसरा उ म उपाय म्हणजे मुसलमान िन िहदू यांचे
मतदारसंघ िनराळे असावेत आिण लोकसंख्येच्या पर्माणात त्यांना पर्ितिनिधत्व िमळावे.
हल्लीच्या दु

जातीय िनवा

ासारखा कोणत्याही मतदानरूपी ‘िजिझया कर’ देण्याच्या पर्क्षोभक

अन्यायास िहदू महासभा िवरोध करील. िहदून
ं ा त्यांच्या लोकसंख्येच्या पर्माणात पर्ितिनिधत्व
िमळालेच पािहजे. ते उणे सहन करणार नाहीत आिण ते अिधक मागत नाहीत. िविश कालापयर्ंत
अस्पृश्य समाजाला मातर् अिधक पर्ितिनिधत्व िकवा असेच काहीतरी िवशेष संरक्षण िमळावे (५)
अल्पसंख्य िन बहुसंख्य समाजातील सवर्च नागिरक दुसर्यांच्या अिधकाराच्या आड येणार नाहीत आिण
सावर्जिनक नीती अन् शांततेला पोषक असेल असे भाषा, संस्कृ ती िन धमर् यांचे पूणर्पणे स्वातंत्र्य
असल्याची िनि ती देण्यात यावी. (६) अशा पर्कारे ताबडतोब सुधारणा पर्कट के ल्यास चालू
युरोिपयन यु ात िहदुस्थानच्या संरक्षणापुरती स्वतःच्या िहताकरता िहदून
ं ा िबर्िटश सरकारशी
सहकािरता करण्याची अच्छा होईल. (७) सैिनकी आकर्मणापासून िहदुस्थानचे संरक्षण करणे िबर्िटश
सरकारला िन आम्हाला सारखेच आवश्यक आहे. शासकीय साहाय्यािवना हे संरक्षण करणे आम्हाला
दुदवाने शक्य नसल्यामुळे िहदुस्थान िन इं ग्लंड यात पर्ितयोगी सहकािरता करावयास भरपूर जागा आहे
हे एक, दुसरे असे की चालू यु ात इं ग्लंड िवरु रिशया लढण्याचा बराच संभव िदसत असल्यामुळे
अफगािणस्थानमधून रिशया स्वारी करील िन त्यामुळे िहदुस्थानला बराच धोका पोहचण्याची धास्ती
वाटते. िहदुस्थानातील मुसलमानांच्या बर्याच मो ा समाजाकडू न पिहल्या महायु ामध्ये
िखलापतीच्या चळवळीत झालेले िव ासघातकी वतर्न कधीही िवसरता येणार नाही असा आपणास
धडा िमळाला आहे आिण वाय सीमेवरून परकीय स ेने आकर्मण के ल्यास तोच अनुभव पुन्हा
येण्याचा संभव आहे. िसध, पंजाब आदी पर्ांतातील मुसलमान सेना िन टोळ्यातील लोक िहदूच
ं ा
िव ासघात करण्याचा बराच संभव आहे आिण पािकस्तानच्या आराख ापर्माणे बलुिचस्थान ते
काश्मीर ते िदल्ली या भागात स्वतंतर् मुसलमानी राज्य अथवा फे डरे शन स्थापन करण्याचा जोराचा
पर्य करतील ही मुसलमानांच्या अनेक मो ा संस्थांनी आपल्या पर्कट पिरषदांमधून संमत के लेल्या
ठरावामधून उघड झालेली िव ासघातकी देशबा
महत्त्वाकांक्षा लक्षात घेता, काळजी
वाटण्यासारख्या या िचताजनक धोक्याकडे दुलक्षर् करणे िहदूच्ं या दृ ीने आत्मघातक िन आंधळे पणाचे
ठरे ल अशा पिरिस्थतीत रा ावरील हे संकट टाळण्याकरता िहदून
ं ा िबर्िटश सेनेशी िमतर्त्वाने वागावे
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लागेल. तेव्हा िहदून
ं ा िबर्िटश सरकारशी पिरणामकारक सहकायर् करणे शक्य होण्याकरता सरकारने
पुढील उपाय ताबडतोब योजावेतः
(अ) वाय

सरसीमेचे रक्षण करण्यासाठी मुसलमान सैिनक न ठे वता िहदूच
ं े पर्चंड सैन्य ठे वावे. (आ)

िहदून
ं ा छळण्यासाठी अथवा िहदू रा ाच्या स्थैयार्ला धोका आणण्यासाठी छापे घालण्याचे, बंड
करण्याचे अथवा उठाव करण्याचे पुन्हा धाडस होणार नाही िन शरण यावयास भाग पाडील अशा
पर्कारची िशक्षा मुसलमान टोळ्यांना देण्यात यावी. (अ) िहदुस्थानचे संरक्षण करण्याअतके सामथ्यर्
येण्यासाठी िहदू रा ीय सैन्य उभारण्यास पर्ोत्साहन

ावे आिण श े, दारुगोळा िन तज्ज्ञ यांचे

साहाय्य करावे. (ई) इं ग्लंड िन जमर्नी यामधील अ यावत यु िशक्षणापर्माणे िहदुस्थानातील सवर्
दुय्यम शाळा िन महािव ालयातून सक्तीचे सैिनकी िशक्षण सुरू करावे. (उ) महारा

िन वर्हाड

यामध्ये अगोदरच चालू असलेली ‘रायफल क्लब’ स्थापन करण्याची चळवळ सवर् िहदुस्थानात सुरू
व्हावयास पर्ोत्साहन

ावे. (ऊ) इं ग्लंड मध्ये सुरू असलेल्या हत्याराच्या िनबर्ंधानुसार िहदुस्थानातील

श िनबर्ंध सुधारावा. (ए) पर्ादेिशक सेना िन छातर्सेना यांची मो

ा पर्माणात वाढ करावी. लढाऊ

िन अनलढाऊ हा अन्याय्य िन अपमानास्पद भेद नाहीसा करून सवर् जातीच्या लोकांना सैन्यात पर्वेश
खुला असावा. (ओ) िहदुस्थानचे नौदल, वायुदल अ यावत असण्यासाठी सवर् पर्कारची दक्षता
घेण्यात यावी. (औ) िहदू सैन्य हे िहदुस्थानातील जनतेसाठीच असून िबर्िटश स ाधार्यांचा
त्याच्याशी काही संबंध नाही असा िहदुस्थानातील जनतेमध्ये आत्मिव ास उत्प करावा िन पर्त्यक्ष
िहदुस्थानच्या संरक्षणावाचून दुसर्या िहदुस्थानबाहेरील कोणत्याही रणांगणावर िहदुस्थानचे सैन्य
पाठिवण्यात येऊ नये. रा ीय सभा ही िहदूच
ं ी पर्ाितिनिधक सभा नाही िन असणे शक्य नाही. म्हणून
िहदू महासभेस न िवचारता सरकार, काँगर्ेस अथवा मुिस्लम लीग यामध्ये राजकीय अथवा
राज्यकारभारिवषयक जे काही ठरे ल ते िहदून
ं ा बंधनकार होणार नाही.”
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बेिलराम धवन यांना शर् ांजली

जानेवारी १९४० मध्ये डेरा इस्माइल खानचे िहदू नेते रावबहादूर बेिलराम धवन यांचा खून झाला.
ती वातार् अैकून झालेले दुःख

क्त करणारे एक पतर्क सावरकरांनी काढले ते असेः

“ज्या पर्वृ ीने स्वामी शर् ानंदांचा खून झाला तीच इस्लामी पर्वृ ी त्या खुनामागेही आहे असे
आजपयर्ंतच्या वातार्ंवरून िदसते. परं तु असल्या अत्याचारांच्या भीतीने िहदुसंघटनेचे आंदोलन दबणार
नाही.
पूव लाहोरमध्ये असेच अत्याचार झाले िन अनेक शीखांचे खूनही पािरतोिषक लावून के ले गेले तरीही
शीख दबले नाहीत तर उलट महाराज रणिजतिसगच्या नेतृत्वाखाली शीखांनी त्या पर्त्येक खुनाचा सूड
घेऊन पंजाबात आपले राज्य स्थापन के ले आिण ते थेट काबूलपयर्ंत चालून गेल.े तेथपयर्ंत शीखांचे
सामर्ाज्य पसरले. स्वामी शर् ानंदांचा खून मुसलमानांनी के ला पण शु ीचे काम थांबले नाही. ते
वाढतच गेले आिण आता तर िहदुत्विन संस्थांचे ते एक दैनंिदन िवधायक कायर्च झाले आहे. कलक ा
येथे झालेल्या िहदू महासभा अिधवेशनात सह ावधी लोकांनी ा शु ी िन संघटनेच्या कायार्ला
पािठबा िदला. त्यात रावबहादूर बेिलराम धवन हेही एक होते. तेथून परत जात असताना घरी
पोचण्यापूव च त्यांना आपल्या पर्ितज्ञेपर्माणे आपला देह रा कायार्थर् अपर्ण करावा लागला !! काही
वषार्ंपूव त्यांचे बंधूही िहदू कायर्कत म्हणूनच मारले गेले. पण त्या खुनाने न डगमगता बेिलरामजी िहदु
संघटन करीत रािहले िन तेही धारातीथ पडले!
पर्त्येक िहदुसंघटकाने िहदुसंघटनेचे वर्त घेताना हा धोका लक्षात ठे वून ा ई री कायार्त एक सैिनक
म्हणून यावे. असे शेकडो सैिनक िस झाले की हा हौतात्म्याचा कालखंड संपून िवजयाचा कालखंड
चालू होईल!

ा हौतात्म्याचे सुपुतर्च िवजयी सेना उभारतील. तोवर िहदुसंघटक कायर्कत्यार्ंनी

आत्मिव ासाने आत्मसंरक्षणाचे न्याय्य उपाय योजीत आपला मागर् आकर्मावा!”
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एकमताचा आगर्ह फसवा!
िद. १० जानेवारी १९४० रोजी भारताचे व्हॉइसरॉय िलनिलथगो यांनी मुंबईत एक भाषण के ले.
भाषणासंबंधी आपले मत

ा

क्त करणार्या पतर्कात सावरकर म्हणतातः

“व्हॉइसरॉयनी ा भाषणात शक्य िततक्या लवकर वसाहतीचे स्वराज्य देण्याचे िदलेले आ ासन स्प
आहे. अनेक राजकीय नेत्यांना घेऊन कदर्ीय कायर्कारी मंडळ वाढिवण्याची त्यांची सूचना
सवर्साधारणपणे आक्षेपाहर् नाही. साध्यानुकूल सहकायर्

ा सूतर्ापर्माणे घटनात्मक मागार्ने िमळणारे

पर्त्येक अिधकारपद घेऊन त्याचा उपयोग पुढील पर्गतीसाठी करावा. यासाठी कायर्कारी मंडळाची वाढ
करताना िहदू महासभेचे अिधकृ त पर्ितिनधी त्यात समािव
वागण्याचे शासनाने आ ासन ावे.

करावेत आिण त्यांच्या िवचारापर्माणे

पण ही घोषणा करताना व्हॉइसरॉयनी सवर् पक्षांच्या एकमताची जी अट घातली ती पुरी होणे जवळ
जवळ अशक्यच आहे. कारण हे पक्षोपपक्षातील मतभेद सरकारच भेदनीतीने वाढवीत असते. खरे
म्हणजे

ा लोकशाही प तीत कोणतेही घटनात्मक पाऊल एकमतासाठी अडत नाही. िबर्िटश

शासनाने वसाहतीच्या स्वराज्याची घटना िस करावी आिण ती सवर् पक्षांपढ
ु े मांडून त्यातील
अिधकािधक संमत भाग स्वीकारावा; रा संघाच्या तत्त्वानुसार अल्प संख्यांकांचा पर् सोडवावा. पण
ासाठी एकमताची अट घालण्याचे काही कारण नाही. ज्या संघराज्याच्या घटनेिवषयी व्हॉइसरॉय
परवा इतक्या अिभमानाने बोलले ती घटना काय लोकांचे मत घेऊन मान्य के ली आहे? तसेच
आणीबाणीच्या िनबर्ंधानुसार जी एकमुखी स ा व्हॉइसरॉयनी हाती घेतली ती काय लोकमत
िवचारून? जर िबर्िटश शासन परकीय एकमुखी स ेचा शाप भारताला देऊ शकते तर तेच शासन काय
िव मान्य रा ीय लोकशाहीच्या तत्त्वानुसार भारताला वसाहतीच्या घटनेचे वरदान देऊ शकत नाही?
ा भाषणात व्हॉइसरॉयनी एक महत्वाची घोषणा के ली आहे. ती म्हणजे

ा यु कालात सैन्यातील

आणीबाणीची अिधकारपदे सवर् भारतीयांना कोणताही जाितभेद न मानता िदली जातील. मी
शासनाला आवाहन करतो की

ाच िवचाराने त्याने भूदल, नौदल िन वायुदलातील सवर् शाखांची ारे

सवार्ंना अशीच उघडी करावीत आिण जाितभेद न करता गुणानुसार भरती करावी!”
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िहदू सभा समथर् करा
१ एिपर्ल १९४० रोजी वीर सावकरांनी महारा ात िहदू सभेची संघटना सबल िन कायर्क्षम
करण्याच्या दृ ीने सवर् शाखांना मागर्दशर्न करणारे एक पतर्क काढले. त्याचा आशय असाः
“िहदू महासभेची कायर्शक्ती वाढवून िहदू रा ाचे रक्षण करण्याचे सामथ्यर् ितच्यात आणण्यासाठी
पिहली मुख्य गो जी सध्या अत्यंत आवश्यक आहे, ती म्हणजे आज जी काय राज्यस ा लोकांच्या
हाती पडली आहे ती िहदुसंघटक पक्षाने येत्या िनवडणुकीत हस्तगत करून घ्यावी. िहदूच
ं े न्याय्य
अिधकार रक्षण करण्याचे बर्ीद उघड उघड धारण करून िनवडणुकीत उभे रािहलेल्या िहदुसंघटक
पक्षास जर पर्त्येक िहदू ी-पुरुष मतदार आपले मत देईल, तर िहदुस्थानातील िनदान सात-आठ
पर्ांतात तरी िहदुसंघटक पक्षांच्या हाती पर्ांितक राज्यस ा येईल आिण आज धािमक, सामािजक,
आिथक िन राजकीय अशा ज्या अनेक अन्याय्य-अत्याचारांनी आिण दंग्याधोप्यांनी अिहदूक
ं डू न िहदू
जनता उत्पीिडत होत आहे. त्यातील शेकडा नव्वद पर्करणी तरी िहदूच
ं ी मुक्त ता लगोलग करता येईल.
िहदू रा ात नवे जीवन आिण पर्बळ आत्मिव ास संचरे ल. िहदूच
ं ा वाढता दरारा सवर् िहदुस्थानभर
बसल्यावाचून राहणार नाही.
मुसलमान मतदार ज्यापर्माणे आिण जोवर क र मुसलमानालाच मत देतो. त्यापर्माणे िहदू
मतदारानेही क र िहदुसंघटक पक्षालाच मत िदले पािहजे. त्यािवना िहदूच
ं े पर्बळ अभ्युत्थान होणे
शक्य नाही. हे सूतर् िहदू मतदारसंघास त्वरे ने पटत चालले आहे ही सुदव
ै ाची गो आहे. िहदुस्थानच्या
आजच्या िन कालच्या दोन्ही राजधान्यात, िदल्ली िन कलक ा येथील कॉप रे शनच्या िनवडणुकीत
िहदू महासभेच्या पर्ितिनध ना जे अनपेिक्षत यश गेल्या मिहन्यात िमळाले िन काँगर्ेसचा पाडाव झाला
ते ा िहदू जागृतीचेच पर्त्यंतर होय. त्यावाचून कान्हदेश, बेळगाव, त्र्यंबक, वर्हाड, िबहार पर्भृती
िवभागात गेल्या मिहन्यात ज्या लहानमो ा िनवडणुका झाल्या त्यातही िहदुसंघटक पक्षाची
िनवडणुकीत सरशीच झाली. िहदुसभाई, सनातनी, आयर्समाजी, जैन, िलगायत पर्भृती सवर्
िहदुसंघटक पक्षांनी असेच बळ बांधून एकमुखी पर्ितकार के ला आिण डॉ. आंबेडकरांचा स्वतंतर् शर्िमक
पक्ष, उदारमतवादी (Liberal) पक्ष इत्यादी पक्षांशी जमेल ते सहकायर् करून िनवडणुकी लढिवल्या तर
िहदुिहतघातक काँगर्ेसचा पाडाव करणे शक्य आहे ही गो आता पर्त्यक्ष पर्माणानेच िस
काँगर्ेसची टोपी घातल्यावाचून िनवडणूक िजकणे अशक्य
बुडबुडा फु टला, तो एक बागुलबुवा बारगळला.

झाली आहे.

ा आजवर बळावलेल्या घातुक लोकभर्माचा

पण हा झाला नुसता आरं भ. आता लगोलग हवी आहे िहदूसभांची बळकट संघटना िन अखंड
पिरशर्म!
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ा दोन वषार्ंत िहदुस्थानभर िवस्कळीतपणे पसरलेल्या िहदू महासभेच्या पर्ांितक िन स्थािनक
शाखांची आता बळकट संघटना के ली पािहजे आिण पर्त्येक शाखेने आपापल्या कक्षेत िहदुसंघटनेची
िनत्य िन नैिमि क काय सारखी िदवसानुिदवस चालवीत रािहली पािहजेत. एखादी अिखल भारतीय
िविश चळवळ मधेच हाती घ्यावी लागली, तर ितच्या यशासाठीसु ा ही दैनंिदन चालणारी कामे िन
ही बळकट संघटनाच आवश्यक आहे. पुढील िनवडणुकी तर

ा दोन वषार्ंत आपण जी िहदू महासभेची

प तशीर संघटना करू आिण अनुिदन कायर् करत करत िहदुत्वाचा पर्चार िन बळ वाढवू, त्यांच्याच
आधारावर लढवा ा लागतील. िहदू महासभेची अशी संघटना िन कायर्शक्ती िहदुस्थानभर
पसरलेल्या शाखातून संचरिवण्याचे काम त्या त्या पर्ांतातून काय होईल ते करूच, पण िनदान
महारा , नागपूर आिण वर्हाड या तीन पर्ांतांनी तरी येत्या दोन वषार्ंत हे कायर् इतक्या उत्कृ पणे
करून दाखवावे की इतर पर्ांतातील िहदू जनतेत ते पाहून पर्बळ आत्मिव ास उत्प

व्हावा.

िहदुसंघटना असावी अशी, असे उदाहरण दाखिवता यावे. आजही सवर् पर्ांत िहदुत्वाच्या अिभमानाने
कदर्, िहदुसंघटनेचा बालेिकल्ला म्हणून बृहन्महारा ाकडेच बोट दाखिवतात. तो लौिकक वाढवून
येत्या िनवडणुकीत अगदी िनभळ बहुमत नसले, तरी न्युनतः बहुमताला धाकात ठे वणारे पर्बळ
अल्पमत तरी महारा ाने पटकािवले पािहजे.
राजस ा िहदून
ं ी हस्तगत करण्याचा पिहला यशस्वी पर्योग बृहन्महारा ातील िहदुसंघटक पक्षानेच
करून दाखिवला पािहजे, तरच महारा ाचा ‘िहदुत्विन ’े चा बाणा आपण राखला असे होईल आिण
िहदुसंघटनेच्या कायार्ला िहदुस्थानभर मोठा उठाव िमळे ल!
येत्या दोन वषार्ंत बृहन्महारा ातील िहदू सभांची अशी बळकट संघटना करण्यासाठी या
पिरपतर्कात मी काही सूचना देत आहे. त्यात सुचिवलेला हा कायर्कर्म पर्ाथिमक आहे आिण तो िहदू
सभांचे सध्याचे िनत्यकमर् म्हणून तात्काळ आरं भावयाचा आहे. या सूचनातील पर्त्येक लहानमोठी गो
अगदी दृढ िन याने स्थािनक सभांपासून तो पर्ांितक सभांपयर्ंत पर्त्येक घटकाने अखंडपणे आचरली
पािहजे. यातील िकरकोळ िदसणारी सूचनाही महत्त्वाचीच समजावी. ा सूचना िदग्दशर्नाथर् म्हणून
के लेल्या आहेत. त्यांच्या अनुरोधाने इतर ही आवश्यक ती िनत्यकम यथाशक्ती हाती घेतली जावीत.
बृहन्महारा ातील पर्त्येक िहदू सभेचा िनत्यकर्म पर्त्येक पर्ांतातील िजल्हा िहदू सभा हा मुख्य घटक
मानून त्यािवषयी पर्स्तुत िनत्यकर्म मी रे खाटीत आहे. त्यापर्माणेच पर्त्येक लहानमो ा स्थािनक
सभांनी आपला कर्म आखावा.
१) पर्त्येक िजल् ाला एक िहदू सभा असलीच पािहजे. त्या िहदू सभेचे एक स्वतंतर् कायार्लय
असावे. त्यावर िजल्हा िहदू सभेची पाटी लावलेली पािहजे. कामाचे पर्त्यहीचे ठरावीक तास त्या
पाटीवर िलिहलेले असावे आिण त्यावेळी कायार्लय अगदी िनयिमतपणे उघडे असलेच पािहजे.
कायार्लयात िजल् ातील सवर् शाखांची आिण त्यांच्या सभासदांची स्वच्छपणे िलिहलेली नामावली
हवी. गणन पुस्तक (िहशेबाची वही) हे तर अगदी प तशीरपणे ठे वलेले असावे. िजल्हा कायार्लयात
एक वेतनी कायर्दश कायार्लयाच्या ठरलेल्या वेळी नेहमीच उपिस्थत असला पािहजे. त्याने सवर्
िलखाण ठे वावे, सभासद न दावे, मािहती

ावी, पतर् वहार करावा. कायार्लयातील पतर् वहार
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जेवढा अिधक

विस्थत,

ापक िन वेळच्या वेळी होणारा असतो िततक्या पटीने पर्चार अिधक

वाढतो. िजल्हासभेचा हा पतर् वहार म्हणजे महासभेच्या वरच्या कदर्ाचा संबंध गर्ामसभापयर्ंत अखंड
िन िजवंत राखणारा दुवाच होय. कायार्लयातील िनत्याचे काम करणारा हा कायर्दश वेतनीच
असावा. अथार्त सवर्तोपरी त्या कायार्स वाहून घेणारा स्वाथर्त्यागी मनुष्य िमळाला तर उ मच; पण
काम चोख असावे. काही स्वयंसेवकांच्या गबाळ िन लहरी कामापेक्षा

ा कायार्लयीन कामाचे पर् ी

वेतनी मनुष्याचे आज्ञांिकत िन बांधीव काम बरे .
२) िजल्हा िहदू सभेने आणखी एक वेतनी पर्चारक ठे वला पािहजे. त्याचे काम िजल्हाभर सतत
पर्चार करण्याचे िन पाहणी करण्याचे असावे. त्याने पर्त्येक तालुका सभेस भेट देऊन तेथील कायार्लय
वर िदलेल्या िजल्हा कायार्लयाच्या प तीपर्माणे

विस्थत आहे िकवा नाही ते पहावे. तालुक्यातील

शाखांची िन त्यांच्या सभासद-संख्येची, कायर्कारी मंडळाची इत्यादी न द तालुका कायार्लयात
ठे वलेली असावी. तेथील गणन-पुस्तकही पहावे. िनरिनराळ्या शाखांना भेट
तेथे उघडण्याची

वस्था करावी. िवशेष कामासाठी,

ावी. शाखा नसतील

ाख्याने देण्यासाठी िवशेष स्थळी जावे

लागल्यास जावे. या िनत्य िजल्हा पर्चारकाचा पर्वास य ज्या स्थळी तो जाईल त्यांनी त्यांनी
आपल्यापुरता वाटू न घ्यावा. पर्त्येक तालुक्याने आपल्या कक्षेतील गावातून शक्य िततक्या शाखा
उघडा ा आिण ज्यांना जमेल त्या तालुका सभांनी आपल्या तालु्क्यापुरताच असा एक सतत
िफरतीवर राहणारा पर्चारक आपल्या तालुक्यात नेमावा.
३) िजल् ाच्या नगरात राहणार्या कायर्कत्यार् मंडळ नी आठव

ातून िनदान एकदा तरी िजल्हा

कायार्लयात जमावे. झालेल्या कामाची छाननी, िजल् ातील आलेल्या गार्हाण्यांची िन उ वलेल्या
पर् ांची चचार्, पर्ांितक कदर्ाने सांिगतलेल्या कामांचा िनकाल इत्यादी िवषयांचा िवचार व्हावा िन
कायर्कर्म ठरवून पार पाडावा.
४) िजल्हा-नगरे िन तालुक्यांची गावे यातून तरी स्वयंसेवक िन पुढारी

ांनी गावाचे भाग वाटून

घेऊन िहदू सभेचे सभासद वाढिवण्यासाठी घर िन घर िटपून िहडावे. ि यांनीही ि यांमध्ये सभासद
न दावे. गावातील पर्त्येक मनुष्यापुढे तो पर्

टाकला गेला पािहजे. तो सभासद होवो न होवो.

त्यांच्यापुढे तो पर् सतत उभा ठाकलेला पािहजे आिण हे सभासद वाढिवण्याचे िन िटकिवण्याचे काम
अखंड चालू रािहले पािहजे.
५) िजल्हा-नगरातील पर्मुख पुढार्यांनी सवडीपर्माणे आळीपाळीने सणसुटी यातर्ा पाहून
िजल् ातील गावोगावी पर्चारास जावे. ही वाटणी अशी असावी की मिहन्याकाठी एकदा तरी िजल्हानगरातील कोणातरी पुढार्यांचा दौरा िजल् ाच्या गावातून चाललेला असावा.
६) िहदुसंघटन िनधी-पुण्यात शर्ी. के तकरांनी जो िहदुसंघटन िनधी काढलेला आहे त्यास गौरीगणपती, लग्नकाय, वर्तवैकल्ये, शर्ा पक्ष आदी पर्त्येक पर्संगी जे काय लहान मोठे दान देता येईल ते
पर्त्येक िहदूने अवश्य

ावे. गौरी-गणपतीत घरामागे चार-दोन आणे जरी त्या िनधीस धाडले तरी

चार-पाचशे रुपयांची भर एके का उत्सवाच्या आठव

ात त्या िनधीमध्ये पडेल. तो िनधी
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िहदूसंघटनेचा झाला तर एक अखंड गंगाजळी होऊनच बसावी असा संकल्प सवार्ंनी आपल्या मनाशी
करावा. महारा ापुरता िहदु-संघटनाचा सारा िविश पर्चार त्या िनधीवरच अवलंबून आहे िन
अकस्मात एखादी मोठी चळवळ हाती घ्यावी लागली तर तोच िनधी आरं भी हाताशी पटकन उपयोगी
पडेल. खडकातून पाणी आपण होऊन िझरपते िन नदी वाहू लागते, तसा िवशेष ताण कोणावरच न
पडता िकवा त्यासाठी मोठमो

ा रकमा उकळण्याची चळवळ न करता हा िनधी सहजी जमेल. जर

गौरी-गणपती, लग्नकायर् इत्यादी पर्संगी

ा िनधीस काही तरी देण्याची महारा ास सवयच लागेल.

तर तीन वषार्ंच्या आत एक लक्ष रुपयांचा हा के वळ महारा ीय िनधी जमेल. िहदुसंघटनाचा
महारा भर अखंड पर्चार चालू ठे वण्यास साहाय्य होईल.
७) िजल्हा सभांकडे पर्ांितक सभांकडू न जी जी कामे िदली जातील वा पर्

िवचारले जातील

त्यांची कायर्वाही तत्काळ करणे िन उ रे लगोलग धाडणे हे िजल्हा िहदू सभेचे एक महत्त्वाचे कतर्
आहे. तसे झाले तरच महासभेचा ाप संघिटतपणे िन तत्परतेने चालू शके ल; वाढू शके ल, ती
कायर्क्षम होऊ शके ल. िजल्हा सभा

ाच महासभेचे हात-पाय होत. ते लुळे असतील तर तीही अपंगच

राहणार. ते कायर्क्षम हात पाय होत. ते कायर्क्षम तर ती कायर्क्षम. पण सध्या िजल्हा सभा
महारा ातसु ा पर्ांितक सभांच्या मतापर्माणे उ रे तात्काळ देण्यात वा कामे पार पाडण्यात फार
िढलाई करतात. ती िढलाई लगलग नाहीशी झाली पािहजे.
८) सवर् िहदू सभांनी हे पिरपतर्क हाती पडताच आपापल्या िजल् ात आज िमतीस एकं दर शाखा
िकती आिण सभासद संख्या िकती, तो पट मे मिहन्याच्या १७ ा िदनांकापयर्ंत तरी आपल्या पर्ांितक
सभांकडे अगदी अवश्य धाडावा. हा पट थोडा अपुरा असला तरी चालेल पण आज करता येईल िततका
पूणर् करून पर्ांितक कदर्ांकडे तत्काळ धाडावा. मे मिहन्याच्या शेवटी बृहन्महारा ाच्या तीनही पर्ांतात
िमळू न िहदू महासभेच्या पटावर एकं दर शाखा िकती िन सभासद संख्या िकती ते नक्की कळलेच पािहजे.
९) िजल् ातील िनदान पर्त्येक तालुका नगरी तरी एक एक िहदुसभा स्थापलेली असलीच पािहजे
आिण ितचे िन िजल्हा सभेचे कायार्लय वर िदलेल्या सूचनांपर्माणे कायर्क्षम झालेच पािहजे. हा
िनत्यकर्म म्हणून

ा पिरपतर्कातच सुचिवला आहे. असे अखंड कायर् जर दोन-तीन वष महारा ात

अगदी एखा ा िकल्ली िदलेल्या घ ाळ्यापर्माणे चालू राहील तर महारा ात तरी िहदुमहासभेची
संघटना िन शक्ती अिजक्य ठरल्यावाचून राहणार नाही. हे पिरपतर्क के वळ कायार्लयाच्या
िनत्यकर्मांनाच िनदशण्यासाठी मुख्यतः काढले आहे. सध्याची िविश काय कोणती त्याची सांगोपांग
िटपणी

ात गोिवली नाही; तथािप िनत्यकर्म म्हणूनच पर्त्यक्ष कायार्िवषयी एक सवर्साधारण सूतर्

म्हणून अतके सांगणे पुरे आहे की, पर्त्येक िजल्हा सभा ही त्या िजल् ाच्या िहदुसंघटनेचा एक
‘कलेक्टर’

आहे असे समजून त्या िजल् ातील िहदूच्ं या अिधकारांचे सवर् पर्कारच्या अिहदू

आकर्मणापासून रक्षण करणे हे ितचे मुख्य िन िनत्य कतर्

समजले जावे. पर्त्येक स्थािनक सभेने त्या

त्या स्थानाचे, तालुका सभेने त्या त्या तालुक्यांतील िन िजल्हा सभेने त्या त्या िजल् ातील िहदूच
ं े
अिहदू आकर्मणापासून रक्षण करण्यास डोळ्यांत तेल घालून झटत रािहले पािहजे. पर्त्येक लहानसहान
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स्थािनक पर् ी पर्ांितक सभेकडे नुसती कागाळी करण्याची वा पतर्े धाडण्याची खोड सोडू न

ावी.

स्थािनक वा िजल् ातील पर् ांचा िनपटारा त्या त्या स्थािनक वा िजल्हा सभेने आिण िहदू समाजानेच
शक्यतो के ला पािहजे.
आपल्या गावाच्या वा िजल् ाच्या कक्षेत िहदूच
ं े अिधकार आपणच आपल्या बळावर संरिक्षले
पािहजेत. हे आपले मुख्य दाियत्व अशी पर्त्येक स्थािनक िहदू समाजाची दृढ भावना झाली पािहजे. हे
बर्ीद त्याने धारण के ले पािहजे. म्हणजे पर्ांितक सभा िन महासभा अिखल भारतीय पर्

झुंजिवण्यास

मोकळी राहील.
िहदूच्ं या अिधकारांना अिहदू आकर्मणापासून संरिक्षणे हे िनत्यकमर्च होय. त्या त्या िजल् ात

ा

पर्करणी जे करणे ते ते त्या िजल्हा सभेने सतत करीत रहावे, स्थािनक सभांकडू न करवून घ्यावे.
येत्या दोन-तीन वषार्ंत अस्पृश्यता नामशेष करून टाका! त्यातही अस्पृश्यता िनवारण हे तर या
दोन वषार्ंतील मुख्य कायर् ज्याने त्याने मनात आणताच होणारे सवार्त सोपे पण दूरवरचे िहतकारक
पिरणाम करणारे असे हे कायर्! या दोन-तीन वषार्ंमध्ये आपल्या िजल् ातून सावर्जिनक अस्पृश्यता
अशी नामशेष करावयाचीच असा पर्त्येक िजल्हा सभेन,े तालुका सभेने आिण स्थािनक सभेने िन य
के ला पािहजे. पर्ितज्ञा करून ती पार पाडली पािहजे!

क्तीशः वा घरगुती अस्पृश्यता कोणी पाळो वा

न पाळो, त्या पर्करणी आपल्या सनातनी बंधूंना लवलेशही उपदर्व न देता सावर्जिनक पर्करणी म्हणजे
शाळा, मागर्, सरकारी संस्था, वाहने, जिनक (Public) सभा, पटगृह,े ना

गृह,े पर्वासगृहे आिण

िवशेषतः सावर्जिनक पाणवठे िन बोडार्च्या िविहरी इत्यादी स्थळी पूवार्स्पृश्यांना समसमान अिधकार
िमळालेच पािहजेत. या पर्करणी कोठे ही अन्याय झाला तर तेथील िहदू सभांनी लगोलग तो िनवारावा.
शक्यतो मतपिरवतर्न पण िनरुपाय तर नागिरक अिधकारांपुरते न्यायालयातही खटले भरून हा पर्
िमटिवला पािहजे.
जर िहदुसंघटन पक्ष या दोन वषार्ंत आपापल्या गावापुरती िन िजल् ापुरती तरी अस्पृश्यतेस
अक्षरशः नामशेष करू शके ल तर िहदू समाजाचे बळ शंभर पट वाढिवल्याचे शर्ेय, दोन वषार्ंत दोनशे
वषार्ंचे काम उरकू न टाकल्याचे शर्ेय पदरी पाडू न घेईल. पण जर आपण पुढे होऊन अस्पृश्यता नामशेष
के ली तरच ते फळ पदरी पडेल. अस्पृश्य िहदून
ं ाही त्यांच्या-त्यांच्यातील अस्पृश्यता उखडू न टाकण्याचा
तसाच िनकराचा पर्य

करावा. कारण महार, चांभार, भंगी हेही आपसात अस्पृश्यता पाळण्याचा

अपराध करीतच आहेत. दोष सवार्ंचा सवार्ंनी सुधारावा!
िजल्हा सभांच्या िनत्यकर्मािवषयी इतक्या सूचना िदग्दशर्नाथर् सध्या पुरेत. यातील अक्षर िन
अक्षर आचरले जावे अशी माझी महारा ातील िजल्हा सभांना, मानली तर सक्तीची आज्ञा म्हणून नाही
तर कळकळीची िवनंती म्हणून, पण िनक्षून सांगी आहे!

ासाठी लागेल तो त्याग तुम्ही के लाच

पािहजे िन क सोसलेच पािहजेत ते फलाच्या मानाने अल्प आहेत!”
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आझाद मुिस्लम पिरषदेचा धोका
मे १९४० मध्ये िदल्ली येथे आझाद मुिस्लम पिरषद भरली होती. ही पिरषद मुिस्लम लीगशी
संपूणर्पणे सहमत नव्हती. ितने मुिस्लम लीग िवरु
ा पिरषदेला पािठबा देत असत.

काही ठरावही के ले. त्यामुळे काँगर्ेसी िनधम िहदू

ा पिरषदेचे खरे स्वरूप सांगणारे एक पतर्क वीर सावरकरांनी

काढले ते असेः
“ ा पिरषदेने राजकीय दृ ीने िहदुस्थान हा एक िन अिवभाज्य घटक असला पािहजे, अशी स्प
घोषणा के ली म्हणून या पिरषदेचे अिभनंदन करणे आवश्यक आहे. परं तु याच पिरषदेने ितच्या
शेवटच्या ठरावात मुसलमानांना िकती िन कोणत्या पर्कारची संरक्षणे पािहजेत हे ठरिवण्याचा
िनणार्यक अिधकार मुसलमानांच्या हाती असावा अशी जी मागणी के ली आहे, त्याचा अथर्च हा की
बहुसंख्य िहदून
ं ी अल्पसंख्याकांच्या मतापुढे मान वाकवावी. या मागणीला पिहली चालना काँगर्स
े चे
रा ीय अध्यक्ष मौलाना अबुल कलम आझाद यांनी त्यांच्या रामगड येथे झालेल्या काँगर्ेसच्या अध्यक्षीय
भाषणातच िदली आहे. त्यावेळी एकाही काँगर्ेसवाल्याने या मागणीिवरु बर् सु ा काढला नाही.
आताही या मागणीला काँगर्स
े िवरोध करणार नाही म्हणूनच काँगर्ेसशी संगनमत करणार्या ठरावाची
या पिरषदेने पर्शंसा के ली. अशा पर्कारे काँगर्ेसची पाठ थोपटू न ितच्याकडू न आपले अिधकार मान्य
करून घेण्याचा

ा पिरषदेचा डाव आहे. पण आझाद मुिस्लम पिरषदेने हे लक्षात ठे वावे की ही
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मागणी मान्य करून घेण्यासाठी शेवटी ितला िहदू महाभेची संमतीही आवश्यक ठरे ल आिण अशा
अल्पसंख्याकांना अिधक अिधकार देणार्या कोणत्याही योजनेला िहदू महासभा कधीही मान्यता देणार
नाही. यावर काही जण िवचारतात की असे के ल्याने हे रा ीय मुसलमानही रा ीय ल ात भाग न
घेता लीगला िमळाले तर काय करायचे? याला पिहले उ र असे की देशपर्ेमी लोक आपल्या
मायभूमीच्या पर्ेमासाठी लढतात. पुढे िमळणार्या लोण्याच्या गोळ्यासाठी भाडोतर्ी आशेने नव्हे.
यापासून िहदून
ं ी एक धडा घेतला पािहजे, तो असा की िहदूच्ं या वतीने बोलण्याचा अिधकार काँगर्ेसला
न िमळता तो िहदू महासभेला िमळावा यासाठी िहदून
ं ी िहदू सभेलाच यशस्वी करावे आिण ती िहदू
जनता जोवर िहदूच्ं या वतीने बोलण्याचा काँगर्ेसचा अिधकार काढू न घेत नाही तोवर जातीय
िनणर्यापेक्षाही िहदूच
ं ा अिधक घात करणारी अतके च नव्हे तर शु रा ीय िहतसंबंधांचाही घात
करणारी अशी एखादी नवी समेट योजना काँगर्ेस िहदूच्ं या गळ्यात अडकिवल्यािवना राहणार नाही!”

बडोदा मुसलमानांना चपराक
३ जून १९४० रोजी सावरकरांनी बडोदे संस्थानच्या मुिस्लम पिरषदेने के लेल्या अन्याय्य
मागण्यांना वेळीच िवरोध करावा असे आवाहन करणारे एक पतर्क काढले त्याचा आशय असाः
“ ा मागणीचे समथर्न बडो ाचे मुसलमान कसे करणार ? मुिस्लम लीग म्हणते की येथे
मुसलमानांनी राज्य के ले असल्याने त्यांचा तो अनुवंिशक अिधकार आहे म्हणून त्यांना अिधक
पर्ितिनिधत्व हवे. ा तत्त्वानुसार बडो ातील मुसलमानांनी ३३ टक्केच काय पण ६० टक्के पर्ितिनिधत्व
मागावयास हवे होते! पण त्यांना बडो ात राज्य करण्याचा अनुवंिशक अिधकार काही सांगता येणार
नाही. कारण बडो ाच्या राजांनी िन तेथील िहदून
ं ी त्यांच्या पराकर्माने तो पर्ांत िमळिवला असून
त्यांनी तलवारीच्या ती ण धारे ने सार्या गुजरातमधून २०० वषार्ंपूव च मुसलमानांचे राज्य न के ले
होते! बडो ात ३३ टक्के पर्ितिनिधत्व मागण्यापूव तेथील मुसलमानांनी हैदर्ाबादच्या िनजामाला
सांगावे की त्याने ९० टक्के िहदून
ं ा के वळ ५० टक्के पर्ितिनिधत्व न देता त्यांना लोकसंख्येच्या पर्माणात
पर्ितिनिधत्व ावे पण हा पर् आता तकर् शा ाचा उरला नसून पािकस्तानची मागणी मान्य करून
घेण्यासाठी िहदु संस्थानातही कारस्थाने करण्याचा मुिस्लम लीगच्या चळवळीचा हा एक भाग आहे.
अशा पिरिस्थतीत जातीय तेढ वाढेल अशा भर्ामक कल्पनेने मुिस्लम आकर्मणाला पायबंद न घालण्याचे
पडेल धोरण िहदू संस्थािनकांनी आता तत्काळ सोडू न ावे. जातीय तेढ िमटिवण्याचा पर्भावी उपाय
म्हणजे अपराधी जमातीला कडक शासन करणे हाच होय.”
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शीख सेना उभी करा !
५ जून १९४० रोजी सावरकरांनी खालसा यंगमेन्स युिनयनच्या कायर्वाहांना एक उ ेजक पतर्क
पाठिवले. त्याचा सारांश असाः
तुम्ही शीख पिरषदेसाठी मला बोलावलेत यािवषयी आभार. पण मी सध्या ते िनमंतर्ण स्वीकारू शकत
नाही. पण आपल्या िवनंतीपर्माणे मी शीखबंधूंसाठी एक संदश
े धाडीत आहे. त्यातील मुख्य िवधेयके
अशीः
१) शीख बांधवांनी काँगर्ेसच्या खो

ा रा वादापासून मानिसक दृ ीने मुक्त व्हावे. या देशात अनेक

मुसलमानी राज्ये िनिमण्याचा मुसलमानांचा िनधार्र आहे. त्यामुळे िहदी रा ीयत्व ही के वळ एक
कल्पनाच उरली आहे. ितच्या पुनरुज्जीवनाच्या काँगर्ेस पर्य ांच्या पिरणामी के वळ िहदू तेवढेच
िनःश , असंघिटत िन दुबर्ल बनून स्वसंरक्षणाकडे दुलक्षर् करीत आहेत. मुसलमानांना त्यांचे स्वतंतर्
रा िनमार्ण करावयाचे आहे हे जाणून िहदून
ं ीही पर्य पूवर्क सवर् भारतात आपले वचर्स्व कसे राहील ते
पािहले पािहजे. यामुळेच िहदू-मुसलमान अैक्याचा पर् ‘याल तर तुमच्यासह, न याल तर
तुमच्यावाचून िन िवरोधाल तर तुमचा पर्ितकार करून आम्ही या देशाचे भिवत

घडवू’ या

सूतर्ानुसारच सोडिवला पािहजे. २) याच स्प धोरणाने तुम्ही पंजाबमध्ये काँगर्ेसचा संबंध सोडू न एक
स्वतंतर् शीख पक्ष संघिटत करा. सध्याच्या पिरिस्थतीत तुमच्या स्वतंतर् मतदारसंघाच्या या
मागणीलाही माझा पािठबा आहे. तुम्ही काँगर्स
े दिशके वर उभे राहणार्या एकाही शीखाला िनवडू न

देऊ नका. कारण काँगर्ेसच्या भर्ांतरा वादाने सीमा पर्ांत, िसध, पंजाब िन काश्मीरमधील िहदूच
ं ी
स ा, म ा िन िहतसंबंध यांचा िव ासघात के ला जात असून बंगाल िन अन्य भागातील िहदून
ं ाही
तोच धोका आहे. तरी पंजाब िवधानसभेत जर युवा शीख गट िनमार्ण झाला तरच तुम्ही मुिस्लम
गटाचा यशस्वी पर्ितकार करू शकाल. ३ ) सैन्यांतही शीखांना योग्य स्थान िमळे ल अशी दक्षता घ्या.
कारण त्या क्षेतर्ातही काँगर्ेसच्या अिहसक िवचाराने िहदू मागे पडले आहेत. ४) पािकस्तानच्या
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पर् ीसु ा काँगर्ेसवर अवलंबून राहू नका. कारण ितचे नेते मुसलमानांना िवरोध करणार नाहीत.
त्यांच्या उ ारांवरुन हे स्प िदसते. ५) आिण सवार्त महत्त्वाची गो ही की, तुम्ही तत्काळ शीख
सेना संघिटत करण्यास पर्ारं भ करा. ही सेना खाकसार िन खुदाई िखदमतगारांच्यापेक्षाही पर्बळ असली
पािहजे.

ा सेनेवर लक्ष किदर्त करून ती अशा प तीने संघिटत िन िशि◌क्षत करा की पुढील तीन-

चार वषार्ंत पर्त्यक्ष पािकस्तानची िनिमती होत आहे असे िदसू लागताच ा सेनेचे ख ा सैन्यात
रूपांतर करता यावे. कोणत्याही कायर्कर्माला अशा सबल सेनेचा पािठबा नसेल तर ती सवर् थर्
वटवट ठरे ल!
गुरु गोिवदिसगाचे चैतन्य आपणाला पुन्हा स्फू ितदायक िन मागर्दशर्क ठरे ल तरच सवर् काही ठीक
होईल. तशा पिरिस्थतीत मुसलमानांनी पािकस्तानिनिमतीचा पर्य च के ला तर त्यांना अटके पासून
िदल्लीपयर्ंत एक समथर् शीख राज्यच पर्स्थािपत झालेले िदसेल. अितहासाची हीच अपेक्षा असणार.
आमच्यामधूनच िनमार्ण झालेल्या आमच्याच रक्ताचेअसलेल्या शीखांचे सामथ्यर् हे पंजाबमधील सवर्
िहदूच
ं ेच सामथ्यर् ठरे ल! वाह गुरुजी की फ ,े वाह गुरुजी की खालसा !”
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िहदूच
ं े खरे पर्ितिनधी घ्या!
१० जुलै १९४० रोजी व्हॉइसरॉय यांच्या भेटीसंबंधी वीर सावरकरांनी काढलेल्या पतर्काचा सारांश
असाः
“वृ पतर्ांतून पर्िस झालेल्या िवपयर्स्त वातार्ंच्या िनराकरणाथर् मी पर्िस करतो की आमची भेट
उघ ा मनाने िववेकपूणर् िन सहानुभूतीची झाली. परं तु काही िवषयाचे नीट स्प ीकरण न िमळाल्याने
हा पर्

पुन्हा िहदू महासभेच्या कायर्कारी मंडळापुढे िवचाराथर् ठे वला जाईल. तोवर िहदू सभा आहे

याच धोरणाने चालेल.
काँगर्ेस कायर्कािरणीच्या ठरावात िबर्िटश शासनाने िहदुस्थानचे हे स्वातंत्र्य मान्य करावे असा आगर्ह
करण्यात आला असला तरी अशा के वळ घोषणेने ितचे समाधान होणार आहे. त्यापूव रा ीय सरकार
स्थापण्याने काँगर्ेसचे समाधान होणार आहे. पण हे रा ीय सरकार िबर्िटश राज्यकत्यार्ंनी सध्याच्या
िनवार्िचत पर्ितिनधीमधून स्थापन करायचे म्हणजे ते काही स्वातंत्र्याचे सरकार नव्हे तर ही मध्यंतरीची
पायरी आहे. सारांश ज्वलज्जहाल भाषा बोलणार्या िभकार्याला आपली नरोटी लपिवता येत नाही.
काँगर्ेस वहारात आडपड ाने ही पायरी मान्य करते तर िहदू सभा उघड उघड सांगते की असे
वसाहतीचे स्वराज्य ही संपण
ू र् स्वराच्याच्या मागार्तील एक पायरी आहे. पण काँगर्ेसपर्माणे सध्याच्या
लोकपर्ितिनधीमधून रा ीय सरकार स्थापणे िहदू सभेला मान्य नाही. कारण सध्याचे काँगर्ेसमधील
िहदुपर्ितिनधी िहदूच्ं या िव म ेचे संरक्षण करण्यास बांधलेले नसून ते िहदूच
ं ा िव ासघात करणारे
आहेत. म्हणून येथे रा ीय सरकार यायचे तर त्यात िहदूच्ं या लोकसंख्येच्या पर्माणात त्यांचे पर्ितिनधी
असलेच पािहजेत. त्यांनी िहदुिहतसंबंध रक्षण्याचे मान्य के ले पािहजे. तसेच त्यांनी सवर् िहदू रा ाचा
िव ास संपादन के ला पािहजे.”
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व्हॉइसरॉयला पतर्
सावरकरांची पर्कृ ती ठीक नसल्यामुळे त्यांनी आपल्या वतीने िहदू महासभेचे कायर्कारी अध्यक्ष डॉ.
मुंजे यांना भेटण्याब ल व्हॉइसरॉय यांना एक तार के ली. त्या संदभार्त २२ सप्टबर १९४० रोजी
व्हॉइसरॉयना पाठिवलेल्या पतर्कात सावरकर िलिहतातः
“मुिस्लम लीगने मुंबईत संमत के लेल्या ठरावावरून असे िदसते की शासनाने मुसलमानांच्या िहदू
िवरोधी मागण्या मान्य के ल्या आहेत, हे वृ वाचून िहदू शासनावर िचडले आहेत. लीगवाले
शासनाकडे स्प ीकरण मागत आहेत. हेच काय ते आशेचे स्थान आहे. मला येथे स्प पणे िलिहले
पािहजे की शासनाला िहदूच्ं या मानाने मुसलमान काहीही साहाय्य देऊ शकणार नाहीत. िहदूच
ं ी
संस्थाने, िवशेषतः नेपाळ जे साहाय्य करील ते महत्त्वाचे आहे. आता िहदूही संघिटत होत असल्याने
शासनाने लक्षात ठे वावे की के वळ मुसलमानांच्या साहाय्याने आता िबर्टन भारतावर फार काळ राज्य
करू शकणार नाहीत. अशा िहदून
ं ा, मुसलमानांना सवलती देऊन दुखिवणे शासनाला परवडणार
नाही.”
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गो ांत मराठीला वाचवा!
सावरकरांनी गो ात मराठी भाषेवर होणारा अन्याय परतवून लावण्यासाठी १४ ऑक्टोबर
१९४० रोजी एक पतर्क काढू न महारा ातील िहदून
ं ा पर्कट आवाहन के ले. त्या पतर्कात त्यांनी िलिहलेः
“येत्या िशरगणतीच्या वेळी गो ात जे साचे भरून मािगतलेले आहेत; त्यात मराठी भाषा िकवा
नागरी िलपी िलिहली जाऊ नये, अशी शासनाची आज्ञा आहे. पोतुर्गीज भाषेवाचून अन्य भाषा
िलहायचीच तर ती कोकणी असे रोमन िलपीतच िलहावे, देवनागरीत िलहू नये, अशा आज्ञेला िवरोध
के ला पािहजे.

ा आज्ञेतील कोकणीचा कै वार कोकणीच्या पर्ेमाने नसून मराठीला मारण्यासाठी पूतनेने

घेतलेला कै वार आहे. भाषा मराठी की कोकणी हा पर्

एकवेळ दुय्यम समजता येईल. कोकणी भाषा

आपल्या संस्कृ तिन भाषाभिगनीच्या वगार्तच मोडते. ती आपलीच आहे पण ती रोमनमध्ये न िलिहता
देवनागरीत िलिहली पािहजे. गोमंतकातील कोकणी िकवा मराठी भाषा आिण देवनागरी िलपी
यावरील हा अन्याय दूर करण्यासाठी हा पर्
सािहत्य संमेलनाने हाती घेतला पािहजे.”

शर्मिवभागाच्या तत्त्वाने मराठी सािहत्य पिरषदेने िन

www.savarkarsmarak.com

िनजामापेक्षा नेपाळ अिधक योग्य
गांधीज नी १३ ऑक्टोबर १९४०च्या ‘हिरजन’ मध्ये िलिहले की येथून अंगर्जांचे राज्य गेल्यावर
हैदर्ाबादचा िनजाम हा भारताचा बादशहा होईल! हा लेख सावरकरांनी वाचताच त्यांनी सणसणीत
टोला िदला की, अंगर्ज गेल्यानंतर िहदुस्थानात राजेशाहीच देण्याची कल्पना करायची असेल तर
हैदर्ाबादच्या िनजामापेक्षा नेपाळचे महाराज हेच िहदुस्थानचे महाराज होण्यास अिधक योग्य आहेत!
त्याचा सारांश असाः
“गांध चा हा लेख िवशेष महत्त्वाचा नसला तरी तो पािकस्तानच्या मागणीला पर्ोत्साहन देणारा आहे.
म्हणून त्याचा समाचार घेतला पािहजे. पिहल्या महायु ाच्या वेळी अफगािणस्तानच्या अिमराला
भारतावर स्वारी करण्यास पर्ोत्साहन देणारा जो कट मुसलमान नेत्यांनी रचला होता त्याला गांध चा
पािठबा होता हे अिलकडेच अ. ज. करं दीकरांनी ‘के सरी’, ‘मराठा’ यामध्ये िलिहलेल्या लेखात साधार
सांिगतले आहे. अलीकडेच ‘पािकस्तानला कोण िवरोध करील’ असे म्हणून आिण पठाणांच्या
अत्याचारांवर पांघरूण घालून गांधीगण त्यांच्याशी मैतर्ी करण्याचा जो पर्य करीत आहेत तोही
अंगर्जांच्या दडपणाखाली अथवा अंगर्ज भारत सोडू न गेला तरीही येथे पठाणांचे राज्य आणावे या
मुसलमानी स्व ाला साहाय्य करणारा आहे. पण गांध नी हे लक्षात ठे वावे की अशी राज्ये शेगावच्या
िनणर्याने िनमार्ण होत नाहीत तर ती बंदक
ु ीच्या गोळ्यांनी िनमार्ण होतात. गांध चे भारतीय
अितहासाचे ज्ञान यथातथाच असले तरी त्यांनी हे लक्षात घ्यावे की िनजामाने त्याचा पर्देश अंगर्जांना
िदला, तो सुखाने िदला नाही तर मरा ांनी ख ाच्यार् लढाईत िनजामाचा पराभव के ल्यावर
मरा

ांपासून अंगर्जांनी िनजामाचे संरक्षण करावे यासाठी िदला आहे. पण अशा बंदक
ु ीच्या बळावर

गांध चा िव ास नसेल आिण ते नैितक बलच मानीत असतील तर त्यांनी िनजामाला त्याचे सवर्च
राज्य सोडण्यास सांगावे. कारण त्याच्या पूवर्जांनी ते िव ासघाताने िमळिवले आहे. पण त्यापूव ते
राज्य िवजयनगरचे होते म्हणून नैितक िन अैितहािसक न्यायाने िवजयनगरचे राजेच त्याचे खरे खुरे धनी
ठरतील!”

नेहरूंना झालेल्या िशक्षेचा िनषेध
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नोव्हबर १९४० मध्ये काँगर्ेसचे वैयि क सत्यागर्हातील नेते पंिडत नेहरू यांस िबर्िटश शासनाने
चार वष कारावासाची िशक्षा ठोठावली.
ा िशक्षेचा िनषेध करण्यासाठी काढलेल्या पतर्कात
सावरकर िलिहतात.
“नेहरूंना िदल्या गेलेल्या िशक्षेचे वृ

अैकून पर्त्येक देशभक्ताला दुःखाचा धक्काच बसला असावा.

आमच्या ध्येय धोरणात मतभेद असल्यामुळे आम्हाला दोन वेगळ्या पक्षात कायर् करावे लागत असले
तरी देशभक्तीच्या िन मानवी िहताच्या तळमळीने आयुष्यभर कायर् करणार्या िन त्यासाठी क
भोगणार्या नेहरूंिवषयी मला वाटणारी सहानुभूती पर्कट करणे िहदू सभा अध्यक्ष म्हणून माझे एक
कतर् च आहे. गांधी आिण नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील काँगर्ेसने यु चालू झाल्यापासून भारत
संरक्षण िनबर्ंधाखाली पकडल्या गेलेल्या बाबू सुभाषचंदर् बोस, सेनापती बापट यांच्यासारख्यांसंबंधीही
सहानुभूती पर्कट के ली नसली तरी िहदू सभेने मातर् त्या त्या वेळी त्या त्या दडपशाहीचा िनषेधच के ला
आहे. मे १९४० मध्ये िहदू सभेने के लेल्या ठरावात िव ासाने िव ास िनमार्ण होतो आिण घटनात्मक
पर्गतीने रा ीय सहकायर् िमळते, अशी चेतावणी देण्यात आली आहे. पण हे दुसरे महायु

पुकारले गेले

तेव्हा जे नेहरू एका पायावर उभे राहून लोकशाहीच्या रक्षणासाठी िबर्िटश शासनाशी िबनाअट संपूणर्
सहकायर् करण्यासाठी िस होते तेच आता सवर्तर् असहकार करण्याची घोषणा का देत आहेत आिण
त्यामुळे सरकारही सूड बु ीने त्यांना एवढी दीघर्कालीन सजा का ठोठावीत आहे याचा िवचार झाला
पािहजे.
हे यु चालू झाले तेव्हाच िहदू सभेने अित उत्साहाने संपूणर् सहकाराची िकवा असहकाराची भाषा
न बोलता साध्यानुकूल सहकाराची िस ता दशर्िवली. िबर्िटश शासनाला या यु ात येथील जनतेचे खरे
सहकायर् हवे असेल तर त्याने दडपशाहीच्या िशक्षा न देता लोकांना सध्या तरी फक्त वसाहतीच्या
स्वराज्याचे आ ासन देऊन त्यांची सहानुभत
ू ी िमळवावी हेच अ आहे अशी मागणी के ली होती.”

िशरगणत त िहदू म्हणूनच न दवा
वीर सावरकरांनी एका पतर्ा ारे सवर् िहदू सभांना आवाहन के ले की त्यांनी येत्या िशरगणतीच्या
वेळी जागे राहून, सवर् िहदून
ं ा जागे करून सवार्ंची िहदू म्हणूनच न द करून घ्यावी ते पतर्क असेः
“आगामी िशरगणती लौकरच होणार असल्याने सवर् पर्ांितक िन स्थािनक िहदू सभांच्या
शाखोपशाखांनी या िवषयाकडे तातडीने लक्ष पुरिवण्याची वेळ आली आहे. भागानगर िनःश
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पर्ितकाराचा लढा िजतका महत्त्वाचा होता िततकाच िकवा त्याच्याहूनही अिधक तीवर्तर महत्त्वाचा
असा हा पर् आहे. कारण िशरगणतीमध्ये जी मािहती, जे आकडे पुढे येतील त्यावरच आपल्या
राजकीय सुधारणांची िदशा िनदान येती दहा वष तरी अवलंबून राहणार आहे.
गेल्या िशरगणतीवर काँगर्स
े ने बिहष्कार घातल्यामुळे िहदूच
ं ी अतोनात हानी झाली. ज्या अनेक
घातक गो ी काँगर्ेसने के ल्या त्यात ही गो ही घातक म्हणूनच न दली जाईल. यावेळीही कोणी सांगावे,
आतील आवाजाचा साक्षात्कार महात्माज ना झाला तर चालू िशरगणतीवरही बिहष्कार पडण्याचा
संभव आहे! आतापयर्ंत जे सत्यागर्ह झाले त्याचा उघड अथर् असा झाला आहे की िहदूच
ं ी हानी आिण जे
अरा ीय आहेत त्यांचा अनुनय म्हणून या वेळी पर्ारं भापासूनच िहदू महासभेने जागरूक असणे
आवश्यक िन अगत्याचे आहे. म्हणूनच ितने अगोदर राजकीय आखा ात उतरून आपण स्वतःच त्या
गो ीस चालना देऊन िहदुजगताची लोकांना मािहती करून

ावी. या िशरगणतीत बरोबर मािहती

िन ती िबनचूक रीतीने िलिहली गेली नाही तर िहदुमातर्ाची हानी कशी होईल याची पूणर् जाणीव
पर्त्येक िहदुमातर्ास करून देणे अगत्याचे आहे आिण ही गो िहदू महासभेने पुढाकार घेऊनच के ली
पािहजे. पर्ांितक, िजल्हावार तसेच स्थािनक सभांच्या शाखांनी देश ापी चळवळ ताबडतोब सुरू
करून िहदुमातर्ाची िशरगणती न दवून मुसलमानांची कारवाई हाणून पाडावी. मुसलमान आपली
संख्या या िशरगणतीत फु लवून दाखिवण्याचा संभव असल्याने ही त्यांची कारवाई वरील संस्थांनी
हाणून पाडणे फलदायी ठरे ल. के वळ आपली िशरगणती अगदी बरोबर झाली एव ानेच भागणार
नाही, तर िहदुमातर्ाचे िहत सवर्स्वी सुरिक्षत राहावे असे वाटत असेल तर त्यांच्यासंबंधी सवर् पर्कारची
मािहती िबनचूक न दली जाणे अत्यावश्यक आहे. मग ही मािहती राजकीय िकवा सामािजक वा
धािमक वा आिथक वा अैितहािसक असो.
वरील काम अत्यंत

विस्थत िन प तशीर होण्यासाठी पर्ांितक, िजल्हावारीने स्थािनक संस्थांना

मागर्दशर्न करण्यासाठी पुढीलपर्माणे एक योजना आखण्यात आली आहे. ती सवर् संस्थांनी शक्य
िततक्या तातडीने अमलात आणावी.
१) पर्ांितक िहदू सभेने पर्थम दशर्नी िठकिठकाणच्या पर्ांितक िशरगणतीच्या अिधक्षकांशी
पतर् वहार चालू करावा. हीच गो िजल्हा सभा िन स्थािनक सभांनी कायर्वािहत आणावी. या कामी
िठकिठकाणच्या िहदू सभांच्या शाखांनी िन िहदू महासभेच्या सदस्यांनी िशरगणती अिधकार्यांना
सवर्तोपरी सहकायर् िमळे ल असे आ ासन
ावे. स्थािनक शाखांनी पर्त्येक िशरगणती
अिधकार्यासमवेत एके क सदस्य पाठवून िहदूच
ं ी िशरगणती बरोबर होते की नाही हे पहावे.

२) िहदू महासभेने िठकिठकाणच्या िहदुत्विन ांशी आिण तत्सम संस्थांशी सहकायर् करून हे काम
साधावे. आयर्समाज, सनातन धमर्सभा, जैन संस्था आदी संस्थांशी सहकायर् करून अगर शक्य असेल
तर या सवार्ंची िमळू न एकच सिमती स्थापून ितच्याकरवी हे काम करावे.
३) जो मनुष्य आपल्यास िहदू म्हणून समजतो त्या पर्त्येकाने आपण िहदू आहोत अशी न द करावी.
पर्ांितक िन िजल्हासभेच्या अिधकार्यांनी जो मनुष्य स्वतःस िहदू म्हणून म्हणिवतो त्याची तशी न द
झाली आहे की नाही, याची शहािनशा िशरगणतीच्या अिधकार्याशी बोलून करावी जी जात िहदू-

www.savarkarsmarak.com

इतर आहे पण िजने िहदू धमार्चा स्वीकार के ला आहे त्या जातीतील घटकाने आपल्यास िहदू म्हणवून
घेतले तर त्याची तशी सरकारच्या लेखी न द व्हावी अशा आशयाचा िनणर्य मदर्ास उच्च न्यायालयाने
१९३१साली िदलेला आहे ही गो लक्षात घेतली पािहजे. एखा ा स्थािनक िशरगणती अिधकार्याने
तसे करण्यास नकार िदला तर त्यासंबंधी ताबडतोब पर्ांितक िशरगणती अिधक्षकांकडे गार्हाणे
न दवावे. जो समाज आज आपल्यास िहदू म्हणिवतो, तो मागील िशरगणतीत तसा न दला गेला
नसला तरी आज त्याच्या इच्छेनुरूप िहदू म्हणून न दवावा. ही गो

अत्यंत महत्त्वाची आहे. या

संबंधात अिधकार्यांशी पतर् वहार करून ही गो आधीच िनि त करून घ्यावी.
४) आपल्याकडील क

ाकपारीत राहणारे संथल, ग ड, िभल्ल आदी लोक आहेत. ते खरोखर

िहदू असूनही त्यांचा अंतभार्व ‘अॅिनिमस्ट’ आिण ‘टर्ायबल’मध्ये होत आहे. या लोकांच्या अज्ञानामुळे
िन काही लोकांच्या कारवाईमुळे गेल्या िशरगणतीत त्यांची न द िहदू म्हणून झाली नाही! म्हणून
ावेळी तरी िहदू महासभा कायर्कत्यार्ंनी अत्यंत दक्ष राहून वरील लोकांची न द िहदू म्हणूनच करवून
घेण्यास चुकू नये. छोटा नागपूर िन िबहार या भागात ज्या वन्य टोळ्या आहेत त्या आपल्यास
िहदुधम य असे म्हणिवतात. परं तु ितकडील भागातील िमशनर्यांनी काही लटपट करून या लोकांच्या
नावापुढे धमार्चा स्तंभ कोरा ठे वावा अशी अिधकार्यांस गळ घातली िन ती फलदर्ूपही झाली आहे! तरी
ही चूक सुधारण्याची दक्षता घ्यावी.
रांची िन इतर भागातील िहदू महासभावाल्यांच्या लक्षात ही गो आल्यापासून ते जागृत झाले
आहेत, ही अत्यंत समाधानाची गो होय. या संबध
ं ात त्यांनी िश मंडळे नेमून विर ांशी गाठभेट
घेऊन या अिन गो ीिवेषयी िनषेधही पर्कट के ला. या संबंधात रानटी टोळ्यांच्या जमातीनेही सभा
भरवून िमशनर्यांच्या कारवाईवर पर्काश पाडू न त्यांचा पर्कट िनषेध के ला. बैतूल येथील िहदू िवधायक
शर्ी. गोठी यांनी ग ड ठाकराची िहदू म्हणून न द करण्याचा िन करिवण्याचा िनभर्य रीतीने पर्चार
चालिवला आहे. यासाठी ते स्तुतीस पातर् आहेत.
वरील गो ीपासून धडा घेऊन िठक-िठकाणच्या संस्थांनी आपापल्या क्षेतर्ात अशा टोळ्यांची
वास्तपुस्त करून त्यांची मािहती ताबडतोब गोळा करण्याची खटपट करावी आिण यापैकी कोणती
जमात गेल्या िशरगणतीत िहदू म्हणून न दली गेली नाही याचीही मािहती एकतर् करावी. खरी
मािहती िमळताच िहदू सभांच्या सदस्यांची अिधकार्यांची ताबडतोब गाठभेट घेऊन त्यांच्या
िनदशर्नास झालेला अन्याय आणावा. िहदू सभेच्या चालकांनी अशा टोळ्यांतून जागृती करण्यासाठी
कथेकरी, पुरािणक पाठवून त्यांच्यामधील धािमक वृ ी जागृत करून आपण सवर् िहदूच आहोत
यासाठी त्यांची मने वळिवण्याचा शक्यतो लवकर पर्य करावा जर एखा ा अिधकार्याने जाणून बुजून
त्यांच्या धमार्ची वास्तपुस्त करण्याचे टाळले तर त्या जमातीने आपण िहदू असल्याची न द करण्याचा
आगर्हही करावा अशीही त्यांना िशकवणूक ावी. या अज्ञ लोकांना न्याय िमळतो की नाही हे
पाहण्यासाठी िशरगणतीच्या िदवशी अिधकार्यासमवेत पुढारी िन तज्ज्ञ स्वयंसेवकांनी जावे. वर
िनिद के लेल्या जमातीची योग्य रीतीने समजूत घालून त्यांचे मन वळवून योग्य ती न द सरकारी
पर्लेखात होईल याची काळजी घेतली जावी. अशा लोकांची संख्या साधारणतः एक कोटी आहे. पण
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आतापयर्ंत झालेल्या िन दाखिवण्यात आलेल्या िनष्काळजीपणामुळे आपली हानी अितशय झाली आहे.
परं तु यावेळी आपण जागरूक राहून त्याची न द करिवली तर िहदू समाजाच्या दृ ीने आपल्यास या
गो ीचे फार महत्त्व आहे, हे सांगण्याची काही आवश्यकता नाही.
५) जैन, आयर्समाजी िन अतरांनी यासंबंधी िवचार करताना पुढील

ाख्या ध्यानात ठे वून

वागावे.

।। अिसधुिसधुपयर्ंता यस्य भारतभूिमका ।।
।। िपतृभःू पुण्यभू व
ै सवै िहदुिरती स्मृतः ।।
वर िदलेल्या

ोकात जी

ाख्या िदली आहे, ितचे ममर् लक्षात घेऊन जैन, आयर्समाजी, देवसमाजी,

शीख आदी समाजांची न द िहदू म्हणूनच करण्यास काही अडथळा येणार नाही. देशातील िनकट
साि ध्याने, सहवासाने, साहचयार्न,े संस्कृ तीने िन बंधभ
ु ावनेने पािहल्यास हे समाज याच िपतृभत
ू िन
पुण्यभूत राहत असल्याने सवार्ंची न द िहदू म्हणून झाल्यास त्यात वावगे ते काय आहे? आमचा धमर्
जरी एक असला तरी िनरिनराळ्या पंथाचे लोक आपल्यात आहेत. तथािप वैिदक, अवैिदक असा
भेदभाव न ठे वता एकरा ीयत्वाच्या पर्ेममय भावनेने आपण अिहदूच्ं या कारवायांना त ड देण्यास
सुसज्ज रािहले पािहजे. देशातील जे अिहदू आहेत, त्यांचा धमर् िनराळा, जात िनराळी िन जे िहदूश
ं ी
समानतेने वागण्यास जे उदासीन आहेत अशा लोकांशी सामना देताना आपण सवार्ंनी एकतर् आले
पािहजे, यातच िहत आहे.
जैन, आयर्समाज, शीख िन अन्य तत्सम बंधू यांना आपला धमर् सनातन िहदू धमार्हून वेगळा आहे असे
म्हणता येणार नाही आिण त्याची न द करताना अडचण येण्याचा थोडासा संभव आहे. परं तु ही

अडचण दूर होण्यासारखी आहे. आयर्समाजाने धमार्च्या स्तंभात वैिदक धमार्नुयायी असे नमूद करावे.

शीखांनीही शीख मतानुयायी असे िलिहण्यास पर्त्यवाय नाही. परं तु जातीवंश या स्तंभात वर
िलिहलेल्या ोका ारे पर्त्येक िहदू संस्कृ तीच्या चाहत्यांनी आपल्यास िहदू म्हणूनच न दिवण्यास िवसरू
नये. जैनांनी, आयार्ंनी, शीखांनी िन िलगायतांनी आपल्यापुढे कं सात ‘िहदू’ अशी न द करण्यास
िवसरू नये. या

वस्थेपर्माणे न द झाल्यास पर्त्येकास आपली धमर्मते वेगळी दाखिवता येऊनही

सनातन िहदू धमार्च्या ापक क्षेतर्ाखाली समािव होण्याचा मान घेता येईल आिण असे झाल्यास
आपली लोकसंख्या इतर अिहदूच्ं या मानाने िकती मोठी आहे, याचा तुलनात्मकदृष् ा अभ्यास
करण्यास सोपे जाईल.
िहदुसभांनी आपापल्या क्षेतर्ात ज्यांच्यावर िशरगणतीचे काम सोपिवले असेल, त्यांनी या पर् ांचा सवर्
बाजूंनी िवचार के ला पािहजे. ‘िहदुत्व’ पुस्तक वाचल्यानंतर या पर् ांची यथाथर् कल्पना येईल. ते
पुस्तक अंगर्जी मराठी िन िहदी भाषांत पर्िस

झाले आहे. त्यावरून जैन, देवसमाजी, आयर्समाजी,

इतर सनातनी नसलेले अथवा अवैिदक िहदुबंधू यांचे यथाथर्रीत्या समाधान करून देता येईल. त्यांचे
िहदू म्हणून नावे न दवून घेण्यास मन वळिवता येईल. वैिदक पंथापेक्षा ‘िहदुजगत’ फार मोठे आहे.
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त्यामध्ये अैितहािसक, भािषक, सांस्कृ ितक इत्यादी सवार्ंचा समावेश होतो िन त्यांचे ते रा होय. जसे
जमर्न, जपानी, अंग्लीश इत्यादी.
६) ज्या भागात मुिस्लम ि या गोषा पाळतात त्या िवभागात िहदी, िखर्स्ती अगर युरोिपयन ि या
यांना गणना करण्यास अथवा देखरे ख करण्यास पाठिवणे कसे अ िन आवश्यक आहे ही गो तेथील
अिधकार्यांना पटवून ावी. मुसलमानी गोषातील ि यांची संख्या बरोबर रीतीने नमूद के ली जात
नाही. ती वाढवून सांिगतली जाते अशा अनेक तकर्ारी गेल्या िशरगणतीत झाल्या असल्याने ही
सावधिगरी घेणे अत्यावश्यक आहे. पर्ांितक सभांनी पर्ांितक अिधकार्यांना भेटून त्यांना ही अडचण
सांगून िहदी, िखर्स्ती अथवा युरोिपयन ि यांना गणना करण्याच्या िन देखरे ख करण्याच्या कामी नेमू
असे आ ासन घ्यावे िन त्याची कसोशीने बजावणी होते की नाही ते जरूर पाहावे.
७) ज्यांचा जाितभेदावर िव ास नसेल अशांनी आपली जात न दवावी, अशी सरकारची सक्ती नाही.
के वळ ‘िहदू’ म्हणून न द के ल्यास चालते. कोणीतरी िशरगणतीच्या पर्मुख अिधकार्यांपयर्ंत यासंबंधी
आगाऊच दाद लावून घेणे अगत्याचे आहे.
८) िहदू सभांनी स्थािनक िशरगणतीच्या अिधकार्यांकडू न नमुन्याची पतर्के िमळवून त्यापर्माणे नमुने
कसे भरावे, याची मािहती

ावी. पर्चारकांनी खे

ातून िवशेषतः अस्पृश्य समजल्या जाणार्या

भागातल्या लोकांना िहदू म्हणून कशी िन कोठे न द करावी, याची मािहती करून

ावी.

९) या सूचना वाचताच िहदू सभांनी िशरगणतीसंबंधी पर्चारास पर्ारं भ करावा. नगरगर्ामातून पर्कट
सभा भरवा ा. स्थािनक पतर्ातून लेख पर्िस ावे. लोकांच्या िन सरकारच्यापुढे आपली गार्हाणी
मांडून न दणीसंबंधी होत असलेला अन्याय दूर होईल असे पर्य करावेत.
पर्ांितक िन िजल्हासभांनी या सूचनांच्या सहसर्ावधी पर्ती आिण इतर मािहती िन सूचनापतर्े छापवून
वाटावीत. मुख्य कायार्लयातून िशरगणतीसंबंधी वाङ्मय पुरिवणे कठीण असल्याने ही सूचना के ली
आहे.
१०) िजल्हा सभांनी एक गो लक्षात ठे वली पािहजे की आपल्या सवर् अडचणी पर्ांितक शाखेकडे अथवा
मुख्य कायार्लयाकडे कळिवल्याने त्यांचा कायर्भाग संपत नाही. कामाचा मुख्य भार िन स्थािनक
तकर्ारी िनवारण करण्याचे दाियत्व िजल्हा सभांवर आहे. िजल्हा सभांनी कतर् दक्ष राहून आपआपल्या
िजल् ात उ वणार्या सवर् तकर्ारी आपल्या पर्य ाने दूर के ल्या आिण िहदूच
ं ी िशरगणती बरोबर
न दिवण्याची दक्षता घेतली तर येत्या िशरगणतीसंबंधी जे पर्चंड कायर् उभे आहे ते यशस्वीपणे पार
पडेल. िजल्हा सभा कायर्कारी नसल्या तर पर्ांितक सभा अथवा कदर् महासभा अवयव नसलेल्या
धडापर्माणे होतील. एव

ासाठी पर्त्येक िहदू सभेने आपल्या क्षेतर्ापुरते तरी लहानसहान गो साठी

अतरांवर अवलंबून न राहता स्वतः पुढे होऊन पिरणामकारकपणे काम के ले पािहजे.
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रा ासाठी बंदीगृहात जाण्यापासून झुंजण्यापयर्ंत पडेल ते काम करण्याचा पर्संग असेल तेव्हा वाजत
गाजत त्या कायार्त पडले पािहजे. परं तु कं टाळवाणे एकाकी रा ाच्या िहताचे िवधायक काम करणे हे
काही कमी शौयार्चे नाही. यासाठी िहदुध्वजाखाली अिखल भारतातून शेवटी स्वयंसेवक एकतर् होऊन,
त्यांनी घरोघर िहडू न त्यांच्यात िहदुत्वाची जागृती के ली पािहजे. िभल्ल, संथाळ, ग ड, उराव, इतर
ड गरी लोक हे सवर् िहदू आहेत, अशी भावना त्यांच्यामध्ये उत्प

करून देऊन नेटाने हे कायर् के ले

पािहजे. िहदूच
ं े संख्याबल िन इतर मािहती येत्या िशरगणतीत खरीखुरी न दली गेली पािहजे.
वरील प तीने काम के ल्याने अिखल िहदू समाजाची संघटना करण्याचे जे भ िन ापक काम
आपणास करावयाचे आहे; त्याला या कायार्ंचा अत्यंत उपयोग आहे, ही गो ध्यानी धरली पािहजे.”

डॉ. जयकर यांस पतर्
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नोव्हबर, १९४० मध्ये सावरकर-जयकर भेट झाली. त्याला अनुसरून िदनांक ७ िडसबर रोजी
सावरकरांनी डॉ. जयकर यांना एक पतर् पाठिवले ते पतर् असेः
“मी अत्यंत घाईने आपल्या सहज संदभार्साठी िहदू सभेच्या वतीने सांगावयाची महत्त्वाची िवधाने येथे
िलहीत आहे. (१) कोणत्याही वाटाघाटीच्या िकवा संधीच्या वेळी जेव्हा मुिस्लम लीगला
मुसलमानांची पर्ितिनधी म्हणून िनमंतर्ले जाईल तेव्हा िहदूं महासभेला िहदूच
ं ी पर्ितिनधी म्हणून
िनमंितर्ले पािहजे. (२) काँगर्ेस आिण मुिस्लम लीगमधील संधी हा त्या दोन संस्थांमधील संधी मानला
जावा. जोवर त्या संधीला िहदू सभेची संमती घेतली जात नाही तोवर तो िहदू-मुसलमानातील संधी
समजला जाऊ नये. (३) काँगर्ेस ही एक तर संपूणर् देशाचे पर्ितिनिधत्व करते िकवा करीत नाही. जर
ती सबंध देशाची पर्ितिनधी असेल तर ती मुिस्लम लीगला मुसलमानांची पर्ितिनधी म्हणून मान्यता देऊ
शकणार नाही आिण ितच्यासमवेत समान पातळीवर संधीही करू शकणार नाही आिण जर काँगर्ेस सवर्
देशाची पर्ितिनधी नसेल आिण मुिस्लम लीगला मुसलमानांचे पर्ितिनिधत्व करण्याचा अिधकार ती
मान्य करीत असेल तर काँगर्ेसने मान्य करावे की ती िहदू म्हणून िहदूच
ं े पर्ितिनिधत्व करू शकत नाही.
ितने िहदूच
ं े पर्ितिनधी म्हणून िहदू सभेलासु ा मान्यता

ावी. (४) वस्तुिस्थती अशी आहे की सध्या

देशात तीन संस्था आहेत. िहदूच
ं े िहत पाहणारी िहदू महासभा, मुसलमानांचे िहत जपणारी मुिस्लम

लीग आिण के वळ काँगर्ेसवाल्यांचे िहतसंबंध जपणारी काँगर्ेस. सध्या काँगर्ेस हा के वळ एक मोठा पक्ष

आहे. ती काही लोकसभा नव्हे. (५) यामुळे लीग आिण काँगर्ेस यामधील संधी हा िहदूव
ं र िहदू म्हणून
बंधनकारक होऊ शकत नाही. जेव्हा काँगर्ेस मुसलमानांचे पर्ितिनधी म्हणून मुिस्लम लीगला मान्यता
देते तेव्हाच ती िहदूच्ं या वतीने बोलण्याचा अिधकार गमिवते. हे लक्षात घेऊन आपण शासकांच्या
मनावर ठसवावे की जर वाटाघाटी चालू करण्यात आल्या तर त्या के वळ काँगर्ेस िन लीगपुरत्या
मयार्िदत न राहता त्यामध्ये समपातळीवर िहदू महासभेचाही समावेश के ला जावा. कायर्कारी मंडळ
िकवा यु सिमत्या यावर ितघांनाही - िहदू महासभा, मुिस्लम लीग आिण काँगर्स
े - पर्ितिनिधत्व
िमळावे. (६) जर रा ीय कायर्कारी मंडळात काँगर्ेस सहभागी होणार नसेल तर जे पक्ष सहकायार्साठी
िस

असतील त्यांना घेऊन रा ीय कायर्कारी मंडळ बनवावे. ज्या मंितर्मंडळात िकवा पिरषदेत काँगर्ेस

नाही ती सभा रा ीय होत नाही ही समजूत भर्ामक आहे. ही भर्ामक समजूत आपण दूर के ली पािहजे
आिण काँगर्ेसवाचून आपण वाटाघाटी करू शकतो तसेच िहदू महासभाही िहदूच
ं े पर्ितिनिधत्व करणारी
संस्था आहे हे शासनाच्या मनावर ठसिवले पािहजे. आपण सतत सांिगतले पािहजे की रा ीय
वाटाघाटीच्या वेळी काँगर्ेस, मुिस्लम लीग िन िहदू महासभा या ितन्ही संस्थांनाही बोलािवले पािहजे.
के वळ िहदू िन मुसलमान यांच्यामधील संधीचा िवचार करताना के वळ दोनच पक्ष असले पािहजेत; ते
म्हणजे िहदू महासभा आिण मुिस्लम लीग अथवा दुसरा एखादा मुसलमान पक्ष. िहदू-मुसलमान
तडजोडीत काँगर्ेस, काँगर्ेस म्हणून भाग घेऊच शकत नाही. कारण ती कोणाचेही जातीय िहत संभाळू
शकत नाही.”
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मदुरा ठरावांचे स्प ीकरण

काही काँगर्ेसिन मराठी सा ािहकांनी सावरकरांवर अनेक आक्षेप घेतले. त्या आक्षेपांना उ र देणारे
आिण मदुरेच्या ठरावाचे, त्याच्या दोन्ही बाजूंचे स्प ीकरण करणारे एक पतर्क ५ जानेवारी १९४१
रोजी सावरकरांनी पर्िस

के ले. ते असेः

“मदुरा येथे भरलेल्या िहदू सभेच्या अिधवेशनात ‘यु -पिरिस्थती’ आिण ‘ताबडतोबीचा कायर्कर्म’
यािवषयी जे दोन मुख्य ठराव संमत झाले, त्यासंबंधी कदािचत अपसमज उत्प होण्याचा संभव आहे,
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तो न व्हावा म्हणून लोकांनी िन िवशेषतः िहदू संघटनवाल्यांनी पुढील गो ी लक्षात घेणे आवश्यक
आहे.
१) पिहल्या ‘यु -पिरिस्थती’च्या ठरावात िहदू महासभेच्या पर्मुख मागण्या नमूद के ल्या असून त्यात
म्हटले आहे की जर सरकारने लोकांचे समाधान होईल अशा रीतीने या मागण्या ३१ माचर् १९४१
पयर्ंत मान्य के ल्या नाहीत तर त्या मान्य करावयास लावण्याकिरता िहदू महासभेला पर्त्यक्ष
पर्ितकाराची चळवळ सुरू करावी लागेल. वरील अवधी संपल्यावरच अथार्त ही पर्ितकाराची चळवळ
कोणत्या रीतीने करावयाची हे िनि त ठरिवले जाईल. परं तु माझ्या अध्यक्षीय भाषणात स्प पणे
सुचिवलेल्या ‘ताबडतोबीच्या कायर्कर्माशी’ त्याचा िवरोध येणार नाही. या कायर्कर्मासंबंधीचा दुसरा
ठराव मदुरेच्या अिधवेशनात एकमताने संमत झाला आहे हेही लक्षात ठे वले पािहजे. त्या ठरावात
सध्याच्या यु पिरिस्थतीचा पूणर् लाभ घेऊन िहदुस्थानची सैिनकी पर्गती िन औ ोिगक उ ती घडवून
आणावी असे स्प म्हटले आहे. भिवष्यकाळात नवीन पिरिस्थती उत्प होऊन सध्याच्या
कायर्कर्मापेक्षा दुसर्या कायर्कर्माने िहदूच
ं ा लाभ अिधक होईल असे वाटेल तरच सध्याचे धोरण पालटले
जाईल. पण हा काळ के व्हा येईल हे आज सांगणे शक्य नाही.
२) म्हणून पुढेमागे िहदू सभेला पर्त्यक्ष पर्ितकाराची चळवळ चालू करावी लागली तरी अिखल
भारतातील िहदून
ं ी पुढील पर्य चालूच ठे वावे. (अ) भूदल, नौदल िन वायुदल यांत पर्वेश करणे. (ब)
यु सािहत्याच्या िनिमतीसंबंधाने आिण त्या संबंधीच्या यंतर्िव ेची मािहती घेण्यासंबंधाने जी जी संधी
येईल ितचा उपयोग करणे. (क) शाळा िन महाशाळा यांच्यामधून सैिनकी िशक्षण सक्तीचे करण्याचा
पर्य

करणे. (ड) नागिरक संरक्षण दल िन वायुरक्षण दल यात िशरणे. अट एकच की, या सवर्

संघटनेचा कोणत्याही स्वदेशपर्ेमी राजकीय पक्षािवरू
देता कामा नये.

अथवा िहदूच्ं या िहतािवरू

उपयोग के ला जाऊ

३) नवीन उ ोगधंदे काढणे अथवा परदेशी मालावर बिहष्कार घालणे. यासंबंधी एवढेच म्हणावयाचे
की, देशाच्या औ ोिगकीकरणाच्या दृ ीने त्यांची आवश्यकता असल्याने ती चळवळ चालिवली
पािहजे.
४) िहदू महासभेने जे दोन ठराव संमत के ले त्यासंबंधी िहदू महासभेचे धोरण कोणते आहे हे वरील
स्प ीकरणाने सरकारलासु ा नीट कळे ल अशी अपेक्षा आहे.”
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िलगायत समाजाला आवाहन

येत्या िशरगणातील आपली जात िन समाज िलगायत (िहदू) अशी न दवावी असे देशातील
िलगायत समाजाला आव्हानात्मक िचरं तर महत्त्वाचे पतर्क सावरकरांनी जानेवारी १९४१ मध्ये
काढले. ते असेः
“(१) जे िलगायत बंधू िशरगणतीत धमर् आिण जाती या दोन्ही िवभागांत िलगायत एवढीच न द
करू अिच्छतात आिण िहदू म्हणून न द मुळीच करू अिच्छत नाहीत त्यांचे मुख्य हेतू दोन असतात, एक
ताित्त्वक िन दुसरा

ावहािरक.

पैकी ताित्त्वक हेतू असा की िलगायत धमर् हा सनातन िहदू धमार्हून एक अगदी स्वतंतर् धमर् आहे हा
त्यांचा िस ान्त न दला जावा. यास्तव ‘धमर्’ ा नावाच्या िशरगणतीतील स्तंभामध्ये िलगायत धमर्
अतके च न दवावे. या मताच्या िलगायत बंधूंनी ‘धमर्’

ा स्तंभात तशीच न द करण्यास माझा

कोणताही िवरोध नाही. त्यायोगे त्यांची ताित्त्वक अडचणही नाहीशी होईल.
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दुसरा

ावहािरक हेतू - तो असा की जात िकवा समाज (Community) या िवभागांतही

िलगायत असेच न दवून िदल्याने िलगायत समाजाची पृथक संख्या िकती ते िनि तपणे मोजता यावे
आिण िलगायतांचे िहदू समाजाहून पृथक असे जे काही सामािजक वा राजकीय िहतसंबंध असतील
त्यांचे रक्षणासाठी काही राखीव जागा िविधमंडळात मागता या ा. मी हे दोन्ही अंतस्थ हेतू स्प पणे
मांडत आहे. कारण िलगायत समाजाच्या एखा ा पक्षाने हे हेतू मनात धरले तरी माझा त्यास फारसा
िवरोध होणार नाही. पण हे दोन्ही

ावहािरक हेतूसु ा जात िकवा समाज

ा स्तंभाखालीदेखील

िलगायत असे िलहून जर कं सात (िहदू) हा शब्द घातला तरीसु ा सवर्तोपरी साध्य होणार आहेत.
कं सात हा िहदू शब्द जो घालावयाचा तो सु ा िहदू शब्दाची महासभेने मान्य के लेली जी ापक
ाख्या ितच्यात िदलेल्या िहदू ा शब्दाच्या अथार्पर्माणेच काय तो घालावयाचा, म्हणज त्यात
कोणत्याही उच्चनीचपणाची आडकाठी संभवणार नाही; संभवणे शक्यच नाही. ज्याची ज्याची िपतृभू
आिण पुण्यभू आिसधुिसधु भारतभू आहे तो िहदू. िलगायतांची िपतृभू भारतवषर् आहेच आहे आिण
त्यांचे धमर्गरू
ु शर्ीबसवे र महाराजांपयर्त परं परे ने याच भारतभूमीत िनवसले असल्याने आिण
म्हणूनच त्यांची तीथ, क्षेतर्े, धमर्गर्थ
ं , धमर्भाषा सवर्तोपरी भारतीयच असल्याने त्यांची पुण्यभू (Holy
Land) ही भारतवषर्च आहे. तेव्हा माझी िवनंती या पक्षाच्या िलगायत बंधूंना अशी आहे की त्यांनी
खालीलपर्माणे न द करावी. धमर् - िलगायत, जात िन समाज - िलगायत (िहदू).
म्हणजे अशी न द के ली असता िलगायतांतील ज्या बंधूंचा िलगायत धमर् हा स्वतंतर् आहे असा िस ान्त आहे
त्यांचा तो ताित्त्वक हेतूही पूणर् होईल. दुसरे त्यांचा जो ावहािरक हेतू की िलगायत समाज संख्येच्या दृ ीने
स्वतंतर् दाखिवला जावा तोही पूणर् होईल आिण हे दोन्ही हेतू साधूनही आपण सवर्जण िहदुत्वाच्या िवशाल
ाख्येपर्माणे अ ावीस कोटीच्या महान रा -संस्थेत एकजीव झालेलो आहोत, हेही कं सामध्ये िहदू हा एक शब्द
घातल्याने िस होईल.
आपण हे ध्यानात ठे वले पािहजे की आपले शतर्ू ‘फोडा िन झोडा’

ा नीतीचा अवलंब करून आपल्या िहदू

रा ाचे बळ उणे करतात असा आपणच नेहमी आक्षेप घेत असतो. पण त्यांना तसे करण्याची संधी आपणच
स्वतःच्या परं परागत अैक्य फोडू न तुकडे करीत जर देत गेलो तर त्यांनी तरी तसे का न करावे? मागे झाले ते
झाले. परं तु आता यापुढे तरी आपले इतर योग्य ते मतभेद सांभाळू नही िहदुत्वाच्या वरील समावेशक
ाख्येच्या अथ ‘िहदू’

ा एकाच शब्दाच्या सुिवशाल ध्वजाखाली आपले अ ावीस कोट चे एकजीव रा

उभारूया. पर्चंड सम ीची हानी तर होतेच होते पण फु टलेल्या

ीचे बळ त्याहूनही अत्यंत तुच्छ होते हे काही

सांगावयास नको. िशरगणतीतील हे शेवटचे िवधेय िवशेषतः िववेचून िलगायत बंधूंनी कं सामध्ये तरी ‘िहदू’ हा
शब्द अवश्य न दावा. यातच िलगायतांचे िन िलगायतेतर िहदूच
ं े कल्याण आहे.
(२) वरील िवनंती िलगायत बंधूंतील ज्या पक्षाला िलगायत धमर् सवर्तोपरी स्वतंतर् आहे असे वाटते त्यांना
के ली. परं तु िलगायतांमध्ये दुसरा जो पक्ष आहे तो िलगायत धमार्स वीरशैव धमर्, शैवागम या योग्य दृ ीने
वैिदकच मानतो. िनदान िहदू धमार्हून स्वतंतर् मानीतच नाही. जैनबंधूमध्ये िन आयर्समाजामध्येही स्वतःस
िहदुत्वाच्या माझ्या

ाख्येपर्माणे सवर्तोपरी िहदू मानणारा फार मोठा वगर् आहेच आिण ते िशरगणतीतील
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समाज

ा िवभागात स्वतःस िहदू म्हणूनच न दिवणार आहेत. िलगायत बंधूं पैकी

ा दुसर्या पक्षािवषयी

काही िलिहणेच नको. िहदू रा ाचे ते अिवभाज्य घटक आहेतच आहेत आिण ते त्यांची न द िलगायत - िहदू
अशीच करतील.

तारा करत न बसता पर्त्यक्ष लढा !
जबलपूर येथील मुिस्लम - दंगा पीिडत िहदूच्ं या सहाय्याथर् याचना करणार्या तारे ला सावरकरांनी
१२ फे बर्ुवारी १९४१ रोजी एक कर्ांितकारक उ र पाठिवले. त्या पतर्कात ते िलिहतातः
“जबलपूरमध्ये सहसर्ावधी िहदू राहतात. त्या माझ्या िहदुबांधवांना मला असे िनक्षून सांगावयाचे आहे
की त्यांनी आपले स्वतःचे रक्षण नागिरक िनबर्ंधानुसार िमळणार्या सवर् अिधकारांचा पुरेपुर लाभ घेऊन
के ले पािहजे. या दंग्याच्या रोगावर तोच एकमेव रामबाण उपाय आहे. चौकशी सिमती आिण पर् ो रे
यातून काय िनमार्ण होणार ? अत्याचारांनी पीिडत झालेल्या तुम्हास सत्य काय आहे हे मािहतीच
आहे. सरकार आिण हल्ला करणारे अत्याचारी या दोघांनाही सत्य काय ते माहीत आहे. अशा पर्संगी
नंतरच्या चौकशीवर िव ासून बसणे भ्याडपणाचे आहे.
या आठव

ात सुमारे २० िठकाणांहून दंग्याच्या हिककती माझ्याकडे आल्या आहेत. के वळ व

पर्कािशत करून िकवा सरकारकडे तारा पाठवून या गो ी थांबणार्या नाहीत. वरीलपर्माणे िलिहलेले
पाहून कोणास आ यर् वाटेल, परं तु सत्य गो अशीच आहे.
सुमारे शंभर शूर िहदू तरुण आपल्या बांधवांच्या रक्षणाथर् आपले सवर्स्व समिपण्यास िसदध होतील तर
आकर्मकाच्या हल्ल्यांच्या लाखो चौकशा िन सरकारकडे पाठिवण्यात येणार्या शेकडो तारा यांच्यापेक्षा
त्याचा अिधक उपयोग होऊ शके ल!
सवार्त आ यार्ची गो ही की आम्ही वेळेवर आकर्मकाचा पर्ितकार करीत नाही. िवरोध पर्दशर्क सभा
िकवा पर्स्ताव याकडे उगीच फाजील लक्ष पुरिवत. आता यापुढे तरी स्थािनक आकर्मणाचा पर्ितकार
ताबडतोब आपल्या शक्तीच्या जोरावर के ला पािहजे. बाहेरील साहाय्याची अपेक्षा करणे

थर् होय.

पर्त्येक िठकाणी िहदून
ं ी संघिटत झाले पािहजे. एकमेकांनी एकमेकांना साहाय्य करण्यास िशकले
पािहजे. त्याचपर्माणे अशा धोक्याच्या वेळी सवार्ंनी एके िठकाणी जमले पािहजे. या दंग्यांसंबंधी असे
म्हटले जाते की, मुसलमानांनी पूवर्संकल्पापर्माणे दंगा के ला. मला असे िवचारावयाचे आहे की
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िहदून
ं ीही आत्मरक्षणाचा उपाय आधीच का योजला नाही? िहदू आकर्मणाच्या पर्ितकाराथर् सज्ज का
रािहले नाहीत? मोहरम आिण अशा पर्कारचे हल्ले पर्ितवष होत नाहीत का? गेल्या हजार वषार्ंचा
अितहास िहदून
ं ा माहीत नाही काय? मग अशा िठकाणी आम्ही िस तेवाचून का जातो आिण संकटात
का पडतो हेच मला कळत नाही! या चुका आम्ही जोपयर्ंत सुधारीत नाही तोपयर्ंत असले दंगेही
थांबणार नाहीत. वरील गो ी जर जबलपूरच्या िहदून
ं ी ध्यानी आणल्या तर हा दंगा जबलपुरातील
शेवटचाच दंगा समजला जाईल.”

बॅ. जमनादास मेहता यांना मते

ा

१० माचर् १९४१ रोजी होणार्या िनवडणुकीत बॅ. जमनादास मेहता यांना आपली दोन्ही मते
ावीत, असे मुंबई पर्ांताच्या मध्यभागातील मध्यवत िवधानसभेच्या मतदारांना आवाहन करणारे
एक पतर्क सावरकर यांनी काढले. त्याचा महत्त्वाचा भाग असाः
ं े न्याय्य अिधकार संरिक्षण्याच्या कामी काँगर्स
े ितिकटावर उभ्या असलेल्या कोणत्याही
“िहदूच
इच्छु काकडू न य होणे शक्य नाही. िसधची िवभागणी, जनगणना आदी अनेक पर् ी हा अनुभव आला
आहे. तरी आता िहदुत्वाचे आिण िहदू िहताचे रक्षण करण्याचा अचूक मागर् म्हणजे जे इच्छु क आम्ही
िहदूच
ं ेच पर्ितिनधी आहो, त्यांच्या िहतासाठी आम्ही िवधीमंडळात पर्कटपणे झुज
ं त राहू अशी स्प
पर्ितज्ञा करतील त्यासच िहदू मतदारांनी िनवडू न

ावे हा होय. िव

ा, व ृ त्व, अथर्शा

पारं गतता, िनभर्यता आिण िनस्पृहता इत्यादी लोकपर्ितिनधीला आवश्यक असलेल्या गुणात बॅ. मेहता
यांच्या तोलाचा मनुष्य काँगर्ेसने उभ्या के लेल्या इच्छु कातच काय पण पर्त्यक्ष िविधसिमतीतही शंभरात
एखाद-दुसराच आढळे ल. यास्तव िठक - िठकाणच्या िहदू सभांनी आपआपल्या गावी, तालुक्यातून
अगदी आजपासूनच कामाला लागावे.”
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िशरगणती आिण काँगर्स
े ची िवसंगती

मध्यवत िवधानसभेची िनवडणूक लढवीत असताना सावरकरांनी िचरं तन महत्त्वाच्या
िशरगणतीवरही आपले लक्ष ठे वलेच होते. त्यासंबंधात सवर् िहदू सभांनी जागृत रहावे यासाठी २७
फे बर्ुवारी १९४१ रोजी वीर सावरकरांनी एक पिरपतर्क काढले. त्याचा सारांश असाः
“िहदू महासभेने घोिषत के ल्यापर्माणे फे बर्ुवारीच्या पिहल्या आठव ात अिखल िहदुस्थानात
िशरगणती स ाह उत्साहाने पाळण्यात आला िन गा ा भरभरून पतर्के पर्सृत करण्यात आली. या
कामी िहदू महासभेबरोबर सनातन सभा, आयर्समाज िन अन्य िहदुसंघटन पुरस्कत्यार् संस्थांनी सहकायर्
के ले. गेल्या िशरगणतीच्या वेळी िहदुस्थानातील िहदूच
ं ी गणती बरोबर न झाल्यामुळे िहदुसमाजाची
बरीच हानी झाली.
िशरगणतीचा पर्

हा जातीय आहे आिण म्हणून काँगर्ेस त्यािवषयी उदासीन आहे, असे िवधान

काँगर्ेसचे महामंतर्ी शर्ी. कृ पलानी यांनी के ले आहे.
यावरून काँगर्ेस िहदुिहतघातक वृ ीने कशी वागते हे िदसते. िहदू समाजाच्या िशरगणतीकडे
जातीयतेने पाहणारी काँगर्ेस िबगर मुसलमान मतदारसंघाचे जातीय (!) स्वरूप घोिषत करूनही
त्याच मतदारसंघापुढे िनवडणुकीसाठी मते मागण्याचा कोडगेपणा भ दू वैराग्याच्या वृ ीन दाखवीत
आहे! बंगालमध्ये हक साहेबांनी िशरगणतीसंबंधी िहदुिहतिवरोधी धोरण स्वीकारले आहे. तथािप

िशरगणती हा िवषय मध्यवत सरकारच्या अिधकारांतील आहे, हे जाणून बंगालच्या गव्हनर्रने
स्वतःच्या देखरे खीखाली बंगाल्यांतील िशरगणतीची

वस्था के ली पािहजे.

िहदुस्थानातील वन्य जाती आद ची न द िहदू म्हणूनच व्हावयास पािहजे. पर्त्येक िहदुसंघटकाने पुढील
आठव

ात आपली सारी कायर्शक्ती अिखल िहदूच
ं ी न द होण्यासाठी खचर् करणे अगत्याचे आहे.”
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िबर्टनचा अपर्ामािणकपणा
२७ फे बर्ुवारी १९४१ रोजी सावरकरांनी भारतमंत्र्यांच्या एका घोषणेला उ र देणारे पतर्क
काढले, त्याचा मिथताथर् असाः
“भारतमंत्र्यांनी नभोवाणीवरून के लेल्या ताज्या व
ात त्यांनी िबर्िटश सामर्ाज्यातील िहदुस्थानची
समान शर्ेणी मान्य के ली आहे. परं तु ‘यु संपताच त्विरत’ िकवा ‘यु संपल्यानंतर इतक्या अवधीत’
असे जे शब्दपर्योग ते आतापयर्ंत करीत असत त्यांना यावेळी पण फाटा िदला आहे.
यु ारं भी िकवा फर्ान्स जमर्नीच्या पायदळी पडला त्यावेळी िदलेली आ ासने िवसरण्याचा उघड उघड
पर्य या धोरणावरून िदसतो.
हे भाषण पूणप
र् णे पर्ितगामी आहे. आिफर्के त िमळालेल्या अधर्वट िवजयांचा हा पिरणाम असेल काय?
असे जर असेल तर त्यापासून घ्यावयाचा बोध भारतीय लोक घेतीलच. अधर्वट िवजयाने
भारतमंत्र्यांना अतकी िवस्मृती आली असेल तर अितहासाची पुनरावृ ी होऊन यु ात संपूणर् िवजय
िमळाला तर आतापयर्ंतची सगळी वचने कशावरून िवसरली जाणार नाहीत? सैिनकीदृष् ा
िहदुस्थानचे स्थानमहात्म्य भारतमंत्र्यांनी सांिगतले आहे. मदुरेच्या भाषणात मी ते स्प के लेच असून
खु िहदुस्थानात को ावधी सैन्य िन सवर् पर्कारचा दारुगोळा िस होऊ लागल्यावाचून िहदुस्थानचे
रक्षण होणार नाही. िहदुस्थानच्या एकीच्या अभावावर राजकीय पेचपर्संगाचे खापर भारतमंतर्ी
फोडतात. पण ‘पािकस्तानची योजना फे टाळा’ या मागणीला मान्यता न देण्यात गर्ेटिबर्टन कोणत्याही
पर्कारे तकर् शु ता दाखवीत नाही िकवा एकीच्या आवश्यकतेचाही बकवा करीत नाही. या नकाराच्या
मागे शु

अपर्ामािणकपणाच आहे.”

काँगर्स
े म्हणजे मुका वकील
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१ माचर् १९४१ रोजी सावरकरांनी ज ादास मेहता यांना िनवडू न देणे का आवश्यक आहे हे
सांगणारे एक पतर्क काढले. त्यातील आशय असा.
“यावेळी िहदू महासभेच्या वतीने उभ्या असलेल्या मेहतांना दोन्ही मते देणे पर्त्येक िहदुसंघटकाचे
अत्यंत िनकडीचे कतर् आहे. ते अशासाठी की जोपयर्ंत िहदू मतदारसंघ काँगर्स
े ितिकटावर उभ्या
रािहलेल्या अच्छु कांनाच मते देत राहील तोवर िहदूच्ं या वतीने बोलण्याचा अिधकार काँगर्ेसलाच आहे
असे सरकार मानीत राहणार आिण त्यात सरकारकडे कोणताही दोष न जाता त्या दोषांचे खापर
िहदूच्ं याच डोक्यावर फोडले जाईल. परं तु जर सवर् िहदुत्विन ांनी एक होऊन िहदुसंघटन पक्षाचाच
इच्छु क यशस्वी के ला तर यापुढे काँगर्ेसही िहदुिहताची पायमल्ली करू शकणार नाही. यास्तव या
िनवडणुकीत ज्या मुख्य पर् ांसाठी िहदुसंघटक पक्ष झुंजत आहे आिण त्याने झुंजले पािहजे तो पर् दुसरा
कोणताही नसून मुख्यत्वे करून काँगर्ेस िहदूच
ं ी पर्ितिनधी नाही हे सरकारला िन जनतेला िस करूनच
दाखवायचे.
या िनवडणुकीत काँगर्ेस ज्या इतर गो ी पुढे आणीत आहे त्या फस ा आहेत. उदाहरणाथर् जनतेस
स्वातंत्र्य हवे का पारतंत्र्य हा पर्

हे काँगर्ेसवाले पुढे ठे वतात. हा पर्

मतभेदाचा नाहीच. दोघांनाही

पूणर् स्वातंत्र्य हवे आहे एवढेच नव्हे तर १९२८ साली मदर्ासला भरलेल्या काँगर्ेसच्या अिधवेशनात
जेव्हा गांधीजी, राजदर्बाबू, पटेल पर्भृत नी पूणर् स्वातंत्र्याच्या ध्येयास ‘पोस्कट’ म्हणून िवरोध के ला
तेव्हा जमनादास मेहतांनीच तो ठराव उचलून धरला होता. काँगर्ेसचे दुसरे म्हणणे सध्या एक टप्पा
म्हणूनच बॅ. जमनादासांचा पक्ष वसाहतीचे स्वराज्य स्वीकारण्यास िस

आहे. परं तु आपण पहा की

काँगर्ेस तरी ही जी िनवडणूक लढवीत आहे ती िबर्िटश िनयंितर्त िविधमंडळातीलच आहे. िनवडू न
आलेल्या काँगर्स
े च्या सदस्यांनासु ा ‘मी अंगर्जी बादशहाशी िन त्याच्या पुतर्पौतर्ांशी सदासवर्दा त्यांचा
अंिकत राजिन राहीन;’ अशीच शपथ घ्यावी लागते! आिण तशी शपथ घेण्यासाठी गांधीजीही अतके
हपापलेले आहेत की त्यांनी िनवडणुकीपुढे सत्यागर्ह हाही दुय्यम पर् ठरवून महारा भर तो तात्पुरता
बंद के ला. असला हा सत्यागर्ह आिण व्हॉइसरॉयनी त्यांच्या अिधकाराखाली आंिशक स ा म्हणून
नॅशनल गव्हनर्मट िदले तर आम्ही यु ात अंगर्जांशी सहकायर् करू असा चक्क ठराव करणारी काँगर्ेस
आिण हे गांधीजी पर्ितयोगी सहकार म्हणून वसाहतीचे स्वराज्य तात्पुरते मान्य करणार्यांना कोणत्या
त डाने नावे ठे वणार?
काँगर्ेसचे ितसरे म्हणणे असे की सरकारने काँगर्ेसला आव्हान िदलेले आहे, ते सवार्ंनी स्वीकारून
काँगर्ेसला िवजयी करावे. पण हेही त्यांचे म्हणणे खरे नाही तर उलट या िनवडणुकीत सरकारने
िहदुसंघटन पक्षालासु ा आव्हान िदले आहे की काँगर्ेस ही िहदूच
ं ी पर्ितिनधी नाही असे म्हणता तर ते
िस करून दाखवा. या िनवडणुकीत काँगर्ेसची पत राखण्याचाही पर् नाही तर उलट िहदुिहतावर
सतत िनखारे ठे वणार्या काँगर्ेसची पत साफ बुडवून िहदुसंघटक पक्षाची पत राखणे हाच
िनवडणुकीतील मुख्य पर् आहे, मुख्य हेतू आहे.

ा

याच आठव ात िसध पर्ांतातील आिण बंगालमधील नगरपािलका िनवडणुकीत िहदू महासभेने
काँगर्ेसचा शंभर टक्के पराभव के ल्याचे वृ आले आहे. तसेच काँगर्स
े च्या राजकारणाच्या आभासास
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कं टाळलेल्या महारा ातील सवर् रा िन पर्क्षुब्ध पक्षांनी बॅ. मेहतांना िनवडू न िदले तर हे सरकारलाही
मानणे भाग पडेल की काँगर्ेस ही रा ाची पर्ितिनधी रािहलेली नाही; िहदूच
ं ी तर नाहीच नाही.
आमच्या पारशी, िखर् न, ज्यू पर्भृती देशबांधवांनाही आमची एक िवनंती आहे की, काँगर्ेसचे
पर्ितिनधी िविधमंडळातून िनवडू न िदले तरी ते तेथून बाहेर पडतात आिण लोकिहतासाठी झगडायच्या
वेळीच चूप बसून वा घरी बसून सरकारला नाना पर्कारचे लोकिवरोधक िनबर्ंध संमत करून घेणे सोपे
करुन देतात. यु काळी धोरण काय तर म्हणे देशावर कोणीही आततायांनी स्वारी के ली तर चरखा
िफरवीत बसावे आिण मारले जावे. पण

ा आततायांचा कोणताही पर्ितकार करू नये. अशा

ा

आजच्या काँगर्ेसच्या पर्ितिनध ना िनवडू न देणे म्हणजे मुका वकील िन आंधळा वाटा
िनवडण्याअतके मूखर्पणाचे आहे.

ा

शेतकरी कामकरी पक्षांच्या दृ ीनेही राजमल लखीचंदसारख्या दोन बंदक
ु ांची अनुज्ञा मागणार्या
अिहसक सावकाराला िनवडू न देण्यापेक्षा शेतकरी िन कामकरी यांच्या िहतासाठी आजन्म खपत
असलेल्या आिण पर्धानपदाचा अनुभव असलेल्या बॅ. महेतांना िनवडू न देणे जास्त िहताचे आहे.”

िवजयी िहदुसभेचे अिभनंदन
बॅ. जन्मादास मेहता यांच्या अटीतटीच्या िनवडणुकीतील िवजयानंतर त्यांचे अिभनंदन करताना एका
पतर्कात सावरकर िलिहतातः
“गेल्या काही िदवसात झालेल्या िनवडणुकीत िहदू महासभेने जे िवजय िमळिवले त्यात या िवजयाने
महत्त्वाची भर पडली आहे. िनवडणुका ही जनतेच्या मतपरीक्षेची नाडी आहे. या िवजयाने आता हे
िस

झाले आहे की काँगर्स
े हीच काही या देशातील िहदूच
ं ी एकमेव पर्ाितिनिधक संस्था नाही. या

िनवडणुकीला महत्त्व नाही असे वर वर सांगणार्या गांध नीही ही िनवडणुक िजकण्यास कायर्कत्यार्ंना
वेळ िमळावा म्हणून सत्यागर्ह स्थिगत के ला होता. काँगर्ेसने ितचे सवर् बळ ा िनवडणूकीत लावले
होते आिण तरीही हा िवजय िहदू सभेने िमळिवला आहे. पूव चे अयोध्येचे राजेही काँगर्ेसचा पराभव
करून िहदुसंघटन पक्षाच्या पािठब्याने मध्यवत िविधमंडळात गेल्याच आठव

ात िनवडू न आले.

यावरून धडा घेऊन आता तरी िहदून
ं ी यापुढे काँगर्ेसला एकही मत न देता सतत िहदुसंघटनी पक्षाला
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िनवडू न

ावे. अशा पर्कारे सात पर्ांतात जरी िहदुत्विन मंितर्मंडळे स्थापन झाली. तर िहदूच
ं ी अध

अिधक दुःखे दूर होतील आिण नंतर होणार्या पिरषदांतून वा घटनासिमतीत सरकारलाही िहदुत्विन
गटाला बोलावणे भाग पडेल.”
पािकस्तानला पर्ितटोला
िहदू-बु संघटना दूर नाही
िखलाफत चळवळीच्या वेळी िहजरातचा कडू अनुभव आला असताही तुम्ही कदािचत असे मानीत
असाल की तुम्हा िहदुस्थानातील मुसलमान लोकांच्या साहाय्याला बाहेरच्या स्वतंतर् मुसलमान
रा ातील मुसलमान धावत येतील. पण ज्या रा ाला स्वतंतर् आिण सैिनकीदृष् ा सामथ्यर्संप रा
म्हणता येईल असे एक तरी मुसलमान रा उभ्या जगतात दाखिवता येईल काय?
आिण घटकाभर वादिववादासाठी अशी मुिस्लम रा ाची फळी या िहदुत्वावर घाला घालण्यासाठी
उभी करता आली असे मानले तरी याच फळीचा पर्ितकार करण्यासाठी िहदूच
ं ी िन बु ाची एकजूट
िनमार्ण होण्याचाही बराचसा संभव आहे. तशी एखादी संधी घडवून आणता येईल अशीही शक्यता
िनमार्ण झालेली आहे. मुसलमानांना जर भर िदवसा इस्लाम रा संघाच्या फळीची स्व े पाहता येत
असतील तर उलट जम्मूपासून तो जपानपयर्ंत त्यांच्यािवरु िहदूबु एकजुटीची स्व ेही आपणाला
पाहता येणार नाहीत काय? मुसलमान जर आपली स्व े सत्यसृ ीत आणण्याची अशी अपेक्षा करीत
असतील तर िहदूबु युती घडवून आणण्याचा िवचार करण्यास आम्हास तरी पर्त्यवाय काय? पिहली
योजना जर अिस्तत्वात येणार असेल तर दुसरी घटना घडू न येणेही अशक्य नाही िन दुसरी संघटना ही
पिहल्या संघटनेला िचरडू न टाकण्यास समथर् होईल.
अशा पर्कारे स्व सृ ीत वावरण्याचे सोडू न देऊन मुसलमान जर वस्तुिस्थतीचा िवचार करतील तर
पािकस्तान योजनेनुसार िहदुस्थानमध्ये वेगवेगळी लहान मुसलमान रा े पर्स्थािपत करणे हे अिहताचे
आहे हे त्यांच्याही लक्षात येईल. मुसलमानांच्या िव ासघाताची पर्तीके म्हणून राहणार्या या लहान
रा ाच्या भोवती असणार्या पर्बळ िहदू रा ाचे सामथ्यर् एकाच िदशेने संघिटत होत राहून त्यांच्या या
दडपणापुढे या रा ांना िकती काळ िन कशा पर्कारे तग धरता येईल? घटकाभर तुमचे पािकस्तान आले
तरी त्याचे िचतर् कसे राहील पहा.
ितकडे पंजाबात शीखांचे कृ पाण सदैव तुमच्या छातीवर रोखलेले राहील, बंगालमध्ये चोहोबाजूंनी
आसामपासून िबहारपयर्ंत को

ावधी िहदूक
ं डू न तुम्ही घेरले जाल, भोपाळच्याभोवती पर्बळ

िहदुसंस्थािनकांचे कडे राहील आिण दिक्षणेत सदैव लढवय्ये, मराठे , आंधर्, आिण तािमळ हे
िनजामावर झेप झालण्याचा क्षण येण्याची वाटच पाहत राहतील.
अशा िस्थतीतील अवस्था िहदूप
ं ेक्षा मुसलमानांच्या संरक्षणाच्या दृ ीनेच अिधक तापदायक ठरणार
नाही काय? नकळतपणे बॅ. जीना यांनी आपल्या मदर्ासच्या अध्यक्षीय भाषणातच हे िचतर् रे खाटलेले
िदसते.

www.savarkarsmarak.com

पािकस्तानची ही घटक रा े जणू काय लौकरच अिस्तत्वात येणार आहेत, असे भासवून आपल्या
शर्ोत्यांना चढिवण्यासाठी बॅ. जीनांनी, जमर्नांनी िनमार्ण के लेल्या कर्ोट रा ाचा दाखला िदला. एवढेच
नव्हे तर पुढे जीनांनी िबर्िटशांनाही अशारा िदला की, ते जर पािकस्तान रा ाची पर्स्थापना करणार
नाहीत तर दुसरे कोणीतरी येऊन ते कायर् करतील.
जीनांनी आपल्या पािकस्तानला कर्ोट राज्यांचा दाखला देऊन आपलीच बाजू लंगडी करून घेतली.
आपल्या िवशाल रा ीयत्वाला िवसरून या सवत्यासुभ्याची स्व े उराशी बाळगल्यानेच शेजारच्या
पर्बळ रा ांच्या सामथ्यार्खाली त्यांना सदैवच िचरडावे लागले हेच नेमके जीनाशहा िवसरले.
अशा पर्त्येक लहान जमातीने कर्ोट लोकांच्या जमातीपासूनच हा धडा घ्यावयास हवा की, जोपयर्ंत ही
लहान लहान रा े आपल्या शेजारच्या पर्बळ रा ांशी तादाम्य पावत नाहीत, तोपयर्ंत त्यांच्या दैवी
सदैव वनवास आिण पारतंत्र्यच ठे वलेले आहे! जमर्नीची पाठ िफरताच दुसर्या पर्बळ सामर्ाज्याने
जोपयर्ंत धाड घातली नाही तोपयर्ंतच आजचे हे जमर्नद

स्वातंत्र्य कर्ोट लोकांना उपभोगता येईल.

िहदुस्थानात येणार्या पािकस्तानच्या योजनेच्या कपाळी कर्ोट जमातीचेच भिवत

येईल ही गो बॅ.

जीना यांनी नकळतच सांगून टाकलेली आहे.
असल्या पािकस्तानाच्या पावसाळी छतर्ीपर्माणे असणारे जन्म हे काही िहदू रा ाला नवे नाहीत. गेली
१०,००० वषार्ंच्या िहदू रा ाने आपले संघटन आिण संवधर्न करताना अशा अनेक शकस्थानांना िन
हूणस्थानांना आपल्या बळकट मगरिमठीत कवटाळू न नामशेष के लेले आहे. तुमचे अगदी जवळचे असे
म गली सामर्ाज्यसु ा मरा

ांनी हा हा म्हणता स्थानभर्

पुरेशी उसंतसु ा त्या सामर्ाज्याला मरा

के ले. काय घडते आहे हे लक्षात येण्यास

ांनी िदली नाही. तुमची पािकस्तान कल्पना यदाकदािचत

पर्त्यक्षात आली तरी अल्पकालीन जीवनानंतर ितचीसु ा वरीलपर्माणेच गती झाल्यावाचून राहणार
नाही. िजवंत अितहास हीच गो उ ोिषत करीत आहे की, अशी छप्पन पािकस्ताने येतील आिण
जातील; पण िहदुस्थान हे अमर आहे, िन अमर राहीलसु ा.
म्हणून िहदुस्थानातील मुसलमानांना आपली जाती िटकवून शांतता िन सुब ा उपभोगण्याचा, अखंड
िहदुरा ात समािव होऊन नांदण्याचा, हा एकच मागर् आहे आिण त्यालासु ा पुढील शत आहेत.
िहदुस्थानचे स्वातंत्र्य त्यांना मान्य असले पािहजे. भरतखंडाचे आिण िहदू रा ाचे अिवभाज्यत्व त्यांनी
मान्य के ले पािहजे. लोकसंख्येच्या पर्माणातच पर्ितिनिधत्व स्वीकारण्यास त्यांनी िस

असले पािहजे.

सरकारी चाकर्या या के वळ गुणिन च राह ात हे त्यांनी मान्य के ले पािहजे. पूजा स्वातंत्र्य, भाषा िन
िलपी स्वातंत्र्य हे सवर् नागिरकांना सारखेच उपभोगण्यास िमळावयाचे मूलभूत अिधकार आहेत. याला
त्यांची मान्यता िमळाली पािहजे.
िहदुस्थानची भावी घटना याच मूलभूत तत्त्वाचा आधार घेऊनच मग रचली गेली पािहजे. भावी
भारतीय शासनसंस्थेची ही मूलभूत तत्त्वे होत. ती सवार्ंना सारखीच न्याय देणारीही आहेत. के वळ या

www.savarkarsmarak.com

आिण याच अटीवर मुसलमान येत असतील तर त्यांच्यासह, ते येत नसतील तरीही त्यांच्यावाचून
आिण ते आडवे येतील तर त्यांचा पर्ितकार करून िहदुस्थानच्या एकसंध अशा स्वातंत्र्यासाठी
झगडण्याचा िनधार्र िहदून
ं ी के ला आहे !!!”

दंग्यांची मीमांसा १
मुसलमानांनी त्यांच्या पूवर्िनयोिजत सूतर्ापर्माणे िसध आिण पूवर् बंगालनंतर कणार्वती, मुंबई आदी
नगरांतही भयंकर दंगे चालू के ले. या दंग्यांची मीमांसा करणारे एक पतर्क ६ मे १९४१ रोजी
सावरकरांनी काढले. त्याचा सारांश असाः
“हे दंगे इतक्या प तशीरपणे होत आहेत की त्यामागे काही राजकीय हेतू असावा हे स्प िदसते. या
दंग्यांत करण्यात आलेल्या घोषणा त्यांचा हेतू स्प करीत आहेत. पूवर्बंगालमध्ये सहसर्ावधी मुसलमान
दंगेखोर टोळ्याटोळ्यांनी खेडोखेडी धुमाकू ळ घालीत, पािकस्तान पर्स्थािपत झाल्याची घोषणा देत
िहदू बायका-मुलांना सक्तीने बाटवीत होते. पर्त्येक खे

ात जाळपोळ, मंिदरे भर् करणे, लूटमार िन

िहदूच
ं े नावही उरू न देणे असा त्यांचा कायर्कर्म होता.”
दंग्यांची मीमांसा २
मुसलमानांच्या दंग्यांसंबंधी पुन्हा काढलेल्या पतर्कात सावरकर म्हणतात :
“हे दंगे म्हणजे िहसक गुंडांचे िन मवाल्यांचे चाळे आहेत! ही काँगर्ेसछाप िवचारसरणी िजतक्या
लवकर िहदू आपल्या डोक्यातून काढू न टाकतील िततके त्यांच्या िहताचे आहे. ही के वळ गुंडिगरी
असती तर त्यांनी के वळ िहदू धिनकांना न लुटता मुसलमान धिनकांनाही लुटले असते. देवळापर्माणे
मिशदीही उद्ध्वस्त के ल्या असत्या. पण असे काही िसध, बंगाल िकवा कणार्वतीमध्ये घडले आहे का?
मोपल्यांचे बंड झाल्यापासून तो आज या क्षणापयर्ंत जेथे तेथे मुसलमानांचे असे दंगे झाले त्यात एखा ा
तरी िठकाणी असे घडले आहे का? त्या वेडेपणातही प त आहे. पर्स्तुतच्या िहदूिवरोधी मुसलमानी
आकर्मणाचा हा अथर् िजतक्या लवकर िहदू लोक ओळखतील िततके चांगले. ”
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डॉ. राजदर्पर्साद यांना उ र
िबहारमधील काँगर्ेसचे नेते बाबू राजदर्पर्साद यांनी िबहारमधील िहदू-मुसलमानांच्या दंगलीबाबत

िहदून
ं ा तळमळू न उपदेश करणारे एक पतर्क काढले. त्याचे तकर् शु , सुस्प

िन बुि वादी िववेचन

करणारे एक पतर्क २२ मे १९४१ रोजी सावरकरांनी काढले. त्याचा आशय असाः
“डॉ. राजदर्पर्साद यानी पाटण्याला नुकत्याच के लेल्या एका भाषणात आपल्या ‘िहदू दोषदशर्ना’चे
समथर्न करण्याचा पर्य

के ला आहे. िबहारमधील िबहार शरीफच्या आसमंतात घडलेल्या पर्काराचा

न्यायासनापुढे रीतसर िनवाडा होण्याच्या आधीच तेथील िहदून
ं ी ‘दुवर्तर्न के ल्यािवषयी त्यांची
कानउघडणी’ करणार्या राजदर्ांना पाटण्याच्या त्या सभेत असे आव्हानपूवर्क िवचारण्यात आले की
डाक्का, िसध, सीमापर्ांत इत्यादी िठकाणी घडलेल्या पर्कारासंबंधी तुम्ही मुसलमानांचेही कान का
उपटले नाहीत? त्यावर बाबुजी सांगते झाले, “दुसर्यावर दोष लादणे चांगले नव्हे, आपणच आपल्या
लोकांना दोष देऊन त्यांना सुधारण्याचा पर्य

करावयास हवा. मी िहदू असल्यामुळे (िकवा िहदू

म्हणून) के वळ िहदून
ं ाच कानिपचक्या देऊ शकतो. मुसलमानांना उपदेश करण्याचा अिधकार के वळ
मुसलमान पुढार्यांनाच आहे.”
िखलापतीच्या चळवळीपासून गांध च्या गोतावळ्यातील म्होरक्यांनी िन स्वतः गांध नी चालिवलेल्या
ा िहदुिहतघातकी ढ गबाजीवरील फसवा पडदा फाडू न काढू न या काँगर्ेसवाल्यांचे खरे स्वरूप
जनतेपुढे एकदा उघड के लेच पािहजे आिण हे त्यांचे अंतरं ग िदसल्यावर या ढ ग्यांना िहदूच
ं े पर्ितिनिधत्व
तर िमरिवता येणार नाहीच परं तु िहदून
ं ा उपदेश करण्याचा िकवा त्यांचे कान उपटण्याचा काहीही
अिधकार त्यांना पोहोचत नाही हे समजून येईल. यासाठी ही ढ गबाजी न के ली पािहजे.
‘आपले लोक’ म्हणून मो

ा आपुलकीचा आव आणून हे राजदर्बाबू ज्या िहदूच
ं ी कानउघाडणी

करण्याचा पर्य करतात, त्यांना काही पर् िवचारायचे आहेत. तुम्ही िहदून
ं ा स्वतःचे म्हणिवता? मग
तुम्ही काँगर्ेसशी संबंध तोडला काय? कारण काँगर्ेसच्या तत्त्वापर्माणे एकटे िहदू तुमचे होऊ शकत
नाहीत. बरे , िहदू िन मुसलमान या दोघांनाही िहदी या दृ ीने तुम्ही आपले म्डणता काय? तसे असेल
तर त्या दोह नाही तुम्ही सारखेच उपदेश िदले पािहजे. बरे तुम्ही स्वतः िहदू म्हणून आपल्या िहदून
ं ा
दोष देता का? तसे असेल तर िबर्िटश अिधकार्यांनी के लेल्या जािलयनवाला बाग हत्याकांडाब ल
त्यांना ते आपले नसताना दोष का देता? तसेच जर ‘दुसर्यांना’ दोष देणे समथर्नीय नसेल तर आपण
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आजवर िबर्िटश लोक िन सरकार यांच्यािवरु

दशर्िवलेला असंतोष िनषेधाहर् नाही का? बरे ,

सार्यांनाच ‘आपले लोक’ म्हणून जपानी, नाझी, फॅ िसस्ट, िबर्िटश यांच्या आकर्मक पर्वृ ीचा िनषेध
करावयाचा असेल तर त्या दृ ीने मुसलमान आपल्याला अिधक जवळचे आहेत, नव्हे का? मग परस्थ
जपानी,

नाझी यांच्या आकर्मणािवरु

कोरडा हलकल्लोळ माजिवणार्यांनी िहदुस्थानांतील

मुसलमानांच्या िहदूवर होणार्या आततायी, अमानुष हत्यारक अत्याचारांचा िनषेध का करू नये ?
त्या संबंधी त्यांचे कान का उपटू नयेत ? त्यािवरु

त्यांनी का लढू नये?

सोियस्कर, स्वाथर्साधू आपुलकी
आता या पर् ांची उ रे मनाशीच िदली तरी कळू न येईल की, काँगर्ेसवाल्यांनी, गांधीगटाने ही एक
प तशीर बुवाबाजी चालिवली आहे. हे काँगर्सवाले िहदू अलीकडे एका चमत्कािरक वटवाघळी पेशीत
वाढताहेत. िहदू मतदारांच्या दाराशी जाऊन मताची भीक मागतांना, िहदूच्ं यावतीने कोर्या हुं
(चेक) देताना हे ‘िहदूच
ं ’े िहदू असतात. इतर वेळी िहदूिं वरु

ा

ढ गी समतेचा आव आणताना मातर्

नेमकी जातीय िनणर्याला िवरोध करण्याच्या पर्संगी त्यांची त डे बंद होतात.
मते आिण कान उपटायला, दोष लादायला िहदूच्ं या अिधकाराचा िव ासघाताने बळी

ायला यांना

िहदू ‘आपले’ वाटतात, हवे असतात. पण जेव्हा के व्हा िहदूच
ं े िवशेष िहतसंबंध संरक्षावयाचे असतील,
त्यांच्या जीिवतिव ाचे, घरादाराचे रक्षण करावयाचे असेल, मग ते मलबार, िसध, कोहर, डाक्का
कोठे ही असोत, वतुर्ळ-पिरषदेत असोत अथवा िविधमंडळात असोत मग तो पर्

िहदूच
ं ी भाषा, धमर्,

संस्कृ ती यांपैकी कशाचाही असो, ही काँगर्ेसी िहदूच
ं ी जात ‘आपल्या’ िहदून
ं ा िझडकारते. िन तीही
कशी? संतापाने, जणू आम्ही रा ीयांचे रा ीय असा िदमाख िमरवीत!
या ‘रा ीय’ काँगर्ेसवाल्यांना स्प पणे, खडखडीतपणे उ ोषून सांगा की ही वटवाघुळी वृ ी, ही
लुडबूड, हा दुटप्पीपणा, ढ गीपणा बस्स करा. िहदुत्वाची चाड असलेला, त्यांच्यासाठी वाटेल त्या
पिरिस्थतीत वाटेल त्या आकर्मणाला त ड देण्यास सज्न असलेला तोच आमचा पुढारी, तेच आमचे
पर्ितिनधी, त्यांनीच आम्हाला उपदेश करावा आिण हे िहदुत्वाचे पर्ितिनधीत्व महासभेने के व्हाच
स्वीकारलेले आहे.”

िहदुसघ
ं टन िनधी उभारा
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सावरकरांच्या पुण्याच्या वास्त ात शर्ी. अण्णाराव ढमढेरे यांच्या वा

ामध्ये िहदुत्विन

नेत्यांची एक सभा झाली. त्या सभेत िहदुसंघटक पर्चारासंबंधी चचार् होऊन असे ठरले की १
ऑगस्टपयर्ंत, म्हणजे िटळक पुण्यितथीपयर्ंत, दोन लक्ष रुपयांचा िहदु रा ीय िनधी गोळा करावयाचा.
या िनधीसंबंधीच्या पतर्कातील काही भाग असाः
“िहदू महासभा आिण लोकशाही स्वराज्यपक्ष या दोह चेही कायर् िदवसिदवस वाढत आहे ही
मो ा आनंदाची गो आहे. स्वा. वीर सावरकर बंधमुक्त झाल्यापासून िहदू महासभेच्या कायार्ला
अिधक चैतन्य पर्ा झाले. या िनधीला ‘िहदू रा ीय िनधी’ हे नाव देण्याचे कारण त्याचा

य कोणत्या

कायार्कडे होईल हे लोकांच्या ध्यानात यावे. या िनधीतून आमच्या पक्षाचे िनत्य िन नैिमि क असे
उभयिवध कायर् चालवायचे आहे. मतपर्चाराचे िन संघटनेचे कायर् अखंड चालावयाचे म्हणून ते िनत्य
आिण आप स्त साहाय्य, िनवडणुका आदी काय नैिमि क पण ही दोन्ही काय परस्परावलंबी आिण
सारखीच महत्त्वाची आहेत; अशी ही काय

ा िनधीच्या के वळ

ाजातून न चालता मूळ िनधीतूनही

चालिवली जातील. या िनधीचे िव स्त म्हणून सवर्शर्ी न. िच. के ळकर, िव. दा. सावरकर, ल. ब.
भोपटकर, गुलाबचंद िहराचंद, जमनादास मेहता, ग. का. गोडबोले यांची िनवड होऊन त्यांना
आणखी तीन िव स्त िनवडू न घेण्याचा अिधकार देण्यात आला.”

एकोणसाठा ा वाढिदवसाचा संदश
े
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२८ मे हा सावरकरांचा वाढिदवस. १९४१ सालच्या वाढिदवसािनिम ाने सावरकरांनी िदलेला संदश
े
महत्त्वाचा आहे. तो असाः
“महारा ातून अनेक िहदुसघ
ं टन संस्थांनी आिण क्त नी आगर्हाची मागणी के ली आहे की माझ्या
एकोणसाठा ा वाढिदवसािनिम मी काही तरी संदश
े धाडावा. त्या सगळ्यांना िनरिनराळे संदश
े
धाडण्यापेक्षा सवार्ंना िमळू न एकच सावर्जिनक संदश
े धाडावा हेच वेळ िन शर्म वाचिवण्याच्या दृ ीने
अिधक सोियस्कर होईल असे समजून मी महारा ीयांना या वाढिदवसापुरता हा पर्कट संदश
े धाडीत
आहे की ‘राजनीतीचे िहदूकरण आिण िहदूच
ं े सैिनकीकरण करा. ’
आंतररा ीय वा रा ीय अशी जी जी राजनीती िहदू रा िहतास उपयुक्त असेल तीच काय ती आता
अनुसरली पािहजे. जे जे िहदुिहतास हानीकारक ते ते त्याज्य, पापमय उच्छेिदलेच पािहजे. समतेच्या
तत्त्वापर्माणे कोणाच्याही न्याय्य अिधकारावर आकर्मण करावयाचे नाही; परं तु आपल्या िहदू रा ाच्या
िततक्याच न्याय्य असणार्या अिधकारांवरही कोणास आकर्मण करू

ावयाचे नाही, हेच िहदू

राजनीतीचे सूतर् असल्यामुळे िहदू जातीचे जे िहत ते रा ीय िहताच्याच नव्हे तर मानवजातीच्या
िहताच्याही िवरु जाणे शक्य नाही. या िहदू राजनीतीच्या सूतर्ानुरूप आजचे पाऊल जे पुढे
टाकावयाचे ते हे की, िहदून
ं ी कोणत्याही िनवडणुकीत जो िहदुत्विन दिशके वर उभा रािहलेला नाही
अशा काँगर्ेस पर्भृती पक्षाच्या इच्छु काला आपले मत टाकावयाचे नाही.
त्याचपर्माणे ज्याला ज्याला पर्वेश िमळिवता येईल त्या त्या महारा ीय िहदूने सैन्यात िशरावे! भूदल,
नौदल, िवमानदल यांमध्ये सहसर्ावधी मरा

ांनी िशरले पािहजे. यु

सामुगर्ीचे जे जे मोठे कारखाने

िनघत आहेत त्यातूनही घुसता येईल िततक्या महारा ीय िहदून
ं ी िशरले पािहजे; आपल्या महारा ीय
िहदूच
ं ी लोपलेली वीरवृ ी पुन्हा फोफावण्यासाठीच सैन्यात मुख्यतः िशरावयाचे हे तर खरे च; पण
आज अशी दुहरे ी संधी आली आहे की, सैन्यात अशा पर्कारे िशरल्यामुळे सहसर्ावधी लोकांची
बेकारीपासूनही सुटका होईल; तरी बर्ा ण, मराठा, भंडारी, वाणी, महार, कोळी इत्यादी सवर्
जात च्या िहदून
ं ी शक्य िततक्या मो

ा संख्येने सैन्यात पर्वेशावे!

त्यातही महारा ातील िशिक्षत वगार्त मोडणार्या िहदू तरुणांना तर माझे िवशेष आगर्हाचे सांगणे आहे
की, तुम्ही सगळ्यांच्या आधी सैन्यात िशरा ! िजतक्यांना पर्वेश िमळू शके ल िततके तरी श उचला.
इतर साधारण लोकांची तर सैन्यात भरती झालीच पािहजे; पण जे िशिक्षत तरुण आहेत. ज्यांना
िहदुसंघटना िन श शक्तीच मुख्यतः का हवी याचे ममर् कळते त्या तत्त्वज्ञ तरुणांची सैन्यात भरती
होईल िततकी िहदुिहतास अत्यंत उपकारक होणारी आहे.
रा ाच्या संसाराला सािहत्य, कला, ना

, िचतर्पट, पुस्तकी िव ा इत्यादी शर्े -किन अशा सवर्

पर्कारच्या वस्तूंच्या भरताडाची आवश्यकता असतेच, मुख्य पर्
शर्े ? तो तर िनव्वळ काथ्याकू ट आहे. माझा मुख्य पर्

हा नाही की लेखणी शर्े की तलवार

हा आहे की, आजच्या पिरिस्थतीत िहदू
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रा ाला कशाची अिधक उणीव आहे आिण पिहले अिधक िनकडीचे कतर्

काय आहे?

सािहत्यसंमेलनाच्या अध्यक्षीय भाषणातून मी हे अगदी स्प के लेले आहे की, आज रा ाला तारावयाचे
तर श शक्ती हवी, आज ती उणीव आहे म्हणूनच आजचे िनकडीचे पिहले कतर्

म्हणजे आपल्या

िहदूच
ं े सैिनकीकरण! पण िशिक्षत िहदू तरुणाच्या स्व ातसु ा तो िवचार येत नव्हता. िशिक्षत तरुण
जो तो बहुधा कारकु नी, पुस्तकी पद ा, नाटके , िचतर्पट, वाद,

ाख्याने, कला, किवता,

कादंबर्या यांच्या िढगार्याखाली गाडला जाई. तो तरुणांचा दोष नव्हता. कपटी परकीयांनी श
उचलणे हा अपराध ठरिवला. स्वकीयांनी श

उचलण्याची अच्छाच मुळी पापी ठरिवली! फलतः

िशिक्षत तरूणांना सािहत्यावाचून, बोरूवाचून दुसरा धंदाच उरला नाही. छंद उरला नाही. आदशर्
उरला नाही. सािहत्य शर्े

की किन

ा काथ्याकु टीचा पर् च नाही. पर्

जगिवण्यासाठी तात्काळ काय के ले पािहजे, कतर्

आहे िहदू रा

कोणते?

आई अंथरूणावर सपर्दश
ं ाने िवव्हळत पडली आहे. मांितर्क, डॉक्टर, वै

कोणाला तरी धावत जाऊन

आणून उपचार करावयाचा आहे. अशा वेळी जर ितचा मुलगा म्हणू लागला, “थांबा, सपर्दश
ं ाने आई
ाकू ळ झाली असता ज्या दुःखाचा कड मला आला आहे त्यावर पर्थम एक करुण का

मला िलहू

ा.

का शक्ती ही एक शर्े शक्ती आहे. तर त्यास तुम्ही काय म्हणाल? हेच की चुलीत घाल ती तुझी
किवता आिण ितच्या शर्े -किन तेचा काथ्याकू ट! पिहल्याने ऊठ िन औषध आण!”
त्याच अथ िशिक्षत तरुणांना सांगणे आहे की आज िहदू रा ाला जगवायचे, तगवायचे तर पर्थमतः
हवी आहे श शक्ती! सैिनकीकरण!! आजवर ती ◌ंसंधी नव्हती, ती आज अपूवर् संधी आली आहे,
अनपेिक्षत असे राजकीय योगायोग जुळून येत आहेत. यास्तव आज पर्थमतः सैन्यात घुसा, बोरू मोडा
िन बंदक
ु ा उचला!
महारा ीय िहदू तरुणांच्या रक्तातील वीरवृ ी मेलेली नाही, लोपली आहे अतके च! ही माझी िनि ती
आहे. नाही तर िनजाम िनःश

पर्ितकाराचे िशग फुं कले जाताच चार हजार िहदू पर्ितकारक पुढे येतेच

ना! आता तर रोखठोक सश

सैिनकीकरणाची संधी आलेली आहे. आता चार सोडू न चाळीस हजार

िहदू िशिक्षत तरुण एक

ा महारा ातून सैन्यात घुसतील, िनदान घुसले पािहजेत. माझा

आजच्यापुरता हाच संदश
े आहे की, ‘राजनीतीचे िहदूकरण आिण िहदूच
ं े सैिनकीकरण करा.”
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पर्त्यक्ष पर्ितकाराचा अथर्
मदुरेच्या ठरावाचे स्प ीकरण करण्यासाठी सावरकरांनी २४ ला पर्त्यक्ष पर्ितकाराचा खरा अथर्
सांगणारे एक पतर्क काढले. मूळ ठरावापेक्षासु ा हे स्प ीकरणच अिधक समजण्यासारखे आहे. त्यात
सावरकर सांगतातः
“िहदू महासभेच्या अिखल भारतीय सिमतीच्या कायर्कारी मंडळाने पर्त्यक्ष पर्ितकारासंबंधी जो ठराव
के ला त्यातून टीकाकार आपल्या मनात िविश हेतू धरून िनरिनराळे अथर् काढीत आहेत म्हणून
त्यातील धोरण सुस्प करणे आवश्यक झाले आहे. हे स्प ीकरण लक्षात घेऊन कायर्कत्यार्ंनी
िहदुसंघटनाचे कायर् वाढवावे हे युक्त होय.
(१) अ) कलक ा येथे संमत के लेल्या ठरावाने मदुरा येथील ठराव न

झालेला नाही िकवा त्या

ठरावाने पुढे टाकलेले पाऊल मागे घेतले अथवा त्यातील मुख्य हेतू बाजूस ठे वला गेला असे नाही. ब)
िहदुस्थान सरकारच्या घटनेत जे पालट करावे अशी मागणी होती तेव
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ापुरतीच पर्त्यक्ष पर्ितकाराची

चळवळ पुढे ढकलावी एवढेच त्या ठरावात आहे. क) अिखल भारतीय राजकारणाच्या पर् ावर अिखल
भारतीय स्वरूपाचा पर्त्यक्ष पर्ितकार व्हावयाचा तो सध्याची पिरिस्थती लक्षात घेऊन पुढे ढकलला
आहे. ड) िहदुिहताच्या संरक्षणाच्या दृ ीने आवश्यक तर स्थािनक जातीय िकवा अिखल भारतीय
स्वरूपाचा पर्ितकार योग्य वाटेल तेव्हा िन त्या िठकाणी के ला जावा असा आदेश या ठरावात आहे. हे
लक्षात घेतले तर पर्त्यक्ष पर्ितकाराची चळवळ थांबिवली असा अथर् त्या ठरावातून िनघू शकत नाही हे
िदसेल.
(२) वरील ठराव सवर्च्या सवर् वाचला म्हणजे ठरावाचा हेत,ू अथर् िन उि

वर िदल्यापर्माणेच आहे हे

पटेल. सध्याच्या पिरिस्थतीत िहदूच्ं या िहतसंरक्षणाच्या दृ ीने वरील ठराव अत्यंत उिचत असाच होता
हे समजण्यासाठी पर्थम पर्त्यक्ष पर्ितकार म्हणजे अिखल भारतीय सिमती काय समजते याचा उलगडा
पुढीलपर्माणे करणे आवश्यक आहे.
पर्त्यक्ष पर्ितकाराची

ाख्या

मदुरा येथे संमत झालेल्या ठरावातील पर्त्यक्ष पर्ितकाराच्या अथार्ची
िनःश , िनिष्कर्य असहकारापयर्ंत आहे.
सश

ा ी सश

बंडापासून ते

बंडाच्या पर्त्यक्ष पर्ितकाराची चचार् या िठकाणी करणे शक्य नाही, हे कारणे न देताच

समजण्यासारखे आहे. कोणीही तसा अथर् के लाही नसेल, म्हणून या स्प ीकरणात याचा उल्लेख
करण्याची आवश्यकता नाही.
पुष्कळांनी िन िवशेषतः काँगर्ेसवाल्यांनी पर्त्यक्ष पर्ितकाराचा अथर् तर तुरुंगभरती असा के ला आहे.
स्वतःच्या हालक ांनी पर्ितपक्षीयांच्या अंतःकरणाला पाझर फोडणे मग ती अंतःकरणे पत्थरांचीही
असोत- हेच एक अत्यु म िन पिरणामकारक राजकीय श आहे, अशी ज्यांची िविचतर् शर् ा आहे
त्यांनी वरील अथर् के ला आहे. अनत्याचारी पर्ितकारशून्य असहकार या नावाने ओळखली जाणारी
वरील शर् ा म्हणजे शु
आढळे ल!

वेडेपणा आहे असेच समजून िहदू सभावाल्यांनी ितचा िधक्कारच के लेला

िहदू महासभावाल्यांची अशी िनि ती आहे की अितकर्मण िन अत्याचार यांचा पर्ितकार शक्य त्या सवर्
वहायर् मागार्ंनी करणे न्याय्यच नव्हे तर अत्यंत आवश्यक आहे. िनरपवाद अिहसेने अथवा िनरपवाद
पर्ितकारशून्यतेने उपकारबुदधी िन स्वािभमान या दोनही पर्वृ ीचा नाश होतो असे हबर्टर् स्पेन्सरने
म्हटले आहे. मानवाचे िहत जेव ा पर्माणात होत असेल तेव ा पर्माणात िनरपवाद अिहसा हा
सद्गुण ठरे ल परं तु अत्याचार िन अितकर्मण यांच्या िवरु ही आत्यंितक अिहसा आिण आत्यंितक
अपर्ितकार करावा असे म्हणणे हे अनैितक आहे. तसे के ले तर दु ांचच
े सामर्ाज्य होईल िन सु ांचा नाश
होईल. साप, वाघ, लांडगे यांच्यासंबंधी जर िनरपवाद अिहसेचे तत्त्व आचरणात आणले गेले तर
मनुष्यजातच न

होईल. िहदू महासभेचा असल्या िविक्ष

तत्त्वांवर िव ास नव्हता. म्हणून या

तत्त्वानुसार तुरुंगभरती असा पर्त्यक्ष पर्ितकाराचा अथर् त्यांना मान्य नाही आिण तसा त्यांनी के लाही
नव्हता. म्हणून पर्त्यक्ष पर्ितकाराचा अथर् तुरुंगभरती एवढेच समजणार्या काँगर्ेसवाल्यांनी जेव्हा िहदू
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सभावाले अपेक्षेपर्माणे िवचार न करता तुरुंगभरती करीत नाहीत असे पािहले तेव्हा मदुरेच्या ठरावात
पुढे टाकलेले पाऊल िहदू सभेने मागे घेतले अशी कोल्हेकुई त्यांनी सुरू के ली. त्यात अनपेिक्षत असे
काहीच नाही. खो

ा आशा त्यांनी बाळगल्या म्हणून त्यांना चीड येत असली तर त्याचे दाियत्व

त्यांच्यावरच पडते.
(३) पर्त्यक्ष पर्ितकाराचा िहदू सभेच्या दृ ीने हा अथर् आहे की आपल्यावर अितकर्मण करणार्याचा
पर्ितकार अशा रीतीने करावयाचा की अितकर्मण करणार्याचे नुकसान पर्ितकारापेक्षा अिधकात अिधक
झाले पािहजे. नेहमी पुढे जाणे म्हणजेच शौयर् िन मागे जाणे म्हणजे भ्याडपणा अशी जी सवर्साधारण
खोटी समजूत आहे ितचा पुरस्कार महासभा करीत नाही. भयानक पवर्ताच्या क

ावरून पुढे पाऊल

टाकू न सवर्नाश करून घेणे हे शौयर् नसून हा मूखर्पणा आहे. समोरून येणार्या हल्ल्याला त ड देताना
मागील बाजूने हल्ला होतो आहे हे आढळू न आल्यावर त ड िफरवून मागून येणार्या हल्ल्याचे िनवारण
करण्यातच खरे शौयर् नाही काय? काही लबाड िन मूखर् लोक असे त ड िफरिवले म्हणजे आपल्यास
िभतर्ा म्हणतील या भीतीने मागे न िफरणे यात िनि तच शौयर् नाही. यु ात िन राजकारणात पिहले
तत्त्व म्हणून सुसंब ता उ ेशाच्या दृ ीने ठे वली पािहजे. डावपेचाच्या दृ ीने ती पाळलीच पािहजे असे
म्हणण्यात अथर् नाही. ही ितर्कालाबािधत सत्ये असून गांधीवादामुळे लोकांची अतकी िदशाभूल झाली
आहे की ती पुनःपुनः सांगावी लागतात!
स्वपक्षाची शक्यतो अल्प हानी िन पर्ितपक्षाची अिधकात अिधक हानी असा पर्त्यक्ष पर्ितकाराचा अथर्
िहदू सभेचे पुरस्कत करीत असले तरी सध्याच्या िबकट राजकीय ल ात आपल्याला अत्यंत क
सोसावे लागतील िन त्याग करावा लागेल हे ते िवसरलेले नाहीत. या ल ात त्यांच्यापैकी शेकडो
लोक तुरुंगातच नव्हे तर फासावरही गेले आहेत. पण हालक हे पुण्यपर्द म्हणून नव्हे तर ते अटळ
आहेत म्हणून त्यांनी ते सोसले, पर्ितपक्षांची हानी करण्याचाच त्यांचा त्यात हेतू होता. स्वपक्षाचे
बलाबल, पर्ितपक्षाच्या दडपशाहीचे सामथ्यर्, चढाईची योग्य वेळ, उत्साहाची भरती येईल असे पर्संग
आिण पिरिस्थतीपर्माणे हाती असलेल्या साधनांचा उपयोग के ला गेला तर िवजयाची खातर्ी या
सगळ्या गो चा नीट िवचार के ल्यानंतर मगच हा मागर् स्वीकारावयाचा असतो.
(४) या योग्य दृ ीने पािहल्यास सध्याच्या पिरिस्थतीत िहदुस्थानच्या राज्यकारभाराच्या घटनेत
पालट घडवून आणण्याकिरता पर्त्यक्ष पर्ितकाराची चळवळ हाती घेणे अयुक्त ठरते. यु ानंतर एका
वषार्त िबर्िटश सामर्ाज्यात बरोबरीचे अिधकार

ा, या मागणीचीच ग घेऊ. सरकारने वचन िदले की

असे बरोबरीचे स्थान देऊ पण कालमयार्दत
े बांधून घेण्यात ते िस

नाहीत, तेव्हा अशा पिरिस्थतीत

पुन्हा बरोबरीचा दजार् ठरवून घेण्याकरताच हजारो िहदुसंघटनवाल्यांनी तुरुंगात जाणे िन लाखो रुपये
दंड भरणे अ झाले असते काय? बरे अतके ही करून यु ानंतर एका वषार्त बरोबरीचा अिधकार देऊ
असे त्यांनी म्हटले तरी त्याला वचनापेक्षा अिधक ते काय मूल्य आहे? राजकारणात असल्या शािब्दक
वचनांना काय मू्ल्य असते हे आंतररा ीय राजकारणातील अनेक गो नी िस
के व्हा संपते याची तरी काय खातर्ी

झाले नाही काय? यु

ावी? ते तीन वषार्ंपासून तीस वष चालेल असे म्हणतात. मग
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अतकी वष हजारो कायर्कत तुरुंगात पाठवीत राहवयाचे काय? एवढा मोठा त्याग करून िमळवायचे
काय की िबर्िटश सामर्ाज्यांतगर्त अतरांबरोबरीची शर्ेणी. धोरण या दृ ीने हा मूखर्पणा आिण
पाचपेचाच्या दृ ीने हा एक आत्मघात होय! आज रणभूमी सवर्च िनकाल करण्याकिरता बसली आहे
िन म्हणून दैव शेवटी कोणाच्या बाजूने फासा टाकते याची वाट पाहणे हे अिधक अ . कारण आपण िन
इतर कोण कोठे आहो हे नंतर िनि त कळे ल.
(५) अिखल भारतीय सिमतीने वरीलपर्माणे सवर् पिरिस्थतीचा िवचार करून िहदुिहताच्या
संरक्षणाच्या दृ ीने आिण यु पूवकडू न आिण पि मेकडू न िहदुस्थानच्या दाराशी आलेले आहे हे ध्यानी
घेऊन िन िवशेषतः सवर् देशभर िहदुिवरोधी दंगेधोपे मुसलमानांनी सुरू के लेले आहेत ही जाणीव ठे ऊन,
यु

संपेपयर्त राजकीय मागणीची पर्त्यक्ष पर्ितकाराची चळवळ लांबणीवर टाकली आहे. महायु

संपल्यानंतर जगाचे मानिचतर् कसे काय रं गले जाते हे पाहून आिण इं ग्लंड चाही िवजय के वढा होतो हे
लक्षात घेऊन मगच यु ो र समानतेची शर्ेणी देण्याच्या त्यांनी िदलेल्या वचनात सत्य िकती हे
पाहण्याची वेळ येणार आहे. त्यावेळीच पर्त्यक्ष पर्ितकाराची चळवळ करून सरकारावर दडपण आणणे
युक्त ठरे ल.
हा पर्त्यक्ष पर्ितकारच
(६) इतर िहदुिहतिवरोधी पर् ांसंबंधी कलकत्त्याच्या ठरावाने असा स्प

आदेश िदला आहे की,

आवश्यक त्या िठकाणी पर्ितकार के ला पािहजे आिण मागील अितहास पािहला, तर तसा पर्ितकार आज
चालूही आहे. िनजाम राज्यातील पर्ितकाराची गो बाजूस ठे वली, तरी िसधमध्ये िहदूव
ं र हल्ले सुरू
झाले त्यावेळी तेथील िहदुसंघटनवाल्यांनी िन िहदू सभावाल्यांनीच िहदूच
ं े संरक्षण के ले नाही काय?
िसधमधील आमच्या िहदू पक्षाच्याच लोकांना सीमापारी, तुरुंगवास सोसावा लागला अतके च नव्हे
तर,

त्यांना पर्ाणही पणाला लावावे लागले!

िशरगणतीच्या चळवळीत िहदुस्थानभर िहदू

सभावाल्यांनीच खटपट के ली, काँगर्ेसने के ली नाही! बंगाल िन िबहार पर्ांतात या संबंधात िहदू
सभावाल्यांवरच खटले भरले गेल.े गेल्या बारा मिहन्यांत डाक्का येथे पूवर् बंगाल्यात कणार्वतीस िकवा

ं र पर्ाणघातक हल्ले करण्यात आले, जाळपोळ के ली गेली,
मदुरा, िबहार शरीफ िन मुंबई येथे िहदूव
बाटिवण्याचे िन लुटीचे पर्कार तर मो

ा पर्माणात करण्यात आले. त्यावेळी िहदू सभेच्याच

लोकांनी स्वसंरक्षणाचा अिधकार बजावून िहदूच
ं े संरक्षण के ले याच कारणाकिरता िहदू सभावाल्यांना
सुर्यांना बळी पडावे लागले िन तुरूंगात जावे लागले! त्यांनी हजारो िहदून
ं ा सोडिवले, िनरािशर्तांना
साहाय्य के ले आिण न्यायालयात त्यांना आसरा िदला. मिशदीपुढील वा ांच्या पर् ापासून ते
पािकस्तानच्या चळवळीपयर्ंत िहदूच
ं े म्हणणे िहदू सभावाल्यावाचून कोण मांडत आहे? हे काँगर्ेसने के ले
नाही! पािकस्तानचा िनषेध ठराव करूनसु ा काँगर्ेसने के ला नाही. िहदुिहतािवरु

चाललेल्या

चळवळ ना अिखल िहदुस्थानात िहदून
ं ीच त ड िदले आहे. भारताच्या या टोकापासून त्या
टोकापयर्ंत िहदुत्वाचा अिभमान जागृत करण्याचे, स्वावलंबन िन रा ीयवृ ी उत्प
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करण्याचे कायर्

िहदू सभाच करीत आहे. िहदुिहतिवरोधी सवर् चळवळ ना पायबंद घालण्याचा हा उ ोग म्हणजे
पर्त्यक्ष पर्ितकार नव्हे काय?
(७) आिण शेवटी एक गो सांिगतली पािहजे ती ही की, जर िहदू सभेने यापेक्षाही मो

ा पर् ासंबंधी

झगडा सुरू के ला नाही, तर त्याचे दाियत्व पर्ामुख्याने कोणावर पडते?

िहदू झ

ाखाली उभे राहून आज जे लोक त्याग करीत आहेत; अनेक आप ी सोशीत आहेत के वळ

त्यांच्यावर हे दाियत्व पडत नाही. आज जे लाखो िहदू काहं◌ीच न करता दोन्ही दरडीवर हात ठे ऊन
बसले आहेत आिण हजारो िहदू - जे िहदूच्ं या िहतािवरु

वागून िहदूच
ं ाच घात करीत आहेत आिण

त्याला काँगर्ेसछापाचे सद्गुण म्हणून िमरवीत आहेत, त्यांच्यावरच हे दाियत्व पडते!!”

www.savarkarsmarak.com

आसामच्या िहदून
ं ा चेतावणी
आसाममधील िहदूह
ं ी इतर पर्ांतातील िहदूपर्
ं माणे िहदू-मुिस्लम एकीच्या धुंदीत बेसावध राहते तर

आसामचेही पािकस्थान होणे अपिरहायर् होते. ते होऊ नये यासाठी जुलै १९४१ मध्ये सावरकरांनी
आसामच्या िहदून
ं ा चेतावणी देणारे एक पतर्क काढले. ते पुढीलपर्माणे आहेः

“िहदुस्थानातील सवर् िहदू समाज आिण िवशेषतः आसाममधील िहदू जनता यांचे एका भयानक
अिर ाकडे मी लक्ष वेधू इिच्छतो आसाम पर्ांताला मुसलमान बहुसंख्यांक पर्ांताचे रूप देऊन तेथे िहदूच
ं े
िजणे अशक्य करून सोडण्याची कारवाई चालू आहे. गेल्या अनेक वषार्ंपासून बंगाल आिण इतर पर्ांत
यांमधील मुसलमान आसामात आणून त्यांची तेथे वस्ती करून आसामातील मुसलमानांची संख्या
वाढिवण्याचा प तशीर पर्य चालू असून त्याला बरे च यशही आले आहे. त्यासाठी आसाम
िविधमंडळाने भूिवकास िनबर्ंध संमत के ला आहे.

बाहेरच्या पर्ांतांतून आसामात घुसणारी

मुसलमानांची टोळधाड थांबिवण्यासाठी िहदू महासभेने सतत पर्य चालिवलेला असतानाही त्यावेळी
अिधकारावर असलेल्या काँगर्ेस मंितर्मंडळाने हे आसामचे मुसलमानीकरण थांबिवण्यास नकार िदला.
िहदू मतदारांनी िनवडू न िदलेल्या या िहदू मंत्र्यांनी नवागत मुसलमानांच्या बरोबरीने िहदून
ं ा अिधकार
देण्याचेही नाकारले ही गो िवशेष लक्षात ठे वण्यासारखी आहे. अनेक िठकाणी मुसलमानांकडू न
न ाने आलेल्या िहदूव
ं र संघिटतपणे आकर्मण होत होते, तथािपकाँगर्ेस मंतर्मंडळाने इस्लामी अनथार्त
सापडलेल्या िहदूच्ं या जीिवताला आिण िव ालाही संरक्षण देण्याची काळजी बाळगली नाही, याहीपुढे
जाऊन पुरोगामी गटाच्या काँगर्ेसवाल्यांनी एक नामधारी ‘िमशर् मंितर्मंडळ’ स्थापून त्या मंडळात
आसाममधील मुिस्लम लीगचा पुढारी पर्धानमंत्र्याच्या अिधकारावर स्थापन के ला. आसाममध्ये
पािकस्तानी मुिस्लम राज्य स्थापन करण्याचे लीगचे स्व पर्त्यक्षात आणण्यासाठी याच मंितर्मंडळाने
हातभार लावलेला आहे.
िसधपासून काश्मीरपयर्ंत िहदुस्थानची पि म िन वाय सीमा यापूव च मुिस्लम बहुसंख्यांक बनवून
टाकण्यात आली आहे आिण तेच संकट पूवर्बग
ं ाल िन आसाम यावर कोसळू पाहत आहे. ते अिर आपण
टाळू शकलो नाही, तर िहदुिव ाच्या स्वातंत्र्याला, स्थैयार्ला िन अिधस ेला तो एक िनत्याचा धोका
होऊन बसेल हे िनि त!
तथािप आसाममधील िहदूच
ं ी आजची लोकसंख्या आजच िहदुस्थानातील अिखल िहदू समाजाच्या
पािठब्याने एकितर्त झाली आिण ितने भूिवकास योजनेला कसून िन दृढिन याने िवरोध करण्याचे
ठरिवले तर अजूनही हे संकट टाळता येईल, अ ािप वेळ गेलेली नाही.
आसाममधील पराकर्मी, रा भक्त आिण धमर्िन

पूवर्जांचे आजचे वंशज जर मनात आणतील तर ही

िहदुभक्षक लाट ते हा हा म्हणता परतवू शकतील. भूिवकास योजनेची िहदूिवरोधक कायर्वाही आिण
पर्त्यक्ष त्या योजनेचा िनबर्ंध यािवरु

सारे रान आसामी िहदून
ं ी उठवून िदले पािहजे.
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आपण आपल्या तेजस्वी अितहासाचा साक्षी असलेला हा िहदूच
ं ा आसाम मुसलमान होऊ देणार काय?
नाही! नाही!! असे कदािप घडू देता कामा नये. त्यासाठी खालील तीन गो ी मातर् तत्काळ घडिवल्या
पािहजेत.
(१) पर्थमतः आसामी िहदून
ं ी परधािजण्या काँगर्ेसच्या मानिसक दास्यत्वातून तत्काळ मुक्त ता करून
घेतली पािहजे. आसाममधील मुसलमान वसाहतवाल्यांकडू न होणार्या आकर्मणापासून िहदूच
ं े रक्षण
करण्याच्या कायार्त काँगर्ेसचे काही पुढारी िन पुरोगामी गट दोन्हीही िनरुपयोगीच ठरलेले आहेत. परं तु
त्यांनी अवश्य लक्षात ठे वावे की मुसलमानमय झालेल्या आसामाचा भस्मासूर के व्हा तरी त्यांच्याही
डोक्यावर हात ठे वण्याचा पर्य के ल्यावाचून राहणार नाही. यास्तव आसाममधील िहदूव
ं र त्यांच्या
भावी अल्प-संख्यांकत्वामुळे उ ा िनि तपणे कोसळू पाहणार्या आप ीपासून त्याचे जर रक्षण
व्हावयाचे असेल, तर तर्यस्थ िहदून
ं ी आताच याक्षणी काँगर्ेसच्या ध्येयधोरणातील तथाकिथत
रा ीयत्वाच्या शापातून आपली मुक्त ता करून घ्यावी.
(२) दुसरे म्हणजे आसामांतील िहदून
ं ी महासभेच्या ध्वजाखाली एकितर्त होणे अत्यावश्यक आहे.
कारण आता हे सार्यांनाच माहीत आहे की, अिखल िहदुस्थानातील इतर सवर् संस्थांपैकी िहदू महासभा
ही एकच अशी संस्था आहे की िजने या समीपच्या भिवष्यात आसामाचा घास करुन पाहणार्या घोर
संकटाची पावले ओळखली आिण त्याला िवरोध आरं िभला. हेही िततके च सत्य आहे की, आसाममधील
िहदूच
ं ी गार्हाणी वेशीवर टांगून त्यांच्या िहतरक्षणाथर् अवघ्या भारतातील िहदुजगताचा सिकर्य आधार
याच महासभेने त्यांना िमळवून िदला.
आिण तसे पािहले तर आसाममध्ये आजही िहदूच
ं ीच बहुसंख्या आहे. त्यांनी आता िविधमंडळाच्या
कोणत्याही िनवडणुकीत काँगर्ेसवाल्या इच्छु काला कधीही एकही मत टाकणार नाही, तर उलट ते मत
सुस्प पणे िहदुसंघटनेच्या दिशके वर उभ्या रािहलेल्या के वळ िहदुिहतदश इच्छु क असेल त्यालाच
देईन अशी दृढ पर्ितज्ञा करावयास पािहजे. अशाने आसाममधील िहदू, आसाममध्ये अपर्त्यक्षतः िहदू
संघटनवाल्या मंत्र्यांचे मंितर्मंडळ बनवून असे सरकार उत्प करतील की जे उघडपणे िन िनि तपणे
आसामी िहदूच्ं या िहताची दक्षता घेऊ लागेल. ते िहदू पर्धानमंडळ, मग या ितरस्करणीय योजनेचे
तुकडे तुकडे उडवून िहदू वसाहतवाल्यांना वैध रक्षण देईल िन त्यांच्या सुखसोयी पाहील. तसेच
आसामच्या आसमंतातील ड गरी िहदू टोळ्यांना, आज वस्ती नसलेल्या पर्देशात वसाहती स्थापून तो
पर्देश

ापून टाकण्यासाठी साहाय्य करील आिण वस्तुतः अशा ‘अॅबॉिरिजनल’ म्हणून ओळखल्या

जाणार्या (पण वस्तुतः खर्या) िहदूच्ं याचकिरता या पडीत जागा राखून ठे वल्या गेल्या पािहजेत.
(३) आिण ितसरी महत्त्वाची ग ही की, आसाम पर्ांितक िहदू सभेची संघटना शक्य िततक्या त्वरे ने
एकदा घडिवल्यानंतर सभेच्या िहदू पुढार्यांनी अशी एक योजना आखून ती

वहारावी की, जेणेकरून

आसाममधील िन आसपासच्या िहदू ड गरी टोळ्या आिण बुि मान िन उ ोगी िहदू शेतकर्यांना ते एक
िवलोभन वाटावे. आसाममधील जे काही भूपर्देश वसाहतीसाठी मोकळे करण्यात आले आहेत त्यात
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घुसून तेथेच स्थाियक होण्याचा मोह वरील दोघांना जेणेकरून अनावर होईल अशीच ती योजना िन
ितची कायर्वाही असावयास पािहजे.
अथार्त चालू पिरिस्थतीत असे कोणीही म्हणत नाही की, अिहदूव
ं र असमथर्नीय अशा पर्कारची बंदी
घालून त्यांना अिजबात वगळावेच. आपण आता जर काही मागू शकत असू तर ते एवढेच की,
अतरांच्या बरोबरीने िहदून
ं ाही समान संरक्षण, समान संधी िन समान सोयी िदल्या गेल्या पािहजेत.
तथािप अतके झाले, तरी त्यापुढचे खरे काम म्हणजे दुसरा कोणी पर्ितस्पध येऊन त्याने तेथे आपले
बस्तान बसिवण्याआधी िहदून
ं ी तेथे पर्वेश करून आपले ठाण मांडले पािहजे आिण ते कायर् यशस्वी
करण्याचे दाियत्व सवर्स्वी आसामी िहदूच्ं या तातडीच्या िन संघिटत िस तेवरच पडते. िहदून
ं ी इतर
अनेक दुघर्टनांवरून आता एवढा तरी धडा घ्यावा की, रडू न कुं थून कधी कोठे संकटिनवारण होत
नसते. आगामी आप

शी यशस्वी रीतीने टक्कर

ावयाची असेल तर एकच मागर्. पर्ितपक्षाच्या

कारस्थानी तसेच पर्भावी कारस्थान उभे करणे, तशी आपली समथर् संघटना आसामी िहदून
ं ी घडिवली
पािहजे. शतर्ूच्या श ांनीच त्यांच्याशी लढू न िवजय संपादण्याची शक्ती उत्प के ली पािहजे. ‘धटासी
पािहजे धट, उ टासी पािहजे उ ट । खटनटासी खटनट । अगत्य करी ।’ लक्षात ठे वा की, यािवना
तरणोपाय नाही ।
आसाममधील िहदून
ं ी वर सांिगतलेले हे धोरण सार्या िहदुस्थानातील िहदुसंघटकांच्या पािठब्याने
पर्त्यक्षात आणण्यासाठी कं बर कसली तर यश दूर नाही. वरील कायर्कर्म आचरणात आणण्यास जसा
अवघड नाही तशीच त्याच्या यशस्वीतेचीही खातर्ी देता येते आिण एकदा आमचे आसामी िहदू असे
दृढपणाने संघिटत होऊन संगर्ामाथर् उभे ठाकले म्हणजे आसाम, इस्लाम होण्याच्या संकटातून वाचेल.
अतके च नव्हे, तर तेथील िहदू बहुसंख्य वेगाने शि

वान िन वधर्मान होत गेलेला िदसेल.”
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संरक्षण मंडळाचे स्वागत
भारताला काहीतरी अिधकार देऊन चांगल्याच पेटलेल्या महायु ासाठी त्याचे सहकायर् िमळिवणे
िबर्टनला आवश्यक वाटत होते. त्यानुसार २१ जुलैला व्हॉइसरॉयने आपल्या कायर्कारी मंडळाची वाढ
के ली आिण रा ीय संरक्षण मंडळांची घोषणा के ली.

ासंबंधी काढलेल्या एका पतर्कात वीर सावरकर

म्हणाले,
“हे योग्य िदशेने टाकलेले पाऊल आहे. पण ते इतक्या उिशरा िन कचरत टाकलेले आहे की त्यामुळे
भारताचे समाधान होणे शक्य नाही. भारताला समान शर्ेणी देण्याची सुबु ी या यु ानेही िबर्टनला
िदली नाही. असे असले तरी भावी पर्गतीचा मागर् चोखाळण्यासाठी, िबर्टनच्या सेवकशाहीला
पडलेल्या

ा भगदाडाचा आपण भरपूर उपयोग करून घेतला पािहजे. आजवर राज्यकत सांगत होते

की काँगर्ेस िन मुिस्लम लीग यांचे अैक्य झाल्यावाचून पुढचे पाऊल उचलता येणार नाही. त्यांचे हे
म्हणणे िकती असत्य होते याची शासनाला आता एकाएकी झालेली जाणीव लक्षणीय आहे! सरकारने
अशाच पर्कारे पुढे येऊन भारतात एकमत नाही हे खोटे कारण न सांगता िहदू महासभेने आिण पक्षातीत
पुढार्यांनी के लेल्या मागण्या मान्य करा ात.
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ा मंडळात सवर्शर्ी जमनादास मेहता, काळीकर, डॉ. राघवदर्राव, मा. शर्ी. अणे, ज्वालापर्साद
शर्ीवास्तव, रामराव देशमुख, एन. सी. राजा, लाला रामशरणदास यांच्यासारख्या िहदू जनतेचा िन
िहदू महासभेचा िव ास असलेले नेते समािव के ले गेले याचे मला समाधान वाटते.”

बहुसंख्य पक्ष एकच
१२ ऑगस्ट १९४१ रोजी सावरकरांनी एक िवस्तृत पतर्क काढू न भारतात दोन बहुसंख्यांक पक्ष
आहेत, दोन बहुसंख्य जमाती आहेत अशी जी िबर्िटश राजनीतीज्ञांची समजूत आहे ती कशी चुकीची
आहे ते िवशद के ले आहे. या पतर्कात ते म्हणतातः
“भारतात दोन मोठे राजकीय पक्ष आहेत, दोन मो

ा संघटना आहेत असे जे शब्दपर्योग हेतुतः

वापरले जात आहेत ते अितशय फसवे आहेत. अनेकदा

वहारात जशी खोटी नाणी खर्या नाण्यांना

मागे टाकतात, त्याचपर्माणे दोन मोठे पक्ष, दोन मो

ा जमाती हे फसवे शब्द सध्या भारतीय

राजकारणात बरे च पर्भावी ठरत आहेत. पण ही शब्दावली अगदी फसवी आहे. एकाच वेळी एकाच
देशात दोन अल्पसंख्य गट असू शकतील पण दोन बहुसंख्य िकवा दोन महान गट कसे असू शकणार?
पण एखा ा शाळकरी मुलालाही समजणारी ही चुकीची शब्दयोजना सवार्त शहाणे समजले जाणार
राजकीय लेखक िन िवचारवंत अहोरातर् बेधडकपणे वापरीत आहेत. भारतातील आिण इं ग्लंड
मधील वृ पतर्े िन सभास्थाने पोपटापर्माणे सांगत आहेत की भारतात िहदू िन मुसलमान ा दोन
बहुसंख्य जमाती आहेत. काँगर्ेस िन मुिस्लम लीग हे दोन बहुमतवाले पक्ष आहेत. यावरून भारतात
के वळ राजकारणच नव्हे तर अंकगिणतही आडवे पडत असून गिणतशा

गाढव झाले आहे!!

ा पिरिस्थतीत राजकीय िवचाराला योग्य वळण देण्यासाठी स्प पणे सांिगतले पािहजे की येथे
के वळ िहदू हेच बहुसंख्य असून मुसलमान ही एक अल्पसंख्य जमात आहे. ही खरी िस्थती असताना
आपला जुना माल अिधक भावाने िवकण्यासाठी मुसलमानांनी दोन बहुसंख्य जमाती हा एक
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शब्दपर्योग पर्चािरला आिण तो सवार्ंच्या गळी उतरवून त्यांना या देशातील िवधानमंडळातून प ास
टक्के पर्ितिनिधत्व िमळवायचे आहे. पण अशा शब्दपर्योगांनी गिणताचे िस ान्त पालटत नाहीत.
िबर्िटश राजकारणी वृ पतर्ांनीही दोन बहुसंख्य पक्ष ही शब्दावली रूढ के ली आहे. पण या देशात
काँगर्ेस हा पक्ष मुिस्लम लीगपेक्षा संख्येने िकतीतरी मोठा आहे. िवधानसभांतून तर मुिस्लम लीग हा
पक्ष काँगर्ेसच्या पासंगालाही पुरणार नाही. भिवष्यकाळात काँगर्ेसने ितचे िहदुघातकी धोरण असेच
चालू ठे वले तर तीही अल्पसंख्य पक्ष होऊन िहदुसंघटनवादी पक्ष हाच बहुसंख्य पक्ष होईल.
पण अगदी आजचे संख्याबळ घेतले तरीही िहदू सभा ही मुिस्लम लीगपेक्षा मोठी संख्या असून
मुिस्लम लीग हा ितसर्या शर्ेणीचा पक्ष आहे.”

भाषणासाठी दोन अटी
सावरकरांना िठकिठकाणाहून भाषणासाठी िनमंतर्णे येत होती.

ा भाषणांच्या िनमंतर्णाला

सावरकरांनी एक पर्कट उ र देणारे पतर्क १६ ऑगस्ट १९४१ रोजी काढले. त्यात ते िलिहतातः
“भाषणाची सवर्च िनमंतर्णे स्वीकारणे मला शक्य होणार नाही. दुसरे असे की काहीतरी
अल्पस्वल्पका होईना परं तु िवधायक कायर् घडत नसताही नुसती ाख्यानेच देत राहण्याचा मला
खरोखरीच वीट आला आहे. यासाठी मुंबईतील जे गणेशोत्सव मंडळ िहदू रा ीय िनधीला िकवा
सामान्यतः िहदुसंघटना कायार्स साहाय्य म्हणून िनदान शंभर रुपये तरी देईल आिण माझे ाख्यान हा
सावर्जिनक कायर्कर्म असल्याने त्या ाख्यानाच्या स्थानी सवर् िहदून
ं ा स्पृश्य-अस्पृश्य हा भेद न मानता
पर्वेश िमळतो की नाही हे अजमावण्यासाठी माझ्यासमवेत असणार्या अस्पृश्य बांधवांनाही जेथे पर्वेश
असेल त्याच िठकाणी काय ती मी भाषणे देईन.”
रूझवेल्ट िन शरदबाबून
ं ा तार
२० ऑगस्ट १९४१ रोजी सावरकरांनी अमेिरके चे अध्यक्ष शर्ी. रूझवेल्ट यांना एक तार पाठिवली. ती
अशीः
“अिखल भारतीय िहदू महासभेचा अध्यक्ष या नात्याने माझी आपणास आगर्हाची सूचना अशी की,
यु हेतूसंबंधी अग्लंड, अमेिरके ने जी संयुक्त घोषणा के ली आहे ितच्या कक्षेत िहदुस्थानचाही अंतभार्व
होतो िन म्हणून यु संपताच एक वषार्च्या आत िहदुस्थानला संपूणर् स्वातंत्र्य देण्यात येईल अशी
घोषणा आपण करावी. ही घोषणा जर अमेिरके ने के ली नाही तर त्याचा स्प अथर् असा होईल की
गेल्या महायु ातील घोषणेपर्माणेच हेही एक नवे ढ ग आहे! आिण जे लोक सामर्ाज्य िमळिवण्यासाठी
धडपडत आहेत त्यांच्याशी सामर्ाज्य असणार्या आिण ते िटकवू पाहणार्या लोकांनी चालिवलेल्या
लढाईचे स्वरूप लपिवण्यासाठी हा एक पडदा िनमार्ण करण्यात आला आहे.”
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वरील तार वाचून काँगर्ेसी वृ पतर्ांनी सावरकर अमेिरके ची थर् याचना करीत आहेत अशी टीका
त्यावर के ली. तेव्हा सावरकरांना आपल्या ा िव ुत् संदश
े ाचा अथर् स्प करावा लागला. त्याचे
स्प ीकरण असेः
‘माझ्या

ा िव ुत् संदश
े ातील, गेल्या यु ातील घोषणेसारखीच ही एक धुळफे क ठरे ल. ’ आदी भाग

जर शरदबाबून
ं ा कोणी समजावून सांगेल तर ते त्या गंभीर धक्क्यातून सावध होतील आिण त्यांच्या हे
लक्षात येईल की एखा ा राजकीय घोषणेचे स्प ीकरण त्या घोषणेतील राजकीय ढ ग बाहेर
फोडण्याच्या हेतूने मागणे आिण त्या घोषणेच्या पूतर्तस
े ाठी सहाय्याची अपेक्षा करणे या दोन गो त
अंतर आहे.”
एकटे िहदूच लढतील
२७ ऑगस्ट १९४१ रोजी सावरकरांनी शरदचंदर् बोस यांच्या व
काढले. त्यात सावरकर िलिहतातः

ाला उ ेशून एक पर्कट पतर्क

“मुिस्लम लीग ही िहदूच
ं ी उघड शतर्ू आहे तर काँगर्ेस हीही िहदूच
ं ी िवरोधी संस्था बनली आहे.
िहदुत्विन नेत्यांनी ही गो नीट ध्यानात ठे वावी आिण काँगर्ेसच्या मोहजालात फसू नये. काँगर्ेस पुन्हा
अिधकारपदे घेणार असेल तर ती आम्ही ितच्यासाठी सोडू असली भ गळ भाषा वापरू नये. कारण
काँगर्ेस अिधकाररूढ झाली की तीही िहदूच
ं ा घात के ल्यावाचून राहणार नाही. िबर्िटश शासनानेही
लक्षात ठे वाव की या देशाच्या अखंडत्वासाठी िन संरक्षणासाठी मुसलमान मनापासून लढणार नसून
एकटे िहदूच
ं काय ते त्यासाठी पर्ाणपणाने लढतील.”

चिचल-रुझवेल्टना पर्
िबर्टनचे पंतपर्धान शर्ी. चिचल यांनी असे एक िवधान के ले होते की इं ग्लंड -अमेिरके च्या यु घोषणेतील
स्वातंत्र्यदानासंबंधीचे आ ासन के वळ जमर्न आकर्मणामुळे परतंतर् झालेल्या देशांनाच काय ते िदलेले
आहे. पण हे स्वातंत्र्याचे आ ासन िबर्िटश स ेखाली असलेल्या भारताला िकवा आिशया-आिफर्के तील
देशांना लागू होणार नाही!! चिचलच्या

ा िवधानाला सावरकर यांनी १९ सप्टबरला एका पतर्का ारे

जे उ र िदले त्यातील महत्त्वाचा भाग असा आहेः
“चिचलचे हे म्हणणे िहदू महासभेला मुळीच आ यर्कारक वाटत नाही. कारण िबर्टनचे हे धोरण
आम्हाला पूणप
र् णे माहीत आहे. आता चिचलने लावलेला हा अथर् अध्यक्ष रुझवेल्ट यांना मान्य आहे की
नाही तेवढेच पहावयाचे आहे.

ा पिरिस्थतीत अमेिरके सारख्या महान लोकशाहीचे अध्यक्ष जर स्वस्थ

बसले तर तेही चिचलच्या तालावर नाचतात असेच समजले जाईल. तरी त्यांनी काय ते स्प पणे
सांगावे.”
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नेल्लोरच्या िहदून
ं ा पािठबा
िहदूच्ं या अिधकारांच्या संबंधात मदर्ासच्या िहदून
ं ा आवाहन करणारे एक पतर्क सावरकरांनी काढले.
त्याचा आशय असाः
“िहदूच्ं या न्याय्य अिधकार रक्षणासाठी नेल्लोरच्या िहदून
ं ी जो हा संगर्ाम चालिवला आहे त्यात त्यांना
न्याय िमळावा म्हणून मदर्ास पर्ांतातील सवर् िहदून
ं ी मदर्ास शासनावर दडपण आणावे. तसेच
िठकिठकाणच्या िहदून
ं ी नेल्लोरमध्ये जाऊन तेथील िहदून
ं ा साहाय्य करावे. िखर् नांनीही या न्याय्य
मागण्यांना पािठबा

ावा.”

भागलपूर लढा पर्ारं भ
५ िडसबर १९४१ रोजी सावरकरांनी एक िवस्तृत पतर्क काढू न त्यात राज्यपालांशी झालेल्या आपल्या
पतर् वहारांतील महत्त्वाची िवधेये सांगून सवर् िहदू सभा शाखांना सूचना िदली. ती अशीः
“िहदू सभा शाखांनी १४ िडसबरला भागलपूर िदन पाळावा. त्या िदवशी सभा घेऊन िहदू महासभा
अिधवेशनावरील बंदी उठिवण्यासाठी महाराज्यपालांनी मध्यस्थी करावी असा आगर्ह करणारा पर्स्ताव
करावा िन तो त्यांच्याकडे पाठवावा. या पर्स्तावात स्प करावे की, सरकारला आव्हान देण्याचा
आमचा उ ेश नसून संघटनेचा िन आमचा जो न्याय्य िन मूलभूत अिधकार आहे, तो मान्य व्हावा हाच
आमचा हेतू आहे.”

जपानही स्वतःसाठी लढत आहे
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जपानने महायु ात पदापर्ण करून आपले सैन्य पुढे घुसिवण्यास वेगाने पर्ारं भ के ला. पण त्याब ल
सुखदुःखाची कोणतीही भावना पर्कट न करता सावरकरांनी जपानच्या यु पर्वेशासंबंधी १२ िडसबर
१९४१ रोजी काढलेल्या पतर्कात म्हटले आहेः
“जपानने िबर्टन िन अमेिरके िवरु के लेल्या चढाईमुळे िहदू महासभेच्या चालू धोरणात काहीही पालट
करण्याचे कारण नाही. कारण िबर्टन, जमर्नी, अटली िन अमेिरकाच नव्हे तर रिशयासु ा
आपआपल्या रा ीय स्वाथार्साठी जसे लढत आहेत तसाच जपानही आता लढू लागला आहे.
त्याचपर्माणे िहदुस्थाननेही आपल्या वतर्मान िन भिवष्यकाळाच्या स्वाथार्साठीच यु पर्य ात भाग
घ्यावयाचा आहे. आता तर आपल्याला आवडो न आवडो यु आपल्या दाराशी आल्याने आपण
आपल्या घरादाराचे, म च
े े िन जीिवताचे रक्षण करण्यासाठी सैिनक झाले पािहजे. आधी
यु साधनांचे उत्यादन वाढिवले पािहजे.”

भागलपूरसंबध
ं ी सूचना
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भागलपू र अिधवे श नासं बं धीच्या गु

पतर्कात सावरकरां नी िदले ल्या सू च ना महत्त्वाच्या आहे त .

त्यां चा सारां श असाः
“(१) आपण शासनाला यु ाचे आव्हान दे ऊ न भागलपू र ला जात नसल्याने ज्यां च्यावर
बं दीआज्ञा बजावण्यात ये ई ल,

त्यां नी शारीिरक पर्ितकाराचे पर्दशर् न न करता आपल्या

अिधकारां चे समथर् न करीत अटकही पत्करावी. (२) कदर्ीय कायार् ल याच्या सू च नां ची वाट न
पाहता स्वतःच पु ढाकार घऊन िनधी गोळा करून आठ िदवसां ची खाण्यािपण्याची सोय करून
आपआपले िनःश
पर्ितकारक पर्ितिनधी पु रे शा उबदार कप ां स ह भागलपू र ला
िनरिनराळ्या तु क ां नी पाठवावे त . (३) १४ला भागलपू र िदन पाळू न त्यामध्ये बं दीआज्ञे चा
िनषे ध करून ती उठिवण्याची मागणी करणारे ठराव करून ते तारे ने व्हॉइसरॉयकडे
पाठवावे त . (४) पर्त्ये क भागाने दहा स्वयं से व कां ची तु क डी करून त्यात एकाला पर्मु ख ने मू न ,
गाजावाजा न करता जमे ल त्या मागार् ने भागलपू र कडे जावे . (५) १४ ला उरले ल्या ने त्यां नी
अने क पर्ितिनध सह पर्कटपणे भागलपू र कडे िनघावे . तीनचतु थार्ं श पर्ितिनध नी गु पणे पु ढे
जावे आिण एक चतु थार्ं श पर्ितिनध नी पर्कटपणे जावे . १४ रोजी सकाळी १० वाजता िनःश
पर्ितकाराला पर्ां र भ करावा. (६) भागलपु रात वा त्या िजल् ात जे थे जे थे पर्ितिनधी पोचले
असतील ते थे ते थे त्यां नी पर्भातफे र्या काढू न, सभा घे ऊ न १४ ला सकाळी १० वाजता
अिधवे श न कायार् ला पर्ारं भ करावा. (७) बं दी उठिवली गे ली नाही तर सवार्ं नी एकाच िठकाणी

पकडले न जाता तो सारा भाग ◌ं ह दू धमर् की जय च्या घषणां नी िननादू न सोडावा (८)
ज्यां ना अटक होईल त्यां च्या बातम्या सगळ्या वृ सं स्थां ना िन वृ पतर्ां ना पाठिवल्या जा ात.
(९)

चार िदवस ठरल्यापर्माणे अिधवे श नाचा सं दे श सां गू न झाला की त्या िदवशीच्या

सवार् िधकार्याने िदनां क १७ ला अिधवे श न सं प ल्याची घोषणा करावी आिण जे पर्ितिनधी िन
स्वयं से व क पकडले गे ले नसतील त्यां नी आपआपल्या गावी परत जावे . (१०) अशा पर्कारे
िन याने आपण वागलो तर िहदू महासभे चे हे ते िवसावे अिधवे श न िनि तपणे सवार् त यशस्वी
अिधवे श न ठरे ल.”

िबर्िटश िहतरक्षक गांधी
काँगर्ेस कायर्कािरणीच्या बैठकीसंबंधी २० जानेवारी १९४२ रोजी सावरकरांनी काढलेल्या पतर्काचा
सारांश असाः
‘अ. भा. काँगर्ेस महासिमतीच्या बैठकीत झालेली भाषणे िवचारिविनमय आिण मुख्य पर्स्ताव यावर
नैराश्य िन फु टीरपणा यांची छाया पडलेली िदसावी यािवषयी कीव वाटते. गांधीज सारख्या के वळ
सरकारिन च नव्हे तर आयुष्यभर खर्याखुर्या िबर्िटशिन असलेल्या नेत्याच्या नेतृत्वाखालील
काँगर्ेसला शासनाने का भ्यावे याचेच मला आ यर् वाटते. या अिहसावादी िन िबर्िटशिहतदक्ष नेत्याची
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री सवर् काँगर्स
े वाले आतापयर्ंत ओढीतच आले आहेत आिण त्यांनी आपल्या वतर्नाने िबर्िटश
सामर्ाज्याला अनेकपर नी लाभ करून िदलेला आहे. अशा या काँगर्स
े चा तथाकिथत रा ीय सरकारचा
ह सरकार का पुरवीत नाही ते कळत नाही. असहकार, अिहसा िकवा स्वातंत्र्य या सवर् शब्दांचा
काँगर्ेसच्या चालू धोरणाच्या िन तत्त्वज्ञानाच्या दृ ीने होणारा अथर् िबर्िटश सरकारला सारखाच
उपकारक आहे. तेव्हा एकदा आता काँगर्ेसने वाटाघाट चा दरवाजा उघडला असल्यामुळे सरकारने
आपण होऊन ितची फारा िदवसांची अच्छा पुरी करण्याच्या पर्य ांना चालना

ावी. िबर्टनच्या

सामर्ाज्यशाहीमध्ये िन नाझ च्या अिधकारशाहीत िहदुस्थानच्या दृ ीने फारच थोडे अंतर आहे हे सत्य
काँगर्ेसच्या नेत्यांना कळू न आले यािवषयी मला अत्यानंद होत आहे!’
िसगापूर पडले !
िसगापूर पडल्याचे वृ

कळल्यावर १७ फे बर्ुवारी १९४२ रोजी सावरकरांनी एक पर्कट पतर्क काढले.

ते असेः
“िहदुस्थानच्या संरक्षणाच्या पर् ावर िसगापूर पाडावाचा फार मोठा पिरणाम होणार आहे. अशा
काळात भारतीय जनतेत लढण्याचा एक िनधार्र िनमार्ण व्हावा असे िबर्टनला वाटत असेल तर
िहदुस्थानला भारत-िबर्टन रा समूहात इतर वसाहत पर्माणे समानतेचे अिधकार िन शर्ेणी देण्याची
घोषणा िबर्िटश नेत्यांनी करावी आिण त्यापर्माणे िहदुस्थानात रा ीय सरकार तत्काळ स्थापन करावे.
हे पाऊल िबर्टनने जपानच्या आधी उचलणे हेच िबर्टनच्या िहताचे आहे. िहदुस्थानच्या सीमेवर जपानी
सेना येताच ितने ‘हा िहदुस्थान स्वतंतर् करण्यासाठी आम्ही येत आहो’ अशी घोषणा के ली तरच येथील
लोकांत िबर्टनला नको त्या भावना िनमार्ण होऊन पिरिस्थती गुंतागुंतीची होईल. तसे होऊ नये
यासाठी िबर्िटश नेत्यांनी शक्य िततक्या लवकर भारतीय स्वातंत्र्याची घोषणा करून िहदी लोकांत या
यु ासंबंधी आत्मीयतेची भावना िनमार्ण करावी हेच सवार्च्या िहताचे ठरे ल.”
राजाजीला ठणठणीत पर्त्यु र
७ माचर् १९४२ रोजी सावरकरांनी राजाज च्या ‘मुिस्लम लीगची मागणी कोणी नाकारणार नाही’

ा

िवधानाला उ र देणारे एक पतर्क काढले त्यात सावरकर िलिहतातः
“िहदुस्थानची अनेक पािकस्तानात फाळणी करावी ही मागणी राजाज ना न्याय्य वाटते काय?
मध्यवत शासनात मुिस्लम लीगशी प ास टक्क्यांची मागणी राजाज ना रास्त िन न्याय्य वाटते काय?
आिण हे ज्यांना न्याय्य वाटत नाही ते राजनीतीज्ञ नसून एकटे राजाजीच काय ते राजनीती जाणतात
अशी त्यांची समजूत आहे काय? वास्तिवक राजाज च्या वैयि
क मतासंबंधी मला अतके
िलिहण्याची आवश्यकता वाटली नसती पण अलीकडे असे मानले जात आहे की लीग िन काँगर्ेस यांचे
मत म्हणजे सवर् देशाचे मत. त्यापैकी लीग ही मुसलमानांची पर्ितिनधी आहे आिण मग काँगर्ेस ही
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झाली िहदूच
ं ी पर्ितिनधी असा आभास अलीकडे काही काँगर्ेस नेतह
े ी हेतुतः िनमार्ण करीत आहेत.
यासाठी मला स्प पणे िनक्षून सांगावे लागत आहे की काँगर्ेस ही िहदू िहताचे रक्षण करणारी
पर्ाितिनिधक संस्था नसून िहदू महासभेच्या संमतीवाचून करण्यात आलेली तडजोड िहदूव
ं र बंधनकारक
राहणार नाही. िहदू महासभेची संमती घेतल्यावाचून मध्यवत सरकारात मुसलमानांना त्यांच्या
लोकसंख्येच्या पर्माणापेक्षाही अिधक जागा देण्यात आल्या तर तो िहदूव
ं र अन्याय झाला असे समजून
तो करणारे िहदुत्वाचे शतर्ू समजले जातील.”

िकर्प्स योजना का फे टाळली
िकर्प्सच्या फाळणीच्या योजनेसंबंधीचे सावरकरांचे मत त्यांनी ७ एिपर्ल १९४२ रोजी न्यूयॉकर्
टाअम्सला पाठिवलेल्या तारे त क्त के ले आहे ती तार पुढीलपर्माणेः
“िहदू महासभेने िकर्प्स योजना फे टाळू न तडजोडीच्या वृ ीचा अभाव दशर्िवला आहे हा आपला समज
चुकीचा आहे. ही योजना िहदू महासभेने फक्त अंशतः मान्य के ली आहे. िबर्टनने भारताला समशर्ेणी
मानण्याचे जे वचन त्या योजनेत िदले आहे ते िहदू सभेला मान्य आहे. पण त्यात पर्ांतांना फु टू न
िनघण्याच्या िदलेल्या अिधकारामुळे िहदुस्थानचे अनेक तुकडे होतील. आम्हा िहदून
ं ा आमची पुण्यभूमी
आिण िपतृभम
ू ी असलेल्या िहदुस्थानचे अखंडत्व िन अिवभाज्यत्व पिवतर् वाटते. ती एक स्वयंिस
वस्तुिस्थती असल्याचे सध्याचे भारतीय शासनही मान्य करते. असे असूनही फु िटरतेच्या कु िटल
अटीसह ती योजना संपूणर् स्वीकारा िकवा संपूणर् िधक्कारा असा आगर्ह सर िकर्प्स यांनी धरल्यामुळे ती
पूणप
र् णे िधक्कारणेच आम्ही पसंत के ले. आमच्या ा िवचारांना अखंडत्वासाठी गृहयु् करणार्या
अमेिरकन जनतेने पािठबा िदला पािहजे. अल्पसंख्याकांना त्यांचे अिधकार देण्यास िहदू के व्हाही िस
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आहेत. परं तु एका रा ाच्या पोटात दुसरे रा

िनमार्ण करण्याचे पर्य

िहदू के व्हाही चालू देणार

नाहीत.”

पुढे यु -िशक्षणच उपयोगी पडेल
९ एिपर्ल १९४२ रोजी सावरकरांनी िकर्प्स योजनेसंबंधीचे आपले मत पुन्हा एका पतर्कात स्प के ले
आहे. ते असेः
“आता यु

देशाच्या दाराशी धडका देत आहे. तरी िहदू तरुणांनी लाखांच्या संख्येने भूदल, वायुदल,

नौदल, वायुसंरक्षक दल, नागरी संरक्षक दल यात पर्वेश करून तेथे िदले जाणारे िशक्षण घेऊन
श सज्ज व्हावे. या उपायानेच आपणाला यु

काळात होणार्या सैिनकी अत्याचारापासून आिण

अिहदूच्ं या गुड
ं िगरीपासून आपले रक्षण करता येईल. तसेच आज िमळालेले हे शा िशक्षण,
लढाऊवृ ी िन कायर्क्षमता यु ो र रा ीय शक्तीलाही उपयोगी ठरे ल.”

डॉ. आंबड
े करांचे अिभ िचतन
१५ एिपर्ल १९४२ रोजी सावरकरांनी डॉ. आंबेडकरांच्या सुवणर् महोत्सवाच्या वेळी त्यांना
दीघार्युरारोग्य िचितले. या संबंधीच्या पतर्कात त्यांनी िलिहले आहेः
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“आंबेडकरांना अस्पृश्यता िनवारणासंबंधी धन्यवाद देताना त्यांचे िहदुिवरोधी िवचार आिण वृ ी
हीही माझ्या लक्षात आहे. तीही िहदुसंघटनाला साहाय्यक होईल अशी आशा धरून मी त्यांना
दीघार्युरारोग्य लाभावे अशी सिदच्छा

क्त करतो.”
क कणी तरुणांनो नौदलात जा

२३ एिपर्ल १९४२ रोजी सावरकरांनी कोकणातील युयुत्सुवृ ीच्या होतकरू तरुणांना नौदलात भरती
होण्याचे आवाहन करणारे एक पतर्क काढले. ते असेः
“भारतीय सेनादलातील िहदूच
ं े संख्याबळ अ ापही फारच अल्प आहे. अ ापही िहदू भीतीने वा
मूखर्पणाने सैन्यात न िशरतील, तर त्यांचा भिवष्यकाळ अंधःकारमय होईल.”

िचनी-मुिस्लम िश मंडळ
मे १९४२ च्या दरम्यान िचनी मुसलमानांचे एक िश मंडळ भारतामध्ये आले होते. त्या
िश मंडळाच्या कारवायांवर पर्काशझोत टाकणारे एक पतर्क सावरकरांनी काढले. त्यात ते िलिहतातः
“आपल्या शेजारचे िमतर्रा जे चीन, त्यांच्यावतीने शर्ी. वू यांच्या नेतृत्वाखाली िचनी मुसलमानांचे
एक िश मंडळ िहदुस्थानात आलेले आहे. त्यांच्या मनात पािकस्तानचे िवष भरवून देण्याचा उप ाप
िहदी मुसलमानांनी चालिवला आहे, तो आताच उघड करून सांगण्याचा आमचा उ ेश नव्हता; पण हे
िश मंडळ आपल्या कायर्क्षेतर्ाच्या मयार्दा उल्लंघीत आहे. चीन िन िहदुस्थान यांजमधील

ेहसंवधर्नाचे

रा ीय कायर् त्यांनी करावयाचे आहे. त्याच्या पलीकडे ते जात आहे. नेल्लोरच्या मुसलमानांना या
िश मंडळाचे पुढारी शर्ी. वू यांनी जो संदश
े िदला त्यात िहदूिवरोधी भावना

क्त के लेली आहे.

म्हणूनच रा ाचे सन्माननीय म्हणून त्यांचा मानसन्मान िहदून
ं ी करावयाचा पण त्यािवषयीचा आपला
अिधकार या िश मंडळाने गमिवला आहे. याला जर वेळीच पायबंद घातला नाही तर त्याचे काय घोर
पिरणाम होतील हे िहदून
ं ा वेळीच सांगण्यात मी योग्य तेच करीत आहे, यासंबंधी माझ्या मनामध्ये
थोडासु ा संदह
े नाही.
बर् देशात संिमशर् मुसलमानांची वस्ती झपा ाने वाढत असून िहदुस्थानपर्माणेच बर् देशाच्या
एकसंधीपणालाही धोका उत्प होईल अशी पूवर्सच
ू ना दोनएक वषार्पूव मी बर् ी जनतेला िदली
होती. िनदान गेले एक शतकभर तरी बर् देशातील मुसलमान बर् ी मुल शी लग्ने करीत होते. या
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लग्नापासून झालेली संतती मुसलमान म्हणून वाढिवण्यािवषयी ते फार दक्ष असत. मुसलमान मातर्
आपल्या मुली बर् ी लोकांना देत नसत. असा जवळ जवळ त्यांचा िनयमच ठरून गेला होता.
भोळ्याभाब ा बर् ी लोकांना तर लग्नासारख्या या सामािजक गो ीत काही राजकीय धोका असेल
असा संशयही आला नाही! लवकरच बर् ी-मुस्लीम दंगे सुरू झाले. या दंग्यांना िहदी-बर् ी दंगे असे
चुकीचे संबोधण्यात येत होते! मुसलमानांना आपल्या गुंडिगरीचे पर्ायि

चांगलेच िमळाले. पण

इतक्यात जपानी आकर्मण सुरू झाले आिण हे पर् तसेच रािहले.
त्यानंतर आता चीनमधील पिरिस्थती पाहू. चीनमध्ये मुसलमानांची संख्या कोट नी मोजण्यासारखी
आहे. एके काळी चीनमध्ये तातार्रांचे राज्य होते. तातार्रांनी मुसलमान धमार्चा स्वीकार के ल्यावर
चीनलाच ते आपले घर मानू लागले. त्याचपर्माणे ते स्वतःला राज्यकत म्हणून समजू लागले, पण
तातार्रांच्या डोक्यावरच पाय ठे वून बु ाचे महान सामर्ाज्य उदयास आले. त्यात तातार्रांचे योग्य स्थान
दाखिवले गेल;े त्यांना दाती तृण धरावयास लावले. पुढे चीन सामर्ाज्य अस्तास गेल.े जपानने आकर्मण
करून चीनचे मोठ-मोठे पर्देश िगळं कृत के ले िन त्याचबरोबर गेल्या महायु ाच्या वेळी ‘अिखल इस्लाम’
चळवळीचा उदय होऊन ती फै लावली. या चळवळीचा चीनमधील मुसलमानांवरही पिरणाम झाला.
आपण स्वतंतर् रा आहोत, कु राणांवर ज्याचा िव ास नाही ते िवशेषतः िहदू (बु

धरून) हे आपले

शतर्ू आहेत ही भावना त्यांच्या मनात जागृत झाली. बौ ांसंबंधी मुसलमानांना मनातून कसा
वाटतो, िहदुस्थानकडे येणार्या बु ांची मुसलमानांनी हत्या कशी के ली, ‘बु

ष
े

पर्स्ती’ या शब्दाचा खरा

अथर् बु ाची पूजा असा आहे. पण मनुष्य जेवढे म्हणून करू शके ल तेवढे महापाप (अथार्त
मुसलमानांच्या दृ ीने) असा त्याचा अथर् रूढ झाला, अितहास सवार्ंना िवदीतच आहे. िचनी-मुस्लीम
संघ स्थापन होऊन िचनी मुसलमानांनी िचनी रा ात सामील होण्याचे नाकारले िन आपण स्वतंतर् रा
असल्याचा आगर्ह धराला हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे.
कणखर यो ा िन दूरदश राजनीितज्ञ या नात्याने माशर्ल िचआंग कै शेक यांजिवषयी आम्हाला अत्यंत
आदर आहे. चीनमध्ये आम्ही सवर्च िचनी आहोत िन राजकारणात बु -िचनी असा वादच नाही अशी
जी दंतकथा त्यांनी आपल्याला सांिगतली ती ते राजनीितज्ञ होते म्हणूनच! पण वस्तुिस्थती पाहता त्या
महान सेनापतीचे हे िवधान सत्यपूणर् वाटत नाही. अिखल इस्लामचे गूढ समजावून घेण्याकिरता
अगदी दोन-तीन वषार्पूव च िचनी-मुसलमान तरुणांची एक तुकडी तुकर्स्थान िन अिज मध्ये पाठवली
गेली नव्हती काय? हे तरुण मुंबईत आले असता त्यांनी िम. जीना िन मुिस्लम लीगचे अन्य नेते यांच्या
भेटी घेतल्या होत्या. आपला रा ीय वेश त्यांनी फे कू न िदला िन नवीन राजवटीचे िचन्ह जसे एखा ाने
िमरवावे तशा नवीनच घेतलेल्या फे ज टोप्या त्यांनी िमरिवल्या. िम. वू यांच्या नेतृत्वाखाली आलेले
िचनी मुसलमानांचे हे िश मंडळ म्हणजे िचनी-मुसलमानांनी टाकलेले अत्यंत सूचक असे पाऊल आहे.
अिखल इस्लाम चळवळीशी िनकटचे संबंध जोडण्याचा त्यांचा मुख्य उ ेश आहे. िहदी-मुसलमानांनीही
कदािचत त्यांना या कायार्स्तव बोलािवले असेल. िनजामापासून पािकस्तान चळवळीच्या अनेक
नेत्यांच्या त्यांनी भेटी घेतल्या असून यु

संपल्यानंतर िहदी-मुसलमानांना साहाय्य करण्यास आपण
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चुकणार नाही अशी भुक्कड भाषा बोलण्याअतके ते धीट बनले आहेत. या यु ाच्या शेवटी दुसर्याला
साहाय्य देण्याच्या पिरिस्थतीत आपण राहू की स्वतः असहाय होऊ, यािवषयी ते नक्की काही सांगू
शकतील काय? गरुडाच्या भरार्या जोपयर्ंत चालू आहेत तोपयर्ंत िचमण्या-कावळ्यांनी त्यािवरु
करार करण्यात काय अथर् आहे? िचनी-मुसलमान िहदी-मुसलमानांना यु ो र जे साहाय्य देणार
आहेत, ते िहदूिवरु

िन पािकस्तानकिरताच ना?

अशा पिरिस्थतीत सर महंमद झाफरुल्लाखान यांची चीनमधील िहदुस्थानचे पर्ितिनधी म्हणून नेमणूक
व्हावी हे दुि न्हच होय. पर्त्येक कतर् तत्पर मुसलमानापर्माणे तेही तेथे अिखल इस्लामी िकवा
पािकस्तानी तत्त्वाचे घोडे पुढे दामटण्याचा संभव आहे. िदल्लीपासून सरसीमेवरील टोळ्यांच्या
िवभागापयर्ंत पि म पािकस्तान करण्याचा मनोदय असलेल्या मुसलमानांनी या कामी आपण
अफगािणस्थानपासून तुकर्स्थानपयर्ंतच्या िहदुस्थानबाहेरील धमर्बांधवांचे साहाय्य घेऊ असे घोिषत
के ले आहे. आसाम-बंगालमधील पूवर् पािकस्तानसंबंधी त्यांना असे मनाचे मनोरे उभारता येत नाहीत.
म्हणून ते िचनी-बर् ी मुसलमानांशी लगट करण्याचा पर्य करीत आहेत. असे जर असेल, तर िहदूच्ं या
हातीही काही रामबाण आहेत याची मी त्यांना आठवण करून देतो. िचनी-मुसलमानांशी राजकीय,
सांस्कृ ितक ग ी करणे िहदी-मुसलमानांना शक्य असेल, तर जम्मूपासून जपानपयर्ंत िहदू-बु

संयुक्त

आघाडी स्थापन करणे िहदून
ं ाही शक्य होईल. बेडूक फु गला म्हणून काही तो बैल होऊ शकत नाही!
सवर् िचनी-मुसलमानांसह िम. वू यांनी िहदी-मुसलमानांशी पर्णयाराधन के ले, तरीही िहदी अल्पसंख्य
मुसलमान हे कधी बहुसंख्य होऊ शकणार नाहीत आिण पािकस्तानही शक्य होणार नाही; मग ते
आपले डोके चीनमध्ये वर काढोत की िहदुस्थानात काढोत!!”
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साठावा वाढिदवस
२८ मे हा सावरकरांचा वाढिदवस १९४२ साली सावरकरांना ५९ वष पूणर् होऊन साठावे वषर् लागत
होते. हा वाढिदवस साजरा करणार्यांचे आभार मानणार्या पतर्कात सावरकर िलिहतातः
“देशभरच्या लोकांनी या वाढिदवसािनिम माझे जे अिभ िचतन के ले त्यािवषयी मी जर कृ तज्ञता
क्त के ली नाही तर मी आपल्या कतर् ामध्ये चुकलो असे होईल. या िदवशी अिखल िहदुस्थानात
सहसर्ावधी सभा झाल्या. दीपोत्सव झाले. देवळातून पर्ाथर्ना झाल्या. पर्भातफे र्या, िमरवणुकाही
िनघाल्या आिण अनेकांकडू न पतर् िन तारा आल्या. जेव्हा एखा ा

क्तीची जयंती त्याच्या

जीवनकालात रा
ापी रीतीने साजरी होते तेव्हा त्याचाच अथर् असा की ती क्ती मान ाच्या ज्या
तत्त्वाकिरता झगडते त्या तत्त्वािवषयीच जनता आपला अनुकूल अिभपर्ाय क्त करते. वैयि क
कृ तज्ञतेपेक्षाही या जयंत्युत्सवाचा हा भागच मला अिधक मोलाचा वाटतो. मला िदलेले धन्यवाद हे
िहदुसंघटन कायार्ला िदलेले धन्यवाद होत. संघटनी चळवळीने को

वधी िहदूच्ं या मनाची पकड

घेतल्याचेच हे पर्त्यंतर आहे. भारताचे स्वातंत्र्य, अखंडत्व िन रा ीय अैक्य याकिरता आज झुंजणारे िन
काल रणांगणावर पडलेले माझे देशबांधव यात सहभागी आहेत!!”
मदर्ासमध्ये राजाजीला िवरोध करा !
३ जून १९४२रोजी सावरकरांनी राजाज च्या पािकस्तानपर्चाराला पायबंद घालण्यासाठी
मदर्ासमध्येच पाकिवरोधी चळवळ उभारण्याचे आवाहन करणारे एक पतर्क काढले. त्यात ते
िलिहतातः
“राजाजी के वळ एकटेच पािकस्तानचे पाठीराखे नसून रायगडच्या काँगर्स
े पासून गांधीजी िन
आझादांसारखे काँगर्ेस नेते जे मनातून बोलताहेत तेच राजाजी मो ाने सांगत आहेत असे स्वतः
राजाजीच जे म्हणतात ते खरे आहे. डॉ. खरे ही सांगतात की या काँगर्ेस चौकडीने फु टून िनघण्याची
अच्छा असणार्या पर्ांतांना िवरोध न करण्याचा िनणर्य घेतलेला आहे. तरी मदर्ासमधील िहदू सभांनी
िठकिठकाणी सभा घेऊन राजाज च्या िन काँगर्ेसच्या

ा पािकस्तानी पाठपुरा ाचा पर्ितकार करावा.”

रे वा महाराजांची पदच्युती

७ जून १९४२रोजी सावरकरांनी रे वा महाराजांच्या संबंधी एक पतर्क पर्िस
िलिहलेः
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के ले. त्यात त्यांनी

“रे वाच्या महाराजांना काढू न टाकण्याची जी आज्ञा व्हॉइसरॉयनी काढली आहे त्यासंबंधी िहदू सभांनी
िवचारपूवर्क बोलावे. आता त्यासंबंधीची चौकशी करण्यासाठी व्हॉइसरॉयनी एक आयोग नेमला आहे
हे चांगलेच झाले. तेथील लोकांनी महाराजांना पदच्युत करू नये अशी जी मागणी के ली आहे तीही
लक्षात घेतली जावी.”

सर िमझार् इस्माइलला काढा !
१ जुलै १९४२ रोजी सावरकरांनी पािकस्तानला िवरोध करावा अशी सूचना देणारे एक पतर्क काढले.
ते असेः
“मुसलमानांचे वचर्स्व पर्स्थािपत करण्याच्या दृ ीने कारवाया करणे हेच पिवतर् कतर् समजणार्या सर
िमझार् इस्माइल यांची जयपूरसारख्या िहदू संस्थानच्या िदवाणपदी नेमणूक व्हावी ही घटना खेदजनक
आहे. ते जरी उघडपणे क र पािकस्तानवादी िदसत नसले तरी म्हैसूरचे िदवाण असताना त्यांनी
मुसलमानांचे िहत कसे पािहले हे मी माझ्या मदर्ास दौर्यात पर्कटपणे सांिगतले आहे. तेथून िमझार्
इस्माइल िनघाल्याने तेथील िहदू पर्जेची सुटका झाली ही आनंदाची गो आहे. पण जयपूरमध्ये जर
िमझार्ंनी म्हैसूरसारखेच िहदूिवरोधी धोरण अवलंिबले तर तेथील िहदू सभा, िहदुसेनादल, आयर्समाज
यांनी त्यांचा तत्काळ पर्ितकार के ला पािहजे. तसे झाल्यास जयपूरच्या महाराजांनीही त्यांना तत्काळ
कामावरून कमी करण्यास मागेपुढे पाहू नये.”

भारताला अिधक

ा!

जुलै १९४२ मध्ये व्हॉइसरॉयने आपल्या कायर्कारी मंडळात वाढ करून त्यामध्ये सावरकरांनी
सुचिवलेल्या काही क्त चा समावेश के ला.
ा संबंधीच्या एका अिभनंदनपर पतर्कात सावरकर
िलिहतातः
“काही महान दोष असले तरीही घटनात्मक पर्गतीचे पुढचे पाऊल या दृ ीने व्हॉइसरॉयनी के लेल्या
कायर्कारी मंडळाच्या िवस्ताराचे मी स्वागत करतो. यावेळी व्हॉइसरॉयने िनवडलेले नेते अनुभवी,
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कायर्कुशल आिण समाजाचे पर्ितिनधी आहेत. मग पािकस्तानवादी नेते काहीही म्हणोत. पण शासनाने
हे लक्षात ठे वावे की अशा छो ा सुधारणांनी सध्या तरी जनता मनापासून यु साहाय्याला अनुकूल
होणार नाही. त्यासाठी भारताला संपूणर् स्वातंत्र्याचे िन भारत-िबर्टन रा समूहात समानतेचे अिधकार
िदले पािहजेत. थोडक्यात म्हणजे िबर्टनचे शतर्ू भारताला जे देऊ शकतील िन त्यांच्याकडे वळवू
शकतील त्याहीपेक्षा अिधक िबर्टनने भारताला िदले पािहजे.”

जैन यातर्ीकर घेऊ नका
५ जुलै १९४२रोजी सावरकरांनी िसरोहीच्या महाराजांना पर्कट िवनंती के ली की त्यांनी अबूमधील
जैन मंिदराकडे जाणार्यांवर कर लादू नये. कररूपाने जे पैसे िमळतील त्यापेक्षा िहदू जनतेची
सहानुभूती अिधक मोलाची आहे हे ओळखून कोणतीही चळवळ होण्यापूव च महाराजांनी िनबर्ंधादी
अडचणी न सांगता हा कर र करावा.

कािश्मरी मुसलमानांना उ र
जुलै १९४२ मध्ये काश्मीरच्या दौर्याच्या पर्ारं भीच तेथील मुसलमानांनी सावरकरांना एक पर्कटपतर्
सादर करून न्याय मािगतला होता. त्याच पतर्ाला उ र देण्यासाठी सावरकरांनी एक पतर्क काढले.
त्या पतर्काचा मिथताथर् असा :
“या पर् ाचा िवचार करताना काश्मीर हा भारताचा एक भाग समजून त्याचा िवचार करावा लागतो.
जे लोक अखंड िहदुस्थानला मान्यता देतील, त्यांच्याशी पूणर् िन न
े े वागतील, त्यांच्या संबंधात हा
न्याय्य िवचार के ला जाईल. परं तु जे लोक

ा देशाचे तुकडे करण्याची मागणी करतात, शतर्ुपक्षाचे हेर

िन हस्तक म्हणून येथे वावरतात त्यांना रा ीय न्याय मागण्याचा अिधकार नसतो. ते जर
पािकस्तानचा ह सोडतील आिण या देशाचे नागिरक म्हणून सवर् कतर् े पार पाडण्यास िस
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असतील

तर त्यांना एक मनुष्य एक मत, लोकसंख्येच्या पर्माणात स्थाने हे तत्त्व िहदू सभा मान्य करील.
गुणानुसार सेवा िन चाकर्या असे िहदू सभेचे मत आहे. हा िनयम सवर् कारभारात भारताला लागू
होईल तेव्हाच तो काश्मीरला लावावा असे िहदू सभेचे म्हणणे आहे.”
गांधी पर्भृत ना अटक
यु ात गुंतलेल्या िबर्िटश राज्यकत्यार्ंनी वाटाघाटीत वेळ वाया न घालिवण्याचा िनणर्य घेऊन गांधी
पर्भृती काँगर्ेस नेत्यांना ९ ऑगस्ट १९४२ रोजी अचानक अटक के ली; काँगर्ेस अवैध ठरवून दडपशाही
चालू के ली. या संबंधात सावरकरांनी काढलेल्या पतर्काचा सारांश असाः
“अपिरहायर् होते ते घडले. गांधीज सह काँगर्ेसचे आघाडीचे देशभक्त नेते पकडू न बंिदगृहात डांबले गेल.े
त्यांच्या देशभक्तीच्या कायार्संबंधी िहदूसभा सदस्यांना सहानुभूती वाटत आहे. िबर्िटश सरकारलाही
आमचे सांगणे आहे की भारताची सहानुभूती िमळिवण्यासाठी त्यांनी भारताला समानतेची शर्ेणी
ावी. तसेच िहदुत्विन ांनीही हे लक्षात ठे वावे की आम्ही पुणे येथील भाषणात सुचिवलेल्या तीन
मागण्यांना काँगर्ेसच्या पर्स्तावाने मान्यता िदलेली नाही. त्यामुळे काँगर्ेसच्या संपूणर् पर्स्तावाला िहदून
ं ी
पूणर् मान्यता देऊ नये. तसेच िहदू महासभेच्या कायर्कारी मंडळाची सभा होईपयर्ंत यासंबंधी कोणताही
महत्त्वाचा िनणर्य घेऊ नये.”
िबर्िटश वृ पतर्ांना सूचना
१८ ऑगस्ट १९४२रोजी िबर्िटश वृ पतर्ांना पाठिवलेल्या पतर्कात सावरकरांनी िलिहले.
“भारतातील रा ीय असंतष के वळ दडपशाहीच्या उपायांनी शमणार नाही. आता वाटाघाटीत वेळ न
दवडता यु ात भारताचे सहकायर् िमळिवण्यासाठी िबर्टनने खालील गो ी तत्काळ करा ात. (१)
िहदुस्थानला समान शर्ेणी िदल्याची घोषणा िबर्िटश लोकसभेने करावी. (२) व्हॉइसरॉयच्या कायर्कारी
मंडळाचे संपण
ू र् रा ीयकरण करावे. (३) शक्य तो लवकर सैन्याचे भारतीयकरण करावे. (४)
कदर्ापर्माणे पर्ांतांतूनही कायर्कारी मंडळे नेमावीत. (५) यु ो र घटना सिमती नेमावी. यापैकी
बहुतेक सूचना िकर्प्स योजनेत होत्या. त्या योजनेतील घातक भाग तेवढा मी वगळला आहे. दुसरी
गो अशी की महासभेची संमती घेतल्यावाचून के वळ काँगर्ेस आिण लीगच्या संमतीने िबर्टनने
कोणतीही गो करू नये. कारण काँगर्ेसने स्वतःच ती िहदूच
ं ी पर्ितिनधी नाही असे सांिगतले आहे. तरी
िहदू महासभेची संमती न घेता के लेला कोणताही करार िहदूव
ं र बंधनकारक असणार नाही, हे िबर्िटश
लोकमताने लक्षात ठे वावे.”
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त्यागपतर्े देऊ नका
िहदू महासभेच्या कायर्कारी मंडळाच्या सभेत एकमताने वीर सावरकरांना अध्यक्षपदाचे त्यागपतर् मागे
घेण्याची िवनंती के ली. त्यानंतर ३ सप्टबर १९४२रोजी एक पर्कट पतर्क काढू न सावरकरांनी सवार्ंना
आदेश िदलाः
“िहदू महासभेच्या पर्स्तावासंबंधी काही लोकांनी जाणूनबुजून चुकीचा अथर् लावून िहदुत्विन ांना
त्यांच्या शासकीय स्थानांची िकवा सैन्यदल, नौदल, वायुदलातील चाकर्यांची त्यागपतर्े देण्यास सांगत
आहेत. पण कोणीही िहदुत्विन ाने तसे न करता त्यांनी आपआपले कतर्

करीत िहदुिहताचे रक्षण

करावे. तसेच त्यांनी हेही लक्षात ठे वावे की त्यांची शासनातील स्थाने त्यांनी सोडली तर ती देशदर्ोही
परकीय बळकावतील आिण िहदून
ं ा शासकीय स ेने सतावतील. हा धोका टाळणे हीही एक देशसेवाच
आहे. ’

एकमुखी मागणी तरी करा !
९ सप्टबर १९४२ रोजी सावरकरांनी पर्ख्यात पुढार्यांना िन देशभक्त दलांना कळकळीचे आवाहन
करणारे एक पतर्क काढले. ते असेः
“डॉ. श्यामपर्साद मुकज िन महासभेच्या उपसिमतीच्या सभासदांनी भारताची एकमुखी मागणी
शासनापुढे ठे वण्याच्या पर्य ात साहाय्य करावे. साध्यानुकूल सहकायर् या सूतर्ापर्माणे जमेल त्या सवर्
पक्षांशी िन पुढार्यांशी सहकायर् करीत राहणे हे िहदू महासभेचे धोरण आहे. अशी िविवध पक्षांची
एकमुखी मागणीही सरकार स्वीकारणार नाही हे सत्य असले तरी अशी मागणी के लेलीच नव्हती हे
कारण तरी सरकारला सांगता येणार नाही आिण अशा मागणीचा पुढे एकतर् येण्यास उपयोग होईल
यासाठी सवार्ंनी िहदू महासभेच्या सिमतीशी सहकायर् करावे.
भारताचे भिवत

युध्द देवतेच्या हाती
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इं ग्लंड च्या लोकसभेत पंतपर्धान चिचल यांनी सांिगतले की भारताला स्वातंत्र्य देण्याचा सध्या पर् च
उरला नसून तेथे भरपूर सैन्य ठे वून शांतता पर्स्थािपत के लेली आहे! चिचलच्या ा उ ारांना उ र
देणार्या, १४ सप्टबर १९४२ रोजी काढलेल्या पतर्कात सावरकर म्हणतात.
“चिचलचे हे भाषण िबर्िटश शासनाची मनोवृ ी जाणणार्या कोणालाही काही आठवडे अगोदर िलहून
देता आले असते! भारतात सवर्तर्च शांतता असण्याची ग्वाही देऊन आत्मसंतु राहणारे नेते धन्य
होत!! चिचलच्या

ा भाषणाने िबर्टन कशासाठी लढत आहे हे पुन्हा एकदा स्प झाले. िहदू सभा

पर्थमपासून हेच सांगत होती. चिचल यांच्या या भाषणाने राजकारणात नैितक बलापेक्षा सैिनकी
सामथ्यार्चाच उपयोग अिधक असतो; हे पुन्हा िस
भिवत

चिचलच्या हाती नसून यु

झाले आहे. पण आपण लक्षात ठे वावे की भारताचे

देवतेच्या हाती आहे!”

परदेशांत पर्चारक पाठवा
राजा महे र दयाळ यांची मुंबईत भेट झाल्यावर, ऑगस्ट १९४२ मध्ये काढलेल्या पतर्कात सावरकर
म्हणतातः
“भारताची एकमुखी मागणी नाही असा जो पर्चार परदेशात चालू होता त्याला िहदू महासभेच्या ा
उपसिमतीने एकमुखी मागणी सादर करून चांगले उ र िदले आहे. पण सवर् भारतीयांनी एकमुखी
मागणी के ली तरी के वळ या मागणीने िबर्टन भारताला स्वातंत्र्य देणार नाही. काँगर्ेस िन लीगने
एकमुखी मागणी के ली की स्वातंत्र्य िमळे लच या भर्ामक समजुतीनेच लीगचा भाव िवनाकारण वाढला
आहे. कारण अशी एकमुखी मागणी घेऊन तुम्ही सारे इं ग्लंड ला गेलात तर हे िबर्िटश राजकारणी
सांगतील, ‘बाळांनो “तुम्ही एकी के लीत फार चांगले झाले. पण तुम्ही िनराधार, िनःश

िन असमथर्

असल्याने आकर्मकांपासून तुमचे रक्षण करण्यासाठी तुमच्यावर राज्य करण्याचे दाियत्व आम्ही सोडू
शकत नाही.” िबर्टनच्या त डू न हे उघड सत्य वदवून घेण्याअतका महासभेच्या ा उपसिमतीच्या
पर्य ांचा उपयोग झाला आहे. या मागणीला शीख समाज, मोमीन पिरषद, तसेच अन्य मुिस्लम
समाज, िखर् न समाज, िलबरल फे डरे शन, बंगाल िन िसधचे पर्धानमंतर्ी यांचा पािठबा िमळाला.
आता भारतात एकवाक्यता नाही असा जो पर्चार िबर्टनने परदेशात चालिवला आहे तो कसा फसवा
आहे हे परदेशांना दाखिवण्यासाठी िहदू महासभेने आपले पर्चारक ितकडेही पाठिवले पािहजेत.”
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िवजयादशमीचा संदश
े
१७ ऑक्टोबर १९४२रोजी सावरकरांनी एक पतर्क काढू न िहदू जनतेला िवजयादशमीचा संदश
े िदला.
बॅ. जीनाने ईदच्या िदवशी सवर् मुसलमानांना पािकस्तानसाठी अल्लाची पर्ाथर्ना करण्यास सांिगतले
होते. त्याला या संदश
े ात सणसणीत उ र देताना सावरकरांनी संदश
े ाच्या पर्ारं भी िहदूच
ं ा ५०००
वषार्ंचा िवजयी अितहास सांिगतला आहे. आपण गर्ीक, शक, हूण, या आकर्मकांना कसे पचिवले
त्याची आठवण करून देऊन सावरकर पुढे िलिहतातः
“जीनांनी मुसलमानांना त्यांनी येथे संपािदलेल्या बिल राज्याची तेवढीच आठवण िदली. पण त्यांना
पुढची आठवण देऊन सांगतो की सन १६०० मध्ये भारतात संपूणर् पािकस्तान स्थापन झाले असता पुढे
सन १७०० ते १७९८ मध्ये िहदूच
ं ा सवर्तर् िवजय होत होता असे िदसून येते. या काळात िशखांनी
पंजाबला मुसलमानी स ेखालून सोडवले होते. आिण ितबेटच्या सीमेपासून काबूलपयर्ंत त्यांचे राज्य
होते. नेपाळमध्ये गुरखे राज्य करीत होते तर िदल्लीपासून रामे रापयर्ंत मरा

ांची स ा होती.

अशा पर्कारे मुसलमानांनी पर्स्थािपलेले पािकस्तान गाडण्यात आले होते. यावरून तरी बोध घ्यावा
आिण पािकस्तानची मनोराज्ये करताना आपल्या दैवी काय येईल याचाही िवचार करावा.”
याच संदश
े ात सावरकरांनी पुढे सांिगतले, “मुसलमानांचा बीमोड िहदू करीत होते तोच अंगर्ज येथे
आले. अैितहािसक कालमानाने पािहले तर ही के वळ आजची घटना आहे आिण कोणी सांगावे कदािचत
‘उ ाचा िदवस’ उजाडण्यापूव च िबर्िटशांचीही इतर आकर्मकांसारखीच गत होण्याचा अिधक संभव
आहे. अथार्त िहदून
ं ो! तुम्ही आत्मवंचना न के ली तरच हे घडू शके ल!!”
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याच पतर्कात सावरकरांनी पुढे सांिगतले की, “जागितक रणक्षेतर्ावर दैवाचे फासे फे कले गेले आहेत.
कल्पनातीत िन अनपेिक्षत शक्ती तर मोकाट सुटल्या आहेत. त्यायोगेच िहदुत्व पुन्हा एकदा िवजयी
होणार आहे. त्यासाठी िहदून
ं ो! आपण स्वािभमान जागृत ठे वून आत्मवंचना करू नये. देवाने
िहदुसंघटन रूपाने अवतार घेतला आहे. त्याच्या संदश
े ानुरूप राजनीतीचे िहदूकरण िन िहदूच
ं े
सैिनकीकरण करून आपल्या िवजयाचे नवे पान िलहा!”

देश अखंडच ठे वा !

२५ िडसबर १९४२रोजी सावरकरांनी काढलेल्या पतर्कात िहदुस्थानच्या भौगोिलक अैक्यावर भर
ािवषयी त्यांना धन्यवाद िदले असून पुढे म्हटले आहे की
देणारे भाषण व्हॉइसरॉयनी के ले,
िहदुस्थानातील िखर् न, ज्यू, पारशी, मोमीन आदी बहुतेक अल्पसंख्याकांचा िहदू महासभेच्या
मागणीला पािठबा असताना देशाची फाळणी करणे घातक ठरे ल.”
िसधचा पािकस्तानचा पर्स्ताव
िसधमधील िवधानसभेने मुसलमानी बहुमताच्या बळावर पािकस्तानचा पर्स्ताव संमत के ला.
त्यासंबंधी १० माचर् १९४३रोजी काढलेल्या पतर्कात सावरकर म्हणतातः
“हा पर्स्ताव पुढील पर्स्तावांचा पर्ारं भ आहे. हा पर्स्ताव अशा स्प
त्यावरून िहदून
ं ी बोध घ्यावा, की आपण

भाषेत मांडण्यात आला आहे

ा मुसलमानांना िकतीही अिधक िदले तरी त्यांचे समाधान

होणार नाही. आता पािकस्तान ही के वळ भर्ांत कल्पना आहे, तो साप नसून ती के वळ दोरी आहे. असे
आता आंधळे च काय ते म्हणतील! दुसरी लक्षात ठे वण्यासारखी गो म्हणजे या पर्स्तावाला सवर् िहदू
सदस्यांनी आिण िहदू मंत्र्यांनी िवरोध के ला आहे. हेच मंतर्ी जर काँगर्ेस दिशके वर िनवडू न गेलल
े े असते
तर स्वयंिनणर्याला मान्यता, पािकस्तान मुसलमानांना हवे असल्यास त्याला िवरोध कोण करील या
शब्दभर्माखाली त्यांनी या ठरावाला िवरोध के ला नसता. तरी िहदू मतदारांनी हा धोका लक्षात घेऊन
िहदूत्विन अच्छु कांनाच िनवडू न

ावे, तरच पािकस्तानचा पर्स्ताव फे टाळला जाईल.”
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हूरांची बंडाळी मोडा
२१ माचर् १९४३रोजी सावरकरांनी एक पतर्क काढू न िसधमधील हुरांचे बंड मोडण्यासाठी िसधच्या
राज्यपालांनी योजलेल्या कडक उपायांना पर्कट पािठबा िदला. त्या पतर्काचा मुख्य भाग असाः
“िसधमधील हुरांची बंडाळी मोडण्यासाठी जो सैिनकी िनबर्ंध पुकारलेला आहे तो र करावा यासाठी
मध्यवत िविधमंडळात िसध सरकारवर दडपण आणण्याचा िहदू घातकी पर्य मुिस्लम लीगवाले
करीत आहेत. हूर लोक िहदू िवरोधी असल्याने त्यांना कडक शासन व्हावे यासाठी िहदून
ं ी
राज्यकत्यार्ंना पािठबा देणे आवश्यक आहे. त्यांनी आजवर िहदूव
ं र अनेक भयंकर अत्याचार के ले आहेत.
या अमानुष अत्याचारी लोकांिवषयी सहानुभूती बाळगणे म्हणजे त्यांच्या अत्याचारांना बळी पडलेल्या
सहसर्ावधी िनरपराध िहदू आबालवृ
ीपुरुषांिवषयी िन ु रता क्त करणे होय. अशा संघिटत,
धमर्वे

ा, सश

लोकांना यावेळी दया दाखिवणे म्हणजे अशी कृ त्ये पुन्हा करण्याची त्यांना संधी

देणेच होय. अशा कर्ूर लोकांना दया दाखवावी ही मागणी अयोग्य आहे तरी तशा मागणीला कोणीही
िहदूने पािठबा देऊ नये.
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जीनांना उ र
‘व्हॉइसरॉयअैवजी गांध नी मलाच सरळ का पतर् िलिहले नाही? माझे पतर् अडिवण्याची कु णाची छाती
आहे? माझ्या पतर् वहारामध्ये व्हॉइसरॉयनी ढवळाढवळ के ली तर त्याचे पिरणाम भयंकर होतील. ’
जीनांच्या

ा उ ारांचा एका पतर्कात उल्लेख करून सावरकर त्यांना िहणिवताना िलिहतात :

“मरा ांनी िदल्लीच्या म गल बादशहाची जी अवस्था करुन टाकली होती तशी िस्थती जर जीनांनी
व्हॉइसरॉयची के ली असेल तर हे जीना व्हॉइसरॉयना बंिदवान करून, त्यांच्याच िनवासस्थानात स्वतः
बसून पािकस्तान स्थापन झाल्याची घोषणा का करीत नाहीत ? जीनांची ही दप

◌ी अैकून

व्हॉइसरॉय मातर् हसत असतील.
त्याच भाषणात जीनांनी पुढे म्हटले आहे की एकदा का गांध नी असे पतर् पाठिवले की िबर्िटशांना
िहदुस्थान सोडणे भाग पडेल. अथार्त िबर्िटशांनी िहदुस्थान सोडताना जपान्यांपासून पाकचे रक्षण

करण्यासाठी िबर्िटशांचे सैन्य येथे ठे वावे अशी सूचना जीनांनीही त्या भाषणात के ली आहे. मातर्

ा

भाषणात जीनांनी िहदू महासभेचे नावही न घेण्याचा सूज्ञपणा दाखिवला आहे. कारण त्यांना पक्के
ठाऊक आहे की िहदू महासभेच्या पतर्शीषर्कावर अखंड िहदुस्थानची मुदर्ा पक्की ठोकलेली असून के वळ
गांधीिन काँगर्ेसच पािकस्तानला मान्यता देऊ शके ल. म्हणून जीनांनी िहदू महासभेचे नाव न घेता
के वळ काँगर्ेसकडू न अशा पतर्ांची अपेक्षा के ली आहे. काँगर्ेसला िहदुसस्ं था म्हटले की आपण िहदुसंस्था
नाही हे िस

करण्यासाठी काँगर्ेस आपण काय मागू ते देईल अशी बॅ. जीना यांची जुन्या अनुभवाने

िनि ती झालेली आहे. म्हणूनच ते काँगर्स
े ला िहदू संस्था म्हणून िचडवीत आहेत आिण िहदू सभा ही
स्वतःला अिभमानाने िहदू संस्था म्हणत असल्यामुळे जीना ितचे नावही घेत नाहीत. तरी आता क र
रा िन काँगर्स
े वाल्यांनी बॅ. जीनांचा हा कु िटल डाव ओळखून, िखलापत-स्वराज्य चळवळ तून के वळ
आफतच आली हे लक्षात ठे ऊन या पािकस्तान-स्वराज्य चळवळीतून पािकस्तानचे भूत िनमार्ण होणार
नाही याची दक्षता घ्यावी.
याच संबंधात िहदुत्विन ांनीही लक्षात ठे वावे की काँगर्स
े वाले बंिदवासात असोत वा बाहेर असोत ते
िहदू-मुिस्लम अैक्याच्या मृगजळामागे लागून पािकस्तानला िनि तपणे मान्यता देतील. मातृभूमीचे
तुकडे करण्यास ते कचरणार नाहीत. तरी त्यावेळी िहदूत्विन ांनाच त्या अपिवतर् युतीचा पर्ितकार
करावा लागेल आिण िहदुस्थानचे स्वातंत्र्य िन अखंडत्व यांना िवरोध असणार्या सवर् शक्त चा पाडाव
करावा लागेल.”
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मंितर्मंडळासंबध
ं ी सूचना
२८ मे हा सावरकरांचा वाढिदवस. १९४२ रोजी त्यांचा वाढिदवस साजरा होत होता तेव्हा देशातील
अनेक पर्ांतांतून राज्यपालांची राजवट चालू होती. काँगर्ेस नेते बंिदवासात होते. पण जे बाहेर होते
त्यातील काही आिण अन्य पक्षीय नेते संयुक्त मंितर्मंडळे स्थापण्याचा पर्य
आपले िवचार

करीत होते. त्यासंबंधी

क्त करताना १० जून १९४३ रोजी सावरकरांनी िलिहले.

“देशभक्तीने िन शु हेतूने पर्ेिरत होऊन जर संयुक्त मंितर्मंडळे बनिवण्यात आली तर संघशक्तीने काम
करण्याचे िशक्षण आपल्याला िमळू न परके पणाची भावना न होईल. या संबंधात िहदू सभावा ांनी
खालील सूचना लक्षात ठे वा ात. त्याची मुख्य तत्त्वे अशी: ज्या पर्ांतात िहदू अल्पसंख्य असून मुिस्लम
मंितर्मंडळे होणे अपिरहायर् असेल तेथे िहदून
ं ी पर्वेश करून शक्य िततकी अिधकािधक मंितर्पदे
िमळवावीत. मग त्या िविधमंडळातून स्वयंिनणर्यासारखे िहदूघातक जे पर्स्ताव येतील त्याला ा
मंत्र्यांनी िन अन्य िहदुसदस्यांनी िनधार्राने िवरोध करावा. यु ानंतर भिवष्यकाळात जी कोणती घटना
बनिवण्यात येईल ती बनिवताना लीग िन काँगर्ेस यांच्या बरोबरीने िहदू सभेचाही िवचार घेतला
पािहजे. महासभेचा हा अिधकार िस करण्याकिरता िहदू सभावा ांनी िमळतील ती मंितर्पदे अवश्य
घ्यावीत. अशा मंितर्मंडळांना संयुक्त मंितर्मंडळे म्हणावे. जेथे िहदू बहुसंख्य आहेत त्या पर्ांतातही
िहदुसंघटकांनी मंितर्मंडळे बनिवण्याचा पर्य

करावा. िहदूच्ं या िन अतरांच्याही न्याय्य अिधकारांचे

संरक्षण करण्याचे वचन देणार्यालाच िहदू बहुसंख्य पर्ांतात मुख्यमंतर्ी िनवडावे. पर्त्येक पर्ांताने तेथील
पिरिस्थतीनुसार ही मंितर्मंडळे िहदुिहताला बाध न आणता बनिवण्याचा पर्य करावा.”

मान हा अपघात ! त्याग हा िनयम !
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सत्कार करणारे , देणगी देणारे , शुभिचतन करणारे आदी सवार्ंचे पर्कट

आपल्या वाढिदसािनिम

आभार मानणारे सावरकरांचे एक पतर्क २८ जून १९४३रोजी पर्िस

झाले. त्या पतर्कात सावरकर

िलिहतातः
“मी के लेल्या या ना त्या देशसेवेचा गौरव करण्याकिरता माझ्या हीरकोत्सवात माझ्या ज्या हजारो
देशबंधूंनी िन धमर्बंधूंनी भाग घेतला, त्यांचे मी अत्यंत मनःपूवक
र् िन नमर्भावाने आभार मानतो.
माझ्या या जीिवतकायार्चा िविवध मागार्ंनी रा ाने गौरव के ला असून या दयाळु त्वाच्या िन औदायार्च्या
ओझ्याखाली मी दडपून गेलो आहे.
तथािप हा सगळा सन्मान मी काही माझ्या

क्तीचा समजत नाही. माझ्या सन्मानाचे जे पर्चंड

समारं भ झाले, त्याचे मूळ कु ठल्याही रा ीय कायार्िवषयी िन त्यागािवषयी कृ तज्ञता

क्त करण्याची

जी भावना आपल्या लोकात आहे त्यात आहे. मी के वळ पर्संगभूत ठरलो आिण त्या क्षणी त्या भावनेला
मूतर्स्वरूप देणारा झालो अतके च; याची जाणीव तर माझ्या अंतःकरणात आहे.
ज्या लक्षावधी लोकांनी माझा हा सन्मान के ला, त्यात बहुअंशी माझ्या िहदुसंघटनी बंधूंचाच भरणा
अिधक होता. तेव्हा हा रा

ापी हीरकोत्सव िहदुसंघटन चळवळीची वाढती लोकिपर्यता िन सामथ्यर्

यांचे पर्चंड िनदशर्कच ठरला. िहदुकायार्च्या पर्चारालाही त्याने चांगलाच उठाव िमळाला. धोक्याची
सूचनाही या पर्संगी देऊन ठे वणे आवश्यक आहे. या महोत्सवाने माझ्या जीवनेितहासात आणखी एका
रोमांचकारी पानाची भर पडली हे खरे . बंिदगृहात असताना माझ्या हातापायांत असलेल्या
लोहशृंखलांची आज कोमल पुष्पे झाली आहेत! मृत्यूच्या मुखात ढकलण्याकिरता ‘मोिरया’ बोट मला
घेऊन चालली होती,

पण मृत्यूच्या दाढेतून सुखरूप सुटल्यासंबंधीचा रा ीय आनंद

क्त

करण्याकिरता मला जे मानपतर् देण्यात आले ते त्याच ‘मोिरया’ बोटीच्या सोन्या-चांदीच्या पर्ितमेतून!!
अथार्त हा पुष्पमालांचा संभार वहात भावनोत्कट िन आनंदभिरत जनसंमदार्तून मी मागर् काढीत असता
माझ्या अंतःकरणात एकीकडे मला वाटत होते की, आयुष्यपथावरचा हा एक के वळ रोमांचकारी
अपघात आहे. कोणत्याही क्षणी ही नाजूक फु ले िन सोन्याचांदीचे हे जे करं डक यांचे रूपांतर
लोहशृंखला िन अिग्निद े यात होईल, त्याला त ड देण्यास मी िस

असले पािहजे. आपला मागर्

पुष्पाच्छािदत िन सुवणर्मय असेल अशा िनि तीने स्वातंत्र्यासाठी चाललेल्या झुंजीत कोणीही भाग
घेऊ नये. लाखांपैकी एखा ालाच तो सन्मान िमळतो. परमे राच्या पर्त्येक पर्ेिषताने, पर्त्येक
सैिनकाने, ध्येयाची ध्वजा घेऊन अवश्य तर कीितहीन िन नामहीन मरण पत्करणाच्या िस तेने या
कायार्त उडी घ्यावी. कारण सत्याच्या पर्ेिषतांना तत्काळ यश वा मान िमळणे हा के वळ अपघात होय,
उपेिक्षत त्याग हाच िनयम!”

पर्ा. माटे व डॉ. मुखज यांना उ र
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१० फे बर्ुवारी १९४३ रोजी गांधीज नी बंिदगृहात उपोषण चालू के ले तेव्हा त्यांच्या समथर्कांनी
व्हॉइसरॉय कौिन्सलमधील सदस्यांनी त्यागपतर् ावीत अशी मागणी चालू के ली. पुण्याचे पर्ा. माटे
आिण डॉ. श्यामपर्साद मुखज यांनीही वीर सावरकरांना तार करून िवनंती के ली की त्यांनी
गांधीज चे पर्ाण वाचिवण्यासाठी सर ज्वालापर्साद पर्भृत ना व्हॉइसरॉयच्या कायर्कािरणीचे त्यागपतर्
देण्यास सांगावे. हे आपणास मान्य नसेल तर कायर्कािरणीची सभा त्विरत बोलवावी. या तारे ला
िदलेल्या उ रात सावरकरांनी िलिहलेः
“शर्ीवास्तवजी हे काही िहदू सभा दिशके वर िनवडू न आलेले नाहीत िकवा ितचे पर्ितिनधी म्हणून िनयुक्त
झोलेले नाहीत हे कृ पया ध्यानी घ्यावे! नैितक दाबासंबंधी सांगायचे म्हणजे पंधरा िदवसांपूव च
महासभेच्या कायर्कािरणीची सभा होऊन ितने सवार्ंगीण चचार् करून जो एक ठराव संमत के ला त्याचा
काय नैितक पिरणाम व्हायचा तो होईल. माझा स्वतःचा िन कायर्कारी मंडळाच्या अनेक सभासदांचा
के वळ िहदुसदस्यांना त्यागपतर्े

ावयास भाग पाडण्यास िवरोध आहे. या पर् ांची चचार् पंधरा

िदवसांपूव च झाली असल्याने पुन्हा कायर्कारी मंडळ बोलावण्याची आवश्यकता नाही. तरी
अध्यक्षांचा िवचार न घेता कायर्कारी बोलावण्याचा पर्य करू नये!!
संयक्त
ु मंितर्मंडळे कां हवीत?
लीगच्या मंितर्मंडळातही घुसा, असा आदेश जेव्हा सावरकरांनी िदला तेव्हा त्यांचे िवपक्षीय
टीकाकराच काय पण काही स्वपक्षीयसु ा त्यांना नावे ठे वू लागले. रक्तातीलपािकस्तानी म्हणू लागले.
तेव्हा अशा आक्षेपांना उ र देण्यासाठी १० जुलै १९४३ रोजी सावरकरांनी एक िवस्तृत पतर्क काढले.
ते असेः
“संयुक्त मंितर्मंडळे बनिवण्यािवषयी मी जे पतर्क काढले, त्याचा उपयोग अपेक्षेपर्माणे झाला आहे.
सध्याच्या पिरिस्थतीत संयुक्त मंितर्मंडळे बनिवण्यािवषयी मी कधीच फारसा उत्सुक नव्हतो.
यु काळात स ेचे कदर्ीकरण झालेले सरकारला अत्यंत सोियस्कर असल्यामुळे पर्त्येक पर्ांतात तशी
कदर्ीभूत झालेली स ा सोडू न देण्याची सरकारची अच्छा आहे असे मला िततके से वाटत नाही. पण
संयुक्त मंितर्मंडळाची कल्पना िनघून िकत्येक पर्ांतांतून या ना त्या पर्मुख गटाने त्या दृ ीने हालचाली
करण्यास पर्ारं भ के ला. तेव्हा िहदुत्विन ांनी हात जोडू न स्वस्थ बसता येणे शक्यच नव्हते. अशा
मंितर्मंडळासंबंधी िहदुिहतरक्षणाचे दृ ीने आपणा कोणते धोरण स्वीकारावे हे समजून घेण्याची अच्छा
असलेल्या इतर पक्षांच्या पुढार्यांनी यािवषयी तातडीने, पर्संगी तारे ने समावेश मािगतला. पर्स्तुतच्या
घटनेच्या मयार्दा लक्षात घेऊन अिधकािधक रा िहत साधण्याच्या दृ ीने कोणते धोरण स्वीकारावे
याचा माझ्या पतर्कावरून त्यांना स्प उलगडा झाला. बरे च जणांचे डोळे त्याने उघडले आिण खोटी
आशा आिण खोटी भीती यांच्यामुळे उडालेला िवचारांचा ग धळ नाहीसा झाला.
माझ्या पतर्कामुळे पिहली गो

जर कोणती साध्य झाली असेल तर ही की, िहदू-मुिस्लम

अैक्यासंबंधीच्या ‘याल तर तुमच्यासह’ या माझ्या तत्त्वानुसार सहकायार्िवषयीच्या िकवा संयुक्त
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मंितर्मंडळािवषयीच्या कोणत्याही पर्ामािणक योजनेचे स्वागत करण्यास आिण िहदू िन अिहदू अशा सवर्
िहदी लोकांच्या हातात हात घालून पर्त्यक्ष वहायर् राजकारणात काम करण्यास मी िस आहे हेही
स्प झाले.
मातर् मुसलमानांनी देशभक्त व्हावे म्हणून िहदूच्ं या अिधकार्याची लाच मुसलमानांना देण्यास मी
िस नव्हतो. संयुक्त मंितर्मंडळे जर देशभक्तीच्या हेतून पर्ेिरत झालेली असतील आिण सवर् नागिरकांना
समानतेने वागिवण्याच्या तत्त्वानुसार चालिवण्यात आलेली असतील तर त्यामुळे एक रा म्हणून
तत्परतेने संघिटत होण्याचे िशक्षण िमळण्याचा संभव आहे. आपल्या अिहदू देशबांधवांबरोबर अशा
रीतीने संयुक्त मंितर्मंडळात काम करण्याचा आदेश िहदुसंघटनवादी जनतेला मी िदल्यामुळे ही गो
अगदी ढळढळीतपणे िस झाली की, मी घालून िदलेले िहदुसंघटनी धोरण तथाकिथत रा ीय
काँगर्ेसच्या धोरणापेक्षाही अिधक रा ीय आहे.
िविधमंडळात काँगर्ेस पक्षाचे बहुमत असल्यामुळे मंितर्मंडळ बनिवण्याचा वा मोडण्याचा
सवार्िधकार काय तो त्या एकाच पक्षाला आहे ा अडाणी समजुतीचे संयुक्त मंितर्मंडळे बनिवण्याच्या
पर्य ांचे मी समथर्न के ल्यामुळे पार उच्चाटन झाले! काँगर्ेसची मंितर्मंडळे ही एका पक्षाची होती. तरीही
त्यांनी सबंध पर्ांताच्या वा देशाच्या नावाने कारभार हाकला. अगदी त्याचपर्माणे अल्पसंख्य गटांनं◌ी
बनिवलेल्या संयुक्त मंितर्मंडळांनाही कारभार चालिवण्याचा अिधकार आहे. काही सदस्य पुरस्सर
लोकिनयुक्त संस्थेतून बु ीपुरस्सर बाहेर रािहले तर उविरत पर्ितिनधी हेच त्या काळापुरते ती संस्था
असून, ितचे पर्ितिनधी म्हणून ितच्या नावाने त्यांनं◌ी कारभार चालवावा हे कर्मपर्ा च आहे. काँगर्ेस
मंितर्मंडळांनी त्यागपतर्े देताच गव्हनर्रनी सारी स ा आपल्या हातात घेऊन िविधमंडळांना कु लूप
ठोकले ही गो खरी पण यु काळात सवर् स ा गव्हनर्रच्या हातात राहणे सरकारला सोयीचे होते.
सरकारला कारण हवे होते आिण काँगर्ेसने अजाणतेपणी मंितर्मंडळे सोडू न देऊन ते कारण तर पुरिवले.
अशा पिरिस्थतीत मंितर्मंडळे बनिवण्याचा पर्य करून िविधमंडळे चालू करा अशी मागणी करण्याचा
इतर पक्षांचा अिधकार काही त्यामुळे िहरावला गेला नाही. काही पर्ांतात हे पर्य यशस्वी होतीलही
आिण ते तसे यशस्वी झाले तर ही मंितर्मंडळे इतर कोणत्याही मंितर्मंडळापर्माणे अगदी न्याय्य,
घटनात्मक िन समथर्नीय अशीच ठरतील.
आपला एकािधकार म्हणून ज्या मंितर्मंडळाकडे काँगर्ेसवाले पाहतात, ती मंितर्मंडळे काँगर्ेसेतर
लोकांच्या हाती पडण्याचा संभव िदसताच काँगर्ेस गोटात अस्वस्थता िनमार्ण झाली. गेल्या ऑगस्टचा
‘चलेजाव’ चा ठराव मागे घेण्याचा अत्यंत मानहानीकारक मागर् स्वीकारूनही मंितर्मडळे िन
िविधमंडळे यावरील बिहष्कार उठिवण्याची जी चचार् चालू आहे तीसु ा अगदी याच कारणाकिरता
मान वाकवून त डाने रामराम म्हणत काँगर्ेसला ‘हराम कौिन्सला’ त जाण्यास हंगामी मंितर्मंडळांनी
भाग पाडले! तशीच पिरिस्थती आज िनमार्ण झाली आहे.
माझ्या पतर्कात आणखी एका िवषयावर भर देण्यास आला आहे. एखा ा मंितर्मंडळात जोपयर्ंत
लीगेतर मंतर्ी आहेत आिण आपला अिधकार म्हणून तेथे काम करीत आहेत तोपयर्ंत त्या मंितर्मंडळात
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बहुसंख्य मंतर्ी लीगवाले आहेत म्हणून ते मंितर्मंडळ काही लीगचे होत नाही. िसधमध्ये लीग-िहदु सभा
मंितर्मंडळ आहे, बंगालमध्ये लीग-िहदू मंितर्मंडळ आहे तर सीमा पर्ांतात लीग-शीख मंितर्मंडळ आहे.
िहदू अल्पसंख्य पर्ांतात मुिस्लम मंत्र्यांनी जर पािकस्तानचा िकवा स्वयंिनणर्याचा ठराव संमत
करून घेण्याचा पर्य के ला तर सामुदाियक दाियत्व झुगारून देऊन तशा पर्स्तावाला िवरोध करण्याचा
अिधकार िहदूमंत्र्यांना असलाच पािहजे असे मी माझ्या पतर्कात म्हटले होते. आिण पर्त्यक्ष तसे
वागताना िसधच्या िहदू सभामंत्र्यांनी जे धैयर् दाखिवले

ािवषयी त्यांचे अिभनंदन के ले पािहजे.

ं े िहत साधेल की नाही हे ठरिवण्याचा पर् माझ्या
त्याचपर्माणे संयुक्त मंितर्मंडळात िशरून िहदूच
पतर्कांतील मूलभूत हेतू लक्षात घेऊन पर्ांितक िहदू सभांच्या िववेकबु ीवर सोपिवण्यात आला होता.
सद्हेतूने टीका करण्यार्यांच्या लक्षातही ही गो

आली नाही. िनरिनराळ्या पर्ांतातील िहदून
ं ी,

िवशेषतः अल्पसंख्य िहदू पर्ांतांच्या पिरिस्थतीपर्माणे िनरिनराळे धोरण आखले पािहजे. उदाहरणाथर्,
लीगच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या मंितर्मंडळांना आपण खेचन
ू काढू अतके आपले सामथ्यर्
असल्याचे बंगाल िहदू सभेला वाटत आहे, तर सीमापर्ांतातील िहदू सभा पुढार्यांना काँगर्ेसशी सहकायर्
करून एकतर् िनवडणुकी लढिवणे अिधक शर्ेयस्कर वाटत आहे. िहदूच्ं या न्याय्य अिधकाराचे संरक्षण
करण्याचे आपले वचन तेथील काँगर्ेसवाल्यांनी पाळले तर िहदू सभा पुढार्यांचे वतर्न समथर्नीय िन
माझ्या पतर्काच्या आराख ासारखेच आहे. िसधमध्ये िहदू सभेने लीग सभा मंितर्मंडळाला पािठबा
िदला आहे. कारण याच मागार्ने िहदुिहत अिधक उ म पर्कारे साधेल असे तेथील िहदू सभा पुढार्यांना
वाटते. तेव्हा महासभेचे धोरण ग धळ उत्प

करणारे , िवसंगतीपूणर् िन पर्ांतापर्ांतातून परस्परिवरोधी

आहे असा कांगावा करणार्या लोकांची दृ ीच दूिषत झाली आहे. महासभेच्या धोरणात िवसंगतीचा
के वळ आभास आहे. िहदुिहताच्या दृ ीने त्याच्याकडे पािहले म्हणजे ते पूणर् सुसंगत िन सुसंब

असल्याचे िदसून येते. िहदू बहुसंख्य पर्ांतापुरते पािहले तर माझ्या पतर्कात जे धोरण आखून देण्यात
आले आहे त्यामुळे पािकस्तानचा पर्

िनघण्याची गो अशक्य कोटीतली झाली आहे. पािकस्तानचा

पर् मंितर्मंडळाच्या कक्षेबाहेरचा आहे या अट वर संयक्त
ु मंितर्मंडळ बनिवण्याचे य
माझ्या पतर्कात मी सांिगतले होते.

व्हावेत असे

ा

िकत्येक पर्ांतातून िहदू सभा ितिकटांवर िनवडू न आलेले उमेदवार अगदी थोडे आहेत िकवा
नाहीतही. तथािपकाँगर्ेसेतर दिशके वर िनवडू न आलेले िकवा काँगर्ेसच्याही दिशके वर िनवडू न आलेले
असे िकत्येक सदस्य आता िहदू सभेला िमळाले आहेत िकवा िहदू मनोवृ ीचे झाले आहेत. ही गो
काँगर्ेसवाले पुरेपूर जाणून आहेत. िहदुसंघटनी संयुक्त मंितर्मंडळे बनिवण्याचे पर्य

चालू असल्याचे

पाहून मंितर्मंडळे करण्या-मोडण्याचा आपला एकािधकार आपल्या हातातून िनसटणार म्हणून त्यांचे
धाबे दणाणले आहे. त्यामुळे काँगर्ेसवाल्या वृ पतर्ांनी माझ्या पतर्कािवरु

काहूर उठिवले, अन् ते

साहिजकच होते. पण या टीके त त्यांनं◌ी माझ्यावर मोठा आरोपकोणता के ला आहे असे तुम्हाला
वाटते? संतापाच्या भरात ‘पािकस्तानानुकूल’ म्हणून माझा त्यांनी िधक्कार के ला! पण असे करताना
आपण स्वतःचा िन काँगर्ेसचा आिण काँगर्ेस पुढार्यांचा शतशः िधक्कार करीत आहो याचे भान त्यांना
रािहले नाही!
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कोणत्याही स्वरूपात पािकस्तानच्या योजनेला मान्यता ावयाची नाही असा आदेश माझ्या
पतर्कात मी स्प पणे िदलेला असतानासु ा ‘पािकस्तानानुकूल’ असल्याचा िन ‘लीगला शरणिच ी’
िदल्याचा आरोपकाँगर्ेसपतर्ांनी माझ्यावर के ला. त्यामुळे मला खरोखर आनंद झाला. माझ्या पतर्काचा
पिरणाम अपेक्षेबाहेर झाला. कारण काँगर्ेसपतर्ांनी मला ‘पािकस्तानानुकूल’ म्हणावे आिण माझ्यापेक्षा
िन माझ्या सहकार्यांपेक्षा िहदूिहताची अिधक िचता वहावी हा गेली काही वष नवीन िहदुसंघटनी
ध्येयवादाचा आम्ही जो ‘झंझावाती’ पर्चार के ला त्याचाच िवजय आहे! ज्यामुळे रा ाच्या नावाने
जीनांच्या हातावर ‘जातीय िनव

ाचे’ उदक सुटते, त्या िविधमंडळातील काँगर्ेसवाल्यांच्या

तटस्थतेला याच काँगर्ेसपतर्ांनी उचलून धरले नव्हते काय? स्वयंिनणर्याला काँगर्ेसने मान्यता िदली;
शेषािधकार पर्ांताकडे असावेत म्हणून ठराव के ला; शंभर टक्के मध्यवत स ा लीगच्या हातात देण्याची
िस ता दशर्िवणारे पतर् अगदी ‘मनःपूवर्क’ गांधीज नी जीनांना िलिहले; आपल्यावरील याजेनेचा
पुनरुच्चार करणारे पतर् गांधीजं◌ी◌ंनी व्हॉइस रॉयांना िलिहले या सवर् गो ना पािठबा देऊन त्यांची
तळी याच काँगर्ेसपतर्ांनी उचलून धरली नव्हती काय? काँगर्ेसवाल्यांचा हा एकटा ह ी गेल्यावर आता
कपोलकिल्पत शेपूट जाईल म्हणून त्यांचा पर्ाण कासावीस झाला आहे! हा आमच्या पर्चाराचा एक
िवजय आहे!
पण ही टीका जर मनःपूवर्क करण्यात आली असेल तर त्यात मला आनंदच आहे. कारण िहदूव
ं र
अत्यंत हीन िन गिलच्छ आरोप जर कोणता करावयाचा, तर तो ‘पािकस्तानानुकूल’ िन लीगला िकवा
‘मुसलमानांना संतु

करण्याकिरता िहदुिहताचा घात करणारा’ हा होय. ही गो

िशकण्यास

काँगर्ेसवादी िहदून
ं ा मी अंती भाग पाडले! मी वारं वार सांगत आलो असल्यापर्माणे काँगर्ेसवादी िहदून
ं ा
के वळ अंगावर नव्हे तर कोटावर जानवे घालून िहदुसंघटनी तत्त्वांचा पर्चार करणे भाग पडले आहे!!
पण या पुढारी लोकांचे पुढारी बंदीतून सुटल्यावर िहदुस्थानच्या फाळणीच्या करारावर स्वाक्षरी
करण्याकिरता आिण काँगर्ेसच्या अधर्वट रा ीयत्वाच्या वेदीवर िहदुिहताचा बळी देण्याकिरता ज्यावेळी
लीगच्या िशिबरात जातील, त्यावेळी हे लोक त्यांची संभावना कशी करतील हा िवचार मनात येऊन
या लोकांची कीव करावीशी वाटते.
त्याचे काहीही असो, माझ्या िहदुसंघटनी बांधवांना माझे पुन्हा असे सांगणे आहे की, देशाच्या
राज्ययंतर्ावरील िमळतील ती महत्त्वाची स्थाने त्यांनी वर िनिद के लेल्या अटी लक्षात ठे ऊन, आपल्या
हाती घ्यावीत. भूदल, नािवक दल, िवमान दल, दारुगोळ्याचे कारखाने आिण सैन्यिवषयक अशाच
इतर शाखा यात िहदुसंघटनावादी लोक िजतके अिधक िशरतील िततके िहदू रा अिधक बलवान
होईल. राजकारणात त्याचा िवचार करणे हे तर अपिरहायर् होऊन बसेल आिण घटना पिरषदा िकवा
अखंड िन स्वतंतर् िहदुस्थानची घटना यावर त्यांचच
े वचर्स्व राहील.”
जीनांवरील हल्ल्याचा िनषेध
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सावरकर - जीना

ांच्या भेटी संबंधात सावरकरांवर के वळ टीकाच करण्यात आली, पण एका

मुसलमानानेच जीनांवर पर्ाणघातक वार के ले ! जीना यामधून वाचले. यासंबंधात २७ जुलैला
काढलेल्या एका पतर्कात सावरकर म्हणतातः
“ ा पर्ाणघातक संकटातून जीना बचावले यासाठी मी त्यांचे अिभनंदन करतो. मुसलमान पुढार्याच्या
जीिवतावर घाला घालण्याचा पर्य एका मुसलमानानेच करावा यािवषयी जीनांना वाईट वाटणे
साहिजकच आहे. आपआपसात के लेले अशा पर्कारचे अकारण हल्ले हे सावर्जिनक जीवनावरील
कलंकच होत. त्याचा तीवर् िनषेध के ला पािहजे.”
ि रा वादाचे स्प ीकरण
नागपुरातील पतर्कारांशी वातार्लापकरताना सावरकरांनी जी ताित्त्वक चचार् के ली; ती त्या
पतर्कारांना पुरेशी न समजल्यामुळे िकवा पतर्कारांतील कधी कधी उफाळणार्या कळला ा नारदी
स्वभावापर्माणे या चचिवषयी पर्ितवृ पर्िस करताना त्यांनी िलिहले की, “भारतात िहदू आिण
मुसलमान ही दोन समान रा े आहेत आिण सावरकर हे ि राष्ट्र्वादाचे पर्णेते िन पुरस्कत आहेत.” हे
वृ पर्िस

झाल्यावर पुण्याच्या दै. काळच्या पर्ितिनधीने सावरकरांची भेट घेतली. तेव्हा २३ ऑगस्ट

१९४३ रोजी त्यांच्याशी बोलताना सावरकर म्हणालेः
“नागपूर येथील माझ्या पतर्कार चचचे जे पर्ितवृ पर्िस झाले आहे ते संिक्ष स्वरूपाचे असल्याने
आिण त्यात स्थळाअभावी मागचा पुढचा संदभर् नीट न िदला गेल्याने ि रा कल्पनेचे िवपयर्स्त स्वरूप
वाचकांसमोर मांडले गेले आहे. पतर्पंिडतांनी ज्यावेळी मला पर् िवचारले त्यावेळी या ि रा
कल्पनेची अैितहािसक पा र्भूमी मी िवशद के ली. अैितहािसक काळात के वळ भारतातील नव्हे तर सवर्
जगातील मुसलमान समाज स्वतःला एक धािमक रा मानीत असे. अथार्त हे रा धािमक पायावर
उभे असल्याने त्याला भौगोिलक मयार्दा नव्हत्या. खिलफा हा त्या सवर् मुसलमानांचा एकच धमर्गुरू
िन राज्यकतार् होता.

ा दृ ीने मुसलमान हे स्वतःला एक अलग रा

मानतात. त्यांचा हा दावा

असला तरी वस्तुिस्थती अशी आहे की राजकीय आिण लोकशाहीच्या दृ ीने िवचार करता
िहदुस्थानमध्ये िहदू हेच रा आहे. कारण अनादी कालापासून तेच येथे बहुसंख्य आहेत; हीच त्यांची
िपतृभूमी आिण पुण्यभूमी आहे. येथे मुसलमान ही एक अल्पसंख्य िन आकर्मक जमात आहे. ितने काही
काळ येथे राज्यही के ले पण िहदून
ं ी पुन्हा उचल घेऊन त्यांना पराभूत के ले. या संबंधीचे िववेचन मी
कणार्वती येथील अध्यक्षीय भाषणात के लेले आहे. ती माझी भूिमका त्या पतर्कारांना समजली तर हा
अपसमज िनि तपणे दूर होईल.”
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दुष्काळगर्स्तांना साहाय्य करा !
सावरकरांनी बंगाल िन राजपुताना येथील दुष्काळासंबंधीची पतर्े वाचली आिण त्या पतर्ातील
िवनंतीनुसार २ सप्टबर १९४३ रोजी त्यांनी अ धान्य िवषयक पर् ासंबंधी कायर्कत्यार्ंना मागर्दशर्न
करण्यासाठी एक पतर्क काढले. त्यात ते िलिहतातः
“िहदुस्थानच्या बाहेर देशादेशातून मानव मानवािवरु लढत आहे तर अकडे िहदुस्थानात िनसगार्नेच
मानवािवरु यु पुकारले आहे. बंगाल, राजपुताना आदी भागातील िनरिनराळ्या िठकाणाहून पुराने
उडिवलेल्या अनथार्चे भीषण पर्ितवृ

पर्ितिदन पर्िस

होत आहे. ितकडे संत

न ांनी रातर्ीच्या

रातर्ीत शेकडो खेडी जलमय करून टाकली आिण त्यात माणसे िन गुरेढोरे न झाली. ओला दुष्काळ िन
अ टंचाई यामुळे यु ात जसा मनुष्य संहार व्हावा तशी उपासमारीने अनेक माणसे मृत्युमुखी पडली
िन अ ापही पडत आहेत. अशा ा भीषण संकटाने सबंध रा ाचे अंतःकरण हेलावले असून या
संकटाला त ड देण्याचे पर्य

सवर्तर् चालू झाले आहेत. बंगाल िन राजपुताना पर्ांतातील िहदू सभाही

िनरारिशर्तांना अ , आधार िन औषधपाणी पुरिवण्याची पराका ा करीत आहेत.
तथािप या महान आप ीस त ड देण्यास हे पर्य अपुरे पडत असल्याने इतर पर्ांतातील जनतेनेही त्या
त्या पर्ांतात आपले स्वयंसेवक िन साहाय्य पाठिवणे अवश्य आहे पण के वळ एव ानेच हा पर्
सुटण्यासारखा नसल्याने पर्ांितक िन कदर्शासनाने या पर् ात तत्काळ लक्ष घालून तेथे योग्य पर्माणात
अ पुरवठा िन अ वाटपकरण्यासाठी वाहतुकीची साधने िदली पािहजेत. तसेच येथील अ टंचाई
लक्षात घेऊन अ

परदेशात पाठिवणे तत्काळ बंद के ले पािहजे. कदर्शासनाचे अनुभवी िन कायर्क्षम

अ मंतर्ी शर्ी. ज्वालापर्साद शर्ीवास्तव हेही या पर् ी तत्काळ लक्ष घालून शक्य ते ते पर्य

करतील

अशी माझी िनि ती आहे. या कामी जनतेनेही त्यांना शक्य ते साहाय्य करावे असे माझे आवाहन
आहे.”
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िहदू सभेचे सभासद वाढवा
काही काही चचत सावरकर अन्य अनेक गो पर्माणे िहदू महासभेचे सभासद वाढवा या कायार्वरही
भर देत असत पण सभासद वाढिवण्याचे महत्त्व काय हे अनेकांना कळतच नसे म्हणून सभासद
वाढिवण्याचे महत्त्व काय हे सांगणारे एक िवस्तृत पतर्क सावरकरांनी ऑगस्ट १९४३ मध्ये काढले. ते
पतर्क िचरं तन मागर्दशर्क ठरणारे आहे. ते समगर् पतर्क पुढीलपर्माणे आहेः
“या वष महारा ात िहदू सभेने सभासद वाढिवण्याचा आटोकाट पर्य

के ला पािहजे. िहदू सभेच्या

पर्ितिनधीत्वाचा मुख्य पाया आिण कसोटी ितचे सभासद िकती या पर् ावरच मुख्यतः अवलंबून
असणार. व्हॉइसरॉयपासून ते अमेिरकन पतर्पर्ितिनधीपयर्ंत पर्त्येकाचा पिहला पर् साहिजकच हा
असतो की, महासभेचे सध्या सभासद िकती आहेत ?

ा िदखाऊ मंडळ साठीच नव्हे परं तु िहदू

समाजाचे स्वयंसंरक्षणाचे बळ वस्तुतः िकती वाढते आहे हे आपले आपल्याला कळणे हेही अत्यत
आवश्यक आहे. आिण ते मापण्याच्या कामी आपले सभासद िकती आहेत हीही एक महत्त्वाची कसोटी
आहे.
तरी महारा ातील पर्त्येक िहदूने या वष िहदू महासभेचे सभासद होण्यासाठी आपण होऊन पुढे आले
पािहजे. िहदू सभेच्या संघटकांनी िन स्वयंसेवकांनी सभासद न दणीसाठी येत्या मिहन्यात य ांची
पराका ा के ली पािहजे. एकही गाव असे न रहावे की, ज्यात िहदू सभेचा स्वयंसेवक जाऊन सभासद
न दणीसाठी घरोघर िफरून आलेला नाही. नगरानगरांतून लहान लहान िवभाग पाहून सभासद
न दणीचे काम अशा िचकाटीने िन प तशीरपणे व्हावे की, एकही चाळ िकवा चाळीतील घर िहदू
सभेच्या सभासद न दणीसाठी ज्यात पर्य

झालेला नाही असे उरू नये. पर्त्येक िजल्हा वा

पर्ांितकच्यावतीने एक एक पर्चारक जो नेमण्यात येईल त्याने त्या त्या िजल् ात हे कायर् शक्य त्या
नेटाने सवर् शाखांकडू न करून घेतले पािहजे. हा सबंध मिहना त्या त्या िजल् ावरील पर्ांितक
िनरीक्षकांनी सभासद वाढिवण्याच्याच कामी खिचला पािहजे.
महारा ात या वष मागच्या ितपटीने तरी िहदू सभेचे नदिवलेले सभासद झालेच पािहजेत असा
संकल्प सवर् ी-पुरुष िहदुसंघटकांनी आताच्या आता करून आपापल्या गावा - गावापुरता तरी तो
पुरा करून दाखवावा. इतक्यावरही जर आपण आटोकाट पर्य

के ला असताही िहदू सभेचे सभासद

फारसे वाढले नाहीत तर मग त्याचा दोष िहदुसंघटकांवर पडणारा नसून तो त्या िहदू समाजाच्या
आत्मघातक िन आंधळ्या पर्वृ ीवर पडेल. िहदूच
ं े िहतरक्षण करणारी आिण िहदू रा ाच्या स्वतंतर्, शर्े
आिण बिल

भिवत ासाठी लढत आलेली िहदू सभा ही आज एकच एक संस्था आहे! िहदुत्वाचा

अिभमान असणार्या िहदुकुळात जन्मलेल्या पर्त्येक िहदू

ी-पुरुषाने ितचे सभासद झालेच पािहजे.

ा कतर् ाची जाणीव आपण आपल्या गावातील वा नगरातील पर्त्येक घरी भेट देऊन पर्त्येक िहदू
पुरुषास करून िदली की, सभासद न दणीिवषयी तरी िहदुसंघटकाचे कतर्
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ी-

त्याने के ले असे होईल.

मग कोणी सभासद होवोत वा न होवोत. आत्मघाताचे पाप त्यांच्या माथ्यावर ! येत्या ऑक्टोबर १०
च्या आत सभासद न दणीचे काम पुरे होऊन सवर् सभासद नामावल्या संपूणर् झाल्याच पािहजेत.”

नगरसेवकांनी ते काम पर्थम करावे
महापािलका िनवडणुकीसंबंधी मतदारांना आवाहन म्हणून काढलेल्या (९ ऑक्टोबर १९४३) एका
िवस्तृत पतर्कात सावरकर िलिहतातः
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“नगरसेवकाचे मुख्य काम नगरपािलके त उपिस्थत राहून नागिरक अिधकारांचे संरक्षण करणे. पण
काँगर्ेसी नगरिपते बंिदवासात जात आहेत. बंिदवासात जाणे ही देशभक्ती आहे पण अशा देशभक्तांनी
नगरपािलके ची जागा अडवू नये. शर्मिवभागाच्या दृ ीने ते काम त्यांनं◌ी दुसर्या दलाला करू

ावे.

कारण अशा लोकिनयुक्त संस्था लोकांच्या िहतासाठी चालिवणे हीही देशभक्तीच आह. एखादा सेवक
देशभक्ती म्हणून बंिदवासात गेला तर आपण त्याच्या देशभक्तीचे कौतुक करू. पण जर तो सांगू लागला
की तुम्ही माझ्या स्थानी दुसरा सेवक ठे वताच कामा नये तर तो त्याचा वेडेपणा ठरे ल. बंिदवासात
गेलेले जसे देशभक्त आहेत तसेच िहदू सभेचे इच्छु क हेही देशभक्तच आहेत. तसे ते नाहीत असे जे
म्हणतात ते अधम आहेत. काँगर्ेसने आपल्या ठरावात िबर्िटशांना सांिगतले क तुम्ही िनघून जा पण
सैन्य येथे ठे वा. त्यांनीच आपण होऊन हा बंिदवास पत्करला आहे. तेव्हा वास्तिवक त्यांनीच ही

महापािलके तील आसने सोडणे त्यांच्या तत्त्वाला धरून झाले असते. तरी त्यांची ती चूक
सुधारण्यासाठी मतदारांनी शर्ी. ढमढेरे िन वै

या िहदू सभा अच्छु कांना िवजयी करावे.

सावरकर िहदुत्विन मतदारांना आपल्या कतर् ासंबंधी िलिहताना म्हणतात, िहदू पक्षाचा पर्ितिनधी
म्हणून जो िहदू सभेच्या ितिकटावर पर्कटपणे उभा राहील आिण मी के वळ िहदूच
ं च
े िहत करण्यास
बांधलेला आहे म्हणून वचन देईल त्यासच काय ते हाडाच्या िहदूने मत िदले पािहजे! इतर पर् गौण
आहेत.
(१) मुंबईच्या नगरसंस्थेच्या (कॉप रे शनच्या) िरकाम्या पडलेल्या जागांसाठी िहदू मतदारसंघाच्या
वतीने िनवडणुका होणार आहेत. त्यासाठी काँगर्ेसने आपले इच्छु क (उमेदवार) िगरगाव िन दादर या
िवभागात िहदू महासभेनेही आपले इच्छु क अनुकर्मे शर्ी. कृ . ह. ढमढेरे िन रा. के . वै

उभे के ले

आहेत. काँगर्ेसचे इच्छु क हे सध्या बंिदवासात असूनही आिण त्यांची िनवडणूक झाली तरी ते सुटतील
अशी कोणतीही शा ती नसतानाही त्यांनाच मते

ावी म्हणूनच काँगर्ेसचा आगर्ह आहे. त्यांनी

त्यांच्या म्हणण्याच्या समथर्नाथर् पुढे आणलेल्या मुख्यमुख्य अशा िन असावध मतदारांना सहजी भुरळ
पाडू शकणार्या अशा पर् ांची उ रे खाली िदली आहेत.
देशभक्तीचा गौरव
काँ गर्े स चे इच्छु क हे बं िदवासात असल्यामु ळे त्यां नाच िनवडू न दे णे हा त्यां च्या दे श भक्तीचा
गौरव करणे होय असे काँ गर्े स चे म्हणणे आहे . परं तु नगरसं स्थे च्या िनवडणु कीत मु ख्य पर्
नु स ता दे श भक्तीचा गौरव नाही, तर लोकां ची जी सु ख दुः खे आिण सावर् ज िनक कामे नगरसं स्थे त
उपिस्थत राहून करायची असतात त्यासाठी पर्त्यक्ष काम करणारे पर्ितिनधी िनवडणे हाच
आहे . बं िदवासात असणार्या आपल्या बां ध वां च्या दे श भक्तीिवषयी ते सु ट तील ते व्हा त्यां चा
गौरव त्या पर्करणापु र ता करण्यास िहदू महासभासु ा,

काँ गर्े स च्या इतर िहदू घातक

धोरणािवषयी तीवर् मतभे द असताही, मागे घे णार नाही. परं तु ते बं िदवासात आहे त तो
पावे तो रा ाच्या से वे ची सहसर्ावधी कामे चालिवण्यासाठी इतर दे श भक्तां नी पु ढे ये ऊ न त्यां च्या
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अनु प िस्थतीत रा ाची से वा अिधक उ म पर्कारे करून दाखिवणे , रा ीय काय - लहान वा
मोठी - अिधक ने टाने पु ढे ढकलणे , ज्या रा ीय सं स्थां तील त्यां ची आसने िरकामी पडली
आहे त ती न ा न ा कायर् क त्यार्ं क डू न भरून काढू न ती ती कामे अखं ड चालू ठे वणे हाच रा ीय
दे श भक्तीचा खरा मागर् होय. वै य ि क दे श भक्तीचा गौरव हा रा ीय कायार् पु ढे ने ह मी दु य्यम
पर् च ठरणार. तरीसु ा तु म च्यामागे आम्ही रा ां तील रा ीय सं स्थां चा आिण लोकसे वे चा
गाडा सवर् पर्करणी पु ढे च ढकलीत गे लो आहत हे िस करून दाखिवण्यातच त्यां च्या वै य ि क
दे श भक्तीचाही खरा गौरव होणार आहे . दु स री गो अशी की, काँ गर्े स च्या बं िदगृ हातील
सभासदां चा खरा गौरव करण्याचे साधन जर नगरसं स्था पर्भृ ती रा ीय सं स्था ओसाड पाडणे
िकवा अिन िहतशतर्ूं च्या हाती त्या पडू दे णे हाच आहे असे काँ गर्े स ला वाटत असे ल तर ितचे
आज बं िदवासाबाहे र असले ले सभासदही बं िदवासामध्ये का गे ले नाहीत? त्यां च्या
ाख्ये पर् माणे तरी ते दे श भक्त का होत नाहीत? िकवा िनदान नगरसं स्थे तील आपल्या सवर्
जागा सोडू न दे ऊ न बाहे र का पडत नाहीत? त्यां च्या काँ गर्े सीय सहकार्यां च्या जागा ते
बं िदवासात गे ल्यामु ळे िरकाम्या पडल्या असताही हे काँ गर्े सीय सभासद ते व ढे बं दीबाहे र राहून
आपापल्या जागां ना िचकटू न आपली स्वतःची कामे का करीत रािहले आहे त ? मुं ब ई
नगरसं स्थे व र पर्थम बिहष्कार टाकू न नं त र पु न्हा नाक मु ठीत धरून हे नगरसं स्थे त का घु स ले ?
ा त्यां च्या िवसं ग त कृ तीमु ळे त्या बं िदस्त काँ गर्े स सभासदां च्या दे श भक्तीचा अपमान झाला
असे जर त्यां ना वाटत नाही, आपले सहकारी बं िदवासात असतानाही आपण ते व ढे बाहे र
राहून ते थील कामे अडवू न ठे वण्याने नागिरकां च्या िहताची मोठी हानी होईल आिण
पर्ितपक्षाची काही एक हानी न होता िनष्कारण सावर् ज िनक, कायार् चा गाडा अडिवल्याचे पाप
मातर् पदरी पडे ल म्हणू न आम्ही नगरसं स्थे त कामे करतो असे समथर् न जर ते स्वतःच्या
वतर् णु कीचे करू लागतील तर त्याच समथर् नापर्माणे िहदू सभे चे इच्छु कही नगरसं स्थे त िनवडू न
जाऊन िरकाम्या पडले ल्या जागा भरून काढू न या नगरां तील एकं दर नागिरकां चे आिण
त्यातही िवशे ष तः बहुसं ख्य असले ल्या ये थील िहदू समाजाच्या िविश िहदु िहतास जपण्याचे िन
सं व िधण्याचे रा ीय कायर् जे करू अिच्छतात त्यां चे ही समथर् न ही काँ गर्े स आपल्याच त डाने िन
आपल्याच कृ तीने करीत नाही काय? दे श भक्तीिवषयीच बोलावयाचे तर काँ गर्े स मध्ये दे श भक्त
आहे त आिण िहदू महासभे च्या धोरणाचे समथर् न करणार्यां त दे श भक्त नाहीत असे म्हणणारा
काँ गर्े स मध्ये कोणी िनघे ल असे वाटत नाही. पण कोणी जर िनघालाच तर तो अधमां तील
अधम होय.
(२) काही दे श भक्तां नी चू क के ली म्हणजे सबं ध दे शाने ही ती चू क के लीच पािहजे असे नाही,
तर उलट ती सु धारली पािहजे . वास्तिवक नगरसं स्थे चे जे दहा-बारा काँ गर्े स सभासद ‘िक्वट
अं िडया बट कीप यु व र आम िहअर’ या ठरावासाठी कारागृ हात गे ले आहे त त्यां नीच आपण
होऊन नगरसं स्थे तील आपल्या जागा मोकळ्या करून

ायला ह ा होत्या.

आरोग्य,

अ पाणी, पर्काश यां सारख्या पर् ां तू न तो उ ा प्ले ग सारखी एखादी भयं क र साथ सु रू झाली
तर अशा मरणां ितक सं क टापयर्ं त च्या पर्करणी लाखो नागिरकां च्या सं र क्षणाची दै नं िदन कामे
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करणार्या नगरसं स्थे च्या त्या जागा आमच्यासाठी िरकाम्या टाकू नका तर नवीन पर्ितिनध ना
ती लोकसे वा करू ा, असे त्यां नीच सां गू न आपल्या दे श भक्तीची पत राखावयास पािहजे
होती. पण िविधमं ड ळात काय िकवा नगरसं स्थे त काय कामे करण्यासाठी म्हणू न िहदू मतदार
सं घाकडू न िनवडू न यायचे , आपल्या लहरीपर्माणे मतदारसं घास न िवचारता ती कामे सोडू न
दु स रीकडे िनघू न जावयाचे आिण पु न्हा आपल्या अनु प िस्थतीत ती कामे दु स र्या कोणी करू
नये त म्हणू न दे श घातक दु रागर्ह धरावयाचा, आपली आसने मोकळी करून ावयाची नाहीत
हे एक काँ गर्े स चे आप्पलपोटे धोरण सवर् च पर्करणी चालू आहे . ती दे श भक्तां नी के ले ली असली
तरीही रा िहतघातक घोडचू क च आह आिण म्हणू न िहदू मतदारां नी ितचा जाब िवचारून ती
यापु ढे सु धारली पािहजे . िनवडू न िदले ले पर्ितिनधी हे लोकां चे से व क म्हणिवतात. जर का
एखा ा गृ ह स्थाने एखा ा कामासाठी ठे वले ला से व क एके िदवशी अकस्मात आपणास
दे श भक्ती करावयाची म्हणू न धन्यास न िवचारता िनघू न गे ला तर त्याचा धनी तो िवचारून
गे ला नाही या अपराधाकडे ही एकवे ळ दु ल क्षर् करील, पण जर तो से व क म्हणू लागला की,
‘मी तर गे लोच. पण मी दे श भक्त असल्यामु ळे तु म्ही तु म ची कामे करण्यासाठी माझ्या जागी
दु स रा से व क िनवडता कामा नये . ती कामे तशीच पडू
त्याचा तो ह

ात. कारण मी दे श भक्त आहे , तर

िनव्वळ वे ड गळपणाच ठरे ल . िकवा एकाने आपला खटला लढिवण्यास एक

िविधज्ञ िदला. पु ढे त्या िविधज्ञाला बर् ज्ञानाची लहर ये ऊ न वादीपर्ितवादी ही सगळी माया
आहे असे वाटू न तो खटला चालिवनासा झाला तर त्याने आपल्या पक्षकारास ‘तू दु स रा
िविधज्ञ दे . मी हे काम सोडले आहे . ’ असे सां ग णे हे त्याचे पिहले कतर्

होय. पण ते न

करता तो जर त्या पक्षकारास दम भरू लागला की ‘तु झी िविधज्ञकी मी करणार नाही पण तू
मातर् माझे िविधज्ञपतर् र

करू नये , दु स रा िविधज्ञही ने मू नये . तसे करणे माझ्या बर् वादी

साधु त्वाचा अपमान होईल. ’ तर तो त्याचा दु रागर्ह जसा बर् वादीपणाचा ठरणारा नसू न
दां िभकपणाचा ठरणारा आहे तसाच िहदूं चे पर्ितिनधी म्हणू न , दै नं िदन लोकसे वे ची कामे
करण्याकिरता िनवडू न ये ऊ न ज्यां चे आपण पर्ितिनधी त्यां ना न िवचारताच आपली आसने
िविधमं ड ळातू न िन नगरसं स्थां तू न मोकळी टाकायची, त्यायोगे पर्ितपक्षाची स ा अिधक
बळकट करायची आिण दु स र्या लोकसे व कां ना ती कामे करण्यासाठी मतदार िनवडू न दे ऊ
लागले तर मी माझ्या लहरीपर्माणे सोडले ली लोकसे वे ची कामे दु स र्या कोणीही करता कामा
नये त . माझी जागा एक पर्कारची माझी जहागीर समजली गे ली पािहजे असे म्हणायचे !
आमच्या काँ गर्े सी मं ड ळ ची अशीच पर्वृ ी आहे . हा त्यां चा दु रागर्ह िविचतर्पणाचा िन काही
अं शी िनव्वळ दां िभकपणाचाच आहे .
(३) सरकारला हे आव्हान नव्हे , आळवणी आहे , आवे द न आहे . काँ गर्े सी पर्चारक एक
पर्चारक ढं ग म्हणू न भोळसट मं ड ळ ना सां ग तात की, ही िनवडणू क म्हणजे सरकारला आव्हान
आहे . सरकारने या काँ गर्े सी सभासदां ना पकडले ते ‘िक्वट अं िडया बट कीप यु व र आम िहयर’
या ठरावासाठी पकडले . म्हणू न नगरसं स्थे तील त्यां च्या आसनां व र त्यां नाच पु न्हा िनवडू न दे णे
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हे सरकारच्या आव्हानालाच एक उ र आहे . आिण पर्ितआव्हान आहे असे त्यां चे म्हणणे .
परं तु ही िनवडणू क जर सरकारची कोणत्याही पर्कारने अनु ज्ञा न घे ता, आवे द न न करता,
सरकारने बं दी के ली असताही तीस न मानता आपल्या स्वतं तर् झाले ल्या दे शाच्या एखा ा
नगरसं स्थे तील असती तर असल्या गजर् नां ना काहीतरी अथर् होता पण आजच्या ा मुं ब ई
नगरसं स्थे च्या िनवडणु क ना सरकारने िदले ले आव्हान िकवा सरकारला िदले ले पर्ितआव्हान
म्हणणे या िनव्वळ वल्गना आहे त . कारण ज्या सरकारला ‘िक्वट अं िडया’ म्हणू न ज्यां नी
आज्ञािपले त्याच सरकारची अनु ज्ञा घ्यावी, त्याच सरकारच्या अनु ज्ञे पर् माणे जी िनवडणू क होऊ
शकते , ज्या िदनां काला होऊ शकते . ज्या िनयमां पर् माणे होऊ शकते ते त्यां चे सगळे िनयम
िशरोधायर् मानू न त्या सरकारच्या स े खाली एका साधारण नगरसं स्थे त आपली िनवडणू क
व्हावी म्हणू न आळवणी करणे , अवश्य ते आवे द न करणे म्हणजे त्यां नी होऊन त्यां च्या ‘िक्वट
अिडया’च्या पतीचे अगदी िदवाळे वाजिवणे होय. ते आता या िनवडणु कीच्या पर्करणी तरी
‘िक्वट अं िडया’च्या पातळीवरून के वळ अं गर् जां च्या नगरसं स्थे त घु सू अिच्छणारे एक इच्छु क या
पातळीवरच काय ते उभे आहे . या िनवडणु कीच्या पर्करणी तरी त्यां ना एक इच्छु क या
नात्याने च इतर अच्छु कां पर् माणे वागिवले पािहजे .
नगरसं स्थे च्या िनवडणु कीत त्यां नी भाग घ्यावा या धोरणाला आम्ही स्वतः काहीच दोष दे त
नाही. िकवा कोणाच्या दे श भक्तीस ते उणे प णाचे आहे असे समजत नाही. परं तु काँ गर्े स चे
इच्छु क हे च ते व ढे दे श भक्त िकवा सरकारचे िनयम अक्षरशः पाळणार्या काँ गर्े सी अच्छु कां ना
मते दे णे म्हणजे च काय ते सरकारला आव्हान दे णे होय अशा ज्या वल्गना काँ गर्े स चे पर्चारक
करीत आहे त , त्या फोल आहे त आिण ‘िक्वट अं िडया बट कीप यु व र आम िहयर’ या
ठरावाइतक्याच िवसं ग त आिण िनरथर् क आहे त हे सां ग ण्यापु र ताच काय तो वरील दोन-तीन
कारणां चा िवचार करणे भाग पडे ल .
(४) परं तु वास्तिवक पाहता ज्याला ज्याला िहदु त्वाचे न्याय्य अिधकार रक्षण करायचे आहे त
त्याला त्याला काँ गर्े स च्या कोणत्याही कोटीकर्माशी काहएक कतर्

नाही. बं िदस्त असले ल्या

िकवा नसले ल्या दुय्यम िकवा पर्मु ख अशा कोणत्याच काँ गर्े स च्या इच्छु काला कोणत्याही
िनवडणु कीमध्ये आपले पर्ितिनिधत्व, आपले मत न दे णे हे च पर्त्ये क िहदु मातर्ाचे एक
आ कतर्

होय. कारण की काँ गर्े स स्वतःच अ ाहासाने सां ग त आहे की, ती िहदूंची सं स्था

नव्हे , िहदूं चे िविश

िहत सां भाळण्याचे त्यां चे बर्ीद नाही. तसे करणे हे रा ीय अधोगतीचे

लक्षण आहे असे पर्कटपणे सां ग णार्या सं स्थे ने िहदूं ची मते मागणे हे च लज्जास्पद आहे . यास्तव
मुं ब ई नगरसं स्थे च्या िनवडणु कीतच काय पण कोणत्याही िनवडणु कीत िहदु त्विन मतदारां चे
मु ख्य कतर् हे की िहदु प क्षाचा पर्ितिनधी म्हणू न जो िहदू महासभे च्या ितिकटावर उभा राहील
आिण मी के वळ िहदू चे च िहतरक्षण करण्यास बां ध ले ला आहे म्हणू न वचन दे ई ल त्यासच काय
ते हाडाच्या िहदू ने मत िदले पािहजे . इतर पर् गौण आहे त . या तत्त्वानु सार िहदू महासभे चे
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अिधकृ त इच्छु क िगरगाव िवभागातील शर्ी. कृ . ह. ढमढे रे आिण दादर िवभागातील शर्ी. रा.
के . वै

यां स च मतदारां नी आपली मते

ावीत.”

िनवडणू क िनणर् याचा बोध
िगरगाव महापािलके च्या िनवडणू क िनकालानं त र ऑक्टोबर १९४३ मध्ये सावरकरां नी जे
पतर्क काढले ते िचरं तन महत्त्वाचे आिण सावरकर िवचारां चे िदग्दशर् न करणारे आहे . ते समगर्
पतर्क असेः
“िगरगाव चौपाटी िवभागात मुं ब ई नगरसं स्थे च्या दोन आसनां ची जी पोटिनवडणू क परवा
झाली, तीत या काँ गर्े स चे दोनही इच्छु क िनवडू न आले यािवषयी काँ गर् से िन ां ना आनं द वाटणे
साहिजकच आहे िन जर िहदु त्विन ां चा काँ गर्े स लासु ा हादरून सोडणारा िवरोध ज्या मु ख्य
कारणां साठी होता ती कारणे िवचारात घे ऊ न हे िनवडू न आले ले काँ गर्े स िन

इच्छु क िहदु त्वाचे

न्याय्य अिधकार िनभर् य पणे रक्षण करतील िन त्यायोगे रा ीय सभा ही खरोखरीच रा ीय आहे
असे िस

करतील तर िहदु त्विन ां ना ते िनवडू न आले म्हणू न दुः ख वाटण्याचे काहीच कारण

नाही.
परं तु काँ गर्े स ही स्वतःला ितच्या स्वतःच्याच पर्ितज्ञे मु ळे िहदूं ची पर्ितिनधी म्हणवू शकत नाही
आिण अशा िकरकोळ पोटिनवडणु कां तू न िनवडू न आले ले सभासद क्विचत िहदु त्विन

जरी

असले तरीही काँ गर्े स चे िहदु िहत आिण रा िहतिवरोधी असे असले ले धोरण लहानसहान
पर् ापासू न ते पािकस्तानसारख्या भयं क र पर् ापयर्ं त सु ा बदलू शकणार नाही ही गो
ठाम आहे . त्याचपर्माणे िहदु त्विन

अगदी

ितिकटावरच उभे असले ल्या पर्ितिनध ना िहदू मतदारसं घ

आपला िहदूंच्या वतीने बोलण्याचा समगर् अिधकार जे व्हा दे ई ल आिण ज्या ज्या पर्माणात दे त
जाईल ते व्हा आिण त्या त्या पर्माणातच काय ते िहदूंचे न्याय्य िहत साधू शके ल. अतके च काय
पण िहदु स्थानचे रा ीय अखं ड त्वही सं र िक्षले जाईल, ही गो ही िततकीच ठाम आहे . शर्ी.
शर्ीपर्काश, शर्ी. राजगोपालाचायर् िन शर्ी. गोपीनाथ शर्ीवास्तवां पासू न ते आझाद गां ध पयर्ं त
काँ गर्े स च्या अने क धु रं धर ने त्यां नी मु स लमानां च्या हाती अिधक पर्ितिनिधत्वाचे च नव्हे तर
पािकस्तानचे ही उदक सोडण्यास आपली स्प

िन ले खी सं म ती वारं वार िदले ली आहे .

म्हणू न च एक िनवडणू क िजकली काय िकवा दहा िनवडणु की हरल्या काय पर्त्ये क
िहदु त्विन ाचे कतर्

हे च असणार की मी माझे मत तरी िहदु त्विन

इच्छु कासच दे णार! मी

तरी माझ्या िहदू बां ध वां ना काँ गर्े स ला िहदूंचे पर्ितिनिधत्व अिपण्याच्या मारक धोक्यापासू न
सावध करीत राहणार! मग ज्यां ना जाणू न बु जू न आत्महत्याच करायची असे ल त्या लाखो
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िहदूं नी जर आं ध ळे पणाने वा ह ाने काँ गर्े स लाच मते दे ऊ न आपले रा ीय मरण आपल्यावर
ओढवू न घे त ले तर त्याचे पाप त्यां च्या माथ्यावर!
अशा पर्कारच्या बाणे दार िहदुत्विन े ने या परवाच्या िनवडणु कीच्या वे ळी िहदू म हासभे च्या
वतीने सवर् भार िन दाियत्व आपण स्वतः सोसू न िहदू महासभे चे इच्छु क म्हणू न जे
िनवडणु कीस उभे रािहले आिण शे व टपयर्ं त ज्यां नी धीरोदा
त्या शर्ी.

वृ ीने ती िनवडणू क लढिवली

कृ ष्णाजी हरी ढमढे रे यां नी सवर् िहदु त्विन ां स खरोखरच उफत कले आहे .

त्याचपर्माणे तशाच तत्त्विन े ने िहदूंची दोन-तीन हजार मते महासभे च्या इच्छु काला पडली ही
गो

कोणत्याही उदयोन्मु ख पक्षाला अिभनं द नास्पद आहे . अशा सवर् मतदारां चे ही आम्ही

आभारी आहोत. या िनवडणु कीत िहदु त्वाचा जो दां ड गा पर्चार झाला आिण िहदु त्विन ां च्या
वाढत्या सं घ टणे ने जो पर्भाव काँ गर्े स च्या मनावरही पडल्यावाचू न रािहला नाही; त्या िवषयी
िहदूप क्षाच्या तत्त्व िन , िजवापाड शर्म करणार्या िन िनरुत्साहास के व्हाही थारा न दे णार्या
शे क डो स्वयं से व कां चे ही मी मनःपू वर् क आभार मानीत आहे .
िनवडणु का िजकण्याची िकवा हरण्याची अने क कारणे असतात. त्यावरून कोणत्याही पक्षाचे
िचरं त न बल हे र णे चु कीचे आहे . याच िवभागात गे ल्या सावर् ितर्क िनवडणु कीत काँ गर्े स ची
धु ळ दाण उडवू न महासभे ने पु र स्कृ त के ले ले इच्छु क बॅ .

जमनादासजी मे ह ता पिहल्या

कर्मां काला िनवडू न आले होते आिण शर्ी. तळपदे , शर्ी. तटणीस, शर्ी. भगवं त राव परळकर
पर्भृ ती महासभे ने पु र स्कृ त के ले ल्या अच्छु कां नीही इतर िवभागातू न काँ गर्े स चा पराभव के ला
होता.
अशी एक काय पण शं भ र िनवडणु का जरी आम्ही हरलो तरीदे खील एकशे ए कावी िनवडणू क
जी ये ई ल ती पण िहदु त्विन

पक्ष लढतील आिण तीतही िहदू मतदारां ना सत्य तत्त्व म्हणू न

सां ग तच राहील की “िहदु स्थानचे स्वातं त्र्य, िहदु स्थानचे अखं ड त्व आिण िहदू रा
बर्ीद पर्कटपणे घे त ले ल्या िहदुत्विन

रिक्षण्याचे

पर्ितिनधीसच, जो जो हाडाचा िहदू असे ल त्याने मत िदले

पािहजे .
मतदारां चे कतर्

मतदार करोत वा न करोत मी िहदू रा ाचा एक सै िनक म्हणू न माझ्यापु र ते

तरी माझे कतर्

मी के ले च पािहजे ! ”
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दुष्काळातील बाटवाबाटवी

१९४३ साली बंगाल-ओिरसामध्ये पडलेल्या दुष्काळासंबंधी काढलेल्या एका पतर्कात सावरकर
िलिहतातः
“बंगाल, ओिरसा आिण इतर पर्ांतात अ दुिभ याने अतका कहर उडवून िदलेला आहे की,
िहदुस्थानातील कोनाकोपर्यांतून पर्त्येकाचे अंतःकरण या िवभागांतील लोकांचे हाल पाहून वा अैकून
गदागदा हलिवले गेले आहे आिण िहदुस्थानातील संस्था िन क्ती यांच्याकडू न मदतीसाठी पैशाचा
पाऊस दुिभ याच्या पर्ांतावर पाडण्यात येत आहे. तरीदेखील सुधारावी तशी पिरिस्थत सुधारत नाही,
मृत्यूच्या दाढेतून या दुष्काळपीिडतांना वाचिवण्यासाठी सवर् िहदुस्थान आज पर्य

करीत आहे.

यावरून या आप ीचे स्वरूप िकती भयंकर असेल याची कल्पना येण्याजोगी आहे.
परं तु दुष्काळगर्स्त पर्ांतांतील िहदु समाजावर वरील आप ीपेक्षाही भयंकर अशी आप ी या
दुष्काळामुळे आलेलेी आहे. ती म्हणजे शारीिरक मरण टाळण्यासाठी सांस्कृ ितक िन धािमक मरण
ओढवूनच घ्यावे लागत आहे ही होय.
या दुष्काळी पर्ांतांतून उपाशी िहदून
ं ा अ ाची आशा दाखवून मुसलमान बनिवण्याचे संघिटत पर्य
तेथील मुिस्लम संस्था करीत आहेत याची मािहती बहुसंख्य िहदून
ं ा आहे काय? मरत असलेल्या िहदू
मनुष्यास मुसलमान अ

देतो, पण के व्हा, तर तो िहदुत्व सोडू न इस्लामला कवटाळील तेव्हाच!

नाहीतर त्या मरणार्या

क्तीकडे मुसलमान मजेने पहात राहतो! या वृ ीचे धमार्च्या नावाखाली

मुसलमान लोक मो

ा अिभमानाने समथर्न करतात! तसेच राजकीय डावाच्या नावाखाली हे पर्योग

क्षम्य मानले जात आहेत! मृत्यूच्या शय्येवर पडलेल्या आिण मेलेल्या अशा मुलांना आिण बायाबाप

ांना कोल् ा-कु त्र्यांनी खाल्ल्याची उदाहरणे वाचून िकतीतरी जणांना वाईट वाटले असेल. परं तु

वरील मुसलमान हे त्या कोल् ा-कु त्र्यापलीकडचे पशू ठरत नाहीत काय? कोल्ही-कु तर्ी हे तर बोलून
चालून पशूच आहेत. परं तु हे मनुष्यवेशधारी पशू त्यांच्यापेक्षा भयानक होत.
म्हणून िहदुत्वाची चाड बाळगणार्या सवर् संस्थांनी आिण क्त नी यावेळी आपली िशकस्त करून
आपल्या िहदू बांधवांना या पर्ाणघातक संकटांतून सोडिवले पािहजे.
गेल्या िकत्येक शतकांचा अितहास आपणास हेच सांगतो की, दुष्काळ, रोगांच्या साथी आिण रा ीय
आप ी ही सवर् मुसलमानांच्या इस्लामीकरणाच्या कारवायात साधनासारखीच उपयोगी पडली आहेत.
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बंगालमध्ये मानवाच्या उदा भूिमके वर जातगोत न पाहता सरसहा सवार्ंनाच साहाय्य करणाच्या
कामी रामकृ ष्ण िमशन, बंगाल साहाय्यक सिमती आदी संस्था काम करीतच आहेत. परं तु मुसलमान
लोक त्यांचा लाभ अन्य रीतीने घेत आहेत. िहदुस्थानातही मुसलमानांनी के वळ मुसलमानांच्याच
साहाय्याकरीता म्हणून िनधी जमिवला आहे आिण वर उल्लेिखलेल्या पर्कारच्या लोकसंस्थातून
मुसलमान उपवािसतांना साहाय्य िमळत असल्याकारणाने मुसलमानांनी जमिवलेल्या िनधीचा
िविनयोग िहदून
ं ा बाटिवण्याच्या कामी िनमार्ण के लेल्या संस्थेच्या कायार्त ते करीत आहेत. म्हणून
यापुढे तरी िहदून
ं ी के वळ िहदूक
ं िरताच म्हणूनच साहाय्य पाठवावे म्हणजे मुसलमानांना आपला िनधी
मुसलमानांनाच पोसण्यासाठी खचर् करावा लागेल आिण िहदून
ं ा बाटिवण्यासारख्या या घातुक वृ ीकडे
त्यांना लक्ष देण्यास फु रसतच िमळणार नाही. िहदून
ं ा हािनकारक असलेल्या ा गो ी मी जाणूनबुजून
उजेडात आणीत आहे. याचे कारण बहुतेक सवर्साधारण जनता वृ पतर्े िन
िविधमंडळाच्या अिधवेशनांनादेखील या गो ी पर्िस
सांगावे लागत आहे.

ाख्याने यांना आिण

करण्यास लाज वाटली म्हणून मला हे कटू सत्य

बंगाल यु तळ होणार
११ जानेवरी १९४४ रोजी सावरकरांनी चेतावणी देणारे एक पतर्क काढले ते असेः
“आता लवकरच यु ाचा तळ म्हणून बंगालचे महत्त्व वाढत असताना तेथे िहदुस्थानच्या कदर्शासनला
धाब्यावर बसवू पाहणारे मुस्लीम िलग िन पािकस्तानी पर्वृ ीचे मंितर्मंडळ नांद ू देणे धोक्याचे आहे.
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कदर्ीय मंतर्ी सर ज्वालापर्साद यांनं◌ी अ पर् ात राजकारण घुसडू न या बंगालची क डी के ल्याची
लीगची बडबड धादांत खोटी आहे. पर्ांितक स्वाय तेच्या रक्षणासाठी आपण कदर्ाशी झगडत आहोत हा
त्या मंितर्मंडळाचा दावाही चुकीचा आहे. कारण त्यांनीच १९३९ साली काँगर्ेसने मंितर्पदे सोडली
तेव्हा मुि िदन साजरा करून कदर्ीय स ेचा पुरस्कार के ला आहे आिण १९४३च्या बंगालमधील
भयंकर दुष्काळात मुस्लीम िलगनेच जातीय वृ ी जोपासली हे डॉ. मुखज यांनीही दाखवून िदले आहे.
संपूणर् िहदुस्थानात एक धोरण राहूच नये या पािकस्तानी वृ ीनेच बंगालचे मंितर्मंडळ वागत
असल्याने, तसेच सैिनकी दृ ीनेही बंगालमध्ये मुिस्लम लीगी राजवट धोक्याची ठरणार असल्याने
कदर्ाने तेथील कारभार आपल्या हाती घ्यावा.”

तो िनणर्य यु देवतेच्या हाती !

यु संपेपयर्ंत येथील कोणत्याही पर् ाचा िवचार न करता आपण के वळ शतर्ूला पराभूत करण्यासाठी
पूवार्भागातील सेनापर्मुखांना साहाय्य करणे आिण हे यु िजकणे यासाठी काय ते पर्य करण्यात
येतील; या व्हॉइसरॉय वॅव्हेल यांच्या धोरणावर आपले िवचार क्त करणारे एक पतर्क सावरकरांनी
फे बर्ुवारी १९४४ मध्ये काढले त्या पतर्कात ते िलिहतातः
“व्हॉइसरॉयनी आपले धोरण स्प के ल्यामुळे त्यांच्या भाषणाकडे स्वातंत्र्याच्या आशेने पाहणार्या
अनेक अंधिव ासू िन आशाळभूत लोकांचे डोळे उघडतील अशी आशा आहे. व्हॉइसरॉयनी स्प च
सांिगतले आहे की सध्या कोणतेही नवे सरकार स्थापन के ले जाणार नाही, राजकीय बं ांना ते
सरकारचे सांगणे मानीत नाहीत तोवर सोडणार नाही आिण पर्ांतांना अिधकार न देता सवर् स ा
कदर्ीभूत के ली जाईल. यु ानंतर आपण काय करू याचेही एक शब्दिचतर् या भाषणात व्हॉइसरॉयनी
रे खाटलेले आहे, पण त्यात नवीन असे काहीच नाही. तसेच यु ानंतर काय होईल ते त्यांच्या हाती
नसून तो िनणर्य यु -देवतेच्या हाती राहील.
तसेच पर्ांतांना िवशेष अिधकार न देण्याच्या त्यांच्या घोषणेने मुसलमानांचे िहदून
ं ा िवरोध करून
पािकस्तान िमळिवण्याचे स्व ही भंग पावेल. मुसलमानांनी लक्षात ठे वावे की िबर्िटश त्यांच्या
िहतासाठीच कदर्स ा दुबर्ल होऊ देणार नाहीत. अलग राज्याला िहदूप
ं ेक्षा िबर्टनच अिधक िवरोध
करील. िकर्प्स िमशनला सादर के लेल्या िनवेदनात भारत अखंड ठे वावा यासंबंधी जी कारणे िहदू सभेने
िदली होती तीच कारणे यावेळी वेव्हेल यांनी त्यांच्या भाषणात सांिगतली आहेत. त्यांना हा युि

वाद

जर खरोखर पटला असेल तर त्यांनी िकर्प्स योजनेतील स्वयंिवणर्याची योजना सोडल्याची घोषणा
करणे आवश्यक आहे. पण या संबंधी त्यांनी जाणूनबुजून मौन पाळले आहे की अज्ञानाने तसे घडले
आहे?
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कसेही असो, जमनादास मेहतांनी म्हटल्यापर्माणे सध्या तरी पािकस्तानचे कबरस्तान झाले आहे. तरी
आता यापासून बोध घेऊन जीनांनी िन मुसलमानांनी बहुसंख्य िहदूश
ं ी पर्ेमाने वागून
सेवा करावी.”

ा भारतमातेची

वषर् पर्ितपदेस घरोघर िहदुध्वज उभारा
यु देवता आपल्याला अनुकूल व्हावी, त्यासाठी िहदू रा सज्ज व्हावे या जागृतीसाठी सावरकारांनी जे
सतत पर्य चालिवले त्याचाच एक भाग म्हणजे त्यांनी १४ माचर् १९४४ रोजी एक पतर्क काढू न सवर्
महारा ीय िहदून
ं ा आवाहन के ले की ttत्यांनी येत्या वषर्पर्ितपदेच्या िदवशी घरोघर भगवे ध्वज
उभारावेत. त्या पतर्काचा सारांश असाः
“पर्ाचीन काळापासून वषार्रंभाच्या िदवशी घराघरावर ध्वज उभारण्याची पर्था आपल्याकडे आहे.
आपल्या िहदू रा ात वेगवेगळे वषार्रंभ मानले जात आहेत त्यापैकी महारा ात चैतर्पर्ितपदा हा वषार्रंभ
आहे. पण पारतंत्र्याच्या काळापासून गुढी म्हणून आपल्या घरापुढे रे शमी व , झबली, कुं च्या,
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चोळ्या बांधन
ू त्यावर गडू ठे वला जातो. ज्या रा ाचा ध्वजच चोळीचा वा चरख्याचा, त्या रा ाच्या
पौरुषािवषयी वा पराकर्मािवषयी काय बोलावे? तरी गुढीचे हे िवडंबन सोडू न आता गुढीपाड ाला
घरोघर िहदुध्वज उभारा. त्यातही सध्या िहदुसंघटनाचे िन िहदू पुनरुत्थानाचे पर्तीक असलेला िन
भारतात लक्षावधी जागृत िहदूक
ं डू न मान्यता पावलेला कु ण्डिलनी-कृ पाणांिकत िहदुध्वज झोपडीपासून
राजवा

ापयर्ंत सवर्तर् उभारला जावा.”
िहदुसभेचे यश

मुंबई महापािलके त मुसलमानांना चार स्थाने अिधक ावीत अशी सूचना शासनाने राजपतर्ात पर्िस
करून त्यावर लोकांची मते मागवली. मुंबई िहदू सभेने ा सूचनेला िवरोध के ला. त्यानंतर शासनाने
ही सूचना स्थिगत के ली. त्यासंबंधी २१ माचर् १९४४ रोजी काढलेल्या एका पतर्कात सावरकर
िलिहतातः
“शासनाने िदलेले िनवडणुका स्थिगत करण्याचे कारण लंगडे वाटते. िहदू सभेच्या

ा िवजयाचा

आणखीही एक अथर् आहे. मुंबई महापािलके त काँगर्ेसचे बहुमत आहे आिण काँगर्ेसचे विर
मुसलमानांना ही चार स्थाने बहाल करण्यास िस

होते. पण िहदू सभेने त्यािवरु

नेते

आंदोलन

चालिवल्याने काँगर्ेसमधील बहुसंख्य िहदू सभासद िवचारात पडले. आपण मुसलमानी मागणीस संमती
िदल्यास बहुसंख्य िहदू मतदार आपणाला िनवडू न देणार नाहीत; अशीही त्यांना भीती वाटू लागली.
ासाठी िहदू सभा िनवेदनावर स्वाक्षर्या करणारे तीस सहसर् मतदार. तसेच मुंबई िहदू सभेचे नेते सी.
के . बोले, राजा नारायणलाल, अिधव े तळपदे, ल. ग. थ े पर्भृ

चे मी अिभनंदन करतो.

गांध पर्माणे इतरांनाही सोडा
महात्मा गांध च्या २१ मिहन्यांच्या बंिदवासानंतर ६ मे १९४४ रोजी सुटका झाली, तेव्हा
सावरकरांनी त्यासंबंधी काढलेल्या एका पतर्कात त्यांची सहृदयता िदसून येते. ते पतर्क असेः
“अशक्त पर्कृ तीमुळे गांधीज ची मुक्तता झाल्याचे अैकून तर अिखल रा ाला हायसे वाटत आहे.
भूतदयेने पर्ेिरत होऊन सरकारने त्याना िवमुक्त के ले आहे. महात्माज च्या पर्कृ तीला लवकर आराम
पडावा असे मी इिच्छतो शासनाने आता पंिडत जवाहरलाल नेहरू आिण इतर स्थानब

काँगर्ेस

कायर्कत यांनाही मुक्त करावे अथवा त्यांच्यावर अिभयोग भरून त्यांना कोणत्या आरोपाखाली अटके त
ठे वले आहे ते जनतेला स्प करून सांगावे.”

जीनांना उ र
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१० मे १९४४ रोजी काढलेल्या एका पतर्कात बॅ. जीना यांना उ र देताना सावरकर िलिहतातः
“पंजाबातील संयुक्त मंितर्मंडळासंबंधी माझ्या पतर्ाचा जो अथर् जीनांनी लावला आहे तो चुकीचा आहे.
असे चुकीचे अथर् हेतुतः लावून जर माझी खरी पतर्के बाहेर पाडण्याचा त्यांचा डाव असेल तर त्यांनी
लक्षात घ्यावे की मी काही अतका सहज फसणारा नेता नाही. जीनांच्या अलीकडील व

ांवरून

त्यांनाही िहदूसभेची मैतर्ी पािहजे असे िदसू लागले आहे. पण त्यांनी लक्षात ठे वावे की ही मैतर्ी अतकी
सोपी नाही. आज िसध िकवा सीमापर्ांतात जे िहदू मंतर्ी लीगच्या मंत्र्यांशी सहकायर् करीत आहेत,
त्यांनी लीगच्या ध्येयधोरणाला पािठबा िदलेला नाही तर के वळ िहदू-शीख यांच्या िहतरक्षणाथर् ते त्या
मंितर्मंडळात गेले आहेत. त्याचपर्माणे पंजाबातही जर िहदू िन शीख युती पक्की रािहली तर ती
मातृभूमीच्या िवच्छेदनाची जीनांची स्व े हाणून पाडू न अखंड भारताचे स्वातंत्र्य संपादन िन रक्षण
करण्यास समथर् ठरे ल.”

उदूिर् वरु

यु्

पुकारले पािहजे

६ जून १९४४ रोजी सावरकरांनी वीर रामचंदर् शमार् यांच्या उपोषणासंबंधी एक पतर्क काढले. त्याचा
सारांश असाः
“जयपूरचे मुख्यमंतर्ी सर िमझार् अस्माईल यांच्या िहदूिवरोधी कारभाराच्या िनषेधाथर् पर्िस
िहदुस
ं ंघटनी कायर्कत वीर रामचंदर् शमार् गेले वीस िदवस िदल्लीत उपोषण करीत आहेत. िहदूच
ं ा समूळ
नायनाट करण्याच्या दु बु ीने वागणार्यांचे अशा उपोषणाने हृदयपिरवतर्न होईल की नाही या
पर् ाची चचार् करण्यास वेळ नाही. सध्या वस्तुिस्थती अशी आहे की शमार्ज च्या सेवेला डॉक्टसर् नाहीत
तसेच शमार्जी काही उ ेजक िन पोषक औषधेही घेत नाहीत त्यामुळे त्यांची पर्कृ ती सतत क्षीण होत
आहे. तसेच जयपूरमधील वहार देवनागरीत िलिहलेल्या िहदीमध्ये चालावा आिण उदूर् िलपी
िशकण्याची सेवकांवर सक्ती नसावी;

ा शमार्ंच्या दोन्ही मागण्या िहदुत्वाचे दृ ीने महत्त्वाच्या आहेत.

सध्या मुसलमान समाज सवर् िठकाणी उदूस
र् ाठी आगर्ह धरीत आहे. सवर् मुसलमान संस्थानातून उदूर् हीच
राज्यभाषा म्हणून मान्यता पावत आहे. एवढेच काय पण बंगाल िन क कण येथील मुसलमानसु ा
उदूस
र् ाठी आंदोलने करीत आहेत. त्या आंदोलनाचा एक भाग म्हणूनच सर िमझार् ९३ टक्के िहदुवस्ती
असलेल्या जयपूर

ा िहदू राज्यातही उदूच
र् े पर्स्थ वाढवीत आहेत. दैव एवढेच की त्याने अ ाप

महाराजांना िन त्यांच्या कु टुंबीयांनाही गादीवर बसायचे तर उदूर् आलीच पािहजे अशी आज्ञा काढली
नाही!! अशा पिरिस्थतीत देवनागरी िहदी हीच आपली रा भाषा आहे, अथवा मातृभाषा आहे असे जे
मानतात त्यांनी उदूिर् वरुदध यु

पुकारले पािहजे. कारण हा पर् के वळ भाषेचा नसून राजकारणाचाही

आहे.
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या यु ाची पिहली तुतारी जयपुरात फुं कू न इतर सवर् िकरकोळ मतभेद बाजूला ठे वून सवर् िहदून
ं ी
एकमुखी मागणी करावी की जयपूरची राज्यभाषा म्हणून देवनागरी िलपीतील िहदीलाच मान्यता
िमळावी आिण उदूर् िशकण्याची अट काढू न टाकावी. यासाठी शर्मिवभाग म्हणून हे आंदोलन मुख्यतः
िहदी पर्ांतांतील िहदी भाषेच्या अिभमान्यांनी चालवावे. िहदू महासभा त्यांना साहाय्य करीलच पण
ितला पािकस्तानापासून खेडेगावातील दंग्यांपयर्ंत अनेक संकटांना त ड ावे लागत आहे त्यामुळे ितला
ा आघाडीवरच सवर् लक्ष किदर्त करता येणार नाही. मातर् िहदी भाषी संस्थांना ती या ल ात सवर्
पर्काराने साहाय्य करील.
याचा पर्ारं भ म्हणून १५ जून ते २२ जून उदूिर् वरोधी स ाह पाळावा. या स ाहात सवर् िहदुत्विन
संस्थांनी पर्स्ताव करून वीर शमार् यांच्या मागण्यांना पािठबा ावा आिण हे पर्स्ताव जयपूरचे
महाराज, राजकीय पर्ितिनधी आिण मुख्यमंतर्ी िमझार् यांच्याकडे पाठवावेत. िहदी वृ पतर्ांनीही ा
आंदोलनाचे समथर्न करावे; त्याला चालना

ावी.

नंतर शक्य त्या संस्थांनी महाराजांकडे िश मंडळे पाठवावीत. तसेच संपण
ू र् राजस्थानात

ा

मागणीचा पर्चार करावा. एवढे काम नेटाने झाले की महाराज आिण िमझार्ही िहदूच
ं ी मागणी
मानतील.
पण िहदुसंघटकांनी हा पर् सहज सुटेल असे न समजता ा लढाईत कोणत्याही िवरोधास त ड देण्यास
िस रहावे कारण हा पािकस्तानिवरोधी यु ाचा एक भाग आहे!!
पंढरपूर यातर्ेवरील बंदी उठवा
शासनाने पंढरपूरच्या आषाढी यातर्ेवर बंदी घातली आहे तरी यासंबंधात काय करावे असे सावरकरांना
िवचारण्यात आले. तेव्हा त्यासंबंधी १५ जून १९४४ च्या पतर्कात सावरकरांनी िलिहलेः
“काहीतरी चुकीच्या समादेशामुळे राज्यपालांनी ही बंदी घातलेली िदसते. त्यांना बहुधा पंढरपूरचे
महत्त्व माहीत नसावे. िखर् नांना रोम िजतके पिवतर् वाटते िततके च मरा

ांना पंढरपूर पिवतर् वाटते.

अितहास काळात पंढरपूरची मूत फोडणार्या मुसलमान सरदाराचे शीरच मरा ांच्या राजाने छाटून
टाकले आिण ते थेट िवजापूरला घुसले. हाजच्या यातर्ेला या यु काळातही अनुज्ञा देणार्या शासनाने
पंढरपूर यातर्ेला बंदी करावी हा िहदूव
ं र अन्याय आहे. यासंबंधात मी राज्यपालांना पतर् िलहून
कळिवले आहे की ा यातर्ेला अनुज्ञा िदल्याने यु पर्य ात िकवा अ धान्य उत्पादनात िन वाटपात
कोणताही अडथळा येणार नाही. तरी ही पिरिस्थती लक्षात घेऊन ही बंदी उठवावी.”
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पंढरपूरच्या यातर्ेकरूंचे अिभनंदन
सावरकरांच्या

ा सावधानतेमुळे िकवा शासनाला बंदी घालणे अ न वाटल्याने, कसेही असो पण

पंढरपूरच्या यातर्ेवरची बंदी उठली आिण ती यातर्ा पर्ितवषार्पेक्षाही अिधक उत्साहाने आिण
िहदुसंघटनेच्या जागृतीने यशस्वी झाली. त्यासंबंधी ५ जुलै १९४४ रोजी काढलेल्या पतर्कात सावरकर
िलिहतातः
“पंढरपूरमध्ये एकाही यातर्ेकरूने पर्वेश करू नये अशी आज्ञा असताही तेथे दीड लाख यातर्ेकरू जमले.
त्यांना धान्य देऊ नये अशी आज्ञा असताही त्या भागातील शेतकर्यांनी चपात्यांचे ढीग रचून
यातर्ेकरूंना अ पुरिवले. उपहारगृहांना अ देण्याची बंदी असल्यामुळे तर तेथील नागिरकांनी िहदू
सभेच्या स्वयंसेवकांच्या मागर्दशर्नाने वेळी स्वतः अधर्पोटी राहून यातर्ेकरुं ना भोजन िदले. अशा पर्कारे
पंढरपूरची यातर्ा यशस्वी झाली. ितकडील गावोगावच्या िहदून
ं ाही कळले की िहदू महासभा हीच

ा

काय लढणारी संस्था आहे. भागानगर िन भागलपूरनंतरचा िहदू सभेचा हा एक मोठा िवजय आहे.
यासाठी मी सवर् कायर्कत्यार्ंना धन्यवाद देतो.”
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गांध नी फाळणी स्वीकारली

पािकस्तानला गांधीज नी िन काँगर्ेसने मान्यता िदली. तेव्हा त्यासंबंधी सावरकरांनी १४ जुलै १९४४
रोजी एक िवस्तृत पतर्क मुंबईहून पर्िस

के ले. त्यात ते िलिहतात:

“ ा योजनेला गांध नी मान्यता िदली आहे यात आ यर् वाटण्यासारखे काहीच नाही! कानपूरच्या
माझ्या भाषणात मी हे सवर् सांिगतले असून ते तंतोतंत खरे ठरले आहे. अितमानुष असा आतला
आवाज माझ्याजवळ असल्याने मला ढ ग करावयाचे असते तर आज मी मोठा भिवष्यवादी म्हणून
िमरवलो असतो. ‘भारत सोडा’ चळवळीचा शेवट आता ‘भारत तोडा’ अशा मागणीत होत आहे. पण
या शोकांितके चे खलनायक एकटे राजाजी आहेत असे समजणे अन्यायाचे आहे. त्यांचा दोष एवढाच की
ते गांध च्या हातातील खेळणे बनले.
यापुढेही राजाज नी लक्षात ठे वावे की ते के वळ नावाचे राजे आहेत. िहदुस्थानातील पर्ांत ही काही
त्यांची िकवा गांध ची वैयि

क म ा नाही की जी त्यांनी कोणालाही देऊन टाकावी. आमच्या

ा

पुण्यभूमीचा लहानसहान लचका तोडण्याचा िवचार कोणा िव ासघातकी भर्ांत रा वा ांनी,
लेचापेच्या मूखार्ंनी िकवा स्वाथर्साधू लोकांनी के ला तर त्यांना आव्हानीत िहदू महासभा िन
िहदुसंघटनी जनता त्यांच्या मागार्त उभी आहे हे त्यांनी लक्षात ठे वावे.
के वळ तात्कािलक लाभावर दृ ी ठे वून गांधी िन त्यांचे भगतगण, कोणाचीही संमती न घेता, देशघात
करू पाहत आहे. अशा वेळी ज्या काँगर्ेसी िहदूच्ं या अंगी िहदू रक्त उसळत आहे, तसेच िहदी रा ाची
एकता हे ज्या पर्ागितकांचे बर्ीद आहे त्यांनी त्यांनी पािकस्तानिवरोधी आघाडी उघडण्याच्या कामी िहदू
महासभेशी सहकायर् करावे.
या पािकस्तानिवरोधी मोिहमेची पिहली पायरी म्हणून या मिहन्यात िठकिठकाणी सभा भरवून गांधीराजाज च्या पािकस्तानी योजनेस िवरोध करणारे ठराव संमत करून ते व्हॉइसरॉयकडे पाठवावेत.
आता सवर् संस्थांनी गुळमुळीतपणा सोडू न िनःसंिदग्ध शब्दात आपले मत क्त करावे आिण आपल्या
बाजूला कोण िन िवरोधी कोण हेही पाहून घ्यावे आिण ा ल ासाठी आपले बळ संघिटत करावे.”
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हे बळ कसे संघिटत करावे यासंबंधी १८ रोजी सावरकरांनी दुसरे एक पतर्क काढले. त्यात त्यांनी
िलिहले :
“कोणाचीही संमती न घेता गांध नी जीनांना स्वयंिनणर्याचा अिधकार िदलेला आहे. यािवरु
लोकमत जागृत करण्यासाठी सवर् िहदू सभांनी ऑगस्टचा पिहला स ाह अखंड िहदुस्थान स ाह िकवा
पािकस्तानिवरोधी स ाह म्हणून साजरा करावा. त्यामध्ये (१) पर्त्येक िहदूने अखंड भारतासाठी
लढण्याची पर्ितज्ञा घ्यावी. (२) आपल्या या भागातील िविवध पक्षांच्या नेत्यांचा अखंड भारतावर
िव ास असल्याच्या स्वाक्षर्या घ्या ात आिण त्यांच्या सहीची तशी पतर्के पर्िस

करावीत. (३)

माझ्या संपूणर् पतर्काचे आपल्या येथील भाषात भाषांतर करून त्याच्या सहसर्ावधी पर्ती काढू न त्या
लोकांना ा ात. (४) ा संबंधीचे ठराव िन स्थािनक पुढार्यांची पतर्के यांच्या पर्ती व्हॉइसरॉयकडे
पाठवा ात.”
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गांध ची मान्यता म्हणजे
सवार्ंची मान्यता नव्हे

गांध ची जीनांपुढे शरणागती स्वीकारण्याची िस ता पाहून २९ जुलै १९४४ रोजी सावरकरांनी
भारतमंतर्ी अमेरी आिण अमेिरके मधील वृ संस्थांना एका पतर्का ारे कळिवले की :
“गांध नी जरी देशिवच्छेदनाला संमती िदली असली तरी ती सवर् िहदूच
ं ी संमती समजली जाऊ नये.
िहदूच्ं या िहतरक्षणासाठी किटब असलेल्या िहदू महासभेला तसेच देशातील अन्य अनेक पक्षांना
गांधीज ची तडजोड मान्य नाही. कलक ा येथील अंिडयन असोिसएशननेसु ा पािकस्तानी योजनेचा
िधक्कार करून रा ीय वृ ीच्या मुसलमान आिण िखर् नांनीही ही योजना िधक्कारावी असे एक आवाहन
के ले.”

राजाज ना उ र

पुण्याच्या गाडगीळांपर्माणेच पर्त्यक्ष राजाजी हेही सावरकर यांच्या पर्चाराने उफाळू न सावरकरांवर
टीका करीत होते. सावरकर भक्तांनी गाडगीळांवर अंडी फे कली तर स्वतः सावरकरांनी २४ ऑगस्ट
१९४४ रोजी राजाज ना एक तकर् शु

पर्त्यु र िदले. ते थोडक्यात असेः

“एका िहदू महासभेवाचून सवार्ंचा पािकस्तानला पािठबा आहे, असे म्हणून शर्ी. राजगोपालचायर्
यांनी िहदू सभेचा गौरव के ला आहे असे मी समजतो. राजाज नी िवषादपूणर् भाषेत असे उ ार काढले
ही गो मातर् ध्यानात घेणे आवश्यक आहे. आपल्या कु िटल बु ीचा आिण काँगर्ेसमधील लाखोपत च्या
दर् ाचा उपयोग िहदू महासभेला िवकत घेण्यासाठी गेली तीन वष राजाजी करीत आहेत. पण त्यांच्या
या पर्य ांना यश येणे बाजूलाच रािहले, उलट िहदू महासभा पािकस्तानिवरु

छातीचा कोट करून

िधटाईने उभी रािहलेली िदसते. हे राजाज चे खरे दुःख आहे, हे पाहूनच की काय राजाज चे मस्तक
भणाणले असून ते मलाच स्वातंत्र्याचा उपदेश करू लागले आहेत. राजाजी म्हणतात, “माझ्या
योजनेचा िधक्कार करण्यासाठी सावरकरांनी पर्त्येक िहदूसंघटनवा ाला उठावणी िदली आहे. पण आज
िहदी संघटनवा ांचे ध्येय मुसलमानांिवरु

संघटना करणे हे नसून देशाचे स्वातंत्र्य िमळिवणे हे आहे’

माझ्या लेखनापासून आपल्याला स्वातंत्र्याची स्फू त िमळाली असे पूव पर्कटपणे सांगणारे राजाजी
मलाच स्वातंत्र्याचा उपदेश करतात हे आ यर् नव्हे काय?
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आचायर् कु लात जन्माला आलेल्या राजाज चे संस्कृ त भाषेचे ज्ञान जागृत असेल तर संघटन म्हणजे
एकीकरण िकवा दृढीकरण, संघटन म्हणजे िवभाजन वा िवच्छेदन नव्हे हे त्यांच्या ध्यानात येईल अशी
मला आशा आहे.
या अथार्ने पािहले तर राजाज ना पािहजे असलेला खरा िहदी संघटनवादी कोण? अखंड िहदुस्थानचा
पुरस्कतार् का मुसलमानांना वेगळे राज्य

ावे असे सांगणारा फाळणीचा पुरस्कतार् राजाजी?”

गांध ना गंडवून पािकस्तान िमळणार नाही.

सप्टबर १९४४ मध्ये गांधी-जीना भेटी संबंधात युनायटेड पर्ेसच्या वातार्हरांशी बोलतांना सावरकर
म्हणालेः
“या गांधी-जीना भेटीत मला काहीच आ यर् वाटत नाही. िहदून
ं ी शरणागतीचे िन देण्याचे सतर्
अिवरतपणे आरं भल्यानंतर जर जीनांनी त्या िहदून
ं ा िपळण्याचा िवचार के ला नाही तर जीनांमध्ये
शहाणपणाचा काहीच अवशेष उरला नाही असेच म्हणावे लागेल. जर देणारा दमत नसेल तर
घेणार्याने तरी का दमावे? तलवारीच्या बळाने जे िजकता येणार नाही ते गांध ना गंडवून
िमळिवण्याची अपेक्षा मुसलमान करीत आहेत. परं तु खड्गाच्या बळावर िहदून
ं ा िजकण्याची त्यांची
आशा जशी फोल ठरली तशी हीही आशा िनष्फळ झाल्यावाचून राहणार नाही.”

िहदुसभेने काँगर्स
े च्या हातांतील
बाहुले बनू नये
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पर्कृ ती िबघडल्यामुळे,

ा वष आपले नाव अध्यक्षपदासाठी सुचिवले जाऊ नये असे सवर् िहदू सभा

शाखांना िनक्षून सांगणारे एक पतर्क सावरकरांनी नोव्हबर १९४४ मध्ये काढले. त्यात त्यांनी

क्त

के लेले िवचार पुढीलपर्माणेः
“या सात वषार्ंत सतत के लेल्या कामामुळे मीही आता थकलो आहे. या काळात ज्यांनी ज्यांनी मला

सहकायर् के ले, माझ्यातील दोषांकडे दुलक्षर् करूनही ज्यांनी मला सहकायर् िदले त्या सवार्ंचे मी मनःपूवर्क
पुन्हा एकदा आभार मानतो. या सात वषार्ंत आपल्या सवार्ंच्या सहकायार्ने िहदू महासभा सतत
बलव र बनत गेली आहे. ितने सवर् िहदू जगतात नवी जागृती िनमार्ण के ली आहे. त्यामुळे

काश्मीरमधील िहदूच्ं या दुःखाच्या वेदना मदर्ासमधील िहदूलाही समजू लागल्या आहेत. या सात
वषार्ंच्या सतत पिरशर्माने त्या काळात उठलेल्या सवर् वादळांना त ड देऊन िहदूच
ं ा एक सबळ पक्ष,
िहदू जातीच्या आकांक्षा िनभर्यपणे

क्त करणारी संस्था म्हणून िहदू सभा ओळखली जात आहे. याचेच

पर्त्यक्ष पर्त्यंतर म्हणजे गांधी जीनांशी तडजोड करून देशाचे िवभाजन करण्यास पर्वृ झाले असता ा
दोन्ही शि िवरु कोणतीही जर-तरची लटपट न करता एक िहदूसभाच देशाच्या अखंडत्वासाठी
ठामपणे उभी रािहली. िहदू सभा कायर्कत्यार्ंच्या सतत पर्चाराने घाबरून जाऊन आज तरी
फाळणीवाल्यांनी घाबरून त्यांची बोलणी बंद करून सशापर्माणे आपल्या िबळांचा आशर्य घेतला आहे.
पण लक्षात ठे वा, ते अनुकूल काळाची वाट पाहत आहेत.
अखंड भारताचे संपूणर् स्वातंत्र्य हे ध्येय साध्य करण्यासाठं ◌ी संिमशर् मंितर्मंडळात सहभागी
होण्यापासून सश कर्ांतीपयर्ंत योग्य वाटेल तो उपाय पर्ितसहकाराच्या तत्त्वावर अवलंिबणे, सध्याचा
कायर्कर्म म्हणून राजनीतीचे िहदूकरण आिण िहदूच
ं े सैिनकीकरण करणे, या माग िहदूमहासभेचे
सामथ्यर् सतत वाढत राहो. अशाच प तीवर दृढ िव ास ठे वून, काँगर्ेस अथवा लीग यांच्या हातातील
बाहुले न बनता, जर िहदू महासभा िहदुसंघटन करीत राहील तर अपेक्षेपेक्षाही लवकरच्या काळात हे
िहदू रा स्वतंतर् िन समथर् होईल!!”

िहदी हीच रा भाषा करा
६ नोव्हबर १९४४ रोजी जयपूरमधील आंदोलनासंबंधी काढलेल्या एका पतर्कात सावरकर िलिहतातः
“सध्या जयपूरचे िदवाण सर िमझार् हे िनरिनराळ्या लोकांकडू न स्वतःच्या िनःपक्षपाती धोरणासंबंधी
पर्माणपतर्े िमळवीत आहेत आिण त्यांच्या आवरणाखाली आपले िहदूिवरोधी धोरण झाकण्याचा पर्य

www.savarkarsmarak.com

करीत आहेत. ती पर्माणपतर्े पाहूनही मी िनि तपणे सांगतो की िहदू महासभेने आजवर सर िमझार्
यांच्यावर के लेले आरोप साधार सत्य िन न्याय्य आहेत.
जयपूर शासनाच्या सेवेत भरती करावयाच्या नवीन सेवकांना एवढेच नव्हे तर पर्त्येक भारतीयाला उदूर्
भाषा िलिहता वाचता आलीच पािहजे असा आगर्ह सर िमझार्ंनी धरला नाही काय? जयपूर
संस्थानच्या नवीन घटनेत त्यांनी मुसलमानांसाठी अिधक राखीव स्थाने िदलेली नाहीत काय? िहदूच
ं ी
मंिदरे हलिवण्याच्या िनषेधाथर् शेकडो िहदून
ं ी पर्ितकार के ला, हरताळ पाळले आिण बंिदवास भोगला हे
खरे नाही काय? मागर्रुंदीच्या वेळी के वळ िहदू मंिदरे तेवढी हलिवली आिण मुसलमान हे अज्ञानी िन
बंडखोर आहेत हे कारण देऊन मिशदी तेव

ा राहू िदल्या हे खरे आहे ना? याचा अथर् िहदून
ं ीही

त्यांच्या मंिदर रक्षणासाठी पर्क्षुब्ध व्हावे असा होत नाही काय?
पण असे पुरावे देत बसण्यात काही अथर् उरलेला नाही. सध्या तरी िहदूव
ं र नवे अन्याय होऊ नयेत
आिण झालेले अन्याय, शक्यतो सहकायार्ने आिण िहदूच
ं ा अपमान न होता, दूर करून घेणे हेच
िहदूसभेचे मुख्य कायर् आहे. या दृ ीने तेथील िहदुसघ
ं टकांनी, िवशेषतः वीर रामचंदर् शमार्ंनी, जे
पर्भावी आंदोलन के ले तसेच पर्ा. िव. घ. देशपांड,े रामचंदर्राव आिण बाबाराव खापड यांनी तेथे
जाऊन जी पाहणी के ली आिण िहदून
ं ा आ ासने िदली त्यामुळे आता कोणीही अिधकारी पूव पर्माणे
िहदूिवरोधी कृ त्य करण्यास धजणार नाही.
आता पर्थम महाराजांनी लक्ष घालून देवनागरीमध्ये िलिहल्या जाणार्या िहदीतच राज्याचा कारभार
चालेल अशी आज्ञा काढावी. जुने कागद पाहण्यासाठी काही उदूर् जाणणारे ठे वावे. पण आता यापुढे उदूर्
बंद के ली की थो

ाच वषार्त उदूच
र् ी आवश्यकताही उरणार नाही आिण असे करणे फारसे कठीण नाही.

तुकर्स्तानच्या के मालपाशाने पाच वषार्ंत अरबी भाषेचे पार उच्चाटण के ले नाही का? त्यापेक्षा जयपूरची
राज्यभाषा िहदी करणे िकती तरी सोपे आहे. कारण येथील ९० टक्के लोकांची मातृभाषा िहदी आहे.
यावर सर िमझार् सांगतील की ते के माल पातशहा नाहीत. यावर उ र असे की तशी शक्ती त्यांच्यात
नसेल तर त्यांनी त्यागपतर्

ावे. तसेच सध्याच्या पिरिस्थतीत िहदू संस्थािनकांनी आपल्या मुख्य

मंतर्ीपदी मुसलमानांची नेमणूक करू नये. कारण सर िमझार् यांनीही लीगशी लगट चालिवली नाही
काय? तसेच ही मागणी पर्भावी करण्यासाठी िहदून
ं ी आंदोलने करावीत. िहदू लोकांनी उदूर्
बिहष्काराची पर्ितज्ञा करून सवर्तर् राजस्थानात िहदी हीच राज्यभाषा करण्याचा िनधार्र करावा.”
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हे पतर्कार ढ गी की अपर्ामािणक
व्हॉइसरॉयशी झालेली सावरकरांची भेट आिण त्यांची पतर्कारांशी झालेली पर् ो रे यासंबंधी
िनरिनराळ्या वृ पतर्ांनी िनरिनराळी वृ े छापली. त्यासंबंधी स्प ीकरण करणारे एक पतर्क १
िडसबर १९४४ रोजी मुंबई येथून सावरकरांनी पर्िस
“माझ्या िन व्हॉइसरॉयच्या भेटीसंबंधी पर्िस

के ले. त्या पतर्काचा मिथताथर् असाः

झालेले वृ पतर्ांतील सवर् तकर् चुकीचे आहेत. मी सत्याथर्

पर्काशवरील बंदी उठिवण्यासंबंधी व्हॉइसरॉयशी चचार् के ली असेच मी पतर्कारांना सांिगतले.

पतर्कारांशी मी जी चचार् के ली ितचा व्हॉइसरॉय भेटीशी काही सबंध नव्हता. पतर्कारांच्या पर् ांना ती
के वळ उ रे होती.
यु

संपेपयर्ंत िबर्िटश सरकार कोणतीही स ा भारताला देणार नाही. या माझ्या िनवेदनावर

िलिहताना काही संपादकांनी म्हटले आहे की, ही गो कळायला सावरकरांना अतके िदवस कशाला
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लागले? असे िलिहणार्या पतर्कारांची मला कीव येते! ते ढ गी आहेत की अपर्ामािणक आहेत हाच पर्
पडतो. कारण अगदी यु

चालू झाले तेव्हापासून मी सांगत आलो आहे की िबर्टन हे यु

लोकशाही िन

स्वातंत्र्य आदी उच्च ध्येयांसाठी लढत नसून के वळ सामर्ाज्य रक्षणासाठी लढत आहे. या उलट हे पतर्कार
ज्यांची भाटिगरी करतात, ते गांधी-नेहरू आिण काँगर्ेसचे पर्स्ताव सांगत होते की िबर्टन हे यु
लोकशाही रक्षणासाठी लढत आहे!! पुढे याच लोकांनी िबर्िटशांना ‘चले जाव, पण सैन्य येथे राहू
असे सांिगतले. तेव्हाही मी लगेच सांिगतले की

ा’

ा ‘भारत सोडा’ चळवळीचा अंत तर ‘भारत

तोडा’मध्ये होईल. तेही माझे भिवष्य आज दुदवाने खरे ठरत आहे.

ा उथळ भाब

ा वा बनेल

टीकाकारांनी लक्षात ठे वावे की माझी राजकारणातील मूलभूत बु ी ही चरखा िफरवून एका वषार्त
नव्हे एका मिहन्यात स्वराज्याचे स्व पाहणार्या आतल्या आवाजावरील आंधळ्या शर् स
े ारखी भ दू
नाही!!”

कर्ांितवीर रासिबहारी िन पं. चंदर्गु यांस शर् ांजली
िहदू सभेतील तरुण अनुयायी पं. चंदर्गु वेदालंकार िन दुसरे कर्ांितकारक सहकारी रासिबहारी बोस
िनधन पावल्याच्या दुःखद वातार् समजल्या तेव्हा त्या दोघांही कमर्वीरांना सावरकरांनी जानेवारी
१९४५मध्ये पर्कटपणे शर् ांजली वािहली. ितचे शब्द असे :
“रासिबहारी बोस यांच्या िनधनाची वातार् अैकून मला मोठा खेद झाला. ते आंतररा ीय कीत चे
िव ान, िनवािसत कर्ांितकारक िन िहदुत्विन

नेते होते. िहदुस्थान िन जपान यांमधील संबंध दृढ

करण्याचे महान कायर् त्यांनी के ले. िहदूच्ं या पुनरुज्जीवनाच्या कायार्तील आघाडीचे एक पर्मुख नेते
म्हणून त्यांचे नाव अजरामर राहील. जपानमधील िहदू महासभेचे ते अध्यक्ष होते. यु

चालू

झाल्यापासून त्यांच्यासंबंधी वृ येणे बंद होते. जे पुन्हा वृ आले ते त्यांच्या िनधनाचे!”
पंिडत चंदर्गु वेदालंकार यांच्यासंबंधी त्यांचे शब्द असेः
“त्यांच्या अकाली िनधनाचे वृ

धक्का देणारे आहे. ते कतृर्त्ववान देशभक्त िन उ म व े होते. त्यांच्या

िनधनाने िहदुसंघटन चळवळीची मोठी हानी झालेली आहे. ई र त्यांच्या िव ािवभूिषत प ीला हा
दुःखभार सहन करण्याचे सामथ्यर् देवो.”
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िनजामपुतर्ाला वेळीच िवरोध करा
बहुसंख्य िहदू िनिदर्स्थ िन घाबरट झाले असताना त्यांना एक अषारा देणारे पतर्क सावरकरांनी
जानेवारी १९४५ मध्ये काढले. ते असे :
“पािकस्तानच्या कल्पनेला वेळीच मुठमाती िदली नाही म्हणूनच आज ती एक ध ड होऊन उरावर
बसली. ती िस्थती हळू हळू

ा उस्मानी स्थानाची होऊ नये म्हणून ितला िवरोधण्यास हवेच होते. त्या

िवरोधाचा शर्ीगणेशा करावयास िहदून
ं ा िनजामपुतर्ाच्या वर्हाडमधील आगमनाची ही आयतीच संधी
िमळाली आहे.
त्यावेळी त्याच्या आगमनास िवरोध करण्यासाठी सवार्त िश तम मागर् म्हणजे पर्त्येक िठकाणच्या
िहदुत्विन

संस्थांनी आपापल्या सभा करून िनजामपुतर्ांना कळवावे की आपण आपली वर्हाडचा

राजपुतर्ही आम्हा िहदूस
ं अत्यंत अपमानकारक आिण अितहासदृष्
पर्थम सोडू न

ावी आिण मगच वर्हाडात यावे.
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ा िनव्वळ लफं गेिगरीची पदवी

एक माननीय राजपुतर् म्हणून वर्हाडात ज्या िहदून
ं ी कळत वा नकळत त्या िनजामच्या राजपुतर्ास
बोलािवले असेल त्यांनी धमर्वीर डॉ. मुंजे यांनी आधीच सुचिवल्यापर्माणे त्या राजपुतर्ास स्प पणे
कळवावे की,
िनजामला

ा मानपतर्ाचा िकवा सन्मानाचा असा अथर् मुळीच होत नाही की
ावा असे आमचे मत आहे. त्या पर्करणाशी आमच्या

ा योगे वर्हाड

ा सन्मान समारं भाचा काहीएक

संबंध नाही.
ितसरे असे की,

ा िहदुत्विन संस्थांच्या आिण िहदू आमंतर्कांच्या अनेक सूचना िमळाल्या असताही

जर त्यास न जुमानता हैदर्ाबादचे राजपुतर् म्हणून आले तर अशा आगंतुकांचा िनषेध करण्यासाठी
वर्हाडच्या िहदुत्विन जनतेने शक्य तेथे पर्कट आिण शक्य नाही तेथे सांिस्थक सभा भरवून िनषेधाचे
ठराव करावे आिण त्यांच्या पर्ती व्हॉइसरॉय, गव्हनर्र आिण िनजाम यांना धाडा ा. पर्त्येक नगरांतून
सवर् िहदुत्विन ांनी वर्हाडभर काळी िनशाणे उभारावी. ही िनशाणे एखा ा गावी दोन-तीन जरी
असली तरी देखील आपले िवरोधपर्दशर्नाचे कायर् पिरणामकारक झाल्यावाचून राहत नाही. शक्य
असेल तेथे काळ्या िनशाणासिहत वर्हाडभर िनजाम सांगत असलेल्या त्याच्या वर्हाडवरील
अिधकाराचा िनषेध करीत सामुदाियक आिण वैयि

क िमरवणुका काढा ा. सभ्यपणा आिण

नैबर्ंिधक योग्य कक्षा संभाळू न ज्यास जे परवडेल ते त्या त्या मागार्ंनी िहदुत्विन ांनी आपला िनषेध
पर्दशर्वून त्या दिक्षणेतील पािकस्तानच्या बेताला हाणून पाडणारे घाव एव्हांपासून घालीत रहावे.
खरा अितहास असा आहे की, उ ीर, खडार् पर्भृती अनेक समरांगणात िनजामला धूळ चारून आम्ही
मरा

ांनी वर्हाडांत िहदू राज्य पर्स्थािपत के ले होते तेव्हा वर्हाडचे राजपुतर् जर कोणाला

म्हणावयाचेच असेल तर ते आमच्या शर्ीमान भोसल्यांच्या राजपुतर्ालाच होय. वर्हाडच्या पायात
आधीच पडलेली िबर्िटश स ेची जडबेडी दुःसह आहे म्हणून ही दुसरी िनजामी बेडी िहदून
ं ी
पत्करावयाची काय?”
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िनजामाच्या पतर्काचा बुरखा फाडला
िहदूमहासभेच्या पर्चाराला उ र देण्यासाठी िनजामच्या पर्ितिनधीने नागपूर येथे पतर्कारांपढ
ु े असे
स्प ीकरण के ले की, दिक्षणेत धमार्िधि त पािकस्तान स्थापण्याची कल्पनाही िनजामाच्या मनात
नाही. त्याच्या

ा िनवेदनाला १२ फे बर्ुवारी १९४५ रोजी सावरकरांनी एका पतर्का ारे तत्काळ जे

उ र िदले, त्यातील महत्त्वाचा भाग असा :
“इस्लामच्या मूळ तत्त्वज्ञानातच दार-उल-इस्लाम आिण दार-उल-हरब असे पृथ्वीचे दोन भाग
किल्पलेले आहेत. िनजामी राज्याच्याही घटनेत िनजाम मुसलमान म्हणून राज्य इस्लामी अशी घोषणा
आहे िन त्याचे पर्त्यंतर तेथील िहदून
ं ा पदोपदी येत आहे. त्यामुळे नागपूरला पािकस्तानिवरोधी घोषणा
करणारा िनजामाचा पर्ितिनधी जर पर्ामािणक असेल तर त्याने िहदूव
ं र अन्याय करणार्या िनजामच्या
सेवेतून पर्थम मुक्त व्हावे. नाहीतर त्यांच्या ा िनवेदनामागे दुसराच हेतू दडलेला आहे असेच म्हणावे
लागेल.
उदयोन्मुख कायर्कत्यार्ंच्या मािहतीसाठी हे ठासून सांगावयास हवे की काँगर्ेसची स्थापना झाली
तेव्हापासूनच मुसलमानांच्या मनात त्यांचे गेलेले अिधराज्य परत िमळिवण्याची महत्त्वाकांक्षा घोळू
लागली आहे. यासाठी िबर्िटशांचे साहाय्य आवश्यक आहे हे त्यांना स्प पणे पटले होते आिण
मुसलमानांना भुलिवण्याचे सरकारचे संकटही िततके दूर लोटले जात होते. या मुिस्लम महत्त्वाकांक्षेचे
दोन मुख्य आधार होते ते म्हणजे एक पािकस्तान िन दुसरे िनजामीस्थान!!
मुसलमानांची महत्त्वाकांक्षा लक्षातच न घेतल्याने या गांधीवादी काँगर्ेसने िहदू सभेला जातीय म्हणून
िझडकारले आिण देशाची फाळणी करणार्या मुसलमानांना भाई म्हणून कवटाळले!! मुसलमानांनीही
लोकशाहीच्या नावाखाली िसध तोडू न घेतला आिण आता स्वयंिनणर्याच्या नावाखाली काँगर्ेसकडू न
पािकस्तानलाही मान्यता िमळिवली आहे!! त्यांची लोकशाहीची घोषणा लोकस ाक राज्यप तीचा
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अिभमान बाळगणार्या भर्ांत रा वा ांना आत्मघातकी औदायार्चा मोह व्हावा यासाठी टाकलेला डाव
आहे!!
दुदवाने लेखणीच्या फटकार्यासरशी पाच-सहा पर्ांत घशात घालणारा हा लोकस ेचा मायावी बुरखा
अकडे िनजामस्थानच्या मूळावरच घाव घालू लागला. िबर्िटशांशी मैतर्ी करून वर्हाड, आंधर्,
तािमळनाडू िन कनार्टकचा पर्देश त्यांच्याकडू न घेऊन दख्खनचा समर्ाट होण्याची ही िनजामाची स्व े
या लोकशाहीच्या आिण धािमक लोकसंख्येच्या तत्त्वाने पार न होणार आहेत. कारण या भागात
िहदूच
ं ी पर्चंड लोकसंख्या असल्याने लोकशाहीचा िन मतदानाचा कौल िनजामी िकवा इस्लामी
राज्याच्या बाजूने लागणे अशक्य आहे.
त्यामुळे िनजामी राज्याचे छु पे पर्चारक, पािकस्तानिवरोधी घोषणा देत असून शेळीचे कातडे पांघरून
अनेक लांडगे िहदूम
ं ध्ये घुसत आहेत. त्यांना माहीत आहे की देशातील अनेक िहदू सध्या रा ीय
मुसलमानांच्या शोधात असून तसा मुसलमान सापडताच ते त्याची सांजसकाळ आरती करून
त्याच्यापुढे िहदुिहताचा बळी देण्यास सदैव िस आहेत. हा िहदूच
ं ा स्वभाव ओळखून पािकस्तानी
मुसलमानही शेळीचे कातडे पांघरणार्या
भोळे भाबडे िहदू

ा रा ीय लांडग्यांना िश ाशाप देऊ लागतील. ते अैकून हे

ा िनजामीस्थानाच्या जाळ्यात फसतील.

तरी हा धोका टाळण्यासाठी

िहदुत्विन ांनी जागे राहून िनजामस्थानचा हा कपटी डाव उधळू न लावला पािहजे.
िनजामी पर्चारक िबर्िटश िन िनजाम यांमधील जुन्या कागदपतर्ांचा, संधीचा आधार देऊन िहदुस्थानचा
भूपर्देश िनजामाला

ावा अशी मागणी करीत आहेत. पण जर जुन्याच कागदांचा आधार घ्यायचा

असेल तर ते कागद शंभर वषार्ंपूव चेच कशाला पाहता? त्या आधीचे कागद पहा म्हणजे तुम्हाला त्या
आधारे हा िवशाल िहदुस्थान िहदू राज्यातच ठे वावा लागेल. तसेच मुसलमानांनी लक्षात ठे वावे की
त्यांच्यापर्माणेच िहदूनाही काही महत्त्वाकांक्षा आहेत आिण त्या साध्य करून घेण्यासाठी ही िहदू जाती
सहसर्ावधी वष िपढीमागून िपढी लढत आली असून आजही िजवंत आहे. िहदून
ं ी आपला हा पर्ाचीन
काळापासूनचा तेजस्वी अितहास लक्षात घेऊन कोणाही िहदूने भाकरीच्या तुक
जातीचा िव ासघात करू नये!!”
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ाने फसून आपल्या

भुलाभाई िलयाकत कराराला िवरोध
कदर्ीय िवधानसभेतील काँगर्ेस पक्षाचे नेते शर्ी. भुलाभाई देसाई आिण मुिस्लम लीगचे नेते शर्ी.
िलयाकत अल्ली यांची संयक्त
ु आघाडीचीच बोलणी चालू होती. त्यासंबंधी िनषेध

क्त करणारे एक

पतर्क सावरकरांनी १० माचर् १९४५ रोजी काढले. त्यात ते िलिहतातः
“भुलाभाई-िलयाकत बोलण्यािवषयी ज्या वातार् पर्िस

होत आहेत त्यात काही तथ्य असेल तर त्या

योजनेचा िनषेध करणे आवश्यक आहे. कारण त्यांच्यामधील संधी हा िहदू रा ालाच नव्हे तर भारतीय
एकात्मतेलाही अिहतकारक आहे.
अतके िदवस काँगर्ेसवाल्यांनी अिधकारांच्या स्थानावर बिहष्कार टाकला. ती स्थाने घेणार्यांची िनदा
के ली. आता तेथे जाण्याने, िनदान ती स्थाने चांगल्या माणसांच्या हाती राहू शकतात हे तत्त्व त्यांना
कळू लागले असेल तर तुमच्या आधी ती स्थाने घेणार्या लोकनेत्यांची कृ ती तुमच्यापेक्षा अिधक
शहाणपणाची िन न्यायाची ठरत नाही काय?
याच दृ ीने मी आजवर ज्या िहदू मंत्र्यांना पािठबा िदला तेच खर्या रा ीय वृ ीचे होते हे िस झाले
आहे. काँगर्ेसवाल्यांपर्माणे िहदुत्वािवषयी संकोच िन लज्जा न बाळगता िनिभडपणे त्यांचा अिभमान
बाळगीत आले आहेत. यामुळे भारत वषार्तील िहदुत्विन ांचा पािठबा त्यास िमळत रािहल्याने त्यांचे
पर्ितिनिधत्वही त्यास एकपर्कारे पर्ा झाले आहे. िहदू-मुिस्लम अैक्याच्या वेडाने पछाडलेल्या गांध नी
बंिदवासातून सुटताच पािकस्तानच्या चळवळीला पर्ोत्साहन िदले. त्याला िहदू महासभेने िवरोध के ला.
त्यासाठी अखंड िहदुस्थान पिरषद घेतली. त्या पिरषदेत मी पािठबा िदलेल्या िहदू मंत्र्यांनी िनभर्यपणे
भाग घेऊन पािकस्तानचा िवरोध करणारी भाषणेही के ली. िहदुत्विन ांचे हे सामथ्यर् पाहून गांधीजीही
त्यांचा पािकस्तानी पर्चार स्थिगत करून वध्यार्ला जाऊन स्वस्थ बसले.
िहदुत्विन ांनी अिधकाराची स्थाने स्वीकारण्याचे जे धोरण अंगीकारले त्याचा कसा पिरणाम होत हे
आता काँगर्ेसवाल्यांना उमगले आहे !
गांधी-जीना भेटीच्या वेळी व्हॉइसरॉय कायर्कारी मंडळ भुला-खान यांना भेटले असते तर? तर त्यांनी
िहदू-मुसलमान नेत्यांच्या संयुक्त स्वाक्षर्यांनी पािकस्तान योजना आम्हाला मान्य आहे असा िनवार्ळा
देऊन या देशाच्या िवच्छेदीकरणास मान्यता िदली असती ! त्या वेळेस जे त्यांना जमले नाही ते साध्य
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करण्यासाठी ही भुला-खान योजना पुढे येत आहे. ज्या िहदून
ं ी

ा काँगर्ेसवाल्यांना िनवडू न िदले

त्यांच्याच घात ते करू पाहत आहेत. शेकडा २५ लोकसंख्या असणार्या जातीला ते व्हॉइसरॉयच्या
कायर्कारी मंडळात शेकडा ५० टक्के स्थाने देत आहेत. िहदुिहताचा हा होमच नव्हे काय ?
एवढे पचनी पडताच मुसलमान आणखी मागतीलच त्यामुळे मुसलमान िन िबर्िटश यांचच
े हात या
भुला-खान कराराने बळकट होतील!! याच दृ ीने िहदुत्विन ांना माझे आवाहन आहे की त्यांनी स्प
घोषणा करावी की रा संघाच्या िनयमानुसारच मुसलमानांना त्यांच्या २२ टक्के लोकसंख्येच्या
पर्माणापेक्षा कोणत्याही क्षेतर्ात एकही स्थान अिधक िमळणार नाही. भुला-खान कराराने
मुसलमानांना अशी अिधक स्थाने िदली जाणार असल्याने त्यांच्या मंतर्ीमंडळापेक्षा सध्याच्या िहदू
मंत्र्यांच्या हातातच िहदुिहत अिधक सुरिक्षत आहे. तेव्हा कोणाचा काही करार झाला म्हणून सध्याचे
कायर्कारी मंडळ पालटणे उिचत होणार नाही.”
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वेव्हेल योजनेचा धोका आधीच ओळखा
भारतीय जनतेत आिण सैन्यात स्वातंत्र्याची आकांक्षा पर्ज्विलत होत होती. त्यामुळे िवजयी इं ग्लंड
लाही भारताला काही अिधकार देणे आवश्यक वाटत होते. या दृ ीने भारताचे व्हॉइसरॉय वेव्हेल
स्वतः इं ग्लंड ला जाऊन परत आले. ते काही तरी नवीन योजना घेऊन आले होते. ही योजना पूणर्पणे
पर्कट झाली नव्हती. अशा पिरिस्थतीत ८ जून १९४५ रोजी सवर् िहदुत्विन ांना त्या योजनेसब
ं ंधी
पूवर्सूचना देणारे एक अत्यंत महत्त्वाचे पतर्क सावरकरांनी काढले; ते पतर्क असेः
(१) काँगर्ेस-लीग तडजोडीच्या भूिमके वरून या देशाच्या सरकारात करण्यात आलेले कोणतेही पालट
के वळ त्या तडजोडीवर आधारलेले आहेत म्हणून न्याय्य िन समथर्नीय ठरणार नाहीत आिण ते िहदून
ं ा
मान्य होणार नाहीत. लीग ही कदािचत मुसलमानांची पर्ितिनधी असेल, पण काँगर्ेस ही िहदूच
ं ी
पर्ितिनधी नाही ही गो ितने स्वतः अनेकदा सांिगतली आहे. िहदूच्ं या िहतसंबंधाचे रक्षण ती कधी
करणार नाही. अतके च नव्हे तर ितने आतापयर्ंत अनेकदा ते िहतसंबंध धाब्यावर बसिवले आहेत.
भुलाभाई-िलयाकत संधी, गांधी-राजाजीची पािकस्तानी योजना या सवर् घटनांच्या वेळी ते िस
झालेले आहे आिण पुन्हाही ते होणे असंभवनीय नाही. काँगर्ेस ही दुबळ्या िन ढ गी रा वादी म्हणवून
घेणार्या गटाची पर्ितिनधी आहे. िहदूच
ं ी ती पर्ितिनधी नाही.
या देशात ७५ टक्के िहदू असून राज्यशासन यंतर्ाचा ते पायाच आहेत. त्यांच्या िहतसंबंधाचे रक्षण
करणारी िहदू महासभा हीच एक संघटना आहे. म्हणून ितची आधी संमती घेतल्यावाचून व्हॉइसरॉयने
के वळ काँगर्ेस लीग करारावर आधारलेले कोणतेही हंगामी वा दीघर्कालीन पालट या देशाच्या सध्याच्या
मध्यवत शासनयोजनेत करू नयेत. कोणत्याही पालटात िहदून
ं ा त्यांच्या लोकसंख्येच्या पर्माणात
पर्ितिनिधत्व िमळालेच पािहजे. िहदू महासभा हीच रा ीयत्व िन लोकशाहीच्या तत्त्वांना हरताळ न
फासता िहदूच्ं या िहतसंबंधाचे रक्षण करणारी एकमेव संघटना आहे.
(२) िहदुस्थानच्या राजकीय पर् ासंबंधी उडिवण्यात येणार्या सवर् वाव

ांमध्ये सवर्तर् एक मूलभूत

चुकीची कल्पना असते की िहदू हे बहुसंख्य आहेत आिण म्हणून त्यांनी अल्पसंख्य मुसलमानांना
वाटणारी िहदूच्ं या वचर्स्वाची भीती न करण्यासाठी राखीव जागा, िवशेष पर्ितिनिधत्व, स्वतंतर्
मतदारसंघ िन इतर िवशेष अिधकार देऊन स्वतः दुबळे होणे हे न्याय्यच आहे.
आमचा असा ठाम आगर्ह आहे की, बहुसंख्य िहदूव
ं र िकवा अन्य कोठे ही कोणत्याच बहुसंख्याकांवर असे
अल्पसंख्याकांना संतु करण्याचे नैितक बंधन नाही.
मुसलमानांना स्वतः अथवा दुसर्याच्या साहाय्याने िहदूव
ं र मात करता येईल अशा तर्हेचे स्थान िनमार्ण
करून देणे हा अन्यायाचा कळस होईल. अल्पसंख्याकांच्या अशा मागण्यांचा िकवा कोणत्याही अशा
घटनात्मक उपायांचा रा संघाने तीवर् शब्दात िनषेध के ला आहे.
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िहदू बहुसंख्य आहेत हा काही त्यांचा अपराध नव्हे. तेव

ासाठी त्यांनी अंगाला भस्म चचूर्न संन्यास

घ्यावा िन आपले जन्मजात अिधकार घालवावेत असे कोणास म्हणता येणार नाही. जगात सवर्तर्
अिस्तत्वासाठी चालू असणार्या झग ात िहदू हे िटकू न रािहले आहेत आिण त्यांनी आपले बहुसंख्यत्व
िटकिवले आहे यावरून त्यांच्यातील िजवंतपणाच स्प होत आहे. मुसलमानांनी महमदिबन कासम िन
त्यानंतरचे औरं गजेब यांच्याकरवी िहदुत्व न करण्यासाठी पराका च
े े पर्य करूनही ते या देशात
अल्पसंख्य रािहले यात काही त्यांचा िहदूच्यावर उपकार नाही. महमद कासम िकवा औरं गजेब यांना
जे साधले नाही, ते जीना आिण मौलाना आझाद यांनाही साधणार नाही.
ं ा आपले
अल्पसंख्य मुसलमानांना जर िहदू वचर्स्वाची भीती वाटत असेल तर त्यांनी बहुसंख्य िहदून
ेही करून घ्यावयास हवे. मातृभूमी िन मध्यवत सरकार यांच्याशी एकिन राहून त्यांना हा ेह
संपादन करता येईल. िहदू स्वतः कोणत्याही घटनेत सवार्ंना समान नागिरकत्वाचे मूलभूत अिधकार,
सवार्ंना समान धािमक स्वातंत्र्य, सामािजक िन नैबर्ंिधक समानता यांचा समावेश करण्यास िस च
असतात. रा संघाने मान्य के लेली तत्त्वे िहदून
ं ीही मानलेली आहेत.
(३) वरील सवर् गो चा िवचार के ला म्हणजे कोणत्याही घटनात्मक पालटाचा न्याय्य पाया म्हणजे
लोकसंख्येच्या पर्माणात पर्ितिनिधत्व देणे हाच होय. या पायावर आधारलेली नाही अशी कोणतीही
घटना असेल तर ितला सवर् रा भक्त िहदून
ं ी कसून िवरोध के ला पािहजे. पर्ांताना फु टू न िनघण्याचे
तोतया स्वातंत्र्य देणार्या कोणत्याही फाळणीच्या योजनेचा िहदून
ं ी कडक पर्ितकार के ला पािहजे.
एखा ा रा ाला िन त्या देशाच्या घटनात्मक सरकारला स्वयंिनणर्य देणे हे समथर्नीय ठरे ल. पण
एखा ा िजल् ाला, पर्ांताला, गावाला वा गल्ली-बोळाला असला स्वयंिनणर्य देणे याच्याअतका
मूखर्पणा दुसरा नाही. पर्ांत हा शब्दच असे स्प दाखिवतो की तो पर्ांत हा दुसर्या एका रा ाच्या िन
देशाच्या अवयवासारखा आहे म्हणून त्याला स्वयंिनणर्याच्या नावाखाली फु टण्याची सवलत देणे हे चूक
आहे.
थोडक्यात म्हणजे िहदून
ं ी काँगर्ेस-लीग तडजोडीवर आधारलेल्या िन िहदू महासभेची संमती नसलेल्या
कोणत्याही पालटाला कसून िवरोध करावा. सध्याच्या व्हॉइसरॉयच्या कायर्कारी मंडळापेक्षा या
करारावर आधारलेले कायर्कारी मंडळ हे िहदून
ं ा िनि तपणे अिधक अपायकारक होईल असे मी
ठामपणाने सांगतो. काँगर्ेसचा सवर्च कायर्कर्म हा लीगपर्माणे िहदूिवरोधी असा आहे म्हणून त्या
दोघांच्या हाती संयुक्त राज्यकारभार करण्याची स ा िदली तर िहदुत्वाच्या दृ ीने ती अत्यंत
तापदायक होईल यािवषयी ितळमातर् शंका नको.
िहदुसंघटनवा ांनी तरी अशा घटनेला वा कराराला पर्ितकार के ला पािहजे. जे अटळ होईल ते
भोगलेच पािहजे. त्याचा बदला घेण्यासाठी अनुकूल काळ येण्याची वाट पािहली पािहजे. पण
िहदुत्विन ांनी तरी अशा आत्मघातकी योजनेवर स्वमताने स्वाक्षरी करता कामा नये.”
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शरद बोस यांचीही सुटका करा
िबर्िटशांच्या मनात काँगर्ेस नेत्यांिवषयी पर्ेम िन िव ास होता. मध्यंतरी थोडी उमर्ट बनलेली काँगर्ेस
आता सरळ मागार्वर आली होती आिण पिरिस्थतीही पालटली होती म्हणून १ जूनला व्हॉइसरॉयने
काँगर्ेसच्या कायर्कारी मंडळाची बंिदगृहातून सुटका के ली. ते वृ समजताच १६ जून १९४५ रोजी
सावरकरांनी जे एक पतर्क काढले ते असेः
“अलीकडेच मुक्त झालेल्या काँगर्ेस नेत्यांचे मी अिभनंदन करतो. त्यांनी देशपर्ेमाने िन धैयार्ने जे क
भोगले त्यािवषयी सारे रा त्यांचे ऋणी आहे. सवर् देशात शांतता िन िव ास उत्प

करणे हा

ा

सुटके मागील उ ेश असल्याचे शासन सांगत असता त्याने के वळ काँगर्ेस कायर्कािरणीच्या नेत्यांचीच
तेवढी सुटका का के ली? वास्तिवक राजकारणासाठी बंिदगृहात ठे वलेल्या सवार्ंचीच सुटका करणे योग्य
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होते. त्यातही भावी घटना बनिवण्याच्या दृ ीने सुयोग्य असलेले आिण लोकजागृती करू शकणारे
तसेच बंिदगृहात आजारी असलेले शर्ी. शरदचंदर् बोस यांची तरी या नेत्यांसमवेत सुटका करणे
आवश्यक होते.”

वेव्हेल योजनेिवरु चा लढा यशस्वी
‘फर्ी िहदुस्थान’ या अंगर्जी सा ािहकाच्या पिहल्याच अंकात िहदू महासभेने वेव्हेल योजनेच्या िवरुदध

देशभर जे आंदोलन के ले त्याचे वणर्न आहे. पुढे ती योजना बारगळली तेव्हा २५ जुलै १९४५ रोजी
त्यासंबंधी काढलेल्या पतर्कात सावरकर िलिहतातः
“उ म झाले! िहदुसंघटनवा ांनो, तुम्ही संपूणर् भारतात वेव्हेल योजनेिवरु

अिखल िहदूच्ं या

िनषेधाचे चांगले पर्दशर्न के लेत. हाती आलेल्या पर्ितवृ ावरून िदसते की के वळ तुम्हीच नव्हे तर
तुमच्या

ा आंदोलनात काँगर्ेसमधील काही िहदूह
ं ी सहभागी होते. िहदू महासभेचा िवचार

घेतल्यावाचून आपण काहीही करू शकू असा सरकारचा िन काही काँगर्ेस नेत्यांचा असलेला भर्म
तुमच्या ा आंदोलनाने दूर झाला आहे.
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वेव्हेल योजनेिवरु
लोकांनी

िठकिठकाणी सभा झाल्या, फे र्या िनघाल्या, हरताळ पाळले गेले आिण लक्षावधी

ा िनषेध पतर्कांवर स ाही के ल्या आहेत.

ा चचसाठ शासनाने िनवडलेल्या थंड िन

एकान्त अशा िसमल्यातही िहदूसंघटकांनी उष्ण वातावरण िनमार्ण के ले. तेथे जाऊन िहदुसंघटनी
कायर्कत्यार्ंनी काँगर्ेस नेत्यांचे हात पकडू न त्यांना त्या घातक करारावर सही करण्यापासून परावृ के ले.
िशया, अहरार, मोमीन, मजलीस आद नी मुिस्लम लीग त्यांची पर्ितिनधी नाही असे सांिगतले तर
िहदू महासभेने बजावले की काँगर्ेस ही सवर् िहदूच
ं ी पर्ितिनधी नाही. त्यामुळे व्हॉइसरॉयनाही शेवटी
सांगावे लागले की काँगर्ेस संस्था ही के वळ ितच्या सदस्यांची पर्ितिनधी आहे. त्यांचे हे मत सत्य,
तकर् शु

िन वस्तुिस्थती िनदशर्क आहे. िहदुसंघटकांनो, तुमच्या आंदोलनामुळे हे सत्य मान्य झाले आहे.

पण आता एव ावरच न थांबता िनवडणुकीच्या क्षेतर्ातही याच सामथ्यार्ने िन नेटाने आपण लढले
पािहजे. शर्ीखंडाची परीक्षा ते खाल्यानेच कळते. जर पर्त्येक िहदूने िहदुसंघटनी इच्छु कालाच मत िदले
तर के वळ काँगर्ेसच्या मतपेटीचाच तळ उखडला जाईल असे नव्हे तर िहदूिवरोधी िन रा घातकी
काँगर्ेसच तळापासून उखडली जाईल िन त्यांना िहदू अिधकारांशी खेळ करण्याचा अिधकारही राहणार
नाही. तरी िहदून
ं ो! िहदुसंघटनी इच्छु कालाच मते ा िन काँगर्ेसला कधीही मत देऊ नका!! िहदुरा
की जय.

िहदू महासभेत अिहदून
ं ा पर्वेश नसावा
या देशात जे काही थोडेबहुत मुसलमान िन िखर् न रा ीयवृ ीचे आहेत त्यापैकी ज्यांना िहदू सभेची
तत्त्वे पटतात त्यांना िहदू महासभेत पर्वेश ावा. त्यांना िनदान िहदू महासभेच्या राजकीय िन आिथक
सिमत्यातून पर्वेश

ावा अशा सूचना िदल्लीत काही अितसिहष्णू िन सद्गुणी लोक मांडत होते. तसा

पर्चारही चालिवला होता आिण तसा पर्स्ताव िदल्लीला भरणार्या कायर्कािरणीच्या िन महासिमतीच्या
सभेत मांडावा असा पर्य ही चालू होता. सावरकरांना त्यासबंधी िवचारण्यात आले तेव्हा त्यांनी
ऑगस्ट १९४५ मध्ये एका पर्कट पतर्कादवारे उ र िदले ते पुढीलपर्माणे :
ं ा पर्वेश देणे हे शेवटी िहदू
“िहदू महासभेच्या के वळ आिथक वा राजकीय आघाडीतही अिहदून
एकात्मतेला घातक ठरे ल. कारण सध्या या देशातील पर्त्येक राजकीय पर् हा धािमक वा सांस्कृ ितक
असून पर्त्येक धािमक िन सांस्कृ ितक पर्

राजकारणाशी गुंतलेला आहे. शु ीही धािमक असली तरी

राजकीय आहे आिण पािकस्तानचा पर् हा राजकीय आहे असे भासवले जात असले तरी तो धािमक
आहे. िहदू महासभा मंिदरात राजकीय िशवाची पूजा करण्यासाठी के वळ िहदूच पर्वेश करू शकतात.
त्या मंिदराची आपण मशीद वा मंडई करू नये. अशा चुकीने िहदू आपले स्वत्व गमावतील आिण
काँगर्ेसपर्माणे िहदू सभेचाही अधःपात होईल. िहदूिहताकडे दुलक्षर् न करता आपण दुसर्या एखा ा
अिहदू रा वादी लोकांना पर्वेश असणार्या राजकीय आघाडीत एका गटाने िनवडणुकीसाठी आवश्यक
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तर सहकायर् करावे. पण ज्या िठकाणी कोणीही अिहदू अिधकाराने पर्वेश करू शकणार नाही; अशी
एखादी स्वतंतर् िहदुसंघटना असलीच पािहजे. जेथे आपण िहदू म्हणून एकतर् येऊन िहदुिहतासाठी
िवचारिविनमय योजना, संघटना िन कायर्कर्म आखू शकू . नाहीतर एखादे िदवशी एखादा मुसलमानही
िहदू सभेचा अध्यक्ष होईल. जोवर या िहदुस्थानात के वळ मुसलमान, िखर् न वा पारशी यांच्या संस्था
आहेत तोवर तरी के वळ िहदूस
ं ाठी अशी एक तरी िहदू संस्था हवी. याच हेतूने िहदुमहासभा स्थापन
झाली, वाढिवली आिण िहदू एकात्मता िन शक्ती यांचे कदर् बनली. के वळ शासनातील काही
अिधकारपदांच्या फस ा मोहाने हे स्मृितमंिदर भग्न करू नका. िहदू महासभा हीच िहदुस्थानची
रा ीय संसद करण्याची एक महत्त्वाकांक्षा आपण पुढील िपढीपुढे ठे वा!”

िहदी हवी उदूर् नको
गुंडिगरीला गुड
ं िगरीनेच उ र
सूतर्च होते. तसेच युि

ावे, जशाच तसे, ठोशास ठोसा हे सावरकरवादी िवचारसरणीचे एक

वाद आिण रा िन पर्वृ ी चेतिवणे हेही या वादाचे मुख्य सूतर् होते. त्याचे

पर्त्यंतर सावरकरांनी २०-९-१९४५ रोजी काढलेल्या एका पर्कट पतर्कात पहावयास िमळते. या
पतर्कात िहदी िन उदूस
र् ंबंधीची महत्त्वाची मते मांडलेली आहेत. ते समगर् पतर्क असे :
“पंचवीस वषार्ंपूव

मला राजबंदी या नात्याने अंदमानातून र ािगरीला आणण्यात आले.

त्यावेळेपासूनच उदूर् ही भाषा आमच्यावर रा भाषा म्हणून लादली जाणार अशी भीती वाटू लागली
होती. स्वतः गांधीजीसु ा या अतीिन कटात मुसलमानांशी स्वच्छेने सहकायर् करणार हेही मला
माहीत होते.

ा खोडसाळ पर्चारास वेळीच पायबंद घालण्यासाठी मी िन माझ्या सहकार्यांनी उदर्

शब्दांचे उच्चाटन करण्याची मोहीम सुरू के ली आिण आरं भीचे कायर् म्हणून मराठीतील उदूर् शब्दांचे
उच्चाटण करण्याचे आंदोलन हाती घेतले. जरी मराठीतील उदूर् शब्दांचे पर्ाबल्य उ रे कडील भाषांच्या
मानाने अल्प होते. िहदून
ं ा

ा गो ची गंधवातार्ही नव्हती. त्यांनी नेहमीच्या सुस्तीत माझ्या

चळवळीला काल्पिनक िन धमर्वेडेपणाची अशी दूषणे लावली. अतके च नव्हे तर िहदी हीच रा भाषा
असावी असे म्हणणार्या िहदूक
ं डू नच लक्षावधी रुपये जमा करून ते उदूर् िकवा िहदुस्थानी ही भाषा
रा ातील पर्त्येकाला िशकिवण्याच्या कामी उपयोिजले जाऊ लागले. पर्थम आम्ही िहदीच िशकवीत
आहोत असा त्यांनी बहाणा के ला, नंतर िहदी म्हणजेच िहदुस्थानी असा पर्चार के ला आिण आता
आपल्या पोतडीत लपिवलेले उदूरू
र् पी मांजराचे िपल्लू त्यांनी उघडपणे बाहेर काढले असून खरा रा ीय
म्हणवून घेण्यार्यांनी उदर् िलपी िन भाषा िशकलीच पािहजे असा आकर्ोश त्यांनी मुक्त कं ठाने चालिवला
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आहे. आम्ही वर उल्लेिखलेली चळवळ (मराठी भाषा तरी उदूच्र् या कचा

ातून सोडिवण्याची) उदूर्

शब्द िकत्येक शतके मराठीत रूढ झाले असताही कल्पनेच्या बाहेर यशस्वी होत चालली. ितचा धक्का
सवर् मराठी भािषकांना बसल्यािवना रािहला नाही आिण जी के वळ एक नवी चळवळ होती ती मराठी
लेखकांची नैसिगक पर्वृ ी होऊन बसली. मराठी पर्ितशब्द असेल त्या अथार्चा उदूर् शब्द वापरणे आता
िनिष

ठरले असून नवीन पर्ितशब्द संस्कृ तातून िनिमले जात आहेत. कारण संस्कृ त ही अिखल िहदू

रा ाची देवभाषा असून सवर् देशी भाषांची मातृभाषा आहे. शब्दस दयार्त िन समृ

शब्दकोशात ितची

बरोबरी कोणतीही भाषा करू शकत नाही. हीच उदूर् बिहष्काराची मोहीम िहदी भाषेमधून चालू
व्हावी

ासाठी मी बरे च पर्य

असणार्यांनी तरी याकडे लक्ष

के ले. माझ्या िमतर्ांना पतर्े िलहून िवशेषतः िहदी ही मातृभाषा
ावे असे सुचिवले. आम्हाला िहदी ही रा भाषा वाटते पण त्यांची तर

ती रा भाषाच के वळ नसून मातृभाषासु ा आहे कारण बोबडे बोल ते बोलू लागले तेव्हाच आईच्या
दुधापर्माणे ितचाच आधार त्यांनी घेतला. म्हणून आगर्ा, लखनौ इत्यादी िवभागांतील िहदी भाषा
बोलणार्या िहदून
ं ी आपल्या मातृभाषेलाच पर्ाधान्य देण्यात यावे असा आगर्ह धरून उदूल
र् ाच
रा भाषेच्या िसहासनावर चढिवण्याच्या गांधी िन मुसलमान यांच्या कटािवरु बंड पुकारले असे
समजले तेव्हा मला अत्यानंद झाला. गांधीज ची वधार् स्कीम, त्यांचा नवा िहदुस्थानी तािलमी संघ
इत्यादी पर्चार सभा, नभोवाणीचे उदूपर्
र् ेमाचे धोरण, पर्त्येक मुसलमानी संस्थािनकांनी आपल्या
र् ी के लेली सक्ती, िनरिनराळ्या िशक्षण संस्थांतून उदूर् हेच िशक्षणाचे माध्यम ठे वण्याची
संस्थानात उदूच
घेण्यात येणारी दक्षता, सैिनकी परीक्षांच्या पर् पितर्कासु ा उदूम
र् धून ठे वण्यासारखी उदाहरणे ही सवर्
िहदी भाषेवरील चढाईची दृश्यस्वरूपेच आहेत. त्यामुळे आमची रा भाषा िहदी ही भयंकर संकटात
सापडलेली आहे िन म्हणून िहदीिवरोधी अथार्त िहदूिवरोधी चळवळ च्या िनषेधाथर् िहदून
ं ी एक िदवस
आपला िनषेध सवर् िहदुस्थानभर पर्कट करावा, ही सूचना या दृ ीने स्वागताहर् आहे. परं तु पर्त्यक्ष
पर्ितकाराचे बळ मागे असल्यािवना नुसत्या िनषेधाचा काहीही उपयोग होणार नाही. उदूर् शब्दांवर
बिहष्कार टाकण्याची पर्ितकारक गो

तर सवर्स्वी आपल्या हातातीलच आहे. परकीय वस्तूंवर

बिहष्कार घालण्याची चळवळ स्वदेशी उ ोगधं ांना पोषक होऊन त्या क्षेतर्ात आपली पर्गतीच झाली
म्हणून काँगर्ेसमध्ये असणार्या वा महासभेत असणार्या सवर् िहदून
ं ी या िनषेध िदनामध्ये भाग घेऊन
िन य करावा की, कोणाही िहदून
ं े उदूर् भाषा िलहू, वाचू िकवा बोलू नये िन अशा ीय उदूर् िलपी
िशकू ही नये. िहदूच्ं या िहतसंबंधाला धोका येईल असा पर्संग आला तरच हा िनयम मोडावा नाहीपेक्षा
कडकपणे पाळावा. उदूल
र् ा एवढे आकर्मक स्वरूपकशाने आले हे िहदून
ं ा माहीत नाही काय?
मुसलमानांच्या कारवायांमुळे नव्हे तर राजा तोडरमल्लांपासून गांध पयर्ंत िनमार्ण झालेल्या सवर् िफतूर
देशदर्ो ांच्या पर्य ामुळे िन िहदुस्थानी तािलमीसंघासारख्या संस्थांमुळेच ही उदूर् अतकी आकर्मक
बनली आहे. हे ध्यानात ठे वून वृ पतर्कत्यार्ंनी िन वक्त्यांनी उदूव
र् र कडकडीत बिहष्कार टाकला
पािहजे. ‘न वदेत् यावनी भाषा पर्ाणैः कं ठगतैरिप’ हा आपल्या पूवर्जांचा िनयम त्यांनी मनःपूवर्क
पाळावा.
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अशा रीतीने शक्य त्या सवर् मागार्ंनी उदूव
र् र बिहष्कार घालण्याच्या चळवळीला राजकीयदृष् ाही
पािठबा िमळाला पािहजे. तेही िहदून
ं ो, सवर्स्वी तुमच्याच स्वाधीन आहे हे िवसरू नका. सवार्ंनी,
िवशेषत; िहदू मतदारांनी, लक्षात ठे वावे की, काँगर्ेसला मते िदलीत तर तुमच्यावर पंिडत नेहरू,
पंिडत पंत आिण गांधी या मौलानांच्या नेतर्संकेतानुसार नाचणार्या बाहुल्यांचे राज्य सुरू झाले की
सरकारी राज्ययंतर्ाचे सवर् सामथ्यर् िहदीला गाडू न टाकू न उदूल
र् ा राजमान्यता देण्यासाठीच
उपयोिजण्यात येईल. िवशेषतः िशक्षणखात्यात जर उदूच
र् ा धुडगूस राजरोसपणे सुरू होईल तर
मुसलमानी राजवटीपर्माणेच या काँगर्ेवाल्यांच्या राज्यातही िहदू मुलामुलं◌ी◌ंना उदूर् भाषा िलहावयास
िन वाचावयास येणे अत्यावश्यक ठरिवले जाईल. यासाठी आपली मातृभाषा वा रा भाषा िहदी
िजवंत रहावी असे वाटत असेल तर त्यांनी उदूव
र् र बिहष्कार टाकू नच न थांबता काँगर्ेसला मते न
देण्याचाही िनधार्र के ला पािहजे.
म्हणून िहदून
ं ो, िहदुसंघटनवाल्यांनाच मते
आळा घालण्याचा पर्य

ा. िहदुसंघटनवादी

ा िहदीिवरोधी धोरणाला काहीतरी

करतील; नुसता उदूच
र् ा िनषेध करूनच ते थांबणार नाहीत तर िहदी ही

रा भाषा आिण देवनागरी ही रा िलपी यांनाही ते उ ेजन देतील. म्हणूनच िहदू बांधवांनो, उठा िन
कायार्स लागा.”
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िहदू सभेला िवजयी करा
िनवडणुकीच्यावेळी सावरकरांनी िनरिनराळ्या कायर्कत्यार्ंना लहान-मोठी अनेक पतर्े पाठवून त्यांना
िनवडणूक लढण्यास पर्वृ के ले, धीर िदला. हा धीर िनमार्ण करण्यासाठी सावरकरांनी २२ ऑक्टोबर
१९४५ रोजी एक िवस्तृत पतर्क काढले. त्यातील महत्त्वाचा भाग असाः
“आज अनेक काँगर्ेसवाल्यांच्या मनातही िहदुिहताची तळमळ िजवंत असलेली िदसत आहे. त्यांना
आजच्या काँगर्स
े च्या चुकाही स्प िदसत असल्या तरीही ते काँगर्ेसलाच िचकटू न आहेत, कारण त्यांना
वाटते की काँगर्ेस पुढे - मागे

ा चुका सुधारील.

ा चुकीच्या िव ासाने पर्ेिरत झालेले सहसर्ावधी

िहदू पुढारी िन अनुयायी अजूनही काँगर्ेसमध्येच आहेत. कारण त्यांना ितचा िन ितच्यापासून
िमळणार्या लाभांचा मोह सुटत नाही ! पण िकत्येक िन यी िहदून
ं ी तो मोह लाथाडू न काँगर्ेस सोडू न
िदली. िनवडणुकीत िनि त यश िन लोकिपर्यता िमळवून देणारे काँगर्ेसचे ितकीट त्यांनी टाकू न िदले.
कारण त्यांना पटले आहे की आजची काँगर्ेस ही िटळकांची वा अखंड िहदुस्थानचे स्वातंत्र्य िमळवू
अिच्छणारी खरी अंिडयन नॅशनल काँगर्ेस रािहलेलीच नाही. याचे काही पुरावे असे: (१) आजची
काँगर्ेस देशाचे तुकडे करण्यास पर्वृ झाली असून ितने पािकस्तानला आिण स्वयंिनणर्याला मान्यता
िदली आहे. (२) पूव च्या खर्या रा ीय सभेने, खर्या रा ीय वृ ीने सवर् नागिरकांिवषयी न्याय्य िन
समान दृ ी ठे वली होती. परं तु जातीय िवषमता हे आजच्या काँगर्स
े चे जीवनकायर् िदसून येते. या
जातीयतेमुळेच आपली पर्ित ा वाढली, असे ितला वाटत आहे. त्यामुळे ितने एका िहदूला एकच मत
आिण एका मुसलमानाला तीन मते असले भरमसाट पर्ितिनिधत्व स्वीकारले असून मुसलमानांनी
िहदूव
ं र मोठा उपकार के ला एवढेच नाही तर एका घोर संकटातून आपण देशाला वाचिवले असे वेडे
समाधान या काँगर्ेस नेत्यांना वाटत आहे!! पण एव ानेही मुसलमानांचे समाधान झाले नाही. तेव्हा
काँगर्ेसने त्यांना समान पर्ितिनधीत्व मान्य के ले! मुसलमानांना पर्स करण्यासाठी काँगर्ेसी मुख्यमंत्र्यांनी
िहदूव
ं र अनके बंधने घातली आहेत.
मुसलमानांच्या रा दर्ोहाचे पािरतोिषक म्हणून आजची काँगर्ेस त्यांना अिधकार देत आहे आिण िहदू
समाज िनत्याचा लुळा-पांगळा करून ठे वण्याच्या मागे असलेल्या कृ तघ्नांना िहदू हेच ा रा ांत
बहुसंख्य असून त्यांनीच काँगर्ेसला पु ी आणली आहे याचेही स्मरण आजच्या काँगर्ेसला उरलेले नाही.
तरी काँगर्ेसमधील िहदुत्विन ांनो, माझी स्वतःची िवनंती अशी की तुम्ही आपल्या सदसि वेकबु ीची
आज्ञा पाळू न काँगर्ेसमधून बाहेर पडा आिण िहदुसंघटकांना येऊन िमळा.
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येत्या िनवडणुकीस फारच महत्त्व आलेले आहे. कारण जे जे िहदू आता िनवडले जातील त्यांनाच घटना
सिमतीत स्थान िमळे ल िन काँगर्ेसी िहदूच िनवडू न गेले तर त्यांचे मत तेच बहुसंख्य िहदूच
ं े मत असे
गृहीत धरले जाईल. पण िनवडणुकीत िहदू सभा िन िहदुसंघटक पक्ष िवजयी झाला आिण पर्भावी
अल्पसंख्य पक्ष म्हणून गणण्याअतके जरी त्यांस मतािधक्य लाभले तरी पूणर् िहदुत्वाच्या भूिमके वरून
त्याला या अिन पर्कारांना आळा घालता येईल आिण काँगर्ेस िन लीग यांनी काहीही ठरिवले,
पािकस्तान वा समपर्ितिनिधत्व मान्य के ले तरी ते िहदू जनतेवर बंधनकारक नाही एवढे तरी जगास
माहीत होईल. मग काँगर्ेस ही के वळ स्वतःचीच पर्ितिनधी राहील. इतर कोणाच्या पर्ितिनिधत्वावर
ितला अिधकार सांगता येणार नाही. िहदू जाती पृथ्वीतलावर रहावी, िहदूच
ं ा सन्मान िनष्कलंक
रहावा, आपला िहदुस्थान अखंड िन एकरा
बलशाली रा

रहावा, राजकीय दृष्

ा तो स्वतंतर् व्हावा, एक

या नात्याने त्याला वैभवाची पर्ा ी व्हाही असे िहदून
ं ो, तुम्हाला वाटत असेल तर

तुम्हास काँगर्ेस सोडणे अपिरहायर्च आहे! तुम्ही िहदुसंघटन पक्षातच ते ध्येय िस
महासभा ही एकच संस्था

करू शकाल. िहदू

ा सवर् अिहदू शक्त शी अिवरतपणे झुंजत आहे. ितच्या ध्वजाखालीच सवर्

िहदून
ं ी गोळा झाले पािहजे. जर तुम्हास ते करता येत नसेल तर िनदान आपले मत तरी तुम्ही िहदू
सभावा ांनाच अचूकपणे िदले पािहजे. कारण तेच िहदुिहताचे रक्षण करण्यास िस

आहेत. काँगर्ेसला

कोणाही िहदूने चुकूनसु ा मत देता कामा नये.
अिखल िहदूच्ं या िवजयध्वजाच्या भोवताली जमून आम्ही एकाकी झुंजत आहोत. मानवी पर्य ांची
पिरसीमा आम्ही करीत आहोत. गेल्याच आठव

ात ९ वषार्ंचा िहदुबालक त्याच्या क र िहदुत्व

िन स
े ाठी ठार के ला गेला. त्याचा अपराध हाच की तो रा ीय स्वयंसेवक संघाचा सदस्य होता!
दरवष िहदू मंिदराच्या रक्षणाथर् िन िहदू ि यांच्या पािवत्र्याच्या संरक्षणासाठी दंगेखोर
मुसलमानांच्या अत्याचारांनी िकतीतरी िहदू पर्ाणास मुकत आहेत. तरी काँगर्ेसमधील िहदून
ं ो, तुम्ही
महासभेस साहाय्य करून आमच्या कायार्ची त्विरत िस ी िमळण्यासाठी आम्हास येऊन िमळणार का
नाही? लक्षात ठे वा की, आम्ही अल्पसंख्य िहदू, िहदुिहताथर् झगडत असताना जर आमचा पराजय
झाला तर त्याचा दोष आमच्यावर येणार नसून तुम्हीच त्या पापाचे धनी व्हाल. अल्पसंख्य झुंजारांना
नव्हे तर त्यांचे कायर् पाहत राहून त्यांना साहाय्य न देणार्या को वधी िहदू जनतेलाच त्या पापाचा
कलंक येऊन िचकटेल. कारण िहदुध्वज िनष्कलंक राखण्यासाठी तुम्ही काहीच हालचाल के ली नाहीत
तर त्याचा एकच पिरणाम होईल तो म्हणजे िहदुस्थान हा िहदुस्थान न राहता तो पािकस्तान होईल.
िनराशाजनक पिरिस्थतीतही मी आशा बाळगतो की, माझ्या या हाके स िहदू जनता ओ देईल.
कोणताही पर्ामािणक िहदू यापुढे काँगर्ेसमध्ये राहू शकणार नाही. िकवा खरा िहदू िहदू महासभेला
िकवा िहदुसंघटन पक्षाला मत िदल्यािवना राहणार नाही. जर कोणाला तसे करता आले नाही तर
त्याने अिजबात मतच देऊ नये. तटस्थ रहावे! पण खर्या िहदूने आपले मत काँगर्ेसला मुळीच देऊ नये.”
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डॉ. मुखज नाच मते

ा

डॉ. मुखज यांनी िनवडणूक लढिवण्याचे ठरिवले तेव्हा त्यांना पािठबा देण्यासाठी बंगालच्या िहदू
मतदारांना आवाहन करणारी एक तार सावरकरांनी १६ नोव्हबर १९४५ रोजी पर्कटपणे पाठिवली.
ती अशीः
“काँगर्ेस िवरु

लढण्याचे धैयर् आपण दाखिवले यािवषयी अिभनंदन. बंगालच्या िहदून
ं ो! िहदू

महासभेचे अध्यक्ष डॉ. शामपर्साद मुखज यांनी ही िनवडणूक लढिवण्याचा िनणर्य घेऊन आपले कतर्

www.savarkarsmarak.com

बजावले आहे. आता बंगाली िहदून
ं ो, तुम्ही आपले कतर्

पार पाडा. लक्षात ठे वा जर िहदून
ं ी

काँगर्ेसला िवजयी के ले तर ती िहदूच
ं ी अिधकृ त पर्ितिनधी ठरे ल आिण ती काँगर्ेस स्वातंत्र्य
िमळिवण्याच्या आशेने िनि तपणे फाळणीला आिण मुसलमानांच्या समान पर्ितिनिधत्वाच्या
मागणीला पािठबा देईल. तरी हा धोका ओळखून िहदून
ं ो तुम्ही डॉ. मुखज सारख्या योग्य नेत्याला
आपली मते

ा. काँगर्ेसचे आव्हान स्वीकारा आिण ही िनवडणूक लढवा. समजा ही िनवडणूक िहदू

महासभा हरली तरीही आपण िनि तपणे सांगू शकू की काँगर्ेस स्वतःला िहदूसंस्था म्हणवून घेत
नसल्याने ती िहदूच
ं े पर्ितिनधीत्व करूच शकत नाही.”

दैिनक ‘अगर्णी’ला साहाय्य करा
सावरकरांच्या गु

िन पर्कट मागर्दशर्नापर्माणे पकडले न जाता सुर्याला सुर्याने, आगीला आगीने

उ र देणारे िहदुत्विन

कायर्कत िठकिठकाणी लढत होते. अशा लोकांना उत्साह देण्याचे पर्कट

कायर्सु ा सावरकरिन वृ पतर्े करीत होती. त्यामुळे शासनाने त्या वृ पतर्ांकहून पर्ितभू मािगतले.

‘अगर्णी िहदुरा ’ या दैिनकाकडू न शासनाने ६ सहसर् रुपये पर्ितभू म्हणून मािगतले. सुरू होऊन एक
वषार्च्या आतच त्या दैिनकावर हे संकट कोसळले.

ा संकट िनवारणासाठी अगर्णीने िनधीसाठी

आवाहन के ले. त्या आवाहनाला पािठबा देणार्या ऑक्टोबर १९४६च्या पतर्कात सावरकर िलिहतातः
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“िहदुरा ाच्या संरक्षणाचे िन अभ्युदयाचे कं कण बांधून एकिन बाणेदारपणाने मागे ‘शर् ानंदा’ने जी
अमूल्य कामिगरी बजावली, त्यानंतर ितक्याच एकिन बाणेदारपणाने ते कायर् आज दैिनक ‘अगर्णी’
करीत आहे. िहदुसंघटनाच्या समथर्नाथर् काही वृ पतर्े आपापल्या परीने आज िहदुरा ाची जी सेवा
करीत आहेत ती तर अिभनंदनीय आहेच; परं तु िहदुत्विन ांच्या आघाडीवर अिखल िहदुध्वज हाती
घेऊन झुंजणारा असा अगर्णी ‘अगर्णी’ हाच आहे. सार्या बृहन् महारा ात त्याच्या होत असलेल्या
पर्चाराने िन पडत असलेल्या पर्भावाने ‘अगर्णी’ने आज हे स्थान पटकावलेले आहे. ही मार्याची जागा
तो झुंजवीत आहे िन
झाला आहे.

ा िहदुत्वाच्या झुंजार सेवेसाठी त्याला ६००० रुपयांचा पर्ितभू देण्याचा भुदड
र्ं

हा भुदड
र्ं ‘अगर्णी’लाच नव्हे तर आपल्यालाच झाला आहे; असेच िहदुत्वाचा अिभमान असलेल्या पर्त्येक
िहदूने समजले पािहजे. मग तो कोणत्याही पक्षात असेना का? त्यातही वृ पतर् स्वातंत्र्याचा पर्

या

पर्करणात अनुस्यूत असल्यामुळे पर्त्येक नागिरकानेही या काय अगर्णीला साहाय्य के ले पािहजे.
आनंदाची गो ही की अशा पक्षिनरपेक्ष अिभमानाने काँगर्ेस पर्भृती संस्थांमध्ये असलेले आपले अनेक
िहदू बंधू आिण वृ पतर्े ‘अगर्णी’स अशी सहानुभूती दाखवीत आहेत.
पर्ितभूसाठी मािगतलेले सहा सहसर् रुपये एकमुठी देणारे दहापाच सज्जन िमळू शकतील. ती त्यांची
िहदुत्विन ा

क्तीशः गौरवास्पद आहे. परं तु माझी अच्छा अशी आहे की, यावेळी िहदुत्विन ांच्या

सामुदाियक साहाय्याचे िनदशर्न झाले पािहजे. यासाठी हा ‘अगर्णी िनधी’ ऑक्टोबर अंतापयर्ंत चालू
ठे वावा आिण महारा ाच्या कानाकोपर्यांतून शक्य िततक्या िहदून
ं ी आपल्या पैशाचा ‘अगर्णी’वर
पाऊस पाडावा! यासाठी उ म योजना अशी: पर्त्येक िहदुत्विन कु टुंबाने िनदान १ रुपया

ा कायार्स

ावा. के वळ हा एक मिहना बोलपट म्हणून त्या त्या कु टबाने पहावयाचा नाही अतके ठरिवले िन तो
रुपया ‘अगर्णी’कडे धाडला तरीही पर्त्येक कु टुंबाला अतकी बचत कोणताही आिथक ताण न पडता
करता येईल. एकटे पुणेसु ा ही रक्कम अशा प तीने उभारू शके ल.
परं तु आपल्याला िहदुत्विन च
े े सामुदाियक िनदशर्न हवे आहे. यास्तव पर्त्येक गावी, चाळीतून,
आपापल्या िमतर्मंडळ कडू न स्वयंसेवक ी पुरुषांनी पर्त्येक िहदुत्वािभमानी िहदू कु टुंबाकडू न िनदान
एके क रुपया गोळा करून शक्य िततक्या त्वरे ने अगर्णी कायार्लयाकडे धाडावा.
महारा ातील सहसर्ावधी िहदू माझ्या िवनंतीस मान देतील अशी आशा वाटणारा - िव. दा.
सावरकर.
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िहदू होण्याचा िन य कृ तीत उतरवा
मुसलमानांच्या दंगलीमध्ये त्या काळात नौखालीत साधारणतः दीड लाख िहदू मारले गेले आिण अनेक
िहदून
ं ा बळाने बाटिवले गेल.े अशा बळाने बाटिवल्या गेलेल्या काही िहदूक
ं डू न ‘आम्हाला शु करून
घ्या’ अशी पतर्े सावरकरांकडे आली. त्या पतर्ांना नोव्हबर १९४६ मध्ये सावरकरांनी एका पतर्का ारे
जे उ र िदले, ते या िवषयासंबंधात महत्त्वाचे आिण िचरं तन मागर्दशर्क असणारे आहे. ते पतर्क असेः
“महाशय, आपले १९ नोव्हबर १९४६ चे पतर् पावले.
(१) पूव बळाने बाटवून मुसलमान के लेल्या िहदूच
ं े आपण वंशज आहात आिण सध्या वाळीत आहात.
या दुिस्थतीतून आपण अनेकजण परत िहदू धमार्त िन िहदुरा ात येण्यास िस आहात हे वाचून
िहदुसंघटनी पुढार्यांना आनंद वाटला. आपल्यास एक िवनंती करावयाची आहे ती ही की, िहदूच्ं या
पर्चंड जागृतीमुळे मुसलमानांवर पडलेल्या बिहष्काराचा आपणाला तर्ास होत आहे, एव

ासाठी

आपणास पूव आपल्याच असलेल्या िहदू समाजात परत यावेसे वाटते, हे जरी साहिजक आिण अवश्य
आहे तरीसु ा आपण परत िहदू व्हावे याला त्याहीपेक्षा एक अत्यंत उदा
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आिण स्वािभमानाचे

ोतक

असलेले बलव र कारण आहे ते हे की, आपले पूवर्ज आपल्या

ा सामािजक िहदुरा

मंिदरातून

मुसलमानांनी बळाने ओढू न नेले त्या पूवर्जांच्या आत्म्यास संतोष देण्यासाठी आिण त्यांच्यावर
मुसलमानांनी के लेल्या अन्यायाचा सूड घेण्यासाठी आज आलेल्या सुवणर्संधीचा लाभ घेतला पािहजे.
िहदुसंघटनाच्या पर्चंड चळवळीमुळे आज िहदुरा ाचे बळ शतपट नी वाढले आहे. हे िहदुरा आजच्या
आम्हा िहदूच्ं या पूवर्जांचच
े काय ते नसून तुमच्या िन आमच्या पूवज
र् ांचे सामाियक घर आहे. तेव्हा
आपण परत िहदू होणे म्हणजे स्वतःच्या घरीच परत येणे आहे. अशा बंधुभावाच्या आिण समतेच्या
भावनेने आम्ही आपणास आपल्याच पूव च्या घराची दारे पुन्हा उघडू . आपणही त्याच ममत्वाच्या
भावनेने िहदू व्हावे! आजचा िहदून
ं ी टाकलेला बिहष्काराचा तर्ास नसता तरी मुसलमानांनी आपल्या
पूवर्जांच्या के लेल्या छळाचा सूड उगिवण्याची िन त्यांच्या आत्म्यास पर्स िवण्याची संधी आपण वाया
दवडण्यासारखी नव्हती.
(२) आपण म्हणता तशी पिरषद आता पुन्हा न ाने भरिवण्याची आवश्यकता नाही. आपणास
संघटनाच्या चळवळीची समगर् मािहती नसावी म्हणून खालील दोन तीन गो ी िलिहतो. अशा
पिरषदा सवर्तर् िहदुस्थानभर िहदू सभेच्या आयर्समाजी पर्भृती पंथाच्या संमेलनात आिण
शंकराचायर्सु ा मोठमो ा पंिडतांच्या सभांतून भरल्या आहेत. बळाने बाटिवलेल्या नव्हे तर
जन्मतःच जे अिहदूसु ा स्वेच्छेने िहदुरा ात परत घेण्यात आले◌ेच पािहजे. अशा अथार्चे शेकडो ठराव
गेली दहा वष तरी झाले आहेत िन होत आहेत. गेल्याच आठव
फार मो

ात पर्त्यक्ष काशी येथील पंिडतांच्या

ा सभेत वरील आशयाचे ठराव एकमताने संमितले गेल.े बळाने बाटिवलेल्यांना तर नुसत्या

रामनामाच्या उच्चाराने शु

होऊन िहदू धमार्त येता येईल असा पंिडतांनी िनणर्य िदला. दुसरी गो

अशी की, नुसते असे ठराव झाले अतके च नाही तर अशा सहसर्ावधी मुसलमान िखर् नांचे
शु ीकरणाचे मोठमोठे समारं भ होऊन त्यांना िहदू धमार्त परत घेण्यात आले आहे. मलकाना रजपूत
लोकांच्या ४०,००० वर लोकांना स्वामी शर् ानंदांच्या काळापासून आतापयर्ंत शु

करून घेतलेले

आहे. पोतुर्िगजांनी बळाने बाटिवलेल्या गावागावांतील १०,००० पूवर् िहदू िखर् नांना (गाव
शर्ी. मसूरकर महाराज

ांच्या नेतृत्वाखाली गोमांतकांत शु

ांना)

करून घेतले ह आपणही अैकले असेल.

अतके च नव्हे तर ते आता िहदू समाजात एकरूपही होऊन गेलेले आहेत.
त्यांची सवर् धमर्काय आिण

वहार िहदू समाजात िमळू न िमसळू न िनिवघ्नपणे होत आहेत. ही दोनच

ठळक िन पर्त्यक्ष उदाहरणे आपली शंका िनरसण्यास पुरेशी आहेत. वास्तिवक आज पर्त्यही बहुतेक िहदू
सभा शाखा िन आयर्समाज शाखा शु ीकृ तांची लग्नेही िहदू समाजात घडवून आणीत आहेत. फार काय
गेल्या सहा मिहन्यांत पोिलश ि या िन अटािलयन ि यांना पुणे िन कोल्हापूर येथे शु करून घेण्यात
आले आिण त्यांच्याशी उच्चवण य िहदू तरुणांनी सवर् संमतीने सशा िववाहही के ले हे आपण
वृ पतर्ांतून वाचले असेल. र ािगरीच्या िजल्हा िहदू सभेनेच गेल्या वीस वषार्ंत तीनशे - चारशे
मुसलमान िखर् नांना शु

करून घेतले आहे.

www.savarkarsmarak.com

(३) तरीसु ा आपल्या समाधानासाठी एक गो

आणखी करू. आपला िवशेष संबंध महारा ाशी

येणार. िहदू सभेचे वतीने लवकरच बाश येथे ‘िहदू पिरषद’ भरावयाची आहे. त्यात आपण म्हणता
तसा िनःसंिदग्ध ठराव बाटलेल्या मुसलमान िखर् नांना िहदू धमार्त िन िहदू समाजात घेण्यािवषयी
होईलच. जर मो ा गटानेच आपले लोक शु होतील तर एक हजारापयर्ंत उच्च वण य िहदूस
ं ह त्या
शु ीकृ त िहदूच
ं ा एक मोठा सहभोजन समारं भही घडवून आणण्यात येईल.
आजपयर्ंत असे प ास-प ास हजारांचे सहभोजन समारं भ िहदुस्थानभर घडवून आणल्याचे आपणास
िविदत असेलच. शर्ी. गदर्े (मुंबई पर्ांितक िहदू सभेचे आजचे अध्यक्ष) यांची झुणकाभाकर सहभोजने
तर पर्िस च आहेत. पर्त्यक्ष मुंबईत गेल्या दहा वषार्त पूव बाटिवलेल्या शतावधी िखर् नांचे मोठमोठे
शु ीसमारं भ होऊन त्यांना परत िहदू धमार्त घेऊन सवणर् िहदूच
ं े सवार्िधकार देण्यात आले. अतके च
नव्हे तर ते आज िहदू समाजात सरिमसळपणे तसे बेखटक िमसळू नही गेले आहेत. आबर्ा णांच्या
शतावधी िहदू ि यांनीही त्यांचे ि यांसह अिखल िहदू हळदीकुं कू िन सहभोजन समारं भ पर्िस पणे
साजरे के ले.
(४) वरील स्प ीकरणाने आपल्या बहुतेक अडचणी िनरसल्या जातील िन आपण आपल्या सवर् गटांसह
आपल्याच पूवज
र् ांच्या िहदू धमार्त िन िहदू रा ात परत येण्याचा िन य कराल अशी पर्बळ आशा आहे.
कायर् करण्याचे िनि त झाले की मधे येणार्या बारीक - सारीक अडचणी िनवारल्या जातील यात
शंका बाळगू नये. कायार्चे आधीच फार घोळ मातर् घालीत बसू नये.
(५) र ािगरी, कु लाबा िन मुंबई येथील पर्ख्यात िहदू पुढारी शर्ी. रामभाऊ मंडलीक (एम. एल. सी.
िहदू सभेच्या ितिकटावर िनवडू न आलेले आिण म. पर्ां. िहदू सभेचे कायार्ध्यक्ष) धमर्वीर बापूराव

जोशी (महाड), शर्ी. अनंतराव गदर्े (अध्यक्ष मुंबई पर्ांितक िहदू सभा) यांचेसह आिण महारा ाचे
पर्ख्यात िहदुसंघटनी पुढारी धमर्वीर अण्णाराव भोपटकर,

शर्ी.

मसूरकरमहराज िन शर्ी.

पांचलेगावकरमहाराज यांच्याशी पुढील पतर् वहार अवश्य करावा. परं तु मुख्य ग

म्हणजे आता

यापुढे फार घोळ न घालता आपल्या गटाचा शु् होऊन परत िहदू धमार्त येण्याचा िन य आधी
कायर्वाहीत आणावा िन तसे के ल्याचे आम्हास कळवावे. अडचण चा बाऊ करू नये. म्हणजे अध्यार्
अडचणी अपोआपच नाहीशा होतील.
(६) जर क्विचत आपला सारा गट िहदू होण्यास एकदम िस

न झाला तर जे िस

शु ी पर्थम उरकू न घ्यावी. दहा-पाच कु टुंबे िकवा चार-दोन

क्ती पर्थम उघडपणे शु

असल्यास त्यांनी शु

होऊन दाखवावे. आम्ही वरील वैयि

असतील त्यांची

क शु ीही करण्यास िस

क्त च्या धाडसामुळे मागे राहणारा गटही सामुदाियक शु ीस िस
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होईल.”

होण्यास िस
आहोत. त्या

अस्पृश्यता लवकर न करा

सावरकर अस्पृश्यता िनवारण्याच्या पर् ापुरते काँगर्ेसशी सहकायर् करण्यास िस असत याचा एक
पुरावा म्हणजे त्यांनी ‘दिलत सेवक’ ा धुळ्याहून पर्िस होणार्या पतर्ाचे संपादक शर्ी. िव. न. बव
यांना जानेवारी १९४७ मध्ये पाठिवलेले पतर्. ते पतर् असे :
“वतर्मानपतर्ांतून वाचले की काँगर्ेस, िहदू महासभा पर्भृती संस्थांतील सवर् िहदुत्विन

कायर्कत्यार्ंनी

पक्षिनरपेक्ष अशी एक फळी उभारून अस्पृश्यतेचे उच्चाटन करण्यासाठी कान्ह देशात त्या घातक रूढीवर
आणखी एक चढाई करण्याचे कायर् हाती घेतले आहे. अतके च नव्हे तर जन्मजात म्हणिवणार्या परं तु
वस्तुतः आज के वळ पोथीजात असलेल्या जाितभेदाच्या उच्छेदनाथर्ही आणखी एक संघिटत फळी
उभारून एका अिखल िहदुसहभोजनाचाही धुमधडाका कान्हदेशभर उडवून देण्यास सिकर्य आरं भ के ला
आहे हे वृ जर, वाचण्यात आले िततक्याच पर्माणावर खरे असेल तर हे आंदोलन अगदी सामाियक िन
अिभनंदनीय आहे. जर क्विचत माझी पर्कृ ती सुधारून सावर्जिनक कायार्त पडण्याअतकी शक्ती आली तर
ा अस्पृश्यतेच्या िन पोथीजात जाितभेदाच्या उच्चाटनाचे कायर्च िनदान एक दोन वष तरी करावे
आिण त्या घातक रूढीवर आणखी एक अिखल भारतीय चढाई करावी असे वारं वार मनात येत.े अतके
हे कायर् मला के वळ िहदुसंघटनाथर्च नव्हे तर मानवी संघटनाथर्ही आवश्यक वाटते!!”
ाच िवषयावर दुसरे एक पतर् सावरकरांनी र ािगरी येथील सा ािहक ‘बलवन्त’ला पाठिवले. त्याचा
आशय असाः
“र ािगरीची बहुतेक पर्मुख देवालये पक्षिनरपेक्ष अिखल िहदू समाजाने पूवार्स्पृश्यांसह सवर् िहदून
ं ा खुली
के ली हे वाचून आनंद झाला. त्यािवषयी र ािगरीच्या बांधवांना धन्यवाद. आता हे योग्य िदशेने पुढे
पडलेले पाऊल कोणच्याही चोरवाटेने मागे घेण्यात येऊ नये यािवषयी मातर् िनदान आणखी दहा वष
तरी आपण सवार्ंनी जपले पािहजे. र ािगरी नगराने हे पुण्य कृ त्य जसे के ले तसे ते सवर् िजल्हाभरही

त्या त्या िठकाणच्या िहदून
ं ी के ले पािहजे. येत्या तीन-चार मिहन्यांच्या आत र ािगरी िजल् ातही सवर्

मंिदरे अिखल िहदून
ं ा उघडी झाली आहेत अशी वातार् येऊन महारा ातील सवर् िजल् ात
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ा एक

महतकाय तरी र ािगरी िजल् ाने अगर्पूजेचा मान िमळवावा अशी माझी उत्कट अच्छा आहे.
अस्पृश्यतेचा पर् आज के वळ सामािजक रािहला नसून तो आपल्या िहदुस्थान देशाच्या अखंडत्वासही
सुरुंग लावू पाहत आहे. तो पर् एक महत्त्वाचे राजकीय संकटही होऊ पहात आह हे आता सूज्ञांना काही
सांगावयास पािहजे असे नाही. पण त्या अस्पृश्य शब्दातील ‘अ’ तेवढा जर आपण एका वषार्त मारून
टाकू तर आपल्या िहदुरा ाच्या अखंडत्वास पडणारे एक िखडार तरी आपण पडू न देता तटाची ती
बाजूसु ा अभे ठे वू शकू .”
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पंजाबचा पर्
देशाची फाळणी होणार याचे सावरकरांना अितशय दुःख होत होते. तेव्हा यातून मागर्
काढण्यासाठी, या दुघर्टनेचा आपल्या उरलेल्या शक्तीनुसार पर्ितकार करण्यासाठी सावरकरांनी
फे बर्ुवारी १९४७ मध्ये एक पतर्क काढू न सूचना के लीः
“गांधीजी िन काँगर्ेस हे दोघेही िहदूच
ं े खरे पर्ितिनधी नाहीत. ते स्वतःलाही िहदूच
ं े पर्ितिनधी
मानीत नाहीत. म्हणून पंजाब पर् ाची चचार् करताना िहदू महासभेचे अध्यक्ष शर्ी. भोपटकर आिण
िशखांचे पुढारी मास्टर तारािसग यांना अवश्य बोलावण्यात यावे.”
बंगालचे िवभाजन
बंगालच्या फाळणीब ल एक िवस्तृत पतर्क सावरकरांनी २ एिपर्ल १९४७ रोजी पर्िस
असे. :

के ले ते

“अखंड िहदुस्थानच्या िवभाजनाचा कट असफल करण्यासाठी आपण पर्थम त्यांचे पािकस्तान
दुभंगले पािहजे. त्यासाठी तीन गो ी पर्थम करा ात. पिहले पाऊल, पि म बंगाल हा िहदू पर्ांत
िनमार्ण करावा, दुसरे पाऊल, पडेल ते मूल्य देऊन आसामात घुसलेल्या मुसलमानांना हाकलावे
म्हणजे ते पूवर् पािकस्तान दोन िहदू पर्ांतांच्या कै चीत सापडेल. ितसरे पाऊल म्हणजे पूवर् पंजाब हा
िहदू-शीख पर्ांत िनमार्ण करावा आिण िसधमधील बहुसंख्याक िहदू िजल्हे मुंबई राज्याला जोडावेत.
अशा पर्कारे दहा मोठे िहदू पर्ांत एकतर् करून अखंड िहदुस्थानचे असे एक सुसंघिटत िन बिल मध्यवत
राज्य िनमार्ण करावे, की जे थो ाच काळात फु टू न िनघणार्या पािकस्तानी पर्देशालाही अिधक
पिरणामकारक प तीने

ा िहदी संघराज्याला जोडू न घेईल.

पण जर आपण मुसलमानी पर्ांतात िहदून
ं ा ज्या पर्कारे वागिवले जाईल त्याच प तीने िहदू
पर्ांतातील मुिस्लम अल्पसंख्यांकांना वागिवले जाईल असे ठामपणे सांिगतले नाही आिण त्यापर्माणे
पर्त्यक्ष कायर्वाही के ली नाही तर वर सांिगतलेले सवर् उपाय िकवा कोणतीही फसवी योजना िहदूच
ं े
संरक्षण करू शकणार नाही. ा सूचनांमुळे जीना, गांधी िन सुर्हावद संतापत आहेत. याचाच अथर्
ा सूचना िहदू जगताला लाभदायक असून मुिस्लम महत्त्वाकांक्षेला मारक आहेत. म्हणून आता
नेटाची आंदोलने िन पर्त्यक्ष कृ ती करून हे सवर् कायर् पूणर् के ले पािहजे.”

कोल्हापूर छतर्पत चे अिभनंदन
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माचर् १९४७ मध्ये सावरकरांनी कोल्हापूरच्या नूतन छतर्पत चे त्यांच्या राज्यारोहणािनिम
अिभनंदन करताना िलिहले:
“या गादीची पर्ाणपर्ित ाच िहदू रा ाचे आिण िहदू धमार्च्या संरक्षणाथर् िन संवधर्नाथर् झालेली
असल्याने आपणही तेच बर्ीद एका िहदुछतर्पतीला शोभेल अशा बाणेदारपणाने पाळाल अशी आशा
आहे.”
पुढे जून १९४७ मध्ये

ा राज्यारोहणाचा कोल्हापूर येथे मोठा उत्सव करण्यात आला. त्यावेळी

सावरकर स्वतः उपिस्थत न राहता त्यांनी एका पतर् ारे त्यांना िलिहले कीः
“हे छतर्पती िशवाजीमहाराजांचे िसहासन महारा ावर होणारे िहदू िवरोधी संभा आकर्मण
मुळात मोडू न टाकण्याचे सामथ्यर् शहाजीराजांना देत!े सवर् िहदू संस्थािनकांची सैिनकी िन वायुदल
शक्ती संघिटत करून िहदू जगतावर होणारे आकर्मण थांबिवले तरच गेलेले सवर् पुन्हा िमळिवता येईल.”

भोपाळसंबध
ं ी पतर्क
बहुतेक िहदू संस्थािनक िहदू नेते िन िहदू लोक राजकीय दृ ीने िहदुत्व िवसरलेलेच होते! ज्या
काही संस्थानात थोडी िहदुत्वाची जागृती होती, त्यापैकी मुसलमानी राजवटीच्या भोपाळ
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संस्थानातील िहदू, िहदू सभेच्या ध्वजाखाली संघिटत होत होते. त्यामुळे भोपाळमध्ये न ानेच
स्थापन झालेल्या मंितर्मंडळात िहदू सभेचे पर्ितिनधी शर्ी. भैरव पर्सादजी यांना मंितर्पद देण्यात आले.
तेव्हा त्यांचे अिभनंदन करताना १५ एिपर्ल १९४७रोजी काढलेल्या एका पतर्कात सावरकर िलिहतातः
“भोपाळ संस्थानातील अल्पसंख्य मुसलमानांना िजतके अिधकार आहेत, िततके अिधकार
बहुसंख्य िहदून
ं ा िमळाले नसले िन न ा सुधारणेमध्ये िकत्येक वैगुण्ये असली तरी िहदू सभेला
िमळालेले एक मंितर्पद ही गो ही िहदूच्ं या दृ ीने स्वागताहर् आहे. त्यायोगे िहदूच
ं े पर्ितिनिधत्व मान्य
करण्यात आले आहे. आता हे अिधकाराचे स्थान आपल्याला िमळाले असले तरी आपण त्यांच्या
आहारी जाता कामा नये. भोपाळमधील िहदूच
ं े अिधकार कोणते आहेत याची तेथील िहदून
ं ा जाणीव
करून देण्याच्या दृ ीने या महत्त्वाच्या अिधकारपदाचा भोपाळमधील िहदुसंघटनवादी उपयोग करून
घेतील असा मला िव ास वाटतो. या मंितर्मंडळात काँगर्ेसला कोणाचे पर्ितिनिधत्व म्हणून घेण्यात
आले? मुिस्लम लीग मुसलमानांचे पर्ितिनिधत्व करते तसेच िहदू महासभा िहदूच
ं े पर्ितिनिधत्व करते,
असे असता काँगर्ेसला

ा मंितर्मंडळात स्थान देण्यात आले, ते ◌ं हदूच्ं या अिधकाराला सुरुंग लावणारे

ठरले आहे. त्या दृ ीने नबाबी धोरण यशस्वी झाले आहे. कारण काँगर्ेसने ितचा पर्ितिनधी म्हणून एका
मुसलमानाचीच िनवड के ल्याने तेथील मंत्र्यांमध्ये आधीच अिधक असलेली मुसलमानांची संख्या
आणखी वाढली आहे! काँगर्ेसने िहदूव
ं र के लेला हा अन्याय तेथील िहदून
ं ी लक्षात घ्यावा.”

दंग्यांतील िहदू कायर्कत्यार्ंचे अिभनंदन
मुसलमान वस्तीत राहणार्या िहदून
ं ा संरक्षण देण,े दंगलपीिडत िहदून
ं ा सवर् पर्कारे साहय्य देण,े
समुदर्माग कोकणात जाणार्या िहदून
ं ा मुिस्लम वस्तीतून जाताना िन येताना संरक्षण देण,े अशी अनेक
कामे त्यावेळी मुंबईची िहदू सभा करीत असे. ही कामे करणार्या िहदू सभेतील काही िनवडक
कायर्कत्यार्ंचा धमर्वीर ल. ब. भोपटकर यांच्या अध्यतेखाली पुणे येथे एक पर्कट सत्कार करण्यात
आला. या सत्कारात सहभागी होताना सावरकरांनी एिपर्ल १९४७ मध्ये एका पतर्का ारे जो संदश
े
पाठिवला तो असाः
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“मुंबईच्या कायर्कत्यार्ंचा सत्कार करण्यात आकर्मकांचा शौयार्ने पर्ितकार करणार्या मुंबईतील
सहसर्ावधी िहदुवीर ी-पुरुषांचाच हा आपण सत्कार करीत आहोत. आत्मसंरक्षणाच्या कामी सवर् िहदू
जर असेच शूर असते तर दंगे करण्याचे धाडस कोणासच झाले नसते. तेव्हा नैबर्ंिधक, वीरोिचत िन
िन यी पर्ितकारापुरतेच बोलायचे तर कु लाबा िजल् ातील िहदुसंघटनवा ांनाही आपण पर्थम वंिदले
पािहजे.”
आसामच्या पंतपर्धानांना तार
आसामचाही समावेश पािकस्तानात व्हावा ही मागणी पूणर् करण्यासाठी पूवर् बंगालमधील
मुसलमान आसामात घुसत होते. यासंबंधी सावरकरांनी पूव च सूचना िदल्या होत्या. तरीही
आसाममधील काँगर्ेसी मंितर्मंडळाने त्या पर् ांकडे दुलक्षर् करून पुन्हा मुिस्लम लीगशी तडजोड
करण्याचा पर्य चालिवला. तेव्हा २६ एिपर्ल १९४७ रोजी सावरकरांनी आसामच्या पंतपर्धानांना
एक तार पाठवून जाणीव िदली कीः
“आकर्मक मुसलमानांशी आपण भेकड वृ ीने चालिवलेल्या तडजोडीचा िहदुसंघटनवादी जनता
ठणठणीतपणे िनषेध करीत आहे. पण अशा तडजोडीने त्यांचे समाधान तर होणार नाहीच नाही,
उलट त्यांची आकर्मणाची वृ ी मातर् वाढेल. ज्या न ा वा जुन्या मुसलमान आकर्मकांनी आसामात
पर्वेश के ला आहे त्या सवार्ंची अगदी शेवटच्या माणसांपयर्ंत हकालप ी के लीच पािहजे. त्यांना आता
एक तसूभरही भूमी देऊ नये. गतकालात आपण त्यांना तसूतसूने भूमी िदली त्याचे कटू फल म्हणून
आज सवर् िहदुस्थान पादाकर्ांत करण्याची त्यांनी आसुरी लालसा धरली आहे. आसामात घुसलेल्या
औरं गजेबी सैन्याला खडे चारणार्या शूर आसामी वीरांच्या आजच्या वंशजांनी लीगच्या आजच्या
बाजारबुणग्यांना कधीही शरण जाऊ नये, तसे कधीही होऊ नये. ही अखंड िहदुस्थानची पूवर् सीमा
संरिक्षण्याचे पूवर्परं परागत कतर्
पािहजे.”

चोखपणे पार पाडण्याचे पिवतर् कतर्

आसामी िहदून
ं ी पार पाडलेच

अजून एक व्हा - फाळणी टळे ल
िबर्िटश मंितर्मंडळाने भारताचे दोन तुकडे करून त्याला स्वातंत्र्य देण्याचा घेतलेला िनणर्य
थो ाच काळात पर्िस झाला. तो िनणर्य अैकताच २९ मे १९४७ ला काढलेल्या एका पतर्कात
सावरकर म्हणतातः
“गेल्या िनवडणुकीत िहदू मतदारांनी काँगर्ेसच्या अच्छु कांना जी मते िदली ती काही ा
े नेत्यांनी
िहदुस्थानची फाळणी करण्यासाठी िदलेली नाहीत! एवढेच नव्हे तर त्या िनवडणुकीत काँगर्स
िन अच्छु कांनी देशाचे अखंडत्व अबािधत राखण्याचे पर्च्छ िन पर्कट अिभवचन िदल्यामुळेच त्यांना
िहदू मतदारांची मते िमळाली आहेत. पक्षांनीही देशाचे अखंडत्व रिक्षण्याची घोषणा त्या िनवडणुकीत
के लेली आहे, हे लक्षात घेता हे िस

होते की पर्ांितक वा मध्यवत िविधमंडळातील िहदू सदस्यांना
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मध्यवत शासनसंस्थेची िन आपल्या मातृभूमीची फाळणी करण्याच्या कोणत्याही योजनेचा िवचार
करण्याचासु ा अिधकार नाही. कारण ज्या िहदू मतदारांचे ते पर्ितिनधी आहेत त्यांच्याकडू न त्यांना
तसे अिधकारपतर् िमळालेले नाही.
सध्याच्या तथाकिथत घटना सिमतीलाही या पर् ाचा मूलतः िवचार करण्याचा अिधकार नाही.
तेव्हा सध्याच्या मध्यवत स ेपासून सवर्स्वी स्वतंतर् असे मुिस्लम राज्य िनमार्ण करण्याच्या योजनेचा
िवचार करण्यास व्हॉइसरॉयनी िविधमंडळांना वा घटना सिमतीला सांिगतले तर ती गो आपल्या
अिधकाराबाहेरची आहे, असे सांगून अशा योजनेचा िवचार करण्यास एकतर त्यांनी नकार ावा
िकवा आपल्या जागांची त्यागपतर्े देऊन पुन्हा मतदारांकडे जावे. तसेच अशा योजनेवर सावर्मत
घेण्याचीही मागणी त्यांना करता येईल.
पािकस्तानचा पर् हा अत्यंत मूलभूत असून िहदू जगताला िप ािन्प ा उपदर्वकारक ठरणार
आहे म्हणून कोणत्याही सावर्जिनक संस्थेने त्या संबध
ं ीचा िनणर्य िहदू जनतेकडू न तसा िनःसंिदग्ध
िनणर्य िमळाल्यावाचून घेऊ नये. तसा कोणालाच नैितक अिधकारही नाही.
माझ्या ा म्हणण्याचा असावधपणे कोणाचा अपसमज होऊ नये वा कोणाला त्याचा िवपयार्स
करता येऊ नये म्हणून मी अगदी स्प पणे सांगतो की न ा िनवडणुका वा सावर्मत यांची मागणी
करताना िहदू मतदारसंघाच्या सूज्ञपणावर मी मुळीच िवसंबून नाही. एक िहदुसंघटनवादी गट सोडला
तर बहुसंख्य िहदूच्ं या मानगुटीस भर्ांत रा ीयत्वाचे िपशाच्च बसले असल्यामुळे सवर् आयुष्यभर
िहदुिहतावर अंगार ठे वण्याचे कायर् करणार्या याच लोकांवर आिण पक्षांवर आंधळा िव ास ठे वून ते
त्यांनाच िनवडू न देतील आिण िहदुिहताकिरता जे झगडत, झुंजत आले आहेत त्यांच्यावर अिव ास
दाखवतील याची दुःखद जाणीव अतरांपक्ष
े ा मला अिधक आहे. ते काही असले तरी आपल्या लोकांना
जागृत करण्याचा पुनःपुन्हा पर्य
िहदुसंघटनवा ाचे कतर् आहे.

करणे आिण आपल्या सवर् सामथ्यार्िनशी झुंजत राहणे हे पर्त्येक

मिस्लम स्थानाकिरता मुसलमानांनी िजतक्या संघिटतपणे आिण जागरूकतेने पर्य के ला तशाच
िन याने अखंड िहदुस्थानसाठी झुंजण्यास हे िहदू-जगत िस होईल, तसा िनधार्र करील तर पर्त्यक्ष
लढासु ा न देता त्याचा हेतू साध्य होऊ शके ल आिण क्विचत लढाई घ्यावी लागली तरीही त्यात िहदूच
िवजयी होतील.
पण यासाठी िहदू जगताने अखंड िहदुस्थानचे संरक्षण आिण िसध, पंजाब, बंगाल यांची फाळणी
यावर नेटाने भर िदला पािहजे.”
फाळणीला िवरोध करा
६,७,८ जूनला िदल्ली येथे होणार्या िहदू महासभेच्या कायर्कारी मंडळाच्या सभेला सावरकर
उपिस्थत राहू शकले नाहीत. पण िद. ४ जून १९४७ रोजी त्यासंबंधी त्यांनी के लेले िनवेदन थोडक्यात
असेः १) मध्यवत भारतीय राज्यापासून वेगळे असे मुिस्लम राज्य िनमार्ण करण्यास आपण जोमाने
िवरोध के ला पािहजे. अखंड िहदुस्थानच्या मृत्युआज्ञेवर आपण मनापासून कधीही स्वाक्षरी न
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करण्याचा िनधार्र करावा. िबर्टनने बळाने आपल्यावर पािकस्तान लादले तर ती गो िनराळी. तसे
झाले तरीही बंडखोर मुिस्लम पर्ांत भारताला पुन्हा जोडण्याचे पर्य आपण चालूच ठे वू.
२) पािकस्तानला आपला असलेला िवरोध न दून ठे वण्यासाठी आपल्या सोयीने भारतभर एक
सुतक िदन पाळावा.
३) पािकस्तान मान्य न झाले तरीही अखंड िहदुस्थानच्या िहतासाठीच आपण बंगालमध्ये िहदू
बहुसंख्याक राज्य िनिमतीची मागणी करावी. आसाममधील िसल्हेटपर्माणे िसधमधील चार िहदू
बहुमतांच्या िजल् ांना तेथे मतदान घेऊन भारताला िमळण्याचे स्वातंत्र्य

ावे.

४) काँगर्ेस मंितर्मंडळाला आवाहन करावे की िबर्टनच्या शक्तीचा पर्ितकार करणे तुम्हाला शक्य
नसेल तरीही तुम्ही त्यांनी बळाने लादलेले पािकस्तान स्वतः मान्य करून िहदू मतदारांचा िव ासघात
करू नये.”

िबहारी िहदून
ं ो,
भर्िम गांध चे अैकू नका !
त्या काळात होणार्या मुसलमानी अत्याचारांचा पर्ितकार करणार्या िहदून
ं ा धीर देण्यासाठी
सावरकरांनी ११ जून १९४७ रोजी काढलेले पतर्क अत्यंत महत्त्वाचे आहे त्यात सावरकर िलिहतातः
“िबहारमधील वीर िहदून
ं ो, अिखल िहदू दृ ीने आिण शौयार्ने तुम्ही िहदूिवरोधी आकर्मणाचा जो
पर्ितकार के ला त्यािवषयी मी तुम्हाला धन्यवाद देतो.
भारतातील मुसलमानांनी िन िहदू पंचमस्तंभी यांनी तुमच्यािवरु चालिवलेल्या अपमानस्पद
पर्चाराची मला पूणर् जाणीव आहे. बंगालमधील िहदूव
ं र होणार्या अत्याचारांची तुम्हाला चीड आली
हाच त्यांच्या मताने तुमचा भयानक अपराध!! पायाला दंश करणार्या सापाला काठीने ठोकणार्या
हाताचाही हे शहाणे िनषेध करतील. िहदू जगत हा एक रा ीय महापुरुष आहे याची अशा शहाण्यांना
जाणीवच नाही. जगाच्या कोणत्याही भागात कोणाही िहदूवर िहदू म्हणून अत्याचार झाला तर तो
संपूणर् िहदू जगताचा अपमान समजून आपणाला जमेल तेथे िहदून
ं ी त्या अत्याचाराला पर्त्यु र िदले
पािहजे.
बंगाली िहदूस
ं ाठी िबहारी िहदून
ं ी काहीही करू नये असा तुम्हाला उपदेश करणार्या खान बंधू, बॅ.
जीना, िसध िन बंगालचे मंतर्ी एवढेच काय पण गांधी िन नेहरू यांपैकी एकहीजण िबहारी नसता
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िबहारमधील मुसलमानांच्या साहाय्याला मातर् ते धावत आहेत! त्यांच्यासाठी अशर्ू ढाळीत आहेत.
जगातील मुसलमानांनी तेवढे एकमेकांच्या साहाय्याला धावावे. परं तु िबहारी िहदून
ं ी बंगाली
िहदूिं वषयी दुःख करू नये असे त्यांचे म्हणणे िदसते!!
पण िबहारच्या वीर िहदून
ं ो! आपल्या उ

◌ीने आिण कृ तीने िहदू धमार्चे िन िहदू स्वािभमानाचे

संरक्षण करणारे अिखल िहदू अैक्याचा संदश
े घेऊन येणारे ई री दूत म्हणून लक्षावधी िहदू संघटकांच्या
वतीने मी आपले अिभनंदन करतो.
मी असे अैकतो की पावसाळा ‘सुरू’ होण्यापूव पर्त्येक िहदूने आपापल्या घरातून बेघर मुसलमानांना
आसरा

ावा असा तुम्हाला गांध चा उपदेश आहे! मातृभम
ू ीचे तुकडे करून त्यातील एक भाग

मुसलमानांना देऊनही या महात्म्याला त्याचे जीिवतकायर् पूणर् झाले असे वाटत नसावे म्हणूनच की
काय तो आता पर्त्येक घरातून पािकस्तान िन त्या पाठोपाठ नौखाली िनमार्ण करावी अशी मागणी
जीनांच्या आधीच करीत आहे! त्याचा हा उपदेश एका भर्िम ाचा उपदेश म्हणून तुम्ही अैकू नका.
कोणा िहदूच्या घरात दुसर्यासाठी थोडा कोपरा िन थोडे अ
पंजाबमधून येणार्या िहदू िनवार्िसतांना तो आसरा िन ते अ

उरलेले असेल तर ते त्याने बंगाल िन
ावे. कारण तेच तुमचे खरे धमर्बंधू

आहेत. तसेच िबहारमध्ये मुसलमानांना स्वतंतर् पर्देश देण्याची मागणीही पर्थम फे टाळू न लावा. कारण
थो ाच िदवसांत तेथे मुसलमानांची संख्या वाढली की तो भाग दोन पािकस्तानांना जोडणारा मागर्
कॉिरडार म्हणून पािकस्तानात समािव करण्याची मागणी पुढे येईल. मुसलमानांची ही मागणी
काँगर्ेस मंतर्ी मान्य करणार नाहीत यासाठी जागरूक राहून पर्य

करा. जे मुसलमान त्यांच्या घरी

पुन्हा येऊ अिच्छतात ते काही िहदूव
ं र उपकार करीत नाहीत. त्यांना वाटले तर त्यांनी त्यांच्या त्यांच्या
गावी जावे पण त्यांना एकतर् वस्ती करून राहू देऊ नये. ते िबहारमध्ये परत आलेच नाहीत तर
अिधकच चांगले.”
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िहदून
ं ो ! आत्मघात के ला नाहीत तर !
भारताचे िवभाजन करण्याच्या िनणर्याच्या िनषेधाथर् िहदू महासभेच्या आदेशानुसार देशभर ३
जुलै १९४७ हा सुतक िदन - काळा िदन म्हणून पाळण्यात आला. हा काळा िदन कसा पाळावा या
संबंधी १ जुलै १९४७ रोजी काढलेल्या एका मागर्दशर्क पतर्कांत सावरकर िलिहतातः
“आपल्या अितहासातील ा काळ्या िदवशीही हे िहदून
ं ो! तुम्ही िनराश होऊ नका! आिण लक्षात
ठे वा जर तुम्ही स्वतःचाच िव ासघात के ला नाही तर तुमचा भिवष्यकाळ उज्ज्वल होईल. माझे हे
म्हणणे म्हणजे के वळ मनोराज्य नाही. अितहास िन वतर्मानकालाच्या अभ्यासानेच िनघालेला हा
तकर् शु

िनष्कषर् िन िनि त िनयम आहे. शतकानुशतकांचा िहदू अितहास लक्षपूवर्क अभ्यासला म्हणजे

स्प िदसते की ा िहदू जातीच्या अंगी पुनरुत्थानाची अद्भुत शक्ती संचारलेली असून ज्या काळ रातर्ी
िहदू िवरोधी शक्ती पूणर् िवजयी झाल्यासारख्या भासतात, त्याच क्षणी िहदुशक्ती िदनाचा पर्ारं भ होतो.
पौरािणक भाषेत सांगायचे म्हणजे याच िदवशी ई र अवतार घेतो. काळ्याकिभ

रातर्ीच

शर्ीकृ ष्णाचा जन्म झाला. अन्य वंश िन देश यांच्याशी तुलना करता हा िहदुस्थान देश अ ाप अमर
रािहला आहे. याचे कारण
काळात

ा देशात असलेल्या अदम्य िन अजेय शक्ती◌ेने पर्ाचीन िन अवार्चीन

ा देशावर आकर्मण करणार्या सवर् अिहदू शक्त ना वेळोवेळी पराभूत करून न के ले आहे.

ा देशात गंगेपयर्ंतचा पर्देश पादाकर्ांत करणारे गर्ीक िवजेत्या अलेक्झांडरचे ते वंशज आज कोठे
आहेत? के वळ तो गर्ीकवंशच नव्हे तर त्यांच्या देवदेवतांही आज कोठे ही िदसत नाहीत! त्याही गेल्या,
न झाल्या. युरोप पादाकर्ांत करणारे ते हूणही पूणर् न झाले. त्यांची आठवणही उरली नाही. िहदू
खड्गाने ज्यांना रणांगणात पराभूत करून िहदुस्थानातून हाकलून िदले आिण परवंश म्हणून ज्यांचे
नावही उरले नाही असे ते गर्ीक, हूण, शक आता पौरािणक कथेतील संशोधनाचा िवषय झालेले
आहेत!
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त्यानंतर अैितहािसक दृ ीने अ ाप स्मरणात रािहलेले मुसलमान येथे आले. त्यांचा अितहास काय
सांगतो? मुसलमान न थकता सतत सांगतात की ते िहदुस्थानात िवजेते म्हणून आले आिण त्यांनी सवर्
िहदुस्थान िजकू न तेथे त्यांचे सामर्ाज्य स्थापन के ले. पण त्या सामर्ाज्याचे पुढे काय झाले हे ते सांगत
नाहीत. त्यांच्या सामर्ाज्याचा झालेला तो अंत ते स्वतःपासूनही लपवून ठे वतात! मुसलमान येथे िवजेते
म्हणून आले हे खरे आहे. ते येथे अतका दीघर्काळ रािहले की शेवटी िहदू जातीच्या िचकाटीच्या
िवलक्षण सामथ्यार्पुढे ते िटकाव धरू शकले नाहीत!

ा दीघर्कालीन यु ामध्ये ते मुसलमान पराभूत

झाले. अैितहािसक सत्य पटण्यासाठी पुढील दोन मानिचतर्े दृ ीसमोर उभी करा.
पर्थम िखर्स्ताब्द सन १६०० चे िहदुस्थानचे मानिचतर् (नकाशा) डोळ्यांपुढे आणा. त्यावेळी
भारतभर मुसलमानी राज्य होते. तेव्हा एखाद दुसरा पर्ांत नव्हे तर जवळ जवळ सवर् भारत पािकस्तान
झाले होते. िहदुस्थान असे फारसे मोठे उरले नव्हते. त्यानंतर सन १७५० ते १७९८ चे मानिचतर्
उघडा िन पहा काय िदसते ते!

ा िचतर्ात िदसेल की सवर् भारतभर िहदुसेना मुसलमानांना पराभूत

करीत िवजयी होत आहेत. मरा

ांचे सर सेनानी सदािशवराव भाऊ यांनी िदल्लीचे मुसलमानी तख्त

अक्षरशः फोडू न टाकले आहे. आमचे शीख िहदू बांधव पंजाब िन काश्मीर िजकू न काबूल नदीपासून
ितबेटपयर्ंत राज्य करीत आहेत. पुढे नेपाळात गुरखे, िहदू आिण खाली थेट रामे रापयर्ंत पर्त्येक
मंिदरावर िहदू मरा

ं◌ाचा भगवा ध्वज िवजयाने फडफडत असलेला आढळे ल. िदवाळीतील

अिग्नबाणापर्माणे सणसणत वर चढलेले ते इस्लामी सामर्ाज्य शेवटी एखा ा िवझलेल्या काडीपर्माणे
खाली कोसळले! अशा पर्कारे त्या इस्लामी सामर्ाज्याची राख करून िहदू-िहदुस्थान पुन्हा िवजयी
होऊन सन्मानाने उभा रािहला.
हे अैितहािसक सत्य समजावून घेणे मुसलमानांच्याही िहताचे आहे.

औरं गजेबासारख्या

सामथ्यर्वान शहेनशहाने पर्त्यक्ष िनमार्ण के लेले पािकस्तान ज्या िहदुशक्तीने धुळीस िमळिवले ती
िहदुशक्ती जीनांचे आजचे हे एवढेसे पािकस्तान के व्हाच न करील. अतके असूनही त्यांना पुन्हा याचा
पर्त्यय पहायचाच असेल तर त्यांनी पहावा.
तसेच िहदून
ं ो, आपणही पुन्हा पर्य करूया. जगात िजवंत राहण्यासाठी चाललेल्या

ा संघषार्त

अतकी सहसर्ावधी वष िटकू न रािहलेली ही िहदुशक्ती दुबर्ल होण्यासारखे या शतकात काहीही िवशेष
घडलेले नाही. ा िहदुवंशाच्या रक्त ◌ात संचरत असलेले पुनरुज्जीवनाचे िन पुनरुत्थानाचे ते अमरत्व
पुन्हा उफाळू न उठे ल आिण आपल्या अितहासाला लागणारा हा काळा डाग साफ धुऊन टाकू न सोनेरी
िवजयाचा नवा िदवस लवकरच उजाडेल. जर तुम्ही स्वतःचा िव ासघात के ला नाही तरच हे घडेल.
अशा

ं ो, पुन्हा उठा िन पर्ितज्ञा घ्या की (१) आम्ही िहदू हे स्वयंमेव रा
ा िव ासाने िहदून

आहोत (२) हा िहदुस्थान आिसधुिसधुपयर्ंत पसरलेली ही भारतभूमी ही आमची िपतृभूमी आहे. (३)
आमचा देश िन आमचे हे राज्य यांच्या फाळणीला भर्ांत रा वादी काँगर्ेसवाल्यांनी िव ासघाताने
हातभार लावलेला असला तरीही आम्ही िहदू फु टू न िनघणार्या पािकस्तानला, सावर्भौम मध्यवत
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स ेला स्वसामथ्यार्ने जोडू न घेईपयर्ंत सतत लढत राहू! (४) हे ध्येय साध्य करण्यासाठी राजनीतीचे
िहदूकरण िन िहदूच
ं े सैिनकीकरण करा!”
ध्वजासंबध
ं ी सूचना

िबर्िटश स ाधार्यांनी भारताला स्वातंत्र्य देण्याचा आिण त्याची फाळणी करण्याचा िनणर्य घेतला.
तरीही त्यावेळी चालू झालेली भारताची नवी घटना सिमती आपले काम करीतच होती.

ा सिमतीत

स्वतंतर् भारताचा ध्वज कोणता असावा याची चचार् चालू होती. त्यावेळी हा ध्वज भगवा असावा अशी
एक सूचना त्या सिमतीपुढे िवचारासाठी आलेली होती. अथार्त काँगर्स
े चे तेथे संपण
ू र् बहुमत असल्याने
भगवा ध्वज हा स्वतंतर् भारताचा ध्वज असावा ही सूचना मान्य होणे अशक्यच होते. ही पिरिस्थती
लक्षात घेऊन सावरकरांनी त्या ध्वज सिमतीला ७ जुलै १९४७ रोजी तारे ने कळिवलेः
“िहदुस्थानचा राज्यध्वज भगवाच असला पािहजे. अथार्त ज्या ध्वजावर भगवा प ाही असणार नाही,
तो ध्वज आपला आहे असे िहदू जगत कधीही मान्य करणार नाही. काँगर्ेसच्या सध्याच्या ध्वजावर
असलेला चरखा काढू न टाकू न तेथे चकर् िकवा पर्गती िन सामथ्यर्दशर्क असे अन्य िचन्ह ठे वावे. सवर्
िहदुसंघटनी नेत्यांनी िन संघटनांनी अशी मागणी करावी.”
ा तारे च्या पर्ती डॉ. आंबेडकर, डॉ. राजदर्पर्साद, सरदार पटेल िन डॉ. खरे यांनाही पाठिवण्यात
आल्या. िहदुस्थानचा राज्यध्वज हा भगवाच असावा ही मागणी डॉ. आंबेडकरांनी मांडावी यासाठी
मुंबईच्या ‘भगवा रा ध्वज’ सिमतीने १० जुलैला मुंबईच्या िवमानतळावर डॉ. आंबेडकरांच्या हाती
एक िनवेदन िन भगवा ध्वज िदला. घटना सिमतीत ही सूचना मांडण्याचे डॉ. आंबेडकरांनी मान्य
के ले. पण तेथे काँगर्ेसचे बहुमत असल्याने संपूणर् भगवा ध्वज जरी मान्य झाला नाही तरी काँगर्ेस
ध्वजावरील चरखा जाऊन तेथे चकर् असावे ही सावरकरांची दुसरी सूचना मान्य झाली.
ही सूचना मान्य झाल्यावर त्यासबंधी २९ जुलै १९४७ रोजी एका पतर्का ारे सावरकरांनी जे िवचार
क्त के ले ते असेः
“काँगर्ेसचे पर्चंड बहुमत असलेल्या घटना सिमतीने भारतीय संघराज्यांच्या ध्वजावर चरखा न ठे वता
माझ्या सूचनेत म्हटल्यापर्माणे अिधकािधक लोकांना मान्य होणारे सारनाथ स्तंभावरील चकर् अंिकत
के ले. ही घटना लक्षात घेण्यासारखी आहे. काँगर्ेसच्या ध्वजावर अतके िदवस तो चरखा िवराजमान
रहावा आिण हा चरखायुक्त ध्वज सवार्ंनी रा ध्वज म्हणून मानावा ही त्यांची मागणी त्यांच्या
बुि वादाला अपमानास्पदच होती. त्यांची ती अंतस्थ पर्वृ ी िहदुसंघटनी नेतृत्वामुळे उफाळू न येताच
ध्वजावरील चरखा खादी भांडारात पाठिवण्यात आला आिण आता तो तेथच
े सूत कताई संघाचे
बोधिचन्ह म्हणून शोभून िदसेल.
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येथे हेही सांिगतले पािहजे की ध्वजावरील चचच्या वेळी ा चकर्ाचा अशोकचकर् म्हणून करण्यात
आलेला उल्लेख अैितहािसक दृ ीने असा आहे : हे चकर् अशोकाने िनमार्ण के ले नाही आिण सारनाथ ही
त्याची राजधानीही नव्हती. आपणाला आत्मसाक्षात्कार होऊन सत्य मागर् सापडला असा जेव्हा
भगवान बु ांना भास झाला तेव्हा त्यांनी त्यांच्या पूव सोडू न गेलेल्या िशष्यांना परत बोलिवले.
आपले म्हणणे पुन्हा अैकावे अशी िवनंती के ली.
झाले.

ा िनमंतर्णाला मान देऊन थोडे िशष्य तेथे उपिस्थत

ाच िशष्यांपुढे सारनाथ येथे भगवान बु ांनी आपले पिहले पर्वचन के ले आिण त्यातच त्यांनी

‘धमर्चकर् पर्वतर्न’ हे िवचार सांिगतले.

ा घटनेचे स्मारक करण्यासाठी काही वषार्ंनंतर समर्ाट

अशोकाने सारनाथ येथेच एक स्तंभ उभारून त्यावर ‘धमर्चकर् पर्वतर्क’ हे शब्द कोरले. म्हणून हे
धमर्चकर् आहे, अशोकचकर् नव्हे.
ा धमर्चकर्ाच्या िनवडीमुळे दुसरीही एक मोठी उणीव भासून आली आहे. ती म्हणजे काँगर्ेसवाल्यांनी
आजवर उच्च रा ीय भावनेकडे के लेले दुलक्षर्.

ा धमर्चकर्ामुळे चंदर्गु

चाणक्य यांनी के लेला

गर्ीकिवजेते अलेक्झांडर िन सेल्युकस यांचा पराभव आिण िहदू समर्ाट अशोक याचा िहदुकुशपवर्त ते
दिक्षण समुदर् ा यु शा दृष् ा महत्त्वाच्या भारताच्या उ र दिक्षण सीमापयर्ंत पसरलेला सबळ
मध्यवत िन एकछतर्ी स च
े ा सुवणर्काळ आपल्या द ीपुढे उभा राहतो.
नवीन ध्वजासंबंधीच्या काही आक्षेपांचे िनरसन करणारे िनःपक्षपाताचे िवचार सांिगतल्यानंतर पुढे
िनि तपणे सांिगतले पािहजे की, हा ध्वज िहदुस्थानचा रा ध्वज होऊ शकत नाही. त्याची कारणे
अशीः
(१) भारतीय संघराज्य आिण त्याची तथाकिथत घटना सिमती

ा िबर्िटश अच्छेने िनमार्ण के लेल्या

संस्था आहेत. त्या काही सावर्मताने िकवा येथील जनतेच्या अच्छेने िनमार्ण के लेल्या नाहीत आिण
आजही रा मत िकवा रा सामथ्यर् हा त्यांचा खरा आधार नसून िबर्िटश बंदक
ु ा हाच त्यांचा पर्मुख
आधार आहे. (२) भारतीय संघराज्य ा शब्दातच िहदुस्थानच्या एकात्मतेचा अभाव पर्तीत होत
असून त्यामध्ये काँगर्ेसने िव ासघात करून मान्य के लेल्या देशिवभाजनी पर्वृ ीचा पर्भाव स्प िदसतो.
अशा पर्कारे रा मत न घेता एका पक्षाने िनमार्ण के लेल्या ध्वजाला खरा रा वादी रा ध्वज म्हणून कसा
सन्मानू शके ल?
आिसधुिसधू अिवभाज्य िन एकसंध िपतृभू िन पुण्यभू अशा िहदुस्थानचा खरा अैितहािसक रा ध्वज
म्हणजे ा िहदू जातीचे अभ्युदय िनशर्ेयस हे खरे मंत सांगणारा कुं डिलनी-कृ पाणांिकत भगवा ध्वज,
तो कोणाच्या आदेशाने िनमार्ण झालेला नसून तो आमच्या रा ीय िवकासातून जन्म पावलेला आहे.
ा ध्वजात आमच्या िवस्तृत राज्याचे, जातीचे, धमार्च,े संस्कृ तीचे िन अितहासाचे मंत

स्प पणे

उमटलेले असून िहमालयापासून दिक्षण समुदर्ापयर्ंत अनेक िहदू मंिदरांवर तो आजही फडकत असून
लक्षावधी िहदू त्याला वंदन करीत आहेत. अन्य पक्ष-ध्वज येथे राहू शकतील, काही ध्वज त्या त्या
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पर्माणात सन्मािनलेही जातील पण अिखल िहदुरा ध्वज म्हणून के वळ भगवा ध्वज खरा सन्मान िन
िन ा पर्ा करू शके ल !”

िहदू सभा मंिदराची मशीद बनवू नका
१५ ऑगस्टला इस्लामी पंथावर आधािरत पापस्तान िन बहुसंख्य िहदू वस्ती असलेला भारत असे
िहदुस्थानचे दोन स्वतंतर् भाग झाल्यावर भारतातील काही डॉ. मुखज सारख्या िहदू सभावाल्यांनीच
पर्चार चालू के ला की िनधम भारतात िहदू महासभाही सवार्ंना मोकळी करावी. अन्य धम यांनाही
ितथे सभासद करून घ्यावे. हा पर्चार चालू झाल्यावर त्याला िवरोध करणारे एक पतर्क वीर
सावरकरांनी काढले त्याचा आशय असाः
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“राजकीय िकवा आिथक आधारावर िहदू महासभेत अिहदून
ं ा पर्वेश िदला तर त्याचा िहदू अैक्यावर
िवपरीत पिरणाम होईल. कारण सध्या भारतातील राजकीय समजला जाणारा पर् हा धािमक िकवा
सांस्कृ ितकही आहे. जसा पािकस्तान हा राजकीय पर्

धािमक आहे, तशी शु ी ही धािमक समजली

गेली तरी तीही राजकीय आहे. िहदू महासभा एक िहदू मंिदर आहे; जेथे के वळ िहदून
ं ा पर्वेश असून
तेथे ते रा ीय िशवाची पूजा करू शकतात. त्या मंिदराची आपण मशीद बनवू नये.

ा चुकीमुळे

काँगर्ेसपर्माणे िहदू महासभेचीही घसरगुड
ं ी होईल! िनवडणुकीसारख्या पर् ासाठी एखा ा स्वतंतर्
आघाडीत िहदुिहताला कोणताही बाध येणार नाही अशी दक्षता घेऊन िहदू सभा सहकायर् करू शके ल.
परं तु जेथे कोणीही अिहदू अिधकाराने येऊन िहदुसंघटनेला आिण िहदुिहताला बाधा आणू शकणार
नाही आिण जेथे के वळ िहदून
ं ाच एकतर् येऊन आपल्या िहताच्या योजनेचा आिण संघटनेचा िवचार
करता येईल अशी एक स्वतंतर् राजकीय िहदू संस्था असणे आवश्यक आहे. तशी ती न ठे वल्यास उ ा
एखादा अिहदूही िहदू महासभेचा अध्यक्ष होऊ शके ल. तसेच या देशात जोवर मुसलमान, िखर् न,
पारशी आद च्या स्वतंतर् संस्था आहेत तोवर िहदूस
ं ाठीही एक स्वतंतर् संस्था असणे अत्यावश्यक आहे.
याच दृ ीने िहदू महासभा स्थापन करण्यात आली आिण िहदुसंघटन आिण िहदुशक्ती यांचे कदर् बनली.
असे हे संस्मरणीय कायर् काही तत्कािलक अिधकारपदांच्या लालसेने आपण न

करू नये. िहदू

महासभा हीच रा ीय लोकसभा करण्याची महत्त्वाकांक्षा आपण पुढील िपढीवर सोपवू या!

सश

कर्ांतीनेच स्वातंत्र्य िमळाले!

कलक ा येथील जतीन मुखोपाध्याय स्मारक - सिमतीला ९ सप्टबर १९४७ रोजी पाठिवलेल्या पतर्ात
वीर सावरकरांनी िलिहलेः
“१९१५ साली बालासोर येथे िबर्िटश सैन्याशी सश लढाई करणार्या सेनानी जतीन मुखोपाध्याय
आिण त्यांच्या सैिनकांचे स्मरण करणार्या आपल्या सिमतीच्या कायर्कर्मांत मी अंतःकरणपूवर्क
सहभागी होत आहे. मीही त्यांना कृ तज्ञतापूवर्क अिभवादन करतो, म्हणजे ते अिभवादन
त्यांच्यापर्माणेच अंगर्जांशी लढताना वीरगती पर्ा झालेल्या सवर् कर्ांितकारकांना पोचेल ! अतुल धैयार्ने
सतत चालिवलेल्या सश

ल

ामुळेच हा देश स्वतंतर् झाला. तरीही आपली लढाई पूणर् झाली असे न
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समजता आपणाला अजून पुढची अध लढाई लढायची आहे; िजकायची आहे लक्षात ठे वून आपण
आपले श

खाली ठे वू नये. तर उलट हा उरलेला लढा पुढे चालिवण्याची शक्ती आिण स्फू त िमळावी

यासाठी आपल्या शूर सैिनकांचे आिण हुतात्म्यांचे स्मरण सतत करीत रािहले पािहजे.
या ल ात अन्य मागार्ने काम करणार्या कायर्कत्यार्ंना योग्य तो मान देण्यास सश कर्ांितकारक सदा
सज्ज आहेत. पण हा देश के वळ अिहसा, असहकार, तुरुंगभरती, आत्मक्लेश या नवीनतम मागार्नेच
रक्त ◌ाचा एकही थब न सांडता स्वतंतर् झाला अशी बडबड करणारे जे नीच वृ ीचे लोक आहेत त्यांचा
हा दावा कसा खोटा आहे तेही एक कतर् म्हणूनच सांिगतले गेले पािहजे. या त्यांच्या ढ गी
िनवेदनातील पर्त्येक शब्द जाणूनबुजून वापरलेला खोटा शब्द आहे. या त्यांच्या खो

ा बडबडीचा

पर्ितवाद न के ला तर देशात हीच आत्मघातक पर्वृ ी वाढेल.
हा पर्ितवाद पिरणामकारक प तीने करण्यासाठी साधारणतः १९०१ ते १९४७ या काळात आपण
सश कर्ांितकारक आंदोलनात पर्त्यक्ष भाग घेतलेल्या आिण आज िजवंत असलेल्या कर्ांितकारकांनी या
आंदोलनाचा संपूणर् अितहास िलिहला पािहजे. आपली सिमती हे काम हाती घेईल तर ती शूरवीर
जतीनला खरी शर् ांजली होईल. ते त्याचे योग्य स्मारक होईल.”

सरकारच दुबल
र् ठरल्यावर लोकांनी काय करावे ?

मुसलमानी दंगे बंद व्हावेत म्हणून काँगर्ेसने फाळणी स्वीकारली! पण फाळणीने मुिस्लम दंगे थांबणार
नाहीत, उलट पािकस्तानच्या सैिनकी पािठब्यावर ते अिधक वाढतील अशी जाणीव वीर सावरकरांनी
१९४२ सालीच आपल्या कानपूर भाषणात िदली होती. त्यापर्माणेच घडले! मुसलमान दंगे करू
लागले आिण िनधम भारत सरकार त्यांना आवर घालू शकले नाही! अशा पिरिस्थतीत सावरकरांनी
२५ सप्टबर १९४७ रोजी काढलेल्या अैितहािसक िनवेदनांतील महत्त्वाचा भाग असाः
“सध्या काँगर्ेसचे नेते िन मंतर्ी एक सुरात करीत असलेला तकर् वाद आिण उपदेश यांचा िहदुिहताथर्
तत्काळ पर्ितवाद के ला पािहजे. पंिडत नेहरू सध्या जनतेला उपदेश करीत आहेत की, आकर्मकांचा
पर्ितकार करणे िन त्यांना िशक्षा करणे हा के वळ सरकारचा अिधकार असल्याने जनतेने म्हणजेच िहदून
ं ी
स्वतः होऊन हे अिधकार आपल्या हाती घेणे न्याय्य ठरणार नाही! हा उपदेश करताना नेहरूंनी
भंगड गांधी तत्त्वज्ञानाचा आधार न घेता ही गो
वहायर् नाही असे म्हटले आहे एवढे तरी त्यांतल्या
त्यांत ठीक आहे; पण हा ावहािरक उपदेश करताना नेहरूंनी पिरिस्थतीची दुसरी बाजू मुळीच
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लक्षांत घेतली नाही, ती बाजू अशीः ज्यावेळी सरकार अत्याचारी लोकांना िशक्षा देण्यास असमथर्
असेल एवढेच नव्हे तर जनतेचे अशा आकर्मकांपासून संरक्षणही करीत नसेल तेव्हा त्या जनतेने काय
करावे? ज्यावेळी कोणाही क्तीचे संरक्षण करण्यास आरक्षक उपिस्थत नसेल, असमथर् असेल िकवा
िस

नसेल, त्यावेळी त्या आकर्मणाचा स्वसंरक्षणाथर् पर्ितकार करण्याचा पर्त्येक

अिधकार आहे. जो अिधकार एका

क्तीला वैध

क्तीला आहे, तो अिधकार समाजाला आहेच आहे.

पर्ाणघातक श ांनं◌ी सज्ज अशा कर्ूर, धमर्वे

ा संघिटत वैर्यांनी आरं िभलेल्या भयंकर रक्त पात,

लूटमार, बळाने बाटिवणे, िजवंत जाळणे, सामूिहक हत्या यामुळे जातच्या जात न

होण्याचे

महाभयानक संकट ज्या हजारो िहदूव
ं र आले असता त्या भयानक आकर्मणाचा पर्ितकार करण्यास
आरक्षक िकवा सैिनकही िदसत नाहीत अशा पिरिस्थतीत त्या िहदून
ं ी करावे तरी काय? तेथील
पािकस्तानी राज्य पि म पंजाबमधील मुसलमानांना उघडपणे श े देत आहे आिण मुिस्लम लीगचे
नेते त्या मुसलमानी जनतेला िचथावीत आहेत की िहदुस्थानवर आकर्मण करण्यासाठी पािकस्तानचा
चढाईचे क्षेतर् म्हणून उपयोग करावयाचा आहे. त्यापर्माणे तेथील सहसर्ावधी मुसलमान हाती भयानक
श े पाजळीत आिण त डाने, ‘हस के िलया पािकस्तान, लढ के लगे िहदुस्थान’ अशा घोषणा देत

िमरवणुका काढीत आहेत. अशा पर्कारे पूवर् पंजाबवर आकर्मण करण्याची आिण थेट िदल्लीपयर्ंत पोचून

तेथेच पािकस्तान राज्याचे उ ाटन करण्याची भयानक योजना ते पािकस्तानी राज्य आखीत असताना
त्याच्या पर्ितकारासाठी िदल्लीचे राज्यकत काय करीत आहेत? िदल्लीच्या ा काँगर्ेसी राज्यकत्यार्ंनी
पर्थम सांिगतले की आम्ही रक्त ◌ाचा एकही थब न सांडता भारतमातेची फाळणी करून स्वातंत्र्य
िमळिवले आहे. त्यामुळे आता आमच्यात वैरभाव उरलेलाच नाही! त्यामुळे आपण हा िदवस
आनंदोत्सव म्हणून साजरा करू! याच िवचाराने नेहरूंनी पर्त्यक्ष िदल्लीत गु पणे बंदक
ु ा िन स्फोटक
दर् े जमिवणार्या ५० हजार मेवो िन खाकसारांना िदल्लीत संघिटत मोचार् काढण्याची अनुज्ञा िदली.
त्यावेळी िदल्लीच्या आरक्षकांत ५० टक्के मुसलमान होते आिण त्यांचा पर्मुख आयुक्त ही मुसलमानच
होता. आम्ही िहदुसंघटनी देशभर घराघरांवर उभे राहून ओरडू न सूचना देत होतो की, पहा पुढे
भयंकर धोका आहे. तुम्ही भयंकर ज्वालामुखीवर बसले असल्याने आनंदोत्सवात मग्न होऊ नका. पण
आम्हाला देशदर्ोही िन जातीय म्हणून िधक्कारून िठकिठकाणी बंिदगृहात डांबले. पूवर् पंजाबची सीमा
पूणर्पणे असंरिक्षत ठे वली गेली. त्यामुळे १३ ऑगस्टपासूनच िदवसाढवळ्या िहदू िशखांवर भयानक
अत्याचार करून त्यांना ठार मारले जाऊ लागले. ितकडे मुिस्लम पर्देशांत भयंकर अत्याचार,
बलात्कार िन हत्या यांच्या संकटात सापडलेले िहदू शीख

ी-पुरुष-मुले दुःखाने आकर्ोश करीत असता

अकडे िदल्लीतील भारतीय मंतर्ी आपल्या रक्त हीन कर्ांतीच्या आनंदांत, वा ांच्या िननादांत भोजनात
मग्न होते.
अशा पिरिस्थतीत पूवर् पंजाब, भरतपूर, अलवर आिण पर्त्यक्ष िदल्लीमधील लक्षावधी िहदू शीखांच्या
स्वसंरक्षणाच्या आंतिरक भावना उफाळल्या आिण त्यांनी हातात िमळे ल ते साधन घेऊन त्या आकर्मक
मुसलमानांचा पर्ितकार के ला तर त्यांत अनैसिगक असे काय झाले? त्यांच्या ा पर्त्याकर्मणामुळेच
िदल्ली वाचली. अशा भयानक संकटाचा िहदुसघ
ं टन नी वेळीच पर्ितकार के ला म्हणूनच आज
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िदल्लीमध्ये पंिडत नेहरू आिण त्यांचे सहकारी सुरिक्षत रािहले आहेत. आिण तेच नेहरू त्या
पर्ितकारकांना िनलज्जर्पणे उपदेश देत आहेत की आकर्मणाचा पर्ितकार करणे हे राज्याचे काम असते. !
िशवाजी अथवा रणिजतिसग हे जर राज्यपर्मुख असते तर त्यांच्या त डी पर्ितकार करणे हे राज्याचे
काम असते हा उपदेश शोभून िदसला असता. ही िशवाजीची भाषा जेव्हा एखादा पोकळ पंिडत
बोलतो तेव्हा त्याचे हसू येते. अुंच माणसाची बरोबरी करण्यासाठी टाचा अुच
ं करून उभे राहण्यासाठी
धडपडणार्या ठगू माणसासारखी त्याची िस्थती होते!
असे असले तरीही मी पुन्हा एकदा अत्यंत पर्ामािणकपणे काँगर्ेस िन मंितर्मंडळातील माझ्या िहदूबंधूंना
आवाहन करतो की, त्यांनी झाल्या गो पासून धडा घेऊन खोटा आदशर्वाद सोडावा आिण
िहदुसंघटनी संस्थांच्या हातात हात घालून आलेल्या खर्या पिरिस्थतीला त ड देण्यास िस

व्हावे.

आजची उघड िदसणारी वस्तुिस्थती अशीः (१) राजकीय, सांस्कृ ितक आिण धािमक क्षेतर्ांत संपूणर्
भारताचे इस्लामीस्थान करण्यासाठी पािकस्तानने भारतािवरु

यु

आरं िभले आहे. (२) पठाण,

बलुची यांच्या साहाय्याने अफगाण अमीराच्या नेतृत्वाखाली श सज्ज सैिनक आिण वायुदलाच्या
बळावर काश्मीर ते जुनागड ा सीमेवर आकर्मण करायची एक योजना आखली गेली आहे. दुसर्या
योजनेपर्माणे दिक्षणेत िनजामाच्या नेतृत्वाखाली गोवा ते मच्छलीप म आिण वर्हाड िन मध्यपर्देशावर
ते आकर्मण करतील. (३)
ा बा
आकर्मणाला साहाय्य करण्यासाठी स्थािनक मुसलमान
िठकिठकाणी उठाव करतील. (४)

ा इस्लामी संकटाच्या पर्ितकारासाठी आपल्या राज्याने के वळ

बलवान िहदुशक्ती संघिटत करावी आिण यु स्तरावर िठकिठकाणी दारुगोळा िन श ा ांचे कारखाने
उघडू न तेथे के वळ िहदून
ं ा पर्वेश असावा. (५) आपण उघडपणे सांगावे की पािकस्तान तेथील िहदू
शीखांना पर्ितिनिधत्व, चाकर्या आिण नागिरकत्व या क्षेतर्ांत िजतके अिधकार देईल, तेथे िहदू
शीखांना जशी वागणूक िमळे ल अगदी तसेच अिधकार आिण तशीच चांगली वा वाईट वागणूक येथील
अल्पसंख्य मुसलमानांना िदली जाईल. (६) काँगर्ेसवाल्यांनीच आता मान्य के ले आहे की अशा पर्त्येक
क्षेतर्ात त्यांचा गांधीवाद अथवा फसवा रा वाद पिरणामकारक ठरणे शक्य नसल्यामुळे आिण के वळ
िहदु-संघटनवादच इस्लामी आकर्मणाचा पर्ितकार करण्यास समथर् असल्यामुळे येथील मंितर्मंडळांत
के वळ िहदुसंघटनी मंत्र्यांनाच स्थान असावे. हा अपिरहायर् उपाय योजण्यास जर काँगर्ेसी मंतर्ी िस
नसतील तर त्यांनी देशभक्तीच्या भावनेला स्मरून मंितर्पद सोडावे आिण िहदुसंघटनी िन िशखांचे हाती
राज्य ावे. ही योजना त्यांनी स्वतः होऊन मान्य के ली तर एका आठव ाच्या आत येथे िहदुसंघटनी
आिण शीखांचे मंतर्ीमंडळ बनिवता येईल आिण ते मंितर्मंडळ वर सांिगतलेला अपिरहायर् कायर्कर्म
अत्यंत यशस्वीपणे आिण समथर्पणे कृ तीत उतरवील.”
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खरा पर् अखंड िहदुस्थान की अखंड पािकस्तान ?
वरील पतर्कात िदलेल्या सूचनेचा नेहरू शासनाने काहीच धडा घेतला नाही उलट ते िहदुसंघटनवादी
नेत्यानांच धमक्या देऊ लागले! तेव्हा २२ ऑक्टोबर १९४७ ला नेहरूंच्या ा धमक्यांना वीर
सावरकरांनी िदलेले पर्त्यु र असेः
“गांधाळ मंतर्ी, पुढारी आिण वृ पतर्े यांनी सध्या आपल्या देशबांधवांचे जीिवत, म ा आिण सन्मान
राखण्यात त्यांना आलेले अपयश झाकण्यासाठी आिण मुसलमानांची मते िमळिवण्यासाठी एक नवीन
नाटक चालू के ले आहे. सबंध िहदुस्थान इस्लाममय करण्याच्या पािकस्तानी संकटापासून आपल्या
देशाचे संरक्षण कसे करावे यासंबंधी एक अवाक्षरही न बोलता पर्त्येक सभेतून गांधाळ गटाचे मुखंड
नेहरू के वळ िहदू राज्याच्या मागणीवर टीके चा भडीमार करीत आहेत. पािकस्तानात पर्ितिदन
चाललेली िहदूच
ं ी लूटमार, जाळपोळ, हत्या आिण तेथे ‘हंस के िलया पािकस्तान, मार के लगे
िहदुस्थान’ या घोषणा करीत िनघणार्या सश

िन संघिटत िमरवणुका या भयानक धोक्यांपेक्षाही

नेहरूंना आज िहदू राज्याची के वळ घोषणा हाच आपला मुख्य शतर्ू वाटत आहे! भारतीय
संघराज्यािवरु मुसलमानांनी चालिवलेल्या आकर्मणाकडे भेकडपणे दुलक्षर् करणारे नेहरू आिण त्यांचे
खोटे रा वादी काँगर्ेसी सहकारी िहदू राज्यािवरु अटीतटीने लढण्याच्या नाटकी गजर्ना करीत आहेत.
पंिडत नेहरू मो ा ऐटीने सतत सांगत आहेत की िहदु राज्याची घोषणा करणार्यांना शेवटी िहटलर
मुसलोनीपर्माणे दुदवी मरण येईल. हे वाक्य सांगताना नेहरू िवसरतात की िहदुसंघटनी पक्षातील
शेकडो नेते भारतीय स्वातंत्र्ययु ात अंगर्जांिवरु जेव्हा पर्ाणांची क्षीती न बाळगता हाती श घेऊन
लढत होते, तेव्हा राजकारणाच्या दृ ीने पहायचे तर गांधीजी पाळण्यात खेळत होते आिण नेहरूंचा
तर राजकीय जन्मही झालेला नव्हता. काही िहदुसंघटनी नेते श े िन वधस्तंभ तोडू न आले असून
भारतीय स्वातंत्र्यासाठी त्यापैकी एके काने भोगलेले क िन के लेला त्याग हा सवर् गांधीवादी नेत्यांच्या
क िन त्यागाच्या बेरजेहूनही अिधक भरे ल. पंिडत नेहरू आिण त्यांच्या जातीच्या कागदी राज्यांच्या
धमक्यांनी हे िहदुसंघटनी नेते कधीच िभणार नाहीत, िहदुराज्यांच्या उदा

ध्येयासाठी लढता लढता

जर त्यांना अपयश आले तर त्याचे होणारे पिरणाम भोगण्यास ते सज्ज आहेत. पण जर िहदू राज्य
स्थापनेत ते यशस्वी झाले तर िहदू राज्याशी दर्ोह करणारे पंिडत आिण त्यांचे िमतर् यांच्या दैवात काय
िलिहलेले असेल याचाही त्यांनी िवचार करावा.
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हे खोटे रा वादी सांगतात की िहदू राज्याची मागणी ही जातीय, मूखर्पणाची, मध्ययुगीन धािमक
कल्पना असून ती मानवजातीच्या पर्गतीला मारक आहे. िहदू राज्याची अशा पर्कारे िनदा करणारे हे
पंिडत िहदू राज्य म्हणजे काय ते मातर् कधीच समजून घेत नाहीत िकवा सांगतही नाहीत. असे असले
तरीही वादाकिरता आपण धरून चालू की िहदू राज्य ही मागणी वाईट आहे मग हाच िनकष लावला
तर मुिस्लम राज्याची मागणीही िततकीच िनदास्पद नाही का? मुसलमानांनी पािकस्तान मागताना
जेथे मुसलमान बहुसंख्य आहेत ते पर्ांतच मािगतले ना? मूलभूत तत्त्वांच्या गप्पा मारणार्या हे पंिडता,
इस्लामी राज्याची ती जातीय मागणी मातृभम
ू ीचे तुकडे करूनही तुम्ही कशी स्वीकारलीत? ती
जातीय मागणी मूखर्पणाची आहे असे म्हणून तुम्ही ितला नकार का िदला नाही? मुिस्लम राज्याची ती
मागणी मानवजातीच्या पर्गतीला के वळ मध्ययुगातच नव्हे तर अंधारयुगात नेऊन टाकणारी आहे हे
त्यांनी त्यांच्या पर्त्यक्ष कृ तीने िस के ले आहे ना? या मुिस्लम राज्याच्या मागणीिवरु तु्म्ही
कोणतीही लढाई के ली नाही. एवढेच नव्हे तर अखंड भारताचे दोन तुकडे करण्याच्या आंग्लो मुिस्लम
कटाला तुम्ही हातभार लावला आिण एखा ा अितथीचे चहाचा कप देऊन जसे आनंदाने स्वागत करावे
त्यापर्माणे तु्म्ही मो ा समारं भाने मुसलमानांना पािकस्तान िदलेत. जसे तुम्ही आता म्हणता तसे
दोष िहदू राज्यात आहेत असे गृहीत धरूनही तुम्ही त्या िहदू राज्याला कोणत्या त डाने िवरोध करता?
अलीबंधूंच्या साहाय्याने अफगािणस्तानच्या अमीराला भारताचे शहेनशहा बनिवण्याचा कट गांध नी
के ला नव्हता काय? िहदू संस्थािनकांचा पराभव करून सीमेवरील टोळ्यांच्या साहाय्याने हैदर्ाबादचा
िनजाम िदल्ली िजकू न भारताचा शहेनशहा झाला तर त्याचे ते राज्य मी स्वराज्यच समजेन असे
१९४० साली गांध नी पुनःपुन्हा िलिहले िन सांिगतले नाही काय? म्हणजे गांध ना पठाणी राज्य
अथवा िनजामी राज्य हे स्वराज्य वाटते. पण िहदू राज्य हे मातर् तुम्हाला जातीय, ए◌ेकतंतर्ी,
अरा ीय असा शाप वाटतो!
तुम्ही पुढे सांगता की अनेक अिहदू अल्पसंख्य येथील नागिरक असल्याने या देशाला िहदुस्थान आिण
िहदू राज्य म्हणता येणार नाही. मग आता सांगा की ज्या राज्यांत िहदू, िखर् न, पारशी आदी लोक
राहत आहेत त्या न ा मुिस्लम राज्याला तुम्ही सवर्जण आिण िवशेषतः गांधीजी सतत सलाम करून
त्याचा पािकस्तान म्हणजे पिवतर् इस्लामी राज्य म्हणून कां गौरव करीत आहात? ज्या देशात ज्या
लोकांची बहुसंख्य वस्ती असेल त्यांच्या नावाने तो देश ओळखावा, हे तत्त्व रा संघाने मान्य के ले आहे
ना? तसेच तुकर्स्तान, बलुिचस्थान, अफगािणस्थान ही नावे उच्चारताना त्या देशांतही काही अन्य
धम य अल्पसंख्य आहेत याची जाणीव तुम्हाला नव्हती काय? मग िहदुस्थान आिण िहदू राज्य हे शब्द
अैकताना वा उच्चारताना िवचू चावल्यासारखे तुम्ही का ओरडता?
असे अनेक आक्षेप असतानाही तुम्ही पािकस्तान मान्य के ले आिण त्याचे समथर्नही चालिवले आहे याचे
कारण रक्त पात की पािकस्तान हा पेच जेव्हा तुमच्यापुढे पडला तेव्हा रक्त पात टाळण्यासाठी तुम्ही
पािकस्तानला मान्यता िदली. ही खरी कारणमीमांसा तुमच्या कृ त्याचे समथर्न न करता उलट तुमचा
िनदास्पद िभतर्ेपणाच स्प

करणारी आहे. ही सत्य िस्थती थोडी बाजूला ठे वन
ू आम्ही तुम्हाला
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िवचारतो की उ ा तुमच्यापुढे रक्त पात की िहदू राज्य असा पेचपर्संग आला तर तुम्ही याच न्यायाने
रक्त पात टाळण्यासाठी िहदू राज्य मान्य करण्यास संमती ाल ना?
िहदु मतदारांना मी पुन्हा एकदा सहसर्वेळा स्प पणे सूचना देतो की या खो ा रा वा ांना जर तुम्ही
स ाभर् के ले नाही तर हा गांधाळ िहदीवाद भारतातील मुसलमानांना सैन्य, आरक्षक आिण
राज्यकारभारातील महत्त्वाच्या जागा देईल आिण ज्यावेळी चारी िदशांनी बाहेरचे मुसलमान
भारतावर आकर्मण करतील तेव्हा हे मोक्याच्या स्थानी नेमलेले मुसलमान आतून अचानक उठाव
करून या असावध गांधीवादी सरकारला पदच्युत करून ा भारताचे अखंड पािकस्तान करतील!
हा धोका लक्षात घेऊन आता तुम्हाला दोन पक्षांतील नव्हे तर दोन िवचारसरणीतील एक पसंत
करायची आहे. भारतीय राज्य की िहदू राज्य हा खरा पर् च नसून मुख्य पर् आहे इस्लामी राज्य की
िहदू राज्य, अखंड िहदुस्थान की अखंड पािकस्तान?
अशा पिरिस्थतीत के वळ िहदुसंघटनी िवचारधाराच या देशाचे रक्षण करून येथे िसधुपासून
सेतूबंधापयर्ंत पुन्हा अखंड िहदुस्थान िनमार्ण करू शके ल.”

िहदू सभेला मत देणे तुमच्याच लाभाचे आहे!
बीरभूममध्ये होणार्या पोटिनवडणुकीच्या पर्चाराथर् वीर सावरकरांनी ितकडे यावे असे आगर्हाचे
िनमंतर्ण बंगाल िहदू सभेने पाठिवले होते. त्या िनमंतर्णाला वीर सावरकरांनी १४ नोव्हबर १९४७
रोजी िव ुत्संदश
े पाठवून िदलेले उ र असेः
“माझी पर्कृ ी ठीक नसल्याने मी ितकडे येऊ शकत नाही याचे दुःख होते. िहदू मतदारांनी िहदू
महासभेला मत िदले तर ते त्यांनाच लाभदायक आहे. हा वाद दोन

www.savarkarsmarak.com

क्त मधला नाही. दोन

िवचारसरणीतील आहे. काँगर्ेस िहदूच
ं ी बाजू कधीच मांडू शकत नाही; कारण ती स्वतःला िहदूच
ं े
पर्ितिनधी म्हणवीत नाही. ते काम करण्यास िहदू सभा िस

आहे. िहदू सभेला मत देणे म्हणजे

िहदूिवरोधी शक्तीचा पर्ितकार करण्यासाठी स ा हाती घेण.े अनेक नौखाली िन पािकस्ताने यांच्या
आप ीत िहदू सापडले कारण त्यांनी आजवर काँगर्ेसला मते िदली. तशीच मते ते पुढेही देतील तर
त्यांना अखंड पािकस्तानात रहावे लागेल. सुर्हावद , आझाद आदी मुसलमानांना स ाधीश के लेच
पािहजे अशी अट काँगर्ेसच्या ध्येयधोरणांतच असल्याने काँगर्ेसला िदलेले मत म्हणजे अखंड
पािकस्तानला िदलेले मत समजावे! यातून काय ते िहदून
ं ा िनवडू ा!”
याच िदवशी पाठिवलेल्या दुसर्या िव ुत् संदश
े ात वीर सावरकर िलिहतातः
“माझा दुसरा संदश
े असा की पूवर् बंगाली मुसलमान, पि म बंगालवर चढाई करण्याच्या उ ेशाने
ितकडे सामथ्यर्वान होत आहेत. त्यांच्यावर मात करायची तर पि म बंगालमध्ये एक अिधक
सामथ्यर्शाली िहदू राज्य िनमार्ण के ले पािहजे. फस ा रा वादावर आधारलेली काँगर्ेसी िवचारसरणी
स ेतील महत्त्वाच्या स्थानी मुसलमानांना िनयुक्त करण्यास बांधलेली असल्याने ती असे िहदू राज्य
िनमार्ण करू अिच्छत नाही आिण शकणारही नाही. हे कायर् के वळ िहदुसंघटनी िवचारसरणी करू
शके ल आिण तीच पूवर् बंगालमधील िहदून
ं ा जशी वागणूक िमळे ल तशीच वागणूक पि म बंगालमधील
मुसलमानांना देऊन ती के वळ पि म बंगालमधीलच नव्हे तर पूवर् बंगालमधील िहदूच
ं ेही संरक्षण करू
शके ल. तेव्हा पुन्हा दोन्ही बंगालमध्ये िहदूच
ं े नौखालीसारखे भयानक हत्याकांड होऊ नये यासाठी
बीरभूम आिण अन्य िनवडणुक तही िहदून
ं ी िहदू महासभेलाच मते

ावीत.”

स्वतंतर् ज्यू राज्याला पािठबा
पॅलेस्टाअनमध्ये स्वतंतर् ज्यू राज्याची स्थापना झाली त्याला नेहरू शासनाने आपल्या इस्लामधािजण्या
धोरणाला अनुसरून िवरोध के ला होता पण िहदुसंघटक सावरकरांना या घटनेने खूप आनंद झाला.
१९२१ साली िलिहलेल्या ‘िहदुत्व’ या पुस्तकात वीर सावरकरांनी िलिहले आहे की एक िदवस ज्यू
आपले राज्य त्यांच्या पुण्यभूमीत स्थापन करतील! हे राज्य पर्त्यक्ष स्थापन झाल्याचा आनंद १९
िडसबर १९४७ रोजी वीर सावरकरांनी खालील अैितहािसक िनवेदनात

क्त के ला आहे.

“जगातील बहुसंख्य पर्मुख देशांनी पॅलेस्टाअनमध्ये स्वतंतर् ज्यू राज्य स्थापण्याचा ज्यू लोकांचा अिधकार
मान्य के ला आिण त्यासाठी श ा साहाय्यही देण्याचे वचन िदले ही वातार् वाचून मला आनंद झाला.
शेकडो वष अनेक क सोसून, त्याग करून लढे देत आलेली ज्यू जनता िनःसंशय त्यांची िपतृभू आिण
पुण्यभू असलेल्या पॅलेस्टाअनमध्ये पुन्हा आपले राज्य स्थापन करील आिण त्यावेळी ितला पूव मोझेसने
त्या मरुभूमीत िवजय पर्वेश के ला त्या अैितहािसक काळाचे स्मरण होईल!
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ा पर् ी आपली भारतीय वृ पतर्े त्यांच्या मुिस्लमधािजण्या धोरणाला धरून चुकीची मािहती देत
आहेत. वस्तुिस्थती अशी आहे की मुसलमानी धमार्च्या स्थापनेपूव िनदान २००० वष तरी संपूणर्
पॅलेस्टाअन ही ज्यूंची रा ीय भूमी होती. या काळात अबर्ाहम, मोझेस, डेव्हीड, सालोमन
यांच्यासारखे अनेक राजे िन ऋषी यांनी त्या देशाला िपतृभू िन पुण्यभू मानले. अरबी मुसलमानांनी
िसधवर आकर्मण करण्यापूव पर्ाचीन अजी आिण परिशयावर स्वारी करून तेथील संस्कृ ती रानटी
पर्वृ ीने न के ली त्याचपर्माणे त्यांनी ज्यूंनाही मुळासकट न करण्याचा पर्य के ला. पण ही त्यांची
राक्षसी महत्त्वाकांक्षा पूणर् झाली नाही. अरबी मुसलमानांची िपतृभूमी िन पुण्यभूमी आहे अरबस्थान
पॅलेस्टाअन नव्हे!! हा अितहास आमच्या वृ पतर्ांनी िन नेत्यांनी समजून घ्यावा.
या अितहासानुसार खरा न्याय करायचा तर संपूणर् पॅलेस्टाअन ज्यूंचा हाती देणच
े योग्य होते. परं तु
संयुक्त रा संघातील शि शाली रा ांमधील स्वाथर्पर्ेिरत वाद लक्षांत घेता आजही ज्या पर्देशांत ज्यू
बहुसंख्य आहेत आिण जेथे त्यांची पर्मुख पिवतर् क्षेतर्े आहेत त्या पॅलेस्टाअनच्या भूभागांत तरी आज ज्यू
रा ाला मान्यता िमळत आहे हा एक अैितहािसक महत्त्वाचा न्याय आहे!
अशा ा पर् ी संयुक्त रा संघांतील भारतीय राज्यपर्ितिनध नी ज्यू राज्य िनिमतीला के लेला िवरोध
दुःखदायक आहे. या संबंधीच्या भाषणात शर्ीमती िवजयाल मी म्हणाल्या की स्वतंतर् ज्यू राज्य िनमार्ण
करण्यास पािठबा देऊन आम्ही पॅलेस्टाअनच्या पाठीत सुरा खुपसण्याचे पापकरणार नाही! हे त्यांचे
वाक्य अनेक रा ांच्या पर्ितिनध ना नाटकी वाटू न त्यांनी त्यांची टर उडिवली. कारण त्यांच्या तत्काल
लक्षात आले की ाच भारताने स्वतःच्या अनेक वष एक असलेल्या देशाच्या िवभाजनाला थो ाच
िदवसांपूव मान्यता देऊन तो फाळणीचा िदवस आनंदोत्सव म्हणून साजरा के ला होता! आिशयांतील
छो ा इस्लामी देशांची सहानुभूती िमळिवण्यासाठी आपण ज्यू राज्याला िवरोध करीत आहो असे
यासंबंधी बोलताना पं. नेहरूंनी सांिगतले तेव्हा तर त्यांची बाजू अिधकच असमथर्नीय ठरली! कारण
यावेळी त्यांनी भारतातील आिण जगांतील ज्यूंना आिण त्यांना पािठबा देणार्या बलवान देशांना काय
वाटेल याचा िवचारच के ला नाही! छो ा दुबर्ल देशांची सहानुभूती िमळिवण्यासाठी मो ा सबल
देशांची सहानुभूती गमावण्याचे हे त्यांचे धोरण अयोग्य आहे, हास्यास्पद आहे. याचवेळी त्यांनी हेही
लक्षात ठे वायला हवे की ही छोटी इस्लामी राज्ये आिण चीनमध्येही इस्लामी राज्य िनमार्ण करण्याची
मागणी करणारे मुसलमान हे सवर् इस्लामी गट भारतात इस्लामी राज्य स्थापन करणार्या पािकस्तानी
गटालाच पािठबा देत आहेत!
अशा पिरिस्थतीत भारताने आिफर्के पासून मलेिशयापयर्ंत एक मुिस्लम आघाडी िनमार्ण करण्याचा
पर्य करणार्या या इस्लामी गटाची शक्ती खच्ची करण्याचेच आंतररा ीय धोरण अवलंिबले पािहजे.
ा आकर्मक इस्लामी शक्तीचा पर्ितकार करण्याचे कायर् समथर् िन स्वतंतर् ज्यू राज्य करू शके ल. ज्यू
लोकांच्या मनात िहदुजगतासंबंधी

ष
े नाही. भारतातील अल्पसंख्य मुसलमानांसंबंधी अिव ास

बाळगणे आपणाला भाग पडले पण भारतातील अल्पसंख्य ज्यूंिवषयी तसा संशय बाळगण्याचे कोणतेही
कारण िदसत नाही! आजच्या काँगर्ेसी राज्यकत्यार्ंचे धोरण कसेही असले तरी भारतातील
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िहदुसंघटनवादी पक्षाने नैितक आिण राजकीय धोरण म्हणूनही स्वतंतर् ज्यू राज्याला आपला संपूणर्
पािठबा देऊन त्यािवषयी सिदच्छा क्त के ली पािहजे.”

गांधीवध अिभयोगातून वीर सावरकर १० फे बर्ुवारी १९४९ रोजी िनष्कलंक मुक्त झाले.
तेव्हा त्यांचे अिधव े आिण अ. भा. िहदू सभेचे अध्यक्ष धमर्वीर भोपटकर यांनी एक पतर्क काढू न वीर
सावरकरांना या अिभयोगात गुंतिवण्याचे दाियत्व कोणावर आहे याची चौकशी करावी अशी मागणी
करणारे एक पतर्क काढले. त्यासंबंधी १४ फे बर्ुवारी १९४९ रोजी धमर्वीर भोपटकर यांना पाठिवलेल्या
पतर्ांत सावरकरांनी िलिहलेः
“मी मुंबईला पोचलो असून माझ्या सदनात राहत आहे. शारीिरक आिण मानिसक पर्कृ तीही ठीक
नसल्याने मी सावर्जिनक जीवनातून िनवृ

होण्याचे ठरिवले आहे. अशा पिरिस्थतीत यु. पर्े. ने िहदू

महासभा अध्यक्षांच्या नावे पर्िस के लेल्या गांधीवध अिभयोगात मला कोणी गुंतिवले त्याची शासनाने
चौकशी करावी अशी मागणी िहदू सभांनी करावी अशा आशयाचे पतर्क वाचून तर मला आ यर्च
वाटले!
हे वृ खरे असेल तर मला न कळिवता िकवा न िवचारता असे पतर्क इतक्या घाईने काढण्यात
आले याचे मला दुःख होते!
मला वाटते की कोणाच्या वैयि क सुडाच्या भावनेने हा िनणर्य घेण्यास शासनाला पर्वृ के ले
गेले नसावे. शासनाला िदला गेलेला समादेश, त्या भयावह पिरिस्थतीत, घाईचा िन चुकीचा
असण्याचा संभव आहे. पण त्यामागे हेतूपूवर्क

ष
े नसावा असे मला वाटते. सावर्जिनक िहताच्या

दृ ीने हा वाद येथच
े थांबवावा. िवशेषतः आपल्या पर्य ाने मी त्या अिभयोगातून सन्माननीय सुटका
िमळिवली आहे. तेव्हा अशा पिरिस्थतीत चौकशीची मागणी करणारे ते पतर्क आपल्या िहदू सभा
सदस्यांना वैयि

क पतर् पाठवून ते मागे घेऊन, त्या संबंधीच्या सावर्जिनक वादाचा मी कदर्िबदू होऊ

नये अशी दक्षता घ्याल का?

ा िवनंतीसाठी आपण मला क्षमा कराल अशी आशा आहे. पर्त्यक्ष भेटीत

अिधक चचार् करू. मुंबईच्या गृहमंत्र्यांनाही मी एक पतर् पाठवीत आहे.
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बॅ. दास यांचे आभार !
यानंतर ७ माचर् १९४९ रोजी वीर सावरकरांनी गांधीवधाच्या कठीण अिभयोगांत त्यांच्या बचावाचे
यशस्वी भाषण करणार्या बॅ. पी. आर. दास यांचे एक वैयि क पतर् पाठवून मनःपूवर्क आभार
मानले.

सरदार पटेल यांचे अिभनंदन
१ एिपर्ल १९४९ रोजी वीर सावरकरांनी गृहमंतर्ी सरदार पटेल यांना पतर् पाठवून कळिवले की जयपूर
येथील िवमान अपघातातून आपण सुखरूप रािहलेत हे आपले िन आपल्या देशाचे सुदव
ै ! आपण रा ाचे
एक आधारस्तंभ आहात. पिरिस्थतीची यथायोग्य जाणीव ठे वून आपण या आताच स्वतंतर् झालेल्या
भारतीय राज्याची नौका िनि त आिण समथर् धोरणाने हाकारून हे राज्य अनेक अडचण तून सुरिक्षत
ठे वले आहे!
भारताचे गृहमंतर्ी सरदार पटेल यास ३० मे १९४९ रोजी वीर सावरकरांनी खालील तार पाठिवली:
“जातीय आिण धािमक भेदावर आधारलेले स्वतंतर् मतदारसंघ, राखीव स्थाने, िवशेषािधकार न
करणारा ठराव मांडणार्या, संमत करून घेणार्या आपल्या नेतृत्वाला िन घटना सिमतीला मी
मनःपूवर्क धन्यवाद देतो. हा ठराव संमत करून भारतीय राज्याचे सत्य रा ीय स्वरूप िनदशर्नास आले
आहे.

ा ठरावातील हेतू मो

ा धैयार्न,े िन याने िन काटेकोरपणे आपली िनवार्ह संस्था कायर्वाहीत

आणील अशी आशा मी करतो!
घटना सिमतीच्या अध्यक्षांस
वीर सावरकरांनी घटना सिमतीच्या अध्यक्षांना ५ ऑगस्ट १९४९ रोजी खालील तार पाठिवलीः
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“घटना सिमतीने आपल्या देशाचे नांव भारत, रा ीय भाषा िहदी आिण रा ीय िलपी म्हणून नागरी,
यांस मान्यता ावी अशी आपणाला िवनंती करताना मी माझ्या लक्षावधी देशबांधवांचे मत आिण
भावना क्त करीत आहे.”
िहदू सभा नेत्यांना पाठवलेले संदश
े
वीर सावरकरांनी २२ एिपर्ल १९४९ रोजी उ र पर्देश िहदुसभा संमेलनाचे कायर्वाह शर्ी.
ितर्वेणीसहाय्य िमशर्ा यांना पाठिवलेल्या पतर्ाचा सारांश असाः
अ) कोणाशीही मनाला तर्ासदायक ठरणारी चचार् करू नये असा वै कीय तज्ज्ञांचा समादेश आहे !
अशा िस्थतीत आपल्या संमेलनाचे अध्यक्षपद स्वीकारणे अगदी अशक्य आहे. आपले संमेलन
पूव पर्माणेच यशस्वी व्हावे हीच माझी सिदच्छा, तसेच महंत िदिग्वजयनाथ, आपले अन्य िमतर् िन
सहकारी यांस माझे धन्यवाद सांगावेत. जर मला शक्य असले तर एक स्वयंसेवक म्हणूनही हे
अिधवेशन यशस्वी व्हावे यासाठी मी काम के ले असते. पण आता त्यांनी मला क्षमा करावी, कारण मी
कोणतेही काम करण्यास अगदी असमथर् आहे!
“आपल्या संकिल्पत अिधवेशनाचे अध्यक्षपद मी स्वीकारावे अतका िव ास माझ्यावर दशर्िवण्याचे
आपले िन आपल्या सहकार्यांचे पतर् पोचले. पण माझी पर्कृ ती हे झेपण्याअतकी सशक्त नाही.”
आ) बंगाल पर्देश िहदू सभेचे मुख्य कायर्वाह शर्ी. देवेन्दर्नाथ मुखज यांस २२ नोव्हबर १९४९ रोजी
एक तार पाठवून कळिवलेः
“आपण मला एकमताने िहदू महासभेच्या अध्यक्षपदी िनवडू न जो िव ास

क्त के ला त्यासाठी आभार.

परं तु पर्कृ ती सतत क्षीण होत असल्याने अध्यक्षपद स्वीकारता येत नाही! आपण मला क्षमा करावी हीच
पर्ाथर्ना!”
अ) िद. ५ िडसबर १९४९ रोजी सावरकरांनी अ. भा. िहदू महासभा अिधवेशनाच्या स्वागत
सिमतीला कळिवलेः
“आपली तार िमळाली. आपल्या स्वागत सिमतीच्या अत्यंत पर्ेमळ िन पर्भावी अत्यागर्हामुळे
डॉक्टरांचा समादेश नसतानाही मी आपल्या िवनंतीपुढे नमत आहे! २४ रोजी मी िहदू महासभा
अिधवेशनाचे उ ाटन करण्यासाठी येईन - अथार्त माझी पर्कृ ती अगदी अैनवेळी िबघडली नाही तरच!
७ िडसबर १९४९ रोजी सावरकरांनी डॉ. ना. भा. खरे यांस तारे ने कळिवले की, िहदू महासभेच्या
अध्यक्षपदी आपली एकमताने िनवड झाली यासाठी मनःपूवर्क अिभनंदन!
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सरसंघचालकांचे अिभनंदन !
रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक शर्ी. गोळवळकर गुरुजी यांस १५ जुलै १९४९ रोजी वीर
सावरकरांनी खालील तार के लीः
“आपली सुटका झाली यासाठी मनःपूवक
र् अिभनंदन. िहदू जगताचा पराकर्मी िवजेता (चॅिम्पयन)
म्हणून संघ िचरायु होवो!”

मा. तारािसग यांचा गौरव
शीख नेते मास्टर तारािसग यांस ५ ऑक्टोबर १९४९ रोजी वीर सावरकरांनी खालील तार पाठिवली.
“आपली सुटका झालेली अैकून मला खूप आनंद झाला. आपल्या समान कायार्ंत आपण खर्या
देशभक्तीने जे महत्त्वाचे कायर् के ले त्याचे खरे मूल्यमापन माझ्यापर्माणे कोणी करू शके ल असे वाटत
नाही! फाळणीच्या त्या भयानक काळात ज्या थो ा नेत्यांनी आपल्या लोकांची पराकर्मी पर्वृ ी
जोपासली आिण िनदान पूवर् पंजाब तरी वाचिवला त्या नेत्यांत आपले स्थान महत्वाचे आहे!”

स्वातंत्र्य िमळाले श बळाने ! स्वातंत्र्य रक्षणाथर्ही श ा
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सामथ्यर् हवे !

स्वतंतर् भारतीय गणराज्य २६ जानेवारी १९५० रोजी स्थापन होणार याचा त्यासाठी सतत पर्य
करणार्या स्वा. सावरकर यांना जो साफल्यानंद झाला तो आजही शब्दातीत आहे! त्या स्वतंतर्
भारतासंबंधी २४ जानेवारीला सावरकरांनी काढलेल्या पतर्काचा मुख्य आशय असाः
“येत्या २६ जानेवारीला आपल्या स्वतंतर् भारतीय गणराज्याची पर्स्थापना मो

ा समारं भाने साजरी

होणार ही घटना अैितहािसक गौरवास्पद आहे. आपल्या मातृभूमीवर संशयातीत िन न
े ,े िवनाअट
आिण मनःपूवक
र् पर्ेम करणारा पर्त्येक नागिरक, िबर्िटशांच्या दास्यातून आपली मातृभूमी मुक्त झाली;
त्या पर्ीत्यथर् होणार्या

ा सोहळ्यात आनंदाने सहभागी होईलच! वैयि

असलेले लहान-मोठे मतभेद िवसरून आपण सवार्ंनी या मातृभम
ू ीच्या एका

क, पर्ांितक आिण पक्षीय
ासपीठावर एकतर् येऊन

हा आपला रा ीय िवजय सवर् जगाला गजून
र् कळवूया!
आहे! आपला हा िवजय खरोखरच महान आहे. सामर्ाज्यवादी अंगर्जांचा हृदयपालट होऊन मो

ा

औदायार्ने ते भारत सोडू न गेले असे समजणे वेडेपणा आहे. वस्तुिस्थती अशी की ते आपण होऊन गेले
नसून आम्ही त्यांना भारताबाहेर हाकलेले आहे. जेव्हा रोमन राज्यकत िबर्टन सोडू न जाऊ लागले होते
तेव्हा त्यावेळच्या िबर्िटश जनतेने त्यांच्या पाया पडू न िवनिवले की आम्हाला राक्षसी स ा िन खोल
समुदर् यांच्या संकटात सोडू न तुम्ही जाऊ नका. आज आम्ही त्यांच्यापर्माणे कोणाचेही पाय तर धरले
नाहीतच पण उलट त्या राक्षसी स ेलाच खोल समुदर्ात बुडिवले आहे. िबर्िटशांचा जर खरोखर
हृदयपालट झाला असता तर आजही आिफर्के तील मोठमोठे पर्देश िन इतर तर् असलेले छोटे-मोठे भूभाग
त्यांच्या स ख
े ाली कां ठे वले असते ? खरी कथा अशी की १८५७ पासून चालू झालेला भारतीय
स्वातंत्र्यलढा सतत िनरिनराळ्या मागार्ंनी चालूच आहे. अिहसक सत्यागर्ह, असहकार हे त्याचे एक
रूप होते तर सश

पर्ितकार हे त्याचे दुसरे रूप होते. हा सश

पर्ितकार गेल्या दोन महायु ात

िबर्िटशांनी अनुभवला आिण शेवटी जेव्हा भारतीय भूदल िन नौदलही त्यांच्या िवरु

उलटले, त्यांची

शक्ती अिधक मारक ठरली तेव्हाच िबर्िटश सामर्ाज्यवादी पांढरा ध्वज दाखवून शरण आले; हा देश
सोडू न गेल.े के वळ आंतररा ीय पिरिस्थतीनेही हे शक्य झाले नसते. पण १९१४ िन १९३९च्या
महायु ात आपल्या सश
अंतगर्त सश

कर्ांितकारकांनी अंगर्जांच्या शतर्ूचे साहाय्य घेऊन, देशात श ा े आणून

उठाव के ला. तसेच बाहेरूनही सश

आकर्मण करून हा स्वातंत्र्य संगर्ाम लढिवला.

अशा पर्कारे आंतररा ीय पिरिस्थतीचा लाभ घेणारा तो डाव हा सु ा एक यु संगर्ामच होता.
आता सुखाने स ेवर बसलेले काही भोजनभाऊ ठासून सांगतात की ही कर्ांती रक्त हीन कर्ांती आहे!
जणू काय आमचे रक्त सांडू नये म्हणूनच पापिभरू अंगर्ज हा देश सोडू न गेल!े एवढे खरे की असे
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बडबडणार्या देशभक्तांनी त्यांच्या रक्त ◌ाचा एकही िबदू

ा स्वातंत्र्यासाठी िदला नाही! पण

ांना

सोडू न सवर् देशाचा िवचार के ला की काय िदसते? के वळ १८५७च्या स्वातंत्र्यसंगर्ामात आपले
लाखापेक्षा अिधक लोक लढता लढता मारले गेले. त्यानंतर गेल्या ५० वषार्ंत पुण्यात फाशी गेलल्े या
चाफे कर बंधूंपासून ते लंडनमध्ये फाशी गेलेल्या उधमिसगापयर्ंतच्या अंगर्जांचेही रक्त सांडणार्या सश
कर्ांितकारकांनी त्यांच्या न ा तरुण रुिधराने ते फाशीचे स्तंभ सतत ओले ठे वले! कु का, वासुदव
े
बळवंत फडके , गदर, कोमागाटामारू, हाँगकाँग, िसगापूर, बर् देश आदी उठाव तसेच पिहले
महायु

आिण नंतरच्या जािलयनवाला बागेतील िनःश

लोकांचे सांडले गेलेले रक्त , अमर

नेताज च्या नेतृत्वाखाली स्वतंतर् िहद सेनेने के लेला संगर्ाम, त्यानंतरचा नौदल िन वायुदलाचा उठाव
आिण शेवटी िबर्िटश कु िटल नीतीने देशाची फाळणी के ल्यामुळे दोन्ही पक्षांच्या लक्षावधी िनरपराध
लोकांचे सांडलेले रक्त हे सवर् पहा िन सांगा रक्त ◌ाच्या न ा वािहल्या नाहीत कां?
अशा पर्कारे एक दीघर्कालीन रा ीय यु

लढू न हा भारतीय गणराज्याचा आनंददायी स्थापनािदन

आपण साजरा करीत आहोत. अशा वेळी आपण मुळीच िनराश होऊ नये. आपणा सवार्ंना िनषेधाहर्
असलेल्या िवभाजनाच्या भयानक दुःखानेही आपल्या मनात पराभूत पर्वृ ी िनमार्ण होऊ देऊ नये.
सवर्स्व गेलेले असताही ज्या मागार्ने आपण मातृभम
ू ीचा तीनचतुथार्ंश भाग स्वतंतर् करू शकलो तोच
िनधार्र ठे वून पुढे लढलो तर उरलेला एकचतुथार्ंश भूभाग मुक्त करणे कठीण नाही. देशाची फाळणी ही
आजची सत्य घटना आहे हे खरे . पण अलेक्झांडरने हाच भाग िजकू न ती एक सत्य घटना िनमार्ण के ली
नव्हती का? असे होते तरी अितहासच आपणास सांगतो की त्यानंतर काही वषार्ंनीच त्याचा सेनापती
सेल्युकस याने त्या सवर् भागावरील त्याची स ा सोडू न आपली नैसिगक सीमा असलेला
िहदुकुशपयर्ंतचा सवर् पर्देश आिण त्याची कन्याही समर्ाट चंदर्गु ाला अपर्ण करून आपली मैतर्ी
संपािदली. अशा िनि त झालेल्या घटना पुन्हा िनि त करण्याचे आपले मागर् आहेत. आता आपण
पर्थम जे िमळिवले आहे ते सुसंघिटत करून िवदेशी शक्त शी जशास तसे

ा धोरणाने वागू म्हणजे

आपले सवर् काही ठीक होईल.
पण के वळ आनंदाने स्वातंत्र्यिदन साजरा करून ते िमळिवल्याची पर्ौढी िमरवीत राहून त्या
स्वातंत्र्यासमवेतच बा
आिण कतर्

आकर्मणामुळे आिण अंतगर्त अराजकामुळे येणारे त्याच्या रक्षणाचे दाियत्व

आपण िवसरता कामा नये. हे संरक्षण करण्याचा एकमेव मागर् म्हणजे आपले बलवान

भूदल, नौदल िन वायुदल िनमार्ण करणे!
याच अनुषग
ं ाने मी िवशेषतः तरुणांना आवाहन करतो की या स्वातंत्र्यिदनाच्या िदवशीच त्यांनी
सहसर्ांच्या संख्येने या सेनादलात जाण्याचा आिण त्यांच्या मातृभम
ू ीचे स्वातंत्र्य अबािधत िन सुरिक्षत
ठे वण्याचा िनधार्र करावा.”
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सरदारिसह राणांना पतर्
शर्ी. सावरकर १९०६ साली लंडनला िशक्षणासाठी गेल.े त्यावेळी त्यांना सरदारिसह राणा यांनी
ठे वलेली िशष्यवृ ी िमळाली. पुढे सरदारिसह अिभनव भारताचे सदस्य झाले. ते पॅिरसला राहत. तेथे
काही िदवस सावरकरही राहत होते. त्यांनी १९१० साली पॅिरस सोडले. त्यानंतर ४० वषार्ंनी ९
माचर् १९५० रोजी स्वा. वीर सावरकरांनी बॅ. राणा यांना पाठिवलेल्या पतर्ाचा सारांश असाः
“के सरीचे शर्ी. कु ळकण यांना पाठिवलेल्या पतर्ात आपण माझी चौकशी के ली हे वाचून मला अत्यानंद
झाला. आपले आता वय झाले असताही आपली पर्कृ ती चांगली आहे हे वाचून तर तो आनंद ि गुिणत
झाला. माझी पर्कृ ती बंिदगृहातील शारीिरक िन मानिसक तर्ासामुळे िततकी चांगली नसली तरीही
आपल्यासारख्या कर्ांतीकाळाच्या वादळी िदवसांतील एका िपर्यतम सहकार्याला आिण िमतर्ाला
अनपेिक्षत पतर् िलिहताना मी अत्यानंद अनुभवीत आहे. पॅिरस आिण लंडनमध्ये राहणार्या आिण
भारतीय स्वातंत्र्यासाठी लढणार्या वीरांपैकी आता आपणच एकटे उरले आहात. चाळीस वषार्ंनंतर
आपल्या पतर्ातून अैकू येणारा आपला ध्वनी आिण त्याला मी देत असलेला पर्ितसाद हा दोन
मृतात्म्यांच्या संवादासारखा भासत आहे. आता ती चाळीस वष संपली. तो लढा पूणर् झाला.
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िबर्िटशांना आपल्या मातृभम
ू ीबाहेर हाकलले गेले असून आपली भूमी स्वतंतर् झाली आहे. अिभनव
भारत आता अवतरला आहे.
अथार्त पर्त्येक घटनेला मयार्दा असतेच. एका धडाक्यात कोणतेही रा

संपूणर् स्वतंतर् झालेले नाही.

छतर्पती िशवाजी, ग्यारी बाल्डी, वॉिशग्टन अथवा डी व्हेलेरा यांपैकी कोणीही त्यांचा संपूणर् देश
स्वतंतर् करू शकले नाहीत तरीही अितहास त्यांना त्यांची मातृभम
ू ी मुक्त करणारे मानतो. त्यापर्माणे
अिभनव भारताचे रा स्वतंतर्तेचे कायर् साकार झाले आहे. त्यासाठी महारा ाला अिभनव भारताच्या
अनेक िमतर्ांचा आिण भक्त ◌ा◌ंच्या ‘अिभनव भारत’

ा पिहल्या कर्ांितकारी संस्थेचा तसेच ितच्या

आज िजवंत असलेल्या पर्ितिज्ञत सभासदांचा सावर्जिनक सन्मान पर्कटपणे करण्याचा िवचार आहे. १०
मे हा १८५७ च्या स्वातंत्र्यसमराचा पर्ारं भिदन िहदू महासभेच्या वतीने स्वातंत्र्यिदन म्हणून अनेक वष
साजरा के ला जात असून येत्या १० मे ा िदवशी हा समारं भ करावा असा िवचार आहे. ‘के सरी’चे
शर्ी. ग. िव. के तकर त्याचे संयोजक आहेत.
तरी या समारं भाला आपण उपिस्थत रािहलात तर संयोजक तो आपला सन्मान समजून अितशय
आनंिदत होतील. पर्कृ तीमुळे आपणाला येणे अगदीच अशक्य असेल तर िनदान आपला संदश
े तरी
यावा. ‘अिभनव भारत’ या संस्थेचे ध्येय जे स्वातंत्र्य ते आता साध्य झाले आहे म्हणून ही कर्ांितकारी
संस्था िवसिजत के ल्याची पर्कट घोषणा मी त्या िदवशी करणार आहे.
गेल्या िडसबर मिहन्यात कलक ा येथे झालेल्या िहदू महासभेच्या अिधवेशनाचे उ ाटन करताना मी
के लेल्या भाषणाच्या दौर्याचे वृ आपण वाचले असेल. आपण ‘के सरी’, ‘मराठा’ वाचता का? ती पतर्े
आपणाला िमळत नसतील तर ती आपणाकडे भेट म्हणून पाठवावीत अशी िवनंती मा. शर्ी. के तकर
यांस करीन.
शर्ी. यािज्ञक यांनी िलिहलेले पं. श्यामजी कृ ष्णवमार् यांचे चिरतर् मी वाचले आहे. आपणही आपले
आत्मचिरतर् िवस्तृतपणे िलहावे. कारण ितकडे झालेल्या चळवळीची पर्त्यक्ष मािहती आपणच जाणता.
मी बंिदगृहात असल्याने मलाही िततकी मािहती नाही. स्वातंत्र्य चळवळीच्या अितहासाच्या दृ ीने हे
कायर् होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
यानंतर २२ माचर्ला वीर सावरकरांनी राणाज ना दुसरे पतर् पाठिवले त्याचा सारांश असाः
“आपले पतर् पोचले. त्यात आपण िलिहलेल्या काही आठवणी फार महत्त्वाच्या आहेत. मी सध्या
िदल्ली िन पूवर् पंजाबच्या दौर्यावर जाण्याच्या घाईत असल्याने त्यातल्या त्यात वेळ काढू न हे पतर्
पाठवीत आहे. त्यातील िवधेयांकडे पूणर् लक्ष देऊन आम्हा सवार्ंना उफत कराल अशी आशा आहे!
(१) आपण आपले चिरतर् आठवेल तसे िलहावे. आपल्या आठवणी महत्त्वाच्या आहेत असे काल मला
भेटून गेलेले सेनापती बापटही म्हणत होते. आपण त्या अवश्य िलहा ा. ते आपले एक कतर् च आहे.
भाषेकडे पाहू नये. १९०६ पासून आजवर ितकडे पर्त्यक्ष कायर् करणारे आपण एकटेच आहात, या
दृ ीने आपल्या आठवण ना फार महत्त्व आहे.
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(२) १९०६ ते १९१० या काळात तेथे झालेल्या ‘अिभनव भारता’च्या सदस्यांची के वळ नावे १
मेपयर्ंत अवश्य पाठवावी. १० मेच्या समारं भासाठी ती हवी आहेत.
(३) शर्ी. वीरदर् च ोपाध्याय यांची मािहती त्यात अवश्य असावी.
(४) १० मे च्या समारं भाला आपला संदश
े अवश्य असावा.
(५) आपल्या अतरांिवषयीच्या आठवणी सांगणारे आत्मचिरतर् आवश्यक तर गुजरातीमध्येही

िलहावेच. आपल्या

ा आठवण चा मला, जगलो वाचलो तर, माझे चिरतर् िलिहताना पुष्कळच

उपयोग होईल.
आपण आपल्या आठवणी िलिहण्यास लवकर पर्ारं भ कराल अशी आशा करणारा आपला शुभिचतक
- िव. दा. सावरकर
पुन्हा अटक आिण राजकारणात
भाग न घेण्याच्या अटीवर सुटका !
मे मिहन्यात अिभनव भारताचे िवसजर्न करण्याचा वीर सावरकरांचा िवचार होता पण एिपर्ल
मिहन्यात पंजाब-िदल्लीच्या दौर्यावर जाण्यापूव च पाक पंतपर्धानांच्या िदल्ली भेटीआधी
सावरकरांना अटक करण्यात येऊन दूर बेळगांवच्या कारागृहात ठे वण्यात आले ! तेथून त्यांना वषर्भर
(िनवडणूक अथवा यु

न झाल्यास) राजकारणात भाग न घेण्याच्या अटीवर सोडण्यात आले. ही

सुटका होताच िहदू महासभेचे अध्यक्ष डॉ. ना. भा. खरे यांना त्यांनी खालील तार पाठिवलीः
“शासनाने मला िविश कालापुरती राजकारणात भाग घेण्यास बंदी के ल्यामुळे आिण ती मी
पाळणार असल्याने, िहदू महासभेच्या पर्ाथिमक सभासदत्वाचेही त्यागपतर् देणे मला भाग पडत आहे.”
सरदार पटेल
सरदार पटेलांचे िनधन झाल्याचे वृ कळताच िडसबर १९५० मध्ये सावरकरांनी म्हटले:
“त्यांची अत्यंत आवश्यकता असतानाच सरदार पटेल यांस आम्हास सोडू न जाणे भाग पडले ही घटना
िकती दुदवी”!

पाकिवरु

लढण्याची अच्छा

वीर सावरकरांनी ऑगस्ट १९५१ मध्ये पंतपर्धान पंिडत नेहरूंना तार पाठवून कळिवले:
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“पाक आकर्मणापासून देशाचे संरक्षण करण्यासाठी मी माझी सेवा अपर्ण करू इिच्छतो पािकस्तान
भारताला सतत तापदायक होणार. िबर्िटशांच्या कु िटल कारवाईने देशाची फाळणी स्वीकारणे
भारताला भाग पडले. आपल्या मातृभम
ू ीसाठी माझा देह अपर्ण व्हावा ही माझी अंितम अच्छा आहे.”

माझा ७१वा जन्मिदन साजरा करू नका
१७ मे १९५३ रोजी वीर सावरकरांनी आपला वाढिदवस साजरा करू नये यासंबंधी एक पतर्क काढले.
ते असेः
“सवर् भारतातून आिण िवशेषतः महारा ातून मला अनेक पतर्े येत असून त्यात माझा वाढिदवस
मो ा पर्माणावर साजरा करून त्या त्या नगरी माझा सत्कार करून मला िनधी देण्याची योजना
आखली जात आहे. परं तु वाढते वय आिण दुबर्ल होत असलेली पर्कृ ती यामुळे मी कोणताही पर्वास करू
शकणार नाही. दुसरे कारण महारा ात आिण देशभर पडलेला दुष्काळ. त्यासाठी िठकिठकाणी िनधी
उभारण्याचे कायर् महत्त्वाचे असल्याने माझ्या वाढिदवसासाठी कोणीही िनधी जमवू नये. तो साजरा
करण्यासाठी

य करू नये.

माझा वाढिदवस साजरा करण्यामागे असलेली देशभक्तीची कृ तज्ञ भावना मी समजू शकतो. तरी तशा
वृ ीच्या जनतेने मी के लेली देशभक्ती आिण मानवसेवा यासाठी त्यांना वाटणारा आदर त्यांनी के वळ
मनःपूवर्क सहानुभूती िन कृ तज्ञता दशर्वून क्त करावा, एवढीच माझी अपेक्षा िन िवनंती आहे!
डॉ. मुखज यांना खरी शर् ांजली म्हणजे काश्मीर भारताचा अिवभाज्य भाग करा!
डॉ. शामापर्साद मुखोपाध्याय (मुखज ) यांचे काश्मीरच्या बंिदगृहात अचानक िनधन झाले; हे वृ
अैकताच सावरकरांनी खालील िनवेदन पर्िस

के लेः

“डॉ. शामापर्साद मुखोपाध्याय यांच्या िनधनाचे वृ

अतके आकिस्मक िन धक्कादायक होते की तीन

वेळा त्याला दुजोरा िमळे पयर्ंत त्यावर िव ासच बसत नव्हता! त्यांच्या िनधनाने भारत एक महान
देशभक्त, राजकारणी िन संसदपटू गमावून बसला आहे! त्यांच्या हौतात्म्याने संपूणर् काश्मीर भारतीय
गणराज्यात पूणर्पणे िवलीन व्हावे. ते एकिवधान, एक पर्धान, एक िनशाण या ध्येयाने लढले आिण
रणक्षेतर्ातच मरण पावले. तेच ध्येय धरून आपण िवजयशर्ी िमळे तो लढू या! हेच त्या महान नेत्याचे
खरे स्मारक होऊ शके ल. अिखल भारत आिण िवशेषतः िहदू जगत
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ांच्यासाठी अतक दीघर्कालीन

कायर् करणार्याला कधीही िवसरू शकणार नाही! माझ्यापुरती ही के वळ रा ीय हानी नसून मी एका
सन्मान्य िमतर्ाला आिण सहकार्याला मुकलो आहे.

पराभव नव्हे तर िव ासघात
हाच खरा अपराध !
उ र पर्देशचे िहदू सभेच्या ३२

ा अिधवेशनाच्या स्वागत सिमतीचे सिचव शर्ी. िव नाथ अगरवाल

यांना २८ फे बर्ुवारी १९५५ रोजी वीर सावरकरांनी खालील संदश
े पाठिवला.
“३२ वे अिधवेशन यशस्वी होवो. िनवडणूक िजकणार की हरणार याची क्षीती न बाळगता अनुकूल
िन पर्ितकू ल पिरिस्थतीतही आपल्या शक्तीनुसार अिखल िहदुध्वज लढवीत रहा ! पराभव नव्हे तर
िहदुिहताचा िव ासघात हा एक महान अपराध होय!”
सश कर्ांितकारक
खानखोजे यांचे अिभनंदन!
ु ा घेऊन िबर्िटशांिवरु
“आपल्या मातृभूमीच्या स्वातंत्र्यासाठी हातात बंदक

लढणारे एक यो े शर्ी.

खानखोजे यांच्या सत्कारात मी सहभागी आहे. अशी तार ४ फे बर्ुवारी १९५६ रोजी वीर सावरकरांनी
नागपूरचे अिधव े शर्ी. मंडलेकर यांस पाठिवली.
अहमदाबादला कणार्वती म्हणा!
गुजरात राज्य िनिमतीच्या वेळी ४ फे बर्ुवारी १९६० रोजी वीर सावरकरांनी खालील िनवेदन पर्िस
के ले.
“गुजराती जनतेच्या अच्छेनुसार लवकरच गुजरातला पर्ांितक स्वतंतर् शासन िमळणार आहे;

ा

अैितहािसक समयी मी पुन्हा एकदा माझ्या गुजराती बांधवांना आवाहन करतो की त्यांनी ष
े पूणर्
अहमदाबाद हे नाव न करून ते नगर बसिवणारा राजा कणर् याची स्मृती जागृत करणारे कणार्वती हे
नाव पुन्हा वहारात आणावे.
त्या नगराचे सध्याचे अहमदाबाद हे नाव सुलतान अल्लाउ ीन आिण त्याच्या इस्लामी सेनान नी
गुजरातवर आकर्मण करून िहदू राजधानी कणार्वती धुळीस िमळिवली, लुटली आिण नंतर गुजरातभर
िहदूच
ं ी लुटालूट के ली, त्यांच्या ि यांवर बलात्कार के ले, बळाने बाटिवले; तेव्हापासून रूढ झाले.
सुलतान अहमदशहाने त्या भग्न कणार्वती नगरावरच जाणूनबुजून नवीन राजधानी बसवून ितचे नांव
अहमदाबाद ठे वले. पुढे कु पर्िस महंमद बेगडा यानेही तेथेच राजधानी के ली.
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अशा पिरिस्थतीत पुन्हा अहमदाबाद हे नाव तसेच पुढे चालू ठे वले तर त्यामागे असलेल्या ा ष
े मूलक
आठवणीही तशाच पक्क्या राहतील. आता आपण िवजयी झालो आहोत. अशा वेळी ते ष
े मूलक िन
अपमानास्पद नाव गुजरातच्या मानिचतर्ावरून काढू न टाकणे हे आपले कतर्

आहे. ते नगर राजधानी

म्हणून राहणार असले तरीही त्याचे कणार्वती हेच नाव पुन्हा पर्चिलत के ले पािहजे.
पण जर अन्य िठकाणीच राजधानी िनमार्ण करावयाची असेल तर त्या नगराचे नाव आपल्या पर्बळ
अच्छाशक्तीने िन पोलादी मनगटाने नवभारतासाठी एवढे कायर् करणार्या शर्ी. वल्लभभाई पटेल
यांच्या स्मरणाथर् वल्लभनगर असे ठे वावे.
तसेच गुजरातच्या सीमेवर असलेल्या सागराचे परकीय िन अपमानास्पद असलेले अरबी समुदर् हे
नावही पालटले पािहजे.
ा समुदर्तटावर सवर् िहदून
ं ा वंदनीय असणार्या भगवान शर्ीकृ ष्णाची
राजधानी होती त्याचे स्मरणाथर्

ा सागराचे ‘र ाकर’ हे पौरािणक नाव पुन्हा रूढ करावे अथवा

पूवकडील समुदर्ाला असलेल्या ‘गंगासागर’ या नावाला साजेसे
नाव

ा पि म समुदर्ाला ‘िसधुसागर’ हे

ावे.

िवजयी झालो तर पेिकगला पोचू!

कलक ा येथे झालेल्या अ. भा. िहदू सभेच्या अिधवेशनाला ३० िडसबर १९६२ रोजी सावरकरांनी
धाडलेला संदश
े असाः
“िबर्िटश राजवटीत मॅकमोहन रे षा ही जरी आमच्या देशाची सीमा मानली गेली असली तरी गेली
सहसर्ावधी वष बर् पुतर्ा हीच आमची सीमा होती हे त्या नावावरूनच स्प होत आहे. उ र सीमेच्या
पलीकडे लडाक ते मानससरोवर या पर्देशात असलेली आमची शे-दीडशे मंिदरे आिण तीथर्क्षतर्
े े ही
आमची परं परागत सांस्कृ ितक सीमा आहे. आमचे सहसर्ावधी यातर्ेकरू आिण
शतके कोणत्याही परस ेचा अडथळा न येता या मागार्ने ये-जा करीत आहेत. पर्िस

ापारी गेली अनेक
िचनी पर्वासी िन

यातर्ेकरू याच मागार्ने भारतात आले.
याच मागार्ने कु शाणांनी चढाई करून चीनचा पराभव के ला. त्याच्या पलीकडे ितबेट हे कीलक राज्य
(बफर स्टेट) म्हणून रािहलेच पािहजे. संधी करायचाच असेल तर तो वरील अट वर व्हावा. पण
लक्षात ठे वा की राज्यांच्या सीमा यु ातील जय वा पराजय ठरवीत असतो. आपला पराभव झाला,
आपले सैन्यदल दुबर्ल ठरले, ते शतर्ूला त ड देण्यास असमथर् ठरले तर तशा िवपिरत पिरिस्थतीत
परवडेल तो श संधी करावा, पण लक्षांत ठे वावे की श संधी हा खरा संधी नव्हे. पण आपली सेना
जर सारखे िवजय िमळवीत गेली तर मॅकमोहन अथवा अन्य कोणतीही सीमा न मानता आपण सरळ
पेिकगवर चढाई करू!

www.savarkarsmarak.com

औरं गजेबाच्या काळात अटके वर िहदुध्वज फडकिवणे ही कल्पनाही थ ेची होती. आमच्या लहानपणी
संपूणर् स्वातंत्र्याची कल्पनाही हास्यास्पद समजली जाई. पण घटना घडल्या आहेत. ही ितसरी
घटनाही िहदू कां खरी करू शकणार नाहीत?
पािकस्तानसंबंधी सांगायचे म्हणजे ही दोन रा े एक होऊ शकणार नाहीत, त्यांनी होऊही नये.
इस्लामािधि त पािकस्तान भारताचा खरा िमतर् कधीही होणार नाही. अयुबखान तसेच सांगत आहे.
शेकडो वष मुसलमानी राजे हेच सांगत आले आहेत. आमचे रा

िहदुत्वावर आधारलेले आहे. जर

पंिडत नेहरू त्यांच्या शतर्ूचे समाधान करण्याच्या धोरणाला अनुसरून काश्मीर अथवा भारताचा अन्य
भूभाग देऊन पािकस्तानशी संधी करण्याचा पर्य करतील तर त्या संधीला िहदू महासभेने कधीही
मान्यता तरी देऊ नये. तुम्ही संपूणर् काश्मीर िदले तरीही पािकस्तान संतु होणार नाही! ‘हस के िलया
पािकस्तान, लढ के लगे िहदुस्थान’ अशा घोषणा देत ते त्यांच्या मागण्या वाढवीतच राहतील. माझा
तुम्हाला संदश
े ‘राजनीतीचे िहदू करण’. तात्पुरते अथवा िनत्याचे सवर् राजकीय पर् , आपल्या देशाचे
अिधकात अिधक िहत लक्षात घेऊनच सोडिवले पािहजेत.”
बॅ. िनमर्लचंद च ोपाध्याय यांस संदश
े

वीर सावरकर यांनी २८ िडसबर १९६३ रोजी खालील आशयाचे पतर् लोकसभेवर िनवडू न आलेले
िवगत िहदू महासभाध्यक्ष बॅ. िनमर्लचंदर् च ोपाध्याय (चटज ) यांस पाठवून त्यांचे अिभनंदन के ले. ते
पतर् असे:
“गेल्या अनेक िदवसांपासून वाढत जाणार्या आजाराने आिण वयाने मला सावर्जिनक चळवळीत
भाग घेणे अशक्य झाले असले आिण मला अंथरूण धरून रहावे लागत असले तरीही आपण िवरोधी
काँगर्ेस स्पधर्काचा पराभव करून लोकसभेवर िनवडू न आलात यासाठी आपले अिभनंदन करणे मी
आपले कतर् मानतो.
आपल्या िवजयाने आता तरी िवशेषतः बंगाली िहदून
ं ा तसेच इतर सवर् िहदून
ं ाही त्यांच्या
िहतरक्षणासाठी लोकसभेत लढणारा एक सबळ पर्ितिनधी िमळे ल अशी मला दृढ आशा आहे. सवर्पर्थम
खालील तीन मागण्यांवर भर

ावा.

(१) पूवर् बंगालमधील सवर् िहदून
ं ा पि म बंगालमध्ये येण्याची अनुज्ञा असावी आिण िनदान िततके
तरी पि म बंगालमधील मुसलमान आवश्यक तर बळानेही पूवर् बंगालमध्ये पाठिवले जावेत.
(२) पािकस्तानने के लेल्या पर्त्येक आकर्मणाला, मग ते सैिनकी असो िकवा अन्य पर्कारचे असो, जशास
तसे या न्यायाने िहदुस्थान सरकारने पर्त्याकर्मणाने पर्त्यु र िदले पािहजे.
(३) पूवर् वा पि म सीमेवरील एक तसूभर भूमीही तेथील िहदूच्ं या संमतीवाचून पापस्तानला िदली
जाऊ नये.
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आता माघार नको
भारत-पाक यु ाच्यावेळी आपली सेना लाहोरवर चढाई करीत आहे हे वृ

अैकून आनंिदत

झालेल्या वीर सावरकरांनी ६ सप्टबर १९६५ रोजी खालील सूचना िदली!
“आता आपल्या सेनेची चालू असलेली चढाई कशानेही थांबू नये. दुसरे काय म्हणतील या भीतीने
आपण माघार घेऊ नये. नेहरू शासनाच्या गुढघेटेकू धोरणाचे दुष्पिरणाम देशाला भोगावे लागले

आहेत.”

लढाई थांबल्यावर पािकस्तानी नेत्यांशी बोलणी करण्यासाठी ताश्कं द येथे जाण्याचे पंतपर्धान
शा ी यांनी मान्य के ले. ते दुदवी वृ अैकून वीर सावरकर म्हणाले,
“भारतीय सैन्याने िजकलेली तसूतसू भूमी, शांततेसाठी सोडावी असे सांगून शा

ना त्यांची

फसवणूक करून मान्य करणे भाग पाडले जाईल! जशास तसे या पर्त्याकर्मक धोरणानेच पाक आकर्मण
थांबिवता येईल. के वळ रिशया िन अमेिरके ची मैतर्ी पुरी पडणार नाही. भारत अणू िन क्षेपणा ांनी
सज्ज करण्याची योजना तत्काल आखली पािहजे. जर चीन िसिकयांगमध्ये अण्व िनिमतीचे भ
पर्कल्प उभारू शकतो तर भारतीय शा ज्ञही दोन वषार्ंच्या आत तशी श े िनमार्ण करू शकतील. ते
दुसरी अ ेही शोधून काढतील. पण जोवर सरकार या िदशेने पावले उचलीत नाही तोवर आपली
सिदच्छेची िन मैतर्ीची बोलणी िनरथर्क आहेत. कदर्शासनाने आपले सैिनकी िन श ा
वाढिवणे अत्यावश्यक आहे!”
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सामथ्यर्

