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मला काय याचे?
अथार्त
मोप यांचे बंड
१. ज्ञानी क बू

भारत वषार्तील सरु य िन पिवत्र प्रदे शात मलबारची गणना केली जाते. िहरवीगार िन दाट अर ये,
नाना फुलांनी िन फळांनी डवडवलेले टुमदार पवर्त, पा याचे मंजळ
ु झरे , गोड िन शांत

वभावी

न या, िवपल
ु धा यांनी डुलणारी शेते, उं च िन छत्राप्रमाणे हारोहारीने लागले या नारळी, पोफळी
िन ताड इ यादी वक्ष
ृ ां या पंक्तीअशा

या प्रवाशां या नेत्रांस िन मनांस पदोपदी आ हादवीत असतात.

या र य नाना फुलांनी िन फळांनी डवडवले या, अशा या वरील टुमदार पवर्तांपैकी एका

पवर्ता या मा यावर एक कुट्टम ् नावाची लहानशी वाडी वसत होती. तीत एका नारळी-पोफळी या
दाट वनाम ये पाच-सहा नंबुद्री ब्रा मणांची घरे होती. यांपासन
ू बर्याच अंतरावर पंचवीसएक
नायरांची घरे िन यांना लागन
ू इतर ‘ प ृ य’ जातीची थोडीशी व ती होती. या व तीपासन
ू अ यार्
मैलावर दहा-बारा ‘िथ या’ जाती या झोप या उ या असन
ू , या मख्
ु य वाडीपासन
ू अ यार् मैलावर
जरी उ या हो या तरी या वाडी याच सीमेत समज या जात. वाडीचा भाग असन
ू ही या इतक्या
दरू वस याचे कारण हे की, िथ या लोक हे ितकड या अ प ृ यात गणलेले आहे त.
प्र यही सकाळी नंबुद्री ब्रा मणां या गह
ु े उठून वेदपठण करीत असताना तो मंजळ
ु
ृ ी यांची मल
घोष ऐकून पशप
ु क्षीदे खील आनंदाने डुलत असत. तेथील ब्र मवंद
ृ वेदांचे रक्षण इतके उ कृ ट
करीत आहे त की,

नान-सं यािनरत, शुद्ध िन शभ्र
ु यज्ञोपवीत धारण करीत असलेले ब्रा मण

एकदा मांडी घातली की अ खिलत,

वरशुद्ध िन वणर् थानसमीरत अशा वाणीने चारही वेदांचा

भ्रमरिहत पाठ करताना आजही िदसन
ू येतात!
परं तु हे वेदपठण ऐक याचा अिधकार शूद्रांस नाही अशी क पना अस याने ब्रा मणांची व ती वेद
मो याने

हणत असताही ते

प टपणे इतर जातीस ऐकू न जातील अशा दरू भागी पण गाव या

सीमेतच वसलेली असते. यां यापुढे नायर लोक बसतात. ते आपणास क्षित्रय समजतात िन
यां या क येशी ब्रा मणांचे किन ठ पुत्र संबद्ध होऊ शकतात. ब्रा मणांचा

ये ठ पुत्र मात्र ब्रा मण

या जातीशी रक्तैक्य
क येशीच िववाह किरतो; कारण की नायरांशी अनल
ु ोम पद्धतीने संबंध ठे वन
ू
िन बीजैक्य

थािपत करताना उ च समजले जाणारे , बीज रक्त व जातीही पण िनभळ शुद्धतेने

अि त वात असावी. नायर लोक हे ही िथ या, नवाडी, यलाबन, किलयन व मसकून-

या जातींना

अ प ृ य समजन
यां या दशर्नानेही आपणास िवटाळ झाला असे समजतात.
ू

या जातींची

हणन
ू

घरे प्र येक गावा या मैल-अधार् मैल तरी दरू असतात.
या सामािजक

ढीने िव कळीत झाले या एकंदर िहंदस
ू माजाप्रमाणेच

या कुट्टम ् गावाची व तीही

यवि थत रीतीने िव कळीत झालेली होती.
ही वेळ सकाळची होती. दरू वर असले या या नारळी-पोफळी या सद
ुं र वनात वेदशा त्रिनरत
ब्रा मण आपले वेदपाठ सांगोपांग करीत बसलेले होते; मधूनमधून होमांचे िन हवनांचे सग
ं ी धूम
ु ध
नारळी या टोकावर अटकून कािलदासा या यक्षाचा िनरोप ऐक यासाठी थांबले या दयाळू िन
ि नग्ध मेघाप्रमाणे ल बकळत असत. म यव तीत नायरांची िन इतर जातींची कुटुंबे नक
ु तीच
आपाप या उ योगास लागत होती. यापैकी काही या वाडी या कंठाशीच असले या एका
तलावावर पाणी भर यास जात होती; नायरां या ि त्रयाही

व छं द रीतीने या तलावा या मागार्वर

जात-येत वा म येच दहा-पाचजणी क्षणभर थांबून बोलत वा मंजळ
ु पणे हसत उ या हो या.
हयाच वेळी या वाडीपासन
ू दरू असले या या िथ यां या व तीत एक मस
ु लमान मौलवी एका
ं रा या चुल या या मावशी या जावयाची
पारावर दोघा िथ यांशी बोलत होता. प्र यक्ष महं मद पैगब
जी बहीण होती, ित या शेजारची या भाचीचाच मल
र् होय िन अशा रीतीने आपण
ु गा आपला पूवज
अगदी एका अ सल अरबा या घरा यास अलंकृत केलेले आहे , असे हा मौलवी सवर् लोकांस
आप या लांब दाढीवर तीन-तीनदा थाप मारीत सांगत असे. या िथ यांपक
ै ी जो सरासरी तीस
वषार्ंचा मनु य होता यास तो मौलवी

हणाला, “क बू, हे पहा िद य पु तक पुढे काय

हणते ते!

सरू तुल ् फुकार्न हया अ यायात ई वराने साफ सांिगतले आहे की, हे कुराण! आकाश िन प ृ वीतील
सवर् गो टी जो जाणतो याने प्रकटिवले आहे ! पण हयास िन पुन

थाना या घटकेस जे खोटे

समजतील यां यासाठी आ ही भयंकर नरकाग्नी तयार क न ठे िवला आहे !” ते ऐकून क बू
शांतपणे

हणाला, “ मौलवी, हे वचन तु ही मला अनेकवार सांिगतलेत. पण तु ही, मी

हणतो

ती शंका का िनवारण करीत नाही? सवर् मनु ये एकदा मेली की ती सवर् थडग्यात आहे त ितथेच
पडून राहावयाची िन जे हा के हा यग
ु ांती जग संपेल ते हा परमे वर यास एकदम तुतार्या फुंकून
उठवील िन यांचा

याय करील,

यासच आपण पुन

थान

हणता ना?” “होय.” “बरे , आता हे

सांगा, एखा या मनु या या काही कामाचा िनवाडा कर यासाठी यास पोिलसाने एका खोलीत
अटक क न बंद केले िन जर याची चौकशी दहा वष- पयतही न करता यास तसाच तेथे कुजत
पडू िदला तर आपण या पोिलसास या भयंकर क

या कैदे िवषयी दोष दे ऊ, न हे काय?” “होय”

“इतकेच न हे , तर असली क ची कैद दे णारा पोिलस िन याचा अिधकारी अमानुष होय असेच
हणू नाही काय?” “होय.” “तर मग

याय न करता नुस या चौकशीवारी एखा या मनु यास दहा

वष कैदे त कुजत पाडणे हे जर अमानुष क्रौयर् होय असे आपण समजतो, तर मग अ यायी वा
यायी कोणाही माणसास अंितम चौकशीसाठी जगा या अंतापयर्ंत थडग्यासारख्या भयंकर खोलीत
कुजत ठे वणे, हे परमे वरा या अमानुषतेला जरी िव द्ध नसले तरी दयालु वाला अ यंत िव द्ध
आहे , न हे काय? िन अशा गो टीवर जर कोणाचा भरवसा नसला तर याला नरकाग्नीत फेकून
यावयाचे! छे ! छे ! परमे वर महान दयाळू, कृपाळू आहे . तो
या परमे वरा या क पनेत
“क बू !” मौलवी रागाने

यायीपणाही नाही िन दयेमायेचे तर नावच नको!”

हणाला, “तु हा काफरां या कानांवर िन

लावली आहे . तुमची बुद्धी िन
तु हांस हे पन
ु

यायीही आहे . आपण िशकिवता

दयावर परमे वराने मोहोर

दये परमे वराने बिधर िन वेदनाशू य क न टाकली आहे त.

हणन
ू

थानाचे िन पैगब
ं राचे अिभवचन कळणारच नाही.”

“आिण,” क बू म येच

हणाला, “तरीही पण आ हालाच िशक्षा भयंकर नरकाग्नीची होणार! हे

परमे वरी थोरवीस शोभते तरी का? प्रथम तो सवर्शिक्तमान

हणन
ू आमचे कान िन

क न, यावर अज्ञानाची मोहोर ठोकणार ! मग आ हांस (तम
ु या

दये बंद

हण याप्रमाणे) स य वचने

ऐकिव यास आप यासारखे मौलवी धाडणार आिण यां याच आज्ञेने आ हास कळले नाही, तर
उलट आ हांसच िशक्षा करणार ! प्रथम जर कोणी आम या हातास ध न बळाने दस
ु र्याची व तू
उचलिवली व मग चोरी केली

हणन
ू आ हांसच िशक्षा िदली, तर याचे ते कृ य िजतके अ या य

होईल िततकेच आपण

हणता अशी परमे वरा या

यायािवषयी केलेली क पनाही अ या य िन

अध यर् होय.”
“तोबा ! तोबा !!” मौलवी उ गारला, “परं तु हे परमे वराने प्रकट केले या पु तकात िलिहले आहे
ना ?”
क बू :”जर आपणास तसे वाटत असेल तर आपण तसा िव वास सख
ु ाने ठे वावा. मला आम या
िहंद ू संतां या उपदे शातच जा त आनंद होतो आहे . मला असे वाटते की, पुन

थापनावर याचा

िव वास होता की न हता यावरच मनु या या भक्तीची वा साधुतेची परीक्षा परमे वर करणार
नसन
ू , “तू स कृ ये केलीस वा द ु कृ ये केलीस?”
पन
ु

थाना या क पनेचे नावही

स य, सम व, परिहत-त परता

या प्र नानेच तो याची परीक्षा करील.

यांना माहीत न हते, परं तु

यांनी जगात भत
ू मात्रांवर दया केली;

यातच जीिवत घालिवले यां यावर परमे वर सदोिदत संतु टच

राहील. आ हा िहंदं त
ू असे अनेक साधू झाले की, जे मस
ु लमानी कुराणाचे पान न उलटता केवळ
आप या पिवत्र आचरणाने िन भक्तीने मक्
ु त झाले !”
“‘मक्
ं रावर जो
ु त झाले !” मौलवी हसला. “मख
ू ार् ते सवर् नरकाग्नीत पडले ! परमे वरावर िन पैगब
िव वास धरील तोच मक्
ु त होतो.”
“काय ? आ हा िहंदं न
ू ी परमे वरावर िव वास ठे वला िन याची भक्ती आ ही मनोभावाने केली;
परं तु महं मद पैगब
ं रावर मात्र तु ही
पुन

हणता याअथीर् िव वास ठे वू शकलो नाही िकंवा

थाना या उपप तीचे त य मानू शकलो नाही तर आ हांस मक्
ु तीच नाही?”

“अलबत ्-अथार्त नाही !”
“तर मग परमे वरा या भक्तीइतकीच पैगब
ं राची भक्ती मह वाची आहे

हणावयाची ! आिण

पैगब
ं रा या पूवीर् या मनु यजाती या लाखो िप या, िनदान या या नंतर या तरी, अ यार्
जगता या सवर् िप या नरकात गे या ना ? आमचे िहंद ू जातीतील साधुसत
ं ही नरकातच पडले
ना?”
“अथार्त ! परमे वरी पु तकात ते

प टच आहे .”

“तर मग !” क बू उठत उठत

हणाला, “ ‘मौलवीजी’

या नरकात असले साधुसत
ं राहातात,

यात मा या पूवज
र् ां या िप यां या िप या िनवसत आहे त, तोच माझा
राहाणार. यांस सोडून मी
िशकिवते, की

वगर् ! मी िहंदच
ू

वगार्त येऊ इि छत नाही. धमर्राजाची कथा माझी आजी मला अजन
ू

वगार्ची दारे उघडी असन
ू दे खील तो आप या पाची भावांस सोडून

वगार्त

जा यापेक्षा आप या ज्ञाितबांधवांसह नरकातच राहून यांची आप या धमर्बळाने सट
ु का कर यास
झटला. मी याच धमर्राजा या भक्तातील एक अ यंत किन ठ भक्त आहे . मी या धमर्राजा या
िन

ीकृ णा या िहंद ू धमार्तच राहणार !”

इतक्यात “क बू ! अरे धावा ! पोर मेले. ठार झाले,”

हणन
ू महारवा यात एकच आरोळी उठली.

महारवाडा हा मराठी प्रितश द िथ यां या व तीस, ती अ प ृ यांची व ती हया अथीर् वापरला आहे .
ती आरोळी ऐकून क बू िन या या भोवती आता जमलेले सवर् िथ ये लोक आप या
महारवा याकडे पळत जाऊन पाहातात तो, क बूचा एकुलता एक मल
ु गा वडा या झाडावर चढत
असता खाली पडून यास भयंकर खोक पडली आहे ! या या जखमेतील रक्ताने अंग िन कपडे
िचब झाले असन
ू तो बेशुद्ध पडला होता. काही िथ यांनी यांस माहीत होते ते उपचार केले; परं तु
पोर शद्ध
ु ीवर येईना. रक्तप्रवाह बंद होईना. ते हा एक िथ या

हणाला, “आता गावात कृ ण नायर

हयां याकडे कोणीतरी धावत जाऊन याला आणिव यािवना पोर जगत नाही.” हे ऐकताच क बू
िन अठरा वषार्ंचा मल
ु गा दामू हे एकदम तीरासारखे धावत िनघाले. मौलवी या पाराव न यांस
पहात होता. तो यां या पुढे येऊन या तलावा या जवळ उभा रािहला. ते दोघे क बू िन दामू
िव हळ

दयाने धापा टाकीत या तलावापासन
ू काही शंभर दीडशे फुटांवर येतात, तोच “ िथ या !

िथ या”

हणन
ू तलावावर पाणी भरणार्या िन इतर उ या असले या पु ष-ि त्रयांतन
ू एकच ओरड

उठली !
मलबारम ये अ प ृ यांना शंभर-दीडशे फुटां या आत

प ृ य जाती येऊ दे त नाहीत. तलावा या

जवळ शंभर फुटांव न जाणार्या मागार्वर अ प ृ य समजतात ते दोन िथ ये इतके भरधाव येताना
पाहताच तलावावर झालेला हा गलबला ऐकून मौलवी मनात या मनात आनंदी झाला आिण
तसाच उभा राहून तो गंमत पाहू लागला.

“महाराज!” द ु नच ते िथ ये ओरडले. “आमचा एक मल
ु गा भयंकर घायाळ होऊन मरणास न
पडला आहे . कृ ण नायर वै य यां या घ न औषध आणावयास आ ही चाललो आहो. दस
ु रा मागर्
दोन-तीन मैल अंतराचा अस याने अकडून धावत आहो. दया करा िन आ हाला जाऊ

या.”

“चांडाळा ! मरो तुझा तो मल
ु गा !” एक नायर हात उगारीत धावत आला. “ बघत नाहीस का, की
हा तुझा मागर् शंभर फुटांहून दरू नाही. पािहजे तर मोजन
ू पहा.”
“महाराज! तलावापासन
ू हा मागर् िजतका जवळ आहे याहूनही माझे मल
ू म ृ यू या मागार्पासन
ू
जवळ आहे . तरी कृपा क न औषध आण यास मला जाऊ
“ हणजे तु या मल
ु ाकिरता...’ रामनायर, की
लागले होते, तो

या.”

याला चोरी या अपराधासाठी दोनदा तु ं गात जावे

हणाला, “आम या तलाव बाटला तरी चालेल ? नाही ! पापयोनीत ज म

घेतले या, तुझे दशर्नदे खील खरे
“ महाराज, काय वाटे ल ते

हणता घेऊ नये. किलयुग

हणन
ू आ ही हे सहन करतो.”

हणा; पण मा या एकुल या एका मल
ु ावर दया क न मला जाऊ

या. मी पािहजे तर मा या त डाव न पदर घेऊन ते न दाखिवता जातो.”
“चूप !” मक
ु ंु दर जो कािलकतम ये दा
ओरडून धावला, “मी

या मक् याचे दक
ु ान आज पाच वष चालवीत होता तोर

नान करीत आहे ; िदसत नाही ? तू धीटपणे आम या प्रितपादनास न

जम
ु ानता पुढे पुढेच येत आहे स तो आहे सच ! पण ओरडतोस तरी केव याने ! तुझे श द कानी
पड याने मला आता पु हा

नान केले पािहजे ! पहा नाही तर !”

ही इतकी भांडाभांडी होअतो ते दोन िथ या, जे पूवीर् शंभर-स वाशे फुटांवर थबकले होते, ते सरकत
सरकत अगदी या तलावा या कोपर्याव न जाणार्या मागार्वर येऊन पोहोचले होते. मल
ु ा या
डोक्यातन
ू भळाभळा वाहणारे रक्त, या बापा या डो यांपढ
ु े पु हा पु हा उभे राहून, एकेक क्षण
यास म ृ यू या जवळ पडणारे एकेक पाऊल वाटू लागले. तलावा या अगदी सि नध- हणजे तीस
फुटांवर मागार्ने जे वळण होते तेथे जे हा ते अ प ृ य आले ते हा या तलावावरील

प ृ यांचा कोप

अनावर होऊन दोघे नायर, एकदोन ब्रा मण िन काही सत
ु ार असे यां या अंगावर दगड फेकीत
धावले. इतक्यात शांतपणे पु षसक्
ू त
थांबवीत

हणत असलेला एक ब्रा मण पुढे सरला िन याने यास

हटले, “हा ! हा ! अशी िनरथर्क मारामारी तु हाला शोभत नाही. हे पहा क ब,ू मी

तु या या वै याकडे जातो िन तुझे ते औषध तल
ु ा आता आणन
ू दे तो. मी जरी तु या मल
ु ाचा

संबंधी नसलो तरी प्र यक्ष तु यापेक्षा अिधक वेगाने जाऊन िन काळजीपूवक
र् मी तुझे औषध
आणतो. तू येथेच उभा रहा,

हणजे कोणा याही समजत
ु ीस धक्का न पोहोचता तुझे कायर्ही

होईल.”
तो ब्रा मण इतके बोलतो तोच तो मौलवी पुढे झाला िन

हणाला, “माफ कराना ! मी मो या

आनंदाने क बूचे औषध घेऊन येतो. आपण आपली सं या परु ी करावी. मला हया मागार्ने
तलावा या जवळून जा यास हरकत नाही ना ?”
ते हा दा

या मक् याचे दक
ु ान चालिवणारा मक
ु ंु द

हणाला, “पण तुझी जात कोण? िथ या लोक

अ प ृ य असन
ू अगदी घाणेरडे धंदे करतात”
मौलवी

हणाला, “मी िथ या-िहंद ू नसन
ू मस
ु लमान आहे .”

“तर मग खानसाहे ब ! आपणास कोण हरकत घेतो ? आपण हया मागार्ने वाटे ल ते हा यावे-जावे.
हे िथ या लोक पापयोनी अस याने हयांना तलावापासन
ू शंभर फुटां या आत येऊ िद याने तलाव
बाटे ल !” चोरी क न दोनदा तु ं गात गेलेला तो क्षित्रयकुलावतंस रामनायर
तो मौलवी इकडे हे बोलत आहे , इतक्यात तो पु षसक्
ू त

हणाला.

हणणारा ब्रा मण तसाच ओलेता धावत

िनघन
ू ही गेला होता. तो औषध घेऊन परत येईतो तेथेच वाट पाहात उभे असणार्या या दोघा
िथ यांकडे जाऊन मौलवी

हणाला, “हाय ! हाय ! कोण ही हया काफरांची िनदर् यता ! क बू, मला

क्षमा कर, पण मी तु या िहताकिरता सांगतो की, इ लामािव द्ध तू मघा जे अपश द उ चारलेस
याचेच तल
ु ा हे रोकडे प्र यंतर आले. तझ
ु ा मल
ु गा तू इ लामास पाठ दाखिवताच, अ लाने क्रोधाने
झाडाव न ढकलन
ू िदला ! व

यांना तू

वतः या धमार्चे समजतोस या हया काफरां या-

ब्रा मणां या, क्षित्रयां या, वै यां या व शूद्रां या

दयावर अ लाने मोहोर ठोकली. मी मस
ु लमान.

मी या तलावावर जाऊ शकतो. तू िहंद-ू पण अ प ृ य ! तू जाऊ शकत नाहीस ! तू मस
ु लमान हो!
बघ परवा मी तल
ु ा हयाच तलावाव न नेतो की नाही ! अरे तलावाचे पाणीग्रहण तर काय ? तू
मस
ु लमान हो, लवकरच मस
ु लमान या सवर् काफरां या ि त्रयांचेही पािण-ग्रहण करणार आहे त;
समजलास ! चल तर तू मस
ु लमान हो याचा संक प कर. केलास
कुराणाचा मंत्र

हणतो

हण की मी हा आयत

हणजे ते तुझे मल
ू त काल बरे होईल िन हया िनदर् य ब्रा मणांचा िन

प ृ यांचा सड
ू ही उगवला जाईल !”

हे याचे भाषण पुढे ऐकणे आप या िचंतेत मग्न झाले या या िथ यास अगदी अस य होऊन तो
संतापाने

हणाला, “ते मल
ू बरे न झाले- ते मल
ू मेले तरी मी मस
ु लमान होणार नाही !

ब्रा मणादी िहंदं च
ू ी ही िनदर् यता व ितचा सड
ू कसा घ्यावयाचा हा माझा प्र न आहे . तुझा न हे .
आिण जो सदय मनु य मजसाठी प्राथर्ना करता करता ओलेताच वै याकडे धावत गेला आहे , तोही
ब्रा मणच आहे !”
आता मात्र िनराशे या रागाने मौलवी लाल होऊन

हणाला, “चांडाळा ! काफर !” ‘सरू तूल ब यन’

हया अ यायात परमे वराने मिू तर्पज
ू कास फमार्िवलेली भयंकर नरकाग्नीची िशक्षा तज
ु वर कोसळो !
तुझा मल
ु गा तू

हणतोस तसाच मरो. न हे , न हे तु हा काफरांस हे ई वरी प्रकटीकरण-हे कुराण

खरे वाटणारच नाही तोवर, की जोवर तुम या मानेवर तलवार येऊन पडली नाही ! थांबा तोही
िदवस दरू नाही.” हाता या मठ
ु ी वळून या या त डावर या उगारीत तो मौलवी हा शाप दे ऊन
िनघन
ू गेला.
इतक्यात तो औषध आणावयास गेलेला ब्रा मणही ते औषध घेऊन परत आला. या या बरोबर
तो नायर वै यही आला होता. क बू िथ या हा जरी अ प ृ य जातीत उ प न झालेला होता तरी
तो चांगला सिु शिक्षत असन
ू कािलकतम ये एक म यालम भाषेतील सा तािहक-पत्रही चालवीत
असे. याने िहंद ू धमार्चे म यालम भाषेमधून िन इंग्रजी ग्रंथाव न बरे च अ ययन केलेले होते.
इतकेच न हे तर तो सं कृतही अ खिलत रीतीने वाचू िन बहुतेक समजू शके. तो भगव गीता
त डपाठ

हणे. मलबारम ये आजही सं कृत भाषा मातभ
ृ ाषेप्रमाणे बोलणारी ब्रा मण कुटुंबे तर

आहे तच; पण िनवडक सं कृत शंभर-दोनशे लोक मख
ु ो गत असणारे िथ या आिदक न
अ प ृ यही आढळ यात येतात. इतकेच काय, पण सं कृतचे लोक तेथे सवर्साधारण जनतेस
इतके पिरिचत की, भतह
र् ृ रीचे नीितशतकातील वेचक लोक, अिशिक्षत मस
ु लमानां या त डूनही
लेखकाने ऐकलेले आहे त. क बू िथ या या िव व तेने, अ प ृ यतेची गो ट सोडून िदली तर, इतर
िवषयात

प ृ य लोकही याला मानीत असत. कृ ण नायर वै य तर याला फारच मानी. ते हा

या या बरोबर

हणजे सम
ु ारे प नासएक फुटांचे अंतर सोडून तो महारवा यात गेला िन या

मल
ु ास यथोिचत औषधोपचार करवन
ू परत आला.

मल
ु ग्यास जरा बरे वाट यावर क बू या बरोबर जो िथ या त ण या मौलवीचे संभाषण ऐकत
उभा होता तो क बूस

हणाला, “दादा ! मला क्षमा करा, तो मौलवी

हणतो तसेच ते कुराण

ई वरानेच प्रकट केलेले पु तक असावे असे मला वाटते.”
क बू हसन
ू

हणाला- “ते कशाव न ?” त ण

हणाला, “कारण तो मौलवी तीच गो ट अगदी

ठासन
ू वारं वार सांगत होता.”
“तर मग कोणतीही गो ट केवळ एखा याने वारं वार ठासन
ू सांिगतली

हणजे ती खरी ठरते का ?

तर मग मी तुला दोन िन तीन िमळून सात होतात व हे ज्ञान मला परमे वराने प्रकट केले आहे ,
असे शंभर वेळा ठासन
ू सांगतो ! तू मानशील ?”
“छे , छे , ते मळ
ु ी मा या प्र यक्ष ज्ञाना या िन अनुभवा या िव द्धच आहे . ते बुद्धीला पटत नाही.”
“तर मग दाम,ू कुराण ई वरप्रणीत आहे . इतकेच न हे , तर तेच काय ते ई वरप्रणीत आहे , हे
बुद्धीला पटे ल असे काही गमक तू सांग. आणखी असे पहा की,

यांना कुराण ई वरप्रणीत वाटते,

यांनी खुशाल यास तसे मानावे. पण आ हांस जर यातील प्रमेये समाजनाशक, िन ठुर िकंवा
अिव वसनीय वाटली तर ती तलवारी या टोकाने, नरकाग्नी या

वालांत तापवून, आम या

दयावर डाग दे ऊन बला काराने को न टाक याचा का प्रय न केला जावा ?”
“दादा, आपणा अ प ृ यांवर जो िहंद ू धमर् इतका अ याय करतो, की यास यां या धमार्चा उपमदर्
करणारा व यांस काफर

हणन
ू समजणारा मस
ु लमान आ हाहून अिधक पिवत्र वाटतो, तो

गायीचा वध करणारा व दे वमत
ू ीर्स दगड समजणारा मस
ु लमान यां या तलावावर जाऊ शकतो;
पण रामकृ णाची पूजा करणारे आ ही, यांचेच िहंद-ू बांधव मात्र याहूनही पापयोनी ठ न यास
पशर् क

शकत नाही.

या िहंदध
ु मार्त हा भयंकर अ याय पु य गणला जातो या िहंद ू धमार्पेक्षा

अ प ृ य जाती मळ
ु ीच न मानणारा िन सवर् मनु यास समजणारा, मस
ु लमानी धमर्

े ठ नाही

का?’
“वे या,” लिडवाळ क्षमेने या त णा या पाठीवर हात टाकीत क बू

हणाला, “हे पहा

श दाश दाम ये फरक झा याने केवढा िवचारातच घोटाळा होतो तो ! तू

हणालास िहंद ू धमर्

अ याय करतो, पण आ हा अ प ृ यांवर मघा जो िनदर् य अ याचार कर यात आला तो िहंद ू धमार्ने
केला, हे कसे

हणतोस ! तो अ याचार िहंद ू समाज करीत आहे असे

हण. तेही थो या अिधक

िवचारांनी चक
ु ीचे आहे . कारण आपण अ प ृ यही िहंद ू समाजा याच अंतगर्त आहोत; ते हा िहंद ू
समाजातील काही लोक- प ृ य समजले जाणारे लोक- आ हा अ प ृ य समज या जाणार्या
लोकांवर काही गो टीत अ याचार करतात, असे

हणणे

या य होईल. आणखी एक िवधेय

यानात धर की, िहंद ू समाजात हे अ प ृ यतेचे पातक ब्रा मण, क्षित्रय, वै य, शद्र
ू -हे च करीत
नाहीत तर या पातकांचे िवभागी आपण िथ येही आहोतच. नायर मघा आपणांस िशवू नका
हणन
ू

हणाले ते हा आपणा महारांस िजतका राग आला िन तो योग्यच होता-िततकाच राग,

महार िथ ये या मांगा या मल
ु ास आप या पंक्तीस व समाजास िवटाळ होईल
न दे ता जे हा हुसकून लावतो, ते हा या मांगांसही येत असेल.

हणन
ू

आपण सवर् िहंदं न
ू ी िमळून केले पािहजे. आिण या पापप्रक्षालनाचा मागर्

हणन
ू जवळ येऊ

या पापाचे प्रक्षालन
हणजे मस
ु लमान होणे

हे तुला पटले तरी कसे ? एक वेळ न हे , हजार वेळही केवळ िशवािशवी या प्र नापुरती िहंदं त
ू ील
अ प ृ यता पुरवली; पण ती, जीस मस
ु लमान परमे वरी आज्ञा समजतात, ती भयंकर अ प ृ यता
नको ! कारण मस
ु लमानी वीस कोटी लोक सोडून बाकी जे शेकडो कोटी लोक प ृ वीवर आहे त, ते
मस
ु लमानां या मते अ प ृ यांहून अ प ृ यच न हे त काय ? यांस तारण नाही, यांस मक्
ु ती नाही.
यांचे हजारो पव
र् , साध,ू संत सवर् नरकात गेले व जातील! पैगब
ं रा या पु तकावर िव वास न
ू ज
ठे वणार्या नाि तकास ई वरही
ई वरदे खील यां या मते
पुनजर् मी तरी

पशर् करणार नाही,

हणन
ू कुराणाची वाक्ये सांगतात !

हणजे

प ृ या प ृ य िवचार धरतो. आ हा िहंद ू अ प ृ यांस पु याचरणाने िनदान

प ृ य हो याची आशा आहे . पण मस
ु लमानां या मते जे अ प ृ य आहे त आिण

यांची संख्या शेकडो कोटी होते यांस पुनजर् मच नाही; ते नरकातच कुजणार, सडणार; यांचेकडे
ई वरही बघणार नाही. केवळ मस
ु लमान तेवढे

वगार्त; बाकी सारे जग, तझ
ु ा रामचंद्र,

पांडुरं ग, भक्त पुंडिलकसद्ध
ु ा नरकात िपचणार ! अ प ृ यता वाईटच, पण
अ प ृ यतेपुढे ती िहंद-ू अ प ृ यता
अ प ृ यता वाईट आहे

ीकृ ण,

या मस
ु लमानी भयंकर

हणजे एक वरदानच न हे काय ? आणखी हे पाहा की

हणन
ू आपण सवर् िहंद ू िमळून तेवढी

ढी मोडून टाकू. यासाठी िहंद ू

धमर्च बदल याची िन य क पना आ हांस सच
ु ावी तरी का? अ प ृ यता
िहंद ू धमर् न हे . घरात एक घश
ु ीचे बीळ आहे - सापाचे

हणजे काही सांगोपांग

हणा पािहजे तर-आपण यास बज
ु व.ू पण

या एका िबळाकरता आप या िथ या जाती या अनेक पूवज
र् ां या पूवज
र् ांना पिवत्र व िप्रय झालेले
हे िहंद ू धमार्चे मंिदरच सोडून रानोरान भटकत िफर याचे काही कारण नाही.”

िथ या लोक इतरां या

टीने जरी अं यज असले तरी यांना

धमार्चा फार अिभमान असतो. आप या पूवज
र् ांस कोणीही िन य

वतः या जातीचा, चालीरीतींचा िन
हणावे हे यांस खपत नाही.

यां या हया प्रखर पूवज
र् ािभमानाने व जाितप्रेमानेच ते अजन
ू पयर्ंत ईसा या िकंवा मस
ु लमानां या
जा यात पण
र् णे अडकून गेले नाहीत. यां यात अनेक साधस
ं पव
ू प
ु त
ू ीर् होऊन गेले आहे त. आजही
िक येक बॅिर टर, वकील, डॉक्टर िन पत्रकत यां यात िनघत आहे त. तथािप यां यातील अनेक
उताव या त णांस आप या िहंद ू समाजातील अ प ृ यतेची अ या य िन घातकी

ढी आप या

धमार्तून जवळजवळ बला काराने परधमार्त ढकलन
ू दे त आहे .
िथ या जातीतून परधमार्त जाणार्या त णांस उ मागार्पासन
ू पराव ृ त कर यासाठी यां या

या

पुढार्यांचे प्रय न चालले होते, यात क बू हा अग्रग य होता. अशा हया िहंदध
ु मार्िभमानी महार
बंधूंचा तलावावर

प ृ य लोकांकडून इतका अपमान झाला असताही यांची ही िहंद ू जातीवरील

िन ठा पाहून या त णाला गिहव न आले िन तो क बू या पायावर डोके ठे वून
हयापढ
ु े िहंद ू जातीतील अ प ृ यतेसारख्या नीच

हणाला, “मी

ढी सध
ु ार यासाठी आपले आयु य खचर् करीन.

िहंद ू धमार्ची आपण सांगाल या मागार्ने मी सेवा कर यास िसद्ध आहे .” क बू
िहंद ू धमार् या सेवेसाठी िन संरक्षणासाठी. आज िजतक्या

वयंसेवकांची िन

हणाला, “ये तर,

वयंसिै नकांची

आव यकता आहे िततकी ती कधीच न हती ! माझी अशी आकांक्षा; मह वाकांक्षा आहे की, िहंद ू
धमार्चे संरक्षण आजवर ब्रा मणांनी िन क्षित्रयांनी जसे प्रामख्
ु याने केले, तसे आता ते आ ही
िथ यांनी केले पािहजे. िहंद ू धमार्साठी धमर्वीर व गाजवन
याचा ित्रभव
ू
ु नात जयजयकार
करिव यात

प ृ यांहून आ ही अ प ृ यांनी- ब्रा मणांहून आ ही महारांनी अिधक शौयर् दाखवावे,

अिधक सेवा क न दाखवावी ही माझी मह वाकांक्षा आहे . चल; आप या मलबार या िहंद ू
लोकांवर जे भयंकर संकट लवकरच कोसळणार आहे िन

याची क पना वेदघोषात िनमग्न

झाले या हया ब्रा मणांस मळ
ु ीच आलेली नाही, या संकटास त ड दे यास मजबरोबर चल.”

२. भयंकर धोक्याची पूवस
र् च
ू ना
या त ण मल
ु ास घेऊन क बू आप या महारवा यास सोडून जो िनघाला तो एका लांब

वाटे ने ती गावची टे कडी चढत-चढत या नारळी-पोफळी या बनापाशी जाऊन उभा रािहला. तेथून
या बनाम ये असणार्या ब्रा मणां या

मािर या असता कोणा ब्रा मणां या
हावयाचा !

टीस पडेतो गप
ु िचप उभे राहावे - कारण मो याने हाका

नानसं ये या वेळी तो श द कानी पडला तर यास िवटाळ

हणन
ू तो हाताने मधन
ू मधन
ू दामश
ू ी बोलत एका झाडाखाली बसला.

आता ब्रा मणां या घरचे प्रातःकालीन वेदघोष संपन
ू गेलेले होते. हिरहर शा यां या दाराशी

यांची पंधरा वषार्ंची मल
ु गी िन सम
ु ारे अठरा वषार्ंचा मल
ु गाही नारळी या आगरात फुलां या

टुमदार बागेम ये फुले तोडीत होती. मधन
ू मधन
ू ती मल
ु गी िन तो मल
ु गा सं कृत लोकां या
भ या लावीत िन एकमेकांवर भडी लागली

हणजे हसत िन िखजवीत ते रमलेली होती.

हिरहरशा त्री हे जरी नंबद्र
ु ी ब्रा मण होते तरीही एकदा ते मद्रासपयर्ंत जाऊन आ याने आगगाडी
िन तारायंत्र

हणन
ू काही पदाथर् हया जगात आहे त हयािवषयी यांस काही शंका उरली न हती.

इतकेच न हे , पण ज म या ज म या नारळी-पोफळी या वनातच काढ याने, िन यज्ञशाळे बाहे र
अग्नी कोणती तिदतर

पे धारण करतो हे मळ
ु ीच माहीत नस याने

या ब्रा मणास आगगाडी या

िन तारायंत्रा या हिरहरशा त्री हयांनी सांिगतले या कथा पटत न ह या, यास या पटिव यासाठी
प्रय न करताना सवर्ज्ञ वेदाम येही हिरहरशा त्री हयांस आगगाडीचा िन तारायंत्राचा सनातन
उ लेख आढळू शकला. हिरहरशा त्री हयांची िव व ता दांडगी होती. आिण ितला मद्रासपयर्ंत या

प्रवासाची धारही लावली गे याने स यःि थतीतील सामािजक िन रा ट्रीय क पनांची काही कोडी
उलगड यास नसली तरी कापून काढ यास ती समथर् झालेली होती. यां या घरी नोकरांपयर्ंत

सं कृत भाषा थोडीबहुत समजत असे. ते आप या घरा या ओसरीव न बागेत फुले तोडीत
असले या आप या दोन मल
ु ां या लीला पहात उभे होते. इतक्यात ितकडे या कुमािरकेवर भडी

हणाली, “भाऊ ! अशाने मी खेळणार नाही अं !

लाग याने ती आप या भावास खेळकर रागाने
हा लोक तू आप या िनयमाबाहे र

पंचमहाका यातील लोक

हटलास. पंचमहाका यातील हा लोक नाही. िन

हणावयाचे

हणन
ू आपली प्रितज्ञा आहे .”

“पण सम
ु ती ! हा लोक रघुवंशातील आहे .”

“मळ
ु ीच नाही-” “आहे ग! पैज तुझी-माझी”, “हो हो पैज. चल बाबांना िवचा

बाबा” ितचा भाऊ

“नाही बाळ,” शा त्री

!” “का हो

हणाला, “बाबा ! ‘सीते द ु सहनं वनं !’ हा लोक कािलदासाचा नाही का हो ?”
हणाले. “पण तो कुठला हे सम
ु तीने

मी समजेन !” “हा हा रामायणातील आहे .” सम
ु ती चटकन

वतः सांिगतले तर ितने िजकले असे
हणाली. शा त्री हसन
ू

हणाले,

“खरोखरच.” तथािप रामायणातील काही अनु टुपे ही कािलदासा या अनु टुपाशी इतकी तंतोतंत
िमळतात की िजतकी गीतेतील उपिनषदांशी;

हणन
ू च बाळ चक
ु ला. “तो काही सम
ु तीने

धर यासारखा दोष नाही.” “सोड याइतका का होईना !” सम
ु ती खोचून

हणाली. तोच ित या

पायांभोवती वळसे काढीत पण िकिचत अंतराव न एक सतेज सपर् िफरताना िदसू लागला. शा त्री

लवमात्र न चमकता

हणाले, ‘सम
ु ते ! बघ तो माझा फणींद्र तु या पायाशी काही िवनंती करीत

आहे . तू आज सकाळचे फुले तोड याचे ते गाणे

हटले नाहीस

याला ते गाणे !”

हणन
ू तो आला असावा. ऐकीव

या सापाला पाहाताच ‘फणींद्र,’ ‘फणींद्र’, क न ती दोघे या यापाशी खेळू लागली. के हा

चट
ु क्या वाजवन
ू तर के हा शीळ घालन
ू ते यास पढ
ु े मागे बोलावीत. या याशी खेळता खेळता

आणखी दोन-तीन नाग िबळातन
ू बाहे र आले िन या खेळात भाग घेऊ लागले. आप या इकडे
जशी मांजरे िकंवा कुत्री आपण पाळतो याचप्रमाणे मलबारम ये सापां या सवर् जातींस लोक

घरात, अंगणात बसू दे तात, कुत्रे िपसाळे ल िन मग ते प्राणघातक होईल ही क पना जशी आपण

सहसा मनात आणीत नाही, तशीच ते लोक सपर् क्विचत चावेल ही भीती मनात आणीत नाहीत.
पण कळत नकळत चवताळून सपर् चावत नाहीत असे मात्र नाही; तथािप, सपार्स मारणे हे

साधारणतः क्रौयर् समजले जात अस याने अनेक िठकाणी पाळीव पशूंप्रमाणे सपर्ही अंगणातून

ओटीवर िन ओटीव न अंगणात िहडताना िदसतात. हिरहरशा त्री हयां या फुलबागेतील सपार्ंचा
यां या प्रेमावर नुस या धािमर्क दयेचाच िन सामािजक

ढीचाच हक्क न हता, तर या

सपार्ंिवषयी यांना जवळ जवळ व सलता वाटत असे. कारण जो नाग या मल
ु ी या पायांभोवती
लिडवाळपणे वतुळ
र् े घालीत होता तो हिरहरशा त्री हयां या वद्ध
ृ िप यांनी मरताना आप या
नातवाप्रमाणे हयालाही सांभाळ

मी

हणन
यां या पदरात घातलेला होता. तो वद्ध
ू
ृ एके िदवशी पाऊस

हणत असता एका वनातून येत होता. डोक्यावर जु या काळची ताडपत्री छत्री होती. या

वनात पाऊस एकसारखा पडत अस याने सवर् जीवजंतू थंडीने जवळ-जवळ िथजन
ू गेलेले होते.

अशा वेळी एका नागचा या या झाडाखालन
ू जात असता या वद्ध
ृ ब्रा मणा या छत्रीवर व न एक

नागाचे िप लू पडले. पडताच छत्री या वर या दां यास िवळखा घालन
ू ते तसेच तेथे रािहले. घरी

येताच या वद्ध
ू ठे वले. हलके हलके या
ृ ास दया येऊन याने या िपलास उबदार कप यात घालन

फुलबागेत या यासाठी एक लहान, सद
ुं र वा ळही बांधले. तेथे ते नागाचे िप लू वाढत वाढत एक

अतरास भयंकर वाटणारा परं तु या वद्ध
ु ाप्रमाणे
ृ ा या खां यावर िन हातांवर एखा या मल

बागडणारा नाग झाले. या फुलबागेतील इतर नागि त्रयांशी याची सोयरीक जमन
ू यथाकाली
याची संततीही वाढू लागली. हे सवर् सपर् या बागेभोवती नेहमी िफरत िन तेथून जवळच

असणार्या धा या या कोठारावर रात्री पहारा दे त. एकदा काही चोर रात्री शा त्री हयां या घरात
िश न धा य िन धन घेऊन जात असता

वाराशी येताच हया प्रचंड नागाने अडवून धरले.

फू कार करीत िन भयंकर फणा उगारीत तो समोर उभा रािहला. यास पहाताच िकिचत दबलेले
ते चोर जो श त्र उपसन
ू धावतात तोच ते इतर सपर् मागन
ू िन बाजन
ू े सरसावून या चोरांस

घातक दं श कडकडून करते झाले, िन अंधेरात िनसटून गेले. ते चोर दरवाजातन
ू तीस-चाळीस

फुटांवरही जाऊ शकले नाहीत-तोच घेरी येऊन मिु छर् त पडले, सकाळी वद्ध
ृ शा त्री उठतात तो या

चोरांपैकी काही चोर आप या चो न आणले या द्र या या गाठो यावरच डोके टे कून गतप्राण

झालेले, काही िवषा या भयंकर वेदनांनी आस नमरण झालेले िन या सवार्ं या भोवती एखा या

कतर् यिन ठुर पोलीस अिधकार्याप्रमाणे फेरी घालीत तो नाग पहारा दे त असलेला या
शा त्रीबुवां या

टीस पडला. या दयाळू ब्रा मणास चोरीसाठी प्राणदं डाची िशक्षा फार झाली असे

वाटून याने विरत सपार् या िवषावरील रामबाण उपाय, जे मलबारात िक येकास माहीत असतात,

ते क न चोरांस शद्ध
या गावात
ु ीवर आणले िन सोडून िदले. ते हापासन
ू

या नागाची ख्याती

होऊन तो शा त्रीबव
ु ां या घरावर पहारा दे यासाठी ज म घेऊन आलेला यांचा मळ
ू पु ष होय

अशी िकवद ती पसरली. हया गो टीहूनही एक िवशेष गो ट हणजे या नागाची लहानपणापासन
ू
या सद
ंु र कुमािरकेवर जडलेली प्रीती होय. सापाचे प्रेम बस याने काही कुमारींचे जीवन धोक्यात
पडले अशा अद्भत
ु गो टी कधीकधी घडतात. पण

या नागाचे या कुमािरकेवरील प्रेम ित या

िजवास धोक्यात घाल याइतके उ ाम न हते. तो अगदी एखा या चतरु िप्रयकरासारखा ित या
अ यार् वचनात असे, ित याभोवती िफरणे, ित या हातून दध
ू िपणे, ितचे गाणे ऐकणे िन

िदवसातून एकदा तरी ितचा हात आप या अंगाव न िफरवून घेणे हयात तो नाग आपला सवर्

िदवस

वगीर्य आनंदात नेत असे. के हा के हा मात्र ित या अंगास वेढून ित या मख
ु ाकडे टक

लावून बसावे अशी उ छृंखल इ छा यास होई िन ती पूणर् न झाली तरी तो दध
ू च पीत नसे.

जे हा सम
ु ती िनदान आपला हात तरी पुढे क न या नागास सक
ु ु मार िन या या अंगाहूनही

कांितमान िन मद
ु ांसल अस याने एखा या नािगणीसारख्या शोभणार्या आप या हातास वळसे
ृ म

घालन
ू कवळू दे ई िन या या नेत्रांस आप या वदन चंिद्रकेस िपऊ दे ई, ते हाच तो नाग दध
ू िपई.
हिरहरशा त्री हा याचा सवर् लळा पुरवीत. सम
ु तीस िन या सवर् कुटुंबास तो िन याची सवर्

संतती घरची माणसेच वाटत.

या सापाशी खेळता खेळता सम
ु तीची

टी सहज वर गेली, तो दरू वर कोणी तरी उभे राहून
हाताने आपणांस ितकडे बोलावीत आहे असे ित या पाह यात आले. “बाबा ! ते पहा कोण ते !
आप या इकडेच येत आहे त वाटते; पण ते ितथेच का उभे?” हिरहरशा त्री यांनी वर पहातच
हटले की, “तो िथ यांचा पुढारी क बू असावा.” क बूिवषयी हिरहरशा त्री हयांनी प्रशंसा केलेली

सम
ु तीने ऐकलेली होती. ते हा ती

नाही ?” शा त्री

हणाली,”बाबा, अशा िव वान मनु यास इकडेच का बोलावीत

हणाले, “वा ! िथ यांना येथे बोलावले तर उ या हे सवर् ब्रा मण मला येथून

हुसकून दे तील, मीच ितकडे जातो.” सम
हणाली, “खरं च का बाबा ! ब्रा मणां या
ु ती चटकन हसन
ू
वठारात (व तीत) वावरणार्या हया कु यांपेक्षा गदळ िन हया सपार्ंपेक्षा भयंकर असेच का हे
िथ या लोक खरोखरीच असतात ?” असा छद्मी प्र न करीत, पण अगदी सहज खेळकर

वभावाने

करीत, कुमािरका घरातून िनघन
ू गेली िन शा त्री आप या या त ण मल
ु ाबरोबर या िथ याकडे

चालले. सम
ु ती माग या बाजन
ू े यांचे एक घर होते तेथे जाऊन या िथ याशी आप या बापाचे

संभाषण काय होते ते ऐकू जरी येणार न हते तरी कसे होते ते पाहता येईल

हणन
ू उभी रािहली.

हिरहरशा त्री या एखा या तपोवनाप्रमाणे शांत िन िनभर्य भासणार्या ब्रा मणागारातून चालू

लागले. मधून कोिकळा उं च िकलिकल करी. मधून गायी हं बरत. मधून वेदांची संथा चाललेली ऐकू
येई. एका िठकाणी दोन-तीन शा त्री अ यंत गंभीरतेने प्रदिक्षणे या वेळी प्र येक दोन पावलांत
िकती अंतर असावे हयािवषयी
नस यास ती कशी लावावी

मत
ृ ीम ये काही

प ट यव था िदलेली आहे की नाही िन

या अ यंत मह वा या िवषयावर वाद करीत असलेले िदसले.

लवकरच ते क बू उभा होता तेथे आले. िन यथोिचत अंतरापेक्षा बरे च पढ
ु े होऊन एकांतात

या याशी बोलू लागले. काही अगदी हळू िन काही जरा उं च असा यांचा संवाद चालता चालता

क बू

हणाला, “ याची अगदी शंका नको. महाराज !

या घराखाली सु ं ग लावलेला असतो ते

घर केवळ तो सु ं ग खाली लावला जाताच हलू िन अ व थ होऊ लागत नाही, परं तु या वेळ या
या घरा या ि थरतेने िन घर या माणसां या शांत िनभर्यतेने जर कोणी

हणेल की या

घराखाली सु ं ग लावलेला आहे ही बातमीच खोटी आहे , तर याची समजत
ू कोणी घालावी ?

सु ं गात िठणगी पडताच जो भयंकर धक्का बसेल तोच एक कोिटक्रम याची ही समजत
ू चुकीची

ठरवू शकेल ! आज तुम या हया ब्रा मण वठाराची ि थती अगदी तशीच आहे . तो मौलवी दोनदा
मला

हणाला की, ‘जर तू मस
ु लमान होशील तर एका मिह या या आत तुला’- महाराज, हे

वाक्य उ चा न नये पण- न उघडणार्या आई या डो यांस उघडिव यास समथर् असणारे अन य
अंजन

हणन
ू उ चारतो तो

मागार्व नही िवटाळ होईल

हणाला, ‘तुला िन तु या िथ यांना जे आज कुत्री िफरतात या

हणन
ू जाऊ दे त नाहीत याच या ब्रा मण-मरा यां या मल
ु ी या

मंचकावर तु हांस नेऊन न बसवीन तर मी मौलवीच नाही ! जो जो िथ या आज मस
ु लमान

होऊन या लवकरच होणार्या बंडात भाग घेईल या प्र येकास, तो िनवडील ती ब्रा मणाची मल
ु गी

एक मिह या या आत अपर्ण केली जाईल !’ महाराज रागावू नका! मलबारम ये आज काहीएक
गडबड िदसत नाही ! हया तुम या शांत तपोवनात कोिकलांचा िकलिकलाट हे काय जी शांती
भंिगतील ती भंिगतील, अशी आज जरी ि थती असली तरी आ ता हया घडीस- हया

तपोवनाखाली मोप या मस
ु लमानां या राक्षसी धमर्वेडाचा भयंकर सु ं ग लािवला जात आहे .”

या मौलवीसारख्या दहापाच धम म तां या मारहाणीने डळमळून जाईल इतके का िब्रिटश

रा य दब
र् आहे ?” या िथ यां या बातमीचा जरा पिरणाम होऊ लाग यामळ
ु ल
ु े थो याशा

िचंतायुक्त

वनीने शा त्रीबुवांनी िवचारले.

“दहापाच धम म त मौलवी न हे त ! तर एकूण एक मोपला हया बंडात श त्र घेऊन

िखलाफतीसाठी उठणार आहे . हया िवरिहत या मौलवीने मला हे ही सांिगतले आहे की,

‘अरब थानातून दा गोळा समद्र
ु माग यांस पोहोचिवला जाणार असन
ू अफगािण थानचा अमीर हा
याच वेळेस प नास-साठ हजार फौज घेऊन िहंद ु थानवर

वारी करणार आहे . आम या

उठावणीचाच काय तो िवलंब आहे . आ ही बंड क न उठताच तीन मिह यां या आत तुकर् थानचा
झडा झल
ु वीत अनवर बेन आ हांस येऊन िमळणार आहे ’, असे तो मौलवी वारं वार

हणत होता.”

“हा अनवर बेन कोण ?”

“तो तुकर् आहे िन याला िहंद ु थानातील मस
ु लमान सवर् जगातील मस
ु लमानांना

वतंत्र

कर यासाठी धाडलेला ई वरी वीर समजतात.”
“अरे पण, तो अनवर जर तुकर् आहे

तर आम या िहंदं च
ू े वंशज !”
“भलतेच महाराज ! ते

हणतोस तर मोप यांचा तो कोण लागतो ? हे मोपले

वतःस अरब थानातील महं मदा या कुरे शी वंशातील समजतात.

एकवेळ अरबी लोक िकंवा कुरे शी दे खील िहंदं िू वषयी काही मम व धरीत असतील; पण हे मोपलेआम या िहंदं च
ू े वंशज आप या िहंदं िू वषयी िततकी दे खील ममता ठे वणार नाहीत. दहा-पंधरा

वषार्ंपव
ू ीर् एकदा जे हा मोपले लोकांनी दं गा केला होता, ते हा यांनी उ या अरनाड तालक्
ु यात

िहंदं न
ू ा बळाने मस
ु लमान बनवीत वा ठार मारीत आका त केला नाही का ? तो काळ आप या

आठवणीत असेलच ?”
“काय

हणतोस? तो दं गा करणारे तेच हे मोपले होते ?” काही तरी ममर्भेदक आठवण

झा याप्रमाणे दचकून जाऊन शा त्रीबव
ु ांनी िवचारले. कारण जरी तो दं गा िन याची कारणे याचा
िवचार िन आठवणही कुट्टम ् येथील ब्रा मणािदक िहंदं स
ू जवळजवळ उरलेली न हती- कारण तो

यां या गावात झालेला न हता िन इतर गावी काय होते हयाची उठाठे व कर याइतकी सावर्जिनक

कळकळ हया िव कळीत िहंद ू समाजास असती तर हे िदवस येतेच ना- तथािप हिरहरशा त्री

हयास या दं ग्यासंबंधी

मत
ृ ी इतकी ती

राह याचे कारणही तसेच ती

होते. यांची प्र यक्ष

आजीच या दं ग्यात यां या आजोळ या गावी मोप यांनी पकडली होती; ितला मस
ु लमाना या

घरात बळाने एक वषर्भर क डून ठे िवली होती िन शेवटी अ नपाणी सोडून या सा वीने तेथेच
प्राण िदला होता; ती

मत
ृ ी होताच िन तेच हे मोपले हे कळताच शा त्रीबुवां या

दयात धक्का

बस यासारखे झाले. क बू िथ या जी बातमी सांगत होता, या बातमीतील भयंकर ममर् यांस
आता कळू लागलेसे िदसले. तथािप पु हा यांनी िवचारले, “काय

हणतोस ? तेच हे मोपले पु हा

बंड क न उठणार ? पण काय रे आप या या कुट्टम ् गावी तर मागे तसा काही प्रकार झाला

नाही. याचे कारण येथील ही पाच-सहा मोप यांची घरे ही काही धमर्वेडी नसन
ू अगदी गरीब िन
या आप या गाव या िहंद ू अ प ृ यां या वंशातीलच आहे त. ते हा ितकडे काही होत असेल

अरनाड तालक्
ु यात. पण इथे आप या गावी काही भीती नको.”
“महाराज !

या गावी संकट नाही ? अहो ! या तुम या िहंद ू अ प ृ यां या वंशातीलच जी ही

गरीब िदसणारी चार-पाच मोप यांची कुटुंबे आहे त यां यातीलच तो मौलवी आहे - की

याने मला

िन मस
ु लमान होऊ इि छणार्या प्र येक िथ याला इ ट या या ब्रा मण िन नायर क या दे ऊ
के या आहे त !

या पाळीस मोपले सवर् मलबारभर एकदम उठावणी करणार आहे त. आिण

य यिप हे गहृ ीत धरले की अरनाड तालक्
ु यातच िहंदं व
ू र भयंकर संकट गुदरणार असन
ू आप या

कुट्टमला शांतता नांदणार आहे . तथािप मी िवचारतो की या अरनाड तालक्
ु यातील िहंदं ू या

संकटात आपण िवभागी हावयास नको काय ? यां या बायकामल
ु ांवर जे संकट गुदरणार आहे ते
आप या कुटुंबावर गद
या या प्रितकारासाठी आपण धावून जावयास नको
ु रले आहे असे समजन
ू

काय ? यां या बिहणी या आप याच बिहणी न हे त काय? यांची दे वालये ती आप याच दे वांची
न हे त का ? मग यांचा नाश तोच आपला नाश. जेथे सवर् िहंद ू जाती या सख
ु दःु खाचा प्र न आहे

तेथे पेशावर या महार-वा यातील िहंद ू झोपडी ही रामे वर या नगरसीमेतच समजली पािहजे. आज

अरनाडवर प्रसंग आहे

हणन
ू कुट्टमला लाज वाटावयास नको का? अरनाडला आज या

मस
ु लमानांनी तम
ु या िहंदं ू या मल
ु ी पळवन
ू बायका के या िन तम
ु या मत
ू ीर् भ्र ट के या हे

येथील मस
ु लमान सांगतातना ते हा आमची त डे ल जेने काळी िठक्कर पडत नाहीत काय?
िनदान पडली पािहजेत. पण ते सवर् सोडा. मला क्षमा करा. पण मी तु हांस
माझे हे िन ठुर कतर् य

प ट सांगतो की-

हणन
ू सांग याचे क्रौयर् करतो की, आता एखा या कांचनलतेसारखी

मोहक िन प्राणासारखी िप्रय अशी जी आपली क यका आताच फुलबागेतून तुम या घरात गेली,

महाराज ! ित या पिवत्र स मानाची िन जीवनाची होळी होऊ नये अशी जर तुमची इ छा असेल

तर-वेळीच सावध हा !”

हिरहर शा त्रीबुवां या पोटात ध स झाले. परं तु मनु य

वभाव असा चम कािरक आहे की,

अपमान आप यावर कोसळला तरी चालतो. पण याचे नाव घेऊन तो कोसळणार आहे असे
सांिगतलेले सोसवत नाही. आप या िप्रय, सद
ुं र िन सिु शिक्षत क यकेचे नाव या िथ याने िन अशा
भयंकर भिव यवाणीत घ्यावे हयाचाच यांना अिधक िवषाद वाटला िन या भावी भयाने ध स

होत असताही यां या त डावर असंतोषाची छाया येऊन गेली. पण लवकरच िववेकाने साव न ते
हणाले, ‘क बू ! तर मग हया अनथार्चा प्रितकार कर यास उपाय काय ? आणखी काय रे !

आजकाल तर िहंद-ू मस
ु लमानांने ऐक्य

प्र नाप्रमाणे िहंदं न
ू ी आपलासा केला िन

थािपत झाले आहे ना ? िखलाफतीस

वधमार् या

हणन
ू मस
ु लमान यां या श दाबाहे र पाऊल टाकीत

नाहीसे झाले आहे त ना ? मग तू हे बंड होणार

हणतोस हे िहंदं ू या िव द्ध कसे असेल ?”

“महाराज ! हया भावी अनथार्चा प्रितकार कसा करावा

हणन
ू जे िवचारलेत याचा हाच

पिहला उपाय प्रथम ही समजत
ू की िहंद ू मस
ु लमानांचे झालेले ऐक्य हे िहंदं ू या सरु िक्षतेस पोषक
आहे ; ही समजत
ू ठार केली पािहजे. तु ही

िखलाफती या प्र नास

हणता या वाक्याचा पूवार्धर् खरा आहे ; की िहंदं न
ू ी

वधमार् या प्र नाप्रमाणे समजन
ू आपलासा केला आहे . पण याचा उ तराधर्

मात्र अवा तव आहे . कारण िहंदं न
ू ी िखलाफतीस आपलेसे केले

हणन
ू मस
ु लमान िहंदं ू या

श दाबाहे र पाय टाकू नये, असे मानीत नसन
ू , िहंदं न
ू ी आप या श दाबाहे र पाय टाकू नये असे
हणत आहे त. ही स यि थती िहंदं ू या

टीस आणन
ू हया बंडास असावधपणे कोणतेही सा य न

दे ता यांची कंबर ए हापासन
ू च िन उघड प्रितरोध क न मोडून टाकावी हे िहंदं स
ू समजावन
ू दे णे

हाच अनथार् या प्रितकाराचा पिहला उपाय. पिहला पण एवढाच न हे ; कारण, िहंदं ू या आधारावर

हे बंड मस
ु लमान करीत नाहीत. िहंदं स
ू ,ते िमळोतर वा न िमळोत-बाटवून टाकावयाचेच हे तर हया

बंडातील एक मह वाचे ब्रीदवाक्य िन युद्धगजर्ना हावयाची आहे . ते हा दस
ु रा उपाय
विरत आपणा िहंदं च
ू ी

हणजे

वसंरक्षणाथर् पथके िनमार्ण करणे हे होय. हे काम आताच आरं िभले

पािहजे. तो मौलवी जो येथून गेला, तो अरनाड येथे यां या मख्
ु य सभेत बहुधा दोन-तीन
िदवसांत जाऊन प्रितवेदन करील की कुट्टम ् येथील िथ या लोक वे छे ने मस
ु लमान होत नाहीत.
इतर जातीची तर गो ट बोलावयास नको ! बहुधा कुट्टम
् ् दे शाचे नाव या िटपणीत दाखल केले
जाईल की जीत या िहंदं ू या गावास बला काराने मस
यांची
ु लमानी धमर् वीकारावयास लावन
ू
अवघी म ता कािफरांची
यायिसद्ध लट
ू

हणन
ू ज त हावयाची, आिण हया म तेने िहंद ू ि त्रया ही धमर्वीरांची

हणन
ू हरण करावया या आहे त, या गावची न द आहे ! िन हे ही िनि चतच आहे

की, हया लट
ु ीत, हया पिवत्र, िनरपराध िन लाव यवती क येचा वाटा या नीच मौलवीचा
ठरणार ! महाराज ! राग क

नका !

माझा क

नका-जो राग करावयाचा तो

हणन
ू

या पापाचरणास

प्रव ृ त झाले या नीचांचा ! मी एक द ु ट बातमी वेळेवर पोहोचवून ित या पिरणामापासन
ू तुमचे

संरक्षण कर यास आलेले पत्र आहे ! मला फोडून, तोडून टाकू नका. तर यातील बातमीचा नीट
िवचार क न या संकटावर िन द ु टांवर आपला सड
ू उगवा !”
“तू

हणतोस तसेच ! क बू ! चल ! कसा आरं भ करावा सांग !”

“ठीक आहे महाराज; पिहली गो ट
कद्रातील मंडळींनी तेथील

हणजे अरनाड तेथे जाऊन तेथील मस
ु लमानां या मख्
ु य

या िहंद ू पढ
ु ार्यास भल
ू थापा दे ऊन ‘ वरा या’ या िन ‘ऐक्या’ या

साखरे त गग
ुं ी या िवषा या गो या चार या आहे त या िहंदं स
ू शुद्धीवर आण याचा प्रय न मी

करतो. ते वेळेवर शुद्धीवर आले तर ठीकच; नाहीतर िनदान आपण कुट्टम या त ण िहंदं स
ू तरी
धमर्रक्षणाथर् स ज क न ठे वू. िथ यांमधील त ण हया कायार्स िसद्ध आहे त.”
म येच तो क बूबरोबर आलेला िथ या त ण

मरावयास दे खील िसद्ध आहोत.”

हणाला, “हो ! हो ! िहंद ू धमर्रक्षणाथर् आ ही

“आपण तेवढे या ब्रा मणागारात, पांडवां या िशिबरात

याप्रमाणे द्रौपदे यादी होते या प्रमाणे,

व थ घोरत पडले या आप या बंधस
ूं सावध क न ठे वा. मी अरनाडहून येताच आपणास भेटतो.”
हा संवाद इकडे चालला असताना प्रथम आप या घरामागे काही वेळ उभी रािह यानंतर
हळूहळू पुढे सरकत शा यां या

टीस न पडेल, परं तु या सवार्ंचे संभाषण

अ प टपणे ऐेकून घेऊन िन या िथ यास

प ट नसले तरी

प टपणे बघता येईल अशा अंतरावर, एका नारळी या

आड येऊन गप
ु िचप उभी रािहली होती. ितला सरकताना या िथ या त णाने पािहलीही होती.

ितनेही याला आपणास पाहताना पािहले होते. िथ याचे श द ितने बहुधा इतके प ट ऐकले
असावे. या िथ या त णा या ऐटदार अंगलटीस तर ितला िनरखून पहावे असे दे खील वाटले.

दोनदा ित या सिु शिक्षत मनात असा िवचार येऊन गेला की, शरीररचना पािहली असता हा िथ या

त ण ब्रा मण त णांत सोडून िदला तर पु हा िनवडणेही कठीण हावे इतका िमसळून जाईल !
मग हयास असे अ प ृ य का बरे लेिखले ? रक्त, जाती,

प इतके अिभ न ? मग जे ब्रा मण,

क्षित्रय सापसद्ध
ु ा पाळतात ते हयास इतके िन ठुरपणे का बरे िहिडसिफिडस करतात ? हा

सहानुभत
ू ीचा िवचार ित या

दयात उद्भवत असताच आकि मकपणे या िथ या त णा या

वरचेवर पण सावधपणे ित याकडे पाहणार्या
बोलावे. ित या

टीस ितची

टी िभडली. ितला वाटले, या याशी

टीत ती सहानुभत
ू ीची लकेर पु हा पाह यासाठी को या मह कायार्त आपले

प्राणही अपर्ण करावे.

इतक्यात क बच
ू ा िन शा त्रीबव
ु ांचा तो संवाद संपन
ू क बन
ू े िनरोप घेताना सा टांग दं डवत

घातला. क बू परतला. या िथ या त णाने िनघता िनघता मागे पािहले- तो या ब्रा मण
क यकेची सहानभ
ु त
ू ीची

टी पु हा या या

टीस. ती ितथेच आडोशास उभी होती. या या

इ छे या इतकी सि नध ! या या आशे या इतकी सद
ु रू !

हिरहरशा त्री जड पावलांनी आप या घराकडे चालले. आप या आजीची झालेली भयंकर

ि थती िन याच राक्षसां या तस याच क्रौयार्स आपली
बळी पडणार की काय ! छे ! तो सवर् िवचार

वतःची ही अ लड िप्रयतम क या आता

वतः या मनात दे खील जळ
ु वून घे याचे यांस धैयर्

होईना. या वनातून परत जाताना पु हा या घराव न ते गेले की जेथे प्रदिक्षणे या दोन पावलांत

िकती अंतर असावे हया िवषयाचा

मिृ तशा त्राधारे गंभीर वाद करीत शा त्री मंडळी बसलेली होती,

तो वाद आता अगदी भरात आला होता ! परं तु शा त्रीबुवास आता यांचा तो वाद ककर्श लागू
लागला िन कशाने कोण जाणे-तो वाद ऐकताच यांची भीती जणू

बातमी खरी असावी असे यांस वाटू लागले.

िवगिु णत होऊन क बूची

३. िहंद-ू मिु लम ऐक्य !
कािलकत येथे एका िव तीणर् बंग यात िखलाफत मंडळा या िहंद ू शाखेची सभा भरली होती.

पंजाबकडून एक प्रख्यात िखलाफत चळवळीचे धुरीण अ लाबक्ष हे मलबारास भेट दे यास आले
होते. गावातील िहंद-ू मस
ु लमानां या वतीने यांचे प्रचंड

वागत कर यात आले होते. या सभेत

िहंद-ु मस
ु लमान ऐक्यासाठी िहंदं न
ू ी काय केले पािहजे हया िवषयावर अ लाबक्ष यांचे फार

पिरणामकारक याख्यान झाले. इतके पिरणामकारक की, परत िमरवणक
ु ी या वेळी

खानसाहे बां या गाडीचे घोडे सोडून िहंद ू लोकांनी ती
कोणी एक “वंदेमातरम ्”

वतः ओढीत नेली ! िमरवणक
ु ीत एकदा

हणन
ू ओरडला; परं त-ु परं तु यास साथ दे याइतका मख
ू र् िन अनद
ु ार िहंद ू

कोणी िमळाला नाही ! मस
ु लमानांनी मात्र तो श द उ चारला गेला असता शांतव ृ ती ठे वन
ू

दं गाधोपा केला नाही. िहंद ू पढ
ु ार्यांनी लगेच आज्ञा फमार्िवली की, सवार्ंनी ‘अ ला हो अकबर’ असा
एकच जयघोष क न िहंद-ू मस
ु लमानांची एकी
आणन
ू

ढ होत चाललेली आहे हे जगा या प्र ययास

यावे !

िमरवणक
ू संपताच रामनारायण नंबुद्री, माधव नायर, सीताराम चेट्टी इ यादी िहंद ू पुढारी

अ लाबक्ष हयांसह या बंग यात गोळा झाले. कािलकत या िखलाफत चळवळीचे प्रमुख पुर कत

महानंदी अ यर हे ही तेथेच उपि थत अस याने सभे या अ यक्ष थानी यांचीच योजना झाली. ते
हणाले, “आज या याख्यानाने कािलकत नगरातील लोकांवर जो पिरणाम झाला आहे याचा
विरत लाभ घेऊन िखलाफती या चळवळीसाठी िहंदं न
ू ी काय करावयाचे ते प्रय न कर यास

आताच आरं भ हावा
माधव नायर

हणन
ू ही सभा भरली आहे .”

हणाले, ‘ वरा य िखलाफती या चळवळीसाठी’ असा श दप्रयोग ठरावात

असावा.
ते हा हया सहे तुक उ ामपणाने िचडून मौलाना ऐटखान

हणाले, “ वरा य, िखलाफती या

बोकांडी! िहंद-ू मस
ु लमानां या बोकांडी ! असे असेल तर मी हा सभेतून उठून जातो.”
ओशाळे झा यासारखे होऊन माधव नायर

हणाले, “क्षमा करा, मौलवीजी ! माझा तसा

मळ
ु ीच उ ेश न हता. आप या धािमर्क भावना दख
ु त अस या तर ठरावात िखलाफत-

चळवळ असा आपण उ लेख क .” मौलवी ऐटखान
तु ही आम या िखलाफतीवर तुमचा िव वास नाही

िन जातीचा उपमदर् आहे .”

हणाले, “मळ
ु ीच नाही ! हे

वरा याची

वरा याचे खूळ

हणन
ू म येच आणता. हा मस
ु लमानी धमार्चा

इतक्यात एका कोपर्यातून धीटपणे उठून एक तेज वी पु ष

हणाला, “पण मौलानासाहे ब !

िखलाफत ही सं था िन चळवळ मस
ु लमानी असताही िहंद ू लोक जर ितला पािठबा दे तात, तर

िहंदं ू या

वरा या या चळवळीस मस
ु लमानांनी इतके उपमदर् कारक का मानावे ?”

“तू मख
ू र् आहे स !” ऐटखान उसळून

हणाले, “िखलाफत हा आमचा धमर्च आहे . उमर यापूवीर्,

अ बास यापव
ं राबरोबरच िखलाफतचा ज म झालेला आहे . पण ही तुमची िहंदं च
ू ीर् प्र यक्ष पैगब
ू ी
वरा याची चळवळ आजची आहे , नवीन आहे .

“ वरा याची चळवळ नवीन नाही-” तो पु ष

केली होती, कृ णाने केली होती, रामचंद्रा-”

हणन
ू ती उपमदर् कारक आहे .”

हणाला, “महं मद पैगब
ं रां या पूवीर् ती िवक्रमाने

“ब स ! ब स ! या काफरांचे नाव काढू नकोस. पैगब
ं र-िन कृ ण ! िन वासात दो ही नावे !

पैगब
ं राचा हा अपमान आहे ! चप
ू ! नाही तर जीभ उपटून काढीन !” असे

ऐटखान या िहंदं व
ू र चालन
ू गेले.
“हां हां,” असे

हणत मंडळी म ये पडली. अ यक्ष महानंदी उठून

हणत मौलाना

हणाले, “शांत हा

मौलानाजी, मी आ हां सवर् िहंदं ू या वतीने या मनु या या उ ामपणािवषयी आपली क्षमा मागतो.
हे उ ाम मनु या ! ही सभा अन याचारी असहकारवादी लोकांची आहे हे तू कसा िवसरतोस? येथे

तू आप या मस
ु लमान बंधंश
ू ी असले अ याचाराचे वतर्न केलेस हे िहंद ू धमार्स लां छना पद आहे .

ठरावा ये ‘िखलाफतीची चळवळ’ असेच श द असावे असे मी ठरिवतो.” “ठीक,” हातात माळ घेऊन
शांतपणे बसलेला एक मुसलमान मौलवी

हणाला, “हे च ठीक. आम या िप्रय िहंद ू बंधूं यासाठी

आ ही प्राणदे खील दे ऊ. दोघांचे लक्ष एकाच श दात यक्त झाले
येते. पु हा िखलाफतीत

वरा य आहे ;- पण

हणजे आप या ऐक्याला शोभा

वरा यात िखलाफत असेलच असे नाही. ते हा

महानंदींनी योग्य िनकाल िदला. महानंदी खरोखरीच महापु ष आहे त.”
“ते खरे खुरे िहंद ू आहे त !” सभेतून एकवाक्यता उ गारली.

“नुसते आशीवार्द नको आहे त. िखलाफतीसाठी िहंद ू लोक काय काय प्र यक्ष साहा य दे तात

याव न यांची ही एकीची भाषा िकती खरी आहे हे मस
ु लमान पारखतील.” मौलाना ऐटखान

रागाने फुरफुरलेली दाढी हाताने थोपटीत

हणाले. “आ ही िखलाफती यासाठी मोपला लोकांची

वयंसिै नकांची पथके उभारणार आहोत. परं तु मोपले लोक िनधर्न अस याने िन यांचे धन िहंद ू

भग्ुं यांनी (जमीनदारांनी) हरण केले अस याने माझी अशी सूचना आहे की,

वयंसिै नकां या

खचार्चा सवर् भार िहंदं न
ू ी सोसावा.”
“उिचतच आहे ,” महानंदी

हणाले.

“माझी अशी सच
ू ना आहे की, या

माधव नायर

हणाले.

वयंसिै नकां या अिधकार्यांत काही िहंद ू गह
ृ थ असावेत.”

“काय ? मस
ु लमानांवर अिव वास ? मस
ु लमानांवर िहंद ू अिधकारी ? हा मस
ु लमानी धमार्चा

उपमदर् आहे ! मस
ु लमान गल
ु ाम हो यास ज मलेले नाहीत ! ते रा य करावयास ज मले आहे त!”
“क्षमा करा ! मौलानासाहे ब ! माझा तसा उ ेश न हता.” ओशाळे झा यासारखे होऊन माधव

नायर

हणाले. “आप या धािमर्क भावना दख
ु त असतील तर मी असे सुचिवतो की, या

वयंसिै नकांत मस
ु लमानी अिधकार्यां या हाताखाली िहंद ू

वयंसिै नक असावेत.”

ऐटखान

हणाले, “मळ
ु ीच नाही; िखलाफती या रक्षणाकिरता मस
ु लमानी

वयंसिै नक होणे हा

आमचा धमर्च आहे . उमर या पूवीर्, अ बास या पूवीर्, पैगब
ं रा या वेळेपासन
ू मस
ु लमानी िखलाफत

रक्षणाचे काम मस
ु लमानांनीच केले पािहजे असा हुकूम आहे . काफरांनी केवळ िजिझया
पण प्र यक्ष वयंसिै नक यांना कधीच होता येणे नाही.”
“पण !” माधव नायर जरा आग्रहाने म येच
पु हा उसळून

हणतात, तोच “चूप. तू मख
ू र् आहे स,” ऐटखान

हणाले. “ वयंसिै नक िखलाफती या रक्षणाकिरता मस
ु लमान असावेत हा आमचा

धमर् आहे सांिगतले ना! तझ
ु ी सच
ू ना नवीन आहे

हणन
ू तो आमचा उपमदर् आहे ! आम या

धमार्िव द्ध कोणी बोलेल तर मी जीभ उपटून टाकीन !” असे
“हां हां !” असे

यावा.

हणत मौलाना चालन
ू जाऊ लागले.

हणत मंडळी म ये पडली. अ यक्ष महानंदी उठून

हणाले, “शांत हा मौलवीजी !

माधव नायरांची सच
ू ना िनःसंशय आम या मस
ु लमान बंधंव
ू र िहंदं च
ू ा िव वास नाही असे

दशर्िवणारी होती. मस
ु लमान गल
ु ाम हो यास ज मलेले नाहीत, हा मस
ु लमानांचा बाणा िनःसंशय

अिभनंदनीय आहे . माधव नायर ! आपण इथे सवर् अन याचारी असहकािरतावादी जमलेले

असताना मौलवीस श दाने तु ही दख
ु िवलेत हे आपणांस शोभले तरी कसे ? मी असा िनणर्य दे तो
की, आम या मस
ु लमान बंधूंस िखलाफती या रक्षणाथर्

वयंसिै नकांची पथके उभार याचा पूणर्

हक्क असन
ू खचार्साठी िहंदं न
ू ी सवर् धन- यास हे मौलवी ‘िजिझया’

हणतात तो

“ठीक ! ठीक !” हातात माळ घेतलेला तो शांत मस
ु लमान मौलवी

यावा.”

हणाला, हे च ठीक. परं तु

आम या परमिप्रय िहंद ू बांधवां या या प्रेमाने मोिहत होऊन मी असे सच
ु िवतो की, मस
ु लमानांनी
िहंद ू जे धन दे तील यास ‘िजिझया’ न

हणता केवळ ‘वगर्णी’

दाखवावा.”

हणन
ू

हण याचा उदारपणा

“मौलवी थोर पु ष आहे त ! मौलवी आम या िहंदं च
ू े िहतकत आहे त.” सभेतून िहंदं च
ू ी

एकवाक्यता गजर्ली.

“मौलवी माझे धाकटे भाऊ आहे त !” महानंदी

हणाले, “िन यां या हया अ युदार सवलतीचे

ऋण फेड यास मी असा िनणर्य दे तो की, जर िहंदं क
ू डून मोपला
धन

वयंसिै नकांचा खचर् भाग याइतके

वे छे ने िमळाले नाही तर आम या मस
ु लमान बांधवांस ते शक्य या उपायांनी वसल
ू क न

घे याचा हक्क आहे !”

“मा य ! मा य !” िहंद ू लोक

हणाले.

“महानंदी िनःसंशय महापु ष आहे त.” मस
ु लमान

तो शांत मौलवी

हणाले. “महानंदी माझे बडे भाई आहे त.”

हणाला.

“परं तु माझी अशी िवनंती आहे की, हया िनणर्याचा िहंदं न
ू ी नीट िवचार करावा. धन शक्य

या उपायांनी मस
ु लमानांनी िहंदप
ू ासन
ू वसल
ू क न घ्यावे

गरु े िवकून ? का दे वमत
ू ीर्स-”

हणजे काय ? यांची घरे लट
ु ू न ? का

“ए काफर ! पकडो सालेको ! िगरादो.” असे
िपसाळले या वाघासारखा तुटून पडत

हणत मौलवी ऐटखान आप या साथीदारांसह

हणाला. महानंदी दे खील िचडून गे यासारखे िदसले िन

मोठे मो याने हे वाक्य बोलत असणार्या या तेज वी पु षास, “ ही अन याचारी लोकांची सभा
आहे ! लट
ू मारीचे नाव दे खील येथे काढू नकोस ! आमचा मस
ु लमान बंधूंवर िव वास आहे . ते
करतील ते उ तमच करतील !” इ यादी वाक्ये ओरडत होते.
या गदीर्स मळ
ु ीच न डगमगता तो पु ष

अ याचारी का जो लट
ू मार करतो तो ?”

हणाला, “अहो जो लट
ू मारीचा उ लेख करतो तो

हया वाक्याने तो शांतपणे बसलेला मौलवी दे खील खवळला. सीताराम चेट्टी तर या

मौलवी याहीपढ
या पु षास
ु े घस
ु न
ू

हणाला “नीचा, िहंद-ू मस
ु लमानांचे ऐक्य िबघडिवतोस ?

लट
ू मारीचे नाव हया सभेत ?” असे

हणन
ू िन या पु षास जोराचा एक ठोसा लगावन
ू

हणाला,

“माहीत नाही तल
ु ा की आ ही अन याचारी, असहकािरतावादी आहोत ते ?”

नारायण नंबद्र
ु ीने यासरशी या पु षास लाथ मा न िवचारले, “माहीत नाही तल
ु ा की

सीताराम चेट्टी अन याचारी आहे त ते ?”

तो मौलाना ऐटखानही तेथे पोहोचून िन या पु षाची मानगट
ु ी घट्ट ध न ओरडले, “काफर !

माहीत नाही तुला की, नारायण नंब्रद्र
ु ी अन याचारी, असहकारवादी आहे त ते ?”

आता मात्र या पु षाची सहनशीलता संपली. याने गद
ु म न जाऊ पाहणारी आपली मान

कशीबशी या मौलाना या पकडीतून सोडिवली िन याची रागाने फुरफुरलेली दाढी एका हाताने
गड
ुं ाळून ध न दस
ु र्या हाताने या या

ीमख
ु ात ताडकन भडकािवली ! हे पाहाताच या या मागे

उभा असलेला एक त ण पुढे सरसावला िन याने या मौलानास मा न, उचलन
ू धाडकन भम
ू ीवर
आपटले. यासरशी या सभेतील अनेक िहंद ू या दोघा जणांवर तुटून पडून का यावर का या

घालू लागले. ते दोघे रक्तबंबाळ झाले, पण यांनी या मौलानास तसे ितबवीत ठे वले होते.
थो या वेळाने ते दोघे इतर हयां याम ये

वतः महानंदी उभे रािह याने सभागह
ृ थोडे शांत झाले.

महानंदीने आज्ञा केली की, या दोघांस अ याचारी वतर्नाब ल बाहे र घालवून
माधव नायर कचरत

चाल क न गेले होते.”

यावे.

हणाले, “पण वा तिवक पहाता यां या अंगांवर मौलानाच पिह याने

“चुप रहो !” मौलाना उसळून

हणाले, “कोणाही नाि तकावर िन मिू तर्पूजकावर आघात करणे

हा आमचा धमर्च आहे . उमर या पूवीर्, अ बास या पूवीर्, प्र यक्ष पैगब
ं राने कुराणात हुकूम आणला
आहे की, पैगब
ं रावर िव वास न ठे वणार्या मिू तर्पूजकावर कधी प्रीती क नका. आघात करणे हा
मस
ु लमानांचा बाणाच आहे . पण प्र याघात करणे ही जी िहंदं न
ू ी नवीन

ढी काढली आहे ती

मस
ु लमानी धमार्चा उपमदर् करणारी आहे ! ही सभा काफरांची आहे . मी ही सोडून जातो ! कारण

तु ही सवर् या मनु या या धमार्चे आहा ! यास ठार का नाही मारीत?”

“थांबा मौलानाजी ! आ ही यास ठार मारतो.” रामचंद्र चेट्टी

हणाले, “पाजी कुठला ! िहंद-ू

मस
ु लमानांचे ऐक्य िबघडिवतो ! आ हा अन याचारी असहकार्यांना कलंक लावतो !”

परं तु मौलानांना इतका चोप िमळाला होता की, आता या दोघां याकडे पु हा धीटपणे

पाहा याची यांची छाती न हती.

हणन
ू पानावर पान ठे वून ते ओरडत सभेतून िनघन
ू गेले.

यां या मागोमाग तो माळ घेतलेला मौलवीदे खील चालला. पण या पु षाने या मौलवीस दारात

अडवून िन आपले लावलेले क ले उपटून िवचारले, ‘मला ओळखलेस?’ मौलवी चिकत होऊन
हणाला, “काय ? तू क बू ?” क बू

हणाला, “होय ! आिण तू तो मौलवी जो आ हा िथ यांस

मस
ु लमान झालो तर याच ब्रा मण-क्षित्रय-वै यां या मल
ु ी वाटून दे णार होतास !”
४. मारा, लट
ु ा, बला कारा !

ित रं गाडी नावा या गावात मख्
ू ाजस
ू
ु य मिशदीत अली मस
ु ेिलयर बसला होता. या या आजब

शेकडो मोप यांचा समह
ू हातात भाले, तलवारी िन काही बंदक
ु ा घेऊन बसला होता. दरू वर
मोप यां या ि त्रया, मल
ु े, माणसे
“अ ला हो अकबर!”

यांची एकच दाटी झालेली असन
ू ते सवर् लोक मोठमो याने

हणन
यांतून
ू ओरडत होते. यां यातील काहीं या अंगांवर घाव लागन
ू

भळभळ रक्त वाहात होते, तर काही िव हळत पडलेले होते. अली मस
ु ेिलयर या पुढे तीन प्रेते
िछ निभ न होऊन आप याच रक्तात िभजत पडलेली होती. उतावळे पणाने अली मस
ु ेिलयरने
िवचारले, “कासम, या काफरास आणले की नाही ? अ ला ! तू हया इमानदारास-आ हां

मस
ु लमानास पिहला िवजय िदलास ! तुझे अनंत आभार आहे त ! हया इंग्रजां या रा याचे तुकडे

उडवून िदले ! हया अरनाड तालक्
ु यात एक तार उरली नाही की कचेरी नाही की गोरा चेहरा िदसत
नाही ! ब स ! यारो इंग्रज का राज खतम हो गया ! अ ला हो अकबर!”

“अ ला हो अकबर ! यारो, परं तु अजन
ू काम ते पुढेच आहे ,” तो मौलवी- जो आप याला

प्रथमपासन
ू च, पिरिचत झालेला आहे -

रक्तात आज

हणाला, “आपण कशाकिरता हया इंग्रजां या पोिलसां या

हालो आहोत ? तर िखलाफतकिरता! पण हे इंग्रजांचे पोलीस असतात कोण ? पहा

हया काफराचे हे डोके-” असे

हणत या मौलवीने अली मस
ु ेिलयर या पायासमोर पडले या

िशपायां या या तीन मड
ु यांतून एकाचे शीर छाटून याची शडी ध न लटकावीत िवचारले, “हे

पहा इंग्रजांचे िशपाई कोण असतात ते ! ही हया काफराने बायकांप्रमाणे राखलेली वेणी पहा ! हा
दस
ु रा िशपायी! ही पहा शडी ! हा ितसरा काफर पाहा ! ही पहा शडी !” पण याचे शीर कापून

शडीने ध

पहातो तो ती या डोक्यास मळ
ु ीच िदसेना. कारण तो ितसरा िशपायी मस
ु लमान होता.

मौलवी दडपून तरीही

हणाला, “हाही िहंदच
ू ! हे िहंद ू लोक इंग्रजांसारखेच आमचे शत्रू आहे त. हे

इंग्रजांचे आहे त. हे इंग्रजांनी सांिगत याबरोबर मोप यांस गो या घालतात. कुणीही मस
ु लमान

इंग्रजां या दे वाने सांिगतले तरी मस
ु लमानां या िव द्ध लढे ल काय ?” सभेतन
ू एकच क लोळ

उठला, “कधी नाही ! मस
ु लमान िततका एक आहे ! मस
ु लमान मस
ु लमानािव द्ध कधी लढला
नाही, लढत नाही, लढणार नाही.”

सभेतील हया क लोळास उ तेजवीत मौलवी

हणाला, “कधी नाही ! खिलफा जमर्नी या

बाजस
ू अस यामळ
ु े सगळा मस
ु लमान इंग्रजांवर उठला आहे . इंग्रजांस एकही मस
ु लमान िशपायी
तुकार्ंिव द्ध लढ यास िमळे ना.”

“एकही िमळे ना.” सभा गजर्ली.
“इंग्रजांनी

नाकारले !”

या हजारो पठाण-िहंद ु थानी मस
ु लमानांस लढाईवर पाठिवले या सवार्ंनी लढणे

“सवार्ंनी.” सभा गजर्ली.

“जे मस
ु ार्ंकडे पळून गेले.”
ु लमान तक
ु ार्ंिव द्ध लढत रािहले यातील सवर् वेळ सापडताच तक
“सवर् पळून गेले.” सभा गजर्ली.

“शेवटी इंग्रजां या िशिबरात एकही मस
ु लमान औषधालासद्ध
ु ा उरला नाही ! अखेर इंग्रजांचा

पराजय झाला. खिलफा इंग्लंडवर चालन
ू गेला !”
“लंडनवर.” सभा गजर्ली.

वाटे त जमर्न तुकार्ंचा दो त होता; पण तो िख्र ती होता. यास अनवरपाशा

हणाला,

“आजवर तुझे साहा य केले- पण आता तू मस
ु लमान होशील तर दो ती. नाही तर अ यार्
िमिनटात बिलर्न नगर धळ
ु ीस िमळवून दे ईन.” ते हा कैसर

हणाला, “तू

हणतोस ती गो ट खरी

आहे . परमे वरानेच आज्ञा िदली आहे की, मस
ु लमान सवर् अमस
ु लमानांवर बलव तर होतील !
सरु तुल-मज
ु ािदक हया अ यायात कुराणाने हे सांिगतले आहे . ते हा तू बिलर्नचा नाश क

मी मस
ु लमान होतो.” असे

नकोस,

हणन
ू कैसर मस
ु लमान झाला.

“कैसर मस
ु लमान झाला!” सभा गजर्ली

“आिण कैसरचे उदाहरण पाहून अमेिरकेचा झारही मस
ु लमान झाला !”
“अमेिरकेचा झार मस
ु लमान झाला !” सभा गजर्ली.

“आिण अमेिरकेचा झार िन कैसर हयास उज या िन डा या हाताशी घेऊन अनवरपाशा
फ्रा स या मिशदीत नमाज पडला.”

“अनवरपाशा नमाज पडला ! अनवरपाशा मोठा धािमर्क मस
ु लमान आहे . तो दा

रोज पीत

असला तरी िचंता नाही.” सभा गजर्ली.

“ते हा आता टोपीवाला िततका मस
ु लमान झाला. आता हया जगतावर केवळ हा इंग्रज िन हा

इंग्रजांचे अ न खाऊन यां या सै यात आ हाशी लढणारा िहंद ू तेवढा काफीरपणा सोडीत नाही.”
“ यांनी काफीरपणा सोडला पािहजे. अमेिरके या झारपेक्षा काही ते मोठे नाही. दात पाडून

टाकू !” सभा गजर्ली.

“ हणन
ू आता मलबारमधन
ू इंग्रजांचे रा य उलटून पाडणार्या वीरांनो ! हे कायर् हाती घ्या.”

हया वाक्यासरशी “अ ला हो अकबर ! पकडो िहंदक
ू ो ! मारो िहंदक
ू ो ! मस
ु लमान बनाओ

काफरको!” असा एकच तुमल
ु श द उठला. याच वेळेस कासम, अली मस
ु ेिलयरास

हणाला,

“हुजरू ! ते पहा ते काफर ध न आणले जात आहे त!” अली मस
ु ेिलयर उतावळे पणाने हणाला,
“इकडे आणा यांना.” लगेच सहा सश त्र मोप यां या पहार्यात चार िहंद ू गह
ृ थ अली

मस
ु ेिलयर या समोर आणन
ू उभे कर यात आले. ते कोण होते ?

पिहला गह
ु रा माधव नायर. ितसरा राम चेट्टी िन चवथा नंदी द त.
ृ थ महानंदी होता. दस

कािलकत या िखलाफत सभेत ठर याप्रमाणे हे चारही िहंद ू पढ
ु ारी िखलफती या चळवळीसाठी

िहंदं प
ू ासन
ू वगर्णी जमिव यासाठी अरनाड तालक्
ु यात िहडत होते; तोच ित रं गाडी येथे दं ग्यास

सु वात होऊन अली मस
ु ेिलयर हयास धर यासाठी िशपायांची एक तक
ु डी सरकारकडून धाड यात
आली. परं तु मोपले लोक एकाएकी तलवारी घेऊन या िशपायांवर तट
ु ू न पड याने यातील काही

मारले गेले िन काही परत िफरले, ही बातमी िवजेसारखी पस न जेथे तेथे मोपले लोक बंड क न
उठले. एका आठव या या आत अरनाड तालक
ु ा खरोखरच मोप यां या अिधकारात आला. या

तालक्
ु यात कोणीही इंग्रजी अिधकारी उरला नाही. कोणतीही तार वा सरकारी ठाणे रािहले नाही.

अली मस
ु ेिलयर हयाने

वतःस मोप यांचा मख्
ु य सरदार समजन
ू बंडाचे

असावे िन बंडास श त्रे िन पैसे हयांचा पुरवठा कसा करावा

व प हयापढ
ु े कसे

हणन
ू सभा भरिवली होती. िहंद ू

लोक जे पैसे दे णार होते ते अजन
ू का आले नाहीत हयाचे उ तर िवचार यासाठी याने हया

िखलाफती या चळवळीसाठी वगर्णी जमिवणार्या चारही िहंद ू पुढार्यांस बंिदवान क न समोर
आणले होते. तेथे ते येताच अली चवताळून महानंदीस

हणाला, “क्यो बे ! तुम या िहंद ू लोकांनी

िखलाफतीसाठी िकती पैसे अजन
ू पयर्ंत िदले ? हे पहा मोप यां या हया धमर्युद्धात सवर् खचर् तु हां
िहंदं न
ू ा

यावा लागेल, समजलात !”

थरथर कापत महानंदी गप
ु चीप उभा रािहला. पण माधव नायर

यास एक जोराचा बुक्का डोक्यावर मा न पहारे करी

माधव नायर

हणाला, “खानसाहे ब !” तोच

हणाला, “काफर ! सरकार

हणा.” ते हा

हणाला, “सरकार ! मी प्रथमतः तम
ु चे हया िवजयािवषयी मनापासन
ू अिभनंदन

किरतो. िहंद ु थानात एका वषार्त

वरा य !

हणन
ू हजारो तावइकांनी प्रितज्ञा के या, सभा

भरिव या, मेले या िनजीर्व कप यास जाळले. पण उ या िहंद ु थानात एका वषार्त जर कोणी
वरा य खरोखरीच प्र थािपत केले असेल तर ते मोप यांनीच होय. आज हया दोन-तीन

तालक्
ु यात खरोखरच इंग्रजी स ता न ट झालेली आहे . आता हे िमळिवलेले
मस
ु लमानां या एकी या िव तत
ृ िन

ढ पायावर सबळपणे कसे

वरा य िहंद-ू

थािपता येईल हा प्र न आपण

प्रथम सोडिवला पािहजे.”
कसे

“तो प्र न सोडिव याची काळजी तुला नको आहे .” मौलवी म येच

हणाला. “छे ! छे ! असे

हणता ? आप या िहंद ू बांधवांस अनुकूल क न घेत यािवना आपणास यश येणार नाही.

वरा यात िहंदं च
ू ा भाग आहे च आहे . िखलाफत चळवळीस िहंदं न
ू ी साहा य िदले, हा यांचा

खरोखरच उदारपणा होय. ते जरी काफर आहे त तरी यां याशी आपण शेजारी मस
ु लमानांनी
यायाने वागलेच पािहजे.

वतः पैगब
ं रांनी मिू तर्पूजकांशी

नेहाचा केलेला करार पाळला न हता

का?’ असे गंभीरपणे िवचारीत या सभेतून एक सिु शिक्षत िदसणारा मस
ु लमान पुढे

हणाला,

“आिण अहो मस
ु लमान हो ! िहंदं व
ू र सक्ती क न यांचे वैर तु ही संपादन कराल तर तु हांस
इंग्रजांवर जय कधीही िमळिवता येणार नाही हे

यानात धरा. मोपले आहे त िकती ? मठ
ू भर !”

तो या सिु शिक्षत मस
ु लमानावर खवळून मौलवी

हणाला, “पण ही पहा मा यापाशी

असलेली पत्रे ! अफगािण थानचा अमीर साठ हजार सै य घेऊन पेशावरला कालच पोहोचला आहे .
आज उ या तो लाहोरास येईल.”
सु

“अ ला हो अकबर ! अिमराने िद ली घेतली!” सभेतन
ू ती बातमी फुगत िन फैलावत जयघोष

झाला.

मौलवी पढ
ु े

हणाला, “पैगब
ं रािवषयी

हणशील तर मी तल
ु ा िवचारतो की सरु तू तौबा हया

अ याया या ७३ या अयनाम ये काय सांिगतले आहे ? यात असे परमे वरी वचन नाही काय
की, ‘हे मस
ु लमानांनो तु ही नाि तकांशी, मिू तर्पज
ू कांशी िन दांिभकांशी िजहाद करा िन यावर
सक्ती करा. कारण ते सक्तीस पात्र आहे त !’ दांिभकांपैकीच तू आहे स
तू मस
ु लमानच नाहीस; अहो हयाला दाढी दे खील नाही !”

हणन
ू तू असे

हणतोस.

“हयाला दाढी दे खील नाही ! हा मस
ु लमानच नाही ! हा िहंद ू आहे ! धरा याला ! मारा

याला ! आिण या िहंदं न
ू ा !” असे अितशय उ क्षोभक उ गार काढीत सभेतील लोक पुढे घुसू

लागले.

माधव नायर पु हा एकदा साहस क न

हणाला, “ वरा य िन िहंद-ू मस
ु लमानांची एकी

हयािवषयी आपण सवर् अनेक वेळा शपथबद्ध झालेलो असताना िन िहंदं न
र् णे मस
ू ी संपूणप
ु लमानांवर
िव वास टाकून वगर्णी जिमिवणे चालिवले असताना दे खील िहंदं व
ू रच हया बंडातील अनेक पुढारी
अ याचार कर याचे कट उभारीत आहे त- बंडापूवीर्पासन
ु लमान करावे
ू िहंदं स
ू मस

हणन
ू गु त

योजना होत आहे त ! हे सवर् माहीत असताना िहंद ू लोक या बंडास साहा य दे यास कचरतात
हयात आ चयर् नाही. तथािप आ ही दहा हजार
जमिवतो, पण

पये िखलाफतीकरता िदले आहे त िन आणखीही

वरा य िन िहंद-ू मस
ु लमानांची एकी-”

“ब स कर ! काफर !” अली मस
ु ेिलयर उतािवळपणे

हणाला. “ या िहंदं च
ू े हे ‘पण’ िन ‘परं त’ु

आमरण संपावयाचे नाही. ही याख्यानाची सभा न हे . इथे मरण-मारणाचा बाजार आहे . एका
श दात िनकाल. एका घावात आज्ञा बजावणी !” िन तो सवर् सभेस एकदा
“ऐका ! सवर् मस
ु लमानहो, एका श दात बंडाचे
िन एकी

व प कसे असावे ते ऐका ! हे िहंद ू लोक

हणन
ू ओरडत आहे त. मी सवर् जगास सांगतो की, ‘ वरा य

िन िहंद-ू मस
ु लमानांची एकी

याहाळून ओरडला,

वरा य

हणजे िखलाफत रा य

हणजे सवर् िहंदं न
ू ी मस
ु लमान होऊन जाणे !’ ब स. वादिववादाचा एक

श द हयावर कोणी काढील तर मान उडिवली जाईल.”

“ वरा य

हणजे िखलाफत रा य ! एकी

हणजे सवार्ंची एक मस
ु लमान जात करणे ! -

अली मस
ु ेिलयर की जय !- अली मुसेिलयर गाजी आहे !” सभेत सवर् िदशांनी
झाले.

“हं चल,” अली मस
ु ेिलयर पुढे

हणाला, “ए महानंदी, बोल, तू एकीसाठी मस
ु लमान होतोस

की नाही !”

थरथर कापत महानंदी

वनी क लोळ सु

हणाला, “सवर् धमर् सारखेच आहे त. मख्
ु य धमर्

रक्ताने माखलेली तलवार झटकन उपसन
ू अली मस
ु ेिलयर

हणजे अिहंसा-”

हणाला, “ही पहा अिहंसा!

याख्यान नको. बोल मस
ु लमान होतोस की नाही !”
महानंदी

हणाला, “होतो-मा

नका ! मी मस
ु लमान आहे च ! मस
ु लमान होत नाही

तम
ु या मनास दःु ख दे णे हे अिहंसा त वा या अगदी िव द्ध आहे .
“हं चल; तू माधव नायर ! होतोस की नाही मस
ु लमान ?”
सवर् शक्ती एकवटून माधव नायर

हणन
ू

हणन
ू मी मस
ु लमान होतो.”

हणाला, “होत नाही जा !”

“मारो ! मारो !” एकदम क लोळ झाला. जो तो मोपला पिह या काफरास मार याचा पिहला
मान आपणास िमळावा

हणन
ू तलवार घेऊन नायरवर तुटून पडला. वीस-पंचवीस तलवारी एकदम

अंगावर पडून माधव नायरचे तुकडे तक
ु डे होऊन खाली पडले. रक्ता या िचळकां यांनी ह या
करणार्यांचे दे ह ओले झाले.
अली मस
ु ेिलयर

बिलदान मानून घे !”

हणाला, “हे अ ला ! तू िदले या िवजयासाठी काफरा या रक्ताचे हे पिहले

“पिहले नाही ! पिहले नाही !”

आली िन

हणन
ू ओरडत एक दहा मोप यांची टोळी इतक्यात येथे

हणाली, “आ ही मलापूरचे लोक. आ ही आम या गाव या सवर् िहंदं स
ू बाटवून टाकले

िन जे बाटले नाहीत यांना मा न टाकले. तु ही बंड पुकार या या आधीच आ ही गु त कट

क न ठे िवला होता.”

“अ ला हो अकबर! मलापूरचे गाव या गाव मस
ु लमान झाले.” सभा गजर्ली; “आिण

मलापुरीसही काफरांचे बीज

हणन
ू उरले नाही!” आिण “वगरा ऐमशम ये !” आिण “क ना

ऐमशम ये-” एकामागन
ू एक टो या तेथे येत आपाप या पराक्रमाची घोषणा करीत हो या िन
सभा यांचे प्रित वनी घम
ु वीत होती.
“ब स !” मौलवी

हणाला, “ब स ! आता राजसभा िवसजर्न होत आहे . बाकी बात या िन

कामे उ या िवचारात घे यात येतील. तोवर हे इमानदार हो ! जा-दशिदशेस जा ! गाव गाव
मोजन
ू िजतका िहंद ू सापडेल िततका मस
ु लमान करा. न होईल यास आम याकडे घेऊन या. न

आ यास तु हीच यास तेथेच ठार मा न टाका ! आजपासन
ू हया आप या मलबार या िखलाफती
रा यात अ यायाचे वा अधमार्चे कृ य कोणीही क

नये अशी मी सक्त आज्ञा सोडतो. मिू तर्पूजा,

कुराणास न मानणे, मोप यांनी जे हे धमर्यद्ध
ु पक
ु ारले आहे यास आपले सवर् व न दे णे ही तीन

महापापे जे जे करतील या सवार्ंस हया लोकी, हया क्षणी वध िन परलोकी नरकाग्नी हा दं ड
ठे वलेला आहे . मलबारम ये मस
ु लमानी रा य

थािपत झालेले आहे . हया रा यात केवळ पापभी

तुमची आहे . यां या ि त्रया तुम या आहे त.

वे छे ने दे तील तर घ्या, नाही तर लट
ु ा, बला काराने

लोकच वसू शकतील ! तर जा, काफरांस धरध न मस
ु लमान करा. नाही तर मारा. यांची संप ती
या.”

“मारा ! लट
ु ा ! बला कारा ! हया रा यात केवळ पु यवान िन पापभी

लोकच राहातात !”

सभा सह त्र कंठाने गजर्ली.

ही वेळ सं याकाळची होती. कुणी चड
ु े तर कुणी मशाली पेटिव या. कुणी पव
ू स तर कुणी

पि चमेस धावत सट
ु ले. सैतान अंगात आ याप्रमाणे हे हजारो मोपले दशिदशांस िहंदं च
ू ी मग
ृ या
करीत धावत सट
ु ले. “जा ! दशिदशांस जा !” मौलवी ओरडतच होता.
हे च ते श द ! एका काली

या भारतभत
ू ीत बोधी वक्ष
ृ ा या शीतल छायेखाली वद्ध
ृ व प्रा त

झाले या गौतमाने अिखल जगा या भत
ू मात्रा या दयेने द्रवन
ू जाऊन हे च श द उ चारले होते की,

वाचा हा शीतल संदेश दे ऊन भयत त िजवांस शांती
“िभक्षूंनो ! जा दशिदशांस जा िन अमत
ृ
या!”

तेच हे श द हा मौलवी आप या मस
ु लमानांस सांगत आहे .
पण या ‘िभक्षूं’चे ते जाणे कोठे िन

या ‘इमानदारां’चे हे जाणे कोठे !!

५. ब्रा मणवनाची जाळपोळ बला कार िन लट
ू मार !
आता रात्री सरासरी बारा वाजले असतील नसतील. कुट्टम गाव या नारळीपोफळी या सद
ुं र

वनात सवर्त्र शांतता नांदत होती. या शांतते या पाळ यात एखादे अ लड मल
ू िनजावे तशी
सम
ु ु केने
ु ती गाढ झोपी गेली होती. ित या केसांची एखादी बट के हा के हा वार्या या झळ

कपाळावर खेळत राही. के हा के हा थांबून वास सोडताना ितचा पदर ित या ता

यमतंगजा या

गंड थलाप्रमाणे शोभणार्या या वक्ष थलावर थोडासा हालत होता. नक
ु याच उदय पावले या

चंद्राचा एक चटोर िकरण बकुल वक्ष
ू चो न ित या या िमटले या कमला या
ृ ा या सावलीतन
फुलाप्रमाणे सद
ंु र िदसणार्या िनिद्रत मख
ु ास पहात होता.

ीरं गा या दे वळातही सवर्त्र सामसम
ू होती. एक समई काय ती तेवत होती. बारा वाजले

हणन
ू अ यार् झोपेतच झोकां या दे त पहारे कर्याने दे वळातील तासाचे घ याळ वाजिवले िन तो

पु हा िनजला.

आणखी एक अधार् तास लोटला असेल नसेल तोच या दे वळा या पायर्यांपासन
ू सम
ु ारे शंभर

फुटांवर एक त ण मनु य येऊन ितथ या एका िव तीणर् वडा या खाली िनजले या मंडळीपैकी

एकास हलवून

हणाला, “क बू ! ते आले. उठा!” ताडकन ् उठून पण लगेच साव न क बू

हणाला, “कुठवर आले ? िकती आहे त ? ह यारे कोणती आहे त, दाम?
ू ”

“शंभर तरी लोक असावेत. ह यारे िदसू शकली नाहीत. ते नीट ब्रा मणवनाकडे जात आहे त.”

“चला तर !

ीरं ग आ हा िहंदं च
ू े रक्षण करो !” असे

हणन
ू क बूने याचे वीस-एक साथीदार जे

तेथे िनजले होते यांस उठवले िन ते आप या का या, भाले, तलवारी परजन
ू ब्रा मणवनाकडे

चालले. ब्रा मणवनापाशी येतात तो तीन-चार ब्रा मण युवकांसह हिरहरशा त्री ठरले या वक्ष
ृ ाखाली

बसलेले यास आढळले. यास पहाताच िख न झा यासारखा होऊन क बू

शा त्रीबोवा ! तीन-चारच लोक कसे?” शा त्रीबोवा

हणाला. “हे काय

हणाले, “क बू, अिधक आणू कोठून ? प्रथमतः

मा या सांग यावर िव वास ठे वून, मोप यांचे बंड होणार आहे , हे कोणा ब्रा मणास वा नायरास

खरे च वाटे ना. यातूनही बहुतेक हणाले की, ‘आम या घरी कोण येतो ! दे वळावर आले तर
ीरं ग ल छांचा समाचार घे यास समथर् आहे ! दे वाचे रक्षण आ हा मानवांनी ते काय करावे ?’
अशा लोकांची समजत
ू घाल यात कालक्षेप न किरता मी जे चार-पाच

आलो आहे .” “ठीक आहे ,” िनराशा दाबून क बू

वयंसेवक िमळाले ते घेऊन

हणाला ! “जे आहोत, ते आहोत. ते शत्रू चालन
ू

आले. यांचा मख्
ु य डाव आप या क येवर आहे . मौलवीने ितला

वतः या उपयोगासाठी िनि चत

केली आहे . असे अधीर होऊ नका. मा या िजवात जीव आहे तोवर ितचे रक्षण मी करीन.”
“आिण मी”- दामोदर- तो त ण िथ या

हणाला. तो या बना या याच बाजन
ू े ती

मोप यांची टोळी दबत दबत जवळच आली. तीस थोडा वेळ थांबवून मौलवीने बजािवले-

“मस
ु लमानहो ! आज तीन िदवसपयर्ंत जवळ जवळ दहा गावे आपण िनवीर्र केली असतील; िजथे

िजथे गेलो ितथे ितथे ‘अ ला हो अकबर !’ हया आरोळीसरशी काफरांची गाळण उडवून िदली;

कारण ते सवर् असंघिटत होते. ई वराने तु हांस तुमची सवर् पापे क्षमा केली आहे त. कारण तु ही

महान पु यकम गे या तीन िदवसांत आचरलीत; कमीतकमी सहाशे घरांस आग लावून िदलीत;
शेकडो काफर मस
यावर लघुशंका के यातु लमान केलेत, दगडां या मत
ू ीर्स पाल या घालन
ू
थुंकलेत. ई वराने तु हांस हया हातीचे या हातीच पािरतोिषकही िदले.

वगार्त का याभोर

नेत्रां या अ सरा िमळतील-कुराण शरीफ असे सांगते- या िनरा याच ! पण

या लोकी आज तीन

िदवस आमची भोगावयाची शिक्त थोडी पडावी इतक्या सद
ंु र, का या नेत्रां या ि त्रया आ हास
उपभोगावयास भोगावयास िमळा या. धन तर पाठीवर नेववत नाही इतके प्र येक धमर्यो

या या

वा यास आले. पण आता या सवर् सख
ु ासाठी ई वराशी आ ही खरोखरच कृतज्ञ आहोत की नाही,

हे पाहा याची खर्या परीक्षेची वेळ आली आहे . हया गावात या माग या सवर् गावांहून तु हांस
जा त झज
ंु ावे लागेल. कारण सैतान वतः येथील एका क बू िथ या नावा या मनु या या अंगात
िशरला आहे . मी

वतः सैतानास या या अंगात िशरताना पािहले. हे अ ला ! तू मी

जाणतोस ! अ ला समथर् आहे !
पािहजे. हे धमर्वीरहो !

हणतो हे

हणन
ू हया गावी आपण गप
ु िचप छापा घालन
ू च कायर् केले

यानात धरा की, हया ब्रा मणां या बनात प्र येक घरी उ या मलबारम ये

नसतील अशा सद
ुं र मल
ु ी, दहा-दहा पाच-पाच भरले या आहे त. यातही मी येथे मोप यांची जी

चार घरे आहे त यासही आप याकडे वळवून घेतले आहे . ते बहुतेक येथेच कोठे तरी येऊन
िमळतील. क बू या टोळीस फसिव याची मी अशी युक्ती केली आहे की, आपण ब्रा मणवनात

आलो िन जर आप याला काही अडथळा झाला तर विरत ितकडे िथ यां या महारवा यास आग

लावावी

हणजे क बूचे साथीदार अथार्तच ितकडे आप या घरां या रक्षणाकिरता जातील िन हे

ब्रा मण िन नायर एकटे सापडतील.”

“पण हया गावी जर इतका िवरोध हो याचा संभव असेल तर पुढील गावी जाऊ या. सहज,

न मरता धमार्चा प्रसार िन धन िन यश िमळते ते सोडून पेचात आपण होऊन हात घाला का ?”

दोन-चार धमर्वीर जरा कच न

हणाले.

“पण हया गावातील ब्रा मणां या िन नायरां या ि त्रयांसारख्या सद
ुं र ि त्रया इतर गावी

िमळणार आहे त का ? मस
ु लमानांनी धमार्साठी संकटे सोसलीच पािहजेत.” मौलवी रागावून
हणाला.

तो हे बोलत आहे इतक्यात या मस
ु लमानी टोळीवर क बू िथ यां या टोळीचा िनकराचा

ह ला पडला. एकदम मोठी ओरड झाली. क बूस बातमी िमळाली होती यापेक्षा मोप यांची संख्या
िकती तरी मोठी होती. ते िनदान दोनशेपयर्ंत असावेत. पण क बूने पिह या धडाडीसरसा यास

इतका धाक बसिवला की, मौलवीं या मंडळीत पळापळ होऊन तो मागे हटला. परं तु

पूवस
र् क
ं े ताप्रमाणे मौलवी या लोकांनी महारवा यास याच वेळेस आग लावून िदली. ते हा तो

भयंकर ड ब िन या िबचार्या िनिद्र त महारां या घरातील मंडळीची एकाएकी झालेली ब ब ऐकून

िथ यांची काही मंडळी आपाप या घरांचे रक्षण कर यासाठी क बूचे न ऐकता धावून गेली.
मौलवीने याच वेळेस एकएकी, आपला ब्रा मणां या घरांवर रोख नसन
ू

ीरं गा या मंिदरावर आहे

असे भासिवले िन मस
ु लमानांची मोठी टोळी या दे वळावर तुटून पडली. हे पाहाताच आप या

घरादारा या रक्षणापेक्षा आप या दे वळाचे रक्षण करणे हे च

ेय कर आहे असे कंठरवाने सांिगतले

असताही जे िथ या लोक यास सोडून गेले यांची पवार् न किरता क बू आप या जवळ
असले या दहापंधरा लोकांिनशी

ीरं गा या दारात जाऊन उभा रािहला. पण या या बरोबर तो

याचा िव वासू त ण-दामोदर हा मात्र न हता. यास याने या िन पाप िन अ याज मनोहर

कुमािरके या रक्षणास धाडून िदले होते.
हा हा

हणता कुट्टम गावात एकदम प्रलय झाला. या गावात राहाणार्या या चार-पाच

मोप यां या घरांतून छपवन
ू ठे वलेली श त्रा त्रे तेथील मोपला ि त्रया मस
ु लमानास वाटताना
िदसत हो या. एक

हातारी मोपला बाई हातात जळती चड
ू िन रॉकेलचा डबा घेऊन िहंदं ू या

घरांस आग लावीत धावत होती. िहंद ू लोकांतन
ू कोणी भाजले गेले, कोणी मारले गेले; क बू मात्र
आप या थो या लोकांिनशी

ीरं गा या

वारात झज
ुं त होता. िजकडे ितकडे आग, आरो या िन

असावधपणात संकट गद
ु रले असता जी जनतेची भयंकर ि थती होते ती झालेली िदसत होती.
मस
ु लमानांनी आता दे वळावर िनकराचा ह ला चढिवला, पण यात मौलवी िदसत न हता.
कारण तो िनवडक माणसे बरोबर घेऊन या

रमणीय िदसणारी िन

ीरं गा या मत
ू ीर्हूनही या या नेत्रांस अ यंत

दयास लु ध करणारी ती दस
ु री दे वमत
ू ीर् भग्न कर यासाठी ितकडे या

ब्रा मणागारात- या कुमािरके या श यागह
ृ ाकडे चालला होता.

या या आधीच दामोदर िथ या ब्रा मणवनात आलेला होता. या वना या जवळ जी िहंद-ू

मस
ु लमानांची पिहली चकमक झाली िन जीत मस
ु लमानांना माघार घ्यावी लागली, ित या

गलब याने ब्रा मणबनातील िक येक लोक दचकून उठलेले होते. या सवार्ंस एकत्र क न िन

मस
ु लमानांची ती िपछे हाट झा याने ते इतरत्र गेले असता, जो वेळ िमळाला या वेळाचा लाभ
घेऊन या बना या संरक्षणाचा काही संघिटत प्रय न करावा

हणन
ू हिरहरशा त्री िन दामू यांस

घाईघाईने उ तेजन दे ऊ लागले. रामशा त्री, िचंतामणी िन इतर ब्रा मण आप या घरातून िमळाली

ती ह यारे घेऊन बाहे र पडले. यांना बहुतेकांना आपण क बूने सांिगतले ते हाच सावध झालो
नाही हयािवषयी फार वाईट वाटले.
पण

थूले वरशा त्री मात्र अजन
ू शंिकत होते - न हे यांस एक भयंकर संशयही आला. हा

क बू - हा िथ या -कोण जाणे हाच हया मस
ु लमानांस िमळालेला नसेल कशाव न ! यांनी तसे

बोलन
ू दाखिवले, ते हा बहुतेकजण िचडून हणाले, “असेल असे गह
ृ ीत धरा. हे मोपले लोक छापा
घालीत आहे त ! ही तुमची दे वळे - या तुम या ि त्रया - हा तुमचा धमर् - कोणाकडूनही असो ती भ्र ट होताहे त, यांचे संरक्षण करा, ब स !”

“संरक्षण !” िचडून

थूले वरशा त्री

हणाले, “महारांना, ब्रा मणां या ग लीत आणले, यांची

छाया तु ही घेतलीत, यां या खां याशी खांदा लावलात ! आता तुमचा धमर् रािहला कोठे , तर
याचे मी रक्षण क

? पण हे कोण ? अरे हे या महाराचे पोर ? दा या ! तू येथे मा या

अंगणात ? ठार झाला धमर् ! हया यापेक्षा मस
ु लमान आले असते तर अिधकच भ्र टाकार तो
कोणता होता?”

“शांत हा !

थूले वर!” िचंतामणी

हणाले. “ मत
ृ ीम ये आप प्रसंगी

प ृ टा प ृ टी मानू नये

हणन
ू िलिहले आहे . पु हा हा शरू िथ या त ण केवळ िहंद ु वा या अिभमानाने येथे लढत आहे .”
“पण ते आप प्रसंग परु ाणही राहू या !” हिरहरशा त्री रागाने हणाले. तो िहंद ू आहे िन
हणन
ू तो मा या घरात आला पािहजे. तो धमर्वीरासारखा मघा लढला; हणन
ू च मी या या

चरणी वंदन करतो. याचे येणे आिण मस
ु लमानांचे ब्रा मणबनात येणे सारखेच भ्र टाकारी आहे

काय ? हाय हाय, थो याच वेळात ते िसद्ध होईल ! तो िथ या, महार वा मांग येथे हातात

तलवार ध न िहंद ू धमार् या रक्षणासाठी आला आहे . तो तम
ु या अंगणात उभा आहे , तरीही दे व

दे हार्यात आहे त. अग्नी अिग्नकंु डात आहे , जानवी ग यात आहे त, जीव दे हात आहे त. थोडे थांबा.

संघटनािशवाय असेच थांबा-आिण ते आलेच मस
ु लमान बघा. मग दे व, अग्नी, यज्ञोपवीत, तुम या
ि त्रया िन तम
ु या वेदां या पो या हयांचे काय होते ते, आिण घ्या आपली महार िन मस
ु लमान
एकच की दोन ही शंका िनवा न !”
रागारागाने हिरहरशा त्री असे

हणतात तोच मौलवीची टोळी वनापाशी येऊन थडकली. आता

यास मोप यां या घरांत पूवीर्च लपवून ठे िवले या काही बंदक
ु ा िन दोन िप तुले िमळाली होती.

िन क बू या टोळीची, काही दे वळा या रक्षणाथर् िन काही महारवा याकडे मंडळी गे याने फाटाफूट
झाली होती. मौलवी ब्रा मणबनापाशी येताच उघडपणे, “मारो काफरको,”
क न उठला. ती या या मागोमाग धावत आलेली

हणन
ू भयंकर गजर्ना

हातारी-ितने आपली चूड पेटिवली िन

ब्रा मणबना या बाजस
ू असलेली दोन-तीन नायरांची घरे िन गंजी ितने पेटवून िद या. एक ढोलही
भयाण

वनी काढीत भेसूरपणे वाजू लागला. “मारो काफरको !”

सम
ु तीस हिरहरशा त्री यांनी क बू या बातमीची फारशी चाहूल लागू िदली न हती. ती
रोज याप्रमाणेच आपण मघा पािहली तशीच गाढ झोपेत िनजलेली होती. तो चंद्रिकरण ित या

वदनास िनभर्यपणे पाहाता आले

हणन
ू िधटावन
ू खाली सरकून आता ित या शंखासारख्या सरु े ख

कंठात कं याप्रमाणे शोभू लागला. याचे हे धाडस वाढून तो चंद्रहारासारखे मनोहर िदसावे

हणन
ू ,

ित या वक्ष थलावरही उतरे ल की काय हया भयाने मधून-मधून वार्या या झळ
ु के या िवमानात

बसन
ू ितचा तो िकिचत हलणारा पदर, या चंद्रिकरणावर चाल क न जात होता. सम
ु ती गाढ

झोपेत तशीच होती, तोवर या ब्रा मणबना या दरू या टोकास पिहली चकमक उडाली न हती.
या चकमकीतील दरू या कोलाहलाने ितची िनद्रा िकिचत ढळली.

सं कृत लोकां या भ या लावता लावता कािलदासाचा लोक

व नात ितला वाटले की,

हणन
ू ित या भावाने पु हा

उपिनषदातला एक लोक

हटला. तो उलटा ित याशी भांडू लागला. ती पु हा िकिचत िनजली.

काही वेळाने पु हा मोठा गलबला होऊन ती चांगली दचकून उठली. डोळे उघडते तो समोर तो

िथ या त ण उभा; क्षणभर ितला वाटले की, मी
तोडीत होते या वेळेचे

व नात आहे ; िन या िदवशी बागेत फुले

व नच अजन
ू पाहात आहे ; परं तु क्षणात ितला या

वा तिवकता कळली. ितचा िपता अ यंत अ व थ मद्र
ु े ने

नकोस. हे पाहा आप या

याची भयंकर

हणाला, “बाळ सम
ु ती, जागी हो; घाब

या ब्रा मणबनावर क्रूर लट
ु ा ं ची मोठी धाड आलेली आहे .” हे अधर्वट

वाक्य ऐकताच ितचे वदन एकदम िख न झाले. ितला शंका आली की, हा लट
ु ा

या टोळीतीलच

आहे . ती या त ण िथ याकडे दयाहर् दो याकडे पहावे तशी पाहू लागली. ितचा िपता पढ
ु े
हणाला, “अशा ि थतीत तझ
ु े रक्षण कर याचा एकच उपाय मला हा िदसतो की, तू आता या

आता येथन
ू िनघन
ू कोण या तरी मागार्ने तु या मामा या गावी िनघन
ू जावे. तु या रक्षणासाठी

तझ
ु ा भाऊ िन हा मा या िव वासाचा त ण िथ या दामोदर येत आहे .” हे ऐकताच तशा संकटमय
ि थतीतही ित या वदनावर एक समाधानाची लकेर िदसन
ू गेली. कारण अशा सरु े ख आकृती या

हातून द ु ट कृ ये घडणार नाहीत, हा

वभावसहज असणारा वेडा तकर्, त ण दामोदर चोर नसन
ू

ितचा रक्षक हो याइतका िव वासू आहे हे कळ याने पु हा एकदा खरा ठरला. एकाएकी ऐकलेला
तो भयंकर व ृ तांत ित या चांगला

यानात उतर या या आधीच ितचा बाप

हणाला,

“हं ऊठ बाळे , ऊठ ! वेडी ती पोर ! ितला अजन
ू कळले नाही काय ते.”

तो ितकडे ढोलाचे, आगीचे, हाणामारीचे कोलाहल अिधकच जवळ अगदी जवळ ऐकू येऊ

लागले. घाईघाईने सम
ु तीस शत्रन
ूं ी ओढावी तशी ओढून ित या बापाने, भावाने िन या िथ या

त णाने माग या दाराने एक पु षाचा पायघोळ अंगरखा िन टोपी ित या अंगावर घालन
ू रानात

पळवीत नेली. हिरहरशा त्री पुढील दाराशी येतात तो मौलवीचे लोक दहा फुटांवर येऊन ठे पलेले
होते. शा त्री यांचे घर पहाताच मौलवी ओरडला, “यही, यही वे काफर है . पकडो, मारो मत.
पकडो.”
मोपले बंदक
ु ांचे बार काढीत शा त्री हयां या घरावर चालन
ू आले. बंदक
ु ांचे बार ऐकताच

आजब
ू ाजू या घरातील िनःश त्र अस याने घायाळ झालेली माणसे घरात जाऊन छपू लागली.

हिरहरशा त्री यांनीही दारे बंद क न आतून िवचािरले, “मौलवी, तु हांस काय पािहजे आहे ?

आ हा िनरपराध ब्रा मणां या घरावर आपण चालन
ू का आलात ? मोपले इंग्रजां या िव द्ध बंड

क न उठले असता ते नाहक आ हांवरच का श त्रे उगारतात ?”
मौलवी

हणाला, “तू जर तु यापाशी असलेले सवर् द्र य आ हांस दे शील, िन तु या घरातील

सवर् मंडळींसह मस
ु लमान होशील तर आ ही तुला आपलेच समज.ू इतकेच नाही तर तु या या
सद
ुं र मल
ु ीशी मी

वतः लग्न लावून तुला हया िखलाफत रा यात मोठा मानकरी करीन.”

याचे हे उ ाम श द हलाहलाप्रमाणे कसेबसे िगळून टाकीत शा त्री

तु ही आ हांस

या गो टीचा िवचार कर यास

हणाला, “हा िदवस

याल तर उ या आ ही तम
ु ची गो ट मान.ू माझी

मल
ु गी आजारी आहे . ती तुम या दांडगाईने घाब न जाईल, तर ितचा आजार अस य होईल,”
मौलवी

हणाला, “मी एकटा आत येतो; दार उघड.”

“पण तु ही मला फसिवणार नाही

हणन
ू कशाव न ?”

“आम या शक्तीव न ! तू दार न उघडलेस तर ते फोडून आ ही आत येऊ शकू. परं तु एकदा

जे मस
ु लमान होतील यास त्रास होऊ नये हा आमचा धमर् अस याने जर तू तुझी क या आ हास
दे शील तर आ ही तुला फसिवणार तरी कशासाठी ?”

“पण आज मला जर सोडून जाल तर उ या मी सवर् ब्रा मणांस मस
ु लमान हो यास साग्रह

िवनवीन िन ते होतील.

हणन
ू आज या िदवस परत जा.”

“छे ! छे ! तसे होणे नाही. सख
ु ासमाधानाने दार उघडतोस की घरास आग लावू ? हे

िवचार याची सवलतही बोकडा! तु यासाठी िमळालेली नाही, तर या तु या कोमल अ सरे साठी

होय !”

“आिण अ सरे सारख्या मा या

या मल
ु ी या रक्षणासाठी माझे प्राण आहे त तोवर मी

झज
ुं यािवना राहाणार नाही ! सम
ु ती दार उघडू का ? नको ना! बस तर; उघडीत नाही जा !”

हिरहरशा त्री उगाच सम
ु तीस मो याने हाक मार यासारखे क न ही वाक्ये उ चारीत होते. हे

वाचकांस कळलेच असेल. या यां या बतावणीचा इ ट तो पिरणामही झाला. मौलवीस सम
ु ती

आत आहे , ते हा आग न लावता काम क न घेतले पािहजे असे वाटून याने दरवाजे फोड याची
आज्ञा िदली. क्षणाधार्त कोणी िखडक्यांवर, कोणी कौलांवर पळ यासाठी वेळ दे ता यावा
शक्य ते कालहरण क न आता अगदी िन पाय झाला ते हा हिरहरशा त्री आप या

हणन
ू

अग् यागारा या पुढ या दाराशी तलवार घेऊन िन दार बंद क न बसला. या दारावरही कुर्हाडी

पड या. जो मस
ु लमान पिह याने आत िशरला यास या शरू ब्रा मणाने तलवारीने छाटून टाकले.
दस
ु रा मोपला गदीर्त तसाच आत घुसताच यासही छाटून काढले. ते हा मोठी ओरड होऊन मोपले
मागे सरले. ती

हातारी मात्र पुढे सरसावून

मेला तडफडून बाहे र येईल.”

पण ितला िवनवीत मौलवी

हणाली, “मी आग लावून दे ते या खोलीला ! आता

हणाला, “नही बुढी, ऐसा नही. या िहंद ू लोकांत के हा के हा

वाघासारखे शौयर् संचारत असते. बहुधा हा ब्रा मण आप या मल
ु ीस बरोबर घेऊन या घरात लढत
असावा. आग लावलीस तर ते िजवंत जळतील पण आप या हाती सापडणार नाहीत. घर फोडले
पािहजे.”
या वेळेस या ब्रा मणा या घरात मोपले सवर्त्र पसरले होते. मशाली घेऊन लट
ू मार करीत ते

सम
र् णे पडले न हते. इतक्यात तेही
ु तीस हुडकीत होते. केवळ ते अग् यागार काय ते अजन
ू पूणप
पडले. कौलाराव न मोपले आत उतरले. अंधेरात यांपैकी दोन माणसांस ठार क न माग या
दाराने हिरहरशा त्री िनसटणार तो

वतः मौलवीच दद
ु वाने ितथे उभा िदसला. उतावीळपणे मौलवी

धावन
ू तलवार उगा न गजर्ला, “मल
ु गी कुठे आहे ?”

“ही बघ माझी मल
ु गी !”

हणन
या शूर ब्रा मणाने आपली तलवार अशा सफाईने चालवून
ू

असा जोराचा वार केला की, मौलवी या खां याव न तो खाली उतरला. ची ची करीत तो मागे

हटला. तो ब्रा मण आप या गह
ृ ाचे, आप या मंत्राग्नीचे िन आप या यानाचे शक्य िततके संरक्षण
क न जे ब्रा मणाचे घर समोरच िदसले या घरा या रक्षणाथर् धावला-पण त डाने “सम
ु ती ! शीर
या घरात, येतोच मी !” असे ओरडत चालला.

या घरात जी भयंकर दघ
र् ना चालली होती ित या पुढे हिरहर शा त्रीबुवा हयां या घरची
ु ट

घटना काहीच न हे . तीन िकंवा चार मोपले या घरात घस
ु लेले होते. या या बरोबर ती

हातारीही मशाली पेटवन
ू उभी होती. पिह या धडाक्यासच या मोप यांनी एका वारासरशी या

घरचा धनी घायाळ क न खाली पाडला. तो प्रकार पहाताच एकच रडारड करीत िन या द ु टांची
क णा भाकीत दोन

हातार्या, या ध याची बायको िन दोन मल
या घायाळ
ु ी पढ
ु े घस
ु न
ू

गह
ृ पतीस आप या अंगाखाली झाकून आकांत करीत पड या. तोवर घरभर सोने-नाणे काय होते ते
लट
ु ीत, िफ न ते मोपले या आकांत करणार्या िनराधार, िव हळ, भयभीत िन िन त्राण ि त्रयांस
हणाले, “बायांनो तो काफर अजन
ू मेला नाही. तो बरा होईल. शोक क

यव था ठे िवतो. केवळ ए यारी! तू मला आपला

नको. आ ही याची सवर्

हण. “िन तू मला.” असे

हणत यांपैकी या

दोघांनी या त ण मल
ु ीस िन या ितसर्याने या म यम वया या आईस कवटाळले. या

शोकाकुल िन भयभीत ि त्रयांपैकी दोघी तर ओरडूसद्ध
ु ा शक या नाहीत. यातील जी धाकटी

मल
ु गी मात्र ओढाताण क

लागली, ती आप या सासरहून बाळं त हावयासाठी पिहली खेप हणन
ू
आप या आई या घरी आली होती. ितला धडपड करताना पाहून मोपले रागावले. यांनी या

ितघीस ध न यांची व त्रे सोडून दरू फेकून िदली. ते हा या धाक या मल
ु ीने, “ या द ु ट पशूं या

हातून जीव िन मान रक्षण करा!”

हणन
ू मोठमो याने हाका मार या. धडाधड, डोके िभतीवर वा

भम
ू ीवर सापडेल तसे आदळले. पण या हाका मनु यास वा दे वास कोणासच ऐकू गे या नाहीत.
ते डोके या भम
ू ीने िन िभतीने कोणीच फोडून टाकले नाही. ते हा शेवटचा उपाय

हणन
ू ती

कोमल सद
ुं री या कठोर थेरडी या पायावर-मरी आई या पायांवर कमल पडावे तशी- पडली िन
हणाली, “तू मस
ु लमान आहे स- पण

त्री आहे स ! ि त्रयां या भावना तुला कळत असतील. हा

माझा बाप. हे याचे ह यारी!- याचे डो यांदेखत हे कृ य मी कसे सोसू !”
ती थेरडी िवकट हा य क न

हणाली, “पोरी एक िदवस मीही असेच

हणाले होते; पण ते

कोणी ऐकले नाही. ते कोणी ऐकते तर क्विचत आज मी तुझे ऐकते. पण आता िजतक्या
मा यासारख्या होतील िततक्या मला पािहजे आहे त. चल पड+++”

ित या या द ु ट अपश दाने जळत या त णीने धाडिदशी पु हा आपले कपाळ भम
ू ीवर

आपटले. ते फुटले- रक्त भळभळ वाहू लागले. ती थेरडी जा तच िचडली ! “मे यांनो, नपुंसक
आहात की काय ?” तो ते कामो म त पशू या ितघा ि त्रयांशी लगटले. दोघी चूप रािह या. ती
रक्तातर् गरोदर सद
ंु री धडपड करीतच होती. इतक्यात आणखी एक-दोन मोपले आता घस
ु ले.

“अ छा, ती का धडपडते माहीत आहे काय?” यातील एक हुसेन नावाचा मनु य हणाला.
“कळले, कळले”, हसन
ू -तशाही ि थतीत हसन
ू हसन हणाला. “ितचा काम एक याने शमला

नाही!” तो दस
ु रा ित याशी िबलगला. ती यास एखा या पाय बांधून टाकले या िसहीणीसारखी

काडकन डसली. हसन “मारो साली को”

हणत सरु ी उपसन
ू धावला. हुसेन हणाला, “अरे मख
ु ार् !
वास घेत यािवनाच फूल चुरगळून टाकायचे काय ? अरिसक आहे स !” ित या त डात बोळा

घातला गेला; िन पिहला मोपला दरू होताच, हुसेनने िन हुसेन दरू होताच हसनने या घायाळ,
गरोदर, सद
ंु र त णीवर राक्षसाहूनही क्रूर बला कार केले. अशा भयंकर बला काराची प्रीती बहुधा ते
पापकृ य संपताच भयंकर

वेषाचे

व प धारण करते. याप्रमाणेच हसन उठताच

यास ती

ंु र िन िनरपराधी क ये या
कडकडून चावली होती या हुसेनने सरु ी उपसन
ू ती या अ यंत सद
पोटात खप
ु सली. ितचे पोट िच न ती सरु ी िततक्याच जोराने परत उपसली, तो तीसह तो

पोटातील गभर्ही चदामदा झालेला बाहे र आला. हे सवर् कृ य या घायाळ िप या या साक्षीस, मात्र

शक्ती असले या नेत्रांसमोर झाले. हुसेन हणाला, “नीट बघ ! ए काफर ! नीट बघ. िहंद ू लोकांत
ज म घेत याने काय दद
ु र् शा होते ती ! अ ला काफरांवर इमानदारास (कुराण मानणारास)- असाच
िवजयी करतो!” असे

हणन
ू ते सवर् मोपले दस
ु र्या घरात घुस यासाठी लूट घेऊन बाहे र पडू

लागले, तो िपसाळले या वाघासारखा हिरहर शा त्री तलवार चालवीत ितथे येऊन पोहोचला. त डाने
“सम
ु ती ! सम
ु ती !”

हणन
ू तो ओरडत होता.

या या हया ओरड याने सम
ु ती या या पुढे कुठे तरी या घरातच घुसली असावी असे

समजन
ू मौलवीचे लोकही मागोमाग धावत येत होते. परं तु याचे काही लोक या अग् यागारात
याचे काहीतरी धन असावे

“सापडले रे सापडले !”

हणन
ू मशालीने शोधीत होते. तो यास एक खळगा आढळला.

हणन
ू अब्रािहमने जो या खळग्यात हात खुपसला तो, तो मोठमो याने

ब बलतच बाहे र काढला. हवनाथर् राखेखाली झाकून ठे वले या

वलंत िनखार्याने तो वांग्यासारखा

भाजन
ू काढला ! या या अ तनीनेही पेट घेतला. यास अध अिधक भाजून काढीतो आग िवझली

नाही. ब्रा मणा या यज्ञाग्नीने एकदा तरी यज्ञ- वंसकास चटका िदला. भक्तांची सवर् दै वते इतकी
जरी जा व य असती तरी !हिरहरशा त्री दे खील या या या हवनाग्नीसारखाच पेटत जो या दस
ु र्या घरातून िनरपराध

ब्रा मण क यकांवर बला कार क न बाहे र पडणार्या मोप यांत िमसळला तो हसनला िन हुसेनला
तलवारीने छाटून वाट काढीतच आत घुसला. पाहातो तो ते ब्रा मणाचे कुटुंब या अ यंत िवप न,
क णा पद िन बीभ स भयंकर ि थतीत पडलेले ! “हाय हाय !

घायाळ गह
ृ पतीस

थूले वरशा त्री !” हिरहर या

हणाला- कारण तो गह
ु रा कोणी नसन
ू महारापेक्षा मस
ु लमान घरात
ृ पती दस

ये यात कमी भ्र टाकार होतो असे आग्रहाने प्रितपादणारा
“काय ही दशा ! ई वराचा हा केवढा कोप!”

थूले वरशा त्रीच होता-

थूले वरशा त्री कळवळून

हणाला,

“आिण एक प्रकारे आप या िहंद ू जाती या द ु ट आ यते या पापाचे केवढे हे भयंकर फळ !

असो. अजन
ू तरी बोला. मी या उरले या तुम या मल
ु ीस िन प नीस मा या आज्ञेत जे दोन
िथ या त ण उरलेले आहे त यां या संरक्षणाखाली दस
ु रीकडे सरु िक्षतपणे धाड याचा प्रय न

करतो.”

थूले वरशा त्री हूं हणेना ! प्रामािणकपणे यांस िथ या या हाती मल
ु ीस-मस
ु लमानांनी भ्र ट
केले या मल
ु ीस यापुढे तरी यांची िवटं बना टळावी हणन
ू दे खील-दे णे हणजे मह पाप होय असे
वाटत होते ! अशी

ढीची बेडी एकदा

दयात

तन
ू गेली

टाक यािवना िनघणे कठीण होते.

हणजे ते

दय फोडून तोडून

हिरहरशा त्री यांनी एक क्षण सवर् दे खावा पािहला. “गे या सं याकाळी शांतपणे िनजावयास हे

सवर् कुटुंब गेले होते.

या मोप यांचे काहीएक िदले घेतले न हते. हे मोपले आडरानचे.

थल
ू े वरशा त्री हयांनी िन यां या मंडळींनी हे ब्रा मणवन आज दोन िप यांत ओलांडले दे खील

नाही. शिु चभत
ूर् पणे

िृ त मत
ृ ींचा अ यास क न संतोषात िदवस कंठणारे हे कुटुंब-सं याकाळी

प्रेमाने एकमेकांशी हसतखेळत झोपी गेले-आिण अजन
ू सकाळ झाली नाही तो यां यावर हा कोण

प्रसंग! घर, दार, मल
ु ी-पोटातला गभर्-दे खील मस
ु लमानी तलवारीस िन आगीस बळी पडलेला ! का?

केवळ हे िहंदच
ू े कुटुंब

हणन
ू !

हणजे िहंद ू समाज बलहीन िन असंघिटतपणे राहातो

समाजा या शिक्तक्षयाचा, बर्यावाईट ि थतीचा पिरणाम यक्तीस िन कुटुंबास, नको

हणन
ू !

हटले तरी

इतक्या िनघण
र्ृ उ कंठतेने भोगावा लागतो ! यक्ती या िन समाजा या जीवनाचे धागेदोरे इतके
गत
ुं ागत
ुं ीने िवणलेले असतात. झाडा या फां याप्रमाणे वर फारसे एका मक व िदसत नसले तरी

भम
ू ीत मु यांशी यिक्तजीवन िन समाजजीवन इतके िनगिडत झालेले असते. तू काही अपराध

कर वा क

नकोस; तू िहंद ू समाजात आहे स,

हणन
या समाजावर शत्रच
ू
ू ा आघात घडेल, ते हा

तो तुझे शीर- तू िथ या ऐस वा नंबुद्री ऐस, वा महार ऐस- तुझे डोके दभ
ं के यािवना रहाणार
ु ग

नाही. तुझे सामािजक जीवन संकटात पडले असता तुझे जीवन हे च मळ
ु ी केवळ वैयिक्तक नसन
ू

वैयिक्तक-सामािजक असे दोहींचे िम ण आहे !”

हे िवचार हिरहरशा त्री हयां या मनात मना या वेगाने झटकन येऊन गेले.

थूले वरा या

मख
ू र् हटवादीपणाने आली इतकी संकटे ब स आहे त, आिण याचे अनुमोदन असो नसो; या

ि त्रयांचे रक्षण करावयाचे असा िनधार्र विरत क न हिरहराने या दोघी ि त्रयांस माग या
दारातून आत बोलावून आणले या दोघा िथ यां या हाती सोपवून िद या िन आपण तेथून
िनसटून मौलवी िजकडे िदसला ितकडे धाव मारीत गेला.
हिरहरशा त्री हयां या मागोमाग मौलवी

थूले वरशा त्री हयां या घराकडे सम
ु तीसाठी येत

असता म येच या या एका मोप याने “सम
ु ती ! सम
ु ती ! साली िमल गयी ! सापडली !”

हणन
ू

पुकार केला. मौलवी लगेच हिरहरास सोडून ितकडे धावला. एका घरा या मागील दारी गवता या
गंजीत घस
ु गी ल मी ही, यां या घरावर दीन दीन क न मोपले
ु न
ू िचंतामणशा त्री यांची मल

तुटून पडताच, पळत पळत येऊन लपून बसलेली होती. ती सम
ु ती याच वयाची असन
ू काहीशी

तशीच िदसत होती खरी. मौलवीने प्रथम ितला पाहाताच अ यंत हषर्भराने ितला या सवर् गदीर्तही
आप या छातीशी कवटाळली. मौलवी या खां यावर हिरहरशा त्री यां या लागले या वारातून रक्त

वाहणे जरी बंद झाले, तरी या या वेदना कमी झाले या न ह या. पण या वेदना याला सम
ु ती
हणन
ू ल मीला कवटाळ यास िमळताच थंड झा यासारख्या झा या.

यासाठी आपण एवढा

खटाटोप केला ते कायर् झाले असे वाटून यास फार बरे वाटले. याने आप या दोन िव वासू

मोप यांस, सम
ु तीला-ल मीला सांभाळून हिरहरशा त्री हयां या घरीच घेऊन चला

हणन
ू सांिगतले.

आता रात्री तीन वाजत आले होते. ते हा आप या ब्रा मणवनात असले या पाच-सहा ब्रा मण

घरांतन
ू आता एक ब्रा मणाचे घर असे उरले न हते ! सवर् क या भ्र ट झाले या हो या, सवर् पु ष
घायाळ बहुतक
े न लढताच- झालेले होते! मौलवीची आज्ञा न हती हणन
ू , नाही तर सवर् घरे दारे
जळून राखही झाली असती. पण या टुमदार िन सद
ंु र घरासच यास आपली राजमंिदरे

बनवावयाची होती,

हणन
ू ती मोप यां या िखलाफत सरकार या आगला या िवभागाचे (खा याचे)

अ यक्ष असणार्या या थेरडी या मशालीतून वाचली.

आप या लोकांस बोलावीत िन एकत्र करीत मौलवी एका दगडावर िकिचत बसला. याचा

खांदा दख
ु तच होता. “दे खो; मी बोललो तसे झाले.” पािहले ना ? दहा गावे आपण उ
करीत आलो. पण

व त

या यःकि चत ब्रा मणवनातील चार घरे घे यासाठी आपणांस धमर्वीरांचे बळी

यावे लागले, ितकडे दे वळाकडे मारामारी चाललीच आहे . हे कुट्टम गाव घे यास िजतका त्रास

पडला िततका अरनाड तालक
ु ा घे यासही पडला नसेल. हे सारे हया क बच
ू े िन हिरहरचे काम.
दोन काफर एकत्र झाले तर अशी सैतानीयत माजिवतात. पण फळ आले-केले या
झाले.” मौलवी

मांचे चीज

हणाला.

“वा खानसाहे ब ! सम
ु ती िमळाली

हणन
ू तुम या

माचे चीज झाले हे उघडच आहे . पण

आम या ? आ हा एक-दोघां या वा यास अजन
ू काहीच नाही. हे पाहा आ हांस काही िमळाले
पािहजे नाही तर कोणासच काही पचणार नाही अं!” अबद ु ला ितरोला जरा ितरसटपणे

हणाला.

“अबद ु ला ! दम धर भाई. सकाळ होऊ दे -अ ला इमानदारास बरकत दे णारा समथर् आहे .

दोघांस एक नाही - एकेकास दोघी दोघी तरी उ या वाटून दे ईन थांब. पण ते काफर जे धरलेत

िन बंदी केलेत यांना समोर या घरात नीट क डून टाका ! अरे पण तो हिरहर कोठे सापडला का?
नाही तर सारे च मस
ु ळ केरात !”
“हा हिरहर पाहा.” असे

हणत महं मद वेडा पुढे झाला. तीन मोप यांनी धरलेला, तलवारी या

वाराने एक पाय, सबंध वक्ष
ू शाखा छाटून करवतीने कापून टाकावी तसा, साफ उडून
ृ ापासन

गेलेला, पण तरीही िनदर् यपणे कधी फरफटत, एका पायावर अडखळत, चालवीत आणलेला, रक्ताने
लाल लाल झालेला हिरहरशा त्री मशाली या उजेडात

प ट िदसू लागला.

“इस काफरने” महं मद वेडा पुढे

यास

या इ लामी वीराने

हणाला, “इस काफरने मोठा घात केला आहे , याचे बक्षीस

वतः हे िदले. मौलवी, आपण

या क येस सम
ु ती समजन
ू आम या

वाधीन केली तीस आ ही घेऊन जात असता हया काफराने आम यावर ह ला चढिवला.
अंधेरातून एकाएकी मा या बरोबर असले या कासम ठग याला

याने छाटून टाकले िन मा या

हातून या कारटीस घेऊन िनसटू लागला. अंधेरातून वार ! अंधेरात पळाला ! हया काफरास
धमर्युद्ध कसे करावे हे समजत नाही !

“पण ती कारटी कुठे आहे ? ती सम
ु ती नाही

उसळून

हणाला.

“ती पळून गेली

हणन
ू कशाव न

हणतोस ? मौलवी रागाने

हणन
ू ? न हे न हे खानसाहे ब! ऐका तरी पढ
ु े -” घाबरत महं मद वेडा

हणाला, “हा काफर या पोरीस पाठीवर टाकून तो पढ
ु े िन मी मागे असे आ ही धावत सट
ु लो.

चंद्रा या उजेडात हा येताच मी तलवारीनेच तीन-चार घाव कुर्हाडी या घावासारखे
एका पायावर मा न

या या या

यास खाली पाडले. पण मल
ु गी िदसेना ! ते हा या या पाठीची मी कसन
ू

झडती घेतली. पण मल
ु गी पाठीवर कुठे च आढळे ना !”

“रे सैतान! आजब
ू ाजस
ू लपलेली असेल. तेथे का नाही पािहलीस !”

“पािहली तर काय महाराज ! हया या उज या बगलेत पािहली, डा या बगलेत पािहली. दरू वर

पण जाऊन पािहली. पण

यास कोण सांभाळतो ? हा दोन पायाने कसा धावत होता-आपण

पािहलाच आहात. या या अधांतरी एका पायाने सहज धावता िन तु हांस माझा पराक्रम, हा िन

याचा हा पाय न सापडता, तर खरा दे खील वाटला नसता.” असे

हणत महं मद वे याने

वतः या

खां यावर आणलेला रक्त घोळत असलेला, तो ब्रा मणवीराचा कापलेला पाय, एखा या ह ती या
कापले या स डेसारखा, धाडकन भम
ू ीवर आपटला.

६. लढत लढत मरण !
ितकडे सम
ु तीस घेऊन ितचा भाऊ िन तो त ण िथ या दामोदर िजकडे वाट फुटे ल ितकडे

चालत होती. थो याच वेळाने यां या रोधानेच
दोन िथ ये,

थूले वराची मल
ु गी िन प नी यांना घेऊन ते दस
ु रे

यां या हाती हिरहराने यास सोपिवले होते; तेही येते झाले, ते हा ते तीन पु ष िन

तीन ि त्रया लपत-छपत िन मधन
ू मधन
ू मागे रािहले या आप या िप्रयजनांचे हाल चालले

असतील, या शंकेने िन भोगले या हालां या आठवणीने

फुंदत एकसारख्या मागर् काढीत कुठे तरी

पण कुट्टम या शक्य िततके दरू चाल या हो या. परं तु या प्रलयात हिरहरा या शौयार्ने वाचलेली

ती चवथी होती. ती त णी ल मी मात्र एकटीच एका कंु जामागे दडून बसली. हिरहराचा पाय

तट
ू धर याने ितला पढ
ु े
ु ताच महं मद वे यास या ब्रा मणवीराने बराच वेळ आप या पकडीत दाबन
िनसट यास वेळ सापडला होता. ती काही वेळ पळत जाऊन मग या कंु जात येऊन बसली होती.

ती जा या धीट होती, तरी

त्री त णक या- होती. या रानात दरू , के हा के हा अगदी जवळ

को हे , तरस िन वाघ हयांचे क्रूर आवाज ित या कानांवर जे हा पडत ते हा कधी सवय नसले या

हया त णीस इतके घाबर यासारखे होई की, या िनजर्न रानापेक्षा भयंकर संकटात सापडलेले का
होईना; परं तु कुट्टमच बरे असे ितला वाटावे ! सापाची िन अंधेराची भीती ितला एकसारखी

िभववीत होती. कसे तरी माणसांत जावे असे ितला वाटे . या रानात ित या कंु जापाशी तसे

हटले तर कोणीही भयप्रद जीवजंतू आलेले न हते. मोप यांहून भयप्रद जीवजंतू येणेही शक्य

न हते; पण ते कोणीही जीवजंतू या जवळ नसणेच- ते िनजीर्वन- िनजर्नपणच आज म

िप्रयजनां या अंगाखां यावर वाढले या या ल मीला अ यंत भयप्रद िन दध
ु रर् वाटले. तथािप ती
धीर ध न रात्रभर तेथेच रािहली. पहाटे या सम
ु ारास जरा बरे वाटून ितने पुढे पळावयाचा

िन चयही केला. मैल दोन मैल जाताच ितला ित यासारख्याच दबत चालले या आणखी दोन

ि त्रया दरू िदस या.

या क्विचत मस
ु लमानां या पक्षा याही असतील अशी शंका आली

गेलीच. तु ही कोण

हणन
ू िवचारताच या ि त्रयांनी ल मीला ओळखले, िन एकदम कंठ दाटून

असतानाही िनजर्नपणास अगदी कंटाळलेली ती त णी हो ना करता करता या ि त्रयांपाशी
येऊन या

हणा या, “बाया ! तू इकडे कुठे ! तु ही ब्रा मणा या. तुमचे नख आ हांस िदसणार

नाही. दे वाने हा कोण कोप केला ! काल या या मे या मस
ु ं यां या दं ग्यातूनच तु ही िनसट या
असाल. तु या दाराशी तुझे अनेक वेळ उ टे खा ले या आ ही, तु या कुट्टम गाव याच दोघी
मसकुनी आहोत, बाया.”

“बायांनो,” ल मी गिहव न येऊन

हणाली “तु ही इकडे कोठे जात आहात !”

“आ हांवरही हया मे या मोप यांनी अ याचार केले. बाई आम यापाशी पैसा नाही िन पै
नाही. तरी यांनी आम या झोपडीस आग लावली. आम या पु षांस धराधरी केली िन आ हा

सवार्ंस

हणाले की, “मस
ु लमान हा, नाही तर मरा.” पण बाई, आ ही आमची मसकुनी जाती

कशी सोडावी? बाई, आ ही

हटले, “आ ही ब्रा मणींनी न हे . आम या का मागे लागता ?” ते हा

यां यातील एक थेरडी मशालीने आमची लग
ु डी पेटवून दे त धावली िन

हणाली, “पण तू िहंद ू

आहे स ना?” कु यांहून िहंद ू तु हांस नीच समजतात; पण तु ही मसकुनी लोक मस
ु लमान होत
नाही. तु ही ब्रा मणांचे, क्षित्रयांचे िन वै यांचे पाय आहात. ते तुम यावर उभे आहे त. तु हांस

कापले की ते खाली पडलेच.” या जाळपोळीतून बये, आ ही कसे तरी वाचून पळत आहोत. पण

आमचे काय ! आ ही मसकुनीच. पण बया ! तझ
ु े रानात कसे होईल ?” या मसकुनीचे डोळे
डबडबून आले. मलबारात मसकुनी ही जाती अ प ृ यांतही अ प ृ य मानली जाते, िथ या

यां याशी यवहार करीत नाहीत. जसे महार ड बांना नीच मानतात तशीच मसकुनी जाती ही

िथ याहूनही किन ठ समजली जाते.
ल मी कळवळून हणाली, “तु ही बायांनो, तम
ु चे
ना? दे वानं तु हांस इतके उदार

वतःचे दःु ख िवस न माझी िचंता करता

दय िदले आहे . तु ही मसकुनी मा यासारख्या ब्रा मणीपेक्षा

िकती तरी उ च जाती या िहंद ू आहात. नको, नको, बाई, अशी मागे घेऊ नकोस. हे बघ मला
िकती वेळ तरी कोणा या तरी ग यात पडून पोटभर रडावेसे वाटत आहे . तू संकोच क

मला छातीशी घे-क्षणभर तू माझी आई हो !” असे

हणत ल मी या मसकुनी

पडली. दस
ु री मसकुनी तशा ि थतीतही, ‘बामणीनीस’ आ ही िशवलो
मनात दोष लावीत होती. पण ती मसकुनी

हणन
ू

नकोस.

त्री या ग यात

वतःस मनात या

त्री मात्र ल मीस छातीशी ध न न कचरताच ितचे

सां वन करीत होती. थो याच वेळात या ितघींचाही दःु खी प्रेमाचा पिहला उमाळा ओसरला िन

पु हा भीतीने या पुढे तरी जावे

हणन
ू लपत छपत चाल या. थो याच वेळात यांस आणखी

एक यां याच गावचा मनु य- िव णू नायर द ु न जाताना िदसला. ते हा दे वानेच आप या

साहा यास धाडले असे या भयभीत ि त्रयांस होऊन या अितशय आशेने या याकडे गे या.
यास पाहाताच िव णू नायराने कपाळास आ याच घात या, मी

वतःच जीव घेऊन कसाबसा

पळत असता हे लचांड कुठले ग यात पडू पाहाते असे होऊन तो यास वसकून अंगावर येऊन
हणाला, “मजकडे काय आहे ? इकडे कशाला येता ?” “महाराज !” ती मसकुनी वद्ध
ृ

जोडून

हणाली, “महाराज, आपण नायर लोक क्षित्रय

त्री हात

हणिवता. अबला आ ही. आ हांस दस
ु रे

काही नको. हया बामणीनी या मावशीचे गाव येथून दोन कोसांवर आहे . तेथपयर्ंत तीस पोचवून
यावे. मोप यांनी मागर् रोखले आहे त
“पण तुझी जात कोण ?” नायर

हणन
ू आ हांस भीती वाटते.”

हणाला.

“मसकुनी-डोम, बाबा !”

“आिण तू मा याजवळ दोनशे फुटां या आत येऊन बोलतेस ? राक्षिसणी, माझा धमर्

बुडिवतेस ? माहीत नाही आ ही क्षित्रय, धमार्साठी प्राणाचीही पवार् करीत नाही ते !” असे
या

हणत

त्रीची छाया पड याचा खरोखरीच राग येऊन या क्षित्रयाने या अ प ृ य वद्ध
ृ े या ताडकन

त डात मारली ! ितची मल
ु गी एकदम रडू लागली, ते हा ल मी रागाने िन दयेने लाल िन कंिपत

होऊन

हणाली, “अरे िव ण!ू !!

या िबचार्या अ प ृ यापढ
ु े जो तू पराक्रम दाखिवलास तो ते तझ
ु े

बाप-ते मस
ु लमान मोपले तु या घरातील ि त्रयांवर िन दे वळातील दे वांवर अ याचार करीत आहे त
यास का दाखवीत नाहीस? यां या भयाने एखा या नपुंसकासारखा जीव घेऊन पळत आहे स;
या कृ याने तुझा क्षित्रय धमर् भ्र टला नाही. पण

भ्र टला ना ? मस
ु लमान यांस िहंद ू

या िबचार्या अ प ृ य

हातारी या सावलीने तो

हणन
ू ठार मारीत आहोत- िहंद ू यास मसकुनी अ प ृ य

हणन
ू मारीत आहे त, हुसकून दे त आहे त. यांनी आता जावे कुठे ?”
“ल मी,” तो नायर जरा ओशाळून हणाला, “तू पािहजे तर चल मजबरोबर-जरी हया

प्रसंगात तु यासारखी सद
ंु र, त ण मल
ु गी बरोबर घेणे

हणजे मोप यांचे संकट बोलावून आणणे

होय, तरीही मा या गाव या ब्रा मणाची त,ू चल, तल
ु ा पोचिवतो. पण हया मसकुनी ि त्रया

मा याबरोबर घेईन तर क्षित्रय मला जातीबाहे र काढतील !”
“का नाही काढणार ?” ल मी ितर काराने

हणाली, “अबलांचे परधमीर्यांपासन
ू रक्षण केले

तर मग क्षित्रय व ते कुठे रािहले ? पण तू तसे काही एक पाप केले नाहीस. िहंद ू धमार्वर िन िहंद ू
जातीवर भयंकर अ याचार चालले असता या अ याचार करणार्या िवधमीर्यांशी तू स मख
ु लढत

नाहीस. जीव घेऊन पळत आहे स. मस
ु लमानांनी तुमची बायका-पोरे काल बाटिवली असता तुझा

धमर् बुडाला असे तुला वाटत नाही. पण िहंद ू अ प ृ याची नुसती छाया पडली तर तुझा धमर्

बाटतो! ते हा तू खराखरा धमर्त्राता क्षित्रय आहे स यात काही संशय नाही ! मी तु या बरोबर येत

नाही. हया मा या मसकुनी बिहणीबरोबरच मी राहाणार. ड बां या ि त्रयांचे जे सख
ु -दःु ख, तेच

आपले सख
ु दःु ख ! िहंद ु वावर संकट आले असता ड ब, महार, मांग, ब्रा मण हे ड ब, महार, मांग
नसन
ू केवळ िहंदच
ू आहे त असे मानणारे िन तसे आचरणारे आ मे ब्रा मणात िनघतात हे िसद्ध
कर यास मी या मसकुनी बरोबरच राहणार तू जा !”
ल मी हे

हणत होती तोच तो नायर क्षित्रय िनघन
ू ही गेला होता. थोडा वेळ या ि त्रया

आणखी पुढे गे या. यास द ु न काही ओरड ऐकू आ यासारखी झाली. या ितघीही

या या.

आ याथर् एका वडा या झाडाखाली, करवंदी या जा या हो या. यां यामागे काही वेळ छपून
काढावा

हणन
ु ती िन
ू ितथे गे या, तो यास सम

थूले वर शा त्री यां या दोन ि त्रया दडले या

भेट या. कोण तो दःु खावेग ! कोण ती भीती ! मागे काय झाले ते सांग याची कोण ती आतुरता!
या सवर् मनोिवकारां या कैचीतून अखेर एकच प्र न सम
ु ती या मख
ु ातून िनसटू शकला.
“तुला माझे बाबा मागे भेटले का ?” एकच उ तर ल मी दे ऊ शकली,

“ यांनीच माझा जीव िन धमर् वाचिवला, पण या युद्धात शत्रन
ू े यांचा पायचा पाय कुर्हाडीने

तोडून काढला िन यास बंिदवान क न नेले.”
“अगबाई !”

हणन
ू एकदम उं च िककाळी सम
ु तीने फोडली. “हे मल
ु ी, उगी, उगी, उगी आता.

कोणी कोणासाठी रडावे ?”

हणन
ू

थूले वराची प नी ितचे सां वन क

लागली. पण भीतीने

ितचे रडणे आधीच बंद केले होते. कारण ते तीन-चार िथ ये िन ितचा भाऊ ओरड कसली ते
ऐकावयास दरू जाताना, या ि त्रयांस या झाडीमागे अगदी हूं का चंू न करता बसा

हणन
ू

सांगन
ू गेले होते. ते आप या िककाळीने संकटात पडतील की काय हया भीतीने सम
ु ती चूप
बसली.

आता सकाळचे दहा वाजले असावे. रात्रभर वाट चालत, भीत, पळत, दःु खा या वण यात

जळत या सवर् ि त्रया िन पु षांचे जीव सक
ु ू न गेले होते. पाणी त डात एक थब दे खील पडले

न हते. काल दहा वाजता हयाच वेळेस शांत िन रमणीय कुट्टम गावात हिरहर अग्नीस आहुती
दे ऊन उठत होते. सम
ु ती तोडले या फुलांची माळ करीत असता ित या भावाने येऊन ितचे डोळे

गप
ु चप
ू झाकून धरले होते. ल मी तळ
ु शीस प्रदिक्षणा घालीत होती िन मधन
ू मधन
ू पािरजातकावर

बल
ु बल
ु बसत यास हात या माळे ने िवनोदात उडवीत होती. ते पु हा बसत होते. ती मसकुनी
त ण क यका आप या लहान बिहणीस गाणे

हणत होती, “फणी घे फणी घे, वेणी घाल वेणी

घाल, मालतीचे फूल घालीत सासरास चाल.” आिण ती

थल
ू े वर शा त्री यांची मल
ु गी आप या

माहे री पिह या खेपेस आले या िप्रय बिहणी या डोहाळे जेवणास “काय क
ताई?”

ग, काय क

ग

हणन
ू ितला प्रेमाने िचडवीत होती ! ती वद्ध
ृ मसकुनी ित या लहानशा अंगणात

भाजीपा यातून काही िनवडीत मनात

हणत होती, “ही भाजी मा या मल
ु ीला आवडते. नाही ! ती

उ या माहे रास येईल; ही उ याच तोडीन !”

चोवीस तास झाले असतील नसतील- तो आज दहा वाजता- या आज काय करीत आहे त ?
हे भयंकर - कि पत न हे - अनुभत
ू ि थ यंतर ! हे जाच, हे अ याचार िन पीडा यास सहन
करावी लागावी, असे यांनी काय पाप, कोणाचा अपराध केला होता ?

एवढाच की ते िहंद ू समाजात ज मास आले होते ! िन ते िहंदच
ू राहू इि छत होते !
यिक्तशः इतकाच, एवढाचपण सामािजकतः केवढा ! - केवढा अपराध की

वतःचा िहंद ू समाज यांनी इतका

असंघिटत, असहाययुक्त- वाळू या कणासारखा ठे वावा. वाळू या कणासारखा नुसता एकढीग,

एकराशी;- समाज न हे ! केवळ पूवज
र् ां या पु याई या अविश ट अंशाने काय तो तगलेला ! परं तु

अविश ट पापाने प्रितक्षणी भंगू पाहणारा- िछ निभ न होऊ पाहणारा !

ओरड कसली आहे ते पाह यास गेलेले ते पु ष परत आले. ओरड शत्रच
ूं ीच होती; कारण

याच मागार्ने मोप यांची दस
ु री एक मोठी टोळी िहंदं च
ू ी मग
ृ या करीत येत होती. या संकटात ते

पु ष दे खील आता काय होईल हया भीतीने कापू लागले होते. एका भयंकर संकटाशी त ड दे ऊन
यांचा पाडाव कर यात यांची सवर् शक्ती खचर् झालेली होती. यांची त डे पा यािवना सक
ु लेली,
नायू िव ामािवना िशिथल झालेले, मन उ साहािवना

लान िन धैयर् आशेिवना गिलत झाले होते.

तरीही तो ब्रा मणकुमार िन ते िथ या जर अजन
ू पायावर उभे िन हातात श त्र ध न असतील

तर ते एका दामू या अद य धैयार्ने िन िन चयाने होय.

“शेवटपयर्ंत लढावयाचे, धमार्साठी मरावयाचे. मलबारात िहंद ू लढू शकतात-िनदान आपण तरी

आपले कतर् य केले, ब स !” असे काही इतरांस, काही

वतःस तो तट
ु के बोलला. सम
ु ती आवेशाने

पुढे झाली.

हणाली, “मला एक सरु ी

ितला िदली िन

या, मी एक तरी िहंद ू वेषी मा न मरे न.” दामन
ू े एक सरु ी

हटले, “दे वी ! मी िजवंत आहे तोवर आप या हातातील सरु ी मी आहे . मी

पड यावर-पड यानंतर- ही !” त ण-त णींचे अपूवर् साहस िन उ साह पाहून ती मसकुनी जातीची
अ प ृ य पोरगी मालती आवेशात येऊन हणाली, “मला पण एक सरु ी यावी. िहंद ू धमार्साठी
मीपण लढून मरे न.” दामन
ू े दस
ु री एक सरु ी ितला िदली- पण ती या सरु ीला या या हातून

घेईना. “खाली ठे वा. मी उचलन
ू घेत.े मी मसकुनी जातीची आहे . तु ही िथ या. मी तु हांस

गावात नेहमी पाहाते. तु हांस आवडेल न आवडेल. आपणास माझा िवटाळ होईल !” दामू हसला.
“ब्रा मणांशी बरोबरी क

इि छणे असेल िन ब्रा मणांनी आ हास िशवावे

हणन
ू

हण याचा

अिधकार पािहजे असेल तर महारांनी प्रथमतः ड बास तो अिधकार िदला पािहजे. तू मसकुनी अस.

तू िहंद ू आहे स. मी िहंद ू आहे . मा या हातन
ू च ही सरु ी घे. मस
ु लमानाचा िवटाळ जर मला चालतो
तर तझ
ु ा िहंदच
ू ा चालणार नाही ? िहंद ू धमार्साठी मर याचा आवेश तु यात उ प न झालेला आता तू ब्रा मणांनाही पू य आहे स! घे सरु ी िन जो पिहला धमर्शत्रू िदसेल यावर- जर तो

आततायी असेल तर- कर िहचा वार !” मालतीने ती सरु ी दामू या हातातन
ू घेतली. दै वाची काय
इ छा ती पाहात ते सवर् या झाडी या आड लपले.

थो याच वेळात मोठमो याने “दीन दीन,” “अ ला हो अकबर,” अशा क्रूर आरो या मारीत

मस
ु लमानांची दीडशे-दोनशे लोकांची टोळी अगदी जवळ आली. हया बंडात आजब
ू ाजू या दहा-बारा
गावांतील मोपले एकत्र होऊन एक िहर या फडक्याची

वजा तुकार्ंचा

िहंदं च
ू ी लट
ू मार करीत चालू लागत. जो मस
ु लमान िजतका िन

वज

हणन
ू उभारीत िन

योगी वा बदमाष असेल िततका

तो प्रखरतर धमर्वीर बने. कारण धमर्युद्धासारखा धंदा दस
ु रा कोठे ही िमळणे यास शक्य न हते. ते
राक्षस ओरडत ओरडत बाजन
ू े िफरत शोधीत जात. कारण िहंदं ू या पळापळीने लोक जीव घेऊन

आजब
ू ाजस
ू लपलेले अिधक सापडत. ते आले. दद
ु वाने या जाळीकडे यां यातील काहींचा रोख
गेला. “काफर” “काफर”

हणन
ू एकच

वनी झाला. जे पिहले दहा-पाच आले ते मोपले या त ण

िथ या या िन या या सहा यकां या तलवारीने ठार झाले. पण या सग या टोळीची धाड ितकडे
वळली. दामप
ू ाशी सर्ु यादे खील अिधक न ह या; नाही तर तो या ि त्रयांनाही प्र येकीस एकेक

दे ता. िनराशा मिू तर्मत
ं
या यापुढे उभी होती. ती धाड यावर आली. बायकांत तलवारी पाहून
एकच िककाळी उठली. कचाकच तलवारी चालू लाग या. तीन-चार मस
ु लमान ठार होऊन पडले.
इतक्यात हिरहराचा मल
ु गा जो शूरपणाने शत्रस
ू आप या िहंद ू ि त्रयांपासन
ू दरू राखीत होता,

यावर तीन-चार तलवारी एकदम पडून तुकडे तुकडे होऊन याचा दे ह खचीर् पडला. एका काठीचा

आघात बसन
या
ू

हातार्या मसकुनीचे डोके नारळासारखे ताडकन फुटून गेले. आप या भावाचा

वध झालेला पहात सम
ु ती एखा या वािघणीसारखी या वध करणार्या मस
ु लमानावर तुटून पडली.
दोघांची पोटे िच न काढली होती, तोच ित या हातून पाठीकडून मोप यांनी कवळून ित या

हातातील सरु ी िहसकून घेतली. ते ित याशी लिडवाळपणा क

लागतात इतक्यात, “ हा; दरू हा!”

हणन
ू अिधकारी आज्ञा झा या. ते हा ते मोपले िहरमस
ु यासारखे होऊन मागे झाले िन या

टोळीचा मख्
ु य पुढारी

हणाला, “हया छोकरीला अगदी त्रास न दे ता पण िहचे हात बांधून

मजबरोबर घेऊन चला.” डोळे िमचकावीत ते मोपले सम
ु तीस बांधून पुढे घेऊन चालले. मागार्ला

लागेपयर्ंत सम
ु ती साधारणतः शुद्धीवरच न हती. ितथे ित यापासन
ू पुढेच तो त ण िथ या घावांनी
िव हळ िन िवकल झालेला पहार्यात बांधून चालिवलेला होता. ती मसकुनी-मालती, ल मी िन

हिरहरशा त्री

यां या बायका कोणी मोप यांनी उडिव या िकंवा या गदीर्त ठार झा या हे ितला

काहीच कळे ना. थोडे पढ
ु े जाताच एक गाडी िदसली. तो या टोळीचा मख्
ु य

छोकरीको

हणाला, “ये

या गाडीत बसवा.” सम
ु ती या गाडीत उचलन
ू ठे िवली गेली. तो मख्
ु यही या गाडीत

बसला आिण ती गाडी दामू िथ यास नेले जात होते या या उलट िदशेने िनघाली. आता मात्र
कठीणात कठीण, भयंकरात भयंकर

हणन
ू जे कोणते संकट ित यावर गज
ु र यासारखे होते ते

सम
ु तीवर गज
ु रले ! आता मात्र तो अंतरला ! आता मात्र ती एकटी उरली !
ितचा धैयम
र् े

ढळला. ती धायदाय रडू लागली ! दामू ! दामू

हणन
ू , ितने आजपयर्ंत

कोणासही कळवळून मार या नसतील अशा िव हल, पण वे या हाका, मोठमो याने मार या. पण

गाडी वेगाने धावत चालली. दामू िदसेनासा झाला ! या िनराधार ि थतीत या पोरी या मनास

या िवयोगा या होणार्या दशे या वेदनांचे वणर्न काय करावे ? खरोखरच ती पा यातून काढले या

माशासारखी तळमळू, तडफडू लागली. आिण दाम?
ू - गेले दोन िदवस या या सवर् भावना, याचे

िवचार, याचे िवकार, या या रक्तिबदत
ू ील प्र येक

पंदन सम
ु तीिवषयक होते. अंती ित या

रक्षणाथर् आपण अपूणर् पडलो-आिण िजवंत उरलो ! ती आता िदसेनाशी झाली. दाम-ू तो अठरा
वषार्ंचा कोवळा त ण-ते पोर-तेही या पोरीसाठी धायधाय रडू लागले.

सम
ु तीस या मख्
ु याने जरा दटावून, जरा दया दाखवून िवचारले,

“छोकरी ! रडशील, ओरडशील तर आहे स यातन
ू ही अिधक क टात पडशील. कोणा मा या

हुजर्या या पदरात टाकली जाशील. पण तू अशी वेडी नाहीस, मला माहीत आहे . हे बघ, मी हया
टोळीचा मख्
ु य आहे . हया तालक्
ु याचा कलेक्टर आहे . माझे नाव तू ऐकले असशील. हया

िखलाफती रा यात अली मस
ु ेिलयर या जोडीने माझा अिधकार चालतो. खलीफाने मला कलेक्टरी

िद याने कुट्टमचा मौलवीदे खील मा या हाताखाली आला आहे ; िन तु यावर माझे प्रेम िन िव वास
बसला आहे

हणन
ू सांगतो, माझे नाव खरं च का नाही माहीत तुला ? माझे नाव ऐटखान आहे .”

आपणच प्र न िवचारीत िन आपणच उ तर दे त तो मोपला ऐटखान

यास आपण या सभेत

कािलकतला पािहला होता-सम
ु तीचे मनोरं जन करीत होता ! पा यातून काढले या या जा यात

तडफडणार्या माशाचे, चांगला मासा हाती लागला

हणन
ू आनंदाने गायले जाणारे को याचे गाणे

िजतके मनोरं जन करते िततके या मोप याचे बोलणेही सम
ु तीचे मनोरं जन करीत होते.

गोपूर गाव लवकरच आले. सम
ु तीस या ऐटखानाने एका सत्रंजी आंथरले या, माती या

सारवले या िभती या खोलीत नेऊन िन ित या पढ
ु े काही अ न ठे वन
ू . पण ित यावर सक्त पहारा

बसवून,

हटले, “मैित्रणी ! तू शांत होईतोपयर्ंत मा या हया बंग यात रहा. शांत हो, तुला मा या

ग याची शपथ आहे . मी उ या येथील ब्रा मणांस ठार मा न यां या बंग यातच ठाणे दे णार
आहे . आजचा िदवस येथे काढ. मी सं याकाळी येईन.” असे

हणन
ू तो मोपला िनघन
ू गेला.

सम
ु ती अथार्तच तडफडत होती. अ न दरू च-पा याचा थबसद्ध
ु ा ितने घेतला नाही. बाबा ! दामू !
भाऊ !” असे
आहे त असे

हणत, आता पुढे काय करावे या या अशक्य योजना करीत िन या अशक्य

यानात येताच ग्लान होत, ती सं याकाळपयर्ंत चरफडत बसली.

पण मना या दःु खास दै वाने नैसिगर्क मयार्दा घालन
ू िदलेली आहे . आज दोन िदवसां या

अस य घटनां या भाराने बिधर झालेले ितचे शरीर िन मन इतके बिधर होत आले की, एकेक
म जािपड िन एकेक रक्तिपड िन चेतन होत चालला. अंती झोप

आली िन ती िन चल होऊन िनवदन होऊन पडली.

हणा वा मू छार्

हणा-ितला

रात्री तो ऐटखान पु हा वर आला. ितला गाढ झोप लागली हे पाहून याला एक प्रकारचा
आनंद झाला. कारण ितचे रडणे, ओरडणे ऐकून याचा रसभंग होत असे, तो आता होणार

न हता. याने ितला पोटभ न पाहून घेतले. “ती ब्रा मण कुलातील, शुिचभत
ूर् सद
ुं र-मा या
सारख्या या िप यानिप या पु य केले तरी पदरी न पडणारी-कनकलितका आज मा या अगदी

हातात आहे ! िकतीतरी ितचा ओठ गोड असेल !” असे भावीत तो लवला. याने मनसोक्त ितचे
मक
ु े घेतले. ‘बरे झाले अशी गाढ झोपेत आहे तेच ! नाहीतर कोण लाथाळी करती !’ असे हसन
ू
याने ित या शेजारी आपला दे ह पसरला. ितला उराशी घट्ट घेतले. ‘या अ ला ! तू मा या

धमर्वीर वाचे

ेय िदलेस ! अ ला! ही परी मला िदलीस. िनःसंशय कुराण ई वरप्रणीत आहे .

यातील वचने स य आहे त. इमानदारांस परी िमळे ल हे वचन अ ला ! तू स य केलेस ! िकती

मद
ु तीला
ु हा दे ह ! असे तो ‘इमानदार’ मोपला भावीत भावीत कामो म त झाला. याने सम
ृ ल
पु हा इतके छातीशी लगटून धरले की िचखलात

तले या कमिलनीसारखी ती िदसेनाशी झाली.

रात्रभर अशी रहा-गोड पोरी- जागी होऊच नकोस! असे

हणन
ू तो ित या पदरास सा

लागला.

सय
ू ार् या िकरणानेही न पािहलेली ितची प्र यंगे याला िदसू लागली. उ कट कामाने तो अिधर
होऊन यासं

पशर् क

तोच “तोबा! तोबा”

लागला.

हणन
याने िककाळी फोडली. पण एकांतात ती कोणी ऐकली नाही. तो
ू

िदवा उचलू लागला तो तो कोलमडून खाली पडला...

रात्र संपली. सकाळ झाली. गावात दस
ु री एक मोप यांची टोळी येऊन दं गा क

लागली.

ऐटखाना या लोकांनी घाब न ऐटखानास ही िचंताकारक वातार् कळिव यासाठी दार ठोठावलेफोडले- पाहातात काय ? ऐटखान मेलेला पडला आहे िन एक भयंकर नाग आपली फणा
सम
ु ती या डोक्यावर छत्राप्रमाणे ध न ध न डुलत आहे . ऐटखाना या अंगावर सपार्चे भयंकर दं श
इतके झालेले आहे त की, या या रं ध्रारं ध्रांतून िवषाने दिू षत झालेले रक्त

त्रवत आहे !

‘नाग !’, ‘नाग !’

हणन
ू िजकडे ितकडे ब ब झाली. सम
ु ती या दार ठोठाव यापसन
ू च

आप या कालिनद्रे तून थोडी थोडी दचकत होती, ती आता चांगली जागी झाली. पाहाते तो नाग
ित या पायाला चुटूचुटू चाटीत आहे . “ फणींद्र, माझा फणींद्र !”

हणन
ू सम
ु तीने या या

अंगाव न हात िफरिवला िन ितचे ते गाणे, जे या नागास आवडत असे, ते एकदम

हणू

लागली. प्रगाढ झोपेतून उठ याने ितला वाटले की, आपण आप या फुलबागेतच नेहमीप्रमाणे
सकाळी फणींद्राशी खेळत आहोत !

इतक्यात ऐटखानास आिण या यापाशी पडले या या या सरु ीस पाहून आता ितची
पिरि थती ितला पण
ू र् आठव यामळ
ु े , आप या रक्षणासाठी हा फणींद्र-हा-साप- यायले या दध
ु ाचे
उपकार

म न, पाळत ठे वीत मा यामागे आला िन अंती जे हा मी अगदी िनराधार ि थतीत होते

ते हा या द ु ट ऐटखाना या

पशार्ने माझे कौमायर् भंग हो या या आधीच माझा सड
ू घेऊन

ऐटखानास याने दं श क न ठार मारले. खरोखर सपार् या

द्रौपदीची लाज

पाने परमे वर माझा त्राता झाला;

याने राखली याने माझीही रािखली; तो सवर्दा भक्ताची लाज अशीच राखतो,

असा िवचार िवजेसारखा एकदम सम
ु ती या मनात चमकून गेला !
पण वेडे पोरी जरा थांब ! आप या

ठे वून परमे वर हा नेहमी

याया या क पनेला जळ
ु तील तेव याच घटना

मरणात

यायाचा वाली असतो, अ याय आिण अपाप यांचे रक्षण िन

ल जागोपन तो सवर्दा करतोच करतो, हया मानवी, खु या पण सोयी कर समजत
ु ीस इतक्यातच
बळी पडू नकोस. अंती परमे वर ल जा रक्षण करीलच करील, हया समजत
ु ीपेक्षा या तु या

कमरे ला खोचले या सरु ीवर तू अिधक अवलंबून राहा. वेळेवर ती नुस या समजत
ु ीपेक्षा क्विचत
अिधक उपयोगी पडेल ! कारण ऐटखान मेला-पण मोपले अजून िजवंत आहे त !

सम
ु ती या मनात वरील िवचार िवजेसारखा येऊन गेला नाही तोच मोपले खोलीत घुसले होते.

तो नाग एखा या बेफाम वीरासारखा तुटून यावर पडला. दोन-तीन िमिनटांत दोन-तीन मोप यांस
कडकडून चावून दोन-तीन तलवारी या आघातानी तो तुकडे तुकडे होऊन पडला. मोपले सम
ु तीस
िबलगले. ितने सरु ी उपसली िन एका कोपर्याचा आ य घेऊन ितने या गडबडीत दोघा ितघा
मोप यांची पोटे िच न यांस भम
ू ीवर ठार क न पािडले. आिण
खुपसावी

कसेतरी

वतः या पोटात ती सरु ी

हणन
ू ितने हात पुढे केलाही - तोच तो धरला गेला. ितने िनराश धडपड केली की

वतःस मा न घ्यावे; पण ितला म

कोण दे तो ? केवळ तेव यात या तेव यात ितने

एका िबलगले या मोप या या तलवारीवर डोके मा न घेतले होते, ते हा कपाळावर घाव घालन
ू ते
थोडे िचरले होते. या रक्ताचे ओघळ ित या त डावर वाहात होते. या ठार झाले या मोप यां या
पोटातील रक्ताचा िचखल या खोलीत झाला होता. यातच या सपार्चे तुकडे तळपत होते.
िकिचत वळवळत होते. जे पाच-सहा मोपले आत घुसन
ू सम
ु तीस ध न उभे होते, यांनी

फुलासारखी ितला उचलन
ू , कवळून, ितची सरु ी हातातून काढून घेऊन ितला या तशा पिरि थतीत
या रक्ता या िचखलातच खाली िनजिवली !

“फजल ! दे खना क्या !” एक मोपला सम
ु तीचे हात ताणन
ू ध न पायाशी उभे असणार्या

आप या जोडीदारास

हणाला. “अरे काल या झाडीतच हे पाख

आप या हाती पडावयाचे; पण

ऐटखानाने म येच घात केला. आता पाहतोस काय? नाही तर या मौलवी या टोळीचे लोक एकदा
का इथे आले की

या छबेलीचे हे पे याहून गोड मक
ु े मौलवी या ताटात जाऊन पडतील िन
आपण पु हा िमटक्या मारीत बसू !” असे हणत रक्ताचे ओघळ याव न वाहात आहे त अशा
या सम
ु ती या गालाचे तो उ म त मक
ु े घेऊ लागला. “अरे यार मेरे वा ते तो रख !”

“मा यासाठी ठे व.” असा उ छृंखल िवनोद करीत ते पाच-सहा पशू अ यंत कामो ी त होऊन या
घायाळ क येला िबलगले.

समाजा या सु यवि थत अव थेत यांचे मनोिवकार मयार्िदत दाबात ठे वलेले असतात,

हणन
ू च ते बहुधा असंतु ट असतात. या राक्षसी प्रव ृ ती या माणसांत हे मनोिवकार अ यंत
उ कट असतात यांची असंतु टताही उ कटच असते. अशा पाशवी मनु यास समाजावर जे हा

एखादा भयंकर िव लव गज
ु रतो, ते हा माजणार्या अ यव थेत आपले ते द ु ट िन तामसी
मनोिवकार त ृ त करणे सहजच सल
ु भ होते. िन
भीषणता हे यां या

हणन
ू च भयंकर बीभ सता िन उ छृंखल

या कामी मनोिवकारास शामक न होता उलट उ तेजक, पौि टकच होते. या

रक्ता या िचखलात पाडले या, बळाने अवयव दाबून धरले या, घावातून वाहणार्या रक्ताने

माखले या या िनरपराध क यकेस भयंकर हाणाहाणी िन मारामारी चालली असता िबलग यात
यां या उग्र कामवासना िन इंिद्रयो माद िवरस हो या या

थळी अ यु कटपणे प्रकट होऊ

लागला. “अरे यार ! हया हया सालीने दोन मस
ु लमान इथे मा न पाडले आहे त. िहचा चांगलाच

सड
ू उगिवला पािहजे ! हं उगव सड
ू !” असे खो खो हसत िन बीभ स िवनोद करीत या नरपशन
ूं ी
या क यकेशी भयंकर बला कार कर यास आरं भ केला. एक-दोन-तीन एकामागन
ू एक ते

नरराक्षस ‘उगव सड
ू !’ ‘उगव सड
ू !’

हणन
ू िखदळत िन ताल धरीत अघोर उपभोग घेऊ लागले.

या अमानुष भीषणतेने यांचे कामिवकार अमानुष समाधान पावू लागले.

मनु य जातीस के हा के हा जी बीभ स कृ ये करताना लाज वाटत नाही, यांची कहाणी

मात्र ऐकताना मोठी लाज वाटते !

हणन
ू इतकेच सांगणे पुरे की नऊ-दहा नरपशूंनी, पशूंना

सच
ु तही नसतील अशा बीभ स प्रकारांनी आप या इंिद्रयो मादास या क ये या दे हाचा िन

ल जेचा बळी घेत बला कारावर बला कार चालिवला.

परं तु आता तो बला कार या िन पाप िन िनरपराध क येवर न हता. तर तो या ित या

प्रेतावर होता. कारण ती पोर या भयंकर िन क्रूर यातनांनी के हाच गतप्राण झालेली होती.

गतप्राण- पण ती पोर एखा या धमर्वीराप्रमाणे ‘मािरता मािरता’ गतप्राण झालेली होती. परवा

हयाच वेळेला फुलां या माळा गुंफून ती या

ीरं गा या मत
ू ीर्स घाल यासाठी,

नान क न

तोत्रे

हणत जात होती. दे वपज
ं ी अशी ती क या या मागार्ने
ू े या फुलासारखी पिवत्र, सक
ु ु मार िन सग
ु ध

तशी जात असता ित या अंगास

पशर् कर यास वायह
ू ी संकोच करीत मनात

हणत होता की,

“अतक्यर् पु याचे फल
करील ते करो!”

या या गाठी असेल अशा कोणा भाग्यशाली युवकास ही

पशार्ने ध य

परं तु हया एका िदवसरात्री या आत ित या दै वी हे कोण भयंकर ि थ यंतर भोगणे पडले !

आिण का ? ितचा काय अपराध ? कोणाचे ितने काय वाईट केले होते ? हया मोप यांचेच राहोपण ितने हया जगतात कोणाचे काय वाईट केले होते ? सापावर दे खील ती प्रेम करीत होती !
सपार्स दे खील ती-

या िहंद ू जातीत ज माला आली या िहंद ू जातीसारखी पाळीत होती.

आिण हाच ितचा अपराध-की ती िहंद ू जातीतील होती. केवळ इतकाच !

हणन
ू च हा प्रसंग !

तथािप ती मात्र या प्रसंगातही न डगमगता िहंद ु वास पारखी झाली नाही. एखा या िहंद ू

धमर्वीरासारखी िहंद ू धमार् या िन िहंद ू रा ट्रा या शत्रश
ंू ी लढत लढत ती मेली. ित या या सोव या
पिवत्रतेने, या मंजळ
ु

तोत्रांनी िन या फुलां या माळांनी

ीरं ग िजतका संतु ट झाला नसता

या या शतसह त्रपट ित या आज या हया अशद्ध
ु ाने लडबडले या, घावांनी घायाळ झाले या,

पारोशा बला काराने बाटले या बीभ स अपिवत्रतेने तो संतु ट होईल. दे वालयात शांत िनिवर्घ्न

कालात गोमुखीत हात घालन
ू जे जप करतात, केवळ घंटे याच मंजळ
ु आवाजाहून यां या
शांततेचा भंग होत नाही अशा िन त ध दे वा या गाभार्यात डोळे िमटून पंचपक्वा नांचा नैवे यजो लवकरच

वतः या त डात जाणारा आहे तो- जे दाखिवतात असे भक्त िन पूजक पु कळ

आहे त. यांची पूजाही परमे वरास मा य होईलच; परं तु या जप करणार्या कोण याही िहंद ू

साधूपेक्षा िहंद ू धमार्वर िन िहंद ू रा ट्रावर भयंकर आप ती कोसळली असता िन कोसळ या घातक
तलवारी या गाभार्यात िहंदध
ु मार्शी एकिन ठ राहून शत्रश
ूं ी लढून पडलेली िन बला कारा या
बीभ स घाणीने लडबडलेली ही िहंद ू क यका कमी पिवत्र नाही. छे ! छे ! िहची ही अशुद्धाने

लडबडलेली पूजा अिधक शुद्ध आहे . दे वास िन चयाने ती अिधक मा य आहे र असली पािहजे.

कारण अशा आप प्रसंगी, भयंकर राक्षसी अ याचारात, दे वांगणातील पद्मासनापेक्षा रणांगणातील
पराक्रमच वेदांचे, दे वांचे सतींचे िन धमार्चे रक्षण अिधकच यश वीपणे करीत आलेले आहे तर
करणारे आहे त. हवनां या िप ट बिलदानापेक्षा हौता
अिधक िप्रय असते !

याचे प्राणबिलदानच दे वास कधी कधी

७. एकाच

हातारीचे दोन नातू क बू िन मौलवी!

गे या प्रकरणात सांिगत याप्रमाणे गोपूर गावी सुमतीचा सड
ू ित या पाळले या भयंकर

नागाने उगवून तो ऐटखानास दं श क न ठार मारीत असता मौलवी या टोळीचे लोक सम
ु तीचा

शोध करीत याच गावी येऊन पोचले होते. ऐटखानाची िन मौलवीची अिधकारासंबंधी चुरस

लागली होती. दोघेही आपणास खिलफाने कलेक्टर नेमन
ू कुट्टम िन गोपूर हया दो ही तालक्
ु यांवर
नेमलेले आहे , असे सांगत. यातही िहंदं न
ू ा बाटिवताना ऐटखान हा िशया पंथाची दीक्षा दे ई; पण

मौलवी सु नी पंथाचा असन
ू मस
ु लमानातील पंथात असलेला परं परागत भयंकर

वेष या या

रोमरोमात भरलेला होता. याला िहंद ू लोक काफर असन
ू ही एकवेळ क्ष य वाटत; पण िशया
याला डो यांसमोरही पहावत नसत. िशया हे अली या पढ
ु या खिलफास मळ
ु ीच मानीत

नस याने ऐटखान हा िखलाफत रा याशी कधीही प्रामािणक राजिन ठा ध
मौलवी

शकणार नाही, असे

हणे.

वरा य

हणजे िखलाफत रा य िन एकी

हणजे सवर् िहंदं स
ू बाटवन
ू सवार्ंची एक मस
ु लमान

जाती करणे अशी जी याख्या केली, ितचीच पुढची आव ृ ती मौलवीने काढून िखलाफती रा य
हणजे सन
ु ी मस
ु लमानांचे रा य िन एकी

काफर िन दांिभक

हणजे सवर् िहंदं स
ू च न हे तर सवर् िशया मस
ु लमानांना

हणन
ू नामशेष क न एक सु नी मस
ु लमान तेवढा अि त वात ठे वणे अशी

नवीन याख्या केली. कुट्टम गावाचा अिधकार या रात्री या या हाती येताच यास सम
ु ती गोपूर

गाव या मागार्ने पळा याची बातमी लागली. ते हा ऐटखानािवषयी या या मनात धम
ु सत
असले या

वेषाग्नीत ितसरी िन अ यंत

वालाग्राही अशा म सरा या दा ची आहुती पडून याने
ऐटखानाचा स यानाश कर याची िसद्धता केली. या या अिधकाराशी पधार् करणारा, िशया असन
ू
िखलाफत रा यात अिधकारी होऊ इि छणार्या काफरास िशया पंथाचे मस
ु लमान बला काराने
क न िखलाफतीचे शत्रू वाढिवणारा िन सवार्ंत अक्ष य अपराध
तावडीतून िनसटून जात असता

हणजे सम
ु तीस आप या

वतःच म ये गडप कर याचे धाडस कर यास न चक
ु णारा हा

ऐटखान िन याचे अनुयायी हयांचा नाश कर यास कुट्टम गावाहून िनघन
ू मौलवीची टोळी
गोपूरावर एकाएकी येऊन आदळली. ऐटखानास या सम
ु ती या प्रामािणक सपार्ने ठार क न

टाक याने मौलवीला फारसा अडथळा न होता तो मारीत, कापीत, वाट काढीत मख्
ु य ठा यास
हणजे ऐटखानाने सम
ु तीस

या खोलीत ठे वले होते ितथे येऊन पोचला. तो आ याची बातमी

येताच ते ऐटखाना या टोळीतील फाजल िन इतर नरराक्षस सम
ु ती या प्रेतास या अधम

भीषणतेत तसेच टाकून पळून गेले. दे व पूजे या फुलमाळे सािरख्या पिवत्र, सक
ु ु मार िन दे वाहर् अशा
या सद
ुं र क येचा तो दे ह या बीभ स िन अितघोर अ याचारास बळी पडलेला पाहून मौलवीसही
या पापी मोप यांचा ितटकारा आला. मानवी वभावाचे िनरीक्षण करणारास ही गो ट माहीत

आहे , की मनु य

वतः अनेक वेळा जे पाप सहज करतो ते दस
ु र्याने केलेले पािहले िकंवा ऐकले

हणजे तो या कृ याचा मनापासन
ू घोर िनषेध कर यास प्रव ृ त होतो. यातही फाजल इ यादी

मोप यां या या बला कारास इतर सवर् बला काराहून घोरतम ठरणारी जी मख्
ु य गो ट होती ती
ही, की, तो बला कार मौलवीने केलेला िकंवा अनुमोिदलेला न हता, आिण यातही यास सम
ु ती

बळी पडलेली ! की िज या प्रा ती या आशेने मौलवीचा मोप यां या बंडातील अधार् अिधक भाग

उ तेिजत झालेला होता ! ते हा साहिजकच मौलवीचा कोप अनावर होऊन तो आप या टोळीतील
प्रमख
ु ांपैकी हसनला

हणाला, “हसन ! हा केवढा सैतानीपणा की असले नरराक्षस बरोबर घेऊन हा

ऐटखान िखलाफती रा या या िन कलंक कीतीर्स, मला वाटते, हे तूपुर सर कािळमा लावीत िफरत
होता !”

“सरकार, हा या पिवत्र ब्रा मण छोकरीवरील अ याचार इतका भयंकर आहे की, मला वाटते
कोणताही खरा मस
ु लमान असले भयंकर कृ य करणार नाही.”
वजीर की

याने कुट्टमला झाले या दं ग्यात एका रात्रीपव
ू ीर्

थल
ू े वरशा यां या मल
ु ीवर िन

बायकोवर यां या आईबापादे खत इतकाच घोर बला कार केलेला होता, तो

हणाला, “छे ! जो

असले पापकमर् किरतो तो जाितवंत मस
ु लमान न हे !”

“अगदी बरोबर !” एक म येच घुसन
या दाटीत उभा रािहलेला फिकरासारखा मस
ू
ु लमान

हणाला, “वजीर हे त व जर तुला कुट्टम या दं ग्या या रात्री कळले असते तर मलबारात

आजकाल उतास आलेली जाितवंत मस
ु लमानांची संख्या एका आक याने आणखी कमी होती.”
“हा ऐटखाना या टोळीतील मस
ु लमान असावा ! पाजी कुठला,” हसन रागाने फु कारला.

“हा िशया मस
ु लमान असावा.” अ दल
ु ने आक्षेिपले.

“हा मस
ु लमानच नसावा,” महं मद वेडा

हणाला.

“मी ऐटखाना या टोळीतील नाही िन मी मौलवी या टोळीतीलही नाही. मी िशया मस
ु लमानही

नाही िन तु ही समजता या अथार्ने सु नी पण नाही. आिण तु ही हया बंडा या आरं भापासन
ू जी

अमानुष कृ ये आचिरता आहा तीच जर मस
ु लमानी धमार्ची िशकवण असेल तर मी मस
ु लमानही
नाही. मी या टोळीतील आहे की िजचे मख्
ं र मह मद (ई वर यां या आ
ु य पैगब

यास शांती िन

ध यता दे वो !) हे आहे त, जी कुराणास पिवत्र पु तक मानीत असताही मानव जातीवर ती

िशकवण बला काराने लादणे पाप समजते िन जी मनु य मस
ु लमान आहे की िहंद ू आहे हे

पाहा या या आधी तो मनु य आहे की नाही हे च परमे वर पाहील असे मानते ! िहंद ू लोकही

मनु यच आहे त. यां यावर हा बला कार- हे अ याचार !”

“हा काफरा या वतीने बोलतो, हे काफर िहंद ू लोक इंग्रजांची नौकरी करीतात!”

“इंग्रजांची नौकरी मस
ु लमानही करीतात! तुकार्ं या िव द्ध हजारो मस
ु लमान लढले. मग जर

िहंद ू इंग्रजांची नौकरी करीतात

हणन
ू च केवळ यास तारता िन दे वळे पाडता तर मग

मस
ु लमानां या मिशदीही का पाडीत नाही ? अहो ! पिह याने हे सांगा की, इंग्रजांची नौकरी

कर यापासन
ू िहंदस
ू पराव ृ त कर याचे कायर् साध याकिरता का तु ही यां या िनरपराध िन
िन पाप क यां या पाित

याचा आप या कामाग्नीस बळी दे ता ? तु हास अ लाची शपथ आहे !

सांगा,

या अ याचारांची अ ला तु हास क्षमा करील काय ? मी मस
ु लमान आहे

तु हास िवचारतो, तुमचे कुराण हे च िशकिवते की काय ?”

हणन
ू मी

“अथार्त रे बेवकूफ ! अ ला इमानदारांचे हजार अपराध क्षमा करील. अ ला बडा रहीमदील

आहे ! पण तू कुराणाचे त डही पािहले नसावेस. नाही तर हया िजहादीत या धमर्युद्धात या
कृ यास पाप

हटले नसतेस ! मख
ू ार् ! िजहादीत अमस
ु लमानी सवर् स ता- घरे , दारे , बायका, मल
ु े-

ही मस
ं ती होते. अ याय चवथा आयत ५ काय सांगते ? एक तू कुराण वाचले
ु लमानांची धमर्सप
नाहीस, नाही तर तू कोणी तरी सफ
ू ी िकंवा बाबी िकंवा अशाच कोणा तरी मस
ु लमान
घेणार्या दांिभक पक्षातील असावास. नाही तर तू िशया तर आहे सच !”

हणवन
ू

“तू िशया आहे स ! तू बाबी आहे स ! तू सफ
ू एकच
ु ी आहे स !” अशी मौलवीं या टोळीतन

आरोळी उसळून दगडमार सु

झाली. ऐटखाना या टोळीतील जे िशया होते यांना हा अपमान

सहन न होऊन तेही मौलवी या लोकांवर तट
ु ू न पडले. घटकाभर मस
ु लमानां या या दोन पक्षात

खप
ंु न
ू च चढाई जप
ू िक येक मोपले ठार झाले, िक येक घायाळ होऊन िव हळू लागले.

ऐटखाना या मू यूने यांची िशया टोळी िव कळीत झाली अस याने ती लवकरच दशिदशास जीव
घेऊन पळू लागली. दगडा या वषार्वाखाली तो फकीर घायाळ होऊन पडला. पण मारामारी या

अवसानात पु हा एकदा उठून उभा रािहला िन आप या उं च गंभीर आवाजाने तशाही ि थतीत
सवर्त्रांची िच ते आकषर्ण क न

हणाला, “बंधूनो ! मस
ु लमानीं धमार्वर तुमची ही आततायी कृ ये

जो कािळमा आणीत आहे त, यांचा शक्य िततका प्रितकार करीत असता तु ही मला काफराचा
वकील

हणन
ू टोमणे मारलेत! िनरपराध िहंदं ू या मानेवर चालिव यासाठी जी आततायीपणाची

तलवार तु ही मी नको नको

हणत असता उपसलीत ितनेच आता तु हीही एकमेकास मा

लागलात ! आततायीपणाची तलवार जो दस
ु र्यावर उगारतो तो
जातो ! अजून तरी हे

वतःच ित या वाराने मािरला

यानात धरा की, रामरहीम एक आहे - अजन
ू तरी”

हे श द तो मस
ु लमान साधू उ चारतो आहे तोच “हरामी ! ए हरामी, सैतान और अ लाको

यह बदमाष एक समझता है !”

“अ ला रिहमको सरकतदार, जोडीदार बनाता है ! मारो !” असा एकच गलबला उठला िन
दोन-तीन दगड एकदम या या कानिशलात बसन
याचे डोके नारळासारखे ताडकन फुटले. याचा
ू
म जा बाहे र पडला िन तो मस
ु लमान साधू ठार होऊन खाली कोसळला.
“अ ला हो अकबर !”
“अ ला हो अकबर !”

हणन
ू मौलवीने गजर्ना केली.

हणन
ू मोप यांनी साथ िदली.

ऐटखाना या टोळीची वाताहात झाली. गोपूर गावचा- न हे िखलाफती रा या या पिरभाषेत

गोपूर तालक्
ु याचा अिधकार आप याकडे घेऊन मौलवी परत कुट्टमकडे ये यास परतला. परं तु
सम
ु ती गे याने या या

दयास िख नता आली होती. इतकेच न हे ; तर या बंडातील सवर्

अद्भत
ु र यता मावळून ते एक

क्ष कतर् य झाले आहे असे यास उदास वाटू लागले. इतक्यात

अ यार् मागार्वरच महं मद वेडा पु हा धापा टाकीत येऊन
“मख
ू ार्,” मौलवी त्रासन
ू

हणाला, “ सरकार, सम
ु ती िजवंत आहे !”

हणाला, “ती मेलेली मी आता प्र यक्ष पािहली.”

“सरकार, तर मग ती िजवंत झाली आहे ! अ लाची शपथ ती म न िजवंत झाली आहे ! ती

पहा या दरीत आहे -”
पण हा

हणतो तरी काय ! न जाणो क्विचत भलतीच आशा मनात येऊनही ती प्रदिशर्त

के याने ती खोटी ठरली असता होणार्या उपहासाने भीतीमळ
ु े मौलवी मनातही ितचा उ चार न
करता

हणाला- “अरे , बघा तरी, वेडा कोणा पोरीस पाहून हे बडबडत आहे !”
दरीकडे काही लोक गेले. मौलवी पहात रािहला. तो “हे काय खरोखरच सम
ु ती की काय ?”

या या

दयात चरर् झाले. ते लोक दरीत दडून बसलेली ती पोर पढ
ु े पढ
ु े ढकलीत जो जो जवळ

आले तो तो ती सम
ु ती नसावी असे मौलवीस वाटू लागले. पण आता याची िनराशा मळ
ु ीच ती

न हती. हया पोरी या त डव यात िन अंगलटीत असे काही आकषर्ण होते की, याने सम
ु ती या
इ छे ची बरीच त ृ ती होऊ शकावी. जवळ येताच महं मद वेडा खो-खो हसन
ू

हणाला, “सरकार !

अहो, ही ती ल मी ! हिरहराचा पाय तोडून िजला मी पकडणार होतो ती ही. पकडलीच की नाही

अखेर!”

“चूप बैस मख
ू ार् ! िहला तू सम
ु ित

हणन
ू समज यास काय कारण झाले ?” मौलवी राग

थरथर कापलेसे दाखवून महं मद

हणाला, “ या कारणाने तु ही िहला कुट्टम गावी सुमती

दाखवून

हणाला.

हणन
ू रात्री समजलेत याच कारणाने मीही िहला गोपूर गावी िदवसाउजेडी सम
ु ित

समजलो.”

हणन
ू

ल मी खरोखरच सम
ु तीची जवळ जवळ प्रितमाच अस यासारखी िदसे. चारी वेद मख
ु ो गत

असणार्या िचंतामणशा त्री हयां या पिवत्र कुळात ितचा ज म अस याने, उं च असलेले फळ उडी
मा न तोडता आले

हणजे ठगू मनु यास जसे सहजच एक प्रकारचे म सरी समाधान वाटते, तसे

सम
ु तीसारख्या ब्रा मण क येस भ्र टवून

वतः या उपभोगासाठी ठे व याचा मौलवीचा जो एक हे तू.

तोही ल मी या प्रीतीने पण
ू र् होताच, मौलवीस समाधान वाटले िन यायोगे मौलवीची उदासीनता

बरीच कमी झाली. धमर्वेडप
े णाचा अघोरी उ साह या या मनात पु हा सळसळू लागला. याने या
दीन िन संकटामधून संकटे सोशीत वनवासात, अपमानात िन िनराशेत त्राही त्राही झाले या

क येस हाताने ध न ित या हनुवटीस

पशर् क न, “तू िनभर्य हो ! मी तु या मनात जे काय

असेल तशी यव था लावून दे ईन !” असे आ वािसत ितला याने आप या गाडीत बसवून घेतले.

क्षीणशक्ती, भग्नाशेने िज या अंगात प्रितकार कर याचे साम यर् लवलेशही उरले न हते; अशी ती
लान कुसम
ु ासारखी िदसणारी क यका गप
ु चूप ितथे बसन
ू रािहली. आिण तशा ि थतीत मोठा

दसह यारी धमर्वीर असता तरी आणखी काय काय करणार होता ?

मौलवी आप या टोळीसह कुट्टमला आला. अवघ्या तीनचार िदवसांत हया कुट्टमचे हे केवढे

ि थ यंतर! या नारळी-पोफळी या बनात जी घरे होती यांतून आता मंजळ
ु घोष ऐकू येत न हते.
या रात्री या मारामारीत पडलेले रक्त अजन
ू घरातील वाटे वरील भम
ू ीव न पुसले गेले न हते.

हिरहरशा त्री हयां या घरात मौलवीने आपले सरकारी मख्
ु य ठाणे िद याने यास कलेक्टरचा

बंगला

हण यात येऊ लागले.

थले वरशा त्री- यांना अंगणात अ प ृ य िहंद ू आला असता,

मस
ु लमान आला तर अिधक भ्र टाकार तो काय होणार,

हणन
ू वाटत असे, या

हयां या घरात मौलवी या अिधकार्यांसाठी िन सेनेसाठी मासाचे

थल
ू े वरशा त्री

वयंपाकगह
ृ उघड यात आले

होते. िचंतामणशा त्री हयांची ती पिवत्र वेदशाळा- जेथन
ू चारी वेदांचे अ खिलत पठण ऐकू येई,
तेथे आता कसाया या तलवारी पाहून थरथर कापणार्या गाईचे मु यस
ू मयीचे हं बरडे ऐकू येऊ
लागले. या पे यात पाणी घेऊन ब्रा मणांनी काल सं या केली, याच पे यातन
ू आज मोपला
लोक दा

पीत होते. ितकडे

ीरं गा या दे वळात सवर् रात्रभर लढत

या धमर्वीराने या दे वळाचे

संरक्षण केले होते, तो क बू सकाळी भयंकर घाव लागन
ू शत्रू या हाती पड याने ते दे ऊळ
मौलवी या हाती आले होते. यातील

ीरं गाची सद
ुं र मत
ू ीर् काढून टाकून ितथे मस
ु लमानी

मिशदीप्रमाणे तीन पायर्या घात या हो या. या दे वळावरील िहंद ू

वज उपटून िहरवा िन तुकीर्

वज ितथे लावला होता. ते भ्र ट काफरांचे दे ऊळ “इमानदार” स यधमर् हयां या प्राथर्नेस योग्य

हावे

हणन
ू एक त ण, गाय मा न ितचे रक्त या दे वळात िजकडे ितकडे, मख
ू र् काफर गंगोदक

िशपडतात तसे िशपडून शुद्ध करीत होता. हया शेवट या सं कारानंतर हे सांगावयास नकोच की,
मौलवी या

वतः या प्राथर्नेस िजतकी पिवत्र असली पािहजे िततकी ती मशीद पिवत्र झालेली

होती. सवर् गावातून िहंदं ू या घरांची तीन िदवस लट
ू होऊन ते सवर् सामान धमर्-युद्धातील (?)
गनीमत

हणजे

या य लट
ू

हणन
ू मोपला वीरात वाटली जात होती. ब्रा मणां या, नायरां या

िन वा यां या घरातील उ तम घरे मोप यांतील सरदारास पािरतोषके

हणन
ू दे यात येऊन तेथील

ते पूवीर्चे काफर धनी चोरासारखे सवर् एका बंिदगह
ृ ात नेऊन क डलेले होते;

या पा या या

तलावा या दीडशे फुटा या आत िहंद ू क बू-महार येऊ शकत न हता, या तलावात, तो क बू िहंद ू

धमर्सरं क्षणासाठी लढून घायाळ होऊन पडला असता, या या काठाव न जे मस
ु लमान गेले असता
तो िवटाळत नसे, या मस
ु लमानांनी गायीं या रक्ताचा सडा िशपला, यातील जलाशयाला

िखलाफत रा या या अिधकार्यांनी िप यास पात्र केले होते. जे िहंद ू लोक बंिदगह
ृ ात होते, यास

हे च पाणी पुरिव यात येई. आिण ते वाट या या कामावर कोण नेमले गेले होते? क्षित्रयकुलावतंस सीताराम नायर ! की

ीयुत

यांनी तलावा या दीडशे फुटां या आत आ या या

संशायाव न क बूस ध डा मारला होता !’

कुट्टमचे असे भयंकर ि थ यंतर झाले होते. परं तु या ि थ यंतरावर भीषणतम कळस तर

अजन
यक्त हावयाचे होते.
ू चढावयाचाच होता. या ि थ यंतराचे ममर् तर अजन
ू

तो कळस आज चढणार ! ते ममर् आज यक्त होणार ! कारण आज या सवर् बंिदवानांचा
याय होणार आहे . ते िहंद ू

हणन
ू जगले िन मस
ु लमान मोप यांनी िखलाफत रा य

थापन

के यानंतर ते मागतील ती व तू यास न पुरिवता, आप या घरास, बायकोस िन म तेस
आपलीच समजन
ू अजन
ू ही िहंद ू
ठे व यात आला होता.

हणन
ू च जगत आहे त

या घोर अपराधाचा यां यावर आरोप

दे वपूजेसाठी िजथे बसन
ू सम
ु ती माळ ओवीत असे, या बागे या मैदानात एका उं च

आसनावर मौलवी बसला. पाय टे क यास एक पायपीठ होते, ते कशाचे ? तर या

ीरं गा या

सद
ंु र मत
ू ीर्स िछ निविछ न क न पालथी पाडून तीवर घातले या एका मऊ गादीचे. या
पायपीठावर पाय ठे वन
ू मौलवीने “ यायास सु वात करा”
थंगल

हणन
ू सांिगतले.

यायासाठी या प्रांतात प्रख्यात असलेला मोप यांचा जो परु ोिहत वगर् आहे िन

यांस ते

हणतात यापैकी एकास आणिवले होते. मौलवीची आज्ञा होताच बंिदगह
ृ ातील िहंद ू

बंिदवानां या झड
ंु ी तेथे आण यात आ या. थंगल

असो! मलबार म ये िखलाफत रा य

हणाला, “अ ला या भक्तांचा जयजयकार

थापन झालेले आहे . लवकरच ते सवर् प ृ वीवर

होणार आहे . हया रा यात सवर् पाखंड मिू तर्पूजा िन महं मद पैगब
ं र (अ ला यां या आ

थापन
यास

शांती िन ध यता दे वो.) हयां या वचनास न मानणार्या नाि तक त्रयीचे बीज दे खील उ
नको,

हणन
ू कालच मला अ लाचा

दे ऊ

टा त झाला आहे . अहो अिव वासीहो ! जरा वर बघा !

बघा बघा, आकाशा या म यावर काळीशी रे घ ! ते फाटले ! -या अ ला ! क्या खुबसरु ती !’ असे
हणत तो थंगल आकाशावर

टी रोखून हसत हसत िन चल िन त मग्न होऊन बसला. सवर्

सभा चिकत झाली. जो तो आकाशाकडे बघू लागला. इतक्यात वेडा महं मद

हणाला,

“ओहो ! आकाशा या बरोबर म यावर केवढी तरी ही फट !”
डोळे आ चयार्ने िव फािरत क न थंगल

पु यवान मनु य आहे !

यास एका बाजल
ू ा काढा! बरे ! या फटीतून तुला कशी कोणती सद
ुं र

व तू डोकावताना िदसते आहे ?”
महं मद झटकन

हणाला, “काय तुला िदसली ती फट ? मौलवी ! हा

हणाला, “अंधःकार !” िततक्याच झटकन

वतःस साव न थंगल

हणाला,

“मौलवी हा पापी मनु य आहे . हयास बाहे र घालवा. हयाला प्रथम पु याईने थोडीशी िद य

येताच गवर् झाला

हणन
ू अ लाने या या डो यांवर अंधेरी आणली ! अ ला समथर् आहे !”

टी

“ओहो ! ओहो ! क्या खुबसरु ती !” थंगल अ यंत गंभीर आनंदाने िन त मय मद्र
ु े ने पु हा

पु हा आकाशाकडे पाहात

हणाला. कोणाचीही, ”कुठे काय ते ? आ हांस तर िदसत नाही.” असे

हण याची छाती होईना. थो या वेळाने “अ ला तू धमर्वीरांवर िकती प्रस न आहे स,” असे

भिक्तभराने

हणन
ू थंगल पुढे बोलू लागला.

“आता जो

टा त मला झाला तोच हे मस
ु लमानहो, तु हा सवार्ंस होऊ शकेल. मला काय

िदसले माहीत आहे ?”

अ यंत उ सक
ु तेने ते िव वासिन ठ शेकडो मोपले

हणाले,

“नाही आचायर् !”

“सांगू तु हाला ?”

अ यंत अधीरतेने ते चम कारलोलप
ु मोपले

हणाले, “सांगावे ! आ ही पाया पडतो; सांगावे

आचायर् !”

“मला परी िदस या ! यां या हाती काय होते?

वगर्फुलां या माळा ! यांचे डोळे कसे होते?

हया कुराण शरीफ या अ यायात सांिगतले आहे तसे; काळे भोर िन लांब िभवया. या माळा,

या परी मोपला वीरां या ग यात घाल यास आले या आहे त. धमर्यद्ध
ु ात जे मरतील यां या

ग यात आजच

या माळा पडतील. धमर्यद्ध
ु ात जे िजकतील यां या ग यात भोगा या माळा

जगात आिण परी या आिलगना या माळा या जगात ! हे धमर्वीरास फळ आिण काफरास ?

या

तोबा तोबा !”
“तोबा ! तोबा !” अंगावर शहारे उठून मोपले उ गारले.

“ई वरावर िन पैगब
ं रावर जे िव वास ठे वणार नाहीत ते काफर- यांत सांिगत याप्रमाणे यास
काय फळ ? भयंकर नरकाग्नी तापलेला, यात िनवास ! पू िन दग
र्ं ी, सडलेले पदाथर्
ु ध

यात

िमसळले आहे त-तो पू िप यास ! केस ध न फरफटत ने यात येईल. मग ते प चा ताप किरतील;

पण ई वर यांचे त डसद्ध
ु ा बघणार नाही; मग, प चा ताप मा य होणार नाही ! कुराण शरीफम ये

हे

प ट सांिगतले आहे ! तोबा, तोबा !

हणन
ू हे काफरहो, हे बंिदवानहो, मी तु हांस अ ला या

हुकमाने सांगतो की, तु ही जर हया नरकाग्नीपासन
वतःचा बचाव क इि छत असाल तर
ू
आतां या आतां मस
ु लमानी धमर् वीकारा नाही तर मरण हया जागी िन नरकाग्नी या जगी !

हे च तुमचे पािरतोिषक- बोला; काय ते ?- आज

यायाचा शेवटचा िदवस आहे ! आज

सं याकाळ या आत िखलाफती रा यात एकही काफर िजवंत राहणार नाही. हया िखलाफती
रा यात सं याकाळ या आत सवर् दे श मस
ु लमानामय झाला पािहजे ! हं ! आणा पिहली टोळी !”

र् उभे रािहले. ते एका बाजूस थोडेसे उघडले;
प नास नंग्या तलवारी घेतलेले मोप यांचे वतुळ

पंचवीस िहंद ू बंिदवानांची टोळी यात िशरली. ते वतुळ
र् पुनः बंद झाले.
दीन िन

गेली आहे त,

फुंदन
ू

फुंदन
ू रडणार्या

हातार्या; नीच अधमां या दांडगाईने

यांची लग
ु डी फाटून

यांची ल जा हरण केली गेली आहे , अशा अधोवदन कुमािरका; आप या बापादे खत

या िनल जर् अव थेत अधर्नग्न, अधर्भ्र ट ि थतीत रहावे लाग याने मे याहून मे यासारखे
झाले या मल
ु ी िन आप या मल
ु ी या िन ि त्रयां या मानाचे िन जीवनाचे आप या डो यांदेखत
मातेरे झालेले पहावे लाग याने आप या पु ष वाची िकळस वाटून वर बघ यासही संकोचणारे
बाप;

तनांशी मल
ु े ध न उ या ि त्रया िन वद्ध
ु े; सवर्
ृ आजाआजींचे हात ध न उभी रािहलेली मल

थरथर कापत या तलवारी या वतुळ
र् ात, कसाईखा यात गायी जातात, याप्रमाणे, रडत, ओरडत,
फंु दत ढकलली गेली.

“बोला, मस
ु लमान होता की नाही ?”चार िदवसपयर्ंत

यांस बंिदखा यात खा यािप यािवषयी

त्रास दे त दे त सतावून सोडलेले होते. क्षीणशक्ती, क्षीणभक्ती अशा या लोकांतून उ तर काहीच

उठले नाही. “बोला, मस
ु लमान होता की मरता ?” एक िन सवार्ंचे प्रथम उ तर आले “मरतो.”
तो कोण ? तो क बू होता.

ीरं गा या दे वळासाठी अखेरपयर्ंत लढून तो घायाळ होऊन

बंिदवान झालेला होता.

या टोळीत तो एक िन सवार्ं या प्रथम

हणाला, “मरतो !”

या टोळीत तो एक िन सवार्ं या प्रथम ठार मारला गेला.
याचे मरतो

हणन
ू उ तर येताच इतरांस िहंद ू धमर् न सोड यास काय भयंकर प्रसंग

गद
ु रतोय याचे प्र यक्ष उदाहरण दाखिव यासाठी थंगलाने यास एकदम बाहे र आणिवले. शेजारीच
एक िव तीणर् िवहीर होती. िह या पा यातन
ू च पाणी काढून सम
ु ती आप या फुलझाडांस घालीत

असे- या िविहरी या काठावर यास आिणले; मस
ु लमान होत नाही असे

हणत असताही या या

डोक्याचे सवर् केस काढ यात आले. यास फरफटत इकडे ितकडे ओढून तलवारीने िचर यात आले.
िन याचे प्रेत-धड िन अध तुटलेले शीर-िविहरीत ढकलन
ू “अ ला हो अकबर”
एकच गजर्ना केली !

हणन
ू धमर्वीरांनी

क बूचा तो भयंकर शेवट पाहून या टोळीतील इतर कोणीही हो ना काहीच केले नाही. ते हा
मक्
ु या पशूंप्रमाणे यास िविहरी या काठावर ने यात आले, यांचे मड
ुं ण क न यास िशखाभ्र ट
कर यात आले िन मस
ु लमान झा याची खूण
लावीना. ते हा थंगल शांतपणे

हणन
ू गोमांस दे यात आले. कोणी यास हात

हणाला, “क बा ते यां या त डात. अज्ञा यांस, पा यांस िन मल
ु ांस

बला कारानेही ज्ञान, पािव य िन औषधी पाजली जावी. मग या सवार्ंचे कपडे उतरवन
यात जे
ू
पु ष िन मल
ु गे होते यांना समोर तलवारी रोखून, चूप बसवन
ू , आपापली गु यांगे उघड यास

सांिगतले गेले. क्रूर मौलवी हातात ती ण सरु ी घेऊन पुढे झाला. दस
ु रा कुराण घेऊन पुढे आला.

कुराणाचे मंत्र वाचले गेले िन सपासप या दीन दब
ु या िहंदं ू या गु यागांची कातडी जशी सापडली

तशी या सरु ीने चरचर काप यात आली. “हाय हाय”

हणन
ू आगीने िन घावाने चरफडणार्या या

टोळीस सांग यात आले, “अ लास िप्रय असणार्या पैगब
ं रा या आज्ञेनुसार तुमची आता सत
ुं ा
झाली आहे ! आता तु ही मस
ु लमान झाला आहात. आता धमार्ने चला.

वगर् तुमचा आहे . पण जर

का पु हा िहंदं त
ू िमसळू पहाल िकंवा यां याशी संबंध ठे वाल तर मस
ु लमानी धमार्पासन
ू तु ही
पदभ्र ट झालात असे समजन
ू तु हास धमार्ज्ञेप्रमाणे ठार मार यात येईल.” नंतर या सवार्ंस

मोपले लोकांची खूण

हणन
ू , ि त्रयांस िन पु षांस तदनु प मोपला व त्रे दे यात आली िन

पु षांस िन ि त्रयांस वेगवेगळे क न उभे कर यात आले.
“दस
ु री टोळी !” थंगल गजर्ला.

लगेच या तलवारी या वतुळ
र् ात दस
ु री पंचवीस-तीस िहंदं च
ू ी टोळी आणिव यात आली; िन

क डली गेली. तीत एक िथ या एकदम रागावन
ू शेजार या एका

हातारीस दरू ढकलन
ू

हणाला,

“थेरडे, तू जातीची मसकुिन ड ब ना ? िन मला महाराला िशवतेस ? दरू !” हे पाहून ती मशाल
घेऊन िहंदं च
हणाली, “मे यांनो, अजन
ू ी घरे जाळीत िफरणारी मोपला कृ या खो-खो हसन
ू
ू तुमचे

डोळे उघडत नाहीत ? अरे तु हा िहंदस
ू िदसावे

हणन
ू मी ही मशाल िदवसादे खील पेटवून िफरते,

पण तु हांस अजन
ू िदसत नाही ! मे यांनो, मस
ु लमानां या बंिदगह
ृ ात, रा यात, लाथेखाली

तुडिवले गेलेत, गायीं या रक्ताने भरलेले माझे हात मी या तलावात धुऊन ते पाणी तु हांस

पाजिवले, तुमचा िवटाळ िन िशवािशव अजन
ू गेली नाही ! महाराला ड बांचा िवटाळ ना ? अरे ,

िजवंत असताना तर तु ही िहंद ू
मे यांनो, आता िहंद ू

हणन
ू कधीही एक जाती

हणन
ू एकत्र झाला नाहीतच-पण

हणन
ू सवर् एकत्रच मरणा या त डात िचरडले जाता आहां तरी दे खील-

तेव यापरु ते दे खील एकत्र होत नाही ना ? मरा मे यांनो.”
“मस
ु लमान होता की मरता ?” थंगलने िवचारले.

“मी मरतो”, “मी मरतो”, “मीही पण”, “मीही मरतो,” दहा-बारा

झाला. “काढा यांना टोळीबाहे र.”
तरी चालत,

हणन
ू

वर उठले. थंगल चिकत

हणाला, यात एकजण क हत, एकाच पायावर कसा

याला दस
ु रा पाय मांडीपासन
ू तुटून गेला आहे , या घावाने ते क्षत औषधाभावी वर

पोटापयर्ंत िचडत गेले आहे िन पुवा या िन रक्ता या ओघळातच

याला आज तीनचार िदवस

भयंकर वेदना सहन करीत लोळावे लाग याने अंगास दग
र्ं ी सट
ु ध
ु ली आहे , असा पु ष प्रथम पुढे
आला. तो हिरहरशा त्री होता. “राम राम”

हणन
ू तो त डाने

हणत होता.

यास पाहाताच आपली मशाल यास िखजिव याकिरता या या अगदी डो यास चटका
बसेल इतकी जवळ नेऊन ती मोपला थेरडी

हणाली, “रे मख
ू र् ब्रा मणा, कोण ही तुझी िन तु या

िहंद ू जातीची दद
ु र् शा ! बघ िजवंतपणी तू पुवात, रक्तात िन नरकात लोळत पडलासर का ? तर

मख
ू ार्, तू आ हांसारखे कोणतेही अ याचार, बला कार, आग लावणे इ यादी घोर कमर् केले नाहीस
हणन
ू ! नस
ु ते वेद घोकलेसर नुसते पु य केलेस. पाप असे काही दे खील केले नाहीस.

िजवंतपणी

हणन
ू

या जगी नरकयातना भोग यास. अंगास िकडे की रे पडले तु या ! आिण ही मी

बघ-हा मौलवी बघ-हा थंगल बघ. कसे ध टपु ट गा यािग र्यांत लोळत आहो. हया जगी-अ ला
िन पैगब
ं र

यावर माझा िव वास आहे इतके

हट याने

वगर्सख
ु भोगणार-पुढील जगीं ! अजन
ू

तरी केवळ पु याने, केवळ ितितक्षेने, केवळ पोथी या पानांवर जगात पोट भरे लच, पु याचा वाली
परमे वर,

यायाचा जय अंती

वतः िसद्ध ठे वलेला, इ यादी खु या क पना डोक्यातन
ू गे या का?

मे या, पापावाचून जगात िजवंत राहता येत नाही. िदसलं का हे तुला असे

हणत या थेरडीने ती

मशाल पुनः या या डो यांत खुपसली. हिरहर तो चटका बस याने याकूळ होऊन पुनः

हणाला,

“राम ! राम ! राम !”
“आता रामच

हण मे या एकदाचा,”

हणन
ू ती िन ठुर थेरडी खो-खो हसली.

या वीर ब्रा मणास या या शरीिरक वेदनांहूनही

या अपमाना या मानिसक वेदना अस य

झा या. या या मागोमाग िचंतामणशा त्री होता. या या मागोमाग क बू या टोळीतील दोघे-तीघे

त ण िथ ये होते. कृ ण नायर वै य- जो

ीरं गा या संरक्षणाथर् लढताना घायाळ झालेला होता,

तो यां या मागे होता. या त ण िथ यास थंगलने हटकून
ब्रा मणां या,

हटले- “हे त णांनो,

या

या क्षित्रयां या नादास लागन
ु लमान हा.
ू तु ही का िवनाकारण मरता? तु ही मस

या आता बाटिवले या िहंद ू

त्रीयांमधून हवी ती तु हांस दे तो. सख
ु ाने संसार करा - तु हांस -”

पण याचे ते श द पुरे हो या या आधीच ते महार त ण
बाप होता. तो िहंद ू होता.

हणाले, “चूप रे मख
ू ार् - आ हांस एकच

हणन
ू आ हीही िहंद ू आहोत. ब्रा मण, क्षित्रय, वै य, महार, मांग-

आ ही सवर् िहंद ू एकाच बापाची मल
ु े आहोत- आम या बापाचे नाव महादे व ! आ ही सवर् िहंद ू

एकाच आईची लेकुरे आहोत. आम या आईचे नाव िहंद ू जाती !”

आिण सवर् एकमेकां या ग यात हात टाकून िन या घायाळ ब्रा मण वीरास म ये घालन
ू

“हर हर महादे व”

हणन
ू गजर्ना क न उठले. ब्रा मण, क्षित्रय, महार, ड ब सवर् जातगोत िवस न

एकच जयजयकार किरते झाले. “िहंद ू जातीकी जय ! जय िहंद ू जातीकी जय !”
या अक मात प्रदी त झाले या हौता

या या दी तीने अक मात गाढ अंधःकारात वीज

चमकावी याप्रमाणे मोप यांसही क्षणमात्र िदपवन
ू सोडले. ती मोपला कृ या जरा ितर कारपूणर्

हसन
ू िन नको असताही ित या मनात वाटणार्या समाधानाची कुचे टा क न गरु गरु ली, “िशकले

मेले अखेर एकत्र मरायला ! पण िहंदज
ु ातीचा जय नुसते मरताना एकत्र म न होणार नाही. जसे

आता एकत्र मर यास िशकला आहा; तसे, जे हा िहंद ू एकत्र जगावयास िशकाल; ते हा मग

जयाची गजर्ना करा. मरताना जयाची गजर्ना, मे यांनो, तुमची िवटं बना मात्र करीत आहे .”
“नाही,” हिरहरशा त्री गजन
ूर्

हणाला, “िवटं बना नाही. तू

हणतेस ते राक्षसी स य आहे ;

परं तु हे आमचे एकत्र मरणच िहंद ू जातीस एकत्र जगावयास िशकवील; एकत्र िजंकावयास

िशकवील.”

“जानकीजीवन, राम ! राम ! पिततपावन राम राम ! । राम ! ते वीर ताल ध न भजन क
लागले. यांस या िविहरीवर ने यात आले. ते तलवारी उपसलेले मोपले या िनःश त्र बंिदवानांवर
तुटून पडले. कचाकच तलवारीचे घाव चालले, िजथे पडेल तसा पडेल. हिरहरशा त्री यांचे अध

म तक िच न खाली पडले.

“जानकीजीवन राम ! राम ! पिततपावन राम! राम !”

अध म तक अ यार् कंठनालावर तसेच लटकत रािहले. भयंकर रक्ताचे पूर कोसळले.

“जानकीजीवन राम ! राम ! पिततपावन राम ! राम!”

ते िथ या त णांचे हात तलवारी या वाराने उडून हिरहरा या रक्तात तरं गत पडले.

हातार्या

मसकुनीचे दोन तुकडे होऊन एक कृ णनायर वै या या अंगावर पडला. ितचाच दस
ु रा तुकडा

पायांनी ध न काठीसारखा क न कृ णानायरास एक मोपला िवनोदाने झोडू लागला. रक्त, मांस,
नसा, सटासट या अंगांतून िनसटून कृ ण नायरा या त डात, नाकात, डो यात, क ब या जाऊ
लाग या. तोच कचकन एक तलवारीचे टोक या या डो यात घस
ु ले- बाहे र िहसडले गेले !

कृ णनायरा या डो यातन
ू जे भोक पडले ते म जा, कवटी फोडून डोक्या या पाठीमागे उघडून

आले. ककर्श िककाळी फोडून कृ णनायर खाली पडला. िकका या ! वेदना ! िव हळणे ! मारो !

मत मारो ! एकच बीभ स ग धळ ! कोणी िहंद ू वीर मेले; कोणी मरत आहे त.
“पिततपावन राम राम ! जानकीजीवन राम ! राम !”

या सवर् मेले या, मरणार्या, तुटणार्या आिण अखंड दे हांस, प्राणांस, केसांस, रक्तांस,

मांसास, अ थीस, तडफडणार्या तनुखड
ं ास, या मोप यांनी तसेच हातांनी िन लाथांनी उचलन
ू िन
ढकलन
ू िदले. या िविहरीतील म ृ यू या एकाच जब यात एकत्र!
पिततपावन राम राम ! जानकीजीवन राम ! राम!
ते भजन

त ध झाले. बाकी िहंद ू जे डरले यांना पव
ंु ू न िन सत
ंु ा क न
ू ीर्प्रमाणेच केस मड

मोप यांचे कपडे दे यात आले.

“ितसरी टोळी” थंगल ओरडला.
ितसरी टोळी आली तशीच या सश त्र वतळ
ुर् ात क डली गेली. तसेच जे मस
ु लमान होतो

हणाले ते जगले. जे मरतो
ढकलले गेले.

हणाले यांचा तसाच घोर वध वा अधर्वध होऊन या िविहरीत ते

या त ण मल
ु ी हो या या मात्र क तलीत न मार या जाता क तलीतून मािननीस

अिधक क टतर अशा दा यासाठी राखून ठे व यात आ या.
“चवथी टोळी”

हणन
ू थंगल गजर्ला. पण इतक्यातः “ते आले ! सरकार, ते आले”

एक मोपला घोडा भरधाव फेकीत ितथे येऊन
मो या आनंदाने उसळून थंगल

हणाला.

हणन
ू

हणाला, “अ लाची प्रशंसा असो ! कोण ? अनवर पाशाची

सेना आली ? ते मोप यां या सा यास दहा हजार तुकर्, वीस हजार कुदर् िन बावन हजार अरब
घेऊन येणार होते.”

“अनवर पाशा गाजी आहे ! बावन हजार अरब लोक आले” सभेत एकच जयघोष झाला.
“न हे , न हे , अनवर पाशा न हे ” अडखळत तो घोडे वार

हणतो तोच मौलवी

हणाला, “तर

मग कोण आले ? अफगािण थानचे अमीर ? िद ली मस
ु लमानी वीरांनी कधीच घेतली होती.

अमीर इ लामचा ख ग आहे .”

“अमीर इ लामचा ख ग आहे ! पण सरकार अमीर नाही आला-”
घोडे वार इतके

हणत आहे तोच ती कृ या मशाल उं च ध न िन समद्र
ु ाकडे िनरीक्षून

ओरडली, “मग कोण आले ? अरब थानातून समद्र
ु ा या मागार्ने खिलफा जी श त्रा त्रे धाडणार

होता िन

या यासाठी कुट्टम या िखलाफत मंडळाने तीन लाख

पये धाडले होते ती श त्रा त्रे

भ न आरमार आले की काय ?”

“चूप, थेरडे” याचा राग, िनराशा िन साचलेला क्रोध ित यावरच शेवटी काढून तो घोडे वार

हणाला, “सरकार ! ते अनवर पाशा, तो अमीर, ती श त्रा त्रांनी भरलेली अरबी गलबते िन ते

बावन हजार तक
ू आले
ु र् कधी येतील ते येवोत; पण स या जे आले आहे त ते यापैकी कोणी नसन

आहे त केवळ गरु खे लोक ! िहंदं ू या छळा या कहा या ऐकून िन पाहून, िचडून, गेलेले िन
दे वमंिदरां या पडले या कळसांवर िन भंिगले या मत
ू ीर्पुढे याचा सड
ू उगिव या या शपथा घेऊन
ते भयंकर ‘खुरकी’ धारण करणारे गरु खे जो जो सश त्र मोपला िमळे ल यास बंिदवान करीत
िखलाफती रा यावर चालन
ू येत आहे त.”

“येऊ दे त ! काय िचंता आहे !” थंगल उठून दं ड थोपटून एखा या िपसाळले या वाघासारखा

हणाला, “मस
ु लमानांचा केस दे खील काफर वाकडा क

इ लाम वीरहो !

शकणार नाहीत ! हे िव वासिन ठ

या आकाशाची शपथ ! अबब ! ओहो ! हे मी काय पाहात आहे ! थवे या थवे !

कोणाचे ! माझे डोळे िमटून जात आहे त ! माझे डोळे मी तरी उघडतो ! अबबब ! काय हे तेज !
केवढी ही तलवार ! हा हा, कळले, कळले, िव वासिन ठहो. जेिब्रल आप या दे वदत
ू ासह उतरत

आहे ! या अ ला !”

“या अ ला ! जेिब्रल आप या दे वदत
ू ासह उतरत आहे !” मोपले उ तेिजत होऊन ओरडले.

“आता गरु ख्यांची काय कथा ! यां या िकिरटास तीन तारे लटकत आहे त ! हीच िवजयाची

खूण !”

“हीच िवजयाची खूण !” सभा प्रित विनली.

“कशाव न ?” थंगल

हणाला.

“कशाव न ?” सभा प्रित विनली.
ते हा

“कारण की बेदर या लढाईत जे हा पैगब
ं राबरोबर काफरां या सै यांनी मोठा अनथर् गुदरिवला
याच सेनापती या- जेिब्रल या हाताखाली दोन हजारांची सेना अ लाने धाडली होती. या

वेळी या या िकरीटास तीनच तारे होते. आताही तीनच आहोत ! अहो, काय तेज !”
“अहो, काय हे तेज ! आ हांस बघवत दे खील नाही !”
“पण ते तु हास- तु हासही बघवेल !”
“के हा? के हा आचायर्, के हा ?

या पा यांस जेिब्रल या िकरीटचे तीन तारे के हा

िदसतील?”
“काफरांशी लढता लढता तु ही मे याबरोबर! मरताच िदसतील- आिण पर्या-का या का या

डो यां या ! िन सद
ुं र िकशोर तुम यापाशी हसत उभे की जसे जतन केलेले मोती ! “सल
ु तु तूर”

या अ यायात सांिगतलेली सवर् वचने खरी होतील. तर बोला, गरु ख्यांची काही कथा आहे काय ?”
“दे वदत
ू ापुढे गरु खे ?” “िसहापुढे मशक” सभा प्रित विनली.

“तर मग आज या आज गरु ख्यांवर छापा घालावयाचा ना ? काफरां या बंदक
ु ांची त डे

मोप यांचे िरकामे हात जाऊन दाबून धरतील. काफरांची दा

उडेनाशी होईल- मोप यांस गोळीच

लागणार नाही.”

“मग आजच आ ही लढणार ! अ ला हो अकबर ! दीन, दीन !”

“ठरले तर मग.” मौलवी म येच उठून

हणाला, “गरु ख्यांवर छापा घालावयाचा. परं तु

प्रथमतः आप या घरातील सपार्स-शत्रस
ू पार मातीस िमळवून टाकून नंतर चला. थंगल, हे बाकीचे
जे काफर बंिदवान आहे त यास एकसहाच िवचारा-नाही तर िवचा

नका. केवळ बायकांत

चेल

ती िनवडा िन बाकी विरत क तल क न टाका. हे शत्रू िजवंत रािहले तर ते काफर गरु खे येताच
यास िमळतील िन आम या नाशास कारण होतील. मारा मारा ! सरसहा फेकून

या.”

हे क्रूर श द ऐकताच उरले या शेदोनशे िहंद ू बंिदवानांतून एकच दःु खाचा एकच टाहो फुटला.

हातार्या बाया, कोवळी मल
ु े, त ण, बाल, वद्ध
ृ ि त्रया, पु ष-एका श दात

एका क्रूर िनः वासासह या सवार्ंचा जीव गे यासारखा झाला. “मा
मा या आईस, मा या बापास, मा या भावास - मा
मा

नका, मी मस
ु लमान होतो.” अनेक

मौलवी या एका कठोर श दासाठी.

या या मौलवी या

नका, िनदान मा या मल
ु ास !

नका ! मारा; मी मस
ु लमान होत नाही!

वनी, अनेक वेदना, भयंकर क लोळ झाला- एका क्रूर

या क्रूर मौलवी या एका कठोर श दासरशी सवर् मोपले एकदम या िनःश त्र, भयभीत, दीन

बंिदवानांवर तुटून पडले. आपण कणसे कापतो तशी, तलवार िजथे जशी पडली तशी कचाकच

कापू लागली. िशरे , हात, पाय, कव या, मांस, रक्त, नसा, फाडलेली पोटे , ओढून काढलेली

आतडी-केवळ कापाकापी होऊन तो सवर् रदा- मनु या या जीवनाचा रदा- या िविहरीत फाव यांनी
मातीचा रदा ढकलावा तसा ढकलन
ू दे यात आला.

मौलवीने थंगलला िवचारले, “काय आचायर्, सवर्

यायकमर् संपले ?” थंगल

हणाला, “सवर्.”

मौलवी गंभीरपणे उभा राहून िन आजब
ू ाजस
ू िजतके िदसू शकले िततक्या दरू अंतरावर पाहून
हणाला, “इमानदारहो ! अ लाचा िवजय असो ! आज हया क्षणी मी मा या आयु या या अती

उ च िशखरावर उभा राहून ई वरास अनेक ध यवाद दे त सांगतो की, मा या हाताखाली या
कुट्टम िन गोपूर तालक्
ु यात एकही िहंद ू िजवंत रािहला नाही. मा या रा यात हया क्षणी एकही

दे ऊळ िन मत
ू ीर् अि त वात नाही. लोक मस
ु लमान केले, शेकडो काफर क तल केले. शेकडो

दगडां या काफरांचे िन नाि तकपणाचे बीज मी पार खणन
ू कािढले आहे . शेकडो दे वांस पालथे

घातले. ब स. आता केवळ िव वास,ू स यधमीर् पैगब
ं राचा िन या अ लाचा घोष काय तो मा या

रा यात ऐकू येईल. हया िखलाफतीरा यात अ यायी, पापी, मत
ू ीर्पूजक, अधमीर् िन अ याचारी
असा कोणीही उरला नाही!”

मौलवी “आप या रा यात” असे जे

हणत होता ते िन

या प्रौढीने तो थंगलाचे िकमिपही

मह व न दाखिवता बोलत होता ती पद्धत, हे , थंगलास मनातून
न दाखिवता पण काहीतरी

वतःचे मह व

प ट हावे

चले न हते. तथािप उघड िवरोध

हणन
ू म येच थंगल

हणाला-

“परं तु आता गरु खे आ याची जी बातमी आली आहे ितचा प्रितकार प्रथम केला नाही तर हे

यश कदािचत अ ला आपणापासन
ू िहरावून नेईल. यातही जेिब्रल या दे वदत
ू ांचे सै य-अ ला

यांना िवजय दे वो ! -हे जवळ येत चाललेले आहे . ते हा आता आजचे उरलेले अ यंत आव यक

काम

हणजे

यांनी

यांनी हया िखलाफती रा या या प्र थापनेसाठी क ट सोसले यांस यांस

यथोिचत पािरतोिषके दे णे. हे शक्य िततके लवकर उरकून आपण शत्रूं या सै याचा धु वा

उडिव यास जाऊ. हे रा य सवार्ंनी कमावलेले आहे . हे िखलाफत रा य आहे . येथील संप ती
सवार्ंची सामाइक आहे .”
“संप ती सवार्ंची आहे ! सामाइक आहे .” सभा गजर्ली.
“आिण म ृ यह
ू ी ! सवार्ंचा सामाइक आहे .” ती थेरडी खो-खो हसली.

मौलवी याही छातीस ध स झाले; पण मोप यांची मने विरत उ तेिजत कर यासाठी तो
झटकन

हणाला, “हा, चला आणा या काफरां या क या सग या मजपढ
ु े !”

या सग या त ण मल
ु ी,

यास न मािरता - तसेच लट
ु ीचा एक पदाथर्

यांना आणन
ू हारीने उभे कर यात आले. थंगल

हणाला, “छोकरींनो,

हणन
ू ठे िवले होते,

या तम
ु यापैकी मस
ु लमान

होतील यां याशी मोपले सरदार लग्ने लावन
यांस िविधयक्
ू
ु त अधार्ंगीपणाचे सवर् अिधकार

दे तील. पण

या मस
ु लमानी धमर्

वीकारणार नाहीत यांस बळाने दासी

सैिनकास वाट यात येईल.”

हणन
ू मोप या

“पण मी मर यास िसद्ध आहे .” “मी मी” “आिण मी” पाचसहा त ण वीरक यका या रांगेतून

िनभर्यपणे गजर् या, पण ती थेरडी यातील एकी या त डास कुरवाळून िन आपले िहिडस त ड

ित या गालास बळे बळे लावून

हणाली, “माझी छकुली, ती अजन
ू कळी आहे . मरायचे

सग यांनाच आहे . पण पोरी, थोडे जगन
ू तरी पाहशील की नाही. तुला वाटे ल तो मोपला घे, मग

तर झाले. अग िहंदं प
ू ेक्षा मोपला फार चांगला. मी अनुभवाची गो ट सांगते ऐक.” “जळलं रांडे तुझं

त ड.”

हणन
या पाणीदार मल
ू
ु ीने या थेरडी या त डात उडिवली. पण यायोगे या िविक्ष त

हातारीस समाधान वाट यासारखे होऊन ती

हणाली,

“अहाहा ! जर िहंद ू पु ष असे दस
ु र्या या त डात चटिदशी मारावयास िशकले तर मा या

छकुले, मीही तु याबरोबर मर यास िसद्ध होते ! पण या मे यांना तोडात खा यातच साधूपणा
वाटतो !

हणन
ू तर मी यां या त डात एकसारख्या मारीत आले आहे ! कधी यांचे पोट भरे ल

तोडात खाऊन! या िदवशी मी मरे न !”

ितची ही िविक्ष त टकळी चालली असता ितकडे घाईघाईने मौलवीने या िहंदं ू या मल
ु ीतून

आपआप यास

चेल ती िनवडून घे यास मोप यांस सांिगतले. प्रथम मोठे सरदार िन मग धाकटे

िन मग सैिनक, अशांनी िनवड करावयाचे ठरले. सवार्ंत प्रथम वेडा महं मद

हणाला, “मला ल मी

हवी,” हे ऐकताच मौलवी या कपाळावर आ या िदसू लाग या. ते हा लगेच साव न महं मद
हणाला, “मला ल मी हवी ! मी ती पाडाव केली आहे िन आपणा सवार्ंत अ यंत

े ठ िन प्रथम

मानाचे अिधकारी जे मौलवी यांना मी ती अपर्ण करणार !” “ठीक ! ठीक !” सवर्

हणाले. पण

थंगल चूप रािहला. यास वाटले मौलवीने आपला जाणन
ू बुजन
ू अपमान करिवला. नंतर अब्रािहम
हणाला, “मौलवीनंतर िनवडणक
ु रागाने
ू कर याचा हक्क माझा आहे .” पण अ दल

हणाला,

“माझा ?” ते हा अब्रािहम

हणाला, “मी तीन दे वळे मातीस िमळिवली. दहा ते वीस मल
ु ी िन

िकंवा मस
ु लमान बनिवले

हणन
ू मी

बायकांस पकडून आिणले. यां या बापास, भावास िन नवर्यास ठार मािरले िकंवा घायाळ केले
इतके कोणी केले ?”

“अ द ु लाने” अ दल
ु

े ठ. िखलाफत रा यात धमर्प्रचार िन शत्रद
ू मन मा या

हणाला, “मी कुट्टम या ब्रा मण बनातील काफरां या सवर् पु तकांस

आग लावून िदली. सम
ु तीचा पाठलाग मी केला. िहंदं व
ू र दया करा

हणन
ू

धमर्वीरां या धैयार्स- कृ यास अ याचार समजणार्या िखलाफत रा या या

हणणार्या, आम या

वे

या अशा या िशया

मस
ु लमान फकीरास शेवटचा दगड-की- याने याचे कानिशल नारळासारखे ताडकन फुटून चदामदा
झाले-तो प्राणघातक दगड मी मािरला. मी अफगाणचे अमीरसाहे ब िद लीस आले ही आनंदाची

बातमी आणली. मी अली मस
ु ेिलयर या समक्ष माधव नायरा या पोटात सरु ी भोसकली. कारण
याने िखलाफत या िचटिणसाचे काम करीत असन
ू ही दहा हजार

पयेच मोपला बंडासाठी

िहंदं प
ू ासन
ू जमिवले िन दहा लाख जमिवले नाहीत. मी िशपायांस लट
ु ले. मी काफरां या दे वांशी
लढलो. मी काफरां या शेकडो पु षांशी लढलो. मी काफरां या शेकडो ि त्रयांशी लढलो.”

तो थेरडी गजर्ली, “तर मग तूच सवार्ंस शूर िन धमर्िन ठ आहे स हे िनि चत. पण मी ? मी

एकसारखी तीनचार िदवसरात्र काफरां या घरास आगी लावीत आहे . अध मलबार मी जाळले. पण
अजन
ु लमानी धमार्चा अिभमान
ू जळले नाही. माझे काय कोणाशी भांडण होते? केवळ मस
याचा काफरास दरारा बसन
ू िहंद ू हो यात केवढी हानी आहे हे यां या लक्षात यावे

हणन
ू ,

हणन
ू , मी हे

कायर् करीत आले. माझा धमार्चा अिभमान िन दे शसेवा काय तु हांहून कमी आहे ? कानामागन
ू
आले िन मेले ितखट झाले ! दोन काफरां या मल
ु ीस तर होरपळूनच काढले ! अ लाची शपथ !

िन िक येकीस बळे बळे मोप यां या...”
हा वाद थांबवून मौलवी

हणाला, “वीरहो, अब्रािहम, अबद ु ला, बु ढी अ मा ! तम
ु ची िन

इतर अनेक वीरांची कृ ये ही िनःसंशय तु हांस हया लोकात यश िन सख
ु िन परलोकी
साध यास कारणीभत
ू होतील इतकी उ

वगर्

वल आहे त. तुम या पराक्रमानेच आज हया

रा यपीठाव न गवार्ने सांगता येत आहे की, हया मा या रा यात आज एकही काफर िजवंत
उरला नाही. आज हया िखलाफती रा यात केवळ परमे वर िन पैगब
ं र यां या आज्ञेस मानणारे

सद्धमर्िन ठ, इमानदार मस
ु लमानच रहात आहे त.

यायपरायण इ लामी काय यानेच काय तो इथे

रा यकारभार चालत अस याने अ यायाचे येथे नावसद्ध
ु ा ऐकू येत नाही. आिण

हणन
ू च माझी

अशी आज्ञा आहे की, हया धमर्युद्धात िमळालेली लट
ू ही आपण पिवत्र कुराणा या आज्ञेप्रमाणेच

वाटून घ्यावी. आठ या अ याया या पिह या आयनात कुराण शरीफ सांगते की, “हे िव वासिन ठ

मस
ु लमानहो, तु ही काफरांशी लढून िमळिवले या लट
ु ीिवषयी भांडू नये. िनःसंशय सवर् लट
ू

परमे वर िन पैगब
ं र यांचीच आहे . ते दे तील, करतील यास िन तसे सवार्ंनी मानावे. आता

परमे वर स त वगार्हून उं च िवराजमान अस याने याने प ृ वीवरील लट
ं रासच
ु ीचा हक्क पैगब

िदला. पैगब
ं राने तो खिलफास िदला. अथार्त खिलफाने

या वेळेस हया तालक्
ु यातील िखलाफती

रा याचे प्रितिनिध व मजकडे िदले, या वेळेस या दे णगीमळ
ु े च तो हक्क मजकडे आला.

हणन
ू

सवर् लट
ु ीस मी तु हा धमर्वीरांत जे वाटून दे ऊ इि छतो ते
ू ही धमर्तः प्रथम माझी आहे . हया लट
केवळ मा या औदायार्ने िन धािमर्क प्रव ृ तीने होय.

हणन
ू तु ही मी लट
ु ीिवषयी जी वाटणी करीन

ती वादिववाद न करता वाटून घ्यावी.” असे बोलून याने या मल
ु ीतून जी

यास वाटली ती

यास दे ऊन टाकली. नंतर म यम वया या बायकांस वाट यात आले. यातील एक सा वी
फंु दत फंु दत पन
ु ः पन
ु ः

हणाली की, “दया करा मी िववािहत आहे . मला मा या पतीकडे धाडून

या. नाहीतर मला ठार तरी मारा !”
थंगल

हणाला, “ि त्रये तू जोवर मस
ु लमान झालेली नाहीस तोवर तझ
ु ा पती असणे शक्यच

नाही. कारण कुराण शरीफ या चव या अ याया या पंचिवसा या आयनाप्रमाणे ह तगत झाले या

नाि तकां या ि त्रया यांची पव
ू ीर् लग्ने झालेली असोत नसोत, मस
ु लमानांची म ता होतात. आिण

कुराण शरीफ या दस
ु र्या अ याया या दोनशेिवसा या आयनाप्रमाणे काफरांची
का असेना ित यापेक्षा मस
ु लमानी दासी ही

त्री िकतीही भली

े ठ होय असे आज्ञािपले आहे ! ते हा तुला पतीचे

अिधकार मस
ु लमान होईतो िमळणार नाहीत. काफर पतीशा त्र मानीत नाहीत. मस
ु लमान पती,

मस
ु लमानी धमर्
पािहजे.”

वीकारीतो तुला िमळू शकत नाही.

हणन
ू केवळ बिटक होऊनच, तुला, रािहले

“पण मला ठार मारावयास तर शा त्र िव द्ध नाही ना ?

या शा त्राने कोवळी मल
ु े िन वद्ध
ृ

पु ष मारता येतात, अ प ृ य कुमािरका भ्र ट किरता येतात िन दे वमत
ू ीर् फोडता येतात, या

शा त्रात मा यासारख्या िन पयोगी यःकि चत

त्रीस मा न टाक यास काही तरी आधार

सापडणार नाही हे शक्यच नाही. मला मारा ! मी िहंद ू
थंगल

हणन
ू मला मारा!”

हणाला, “ए ि त्रये परं तु हे पहा-” तोच रागावून ती मोपला कृ या ओरडली, “ए थंगल

तू या यःकि चत बटकीची समजत
ू ती काय घालीत बसला आहे स ! तू मस
ु लमान नाहीस वाटते!
अ याय सात आयन एकशेअठ्ठाव नम ये काय सांिगतले आहे ? सवर् कुराणात मी ते आयन पाठ

केले आहे िन या एका आयनाने मा या आ

यास हया मशाली इतके

प ट िदसू लागले आहे .

मस
ु लमानांनो या आयानांत सांिगत याप्रमाणे “िव वास ठे वा ! िनरक्षर ईशप्रेिषत महं मदावर

िव वास ठे वा ! बुिद्धवाद कसला करतोस ? जो बुिद्धवाद करतो तो मस
ु लमान कसला ?”
इतक्यात एका मोप याने आणखी एका

िखलाफत रा यात अजन
ू िजवंत आहे .”
“आण ितला पुढे” ती थेरडी

त्रीला पकडून आणले. “एक काफराणी बाया

हणाली. आिण ती पुढे येताच खो खो हसन
ू

हणाली, “अरे रे ही

तर मा याहून कु प. िहला कोण पोसणार? मला दे खील एखादा नवरा िमळे ल,” मोप यांतील
अनेक लोक खदाखदा हसन
हणाले, “आ ही सगळे िमळू-एखादा का !”
ू

“पण हया
रांड”े ती थेरडी

हशीला कोणी घेता का ?” मोपले ओरडले. “फुकट दे खील नको”, “तर मग मर

हणाली. ते हा अगदी िव हळपणे ती भयभीत झालेली

त्री

हणाली, “पािहजे तर

मारा- पण आज नका मा , मी पाया पडते. मी गभर्वती आहे . दोन मिह यांनी हे मल
ू ज मले

हणजे मग मला सख
ु ाने मारा. पण आता मा यासाठी हा मा या गभार्तील िनरपराधी जीव मा

नका ! मी गभर्वती आहे .”

“हाित या ! बरे तू गभर्वती आहे स ना ! तर मग नरकात बाळं ितणी या

असतात. तू मर, या खोलीतील एक तल
ु ा िमळे ल. इतकेच न हे तर मी

वतंत्र खो या

वतः तझ
ु े बाळं तपण

करावयास दोन मिह यां या आत तु या मागोमाग नरकात येते आहे . तर मर; िभऊ नकोस !” ती
असे

हणत असताना ित या हया बीभ स िन भीषण िवनोदाने सवर् मोपले मो या मो याने एकच

हं शा िपकिवते झाले. या हं शानेच जा त उ तेिजत होऊन आप या िवनोदा या बेशद्ध
ु भरात या
थेरडीने आपली सरु ी या ि त्रये या पोटात हसत हसत अक मात खप
ु सली. ती

त्री ठार झाली.

तो गभर् िच न गेला.

“ही घोडशाळे या गंजीपाशी राहाणारी

हातारी. अरे , ही कशी इतका वेळ वाचली ! अरे िहला

मी बायको करतो ! न हे मी करतो !” असा मोप या सैिनकांत पुनः हशा सु

झाला. कारण एका

हातार्या जख्खड िहंद ू

त्रीस ित या गावातील ित या गंजीपुढ या एका जीणर् झोपडीतून हुडकून
ध न आणलेली होती. जो कुणी मोपला, पु ष वा त्री, िहंदं त
ू ील कोण याही मनु यास पकडून

आणील यास पािरतोिषक िमळे ल अशी दवंडी िखलाफती रा या या प्रथम िदवशीच पुकारली गेली
अस याने िहंदं च
ू ी मग
ृ या कर याकिरता जो तो मोपला िफरत असे. परं तु हया जख्खड

हातारीसही

काही मोल आहे हे कोणासही खरे न वाट याने ितकडे कोणीही लक्ष िदले न हते. यातही ती

आज इतके िदवस या कुट्टम गावात या घोडशाळे पाशी इतकी गप
ु चूप पडलेली असे की, या

झोपडीपाशी पडले या जु या एका वडा या मोडकळले या पाराप्रमाणेच ती कशातच जमा नसे. ती
इतकी

हातारी होती की, या गावातील

हातार्यांतील

हातार्या माणसांनाही ती त ण असलेली

अशी कधी आठवत नसे. ती फारशी कधी कोणाशी बोललेली माहीत नसे. पण जे काय दोन-चार
श द ती बोले, ते ितरसट िन ती

असत. ितची पूवप
र् ीिठका कोणासच माहीत नसे. ित याकडे

कुणी कधी येत नसे. ती कोणाकडे सहसा जात नसे. ितचे नावदे खील कोणास माहीत न हते.
सांप्रत ितला “गंजीपासली

हातारी” इतकेच सवर्

हणत. अशा या जख्खड

हातारीसही

पािरतोिषका या आशेने एका मोपला मस
ु लमािनणीने जे हा ध न आिणली ते हा अथार्तच सवर्त्र
हशा िपकला. कोणी
कव या

हणाले, “या जिखणीस पकड याकिरता या िबिबअ माला सबंध दोन

या.” “वा इतके का या गंजीपास या

हातारीचे मोल कमी आहे ? िहला धर यासाठी

सबंध एक कवडी िन अधीर् फुटकी असे दीड कवडी पािरतोिषक िमळाले.” “मी तुला दीड सोडून

दीडशे कव या दे तो - िहला तू बायको करतोस ?” “अरे ती बायको आहे च ! ितला आता पु ष

केले पािहजे.” “कशाव न हे ? कशाव न ती बायको आहे ? हा लेकाचा ितची सांगोपाग परीक्षा

घेत असतो वाटते के हा के हा ?” अशा नाना प्रकार या

व त िन गड
ुं िगरीला सहज अशा को या

या मोप यां या जमावातून उठत मोठमो याने हशा िपकवीत हो या. या िवनोदाने उ तेिजत

होऊन ती कृ यापण आपली मशाल घेऊन या गंजीपास या

हातारीपाशी धावली िन

हणाली, “ए

अ सरे , तु याहूनही हातारी हया जगात कोण आहे ?”
“तुझा बाप.” हातारी उपरोिधक हसली.
“तुझे मोल खरे च का

या मा या फुटक्या कवडीइतके आहे ?”

“न हे तु या फुटक्या कवडी इतके नसन
ू तु या फुटक्या कवटी इतके आहे .”

“ठीक आहे तर !” जरा दचकून ती कृ या मागे सरली. ितचे त ड उतरले. आिण ती कोणास

काही ओळख पटावी तशा एक-दोनदा माना वेळून

हणाली,

“ठीक तर ! सांग आता तू सगळे . जे पहावयाचे होते ते िदसले, आता घे, ही िवझवली मी

आपली मशाल !”

असे िविचत्रपणे बोलन
या कृ येने ती मशाल धळ
ू
ु ीत घस
ु डून िवझवन
ू टािकली. ितचे हे कृ य

ितचा नेहमीचा उदं ड िविक्ष तपणा माहीत असले यांनाही जरा अपूवच
र् वाटले. ती कृ या पुनः
हणाली, “सांग, काय ते बोल-”
परं तु मौलवी

हणाला, “ही काय गडबड मांडली आहे स ! हया यःकि चत थेरडी या ग पा

ऐकावयाची का ही वेळ आहे , बु ढी अ मा ?”

मौलवी या अहं म येतेने िन काय आज्ञा ती तोच दे णारा अशा या या शेखी या वतर्नाने

िचरडून गेलेला थंगल मौलवीचा पाणउतारा कर याची वेळ पहातच होता. आता बु ढी अ मा- ती

कृ याही या या बाजस
ू च हो याचा संभव अस याने िन जमावाची िजज्ञासाही यास थोडीशी

साहा य दे ईल हे ही

प ट झा याने मौलवी या काही का होईना पण िव द्ध आज्ञा ठोठावावयाची

इतक्याच बुिद्धने थंगल

हणाला, “बु िढ अ मा! तु ही

हणता तेच बरोबर आहे , तु हांलाही जर

योग्य वाटते आहे की, ितने काय ते सांगावे तर ते मह वाचे, िनदान मनोवेधक असलेच पािहजे.
सांग, ए गंजीपासले
मौलवी

हातारे , सांग काय ते ?”

हणाला, “हा वेळेचा अप यय होतो आहे , कळत नाही एवढे ?” थंगल

हणाला,

“वेळेचा अप यय कोणता हे तु हा आ हांपेक्षा धमर्शा त्रास अिधक कळत असले पािहजे हे उघड
आहे . ही थेरडी झाली तरी तीस आ मा आहे . ितला मार या या वा इतर कोणतीही िशक्षा
दे या या आधी ितचे काय

हणणे ते ऐकून घेतले पािहजे. इ लामी कायदा कोणासही अ यायाने

दं ड दे त नाही. िखलाफती रा यात आरोपीचे
िमळत नाही. िखलाफती रा य हे
“िखलाफती रा य हे

हणणे ऐक यािवना कोणासही िशक्षा वा पािरतोिषक

यायाचे िन धमार्चे रा य आहे .”

यायाचे रा य आहे , अ यायाने आ ही कोणासही दं ड दे त नाही !

इ लामी कायदा छळ कधीही करीत नाही” जमावातून गवार्चे प्रित वनी उठले. “सांग ! गंजीपासले
हातारडे, सांग काय ते !’

हणन
ू शेकडो आवाज उठले.

“सांग, नाही-मी जे सांगणार आहे ते यंग आहे !” ती

हातारी दात नसले या त डाने श द

चघळू लागली, “माझे आता थोडे िदवस उरले आहे त ते मी मा या िहंद ू धमार्प्रमाणे आचरण ठे वून
काढावे िन िहंद ू

हणन
ू मरावे अशी माझी इ छा होती. मी हया मोपला बाईचे ती जे हा मला

पकड यास आली ते हा पाय दे खील धरले की, मला कशाला नेतेस ? दे वां या मत
ू ीर् फोडणे असेल
तर मा या दे हार्यात एकही दे वमत
ू ीर् उरली नाही. कुमारीची ल जाहरण करणे असेल तर मा या
कौमायार् या उसा या चोखून फेकले या चोय यां या आगीत माझी ल जा कधीच राख झालेली
आहे . सत
ु वती या मल
ु ास पाजणार्या
असेल तर मा या
छाती

तनांवर बोथटलेली तलवार चालवन
ू ितला धार

यावयाची

तनांतील दग्ु ध साप िपऊन गे याने झरा सक
ु ले या खडकासारखी ही माझी

क्ष िन उग्र िदसत आहे . सारांश, िजहाद-धमर्यद्ध
ु -करणार्या हया मोप या धमर्वीरां या

कोण याही धािमर्क कृ यास उपयोगी पड यासारखी सामग्री मजपाशी उरलेली नाही.

हणन
ू मी

हटले होते की मला कशास धरतेस ? पण हया मोपला मस
ु लमािनणीने अखेर मला ध न

आणलेच. आता एक तर मी आपला िहंद ू धमर् सोडीत नाही िन दस
ु रे की मला नीट बघन
ू घ्या
िज या

तनांतील दध
ू िपऊन माणसे साप झाली अशी

तु हांस िदसणार नाही. मी मा या हया

तनांवर

हातारी हया मलबारात मी मे यावर पुनः

या मल
ु ांना पाजले यापैकी जे साप झाले ते

मी आप या घरात बाळगले. जी माणसे रािहली यांना मी घरापासन
ू दीडशे फुटांवरही िफरकू दे त
नाही.”

“ए, थेरडे काय बहकतेस आहे स काय !” थंगल या मघा या भाषणाचा राग ित यावर काढीत
िन ितला कसेबसे बोलताना बंद क न थंगलची आज्ञा िफ फळ करावी
“कोण ? माणस
ू कोण ? बहकतेस काय ! साप कोण ? आटप लवकर.”

हणन
ू मौलवी ओरडला,

“साप तू ! िन माणस
ू ! तो ठार मारला गेलेला क बू ! िथ या ! आटपते घे. मी मरते. पण

इतकेच सांगून मरते; की, मा या

तनांतील दध
ु ाची धार तु या आई या

तनांतून तु या त डात

पडलेली आहे . मा या गभार्तील जीवनाची धार तु या आई या गभार्तून वाहात तु या

दयात

उतरली आहे .”

“चुप रहो ! साली, क्या बकती है ? हा मौलवी महं मद पैगब
ं रा या रक्ताचे रक्त आहे

समजलीस ! पैगब
ं रा या मावशी या जावया या बिहणीचा जो सख्खा शेजारी या या प्र यक्ष

भाचीचा जो मल
र् आहे समजलीस! रांड कुठली ! मी स यद आहे ! मी अरब
ु गा तो माझा पूवज

आहे ! मी कोरे श आहे !”

मौलवी या हया रागाचे कारण उघड होते. िखलाफती रा यात मख्
ु य अिधकार अरबां या िन

यातही पैगब
ं रा या जातीत उ प न झाले या अ सल मस
ु लमानां या हाती असावा अशी परं परा

अस याने आपले पूवज
र् अ सल कोरे श आहे त असे मौलवी नेहमी हट्टाहासाने सांगत असे. परं तु
या

हातारी या

या वाक्यांनी यां या अगदी ममार्वरच घाव घात यासारखे केले होते. परं तु

मौलवीस ित या हया वाक्याचा िजतका राग आला िततकाच संतोष याच वाक्यांनी थंगलला

होऊन तो मनात अ यंत उ सक
ु झाला िन या

हातारी या त डून काहीतरी अद्भत
ु बातमी बाहे र

पडणार िन मग हया मौलवीचा तोरा एका क्षणाधार्त न ट किरता येणार अशा आशेने तो थंगल
या

हातारीस

स य तेच

हणाला “बाई घाब

प ट सांगा.”

“ऐका तर !

नका, काय सांगावयाचे ते सांगा; परं तु िनभीर्ड, िनभर्यपणे

प ट ऐका मी तालापु तर हया गाव या रतन कनीसनची मल
ु गी आहे . मला

तीन मल
ु े झाली. दोन मल
ु गे िन एक सवार्ंत धाकटी मल
ु गी. आमची कनीसनची जात िथ यांहूनही
नीच समजली जात अस याने आमचे घर आम या गाव या अगदी दरू एका खोलगटात असे.

आमचे शेजारी एका जवळ या शेतात काम करणार्या एका मोपला कुटुंबाची झोपडी काय ती असे.
या साली फार मोठा द ु काळ पडला. पण मी या मोपला कुटुंबातील सवर् लोकांस आप या

भाकरीतन
ू भाकरी िन भाजीतन
ू भाजी दे ऊन दयेने पोसले. ते मला “अ ला तेरा भला करे ! तू

हमारी मा हय !” असे जे हा डो यात अ ू आणन
ू

हणत ते हा दया येऊन मी मनात

हणे, “मी

यांना पत्र
ु ाप्रमाणे मानीन. हे मला जीव गेला तरी अंतर करणार नाहीत.” द ु काळ संपला. ते

मोपला कुटुंब खाऊनिपऊन लठ्ठ झाले. इतक्यात मोप यांचा एक दं गा अरनाड तालक्
ु या या बाजस
ू

झाला अस याची वदं ता आली. वदं तम
े ागोमाग दीन दीन करीत या बंडखोरां या टो याही आ या.
मी िन माझा पती रतन थरथर कापत आमची ती दोन मल
ु े घेऊन या मोपला कुटुंबास घराकडे
बघावयास सांगन
ू रानात जाऊन लपलो. परं तु या दं गेखोरांस आमचा सग
ु ावा लागन
ू ते दस
ु र्या
िदवशी आ हांस धरावयास आले. या सवार्ं या पढ
ु े आमचा सग
ु ावा काढीत िन मागर् दाखवीत

कोण आले होते ? या आ ही द ु काळात पोसले या मोपला मस
ु लमानी कुटुंबातील बायकांनी

आ हांस ध न मा या पतीस बाटिव यासाठी पकडून नेले िन ठार मारले. मला नागवी क न

माझी ल जा हरण केली. कोणी ? या आ ही द ु काळात पोसले या मोपला कुटुंबातील

मस
ु लमानांनी ! आमची अशी त्रेधा उडाली असताही मा या धाक या मल
ु ीला घेऊन माझा मोठा
मल
ु गा पळून लपत छपत आम या तालापु तर गावात जाऊन कोणीतरी आ य

यावा

हणन
ू

िवनवू लागला. बंडखोर चोहोकडून येतच होते. पण आ ही कनीसन जातीचे ! या मा या मल
ु ीला
गावा या आसपास कोणी िफरकू दे ईना. माझी मल
ु े एका ब्रा मणास पदर पस न

“महाराज ! आ हांस बला काराने मस
ु लमान करीत आहे त.आपण सवर् िहंदं च
ू े गु
करा!” तो ब्रा मण

हणाली-

! आमचे रक्षण

हणाला- “होईनास तू मस
ु लमान ! यात माझे काय जाते ?” ते हा माझी मुले

भयभीत होऊन एका मंिदरात रात्री लपून बसली. पण िततक्यात एका नायर क्षित्रयाने ते पाहून
एकच ओरड केली. या दे वळा या प्रदिक्षणे या वाटे वर कुत्री सख
ु ाने िनजली होती. पण मा या

मल
ु ांस मारीत मारीत या क्षित्रयाने दे वळाबाहे र हुसकून िदले. मल
ु ांनी याची िकती गयावया केली
की, “महाराज आपण क्षित्रय- सवर् िहंदं च
ू े रक्षक. आ हांस मस
ु लमान बला काराने गांजताहे त.
मस
ु लमान करताहे त. मारा- पण तु ही आ हांस िहंदध
ू मर् भ्र ट होऊ दे ऊ नका.” तो

“मस
ु लमान तल
ु ा बाटिवतात

हणाला.

हणन
ू तू दे ऊळ बाटिवतोस ? बाट, नाही तर मर ! तझ
ु ा धमर्

तु यापाशी. माझा मा यापाशी. मला याचे काय ?” ते हा माझी मल
ु े दीन होऊन महारवा यात
िथ या लोकां या गवता या गं या हो या यात जाऊन लपली. तो ते िथ या लोक एकच ब ब

क न ओरडले ! कनीसन जातीची मल
ु े गंजीस िशवली! आ हा महारास िवटाळ झाला.” माझी मुले

हणाली, “हात जोडतो महाराज ! तु ही महार- आ ही कनीसन ड ब. तुम याहून नीच आहोत.
पण मस
ु लमान आ हांला िहंद ू धमर् सोडा नाहीतर मरा असे हणन
ू पाठीस लागले आहे त. तर
आ य

या. तु ही महार-िथ ये ! तु ही जे हा वाणी, सत
ु ार, तेली यां या जवळ जाता िन ते

तु हांला दरू हा

हणन
ू िझडकारतात ते हा तु हांला तो अ याय वाटतो. अहो-महार महाराज !

पण तोच अ याय आज तु ही आ हांवर करता आहा ! िनदान आज तरी आ हास आ य

या

आ हास मस
ु चाच िहंद ू धमर् क्षय पावेल ना ? ते महार
ु लमानांनी िहंदं च
ू े मस
ु लमान केले तर तम
िथ ये रागावन
ू हसले. “गाढवांनो िहंद ू धमर् काही तम
ु यावरच िजवंत रािहला आहे की काय ?

आिण तु ही मस
ु लमान झालात तर बरे की वाईट ? तु हा कनीसन िहंदं न
ू ा आ ही महार िशवत
नाही, पण मस
ु लमान असता तर तो आ हांस िशवू शकता ! जा, बाटा नाही तर बाटू नका;

आ हांस याचे काय?” महारांचे हे बोलणे होते आहे तोच या गावावर ती मोप यांची धाड पडली.
परं तु पोलीस आ याने मोपले पळून गेले. केवळ माझी मल
ु गी परत यां या हाती सापडली. ती

दीन गायीसारखी ओरडत होती, पण कोणी िहंद ू ितचे रक्षण करीना. जो तो आपाप या ऐटीत वा
िचंतेत, “मला याचे काय !” असे

हणत रािहला. मा या मल
ु ीवर मस
ु लमानांनी भयंकर अ याचार

केले. अखेरीस एक मोपला ितला आपली बिटक

हणन
ू घेऊन गेला. थो याच िदवसांत ितला एक

प्रकारची मदच
ू ी यथा झाली. ती पुढे काही िदवस मला भेटे. पण वे यासारखी

हणत असे “मला

याचे काय ? हया मे या िहंदं न
ू ा कोणीतरी चांगले िशकिवले पािहजे की, यांना याचे काही तरी

आहे !” नंतर ती कुठे शी नाहीशी झाली, पण मी ऐकत असे की ती

या या िहंदल
ू ा पाहून
वे यासारखी िवचारीत ओरडे, “मला याचे काय?” िशकवीन तुला मी “तुला याचे काय ते !”

माझी दो ही मल
ु ीस घेऊन पळाला तो
ु े धरली जाऊन बाटली गेली. यातील मोठा जो या मल
मजपाशीच रािहला. पण जो लहान होता यावर लहानपणीच एका मोप या थंगलाची पाप

टी

पडून तो याने मजपासन
ू बळाने िहरावून नेला. यास याने मस
ु लमानी शाळांतून कुराण त डपाठ

िशकिवले. तो अगदी मस
ु लमान झाला. इतका की, एकदा

वतः मला िन या या मो या भावाला

दोघे बाटिवले गेलो होतो; पण आ ही दोघे बाटलो न हतो

हणन
ू आ ही तालापु तर या सवर् िहंद ू

मस
ु लमानी धमार्प्रमाणे िनमाज पढत नाही
बंधूस आ हांला परत िहंद ू धमार्चे
हसत िन

हणन
ू ठार मार यास उ युक्त झाला होता. आ ही

हणन
ू समजावे अशी क णा भाकली; पण ते सगळे खो खो

हणत, “िहंद ू मस
ु लमान होऊ शकतो. पण मस
ु लमान कधी िहंद ू होऊ शकतो का ?”

“तुला िहंद ू धमार्चे” हक्क िमळणार नाहीत. तू मळ
ू ची कनीसन जातीची बाई, आता मस
ु लमानांनी

बाटिवलेली आहे स. आता तुला आ ही िशवणार, तुला पा या या िविहरी या िन दे वळा या अगदी

जवळून जाऊ दे णार. तू गायीचे मांस खा लेस तर तल
ु ा हसणार नाही. तू रामास िन कृ णास

िश या िद यास तर तो तुझा धमर्च आहे असे समजन
ू रागावणार नाही. कनीसन जातीला आ ही
उपभोगू दे तो ते िहंद ू धमार्चे हक्क तुला परत कसे दे ऊ? दे वळा या वा आम या घरा या दीडशे
फुटां या आत न ये याचा अिधकार तुला परत उपभोगू दे ता येणार नाही !”

माझा नवरा तर मारलाच गेला होता. मी िन तो माझा मल
ु गा दोघे काय ती घरी. काही

िदवस तसेच लोक मस
ु लमान

हणत असता

वतःस िहंद ू समजन
ू काढले. एक िदवस आ ही दोघे

रामनवमीचा उ सव संपवून भजन करीत रामाचे नाव भिक्तभराने घेत होतो, तोच हातात सरु ा
घेऊन एक भयंकर मारे करी मा या घरात घस
ु ला िन

हणाला, “मस
ु लमान केले असताही तू

अजन
ू काफरांचाच धमर् पाळतेस ? जो मस
ु लमान परत काफर होईल यास ठार मारावे अशी
आ हांस धमार्ज्ञा आहे .” असे

हणत तो चांडाळ आ हांस ठार मार यास धावन
ू आला. पण मा या

शरू मल
या या कंबरे त अशी जोराने िन कौश याने मािरली की तो “अ ला !
ु ाने कुर्हाड उचलन
ू
या अ ला !”

हणन
ू एक दोनदा ओरडत खाली तट
ू ू न पडून गतप्राण झाला. आ ही जवळ येऊन

पाहातो तो आपला मारे करी दस
ु रा कोणी नसन
ू तो द ु काळातील दयेने पोसलेला िन मला आई

हणणारा माझा शेजारचा मोपला मस
ु लमान ! सम
ु तीने दध
ू पाजले या सापाने या दध
ु ाची िक्रया

तशी पाळली, मी मा या त डचा घास चा न पाळले या मोप याने-मनु याने-माझी फेड अशी
केली!

कारण साप िकती जरी िवषारी झाला तरी या या िवषास को या एखा या धमर्पु तकातील

मंत्राने भारलेले नसते.

हणन
ू ते िवष धमर्वेडा या मानवी िवषाहून कमी उग्र असते.
या मारे कर्या या हातून आ ही सट
ु लो. पण या वधाचा खटला आ हावर होईल िन

मस
ु लमान पुढे मागे आ हांस िहंद ू धमर् न यािग यािवषयी पु हा मार यास येतील या भीतीने

आ ही ते गाव सोडून जा याचा िन चय केला. माझा मल
ु गा आपण िथ या जातीचे आहोत असा
बहाणा क न िनघाला तो हया कुट्टम गावात येऊन रािहला. मीही पण येथेच येऊन पण अगदी

वतंत्रपणे िन जातगोत ना िवचारता, ना सांगता कोणाशी फारसा संबंधही न ठे वता येऊन रािहले.

काही िदवसांनी मा या मल
ु गा झाला; तो
ु ाचे एका िथ या मल
ु ीशी लग्न झाले. यास एक मल

माझा नातू लहानपणापासन
ू च मला प्राणांपेक्षा िप्रय असे. पण याला मी शेतात काय ते कोणी

नसताना जाऊन भेटे. तो माझा नातू

हणजे

ीरं ग

या मंिदराचे रक्षण किरता किरता घायाळ

झालेला िन िहंद ू जातीस जागत
ृ करता करता ठार मारला गेलेला हुता मा-िहंद ू हुता मा क बू हा
होय.
हा िहंद ू हुता मा क बू हा माझा एक नातू आिण दस
ु रा तो माझा मस
ु लमानांनी
लहानपणापासन
यां याच िशक्षणाने वाढ याने पक्का मस
ू ने याने िन लहानपणापासन
ू
ु लमान
झालेला, इतका पक्का की मलाही काफर

हणन
ू मारावयास जो पाही, या मा या दस
ु र्या मल
ु ास,

अशाच एका िहंद ू चांभारा या बाटिवले या मल
ु ीशी लग्न होऊन जो मल
ु गा झाला तो - तो माझा
दस
ु रा नातू होय. यास ज मापासन
ू मा या दध
ु ाची ओळख झालेली नाही. पण

हणन
या या
ू

रक्तात माझे दध
ू नाही असे नाही. तो लहानपणापासन
ू मस
ु लमानी धमर्शा त्र िशकत मोठा मौलवी

झालेला आहे . तो माझा दस
ु रा नातू दस
ु रा कोणी नसन
ू हा िघयासु ीन- हा हया

ीरं गा या मत
ू ीर्स

पालथी घालन
ू ित या पादपीठावर पाय दे ऊन उभा असलेला, िखलाफत रा यातील तुमचा कलेक्टर

‘मौलवी’ होय!”

“चूप ! रांड कुठली ! अहो हया वेडीचे काय ऐकता! तुम या पढ
ु ार्यावर नरकाचे िशतोडे

फेक यासाठी काफरांनी िहला जाणन
ू बुजन
ू धािडली आहे ! पाहाता काय ! मारा !” मौलवी गजर्ला.
“काफरांनी नाही !” ती

हातारी बोलू लागली.

“तर मग सैतानांनी असेल !” मौलवी गजन
ूर् , उठून चवताळून ित यावर धावला. थंगल

हणाला, “मी म ये आहे . मी काजी आहे . मी थंगल आहे . आपला अपमान आपण िततक्याच

शांतपणे िगळला पािहजे- िजतका मी माझा मघा िगळला.”

हातारी बोलू लागली,

“आता मला अिधक काही सांगावयाचे नाही. केवळ एकच वाक्य; िन एकच नाव. वाक्य हे ,
की हा क बू िन हा िधयासु ीन; दोघेही माझे नातू मा या एक

दस
ु र्या

तनाचे दध
ू िधयासु ीन या रक्तात

तनाचे दध
ू क बू या िन मा या

पांतिरत झालेले आहे . पण क बू व िधयासु ीन -

एक िहंद ू हुता मा िन दस
ु रा मोपला मौलवी कसे झाले ? रक्ताचा रं ग लाल हणतात, रक्तास
रक्त आकिषर्ते हणतात. पण मला वाटते की रक्तास रं गच नाही; रक्ताचा रं ग जवळ जवळ

पा यासारखा; जे िशक्षण यात िमसळले जाईल या िशक्षणा या रं गाचा रं ग घेते. हे झाले वाक्य
िन आता ऐका ते उरलेले नाव. ती माझी मल
ु गी ! िजला वेड लागन
ू “मला काय याचे? िशकवीन

या मे यांस तु हांला काय याचे ते!” असे

आज मला पु हा सापडली- ती माझी मल
ु गी

हणत िहडे िन जी म यंतरी हरवली होती िन जी
हणजे- ही कृ या ! ही मशाल

हातारी ! !”

“होय ! होय ! मीच ती !” एखा या अंगात भरलेले भत
ू उत न गे यानंतर शांतपणे

बोलणार्या मनु याप्रमाणे िध मेपणाने ती मशाल

हातारी

हणाली, ‘मीच ती !’ मा या आईने

सांिगतलेली सवर् कथा खरी आहे . आिण हे ही खरे आहे ; की, मी थोडीशी वेडी झालेली हो ये. पण
मा या वेडात एक शहाणा अथर् भरलेला होता. तो अथर् लोकांस िदसावा

हणन
ू मी मशाल पेटवून

िहडत असे. मी मा या अंगातील धमनीतील सवर् वायू ओढून घेऊन आकाश फाटे ल अशी िककाळी
फोडून िवचािरते की िहंदं न
ू ो, तुम यातील कोण याही उपजातीतील एक मुलगी, िकंवा एक मल
ु गा
बाटला; परधमीर्यातील द ु टां या हाती पडला; तर, तुमचे सवार्ंचे यात काय जाते हे तुम या

यानात, मा या िन मा या भावा या मल
ु ा या उदाहरणाव न तरी आले आहे काय ? जर मा या

लहानपणी माझे आिण मा या भावाचे तालापु तरास या िहंदं न
ू ी रक्षण केले असते- िन िकती

सहज करता आले असते - तर मी आज या क बूसारखे

ीरं गा या रक्षणाथर् झगडले असते, हा

मौलवी क बूसारखा िहंद ू धमार् या िन िहंद ू कुमािरकां या पािव या या पिरत्राणाथर् हुता मा झाला
असता. पण मजसाखा ड बा या एका यःकि चत कुमारीस यःकि चत समजन
ू तु ही ल जाभ्र ट

होऊ िदलीत, मी मस
ु लमानां या हाती पडत असता मला रात्रभर कुत्रे िनजते ितथे दे खील िनजू

दे ऊन माझे रक्षण केले नाहीत; एक यःकि चत डो बाची पोरगी वा पोर बाटली तर याचे आ हांस
काय ?

हणन
ू माझा उपमदर् केलात- याचे हे फळ भोगलेत का? मा या एकटी या मशालीने

शेकडो िहंदं च
ू ी घरे जळली आहे त. मी ओरडत होते तसेच- तसाच बला कार होत असता हालहाल
होऊन जे हा िहंद ू क यका ओरड या ते हां मी ते प्रस न मनाने दहादा ऐकले आहे ; मी दे वां या

मत
ू ीर्वर शंभरदा मोजन
ू नाचले आहे . मी शेकडो िहंदं न
ू ा मरे मरे तो मा न िवचारले आहे की, “कळले

का तुला काय याचे ते? यःकि चत ड बाची मल
ु गी जरी िहंद ू धमार्तून मस
ु लमानांनी धमर्वेडाने

पळवन
ू नेली तरी प्र येक िहंदच
ू े यात काय जाते हे कळले का तल
ु ा आता तरी ? तझ
ु ा धमर्

तु यापाशी िन माझा मा यापाशी हे वाक्य पु हा उ चारशील का ? का घोटू तझ
ु ा गळा? माझा
धमर् मा यापासन
ू गेला की तझ
ु ा प्राणही तु यापासन
ू िनघन
ू गे यािवना राहणार नाही हे स य
अजन
ू तरी िदसले का तुला

प ट ? नसेल तर बघ हया तीनशे िहंदघ
ु रां या पेटले या आगी या

उजेडात! एक यःकि चत ड बाची मल
ु गी िन मल
ु गा िहंद ु वास मक
ु ला तर तो, जर इतका हाहाकार
उडवू शकतो तर हे िहंद ू जाती, मी िकंकाळून, िकंचाळून, िखंकाळून तल
ु ा िवचािरते की, “तु या

अशा हजारो मल
ु े िन मल
ु ी तु या घरातून पळवून वा िहसडून ने या जात असता तू अजन
ू ही
असेच

हणत बसणार काय की “मला काय याचे ?” मा या आईने सांिगतलेली कथा ितचीच

केवळ नसन
ू ती हे िहंद ू जाती ! तु या कथेचे एक प्रितिबब आहे .”

असे अगदी ककर्श िककाळत ती िबिबअ मा, ती कृ या, ओरडली. पु हा क्षणभर थांबली. या

क्षणात सवर् एकदम

त ध झालेले होते. लगेच ती

हणाली, “बैस वा ऊठ ! मी माझा सड
ू

उगवला. माझे वेड गेले. माझी मशालही िवझली. केवळ मागे उरला माझा-अंधक्कार; तोही
िवझिवते आता ! असे

हणन
ू ती एकाएकी उठली;

यांनी मला वेड लावले तो अंधःकार तो तूं !

तूं वीझ !” असे एकदम ओरडली िन एखा या वािघणीसारखी ताडकन उडी मा न या मौलवी या

नर यापाशी िभडली !
‘हां ! हां !’

हणन
ू लोक शुद्धीवर येऊन ितला धरतात तो मौलवी या छातीत सरु ी खुपसन
ू ,

ती बाहे र काढून या कृ येने ती आप या उरात खुपसलेली होती-मौलवी िन ती कृ या गतप्राण
होऊन एकाच रक्ता या डबक्यात कोसळली होती.

८. ती िवहीर िन ही सभा !
तोच उं च उं च आ हान दे त भयप्रद िबगल
ु िन बँड इ यादी रणवा ये वाजू लागली. हजारो तुकर्

लोक घेऊन अनवरपाशा, हजारो ह यारे घेऊन अरबी नौका, हजारो पठाण घेऊन अमीर,
िहंद ु थानातील मस
ु लमानांचे साम्रा य

थापन कर यासाठी वा अली मस
ु ेिलयर या मोपला

िखलाफती रा या या सा याथर् धावत ये यापूवीर्च गरु ख्यांची सेना हर हर महादे व करीत धावत
आली. थंगलने पािहलेले ते दे वतांचे थवे या थवे, िकंवा िकरीटास तीन चांद घातलेला तो दे व
सेनापती जेिब्रयल िकंवा सरु तल
ु मज
ु ािदल हया अ यायातील मस
ु लमानच िवजयी होतील हे

मोगलां या मौलवीनी सांिगतलेले आ वासन हयातील कोणीही या गरु ख्यां या तलवारीस ध
शकले नाही- मग िबचार्या मोप यांची कथा काय ? थंगल या

वगार्तील दा

िन ि त्रया,

या

मे यानंतर िमळणार हो या या या लोभाने, न िदसणारे दे वदत
ू आपणास साहा य दे त आहे त

अशा पिवत्र भ्रमा या बळावर दहा-बारा मोपले लढत मेले. पण शेकडो मोपले मर या या आधी जी
िमळाली तेव याच दा चा िन याच

त्रीचा लोभ ध न गरु ख्यां या पढ
ु ले.
ु े जीव घेऊन पळत सट

सं याकाळ या आत कुट्टमम ये मोपला

हणन
ू िदसेनासा झाला. काही मारले गेले, काही दडले,

काही पळाले. हर हर महादे वा या या तलवारीने िखलाफतीची िखरापत झाली.
रात्र झाली. अंधेर पडला.

या िविहरीत शेकडो िहंदं स
ू थंगल िन मौलवी यांनी क तल क न

फरफटत फेकलेले होते ती िवहीर या अंधारा या वासले या त डासारखी आ क न आकाशाकडे

बघत होती. अंधार वाढत गेला. म यरात्र झाली. त ड वासन
ू कोणी कोणी झोपी जातात तसा या
िविहरीचा जबडा उघडून अंधःकार गाढ झोपी गे यासारखा घो

लागला. या या पोटातील भयंकर

पचनिक्रया चालच
ू होती. या िविहरीतील अधर्जीिवत वा आस नमरण िहंदं च
ू े क हणे िन िकका या
मधूनमधून, अंधारा या पोटातील गरु गुर यासारख्या ऐकू येत हो या.

ती िवहीर, तीत ढकलले या प्रेतांनी, धडांनी, धडािवरहीत िशरांनी, तुटले या हातां या

तुक यांनी, मांसा या कातडे सोलन
ू कापले या गो यांनी काठोकाठ भरलेली होती. काही झाडे या

जन
ु ाट िविहरी या िभतीतन
ू च फुटलेली होती- तीही ित याम ये हया वरतन
ू फेक या जाणार्या

िहंदं ू या रक्त, मांस, नसा, दे ह हयां या िढगार्यां या भाराखाली बहुतेक दडपून मोडून गेली होती.
जी काही दडपली न हती; यां यातील, एका झड
ु ु पाची एक फांदी ितरपी होऊन उभी होती. ित या
आधारावर एक घायाळ िहंद ू िविहरीत ढकलला गेला असता अ यार्च खोलीत टांगन
ू पडला होता.
या या खालीच एक आस नम ृ यू िहंद ू वायू होऊन बरळत होता. याला वाटले; की,

ीरं गाचे

मंिदर कोसळून याचा दगड या या उरावर पडला आहे . तो िव हळत होता, “अरे , हा दगड

उचला! माझी छाती दडपून गेली. हा दगड उचला !” थो याच वेळात या दगडा या भाराखाली

याची क पना चु न म न गेली. तोही िन चे ट होऊन गतप्राण झाला. दस
ु र्या कुठून तरी या

िढगां या आतून, “भाऊ ! तू कोठे आहे स ! हात दे ! मला भय वाटते,”

हणन
ू एक कोमल

आवाज येत होता. या अटकले या अधर्शद्ध
ु घायाळास इतके दे खील वाटले की तो को या तरी

बिहणीचा

वर असावा. मारतांना ितला ित या भावाचे काय झाले असावे अशी िचंता उ प न

होऊन ती िव हळत असावी- िकंवा जे हा ती िहंद ू धमर् सोडीत नाही;

हणन
ू , मोप यांनी कापाकाप

चालिवली; ते हा, ित याचबरोबर ितचा भाऊही याच कापाकापीत कापला जाऊन, या िविहरीत

शेवटी जे हा सग या जणांस ढकलले; ते हा, या भयंकर ढकलाढकलीत ते दोघेही ढकलले जात
असता, क्विचत िनदर् य दयेने यास एका शेजारी एक असे पाडलेले असावे िन ती बहीण खरोखरच
या भावाचा हात मागत असावी. या घायाळ-अधर्शुद्ध टांगले या त णा यावरच या िविहरी या

भींतीस आणखी एक झड
ु ु प होते. यावर एक मांडीपासन
ू कापन
ू फेकलेला पाय लटकत होता.

यातन
ू रक्ताचे थब िन मधन
ू मधन
ू िचळकां या खाली गळत हो या. हया अधर्शद्ध
ु घायाळास त ड

हालिव याचेही साम यर् प्रथम नस याने ते रक्ताचे थब एकसारखे या या त डावर गळत होते.

के हा के हा तर गद
ु म न जाताना बळे च आ क न याचे त ड वासले जाई; िन या साचले या
रक्ताचे घोटच घोट या या घशात उत न िपऊन टािकले जात. प्रथम तो अधर्शद्ध
ु ि थतीत

अस याने यास हया वेदनांचे फारसे भान न हते. पण या आहतां या िन प्रेतां या िढगांतन
ू प्राण
जाताना कोणीसे एकदम पाय इतके जोराने झाडले की, या या अंगावर पडलेले मास, प्रेते, नसा,

हयांचे थर भेदन
ू जाऊन या या या लाथा ताडताड या घायाळ त णा या नाकावर बस याने तो

एकदम तडफडून शुद्धीवर आला. ती भयंकर शुद्धी ! म ृ यू या बेशुद्धीहूनही अिधक भयंकर! अंधेरात,
म यरात्री, या जन
ु ाट िविहरी या पोटात, अ यार्च खोलीवर, प्रेते, मांस, नसा, रक्त, क ह,
िकका या, भीषण

मत
ु ीवर आला िन या या
ृ ी, भीषण िव मत
ृ ी यांनी लडबडलेला तो त ण शद्ध

अंगावर िन खां यावर लागले या घावा या अस य ितिडका उठ याने मो याने ओरडला. या या
या ओरड याने भेद न आणखी कोणी अधर्मत
ृ िककाळून धडपडू लागला.
मलबारम ये

या िविहरीसारखी या रात्री ही एकच िवहीर अशी आ क न क हत न हती.

मलाबारमध या म या न रात्रीचा तो अंधःकार हे

या िविहरीचे एकच भयानक भोकाड वासन
ू

झोपी गेलेला न हता; तर अशी दहा रौद्र िविहरींची दहा बीभ स भयंकर भोकाडे वासून एखा या

रावणासारखा घोरत पडलेला होता.

याच वेळेस, याच रात्री कानपूरजवळ एका भ य बंग यात ‘प्रेमवधर्क’ महामंडळाची सभा

भरली होती. खुदाबक्ष, कडकखान इ यादी प्रख्यात मस
ु लमान पुढारी िन भोळचंद, गयाळशेठ,

िमटग या इ यादी िहंद ू पुढारी या महासभे या मह वा या कायार्किरता भरिवले या हया िविश ट
अिधवेशनास आलेले होते. कडकखान यांनी उठून सांिगतले की, मस
ु लमानांमधील एकी

या

दे शशत्रस
ूं पाहावत नाही यांनी मलबार या िहंद-ू मस
ु लमानांम ये दं गे झा या या खो या बात या
छाप याचा सपाटा चालिवला आहे ; याचा ही सभा ती

िनषेध करीत आहे . सभेने

वतः

या

प्रकरणाची चौकशी कर याकिरता खुदाबक्ष यांस मलबारात धाडले होते. यांनी प्र यक्ष सवर् ि थती
पाहून जे प्रितवेदन (िरपोटर् ) केले आहे , याव न ही सभा सवर् िहंद ु थाना या वतीने असा ठराव

करीत आहे की, मलबारम ये िहंद-ू मस
ु लमानांची एकी िबघड यासारखी काही एक घटना झालेली

नाही.”

गयाळशेठ

हणाले, “सवर् िहंदं ू या वतीने मी हया ठरावास अनुमोदन दे तो. मलबारमधील िहंद ू

लोक िन मस
ु लमान सख
ु ासमाधानाने नांदत आहे त. मलबारम ये काहीएक झालेले नाही.”
“काहीएक झालेले नाही,” सभेतील सवर् िहंद ू ओरडले.
“छे ! छे ! ! काहीएक झालेले नाही असे

हणता ? या अ ला ! अजन
ू पण आम या िहंद ू

बंधस
ू मस
ु लमानांिवषयी वाटावी िततकी सहानभ
ु त
ू ी वाटत नाही. मलबारात आमचे शरू मोपले जे
वीरोिचत यद्ध
ु करीत आहे त ते काय काही नाही ?” कडकखान
ते हा अ यक्ष भोळचंद उठून

हणाले.

हणाले, “क्षमा करावी ! कडकखान, या तम
ु या या शरू

बंधंच
ू े- या मोप या वीरांचे िन यां या धैयार्चे ही सभा अिभनंदन करीत आहे . मोपले आ हा
िहंदं च
ू े भाऊ आहे त.”

“िहंद-ू मस
ु लमान भाऊ आहोत.” सवर् सभा गजर्ली.

“िहंद ू मस
ु लमानच आहे त,” मढ
ू ा पा, बावळे शा त्री उ साहाने ओरडू लागले.

“आिण िहंद ू जरी मस
ु लमान नसतील; तरी, मोपले यांना मस
ु लमान करतील; िजवंतपणे

किरतील; ठार मारीत करतील; ठार मे यावर किरतील;” तुस या आवाजात एक गह
ृ थ उठून
हणाला. ते हा बावळे , गवाळे , भोळचंद इ यादी िहंद ू पुढारी ओरडून

हणाले, “खोटे बोलतोस !

खाली बैस ! तू कोण ! पुरावा काय ! दे शभक्त आहे स तू ?”

हा दे शशत्रू आहे . िहंद-ू मस
ु लमानांची एकी हा िबघडिवतो,” सवर् सभा ओरडली. पण यास न

िभता तो गह
ृ थ

हणाला, “शांत हा. मी

हणतो ते अक्षरशः खरे आहे . मी एक िहंद ू होतो.

माझा पुरावा प्र यक्ष ! मला मोप यांनी भयंकर छळ क न िन बला काराने सत
ुं ा क न मस
ु लमान
केलेले आहे , आिण मा याहून लक्षपट अिधक भयंकर बला कार इतरांवर गज
ु रले आहे त.”
“पण तू आता मस
ु लमान आहे स ना ? मग तू मस
ु लमानां या िव द्ध कसे बोलतोस ?”

मौलवी करीमु ीन िवचारते झाले.

“मी िहंद ू होतो ! मोप यांनी बला काराने मला मस
ु लमान केले. पण मला मा या इ छे नु प

आयर्समाजाने सं काराने शुद्ध क न घेतले. मी िहंदच
ू ा िहंदच
ू आहे .”

“या अ ला ! तर मग हा काफर मरणास योग्य आहे ;” िचडून जाऊन भयंकर गजर्ना करीत

कडकखान

हणाला, “मस
ु लमानां या शिरयतप्रमाणे जो मनु य मस
ु लमानांनी याला मस
ु लमान

हट यानंतर पुनः िहंद ू होईल तो मरणा या दं डास पात्र होतो. हा काफर आहे . हयाला ठार मारले

पािहजे!” असे

हणत कडकखान या गह
ृ थावर तुटून पडले.

ते हा अ यक्ष भोळचंद म ये पडून

हया गह
ृ थाचा आहे .

हणाले, “खानसाहे ब, खानसाहे ब, क्षमा करावी. अपराध

या अथीर् हा या भांडखोर आयर् समाजाचा अनुयायी आहे या अथीर् याचे

बोलणे अग्रा य िन बातमी अिव वासाहर् आहे हे उघड आहे .”

“आयर्समाज मोठी भांडखोर सं था आहे . हा आयर्समाजी आहे ,
घेता येत नाही,” सभा एकमख
ु ाने गजर्ली.

हणन
ू हयाची साक्ष िवचारात

“परं तु मलबारमधील िहंदं च
ू ा भयंकर छळ चाललेला आहे ; िन यां या क तली उडत आहे त, हे

मी आयर्समाजी

हणत नसन
ू

ीयुत दे वधर दे खील तसेच

हणत आहे त. हे पहा यांचे पत्र !”

“ ीयुत दे वधर मवाळ आहे त,” सभा गजर्ली.
“ ीयुत दे वधर मवाळ आहे त

हणन
ू आ हा असहकारी दे शभक्तास यांचे

हणणे अग्रा य

वाटत आहे .” भोळचंदांनी िनणर्य िदला. “तथािपही मलबारमधील मोप यांनी केले या िहंदं ू या

छळाची कहाणी तु हांस स यच वाटली पािहजे ! कारण दे वधरच न हे त तर डॉ. मज
ंु ेही ती स य

आहे

हणन
ू साक्ष दे यास िसद्ध आहे त.”

“डॉ. मज
ंु े जहाल आहे त.
“डॉ. मज
ंु े जहाल आहे त

हणन
यांची साक्ष अग्रा य आहे !” सभा गजर्ली.
ू

हणन
ू आ हा अन याचारी दे शभक्तांपढ
ु े यांचा साक्षीपरु ावा होऊ

शकत नाही.” अ यक्ष भोळचंद यांनी िनणर्य केला.
“परं तु

या

या िहंदं व
ू र हे भयंकर प्रसंग कोसळले यां या

वतः या ह ताक्षरांत यांनी ती

कहाणी िलहून मा या िमत्रा या वाधीन के याची तारही आताच मा या हाती पडली आहे . कुट्टम
येथे कालपरवाच भयंकर दं गा होऊन मस
ू आताच
ु लमानांनी िहंदं च
ू ी मग
ृ या चालिवली आहे , हणन

आलेली ही दस
ु री तार तरी थोडीशी वाचून पहावी.”

“अरे , तारा काय ? का पिनक दं ग्यां या अशा तारा मजकडे रोज शेकडो येताहे त. पण

मलबार या िहंदं ू या

या तारा, मी सवर्

या बघ आप या खच
ु ीर्वर रचून यांची एक मऊ गादी

क न तीवर बसलो आहे . यातून आलेली तार खरी कशी असेल ?” भोळचंद शांतपणे पण
िनधार्राने

हणाले, “तारांवर मी िव वसत नाही.”

“आताच मला कोचीन या िखलाफत मंडळा या अ यक्षांची ही तार आलेली आहे .” खुदाबक्ष

तडजोडी या

वरात

हणाले, “हया तारे ने सवर् प्र नांचा िनकाल लागतो. िखलाफत सेक्रेटरी,

कोचीन िलिहतात की, “मलबारम ये मस
ु लमानांनी िहंदं व
ू र बला कार के या या िन िहंदं स
ू
मस
ु लमानी धमार्ची दीक्षा बळाने िद या या

या बात या प्रिसद्ध होत आहे त या अगदी िनराधार

आहे त. प्र यक्ष चौकशी क न पाहाता असे कळले की, एक िकंवा फार तर दीड िहंद ू कुठे सा

बला काराने मस
ु लमान के याचा बोभाटा झाला होता.”

“बस ् बस ् ! हया तारे ने सवर् प्र न िनकालात िनघाला. मलबारातील िहंदस
ू बला काराने

बाटिवतात इ यादी बात या सब झट
ू आहे त. एखादा अधार् िहंद ू असेल बाटला तसा. प्र यक्ष

खुदाबक्षास आलेली तारच असे सांगते; आता शंकाच नको.” भोळचंद िनणार्यक

वराने

हणाले.

“आता शंकाच नको. मलबारात काही एक झालेले नाही. मलबारात िहंद-ू मस
ु लमान प्रेमाने

नांदत आहे त.” सभा गजूर् लागली.

ते हा मळ
ू ठरावात मोप यां या शौयार्चे अिभनंदन करावे

हणन
ू खुदाबक्ष यांनी उपसच
ू ना

आिणली. उपसच
ू नेिवषयी बोलताना मोपले हे िकती दयाळू, सहनशील िन दीन लोक आहे त िन
यांचे िहंद ू बंधूंवर अ याचार होणे कसे

वभावतःच अशक्य आहे

याचे रसभिरत वणर्न जे हा ते

करीत होते-

या वेळेस ितकडे या भयंकर अंधारात आपला भीषण जबडा वासन
ू िनजले या या िविहरी या पोटात हाडे,

रक्त, मांस, प्रेत, कापलेले अवयव, छाटलेली िशरे , ताणलेले पाय, क ह हे सवर् अ न पचिवले

जात होते. िन या अ ना या चावले या, िपसाळले या, दळले या लग यात एखा या र नासारखा
तो िहंद ू त ण- तो लटकलेला घायाळ -

तन
ू पडला होता. या या खाल या मरणार्या हया लाथा

लागन
ू िन घोळणा फुटून तो शद्ध
ु ीवर आ यानंतर एकदम
शेवटची

मत
ृ ी, पिहली आठवण

या वेळेस तो बेशद्ध
ु झाला या वेळची

हणन
या या डोक्यात उभी रािहली. यास वाटले, “िहंद ू धमर्
ू

सोडतोस की नाही? मस
ु लमान होतोस ?” असे मोपले यास मारीतमारीत िवचारीत आहे त. या

भासासरशी, “होत नाही जा, सोडीत नाही जा ! िहंद ू ! मी िहंद!ू मारा िकती मारता ते !” असे
झटपट तो ओरडून गेला. पण थो याच वेळात तो कुठे आहे हे यास कळू लागले; याबरोबर

याचे िनसगर्द त धैयर् परत उदय पावू लागले. या या वर कमरे पासन
ू ा
ू कापलेला जो कोणा िहंदच

पाय लटकत होता िन

या या रक्ताची धार या या त डावर गळत होती तो िहसडून खाली

टाकला. पण तो ओढताना मी कोणातरी िहंद ू हुता या या दे हाची िवटं बना तर करीत नाही
हणन
याने या वर या झड
ू संकोच यास टोचीतच होता. तो संकोच तसाच दाबन
ू
ु ु पास हात

घालन
ू िविहरीवर ये याचा प्रय न केला. पण ते झड
ु ु प तुटले. तो धाडकन खाली कोसळला.

यासरशी िविहरी या दस
ु र्या बाजस
ू ितरपा चढलेला प्रेतांचा ढीग ढासळून या या छातीवर पडून

यास गाडूनच टाकावयाचा; पण थोडे चुकून या या कमरे खालचा भागच तेवढा गाडला गेला.

तेथून िनघ याकिरता तो पाय रोवून या िढगावरच उभे रहावे

हणन
ू उठू लागला; तो या या

पायाखाली मोप यां या सो याने चेचलेले एक पोट येऊन याचा तो रोवीत असलेला पाय या
पोटात, अ यार् सक
ु ले या िचखलास फोडून आत

आतडी, अ न, मळ हयां या झाले या लग यात

तावा तसा, ते पोट फुटून यातील मांस, नसा,
तून बसला. यास एकाएकी कुठूनशी भयंकर

भीती वाटू लागली. कशीतरी याने ती टाळली. याने पाय िहसकून काढला. याने या िढगातील

एक िशर छाटलेले धड उपसन
ू िभतीस पक्के टे केल असे केले िन या या कमरे वर एक पाय रोवून
तो उसळून पुनः या झड
ु ु पास धिरता झाला. मनात म ये कोणीसे ओरडतच होते की, तो शीर

काटलेला िहंद ू हुता मा कोण असेल? याची योग्यता-िहंदच
ू राहीन हणन
ू मरणी मेले या प्र येक
िहंदच
ू ी योग्यता-तु या इतकीच थोर आहे ! मग या शीर छाटले या िहंद ू हुता या या कमरे वर
िन खां यावर पाय ठे वून तू शीर असलेला मनु य, वाच यासाठी एवढी धडपड जी किरतो आहे स
याची तल
ु ा लाज नाही वाटत ?

पण शीर छाटले या हुता या या खां यावर चढूनच शीर असलेले रा ट्र खोल गततून वर
येत असते ! शीर असले यांनी खोल गततून मरणा या अंधक्कारातून, पन
जीवना या
ु
उदयाचलावर चढावे

य आप या प्रेताचे ढीग रिचत असते.

हणन
ू च शीर छाटलेले हौता

हणन
ू लाजू नकोस ! हे हुता मा िहंद ू त णा ! लाजू नकोस ! चढ या िढगावर, धर या
झड
ु ु पाला, उचल ते तुझे हात आिण या िविहरी या काठास ध न एका उसळीसरशी ये या

म ृ यूमख
ु ातून बाहे र. या मरणा या पोटासारख्या भयंकर िविहरीतही तू पचला नाहीस. कलमलन
ू
मरणाने तल
ु ा ओकून टािकले. पायाखाली केवळ िहंद ू

हणन
ू मार या गेले या वीरांचे मांस, रक्त

नसा, क ह, केस, म जा िन जीव हयां या लग यां या िढगावर तो िहंद ू त ण चढून या
म ृ यू या पोटाबाहे र धडपड करीत असता-

ितकडे या सभेत खद
ु ाबक्ष, मोप यां या दीन िन सश
ु ील

वभावाचे वणर्न क न

हणत होते

की, “असे लोक िहंदं व
ू र भयंकर अ याचार िन धािमर्क बला कार करतील हे िहंद ू बंधस
ू शक्य तरी

कसे वाटते? िहंद ू बंधन
ंू ी

यानात धरावे की, मोपले मस
ु लमान आहे त. ब स ! या एकाच श दाने

हया सग या आक्षेपांचे िनरसन होत आहे . मस
ु लमानी धमर् बळाने दस
ु र्या धमार्स हानी

पोचिव या या अगदी िव द्ध आहे .”

“अगदी िव द्ध आहे .” लबाडखान
आहे .”

हणाले; “कुराणात या पानापानांवर हे

“उदाहरणाथर् आपण दोन पाने तरी या मताची

प ट सांिगतले

हणन
ू सांगाल काय ? या वचनािव द्ध वचने

िकती िन मस
ै ी कोणते वचन गह
ु लमानी इितहास हया दोन वचनांपक
ृ ीत धरीत आला आहे हे

कळवाल काय ?” असे तो आयर्समाजी म येच

हणाला. ते ऐकताच कडकखान एकदम चवताळून

मठ
ू वळून धावला िन ओरडला, “हया आयर्समाजीला हया सभेतून घालवून

या; नाहीतर मी

हयाला ठार मारीन ! जो कोणी मस
ु लमान केला गेला- मग तो बळाने का असेना - तो जर पुनः

मस
ु लमानी धमर् सोडील- मग ते कमर् तो

वे छे ने का करीना -तर यास ठार मारणे ही

मस
ु लमानी धमार्ची आज्ञा आहे .”

“जर धमार्िवषयी कोणावरही बला कार क

आहे , तर अहो खुदाबक्ष, धमार्ंतर

पान उरले ? मख
ु प ृ ठ की काय ?”
“हे हरामी ! ए काफर !” असे

नका ही आज्ञा कुराणा या पानापानांवर िदलेली

वे छे ने करणार्यासही ठार मारावे, ही आज्ञा िलहावयास कोणते
हणत मस
ु लमानी सभासदांनी या िहंद ू गह
ृ था या डोक्यात

का या घात या. अ यक्ष भोळचंद िभऊन गेले. सभा मोडेल की काय हया भयाने यांनी या
आयर्समािज टास सभेतून धक्के मा न बाहे र घालवा

घालिवला जात असता तो आयर्समाजी मागे वळून
मा

नका. तु ही अन याचारवादी आहात ना !”

हणन
ू सांिगतले. ते हा धक्के मा न बाहे र

हणाला, “हे िहंदं न
ू ो ! तु ही तरी मला धक्के

“चूप बैस ! गाढव कुठला !”

केवळ परकीयांिवषयी आहे .

ीयुत झकमार घोष संतापून

हणाले, “आमचे अन याचािर व

वकीयांिव द्धही आ ही बळाचा उपयोग करणार नाही, असा का

अन याचारवादाचा अथर् होतो? गाढव कुठला !”

तो आयर्समाजी बाहे र घालिवला जाताच सभेत शांतता

थािपत झाली.

वतः भोळचंदांनी

ठराव मांडून एकमताने मा य क न घेतला की, “मस
ु लमानी धमार्चा प्रसार हा बला काराने कधीच

झालेला नाही. यातही मलबारम ये तर नाहीच नाही. मोपले हे शूर, वीर िन आम या िहंदं च
ू े

सख्खे भाऊ आहे त. यांनी िहंदल
ू ोकांचा कोण याही प्रकारचा धािमर्क छळ केलेला नाही. उलट,
अनेक िहंदं स
ू मोप यांनी आ य दे ऊन उ या िहंद ू जनतेस उपकृत केले आहे .

धािमर्क बला कार िहंदं व
ू र झाले

या लोकांनी

हणन
ू बात या उठिव या ते सवर् दे श-शत्रू आहे त. एक िकंवा फार

तर दीड िहंद ू कुठे सा बळाने मस
ु लमान कर यात आला
मलबारम ये काहीएक िचंताजनक झालेले नाही !”

हणन
ू भम
ू का आहे इतकेच !

याहून

“काहीएक झालेले नाही ! मलबारम ये िहंद-ू मस
ु लमानांची एकी अभे य आहे . मलबारम ये

काहीएक िचंताजनक झालेले नाही.” बावळे , झकमार घोष, मढ
ू ा पा इ यादी सवर् िहंद ू एकमख
ु ाने
गजर्ना किरते झाले. या िवजे या िद यांनी प्रकाशमान झाले या, अ तरांनी सग
ु िं धत िन

आरामखु यार् िन कोच यांनी सश
ु ोिभत आिण सख
ु कारक झाले या भ य बंग यात ते िहंद ू लोक

“मलबारम ये काहीएक िचंताजनक झालेले नाही,”
ितकडे -

हणन
ू गजर्ना करीत असता-

या िविहरी या काठावर तो िहंद ू युवक चढून आला. याचे अंग नखिशखांत कोणा या नसेत, तर
कोणा या रक्तात, तर कोणा या म जारसात भरलेले, िलडिबडलेले होते. मस
ु लमानांनी शेवट या
क तलीत िन यापूवीर् केले या वारांनी या या खां यावर िन मांडीवर मोठाले घाव होऊन यातून
रक्त िठपकत होते. वेदना अस य होत हो या. पण िविहरी या काठावर येताच, तो मोकळा वायू
वासो

वास केला गे याने या त णास िकिचत हलके वाटले. पण घोर अंधार ! ती घोर िवहीर

! ती घोर

मत
ृ ी ! ती घोर िव मत
ृ ी ! तो दचकला. याला वाटले, शेजारी एका झाडापाशी कोणी

उभे आहे . बांग या

प ट ऐकू आ या. तो

याला. ही मोपला

त्री तर येथे पाळतीवर ठे िवलेली

नसेल ? तो दबून पाहू लागला.
इतक्यात

ीरं गम ् दे वालया या बाजस
ू ‘हर हर महादे व !’

हणन
ू मोठाच घोष झाला. काय ? हर

हर महादे वाचा हा एवढा घोष कर यास धजावे इतके िहंद ू तर मग अजन
ू जगावर िजवंत आहे त ?
या त णा या अंगावर प्रेमाचे िन आनंदाचे रोमांच उभे रािहले. तो एकदम बेभान होऊन या िप्रय
िन पू य

वनी या

वणात त लीन झाला िन नकळत ओरडला, “हर हर महादे व.”

गरु खे लोकांचे सै य रातोरात कुट्टमहून िनघून पळून गेले या मोप यांचा पाठलाग क न यास दे
माय धरणी ठाय करीत पुढे जा यास िनघाले होते. तो यांचा
या त णा या त डातून तो

वनी होता.

वनी नकळत िनघताच ती झाडाशी उभी िदसलेली आकृती चलन

पावली. ितने आप या पदरात झाकलेला चोर कंदील बाहे र काढून या या उजेडाची लकेर या
जय वनी करणार्या मनु याकडे पाडली िन एकदम, “दामू ! हे वीरवरा !” असे संबोधून ती

त्री

या याकडे धावली. आ चयर्, आनंद, आभार िन अिभमान हयांची भावना एकाएकी उ कटतेने
दाटून ितचे शरीर िन

वर थरथर कापू लागले. ितचा कंदील ित या हातन
ू पडला. या

कंिदलाबरोबरच तसेच बारीक दोरी लावून कसेबसे इतका वेळ धरलेले धैयह
र् ी ित या हातातून
गळून गेले; िन “दाम,ू ओळखलेस का ? वीरवरा, तू मक्
ु त केलेली मी ल मी !” असे एका

वरात

हणन
ू ती त णी या या ग यात पडली. दामू या अंगावर शहारे आले. तो त ण या मल
ु ीहूनही
क्षणभर गांगरला; परं तु ितने या या छातीशी लगटून
इतका वेळ मी हया

हटले, “मला घे. दाम,ू मला छातीशी घे.

मशानात अंधेरात उभी होते. पण मला भीती वाटली नाही. आता मला

क्षणभरही उभे रहावत नाही. तुला पहाताच धैयर् यावे, ते उलट झाले. दाम,ू मला घे- घे- घे.”
असे

हणत ती त ण पोर या या बाहुपाशात घस
ु न
ू

िचंतामणशा त्रां या शांितकुिटरात ती

व थ पडली. कुट्टम या या भयंकर रात्रीत

व थ िनजली असता ितला मोप यांनी सम
ु ती समजन
ू

पकडली ते हा पासन
ू कोण भयंकर ताप-अपमान-भीती-बला कार-छळ-मार-उपास आशा िन िनराशा
या अ लड िनरपराध िहंद ू पोरीस सोसा या लाग या ! यां या आघाताखाली जीवनाची फांदी
अगदी तुटत आली होती. गरु ख्यांचा जय होताच यांनी, मोप यांनी बंदीत टािकले या सवर् िहंद ू
कुमािरका िन ि त्रया मक्
ु त के या. यातच हीही मक्
ु त झाली. इतक्या दःु खा या आघातातही तट
ु त
आली तरी न तुटले या जीवना या फांदीस ल बकळत ती तेथे उभी होती, त , दामू भेटला.
इतक्या िदवसांत मम वाचा मनु य भेटला. ती वेडी

त्री-जात ! संकटात उसने आणलेले सवर्

अवसान सख
ु ात एकदम मावळले. संकटा या आघातात जी तट
ु ली नाही या जीवना या कोमल
फांदीस तो सख
ु ाचा आघात सहन करवला नाही. या त ण िथ या वीरा या अंगावर पडून,”दामू,
मला घे!” असे

हणन
ू ती पडली ती पुनः हलेना. दामन
ू े या क यकेस घट्ट घेतले. गरु खे आ याचे

व ृ त तेवढे ित या त डून तुटक ऐकले. “िभऊ नका ! ल मीबाई ! आता िहंदं च
ू ा िदवस उगवत
आहे ; िभऊ नका !” असे तो ितला कुरवाळीत

हणाला. कुरवाळणे ! संकटा या आघाताने

िपचले या ित या

दयास, इतक्या भयंकर संकटानंतर कुरवाळणार्या मम वाचा तो

पशर्- ते

प्रेमळ कुरवाळणे-सहन झाले नाही. वेडी ती ि त्रयांची जात ! ितने आपले त ड वर केले. “दामू !
मा या दामू ! माझा” ती लाजली. पण श द सोडलेली वाक्ये वाच यास प्रेमाचा पुरातन अ यास
आहे . दामन
ू े ितची हनव
ु टी वर केली. “ल मीबाई! िभऊ नका, मी तम
ु चाच आहे .” असे

हणत या

िहंद ू वीर युवकाने या िहंद ू क यकेचा मक
ु ा घेतला.
- आिण या मक्
ु याबरोबरच ितचे जीवनही चोखन
ू टािकले ! दःु खा या भयंकर आघाताखाली तुटत
आलेली पण न तट
ु लेली जीवनाची फांदी या सख
ु ा या आघाताने तट
ु ली िन ल मी तीव न
कोसळली. या वीर युवका या प्रेमळ िन परम िव व त

दयावर िनभर्यपणे ल मी िनजली- ती

पुनः काही जागी झाली नाही.
ितने प्रेमभराने आपण होऊन िदलेला तो पिहलाच प्रीतीचा मक
ु ा- हाय हाय ! या सद
ुं र क येचा
शेवटचाच मक
ु ा झाला ! या मक्
ु या या सख
ु ाची वीज थरथरत ित या

दयात िशरली िन तेथील

रक्तात िवझन
ू गेली !
तरीही ती तशीच िनजलेली होती. तो अ यंत थकलेला घायाळ िथ या कुट्टमला िनभर्यतेने िहंद ू
जगू शकावा अशी यव था गरु ख्यां या सेनेने केली आहे हे कळ याने, िन या िनजले या मल
ु ीस
िनजलेलीच समजन
ू ितची झोपमोड होऊ नये

हणन
ू , तसाच झाडास टे कून बस याने, थोडक्याच

काळात, डोहात पाय िनस न एकदम बड
ु ावे तसा झोपेत बुडून गेला.
सकाळ झाली. शीतल वारा सट
ु ला. पक्षी िकलिबल क

लागले. एक साळंु की िकलिबल करीत

आजब
ू ाजस
ू थोडा वेळ िफरली िन मग िधटाऊन या िनजले या जोड याव न अगदी लागन
ू उडत
ल मी या िवखरु ले या केसांतन
ू एक केस िहसडून िनघन
ू गेली. पण ती जागी झाली नाही, या
वीर युवका या ग यात हात टाकून ती तशीच पडलेली होती. या या घावातील रक्त ित या
अंगावरही वाहात होते. थो याच वेळात एक िहंद ू लहान मल
ु गा एका भ य सं याशाला घेऊन या
बाजन
ू े आला. “हीच ती िवहीर ! महाराज, हीच ती िवहीर!” तो मल
ु गा

हणाला. सं यासी

तंिभत

होऊन उभा रािहला.
“पण हे कोण?” तो मल
ु गा दामस
ू िन या मल
ु ीस तसे ितथे िनजलेले िन रक्तात

हालेले पाहून

हणाला, “अहो, हाच तो दामू ! िथ या ! क बूचा साहा यक िन वीर िश य, आिण ही? ही ती

िचंतामणशा त्री हयांची क या- ल मी ! हो! ही तीच ही.” आिण तो िहंद ू मल
ु गा गिहव न आला
िन “अहो
असे

या पिवत्र ब्रा मण क येचे नख दे खील आ हांस िदसत नसे ! आज ितची ही ि थती !”

हणत

फुंद ू लागला.

सं यासी अ यंत क ण

टीने या

यास पाहू लागला. लगेच याला हया मल
ु ी या जीवनाची

शंका येऊन याने ितला हळूच हालिवले. पण ती िनचे ट पडली होती. तो त ण मात्र एकदम
दचकला. याला वाटले ल मीला कोणी शत्रन
ू े हात लावला. तो उसळून उठू लागला, पण पहातो
ता समोर दयाद्रर् िन परम ि नग्ध मद्र
ु े ने आशीवार्द िन िनभर्यता दे णारे हात आप या िशरावर
ध न कोणी भ य सं यासी एखा या वरदान दे यास िसद्ध असले या दे वासारखा उभा आहे !
दामू झडझडून उभा रािहला िन भिक्तभराने दरू सरकून या सं याशास दं डवत घालता झाला.
सं याशाने या या म तकावर प्रेमाने पुनः हात ठे व याचा प्रय न किरताच दामू

हणाला

“भगवान, मी िथ या आहे . आपणांस िवटाळ होईल !”
“वे या ! अधोगतीचा झालेला िवटाळ जाईल !” सं यासी
त डून ऐिकले आहे . तू क तलीत मारला गेलास
हयां यासह िहंद ू धमार् या स माना या वेदीवर
या हुता

यां या वध-क्षेत्राचे दशर्न घ्यावे

हणाला, “तझ
ु े वीरव ृ त मी लोकां या

हणन
ू कळले. ते हा तु या िन तुझा गु
यांनी

क बू

यांनी आपले दे ह आनंदाने बळी िदले या

हणन
ू मी इकडे आलो, तो या हुता

यांपैकी

तु यासारख्या एकाचे प्र यक्ष दशर्न झाले. जो िथ या िहंद ू धमार्साठी आपला आ मा हवन किरतो
तो ब्रा मणाहून ब्रा मण आहे . जो महार िहंद ू धमार्साठी आपले शीर छाटून टाकतो तो महार हा
क्षित्रयाहून क्षित्रय आहे . या या

पशार्ने िहंद ु वास लागले या षंढपणाचा िवटाळ जातो-होत नाही !

चल ! प्रथम हया सद
ुं र ब्रा मण क ये या प्रेतास या िविहरीत टाक. रडू नकोस. हजारो

हातारे

िन त ण, बाल िन बािलका, ि त्रया िन पु ष िहंद ू धमार्साठी मोप यां या तलवारीने छाटले जात
असता िन मस
ु लमानी धमर्वेडाने छळले जात असता जे हा एकाच यक्तीसाठी आपणास रडू
कोसळते ते हा तेथे आपला अहं कार आप या जाितप्रेमा या मागे दडलेला असतो. आपला प्र येक
अ ू आता िहंद ू जाती या छळाप्री यथर्, िहताप्री यथर् गळला पािहजे. यक्तीसाठी गाळ यास आता
डो यात अ ू रािहला नाही !”
या दोघांनी ते या िनरपराध, पण

हणन
या िविहरीत
ू च, अ यंत पीिडत पोरीचे प्रेत उचलन
ू

फेकले. तो सं यासी िन दामू या िविहरी या काठावर बराच वेळ उभे रािहले. मधन
ू मधून सं यासी

काही व ृ त िवचारी िन दामू ते सांगे. हिरहरशा त्री हयांचा, क बूचा,

वतः दामच
ू ा व ृ ता त

सं याशाने ऐिकला. या िविहरी या काठावर दरू पयर्ंत शेकडो बाटिवले या िन बला काराने सत
ुं ा
केले या िहंदं ू या िन िशखां या जटां या केसांचे काढून टाकलेले झब
ु के, कापलेली कातडी,
सोललेली चामडी, सांडले या रक्ताची डबकी िन ओघळ िवखरु लेले होते. िविहरीत प्रेतांचे थरांवर
थर रक्ता या िन मांसा या िचखलात

तून बसलेले होते. ती िवहीर िहंदं ू या रक्तामांसा या

चु यात तुटले या हात, पाय नाक, िशरे , बोटे हाडे, धडे, िन प्रेते यां या िचर्यांनी मलबारातील
मस
ु लमान कारािगरांनी अक्षरशः िचणन
ू भ न कािढली होती. सं यासी ते

य वारं वार िनरखून

हणाला, “आग्र्यास मस
ु लमान
ु लमानांनी प्रेमाचा ताजमहाल बांिधला तो एकच आहे . पण मस
कारािगरांनी हया िविहरीसारखे

वेषाचे ताजमहाल िहंद ु थानात पदोपदी बांिधले आहे त ! ई वरा,

यांना क्षमा कर िन हयापुढे तरी सब
ु ुिद्ध दे !”
“सब
ु ुद्धी दे !”

हणन
ू आणखी एक

वनी उठला. सं यासी परतून पहातो तो एक मोपला मस
ु लमान

हातारा काठी टे कीत या सं याशा या मागेच उभा असलेला यांनी पािहला. तो मस
ु लमान
हणाला, “महाराज चमकू नका. मी मोपला मस
ु लमान आहे .”
“असेनास !” सं यासी

हणाला, “जर तू इतर मोपला मस
ु लमानांप्रमाणेच आमची िहंद ू

ह या करावयास आला असशील तरीही मी चमकणार नाही.

हणन
ू

या िविहरीत बघ ! चवदा-चवदा

वषार्ं या अ लड िहंद ू मल
ु ीनी दे खील िहंदध
ु मर्सरं क्षणासाठी प्राण दे यास मागेपुढे पािहले नाही; मग
मीतर सं यासी आहे . सं याशाचे प्राण आधीच गेलेले असतात. बरे जर तू मोपला असन
ू ही िहंदं च
ू ा
वेष करीत नसशील िन यां यावर चालले या हया भयंकर अ या य अ याचारािवषयी तुला
खरोखरच प चा ताप वाटत असेल- तरीही मी चमकत नाही. कारण मोपला काय- मस
ु लमान काय
िख्र चन काय ! कोणतीही जातची जातच द ु ट असते असे आ ही मानीत नाही. ती तरी माणसेच
आहे त. यां यातही साध,ू स वशील िन दयामय पु ष िन ि त्रया असतातच ! आ ही, कोण याही
जातीतील लोकांनी केले या कृ यांचा जो िनषेध किरतो तो या कृ ये करणारांचा असून यां या
जातीचा िकंवा धमार्चा नसतो.”
डो यांत आसवे येऊन तो
आिण

हणाला, “महाराज, िहंद ू लोकांतील साधुसत
ं ांत मी पु कळ िहडलो आहे -

हणन
ू च मला माहीत आहे की, जे

िजतके िहंद ू लोकांत

यायाचे, स य िन दै वी िवचार प्रदिशर्त केलेत ते

जलेले आहे त, िततके दद
ु वाने आम या मस
ु लमानात अजन
ू

जलेले नाहीत.

कुराणासारख्या ग्रंथाचा याचे लाखो अनुयायी भयंकर अथर् किरतात हे मला िन मा या पंथा या
अनुयायांस आवडत नाही. मस
ु लमान- आ ही मस
ु लमान असताही- आमचा फार

वेष किरतात.

कारण आ ही कुराणातील वचनांचा अथर् या या पिरि थतीपुरता लावतो, जी वचने ित्रकाल स य
िन मानवजाती या िहतास अनक
ु ू ल िदसतात ती आ ही ित्रकालाबािधत मािनतो. िन
मा या िहंद ू बंधूंवर झाले या हया मस
ु लमानी अ याचारांचा आमचा पंथ ती

हणन
ू च

िनषेध करीत आहे .

आ ही प्राथर्ना किरतो की, “हे रिहम ! हे राम ! मस
ु लमानांस सब
ु ुद्धी दे . िहंदं स
ू सब
ु द्ध
ु ी दे . मनु य
जातीस सब
ु ुिद्ध दे , की
नाहीत !

या योगे मनु य दे वासाठी िन दे वा या नावाने मनु यांचे बळी घेणार

या कुराणांनी अरब जातीला आप या मल
ु ी मा

अ लाचे नावांने मनु य जातीस आप या मल
ु ी मारा

नका

हणन
ू िशकिवल तेच कुराण

हणन
ू कसे िशकवील? िशकवीत असेल तर

ते ई वरी पु तकच न हे .”
“ई वरी पु तके ?” सं यासी

हणाला, “जातीवर गुदरले या भयंकर संकटातील अधीर्अिधक संकटे

हया ई वरी पु तकावरील मनु यांनी केले या सैतानी टीकांपायी गद
ु रलेली आहे त. जर मनु य
मनु यजातीस जे जे प्र यक्ष उपकारक आहे ; असे, तेच तेच आचरण करील, िन जे जे राक्षसी िन
अिहतकारक प्र यक्ष िदसत आहे , ते ते केवळ अमक्या पु तकात ते सांिगतले आहे

हणन
ू च

करीत अस याचे सोडून दे ईल तर मनु य मनु यावर केवढा उपकार करील ? ई वरी पु तका या
नावाने इतके अनथर् कोसळले आहे त की, यापेक्षा मनु यकृत पु तकेच अिधक आदरणीय िन
नैितक होत, असे

प ट

हण याची पाळी आली आहे ! परं तु ही ि थती के हा येईल ते हा येवो !

तोपयर्ंत अ याचार िन बला कार हयांची नांगी जे िढली करते ते धमर्वीर व मनु यमात्रास
सदोिदतच वंदनीय असणार ! ही िवहीर पहा : लहान लहान मल
ु ी, कोवळे त ण एकामागन
ू एक
मारे कर्यांपुढे आण यात आले. यांस िवचारले गेले, “मस
ु लमान होतोस की मरतोस?” मल
ु ींनी
आपली आई आपली वाट पाहात बसेल
सं याकाळी कोण पाजील

हणन
ू िचंता केली नाही. आयांनी आप या ता हु याना

हणन
ू खेद केला नाही. कोव या त णांनी, कालच िजने हसत यास

भेटावयास बोलािवले या िप्रय पोरीस एकही आिलगन दे ता येणार नाही

हणन
ू तळमळ लागू

िदली नाही. ितथ या ितथे हजार आशांनी िवणलेला आयु याचा पडदा ताडकन ् फाडून एकदम
यांनी म ृ यस
ू त ड िदले िन मरणार्यां या रांगेत पाय टािकला, उभे रािहले िन कचाकच तलवारी
पडून यांचे तक
ु डे उडाले ! ही हुता मते, हे धमर्वीर व ध य आहे ! अ याचाराची धारही

या

ढालीवर बोथट होते, अशी ढाल-अशी ही हुता मेची ढाल- हे िहंद ू जाती, तु या हाती अजन
ू ही आहे .
तू िभऊ नकोस.”
एक बाबा बंदा बहा र मािरला गेला. एक संभाजी मािरला गेला- ते थोर

हणन
यां या
ू

बिलदानास आ ही यांची नावे घेऊन वंदन किरतो. परं तु हुता मते या पािव यात यां याहून
लेशमात्र

यून नसले या-परं तु

यांची नावे माहीत असणे अशक्य आहे अशा हया शेकडो

आबालवद्ध
ृ , आबाल-बािलका, अब्रा मण, चांडाल िहंद ू धमर्वीरां या अ युग्र बिलदानास आ ही नुसती
ही िवहीर हया नावानेच संबोिधतो. िहंद ू जाती या अवनत ि थतीतही प्रकाशमान होणार्या ित या
िद य बिलदान-शक्तीचे नाव ही िवहीर!

याच िद य बिलदान-शक्ती या बळावर िहंद ू जाती

पुनरिप समथर्, सद
ुं र िन दे विप्रय होईल अशी जी आशा या

दयात

पंदन पावत आहे , या

आशेचे नाव ही िवहीर.”
सं याशाने भिक्तरसाने या िवहीरीस तीन प्रदिक्षणा घात या. यां या मागोमाग दामू िन तो
मस
ु लमानी वद्ध
ृ ही िततक्याच भक्तीने चालत होते. नंतर या ितघांनी या िविहरीस सा टांग
दं डवत घातले. बाहू उभा न तो सं यासी

हणाला, “दाम,ू मी मेलो तरी तू तो भाग्याचा िदवस

पहावयास िजवंत राहशील. तर तू हा माझा िनरोप या िदवसाला दे की, जे हा के हा िहंद ू जाती
पुनः होती तशी िन याहून, आप या

वातं याने, आप या साम यार्ने िन आप या स दयार्ने

दे वांना िप्रय अशी होईल, ते हा हया िविहरीस ितने िवस

नये. एक वेळ चंद्रगु ताने वा िशवाजीने

वा गोिवदाने वा भाऊने िजकले या रणांगणावर िवजय तंभ उभार याची िव मत
ृ ी झाली तरी
क्षणभर चालेल; पण हया िविहरी या रक्तांगणावर जय तंभ नसला तरी यश तंभ उभार यास
िवसरता कामा नये. जाती या जीवनाचा आधार जय तंभापेक्षा ित या यश तंभा या

ढतेवरच

अिधक अवलंबून असतो !”
“पण महाराज ? तो िदवस पाह याचे भाग्य

या या दै वी असेल ते तो िदवस पाहोत; मी हया

िविहरीत पन
ंु ले िन मारले गेले यांना सोडून,
ु ः उतरणार. मा या बरोबर जे धमर्यद्ध
ु ात झज
यां याच प्रेतावर अक्षरशः पाय दे ऊन हया िविहरी या वर आपला जीव बचाव यासाठी चढताना
मजवर वीज कोसळून या मा या कृतघ्न

वाथार्सह मला भ म का क न टाकती झाली नाही ?

या मागार्ने या भयंकर पापा या िशखरावर चढिवले याच मागार्ने उत न हया िविहरीत, मी

होतो ितथे पन
ु ः जाऊन पडणार िन मरणाने मा यावर िमळिवलेला िवजय मी या या हातून
िहसडून घेणार !”
“छे ! छे ! वेडा कुठला ! अरे मरण तरी के हा पिवत्र होते ? जे हा

येया या िवजयासाठी

जीवनाहून ते अिधक उपकारक होते ते हाच. मरण हे काही सा य न हे . तु यासारखे वीरयुवक
जर आपले जीवन जाती या उ नतीसाठी दे तील तर धमार्साठी मर याची कोणावर पाळीच
यावयाची नाही. धमार्साठी धमर् आचािरत जगणे हे मख्
ु य कतर् य आहे . ते चुकले
संकट गद
ु रते िन मग याचे प्रायि च त
आपद्धमर्. पिह या या

हणजे धमार्वर

हणन
ू धमार्साठी मरावे लागते. परोपकाराथर् मरण हा

खिलताचे ते दस
ु रे भयंकर प्रायि च त आहे .

हणन
ू तू जग; िन अशा

रीतीने जग की तुझी जातीही जगावी. हौता याइतकेच एक मह कायर् तुला पाचािरत आहे . पण ते
पूणर् केले असता या हुता

यां या आ

यास तु या प्रायोपवेशनाहून अिधक आनंद होणारा आहे .”

“महाराज, ते मह कायर् कोणते ?”
“शिु द्ध!” सं यासी

हणाला, “चल, आपण या हुता

िविहरीसच साक्ष ठे वून प्रितज्ञा क

यां या रक्तामांसांनी िचणन
ू काढले या या

की, मस
ु लमानां या अ याचारांनी

यास बलाने मस
ु लमान

कर यात आले या सवर् िहंदं न
ू ा शुद्ध क न आपण पु हा िहंद ू धमार्त आणू ! हौता

याने,

प्राणबिलदानाने जे मेले यांनी िहंद ु वाचे रक्षण केले. आपण जे िजवंत आहोत ते शद्ध
ु ीने िहंद ू
धमार्चे रक्षण क , इतकेच न हे तर प्रसारही क

िन शत्रच
ंू े द ु ट हे तू िवफल क . चल !”

९. त ण िपढीचे काम ते गेले. सं यासी िन दामोदर

यांनी गावागावांतून िन झोपडीझोपडीतन
ू िहडून मोप यां या

अ याचाराने बाटले या िहंदं स
ू शुद्ध क न घे याचा धडाका चालिवला. मोप यांचे बंड जरी आता
पार मोडून टाकले गेले होते, िन यांचे पुढारी ठार झाले होते; िन यांचे लोक दाती तण
ृ ध न
शरण आलेले होते; तरी यांनी बाटिवले या िहंदस
ू शुद्ध कर यासाठी सं यासी िन दामोदर हे
प्रय न करीत आहे त असे पाहून िक येक वेळा मोप यांतील काही यक्तींनी यांची ह या
कर याचा प्रय न कर यास कमी केले नाही.
एक िदवस ितसर्या प्रहरा या सम
ु ारास एका झोपडी या दारापढ
ु े झाडीत असता एक त ण क यका
कोणतेसे गाणे सु वरात गण
ु गण
ु त होती. तो

वर ऐकताच या मागार्ने जाणारा एक सं यासी

थबकला. या गा या या पालप
ु दात याला गोिवदाचे नाव अ प ट ऐकू आ याने तो मागार्स
सोडून या झोपडीकडे हळूहळू सरकत जाऊन एका झाडाशी उभा रािहला. ती त ण पोर आप याच
नादात पुनःपु हा घोळीत एक चरण

हणत होती िन झाडीत होती. होता होता ितचा

होत होत, अित मंजळ
ु श द या सं याशास

वर उं च

प टपणे ऐकू येऊ लागले- “गोिवदा ! सख
ु कंदा !

म मन घे तव छं दा ।।”
सं यासी पुढे झाला, याला पाहताच ती पोर चापापली. सं याशाने िवचारले, “मल
ु ी ! ही झोपडी
कोणाची?” “एका मोप याची आहे .” “आिण तू येथे कुठे आलीस ?” परं तु

या प्र नाबरोबर या

मल
ु ीचा चेहरा गोरामोरा होऊन ित या डो यांतून टपटप आसवे पडू लागली. तथािप आशेची
उ कंठताही ित या मद्र
ु े वर चमकू लागली.
या प्रांतातील मोपले लोकां या त डून ितने ऐिकले होते की, कोणी िहंद ू सं यासी बाटले या िहंदं स
ू
शुद्ध क न पु हा िहंद ू धमार्त घे याचे कायर् करीत आहे . मोपले लोक यास रागाने सैतान-सं याशी
हणत !
या पोरी या

दयात एकदम थरर् झाले- हाच तर तो सं यासी नसेल ? ती नुसती रडू लागली.

“रडू नकोस !” सं यासी

हणाला, “मल
ु ी, तु या अंगावर मोपला ि त्रयांचे जाकीट आहे . पण तू हे

गोिवदाचे गाणे गात आहे स;

हणन
ू िवचारले की तू पूवीर् िहंद ू होतीस की काय ?”

जरा िधटावून ती पोर

हणाली, “ भगवंत भक्ताची परीक्षा गोिवद जािकटाव न करीत नसन
ू

दयाव न करतो, असे मला माझे आईबाप िशकवीत असत. मी िहंद ू होते हा आपला तकर् खरा
आहे . पण मी िहंद ू आहे ही. मा या अंगावर हे मस
ु लमानी जाकीट चढले; मनावर नाही. क्षमा करा.
मी असे ऐिकले आहे की, बाटलेले िहंद ू पु हा शद्ध
ु होऊन िहंद ू धमार्त िन समाजात परत येऊ
शकतात

हणन
ू . ते खरे का ?”

सं यासी

हणाला, “अगदी खरे ! बला काराने असो वा मूखप
र् णाने असो; जो िहंद ू बाटला जातो तो

सवर् प्रायि च त घेऊन परत िहंद ू होऊ शकतो.”
“महाराज, पण मी एक मसकुनी जातीची नीच योनीतील क या आहे . यातही बला काराने एका
मस
ु लमानाने मला येथे आपली बायको क न ठे वलेली आहे . आिण मी अजन
ू िजवंत आहे . अशा
मलाही प्रायि च त आहे ?”
“अथार्त आहे ! तुझे िच त

या क्षणी शुद्ध झाले याच क्षणी ते प्रायि च त घेतले गेले. तू िजवंत

आहे स हे मी भाग्य समजतो. जो उठे ल तो जीव दे ईल तर आपली िहंद ू जाती आपण होऊनच
नामशेष होईल. मोप यांस बाटिव याचीही तसदी घ्यावी लागणार नाही. धमार्वरील आंतिरक भक्ती
जर चिलत झाली नसेल तर सवर् क्ष य आहे - न हे याची अपराधात गणनाच होत नाही.
येया या बंदरास जा यासाठी जर वार्यास पाठ

यावी लागत असेल, तर अशा

कतर् य वार्यास त ड दे णे नसन
ू पाठ दे णेच होय. तू हो

हण की तू पु हा िहंद ू होऊ शकशील.”

आशेपलीकडील काही चांगले घडले असता मनु य जसा क्षणभर
नाही, तशी क्षणभर भांबावून ती मल
ु गी पु हा

थली नावा याचे

वतःवरही िव वास ठे वू शकत

हणाली, “तर मग महाराज, मी खरे च का िहंद ू

समाजात येऊ शकेन ? महाराज, मी मसकुनी शद्ध
ु होऊ शकेन ?
“अगदी अक्षरशः खरे !”
“तर मग महाराज, वरा करा. शेजार या गावाहून तो मस
ु लमान राक्षस लवकरच परत येईल. हया
शेतापासन
ू जवळच इतर मोपले राहतात. तेही फार वेळ आपण इथे रहाल तर आपणास पहातील.
हणन
ू मला, आपण वरा करा िन आताच घेऊन चला. िहंद ू धमार्त जे बाटिवलेले िहंद ू परत
जातात यांस मोपले ठार मािरतात.

हणन
ू लवकर चला. मी येऊ ?”

“अव य. पण तू मस
ु लमानी पेहराव घालन
ू येऊ नकोस. ते जाकीट उतर. तू या राक्षसाची भीती
बाळगू नकोस. माझे सवंगडी येथून जवळच आहे त. काढ या गुं या िन दे फेकून ते जाकीट.”
ती अकि पत सट
ु कार राक्षसा या बंिदशाळे तून ही अकि पतर एका क्षणापूवीर् काही दे खील गंधवातार्
नसता एका क्षणात होणारी ही अकि पत सट
ु का ! - ती पोर गुं या काढू लागली. पण पु हा मी
िहंद ू होणार हया िप्रय क पनेने ितचे

त्रीजातीय मद
ु ज्ञानतंतू थरथर क न कापू लागले.
ृ ल

जाकीटा या गुं या िनघेनात.
िहंद ू जातीत- ित या माहे रास - परत जा या या वाटे वर ते एक मोपला जािकटाचे फाटकच काय
ते आडवे उरलेले होते. या या गुं यां या क या, ती कापरी बोटे लवकर उघडू शकेनात.
पण िततका उशीर दे खील ितला सोसवेना. ितने

या गुं या िनघेनात या ताडताड तोडून

टाक या- ते जाकीट फेकून िदले; िन िपजर्यातून सट
ु ू न भरर् कन उडून वक्ष
ृ ाचा आ य करणार्या
पक्षाप्रमाणे ती क यका झटकन िनसटून या सं याशा या दीघर् िन

ढ बाहुपाशाचा आ य करती

झाली.
सं यासी मागार्स लागला. या क यकेसह थोडे दरू जाताच याचे सवंगडी यास येऊन िमळाले.
“हे काय ? मालती ?” दामोदर आ चयर्चिकत होऊन

हणाला, “तर मग भगवन ् ! मला माहीत

असलेले िजतके िहंद ू द ु टांनी भ्र ट केलेले होते िततके सवर् आज परत आप या िहंद ू जातीस
लाभले ही केवढी आनंदाची गो ट !”
सं यासी

हणाला, “आिण मा या मािहतीतलेही. सहा मिहने झाले नसतील- तो मौलवी कुट्ट मला,

उभा राहून गवर्गजर्ना करीत

हणाला होता की, ‘आज िहंद ू धमर् ठार झाला. हया िखलाफती

रा यात िहंद ू िततका बाटवन
ू मस
ु लमान केलेला आहे .’ आज आ हीही असे

हणू शकतो की,

मलबारात या तु या िखलाफती रा याचा मागमस
ू ही उरला नाही. बाटिवलेला सवर् िहंद ू शुद्ध होऊन
पु हा परत आलेला आहे . तुझे प्रय न िवफल झाले.”
“ वािमन ् ! शकां या िन हूणां या तलवारीने आघात झाले ते जसे झालेच नाहीत असे भ न
आले, तसाच हाही आघात आप या कृपेने भ न आला !”

“हे ठीक झाले !” सं यासी गंभीरपणे

हणाला, “झालेले आघात भ न येणे हे िहंद ू जाती या

जीवनशक्तीचा अिभलाषणीय िवजय होय

या शंका नाही. पण आता आघात मळ
ु ी होऊ दे ऊ

नयेत अशी िक्रयाशक्ती या जीवनशक्तीतून उ प न केली पािहजे. घाव भ न काढ यापेक्षा
हयापढ
ु े आप या िहंद ू रा ट्रावर िन जातीवर घाव घाल याची कोणाची छातीच होऊ नये, कोणास
संधी िमळू नये-असे साम यर्, असे चैत य उ प न केले पािहजे. तो िवजय हया िवजयाहून अिधक
अिभलाषणीय होईल. औरं गजेबाजाचा पराभव क न मोगल बादशाही धुळीस िमळिवली हा तर
िवजय आहे च. पण बाबराला िकंवा महं मद गजनवीला िकंवा कासमला िसधू नदी उतर याचा
प्रय न करताच तीत बुडवन
ू तुडवून टाकता आले असते तर तो िवजय मात्र

याहूनही िनरपवाद

िन पिरपण
ू र् िवजय झाला असता. तु या िपढीने आता असा प्रय न करावा की,

या िहंद ू जातीस

संघिटत बला या हया िहमालयाला टे कून िनभर्यपणे अशी यथाथर् गजर्ना करता यावी की, मजवर
अ यायाने आघात कर याची कोणाची माय याली आहे ?”
“असा िवजय िमळिवणे हे कायर्, दामोदर, तु या िन मालती तु यार तम
ु या िपढीचे आहे ” असे
हणत या सं याशाने दामोदरचा िन मालतीचा हात अ यो यां या हातात गफ
ुं ू न िदला िन गंभीर
वरात

हणाला, “हे युवका, हे युवती ! हे तुमचे पािणग्रहण तु हांस िन तुम या िहंदज
ु ातीस

सख
ु द होवो!”
ु द िन शभ

