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रणिशगं 
िहदंसुंघटकांनी आप या रा ट्राचा 

इितहास कसा िलहावा िन वाचावा? 
इितहास कसा िलहावा िन वाचावा या सवर्साधारण प्र नावरच एक प्रबंध िलहावा 

असा िवचार मा या मनात अनेक वष घोळत आहे. पण नैिमि तक राजकारण िन 
समाजकारण हेच पिरि थती-प्राब यामळेु जीवनाचे मखु्य कतर् य होऊन बसले आिण ते 
पार पाडता पाडताच जीवनाचा िदवस सपंत आला. यायोगे जी अनेक सािह याची िन 
िवज्ञानाची आवडीची कामे राहून गेली यातच हा प्रबंधही आजवर इ छेचे फाटकापाशी 
अडकून पडला आहे; परंतु स या आप या िहदंरुा ट्रा या अि त वासाठीसदु्धा जी झुजं 
अिनवायर् झाली आहे ती लढ यासाठी इतर साधनांप्रमाणेच प्र येक िहदंसुघंटकाला आप या 
िहदंु थानचा इितहास कसा िलहावा िन वाचावा, िहदंसुघंटनाला वतर्मानकालात अिधक 
बलशाली कर यासाठी भतूकाळचा कुठवर िन कसा उपयोग क न घ्यावा हे कळणे अगदी 
अव य आहे. नाही तर सघंटने या ठायी िवघटना हो याचे भय आहे. आप या 
िहदंु ववादा या बौिद्धक मांडणीम ये िहदंु थानचा इितहास िहदंसुघंटकांनी कसा िलहावा िन 
वाचावा हाही एक अ याय अव य हवा. यािवषयी या लेखात काही प्राथिमक िवधेये 
(Points) तेवढी अगदी संक्षेपतः देत आहे. 

प्र येक िहदंसुघंटकाने िहदंु थान या वैिदककालापासनू तो आजपयर्ंत या इितहासाचा 
िहदंु वा या िविश ट ि टकोनातून अ यास केलाच पािहजे. आप यापैकी जे पुढारी, 
पत्रकार, अ यापक, िशक्षक, बौिद्धक वगर्चालक, वक्ते असे असतील यांनी तर आप या 
इितहासाचे िवशेषज्ञ झालेच पािहजे. देवदै य, देवदानव, सरुासरु, आयार्नायर् या वं वांचा 
अथर् काय तो समजनू घेतला पािहजे. यांची यदु्ध े िन सधंी होता होता उ तरापथाचा िन 
दिक्षणापथाचा सबंंध कसा आला, तेथेही सघंषर् िन सम वय चाल ूअसता यक्ष, राक्षस, 
िक नर, नाग, अिहप, भतू, तक्षक प्रभिृत उ तरेतील िन दिक्षणेतील पौरािणक काळात 
उ लेिखले या जाती एका महान भारतीय रा ट्रात कशा समािव ट झा या, मोठमो या 
सम्राटां या कधी उ तरेकडून दिक्षणेकड े िन कधी दिक्षणेकडून उ तरेकड े िन बळावले या 
साम्रा यामळेु या रा ट्रा या सं कृतीत अनेक उपजातीय सं कृती, चालीरीती, भाषा, 
िवभाषा िमसळत जाऊन या सवार्ंची िमळून एक महान ्भारतीय सं कृित कशी उ प न 
झाली, मनु मतृीत िव तारशः विणर् याप्रमाणे अनुलोम-प्रितलोमा या पद्धतीचे सह त्राविध 
िववाह होऊन ब्रा मण, क्षित्रय, वै य, शूद्र यांचे रक्तबीजही एकमेकांत कसे िमसळले; 
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इतकेच न हे तर न या व य वा अ य जाती जशाजशा या भारतीय रा ट्रात िन 
सं कृतीत सामावू लाग या तसेतसे यांचे आपसात रक्तसबंंध कसे जुळत गेले, क्षित्रय 
भीमाचे िहिडबंा राक्षसीशी कोणीही न बिह कारलेले लग्न िकंवा अजुर्नाचे मिणपूर या 
नागराजा या क येशी झालेले लग्न आिण अशा सपु्रिसद्ध उदाहरणांव न िन अनुलोम 
आिण िवशेषतः प्रितलोमप्रथेव न िसद्ध होणारी अशी सह त्रावधी लग्ने यां या योगाने हे 
िभ न िभ न लोक रक्तबीजानेही कसे एका मह तम रा ट्रात एक प पावले, सग यांची 
िमळून एक सं कृित, एक रा ट्रीय भाषा, एकरा ट्रीय वाची जाणीव कशी िवकसत गेली, पुढे 
आप या या प्राचीन इितहासा या अवार्चीन काळी ग्रीक, शक, हूण इ यादी परचके्र आली 
असता यांची रा ये तीन तीन शतके इथे चालत असता आप यात मोठे पराक्रमी िवक्रम 
वारंवार ज मास येऊन या परकीय राजशक्तींना रणांगणात धूळ चा न पुनःपु हा आपली 
साम्रा ये कशी थािपली गेली आिण या लक्षावधी परकीयांना आपली सं कृित, धमर्, 
भाषा यां या प्रभु वाखाली आणनू यांस आप या या भारतीय रा ट्रात कसे िजरवून पचवून 
टाकले; पुढे मसुलमान आले यां याशी सात-आठ शतके सारखे यदु्ध खेळत यां याही 
साम्रा यस तेची आ ही िहदंनुी रणांगणांत कशी धुळघाण उडिवली आिण ‘िहदंपुदपादशाही’ 
पुनः कशी थापन केली हा वैिदकपूवर्कालापासून िब्रिटशांची स ता थापन होईपयर्ंतचा 
इितहास िहदंसुघंटकांनी, ऐितहािसक िवशेषज्ञांनी सांगोपांग आिण अथर्सम वयी टीने 
अ यासावा. यावर ग्रथं िलहावे. प्रिसिद्धची साधने िमळताच ते प्रिसिद्धले जातील; पण 
तोवर िनदान िलहून तरी ठेवावे. 

यातील िनवडक कालखंडांची लहान, सबुक िन सारांशमय पु तके मात्र शक्य 
िततक्या लवकर प्रिसिद्धली जावीत. कै. वै यांचे रामचिरत्र िकंवा कृ णचिरत्र िकंवा ी. 
सरदेसाई यांची िशवाजी, सभंाजी, बाजीराव यांची चिरत्र,े त्रोटक चिरत्र,े वसईचा वेढा, 
ीहषार्ंचे चिरत्र, चंद्रगु त, िवक्रम यांची चिरत्र,े चाणक्यां या या अ यंत मू यवान 

असणार् या अथर्शा त्रातील काही रा यघटना मक िन रा यसचंलना मक भाग, या वेळ या 
समाजाचे मूित र्मतं िचत्र आखणारी सरेुख वणर्ने अशी एकेक, प्रकरणाची, मागे ‘धनुधार्री’ 
िलहीत तशी पण अ ययावत ्असलेली ऐितहािसक लहान पु तके प्रिसिद्धली जावीत. ही 
लहान पु तके प्र येक िहदंसुघंटनी प्रचारकाने अ यािसली पािहजेत. 

आप या या वेदपूवर्कालीन िन वेदकालीन आरंभापासनू तो आजवर या वर 
उ लेिखले या आयर्, अनायर्, यक्ष, राक्षस, भतू, िपशाच, शक, यवन, हूण प्रभिृत प्राचीन 
िन अनेक अवार्चीन परकीय वा वकीय जातींची अ यंत कौश याने घडवून आणलेली या 
आप या आज या ‘िहदं ुरा ट्रात’ जी सलग, समि वत िन एकजीव पिरणित झाली आहे ती 
जगा या इितहासातील मानवी सघंटनांचे एक अ यंत आ ययर्कारक उदाहरण आहे. 
भरतखंडांतील नाना लहानमो या नदन या, िभ न िदशांनी वाहत वाहत शेवटी जशा िसधंु 
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सागरापासनू तो गंगा सागरापयर्ंत िव तारले या िहदंमुहासागरात एकजीव झा या आहेत. 
याचप्रमाणे वैिदक युगापासनू तो आजपयर्ंत या नाना जाती, उपजाती, धमर्पंथ, प्रांत एकत्र 
होत होत, एकमेकात िमसळत िमसळत, आम या वैिदक पवूर्जांनी जे येय आखले होते ते 
शेवटी गाठून आज या आम या या ‘िहदं’ु रा ट्रात एकजीव झाले आहेत. आिसधंुिसधं ु
भारत-भमूी हीच यांची िपतभृ ूआिण पु यभहूी आहे तो तो िहदं.ु पूवीर् आ ही कोणी आयर् 
अस ूवा अनायर्, ग ड अस ूवा िभ ल, ब्रा मण अस ूवा शुद्र, वैिदक अस ूवा अवैिदक, जनै 
अस ूवा बौद्ध, सार वत अस ूवा द्रिवड, शैव अस ूवा वै णव, आज आ ही सवर् रा ट्रीय 
अथार्ने ‘िहदं’ु आहोत. हे आमचे एकजीवन आज या एकाच श दात वरील याख्येप्रमाणे 
यक्तिवता येते तो अन य श द आहे ‘िहदं!ु’ 

या श दा या ‘िहदं’ु या दोन अक्षरात अग ती या अजंलीत जसा महासागर तसे 
तीस कोटी लोकांचे रा ट्रचे रा ट्र सामावलेले आहे. 

इतक्या दीघर् कालावधीत पर परांशी सबंंध आले या अनेक घटकांतील रा ट्रभेद, 
जाितभेद, धमर्भेद, भाषाभेद, सं कारभेद यांना एका िहदंरुा ट्रात एकजीव कर याचे 
मह कायर् आज या पिरणतीपयर्ंत तरी जे आप या पूवर्जांनी आणनू ठेवले आहे ते श त्र िन 
शा त्र या दो ही साधनां या सहा यानेच होय. केवळ िवग्रहानेच, िजत िन जेते हणनू ते 
एक प पावते ना. केवळ सधंीनेच ते साधले जाते ना. केवळ मन वळवून ते वळते ना 
िकंवा केवळ पर परांचा उ छेद क न सग यांना िवनाशून एकच कोणी तरी अविश ट 
उरता ना. सिंध, िवग्रह, श त्र, शा त्र, समर िन सम वय अशा दहेुरी नीतीनेच लहान 
टो यां या जातीची उपरा टे्र आिण उपरा ट्रांची महान रा टे्र बनतात. सग यां या मािहतीचे 
हणनू लहानसे िब्रटनचेच उदाहरण घ्या. मळूचे यूई स, िब्रट स, एंज स, सॅक्स स, 
नॉमर् स, एक ना दोन अनेक पर थ वा त्रय थ जाती या वार् या, कलह, सधंी होता होता 
शेवटी तीन मोठे भाग उरले. ते कॉटलडं, इंग्लडं िन वे स. हेही पर परांशी आज िवग्रह 
तर उ या सधंी, काही धमार् या पे्रमबंधाने तर काही राजिनती या विश याने, काही 
शरणागती, काही देवाण घेवाण अशा दीघर्कालीन प्रिक्रयेतनूच शेवटी एक सबळ रा ट्र 
बनले. यातही धािमर्क, राजवंशीय, पक्षिवपक्षीय अशी कारणपर वे पु हा पु हा यादवी 
माजली. शेवटी आज बा य पिरि थतीचे दडपण, अतंगर्त एकरा ट्रीय वा या भावनेचा 
िवकास, सवार्ंचे राजकीय प्रभिृत िहतसबंंध िन प्रभाव आप या रा टै्रक्यामळेुच काय तो 
िटकू शकत आहे ही अनुभवाने पटलेली िनि चती या िन अशा कारणांनी िब्रटनचे रा ट्र 
एकजीव आिण एकप्राण झाले आहे. यात आयलर्ंड गोव याचा य न झाला; पण तो अजून 
तरी सफल झाला नस यामळेु िब्रटनचे गे्रट-िब्रटन बनू शकले नाही; पण सम वयाची ती 
प्रिक्रया अजनूही चाल ूआहे. िब्रटनसारख्या केवळ चार-पाच कोटीं या रा ट्राची जर मूळ 
कथा अशी आहे तर तीस कोटी लोकां या भरतखंडासारख्या िव तीणर् भभूागावर 
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िनवसणार् या आम या आज एकजीिव व पावले या या महान ‘िहदंरुा ट्राची’ कुलकथा या 
रा ट्रिनमार् या प्रिक्रयेपासनू अिल त कशी असणार? 

िहदंरुा ट्राचा इितहास िलिहताना हीच अडचण प्र येक िहदंसुघंटना या अिभमानी 
असणार् या लेखकासमोर द त हणनू उभी रािह यावाचून राहणार नाही; पण तरीही प्र येक 
इितहासलेखकाचे आ यकतर् य बजाव यास याने मळुीच टाळाटाळ क  नये. इितहास 
िलहावयाचा तर तो अगदी ‘इित-ह-आस’ असाच िलहावा. याचे वतर्मानकालावर काय 
पिरणाम होतील, याची तो इितहास िलिहते वेळी, याने मळुीच िचतंा बाळग ू नये. 
ऐितहािसक सशंोधनाने अ ययावत ् हणनू ठरलेली या या कालखंडांची मािहती अगदी 
स य तशीच िलहावी. रा टै्रक्याची िकमया साधीत असताना िकंवा चालत असताना वर 
सांिगतलेली जी अपिरहायर् प्रिक्रया आहे तीमधून इतर कोण याही रा ट्राप्रमाणेच 
िहदंरुा ट्रालाही जावे लागणे अपिरहायर्च होते. यामळेु आप याही रा ट्रावर अनेक परचके्र 
आली, यां याशी शतक यापी युद्ध े झाली के हा अतंगर्त यादवीही चाल ू राही, धािमर्क 
मतभेदांनीही के हा के हा उग्र व प धारण केले; परंतु अवांछनीय घटनाही इितहास 
लेखकांनी िततक्याच स यतेने सांगावयास ह यात की, िजतक्या स यतेने आप या िहदं ु
रा ट्रांतील मोठमो या सम्राटां या वैभवशाली राजवटींना िकंवा आप या सह त्रशः 
गौरवाि वत घटनांना वरा ट्रािभमानी इितहासकार यवि थतपणे विणर्तात. उदाहरणाथर्, 
इितहासकार जरी वतःला आयर्वंशीय समजत असला तरीही याने पूवीर् अनायार्ंशी झालेली 
युद्धे िकंवा मोठमोठे अनायर् राजे, त वज्ञ, वीर होऊन गेले यांचे वणर्न यथावत केले 
पािहजे. कारण आपण आज आयार्ंचा वा अनायार्ंचा पक्षपाती इितहास िलहीत नसनू ‘िहदं ु
रा ट्राचा’ इितहास िलहीत आहोत आिण या िहदंु वात पूवीर्चे आयार्नायार्िदक सारे वशं आिण 
यां या कुलकथा समंीिलत आिण एकजीव झाले या आहेत. कोणी इितहासलेखक वैिदक 
धमार्चा अिभमानी असेल; पण हणनू याने पूवीर् या इितहासातील आप या अवैिदक बुद्ध 
जनैधमीर्यांशी वैिदक धमीर्यां या काही वेळा झाले या िवग्रहाचे वणर्न केवळ वैिदकांचीच 
बाज ूउचलनू धर यासाठी पक्षपाताने क  नये िकंवा तसे िवग्रह आपआपसात काही वेळा 
झाले हे लपवहूी नये. काही प्रसगंी बौद्धांनी पररा ट्रांना आप या भारतावर वार् या 
कर यासाठी बोलावून िकंवा तशा वार् या झा या असता यांना सहा य क न वदेशाचे 
वातं य घालिव याचा रा ट्रद्रोह केला खरा; बुद्ध धमार्चे भारतातून आमलूाग्र उ चाटन 
हो यास धािमर्क मतभेदापेक्षा बुद्धानुयायांत शेवटी शेवटी िशरलेली ही वरा ट्रद्रोही वृ तीच 
कारण झाली. बुद्धांना नायनाटून परकीयांची रा ये शेवटी ब्रा मण-क्षित्रयांिदकांनी उ छेिदली 
िन वदेश वतंत्र केला; पण उलटपक्षी याच आप या ‘िहदं ुरा ट्रा या’ प्राचीन वैभवात, 
पराक्रमात, त वज्ञानात, सािह यात आप या बौद्ध, जनै प्रभिृत अवैिदक देशबांधवांनी 
अमू य भर टाकलेली आहे, अिहसंक जनैांनी रणांगणात शत्रूशंी सश त्र युद्धे लढून रा ये 
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थािपली आहेत आिण प्रितकारक िहसंा िकंवा यायरक्षणाथर् श त्रधारण हे पाप न हे, 
पु य होय, अशी अिहसेंची योग्य मयार्दा प्रितपािदली आहे िन आचिरली आहे. वैिदक िन 
अवैिदक हे दोघेही एकाच आयर्कुलांतील, एकाच रक्तबीजाचे अकुंर होते. भगवान बुद्ध 
आिण भगवान महावीर हे दोघेही क्षित्रयकुलांतच ज मले होते. वैिदक-वैिदकांत काही प्रसगंी 
िवग्रह झाला, तर उलटपक्षी काही प्रसगंी अवैिदक-वैिदकांत आिण अवैिदक-अवैिदकांतही 
अतंगर्त यादवी झाली, जनैाजनैांत मतभेद होऊन कलह होत. शैव-वै णव दो ही वैिदक; 
पण क्विचत प्रसगंी आपसात हमरीतुमरीवर येत. 

हीच गो ट आप या इितहासा या सामािजक, राजकीय, सािहि यक, आिथर्क 
अगंांना लाग ू आहे. आप या गौरवाचा इितहास वािभमानी लेखक वाभािवकपणेच 
उ साहाने यथावत ् िलिहतो; पण आप या इितहासातील दोषा पद िकंवा यादवीचे िकंवा 
पराजयाचे वृ ता त िलिहतांना याला िततक्याच वाभािवकपणे ते गाळ याचा िकंवा 
टाळ याचा िकंवा स यकथनास िवटाळ याचा मोह होतो. पण िहदंसुघंटक इितहासकारांनी 
तो मोह आवरावा. या काळात जी व तुि थती असेल ती जशी या तशीच िलहावी. 
इितहासाचे स य व प लपिव या या एका हा या पद प्रय नाचे उदाहरण यावयाचेच 
हटले, तर काही काँगे्रसी मडंळीनी गांधीजीं या िविक्ष त िदग्दशर्नास अनुस न आप या 
इितहासावर िलिहलेली चोपडी पाहावी. याम ये औरंगजेब, अ लाउ ीन प्रभिृत शेकडो 
मसुलमान स ताधीशांनी केले या िहदंूं या छळाचा िन यां या धमार्ंध कू्ररतेचा उ लेखसदु्धा 
नाही. मसुलमानी धमर्, स ता, स यता ही िकती िन कलकं, यायशील िन थोर होती िन 
िहदंूंना चांग या िरतीने वागिव यासाठी मसुलमानी नवाब, शहा िन बादशहा औरंगजेबसदु्धा 
िकती अहमहिमकेने झटत ते दाखिव याचा िविक्ष त य न यात केलेला आहे. िहदं ु िन 
मसुलमान अशा दोन धमार् या िन रा ट्रां याम ये एक घनचक्कर प्राणांितक िन 
शतक यापी असे भयंकर युद्ध चाल ूहोते आिण यात िहदंूंनी शेवटी मसुलमानी साम्रा याचे 
तुकड ेतुकड ेउडिवले याचा नामिनदशही नसतो!! 

पण असा अस य इितहास िलिह याने कधी िहदंमुसुलमानांतील तेढ िमटेल? जोवर 
या इितहासा या िहदं ुवाचकांना आजचे ताजे वृ तपत्र उघडताच मलबार या दंग्याची िकंवा 
पािक तान पिरषदेची बातमी वाचावी लागते, सीमेवर या िहदंूं या गावीच यां यावर 
मसुलमान जमाती चालनू येत आहेत, यांची घरे जाळीत आहेत, तोवर िबहार 
शरीफासारख्या अनेक दंग्यांतून मसुलमानांची आगळीक घडताच सघंटनांची नवी फूित र् 
यालेले िहदं,ु हे मसुलमानांना दे माय धरणी ठाय क न सोडणारच! भागानगरवर 
िहदंु विन ठ दळे चढाई करणारच! पािक तानचे कबर तान कर याचा उठाव िहदूंकडून 
होणारच! पण समजा, िहदं ु समाजा या सघंिटत शक्तीमळेु हणा िकंवा इतर 
पिरि थतीमळेु हणा, मसुलमानांना ‘आपण अ पसखं्य हणनूच अ पशिक्त, ते हा या 
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देशात आप या आधीच उदार असले या िहदं ुबांधवांशी शक्य तो गु यागोिवदंाने नांदावे’ 
असे वाटले आिण िहदं-ुमसुलमान तसे उ यापासनू वागत रािहले तर केवळ मागे 
इितहासात एकदा ख र्याची लढाई झाली होती हणनूच काय तो मरा यांचा दलभार 
ख र्याकड ेवारावर वार करीत थोडाच चढाई करणार आहे? सधंी होताच एका मिह यात 
महायुद्धे सपंनू रा ट्रारा ट्रातील शांततेचे नागिरक यवहार सरुिळत चाल ूलागतात. रिशया 
आज जमर्नीचा िमत्र होतो, तर उ या शत्र.ू रा ट्रारा ट्रातील सधंीिवग्रह केवळ इितहासा या 
आवृ तीची हौस असते हणनू होत नसतात. आज या पिरि थतीत अनुकूल काय, 
प्रितकूल काय ते पाहूनच आजचे यवहार चालतात. आज कॉटलडं-इंग्लडं-वे स िमळून 
िब्रटन हे अभगं, एकसघं, एकजीव रा ट्र झाले; पण हणनू तेथील कोण याही शाळांतून वा 
ग्रथंालयातून यांची पर परांत झालेली तुंबळ वातं ययदु्धे, धमर्युद्ध,े वाकयुद्धे यांचे 
सिव तर उ लेख असले या इितहासांना काही बिह का न वा जाळून टाकलेले नाही िकंवा 
ते मागचे कलह वाचून िव यालय सटुताच बाहेर पडणारे इंिग्लश, कॉच, वे श िव याथीर् 
एकमेकांची डोकी फोडू लागत नाहीत. कारण इितहास िशकिवतानाच यांना तो वाचावा 
कसा, उपयोजावा कसा आिण याचे आप या उ नतीसाठी कोणते ता पयर् काढावे हेही 
िशकिवले जाते. हणनूच ते मागचे अतंगर्त यादवीचे, याने स यतेचे वतृा त वाचलेले 
असताही ते आजचे एकसघं झालेले िब्रटन एकाच िब्रिटश वजाखाली उभे राहून ‘Rule 

Britania! Britania Rules the waves! Britains never shall be slaves!’ असे आपले 
रा ट्रगीत एक वराने गात आहे! 

‘माग या िप यांतील वैराचे स य जर आ हास कळले तर या िपढीतही मनु ये 
एकमेकांचे वैर क  लागतील, हणनू असे इितहास िलहूच नयेत!’ असे यांना वाटते 
यांना कळत नाही की, कागदावर िलिहलेले इितहास फाडले तरी त े दगडांवर कोरलेले 
आहेत. या दगडांचे चणूर् केलेत तरी इितहास मरतोच असे नाही. भाषते, वाक्प्रचारातून, 
चालीरीतीम ये, जातीय मतृी या रोमारोमात तो िभनलेला असतो. मिूतर्भजंकाचे दबुर्ल 
हात सहसा न पुरतील इतका वर आकाशात उंच उंच अशोका या तूपावर तो िवराजत 
असतो िकंवा भगूभार्तील खोल खोल मोह जोदडो-सारख्या पातालमिंदरात याची ग्रथंालये 
सह त्रावधी वष अभगंची अभगं नांदत राहतात. 

शक्य िततक्या स यास ध न इितहास िलहीत असता िवशेषतः आप या 
िहदंरुा ट्रा या इितहासाम ये कुशल लेखकाला असे कालखंड पाडता येतील की, यायोगे 
आप या िहदंजुातीची सघंटना, यापकता, गौरव िन प्रभाव हे एकंदरीत पिह या 
कालखंडाहून अिधक सरस आिण अिधक उठावदारच होते गेले, हे वाचकां या यानात 
सहजच यावे. यातही आप या िहदंरुा ट्राचा इितहास असा आहे की, प्र येक मो या 
बिहगर्त वा अतंगर्त सकंटानंतर आपण जे हा जे हा, ग्रहणामधून सयूर् बाहेर पडतो तसे, 
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बाहेर पडलो ते हा ते हा आपले िहदंरुा ट्र पवूीर्पेक्षा सखं्याबळाने आिण गणुबळाने, 
पराक्रमाने आिण स ीकतेने अिधकच िवशाल, िव ततृ िन भा वान ्होऊन बाहेर पडत गेले. 

या अशा कुशलतेने पाडले या कालखंडा या समारोपात शेवटी या काळा या इतर 
देशांचीही स य ि थती िन आप या िदग्दशर्नास अव य ती मािहती यावी हणजे 
तुलना मक टीनेही आप या सतत चढ या-बढ या िहदंरुा ट्राची स य असेल िततकी 
े ठता उठावदार िदसेल. जसे हूणांनी सारे युरोप पादाक्रांत केले, रोमन साम्रा य धुळीस 

िमळिवले; पण यांना शेवटी धूळ चारली िहदंरुा ट्रानेच. नमर्देखाली तर यांना उत सदु्धा 
िदले नाही! सारे भारतवषर् असे यांना बघतासदु्धा आले नाही. तीच गो ट मसुलमानांची. 
यांनी अरब, िसिरया, इराण, आिफ्रका, मोगल, तातार्र, तुकर्  मसुलमानमय क न टाकले. 
पण सात शतके झुजंनुही िहदंु थान िहदंु थानच रािहले! यां या िवषारी आक्रमणाची लाट 
शेवटी थोपवून, फोडून, यांचे राज व उ छेदनू आपले व व राखले असे िहदंरुा ट्रानेच 
काय ते? इतर प्राचीन रा टे्र पार िपचून म न गेली, मसुलमानमय झाली. या या 
काल या खाि डयन, बािबलोन, ग्रीक, रोमनांपासनू तो मसुलमानप्रभिृत रा ट्रां या बाहेर या 
इितहासाची सकं्षेपतः मािहती प्रथम देऊन अशी तुलना या प्र येक कालखंडा या 
समारोपात यावी. 

आिसधंुिसधं ु भरतखंड याप यानंतर आिण एकजीव के यानतंर िकंवा करीत 
असताच आप या िहदंरुा ट्रा या वैिदक आिण अवैिदक अशा दो ही शाखांनी धािमर्क 
िदिग्वजय प्रचंड प्रमाणावर केला. सबेैिरया, चीन, सयाम ते मेिक्सकोपयर्ंत बुद्ध, जनै, शैव, 
वै णव प्रभिृत आप या िहदं ुप्रचारकांनी आप या िहदं ुसं कृितचा वज फडकवीत नेला. 
धािमर्क िदिग्वजयाप्रमाणेच िहदंरुा ट्र िहदंमुहासागर ओलांडून जे राजकीय िदिग्वजय करीत 
गेले तेही या कालखंडात ते वृ त घडले या कालखंडात सलग विणर्ले जावे. किलगं, 
आंध्र, पां य प्रभिृतनंी आपली िहदंरुा ये सयाम ते इंडोचायना (िहदंचुीन) आिण 
िफिलपाअ सपयर्ंत प्र थािपली. का मीर या लिलतािद यप्रभिृत राजांनी उ तरेकड ेतातार्रांना 
िशक्षा कर यासाठी थेट तातर्रीवर केले या वार् या, रजपुतांनी ब खबुखार् यापयर्ंत केले या 
चढाया, नेपाळने ितबेटचे केलेले पािरप य, अरब-इिज त यांपासनू तो केप ऑफ 
गडुहोपपयर्ंत िसधंुमागार्ने सतत चालू असलेले आपले यापािरक नौकानयन आिण अरब 
आिफ्रकेत थािपले या िहदं ु वसाहती इ यादी बहृ तर भारताचा इितहासही या 
िहदंरुा ट्रा या या या कालखंडा या इितहासात यथावत विणर्ला गेला पािहजे. 

िहदंरुा ट्रा या या िहदंु थानाबाहेरील धािमर्क िन राजकीय िदिग्वजयाचा िन 
साम्रा याचा इितहास आज आप या को यवधी िहदंनुा ठाऊक नाही. पौरािणक कथा काही 
माहीत आहेत; पण या सामा य जनतेस यातील ऐितहािसक अथर् िववेिचता येत नाही. 
या तव या बहृ तर भारता या इितहासाची िनरिनराळी लहान िन चटकदार पु तके 
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प्रचारकांसाठी िलिहली जावीत. सयामातील िहदंरुा य, चीन-जपानम ये बौद्धधमार्चा प्रसार 
अशा एकेक प्रकरणावरील पुि तका प्र येक िहदं ुत णास वाचावयास िमळा या पािहजेत. 

इितहास वाचावा कसा? - िहदंरुा ट्राचा िहदंसुघंटनीय टीने िलिहलेला असा स य, 
असा यथावत ् इितहास िलहावा कसा हे सांग यापेक्षाही तो वाचावा कसा हे प टिवणे 
आप या आज या पिरि थतीत अ यंत अव य आहे. िहदंरुा ट्राचा इितहास उचलताच 
प्रथमतः ही भावना मनात उद्भवली पािहजे की, हा मा या अिखल िहदं ुजातीचा इितहास 
आहे. तो केवळ ब्रा मणांचा न हे, केवळ जनैांचा, िलगंायतांचा, आयार्ंचा वा द्रिवडांचा, 
बंगालचा वा गजुराथचा नसनू मागे विणर् याप्रमाणे तो आज या सवार्ंचे यिक्त व यात 
िवलीन झालेले आहे, हे सवर् प्राचीन अवार्चीन घटक िमळून जे समि वत, सघंिटत, 
एकजीव असे ‘िहदंरुा ट्र’ बनले आहे, या िहदंरुा ट्राचा आहे, अखंडनीय िहदंु थानाचा आहे. 
यातील गणु, दोष, मान, अपमान हे आता आपणा िहदंमुात्राची सामािजक म ता झालेली 
आहे. पवूीर् प्रांताप्रांताची वतंत्र रा ये असत; पण आता ती सवर् िमळून एक अखंड 
िहदंु थान हेच काय ते सवार्ंचे एक िन अन य रा ट्र, एक िन अभगं देश, आमची सवार्ंची 
िपतभृ ूिन पु यभ ूझालेली आहे. शीखांचे अमतृसर, वैिदकांची काशी, बौद्धांची गया ही सारी 
आ हा िहदंुंची सामाईक िन सारखीच पू यके्षत्र,े होत. आम या भतूकालीन िनरिनरा या 
उपरा ट्रांची जात-गोत-पंथांची सामाईक अिभधा यक्तिव यासाठी आिसधंुिसधंु अशी याची 
िवशाल या ती आहे तो ‘िहदं’ु श द प्रचिलत झाला. आप या भतूकालीन सवर् लहानसहान 
उपरा ट्रांचे िन रा यांचे एकीकरणच न हे तर एकजीवीकरण होऊन हे ‘िहदंरुा ट्र’ प्रकटले 
आहे. 

िहदंरुा ट्रा या इितहासाचे खरे व प आकल या तव सामि टक भावने या 
प्रकाशातच तो जसा वाचला पािहजे तसेच आपण जो वाचीत आहो तो इितहास आहे ही 
जाणीव एकसारखी जागतृ ठेिवली पािहजे. जे मागे घडले ते यात यथावत िन यथाप्रमाण 
िलिहलेले आहे. आज काय घडावयास पािहजे ते भतूकाल सांगणारे नसनू तो प्र न आपण 
सोडिवला पािहजे. वतर्मानकालाने भतूकालात या या वेळ या िभ न िभ न 
पिरि थतीप्रमाणे आप या त कालीन पूवर्जांना जे जे योग्य वाटले ते त े यांनी केले. आज 
जर पिरि थती िभ न असेल तर धािमर्क, सामािजक वा राजकीय प्रकरणी आपण आप या 
िहदंरुा ट्रा या िहताला जे अनुकूल असेल तेच आचिरले पािहजे. या या िवगत कालखंडात 
आमचे आपसात काही धमर्कलह झाले असतील, जनै बौद्धांशी भांडले असतील, ब्रा मण-
क्षित्रयांचे कलह क्विचत झाले असतील, ब्रा म-क्षात्र शिक्त एकत्र होऊन वैिदक अवैिदकांशी 
झगडले असतील, या वेळेस उ तर सम्राट ीहषर् आिण दिक्षण सम्राट ीपुलकेशी यां या 
एकमेकावर वार् या झा या असतील; पण भतूकालात हे घडले हणनू आज ती जनुी वैरे 
का कोणी उक न काढणार आहे? या काळी काही पिरि थतीत आज अ या य वा 
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अवा तव ठरणार् या ढी िकंवा जाितधमर् हे या या माग या कालखंडात िकंिचत अ यंत 
आव यक िकंवा अपिरहायर् िकंवा उपकारकही ठरले असतील; पण तेव यासाठीच काय या 
या ढी िकंवा ते ते जाितधमर् आजही आपण पाळावयाचेच की काय? पूवीर्पासनू 
िहदंरुा टा या एकीकरणाची, पकटीकरणाची जी महान प्रिक्रया आ चयर्कारक बुिद्धम तेने िन 
प्रबलतेने आप या पूवर्जांनी चालिवली ितलाच अनुस न िहदंरुा ट्रा या सघंटनास आज या 
पिरि थतीत अ पृ यता, ज मािधि ठत जाितभेद इ यादी अनेक चालीरीतींना िन जाितगत 
धमार्धमार्ंना आ ही ते आज िवघटक होतात हणनू, बदलेले पािहजे. बुद्धधमार्ची िन 
वैिदकधमार्ची या काल खंडात काही धािमर्क िन बहुतांशी राजकीय िन रा ट्रीय कारणांनी 
लढाई जुपंली िन शेवटी बौद्धाचा पाडाव होऊन यां यापासनू या काळी कोसळू पाहणारे 
रा ट्रीय सकंट िनवारले गेले; ते हा पुढ या कालखंडात िहदंरुा ट्रा या सम वयप्रिकयेम ये 
याच भगवान ्बुद्धांना दहावा अवतार हणनू समावेिशले गेले! ते हा िहदंरुा ट्राचा इितहास 
वाचताना िहदंसुघंटकांनी अशा सम वय टीने वाचावा. भतूकालातील कोण याही घटनेची 
िचिक सा वतर्मानकालाचे उपनेत्र लावून क  नये. तर या कालखंडात ती घटना िकंवा 
तशा िविभ न समाजरचना हो या, या काला या पिरि थती या प्रकाशात या 
िनरीक्षा यात. याचे मू यपान, या चांग या हो या की वाईट की अपिरहायर् हे ठरिव याचा 
खरा िनकष, हणजे या काळची पिरि थती; आजची न हे. उलट पक्षी आज कायर् काय, 
अकायर् काय हे मखु्यतः ठरिवले पािहजे. आज या पिरि थतीप्रमाणे ही चेतावणी 
(Warning) प्र येक िहदंसुघंटक इितहास लेखकानेच आप या ग्रथंा या समारोपात 
सयुिक्तकपणे देत जावी. को या धमर्पंथात मागे कलह असेल िकंवा कोण या उपजातीतील 
काही यक्तींनी वा गटांनी एखादेवेळी या काळ या पिरि थतीत िन ं य धोरण वीकारले 
असेल; पण हणनू ती जातची जात िकंवा पंथाचा पंथ केवळ तेव याचसाठी िनदंनीय 
समजला जाणे अगदी अ लाघ्य आहे. आज या पिरि थतीत जे िन ं य िकंवा देशघातक 
तेवढेच आज या य. जे आज देशिहतकारक ते आज आचरणीय. माग या इितहासातील 
घटनांना उ लेिखतानासदु्धा ही काळजी अव य घ्यावी की, आम या आपसातील कलहाचा 
कोळसा पु हा पु हा उगाच उगाळत बस याचे शक्यतो टाळावे आिण या घटनां या 
वणर्नाने आजचे आपले िहदंसुघंटनाचे कायर् अिधक बळकट होईल, िहदंचूी पर परप्रीती, 
सहकायर्, एकरा ट्रीय वाची भावना ही वाढीस लागतील, अशाच आप या सवार्ं या 
गौरवा या गो टी, आज उपकारक ठरणार् या रा ट्रीय कुलकथा, आज या लेखातून 
उ लेिख या जा या. अगदी अव यच झाले तरीही मागे झाले-गेलेले कुलकलह 
उ लेखावयाचे तर हळुवार हाताने अव य िततकेच िनदिशर्ले जावे की, यायोगे कोणा या 
मनास फारसे न लागता या उ लेखाचे काम भागावे आिण तरीही पु हा पुन क्तीचा दोष 
प क नही तेथ या तेथेच सांगावे की, ही गतकालाची कथा; आज पु हा तो दोष घडू नये 



 

www.savarkarsmarak.com 

हणनूच हा उ लेख केला. आज आपण िहदंमुात्र एकजीव अशा महान ् रा ट्रात एकसधं 
झालो आहोत आिण आज ते सारे िवघटक वाद िमटलेले आहेत िन िमटलेच पािहजेत. 

 
* * * 

 

िशवछत्रपतींचा जयजयकार! 
रथ यैकं चक्र भजुगयिमताः स त तुरगाः। 
िनरालबंो मागर् चरणिहतः सारिथरिप।। 
रिवयर् येवा तं प्रितिदनमपार य नभसः। 

िक्रयािसिद्धः स वे भवित महतां नोपकरणे।। 
 
छत्रपित िशवरायांचा ज मच अशा पिरि थतीत झाला की, सामा य माणसाला 

िशवरायांनी जी गो ट प्र यक्ष केली ती गो ट नसु या क पनेने भािवता येणेही अशक्य 
होते. वर उद्धृत केले या लोकात ‘िक्रयािसद्धीः स वे भवित महतां नोपकरणे’ या सनातन 
त वाचा िसद्धा त थापन कर याकिरता कवीने जे उदाहरण घेऊन सम यापूित र् केली, या 
कवी या वेळी जर ीिशवराय आिण यांचे चिरत्र हे अि त वात असते तर वरील सयूार्चे 
उदाहरण िन त स श मदनाची इ यादी आणखी तीन उदाहरणे तीन लोकात न देता 
केवळ ीिशवरायां या चिरत्राचेच उदाहरण याने िदले असते, इतके ीिशवरायांचे कायर् हे 
कठीण होते. आजपयर्ंत जगा या इितहासात सामा य बुद्धीला आिण शक्तीला अशक्य 
वाटणार् या काही अपूवर् गो टी अलौिकक अवतारांनी क न दाखिव या, ीिशवरायांनी जे 
कायर् केले ते सवर्थैव तशाच अलौिकक कोटीतले होते. आजपयर्ंत िक येकांची अशी समजतू 
आहे की, िशवरायांनी वरा य थापना जी केली यात काय मोठेसे आहे? मोडकळीस 
आले या िवजापूरकरांशी िन आतून पोखरत चालले या स तेशी झुजं क न स याद्री या 
एका कोपर् यात एक लहानसे रा य याने िनमार्ण केले, यात एवढे ते काय मोठे 
शतकृ य! याचे एवढे त ेकाय दे हारे माजवावयाचे! 

वरील आके्षप घेणारे लोक एक तर इितहासात अज्ञानी असतात िकंवा काही तरी 
वतःचा वाथीर् िवविक्षत हेतु डो यापुढे ठेवून वरीलप्रमाणे िलहीत आिण िशकवीत 
असतात. ते हा िशवाजीमहाराजांिवषयी याला स य इितहास पाहावयाचा असेल याने ही 
अधंपरंपरा िन परप्र ययनेय बुद्धी टाकून देऊन वतंत्रपणाने ीिशवरायांचे चिरत्र आिण 
कायर् यांचे िनरीक्षण केले पािहजे. िशवाजीमहाराजां या प्रचंड कायार्ची क पना ये यास 
केवळ दादाजी आिण मालोजी येथपयर्ंतचीच परंपरा पाहून चालावयाचे नाही. 
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ीिशवाजीमहाराजांचे कायर् समजनू घे यास काही केवळ भोसले कुळाचा इितहास चाळून 
चालावयाचे नाही. ते कायर् आिण याचे मह व पाहावयास प्रथम िहदं ु जातीने आिण 
िहदंु थानने या यावर झाले या परकीय आक्रमणाला िवरोध कर याचा प्रय न थेट दािहर 
-- पृ वीराजापासनू जो केला िन पृ वीराजा या पतनानंतर ठायी ठायी िहदंु व रक्षण 
कर याकिरता जे अनंत झगड े सु  झाले, यांचाही इितहास लक्षात घेतला पािहजे. 
सात या-आठ या शतकात िसधं देशावर मसुलमानांचे पिहले आक्रमण झाले. ते हापासनू 
बारा या शतका या अखेरपयर्ंत हणजे जवळजवळ सहाशे वष म यआिशयातील िन इराण-
अफगािण तानातील काही धमर्वेडाने, काही रा यलोभाने, काही पोट भर याकिरता, काही 
लटू मार याकिरता या मसुलमानां या वार् या चाल या हो या िन यांचे अिंतम येय 
िहदंु थानची िहदं ुस ता नामशेष क न यवनांचा चांद सबंध िहदंु थानभर फडकिव याचा 
होता, या वार् यांशी सतत सहाशे वष िहदं ुजातीने टक्कर िदली. आिण या सहाशे 
वषार् या वरक्षक युद्धाचा अखेर पिरणाम असा झाला की, ११९३ म ये िहदंु थानची 
सावर्भौम मानली गेलेली िद लीची स ता ही नामशेष झाली. हजारो हजार वषार्ंपासनू अखंड 
वातं य, अखंड वरा य, अखंड सखु भोगीत असले या आिण या याच अितरेकाने 
िवसघंिटत, आळशी िन सखुलोलपु िहदं ु जातीला यवनांचे झालेले हे आक्रमण केवळ 
प्राणसकंटच वाटले. ११९३ साली पृ वीराज पडला िन यानंतर केवळ १०० वषार्ं या आतच 
सबंध उ तर िहदंु थान यवनमय होऊन प्र यक्ष काळालाही काळ भासणारे राजपुता यातील 
सवर् रजपूत काही िकरकोळ अपवादाने प यां या बंग याप्रमाणे पटापट यवनी स तेपुढे 
िवलयाला गेले. आिण बरोबर शंभर वषार्ंनी िव ं य पवर्ता या अलीकड ेदिक्षण िहदंु थानात 
यादवांचे प्रबळ रा य जण ू क्षणाधार्त रसातळाला गेले. नंतर काही थो याच वषार्ं या 
अवधीत इ लामचा घोडा अप्रितहत वेगाने रामे वरचे पाणी याला. एखा या पुराण जातीची 
आिण सं कृतीची जशी मरणाची वेळ यावी त वतच प्र यक्ष मरणाचीच वेळ िहदं ु
सं कृतीस िन िहदं ुजातीस या वेळी आलेली होती. अशाच तर् हेची िवगिलत अव था एका 
काळी बला य रोमला प्रा त झाली आिण या या सवर् वैभवासह ते रोम आिण इतरही 
तसलीच वैभवसपं न रा टे्र पृ वीतलाव न पुसटून जाऊन काळा या भ य थानी पडली. 
तीच अव था बारा या शतकापासनू िहदं ुजातीची होऊ लागली होती. उतरणीला लागलेला 
गाडा जसा शतगिुणत वेगाने खाली खाली घसरत जातो, याचप्रमाणे िहदं ु जाितही 
वैभविशखराव न खाली खाली घसरत थेट मृ यु याच जब यात अतीव वेगाने घुसत आहे 
असे भासू लागले होते. सवर् मोठमोठी िहदं ुरा ये तर नामशेष झालीच होती; परंतु काही 
काळपयर्ंत िवजयनगरला िहदं ु वातं याचा जो दीप अडीच शतके िवविक्षत भागात का 
होईना, वातं याचा प्रकाश देत होता, तोही तािलकोट या रणाम ये िहदं ु जाती या 
ददुवा या प्रभजंनाने मालवून गेला. ते हापासनू िहमालयापासनू रामे वरपयर्ंत आिण 
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िसधंुनदीपासनू तो ब्र हपुत्रेपयर्ंत सवर् िहदंु थानभर पारतं याचा, िनराशेचा, हतबल वाचा 
गडद अधंार पडला आिण सबंध िहदंु थान हे एखा या नकु याच मरण पावून पे्रत बाहेर 
काढले या ध या या घराप्रमाणे मृ यू या छायेने उदास, भयाण, ओसाड भास ू लागले. 
प्र यक्ष काशीचा िव वे वर आिण अयो येचा राम हे थानभ्र ट होऊन अवमािनत झाले 
होते आिण तोडरम लासारखी राजकायर्धुरंधर बुद्धी, राजा मानिसगंासारखे ददुर्मनीय शौयर्, 
तानसेनासारखे वगीर्य गायन आिण पंिडत जग नाथरायासारखी अलोट िव वता आणखी 
मनाला मोहून टाकणारी किवता ही सवर् िहदंतूील स गणुमािलका परकीयां या पायापाशी 
दासीप्रमाणे राबत होती. यःकि चत ्मनु यासारखा मनु य परंतु तो िद ली या मसुलमानी 
गादीवर आ ढ होऊन ‘िद ली वर’ झा याकारणाने प्र यक्ष ‘जगदी वर’ वाटावयास लागला 
होता आिण या ‘जगदी वरा’ या पायापाशी आपली मान, आपला अिभमान, आपले िच त, 
आपले िव त, इतकेच काय, परंतु आपले कलत्र देखील अपर्ण कर याइतकी हीन दा याची 
विृ त या वेळ या उ तम गणले या िहदं ुसमाजात या मोठमो या यक्तींनी िनलर् जपणे 
अिंगकािरली होती. सारांश, सग या िहदं ुजातीवर मरणाची अवकळा आली होती, नाकाशी 
सतू धरले होते. 

अशा वेळी ‘पृ वी आंदोळली! धमर् गेला!’ अशी सतं त दयाची क ण हाक सवर् 
िहदंु थानभर िनराश झाले या हतभागी लोकांना क्षणोक्षणी ऐकू येत होती आिण तरीही 
कोणी िहदं ु ही हाक ऐकून ितला ओ दे याइतका समथर् न हता. फार फार तर सरदार 
हावे, ‘ या याचा फजीर् हावे,’ फार फार तर यवनी िसहंासनाला मजुरा कर याचा मान 
िमळावा, एवढीच आकांक्षा या वेळ या िहदंजुातीतील त ण िपढीम ये ग्गोचर होत होती. 
िहदंू या या अ यंत हीन आिण दीन अशा अवनतीबरोबरच मसुलमानां या ऐ वयार्ची, 
स तेची आिण पराक्रमाची कमान चढती होती. उ तर िहदंु थानात तर मोगल बादशहाची 
स ता अप्रितहत रीतीने वगार्त प्र यक्ष इंद्र जसा प्रबळ याप्रमाणे िसहंासना ढ झाली 
होती. आिण दिक्षण िहदंु थानात बहामनी रा याचा िव तार होऊन या याच पाच प्रबळ 
शाखा सबंध दिक्षण िहदंु थान यापनू बस या हो या. 

कोठेही अ पसा सदु्धा आशेचा िकरण िनरीकू्षन िनरीकू्षन देखील ि टपथात येत 
न हता. िहदं ु लोकां या मनोवृ तीवर िनराशेची इतकी छाप बसली होती की, प्र यक्ष 
अहमदनगरचे िनजामशाहीचे िसहंासन वतः या पराक्रमावर याने ह तगत केले, या 
शहाजींना याच िसहंासनावर वतः बसणे हे कसेसेच वाटू लागले आिण मसुलमानी 
बादशहाचे एक नाममात्र बालक मांडीवर घेत यावाचून यांना िसहंासनावर आपली मांड 
ि थर ठेवता आली नाही. इतकी आ मवचंना, इतकी िनराशेची पिरसीमा, इतकी अवनतीची 
शेवटची खोली िहदं ुजातीला या वेळी प्रा त झाली होती. 
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अशा पिरि थतीम ये सतरावे शतक उजाडले आिण प्रभ ू िशवरायांचा ज म झाला. 
सामा य तर काय, परंतु असामा य टीलाही या वेळी वरा याची, िहदंवी रा या या 
थापनेची क पना; मगृजळाप्रमाणे अशक्य वाटत होती. भोवतालची सवर् पिरि थती अशी 
िनराशाजनक असताही िशवरायां या मनाम ये िहदंवी साम्रा याचे जे गगनगामी गभंीर 
िवचार अगदी कुमार अव थेपासनू उद्भतू झाले, यातच िशवाजीमहाराजांचा अद्भतुपणा! 
वया या केवळ तेरा या वषीर् की, या वेळी सामा य बालके एकटी अधंारात जायला 
िभतात आिण ज्ञानाचे ीगणेशाचे धडहेी आकलन कर यास असमथर् असतात, या वेळेला 
िशवाजीमहाराजांनी देशातील पारतं या या गडद अधंकारात याचे उ चाटन कर याकिरता 
उडी घातली आिण वातं यसपंादनाचे िद य धड े यांनी आप या सवंग यांना दे याला 
आरंभ केला. ‘प्रितप चचंद्ररेखेव विधर् णिुवर् वि दता। शाहसनूोः िशव यषैा मदु्रा भद्राय 
राजते’ अस या भ य मह वाकांक्षेने या या आयु याचे येय वया या केवळ तेरा या 
वषीर्च िनि चत झाले होते ते िशवराय असामा य, अलौिकक होते यात काय सदेंह आहे? 

ते हा िशवराया या चिरत्राची कामिगरी तोलताना केवळ शहाजी-मालोजी पयर्ंत 
परंपरा पाहून िकंवा भोसले कुळाचाच इितहास लक्षात घेऊन चालायचे नाही; तर या या 
पाठीमागे अनेक शतकां या परंपरेला िन िहदंूं या अनंत कुळा या इितहासाला यथावत ्
जाणले पािहजे हणजे िशवचिरत्राचे खरे अद्भतुपण लक्षात येईल. याचप्रमाणे अशी एक 
भ्रांितकारक क पना वर िलिह या गेले या इितहासातून िबबंिवली जाते की, िवजापूरकरांचे 
रा य हे मोडकळीस आले होते आिण या मोडकळीस आले या अ यवि थत रा याम ये 
िशवाजीने आपली ‘पुंडाई’ चाल ूकेली यात काय शौयर् आहे? परंतु हे िवधान सवर्थैव अस य 
आहे. या वेळी िवजापूरची आिदलशाही ही मोडकळीस तर आली न हतीच; परंतु ित या 
काळातील एक उ कृ ट काळ होता. नुकतेच बुडिवलेले शजेार या मिु लमशाहीचे रा य 
अधअिधक घशात घालनू िन शहाजीमहाराजां या पराक्रमाने प्रा त झालेला कनार्टक 
आप या रा याला जोडून िवजापूरची आिदलशाही ित या इितहासातील ‘न भतूो न 
भिव यित’ अशी िव तार पावली होती. उ तरेत या मोगल बादशहा या खालोखाल जर 
कोणती एखादी मसुलमानी स ता या वेळी अि त वात होती तर ती िवजापूरची 
आिदलशाहीच होती. कुबेराची सपं ती िवजापूर या कोशागारात अिवरतपणे वाहत होती. 
कनार्टका या सपं न धनकनकाचा सगं्रह होत होता. िवजापूरचे चतुरंग सै य रणदु लाखान, 
मरुार जगदेव, शहाजी राजे या रणकुशल सेनापतीं या आिधप याखाली िदिग्वजय करीत 
होते. दिक्षण िहदंु थानम ये अग्रपूजेचा मान िवजापूर या स तेचाच होता आिण जर 
िशवाजी झाला नसता, तर थो याच वषार्त अिखल िहदंु थान या अग्रपूजेचा मान 
कोणाचा? उ तरेकडील मोगल बादशाहाचा की दिक्षणेतील िवजापूर या बादशहाचा, हा प्र न 
सोडिव यास दो ही यवनी स तांम ये तुमलु यदु्ध झाले असते. 
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या िसहंावलोकनाव न हे यानात येईल की, िवजापूरचे रा य मोडकळीला आले 
होते हणनू िशवाजीमहाराजांचा प्रय न यश वी झाला असे न हे तर िशवाजीमहाराजांचा 
प्रय न यश वी झाला हणनू िवजापूरची प्रबळ आिदलशाही मोडकळीस आली. िशवाजीने 
पोख न ठेवले या या आिदलशाही या आहुतीचा वाहाकार पुढे औरंगजेबाला लीलेने 
करता आला. आिदलशाही मोडकळीला आलेली असती तर मिलकंबरासारख्या, लखूजी 
जाधवासारख्या, शहाजीराजांसारख्या, िनजामशाहीतील प्रबल सरदारां या फटक्यासरशी ती 
गारद झाली असती. शहाजहान या पिह या वारी या तडाख्यालाच ती मोगल स तेला 
बळी पडली असती; परंतु जे कायर् िनजामशाहीला करता आले नाही, बेदर या बरीदशाहीला 
करात आले नाही, उ तरेत या शहाजहानला करता आले नाही, ते अ यंत अवघड कायर् 
िशवरायाने मो या धाडसाने हाताम ये घेतले आिण ते कशा या सा यावर? िवजापूर या 
कुबेरा या धनापुढे तोरणा िक यातील दगडमाती खणता खणता सापडले या एका क्षुद्र 
हंडाभर मोहरां या! िवजापूर या ससु ज चतुरंग सै याशी मरणमारणाची देवघेव 
कर याकिरता कृश देह धारण करणार् या, वनवनांतरी जीिवत कंठणार् या, भकेुने 
तडफडणार् या काही माव यां या पथकां या! रणदु लाखानासारख्या आिण मरुार 
जगदेवासारख्या वयेची वये राजकारणात आिण मु स ीपणात घालिवले या राजकारण 
धुरंधरांशी कार थाने केली ती िवशी या आतील असले या अननुभवी तानाजी, मोरोपंत 
इ यादी अ लड त णां या सगंनमताने! हे वं व असमान न हे काय? असे असनूही या 
वं वाम ये िशवरायाने यश िमळिवले! 

आिण अशी ही असमानेची ‘झुजं’ एकीकड े िवजापूरकरांशी लढत असता यातच 
िशवाजीचे धैयर्, शौयर् हे आटले का? नाही; तर एकाहाताने िवजापूर या यवनी स तेची दाढी 
प्रतापगडावर, प हा यावर, पावनिखिंडत िहसडीत असताच आिण या िहसड यानेच 
िवजापूर या यवन बादशहा या म तकावरी मुकुट कंपायमान होत असताच, िशवरायाने 
िनधार् तपणे आिण अतुल आ मिव वासाने यां या पूवर्िप यांना ‘जगदी वरा’ प्रमाणे 
वाटणार् या िद ली वराला सदु्धा या या दाढीला हात घालनू गदगदा हलवून सोडले या 
िद ली वरा या केवळ भ्रकुुिटके्षपाने दबु या झाले या िहदं ुराजांचे मकुुट थानभ्र ट होऊन 
गळून पडत आिण या या कोपा या भयाने मी मी हणिवणारे जयिसहंासारखे रजपूत 
वीर गभर्गळीत होत असत, या अिखल िहदंमुात्रास भयिवषय झाले या मोगल बादशहास 
िशवाजी या भयाने िचतंाक्रांत क न सोडले. 

पण केवळ अशा पराक्रमानेच िशवाजीमहाराज थोर हटले गेले काय? जर केवळ 
एका पराक्रमानेच ते थोर असते तर यांचे आज एवढे दे हारे माजले नसते. कारण केवळ 
पराक्रमीच असणारे अनेक िहदं ू या वेळी यवनी ‘सेवेत’ राबत होते; परंतु यांचे दे हारे 
कोणी माजिवले नाहीत. एकटा पराक्रम काही मतृ रा ट्र िजवंत क  शकत नाही; काही 
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वातं य िमळवीत नाही; तर या पराक्रमाला कोण या तरी िद य येयाचे आिण 
युद्धकौश याचेही सा य हवे असते. 

िशवरायानेही मसुलमानी लढ याची आप याला अनुकूल अशी एक नवीन पद्धत 
शोधून काढली. मसुलमान हे समोरासमोर तलवारीचे युद्ध कर यात मोठे िन णात असत. 
यांचा िध पाड देह, पु ट शरीर आिण अचाट शिक्त यां या योगाने रजपुतांिवना इतर 
िहदं ुजाित यां यापुढे हीनबळ ठर या. मसुलमानांची लांब तलवार समोरासमोर येताच ती 
अिधक प्राणघातक होऊ लागली. प्र यक्ष रजपूतही या तलवारी या युद्धात फार फार तर 
बरोबरी क  लागले; पण बरोबरी के यानेच काही शत्र ूमरत नाही ही गो ट लक्षात घेऊन 
िशवरायाने मसुलमानां या प्रखर समशेरी या आिण प्रचंड देहा या आटोक्याबाहेर राहून 
अमोघ प्रहार करणार् या भा या या श त्रावर अिधक भर िदला. यामळेु तलवारी या 
लांबीबाहेर उभे राहून आप या ित्रशळूासारख्या ती  भा याचा नेम अचकूपणाने मार यात 
बुटक्या माव याचे तरबेज झालेले डोळे मोगल पठाणां या दयावर आघात कर यास 
समथर् झाले िन यवनी सै य मरा यांशी अगंलट कर या या आधीच हतप्रभ होऊ लागले. 
ही ‘मराठी भा याची फेक’ केवळ स याद्री या िगिरिशखराव न, पठाराव न आिण 
दर् याखोर् यामधून लगंो या माव यां या हातांनीच यश वी झाली असे न हे तर या वेळी 
लगंो या माव यांचे क्षुद्र पथक वाढतवाढत थोर या बाजीरावां या काळी गगें या प्रचंड 
ओघाप्रमाणे िहदंपुदपादशाही या चतुरंग दळा या योग्यतेला पोचले, इकड े िहमालयाचा 
पायथा गाठला िन ितकड े अटकेला िभडले ते हा िसधंु नदी या वाळवंटात भा या या 
काठीवरच भगवा झडा रोवला. 

सिैनक-वेषातही िशवाजीमहाराजांनी क पकता दाखिवली. यवनां या ऐषारामी 
भरग ची या िकनखाबी अगडबंब अगंरख्याला गुडंाळून िशवाजीने माव यांना अगंासरशी 
असलेली हातभर बंडी िदली आिण अघळपघळ ळणार् या पायज यांना चाट देऊन 
सटुसटुीत आिण खुटखुटीत असा मांडचोळणा घालणारी माव यांची सेनाही तशीच 
सटुसटुीत बनली. यवनां या सै याचा पसारा, यांचे िशिबर हणजे एक मोठे नगरच 
वसावयाचे; याला हैराण कर यासाठी िशवरायांनी आप या माव यां या सेनेला 
वार् याप्रमाणे भरार् या मारायला िशकिवले. 

अशा रीतीने दरूवेधक श त्र, सटुसटुीत वेष, चपल सै यरचना योजनू या प्र येक 
प्रकरणी यवनी सै यापेक्षा आपले सै य िशवरायाने अिधक समथर् केले आिण मग अशा 
सै याला झपेेल अशी यदु्ध कर याची नवी पद्धती यांनी अगंीकािरली. ही पद्धती हणजे 
मरा यांची प्रिसद्ध ‘गिनमी का या’ची पद्धत, ‘वकृयुद्ध’ होय. सहज पेलता ये यासारखे 
भा याचे श त्र, सटुसटुीत वेष, वार् याप्रमाणे भटकणारे चपल तटू्ट यांनी िसद्ध झालेले 
िशवरायांचे मठूभर िहदं ुसै य मसुलमानां या हजारो हजार अवाढ य सै यावर आकाशातून 
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वीज पडावी तसे तुटून पड,े िवजेप्रमाणे जाळपोळ करीत डो याचे पाते लवते न लवते तो 
एकदम कुठे या कुठे अतंिहर्त होऊन जाई. एखा या वालामखुी या पृ ठभागावर 
हिरततणृांनी आ छािदलेली भिूम पाहून या िनधार् तपणाने अजाण पांथ थ िनवास 
करतात, याच िनधार् तपणाने यवनांची सेना महारा ट्रा या भमूीवर िव ांती घेत पडत, 
याच वेळी वालामखुीचा अक मात फोट हावा िन यातून अिग्नरसाचे लोट वाहू 
लागावेत त वत ‘हर हर महादेवा’ या प्रचंड, गजर्नेत माव यांचे कदर्नकाळ भासणारे सै य 
दर् याखोर् यातून उफाळावे आिण मसुलमानांना ह यारे पकड याचा अवसर न देता तडुवीत, 
बडवीत, लटुालटू करीत पुनः कुठ याशा अज्ञात िदशािविदशांत िवलीन होऊन जावे. 
उलटपक्षी चढाई करता करता मसुलमानांचे सै य न झपेेल इतके मोठे भासले की, लगेच 
तडक माघारा पाय घ्यावा, मागे हटावे िन जवळपास असले या िक लेखोर् यात गडप हावे 
िकंवा कैक वेळा असे मागे हटता हटता ता कािलक िवजयाने फुगनू गेलेले यवनी सै य 
िव कळीत िदसताच पुनः उलटून पडून घे घे मार करीत पराजयाचे जयाम ये पांतर 
करावे. शत्रचूी असावध आघाडी मारावी, ती सावध होताच तथेून िनसटून या या िपछाडीस 
द त हणनू उभे राहावे आिण तीही मा न शत्रचूी यथे छ लटू िमळवून शहाजोगपणाने 
यवनी सै याला वाकु या दाखवीत आपाप या गडकोटात िनघून जावे. अशी ही गिनमी 
का याची पद्धत िशवाजीराजांनी या वेळ या युद्धकलेत प्रचिलत केली. या वेळ या 
युद्धशा त्राम ये यांचे अपूवर् योजकपण, अपूवर् कौश य आिण अपूवर् समयज्ञता िदसनू 
आली. 

भमूीवर या सै याची अशी नवीन थाटाची उभारणी क न िशवाजीमहाराजांची 
कुशाग्र बुिद्ध थांबली नाही, तर यांनी या वेळेपयर्ंत कोणाही मसुलमान राजाने लक्षात न 
घेतलेली एक नवीन शक्ती िनमार्ण केली. आिण ही शक्ती हणजे िसधंु-सै याची. तोपयर्ंत 
मसुलमानी स तेत मोठे नौकादल हणजे म गलांचे िन यांचा नौकादलािधपती कोण? तर 
हणे जिंजर् याचा िस ी! या िस ीने मक्कामिदनेचे यात्रेक  सरुिक्षत आण याने यापलीकड े
िन सामा य यापार चालिव यापलीकड े काही एक कायर् केले नाही िन यामळेु 
मसुलमानां या आरमाराचा धाक युरोिपयन िसधं-ुसै यास वाटत नसे, िकंवा याचे मोगली 
स ता वाढिव यास सा य झाले नाही; परंतु िशवाजीमहाराजांनी या समदु्रावर सबंध 
कोकणपट्टीत एकही नाव मरा यां या नावाने वावरत न हती तेथे केवळ दहा-पंधरा वषार्ं या 
अवधीत एक यवि थत, अ यंत धाडसी िन पा चा यां याही नौकादलास आिण यां या 
चांचेिगरीस धाक वाटावा असे एक नौकादल - एक िसधंु-सै य िनमार्ण केले. 

िशवरायांनी सवर् कोकणपट्टी िनरीकू्षन अ यतं कुशलपणाने आिण ज मजात 
दरू टीने मालवण, िवजयदगुार्सारखे अभे य जलदगुर् बांधून िठकिठकाणी मार् या या 
जागांव न एकीकड ेसमदु्र, दसुरीकड ेभमूी रिक्षत केली. याचकिरता िशवरायांना िक ले 



 

www.savarkarsmarak.com 

जिंजरा नेहमी आप यास हवासा वाटे. िशवाजी महाराजांचे एकाकी नौकादल अ प 
अवधीम ये समदु्रयुद्धात इतके िन णात झाले की, याने पोतुर्गीजास धाक बसिवला, 
िस ीला हैराण केले आिण प्र यक्ष इंग्रजांना खांदेरी-उंदेरीला मुबंई या छातीवर जण ूिप तूल 
रोखून नरम आणले. 

आतापयर्ंत आपण िशवरायांना केवळ वीर हणनू, क पक आिण धाडसी सेनापती 
हणनू िनरीिक्षले; परंतु एव यानेच िशवरायाचे मह वमापन सरले नाही. हा केवळ एक 
भाग झाला. वीराम ये िकंिचत सापडणारे राजनीती िनपुण व िशवरायाम ये िवपुलपणे 
भरलेले होते. परशत्रशूी झगडा चाललेला असताना के हा पड खावी, के हा उठाव करावा हे 
जाण यास कमीत कमी हानीचा आिण जा तीत जा त लाभाचा मागर् शोधून काढ यास, 
याचप्रमाणे िन कारण शौयार्चे प्रदशर्न न करता अव य ते हाच याचे आिव करण 
कर यास मु स ेिगरी अगंी लागते. कपटाने घात करणार् या अफझलखानाला आधीपासनूच 
सावधानता ठेवून याचे कपट उघडकीस येताच बेधडकपणे आिण धैयार्ची परमाविध 
दाखवून पोट फाडून मारावे के हा आिण जयिसगंासारखा उदार दय रजपूत राजा 
मसुलमानां या वतीने िहदंरुक्त सांड यात आला असता या याशी मानापमान गुडंाळून 
ठेवून आिण सरुिक्षततेचे एकही साधन हाती न ठेवता पूणर् िव वासाने या या वाधीन 
हावे के हा, याचप्रमाणे शहाजीराजे िवजापूरकरांनी दगा क न िभतंीत िचणनू मार या या 
धमकीने बंदीत घातले असता अ यंत अ पावधीत अगदी दीनवाणीने शहाजहानास आप या 
बाजसू वळवून घेऊन िवजापूरकरांवर शहाजीला सोड याइतकी दहशत पाड याकिरता 
मोगलांचे मांडिलक व मा य करावे के हा िन प्रसगं येताच िवजापूरकरांशी सगंनमत क न 
मोगलांना िपटाळून लावावे के हा हे सवर् कार थानी डावपेचही वीर िशवाजी लढवीत होता. 

यां या अचाट धैयार्ची आिण अक पनीय क पनेची चुणकू आगर् याला झाले या 
यां या बंिदवासात सापडले. आजपयर्ंत पु कळ बंदी िनरिनरा या मागार्ंनी आपाप या 
बंिदशालांतून पळून गेले असतील. कोणी िभतं फोडून, कोणी तटाव न उडी टाकून, कोणी 
भयुारे खणनू बंदीचा अतं केला असेल; परंत ु िशवरायांनी औरंगजेबासारख्या कपटमकुुट-
मणी या कचा यातून िनसट याची जी अद्भतु युक्ती योिजली, ती पाहून इितहासही त डात 
बोट घालनू थक्क झाला! प्र यक्ष िसहंा या गहेुत प्रवेश करणे िन सवर् ऐिहक वैभवा या 
शक्तीने प्रबळ झाले या मोगल दरबारात प्रवेश करणे हे सारखेच भया पद समजले जात 
होते; परंतु अशा या दरबारात प्रवेश करताच बावळटाप्रमाणे ग धळून न जाता मान-पान 
हो यात जरा कसरू झाली हे पाहताच यांचे आ मतेज उसळून उठले िन या िसहंा या 
िमशा उपट यास िसद्ध झाले ते आ मतेज आिण ते धैयर् काय सामा य प्रतीचे असेल? 
दिक्षण दरुावली, उ तर परकीय झाली, जयिसहंा या वचनाचे सरंक्षण अपुरे पडले, 
रामिसगंाचे चालेनासे झाले, बरोबरचे सै य दयार्मे खसखसप्रमाणे झाले आिण वतःचे 
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रा य पोरके झाले िन तरीही िनराश न होता ि थतप्रज्ञ योग्याप्रमाणे सवर् पिरि थतीचे 
िनरीक्षण क न या बुिद्धम तेने पेटार् यातून लहान मलुगा सभंाजी या या लोढ यासह 
िनसटून जा याची अपूवर् योजना कि पली या बुिद्धम तेचे कौतुक िकती करावे? अशा 
रीतीने िसहंा या िमशा उपटून या या नाकावर िटचनू िनसटून गे यावर सदु्धा 
िशवाजीमहाराजांनी दिक्षणेत ये याला जो मागर् िनि चत केला तो पाहून तर मित कंुिठत 
होते. कोणीही सामा य मनु य उ तरेतून िनसट याबरोबर दिक्षणेस आप या घराकड ेतडक 
चालता झाला असता; परंतु िशवराय असामा य होते. औरगजेंब हा शरे आहे आिण याला 
स वाशेरपणा दाखिव यावाचून आता सटुका नाही हणनू यांनी हा सामा य मागर् न 
प करता औरंगजेबासही अतक्यर् असा एक मागर् शोधून काढला. दिक्षण िदशा व यर् तर 
साहिजकच एखादा िहदं ुमनु य जोगी-योगी बनून िहमालयात या पु यक्षेत्राकड ेलपतछपत 
िफरेल या भरवशाने बादशहाने मारे धुमाकूळ क न दिक्षणउ तर िदशा रोखून ठेव या; 
परंतु या खु या औरंगजेबाला काय माहीत, की हा मरा याचा राजा शेराला स वाशेर 
आहे. िशवरायांनी प्रथम पूवकडचा मागर् प करला िन प्रयाग, गया करीत करीत एकदम 
एखा या धमूकेतूप्रमाणे ते जग नाथपुरीवर उतरले िन तेलगंणातून मागर् काढीत काढीत 
कुतुबशहा या रा यातून अ यंत कौश याने पनुरिप केवळ नऊ मिह यां या आत एव या 
प्राणसकंटातून सटूुन आिण कपटनाटकात प्रवीण झाले या औरंगजेबास चुकवून ीिशवाजी 
रायगडावर उिदत झाले. 

शौयर्, कार थानीपणा, क पकता, धाडस इ यादी यां या अपूवर् गणुांचे आपण 
िनरीक्षण केलेच; आता यां या सघंटनाकौश याकड ेजर आपण बघू लागलो तर तेथेही 
आप याला थोर यिक्त व िदसनू येते. िनरिनरा या योग्यतेचे वरा य थापनेला अव य 
असणारे सवर् योग्य त ण यांनी वेचून घेतले िन यां यातनू यांनी तानाजी, येसाजी, 
बाजी, मोरोपंत, सेनापती हैबतराव, वीरवर प्रतापराव गजुर, इ यादी अनेक वातं यवीर 
िनमार्ण केले. िहदं ु जातीतील अठरापगड उपजातीतून यांनी अठरापगड समथर् लोक 
िनवडून काढले. ब्रा हण, प्रभ,ू मराठे, भडंारी, काय थ, इतकेच काय परंतु अ पृ य बंधु, 
महार-मांग बेरडासदु्धा यांनी आप या वरा यघटने या पिवत्र कायार्त समंीिलत क न 
घेतले. कुणाला कारकुनी तर कुणाला िशलेदारी देऊन या या या या योग्यतेप्रमाणे 
याला याला जवळ दरू धरले आिण लोहचंुबकाप्रमाणे सवार्ंचे पे्रम आकिषर्त क नसदु्धा 

सवार्ंवर आपला धाक ठेवला. यां या िशक्षणात िसद्ध झालेले जेवढे जेवढे लोक होते तेवढे 
तेवढे राजाराम महाराजां या वेळी िन तदनंतर झाले या २५ वषार्ं या वातं यसमरातही 
कामाला आले. 

प्रो. यदनुाथ सरकार यांनी ता. १ मे १९२७ या ‘क्रॉिनकल’ पत्रा या िशवाजी-
अकंाम ये एक लेख िलिहला आहे. याम ये िशवाजीने रा ट्र िनमार्ण केले काय? असा एक 
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प्र न टाकून याचे उ तर नकारा मक िदलेले आहे. दीड शतकानंतर िशवाजीने उ प न 
केलेले रा य गेले आिण अठराशे-अठरा साली पेश याचा पराभव झा यावर घराकड े
िफरणार् या सै याला जनतेने सतं्र त केले असे मनरो नावा या इितहासकाराचे हणणे आहे 
आिण या एका स गहृ था या हण याव न िशवाजीमहाराज हे रा ट्रिनमार्ते न हते असे 
प्रो. सरकार िसद्ध क  पाहात आहेत. वादिववादाकिरता वरील सवर् हणणे जरी खरे धरले 
तरी काय िसद्ध होते? केवळ थापन केलेले रा य लवकर बुडाले हणनू काय यांनी रा ट्र 
िनमार्ण नाही केले? मरा या या पचंवीस वषार्ं या वातं ययुद्धात राजारामाचे वेळी जी 
िचकाटी, जे धाडस, जी अपूवर् रा ट्रभक्ती िदसनू आली ती काय िशवाजीने रा ट्र िनमार्ण 
केले नसते तर िदसनू आली असती? आप या वतनावर पाणी सोड यात जर रा ट्रीय टी 
नसती तर काय खंडो ब लाळ िसद्ध झाले असते? रा ट्रीय टी नसती तर काय सतंाजी 
घोरपड,े धनाजी जाधव, परसोजी भोसले, पानसबंळ आिण इतर अनेक शत शत त ण 
महारा ट्रवीर लोखंडाचे चणे खाता खाता रक्त सांडीत सांडीत वातं यसमर चालवू शकले 
असते? एक िफतुरीचे कृ य जरी केले असते, तरी मोगलांनी कोण याही क्षुद्र पाईकाला 
नाईक केले असते आिण नाईकाला सरदार बनिवले असते; परंतु या सवर् पारतं या या 
वैभवावर लाथ मा न सबंध ज मभर रानावनातून वणवण करीत महारा ट्राचे दोन लाख 
वीरसै य पंचवीस वषपयर्ंत झगडत, मारीत, मरत िहडंले असते? आपापसाम ये चुरशीने 
लढणारे धनाजी-सतंाजी मसुलमानांचे सै य येताच जर रा ट्रीय वृ ती नसती तर काय 
एकत्र होऊन िन वैर िवस न जाऊन मसुलमानांशी लढले असते? इतकेच कशाला, परंतु 
मनरोसाहेब या शेवट या पेश यां या िदवसांब ल गो ट बोलतो याच दहाबारा वषार्ं या 
आगेमागे भागानगर या िनजामा या दरबारात असले या गोिवदंपंत काळे या रा ट्रभक्त 
विकलाचे नाना-महादजींचा समेट झा यावर नानांना आलेले अ यंत मािमर्क आिण 
देशभक्तीने ओतप्रोत भरलेले पत्र मनरोसाहेबांनी वाचले का? यांनी जरी वाचले नसले तरी 
ी. यदनुाथ सरकारनी तरी ते वाचले असेल ना? पिशर्यन ग्रथंकाराव न िन मोगली उदूर् 

द तरातील बाडांतूनच काय ती यांनी मरा यां या इितहासाची भिूमका अ यािसली असे 
पूवर्ग्रहदिूषत, अहंकारिवमढू िन मराठी इितहासाचे गत न समजणारे ी. यदनुाथ या 
पत्राचा जरा शांतपणे िवचार कशाला करतील? मनरो काय हणतो तेच तेवढे यांचे 
वेदवाक्य! पु हा दीडशे वषपयर्ंत िशवाजीने प्रचिलत केले या िहदंवी साम्रा या या येयाने 
महारा ट्रवीर जे लढले तो दीडशे वषार्ंचा काळ काय अगदी अ य प झाला? मग याच 
िवधानानुसार गे या महायुद्धात कंबर मोडलेले जमर्नीचे रा ट्र या या प्रय नाने एक 
सघंिटत साम्रा य झाले होते या िप्र स िब माकर् लाही केवळ दीडशे वष तर राहो, पण 
शंभर वष सदु्धा याची सघंटना िटकली नाही हणनू रा ट्रिप या या िटपणीतून काढून 
टाकावे लागेल. अजरामर रा य असे कोणाचेच िटकले नाही-- हणनू रा ट्रिनमार्ता असा 
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जगात कोणीच झाला नाही हणावयाचा? समथर् आिण िशवाजी यांनीच महारा ट्रास 
यिक्तम वाची जाणीव िदली, एकजीव केले. ‘एकरा ’ केले 

या भमूडंळाचे ठायी। 
िहदं ुऐसा उरला नाही।। 
मराठा िततुका मेळवावा। 

आपुला महारा ट्रधमर् वाढवावा।। 
ये िवषी न करता तकवा। 

पूवर्ज हासती।। 
ही हाक स याद्री या िशखराव न रामदासाने पुकारली. िशवाजीने शपथ घेतली ती 

‘िहदंवी (िहदंूंचे) रा य थाप याची! ‘तु ही िहदं ु आ ही िहदं’ु हणनू िशवाजीनेच 
जयिसगंाला सांिगतले. िव कळीत महारा ट्रांतली ‘र ने वेचनू वेचून यांची माळ गुफंली’. 
‘िद ली द्रपदिल सवः’ ची सै ये िद ली या रोखे चाल ू लागली. रामदास-िशवाजी या 
िपढीचेच हे सारे श द आहेत. रामदास िशवाजी या या फूतीर्नेच मरा यां या तीन 
िप या लढत रािह या. ‘अरे पाहता काय? िहदंपुदपादशाहीचा िदवस उजाडला ‘ हणनू 
गजर्त बाजीरावाने िद लीचे दरवाजे तोडले. भाऊने िद लीचे तख्त फोडले. भीमथडीचे घोड े
िसधंूचे पाणी याले! िवजयी भगवा झडा अटकेवर फडकावला!! असले रा ट्रीय उ थान 
अवार्चीन िहदं ुइितहासात महारा ट्राबाहेर कुठे िदसले का? रा ट्र िनमार्ण करणे ते हेच. हेच 
िशवाजीने केले; पण ते ‘SIR’ यदनुाथांना काय कळणार? शूर मदार्चा पोवाडा। शूर मदार्ने 
गावा!’ मदुार्डाने न हे! 

प्रा. महाशयांनी िहदं ुसमाजातील जाित-उपजातीचे अवडबंर माजवून तो अप्र तुत 
िवषय या वादात घुसडून दे याचे धा टयर् करावे हे पाहून कोणासही िवषाद वाटेल; परंतु 
या जाित-उपजातीचे लोढणे ग यात असतानाच ीिशवाजी महाराजांनी प्र येक जाित 
आिण उपजातीकडून देशाधमार् या नावाने िहदंपुदपादशाही-साठी िप यानुिप या पराक्रम 
गाजिवला तो काय रा ट्रीय वृ तीची पे्ररणा के यावाचून? िशवाजी रा ट्रिनमार्ता होता याचे 
हेच तर उ कृ ट प्र यंतर आहे. 

िशवरायाने केवळ राजकीय यांच आप या रा ट्राचे पुन जीवन केले असे नाही, 
तर सामािजक उदारता दाखवून बदल या काळाप्रमाणे ढीला बदलनू आपली परंपरा 
अिवकृत ठेव याची जी त परता दाखिवली ती पाहून आज या सधुारकालासदु्धा खाली मान 
घालावी लागेल. बजाजी िनबंाळकरासारखा अिभजात सरदार काही लालचुीला, काही छळाला 
बळी पडून मसुलमान झाला असता, िहदं ुधमार् या विधर् ण,ु सवर्सगं्राहक िन सवर्पाचक 
व पाकड ेलक्ष देऊन िशवाजीने आज अजनूही या नावाला काही अितशहाणे दचकतात, 
ती शुद्धीची प्रथा सिक्रय सु  केली. बजाजी िनबंाळकरास शुद्ध केले; इतकेच न हे तर या 
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कुळात वतः या कुळातील मलुगी देऊन याला िहदं ुसमाजात पचवून टाकले. याचप्रमाणे 
नेताजी पालकर यालाही महाराजांनी शुद्ध क न पुनरिप िहदं ुक न घेतले होते. अशा 
रीतीने यांनी िहदंसुघंटन िन शुिद्ध या दोन अमू य सजंीवनी याही वेळेला उपयोगात 
आण या हो या. 

याप्रमाणे राजकीय आिण सामािजक उ थानाला िशवाजीने चैत य िदले होते, 
याचप्रमाणे रा ट्राला प्राणाप्रमाणे असलेले वाङ्मयही यांनी उ तेिजत केले होते. या वेळी 
उदूर् भाषेने मराठी भाषेला जवळजवळ खग्रास ग्रहण लावीत आणले होते आिण जर 
िशवाजीने भाषाशुद्धीचा प्रय न क न मराठी भाषेला सं कृतातून नवजीवन िदले नसते, तर 
आज मराठी भाषा कुठ या कुठे िवकृत झाली असती. परंतु यांनी ‘रा य यवहारकोश’ 
करवून आिण उदूर् श द काढून टाक याची प्रवृ ती वाढवून मराठी भाषेची मोठी सेवा केली. 
कवींना, ग्रथंकारांना उ तेजन देणे ही रा ट्रोद्धाराचीच कामे समजनू िशवरायांनी तीही पार 
पाडली. भषूण या नावाचा उ तर िहदंु थानचा सपु्रिसद्ध रा ट्रीय कवी िशवाजीने काही वष 
आप या आ यास ठेवला होता िन या याकडून वतः या चिरत्रावर सुदंर ग्रथं िसद्ध 
करिवला होता. याप्रमाणे पंिडत परमानंदांचे, गागाभट्टांचे आिण अनेक सं कृत पंिडतांचे 
वागत क न यांना यथा याय िन यथायोग्य आ य देऊन गिुणजनांना आिण िव वानांना 
आिण सं कृत िव येला याने उ तेजन िदले. 

मनु याचा उ सविप्रय असलेला वभाव जाणनू िशवरायाने गत वातं याचे 
पुन जीवन िन िहदंपुदपादशाहीचे पु याहवाचन रायगडा या पु यभमूीवर िसहंासनारोहणाचा 
समारंभ घडवून आणनू केले. अनेक शतकेपयर्ंत िहदंु थान या दैवी, उभी असलेली िहदं ु
िसहंासने खचनू गेलेली पाह याचे होते. राजमकूुट िहदंूं या हातात येत होते; परंतु ते 
परक्यां या म तकाला भिूषत कर याकिरता काय ते! छत्रचामरे ते पाहत होते; परंतु ती 
वतः या हातांनी परक्यां या म तकांवर ढाळावी लागत होती! आिण हाय! हे असे 
दयिवदारक य एक न हे, दोन न हे, सतत पाचशे वष िहदं ुजाती या ललाटी िलिहले 
होते; परंतु शेवटी िशवाजीने मनु पालटिवला. याने िहदं ुजाती या इितहासातील आणखी 
एक अद्भतु रोमहषर्क प्रसगं गागाभट्टा या ह त े वतःला िविधयुक्त रा यािभषेक करवून 
घेऊन घडवून आणला. 

ध य तो िदवस, की या िदवशी िशवनेरी या पडक्या दगुार्त ज मास आलेले, 
तोरणागडावर अडखळणारे, एक यि कंि चत भासले जाणारे उनाड पोर अिखल िहदं ु
रा याचे वामी झाले. िहदं ुजातीचे भाग्य पनुरिप उदयाला आले. िहदं ु हे नाव जगात 
िजवंत उरले. 

तो ध य िदवस हाच! --िहदंपुदपादशाह िशवछत्रपतींना आज रा यािभषेक होत आहे! 
या पु यसिरतांनो, आप या पिवत्र जलांनी आपली पात्रे भरभ न रायगड या राजवा याकडे 



 

www.savarkarsmarak.com 

या! आिण या िहदं ुछत्रपतीवर रा यािभषेक करा! पि चम समदु्र िन पूवर् समदु्र हे तुझ े
दो ही बाहू उभा न, हे िहदंमुहासागरा, तु या कोषागारांतील अशेष र नामो यांची उपायने 
या िहदंपुदपादशहा या चरणांवर अपर्ण कर! 

या इितहास घडिवणार् या िदवसाला आज ठीक तीनशे वष झाली आिण या तीनशे 
वषार्ं या अवधीनंतर हे िहदंु थान या रा ट्रवीराला उिचत असा आपला कृतज्ञतेचा करभार 
सादर करीत आहे. या थोरामो यां या करभारात हा माझाही कृतज्ञ पुर कार, िशवभपूते! 
तू वीकार आिण इतकेच ‘पसायदान’ दे की, तझुी िद य फूतीर् आ हा सांप्रत हतबल 
बनले या िहदं ुजाती या अगंात सचंिरत हावी आिण तू तीनशे वषार्ंपूवीर् िहदं ुरा ट्राचे, िहदं ु
धमार्चे आिण िहदं ु जातीचे जसे पुन जीवन केलेस तसेच आजही करावयासाठी 
तु याप्रमाणे आ हालाही साम यर् यावे!! 

‘ द्धानंद’, मुबंई- ५ मे १९२७ 
* * * 
 
 
 

िशवरायां या यश वी 
राजनीतीच ेएक सतू्र 

कातयर्ं केवला िनतीः शौयर्ं वापदचेि टतम।् 
अतः िसिद्धसमेता यामभुा यामि वयेष सः।। 

महाराज अगदी लहान होते. आठ एक वषार्ंचे सदु्धा नसतील. ते हापासनू आप या 
धमार्ची िन जातीची अवनित पाहून यांचे दय तळमळत असावे. ते हापासनू या 
अवनती या प्रितकाराथर् मी काय क  शकेन याचे िवचार यांचे िच तात घोळत असत. 
ते हापासनू मा या रा ट्रा या िन मा या धमार् या गौरवासाठी, वातं यासाठी, 
साम यार्साठी मी आपला प्राणही देईन ही प्रितज्ञा त े करीत असावे. यां या या 
िचमकु या म तकात ‘िहदंवी वरा या’ या प्रचंड क पना िन मनोहर व ने उदय पावत, 
िव तार पावत, प्रसार पावत; एखा या िव यतु ्प्रवाहासारखी यां या सगंतीत राहणार् या 
बालकां या, त णां या इतकेच न हे तर वदृ्धां याही अगंात संचार क  लागत. 

वदेशा या िन वधमार् या वातं यासाठी प्राणही अपर्ण कर याचा िन चय केला 
खरा. पण प्राण वातं याथर् यावयाचे हणजे कसे यावयाचे? समोर प्रथम िदसेल या 
मसुलमानी तटा या िभतंीवर डोके फोडून? वा जे प्रथम वाटेत भेटेल या मसुलमानी 
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राज वाराशी धरणे ध न-उपास क न-दे माझ े वातं य परत, आण तो मा या रा ट्राचा 
राजमकूुट इकड,े नाही तर हे आ ही सवर् मावळे, मराठे, ब्रा मण तु या घरात उपास 
क न मरतो! असे हणनू िवजापूर या िन औरंगजेबा या दारात वा वेशीत प्रायोपवेशन 
क न? 

हे उपाय अनेक लोकांनी क न पािहले होते. अनेक वेळा मोगल बादशहांनी यांस 
भीक घातली न हती. एकदा प्र यक्ष िद लीतसदु्धा ही गमंत होऊन चकुली होती. िहदंूंना 
शक्य या उपायांनी बाटिव याचा िन यांचेवर करांचे जड ओझ ेअिधकाअिधक लाद याचा 
औरंगजेबाचा प्रय न जे हा सवर् िहदंूंस त्राही त्राही करिवता झाल, ते हा एकदा शेकडो िहदंी 
पुढार् यांनी िद लीस जमनू आपली कागाळी प्र यक्ष औरंगजेबाचे कानावर घालावी िन या 
पीडचेा अतं होईपयर्ंत तथेून हलहूी नये असा िन चय क न िद लीस प्रयाण केले. आपण 
प्रजा, तो राजा. आपण जर याचे दाराशी याय मागावयास गेलो िन याय दे, नाही तर 
आ ही या आम यातील अनेक ब्रा मणांसह तु या दाराशी धरणे ध न बसतो. मग तू 
आ हास लाथा मार, बुक्या मार, काय वाटेल ते कर असे हटले िन वतर्ले असता 
बादशहास दया आलीच पािहजे, आ मबलाने तो िजकला गेलाच पािहजे असे भाबडपेणे 
समजनू ते सह त्रो लोक िद ली या राजवा याभोवती गोळा होऊ लागले. तो शुक्रवारचा 
िदवस अस याने बादशहा औरंगजेब मिशदीत जावयाचा होता. बादशहाची वारी िसद्ध 
झाली. हजारो घोडा थयथयाटत वारीपुढे रांगांनी उभा रािहला. सह त्रो घोडे वार 
झकझकणार् या तरवारी, भाले, बंदकुा पेलीत या अ वांवर ऐटीने वार झाले. म ये प्रचंड 
ह तीवर या उंच अबंारीत औरंगजेब बसनू एखा या दु प्रा य दानवासारखा िदस ूलागला. 
ती वारी थोडी पुढे सरकते तो ते धरणे धरावयास आलेले सह त्रो िहदं ु ‘ याय या! 
महाराज, याय या! ‘ हणनू ओरडत ओरडत वारी या मागार्वर आडवे झाले. यास 
भालदार िशपाई दरू क  लागले, ते हटेनात. िहदंूंवर होत असलेले अ याचार िन लादले 
जाणारे अ या य कर दरू झा यािवना आ ही हलणार नाही अशी एकच ओरड झाली. 
औरंगजेब क्षणभर उभा रािहला. लोकांस वाटले शेवटी िनःश त्र प्रितकाराने डाव िजकंला, 
दगडासही पाझर फुटला. दयेने आिग्नही थंड झाला. इतक्यात एक मु ला हणाला, 
िनमाजाचा वेळ अगदी सि नघ आला आहे! अिधक थांब यास प्राथर्ना अध यर् होईल. 
औरंगजेब हणाला, ‘चालवा ह ती पुढे!’ ते सह त्रो िहदं ु हणाले, ‘मायबाप! आमचे हणणे 
ऐकावे, मग पुढे जावे’. औरंगजेब हणाला, ‘ यास मागर् सोडून उभे करा’ रक्षक हणाले, 
‘ते मागर् सोडून जात नाहीत, ते मागार्वर आडवे पडले आहेत!’ 

‘बरे तर, यां याव नच ह ती चालवा!!’ औरंगजेब हणाला. 
तरीही ते त्र त िहदं,ु आपण मागार्वर आडवे पडलो आहोत, आता सागर त न राम 

जाऊ शकेल. पण या सवर् िद ली या मागार्वर उपाशी-तापाशी पाल या पडले या आम या 



 

www.savarkarsmarak.com 

आ मबळास उ लघंून हा औरंगजेब कसा जाऊ शकणार? अशा िव व त धैयार्ंने तसेच 
मागार्वर पडून रािहले तोच या वारीतील औरंगजेबा या आजे्ञने चवताळलेले अ व, ह ती 
उंट िन पदाती अ ला हो अकबरची गजर्ना करीत ितळभरही न डगमगता या माणसां या 
फरशीव न थयथयाटत घुसले! यांस चदीत-मदीत पार िनघनू गेले! मऊ पायघडीवर पाय 
टेक यास िजतका अ प अडथळा होतो िततक्याही अडथ यािवना बादशहाची वारी 
मिशदीत जाऊन पोचली. तो राजमागर् चदामदा झाले या िहदं ुरक्तमांसांनी िचणनू गेला. 

ते हा पूवीर् या अस या अनुभवास पाहून िन ऐकून आलेला एक गोसावी 
महारा ट्रातील स याद्री या एका िशखरावर उभा राहून गजर्लाः- ‘देशाथर्, धमार्थर् रा ट्राथर् 
प्राण यावयाचा िनि चत जो मागर् तो असा नाही. 

‘पु या मा आिण पापा मा। दोहीकड ेअतंरा मा। 
परंतु साधु भ द ुसीमा। सांडूच नये।। 

हे धकाधकीची कामे। ती ण बुिद्धची वम। 
मो या भावाथर् सभं्रमे। कैसे घड।े। 

धटासी आणावा धट। उद्धटासी पािहजे उद्धट। 
खटनटासी खटनट। अव य करी।। 

धमार्साठी मरावे। मरोिन अवघ्यांसी मारावे। 
मािरता मािरता घ्यावे। रा य आपुले।। 

हे धूतर्पणाची कामे। राजकारण करावे नेमे। 
िढलेपणा या सभं्रमे। जाऊिच नये।। 

महाराजां या िच तात हा उपदेश पणूर्पणे ठसला. केवळ शौयार्ने न हे िन केवळ 
कातयार्ने न हे, केवळ दंडिेलने न हे िन केवळ नरमाईने न हे, तर िजथे जसा प्रसगं पडले 
ितथे तसे वागनू आपले मखु्य येय - आपले मखु्य अवतारकायर्- साधावयाचे, हा यांनी 
िन चय केला. यांनी िन चय केला की 

साप िवखारी देशजनिनचा ये घेऊ चावा। 
अविचत गाठुिन ठकवुिन भलुवुिन कसाही ठेचावा।। 

महाराज लहानपणी िशकलेले यां या राजनीतीचे हे मखु्य सतू्र प्रौढवयीही कधी 
िवसरले नाहीत. ते िवजापुरास आप या िप यासह गेले होते, ते हा या यवनी बादशहास 
पाहून िदपून जा याचे थली यांचा साि वक कोप भडकून उठला. यांचे पाय एखा या 
लोह तंभाप्रमाणे ताठ झाले. ते कुिनर्सात कर यासाठी काही के या लवेनात. याचप्रमाणे 
िवजापूर या दरबारात गाईची होत असलेली ह या पाहून यांनी वतः एका मसुलमानास 
छाटून काढले. यांनी अफझलुखानाची मगरिमठी पडताच या प्रचंड दै यास अचाट साहस 
क न पोटात वाघनखे खुपसनू खाली लोळिवले! भर म यरात्री शािह तेखाना या प्र यक्ष 
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राजवा यात िश न या या सह त्रो सिैनकांचे भर गोटात यावर वार चढिवला िन हा हा 
हणता पु हा जसे या तसे िनसटून िसहंगड पाठीशी घातला. असली अचाट कम करणारा 
िशवाजी याड होता असे समज यास वा सांग यास कोणाची छाती आहे? प्र यक्ष 
रामदासांना या यां या अचाट साहसाची, कहातीपणाची, िजवािवषयी या िन काळजीपणाची 
िभती पडून  

‘मोहरा पेटला अिभमाना। मग तो जीवाकड ेपाहेना।।’ 
हे काही िठक नाही असे िशवाजीस सांगावे लागले. 
‘धुरेने यदु्धास जाणे। ऐसी न हेत की राजकारणे। 

धुराच क न सोडणे। िक येक लोक।।’ 
अशी चेतावणी यावी लागली. 

प्रतापाचा िन साहसाचा असा हा केवळ सयूर् असताही जे हा ते साहस वा तो प्रताप 
आप या अगंीकृत रा ट्र वातं याचे िव द्ध जाऊ पाही िन जे हा वीकृत मह कायार्चे 
यशा तव शौयार्चे थली शहाणपणा, शक्तीचे थली युक्ती िन तेजाचे थली िथ लरपणा 
अिधक उपयकु्त िदसला तेथे तेच िशवाजीराजे असे वाकून घेत की, तेवढेच थली यांनी 
यास पािहले वा यांचे तेवढेच कृ य यांनी ऐकले अशा िक येक क्षुद्र मनु यांनीही हण ू
लागावे की, िशवाजीहून मी िकती तरी शूर मनु य आहे; हा केवढा िभत्रा! 

जावळी या िव तीणर् मडंपात जे हा िवजापूरचा पराक्रमी, तेज वी िन दै यासारखा 
िध पाड सेनापती अफझुलखान िमशावर ताव देत बसला होता, जे हा यांचे प्रचंड सै य 
शेजारीच मलै मलै पसरले होते, जे हा या या केसास धक्का लागताच शेकडो तोफा धु वा 
उडवून दे यास गरुगरुत हो या. ते हा या मडंपात मालाने हात बांधलेला, ‘मला श त्राचे 
भय वाटते, कृपा क न आपण मला सडचे भेटावे’ हणनू थरथरत कापत हणणारा, 
ठगणा, दचकत ्पाय टेकणारा, िवजापूर या अपराधांची सेवकास क्षमा असावी अशी याचना 
करणारा िन मी माझ े िशर कृतकमार्ंची क्षमा मागनू आपले पायी ठेवतो हणनू 
अफझलुखानापुढे गयावया करणारा एक अगदी िथ लरसा मनु य या मडंपात िशरला, तो 
िशवाजी होता. या या या वेळ या मदेु्रव न, श दाव न िन वतर्नाव न पहाणारास असेच 
वाटले की, याहून िभत्रा मनु य या जगात कोण आहे? 

तो अफझलुखानासमोर आला, अफझु लखानाने यास सहज बगलेत दाबले-जसे 
आपण सहज एखा या हिरणाची मान बगलेत दाबतो. तो काय झाले? तरवार चमकली. 
पोटात वाघनखे घसुली. तो िध पाड खान ची ची करीत अकुंशघाताने ची ची करणार् या 
एखा या ह तीसारखा कोलमडू लागला. पट्टय्ास पट्टा, खंिजरास खंजीर, तोफेस तोफ 
िभडली! खान ठार झाला! खानाची फौज ठार झाली, उधळली गेली. िशर छाटून, पोट 
फोडून, गोट लटूुन िशवाजी एखा या िसहंासारखा गड चढू लागला! देवीचा सडू घेतला, 
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देवाचा सडू घेतला. शत्रचूा बारा सह त्र घोडा पाडाव क न बांधून टाकला. एका क्षणापूवीर् 
या जगातील अ यंत िभ या मनु यासारख्या िदसणार् या या िशवाजीहून आता या जगात 
अिधक शूर, िद तीमान ् िन साहसी कोण? या वेळी तो िथ लर िदसला हणनूच या 
वेळेस या या मदेु्रवरील या िदिग्वजयी दी तीवर कोणाची ि ट ठरत नाही. या मडंपात 
िशरतेवेळी तो मान अवनत क न िशरला हणनूच आता तो या मडंपातून िवजयाचे 
पाठीवरील उ नत अबंारीत बसनू मान ताठ क न बाहेर येत आहे! 

पुढे जयिसगं आला. पु हा येयासाठी नम्रता वीका न या याशी सिंधकरणे भाग 
पडले. घेतलेले गड िदले, बादशहािव द्ध केले या बंडाची क्षमा मािगतली, प क  नये ती 
याची नोकरीही प करली िन बादशहास पत्र िलिहले-- 

‘मी िशवाजी, आपला गु हेगार िन अपराधी आहे. आपणास शरण येऊन जीव िन 
धनदौलत रक्षण कर याची इ छा धारण करीत आहे. अतःपर मी आपली नोकरी इमानाने 
बजािव यास सदैव त पर राहीन आिण आपली आज्ञा पाळ यास भषूण मानीन. बडंाळी 
क न मी आप या सवर् वाचा घात कधीही क न घेणार नाही. मला सवर् अपराधाची क्षमा 
क न जीवदान यावे एवढेच या दासाचे आपणापाशी मागणे आहे.’ 

हे पत्र िन खाली िदलेले मलूपत्र यदनुाथ सरकारने प्रिसद्ध केले िन याचा आप या 
बखरीतून उ लेखही आलेला आहे. हे पत्र जाताच धूतर् औरंगजेबाने पानावर पान ठेवून 
िशवाजीस क्षमादानाचे पत्र, पोशाख िन आज्ञा धाडली. ते कळताच ‘मसुलमानी धमर्रक्षक’ 
िशवाजी या आजे्ञचे स काराथर् सहा मलै पायी चालनू सामोरा गेला! िन पु हा प्र यु तर 
िलिहता झाला: 

‘बादशाही ठसा िन पंजा यांनी अलकृंत झालेली आपली कृपापूणर् आज्ञा येऊन 
पावली. यायोगे बादशहांनी मला जीवदान िदले आहे. या पापी दासाचे अपराध क्षमेस पात्र 
नसताही बादशहांनी केवळ उदार अंतःकरणाने कृपा केली हे यांस मोठे भषूण आहे. मी 
आजे्ञप्रमाणे िवजापूरकरांवरही चालनू जाऊन िन या युद्धात िवशेष पराक्रम गाजवून पूवीर्चा 
कािळमा धुऊन काढीन. आप या अनंत उपकारांची फेड अशंतः तरी करीन.’ 

या ‘मसुलमानी धमर्रक्षक’ िशवाजीने पुढे मसुलमानी धमार्ंचे ‘गोब्रा मण प्रितपालक’ 
छत्र उभा न िकती सरंक्षण केले िन ‘तमुची नोकरी इमानाने पाळीन हणनू वचन देणार् या 
या ऐंद्रजािलकाने या औरंगजेबाची चाकरी पुढे कशी बजािवली हे इितहास-प्रिसद्ध आहे! 

पण िशवरायां या कृ यांचा पुढचा इितहास यां या अधं या डो यांना िदस ूशकला 
नाही िकंवा या वीरिसहंा या माग या अनंत धाडसाची, अपूवर् साहसाची िन दी ततम 
तेजाची िद ती िन मिृत यां या िथ लर िन कृतघ्न मनात राहू शकली न हती अशा 
त कालीन बायाबाप यांनी एकच को हेकुई कर यास आरंभ केला. अफझलुखानाकड े
नुस या पाह यानेही यांची गाळण उडाली असती, आज म मसुलमानांपुढे कुरिनसात 
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करता करता यां या गडुग्यांस घटे्ट पडले होते िन िवजापूर या िन िद ली या मागार्तून 
गाआीं या कसाअखा यांसमो न चालताना मसुलमान रागावतील या भयाने नाकास पदर 
लावून चाल याचेही साहस यांनी केले नाही असले याड, देशशत्रू या नोकराणीचे नोकर 
तेही नाक मरुडून हणाले, की, ‘छी, याला लेकाचा! असली पत्रे धाड यापेक्षा िशवाजी 
मेला असता तर प करले असते!’ 

मखूार्नो! िवजापूर या भर मागार्त गोवधाने िचडून मसुलमान कसायाचा लहानपणीच 
िशर छेद करणारा, अफझलुखानाचा हंता, शािह याचा शा ता, रामदासांचा पट्टिश य, 
अिखल िहदंरुा ट्राची मिूतर्मतं मह वाकांक्षा असलेला हा ‘िभत्रा’ िशवाजी तुम यासारखा 
गलुामिगरी या नरकात िपचणार् या लाखो वीयर्शाली’ कीटकांपेक्षा जर अिधक िभत्रा होता 
आिण तु ही जर आपणाला एवढे वीयर्शाली समजता तर तु ही का या धमर्यदु्धात िन 
वातं ययुद्धात या याहून अिधक शूरतेने लढत नाही? शािह याला िपटाळून िन पाच 
शा यांस रगडून मग एक पत्र िशवाजीने िलिहणे िन तेही एव यासाठी की, यायोगे 
रगडले या पाच शाहीस िन उरले या या मखु्य बादशाहीसही िपसनू िपसनू मातीला 
िमळिवता यावे हणनू! तु ही जे हा शािह याला माराल िन पाच पादशा या रगडाल 
आिण तरीही िभत्रे पत्र िलिहणार नाही ते हा कुठे तुम या या बािलश बडबडीचे समथर्न 
क्षणभर कोणी वण तरी करील. तोपयर्ंत हा एक िशवाजी मेला असता तर बरे असे 
हण याचे थली वदेशासाठी रक्ताचा एक थबही यांनी सांिडला नाही, शत्रचेू जे 
ज माचे िमधें, जे शत्रवूर धमर्युद्धांत हात उगारणे तर दरूच; पण दसुरे कोणी उगा  
लागताच, गजूर् लागणार् या शत्रू या क्रोधा या डुरका या ऐकतानाही सकंप, दार लावून आत 
चुलीपाशी जाऊन बांग या भ न लपून बसतात िन जे ितथे मात्र िशवाजी या िभत्रेपणाला 
हसतात अशा तुम यासारख्या लाख बायाबाप या मे या तरी िचतंा नाही असेच इितहास 
गजर्त राहणार! 

इतक्यात ‘मुसलमानी धमर्रक्षक’ िशवाजीस बादशहाने पत्र िलिहले. 
‘भेटीस या हणजे बादशाही कृपा सपंादन कराल!’ महाराजांनी युक्तीने मगू िगळून 

भेटीस जा याचे ठरिवले. तो औरंगजेबाने दरबारात पाच हजारी वारात िशवाजीला उभे 
केले. पाच हजारी वारांत िशवाजीला! की, याने अिखल भारताचे िसहंासनावर आपला 
अिधकार सांिगतला- याला उभे केले. अतंगर्त तेज उसळून बाहेर येऊ लागले, मदु्रा लाल 
झाली, रागाने पुटपुटत महाराज काही वाकडिेतकड ेश दही पुटपुटत गेले; पण विरत या 
क्रोधा या तरवारीस ितितके्ष या कोशात तसेच बळेच दाबून िशवाजीराजे नेमनू िदले या 
घरी गेले तो ते घर तु ं ग झाला िन औरंगजेबाचे सश त्र पहारे उभे रािहले. या वेळेस 
आप या अगंीकृत कायार्कड े जावयास, िहदंु वातं य ी या भावी राजमंिदरात घुसावयास 
एक लहानशी िदडंी काय ती उघडी होती; पण तीतून मान अगदी खाली घालनू, गवार्चा 
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ताठा अगदी नाहीसा क न, अवमाना या आकंुचनात अगें अगदी दडपून टाकून गेले तरच 
क्विचत ् या िदडंीतून िनसटून पुढे जा याचा संभव होता. जर ितथे िशवाजी हणता, मी 
मान लववायचा नाही! मी िहदं ु वातं याचा वज! मी जीव गेला तरी लवणार नाही, तर 
ते कृ य जरी िनदंनीय झाले नसते तरी अिभनंदनीयही झाले नसते. ते हा ताठपणा न हे 
तर आकंुचनच अिभनंदनीय! पण िन फळ न हे तर अिभनंदनीय असनूही सफळ होणारे 
होते. हणनू महाराजांनी या िदडंीतूनच िहदं ु रा य ी या मिंदराकड ेजा याचा िन चय 
केला. जो पहारेकरी येईल याची तुित केली. कोणास पेटार् यातून मेवा धाडला. मी 
‘मसुलमानी धमर्रक्षक िशवाजी. मी कधीही बादशहाशी वैर करणार नाही. मी गरीब आहे. 
मी अपराधी आहे!’ इ यादी िनरोप यांनी मसुलमानी सरदारांस धाडले िन एक िदवस या 
पेटार् यातील पेढे, िमठाई िन अफू खाऊन गुगं झाले या सरदारांचे हातावर तुरी देऊन 
महाराज यांचे हातून िनसटून गेले! या वेळेस ते एका पेटार् यात अगें आवळून वर भसू 
खाली भसू, वर िमठाई खाली मेवे असे एखा या िपजंर् यात पडले या उंदरासारखे बसले 
होते, या वेळेस ते तसेच पहारेकर् यास सापडते तर औरंगजेब मो याने हसनू िनि चत 
हणाला असता, ‘बेशक यह बेशरम एक पहाडका चुवा है! कैसा चुवेके माफक िछपता है, 
देखो!’ पण यावेळी उंदरासारखे होणे हेच खरे शौयर् होते. या वेळेस िसहंासारखी गजर्ना 
करणे ही शौयार्ची केवळ िवटंबना मात्र झाली असती! 

थोडाच वेळ िनघनू गेला. महाराज सरुिक्षत रायगडला आले आिण मग िसहंगजर्नेची 
खरी वेळ आली! दर् या ड गरातून तोफेने अशी गजर्ना केली. तो महारा ट्राचा िसहंनाद ऐकून 
पूवीर् यास तु छतेने औरंगजेब ‘उंदीर’ हणत होता यासच ‘सतैान’ असे त्रासाने हण ू
लागला. 

थोडचे िदवसात रायगडावर िहदंपुदपादशाहीची महूुतर्मेढ रोवून, िहदंु ीचा 
वातं य वज उभा न िहदं ु िसहंासनावर गोब्रा मणांचे पालनकत ीिशवछत्रपती-महाराज 
औरंगजेबाचे छातीवर िहदंसुाम्रा याची प्राणप्रित ठा करते झाले! जयिसगंाला ते 
शरणागत वाचे पत्र िलिहताना, म लयुद्ध पूणर् भरात असताना शत्रलूा पेच मा न उलथून 
पाड यासाठीच पण याचे पुढे नम्र होऊन याचे पायाला हात घालताना बायाबाप या 
मखूर्पणा या डौलाने िन ितर काराने िशवाजीवर ओरड या हो या, ‘थूः शरण गेला! शत्रचेू 
पाय धरले!’ आता या पाय धरणार् या हाताने तोच शत्रचूा पाय िहसडून टांग मा न याच 
पेचाने शत्रसू चीत करताच हिर वारपासनू क याकुमारीपयर्ंत िहदं ु जनता टाळी देऊन 
गजर्ली-गजर्त आहे- आिण गजर्त राहील की, ‘भले वीर! खूप पेच मारला! शत्रसू चारी 
मुं या चीत केला!’ 

ही झाली शत्रचूी गो ट. दु टांशी महाराज असे वागले. कपटनीितपटूशी हे वतर्न 
झाले. पण सु टाशी? साधूशी? रामदास हणतात, 
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‘आचारशील िवचारशील। यायशील धमर्शील। 
सवर्ज्ञ सशुील। जाणता राजा।।’ 

की याने इतक्या खटाटोपाने सपंािदलेले रा य एका कागदा या केवळ िचटोर् यावर 
केवळ एका श दाने हे रा य ‘रामाचे’ हणनू िनदश क न दासांचे झोळीत िभक्षा घातली 
आिण आपण ‘िहदंधुमार्ंसाठी फिकरी घेतली!’ 

आदानं िह िवसगार्य सतां वािरमचुािमव। 
सा य जर पिवत्र आहे तर याचेसाठी गाजिवलेले शौयर् िन दाखिवलेली नम्रता, 

कलेले रण वा िनघालेले शरण, ही दो हीही पिवत्रच आहेत. जे जे साधन पिवत्रतम 
सा याचे िसिद्ध तव अपिरहायर् िन अतंी मनु यजातीस लाभकारक ठरते याचे अवलबंन 
पिवत्रच होय. 

िहदंधुमार्चे पनु जीवन क न वरा याचा प्राणाधार जे वरा य ते सपंादन करणे 
ही इ छा जर या य आहे, हे कृ य जर ध यर् आहे, हे येय जर दैवी ई वरी सपंतीचे 
आगर आहे, तर मग या येयाचे िसद्धीसाठी जे हा शौयार्ने काम हो यासारखे असेल ते हा 
िसहंा या त डात हात घालनू याचे दात उपट यास धावणारे ददुार्ंत शौयर् मी प्रकट करीन; 
पण जे हा ते महाकायर् शौयार्ने साध याचे थली उलट िबघडणारे आहे, तेथे मी भयंकर 
भजुगंास भुलवून आणणारी आपली नम्रपणाची मजंळु पुंगी वाजवीन. या येयाचे 
पूणर्तेसाठी, देवा या कायार्साठी जनते या क याणासाठी मी के हा ‘बळीस’ अगदी दबुर्ळ 
िदसणारी वामनमतूीर् धारण करीन, जरासधंा या नगरा या महा वारातून िवजयवा य 
वाजवीत िशर याचा मखूर्पणा कर याचे थली छद्मवेशांत आडमागार्ने दीनासारखा प्रवेशीन, 
कालयवनापुढे भरघाव पळ काढीन, मचुकंुदा या गहेुत लपेन, भीमासारखा सपैाकी होईन, 
पण सिंध साधताच एकाएकी उलटून रामासारखा रावणावर तुटून पडने, नरिसहंासारखा 
घोर होईन, अिभम यूसारखा िवजय पाह याचीही आशा न धरता मारला जाईन- पण-- 

यूही िशरेन सरसा मागे परतेन एक पदही न। 
िशवरायां या राजनीतीचे हे सतू्र होते, हणनूच औरंगजेबासारख्या कपटी, बापास 

बाप न हणणार् या, मसुलमानी बादशहाचे तोडीस तोड देऊन यांना िहदंपुदपादशाही 
थापन करता आली. 

िशवरायां या यश वी राजनीतीचे हे ममर् होते. एतदथर्च 
कातयर्ं केवला नीतीः शौयर्ं वापदचेि टतम।् 
अतः िसिद्ध समेता यमभुा यामि वयेष सः।। 

या नीितसतू्राचे आधाराने वागनू िशवाजी वरा य थापू शकले! िशवाजी िशवाजी 
होऊ शकले!! 

* * * 
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‘थ:ू तुम या िजनगानीवर’ 
काय? आज तीनशे वषार्नंतर मला िशवाजीला, तु ही मरा यांनी जे बोलािवलेत, 

माझा वाढिदवस साजरा कर याकिरता हणनू मो या गाजावाजाने जे आमिंत्रलेत ते काय 
माझी अशी सभंावना कर याकिरता? युद्ध,े लढाया, सेना, सिैनक, धावे, वार् या, 
अिंतम तरे, भगवे झड,े ताशे, ढोल केवढा गाजावाजा आिण केवढा ग धळ तु ही करीत 
होतात-ते ऐकून मला वाटले की, तु ही मला जे बोलावता आहात ते अथार्त कोणता तरी 
महान पराक्रम क न दाखिव यासाठीच होय. तीनशे वषार्ंनी का होईना, पण मा या मागे 
माझ ेघालिवलेले रा य परत िजकूंन ते मा या चरणी अपर्ण कर याकिरताच तु ही मला 
आमिंत्रले असाल- या रणगजर्ना आिण कोलाहल चालिवला असाल! 

पण पाहतो तो काय? नाटकगहृात चाललेले एखादे नाटक यापेक्षा अिधक रंगते! हे 
लोक सर यावर बसनू वार् या करीत आहेत. िपडंावर पोट भ  पाहत आहेत, िजभेचे पटे्ट 
िफरवीत या पटाईत धारकर् यास धाकवू इि छत आहेत, युद्धा या भातुकली खेळत आहेत, 
वातं य, यदु्ध, कूच, वारी- या श दांचीच न हे तर या वािचवीरांनी मा या िशवाजी या 
नावाची देखील इतकी िवटंबना केली आहे की, याचा आता कोणास काडीचा देखील धाक 
देखील वाटत नाहीसा झाला. माझ ेनाव घेताच अगदी तीस प तीस वषार्ंपूवीर् देखील माझ े
शत्र ूचमकून उठत. यांना वाटे िशवाजीचे नाव हणजे रणदेवतेचा जा व य मतं्र आहे. 
जर का ते महारा ट्रात उ चा  िदले, जर का कोणास या या िचत्राची िमरवणकू काढू 
िदली वा याचा जयजयकार क  िदला तर न जाणो महारा ट्र आपले गेलेले रा य परत 
िमळिव यासाठी तानाजी, बाजीसारखे िशर हातावर घेऊन शत्रवूर तुटून पडले! हणनू त े
नाव कोणा याही कोनाकोपर् यात ऐकताच माझे शत्र ू िचडून जात, िभऊन उठत; या 
वासदेुव बळवंताने माझे नाव घेतले होते, या चाफेकराने मा यावर एक किवता रचनू 
हटली होती- तर केवढी खळबळ उडाली, माझ े उ सव भयंकर अपराध ठरले. मा या 
नावास उ चार याची बंदी झाली. हरी या नावाने राक्षस िचडत तसे माझ ेनावाने ते िचडत. 
पण हाय हाय! मा या नावास तुम या करं या िजभेचा पशर् होताच यातील ती खरी 
जाद ूआज िनघून गेलेली िदसत आहे. दगडावर िठणगीचा जसा काही पिरणाम होत नाही 
तसा आजकाल या या मदुार्ड महारा ट्रावर मा या नावाचा काहीच पिरणाम होईनासा 
झाला. पूवीर् यास वाटत होते महारा ट्र हे दा चे कोठार; यावर ही िशवाजी या मिृतची 
िठणगी पडणे नको; पण आता यांना कळून चुकले की, हे दा चे कोठार रािहलेले नसनू 
ना याची घाणेरडी दलदल झाली आहे. िशवाजी या जळ या नावाने ही दलदल पेटणे तर 
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दरूच; पण उलट या नावातील जळती िठणगी तीवर पडताच ती िठणगीच िवझ याचा 
पक्का सभंव. हणनूच हे वािचवीरांनो, तु हास आता मा या नावाचे जयजयकार, वाटेल 
िततके क  दे यात येतात. कारण मा या नावाने तुम या मदुार्ड मनात एक कतृर् वशील 
चेतना उ प न होणे अशक्य झाले आहे. या योगे मा या नावाचा दराराही नाहीसा होऊन 
माझ ेशत्रदेुखील माझे नावाशी िवषारी दात काढून टाकले या सापाशी गमंतीने खेळावे तसे 
खेळत आहेत. मा या अपमानाची परमावधी हणजे यांनी माझ े रा य घेतले; मा या 
िसहासनावर जे आज बसत आहेत, यांनीच माझा पुतळा उभारावा! -भर महारा ट्रात 
उभारावा! अगदी पु यास उभारावा! या प्रांतात मी शािह तेखानावर छापा घातला आिण 
अफजु याला िच न काढले. यात उभारावा आिण तसे कर यात मा या शत्रूनंा 
यि कंिचतही िभती वाटू नये!! तु हांवर याचा काही लवलेश तरी पिरणाम होईल अशी 
धा ती वाटू नये!!! 

दगडांनो! तु ही माझा या िशवाजीचादेखील एक दगड क न टाकलात! राखेत 
टाकलेली आहुती जशी िन फळ होते, त युता या त डी भरैवमतं्रही जसा िन तेज होतो, 
पे्रताला बांधलेली तलवार जशी पे्रतासारखीच पडून राहते, तसा हा माझा या पु यक्षयी, 
क्षयग्र त पु यास उभारलेला पुतळा दगडासारखा एक दगडच होऊन पडला आहे आिण 
एखा या सा या दगडाची िजतकी िभती वाट या चोरास वाटते, िततकी देखील या मा या 
पुत या या दगडाची िभती यास वाटत नाही. कारण तुमचे हे लळेु हात, हे पंग ुपाय, ही 
मदुार्ड मने! या मा या दगडी पुत या या दगडाइतका देखील उपयोग क न घेत 
नाहीत!!! 

मग तु ही मला बोलािवलेत तरी का? केवळ माझी अशी िवटंबना कर यासाठी? 
या प्रतापगडावर मी अफजलुखानाचे िशर टांगले आिण शत्रचूा दहा हजार घोडा पाडाव 

क न बांधून टाकला- याच प्रतापगडाला अवघ्या दहा-बारा पठाणांनी लटुावे, आिण मा या 
कुल वािमनी या मतूीर्स गदागदा हलवून सोडावे आिण या गडा या आजबूाजसू 
पसरले या हजारो मरा यांनी बांग या भ न, लगुडी नेसनू परकी पोिलसां या पाया पडत 
िफरावे. ‘ते बारा पठाण धरा! आमची देवी लटुली!’ थू: तुम या िजनगानीवर!! थू: तमु या 
िजनगानीवर!! 

इकड े प्रतापगडची ही अव था असता तु ही ितथे जाऊन हा ित्रशत-वािषर्क 
िशवो सव- या प्रकारे, मा या मरा यांना शोभेल अशा प्रकारे या देवी या अपमानाचे उटे्ट 
काढून साजरा करावयाचा का ितकड ेजु नरला जाऊन मला अगंाई गीते गात बसायचे! 
अरे, या मा या महारा ट्रा या अपमानास पाहून मा या अगंाची लाही लाही होत असता 
तु ही बायकांसारख्या अगंाया गाऊन का मला शांत, प्रस न क  शकाल! आणखी मला 
पराक्रम असा कोणचा दाखिवलात! होय, ती जु नर िक यावरची दौड! वाः या 
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िक यावर मलुखूमदैान तोफा आहेत, शत्रूचें झड ेझलुताहेत, मारिगर् यातून आगीचा मारा 
चालला आहे अशा शतशः िक यावर भरधाव चालनू जात िजवािनशी शत्रूचें जीव घेणारे 
आिण िक ले सर करणारे हजारो वीर या या या महारा ट्रात पािहले, या मला या 
तुम या एक गोटात देखील व न फेक याची गोफण या िक यावर नाही या 
िक यावर नुसते दडुदडुत धावत जा याचा तो पराक्रम दाखिवलात! अशा प्रकारे तो 
िक ला सर क न- पुनः त क्षणीच इंग्रजांचा इंग्रजास परत देऊन मागचे पाउली मागे 
िफर यात जो उदारपणा दाखिवलात,तो पाहून तर मी अगदी थक्कच झालो. पायात पजण 
घालनू िक यावर दडुदडु धावत जातात तर याहूनही बहार होती! खाली येताच लाडूचे 
जेवण; आिण मग ती भग याची िमरवणकू- ती याख्याने- मा यावरील तुम या अलोट 
प्रीतीची याख्याने! आिण मा या इितहासा या साधनांचे भाराभर प्रिसद्ध केलेले भा ड. 
ब स, हे काय ते तुमचे पराक्रम तु ही मला दाखिवलेत! 

मा या देशबंधुंनो, माझे तुम यावर िनरितशय पे्रम आहे. या मा या िहदंु थान 
देशासाठी आिण िहदं ुजातीसाठी मी अनेकवार माझ ेप्राण धोक्यात घातले, ज म या ज म 
क ट काढले, हणनूच मला तुमचे काही चुकत असेल तर ते कडकपणे सांग याचा 
अिधकार आहे. या तव मी प टपणे सांगतो की, तु ही माझवेर प्रीती करता याचा मला 
मळुीच सतंोष वाटत नाही. तोवर के हांही वाटणार नाही की, जोवर तु ही या मा या 
मातभृमूी या उद्धाराथर् आिण िहदं ुजाती या गौरवाथर् काही िमळवीत नाही, याग आिण 
शत्रलूा धाकिवणारे धाडस दाखवीत नाही, पराक्रम करीत नाही आिण नुसती माझी 
तुित तोत्रे गात बसता! 

जे हरिवलेत ते िमळिवलेत का? या सकंटा या कंसाने तु हास बंदीत टाकले या 
सकंटाचा िशर छेद केला आहा का? या पूतनेने फसिवले ितची फासळी िन फासळी 
िवदारली आहेत का? तु ही दासचे दासच आहात ना? या भमूाते या पायात परवशते या 
बे या जशा या तशाच आहेत ना? मग तु ही माझी नुसती तुित करीत काय बसला 
आहात? या तुतीसारखी माझी दसुरी िवटंबना नाही! कारण या भारतात मी िशवाजी 
ज मलो तो भारत यां या हातात आहे तो मजहून, मा या जातीहून े ठ ठरलाच 
पािहजे. िजतकी माझी अिधक तुती कराल िततक्या पटीने आपोआपच तो आपला िवजेता 
अिधकािधक े ठ ठरत जातो. रावणाला दहा त ड ेआिण वीस हात होते हणनू िजतका 
अिधक गौरवाल, िततक्या अिधक पटीने यास िजकंणारा राम अिधकतर पराक्रमी ठरणार. 
ते हा माझी खरी तुती करावयाची असेल तर हे भारत मकु्त कर यासाठी, जनतेसाठी 
तु ही काय केलेत ते कळवून घे यास मी आलो आहे, तर तु ही मला िशवकालीन 
इितहासाचे सशंोधना मक भा ड घेऊन सामोरे येता! अरे, िशवकालीन इितहास मला 
माहीत आहे; तु हाला माहीत आहे याहून शतपटीने मला माहीत आहे. तु ही तुम या 
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काली कोणता बंब वाजिवलात ते मला सांगा. तु हा वतःला कालच नाही की काय? तो 
तुमचा काल उ प न क न तो मला वाचावयास या. याला आप या वतःचे पौ षाने 
वतः या कालाचा शककतार् होता येत नाही, तो मदुार्ड देश, ती मदुार्ड िपढी, पूवर्जां याच 
कालाचे तुणतुणे तेवढे वाजवीत बसते. करंटाच आप या को यधीश पणजाचे नावावर 
आपली पत नेहमी पटवू पाहतो. आज या करं या महारा ट्रा, तीच ि थती तुझी झालेली 
आहे! जो उठतो तो िशवकालीन हणनू काही तरी खरड यातच ज मसाफ य मानतो. जी 
कादंबरी पाहावी ती ‘िशवकालीन’, पोवाडा ‘िशवकालीन’, नाटके ‘िशवकालीन’, पुतळा 
िशवकालीन इितहास ‘िशवकालीन’, सशंोधन ‘िशवकालीन!’ िशवकालीन कालावाचनू दसुर् या 
कोणा-कालास िशव याची चोरी! प्र यक्ष मला िशवाजीला आिण मा या िशवकालीन िपढीला 
देखील या िशवकालीन मिृतचा एखा या िशवीसारखा राग यावा िततका ितचा अितरेक 
झाला आहे! 

‘देवा, मा या महारा ट्रा या िहतासाठी तरी आता महारा ट्राला माझा िवसर पडू दे. 
मा या झा या गेले या िशवाजी या मरणात गुतंलेला तो महारा ट्र इतका बेशुद्ध झाला 
आहे की, याला वतःला देखील शुद्ध उरली नाही. मी पवूीर्चा िवगत िशवाजी यांना 
इतका आवडतो आहे की, यांना दसुरा एखादा नवीन िशवाजी उ प न हावा ही इ छा 
देखील अस य होते. मी, तानाजी, बाजी आिण आमचे इतर खरे खोटे लहान मोठे सवंगडी 
जी लहानमोठी साहसे करीत होतो, पिरि थतीशी टक्कर देऊन लाथेसरशी उलटून 
पाड याची जी पौ षी हाव धरीत होतो, ितची वाहवा करता करता या लोकांना पुरेस ंहोतच 
नाही. पण तसेच लहान मोठे साहस, तशीच एखादी पौ षी हाव जर यां यातीलच एखादा 
ध  लागला, तर हेच लोक याला माथेिफ , अ याचारी, अराजक, वेडगळ हणनू िश या 
हासडू लागतात. आ ही मठूभर होतो तरी झुजंू िनघालो हणनू आमची जे लोक तुित 
करतात, तेच लोक यां यातील कोणी याच हेतनेू झुजंू ंिनघताच यांस ‘मठूभर’ हणनू 
वेडगळ ठरवू लागतात! जो गणु आम या िशवकालीन कादंबर् यांत ‘साहस’ होतो, तोच 
प्र तुत कालातील एखा यात िदसताच माथेिफ  अ याचार ठरतो! आिण आमचे पाय मागे 
ओढणार् ्या पण सद्धेतुक वदृ्धां या साहसशू य शहाणपणास जे ‘िशवकालीन’ वाङ्मयात दोष 
देतात, तेच ती साहसशू यता यां या िपढीत दाखवतात िन खरे शहाणे हणनू िमरवू 
शकतात. फार काय सांगावे! पण आम या िशवकालीन आिण राजारामीय िपढीत जे काही 
देशभक्त जहािगरी इनामावरच झुजंत, यां याही देशभक्तीचे यथाथर् गौरव आिण योग्य 
कौतुक करणारे हे लोक यां या िपढीत जे देश वातं याथर् झुजंताना फाशीवाचनू दसुर् या 
इतर कोण याही जहािगरीचे अिमष डो यापुढे धरीत नाहीत, अशा जा व य देशवीरांनाही 
देशवीर हणावयास िसद्ध नसतात. यां यावर एक अक्षरही िलिहणे हणजे अस यपणा 
होय असे समजतात. आता हे मी जाणनू आहे की, हा प्रभाव या इंिडयन िपनल कोडाचा 



 

www.savarkarsmarak.com 

असावा आिण जर कदािचत या कोडात माझी मिृत करणे दं य अपराध गणला जाता, 
तर या िशवकालीन काळालाही यां या भीती या काळोखातच त ड खपुसनू राहवे लागते 
आिण आमचीही मराठी वाङ्मयात तशीच एकेरी उ लेिखलेली सभंावना होती की, जशी 
या वासदेुव बळवंतांची होते! या जा व य देशवीरांचे एक चिरत्र अिलकडचे माझ े
अवलोकनात आले. यात यायमतूीर् महादेव गोिवदं रानड े यांना िक येक िठकाणी 
स मानाथर् बहुवचनी उ लेिखले आहे. सावर्जिनक काकांनाही अहो जाहो हटले आहे. त े
िठकच आहे. तेही देशभक्त आिण यागी देशसेवकच होते; पण वासदेुव बळवंत फडक्यांना 
प्र यक्ष यां या चिरत्रातच येथनू तथेून एकेरी अरे तुरेने सबंोिधले आहे. देशभक्तीत आिण 
देशसेवेसाठी केले या यागात फडके यां या िपढीत इतके कमी प्रतीचे ठरले! कारण 
यांनी देशिहताथर् आयु या या सायकंाळची िशळो याची वेळ िकंवा पगाराचा एक लक्षांश 
तेवढाच याग कर याचा स यपणा न करता आयु याचे आयु य आिण सवर् वचे सवर् व 
या देशासाठी यागाचे वेदीवर बळी दे याचा हलकटपणा केला हणनू यांना दीड 
दमडी या खडघाशांनी देखील असे तुरे करावी!! वासदेुव बळवंतांचे साहस अयश वी ठरले; 
पण यश हेच जर अहो जाहोचे एकमात्र गमक असेल, तर माझ े िशवाजीचे तरी काय? 
अफजलुखाना या कैचीत मी सापडलो ितथे हणे केवळ योगायोग होता. जर का मी 
मरतो, तर याच जा यावर या ओ या, गाणार् या बाया या सग या डावाला मखूर्पणाची 
पराका ठा हण या- हण या, आपण होऊन गाढवासारखा अफझु या या तंबूत गेला! 
आिण शािह तेखाना या बंग यात! रतीभर चाहूल अवेळी होती, एक ढेकूण भल याच वेळी 
या सपाक घरातील मसुलमानांपैकी कोणास डसनू जागतृ करता- मी जीवंत धरलाच 
जातो! आिण िद लीस या पेटार् यात? ते मसुलमान मतं्री तबंाखूची िपचकारी टाक यासाठी 
जरी पुढे सरकते िन सहज जरा नुसते या पेटार् यात डोकावते, एखा या उंदरासारखा 
सापडलो असतो! केवळ योगायोग हणनू िनभावलो! पण जर या या उलट घडते तर हेच 
‘िशवकालीन’ आजचे भाट, यशाचे भोपे, मजवर ‘माथेिफ ’, ‘ग ध या’, ‘उ ल’ू हणनू 
भुकंत सटुते! हणनू मला या त डपु या ‘िशवकालीनांचा’ अगदी ितटकारा हणनू येत 
आहे. कारण यांना पराक्रमाची पारख नाही. त ेकेवळ यशाचे िमधें आहेत. यांना हेतूची, 
यागाची आिण उ कटतचेी ओळख नाही. हे केवळ घुगर् या ितकड ेउदो उदो करणारे आहेत! 
नाहीतर आम या िपढीतील वैयिक्तक पराक्रमा या तोडीस तोड देणारे पराक्रम आिण तेही 
क्विचत आम या िपढीहून एक रित अिधकच िनभळ अशा जा व य देशभक्तीने उ फूतर् 
झालेले- यां या या वतः या िपढीत यां या डो यासमोर घडत असताना यांना असले 
देशवीर व, ते अजनू अयश वी होत आहे, हणनूच काय ते हायकोटर् ज जपणापेक्षा िकंवा 
वकीलपणापेक्षा सापेक्षतः अस य आिण हलकटपणाचे वाटते ना? दलुर्क्षाहर् भासते ना? 
आिण तेच गणु केवळ यश वी झाले हणनू ‘िशवकालीन िपढीत’ वणर्नीय ठरले ना? यश! 
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यांना एक सिैनक पडला न पडला की, लढाई िजकंली गेली पािहजे; बीज टाकले न 
टाकले की, याचा आंबा होऊन पाडास लागनू अगदी आढीत िपकून यां या ओठाशी आला 
पािहजे. नाही तर ते बीज यथर् गेले, तो सिैनक माथेिफ सारखा यथर् मेला! हणनू देवा, 
या मा या ‘िशवकालीन’ तुितपाठांपासनू माझ ेरक्षण कर. मा या रा ट्रा या िहतासाठीच 
मी िशवाजी अशी िवनतंी करतो की, महारा ट्रास माझा थोडा िवसर पडू दे. मी मागचा 
िशवाजी यांना इतका आवडलो आहे की, नवीन िशवाजी उ प न हो याची इ छा देखील 
यांना आता अस य होते! 

तु ही हणाल की, एका ओसाड िक यावर दडुदडु धावून येणे, लाडू या 
जेवणावळी झोडणे आिण मा या इितहासा या सशंोधनाचे भा डाचा मला नैवे य अिपर्णे 
यापलीकड ेया पिरि थतीत अिधक काही पराक्रम क न दाखिवणे तु हास अशक्य होते- 
तर मी हणतो जोवर तुम या मदुार्डपणाचे प्रितिबबं असणारी ही पिरि थती आहे तोवर 
यापुढे तु ही मला बोलाव याचा मखुर्पणा तरी क  नये. हा तुमचा कायर्क्रम यां या 
उ सवाला शोभेल अशा कोणाचा, उदाहरणाथर् या पळपु या दसुर् या बाजीरावाचा उ सव 
करीत जा. याला िक यावर ह ला कर याची धमक न हती- याला तुम या या दडुदडु 
धावत जा याये याचे देखील आ चयर् वाटेल. परक्यांचे झड ेआप या राजवा यावर उडत 
असताही लाडूचंा नैवे य तो खाईल. मी एका रा यारोहणा या िदवशी तेवढा लाडूस िशवतो. 
तो िदवस येईल ते हा मला बोलवा! िसहंाला आमतं्रण देऊन या या पानात िहर या 
गवता या प या सोड याचा मखूर्पणा तरी पदरी बांधून घेऊ नका. त े अित य कोणा 
बैलोबाचा उ सव चाल ूक न याचे वा यासाठी राखून ठेवा. अरे मी जर मा यापूवीर् होऊन 
गेले या िवजयनगर या हिरहर बुक्कांचे नुसते शतसांव सिरक उ सव क न लाडू झोडतो 
िकंवा यां या ज मितथींचा आिण लग्नितथीं या आिण मृ यिुतथींचा जं या जळुिव यातच 
जीवनास कृताथर् मानतो तर मी िहदंपुदपादशाही थापू शकून या मा या पूवर्जां या 
ऋणातून मकु्त होतो का? मीही रामायण ऐके. पण आजीबाईसारखे तांदळू घेऊन ज मभर 
तेच नुसत े ऐकत बसत नसे िकंवा मेले या रावणासच प्रितवषीर् नाटकानाटकातून, 
पोवा यापोवा यातून मारीत बसत नसे. तर मी मा या वेळ या िजवंत रावणास, रामायण 
ऐकताच मा  धावे. मी अफजु यास मारले, शािह यास िचरले, पाच पादशा या धुळीस 
िमळिव या! रामायण ऐकताच रामासारखे पराक्रम केले.नुस या रावणा या दहा त डा या 
वीस िमशांस केस िकती होते आिण मा ती या उ डाणा या वेळी जी रेती वर उसळली 
ित यात कण िकती उसळावे याचे ऐितहािसक सशंोधन करीत बस यातच रामायणा या 
वाचनाचे उ यापन केले नाही. तर हनुमानाचे उ डाणाची कथा ऐकताच जी तु हा अकमर् य 
याडास, या मा या िहदं ुजाती या आिण महारा ट्रा या पोटी ज मले या पंगहूून पंग ु
िपढीस सदा भेडसावते, या पिरि थतीस, पायाखाली हनुमानाने जबंूमालीस तुडिवले तसे 
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तुडवून दहा शतकां या रा ट्रीय अवनती या भयंकर गत या समदु्राव न उडी घेतली िन 
परदा याची लकंा जाळून भ म केली. 

तसे काही करा तर तु ही माझ े िन मी तुमचा! अरे, माझ े नाव ग लोग ली 
गाणार् या तु हा मदुार्ड महारा ट्रीयांपेक्षा आज जो माझ ेउ सव िब सव कधी फारसे करीत 
नाही तो बंगाल िन तो पजंाब मला तुम याहून फार जवळ वाटत आहे. कारण मा या िहदं ु
जाती या उद्धाराथर् मा या सिैनकाला शोभेल असे काही तरी साहस ते मधून मधनू तरी 
करीत आहेत. जो मा या या कुलाचा, वंशाचा उद्धार कर यासाठी सकंटावर चाल क न 
जाऊन याचा िशर छेद करतो तो माझा मलुगा. मग यास माझी नक्की ज मितथी 
कोणती ते जरी पाठ नसले तरी िचतंा नाही. पण जो मा या घरची इकडची काडी ितकड े
करीत नाही, तर चोर घरात वावरत असता त डावर बुरखा ओढून ‘माझ ेबाबा, माझ ेबाबा!’ 
‘माझा िशवाजी, माझा िशवाजी’ हणनू नुसती माझीच माळ जपत बसतो तो माझा 
मलुगा न हे. तो पोटी आलेला जतं होय! 

मी िवचारतो, माझ े रा य कुठे आहे? माझा मकूुट कोठे आहे? हे आ हा 
भारतीयांचे आकाश, ही भमूी, हा समदु्र- यांवर वािम व कोणाचे आहे? का आहे? मा या 
अगंाची लाही लाही होत आहे! िवचा  तरी िकती, कसे?- या प्र नांची, िवचारले यांची 
आिण न िवचारले यांची उ तरे या. पिरि थती बदलली असेल, तर मा या मशालीने 
नसले तर िवजे या िद यां या प्रकाशाने नवीन मागर् काढा, नवीन योजा. मी देखील काही 
रामां याच धनु यबाणांनी लढलो नाही, मीही साधने बदललीच पण मा या काळचा रावण 
मारला! तु ही साधने बदला. नवीन वैध पिवत्रे टाका. काय वाटेल ते करा- पण झुजं 
िजकंा! आिण जोपयर्ंत तु हास जसे काही करता येत नाही, वरील प्र नास उ तर देववत 
नाही, तु ही एक वा अनेक िशवाजी उ प न करीत नाही, तोवर महारा ट्रीयांनो, तु हास 
माझी िशवाजीचीच शपथ आहे की, माझ ेपोवाड ेतु ही गाऊ नका, माझ ेनाव पु हा ‘मी 
तुमचा’ हणनू घेऊ नका, तुम यासारख्यांनी न हे तर मा यासारख्या 

शूरमदार्चा पोवाडा।। शूर मदार्ने गावा।। 
अनु मरणाने न हे, तर यथाकाल अनुसरणाने गावा. 

 - िदनांक ५ एिप्रल १९३०. 
* * * 
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अटकेवर िहदं ुिवजयाचा 
भगवा झडा 

(१) 
िहदंुं या अवार्चीन इितहासात, हणजे कमीत कमी गे या एक हजार वषार्ंत 

िहदंमुात्रास अ यंत मगंलकारक, अ यंत अिभमानाहर् आिण अ यंत गौरवा पद असा जर 
कोणता िदवस उगवला असेल, तर तो तो होय की, या िदवशी िहदंूं या भग या झ यास 
झुजंवीत नेऊन, मसुलमानां या बादशाहीचे तुक यामागनू तुकड े उडवीत, िहदंु या 
साम्रा याचे प्रांतामागनू प्रांत इ लामी रा यस ते या गमुीर् या छाटून टाकले या पं यांतून 
िवमकु्त करीत, िहदंु या िवजयी सै यांनी यास इ.स. १७५८ या एिप्रल-मे या सधंीस 
अटकेवर रोिवले! 

एकदंरीत पाहता दािहर राजा या पराभवापासनू हणजे आठ या शतकापासनू 
िहदूं या पड या काळास आरंभ झाला. अफगािण थानापासनू तो बंगाल या शेवट या 
नगरापयर्ंत आिण का मीरपासनू तो रामे वरापयर्ंत िहदंूंची सारखी िपछेहाट होत होत सवर् 
िहदंूंची राजस ता मसुलमानां या हाती गेली. जर या पराभवाचे उटे्ट िहदंूंना के हाही काढता 
आले नसते तर िहदं ूजातीस आिण िहदं ुसं कृितस जगात त ड काढ यास जागा उरली 
नसती. जेथे तेथे सारखी िहदुंचीच हार होत आली होती. यामळेु मसुलमानांसच न हे तर 
उ या जगास सहजच असे वाटू लागले असते की, हे िहदं ू वभावतःच दसुर् यांचे दास 
होऊन राह यास योग्य आहेत. िहदं ू सं कृती ही मनु यमात्रास शेळपट, घरघाल,ू िभत्रा 
आिण िनिजर्व करणारी आहे. िहदं ू हा िजवंत कलहात मुसलमान िकवा पोतुर्गीज िकंवा 
इंग्रज यां यापुढे िटकाव ध  शक यास कधीही समथर् होणारा नस यामळेु, सृ टी या िनदर्य 
पण कायर्क्षम िनयमाप्रमाणे ते िहदं ूरा ट्र रा ट्रां या झुजंीत मेलेच पािहजे. मसुलमान तर 
इतकेच हणनू थांबेनात. यांचे सह त्रावधी मु ला आिण मौलवी मसुलमानांनी िहदंूंवर 
िमळिवले या अखंड जयाकड ेबोट दाखवून सवर् जगास सांगू लागले की, ‘हे पहा! हे िहदं ू
मसुलमानांपुढे जे गोगलगाय होऊन जातात, ते काही यां यात जटू नाही हणनू, 
मसुलमानांवर ते भोळसटपणे िव वास टाकतात हणनू, यांचे सै य-सघंटन िढले आहे 
हणनू िकंवा यां यात आ मनाशक दु ट ढी िशर या आहेत हणनू न हे तर या 
आनुषिंगक दोषांपेक्षा यां या प्र यक्ष मलूप्रकृतीतच अनु यूत असले या यूनांमळेुच होय. 
िहदं ु सामिरक कूटनीतीत अक्षम, फूट पडलेला, असघंिटत आहे, हणनूच तो 
मसुलमानां या पुढे गोगलगाय झाला असे न हे तर िहदं,ू िहदं ू आहे हणनूच तो 
मसुलमानांपुढे हतबल ठरतो. आिण िहदं,ू िहदं ू आहे तोवर तो तसाच ठरणार! िहदं ू
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मिूतर्पूजक आहे-मसुलमान मिूतर्भजंक आहे. िहदं ू हरला; मसुलमान िजकला. अथार्त ्
मिूतर्पूजक हा हरावयाचाच आिण मिूतर्भजंक हा िजकंावयाचाच! िहदंूंचा धमर् खोटा. िहदूंचे 
त वज्ञान फोल, िहदंचेू रक्त िनःस व हणनू िहदंूंकड े देवाने वतःच पाठ िफरिवली आहे 
आिण यांना तो जय देत नाही. अिहदंूंना देव जय देतो, याव नच अिहदंूंचा धमर् खरा; 
यांचे त वज्ञान स य; यांचे रक्त िजवंत िन िजवंत राह यास योग्य! असा कोिटक्रम 
मु ला आिण मौलवी सरसकट क  लागले होते. इतकेच न हे, तर यां या या पुि पत 
वागिवग्वादाचा पगडा पडून शेकडो िहदंचुा देखील बुिद्धभ्रशं होत चालला. मसुलमानां या 
प्र येक समरिवजयाबरोबर िहदंूंचा एकेक राजमुकूट चूणर् होत असे. यां या सं कृित या 
आ मिव वासाचा आिण िहदंु वा या जीवनाचाही एकेक धागा तुटत जाई. जर हीच ि थती 
तशीच राहती, तर रणके्षत्रावर िहदंसू पराजयामागून पराजयच येत राहते, तर अिहदंचू काय 
पण सृ टीदेखील ित या िनघृर्ण, िन ठुर वभावानु प तशा अकमर् य आिण दबुर्ल रा ट्राकड े
पाठ िफरिवती आिण या या भाळी ‘जीवनकलहात मर यासच योग्य’ अशी मदु्रा ठोकून 
यास काळाचे जब यात ढकलनू देती! आज हे जगत ् िहदंशूू य होऊन राहते. हा देश 
वतःस िहदंूंचे िहदंु थान न हणिवता िहदंचेू कबर थान हणिवता! कारण कुणी काहीही 
हटले तरी यास झग यात झगडता येत नाही आिण िजकंता येत नाही यास जगात 
जगता येत नाही- येणार नाही! हा सृ टीचा िन ठुर िनयम आहे. दबुर्लांनी पंग ुइ छे या 
गलुाबां या फुलांम ये ‘झग यात जो िजकंील तो जीवनात जगेल!’ हा िन ठुर िनयम 
खोदलेली ती िनसगार्ची तरवार िकतीही झाकली तरी ितची जीवघेणी धार आिण या 
िनसगार्ची ती ‘red in tooth and claw’ असणारी रक्ताळ वाघनखे ही काही बोथट होत 
नाहीत! लपहूी शकत नाहीत! 

‘शेवटी यायाचा िवजय होईलच! भगवान करील ते खरे!’, ‘भजन करीत बस ूया 
हणजे झाले!’ अशा दबुर्लां या पगं ु इ छां या गलुाबांत ती िनसगार्ची वाघनखे झाकू 
पाहणार् या अकमर् य िहदंूं याच िप या जर वाढत जा या तर, जर रणके्षत्रात िहदंूंना 
िजकंताच येते ना तर, िहदंूंना जगताही येते ना, यांचा वेदा त यां या वेदांचा खरोखरच 
अतं करणारा ठरला असता, जर या वेदांस धनुवदाचा पािठंबा देणारा िशवाजी इ.स. 
१६२७त ज मास न येता! 

पण िहदंुं या सदैुवाने तो िशवाजी ज मास आला. इ.स. ७२७ पासनू िहदंुं या 
पराक्रमास लागलेले खग्रास ग्रहण बरोबर ९०० वष िटकले! पण ९०० वष पराभवा या 
राहू या पोटात िखचपत पडला, तरी तो िहदंुंचा पराक्रम पचून गेला नाही आिण अगदी 
िपचूनही गेला नाही! १६२७ म ये िशवाजी ज म याघटीस या ग्रहणा या मोक्षकालाचा 
पिहला िवपल ज मला. तो या वेळेस कोणास कळला नाही. केवळ इितहासा या उल या 
दिुबर्णीतून आज तो िदस ूलागला आहे. िशवाजीने िहदंूं या वतंत्र साम्रा याची सं थापना 
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केली. तो रणके्षत्रात उतरला ते हा ‘ यायाचा जय होईलच!’ या दैववादाची माळ घेऊन न 
उतरता ती िनसगार्ची िन ठुर वाघनखे घेऊन उतरला. ‘रणके्षत्रात िजकंील तोच जीवनके्षत्रात 
जगेल!’ हा िनसगर्िनयम आहे ना? ठीक आहे, असेल! पण तो अमोघ आहे; तो अनु लघं्य 
आहे. हणनू या या या िन ठुरतेस िन ठुरतेनेच त ड देऊन या ‘red in tooth and 

claw’ असणार् या जीवनकलहा या वाघनखानेच अिहदं ुगवार् या अफझलुखानास मी िचरीन, 
ही िहदंपुराक्रमाने प्रितज्ञा केली आिण भग या झ या या तळाखाली भयंकर सगंर माजले! 

लढाईमागनू लढाई झाली; पण पूवीर् िहदंुंना िजतक्या िनि चततेने अपजय येई, 
िततक्याच िनि चततेने या िदवसापासनू अिहदूंना अपजय येत गेला. जेथे जेथे मसुलमान 
भेटला, मग तो मोगल असो वा पठाण असो, स यद असो वा शेख असो- तेथे तेथे 
िहदूंनी- मग तो रजपूत असो वा बुंदेला असो, मराठा असो वा शीख असो- यास िपटून 
काढले. केवळ मसुलमानांसच न हे तर इंग्रज, पोतुर्गीज, डच- जो जो अिहदं ुिदसला यास 
िहदंुंनी होऊन होऊन टक्कर देऊन रणके्षत्रात चारी मुं या चीत केले. अशी चढती कला 
अटके या िवजयापयर्ंत सारखी चालली. रणके्षत्रात जो िजकंील तोच जीवनके्षत्रात जगावयास 
योग्य! या शत्रूं या रानटी परंतु अखंडनीय कसोटीप्रमाणे िवजेता िहदं ुजगावयास योग्य 
ठरला आिण हणनूच आजही तो जगलेला आहे आिण भिव यकालीही जग ू हणनू हणत 
आहे. 

िशवाजीची ज मघटी हा िहदंपुराक्रमा या सयूार्चे सातशे वषार्ंचे खग्रास ग्रहण 
सटु याचा पिहला िवपल होता. तेथून ते ग्रहण सटुत सटुत या िदवशी िहदंपुदपादशाहीचा 
मराठी घोडा अबदाली या सेनेस हाणीत, हटवीत, हुसकावीत अटकेस पोचला या िदवशी ते 
ग्रहण पूणर्पणे सटूुन िहदंूंचा प्रताप आप या सह त्रर मींनी पु हा प्रकाशू लागला. हणनूच 
‘िशवाजीचा ज मिदन’ आिण मसुलमानािदक अिहदं ूस तेस धुळीस लोळवून अटकेपयर्ंत 
अिखल िहदंु थानभर िहदंरुा ट्राचे वचर् व थापन करणारा हा अटकेचा ‘िवजयिदन’ हे 
दो ही िदवस िहदंमुात्रास अिभमाना पद आहेत. 

 
जयंती आिण िवजयंती 
 
पण यातही िशवाजी या ज मिदनाहूनही अटकेचा िवजयिदन आप या िहदंूं या 

इितहासात अिधक तेजाने तळपत राहणारा आहे. माधवाचायर्, हिरहर, बुक्क, 
ीिशवछत्रपित, राणाप्रताप, ीगु गोिवदंिसहं, छत्रसाल इ यादी त कालीन अनेकानेक िहदं ु

वीरां या ज मिदनाचे मह व तो िदवस उगवला ते हा अथार्तच या या िपढीस कळणारे 
न हत,े या िदवशी इतर िकती तरी मलेु ज मली होती! इितहासा या उल या दिुबर्णीने 
काय ते या िदवसांचे मह व आज िदस ूशकेल आिण आपण या जयं या पाळतो हे 
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ठीकच आहे; परंतु या सवर् जयं यास जे महावीर ज मले यां या पथृक् पराक्रमाचे 
सभंयूफिलत या िदवशी ग्गोचर झाले, यां या अनेक क टांचे या िदवशी साथर्क झाले, 
या िदवशी यांनी िहदंु वा या गौरवाथर् आरंिभले या शतक यापक महान युद्धाचे साथर्क 

होऊन रामे वरापासनू अटकेपयर्ंत िहदंु थानभर िहदंूं या देशावर िहदंूंची स ता गाज ूलागली 
तो अटके या िवजयाचा िदवस हा उगवला ते हा या िमत्रांचेच न हेत तर शत्रचेूही डोळे 
िदपून जावेत अशा महान तेजाने तळपत उगवला! प्रितजे्ञहून पूतीर् ही िजतकी अिधक 
आ वासक आिण अिभमानाहर् असते, िततकीच जयंतीितथीहूनही अटकेची ही िवजयंतीितथी 
अिधक अिभमानाहर् आहे. बीजारोपणाचे साफ य जसे फलां या घोसांनी वाकले या त ं त 
होते, पेरणी या िदवसांचे साफ य जसे फलतूर् या िदवसात होते, याचप्रमाणे 
वीरज मितथीस या िवजयंतीितथी सफल करतात. ‘अरावणमराम ं वा जगद येित 
िनि चतः।।’ अशी घोर प्रितज्ञा क न ठाणले या झुजंीत या ितथीस रावणाची दाही िशरे 
रामाने छाटली. या िवजयितथीनेच जशी रामा या ज मितथीस शोभा आली, िकंबहुना या 
िवजयितथीनेच या ज मितथीस जयंती असे नाव साथर्पणे धारण करणे शक्य केले, 
याचप्रमाणे सात िप यां या िहदं ु पराजयाचा सडू घेणार् या िहदं ु वीरां या अटके या 
िवजयाने, या सात िप यां या ज मितथींना जयं यांचे वैभव अपर्ण केले. एतदथर् अवार्चीन 
िहदं ु इितहासात जो िदवस िन या घटना गौरवपर आहेत या सवर् िदवसांत आिण 
घटनांत अटक िवजयाचा िदवस आिण घटना अ यंत गौरवा पद आहे. कारण या िदवशी 
सातशे वषार्नंतर मसुलमानां या हातून उभे िहदंु थान जा तीत जा त अशंांनी िवमकु्त 
होऊन िहदंपुदपादशाहीचा उंचातील उंच कळस उभारला गेला! 

काबूल आिण िद ली या दो ही इ लामी स तां या सवतीस िखळिख या क न 
आम या मरा यांनी पंजाब प्रांतासही अटकेपयर्ंत मोकळा के यानंतर, पुढे आम या िहदं-ु
िशखांनी पजंाबातून मसुलमानी रा यांचे िन याचे उ चाटन क न अटके याही पलीकड े
उत न काबलू नदीवर िहदंुंचे वज रोवले हे खरे; पण या वेळेस इकड ेिद ली या खालचा 
िहदंु थान एका न याच परकीय स तेचे-इंग्लडंचे हाती पडला अस याने िहदंसु ते या 
अिधकात अिधक िव तारा या टीने हा अटक-िदवस अग्रग य ठरतो. 

खरोखर, महंमद कासीम िसधं ओलांडून आला या इ.स. ७३२ पासनू जवळजवळ 
एक हजार दोनशे वषार्ंवर काल गेला, यात या िदवशी अिहदंुंना चौफेर साम यात त ड 
देत आिण अबदाली या पठाणांना िसधंूपार िपटाळीत िहदंवुीरांनी वातं याचा जिरपटका 
अटकेवर फडकिवला तो १७५८ या एिप्रल-मे या सधंीचा आठवडा हा िहदं ुपराक्रमाने आिण 
िहदं ुगौरवाने गाठलेले परमो च िशखर आहे! या िदवशी िहदं ुशक्ती िजतकी प्रखर तेजाने 
तळपली तशी आजपयर्ंत पुन च कोण याही िदवशी तळपू शकली नाही. य यपी यापुढे मात्र 
ती या िदवसापेक्षाही अिधक तेज वी, ओज वी आिण यश वी होऊ इि छत आहे. 
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तशी ती भिव यकाली हावी हणनू या अ यंत शिक्तहीन आिण फूित र्हीन 
वतर्मानकाला या िवषारी वातावरणातून एक िदवसभर तरी िनघनू या भतूकाला या 
अ यंत फूित र्दायक वातावरणात शिक्तसचंयाथर् वासो छवास कर यासाठी आपण या 
अवार्चीन िहदं ु िवजया या मिृत या अ यंत उ च, पू य आिण पिवत्र िशखरावर आजचा 
आठवडा घालवू या! 

* * * 
(२) 

या िदवशी मरा यां या सेना, यांचे सेनापती रघुनाथराव पेशवे यांचे हाताखाली 
अटकेपयर्ंत मसुलमानांस िजकंीत गे या, या एिप्रल-मे सन १७५८ मध या िदवसांचा 
अिभमान प्र येक िहदंमुात्रास असला पािहजे. कारण तो िवजय िहदंमुात्राचा होता. आ ही 
महारा ट्रा या काय िकंवा बुंदे यां या काय, रजपुतां या काय िकंवा िशखां या काय-
िहदंु थानात िहदंजुगत ्आिण अिहदंजुगत ् यात झाले या अनेक शतक यापी महायुद्धास 
एकाच सकंिलत िहदं ुइितहासाची केवळ पृ ठे समजतो. या अिखल िहदं ु टीनेच आ हास 
या अटक-िवजयाचा अ यंत अिभमान वाटतो. कारण या िदवशी िहदंसु ता प्र यक्ष वा 
अप्र यक्षपणे सवर् िहदंु थानभर पुनरिप थािपत झाली होती! 

दिक्षणेकडून आरंभ क न सरासरी सन १७६० या वषार्ंचे िनरीक्षण क  या. हे पहा 
त्रावणकोरचे रा य; ते िहदंचू आहे. हैसरूचे अजनू िहदंूंचेच हातात होते. अकोट-
तंजावरपयर्ंत लहान-मोठी रा ये काही प्र यक्ष, काही अप्र यक्षपणे मरा यांचे क यात होती. 
यापुढे कोकणपट्टीत पोतुर्गीजांवर मरा यांनी मोठा िवजय िमळवून, यास गो यापयर्ंत 
मागे रेटले होते आिण कोकण बहुशः आप या िहदं ुरा यात समािव ट केले होते. महारा ट्र, 
उभी गजुराथ, धार, इंदरू, ग्वा हेर, बुदेंलखंड आणखी खालती नागपूर त ेओिरसापयर्ंत या 
िव ततृ प्रदेशावर सलग आिण वतंत्र अशा मरा यां या िहदंपुदपादशाहीची प्र यक्ष स ता 
चालत होती. िनजामाचे तेवढे एक मसुलमानी रा य दिक्षणेत होते; पण यातही 
मरा यां या चौथाईची िन सरदेशमखुीची नखे खोल तलेली असनू, ते व तुतः एक 
मांडिलक रा य झालेले होते. ओिरसा यापुढे बंगाल. या बंगाल या नबाबाने महारा ट्रीय 
िहदंसु तेस चौथाईची लक्षावधी पये खंडणी दे याचे मा य क न याच वेळी आपला जीव 
सोडवून घेतला होता. अशा रीतीने राजपुता यापयर्ंतचा प्रदेश प्र यक्ष मराठी िहदंूंचे रा यात 
मोडला गेलेला. राजपुताना पजंाबपयर्ंत रजपूत िहदंुं या हातात. जाटही िहदंचू. िद ली 
मरा यांचे क यात. पलीकड े नेपाळ िहदंचु. अयो येचा वजीर तवेढा उरला. तोही 
मरा यां या चौथाईने िनजामाप्रमाणेच नरम क न सोडलेला, मसुलमानी स ता अशी 
रामे वर ते िद लीपयर्ंत बहुधा नावाची देखील उरली न हती. राहता रािहला पंजाब. 
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मराठी सेनेपुढे चीत झाले या िहदंी मसुलमानांनी मोठा कट क न पंजाबातील 
रािहली-सािहली मसुलमानी स ता वाचिव यास आिण िहदूं या वाढ या शक्तीस नाहीशी 
कर यासाठी अबदालीला िहदंु थानात बोलािवले. इ.स. १७५६-५७ म ये यांने पंजाब 
आप या हातात घेतला, िद लीत प्रवेश केला. मथुरेपयर्ंत िहदं ु तीथार्ंचा आिण क्षेत्रांचा 
िव वंस करीत तो खाली आला; परंतु मरा यां या मोठमो या सेना िद लीकड े चालत 
येतातसे पाहून तो परत िफरला. या या मनात याचा मलुगा तैमरूशहा यास िद ली या 
िसहंासनावर बसवावयाचे होते. पण स या यास पंजाबचा प्रांत सांभाळ यास नेमनू 
अबदाली परत गेला. 

इतक्यात मराठी सेना िद लीवर आ या! सखाराम भगवंत, गगंाधर यशवंत इ यादी 
मराठी सेनानायकांनी दआुबात प्रवेश केला आिण रोिह यांस आिण पठाणांस मोडून काढले. 
िवठ्ठल िशवदेव िद लीवर चालनू गेले आिण अबदाली या पक्षास िपटून िद ली िहदंूंचे 
हातात घेतली. िहदंूंचा हाडवैरी नजीब उ ौला यास िजवंत पकडला आिण पंजाबवर वारी 
केली. सरिहदंला अबदलु स यद दहा हजार पठाणांिनशी अबदालीने ठेवला होता. या दहा 
हजारांशी लढाई देऊन यां या नायकाला मरा यांनी पाडाव क न धरले. या मरा यां या 
अप्रितहायर् बलापुढे िटकाव धरणे अशक्य पाहून िहदंु थानचा बादशहा होऊ पाहणारा 
अबदालीचा पुत्र आिण प्रितिनधी तमैरूशहा िभऊन पळू लागला. लाहोरात मरा यांनी 
िवजया या दुंदभुी वाजवीत प्रवेश केला. त काळ ते पळ या पठाणी सेनेवर चालनू गेले. 
तैमरूची युद्धसामग्री मरा यां या हातात पडली. यांचे शेकडो लोक कापले गेले आिण 
प्र यक्ष िशबीर मरा यांनी लटूुन काढले! उ या िहदंु थानचा बादशहा होणारा तैमरू आिण ते 
पठाण जीव हाती घेऊन कसेबसे िसधंूपार झाले आिण िहदंुं या िवजयी घो याने 
िसधंुनदीपयर्ंत चाल क न अटकेलाच काय ते आपले लगाम, आपले र मी िढले केले. 
एवढाच मरा यां या हातात पंजाब आिण िसधं या दोन उरले या मसुलमानी सु यांचीही 
स ता आली. 

अशा रीतीने त्रावणकोर ते नेपाळपयर्ंत उभे िहदंु थान वा तिवकतः िहदंूं याच 
स तेखाली आलेले होते. त्रावणकोर, हैसरू, महारा ट्र, वर् हाड, ओिरसा, गजुराथ, काठेवाड, 
राजपुताना, इंदौर, ग्वा हेर, नेपाळ हा प्रचंड प्रदेश तर सपंणूर्पणे िहदंुं या राजस तेखालीच 
होता; िनजाम, बंगालचा नवाब, अयो येचा वजीर यास चौथाई देत होते आिण िद ली ते 
पंजाबपयर्ंतचा प्रदेश महारा ट्रीय िहदं ुसेनापतीं या सिैनक शासनाखाली होता. अथार्ंत इ.स. 
७३२ पासनू आज सन १९२८ पयर्ंत िहदंुं या हातात िहदंु थानचा िजतका िव ततृ प्रदेश 
कधीही आला नाही िततका अटक-िवजया या आठव यात आलेला होता! हे प ट 
हो यासाठी या िवजयी वारीतील िहदं ुसेनापतींचीच एक-दोन त कालीन पत्रे आ ही आज 
प्रिसद्ध करीत आहोत. ती पत्रे अशी: 
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रघुनाथरावास अतंाजी माणके वराचे पत्र 
 
(िहदंूंचे सेनापती ीमतं रघुनाथराव यांनी लाहोरवर आक्रमण क न ते घेत याचे 

वृ त कळ यानंतर अतंाजी माणके वर यांनी जे या वेळी पत्र िलिहले आहे ते आ ही 
खाली देत आहोत. या पत्राव न पृ वीराजानंतर िहदंूंचा िवजयी अ व पु हा जे हा या 
पिवत्र पंचन यां या-पंजाब या प्रदेशात दौडत गेला, या वेळी प्र येक िहदं ुअतंःकरणास 
कोण अिभमान वाटला हे वाचकास िदसनू दय गवार्ने उ तेिजत होईल.) 

अतंाजी माणके वर हणतो:- ‘सेवकास वामीनी कृपा क न पत्र (१८ एिप्रल १७५८ 
चे) पाठिवले ते पावले. वतर्मान लाहोर या फ तेचे, शत्रू या पािरप याचे िन ितकडील 
मलुखू काबीज के याचे िलिहले ते सिव तर वाचून परम आनंद झाला, तो पत्री कोठवरी 
िलहावा? िहदंु थानात कीतर् लौिकक मातबर जाली. कुलराजे, उमराव सभेु यांस दहशत 
पडली. सारे िहदंु थानचा सडू अ दालीपासनू एक वामीनी घेतला. तेणेक न यशाचे पवर्त 
जाहले. वामी यश वीच आहेत. याचा िवचार सेवकास लेखन करावयास साम यर् कैचे. 
वतर्मान विजरांनी ऐकोन बहुतच हषर् मािनला. वामी अवतारी पु ष आहेत. यांची तुित 
मनु यांनी काय करावी... जरी वामींची छावणी लाहोर प्रांती जाली तरी वजीर पातशहास 
घेऊन छावणीस आप याजवळ घेऊन येतो.’ 

 
राघो भरार् यांचे अटकेहून शनवारवा यास पत्र 
 
(िहदंपुदपादशाहीची मयार्दा अटकेपार नेणारे िहदंूंचे सपु्रािसद्ध सेनानी ीमतं 

रघुनाथराव पेशवे यांनी खालील पत्र ीमतं नानासाहेब पेश यास पाठिवले होते. या 
वेळ या मरा यां या मनगटात केवढे ददुार्ंत साम यर् िन दयात केवढी िव व यापी 
मह वाकांक्षा उसळत होती हे ह ली या कूपमडूंकवृ ती या यां या वंशजांनी नीट पारखून 
पाहावे!) 

िद. ४ मे १७५८ या िदवशी रघुनाथराव पेश यास िलिहतोः- लाहोर, मलुतान, 
का मीर वगरेै अटकेअलीकडील सु यांचा बंदोब त क न अमंल बसवावा यास काही 
जाला, काही होणे तोही लवकरच किरतो. यमरु, सलुतान िन जहान खान यांचा पाठलाग 
क न फौज लटूुन घेतली. थोडीशी झडत पडत अटकेपार िपशावरास ते पोचले. अ दा ली 
इराणावर चालनू गेला, याची फौज इराण या पातशहाने लटूुन घेतली. अ दाली कंदाहारास 
आला, इरा याची फौज पाठलाग करीत आली आहे. जबरद तखान िन मकुरर्बखान या 
प्रांतीचे सरदार िन जमीनदार अबदालीचे जबरद तीमळेु यास ज ू होते, तेही बदलोन 
हंगामा किरतात. ह ली रफीक होऊन, सेवा क न दाखवू, अ दालीस तंबी करा ऐसा 
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यां या अ यार् आ या आहेत. अ दालीचा धीर सटुला आहे. सारांश, यांचा जोर ितकडून 
होतो ऐसे नाही. ितकडून इराणचे शहाने जेरद त केले, इकडून जोरा पोचवून सरकारचा 
अमंल अटकेपार करावा. याचा पुत या िन दौलतेचा वारस वामीपाशी देशास आला तो 
वामीनी आ हाकड ेपाठिवला होता. यास अटकेपलीकड ेथोडीशी जागा बसावयास देऊन 
अटकेपार काबुल िपशावरचा सभुा देऊ. अ दाली या फौजेवर अ दलु समदखान सरिहदेंत 
होता, तो सरकारात पाडाव आहे. तो िन आणखी या प्रांतीची फौज, इराणी, म गल देऊन 
मशारिन हेची रवानगी करतो. हे ितकडील पैरवी किरतील, वामीचे पु यप्रताप अ दालीस 
जोरा पोचवून तंबी किरतील, पािरप य उ तम प्रकारे क न अटकेपार अमंल बसिवतील. 
लाहोर प्रांती रेणको अनाजी िन रायाजी सखदेव असे ठेिवले. गोपाळराव गणेश यांचांही 
पैगाम आहे. तेही राहतील. इराणचे पातशहाचे वद तुरचे कागदही आ हास िन 
म हाररावास आले होते, ही लवकर कंदाहारेस यावे आिण याचे पिरप य क न अटकेची 
ह  करावी; परंतु आ ही तरी काबुलचा सभुा अ दलु रिहमखान वामीनी पाठिवला, यास 
देतो. फौज वगरेै थोडबेहुत सािह यही किरतो. काबुल िन कंदाहार हे अटकेपारचे सभेु 
िहदंु थानकड े अकबरापासनू अलमगीर पावेतो होते ते आ ही िवलायतेस का यावे? 
या तव तूतर् येथे सभेु देतो. यासही (इराणचे शहास) या सु यांची दरकार नसेल. तो 
इराणचा अमंल करील. आ ही कंधार पावेतो अमंल बसवून, तूतर् यास गोडच जाब 
पाठिवणार आहो. जबंु का मीर वगरेै तमाम वकील आले आहेत. मामलत थोडीबहुत 
अटकेअलीकडील करीत आहोत. पलीकडील तूतर् होत नाही, खटपट मात्र होईल. तूतर् 
तांतडीमळेु जे होईल त े किरतो. पढुील वारीस जो कोणी सरदार मातबर येईल तो 
बंदोब त करील. मलुखू दोचौ करोडींचा वसलुी, परंतु जमीनदार मवास मोठमोठे आहेत. 
आ ही नावास मात्र खंडणी किरतो. जेथे पंचवीस लक्षांचा मलुखू तेथे एक दोन लक्ष येणेच 
कठीण आहेत, तूतर् माघारे िफरायचा डौल वामींचे आजे्ञव न धिरला आहे. याजमळेु जे 
होते तेच किरतो, तटी लावीत नाही. तूतर् अिदनाबेगावरच सारा यखितयार िद हा आहे. 
यासच कमािवसीने लाहोर, मलुतान िद हे आहे. यंदा तर सारे िशबदंीखालीच जाईल. 
िशबंदी वारताच कठीण पडले. दोन-तीन वषार्ंनी काही सोईस लागेल. वामीस कळावे.’ 

िहदंूं या या गौरवा या िदवसाची मिृत सवर् िहदंमुात्राने आज अिभमानपूवर्क 
साजरी करावी. कारण, महारा ट्रा या एखा या प्रांितक प्र नाकिरता न हे तर 
िहदंपुदपादशाही या महान येयाकिरता महारा ट्रीय वीरांनी ते प्रचंड युद्ध लढिवले होते. 
दसुरे असे की, िहदंतुीलच काही राजांशी िकंवा लोकांशी मरा यांस लढावे लागले. तरीही 
या आपसांतील यादवी या प्र नांचा या िवजया या रा ट्रीय व पाशी काही सबंंध पोचत 
नाही. महारा ट्रा या काय िकंवा बंगाल या काय जेवढा िहदं ु इितहास आहे तेव याचे 
सामि टक अवलोकन क नच अस या महान िहदं ु िवजयांचे रह य जाणता येते- मह व 
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मापता येते. चंद्रगु त हा मगधाचा राजा. याचे साम्रा य पंजाबपासनू दिक्षणेपयर्ंत यानी 
थािपले. अथार्त आकंुिचत प्रांितक टीनेच पािहले, तर पंजाबचा तो शत्र ू ठरेल. 
महारा ट्रास चंद्रगु ता या िवजयाचे अिभनंदन कर याचे ठायी याचा वेष करावा लागेल; 
पण अथार्ंत ही भयंकर आिण रा ट्रघातक चूक होईल. रा ट्रीय वातं या या टीनेच 
चंद्रगु ता या िदिग्वजयाकड ेआिण अफगािण थानापासनू दिक्षणेपयर्ंत उभा िहदंु थान एका 
प्रबळ सघंिटत करणार् या या या रा ट्रीय साम्रा याकड ेआपण पाहतो आिण याचा गौरव 
रा ट्रीय गौरव मानतो. तीच ि थती िवक्रमाची िकंवा ीहषार्ची. कनोजचा ीहषर् आिण 
महारा ट्र-कनार्टकचा पुलकेशी लढले; पण आपण आज रा ट्रीय टीने उभयतांसही 
आप या िहदं-ुवैभवाचे तंभ समजतो. आज महारा ट्रास ीहषार्चा आिण कनोज या िहदंूंस 
पुलकेशीचा अिभमान वाटत आहे. पृ वीराजाने अनेक रजपूत राजांवर वार् या के या. 
गहृकलह झाले; पण तो घरगतुी िवचार. अिखल िहदंु टीने महंमद घोरीशी मरेपयर्ंत जो 
पृ वीराज िहदंूं या साम्रा याकिरता लढला, तो याने यां याशी गहृकलह केले या 
िहदंूंनाही िहदंवुीर हणनू पू य आहे- असला पािहजे. तीच मरा यांची, िशखांची, 
रजपुतांची, िहदंूंतील प्र येक उपजातीची गो ट! अिखल िहदं ू टीने पािहले असता महारा ट्र 
जसा अशोक, चंद्रगु त, िवक्रम, राणाप्रताप इ यादी थोर िहदं ुवीरांस यां या जयास आिण 
अपजयास आपले वीर, जय आिण अपजय मानतो, याचप्रमाणे महारा ट्राने 
िहदंपुदपादशाही या प्र थापनेसाठी िशवाजीपासनू अ याहत जे पिर म केले आिण प्रचंड 
िवजय िमळिवले ते आपणा अिखल िहदंु थानातील िहदंमुात्रास अिभमाना पद आिण 
मम वपूणर् गौरवाचे वाटले पािहजेत. िहदंतुील कोणीही थोर झाला तर यातच प्र येक िहदं ु
अशंतः थोर होतोच. िहदंतु कोणीही वतंत्र झाला, तर यातच प्र येक िहदं ुअशंतः वतंत्र 
झालेलाच असतो. 

िहदंसुघंटना या सामि टक चेतनेने उदार, उ फूितर् पावले या प्र येक िहदं ू दया! 
या तव हा अटकेचा िवजय तुझा आहे. आज या ि थितत याचे मरण कर! तुझा 
आ मिव वास प्रबळ होईल. 

आिण िहदंूं या शत्रूनंो! तु ही कोण याही जातीचे वा गोताचे वा देशाचे असा, तु ही 
जे कोणी िहदंूंस तु छ लेखीत असाल या तु ही या अटके या िवजयितथीकड े पाहून 
एकदा तुमचे मदांध िहदंु वेषी डोळे या तेजाने िदपू या! हा जाितभेद, हा िवटाळ, ही 
दहुी, ही फूट, ही अ पृ यता, ही िशवाशीव, हा धमर्भोळेपणा यासवर् लटांबरांचा ध डा 
ग यात अडकिवला असताना देखील हा िहदं ुपराक्रम तुम या बादशाहीस आिण शाहीस 
पायाखाली तुडवीत अटकेपयर्ंत आपला िवजयी घोडा फेकीत गेला! मग आज तर आता सवर् 
रा ट्रघातक चालींचे लटांबर तो िहदं ुपराक्रम दरू फेकीत आहे! आज तो हातात घेतले या 
एका शौयार् या तरवारीवाचून दसुरे काहीही ओझ ेजवळ न घेता स या वारीिनशी आप या 
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या य अिधकारास िजंकावयास िनघू पाहत आहे. याला यां या वाटेत आडवे यायचे 
असेल याने िवचार क न यावे!! 

िहदं ू िभत्रा आहे? तो पहा अटकेवरचा शत्रूं या गवार् या पे्रतावर उभारलेला याचा 
भगवा झडा. तो पहा वसईवर पोतुर्गीजांवर चालनू जाणारा िचमाजी अ पा! जे पूवीर् बादशहा 
होते याची िहदंनेू दाढी खेचून िद ली या िसहंासनावर आपला पाय रोविला. वैिदक 
काळा या या गो टी नाहीत; अगदी कालची गो ट. आता तर सवर् पवूर् वैरी यां या 
कृ यांनीच हतबल आिण हीन झालेले आहेत. आता तुम या पीरास तो वीर कसला 

िभतो? पीरास न पा यास, न का यास न गोर् यास, जो जो आड येईल यास परा त 
के यािवना आिण या आप या िहदंु थान या इंद्रप्र थी, पुनरिप इंद्राचेच प्र थ 
थािप यािवना तो राहत नाही! 

िहदंु वे यां या दयात ही प्रबळ भीती या अटके या िवजयिदनाची मिृत 
उ प न करो! आिण िहदं ु दयात या भीतीस साथर् करील अशी को या मो या 
भीमपराक्रमाची जिय ण ु फूित र् जागतृ करो!!! 

1. ( द्धानंद िद. १०-०५-१९२८) 
* * * 
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केमालपाशाने केलेले तकुर् थानातनू 
अरबी सं कृितच ेउ चाटन 

(१) 
१९१४ या जमर्न महायदु्धानंतर युरोपात आिण पूवर् आिशयात जी अनेक नवीन 

रा टे्र उदय पावली िकंवा जी नावाने जनुीच रािहली तरी कात टाकले या नागाप्रमाणे 
आपले जीणर् वाधर्क्य टाकून नवीन जीवनाने मसुमसु ूलागली याम ये पूवर् तुकर् थानचे 
रा ट्र हेही एक गणले गेले पािहजे. या रा ट्रा या उदयाचा इितहास अ यसनीय आहेच; 
पण यातही आप या िहदंु थान या सकं्रमणाव थेत, त ण तुकार्ं या नेतृ वाखाली आिण 
कतृर् वाखाली पूवर् तुकर् थानात तुकार्ंचे हे जे प्रबळ रा ट्र प्रगती या घोडदौडीत आज 
अक मात पुढे सरसावले आहे याचा इितहास आज िहदंी लोकांस िवशेषच बोधप्रद होणारा 
आहे. यात या यात िवशेषतः िहदंी मसुलमानांना तर या िवषयाचे अ यंत मह व वाटले 
पािहजे. कारण िहदंी मसुलमानांचा फार मोठा भाग अजनूही अरबी सं कृित हाच वतःचा 
अपिरवतर्नीय धमर् हणनू समजतो; इतकेच न हे तर ती िहदं ुसमाजावर लादनू ित या 
भाषा, िलिप, िनबर्ंध (कायदा) इ यािदं या सा यात उ या भारतीय रा ट्राचीच घडण 
बनिव याचा अनावर मोह यास अजनूही होत आहे. अशा ि थतीत ही जीणर् सं कृित 
वतः या प्रगती या मागार्त एक ध ड होऊन रािहली आहे असे हणणार् या तुकार्ं या 
मतात आिण अनुभवात जर त य असेल आिण ते समजावून न घेता जर िहदंी मसुलमान 
तीसच यापुढे िचकटून राह याचा दरुाग्रह धरतील तर यांचे आिण यां याबरोबरीने 
यां यामळेु सार् या भारतीय रा ट्रांचे अिहत झा यावाचून राहणार नाही. बरे, हे मत आिण 
हा अनुभव कोणी िहदं ु वा गरै-मिु लम समाज पुर कारीत नसनू िहदंी मसुलमानांतील 
बहुजनसमाज अजनूही या तकुर् थानास अरबी सं कृतीचा- हणजेच मसुलमानी 
सं कृितचा- पुरो वज, आधार तंभ, सरंक्षक आिण सम्राट समजतात, तो तुकर् थानच त े
मत पुर कारीत आहे! तकुर् थानाने महायुद्धानंतर िखलाफतीचे उ चाटन के यानंतरही िहदंी 
मसुलमानांतील बहुजनसमाजाची तुकर् थान हा मिु लम समाजाचा कट्टर अिभमानी आहे ही 
जनुी समजूत जशीची तशीच रािहलेली आहे, हणनू यांनी तुकर् थानात अिलकड े होत 
असले या चळवळीकड ेलक्ष पोहोचिव यास आज या जगता या प्रगती या पधत अरबी 
सं कृित िकती िटकाव ध  शकेल याचा फेरिवचार कर याची आव यकता यांनाही भासू 
लागेल. 
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अरबी सं कृतीची पूवर्कालीन उपयुक्तता 
 
आज या प्रगमनशील पिरि थतीत अरब सं कृित िकतीही मागासलेली िदसली तरी 

हे िवसरता कामा नये की, यापूवीर् एकदा जगा या फार मो या भागातील मरणास न 
समाजात या सं कृतीने नवचैत याचे वारे सचंारिवले होते. मानवी प्रगतीत एका काळी 
नवत वे, नवधमर्, नविश प यांची बहुमोल भर ितनेही टाकली होती. ितचा उगम महंमद 
पैगबंरांनी मिु लम धमार्ची महूुतर्मेढ हजार-बाराशे वषार्पूवीर् जे हा रोिवली ते हा झाला. या 
िदवशी महंमद पैगबंरांनी कुराण शिरफाचे पिहले ‘आयत’- पिहला मतं्र- उ चारला आिण 
तरवार अशी पिह यानेच उपसली या िदवसापासनू एका शभंर-दीडशे वषार्ंचे आत ितकड े
पेन तो इकड ेिसधंूपयर्ंत या सं कृतीतील अंतगूर्ढ आवेशाने िन शक्तीने अ यार् जगताचे 
प बदलनू टाकले, िज या िवजया या अप्रितहत वेगास पेनची सामदु्रधुनी, इराणचा 

अिग्न, िसधंचूी अटक, चीनची िभतं वा िहमालयाची िशखरे ही अडवू शकली नाहीत, िजने 
आप या धमार्ची, भाषेची, िलपीची, िश पाची, शा त्राची राजमदु्रा ठोकून खंडचेी खंड ेअिंकत 
क न टाकली, या अरब सं कृतीस ित याशी टक्कर देऊ आले या या काल या अनेक 
जीणर्शीणर् सं कृतीपेक्षा जे एकंदरीत या काळ या जगतात नुसते जग यासच न हे तर 
या जगास िजकं यासही समथर्तर आिण योग्यतर ठरेल असे काही जरी असामा य 
े ठ व, काही तरी नवे जीवनत व, होतेच होते हे िनिवर्वाद आहे. 

 
सं कृती या उ नती या मयार्दा 
 
पण अखंड िवकासशील िनसगर् आिण अनावर काळ यांना तर आळा घालनू घेणे 

के हावी परवडत नाही, सहन होत नाही. सा या कसरीपासनू सा या पु तकास याची 
नवीन प्रत क न िकंवा सधुारलेली आवृ ती काढून एक वेळ िचरकाल सरुिक्षत ठेवता 
येईल; पण काळा या कसरीपासनू अपिरवतर्नीय अशा धमर्ग्रथंांचे सवर्काळ रक्षण करणे 
प्र यक्ष देवदतूासही शक्य होत नाही. कारण काळाची कसर या अपिरवतर्नीय धमर्ग्रथंांची 
नुसती पानेच खात नाही तर यातील अथार्सच कुरतडून याची नसुती चाळण क न 
सोडते! यामळेु याची नवीन प्रत केली तरी ती िनरथर्क होते. आिण अपिरवतर्नीय 
धमर्ग्रथंाची सधुा न वाढिवलेली आवृ ती काढणे तर मळुातच असभंवनीय असते, िनिषद्ध 
असते, ते वदतो याघातच असते! अशा कारणाने अरबी सं कृतीची अवार्चीन युरोिपयन 
सं कृतीशी गाठ पडताच ितची ददुर्शा न उडणे हे असभंवनीय होते. अरब सं कृित 
कोण याही अपिरवतर्नीय धमर्ग्रथंात डांबून पडले या सं कृतीप्रमाणे एक वतंत्र, धािमर्क, 
ि थितशील सं कृित, पण अवार्िचन सं कृित जशी पिरि थती पालटेल तसे पिवत्रे बद यास 
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सवर्थैव वतंत्र असलेली शा त्रीय, वैज्ञािनक (Scientific) यंत्रयुगा या अ युदयासारशी 
बा षिव युत ् रेिडय ना आप या लगामी आणून उंच आकाशात चंद्रावर िवमानांची वारी 
क  पाहणारी आिण सखोल महासागरा या तळाशी बसले या अर यांचे प्रकाशलेख घेणारी, 
काळा या हातात हात घालनू धावणारी गितशील सं कृती! यांची टक्कर जुपंताच ती 
अरबी- ती मिु लम सं कृती- या युरोिपयन सं कृतीसमोर तशीच हतबुद्ध िन हतबीयर् 
होऊन गेली की, जशा अरबी सं कृती या पिह या आवेशासमोर, ित याहून टाकाऊ 
असले या या दहा-पंधराशे वषार्ंपूवीर् या जीणर्शीणर् सं कृित आिण स ता हतप्रभ िन 
हतवीयर् होऊन गे या! 

 
त ण तुकार्ंचे बंड 
 
ही ि थती पाहताच सार् या मसुलमानी रा ट्रांत जर कोणी पिह याने अपिरवतर्नीय 

मिु लम सं कृती या शृंखला तोडून यरुोिपयन रा ट्रां या वैज्ञािनक सं कृतीचा अवलबं 
कर याचे साहस केले असेल तर ते ‘त ण तुकर् ’ नावा या या शतकाचे आरंभी उदय 
पावले या सं थेनेच होय. अनवरपाशा, केमालपाशा प्रभिृत या त ण तुकर्  सं थे या 
पुढार् यांचे िशक्षण जमर्नी, फ्रा स, इंग्लडं इ यादी देशांतच झालेले अस यामळेु युरोपातील 
रा ट्रवाद, रा यघटना, शा त्रे, शासने, यांित्रक, सिैनक, सामािजक क्रांित यांचा अवलबं 
के यावाचून आिण यांचे मागार्त आड येणार् या जु यापुरा या भाबडपेणास सोड यावाचून 
तुकर् थानास वतंत्र आिण समथर् रा ट्र हणनू जगणे अशक्य आहे ही गो ट यां या 
मनात पक्की िबबंली आिण तुकर् थानात आज अरबी सं कृतीचे उ चाटन कर याचा जो 
भगीरथ प्रय न चाललेला आहे तो याच त ण तुकार्ं या या प्रगमनशील ब्रीदाचा आिण 
प्रितजे्ञचा पिरणाम आहे. तुकर्  रा ट्रा या उ कषार्स जी जी या या पिरि थतीत अव य 
असेल ती ती सधुारणा त काळ घडवून आणावयाची, मग ितला, अपिरवतर्नीय धमर्ग्रथंात 
आधार सापडो वा न सापडो हा त ण तकुार्ंचा जो बाणा होता तो आज सार् या 
तुकर् थानचाच बाणा झाला आहे. 

तरीही हे यानात ठेिवले पािहजे की, आज या पिरि थतीशी टक्कर दे यास अरबी 
सं कृित असमथर् आहे हणनूच काही तुकर्  ित यािव द्ध इतके खवळलेले नाहीत, तर या 
रा ट्रात चालले या या सामािजक क्रांती या मळुाशी दसुरेही एक ऐितहािसक कारण आहे. 
अरब सं कृतीिव द्ध उभारले या या तुकीर् बंडास अरब सं कृित ही माझी सं कृित न हे 
असा तुकर् थान या रा ट्रवादी पक्षात सचंरलेला जा यिभमानी आवेशही प्रो साहीत आहे. 
केमालपाशा हा हजारो िहदंी मसुलमानांस अजनूही ‘धमर्वीर’ ‘गाझी’ वाटतो. या तकुार्ंचा 
खिलफा आिण सलुतान हणजेच मिु लम धमार्चा आिण स तेचा जग गु  आिण 
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जग सम्राट हणनू शेकडो वष ते ऐकत आले आिण यास सरंिक्ष याची देवापाशी प्राथर्ना 
करीत आले; या िहदंी मसुलमानांस तेच तुकर्  लोक याच मिु लम सं कृतीस ‘अरबी’ 
हणनू परकी समज ूलागले आहेत, ही गो ट ऐकून मोठे आ चयर् वाटते. ते कोड े यास 
उलगडत नाही. आज या अरबी सं कृतीिव द्ध तकुार्ंनी असे िचडून का जावे याचा वाचकांस 
उलगडा हो यासाठी या बंडा या मळुाशी असले या या दसुर् या कारणावर प्रकाश 
पाड यापुरता तुकार्ंचा आिण अरबांचा पूवार्पार सबंधं कसा आला आिण कसा वाढला या या 
वृ ता ताची िकंिचत परेषा येथे देणे भाग आहे. 

 
अरबी साम्रा यात तुकार्ंचा पे्रवश 
 
महंमद पैगबंर यांनी अरबांम ये मसुलमानी धमर् आिण मसुलमानी रा य 

थािप यामळेु यां या हाती धमर्दंडाची आिण राजदंडाची दहेुरी स ता एकित्रत झाली. 
मसुलमानी जगाचे तेच खिलफा आिण तेच सलुतान, तेच जग गु  आिण जग सम्राट 
होते. यां यामागे अबुबेकर, उमर, उ मान आिण अ ली या पिह या चार स ताधार् यां या 
हाती ती दहेुरी स ता तशीच चालत रािहली. पुढे ओमेयेड आिण फाितमाइड वंशां या 
हक्काची भांडणे लागनू सु नी आिण िशया अशी मिु लम जातीची दोन शकले झाली. 
प्रथम ओमेयेड िन नंतर अबास, मनसरू, महादी आिण ह न रशीद हे मोठे बला य 
खिलफा होऊन गेले. अरेिबयन नाअ सचे हेच नायक होते. पण पुढे सु नी-िशयांत आिण 
सु नीसु नीत राजस तेिवषयी इतकी भयंकर यादवी माजली की, या अरबी खिलफास 
वतःचे अरब सै य या धािमर्क आिण वांिशक पक्षभेदा या वादळात सापडून के हा कोण 
कोणाचा पक्ष घेईल याचा िव वास वाटेनासा झाला. यामळेु यांना वेतना या रक्कमेवाचून 
दसुर् या कस याही मसुलमानी धमर्वंशपंथ यांची लवलेश चाड नसे असे गरैमिु लम 
सिैनकच नोकरीस ठेवणे अरब खिलफास बरे वाटू लागले. या सधंीसच मिु लम स तेची 
लाट म य अिशयातील तुकर् थान या सीमेस िभडली होती. ते हा या तकुर् -तातर्रांची कडवी 
लढव यी वृ ती पाहून बगदाद या खिलफानी यांचीच भरती आप या सै यात कर याचा 
सपाटा चालिवला. धािमर्क बखेड ेमाजवून बंड ेकर यास सोकावले या वतः या मिु लम 
अरबी सै यापेक्षा, वेतन िदले की, सु नी असो िशया असो, सांगाल याची क तल 
कर यास िसद्ध असणारे हे गरैमिु लम तुकीर् सै यच खिलफा आप या अ यंत िव वास ू
कामावर नेमू लागले. सन ८३३ त अ बासी खिलफा मतुािसम हा गादीवर आ यापासनू तर 
याने अरबी अिधकार् यांस काढून बहुतेक मोठमो या अिधकारांवर या मसुलमान 
नसले या तुकार्नाच नेम याचा सपाटा चालिवला. होता होता खिलफां या राजवा यात 
देखील तुकीर् सरदारां या श दावाचून पान हालेनासे झाले. या पर थ आिण परधमीर्य 
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तुकार्ंनी आपले अरबी साम्रा य ग्रासून टाकावे याचे अरब लोकांस मोठे वैष य वाटू लागले; 
पण अरबांची आपसातील यादवी इतकी िचरडीस गेली होती की, तुकार्ंचा चढेलपणा यास 
मकुा याने सहन करीत राहणे भाग पडले. 

इ.स. ८६९ म ये तर तकुार्ंनी बगदादचा अरबी खिलफा मतुािद यास वेतन थकले 
हणनू गादीव न ओढून फरफटत आणनू र यात फेकून िदले, तु ं गात क बले िन शेवटी 
हालहाल क न ठार मािरले! ते हापासनू खिलफाचे देहरक्षकच न हेत तर चालक िन 
पालकही तुकर् च झाले. ते वाटेल यास खिलफा करीत, वाटेल यास काढून टाकीत. 
बगदाद या सु नी अ बासी वंशाचीच ही ि थती झाली नाही तर ितकड े इिज तम ये 
असले या िशयां या फाितमाइड खिलफांचीही तुकार्ंनी तीच गत क न सोडली. या 
इिज त या अरब रा यातील तलाई नावा या बला य तुकर्  सरदाराने तर वतःस 
‘खिलफांचा कतार्’ हणवून घेऊन यांचे पालक व नेहमी आप या पक्षाचे हाती असावे 
हणनू खिलफा अ पवयी असला पािहजे हा अिलिखत दंडकच जण ूघालनू िदला. मो या 
वयाचा औरस पुत्रही बाजसू सा न या वशंातील कोणाचा तरी दरूचा अ पवयी मलुगा 
आणनू यास तो खिलफा करी. अरबी साम्रा यात तुकर्  आतून असे पोखरीत असताना 
बाहे न याजवर जग जे या चगीझखानची वारी येऊन वज्रपातासारखी आदळली! 
चगीझखान हाही मसुलमान न हता. आप या इकड ेिहदंसु कोणाला ‘खान’ हणताच आिण 
मसुलमानास कोणाला ‘जग जेता’ हणताच तो मसुलमान असलाच पािहजे असे वाटते. 
आ ही असे अनेक अनाडी मसुलमान पािहले आहेत की, ‘िशकंदरखान’ (अलेक्झांडर) हा 
मसुलमान न हता हटले की ते िचडून जात! ‘मसुलमान नसता तर खुदा याला फ ते 
कशी देता?’ हा यांचा कोिटक्रम! तोच अरब लोकांचाही कोिटक्रम असे! आिण 
मसुलमानां या अशाच बढायांनी िचडून जाऊन मिु लम नसले या चिगझखानाने 
मसुलमानांचा नुसता फडशा पाडला. याने बगदाद धुळीस िमळिवले. दमा कसचा दम 
उखडून टाकला, मिशदीची मदैाने केली, लक्षावधी मसुलमानांची क तल क न यां या 
कापले या डोक्यांचे ढीग रचून यां यावर आ ढ होऊन चिगझखानाचे डोके चांद यात 
िवचार करीत बसे! मसुलमान नसले यासही देव फ ते देतो अशी अरबांची िनि चती पटावी 
इतका या चिगझने यांचा भयंकर फडशा पाडला. मसुलमान तवािरखकार यास अजनूही 
‘देवाचा शाप!’, ‘देवाचा प्रकोप!’ हणनू सबंोधतात. खरे पाहता अरब साम्रा याचा इथेच 
अतं झाला. 
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तुकीर् सलुतानांचा उदय 
 
चिगझखानाची ही जग हाद न सोडणारी प्रलयंकर वावटळ शमनू म य आिशया 

खंड पुनः िदस ू लागले ते हा पाहतात तो खिलफांचा वंश हणनू सापडनेा! शेवटी 
इिज त या प्रबळतर तुकर्  सेनानीने कोठून तरी या वंशातला एक पु ष शोधून आणला 
आिण यास धमर्दंडा या अिधकारापुरता खिलफा क न राज दंड उघडपणे वतःचे हातात 
घेतला. या वेळेपासनू तुकर्  सलुतान झाले, सम्राट झाले आिण अरबां या हाती िनमार् यवत ्
झालेली िखलाफती (धमर्गु पण) तेवढी रािहली; परंतु जो वतंत्र आिण स ताधीश तोच 
खिलफा होऊ शकतो असा मसुलमानी धमर्शा त्राचा दंडक अस याने शेवटी मसुलमानी 
जगत ् तुकीर् सलुतानाने खिलफाही हावे या गो टीस अनुकूल होत चालले आिण अतंी 
तुकर् थानचा पराक्रमी सुलतान सेलीम याने अरबांचे हातून तो धमर्दंडही काढून आप या 
हाती घेतला. ते हापासनू तुकर् च सलुतान िन खिलफाही झाले. अरबांची प्रख्यात क्षते्रे मक्का 
आिण मिदना तुकार्ंनी घेतली. आपली स ता चालिव यास मसुलमानी धमर् आिण सं कृित 
उपयोगी पडत होती हणनू तुकीर् सुलतानांनी मिु लम धमर् िन अरबी सं कृित वीकारली. 
पण या लेखातून पूवीर् सांिगत याप्रमाणे अवार्चीन युरोपशी टक्कर दे यास ती अपुरी पडते 
असे पाहाताच यांनी ितला झगुा न दे यासही कंबर कसली. कारण ितचे खरे मह व असे 
यास के हाच वाटत न हते. 

आज तुकर् थानात अरब सं कृतीचे उ चाटन कर याची केमालपाशा या 
नेतृ वाखाली जी प्रबळ उठावणी झाली आहे ितची दोन मखु्य कारणे आिण ऐितहािसक 
पूवर्िपठीका या लेखात अशी परेिख या-वर आता पुढील लेखात धमर्, भाषा, िलपी, 
िनबर्ंध, जनरीती, िनती प्रभिृत प्रकरणी तुकार्ंनी गे या दहा वषार्ंत कशी क्रांती घडवून 
आणली आहे याची उ बोधक अशी प्रकरणावार मािहती दे याचा िवचार आहे. 

(‘केसरी’, िदनांक २ माचर् १९३४) 
* * * 
(२) 

अरबांशी तुकार्ं या आिण तुकार्ंशी अरबां या भतूकालापासनू चालत आले या 
ऐितहािसक तेढीमळेु या अरबां या सां कृितक दा याचा तुकार्ंना आधीच आलेला ितटकारा 
आिण यातही अपिरवतर्नीय धमर्ग्रथंांशी ती सं कृित िन याची जखडली गे यामळेु 
प्रगतीशील भिव यकालाशी त ड दे यासाठी या युरोिपयन वैज्ञािनक सधुारणा अव य 
हो या यांना या धािमर्क अरबी प्रवृ तींचा होणारा िवरोध या दोन मखु्य कारणांमुळे 
त ण तुकार्ंनी अरबी सं कृतीवर चढाई कर याचा ठाम िन चय केला. इतकी या िवषयाची 
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पूवर्पीिठका पिह या लेखात िद यानंतर आता यात या चढाओढीचे फुट वणर्न दे याचे 
योिजले आहे. 

जमर्न महायदु्धाचे अतंी सन १९१९ या वषीर् तुकार्ं या झाले या पराभवाचा पुरा पुरा 
लाभ घेऊन हसल या सधंीत तुकार्ं या साम्रा यास युरोिपयन रा ट्रांनी आपसात वाटून 
घेतले. तुकीर् वातं य पुरते गतप्राण हो याचे आधीच केमालपाशाने आप या ख गा या 
सईुने यात पराक्रमाची सजंीवनी सचंरिवली. देखत देखत कॉ टॅि टनोपलपासनू 
मनार्पयर्ंत या िव तीणर् रणांगणात ग्रीकांची रग िजरिवली आिण नवशक्तीने मसुमसुलेले 
तुकार्ंचे वतंत्र रा ट्र पुनः आप या पायांवर उभे राहून, अढळ ठाण मांडून, तु या 
हसल या सधंीस मी भीक घालीत नाही जा हणनू यरुोपास आ हानू लागले. या लेखाचा 
हेतु तुकर् थानातील या रा यक्रांतीचे िववरण दे याचा नस यामळेु या सां कृितक क्रांतीचे 
वणर्न या लेखात यावयाचे आहे ती या रा यक्रांतीमळेु शक्य झाली आिण ती या 
रा यक्रांतीचाच पिहला अपिरहायर् पिरणाम होता हा कायर्कारणभाव दाखिव यापुरतेच ितला 
असे नुसते िनदशनू ते पुन जीिवत तुकीर् रा ट्र िचर थायी कर या तव केमालपाशाने 
पिह या धडाक्यासच तुकर् थानातून िखलाफतीची हकालपट्टी का िन कशी केली ते पाहू! 

 
अरबी िखलाफतीचे उ चाटन 
 
जमर्न महायदु्धा या प्राणसकंटात तुकर्  सापडले असता यां या साम्रा यातून फुटून 

अरबांनी गरैमिु लम िख्र चन रा ट्राचे बाजनेू बंड केले होते. या अरबां या िव वासघाताने 
तुकर्  चवताळून गेले. त ण तुकार्ं या उदयानंतरही महायुद्धापावेतो यांनी या िखलाफत 
सं थेचा ह ती जो पोसला होता तो या खिलफापदाचे यास धािमर्क मम व वाटत होते 
हणनू नसनू अरबप्रभिृत मसुलमानांना या धािमर्क पीठाचे अिधकारी हणनू तुकीर् 
साम्रा याचे मम व वाटेल िन यांचे पाठबळ तुकर्  रा ट्रास िमळत राहील या रा ट्रीय 
लाभासाठीच होय; परंतु अरबांनीच यां या या खिलफास ठोक न िद यामळेु आिण िमसर, 
इराण, अफगािण थान प्रभिृत कोण याही मसुलमानी रा ट्रांनी तुकर्  आपला खिलफा, याने 
िजहाद-धमर्युद्ध पुकारले, आपणास या या झ याखाली जाऊन या या शत्रशूी लढलेच 
पािहजे अशा धािमर्क भावनेने तुकार्ंस हण यासारखे कोणतेही रणसाहा य िदले नस याने 
िखलाफतीची सं था ठेवली असता मसुलमानां या शक्तीचे कद्रीकरण आप या तुकीर् 
रा ट्र वजाखाली करता येईल ही अपेक्षा फोल ठरली. याला न सांिगतला तरी चालेल असा 
एकच अपवाद काय तो आढळला. तो हणजे यांना वतःचे रा ट्रच न हते अशा िहदंी 
मसुलमानांचा आिण गांधीवादी िहदंुंचा! या स जनांना तुकीर् िखलाफतीची िचतंा 
तुकार्ंपेक्षाही अिधक मम वाने िव हळवू लागली; िहदंी िखलाफत मडंळाने ती कोलमडणारी 
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तुकीर् िखलाफत साव न धर यासाठी आप या गवता या काडीची कुबडीदेखील 
केमालपाशा या हातात िदली; पण ितचा टेकू घेऊन िहदंी मसुलमान नांदत होते तशा 
सिु थतीत नांद याचे केमालपाशा या दैवी नस याने या कुबडी या सहा याची देखील 
वा तपु त कर याची दबुुर्िद्ध याला आठवली नाही. यास कोणाचा काय उपाय? याचा 
ठाम िसद्धांत ठरला की, या पॅनइ लािमझम या खुळाने तुकीर् रा ट्राचा यापुढे लवलेश 
लाभ हो याचा सभंव रािहला नाही! 

उलट ती पॅनइ लािमझम तुकार्ं या प्रगतीचे मागार्त दलुर्ंघ्य िवघ्ने मात्र आण यास 
कारणीभतू होत राहणारी आहे अशी केमालपाशाने उघडउघड घोषणा केली. कारण 
तुकर् थानचा सलुतान हाच जोवर मसुलमानी धमार्चा खिलफाही हणवून घेईल तोवर 
मसुलमानां या धमर्शा त्रातील िनतीिनबर्ंध हेही यास पाळावेच लागणार. हजार-दीड हजार 
वषार्ंपूवीर् अरब थान या िविश ट पिरि थतीत जे लाग ू पडले ते लग्न, वारसा, 
त्रीदाससतंितिवषयक अिधकार, दंडिवधान, राजिनती, त वज्ञान प्रभिृत यिक्तजीवनातील 
आिण रा ट्रीय जीवनातील झाडून सार् या प्रकरणांचे कुराणात सांिगतलेले िनबर्ंध आिण 
िनयम आज या मनूतही तंतोतंत लाग ूकेलेच पािहजेत; न हे ते ित्रकालीही बदलता कामा 
नयेत, हे त व वीकारणे हणजे िखलाफत चालू ठेवणे होते! 

इतकेच न हे तर तुकीर् जातीवर अरब जातीहून नीचतर अस याचा छाप या 
िखलाफती या धमर्दंडाने िन याचा मारलेला असावा याचेही त ण तुकार्ंस मोठे वैष य 
वाटत होते. कारण इ लामी धमर्शा त्राप्रमाणे पैगबंरा या अगदी कुळातील नसले तरी 
याचा ज म या पोटजातीत झाला या कोरेश वगार्तील रक्तबीज यात असेल तोच 
खिलफा होऊ शके. ती पैगबंरा या ज माने ध य झालेली जात भिक्तमान अनुयायांस 
साहिजकच उ चतम आिण धमर्गु वधारणाची अन य अिधकारी अशी वाटे. या धािमर्क 
समजतुीस मान तुकिव यावाचून तकुार्ंचे पिहले प्रबळतम सलुतानही खिलफापदास तोवर 
योग्य समजले गेले न हते की, जोवर यां या रक्तात, िनदान माते या बाजनेू तरी, अरबी 
खिलफां या े ठ रक्ताचा अशं उतरलेला न हता. यामळेु तुकीर् सलुतानांनी वतःच 
पद युत केले या दबुर्ल खिलफांचीही मनधरणी क न यां या क यकांशी िववाह कर याची 
तुकीर् सलुतानांना वरचेवर धडपड करावी लागे. तुकीर् सलुतानां या अगंातील तुकीर् रक्ता या 
पराक्रमी तेजामळेु ते खिलफापदाचे पािव य पावत नसनू यां यातील ज मजात उ चतर 
िन शदु्धतर अरबी रक्तच काय त े या गौरवाचे अिधकारी होते असाच या धािमर्क 
समजतुीचा गिभर्ताथर् होता आिण तीच तुकार्ं या जातीची गिभर्त िनदंा होती. आप या 
जातीय रक्तबीजाला अरब रक्तबीजाहून हीनतर लेख याइतके त ण तुकर्  मखूर्ही 
नस यामळेु िकंवा मदुार्डही नस यामळेु या मानहानीनेच जी वीकारली जाऊ शके, या 
खिलफा या पदवीसच िधक्का न दे यास ते िसद्ध झाले. 
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अशा रीतीने िज यापासनू यापुढे लाभ तर होणारा न हता, हानी मात्र िनि चत 
होती िन जी वजातीय रक्ताचा उपमदर् करणार् या त वावरच अिधि ठत होती ती ही 
िखलाफत सं था उखड याची सधंीही त ण तुकार्ंस आता आली! वर सांिगत याप्रमाणे सन 
१९१४ चे महायुद्धाचे अतंी मनार् िन कॉ टँिटनोपल या नगरांतून ग्रीक सै यास िपटाळून 
तुकर्  रा ट्र पु हा रणिवजयी होताच या िवजयाने फुरफुरणार् या आप या घो यास टाच देत 
िन हातात िर हॉ हर रोखीत केमालपाशा जो िनघाला तो थेट खिलफा या या दबु या 
राजसभेत जाऊन थडकला. स ग यांचा पट उधळावा तशी याने ती राजसभा उधळून 
िदली, खिलफास गादीव न खाली आणले आिण तुकर् थानातून िखलाफतीस आमलूाग्र 
उ चाटून, पदभ्र ट खिलफास रा ट्रातून हाकून िदले! 

जो खिलफा तोच सलुतान. या खिलफास पदभ्र ट कर यातच केमालने या 
सलुतानालाही पद युत केले. खिलफाशाही आिण सलुतानशाही दोनही जीणर्शीणर् सं था 
एका घावासरशी गतप्राण झा या. धमर्स ताक राजस तेचा अंत होऊन, Theocracy सपंून, 
तुकर् थानात बुिद्धिन ठ लोकस तेची थापना झाली, आिण तीच अपिरवतर्नीय अशा अरबी 
धमर्सं कृती या अित ीची अथ ीही होती! 

 
अरबी धमर्िनबर्ंधांचे उ चाटन 
 
महायुद्धात तकुर् थान या शत्रूचें हातात हात घालनू तुकीर् स तेस अरबांनी झगुारले 

होतेच. यांनी तुकार्ंची राजकीय स ता झगुारली तर तुकार्ंनी यांची धमर्स ता झगुा न 
िदली. यां यात आता कोणी कोणाचा रािहला न हता. खिलफाचे उ चाटन करताक्षणीच 
धमार्ची राजकारणातून साफ उचलबांगडी झाली. तोवर तुकार्ंचे सारे यवहार कुराणातील 
पुरातन अरबी सा यात ढाळले या आिण अपिरवतर्नीय मानले या धमर्िनबर्ंधानु प होत 
आले होते; पण त ण तुकार्ंनी पिह या धडाक्यासच धमर्िनबर्ंध हा समास सोडिव याचे 
भरीस न पडता तो मळुी तोडूनच टाकला. धमर् िनराळा, िनबर्ंध (कायदा) िनराळा, एक 
श दिन ठ द्धेचा प्रांत, एक प्र यक्षिन ठ प्रयोगाचा, याचा िवषय परलोक िन याचा 
अहलोक. ‘अतः प्र यक्षमागण यवहारिवधी नयेत’् या त वाची घोषणा क न त ण 
तुकार्ंनी लोकसभे या पिह याविह या बैठकीतच यवहारिवषयक ते ते सारे धमर्िनबर्ंध र  
क न टाकले. ि व झलर्ंडमधील मोठमोठे िनबर्ंधपंिडत (कायदेपंिडत) आणनू या देशाचे 
पौरिवधान (Civil Law) तुकर्  रा ट्रास लाग ूकेले. एकाही मु लास वा मौलवीस धमर्शा त्र या 
सधुारणेस अनुकूल की प्रितकूल ते िवचार यात आले नाही. एका िदवसात लोकसभेत हे 
पौरिवधान समंत झाले. छेदकवार चचार् तर दरूच; पण ग्रंथवार चचतदेखील कोणी वेळ 
गमावला नाही. मिहनोगणती ये-जा होऊन आधीच ठरले या िववाहा या औपचािरक 
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वाङ्िन चयाचे नाटक जसे घटकेत घडून येते तसे याचे एका िदवसात एक युग उलटून 
गेले. या या दसुर् याच िदवशी त े नवे पौरिवधान वतर् यातही आ याची वाही िफरली. 
इ लामी लग्नप्रथा र , इ लामी वारसाप्रथा र , इ लामी बहुप नी व र , धािमर्क 
यायशासन र , पौरिवधान ि व झलर्ंड-मधील लाग ूकेले तर दंडिवधान (Criminal Law) 

इटलीतील िनबर्ंधपंिडत आणनू यां याकडून बनवून घेतले. चोरी, दरोड,े ह या इ यादी 
साहसांना आिण अपराधांना कुराणातील अरबी धमर्क पनानुगामी पुरातन शासने न देता 
प्रागितक काटेकोरपणास साजेल असा यायिनवा याचा आिण दंडिशके्षचा प्रघात चाल ू
केला. 

ि वस पौरिवधान आिण इटािलअन दंडिवधान जसे झटपट लाग ू केले तसेच 
वािण यिवधान (mercantile Law), सिैनक-रचना, सिैनक िश त, रणिनतीप्रभिृत सधुारणा 
जमर्नीकडून अव य तशा घेत या आिण तुकीर् लोकसभेने यास तशीच घाऊक समंती 
झटपट देऊन टाकली. 

हे सारे िनबर्ंध समंत क न िन सधुारणांचे हे नसुते ठराव क नच तुकीर् लोकसभा 
थांबली नाही. केमालपाशा हा नुसता ठरावी मनु य न हता. तो वतार्वी पु ष! ठराव 
कर यात दाखिवले या तातडीहूनही अिधक िनकडीने िन नेटाने याने दसुर् याच 
िदवसापासनू या ठरावांचा वतार्वही चाल ूकेला. एका िदवसात एक युग बदलनू टाकणारी 
युिक्त कोण या मतं्राने केमालपाशास सा य झाली? ही जाद ू घडवून कोण या कांडीने 
आणली? अवघ्या एका वाक्याने! को या अपिरवतर्नीय धमर्ग्रथंात सांिगतला हणनू 
कोणताही ऐिहक यवहार सततचा ध यर् वा अध यर् ठरत नसनू तो रा ट्रास आज या 
पिरि थतीत िहतप्रद आहे की अिहतप्रद आहे या प्र यक्षिन ठ कसोटीनेच तसा ठरिवला 
पािहजे. जनेु पु तक काय हणत,े हा प्र न दु यम, औषध आजोबां या बट यातलेच आहे 
ना, हा प्र न दु यम, आज या रोगावर ते रामबाण आहे का हा प्र न मखु्य! त ण तुकार्ंनी 
हे सतू्र उ चारले आिण म वंतर झाले. 

पण जर का मौलवीमडंळाकड े हे काम केमालपाशाने िदले असते तर? या 
सधुारणांतील एकेक श द धमर्ग्रथंा वारे नक्की कर याचे आधी या धमर्ग्रथंातील िकती 
वाक्यांचे िकती अथर् करावे लागते, िकती ओढाताण, िकती भा ये, टीका, वादिववाद! आिण 
शेवटी नवमतप्रवण मौलवींनी जु या श दांत नवा अथर् आहेच हणनू शा त्रिनणर्य िदला 
असता आिण जीणर्मतवा यांनी सधुारणा शा त्र-बा य आहे, हणनू या य आहे हा 
शा त्रिनणर्य िदला असता!! नवमतवा यांना करावा लागता बौिद्धक अप्रामािणकपणा; 
जीणर्मतवा यांना करावा लागता याहूनही भयंकर असा रा ट्रीय आ मघात! आिण इतकेही 
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क न पु हा एकमखुी िनणर्य न झा याने शा त्राथार्चा प्र न राहता पिह याने िजथे होता 
ितथेच! आिण तसाच अिनणीर्त! 

धमर् वातं याची घोषणा 
या तव धमर्ग्रथं उघडून सधुारणेचा प्र न सोडिव याचे भानगडीत शतकानुशतके न 

खचर्ता त ण तुकार्ंनी धमर्ग्रथं िमटून तो प्र न सटुतो की काय ते पािहले. तो काय? 
धमर्ग्रथं िमटला आिण त काल तो प्र न सटुला! यवहारात धमार्ची अशी नड उरलीच 
नाही. धमर् या या या या वयैिक्तक मतापुरता रािहला यासरशी तुकर् थानात 
धमर् वातं याची घोषणा कर यात आली. फार काय, िहदंु थानात जे वाचणे अनेक इ लामी 
धमर्वीरांस केवळ नरकाचे साधन वाटते ते िहदंूंचे वेद तुकीर् िव यापीठांतून परमादराने, पण 
ऐितहािसक या आज अ यािसले जात आहेत. काही प्रमाणात यांचा अ यास 
आव यक समजला जातो. 

अरबी िलपीचे उ चाटन 
अरबी िलपी ही कुराणामळेु तुकर् थानात धमर्िलपीचे पािव य पावलेली, इतकेच न हे 

तर तीच एक अन य िलपी या देशात पूवार्पार चालत आलेली. पण ती अितशय बोजड, 
मदु्रणाथीर्, िशक्षणाथीर् पराका ठेची अडाणी, तुकार्ंत शेकडा ९० अिशिक्षत लोक, पण यास 
युरोप या शेकडा ९० िशिक्षतां या मांडीस मांडी लावून बसावयाचे तर ती अरबी िलपीची 
ध ड वाटेतून काढणेच भाग! मदु्रणावर ळलेली युरोपची रोमन िलपी समोर होतीच. 
केमालपाशाने त काळ ितलाच उचलली. साधारणतः एक वषार्ची अवधी ठरवून सारे 
सरकारी काम या अवधीनंतर रोमन िलपीत चालणार हणनू आज्ञा सटुली. शाळांतून तर 
याच िदवसापासनू रोमन िलपी चाल!ू ही िलपीशुिद्धची चळवळ यांनी इतक्या नेटाने रेटली 
की, वतः केमालपाशा शाळांतून ती िशकवू लागले. केवळ दहा अक्षरे बदलताच रोमन 
िलपी याही त डात मा  शकेल इतकी मदु्रण आिण िशक्षणसलुभ होणारी आमची देवनागरी 
िलपी जर केमालपाशाचे हाताशी असती तर याने अरब िलपी बदल यास एक वषार्चा 
अवधीसदु्धा रा ट्रास िदला नसता! कारण दहा अक्षरे देखील बदल यास प नास वष र र र 
करीत रगाळत राह यास केमालपाशा कोणी क्षयरोगी थोडाच होता! ठरले या िदवशी याचे 
सरकारी काम, सारी वृ तपत्रे सार् या रा ट्रभर अगदी नवीन अशा रोमन िलपीत चाल ूझाली! 

अरबी भाषेचे उ चाटन 
तुकार्ंस वतःची िलपीच न हती; पण भाषा होती. तथािप जेते तुकर्  राजे असता 

राजभाषेचा मान होता िजतां या अरबीस! या सावटाखाली तुकीर् भाषा पार खुरटून गेली. 
सारे सािह य अरबीत, तुकीर् घरादारांत अरबी श दांचा बाजार! वािभमान जागतृ झाले या 



 

www.savarkarsmarak.com 

त ण तुकार्ंस ते कसचे खपणार? िशवाजी महाराजांनी मराठीस याच अरबीप्रभिृत परकीय 
श दां या धडुगसुापासनू मकु्त कर यासाठी राजाज्ञा काढली होती, पण महाराजांइतके 
यांचे रा ट्र करारी, िचकाटीचे नस यामळेु आजही मराठीत ‘कबूल’, ‘ह ली’, ‘िशवाय’, 
‘तह यात’ प्रभिृत शेकडो परकीय श द आप या वकीय श दां या थडग्यावर भरभराटलेले 
आढळत आहेत! केमालचे नवतुकार्ंचे रा ट्र सदैुवाने या याइतकेच करारी पडले. यांना 
वभाषेतील थोडसेे परकीय श दच काढून टाकावयाचे न हते, तर जवळजवळ मेलेली 
भाषाची भाषा िजवंत करावयाची होती! पण यांनी तेही केले. म यआिशयातील तुकार्ं या 
मळू थानात सशंोधनमडंळे गेली आिण ितकडून पूवीर्चे श द शक्य िततके गोळा केले! 
पंधरा हजार िशक्षकांना तुकीर् श द पुन जीिव याचे िकंवा नवीन िनिमर् याचे कामावर 
नेम यात आले! तुकीर्त वाङ्मय नस यामळेु सारे सािहि यक श द नवे पाडले! कोणी वीस 
हजार तुकीर् श द जमवून िदले! वतःचे बोल यात िबनतुकीर्-िवशेषतः अरबी श द सापडणे 
ही गो ट िश टाचारािव द्ध समजली जाऊ लागली! मिंत्रमडंळातील मोठमोठे ‘पाशा’ प्रधान 
एका तासात कोण परकी श द कमीत कमी वापरतो या या चढाओढी लावू लागले आिण 
सरकारी राजपत्रात (गॅझटेांत) प्र यही पाच नवे तुकीर् श द रा ट्रभर वापर यासाठी प्रिसद्ध 
होऊ लागले. 

तुकीर् रा ट्रांतही या भाषाशुद्धी या वावटळीस पालापाचो याचा थोडा िवरोध झाला. 
िक येक हणाले, परकीय श दांनी भाषासपं ती वाढते. केमालपाशा हणाला, वकीय श द 
नाहीतच या अथार्चे परश द घेईन, याने भाषासपं ती वाढते; पण वकीय श द मा न 
जे परश द िजवंत राहू पाहतात याने सपं ती वाढते असे हणणे हणजे औरस पतु्र 
मा न द तक घेत याने सतंित वाढते असे हण यासारखेच आहे! वधमार्तील माणसे 
राखून बाटले यांना पु हा वधमार्त आणणे ही खरी शुद्धी होय, पण िजतके परधमीर्य शुद्ध 
क न घेणे िततकेच वधमीर्य ठार मा न टाकणे ही शुद्धी नसनू बेशुद्धी आहे!! तुकीर् 
भाषेसारखी आस नमरण आिण मळूचीच साधी भाषा, पण ितचा हा केवढा अिभमान! मग 
जर का कुबेरासारखा सपं नतम श दसागर घेऊन या या पाठीशी, आम या पाठीशी 
आमची सं कृताची देववाणी आहे, तशी एखादी भाषांची राणी उभी असती तर याने 
देवां या रा ट्रावर सदु्धा ती वभाषा लाद याची आकांक्षा धरली असती! ‘काय या’ सारख्या 
श दासाठी देखील आम यासारख्या करं या शालीनतेने तो दारोदार भीक मागत थोडाच 
िफरता! 

अरबी पूजाप्राथर्नािद आचारांचे उ चाटन 
नैबर्ंिधक क्रांतीचे मागोमाग आचारांची क्रांती घडन आली. सारे कुराण तुकीर् भाषेत 

अनुवािदले गेले. अ यंत पिवत्र ‘अ ला’ श द देखील अरबी हणनू िनिषद्ध झाला! देवास 
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तुकीर्ही कळते! असे हणनू या अथार्ंचा ‘तारी’ हा श द प्राथर्नेत योजला. पहाटे मिशदीतून 
जी ‘आजाना’ची आरोळी ठोक यात येते ितचा मतं्र सार् या मसुलमानी जगात अरबी आहे. 
केमालने तो मतं्र तुकीर् भाषेत अनुवादला िन तुकीर् सगंीतात बसिवला. तोच तुकर् रा ट्रभर 
आता पहाटे ललकारला जातो. कुराणातील अ यंत प्रमखु प्राथर्ना िनमाजातील पण ती 
अरबी भाषेत होती. तीही तुकीर् भाषेतच भाषांतरली जाऊन िनमाज तुकीर्तच पढले जाऊ 
लागले. कारण देवास तुकीर्ही समजत असलेच पािहजे! देव काही ज मजात अरब नाही! 
पैगबंरा या काळापासनू ि त्रयांनी बुरखा वापरणे हाच अरबी धमर्. तुकीर् त ण ि त्रयांनी 
बुरखा झगुा न िदला. अरबी बुरख्यांतून- िक येक शतकां या बंदीतून- तुकीर् त्री बाहेर 
आली! वे छेनेच न हे, कारण बुरखा हाच िजला धमर् वाटत होता अशी हजार हजार तुकर्  
त्रीच या सधुारणेचा िवरोध करीत रािहली- पण त ण तुकार्ंनी जो सटेुना तो बुरखा फाडून 
टाकला. िव यापीठे त्रीपु षांस सिंम  वगार्ंतच िशकवू लागली. बुरख्यास म जाव झाला. 
हीनतेची खणू हणनू फेज टोपी घालणे िनबर्ंधिव द्ध कृ य ठरले! 

फेज टोपी फेकून िदली 
फेज टोपी वापरणे हा दंडनीय अपराध ठरताच अिशिक्षत तुकीर् समाजाने दंगल 

केली; पण ठर या िदवशी याने ‘फेज’ फेकली नाही याची फेज फेकली गेली. स य 
त्रीपु षांनी एकत्र नाचणे ही अरबी आचारात दरुाचाराची सीमा! त ण तुकीर्नी नगरोनगरी 
सावर्जिनक नृ यालये काढली! वतः केमालपाशा अशा स य नरनारीं या सावर्जिनक 
नृ यात भाग घेऊ लागले. तुकीर् ि त्रया नगर सं थातून, यायालयांतून, मिंत्रमडंळात 
देखील मोठमो या अिधकारावर कामे क  लाग या. सिैनक गणवेषाचा मांडचोळणा घालनू, 
बंदकुी खां यावर घेऊन कॉलेजांतील क यावीरांची शेकडो पथके सिैनकी थाटाने िमरवू 
लागली! खेळात, घोडदौडीत, वैमािनक पधत पु षांसह समानतेने भाग घेऊ लागली! 
िनबर्ंधाधारे लग्ने न न दिवता यांनी हट्टाने मौलवीमु लांकडूनच धमर्िवधीने िववाह केले 
यांची सतंती िनबर्ंधिव द्ध ठरली! ती नैबर्ंिधक (कायदेशीर) ठरावी हणनू मग यांनी 
आपली जनुी लग्नेच पु हा जे हा िनबर्ंधानुसारे न दिवली ते हा प्र न सटुला. वतः महंमद 
पैगबंराचे एक चिरत्र केमालपाशाने आप या देखरेखीखाली िलहिवले. देवदतूाची (पैगबंराची) 
द्धाशील भिूमका सोडून ‘एक ऐितहािसक पु ष’ याच भिूमकेवर ते सारे चिरत्र िलिह यात 

आले. एक प्रबळ अरबी रा ट्रिनमार्ता, क्रांितकारक, धमर्प्रवण, शूर असा तो मसुलमानी 
धमर्सं थापक होता असे या चिरत्रात महंमदाचे श दिचत्र रेखाटले आिण ते ऐितहािसक 
चिरत्रच खरे चिरत्र हणनू सार् या िव यालयांतून िशकिव यात ये याची यव था केली. 
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िवरोधाचा शतमखुी रावण 
ही क्रांती केमालपाशालासदु्धा िवरोधावाचून करता येणे शक्यच न हते. ‘हळुहळू’, 

‘सवुणर्म य’, ‘अितरेक’, ‘वचना प्रविृ तवर्चनात ् िनविृ तः’ प्रभिृत नावा या अनेक प्रबळ 
पुढार् यांचे नेतृ वाखाली केमालपाशा या त ण तुकार्ंवर जु या तुकार्ंनी चौफेर ह यावर ह ले 
चढिवले! तकुर् थान वतंत्र करणारा केमालपाशा वदेशात मोठा लोकिप्रय असला पािहजे 
असे बाहेर सहजच वाटते; पण सधुारक हटला की तो वातं यवीर असला तरी, बहुधा 
बहुजनात अिप्रयच असणार. कारण सधुारणा हणजेच अ पमत िन बहुमत तीच ढी. 
रिशयात तीनचतुथार्ंश लोक लेिननवर तुटून पडले. मसुोिलनीवर अजनूही वषार्काठी दोनचार 
इटािलयन मारेकरी घाला घालतातच. डी हॅलेरािव द्ध आयलर्ंडात केवढा मोठा पक्ष 
जळफळत आहे! यातही धािमर्क वा सामािजक सधुारणेत लोकिप्रयतेचे नावही घे यास 
नको. ‘वरं जनिहत येयं केवला न जन तुितः’ हा बाणा यास धरवेल, ती धमक अगंी 
असेल, यानेच ते पाऊल टाकावे; तशाच िनडरपणे केमालपाशाने त े पाऊल टाकले. 
अक मात सधुारणांचा धडाका उडाला आिण लोकसभे या दाराशी राजकीय कद्रा-कद्रांवर 
तोफां या रांगा रोखून, जु या पक्षाशी युिक्तवाद कर याचे काम प्रथम या तोफां या 
त डाकडचे सोपवून, केमालने जो अपिरवतर्नीय हणनू पू य झाला तो धमर्ग्रथं या ग्रथं 
अपिरवतर्नीय हणनूच र  क न टाक याचे मखु्य काम तडकाफडकी पार पाडले. नंतर 
मतपिरवतर्नाथर् याने सारे मदु्रण, सारे वाक्पीठ, सामोपचारा या सार् या कला कामास 
लाव या. पण असतंोषाची आग िवझनेा. फेज टोपी र  केली हणनू अिशिक्षतांनी दंगे 
केले. कुराणातील पिवत्र अरबी मतं्र र  क न ते तुकीर् भाषेत चाल ू केले हणनू अरब 
मु लामौलवीं या अनुयायांनी आग पाखडली. केमालवर मारेकर् यांचे घाले पडले. शेवटी कुठे 
कुठे पलटणी देखील िफत या आिण सश त्र बंड ेउठली! तकुार्ं या बाहेर या शत्रूनंीही या 
यादवीत थोड ेफार तेल ओतले. पण ते त ण तुकर्  अ पसखं्य असताही अ पबळ न हत.े 
यां या िश तीने, शौयार्ने युरोप या त डात मारली होती. यांनीही द्र प धारण करताच 
दंगेखोरांची धुळघाण उडाली. बंडाचे कंबरड े मोडले. थलाभावामळेु ती झुजं उ लेखनीय 
असताही विणर्ता येत नाही. तरीपण एक उदाहरण देऊ. 

मिु लम सनात यांचे बंड! 
आज ब्रुसाला सरकारी आजे्ञप्रमाणे मअु जीन (पुरोिहत) िनमाज पढ यास 

नेहमीप्रमाणे आला. पण अरेबीत िनमाज न पढता आज प्रथमच तो पाखंडपणे तुकीर्त 
पढला जाणार होता! हजारो वषार्ं या ढीचा आज भर च हा यावर िशर छेद होणार होता. 
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जनसमदुाय जमला होता. िनमाजाला मअु जीनने आरंभही केला. पण ‘अ ला’ श द 
गाळून ‘तारी’ हा नवा तकुीर् श द उ चारलेला ऐकताच मग मात्र क्षोभ कोणास आवरेना! 
उठा, धमर्िन ठ हो, उठा! असा एकच क लोळ उठला. हजारो लोक िबघडून उठले, िनमाज 
भगं झाला! नगरभर न याजु यात हाणाहाण चाल ू झाली. पोलीस थकले. उपद्रव 
िदवसानुिदवस वाढत चालला. दंग्याला वाढ या बंडाचे प आले. शेवटी वतः 
केमालपाशांना ब्रुसाला यावे लागले. त डदेख या गो टींनी आता भागत नाही हे िदसताच 
यांनी बेयोनेटांशीच गाठ घातली. 

प नास-साठ मु लामौलवी पाडाव केले. हाती आले ते फाशी गेले. प्रकरण थंडावले. 
सरकारी िनबर्ंधाचा (काय याचा) वचक दरूवर पक्का बसला. याचप्रमाणे एका मो या कटात 
मोठमोठे सरदार धरले जाऊन चौकशीअतंी केमालने यांना फासावर टांगनू िदले. यात 
याचा बालिमत्र अरीफही होता. त े ितकड े या वेळी फासावर लटकत होते या वेळी 
केमालपाशा इकड ेजिनक नृ यालयातील त्रीपु षां या एका मो या सिंम  नाचात वतः 
नाचत होते! िवरोधाचा शतमखुी रावण जे हा जे हा सश त्र शासनवाद क  आला ते हा 
केमाललाही कृपाणा या अशा कठोर कोिटक्रमानेच याची समज पाडता आली! 

कालचा पाखंड! आजचा पु य लोक 
पण हे पिह या धडाक्या या तीन-चार वषार्ंत जे काय झाले ते झाले. आज 

तुकर् थान या प्रजास ताक रा य थापनेला दहा वष झाली. नवथरच तुकर् थानभर तो दशम 
वािषर्क वाढिदवस उ या रा ट्राने गाजिवला! अपिरवतर्नीय अरब सं कृितशी जखडून 
टाक यामळेु तुकर् थान युरोपपुढे हतवीयर् िन हतःप्रभ होऊन गेला होता, पण ती 
Theocracy, ते धमर्स ताक रा य, ती िखलाफत उखडून टाकून वैज्ञािनक सं कृतीचे आिण 
प्रजास ताक रा यांचे जीवनदान िद यािवषयी ते सारे रा ट्र केमालपाशाचे चरणी या 
िदवशी आपली कृतज्ञ-पु पांजली अिपर्ते झाले! कालचा पाखंड केमालपाशा आजचा 
पु य लोक झाला! 

* * * 
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डॉ. आंबेडकरांना उ तर. 
िवजयशील िहदंरुा ट्र ! 

‘There is not a petty state in Rajasthan that has not its Thermopolyae and 
scarcely a city that has not produced its Leonidas.’ 

- Todd’s Rajasthan. 

कनर्ल टॉडसारख्या परकीय इंग्रजी लेखकाने राजपुता यािवषयी जे वरील वाक्यात 
हटले आहे की, तेथे यात एकेक थमार्िपली नाही असे सं थान नाही. एकेक िलओिनडास 
िनघाला नाही असे नगर नाही. तेच या आिसधंुिसधंु िव तारले या अिखल िहदंरुा ट्रा-
सबंंधीही हणता येईल! 

परंतु हे ऐितहािसक स य डो याआड क न िहदंरुा ट्राचे शत्रहुी जे सहसा लावीत 
नाहीत ते दषूण डॉ. आंबेडकर आजकाल येता-जाता िहदंरुा ट्रास लावीत आहेत! िहदंरुा ट्राशी 
याना कोणताही सबंंध ठेवावासा वाटत नसेल तर तो यांनी सखेुनैव तोडावा. आ ही तो 
तोडू इि छत नाही; उलटपक्षी तो समते या िन ममते या र जूनंी अिधक ढ कर यासाठी 
यथाशिक्त झटतही आलो आहो; परंतु िहदंरुा ट्रावर उपकार कर यासाठी हणनूच काय ते 
कोणी िहदंु वा या वजाखाली यावे अशी कोणाची पायधरणी कर याइतके काही आजही हे 
िहदंरुा ट्र वािभमानशू य वा हतबल वा हताश झालेले नाही! आिण तशी वेळ ददुवाने कधी 
आली तरीही अशा बाजारबुणग्यां या औदायार्वर जग यापेक्षा िहदंु वा या स माना तव 
झुजंत मरणेच कोणताही मानधन िहदं ु ेय कर मानील! 

 
आंबेडकरांचा आचरट आके्षप 
 
‘िहदंुंचे िजणे हे आजच केवळ न हे तर सदासवर्दा लािजरवाणेच काय त ेहोते. िहदं ु

अजनूही जे जगत आहेत ते काही यां या पराक्रमाने नसनू दसुर् या या पायाखाली 
सदासवर्दा तुडिवले जात असताही अशा िज याची लाजच यांना कधी वाटली नाही 
हणनूच काय ते होय! काला या ओघात आ ही जगतो आहोत, उरतो आहोत, याचा 
िहदंरुा ट्राला वाटणारा अिभमान पोकळ आहे. कारण िहदं ुसमाजाचे जीवन हे सदासवर्दा 
दासांचे जीवन होते, अखंिडत शरणागतीचे िन एकसारख्या पराभवाचेच काय ते! ‘The 

Hindus’ has been a life of a continuous defeat. It is a mode of survival of which 
every Hindu will feel ashamed! अशा आशयाचे आिण अशा कठोर श दांचे आके्षप डॉ. 
आंबेडकरांनी पंजाब या जातपात-तोडक मडंळा या पिरषदेत होऊ घातले या यां या एका 
अ यक्षीय भाषणात केलले आहेत. 



 

www.savarkarsmarak.com 

डॉ. आंबेडकरांचे वरील आके्षप हे सवर्थैव खोटे आहेत. जर यात स य असते, तर 
ते िकतीही कटु असते तरी आ ही याचा िवषाद मानला नसता. डॉ. महाशयांनी 
अ पृ यते या आज या अ यंत अ यायी िन दु ट ढींिवषयी जी िनभर् सर्ना केली आहे 
िकंवा ज मजात जाितभेदा या घातक पिरणामािवषयी जी जळजळीत टीका केली आहे 
ित या इतक्याच यायिन ठुरपणे आ हीही या दु ट ढींना िनषेधीत आलेले आहो, 
यां या उ चाटनाथर् झटत आलेले आहोत. आम या िहदंरुा ट्रा या अगंी आज मरुले या 
यासारख्या इतर अनेक दोषांनाही आ ही सडतेोडपणे रा ट्रिहताथर्च आिव कार यास 
कचरत नाही, हे आ ही सांिगतलेच पािहजे असे नाही. आप या रा ट्रीय दोषांना 
िधक्कार याचे साहस आिण प्रितकार याची शिक्त या रा ट्रात उरलेली नसते ते रा ट्र 
मृ युपंथास लागलेच हणनू समजावे, परंतु तसे साहस िन ती शक्ती आम या िहदंरुा ट्रात 
आजही आहे असा आ हास पूणर् भरवसा अस यामळेुच आ ही आमचे दोष उघडकीस 
आण यात भीत नाही. ते हा आम या रा ट्राचे असलेले दोष कोणी काढले तर तेव यासाठी 
केवळ भावना दखुते हणनू आ ही यास िनषेधू लागतो असे आम यािवषयी तरी 
कोणासही हणता येणार नाही. अथार्त डॉ. आंबेडकर जे वरील आके्षपात हणतात की 
िहदंुंचा इितहास हा अखंड शरणागतीचाच इितहास, िहदंुंचे जीवन हणजे प्रथमपासनू 
आजपावेतो दा याचेच जीवन, ‘The Hindus’ has been a life of a continuous defeat- ते 
जर ऐितहािसक स य असते तर तो ल जा पद आके्षपही आ ही नाकारला नसता. 

पण तरीही खर् या मानधन पु षाचे कतर् य या पिरि थतीतही काय ठरते? या 
िहदंरुा ट्रात, िहदंवुंशात, आपण ज मलो िन वाढलो या आप या रा ट्राचा मागचा इितहास 
असा अखंड शरणागतीचा आहे, आप या वाडविडलांनी पराक्रम असा केलेलाच नाही, 
मानधन पु ष असा आप या वंशात कोणी आढळतच नाही, असे यानात येताच यां या 
उदरी आपण ज मलो यांनाच लाथाडून, तशा दगुर्तीत िपचणार् या वतः या वाडविडलां या 
पोटी आ ही ज मलोच नाही, वतः या विडलांना वडील हण याची आ हास लाज वाटते 
असे कापु षी रडगाणे गात दसुर् याचे विडलासच वडील हण यासाठी हपापणे हे का 
आप या िपढीचे कतर् य ठरते? ‘जो बापािस बाप न हणे’ असा तो कुपुत्र तो या आप या 
नामदर् पूवर्जांहूनही नामदर् ठरतो! आप या झाडून सार् या पूवर्जां या ‘अखंड शरणागती’चा 
कलकं िदस याइतका आिण तो मनात सल याइतका जो वतःस मानधन मानतो या 
पुत्राचे कतर् य आप या बापास बाप हण याचे सोडून दसुर् याचा बाप द तक घेणे हे न हे! 
तर वतः या पराक्रमाने आप या वशंाला लागलेला तो अखंड शरणागतीचा कलकं धुऊन 
टाकीन ही प्रितज्ञा क न कतर् यरणात उतरणे हेच होय! जर माझ ेपूवर्ज दगुर्तीत िपचत 
असतील तर मी आप या पु षाथार्ने यांस उद्धारीन; मा या वंशात मागे कोणी पराक्रम 
केलेला नसेल िन याची लाज मला वाटत असेल तर मीच या मा या वंशातील पिहला 
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पराक्रमी पु ष होऊन या मा या पुसट वंशावळीला जगातील इितहासाम ये सोनेरी 
अक्षरांत ठळकपणे छापिवणे मा या कुलशत्रनूाही भाग पाडीन, मा या पूवर्जांनी कोणताही 
पराक्रम केला नाही हणनू हसणार् यांचे दात मा यासारख्या पराक्रमी पु षाला ज म 
दे याइतका यांचा जो बीजभतू पराक्रम होता तो दाखवून यां याच घशात घालीन, 
िततकेही न साधले तरी िनदान मा या आईला घरात चलू वा पणती पेटिव याइतकी 
देखील चेतना नस यामळेु अधेंरच अधेंर पसरलेला आहे यासाठी ितला याच भकेुत िन 
अधंारात िखतपत सोडून या ित या दगुर्ती या िवटंबनेनेच ित या शत्रूचंी हाजी हाजी 
करीत, यां या घर या तुक यांवर पोट भरीत यां या िद यां या िदव या पाजळीत 
राहणारा या आई या पोटी आलेला जतं न होता ित या या िनराश िन िनरभ्र ददुर्शेचा 
अधंकार घालिव यासाठी आप या दयाचीच आगकाडी पेटवून िनदान मा यापुरती तरी जी 
काही चेतना, प्रकाश िन ऊब ितला देता येईल ती मा या आईला देईन, असाच िन चय 
िन प्रय न वतःस मनु य हणिवणार् याने केला पािहजे! 

जर खरोखरीच ‘The Hindus’ has been a life of a continuous defeat, जर 
िहदंरुा ट्राचे जीवन हे एक अखंड िन सतत पराभवाचेच जीवन असते तर आ ही तेही स य 
न लपिवता िकंवा या योगाने हताश न होता िहदंूं या या िन पुढ या िप यांना असेच 
उ सािहले असते की, चला, आता आप या पराक्रमाने या ‘अखंड पराभवाचे’ उटे्ट काढून 
आप या रा ट्राचा तो कलकं धुऊन टाक यासाठी यापुढे तरी ‘हतो वा प्रा यिस वगर्ं 
िज वा वा भो यसे महीम’् हा महाभारतीय मागर्च अनुस  या! 

याव न हे प ट होईल की, आ ही आंबेडकरांनी वारंवार केले या वरील िवधानांना 
जे िनषेधू इि छतो ते काही ती कडवट आहेत िकंवा आम या रा ट्रां या यात केले या 
िनदेंने आम या भावना दखुावतात या तवच काय ते न हे, तर ती यांची िवधाने मळुातच 
अगदी खोटी िन खोडसाळ आहेत हणनूच काय ते होय. डॉ. आंबेडकरांसारख्या 
िव वानाला िहदंधुमर्नीतीवर, ुित मतृींवर, सं कृतीवर, अनेक याख्याने आिण प्रवचने देत 
राहणार् या आिण ग्रथं िलिहणार् या एका उ तरदायी (Responsible) पु षाला यांची ही 
िवधाने कशी सवर्थैव िम या आहेत हे कळ याइतके िहदं ु इितहासाचे ज्ञानही असलेच 
पािहजे. िनदान असावयास पािहजे. तसे असताही यांनी या अथीर् तापट अिववेकाचे भरी 
भ न िहदंरुा ट्रांचे नावास हे नसते लांछन इतक्या अमयार्दपणे लावले आहे या अथीर् 
आ हांस यांची ती िवधाने नुसती खोटीच नसनू खोडसाळही आहेत, असेच हणणे भाग 
आहे. 

आप या पूवर्जां या ममतेपायी यांची नुसती तुती करीत सटुणे हे मखूर्पणाचे 
असले तरी माणसुकीस काही अगदीच सोडून नसते. पण आप या पूवर्जांची नसती िनदंा 
करण ंिकंवा ती कुणी कुि सताने जाणनूबुजनू त डावर केली असता ितचा ती  प्रितवाद न 
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करता ऐकून घेणे हे माणसुकीस लांछना पद आहे. िहदंु वाचा सबंंध, िहदंरुा ट्राचे नाते, डॉ. 
आंबेडकरांनी तोडले असते तरीही केवळ याया या, ऐितहािसक स या या आिण 
िनपक्षपाता या टीने तरी िहदंरुा ट्रािवषयी यांनी असली अगदी खोटी िन खोडसाळ 
िवधाने वारंवार करीत राहावयास नको होते. अशा भरमसाट िनदेंने िहदंरुा ट्रा या 
स कीतीर्पेक्षा िनदंका या स कीतीर्सच जा त बट्टा लागतो हे डॉ. आंबेडकरांनी िवस  नये. 
तथािप ते िवस न जर कोणी अशी कुि सत िन अस य िवधाने वारंवार करीत रािहला 
आिण जर यांचा वेळोवेळी साधार प्रितवाद करीत गेले नाही तर अनेकदा ऐकता ऐकता 
असे अस यही सह त्रावधी सामा य िन अत ज्ञ लोकांना स यासारखे वाटू लागनू रा ट्रा या 
आ मिव वासालाच धक्का पोच याचा उ कट सभंव असतो, हेही काही खोटे नाही. या तव 
या अस य िवधानांचा िनषेध करणे आिण ऐितहािसक कसोटीस लावून यांचा खोटेपणा 
उघडकीस आणणे हे आ ही आमचे कतर् य समतजो, स य काय ते जाण यासाठी तरी डॉ. 
आंबेडकरांनी या ऐितहािसक कसोटीचा नीट िवचार करावा. 

या ऐितहािसक छाननीत कोण याही लहानसहान िकंवा िववादा पद घटनांवर 
अवलबंून न राहता परकीय इितहासकारांनाही नाकारताच येऊ नये. अशा या अखंडनीय 
िन अगदी ठळक तेव याच घटनांचा पुरावा आ ही जमेस ध . 

या अथीर् डॉ. आंबेडकरांनी यां यावर उ लेिखले या लेखात िहदंरुा ट्रा या 
कोण याही एका जातीला, प्रांताला, वगार्ला िकंवा कालखंडाला लावून आपली िवधाने न 
करता ती एकंदर िहदंरुा ट्राला िन या या एकंदर जीवनकालास प टपणे उ ेशूनच केलेली 
आहेत, ‘The Hindus’ has been a life of a continuous defeat असेच या अथीर् ते 
बेधडकपणे हणत आहेत या अथीर् यांचे खंडन करावयास या िवषयापुरते तरी 
िहदंरुा ट्रा या एकंदर इितहासाचेच िवहंगावलोकन करणे अव य आहे. 

 
(१) वैिदक िन पौरािणक कालखंड 
जे रा ट्र आज या आिसधंुिसधंु भारतवषार्ला यापून िहदं ु हणनू िनवसत आहे 

याचा मळुारंभ वैिदक काळातील स तिसधंु या नावाने प्रख्यातले या रा ट्रापासनू झाला. 
या आम या अ यंत प्राचीन स तिसधंु या सं कृत अिभधेचच िहदं ु हे प्राकृत प होय. 
वैिदक काळातील या स तिसधंु रा ट्रातील वीरांचे ख ग िन द्र यांची फूित र् ते या 
प्र विलत यज्ञाग्नीस आधारीत असत या या वालांसारखीच कशी दैदी यमान िन दघुर्षर् 
होती, यां या काळातील यां या शत्रूवंर िवजयामागनू िवजय िमळवीत यांची सै ये, 
रा ये िन सं कृित, सर वतीपासनू ब्र मावतार्स, ब्र मावतार्तून मगधास, प्रयागास िन 
काशीस, मथुरेस, वारकेस-पूवर् समदु्रापासनू तो पि चम समदु्रापयर्ंत अप्रितहतपणे कशी 
िव तारत गेली, िव ं य ओलांडून, स य ओलांडून अतंी दिक्षण समदु्र यांनी कसा गाठला, 
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अनािद घनदाट महाअर ये कापून-छाटून प्रदेशचे प्रदेश यांनी कसे वसिवले, नांगरले, 
पेरले, सह त्रावधी नगरे आिण महानगरे कशी उभारली, वाटेत भेटली ती ती िविभ न 
जानपदे िन िवपक्षीय सं कृित काही सामावून घेत या, काही पचवून टाक या, काही कशा 
मातीस िमळिव या, िक येक रावणांची दाही दाही िशरे कशी छाटून टाकली, िक येक 
वे यांचे सह त्र सह त्र बाहू कसे तोडून टाकले. िक येक बळी-महाबळींना कसे पाताळी 
घातले, का यशा त्र, याकरण, कृित, िश प, धमर्प्रयोग, त वज्ञान प्रभिृत भौितक िन 
आि मक प्रगतीतही केवढे महनीय थान यांनी पटकािवले ते काही आता न याने 
सांगावयास हवे िकंवा परुा याने िसद्धावयास पािहजे असे नाही! डॉ. आंबेडकर वतःच या 
िनबंधात हणतात की, ‘That the Hindu Religion was once a missionary rligion 

must be admitted. It would not have spread over the face of India if it was not a 
missonary religion!’ ‘िहदंधुमर् हा प्रचारशील धमर् होता यात शंकाच नाही. नाही तर या 
सार् या भारतवषार्स तो असा यापून टाकू शकताच ना!’ िहदंरुा ट्रा या धािमर्क 
िदिग्वजयासबंंधी डॉ. आंबेडकरांनीच जे वरील एकमेव प्रमाण पयार् त मानले आहे तेच 
वैिदक िन पौरािणक कालखंडातील सां कृितक िन राजकीय िदिग्वजयासबंंधीही िनणार्यक 
धरले पािहजे. वैिदक स तिसधंुचें रा ट्र पचंनदापासनू ब्र मावतार्तून आयार्वतार्त िन 
आयार्वतार्तून या ‘उ तर या समदु्र य िहमादे्र चैव दिक्षणम।् तं वषर् भारतं नाम भारती 
यत्र सतंितः’ अशा उ या भारतवषार्ंत आपली सं कृित िन साम्रा य फैलावीत जात जात 
याचा पुरोिहत आिण सेनानी इंद्र आहे अशा आप या रा ट्रांचे वचर् व या काळा या 

जगात अप्रितहतपणे गाजवीत रािहले होतो या काळािवषयी तरी ‘Hindus’ life has ever 

been a life of continuous defeat असे हण याची कोणाची छाती आहे? या िहदंूं या 
िदिग्वजयी वैिदक, रामायिणक, महाभारतीय काळाचे वणर्न करावयाचे असेल तर असेच 
केले पािहजे की, ‘In the Vedic and Puranic period the life of the Hindus has ever 

been a life of one continuous triumph, of invincible independence, astonishing 
progress and unchallengeable superiority!’ 

आिण तो विैदक िन पौरािणक कालखंडही काही लहानसहान न हता, शतकांनी न 
मोजता सह त्रांनी मोजला जावा इतका सदुीघर्! या कालखंडातील अिजि शअन, 
बािबलोिनअन, खाि डअन, असीिरयन प्रभिृत िहदंूं या या काळची समकालीन रा टे्र आपले 
सारे जीवनकायर् िन जीवन सपंवून म न, अि थशेष वा इि टकाशेष वा नामशेषही होऊन 
गेली! 
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२) ऐितहािसक काल: प्राचीन खंड 
ग्रीकांची वारी आिण शवेटी िहदंुंनी यांची उडवलेली धुळधाण- इितहास कालाचे 

प्रारंभीच िसकंदराने इ.स. पू. ३२६ वे वषीर् िहदंु थानवर वारी केली. वैिदक िन पौरािणक 
काळातील दै यदानव, असरुनाग, यक्षराक्षसािद परकीय शत्रूशंी दोन हात क न िहदंूंनी 
यांचा धु वा उडवनू िदला आिण या िक येकां या बारशाप्रमाणेच सवार्ं या बारा यालाही 
जेवून ते मोकळे झाले! यानंतरचा काळ तो इितहासकाळ. या या आरंभीच सवर् पृ वी 
पादाक्रांत क  िनघाले या ग्रीकांसारख्या बला य शत्रशूी सामना दे याचा प्रसगं या 
िसकंदरा या वारीमळेु यांना आला. 

पण ग्रीस देशातून िनघा यानंतर सीिरया, इराणप्रभिृत देशिवदेश पादाक्रांत करीत 
आले या िसकंदरा या िदिग्वजयाची लाट या िहदंु थान या िहमालयीन तटावर आदळताच 
फुटून गेली आिण भारतिवजेता हणवून घे याची िसकंदराची खुमखुमी तर पंचनद 
ओलांडतो तोच िज न गेली! याने पौरसाचा पराभव केला. पण तो इतक्या िनकरा या 
लढाईनंतरच की ग्रीक सै याचे यापुढ या साम्रा याशी गाठ घाल याचे धैयर्च काही अशंी 
तरी खचून जावे! यास नदी ओलांडून या मगध साम्रा याशी गाठ घाल याचे 
िसकंदरा या सै याने साफ नाकारले, बंड केले आिण िसकंदराला परत िफरणे भाग पाडले. 
या बंडाला इतरही काही कारणे असली तरी जर का मगध साम्रा याम ये िसकंदरास 
इराणप्रमाणेच मोकळे रान सापड याचा सभंव असता िन चालता चालता िजकंता 
ये याइतके ते दबुर्ल आहेसे या ग्रीक सै यास वाटले असते तर ते मगधा या राजवा यात 
दोन चार चमचमीत भोजनसमारंभ उरक यावाचून थोडचे परत जाते! आिण परत िफरले ते 
तरी कसे? तर पावलागिणक िहदंूं या लहानमो या गणरा यांनी केले या लांडगेतोडीने 
भीक नको पण कुत्रा आवर असे सतं्र त होत होत! यातही शूद्रक िन मालव येथील 
िहदंूं या गणरा यांनी िसकंदराला असा उपद्रव िदला की, ग्रीक इितहासकारांना देखील 
यां या शौयार्ची वाखाणणी के यावाचून राहवेना. या िदग्जे या िसकंदराला िहदंवुीरांनी 
एकदा तर यिक्तशः घे न घायाळ क न समरांगणात पाडला! िहदंूं या ख गाघाताने 
बेशुद्ध िन रक्तबंबाळ होऊन पडले या आप या या िदग्जयी सम्राटाला मो या 
कडीिनकडीने बचावून यावनी सै याने रणातून या िदवशी वेळीच उचलनू नेले हणनू 
िसकंदर िहदंु थानातून िजवंतपणी परत तरी जावू शकला! 

 
िसकंदर िदिग्वजेता होताच होता; 
पण तो भारतिवजेता न हताच न हता! 
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पंचनदां यापुढे तो पाऊलदेखील टाकू शकला नाही. दिक्षण समदु्रापयर्ंत पसरले या 
िहदंरुा ट्रसघंाचा केसदेखील तो वाकडा क  शकला नाही. दिक्षणेत तर तो आला ही 
बातमीसदु्धा पोच याचे आधी िसधंु ओलांडून तो आला तसा परतलाही होता! एक पजंाब 
तेवढा याने आप या साम्रा यास जोडला (इ.स.प.ू ३२५), पण िहदंूंनी ग्रीकां या 
अिधकार् यांना िपटाळून लावून तो लगोलग परत घेतला (इ.स.प.ू ३२२ चे आत)! अवघ्या 
चार वषार्ंचे आत जगतातील या काळ या बला य शत्रचूा पाय िहदंूंनी िहदंु थानातून 
रोवला जाता जाताच असा उखडून टाकला! 

पण इतक्यावरच थांबले नाही. िहदंूंचा हा िवजय अप्र यक्ष िवरोधाचा, यावनी 
सै याशी समोरासमोर ख गास ख ग िभडवून काही िहदंूंनी यांना धूळ चारली नाही, असे 
कोणी वावदकू हणनू लागला तर याचेही त ड बंद पाडणारी घटना ग्रीकां या इ.स.प.ू 
३२२ तील वरील उ चाटनामागोमागच घडून आली. ग्रीकांसारख्या बला य शत्रशूी सामना 
दे यास पालटले या पिरि थतीत जे अव य ते ते जनेु टाकून, चाणक्या या अलौिकक 
प्रितभेने िन चंद्रगु त मौयार् या पराक्रमाने मगधात मोठी रा यक्रांती घडवून आणली. 
िहदंसुाम्रा याची सतू्रे यां या हाती येताच ग्रीकां या हातातून िहदंूंनी पंजाब लगोलग 
िहसकून घेतला असे पाहताच िसकंदराचा प्रबळ सेनापती से युकस हा यावनी सै यासह 
पंचनदावर इ.स.पू. ३०५ या सधंीस पु हा चालनू आला. ते हा सम्राट चंद्रगु तने याला 
रणांगणात गाठून अिभमखुसमरात ग्रीकांचा इतका पूणर् पराभव केला की, पंचनदच न हे 
तर अफगािण थान आिण बलिुच थान हे प्रांतही िवजयी िहदंरुा ट्रास देऊन वरती अहेर 
हणनू ग्रीकसम्राट से युकसने आपली क याही िहदंसुम्राट चंद्रगु ताला आिपर्ली! या 
काळ या जगातील बला यांतील बला य अशा ग्रीकांवर िहदंनुी असा िनिवर्वाद िवजय 
िमळिवला! इ.स.प.ू ३०५ या आधी िहदंूंनी ग्रीक रा ट्राचा पुरता मोड क न अवघ्या वीस 
वषार्ंचे आत याची धुळधाण उडवून िदली आिण िहदंकुुश पवर्तावर िहदंसुाम्रा याचा वज 
नेऊन रोवला! पुढे दोनशे वषपयर्ंत िहदंरुा ट्राकड ेपु हा डोळा उचलनू पाह याची ग्रीकांची 
छाती झाली नाही हेही यानात ठेवले पािहजे. िसकंदराने िजकंलेली आिशया खंडातील 
बहुतेक रा टे्र ग्रीकां या हाती राहून तेथे यांची िचर थायी रा ये नांदली. यां या 
िदिग्वजयाचे दात एका िहदंु थानानेच काय ते पाडले! 

या काळ या जगातील साम्रा यांम ये चंद्रगु त-िबिंबसार, अशोकादी मौयर्सम्राटांचे 
िहदंसुाम्रा य सवर्तोपरी े ठ होते की नाही, वतंत्र होते की नाही, प्रबळ होते की नाही ते 
पर परे चंद्रगु ताचे राजधानीत असलेला ग्रीकांचा राजदतू जो मेगॅ थेिनस यालाच िवचारा! 
या ‘देवानाम ्िप्रय’ अशोका या यशः तंभाना िवचारा! या पुरा याला समोर ठेवले असता 
िहदंूंचे जीवन सतत ‘शरणागतीचे’ िन अखंड पराभवाचे’ होते अशे कोणता िपशुन हण ू
धजेल! 
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मीनांदराशी युद्ध:- से युकसला चंद्रगु ताने पराभिव यानंतर कोणाही अिहदंसू 
भारतवषार्ंची सीमा उ लिंघ याचे धाडस अ याहत दीडशे वषपयर्ंत झाले नाही; पण 
मौयर्वंशाचे बौद्ध राजे पुढे दबुळे झालेले पाहताच आिशयातील ग्रीक राजांनी िहदंु थानवर 
दसुरे मोठे आक्रमण कर याचा घाट घातला. ते हा मागे नदंवंशीय सम्राट असेच दबुळे 
झा यामळेु चाणक्य-चंद्रगु ताने या नंदवंशीय सम्राटास ठार क न िहदंसुाम्रा याची स ता 
जशी आप या हाती घेतली होती तशीच वैिदक धमार्चा िन सीम अिभमानी असले या 
सेनापती पु यिमत्राने या दबु या बौद्ध बहृद्रथ राजास मा न या वेळीही साम्रा यस ता 
आप या पराक्रमी हाती घेतली. मगधात ही रा यक्रांती होत आहे तोच ग्रीक राजा मीनांदर 
हा िसधंु ओलांडून पंचनदात इ.स.प.ू १८० चे सधंीस घुसला. ग्रीकांनी तडाख्यासरशी चाल 
क न साकेत घेतले आिण ते मथुरेपयर्ंत चालनू आले, तोच सम्राट पु यिमत्राने तेथे यांना 
गाठले. रणामागनू रणाम ये िहदंसुै याने ग्रीकांस चोप िदला आिण मागे रेटीत रेटीत शेवटी 
पु यिमत्राने मीनांदराचा इतका धु वा उडिवला की, यास धावपळ करीत िसधंूपार होता 
होताच नाकी नव आले. या िवजयाची घोषणा कर यासाठी िहदंसुम्राट पु यिमत्र याने 
मोठा अ वमेघ यज्ञ आरंभनू आपला यज्ञीय िवजया व सचंाराथर् सोडला. यास काही ग्रीक 
राजांनी अडिवताच पु यिमत्रांचा पुत्र जो युवराज अिग्निमत्र याने यांचाही मोड केला. 
िहदंूं या अप्रितरथ पराक्रमाची वाही अशी देशादेशी गाजवीत तो िवजया व परत यानंतर 
पु यिमत्र सम्राटाने आपला अ वमेध यज्ञ पुरा केला. 

मीनांदर या या वारीिवषयी हे लक्षात ठेवले पािहजे की, मथुरेपयर्ंतचा 
उ तरपि चमेचा एक प्रांत सोडला तर बाकी या वार् या दिक्षणो तर अशा िव ततृ 
भारतवषार्शी िसकंदरा या वारीप्रमाणे या वारीचाही लवलेश सबंंध आला नाही आिण 
या परशत्रूनंा आत येता येताच िहदंूंनी असे लगोलग िपटाळून लावले. 

शक आिण यूची यांशी महायुद्ध:- सम्राट पु यिमत्रा या वरील िदिग्वजयानंतर 
िहदंरुा ट्राला अिहदं ुआक्रमणाशी त ड दे याचा हण यासारखा प्रसगं शंभर वष तरी काही 
आला नाही. यानंतर सार् या आिशयाला हाद न टाकणार् या शक आिण यूची यां या 
टोळधाडी जे हा उठ या ते हा इसवीसना या पिह या शतकात िहदंरुा ट्रालाही यांचा प्रचंड 
धक्का बसनू िहदंूं या प्राचीन इितहासाला एक त कालीन लांछन लागावे इतका आमचा 
पराभव झाला. ग्रीकां या आक्रमक सै यांना िहदंु थानात घुसताच जसे एका दशकाचे 
आतच चंद्रगु ताने वा पु यिमत्राने पु हा िसधंूपार िपटाळून लावले तसे या शक-यूचींचे 
पिरप य लगोलग कोणी क  शकला नाही; उलट का मीर, पंजाब, िसधं, काठेवाड प्रभिृत 
प्रांतात यांची राजस ता िचर थायीपणे थािपली जाऊन या अिहदं ु राजवंशांनी 
उ जियनीप्रभिृत दोन-तीन राजधा यांतून दोन-अडीच शतके तरी रा य क  शकावे, ही 
व तुि थती या कालखंडापुरती ल जा पदच समजली पािहजे. 
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परंतु असा ता कािलक पराभव होणे आिण दोनचार प्रांत शत्रचेू हाती पडणे हे 
िनराळे आिण तो अ पांशी िन अ पकालीन पराभव झाला हणनू या य चयावत रा ट्राचे 
य चयावत जीवनच ‘सतत पराभवाचेच काय ते होय’ असे अप्रमाण िन आचरट िवधान 
करणे हे िनराळे! 

िवषप्रयोगा या सकंटात बिल ठ भीमसेनही मिू छर्त होऊन डोहात बुडाले, यावेळी 
िक येक नागांनी यांना िवळखून टाकले, िक येक बेडूक यां या डोक्यावर नाचले, पण 
या नागां या या िवषासही पचवून या िवषप्रयोगा या बेशुद्धीतूनही त ेसावरले आिण या 
िवषप्रयोगाचा सडू या दःुशासनाचा कंठनाळ फोडून घेते झाले हेच भीमाचे भीमपण! पण 
ते िवस न आिण या ता कािलक बेशुद्धीसच भीमसेनाचे सबंध जीवन समजनू ‘भीमाचे 
जीवन हणजे एक अखंड बेशुद्धीच होती, ज मभर या दबु याचे डोक्यावर बेडके नाचली’ 
असे जर कोणी ट्रांवट्रांव धजेल तर ते कोणी फुगीर बेडूकच काय ते! 

शक-यूचीं या भारतावर कोसळले या या आप तीचीही गो ट तशी आहे. 
गजुराथपयर्ंत यांची स ता चाल ूहोती. भारतीयांस यांचा यश वी प्रितकार करवला नाही; 
पण या अवधीत आंध्रीय िहदं ुसम्राटांनी आपली शक्ती एकवटून शक लोक नमर्दा उत न 
येतात तोच यांची गाठ घेतली. प्रथम यांना नमर्देपार हुसकले आिण मग आंध्रचा प्रबळ 
िहदं ु नपृित गौतमीपुत्र िवलीयंकूर शािलवाहन याने शकां या हातून उ तरेकडील 
प्रांतामागनू प्रांत परत घेत शेवटी शकांचा प्र यक्ष राजा नहपान क्षहराट यास तुमलू 
सगं्रामात पराभवून ठार मारले! या िहदं ु िवजे यांची आई जी गौतमी ितला आप या 
वीरपुत्राने अिहदंूंचा अशा सडू उगिव याची बातमी कळताच इतका परमहषर् झाला की, 
याची मिृत काल येथील िशलालेखात िन याची को न ठेवली जावी! इ.स. १०६ ते १३० 
पयर्ंत या प्रतापी गौतमीपुत्राने रा य के यानतंर याचा पुत्र रा यावर बसला. तोच 
प्रख्यात शककतार् पुलमुायी शािलवाहन हा होय! याने उ जियनीचा दसुरा पराक्रमी राजा 
जो द्रदामन याचाही पराभव केला. 

इ.स. ३२० चे सधंीस वैिदक धमार्िभमानी गु त वंशा या हाती जे हा उ तरे या िहदं ु
साम्रा याची सतू्रे गेली ते हा यांचा पराक्रमी सं थापक सम्राट चंद्रगु त याने उ तरे या 
यूचींचा िन शकांचा उ छेद मांडला. याचा पुत्र सम्राट समदु्रगु त, यास िवदेशी 
इितहासकारही भारतीय नेपोिलयन हणतात, याने पंचनदात घुसनू शक-यूचीशी दोन-तीन 
िप या चालले या या महायुद्धात िवजयामागनू िवजय िमळवीत या परकीयांची धुळधाण 
उडिवली! याचा पुत्र सम्राट चंद्रगु त ( िवतीय) होय. िवक्रमािद य तो हाच! किन कापासनू 
बळावलेली शक-यूचींची स ता याने साफ लयाला नेली. यांचा शेवटचा शत्र ूजो द्रिसहं 
याचा िहदंसुै याने पुरता पराभव क न याची राजधानी जी उ जियनी तीही घेतली. िसधं ु



 

www.savarkarsmarak.com 

नदीपासनू पवूर्, पि चम, दिक्षण िसधंूपयर्ंत िजकड े ितकड े िहदंरुा ट्राचे िवजय दुंदिुभ पु हा 
अप्रितहतपणे दमुदमु ूलागले. 

जवळजवळ दोनशे वष का मीर ते नमर्देपयर्ंतचा िसधं-ुगंगे या मधील भारतीय 
प्रदेश शक-यचूीं या परकीय स तेखाली होता. िहदं ु वंशांनी रणाम ये यांचा चक्काचूर 
उडिवला, हे तर झालेच; पण या सामिरक िवजयापेक्षाही एक अ यंत गौरवा पद असणारा 
दसुरा जो िवजय िहदंूंनी या लाखो शक- यूचींवर िमळिवला तो होता सां कृितक िवजय! 
वा तिवकपणे शक-यूची आत आले ते हाच काय ते खरे परकीय होते, खरे शक-यूची होते; 
पण जे हा इ.स. १३० या सधंीस किन काने बौद्धधमर् आिण अतरांनी वैिदक धमर् 
वीकारला ते हाच िहदंूंनी यांना खर् याखर् या अथीर् पाडाव क न टाकले! एक शतकाचे आत 
िहदंसुं कृतीचा वज या शक-यूचीं या राजधा यांवर िन रा यांवर फडकू लागला! 
यां यातील सह त्रावधी जनतेने िन शतावधी राजपु षांनी, मोठमो या राजवंशांनी, वैिदक 
धमर्, भाषा, देश, वेष वीकारला-िक येकांनी बौद्ध! िहदंरुा ट्राने यांची रा येच काय ती 
िछनानून घेतली नाहीत तर यांचे व वसदु्धा सवर् वी िछनावून, महासपर् जसा या या 
प्रचंड जब यात घुसणार् या हिरणाला िजवंत या िजवंत िगळून पचिवतो तसे िहदंसुं कृतीने 
ित या जब यात घुसणार् या या लाखो शक-यचूींना आप या प्रखर जठराग्नीत िगळून 
गाळून नुसते पचवून टाकले. यांनाच िहदं ुक न सोडले! आप या या इ.स. ३०० ते ४०० 
या पराक्रमी कालखंडास िवदेशीय इंग्रज इितहासकारही (Golden Age) वणर्युग हणनू 
सबंोधतात. सदैुवाने याच वेळी चीन प्रवासी फाहाअन हा भारतवषार्ंत आला होता. 
मेगॅ थेिनसप्रमाणेच याने या काळ या िहदं ुरा ट्रा या पराक्रमाचे, सिु थतीचे िन वैभवाचे 
जे वणर्न िलहून ठेवले आहे तेच कुि सत िनदेंस सांगेल की, या काळी देखील िहदंुंचे 
जीवन पराजयाचे वा शरणागतीचे नसनू शत्रूनंा दाती तणृ धरिवणार् या पराक्रमाचे, 
रा ट्र वातं याचे िन यां या जगातील प्रबलतम साम्रा याचे होते! 

हूणांची वारी:- या ऐितहािसक काळातील प्राचीन खंडाम ये िहदंरुा ट्राला या 
शेवट या राक्षसी शत्रसू त ड यावे लागले. या हूणांिवषयी इतकेच सांगतो आिण इतकेच 
सांगणे पुरेही आहे की, जी शक-यूचींची गो ट तीच हूणांची. या हूणां या प्रचंड 
प्रलयसमीराने युरोपातील रोमन साम्रा याची कंबरच मोडली. रिशया ते चीनसदु्धा उभे जग 
उलथे या पालथे घातले. पण िहदंु थान? िहदंु थानात यांचा पाय शकांइतकाही रोवला 
गेला नाही. यांनी केलेला िहदंु थानातील उ पात िजतका भयंकर होता िततकाच यांचा 
उ छेदही विरत झाला. पंजाबातून घसुनू यांचा पुढारी तोरमाण याने ५०० सनाचे सधंीस 
माळ यापयर्ंत आक्रमण केले. ५०२ म ये याचा पुत्र िमिहरगलु गादीवर बसला. आिण 
लगोलग िहदंरुाजांचा प्रबळ सघं एकवटून िहदंूंचा प्रतापी सेनापती जो यशोवधर्न याने 
हूणांना रणांगणात चोपून काढीत पंजाबपयर्ंत रेटले आिण शेवटी एका तुंबळ सगं्रामात 
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मलुतानजवळ को र येथे याचा पूणर् पराजय क न रणाग्नीत यांची िहदंु थानातील 
राजस ता भ म क न टाकली आिण जे सह त्रावधी हूण लोक मागे रािहले यांची वबर्रता 
ब्रा मणांनी यज्ञाग्नीत भ म केली! यांना िहदंचू क न टाकले!! Can this be called a life 

of continuous surrender or submission? No. It is a life of virile Triumph! 
 

िहदंूंचे जागितक आिण सां कृितक साम्रा य 
 
या कालापयर्ंत िहदंरुा ट्राने आपले वतःचे राजकीय वातं य िन राजकीय वचर् व 

आिसधं-ुिसधंु भरतखंडात भरभराटत ठेवले होते. इतकेच न हे तर मोठमोठी नौसै ये, 
नौसाधने (आरमारे) उभा न िहदंमुहासागरापिलकड े असले या देशांवरही आप या 
सां कृितक साम्रा याप्रमाणेच जे राजकीय साम्रा य प्र थािपले होते तहेी या इ.स. १००० 
पयर्ंत या कालखंडापयर्ंत अबािधत ठेवलेले होते. िमसर (इिज त) पासनू मेिक्सकोपयर्ंत 
बुद्धकाला याही अनेक शतकांचे आधी िहदंूंनी थािपले या राजकीय साम्रा या या आम या 
पौरािणक िकंवा पाि चमा यांनी िलिहले या दंतकथा मक ग्रथंातील अ प ट उ लेखांना 
आपण या लेखापुरते सोडून देऊ अगदी ताम्रपट, िशलालेख, उ खनन अ यादीं या 
साहा याने परकीय फ्रच आिण डच सशंोधकांनी िनिवर्वाद हणनू िलिहले या 
इितहासाप्रमाणेच िसद्ध आहे की, इसवीसनाचे आरंभापासनू तो सन १००० पयर्ंत आज 
याला सयाम, जावा, समुात्रा, बाली, आनाम, िहदंचुीन (इंडोचायना) हणतात, या सवर् 

देशांत भारतीयांची रा ये थाटलेली होती. ितकड ेचीन सम्राटां या सै यावर अनेक लढायांत 
भारतीय सै याने िवजय िमळिवले. तेथील नगरांची, देशांची, पवर्तांची, न यांची भारतीयांनी 
ठेवलेली सं कृत नावे ढ झालेली होती. ती आजही बहुतांशी तशीच िटकून रािहलेली 
आहेत. मलय (आजचा ‘मलाया’) साम्रा य हे तीन-चार शतके अ यंत प्रबळ हणनू गाजले 
होते. ‘अहो, पण ती भारतीय बुद्धपंथीयांचीच रा ये होती!’ असा िनरथर्क लेष सदु्धा 
काढ यास को या िहदंु वे या वावदकूाला इथे अवकाश नाही! कारण ती सारी रा ये 
क्षित्रयािद वैिदक धमार्िभमानी राजांनीच थापलेली होती. बदु्धिभक्षूप्रमाणेच शैव-वै णवािद 
पंिडतही भारतीय धमर् िन सं कृित यांचा प्रचार करीत होते. या आठ-नऊ शतके चालले या 
िहदंू या िभ न िभ न राजवंशांतील नावेच पाहा! चंपा (अनाम ते िहदंचुीन) या रा यावर 
इ.स. ३८० म ये राजा भववमार् हा बला य राजा रा य करीत होता. या या रा यातील 
िवभागांची नावे अमरावती, िवजय िन पांडुरंगपरू अशी होती. वेदपारंगत हणनू याची 
ख्याती होती. चीन या राजाने चंपावर केले या एका प्रबळ चढाईत चपंा रा य धळुीस 
िमळ याचा प्रसगं आला असता नवे भदूल िन िसधंुदल उभा न िचनी सै याचा िन स तेचा 
याने ५२६ म ये धु वा उडिवला या िहदंरुाजाचे नाव द्रवमार् होते. अशीच इंद्रवमार्, 
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पु षो तम, ीहिरवमार् प्रभिृत राजांची नावेच सांगतात की ते वैिदक धमार्िभमानी क्षित्रय 
राजे होते. कंबुज (cambodia) चे िहदंरुा यही असेच होते. सयाम या राजवंशात राजा राम 
पिहला, राम दसुरा असे सहासात राजे राम या नावानेच होऊन गेले. अिलकडचे रा य याग 
केले या राजाचेही नाव ‘राम’च हे वृ तपत्रां या चालचलाऊ वाचकांनाही ठाऊक आहे. 
बुद्धाप्रमाणेच शंकराची िन िव णचुी प्रचंड मिंदरे या सार् या देशांतून उभारलेली होती. 
रामायण, महाभारत यांची पारायणे िन राममिंदरातून यां या कथांची लोकना ये होत 
होती. बदु्ध िभक्षु िन वेदिव  ब्रा मण यांचा स मान सारखाच होई. रा यािभषेक 
ब्रा मणां या करवी वैिदक सं कारांनी होत. िहदंूं या या बहृ तर भारतीय राजकीय 
िदिग्वजयात यांनी थािपलेली रा ये यूनतम नउश े वष तरी भरभराटलेली होती ही 
बहुतेक रा ये मलय, पां य, चेर, चौल, किलगं िन आंध्र या िहदंरुाजवंशांनी आिण के हा 
के हा सवर्साधारण िहदं ु जनतेत िनमार्ण झाले या पराक्रमी पु षांनी थािपलेली होती. 
इकडील समदु्रातून भारतीयांची शेवटची उ लेखनीय वारी हणजे पां य राजाने एक 
बला य िसधंुदल घेऊन ब्र मदेशावर केलेली वारी होय. ब्र मदेश िजकूंन परत येता येता 
अदंमान वीपपंूजही याने ह तगत केला िन नंतर या वारी या गौरवाथर् भारतात 
आ यावर एक जय तंभ उभारला. ही घटना अकरा या शतकांतीलच होय. 

 
पण परकीयांनी के हा के हा तरी 
िहदंूंचा पराभव केलाच ना? 
 
पण इतक्या परकीयांनी िहदंवुर वार् या क न ता कािलक िवजय तरी िमळिवलेच 

की नाही हणनू िवचाराल तर आ ही िवचा  की, ग्रीस देशा या शौयार्ची खरी कसोटी 
के हा लागली असे युरोिपयन ग्रथंकार मानतात? यां यावर जे हा पिशर्यनांसारखे परकीय 
प्रबळ लोक चालनू आले, ग्रीस जवळजवळ यांनी िगळला आिण तरीही हतो साह न होता 
ग्रीकांनी यांना शेवटी िपटाळून लावले, ते हाच ना? मग याच कसोटीने या लेखावर 
उद्धृत केले या टॉड या वाक्याप्रमाणे तशा थमार्िपली िन िलओिनडास या भारतात 
पावलोपावली आढळून आले या भारता या पराक्रमाचीही खरी कसोटी तीच का समजू 
नये? ग्रीस, रोम, इंग्लडं, फ्रा स, जमर्नी, इटली, रिशया, चीन यां या जीवनकालांतही 
परचक्राची दहा दहा आक्रमणे आिण पारतं यांची शतके आढळत नाहीत का? एका टीचभर 
िब्रटनचीच गो ट घ्या. रोम स, एंज स, सॅक्स स, डे स, नॉमर् स िकती परकीयांनी 
िकतीदा ते बेट िजकूंन ितथे रा ये चालिवली!! मग तेव यासाठी या िब्रटनचे िकंवा या 
इतर रा ट्रांचे जीवनही ‘A life of continuous defeat’ आहे, अखंड शरणागतीचेच आहे 
असे हण याची तुमची छाती आहे काय? यां यािवषयी तसे जे तु ही हण ूशकत नाही 
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ते एव याचसाठी ना, की जरी परचके्र यां यावर आली िन यां या राजधा याही शत्रूनंी 
घेत या तरी शेवटी या या रा ट्रांनी या शत्रूनंा िजकूंन वरा ट्र राखले’ शत्रू या आहारी 
िन याचे जाऊ िदले नाही; तर मग या कसोटीसच या या िहदंरुा ट्राचा प्राचीन 
इितहासकाल शतपट अिधकपणे उतरत आहे या िहदंरुा ट्रािवषयी ‘The Hindus’ life has 

ever been a life of continuous defeat असे िनलर् ज िवधान करणे हा िन वळ 
िशवराळपणाच ठरत नाही का?  

यातही हे यानात ठेवले पािहजे की ग्रीक वा शक वा यचूी वा हूण हे कोणीही 
आम या सीमा-प्रांताबाहेर फारसे घुसू शकले नाहीत, गगंा उत  वा िव य ओलांडू फारसे 
शकलेच नाहीत! 

हूणांना नामशेष क न टाक यानंतर का मीर ते नेपाळ, वारका ते काम प, 
िहमालयापासनू लकेंपयर्ंत िहदंचेु साम्रा यच पु हा भरभराटलेले होते. याची साक्ष ीहषर् िन 
पुलकेशी या उ तर-दिक्षण िहदंु थानातील दोघा िदग्गजां या रक्षणाखाली भारतवषर् नांदत 
असता आलेला प्रख्यात िचनी प्रवासी जो युवानचंग ( यएुन सगं) याचे जग प्रिसद्ध 
प्रवासवृ त देतच आहे! सम्राट ीहषर् इ.स. ६४६ चे सधंीस वारला. आम या ऐितहािसक 
काळाचा प्राचीन खंडही येथेच सपंला! 

(३) ऐितहािसक काल: अवार्चीन खंड 
िहदंरुा ट्रावर पूवीर् झाले या कोण याही आक्रमणापेक्षा मिु लमांचे आक्रमण हेच 

अ यंत भयकंर आिण दीघर्कालीन असे झाले. 
िन कारण बा कळ आ मिनदंा ही जशी रा ट्रघातक तशीच िन कारण िन बा कळ 

आ मप्रौढीही रा ट्रघातकच असत.े झालेला पराजय मा य कर यास ते कचरतात की 
यांना या पराजयांचा सडू घे याची अगंात धमक नसते! 

तशी अ यंत घनघोर सकंटातूनही झुजंनू यांना िजकूंन, पु न उरणारी धमक 
िहदंरुा ट्रा या रोमरोमात िभनलेली असे आिण ित या बळावर या िहदंरुा ट्राने पराजयांचा 
पुरा पुरा सडू पु हा पु हा उगिवला हे आम या रा ट्रा या युग यापी इितहासा या या 
लेखातील आतापयर्ंत केले या समीक्षणाव न िनिवर्वादपणे िसद्ध झालेलेच आहे हणनूच 
मिु लमां या भयंकर आक्रमणामुळे पिह या तीन-चार शतकांत िहदंुंचे पराभवामागनू 
पराभव होत गेले हे स य जसे घडले, तसेच पण या प्रमाणात ते घडले याच प्रमाणात 
काय ते प ट न सांग याचा भेकड य न आ ही मळुीच करीत नाही. ऐितहािसक वणर्न हा 
या लेखाचा िवषयच न हे, तर या इितहासाचे धावते समीक्षण हाच एवढा या लेखाचा 
जो िवषय आहे, यास अनुस न आ ही एका वाक्यातच प टपणे सांगनू टाकतो की, 
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साधारण इ.स. १००० यावषार्ंपासनू मिु लमाशंी िहदंूंचे जे महायुद्ध घडले गेले यात 
साधारणतः सन १५०० पयर्ंत िहदंसुै यां या मिु लम सै यांशी िजथे िजथे मोठमो या 
लढाया झा या ितथे ितथे शेकडा न वद लढायात िहदंपुक्षाचा धु वा उडाला. िहदं-ुमिु लम 
महायुद्धा या पूवार्धार्तील िहदंरुा ट्रा या या सतत पराभवाने कोणाला आनंदाची उकळी फुटत 
असेल तर यां या या आनंदात तेव या प्रकरणी िवरजण घाल याचा मोह आ हास 
मळुीच होणार नाही; पण याप्रमाणे मसुलमानांनी पूवार्धार्त अफगिण थानापासनू त े
क याकुमारीपयर्ंत िहदंूंचा शेकडा न वद लढायांमागनू लढायांत धु वा उडवीत आिण िहदंुंची 
रा यामागनू रा ये घेत सवर् भरतखंडभर ‘िहरवा चांद’ फडकिवला, याचप्रमाणे यांना 
प्र येक पावली टकरा देत देत, प्रितकार करीत करीत या शतक यापी श त्रसघंषार्त शेवटी 
जे हा हवी ती िठणगी पडून स याद्री पेटला, ते हा िहदंिुवक्रमापुढे मसुलमानांसही पळता 
भईु थोडी झाली! तोडीस तोड उडाली! साधारणतः सन १६०० पासनू तो १७९३ पयर्ंत जेथे 
जेथे िहदंसुै याची मसुलमानी सै याशी लढाई जुपंली तेथे तेथे शेकडा न वद लढायांत 
िहदंूंनी मसुलमानांचा धु वा उडिवला. मसुलमानां या बादश यांमागनू बादश या िन 
नवाबामागनू नवाब बुडवीत िहदंूं या सेना मरा यां या सेनाप याखाली प्र यक्ष अटकेवरील 
‘िहर या चांदाला’ धुळीत लोळवून ितथे भगवा वजच उभार या झा या! 

भाऊसाहेब पेश यांनी अकबर-औरंगजेबांचे बादशाही तक्त िहदं ुघणाचा घाव घालनू 
अक्षरशः फोडून टाकले! भाट-चारणां या जयघोषांनी आकाश दमुदमु ूलागले. 

आज सात शतकाने पायी िमरिवत सोनेरी तोडा। 

पुनरिप आजी िहदंजुयाचा िपई िसधंुचे जल घोडा।। 

िहदं ुवीरांचा की ीशे असे यश वी हट केला। 

आज िहदवी जिरपटका की पु हा पोचला अटकेला।। 

यातही हे यानात ठेवले पािहजे की, मसुलमानांशी हे स तशतक यापी महायुद्ध 
लढवीत असतानाच ‘िफरंगाण’ (युरोप) मधील इंिग्लश, डच, पोतुर्गीज, फ्रच प्रभिृत 
रा ट्रांशीही िहदंूंना टक्कर यावी लागत होती. यात सवर् परकीयांशी िहदंचेु पुढारीपण 
घेऊन िवशेषतः महारा ट्र हा भमूीवर िन समदु्रावर समकालीन िन सतत युद्ध झुजंवीत 
रािहला. भाट गातातः- 

पठाण, मोगल, तुकर् ,इराणी, हबशी,िश ी परोपरी। 

पोतुर्गीज वलंदाज िफरंगी अगें्रजािदक गौर खली।। 
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इराणपासनुी िफरंगाणपयर्ंत शत्रूचंी उठे फळी 

िसधंुपासनुी सेतुबंधपयर्ंत रणांगण भू झाली।। 

तीन खंिड या पुंडांची ती परंतु सेना तडुवीली। 

िसधंुपासनुी सेतुबंधपयर्ंत समर भ ूलढिवली।। 

या कालखंडाचे शवेटी मसुलमानां या राजस तेचा चक्काचूर उडवनू 
िहदंु थानाम ये पुनरिप िहदंरुा य िजकड ेितकड ेकसे प्र थािपत केले गेले ते उ लेिखले या 
ओळीतच िनिवर्वादपणे िदसनू येईल. जवळजवळ काबूलनदीपासनू का मीर, पंजाब, 
पितयाळापयर्ंत शीख-रजपूत-जाटांची िहदंरुा ये, नेपाळात गरुख्यांचे िहदंरुा य, िद लीपासनू 
तंजावरपयर्ंत आिण काठेवाडपासनू ओिरसापयर्ंत मरा यांचे िहदंसुाम्रा य आिण खाली 
हैसरू, त्रावणकोरची िहदं ु रा ये!! सात शतके लढत लढत सतरा या शतका या आरंभी 
आरंभी िहदंूंनी िहदंु थानातून मसुलमानी राजस तेचा असा पुरा पुरा नायनाट केला होता! 
पण आज? आज िहदंु थान इंग्रजांचे हातात आहे त?े यास उ तर इतकेच की, तो प्र न 
अजनू अिनिणर्त आहे. या ‘आज’चे उ तर उ या िकंवा परवा देता येईल! 
िहदंूं या एकंदर जीवनािवषयीचा प्र न इथे प्र तुत होता. यासाठी िहदं ुइितहासांचे गे या 
पाच सह त्र वषार्ंचे धावते समालोचन वर केलेले आहे. िहदंरुा ट्रावर अनेक आप ती अशा 
आ या की, यां या फटकार् यासरशी मोठमोठी रा टे्र नामशषे होऊन गेली; परंतु क्विचत 
चीनचा अपवाद सोडता जगा या इितहासात अशा अनेक आप तीशी झुजंनू, अनेक बला य 
शत्रूनंा पादाक्रांत क न शतक यापी महायुद्धे लढवून जर कोणते रा ट्र आज पाच सह त्र 
वष आपले अि त व आप या पराक्रमाने िटकवून रािहले असेल, आपले वातं य पु हा 
पु हा प्र थािपत करीत आलेले असेल, आप या धमार्चा, आप या सं कृतीचा, आप या 
अिंतम अिजकं्यतेचा प्रभाव गाजवीत आलेले असेल तर ते िहदंरुा ट्रच काय ते होय! 
भयंकर जीवनकलहात ते झुजंत रािहले, िजकंीत रािहले, हणनू हे िहदंरुा ट्र जगले आहे. 
रा ट्रारा ट्रां या सार् या प्रितप यांम ये ते आप या िचवटपणाने िन प्रबळतेने या 
जीवनकलहा या पधत िनसगर्िनयमाप्रमाणे जगावयास योग्य ठरले- In the struggle for 

existence it proved fittest to survive - हणनू हे िहदंरुा ट्र आजही िजवंत आहे. 
िहदंरुा ट्राचा इितहास अपजयशील नसनू कोण याही रा ट्रापेक्षा तो उ कटपणाने 
िवजयशीलच आहे! 

* * * 
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