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गरमा गरम �चवडा 
 

(१) 

महमंद अल्ल �न हसन 

�नजामी यांची ्ाथाळी 
महंमद अल्ल आ�ण हसन �नजामी यांची प्रणीय ्ाथाळी �दवस��दवस खूपच रंगात य्त 

चा््ल आह्. परवाचया डावात तर महमंद अल्लंची ्ाथ अगदल अचूक �नजामींचया नाकाचया 
अगदल ब�डीवर जाऊन बस्ल! हुतातमा श्दानदंांचया हतय्न् �चडून काहल ऋुद �हदं ूहसन �नजामी 
यांची खोड मोडणार आह्त, असा धाक पाडून हसन �नजामी आजका् शकयतवर आपलयााराच् 

�कललयात बसूनच मुस्मानांची जी काय उनन�त क�रता य्ई् ती करत आह्त, हल गोष् 

�दल्लचया बाजारात बहुत्कांचया कानावर आ्््लच होती. पण अल्लंनी ती उभया �हदंसुथानचया 
कानावर ाा्णयासााठ परवा �नजामीवर पक्पण् उपा�धवषारव क््ा! तयात तयांनी खा्ल् पदवया 
�नजामीसाह्बास अपणर क्लया. ”सरकारल ह्र! �नजमांच् अनन खाऊन तयांचयाच �वरद, सरकारकड् 

चुगलया करणारा, �नमक हराम! शदानंदांचया हतय्नतंर भयभीत होऊन ारात दडून बस्््ा 
भयाड!“   

या पदवीदानाचा सवीकार क्लयानंतर अल्लहून तरल आपण काहल अ�धक भयाड नाहल ह् �सद 

करणयासााठ, महंमद अल्ल जस् अबदु्  रशीद्ा बं�दगहृात जाउन भ््ून आ्् तस् �नजामीहल 
ाराबाहर पडून ब�ंदगहृाकड् भ््ावयास ग्््, पण अथारतच दहा-पांच शरलरररकांचया मंड्ात आप्ा 
�बनमो् द्ह सथापन करन! 

*** 
 शदानदंांची हतया ह� एका वययकतच� कृतय आह्; अशा पवतृती�वषयी मुसामान समाजास दोष 

द्ऊ नका, हल महातमा गांधींची �दवयवाणी �कती अथरपूणर होती ह् पथम कोणा कोणास कळ �् नवहत् 

त् महणा््, ‘मुस्मानांची मनोवतृती ओळखणया इतक् गांधीजी चाणार नाहलत’. पण आता ती 
तयांची चूक होती आ�ण गांधीजींचया �दवय दष्लस �दस्् त्च सतय होत्, ह् पतयहल ाडणारया 
मुस्मानी ा्नांवरन �सद होत आह्! उदाहरणाथर खा्ल् ा्ना पाहून जाफरलअल्ल महणा््, 

‘गाझी रशीदची त्वार मी चंु�ब्ल असती! -जर आज मुस्मानी राजय असत्!’ क्कततयाचया 
नगरसंसथ्त ( मयुन�सपा�््लत) शदानंदांचया मतृयू�वषयी ख्द वयकत करणारया ारावास 

मुस्मानांनी एकजात अडथळा क््ा. �मरतचया म�शदलतून मुस्मानांनी ती हतय्ची बातमी 
ऐकताच �दपोतसव क््ा. गोरखपूर्ा मुस्मानांनी �मााई वा््ल. �दल्लचया जुममा म�शदलत 

हाजी महंमद अल्लंनी गाझी रशीद्ा हया ख्लयातून �नद�ष होऊन सु्ता याव् महणून 
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सावरज�नक पाथरना क्लया. प्शावर पासून तो महाराष्ाती् ्हानसहान यजलहयांचया गावापय�त 

मुस्मानांतून रशीदचा ख््ा ्ढ�वणयासााठ �नधी जम�वणयात आ्ा. कोा्हल महतवाचया अशा 
मुस्मानांचया सभा शदानंदांचया हतय्�वषयी ख्द पद�शरत करणयास झालया नाहलत. अन्क 

�ाकाणी हरताळाच् �दवशी मुस्मानांनी आप्ल दकुान् बंद ा्वणयाच् नाका�र्् मुस्मानांचया 
�कतय्क पमुख पतांतून शदानंदांचया हतय्�वषयी ्र उड�वणार् उदगार काढणयात आ््. एकान् 

�्�ह्् क�, बहुधा शदानंदांचया स्वकान् (जयान् तयांचा पाण वाच�वणयाच् काय� सवततहल ाायळ 

करन ा्त्् तयान्) बहुधा तयांची हतया क््ल असावी आ�ण मग रशीद्ा �नषकारण पकड्् असाव्. 

दसुरयान् �्�ह््, अजी जनाब ऐसा नहलं! ‘एवीत्वी शदानंद रोगान् मरणारच आह्त अस् पाहून तया 
रोगाचया अतयवसथ यसथतीत �हदंनूी �वचार क््ा क�, हयांना गोळी ाा्ून मारन हुतातमाच का न 

करा? मुस्मानांवर आग पाखडणयास हल उततम सधंी आह्!’ आ�ण �हदंूंनी �वचार करन 

शदानदंास सवततच गोळी ाा्ून मा�र््! जाफरअल्लन् �्�ह््, ‘शदांनद गायीचया जनमास आ्् 

द्खी्’. आ�ण कोणया मुस्मानी कसायाचया खुटंयाची शपथ आह्, सांगा क� शदानदंास 

मारणारया पवतृतीचा सवर दोष एका एकु्तया वययकतवरच असून तया�वषयी मुस्मान 

समाजाती् मोठया भागा्ा दोषी धर नका, ह् आपलया या गांधीजींच् मत �कती नयायसगंत आ�ण 

सतय होत् त्! अगदल च्कन ् सतय तयांचया �दवय दष्लस �दसून आ््! एका रणाचाहल �वचार 

करावा ्ाग्ा नाहल! महातमाच तो! खरा खरा अंत�ारनी!’ 
 अशा अंत�ारनी आ�ण �दवयदयष् पुढारयाच् हाती राष्ाची सूत ्सोपवून तयास ‘सवार�धकारल’ 

(�डक्््र) न्म्् महणूनच तर ्ोकमानयांच् मतृयूनतंर एका चार वषारत �हदंसुथानात राजकारण 

आ�ण धमरकारण इतक् रंगारपास आ््! यजकड् पहाव् �तकड् एक�च एक�, उनन�तच, जागतृी, त्जच 

त्ज! 

 क्वळ ह् �हदंसुां्न त्वढ्, काय मुदारडपणा करलत अस्् त् अस््! जर का ह् संा्नहल म्य् 

आ्् नसत् तर या ‘सवार�धकारयाचया अंत�ारनान्’ प्�रत झा््लया हया त्जान् आज �हदंसुथान, 

�नदान �हदंजुाती, सवतत उभीचया उभी जळू ्ाग्ल असती, जळू! 
*** 

माग् एकदा महंमद अल्ल महणा््, ‘अबन साउदचया �वरद जी गार्हाणी आह्त, ती खरल ार्ल 
तर मी सवतत जाउन  अबन साउदचया �वरद ्ढत मर्न!’ अल्ल �तकड् ग्््, गार्हाणी खरल ार्ल. 
अबन साउद�वरद ्ढाई सुर झा्ल पण अल्ल यजवंतच् यजवंत परत आ््. तयांचयावर दारगोळा 
वयय करणया इतका �रकाम््कडा �शपाई अबन साउदचया सनैयात कोणीद्खी् भ्््ा नाहल. 
तयांचयावर तयांना मारन ्ाकणयाचा द्खी् कोणी उपकार करलना! खरोखर अबन साउदच् ्ोक 

मोा् दषु् आह्त! 

पुढ् शदानंदजींचया मतृयूनतंर महंमद अल्ल महणा््, ‘आता हया पापाच् पायययचत माझ् 

सवततच् रकत सांड ून होत अस्् तर मी त् आनंदान् करलन.’ पण अबन साउदसारखया दषु्ांची गोष् 

तर दरूच; पण दानशरू महणून गाज््लया �हदं ू्ोकांतहल कोणी एवढा उपकार शदानदंांच ्नावान् 

द्खी् अल्लंवर करलना. त्वहा अल्लंचया पदरल त्हल पुणय पड्् नाहल! 
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महणून आता चीनचया �वरद सनैय धाडणयाचा �नष्ध करणयासतव भर््लया एका सभ्त 

महंमदअल्लंनी सगळया जगा्ा पुनत एकदा सवतत मरणयाचा धाक ाात्ा होता! चीन्ा जर 

सनैय धाडा् तर जया आगगाडीन् ज् जाई् �तचया रळावर मी पड्न आ�ण माझया छातीवरन ती 
आगगाडी जाईत्ा उाणार नाहल महणून त् गजर् ्. रलतीपमाण् ्ाळया पडलया आ�ण महंमद अल्ल 
आता मात वाचत नाहलत अशी आमहांस धासती पड्ल कारण चीन्ा सनैय ह् जाणारच! महंमद 

अल्ल मरणार, आता जगाच् कस् होई् महणून उद�ववन असता एकाच पतात दोनहल बातमया 
वाचलया! चीन्ा सनैय ग््् आ�ण महंमद अल्लन् जुममा म�शदलत �हदं ु ्ोकांस आ�ण हसन 

�नजामीस �शवयांची ्ाखो्ल वा�ह्््् भाषण क्््! महंमद अल्लंची मरणाची गाडी �तसया�◌्दा 
हुक्ल! पण ह् झा्् कस् ह् काहल कळ्ना! 
कव�चत ्अस् झा्् अस्् क�, चीनच् सनैय आगगाडीत बसून �नातांना हा सतयप�त� महावीर 

महंमद अल्ल आगगाडीचया रळावर पडणयास ग््ा अस्् पण रळावर न पडता ााईााईत रळांच् 
मधोमध पडलयान् रळावरन गाडी �नाून ग््ल तरल तयाचा पाण काहल ग््ा नाहल. मराव् कस् याची 
द्खी् मा�हती असावी ्ागत्! आता हा �तसरा योग तर ग््ा, आता पाहू मरणाचा चौथा डोहळा 
महंमद अल्लस कोणतया पकारचा होतो त्. भीती एवढलच क�, ्ांडगा आ्ा, ्ांडगा आ्ा! अस् 

गमतीन् महणता महणता ्ांडगा खरोखरलच एखाद् व्ळी आ्ा नाहल महणज् झा््? 
***  

पं�डत मोती्ा् न्हर �न डॉ �कयचु् आ�द �कतय्क �नससीम द्शभकत पुढाया�◌ूनी पुनत व�क्ल 
सुर करणयाच् ार�व्् आह्. ाठकच आह्. व�क्ल सोडून जो द्शोदार वहावयाचा तो झा्ाच आह्. 

एका वषारत सवराजय �मळून पुनत �नाून द्खी् ग्््! त्वहा आता जयांनी तयांनी आपाप्् 

पो्ापाणयाच् उदयोग पहाव् ह् साहायजकच आह्. व�क्ल वाई् महणून आपण व�क्ल थोडीच 

सोड्ल होती. ्ोक �त्ा वाई् महणत आ�ण ्ोकांवाचून पुढारल कोणाच् वहावयाच् त् कळ्ना 
महणुन व�क्ल सोड्ल होती. आता ्ोक तस् फारस् महणत नाहलत आ�ण व�क्ल आ�ण पुढारलपण 

ह् दोनहलहल तीर आपलया मोा्पणाचया भातयात राहू शकतात. त्वहा आता व�क्ल सुर करणयास 

काय पतयवाय आह्? 

  - शदानंद, �द. ३ माचर १९९२ 
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२. पतवाखा्ल सतयााहा्ा आा म�हन् झा्् 

 
पतवाखा्लचा सतयााह आतापय�त अगदल �नयमान् चा्त आ्््ा आह्. म्यतंरल सतयााह 

करणयासााठ आप्् गुरख् बंधुहल ग्लयाची वातार ‘शदानंदा’त आपण सवा�नी वाच्लच आह्. श्व्ल 
नमतशदू महणज् (नामशदूांनी) बगंा्मधी् आजपय�त असपयृयांती् असपयृय गणलया ग्््लया 
आपलया �हदं ु बंधूनीहल हया सतयााहास तयांचया जातीच् ५ सवयंसै�नक पाावून �हदं ु जातीचया  
झगडयात आप्ल सवततची वगरणी सादर क््ल. शीहरलचया ्वजाखा्ल �हदंधूमारच ् ररणाथर 
रणरत्ात सपयृयांबरोबर ज् खांदयास खांदा ्ावून झुजं््, तयांची असपयृयता  भसम झा्््ल आह्. 

आता ‘तुमहल सक् �हदं,ू बंधु बंधु!’ 

हा पतवाखा्लचा सतयााह आरंभ होऊन आता आा म�हन् होत आ््त. पतयहल दहा-पाच �हदं ु

सवयंसै�नकांसह भजनाची �मरवणूक �नात् म�शदलपय�त पोचतो ह�रनामाच् गजरान् तया गावच् 

वातावरण दमुदमुवून ह्त् आ�ण अंती सशसत �शपाई य्ऊन तयास धरलपय�त सवयंसै�नक वादय् 

वाजवीत आ�ण ह�रनामाचा ाोष करलत म�शदलपुढल् राजमागारन् पुढ् ाुसतात. ्ग्च दसुर् �दवशी 
पुनत दसुर् भजनवीर हाच कम पुढ चा्�वतात. श्कडो तुरंगात ग्््, अननतयाग झा््. मुस्मानी 
गुंडांच् दंग् झा््; डोक� फु््ल; जयादा पो�्स बस््; तयांचया करासााठ �््ाव पुकार््; गवहनरर 

फणफण््; मुस्मान जळफळ््; पण �हदंूंच् ह�र�कतरन आ�ण सतयााह जशाचा तसा चा् ूआह्! 

मुस्मानांनी नसता दरुााह ध�र्ा नसता तर जया म�शदलवरन �हदंूंचया वादयांची �मरवणूक 

वषारतूनहल एखाद् व्ळी कव�चतच जाती, तयाच म�शदलवरन तोच दरुााह मुसमानांनी धरताच, 

�हदंचूया सतयााहाची वादय् आा म�हन् सारखी झडत आह्त. भजनाच् जयाोष सारख् उात 

आह्त, �मरवणूक� तया मागारवरन सारखया वाजत गाजत जात आह्त! हया्ा महणतात 

�चका्ल!!! 
अशी �चका्ल थोडी फार तरल हया �हदंतू आह् महणूनच तर त् धकाधक�चया मामलयांत हजारो 

वष� ‘जीता रहा है’! आणखी हजारो वष� ‘जीता रहन्वा्ा है!’ ह् आमचया ‘र�हम चाचांनी’ पकक् 

समजून असाव्. 

र�हमचाचा आजपय�त बंगा्म्य् मुस्मान गुडं ज्वहा �हदं ू कुमा�रकांस ारातून ब्ातकारान् 

धरन �कंवा मागारन् चोरन पळवून न्त महणून बातमया ऐकत त्वहा चकार शबदहल काढलत नसत 

आ�ण कदा�चत ् तयांचया ‘मी बंगा् दसुरा पंजाब करलन’ हया आसुरल प�त�ापमाण् हळूहळू 

बंगा्म्य् दयय �दस ू ्ाग्् हयान् मनात �फदल �फदल हसतहल असती्. हयाच आावडयात 

बैतक् ााणयाचया अनतगरत कपूरकाठचया एका इक्मयी नावाचया �ववा�हत �हदं ू ््न्स 

मुस्मान गुंडांनी �तचया बापाचया ारावर छापा ाा्ून ब्ातकारान् माचर ११ �दनांकास राती 
पळवून न््् महणून ‘सवतंत’ दै�नकात २८ वया माचरची बा�रसा्ची तार आह्. पो�्स्ा बातमी 
�द्ल, पण अजून मु्लचा पतता नाहल! काय, र�हमचाचा खुदकन हस््तस्? 
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पण र�हमचाचा, थोड् थांबा, हल पहा दसुरल एक तार आ्ल आह्! त्वढलहल वाचून ्ाकू आ�ण मग 

एकदम हसू या! यजलहा �सलह् कसबा अचछामती य्थ् फयाज अल्ल नावाचा एक मुस्मानी गुडं 

�हदं ू सतीयांचा य्ता जाता उपमदर करावयास सवक्ा होता. तो एका �हदं ू सतीच् ाराहल अशा 
न्हमीचया �ध्ाईन् जो ाुस ू्ाग्ा तो ग्लया आावडयात एक �दवशी श�शमोहन नावाचया एका 
बंगा्ल नवयुवकान् तयाचा श्व् करन ्ा�क्ा. तया्ा अचानक ाार मारन ्ा�क््. ‘आनदं बझार 

प�तका’ महणत् क� श�शमोहनन् आपलया कथनात सां�गत्् आह् क�, ‘�हदं ू यसतयांचया सनमान 

आ�ण सतीतवररणासााठ मी तया अधमास कापन का�ढ््’. 

ऐक््त ना, र�हमचाचा? श�शमोहन हा तया तुमचया �ख�द�ख�द हसणारया ्वनीचा क्वळ 

पडसाद उा्््ा आह्; नाहल का? अजून जपा. इंयव्शांचया मशीनगनसचया आ�ण तोफांचया 
त�डातून �नाणारया जवा्ाााहल गडगडा्ान् ज् कं�पत झा्् नाहल आ�ण व्ळपसंगी ज् �ब�्श 

�सहंाचया गवहनरर जनर्ल दाढलस हात ाा्ून �त्ा उप्णयास कचर्् नाहल, त् ह् �हदं ुयुवकांच् 

धैयर आह्. त्थ ् चाचाजी, तुमचयाती् गुडंगीर दाढलची काय कथा! आजवर तुमचया �ख�द�ख�द 

हसणयाकड् �हदं ु श�शमोहननी ्र �द्् नाहल, त् तयास तुमच् भय वा्त होत् महणून नवह्. ह् 

पूव�हल सां�गत्् होत्. पुनत सांगतो, ऐका, नी् ऐका, र�हमचाचा, श�शमोहन काय महणतो, त् नी् 

ऐका! ‘मी माझया �हदं ू भ�गनींचया सनमान आ�ण सतीतव ररणासााठ तया अधमास कापून 

का�ढ््.’ 

�हदं ूयसतयांकड् पाहून �ख�द�ख�द हसणारया तुमचया धमरव्डया गुडं�गरलचा हा श�शमोहन प�ह्ा 
�हदं ु प�त्वनी आह्! र�हमचाचा, अजून तरल शदुीवर या. कारण तुमचया हसणयाचया पतय्क 

्वनीमागोमाग हयापुढ् श�शमोहनी प�त्वनी गजरत उाती् असा संभव, �कय्नतंर प�त�कय्तचा 
संभव यजतका बळक् असतो, �ततकयाच बळक्पण् �दसत आह्! 

 

***  

 

कुजत पड्््ल शसतासत् 
बंगा्म्य् ग्लया म�हनयात आणखी काहल कांतीकारक युवकांना पकडून तयांना तयांचयापाशी 

सापड््लया अन्क भयकंर बाँब आ�ण �पसतु्् अतया�द हतयार् बाळगणयासााठ मोामोठया �शरा 
ाोाावणयात आलया. बंगा्म्य् ज्वहा पाहाव् त्वहा कां�तकारक शसतासत् बाळगूनच काय त् 

असतात. हजारो रपयांचा चुराडा करन आ�ण वा््् तया सकं्ास त�ड द्उन �बचार् बाँब आ�ण 

�पसतु्् आ�ण हजारो गोळया जम�वतात आ�ण पो�्स य्ईपय�त वषा�नुवषर तया शसतागारास 

पाणाप्लकड् ररनू, पो�्स य्ताच सरकारचया हातात ती सवर शसत् आयतीच सोपवून द्तात. खर् 

पा�ह्् असता, अशा पकारचया नुसतया शसत् बाळगीत बसणारया कां�तकारकांना सरकारन् उ्् 

पा�रतो�षक् द्ऊन तयांचया हया धंदयास उतत्जन दयावयास पा�हज्! कारण सरकारास कवडीचाहल 
वयय न क�रता फुक् शसत ् आ�ण बाँब आयत् पुर�वणयाचा हया कां�तकारांनी जो हा उपकम 

चा्�व्ा आह्, तो सरकारास सवरसवी ्ाभकारक आह्.  शसत ्पुर�वणयास सरकार ज् इतर अडत् 

ा्�वत् तयांना अडतीच् पैस् आ�ण शसतांच ् मूलय असा दह्ुरल खचर दयावा ्ागतो. हया 
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कां�तकारकांची साच�व्््ल शसत् व्ळ य्ताच फुक् फाक् सरकारास उच्ून न्ता य्तातच; पण 

तयास तयांचया अपार प�रशमांची अडत महणूनहल कवडीच् प�तमो्हल दयाव् ्ागत नाहल! महणून 

सरकारास आमची सााह �वनंती आह् क�, शसत् आ�ण भयकंर बाँब नुसत् जमवीत राहणयाचाच छंद 

असणारया हया कां�तकारकांना सरकारन् �शरा�बरा द्ऊन असा उपयुकत धंदा बुड�वणयाची चुक� 
कर नय्!  

हां; जर का शसत वा बाँब हाती य्ताच तयाचा होई् तो उपयोग करन ्ाकणयाची पवयृतत हया 
कां�तकारकांत असती, तर मात तयांस भयकंर दंड द्ण् पारतच होत्. माग् अशी पवयृतत हया वगारत 

अस् अन तयायोग् �पसतु् हाती पडताच गोळीची द्खी् वा् न पाहता त् त्वढ्च उडवून ्ाक�त! 

�नषकारण गंज खात शसत ्आ�ण बाँब साचवून ा्वून पो�्सांची मागरप�तरा करलत त् बसत नवहत्. 

त्वहा तशा भयकंर कां�तकारकांस भयकंर �शरा ाोावावया ्ागलया त् ाठकच झा््. पण नुसती 
शसत् बाळगून ती पो�्सांचया हाती �न�वर् नपण् सोप�वणारया हया कां�तकारकांची सरकारन् 

दव्षाप्रा क�वच अ�धक करावी आ�ण सरकारन् फुक्ची शसत् �मळवून द्णारया हया संसथ्स 

पोतसाहन दयाव्.  
***  

 

नादानांची रमाशी्ता 
अस् ऐकणयात य्त आह् क�, अ्यापक इंद महाशय, तयांचया �पतयाची,शी. शदानदंांची, हतया 

करणारया अबदु्  रशीद्ा रमा करावी महणून सरकारकड् आव्दन धाडणार आह्त! उततम! आता 
सवामीजींचया हया एका पुतान् जो हा उदारपणा अव्ं�ब्ा तयांच ् अनुकरण तयांचया द�वतीय 

पुतान्हल कराव् आ�ण सरकारास दसुर् आव्दन कराव् क�, इंद महाशयांचया �वनंतीपमाण् अबदु् ्ा 
दया दाखवून सोडून द्णयात य्ताच एक बंग्ा आ�ण दहा-पाच हजार एकर भू�म पुरसकार महणून 

द्णयात यावी! महणज् आपलया दोनहल सुपुतांनी �हदं ूधमारची ्ाज राखून पथृवीराजाची परंपरा बुडू 

�द्ल नाहल ह् पाहून सवामीजींचा आतमा सतंोष पाव्् आ�ण अबदु्  रशीद्ा फाशीची रमा वहावी 
महणून पाथरना क््ल असता �हदं ुउदारपणान् दवून मुस्मान जी एक� दोन हजार शतकांनी करणार 

आह्त ती एक� उ्् तयास एक जहागीर �हदं ु ्ोकांनी �द्ल ह् ऐकताच आणखी पाच-सहा 
शतकांचया आतच कर शकती्. जहागीरच काय, पण �हदं ु महासभ्न् कोणा एखादया रजपूत 

राजाची राजकनयाहल अबदु्  रशीद्ा सु्ून परत ारल य्ताच तयास मधुपकर  महणून अपणर करावी 
महणज् आपलया �हदंचुया अ�हसंक रमाशी्त्चा बाणा आपण योवय रलतीन् राख्ा अस् होई्. 

माग् शहाजहानासहल आपलया पूवरजांनी हयाच बाणयासााठ अशी एक रजपूत राजकनया अपणर 
क््लच होती आ�ण श्व्ल �तचयाच पो्ल औरंगज्ब जनमा्ा आ्ा!!! 
खरोखरच अबदु्  रशीद्ा स्याच फासावर ््कवण् ह् �नषाुरपणाच् आह् आ�ण कोणाहल �हदं ु

रकताचया मनुषयान् आपलया दयाशी्त्चया बीदास क्कं ्ावून तशा �नषाुरपणाचा भागीदार हऊ 

नय् अशी आमची �वनंती आह्. �बचारा अबदु्  रशीद सवगरपारतीसााठ �कती आतुर झा्््ा! 
शदानदंांस ाार करन सवगारची तो एक पायरल चढ्ा आह्. परंतु अजून तयाचया सवततच कथन 
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क्लयापमाण् सवगारकड् न्णारया ्ा्ाजी आ�ण मा्वीयजी हयांचया मसतकांचया उर््लया दोन 

पायरया तया अजून चढावयाचया आह्त. त्वहा तयाच् त् अवतारकृतय पूर् होणयापुरता आयुषयकाळ 

तया्ा ्ाभावा ह् कोणीहल परोपकारल �हदं ुमनापासून इयचछलया�वना राहणार नाहल. त्वहा प�हलया 
पायरलवरनच ढक्लत न्ऊन तयास फासावर ््क�वणयाच् पाप अ्यापक इंद हयांनी करणयास 

पवतृत होऊ नय्! तयांनी शदानदंांस डस््लया सापास दधू पाजाव्च. नाहलतर इतर �हदंुंस कोण 

डस््? सनातनी ्ोक सापास पुजतात. मग आयरसमाजी मनुषयान्हल दया का दाखव ूनय्! आपण 

�हदं ुइथून �तथून पथृवीराजाचया माळ्च् मणी अस्ो पा�हज्!!! 

तया�वर�हत सवततचया �पतयास मारणारया आततायासहल मी रमा क�रतो, अस् महणू 

इयचछणारया शदानंदाचया पुताचया भावयाचा आ�ण थोरपणाचा पं�डत मा्लवीयजींचया पुतास 

मतसर वा्ण् साहयजकच आह् त्वहा तयाचया समाधानासााठहल अबदु्  रशीद्ा काहल �दवस यजवंत 

ा्वण् अष्च आह्. महणज् तो शदानंदांचया पुतापमाण् ज्वहा मा्वीयांचया आ�ण आणखी कोणया 
�हदंचूया पुतास �पतहृलन करल् त्वहा तयांना, तयांनाहल ‘दया करा’ महणून आव्दन क�रता य्ई् 

आ�ण या �हदं ु राष्ात आपलया �पतयाचया हतयारयासहल जीवदान द्णार् उदार पुरष एक्् इंदच 

नाहलत, अस् सगवर सांगणयाच् भावय उभया �हदं ुराष्ासहल ्ाभ््!!! 

        - १८ ए�प् १९२७ 
***  
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(३) 

शहाबादचया मुस्मानांची 
�हदं ुहोणयाची धमक� 

शहाबादचया एका मुस्मानान् खवाजा हसन �नजामी्ा एक पत �्�ह्् आह् क�, मी एका 
सावकाराच् एक हजार रपय् द्ण् ्ागत आह्; आपण म्ा त्वढ् द्त असा् तर बर्, नाहल तर मी 
शदु होऊन �हदं ू होउन जाईन! हया उदाहरणावरन तरल आमच् मुस्मानबंधु श�ुद चळवळीवर 

जळफळणयाच् सोडून उ्् �त्ा आ�शवारद द्ऊ ्ागती् अशी आशा आह्. कारण �नधरन 

मुस्मानांना शदुीचया चळवळीन् एक नवीन धंदा �मळवून �द्ा; सावकाराच् ऋण फ्डणयाच् एक 

नव् साधन करन �द््. श�ुद चळवळ नवहती आ�ण �हदं ूहोण् अशकय होत् त्वहा मुसमानीपणात 

इतका राम नवहता. एकदा एखादा मुस्मान झा्ा क�, तया्ा कवडीच् मो् नस्. पण ‘नाहल तर 

�हदं ु होतो’ अस् महणण् श�ुद चळवळीन् शकय क्लयापासून मुस्मानीपणात थोडा राम �शर 

्ाग्ा आह्. तया्ा थोड् मो् य्ऊ ्ाग्् आह्. जया कोणा इस्ामचया भकता्ा ारादारावाचून 

पैस् काढणयाची आवययकता वा्््, तयान् श�ुदच् तारण ्ावून �द्् क�, तयावर हजारो रपय् तया्ा 
खवाजा हसन �नजामीच् प्ढलवर �मळू शकती्. नुसत् मह््् क�, ”नाहल तर मी �हदं ुहोतो!“ क� 
प््लच हंुडी! 

*** 

 

मौ्वी जाफरअल्ल ‘रंगी्ा रसू्’ �वषयी महणतात क�, जर आज मुस्मानी सामाजय असत् 

तर तया ््खकास त् शभंर पानांच् पुसतक �्�हणयासााठ दगडफ्क�न्, संगसार, ाार करन 

्ाकणयाचीच �शरा झा्ल असती! अगदल खर्; �मययाजी, मुस्मानी सामाजयाचया हया 
पुणयाईमुळ् तर भाउंचया ाणाखा्ल तया सामाजयाच् �सहंासन चूणर झा््! जर मुस्मानी सामाजय 

असत् तर! - जर आतयाबाई्ा �मशा असतया तर! -’रंगी्ा रसू्’चया कतयारस ाार मारणयात आ्् 

असत्; अस् मौ्वी जाफरअल्लस अस् �वधान क्लया�वषयी एका उंदराचया �पजंरयात बंद करन 

्ाकणयात आ्् असत् अस् आमहल महणतो! हो, वचन् क� द�रदता! 
*** 

मुस्मान बंधु आज पननास वष� आमहांस ‘�व�शष् प�त�न�धतव दया’ महणून सारखी ओरड 

करलत आह्त. �व�धमंडळात �व�शष् प�त�न�धतव (special representation) तयांस �मळून 

�हदंहूुन तयांच् अ�धक प�त�नधी प�तश्कडा �नवडणयात य्तात, नोकया�◌्तूनहल तयांना श्कडो अ�धक 
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जागा राखून ा्वणयास सुरवात होत आह्. क्कतता नगरसंसथ्तहल �हदंहूून अ�धक प�त�न�धतव 

मुस्मानांस प�तश्कडा �मळत आह्. तथापी एका गोष्लत मात �हदंनूी  मुसमानांस �व�शष् 

प�त�न�धतव द्णयाची आजवर फारच ्ाळा्ाळ चा्�व्ल होती; ती गोष् महणज् दंवयाची. 
कारण यजतक् दंग् ग्लया वषारपयरत झा्् तया सवारत म्््लया अन ाायाळांचया सखंय्त �हदंचु 

आप्ल भर करन ा्त. तया सवर जागांवर �हदंचु �हदं ुन्�म्् जात. म्््लयांत �कंवा ाायाळांत श्कडो 
एक जागा द्खी् मुस्मानांस राखून ा्वणयात य्त नस्. हा �हदंचूा आरप्पो््पणा अरमय होता. 
ऐ�हक सुखाचया-�व�धमंडळ, नोकरया, नगरससंथा इतयादल जागांवर जर मुस्मानांस �व�शष् 

प�त�न�धतव �मळण् नयायाच् आह्, तर अथारत तयाच भौ�तक सुखात उचच अस् ज् सवग�य सुख ज् 

जया दंवयात मरन �कंवा ाायाळ होऊन धमरवीरांस �मळायच्, तया दंवयाचया पसंगी मुस्मानांती् 

कोणासहल धमरवीर महणवून ा्णयाची सधंी �हदं ू�मळू द्त नसत. हा तयांचा आरप्पो््पणा अतयतं 

�नदंनीय होता हयात शकंा नाहल. ग्लया वषा�पय�त जो दंगा पहावा तयात म््््् �कंवा ाायाळ आप्् 

सगळ् �हदंचु �हदं!ु दंवयात अल्ाच् नावांन् मरन वा ाायाळ होउन ‘शहलद’ धमरवीर होणयाची सं�ध 

�मळून सवगारत जाता य्ई् इतका चोप एकाहल मुस्मानास ह् आरप्पो्् �हदं ुमुळीच द्त नसत 

इतर सवर गोष्लंत मुस्मानाबंधंूस �व�शष् प�त�न�धतव आ�ण श्कडा अ�धक जागा द्त असताहल 
पार्ौ�कक सुखासारखया महतवाचया पकरणी �हदंनुी पतय्क दंवयात म्््लयांचया आ�ण 

ाायाळांचया जाग्वर आप्लच न्मणूक करन ्यावी हल गोष् तयचया औदायारचया ्ौ�ककास 

साज्शी नवहती. 
मुस्मान बांधवास दंवयाती् पसादहल �व�शष् प�त�न�धतवाच् ततवावर अ�धक वा्ण् तर 

राहोच; पण बरोबरलन्हल न वा्णयाचया �हदंचूया हया कृपणत्मुळ्च मुस्मानबंधू तयांचयाशी एक� 
करावयास माग् ा्त. असा पंयकतपपंच तयांनी तरल काय महणून, �कती �दवस सहन करावा? 

दंवयाचा पसाद सवर सवततच खाऊन ्ाकण् हा �हदंचूा परपातच �हदंमुुस्मानांचया एक�करणास 

अशकय करलत होता हया महणणयात  इतर सवर महणणयांहून अ�धक तथय होत् ह् उाड आह्. 

पण, सुदैवाची गोष् क�, क्कततयाचया दंवयापासून �हदंनूी हा आरपापो््पणा सोडणयास हळूहळू 

पारंभ करन हया वष� तर मुस्मान बांधवांस बहूत्क दंवयात ्ोखडंी चणयांचा बराचसा पसाद 

सवहसत् वा्णयास माग् पुढ् पा�ह्् नाहल, उदाहरणाथर, बर््लचा दंगा ा्ऊ, ग्लया म�हनयात दलड 

म�हनयात ज् महतवाच् दंग् झा््; तयात बर््लचा दंगा मोडतो. तया दंवयाच् व्ळी ाायाळ झा््लया 
‘अधर धमरवीरांच्’ अ�धकार आ�ण पदवया सवरसवी �हदंनूीच न उप्ता आप्् हातांनी जवळजवळ 

श्कडा पननास हया पमाणात आपलया मुस्मान बांधवासहल अपरण क्लया आह्त. �हदं ूाायाळ ५४ 

आह्त तर मुस्मान ४३ आह्त. �हदंनूी ाायाळपणात जर थोडा पंयकतपपंच करन सवततचया 
पोळीवर थोड् अ�धक तूप ओ�ढ्् अस््, तर ‘म्््पणा’ पूणर धमरवीरतवाचया सवग�य अ�धकारात 

अ�धक उदारपणा दाखवून ती उणीव भरन काढ्ल आह्. कारण दंवयात मरन सवगारती् जया 
अ�धकारांचया जागा प्कवावयचया, तयांपैक� �हदंनूी ६ आप्कड् ा्वून मुस्मानांना ७ जागा 
�दलया आह्त! द्.दासांनी क्््लया श्कडा ५० जागचंया कराराहूनहल १ जागा मुस्मानांस अ�धक 

द्ऊन ्ाक्ल. 
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बर््लस �हदं ू ६ म््् आ�ण मुस्मान ७, कानपूरचया �हदंनूीहल �ततका उदारपणा दाख�व्ा 
नस्ा तरल आरप्पो््पणा काहल क््ा नाहल. कारण ाायाळांत �हदंनूी १०५ ्ोक आप्् भरती क््् 

तर ८१ मुस्मांनाच् भरती करन, राष्लय सभ्न् मुस्मानांस ज् श्कडा तीस �व�शष् 

प�त�न�धतव अपणर क््् आह्, तो करार पाळ्ा. सवगरसुखाचया वा्णीत तर मुस्मानांस अगदल 
दासांचया करारापमाण् श्कडा ५० जागा राखून ा्वून एक �हदं ू सवगारचया �शडीवर चढताच एका 
मुस्मानासहल तयाचयाच मागचया पायरलवर चढवून द्णयात आ््. 

पण नागपूर्ा तर �हदंनूी उदारपणात काडीचाहल कसून ा्व्ा नाहल. मुस्मान नोकया�सतून 
�व�धमंडळातून, नगरसंसथ्तून कुा्हल मागत नाहलत अस् भरपूर-सप्श् �र�पझ�््शन-�व�शष् 

अ�धकार तयांस अपरण क्््. श्कडयामाग् �हदंचूया बरोबरलन्च नवह् तर अ�धक अ�धकाराचया 
राखीव जागा तयांचयासााठ ा्वून, ाायाळपणाच् �कंवा म्््पणाच् - महणज्च अधर धमरवीरतवाच् 

�कंवा पूणर धमरवीरतवाच् सवग�य अ�धकारंत तयांस �हदंहूून �कतीतरल अ�धक भाग द्ऊन ्ाक्ा. 
कारण �हदं ू४७ ाायाळ झा्् तर मुस्मान ७७ आ�ण सवगारकड् १० �हदं ुधाडणयात आ््, तर १४ 

मुस्मान बंधु धाडणयात आ््. 

        -�द. ६ ऑक्�बर १९२७ 
*** 
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(४) 

�हदंनूी म�शदलवरन वाजवाव् 
महूचया मुस्मानांचा बनाव 

आमहांस कळ�वणयात दतुख वा्त् क�, वादयरोगान् पछाड््लया आमचया मुस्मान द्शबंधूस 

जी वातार ऐकताच अगदल तीव व्दना होती्, अशी एक बातमी सागणयाच् आमचया दैवी आज याव्! 

�हदंमूुस्मानांत दंग्धोप् चा्णयावर जयांचा च�रताथर चा््््ा आह्, अशा अन्क 

मौ्वीमौ्ानांस ती बातमी खरल असताहल खरल वा्णार नाहल अशी ती बातमी हल क�, झाशीकडी् 

महू नावाचया गांवी �हदंमूस्मानांची एक मोाठ सभा ह्ाऊन, तयांचयापुरता तयांनी वरल् वादयांचा 
पयन सामोपचारान् सोडवून ्ा�क्ा आ�ण तो कशा पकार्? तर मुस्मानांनी मानय क््् क�, 
�हदंनूी क्वहाहल म�शदलवरन �मरवणूक चा््ल असता वादय् वाजवावीत! तयांस मुस्मानांची 
काहलएक हरकत होणार नाहल!! 
हा �नणरय होताच दसुरया �दवशी तो त�डी �नणरय ््खबद करणयाक�रता उभय परांची पुनहा सभा 

भर्ल आ�ण खा्ल् करारपत संमत होउन तयावर उभय परांचया सवाररलहल (सहया) झालया. त् 

करारपत अस् : ‘झाशी यजलहयाती् महू नगरचया �हदं ूआ�ण मुस्मान हयांचयाम्य् असा करार 

झा्ा क�, म�शदल आ�ण म�ंदर् यांजवरन वा््् तया व्ळी वादय् वाजीवत जाणयास कोणीहल 
कोणास प�तबंध कर नय्. कारण क� हया महूकडी् भागात गावोगाव सवर पकारचया �मरवणूक� 
नाचरंग, वादय् इतयादल था्ासह मं�दरावरन आ�ण म�शदलवरन जात आ््लया आह्त. आ�ण 

महणूनच आमहल �हदं-ूमुस्मान आपसांत यापुढ्हल वादयांचया यतकययचंत ् पयनासंबंधी तं्ा 
करणयाचा मूखरपणा न क�रता जुनया रढलपमाण्च पुढ्हल वागणार. हा करार आमहल उभयतांनी 
आपलया इचछ्न् आ�ण कोणताहल �वकलप �चततात न ा्�वता क््ा आह्.’ 

जया वादयांचया पयनासााठ मौ्ाना महंमदअ्लपासून तो पतवाखा्लचया गावगुंडापय�त सवर 
धमर�भमान आ�ण सु�श�रत आ�ण सभय मुस्मान आज �पढयान�पढया श्कडो �हदंूंची डोक� 
फोडीत आ�ण श्कडो मुस्मानांची डोक� फोडून ा्त आ्््् आह्त, तया अतयतं बु�दमान ्ोकांना 
अतयतं �बक् वा्णारया पयनास अगदल सोरया रलतीन् सोडवून हया महूचया अडाणी मुस्मानांनी 
तया गभंीर पयनास अगदल गावाठ सवरप �द््, हल गोष् मुस्मानीपणाचया बाणयास फारच 

्ांचछनासपद आह्, हयात काहल शकंा नाहल! 
तया करारपताती् दसुरा ाळक दोष मह््ा महणज् हा क�, तयामुळ् ईयवराचया 

शवणशकती�वषयी दाख�व्््ा अतयतं अनादर हा होय. म�शदलपुढ् वादय वाजत अस्ल तर 

आमचया पाथरना भंग होतात, अथारतच ईयवरास तया जावया तशा ऐकू जात नाहलत, हा �वदवान 
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मौ्लवमौ्ानांचा मूळ �सदांत! तयास या करारपतान् हरताळ फास्ा. कारण हयात अस् सपष् 

सू�चत क््् आह् क�, वादय् वाज्ल तरलहल भकतांचया पाथरना भंग पावत नाहलत आ�ण तया ईयवरास 

ऐकू जातातच! कोण ह् अनुदार पाखंड! ईयवर काय अंततसारी आह् क�, तयास वादयांचया 
को्ाह्ातहल भकतांचया पाथरना ऐकता यावया! आ�ण जयास वादयांचया ाणाणा्ातहल एकाा 

मनान् पाथरना करता य्त् तो भकत तरल कस्ा! पाथरन्ती् अरराप्रा �हदंचूी वादय् वाजतात 

क्वहा आ�ण मी तयांच् डोक् फोडणयाचया धा�मरक ढ�गाखा्ल ्ू्मार करणयास बाह्र पडतो क्वहा, 
इकड्च जयाच् सार् ्र व्ध्््् असत् तो खरा भकत -खरा ‘�द्’दार! बक� सवर काफर-नादार! या 
मौ्वींचया मूळ �सदानतास या महूचया मुस्मानांनी अगदल धाबयावर बस�व्् आ�ण �हदंसू 

मह््् खुशा् वादय् वाजवा जया अल्ा्ा ‘�च�डय�क् पावम� ाुांर बांधा वो भी अल्ा सुनता है!’ 

मुगंीचया पायाती् ाुगंराचा आवाज द्खी्, मुगंीचया मनाती् �वचार द्खी् जया अल्ा ऐकू 

जातात, तया्ा आमचया पाथरना वादयंचया ाणाणा्ामुळ् ऐकू जाणार नाहलत, इतक� काहल तया 
अंतयारमीची शवणशकती ब�हगारमी झा्््ल नाहल! 
हया कराराती् हयाहलप्रा महतवाचा दोष महणज् तयावर रकताच् चार थ�ब द्खी् सांड्््् 

नाहलत. नुसतया काळया शाईचा करार! हा �शष्ाचाराचा अरमय भंग होत आह्. �हदंनूो, तुमहल 
म�शदलवर वादय् वाजवा, मुस्मानहो, तुमहल मं�दरांवर वादय् वाजवा!! - हया एका ्हान वाकयात 

आज श्कडो हतया करन आ�ण नदल नदल रकत ओतूनहल जो पयन श्कडो शहाणयांस सु््ा नाहल तो 
चार अनाडयांनी सोड�वणयाच् धाषायर कराव्! आ�ण पाच-पननास डोक� द्खी् फोडू नय्त! ह् क्वढ् 

पाजीपण आह्. अस् करार रकतात �्हावयाच् अशी सपष् धमार�ा मौ्लवीय चा् ूआ�ा (order of 

the day) असता नुसतया काळया शाईचया एका वाकयात पयन �म्वून ्ा�क्ा! 
हाय! हाय! आमहल आता अ�ानी मुस्मानांपासून �नधी कसलया कतरवयाचया नावान् जमवावा! 

�ख्ाफत म््ल तरल वादयांची आफत-आपतती हातीशी होती. हलहल जर अशी एका वाकयात मर््, 

तर मग कोणचया त�डान् आमहल वगरणी मागावी! आ�ण �नधी नस््, दाम नस्् तर मग �ख्ाफती 
मौ्वीपणांत राम तो काय रा�ह्ा! 
तरलहल मौ्ानाजी, अगदल �नराश होऊ नका. �ख्ाफत ग््ल तशी वादयफत ग््ल तरल पुनत 

गुडंाफत महणून मुस्मानी समाजात उवर�रत आह्च आह्. �तचया साहयान् आपलया �हदं ू

�वदव्षाच् बळावर तगू शकणार् मौ्ानापण �्कू शक््. बंगा्कड् थोड् पहा. महूचया तार्चया 
अगदल उ्् तार �तकडून आ्ल आह्! महू त् महूच - पण बंगालयात मुस्मान पूव� इतकाच 

कणखर आह्. ऐक्ात तयांचया अद�वतीय असा नवा पराकम?  

�पशाचच वतृतीचा पभाव 
नस्ात तर ऐका -मुस्मानी गुडंपणास तर काय, परंतु पतयर �पशाचचयांचया गुडंपणासहल 

्ाज�वणारा तो पापी पराकम ऐका. ््खणी्ा सांगणयासहल थराकाप आ�ण ्जजा वा्त्, पण 

कतरवयच महणून सांगतो : राजशाहल यजलयात भवानीपूर गावी पूजारल राजवशंी राहतात. तयांचयात 

पडदा नसतो. तयांचया काहल यसतया पुरषांबरोबर बाजारातून परत य्त असता रात पड्ल. तोच 

मुस्मानांचया धमरवीरांनी तयांस अडवून एक तरण सती उच्ून पळ�व्ल. ती गभरवती होती. 
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�तचयावर तया �पशाचचयांनी पाळीपाळीन् ब्ातकार करणयास आरंभ क््ा. ह् रारसी कौयर चा्ता 
चा्ता ती सती ब्शदु झा्ल- रकतबंबाळ झा्ल- तरल त् मुस्मानी गुडं परावतृत होईनात. इतकयात 

पुजारल पो�्सांसह धावपळ करलत त्थ् आ््. तो ह् पराकमी धमरवीर पळून ग््््् �दस््, ती सती 
रकतात ्ोळत पड्््ल �दस्ल - आ�ण हाय हाय! तो �तचा गभर तडफडत बाह्र पतन पावनू 
च�दाम�दा झा्््ा �दस्ा! तया अधमांपैक� एकास पकड्् असून दावा चा््ा आह्!  

जया ‘सवतंत’ पतात हल बातमी �द्ल आह् तयाच पतात ्ग्च दसुरलहल बातमी प�सद झा्ल आह्. 

क�, फॉवडर’ महणत् क�, �पयसुंदरल नामक �हदं ुसतीचया ख्लयाचा को्ारत �नका् होऊन तयाती् 

अपरा्यांस सात-सात वषर सशम कारावासाचा दंड �मळा्ा आह्! ह् अपराधी अथारतच मुस्मानी 
धमरवीर होत् ह् �नराळ् सांगण् नकोच. २४ सर �्बर्ा राती कुरबान आ�ण ्�तफ, या दोाा 
मुस्मानांनी �पयसुंदरलचया ारात ाुसून इतर मुस्मानांचया धमरबंधुतवाचया प�वत साहाययान् 

�त्ा एका भाताचया श्तात उच्ून न््् तया पाजी पशूनंी �तचया सतीतवावर ाा्ा ाात्ा. ती 
मरणोनमुख होउन रकत सतावात नहा्््ल तशीच तडफडत पड्ल असता रमाकांत हवा्दारान् 

�त्ा पा�ह््. पो�्सांना बातमी कळताच तयांनी दोाा आरोपींना पकड््. पण ती सा्वी अब्ा 
अटा�वसाव् �दवशी रवणा्यात म््ल. डॉक्रन् ती �नद�ष अब्ा भीषण ब्ातकारान् म््ल महणून 

पमाणपत �द््. �तचया ्हानवया मु्ान् सां�गत्् क�, म्ा सुरा दाखवून माझया आई्ा हयांनी 
ओढून न््ल! आप्ल ओळख प्ू नय् महणून तया ्�तफ आ�ण कुरबान यांनी आप्ल दाढल�मशी 
मुडं ून ्ा�क्ल होती. नयायाधीशांनी तयांस सात वषा�ची �शरा �द्ल. 
यावर काय �्हाव्! जया ससं कृतीत ह् अस् श्कडो ्ोक जनमास य्तात �कंवा नांद ूशकतात �कंवा 

संवयवहायर समज्् जातात - नवह् काहल पतयर पुरावयावरन अस्हल महणता य्त् क�, �हदंचूया 
अनाथ अब्ांना पळवून न्णारांची पााहल थोप्णयात य्त्. तया ससं कृतीचा �तवार �धककार असो. 
�तचया सुधारण्चा एकच मागर आह् महणज् �तचा आमू्ाा नायना् करण् हाच होय. दंड�वधान 

(Criminal Law) पुर् पडत नस्् तर पतयर राजदंड हाती ा्ऊन तो नायना् क््ा पा�हज्! 

हया पैशा�चक र््गाची मुस्मान समाजात स्या साथच आ्््ल आह् क� काय अशी भीती 
वा्ावी, इतकया भीषण अनुकमान् पतयहल रारसी वतृतीच् अतयाचारल यसतपुरष श्कडयांनी उतपनन 

होत आह्त. यसतयाद्खी्! उदाहरणाथर हल खा्ची फ� प्सची बातमी पहा.  २४ सर �्बर्ा 
बद्ाप�्या  नावांचया ााणयाती् कुमार�ब् नावाचया �ाकाणी एका मुस्मान बाईन् आपलया 
नवरयासााठ मांसाच् भोजन करन ा्�व््. पण नवरा परत य्णयाच् आधी त् कु�यान् खाऊन ्ा�क््. 

त्वहा एका खडयान् दोनहल परी माराव् अशा ह्तून् �तन्, दसुर् कशाच् मांस नाहल आ�ण �तचा सावत 

मु्गाहल नाहलसा करणयाच् अजून उर्््् आह् अस् पाहून तया ्हान मु्ा्ा कापून तयाच् मांस 

�शज�व्् आ�ण त् आपलया नवरया्ा न सांगता मु्ाच् मांस बापास ज्व ू ाात््! असा सावत 

मु्ाचा सूड उग�व्ा! ती सती स्या अ्क्त आह्. अशा पैशा�चक यसतया ज्थ् आह्त तया ारात 

तयांच् पो्ल वर व�णर् ्लया नीचाती् नीच ‘धमरवीरांची’ वीणच उतपनन वहावयाची! 
एकदा �पशाचचवतृतीसच धमरकतरवय समजणयात आ्् महणज् मग बापास बाप आ�ण मु्ास 

मू् महणणयाइतक� माणुसक� मनुषयात उरत नाहल. कुत् �पसाळ्् महणज् पथम दसुरयास 



 

www.savarkarsmarak.com 15 

चावावयास धावत्, व रकत जो जो त�डी ्ागत् तो तो त् अ�धकच �पसाळत् आ�ण श्व्ल दसुरयास 

चावता चावता सवततसहल चावू ्ागत्. तसाच धम�नमत �पसा्, ‘काफर’ महणून दसुया�◌्च् रकत 

�पणयास च्ावता च्ावता श्व्ल रकततषृणा अ�नवार होऊन सवततचया ारातहल रकतपात करलत 

सु्तो. हा इ�तहासाचा अनुभव आह्. सरसीम्वर �हदंूंस काफर महणून भयकंर रलतीन् छळून मारन 

्ु्ून हुसकून �द््. कारण त् अतयलप होत्. पण त् ग्लयावर तयांचया रकतान् �पसाळ््लया 
धम�नमाद सवततचया ाराकड् वळताच आपलया अंगासच फाडफाडून ्ाकू ्ाग्ा. �हदं ूकाफर होत्- 

पण मुस्मानात तरल सवर मुस्मान कोा् धमर�नषा- इमानदार होत्! त् �शया पहा. सुनीचया 
धमरमतापमाण् त्हल जवळ जवळ काफरच होत्. �हदं ूअतयलप होत् तर त् �शयाहल अलपच आह्त. 

ाठक तर मग, हयांना आप्ा पांत जर �नभ�ळ धमर�नषा मुस्मानांचाच द्श करावयाचा अस्् तर, 

जी �हदंूंची गत तीच शीयांची नको का करावयास! असा �वचार करन सरसीम्वरल् �पसाळ््लया 
सुननी बहूसंखयाकांनी �शयांवरहल धमरयुद पुकार््. �हदंूंचया रकतस �पणयासााठ शीया व सुननी अशा 
दोनहल मुस्मानांचया सुरया च्ाव््लया होतया. तयाच आता �हदंूंच् रकत संपताच एकम्कांच् रकत 

�पऊ ्ागलया. सुननी मुस्मानांनी शीया मुस्मांनासहल ‘अधर काफर’ महणून हाणून, मारन, 

कापून काढलत त् अलपसंखयांक असलयान् तयांस हुसकून �द््! �शया मुस्मानांनी �हदंूंवर ज् 

अतयाचार जया कारणासााठ हसत क्््; त्च अतयाचार तयाच कारणासााठ तयांस रडत भोगाव् 

्ाग््. 

�हदंूंना मारन ्ु्ून हुसकून �द््. त्वहा सरसीम्वरल् मुस्मानांचया हया रारसी कृतयाबब् 

�शया मुस्मानांनी दतुखाचा एक शबदहल काढ्ा नवहता. पण �हदंूंचया मागोमाग �शयांवरहल तोच 

पसंग गुजरताच आता �शया मुस्मान मोठयामोठया सभा करन ओरडत आह्त. ‘अतयाचार! 

सरकार, ररण करा! ह् सुननी आमचा नायना् करलत आह्त! ह् सुननी रारस आह्त!’ खानबहादरु 

सर सययद असमाई् यांनी द्खी् सुननींचया हया धम�नमत कौयारची �नदंा क््ल! 
पण �हदंूंना हयाच धम�नमत कौयारची सुरल ज्वहा भोसक�त होती, त्वहा हयाच �शयांस ती 

द्वदतूाची त्वार वा्त होती! बाबांनो, दयाव् तस् ्याव्, प्राव् तस् भराव्. धा�मरक मतभ्द होताच 

‘कतत् करा’ ह् भयकंर रारसी मत जोवर तुमहल उराशी धरलत आहा, तोवर मुस्मानहो, तुमहल 
�हदंच्ूच नवह् तर सवततच्हल शतू आहात. कारण �हदं ूमू�तरपूजा क�रतात महणून तयांना ाार मारणार, 

तर �शया अल्लनंतरचया ख�्फांस मानीत नाहलत, अल्लसहल पैगंबराइतक्च पूजय मा�नतात 

महणून त्हल काफरच ारन मा�र्् जाणार. यजथ् �शया सबळ त्थ् सुननी, अल्लंची कतत् करणार् 

कु्ांग र महणून मा�र्् जाणार. �शया मा�र्् ग््् क� सुननी-सुननीतहल कतत् होणार. झालया 
आह्त. होत आह्त. कारण तयांचयातहल श्कडो धमरपंथ आ�ण मतांतर् आह्त. आ�ण मत �भनन क�, 
”मारो बदमाश को“ महणून धमार�ा आह्! �नदान अशी हजारो मुस्मानांची समज तरल आह्. 

तीच खोजांची पाळी य्णार! कारण मुस्मानांती् �शया आ�ण सुनी ह् दोनहल पंथहल खोजांस 

इतकया तीव वैमषयान् ््खतात क�, खोजांस मुस्मानांचया म�शदलत नमाज पढणयाचीहल बहूधा 
बंदल असत्. मुस्मानांचया आ�ण खोजचया धमरमतांत तसाच मतभ्द आह्. मनुषयात ईयवरांश 

असतो, हया अवतारवादाचया मुळाशी अस््लया ततवाशी मुस्मानांस भयकंर चीड, पण खोजांच् 
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मूळ धा�मरक ततवच ह् क�, आगाखानचया वंशात ईयवरल अंश वसत असून आगाखानाचया वंशा्ाच 

ईयवर �वभूती महणून पूजा आ�ण भयकत करण् ह् पतय्क खोजांच् धमरकतरवय आह्! स्याच 

खोजांचया समाजात सुधारण्ची एक चळवळ उतपनन झा्््ल असून �तचया पुरसकतया�नी एक 

अनावतृत पत आगाखान यांस उबश्नू �्�ह्् आह्. तयाचया पती सवरत वा्णयातहल आ््लया 
आह्त. तया पतात तर अस् सपष् �वधान क््््् आह् क�, सवतत आगाखान हयांनी मह््् आह् क�, 
पसतुतच् कुराणात प�ररत भाग पुषकळच आह्. मुस्मान महणणार महंमद श्व्चा पैगंबर. खोज् 

महणतात आगाखानच्ं मूळ पुरष ह्हल पैगंबर आ�ण आगाखानांनी सवतत मह््् आह् क�, अपक् 

अस्््् खर् कुराण �्�हणयास म्ा सहा म�हन् तरल ्ागती्. आगाखानांची हल वाकय् तयांचयाच 

अनुयायांनी प�सद क््््ल असलयान् आ�ण कुराणाची मूळ पत कोणती हा वाद, महंमद 

महाशयांचया मतृयूपासूनच मुस्मानांत पंथ �वपंथ पाडणयास कारणीभूत झा्््ा असलयान् खोजा 
समाजाचया हया मता�वषयी मुस्मांनात �कती �त्कारा य्त अस्् ह् �नराळ् सांगण् नकोच. 

पसतुत अनावतृत पतात आगाखानांवर ्ाखो रपय् भोळया भाबडया ्ोकांकडून गोळा करन आ�ण 

बयषकाराचया धाकान् उकळून �व्ायत्त सवततचया �व्ासाथर उधळ्् जातात या�वषयी पुषकळ 

कडक ्लका करणयात आ्ल आह्. सवततचया अनुयायांचया ्लकांनीच ज् धमरगुर अस् ‘क्�ंकत’ 

झा्््् आह्त, त्च भोळया �हदंूंस बा्�वणयासााठ ‘�नषक्कं�’ क्कं�चा अवतार महणून �मरवू 
पहातात ह् आयचरय आह्. 

-�द. ३ नोवह�बर १९२७ 
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(५) 

धमक�ची पत् 
शीयुत राजपा्, सवामी सतयानंद, ्ा्ा नानकचंद हया गहृसथांचया हतया करणयाचया प�वत 

पयतनास अपराध समजून काहल मुस्मानांस फाशीचया �शरा जया ऑयजलवह् साह्बांनी �दलया, 
तयांच्वरहल मुस्मानी धमरभकतांचा रोष झा्््ा आह्. तयापैक� कोणा सायततवक साधू पुरषान् �म. 

ऑयजलवह् साह्बासहल एक पत ्ाकून तुमहांसहल  इस्ामचा शतू महणून मानणयात य्णार आह्, अस् 

कळ�वणयाची कृपा क््ल आह्. �म. ऑयजलवह्साह्ब हया पताचया धाकामुळ् �हदंसुथान सोडून य्तया 
बो्लन्च �व्ायत्स पळून जाती्, हयात काहलच शकंा नाहल! 
पण मग ह् इस्ामी धमरवीर नुसतया ऑयजलवह् साह्बावरच अशी कृपा करन का थांबतात? 

अबदु्  रशीद्ा फाशी द्णार् साह्ब आ�ण पीवहल कौयनस्म्य् तयांच ् अपी् अमानय करणार् 

साह्बांच् ्ोळक्च् ्ोळक् तर अजून यजवंतच आह्! तयासहल ताबडतोब मतृयूची वारं्् धाडून द्णयात 

आ्ल पा�हज्त. महणज् त्हल भयभीत होऊन आपआप्ल काम् सोडून द्ती्. आ�ण दसुरया अबदु्  

रशीद्ा आणखी कोणया शदानदंाची हतया क्लयानंतर व्डयाच् ढ�ग करणयाची आ�ण फाशीचया 
आधी भयाचा ताप भरन थरथर कापत रडणयाची पाळी य्णार नाहल! 
तळ्गांव्ा दोाा मुस्मानी सजजनांस �हदंचूया द्वाचया मू�तर फोडणयाच् प�वत कायर क्लयासााठ 

काहल पा�रतो�षक द्णयास हव् होत्. कारण मूत�भजंन ह् इस्ामच् बीद आह् अस् मौ्वीमुल्ा 
महणत असतात. पण त्थचया एका दषु् मॅयजस्््न् तया सजजनांस दोन-दोन म�हनयांची काोर 

कारावासाची �शरा �द्ल!- हया दषु् मॅयजस््््ाहल ऑयजलवह् साह्बांपमाण् धमक� पत �रतीपमाण् 

धाडणयात याव्, महणज् तोहल पळून जाई्.  

माशीपूर ाामचया एम.्ई. शाळ्ती् एक १२ वषारचया �वदयाथ� नर�दनाथ हया्ा इकबर आ�ण 

तयाचा साथी हया दोाा इस्ामी धमरभकतांनी पळवून न््् होत्. तया्ा ब्ातकारान् मुस्मान 

करन ्ाकणयाचा तयांचा पयतन असून तयांजवर ख््ा भरणयात आ्ा आह्. जया मॅयजस्््पुढ् हा 
ख््ा चा््ा आह्; तया्ाहल तवरलत मतृयूच् वारं् धाडून बजा�वणयात याव् महणज् तोहल जागा 
सोडून पळून तरल जाई्; नाहल तर, तया सजजन आ�ण काफरास बळान् बा्�वणयाच् पुणयकृतय 

करणारया इस्ामी धमरभकतांस भयभीत होऊन सोडून तरल द्ई्. तयास धाडलया जाणारया 
धमक�चया �चटीत अस्हल �्�ह्् जाव् क�, तया मु्ास बा्�वणयाच् इस्ामी कतरवय करणारया 
मुस्मांनास सोड, इतक्च नवह् तर मुस्मानी धमर, छळ होत असताहल न सवीकारणारया तया १२ 

वषारचया �हदं ूमु्ास हया उनाडपणा�वषयी व्त मारणयाची �शराहल ाोााव! नाहल तर -उाडच आह् 

काय त्! 

जुब्रखां युसुफश्  ् इतयादल खु्ना य्थी् इस्ामी सजजनांवरहल असाच एक पसंग ओढव्ा 
आह्. सवणरमयी नावाचया �हदं ूकनय््ा पळवून न्णयाचा तयांनी यतन क््ा. अस् हजारो मुस्मान 

�हदं ु कनयकांस पळवीत असतात. हल तयांची �पढलजात व�हवा् आह्. हया व�हवा्लचा उपभोग 

जुब्रखां आदलंनी ा्ण् तयांच ्कतरवय होत्. पण खु्नाचया स्शनस को्ारत तयांच्वर ३६ आ�ण १४४ 
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इतयादल क्माखा्ल ख््ा चा्ू असून हल इस्ामी अनुयायांची धा�मरक व�हवा् बंद पाडणयाचा 
पयतन होत आह्. तरल तया स्शनस जजजासहल तातकाळ एक �चटी धाडणयात यावी महणज् तोहल 
थरकाप भरन श�ुदवर य्ई् आ�ण सवणरमयी्ा मुस्मांनांच् हाती सोपवून द्ऊन �तचा उदार 

करल्.  

्ा्ा नानकचंद्ा जया गाझीन् मार्् तया्ा फासावर ््काव्् जाणयाची भयकंर �शरा 
झा्लच. पण जया जागी ती हतया झा्ल तया मोची दरवाजयाचया (्ाहोर) वसतीवर जादा पो�्स 

बसवून सरकारन् तो वयय त्थी् मुस्मानांपासूनच वसू् करावा महणून आ�ा सोड्ल आह्! 

मुस्मानांचा हा कोण छळ! हतयां�बतयांसारख् सहज ाडून जाणार् �करकोळ अपराध ाडताच 

�बचारया हतयारल धमर�नषांस धडाधड फाशीचया �शरा द्णयात य्तात. त् गाझी ्ोक रड्् तरल 
तयांचया माना फासातून सु्त नाहलत! - त् राहोच, पण तया जागी हतया झालया तया जाग्न् काय 

क्््? पण तया जाग्वरहल जादा पो�्सांचा कर! �नधरन मुस्मान ‘हाय तोबा’ करलत आह्त! - हया 
्ाहोरचया क�मशनर्ाहल एक धमक�च् पत ्ाक््च पा�हज्. महणज् आता तया भयाडाची ााबरगुंडी 
उडून तो त् जादा पो�्स उावी् आ�ण फाशी द्ऊन ्ाक््लया मुस्मानांच् तयान् ा्त्््् पाणहल 
परत द्ऊन ्ाक�्! 

नागपूर्ाहल एका गाझीचा असाच छळ चा््ा आह्. या गाझीच् नाव अबदु्  कादर अस् आह्. 

�हदंूंचया कनयका पळवून तयांस ब्ातकारान् मुस्मान करणयाच् ज् महतकायर स्या 
मुस्मानांती् अन्क साधंूनी हाती ा्त्् आह् तयात हया गाझीची�ह गणना आह्. सखू नावाचया 
एका चा्तया �हदं ू सतीस तुझया ब�हणीच् ार म्ा मा�हत आह्, मी तु्ा त्थ ् पोच�वतो अशी 
मागारन् थाप मारन �त्ा अचानक आपलयाच ारल न््ल. नतंर बायको तु्ा आत बो्ावत् आह् 

महणून �त्ा आत न््ल ततकाळ �त्ा खो्लत बंद करन बंदकू दाखवून चूप करन ्ाक्ल. राती 
�तचयावर ब्ातकार करन, ्ांवयात ाा्ून दसुरया एका �ाकाणी आपलया मु्लचया ारल �त्ा 
ा्ऊ् ग््ा. तयास तयाचया दोाा मु्ांनीहल या प�वत कायारत साहया क्््! तयाचया बायकोन् आ�ण 

ब�हणीन्हल तया सतीवर होणारया ब्ातकारास हातभार ्ावून �त्ा मुस्मान हो महणून सवतत 
धमकाव््. श्व्ल एका कागदावर एका मुस्मान दरोवयाच् ारल �तचया अंगठयाचा ासा ा्णयात 

आ्ा- अथारतच सवसंतोषान् मी मुस्मान होतय् अशा अथारचया कागदावर! योगायोगान् तया �हदं ू

कनयक्चया पाथरन्स ईयवर पावून पो�्स्ा ती भू�मका कळ्ल  आ�ण आता गझ�नया पकड्ा 
ग््ा असून तयाचयावर नागपूर्ा ख््ा चा् ू आह्! वासत�वक पाहता �हदं ू सतीस पळवून 

ब्ातकार, छळ इतयादल प�वत को�्कमांनी मुस्मान धमारची महती प्वून बा्�वण्, ह् कृतय 

मुस्मानी समाजात �कती आदरणीय समज्् जात् त् अबदलु्ाचया हया �हदं ु कनयक््ा 
बा्�वणयाचया कामी पतयर तयाचया आ�ण मुस्मान दरोवयाचया मुस्मान सतीन्, ब�हणीन्, 

मु्ांनी आ�ण आजूबाजूचया मुस्मानी ारांनी साहय �द्ं हयावरन सपष् होत आह्. पण हया 
नागपूरचया दषु् �स्ल मॅयजस्््न् तया ्ोकांवर ख््् भराव् ह् क्वढ् काफरपण आह्! एतदथर हया 
मॅयजस््््ाहल मतृयूचया धमक�च् पत रलतसर धाडणयात याव्च! 
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�हदं ूकनयकांस आ�ण अनाथ मु्ांस ब्ातकारान् बा्�वण् ह् कृतय मुस्मानी यसतयाहल �कती 
प�वत आ�ण आदरणीय मानतात हयाच् आणखी एक उदाहरण क्नी य्थ् नोवह�बरम्य्च ाड्् 

आह्. एका त्रा वषा�चया बामहण कनयक्वर मागारत एकाक� पाहून �खसतू नावाचया मुस्मानी साधू 

पुरषान् झडप ाात्ल, तयासरशी ती पोरगी ओरड्ल. ततकाळ तया साधूचया धमरशी् पतनीन् �तच् 

हात धरन ओढ्् आ�ण �तचया त�डात बोळा क�बून सुरा उपस्ा. हया मुस्मानी साधूचया 
सा्वीन् मग तया मु्ल्ा दरू आपलया चु्तयाचया ारल पोचवून ्प�व््. �हदं ु कनयक्स 

मुस्मानान् धरताच त् कृतय पच�वणयासााठ झ्ण् ह् पतय्क मुस्मानाच् कतरवय आह् हल भावना 
मुस्मानी समाजात �कती खो् रज्ल आह् त् तयावरनहल वयकत होई् क� पो�्स शोध चा्ू 
होताच तया �खसतूचया चाचीन् तयाचया आईचया हाती ती पोर ्पवून ा्वणयास �द्ल. ती �खसतूची 
आई तया मु्लस पळवीत असता धर्ल ग््ल! आता गाझी �खसतू आ�ण गा�झणी ती तयाची बायको 
हवा्ातम्य् बंद आह्त! एखादया �हदं ू मु्ान् एखादया मुस्मान पोरलस पळवून आ�ण्ल 
असती, तर �हदं ूआई तयाची धनयता मानणयाच् सथ्ल तयाचया हाता्ा उ्थण् तापवून डाग द्ती 
आ�ण तयाच् संबंधीच नवह् तर उभ् �हदं ूगाव काशी राम्यवरापय�त ऐकू जाई् अशी ब�ब मारन 

उात् आ�ण त्ा �हदं ुमु्गाच मुस्मान झा्ा अस् महणून तयास हुसकून द्त्. पण �खसतूची आई 

पहा �कती सा्वी आ�ण धमरशी् बाई ती! त् राहोच, पण हया गाझी-गा�झणी जोडरयास 

हवा्ातम्य् बंद करणारया पतय्क नराधमास मतृयूच् वारं् सोडून पकड््च पा�हज्. तयाचा पतता 
आह् ‘क्नी, पो�्स हवा्ात’. 

आणखी एका जया पतयावर धमक�च् वारं् धाड््च पा�हज् तो हा : ‘राम-सवरप मो्ार डायवहर, 

बाजार मुहल्ा कानपूर’. - कारण एका मुस्मान सती्ा �तचया नवरयान् ्ाकून �दलयानंतर 

�कतय्क �दवसांनी रामसवरपान् �त्ा शदु करन �हदं ु सतीपमाण् �तचयाशी ्वन ्ावणयाच् 

�नययचत क््् अथारत हा महान अपराध मुस्मानांचया धमरभीर हदयास असहय दतुख द्ता झा्ा. 
�हदंचूया �ववाहलत सती्ा बंगा्म्य् यशोदा सुदंरलचया आ�ण अनय ा्नात झा्् तस् अगदल 
नांदतया ारातून ओढून न्ऊन ब्ातकारन, मुस्मान करन ा्ण् ह् असलया मुस्मानांच् प�वत 

कतरवयच आह्. तो तयांचा, त् गाझी गुडं आ�ण मडंळ समजतात तया अथ� - धमरच आह्. पण महणून 

�हदंहूल मुस्मानांचया ्ाकून �द््लया यसतयांना का होईना पण शदु करन तयांचयाशी ्वन ्ाव ू

पहाणार क� काय? काफर कुा््! अथारतच श्कडो गाझी गुडं आ�ण मंडळींनी तया रामसवरपाच् 

ारावर चढाई क््ल आ�ण मु्ल्ा पळ�वणार तोच पो�्स आ््! कोतवा्लवर जाताच सतीन् 

सां�गत्् ‘मी शदु होऊन �हदं ूझा्् आह्. रामसवरपावाचून परपुरषास पाहण् ह् मी पाप समजत 

आह्! ह् कथन होताच दषु् इंाजांचया पापी �नबरधापमाण् ती सती रामसवरपा्ा द्णयात आ्ल. 
एतदथर रामसवरपाचया पतयावरहल एक धमक�ची �चटी धाडणयात यावी आ�ण त् दषु् �नब�ध 

अस्््् इं�डयन पीन्कोडच जाळून ्ाकणयात याव्! 

बंगा्चया फ्नी य्थ् हरचंददासचया शामनाद नामक सती्ा ब्ातकारान् ्ा्�मया नावाचया 
गाझीन् पळ�व्ल होती. तया्ा दोन वष� सकतशमाची �शरा झा्ल. त्हल एकव्ळ रमय महणता 
य्ई्; पण अ्लपूरचया सब�डयवहजन मॅयजस्््चया समोर सहा-सात गाझींवर एका सनद्शखा्ल 
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गावचया श�शबा्ा नामक �ववा�हत �हदं ूसतीन् जो कहर गुजर�व्ा आह् तयाचा वचपा गाझी गुडं  

आ�ण मडंळ हयांनी अगदल तवरलत काढ्ाच पा�हज्. श�शबा््चा नवरा अ�तशय आजारल. ती सतरा 
वषा�ची; ााबरया ााबरया औषध आ�ण साहय मागणयास श्जारलपाजरल �फर ्ाग्ल. अशा अवसथ्त 

�तची दया य्ण् साहयजकच होत्. तशी �तची दया य्ऊन एका धमरभीर मुस्मानान् �त्ा 
औषधासााठ दसुरयाकड् न्््. तया्ा दया आ्ल तशी आणखी एका्ा दया आ्ल. होता होता दया 
ह्च जयांच ्बीद आह् अस् सहा-सात गाझी एकत जम््. तयांनी तया श�शबा्््ा एकानत सथळी 
ओढ्ल आ�ण पतय्कान् �तचयावर तयांची मुस्मानी दया करणयास आरंभ क््ा! सकाळी या 
अतयतं यातन्न् तळमळत अधरमूयचछरत अवसथ्त ती श�शबा्ा सडक्चया बाजूस पड्््ल होती. 
�त्ा पो�्सांन् पा�ह्् आ�ण तया दषु् पो�्सांनी �तचयावर ‘दया’ न करता �त्ा मॅयजस्््समोर 
न््् आ�ण �तच् कथन ा्ऊन तया सहा-सात गाझीचीच पकडापकडी मां�ड्ल! नयाया्यात ती १७ 

वषा�ची श�शबा्ा रडत रडत �तच् हा् ज्वहा सांग  ू्ाग्ल त्वहा प्रकाती् �कतय्क �नदरय नरपश ु

तया मुस्मान गाझीपमाण् हसणयाच् सोडून दतुखान् अशू गाळीत होत्! अथारत ्तया श�शबा््चा कड 

ा्ऊन अशू गाळणारया या प्रकांस आ�ण तया गाझींस पकडू पाहणारया सवर मडंळीस, पो�्सांस, 

मॅयजस्््ास धडाधड धमक�ची पत् धाडून साफ कळ�व्् पा�हज् क�, जर श�शबा््ची चौकशी बंद न 

पाडा् आ�ण क्वळ दया क्लयाचया अपराधासााठ सहासात मुस्मानी धमरभकतांस पकडापकड 

करणयाच् कौयर करणयाच् बंद न करा् तर -सहा आावडयाच् आत तुमचयापैक� पतय्कास, गाझी 
गुडं आ�ण मडंळी आपलया प�वत सुरयान् भोसकणयाच् धमरवीरतव गाज�वलयावाचून राहणार 

नाहलत! महणज् उभ् क्कतता पो�्स �भऊन जाती्, ्गा र् साह्बहल �व्ायत्स पळून जाई्!! 

अथारत ्आमहल �द््लया श्कडो पततयांवर �नर�नराळी पत ््ाकणयास वयय अतोनात ्ाग्् ह् खर् 

आह्. तयावाचून �ाक�ाकाणी दंवयाच् अपराधा�वषयी ग्लया क्वळ दोन म�हनयांत दहा-बारा 
मुस्मानांस जनमा्प, काळ्पाणी, वीस-पंचवीस जणांस मु्् पळ�वणयासारखया यतकययचत 

गोष्लंसााठहल पाच-पाच, सात-सात वषारचया काोर कष्ाचया �शरा आ�ण �कतय्कांस दोन-चार 

वषारचया ब्डया, अंधार कोाडया, तुरंग इतयादल अमानुष �शरा द्णयात आलया आह्त. तया सवा�चा 
सूड उगवावयाचा आह्च! त्वहा इतकया �ाकाणी धमक�चया �चटय्ा धाडणयास शाईचा वययहल 
श्कडो रपय् करावा ्ाग््-पण यासहल एक तोडगा आह्- 

मुस्मानी सजजनांचा हा छळ का होतो? अथारत ् इंाजी राजयाच् �नब�ध आपलया गाझी गुडं 

मडंळीचया मुस्मानी �नब�धांशी जुळत नाहलत महणून. काफरांस ब्ातकारान् मुस्मान करण् ह् 

पुणयकृतयहल या इंाजी �नब�धानवय् पाप ारत्! त्वहा ऑयजलवह् साह्ब �कंवा �पवहल क��स्च 

साह्बांच् ्ोळक् �कंवा सै�नक, पो�्स आ�ण अ�्गडच् मॅयजस््् इतयादल श्कडो ्ोकांस धमक�ची 
पत् धाडीत बसणयाप्रा जया इंाजी राजयाच् धनी ज् जॉजर बादशहा, तयांनाच एक धमक�च् पत 

्ाक्् क�, काम होणयासारख् आह्! गाझी गुडं आ�ण मडंळाच् वतीन् �दल्ल, मुंबई, क्कततयाचया 
गल्ल कुचीती् कोणयातरल भाजी�वकया मौ्ानांसारखया उततरदायी ( जबाबदार) नाग�रकान् 

्डंनचया पततयावर जॉजर महाराजांस �नभ�डपण् एक �चटी धाडावीक�, तुमहल �हदंसुथानच् राजय हल 



 

www.savarkarsmarak.com 21 

�चटी पोचताच एका आावडयाच् आत सोडून तो मुकु् अफगा�णसथानचया अ�मराच् हाती सोपवून 

दयावा! 
अशा एका �चटीसरशी मुस्मानी सजजनांचा सवर छळ बंद होई्! एका-दोन आणयांचया 

�त�क्ात काम! एकदा �चटी पोच्ल क�, मग जॉजर महारांजी काय छाती आह् क�, त् ती अमानय 

कती्! गाझी गुडं आ�ण मंडळींची धमक�ची �चटी आ�ण ती अमानय? शकंाच नको! �चटी 
पोचणयाचा अवकाश क�, त् �हदंसुथानचा मुकु् पासर् न् परत धाडून द्ती् पासर् न्!!! 

    �द. ९ �डस�बर १९२७ 
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(६) 

हाती आ्््ल चार पमाणपत� 
�नपरपाती �तरहाईतान् �तरहाईतास जर एखाद् पशयसतपत �द््, तर त् भूषणासपद असत्च. त् 

साहयजकहल असत्. पण तर एखादया मु्ान् एखादया पंडीतास, ‘भ्् पंडीतजी?’ महणून मह्््, 

एखादया सुतंा झा््लयान् एखादया मुजं होणारया मु्ावर आनंदान् चार तांदळू फ्कून तो समारंभ 

साजरा क््ा, एखादया कझरनन् सुर�दनाथांची वाहवा क््ल �कंवा एखादया कु�यान् तुकडयासााठ 
भांडणारया दसुरया कु�यास, ‘खूप भांड्ास’ महणून तयाची पाा आपलया पंजान् थोप््ल, �कंवा 
डायरन् जा�्यनवा्ात कतत् झा््लया एखादया मु्ास पाहून अशू ढाळ््, तर ती पमाणपत् 
मात अगदल अपूवर होत हयात काहल शकंा नाहल. अशाच पकारची दोन-चार अपूवर पमाणपत ्आमचया 
हाती आ््ल आह्त, तयापैक� काहल खा्ल द्तो.  

मुस्मानांच् �हदंसू पमाणपत 
�हदं ुसंा्ना�वषयी मा्वीयांनी �कंवा मुंजयांनी गोडव् गाव् हयात काहल आयचरय नाहल. ममतवान् 

तयांची बु�द अंधहल झा्ल असलयाचा संभव आह्; पण मौ्ाना हजरत मोहानीहल सवतत महणतात 

क�, ‘संा्नाची चळवळ �ाक�ाकाणी संा�्त धोरणान् एकसूती काम चा्वीत आह्. कानपूर, 

नागपूर, बर््ल इतयादल सवर जागी �हदंनूीच दंगा आरं�भ्ा. तया सवर जागी �हदंनूीच मुस्मानांना 
मार््, �प्््. �हदं ूमुस्मानांप्रा फारच पुढ् असून त् राज�न�त� आ�ण मोा् च्ाख आह्त. 

तयांचा क् महणूनच मोाा पकका आह्. पथम मुस्मांनांना त् मारतात; मागून मुस्मानहल मार 

्ाग्् महणज् ्ग्च �हदं ूगवगवा करन आकाशपाताळ एक करन बसतात. ज्वहा मुस्मानांशी 
एक�च् ढ�ग करन बसतात, त्वहा मु्मानांची सामाचया ढा््खा्ल दडून हा�न करतात. �हदंूंवर 

सरकारन् ख््् भर्् क�, �हदं ू वक�् तयांच ् ख््् फुक् चा्�वतात. मुस्मानांची ार्-दार् 

वययाखा्ल उजाड होतात. मुखय का्ा जर माझ् मनात स्त अस्् तर तो हा क�, ारात छपून 

बसणार् �हदं ुआज शयकतमान होऊन बाह्र ्ढणयास य्तात! त् होऊन ्करा ा्तात, त् एवढयासााठ 
क�, तयांचया मनात आमची शकती पारखून बाावयाच् असत्. हा संा्नांचा ख्ळ आह्. 

मुस्मानांच् मुस्मानांस पमाणपत 
�वपरान् �वपराची सतुती करण् ह् पमाणपत जस् अपूवर, तस्च �मतान् �मताची आ�ण गुरन् 

अनुयायांची �नदंा करण् ह् पमाणपतहल �ततक्च �वचाराहर आ�ण अपूवर होय हयात शकंा नाहल. 
�हदंनूी मुस्मानां�वषयी काहल मह्््, तर त् खर्च अस्् अस् नाहल. पण मुस्मानांनी 
मुस्मानां�वषयी जर काहल मह््् तर त् तरल मुस्मानांना परपाती महणून सहसा महणवणार 

नाहल. एतदथर सवतत हसन �नजमीसाह्ब आपलया ‘मुनादल’ पताचया १४ सर �्बरचया अंकात 

मुस्मानांस ज् पशयसतपत द्त् झा्् आह्त, तयाती् काहल उतार् श�ुद समाचारावरन द्तो. हसन 

�नजमी महणतात, ‘आज आमहल मुस्मान आयरसमाजावर जळफळतो आ�ण सवर जगास 

मुस्मान कर महणतो. पण खरल वसतुयसथती अशी आह् क�, (१) आमहल मुस्मान क्वळ नावाच् 
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मुस्मान आहो. (२) अल्ान् सां�गत्् क� खो्् बो् ूनका; पण आजच् मुस्मान इतर सवारहून 

खो्् बो्णार् आह्त. (३) दार �पऊ नका महणून धमार�ा; पण मुस्मान उाड उाड दार �पऊन 

�झगंतात. (४) चोरल कर नका महणून धमार�ा; पण बं�दशाळांतून जाऊन पहा क�, अट् चोर त्वढ् 

मुस्मानच अ�धक. ( ५) धमार�ा क� व्ययापण वाई्; पण बाजारात जाऊन पहा, व्ययांम्य् 

बहूत्क दकुान् मुस्मा�नणींची! तयांचयाकड् जाणारया व्ययागामी ्ोकांतहल अ�धक संखया 
मुस्मानांचीच! (६) आज सगळयांत आळशी आ�ण बाताड् आ�ण गावगुंड जर कोणी असती् तर 

त् मुस्मानच. (७) आमचया पूवरजांची क��तर कुा्! आज ्ोकांत महणच पड्ल आह्, कोणी मनुषय 

असा कूर-�कंवा असा दषु् �कंवा असा पाणी आह् क�, जसा मुस्मान! वाईत दगुुरणांच् आमहल 
उपमान ार्ो आहो! 

(ह् हसन �नजमी अस् महणत आह्-आपण नाहल हो बुवा कधी मुस्मानांची इतक� अाळपाळ 

सतुती करलत!) 

हसन �नजामीस ‘दरू�’ उमरच् पमाणपत 
वर हसन �नजामीन् मुस्मानांस �द््् पमाणपत �द्् आह्. आता मुस्मानांचया ‘दरू� उमर’ 

नावाचया पतान् हसन �नजमीस �द्््् पशयसतपत पहात ‘दरू� उमर’ आपलया एका ््खास ‘प�हलया 
पतीचा �शवराळ’ महणून मथळा द्ऊन तयात महणतो : हसन �नजमी प�हलया पतीचा �शवराळ 

आह्. तो आपलया �शषयांस आ�ा द्तो क�, म्ा ‘�सजदा’ करा. ‘�सजदया’च् व्ळी �शषयांना 
महणाव् ्ागत् क�, ‘ह् हसन �नजमी एकोजन- इह्ोक आ�ण पर्ोकचा तूच सरदार आह्स. 

तुझयावाचून ‘�सजदया’चा कोण अ�धकारल नाहल! महंमद अल्ल तर, हसन�नजामीस, ”उाड उाड 

पैस् खाऊ! सरकारचा गुरत ह्र!“ महणून, गौर�वत असतात. 

कमरा �हदं ूंनी असपयृयांस �द्््् पमाणपत 
भडोच यजलहयाती् अंक््यवर गावी महारवाडयाती् महारांना पाणयाचा फार तास पड्. पण 

तयांना सावरज�नक पाणवठयावर कोणी जाऊ द्ईना. त्वहा तासून जाऊन आ�ण मुस्मानांचया 
फुशीन् उतत्यजत होऊन तया महारांपैक� ३० महार मुस्मान झा््. ततकाळ दसुरया �दवशी कमरा 

�हदंनूी तया महारांस मुस्मानी धमारचया सुतंा नावाचया ससंकारान् त् शदु झा्् असलयामुळ् तयांस 

‘सपयृय’ झालयाच् पमाणपत �द््! इतक्च नवह्, ‘बो्् तैसा चा््’ हया उचच कमरा ततवानुसार तया 
मुस्मान होऊन शदु झा््लया महारांस तयाच सावरज�नक पाणवठयावर तयाच �दवसापासून पाणी 
भर द्णयास परवानगी �द्ल. ज् महार तया पाणयाचया तासान् तळमळत असताहल अजून मुस्मान 

झा्् नाहलत त् अशदुच आह्त. पाणयास तयांस �शवता य्त नाहल ह् सांगण् नकोच. तया मुस्मान 

झा््लया महारांस शदु झालयाच् पमाणपत �्हून द्ऊन आ�ण तयांचयाबरोबर पाणी भरन ‘बो्् 

तैसा चा््’ अस् वाग््. आमचया वाचकांस महणूनच आमचा अनुरोध (�शफारस) आह् क� आपण 

सगळयांनी पतयहल पहा््च ‘तयांची वंदावी पाउ््!’ 

शदुीचया बातमया द्ता द्ता ‘शदानंद’ थकत चा््ा! फ्बुवारलत एक हजार अ�हदं ूकु्ंुब् महणज् 

तीन-चार हजार ्ोक �हदं ू�मशनन् शदु क्््. समारंभ बारा तास चा््ा होता!  
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सवामी शदानंदांनी जवळ जवळ ६०,००० म्कांना रजपूत मुस्मानांस शदु करन ा्त््. त्वहा 
तयांची एका मुस्मान हतयारयान् �पसतू् झाडून हतया क््ल. 
पण वर �द््लया क्कततयाचया  �हदं ू �मशनचया चा्कांनीहल शदानंदांनंतर, ग्लया वषारत, 

�वश्षतत �बहारमधी् गबी मुस्मानांस शदु करन ा्त््; आ�ण बंगा्म्य् ५०,००० हजारांवर 

श�ुदकाय� क््ल. हया �हदं�ूमशनचया श�ुदकायारचा आकडाहल अशा �रतीन् साा हजारांवार आलयान् 

तयाचया चा्कांचीहल मुस्मानी आततायांकडून मार्् जाणयाची योवयता �सद झा्ल होतीच. 

�तच् साथरक करणयासााठ ग्लया म�हनयात शीमान ्सवामी परमानदंाजी (पो. भाई परमानंद नवह्त) 

हयांना एका मुस्मानान् सुरा भोसकून ाायाळ क्््. हा मुस्मान बामहण व्षान् शदु होणारया 
गबी मुस्मानांत छपून बस्ा होता. तयाच् एकदोन वार होताच तो धर्ा ग््ा. परंतु परमानंदजी 
शदानदंांपमाण् मार्् न जाता क्वळ ाायाळच होऊन सु्््. 

ह् फार वाई् झा््; परमानंदजींवर शदानदंजींपमाण् हतय्स बळी न पडता वाच्् ह् फार वाई् 

झा््. 

कारण शदानंदजी वाच्् नाहलत महणून जशी श�ुद, वाच्ल आ�ण तयांचयामाग् तयांचया न 

वाचणयान्च �हदं ू �मशनकडून साा हजार मुस्मान-�खसतयांची श�ुद करवून ा्त्ल, तयापमाण् 

शीमान ् परमानंदजींचया न वाचणयान् आणखी कोणाकडून आणखी कोणा साा हजार मुल्ा 
�मशनया�◌्स शदु करन ा्व�व्् असत्. पण परमानंद वाचलयान् शदुीस पुनहा एकदा जोराची 
चा्ना �मळणयाची सं�ध ग््ल. 
परमानंद सवामींचया डावया हातास ााव झा्ा आह्. �चतंा नाहल. अजून उजवा हात आह्च. तया्ा 

ााव ्ागणयाची सं�ध य्ईतो आणखी दहा वीस हजार गबी मुस्मानांस तो हात शदु करल्च. 

वीस हजार मुस्मानांचया शदुीसााठ एक हात! काहल फारसा महाग सवदा नाहल झा्ा हा. अशा 
दरान् आज एक-एक हात कोणीहल हाडाचा �हदं ुमोठया आनदंान् �वक�्. 

हो, हात जर चांग्ा दाख�वता य्त अस्् तर गोष् �नराळी. पण तो नुसताच खांदयापासून 

्�बकळत राहणयाप्रा वरल् बाजार भावान् �वक्ा ग््ा तरल पुर्. 

्ा्ा ्जपतरायजींनी भर �वधीस�मतीत (््यजस््�्वह अस�ब्ल) ाासून सां�गत्् क�, तयांनी 
एकटयान् आजवर यजतका पैसा आ�ण पयतन ‘द�्त आ�ण असपयृय’ महण�वलया ग्््लया 
जातीचया उननतयथर वयय क््ा आह्, �ततका �ब�्श सरकारन् उभया शभंर वषारत क््््ा नाहल! 
तयाचपमाण् एक्् �ब्ार श्ाहल दरमहा २०००० रपय् असपयृयांचया उननतीपीतयथर वयय करतात. 

पण सरकारन् असपुययांचया उननतीसााठ वीस हजार कवडया द्खी् दरमहा कधी वयय क्लया 
नाहलत. 

-आमहल महणतो नसती्. एक कवडी द्खी् असपयृयांक�रता �ब�्श सरकारन् वयय क््ल नस््. 

पण तयामुळ् सरकारवर आरोप तो कोणचा आ�ण कसा ्ागू होतो? �ब�्श सरकार महणज् कर 

गोळा करणारल सतता आह्. ती काय मागारन् �भकाया�◌्सााठ मोहरा उधळीत जाणारल कोणी 
अहलयाबाई आह् क� काय! असपयृयांपासून इतरांपमाण्च कर उकळणयात �ब�्श सरकार काहल 
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कसूर करलत नाहल ना? झा्् तर मग असपयृयांसााठ काय अगर कोणाचसााठ काय कराचा वयय 

करणयाच् काम काहल सरकारल काम नवह्, �ब�्श सरकारल काम उकळणयाच्;-उधळणयाच् नवह्! 

बारडो्ल पुनहा कर न द्णयाचा सतयााह करणार आह् महण्! चौरलचौरयाचया कानात कोणी 
म्य्च हल बातमी पु्पु््ा नाहल महणज् पुर्! नाहल तर �तकड् पुनहा एखादल चोरवा् मोकळी 
पडावयाची! चौरलचौरयाचया चोरवा््न् पळून जाणयाची बारडो्लचया सतयााहाची पुरातन प�स�द 

आह्. 

    -�द. २२ माचर १९२८ 
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(७) 

भरतपूरचया महाराजांस गादलवरन काढाव्,  
कारण काय तर मशीद पाड्ल 

भरतपूरचया महाराजांस गादलवरन उतरवणयाचा पसंग आ्ा होता. थोडकयात �नभाव््. पण त् 

�नभावणयाचया आधी हसन �नजामीस सवद�व अल्ाजींची काहल पत ्सापड्ल. तयावरन �नजामीन् 

आपलया पतात प�सद क््् क�, ‘भरपूरचया महाराजांवर हा दधुरर पसंग गुदर्ा नसता. पण तयांनी 
तयांचया राजयात (त् नको महणता असता) बांध्ल ग््््ल एक मशीद पडून ्ाक्ल महणून अल्ा 
कुद होऊन ह् सकं् तयान् आण््!’ �नजामीच् ह् महणण् खर् आह्. अल्ा तस्च जागतृ दैवत आह् 

खर्! 

पण रदजीहल आताशी काहल �नजूनच नसतात. त्हल थोड्स् जाग् झा्् आह्त अस् �दसत्. काण 

अल्ाजी पाड््लया मशदलचा सुड ा्णयास उततर्स भरतपूरकड् ग््् आह्तस् पाहून गु्बवयारस 

आपलया मं�दरांची माग् जी �नजामान् पायमल्ल क््ल �तचा सूड उग�वणयास रदजींनी द�रण्स 

हैदाबाद्वर सवारल क््ल. �नजामीची दाढल ख्चून तयासहल गादलवरन को्मडून पडू पाहलतो गदगद 

ह्�व्ा आ�ण हैदराबाद्स र््गची आग ्ावून �द्ल! अल्ाजी द्व, तर रदजी महाद्व! 
*** 

 हसन �नजामीस एका सवद�वाची हल पत् उप्बध होणयाच् संधीसच इकड् भोळया भारतीयांस 

‘ना�वषणुत पथृवीप�तत’ या वचनाधार् भूद्व वा््््् इंव्डंच् �वगत महाराज एडवडर यांचीहल काहल 
पत् सर �सडन् ्ल यांना उप्बध झा्ल आह्त ती वाचून नायसतकांची द्खी् ‘ना�वषणुत पथृवीप�तत’ 
या शासतावचनावर अढळ �नषाा बसलयावाचून राहणार नाहल. 

 तयापतांपैक� एकात ‘कमरवीर’ प�सद क�रत् क�, ्ॉडर मो �्न् �म. �सहं यांना ज्वहा 
वहॉईसराँयचया कायारकारल मडंळात न्मणयाची वयवसथा क््ल, ज्वहा राज् एडवडर यांनी �्�ह्््् 

एक अंततसथ पत आह्. तयात एडवडर १९०१ म्य् �्�हतातत- 
 ‘तुमहल महणता यवहक्ो�रया राणीन् �हदंल ््ाकंस ह् वचन �द््; पण हया�वषयी म्ा वा्त् 

क�, काळया मनुषयास (Native) यवहक्ो�रया अशा सामाजयाचया अगदल अंतरंगमडंळात 

न्मणयाचया आ�्वर कधी सवाररल करती ना! म्ा तर अशा ाातक कागदावर क्वळ �नरपायान् 

सहल करावी ्ागत आह्! 

गजभकत महणून पखयात अस््लया भारतीयांस -हया न्�्वहांस-सामाजयाच् अंतरंग मडंळात 

का मजजाव असावा हया �वषयीचा अ�धक उहापोह दसुरया एका पतात राज् एडवडर परम 

कार�णकपण् करलत असता �्�हतातत- 
‘सामाजयाचया अंतरंग मडंळात कोणतयाहल काळया माणसांस ा्ण् ह् म्ा फारच धोकयाच् वा्त 

आह्! कायरकारल मडंळात अशा �कतीतरल गोष्लंची चचार करावी ्ागत् क� जी ‘न्�्वहां’समोर करण् 

अगदल अ�नष् आह्.’ �बचारा सायमन तो तरल अ�धक काय महणतो आह्! 
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एडवडर राज् पुढ् �्�हतात : काळा माणूस �कतीहल चतुर असो, तुमच् कायरकारल मडंळ तयास 

�कतीहल राजभकत समजो, तरलहल तो कधी आपलया �वरद जाई् ह् कोणास सांगता य्णार आह्? 

तुमचया गुरत गोष्ल तो व्ळपसंगी चवहाटयावर आणणार नाहलच महणून हमी कशी द्ता य्णार! मी 
�नरपायान् सहल क््ल तरलहल माझ् ह् �वरद मत न�दवून ा्वू इयचछतो. काळा मनुषय पसंगी ाातक 

आह् ह् मत बद्ण् शकय नाहल.’ 
एडवडर महाराजांनी ह्हल �्�ह्् आह् क�, ‘यवहक्ो�रयाहल याच् �वरद जाती, इतक्च नवह् तर 

माझा पुत ( आजच् राज् जॉजर ह्) द्खी् माझयाशी सहमत आह्!’ बीज तैशी फळ्! उततम वा 
अमगंळ! 

काळयांती् एका चतुर मनुषयास सुदा, तो राजभकत अस्ा तरल, सरकारचया न्मणुक�न्हल 
नुसतया वहॉईसरॉयचया कायरकारल मडंळात बस�वणयाइतका �वयवासद्खी् तया ्ोकांवर ा्वणयास 

परमदयाळू महाराज् एडवडर �सद नवहत्; इतक्च नवह्, तर त् आणखी एका पतात �्�हतात क�त- 
‘म्ा ह् वाचून आयचरय वा््् क�, भारतम�ंयांशी होणारा पतवयवहार काळया ्ोकांस दाख�व्ा 

जातो; इतक्च नवह् तर तुमचया गुरत कागदपतांचया पती ‘न्�्वहच’ क�रतात हल पदती फार 

भयावह आह्! म्ा ती फारच आपयततजनक वा्त्!’  

कायरकारल मडंळात एक अ�धकारल महणून न्म्ा जाणारा ‘न्�्वह’ अयोवय आह्, इतक्च नवह् 

तर नुसतया कागदांचया पती करणयाचया कारकुनीचया जाग्सहल ह् काळ् पाय ्ागण् �हतावह नाहल! 
तरल द्खी् परमदयाळू एडवडर महाराजंनी श्व्ल एक ‘न्�्वह’ वहॉईसरॉयच् कायरकारल मडंळात 

न्मून �द्ा! कोण पजावातसलय ह्! 

हल दतुखाची गोष् आह् क�, हया पजावतस् पुरषाची हल म�नषा त्वढल अपूणर राहून ग््ल क�, 
‘तुमहल न्�्वहांना हा जो चंचुपव्श कर �द्ात तयाचा मुस्पव्श होणयाच् आधीच तो न्�्वहांस 

�द्््ा अ�धकार परत ा्णयाच् धैयर दाख�वणयास आता दसुरा एखादा, तसाच �नधडया छातीचा 
मनुषय पा�हज्.’ 

हा जो तसाच �नधडया छातीचा मनुषय एडवडर महाराजांस पा�हज् होता तोच तर हा सायमन 

नस्् ना? 
*** 

असलया दैवी राजव्लत साधारण सषृ्लतहल दैवी �वपयारस ाडणारच. त् पहा. �बहारम्य् एका 
बकरलन् मनुषयासारखया पाणयास जनम �द्ा आह्! �ाकच आह् त्. जर मनुषयपाणी आज 

�हदंसुथानात बकरयासारखया पाणयास धडाधड जनम द्त आह्त तर बकरलन् मनुषयासारखया 
पाणयास जनम दयावा यात काय नव्! 

जर र�शयात एखादल बकरल मनुषयास जनम द्ती तर नव्! कारण �तथ् मनुषय-मनुयषयणी 
बकरयास जनम द्त नाहलत हल गोष् �तकडचया मनुषयमनुयषयणीच् व््फडर व््ाकन् का�ढ्््् 

खा्ल् �चतच समथ�्. त् महणतात.  

‘मी र�शयात �शर्ो त्वहा म्ा सांगणयात आ्् क�, �ब�्नन् र�शयाशी संबंध�वचछ्द क््ा 
त्वहा सवर र�शयाभर रणोतसाह पराकाषा््ा पोच्ा. मातभृूवर परक�यांची सवारल होणयाचा संभव 
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आह् ह् �सद करणयास जो तो पुढ् य्तो. मु्ग्च नवह् तर मु्लहल सै�नक� �शरण �शकू ्ागलया. 
श�मक ्ोकांचया शाळांतून सकतीचया सै�नक �शरणाइतक् वय झा्््् नसताहल कोवळी मु्् 

सव्चछ्न् हट धरन बस्ल क�, आप्लहल सनैय् सां्�वणयात यावी. महायुदाच् �दवस सोड्् तर 

र�शयात म्ा आज आढळत आह् असा रणोतसाह मी कधीहल पा�ह्ा नाहल. �वश्षतत सर �्बर 

चार्ा मी त् दयय पा�ह्् तयाचा माझ् मनावरच फार प�रणाम झा्ा. तो युवक सांाच् पदशरनाचा 
�दवस होता. जवळ जवळ पांच ्र तरण मु्ांची सै�नक पथक् मॉसकोचया ्ा् चौकातून तया 
�दवशी चा् करन ग््ल. श्कडो पकारांनी तया युवकसंाांनी र�शयाच् सशसत संररण करणयाचा 
आप्ा �नयचय वयकत क््ा. तया �दवशीचा तो उतसाह आ�ण �नधारर अपूवर होता. खरोखर र�शयावर 

सवारल करणारया कोणतयाहल राष्ाची क�व यावी अस् त् युवक सांीय पदशरन होत्. कारण जगाती् 

कोणतयाहल राष्ाचया ध�नक सतत्ची अशा युवक स्न्�वरद ्ढाई करणयासारख् सनैय धाडणयाची 
छातीच नाहल! तया सगळया र�शयन तरणांचया कोधाच् मुखय ्�य इंव्ंड होत्. ऑयस्न 

च�ब �्नचया पुठय्ाचया प�तमा �ाक�ाकाणी अपमा�नत करणयात य्त होतया. जो तया प�तम्स 

अचूक व्�ध् तया युवकास प�हलया पतीच् पा�रतो�षक �मळ्!’ 

असलया सशसत पदशरन् करणारया �सहंासारखया दंतनखयुकत युवकसंााच् द्शात मनुषयास 

जनम द्णयाची बकया�सची काय माय वया्ल आह्! 

हया दंतनखयुकत कुद युवकसंााची सै�नक सशसत पदशरन् पाहून �वलफडर �व्ॉक हयांचया 
अंगावर जगात अजून भयकंर रकतपाताची युद् ाडणारच आह्त अस् वा्ून शहार् उभ् र�ह््, 

महणून त् महणतात, ‘पण ह् शहार् उावून ा्णयास त् तया ‘तामसी’ र�शयात ग्््च कशा्ा; 
युवकसंााची सशसत पदशरन् पाहून तयांचया अंगावर जस् शहार् उा््, तस्च या सायततवक 

�हदंसुथानात जर त् आ्् असत् तर आमचया युवकसंााचया हसतमुख प�रषदा पाहून तयांचया 
अंगास गुदगुलया झालया असतया गदगुलया! सायततवक युद जगान् कशी ्ढावावी ह् जगास 

�शक�वणयासााठ परवा सायमन क�मशची सवारल �हदंसुथानवर य्ताच युवक प�रषदांनी नावांतून 

बसून नुसत् हातरमा् उडवीत तयास अडथळा क््ा आ�ण सां�गत्् क�, ‘जा! परत जा! तुमची 
सवारल आमहांस नको आह्.’ इतक्च नवह्, तर एका तामसी साज�् ान् तयांचयावर सो्् चा्�व्् 

तरलहल आप्् सतव ढळू न द्ता तयांनी �नधडया छातीन् को्ारत �फयारद द्खी् ्ा�व्ल! हया 
�वदयाथया�नी हा �कं�चत मात तरल तामसीपणा दाख�व्ा पण बाक� हजारो हजार �वदयाथ� तर 

क्वळ चहा, �चवडा आ�ण �चर् पीत, खात आ�ण ओढलत आपलया द्शाच् त�ड �नभ�ळ सतवगुणाची 
सफ्ती फासून उजजव् करलत होत्. 

क्वळ मदास्ा त्वढल थोडी दगडफ्क दंडादंडी इतयादल तामसी पकार झा्् खर्; नाहलतरल मदासी 
्ोक �मचयार फारच खातात!  

अस्् तुरळक अपवाद सोड्् तर बाक� सवर दंतनख�वहलन सायततवक कढलभात! उगीच नाहल हया 
द्शात बकरया मनुषयास जनम द्त! 

           -माचर १९२८ 
  



 

www.savarkarsmarak.com 29 

(८) 

शुदीचया नावाखा्ल गोमंतकात  

राजक�य चळवळ ‘्ाइमस’चा शोध 
मुंबई ‘्ाइमस’्ा असा एक अदतू शोध ्ाग्ा आह् क�, गोमतंकात ज् श�ुदकायर चा््् आह् 

तयाचया बुरखयाखा्ल राजक�य चळवळ् मोाठ उ्ाढा् कर पाहत आह्त. त् महणत्, ‘�ब�्श 

�हदंसुथानाती् महाराष्लय जहा् पुतरगीज �हदंसुथानाती् तरण जहा्ांशी संगनमत करलत 

आह्त क�, गोमतंकास महाराष्ात सयंुकत करन हया अखडं महाराष्ाच् एक सवतंत आ�ण 

ब्ाढया राजय सथापाव्!’ ईयवर करो आ�ण बो्ाफु्ास गाा पडो!! 
‘्ाइमस’न् जसा हा अचूक शोध इकड् महाराष्ात ्ा�व्ा, तसाच क्कततयासहल पो्डंचया 

एका गोरया जयो�तषयान् आणखी एक तयाहूनहल अदतू शोध ्ा�व्ा होता. तो जयो�तषी महणा्ा, 
‘मी बारा वष� �हदंसुथानात जयो�तषा�दक अभयास करणयात ाा्�व्ल असून माझी भ�वषय् अचूक 

असतात. य्तया माचर २२ ्ा फार मोाा भूकंप होऊन सवर �हदंसुथान तयात ‘गडप होणार आह्!’ हया 
भयकंर ‘गडगडा्ात’ सायमन क�मशनसहच �हदंसुथान गडप होणार होत् क� एक््च, त् तयान् 

काहल सपष् सां�गत्् नाहल! 
मारवाडी बाजारात हया भ�वषयान् मोाठ गडबड उड�व्ल. �कतय्क ्ोक अतयतं �चतंातूर झा््. 

परंतु इंाजी राजयाती् हम कर् सो कायदयास कं्ाळ्््् चळवळ् ्ोक मात उ्् अतयतं 

आनदंभ�रत �दस ू ्ाग््. कारण तया ब्बंदशाहलतून �हदंसुथानची सु्का करणयाचा हा सु्भतर 

आ�ण उतकृष्तर मागर होता! आमहल एवढया चळवळयाती् एक अनतयाचारल, अ�हसंक पाणी 
असलयान् माचरचया २२ वया �दनांकास �हदंल सवातं�य�दनासारखा सुवणर �दवस समजून तयाची वा् 

पाहत बस्ो. एवढया भूकंपात-जयात �हदंसुथानच् �हदंसुथान गडप होणार - तयात बूच न ्ाव्् तर 

आप्ल दौत सांड ून जाई्च हलहल गोष् आनदंान् भरात आमहल �वसरन ग््ो! आमचया श्जारचया 
पान�वडीवालया दकुानदारान् मात ‘भूकंप होऊ द्ऊ नकोस द्वा! मी एक मूाभर तांदळू तया 
जयो�तषयास द्ईन’ महणून नवस क््ा होता! 
माचरची २३ वा �दनांक उजाड्ा! पहतो तो न �हदंसुथान गडप झा्् न इंाजी राजय! फार काय, 

बूच न ाात्््ल ती आमची दौत द्खी् उपडी झा्ल नाहल!  
तो पान�वडीवा्ा महणा्ा ‘मोा् गंडांतर ्ळ््!’ परंतु तया भ�वषयावादल गोरयास जो तो सतावू 

्ाग्ा आह् क�, ”तुझ् भ�वषय खो्् ार््,“ अशी बातमी आ्ल. त्वहा ततकाळ तया 
पान�वडीवालयान् आपण मूाभर तांदळू अ�परणयाचा क््््ा नवस तया जयो�तषयीबुवांस कळ�व्ा. 
आता तया जयो�तषयीबुवांनी ााबरन जाणयाच् काहल कारण नाहल. तयांनी चापून सांगाव्, ‘भ�वषय 

चुक्् नाहल, भूकंप होऊन �हदंसुथान गडप झा््च असत्. पण ग�णत जयो�तषांस फ्जयो�तषाचा 
जो हातचा न्हमीच ा्व्््ा असतो, तयाच् पतापान्  हया पान�वडीवालयान् मूाभर तांदळूाच् ज् दान 
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�द्् तयामुळ् तो भूकंप ्ळ्ा. नाहल तर झा्ाच असता. ग�णत जयो�तषहल बरोबर ार््-फ्-

जयो�तषहल खर् ारन भ�वषयवादयांचया पो्ास भात �मळणयाचीहल वयवसथा अखडं रा�ह्ल. 
***  

हल झा्ल भ�वषय कस् होई् ह् सांगणारांची गोष्. आता भ�वषय कस् वहाव् त् सांगणाराकड् 

थोड्स् वळू. 

�व्ायत्चया ‘सप्क्््र’ नावाचया पतात भारताचया सवर आपततींचा प�रहार करणारा 
भ�वषयकाळ कसा आणता य्ई् हया�वषयी चचार करन तयाचा उततम उपाय महणून एका 
मुस्मानान् अस् सुच�व्् आह् क�, ‘�हदंसुथानच् सवर राजय �दल्लचया मोग् बादशहाचया 
कोणातरल वशंजाकड् सोपवाव् महणज् तो �ब�्श सतत्खा्ल �हदंसुथानची बादशाहल उततमपण् 

चा्वी्.’ अस् झा्् तर वारसहककाचा हा एक अपूवर �वजय होई्. 

मोग् बादशहाचया कोणातरल वशंजाकड् भारताच् राजय सोप�वणयाचया हया आमचया 
मुस्मानबंधूचया सूचन्स आमचा महाराष्ाचया वतीन् पूणर पा�ांबा आह्. कारण वारसहककाचया 
हया �वजयान् जुनया मोग् बादशाहलचया वंशजाकड् �हदंसुथानची बादशाहल य्ताच, जुनया 
प्शवयांचया वशंजाकड् चौथाई आ�ण सरद्शमुखीचा वारसाहल महाराष्ाकड् अनायासच् य्ऊन तो 
वसू् करता करता महादजी �शदंयांचया कोणातरल वंशजासहल तया मोग् बादशहास प्नशन द्ऊन 

सवर बादशाहल आपलया �खशात क्वळ तयाच वारसाहककान् ाा्ता य्ई्.  

�हदंसुभ्चया वतीन्हल हया सूचन्स अवयय पा�ांबा �मळावा. कारण आता मुस्मानांस शदु करन 

�हदं ूकरता य्ण् अगदल सु्भ झालयान् तया मोग्ाचया ‘कोणातरल वंशजा’स बादशाहल �मळताच 

तयासच �हदं ू करन ा्ता य्ई्. �हदंसुभ्च् मुखय कायरवाह पं. न्क�राम �दल्लसच 

बादशाहलवाडयाचया एका हाक्वर राहतात. 

एकव्ळ हया मोग् बादशहाचा कोणीतरल वंशज पुरव््. पण तया कां�तकारकांचया वंशजांच् नाव 

द्खी् ऐकण् नको अस् इंाजांस झा्् आह्. कारण वरल् मुस्मानांचया सूचन्चा कोणीहल इंाजी 
पतास राग आ्््ा �दसत नस्ा तरल स्या ग््ा एका वषारच् आतच जया कां�तकारकांचया 
पांचसहा तुरळक उाावणया झालया आ�ण तयांच ्क्ाच् ख््् द्वधर इतयादल �ाकाणी अजूनहल 
चा्््् आह्त, तयांची बातमी ऐकून पत ् अगदल सतंरत झा्ल आह्त. पंजाबचया शीमती 
पावरतीद्वीचा एक तरण मु्गाहल हया क्ात गवसलयाची बातमी आह्. अशा उचच कु्लन �हदंुंचया 
डोकयात ह् व्ड कस् सचंार्् आह् त् इंयव्श ्ोकांस �वशद करन दाख�वणयाच् कायर ए.जी. वु््का् 

नावाचया इंयव्श ््खकान् क््् आह्. 

‘भारतीय द्शभकत’ हया मथळयाखा्ल हया वु््का्साह्बान् ग्लया एक दलड वषारती् बरयाच 

कां�तकारक क्ांची मा�हती प�सद क््ल आह्. तयात काकोरलचया कां�तकारकांचया क्ाच् वणरन 

अथारतच पुषकळ �वसतारान् �द्् आह्. तयाचा पतय्क शबद रागाचया ्ा् शाईन् अगदल रंगून 

ग््््ा आह्.  

सवद्शसवातं�याथर आपलया पाणांचाहल बळी द्णारया हया ‘भारतीय द्शभकतांस’ 

वु््का्साह्बांनी जया दहा �शवया हासडलया आह्त, तयांच ्सथ्ल दहा हजार हासडलया असतया 
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तरल द्खी् हया ‘भारतीय द्शभकतां’ची कहाणी तयान् युरोपचया- �नदान इंव्डंचया तरल कानावर 

एकदाची ाात्ल हया�वषयी आमहल वु््का्साह्बांच् मनतपूवरक अ�भनदंन करतो. �हदंसुथानाती् 

वर �द््लया एक हजार गा्भर ‘My Lord’ वालया वयाखयानांनी इंाजांच् कान जस् ्वकार्् 

जात नाहलत, तस् क्वळ हया एका कहाणीन् जातात- �हदंसुथान द�रदल आह्, आमहल भूक्न् मरतो 
इतयादल डोळयात पाणी आणणारया ‘डोळ्भर’ कहाणया ऐवजी हया कां�तकारकांचया ‘डोळ्व्ार’ 

कहाणया सांगणयाची हौस आमहा कोणीहल �हदंल मनुषयास नसलयान्, त् कायर वु््का्साह्बांनी 
करन �हदंसुथानची डोळ्भर आ�ण डोळ्व्ार अशी दोनहलहल सवरप् इंाजांस प�र�चत करन �द्ल 
हया�वषयी वु््का्साह्बांस कोणीहल सतय�पतय मनुषय धनयवादच द्ई्. तयामुळ् �हदंल 
राजकारणाचया दोनहल बाजू इंाजांस कळती्.  

तयांचयात फरक हाच असतो. हया ‘डोळ्व्ार’ द्शभकतांचया अशा दांडवया कहाणया आमचया 
आमहासहल सांगताना द्खी् सभय ्जजाशी्त्मुळ् आमहा �हदंल ्ोकांना अगदल कस्स्च वा्त्. 

तया दसुरया कोणी सां�गतलया तर ऐकता मात य्तात चोरन चोरन. 

सायमन क�मशवर अ�वयवास असलयाचा आरोप ज्वहा व�रषा �व�धस�मतीत ( ््यजस््�्वह 

अस�ब्लत) झा्ा, त्वहा तया उतत्जन्त ‘�हदंसुथान ्ाइमस’चया वातारहराची �्हावयाची एक 

हातप््ल वरन सजजातून धाड�दशी खा्ल पड्ल! पड्ल तर पड्ल; पण अगदल न्मक� सर 

ब्ंक््साह्बांच् डोकयावर पड्ल ततकाळ ब्ॅक््ना धकका बसून रणभर मूचछरना आलयासारख् 

झा््. पण एकंदरलत �नभाव््. फार वाई् झा््!  

तयातलया तयात इतक् बर् झा्् क�, तया वातारहरावर ख््ा भर्ा ग््ा त्वहा तयान् ्रपंछरपं न 

करता आप्् खर् त् सांगून ्ाक्् क�, ‘सर ब्�स् ब्ॅक्् साह्बांचया �हदंल �हता�वरद झा््लया 
भाषणामुळ् म्ा इतक� उतत्जना आ्ल क�, माझया हाताती् सामान मी कस् आ�ण कुा् ा्वीत 

आह् त् म्ा भानच रा�ह्् नाहल.’ तया ब्भान वतृतीत तो पोकळीवरच हातप््ल ा्वता झा्ा. पण 

पोकळी ब्भान झा्ल नसलयान् �तन् �तचया मूळसवभावापमाण् प््ल्ा तशीच खा्ल पडू �द्ल! 
तया वातारहारा्ा दंड का थोडयाशा बंदलची- पण ्हानशी �शरा झा्ल आह्. महण् थोडी अ�धक 

�शरा झा्ल तरल ाठकच होत्. कारण जर का कागदाचया हातप््लच् सथ्ल तयाच् हाती दसुर् �तसर् 

काहल असत् तर क्वढा आकांत उडा्ा असता! 
ब्भान झा्ा महणून काय झा््- इंाजांचया डोकयावरच् हाड हातप््लन् द्खी् दखुावणया इतक्च 

कोणाहल �हदंल मनुषयापमाण्च मानवी असत्- आ�ण इंाजांसहल मूचछार य्ऊ शकत् इतक् भान 

द्खी् तयास राहू नय् क� काय?   -�द. १९ ए�प् १९२८ 

(९) 

तुक� मु्लनंा अम्�रकन शाळ्त ाा्ू नका! 
 
आपलया द्शाती् अम्�रकन शाळ्त तुक� मु्ल पाा�वणयाच् काम चा्त् अस् �दसून 

आलयावरन, तुक� सरकारन् बुसा य्थी् मु्लंची अम्�रकन शाळा बंद क््ल. तुक�नी आपलया मु्ल 
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तुक� शाळ्तच ाा्ाचया अस् आ�ापत तुक� सरकारन् काढ्् आह्. क्मा् पाशा सवतत कुराण 

मानीत नस्् तरल तुक� मु्लंनी �खयचन होऊ नय् यासतव त् सरकारची सकती द्खी् उपयोगात 

आणतात. ह् हयावरन उाड होत आह्. कारण अस् वा्ण् महणज् नुसतया धमरसवातं�याचा पयन 

नवह्,तयात ससं कृतीचा, राष्लय एकत्चा राष्लय सखंयाब्ाचा पयन आह्, अस् क्मा् पाशांना 
वा्त आह्. काय खुळा ब््ा! आमचया इकडच् काहल ‘�शव�शव न �हदंनुर यवनत’ बो्-शहाण् ह् 

क्मा्पाशास, ‘तुक� काय, �खयचन काय? तुकर सथानचया राष्लय ऐकयासााठ दयाना तुमचया तुक� 
मु्ल तया �खसतयांना’ असा अनतयाचारल उपद्श द्ती् तर बर् होई्. 

महणूनच ग्लया एका शदानदंात मह््् होत् क� क्मा्पाशा जरल उदया �हदंसुथानावर राजय 

करणयास आ्ा, तरल तो महंमद अल्ल होणारच नाहल अस् आमहांस महणवत नाहल. कारण 

मुस्मानीपणा धमर महणून तयांनी अंगीकार्ा नस्ा; तरल तुक� ससं कृती महणून तो काहल तरल 
मानीत अस्ाच पा�हज्. �खयचनांचया हया तरण तुका�नीच आम��नयात कतत्ल क्लया, तया काहल 
कुराण बायब्ाती् ईयवर�वषयक ततव�ानात, धमारत भ्द आह् महणून नवह्त; तर �खयचन 

ससं कृती आ�ण तुक� ससं कृती, हया उभयांची जाती, नीती, राष्लयता हयात भ्द आह् महणून होय. 

एवढयासााठच श�ुद हल �हदंतुवाची चळवळ आह्- नुसती धा�मरक महणज् ततव�ाना�वषयक 

�वतंडवाद नवह्, जया कारणासााठ कुराणस आरतवाकय न मानणारा तुक� राष्लय पर �खयचनांनी 
तुक� मु्ल बा्वू नय् महणून तयांचया शाळा सकतीन् बंद पाडतो, तयाच कारणासााठ �हदं ु मु्ल 
बा्�वलया जाऊ नय्त महणून �हदं ूसंा्न झ्त्. श�ुद महणज् काय त् आमहास कळतच नाहल अस् 

महणणाया�◌ानी �तचा अथर क्मा्पाशापासून तरल �शकावा. 
परम दयाळू �हदंसुथान सरकारन् �चतक््�वषयी �वश्ष �ान �मळ�वणया करता काहल �हदंल 

�चतकारांस �शषयवतृया द्ऊन युरोपात पाा�वणयाच् ार�व्् आह्! झा््. आता �हदंसुथानचया 
भावयोदयास काय उशीर! 

कारण �हदंसुथानची जी अतयतं दबुरळ दासयासत द�रदावसथा झा्््ल आह् क� तयास 

‘�चतक््च्’ �वश्ष �ान’ नवहत् महणूनच होय! 

बाक� सार् �ान �व�ान तया्ा करत्ाकम्वत ् झा््््च आह्. मशीनगनस, �वमानप्ुता, 
संचा्न, �व्वं�सका, पाणबुडया, सै�नक कौशलय, �वषारल धूर, �वषारल धूराची प�तकार करणारल 
रसायनशासत् इतयादल पब् राष्ास अतयतं अवयय, ती ती क्ा �शकणयास हजारो �वदयाथ� 
�हदंसुथान सरकारन् आजवर �वद्शी धाडून �हदंसुथानात त् य्ताच तयांची मोामोाठ सब् पथक् 

�हदंसुथानच् सरंरणाथर सजज करन ा्�व्््लच आह्त! राहता रा�ह्ल होती �चतक्ा! महणून 

आता तीहल �शकणयास �वदयाथ� �वद्शात धाडणयात य्णार आह्त. त् एकदा का परत आ्् क� मग 

काय छाती ्ाग्ल आह्, तया र�शयनांची �कंवा अफगाणांची हया �हदंसुथानावर सवारल करावयास! 

त् तर काय, हया �चतक््त एकदा का �हदंसुथान तज� झा्् क�, इंाजी प््ण् द्खी् पळून 

जाती् पळून! 

�सबीक नावाचया एका मुस्मानान् आपलया �हदंतूी् �्गंायत पथंाच् संसथापक शीमान ्चनन 

बस्यवर हयांच् आपण अनुयायी आहोत अस् पथम प�सद करन, आता तयाच शीबस्यवरांच् 
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नावाखा्ल �हदंसू मुस्मानी धमर हाच अतयुततम धमर आह् महणून दलरा द्णयास आरंभ क््ा आह्! 

आगाखानहल क्कं� अवताराचया नावान्च �हदंसू मुस्मानी दलरा द्त असतात! त् ाठकच आह्. 

कारण- 

�खसती पुराणात अशी एक अनुशु�त आह् क�, सतैान पथम आपलया सवततचया नावान्च ्ोकांस 

सतैानी पथंाचा उपद्श द्ऊ ्ाग्ा. पण आयसतक ्ोक त् सतैानाच् मत आह् अस् ऐकताच त् 

ऐकणयास �सद नसत ह् पाहून �चतंायुकत यसथतीत सतैान �वचार करलत असता तया्ा आपलया 
जाळयात आयसतकांस द्खी् सहज ओढणयाची एक युकती सुच्ल त्वहा. 

The devil said with wink and nod 
The wisest way to work my will 
Is to call it the will of God! 
सतैान डोळ् �मचकावीत आ�ण मान ह्वीत उदगार्ा : उततम युकती सुच्ल! माझया सतैानी 

अचछा ्ोकांकडून पूणर करवून ा्णयास उतकृष् मागर महणज् तया सतैानी इचछ्स हल द्वाची अचछा 
आह् महणून प�सद करण् हा होय. द्वाचया नावान् पुढ् आ्् क�, भाबड् ्ोक सतैानाची द्खी् पूजा 
करती्! 

हयाच युकतीचा अव्ंब करन मुंबई, ााण् इतयादल यजलहयातून काहल पाताळयतंी हसन 

�नजामीवा्् �हदं ुअवधूताचया वतृतीन् सचंारत आह्त आ�ण जनत्स आक�षरत करलत आह्त महण्! 

सुवणरमगृात मारलच ्प्््ा असतो ह् सीत्स द्खी् कळ्् नाहल; मग जनत्ची कथा काय? 

्�मणाची च्तावणी वयथर ग््ल, �तथ् आमहल काय च्तावणी द्णार- पण आप्् सांगतो क� ह् खर्च 

अस््, तर सावधान! बामहणव्षात य्ऊन एका मुस्मानान् ग्लया म�हनयाच �हदंसुां्क सवामी 
परमानंद यांस �वहारात भोसक्् होत् ह् �हदंनूी �वसर नय्. नाण् पारखून ्याव्- �नदान बब 

आवाज य्ताच �भरकावून दयाव्.  

हल च्तावणी �हदंसू �द्ल; तयामुळ् मुस्मान बंधूसहल ्ग्च एक च्तावणी द्ऊन ्ाकण् भाग 

आह्. नाहल तर �हदंमुुस्मानांस समानत्न् न वाग�वलयामुळ् तुमहल ‘एक�’ �बाड�वता महणून 

‘राष्लयता’ रागाव््! हयासााठ मुस्मानांसहल एक च्तावणी द्त आहोत क�,- 
मथुर्त ग्लया म�हनयात एका धमर�नषा मुस्मानान् एका �हदं ू सतीस आप्् ारात क�बून 

्ा�क्ल हल काहल नवीन गोष् नवह् हल पतयहलचीच ा्ना आह्. पण नवीन ज् झा्् त् ह्च क�, 
तयाचा �हदंूंस राग आ्ा! पाहूनहल नवीन गोष् महणज् तया नष् �हदंनूी एकत होऊन मोाा दंगा 
क््ा! आ�ण तयाहूनहल नवीनतम नव्लची गोष् महणज् तया �हदं ूमुस्मानांच् दंवयात �हदंचू �हदं ू

न मरता सगळ् मुस्मानच मुस्मान दगाव््!!!. एक �बचारा मुस्मान मार्ा ग््ा आ�ण वीस 

�बचार् मुस्मान ाायाळ झा््. आता दंवयानंतर पो�्सांनी उतकृष् बंदोबसत क््ा आह्. ्ााठ 
ा्ऊन �फरणयास मनाई करन धरपकड होऊन ख््ाहल भर्ा आह्.  

परंतु आता त् सवर जरल उतकृष्पण्च पार पडत आह् तरल मुस्मान बंधंूनी एक गोष् मात आता 
�वसरन चा्णार नाहल क�, �हदंूंची एखादल यतकययचत सती द्खी् आता पूव�इतक� सवसत राहल्ल 
नाहल! मथुर्चा ७ माचरचा दंगा मुस्मानांस �हच च्तावणी द्त आह् क�, हयावरहल तुमहांस  एखादल 
दसुरल �हदं ूसती चा्ता चा्ता धरन ारात क�बावीशीच वा््ल, तर आप्् एकाच् �शर आ�ण 
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वीसांच् भयकंर ााव एका रमा्ात गुडं ाळून ा्ऊन मग तया मुद्ावारल तो सवदा करणयास �नााव्. 

कारण �दवस��दवस आताशी पतय्क �हदं ूपदाथारच ्बाजारभाव अस् वाढतच आ�ण कडाडतच जात 

आह्तस् �दसत्. 

  -�द. २६ ए�प् १९२८ 
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(१०) 

�नजामीची तळी उच्णार् मुस्मान 
पुणयास हैदराबादचया अतयाचारल आ�ण �हदं�ूवदव्षी राजयपदती�वरद जी प�रषद झा्ल, �तचा 

�नष्ध करणयाक�रता आ�ण �नजामाची तळी उच्ून धरणयाक�रता मुससमानांचीहल सभा पुणयात 

भरावी ह् साहयजकच होत्. नोकया�वपमाण् सभांम्य्हल सवतंत आ�ण �वरोधी प�त�नधीतव हव्च. 

तया सभ्त मुस्मानांनी ाासून �वचार्् आह् क�, �नजामान् जस् क्वहा �हदं ू �दवाण न्म्् 

आह्त तस् कोणा �हदं ूराजान् मुस्मान �दवाण न्म्् आह्त क� काय? दाखवा! 
हया तयांचया आवहानावरन महैसूर्ा म्यतंरल जो मुस्मान �दवाण न्म्ा होता तो �हदं ूझा्ा 

क� काय अशी श ्कंा य्त्! शदुीचया युगात कोणचा मुस्मान क्वहा �हदं ूहोई् हयाचा काहल �नयम 

रा�ह्ा नाहल बुवा!  
सभत मुस्मानांनी असाहल एक ाराव क््ा क�, ‘�ब�्श सरकारचया आ�ण �नजामाचयाम्य् 

जो सन्हसंबंध सतत वसत आ्ा आह्, तो �हदंूंचया असलया दषु् ओरडीन् �बचकून �बाडून जाऊ 

नय्!’ आमचीहल हलच पाथरना आह्. जया ‘सतत आ�ण अखडं सन्हसंबंधा’न् आ�ण सकोम् 

प्मभावन्न् प्�रत होऊन �ब�्शांपाशी �नजामान् आपलया �मताची आपण वा््् ती वसतू आप्लच 

समजून जशी सकंोच सोडून मागतो, तसा वर्हाड मा�गत्ा आ�ण �ब�्श �सहंान् पण �मतच 

�मतास जस् प्मान् ‘द्त नाहल जा!’ महणून क्वहा क्वहा �नतसंकोचपण् हसत महणतो तस् दात 

दाखवून ‘द्त नाहल जा!’ मह्््- इतक्च नवह्; तर अगदल जीवयचकंायच �मतापमाण् �नजामाचया 
सवतंत अयसततवाचया भावन्चया यजवाशी ्ग् करन, कंााशी चोवीस तासांचया आत उततर 

मागणारा पंजा �ब्ग�व्ा- तशा पकारचा सन्हसंबंध �ब�्शांचया आ�ण �नजामाचयाम्य् सतत 

�्को अशी आमची पाथरना आह्! तो तसा ्ोभ आह् हयाहूनहल थोडास वाढ्ा तरल द्खी् आमची 
ना नाहल. हया �नजाम आ�ण इंाज हयांचयात वसत आ््लया सन्हसंबंधाची पराकाषाा होऊन, तया 
दोन यजवांचया वर्हाडास कझरनन् जसा एक करन ्ा�क्ा, तसा अनुभव हैदराबाद््ाहल होवो आ�ण 

आमचया तया सन्हसंबंधांस हपाप््लया पुणयाचया मुस्मानांच् त�डात साखर पडो!! 
 मुस्मानांचा ‘मुब�्क अखबार’ आपलया १ �डस�बरचया अंकात �्�हतो, क� महंमद फरख 

साह्ब हया ‘उ्म-अ-इस्ाम’ पताचया संपादक अस््लया पंजाबाती् थोर गहृसथांनी पंजाब 

गवहनरर्ा खा्ल् तार द्ऊन मुस्मानांची एक महतवाची मागणी पुढ् आण्ल आह्. ‘जया अथ� 
मुस्मानांचया धमारचा रोख मू�तरपूज्�वरद आह् आ�ण जया अथ� �हदंूंचया मूत�चया �मरवणूक� 
पाहताच तयांस उदव्ग य्ण् साहयजकच आह्, तया अथ� सरकारन् �हदंूंचया मूत�चया �मरवणुक� 
मुस्मानांचया म�शदलवरन नवह्; तर, दकुानांचयाहल समोरन जाऊ द्ऊ नय्त. सरकार नयायी आह् 

आ�ण मुस्मानांचा उतरोभ भडकणयाच् आधीच त् तयांची मागणी मानय करन तयांस संतो�षत 

करल् अशी आमहास आशा आह्.’-(अजूरन) 

वरल् मागणी करायच् धैयर दाख�व्् महणून ‘ए�ड्र साह्ब’ महंमद फरख हयांच ्आमहल आभार 

मानतो. मुस्मानांनी पतांतून काय चा््् असत् हयाची वातार आपणांस �कती कमी �मळत् हयाच् 
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ह् उदाहरणच आह् क�, हया मुस्मानी पतांचया �डस�बरचया अंकात काय �्�ह्् तयाचा पतता आज 

आमहांस, आज सहा म�हनयांनी, ्ागत आह्! �हदंूंनी मूत�पूजा आ�ण मूत�चया �मरवणुक� 
मुस्मानांचया समोर, श्जारल �कंवा जवळ कर नय्त कारण मूत�पूजा मुस्मानी धमारचया�वरद 

आह्! हल मुस्मानांची मागणी तयांनी अन्कदा सपष्पण् सांगून ्ा�क्ल ह् तयांच ्�हदंवूर खरोखर 

उपकार आह्त.  

खरोखर ह् �हदंवूर उपकार आह्त. कारण आमहल मुस्मान महणूनच आमचया धमारचा ख�्फा 
तो तुकर  तयाचयाशी ्ढणार नाहल महणन ज्वहा मुस्मान महणा्् आ�ण ज्वहा �हदंनूीहल तयांचया 
तया को�्कमास तयाच धा�मरक कारणाक�रता दजुोरा �द्ा, त्वहाच मुस्मानांचया धा�मरक 

समजूती �हदंनूाहल बंधनकारक आह्त त् ततव �सद झा््. ख�्फाशी ्ढत नाहल कारण त् 

मुस्मानी धमारचया �वरद आह्. आमचया म�शदलसमोर तर काय, पण ाराश्जारल शखं ां् ाहल 
वाजवू द्णार नाहल, कारण त् मुस्मानी धमारचया�वरद आह्. अशी �वचारपरंपरा जया 
मू्ततवाचया उपजाऊ कुसवयातून आपोआप पसव्ल, तया �वचारपरंपर््ा मान तुकवून 

म�शदलसमोर वादय् बंद क�रतो अस् �हदं ूमुस्मानांचया एक�च् �हदं ूभोकत् महणू ्ागताच तया 
पुढची पायरल चढून मूत�पूजा बंद करा, कारण तीहल मुस्मानी धमारचया �वरद आह् महणून 

मुस्मान मागणी करणयास चुकणार नाहलत अस् अप�रहायर अनुमान आमहल काढ्् होत्. त्वहा 
काहल भाबड् �हदं ूआमचयावर रागावत आ�ण महणत, ‘छट आमच् मुस्मान भाई अस्् अ�तर्क� 
नाहलतच तुमहल �हदंचू खोडसाळ आहा; नाहल तर अस् भय अशा शकंा तुमहांस  आलयाच नसतया!’ 
पण आमचया पजंाबाती् मुस्मानांपैक� काहल पुढाया� नी तीच-अगदल तकर शासताची ्ाज राख्ल! 
महणूनच आमहल तयांच् ह् उपकारच झा्् अस् मह््् आह्.  

‘वादय् बंद करा महणताच ्ोणयाहून मउ �हदंूंनी मडंळ् न्मून मुस्मान मौ्वींची मत् 

माग�व्ल क�, ‘वादय् मुस्मानी धमार�वरद खरलच आह्त काय?’ आता ह् सदगहृसथ पुनहा 
मूत�पूज्चया पयनासतव मौ्वी मडंळ न्मती्, आ�ण तयांनी मूत�पूजा मुस्मानी धमार�वरद आह् 

अस् मत द्ताच वरल् पंजाबी गार्हाण् खर् आह् अस् मानून वादय्च नवह्त तर मूत�चया 
�मरवणुक�च- आ�ण म�शदलसमोर नवह् तर मुस्मानांचया दकुानासमोर, श्जारल पुढ्, माग्, वर, 

खा्ल, बंद ा्वण् ह्च एक�चया दष्लन् �हतावह आह्. ‘वादयांचया �वषयीच नवह् तर मूत�पूजा सोडून 

द्णया�वषयीहल आपलया परम �पय मुस्मान बंधंूचया भावना �हदं ू �वचार ा्ती्’- असा ाराव 

पुढल् राष्लय सभा संमत करल् अशी आमहल उतकृष् आशा क�रतो. 
वादयबंदलची मागणी राष्लय सभ्न् �वचारात ा्त्लच आह्. आता हया वष� मूत�पूजा बंदलची 

मागणी �तन् �वचारात ा्ऊन मानय करावी क�, पुढल् वष� मुंजबंदलची मागणी, मुजं हल मुस्मान 

धमार�वरद आह् हयाच सवरमानय आ�ण राष्लय सभा-संमत ततवाच् आधारावर पुढ् करता य्ई्. 

अस् एक एक करन आपण �हदंमुुस्मानांत दहुल माज�वणयाच् सवर पयन हळूहळू सोडवून �हदंूंना 
मुस्मानच करन ्ाकू आ�ण राष्लय �हत साधलयाच् महततम पुणय शीघच गााठ बांधू शकू. 

खर् पा�ह्् असता वादयांप्रा �कंवा मूत�प्रा मुस्मानांनी या मुजंीचाच समाचार आधी ा्त्ा 
पा�हज्. कारण तयांचया तब्लगचा भयकंर शत ूकोणी ‘वादय्’ �कंवा ‘मूत�’ नसून एक ‘मुजं’च आह्.  
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कोणचीहल गोष् चांग्ल वा वाई् ह् मुस्मानी धमारत ती आह् क� नाहल हयावरन �हदंूंनी ारवाव् 

हल मुस्मानांची मागणी अगदल सवाभा�वक आह्. पण हा आयरसमाज यजथ् �तथ् तयास आडवा य्तो 
आ�ण आता ह् संा्न : गंडसयोप�र �प�्का सवंतृता! 
मुस्मानांनी सवाभा�वकपण्च मह्््, सतयाथरपकाश जरत करा. कारण तयांत मुस्मानांचया 

काहल मतांचा �नष्ध आह्. ्ग्च आयर समाज आ�ण सां्नावादल ओरडून उा््, कुराण जरत करा! 
कारण तयात �हदं ूधमार�वरद पुषकळ गोष्ल आह्त! कोण हल खोडसाळ पवयृतत या संा्नांची! अशा 
बरोबरलन् का राष्लय एक� साधत्! 

महणून आमहांस ‘मूत�पूजा बंद करा!’ हया मुस्मानांचया नवया मागणीस काहल तरल अपशकुन 

ह् सां्नावादल करती् अशी भीती वा्त आह्! हो, कोणी सांगाव् मुस्मान ए�ड्रांनी ‘आमचया 
धमारत मूत�पूजा �न�षद आह्, महणून वादय�च तर काय पण आमचया दकुानावरन मूत�ची 
�मरवणूकच बंद करा’ महणून तार द्ताच, एखादा आयर समाजी ए�ड्रहल तार दयावयाचा क�, ‘प्त् 

पुरण्’ ह् �हदंधूमारत �न�षद आह्. महणून प्त् पुर््लया आईबापाचया पो्चा कोणचाहल सुपूत वा 
कुपूत आमचया दकुानावरन जाता कामा नय्!’ मुस्मानी ए�ड्रांस तार करता य्त् आ�ण �हदं ू

ए�ड्रांस, ‘नाहल’ अस् थोड्च आह्! 

�सनधम्य् ता्ुका डोकरल य्थी् कोणया सययद मुस्मानाचया मु्लन् ‘कुराण’ ाथंाशीच 

आप्ा �नकाह-्वन ्ा�व््! अष्पुता सौभावयवती भव! 

हया ‘अष्पुता’ वरन आमहांस छापखानयाती् भुतांची भीती वा्ू ्ागत् आह्. माग् एकदा 
‘अष्पुता’ हा शबद नी् वाचता न आलयान् �कंवा वाचता यावा असा नी् �्�ह्ा न ग्लयान्, तो 
एका बु�दमान उपमु�दत् (पुफस) पहाणारयान् ‘उष्पुता’ असा छाप्ा होता! तशी एखादल चुक� हया 
वरल् आ�शवारदाचया छापणयात होऊ नय् महणून हल च्तावणी द्त आहो.  
अदतू ्वनाची स्या नाहल तरल साथच य्ऊ पाहत आह्. ‘कुराणा’ची ्वन् अशी होऊ ्ागलयाच् 

पाहाताच ‘पुराणा’सहल सवसथ बसव्ना. तयान्हल दोन-चार �ाकाणी चांग्ाच हात मार्ा आह्. 

कारण एवढयात अन्क युरो�पयन मु्लंनी �हदंधुमर सवीकारन �हदंूंशी ्वन् ्ावलयाच् वतृत य्त 

आह्. ाुव्न हाफ नावाचया २३ वषारचया जमरन मु्लन् सवा. सतयनंदजींचया हसत् �हदंधुमर ाहण क््ा 
आ�ण शी �करणचंद बागची यांचयाशी �ववाह क््ा. कुमारलच् नाव इंदबूा्ा अस् ा्वणयात आ्् 

आह्. �ववाहानंतर प्ढ् वा्णयात आ्् आ�ण उपयसथत अस््लया अन्क �हदंनूी त् खाल्् ह् 

सां�गत््च पा�हज्. शीमती �र�ब्स नामक इंाजी बाईन्हल �हदंधूमर सवीकार्ा आह्. आपलया 
पतीचया समतृयथर ती काशी्ा एक मं�दर बांध�वणार आह्. श�मरषाा द्वींची गोष् तर �तखडंात 

माहलत आह्.  

युरो�पयन मु्लंशी �हदंूंची ्वन् होण् ह् काहल नवीन नाहल ती पूव�हल होतच होती ह् अम्�रक्पासून 

र�शयापय�त पसर््लया पतय्क राजधानीती् �हदंल वसतीत डोकावताच �दसून य्ई्. पण 

आजपय�त �हदंूंच् युरो�पयन मु्लंशी ्वन ्ागताच मु्गी ारल य्णयाच् सथ्ल मु्गाच ारास 

पारखा होऊन �खयचन होई आ�ण मु्गीचया ारल जाई. आता तस् न होता युरो�पयन मु्लच �हदं ू

होऊन आमचया मु्ांचया ारल नांदणयास य्त आह्त. पूव� बायब्ामाग् �हदं ू मु्् धावत आता 
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आमचया ‘पुराणा’माग् नवीनांती् ‘नवीन’ �खसती मु्ल धावत आह्त. महणतात ना दोन �दवस 

सासूच्, दोन �दवस सून्च्! चा्््च आह्! चांग््च आह्. 
*** 

स्या �हदंसूथानाती् इंाजी थोर पुरषांचया पुतळयावर साड्साती आलयासारख्च �दसत्. 

पजंाबाती् ्ॉर्नसचा पुतळा ह्�वणयासााठ पथमतत सतीपुरष मु्ांसह सवर ्ाहोर नगरान् �तथ् 

जमाव्- नुसत् जमाव्, महणून गांधीजींनी तयांचया श्कडो सतयाचया पयोगांपैक� एक पयोग करतांना 
आ�ा सोड्ल होती. पण पुतळा ह्�वणयाप्राहल उभ् ्ाहोर ह्�वण् अथारतच जड ग्््. इतकयात 

कोणाचया डोकयात काय कलपना ाुस्ल ईयवर जाण्- तयान् रातोरात जाऊन तया पुतळयाचया 
हाताती् त्वारच मोडून ्ाक्ल. सरकारन् ्ग्च तया पुतळयावर ्ाज्चा पडदा सोड्ा. 
वाद�वषयक उमर् पणाची वाकय् तया पुतळयावरन खोडून ्ाक्ल. आ�ण त् पकरण �वझ््. सगळ् 

्ाहोर ह्ून ज् साधावयाच् होत् त् एक मनुषय ह्ून साध्् ग्््. पुढ् नी्चया पुतळयावरन 

मदास्ा राग आ्ा. पण �तथ् दगडी पुतळयास ाण �कंवा दगड मारण्- दगडास दगड मारण्! -हल 
�हसंा क� अ�हसंा हा अतयतं गभंीर पयन उतपनन होऊन, श्व्ल �चख् मारणयास हरकत नाहल अस् 

ार्् आ�ण तया �चख्ातच तो पयन अजून रतून बस्््ा आह्. 

तोच-  

तोच इकड् मुंबईची तार आ्ल क�, मुबंईचया यवहक्ो�रया राणीचया पुतळयाचया हाताती् राजदंड 

मोडून तयास कोणी तरल मनुषयान् �वदपु क््््् आह्! 

एकाएक� राजदंडा्ाच हात ाात्ा हया मुबंईचया माणसान्! ्ाहोरसारख् काहल मबईची मुंबई 

ह्वून यसतया पुरष मु्ांसह �तथ् जाणयाचा ब्त क््ा नाहल क�, अ�हस्ंचया �चख्ात महू गोळ् 

वळीत बस्ा नाहल. �व�ररत कुा्ा! नसती कु्गं डी उपयसथत करणयास �मळत् तरल काय हया 
्ोकांना? 

अशा अचंबयात शहाण् ्ोक �चतंातुर झा्््् आह्त. तोच डोक् अस््लया पो�्सांस तो पुतळा 
�वदपु कसा झा्ा हयाची कलपना आ्ल आ�ण तयान् प�सद क््् क�, ‘पुतळयाचया हाताती् तो 
राजदंड रसत् धुवणारया नोकराचया पाणयाचया बंबाती् फवारयासरशी �नस्ून पड्ा. अगदल सहज 

अपााताची गोष् दसुर् काहल नाहल’. तथासतु! दसुर् काहल नस्् महणज् सगळयांसच बर्. 

कारण माग्हल एकदा हयाच पुतळयाची हा्अप्ष्ा झा्््ल होती �कंबहुना इंाजीत पुतळयांची 
अशी संभावना करणयाचा बू्, पथम हया पुतळयास ज् पंचवीस तीस वषा�माग् �वदपु करणयात आ्् 

होत्, त्वहापासूनच, �हदंसूथानात �नाा्ा आह्. 

महाराणी यवहक्ो�रयाचया उतसवाचा तो दसुरा �दवस होता. अगदल अचूक तयाच �दवशी हया तया 
�वखयात राणीचया पुतळयास पहारा चूकवून कोणा धाडसी मनुषयान् तया उतसवाचया गु्ाबी रंगाचा 
ब्रंग करणयासााठ डांबराचा रंग फासून तयाच् गळयात पादताणांची फा्क� माळ ाात्ल होती! पुढ् 

तो डांबराचा रंग काढून पुतळा नी् करावयास हजारो रपय् वयय कराव् ्ाग््. जया धाडसी 
मनुषयान् ह् कृतय क््् तयाच् नांव पुढ् सवरतोमुखी झा््. पुणयात र््गच् �दवसांत रँड साह्बास 

मारणारया चाफ्कर बंधंूनीच हया पुतळयाची हल �व्ंबना क््ल होती अस् मागून �सद झा््.  
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हया मागचया इ�तहासान्च हया पुतळयास पुनहा �वदपु क्लयाचया बातमीस थोड्स् महतव आ्््् 

आह्. नाहल तर कोण �वचारतो, दगडी पुतळयांचया हाताती् राजदंडास! 

पण पाणयाचया फवारयान् तो राजदंड �नस्ून पड्ा, ह् सोप् आ�ण उभय परांसहल सोयीसकर 

अस् सपष्लकरण ततकाळ झालयान् बर् झा््. 

पण तो राजदंड पड्ा तर सापड्ा कसा नाहल? पाणयाचया फवारयाबरोबर जो उडा्ा तो अजूनहल 
वर उडतच चा््ा आह्? आ�ण तो नोकर पळून ग््ा महणतात तो का आ�ण दसुरया हाताती् 

‘भूगो्’ (Orb) �वयचछनन झालयाच् त् छाप्् आह् तो गोळाहल पाणयान्च भंग्ा क� काय? 

पण ह् पयन दयुयम आह्त. तयाच् समाधानकारक उततर क्वहाहल द्ता य्ई्. आता सावधानता 
इतक� ा्व्ल पा�हज् क�, हा राजदंड पाणयाचया फवारयासरशी उडा्ा या सपष्लकरणाच् अगदल 
दढलकरण करलत रा�ह्् पा�हज् आ�ण हयापुढ् पसंगी पाणयाचया फवारयासरशी वाहून जाती् अस् 

कचच् राजदंड हाती न द्ता तया पुतळयाचया हाती पकक् राजदंड �द्् जाव्त. कारण पुतळयांच  ्

हाताती् का होईना, पण राजदंड गळून पडाव्त ह् भोळस् ्ोकांस अशभु �चनहस् वा्त् महणून 

जपावयाच्, दसुर् काय? 

      -�द. २४ म् १९२८ 
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(११) 

सपंणूर राजक�य सवात�ंय हया शबदांनी �चड्््् गांधीजी �न इंाज 
 
राष्लय सभ्न् �हदंसुथानाच् ्य्य ‘सपं ूणर राजक�य सवातं�य’ ह्च होय, सवराजय शबदाचा हाच 

खरा अथर होय, अस् ग्लया �डस�बर म�हनयात मदास्ा ाो�षत क्््. 

तया व्ळ्स तया ‘सवातं�याचया’ ारावाचा दोाा जणांस फार �त्कारा आ्ा. दोा्जण तया 
ारावा्ा ‘पोरक्’, अशकय, व्डगळ’, महणून अगदल �चडलयासारख् झा््. त् दोा्जण महणज् एक 

इंाज आ�ण दसुरा-दसुरा-दसुरा आमच् गांधीजी!!! 
�हदंसुथानन् ‘पूणर सवातं�य’ ह्च राजक�य ्य्य ारवाव् याचा राग तया दोाांपैक� इंाजा्ा यावा 

ह् साहयजकच आह्, अशा व्ळी अस् होत्च.  

उदाहरणाथर, परवाच मुंबईती् एका नयायाधीशान् एका धंद्वाईक चोरा�वरद ज्वहा �नका् �द्ा 
क�, तयाचयापाशी धर्््ल सवर मतता जया सावा्ा ्ुबाडून तयान् ा्त्ल होती तया सावास द्ऊन 

्ाकावी. त्वहा तया चोरलचा पामा�णकपण् वयवसाय करणारया तया चोरासहल साहयजकच असाच 

राग आ्ा! त् महणा्ा द्खी् क�, �नढळाचया ाामान् मी हल मतता �मळ�व्ल होती. चोर ्ोकांचया 
थोरवीच् गौरवाथर ज् महणतात अगदल त्च वणरन माझया पयतना्ाहल ्ाग ूआह्. तया सावाची मतता 
काहल माझया उशाशी कोणी आणून ा्�व्ल नवहती; तर सातवया मजलयावर तो साव �नज्ा असता 
मी आपलया बाहूब्ान् तया भयकंर उचचत्वर चढून ग््ो. 

The height that I too reached and kept! 
Was not attained by a sudden fight!! 
But I while honest men had slept! 
Was toiling upwards in the night!!! 
जर तया चोरास तसा राग य्ण् साहयजकच होत्,तर इंाजासहल सवातं�याचया ारावाचा राग य्ण् 

साहयजकच नवह् काय? त्हल सहजच महणतात क�, ‘आमचया बापजादयांनी ह् �हदंल सामाजय 

�नढळाचया ाामान् �मळ�व्् आह्, सातारच्, झाशीच् , ्ाहोरच्, पुणयाच्, अयो्य्च्-एक का दोन! 

इतक् मुकु्, �सहंासन्, रतन्, माणक्, रपय्-अहो नुसत् उच्ून कोाारात भरावयाच् असत् तरल 
भीमासारखा हमा् द्खी् थक्ा असता! मग आमहल तर ती सवर उच् आमचया बाहूब्ान् पथम 

्ु्ून मग उच्ून ा्त्ल आह्! इतक्च नवह् तर या राजक�य ्ु्ल्ा आ�ण उच्ल्ा आता आमहल 
सामाजय ह् नांव द्खी् द्ऊन चुक्ो आहोत. ्ु्ल्ा ‘सामाजय’ महणून मह्लयानंतर द्खी् का 
ती जयाची तया्ा परत �मळणयाचा अ�धकार उरतो! पण आता चार �पढया ्ो्लयानतंर तया 
सामाजयावर तुमहल तुमचा अ�धकार सांगता! क्वढा अनयाय! आमहल आप्् ्र द्त नाहल महणून, 

नाहल तर १२१ चा आकडा माहलत आह् का? तो १२१ चा आकडा! अस्ा तर सरळ, नाहल तर 

काळाचया गळयासारखा वाकडा! ह् �वसर नका!’ 
सवातं�याचया ारावाची अशी अगदल चीड जया दोाांना-इंाजा्ा आ�ण गांधीना- आ्ल तयांपैक� 

इंाजा्ा चीड य्ण् साहयजकच आह्, ह् बहुत्कांस समजतच अस््. पण महातमा गांधींना-
�हदंसुथानचया पो्ल आ््लया, या एका वषारत सवराजय �मळव ू �नाा््लया महान द्शभकतास, 
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�हदंसुथानन् इंाजांचया पारतंतास झुगारन द्णयाचा �नयचय करताच एवढल चीड का याची याच् 

पुषकळांस कोड् पड्् आह्. तयांचया भकतांस द्खी् त् कोड् उ्गडत नाहल. तयापैक� दोा् �ता्जण 

परवा आजूबाजूस कोणी नाहल अस् पाहून आपसांत कुजबुजत होत् ‘ह् कस् काय क� बुवा? सवातं�य 

हा सवर राष्ांचा, वयकतींचा, जसा जीवन तसा �नसगर�सद अ�धकार आह्. इंाजी सतत्स सतैानी 
महणणारया या नयायपरायण गांधीजींना सवातं�याचा ाराव आवडू नय् ह् कस्! ह् तयांचया 
पूवरच�रतास अगदल �वसंगत �दसत् खर्!’ 

परंतु या कोडयाची �कल्ल या पूवरच�रतातच सापडणार आह् ह् तयांचया या सहा-सात वषा�चया 
आतच झा््लया प�र�चत मडंळीस ााऊक नाहल. महणून तर तयांची हल फसगत झा्ल आह्. 

गांधीजींच् पूवर च�रतच नवह् तर पसतुत च�रतहल या �वसंगतत्चया सूतान् अगदल सुसंगतपण् 

ा�ंथ्््् आह् आ�ण त्हल तयांनी सवततच! आपलया आतमच�रतात त् काय महणतात पहा! 
झु्ू ्ोकांशी इंयव्शांची क्क् चा्ू झा्ल. झु्ूनी �हदंसुथानच् काहल एक ाोड् मार्् नवहत्. 

इंयव्शांच् द्खी् तयांनी काय बुड�व्् होत् ह्हल गांधीजीस कळत नवहत्. �कंबहुना तया झु्ूचया 
रान्ल सवातं�यास �हरावून तयास �ब�्शांचया नखांचा धाक बस�वणयासााठ इंाजांनीच खाजवून 

खरज का�ढ्ल अस् सवर जगा्ा कळत होत्! पण इंाजांनी झु्ूवर सवारल क््ल. इंाज �हदंसुथानच् 

राज्, गांधी �हदंसुथान्च एक सुपूत-अथारत त् इंाजांची पजा; त्वहा इंाजांनी सवारल क््ल तर गांधीना 
तया आपलया आवडतया सामाजयांचया आ�्स पाळणयाचा पजाधमर साभांळ्ाच पा�हज्! त् तया 
सवारलबरोबर इंाजांच् वतीन् सवयंस्वक होऊन ग्््. झु्ूंना पशहूून कौयारन् इंाज मारलत चा््् ह् 

त् पाहत होत्. झु्ूच् सवातं�य इंाज हरण करलत आह्त ह् ढळढळीत �दसत होत्. पण दयादर 
गांधीजींनी झु्�वरद इंाजी सनैयात सवयंस्वा करणयाचया कायारच् तयागपत �द्् नाहल! इंाजी 
राजया�वषयी तयांच ्मनात जी कळकळ वा््, �त्ा झु्ूंचया कतत्लंनी दय्चा पाझर फु््ना. हा 
सतयाचा एक पयोग झा्ा. 
बोअर युदाची गोष् तर बो्ावयासच नको. तया शरू राष्ाच् सवातं�य हरण करणयास �नाा््लया 

इंाजी सनैयात ह् �हदंसुथानच् सुपुत, सवततच् सवातं�य गमावून बस्््् पामा�णक आ�ण उपजत 

दास सवयंस्वक बनून बळ् बळ् इंाजी सनैयात �शर््!  एक दोा् नवहत तर आणखी पाच पननास 

्ोकांस एकत करन! उभ् जगत ् बोअरांचया सवातं�य युदाती् पराजयान् हळहळ्् आ�ण 

इंाजांचया �वजया्ा �धककार ्ाग््. पण बोअरांचया सवातं�याची हतया करणयाचा प�वत कायारत 

जयाच् हात ्ा् रंग्् होत् तयांस इंाजांनी पा�रतो�षक् वा््ल, त्वहा गांधीजीनाहल एक �मळा्् 

आ�ण पदक-तो पामा�णक आ�ण ्ोच् दासयाचा पटा तयांनी अ�भमानान् आपलया गळयात ाा्ून 

ा्त्ा. हा झा्ा दसुरा पयोग. 

तरल पण ह् सवततच् सवातं�य बुडवून मग दसुरयाच् सवातं�य, तया सवततच् सवातं�य बुड�वणारया 
�तसरयाच्सााठ, तुडवीत जगभर �हडंत �फरणार् ‘सतयाच् पयोग’ �तकड् सुदरू आ�फक्त चा््् 

होत्. पतयर �हदंसुथानास तया सतयाची ्स ्ोचावयाची उर्ल होती. त्वहा परमकार�णकपण् 

सतयाचा तोहल पयोग पतयर �हदंसुथानातच करावा महणून ग्लया महायुदाच् व्ळी इंाजांचया 
सामाजयास- महणज्च �हदंसुथानचया पारतं�यास-पामा�णक ्तकोडग्पणान् आप्ल �नषाा 
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�वक््लया या अपामा�णक मूखरत्च् पदशरन �हदसुथानातहल चा्ू झा््. तया महायुदाच् सुवणर 
सधंीस ्ोकमानयांच राष्लय पर शकय �ततक् �हदंल अ�धकार इंाजांच् हातुन �हसकावणयासााठ 
इकड् प्ांगणात बु�दबळाच् डावप्च ख्ळत होता, तर �तकड् तो अ�भनव भारतीय कां�तपर सवर 
अ�धकारांच् अ�धषाान अस्््ा राजदंडच इंाजांच् हातून �छनावून ा्णयासााठ पाण पणास ्ावून 

‘शकतीन् �मळती राजय्’ महणून गजरत, बैा् डाव उधळून द्ऊन, रणांगणात ाुसत होता; तयाच 

व्ळ्स गांधीजी आपलया ‘सतयाच् पयोगात’ अथवा आतमवतृतात �्�हतात क�, ‘तया व्ळ्स या 
जमरन युदात माझ् कतरवय काय आह् हा पयन माझया समोर उभा रा�ह्ा..... �कतय्क �हदंल ्ोक 

महणत तयापमाण् इंाज आप्् ब्ातकारल धनी, आपण दास, तयांचा आमचा हा संबंध असलयान् 

तयांचयावरल् सकं्ाचा उपयोग आपण आपलया मुकतीकड् करावा हा उपद्श माझया गळयात त्वहा 
कसा उतर शकणार होता! कारण म्ा माझी यसथती अगदल दासासारखी वा्तच नवहती. माझी 
धारण हल क�, दोष इंाजी राजयपदतीत आह् आ�ण अ�धकतत इंाजी अ�धकाया�◌्त आह्त. ह् दोष 

आमहल प्मान् दरू कर शकू. राजयपदती सदोष वा््; पण ती आज जशी असहय वा्त् तशी त्वहा 
वा्त नस्. परंतु आज या पदतीवरचा माझा �वयवास यजतका उडा्ा आह् �ततकाच जयांचा तया 
व्ळ्सच उडा्ा होता, त् तया सकं्ात इंाजांचया हातून शकय त् अ�धकार �छनावणयाचया मागारस 

्ाग््. त् इंाजांस साहय कस्् द्णार? पण म्ा अ�धकार �छनणयाच्, तर बाजूसच राहो पण 

अ�धकार मागणयाच्हल धोरण अशा इंव्ंडवरल् सकं्ाच् व्ळी असभय आ�ण अदरूदष्लच् वा्््. 

आ�ण इंाजास उ्् �बनअ् साहय द्ण् ह् आप्् श्षा कतरवय होय अस् मी �नययचत क्््’. ‘या 
दरूदष्लचया आ�ण सभय कतरवयाच् पूत�सााठ’ गांधीजींनी पथम ८० एक ्ोक जमवून तया युदात 

सवयंस्वा करणयाची परवानगी �मळ�वणयासााठ अजा�वर अजर करणयास आरंभ क््ा. पण श्व्ल 
कुशााबुदी इंाजी राजकारणांस तया कोटयावधी ्ोकांचया धुमाळीत हया मूाभर बापडयाची 
सवयंस्वा दयारम� खसखस वा्ून तयांचा उपयोग तयाप्रा �हदंसुथानाती् ्ोकमानयांचया राष्लय 

पराच् डावप्च हाणून पाडणयात अ�धक होई् अस् ततका् �दसून य्ऊन या ‘दलार’ आ�ण ‘सभय’ 

इंाजी राज�नषाांस �हदंसुथानाकड्च तयांनी वलहवीत आ�ण््. अ�हसंातमक सभय सतयान् पुढ् इकड् 

मांड्््् थ्र प�सदच आह्त. जमरनांस सशसत युदात ाार मारणयासााठ �हदंसुथानातलया �बचारया 
श्तकरल ्ोकंस स्न्चया कतत्खानयात धाडणयास हलच अ�हसंा इंाजांची ‘सवयंस्वक �रकु�्गं 

ऑ�फसर’ झा्ल होती! जुन् नीतीशासतच कधी कधी �्�हतात ‘धमारसााठ क््््ल �हसंा �हसंाच 

नसत्. सजजनांच ् ररणाथर करावी ्ागणारल �हसंा अ�हसंाच असत्’. जुनी वयाखया चुक�ची आह्, 

�नरपवाद अ�हसंाच खरल अ�हसंा अस् महणणार् महंत तया �नरपवाद अ�हस्ंची स�कय वयाखया अशी 
क�रतातस् �दसत् क�, इंाजांचया सामाजयासााठ जी �हसंा ती �हसंाच नवह्! जमरन, झु्,ू बोअर 

वा््् तो जो इंाजांचया सामाजया�वरद ्ढत अस््, तयाची �हसंा करणयासााठ ‘रंगर्’ भरती 
करणयाचया �नरपवाद अ�हस्ंचया ‘सभय’ कायरकमात �हसंा संमत आह्! 

ग्लया महायुदात गांधीजींनी राष्लय पराचया अडवणुक�चया राजकारणास शकय तो खो 
ाा्णयास झ्ून तया थोड् यश �मळ�व््. ्ोकमानयांच् कायारतच त् थोडाबहूत खो ाा्ू शकती् 
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इतक�च इंाजांची अप्रा होती. कारण कां�तकारक महातमाजींचया अ�हसंातमक ‘सभय’ 

‘दरूदष्लस’ कवडीचयाहल उधारलन् �वचारलत नाहलत ह् सरकार जाणूनच होत्.  

गांधीजीचया आतमच�रताती् वरल् उतारयावरन तयांनी मदासचया राष्लय सभ्न् संमत 

क्््लया सवातं�याचया ारावान् �चडून जाव् ह् �कती साहयजक आह् ह् कोणासहल समजून य्ई्. 

तयांच् पूवरवतृत आ�ण ‘पहाडी चुकयां’ची परंपरा जयांस माहलत नाहल, तयांसच तयाच् आयचरय वा््् 

तर वा्ो. 
ग्लया महायुदात तयांस ती ‘सभय’ अ�हसंातमक ‘दरूदष्लची’ धोरण् आ�ण तततव् वा््ल, ती 

तयांनी तयाच उतारयात आज म्ा तशी वा्त नाहलत महणून मह््् आह्. महणज् तया व्ळ्स ज् 

्ोक तयांस तयांची धोरण् आ�ण वयृतत चुक�ची आह् महणून महणत, त्च बरोबर होत् ह् तयांनी 
मानय क््् आह् तया ्ोकांस ज् वीस-पंचवीस वषारपूव� सपष् �दस्् त् गांधींजींचया ‘दरूदष्लस’ 

आज अंधुकपण् �दसत आह्. इतक� तयाची राजकारणी ‘दरूदष्ल’ अदरूदश� असत्!  तयांचया जुनया 
‘सतयाच् अनतं पयोगांत’ जर कोणच् एखाद् सतय �सद झा्् अस््, तर त् ह्च होय क� तयांना 
सतय महणून ज् ज् वा््् त् त् बहुशत असतय असत्. पयोग करणयास ्ागणारल �च�कतसक दष्ल 
आ�ण वयृतत तयांचयात वसतच नाहल आज ज् ‘सतय’ महणून त् मानतात, तयासच उदया एक ‘पहाडी 
चूक’ महणून त्च सबंो�धतात. का्च् �तका्ाबा�धत सतय आज ‘पहाडी चूक’ होत्, आजच् सतय 

उदया पहाडी चूक होत्-उदयाच् सतय परवा पहाडी चूक ारत्-परवाच् त्रवा असा हा कम अवयाहत 

चा्ू आह्. 

या परंपर्न् पा�ह्् असता मदासचया सवातं�याचया ारावास पोरक् आ�ण अदरूदश� महणून 

आज ज् गांधी महणतात, त्च उदया तयांचया या उदगारांसच ‘पोरक्’ महणून हल एक Himalayan 

mistake होती महणून ार�वणयास बहुशत पुढ् य्ती्- पण त् आणखी काहल वष� उ््लयावर! ज् 

जगा्ा आज �दसत् त् तयांना दहा-वीस वषा�नी �दसत्! दरूदयष्! दरू ग्लयावर मागच् �दसणारल 
दयष्! 

पण हजार व्ळा अनुभवास आ्््ल हल गोष् आज पुनत एकदा सांगणयाच् कं्ाळवाण् कतरवय 

करन ्ाकणयाच् मुखय कारण ह् क�, तयांचया काहल अनुयायांस सवातं�याचया ारावा्ा तयांनी 
क््््ा �वरोध पाहून अजूनहल �बचकलयासारख्, बावरलयासारख् होत आह्, त् न वहाव्. जया्ा जया 
सतयाची मा�हती झा्््ल नाहल, तो तया �वषयाती् अ� मनुषय तया सतयाच् पयोग करलत बसतो ह् 

ाठकच; पण सवातं�य ह् राष्ाच्, वयकतीच् जस् जीवन, तशी उपजत, पूवरयजरत, अहरणीय मतता 
आह् ह् राजक�य सतय जयांना सूयारसारख् ढळढळीतपण् �दसत आह्, तयांनी या�वषयी आणखी 
पयोग त् काय करायच्!  पंचवीस वषारपूव� जी राजक�य सतय् अ�भनव भारतास �दस्ल, ती आज 

गांधीजींना �दसत आह्त! तयात तयांचा इतकासा दोष नाहल. परंतु राजकारणात काय �कंवा 
धमरकारणात काय, पण तयांची दरूदयष् इतक� अदरूदश� असत्, पतयहल तयांचया हातून तयांनाच 

उदया �तरसकारणीय वा्णारया ाोडचुका ाडतात, ह् तयांचया आतमवतृताती् सतयाचया 
पयोगशाळ्त पदोपदल उाडक�स य्त असता पुनत तयांचया तया अंधतमसावतृता दयष््ाच आप्ल 
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राष्लय पगतीचया मागारती् ययष् कर पाहणारया भोळया ्ोकांचाच हा दोष होय. अंध न्तयाचा 
यजतका दोष �ततकाच अंध्नैव �नयमानांचाहल असतोच.  

पण सुदैवान् आ�ण अशा वारंवार क्््लया �नभ�ड दोषा�वषकरणान्च आज तया दोषाचया 
रोगापासून ह् �हदंल राष् बहूत्क मुकत होत चा््् आह् हल आनदंाची गोष् आह्.  �हदंसुथानच् ्य्य 

पूणर सवातं�यच! ह् महातमाजींना जरल आ�ण इंाजांना जरल आवड्् नाहल, तरल तयांपैक� प�हलयाचया 
�नज�व शापांची �कंवा दसुया�◌चंया मारक चापांची �चतंा न करता उभ् भारत तया सवतं�यता-
भगवतीचया चरणावरच आप्ल अढळ �नषाा अपरण करावयास य्त आह्! ती क्रळ पांतीय प�रषद 

आ�ण �तच् अ्यर प.ं जवाहर्ा् न्हर यांच् भाषण पहा.  ती कनार् क प�रषद आ�ण �तच् अ्यर 

न�रमन यांच् भाषण पहा. ती महाराष् प�रषद आ�ण �तच् अ्यर सुभाष बाबंूच् भाषण पहा. 
यजकड् �तकड् सवातं�य ्�मीचा जयजयकार चा््ा आह्! सवातं�य्�मीचया नगारयाचीच ााई 

त्थ् इंाजी सामाजयावरल् ्तकोडवया �नषा्! तुझया �्मक�च् काई!  

सवातं�य्�मीचया जयानादान् माग्हल एकदा या भारतभूमीचया द्वा्याचा हा सभामंडप 

नस्ा, तरल �तचा तो गाभारा, असाच दमुदमुून ग््््ा होता! जी गजरना- अ�भनव भारताची गजरना- 
गाभारयातून �नाून आज सभामंडप दमुदमुवीत आह्. उततम! पण -पण.... 

पण अजून एक मोाा फरक उर्ा आह्. एक मोाठच उणीव भरन काढावयाची आह्! तुमहल सवा�नी 
‘सवातं�य’ ह्च ्य्य महणून ाराव क्््त. सा्य ार�व््त पण ह् महाराष्-कनार् क-क्रळ-वंगा! -
ह् भारता, नुसता सा्याचा ाराव क््ास! पण साधनाच् नाव द्खी् त्थ् कोणी का बर् का�ढ्् 

नाहल? 

सवतं�यता ्�मीचया पूज्ची साधन् �तचया गाभारयात जोवर जम्ल नाहलत, कोणी ती 
जम�वणयाचा चकार शबद का�ढ्ा नाहल, तोवर नुसतया सभामंडपात �तचया चा्णारया या पारोशा 
आ�ण �रकामया जयाोषांनी �तचा उतसव साजरा कसा होणार! पूज्वाचून, होमावाचून ती द्वी कशी 
पसनन होणार? 

महणून सावधान! साधनाचा एकहल ाराव झा्ा नाहल- महणून सावधान! नाहल तर पुनहा भ्त्च 

साधन भ्ताच मनुषय योजू ्ाग््, ती ्तकोडगी अ�हसंा, त् परधायजरण् प्म, तो सवपराातक�-
नयायपराातक�-�नतपरपात-जयांनी जयांनी ग्लया महायुदात सभयत्चया आ�ण नयायाचया 
स�गाखा्ल अनयायापुढ् धूप जाळ््, त् त् सवर आज उदयांचया एखादया नवया सुवणरसंधीत पुनत 
तस्लच खुळ् उभारणयास कमी करणार नाहलत. महणून तर तयांची हल सारखी झडती ्यावयाची! 
आ�ण च्तावणी दयावयाची क�- 
सा्याचा ाराव झा्ा पण साधनाच् काय त् बो्ा? कारण मुखय गोम ती त्थ्च आह्!  

नाहल महणवयास एका पंजाबन् मात साधनाच् अंधुक �दवदशरन क्््. ‘पूणर सवातं�य ह्च आमच् 

्य्य आ�ण तयास ज् पारत करन द्णयास शकय होई् त् आमच् साधन!  

सकंलप ाठक सु््ा द्वा्याचया सभामंडपात इतक् झा्् तरल पुर् आह्. पण आता तया 
गाभारयात च्ा. मुखय पूज्च् सा�हतय त्थ ् हव् पण त्थ् अजून एकहल फू्, एकहल स�मधा, 
हुताशनाची एकहल प्््््ल �ाणगी �दसत नाहल!  
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(१२) 

हुतातमा अंदमानांत म््् का नाहलत? 
काहल �दवसांपूव� आमहांस एकान् सां�गत्् क�, �हदंसुंा्नांवर सदो�दत �शवयाशापांची वयृष् 

करन आपलया �हदंतुवाच् साथरक करणारया, डॉ. मुजं्-क्ळकर यांचया संा्न चळवळी द्शदोहल 
आह्त महणून समजणारया, �सधं पांत मुस्मानांस आदंण द्ऊन ्ाकावा महणून तरवार््लया, 
कोणाएका कानपूरचया वीरपुरषान् ‘शदानंदा’चया सपंादकास, सवातं�याचया ारावास �वरोध क््ा 
महणून ‘शदानंदा’न् तया �वरोधकास क्््लया ्लक्न् �चडून, �वचार्् आह् क�, ‘हुतातमा’ 
महण�वणारांनी रमा कशी मा�गत्ल- त् तुरंगात मरणी मरन का ग््् नाहलत? नवह् तयांनी 
सरकार्ा अजर तरल का क्््?  

वासत�वक पाहता ‘शदानंद’चया सपंादाकान् बं�दगहृातून सु्णयासााठ सरकारास अजर�बजर 
कधीहल क््् नाहलत- मग रम्ची गोष् तर दरूच. महणून आमहांस पथम वा््् क�, ‘शदांनदा’चया 
सपंादकाचया नावांचा इतर कोणयातरल थोर हुतातमयाचया नावांशी ाो्ाळा होऊन आप्ल हल चूक 

झा्ल आह् अस् तया कानपूरचया वीरपुरषास कळवाव्.  

परंतु पुनत वा््् क�, जया अथ� तयान् अगदल हुतातमा अस् सपष् �्हून तयांस रमा का 
मा�गत्ल महणन हाडसून �वचा�र्् आह्, तया अथ� हल अगदल चूकच नसावी. हुतातमा महणून 

द्शात जयांस आज गौर�व्् जात् तयांचयात कोणीहल रमा मा�गतलयाच् आमहास माहलत नाहल. हा 
एक गोष् मात प�सदच आह् क�, पंजाबपासून पांद्चरलपय�त आ�ण �सधंपासून बंगा्पय�त श्कडो 
कां�तकारक-क� जयांनी आप्् �शर आपलया हातात ा्ऊन आ�ण ारचया ससंारास आग ्ावून 

सवद्शाचया ससंारास था्णयासााठ राष्सवातं�य्�मीचया जयजयकारात मतृयूचया �खडंीत 

‘मा�रता मा�रता’ पव्श क््ा आ�ण तया रणधुमाळीत आहत  होऊन पाडाव क््ा आ�ण वषारनुवष� 
भयकंर छळ सो�शलयावर पुनत द्शस्वा करता यावी महणून थोड् �दवस झुजं सोडणयाची �वपराची 
अ् मानय करन तयांच ् हातून मुकतता करन ा्त्ल, तयांसच हुतातम् महणून संबो�ध्् अस््-

आ�ण तयांचया या अ्लसच जर रमायाचना मह््् अस्् तर? 

तर काय? असलया हुतातमयांस क�, जयांचया साहसाचया, सवाथरतयागाचया आ�ण वत�नषा्चया 
पराकमान् शतूनंी द्खी् �दपून जाव्-तयांस ््कारलत तू कारागारात मरन का ग््ा नाहलस? 

महणून ह्कणारा एवढा वीर पुरष असावा तरल कोण-आ�ण अस्् वीर कानपूर्ा यजवंत असता 
त्थ ून दोन हातांवर अस्््ा �ब�्श कमांडर-इन-चीफ अजून जशाचा तसा रा�ह्ा तरल कसा याच् 

आमहांस सभय आयचरय वा्ून आमहल रणभर स ्तं �भत होऊन रा�ह्ो! 
�शवाजी्ा द्खी् शतूचया हातात पड्ा असता तुरंगात ‘मरणी मरण जाणयाच्’ ह् आतमहतयारल 

शौयर करव्् नाहल. तयान् अजा�ची भ�डोळी तर �कती धा�ड्ल असती् याची गणतीच नाहल. तयान् 

औरंगज्बाचया पायाशी �वनम �वनंती क््ल, तयान् औरंगज्बाचया हातावर तुरल �दलया आ�ण तयान् 

औरंगज्बाचया छातीवर �हदंपुदपादशाहलचया �सहंासनाचा पाय �द्ा! पण तो �भता �दल्लचया तया 
कारागारात अनन सोडून सतयााह करलत मरणी म््ा नाहल. तयास त् धाडसाच झा्् नाहल. 
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औरंगज्ब ज् साधू शक्ा नाहल, त् सवतत मरन तयास साधून द्णयाच् शहाणपण �शवाजीत कुा््? 

अफजु्खाना पुढ् तर तो हात जोडून ग््ा- जया हातांत वाानख् होती त् हात जोडून! तया कप्ाचा 
अ�धक �धककार करावा क� तया हात जोडणारया भयाडपणाचा ह्च समजत नाहल! अ�हस्ंची कंकण् 

हाती भरन, सतयाचया नावांन् आपलया स्ना कुा् कशा दब््लया आह्त ती सवर ााव�ाकाण् 

अफजु्खाना्ा सांगत अफजु्खानाचया मागारत आडव् पडून उपास करलत तयान् सतयााह का 
क््ा नाहल, असं �शवाजीसहल पुनहा ह्क्् जात् क� काय महणून आमहांस शकंा�ववहळ भय वा्ू 

्ाग्् क�, �शवाजीन् डोकयावर गांधी ्ोपी ाात्ल असती, तर �कती बर् होत्- शौयारची हल अपूवर 
क्रृती आ�ण ध�ृत सुच�वणारल अचा् बु�दमतता तया ्ोपीत उब््लया डोकयावाचून कोणा इतर 

डोकयात उपजणार आह्? कारण �शवाजी्ा आ�ण पतापा्ा मी तयांच ् काळात असतो, तर 

�हसंातमक सशसत कां�त�वषयी दोषीच ार�व्् असत्, अस् जमरनांस इंाजासााठ मारणारया 
अ�हस्ंन् अ्लकड्च प�सदपण् सां�गत््च होत्! ‘यंग इं�डया’च् वाचकांस ह् माहलत अस््च पा�हज्. 

पण भूतकाळाचया कोाारात दडून बसलयामुळ् �शवाजी जरल सु््ा तरल आजका् 

सवातं�ययुदाती् पुरसकार वीरपराचा मान जया कां�तकारकास �मळा्ा आह्, तया पथकांत 

जया्ा Morning Star of Indian Independence महणून सरोयजनींनी गौरवाव्, आ�ण the 

Prince of Indian revolutionists महणून शतूनीहल सबंोधाव् तया ‘हुतातमा’पासून तो का्चया 
काकोरलचया द्शवीर रामपसाद �बस�म ,् सनंया्ा�दक मारणारया, फाशीवरल म्््लया �कंवा यजवंत 

फाशीवर - जनमा्प्वर - ््कत असणारया कां�तकारक हुतातमयांपय�त सवा�नीच सरकारास अजर 
क््् आह्त. फाशी रब करा महणून इंाजांचया राजास दय्च् अजर द्खी्. सतय�दापासून तो 
काकोरलचया रामपसादा�दक हुतातमयांपय�त सवा�नी क््् आह्त. पण तयांस आजवर ह् अजर 
करणयाप्रा मरणी मरन का जात नाहल महणून �वचारणा कोणी शहाणा भ्््ा नाहल. पण आज तया 
‘Prince of Indian revolutionist ्ा द्खी् तस् ह्कणारा मनुषय कानपूरास उतपनन झा्ा 
आह् ह् कळताच, तो मनुषयपुंगव अस्् तरल कोण, �दस्् तरल कसा, तयान् अस् अद�वतीय पराकम 

तरल कोणकोणत् क््् आह्त, या पयनांनी सभय आयचरय वा्त आमहल रणमात सतं�भत होऊन 

रा�ह्ो!  
वा््् क�, ‘को एष समप�त नवतपुरषावतारो, वीरो न यसय भगवान ्भगृुनंदनोऽ�प!’ 

तोच क्कततयाचया प�सद ‘सवतंत’ दै�नकाचया ४ ऑगस्चया अंकात बातमी वाच्ल क�, 
कानपूरचया ‘पताप’ नावाचया पताच् गण्श शकंर �वदयाथ� नामक कोणी संपादक आह्त. तयांनी 
सरकारल को्ारची मानहानी करणयाचया अ�भयोगातून आप्ल सु्का करन ्यावी महणून सपश्् 

रमा मा�गत्ल. नुसत् दतुखदशरन करन मुखय नयायाधीश सोडीना त्वहा ‘Unconditional 

apology’ �बनअ् रमा मागून, सरकारल को्ारचया दय्वर आपणांस सोडवून ा्ऊन, ‘रमसव’ 

महणून, सरकारची �तवार याचना क््ल -आ�ण सरकारचा सवर वयय भरन द्ऊन आप्ल सु्का 
करन ा्त्ल! 
हल बातमी वाचताच ततका् आमहांस वा््् क� होय र् होय ‘हुतातमयांस’ अजर करन बंदलतून का 

सु्््त, मरणी म््ा का नाहलत, महणून ह्कणारा तो ‘नवत पुरषावतारत’ तो कानपूरचा 
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मनुषयपुंगव हा ‘पताप’चा संपादकच अस्ा पा�हज्! पुंगवच तो! आप्ल �शग्ं आ�ण ‘क्सरल’ ची 
नखाा् याती् भ्द अनुभवावाचून तयास कसा कळणार! 

कारण हुतातमयास म््ा का नाहलस महणून महणणयाच् धाडस असलया कोणातरल ‘रुदातमया’सच 

वहावयाच्! Fools rush where angels fear to tread- 

सवद्शसवातं�याथर झुजंताना शतूच् फासात गळा अडकून पाणावरच ब्त्ल असता, तयाच् कायारत 

पुनत झुजंता याव् महणून शतूचया हातून �नस्णयासााठ एखादया काकोरलचया कां�तकारकान् 

इंाजांचया राजास दय्ची याचना करणयाच् पत ्ा�क््, तर तयास हसणयाच् साहस तोच 

मनुषयपुंगव कर शक्् क�, जो पाणंची तर गोष्च दरू, पण एखाद् दसुर् वषर बंदलत पाडणयाचा रुद 

पसंगहल य्ताच - राजा�वरद सशसत युद पुकारणयाचया भयंकर आरोपाचया भीषण दंडाची गोष् 

दरूच, पण एका सरकारल नयाया्याचा अपमान करणारा एक यतकययचंत ्््ख �्�हलयाचा आरोप 

य्ताच -गडबडून जाऊन �वपराच् पाय चा्ू ्ागतो!  
तरलहल ह् ‘पताप’ संपादक! ‘हुतातमया’कड् जया मतसराचया उ्टया द�ुबरणीतून पाहणयाच् धाडस 

तुमहल क्््त, तयाच द�ुबरणीन् तुमहाकड् पा�ह्् असता तुमहल �कती आ�ण कस् ‘रदुातम्’ �दसता ह् 

तूमहांस  दाख�वणयापुरताच हा तया द�ुबरणीचा उपयोग दतुखान् पण �नरपायान् आमहल क््ा आह्.  

आ�ण महणूनच तुमचा �नरोप ा्णयाच् आधी आता ती तुमची भुककड मतसरान् तडक्््ल द�ुबरण 

बाजूस फ्कून द्ऊन आपणांस सांगतो क�, आपण को्ारचया रमायाचन्त ज् क्््त ती नीती तया 
प�रयसथतत कव�चत ाठकहल असू शक््. तया थोर हुतातमयांचाच आदशर आपण पुढ् ा्�व्ात, तर 

आपण आढळून य्ई् क�, ‘कातय� क्व्ा नी�तत शौयर यवापदच्यष्तमत अतसतपतसम्ताभया - 
मुभाभयामयनवतय्ष सत!’ 
तयातहल ननैीता्चया कारागहृाती् बंदलवर अतयाचार होत असलया�वषयीचया जया आरोपांची 

चौकशी नयाया्यात चा््ल आह्, तया�वषयी आपण ज् �्�ह््त त् �्�हणयात आप्ा ह्तु 

जनत्ची दतुख् �नवारण करणयाचाच होता आ�ण अशा पकार् पूव�हल काहल व्ळा आपलया 
‘पताप’पतान् तयसथ जनत्ची स्वा भूषणावह �रतीन् क््््ल आह् ह्हल य्थ्च सांगण् आमहल आमच् 

कतरवय समजतो. कारण आमहांशी इतरांनी अनुकू् आ�ण प�तकू् अशा दोनहल बाजू �वचारांत 

ा्ऊन जस् नयायय बु�दन् वागाव् अस् आमहांस वा्त्, तस्च आमहलहल इतरांशी वागणयाचा शकय 

तो पयतन करलत असतो. 
महातमाजींसबंधंान् ज् आपण �्�ह््त तयाचा समाचार पुढ् एखाद् व्ळी ा्ऊ आ�ण तोहल त्वहा 

क� ज्वहा गांधीजीसच तया�वषयी जर आ�ण ज्वहा काहल �वचाराव्स् वा््् तर आ�ण त्वहा. महातमा 
गांधीस आमहल जाणतो आ�ण त् आमहांस जाणतात. आमच् आमहल आजपय�त पाहत आ्ो आहोत. 

पुढ्हल पाहून ा्ऊ. कोणा गोमा गण्शास तयात त�ड खुपसणयाची योवयता नाहल. अ�हस्ंस ्तकोडगी 
महणण् आ�ण गांधीजींसच तस् महणण् या दोन �भनन गोष्ल आह्त, इतक् कळणयाच्हल �ान 

जयास नाहल तयाचयाशी बो्ा त् काय? महातमाजींस उततर द्ऊ पण पुढ्. आज तो थोर द्शभकत 

बाड�्लचया रणांगणात जया धोरणान् ्ढत आह् त् धोरण अजून कुश् स्नापतीस योवयच 

असलयान् आ�ण कोणचयाहल राष्लय ्ढयात शकयतो आपण सवा�नी खांदयास खांदा ्ावून 
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एकजात ्ढण् युकत असलयान् या व्ळी आमहल महातमाजींचया सहका�रत्स आ�ण साहयास 

उपयोगी पडती् त्च शबद बो्ू आ�ण त्च आचरण कर इयचछतो आ�ण राष्लय �हताचाच अगदल 
ाात होतो त्थ्च काय त् आडव् य्ण् पारत होत् त्हल राष्कायारपुरत्च. वयकतीशत ‘परैसतु �वाह् 

पारत् वयं पचंशता�धकम’् ह्च आमच् सवा�च् बीदवाकय अस्् पा�हज्; आमच् आह् गोमागण्शास 

आता तरल ह् कळ्् काय? 

    -�द. ३ ऑगस् १९२८ 
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(१३) 

राष्लय सभ्प्रा सवरपरीय सभा मोाठ! 
पं. मोती्ा् न्हर महणतात क�, ‘सवरपरीय सभ्स मी राष्लय सभ्प्राहल अ�धक महतवाची 

समजतो.’ एका अथ� ह् खर् आह्. कारण सवरपरीय सभाच खरल राष्लय सभा-राष्ाचया 
प�त�न�धतवाच् पूणर प�त�बबं पड्््ल सभा होय. कां�तकारक राष्लय सभ्चया जुनया 
याचकशाहलचया �कंवा नवया खादलशाहलचया आ�ांस राष्लय आ�ा महणून मानीत नसत. त्वहा त् 

याच कारणाचा उचचार करलत. सवरपरीय प�रषद हल एका अथ� राष्लय सभ्हून राष्ाची खरल 
प�त�न�धक ससंथा होय; �तचा ाराव पाग�तक नस्ा तरल पा�त�न�धक आह् खरा. 
परंतु तो ाराव न्हरंना कधी, कुा्, क्वहा ऐकू आ्ा? आमहांस तर ाराव झालयाचीच नवह् पण 

सवरपरीय प�रषद भरलयाची द्खी् बातमी नाहल- शकयता द्खी् �दसत नाहल. कारण 

�हदंसुथानाचया अभयुदयासााठ या सवर परांम्य् हातााईन् आ�ण पाणपणास ्ावून ्ढणारा जो 
कां�तकारक पर, तया्ा कोणतयाहल प�रषद्त आमतंण आलयाच् आमतंण �दलयाच्, तयांच ्परीय 

अयसततवहल मानलयाच् आमचया ऐ�कवात नाहल आ�ण जर कधी कां�तकारक पर अशा ‘सवरपरीय’ 

महण�वणारया प�रषद्त, तया नावांती् अथारतच आमतंण समजून मडंपाचया पुढचया दारान् आत 

�शर्ा, तर ह् पाग�तक, जाग�तक, अग�तक इतयादल सवर पर तया मडंपाचया मागचया दारान्-

सुरत््ा जया दारान् म्थापमुख गहृसथ नाहलस् झा्् तयाच दारान्-वा् काढून अदयय होती् ह् 

उाडच आह्. 

कां�तकारकांच् नाव तर दरूच; पण राष्लय सभ्त प.ं जवाहर्ा्चा सवातं�यपर द्खी् खपत 

नाहलसा, झ्पत नाहलसा झा्ा आह्. तरल बर्, �बचारा जवाहर्ा्ांचा ‘सवातं�यसंा’हल सवातं�याचया 
साधनांच् नाव द्खी् ा्त नाहल. ‘काय हव्’ त्वढ्च काय त् ार�वणारया वाद�ववादांचया दुंद�ुभ 

वाज�वणयात त् ‘कस् ्यावयाच्’ हया �वचाराचा उचचार द्खी् सवततचा सवततसहल ऐकू य्ता कामा 
नय्-हल जी पुरातन परंपरा सवर राष्लयपर �वपरांनी आजवर पामा�णकपण् पाळ्ल, �तचा हया 
नवीनाती् नवीन ‘सवातं�य सांान्’ हल मुळीच उचछ्द क््््ा नाहल. आमहांस अ�धकार हव्त, 

मवाळ महणा््, आमहांस सवराजय हव्, जहा् महणा््; आमहांस सवातं�य हव्, जवाह्ा् 

महणा््; पण त् आमहल कस् ा्णार ह् सांगणयातच नवह् तर योजणयाचा द्खी् दरूदश�पणा 
तयांती् कोणीहल क््ा नाहल! सवातं�य हव्! पण त् कस् �मळवावयाच् हयाचा आचार �कंवा �वचार 

करणयास आमहल कोणी ‘माथ्�फर’ आहोत �कंवा काय? सवातं�याची साधन् जुळ�वण् ह् एका 
चु्क�च् काम! अस्-जस्-तस्-कस् तरल- वा््् त्वहा पाहता य्ई्! माथ्�फर माणसावाचून, तया 
साधनांची ख्प् करणयाइतका कोण उतावळा �कंवा �रकाम््कडा आह्! माथ् अस््लयांनी 
सवातं�य क� सवराजय या शबदाचया उचचारा-पतयुचचारांचया धुमाळीत राष्लयसभ्चा आावडा 
गाज�व्ा क� संप््. 

तथा�प वै�दक �कय्च् आधी वै�दक मतंाच् उचचार बरोबर करण् ह्हल जस् आवययक असत्, तस्च 

्य्याचा उचचार तरल आता बरोबर ‘वणरसथान-समी�रत’ असा ्ोकांस करता य्ऊ ्ाग्ा. 
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या�वषयी तरण प.ं जवाह्ा्ांच् आ�ण वदृ पं�डत आयगंारांच् आभारच मा�न्् पा�हज्त. गुरत 

य�ागाराती् य�ावनीतून अ�वभूरत झा्््ा तो महामंत तयांनी राष्लय सभ्चया �सहंासनावर 

आणून बस�व्ा.  
पण तयामुळ् राष्लय सभ्चया �सहंासनावर जी परधायजरणी अवदसा आजवर बस्््ल होती, �तचा 

भयान् आ�ण तासान् जळफळा् होऊ ्ागावा ह् सहजच होत्. यासतवच आणखी एक-दोन वष� 
राष्लय सभ्चया �सहंासनावर या अवदस्ची झ्प  न पड्् अशी सावध�गरल ा्�व्ल पा�हज्. 

सवातं�याचा महामंत राष्लयसभ्चया ्वजावर, राष्लयसभ्चया �सहंासनावर, राष्लय हदयाच् 

व्दलवर सारखा उदाो�षत होत रा�ह्ा पा�हज्! ‘ना तरल स्वी ती परवशतात करल् �नययचत ााता’ 
हल गो�वदंाची सावधानता आपण �वसरता कामा नय्. 

तरण जवाहर्ा् सवातं�याचा दल�रत झा्ा हयात आयचरय नाहल. पण शीमान ्आयगंारांसारखा 
वदृ ‘ऋ�षत पुराणो’ या पदवीस तयाचया या ्य्य�नषान पात वहावा ह् आयचरय! 

कोणी सशंयतात क�, आयगंार पूव� सरकारच् अॅडवहोक्् जनर् होत्! असती्! पूव� राष्लय 

सभ्च् पुढारल द्शभकतीचया यजनयान् चढत राष्लय सभ्चया अ्यरपदाचया पायरलवरन सरकारच् 

परवशत्चया हायको र् जजजाचया जाग्वर पाय ा्वीत. आज आयगंार तया सरकारचया परवशत्चया 
पायरलवरन उतरन राष्लय सवातं�याचा झ�डा उच्लत आह्त. आधी राष्लय सभ्च् अ्यर होऊन 

मग हायको र् जजज�शपची जागा प्का�वणारया परंपर्प्रा आधी अॅडवहोक्् जनर् असताहल तया 
पाशातून सु्ून मग सवातं�याचया �दवय ्य्याकड् चढत जाणारया आयगंारांची हल परंपरा पुषकळच 

अ�धक अनुकरणीय आह्. 

आयगंरांनी सवातं�याचया ्य्याचा हट धर्ा, तर कोणी महणतात राष्लय सभ्त ब्क� होई्! 

न्हर-प�तवतृतास संमती सुखान् दयावी. ती संमती सवातं�यवादयांनी तातपुरती तोड महणून द्ण्च 

योवय. परंतु महणून कोणी मदासचया राष्लय सभ्त संमत झा््लया सवातं�याचया ्य्याचा ्वज 

खा्ल ओढू ्ाग्् तर ब्क�चया बुजगावणयास न �भता राष्ाती् सवर तरणांनी शीमान ्

सवातं�यवादल आयगंारांच् न्ततृवाखा्ल झुंजून ती आपतती ्ाळ्ल पा�हज्. एक� राष्लय 

�हताक�रता हवी. राष्लय �वमोचनाक�रता हवी- राष् इंव्डंचया सामाजयाचया रथाचया चाकाशी 
�नतयाच् बांधून ्ाकणयासााठ नको!  
पननास आळशांशी एक� वहावी महणून सवततहल अधोगामी �रकाम््कड्पणा करलत बसणयाप्रा 

ब्क� करन राष्लय उदारासााठ �नर्स म्हनत करण् बर�. दहा भयाडांशी एक�चयासााठ संगनमत 

करन सवततहल भयाड होणयाप्रा एकटयान् तया सगळयांशी ब्क� करन राष्सााठ जो साध्् तो 
पराकम करणयास ब्छू् �नाून जाण् चांग््. को्ल को्ल ्ोकांबरोबर ‘माझी मातभृूमी इंव्डंचया 
सामाजयाची �शकका मार्््ल ब्लकच राहणार’ महणून एक�सााठ सांगणयाप्रा तया सवर बु�द्ष् 

जगाशी साफ ब्क� करन एक्ा एकाक� गजरत राहण् बर् क� नाहल? हल माझी मातभृूमी कोणाची 
ब�्का-नावा्ासुदा राहणार नाहल! दसुरयाचा �शकका �तचया राजमुद्वर �त्ा सहन होणार नाहल! 
ती सवतंत होऊ इयचछत्! नहलतर झुजंत मर इयचछत्!! म्ा तरल �तचा हाच सदं्श �मळा्ा आह्!  
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पूव� सुरत््ा हयाच एक�चया बुरखयाखा्ल ‘सवराजया’चया ारावाची गळ्च्पी होणार होती. पण 

�्ळकांनी, राष्ाात करत् ती एक� खरल ब्क� होय, अस् महणून राष्�हतकारक ब्क�च पतकर्ल 
आ�ण ‘सवराजया’चा ्वज पडू �द्ा नाहल. तयापमाण् सवराजय, महणज् इंव्डंचया करत्ी् एक 

उपाहाच् पराव्ंबी अयसततव, �बनसैनयी, �बन�वमानी, �बनज्स्नी, �बनराजमुकु्ल, अस् पंग ु

ससंथानी अयसततव-अशी वयाखया ज्वहा होत आह्, त्वहा हजार नवह् ्ाख ्ाख ्ोक जरल तया 
्मात सापड्् आ�ण एक�सााठ तूहल असाच �भता ्�मष्पणा सवीकार महणून सांग  ू्ाग््, तरल 
तयातून तातका् फु्ून �नाून सवातं�याचया ्य्याचा ्वज उच्ून धरणयासााठ आप्् एकटयाच् 

हातांनी तरल आप्् �शर तु्ून पड्तो झ््् पा�हज्. अशा प�रयसथतीत एक� ह्च पाप, ब्क� ह्च 

पुणय.  

मुस्मानांची एक� वहावी महणून �ख्ाफतीची आफत उरावर बसवून ा्णारया सजजनांनीच 

आजहल हयाच एक�चया नावांवर सवातं�या�वरद कोलह्कुई चा्�व्ा आह्. राष्लय सभ्त 

पराव्ं�बतवाच् ्ाग्््् ह् ाहण मदास्ा सु््् होत् त् पुनहा ्ागू नय् महणून क्कततयास सवर 
सवातं�यवादयांनी शी आयगंारा�द पुढाया�सस पा�ांबा �द्ा पा�हज्.  

आयंगर महणज् न्हरंच् पुढारलपण �हसकावून ा्णयाक�रता सवातं�याचा जयजयकार करलत 

आह्त! पण तयात �बाडावयाच् त् काय? गोख्-म्थांच् पुढारलपण न साहवलयामुळ् �्ळक सवद्शी 
ब�हषकाराचा उदो उदो करलत होत् महणून �कंवदंती ओरड अस्च क� नाहल! पण राष्�हत तयान्च 

साध्् महणून �्ळकांकड्च पुढारलपण जाण् योवय ार््. तीच यसथती आजची. जर मोती्ा् न्हर 

सवातं�याच् ारावास हाणून पाडू महणती्- बहुधा त् तस् करणार नाहलत- त् �कंवा आणखी कोणी 
इंाजांचया ऋणानुबधंान् �मधंी झा्््ल माणस् तस् कर ्ागती्, तर सवातं�याच् नावांन् तयांच 

पुढारलपण आयगंारांनी �हसकावून ा्णयाचा पयतन करण् ह्च योवय आह्.  पुढारलपण ा्ऊ 

पाहणारास, त् पुढारलपण जाऊ नय्, महणून झ्णाया�◌ोना तरल काहल दोष द्ता य्णार नाहल!  
   -�द. १३ �डस�बर १९२८ 
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(१४) 

्ा्ाजींवर ्ााठमार 
द्शवीर ्ा्ा ्जपतरायतीस शसतसंनयसत यसथतीत गााून, हलन,दलन दबुळया अशा सवद्श 

बांधवांचया दतुखाचा प�रहार करणयाचा यतन क्लयाचया पापासााठ इंाजांचया उनमत ्ाठयांनी 
ाायाळ क्््.  

परंतु ्ा्ाजींस मारहाण करनच त् थांब्् असत् तर तयांचया �खसती धमारचया पुसतकाती् 

वाकयांच् अध�च अनुसरण झा्् असत्. �खसती धमारचया धमराथंाती् भ�वषय तंतोतंत खर् 

ार�वणयाच् पुणय तयांना ्ाग्् नसत्स. ज् Prophets of Old बो््् त् खर् वहाव् महणून 

्ा्ाजींना मारहाण क्लयानंतर इंाजांनी एक कम््ल न्�म्ल. आपण कोणीच अशी मारहाण क््ल 
नाहल अस् महणत त् ्ा्ाजींस �वचार ्ाग््-तुमहास कोणी मार्् त् तुमहलच सांगा पाहू? बाू बरं 

तुमहल ओळखता का? पाहू खर् तुमहां् ा त्वढल तरल बु�द आ�ण धैयर आह् क� नाहल? 

‘For all this came to pass as foretold.’ कारण ह् सवर तयांचया धमरपुसतकात, बायब्ात 

ा�ंथत क््् अस्च ाडून आ््. तया �खसती अ�धकाया�रचा बायब्वर �वयवास होता. तया 
�शकवणीच्, तया इ�तहासाच् अररन ्अरर आचरन दाख�वण् य्शचूया भकतांच् कतरवयच होत्.  

महणून ‘बॉइड क�म्ल’ न्म्ल.  
कारण बायब्ात तयांचया या कृतयाच् ज् भ�वषय आधीच तंतोतंत वतर�व्््् आह् तयात सपष्च 

मह््् आह् क�, They then spat at him in his face and did buffet him. They smote him 
in the face with the palms of their hands and jeeringly asked; prophesy unto us, oh 
Christ, who of us smote thee!  
या यमकान् सायमनपसंगीचया मार�प्लच् आ�ण बॉइड क�म्लच् त् भ�वषय �कती बरोबर व�णर्  ्

आह! बायब् खरोखर भ�वषयवादल ांथ आह्. इंाज सरकार खरोखर �खसतीच आह् आ�ण वरल् 

भ�वषय परवाचया ा्न्च्च असलयामुळ् वरल् बायब्ाती् वाकयात संबोध्््ा खाअस् शबद 

्ा्ाजीस संबोधूनच ्ाव्ा आह्. कारण बॉइड क�म्लन् तयाच वाकयात �वचार्् आह्. Prophesy 
unto us, oh Lalaji, who of us smote thee!! 

      -�द. २० �डस�बर १९२८ 
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(१५) 

काशीती् दोन संम््न् 

माकडा महासंम््न �न भाकड महासंम््न 
काशी य्थ् ग्लया दोन म�हनयापूव� जी दोन महासंम््न् एकाच व्ळी भर्ल तयांची �वसततृ 

मा�हती आता वाचकांना कळ्््लच आह्.  

तयांपैक� �ानवापीजवळ भर्््् प�ह्् महासंम््न महणज् मकर ् महासंम््न होय आ�ण दसुर् 

महासंम््न महणज् अ�ानवापीजवळ भर्््् बामहण महासंम््न होय. त्च जरा पाकृत भाष्त 

सोयीसकर रलतीन् सांगावयाच् तर प�हलयास माकड महासंम््न आ�ण दसुरयास भाकड 

महासंम््न मह््् असताहल चा्््.  

माकड महासंम््नाची मा�हती काशीचया पतांतून जी आ्ल ती सांरांशरपान् अशी आह् क�, 
काशी्ा काहल �दवसांपासून �वज्चया तारा मागारतून ्ावणयात आलया. तयापूव� अस््लया सा्या 
तारांवर, मग तया कंुपणाचया असोत, जाळीचया असोत, काशीची माकड मडंळी पूवारपार बसत 

आ्््ल असत. तारांवर बसण्, व्ळी तयास धरन ्�बकळण् हा माकडांचा जा�तसवभावच ह्ाऊन 

बस्ा होता. तयायोग् तयांस कोणतीहल हानी होत नसलयान् त् कृतय, ती र�ढ तयांचया �ा�त-

समतृीत �शष्ाचार महणून आजपय�त गण्््ल अस्. �वज्चया तारा ज्वहा नवीन आलया, त्वहा 
‘तया तारांसहल तयाती् �वज्च् नावीनय माहलत नसलयान् माकड् तया आपलया �शष्संमत 

रढलपमाण् ्�बकळू ्ाग्ल परंतु �वज्च् च्क् बसून तयांची एकाएक� फारच धांद् उडा्ल. 
पथमपथम ह् अपाात का होतात ह् तयांचया मुळीच ्यानात य्ईना. ती अगदल ग�धळून ग््ल. श्व्ल 
या अतकयर सकं्ाची काहल �च�कतसा करावी आ�ण सवारनुमत् तयावर काहल तोड काढावी महणून तया 
काशीचया माकडांनी तयांचया जातीच् एक महासंम््न भर�व््. श्कडो माकड् एका मदैानावर एकत 

झा्ल. तयांचयात �कती व्ळा तरल माकडी भाष्त �गच�मच चा्ून श्व्ल काय ार्् कोणास ााऊक; 

पण तयांती् एक वदृ माकड उडया मारलत बाह्र पड्ा. समसत सभा तयाच्कड् ्क ्ावून पाहत 

रा�ह्ल. तो हळूच तया नवीन तारांचया खांबावर चढ्ा. मग हळूहळू हात पुढ् करलत तयान् तया 
खांबावरन तया तारांस झ्झ् बो्् ्ावणयाचा पयतन क््ा. अथारतच तयास काहल च्क् बस््. 

ततका् खांबावरन उतर्ा. परत आपलया �ा�तसम्ं्नात आ्ा. पुनहा थोडी �गच�मच झा्ल 
आ�ण तया �दवसांपासून सवर माकडांनी तशा पकारचया तारांवर चढण् एकाएक� सोडून �द््. ह् वतृत 

आमहल गमतीच् महणून कयलपतपण् द्त नसून हल गोष् खरोखरच अशी ाड्ल ह् वतृत वतरमानपत ्

वाचणारांस माहलत आह्च.  

वर �द्््ल ा्ना जशी �दस्ल तशी सथू् रपान् वतरमानपतांनी प�सद क्लयापमाण् आमहल 
वाचलयानतंर तया माकडांचया सभ्ती् सू�म ह्तूहल कळावा महणून आमच् �व�शष् वातारहर शी 
मनकवड् यास आमहल �तकड् धाड्् होत्. तयांनी माकडांचया मनात �शरन तया सभ्�वषयी काहल 
अ�धक मा�हती जी धाड्ल तीहल य्थ् द्त आहो. अथारत ्�त्ा वाचकांनी कयलपत मह्लयास आमचा 
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पतयवाय नाहल कारण शी मनकवडयापमाण् मनात्् जाणणयाची शकती सवा�सच असत् अस् नाहल 
त् �्�हतातत आजपय�त �नरपदवी असणारया तारांवर ह् अपाात का वहाव् ह् न समजलया मुळ् 

माकडांनी त् महासंम््न भर�व्् होत्. तयात कोणी हनुमान नावाचया माकडान् सुच�व्् क�, 
कव�चत हया तारांत काहल हा�नकारक पदाथर भर्््ा असावा. हया तारा आजपय�तचया तारांहून 

�नराळया असावया. ह् तया माकडाच् बो्ण् ऐकताच तयांती् एक पुचछवान-नावाचा दसुरा माकड 

रागावून महणा्ा, ‘छट! भ्तीच शकंा. तारांम्य् अशा भयकंर तारा असू शकतात अस् शकय 

असत्, तर आपलया �तका्दश� सम�ृतकारांनी त् पूव�च सांगून ्ाक्् नसत् क� काय?तार पा�ह्ल 
क� चढाव्, ्�बकाळाव् हा आप्ा �ा�त�नयम आज हजारो वष� आपण अबा�धत पाळत आ्ो. पण 

अस् अपाात कधी झा्् नाहलत. त्वहा तारांवरची हल शकंा वयथर आह्. हा आपलया �तका्दश� 
पूवरजंचा अपमान आह्! हा तया रागाव््लया माकडाचा आरप् ऐकताच तयाती् एक वदृ शीषरवान ्

नावाचा माकड महणा्ा, ‘आपलया या आर्पकाच् नाव तयांचया आईबापांनी ‘पुचछवान’् महणून ज् 

ा्व्् त् योवय आह् यात काहल शकंा नाहल.’ शीषारन् �वचार करणयाच् सोडून हा श्प्ान् �वचार करतो 
ह् तयांचया हया मूखरपणाचया आर्पावरनच उाड आह् याच् उततमांग मसतक नसून पुचछ आह्! 

अर् व्डया, तूच महणतोस, पाहतोस क�, आजवर न झा्््् नवीन अपाात आज ाडत आह्त, त्वहा 
जया अथ� �तका्दश� पूवरजांनी समतृीत न सां�गत््लया आ�ण आजवर आपलया जातीत ााऊन 

नस््लया नवीन अपाातांस आपणास भोगाव् ्ागत आह्, तयाअथ� त् अपाात मानण् हा द्खी् 

तया समतृीकारांचा अपमानच आह् क� काय? आ�ण नवीन अपाात जर मानतोस तर तयाची नवी 
�च�कतसा ार�वण् हाहल जुनया समतृीचा अपमान नाहल ह्हल तु्ा मान््च पा�हज्. त् काहल नाहल. या 
तारा इतर तारांहून नवीन आ�ण अ�धक भयकंर आह्त क� काय ह् एकदा अजमावून पा�ह््च 

पा�हज्. मी पुढ् होतो. आ�ण हया नवया तारांतच तया अपााताच् कारण आह् क� काय ह् 

तुमचयासमर बाून य्तो. समाजाच् कलयाणासााठ म्ा तयापायी च्क् बस्् �कंवा धकका बसून 

मतृयू आ्ा तरल �चतंा नाहल!’ ह् तया शीषरवान माकडाच् बो्ण् ऐकताच सवर सभ्न् तयाची वाहवा 
क््ल. आ�ण तयास तया कायारवर धाड््. तयान् वरचया बातमीत सां�गतलयापमाण् तया तारांवर 

पयोग करन ार�व्् क�, तया तारा नवीन असून तयात कोणच् तरल भयकंर दाहक दव असलयामुळ् 

तयांना सपशर न करणयाची नवीन र�ढ माकडांनी पाडलयावाचून अपाातापासून तयांच ्ररण होणार 

नाहल. ह् मत तयान् परत य्ऊन सभ्त सां�गत््. ‘प�रयसथती बद््ल आह्. आता तारा �ततकया 
�नद�ष समजणयाचया जुनया रढलत बद् करन अशा तारांना शतूवत ् ््खणयाचा नवा �नयम 

आपलया समतृीत ाात्ा पा�हज्!’ 

‘प�रयसथती बद््ल आह्!’ ह् तया शीषरवानाच् शबद ऐकताच तो पुचछवान माकड रागान् 

महणा्ा, ‘भ्त्च! प�रयसथती हा शबदच शासतबाहय आह्! प�रयसथती काय, ती बद््ल क� काय 

याचा �वचार करण् माकडधमार�वरद आह्!’ ह् तयाच् बो्ण् ऐकताच सवर माकड् खो खो हस्् आ�ण 

महणा्् ‘प�रयसथतीचा पा्् �वचारात न ा्णयाच् बीद बाळगणयास आपण कोणी काशीच् राज्यवर 

शासती आहोत क� काय! अहो, हया पुचछवानास काहल समजतच नाहल! मनुषय कुा्ा!’ असा 
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�धककार्वनी उा्ाच तो पुचछवानहल �वरम्ा आ�ण सवर माकडांनी तया नवीन तारांस न 

�शवणयाचा नवीन �नयम करन बद््लया प�रयसथतीस त�ड �द््.  

ह् माकड महासंम््न इकड् चा््् असतानाच �तकड् काशीचया �नवडक बामहणांच् भाकड-

महासंम््न चा््् होत्. �हदंसुथानाती् अन्क बामहण त्थ् एकत झा्् होत्. तयांनी क््््् ाराव 

महणून आता सवरत प�सद झा््््च आह्त. माकड महासंम््नात पुचछवान माकडाची असंमत 

झा्््ल �धककृत सूचना या भाकड-महासंम््नात संमत झा्ल. तयात एक शीषरवानचा अनुयायी 
ज्वहा महणा्ा,”प�रयसथती बद््ल आह्! �त्ा त�ड द्एयास आपण समथर होऊ असा शासताथर 
हवा. क्व् ंशासतमा�शतय न कतरवयो �व�नणरयतत युकतीहलन�वचार् तु शासतहा�नत पजातय्तत“- 

-त्वहा तो समतृीय्ोक ऐकू य्ऊ नय् महणून तया बामहण महासंम््नात सवा�नी एकच �गल्ा 
करन सां�गत्् क�, ‘छट! प�रयसथती हा शबदच शासतबाहय आह्! ‘प�रयसथती’, ‘पा््’, ‘�वचार’ 

याचा �वचार द्खी् आमहांस �वचारात ा्ता य्त नाहल! अस् शदु ससं कृत भाष्त ओरडत तया 
पाकृतांनी असा ाराव क््ा क�, प�रयसथतीचा पा्् �वचारात ा्ण् ह् पाखंड आह्. माकडांप्रा तया 
मनुषयांचया सभ्तच पुचछवानाचया अनुयायांची फार मोाठ संखया आह् ह् अशा पकार् �दसून आ््. 

परंतु या बामहण महासम्ं्नाती् ारावामुळ् डा�वरनचया �वकासवादा्ा मोााच धकका बस्ा. 
प�रयसथतीचा पा्् �वचारात ा्ऊन तयापमाण् जया जाती आ�ण जया वयकती आपाप्् वयवहार 

पा््तात, तयापमाण् तया जगतात आ�ण �वक�सत होतात. तया �वकासवादाचया (Evolution) 

वयाखय्नुरप डा�वरन आ�दकांनी माकडाची उननती होत होत मनुषय झा्ा महणून �सद क्््. परंतु 

काशीचया माकड महासम्ं्नाती् आ�ण भाकड-महासम्ं्नाती् ह् ताज् वतृत ऐकून 

�वकासवादाचया वयाखय्पमाण् मनुषय ह् माकडाच् �वक�सत रप आह् हया आपलया �सदांतास 

अपवाद आह्त अस् �वकासवादयांना कळू ्ागण् साहयजकच आह्. कारण माकड् प�रयसथतीचया 
पा््ास वतरनाच् पा्् करन त�ड द्तात आ�ण मनुषयातच प�रयसथती �वचारात न ा्णार् पाणी 
�नपजतात. अथारत �नदान काशीचया भाकड-महासम्ं्नाती् पं�डत ह् तरल माकडांची �वक�सत 

श्णी नसून माकड् हलच तया पं�डतांची �वकास पावून श्षातवास ग््््ल रप् होत अस् मानण् पारत 

होत आह्. 

       -�द. १९ जान्वारल १९२९. 
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(१६) 

मुबंईचा दंगा 
झा्ा! एकदाचा मुंबईचा दंगा उदव्ा. च्काळ्ा, शम्ा. उतपयतत यसथती आ�ण ्य 

पदाथरमातास भोगावया ्ागणारया �तनहल अवसथांतून तो ग््ा. आता शमलयानंतर औ्वरद्�हक 

�व�धससंकाराच् �चत्च् �दवय त्वढ् उर््. दंवयाच् प्त �चत्वर चढून भसमावश्ष होईतो तया �कती 
सपरण ्ाकणयात य्त् आ�ण सुकयाबरोबर ओ््हल �कती जळत् य्वढ्च पाहण् बाक� आह्.  

मुंबईचा दंगा झा्ा पण ह् काय? मुंबईस �कती तरल �हदं ुअजून यजवंत! �कंबहुना �कती म््् ह् 

सहज मोजता य्त आह्त- बाक� सगळ्च यजवंत! अगदल पूव�सारख् सहज मोजमापीचया मापात न 

मावती् इतक् �चकार यजवंत! आयचरय आह् बुवा!  
कारण संा्न चा् ूझालयापासून आ�ण �वश्षतत न्हर प�तवतृतानतंर, �हदं ुजगताचया अगदल 

जवळ आ््लया प्या�वषयीची भयकंर भ�वषय् मोामोा् मुस्मानी पैगंबर एकसारख् करलत होत्. 

शौकतअल्लंची जळजळीत जीभ महणा्ल, ‘�हदं ु म्ा �चडवतात काय? तयांची खोड ्वकरच 

यजर्् �हदंूंनो, न्हर प�तवतृत संमत करता काय? War to the Knife! खयंजरा-खयंजरा�नशी 
खडाजंगी!’ महंमद अल्ल महणा््,’�हदं ूकोणचया झाडाचा पा्ा! मुयस्म औ््ुक महणा््,’जर 

व्ळ पड्ल तर पााणांना आत बो्ावून �हदंूंचया छातीवर मुस्मानी पाचछाई उभार!’ इतर मुल्ा 
आ�ण मौ्वींचया फतवयांची आ�ण �फतवयांची तर गणतीच नवहती. तयांचा मतभ्द असा एकाच 

गोष्लवर होई आ�ण तो महणज् या क�, एकंदरलत एक मुस्मान ्ढाईत �कती �हदंूंचया बरोबर 

असतो-�कती �हदंूंस मार शकतो- तया खयंजरा-खयंजरा�नशीचया खडाजंगीत!!’  काहल तज� 

महणा््, एक मुस्मान ५ �हदंूंस मार शकतो; काहल महणा्् १०; काहल महणा्् ५०; काहल महणा्् 

१००! या आ�ण इतर ग�णततज�ांची सरासरल काढून आमहल �सदांत क््ा क�, एक मुस्मान 

�नदान अठावीस पूणा�क तीन पंचमांश �हदंूंस तरल भारल अस्ाच पा�हज्! तोहल �हदंसुथानी 
मुस्मान! जया पााणास आत बो्ावून �हदंूंचया छातीवर मुयस्म बादशाहल सथा�प्ल जाणार 

आह्, तया एका पााणास तर च्णीस द्खी् शभंर �हदं ूपुरणार नाहलत. हा वरल् �सदांताचा उाड 

उाड उप�सदांत होता. क्कतयास झा््लया मुस्मानांचया श्कडो पक् (Public) अगर अंततसथ 

(Private) सभा-संम््नातून हल भयकंर भ�वषय् जान्वारलत एकामागून एक आमचया कानावर 

य्ऊन आदळू ्ाग्ल क�, �हदं ूजगताचा प्य कधी य्ई् याचा न्म नाहल! तया �दवशी �हदंूंची पथृवी 
�फरायच् सोडून भयाच् कापत उभी रा�ह्. 

इतकयात बातमयांवर बातमया आलया क�, मुंबईत पााणांची आ�ण �हदंूंची �भड्ल! 
शौकतअल्लंनी हलच आग �हदंमूुस्मानांच् दंवयाच् रप ा्णार महणून सां�गत््! आ�ण ्ग्च तस् 

झा््. पााण, श्ख, सययद, �शयया, सुननी; मुस्मान �ततका एक झा्ा. अररशत खयंजरा-
खयंजरा�नशी खडाजंगी चा््ल. मुस्मानांचया हजारो हजारांचया ्ोळया �हदंूंची कतत् करलत 

उालया, अस् ‘्ाइमस’च् सतंभच् सतंभ भरत चा््् पाहून उभया �हदं ूजगताची कंबर खचून ग््ल. 
वा््् हाच तो �हदं ू जगताचा य्णार य्णार महणून गाज्््ा प्य! आ्ा अख्र!! जो एक्क 
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मुस्मान �नदान अठावीस पूणा�क तीन पंचमांश �हदंूंस उपजतच भारल, तो सुर् ा्ऊन हजारांचया 
्ोळयांनी बाह्र पड्््ा! -आता मुंबईस �हदं ूमहणून कुा्ा उरणार? ग�णत करकरन पा�ह्् तो 
उततर ह्च. आता मुंबई �न�ह�द ू होणार! आ�ण तयात पााण �मळा््. आता अथारत ् मुयस्म 

पाचछाईहल �हदंुंच् छातीवर पुनत सथा�प्ल जाणार! भ�वतवयता ब्लयसी, असा �नयवास ्ाकून 

आमहल आमची छाती तया उतजाऊ मुयस्म बादशाहाचया तकताची प�ह्ल पायरल वहावी अशा ब्तान् 

पुढ् करन दाराशी सवसथ उभ् रा�ह्ो!  
त्च रसतोरसती पााण प�हलया धडाकयासच �दस ू्ाग््; पण त् जीव ा्ऊन पळताना, पडताना, 

मरताना आ�ण �हदंचुया ्ोळया तयांचयामाग् हातात सापड्् त् हतयार ा्ऊन ्ाग््लया! पण 

मनात मह्््, �हदंूंचया पुढ् पथमपथम अस् पडत, मरत आ�ण मग म्लयानंतर एकदम तयांचया 
अंगावर उ््ून तयांचा नायना् करणयासााठ पााणांनी हा एखादा ग�नमी कावा चा्�व्ा असावा! 
त्च मोामोठयान् एखादया बंबासारखा गळा काढून कोणी ‘तोबा तोबा,’ महणुन रडताना ऐकू य्ऊ 

्ाग््. पहातो तो त् शौकतअल्ल ओरडत होत्, ‘माझ् पााण मार्् जात आह्त, �हदं ू्ोक तयांची 
पारध करलत आह्त. सरकार धावा, पो�्स धावा, मुस्ामानांनो धावा! तोबा, तोबा!’ 
वा्््, ह् काय मुयस्म पाचछाई �हदंूंचया छातीवर सथापन करणारया आश्ची हल एकमात यष्ल-

ह्च त् पााण; तयांची �हदं ू पारध करतात! खयंजराखयंजरा�नशी खडाजंगी!’ महणून गजरणारा हा 
आगबंब असा एकाएक� �ववहळू ्ागतो! एक पााण पाहतांच चाळीचया चाळी बंद करन ा्णार् �हदं ू

पााणांची पारध करलत रसतोरसती �हडूं ्ागती् ह् शकय तरल कस् होई्! एक मुस्मान अठावीस 

पूणा�क तीन पंचमांश �हदंबूरोबर तरल आह्च आह्! 

बर्. पााणांची पारध क््ल तर क््ल. पण मुस्मानांचा जो अ�तयोवय आरप् आह् क�, पााण त् 

�हदंूंनी चोपूचोपून काढ्् त् पााण महणून नाहलत तर मुस्मान महणून; तयास �हदंूंच् काय उततर 

आह्? �हदंूंची हल मात अरमय चूक होती. पतय्क पााणा्ा �हदंूंचा जा�तवंत छळक महणून मारतांना 
तयांचयात्ा मुस्मानीपणा वगळून पााणीपणा त्वढाच तयांनी का मार्ा नाहल? पण �हदंचू त्! 

सगळाचा सगळा पााण �गळंकृत कर ्ाग््. मुस्मानी भाग महणून �चतावतीपुरता द्खी् 

दंवयाचया ता्ाबाह्र ्ाक�नात. अथारत ्मुस्मानांनाहल दंवयात उतराव् ्ागून ती होणार होणार 

महणून गाज्््ल खयंजरा-खयंजरा�नशीची खडाजंगी आजच होऊन जाऊ दया महणून मुस्मानांच् 

रणंश ्गं फंुक्् ग्््.  

बर्; एवढयावरच �हदंूंच् डोळ् उाडावयास पा�हज् होत्. मुस्मानांच् व�हवा्लपमाण् सुरा उगार्ा 
जाताच �हदंूंनी तया जुना् व�हवा्लसााठ राष्लय एक�सााठ �नदान तया अठावीस पूणा�क तीन 

पंचमांश �हदंबूरोबर मुस्मान या कोष्काचया सनमानासााठ तरल आपलया माना च्ाच् पुढ् 

करावयात ना? पााण मोामोा् जमाव करन दंगा करतात असा दोष द्तो; पण हा तरल आप्ाच 

दोष ना? एकदा पााण-कामकरल सवरप जाऊन �हदंमुुस्मानी सवरप तया दंवया्ा य्ताच जर एक 

मुस्मान पाहताच अठावीस पूणा�क तीन पंचमांश  �हदं ुतयाच् पुढ् प्कन ्जाऊन आपलया माना 
द्त्, तर मुस्मान मोाा्् जमाव का करत्? शभंर शभंर मुस्मान ‘अर् �मता, तुझी मान कापू द्’ 

अशी आप्ल नयायय मागणी मागत असता एक्क �हदं ुउ्् तयांच्वर दगडफ्क करताना ज्वहा 
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कुा् कुा् आढळून आ्ा, त्वहा मुस्मानांची ती अठावीस पूणा�क तीन पंचमांश ची धमरभावना 
दखु�व्ल जाऊन त् जाळपोळ करलत चा््् यात काय आयचयर? काय अनयाय? 

इतकयावरहल थांब्् नाहल. �हदंुंचया अंगात ह् संा्नाच् भूत आजका् �शर््््! तयामुळ् तया 
मुखा�नीहल हजारोच् जमाव करन मुस्मानांवर उ्् हल्् चढ�व््. बर् झा्् ती शांतता स�मती 
तरल �नभ�ळ राष्लय ्वज हाती ा्ऊन �हदं ु रकतपाताचया सरलचया सरलबरोबर ‘�हदंमुुस्मानक� 
जय!’ चया सरल पाडीत रा�ह्ल! हा शकुवारचया रातीचया ‘�हदंमुुस्मानक� जय’ आ�ण तया म्बार 

रातीचया मोपलयांचया ‘सवराजय क� जय’-ह् दोन जयजयकार आपलया इ�तहासात �चरसमरणीय 

राहती्! ददु�वान् मुंबईत एकच शांतातस�मती होती-महणून एकच शकुवारची रात 

‘�हदंमुुस्मानक� जय’चया गजरन्न् राष्लय ऐकय अंशतत तरल �दवाो�षत कर शक्ल. जर का अशा 
दहापांच शांतता-स�मतया सथापन झालया असतया तर �हदं ुतरल अगदल शांत झा्् असत्. अगदल 
महणज् अगदल शांत! अगदल समशान-शांत!! आ�ण मग तया ‘�हदंमुुस्मानक� जय’ ती् �हदं ुशबद 

वयुतपयतत-शासतानवय् ्ोपून क्वळ ‘मुस्मानक� जय’ उरता आ�ण राष्लय ऐकय सथापणयाची या 
शांतता�वशारद शांतता स�मती्ा �हदंूंची आ�ण �नभ�ळ मुयस्म पाचछाई सथापणयाची ती 
युदक्ा�वशारद �ख्ाफत स�मतीती् ख�्फांची अशा उभयआकंारा एकसमयावचछ्द् करन 

मुंबईपुरतया तरल सफ् झालया असतया. 
पण या संा्नान् राष्लयतवा्ा अगदल काळोखी ्ाव्ल. ह् आप्् द्शबंधु महणून 

मुस्मानांसच उ््् महणू ्ाग््, आमहल �हदंहुल तुमच् द्शबंधुच- महणून तुमहलच आमचया 
सुरयास चकार शबद न काढता बळी पडा! आ�ण �हदंूंनी म�शदलवर हल्् चढ�व््, रसतयारसतयांनी 
मुस्मानांस भोसकून काहल भाग काहल व्ळ �नयरवन क््, हजारो मुस्मानी रपयांची ्ू् क््ल, 
पुरभयय् ्ामा अडवून अडवून पााण भ्््ा क� ओढलत चोपीत चा्््. महण् आमहांस शकुवारच् 

रातीचा सूड ्यावयाचा आह्! मुस्मान पा�ह्ा क�, मारलत चा्््! �हदंचु त्! बहकती् �तकड् 

बहकती्. चार-पाच वषारपूव� मरत तर मरतच असत; आता मारलत तर मारलतच सु्तात.  

काय कराव् ‘�हदंमुुस्मानक� जय’च् ददु�व! दसुर् काय? मोपलयांचया बंडाच् व्ळी जस् राष्ाच् 

पुढारलपण �ख्ाफत धुरंधर गांधीकड् होत्,तस् आज जर मुंबईच् असत् तर मोपलयांचया तया 
औरंगज्बी धांद्लत जस् एक का दोन �हदं ुकुा्स् ब्ातकारान् बा््् तस्च मुंबई्ा ‘एक का दोन 

�हदं ु कुा्स्’ मरत् आ�ण �हदंुंचया तया पापासााठ एखादा राष्लय उपास पाळून तयांची आतमशदुी 
करणयाची वयवसथा सहज करन द्ता आ्ल असती! 
पण संा्नामुळ् हल ‘सुडाची’ बयाद �हदंूंच् मनात ाुस्ल. तयामुळ् सतयानाश झा्ा �बचारल 

शांततास�मती! ह्तु �कती उचच! -पण दोन-तीन मुस्मान सवयंस्वकांस या कूर �हदंूंनी यजवासह 

मा�र््, एका पााणान्हल उ्ा कााठ मार्ल, पण ती �बचारया न�रमनांना! 
मुस्मानांनी �हदंूंची कतत् क््ल, ्ू् क््ल ती? असा कोणी द्शदोहल पयन करल्. पण तयान् ह् 

�वसर नय् क� ती मुस्मानांची व�हवा्च आह्. तो मुस्मानंती् दंग्खोर सजजनां धमरच आह्. 

तया तयांचया कडव्पणाची ‘My Bave Moamadan Brothers’ महणून �हदंूंनी पशसंा करायची क�, 
‘सूड’ महणून आमचया ‘�हदंमूुस्मानक� जय’वर वार करावयाचा? 
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पण संा्नान् सगळा �वचका क््ा. द्शभकत सवातं�यवादल ‘महंमद अल्ल  आ�ण उजव् हात 

शौकतअल्ल भवनहदय होतसात् मुंबईहून �दल्लस चा्त् झा््. पुनहा या द्शदोहल �हदंूंच् त�ड 

पाहण् नको अशी श्कडो वीरांनी �हदंूंकड् पाा �फरवीत प�त�ा क््ल. युदक्ा �वशारद अल्लंनी 
खर् डोक् खांदयावर आह् तोच �दल्लचा रसता धर्ा. मुस्मानांची श्कडो प्त् आ�ण ाायाळंूची 
कंदन् रसतयात आडवी आ्ल; पण थांब्् नाहलत. �दल्ल गाा्ल त्वहाच हुयश मह््् त् ाठकच होत्. 

अनुयायांचया जीवनाच् मरणापय�त संररण तयांनी क्््च होत्. कोणाचया प्ताकरता का कोणी 
आप्् प्त पड्तो अडकून राहतो? 

गवहनररांनी मात आप्् कतरवय चोख बजाव्् दंवयानंतर त् दंवयाच् �ाकाणांची पाहणी 
करणयाक�रता द्ब्स�हत ग््् होत्. एखादा ााबर् गवहनरर असता, तर तो दंगा चा््ा 
असतांनाच �तथ् जाणयाचा गांवढळपणा करता! या गवहनरर महाशयांनी पज्चया दंगा करणयाचया 
अ�धकारात हसतरप् न करता सवर दंगा शमलयानंतर तया धमररत्ाची याता क््ल. आपण नाहल का 
महाभारतानतंर हजार वषा�नी कुररत् ाची याता करलत? गवहनरर आणखी एखाद् वषर जाऊ द्ऊन मग 

दंवयाची �ाकाण् पाहत् तर हल तीथरयाता अ�धकच शो�भवंत �दस्ल असती! 
तयाचपमाण् गवहनररांनी �म. �पस््् यांचया कु्ंुबासहल तयांचया हतय्�वषयी दतुखपदशरक 

सहानुभूतीच् पत ्ाक््. ज् श्कडो इतर्जन दंवयात मार्् ग््् तयांची कु्ंुब् ब्पतता! मूखारना ार ना 
दार तयांचया सहानुभूतीचया �चठया ्ाकण् अशकयच होत्.  

अशा �रतीन् एक मुस्मान अठावीस पूणा�क तीन पंचमांश �हदंूंना मारणारा वीर असूनहल आ�ण 

अशा वीरांचया हजार�चया स्ना ‘दलन दलन’ महणून तु्ून पडलय असताहल दंगा होऊनहल ग््ा, तरल 
मुंबईत �हदं ूयजवंतच यजवंत आह्त! हजारो बाह्र गावी ग््् खर्; पण तया ्ुचचयांत दंवयानंतरचया 
धरपकडीचया पारणयास आपण होऊन उपयसथत राहणयाची फारशी आवययकता न वा्णार्हल अन्क 

्ोक अस ूशकती्. 

सायमन क�मशनपुढ्हल ब�हषकारमुळ् फारशी माणस् सार द्णयास जात नस्ल तरल  हा दंगा 
जाऊ शक््. �ब�्श पो्लस नस्् तर तुमहल राजय कस् करा्? हा पयन आता सायमन्ा 
�वचारावयास नको. कारण या दंवयान् ती सार आपण होऊनच द्ऊन ्ाक्ल. अन्क भागांत मुंबईस 

एकहल सबळ पो्लस ााण् नवहत्. �ब�्श सरकार अस् दोन-चार �दवस कोणतयाहल उपयुकत 

कामापुरत् तरल �दस्् नाहल तरल �हदं ू जग््च चांग्् चाळी-चाळीतून ््कारलत जग््. अगदल 
मारलत मारलत जग््! तस्च �हदंसुथानातहल जगती्!  

सरकारन् एक गोष् मात जरल �ववंचून पाहावी. ह् दंग् जर अस्च चा्््, जर गाडर, मो्ारल, 
मशीनगनस, �च्खत्, गोळीवार ्ोकांचया ारोार सकाळी दधू आणणारया गवळयासारख् काहलहल 
धामधूम उतपनन न करता वारंवार य्ऊ ्ाग्् तर या भूतांचया भयकंर अवडबंराच् भय ्ोकांतून 

कमी होऊन, ह् दंवयाच् भसमासून पतयर भूतनाथाचया डोकयावरहल हात ा्वणयास धजावयाच्! 

अस्् दंग् बंडाच् वसतूपाा असतात ह् ऐ�तहा�सक सतय �ब�्श सरकारास काहल कोणी �शक�वण् 

नको. पण आप्् राज�नषा अंततकरणास राहवत नाहल महणून सूचवून ा्�व््. मायबाप तयाचा 
योवय तो �वचार करती्च! 



 

www.savarkarsmarak.com 61 

       -�द. २३ फ्बुवारल १९२९ 
  



 

www.savarkarsmarak.com 62 

(१७) 

न्पाळचा दगडी पासाद �न सययद 

अहमदच ्काचार 
आपलया काच्चया ारात राहून न्पाळचया �चर्बंदल राजवाडयावर दगडफ्क करणार् त् पखयात 

कोणत्स् सययद अहमद खान स्या कोा् आह्त कोणी सांगा् काहो? ‘शदानंदा’त काहल 
�दवसांपूव� अफगा�णसथानचया मानान् न्पाळ हा �कती तरल हलनतर द्श आह् ह् तयांनी नवहत् का 
�सद करन दाख�व््? त् सययद अहमद खान! - त् स्या कुा् आह्त त् सांगा् का कोणी? 

आमहां्ा तयांना एक अतयतं आनंददायक बातमी सांगण् आह्. 

जया काच्चया ारातून त् इतरांवर दगड फ्क�त होत्, तया पततयावर तयांच ्नाव �्हून पत ्ाकण्; 

पण मतृयूपता्यातून (Dead Letter office) त् आमच् पतच त्वढ् ब्पतता महणून परत आ्् नाहल, 
तर तयासोबत हल झणझणीत सूचनाहल �मळा्ल क�, ‘यापुढ् पततयावरल् नाव् काहल �वचार करन 

�्हावी. माग् एकदा ‘�दगंबर भ् महार’ महणून एका पतावर नाव होत्. त्वहा आमहल ती व्डगळ 

चूक �वचारात ा्त्ल नाहल. पण आता पुनहा ह् ‘सययद अहमद खान’ ह् नाव या दसुरया पतावर 

पाहून अशा चुकांकड् कानाडोळा करण् पोस् ऑ�फसास शकय नाहल. सययदाच् नावापुढ् ‘खान’ 

महणज् बामहणाची जात, महार �्�हलयासारख् आह्. त्वहा अशी ाोडचूक पुनहा होऊ नय्, नाहल तर 

दरुप् दंड पड््’. 

पोस् ऑ�फसातून हल शोभा झालयावर ‘शदानंद’ पुनहा काढून पा�ह्ा, तो त् नाव अगदल तस्च 

‘सययद अहमद खान’! पण आता पोस्ाकड् परत त् नांव �्�हणयाच् साहस करणयाप्रा 
शदानंदातूनच सावरज�नक पतवयवहार करण् बर् अस् वा्ून ह् �वचारलत आहोत क�, तया सययद 

अहमद खानांचा पतता कोणास ााऊक असलयास आमहांस सांगावा. �नदान हल खा्ल् अतयानदंाची 
बातमी तयांस परसपर अवयय कळवावी.  
क�, तयांनी न्पाळहून अफगा�णसथानच् श्षातव �सद करणयासााठ ज् ज् पुराव् �द््, त् त् तया 

व्ळ्स काहल �हदं ू्ोकांस जरल कडू आ�ण खो्् वा््् तरल तया तयांचया ‘शदानंदा’ती् पतानंतर 

अफगा�णसथानची जी अपूवर भरभरा् झा्ल आह् तीवरन आज अफगा�णसथानचया शतूनंाहल त् 

सययद खानच् सवर पुराव् मान खा्ल ाा्ून मानाव् ्ागत आह्त. खरोखरच अफगा�णसथान 

अतयतं पग�तशी्, अतयतं ब�्षा, अतयतं सभय राष् आह् यात आता कोण शकंा ा्ऊ शकणार 

आह्?  

सययद खानांनी �्�ह्् होत्, ‘कोा् तो �भकार रान्ल, जंग्ल न्पाळ! परवाच अ�मराचा क्वढा 
गौरव झा्ा पा�ह्ात ना? दळणवळणाची साधन् अफगा�णसथानात झपाटयान् वाढत आह्त. 

वाहतूक �न�वर् नपण् होत आह्. अमीर कां�तकारक सुधारणा झपाटयान् करलत आह्त. 

अफगा�णसथानची  राजयपदती �कती पगतीपर �न ब�्षा. नाहलतर न्पाळची �कती कुचकामाची. 
अफगा�णसथान ब्ु�चसथान ा्ई्. दसुरया बाजून् �तब्् ा्ई्. अफगा�णसथानचया पााठमाग् 
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इराण, तुकर सथान, र�शया, इयजरत इतयादल राष्् आह्त. अशी मुस्मानी राष्ांची जू् आह् तशी 
तुमची कोा् आह्? अमीर अमानमुल्ाचा क्वढा दरारा!’ 
सययद खानांनी ज्वहा ह् अफगा�णसथानच् सतयदशरन वयकत क्््, त्वहा अन्क संशयबाज 

्ोकांनी तया नाक् मुरडून मह्््, हो, हो, जरा थांबा मो्ारलबरोबर धावणयासााठ च्क ाळून यवान 

पथम अस् ब्फान धावत् क�, ह् मो्ार्ा माग् ्ाकत् क� काय महणून उ�करडयावरल् तयाचया 
जातीभाईस वा्ू ्ागाव्!  

सययद खानची �हदंूंनी क्््ल ्वाळी श्व्ल �हदंूंचयाच गळयात आ्ल खरल. कारण सययद 

खानांनी वर सां�गत््लया सवर गोष्लंचया यथाथरतवाचा अमोा पुरावा तयांचया सांगणयाचया 
मागोमाग धावत आ्ा. ‘ऋषींना पुनरादयांना वाचमथ�नुधाव�तत’ आता �हदंुंना त�ड उाणयास 

जागा उर्ल नाहल. 
पथमतत अ�मरा�वषयी पहा! ‘अ�मराचा क्वढा दरारा, क्वढा पताप!’ महणून सययद खान 

महणा््. त् कस् अररशत खर् ार्् पहा! भणंग, भाम््, �भकारड्, फक�र, �भसतयांची मु््, चोरांचया 
्ोळया, दलडदमडीच् मुल्ा, जो तो अमीर अमानुल्ाचया डोकयावरल् मुकु्ाचा तासदायक भार 

उतरन अ�मरास आराम द्णयासााठ पहा कसा तयाचया डोकयाशी झ�बत आह्! अ�मराचा हा क्वढा 
दरारा! आ�ण तयाचया पतापा�वषयी �वचारच नका, दसुरा एखादा भ्कड असता तर काबू्वर बचचा 
साकूसारखा उप्सुंभ चढून य्त आह् ह् कळताच आपलया पूवारयजरत राजधानीचया व्शीपाशी झुजंत 

रणात पडता; पण यजवंतपणी पळता ना परंतु अमानुल्ान् तस् कोणत्हल भयाड कृतय क््् नाहल. 
जसा तयाचा पताप तशीच राजयदरता! एक �भसती काबू्वर ससैनय चढून य्णयाइतका पबळ होतो 
याची कूर अमानुल्ान् पथम चौकशी ा्�व्ल नाहल. चौकशी झा्ल त्वहा प�तबंध क््ा नाहल आ�ण 

काबू्वर �भसतयाचा मु्गा चढून आ्ा तरल तयाचयासारखा यतकययचत ् प�तसप्यारशी 
आपणासारखया राजकु्लन पुरषान् ्ढण् ह् आपलया योवयत्स का�ळमा आणणयासारख् आह् अस् 

जाणून बंदकु�चा एकहल बार न काढता पराकमी अमानुल्ान् पांच �पढयांची पैतकृ राजव् 

मुकु्सुदा यजथ्चया �तथ् ा्वून कंदाहार्ा प्ायन -नवह् पयाण क्््. �भसतयाशी त् काय ्ढायच्? 

अशी ्ढाई करणयाचा क्कं अमानुल्ान् सवततस आजपय�त नाहल तर नाहलच ्ावून ा्त्ा, तो 
शरू अमानुल्ा चोवीस तासांत राजधानी हर्ा, चार तासांत राजय सोडता झा्ा, चार �म�न्ांत 

भावास राजयपद द्ता झा्ा, पुनहा चार �म�न्ांनी तयाच् राजयपद आपणांकड् ा्ता झा्ा आ�ण 

चार म�हन् झा्् तरल कंदाहारचया �भतंीचया आडचया आड ााण द्ऊन राहता झा्ा. अ�मरल गादलवर 

�भसती बस्््ाच आह्; अमानुल्ांचया अंततपुराती् नातयागोतयाचया राजयकनयका चोर पोर 

आपसांत वा्ून ा्तातच आह्त. अमानुल्ाचया शयनागारांत वा््च् चोर ्ोळत आह्त, पांतोपांतीच् 

अ�धकारल ‘�भसती अमीर क� अमानुल्ा! क� आमहलच सवतत? महणून अमानुल्ाचया अ�मरल 
आ�्स अवह््न्ची उततर् पाावीतच आह्त. हा ‘अ�मराचा क्वढा दरारा! क्वढा पराकम!!’ 

‘अफगा�णसथात कां�तकारक सुधारणा होत आह्त’ सययद महणतात. अगदल खर्; दाढल करावी 
क� वाढवावी, वाढ�व्लच तर �कती अंगु््, �कती हात; ्ोपी ाा्ावी क� पगडी? ्ोपीच ाात्ल तर 

ती कशी? वा्ोळी क� उभी, क� �तरपी क� तुरयाची! या अतयतं गूढ पयनास सोड�वणारया सुधारणा- 
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आ�ण तयासााठ रकताच् सड् सांडणारल कांती! बचचा साकून् तर मु्लंनाच नवह् तर मु्ांनाहल पडदा 
राखावा, शाळा सगळया बंद ा्वावयात, रसतयात मलु्ा पा�ह्ा क� तया्ा ्ोकांनी साष्ांग 

्ो्ांगण ाा्ाव्, राजकनयकांना प�वत आसुरल �ववाहान् �भसतयांचया चोरांचया, �च््ांचया 
अंततपुरांत दडपाव्; शीख, अशीख �हदं ुपा�ह्ा क� ्ु्ावा, काफर महणून मारावा, कुराणावाचून 

कोणी दसुर् पुसतक महणून ा्वू नय्, वाचू नय्, कुराणच वाचाव्, त् धमरपुसतक वाचून बचचा साकू 

वागतो तस् धमरपरायणत्न् वागाव्!! सुधारणावर सुधारणा! अगदल कां�तकारक सुधारणा! आ�ण 

पुनहा त् सथान ज्वहा �पशाचचसथान महणून गाजत होत् तया व्ळचया पााणांचया परंपर्स अगदल 
धरन! स्नाप�त ना�दरखानच पहाना! पाच वष� �व्ायत्त मुरन आ््- पण यसतयांस पडदाच योवय 

महणून मत द्तात! ‘झपाटयाची सुधारणा’ दसुर् काय? 

सययद खान महणतात, ‘न्पाळची राजयपदती �कती ्ाकाऊ; अफगा�णसथानच् राष्ैकय, जू्, 

राजयपदती �कती पगतीपर, �कती बळक्!’ त् आता कोण नाकार शक््? न्पाळात अजून एकच 

पधान, एकच राजधानी. त्च आमच् अफगा�णसथानात पहा! पाच अमीर! पननास राजधानया! 
पतय्कजण, एक तर कुणी तरल अमीर आह् नाहल तर कोणया तरल अ�मराचा पधान आह्. पतय्क जात 

दसुरया जातीचया कंाास �ब्ग्््ल! �शनवाया�फचया छातीत दरुाणयांची सुरल, �शययांचया छातीत 

सुननींची सुरल! राष्लय ऐकय ऐकय त् आणखी कस् असावयाच्? दर �दवसा्ा एक दोन नवीन 

अमीर उतपनन करणारया राजयपदतीहून ‘पगतीपर’ पदत ती कोणची असणार? ्लचभर 

अफगा�णसथानांत त्हतीस ्ोळयांची दवंदवयुद ्जंुप्््ल पाहून ‘राष्लय बळक्लच्’ दसुर् दशरक त् 

काय दाखवाव्!  

‘न्पाळ रान्ल’! अगदल खर्, राजकुमारलंना �भसतयांची मु्् ओढलत न्ऊन ब्ातकाराचया 
बोहलयावर न्पाळात कुा् ्वन ्ावतात?  अफगा�णसथात अमानुल्ा तसा सगंसारलन् 

अहंमदलयांस मारलत आ�ण बचचा साकू �हदं ू�शखांस मारलत आह् आ�ण स्या सुननी जस् �शयाना 
मारलत आह्त, तस् कोणत्हल ‘सभय’ धा�मरक कृतय न्पाळच् हातून आज हजारो वषा�त एक तरल 
ाड्् आह् का? �तथ् न मुस्मानांची काफर महणून कतत् उडत आह्. न �हदंूंत शवै वैषणवांना 
मारलत आह्त. ‘मुस्मानांची जु् पाहा!’ पा�ह्ल बाबा! धनय आह् मुस्मानांचया जू्लची! 
अमानुल्ा बचचाशी �ब्गतो, बचचा अहंमद खानाशी, �शनवारल दरुाणयाशी, दरुाणी खास ख््ाशी! 
जू्च जू्! एक�च एक�. जयाची तयाची जीवयच कंायच गांा पड्््ल!  
अशा जु्लच् अफगा�णसथान ‘एका बाजूस �तब््, दसुरया बाजूस �सधं-पंजाब यजंक ू न ा्ई्’ ह् 

काय सययदांनीच सांगावयास पा�हज्! तया व्ळ्स वीरवर अमानुल्ाच अफगा�णसथानाचा पुढारल 
होता महणून सययद, �तब््, पंजाबचया �वजयावरच सतं ुष् झा््. पण आता तर अमानुल्ाच काय, 

पण तयाची बायको, तयाची आई, तयाचा �भसती, तयाचा भाऊ तयाचा हुजरया, तयाचा स्नापती-
सगळ्च रणांगणात उतर््््, सगळ्च अमीर. आता अफगा�णसथान नुसतया डावया उजवया, 
पुढचया, मागचया द्शांसच यजंक ू न न थांबता खा्ल भूगभ�य अयवन्ोकांवर आ�ण वर आकाशीय 

चंद्ोकांवरहल सवारल क्लयावाचून राहणार नाहल.  
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‘अफगा�णसथानास ज्वहा समुदाची आवययकता भास्् त्वहा पययचम समुदास हसतगत 

करणयासााठ तो �हदंसुथानचा �सधं त् काा्वाडपय�तचा द्श यजं�क्!’ सययदांचया या महणणयात 

तयांचयाच नवह् तर उभया अफगाण राष्ाचया महतवकांर्चा सपष् उचचार झा्््ा आह्. पण हल 
बातमी काहल आजच आमहांस कळ्ल नाहल. ती ्हानपणांपासून ऐकत आहोत. अ�मराचया बापान् 

तयाचया आ�ण बापाचया बापान्हल �हदंल सागराचया त्ाक� एकदा तरल समुदसनान ाडाव् महणून 

धापा ्ाक�त जीव सोड्् पण त् समुदसनान ाड्् नाहल. स्या अफगा�णसथानचया ्लचभर 

नदयांतच ज् राष् ग्ांगळया खात आह्, त् पथम तया नदया पार उतर दया आ�ण मग जग्् 

वाच्् तर मग �हदंल महासागर आपलया ओजंळीत भरन ा्णयास य्ऊ दया. �हदंलमहासागरहल वा्च 

पहात आह् अफगाणांची समुदसनानासााठच नवह् तर समुदसमाधीचीहल हौस फ्डणयाइतका तो 
खो् आह्.  

‘अफगा�णसथानात दळणवळण आ�ण वाहतूक �न�वर् नपण् होत आह्.‘ कोण नाहल महणतो? 

एका पवाशास शभंर �शपायांच् संररण सनैय ा्ऊन एका मै्ा्ा एकश्एक यजवावरचया संक्ांना 
गाालयानतंर जग्ा तर अगदल ‘�न�वर् नपण्’ दसुरया मै्ांत पव्शता य्त् खर्च! पण 

अफगा�णसथानचया पब्त्ची श्व्ची सार महणज् सययद खान आ�ण शौकत अल्लखान आ�ण 

अहंमद अल्लखान इतयादल �ख्ाफतधुरंधर ्ोक महणतात क� मुयस्म जगाचया अमानुल्ा्ा 
अस््लया पा�ांबयाची होय. ‘इराण, तुकर सथान, इयजरत, अरब या सवर मुयस्म जगाचा 
अमानुल्ांना पा�ांबा आह्’ आह् तर! तसा तो पा�ांबा होता महणून तर अमानुल्ांना 
�सहंांसनावरन ओढणयासााठ बचचा साकू २५ माणसां�नशी काबु्ात आ्ा आ�ण अमानुल्ा 
कंदाहार्ा �नाून ग््ा! अमानुल्ा नुकत्च युरोपातून, ्क�हून, इराणाहून तया व्ळ्स द्शी आ्््् 

होत्. म्यतंरल र�शयाचया �दवगजान्हल आपलया पााठवर हल अफगाणी माशी रणभर बस ू �द्ल 
होती. तयामुळ् र�शयाहल अमानुल्ाचया पााठशी उभा आह् अस् सययदांनी मह््् त् ाठकच होत्. 

आमहलहल महणतो र�शया अफगा�णसथानचया पााठशी आह् - जसा पारधी मगृाचया पााठशी असतो. 
र�शयाच का इंव्डंचा नाहल का अफगा�णसथान्ा पा�ांबा? अमानुल्ांना नस्् तर बचचा साकू्ा 
अस्् - पण कोणा तरल अफगाणास इंव्डंचाहल पा�ांबा आह्च! �ख्ाफतवालयांनी व�णर् ््् पॅन-

इस्ामी ऐकय खरोखर फार पबळ! अमानुल्ा सकं्ात पडताच पहा कसा क्मा्पाशा चार-

साड्चार तुक� माणस्हल काबू्ाकड् धाडता झा्ा! आ�ण ती चार माणस्हल काबू््ा जाणयाच् 

आधीच परत क्मा्कड् कशी तातडीन् �नाून ग््ल!  
आता पॅन-इस्ामाचया �हतासतव आ�ण प्मासतव या �ख्ाफत धुरंधरास- �वश्षतत आमचया 

�हदंल �ख्ाफतीस आमची एक सूचना आह्. ती हलच क�, यापुढ् तयांनी कोणावरहल ख�्फा महणून 

्ा्ची दयष् ्ाकणयाची ााई कर नय्. कारण काय अस्् त् असो, तयांनी दयष् ्ाक्ल क� ती 
दष् ्ागत्. पथम तो तुक� ख�्फा-�बचारा सुखासीन होता. पण या �हदंल �ख्ाफतवालयांनी 
तया्ा ‘ख�्फा’ महणून तयाच्सााठ ख्प् करणयास आरंभ करताच �बचारयाचा सतयानाश झा्ा. 
होती ती �ख्ाफत ग््ल. द्शोद्शी भीक मागत �फर ्ाग्ा. तोच यांची दयष् क्मा्वर पड्ल. पण 

क्मा्न् तर कमा्च क््ल. ख�्फाचीच नवह् तर �ख्ाफतीचीच तयान् �खरापत उड�व्ल. 
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म्यतंरल �नजाम्ा ख�्फापणाचा �्कका ्ावणयास ग््् तर तया बापडयाची जी दैना उडा्ल ती 
�वचारच नय्. �ख्ाफतीचया वारयान् फुग्््ा तो हैदाबादल फुगा वहॉईसरायांचया �चम्लच 

सापडताच फ्कन ्फु्ून ग््ा. कस्ा ाराव आ�ण कस्ा सवतंत रा््पणा! युरो�पयन बबज�वरहल 
सतता चा््नाशी झा्ल. इतकयात �ख्ाफत ्ा्स्स अमीर अमानुल्ा �द््. अमानुल्ाचया 
डोकयावर धरावयास सतषृण दष्लन् धजतात तो तीच दषु् ्ागून तया अ�भष्कपातातच 

अमानुल्ाची अ�मरलहल बुडून म््ल! महणून आता दसुरया कोणा्ा तरल तया अशभु पदवीची अवदसा 
न भोवो या सदह्तून् आमहल हल सूचना �ख्ाफतवालयांस करलत आहो! कारण अ्लकड्च ऐक्ं क�, 
गाजी बचचा साकूशी महमंदअल्ल सोनयाचया दरू्वनीतून - ््�्फोनमधून - बो् ू्ाग्् आह्त. 

महणून हल �वनंती क�, आता बचचा साकू्ा तरल ख�्फापणाची दष् ्ावून तयाचा सतयानाश कर 

नका! अजून बचचा आह् तो! चार �दवस राजवाडयाची मजा मार दया तया्ा! पुढ् माग् तयाचा नाश 

ज्वहा अगदल जवळ य्ईत त्वहा पॅन-इस्ामचा ख�्फा होणयाची आकांरा आपण होऊन तयाच् 

डोकयावर य्ई्च!  

आता सययद खानाचा �नराप ्यावयाचा. पण तो �बचारया ‘जंग्ल, असभय �न असां�्त’ 

न्पाळी भाष्त न ा्ता तयाचया अफगा�णसथानचया पूजय अस््लया क�व हजरत श्ख सादल 
यांचयाच शबदांत ा्ण् बर्. सादल महणतातत- 

(फारसी) 
स�दया! आज रोज् अज्हुसन ब तुक� दादनद 

अलको दानाई फअम ब यूना दादनद 

नाजो अजज �कयमा हमा दर आ्म �हनद 

ब्वकुफह व जहा्त खास अफगां दादनद 

अथारत ् : ह् सादल! सषृ्लची रचना होताना रप ् तुकारना �मळा््, �वदया आ�ण बु�द यूनांना 
(ाीकांना) �मळा्ल, कोम्ता, माधुयर, हावभाव, सभयता �हनदसुथानचया वाटया्ा आ्ल आ�ण 

उनाड मूखरता �न �पशाचचपणा अफगा�णसथान्ा द्णयात आ्ा!’  
नमसकार सययदखान, य्तो आता. 
     -�द. ३० माचर १९३९ 

(१८) 

हुतातमा राजपा् आ�ण महातमा गाधंी 
ग्लया पाळी्ा पा्रम�् सभ्त �हदंसुथान्ा औप�रव्शक सतता ‘Domenition status’ 

दयावयाची क� नाहल या�वषयी जो मनोरंजक वाद�ववाद झा्ा, तयात एका गभंीर दतुखाची जी 
बातमी बाह्र फु््ल, ती �वषयी इंयव्श असो वा �हदंल असो, पण पतय्क सहदय मनुषयास 

सहानुभूती वा्लयावाचून राहणार नाहल. तया वादाच् भरात इंव्डंच् एक पमुख पुढारल आ�ण उभया 
जगाती् एक पमुख कारसथानी �म.बालड�वन ह् महणा्् ‘तुमचया आमचया डोळयाद्खत तरल 
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�हदंसुथान्ा औप�नव्�शक सतता-वसाहतीच् सवराजय-�मळण् शकय नाहल!’ कोण दतुखकारक 

बातमी हल! 
हाय! हाय! �म. बालड�वन आ�ण जया पा्रम�्चया सभासदांस उबश्नू त् अस् महणा्् क�, 

‘तुमचया आमचया डोळयाद्खत तरल �हदंसुथान्ा सवायततता �मळत नाहल,’ त् इंयव्श सभासद, 

हया सारया सजजनांच् डोळ् इतकया ्वकर �म्णार ना! आमहांस बॉलड�वनसाह्ब अव्या वषारच्च 

आत सोडून जाणार ना! हाय हाय! 

कारण औप�नव्�शक सवराजय तर एक वषारच् आतच �मळणार अस् भगत�सगंा�दकांनी परवा 
्ाहोर को्ारत सांगून ्ाक््; इतक्च नवह् तर तया समयी आमची सवा�ची मुकतता होणारल 
असलयान् तुमहल या ख्लयाचा नसता तास ा्त बसणयाच् सोडून खुशा् �वसावा ा्त बसाव् महणून 

को्ारस अनुरोधहल ( �शफारसहल) क््ा. त्वहा औप�नव्�शक सवराजय एक वषारतच �मळणार ह् 

कां�तकारकांच् भ�वषय आ�ण त् तयास खर् करन ा्णारच; आ�ण �तकड् बॉलड�वनहल काहल 
भ्तीच प�त�ा, करणार् अनुततरदायी ‘ireesponsible’ गहृसथ नाहलत! अथारत ्एक वषारचया आत 

�म. बॉलड�वनांच् आ�ण पा्रम�्ाती् तयांचया पुढचया तया �दवशीचया सवर सभासदांच् डोळ् �नतयाच् 

�म्णार ह् उाड आह्! हाय! हाय! कोण हा दतुखद पसंग!  

भारतभकत भगत�सगं महणतात, एक वषारच् आत सवराजय �मळणार! �ब्नभकत बॉलड�वन 

महणतात, माझया डोळयाद्खत तरल काहल सवराजय �मळत नाहल. या दोाांचयाहल प�त�ा खोटया 
होऊ नय्त अशी- 
कारण त् दोा्हल गहृसथ आपलया या �ब�्श सामाजयाती् तया तया द्शाती् माननीय द्शभकत ्

आह्त. कोणीहल खो्ा ार्ा तरल तुमहा आमहां �ब�्श सामाजयांतगरत सुराजयात राहू इयचछणारया 
अव्या �हदंल इंाजी नाग�रकांचया �ब�्श सामाजयाचया सामयष्क अ�भमाना्ा दखुापत होणारल 
आह्; त्वहा या दोनहलहल प�त�ा खरया ार�वणयाचा एकच एक जो अथर, जो मागर तयातून �नातो 
तोच सामाजया�भमानी बॉलड�वनसाह्ब सवीकारती् आ�ण आप्् डोळ् या वषारचया प�हलया 
अ्यारतच �नतयाच् �म्ून हया वषारचया दसुरया अ्यारत �हदंसुथानास औप�नव्�शक सवराजय 

�मळणयाचा �दवस उजाडू द्ती् यात आमहांस काहलच शकंा वा्त नाहल.  तरलहल बॉलड�वनसारखा 
मोहरा इतकया अनप्�रत शीघत्न् आमहा सवा�स अंतरणार हल बातमी तयांचया सवततचयाच त�डून 

ऐकलयामुळ् दतुख मात अतया�धकपण् झालयावाचून राहत नाहल. इंयव्श पा्रम�्वर हा मोााच 

पसंग कोसळणार खरा : गाय फॉकसचया व्ळच् सकं् द्खी् इतक् भयानक नवहत्! ज् �हदंसुथानच् 

सवराजय एका वषारत �मळणारच आ�ण तयाच व्ळी पा्रम�्ाती्, ‘तुमचया आमचया डोळयाद्खत 

काहल �मळणयाचा संभव नाहल!’ इतकया तरण, बा् वदृ अशा थोर थोर �ब�्श सभासदांचया 
आयुषयाची दोरल अशी अकसमात इतक� आखूड वहावी ना! हाय! हाय! ईयवर्चछा ब्लयसी! दसुर् 

काय!  

�तकड् बकर नह्डवर असा वाई् पसंग गुजरणार तरल आह्. पण इकड् धमरवीर राजपा् यांची हतया 
करणारया अ्ाम�दनावर तर याहूनहल वाई् पसंग गुजरन द्खी् ग््ा! �हदं ुधमरवीर राजपा्ाची 
हतया करणारा हा मुस्मान गाजी अ्ाम�दन-जीव वाच�वणया क�रता सारखी धडपड करलत 
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असता ती सवर �नषफळ ारन श्व्ल फासावर ््क्ा! आ�ण अशा पकारान् ‘रंगी्ा रसू्’ 

पकरणा्ा श्व्ल अशी अगदल अररशत मूामाती �द्ल ग््ल. मुस्मानांच्च प्त पुरताना! �हदंच्ू 

नवह्!  

कारण राजयपा्ा्ा मार्् त्वहा मौ्वी जाफर अल्ल सतं ुष् ऐ्लत महणा्् होत् क�, 
राजपा्ाचया मतृयून् ‘रंगी्ा रसू्’्ा मूामाती �मळा्ल; पण श्व्ल ती तयांची ाोषणा फार 

ााईची ार्ल कारण राजपा्ाच् प्ता्ा �हदंनूी अयवन �द्ा-मूाभर माती नाहल आ�ण तया 
अयवनचया ड�बान् होरपळून आज ज्वहा अ्ाम�दन फासावर ््क्ा, त्वहा तया्ा �द््लया 
मूामातीतच तया ‘रंगी्ा रसू्’्ा खरल मूामाती �मळा्ल. 
आता ती मूामाती मातीत �मळून ग््ल असलयान् या पकरणा्ा एकंदर आढावा काढून हाती 

काय राहत् त् पाहणयासाइी जर आपण ती मातीची मूा थोडीशी चाळून पाहू ्ाग्ो, तर अस्च 

�दसून य्त् क�, मुस्मानास तरल हा सवदा एकंदरलत फारसा सवसत पड्ा नाहल. कारण एका �हदं ू

राजपा्ासााठ तयांनी तीन माणस् कामास आ्ल. राजपा्ावर प�ह्ा गाजी जो चा्ून आ्ा, तो 
सात वष� तुरंगात सडत आह्. दसुरा गाजी चा्ून आ्ा तो चवदा वष� तुरंगात डांब्ा ग््ा. हया 
�तसरया गा्ल अजाम�दनन् राजपा््ा मार्् पण तो तर सवततच फाशीवर ख्च्ा जाऊन पुरता 
्ंबा झा्ा. एका �हदंसूााठ म््् �न अधर म््् �मळून तीन मुस्मान खच� पडतात! तयावर पुनहा 
�पडं द�रणा महणून ख्लयापायी �पवहल कौयनस्पय�त चार-पाच ्ाखंवरचा वयय! अशा महाग 

दरान् ह् नसत् भांडण �वकत ा्णयाची मुस्मानांची खुमखुम अजूनहल यजर्ल नस््, तर तयांनी त् 

सुख्नवै चा् ूदयाव्. पतय्क मुस्मान एक गाजी अ्ाम�दन झा्ा तरल त् आह्त सात को्ल. एक 

�हदं ूराजपा्ास तीन मुस्मान यापमाण् फार फार तर तीन को्ल �हदंवूारल तो सात को्ल गाझींचा 
सगळा प�रवार, अगदल सगळा कामास आ्ा, तरल �हदं ु१९ को्ल बाक� उरणारच आ�ण मुस्मान? 

शनूय!  

हल गोष् ्यानात ा्वून आता यापुढ्हल हा गुंडपणा चा्�वणयाची मुस्मानांची छाती अस्् तर 

तयांनी सुखान् चा्वावा! राजपा्ा्ा मार्् महणज् �हदं ू दबती् हल तयांची समजूत तयांचाच 

सतयानाश करणयास कारणीभूत होई्. ह् या पकारावरन उाड होत आह्. �हदं ुपूव� क्वहा क्वहा 
गुडं�गरलन् दबत पण आता ह् संा्नयुग आह्. आता हल तुमची गुडं�गरल तुमहल थका् तोपय�त 

सुखान् चा् ूदया!  
वासत�वक पाहता ‘�कशन त्रल गीता ज्ानी पड्गी’ अशा मुस्मानी कृषण�नद्ंस उततर महणून 

राजपा्ान् ‘रंगी्ा रसू्’ �्�ह््. तयात महंमद महाशयांचया च�रताती् ऐ�तहा�सक गोष्लच 

बहुशत असलयान् को्ारन् राजपा्ास �नद�षी महणून सोडून �द््. पण मुस्मानांस हव्च होत् तर 

तयांनी फारतर तया पुसतकाती् �वधान् खोडणार् दसुर् एक पुसतक प�सद करावयाच् होत् 

को�्कमा्ा को्लकम चा् ू राहता. पण नाहल. मुस्मानांना को्लकम कशाशी खातात ह् काय 

ााउक? पैशा�चक ्ााठकमान्च क्वहा क्वहा काम भाग् महणून तयास ती च्क ्ाग्ल. पण आता 
त् �दवस ग्््. राजपा् धी्पण् आप्् आयरसमाजी पचारकायर करलतच चा््ा. म््ा त्वहा तीन 

मुस्मान खच� पाजून आ�ण �हदंप्ूरा मुस्मानांसच तो सवदा महाग करन म््ा. तयान् 
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�हदंधुमारचा पर ा्त्ा महणूनच तयास मरण आ््. यासतव �हदं ूतयाचा धमरवीर राजपा् महणूनच 

गौरव कर ्ाग्् आ�ण श्व्ल ज्वहा दोन ्ाख मुस्मानांचया डोळयातून पाणयाची �्प् आ्ल, 
तयांनाहल हाय तोबा! करणारल प्तयाता ‘गाझी’ अ्ाम�दनच् प्त ा्ऊन काढावी ्ाग्ल, त्वहाच या 
‘रंगी्ा रसू्’ पकरणास खरल मूामाती �मळा्ल!!  
जया मुस्मानान् ‘�कशन त्रल गीता ज्ानी पड्गी’ महणून मह््् आ�ण हा वाद माज�व्ा, 

तयाचया पापाच् पायययचत दसुरया मुस्मान अ्ाम�दनचया फाशीवर दयाव् ्ाग्् आ�ण दोन 

्ाख मुस्मानांना ओरडत ओरडत तया्ा मूामाती दयावी ्ाग्ल.  
राजपा्ाचया सवदयाइतका महाग जरल नस्ा, तरल अ�्बागचया प्वधरनाचाहल सवदा 

मुस्मानांना सवसत तरल पड्ा नाहलच. पााणान् प्वधरनांना सूरलन् भोसक््; पण पााणास 

फाशीवर ््कून ्बं् वहाव् ्ाग््. श्व्ल एकास एक-डोळयास डोळा-दातास दात -गळयास गळा, 
यजवास जीव दयावा हया अ्लवरहल जरल मुस्मानां नी हा ख्ळ असाच चा्ू ा्वणयाची छाती 
अस््, तरलहल आमची ना नाहल तयांचया सात को्लंस आमचया सात को्लचा छ्द ग््ा तरल बाक� 
उर्् पंधरा को्ल! - �हदं!ू 

कोणी भ्ा माणूस सहज �वचारल् क�, अहो, पण ह् डोळयास डोळा आ�ण दातास दात अस् 

चा्ायच् कुापय�त? तर आमहल महणू ‘भाबडया माणसा, जो आततायीपणा होऊन होऊन खाजवून 

खरज काढतो तो अंग रकतबंबाळ होऊन तयास खाज�वणयाचा कं्ाळा य्ईपय�त! त् तयास �वचार! 

आ�ण तयाची हौस नाहलच यजर्ल तर? चा््ाच आह् हा ख्ळ असा. आमहल नको महणून काय होत्? 

तो होऊन चा्ून य्तो, �तथ् रडून काय उपयोग? दोाांपैक� कोणया एकाच् तरल दोनहल डोळ् आ�ण 

बततीसहल दात उखडून पड्तो ह् डोळयास डोळा आ�ण दातास दात असचं चा्णार अस््, तर 

हपापाच् सार् दात उप्ून ख्ळ बंद होणयाप्रा शकय तर गपापाच् दात उखडून तो ख्ळ बंद करण् 

�नदान अ�धक अनयायाच् तरल होणार नाहलच नाहल! महणून पुनहा एकदा हमी द्ऊन सांगतो क�, 
यापुढ् �हदं ू काहल ‘सोड’ महणून महणत नाहलत. आततायीपणा चारल मुडंया चीत नवह्तर अगदल 
�नपचीत पड्पय�त अस्् जयाची छाती तयान् झुंजून ्याव्! ya �नयचयास धमरवीर राजपा्ाची 
�चता सार! दलनदयाळ प्वधरनांच् पाण सार! कारण त् दोनहलहल सौद् �हदंनूा काहल महाग पड्् 

नाहलत- मुस्मानांना सवसत तर पड्् नाहलतच नाहलत त्वहा आणखी कोणा मुस्मान कवीची 
छाती अस्् तर तयान् ‘�कशन त्रल गीत ज्ानी पड्गी’ अशी क�वता पुनहा �्हावी महणज् तया 
सगळया ना्काची पुनरावतृती होत होत पुनहा एखादा अ्ामदलन फासांवर ््कत ्ंबा होई्; 

तयास आमची काहल आडकााठ नाहल. तुमहास परवड्् तो तुमहल पा�हज् तर तुमचया पाणानतापय�त 

द्खी् हया गाजीपणाचया �नश्चा उपभोग ा्त असाव्.  

हो; परंतु अ्ामदलन्ा दोन ्र मुस्मान गाजी महणून, ‘शहलद’ महणून, ‘हुतातमा’ महणून 

्ाहोर्ा �मरवीत असता तया ग�गा्ान् आमचया महातमा गांधींचया समाधीचा ्वमात भंग 

झा्््ा �दसत नाहल कसा? ती अभगं समाधी आह् अस् महणाव् तर राजपा्ाचया प्तास ज्वहा 
्ाहोरचया ्ाख� �हदंनूी �मरवीत न््् आ�ण ‘धमरवीर राजपा् क� जय’ महणून गजरना क्लया, 
त्वहा हलच समाधी �पसाळून उाून एखादया ्ोहाराचया भातयासारखी फोफावत, एखादया 
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ना�गणीसारखी फुतकारत तया �मरवणूक�स डसावयास धाव्ल होती. राजपा्ाच् प्त �मळ्ना पण 

�हदंनूी पो�्सांचया मोठया मारहाणीस न जुमानता त् प्त सोडवून आण््. उभ् �हदं ू्ाहोर तया 
राजपा्ाचया प्तावर फु्् उधळीत आ�ण ‘जय धमरवीर’ महणून गजरत चा्््. मुस्मानांनी 
�हदंुंचया तयाच �चका्लची नकक् करन अ्ामदलनच प्त सोड�व्् आ�ण ‘गाझी’ महणून गजरत 

�मर�व््. हया दोन गजरन्त अ्ामदलन आततायी असलयान्, सूरा उपसून हतया तयान्च क््ल 
असलयान् वासत�वक पाहता कोणाहल अ�हस्ंचया खरया भकतास तयाचया �मरवणूक�चा अ�धक 

�त्कारा यावयास पा�हज् होता; पण नाहल. �तचा �त्कारा महातमा गांधींस आ्ा नाहल. तया्ा 
गाझी मह्लया�वषयी मुस्मानांस दोष द्णारा एक शबदहल तयांनी �्�ह्ा नाहल; पण राजपा््ा 
धमरवीर महणून गौर�वलया�वषयी मात तयांची समा�ध, शां�त �हदंनुा �शवया हासडणयाइतक� �चडून 

उा्ल.  
त् महणा््, महाराष्लय वाचकांस मा�हत नस्् महणून पंजाबचया �हदंूंचया यजवहारल ्ाग्््ल हल 

गोष् सांगतो क�, -गांधीजी �चडून महणा््, राजपा् एक क्वळ पुसतक �वक्ता. मुस्मानांचया 
मनोवतृती दखु�वणार् पुसतक तयाप् छाप््. तयापायी तो मार्ा ग््ा, तयाम्य् तयान् कोणत् मोा् 

धमरवीरतव दाख�व््? तयान् छाप्््ल पुसतक् सगळी �वक्ल ग््ल होती. त्वहा तया्ा कवडीचाहल 
तो्ा झा्ा नाहल, मग कोणचा सवाथरतयाग तयान् क््ा?  

महातमा गांधीचया महणणयाचा एकंदरलत म�थताथर असा क�, पो्ासााठ पुसतक छाप््; त् पैस् 

ा्ऊन �वक््. तया धंदयाचया भानगडीत तो मार्ा ग््ा. तयात धमरवीरतव त् कस््? यासतव 

राजपा््ा ‘हुतातमा’ महणून गौर�वण् �हदंचूा क्वळ मूखरपणा आह्.’ 

‘राजपा्चया पुसतकाची �वक� झा्ल होती’ महणून तो सवधमारथर मार्ा जात असताहल तयास 

हुतातमा महणायच् नाहल, मग गांधीजींची पुसतक्हल त् न्हमीच �वक�त असलयान् आ�ण �वश्षतत 
तयांचा ‘यंग इं�डया’ हल वगरणी उकळूनच चा्््ा असलयान् तयास तरल महातमा का महणाव्? 

‘राजपा्ा्ा धंदयाचया भागगडीत मतृय ूआ्ा् अस् महणणयाचा �न्रजज को्लकम अस्हल महणू 

शकत् क� �्ळकांनाहल धंदयाच्- क्सरल पताच् -भानगडीतच कारावास ाड्ा, �शरा झालया; मग 

तयास ्ोकमानय का महणा?  

‘राजपा्ाची धंदयाचया भानगडीत हतया झा्ल.’ समजा झा्ल. पण तयान् हतया क््ल तर नवहती 
ना? मग धंदा करलत होता महणूनच राजपा््ा ‘धमरवीर’ महणून महणताच �चडून जाणार् ह् 

नयायाच् आ�ण अ�हस्ंच् आचायर, सूरा उपसून दसुरयास छपून भोसक�त सु्णारया भयाड हतयारल 
अ्ामदलन्ा गाझी महणणारया मुस्मानां�वषयी का नाहल �नद्ंचा एक चकार शबद काढलत? न 

जाणो कव�चत अस्हल अस्् क�, �हदंनूा मुस्मानांनी सुरा ा्ऊन भोसकण् ह् अ�हस्ंचया ततवास 

�ततक्स् जाचक नस््- जस् इंयव्शांसााठ जमरनांना ाार मारण् ह्हल अ�हस्ं�वरद नवहत्.  

महाशय राजपा्ांनी क्वळ धंदा करनच जीवन ाा्�व्् असत्, तर त् मुस्मानांचया डोळयात 

इतका खुपत्च ना! त् आयर समाजाच् कटर अ�भमानी आ�ण स्वक होत्. शीकृषणांची मुस्मान 

करलत अस्््ल �नदंा सहन होईना महणूनच तयांनी ‘रंगी्ा रसू्’ ह् पुसतक तयाती् धोका माहलत 

असून जाणून बूजून प�सद क्् आ�ण मुस्मानांच् डोळ् तया अंजनान् झणझणू ्ागताच त् उ्् 
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पसनन झा््. तयांना धंदा करावयाचा होता, तर शदानंदांचया मार्कया�◌्च् अबदलु्ांच ्च�रत �्हून 

आ�ण तयात ‘भाई अबदलु्ा’ महणून गौरवपर नाव द्ऊन ‘यंग इं�डया’ सारखया तयाचया पती 
मुस्मानांत ्ाखांनी खप�वलया असतया �कंवा ‘आपलया शरू मोपलयांचया’ धमर�नषा्च् गोडव् 

गाणार् आ�ण नळबाजारात तयांनी अतयाचार क्््च नाहलत महणून सांगणार् एखाद् कयलपत 

इ�तहासाच् पुसतक प�सद करन �ख्ाफत क�म्लकडूनच नवह् तर साबरमती आशमातूनहल तया 
�हदंदूव्षाचया पाप पुणयाचा पुरसकार श्कडो रपयात �मळ�व्ा असता!  
�नदान परी आप्् भोपाळच् नबाव तर होत्च क� नाहल! �हदं ू जनता धमरचछ्ान् तया दषु् 

राजयात संतसत होत असता मुस्मानी गुडं�गरल्ा बळी पडणारया तया राजयाती् �हदं ुमु्ामु्लंच  ्

आकोश ‘कमरवीर’ सारखया गांधीव्डया पतातूनहल प�त अंक� ऐकू य्त असता, �हदं ूभाषा, �हदं ूधमर, 
�हदं ूससं कृती यांस मारन सारख् मुस्मानीकरण ्तया राजयात चा््् असता महातमाजी जस् तया 
भोपाळात जाऊन जाणून बूजून सांगत् झा्् क�, भोपाळची पजा नवाबांचया राजयवयवसथ्न् सतं ुष् 

आह्! जया नवाबाची नुसती एक चैनीची मो्ार इतक� मूलयवान आह् क�, तीत सनानगह्ृ, पानगह्ृ, 

शययागहृ असा राजवाडयाचा राजवाडाच उावून �द्ा आह् आ�ण भर युरोपात �त्ा एका 
चढाओढलत अ्लकड्च भवयत्त प�हलया कमांकाचा पुरसकार �मळा्ा आह्. ‘तया नवाबाची’, 
गांधीजी महणा्् , ‘राहणी अगदल साधी आह्! आ�ण तो जवळजवळ रामराजाच आह्!’ आमहल 
महणतो, जर महाशय राजपा््ा क्वळ पुसतक �वक�चा धंदा करावयाचा असता, तर तयान् 

‘भोपाळचा रामराजा आ�ण तयाचा भा् साबरमतीचा वालमीक�’ महणून एक पुसतक प�सद करन ह् 

गांधी�वर�चत भोपाळचया नवाबाच् च�रत तयात छाप्् असत्. महणज् महातमा गांधीसारखा, 
महाशय राजपा्ांचा हातहल भोपाळचया नवाबांनी ओ्ा क््ा असता; इतक्च नवह् तर तया 
राजपा्ा्ाहल मुस्मान ्ोक महातमा महणून महणू ्ागत्; �हदं ूतर महणत्च महणत्. कारण जो 
सावावर पड््लया ाावाप्रा चोरावर पड््लया ाावास पाहून अ�धक दतुखातरपण् रडतो, तयासच त् 

महा दयाळू महणतात. जो मनुषयाचया मु्ाचया पुढच् दधू ओढून ा्ऊन सापाचया �प्ास पाजतो, 
तयासच त् महासायतवक समजतात. ज् दोनहल पायांवर न चा्ता डोकयावर चा्तो तयासच त् महान 

तपसवी मानतात.  

�हदं ू धमारची �नषाा आ�ण �हदंतुवाचा यथाथर अ�भमान महाशय राजपा्ांनी �तनदा पाणावर 

ब्त्ल तरल सोड्ा नाहल महणूनच तो खरा धमरवीर होता. महणूनच संा्नां�भमानी ्ाख� �हदंनूी 
तयाचयावर कृत�त्ची फु्् उधळ्ल आ�ण महणूनच महातमा गांधीस त् वावड् ्ाग््. कारण 

संा्नांनी पचंड चळवळ तयांचया �शवयाशापास कवडीचया उधारलन् न �वचारता भरभरा् आह्. ह् 

तयास सहन होत नाहल हलच खरल गोष्  आह्. तयाचा वचपा काढणयासााठ त् संा्नांवादल �हदं ू

जया्ा धमरवीर महणती् तयाची ह्कून �नदंा करतात, आ�ण जयाची �नदां करती् तया 
भोपाळराजयासारखया �हदंदूव्षटया ससंथा�नकांची ह्कून सतु�त करतात. �हदं ूसंा्नात तयांचा 
बड्जाव नाहल महणून तयाचा दव्ष आ�ण �हदं ूसंा्न कायारस �मळाव् तर मुस्मानांची ्ााठ आ�ण 

सुर् डोकयावर गरगर �फरत राहणार- हल भी�त; हा प्च आह् दसुर् काय? 
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बर् झा््; ्कं् त स्या रावणाच् राजय ना�ह महणून. नाहल तर �हदं ु संा्नांचया मतसरान् 

�हदंदुव्षटया भोपाळचया नवाबाची जशी तयांनी ह्कून धंद्वालया पााकांनाहल ्ाजवी् अशी 
सतुती क््ल, तशीच त् ्ंक््ा खादल दौरयावर जाऊन रावणचीहल सतु�त करावयास सोडत् ना! 
भोपाळचया नबाबा�वषयी मह््् तस्च मह्लयावाचून राहत्ना क� ‘रावण राजयात सवर पजा 
सतं ुष् आह्- अशोक वनाती् बंदलवान सीत्सुदा! रावण रामराजाच आह्!  

        -�द. ३० नोवह�बर १९२९ 
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(१९) 

शंकराचायर महाराजांची �न जॉनबु् महाराजंची सूचना 
छळकांचीहल एक जात असत्. जगभर छळकांची �वचारपरंपरा महणूनच एकसारखी आ�ण 

एकासाची बनत्. मग तो छळक को् पा््ून ्ोपीधारल कोणी जॉनबु् असो �कंवा काषायकौपीन 

मुडंधारल कोणी पीा्यवराचायर असो.  
जर कोणास याच् पतयंतर पहावयाच् अस््, तर तयांनी शारदा पीााचया शकंराचाया�चया वतीन् 

प�सद झा्््ल अंतयज वगर�वषयीची ाोषणा पहावी! अंतयज वगा�ना �शवण् ह् द्खी् पाप 

असलयामुळ् तया पापापासून या पापपणव पा�णमातांचा बचाव करणयाचया परम प�वत उबश्ान् हल 
ाोषणा परमहंस प�रवाजकाचायर अ.अ.अ. याजकडून काढणयात आ्ल आह्. ती ाोषणा अगदल 
नवीन असलयामुळ् तीत काहल तरल नवीनच �्खाण अस्् महणून आमहल ती वाचू ्ाग्ो. तो 
तयाती् बहुत्क वाकय् यापूव� कुा् तरल वाचलयाच् आमहास ंसमर ्ाग््. �वचारपरंपरा तर अगदल 
कोणतया तरल जुनया ््खातून चोर्ल असावी असा सशंय य्णयाइतक� प�रचयाची भास्ल; पण ती 
पीाासारखया अ�धकारल ससंथ्ची ाोषणा असलयाकारणान् ती कोणाची तरल चोरन क््््ल पत अस् 

महणणयाच् धाडस आमच् हदय करलना. त्वहा शारदा पीाासारखयाच मान�सक प�रयसथतीत 

अस््लया दसुरया कोणा तरल तशाच थोर आ�ण द�्तांवर क्वळ दया करणयासााठच तयांना दळून 

काढणयाच् पुणयकृतय करणयात �नढारव््लया दयाळू वयकतीन् पूव� एखादल अशीच ाोषणा काढ्ल 
असावी, ती आपण वाच्ल असावी आ�ण ती जाणून बुजून पत करणयाचा ह्तु नसताहल मनुषयतव 

समान असलयान् समान मनतयसथतीत समान उदगार सहज �नाणयाचया नसै�गरक पवतृतीमुळ् तया 
जुनया ाोषण्सारखीच �वचारपरंपरा या नवया ाोषण्त उतर्ल असावी असा आमचा समज होऊन 

जुनी ाोषणा आपण कुा् पा�ह्ल आ�ण कुा् ा्व्ल त् आमहल आमचया समतृीती् हदय-कपा्ात 

शोधू ्ाग्ो.  
काहल व्ळान् आमहांस तो कागद सापड्ा. फार आनंद झा्ा. आमचया कलपन्पमाण् तीहल एका 

थोर अ�धकारसपंनन ससंथ्ची ाोषणाच होती. इतक्च काय, पण हल शारदापीााची ाोषणा जशी 
‘शीमद राजराज्यवर महाराज’ याचया वतीन् होती, तशीच तीहल अगदल थ्् तयाच राजराज्यवर 

महाराज याच थोर नावांस अ्कं ृ त करणारया �वभूतीची होती! हया ऐ�तहा�सक सामयाच् जस् 

आमहांस कौतुक वा्््, तस्च वाचकांसहल वा््् या आश्न् आमहल तया दोनहल ाोषणांती् 

महतवाचा भाग बाजूस बाजू ्ावून छापीत आहो. या ाोषणांपैक� शारदापीााची ाोषणा स्या 
सवा�समोरच असलयान् �तचा उतारा जो आमहल द्त आहोत तो अररशत खरा आह् �कंवा नाहल ह् 

कोणासहल परलरून पाहता य्ई्. क्वळ अथर सपष्लकरणाथर कंसाम्य् कुा् कुा् जी वाकय् �द्ल 
आह्त. त्वढल आमची आह्त. बाक� आमहल शारदापीााची ाोषणा जशीचया तशीच �द्ल आह्. 

तयाती् अ�हदं ूशबद द्खी् बद््् नाहलत; कारण न जाणो �हदं ूशकंाराचाया�च् �्खाणात म �्छ 

शबद वापरण् हाहल सनतान धमरच अस््! दसुरल ाोषणा जी आह् ती मात क्वळ आमचया कपा्ात 

अस््लया एका पतीवाचून बहुधा अनुप्बधच झा्ल आह्. तरलहल तयाती् �्खाण कुा्तरल 
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वाच्््् हजारो ्ोक �वदयमान असलयान् �तचयाती् वाकयांचया यथावतपणा�वषयीहल श ्क्ंस 

जागा उरणारल नाहल. हल नवी ाोषणा शकंराचायर महाराजांचया वतीन् अंतयज वगारस सूचना महणून 

�नाा्ल आह्. ती अगदल महाराजंचया वतीन् शकंराचाया�सुदा झाडून सारया भारतीयांसच आ�ापत 

महणून �नाा्््ल आह्. शकंराचायर शारदापीा ह् क्वळ महार चांभारांना अतयतं असपयृय महणून 

तयांस जया तयांचया धमारपमाण् राहणयाचा उपद्श द्त आह्त, तयाच अंतयज धमारपमाण् राहणयाचा 
उपद्शहल महाराज जॉनबु् यांची ाोषणा शकंराचायारसुदा सवर भारतीयांस अंतयज, असपयृय 

समजून �हदंल ्ोकांस द्त आह्. तया दोनहल ाोषणा अशा : 
शकंराचायर महाराज यांची धमर�नषा  

भारतीय असपयृय वगारस सूचना 
शीमद परंमहंस प�रवाजकाचायर जगदगुर शीशकंराचायर शारदापीााधीयवर शीमदाजराज्यवराशम 

महाराज यांचया वतीन् असपयृय वगा�स शभु आशीवारदपूणर सुच�वणयात य्त् क�,- 
१ थोडया �दवसांपासून ्ोभ्ा्चीचा वश होउन �कतय्क धमरदोहल ्ोकांनी सपशारसपशर मयारदा 

महणज् सषृ्लकमापमाण् चा्त आ्््ल पणा�्का तोडून ्ाकून सब गो्कंार करणयाक�रता 
अतयजंसपशर करणयाचा आ�ण अतयजंांना उचच वण�यांपमाण् द्वमं�दर-पव्श अ�धकार द्ऊन 

उचचवण�य पज््ा ्ष् करणयाचा आपमत्बी आ�ण धमरदोहल यतन चा्�व्ा आह्. या 
धमरदोहाचया वाव्ळीत तुमहल असपयृयांना सापडू नय्.  

२. तुमहल अतयजं भारतवषारचीच पजा आहात �न �हदं ुजातीच् एक अंगहल आहात. भारतीयांचा 
मुखय धमर (अथारत ्गावात कुत् चा्ज् �ततक् आमहा सपयृयांशी ्ग्ून मागारन् न चा्त् �ततक् 

आमहा सपयृयांशी ्ग्ून मागारन् न चा्ण्, महशी पाणी �पतात तया सथळीहल नदलच् पाणी न �पता 
तयाचया अगदल खा्ल नदल्ा �शवण्, मुस्मान �क्लया धुतात आ�ण कु्ल पाणी �पतात, तया 
चवदार तळयाची चव चाखून तो ्षा न करण्, आमहल सवर ्ाभकारक धंद्  करलत असता तुमहल 
गावचया समशानाचया प�्कड् एखादया खोप्ातच राण् इतयादल प�वत धमरसूतानुरप)  आप्ा धमर 
पाळा्, तर तयातच तुमच् कलयाण आह्.  

३. हया नवीन धमरदोहल अतयजंोदारक ्ोकांनी कधी तुमहांस  अननवसत �द्् आह् काय? (जस् 

आमहल ाहण सु््् महणज् फा्कया तु्कया �चं् या आ�ण सणावारास उषटया पतावळी यांच् 

सनातनी दान तुमहांस  द्तो) तुमच् जयाम्य् खरोखर कलयाण आह् अस् तयांनी काय क््् आह्? 

(सवामी श्दाननद, ्ा्ा ्जपतराय, �हदंसुभा, यांचया द�्तोदार मडंळासारखया संसथांनी हजारो 
असपयृयांस  पो्ापाणयास ्ाव्् हल गोष् साफ खो्ल आह्.) तुमच् जयाम्य् खरोखर कलयाण आह् 

तयाम्य् आमहल उचच सनातनी ्ोक तुमहां् ा सहायय करणयासााठ सदो�दत तयार आहोत. त् 

धमरदोहल पुढारल तुमच् खर् शतू होत. तयांचया वाव्ळीत सापडा् तर तयाचा प�रणाम तुमहांस 

मुंशीगंज-पवरतीपमाण् भोगावा ्ाग््; मोा् क्ह उतपनन होती्.  

४. त्वहा या धमरदोहल चळवळयांपासून सावध रहा. आप्ा असपयृय धमर पाळून रहा्, तरच 

परम्यवर तुमचयावर कृपा करन तुमहां् ा पुढचया जनमी उचच वणारम्य् जनम द्ई्. (कव�चत 

जसा आजचा एखादा शकंराचायर हा ग्लया जनमीचा चांभार असू शक््.- तसाच एखादा आजचा 
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महार पुढचया जनम उचच वण�यांत जनमून पुढचा शकंराचायरहल होऊ शक््. याहून म्लयानंतरच् 

आशादायी भ�वषय त् काय असणार? महणून मर्तो या जनमी कु�याहूनहल असपयृयावसथ्तच आनदं 

मानून तोच धमर मानून रहा.) 
 
जॉनबु् महाराज यांची  
राज�नषा भारतीय पजावगारस सूचना 
 
शीमतपरमहंस ( हंसापमाण् अतयतं गौरवणर अस््लया) प�रवाजकाचायर (चारल खडंात जयांचया 

सवारलचा सारखा सचंार चा् ू आह् त्) आवं् दवीपाधीयवर, शीमदाजराज्यवर ( तुमचया 
शकंराचाया�सुदा सवर राजामहाराजांच् अ�धराज) शीमत ्जॉनबु् महाराज यांचया वतीन् आमचया 
भारतीय पदद�्त पजाजनांस शभु आशीवारदपूवरक आ�ा�पणयात य्त् क�-  
१. थोडया �दवसांपासून ्ोभ्ा्चीचा वश होऊन �कतय्क राजदोहल ्ोकंनी (उदाहणाथर �्ळक, 

्जपतराय, चाफ्कर, सावरकर, अर�वदं,गांधी, गोख्् इतयादल मोाालया नोकरया न �मळालयामुळ् 

असतंुष् झा््लया दषु्ांनी) राज-पजा मयारदा महणज् ‘ना�वषणुत प�ृथवीपतीत’ हल सयृष्कमापमाण् 

चा्त आ्््ल पणा�्का मोडून आमहल गोर् इंाज पथृवीपती, तुमहा काळया �हदं ु ्ोकांच् राज् 

महणून �वषणूसारख् पूजय; तुमहल पजा महणूनच आमच् दास हल वयवसथा भगंणयाचा आ�ण गोरया 
इंाजांशी काळया �हदंल ्ोकांचा बरोबरलचा अ�धकार सांगून सब गो्कंार करणयाचा आ�ण आमचया 
राजम�ंदरातून या हलनवण�य पज्स पव्शा�दक अ�धकर द्ऊन ्ष् करणयाचा राजदोहल पयतन 

चा्�व्ा आह्. हया राजदोहाचया वाव्ळीत तुमहल आमचया काळया �हदंल पज्न् सापडू नय्.  

२. तुमहल �हदंल ्ोक आमची पजा आहात आ�ण आमचया �ब�्श सामाजयाच् एक अंगहल आहा. 
तुमचया सनातन वणारशमधमारपमाण् हया सामाजयाचाहल मुखय धमर वणारशमच महणज् colour 

bar हा आह्. 

तुमहल �हदंल काळ्, दास, पजा आ�ण आमहल इंाज गोर्, सवामी, राज्. हा वणारशम धमर तुमहल 
पाळावा. ( अथारत ् आमहल फस र् क्ासम्य् अस्ो तर तुमहल तया डबयात बरोबरलन् न बसण्. 

रसतयान् इंाज पाहताच तयास स्ाम करण्, व�रषा गोरा ऑ�फसर रागाव्ा तर तयाचया ्ाथा 
पसाद महणून खाण्, आमहल गवहनरर इतयादल अ�धकार चा्�वण् आ�ण तुमहल खड�ााशी, चपराशी, 
बबज� बनण्; ऑ�फस वगैर्म्य् नगरातून आमहल बसण् आ�ण तुमहल गावाबाह्र गचाळ 

‘Coloured area’तच बसण्, शाळांतून ्ामव्तून, मागारवरन आमचया बरोबरलन् न चा्ण्- तया 
गोया�aचया मागारस न �व्ाळण्, आमहल तुमहावरच् सवार, तुमहल आमच् भारवाहल पश ु : हा जो 
राजापजासबंधीचा सयृष्�नयम तो आनदंान् पाळण्) हा तुमचा धमर तुमहल पाळा् तर तयात तुमच् 

कलयाण आह्. 

३. या नवीन राजदोहल भारतोदारक महण�वणाया�◌ानी कधी तुमहा �हदंल पज्स अननवसत �द्् आह् 

काय? तयांची हल ्बाडी उाडक�स यावी महणून तुमचया कलयाणासााठच आमचया राजयात आमहल 
जवळ जवळ दरवषारआड मोा्मोा् दषुकाळ पाडून दाख�वतो आ�ण तुमहल काळ् ्ोक ्ाखांनी अनन 



 

www.savarkarsmarak.com 76 

अनन करन मरत असता आमहल ्ाखांनी पगार उप्लत �व्ायत्स धाडतो. (ह्तू हा क�, तुमहांस  ह् 

राजदोहल भरपूर अननवसत द्तात क� नाहल याची कसो्ल तुमहास दाखवावी.) तुमच् जयाम्य् 

खरोखरच �हत आह् (उदाहरणाथर भाराभर कर �बनबोभा् द्ण्, �हदंसुथानाती् सोन्नाण् झाडून 

सार् �व्ायत्स वाहून न्ऊ द्ण्, आमचया शतूची दार सपं्तो तयांचया तोफांच् खादय बनण्) अशा 
काय� आमहल उचचवण�य ‘White Races’ तुमहां् ा मदत दयावयास �सद आहोत. ह् �्ळका�दक 

राजदोहल पुढारलच तुमच् खर् शतू आह्त. तयांचया वाव्ळीत सापडा् तर तयाचा प�रणाम 

(जा�्यनवा्ा बाग्पमाण्) तुमहांस  भोगावा ्ाग््. मोाा कहर गुजर््. 

४. त्वहा या राजदोहल चळवळयांपासून तुमहल सावध रहा. राजयकत� इंाज त् �वषणू समजून पज्चा 
दासधमर पाळून रहा्, तर परम्यवर तुमचयावर कृपा करन पुढचया जनमी इंाज जातीतच, कव�चत ्

इंव्डंम्य् तुमहांस  जनम द्ई्. ( न जाणो कव�चत ् तया म्लयानंतरचया पुढल् जनमी ्ॉडारत 

जनमून �ब�्श सामाजयाच् मुखय पधान वहा्-नवह् राजवाडयात जनमून राज् वहा्- पुढल् जनमी 
म्लयानंतर क्वढ् आशादायी भ�वषय!) त्वहा तयावर दयष् ा्वून या जनमी ( मर्तो आमचया 
पगाराची ओझी वाहणारल सतं ुष् गाढव् होऊन) पजाधमारच ्यथावत ्पा्न करा.  

   -�द. १४ �डस�बर १९२९ 
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(२०) 

सर ््गा र्चया दंडया�वरद  

�चततागागंचा प�तदंडा 
यजकड् पहाव् �तकड् �नब�धभगं चा्््ा आह्! �हदंल ्ोकंचा �नब�धभगंाचा ख्ळ पाहता पाहता 

पतयर इंाज सरकार्ा द्खी् �नब�धभ ्ंगाचया हया साथीत सामी् होणयावाचून राहव्नास् झा््. 

इंाज सरकारचया सवर ख्ळाडूतं क्कततयाच् सर चा्रस ््गा र् ह् अतयतं तडफदार ख्ळाडू 

महणून पूव�पासूनच प�सद आह्त. त्वहा या �नब�धभंगाचया ख्ळास अगदल रंग चढत असता तयांस 

सगळयांच् आधी तया उडी ्यावीशी वा्ावी आ�ण तया उडीसरशी तयांनी सगळया सरकारल आ�ण 

�नमसरकारल ख्ळगडयांवर ताण करावी ह् साहयजकच होत्. 

बॅ. स्नगुरत, सुभाषबाबू आ�ण मडंळी नुसतया �मााचया �नब�धाचा भंग करतात काय? तर चा्रस 

््गा र् महणा््, थांबा मी �नब�ध ाथंाचाच, उभया भारतीय दंडा�वधानाचाच, इं�डयन पीन् 

कोडाचाच, भंग करन ्ाकतो ्या! अस् महणून त् बाह्र पड्् आ�ण नी् ज् प�ह्् ारल �दस््, तया 
सरसवती छापखानयात �शरन वयवसथापक मुखज� हयांचया अंगाशी ्ग्््! मुखज�नी �वचार््, 

‘पण तुमचयापाशी ‘वारं्’ आह् काय?’ सर ््गा र् रागान् फणफणत ओरड््, चुप रहो! वारं्? ह् बा 

वारं्!!’ 

सवतत तया क्कततयाचया पो�्स क�मशनरन् मुखज� महाशयांचया डोकयावर आप्ा पो�्सी 
दंडा जोरान् गरगर �फरवीत मह्््, ‘ह् बा वारं्!’ याचयापुढ् हया दंडा-वारं्ान्च सवर कारभार 

चा्णार! 

आपलया थोर थोर पुढाया�◌्नी �मााचा �नब�धभगं क््ा तर सरकारचया पतयर पो�्स 

क�मशनरन्च सगळया इं�डयन पीन् कोडाचा आ�ण �क. पो�सजरचाच �नब�धभगं करन ्ाक्ा! 
सरकार द्खी् महातमा गांधींचया चळवळीत सा�म् झा््. आता मात �नब�धभंगाचया चळवळीस 

�वरोध असा कोणाचाच रा�ह्ा नाहल. दंडा ह्च वारं्! गायीत जशा �हदंूंचया त्हतीस को्ल द्वता 
�शरन बसतात तशा या एकया ‘दंडयात’ इंाजांच् त्हतीस को्ल �नब�ध ाुसून सामव्् जातात. 

आता अमक् क्म आ�ण अमक् कोड आ�ण अमका छ्दक ह् पाा करावयास नको; एक शबद 

्यानात ा्व्ा क� पुर्- दंडा! दंडा हाच �नब�ध, हाच �नयम, हलच नीती, हाच धमर- ह्च वारं्! दंडा : 
इंाजी कारभाराच् सगळ् ममर एका शबदात य्त्; पण जो शबद आजवर एखादया गुरमतंासारखा 
गुरत राखलयामुळ् मूखर ्ोक तया इंाजी सतत्ची ा्नासूत ्पीन् कोडादल पननास कोडांत धंुडीत 

बसत असत, तो शबद सर ््गा र्न् सपष्पण् एकदाचा सांगून ्ाक्ा ह् फार उततम झा््- दंडा! 
यात इंाजांचया शकतीच् सार् ममर आ््. ‘दंडा’ ह्च इंाजी अयसततवाच् वारं्! - आ�ण ‘सँकशन’ 

�ह!!! 

‘होय ना? तर मग ‘�चततागांगच् कां�तकारक महणा््, ‘दंडा तर दंडा’ �नब�ध�नयम, भयभीती, 
चा्च्णूक, सारल पायाखा्ल तुडवून इंाजी सतत्चया हया ‘चूप रहो! दंडा ह्च वारं्!’ महणून 
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�द््लया आवहानासरशी दंड थोप्ून �चततागंगचया कां�तकारकांनीहल पतयावहान �द््- ‘चूप राहत 

नाहल! तुझया तया दंडयास ह् ा् प�त दंडा! तु्ाच दंड आह्त आ�ण आमहांस नाहलत क� काय! तुमहल 
कागदल वारं्् नाच�वत होता त्ावर तया ता्ावर आमहलहल �नब�धभगंाची गाणी गात �मरवत होतो. 
पण आता जर तुमहल ह् बा वारं् महणून आमच् डोकयावर दंडा �फरवू पाहत असा्, तर आमहलहल 
पण तया �नब�धभगंाची ्�्त गीत् संपवून ह् पाणभगंाचया रणगीताच् प�ह्् �्पर मार्् बा!’ 

जणू अस् महणत त् उा कां�तकारक कोणास काहल पतता द्खी् नसता एकाएक� �चततागंग्ा 
पाणभगंाची भयकंर खळबळ उडवून द्त् झा््!  

त् पाणभगंाची चळवळ कर �नाा्््् ्ोक सार् मूाभर होत्. पराकाषाा शभंर असती् नसती्. 

पण या मूाभर पाणभगंाचया गजरन्न् �नब�धभंगाचया मै्भर पसर््लया हजारो �मरवणुक�चया 
सवाहाकारांनी, हाहाकारानी �कंवा जयजयकारांनी राजक�य वातावरण यजतक् कधीहल हादरन ग््् 

नाहल �ततक् हादरन �द््. कारण तया काोर हदयांनी सवातं�य-मीा ्ाकून एकदम सवातं�य 

�पसतु््च मुाठत धर्ल. एकदम पाणाशीच गाा ाात्ल.  
ती शकुवारची रात होती. तयातहल तो शकुवार ‘चांग्ा शकुवार’! गुडफायड्! इंाजी अ�धकारल 

सु्लची आ�ण सणाची मजा मारलत होत्. इतकयात रातीचा काळोख एकदम चमकून उा्ा! 
कां�तकारकांनी तीन तुकडया करन एक�न् ््�्फोन एकसच�ज कापून ्ाक्ा आ�ण प््ो् ओतून 

आग ्ाव्ल. ढाककयाची आ�ण क्कततयाची र्लव् यांचा संबंध तोडून दरू अंतरावरल् रळ उखडून 

्ाक््. मा्गाडी रळाखा्ल ओढून गाडीमागर सगळा बंद क््ा. दसुरया तुकडीन् आसाम बंगा् 

र्लव् अ�धकाया�◌ावर हल्ा चढवून बंदकू�चया दसतयान् तयाच् �शर ा्चून ाार मार््. नतंर तया 
स््शन्ाहल आग ्ावून तयाती् बंदकुा आ�ण दार �छन्ल.  
�तसरया तुकडीन् तर राखीव पो�्सांचया छावणीवरच छापा ाात्ा. इंाज साजर्  आ�दक 

पहार्कया�धना धडाकयासरशी एकदम मारन ्ाक्् त् शसतागारात ाुस्् आ�ण न्ता य्ती् 

�ततकया बंदकुा, दारगोळया अतया�द शसतांची ्ू् कर तयांनी न्ता य्ईना तया दारगोळयास आग 

्ावून �द्ल. 
इतका सगळा भयकंर पकार झालयावर मॅयजस्््साह्ब मो्ारलतून बंदोबसतास �नाा््. पण 

मागारतच तयांचाच बंदोबसत क््ा ग््ा. कां�तकारकांनी तयांचीच मो्ार अडवून गोळया झाडून 

गाडीहाकयास ाायाळ क्््, �शपाई ाार क्््- मॅयजस््् मात मोठया कष्ान् जीव ा्ऊन �नस्ू 

शक््.  

अशा �रतीन् बंड करन आ�ण शसत ््ू्ून त् शभंर जणांच् पथम श्जारचया दगुरम पहाडात ाुसून 

सुखरपपण् नाहलस् झा््!! 

चांगलया शकुवारची रात च्गावचया इंाजांना आ�ण इंाजी सतत््ा अशी वाई् ग््ल! �सहंांच ,् 

जया नखांनी �न दातांनी भय वा्ावयाच् तया तयाचया नखा-दातांनाच हात ाा्ून जया 
कां�तकारकांनी उप्ून काढ््, तयांना तया �सहंाचया श्प्ाच् भय थोड्च वा्णार? शसतागारा्ाच 

कां�तकारकांनी ्ु्ून ्ाक््. इंाजांचीच शसत् �छनावून इंाजांची कतत् क््ल! जूता भी उसका 
और सीर भी उसका!! सर ््गा र्न् मुखज�चया डोकयावर जो दंडा गरगर �फरवून मह्््,’ह् बा 
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वारं्!’ तोच दंडा च्गाव्ा कां�तकारंनी ््गा र्चया इंाजी भाईबंदांच् डोकयात हाणून मह्््, ‘ह् 

बा मरण!’ 

क्कततया्ा आ�ण कराची्ाहल ग्लया म�हनयातच दंग् झा््. पण त् दंग् होत्. हजारो ्ोक 

ब्तबीत नसता पो�्सांचया आ�ण सरकारचया ततका्चया दडपशाहलन् ततकाळ उतरबुध होऊन ती 
मारहाण झा्ल. तरल द्खी् तयात जो न्मका इंाजांवर मार पड्ा आ�ण भारतीय पुढाया�◌्वरच जया 
न्मकया गोळया झाडलया ग्लया, तयामुळ् �नब�धभगंाच् पाऊ् आपण होऊन पाणभगंाकड् पडू 

्ाग््. परंतु या �चततागांगचा पकार तसा नसून य्थ् जाणून बुजून कां�तकारकांनी इंाजी सतत्वर 

चढाई क््ल. सततावनचया सवातं�यसांामाचया इ�तहासाच् फाडून न््््् त् एक पान होत्. तो दंगा 
नवहता; तो कोणा बडंाचया उाावणीचा हंुकार होता. 
कारण सततावान सा्ल पतय्क क� दाचा हाच कायरकम ार्््र अस्. अकसमात ््पा्, तार, र्् 

तोडून दळणवळण बंद पाडण् , इंाजी सतताधाया�◌ोवर छापा, सथा�नक अ�धकारया्ा ततका् 

मारण्, शसतागारावर अ�धकार आ�ण कां�तकारकांचया जयाची दवाहल �फर�वण्, हाच कायरकम 

तंतोतंत अगदल ाडयाळासारखा पार पाड्ा ग््ा. एक गोष्  उर्ल- सततावन सा्ल सै�नक आ�ण 

पो�्स कां�तकारकांत पथम गुरत रलतीन् �मळून असत आ�ण उाावणी होताच पक्पण् तयांचयात 

�मसळून जात! आ�ण तयाहूनहल महतवाचा जो फरक हया बडंाचया सथा�नक अ�भनयात आ�ण 

सततावननचया पचंड पयोगात उर्ा तो हा क�, तया कां�तकारकांचा तो पचंड पयोग एकदम सवरतच 

सुर झा्ा होता. एक् दकु् उाावणी नवह् तर सावर�तक उतथान! सवरवयापी उााव! या दोन गोष्ल 
सोडलया तर �चततागांगची उाावणी सततावनचया पूवर�नययचत आ�ण आकमणशी् सथा�नक 

कायरकमाची पूरल पूरल बजावणी होती. कव�चत ्आगामी वादळाची पूवर सूचना होती.  
आ�ण महणूनच गवहनरर जनर्, गवहनरर, क््क्र, मॅयजस्््, फार काय आमच् महातमा गांधी 

द्खी् हया �चततगांगचया कां�तकारक हंुकारासरशी अकसमात चमकून, दचकून �चडून ग्््! नाहल 
तर इकड् ्ाख ्ाख ्ोक जशी चळवळीची मौज करलत होत्, �मरवणुक�, �मााचया मुाठ, 
पो�्सांची गंमत, हडताळी बातमया क�, आज अमकया्ा पो�्सांनी बोचकार््, तमकया 
सवातं�यवीरा्ा दोन म�हन् �शरा झा्ल, अमकया द्शवीरा्ा तीन �दवस; सरकार आ�ण ्ोक 

दोा्हल तया चळवळीत कस् दंग झा्् होत्. पण तो सारा रंग हया �चततागांगचया मूाभर शभंरांनी 
साफ �बाडवून ्ाक्ा! चळवळीचया ख्ळात अस् �चरडीवर कोण य्त् का? तया कां�तकारकांना ख्ळ 

महणून ख्ळताच य्त नाहल. एकदम एक्रलची बात! तयामुळ्च जस् इंाजांच् आमचयाशी प्त् तस् 

तयांचयाशी प्त नाहल!  
आ�ण महणूनच आमची इंाज सरकार्ा आ�ण ्ोकांना अशा सााह सूचना आह् क�, अशा 

�चडकया आ�ण एक्रलवर य्णारया हया ्ोकांचा व्ळीच नी् बंदोबसत करावा. �चततागांगचा हा 
कां�तकारक हल्ा तयामाग् इतका गाजावाजा झा््लया चौरलचौरयाचया दंवयाहूनहल �कती तरल 
भयकंर अथारन् भर्््ा आह्. तयांती् सवारसय व्ळीच ओळखाव्. �वश्षतत इंाज सरकारन् पतय्क 

�ाकाणी �चततागांगची पुनरावतृती होणयाच् आधीच काहल तरल �म्त् ्याव्. 
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गांधीजींनी �चततागांगचया या भयकंर उाावणी्ा दोन-चार �शवया हासडून आ�ा सोड्ल आह् 

क�, माझया चळवळीत अ�हस्ंच् धोरण महणून न पाळणाया�य◌नी पडू नय्, बाजूस रहाव्. गांधीजींच् 

डोळ् चौरलचौरयाचया व्ळ्पासून अजूनपय�त उाडू नय्त हल आयचरयकारक गोष् आह्! अजून तरल 
तयांनी ्यानात आणाव् क�, एकदा एखाद् पचंड राष्लय वादळ उतपनन झा्् क�, तयास कोणा 
बाड�्लचया बोळकयात ‘माझया’ �नयमाच् बुचाखा्ल दाबून ा्वण् शकय नसत्.  

महातमाजी! हल जी चळवळ चा््ल आह् ना, ती एका उभया कुद राष्ाचया उतथापनासरशी 
होणारया हंुकाराचा प�त्वनी आह्. ती माझी चळवळ नाहल, ती तुझी नाहल; ती भारताचया 
युगायुगांचया स�ंचत पापपुणयाची, जयपराजयांची, मानापमानाची, एक�तत अशा को्ल को्ल 
जीवांचया तळमळीसरशी उतरबुध झा््लया महाका्लची, प्यकारल कांती आह्. तीत ‘माझा’, 
‘तुझा’, ‘तयाचा’- चा सगळयांचा भाग आह्. पण �तच् भावय, �वधी, �वधान आ�ण �नयंतण ह् 

‘माझया’, ‘तुझया’, ‘तयांचया’ कोणाचयाच हाती नसून तया महाका्लचया अ�त-मानुष इचछ्वर 

अव्ंबून आह्. कां�तकाराकंस बाजूस रहा, ह् सांगणार् तुमहल कोण? आमहल कोण? ह् राष् 

सगळयांच् आह्. तयांचया दासयाचया ब्डया तोडणयासााठ उतकंाा तुमहांहूनहल तयांस अ�धक 

उतकु्पण् ्ाग्ल आह्. तया ब्डया तुमहल दभारन् तोडू पाहतात, आमहल तया कााठन् तोडू पाहतो, तया 
ाणान् तोडू पाहतो. तया ब्डया तोडून हल भारतभूमी सवतंत करणयासााठ झ्णयाचा आ�ण 

झुजंणयाचा अ�धकार पतय्काचा आह्. तयास कोण कोणास महणणार बाजूस रहा! त्वहा ह् अस् 

होणारच अस् गहृलत धरनच आमहल सवा�नी तया कांतीस त�ड �द्् पा�हज्. आता यापुढ् तरल अशा 
भ्तया आ�ा, भ्तया अप्रा, धर नय्त.  

यासााठच आमहल पूव� एका अंक� कां�तकारक पर तीन वष� चूप बसणार आह् महणून धाड््लया 
कोणया कनर्  बीडचया पतासरशी ज् हुरळून ग््् होत्, तयांस च्तावणी �द्ल होती! तीन वष� काय 

पण तीन आावड् झा्् नाहलत तोच क्कततयाचा दंगा झा्ा, कराचीचा झा्ा आ�ण �चततागांगचा 
हा कां�तकारक छापा तर उभया �हदंसुथानासच नवह् तर उभया इंाजांसहल त्च पुनत ‘ब�हरयास ऐकू 

जाव्’ इतकया मोठयान् बजावून सांगत आह् क�, कां�तकारक यजवंत आह्त, वाढत आह्त आ�ण 

कां�त यशसवी झालयावाचून त् नाहलस् होणयाच् काहलच �चनह �दसत नाहल. यासतव ती कां�त शकय 

तो सामोपचारान् इंाजान् �न आमहल �मळून ाडवून आणावी ह्च योवय आह्- अजूनहल शकय आह्. 

या उपर भ�वतवयता ब्लयसी!  
पण ती भ�वतवयता काहलहल अस्ल तरल आ�ण अगदल आजच जरल सवातं�याच् पासर्  इंव्डंन् 

धाडून �द््, तरलहल त् सवातं�य �वनारकतपात आ�ण �वनाशसतााात �मळा्् अस् महणणयास 

आजहल कोणासच त�ड उर्््् नाहल. कारण रकतारकती आ�ण शसताशसती आज वीस वष� तरल 
सारखी चा् ू आह्. आ�ण सर ््गा र्चा दंडा आ�ण हा �चततागांगचा प�तदंडा हल �तचया अगदल 
अदयावत ्‘up-to-date’ अयसततवाची ताजी बातमी आह्!  

        -�द. ३ म् १९३० 
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(२१) 

हल सुडाची बयाद �कंवा हतय्ची बयाद 
 
्ाहोर्ा साँडसर या नावाचया एका असी.पो�्स सुप�र �् ड्््ा कोणी गोळी ाा्ून मार्् आ�ण त् 

कृतय ्ा्ाजींचया हतय्चा सूड महणून करणयात आ्् असा सशंय सवर जगास य्त आह् हल गोष् 

आता सवरप�सद झा्््लच आह्. ्ा्ाजींवर सायमनचया ब�हषकार-पदशरक �मरवणुक�त जो 
अतयाचारल मार पो�्सांकडून पड्ा, तयापसंगी साँडसर हा �तथ् अ�धकारल महणून उपयसथत होता 
आ�ण अथारतच तया दंग्लत तयाचाहल हात होता हलहल गोष् अन्क पतांतून प�सद झा्््ल आह्.  

्ा्ाजींनी सवतत हाती छडी द्खी् ा्त्ल नवहती; इतक्च नवह् तर �मरवणुक�त इतर काहल 
्ोकांचया हातांत ्ाठया होतया, तयाहल व्चून व्चून तयांनी काढून ा्तलया आ�ण अशा ्ााठशनूय 

समाजासह ्ााठबाज, बंदकुबाज, ब्योन््बाज पो�्सांस त�ड �द््. कारण अ�हसंातमक 

सतयााहाचया वयाखय्चया चौक्लत ती �मरवणुक चपख् बसावी. तशी ती बस्लहल आ�ण 

�बन्ााठ ज्वहा ्ााठशी त�ड द्ऊ �नात्, त्वहा जो हया अ्ौ�कक युदक््चा ्ौ�कक प�रणाम 

वहावयाचाच तो श्व्ल �नरपवादपण् झा्ाहल. ्ााठन् �बन्ााठची छाती प�हलया तडाखयासरशी 
तडक�व्ल; �मरवणूक उधळ�व्ल ग््ल; ्ा्ाजी ाायाळ झा््; पो�्सांची पाा सरकारन् 

थोप््ल; आमची पाा सरकारल ्ाठयांनी सडकून �नाा्ल. 
पुढ् ्ा्ाजींचा अकसमात ् द्हानत झा्ा. ्ोक महणा््, ्ा्ाजी ्ााठचया ाावास बळी पड््. 

सरकार महणा््, नाहल; आ�ण पड्् अस्् तरल ‘शांतता आ�ण �नब�ध’ तोडू पाहणाया�डचा बंदोबसत 

करलत असता तस् झा्् तर तो आमचा दोष नाहल. ्ोकांनी ्ा्ाजींचया प्ताची पचंड �मरवणुक 

काढ्ल. ्ोकांनी ्ा्ाजींच् सुतक पाळ््. पण सरकारास तयामुळ् दतुख होणयाच् काहल एक कारण 

आढळ्् नाहल ्ोकांनी दार् दकुान् दतुखान् बंद क््ल. सरकारल ऑ�फस् न्हमीपमाण् डोळयांचया 
�खडकया उाडून शोकयाता, त् सुतक तो हरताळ यांची गंमत पाहत उभी रा�ह्ल.  
इतकयात तया ्ा्ाजींवर ्ाठया चा्�वणारया पो�्स तुकडीती् एक व�रषा अ�धकारल साँडसर 

हा एका �नर् सकाळी ऑ�फसबाह्र आ्ा. तयाचया मनात सायक्वर बसाव् अस् आ््. तो 
सायक्वर बस्ा. तोच दसुरया एकाचया मनात �पसतु् झाडाव्स् आ््. तयान् गोळया झाडलया 
आ�ण साँडसर ततकाळ गतपाण होऊन धाड�दशी खा्ल पड्ा.  
्ााठचया मारानतंर काहल �दवसांनी ्ा्ाजी म्््. त्वहा त् ्ााठन् म््् नसाव्त हल शकंा 

सरकारास य्ण् साहयजक होत्. पण गोळी ्ागताच साँडसर म््ा त्वहा तो गोळीन्च म््ा ह् �नतशकं 

होत्, महणून सरकारास ततकाळ दतुख झा््. अशा व्ळी कोणाहल सहदय मनुषयासस दतुख होत्च 

आ�ण सरकार सहदय आह्च.  

्ा्ाजी म््् त्वहा ्ोकांनी तयांची शोकयाता काढ्ल; पण साँडसर म््् त्वहा शोकयाता 
काढणयाचा पसंग सवतत सरकारवरच आ्ा. ्ा्ाजी म््् त्वहा ्ोकांनी ार्दार् बंद करन दतुखाचा 
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हरताळ पाड्ा. आता सरकारवर आप्ल ऑ�फस् बंद करन शोकपदशरन करणयाचा दतुखद पसंग 

आ्ा. ्ा्ाजी पंजाबच् पुढारल; पण तयांचया प्तयातस् शोकव्षात उपयसथत राहणयाची गवहनररास 

काहल आवययकता �दस्ल नाहल. पण साँडसर प्तयातस् गवहनररसुदा झाडून सार् अ�धकारल उपयसथत 

होत्. ्ा्ाजींसााठ ्ोकांना सुतक� वहाव् ्ाग््, तर साँडसरसााठ सरकार्ाहल वहाव् ्ाग््. 

वासत�वक सरकार हल सावरज�नक ससंथा- �त्ा ्ा्ाजींचया आ�ण साँडसरचया दोाांचयाहलवर 

गुदर््लया सकं्ात समदतुखी वहावयास पा�हज् होत्. पण ्ा्ाजींचया प्तयातस् वीस-तीस हजार 

्ोकंची दा्ल झा्ल असताहल हया सावरज�नक दतुख पदशरनाथर सावरज�नक पैशान् �वकत ा्त्््ा 
दारगोळा उडवून तयांस �वदायवंदन्ची Last Post ची फैर झाड्ल नाहल आ�ण जया साँडसरचया 
प्तयातस् अ�धकात अ�धक दोन हजार ्ोक नवहत् तया्ा एकटया्ाच ती �वदायवंदना तोफांचया 
सै�नक सनमानासह द्णयात आ्ल.  
तयातलया तयात आनदंाची गोष् इतक�च क�, ्ोकांचया पुढाया�◌ानी मात आप्् कतरवय चोख 

बजा�व््. तयांनी ्ा्ाजींचया वरल् अतयाचाराचया प�त्वनीचाहल जोरान् �नष्ध क््ा. तयांनी 
सरकारपमाण् एककल्लपणा न करता ्ा्ाजींच्हल सुतक पाळ्् आ�ण साँडसरच्हल पाळ्् : 

‘बामहण् ग�व हयसत�न श�ुन चैव यवपाक् च पं�डतात समद�शरनतत’ 
आ�ण पं�डतांची समान बु�द ज् �नतपरपाती दतुख कर शकत्, तयाहून काहल तरल �व्रण अस् 

दतुख महातमयांचया बु�द्ा झा्् नाहल तर मग महातमयांची बु�द ती काय रा�ह्ल! 
यासतव तुमहा आमहा सवा�ना साँडसरचया पकरणा�वषयी ज् दतुख वा्त् तयाहून शतप् दतुख 

महातमा गांधीना होणार ह् अप्�रतच होत् आ�ण तस्च झा््. तया �बचारया महातमयाचा आतमा 
तया दषु् वात�मुळ् तळमळून ग््ा! ‘हल सूडाची बयाद’ �कंवा ‘हल हतय्ची बयाद’ This curse of 

assassination नावांचा जो एक ््ख तयांनी ‘यंग इं�डया’त �्�ह्ा आह्, तयात तयांचया आतमयास 

झा्््् ह् तीव दतुख तयांनी शकय �ततक् ओकून ्ाकणयाचा पयतन क््ा आह्. तरलहल त् सवर बाह्र 

न पडता पो्ातलया पो्ात अजून �कती तरल मळमळत अस्् पा�हज्. तयांचया इंयव्श मथळयाचा 
सवर अथर भाषांतरात चुकू नय् महणून आमहल तयांच ्दह्ुरल भाषांतर क््् आह्.  

महातमाजींचया साँडसरचया हतय्�वषयी झा््लया तीव दतुखाची जर कोणास कलपना करावयाची 
अस््, तर ती या एका गोष्लन् द्खी् सपष् होई् क�, सवामी शदानंदांचया व्ळ्स द्खी् 

‘हतय्चया बयादल’ ची इतक� चीड तयांचया ््खातून पक् झा्ल नवहती. सहा मार्् ग्््; पशसूारखा 
तयांचा द्ह बडवून चुरड्ा ग््ा. पण ्गांधीजींचया यसथतप�त्ची एकहल �कंकाळी तया व्ळी कोणास 

ऐकू आ्ल नाहल. म्बारचया हतयाकांडाच् हा्ह् द्खी् ब न काढता तया यसथतप�त्न् पचवून 

्ा�क््. एका अशून् द्खी् ‘यंग इं�डया’च् पान �भजू �द्् नाहल. पण ती यसथतप�ता साँडसरचया 
हतय्ची बातमी ऐकताच आमहा पाकृत जनांप्राहल �ववह् होऊन दतुखाशूत बुडून ग््ल. इतक् त् 

कृतय दषु्पणाच् होत्! काय सांगाव्!! 

हया दतुखाचया उद्कासरशी महातमाजींना हया शोचनीय ा्न्ती् इतरांस न �दस्््ल अन्क 

हदगत् वयकत झा्ल आह्त. कोणाचयाहल ्यानात न आ्््ल प�ह्ल महतवाची गोष् जी 
महातमाजींनी हया ््खाचया प�हलया वाकयात सांगून ्ाक्ल ती हल क�, त् कृतय अतयतं 
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भयाडपणाच् होत्. ‘It was a dastardly act’ होत् का? यापूव� कोणाचया ्यानात आ्् ह्? �हदं ुपत ्

तर काय, �हदंचु ती. पण मुस्मानी पतांतून बरयाच वाई् धाडसी कृतयां�वषयी यथ्चछ अनुभव 

असणारया मुस्मानी ्ोकांनीहल तया कृतयात ज् �नधड् साहस �दसून आ्् त् पाहून त�डात बो् 

ाात्् होत्. फार काय इंाजी पतांनी द्खी् जया उा आ�ण काोर अ�वच् धैयारन् तो तरण ह् 

भयकंर कृतय करन पाा्ागाची ्ांडग्तोड होत असता �खशात हात ाा्ून गंभीरपण् �नाून ग््ा 
तयाचा उल््ख क्लयावाचून रा�ह्ल नाहलत! हया ा्न्स तुमहल आमहल सवा�नी कोणी शोचनीय 

महणून मह्््; कोणी �नदंय महणून मह्््, कोणी आततायी महणून मह्््- पण तयात साहसाचा, 
धैयारचा ्व््शहल नवहता इतक्च नवह् तर त् कृतय अगदल भयाडपणाच् होत् आ�ण त् करणारा 
कोणी भागूबाईच होता हल गोष् इंाजी पतांचयाहल ्यानात आ्ल नाहल! पण गांधीजींनी कस् 

ओळख्् ‘Dastardly!’ दसुर् काय!  

कोणी महणती् गांधीजींना अतयाचाराचया महणून वा्णारया कृतयात धैयर असूच शकत नाहल 
अस वा्त असाव्. अतयाचारास आततायीपणा आ�ण धाडस हया �नर�नराळया बाजू असू शकतात 

ह् गांधीजींस कळत नसलयामुळ् तयांनी तयास भयाड मह््् आ�ण धैयर, साहस, शौयर इतयादल गुण 

जयांचया �नतय प�रचयाच् आह्त तया इंाजासंच तयांनी च्कन पारख झा्ल. पण धाडस कस् 

ओळखाव् ह् गांधीजींस समजत नाहल अस् समजण् हा तयांचा अपमान करण् आह्. कारण 

म्बारम्य् ज्वहा मोपलयांनी अतयाचारांची दंग् उडवून �द्ल आ�ण सूड महणून नवह् तर धमर 
महणून, �नरपदवयांसहल उपदव �द्ल त्वहा तया अतयाचाराकड्हल दु् रर करणयाइतक् तयांचया 
धाडसान् आ�ण शौयारन् गांधींजीस �वमो�हत क््् होत्. याच ‘यंग इं�डया’त तयांनी तया मोपलयांस 

^My brave Mopla brothers महणून उ्् गौर�व्् होत्! त्वहा गांधीजींस Brave कोणा्ा 
महणाव् ह् चांग्् कळत्. पण तरलहल त् मोपलयांसच शरू महणतात. अथारत ्अतयाचारल मोप््च शरू 

आह्त आ�ण हा साँडसर् ा मारणारा अतयाचारलच कोणी भागूबाई आह्, Dastardly! दसुर् काय!  

अस्हल महणता य्त नाहल क� गांधींजी अतयाचारा�वषयीचया कोधान् अस् काहल तरल �्हून ग्््. 

कारण शदानंदांचया हतय्मुळ् सवर �हदंसुमाज कुद झा्ा असताहल हया �हदं ुमहातमयान् शांत वतृती 
ा्वून तया हतयारयास ‘भाई अबदु्  रशीद!’ महणून संबो�ध्् आ�ण �हदंूंना सां�गत्् क�, तयाची 
फाशी रब करणयाचा हट धरा! �हदं ुश्दानदं मार्् ग््् असता इतक् �न�वरकार राहणार् गहृसथ 

इंयव्श साँडसर मार्ा जाताच ज् बो््् त् �वचारान्च बो््् अस्् पा�हज्त. Dastrardly! अगदल 
अस्च! 

बर्, हा ््ख तयांचयासााठ कोणी उपसंपादकान् खरड्ा अस्हल �दसत नाहल. कारण तयांचयावाचून 

कोणा्लहल न साधणारल वदतो वयाााताची मुदा तया ््खास तयांचया इतर ््खांपमाण्च 

ढळढळीतपण् भूषवीत आह्. कारण तया कृतयास Dastardly भागूबाईपणाच् कृतय महणून त् ्ग्च 

पुढ् सांगतात क�, अशा कृतयास जी ्ोकांची गुरत सहानुभूती �मळत् ती तया कृतयात ज् �नधड् 

धाडस पक् होत् तयामुळ् �मळत्! ‘पायचातय ्ोकांती् ्ु्ार, चाच्, दरवड्खोर यांची धाडसाची 
कृतय् वाचणयाची च्क आमहासहल ्ागलयामुळ् यजथ् कुा् धाडस आ�ण �नधड् शौयर �दस्् �तथ् 

�तथ् तयाचा ह्तू काय इकड् न पाहता आमहल च्कन तयांची वीरपुरषापमाण्च मानयता करतो! हल 
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सवय चांग्ल नाहल! ्ोकांम्य् साँडसर् ा ाार करणारयाचया धाडसामुळ्च अशा कृतया�वषयी 
सहानुभूती आ�ण गुरत आदर उतपनन होत आह् याच् ह् तायतवक कारण महणून गांधीजींनी �द्् 

आह्. अथारत तया ‘भागूबाईपण’चया कृतयात ‘�नधड् धाडस’ होत् असा तयांचया ््खाचा म�थताथर 
�नातो.  
आह् क� नाहल वदतो वयाााताच् ह् उतकृष् उदाहरण! भयाडपणाच् कृतयात �नधड् धाडस पक् 

होत्! �नधड् धाडस हा भागूबाईपणा! Dastradly! दसुर् काय! 

परंतु नुसतया धाडसान् मोहून जाणयाची च्क ्ोकांस ्ाग्ल महणाव् तर जया युरो�पयन चाच्, 

्ु्ार, दरवड्खोर यांची उदाहरण् गांधीजींनी संक्त्ल आह्त, तयांपैक� एकाच्हल नाव कोणाचया 
त�डी आ्््् आढळत नाहल; फार तर काय परंतु �हदंसुथानाती् तुरंगातूनहल एक्कान् दहा-दहा 
सशसत दरवड् मार्््् अधम भर्््् असतात. पण तयांची �चत ््ोकांचया �भतंीवर काहल आढळत 

नाहलत! भ्् वीर महणून तयांस पाहताच तयांची पाा कोणी थोप्लत नाहल!  
हल पुढल् बातमी पहा, ‘�द. ३ रोजी पुणयाचया ्ॉ कॉ््जाती् कु �्कर नावाचया �वदयाथया�न् 

भांबुडयाजरवळ र्लव्वर पडून गाडीचया चाकाखा्ल जीव �द्ा. आता क्वळ पाण द्णयाचयाच 

धाडसाचा पयन अस्् तर ह् धाडसाच आह्. पण हया�वषयी कोणी अा््ख �्�ह्् नाहलत. तयाची 
वाहवा करणारल गुरतपतक् छाप्ल नाहलत. मग साँडसरचया कतत्लती् धाडसच त्वढ् ्ोकांस का 
आक�षरत्? अस् गांधीजी महणतात हो, आमहल नाहल!  
कारण गांधीजी सपष्च महणतात क�, आता द्शाती् वातावरणात पुनत एकदा अतयाचाराच् वार् 

सचंर्् आह्- Violence is in the air! आमहास तस् फारस् आढळत नाहल आ�ण आज आा वष� 
अ�हसंातमक अनतयाचाराचया गजरन्न् गुदमरन ग्््लया हया द्शाचया वातावरणात जर पुनहा 
खरोखरच अतयाचाराच् प�तकारल ्वनी उात असती् तर हा गांधींजींच् वचरसव फो् झालयाचाच 

पुरावा नवह् काय!  

मार्करल काहलहल महणोत, ऐकोत न ऐकोत. पण तयास चार उपद्शाच् शबद सांगून शदुीवर आणण् 

ह् आपणा सवर शांत, �शष्, सोसाळू, राज�नषा पजाजनांचं कतरवय आह्. आपणांस तो उपद्श 

द्णयाचा अ�धकार नस्् तर दसुरया कोणास असणार? गांधीजींचा अ�धकार तर �शवाजी, पताप, 

शीकृषण हयांसहल उपद्श द्णयाचा आह्, अस् त् सवमुखान्च सांगत आ्् आह्त; महणून 

मार्कया�पना �हतावह नवह् तर तुमहा आमहांसहल �हतावह असा आणखी एक ्ाखाचा बो् त् तया 
््खात बो्तात क� पो�्स अ�धकारयाच् तया व्ळ्च् वतरन अगदल �नरपदवी होत्. The innocent 
police officer discharged his duty, however disagreeable its consequence may be for 
the community to which the assassin belongs-   जया समाजात तो मार्करल �नपज्ा तया 
समाजा्ा न प्णार् प�रणाम जरल तया पो�्स ऑ�फसरचया कृतयान् ाड्् अस्् तरल द्खी् तया 
�नरपदवी पो�्सांच् त् वतरन ह् तयाच् कतरवयच होत्.  

कळ्् ना आता सवा�ना? ह्च �वध्य जवळजवळ हयाच शबदात पा्�म््ात इंाजी अ�धकाया�eनी 
सां�गत्् होत्. पण तया व्ळ्स ्ोकांस त् प््् नाहल. पो�्सांनी तया पसंगी अतयाचाराच् वतरन क््् 

अस्च बहुत्क पतकत�हल महणत. मार्कया�◌्ची तर गोष्च �नराळी त् ्ोक गांधींजींचया ‘तयांच ् त् 
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कतरवयच होत्; मग पर�कयांस तयाचा प�रणाम �कतीहल अ�पय वा्ो’ हया वाकयाती् हाच नयाय 

सवततच्हल समथरन करणयास उपयोयजलयावाचून राहणार नाहल. पण आपणा अमार्करल �शष्ांनी 
तरल आता तया ्ाहोरचया �नरपदवी कतरवयरत पो�्सां�वषयी आप्ल कलपना बद््ल पा�हज्. 

गांधींजीचया ््खाचा अथर ्यानात धर्ा पा�हज् Dastradly! हया एका शबदात त् सवर काहल य्त्.  

परंतु तरलहल एक �वध्य मात तया ््खाचया सारांशाहूनहल �नराळ् उल््�ख््च पाहलज् इतक् त् 

�व�शष् महतवाच् आह्. ‘माणसाचा काय दोष? हा पदतीचा दोष आह्! Whatever the Assistant 
superintendent did was done in obedience to instructions. No one person can be held 
wholly responsible for the assault and the aftermath. The fault is that of the 
Government system. What requires mending is not men but the system. ्ा्ाजींवर 

झा््लया आाातांचा दोष कोणाहल एका माणसावर ्ादता य्त नाहल. तया पो�्स सुप�र �्ड�्न् ज् 

क््् त् तयाच् कतरवयच होत्. तयात तयाचा काय दोष? दोष राजयपदतीचा आह्. माणसांची सुधारणा 
करण् आवययक नसून ती पदत सुधार्ल पा�हज्.’ पा�ह्लत ना हल सारासार �वचारणा �कती सु�म 

आ�ण तरलहल �कती सथूळ आह्. आ�ण ती आाव्ल तरल कशी अगदल व्ळ्वर.  

हा अगदल व्ळ्वर. कारण ओडवायर आ�ण डायर यांचया वतरना�वषयीचया चौकशीमडंळात 

गांधीजींना हया महान �सदांतांचा �कं�चत �वसर पड्््ा �दस्ा, तसा आता पड्ा नाहल. 
ओडवायर आ�ण डायर हयांना गांधीनी दोष �द्ा आह्. म्ण-मउ का होईना, पण तयांना �शरा 
तयांनी सां�गत्ल होती आ�ण ओडवायर, डायर हल माणस् होती असा सवरसाधारण समज आह्. पण 

दोष माणसांचा नाहल, पदतीचा आह्, हया महान ततवाचा महातमया्ा तया व्ळी �वसर पड्ा. 
वासत�वक डायरांनी व�रषाांच्च हुकूम पाळ्् महणून तो �नद�ष ारावा. तथापी व�रषाांच् हुकूम 

पाळण् महणज् क�नषा माणस् �नद�षी पण त् व�रषा तरल माणस�च ना? महणून माणसाचा दोष 

नाहल! राजयपदतीचा दोष आह्! ह् महान ततव तया व्ळी महातमाजींना द्खी् झ्कन न कळण् 

साहयजक होत्. पण आता श्व्ल त् आाव््, व्ळच तशी आ्ल. आता तरल सवा�नी समजाव् क� ह् 

कृतय Destatdly आह्, दसुर् काय!  

‘माणसांचा काय दोष, ती राजयपदत सुधारा!’ ह् ततव आजच आाव्् ह्हल एका परल बर् झा््. 

नाहल तर तया गोपीनाथ सहाचया व्ळ््ाच गांधीजी (ultimatum) धाडत् क� ‘गवहनरर साह्ब! 

माणसांचा काय दोषत दया तया सहा्ा सोडून आ�ण चढवा तया कां�तकारक पदती्ा फाशी!’ अस् 

एखाद् अं�तमोततर (ultimatum) गांधीजी धाडत् तर गवहनरर जनर््ाहल त् ऐकाव्च ्ागत्. 

गांधीजींचया अं�तमोततरांना गवहनरर जनर् कस् चळवचळ कापतात ह् तया पखयात एक वा�षरक 

सवराजय युदाच् व्ळी पतययास आ््््च आह्. अस् झा्् असत् तर सहा फाशीवरन सु्ता आ�ण 

समाजा्ा आणखी एखादया ‘सूडाचा बयाद्’ची काळोखी ्ावीत �फरता! आता साँडसरचा मार्करल 
जर कव�चत फाशी�बशी चढू ्ाग्ा, तर मात ‘माणसाचा काय दोष? तया्ा फाशी द्ण् महणज् हल 
हतय्चया बयादलची वीण वाढ�वण् आह्’ अस्ा एखादा अजर गांधीजी करतात क� काय एवढल भीती! 
माणसांना कोणतयाहल पकार् उततरदायी न धरता क्वळ ‘पदतीस’ काय त् शासन करणयाची हल 

कुशाा क्यृरत जर माणस् वयवहारात आणू शकती् तर सतययुग आजच उदया्ा य्ई्. मनुषय 

मनुषयाच् शतुतव सोडून द्ई्. चोर पकड्ा जाताच तयास गौरवान् �नद�ष महणून मुकत करणयात 
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य्ऊन तयाची ती चोरल त्वढल तुरंगात ्ाकणयात य्ई्. �बचारा साँडसर! हा महान शोध जर तो यजवंत 

असता ्ागता तर तो �कंवा तयाच् साथी द्खी् ्ा्ाजींचया छातीपो्लवर ्ााठच् तडाख् न मारता 
मनुषय महणून तयास सोडून तयांच् भोवता्चया पोकळ वातावरणात दडून बस््लया तया अमूतर 
सतयााहाचया ‘पदतीचया’ पााठवरच ्ााठच् तडाख् ्गावत! ्खनौ्ा सरकारल ाोड्सवार ती 
अनबै��धक (illegal-ब्कायद्शीर) �मरवणूक मोडणयासााठ तीती् मनुषयांना उधळून न ्ावता 
तयांचयाती् ती �मरवणुक त्वढल �नवडून काढून �तचयावरच ाोड् ाा्त्. ाोड् चा््् नसत् तर 

तयांना चाबूक न ्गावता तयांचयाती् �श�थ्त््ा त्वढ् चाबूक ्गावत्! कारण जसा मनुषयाचा 
दोष नसून जया पदतीचा तो अंगीकारतो �तचा दोष आह्, तसाच मंदपणा हा ाोडयांचा दोष नसून 

तयांचयाती् �श�थ्त्चा दोष आह्.  

इतक्च नवह् तर मूतर मनुषयांचया वय�त�रकत जो वायुद्हधारल असा हा ‘पदती’चा अमूतर खवीस 

गांधीचया सू�म दष्लस हया ््खाचया शभुमुहूतारवर �दस्ा, तो जर का एकदा सापड्ा तर मग 

मोामोाठ महायुद ् द्खी् ्ढ्ल जाऊनहल तयांत मनुषयरकताचा एकहल थ�ब गळणार नाहल. जमरन 

महायुदात ्ाखो जमरन ्ोक आ�ण इंयव्श्ोक समोरासमोर उभ् राहून ्ाख ्ाख बंदकुा सोडत् 

पण कोणावर? -माणसावर नवह् माणसांचा काय दोष? तर जया पदतीचा तया System वर British 

Imperialism महणून ती पदती इंयव्श सनैयाचया डोकयावर आकाशात वायुरपान् तरंगत होती, 
�तचयावर त्वढया आपलया तोफा इंयव्श माणांचया डोकयावर तीनचार मै् उंचीवर रोखून जमरन 

्ोक भ�डमार चा्�वत् आ�ण militarism महणून ती दषु् जमरन ्ोकांचया आडून दडून सवर 
खोडया करलत होती, �त्ा शा�सणयासााठ जमरनीती् र�हवाशांना पतयहल क्शरल भातांची पकवानन् 

खुशा् झोडीत बसता य्ई् इतक� अनन सामाी जमरनीचया नगरात पोचवीत राहून क्वळ तया 
‘पदती’्ा मात एक तांदळूहल �मळू नय् महणून �ब�्श राष् blocade �सधुंबंदल करलत राहत्! 

असो. झा्् त् झा््. आता पुढल् महायुदात तरल हया मनुषयावाचून यजवंत राहणारया ‘पदत’ 

नावाचया मायावी रारसाचा चककाचूर उड�वता यावा यासााठ तयाच् राहणयाच् �ाकाण गांधीजींनी 
्वकरच प�सद कराव्. आजीबाईचया पाळणयाजवळच् बायक� बागु्बोवा जया �कललयात राहतात, 

तयातच हा ‘पदतबोवा’ हल बहुधा राहत अस्््ा सापड््! सपष् त् सपष्च, सतय त् सतयच सांगता 
य्त्-    
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