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�हंद ु संघटनात्म

नेपाळी आंदोलनाचा उपक्
लेखांक १ ला

(सन १९२४ - २५)
या दोन-तीन वषा�त अ�खल भारतवषार्त अत्यंत महत्वाची �न उज्ज्वल भ�वष

जर एखाद� चळवळ आरं भलेल� असेल तर ती �हंद ु संघटनाची चळवळ होय. या

चळवळीच्या अंगप्रत्यंगाचा �वकास �न प�रपोष जर योग्य प्रमाणांत �न एकसार
गेला तर �तचे सुप�रणाम केवळ

, भारतवषार्सच नव्ह ; पण अ�खल मनुष्य जाती ,

�नराळे �न �हतकारक वळण लावतील यात आम्हास शंका वाटत नाह. जगात प्रत्य
जातीच्या संघटनेच्या न

ती,

सरसहा दम
ु दम
ु त आहे त. सवर् स् लॅव्ह जातीची प

स्लॅिव्ह, सवर् �नग्रो लोकांची पॅन ए�थओ� प , सवर् मुसलमानांची पॅन इस्ला�मझम
अशा एक ना दोन अनेक जाती �न धमर् आपापले गट �न गोट नीटपणाने �न नेटाने
बळकट कर�त आहे त. अत्यंत �वलंबाने का होईन

, पण �हंद ु जातीह� आता आपल्या

संघटनास प्वृत
्त झाल� . यद्या�प सगळ्यांच्या ागून �तने संघटनास हात घ
ात
म
र
आहे . तथा�प मागील इ�तहासाच्या अनुभवावरून अशी आशा धरण्यास हरकत न

, क�

सगळ्यांच्या मागून येऊन ती सगळ्यांच्या पुढे जाईल “खाल� असो�न सकलावर� होत ”

राह�ल. जर या �हंद ु संघटनास , योग्य ते व्यापक स्वरूप � ; जर �हंदतु ्वाची अत्यं
�हतकारक नव्ह, तर अत्यंत यथाथर् व्याख्य

आ�संधु-�संधु-पय�ता यस्य भारत भू�मका

�पतभू
ृ ः पुण्यभूश्चैव सवै �हंदु�र�त स्मृत

या व्याख्येचा र , खोल �न बळकट पायावर या संघटनाचे भव्य मं�दर उभारले

जाईल �न अनवरत उत्साहाने �न उद्यमाने या कायार्स ती वाहून घेईल तर अशी

प्रचंड शक्ती या जगात उत्पन्न होईल क� एक नाह� पण अशा दहा �खलाफतीस
आफती जर� उत्तरेकडून वा चहूंकडूनह� �हंदुस्थानावर कोसळल्या तर� त्यांचा न्

’

प्र�तकार करण्यास हे आपले �हंदुस्थान वा �हंदुधमर् सु�म होऊ ; इतकेच नव्हे तर

पूव�स आपल्या बुद्ध धम�य बांधवांच्या हातात हात घालून पु, अ�खल मनुष्य जातीच्य
अभ्युदयाथर् पुरोगा�मत्व �न मागर्दशर्कत्व स्वीकारावयासह� ते समथ.
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�हंद ु संघटनेच्या अंगप्रत्यंगांतील �कत्येक आवश्यक अंगांकडे आपल्यातील पुढाय

�न कायर्कत्या�चे ल� यद्य�प आज वेधलेले  . यद्य�प ु
श द्धी

, अंत्यजोद्,

स्वयंसै�नकद, दे वस्था, सुधारणा इत्याद� अंगांच्या उन्नती�प् , थोडीफार मंडळी

झटत आहे त; यद्य�प ह� सवर् अंगे �वशेषतः शुद्धीकरण �न अंत्यजोद्धार ह� महत्वाच
आहे त. तथा�प �तकडे आज लोकांचे ल� वेधले जात आहे . म्हणूनच येथे त्यांचा �वचा

फारसा कतर्व्य ना. आज येथे मुख्यत्वेकरून �ह-संघटनाच्या त्या एका अंगाचा �वचा

करण्याचे ठर�वले आह , क� जे अंग श�द्धकरणाइतकेच प्र�तकारक
सामथ्यार्ने संपन्
ु
अंत्यजोद्धाराइतकेच �नवारक शक्तीह� राखीत आहे �न इतके असूनह� �तकडे आज लोका

ल� मळ
ु ीच वेधलेले नाह�. �हंद-ु संघटनाचे हे महत्वाचे अंग आज जर� लोकांच्या ल�ा
नसले तर� �न आज ते त्यांच्यापुढे ठे�वले असताह� क्व�चतच त्याचे पूणर् महत्

त्यास समजणार नाह. तर�ह� थोडेच काळानंतर �न थोडेह� यत्न त्या �दशेने जाताच य
आपल्या �हंदु संघटनांचे हे प्रत्य� उत्तमांगह� होऊ. ते अंग म्हणजे नेपाळ हो.

हे केवढे आश्चयर् आ! हा केवढा खेदजनक अपराध आहे क� आम्हा �हंदूंना आज

तक
ु र ्स्थानच्या खल�फासाठ� काढलेल्या चळवळीची िजतक� कळकळ �कंवा मा�हती �क

स्मृती आहे �ततक� नेपाळच्या क� जो आपल्या देशाचा महार , अंग-वंग , क�लंगाप्रमाण
प्रत्य� भाग  , त्या नेपाळच्या �हंदू संस्थानाची वा त्यातील ल�वेधी सख

भावाब�हणीची नसावी? आज या सवर् जगामध्ये जर कोठे �हंदुत्वाचा ध्वज फाटका तु

का होईना पण फडफडत असेल तर तो �हंद ु बंधूंनो नेपाळ येथील पशप
ु �तनाथावर आहे .
आज जर� सायार्◌ा जगतात �हंदु संघटन मरणासन्न झालेले अस

; तर� मृत न होता

कसाबसा आशेचा श्वासोच्छवास कर�त असेल तर ते �हंदूंनो या नेपाळच्या भूमीच
अंकावर कर�त आहे . तुकर्स्थानच्या ख�लफाच्या एका वाड्यांत काय उलाढाल� 

,

अरबस्थानच्या कोपया� तील एका िजल्ह्याएवढ्या संस्था�नकांचे न , त्याच्या बापाच
नाव, तो काल कोठे �हंडू न आला , आज कोठे जाणार अशा बातम्या छापण्यात �न त्यांच
चचार् करण्यात �हंदुपत्रे गढलेल� अ. पण त्यांच्या अंकांचे वष�नवषा�चे गट चाळू

पा�हले असता त्यात नेपाळचे नाव देखील आलेले �दसत नाह! पॅलेस्टाईनच्या कोणच्या
एका शहरात एक मशीद परवा पडल�. �तच्या धक्क्याने �हंदुपत्रकारांच्या लेख

बोरूंतील अंतःकरणाला इतका मोठा धक्का बसला क� �तच्यासाठ� �नधी उभारण्याचा

�तच्या पुनुरोद्धाराची पै न पै �हंदुस्थानांत जम�वण्याच्या प्र�त�ांच्या कच् , तारा
�न �टपणे �हंदप
ु त्रांतून प्र�सद्ध हो. परं तु परवा नेपाळच्या �हंदु महाराजांशी एक

नवीन संधी , इंग्लंडने केला असता त्या�वषयी एखादेह� स्फूट �न एखाद�ह� �वश्वस

बातमी दे शांतील सहस्त्र �हंदुपत्रांपैक� कोणी �ल�हल�. कोणी �मळ�वल� नाह� वा

�मळ�वणे आवश्यक आहे अशी सूचना देखील प्रद�शर्त केल� . तुकर्स्थानात कोठे काह
www.savarkarsmarak.com

माणसे �नधर्न झाल� आहे. म्हणून त्यांना अन्न वस्त्र देण्यासाठ� �हंदुस्थाना
गोळा करण्याक�रता �तकडून इकडे एक मंडळ येत आहे हे ठ�कच आह! कारण

�हंदस्थानात आजकाल धनधान्य इतके �वपुल झा
लेले आहे क� सगळ्या तीस कोट�ची पो
ु

भरून अ�त�रक्त उरलेल्या धनधान्यास आता ठेवावे तर�  , म्हणून मोठा राष्ट्र�य
येऊन पडला होता �न ते साठवून ठे वले तर सडू न �बडून जाऊन येथील जलवायु द ू�षत

होण्याची भयंकर भीती सवर् देशभक्तांना पडलेल� ह. ती �नराधारह� नव्हत! कारण मागे

इतके प ्ले , इंफ्लूएंझ, महामायार्र इकडे झाल्या �न आता येत आह

, �ततक्या सवर

खावयास कमी असल्यामुळे आलेल्या नसून लोकांस अजीणर् होईतो खावयास �मळते

उरलेले धनधान्य �वनाकारण सडून कुजून जाऊन जल वायु रोगट �न दू�षत करते म्हणू

होय! तेव्हा अशा िस्थत , तक
ु र ्स्थानच्या दुष्काळासाठ� �हंदुस्थानात चळवळी व्हाव्
�ठकच आहे ! आजच्या महोदर मनूत स्वदेशापे�ा परदेशची आ�धक काळजी घेण्यासार
साधु बनण्याचे सोपे �न स्वस्त साधनह� उपलब्ध झालेले . तेव्हा तुकर्स्थान

दष्काळासाठ� �तकडून
इकडे मंडळ धाडते तर त्याच प्रसंगी इकडील दुष्काळासाठ� �तक
ु
एक �हंदम
ु ंडळ धाडू न त्यांनाह� साधुत्व संपादण्याचे पुण्य उपािजर्ण्यास संधी द्या

सूचनाह� कोणी आ�णल� नाह�! तुकर्स्थ , अफगा�णस्था, अरबस्थान यांच्यासाठ� प्रत
स्तंभच्या स्तंभ खरडणायार्◌ा �हंदूंच्या द्रव्यावर �न अंशतः वा पूणर्तः �हंदूंच्य

�ल�हल्या जाणायार्र पत्रास नेपाळमध्ये असणायार्व आमच्या �ेत्रांची वा बंधुब�हणी

त्यांच्यात कोणी उपाशी मर ; वा अधर्पोट� आहे याची आठवणह� न होण , साधुत्वाच्य

आजकालच्या दां�भक व्याख्येस �न �तच्या पंज्यांत सापडलेल्या भोळसट �नबुर्द्धास
आहे . परं तु ज्यांना स्वदेशावर �नदान परदेशाइतक� तर� प्रेम करणे पाप वाटत .
ज्यांना स्वतःच्या योग्य �न न्याय्य वैभवाची �न सन्मानाची �नदान परक�
वैभवाइतक� तर� चाड आहे

,

जे �हंद ु संघटनास �नदान परधम�य �न परजातीय

संघटनाइतके तर� योग्य मानता , त्या त्या पत्रकारांनी लेखकांनी �न लोकांनी तर� याप

�हंदस
ु ंघटनाच्या एका मुख्य अंगाकडे नेपाळातील आपल्या एका देशा , एका रक्ताच् ,

एका जातीच्य , एका धमार्च्या या ल�ावधी बांधवांच्या हालचाल�कडे शक्तीकडे
भ�वतव्यतेकडे अ�धक ल� देऊन �न अ�धक कळकळ बाळगून केलेल्या चुक�चे �

घडलेल्या अन्यायाचे प�रमाजर्न करावे हे अत्यंत आवश्य. हे कतर्व्य करून �हं

जनतेमध्ये नेपाळशी असलेल्या नेपाळेतर �हंदुस्थानच्या संबंधाचीच नव्हे तर एकात्
जाणीव पुन्हा जागृत करण्यासाठ� ह� लेखमाला हाती घेतल� आ.

इंग्रजी भाषेत अशी एक म्हण आहे क� एकदा का एखा ‘थाप’ हातातून �नसटल�

क� �तला धरण्यास �नघण्यासाठ

‘सत्’ जो पायात जोडा घाल�त आहे तो ती थाप

प ृथ्वीच्या भोवती तीन प्रद��णादेखील घालून 

, वारं वार असत्याची पुनरुक्ती ह
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राह�ल; �न सत्, स्वयंभू सामथ्यार्च्या वगार्त जर त्याचा �नषेध न क�रता चूप बस

असत्याचीच छाप सत्यापे�ा लोकांवर अ�धक पडते हे अनेकदा इ�तहासात आढळून आलेल

आहे . �हंदस्थान म्हणून कोणी देशच नाह� हे �वधानह� काह� काळ या �हंदुस्थानात इंग
ु
लेखकांच्या �न तदनुषं�गक �हंदु लेखकांच्या मज्जांत दमदुमत होते
�न आताह� केव
ु

केव्हा त्याचा प्र�तध्वनी उमटत नाह�च असे. शीख �हंद ु नाह�त असे एकाने म्हटल

दस
ु यार्तने म्हटले �न सत्याने आत्मप्र�तष्ठ�त मौन स्वीकारून त्याचा �नषेध.

,

होता, होता �शखांतच आपण �हंद ु नाह� ह� भावना बळावून त्या मताचे आज हजारो लोक
�नघाले आहे त. उलटप�ी त्यांचे �हंदुत्व त्यांस पटवून देण्याचे प्रयत्न करणार� व्
�न लेख �ल�हले जाऊ लागल्याने आता पुष्कळ शीख लोक शीख सनातनी नसेल तर
�हंदच
.
ू आहे त, असे पन्हा मानू लागले आहे
ु

एका काळी स्वामी श्रद्धानंदांसुद्धा सवर् आयर्समाजाची �हंदु शब्दाचा द्व

आपण �हंद ु नाह� असे मोठमोठ्याने प्र�तपादन क. पण आता �हंद ु शब्दाचे ूल
स्वर
म
उत्पत्ती �न ममर् त्यांच्यापुढे जसजसे �वशद करून मांडल

; तसतसे सत्याचा प्रभ

पडू न हजारो आयर्समाज , आपण �हंदच
ू आहोत असे �न�वर्कार मनान , मानू लागले आहे त.
बोलेल त्याची नाचणीह� �वके , पण न बोलेल त्याचे गहूंह� �वकले जाणार नाह�

, ह�

जगताची र�तच असल्याने नुकताच नेपाळ हा �हंदुस्थानचा प्रांतच  ; नेपाळी लोक �न
त्यांचा देश हे एक �हंदुस्थानापासून सामािजक �न जातीय दृष्ट्याह� स्वतंत्र 

,

आ�शयामध्ये जसे इराणश , जपानाशी तसेच �न �ततकेच नेपाळशी �हंदस्थान �वभक्त व
ु
संयुक्त आह . अशा प्रकारची जी ओरड काह� स्वाथर्परायण लोकांनी सुरू केल , �तचा

वेळीच �नषेध �न संयुिक्तक �नषेध करणे हे आम्ह� अगत्याचे �न आवश्यक कत

मा�नले पा�हजे. आश्चयार्ची गोष्ट ह� क� नेपाळ �हंदुस्थानचा भाग . तो �नराळाच दे श

आहे , �नराळे च राष्ट्र  , हे मत प्र�तपादन करण्याचा पुढाकार जर� इंग्रज लेखक

घेतला आहे , तथा�प त्याचा प्र�तध्वनी आज अनेक �हंद� �न �हंदु म्हण�वणायार्र
लोकांमध्ये उद्भवू लागला . थोडेच �दवसात नेपाळास अ�शयाच्या उलाढाल�त महत्
येण्याचा संभव असल्याने �न �हंदु जातीच्या संघटनेचा तो एक शक्तीमान घटक

बलवत्तर आधार झाला असता ज्यांच्या स्वाथर्लंपट आकां�ा �वफळ होणार , त्यांना

�हंदज
ु ातीच्या गोटातून नेपाळास फोडून नेण्याची आवश्यकता भासू लागल्याने नेपाळी
हे �हंदस्थानी नाह�त अशी कोल्हेकुई �द
वस��दवस वाढत राह. �तचे जर वेळीच त�ड बंद
ु
केले नाह� तर नेपाळच्या अल्प� िस्थतीत �तचा प�रणाम होण्यासारखा असल्यान

असत्य �वधानाचे ढ�ग उघडक�स न आणणे शेवट� हानीकारक झाल्या�वना राहणार ना.

वास्त�वक पाहता नेपाळ हा �हंदुस्थानचा प्रांत  , हे म्हणणे जर आज ईश्व

कृ पेने महाराष्ट्रात छत्रपतींची �हंदुपदपादशाह�च अिस्तत्वात असती �न जर म
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शहाणे महाराष्ट्र हा �हंदुस्थानचा भाग नाह� असे म , तर त्या �वधानाइतकेच �नराधार

�न अथर्शून्य वाक्यमात्र असल्याने त्याचा �नषेध कर�त बसणे म्हणजे त्यास न

दे णे होय. परं तु �हंदस्थान हा देशच नाह� असल� �वधानेह� �नषेधाभावी जेथे लोकांस भुरळ
ु
पाडू शकतात. तेथे नेपाळ �हंदस्थान देशाचा �न �हंदु जातीचा घटक नाह� हे असत्यह
ु
�नषेधाभावी अनेकांस फसवू शकेल हे उघड आहे .

भौगो�लक दृष्ट�ने अमुक प्रांत अमुक देशाचा घटक ; हे सांगणे नेहमीच सोपे

असते असे नाह�. �वस्तीणर् समुद्र �न उत्तुंग पवर्त अशा काह� अत्यंत स्पष्ट मय
दे शापासन
ू दे शास �वभक्त करू शकत. �हंदस्थान हा अरबस्थानला आपला प्रांत स
ु
शकत नाह�. यद्य�प त्या अरबस्थानांत �हंदु संस्कृतीचा संचार 

; तेथे �हंदज
ु ातीने

जाऊन प्रत्य� वस्ती जर� केल� तर� देखील अरबस्थान हा �हंदुस्थान देशाचा प्रां
शक्य नाह. कारण अशा उदाहरणात संस्कृती जात

, राष्ट्र इत्याद� देशैक्याच्य

ल�णांहून भौगो�लक वैषम्य इतके बलवत्तर असते क� ती इतर सवर् ल�णेह� त
भौगो�लक भेदास �नवारून त्या जनपदास एकदेशीयत्व देऊ शकत ना.

परं तु जेथे असे स्पष , �चरं तन �न �नसगर्कृत भौगो�लक भेद वसत नाह� , तेथे

एक जनपद दस
ु यार्ष जनपदाचा प्रांत  , प्रदेश आहे वा स्वतंत्र �न �मत्र द ; हे
भौगो�लक स्पष्ट �चन्ह नसल्याने कोणता प्रदेश कोणत्या दे शाचा हे आज हजा

रणांगणाच्या सभांगणावर �ववाद चालला असता अजून ठरू शकत ना. तेथे जमर्नी �न

फ्रान्स यांच्यातून ज्यांच्या इ�तहासाशी संस्कृतीशी तो अ�धक �मळत असेल तो प्

दे शाचा हे ल�ण �नणार्यक समजले जात. तीच िस्थती पोलंडची �न र�शयाच , अ मे�रकेची

�न मेिक्सकोच, को�रयाची �न चीनची.

भौगो�लक ल�णाचे हे बलाबल ध्यानात घेता नेपाळ हा �हंदुस्थानचा प्

आहे क� नाह� हा वाद �नदान भौगो�लक दृष्ट�ने तर� उपिस्थतच होत न. कारण

, प्रदे

ए�शयापासून �हमालयासारखा दल
� ् पवर्, नेपाळास अत्यंत स्पष्टतेने अलग कर�त .
ु घ

भौगो�लकतः नेपाळ हा ए�शयातील इतर जनपदांपासून इतका पूण्तेने अलग झालेला आह
र
,
�ततक्याच स्पष्टतेने उलटप�ी तो �हंदुस्थानास संलग्नपणे जोडलेल. एकवेळ द��ण
�हंदस्थान हा केवळ भौगो�लक दृष्ट�नेच पा�हले
तर उत्तर �हंदुस्थानाकडून �नराळा
ु
किल्पता येईल पण नेपाळ हा �बहार इत्याद� �हंदुस्थानी प्रदेशांहून �भन्न देश क
येणार नाह�. कारण त्यामध्ये �वंध्या�द्रहून प्रचंडतर असा कोणताह� अडसर आड
नाह�. एकवेळ बुंदेलखंड हा �बहारा�दक प्रांतांहून �भन्न स्वतंत्र मानता येईल पण

मानता येणार नाह�. कारण एकदे शीयत्वास छेदणार� कोणतीह� गंग
द्रोणासारखी �वस्तीणर् नदनद� त्यामध्ये पसरलेल.
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,

यमुना �न

परं तु वर सां�गतलेच आहे क� दे शादे शांच्या मयार्दा या भौगो�लक कारणांन

ठर�वल्या जाता. त्याहून अ�धक प्रसंगी त्या इ� , संस्कृत, जाती �न संमती यांनीच
बहुतेक ठरत असून मग भौगो�लक भेद हे त्यास केवळ आनुषं�गक साह्य देत असत.
भौगो�लक �वभेदक अिस्तत्वांत असून जर पंजाब �न मद्रास हे एकाच मातृभूमीचे प्
बनू शकतात , एकाच दे शाचे प्रदेश म्हणून गणले जातात तर त्याच कारणाक�रता ज्

त्याहून स्पष्टतर भौगो�लक �वभेदक बसत नाह�त असे नेपाळ �न त�दतर �हंदुस्थानी प
हे एकाच पुण्य �न �प्रय भारतभूमीचे अंगप्रत्यंग कसे मानले जाणार

? ते तसे

आहे तच. परके त्यास मानोत �कंवा न मानो. कारण क� ह� संस्कृती इ�तहासा�दक

दे शैक्याची �नणार्यक ल�णे �हंदुस्थानातील कोणत्याह� प्रांतास �ततक�च लागू पडत

�सद्ध करण्यासाठ� प्रथमतः आपण संस्कृती �न ऐ�तहा�सक संबंध यांचा अल्पस्वल

कर.

�हमालयाच्या प्रचंड प्रकाराच्या बाहुवेष्टनांत कवटाळून नेपाळास �नसगार्

जगातल्या अंगणांतून उचलून भारतभूमीच्या कडेवर ज्या �दवशी � , त्या �दवसापासूनच
नेपाळचा आम्हां भारतभूमीच्या संतानाशी इच्छेद्य �न अखंड प्रेममय असा सहो

संबंध अ�विच्छन्न वाहात �न संस्कृतीच्या प्रेमपाशाने अ�धक दृढतर होत आज ने

आयर् �हंदूंचा �न �हंदु राजश्रीचा जो गौरव आहे तो प्रत्य� काशीप्रयागालाह� उरल.

�हंद ु संस्कृती ज्या वै�दक कालापासून उगम पावल� त्या अत्यंत पुरातन काल�ह� नेपाळ

�तचा एक आधारस्तंभ �न �तच्या देवष�नी र�चल्या जाणाया्र् महामं�दरांचे एक महाद
होते अशी पूव��तहास कथांची सा� आहे . वै�दक संस्कृती �हंदुस्थानांतच मूलतः उग

पावल� हे मत �णभर बाजूस ठे वले तर� आया�च्या वसाहती �हंदुस्थानात येऊन वस

वसत �न सुधारत सुधारत ज्या महान संस्कृतीला जन्म देत्या झाल्या �न िजचे रूपां

रूप�वकास होत हो , आज �हंद ु संस्कृतीत प�रणत झालेले आह , त्या संस्कृतीस जन
दे णायार्  त्या गोत्रष�च्या चरणांनी प�वत्र होण्याचा मान अ�खल �हंदुस्थाना
पंजाबचा, जवळजवळ �ततकाच

नेपाळचा आहे . कारण इराण अफगा�णस्थानच्या बाजून

आयर् �हंदुस्थानांत आले �कंवा कािश्मरबाजूने ते खाल� उतरले या दोन्ह� मतांस िज

ऐ�तहा�सक पुरावा पुरातन ग्रंथांत सापडतो �ततकाच आया�चे �नदान काह� संघ तर� �तबे
नेपाळावरून �हमालय उतरून पुढे प्रवेश कर�ते  , या �वधानास ह� पुष्ट� द्यावया
सापडतो. �त्र�वष्टप हे �तबेट शब्दांचे संस्कृत मूलरूप असल्याने �न �त्र�वष्टप ह
वसतीस्थान म्हणून सां�गतले असल्याने आपल्यांतील काह� संघांस तर� त्यांचे प

�तबेटांतून इकडे आल्याचे स्मरण असावे असे �दस. पूव् ग्र
र
थांतून अफगा�णस्थ
ं
ानच्
कोणतेह� मोठे धमर्स्थळ वा पुण्य �ेत्र प्र�सद्ध असलेले क्व. परं तु काश्मीर

�न �वशेषतः वर नेपाळच्या मध्ये �न वर �हमालयात आपल� अनेक प�वत्र स्थळे धमर
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नद्या पौरा�णक कालापासून आजपय�त प्र�सद्ध �न पूज्य मा�नल्या ज. मानस

सरोवर, गौर�शंकर, कै लास, पशप
ु तीनाथ ह� सवर् तीथ� फार पुरातन �न आपल्या पूवर्जांच
दे वांच्या �नवासास केव्हा तर� पात्र झालेल� अशी अ. उत्तर कुरू या नावावरून

इकडच्या म्हणजे द��ण कुरूतील वंशजांचा संबंध काश्मीरपासून नेपाळपय�तच्या भू
समांतर असलेल्या �हमालयाच्या बाजूच्या देशाशी केव्हा तर� . असे मत आहे क�

काश्मीर कुभा या मागार्ने काह� संघ �हंदुस्थानांत वसावयास . तसेच त्याच आया�चे

,

अन्य जातीचे आणखी काह� संघ �त्र�वष्टप वा �तबेटमधून नेपाळात �न आजूबाजू

प्रदेशांतून हिस्तनापूराकडे उतरत गेले अस. याह�प�लकडे जाऊन असे म्हणता येईल क ,

काश्मीर कुभाकडून आलेल्या आया�च्या संघापे�ा नेपाळच्या �दशेने खाल� उतरणारे

तेथील मूळ जातीशी अ�धक सं�मश्र होत होतच पुढे आले असावे �न त्यांनाच द्र�व
नावाने पिश्चमेकडून आलेल्या आया�नी संबोधले असा. या�वर�हत हे ह� �वसरता कामा

नये, क� य� , गंधवर, �कन्नर �न भूत या नावांनी संबो�धत केलेल्या जातीची वस्

�हमालयाच्या पायथ्याशी एकसारखी वसलेल� असून त्यांच्याशी सं�मश्र होत होतच
�हंद ु जातीय संस्कृती बनलेल� आह .

आणखी एक तकर् येथे सांगून ठेवणे इष्ट आ , क� व�ै दक वा पौरा�णक काळातील

प ृथ्वीची वणर्ने �न त्यावर�ल -जाती-खंड-�वभाग, �नद� श, हे आज �कतीह� घोटाळ्याचे वा
अथर्शून्य वाटत असले तर� ते ज्या काळी मूळ �ल�हले गेले तेव्हा अ�रशः खरे नस

असे म्हणता येत नाह. पुढे त्यांचे मध्ये अंधपरंपरेने पुष्कळ अथर्शून्य वणर्ने चुक�
अ�तशयोक्तीने दडपल� गेल� असतील पण िजतके मुळाकडे जावे �ततके त्यात अ�ध

सत्य सापडू शके. आज प ृथ्वीचे आपण पाच खंड समजतो पण काह� भौग�भर्क आघा
गुदरून परवा जेथे टो�कयो शहर होते तेथे समुद्र आला तसे एखादे खंड गडप हो
एखादा समुद्र वर आला तर त्यायोगे आजच्या भूगोलास भ�वष्यकाल�न जनतेने

ठर�वण्याचा प्रयत्न करणे जसे चुक�चे  , तसेच प ृथ्व-दे श-जाती इत्या�दकांच्या अने
कालानंतर प्राप्त झालेल्या आजच्या नामरूपांशी जुनी नामरूपे �मळत नाह�त म्

केवळ किल्पत वा अ�ानी लोकांनी अनुभवा�वना खरडलेल� होती असे म्हणणे चुक�च

होईल. महाभारता�दकात �दलेल� प ृथ्वीची वचने त्या पूव�च्या ज्या काळातील वणर्न
ग्रंथीत केल� असतील त्या काळ(महाभारत काळ नव्ह) यथाथर् �न वास्तव अस

शकतील. इतकेच नव्हे तर त्यांना वास्तव मानून इतर सवर् प्रमाणांशी सुसंगत कर
प्रयत्न केल्यास त्यावरून कधी कधी महत्वाचे सत्यह� उघड.

त्या दृष्ट�ने �वचार करता , र�, गंधवर, �कन्न, ऋ�, वानर इत्याद� नावे

आता जर� त्यांच्या नावावर अनेक रुढ अथा�ची पुटे चढलेल� असल� तर� पूव� एका का

ती खरोखर�च �नर�नराळ्या मनुष्य जातींची नावे होती असे मानावे लाग. र� वा रा�स
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या नावासंबंधी आता बहुतेक एकवाक्यता आहे क� ते नाव �न त्याचप्रमाणे रामायणका
वानर ऋ� ह� नावे त्या त्या जातीची असाव. �सलोनात रक्का (Rakkas) नावांची एक
रानट� जाती अजून आहे असे समाज शास्त्रावर�ल एक इंग्रजी ग्रंथांत वाचल्याच
स्मरत. तीच गोष्ट य�ाच! �हमालयाच्या नेपाळ लगतच्या पायथ्या

‘यक्क’ नावाचे

लोक अजूनह� राहत असून त्यांच्याच �ववाहा�द चा�लर�ती य�ांच्या पुराणांतील वणर्न

पुष्कळ जुळता. य� शब्दाचे , अपभ्रष्ट स्वरूप यक्का हे. याच दृष्ट�ने पाहत
आम्हास असा संशय येतो क� आपल्या पूवर् ग्रंथांतून �कन्नर म्हणून ज्या

लोकांचे वणर्न येते तेच लोक हळूहळू �हमालयाच्या पायथ्याची आपल� जागा सोडून वै�

संस्कृतीशी देवाण घेवाण कर�त एकात्म पावून पुढ

‘कन्न’ या नावाने संबोधले गेले

असावेत. हे ल�ात ठे वण्यासारखे आहे क� काश्मीरपासून नेपाळपय

,

वसलेल्या

�हमालयाच्या पायथ्यावर�ल या  , �कन्न, गंधवर् जातीचे उल्लेख आपल्या ग्रंथा

रा�सा�दकांच्या उल्लेखाप्रमाणे द्वेषसूचक वा �नंदागभर् नसून त्यांची वणर्न , स्नेह
�न क्व�चतप्रसंगी आदरभावह� व्यक्त करणार�. �कन्नर जातीचेच पुढे संस्कृ
सा�हत्यात प्र�सद्ध झालेले कनार्टक राष्ट्र हे रुप. वर उल्ले�खलेल� आमची

कल्पना अथार्तच शब्द सादृश्यावरून सुचलेल� असल्याने �तला ऐ�तहा�सक �वश

प्रमाणे �मळेपय�त केवळ चच�साठ� एक कल्पना म्हणूनच पुढे मांडल� जात , हे �नराळे

सांगावयास नकोच. केवळ शब्द सादृश्यानेच पहावयाचे

कॅ नडा हे कनार्टक �न कन्न

या शब्दाचे रुपांतर होऊ शकत असल्याने तेथेह� कन्नड लोक वसत

, असे म्हणावे

लागेल! म्हणून केवळ शब्दसाम्यास अथर्साम्य �न ऐ�तहा�सक पुरावा �मळाल्य
कोणाचाह� उल्लेख �नणार्यक �सद्धांत म्हणून करता येत.

हे काह�ह� असले तर� पूव्ग्रंथावरून जी गोष्ट
र
अगद� स्पष्ट आहे ती ह�

जी संस्कृती �हंदुसंस्कृती म्हणून संबो�धल� जाते ती जर� आयर्संस्कृतीचे रूप�

असले तर� तीत अनायर, द्र�, य�, �कन्न, गंधवर् इत्याद� पुरातन ग्रंथातून उल्लेखल
अनेक इतर जातीच्या �न वंशाच्या रक्ताचा �वचारांचा �न �वकारांचा

कतु्त्व
र
ा प्रभा

स्पष्टपणे �दसत असल्यामुळे �न त्या सवर् जाती नेपाळापासून काश्मीरपय�त वस

होत्या आ�ण �नदान काह� आयर् संघ तर� या पूवर्मागार्ने �हमालयातून �हंदुस्थानात उ
होते ह� गोष्ट �सद्ध वा सू�चत करणार� बर�च प्रमाणे पुरातन ग्रंथांतून �दस
असल्याने �हंदु राष्ट्राचा नेपाळाशी �न नेपाळचा �हंदु राष्ट्राशी जाती

पुरातन कालापासून सुरू झालेला आहे हे सू�चत होत.

, अत्यंत

संस्कृतमध्ये भूत या शब्दास रा�स या शब्दाप्रमाणेच मागाहून जर� गुणवा

दग
ेने आला तर�ह� रा�स या शब्दाप्रमाणेच भूत हा शब्दह
ु ्णवाचक अथर् ल�ण
ुर

जातीबोधक होता असे आम्हास वाटत. य� , गंधवर, �कन्न, �करात इत्याद� �हमालयीन
www.savarkarsmarak.com

जातीचे उल्लेख संस्कृत वाङ्मयात असे कौतुकाने �न प्रेमाने केलेले आहेत तसे जर�

तर� भूत जातीचा उल्लेख संस्कृतात आय�तर परंतु नेहमी आया�शी संबंध घडलेल्या लोकां
म्हणून केलेला आह. �कन्नराच्या उलट भूत हा शब्द अपमानास्पद �न कोणातर� संस

भाषीयांस त्रास देणाया� �न बयार् च रानट� अवस्थेत राहणायार्पसंबंधी लावलेल. पुढे तर
त्याचे अथर् पालटत पालटत जे ल�णाने मृतात्मे भूत जातीय िजवंत मनुष्याप्रमाणे
�न �व��प्त प्रकार मेल्यानंतर करतात त्यांनाह� तो शब्द लावण्. पण प्रथमत

भूत नावाचे लोक �हमालयाच्या पायथ्यांशी वसत असावेत हा आमचा तकर् �कन

शब्दाच्या उपपतीचे तकार्पे�ा अ�धक दृढतर. कारण नेपाळजवळ असणायार्त एका
दे शाचे नाव अजन
ू ह� जसेच्या तसे म्हटले जात आ. भत
ू ान हा शब्द आम्हास वाटत

भत
ू स्थान या शब्दापासून �नघाला असा. तेथील लोक अजन
ू ह� जवळ जवळ रानट�च

आहे त. अजन
ू ह� शार��रक दृष्ट्याह� पूव� त्या जागी अंगावर दाट केस असलेले लोक र

असावेत, असे काह� प्रवाशी अजूनह� तशा काह� व्यक्ती त्या बाजूस आ

म्हणून हे

म्हणता, त्यावरून वाट. त्यांच्या चा�लर�ती वै�दक पद्धतीस अजूनह� इतक्या �
वाटणायार्  आहेक क� आपल्या हजारो वषा�पूव�च्या आया�नी िजतक्या आश्चया�ने
�व��प्त समजले असते �न भूत म्हणून म्हटले असते �ततक्याच आश्चयार्
आपल्याह� त�डातून तोच शब्द पण आता जरा ला��णक अथार्ने �न! भूत ह्या

जा�तवाचक शब्दाचा असा ला��णक अथर् होऊन जी�वतांचे मेलेल्यांशी साधम्यर्

स्थापन झाले हे काह� आश्चयर् न. �पशाच्च शब्दाचा इ�तहास हे सहज �सद्ध .

आज �पशाच्च म्हणजे मेले- भूत- जे अत्यंत त्रासदायक असेल ते असे आपण व्यवहार
समजतो. पण �पशाच्च शब्दाचे हे रूप होण्याचे आधी तो शब्द एका ज

, त्यांच्य

भाषेला �न त्या देशाला लावला जात होता हे �सद्ध . वायव्य �समेवर�ल रानट� क्रूर
असंस्कृत लोकांच्या देशास �पशाच देश असे म्हटलेले पुराणात स्पष्ट .

“गंतव्यं

त्वया भूत पैशाचे देशधूतर् ” असा उल्लेख �संधू प�लकडील देशांतील सीमेवर रानट� ‘धूत’र
जातीसंबंधी भ�वष्य पुराणांत �वक्रमानंतरच्या काल�वषयक खंडांत केलेला आ. पैशाच

भाषेचा उल्लेख तर करावयासच नक. आम्हास असेह� वाटते क� पुश्तू भाषेचे हे अवार्च
नाव पैशाची या शब्दावरून पडले असा. �पशाच्चस्थान �पश्-पिश्-पुश्तु असा क्

असू शकेल. कारण पैशाची भाषा त्याच सीमा�नवासी आडदांड �पशाच लोकांची अजून आह.

या �पशाच्च �न पैशाची जाती यांच्या रान , आडदांड, त्रासदायक � ‘धूतर’ स्वभावाल-

आजकालचा पठाण हे याच �पशाच्च �न पाथ�यनांच्या �मश्रणाचे रुपांत- अनुल�ून

मेल्यानंतर त्रास देणायार्ि◌ आत्म्यालाह� �पशाच्च झाला म्हणून म्हणू लागले �न
शब्दाचेह� असाव. आणखी एका जातीवाचक शब्दाचाह� उल्लेख येथे करता ये.

�तयर्कयो�न म्हणजे नीचयोनी म्हणून प्र�स . भूत वा �पशाच्च योनीप्रमाण
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�तयर्कयोनीह� त्रासदायक जर� समजल� गेल� नस , तर� ती गदळ , नीच �न �व��प्त

आहे असा समज होता. आम्हांस असे वाटते क� मलबारमध्ये अत्यंत खालची जात
ज्यांना अजूनह� ते �हंदु असतांहअदृश्य समजता- िजचे

आयर नायर इत्याद� सवर् �हंदु अस्पृश्य �न कोठे

नांव �थय्यर �न �थय्या आहे तीच ह� असा. या जातीच्या

लोकांत रा�सा�द जातीच्या लोकांतील ग्रंथीत केलेल्या चाल�प्रमाणेच मायावी रूप घ
चाल अजूनपय�त �दसून येते. पूव� तर

‘मायावी’ म्हणजे मनुष्यास भय पडेल अश

�वल�ण गाढव , माकड, ह्मैस �न अध गदर ्-अधर्मकर्ट अशी पशुप�ांची �वल�ण स�ग
घेऊन �न तसे टोप घालन
ू रात्री बेरात्री एकाक� मनुष्यास भय दाख�वत �फरण्याच

सवर्त्र ह. �कत्येकदा एखाद्या धीट मनुष्याने पकडून टोप �हसकावून त्याचे खरे स

उघडक�स आणावे. परं तु वेडगळ समज एकदा समाजात �शरला , म्हणजे तो काढून टाकण ,

पव
ू � प्र�सद्धीची �न प्रचाराची साधने इतक� उपलब्ध नसल्याने आजच्याहून �कती

असल्याने �तयर्कयोनी म्हणजे अधर् मनुष्य अधर् पशु वा प�ी अशी कोणची तर� �

योनी असा समज झालेला असावा. ह� �तयर्कयोनी म्हणजेच आजकालचे हे �थया �
�थय्यर हे लोक असले तर ते आयर् �न द्र�वड या उभयतांच्याह� पूव�च �हंदुस्थ

अत्यंत दाट अशा अरण्यात वन्य िस्थतीत राहत असावे‘भूत’ शब्दाप्रमाणेच या जाती
नावह� पुढे ला��णक अथार्ने �व�चत्र कल्पनांचे �न �वचारांचे �नदशर्क होऊन �
योनीच्या कल्पनेत प�रणमले असाव.

य�, र�, �कन्न, �पशाच्, भूत, �तयर्क इत्याद� नावांच्या उपपत्तीचा प्र

येथे अनुषं�गकत्वानेच आला असल्याने त्या�वषयी आमच्या तकार्चा केवळ �नद�ष
इतके सांगणे पुरे आहे क� यातील बयार्◌ीच जाती वै�दक कालाच्या अंतास �न पौरा�ण
कालाच्या प्रारंभास �हमालयाच्या पायथ्याशी वसत होत्या �न त्या अत्यं

कालापासून नेपाळ �न त्याच्या आजुबाजुच्या प्रदेशांत वसलेल्या या जातीच्या

,

संस्कृतीचा �न जीवनाच्या वै�दक रक्त , संस्कृतीशी �न जीवनाशी संबंध �न सं�मश्

होत आलेले आहे �न वै�दक संस्कृतीचे �न आयर् म्हण�वणारे अनेक संघह� पंजाबात वस

होते असे म्हणण्यास िजतका ऐ�तहा�सक आधार आ , जवळ जवळ �ततकाच त्यांच्यापैक
काह� नेपाळातूनह� वसत होते, असे मानावयास �मळू शकतो.

भौगो�लक दृष्ट�ने भूतानह� नेपाळाप्रमाणेच �हंदुस्थान देशाचाच एक पोट भा.

तथा�प संस्कृतीच्या दृष्ट�ने नेपाळ हा �हंदुस्थान देशाचा केवळ एक भौगो�लक प
नसून आमच्या �हंदु राष्ट्राचे एक प्रमुखांगच झाले . वै�दक काळाचे अंती �न

पौरा�णक काळाचे प्रारंभी तत्रस्थ जातीय वंश जसे �हंदु संस्कृतीत एकात्म्यत्व प
�न ज्या र�तीने जसे एकात्मत्व करून गेले तसे �न त्याच र�तीने या �णीह� �तबेट

खाल� उतरत वेळोवेळी तेथे िस्थर वसती करणारे संघ �हंदुत्वात �वल�न होत आह. वरून
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एखाद� टोळी प्रथमतः नेपाळात उतरून ब

, काह� वषा�नी तेथील र�तीभाती �शकते

,

�हंदं च
ु ा धमर् �न तत्व�ान यांच्या �वचारांची छाप तीवर पडत पडत लवकरच �हंदु उपाध्

�तच्या संस्कारास लागत , आणखी काह� वषा�नी ती टोळी स्वतःस �हंदु म्हणवून घेऊ
त्या महान संस्थेत कोणातर� उपजातीची भर घालून अंतभूर्त ह

, या आजह� रूढ

असलेल्या प्रघाताने मागेह� आपल्या �हंदु संस्कृतीत नेपाळच्या महाद्वारांतून

पडत गेल� असावी. नेपाळच्या आचा-�वचारांचा भारतीय संस्कृतीवर �न भारतीय

संस्कृतीचा तत्रस्थ संस्कृतीवर कसा एकसारखा प�रणाम होत गेला असावा �न त्य

अंती या आयर , अनायर, द्र�, गौड, �भल्ल इत्याद� नाना�वध जातींच्या सं�मश्रणांतू
संघटनेतन
ू उत्पन्न �न �वक�सत झालेल्या आजच्या �हंदु संस्कृतीवर िजतका

महाराष्ट्र�या, बंगालचा �न पंजाबचा �ततकाच नेपाळचाह� कसा पैत ृक वारसा �न औरस
अ�धकार आहे हे गोचर होते.

तथा�प संस्कृतीक दृष्ट्या नेपाळ हा �हंदुस्थान द , आमच्या जातीचा राष्ट्र

अ�विच्छन्न भाग होय हे �सद्ध करण्यास पौरा�णक इ�तहासाच्या या �वशेषतः आनु

आधारावर अवलंबून राहावयाचे काह�एक कारण नाह�. वर उल्लेखलेल्या �कत्येक  त्त

�न अनुमाने �कती अंशांनी तथ्य आहेत �न ग्राह्य आहे त हे �सद्ध करण्याचे प्र
�न प्रसंग नसल्याने आम्ह� त्यांचा केवळ नाम�नद�शच केल. पण ज्या घटना

पौरा�णक इ�तहासाच्या अंधेरातच पडून रा�हलेल्या नाह , ज्यांचे वास्त�वकत्व अवार्
इ�तहासात जवळ जवळ सवर्मान्य झालेले आ , त्यावरूनह� नेपाळ हा भारताच्या �
इ�तहासात अ�व�छन्नपणाने भारतीय राष्ट्राचा संस्कृतीचा �न देशाचाच प्रांत �

असल्याचे �न�वर्वाद �सद्ध होत.

अशोकानंतर दस
ु यार्द गुप्ताच्या साम्राज्यापय�त ज्या ज्या राजक्रांत

राष्ट्रांत झा, त्यांचा धक्का नेपाळास बसत गे. जे जे धमर्म , जी जी काव्यपद् ,
जी जी �शल्पधार� भारतात उदय पावल� �न अस्तंगत झाल� �तच्या त्या उदयास्

प�रणाम िजतका अंग वंग क�लंगा�दक भारताच्या त�दतर अंग प्रत्यंगावर झाला �तत
तो नेपाळावरह� झालेला आहे . भारताच्या या �वस्तीणर् �वराट पुरुषास ज्या वेदन
भावना होत गेल्या त्याची समवेदना आह्मांप्रमाणेच नेपाळास होत आलेल. हा

नेपाळच्या इ�तहासाचे �ववरण करण्याचा प्रसंग नसल्याने केवळ मुख्य घटनांचाच

नेपाळचे भारताशी बुद्धकाल�न तादात्म्य �न देशैक्य �सद्ध करण्यास पु.

बुद्धकालाच्या अंतीह� श्रीहषा�चे साम्राज्यांतच नेपाळ अंतभूर्त. श्रीहषर् सम्राट

तेथे गेले होते अशी कथा आहे . �तकडे भारतीय शकच चालू होता. श्रीहषार्नंतर �हंदुस्थान

एक राज्यक्रांती होऊन नेपाळावर चीनच्या बुद्धध�मर्यांनी एक मोठ� स्वार� केल्याच
सांगतो. परं तु या स्वार�चे शेवट� नेपाळावर �न भारतावर त्यांचा �चरकाल�न असा काह�
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प�रणाम न होता या दे शांवर पुन्हा भारतीय सत्ताच नांदू लाग. तेथपासून रजपूत

कालापय�त �न रजपूत कालापासून मुसलमानी सत्तेपय�त नेपाळवर �हंदु संस्कृतीचा �न �हंद
राजसत्तेचा ध्वज अप्र�तहत डौलत रा.

चीनशी �तबेटशी त्याची युद्धे . केव्हा केव्हा एखादा हत्ती �न थोडेसे द्रव्य

दे ण्यापुरती चीनची सरशी हो. तर केव्हा केव्हा आमचे नेपाळी वीर सीमा ओलांडू

�तबेटात घुसून परक�य सेनेचा धुव्वा उडवीत �न त्यांचा गवर् प�रहार क. पूव� गौड
दे शात गेलेला प्रचंड देव �न त्याचे अनुयायी यांनी नेपाळावर राज्य . त्यानंतर

कनार्टकामधील राजा नाच्यदेव हाह� आपल्या हजारो अनुयायांसह नेपाळात येऊन ब.

तेलंगणांतन
ू ह� आमचे आंध्र बंधु नेपाळमध्ये येऊन सत्ताधार� झालेले . नेपाळात अजन
ू
तेलंगणी भाषा �न त्या भाषेतील �ल�खते आढळता. ह�र�संग दे व नावाचा राजा
अयोध्येहून नेपाळात . स. १३२४

चे जवळपास प्रवेश करता झा. या राजाने

आपणाबरोबर आपल� महाराष्ट्र�य देव ‘तळ
ु जाभवानी’ ह� आणून नेपाळात स्था�पल� �न
�तच्या पूजनासाठ� म�हषवध सुरू के. हा राजा �न त्याचे तुळजाभवानीचे महाराष्ट्

भक्त नेपाळात काह� �दवस सत्ताधार� रा�हल्यानंतर रु , नर�द्रदेव इत्याद� रजपूत

बंगालदे शीय राजे आपल्या अनुयायांसह येऊन राजसत्ता भो�गते झा. अंती उदे पूरच्या
घराण्यांतील गुरख्यांचा वं१७६८ इसवीत येऊन नेपाळात सत्ताधार� झाल. महाराजा

प ृथ्वी नारायण�संगापासून आजपय�त हेच घराणे नेपाळावर राज्य कर�त आ.
या नेपाळच्या अत्यंत त्रोटक �दग्दशर्नावरूनह� �दसून 

, वै�दक �न

पौरा�णक कालाची गोष्, बाजूस ठे �वल� तर�ह� अवार्चीन इ�तहासाच्या �न�वर्वाद सा�ीव

नेपाळ हा �हंदस्थान देशाशी गेल्य
२००० वष� राजक�य, सामािजक, धा�मर्क �न सांस्कृ�त
ु

बंधनांनी �नगडीत झालेला असून या दे शाचाच नव्हे तर या जातीचा रक्ताचा �

संस्कृतीचा पंजा , बंगाल �न महाराष्ट्र मद्रासेइतका और. आज तर तेथे सुदैवाने

अजून िजवंत असलेले �हंद ु राज्य �हंदुस्थानातील इतर प्रांतांप्रमाणेच मृत झालेल--ईश्वर अमंगळाचे �नवारण कर- �न जर मद्रासेपासून �तराईच्या रानापय�त सांडलेल

रक्तमशीचे काह� �बंदु पुढे उडून नेपाळचे मान�चत्र(नकाशाह�) लाल झालेले असते तर
�बहार हा जसा �हंदस्थानचा प्रांत आहे
क� नाह� ह� शंका कोणाह� लेखकास येत ना
ु

तशीच नेपाळ हा �हंदस्थानचा प्रांत आहे
क� नाह� ह�ह� शंका कोणास आल� न. केवळ
ु

आश्चयार्ची गोष्ट आहे क� जात , रं गान, शौयर्मापनाने स्पष्टपणे �हंदुस्थान देशीयापा

�वजातीय �दसणारा ब्रह्मदेश �हंदुस्तानचा प्रांत आहे ह� गोष्ट ज्यांच्या बुद

�गळता येते त्यांना रक , रू, रं ग, इ�तहास, संस्कृती इत्याद� देशैक्या , राष्ट्रैक्या
�न जात्यैक्याच्या सवर् ल�णांनी भारताचाच औरस पुत्र ठरत असलेला नेपाळ ह

�हंदस्थानचा प्रांत आ
हे हे �वधान �गळता �गळवत न! ब्रह्मदेशावर लाल शाई सांड
ु
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म्हणून तो �हंदुस्थानचा प्रांत झाला �न नेपाळवर �ततक्या स्वातं�याची सोनेर� क

�फरत आहे म्हणून तो �वदेशीय ठरल! जो समाज स्वतंत्र आहे तो �हंदुस्थानचा नव्हे

का �हंदस्थानची व्याख्या
हे लोक समज!
ु

या लेखात नेपाळ हा प्रच�लत राज्यव्यवस्थेत �हंदुस्थानचा प्रांत मानावा �कं

या प्रश्नाचा उहापोह करण्याचा मुळीच हेतु नसल्याने �कंबहुना तो प्रश्न हाती घ
प्रश्नाहून अगद� स्वतंत्र असल्याने केवळ एका राज्यव्यवस्थेखाल� जे भाग

काय ते दे शैक्यांत समा�वष्ट होऊ शकत. या �व�चत्र मताचा अ�धक खल करण्याचे ये
काह� कारण नाह�. प्रच�लत राज्य व्यवस्थेत नेपाळ हा �हंदुस्थानचा प्रांत नाह�

सांगावयास कोणी ब्रह्मदेव येण्याची आवश्यकता नसून ते एखादे प्राथ�मक शाळेतील
सांगू शकेल आ�ण नेपाळ हा पढ
तगर्त राजक�य प
ु े कधीह� �हंदस्थान देशाचा एकछत्रां
ु

होणारच नाह�. असे प्रत्य� ब्रह्मदेवह� सांगावयास आला तर� ते �वश्वासाहर् हो.

अलसेस �न लोरे न हे दोनह� प्रांत फ्रान्स देशापासून िजंकून घेतल्याने ते जमर्नीचे र

समा�वष्ट झालेले होत. पंरतु प्रच�लत राज्यव्यवस्थेत ते प्रांत �न फ्रान्स देश �
गेले तर� हाणून ते फ्रान्स देशाहून �भन्न देशच आहेत असे कोणी म्हटले होते क ?
उलटप�ी फ्रान्सचे ते अखंड्य �न अ�वच्छेद्य अंग प्रत्यंग होत असेच

प्र�तपाद�त नव्हते  ? फ्रान्सच्या राजधानीत  मातृभूमीच्या प्रख्यात व्यासप

दोन प्रांताचे सुंदर पुतळे इतर प्रांतांच्या पुतळ्या शेजार�च उभारल. फ्रान्स देशाची त
प्रांतावर�ल �प्रती चाळीस वषार्पय�त त्या पुतळ्यांपुढे �वरहाचे वेषांत गुडगे टेक. त्या

प्रांताचे प्र�त�नधी प्रचल�त राज्यव्यवस्थेत नसले तर , धा�मर्, जातीय, राष्ट्र
�न सांस्कृ�तक अशा प्रत्येक फ्रान्सदेशीय उत्सवात �न कायार्त इतर फ्

प्र�त�नधीबरोबर समान अ�धकारा , �प्रतीने �न भक्तीने स्थान पावत असत �न

पावत असत. �तकडे जमर्नीनेह� ते प्रांत जमर्न देशीय . असे ठर�वण्याचा प्रय
चाल�वला होता. पण तो प्रयत्न देखील ते प्रांत फ्रान्स देशाहून �भन

राज्यव्यवस्थेत आहेत म्हणूनच ते फ्रान्सचे प्रांत नव्हते तर त्या प्रांताचा इ�

जाती वा संस्कृती आ�दक पुराव्याची मांडणी ते जमर्नच आहेत अशा �सद्धांतास अन
�दसेल अशी करण्याचा प्रयत्न करू. या कामावर जमर्नीने प्रख्यात प्र

इ�तहास� �ट्रश्के यांची नेमणूक करून त्यास एक प्रचंड ग्रंथ �लहावयास आ�ा.

या ग्रंथातह� कोणता समाज वा प्रदेश कोणत्या देशाचा वा समाजाचा भाग वा प्रांत

प्रच�लत �न चंचल अशा राज्यव्यवस्थेत ठर�वता येत नसून ते वर �न�दर्ष्ट केलेल
कारणेच सं�मश्र र�तीने �सद्ध करू शकतात असे प्र�तपादन केल.

अलसेस �न लॉरे न हे प्रांत फ्रान्स देशीय नसून जमर्न आहेत हे �सद्ध

िजतका पुरावा प्रोफेसर �ट्रश्के यांना स

, त्याच्या पावपट पुरावाह� नेपाळ ह
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�हंदस्थानीय प्रांत 
नसून तो कोण्या इतर देशाचा प्रांत वा �व�भन्न देशच आहे
ु

करण्यास �मळणे शक्य ना. सीमेवर�ल प्रांतामध्ये ज्या दोन देशांच्यामध्ये तो
असतो त्याच्या उभय जाती �न संस्कृती थोड्या बहुत �म�श्रत . त्याप्रमा

नेपाळमध्ये काह� अगद� तुरळक लोक आपण चीनमधून आलो असे म्हणत असले �

काह� अगद� तुरळक संघांची भाषा चीनप्रमाणे वा �तबेटप्रमाणे मंगो�लयन भाषा पैश
असल� तर� नेपाळ हा �तबेटचा वा चीनचा प्रांत होऊ शकत ना. हे इतके स्पष्ट आह

क�, असे म्हणण्याचे अजून इंग्रजी लेखकांचेह� धाष्ट्यर् झालेल. मग चीनी वा �तबेट�
लोकांची गोष्ट तर दूर. शीषर्मापना�द श�ररशास्त्रानुसार तर एक नेपाळी एखाद्या

मनष्यापुढे उभा केला असता चीनच्या �पचक्या डोळ्यांना नेपाळचा शामलवणर् ह
ा
ु

नव्हे हे �णाधार्त �दसून ये. पण तोच नेपाळी पाटणा वा बनारस नगरात आणून सोडून

�दला असता रं ग , रू, भाषा, संस्कृती इत्याद� ल�णांनी त्याची तत्रस्थ जनाह
�व�भन्नता �दसून येईल ती एखाद्या महाराष्ट्र�यास वा पंजाबास वा मद्राशा

नगरांत सोडला असता त्याची िजतक� �दसून येईल त्याहून फारशी अ�धक असणार ना.

याचे कारण आम्ह� वर जो नेपाळचा त्रोटक इ�तहास �दला त्यावरून स्पष्ट �दसण.

ते हे क�, नेपाळमध्ये आं, कनार्ट, महाराष्, वंग, अंग, कल�ंग, रजपूत �न मगधा�दक

भारतीय जातीच्या झुंडीच्या झुं , व�ै दक कालाची गोष्ट �न �कराताजुर्नीय पौरा�णक कथ

सोडू न �दल्या तर� आज दोन हजार वष� एकसारख्या जाऊन रा�हल्य , इतकेच नव्हे तर

तत्रस्थ लोकांनी �ववाहा�दक संबंध अनुलोभ प्र�तलोभ पद्धतीने सरसहा ठेवीत ग

जातीय दृष्ट्या जे नेपाळचे रक्त तेच आमचे �न जे आमचे तेच नेपाळचे झालेले.
तेव्हा शीषर्मापना�दक शा�ररप�र�ेतह� नेपाळ हा �हंदुस्थानचाच औरस ठरला पा�हजे
उघड आहे .

याप्रमाणे भौगो�लक ऐ�तहा�, सांस्कृ�त, शार��रक �न जातीय ल�णांचा �वचार

केला असता नेपाळ हा �हंदस्थान देशाचा �न राष्ट्राचा एक अ�विच्छन्न �न अ�व
ु

प्रद, प्रांत वा घटक ठरत नाह� असे कोणासह� म्हणता यावयाचे न. पण तर�ह� जर
कोणी दरु ाग्रहाने नेपाळ हा �हंदुस्थानचा �न �हंदुस्थान हा नेपाळाचा संबंधी होऊ

नाह�, असे म्हणेल तर आम्ह� त्यास असे सांगतो क� आमचा कोण �न आम्ह� कोणाचे

प्रश्न मुख्यतः संम--- हृदयाचा आह. आमचे हृदय नेपाळ आमचा आहे असे म्हण

त्याच्या नाम�नद�शाबरोबर प्रेमाने �न ममत्वाने ते भरून येते म्हणून नेप!

�हंदस्थान हा नेपाळची �पतृभूमी आह
. �हंदस्थान ह� नेपाळची पुण्यभूमी आ
. जन्म
ु
ु

होताच नेपाळच्या मुलास त्याची माता �हंदुवीरांची �न महात्म्यांची �न हुतात्म्यांची
गाते �न मृत्यू होताच मृताच्या अिस्थ त्याचे नेपाळी बांधव गयेस वा गंगेत आ

भक्तीभराने परलोकांच्या पुण्यभूमीत त्याच्या आत्म्यास प्र�वष्ठ करण्यास
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,

सोडू न दे तात म्हणून नेपाळ हा �हंदुस्थानचा आ. या आमच्या प्रीतीचे �न ममत्वाच

जल, वायु, तेज �न आकाश ह� पंच महाभूते लालनपालनच कर�त आल्याने �न त्यांच्

,

अकृ �त्रमत्वाची सा� स्वतः इ�तहास देत असल्याने नेपाळ हा आमचा आहे �न

नेपाळाचे आहोत. काश्मीर िजतका �हंदुस्थानचा आहे �ततकाच नेपाळ �हंदुस्थानचा .

द्वारका िजतक� �हंदुस्थानची आहे �ततकेच पशुप�तनाथाचे �ेत्रह� �हंदुस्थानच. जोवर
�हंदस्थानात �न नेपाळात �हंदु संस्कृती िजवंत राह�ल �न जोवर त्यास कोणता भयं
ु
स ृिष्पकोप,

एखाद्या �वस्तृत समुद्र खणून �न एखाद ्या दुल�घ्य पवर्त

आम्हापासून �हसडून नेणार नाह� तोपय�त नेपाळ हा आमच्या �हंदुस्थान देशाचा अस

अ�वच्छेद्य �वभाग राहण. त्यास आम्हापासून लेखणीच्या फटकायार्चसरशी �वलग क

कोणाह� मनष्यास
शक्य ना.
ु

�हमालयाच्या प्रचंड प्रकाराच्या बाहुवेष्टनांत कवळून नेपाळला �नसगार्

जगांतल्या अंगणातून उचलून भारतभूमीच्या अंकावर ज्या �दवशी �दले त्या �दवसापास
नेपाळचा आम्हा भारतभूमीच्या संतानांशी इच्छेद्य �न अखंड प्रेममय असा सहोदर

संबंध जडला. त्या �दवसापासून वै�द , पौरा�णक �न बौद्ध काळात तो संबंध अ�विच्छ
राहात �न संस्कृतीच्या प्रेमपाशाने अ�धकच दृढतर होत आज नेपाळात आम्हा �हं

आमच्या �हंदू राजश्रीचा जो गौरव आहे तो प्रत्य� काशी प्रयागालाह� उरल. काशी

प्रयागचे पाणी अनेक वे ळेला परक�यांच्या उन्मत्त पदप्र�ालनाने गढूळ झाल. काशी
�वश्वेश्वरांच्या मं�दराची िजथे मशीद झ , �तथे इतर दे वतांची गोष्टच काढावयास नक!

पण ईश्वर�कृपेने श्रीपशुप�तनाथाच्या देवळाचा कळस हा तर� अशा एका िस्थर पायाव
शक्तीशाल� मुहूतार्वर स्थापला गेला आहे , तो अद्याप तर� अढळपणे �हंदु गौरवाच्य
आकाशात झळकत आहे . वै�दक काळात वै�दक संस्कृतीचा भाग असलेले

अफगा�णस्थानांतील �हंदूंचे शाह� राज्य ज्या �दवशी मुसलमानी घणाखाल� �चरडले गे

त्या �दवसापासून एक दोन शतकाचे आतच अफगा�णस्थान हा �हंदुत्वास नुसता �वसर
इतकेच नाह� तर त्याचा परम �वद्वेषी होऊन बस. पण त्या मुसलमानी वणव्याच्
होळीत हजारो एरं डाचे व ृ� कडकड कर�त जळून खाक होत असता एखाद्या पोलाद�
�कल्ल्याप्रमाणे नेपाळ हजारो वष� �टकाव धर�त केवळ �हंदुत्वास पारखा झाला.

इतकेच नव्हे तर आजह� �हंदुत्वाच्या अ�भमानाने त्याचे अंतःकरण ओतप्रोत भरले .

त्यांच्या �शरा�शरांतून आजह� �हंदु रक्त �हंदुत्वाचे प्रेमाने �न भक्तीने उ.

कारण नेपाळचे प्रजेत आज दोन धमर्पंथ प्रच�लत. दोन �भन्न धमर् नव्.

त्यातील जे लोक बुद्ध धमार्चे अनुयायी समजले ज , ते स्वतःस �हंदु म्हण�वण्या
नव्हे तर मानण्यासह� मुळीच कचरत नाह. मूलतःच बौद्धधमर् हा �हंदुधमार्तील अ

पंथांपैक� एक पंथ असून तो �भन्न धमर् कधीच नव्. आताह� नाह�. पण त्यातह�
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नेपाळांतील बुद्ध ध�मर्यांच्या पूजा� , तत्व�ानात �न देवीदेवतात इतके सदृश्य

समवेदना आहे क� ते दोन्ह�ह� �हंदुधमार्तील एकाच ग्रंथाचे अनुयायी नाह�त असे सां�ग
असताह� समजण्यात येणार नाह. सनातनी �न बौद्ध अशा दोन्ह� पंथांचे जे अनेक उपग

आहे त तेह� नेपाळात �हंदस्थानातील
इतर राजमागार्तून फुटणायार्◌ा �न त्यालाच कोठे
ु

येऊन �मळणायार्स अन्य मागार्वर प्रवास कर�त असलेल्या इतर िजवांशी स�हष्णुतेने
कर�त चालत असतात.

सामािजक दृष्ट्या नेपाळात गुरखे �न नेवार� असे दोन भेद आ. गुरखे लोक हे

मेवाडात मस
ु लमानानी त्रस्त केलेल्या आपल्या पुरातन राजधान्या सोडून मागे इकडे
हे राज्य संपादन करणायार्  राजपुतांचे वंशज ह. त्यांचे नाव त्यांच्या गोब्र

प्र�तपालकत्वाच्या महाब्रीदाने पडले असण्याचा स. गोर�णास आपले महत ् कतर्व्

समजन
या, मंगो�लयन लोकांत ब्रह्म, चीन, जपान, इत्याद� देशांतून अद्यापह
ू बद्धानु
ु

चालत असलेल्या गोमांसभ�णास त्यांनी नेपाळात तीव्र प्र�तरोध �न �नषेध केला अस
त्यावरून त्यांचे वै�शष्ट्य गोर�ण या नावाचे स्फूट होत गेल. पढ
ु े गोर� शब्दावरू
गरु खा हा अपभ्रष्ट शब्द त्या जातीचाच वाचक झाला . गरु ख्यांच्या सवर् चा�लर�

त्यांचे शौय, त्यांचे धाडस त्यांची �ववाहपद , त्यांची राज्यरचना त्यांची �बरुदावल�
कुलांच्याच द्योतक आह. हे �हंद ु धमार्चे कट्टर अनुयायी आ. दस
ु रे नेवार� नावाचे जे

लोक आहे त ते गुरखे लोक नेपाळात यावयाच्या आधीचे �नवासी हो. संभवतः नेवार� या
नावावरून नेपाळ हे नाव त्या देशास पडले असा. कारण नप
ृ ाल या शब्दावरून जर� त
पडू शकते तर� नप
ृ ाल हे नेपाळाचेच �व�शष्ट स्वरूप केव्हा �न कसे झाले हे सम
ऐ�तहा�सक पुराव्याचे अभावी कठ�ण आह. नेपाळच्या जागी पूव� ते नेवार� लोकह�

�हंदध
ु मार्चे �न �हंदुत्वाचे कट्टे अ�भमानी . गुरखे लोक हे �हंद ु धमार्तील सनातनपंथाचे
आहे त. पण नेवार� लोक काह� बुद्धपंथी �न काह� सनातनपंथी आह. पण पंथ कोणताह�

असला तर� �हंदच
ु आहे त. �न त्यांचा बुद्ध पूजा�वधी सनातनीयांची एक जवळ जवळ प
आहे . हे वर सां�गतलेच आहे . ह्यांच्या �ववाहा�दक र�तीभाती नेपाळांतील माग

उल्लेखलेल्या वै�दक �न पौरा�णक समयास �नवास करणायार्च , भूत, गंधवर, �कन्न,

�कराता�दक मूल जातीच्य , र�तीभातीचे अवशेष असावे �कं वा �तबेटांतून वारं वार येत
गेलेल्या उपजाती �हंदु धमार्त �न �हंदु जातीत �वल�न होत जाताना त्याच्या पूव�

र�तीभातीची ती �हंद ु रूपे असावी. गुरख्यांचे �ववाहसंबंध अत्यंत कडक असून स्त्
एकपतीत्व पाळावे लागत , तर नेवार� लोकांत ते उभयप�ी अत्यंत �ढले �न स्त्र

पुरुषाइतकेच �लंग स्वातं�य उपभोगू देणारे असत. नेवार� लग्ने जोवर ती स्त्री �न प

प्रेमाने वा स्वे च्छेने एकत्र नांदू इिच्छतात तोवरच. पुरुषास तर काय पण स्त्री
जर वाटले क� आपणास आता तेथे राहणे परवडणार नाह�. तर �तच्या इच्छेला कोणीह
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आळा घालून �तला त्याच्याशी बळाने �तरस्कारणीय �न प्रेमशून्य संभोग करण्य

पाडीत नाह�. ती केवळ एक सुपार� रात्री आपल्या नवयार् च्या उशाखाल� ठेवून �नघून.

सकाळी नवयार्लने ती सुपार� पा�हल� क� तो �न त्याचा समाज समजत , क� ती दोघेह�
पुन�वर्वाह करण्यास वा अ�ववा�हत राहण्यास मोकळी झ. त्यांच्या �ववाहाची ह� र�

पाहून य�गंधवार्द� िस्त्रयांच्या पुराणांत व�णर्लेल्या �लंग स्वातं�याच्या र
लागतात. हे लोक त्या य� गंधवार्�दक जातीचेच अवशेष असावेत हे अनुमान दृढ ह.
प्री�त�ववाहास गांधवर् हे नाव तो ह्याच गंधवार्त रूढ असल्याने �मळा. तथा�प
�तबेटात अजन
ू सरसहा प्रच�लत असलेल्या वैवा�हक चाल

, अनक
ु रण करून सवर

,

पांडवां�मळून एकाच सती द्रौपद�शी लग्न लावण्याची चाल मात्र �ततक� आढळून ये.
मलबारमध्ये िस्त्रयांस जसा बहुप�तत्वाचा अ�धका ; तसाच येथील नायर जातीतील
स्त्रीशी ब्राह्मणांचा अनुलोभ �ववाहह� अजून प्र. मलबारमध्ये फारा �दवसांपूव�

जेव्हा ब्राह्मणाबरोबर आणलेल्या �न तत्रस्थ मूळच्या जातीची संघटना आरं.

तेव्हा या अनुलोभ �ववाहाने ब्राह्मणांची �न त्यांचा रक्त संबंध श्रेष्ठ जातीचे श्र

बीज नष्ट न होता क�नष्ठास मात्र अ�धका�धक उच्चतरत्वास नेता येईल या

आरं �भला गेला. ब्राह्मणांनी आपल्या वडील मुलांचे लग्न ब्राह्मणांशी लावावे

ब्राह्मण मुलांनी नायर कन्यकांशी प्रेमानुरुप �न नायर कन्यकेच्या आवडी

शर�र संबध लावावे ; ह� चाल पडल�. समान प�रिस्थतीत समान उपाय सहजच सुचता.

त्यातह� आया�च्या पूवर् इ�तहासाच्या अनुभवाने त्या त्या प�रिस्थतीत उत्कृष्ट ठ

अनुलोभ �ववाहाची पद्धती समाजशास्त्रासह� बर�च संमत होण्यासार. तेव्हा

नेपाळातह� उच्च संस्कृतीचे रजपूत गुरखे �न त्या संस्कृतीशी तादात्म्य पावू इिच
पण �कं �चत क�नष्ठ प्रतीचे नेवार� यांच्या �मश्रणापासून एकजीव �न एकप्र

�नमार्ण करण्यास या अनुलोम पद्धतीचाच अं�गकार केला गेला हे आम्हा �हंदुंच्या पर
युक्तच होत. आज या दोन जातीचे रक्तच नव्हे तर भा

, स्वरूप �न संस्कृतीह�

होऊन मलबारमध्ये वा �हंदुस्थानातील इतर प्रांतात ब्राह्मण कोण �न शूद्

सां�गतल्या�वना ओळखणे पुष्कळ वेळा कठ�ण व्हावे इतक्या साफ र�तीने जसे मूळ

नवागत लोकांच्या �मश्रणाने एकराष्ट्र�यत्व उत्पन्न हो , त्याचप्रमाणे नेपाळांत
पुष्कळ अंशी झालेले आह . ह� परक�य नवागतास आपल्या �वशाल हृदयत्वाच्या बाह
पसरून शीघ्रच आत्मसात करण्याची �हंदूंची प्रवृत्ती आजह� तेथे तेच कायर्

क्रमाने कर�त आ. दर दहा-बारा वषा�त �तबेट�य असलेल्या टोळ्या नेपाळात वसत वस
�हंदं च
ू ्या उपाध्यायांच्या भजनी लाग. पूजा�वधी

,

संकट �बंकट वा आ�धव्याधी

�नवारणाच्या वेळेस ते �हंदु उपाध्यायाचे �शष्यत्व घेत �न �हंदु समाजातील चाल�र
उचल�त या जा�त �हंद ु समाजामध्ये इतक्या साफपणे �मळून जातात क� द-तीन
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�पढ्यांचे आतच नवागतीची टोळीची टोळी स्वतःलाच �हंदू समजू लागते �न इतर �हंदूं
आणखी एक नवीन जात बनवून वा जुन्या एखाद्या जातीत �मसळून लय पाव. अशा

र�तीने नेपाळात �हंदध
ु मर् �न �हंदुजाती याचे स्वरूप �ववधर्मान राहण्यास तेथील स�
र�तीभाती िजतक्या कारणीभूत झालेल्या आह. �ततकेच त्या लोकांचे शौय
सद्गुण �न राजक�य शक्ती शा�लत्वह� कारणीभूत झालेले .

, धैयार्�द

आज अनेक शतके नेपाळवर पूण्र स्वतंत्र �कंवा स्वातं�यप्राय ध्वज . पूव�

केव्हा केव्हा ची-सम्राटाची नावापुर-एखादा हत्ती �कंवा एखाद� शालजोडी सम्राट

परु स्कार देव�वण्यापुर सत्ता अस, तर कधी कधी नेपाळचे वीर सीमा उल्लंघून �तबेटांत
उतरून वरपय�त आपल्या शौयार्चा वचक बसवीत ते तरवार�ची धमक दाखवीत . पढ
ु े

इंग्रजांशी झालेल्या एक दोन लढायांतह� नेपाळने बयार्◌ाच शौयार्ने आपला �टकाव धरल
�ब्र�टशांचे पंजातह� तो पूणर्पणे गुंतू शकला न. नेपाळच्या राजवाड्यांत वरचेवर बरे

घोटाळे उत्पन्न होत अ. पण अशाच घोटाळ्याचा �न अंतः कलहाचा लाभ घेऊन जेव्ह
इंग्रज वर चढू येऊन पाहू लाग , तेव्हा त्या लागलेल्या ठोकर�पासून नेपाळ योग्य
धडा �शकला �न आज जवळ जवळ पन्नास पाउणशे वषार्त तेथील राज्यात आपसात
बखेडा उपजला नाह� असे म्हटले तर� चाले.

तेथील राज्यव्यवस्थेप्रमाणे मुख्य महाराज हे राज्यातील सेनापतीत्वास

कारभार आपल्या मुख्य प्रधानाकडे सोप�. शाहू छत्रपतीप्रमाणेच नेपाळ
महाराजांनीह� हा अ�धकार वंशपरं परे ने आपल्या प्रधानाकडे सोप�वला असल्याकारण
राज्याचे �न म्हणूनच राष्ट्राचे धुर�णत्व त्या प्रधानाचेच स्कंधावर �न क

अवलंबून असते. आजकालचे प्रधानच नव्हे तर महाराजेह� कतर् , दे शोदे शांत पयर्टन

केलेले �न जगताच्या उलाढाल�स ओळखून असणारे आहे. नेपाळमध्ये असलेले सैन्य थोड
असले तर� आपल्या �हंदुंच्या इतर संस्थानांतून ते जवळ जवळ शोभेचे अ , तसे नसून

ते खरे खुरे सैन्यच आह. ते थोडे असले तर� ते गुरख्यांचे असल्याने �न त्याला सश
सुटसुट�त �न कायर्�म करण्याकडे महाराजांचे �न प्रधानाचे ल� वेधलेले असल्यान

ल�ावधी बाजार बुणग्यास भार� आह . सैन्याप्रमाणेच नवीन शस्त्रास्त्रेह� नेपाळम

�ततक� नसल� तर� शक्य �ततक� सज्ज ठेवण्यात �न वाढ�वण्यात य. नेपाळचे

�कत्येक �वद्याथ� राजक�य आ�ेने जपानमध्ये �न युरोपमध्ये नव्या तोफा ओतण्या
नव्या शस्त्रास्त्रांची �न सै�नक शास्त्राची �वद्या संपादण्यास मधून मध

प्रमाणाने का होई , पण जातात. मागे लढाईमध्ये भेट म्हणून उत्कृष्ट �वमानांचा

संच महाराजांनी इंग्रजांस �दला �न काह� स्वराज्यांतह� ठ. थोडे �दवसांत स्वराज्यापुरत
�वमाने करण्याचा कारखाना �नघण्याचा--- अद्याप �नघाला नसला तर�---पूण् संभव
र
आहे .
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परं तु नेपाळची शक्ती त्यांच्या ह्या खड्या सेनेने मापल� जात. नेपाळात

िजतक� खडी सेना आहे त्यांच्या अनेक पट�ने �ब्र�टशांच्या सेवेत नेपाळचे गुरखे

सै�नक �श�ण घेत असतात. महाराजांचे राज्यांतून गुरख्यांची तरूण पोरे �ब्र�टशांचे स
�शरून नेक लढायांचा प्रत्य� अनुभव घेऊन आजपय�तच्या उत्कृष्ट सै�नक शोधां
शास्त्रांचा प्रत्य� उपयोग करून �न पाहून परत पेन्शन घेतल्यावर आपल्या

राहतात. गेल्या महायुद्धांत प्रत्य� जमर्नांबरोबर लढलेले �न महा समरांतह� सामर

पेचाचे, साहसाचे �न आत्म�वश्वासाचे अनुभव घेतलेले हजारो शूर गुरखे नेपाळातह

खेडोखेडी आपल्या नवीन तरुणांस �न गावकया�सस ते डौलाने सांगत बसलेले असत.

आज बरे च �पढ्या ते हाच व्यवसाय कर�त आले असल्याने सामर�क �श�ा �न युद्ध

या गोष्ट� गुरख्यांच्या हातचा , झालेल्या आहे. नेपाळांतील प्रत्येक झोपडीत प्
लढाई पा�हलेला एक म्हातारा वीर प्रत्य� लढाई मार�त असलेला एक प्रौढ वय

लहानपणापासन
ू लढाईच्या वीय�त्कषर्क कथा �न प्रसंग ऐकत �न  , घोडा, बंदक
ु �न

कवाइत या खेळण्याशी खेळत वाढलेला �न समर �श�बरात भरतीसाठ� जाण्यास �नघणार

एक तरूण वसत आह. अशा र�तीने गरु ख्यांची जातीची जातीच एक मोठ� खडी सेना आह.

�न �तचे महाराजांस �न त्यांच्या राष्ट्रास प्रेमाचे पा. गुरखा तरूण म्हटला क� त
नेपाळातील स्वराज्याचे सेनेत तर� भरती होणार �कंवा �ब्र�टशांच्या सेनेत तर� होणा
ठरलेले आहे .

हे ह� ठरलेलेच असते क� जे �ब्र�टशांच्या सेनेत भरती होतील ते तरूण �ब्र�ट

आ�ा पाळण्याची शपथ घेतांना असे स्पष्ट सांगतात क� जर कधी �ब्र�टशांच

नेपाळच्या महाराजांचीच लढाई जुंपल� तर स्वक�य स्वधम�य �न स्वराष्ट्र�य अशा
नेपाळच्या राजाशी लढण्यास मात्र आम्ह� या शपथेने बांधले गेलेलो. अशा र�तीने

आज नेपाळात युरोपातील राष्ट्रांप्रमाणे न्यूना�धक प्रमाणाने घरोघर सक्तीचे सै
�मळाल्यासारखेच झालेले आह. �न त्या योगे खडी सेना जर� थोडी असल�(�न थोडी जर�

ती आहे तर� इतर कोणत्याह� �हंद� संस्थानापे�ा अ� , संख्येने देखील अ�धक आह . हे

सांगणे नकोच) तर� नेपाळच्या स्वातं�यावर संकट गुजरले असता सवर् गुरखा जाती म्ह
एक नवीनातले नवीन सै�नक �श�ण दे ऊन सज्ज केलेल्या सेनेचा एक तळच आ .

त्या तळाभोवती दुलध्यर् अशा प्रचंड पवर्तांचा �न�बड अरण्यांचा �न अर

उभट घाटांचा एक नैस�गर्क कोट त्या तळाचे रात्रं�दवस संर�ण कर�त उभा. अशा
ब�लष्ट स्थलाचे �न अशा शूर जातीचे अ�धपती �हंदु आह. हाडामासाचे

, रक्तबीजाच,

पुराण परं परे चे सूय्वंशाचे ग
र
-ब्राह्मण र�क ब्रीदाचे �हंदु. आ�ण आज �ब्र�टशांनी ज
त्यांच्याशी नवीन संधी केला त्यात त्यांनी या �हंदुमहाराजांचे स्वातं�य मान्य के .
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या गोष्ट�चे महत्व हे �हंदुं , �नदान १०० रुपयांच्या खाद� �व�या इतके देखी

नसेल का ? �न असेल तर दोन रुपडीची खाद� सवर् �दवसांत �वकल� म्हणून कृताथर

मानणायार्च या अजागळ तरूण �पढ�च्या डोक्यात नेपाळशी झालेल्या संधीची बातमी

एक �णभर तर� काह� तेजस्वी �वचा , काह� ती�ण दःु ख, काह� थोर आशा, काह� धाडशी
योजना, उत्पन्न झाल्या होत्या? हजारांत, लाखांत, एखाद्याच्या कदा�चत असत!

अफगाणशी तीन चार वषार्पूव� एक नवीन संधी करून इंग्रजांनी त्यांचे स्वातं�य मान्
त्या योगे अफगा�णस्थानास इतका आनंद झाला क� प्र�तवष� त्या �दवसाची स्मृती

एक स्वातं�योत्सव अफगा�णस्थानावर दमदुमत अ
. �हंदस्थानांतह� त्य
ाचा प्र�तध
ु
ु

�नघत असतो. यंदाह� त्या स्वातं�याच्या उत्सवा�प्रत्यथर् �हंदुस्थानात प्रमुख म
�न �हंदं न
ू ीह� थोडेच �दवसांपव
ू � एक भोजन समारं भ केलेला होता. फार काय पण

हैद्राबादचा �नजाम देखील आपला स्वातं�योत्सव कर�त असतो �न त्यात मोठम

मस
ु लमान पढ
ु ाया� ची अद्वातद्वा भाषणे होत असत. ज्या �हंदुस्थानात हैद्राबाद
�नजामच्या राज्याच्या स्थापनेचा उत्सव होतो �न अफगा�णस्थानच्या स्वातं�

भोजन समारं भ होतात. त्याच �हंदुस्थानात नेपाळच्या स्वातं�याथर् शािब्दक का , पण
�ब्र�टशांची मान्यता �मळाल्यासाठ� एखादे पानह� आनंदाने हलत .
नेपाळचे स्वातं�य जवळजवळ �दखाऊ आह

? समजा! पण हैद्राबादेहून तर� त

अ�धक �दखाऊ नाह� ना ? नेपाळचे स्वातं�य शािब्दक आ ? समजा--- पण हैद्राबादे
शािब्दक स्वातं�यसुद्धा . उभ्या �हंदु जनतेस आजच्या एका नेपाळला शािब्दक त
पण स्वातं�य आह. त्याचे ते स्वातं�य शािब्दकतेतून काढून च�रताथर्तेत न

सोडण्यासाठ� प्राणाप�लकडे प्रयत्न करणे हे आपले कतर , का ते स्वातं�य शािब्द
आहे म्हणून केवळ नाके मुरडीत बसण्याचे आ. आज जर आपण नेपाळशी झालेल्या ह्य
संधी�वषयी चोह�कडे सभा केल्या असत् , त्या संधीत जे काह� बरे वाईट आह. त्याची

उघड �न स्पष्ट बातमी प्र�सद्ध करून वा करवून त्यासंबंधी चचार् केल� असती �न
नेपाळच्या या गौरवाचे अ�भनंदन सवर्तोमुखी करून नेपाळच्या महाराजांस आपणा �हंद
�हंद ु महासभेच्या वतीने आपले हा�दर्क अ�भनंदन कळ�वले अस. तर नेपाळास अ�खल

�हंदं च
ू ्या पाठबळाने केवढ� नै�तक शक्ती आल� अस. त्याचे �हंदुसंघटनाच्या चळवळीकड

�कती ल� वेधले असते. आमच्या गुरखा बंधूंच्या मनात आमच्या�वषयी के वढे राष्ट्रप

जातीय अ�भमान उत्पन्न झाला अस!

गुरखे लोक आम्हा �हंदुंशी फटकून वागतात �न वेळ प्रसंगी आम्हा�वरुद्धह�

असा नेहमी आ�ेप घेण्यात येतो पण या दोषांचे खाप
�ततकेच आपल्याह� �शरावर फोडावयास नको का

, िजतके गुरख्याच्या �शरांव

? आपण गुरख्यासंबंधी केव्हा �

कोणाची �न �कती सहानुभूती दाख�वल� आहे ? क� ज्यायोगे त्यांच्या मनात आपल्या�व
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जातीय प्रेम उत्पन्न व! आमच्या राष्ट्र�य सभेस तर नेपाळ हा �हंदुस्थानातला एक
आहे . असेह� वाटत नाह�. इतकेच काय पण

, ज्या �हंदु संघटनाचे कायर् नेपाळला त्

चळवळीचे क�द्र समजल्याने शक्तीशाल� �न द्रुततर यशस्वी होण्याचा 
अ�खल �हंदं च
ू े संघटन करणे

, �न

हे च ज्यांचे उ�द्दष्ट , त्या �हंदुसंघटनच्या पुढाया�चनी ह

अजूनपय�त नेपाळची सहानुभूती संपादण्यास नेपाळात �हंदुत्वाची चळवळ आरंभण्य

काह�ह� हालचाल केल� नाह�. मग गुरखे लोकांत नेपाळाबाहे र�ल �हंदस्थानसंबंधी औदा�सन्
ु
आहे त्यात काय आश्च?

आम्हांस पक्के आठवते क� जवळजवळ सोळा वषार्पूव� एका शीख गृहस्था

आमचे जातीय जागृतीसंबंधी बोलणे चालले असता अ�खल पंजाबमध्ये जागृती कशी

उत्पन्न करावी हा प्रश्न �. ते गृहस्थ स्वतः उत्कट देशा�भमानी ह. ते �नराशेने

मान हलवीत म्हणाल , “ते काह�ह� करा! पंजाबातील �शखांत जागृती उत्पन्न करणे फा
कठ�ण आहे ! ” आ�ण खरोखर! त्या वेळचा शीख समाज शै�थल

, कू पमंडूकता �न

दे शा�भमान शून्यता ह्यात आजच्या गुरख्यास हार गेला . पण आम्ह� त्या शी

�मत्राची पाठ थोपट�त थोपट�त त्यास आश्वा�सल , पहा! आपण ठरवीत आहो इतक्या

गोष्ट� जर केल्या तर पाच वषा�चे आत शीख समाज जागृत होऊन खडबडून उठला

पा�हजे. पाच वषा�चे आत शीख लोक, जातीय कायार्साठ� आजच्या सनातनी तरुणासार ,

ब�लदान करतील. पाच वषा�चे आत करतील!

�शखांत प्रचार करण्याचे कायर् ठरलेल्या मागार्ने झाले �न पाच वषा�चे आंतच

�शखसमाज जातीय जागृतीने खडबडून उठला!

�हंदतु ्वाच्या अ�भमाना , जातीय प्रेमाने �न आपलेपणाने गुरख्यांसह� जर आ

जवळ कर , �हंदस
ु ंघटनेच्या कल्पनेचा प्रचार त्यांच्यात करण्यासाठ� त्यां

, जर

त्यांच्या मनात ज्यायोगे �हंदु पूवर्जांचे पराक्रम यांची स्मृ�त उ�द्दपत होईल अशी

तदनुसार अत्यंत प्रेमळ कृती; तर शीख जसे पाच वषा�चे आत आम्हास येऊन �मळाले
तसे गुरखेह� �नश्चयाने �मळती. त्यांच्यात �न आमच्यात प्रस्तृत राजका

समदःु खोत्पन्न ऐक्य नाह� हे अंशतः खरे आहे पण ह� अत्यंत आनंदाची गोष्!

आमच्याप्रमाणे त्यांची नाके साफ कापल� गेल� न. आमच्या इतर संस्था�नकाप्रमाणे

अथर्शःच नव्हेत तर अ�रशः परतंत्र झाले न. तीथर्�ेत्रांचे र�ण करण्यासाठ� त्य

अजून �नधम� �न �वजातीय लोकांच्या राजपुरुषांचे सहाय्य घ्यावे लागत . पंढर�च्या

वाटे वर मुसलमानांनी भूमी घेऊन जशी आता या यात्रेस मनाई करण्याची उघड उघड भा
बोलण्यास सुरवात केल� आहे तशी पशुपती नाथास जाणायार्◌ा लाखो यात्रेकरूंस आड
करण्याची कोणा अ�हंदुंची माय व्याल� नाह� हे आमचे महद्भाग्. नेपाळ याअथ�

प्रच�लत �न दुधखुळ्या राजकारणात वा धमर्कारणात आमचा सम-सुखी नाह� हे च बरे .
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कारण त्यात सवर् दुःख भरलेले असून त्यात मुळीच सुख न. आम्ह� दुःखात बुडालो तर
बुडालो पण �नदान आमचा एक भाऊ तर� �तकडे स्वतं�यप्राय असून आमच्या प

अनेक पट�ने सन्मानात �न सुखात नांदत आहे हे आपले भाग्यच ह. तथा�प या प्रच�ल

दध
ु खुळ्या राजकारणात समदुःखसुखी नसला तर� नेपाळ आमच्या खया�खुयार्ि◌ राजकारण
�न धमर्कारणात आमचा खराखुरा भागीदार �न आम्हाशी समदुःखसुखी आहेच आ . कारण
आज नेपाळह� �हंद ु आहे . �हंदं च
ु ी जी अधोगती आम्हास जाचत

, तीच उद्या त्यांनाह

जाचणारच. �हंदं च
ू ्या हृदयात संघटणाच्या उत्पन्न झालेल्या लोभनीय आकां�

झाल्या तर त्यात नेपाळची शक्तीह� वृ�द्धंगत �न संघ�टत ह. कारण राजकारणांत
वरवर जर� त्यांचा संबंध �दसत नसेल तर� धमर्कारणात नेपाळ �न त�दतर �हंदुस्थ

यांच्या �हता�हतांत �न भावभावने , लेशमात्र �भन्नता न. पव
र ंगल्यात गेल्या
ू ् ब

१९२६ च्या आंदोलनाचे वेळी जेव्हा मुसलमान गुंडांचे �न गुरख्यांचे साह्य घेऊन सरका

�हंद ु लोकांस चेपण्याचा बेत केल , तेव्हा मुसलमानी गुंडांनी खुशाल देवळांत �शरून �हंदुंन

छळले. पण हे कृ त्य गुरख्यांना सहन झाले ना. बंगल्यातील काल�मातेची देवळ

बंगाल्यांचीच नव्ह! ती सवर् �हंदूंची आहे. अशा दे वळात मस
ु लमान गंड
ु �शरतांना

, काह�

�दसताच गुरख्यांचा धमार्�भमान एकदम जागृत झाला �न �हंदूंचा प� घेऊन त

त्यांच्यावर�ल अ�धकाया�◌ुच्या अनु�ेची वाट न पाहता मुसलमानांवर तुटून पडले �न त्या
दे वळाचे र�ण केले. तीच िस्थती मलबारच. मलबारमध्ये दो-तीन सालापूव� मोपल्यांनी
जेव्हा इत्याचार आरं�भले �न �हंदुंवर �पसाळलेल्या कु�याप्रमाणे तुटून पडून देवांच

धमार्चा उच्छेद त्यांनी आरं�भला तेव्हा �तकडे व्यवस्थेसाठ� असलेल्या गुरख्यांनी �ह
दे वळांचे �न धमार्चे र�ण इतक्या कळकळीने केले क� �हंदूंस ते कोणी धमर्र�कच आ

आहे त क� काय , असे वाटले! उद्ध्वस्त दे वळे पाहून �न धमा�तराची दुःखे ऐकून तो प्
जसा काह� नेपाळवरच गुजरला आहे असे त्यांचे मन तळमळू लागल. त्यांनी मोपल्या
यथायोग्य �श�ा करण्यास कमी केले ना. अशा उत्कट धमार्�भमानी बांधवांशी आम्
जाऊन जर त्यांची सहानुभूती �हंदु संघटणास याचू लागलो तर ती आज नाह� उद्य
�मळाल�च पा�हजे.

गुरख्यांचा �न आमचा संधी होण्यासच संधी नाह� हे म्हणणेह�

कत्यार् वार

श�नवार या म्हणण्याप्रमाणेच! अहो , दहा हजार कोसावरून येऊन इंग्रजास त्या

प�रचय करून घेता आल. त्यांची भाषा �शकता आल , त्यांचे राजवाड्यातील खडानखड
मा�हती �मळ�वता आल�. आम्हा त्यांच्या सख्ख्या भाऊबंदास एका घरात राहणाय

त्यांचा प�रचय होणार नाह

, प्रयत्न केल्यासह� होणार नाह� असे म्हणणे आ

दब
र
ची �न ऐद�पणाची सीमाच ! दर वष� हजारो यात्रेकरू नेपाळ
ु ्लतेची उत्साहशून्यते

पशप
ु तीनाथाचे यात्रेस जातात �न येत. एक नाह� दोन नाह� हजारो व्यापार� लोकांचे तांडे
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द्रव्याची ने आण कर�त अस. नेपाळातील डॉक्ट

, उपदे शक, उपाध्या, यां�त्,

�शल्प, पकाश लेखक (फोटोग्रा) , गायक , व्यवस्थापक शेकडो प्रकारच्या अ�धकार

इकडू न सु�श��त लोक नेण्या आणण्यांत येत , आ�ण तुम्ह� म्हणता नेपाळशी प�रच
होणे कठ�ण!! तेह� राहो , पण हजारो गुरखे प्रत्य� �ब्र�टशांच्या सत्तेतील �हंदुप्

राहात आहे त. श्रीकाशीला गुरख्यांची एक स्वतंत्र वसाहतच वसलेल� असून त्याचे
गर�बगु�रबांपासून तो प्रत्य� श्रीमंत प्रधानापय�त गुरख्यांची आवक जावक ते

असते. बाजारा-बाजारातून मोठमोठ्या सेना �श�बराच्या नगरात ते तुमच्या घरात देवळ

भेटतात, दक
ु ानात बसतात, �तथा�त स्नाने करता. उत्सवात भाग घेता! ते काह� नाह� ;

इच्छा पा�हजे आह. नेपाळशी प�रचय करणे कठ�ण आहे ! नेपाळशी तर काय पण उत्तर

ध्रुवावर�ल पाच �हंदुंची जर� वसाहत असेल तर� तर� तेथे जाऊन त्यांचा प�रचय करून घ
�हंदस
ु ंघटनांचे कतर्व्य आ . �हंद ु जातीची इतर सवर् लेकरे एकत्र झालेल� आ. पण
आमचा नेपाळी बंधु का बरे आला नाह�

? मातभ
ृ ूमीच्या �न स्वधमार्च्या र�णाथर्

पंजाबातील, महाराष्ट्रा, बंगाल्याती, �संधांतील, मद्रासेतील सवर् ले करे सज्ज

पाहात असतांना नेपाळातील �तचे लाडके पत
ु

, कुठे बरे रा�हले ? अशा तळमळीने जर

आपण त्यास शोधावयास �नघ ; हाक दे ऊ , तर ते आपले धमर्बंधु त्वर�त आपणास येऊ
�मळतील यात शंका नाह�.

परं तु �हंदस्थानावर
फासला गेलेला �ब्र�टश क्रौयार्चा रक्तरंग पाहण्याची ज्या
ु

सवयच झालेल� आहे त्यांना �हंदुस्थानातील तांबड्या रंगाच्या सीमेवरच �हंदुस्थानची
वाटावी �न प�लकडील �पवळा सोनेर� स्वातं�यांचा रंग पाहून त्या रंगाचा दे

�हंदस्थानाबाहेर�ल कोणता तर� देश आहे असे वाटाव
. हे दद
ु
ु � वाने ज्यांच्या डोळ्यांवर झा

टाकलेल� आहे ; त्यांना साहिजकच आह! व्यक्तीचीच गोष्ट  ? संघांची �न संस्थांचीह�
बुद्धी या �वषयात इतक�च अंध �न ब�धर झालेल� आ. राष्ट्र�य सभेतील प्रांतात नेप

गणना नाह�! �हंदस्थानच्या स्वर
ाज्याचा �वचार करणाया�◌ीच्या डोक्यात �न त्यांच्य
ु

शेकड�नी, जन्मणायार्च �न मरणायार्◌ा हजारो स्वराज्य योजनेत नेपाळचा उल्ले! फार
काय पण स्वदेशाचा भाग म्हणून त्यांना त्यांची आठवण होत . इतकेच नव्हे तर
�वदे शाचा भाग म्हणूनह� त्यास कोणी महत्व देत न. कारण अफगा�णस्था

तुकर्स्थान यांच्या �कंवा �फ�लपाअन �न �फजी बेटाच्या तार

, इराण,

, �वचारांनी �न स्मृतींनी

गजबजलेल्या �हंदुपत्रांतून नेपाळच्या संबंध एखाद दुसरे स्फूट बारा बारा वषा
�ल�हण्याची आवश्यकता कोणासह� वाटत ना. कारण काय

? तर नेपाळ अजूनपय�त ,

स्वतंत्रप्रा. नेपाळ ह� �हंदं च
ू ी एक सत्ता आह. नेपाळात �हंद ु मं�दरांतील मूत�

गजनवीच्या सोट्याखाल� �चरडल्या गेल्या न. नेपाळात �हंद ु भक्तांच्या �दंड्यास

ह�रभजनाच्या थव्यास म�शद�वरून जातांना वाद्ये बंद करा म्हणून सांगण्याची
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ऐकले तर त्यांची डोक� फोडू

, पालखी तोडू न , ‘अल्ला हो अकब ’ म्हणून गजर्न

करण्याची कोणाची माय व्याल� ना. नेपाळचा रं ग अजून �पवळा आहे . नेपाळचा राज
दं द
ु भ
ु ी अजून पुरता फुटला नाह�. आमचे नाक िजतके साफ कापले गेले आहे �ततके

नेपाळचे नाक साफ कापले गेले नाह�. नेपाळ अजून चार� मुंड्या �चत झाला नाह. म्हणून
सहजच नेपाळ या नकट्या पडखाऊ पण मुखदुबर्ल �हंदूंना आपला वाटत ना. ह्या

करताच जर तो �हंदस्थानच्या बाहेरचा गणला ज
ाणार असेल तर देव करो �न तो यावच्च
ु
�दवाकरौ असाच �हंदस्थानाच्या बाहे
र रा. आणखी पूण्शः बाहेर जाव
र
! �हंद ु धमार्वर �न
ु
�हंद ु श्रीवर स्वतंत्र श्वेतछत्र . त्याहून दूर जाऊन उभा राह. नाह�तर

�हंदस्थानातील
स्पशर्जन्य दास्य साथीच्या उत्पाताने �हंदूंच्या आशेचा हा अं�तम
ु
करपन
ू जाईल.

राष्ट्र�य सभेच्या मंडपात प्रांताप्रांतासाठ� �वभाग राखून ठेवेले.

�हंदस्थानातील सवर् प्रांत एक 
. मातभ
ु
ृ ूमीच्या मं�दरात �तच्या पूजेसाठ� सवर् प

आलेले आहे त , एकत्र झालेले आह. पण त्या पुत्रात नेपाळचे स्थान का बरे नाह�  ?

नेपाळ �हंदस्थानाबाहेर आहे का
? त्या प्रांतासाठ� मंडपांतील एक भाग इतर प्रांतांप
ु

राखून ठे वला तर त्यावर ‘नेपाळचे स्वागत अस’ म्हणून करुणामय आमंत्रणाच्या अ�र

�चिन्हत केलेल� ध्वजा फडकत ठेवल� तर ते दृश्य इकडे �हंदूंच्या मनावर �न �

नेपाळी बांधवांच्या मनावर केवढा नै�तक प�रणाम कर�ल बर! �नदान �हंदम
ु हासभेने तर�
पुढ�ल वषार्पासून ह� व्यवस्था अवश्य क. जोपय�त नेपाळसारखा हाडामासाचा �हंदं च
ू ा

प्रांत �न जाती आमच्या संघटनांत प्र�वष्ठ झालेल� नाह� �न �तची आम्हास आठवण
नाह�, तोपय�त आमचे �हंदस
र
. एतदथर
ु ंघटन पूण् होणार नाह

, आता तर� प्रत्येक �हं दूं

िजकडू न नेपाळ �न त�दतर �हंद ु प्रांतांचा संबंध दाट जुळून येईल �न इकडी

नवजीवनाच्या लहर� �तकडे पोचतील असा प्रयत्न कर�त अ. �हंदप
ु त्रांनी वारंवा

नेपाळच्या बातम् , इ�तहास, हालचाल� यावर स्फुटे �लहाव. नेपाळात जाऊन परत

आलेल्या प्रवाशांची प्रवास वणर्ने . नेपाळास न गेलेल्या लोकांनी पूव�चे लोक जसे
पशप
ु तीनाथाच्या यात्रेस धा�मर्क कतर्व्य म्हणून जात �ततक्याच धमर् समजुती
धमार्च्या पुनरुज्जीवनाथर् �न �हंदु जातीच्या संघटनासाठ� आजह� गेले .

�हंदम
ु हासभांनी �न त्यांच्या शाखांनी नेपाळचे महाराजांच्या आयुरारोग्यासाठ� प्राथर्ना

पा�हजेत. �हंद ु स्वातं�याच्या ध्वजाचा तो एक पदर तर� अजून गत वैभवाची स्मृ�त जा
ठे वण्याचे �न उत्तेिजत करण्याचे कायर् कर�त. म्हणून आनंद प्रद�शर्त केला पा.

गुरख्यांतील �वद्वानांस �न देशभक्तांस आमंत्रण देऊन �हंदुसभांतून त्यांची व्य

कर�वल� पा�हजेत. गुरखा भेटेल तेथे त्यास �वन�वले पा�हजे क , तू �हंद ु , मी �हंद!ु बंधु!

तुझे रक्त तेच माझे रक्त आ! आपण दोघेह� एकाच �हंद ु �बजाचे आहोत
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, श्रीकृष्णा

भक्त आहो! आपणा दोघांसह� एकाच मातभ
ृ ूमीने जन्म �दला आह! भारत ह� दोघांची

पुण्य भूमी आह ! त्या भूमीव , त्या धमार्, त्या जातीव, त्या आपल्या �हंदुत्वावर
अवनतीची छाया पडल� आहे . त्या आपल्या �हंदु संस्कृतीची मुसलमान आज सुंता

म्हणता! �ख्रस्ती लोक �तला बािप्तस्मा देऊ प! परवशता �तचा गळा छाटू पहाते!
दब
र
ाहा! उठ! बंधो उठ! जर तूह� उठशील
ु ्लता �तचे हृदय �पळू प

, जर पशप
ु तीनाथांचे

मं�दरात �हंद-ु संघटनाचे कायार्लय स्थापले जाईल �न नेपाळचा ध्वज �वजयी ह

, तर

बंधो! तुझ्या व माझ्या मातृभूमीच्या भाग्याचा उदय सिन्नध आला आहे म्हण!
�हंदतु ्वाचे य�ागारांत इतर सवर् ऋित्वज जमले आ. केवळ तझ
ु ी वाट पाहात

आहे त. जर माझ्या आशा तुझ्याह� हृदयात उद्दी�पत होतील तर आपल्या �हंदु जाती
अत्त्युच्च �न आज असंभाव्य वाटणार� आकां�ाह� यशस्वी! कोणची ती तल
ु ा मग

सागींन!
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लेखांक २ रा

नेपाळास राष्ट्र�य सभ

भारताचा एक प्रांत गणलेच पा�ह

आपल्या एकमात्र स्वतंत्र राज्या�वषयी आपल्या �हंदु लोकांत �कती अन .

हे आपल्या लोकांच्या मनावर �बंब�वण्यासाठ�च क� काय �खला�फतीच्या चालका

अफगा�णस्थानांतील जो कोणी राजक�य वाटसरू �हंदुस्थानाच्या मागार्ने जाता येता  ,

त्यास पानसुपायार्ज करण्याचा प�रपाठ घातलेला . मागे प्रत्य� अमीरच �हंदुस्था

आले होते. पण नेपाळचे राजक�य अ�धकार� अनेक वेळा आपल्या प्रांतांतून जातयेत अस
त्यांचा गौरव करण्याची बुद्धी �हंदूंच्या एकाह� संस्थेस अद्यापी का बरे  ? नेपाळवर

�हंद ु स्वातं�याचा ध्वज अजूनह� डुलत आ. नेपाळात आजह� उत्कृष्ट युरो�पयन सै�न

�श�णात मुरलेला �न जमर्न सै�नकांच्या बरोबर�ने �वमानात , रथातून, रणतून झज
ुं लेला
असा ६० हजार �हंद ु सै�नक �हंद ु सेनापतीच्या आ�ेत �हंदु ध्वजाखाल� सज्ज . ते

काह�ह� नसले तर� नेपाळात आज आपले सख्खे भाउबंध अधार् कोट� वसत आह. इतक�
गोष्टह� आम्हा �हंदुंस त्यांच्याकडे आकषर्ण करण्यास पुरेश. तथा�प

, नेपाळचे �हंद ु

राजकारणात आज नावह� �नघत नाह�! बंगलोर येथे नेपाळचे कनर्ल राजा जय पृथ्वी�सं
बहादरू यांचे हस्ते पौवार्त्य वस्तूंचे प्रदशर्न उघडणार आहे असे. आता �हंदं च
ू ्या

अनेक संस्थांपैक� काह�नी जर या आपल्या �हंदू वीरां- या कनर्ल महाशयांची गाठ घेतल�
�न त्यांच्या मागार्चा पत्ता काढून त्यास �ठक�ठकाणी पानसुपायार् . तर नेपाळात �न

आपल्यात पडलेले एक प्रकारचे मनोमाल�न्य दूर होऊन आपले प्रेम �न ऐक्

उद्दी�पत होऊन अ�खल �हंदुराष्ट्राची संघटना होण्यास काह� तर� सहाय्य झाल्या�वन
काय? प्रस्तुत प्रश्न केवळ राजा जय पृथ्वी�संहाच. परं तु जेव्हा जेव्हा आपल्

नेपाळी बंधूंतील पुढार� इकडे येतील तेव्हा त्यांचा असा सामािजक सन्मान राजक�य नस
तर� राष्ट्र�य स्वागत करणे हे आपल्या �हंदु संघटनास अत्यंत उपका . इतकेच
नव्हे तर हे आपले �नरपे� जातीय कतर्व्य .

* * *

इतकेच नव्हे तर �हंदुमहासभेचे देखील हे कतर्व्य . येत्या अ�धवेशनामध्य

नेपाळतफ� काह� प्र�त�न , आण�वण्याची व्यवस्था केल� ज. �हंदं च
ू ्या त्या एकमात्र
स्वतंत्रप्राय रा , त्या स्वातं�याचे अ�भष्ट�चंतन �न अ�भनंदन करणारा एखा

उद्बोधक ठरा, �हंदम
ु हासभेच्या बैठक�त जर आणला जाईल �न तद्नुरोधाने �हंदुमहासभेच
अध्य� जर नेपाळच्या महाराजांस त्याच्या अ�भष्ट�चंतनपर �न अ�भनंदनपर ठराव ता
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वा �व�शष्ट प्र�त�नधीद्वारा कळ�वतील तर आपल्या दूरस्थ देश

, �ा�तबंधूंस �न

धमर्बंधूस �कती आनंद �न अ�भमान वाटेल बर ! �हंद ु संघटन म्हणजे काह� परावलंबी
�हंदं च
ू ेच संघटन नव्ह. गुलाम�गर�त पडण्याचे महत्कायर् त्यांजकडून झाले 

, म्हणून

आपले नेपाळी गुरखे , �हंदतु ्वालाच मुकल , असे तर कोणी समजत नाह�ना ? मग प्रत्य
स्था�नक वा प्रां�तक �हंदुसभेत नेपाळचे स्वातं�य �ब्र�टशांनी मान्य केले म्हणून
अ�भमान प्रदशर्क ठराव का आणण्यात येत !
* * *

�हंदम
ु हासभेच्या चालकांत कोणी असे समजो वा न समज

; राष्ट्र�य सभेत त

�नदान अजन
ू अशी समज असावी असे �दसते. कारण �हंदस्थान देशाचे म्हणून ज
ु

भाषावार प्रांत पाडण्यात आले त्यात नेपाळचा उल्लेख मुळीच. राष्ट्र�य सभा
आपणास �हंदस्थानची राष्ट्र�य
सभा म्ह. �ब्र�टश �हंदुस्थानच न
ु

, तर मग

�हंदस्थानातील सवर् राष्ट्रभक्तांस तीत प्रवेश
करण्याचा अ. गोमांतक , पां�दचर�
ु
इत्याद� परदेशाच्या अंमलाखाल� असलेले प्रांत �वभागसुद्धा आकषूर्न एकजीव केले .
�हंदस्थानचे भ�वतव्य ठर�वण्याचा अ�धकार
हा �ब्र�टश �हंदुस्थानांतील लोकांस
ु

आहे �ततकाच पोतु्गीज �कंवा फ्र
र
�च �हंदुस्थानासह� आहे �न पारतं�यांत पचत असले
�नज�व �हंदस्थानाला जर हा अ�धकार आहे तर त्या सजीव स्वातंत्रप्राय
�हंदु
ु

नेपाळच्या �हंदु राज्यास �हंदुस्थानची राष्ट्र�य भ�वतव्यता पाहाण्याचा अ�धकार न

म्हणावयाची कोणाची छाती आह ? अ�खल भारतीयांचे अखंड अच्छ द् असे भारतीय राष्ट
होय. त्या राष्ट्राचा देशी संस्थाने हा घट. त्या राष्ट्राचा स्वतंत्र नेपाळ
आहे च आहे . मग जी राष्ट्र�यसभा त्या राष्ट्राचे भ�वतव्य आज घडवीत आहे

संस्थाने आपल्या कायर्�ेत्राचा भाग समज , �तला �हंदस्थानच्या कोणत्याह� इ
ु

भागास आपल्या क�ेबाहेर समजण्याचा अ�धकारच राहत ना. �हमालयापासून समुद्रापय�

�न �संधुपासून ब्रह्मपुत्रेपय�त असणारा एकह� अणुरेणु त्यांतून कोणी �नराळा करू

तर आम्ह� िजवांत जीव असेपय�त तसे होऊ देणार नाह. या अ�खल भारताचे ऐक्यच नव्ह
तर एकात्मता प्रस्था�पत करण्याच्या आमच्या ध्येयाची �न �नश्चयाची सावर्ज
राष्ट्र�य सभ--- �तला राष्ट्र�य म्हण�वणे असे--- केल�च पा�हजे. �हंदस्थानचे जे
ु

भाषावार प्रांत �तने ठर�वले आहेत त्यात देशी संस्थाने जशी �तने समा�वष्टलेल�
तशीच �तने कोणत्याह� ढ�गी कारणास वा राजक�य घोटाळ्यास न �भता गोमां

, फ्र�

�हंदस्थान �न नेपाळ यांचा समावेश केलाच पा�हज
. त्यास त्यांचे प्र�त�नधी राष्ट्र�
ु
धाडण्याचा अ�धकार �दलाच पा�हज. यंदाच्या राष्ट्र�य सभेत कोणीतर� हा प्रश्न

काय? या प्रश्नाचे �तकडच्या आपल्या हजारो देशबंधूंस आपल्या राष्ट्रैक्याची ज
�न त्यातूनह� महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या गुरख्यासारख्या लाखो शूर वीर देश
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�वसरल्याचे पाप प�रमािजर्त केले जाईल यंदाच्या राष्ट्र�य सभेच्या मंडपात ---

गोमांतकाची--- फ्र�च �हंदुस्थानची एक एक क�ा इतर प्रांतातील �वभागाप्रमाणे र
येईल काय? येईल अशी प्रस्तुत लेखकाला आशा .
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लेखांक ३ रा

येती �हंदस
ु भा आ�ण नेपाळचा ठराव
(सन १९२४ - २५)

बेळगांवास भरणायार्न �हंदुमहासभेच्या अ�धवेशनास जे काह� ठराव अवश्य सं

व्हावेत म्हणून आजपय�त सावर्ज�नक सूचना आलेल्या . त्या सवार्त नेपाळ�वषय

ठरावास आपण अग्रस्थान �दले पा�हजे असे पुष्कळ पुढ�चे आ�ण �हंदस
ु भांचे मत

आधीच प्र�सद्ध झालेले . तथा�प एक दोन �ठकाणी या ठरावा�वषयी ज्या काह� शंका

प्रद�शर्त करण्यात आलेल्या, त्याचे समाधान सावर्ज�नकपणे करणे भाग आ.
“नेपाळच्या �हंद

महाराजांचे स्वातं�य �ब्र�टश सरकारने मान्य . त्या�वषयी

अ�खल �हंदं न
ू ा जो अ�भमान �न आनंद वाटत आहे �न जीणर्शीणर् का होईना परंत

�हंदतु ्वाचा जो एकमात्र स्वतंत्र ध्वज नेपाळवर फ. तो पाहून प्रत्येक �हंदूच
मनात ज्या आशा �न भ�वष्यकाल�न जातीय आकां�ा जागृत होतात त्या व्यक्
सू�चत करण्यासाठ� नेपाळच्या महाराजा�धराजांस अ�भनंदनपर �न अ�भष्ट�चंतनपर

�लहून ते एका प्र�त�नधीमंडळाचे हस्ते महाराजांचे सेवेस प्रत्य� सादर करावे
डाकद्वारे प्र�वष्ठ व ”. हा ठराव जवळ जवळ याच शब्दांत रत्ना�गर�च्या �हंदुसभे

ना�शकच्या �हंदुसभेने �न आणखी �कत्येक �हंदुसभांनी पसार केलेला आ. तो अ�धवेशनात

महासभेनेह� संमत करावा असे डॉ. मज
ुं े , श्. अणे , श्. शंकराचायर् इत्याद� पुढाया� चे म
अ�लकडे प्र�सद्धच. तथा�प अजूनह� कोणास शंका असल्यास खाल�ल कारणांचा �वचार
केला असता, त्यांच्या त्या शंकाचे �नसरन होईल ती कारणे अ-

१)या ठरावाने नेपाळकडे सवर् �हंदु जनतेचे ल� आकृष्ट होऊनह� त्या�वषयी �ब्

सरकारास नेपाळ�वरुद्ध वैषम्य वाटण्याचा काह� संभव. �नदान काह�ह� न्याय्य कार

नाह�. (म्हणून इंग्रजास वैषम्य वाटेल ह� �भती व्यथ . ) कारण या ठरावातील

नेपाळचे स्वातं�य �ब्र�टशांनी मान्य  , म्हणून प्रद�शर्त केलेले अ�भनंदन दोघांच्
कृ त्यांचे आह. इंग्रजांच्या राजाने �न नेपाळच्या राजाने एकमेकांस सहेतुकता परस्पर

केल्या त्य His Majesty the King of England to his Majesty the King of
Nepal अशाच होत्य. हे फॉरवडर्मध्ये प्र�सद्ध झालेल. तेव्हा हे अ�भनंदन
दोघांच्याह, �ब्र�टशांच्याह� सौजन्याचे .

२) या ठरावाचा राजकारणाशी काह� एक संबंध नसून , नेपाळचे स्वातं�यामुळे �हंदुसमाजास
सामािजक, धा�मर्क �न जातीय गौरव साहिजकच प्राप्त होऊन �हंदुसंघटनेस जो
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सबळ,

आ�थर्क �न नै�तक प्रत्य� आधार �मळणार

, त्यामुळे नेपाळच्य

�हंदम
ु हाराजांचे अ�भनंदन सवर् �हंदुसमाजास धा�मर्क �न जातीय दृष्ट�ने अवश्य व

अगद� स्वाभा�वक आहे �न हा ठराव इतकेच सू�चत कर�त आह. म्हणून काह�ह� राजक�य

घोटाळा न्याय्यतः उत्पन्न होणे अगद� अशक्.

३) या वेळेस जर� मौन स्वीकारले तर� केव्हांतर� �हंदु संघटनांच्या चळवळीस नेपाळ

पा�ठंबा आपणास �मळ�वलाच पा�हजे. जेव्हा जेव्हा कोणत्याह� र�तीने आपण नेपाळ�वष

सावर्�त्रक जागृती करू लागू तेव्हा नेप

‘राजकारणी घोटाळ्यात पाडाल ह! ’ म्हणून

ओरडणार� काल्प�नक भीती दत्त म्हणून पुढे उभी राहण. म्हणून नेपाळच्या जागृतीच
चळवळ �नत्याचीच सोडून द्यायची क� क?

४) आणखी अशा भलत्याच काल्प�नक �न �नष्कारण भीतीने कोणास घाबरवून सोड

येईल इतके काह� आपले नेपाळचे राज्य शेणामेणाचे केलेले नाह.

५) आ�ण अशा अन्यायाच्या र�तीने कोणी धमक� घातल्यास आपल्या नेपाळी बांधव

अनायासानेच अकिल्पत जागृती उत्पन्न होऊन स्वसंर�णास ते अ�धकच सज्ज �न
होतील. अशा र�तीने ह� भीती इष्टापत्तीच ठर.

६) त्यातूनह� अत्यंत महत्वाची गोष्ट म्हणजे ह� क� हा ठराव आपण कर�त आहोत

नेपाळच्या महाराजांचे काह� एक अंग नाह. तेव्हा त्याचे उत्तरदा�य (Responsibility)
सवर्स्वी आपल्या �शरावर . तदथर् नेपाळच्या महाराजास कोणासह� उत्त

यी

(Responsible) धरता येणार नाह�. राष्ट्र�य सभा �ब्र�टशांच्या हाताखाल�ल संस्था�

आपल्या क�ेत समजून त्यांच्या�वषयी वाटेल ती चचार् करते म्हणून �ब्र�टशां
संस्थानांस केव्हाह� उत्तरदायी ठर�वले क� 

? मग नेपाळ तर स्वतंत्र राज्य.

आमच्या बयार्◌े वाईट बोला�वषयी त्यास उत्तरदायी कोण धरू ?

७) सरतेशेवट� हे ध्यानात ठे�वले पा�हजे क� हा ठराव काह� आता नवीनच प्र�सद्ध ह

आहे असे नाह�. गेल्या वषार्त नेपाळ�वषयक चचार् उभ्या �हंदुस्थानात सुदैवाने सुरू झ
आहे . �हंदस
ु ंघटनाचे क�द्र आधार �नदान घटक तर� नेपाळच्या �हंदु राज्यास करावे
इच्छा �न यत्न सावर्ज�नकपणे सुरू झालेले . हाच ठराव अ�रशः ना�शकच्या

�हंदस
ु भेने �न आणखी �कत्येक �हंदुसभांनी प्र�सद्धपणे मान्य केले . �न त्याची चचार

�न अनुकू ल चचार् ‘लोकमान्’, ‘स्वधम’, ‘भारत �मत’, ‘अग्रे’ इत्याद� महाराष, बंगाल,
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पंजाब येथील पत्रांनी स्फुटांतून �न अग्रलेखांतून आधीच केलेल. दस
ु रे असे क�
नेपाळच्या महाराजांस �हंदुसभेचे अध्य�स्थानच द्यावयाची स

,

, मोठमोठ्या प्रांत

�हंदस
ु भांनी प�रषदांनी केलेल� आहे . फॉवर्डर्ला बॅर�स्टर सावरकर यांनी त्याच अथार्ची �द

तारह� प्र�सद्ध झालेल�च. तेव्हा �हंदुसंघटनाचे ल� नेपाळकडे प्रमुखपणे वेधलेले आ
�न असणारच हे आता सवर् जगास स्पष्टपणे आधीच कळलेले आहे आ�ण त्यापासून

काह� प�रणाम व्हावयाचे ते ह्या काल्प�नक भीती�वषयी पाहता आधीच झालेले आ

;

असे होणारे नसन
ू , हा ठराव करण्यात केवळ आपले न्याय्य कतर्व्य तेच �तने

,

होणार आहे त. म्हणून �हंदुमहासभेने हा ठराव संमत केला असत , काह� नवीन गोष्ट केल�
इतकेच काय ते �सद्ध होणार आ.

ह� सवर् कारणे पाहूनह� जर कोणास या ठरावास �नष्कारण �वरोध करावासा वाटल

तर त्या काह� व्यक्तींसाठ� हा ठराव गाळणे कधीह� उ�चत होणार न. �वरोधावरच आले
तर कसन
ू �वरोधह� करून हा ठराव संमत करून घेतला जाव. फॉवर्डर्मध्ये. ए.
धमार्चायर् या नेपाळी गृहस्थांनीच नेपाळच्या महाराजांनी �हंदुसंघटनांचे पुढार
स्वीकारण्यास काह�एक हरकत ना , असे आपले मत प्र�सद्ध केले . तेव्ह
नेपाळी लोकांस जी भीती �शवत नाह�

, स्वतः

, �तचा आम्ह� नसताच बागुलबोवा कर

नेपाळ�वषयी जागृती करण्याचे महत्का, करण्यास कचरावे हे सवर्थैव अयोग्य .
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,

लेखांक ४ था

नेपाळचे आंदोलनावर�ल �वप�ाची ट�का
(सन १९२५)

अलाहाबादच्या ल�डरमध्ये नेपाळ हे �हंदुस्थानचा भाग न , म्हणून एका इंग्र

गृहस्थाने लावलेल्या अपूवर् शोधाचा मनोरंजक वृत्तांत प्र�सद्ध. या गृहस्थाच्य
हृष्ट�पथात हा अपूवर् शोध आताच कसा झ
साहिजक आहे .

, हे जाणण्याची िज�ासा सवा�सच होणे

कोणचीह� महत्वाची चळवळ यशस्वी होण्याचे आधी �तला तीन गंडातरांतून आप

मागर् आक्रमावा ला. या सामान्य �नयमाप्रमाणे पा�हले असता नेपाळच्या �व

�हंदस्थान
मध्ये जी जागृती गेल्या वषार्त , तीमुळे �वप�ाचा राग अनावर होऊन त्याने
ु
�तचा �वरोध करण्यास पुढे यावे हे सु�चन्हच समजले पा�ह. कारण या योगानेह�

नेपाळ�वषयक चळवळ उपे�ा �न उपहास या दोन गंडांतरांतून सुर��त पार पडू न वर

उल्ले�खलेल्या गंडांतरापैक� शेवटच्याशी सामना करावा लागावा इतक� सबळ झालेल� आ

असे �सद्ध होत आ.

नेपाळचे स्वातं�य �ब्र�टश सरकारने मान्य केल्याला जवळ जवळ दोन वष�

गेल�. परं तु नेपाळच्या स्वतंत्र �हंदुराज्यासंबंधी भारतवषार्तील �हंदु लोकांत इतक� अ

�न �हंद ु संघटनांच्या कामी त्या आपल्या सरळ �न सुसंघट�त सत्तेचा �कती महत्
उपयोग होणार आहे या�वषयीचे इतके अ�ान होते क� या प्रश्नाकडे कोणत्याह� �ह

संस्थेचे ल� गेले नाह. परं तु गेल्या वषार्पासून महाराष्ट्रांतील वृत्तपत्रांनी जेव्हा

हाती घेतला ‘स्वातं�’ (नागपरू ), ‘लोकमान्’ ‘स्वधम’ इत्याद� पत्रांनी नेपाळ�वषयक जेव

लेख �ल�हले �न रत्ना�गर, ना�शक, पण
ु े, नागपरू इत्याद� �हंदुसभांनी महासभेस नेपाळच्य
स्वातं�या�वषयी अ�भनंदनपर ठराव करण्याची शक्य तर तेथील मह

जासच महासभेचे

अध्य�स्थान स्वीकारण्याचे आमंत्रण देण्याची �वनंती जेव, तेव्हा या जागृतीची लाट
पंजाब, बंगाल �न �दल्ल� येथील �हंदू पत्रांपय�त जाऊन पोहो. मग नेपाळ�वषयक लेख
सवर्त्र येऊ ला. �हंदस
ु ंघटनाचे कायर् नेपाळमध्येह� आरंभून नेपाळांतील �न इकडी

आजपय�त �वलग झालेल्या �हंदु बांधवास पुन्हा एकदा एकाच ध्येयाने उत्स्फूतर

एकाच शक्तीने समथर् �न संघ�टत केले अस , अ�खल �हंदस
ु माजाचे उ�द्दष्ट कायर् सा
सुलभतर होईल ह� गोष्ट �हंदुसमाजाच्या ल�ांत अंधुक र�तीने येऊ लाग. अंती

बेळगावास �हंदम
ु हासभेच्या पं�डत मालवीयसारख्या अ�धकार� अध्य�ाने स्वतःच्या अ

भावनेचा अंधुक उच्चार करून नेपाळच्या एक मात्र उरलेल्या आपल्या स्वतं
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राज्या�वषयी अ�खल �हंदूंच्या मनात वाटत असलेला आदर �न उद्भवणायार्◌े आशा प्
करणारा ठराव महासभेपुढे मांडला आ�ण तो महासभेने एकमताने संमतह� केला.

परं तु �हंदस
ु माजात नेपाळ�वषयक ह� जागृती होत असता �तचे महत्व त्यास िजतक

अंधुक �रत्या भासू लागले त्यापे�ा पुष्कळ स्पष्टपणे �वप�ास �दसू लागले. म्हणून
या जागृतीच्या डोळ्यांत धूळ टाकण्याचा प्रयत्नास त्यांनी नुकताच आरंभह� केल.

शीखास तुम्ह� �हंदु नाह� असे �शक�वण्यात आले तसेच गुरख्यांसह� तुम्ह� �हंदुस्थ

कोणी लागत नाह�. भौगो�लक , ऐ�तहा�सक �न राजक�यदृष्ट्या नेपाळ हे एक स्वतंत्र
आहे असे �सद्ध करण्यासाठ� लेखांची एक मालाची माला एका इंग्रज गृहस्थाने �ल�ह
कायर् आजच का हाती घेतले �कंवा ते त्याजकडून घेव�वले गे
वाचकांस सहज समजणारे आहे .

, हे वर�ल वतृ ्तांत वाचन

या गृहस्थाच्या वर�ल �व�चत्र �वधानांचा पोकळपणा दाख�वण्याचा यत्न कर

महाराष्ट्र ईश्वरकृपेने �न आपल्या पौरुषाने जर आज स्वतंत्र असते �न

�हंदस्थानचा भाग नसून �सं�धयांचा एक भाग आहे असे कोणी
इ�तहास� ‘ल�डरच्य’ त्या
ु

ऊंटावर बसन
ू जर सांगावयास आले असते तर त्या �वधानाचा �नषेध करण्याइतके

अनावश्यक �न �नरथर्क होणार आ. केवळ या �वधानाचा उल्लेख करण्याचे महत्व

त्यास इतक्यासाठ� द्यावयाचे , �हंदस
ु ंघटनाचे चळवळीकडे �वशेषतः �तला नेपाळच्या
�हंद ु राज्याच्या ध्वजाच्या छायेखाल� येऊ शकणायार्ट ध

, सामािजक �न जातीय

महत्वाकडे संघटनाचे प्र�तस्पध� कसे डोळ्यात तेल घालून बघत बसलेले आहेत हे आ
ध्यानांत याव.

आज नेपाळ हा �हंदस्थानचा भाग नाह� असे म्हणण्याची ज्याची प
्रा�
ु

त्याच्याच सारखा दुसरा एखादा बृहस्पती नेपाळी हे �हंदुह� पण नाह�त असेह�

,

म्हणावयास धजावयाच. तेव्हा हा दुसरा अपूवर् शोध लागण्याचे आधीच नेपाळांत

आमच्या �हंदुबंधूंनी �तकडे �हंदुसभा स्थापन करून �न काह� प्रमुख नेपाळी प्र�

त्या सभांच्याद्वारे महासभेस धाडून ह्या आ�ेपकांची त�डे उघडण्याचे आधीच बंद

टाकावी. त्याचप्रमाणे कानपूरच्या राष्ट्र�य सभेनेह� �हंदुस्थानचा नेपाळ हा एक अ
�न अखंड भाग आहे असे अ�धकारयुक्तवाणीने घो�षत कराव.
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लेखांक ५ वा

नेपाळी आंदोलन
(सन १९२५)

Our doubts are traitors.

And make us lose the good that we oft might win,
By fearing to attempt

-Shakespeare.

संशय घातक� आमुचे।

�हतलाभ, �हरावुनीघेती। आमुच।।
े
िजंक ु , �नत्य शकण्; प�र ते।

यत्न त, कधी न प� होती। भीतीने।।

(-अनुवाद - गजानन शमार)

गेल्या वषर्भरातील नेपाळी आंदोलनाची समाधानकारक झालेल� वाटचाल पाह

�वशेषच प्रसन्नता वा. व्यविस्थत �न समथर्पणे नेपाळी आंदोलन चाल�वल्यास �
नै�तक बळ �हंदस
ु ंघटनेला �तच्या भ�वतव्या संबंध

, �कतपत उपयोगी पडू शकेल

या�वषयी दोन-एक वषार्पूव� सामान्यतः यच्चयावत् �हंदुस्थान �न �हंदु नेतेसुद्धा पू
अन�भ� होते. ‘तुक� ख�लफाच्या �वषयात त्याच्या प्र�त �हंदूंचे कतर्व्य

,
,

? �न

कॉन्स् टँ�टनोपलमधील दुष्काळग्रस्त गर ; या�वषयी �हंदं च
ू ी वतृ ्तपत्रे स्तंभांमा
स्तं, �ल�हण्याच्या उद्योगात �कती गढून गेल� ह! �सर�यामधील कुठल�शी एक

मोडकळीस आलेल� मशीद ढासळल� ती काय ? आ�ण �हंदज
ु नांची मने पार हे लावन
ू गेल�

ती काय ? आ�ण मौलाना शौकत अल्ल�बरोबर ती मशीद पुन्हा बांधण्यास , �हंदज
ु नता

�नधी गोळा करण्यात व्यग्र ! �हंद ु पढ
ु ार� त्यांच्यातील सवर्समथर् जे महात्मा 

,

ज्यांना मात्र नेतृत्व करण्याचेच नेहमी कळते पण (कुणाचे , कोणत्या �वषयात आ�ण
कसे) करावे हे मात्र कधीच कळत ना

, अशा गांधींच्या नेतृत्वाखाल� त्यांच्या दुब

हातांनी आ�ण प्रत्येक नसानसाला ताण देऊन ख�लफाला तुकर्स्थानच्या �संहासनाव
करण्यासाठ� टेकू लावीत होत. मात्र त्याच ख�लफापासून त्याचे स्वतःचे(तुकर्स्थान
नाग�रक) �नत्यासाठ� मुक्त होण्याची इच्छा बाळगून होते आ�ण मेसापोटे

अरबस्था, अिजप्त आ�ण �सर�या यांना आ�ण अथार्तच सगळ्या जगाला वाच�वण्या
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,

उठाठे वीत त्यांनी स्वतःला गुंतवून घेतले हो ; पण मात्र प्रगतीपथावर�ल एकमेव स्
�हंद ु राज्य असलेल्या नेपाळकडे ल� न दे! �हंदस्थानची �चंता न करत
!
ु

जेव्हा अफगा�णस्तानच्या स्वातं�याला �ब्र�टश राष्ट्राने औपचा�रक मान

तेव्हा �हंदु वृत्तपत्रांमध्ये �हंदु व्यासपीठांवर उत्साहाची लाट उसळल� आ�ण सहस्राव

त्या प्रसंगाच्या वधार्पनस्मृ�त�दनी समारंभाच्या सोहळ्यात सहभ. पण नेपाळच्या

�हंद ु राज्याच्य(सावर्भौ) स्वतंत्रतेला �ब्र�टश राष्ट्राने औपचा�रक मान्यता �

काह� म�हने उलटून गेले तर� , �हंदं च
ू ्या वृत्तपत्रांनी नेपाळला पूणर्पणे उपे��तच ठेव

आहे . बहुसंख्य �हंदु वृत्तपत्रात त्यासंबं�धचे वृत्तह� आलेल ; अँग्लोअं�डयन वृत्तपत्रा
मात्र मान्यतेचा अथर् नीट उमगला �न त्यांनी काह� सूचक अ�भप्रायांसह त्याची न�
आहे . �ब्रटन आ�ण नेपाळ ह्यांनी स्वा�यार्  केलेल्या त्यांच्या अत्यंत महत्व(तह)
�न त्याच्या शत� ह्यासंबंधीच्या वृत्तापे�ा आसामच्या कुठल्याशा खेड्यापाड्यात
खाद� भांडार उघडले जाते �न त्याचे वृत्त अ�तशय ठळकपणे महत्वपूणर् म्

�हंदस्थानातल्या मोठमोठ्या वृत्तपत
्रांत , चेन्नई(मद्र) कलकत्ता ते थेट लाहोरच्य
ु
दै�नक वतृ ्तपत्रांत साप्ता�हकपत्रात प्रका! गोष्ट� अगद� अशाच घडल्यात आम्

काह� अ�तशयोक्ती कर�त नाह. नव्ह! नव्ह! आजसुद्धा �हंदुवृत्तपत्रांमधला एक (एक
गट ---वगर) आपल्या(�हंदं च
ु ्य) �हतसंबंधा�वषयी अशाच आत्मघातक� आंधळेपणाने �न

त्याह�पे�ा वाईट �नराशाजनक �नरुपयोगी बन

, म्हणजे त्यालाच ते अगद� िजतक

तोयार्पने लगटून राहतात क� जणु काह� त्यांच्या टोपीत खोवलेले जणू ते एक �प

(तुराच)! अमीर आ�ण सुलतान यांच्या�वषयीची मा�हती जाणून घेणे मुसलमानाला

अ�भमानाचे वाटते. त्याचा तोरा तो �गर�वत. मात्र �हंदूला �वचा--- “ज्या एकमेव स्वतं
�हंद ु राज्यावर अजूनह� �नष्कलंक �(न झ ुकता , न कलता) उन्नत असा ध्वज फडकत
आहे . त्या�वषयी तुम्ह� कधी काह� ऐकलंय  ?” तो शभ
ुं ासारखा तुमच्याकडे पहात राह�!
जर तुम्ह� नेपाळचा उल्लेख केलात तर जास्तीत जास्त तो आपले खांदे आकसून घ
आ�ण गुरगुरत (कुरकुरत) म्हणे, ---’कोण? गुरखे! पक्के �वश्वासघातक� आहेत!’

नेपाळच्या �वषयात �हंदूंची त्यांनी दाख�वलेल� अपराधी अनास्(उदासीनता)

आ�ण प्र�त�क्रया म्हणून मग नेपाळबाहेर�ल �हंदू�वषयी नेपाळनेह� दाख�वलेल�

अपराधी वतृ ्त. याचा तीव्र �न कठोर �नषेध केला त ‘मराठा’ वतृ ्तपत्राने अगद� सवर्
�न त्यामुळे नेपाळमधील �न नेपाळबाहेर�ल �हंदूंमध्ये झालेल्या या सवर्साधारण जागृत

दरू गामी प�रणती या अ�खल �हंद ु जगताचे सैन्य उभारण्यात आ�ण एक व्य , �निश्तच
आ�ण सुयोग्य रूपरेषा आखून सामाईक ध्येय गाठता येणे शक्य. हा त्या जागृतीचा
अथर् �संधमधील �हंदूंना आ�ण कलकत्याच्या �हंदूं---�हंद ु वतृ ्तपत्रांना बरोबर सम.

आयर् समाजाची वृत्तपत्रेह� चेतून . �हंदम
ु हासभेने तर आपले अध्य�पदच नेपाळच्य
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महाराजा�धराजांना �दल्यात जमा होते आ�ण जर� महाराज ते काह� सज्ज

(सबळ/महत्वाच्) कारणासाठ� स्वीकारू शकले नाह�त आ�ण तो प्रश्न तेवढ्यावरच स
लागला, तर� अं�तम टप्प्यापय�त त्या�वषयी आग्रह चालूच. तर� पण मग महासभेने

आपल्या बेळगावच्या अ�धवेशनात सवार्नुमते प्रस्ताव सम्मत केला आ�ण त्यात इ
�न त्याचप्रमाणे फ्रान्सनेह� नेपाळच्या स्वतंत्र �हंदू राज्याला 

, म्हणून

नेपळच्या त्या महाराजांचे अ�भनंदन केले आ . �न�खल �हंदस्थानात �हंदु देशभक्तांच्
ु
अंतःकरणात नेपाळच्या शक्तीसामथ्यार्ने आ�ण थोरवीने ज्या आशांचे �न
महत्वाकां�ांचे उद्बोधन केले आहे त्यांचाह� अथर्पूणर् शब्दात उल्लेख क.

�हंदम
ु नाच्या ह्या सवर्साधारण जागृतीने साहिजकच �वरोध पुढे ओढवून घे.

प�वत्र इ�तहासाच्या नावाने खोटेनाटे प्रश , उकरून �नःप�पातीपणाचा आव आणून

खोट्या युक्तीवादाने �दशाभूल करण्याचे �न भेद पाडण्याचे प्रयत्नातील हेतु ‘नेपाळ

हा �हंदस्थानचा भाग 
नव्ह , कधीच नव्हता ह्यावर आ�ण नेपाळमधील �हंदु लोक आ�
ु
नेपाळबाहे र�ल �हंद ु लोक त्यांच्यामध्ये सामाईक असा काह�च लागाबांधा �न गरजांच
उणीवाह� नव्हत् , यावर �हंदन
ू ी �वश्वास ठेवाव. पण अशा प्रकारच्या क

, लबाड �न

अप्रामा�णक प्रयत्नांनी गुरख्यांना त्यांच्या �हंदुबांधवांपासून वेगळे पाडण्याचा �न

खटाटोप पाहून मात्र सवर्साधारण लोकांचे ह्या प्रश्ना�वषयीचे कुतूहल �न कळकळ त
वाढ�स लागल� आ�ण �हंदं च
ू ्या आशेचे ���तज या नेपाळी आंदोलनाच्या अस्प
दशर्न�कर, अ�धकच �वस्तृतपणे फाकू लागल.

त्या पाठोपाठच नेपाळचे महाराज आ�ण नेपाळचे प्रंतप्रधान यांच्या व

�दनांच्या �न�मत्ताने नेपाळी आंदोलनाला ते अिस्तत्वात आल्यापासून आता �तसय
टप्प्यात नेऊन पोच�वले का 

, नेपाळच्या प्रश्ना�वषयीच्या कामकाजासंबंधात

लोकांना आता खूपच स्वारस्य वाटू लागले हो. त्यामुळे गुरख्यांना आता स्वतःचे

महत्व �न आत्मसन्मान ह्यांचे भान येण्याइतक� त्यांच्यात जागृती झाल� आ

,

आपण आशा करू या क� �न�खल �हंदु जगताचे एक प्रमुख अग्रेसर �हंदु लोक समू

म्हणून जे काह� ऋण ते लागता ; त्या कतर्व्या�वषयीचे भानसुद्धा त्यांना आले. या
वष� गुरखे आ�ण नेवार� या नेपाळच्या नाग�रकांनी त्यांचे सावर्भौम महाराज आ�ण त्या
महनीय पंतप्रधान ह्यांचे वधार्पन , राष्ट्र�य उत्सव म्हणून साजरे केले आ�ण
समारं भाच्या कायर्क्रमांम(कामकाजामध्य) अगद� प्रामुख्याने �नर�नराळ्या प्
प्र�तिष्ठत �हं दूंनी भाग घेतला ह. नेपाळच्या राष्ट्रध्वजाचे आरोहण यथो�चत श
आ�ण समारं भपूव्क करण्यात आले आ�ण
र
भक्तीभावनेने सवर् �हंदूंनी एकमेव �ह

राज्याच्या त्या ध्वजाला मानवन्दना. गुरख्यांनी राष्ट्र�य गीते गा. ज्यांतून

त्यांना त्यांच्या मातृभूमीची सुसंघ�टत होऊन सेवा करण्यास आ�ण �हंदु धमर् आ�ण
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(जाती) यांचे कै वार� बनून (त्यांच्या संर�णा) संघषर् करण्यास आग्रहाने सां�गतले.

एका थोर समाजाच्या(राष्ट्रा) जागृतीची ह� नांद� आहे , मुख्य ल�णे आहे. उण्यापुयार्
एक वषा�च्या कालावधीत नेपाळबाहेरच्या �हंदूंनी नेपाळमधील आपल्या देशबांधवां�वष

आ�ण नेपाळी �हंद ू बांधवां�वषयी जी थोडीशीच का होईना ; पण जी कळकळ व्यक्त केल
(आस्था दाख�वल) �न जे प्रेम �दले त्याने गुरख्यांना जाग आणल� आ�ण त्यांना

इतका छान गंभीर प्र�तसाद देण्यास भाग पाडले . हा संघटनेच्या दृष्ट�ने शुभशकु

होय.

रत्ना�गर, ना�शक, मंबई
ु , �संध, पण
ु े आ�ण कलकत्ता या �हंदुसभांनी उदाहरणच

घालन
ू �दले. इतर अनेक �ठकाणच्या �हंदुसभांनी अगद� �दल्ल�सह त्याचे सत्वर अनु
केले. नेपाळचे सावर्भौम राजे आ�ण त्यांचे महनीय पंतप्रधान य

,

त्यांच्य

वधार्पन�दनांच्या �दव , प्रकट सभा आयोिजत करून त्यांना प्रकटपणे मानवंदना

प्रकट अ�भनंदन पत्रे त्यांच्याकडे पाठ�वण्. �हंदं न
ू ा त्यांच्या�वषयी �कती िजव्हा
�कती आदर ,

�कती अ�भमान वाटतो या�वषयी त्यांना कळ�वण्यात आले आ�

�हंदरु ाज्याच्या संबंधात त्यांच्या हृदयात असलेले प्रेमादराचे स्थान आ�ण
भरं वसापूव्क वाटणार� आशा ती ह�च क
र

, हे राज्य ईश्वरेच्छेने �हंदुसंघटन चळवळी

प्रमुख आधारस्तंभ होईल आ�ण �तच्या तो डोलकाठ�प्रमाणे उपयोगी पडू शकेल हेह� त
�वश्वासपूवर्क कळ�वण्यात .

वषर्भरातील काम तसे काह� �नराशजनक नाह. ते आनंददायकसुद्धा आ . कारण

क� आता नेपाळ�वषयीची �हदं न
ू ा वाटणार� जाण �न िज�ासा तर वाढल� आहे च पण

त्याह�पे�ा महत्वाची गोष्ट म्हणजे नेपाळची स्वतःची जाणसुद्धा आता वाढल. पण
आपल्याला हेह� �वसरून चालणार नाह� क� अजून जे �मळवावयाचे आहे त्या मानाने
काह� आपण केले आहे ते प्रायः काह� नसल्यातच जमा . कारण सध्या तर� चालू

असलेल्या सगळ्या चळव , �हंद ु जगताच्या अंतःकरणात धास्ती उत्पन्न करणाया
आहे त. त्या चळवळींपैक , नेपाळी आंदोलनासारखी महत्वपूणर् �न अत्युत्तम य

फलदायी होऊ शकेल अशा प्रकारची भर�व अथर्पूणर् चळवळ एकह� नाह� िजचे उ�

,

नेपाळच्या �हंदूंना त्यांचे नेपाळच्या बाहेर�ल धमर्बांधव �न देशबांधव यांच्यासह एका रा
आणणे आ�ण त्यांच्यामध्ये उत्साह �नमार्ण करून एका मोठ्या आदशार्ची प्रेर

दे ऊन एका सुसंघ�टत सबळ सशक्त (समथर), ‘प�रपूण् अशा एका �हंदुजगत
र
’त प�रव�तर्त
करणे हे आहे . होय! हे च काय ते �हंदस
ु ंघटनाचे उ�द्दष्ट !
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लेखांक ६ वा

नेपाळा जागा हो !
(सन १९२६)

या भूमण्डळाचे ठायी। �हंदु ऐसा उरला नाह
�हंदरु ाष्ट्र रा�हले काह�। तुम्हा क

राजा�धराज नेपाळाधीश , राणा �त्रभुवन वीर �वक्रमदेव या२१ वा वधार्पन �दन

�दनांक १९ जुलल
ै ा होता.

या मंगलप्रसंगी अहो राणा! �हंदज
र
ु गत अगद� मनःपूव्क आपले
शुभा�भनन्द

करून अ�भष्ट �चं�तते आ�ण �नष्ठापूवर्क आपल्याला मानाचा म(दोन्ह� कर जोडोन ,

�त्रकालचरणी मस्तक ठे, स�वनय प्रण) कर�त आहे . हे अ�भनंदनपत्र सादर अग्र.
साधारण तीनशे वषा�पूव� एक महाराष्ट्र�य �वरागी स

,

संत अटकेपासून

कन्याकुमार�पय�त आ�ण द्वारकेपासून जगन्नाथापय�तच्या भारत वषार्तील च धामांची

यात्रा करण्यासाठ� प�रभ्रमण कर�त गेले �न अ�खल �हंदुस्थानचे प�र , प�र�नर��ण

करून ते महाराष्ट्रात परतले ते रक्तबंबाळ अंतःकरण होऊन �न आक्रंदन कर�त रा�

सायार्◌े जगभरात सवर्त् सवर्दूर कोठेह� पतन पावलेल्या
र
�हंदु जातीच्या �हतकार

�हंदं च
ू ा वाल� (कै वार�) असा कुणीह� नाह�. अशी एकह� जागा (एकह� स्थळ नाह) नाह� क�
िजथे �हंदं च
ू ा राष्ट्रध्वज आपले मस्तक नव्याने उन्नत . जेव्हा रु�धर�दग

�वदग्ध अंतःकरण हे असं उच्चारतांह� न येण्यासार(अनच
ु ्चारणी) दःु ख आ�ण अस्वस्
�चंता वागवीत असतानांच त्यांच्या डोळ्यांनी सापे�तः एक उदयोन्मख युवक
आ�ण त्
ु
उदात्त टोळी हेरल. त्या वैराग्यशील साधूचा ऊर देशभक्तीच्या आनंदाने अगद� उचंब

आला आ�ण त्या �त्रकालदश� �ात्याने तो उदात्त वीर युवक �न त्याची शूर अनुयायी
ह्यांच्याकडे �नद�श कर�त उच्चरवाने घोषणा कर�त म्हटले क� सायार्  जगात येथून त
कोठे ह� जो आपल्या जातीला मोठेपणा प्राप्त करून देईल �न वैभवाप्रत नेऊन

असा कोणी �हंद ु जर� उरला नसला , तर�सुद्धा अरे महाराष! तुझ्याच ठाय , तो एक वीर
पुरुष(युवक) �न त्याची धैयर्शील शूर टोळी ह्यांच्यात मला आशेच्या खुणा ज
आहे त. आपले राष्ट्र आ�ण आपला धमर् त्यांच्याकडूनच--- �टक�वला जाईल.
“ह्या भूमण्डळाचे ठायी। �हंदू ऐसा उरला नाह
महाराष्ट्र धमर् रा�हला काह�। तुम्हाका”
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असे म्हणून त्यांनी त्यांच्या , दैवी कृ पाप्रसादा , प्रतीक रूप म्हणून भ

पटका (मुण्डास) �दला (ले).

हे �वरागी साधू होते संत रामदास. उदयोन्मुख युवक होते श्री �शवछत्रपती

त्यांची शूर अनुयायांची टोळी िजने आ�ण िजच्या वारसदार वंशजांनी तो पटका त्यां

राष्ट्रध्वज म्हणून उभ�वला आ�ण त्याला अटकेपय�त �मरवी. तो ध्वज शक्ती �

वैभव ह्यांचे प्र�त�न�धत्व कर�त राह�ला(त्या सवे) ब�लष्ठ �हंदवी साम्राज्या
�व�शष्ट अशा महत्कायार्च!

हे तीनशे वषा�पव
ू � झाले!

स्वतःच्, त्याच्, �हंदज
ु ातीवर कोसळलेल्या ह्या दुसयार्ह संकटाच्या वात

व्य�थत झालेल्या त्याच्या जाज्ज्वल्य देशभक्तीपूणर् चैतन्यशीलतेच्या कार

आपल्या पृथ्वीतळावर भेट देण्यासाठ� आला तर पुन्हा एकदा �हंदु राजांच्या �न राज्य
राजमक
ु ु टांच्या �न सामंती मुकुटांच्या भग्नावशेषा

, �ढगाया�◌ावर उभे राहून आ�ण
रक्तबंबाळ अंतःकरणाने एकूण प�रिस्थतीचा आढावा घेत जाणून घेण्याचा प्रयत्न
क� जो कोणतासा लाभप्रद प�वत्रा घेण्या(पन
ु श्च ह�रःॐ म्हण) नव्याने श्रीगणे

(प्रार) करता येईल आ�ण बदललेल्या(पालटलेल्य) प�रिस्थतीवरह� मात करता येईल
यासाठ� सुयोग्य असे जे कोणते सतत प�रवतर्नशील असे जे गतीशील सा

, उपलब्ध

होईल, त्या साधनाने पण आपला आदशर्वादह� समोर ठेवून हे नेपा! संत रामदास
अगद� �बनचूकपणे पूव� जसा महाराष्ट्राकडे केला होता त

,

,

आग्रह� आजर्

अंगुल��नद� श तुझ्याकडेच कर , आ�ण �त्रकालद , तत्ववेत्यास साजेशा तारस्वर
आवेशाने गजू्न उठे
र
-

ह्या भूमण्डळाचे ठायी। �हंदू ऐसा उरला नाह
�हंदरु ाष्ट्र उरले काह�। तुम्हां कार

�हंदं च
ू े राज�कर�ट आ�ण मुकुट यांच्या नष्टभ्रष्ट अवस्थेमध्ये �हंदूंच्या ज्

आकां�ा �न महत्वाकां�ा बीजरूपाने अजूनह� तुझ्या ठायीच िजवंत असून तुझ्यारू
�संहासनारूढ आहेत हे मी जाणून आह! ईश्वराने तुला काह� उगाच वाच�वलेले नाह.
�हंदं च
ू ्या गतवैभवाची �न प्राचीन गौरवाची �हमालयाइतक� उतुंग ऊंची �हंदुजाती
�हंदरु ाष्ट्र तुझ्यामुळे अजूनह� गाठू श!

कधी कधी �दसायला अगद� �ुल्लक पण �ुद्र वाटणाया�◌ामध्ये सुदृढ ब

अथर्पूणर् सांके�तकता गुप्तपणे  ठे , प्रारब्धाला पुष्कळदा भावते आ! तर मग हे असे

असू शकते काय ? आख्या�यका(दं तकथा) जे काह� सांगते ते खरे असल्यास ज�रपटका

भगवा जो रामदासांनी �शवछत्रपतींना �दला होता तो काह� अद्भुत चमत्कारपूणर् िस्
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होऊन नेपाळच्या दुगार , माघार घेऊन �वसावला आ�ण काठमांडू च्या मं�दरात पेशव्यांच्
गाद�सवेच सुर��त ठे वून पूिजला जात आहे !

ज्या �हंदुजाती आ�ण धमार्चे कम� कारणी जसे नेतृत्व करण्याची राज�चन्हे

राजपदके �शरोभूषणे �न आभूषणे ह्यांचे प्रा�धकार जे एकदा मराठ्यांकडे होते ते

,

पालटलेल्या प�रिस्थतीत अथार्तच आवश्यकतेनुरूप साधनातह� फेरफार होऊन अ�खल �
जगताच्या कारणी हे नेपाळ! कै वार� म्हणून तू स्वतःला गुंतवून घेण्यासाठ� तुझ्या ह
सोप�वले आहे त. असेह� असू शकेल काय ? जर आख्या�यका(दं तकथा) खर� असेल तर

मराठ्यांना हे पाहून आनंदच वाटत ; संतोषच वाटतो; क�, त्यांची भूतकालातील ह� स्मार
�चन्हे त्यांन(मराठ्यांन) िजंकणायार्

शत्रूंच्या राजधानीतील कोणत्याशा एख(�व�वध

वस्तुपदाथ) संग्रहालयात उद्धट �न ग्राम्य �वदेशीजनांनी टक लावून �नर�खल
त्यांची जी उघड्यावर पडून मानखण्डना झाल� असती ती पासून वाचवून ती अत्

सरु ��त आ�ण सन्मान्य अशी आश्रयस्थानी नेपाळात सुर��त , क� िजथे �हंदं च
ु ्या
स्वातं�याचा मानदण्(Standard) अजन
ू ह� स्वतःच्या स्वाधीन धरलेला .

आमच्या �ीण दुबळ्या हातांनी �हंदुकारणाचा हा ध्वज तुझ्या हाती सोप�वला ,

तो हे नेपाळा , उं चच उं च धरून ठे. जागा रहा आ�ण तुझ्या नवीन �न उत्कट प्

दा�यत्वांची जाण करून ! संघटनाचे नेततृ ्व क! आम्ह� तुझे अनुगाम, अनुचर, अनुयायी
असू! आपल्या �हंदु जातीच्या संर�क देवता तुझ्या ठ

, प्रबळ आशाकां�ांच्या आ

उत्कट भव्य�दव्य संकल्पनांच्या प्रेर ; तुझ्या सेनादलांचे �नत्य नूतन बल �

शक्ती संवधर्न करोत आ�ण �हंदु जगत् अ�खलमनुष्य मात्राच्या राष्ट्रकुलात पुन

होऊन आपल्या सुयोग्य स्थानी अगद� श्रीरामचंद्राच्या �कंवा �प्रयदश� अशोका

होते. तसे त्याचप्रमाणे पुनः एकदा �वराजमान होईतो यश �न वैभव तुझ्याच मागे .
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लेखांक ७ वा

�हंद ू प�रषदे च्य मुंबई अ�धवेशनात नेपाळ
(सन १९२६)

आवजू्न सा
र
ंगण्यायोग्य असे प�रषदेचे आगळे महत्वपूणर् असे दुसरे वै�

म्हणजे संघटन आंदोलनाच्या �वषयात आपल्या नेपाळी �हं दूंच्या भावभावनांचे प्र�त�
करण्याच्या ठाम �नश्चयाने �नधार्�रत हे , कलकत्त्याहून सुदूर मुंबईस मागर्स्थ ह
नेपाळी नेते श् . आगम�गर� यांनी लावलेल� उपिस्थती आ�ण केलेले अंतकरण हेलावून
सोडणारे हृदयस्पश� भाषण हे ह!

अत्यंत(सवार्�ध) प्रबळ आ�ण ठळठळीत अशा एकमेव सुव्यविस्थत �हंदूंच

एका भागाची , म्हणजे, नेपाळी �हंदं च
ू ी केवळ सहानुभूतीच नव्ह , तर त्यांचा वास्त�व
सक्र�य सहभ , जोपय�त (�हंद)ु संघटन आंदोलनाला प्राप्त होत न

, तोपय�त सकल

�हंदं च
ू ा प्रवक्ता म् , सकल �हंदं च
ू ्या प्र�त�नधीत्वाचा अ�धकार ते सांगू शकत .

(त्याला सांगता यावयाचा नाह) ज्या �णी संघटनात्मक आंदोलनात नेपाळ पदन्य

कर�ल आ�ण त्या आंदोलनाच्या नेतृत्वास मान्यता  , नेततृ ्व करण्यास पुढे येईल त्
�णापासून ह्या जगतात संघटनांची शक्ती �नश्चयानेच कोणाकडूनह� सहजासह

हे टाळल� वा उपे��ल� जाणार नाह�. �हंदं च
ू ी एकमात्र सत्ता म्हणून नेपाळ स्वतःचे जे

जसे �न िजतके दे णे लागते ते सवर् काह� तसे �न �ततकेच आपणा सवा�चेह� लागत. �हंद ु
म्हणून आपणावर ज्या ज्या कशाचाह� जो जसा �न िजतका प�रणाम ह. त्या त्य
प्रत्येकाचा तो तो तसा �न �ततकाच प�रणाम आपल्या नेपाळी बांधवांवर
नेपाळमधील सहधम�यांवर व्हावयासच हव! �न�खल �हंद ु जगताची ह� जाणीव

नेपाळमधल्य, साध्यातल्या साध , गर�ब गर�बापय�त नेपाळी �हंदं च
ू ्या मनावर हळूहळू
ठस�वल�च पा�हजे. हे च उ�द्दष्ट दृष्ट�समोर ठेवून उणीपुर� २

वष� वतृ ्तपत्रांमधून

व्यासपीठावरून ह्या नेपाळी प्रश्नाचे महत्व समजण्याची जाण लोकांना व्हा

सातत्याने प्रयत्न करण्यात आलेले. गतवष� कलकत्ता येथील अ�खल भारतीय
�हंदम
ु हासभेच्या अ�धवेशनाचे अध्य�पद राजा�धराज नेपाळ नरेश �कंवा त्यां

सकळगुणमं�डत पंतप्रधान यांना देऊ करण्यासंबंधात अध्य�पदावरून बु�द्धपुरस्

आणलेल्या प्रस्तावाला बेळगावच्या �हंदुमहासभेच्या �वशेष अ�धवेशनात एकमताने स्
दे ऊन नेपाळ नरे शांचे त्यांच्या प्राग�तक धोरणा�वषयी अ�भनंदन करण्या. आ�ण

�हंदं च
ू ्या मनीमानसी त्यांनी जपले, नेपाळमधील आपल्या बांधवां�वषयीचा �नतांत वत्स
स्ने, िजव्हाळा आ�ण �वश्वसनीय राज�नष्ठ अ�भमान ह्या भावभावनां�वषयीह� त्य

www.savarkarsmarak.com

आश्वस्त करण्यात . असा हा जो �हतसंबंध आमच्याकडील �हंदूंनी नेपाळमध्य

सुस्पष्टपणे सू�चत करून दाख�वण्यास प्रारंभ करताच त्यानेच स्वाभा�वकतःच ज
लोकांची सवर् शक्ती �हंदुंना जा-संप्रद-प्रांत पंथ आ�ण व

, ह्यातच �वभागून �भन्

ठे वण्याच्या �व�शष्ट महत्कायार्तच उपयोगात आणल� , अशा त्या काह� लोकांचे �पत्
खवळले! झाले! जनमानसावर ठस�वण्यासाठ� �वल�ण तह�अवाईक खोडसाळ अपायकारक

अशी औपपित्तक कंडी �पक�वण्यात आ ; क� �तबेटप्रमाणेच नेपाळह� �हंदुस्थानचा भ
मुळी नव्ह ; नव्हता! इतकेच नाह� तर नेपाळच्या बाहेर�ल आम्हा �हंदूंशी वां�शक �कंव

जा�त�वषयक संबंधाने वा संघटनेने नेपाळचा कसलाच संबंध वा लागाबांधा मळ
ु ी नव्हता!

हा खोडसाळपणा, स्पष, सहज समजणारा असन
ू ह� दद
ु � ववशात काह� नेपाळी �हंदस
ू द्धा य
ु
अघळपघळ �वचार सरणीला बळी पडले आ�ण म्हणू लागल.

“आम्ह� �हंद� नाह ; आम्ह�

नेपाळी आहोत! संघटनाला आमच्याशी काह� कतर्व्य न.

नेपाळी �हंदन
ू ा संघटनापासन
ू फोडण्याचा(त्यांची फारकत करण्या) हा अश्लाघ्

नीच प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठ� आ�ण त्या तसल्या प्रयत्नाला बळी पडलेल

भोळ्या सरळ मनाच्या नेपाळी �हंदूंचे डोळे उघडण्यास

, कोणा प्रमुख नेपाळी �हंद

धुर�णांनी पुढे येण्याची उघडपणे �हंदुसभांच्या अ�धवेशनामध्ये भाग घेण्याची

�हंदस
ं टनाच्या कारणासाठ� त्या कामी �नःसं�दग्ध शब्दात प्र�तसाद देण्याची आ
ु घ
होती. हे उ�द्दष्ट दृष्ट�समोर ठ

‘मुंबई �हंद ु प�रषदे ’च्या नेत्यांनी त्यांना रत्ना�

�हंदस
ु भेने संम�तलेला ठराव सादर केला होता. त्यानुसार कायर्वाह� करूनह� एक �वश
�नमंत्रण आपल्या कलकत्त्याच्या �हंदु बांधवांना पाठवून �वनंत

; क� त्यांनी अशा

एका मान्यवर प्रमुख सद्गृहस्थांना कृपया धाडून द्यावे क� जे सभेस मं�डत

आ�ण संघटन आंदोलना�वषयीची मा�हती सम�च सांगून त्या संबंधीच्या आपल्या नेपा
बांधवांच्या मान�सकतेची भावभावनांची ओळखह� करून देत

, जेणेकरून आम्हासह

त्यासंबंधात थोडीफार जाण येई. त्यांच्या सुदैवाने असे व्यिक् , �मळ�वण्याचे भाग्

त्यांना लाभलेह! �न�खल �हंद ु जगताच्या आंदोलनात नेपाळी बांधवांनी भाग घ्याव

एतदथर, कोलकाट्याच्य ‘कृष्णसंदे’ या आपल्या प्रमुख साप्ता�हकांतून आवाहन करण
लेख वारं वार ज्यांनी �ल�हले आ�ण कोलकाट्याच्

‘गोरखा संघटन संस्थेल ’ ज्यांनी

गतीमान केले ते धैय्शील संघटक व्यवस्थ
र
ापकांपैक� एक मान्यव. आगम�गर� यांच्या
रूपान! त्यांचे भाषण हे संघटन आंदोलनापासून नेपाळची फारकत व्हा
, असे इिच्छणायार्

शाळभूतांना �दलेले खणखणीत �न ठणठणीत प�रणामकारक प्रत्युत्तर . (आंदोलनाच्या
�वषयात तसेच ते कायर्साधकह� होत!) प्रारंभीच्या मंगलाचरणाचे वाक्यच सद्गृहस्थां
आग्रहपूवर्क आवेशाने उच्चारले ते म्हणजे नेपाळी आ�ण गुरखे हे भारतवषार्ला

�पतभ
ृ ूमी आ�ण पुण्यभूमी असेच मानता. भारतवषार्कडे ते याच दृष्ट�ने पाह. नेपाळ
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हा भारतवषार्चा �हंदुस्थानचा अ�वभाज्य भाग असून तो नेहमीसाठ� तसाच राहणारह� .
ते पुढे म्हणाले क� नेपाळ बाहेर�ल �हंदूंच्या प्रारब्धात �हंदु म्हणून जे काह� भोग

भोगावे लागतील ते तसेच नेपाळी �हंदं न
ू ाह� भोगावे लागणारच! त्यांचा जो आ�ण जसा
प�रणाम �हंद ू ’वर होणार तो �न तसा नेपाळी �हंदं व
ू रह� होणारच ! कारण

, अ�खल �हंद ु

जगताशी आ�ण सकळ �हंद ू समाजाशी संबं�धत असे सामािजक सांस्कृ�तक धा�मर्क �
सांप्रदा�यक असे हे सवा�गीण जीवन आ�ण तदंगभूत तत्संबं�धत प(त्यांचा नेपाळशी

असलेला संबंध ल�ात घेता) नेपाळला भारतवषार्पासून दूर अलग राहण्याचा �वचार सुद

करणे केवळ अशक्य आह! अ�वचार� हल्ले आ�ण मानखण्डना भोगावयास लागलेल्या दुः
कष्ट� व्य�थत �हंदुजनां�वषयी एक नेपाळी म्हणून अपार सहानुभूती वाटत असल्य

सांगून हे लावलेल्या सभेला आश्वस्त कर�त त्यांनी असे घो�षत केले क� �हंदूं

संस्कृतीवर �हंदू धमार् , �हंद ु मं�दरावर , �हंदं च
ू ्या मानसन्मानावर कधीह� कोणाह� हल्

जर केले तर प�रणामशून्य �निष्क्रयतेने नेपाळ केवळ राहणार  , तर त्या हल्ल्यांच
प्र�तकारा, संर�णाथर् अ�खल �हंदुस्थानातील �हंदूंच्या सवेच त्यांच्या खांद्याला

लावन
ू उभे ठाकेल. ते (भाषणासाठ� उठू न उभे रा�हले तेव्हा लोकांनी त्यांना जसे स्वागती
आ�ण भाषणानंतर ज्या प्रकारे पसंतीची पावती �दल� त्या(ज्यांना
ताकभात ओळखण्याइतक) आकलन शक्ती आह

‘ता’ वरून

, त्यांना हे समजून चुकले असलेच

पा�हजे. प्रामा�णकपणेच हे मान्यह� केलेच पा�हजे क� नेपाळ यथाशीघ्र आ�ण धी
�हंदस
ु ंघटन कारणाचा स्वीकार कर�ल आ�ण रांगेत येऊन आपल� जागा घेई! नागर�

सांप्रदा�यक सांस्कृ�तक धा�मर्क आ�ण वां�शक �हतसंबंधाच्या �वषयात पंजाबी असो
पहाडी असोत! मराठे असोत �कं वा मद्रासी अस! नायर असोत क� नेपाळी असोत!
आपण सगळे , एकच, सगळे �हंदच
ू आहोत. आपण सवा�नी एकच असावे अशीच

आपणासवा�ची समान भू�मका असावी , ती यथाथर् व्हा , असे आपणास वाटते अशा
प्रकारची जाण सगळ्यांना थोड्याच अवधीत स्पष्टपणे उमजू.
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लेखांक ८ वा

नेपाळच्या महाराजांचे उत्
“�हंदं च
ू ी उन्नती तीच माझी उन्नती आ�ण त्यांची अव�नती तीच माझी अव”

- नेपाळचे महाराज.

रत्ना�गर� �हंदु सभेने हातात घेतलेल्या कायार्पैक� नेपाळीय आंदोलन हेह�

असल्याने त्या�वषयी या संस्थेच्या अल्पस्वल्प शक्तीप्रमाणे ती प्रथमपा
आहे . गतवष� नारळी पौ�णर्मेच्या �दवशी त्या संस्थेने अनेक थोर पुढाया�नना रा

धाडल्य. त्यात अग्रपूजेचे स्थान नेपाळच्या महाराजांचे. त्या सुंदर राखीचा स्वीकारह

महाराजांनी प्रेमपूणर् पत्र धाडून केला. गुरखासंघ स्थापन होताच त्याची प्रथम प्
महाराष्ट्रात या सभेनेच केल� आ�ण �तच्या एका पुढायार्खने अ�ल१५ रुपये संघास

धाडले आहे त.

त्यानंतर या सभेने मुंबईस भरणायार्  प. �हंद ु प�रषदे च्या वेळी एक ठराव करू

धाडला होता क� त्या समयी नेपाळच्या कुणातर� प्रमुख गृहस्थास आमंत्र

�हंदस
ु ंघटने�वषयी नेपाळचे �हंदब
ु ांधवास �कती महत्व वाटत , हे सांगण्यास संधी द्या.

त्या ठरावानुसार मुंबई �हंदुसभेच्या चालकांनी . आगम�गर� या गुरख्यांच्या एक

पुढायार्वस कलकत्त्याहून आमंत्रण देऊन सन्मान्य पाहुणे म्हणून सभेस बोला�.
त्यांचे मुंबईच्या �हंदुप�रषदेत जे भाषण झाले आ�ण त्या भाषणसमयी त्यांचे त्या
�हंद ु सभासदांच्या समुदायाने जे स्वागत केले त्यावरून नेपाळमधील �हंदु संघट
लोकमत कसे अनुकू ल होत चालले आहे

, हे �दसेल. श्. आगम�गर� यांनी केलेल्या

भाषणाचा दरू वर प�रणाम होत आहे . त्यांच्या भाषणाचे गुरखाल� या नेपाळच्या मु

भाषेत भाषांतर होऊन प्र�सद्ध झाले . त्या भाषणाने आ�ण त्यांनी मुंबईच्या �हंदु सभ
घेतलेल्या भागाने नेपाळी लोकांत जागृती होण्यास पुष्कळच भर पडल� असून दािजर्�
येथे गुरख्यांनी �हंदुसभेत समा�वष्ट व्हावे म्हणून गुरख्यांचे लेख प्र�सद्ध.

दािजर्�लंगकडे �कत्येक नेपाळी �हंदू मुल� परधम�य लोकांच्या घर� प्रथम से�वका म

ठे �वल्यानंतर बाट�वल्या जात ; या गोष्ट�कडे आता त्यांचे ल� वेधले असून �हंदु सभ
स्थापन करून संघट�तपणे या भयंकर प्रकाराचा �वरोध करावा असे घाटत.
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त्याचप्रमाणे फेब्रु१९२६ मध्ये �दल्ल�स भरणायार्र �हंदुमहासभेचे अध्य�स

नेपाळचे महाराज यांसच द्यावे अशी सूचना प्रथमतः या सभेने सवर् �हंदुमात्रा. ती

�दल्ल�च्य‘अजु्
र ’ पत्राने . गणेशपंत सावरकर यांचे पत्रासह प्र�सद्. �तचा उपयोग
होऊन ज्या प्रांतांनी इतरांची नावे सुच�वल� ह. त्यांनी ती मागे घेऊन महाराजांचे नाव
सुच�वले. आ�ण शेवट� अ�खल भारतीय �हंदस
ु भेने महाराजांस अध्य�पद सादर केल.

यद्य�प महाराजांस ते स्वीकारता आले ना. तथा�प त्यांचे जे उत्तर �हंदुमहासभेस आल
त्यांत त्यांनी जे अध्य� पदावरून सांगणे ते सांगून टा.

�हंदस्थानांत �हंदू संघटनाची चळवळ �नघाल्यावर ह्या जगातील
एक मात्र स
ु

असे जे नेपाळचे �हंदरु ाज्य त्यालाह� या संघटनाच्या चळवळीचे धक्के बसून नवीन चै
उत्पन्न होणे क्रमप्राप्! दोन वषार्पूव� नेपाळचे नाव फारच थोड्यांस माह�त हो.

नेपाळच्या �हंदु राज्याच्या शक्तीचा जर योग्य �व�नयोग केला गेला तर त्या शक

�हंदस
ं टनास होणायार्◌ा कल्पनातीत उपयोगाची जाणीव उभ्या �हंदुस्थाना-पाच जणांस
ु घ
होती वा नव्हती परंतु२ वष� नेपाळ �वषयक लेखांनी चच�ने आ�ण नेपाळातील गरु खा ल�ग

संस्था �हंदुसंघटणाच्या वाङ्मयाचा प्रचार कर�त असल्याने गुरखे लोकांनी आपण

आहोत. आ�ण अ�खल �हंदस्थानचे जे सुखदुःख तेच आपले सुखदुःख ह� भावना तीव्रते
ु
उत्पन्न होऊ लाग. हैद्राबादच्या �हंदुसभेने नेपाळच्या महाराजांचे स्वातं�य

सरकारने दे खील मान्य केल्याबद्दल जेव्हा अ�भनंदनपर ठराव केला तेव्हा त्या ठर

उत्तरात आ�ण नुकत्याच �दल्ल�स भरलेल्या �हंदु महासभेचे अध्य�स्थान नेपाळच्य

प्रधानास देण्या�वषयी एकमताने जो ठराव झ ; त्या ठरावाचे उत्तरात नेपाळचे प्र
महाराजांसह� �हंदतु ्वाच्या अ�भमानाची भाव, व्यक्त केल्या�वना राहवले न.

“अ�खल �हंदम
ु ात्र हा माझा धमर्बंधु असल्याने त्याची उन्नत्ती तीच माझी

आ�ण त्याची अवनती तीच माझी अवनती असे मी समजत असल्याने �हंदु जातीच्

उन्नत्यथर् माझे हृदय हे सवर्दा �चंता वहात आहे आ�ण त्या काय� माझा हस्त यत
राहणार आहे ” असे अ�भवचन त्या उत्तरात नेपाळच्या महाराजांनी �दलेले .

गेल्या कलकत्त्याच्या दंग्यांतह� जेव्हा सवर् �हंदुलोकांवर संकट कोसळले

त्याच्या प्र�तकाराथर् गुरखे लोक पूव�प्रमाणे उदासीन न राहता �हंदूंच्या खांद्य

�भडवून दे वालयाचे संर�ण करतांना आ�ण आततायी �वधम्या�चा प्रामुख्याने

उग�वतांना आढळून आले. मुंबईच्या प्रां�तक �हंदुसभेत नेपाळच्या ज्या प्र�

हे तुपूव्क आमं�
र
त्रत केले ह. त्या श. आगम�गर�चे थरारून सोडणारे भाषण ज्यांन

ज्यांनी म्हणून ऐकले �न वाचले अस , त्याला गेल्या दोन वषार्च्या चळवळीने आप
नेपाळी धमर्बंधूस �हंदुत्वाची �हंदुराष्ट्राच्या दृढ प्रेमाची आ�ण त्याच्या अन्
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कसून प्रयत्न केला पा�. या �नश्चयाची केवढ� जाणीव उत्पन्न झाल� . हे स्पष्
�दसून आलेच असेल. झाले, हे जे व्हावयाचे कायर् आ. त्याचे नुसते सूतोवाच आह.
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लेखांक ९ वा

नेपाळची जागत
ृ ी
(सन १९२७)

गेल्या तीन वषार्मध्ये नेपाळच्या आपल्या �वस्मृत देशबांधवा�वषयी

नेपाळे तर �हंद ु प्रांतांत जशी प्रभावाची जाणीव बळावत चालल�. त्याचप्रमाणे आ

आं�शकतः त्या आपल्या जा�णवेच्या आ�ण नेपाळ�वषयक जागृतीच्यामुळेच आप

नेपाळी बंधूंतह� अ�खल �हंद ु समाजा�वषयी उत्कट सहानुभूती आ�ण ममत्व उत्पन्न
चालले आहे . �हंदस
ु ंघटनाच्या �डं�डमाचे प्र�तध्वनी नेपाळांतील थोर पुढाया�◌्च्या

�वचार� लोकांच्या मनात आ�ण कृत्यांत अ�धका�धक स्पष्टपणे उठत . तीन वषा�पूव�
�हंदस्थानात
इतस्ततः पसरलेल्या आपल्या ल�ावधी गुरखा बंधूंस इतर �हंदुसमाज
ु
सुखदःु खांशी आपले सुखदःु ख आ�ण �हंदं च
ू ्या भ�वतव्याशी आपणह� �हंदूच असल्या

आपलेह� भ�वतव्य अगद� अ�वच्छेद्यपणे �नग�डत झालेले  , ह� भावना जवळ जवळ
नव्हतीच असे म्हटले तर� चाल. त्यामुळे �हंदुमध्ये ते आपले नेपाळी बंधू उदासीनपण

रहात असत. आपल्यांतील अनेक उत्�ोभक चळवळीतह� ते आपणाशी समवेदना अनुभवी

नसत. आपल्या अ�खल �हंदुजगताच्या आशा आ�ण आकां�ा ते एखाद्या तटस्थ प

समाजाप्रमाणे �नमर्म वृत्तीने पहात इतकेच , तर त्यांच्या त्यांच्यांतह� राष्ट्र�य भ
प्रे�रत झालेले संघटनात्मक प्रयत्न करण्याची कोणी खटपट क. परं तु गेल� तीन

वष� �हंद ू समाजाचा नेपाळी �हंदस
ू त्यांचे स्वातं�य त्यांनी अजून स्वपराक्रमाने अ

राखलेले असल्यामुळे अग्रपूजेचा मान �मळाला पा�हजे अशा प्रवृत्तीने प्रे�रत झालेल
�वषयक चळवळ जी चालत आल� तीमळ
ु े आपणा नेपाळे तर �हंदं स
ू नेपाळचे महत्व कळून
येत चाललेले आहे . इतकेच नसन
ू नेपाळी �हंदस
ू ह� त्यांचे स्वतःचे महत्व पूव� कधी

कळले नव्हत , तसे स्पष्टपणे कळून येत आ. आपल्या सुखदुःखाशी तेह� समरस होऊ

पाहात आहे त. आपल्या आशा हळुहळू त्यांच्याशी हृदयात उगवू लागल्या. आपल्या

अग्रपूजेचा मान स्वीकार�त असता त्या अग्रपूजेने ध्वनीत केलेले आपणा सवर् �

प्रमुखत्व पावणायार्नच्या �शरावर आपणा सवर् �हंदूंच्या त्या महान ध्येयासाठ�
उत्तरदा�यत्वह� प्रमुखपणे त्यास जाणवू लाग. हे �हंद ु आपण �हंद.ु हा �हंदस्थान
ु
आपल्या �हंदूंची �पतृभूमी आ�ण पुण्यभू. ह्याच्या प्रीत्यथर् प्राणपणाने झटणे

आपल्या नेपाळी �हंदूप्रमाणेच आपलेह� परम कतर्व्. �कं बहुना नेपाळे तर �हंद ु आ�ण

नेपाळी �हंद ु हे भेदह� केवळ राजक�य प�रिस्थतीच्या तात्का�लक योगायोगाने पडले आ.
ते स्वाभा�वक नाह�. जसा बंगाल

, जसा महाराष् , तसाच नेपाळ. या अ�संधु�संधु
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�हंदभ
ु ूमीचा एक प्रांत या �हंदुस्थान देशाचा एक प, या �हंदरु ाष्ट्राचा केवळ एक नाग�
मात्र आ. अशी राष्ट्रैक्याची भावना अशी �हंदुत्वाची उत्कट समवेदना नेपाळातील

�वचार� पुरुषांच्या हृदयांत संचरू लागल� आहे आ�ण �हंदुसंघटनाच्या महनीय ध्वज
ते आपणा सवर् �हंदूबरोबरच सुखदुःखाचे समान वाटेकर� होऊन �हंदु जगताच्या महा
आकां�ा सफळ करण्यासाठ� प्रकटपणे सम्मी�लत होऊ पहात .

या नवीन आशेचा उदय आ�ण या नवीन कायार्ची जाणीव उत्पन्न होताच आज

दृष्ट�स न पडलेल� जागृती नेपाळी समाजात �दसून येऊ लाग. महान ध्येयाचे

दशर्नासरशीच राष्ट्र�य माणसात महान शक्ती संचरू . नेपाळात राष्ट्र�य जागृती

ह� प्रादुभूर्त होणार� �चन्हे कोणती  , त्यांच्यांत काय उलाढाल� चालल्या आहेत आ
�हंदस
ु ंघटनेच्या दृष्ट�ने त्यांचा काय उपयोग आहे हे आपणासवा�स �व�दत असणे अत

आवश्यक आह. त्याचप्रमाणे आपल्या चळवळीचे प्र�तध्वनी त्यांच्यात उत्पन्न
�ततक�च आवश्यकता आह. या दोन्ह� उणीवा भरून काढावयाच्या असतील

परस्परांच्या �वचारांशी संलग्न असणार� आ�ण आचारांस संलग्न करणा� वृत्
र

त्यांच्यांत आ�ण आपल्यात �नघाल� पा�ह. एवढ्यासाठ� गेल्य३

वषा�च्या प्रयत्ना

प�रणाम होत होत गुरखा जातीतच नव्हे तर उभ्या नेपाळी जनतेत अशा प्रकार

वतृ ्तपत्रांची रु�च उत्पन्न झाल� आहे हे ऐकून कोणाह� �हंदूस आनंदच. स्वतःचे

महत्व त्यास कळू लागल्यावर त्यांच्यातील प्रमुख मंडळींनी �ब्र�टश �हं

�वस्कटलेल्या जवळ जवळ दहा ल� नेपाळी �हंदूंस संघ�टत करण्याचे प्रयत्न कर
ठरवून कलकत्ता आ�ण डेहराडून येथे संघ स्थापन केले असून डेहराडूनच्या संघाने
चांगल�च चळवळ चाल�वल� आहे . त्यांच्या द्वारा दोन उत्तम प्रकारे चाल�वलेल

प्र�सद्ध होऊ लागल� असून त्यापैक� इंग्रजी पत् “Himalyan Times” असे असून

नेपाळी भाषेत प्र�सद्ध होणायार्अ पत्रां“गुरखा समाचार” हे आहे . नेपाळी भाषेत प्र�स
होणायार्◌ा पत्राची �लपी नागर�च असल्याने आ�ण ती भाषा आपल्या संस्कृत

�हंदभ
ु ाषासंघांतीलच असल्याने �हंद�प्रमाणेच सवा�त थोड्या प�रचयानेच कळण्यास

असते. या दोन वतर्मानपत्राचे प्र�सद्ध झालेले चारपाच अंक आमच्याकडे �नय�मतपणे
संपादक श्. ठाकू र चंदन�संह ह्या �वद्वान आ�ण देशभक्त गृहस्थांनी धाडलेले .

त्यांचे या आठवणी�वषयी आम्ह� येथे प्रकट आभार मानीत. या पत्राच्या योगा

त्यांचे �वचार आमच्या लोकांस कळ�वण्याचे चांगले साधन झाले असल्यामुळे त्या

महत्वाचे लेख आ�ण वृत्तांत वेळोवेळी आम्ह� या वृत्तपत्रांतून वाचकास सादर
आहोत.

या खाल� भाषांतर�त केलेल्या लेखांवरून �हंदुसंघटनांची लाट नेपाळा

पसर�वण्याच्या तीन वषा�च्या प्रयत्नास कसे यश येऊ लागले आहे आ�ण नेपाळी
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आपल्या आशांचे आ�ण प्रयत्नांचे पडसाद कसे स्पष्टपणे उमटू लागले आहेत हे

तीन वषार्तील नेपाळ�वषयक चळवळीचे ज्यांस �ान आ . त्यांच्या तत्काळ ल�ात य.

वर उल्लेखलेले नेपाळी लेखक ठाकूर चन्दन�संह आपल्या �हमालयन टाईम्स या इंि

पत्रात �ल�हत.

“�हंदस्थानी साम्र
ाज्याच्या उत्तर पूवर् आ�ण वायव्य या तीन �दशांस त
ु

दे श, तीन �भन्न संस्कृतीचे आ�ण धमार्चे प्र�त�नधीस्वरूप होऊन �नवस.

अफगा�णस्था, सयाम आ�ण नेपाळ ह� ती तीन स्वतंत्र राज्ये. �हंदस्थानांतील
ु

�हंदज
ु गताच्या �हतसंबंधाच्या आ�ण ममत्वाच्या दृष्ट�ने या �तन्ह�त नेपाळचे रा

अत्यंत महत्वाचे गणले गेले पा�ह. तर�ह� यद्यपी आग , अयोध्य, �बहार आ�ण बंगाल

यांना हे राज्य अगद� लगडून आह , तर� नेपाळची मा�हती आ�ण प�रचय नेपाळे तर �हंदं स
ू

अगद�च नाह� म्हटले तर� चाले . परं तु सद
ु वाची गोष्ट ह� क , अल�कडे मात्र नेपाळेत
�हंदं च
ू ्या हृदयांत नेपाळी बंधूंच्या आ�ण नेपाळच्या महाराजांच्या�वषयी उत्कट प्रीत
होऊ लागल� असन
ू नेपाळ�वषयी आपले ममत्व ते वारंवार प्रद�शर्त करू लागले.

नेपाळच्या महाराजांचा वाढ�दवस �हंदुस्थानात अनेक �ठकाणी उत्साहाने पाळण्यात

लागला आहे . �ब्र�टश �हंदुस्थानात नेपाळी राजघराण्यांतील �कंवा सत्ता�धकाया�◌ेतील कु
उच्चपदस्य गृहस्थ येताच त्याचे तत्रत्थ �हंदु जनता मोठ्या प्रेमाने स्वाग

आहे . नेपाळीय �हंद ु जनते�वषयी नेपाळे तर �हंदं च
ू ी हृदये �दवस��दवस अ�धका�धक आकषर्
आ�ण भक्ती अनुभवू लागल� आहे. आम्हांस ह� प्रवृत्ती अगद� स्वाभा�व

वाटते. कारण या जगतात सवर् राष्ट्रांत ह्या आपल्या �हंदुराष्ट्राची प�रिस

, असे

शोचनीय आहे .

जगाच्या राजकारणात आज �ख्रश्चन राष्ट्रे सवर्तोपर� प्रबळ आ�ण अग्

आहे त. मुसलमानांची सत्ता जर� आज फारच खालावल� असल� तथा�प इरा

अफगा�णस्थान आ�ण तुक� यांच्या बळावर पुन्हा केव्हा तर� आपण डोके वर काढून

,

सवर् आ�शयांतील दे शांत मुसलमानी सत्ता स्था , अशी प्रकट आ�ण उत्कट महत्वाका
त्यास अजून घेरून रा�हल� आ. जपान , चीन, सयाम ह� बौद्ध राष्ट्रेह� प्रग�त
प्रबळ होत आह.

परं तु �हंद ु राष्ट्रांची िस्थती �कती शोचनीय! एका काळी या �हंदस्थांनात �हंदु
ु

राष्ट्रच काय ते �नवसत ह. परं तु अवनतीच्या फेयार्◌ीसरशी ती िस्थती पालटून आज
त ृ�तयांश लोकसंख्या मुसलमानी पंजांत गवसलेल� आह . अशा िस्थतीत प्रत्येक र

आपआपल्या भ�वतव्यतेसाठ� झटत असता या चढाओढ�त आपले काय होणार ह्या �चंते
�हंद ु जनतेस �वच�लत करावे हे साहिजकच आहे . त्यांना असे वाटणे साहिजक आह

, क�

आपले राज्य धुळीस �मळालेले असतांना आपल्यामध्ये ज्या धमार्स इतर धमार्तून ज
www.savarkarsmarak.com

ज्याच्यावर हात मारता येईल त्यास आपल्या गोटात ओढून आणणे हे धा�मर्क क

म्हणून वाटत , असा आक्रमशील धमार्चे लोक घुसून घर करून रा�हलेले असतांना

जगतामध्ये नै�तक �कंवा राजक�य साहाय्य �कंवा सहानुभूती देणार� कोणतीह� अन्य जा
अिस्तत्वात नसतांना जे एक लहान परंतु प्रबळ �हंदु राष्ट्र अद्यापह� िजवंत उर.
त्या नेपाळच्या �हंदु राज्याच्या आधाराची अपे�ा करणे हा आमचा अ�धकार

नेपाळच्या त्या स्वतंत्र �हंदु राज्याचे तो आधार आ�ण  ती स्फूत� आपल्या या उभ्
जगतास दे णे हे कतर्व्य आ . नेपाळी जनतेतह� आपल्याच धमार्च्या आपल्

संस्कृतीच्या आपल्याच इ�तहासाच्या रक्ताच्या ह्या पुरातन �हंदु राष्ट्रा�वषयी अ
आ�ण ममत्व वसत आह. या�वषयी आम्हाला मुळीच शंका नाह. या आपल्या दोन्ह�ह
दे शांच्या कल्याणासाठ� ह� गोष्ट अत्यंत आवश्यक झालेल� आहे क� नेपाळ

�हंदस्थान या उभय देशातील लोकांत �नसगर्तःच वसत अस
लेल� ह� प्रीती आ�ण म
ु

ज्यायोगे एकसारखे वृ�द्धंगत होत राह�ल अशा प्रकारचे प्रयत्न दोन्ह� राष्ट्रा
केले गेले पा�हजेत. दळणवळणाची साधनेह� सध
ु ारल� पा�हजेत. आ�ण ह्या आपल्य
�हंदं च
ू ्या दोन देशांमध्ये ध�नष्ठ बंधुभाव उत्पन्न झाला प. ”

वर�ल नेपाळी संपादकांच्या ह्या भाषांत�रत लेखाच्या शेवट� आ�ण मध्यंतर

नेपाळ आ�ण �हंदस्थान हे दोन �भ
न्न देश आह
ु

, असा ध्नवी उत्पन्न करणार� का

वाक्ये आलेल� आहे. ती अगद� न कळत आलेल� आहे त यात शंका नाह�. परं तु शब्दांच्य
अस्पष्ट आ�ण हा�नकारक उपयोगाने �वचारह� हळुहळू अस्पष्ट आ�ण हा�नकारक व

लागतात. हा �नयम असल्याने असल्या अत्यंत महत्वाच्या �वषया�वषयी बोलताना

सवा�नीच प्रथमपासूनच तोलून तोलून शब्द व्यवहृत केले पा , अशी आमची सवर् �हंदु

लेखकास प्रेमाची �वनंती आ. नेपाळ आ�ण �हंदस्थान हे दोन देश आहे
. हे च तर तत्व
ु
आपले �वप�ी आपल्या डोक्यात क�बून क�बून भरू पहात आ. या �हंद ु राष्ट्रा

अखंडत्वास भंग करू पहाणायार्  तत्त्वांचा तीव्र �नषेध करून नेपाळ आ�ण �हंदुस
दे श नाह�त. नेपाळ आ�ण नेपाळे तर �हंदस्थान हे एकजीवी एकप्राण
एक अखंड राष्ट.
ु

असे आपण सवर् �सद्ध करू पहात . एतदथर् ‘महाराष्ट्र आ�ण �हंदुस ’ हे दोन दे श

�कं वा बंगाल आ�ण �हंदस्थान हे दोन दे
, यॉकर्शायर आ�ण इंग्लंड हे दोन द , प्र�शय
ु
आ�ण जमर्नी हे दोन दे , ह� वाक्ये जशी वदतो व्याघाताच्या दोषाने �लप्त असल्या
त्याज्य आह ; तसेच नेपाळ आ�ण �हंदस्थान हे दोन देश आहे
ु

, हे वाक्यह� आपण

सवा�नी त्याज्यच मानले पा�ह. नेपाळ �हंदस्थानचा एक प्रांत 
. �हंदस्थान हा दे
.
ु
ु
महाराष्ट्र �कंवा बंगाल �कंवा नेपाळ हे त्यांचे प्रांत वा

(provinces). आज नेपाळ

सुदैवाने स्वतंत्र उरला आ�ण इतर ना. पण जसा महाराष्ट्र स्वतंत्र उरला असता त
तेवढ्यासाठ� �हंदुस्थानाबाहेरचा एक स्व , �व�भन्न देश झाला नसता तसेच नेपाळ हाह�
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होऊ शकत नाह�. भेद दाख�वणेच तर नेपाळ आ�ण �हंदस्थान ह� दोन राज्ये आह
. असे
ु

म्हणाव. पण राष्, दे श असा �हंदस्थान
! तो योगायोगाने आज झालेल्या चंचल राजक�य
ु

प�रिस्थतीमुळे खंडत्व पावू शकत ना. हे तत्व आपण
ल�ात वागवून त्याची स्पष्ट व्यक्तता

सवर् �हंदूंनी अत्यंत काळजीन

, अशी भाषा प्रथम पासूनच वापरावी ह

आमची नम्र परंतु आग्रहाची �व. सवर् �हंदु लेखक ल�ात बाळगतील अशी आम्हा
उत्कट आशा आह.
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लेखांक १० वा

नेपाळ �हंदत
ू संघटनाची ज्यो
(ए�प्र१९२७)

आपला नेपाळ प्रा , आपल्या �हंदुस्थान देशाच्या �वस्ताराच्या मानाने आ

जर� लहान वाटला तर� जगातील �कत्येक स्वतंत्र देशांहून त्याचा �वस्ता

लोकसंख्या अ�धक आहे हे आपल्या ध्यानात आपण नेहमी वाग�वले पा�. त्याचे एकंदर
�ेत्रफ६० ,००० चौरस मैलांचे आहे . नेपाळी लेखकांचा असा आ�ेप आहे क� इंिग्लश

ग्रंथांतून आ�ण प्�र तवृत्तांतून नेपाळच्या �वस्तारास आ�ण लोकसंख्येस शक्य �
आ�ण अल्प करून दाख�वण्याचा प्रयत्न केलेल ; हे साहिजकच आहे . कारण या

अ�खल �हंदस्थानांत �हंदुजगताला आपल� भ�वतव्यता पुनः उज्ज्
वल करून घेण्या
ु
काह� राष्ट्र�य शक्ती उपयोगी पडण्यासारख्या आहेत त्यात या नेपाळच्या स्

संघ�टत पराक्रमी राष्ट्राची, प्रामुख्याने होत . म्हणूनच त्या राष्ट्राच्या शक
आपले ल� वेधले जाऊ नये हे आपल्या �वप�ास अत्यंत इष्ट वाटणे साहिजकच .

इंग्रजांसारखा राज�नतीपटु लोका , एवढ्यासाठ�च नेपाळचे सामथ्यर् िजतके न्यून

दाख�वता येईल �ततके दाख�वणे इष्ट आह. परं तु वस्तुिस्थती तशी ना. नेपाळची

लोकसंख्या इंग्रजी गणनेने �कतीह� अल्प दाख�वल� तर� नेपाळी लेखकांच्या मताप

एक कोट�ची आहे यात काह� शंका नाह�. युरोपमधील बेल्ज , हॉलंड स्पे, पोतु्गाल �कंवा
र
िस्वत्झलर्ंड या आ�ण इतर अनेक सिव्ह , बल्गे�रया इत्याद� राष्ट्रांच्या लोकसंख

आ�ण बळाहून नेपाळचे आपले स्वतंत्र �हंदुराज्य कमी . त्यातह� पराक्रमाचे दृष्ट�न
ते ह्या राष्ट्रातील �कत्येकांहून �नःसंशय श्र. ह� गोष्
, प्रत्य� युरोपच
रणांगणावर जमर्न लोकांसारख्या शूरवीर राष्ट्रांशी झालेल्या सन्मुख समरांत

आजकालच �सद्ध करून �दलेल� . ह्या एक कोट�च्या �हंदु राष्ट्रांत दहा ल� ---

लढाई आ�ण �श�बरांत जन्म काढून पटाईत झालेले सै�न--- नेपाळच्या हाकेसरशी

रणांगणांत उतरू शके , इतक� त्याची समरशक्ती प्रबळ. कारण नेपाळची प्रत्य

झोपडी ह� एक एक �श�बरच असते. त्यातील वृद्ध पुरुष सै�नकभ(पेन्श) घेणारा कोणी
कसलेला सै�नक असतो. त्यांतील तरूण नेपाळच्या �कंवा इंग्रजांच्या नोकर�त कुठ
सेनेमध्ये नोकर असत. त्यांतील �कशोर लहानपणापासून आपल्या बापाच्या �कं
आजाच्या लढाईतील प्रत्य� अनुभ�वलेल्या रणकथांस ऐकत कृपा

, खक
ु र�शी आ�ण

नव्यांतील नव्या बंदुक�शी खेळत अस. नेपाळचे राष्ट्रचे राष्ट्र एक सै�नकांची छ
आहे . त्यातह� आता त्यांनी आपल्या राज्यांतच बंदुकांचे तोफांचे आ�ण इतर शस्त

कारखाने काढले असून त्यात नेपाळी �शल्पयां�त्रक स्वतः तोफा . नेपाळी कारागीर
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शस्त्रे घडवीत अस. �वमानांची कलाह� त्यांस अभ्यस्त अ

, �वमान �वभागांची

उन्नतीह� झपाट्याने व्हावी म्हणून प्रयत्न स. नवीन संधीप्रमाणे नेपाळल

शस्त्रास्त्रे पा�हजे त्या देशांतून आणण्याची मो , असे इंिग्लशांनी मान्य केलेल

आहे .

अशा त्या प्रबळ शक्तीचा �व�नयोग �हंदुस्थानच्या महान आकां�ाचे पूत�स्

करावा ती कुमर्कुशलता जर आपणात असेल तर �हंदुस्थानच्या परमोच्च भाग्याच
�दवस आपणास एक शतकाने जवळ आणता येईल!

‘एतदथर्च नेपाळी आंदोलन ’चे सत
ु ोवाच आलेले आहे . त्यांचे प�हले पाऊल म्हणज

शक्तीच्या अिस्तत्वाची जाणीव हे . ज्या मारक संकटाचे पेचांत आपले हे �हंदु राष्

आज अगद� कासावीस होऊन रा�हलेले आहे त्यासच मारण्यासाठ� हाताशीच एक साध
पडलेले आहे . याची जाणीव �हंद ु राष्ट्रात उत्पन्न करणे हे प�हले काम.

�हंदस
ु ंघटनाच्या लाटा नेपाळात पोचवून आपल्या नेपळी बंधूंत आ�ण धमर्बंधू

आपणा�वषयीचे वसत असलेले नैस�गर्क महत्व चेतवावयास पा�हजे हो. आ�ण नेपाळे तर
प्रांतातील �हंदूंस ह्या नेपाळच्या स्वतंत्र �हंदुराज्याच्या शक्तीच्या �व�न

उपदे �शण्यास पा�हजे होत. �हंद ु संघटनाच्या प्रत्येक पुरस्कत्यार्स ह� गोष्ट नवी
�दल्यावाचून राहाणार नाह� क� ते राष्ट्र�य 

, तो अ�खल �हंद ु अ�भमान आ�ण

तद्�वषयक त्यांचे कतर्व्याची जाणीव नेपाळी जनतेत झपाट्याने उत्पन्न .

नेपाळचे महत्व आ�ण अ�खल �हंदु दृष्ट�ने आपल्या राष्ट्र�य जीवनाचे धोरण ठर�

उत्कट इच्छा नेपाळात स्फुरू लागल� . नेपाळी हृदयात �हंदुसंघटनाचा प्रबळ प्र�त
उठू लागला आहे .

काह� �दवसांपूव� नेपाळी जनतेत अ�खल �हंद ु जागृती कशी होत आहे या�वषयी

काह� मा�हती �दल� होती. त्यांच्यात नवीन वतर्मानपत्रे �नघून काह� �ठकाणी त्यांचे

संघह� स्थापन झालेले आहे , हे आम्ह� त्या लेखात सां�गतलेच हो. त्याचप्रमाणे नेपा

लेखकाचे लेखांत �हंदतु ्वाचा आ�ण �हंदुराष्ट्राचा गौरव वाढ , हे नेपाळचे अगद� �व�शष्ट
आ�ण अत्यंत प�वत्र कतर्व्य आहे ह� जाणीव कशी उत्पन्न होऊ लागल�

दाख�वण्यासाठ� त्या लेखकांचे एकदोन उतारेह� आम्ह� �दलेले ह. �हंदस
ं टणाच्या
ु घ

�वषयाकडे नेपाळी लोकांचे ल� कसे आकृष्ट होऊ लागले आहे हे गेल्या दोन म�हन्यापू
डेहराडू नला जो एक श�द्धसमारंभ झ
ाला त्या वेळेस त्यासंबंधी नेपाळसंघाचे पुढार.
ु

ठाकू र चंदन�संग यांनी केलेल्या भाषणावरून व्यक्त होत. ते म्हणाल , “मी या सभेत
गुरखा संघाचा प्र�त�नधी म्हणून उपिस्थत झालो. स्वामी श्रद्धानंद यांच्या ब�लद
आपण सवर् �हंदूंनी एक होण्याच्या आ�ण �वधम� लोकांस �हंदु धमार्ची द��ा देण्य

आंदोलनास एक प्रकारचे धा�मर्क पा�व�य आणलेले . आता अशी वेळ आल� आहे क� ,
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कोणत्याह� �वचाराच्या �हंदूंनी शुद्धीपासून फटकून राहता उपयोगी . मुसलमान पुरुषांना
शद्ध करून घेण्य
ा, मुसलमान िस्त्रयांना शुद्ध करून घेण्याकडे आम्ह� अ�धक
ु
पा�हजे. आम्ह� गुरखे सनातनपंथीय आहो. पण श�द्धआंदोलनात कोणाच्याह� मा
ु
राहणार नाह�. ”

अशा र�तीने गुरखासंघाचे वतीने �हंदस
ु ंघटणाचे कायार्�वषयी ठाकुरचंदन �सहाने जे

आश्वासन �दले त्याचे प्रत्यंतरह� �ठक�ठकाणी ये . पत्वाखाल�च्या सत्याग्र

मा�हती, ‘श्रद्धानं’ वाचकांस आहे च. ज्या �चकाट�ने आपल्या �हंदुबांधवांनी आज सह
म�हने प्रत्यह� भजनी मेळे वाद्यांसह म�शद�वरून वाजत नेत राहून आपला व

वाज�वण्याचा अ�धकार सरकारा , सशस्त्र �शपायांस मुसलमानी गुंड�गर�स न जुमान
गाजवीत आ�णला आहे . त्या वीरो�चत झुंजीच्या दशर्नाने वीर जाती गुरख्यांचे रक

उद्दी�पत झाले नस , तरच आश्चयर् हो. नै�नतालच्या गुरखा समाजाने आपल्या �हंद
बंधंच
ू ्या सत्याग्रह मंडळास लेखी वचन �दले आह

, साह्यास गुरखेह� येत आहे.

त्यांच्यापैक� �कत्येकानी त्या सत्याग्रहांत प्रत्य� भाग घ्यावयाचा ठरवून गुर

प�हल� टोळी पत्वाखाल�स सत्याग्रह करण्यास लवकरच जाणा. या वेळपय�त ती गेल�

असल्याचे कळत. पत्वाखाल�च्या सत्याग्रहांत काय �कंवा कलकत्ता कोहाट आ�दक दंग
स्थळी का , �कं वा पूव� राजक�य वा धा�मर्क अशा कोणत्याह� चळवळीचे वेळी शांतत

र�णाचे नावाखाल� �हंद ु लोकांचे अ�धकार पायाखाल� तुड�वण्य-साठ� जेव्हा जेव्हा सशस
सेना धाडण्याचा प्रसंग येई तेव्हा तेव्हा गुरखे लोकांस धाडण्य. परं तु आजवर
त्यांच्यात अ�खल �हंदुत्वाची आ�ण �हंन्द� देशा�भमानाची जाणीव उत्पन्न झ

नसल्याने त्याचे वणर्न अगद� एखाद्या भाडोत्री �वदेशीयांसारखे घ. परं तु या गेल्या
दोन तीन वषा�तील नेपाळी आंदोलनाच्या प�रणामाने आ�ण सावर्ज�नक जागृतीने आपल्
नेपाळी बंधूंत अ�खल �हंदतु ्वाची आ�ण �हंद� राष्ट्रैक्याची उत्कट जाणीव आ�ण
अ�भमान उत्पन्न होऊ लागला असल्याने आता पत्वाखाल�ला �दसू लागल� 

, तशी

दृश्ये �दवस��दवस अ�धक �दसू लागत , यात काह� शंका नाह�. एका बाजूला सरकारच्या

सेनेतील सशस्त्र गुरखे �हं दूंस वाद्यांची बंद� करण्याक�रता सं�गनी रोखून उभे राहती

दस
ु यार्  बाजूला देशभक्त आ�ण धमर्सेवक गुरखे अ�खल ध्वजाखाल� झुंजत त्या सं�ग

टोके बोथट कर�त असतील आ�ण अशा र�तीने हळूहळू या धमार्�भमानी गुरख्यांच

�हंदतु ्वाचे प्रेम आ�ण तेज पाहून त्या स-�वरुद्ध लढणायार्य गुरखा सेनेतह� स्वदे
आ�ण धमर् वीरत्वाचे तेज उत्पन्न होईल आ�ण आज जसा त्यांचा उपयोग त्य
�हंदध
ु मार्चे �न स्वदेशाचेच आकां�ा�वरुद्ध सहज आ�ण �बनधोक करता येतो

“�हंदस्थान देशाचे �हता�हत तेच आपले �हता�हत आ�ण �हंदु जगताचे 
उन्न-पतन तेच
ु
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आपले उन्नत-पतन आहे ” हे आपल्या गोरखा बंधूस कळकळीने सांगत त्याचे ग
ल�गचे प्रमुख प‘गुरखा संसार’ (१५ फेब्र१९२७) म्हणत,

खा

“. . . हायहाय! आमच्या �हंदू लोकांचे हे केवढे पत! मूठभर मुसलमान खैबर

घाटांतून येतात ते काय आ�ण �हंदस्थान िजंकतात ते का
? अजूनह� जर आम्ह� स्वतःच
ु
संघटन करून त्यात अस्पृश्यांस ह्या कोट� कोट� धमर्बंधूंस आप(आपले करणार)

नाह� तर शीघ्रच हा आमचा �हंदुस् , �हंदस्थान न राहता त्यास
इस्लामस्थान म्ह
ु
लागेल!”

“हे �हंदं न
ू ो आता तर� जागे व्ह! हे गरु खा वीरहो

, आजवर आपल्या �हंदुजातीला

जाग�वण्या, �हंदज
ु ातीत, उत्तेजन उत्पन्न करण्यास �तची र�ा करण्यास या भारतव
भ�वष्यकाळी �हंदुधमार्चे जयध्वज गौरवाने फडकावीत ठेवण्यासाठ� झुंज घेण्यास आ
�हंदस
ु माजात कोणा जातीस इतरांहून काह�तर� अ�धक शक्ती असेल तर हे गुरखावीरह, ती
तम
ु ्हास आह. सध्या आपल्या गुरखा जातीत �वद्येचा अभाव . पण आपण बलधार�

शूर वीर आहोत. आपणास �हंदच
ु े शत्रू ह (Japs without brains) गरु खे हे मस्तकशून्

जपानी आहे त! म्हणून म्हणत. जर आपण धैय् धरून आपल� वतर्मान
र
िस्थती सुधा

तर हे जग आपणास आज जपानी लोकांस म्हणते त्याचप्रमाणे म्हणेल क� हे प्
आ�ण पराक्रमी गुरखा ल! These enlightened and enterprising Gurkhas!

हे गुरखा जाती , म्हणून उठ बुद्धी आ�ण शक्ती ह� दोन्ह�ह� संपा. या

जगतात ह्या गुणांनी युक्त होत्साती तू आपला हा �हंदुधमर् आ�ण आपला हा आयार

दे श यांना गौरवाचे उच्च �शखरावर नेऊन बसी. हरघडी हर�दन ह्या कतर्व्याची आठ
ठे व. तर भ�वष्यकाळी स्वदेशाचे आ�ण स्वधमार्चे कल्याण होईल नाह�तर तूह
अप्रसन्न होऊन ध्येय �वसरून पडल�स तर न �हंदुधमर् उरेल न �हंदुस्थ.”

वर�ल उतायार् वरून आपल्या नेपाळी बंधूंत �हंदुस्थानच्या आ�ण �हंदुधमा

भ�वतव्याचा भार हा सवा�पे�ा आपल्याच �शरावर अ�धक आ. आ�ण त्या कतर्व्यसागर

�हंदरु ाष्ट्राचे अग्रेसरत्व पत्करून आम्ह� धमर्�ेत्रात उडी घेतल� पा�हजे तरच
�हंद ू ह� जाणीव उत्पन्न होऊ लागल� आहे हे सहज �दसून येईल नेपाळी बंधूंच्
अंतःकरणात :-

“ह्या भूमंडळाचे ठायी �हंदु ऐसा उरला नाह! �हंदध
ु मर् रा�हला काह� तुम्हा कार ”,

या महान मंत्रांतील गूढ �दव्य , प्रस्फु�रत होऊ लागला . नेपाळी आंदोलन सफल
होऊ पहात आहे .

तर� अजून काह�च झाले नाह�. हे नुसतं बीज रुजले इतके ; कायर् ते पुढेच आह .

धमर्�ेत्रात अजून पराक्रमाचे पाऊस पडावयाचे. हंगाम तर त्याचेह� पुढे आह! नेपाळी
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लेखक म्हणत, “जपानचे उदाहरण आमच्या समोर आह. जर आम्ह� गुरखे यत्न करू
आमचे �हंदरु ाष्ट्रह� जपानसारखेच जगात वचर्स्व पावेलच . ”

बंधो! तथास्त! ह� आकां�ा हा आत्म�वश्वास तुमच्यात उत्पन्न 

, तुमचा

पराक्रम सूप्तीतून जागृत व्. म्हणून ह� सार� रात्र आम्ह� तुम्हांस करुणरवाने
मार�त तुमच्या भ�वतव्यावर पहारा देत बसलो हो!

गेल्या फेब्रुवार� म�हन्यात नेपाळच्या इ�तहासात �ल�हण्यासारखी आणखी एक

घडू न आल�. नेपाळच्या राज्यात रेल्वेचा प्रवेश. स्वतः नेपाळ सरकारने आपल्य
दे खरे खीखाल� आ�ण आपल्या सत्तेची प�हल� रेल्वे बांधवून �तचा त्या �द

महाराजा�धराजांचे हातन
ू उद्घाटन समारंभह� केल. नेपाळी सेनेने आपल्या स्वतं

अ�धपतीचे प्रचंड उत्साहात आ�ण बंदुकांच्या फेर�त स्वागत करून त्यांची मोठ� �
काढल� होती. त्यावेळी महाराजा�धराजांच्या मागार्वर फुलांच्या पायघड्या घातल्या
ह्या रेल्वेमुळे नेपाळांतील प्रवास फारच सुखकर झाला. त्यामुळे भारतीय नव्य
�वचारांचा प्रवासह� �ततकाच  द्रुततर होणारा. हा लोहपथ म्हणजे नेपाळी आ�ण

नेपाळे तर �हंद ु यांच्या अंतकरणांस आ�ण �क्रयेस जोडणारा एक प्रबळ �ानतंतूच ह
आहे .
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लेखांक ११ वा

नेपाळ आ�ण श्रीयुत रामनंद चत

‘प्रवा’ नावाच्या बंगाल� मा�सका , श्. रामानंद चतज� यांचा नेपाळ आ�ण

अफग�णस्थान या �वषयावर एक लेख प्र�सद्ध झाल. त्यात त्यांनी अफगा�णस्थान
आ�ण नेपाळची तुलना केल� आहे . अफगा�णस्थानची लोकसंख्या अ�धकात अ�ध६४

ल� असून , त्यात लढाईचे वेळी उपयुक्त असे फार फार त३०

लाख शस्त्रधार� �न

शकतील. नेपाळची संख्याह�५६ लाख इंग्रजी ग्रंथकार द. (परं तु , स्वतः नेपाळी लेख,

९० ल� ते एक कोट�पय�त नेपाळी लोकसंख्या आह . म्हणून सांगता. ) साहस , पराक्,

रणकौशल्य यात नेपाळी लोक अफगाणांच्या तोडीस तोड आह. मुसलमान लोक

अफगाणांची �हंदस्थानवर
स्वार� कधी होईल अशा उत्सकतेने �तची मागर्प्र�त�ा
ु
आहे त. आ�ण तशी ती स्वार� होता

, अफगाणी मुसलमानांसाठ�च इंग्रजांच्या राज्

उलथून टाकू न �हंदस्थानांत अफगाणी पण मुसलमानी राज्य
स्थापू म्हणून हे �ह
ु
मुसलमान मोठ्य आवडीने मनचे मांडे खात आहे त.

परं तु पुढे प्रवासीकार सांगतात  , “कोण्याह� �हंदूने असे स्वप्नांतह� आणले ना

क� इंग्रज जाताच नेपाळचे �हंदुराष्ट्र �हंदुस्थानावर राज्य क! आम्ह� �हंदु लोक

इतके �चंतीत आहो क� , भारतवषार्तून जेव्हा इंग्रज �नघून जातील तेव्हा हा देश स्

होईल आ�ण अफगा�णस्था , नेपाळ, �तबेट आ�ण चीन इत्याद� शेजाया�तशी बंधु प्रेमा
वागेल!”

�हंदस
ु ्थान आ�ण नेपाळ काय दोन आहे?

श्. रामानंद चतज�सारख्या �व� अनुभवी आ�ण �वचार� लेखकांचे हातून वर

उल्ले�खलेले वाक्य �ल�हले जा, याचे आम्हांस राहून राहून आश्चयर् वाटत ! �हंदस्थान
ु

हा एक दे श आ�ण नेपाळ हा एक �तबेट चीनसारखा दस
ु रा दे श-ह�, अगद� अडाणी कल्पन,

राजकारणाच्या जुन्या चाकोर�तच जन्मभर रखडत पडल्याने ज्यांच्या नवीन

धाडसी आ�ण क्रां�तकारक अशा कोणत्याह� �वचारांस ग्रहण करण्याच्या शक्

,

झालेल्या आहे, अशा �हंदं त
ू ील प्रमुख समजल्या गेलेल्या शेकडो जणांची अजूनह� , हे
आम्हास मा�हतच आह. परं तु श्. चतज�सारख्या पुष्कळ प्रसंगी स्वतंत्र आ�ण
�वचारांस ग्रहण करण्याची �मता ज्यांच्या अंगी �दसून आलेल

, अशा लेखकांनेह�

नेपाळ आ�ण �हंदस्थान हे दोन �नर�नराळे देश आहे
, असे अद्याप समजत रहावे यांचे
ु

आम्हांस आश्चयर्च नव्हे तर तीव्र दुःख.

लहानपणाच्या भूगोलात नेपाळ हा“स्वतं” दे श आहे म्हणून सातव्या वष� जे पा

केले ते सत्तराव्या वष� देख

,

आमचे लोक �वसरू शकत नाह�. भारतीयांची
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स्मृ�तशक्ती श्रेष्ठत . म्हणून उगीच नाह� जगात �तचा इतका गौरव हो! नेपाळ

“स्वतं” दे श आहे म्हणजे तो �हंदुस्थानचे इतर प्रांतांप्रमाणे �ब्र�टशांच्या जबड्य
परतंत्र झालेला ना , इतकाच त्याचा अथर् घेतला पा�ह

, ह� गोष्ट आमच्या �वद्व

लोकांसह� अजून समजत नाह�! त्यांस आम्ह� असे �वचारतो  , नेपाळला �हंदस्थानच्य
ु

शेजारचा एक �तबेटसारखा दस
ु रा दे श म्हणून जे आपण म्हणता ते कोणच्या कारणांस ?

‘�ब्र�टश �हंदुस्थान म्हणजे �हंदु ’, अशी �वकृ त व्याख्या आपणा सवा�च्या डोक्यात

खोल जाऊन बसलेल� आहे . �तचाच हा प�रणाम नव्हे क ? नाह� तर, �हंदस्थानच्या अने
ु
प्रांतापैक, नेपाळह� एक प्रांत अस , �हंदस्थान देशाचा आ�ण राष्ट्राचा एक उपांग
ु
घटक असता , त्यास शेजारचा एक �वदेश म्हणून समजण्यास आपणास तो प्रांत

सद
ु ै वाने स्वतंत्र  , त्याहून दुसरे कोणचे गमक उपलब्ध झाले आ ? �ब्र�टशांच्या हात
न गवसणे म्हणजे �हंदुस्थानच्या राष्ट्रापासून �वलग होणे ह� का स्वराष्ट्र आ
यांची व्याख्या आ ? �हंदस्थान म्हणजे परतंत्र असणारा
! जो स्वतंत्र भूभाग
ु

�हंदस्थानी राष्ट्राचा
भाग होईल तर�
ु

? नेपाळ स्वतंत्र . तेव्हा तो दुसरा देश

असलाच पा�हजे , अशी अत्यंत दास्यप्रवण आ�ण दास्य सुलभ�वचारप्रणाल� न

�हंदस्थानच्या बाहेरचा एक �वदेश आ
. म्हणून म्हणणारांच्या त्या �वधानांत अंतभ
ु

झालेल� असते. त्यांनी या �वचा-�वभ्रमांतून आपल� सुटका करून घेण्यास नुसते इत
स्वतःस �वचारावे क� जर दुद�वाने �हंदूंचे हे अव�शष्ट उरलेले एकमात्र स्वतंत्

पंजाबप्रमाणेच इंग्रजांच्या हातात गुरखायुद्धांत अपजयी होऊन सापडले असते आ�ण

�बहारप्रमाणेच एक प्रांत होऊन �दल्ल�च्या गव्हर्नर जनरलच्या हाती त्याची सूत
�व�धमंडळात त्यांचे �नवडून आलेले प्र�तसहकार� प्र�त�नधी आ�ण राष्ट्र�य सभेत

�नवडणुक�त पडलेले असहकार� प्र�त�नधी ये , जाते तर नेपाळ हा �हंदस्थानपासून �वलग
ु
असलेला एक �वदे शी आहे . एक परराष्ट्र 

; असे आपणास कधी तर� वाटते का

?

बंगाल�, मराठ� �कं वा पंजाबी जसे एका राष्ट्रांचे घटक असून राष्ट्र�य सभेत एकत.

तसेच नेपाळह� बसत असते. तर त्यांना �वदेशी म्हणून �नवडून काढण्

, कोणचे तर�

दस
ु रे गमक सापडणे शक्य झाले असते क ? पण केवळ �ब्र�टशांनी व�धलेल्या आपल

स्वातं�याच्या रक्ताच्या लाल रं , �बहारपय�तच �हंदस्थानी भूगोल लाल झालेला �दसतो
ु
आ�ण नेपाळवर त्याचे �शंतोडे उडालेले �दसत नाह�

, म्हणून नेपाळ हा �वदेश वाटू

लागला. स्वातं�य गमावणायार्ल गमाउपणाच्या कतर्बगार�ने आम्ह�  , बंगाल�, पंजाबी,
�हंदस्थान देशाच्या नाग�रकत्वास पारखे झ
! नाह�. ---�बचारा नेपाळ
ु

, त्याने स्वातं�

गमावले नाह�. �हंदतु ्वाचा देववंद्य ध्वज आपल्या दृढ अशा वीरबाहूंच्या बळावर अ

कसाबसा सन्मानाच्या उंच आकाशांत फडका�वत ठे�वला आ. या पापासाठ� तो �हंदस्थान
ु
दे शाच्या नाग�रकत्वास मुक! भारत वषा�च्या बाहे , आम्ह� त्याला हाकून �द ; कारण,
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भारतवषा�चे मुख्य राष्ट्र�य ल�ण ‘गमाउपणा” ते नेपाळात इतके उस्कटपणे �दसून येत
नाह�! इंिग्लशांच्या भूगोलात नेपाळास �वदेश म्हणोत पण नेपाळ इंग्रजांच्या हाती

नाह� म्हणून आपणह� त्याल‘�वदे श’ समजावे काय? खरे पा�हले असता
आज नेपाळ हाच काय तो खरा �हंदस
ु ्थान आह

आ�ण आम्ह�ंच �हंदुस्थानच्या राष्ट्र�यत्वाचे अ�धकारापासून पदच्युत झाल.

खरे भारतवषर् आज जर कोठे िजवंत असेल तर ते नेपाळांत आह . बंगाल , महाराष्, पंजाब

इत्याद� आमचे प्रांत भारतवषार्चे केवळ स्मशा. कारण येथे आम्ह� भारताचे स्वातं�
आ�ण �हंदस्थानचा ध्वज पारतं�याच्या �चतेवर जाळून टा�
! श्रीकृष्णाच्या आ�ण
ु

भगवानाच्या भारताचा आज जर कोणी खरा उत्तरा�धकार� अस
�चटोयार्यच्या पुराव्याने न ,

, केवळ वंशावळीच्या

तर त्या पुराव्यासहच त्याहूनह� �नःसं�दग

,

अशा

पराक्रमाच्या पुराव्याने जर आज श्रीकृष्णाच्या स्वदेशाचा उत्तरा�धकार� हो

�हंदं त
ू कोणी योग्य असेल तर तो नेपाळच हो! त्याने �हंदुस्थान देशाचे �हंदुपण अजू

रा�खले आहे . या �पतप
ृ रं परांगत भारतावर आम्हा सवर् बुडाउ आ�ण अकमर्ण्य कुलांगारांप
त्या वीरवर कुलद�पकांचाच अ�धक अ�धकार आह.

स्वतंत्र रा�हला म्हणून नेपाळ �ब्र�टश �हंदुस

बाहे र पडले ; पण �हंदस
ु ्थानच्या बाहेर पडणार ना!

जर स्वतंत्र रा�हला म्हणून भारतवषार्त समा�वष्ट होण्याचा अ�धकार नेपाळ

नसेल, तर परतंत्र झाल्यामुळे आम्हांस भारतवषा�चे नाव काढण्याचाह� अ�धकार उरत.
राजकारणाच्या काकताल�य घटनेन , नेपाळ आज आपल्या �हंदुस्थानच्या इतर प

संघाच्या क�ेबाहेर एकटा पडला आह. म्हणून तो �हंदुस्थान देशाचा एक प्रांत नसून

,

�वदे श आहे , असे अजूनह� कोणास वाटत असेल तर त्यांनी स्वतःस असे �वचारावे क� ज
आज महाराष्ट्र �कंवा बंगाल स्वतंत्र असता तर केवळ एवढ्यासाठ� आप

‘�वदे श’

म्हणून समजो असतो क? स्वदेश कोणता आ�ण �वदेश कोणत; हे राजक�य उलढाल�च्या

अपघाताने मुख्यतः ठरत नसत , तर ते जाती , भूजल, �नसगर, इ�तहास आ�ण मुख्यतः
इच्छा इत्याद� कारणांवरून �निश्चत होत असते ह� गोष्ट आमच्यामधील ब
�वद्वानांसह� सांगावी लागावी हे केवढे आश्चयर् ?

आ�ण जर कोणा �हंद ु लेखकास नेपाळ हा जाती , भूजल-�नसगर, इ�तहास इत्याद�

प्रमुख कारणांसाठ�च �हंदुस्थानी देशापासून �व�भन्न असा एक �वदेश वाटत  , तर ती
गोष्ट वर�ल आश्चयार्हूनह� अ�धक आश्ययर्कारक समजल� प. आज दोन तीन वष� या

�वषयाची इतक� चचार् �हंदुस्थानातील �कत्येक इंग्रजी आ�ण देशी पत्रांतून झालेल�,
मा�सक पुस्तकाच्या संपादकासारख्या अद्या

(up-to-date) मा�हती असणे अवश्य

असणायार्स गृहस्थास ती मा�हत झाल� ना , असे सहसा घडावयाचे नाह�. नेपाळ हा
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�हंदस्थानचाच एक प्रांत आहे आ
�ण �हंदुस्थान जेव्हा स्वतंत्र होईल आ�ण त्याचे
ु

�वभाग संयुक्त करून एक राष्ट्र बन�वण्यात येईल तेव्हा त्यात नेपाळ हा प्रां

महाराष्ट्राप्रमाणेच अगद� नैस�गर्क अ�धकारानेच समा�वष्ट होई! ह� गोष्ट गेल्य

दोन तीन वषा�च्या चळवळीने बहुतेक �हंदु पुढाया�ि◌च्या आ�ण सु�श��तांच्या कानावर गेले
आहे . त्यास पटत चालल� आह. इतकेच न व्ह , तर मुसलमानांस त्या नेपाळ�वषयक �हंदु

जागृतीची �भती पडावी इतका �तचा गवगवा आधीच झाला आहे .

�दल्ल�च्या �खलाफत प�रषदेच्या अध्य�ांनीदेखील एका वषार्पूव�च �हंदु महासभ

पढ
ु ाया�◌ावर असा आ�ेप केला होता क�

,

मस
ु लमानांच्या अफगा�णस्थाना�वषयीच्

आकां�ास प्रत्युतर ्हणून �हंदु
लोक नेपाळच्या स्वतंत्र �हंदु
म

, संगनमत करू

लागले असन
ू नेपाळ हा भारतवषा�चा एक , सहज�सद्धच प्रांत , म्हणून प्रचार कर
�फरत आहे त. ह्या एका नवीन संकटासह� मुसलमानांस त�ड द्यावे लाग! ’ या �खलाफत
प�रषदे च्या अध्य�ांच्या भाषणात आम्हांस तर� काह�च आ�ेपाहर् �दसत. नेपाळशी

आमचे संगनमत होणारच होणार! कारण ते कोणास प्रत्युत्तर म्हणूनच केवळ कराव

नसन
ू ते नेपाळचे आ�ण आमचे संगनमत , �नसगार्ने ज्या �दव , भारत घडले , त्याच
�दवशी घडवून आ�णलेले आहे .

�हंदस्थान आ�ण नेपाळ दोन देशच नाह�
. जसे �हंदस्थान आ�ण ब
ंगाल हे दोन
ु
ु

दे श नाह�त ; बंगालचे आ�ण आमचे , महाराष्ट्राचे आ�ण आ , पंजाबचे आ�ण मद्रासच

संगनमत जसे आम्ह� सवर् एका �हंदुस्थानी राष्ट्राचे अ�वभाज्य आ�ण सहज

असल्याने �नसगार्नेच घड�वलेले आ . तसेच नेपाळशीह� आमचे संगनमत सहज उपजत

घडलेले आहे . �हंदस्थान हा नेपाळ
, बंगाल�, मराठ� इत्याद� सवर् �हंदुमात्रांचा स्वदे .
ु
आम्ह� सवर् �हंदु एकराष्ट्र; होतो आ�ण असणार आहोत.

कोणत्या कारणासाठ� तुम्ह� नेप �वदे श आहे म्हणून म्हण?

ते �हंदस्थानच्या अगद� उत्तरेकडील पवर्तावर वसलेल
े आहे म
ु

काश्मीर कुठे वसलेले आह

?

त्यास कसे �हंदुस्थानचा भाग समज

�तबेटमधल्या मानव वंशाचे �मश्रण आहे म्

? पण मग
?

नेपाळात

? पण मग बंगालमध्ये मंगो�लयनांचे

महाराष्ट्रात �स�थयना , राजपुतान्यात हूणांच , पंजाबात �पशाचांचे �मश्रण आ. म्हणून

शेकडो दं तकथा आ�ण कथा प्रच�लत आहेतच क� नाह ? बंगालचा �कं वा महाराष्ट्राचा �हं
हा िजतका �तबेट� �कं वा इंग्रजी मनुष्याशी �वसदृश �दसतो आ�ण एकमेकाशी सु

�दसतो. �ततकाच नेपाळी �हंदह
ू � त्यांच्याशी �वसदृश आ�ण आमच्याशी सुसदृश .

नेपाळात मराठ� , रजपुती, बंगाल�, आंध्र आ�द अनेक �हंदुप्रांतांच्या वसाहती
रक्तामांसाने एकजीव झालेल्या आहेत आ�ण नेपाळांतून अनेक वसाहती या महाराष
प्रांतापय�त येऊन आमच्यात एकजीव होऊन गेलेल्या . इ�तहासाने म्हणाल तर
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पांडवांचे काळापासून चंद्रगुप्तापय�त पौरा�णक सा�ीवरून आ�ण गुप्तांप

गुरख्यापय�तच्या ऐ�तहा�सक सा�ीव , भारतवषा�चा �कं वा �हंदस्थानच्या राष्ट्राच
ा न
ु

हा महाराष्-पंजाब-बंगाल्याइतकाच अ�व�छन्न अवयव झालेला आ. �कबहुना चंद्रगुप्ताच
पूव�पासून तो हषार्च्या साम्राज्यापय�त नेपाळ हा महाराष्ट्र बंगालहूनह� भारतीय सा
�नकटवत� आधार आ�ण उपांग होता. तेव्हा कोणच्या आधारावर �कंवा कोणच्

कारणासाठ� तुझी �बहारपय�तच �हंदस्थानची सीमारेषा आखूंन आमच्या
रक्ता, बीजाच्या
ु
आ�ण धमार्च्या नेपाळला मात्र �हंदुस्थान देशाच्या आमच्या भारतवषार्च्या बा

पाहाता? ह� �व��प्त कल्पना केवळ �ब्र�टश �हंदुस्थानच्या भूगोलात नेपाळचा उल्ले
म्हणूनच काय ती लोकांच्या डोक्यात नकळत घु. द�द दमडीच्या परक्यांनी रचलेल्
भूगोल पत्रकाच्या �चटोयार्डने �टपून टा�कता येईल इतके काह� नेपाळच्या
आमच्यामधील एकजीव रक्त�भसरण आजह� झालेले ना

? तेव्हा आमची सवर् �हंद

जनतेस अशी �वनंती आहे क� नेपाळ हा �हंदस्थान देशाचा एक अ�व
च्छेद्य भाग .
ु
आमच्या राष्ट्रश�रराचे तो एक एकजीवी उपांग आहे ह� भावना रात्रं�दवस जागृ!

�ब्र�टश �हंदुस्थानच्या भूगोलाचे चोपडे आज आहे आ�ण उद्या फाटले. त्या �ब्र�
�हंदस्थानच्या भूगोला�वर�हत �नसगर्�न�
, असा �हंदस्थानचा ए
, दस
ु
ु
ु रा अमर भूगोल

आहे आ�ण त्या �हंदु �हंदुस्थानच्या भूगोलात नेपाळचा उल्लेख! तो मात्र कोणाच्या
धाकदपटशाने पुसला जाणार नाह�. �हंदस्थान आ�ण नेपाळ अशी भाषा देखील नकळत्य
ु
राष्ट्रद्रोहाचे ल�. �हंदस्थान आ�ण महाराष्ट्र ह
ा जसा वदतोव्याघा
ु

, तसेच

वर�ल वाक्यह� आह. आमची आमच्या नेपाळी स्वदेशबंधूंस आ�ण स्वधमर्बंधूंस �वनंती
क�, अशा भाषेचा प्र�तवाद आ�ण �नषेध जसा आम्ह� करतो तसा त्यांनीह� प्र

करावा. या दोन तीन वषा�तील नेपाळ-�वषयक जागृतीमुळे नेपाळी लोकांत �हंदस
ु ंघटनेची
तत्त्, प्सृत होत आह
, त्यांचे संघ बनत आहे. दे हराडू नची
र

‘गोरखा समाचार ’ आ�ण

�हमालयन टाईम्’ अशी �हंदस्थानास भरतवषार्स आपला स्वदेश समजणा
र� राष्ट्रवाद
ु
नेपाळी कत� पुरुष चालवीत आहे. त्यांनी नेपाळ हा �हंदुस्थान देशाचा महाराष्ट्राइ
नैस�गर्क ऐ�तहा�सक आ�ण जातीय �वभाग नाह. अशा अथार्च्या �वधानांचा तीव्र �न

करावा. नेपाळ �ब्र�टश �हंदुस्थानचा भाग न ; पण �हंद ु, �हंदस्थानचा भाग आहेच आह
.
ु
भारताचे तो अ�वभाज्य आ�ण राष्ट्र�य पूवर्जपूिजत �शरोभूष. भारताची जी

भ�वतव्यत, तीच नेपाळची खर� भ�वतव्यता आह. आम्हांस नेपाळी हे कोणी �वदेशी लोक

नाह�त तर ते आमच्या स्वदेशीय बंग , पंजाब प्रांतस्थांप्रमाणे राष्ट्रब. म्हणूनच
राष्ट्र�य सभेत नेपाळास स्थान �मळालेच पा. जसे मुंबई बंगाल इत्याद� �वभागाचे गट
ठे वलेले असतात , तसाच एक नेपाळच्या नावाने त्या राष्ट्र�य महामं�दराच्या सभाम

एक उपमंडप राखून ठे वला जावा आ�ण नेपाळी प्र�त�नधीस आमंत्रऊन राष्ट्र�
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समा�वष्ट होण्याचा त्यांचा राष्ट्र�य अ�धकार त्यास देण्. राष्ट्र�य सभा भारत

राष्ट्रसभा . “�ब्र�टश अं�डयन काँग” म्हणून ती स्वतःस म्हणवीत न; तर “अं�डयन

नॅशनल काँग्र”असे म्हण�वत. एतदथर् पांडेचर , गोमांतक यांसह� त्यात समा�वष्ट होण्या
जसा अ�धकार आहे , तसाच नेपाळलाह� आहे . इतकेच न व्ह

, तर बंगाल महाराष्ट्रा�

कोणच्याह� प्रांतापे�ा नेपाळला भारतीय राष्ट्र�य सभेत प्रवेश करण्याचा अ�ध

आहे . कारण भारतीय राष्ट्राचे स्वातं�य त्याने आपल्या �वभागात तर� अजून राखून ठ
आहे . ज्याने भारतीय स्वातं�याचा ध्वज अद्याप अद्याप परशत्रूपुढे न नम�वता
पण, अशरणपणे फडकवीत ठे �वला आहे

; त्या नेपाळला भारतीय राष्ट्र सभेत नु

समावेशच नव्ह, तर अग्रपूजेचा मान �मळाला पा�ह.
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लेखांक १२ वा

�भऊ नकोस; नेपाळा ऊठ आ�ण दाराशी ठोठावीत असलेल्य
या भारताच्या भाग्यश्रीचे स्वाग! !
(�डस�बर १९२७)

‘साहसे श्रीः प्र�त

आगामी महायद्धाचे मुख्
य रणांगण र�शयामध्ये प ,ते यद्ध र�शया�दक राष्ट्र
ु
ु

इंग्रजी साम्राज्यावर �नकराचा हल्ला अ , त्याचे मुख्य ल� त्या �ब्र�टश साम्र

काळीज असलेल� जी �हंदस्थानांतील �ब्र�टश सत्ता
तीच असल्याने �हंदुस्थानच्य
ु

सीमेच्या आजूबाजूस असलेल्या लहान लहान राष्ट्रातील जी अफगा�णस्थान आ�ण
ह� दोन प्रमुख राष्ट्रे. त्यास या युद्धाच्या दृष्ट�ने अत्यंत महत्व प्
उघड आहे . हे महत्व अफगा�णस्थानने ओळ�खले आ- पण नेपाळ?

; हे

नेपाळ, आज �हंदं च
ू ्या आशेचा खड्ग आ. त्याने जर हे महत्व वेळीच ओळ�खल

आ�ण त्या संधीचा लाभ घेण्यासाठ� वीरो�चत धडाडीने यत्न केला

, �हंदं च
ू ा ध्वज

भाग्याचा परम उच्च �बंदूवर पोच�वण्याची ह� अभूतपूवर् संधी त्यास साधता येण्या
आहे . पण नेपाळात ह� महान महत्वाकां�ा जागृत झाल� आहे का?

गेल्या दोन तीन वषा�त �हंदुसंघटनाच्या �वजेचा धक्का नेपाळी राष्ट्रासह� थोडा

तर� बसून, आमच्या गुरखा जातीत काह� नवचैतन्य उत्पन्न झालेले ; ह� समाधानाची
गोष्ट आह. त्यांच्या नवीनच स्थापन झाले

, गुरखा संघांची द्�वतीय वा�षर्क बै ,

�डस�बरात डेहराडू नला भरणार आहे . पण तीत नुसत्या �वधवा�ववा , हुंडा इत्याद� स्वयंपा
घरातील उलाढाल�ंची चचार् होणार असे ; तर अशा बैठक�त काह� �वशेष तात्पयर् आहे अस
नाह�. या सुधारणा उपयुक्त आहे

; पण त्या बायाबापड्या देखील करू शक.

गुरख्यांच्या वीरबाहुंना या पोळपाट लाटण्यांत धुवीत बसण्यासाठ� देवाने उत्पन्न

नसून त्याकडे एका महान राष्ट्राच्या उद्धाराचे वीरकायर् आज देवाने सोप. त्यास

साजेलशी भीषण भव्य महत्वाकां�ा त्या संघाथर् एकत्र जमणारे गुर

चढाओढ�त त्यांचा �वजयाश्व �नधड्या छातीने उडी घेईल 

, वीयर्शाल�

? उभे गुरखा राष् , उभे

नेपाळ, �हंदतु ्वाच्या देव , मस्तक� धरून कायर् �ेत्रांत हलकल्लोळ उड�वण्या
सरसावेल अशी प्रचंड खळबळ जर हे गुरख्यांचे संघ उत्पन्न करतील तरच त्य
जन्माचे साफल!

गेल्या दोन म�हन्यांपूव� अफगा�णस्थानने आपला स्वातं�योत्सव गा. त्या

वेळी काबूलच्या राजाचे पायांपुढे एका मुसलमानाने सलाम करून भर उत्सवात ग�हव
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�वचारले क� , “काबुलके बादशाह , आपल्या मस्तकावर �हंदुस्थानच्या बादशाह�चा मु
चढ�वण्याचा धन्य �दवस कधी उगव

?” मुसलमानांच्या त�डचा हा प्र

अफगा�णस्थानच्याच नव्हे तर �हंदुस्थानातीलह� लाखो मुसलमानांच्या हृदयातील

आशेचा एक प्र�तध्वनी ह! त्यास काबुलच्या राजाने जे उत्तर �दले ते वर वर �कती
गुळचट असले , तर� गेल्या जमर्न युद्धापासूनचे अफगाणी गुप्त राजकारण ज्यांस
आहे , ते त्यामुळे फसले जाणार नाह�त. इंग्रज तर फसले जाणार नाह�
सवर्जण हे जाणून आहेत क

, नाह�त. ते

, �हंदस्थानचा बादशहा होण्याची भयंकर महात्वाक
ां
ु

अफगा�णस्थानांतील राजापासून रंकापय�

,

सवा�स वेडावन
ू सोडीत आहे . मद्दा
ु

�हंदस्थानावर पसर�वलेल्या या बातमीने तर� नेपाळचे डोळे उघडावयास नकोत क
? याचा
ु
भीषण अथर् आ�ण त्यापासून घेण्याचा बोध नेपाळने घ्यावयास नको

नसांनसांतन
ै न्याची �वद्युत् त्या बातमीसरशी भरावयास नको ?
ू , नवचत

? गरु ख्यांच्य

अफगा�णस्थान आ�ण नेपा! या दोघा राज्यांच्या आजच्या चैत्यन्यांत

कत्त्वात केवढा फरक पडत चालला आ
रृ
! वास्त�वक पाहता अफगा�णस्थानची लोकसंख्

६० लाख असन
ू नेपाळच्या �हंदु राज्याचीह� कमीत कमी �ततक�च आ. अफगा�णस्थानास
पूण्र स्वातं�य �मळालेले आहे तर नेपाळह� आज पूणर्पणे स्वतंत् . नेपाळांत प्रत्य

नाग�रक सशस्त्र . इतकेच नव्हे तर नेपाळांत प्रत्येक वयात आलेला मुलगा हा

सै�नकच आहे . नेपाळातील प्रत्येक झोपडी ह� एक लहानसे �श

, एक लहानशी

�शपायांची छावणीच असते. कारण तीमध्ये जो वृद्ध आजोबा अ , तो इंग्रजांच्या �कं
नेपाळच्या सैनेत युद्ध कमार्त जन्म घालवून (पेनशन) घेतलेला कोणीतर� व ृद्ध वी
असतो. त्या झोपडीतील कतार् पुरुष त्या अवसरप्ाप्त वृद्ध वीराचा मुलगा �कंव
र
नेपाळच्या �कंवा इंग्रजांच्या सेनेत कुठे तर� चाकर�वर असलेला �कंवा कोणाच्या

रणांगणांत प्रत्य� लढाई घेत असलेला झुंजार वीर अ. त्या झोपडीतील वयात येऊ

घातलेला नातू त्या झुंजार वीराचा बच्चा आपल्या आजोबाच्या आ�ण बापाच्या त�डू

लढत असलेल्या युद्धाची वणर्ने, आपल्या तरवार�श, खुकर�शी आ�ण बंदक
ु �शी खेळत
बसलेला असतो. नेपाळातील हे सै�नक म्हणजे कोणी आपल्या इकडच्या परत

संस्थानांती, बु�द्धबळांतील प्याद� नस ; तर त्यांनी मा�रलेल्या लढायांत त्यां

अवार्चीन युद्धकलेतील नव्यांतील नव्या आयुधांचा उपयोग केलेला. ते शूरांतील शूर

जमर्नांच्या तोफांवर तुटून पडलेले असत. अफगाणांच्या कडव्यांतील कडव्या सीमा

रानवटांच्या छाती , खुकर� खुपसून उभे रा�हलेले असतात , �वषार� धुराच्या वातावरणांत
ठाण मांडू न झुंजलेले असतात ; वरून भयंकर नवीन स्फोटके वषर्णायार्त जमर्न �वमा

खालून गोळ्या घालून प�ासारखे टपकन भूईवर पाडून टाकलेले असता. आपल्या इकडील

जे लोक , इंग्रजी सै�नकांबरोबर युरोपीय युद्धांतह� न हटता लढत रा
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, तसे तर ते

लढलेले असतातच ; पण त्यावाचून इंग्रजांच्या अ�धपत्त्याखाल�च कायती झुंज घे
परावलंबी संवय , स्वतंत्रपणे झुंज देण्याची संधीच त्यास न �मळाल्यामुळे जशी

इकडच्या �हंद� �शपायांस लागलेल� असते तशी आपल्या नेपाळातल्या �हंदू �शपायांसनस
ते आपल्या �हंदू सेनापतीच्या आ�ेखाल� स्वतंत्रपणेह� �शस्तीने युद्धे ल.

नेपाळांत सै�नकच नव्ह , तर प्रबळ �हंदु सेनानी आ�ण सैन्य संचालनातह� युरोपसारख
युद्धशास्त्रांत अग्रणी झालेल्या खंडातच ज्यांनी आपले सेनापतीत्व �नष्णताप

गाज�वले असे �हंद ू सेनापतीह� असतात. नेपाळात जपान इत्याद� देशांतून �शकून आलेले

यद्ध सामुग्
र, �शल्पी आहे. इतकेच नव्हे तर नवीन तोफा ओतणारे आ�ण तोफांच्य
ु

आ�ण इतर आिग्नन�लकांच्या रचनेत सुधारणा करून नवीन आयुधे �नमार्ण करणारे क
कल्पकह� �नघत आहे. पव
ू � नेपाळास सवर् शस्त्रास्त्रे �ब्र�टश �हंदुस्थानांतू

लागत; पण आता ती अट नेपाळने तोडू न घेतल� असन
ू आता नेपाळला इतर कोणत्याह�

स्वतंत्र राष्ट्राप्रमाणे आयती शस्त्रास्त्रे वाटेल त्या देश. अफगा�णस्थानांत
एकंदर लढाऊ लोक जास्तीत जास्त पंचवीस ल� उभारता येत, तर नेपाळलाह� �ततकेच
उभारता येण्यासारखे आहे. अफगा�णस्थान आ�ण नेपाळच्या आ�थर्क सामथ्यार्त �
�नसगर् सामथ्यार्तह� काह� म्हणण्यासारखा फरक. �हमालयाच्या दुल�घ्य तटाच

नेपाळास चोहोबाजूंने संर�ण �मळत आहे . नेपाळास समुद्रतट नसल्याने त्याचा क�डम
होतो. तर अफगा�णस्थानचीह� तीच िस्थती आ. आ�ण म्हणून तर अफगा�णस्था
कराची बंदर घशांत टाकण्यासाठ� इतका हपापलेला आह.

सध्याच्या जाग�तक राजकारणाच्या उलाढाल�तह� नेपाळहून अफगा�णस्थानचे भ

काह� फारसे अ�धक उघडलेले नाह�. अफगा�णस्थानच्या एका बाजूस इंग्रज उभा. तसा
नेपाळच्याह� आह. अफगा�णस्थानच्या मागे र�शयासारखी बलाढ्य आ�ण इंग्रजा
मुळावर आलेल� प्रजासत्ताक शक्ती उभी

, तर नेपाळच्या सीमेलाह� तीच शक्त

�ततक्याच उत्सकतेने पा�ठंबा देण्यास उभी  . र�शयाचे योद्, �वमाने, सेनापती, शास्त्
अपार शस्त्रसामुग्री दार उघडताच अफगा�णस्थानांत ओतल� जा. तशीच ती

नेपाळातह� एका घटकेच्या आत पोचू शके. अफगा�णस्थानच्या पिश्चमेस त्या

संस्कृतीची आ�ण त्याच्यासारखीच इ , तुका�ची राष्ट्रे आ , तर नेपाळच्याह� पूव�स
चीनचे �वस्तृत िजवंत आ�ण समथर् बनत चाललेले आ�ण नेपाळच्या �हंदु संस्कृ

दे वसंस्कृत-प्रमाणे पूज्य मानणारे वृद्ध राष्ट्र त्याच्या हाताशी हात घालण्.

अफगा�णस्थानास �हंदुस्थानांतील अफगाणांचे धमर्बंधु सात कोट� मुसलमान यश �चंत
आहे त; तर नेपाळास त्याच्या रक्तामांसाच्या धमर्बंधूचांच नव्हे तर स्वदेश बंध२२
कोट� �हंद ु जनता यश �चंतीत आहे .
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नेपाळ आ�ण अफगा�णस्थान हे प्रस्तुत असे जवळ जवळ सबळ असताह�

दोघांच्या दाराशीह� एक अत्यंत भव्य �दव्य आ�ण महान भ�वतव्यता �वजयमाला

उभी असताह� �तच्या स्वागतासाठ� अफगा�णस्थानचे हृदय इतके उतावीळ साहसी

उत्कट क ? नेपाळचे हृदय इतके �थल् , भयभीत आ�ण उद्�वग्न  ? त्या महान
भ�वतव्यतेचे तेज पडताच अफगा�णस्थानचे डोळ्यात वीरश्रीचे पाणी चकाकू लागल.

पण त्याच तेजाने नेपाळचे नेत्र �दपावल्यासारखे होत . त्या तेजस्वी महत्वाकां�े
संचार होताच , अफगा�णस्थानचे वीरबाहु फुरफुरू लागले आह. पण नेपाळचे बाहु
कंपायमान होत्साते त्यांचे शरसंधान चळू लागले आ. कोण्या अद्भुत आशेच्या �शखर
चढू न चढू न अफगा�णस्थान आगामी भाग्यश्रीच्या दुंदुभीचे 

, ऐकण्यासाठ� हपापत

आहे ; तर नेपाळ त्या �ननादाचे पडसाद जसजसे जवळ येत चालले आहेत तसतसा
अ�धकच संत्रस्त होऊन कानात बोटे घालू पहात  . हे असे का?

नेपाळा! असे करू नको. भारतश् , तझ
ु ्या दारांशी ठोठावीत आह! नेपाळा , उठ,

�भऊ नकोस, तर रामचंद्राच्या आ�ण �वक्रमाच्या वंशास साजेल असा साहसाने पुढे
�तचे स्वागत क! ती �वजयश्रीची माळ तुझ्याच गळ्यात रुळावी म्हणून ह� भ

आशेची सीता उत्कं�टत झालेल� आह! तर� हे �हंद ु वीरा आता �हंदतु ्वाची लाज रा. तू

उदयपुरच्या महाराण्यांचा वं , उदयपूरचे महाराणे स्वतःस �हंदुपती म्हणून म्हणव

आले, तो मान तुझा! मग हे काय ? आमचे सगळ्यांचे हात तुटल , तेव्हा �हंदु स्वातं�याच

ध्वज देवाने तुझ्या हाती सोपवून �द. तो तू अजूनह� तोलून धर�त आहे स
भाग्याचा आ�ण �वजयाचा मुहूतर् अगद� हाताशी आला अस
नाह�; तर �भऊ नकोस, साहसे श्रीः प्र�त!

, मग आता

, हा व्यामो , तुला शोभत

नेपाळचे महाराज आ�ण अफगा�णस्थानचा अमीर हे दोघेह� कालगतीने सध्या अश

एका भाग्य �बंदूवर येऊन पोचले आहेत क, एक पाय चुकला, भीतीने तो एक �णभर जर

र�गाळला, तर सहस्त्र सहस्त्र वषा�नीच कायती एकदा केव्हा तर� सामोर� येणार� रा

पाठमोर� होऊन �नघून जाईल, पण सु�निश्चत साहसाच, दृढ हस्त पुढे करण्याचा अवक
क� सहस्त्रोसहस्त्र वषा�च्या राष्ट

, फलोन्मुख झाल्या तरच जो एखाद्

वीरपुंगवास लाभू शकतो , असा एक दै द�प्यमान महानमुगुट �वजयश्री त्याच्या मस्
स्थापन कर�!

अशा �नणार्यक �णी या दोन्ह� राष्ट्रांच्या कायर्क्रमांत आ�ण साहसात क

पडत चालला आहे ! या �डस�बरमध्ये काबूलचा राजा आ�ण नेपाळचा महाराजा हे दोघेह�

�फरतीवर �नघणार आहे त. पण काबुलचा राजा �हंदस्थानची �गधाडी पाहणी करून लगे
ु
युरोपमध्ये �नर�नराळ्या राजधान्यांस भेट दे. तो इंग्लंडला जाऊन इंग्लंडच्
सम्राटाबरोबर गाडीत एक स्वतंत्र राष्ट्राच्या अ�धपतीच्या अ�धकार
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, इंग्लंडने

आपले स्वातं�य मान्य केले आ - त्याची युरोपभर नाटक� थाटामाटाने घोषणा कर�! तो

फ्र�च अध्य�ास भे, जमर्न राष्ट्राचे अध्य� वीरवर �हंडेनबगर् यांच्याशी कानगोष;

बहुधा, र�शयाच्या बलाढ्य आ�ण त्याच्याशी स्नेहसंबंध स्था�पत केलेल्या स
सरकारास भेट दे ऊन केवळ इंग्रजांस �चड�वण्यासाठ�च मॉस्कोच्या जनसंमदार्कडून होण
त्याच्या जयघोषाचा मागार्तून स्वीकार कर�ल आ�ण मुस��लनीला नसला तर� तुकर्स्थ

केमालपाशाला प्रत्य� भेटून य. अशा र�तीने अफगा�णस्थान म्हणून एक �निजर्व ना
कायते ज्या जगाने ऐ�कले होत. त्या जगात अफगा�णस्थान हे एक िजवंत राष्ट्र

जगाच्या घडामोडीत त्याचे एक स्वतंत्र स्थ. इतकेच नव्हे तर जगातील बलाढ्
राष्ट्राशी जी�वषयी चचार् करणे अवश्य आहे आ�ण िजचा धाक त्या बलाढ्य राष

पडावा, अशी एक महान महत्वाकां�ा त्याच्या हृदयात �शरू शकावी इतका तो साह
झालेला आहे , अशी तो जगतास प्रत्य� प्र�चती पटवून .

वास्त�वक पाहता अफगा�णस्थान म्हणजे एक ट�चभर

, न समद्र
, न
ु

सरोवर, न शीण-गंगेसारखी नदनद�. पण इंग्लंडसारख्या प्रबळ सुंदाची र-सारख्या

प्रबळ उपसुंदाशी जी टक्कर जुंपलेल�  , आ�ण जी आता लवकरच हातघाईवर येणार

आहे - त्या दोघांच्या झुंजीत या लहानशा अफगा�णस्थानचे स्तोम सहजगत्या इतके व
आहे क�, मॉस्को आ�ण लंडन या दोन्ह� बलाढ्य राजधान्यांत जमर्नीची �कंवा अमे�र
िजतक� चचार् चालत , �ततक�च या भावी संग्रामाथर् अफगा�णस्थानच्या शत्रु�म

धाकधूक लागून रा�हल� आहे . अफगा�णस्थानने हे त्याच्या भाग्यश्रीने खाल्लेल�

उचल पुरती ओळ�खल� आ�ण �तच्या हेलकाव्यासरशी चक्कर येऊन घाबरून न जाता
�तचा पूण्पणे उपयोग करून घेण्याचे 
र
साहस करू शकला. यातच त्याच्या प्रस

यशाची आ�ण भावी �वजयाची मुख्य �कल्ल� आ. भावी महायुद्धाच्या अभूतपूवर् उलाढा
आपले भाग्य उघडून घेण्यासाठ�च अफगा�णस्थानचा अ, युरोपला जात आहे . तो �तकडे

प्रत्येक राजधानीत �हंडून आंतरराष्ट्र�य संगनम, गुप्त आ�ण प्रकट कारस्थाने र

आंतरराष्ट्र�य बाजारात आपल्या कतृर्त्वाच्या नाचण्या ओरडून अ�धकांत अ�ध
�वकल्यावाचून राहणार नाह. नेपाळच्या गव्हांहूनह� असंभाव्य अ�धक दर

अफगा�णस्थानच्या नाचण , �वकल्यावाचून राहाणार नाह�. कारण अफगा�णस्थान

,

युरोपच्या आंतरराष्ट्र�य बाजारात राज्यांच्या देवघेवीची भाषा भयर�हत साहसाने स्
बोलू लागला आहे .

पण नेपाळ? तो आंतरराष्ट्र�य बाजारात तर रा ; पण स्वतःच्या मनाशी देखी

या साहसी दे वघेवीची भाषा , बोलण्यास दचकत आह! दस
ु रे आपल्या नाचण्या देखी

ओरडू न �वक�त असता , नेपाळ आपले गहू दे खील जगास दाख�वण्यास कचरत आह.
बाजारभाव �टकाऊ नसतात; म्हणून शंका�वव्हळ हृदयाने आम्ह� आमच्या नेपाळी देशबं
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चेतावणी दे त आहे त क� वीर हो वेळीच सावध व्ह ; नाह�तर परके नाचण्यावार� साम्राज

�वकत घेतील आ�ण आपल्या गव्हांसह� ह� असंभाव्य संधी �नघून गेल�
थकू
ंु नह� �वचारणार नाह�!

, कोणी

अफगा�णस्थानचा राजा युरोपातील बलाढ्य राष्ट्रांशी भावी महायुद्धाची कूटका

करण्यास लंडनपासून मॉस्कोपय�त दौरा करण्यास �नघाला अ
�डस�बरातच दौयार् वर �नघणार आहे. पण तो दौरा कोठपय�त

, नेपाळचे महाराजह�

? तर कलकत्त्याच्

कंु पणापय�त! तेथे म्हणे व्हाइसरॉयांशी काह� बोलणी होऊन ते परत नेपाळांत जाण! का ?
अफगा�णस्थानचा राजा मोठ्या डौलाने स्वतःच्या स्वतंत्रपणाचा ध्वज

काबल
ु पासन
ू यरु ोपखंडाच्या राजधान्यास जाऊन येण्यास �नघाला असता नेपाळच

महाराजांनी �संहाचे कातडे पांघरून कलकत्त्याच्या कुंपणापय�तच काय ते सरपटून थां!

हे असे का ? जी महत्वाकां�ा अमीरास अफगा�णस्थानच्या बा , वीरश्रीचा संचार करवी
आहे . तत्समा , कोणा महान आशेचा स्पश , नेपाळच्या हृदयास झालाच नाह� क� क ?

नसेल तर या प�ाघातास कारण काय- याचा दोष कोणाकडे- यास काय उपाय योजावा?

ह्याचे कारण म्हण , साहसाची शक्ती- आत्म�वश्वासाचा दुदा�तप- �हंदं च
ू ्याह�

ललाट� भाग्यश्रीची महान भ�वतव्यता �ल�हलेल� असू शकेल ह� भावनाच आपल्या �

जातीत नामशेष झालेल� आहे हे होय. चाणक्याची चंद्रगुप्ताची �वक्रमाची परंपराच म
झालेल� आहे हे होय.

याचा दोष एकट्या नेपाळच्या महाराजांचा �कंवा कोण्या अ�धकायार्चचा नसून

दोष अवघ्या �हंदुजातीचा आह. महाराज काय एक व्यक्- उभ्या राष्ट्राच्या पा�ठंब्या
ते तर� काय करणार ? आ�ण तो पा�ठंबा असताह� ती एक व्यक्ती मागे पुढे करू ला ;
तर �तची कथा तर� काय आहे

? राष्ट्राने केलेला �नश्चय आ�ण केलेले साहस त

झेपणार नाह� तर त्या व्यक्ती दूर सारून राज्यव�धर्ष्णु शक्तीने संपन्न असा दु
राष्ट्रास �नवडता य.

याचा उपाय आता हा एकच आहे क� उभ्या �हंदुजातीच्या �तच्याच अकमर

भीरुतेमुळे झालेल्या या प�घाताच्या रोगास �नरस्त करून �तच्यांत नव

भर�वण्यासाठ� त्या �हंदुजातीत प्रस्तुत वीरतेचे संघटनेचे आ�ण स्वातं�याचे स

ज्यांच्यामध्ये सापे�तः अ�धक प्रमाणांत �नवस , त्या आमच्या नेपाळी वीरवरांन

गुरखा जातीने �हंदं च
ू ा प्रकट पुढाकार घेऊन जगात जी राज्या साम्राज्यांच्या देव

भीषण चढाओढ लागल� आहे , �तच्यात �न�भर्डपणे उडी घ्य! ते स्वतंत्र आ ; ते राजस

आहे त, ते वीर आहे त. अफगा�णस्थानच्या प्र�तस्पध�स हाणून  , भाग्यश्रीची वरमा
वरण्याचे त्यांच्यात सामथ्यर. म्हणूनच आम्ह� त्यांसच उभ्या ग- जातीसच- ह�

साग्रह �वनंती कर�त आ. क� त्यांनी आता आपल्या दाराशी ठोठा�वत उभ्या असलेल
www.savarkarsmarak.com

या महान भारतीय भ�वतव्यतेचे स्वागत करण्यास �हंदुत्वाचा ध्वज उत्तोलू

“दे व

मस्तक� धर” कायर्�ेत्रात उतरावे अढळ ठाणे मांड, कतर्व्यावर अचूक शरसंधान करा.
जर नेपाळांतील गुरख्यांस प्रकटपणे आपल्या महत्वाकां�ा समजत नसती

गुरख्यांच्या पुढाया�◌ानी त्यास त्या समजावून द्. अफगा�णस्थान ज्या �नभर्य साहसा
पुढे जात आहे . त्याच गतीने आ�ण प�रिस्थतीस अनुरूप आ�ण अनुकूल पडेल त्या �

�कं वा समान साधनांनी आ�ण मागार्नी त्यांनी नेपाळ राष्ट्रास रण�ेत्रांत उतरण्
पाडावे.

जी सव
ु णर् संधी अफगा�णस्थानास हाक मार�त आ. तीच नेपाळास हाक मार�त

आहे . बलाबल समान आहे . शत्रु �मत्र समान . अफगा�णस्थान स्वतं�योत्सव ज
डौलांत गाज�वतो तसा नेपाळने का गाजवू नये

?

अफगा�णस्थानने र�शया�दक

यद्धशास्
त्रांतील वै, सै�नक, साम�ु द्रक आ�ण आ�थर्क त� आणून आपले वैमा ,
ु

सै�नक सामथ्यर् वाढ�व, तसे नेपाळनेह� इंग् , जपान, र�शया इत्याद� राष्ट्रातील तज्
आणून आ�ण डोईजड होईतो कोणत्याह� एका राष्ट्राची त�ांच्या हाती आपल� श�डी न

आपल� वैमा�नक आ�ण सै�नक �सद्धता �नदान अफगा�णस्थानाइतक� तर� प्रबळ का
घेऊ नये ? अफगा�णस्थानान, युरोपात फ्र�च जमर्न इटल� इत्याद� राष्ट्रां
राष्ट्रप्र�त�नधी नेमून स्वतंत्र राष्ट्राचे अ�धकार 

,

राष्ट्रप्र�त�नधी युरोपांतील प्रत्येक राजधानीत स्वतंत्रपणे क?

नेपाळनेह� आपले

या एका गोष्ट�चा देखील �कती दूरवर प�रणाम होई. उभ्या जगात �हंदूंचे स्वतं

राष्ट्र असू शकते ह� कल्पनाच लुप्त झाल. नेपाळचा स्वतंत्र �हंदु ध्वज प
ब�लर्,

मॉस्क,

लंडन,

रोम,

न्यूयॉकर् येथे त्या त्या देशांतील आपल्या स

,

राजदौत्यागारावर(कॉ न्लेटवर) तर फडकत राह�ल ; तर �हंदं च
ू ेह� अजून एक तर� स्वतंत

राष्ट्र िजवंत . ह� घोषणा उभ्या जगात होणार� आह, �हंदं च
ू ी पत उभ्या जगात वाढणार
आहे . इतकेच नव्हे तर ह� जाणीव होताच आज अफगा�णस्थानची जी महती युरोपा

वाटत आहे तीच नेपाळचीह� वाटू लागून ; नेपाळच्या स्वातं�यास ती राष्ट्रे धडाधड मा

दे ऊ लागतील. पेशव्यांचे पुणे पडल्यापासून परराष्ट्राचे राजदूत �हंदूंच्या राजवाड्यांपाश
बंद झाले ते पुनः येरझारा घालू लागतील. काठमांडू च्या �हंदु राजवाड्यांच्या महाद्वार
फ्र�चांचे जमर्नीचे आ�ण र�शयाचे राजदूत येऊन वाट पहात उभे राहतील आ

अफगा�णस्थानशी परराष्ट्र�य राजकारण बोलून त्याच्या मैत्रीची जशी याचना कर
तशी नेपाळची करूं लागती! ह्या योगे नेपाळचे राष्ट्र

, जाग�तक नै�तक बळाचा

पा�ठंबा �मळून इंग्रजांस आज असलेल� मैत्री अ�धक दृढ करण्याची प्रबळ इ.

तसेच अफगा�णस्थानाप्रमाणे नेपाळनेह ता राष्ट्र�यसंघांत ल�ग ऑफ नेशनमध

आपले स्वतंत्र र- प्र�त�नधी धाडून आपले स्वातं�य का प्रस्था
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? युरोपांत जमर्न

युद्धाचे वेळी आमच्या गुरख्यांनी गाज�वलेल्या शौयार्मुळे त्यांच्या शूरत्वा�व

नव्ह, तर वचक उत्पन्न झालेला आ. पण गुरखे म्हणजे इंग्रजांचे 
समजूत आहे . ती नेपाळ खोट� का पाडीत नाह�

, ह� त्यांची

? र�शयांशी ट�चभर अफगा�णस्था ,

तुल्या�र�मत्रत्वाचा संधी क- नेपाळनेह� तसा नको

; पण �नदान व्यापार� संधी तर�

स्वतंत्रपणे का करू? आज नेपाळचे स्वातं�, लंडनास कागदावर काय ते न��दले आहे .

त्याच्या उपयोग आ�ण उपभोग घ्यावयाची इच्छा नसेल तर त्याचा काय 

?

तुकर्स्थ, चीन आ�ण इराण आ�ण शक्य तर जपा , यांच्याशीह� अफगा�णस्थानाप्रमा
आपल्यास �हतकर ते ते संधी नेपाळ का कर�त नाह ? कमीत कमी एकदा स्वतः नेपाळचे
महाराजा, प्रधान महाशय हे युरोपांतील राष्ट्रास स्वतंत्र राष्ट्राच्या अ�धकारा
का दे त नाह�त ? मस
ु ो�लनी काय म्हणतो ते का ऐकत नाह

? �हंडन
े बग
र
ु ्शी हस्तांदोल

करू, ट्राट्स्क�च्या कानाशी लागून फ्र�च अध्य�ांशी मंत्रणा करून लंडनच्

बरोबर�ने खच
ु �शी खच
ु � टाकू न केमालपाशाच्या अंतरंगात डोकावून नेपाळचा वीर प्रधान
परत येत नाह� ? नस
ु त्या कलकत्त्याच्या कुंपणापय�त धावणारा सरडा 

, तो का

राहतो? का? भय? कोणाचे? का? एकदा यरु ोपच्या आंतरराष्ट्र�य घडामोडीत बोट ख ,
क� हे �हंदप
ु ते! असलेले भय नष्ट होई , नसलेले बळ प्राप्त ह! थोडे साहस करा- क�

आपल्या पूवर्जांच्या दहा दहा �पढ्यांची भाग्यांची  , आज त्या �पढ�त खर� ठरतील
आ�ण तो सोन्याचा �दवस उगवे! सरड्यासारखे नाह, आता �संहासारखे चला.

इंग्लंड तुमचे �मत्रर , तुमच्या न्याय्य महत्वाकां�ेस सहाय्य करणे हेच �म

कतर्व. तशात तुम्ह� स्वतंत्रह� . अफगा�णस्थानचे आकां�ांना ते आजह� प्रत्य

कर�त नाह�त. तुम्ह�ह� �नभर्यतेने न्याय्य आकां�ा संपादन करण्यास. शूर गुरख्यांचे

वीरराष्ट्र तुम्हापुढे . हे २२ कोट� �हंद ु तुमच्या पाठ�शी आहे. आंतरराष्ट्र�य भ

भीषण, उलाढाल�ंची संधी हाताशी आहे .

म्हणून ईश्वरावर भरंवसा टाकून हे गुरखा जा

, आपले भाग्य आपल्या हातान

�लहून क ाढ. इंग्लंड आज तुझा �मत्र  . त्याहून दसपट मैत्री तोच तुझ्याशी त्याच
दाखवू लागेल , क� ज्या �णी तू तुझ्या या दाराशी ठोठावीत असलेल
, भारताच्या
भाग्यश्रीचे स्वागत करण्यास तुझा �न�द्रस्त वीरबाहू पु! एतदथर् याच �णी हे

�ूद्र हृदयदौबर्ल्य त , उित्तष्ठ परं!! तुझे कायर् न्याय (Just) आहे . तुझी साधने
वैध (Legitimate) आहे त! नेपाळा, तुला �वजयश्री माळा घेऊन वाह�त आ!
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लेखांक १३ वा

अमीर, आपण इतके गोड बोललात क�,
आम्हांस आपला बळकट संशय येत
(५ जानेवार� १९२८)

साध्वाचारो साधुना प्रत्युप

मायाचार� मायया बा�धतव्यः।

काबूलच्या अमीरांनी �वलायतेस प्रवास करण्याक�रता �हंदुस्थानांतून जाण्याच

दरू दश� उद्देशाने ठर�वले हो , तो त्यांच्या मनातील उद्देश आशातीतपणे सफळ 

त्यात काह� शंका नाह. कराचीपासन
ंु च्या धक्क्यापय�त लाख लाख मुसलमानां
ू मबई

,

त्यांचे प्रचंड आ�ण अगद� मनःपूवर्क स्वागत करून अमीर त्यांच्या मनांतील ज्या
ठाव पहात होते , त्या भावनेचे उत्कट अिस्तत्व त्यांच्या प्रत्ययास . (अ�मराने ,

जे न बोलता �वचारले ते �हंद� मस
ु लमानांनी न सांगता कळ�वले)

सरकारनेह� अमीराच्या स्वागतास शक्य �ततके भव्य स्वरूप देण्यास हयग

नाह�. वास्त�वक पाहता अ�मराहून हैद्राबादचा �नझामदेखील जवळ जवळ �ततक्

उत्पन्नाचा धनी आहे आ�ण अमीर िजतक्या प्रदेशांवर �कंवा लोकसंख्येवर राज
�ततक्या �कंवा त्याहून जास्त प्रदेशावर आ�ण लोकसंख्येवर राज्य करणारे

;

�हंदस्थानात दु�मर्ळ नाह
. परं तु हैद्राबादेचे �नझाम �कंवा म्हैसूर महाराज �कं
ु

सूय्कुलोत्पन्न उदयपूरचे राणे मुंबईस कधी येतात आ�ण कधी जातात याच
र
ा सामा

जनतेस पत्तादेखील लागू नय , इतक्या दुल�यार्ने जे सरकार त्यास वाग� , तेच सरकार

आ�ण त्याचे व्हाईसरॉय आपल्या बायकामुला�नशी एकाद्या सम्राटासारखा ब

ठे वण्यात दंग झाले होते त्याचे एक महत्वाचे कारण म्हणजे स्वातं�. अफगाण

स्वतंत्र . एतदथर् त्याने आता पाच सहा वषार्पूव�च इंग्रजांशी उघड उघड युद्

असतांह� आज त्याचे जीवश्च कंठश्च �मत्र 

, राजक�य थाटामाटाने स्वागत केले

जाते आ�ण त्याच्या इतकाच उत्पन्नाचा आ�ण प्रजेचा धनी असणायार्ग �नझामाने म
थोडी बरोबर�ने दृष्ट�स दृष्ट� �मळ�वण्याचे प्रयत्न करताच त्याची मान यःकिश्
दं डुक्याने पुन्हा खाल� चेपण्यात .

अमीर स्वतंत्र . म्हणून इंग्रज सरकारने त्याचा एवढा उदो उदो . हे जर�

खरे आहे . तर� त्याच्या आगमनास एवढे महत्व येण्याचे दुसरेह� एक प�रणामकारक क
होते. हे �वसरून चालणार नाह. ते कारण म्हणजे अफगा�णस्थानच्या भोवती असलेल
र�शया, तुकर् आ�ण अराणा�दक स्वतंत्र राष्ट्राचे इंग्रजां�वरुद्ध रचले गेलेल. जर
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शक्य असते तर सरकारने अमीराला �हंदुस्थानांतून प्र�सद्धपणे सावर्ज�नक
स्वीकार�त आ�ण आपल्या केल्या गेलेल्या सरकार� बडेजावाने मुसलमानां

बाजारबुणग्यांचे मनावर इंग्रजी सत्तेची �ुद्रता आ�ण अफगाणची नसती प्रबल

�वकृ त प�रणाम होऊ दे ऊन �हंद� मुसलमानांचे डोळ्यास अंधेर� आणणार , अफगाणी राज्य
�हंदस्थानावर कर�वण्या
, भयंकर महत्वाकां�ा जागृत करण्याची चूक केल� नस.
ु
अमीराच्या स्वागताची संधी साधून हजारो �खलाफती गुंडां

, मुसलमानांत मुसलमान

बादशाह��वषयी, घातुक लालसा उत्पन्न करण्याचा कावा साधून घे.

हे इंग्रजांस कळत नाह� असे ना. अमीराचे आ�ण त्याच्या पुढे मागे नाचणा,य

�खलाफती पढ
ु ाया�◌ाचे मनात काय चालले आहे याचा ठाव न लागण्याइतक� ती मने खोल
नव्हती �कंवा त्या उथळ मनांतील ममर्ह� �दसू नये इतक� दृष्ट� अंधळी असण्यास
म्हणजे काह� कोणी �हंदूंतील राजकारणी बाय-बापड्याह� नव्ह. परं तु अमीराचे स्वागत
राजक�य डामडौलाने करण्याचा आ�ण सावर्ज�नकपणे �हं-मस
ु लमानांस करू देण्याच

घातक
ु प�रणाम �दसत असन
ू ह� इंग्रजांस अमीराला सावर्ज�नकपणे �हंदुस्थानातून �म
जाऊ द्यावे लागल. - कारण त्याच्यामागे उभा असलेला इराण आ�ण तुकर्स

; पण

मुख्यत्वे र�श! जर अमीरास �हंदस्थानांतून �मरवत जाऊ देण्यात आले नसते तर त
ु

द्वेषाने अ�धकच जळफळत र�शयाच्या मागार्ने युरोपात उतरून त्याच्या मनात उ
झालेल� साम्राज्याची महत्वाकां�ा सफळ करण्यासाठ� र�शया�दक इंग्लंडच्या
अ�धकच प्रकटपणे लगट करू ला. एतदथर् वरवर तर

, असलेल� गोडी �बघडवून

घेण्याची चूक इंग्रजांनी केल� न. अमीराच्या स्वागताथर् जी जी इंग्रजी तोफ सुटत
ती अमीराच्या प्रेमाची �ततक�शी द्योतक न
आ�ण भीती संकुल संशयाची द्योतक होत.

; परं तु ती र�शयाच्या प्र�तस्प�धर्त

अमीराच्या दौया�स जे एवढे गाजावाजाचे स्वरूप आले त्याने मुसलम

बाजारबुणग्यांपासून तो �खलाफती पुढाया�◌्पय�त जगात अखंड मुसलमानी बादशाह� स्था�प

करण्या�वषयी सदो�दत घुमसत असलेल्या धमा�ध महत्वाकां�ेस अमीर बळी पडण्य

उत्कट संभव आहे हे जसे एक कारण अफगाण स्वतंत्र आ�ण बलवंत असल्यामुळे त

गौरव बरोबर�ने करण्याचे थोडेफार भागच पडल , आ�ण तसे जर न केले तर तो र�शयाच्या

हातात अ�धकच त्वरेने जाऊन पुढे मागे �हंदुस्थानवर र�शयाची स्वार� झाल्यास

इंग्रजांच्या �वरुद्ध र�शयाच्या हातात एक अ�धकच प्रबळ साधन होऊ शकेल हा

पडलेला पेच हे जसे दस
ु रे कारण तसेच �तसरे एक कारण त्या दौयार् स इतके बडेजावाच

स्वरूप आणण्यास �न�मत्तभूत झालेले . ते म्हणजे प्रस्तुत अमीराची व्यक्. हा

अमीर काबूलच्या �संहासनावर बसलेल्या राजांमध्ये एक अत्यंत कतार् आ�ण महत्वा

पुरुष आह . यात शंका नाह�. ना�दरशहा आ�ण अहमदशहा यांच्याप्रमाणे तो �हंदुस्थान
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बादशाह�चे मांडे मनातल्या मनात पूव� तर� खात होता. हे �निश्चत असल्याने त

त्यांच्यासारखा महत्वाकां�ी आ , आहे . ती महत्वाकां�ा प्रत्य�पणे व्यवहृ

दाख�वणायार्  कतृर्त्वांत तो त्याची बरोबर� करू , क� नाह� ; ह� गोष्ट जर� अजून

�सद्ध व्हावयाची . तथा�प , काबूलचे �संहासन हस्तगत करण्यांत उभ्या अफगाणांच्

नव्हे तर उभ्या �हंद� मुसलमानांच्या धा�मर्क आ�ण राजक�य आशेचा क�द्र आप

ओढू न घेण्यात आ�ण रा�शयासारख्या इंग्रजांच्या शत्रूंशी उघडपणे सूत्रे जुळवून
स्थापून त्यांने इंग्रजांस ज्या साहसाने दाबात ठेवले आहे ते साहस दाख�वण्यात
�वल�ण कत्त्वशक्ती आधीच
रृ
व्यक्त केलेल. त्यांची प्रग�त�प्रयत
कमालपादशाहाच्या वळणावर जात आह. अशा कत्यार् राजकार

, महत्वाकां�ी आ�ण

साहसी, राजाचे तेज हे वाखाणल्यावाचून शत्रूसह� रहावणार न. हे साहिजक आहे आ�ण

म्हणूनच त्याचे एवढे देव्हारे माज�वण्यात राजक�य धोरण घातक होणारे आहे हे म

डांचत असणाया� नाह� काबूलच्या या पौरुषशाल� अफगाण राजाचे वैयिक्तक तर� स्व

करावे , असे जे वाटले ते पराक्रमाची प्रशंसा करणायार्क मनुष्याच्या उपजत प्रवृत
द्योतक होत.

ज्या व्यक-महत्तेने अमीराचे स्वा , इतक्या गाजावाजासह घडवून आणल

त्याच व्यक- महत्तेने त्या प्रचंड स्वागताचा जसा कारस्थानी उपयोग करून घ

,

पा�हजे होता , तसा करून घेणारा गंभीर आ�ण ममर्भेदक अ�भनय करण्याची शक्त
अमीरास प्राप्त करून . मुसलमान लोक तर अफगाणी राजास

, आपला बादशाह

मनांतल्या मनात मानतातच आहे. त्यांची त्याच्या भारतीय राजकारणा�वषयक भयं
आकां�ास स�क्रय सहानुभूतीह� �मळणार�च आ. याचे अमीरास गेल्या महायुद्धापास

त्यासरखे प्रत्यंतर �मळतच . परं तु त्याच्या मनाला �हंदुजनतेची आपणा�वषयी का

भावना आहे हे अजमावून पहावयाचे होते. �हंदं च
ू ी सहानुभूती संपादन करावयाची होती. त्या

उद्देशास तो लाख लाख मुसलमानांच्

‘अल्ला हो अकब

’च्या आ�ण

‘अफगाणी

बादशाहाक� जय ’च्या गजर्नांच्या वादळांतह� �वसरला न. त्या लोकसमुद्राच्या अप

लाटावर आरूढ झाला असत , त्याची मांड ढळल� नाह. ते स्वागत आपला जन्मदत

अ�धकारच आहे ; अशा सहज थाटाने त्याने स्वीकारून �हं दूंच्या मनास जे सहज वश

घेईल असेच वतर्न आ�ण भाषण तो �नभर्यपणे करता झा. वास्त�वक पाहता अमीर

�हंदं �ू वषयी इतके कळकळीचे उद्गार न काढता तर�ह� हजारो �हंदु त्याच्या स्वागताथर्
झालेच असते आ�ण शेकडो लघाळ �न लाळघोटे लोक त्यांच्यापुढे पुढे करण्यासाठ� ल

घोट�त उभे रा�हलेच असते. कारण लतकोडगेपणाच्या आ�ण परधािजर्ण्या �भकारडेपणाच

िजण्याचे �हंदूंमध्ये आजकाल तर नुसते पेवच फुटले आ. �हंदं च
ू ्या ह्या उपज ‘उदो उदो’
करण्याच्या प्रवृत्तीस त्या �वल�ण अफगाणाने तत्काळ ओळखून टाकले आ�ण
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वीस बावीस ग�डस वाक्यात त्याने लाखो �हंदूंस लाखो मुसलमानांप्रमाणेच आप

वचर्स्वाचे दास करून सो. त्या वीस बावीस ग�डस वाक्यांसरशी अफगाणच्या अमीराच
राजक�य धोरणाचा सुगावा असलेल्या �हंदु वृत्तपत्रकारांसह� त्याने त्याचा �वसर.
उभे �हंद ु मुद्राल

(The press) त्याने वीस बावीस वाक्यासरशी �वकत घेत.

आजकालची लतकोडगी उदारता तर इतक� भाळल� क� �तने अमीराच्या त्या बावी
वाक्यांस एखाद्या नवीन वेदाचा अ�वभार्व कल्पून त्याचे श्रवण मनन �न

करण्यासाठ� त्यांची परम भक्तीभावाने साप्ता�हक आ�ण दै�नक पारायणेच सुरू.

�हंद ू�वरुद्ध ते वाईट बोलले अ , तर कोणी अमीराचे त�ड थोडेच धरणार होते!

तर� पण ते �हंदं �ू वषयी इतक्या न्याय्य दृष्ट�ने बोलले हे त्यांच्या थोरपणाचेच .
असेह� कोणाला वाटे ल. एका स्वतंत्र राष्ट्राचा राजा या दृ
स्मरणीय वाटती.

, त्यांची काह� वाक्य

“मी प्रजेचा सेवक आ ” हे वाक्य शक्य तो त्यांच्या राज्यां

आचरणात आणतात, या�वषयी काह� शंका नाह�. त्यांनी मुसलमानांस सडेतोड उपदेश केला
क�,

तम
ु ्ह� �हंदु धमार्स सन्मानाल तर �हंद तुम्हांस सन्म
ु

,

त्यांच्याश

आततायीपणाने वागण्यात तुम्ह� तुमच्या धमार्सच कलंक लावीत . धमा�धतेची �बजे
पेरणारे मुल्ला हेच तुमचे खरे शत्रू असून �हंदू नव.

” असे त्यांनी लाखो मुसलमानांस

बजावून सां�गतले. मुसलमानांस इतके �न�ून ह� वाक्ये सांगण्याचे साहस अजूनपय�
�कत्येक लाळघोट्या �हंदूंसह� होत ना. पण ते त्या वीयर्शाल� अफगाणाने के.

मुसलमानांच्या अत्युत्साह� जयजयकाराने तो हुरळून जाऊन त्यांना दूर करण्याचे भ

�हंदं च
ू ी सहानुभूती संपादण्याच्या आपल्या मुख्य उद्देशापासून तो �वच�लत झाल.

त्याच्या या धीरोदा, चाणा�, न्याय्य आ�ण समयो�चत वतर्ना�वषयी �हंदु जनतेने त्या
आभार तेवढ्यापुरते तर� मानले पा�हजे

; असेच कोणालाह� वाटे ल. परं तु अमीराच्या

झालेल्या स्वागता�वषयी इतक� चचार् केल्यानंतर आ�ण �हंदुं�वषयी त्यांनी काढलेल्या
न्याय्य उद्गारा�वषयी त्यांचे आभार मानल्यानंतर शेवट� जो मुख्य प्रश्न उभा

हा होय क� अमीराच्या �हंदुस्थानातील या सवर् उठाठेवीचा राजक�य ह , काय होता आ�ण
त्यांनी �हंदूं�वषयी काढलेल्या या उद्गारांचा राजक�य अथर् काय �

? ते स्पष्

झाल्यावाचून त्या उद्गारास �हं दूंनी खरोखर महत्व �कती द्यावे आ�ण अमीराच्

दौयार्वचे �हंदुस्थानच्या राजक�य प�रिस्थतीवर जे इष्टा�नष्ट प�रणाम घडणारे

त्यांचा पुरस्कार वा प�रहार कसा करावा हे �निश्चतपणे ठर�वता येणारे न.

;

प्रथमतः आपण हे ध्यानात ठेवले पा�हजे क� �हंद� जे लाखो मुसलमान ल

अमीरास आपल्या बादशाह�प्रमाणे जाणून बुजून मान देत ह. ते सवर् आपणा �हंदूंच्य
पूण् प�रचयाचेच गृहस्थ आह
र
. त्यांच्या �खलापती आकां�ा आ�ण सहाराणपुरापय

काढलेल्या रेघा आपणास ठाऊक आहे. जर अमीर �हंदस्थानवर
स्वार� कर
ु
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,

; तर

इस्लामी गौरवाक�रता आम्ह� त्या�वरुद्ध न लढता त्यांचे यशिश्चंतनच क

प्रकटपणे या लोकांनी उद्गार काढलेले ह. यांच्यातले शेकडो जण मुसलमानी राज्

�हंदस्थानावर झाले पा�हज
, असे मत धमर्मत म्हणून धारण करणारे आह. बरे ज्या
ु

,

अफगाणांवर अमीर राज्य करतो आ�ण ज्याचेच आधारावर तो आपल्या राजक

महत्वकां�ेचे मनोरे बांधीत आह. ते अफगाण �हंदं �ू वषयी काय समजतात आ�ण कशा
प्वृत्तीचे लोक असतात
हे कोहाट आ�ण पेशावरच्या आगीच्या ड�बातह� ज्यांस
र

नसेल, ती मनुष्ये नसून �नज�व प्रेतेच असल� पा�ह. अफगाण म्हणजे पठाण आ�ण
पठाण म्हणजे का

?

हे मंबई
कलकत्त्यातील एखाद्य पान�वक्या �हंदू
ु

सां�गतल्यावाचून समजणारे आह! अशा आडदांड आ�ण �हंदं �ू वषयी �नदर ्य �तरस्कार आ�

उपजत द्वेष बाळगणायार्आ पठाणाच्या सेनांचा अमीर हा सेनापती आहे आ�ण �हंदुस्था
इस्लाममय करण्याचा चंग बांधलेल्या लाखो मुसलमानांचे नेतृत्व उघडपणे घेण्याच

इच्छा करणारा आह. इतक� एक गोष्ट जर� आपणां �हंदूंतील प्रत्येकजण डोळ्यापुढे ठ

तर� त्यास हे सहज समजून येईल क� �हंदुंशी न्यायाने वागण्याचा अमीराचा उपदेश
शब्दशः �कतीह� चांगला असल- आ�ण तो िजतक्या प्रमाणात चांगला आहे �ततक
प्रमाणात आपण अमीराचे आभार�ह� आ- तथा�प

, त्या उपदेशाचा आतील हेतु हा

आपल्या �हंदूंच्या मनात अमीराच्या�वषयी प्रेम उत्पन्न करून त्याचे आधारावर �हं
राज्यावर काबूलचा जो पूव�पासून डोळा आह

; त्या उद्देशाचे मनोरे उभारण्याचा अ ,

नव्हे जवळ जवळ असलाच पा�हज. या अमीराचे पूव्च�रत्र आपणास ठाऊक 
र
. यांच्या

पूव�च्या अमीराने महायुद्धांत �हंदुस्थानावर स्वार� करून आपल� मुसलमानी बा

स्थापन करण्याची महान पवर्णी साधल� न ; म्हणून �हंदुस्थानातील �खलाफत पंथी

धमा�ध मुसलमान आ�ण झाडू न सारा अफगाण मुसलमान त्या पूव�च्या अमीरावर �चडू

गेला होता आ�ण त्याची हत्या होताच त्या क्रांतीय उलाढाल�त त्या लोक�ोभाचा पुर
म्हणूनच हा अमीर राजा होऊ शकल. आजह� त्याची लोक�प्रयता त्याच्या ह

�हंदस्थानावर
स्वार� करवून तो मुसलमानी बादशाह�चे रम्यद्भूत युग पुन्हा आणू
ु

याच एका आशेने प्रे�रत झालेल� आहे हे लाखो मुसलमानांच्या आ�ण पठाणांच्या त�

प्रत्यह� जे उद्गार �न , त्यावरून �न�वर्वादपणे �सद्ध हो . �हंदस्थानावर याच
ु
अमीराने जेव्हा उघड उघड स्वार� केल� होती तेव्हा �हंद� मुसलमानांशी संगनमत क
आपण �हंदस्थानात उतरताच त्यांनी
�ठक�ठकाण
ु

‘अल्ला हो अकब ’ म्हणून आपल्य

साह्याथर् प्रचंड उठावणी क ; अशी कारस्थाने ह्यानेच रचलेल� हो. आ�ण त्या वेळेस

�वफल झालेल� ती महत्वाकां�ा त्याने आता सोडून �दल� आ , असे �नदशर्�वणारे एकह�
कारण आजपय�त घडलेले नाह�. उलट त्या त्याच्या भयंकर डावास आता अ�धकच र

भरत चालला आहे . जसे जसे र�शयाचे आ�ण इंग्रजांचे �वतुष्ट वाढत जात  . आ�ण
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महायुद्ध जवळ जवळ येत आ . तसतशी �हंदस्थानावर अशा महाय
ुद्धात होणायार्र
ु
अफगाणी स्वार�ची भीषण �निश्चतीह� वाढतच जात आ. अमीराची

, त्यांच्या धम�न्

प्रजे, सहायकांची आ�ण �हंदस्थानात �द
ल्ल�पासून मद्रासपय�त प्रमुख मुसलमान
ु
मबई
ुं स एक होऊन अमीराचा जो उदो उदो करता झाला त्या �हंद� मुसलमानांच्या �हंद

भारत-�वद्वेषी प्रवृत्तीचीह� �-भारताच्याच �हतास अत्यंत भयप्रद असलेल� वस्तुि
आ�ण प�रिस्थती स्पष्टपणे आ�ण �नभ�डपणे त्यांचे पुढे मांडून आम्ह� आमच्या
बांधवास �वचारतो क� या प�रिस्थतीच्या प्रकाशात अमीराची ह� भ

, वाचल� असताच

त्यांचा त्यातील खरा उद्देश आ�ण त्यांचा खरा म�तताथर् कळू शकेल हे स्
काय?

, नव्हे

अमीरसाहे ब, आपण इतके गोड बोललात क�, आपल� आम्हांस बलवत्तर शंका ये!

आपण आपल्या राज्यात गोवध बंद� केलेल� आ. हे आपण आम्हांस वारंवार सां�गतले.
त्या�वषयी आम्ह� आपले आभार� आह. आपण �हंदम
ु स
ु लमानांस अगद�

,

अगद�

सन्मानतेचे वाग�वता हे ऐकूनह� आम्हांस गुदगुल्या झा. पण आपण त्याबरोबरच हेह�
का बरे सां�गतले नाह� क� आपल्या राज्यात �हंदूंना िजझीया कर अजूनह� द्यावा ला!

िजझीया म्हणजे जो मुसलमान नसे , तो मुसलमान नाह� म्हणून काफर आहे म्हणू

त्यावर बस�वलेल्या �व�शष्ट. ह्या उपमदर्कारक कराचे औरंगजेबाचे नुसते ना

काढताच उभा राजपूताना आ�ण महाराष्ट्र आपल� संतप्त तरवार उपसून रणांगण
उतरला होता! तो िज�झया

“काफरांचा कर ” �हंदस
ु अफगा�णस्थानांत द्यावा लागतो  ?

त्याचप्रमाणे अफगाणी राज्य मुसलमानी राज्य असल्याने येथील मुल्ला

मुसलमानी धमार्चा प्रसार करण्याची आ�ण काफरांस मुसलमान करून घेण्याची पर

असते. परं तु �हंदस
ु मात्र आपल्या धमार्चा उपदेश करून मुसलमानांस �हंदु करून घे

सक्त मनाई असते ह� गोष्टह� सत्य आहे क� न? �हंदं त
ू आ�ण मुसलमानांत मी काह�च

फरक कर�त नाह� हे सांगण्यात आपल्या राज्यात धमर्वेडाचा लवलेशह� उरला नसून

नाग�रक आपआपल� धमर्मते �नव�धपणे आचरू शकत , असे दाख�वण्याचा आपला उद्द

जर असेल , तर आम्ह� �वचारतो क� �हंदूंची गोष्ट तर राह , ते तर जाणून बुजून प्रत्य
पठाणाच्या दृष्ट� “काफरच” असणार त्यांस िजझीया �दलाच पा�हज! पण जे मुसलमान

त्यांस तर� आपले राज्यांत �नब�ध समानतेने वाग�वतात क ? मुसलमानांतील अहम�दया

�कं वा का�दयानी हा पंथ आपल्या सुन्नी पंथापासून काह� �वषयी �भन्न असल्यामुळे त

मुसलमानांसह� काह� मते �भन्न एवढ्यासाठ , संगसार�च्या दगडांनी ठेचून मारण्याच्
�श�ा या एक दोन वषा�तच दे ण्यात आल्या आ�ण मुसलमानी �नब�धास अनुसरून आ
त्यांचा कुराणी न्याय अनुसरून सात आठ का�दयानी मुसलमानांस दगडफेक�ने ठ

मारण्यात आल. हे खरे नाह� काय ? या गोष्ट� धडधडीत पुढे �दसत असत , आपण केवळ
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गोवध बंद केलात आ�ण �ततके उत्तमच केले- म्हणून आपल्या पठाण राज्यात
रा�सी धमर्वेड पार उच्छेद पावले असून �हंदू अगद� रामराज्यांत नांदत आ

, ह्या

मायावी वाता�वर कोणता चाणा� मनुष्य �वश्वासू शक ? पण आश्चय! क�, या अमीरांच्या
भाषणाच्या या मायावी मृगास पाहताच हुरळून जाणार� �हंदूंच्या लतकोडग्या भाबडेपणा

प्वृत्ती
या मायेस खराखुराच कांचनमृग समजून मला तोच हवा म्हणून इ
र
वतृ ्तपत्रोपत्री प्रद�शर्त ?

बरे समजा , अमीर अगद� साधुपुरूष आ�ण न्यायपरायण राजा आ. पण त्याची

प्र! हे कडवे �पढ्यान �पढ्

, पाळण्यांतच �हंदूंच्या द्वेषाचे बाळकडू प्यालेले

�हंदस्थानातील िस्त्रया
आ�ण संपत्ती लुटणे हाच आपला पूवर्जािजर्त वार
ु

अ�भलाषणीय पराक्रम आ ; अशी अंगाईची गीते ऐकलेले हे पठाण ? हे कोहाटचे , पेशावरचे
आ�ण या सहामा�हतच धम�न्मुख होऊन �हंदूंची उभी वस्ती मारून हुसकून देणा

सीमान्तवासी पठा ? जर �हंदस्थानात तरवार उपसून हे �पशा
च्चदळ कधी घुस
ु

, तर

अमीर अगद� साधव
ु तृ ्ती आहेत असे गृह�त धरल ; तर� ह्या भूतबाधेच्या पायी �हंदुस्थान
राखरांगोळी होणार ती होणारच नाह� काय ? अहमदशहा, ना�दरशहा आ�ण महंमद घोर�

यांच्या वेळचे आ�ण त्यांच्या भाष्याचेच कुराण अजून अफगाणचा बच्चा बच्चा

आहे . �वश्वसत आह-त्यांची टोळधाड आजह� �हंदु �हंदुस्थानास �ततक�च �कंबहुना अ�ध

भयप्रद होणार� आहे  , िजतक� गझनीचे आ�ण घोर�चे वेळी ती झाल�! बारा शतकांच्या

हलाहलाहून कडु अशा या रा�सी वतृ ्तीवर अमीरांची दहा बारा गुळचट वाक्ये कशी �वरज
घालू शकतील ? त्या अनुभवजन्य भयाच्या हलाहलाची गोळी कशी गोड करू श ?
तेव्हा आपण �हंदुस समानतेने वाग�वतो आ�ण गोवध बंद क�रतो आ�ण मुसलमानांस

�हंदं श
ू ी सख्याने रहावयास �शक�वत. हे पुनः पुनः सांगण्यात अमीराचा उद्देश जर अ

असेल, क� या वाक्यामुळे �हंदूंच्या त�डास पाणी सुटावे आ�ण त्यास अफगाणी बादशा

�हंदस्थानांत झाल� तर केवळ रामराज्य सुरू ह
. मुसलमानांच्या धमर्वेडापासून आपल
ु

सुटका होईल, अशी लघळ आशा उत्पन्न व्ह , जर आपला हा हे तु असेल क� , आपल्या
भारतावर�ल भ�वष्यकाळाच्या एखाद्या स्व , �हंद� मुसलमानाप्रमाणेच �हंदूंचीह� स�क

सहानुभूती �मळावी. तर अमीर! आपला तो उद्देश �वफल होणारा आ! तो हे तू अत्यंत दुष्
असून �हंद�ु हतास अत्यंत घातक असल्याने त्या हेतूच्या रावणी घाल्यास संधी �म ,

म्हणूनच केवळ आपण या गोड गोड भाषणाच्या मायावी कांचनमृगास �हंदूंच्या आशेच
सीतेसमोर असे नाच�वले आहात असे आपणास स्पष्टपणे सांगण्याचे साहस करणे
आम्ह� आपले परम प�वत्र कतर्व्य .
बारा गोड वाक्यांचे का

, इंग्लंड जेव् , �हंदस्थानचे घरात घुसण्य
ासाठ� अस
ु

लालचावले होते. तेव्हा त्यांच्या राजांनी आ�ण गव्हर्नर यांनी अशीच बाराशे व
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उच्चारल� होत! सवर् धमार्च्या प्रजेस आम्ह� अगद� समानतेने वागवत असतो आ�ण

असे त्यांनीह� देवाच्या शपथेवर हजार वेळा सां�गतले हो. �हंदस्थानचे कल्
याण हे
ु

आमचे उद्दीष्ट आम्ह� केवळ व्य , राज्याचा आम्हांस मुळीच लोभ ना , असेच ते

सांगत होते. ते असेच गोरे गोमटे �दसले. अशाच गोडवचनांच्य

, कांचनमृगाच्य, मायावी

स�दया�ने �हंद� आशेस त्यांनी मोडून टाकले आ�ण त्यांचा �ववेक दुरावताच त्यांच

राजश्रीवर झडप घात! फार लांब नको , आता महायुद्धामध्येह� इग्लंड 
ं
हे लहान राष्ट्
स्वातं�यासाठ�च महायुद्धात पडले नव्हत ? शेवट� अनेक लहान राष्ट्रास गटकन �गळ
त�ड पश
ु ीत बाहे र आले!

अमीर गोड बोलले , उत्त! आभार आहे त त्यांच! ते स्वतःच्या प् , समानतने

वाग�वतात! खरे असेल तर आम्ह� �हंदु अ�भनं�दत- पण दरू
ु ! ते प्रजेचे सेव
म्हण�वता! आम्ह� �हंदु त्यास प्रशं- पण दरू
ु ! सपर
दरू
ु !

परं तु जर �हंद ु �हंदस्थानचे म
ु

, �वंच,ु नारायण, पर� वंदावे

, त्यांच्या त् ‘प्रजेस समानतेने वाग�वणाया ’

औदायार्चा उपभोग घेण्यास या भुलथापांनी वळ , अशी ते आशा कर�त असतील ; तर
त्यांचे डोळे िजतके लवकर उघडतील �ततके आता उत्! �हंद-ु �हंदस्थानास कोणच्याह
ु
प्रजापणाच्या समानतेचा उपभोग नको . त्यास आता राजेपणाचे स्वातं�य हवे आ!

त्या राजेपणाचे स्वातं�याचे कायार्थर् �हंदुस्थान अफगा�णस्थानच्या अ�मराच्या मै�
शक्तीचाह� आंतरराष्ट्र�य राजकारणात शक्य तो उपयोग करू- पण दरू
ु ! जर

�वरोधावरच वेळ आल� ; तर �वरोधह� करण्या , तो मागे पुढे पाहणार नाह�. त्या

ना�दरशाह� आ�ण अहमदशाह� महत्वाकां�ेचे तक्त �दल्ल�त ज्या घणाने फोडून चक्क

केले, तो �हंद ु पण ईश्वर� कृपेने त्या महत्वाकां�ेच्या या नव्या अवताराचेह� मनोरथ
पूण् करून टाकण्यास
र
समथर् होईलच ! अ�हंद ु साध्वाचारास आमचा �हंदु साध्वाचा
अ�भनं�दत राह�ल- मायाचारास मायाचार म्हणून पाडी!
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लेखांक १४ वा

नेपाळ�वषयक चचार
(१९ जानेवार� १९२८)

नेपाळच्या स्वतंत्र �हंदु राज्या�वषयी �हंदु राष्ट्रात �दवस��दवस अ�धक अ�

होत आहे ह� आनंदाची गोष्ट आह.

* * *

जर कधी इंग्रजांची आ�ण र�शयाची लढाई जुंप- आ�ण जी �नकट भ�वष्य

काळीच जुंपेल असा पूण् र
र ंग �दसत आहे-तर अफगा�णस्थान आ�ण नेपाळ या दोन्ह

राज्यांस सै�नक दृष्ट�ने अत्यंत महत्व प्राप्त हो . युद्धमान राष्ट्राच्या महायु
ह� दोन्ह� राज्ये मुख्य रण�ेत्रे बनल्यावाचून रहाणार. त्या दोघांच्या हाती

�हंदस्थानच्या स
ाम्राज्याच्या �कल्ल्या पड. इंिग्लश साम्राज्याचे मुख्य युद
ु

�हंदस्थानात येण्य
ाचा जो अपूवर्  , इतक्या तातडीने आज येत आह ; त्याचे हेच एक
ु
मुख्य कारण आह . नेपाळच्या महाराजांचे कलकत्त्यास त्याच वेळी होणारे आगमन

काह� आकिस्मक घटना नसून �तच्यामागे राजक�य डावपेच खेळले जात असावेत हे उघ

आहे , या �वषयाकडे �हंदस्थानांतील लोकांचे ल� हळू हळू वेधले जात आह
ु

खाल�ल एक दोन उतायार्◌ावरून स्पष्ट .

, ह� गोष्ट

* * *

कलकत्त्याच “श्रीकृष्ण सं ” हे प्रमुख �हंद� साप्ता� ‘महान घटना ’ नामक

शीषर्काखालच्या अग्रलेखात �ल�हत , “अफगान अमीरने आगमनके बाद लगभग इतने

ह� महत्वक� एक और घटना होनेवाल� है। उत्तर पिश्चमसे यद� अफगान अमीर आ रहे

तो नेपालके महाराज कलकत्तेतक आव �गे। अफगान अमीर बम्बई 
ग्रहण करकेह� चार �दनमे चले जाय�गे। परन

ईसरायका आ�तथ्य

, नेपालके महाराज वा ईसरायका अ�तथ्य

ग्रहण करनेके बाद भी यहाँ स्वतंत्र रूपसे रह�गे। उनका �वचार कलक१५ �दन रहनेका

है। ता. २६ �दसम्बर को महाराजका यहा शुभागमन होगा। हमारे सहधम� और स्वाधी
�हन्दुराज्यके �वधाता श३

महाराज चन्दू शमशेर जङ्ग बहादूर राणाका उस अवसरप

कलकत्त- वा�सय�क� ओरसे , कलकत्ता कारपो�रशनक� ओरसे तथा कलकत्तेके �हंन्दुओं
ओरसे महान स्वागत होना चा�हये। नेपा-महाराज अपने सेनापतीय�के साथ आ रहे है।

नेपालके महाराज, नेपालके सेनापती, �ब्र�टश सरकारके युद्धमंत्री तथा �वमानमंत्र

युद्धदेवताजींका एक साथ भारतमे आगमन ह� यह कोई साधारण समाचार नह� हो सकता
यह कोई महान राज�नतीक महत्वक� घटना है। अफगान अमीरके आगमन और
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�वदे शभ्रमणका जो राज�नतीक महत्व

, वह� नेपालके महाराजके आगमनका भी है।

नेपालका स्वाधीन �हंदुराज , �हंद ु स्वाधीनता और गौरवके संकोचका प्राप्त हुआ अंश
और प्राकृ�तक �नयमानुसा इसका �फरसे वैसा ह� या उससे भी अ�धक �वस्तार होना
अवश्यम्भावी ह”

* * *

श्रीकृष्ण संदेशाने आणखी �ल�हले  , क� “अफगा�णस्थानचा अमी , हा मोठा

महत्वाकां�ी पुरुष आ. त्यातह� रूससारख्या इंिग्लशांच्या कट्ट्या द्वेष्ट.

अफगा�णस्थानच्या पाठ�सच असल्य , आज त्या प�रिस्थतीचा पुरा पुरा लाभ घेण्या
अमीराचा �नश्चय �दसत आह ; आ�ण त्यांच्यात तसे साहसह� वसत आ. -- एकंदर�त

अफगाण अमीराचे आगमन आ�ण �वदे शयात्रा यांचे जे राजक�य महत्व 

,

, तेच

नेपाळच्या महाराजांचेह� आह. नेपाळचे �हंद ु राज्य हे �हंदु स्वातं�याचा आ�ण गौरवाचा ज

संकोच होत आला, त्याचा अं�तम अंश आह. म्हणूनच �नसगर्�नयमाप्रमाणे त्या संकोच
अं�तम �बंदप
ु ासन
ू त्या �हंदु स्वातं�याचा प�हल्यासारखा �कंवा त्याहूनह� अ�धक �व
आ�ण �वस्तार पुनः होणे अवश्यं भावीच आ. ”

* * *

या पत्राप्रमाणेच गुरखा ल�गचे मुखपत्र �हमालयन टाईम्स हे ह� या संधीचा

अथर् ओळखून आह . त्यानेह� त्यावर अग्रलेख �ल�हला असून नेपाळचे महा

कलकत्त्यास येत, तेव्हा �हंदुस्थानभर पसरलेल्या लाखो गुरख्यांनी त्यांचे चरणी
उत्कट राज�नष्ठा व्यक्त करावी असे �ल�हले . कलकत्त्या५०००० गुरखे आहे त!

नेपाळी लोकांत गेल� दोन वष� होत चाललेल� जागृती ह� �कती महत्वाची गोष्

आहे ; यांचे प्रमाणपत्र �हंदुजनतेचे �तच्याकडे जे अ�धका�धक ल� वेधले जा.

त्यावरूनच प्रमा�णत झालेले 

, त्यास आपल्या कृपाळू �ब्र�टश सेवक सत्

(ब्यूरॉक्रस) एक उदार प्रमाण , अ�लकडेच �मळाले आहे . कारण गुरखासंघावर गुप्त

पोल�स �वभागाची वक्रदृष्ट� होण्यास आरंभ झालेला असून ती  , राजद्रोह� उलाढाल्
करणार� (Seditious Body) आहे ; असे गुप्त पो�लसचे प्र�तवृत्त �तच्या�वरुद्ध

त्या संघाकडून प्र�सद्ध झाल! �हंदस्थानांत कोणतीह� संस्था थोडे फार उपयुक्त क
ु

करू लागताच �तला C. I. D. ची ‘राजद्रो’ �कं वा ‘संश�यत’ म्हणून पदवी �मळायची हे
ठरलेलेच असते. याच �सद्धांताचा उप�सद्धांत म्हणजे गुप्त पो�लसांनी एखाद्या

“संश�यत” �कं वा “राजद्रो” म्हटले म्हणजे ती बहुधा काह� तर� राष्ट्रास उपयुक्
कायर् कर�त आह . असा �वश्वास लोकांनी बाळगाव
आय. डी. ची वक्रदृष्ट� गुरखा संघाकडे 

, हा होय. या उप�सद्धांतावरून.

; हे त्या संस्थेच्या हातून काह� त

िजवंतपणास शोभेसे , राष्ट्रकायर् होत अ ,त्याचेच द्योतक आ. आपल्या उपयुक्ततेच
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प्रमाणपत्र सरकार� मुद्रेसह त्या गुरखा संघास असे इतक्या लवक , हे त्या संस्थे
खरोखरच अ�भमानास्पद आह. नेपाळच्या आमच्या धमर्बंधू

C. I. D. ने “संश�यत”

म्हणाव, इतक� जागृती होत चाललेल� पाहून प्रत्येक �हं दूंस मनःपूवर्क आनंद होत.
* * *

नेपाळच्या �हंदुराष्ट्रास इंग्रज सरकारनेच हे प्रमाणपत्र �दले आह , मागे

जमर्नीच्या कैसरनेह� त्या �हंदुराष्ट्राचे महत्व असेच वाखाणले. सन १९१४

ते १८

व्या वषार्त जे महायुद्ध चालले  , त्यात श्रीयुत राजा मह�द्रप्रताप यांच्या हस
सम्राट कायसर यांनी नेपाळचे महाराजांना एक आ�ण अमीराला 

, अशी दोन पत्र

अ�धपती म्हणून गौरवून नेपाळचे स्वातं�य जमर्न सरकार मानीत 

, मानीत राह�ल ,

एकत्रच �दलेल� हो. त्यात अमीराप्रमाणेच नेपाळच्या �हंदु महाराजासह� स्वतंत्र र

असे आश्वासन �दलेले होत. नेपाळचे महाराजांस His Majesty असे बरोबर�च्या नात्यान
इंग्रजांचे राजाने म्हणण्याचे पूव�च जमर्न सम्राटाने तसे संबो�ध. आ�ण नेपाळच्या

राज्याचा �वस्तार �दवस��दवस होत जा. म्हणून उत्कट इच्छा प्रद�शर्त केल.

इंिग्लशांच्या कूट�नतीमुळे . महे द्रप्रताप यांस �तबेटातूनच परत �फर�वण्यात येऊन त

नेपाळच्या महाराजांच्या हाती न पडू देण्याचा जो �चवट प्रयत्न करण् , तो काह�

उगीच नव्ह.

* * *

जमर्न सम् , इंिग्लश गुप्त पो�लस आ�ण इंग्लंडचे मुख्य युद्

(The

minister of war) यांना ज्या नेपाळच्या राजक�य भ�वष्या�वषयी इतक� �चंता वहा�व
वाटते. आ�ण त्यांच्या जागृतीकडे ल� लावून पाहणे महत्वाचे वा

, त्या नेपाळच्य

राजकारणाची नुसती वास्तपुस्तह� करण्यास आमच्या राष्ट्र�य सभेच्या पुढाया� स

सापडत नाह�. याचे �कत्येकांना आश्चयर् वा

; पण त्यात त्यांचा काह�च दोष ना.

‘रॉयल क�मशन’ वर सा� द्यावी का देऊ नये आ�ण नीलच्या पुतळ्यावर हातोडा मारा

क� नुसता �चखल मारावा , या अत्यंत �बकट आ�ण राष्ट्राचे सवर् जी�वत ज्यावर अव
आहे . अशा महत्वाच्या प्रश्नांची राष्ट्र�य काथ्याकूट करण्

, अफगाण आ�ण

नेपाळच्या सीमेवर र�शया �तकडून आ�ण इंग्लंड इकडून का डाव खेळत आह

, इत्याद�

यःकिश्चत पोरखेळांत वेळ दवडण्याइत , काह� अदरू दृष्ट� लोक नाह! असले पोरखेळ
इंग्लंडच्या युद्धस�चवासारख्या उनाड आ�ण �रकामटेकड्या लोकांनी ! आमच्या

पुढाया�पसारख्या थो, राजकारणपटु आ�ण उत्तरदायी लोकांनी �तकडे ल� घालणे मुळीच

शोभणारे नाह�! तेह� जर असले �रकामटे कडे आ�ण स्वप्ना�वष (Dreamy) उद्योग कर
लागले, तर नीलच्या पुतळ्यावर �चखल कोण फेकण ? �हंदस्थानात
इतका गाळ आ�ण
ु
�चखल असता नीलच्या पुतळ्यावर तो फेकण्याचे सो
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, �हंदस्थानच्या स्वातं�य
,
ु

इंग्लं-र�शयाच्या धकाधक�त घुसण्याचे काय प्रयोजन ? त्यांस आपला चरखा आ�ण
�चखल ह�च अमोघ साधने पुरे आहे त!

परं तु गुरखा लोक राजकारणाच्या या �चखलात अजून आमच्या सत्याग्रहा

आकंठ रुतले नसल्याने त्यांची राजक�य जागृती �नराळेच रूप घेऊ लागल�

, हे वर

�दलेल्या मा�हतीवरून आ�ण �वशेषत C. I. D. च्या प्रमाणपत्रावरून स्पष्ट.
त्याच�च आणखीह� एक द्योतक म्हणजे हे क� नेपाळ

, �हंदस्थानात नाग�रक म्हणू
ु

�नवसत असलेल्या नेपाळी लोकांसह� �व�धमंडळांत प्र�त�नधीत्व �म

, म्हणून नेपाळी

लोकांत एक महत्वाची चळवळ सुरू झा. �ब्र�टश �हंदुस्थानांत जवळ जवळ दहा

नेपाळी लोक आहे त. अशाच अल्पसंख्येच्या शीख �हं दुंस जर आपले �व�शष्ट प्र�

�व�धमंडळात धाडता येतात , तर नेपाळी �हंदं स
ू ते धाडण्याचा अ�धकार अवश्य �मळाल

पा�हजे. जाती-�व�शष्ट प्र�त�न�धत्व आमूलाग्र बंद झाले तर सव�त्तमच

मस
ु लमाना�दकांस ते दे णे पडत आहे . तर ते �हंदं स
ू ह� काह� काळ दे णे अवश्य आह.

�वशेषतः नेपाळी लोकांत �हंद� राजकारणाची िजवंत कळकळ आ�ण �ान उत्पन्न होण् ,
त्यांचे नेपाळी प्र�त�नधी �वधीमंडळात नेमले जाणेच इष्ट . रॉयल क�मशन

�हंदस्थानात येता
, गुरख्यांचे वतीने हा प्रश्न त्यांचे पुढे मांडण्यात येण. नेपाळीु
�हंदस्थानांतून �ब्र
- �हंदस्थाना
, येऊन रा�हलेल्या दहा लाख नेपाळी �हंदूंस सध्य
ु
ु
दोन्ह�कडच्या अ�धकारास आ�ण प्र�त�नधीक स

, मुकावे लागते. हा अन्याय आह.

यासाठ� �व�धमंडळांतून आ�ण कलकत्त , डेहराडू न, काशी इत्याद� ज्या ज्या �ठका

नेपाळचे लोक पुष्कळ �नवसलेले आहे ; तेथील स्था�नक संस्थांतून गुरख्य(नेपाळ्यां)

त्यांचेच �व�शष्ट प्र�त�नधी धाडण्याचा अ , अवश्य �मळाव. आमची आमच्या नेपाळी

बंधूंस अशी आग्रहाची सूचना आहे क� त्यांनी राष्ट्र�य सभेसह� गुरखा संघाच्या

प्र�त�नधी �नवडू धाडण्यास अगद� सत्वर आरंभ करा. �व�धमंडळांत स्था�नक संस्था
आ�ण राष्ट्र�य सभेत गुरख्यांचे �व�शष्ट प्र�त�नधी जसजसे जाऊ येऊ

, तसतसे

�हंद� राजकारणाशी त्यांचे जीवन समरस होई. आमच्या राजक�य सुखदुःखाचे प्र�तध्
आमच्या इकडच्या नेपाळी बंधूंच्या रक्तांत उरू लागतील आ�ण त्याचे भावभाव

�तकडील नेपाळस्थ गुरख्यांची अंतःकरणे चेतू लागत. अशा र�तीने नेपाळचे आ�ण

नेपाळे तर �हंद� �वभागांचे राजक�य जीवन एकाच चेतनेने रसरसू लागून कमीत कमी उभे

�हंद ु �हंदस्थान तर
, एकाच ध्येयाने स्फूतर् होऊन संभूय प्रयत्नाने आपले भाग
ु
भ�वष्य घडू लागे.

स्वतंत्र �हंदु राष्ट्राचा कता

उभ्या जगात �हंदूंचा अ�भमान धरण्यासारखे नेपाळ हे एकच एक �हंदु राष्ट्.

त्या राष्ट्रांतील लोक नवयुगाच्या चाल�बरोबर चालू लागले असून आधु�नक सु
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,

यंत्र�व�ान इत्याद�ंचा आत �शरकाव होऊ लागला . घातुक रुढ�मुळे हे उत्थान होण्य
जर� अव�ध लागत असला तर� नेपाळच्या स्वतंत्र राज्यांतील अनेक पुरुष प�रश्
आहे त. अशा पुरुषांत नेपाळचे महाराज सर चंद्रसेन शेरजंग बहादुर राणा हे . नुकतेच

हे कलकत्त्यास आले असता त्यांचा जो सन्मान , तो सुप्र�सद्ध . आज त्यांचे वय

६५ वषा�चे असले तर� मुख्य प्रधानक�चे कायर् ते अत्यंत कुशलपणे पार पाडीत. गेल�
पंचवीस वष� त्यांनी अत्यंत प�रश्रम

, राज्यकारभाराची धुरा यशस्वीपणे ओढल

यावरून त्यांना लोकां�वषयी वाटत असलेले प्रेम �दसून . काठमांडू च्या �नसगर्सुंद

�नतांत रम्य अशा नगरात �संगदरबार ह्या राजवाड्यांत आधु�नक सुधारणेची साधने ज

गजबजन
ू �दसत असल� तर� महाराजांची राहणी अत्यंत साधी असत. कोणाह� व्यक्तीन
जाऊन त्यांना भेटावे आपल्या सुखदुःखाच्या गोष्ट� सांग

, आपल� गाहार्सणी कानावर

घालावी. दप
ु ार झाल� क� आपल्या लवाजम्या�नशी ते प्रत्यह� नगरसफर�स बाहेर प
�न प्रजेचे प्रणाम स्वीकार�त स्वीकार�त ते . कमर्�नष्ठ ब्राह्मणाप्रमाणे

प्रत्यह�चे वतर्न . त्यांची प्रजेवर �वल�ण छाप असून �नःप�पाती न्याया�धश म्
त्यांचा लौ�कक गाजत आह. महाराजांचे आठ पत्र नेपाळमध्ये आपल्या स्वतंत्र र
ु

सेवा कर�त,त्यांचा गौरव वाढवीत आहे. सेनापती सर मोहन �न सर बाबर सै�नक दळाचे

प्रमुख आह. सर केसर हे राज्यकारभारांतील एक �वभागाचे काम पहात असून सेनापती

�संग हे धमार्थर् संस्थांवर प्रमुख. सेनापती कृष् , सेनापती �वष्ण , सेनापती शंकर
�न मदन हे त्याचे चार� पुत्र नेपाळच्या सेनेत मोठमोठे अ�धकार� . आज नेपाळची

जी प्रगती �दसत आहे �तला महाराज कारणीभूत आह. अनंत काळपय�त चालत आलेल�
गुलामांच्या व्यापाराची पद्धत महाराजांनीच नष्ट केल� �न त्यासाठ� त्यांचा सव
नावलौक�क झाला. त्याचप्रमाणे नेपाळीराज्यात प�हल� रेल्वे उघडण्याचा

महाराजांसच लाभलेला आहे . काठमांडू च्या आसमंतातील एखाद्या पवर्ताच्या �शखरा
नगराकडे दृिष्ट फेकल्यास नव्या सुधारणांनी नटलेल� नगर�. असे कोणासह� वाटे ल.
अशा ह्या आमच्या स्वतंत्र �हंदु राज्याच्य-पुरुषाला आयुरारोग्य लाभावे अशी
कोणाह� �हंद ु बांधवाची इच्छा असणे सहािजक आह.
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लेखांक १५ वा

अ�खल भारतीय गुरखा संघाचे तत
ृ ीय अ�धवेशन आ�ण
नेपाळच्या महाराजांचे प्रस्तुतचे क
(१९२८)

“When we compare the conditions now arising with marvellous

rapidity in Afganistan where we behold batches of several hundred young

Afhgans being sent every year by their Government to foreign countries
all over this world for training and reforms being carried out in every

branch of administration of that country we cannot but heave a sigh of

grief to observe the contrast which conditions in Napal present ! . . . . .
. Nepal is the hope of the Hindus, Nepal is the shield of India, and if

Nepal will not reap the fruit of the immense potentialities which are open

to it and boldly enter with the realms of modern civilization and progress,
the future history of this vast country of the Hindus shall be written in
letters of blood and tears: and if Hinduism falls there shall be no hope
for Nepal either. ”

The Hymalayan Times

5th January 1928

“अफगा�णस्थानास जाग�तक राजकारणांत जी महती प्राप्ती झालेल�

अफगा�णस्थान-प्रमाणेच समबल असणायार्◌ी नेपाळास प्राप्त झाल� नाह� हे

.

, ती

गुरख्यांच्या अंतःकरणांत कालवाकालव होऊ लागल� आ! �हंद ू राष्ट्राची नेपाळ ह� ढ

आहे . आज नेपाळ ह� उभ्या �हंदु जगताची आशा आह. एक महान भ�वतव्यता नेपाळास

पाचार�त आहे ! जर नेपाळने �तचे स्वागत करण्याचे साहस न के , तर उभ्या �हंदुराष्ट्र
इ�तहास अश्रूंनी आ�ण रक्तांच्या �बंदूनी �ल�हला जाईल आ�ण जर �हंदुराष्ट्र �वनष

तर त्यासहच नेपाळचाह� नाश होणार! जो �हंदरु ाष्ट्राचा �वनाश तोच नेपाळचाह� �व! ”

असे कळकळीचे आ�ण हृदय हालवून सोडणार , उद्गार वर�ल उताया�◌ात गुरख्यांतील प्र

पुढायार्◌ीने काढलेले आहे!
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गुरखा जातीच्या एकमात्र प्रमुख पत्रातील वर उद्धृत केलेले अवतरण वाच

अत्यंत आनंद झाल. आज दोन तीन वष� झालेले त्रु�टत आ�ण एकाक� प्रयत्नह�

फलद्रुप झालेले पाहून मनास अथार्तच अ�धक प्रयत्न करण्यास अ�धक उत्साह प
आहे आ�ण अशी �निश्चती वाटू लागत आह ; क� आणखी दोन तीन वष� जर हे वाढत्या

प्रमाणावरचे प्रयत्न आणखी वाढत्या प�र , आ�ण प्रबळतेने केले जात , तर �हंदं च
ु े

हे एक मात्र स्वतंत्र

,

वर�ल अवतरणात आमच्या गुरख्यांच्या पुढायार्

म्हटल्याप्रमाणे अ�खल �हंदु राष्ट्राची ढालच नव्हे तर तलवा.

गरु खा राष्ट्राच्या उद्धाराथर् जे काह� थोडे देशभक्त अ�खल �हंदुत्वाच्या

प्रे�रत झालेले आ�ण आजच्या जगाच्या प�रिस्थतीचे ममर् ओळखण्याइतक� पात
प्रग�त�प्रयता असलेले झटत , त्यात वर�ल उतारा �ल�हणारे ठाकूर चंदन�संग हे एक

होत. गेल्या तीन वषार्त नेपाळी लोकांत जी एक नवी जागृती झालेल� आ. �तला क�द्र�भू

करण्याचे काय� त्यांनी काढलेल् Hymalayan Times ‘गरु खा समाचार’ या दोन पत्रांच

फार उपयोग झालेला आहे . सध्या नेपाळी संपादकाने चाल�वलेल� अशी तीच दोन पत्

आहे त. त्या व्य�त�रक्त गुरख्यांच्या जातीय संघटना ‘गरु खा संघ ’ म्हणून जी संस्थ
गेल्या दोन तीन वषार्त स्थापन झालेल� 

, �तचे प्रमुख चालक

ठाकू र चंदन�संग

ह्यांचे नाव अग्रगण्य झालेले . अशा प्रमुख गुरखा गृहस्थाने वर�ल लेख �ल�हला .
यावरून गुरखा जातीत �हंदु संघटनाच्या तत्त्वांचा आ�ण महत्वाकां�ांचा संचार
झपाट्याने होऊ लागत आहे हे स्पष्ट होत .

ह्याच आशेने“श्रद्ध” ह� आज वषर्भर नेपाळास हालवून हालवून �डवचून �डवचून

जागे करण्यास झटत आल! श्रद्धानंदातील अमीराचे आगमना�वषयीचे आ�ण नेपाळ
उद्बोधनासाठ� कळवळून हाका मारणार ले

, �दल्ल�चे ‘अज्
ुर ’ कलकत्त्याच ‘श्रीकृ’

पंजाबातील आयर्समाजी उदूर् पत्रे ‘गुरखा समाचार’ ह्यांच्यात भाषांतर�त होऊन आ�

इतर अनेक साधनांच्या द्वारे नेपाळच्या कानाशी आज वषर्भर सारखे ध्वनीत हो त.

आज त्यांचा प्र�तध्वनी नेपाळच्या अंतःकरणातून स्पष्टप. �हंदरु ाष्ट्राच्या उद्ध

उत्तरदा�यत्व आज ईश्वराने नेपाळच्या कतर्व्यावर सोपवून �दले आहे ह� जाणीव नेप
पुढाया�◌ात उत्पन्न झा! आरं भ तर ठ�क झाला!! नेपाळच्या राष्ट्र�य कतर्व्यपराङ ,
लावलेला महत्वाकां�ेचा प�हला सुरुंग तर ठ�क उडा!!

हजारो गुरख्यांचा राष्ट्र�य उ
आ�ण या सरुु ंगासरशी त्या महान महत्वाकां�ेचे प्र�तध् वनी केवळ काह�

पुढाया�रच्या अंतःकरणातच उठले असे नसून ते हजारो गुरख्यांच्या रक्तात �ननादत

आहे त. ह� गोष्ट ज्यांनी ज्यांनी डेहराडूनला झालेले गुरखा संघाचे ह्या वषा�चे तृ
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अ�धवेशन पा�हले आहे . त्यांच्या त्यांच्या प्रत्ययास आल्यावाचून रा�. त्या

अ�धवेशनाचे अध्य� सरदार जीवन�संग हे कत्त- अ�मराच्या महायुद्धांतील प्र

वेढ्याचे प्रसंगी त्या वेढ्यांत लढलेले आ�ण त्यांतून जे फारच थोडे लोक वाचून प.

त्यातील एक खंदे योद्धे आ. त्याचप्रमाणे गुरखा सैन्यांतील इतर अनेक सुभेदार

इतर व�रष्ठ अ�धकार� या अ�धवेशनात समा�वष्ट झालेले असल्याने या चळवळीमु
इंग्रजी सत्तेच्या पोटांत दुखूं लागावे हे साहिजकच .

नेपाळच्या जागृतीचे वै�शष्ट हेच आहे  , ती चळवळ इंग्रजांच्या �हंदुस्थाना

आजवर अत्यंत आधारभूत मानल्या गेलेल्या अगद� राखीव अशा सेनेतच फैलावत जाणा

आहे . कारण �हंदस्थान हातात
ठेवण्यास जी �हंद� से , इंग्रजांनी ठेवलेल� आ. �तच्यांत
ु
कालपय�त मुख्यत्त्वेकरून शीख आ�ण गुरखा पलटणी  , त्यांच्या अगद� अंध आ�
म्हणूनच अगद� राखीव अशा अस. सत्तावनचे राष्ट्र�य क्रांतीयुद्ध ह्या शीख आ
पलटणीच्या तरवार�नेच इंग्रज मोडू श

; त्यापैक�१९०५ ते १९१० पय�तच्या राष्ट्

चळवळीच्या धक्क्याने शीख जागा झाला तो अजूनह� सै�नक आ. पण आता तो
दे शभक्तह� झालेला आह. पण गरु खा मात

,

अजन
ू ह� नस
ु ता एखाद्या यंत्राप्र

शब्दाबरोबर बार उड�वणारा एक शून्यहृदय सै�नकच ह.

शीख आ�ण गुरखे
इंग्रजी सत्तेच्या �हंदुस्थानातील �वषार� तरवार�च्या दोन धारा

; पैक� शीख

सै�नक असूनह� दे शभक्त होताच त्या तरवार�च्या एका बाजूच्या धारेचे �वष उ.

रा�हला होता गुरखा! तोह� आता दे शभक्तीने रसरसू लागला तर त्या दुसयार्◌े बाजू

�वषार� धारह� बोथट होऊन जाईल. गुरखा हा जागृतहृदय झाल , तर� तो सै�नक रा�हलाच!
पण तो एक दे शभक्त सै�नक होऊन राह�. प�हल्याप्रमाणे अंध अन्यायाच्या �वषाचे
चढ�वलेल� तरवार तो हाती धरणार नाह� आ�ण असे होण्याचा संभव असल्यामुळेच काह

अन्याय्यप्रवण आ�ण स्वाथा�ध इंग्रजी राजनीती�ांचे पोटात गुरख्यांची राष्ट्

पाहताच भीतीचा गोळा उठू लागतो. परं तु सद
ु ै वाने डेहराडू नच्या या अ�धवेशनातल्या प्रस
तेथील इंग्रजी अ�धकाया�गनी तुटेल तो ताणण्याचा वेडेपणा न करता वीर गुरख्यां

न्याय्य आकां�ांस वाचा फुटू द्यावी असेच ठर�वले आ�ण त्या अ�धवेशनात अनेक गु

सै�नक सभ
ु ेदार आ�ण इतर सेनानी यांस प्रकटपणे भाग घेण्यास येथील इंग्रजी स
अ�धकाया�दनी ना केल� नाह�. महाराजा नाभा हे ह� अ�धवेशनास उपिस्थत होत. अनेक

गरु खा रे िजम�टचे �ठक�ठकाणाहून अ�भनंदनपर संदेश आले होते. झालाबादचे महाराज
,
गडवालचे महाराज, सरफार�चे महाराज, �सक्क�मचे महाराज आ�ण इतर थोर व्यक्तींच्य

सहानुभूतीच्या तारा आल्या होत्या संमत झालेल्या ठरावांत मुख्य 
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परदे शगमन�नषेधाचा �नषेध
हा ठराव होता. आपणास हा एक यित्कं�चत सामािजक सुधारणेचा ठराव वाटे.

पण नेपाळच्या प�रिस्थतीत ह्या ठरावाचे राष्ट्र�य महत्व इतके , आज नेपाळच्या
स्वतंत्र �हंदुराज्याचे वृ�ाची वाढ खुंट�वण्यास जर एखाद� �वषार� क�ड कारणीभूत

असेल तर ती ह� यःकिश्चत �दसणार� पं�डतांची परदेशगमन �न�षद्धतेची आ�ा .

नेपाळ स्वतंत्र झाले असताह� त्यास जगतांत आपले स्वातं�य

, इटल�, अमे�रका,

फ्रान्स इत्याद� राष्ट्रांत आपले राजदूत स्थापून प्रस्था�पत कर. कारण

परदे शगमन �न�षद! त्यामुळे नेपाळचे भूपतीस तर काय पण प्रधानांच्या जामात

मास्कोला जाऊन स्टा�लन , रोमच्या मुसो�लनीच , तुक�च्या कमालची भेट घेता येत

,

,

नाह�. आपले शेकडो कामगार , �तकडे धाडू न न�वनांतील नवीन सै�नक �न शास्त्रीय क
आ�ण साधने �शकता येत नाह�त! कारण परदे शगमन�न�षद्धतेचा हा घरघालु सोवळेप!

र�शया�दक राष्ट्रांची प्रत्य� प�रिस्थत , त्यांच्याशी संबंध जोडता न आल्याने

सवर्स्वी इंग्रजांचे हातातील खेळणे बनत. अफगा�णस्थानचा प�रचय आ�ण मैत्री उभ
जगाशी घडू लागताच , र�शयाच्या द्वारे इंग्रजांस आ�ण इंग्रजांच्या द्वारे र�शय

चापता येते. पण नेपाळास �हंदस्थानच्या आड
ाबाहेर पडताच येत नसल्याने त्याला
ु

आडातील सगळ्या मंडूकांत मोठ्या असणायार्द इंग्रजी डू काची, हाजी हाजी करून रहावे
लागत आहे . सर हे न्री कॉटनसारख्या काह� इंग्रजांसदेखील नेपाळला इंग्रजांन

अन्यायाने वाग�वले आह. ते सां�गतल्यावाचून राहवत नसून ‘�मत्रांचा �वश्वास ’ अशा
आशयाची नेपाळच्या �वषयावर त्यांनी खरमर�त ट�का मधून मधून केलेल� आ. नेपाळास

परराष्ट्र�य व्य , परराष्ट्र�य राजक , परराष्ट्र�य ग , काह�च संपादता येत नाह� ,

कारण त्याचे पाय त्या परदेशगमन�न�षद्धतेच्या दोर�ने बांधून टाकलेले! नेपाळच्या
राज्याच्या शक्तीच्या कंठास ह� एक यःकिश्चत �दसणार� रुढ� एखाद्या फा
तांतासारखी करकचून धर�त आहे . नेपाळच्या �हंदुराष्ट्राचे आ�ण त्यामुळे

�हंदज
ु गताच्या स्वातं�याच्या आ�ण वैभवाच्या उत्तुंग आकां�ेस ह� एक रद्दी प
फाटक्या पानांतील पुसट ओळ आडवी याव- आ�ण �तने

�दिग्वयोत्सुक राष्ट्राचा

आडवावा!! पण गोष्ट तशीच घडत आहे खर! नेपाळ-राज्याच्या मुख्य प्रधानांनी प्र ,

प्र�सद्ध केल , परराष्ट्रांत राजदौत्यागारे उघडून नेपाळची शक्ती वृ�द्धंगत करण
नेपाळी लोकांस परदे शी धाडणे इत्यावश्यक असतांह� ते करणे दुघर्ट होत . कारण
आमच्या राजपं�डतांनी परदेशगमन �न�षद्ध म्हणून घो�षत केले!
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ह्या राजपं�डतांचे असे हे घर बुडवे सोवळ
आता जाळून टाकले पा�हजे! परदे शांत जाण्याचे त्यांचे स्वदेशी सोवळे �वटा

पण परदे शास स्वतःच्या देशांत घेण्याने मात्र त्यांचे सोवळे �वटाळ! �हंदस्था
नने
ु

,

दस
ु या��च्या म्ल�च्छ देशांत जाऊ ; पण दस
ु यार्ट वाटेल त्या म्ल�च्छाने �हंदुस्थानांत
त्यांच्या �संहासनावर बसले तर� त्यात त्यांचा धमर् बुडत! अशा या आत्मघातक�

कू पमंडूकांचा �नषेध यापूव�च झाला पा�हजे होता. तो उशीराने का होईना ; पण गुरख्यांच्य
गेल्या अ�धवेशनाने केल, ह� अत्यंत समाधानाची गोष्ट आ.

तीन चार हजार गुरख्यांनी एकमताने गजर्ना करून घो�षत केले  , क� आम्ह�

परदे शगमन करणार! आम्ह� जाग�तक उलाढाल�त भाग घेणा! या ठरावाप्रमाणेच �ब्र
�हंदस्थानांत वसलेल्या तीन लाख गुरख्य
ांना �व�धमंडळांत प्रा�त�न�धक अ�धकार दे
ु
यावेत या�वषयी ठराव झाला. अस्पृश्यांच्या एका �शष्ट मंडळाने संघाचे बैठक�त प

करून आपल� दुःखे सां�गतल� तेव् , शद्
ु , अस्पृश्यता�नवारण आ�ण संघटण या ती
चळवळीसह� गुरखा जातीचा पूण् पा�ठंबा असल्याचे संघाने घो�षत क
र
े. �हंद ू जातीच्या

जीवन मरणाचा प्रश्न या श-संघटनाशी संबं�धत आहे . शद्
ु -संघटन करू तरच आम्ह

�हंद ु जगू असे गुरख्यांनी �नस्सं�दग्ध , समथर्न केल. इतरह� अनेक उपयुक्त आ�ण
प्रगमनशील ठराव संमत करण्यात येऊन अ�खल �हंदुसंघटनांच्या नवचैतन्याचा स

होताच, गुरखा जाती कशी खडबडून जागृत होत आहे , हे कोणासह� कळून चुकावे असा

अपूव् राष्ट्र�य उत्
र
, हे अ�धवेशन उठले. आता या उत्साहांचा लाभ घेण्याचे नेपाळच्
महाराजांचे कतर्व्य आ . त्यांच्या राष्ट्राचा त्यास पा�ठं. त्यांनी आता परराष्ट्

राजकारणात अफगा�णस्थानाप्रमाणे धडाडीने भाग घेण्यास आरंभ क. मेलेल्या आ�ण

मारक युगाच्या पोथ्या रद्दीच्या फळीवर फेकून देऊन नवयुगाच्या नवीन स्मृ�तच्य

उघडाव्य. इंग्रजांशी येत्या महायुद्धांत �मत्रत्वाचा व्यवहार करणे तो ज्यायोगे
नेपाळच्या आ�ण अ�खल �हंदु राष्ट्राच्या लाभास आ�ण गौरवास अनुकूल

, अशाच

र�तीने केला पा�हजे. इंग्रजांस �न�ून सांगावे क� नेपाळ दुबर्ल दासासारखा तुम्हांस
यापढ
ाळच्या मैत्रीची
ु े �बनअट सहाय्य देणार नाह. महायद्धात इंग्रजांना नेप
ु

आवश्यकता आह. तेव्हा �नदान मागे �ब्र�टशाने घेतलेले �समल्याचे बाजूचे प्रांत आ�
काह� प्रदेश नेपाळ सरकारास इंग्रजांकडून परत �मळाले पा�

, असे �नःसंकोचपणे

महाराजांनी सांगून टाकावे. कलकत्त्यास कारस्थाने घाटत आ. त्याचवेळी महाराजांनी जे

काय बोलणे ते उघड आ�ण स्पष्ट आ�ण �नभर्यपणे बोलून टाक. नेपाळचे राजे एकवेळ

पाटणा नगर� नांदत होते. नेपाळ जर इंग्रजांचा �मत्र , तर ते त्या राजाचे पूवर्जािजर
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घर, इंग्रजांनी नेपाळास परत का देऊ न ? नेपाळी लढाईत, नेपाळचा जो भाग, �ब्र�टशांन
शत्रू म्हणून िजंकून घे ; तो भाग आज दोन �पढ्यांचा �मत्र म्हणून इंग्रजांनी ने

परत का करू नय ? महायुद्धात साह्य देण्यापुरतेच “Our allies”, आमचे स्वतंत

साथीदार म्हणून नेपाळास गौरवावयाचे असे
मोलाची नाह�.

; तर ह� असल� सुक� साथी कवडीच्या

‘तुझे ते माझे , आ�ण माझे ते माझेच ’ हा डाव इंग्रजांनी टाकल् ,

नेपाळच्या महाराजांनी तो यावर हाणून पाडण्यास �भऊ न, मग जे होईल ते होवो. गुरखा
जातीच्या हृदयात नवा उत्साह नवी आका

, नवे बळ संचरत आहे . उभे �हंद ु राष्ट

महाराजांच्या न्याय्य प�ाचे म
स थर्क. तेव्हा नेपाळच्या वाढत्या �वस्तारास

महत्वास आ�ण महान आकां�ांस शोभेल आ�ण अनुकूल पडे ; अशीच स्व�हतकारक मैत्

कर�न, नाह� तर भलत्याच झंझाटात पडणे आम्हांस साफ परवडत ना

; असे त्यांनी

�न�ून सांगून टाकण्यास या वेळी मुळीच कचरू न , अशी आमची त्यांस साग्रह �वनं

आहे .

नेपाल - महाराजा स्वाग

रत्ना�गर-�हन्दू सभाका प्रस
रत्ना�गर� �हन्-सभाने नेपाल महाराजक� सेवामे यह स्वागतपत्र भेजा-

�हन्दुओके एकमात्र स्वतंत्र राज्यके अ�धपती महाराजा�धराज नेपालके मुख

श्रीमहाराज चन्द्रसमशेर जंग बहादूर राणा कलकत्तेमे पधारनेव , यह सुनकर यह सभा
उनका स्वागत करके अ�खल �हन्दुजनताक� उनके उपर जो हा�दर्क �नष्ठा और पूज्य

और प्रीती है उसे व्यक्त करती है। और ऐसी आशा प्रद�शर्त  , क� �हन्दु जातीके
महान भ�वष्यके नेतृत्वका ध , अपने प्रबल हाथ , लेकर नेपाल शीघ्रह� कायर्�ेत
पदापर्ण करेगा

-

उपाध्य,

श्री �हन्दु , रत्ना�गर.
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वर�ल ठरावास महाराज मुख्य प्रधान नेपाळ यांचे उत्तर त्यांचे अ (Private

Secretary) यांचे हस्ते आले आहे:--

88 Theatre Road, Calcutta.
२२ पौष ८४

�प्रय महा,

रत्ना�गर� �हन्दु सभाका श्रीमान महाराजका स्

पकाशक आपका पत्र पा.

सभाका प्रीतीपूवर्क स्वागत तथा शुभेच्छा के �लये हा�दर्क धन्यवाद स्.
-

आपका प्रेमा�भला

मर�ची मान�संह, बडा काजी

श्रीयुत उपाध, �हंदस
ु भा,

रत्ना�गर� प्रे�सडे
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लेखांक १६ वा

हा पहा घर बुडावू ‘�वटाळा’चा प्रत
(१९२८)

�हंदस्थानचे पाय परतं
त्रतेच्या बेड्या ठोकून परक�यांनी जखडले. त्या परक�य
ु

बेड्या अत्यंत जड आ�ण �वष�दग्ध आ

;

परं तु त्या पायांतील परक्यांच्

दास्यशृंखलांहूनह� �हंदुस्थानचा जीव जर आज काह� अंशी अ�धक तीव्रतेने व्याकूळ

असला, तर तो ह्या �वटाळवेडाच्या ज्या बेड्या आपण स्वतःच आपणास ठोकून घे
आहे त, त्यामुळेच हो. परक्यांच्या बेड्या पायात पडल्या 

स्वक�य बेड्या आमच्या हृद

,

; पण ह्या ‘�वटाळा’च्या

जखडू न धर�त आहे त. ह्या

‘�वटाळा’पायी

खाण्या�पण्याच्या �वटाळाप- धमर्चा धम , जातीची जाती , वंशचा वंश �हंदतु ्वास मुकत ;

अशा अत्यंत बाष्कळ आ�ण �वमूढ समजुतीपा , पाच कोट�ंवर �हंद ु पर�कयांस बाट�वता
आले! जे आज आठ नउ कोट �हंद ु स्वराष्ट्रास मुकून बळे बळे परधमार्त आम्ह�!

आ�ण स्वतःचे शत्रू करून घ ; त्या नऊ कोट�त �नदान पाच कोट� �हंदु तर� �नव्व

ह्या �वटाळवेडाचे पायी बाटले गेल! �ख्रश्चनांच्या �कंवा मुसलमानांच्या हातचे पाणी �

फडताळांतील पाव त्यांनी खाल्ला म्हणून ते बाटले म्हणून वंशपरंपरा आम्ह� त्यांस.

आजह� मुकत आहोत.

ह्या ‘�वटाळा’पायी एका ब्राह्मण वणार्चे एक हजार ब्राह्मणव. एका

��त्रयाचे एक हजार वणर् झ. बंगाल� ब्राह

, कनोजी ब्राह , स्वारस्वत ब्र ,

मद्रासी ब्र-बहुतांशी केवळ त्यांच्या खाद्याखाद्याच्या �भन्नतेमुळे आ�ण आप
नाह� ते दस
ु या��नी खाल्ले म्हणजे त्यांच्या पंिक्तस्पशार्न , आपण बाटतो, आपणास

�वटाळ होतो. ह्याच �वल�ण समजुतीने मुख्यतः हा आजचा चातुवर्ण्यार्चे चार हजार

करणारा, राष्ट्र�वघातक जा�तभेद मुख्यतः उत्पन्.

ह्या‘�वटाळा’पायी परदे शगमन �न�षद्ध झा. परदे शांत सोवळे अन्न आ�ण सोवळे

पाणी �मळणार नाह� , �शवा�शव होईल , म्हणून मुख्यतः म्हणूनच परदेशगमन �न�

झाले. त्यामुळे परदेशांतील उलाढाल� कळेनाशा झाल्. परसहवासाचा �वटाळ

�हंदतु ्वाचा मुकटा बाटत. पण केवढे आश्चय! क� तो �वटाळ आपण परदे शांत गेला

, त्याने

म्हणजेच काय तो होत! परके आपल्या देशांत आले म्हणजे होत ना!! आज अरे �बयांत
िजतके मुसलमान नसतील , �ततके �हंदस्थानात आहे
. उत्तरेस तर �हंदूंच्या घरा
ु

मुसलमानाच्या घराच्या �भंती खेटून असत ; पण तो �वटाळ नाह�. परक्यांच्या वेशां

जाऊन �तकडून दोन पैसे , दोन तोळे सोने �कं वा दोन चार राज्ये कमावणे हा �वटा , पण

परदे शी यांना आपल्या देशांत येऊ देऊन आपले दोन पैसे गमावण , दोन तोळे सोने दे ऊन
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टाकणे, दोन चारच काय , पण सार�च्या सार� राज्ये त्यास घेऊ देणे हा �वटाळ न. हे

अगद� ध मर्कृत! वास्त�वक पाहात , परदे शाचा मनुष् , आपल्या देशास �शवू देण , हा
‘�वटाळ’ �हंदं न
ु ी मा�नला असता, तर एक वेळ इतके असभ्य आ�ण आत्मघातक होते !

पण कुठल� उलट� बुद्धी सुचल� पहाः �हंदुंनी अटक ओलांडू न , राघोबा दादांच्या �संधुपार
उडू पाहाणायार्ट �वजयी घोड्यांने देखील अटक उतरू , नाह� तर �हंदं च
ू ी जात जाते! पण

मुसलमानांचे हजार महंमद घोर� आ�ण गजनी आ�ण स�ट झे�वयर आ�ण क्ल इव्ह भुईची

आ�ण पाण्याची अटक उतरून देवळे फोडीत आ�ण स्वराष्ट्र झोडीत आंत ; तर त्याने
काह� �वटाळ होत नाह�. �हंदं च
ू ी जात जात नाह�!! शेवटच्या बाजीरावाचे वेळेपय�त इंग्रजां

मोजक� माणसेच नव्ह- तर सेनाच्या सेन , �हंदस्थानांत घुसल्या होत
, �हंदस्थानांतील
ु
ु
राज्यांची राजधान्यां , राजवाड्यांची खडान खडा मा�हत- त्यांच्या सेना �क , त्यांच्य
गल्ल्या �क, त्या राजवाड्यांत खोल्या �-राणी कोणत्या खोल�त राहाते आ�ण �तच्य

दासींपैक� कोणती बातम्या देण्याइतक� त�डाळ आ�ण पोटाळ आ , ह� सवर् �वत्तंबातमी त
इंग्रज �मळवून �टपून ठेव , प्रत्य� गार�परावर उभे ह! पण त्याने �हंदूंची जात गेल�
नाह�. �हंदं च
ू ा मक
ु टा �वटाळला नाह�. पण राघोबा दादाने दोन �हंद ू �वलायतेस-इंग्लंडचे
राज्य घेण्याक�रता नव , तर नुसते राजक�य बोलणे करण्यासाठ� इंग्लंडास धाड

, तर

त्यांची‘जात’ बाटल�, �वटाळ झाला. त्यांना प्रायिश्चतामागे प्रायिश्चत्ते करता कर

‘मरण’ येऊन ‘यो�नप्रव’ करावा लागला! मबई
ुं च्या दगडी योनीतू , ला��णक पुनजर्न्
घ्यावा लागल! मग काय आश्चयर् 

, इंग्रजांच्यावर युरोपात काय पेच आ ; �कं वा

त्यांच्यावर काय पेच मारता येण्यासारखे आ

; हे �ान तर राहोच

; पण इंग्रजांच

लोकसंख्या तर� �कती आहे ह्यांची देखील मा�हती �हंदूंना �मळू नये आ�ण त्यांनी त
वेळच्या पत्रांतील उताया�लतील पुढ�ल वाक्याप्रमाणे एकमेकांस आश्चयर् �वच

�शंचे इंग्, आहे त तर� �कती!’ कारण, या �वटाळवेडापायी, परदे शगमन �न�षद्ध झा!

, ‘हे

ह्या �वटाळवेडापायी आम्हास मुकुटापे�ा मुकट्याची काळजी अ�धक वा.

परदे शाचे राज्य घेण्यासाठ� देखील परदेशांत जाणे म्-�वटाळ! पण परदे शाने स्वदेशांत
येऊन स्वदेशाचे राज्य घेतले तर� तो काह� नाह� होत �वट! मुकुट गेल्याचा �वटाळ

नाह�, मुकटा सोवळा रा�हला म्हणजे झाल. या मुकट्यापायी मुकुट दवडल. परदे शगमन
�न�षद्ध करून परक�य राजकारण ठार बुडवून राज्ये गम. अरे �बयांत मुसलमानांचे

रे ताळ वादळ उठल्याची प�हल� बातमी येताच �हंदू सेना अरे�बयावर चालून जात्या 

ह्या वेळेस बलु�चस्थान �हंदू हो- अफग�णस्थानावर �हंदू राज्य हो. पण त्याचवेळी

परदे शगमन �न�षद्धतेची अवदसा आठवू लागल� हो. मग अरे �बयाची बातमी �मळणार

?

कशी? पुढे अफगा�णस्थान पडल- �हंदं न
ू ा अटकेची �नत्याची अटक झाल. मुसलमान आत
आले; पण �हंदब
ु ाहे र पडेना. नाह�तर मुकटा �वटाळता ना! त्यावेळचे परदेशा�वषयीच्य
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आत्मघात, अ�ानाचे एक व्यंग्य �च ‘गोमंतक’ काव्यात दोन श्लोकांत खेचले आ , ते
�कती यथाथर् आह ! सवर्सामान्य जनतेस  दे श मा�हती �कती आ�ण कशी �मळे त्याची
कल्पना त्यांतील एका भटक्या साधूच्या वणर्नावरून बरोब. गावच्या मारुतीच

दे वळात �कं वा �पंपळा-वडांच्या पाराव ; गोसावी बैरागी आला क� , त्याचे भोवती लोक
जमत.

“ये �तथे �फरता साधूः धुनी पेटवुनी बसे।
प्रा�थर्ता बहुती सा, लव दे श कुठे कसे।।

वेद �चल�मच्या शब्द� शब्द� सोडीत तो धु
�वलायतकशी आहे काशीच्याच पुढे जरा।”

ज्यावेळी त्याच �वलायतच्या इंग्रजांचे हजारो लोक �हंदुस्थानात घुसून

व्यापार �गळंकृत कर�त होत ; आपल� भांडणे ऐकत होते. आपल्या �कल्ल्यांतील भगदा

इंचाइंचानी मोजन
ू �टपीत होते आ�ण शेवट� बाजीरावाच्या अध्यार् �संहासनावर एक प

ठे वन
ू चढले दे खील होते. त्या वेळेस त्याच इंग्रजांच्या देशा�वषयी आ�ण त्यांच्या श
दे शा�वषयी हे घोर अ�ान आपल्या सामान्य जनतेत पसरलेले हो! राज्य बुडण्याच्

अनेक कारणांपैक� हे परदे शगमन �न�षद्धतेचे - �वटाळवेडाचे कारण- हे एक प्रमुख घट
होते. त्यात यावर देखील कोणास शंका असण

, शक्य आहे का ? खरोखर! या

�वटाळवेडाने मुकुटापायी मुकुट घाल�वला! ते मागचे राहो , पण अत्यंत दुद�वाची गोष्ट ह
क�, ह्या �वटाळवेडापायीच आजह� �हंदूंचा एकमात्र अव�शष्ट असलेला मुकुटह� नाश

जबड्याच्या छायेत �नस्तेज होऊन पडला . तो मुकुट नेपाळचा. ती नाशाची छाया
म्हणजे हे �वटा-वेड. नेपाळ आ�ण अफगा�णस्थान यांची तुलना केलेला

‘श्रद्धा’तील

लेख, आमच्या वाचकांना आठवतच असे. त्यात अमीर युरोपमध्ये जाऊन केवढ्
महत्वाच्या राजक�य उलाढाल� कर�त बसला आहे आ�ण नेपाळचे महाराजह� ज

युरोपमध्ये तशाच स्वतंत्र महाराजांच्या नात्यान ; तर �हंद ू राष्ट्राचाह� केवढा गौ
आ�ण �हत होण्याचा संभव होता हे �वशद केलेले होत. पण नेपाळचे महाराज �हंद ू

त्यांच्या पायात परदास्याच्या परक� बेड्या जर� सुदैवाने पडलेल्या

,

;

तर�

स्वक�यांच्या या �वटाळवेडाच्या �वषार� बेड्या त्यांच्या हृदयांस जखडून धर. त्या

परदे शगमन त्यांस करूं देत नाह. त्यांस तर का , पण त्यांचा एक जावई �वलायतेत
युरोपांत जाऊ पाहात होता , त्यासदेखील राजपं�डतांच्या आ�ेवरून घरून �वलायते
प्रवासास जाण्याची एखाद्या महान अपराध्याप्रमाणे बंद� करण्यात! न जाणो
महाराज नाह�त , तर त्यांचा जावई का होईन- पण युरोपांत जाता तर �हंदं च
ु े एक तर�

राज्य उरले आह , हे युरोपास कळून त्यांच्याशी संधी स्था�पत करून �हंदुस्थानांत ए
मोठे राजकारण उभे राह�ल!
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त्यातह� ह्या �वटाळवेडाच्या �नलज्जर्पणाची पराकाष्ठा व्यक्त करणा

म्हणजे ह� क� मागे एकदा हेच महारा

, प्रधान आ�ण जमर्न युद्धाचे

, हजारो

गुरख्यांच्या पलटणी युरोपमध्ये गेल्या ह! पण तेव्ह , इंग्रजांची आ�ा झाल� हो. मग
राजपं�डत काय �न स् मृ�त कायः सगळ्या ग! महाराज �हंद ु पण त्याचा �वटाळः इंग्

अ�हंद ु पण त्याचा �वटाळ नाह! तसेच हे ! इंग्रजाच्या वतीने इंग्रजी गौरवासाठ� परदे

�न�षदः �वटाळ होतो! खाण्या�पण्याच्या अत्यंत बाष्कळ अशा ह्या �वटाळवेडापाय
कोट� �हंद ु बाट�वले गेले. अस्पृश्य

, जातीभेद इत्याद� गाढवपणाच्या फाटाफुट�ंन

�हंदरु ाष्ट्राच्या जीवनास खं�डत करून त्यांचे तकड
ु े तुकडे . परदे शगमन �न�षद्
करून मुकुट्यापायी मुकुट घाल�व! हे सवर् कसे झाले आ�ण कसे होत आहे ह�
�शवा�शवीची अवदसा राष्ट्रास पाऊल ्हणून पुढ
े कसे टाकूच देत 
म

, एकवेळ ती

परदास्याची लोखंडाची बेडी तोडणे सुल. पण हा जातीय हृदयास घट्ट जखडून टाकण ,
मकट्याचा गळफास सोड�वणे �कती दुष्कर झाले आहे हे पुन्हा एकदा प्रत्
ययास
ु
दे णारे वर उल्ले�खलेले नेपाळच्या महाराजांच्या जावयास परदेशगमनाची बंद� क
टाकणारे प्रकरण वाचकांस त्या जमातांच, कळकळीच्या शब्दांत सांगून टाक.

नेपाळच्या मुख्यमं�यांचे एकुलते एक जामात आ�ण नेपाळी राज्यांतील बज

प्रदेशाचे एका काळचे अ�धपती राजे कनर्ल राजा जयपृथ्वी बहादुर�संग ह्य‘बंगलोर डेल�
पोस्’च्या प्र�त�नध , नेपाळ मं�याबरोबर ते कलकत्ता छावणीमध्ये असता त्यांच
एकाएक� आश्चयर्कारक नाह�से होण्या�वषयी �हंद� पत्रांनी नुकत्याच केलेल्य

प्रकारच्या �वधेयां�वषयी खरा प्रकार स्पष्ट व्हावा म्हणून बंगलोर येथे नुकतीच .
खरोखर वस्तुिस्थती काय हो. त्या�वषयी राजेसाहेब म्हणता“मी एका �वद्वान गृहस्थाच्या साहाय्य

मनुष्यजीवन �न मनुष्य�ान यांची सांगोपांग चचार् करण

‘मनुष्यस्वभ’

या �वषयावर

, एक शास्त्रीय पुस

वैयिक्तक�रत्, �ल�हत आहे . ते जवळजवळ पुरे झाले असल्यामुळ

, आ�ण वारं वार

घडणायार्र धा�मर्क माथे�फरू , जातीय वैषम् , राष्ट्र�य द्वेष वगैरे प्रकारांनी

मानुषकाला कसा भयंकर त्रास सहन करावा लागत आ

, हे दृष्ट�स आणल्याने माझ

मनात एक �नराळाच �वचार बळावला आ�ण तो म्हणजे अ�खल मनुष्य जातीवर�ल य

संकटाची तीव्रता कमी करण्याच्या हे , एक सावर्ज�नक संस्था काढणे हा ह. अशा

संस्थेपासून इिच्छ हे तू साध्य करण्याचा प्रयत्न करतांना जगातील �नर�नराळ्या देश

तत्व�ानी आ�ण शास्त्रीय संस्थांची मा�हती करून घेणे अप�रहा , असे वाटल्यामुळे
त्याक�रता आ�ण त्याचबरोबर माझ्या त्या पुस्तकावर अ�भप्राय घेण्यासाठ� म
जगभर प्रवास करण्याचा �नश्चय .”
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“पण माझे दे श-बांधव नेपाळी राज्यांतील एकाह� �हंदु मनुष्याला �हंदु धमार्ने घाल

�दलेले �नब�ध �न रुढ� मोडण्याची मोकळीक देत नाह

; दे णारह� नाह�त. जलमागार्ने

अत्यंत दूरच्या देशास जाणे आ�ण �हंदु उच्च व�णर्येतर लोकांच्या हातचे अन्न

म्हणजे �हंदु धमार्चे उल्लंघन करणे असे मानले ज. ताित्त्वक दृष्ट्या मी जर� को
�हंदइ
ु तकाच �हंद ू आहे , तर� �हंदं म
ू धील धा�मर्क अंधश्रद्धा आ�ण भोळेपणा ह� म
मताला केव्हांह� न पटणार� आहे. आ�ण म्हणून माझे काम तडीस नेण्यास मल

दोह�पैक� एकच मागर् मोकळा होत. एक म्हणजे महाराजांपाशी(नेपाळमंत्) परवानगी

मागणे आ�ण त्यांनी नाह� म्हणता , “मला आपल्या परवानगीची आवश्यकता ना ”, असे
म्हणून �नघून जाण. पण हे करणे प्रशस्त वाटेना आ�ण दुसरा मागर् म्हणजे त्यास

म्हणा �कंवा अयोग्य म्. पण कोणच्या तर� मागा�नी लोकापवाद टाळावा म्हणू

कोणासह� न कळ�वता पळून जाणे. ह्यांपैक� मी दुसरा मागर् पसंत केला आ�ण माझ्

हालचाल�ंचा �कं �चतह� सग
ु ावा लागू न दे ता मी कलकत्त्याहून पळा. माझ्या शोधाने थोडे
�दवस �हंद� पत्रांत मोठ�च खळबळ उडवून �द. मी मंबई
ु स आहे असे नेपाळमं�यांस

कळताच त्यांनी माझ्या अपे�ेप्रमाणे मला थोपवून धरण्याचा यशस्वी प्र. �नब�ध
बंधने आ�ण रुढ� ह� फरक केल� जाण्यास योग्य अस

, इतकेच काय पण त्यांत

वेळोवेळी दस
ु यार्◌ी देशांतून फरक होत आलेलाह� आह, हे जर� मला ठाऊक आहे , तर� मला
हे मान्य करणे भाग आह

, क� महाराज (नेपाळमंत्) हे असल� बंधने तोडण्याइतक�

नेपाळची �सद्धता आहे क� ना , हे ठर�वण्यास माझ्याहून फार योग्य मनुष्य . परं तु

मी हे वैयिक्त , उत्तरदा�यत्वावरच करणार आहे आ�ण �हंदुस्थानात मी गेल� चौदा व
राहात आलो असल्यामुळे माझ्या कोणत्याह� कृत्याने नेपाळी लोकांना केव्हांह� दुःख
नये, अशी इच्छा असल्याने महाराज �न मी �मळून या प्रकरणात काह� तर� उपाय क

अशी मला फार उमेद आहे . अशा काह� तर� समेटावाचून �हंदस्थान सोडणे हे केव्हांह� मल
ु
श्रेयस्कर ना.”

“काह� पत्रांनी प्र�सद्ध केल्याप्रमाणे माझ्या डोळ्यां

, हाह� परदे शांत

जाण्यांत माझ्या अनेक हेतूंपैक� एक हो. माझ्या अप�रपक्व मागार्नी अ�खल मानुषका
सेवा करण्याची माझी अत्यंत प्रबळ इच्छा आहे आ�ण त्

Humanistic मंडळ सुरू

करण्याचा माझा �वचार आह. या मंडळाचे उद्देश लवकरच प्र�सद्ध करण्या. यद्य�प

पूव� माझे ते उद्देश सवर् जग �हंडून झाल्यावर प्र�सद्ध करण्याचा �. ” - अशा ह्या

�वटाळाचा आपणांस केव्हा �वटाळ वाटणा?
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लेखांक १७ वा

नेपाळास शल्य सलू लागले!
(१९२८)

हा त्यांचा अफगा�णस्थ- हा आमचा नेपाळ! दोन्ह� संख्

, �ेत्र, परं परा,

शौयर, स्वातं�य इत्याद� वृत्तांनी तुल्यबळ  , अफगा�णस्थानचा एकाएक , चोह�ंकडे
इतका उदो उदो का व्हाव-इतक� महत्वाकां�ा तो प्रकटपणे का धरू 

, युरोपांतील

महाशक्तीशाल� राष्ट्रांशी समानतेने संधी�वग्रह घडू �बघडू शकण्याची शक्ती त्य

संचारल� आ�ण हा आपला नेपाळ इंग्रजांच्या ताटाखालचे मांजर होऊन जगात कोणाशी
बोलण्याची धमक न ध�रता खाल� मान घालून का बसला आह. हा अत्यंत लािजरवाणा
िस्थतीभे, हे �वषार� शल्, आमच्या नेपाळीय बंधूंच्या मन, शेवट� सलू लागले खरे?

आजपय�त ज्या अत्यंत अनुकूल प�रिस्थतीत नेपाळला आंतरराष्ट्र�य राजका

ढकल�त आणले आहे ; त्याची जाणीव �कंवा नेणीवह� स्पष्टपणे त्यास होऊ , इतक्या

चैतन्यह�न िस्थतीस आपले हे वीरवर �ा�तबंधु पोचले हो. स्वतःच्या अवनतीच

जाणीवह� नष्ट होण्यासारखी दुसर� भयंकर अवनती ना! आत रुपलेल्या शल्याची

लागणेह�, व्यथा होणेह� बंद होत. तेव्हा त्याच िस्थतीस मरण म्ह! नेपाळास

स्वतःच्या महत्व , राष्ट्र ह्या दृष्ट�ने त्याच्या अिस्तत्वाचीह� जाणीव नाह�

होती. �हंद ू स्वातं�याचा ध्, त्याच्या हातात हो. पण तो नेपाळ स्वतः �नश्चेतन होऊ

पडल्यासारखा �दसत होत. हे पाहून �वव्हल अंतःकरणाने आम्ह� त्यास हलवू ला
;
डवचळू लागलो; व्याकूळ आशेने आ�ण भयंकर भीतीने आ�ण तळमळत हाक मारू लाग.
“ऊठ! नेपाळा , ऊठ! आ�ण या तझ
ु ्या दाराशी ठोठावण्यास आलेल्या भारताच्या भाग्य
स्वागत क!”

�हंदज
ु ातीच्या व्याकूळ आशेच्या स्पशार्सरशी नेपाळचे हृदय थरथर. त्या

महान महत्वाकां�ेचे प्र�तध्वनी हळू हळू आ�ण अस्पष्टपणे का
हृदयातून उठू लागल.

नेपाळ जागू लागला. �कं �चत डोळे उघडू लागला. त्यास जपानच

, पण त्याचे
, काबूलची,

इराणची, इतकेच क ाय; पण एवढ्याशा �तबेटची प�रिस्थती �दस; स्वतःची �दसल� आ�ण
�वषाद वाटू लागला क� अरे हे काय ? मी स्वतंत्र आहे ? हा �हंद ु स्वातं�याचा ध्व
माझे हातात दे ऊन मला दे वाने �हंदस्थानच्या राज्यश्रीच्या भ�वतव्येवर पहारा करण
ु
अथे ने�मले आहे ना ? मग मी असा एखाद्या अंगचोर �कवा आळशी सै�नकासारखा
पहायार्ि◌वर तो ध्वज हातात धर�तच उभ्या उभ्या डुलक्या काय घेत बसल! हा

अफगाण आपल्या सामथ्यार्ची ना , जगाच्या बाजारात ओरओरडून �वक्र� कर�त  ;
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आ�ण माझे हे गहू दे खील तसेच पडून! हा अत्यंत लािजरवाणा िस्थ�तभ, हे �वषार� शल्य
नेपाळला सलू लागले खरे !
त्याचे प्रत्यंतर जर कोणास पहाणे

, तर त्यांनी गुरखासंघाचे मुखपत्र

“गुरखा संसार” त्यातील आजकालचे लेख पहाव. नेपाळी लोकांचा संघ�टत असा हाच एक
संघ आहे . त्याचे नाव ‘गुरखा संघ ’ असे जर� आहे आ�ण जर�

“नेपाळ संघ ” म्हणून

नेपाळीय यच्चावत �हंदुमात्राला संघ�टत करणारा संघ त्यांनी लवकरच काढावा

आम्हांस उत्कट इच्छा  ; तर� नेपाळी बंधूंत आमच्या भावभावनांचे प्र�त�बंब �क

पडत आहे ते अजमावण्यास ह्या नेपाळच्या अनन्य संघाच्या उद्गारांवांचून आपणांस

साधन नाह�. या गरु खा संघाचे ‘गरु खा संसार’ हे मख
ु पत्र आ. इतकेच नव्हे तर नेपाळीय
बंधंन
ू ी चाल�वलेल्या अवघ्या दोन तीन पत्रात तेच प्रम. त्याचे चालकत्व .

सभ
त आ�ण महायद्धामध्
ये युरोपांत मोठमोठ्या �ब्र�ट
ु ेदार चंदन�संग या स�श��
ु
ु

सै�नक अ�धकाया��त रुळलेल्या आ�ण रणांगणांत तावून सुलाखून आलेल्या एका सै�

संपादकाकडे एका वीरलेखकाकडे आहे . या पत्राचा प्रसार गुरखा ज , नाग�रकांत आ�ण
सै�नकात झालेला आहे . यावरून ते गुरखा समाजाच्या प्रवृत्तीचे सध्यांच्या प�रिस
एकच उपलब्ध असलेले प्रामा�णक द्योतक. हे सवा�च्या ध्यानात येई.

हे पत्र त्याच्या गेल्या म�हन्(२९ जून १९२८ ) अंकात एकाजागी �ल�हते क�ः-

“ . . रोगी िजवंत आहे तोवरच त्यास काय ते औषध देण्याचा उपय! ह� �बचार� गुरखा

जाती-- आज �तला वेळेवर औषध जो दे ईल , तोच �तचा खरा त्रा. दःु ख, दा�र�य, अ�ान
या रोगांनी ती ग्रस्त . त्यावर आता तत्काल उपाय केला पा�ह. हे कतर्व्य राजाच

आहे . आ�ण त्या राजासह� ज्यांचे साह्या�वना चालता यावयाचे न ; त्या राष्ट्रांतील
�श��त आ�ण �वचारवान समाजाचे आहे .”

“राजाचे हातात बल , धन, अ�धकार, अवसर, सवर् साधने असता. त्यांच्या द्वा

तो थोड्याच काळात राष्ट्राचे कल्याण कर. सु�श��त समाजाचेह� कतर्व्य आहे  ,
त्याने प्रजेच्या सुखदुःखांची पुकार राजापय�त पोचवून संघटनेच्या बळाने त्यास र

प्रगतीस साह्य करण्यास  वेळेवर भागह� पाडले पा. राजाने नेहमी ध्यानात बाळगावे क�
प्रजा सदासवर्दा चूप बसू शकत न. प्रजेने ध्यानात ठेवावे क� आरडाओरड केल्यावा

प्रत्य� माता देखील मुलास दूध देत न. ज्या देशांत राजा प्रजेच्या �हताची जा

सोडू न स्वेच्छाचार� हो , त्या त्या देशांत कोणा ना कोणातर� �दवशी प्रचंड खळबळ उ
राज�वद्रोहाच्या ज्वाळा उ. क्रांतीयुद्धे ह. त्या क्रांतीयुद्धांत

, प्रजा आ�

त्यांचा देश ह्यांची सवा�ची राखरांगोळी होण्याचाह� संभव अ. यासाठ� असा प्रका
आमच्या नेपाळात घडू नय. म्हणून आम्ह� ईश्वराची करुणा भा�कत!
नेपाळचा राजा स्वदेशी

,

स्वधम�,

आहे ,

” (अथार्त

म्हणूनच �तथे प्रजेत आ�ण राजा
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परस्परां�वषयी इतक� �चंता वाटत. नेपाळचा राजा �हंदं च
ु ा खरा राजा आहे .

“घरात �शरला

चोर तया मी मानीयला राजा ” असा प्रकार नेपाळात काह� झालेला ना! म्हणून इतक�
करुणा तर� भाकावयाची. )

आमची आमच्या गोरखा जाती , आमच्या समाजास आमच्या देश , सु�श��त

बंधूंस अशी आग्रहाची �वनंती आहे 

, हे बंधूंनो ज्याप्रमाणे आपले

, वाडी, बैल,

अलंकार, मत्ता आपल� समजून �तच्या संर�णासाठ� आ�ण प्रवधर्नासाठ�

, त्याच

प्रकारे आपल्या देशालाह� आपलाच आहे हे ओळखून त्याचे संर�ण करणे आपण आ
कतर्व्यच समजले पा�ह. ज्याप्रमाणे आपला 

, पत्
ु , आई, बह�ण, इष्ट�मत्र यां

संकटातन
ू वाच�वण्यासाठ� आपला जीव देखील धोक्यात घालून झुंजण्यास आपण प्र

होतो. अगद� तसेच आपण आपल्या जातीसह� �ततक्याच ममत्वाने आपल� समजून �तच

उद्धारासाठ� प्राणाचा पण लावून झुंजले पा. माझा दे श हे माझे घर आहे , माझा �कल्ला

आहे , माझी जाती आहे , माझे कुटुंब आहे . माझ्या देशासाठ� माझा प्राण अपर्ण 

माझे कतर्व्य आ . असा �वचार प्रत्येक गुरखा नरनार�चे मनात य

,

, जेव्हा

स्वदेशा�भमानाची ज्योत त्यांच्या हृदयात प्रज्वल�त ह , तेव्हा देशोन्नतीला फा
वेळ लागणार नाह�. सु�श��त समाजाने आता जातीसंघटनांचा डंका वाज�वला पा�हजे.

राजकारण आ�ण �श�ण दोन्ह� शक्ती त्यांच्यांत समा�वष्ट झाल्या प. नुसत्या
�श�णाला काय जाळावयाचे आहे ! राजा आ�ण प्रजा या दोन शक्ती संयुक्त बल

दे शोन्नती करण्यासाठ� जेव्हा पुढे ये ; तेव्हा ती �कती सहज आ�ण सत्वर होते त
जपानच्या उदाहरणावरून आपणास सहज �शकता ये!

अशी प्रस्तावना करून या पत्रात त्याच्या देशभक्त संपादकांनी

इ�तहासाचे समालोचन करणार� एक लेखमाला चालू केल� आहे . त्यात येता जाता हे

दाख�वले आहे क� , “जे जपान एका पत्रास वषार्पूव� आज नेपाळ आहे त्याहून नसले

�ततकेच अवनत होते. आ�ण अमे�रकेच्या मूठभर सै�नकांना बघताच भयाने थरकापून
गेले. तेच जपान आज त्याच अमे�रकेस जड होऊन बसले आह. तसेच नेपाळह� राजा
प्रजाजन संयुक्त बल, यत्न करतील तर जगात का नाव काढणार नाह!”
आम्ह�ह� आमच्या नेपाळीय बंधूंस प्र�त�ेवर सांगू शकत

, नेपाळ जपानपे�ा

अ�धक ब�लष्ठ होऊन बसे. कारण जपान चार कोट� आहे . पण नेपाळच्या मागे२२
कोट� �हंद ु आहे त. नेपाळ बावीस कोट� आहे ! जर चाणक्याच्या दृष्ट�ने एक ज

नेपाळच्या दृष्ट�च्या द�पांत कोणी पे , तर हा उभा �हंदस्थान नेपाळचा आह
! नेपाळ
ु
�हंदस्थानात �वल�न होऊन �हंदुस्थानच होण
ारा आ!! या आजच्या नेपाळात ती शक्त
ु

आहे . त्यातह� प�रिस्थती , ती शक्ती सांगता येत नाह , इतक� वाढ�वल� आहे . आता
केवळ तीत �वश्वास हव! धाडस हवे! नेपाळातच नव्हे तर उभ्या भारतात ते ह?
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आ�ण म्हणूनच ते उत्पन्न होण्यासाठ� नेपाळने  , तर आपण सवर्जणांन , हा

नेपाळचा डाव पणास लावून आता खेळला पा�हजे. त्याची कुठे थोडी चेतना उत्पन्न ह

आहे . हे वर�ल उतायार्◌ेवरून �दसून ये. पण ती शतपट�ने अ�धक जाज्ज्वल्यतेने आ
शीघ्रतेने प्रवधर्मान झाल� प. तर उपयोग! नाह� तर

, “गुरखा संसार ”च्या कत्या�न

म्हटल्याप्रम ‘रोगी’ मेल्यावर वैद्य काय कामा ? ह� भारताच्या भाग्योदयाची येणार

महान सुवणर्संधी हातातून �नसटण्याचे आधी नेपाळचा डाव अचूक पडला पा�ह! तो एकच

हुकमी पत्ता आता आपल्या हातात उरलेला आ. पण तो हुकमी एक्का आह. वेळेवर
टाक�ला तर डाव िजंकलाच म्हणून समजाव. पण तीव्र दुःखाची गोष्ट क� हे अजून कोण
ल�ात घेत नाह�. जो तो चल
ु बोळक� , खेळण्यात गुंतलेल! िजकडे �तकडे , नस
ु ती ट्रांव ट्र
चालल� आहे . जो रामबाण तो भात्यांत असून त्याचा ज्याला त्याला  , आ�ण बोरूचे
बाण सोडू न लट
ं! नेपाळ हा आजच्या भारताचा चंद्रगुप्त.
ु पट्या लढायात जो तो द
ु
त्यास चेतना देणायार्ल चाणक्याचे ; दे वा, आता तू तर� कर.

www.savarkarsmarak.com

लेखांक १८ वा

गुरखा संसार आ�ण “श्रद्ध”
(१९२८)

मराठ� ‘श्रद्धा’त नेपाळच्या जागृती�वषयी आ�ण भारतीय राजकारणांत नेपाळचे

केवढे प�रणामकारक साधन , आज आपल्या �हंदुजातीचे हाती आह. याची जाणीव

�हंदम
ु ात्रास करण्यासाठ� जे लेख ये ; त्या�वषयी पुष्कळ सद्गृहस्थांकडून �वचारण

येत;े क� हे �वचार नेपाळी जनतेस

, कसे पोहोचणार. या प्रामा�णक शंकेचे समाधा

करण्यासाठ� आम्ह� प्रथम हे उत्तर देतो क� नेपाळचा आपल्या एकमात्

�हंदरु ाज्याचा अत्यंत महत्वाचा उपयोग �हंदुजातीच्या भाग्योदयाचे काय� करणे न करण

एकट्या नेपाळचे हाती नाह. त्या �वषयाची जाणी , नेपाळे तर �हंदं स
ू -महाराष्ट्रासह� ह ,
�ततके अवश्य आहे क� िजतके ती जाणीव स्वतः नेपाळच्या आपल्या स्वब

अवश्य आह. यासाठ� मराठ�

, होणे

‘श्रद्धानं’ महाराष्ट्रांत तर� त्या प्रश्नाकडे सवर्त

आकष्न घेण्याची काम�गर� जर� केल� तर� ते उपयुक्तच 
. परं तु त्या शंकेस दुसरे
ूर

उत्तर असे आहे क , नेपाळच्या प्र�सद्ध पु�शी काह� अंशी तर� , �वचार�व�नमय या

लेखांच्या द्वारे अ�धक चालू झाला आ. प्रथम मराठ� श्रद्धानंदाच्या मराठ� लेखांचे
पत्रे भाषांतर कर�त ते कधीकधी गुरखा जनतेतह� वाचले ज. पण आता

‘�हंद� श्रद्ध’

�नघाल्याने ते �वचा, तत्काल गुरख्यांतील नेपाळबारेहच्या प्रांतांत वसलेल्या लोकांत

जातात. पण �हंद� न जाणणायार्◌ा अशा आपल्या नेपाळीय �हंदुबंधूंसाठ� ते वाचावया
�मळावे, म्हणून “गुरखाल�’ भाषेतच ह्या दोन तीन वषार्त �नघालेले वृत्तपत्
संसार’ तेह� पण केव्हा केव्ह
तत्परता दाख�वत असत.

‘गुरखा

‘श्रद्धा’तीलच लेखांचे भाषांतर करण्याची देश�हतैषी

‘गरु खा- संसारा ’ची आ�ण त्याच्या व-�वद्वा , अशा गरु खा

संपादकाची ओळख आमच्या वाचकांस

‘शल्य सलू लागल ’ त्या ताज्या लेखांत कर

दे ण्यात आल�च आह . त्या वृत्तपत्र ‘गरु खाल�’ भाषेत सध्य , ‘श्रद्धा’तील “नेपाळच्या
महाराजांचे कतर्व ” हा लेख भाषांतर केला जात असन
ू त्याचे आरंभी खाल� उद्धृत केले
संपादक�य ट�प �दलेल� आहे . ती�वषयी आम्ह� संपादकांचे आभार� आहो. तीवरून
‘श्रद्धा’चे हृद्गत नेपाळच्या अंतःकरणात कसे प्र�त�बं�बत होऊ लागल

, हे

वाचकांच्या ध्यानात येई. उलट प�ी , नेपाळचे हृद्गत नेपाळेतर �हंदुहृदयांत प्र�त�ब

व्हावे म्हणून आम्ह�ह� गुरख्यांच्या त्या ‘गुरखा संसार’ पत्रांतील आ�‘Himalayan
Times’ मधील लेखांचा संदेश मराठ� आ�ण �हंद� श्रद्धानंदातून देत अ.
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गुरखा संसारकत� त्या �टपणीत �ल�हतात-

“खाल� छापीत असलेला लेख मुंबईचे प्र�सद्ध समाचार ‘�हंद� श्रद्धा’च्या त.

२३ जून १९२८ च्या अंकातून उद्धृत केलेला . या समाचार पत्रात गुरखा जातीच्

उन्नती�वषयी प्रायः अ�त मनोहर आ�ण �वचारणीय  , प्रका�शत होत असतातः ज्यां

अनुवाद आम्ह, समयी समयी, “गोरखा संसारा”च्या वाचकवगार्च्या लाभाथर् प्रका�शत

राहणार आहोत. ”
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लेखांक १९ वा

नेपाळला काय वाटते ?
(१९२८)

‘गरु खा समाचार ’ पत्र आपल्या अफगा�णस-�वषयक अग्रलेखात �ल�ह

, क�

“अफगा�णस्थान आ�ण नेपाळ भारतवषार्ची दोन शेजार� स्वतंत्र राज्. अफगा�णस्थान

मुसलमानी राज्य आ�ण नेपाळ �हंद ; भारतवषा�च्या दोन मुख्य जाती ज्या �हंदु मुसलम

त्या या दोन स्वतंत्र राज्यांच्या बयार्◌ा वाईट िस्थतीच्य

,

अवनतीच्या�वषयी अनुक्रमे �चं�तत अस. �हंदं न
ू ा नेपाळचा अ�भमान वाटतो.

जातीच्य,

मुसलमानाना काबुलचा परं तु दद
ु � वाने नेपाळच्या हालचाल�ंचा पत्ता जगताला तर राह

,

पण प्रत्य� �हंदुस्थानला  , सवर् नेपाळी जनतेला देखील लागत नाह . पण काबुलला

काह� सुधारणा झाल� क� लगेच सवर् जगतभर त्याचा डंका वाज�वण्यात य.

खरे म्हटले असता सभ्य , धनधान्य ज-संख्या या सवर् गोष्ट�त नेपाळ वर

असताह� या समयी जो मान आ�ण मयार्दा काबूलच्या बादशहाची त्याने सवर् जगभर
प्रवास केला आ�ण बरोबर�ने ट

, र�शया, जमर्न, इटल� इत्याद� राष्ट्रा�धपतींशी

संगनमते केल�; त्यामुळे त्याचा जगांत होत आ , त्या मानाने नेपाळचा मान आज जगात
�कती तर� कमी होत आहे !

मानवी सभ्यतेत काबुलपे�ा आम्ह� �हंदु धमार्वलंबी लोक �कती तर� पुढे आ.

‘जंगल�’ म्हणून गाजलेल्या ह्या काबुलने गेल्या-दहा वषा�त �कती �भन्न सुधारणा
केल्य, �कती आश्चयर्जनक कायर् क!

पेशावरचे ‘सरहद’ पत्र म्ह, क� काबुलात �वद्याप्रसार अ�नवा (Compulsory)

करण्यात आला आह. बालबा�लकांना शाळे त धाडलेच पा�हजे. �वश्व�वद्यालय उघडले जा

आहे . सवर् देशांत दूरध्वन (Telephone) �बनतार� , मोटारमागर् चालू आहे. टाकसाळ ,

नोटा सुधारत आहे त. पडद्याच्या �वषयी जुन्या लोकांचा मतभेद असताह� सुधारणा होण
आहे . इटल�तून १०० मोटार� अ�लकडेच आल्य. व्यापार जोरात आह. �शल्पशास्त्र व
असन
ू ,

जमर्,

फ्र�च आ�दक अनेक �श�क आणवून �श�ण देण्यात येत .

तक
(Staff) आणवन
ु र ्स्थानधून सै�नक शास्त्र�ांचा �व�शष्
म
ू अफगाण सेना यरु ोपच्या
तोडीस तोड दे णार�, करण्यात येत आह. जगातील राष्ट्रांचे प्र�त�नधी काबुलला येऊन

असन
ू काबूलचे राजदत
ू �तकडे रहात आहे त. प्र�तवष� शेकडो अफगाणी तरूण युर
अमे�रकेतन
ू �शकू न काबल
ु ला येत आहे त!”

‘असंतोषः श्रीयोमूर् ’! नेपाळी मनांत , सध्यांच्या �वमूढ अवस्थे�व , �कती

असंतोष उत्पन्न होत आ ; हे वर�ल गुरखाल� भाषेतील उतायार्ववरून �दसलेच आ�
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त्यातच भावी क्रांतीचे बीज ! वर�ल उताया� तील एका वाक्या�वषयी मा

, एक

आग्रहाची सूचना करणे आ ; क�, ‘भारतवषार्च्या शेजार� नेपाळ आ ’ असी भ्रमोत्पा

वाक्य, आम्ह� चुकून देखील �लहू नये! नेपाळ भारतवषार्चे शेजार� नाह

, नेपाळ,

भारतवषार्चे आंत आह . नेपाळ भारतवषार्चा एक अवयव आह ! नेपाळ आ�ण भारतवषर् दोन
नाह�त अंगांगी भावाने , संबद्ध झालेले ते एक एकजीवी राष्ट्. बंगाल

, भारतवषार्चे

शेजार� आहे , हे म्हणणे िजतके चुक�चे �ततकेच नेपाळ भारताचा शेजार� म्हणणे चुक�च

आहे ! शत्रू तसे म्ह! पण कुलभंगाचे , गृहभंगाचे ते पाप आमच्या हातून तर� स्वप्नांत

चकू
ु न दे खील घडणार नाह�. अशी आम्ह� सदो�दत द�ता बाळ�गल� पा�हज. हे आम्ह�

गरु खा संसाराच्या स्वदेशा�भमानी �हंदू पुढाया�◌्स सांगणे नक. सहजगत्या शीख आ�ण

�हंद,ू नेपाळ आ�ण �हंदस्थान अशी वाक्ये लेखनात पड
त; पण ती फार घातक असतात!
ु
शीख �हंद ू आ�ण शीखेतर �हंद ु हे वाक्य बरोबर आह. पण शीख आ�ण �हंद ू हे

वाक्य चुक�चे आ�ण कुलोच्छेदक आ. कारण नेपाळ भारत वषा�तगर्तच आह .
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लेखांक २० वा

नेपाळा ! तुला राज्य करण्याची आवश्य
तर� अजून वाटत आहे ना?
(२० सप्ट�बर१९२८)

काकोऽ�प जीव�त �चराय ब�लंच भंक
ु ्त!

पण्याच्या प्रख
‘केसर�’ पत्रात नेपाळची वस्तुिस्थती प्रत्य� अल�कडेच
ु

आलेल्या प्र�सद्ध वैमा�नक कॅप्टन पटवधर्न यांची भेट आ�ण त्या प्रसंगी त्या

काह� मा�हती छापण्यात आलेल� आह. वैमा�नक पटवधर्न हे वैमा�नक �वषयांत तज्�त

�मळवन
ू यरु ोपमध्ये आ�ण नंतर काह� �दवस अफगा�णस्थानात �वमान �वभागात प्र
नोकर� करून नावाजलेले आहे. उभ्या �हंदुस्थानात या नवीन कलेचा आ�ण शास्त्

अभ्यास करून त्यात प्रा�वण्य �मळ�वणायार्ग अगद� प�हल्या चार पाच गृहस्थां
यांची गणना केल� पा�हजे. आपल्या या �ानाचा उपयोग आपल्या एकमात्र स्

�हंदरु ाज्याच्या अभ्युदयाथर् करावा अशी अत्यंत स्पृहणीय महत्वाकां�ा धरून

दे शभक्त अनेक कष्ट सहन कर�त नेपाळास गेला आ�ण तेथील महाराजांस भेट. पण

त्याच्या �ानाचा उपयोग करून घेण्याचे 

,

‘�वमानासंबंधी त्यांना अद्याप आवश्यकता वाटत न!’
सहा सात हजार वषार्पूव� कुबेराचे

महाराजांनी त्यांस कळ�वले क

,

‘पुष्प’ �वमान घेउन दे खील एकदा त्यात

बसण्याची आ�ण ते अयोध्येस घेऊन येण्याची आवश्यकता श्रीरामचंद्रास वा ; पण
सहा सात हजार वष� उलटल�. तर� नेपाळच्या महाराजांस �वमानांची आवश्यकता अद्य

वाटत नाह�! युरोपमध्ये लहान मुलांची ‘उडती’ (Fly) म्हणून एक सायकलच्या पद्धत

एकेर� �वमाने �नघून घरोघर� ती सायकलसारखी �दसू लागण्याची वेळ आल

नेपाळास एकाह� वैमा�नकाची �कं वा �वमानाची आवश्यकता अद्याप वाटत ना

, तर�

अफगा�णस्थानला �वमानी �वद्या आपल्या देशांत आणण्याची इतक� घाई झाल� क�

?

�वमाने आपल्या घर� करण्या , कारखाने काढण्याचे �ान संपादन करून येण्यासाठ� त्य

स्वतःचे लोक परदेशांत पाठ�वले असतांह� ते परत येण्याची देखील वाट न पाहत

इटल�सारख्या परस्थ राष्ट्रांतील तज्�ांस हजारो रुपये दे ऊन स्वदेशांत त्यान

आ�ण उत्तमोत्तम �वमाने परदेशांतून �वकत घेत. पण त्या अफगाणच्या अजूनह

अगद� बरोबर�ने असलेल्या �हंदु नेपाळास स्वतःच्या पौरुषाने ती �वद्या संपादन

आलेल्या स्वदेशीय आ�ण स्वधम�य वैमा�नकासह� उत्तेजन देण् ‘आवश्यकता अद्या

वाटत नाह�!’ ज्या कॅप्टन पटवधर्नांची आवश्यकता अ�हंदु अफगा�णस्थानास  , त्याने
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त्यास नोकर�वर ठेवून घेतल , तेच पटवधर्न म्ल�छ सत्तेपे�ा स्वक�य �हंदु सत्तेसच

करण्याची महनीय आकां�ा धरून नेपाळास गेले अस

, त्या �हंदूंच्या स्वतंत्र  ,

त्यांची आवश्यकता वाटल� ना! त्यांना दार बंद कर, �नरोप दे ण्यात आल!

जगतामध्ये भूयुद्ध आ�ण समुद , दय्यम प्रतीला पोच�वणा
, आ�ण म्हणूनच
ु

आगामी युद्धांतून ज्या युद्धसाधनांचे महत्व सवर् साधनांहून अत्यंत उत्कट . ज्या
वैमा�नक बळाची वाढ करण्यासाठ� कोट्यवधी रुपये पाण्यासारखे खचूर्न प्रचंड

भयंकर शस्त्रास्त , सज्ज करून ठेवण्यात इंग्रजा�दक राष्ट्रे गुंग झ. त्या

वैमा�नक साधनांची नेपाळाच्या महाराणांस अजून आवश्यकताच वाटत ना
तम
ु ्हांस �वमानाची आवश्यकता अजून वाटत ना

? महाराज

, पण �नदान राज्य करण्याच

आवश्यकता तर� अजून तुम्हांस वाटत आहे  ? का शेवटच्या बाजीरावासारखी आठ नऊ

लाख रुपयांची भृती(पेन्श) घेऊन , ब्रह्मवत, हर�हर� म्हणत बसण्याचे मनांत ये
आहे ? जर तसे नसेल , जर अजन
ू तम
ु ्हास स्वतंत्र �हंदूंच्या स्वतंत्र राज्याचे हे

डोक्यावर जड झालेले वाटत नसे , तर �वमानावाचन
ू चालेल कसे ? अजन
ू आवश्यकता
वाटत नाह� म्हणजे का ? हजार वषार्पूव , अरबस्थानांत मुसलमानी वादळ उठताच ते

प्रकरण आहे काय हे समजून घेण्याची �हंदूंना आवश्य ‘अजून’ वाटल� नाह�. त्यावेळी

बलु�चस्ता, अफगा�णस्था, दोन्ह�ह� �हंदूंचीच होत. तेव्हांच जर ती आवश्यकता वाट ;

तर अरबांना अरबस्थानापुढ , पाऊलह� टाकू न दे ण्याची संधी �हंदूंना साधणे शक्य हो.

पण तेव्हा ती आवश्यकत ‘अजून’ वाटल� नाह�! �तकडची वातार् देखील �मळ�वल� नाह.
जेव्हा बलु�चस्तान �गळून ते अरब �संधवर आदळले आ�ण अफगा�णस्तान �गळ

पंजाबच्या हृदयात त्यांचा पंजा �श ; तेव्हा मग ते को ? हे जाणण्याची आवश्यकत
�हंदं न
; जशा
ू ा थोडी थोडी वाटू लागल�! जर प्रथमच आपण उलट स्वायार्◌ा चढ�वल्या 

चंद्रगुप्ताने चढ�व , तर ह� दशा होती का ? पण ‘अजून’ आवश्यकताच वाटल� नाह!
त्याला काय कराव! पुढे मुसलमानांनी बंदक
ु ा आ�ण दारू मोठ्या आ�ण नवीन प्रमाण

आणल�; पण ती कला त्यांच्या पूव� नसल� तर� तत्काल �शकण्याची �हंदूंना आवश्य

वाटल� नाह�! उभे �हंदस्थान मुसलमानांनी �गळल्यावर मग डोळे उघडले तर� देखी
ु

बहुतेक बंदक
, �हंद ु कारा�गरांच्या आ�ण अ�धकाया� च्या हात
ु ा परदे शांतून इकडे येत
स्वतंत्रपणे त्या आयुधांचे कारखाने फार थोडे . पुढे युरोपच्या पलटणी आल्. पण

युरोप कुठे हे ह� जाणून घेण्याची ‘अजून’ आवश्यकता वाटल� नाह. मग त्या पलटणीच्य

युद्धपद्धतीस �शकण्याची गोष्! स्वदेशाची अध� पूव , अध� द��ण युरोपने �गळल� ;
तेव्हा कुठे �हंदूंना पलटणीची थोडी आवश्यकता भासू लाग. तेव्हा ह� पलटणी ठेवण्याच

त्यांच्या चालकत्वाची कला तर�ह� युरो�पयनांचेच हाती ह. ते परक�य लोक

, स्वदेशांत

येऊन स्वतःच राजे होऊन बसेतो �हदूंना आयुधा�दकांची ‘अजून’ आवश्यकता वाटल� नाह.
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आता, स्वातं�य गेल्यावर ती वाटू लाग. स्वातं�य जाऊन इंग्रजांचे राज्य झाल्यावर
इंग्रजांच्या �व�धमंडळात आम्ह� ठराव आणतो क� आम्हांस सै�नक �श�ण प!

स्वतःच्या सेना नामशेष झाल्यावर सेनापती होण्याची आवश्यकता आल� असे आम

वाटते. असलेल� स्वराज्ये गेल्यावर स्वराज्याच्या योजना करण्याची वेळ आल� अस

समजतो. ब्रह्मावतार्ला गेल्यानंतर बंड करू! मेल्यानंतर औषध �पत!! �हंदं च
ू ा हा
मागचा इ�तहास ह� �पढ�जात अंगी मुरलेल� घरबुडाऊ �ढलाई ह� भंगड गुंगी हा

घरक�बडेपणा, महाराज तुम्हांस �दसत नाह� क ; डसत नाह� का ? �वमानाची आवश्यकता
म्हणे‘अजन
ू ’ वाटत नाह�! मांडीवर मांडी चढवन
ू सहा हजार वषा�पव
ू �च्या रामाच्या पुष्
�वमानाच्या गप्पा झोडण्याची आवश्यकता मात्र प्रत्यह� आम!

�वमानांची अजन
ू आवश्यकता नाह� खर�! इंिग्लशांची �वमाने खालू

, र�शयाची

�वमाने वरू , चीनची �वमाने पव
ू �कडू न आ�ण अफगा�णस्तानची �वमाने पिश्चमेकडू

भयंकर स्फोटकांचे आ�ण �वषार� वायूंचे वषा�व कर�त कळपचे कळप नेपाळवर उडू, चढू न,

त्यांच्या परस्पर झुंजी, भयंकर अंधकारांत , नेपाळचा या स्वतंत्र �हंदु राष्ट्राचा श्व
करून ते बुडवून टाकण्याची शुभसंधी अजून प्रत्य�ात थोडीच आल! ती आल�
नेपाळह� महाराष्ट्रा�दक प्रांताप्रमाणे कोणत्यातर� परक�य साम्राज्याने

,

�व�धमंडळात नेपाळच्या परतंत्र प्रजेचे प्र�त�नधी आज जसे आम्ह� याचना क

जेव्हा ठराव आणतील क� नेपाळच्या दोन तीन �वद्याथ्या�स वैमा�नक �वभागांत घ
का? आ�ण परक�य गव्हनर्र सांगेल क� एकदम दोन तीन नाह

‘फार तर अधार-पाऊण

�वद्याथ� दर �संहस्थी घेत ज! ” ---तेव्हा तुम्हांस �वमानांची आवश्यकता प! राज्य
गेल्यावर जशी आम्हांस आता राज्याची हौस येत 

जाऊन जेव्हा नेपाळ �नःशस्त्र �नव�य 

; तशी तुमची दं त नखे उपटल�

, तेव्हा त्यास �वमाना�दक शस्त्रा

आवश्यकतेची वेळ आल ; असे वाटू लागेल! भ�वतव्यतेचे असे धोरण �दसत! नाह�तर हे
�भकेचे डोहाळे , आम्हास का जाणवत! आम्ह� हे जाणून आह

नेपाळास-- आवश्यकता वाटत नाह� असे नसून भीती वाटत आह

, क� वास्त�वक पाहता
, क� जर आपण

�वमाना�दक शस्त्रास्त्रे सज्ज करू लागलो तर आपणावर कोणा शनीची वक्.

पण आम्ह� म्हण , अशी भीती वाटणे , हे च �भकेचे डोहाळे होत. �भऊन जर लाभ होता ,

तर गोष्ट �नराळ. पण आज �भऊनह� मरण , न �भऊनह� मरण, अशी िस्थती आह. मग

भ्या तर� क ? “�कमुत मुधा म�लनयशः कुरुध् ”. आज, जर नेपाळचे भाग्य उघडावयाचेच
असेल, तर भीती सोडल्यानेच ते उघडण्या , भीती धरून राहण्यापे�ा शतपट अ�ध
संभव आहे . भीतीने मात्र मृत्यु �निश्चत. तो अफगाण पहा! अजून नेपाळची आ�ण

त्याची बरोबर� आह. अजून त्याचा घोडा स्पध�त फार दूर गेला ना. अफगाणने भीती

सोडल�, आ�ण नेपाळने ती सोडल� नाह� , हाच सध्या काय तो फरक आह. अजून जर
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नेपाळ भीती सोडू न शूरासारखा पुढे सरसावेल तर अफगाणास गाठू न मागे टाकू न

, एका

महत्तम राष्ट्राच्या राजश्रीचा स्व! �नदान शूरास साजेल असे काह� तर� नाव

जगात ठे वून जाईल. ह� वेळ अशी आहे क� , ‘आहे �ततके जतन करावयाचा ’ उत्तम मागर

म्हणजे ‘पुढे आ�णक �मळ�वण्यासाठ ’ साहसाच्या कमर्�ेत्रांत उडी घेणे हाच.

धरक�बडेपणाने आहे तेह� बुडणार हे �निश्च! श्. पटवधर्न सांगतात क� नेपाळमध्य

जुन्या प्रकारच्या तोफा ओतण्याचा एक कारखान. त्या तोफांचे कारखान्यात ए

जमर्न �शल् , आणून आधु�नक साधारणा राब�वण्याचा नेपाळ �वचार कर�त असल्यामुळ
इंग्रज जरा रागावला आ!

ते का ? नेपाळवर इंग्रज रागावू शक , -एक जमर्न आणून नवीन तोफा नेपाळ

करू लागला म्हण! -पण त्या अमीराने लढाऊ मोटार
लढाऊ तोफा शेकड्यांनी युरोपातून आणल्

, लढाऊ �वमाने , लढाऊ सेनानी ,

, जमर्, इटा�लयन, र�शयन, तक
ु र ् या

इंग्रजांच्या �वप�ीय राष्ट्रांतील शेकडो �नवडक , अ�धकार� आ�ण �श�क बोलावन
ू
सै�नक सज्जतेच्या कारखान्यांचा नुसता घणघणाट उसळ�. सरसीमेवर इंग्रजांच्
नाकावर नवे �कल्ले बांधण्याचा उपक्रम 

; पण इंग्रज त्याच्यावर नाह� तो क

रागावला? यावरून नेपाळ रागावून घेत ; रागास भीक घालतो म्हणून इंग्रज नेपाळ
रागावतो! ह� गोष्ट उघड होत नाह� का

? जर खरोखरच इंग्रज असा आततायीपणा ,

रागवत असेल , तर नेपाळने अमीराप्रमाणेच त्या रागास धाब्यावर बसवून पुढे प

टाकले पा�हजे. इंग्र-नेपाळ �मत्र राष्ट्रे म्हण�वतात मग नेपाळची शक्ती व. हे

पाहून इंग्रजांस वैषम्य का वाट ? आ�ण जर ते खरोखरच वाटत असेल तर ह� मैत्री तर
काय कामाची? शत्रु जे करतो तेच जर �मत्र कर�ल तर मग तो रागावला तर� अ�धक
करणार? इंग्रजांच्या �भंवयीच्या कोनाच्या सुताच्या आधारानेच जर नेपाळ लटकत
तर �हंदस्थानांतील मांड�लक राज्यांत आ�ण नेप
ाळात फरक तो क!!
ु

खर� वस्तुिस्थती ह� आहे , इंग्रज रागावतो म्हणून नेपाळ भीत न, तर नेपाळ

�भतो म्हणून इंग्रज रागा.

तेव्हा नेपाळच्या प्रगतीचे मागार्त खर� ध�ड म्हणजे इंग्रजांचा राग नस

स्वतःची भीत, भ्याडपणा ह�च आह. जर इंग्रजांचा राग ह� ध�ड असती तर अमीराचा माग
�तने अड�वला असता. इंग्रजांना राग आला तर� त्याची �चंता न क�रता आज जगात इ
राष्ट्रे जगत आहेतच क� न! इंग्रजांचा लोभ ना

, म्हणून काह� र�शया मेला नाह.

जपान वठला नाह�. चीन हटला नाह�. अफगाण हरला नाह�
अडचण का ? नेपाळात साहस नाह� म्हणू

, पण नेपाळलाच तेवढ� ह�

? नाह� तर नेपाळचे महाराज इंग्रजांच

अंगणांतील क�बड्यासारखे कलकत्त्याच्या कुंपणापय�तच येऊन परत का  ? नेपाळांतील

प्र�त�नधी देशोदेशी जाऊन राष्ट्राराष्ट्रांशी संधी स्थापून आपले स्वातं�य च�रताथ
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नाह�त! आज इंग्रजांशी असलेल� मैत्री तोडल�च पा�हजे असे 

; पण, इंग्रजांची वाट

गोष्ट� नेपाळच्या राजकायर् धुरंधरांनी आज अगद� आपल्या म

, वज्रलेखणीने खोदू

असलेल� भी�त मात्र सोडल� पा�ह. हे सांगण्याचे आमचे मुख्य �वधेय आ . दोन मुख्य
ठे �वल्या पा�हजे- भीत भीत रा�हलो तर जगू हा भ्रम आ. म्हणूनच नेपाळने ध्यानां
ठे वण्याची प�हल� गोष्ट ह� क� आज नेपाळ अफगा�णस्थानासारखे पराक्रमी सा
कर�ल तरच नेपाळ नामशेष होण्याचा अ�धक संभव आह.

जे आहे तेच राखू , म्हणून म्हणणाया, घरक�बडेबणाने , जे आहे तेह� तो गमावून

बसेल. दार उघडून नेपाळ बाहे र न आला तर दस
ु रे त्याची दारे फोडून आत घुसण्या

थोडेच सोडणार आहे त! चोराच्या भीतीने पांघरूण ओढून �नजणायार्र भ्याड गृहस्थाच
तो अ�धकच �निश्चतपणे लुटत. तम
ु ्ह� परदेशगमन केले नाह� म्हणून परक्यांचा स

तम
ु ्हास चुकला क ? तम
ु ्ह� त्यांचेकडे गेले ना ; तर� ते तम
ु च्याकडे येऊन तुमच्या घरा

घस
ु तातच! तम
ु च्या देशांत ते घुसून त्याला “परदे श” करून टाकला क, त्यांन! परदे शांत

जाणे नाह�; कारण, त्याने‘संस्कृत’ �वटाळते पण परके स्वदेशांत �शरून त्या देशांतच त
संस्कृतीला �शवल , त्याची वाट का ? अरबस्थान �कंवा इंग्लंड आज जशी म्ल�च्छ भ

आहे ; तशीच �हंदस्थानात म्ल�च्छभूमीच झालेल� नाह�
? घराला घर नेटले , मं�दराला
ु

म�शद, स्मशानाला कबरस्थ, धमार्सनच नव्हे तर �संहासनच देखील बाटले  ? म्हणून
आता आहे तेच राखावयाचे असेल

, तर�ह� पुढे अ�धक �मळ�वण्यासाठ� बाहेर पडलेच

पा�हजे! पराक्रमी साहस करून चोर दारे फोडीतो न थांबता तो अध्यार् रस्त्य , तोच

दार उघडू न बाहे र पडून चार सावांशी संधीसूत्र लावून सहाय्य घेऊन त्यास वाटेवर आ

जाऊन गाठला पा�हजे! नाह�तर, चोरांच्या घणाखाल� दार फुटून एकाएक� त्याचे हाती पडाव

लागेल. तुम्ह� दार उघडले नाह ; म्हणून तो जात नाह ; हे �निश्च. नेपाळने जी दस
ु र�

गोष्ट ध्यानात ठेवावयाची ती ह� , जर कधी नेपाळास कोणाची भीती बाळगण्याची कधी
कमी आवश्यकता असेल तर ती आज आह! अशी सुवणर्संधी आलेल� आह . नेपाळच्या

आजुबाजूस सवर् प��वप�ांचे गट बांधले जात आहे. �तकडे र�शया , इकडे चीन , �तकडे

अफगाण, खाल� इंग्! परस्पर टोलवाटोलव , परस्पर छेदाछेद , परस्पर सुंदाला उपसुंद

उठवून शहाला शह दे ऊन , अनुकू ल तेथे सूत्र जमव , ‘स्वत’ मोकळे होण्याची ह� केवढ�

आ�ण आजवर कधीह� न आलेल� संधी!! याचाह� ज्यांना उपयोग करून घेता येत ना. ती
िजवंत माणसेच नव्हे. फार काय सांगावे ? ती पहा! नेपाळच्या अंगणापय�त आग आल!
तो �तबेट हलला क�! कझर्नपासून �तबेटात �ब्र�टशांनी बस्तान ठ. तारा

, दरू ध्वन,

वाफ, �वद्युत् इत्याद� सुधारणा �दल. �तबेटातील तरूण परदेशात गेल. कोणास पत्ता

नाह�. पण आंतून सुरु ंग भरत होत. तो उड�वण्याची �कल्ल-वात सगळी इंग्रजांस वाट ,
आपल्याच हाती आह. पण इतक्यात र�शया उठल

, चीन उठला आ�ण �तबेटाला आग
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लागल�. इंग्रजांस नको �तथेच नको तश! �तबेटात शेतकर� दं गे करून उठत आहे , कर
दे त नाह�त. चीनच्या सेने , साह्य घेऊन बंड उभारत आह. चीनमधून क्रांतीची ला

�तबेटात आल�. नेपाळच्या अंगणात आल. चीनची िस्थती झाल� तीच �तबेटाची बोलता

बोलता होणार. र�शयाची तत्त् , र�शयाची शस्त , र�शयाचे सेनानी, �तबेटला कसले स्वस्

बसू दे णार! त्यांची आग नेपाळच्या अंगणांस �भड; तर�ह� आमच्या महाराजांना कशाचीच
‘अजून आवश्यकत ’ वाटत नाह�! म्हणून �वचारतो क� राज्य कारावयाची तर� अजू
आवश्यकता वाटते आहे न? असेल तर पुढचे बोलणे!!

आ�ण ते पढ
ु चे बोलणे हे आता या �कं वा त्या व्यक्तीशी न. महाराज तर� एक

व्यक्त! राष्ट्राचे बळ न , तर ते काय करणार! आ�ण राष्ट्राचे बळ असले तर त्या

म्हटले तर� ऐकतो को, अडणार काय? म्हणून आता नेपाळच्या भ�वतव्यते�वषयांचे पुढ
बोलणे, हे नेपाळी तरुण ह, आम्ह� तुम्हांशी बोलण.

आम्ह� तुम्हांस �वचारतो क� नेपाळच्या त्या भ्याडपणाची �वमाने नको म्ह ,

या कलकत्त्याहून परत जाण्याची या घरक�बडेपणाची लाज तुम्हांस वाटत नाह! तो

अमीर जगात गाजला आ�ण आपले हे गरु ख्यांचे स्वतंत्र �हंदुराज्य यास जगांत कोणी
घाल�त नाह�. याची लाज तुम्हांस वाटत नाह� क ? तरुण नेपाळा जर वाटत असेल तर
उठ आ�ण कायार्स ला. त्या कायार्च्या रूपरेषे�वषयीचे पुढचे बोलणे आता तुझ्य

बोलावयाचे! सुदैवाने तुम्हांसह� लाज थोडीबहुत वाटत आह. म्हणून श. पटवधर्नांनी संदेश
सां�गतला आहे , त्यावरून �दसते पटवधर्न म्ह--

“नेपाळच्या तरुण �पढ��वषयी राष्ट्राने आशा �निश्चतपणे ब. तरुण गुरखा

व ृद्ध गुरख्याच्या जुन्या पुराण्या जळमठ्या मतांना कंटाळला असून त्यांच्य

प्रत्, नव�वचारांची खळबळ सुरू आह . शेजारच्या अनेक राष्ट्रांचा बडेजाव उघ

डोळ्यांनी पहात असता समुद्रगमनासारख(समुद्रगमन �न�षद्वते) शास्त्राधाराचा व

नेपाळी, जो खल कर�त आहे त ; त्याचा त्यास वीट आला आ. परदे शांत जावे �न तेथून
�ान, �व�ान, कला �मळवून नेपाळी �हंद ु राष्ट्र अखंड जग
महत्वाकां�ा उत्पन्न झाल� . ”

, गाजवावे अशी त्यांना

तथास्त! कायार्ची रूपरेषा समजावून घेऊन तीप्रमाणे �हंदुजातीच्या उद्

बद्धप�रकर होणा , नेपाळी तरुण उत्पन्न होत . आता त्याच्याशीच हे आमचे बोलण

आहे .
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आनंदाची बातमी!

नेपाळात राज्य घटनेची आ�ण लोकसभ
स्थापण्याची प्रगट चळवळ चालू !
(सप्ट�बर१९२८)

श्. सुभेदार ठाकू र चंदन�संह ह्या प्र�सद्ध देशभक्त �हंदु संघटना�

‘तरुण

गुखार’ संपादकांच्या नेतृत्वाखाल� नेपाळच्या महाराजा�धराजांनी नेपाळांत इंग्लंडप्

�नयं�त्रत राजसत्तेची स्थापना क , म्हणून प्रगटपणे चळवळ चालू झाल� .
गुखार’ पत्रात ते �ल�हता--

“नेपाळ आ�ण नेपाळे तर �हंदस्थान ए
ु

‘तरुण

, अखंड आ�ण अ�वच्छेद्य राष्ट्.

राज्याच्या चं-उलाढाल�ने आमचा जातीय दैवी आत्मा दुभंगू शकत नाह. मुसलमान
संघाच्या उत्तर पिश्चम घाल्यापासून �हंदु संघाचा बचाव झाला पा. . . ते

उत्तरदा�यत्व नेपाळचे आ. म्हणून प्रथमतः नेपाळने �नभर्यपणे आपल� शक्ती वाढ
पा�हजे. त्याचे सूतोवाच म्हणजे नेपाळात �वधी�नयं�त्रत राज्य

(Constitutional

अ�धकार लोकसभा चालवील. हे महत ् कायर् संपादन करण्याची बु

, �ववेक, शक्त,

Monarchy), स्थापन करणे हे हो. . . इंग्लंडप्रमाणेच राजा सवर्श्रेष्! बाक� सवर्
दे वतास्वरूप महाराज समशेरजंग बहादुर यांना ईश्वर द. �हंद ु लोकांचे घरचे घर पेटले
आहे . आता त्वर�त धावले पा�हज. म्हणून अ�वलंबेकरून सवर् गुरखा जातीच

स्त्रीपुरुषांच्या अनुमतीने एकच  , एकच पक
ु ार झाला पा�हजे क� राज्य घटना
स्थाप! गरु खा नरनार�ंच्या सह्यांसह एक प्रचंड आव

(Memorial) धाडण्यात येणा ,

त्यास सह्या द! बहु संमत्तीने तरुण गुरख्याचे संपादन स्वतः आवेदन पतप्र�त�नधी �शष्टमंडळांसह नेऊन महाराजांचे हाती दे!”

आमच्या नेपाळी बंधूंच्या या कायार्स सवर् �हंदु लोकांनी पा�ठंबा �दला पा.

नेपाळचा प्रश्न रंगत चा. आजपय�तचे अरण्-रोदन व्यथर् गेले ना. अजन
ू अनेक

अद्भूत घटना घडावयाच्या आ. हा नुसता सूतोवाच आहे . आता येत्या �हंदु महासभेने

एका स्वतंत्र ठरावांत नेपाळच्या ह्या मागणीस पा�ठंबा . वास्त�वक पाहता राष्ट्

सभेनेच हा ठराव करावयास हवा. पण त्यांना सध्या सायमन क�मशनच्या धुक्यापुढे दु

काह� �दसणार नाह�! जवाहरलाल नेहरूंच्या स्वातं�य संघाने  , त्यांच्या भावी भारताच्
व्याख्य, नेपाळ, गोमंतक, पाँडेचर� यांचा स्पष्ट �नद�श करा. �ब्र�टश भारत म्हणज
भारत ह� खुळी कल्पना त्यांनी तर� सोडून द्य.
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नेपाळच्या लोकसभेच्या या मागणीस ईश्वर सहाय्य! आ�ण

अफगा�णस्थानच्या उन्नतीच्या वेगाहून द्रुततर वेगाने नेपाळास यशश्री ! कारण
नेपाळ आम्हा �हंदूंचा आज सांस्कृ�तक पीडमाँट आ- �नदान होऊ शकेल! केवळ साहस
मात्र पा�ह!

रत्ना�गर� �हंदुसभा आ�ण नेपाळीय आंदोल

�हंदस
ु ंघटनात्मक नेपाळीय आंदोलनाचा अगद� प्रथमपासूनच उत्कट पुरस्कार

आलेल्या रत्ना�गर�च्या �हंदुसभेने त्या आंदोल , आक्र�मलेल्या वर�ल मन्वंतराची बा
ऐकू न तात्काळ राज्यघटना स्थापक चळवळीचे पुढार�. ठाकू र चंदन�संह यास तारे ने

अ�भनंदन कळवन
ू , सहानभ
ु त
ू ीच्या फुलाची म्हणून पाच रुपयांची नोट धाडल�  .
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‘तरुण गोरख्’ची तळमळ आ�ण
या म�हन्याचा कायर्

‘श्रद्धा’च्या वाचकांस माह�त आहेच क , सुभेदार चंदन�संग यांनी “तरुण गोरख”

नावाचे नवीन पत्र गेल्या दोन तीन म�हन्यांपूव� गोरखाल� भाषेत काढले . सुभेदार

ठाकू र चंदन�संग यांच्या प्रमुख पुरस्काराने स्थापन झालेल्या आ�ण -चार वष�

,

नेपाळी समाजाच्या नेतृत्वाची धुरा धारण करणायार“गरु खा संघ” नावांच्या संस्थेच “गरु खा
संसार” नावाचे एक पत्र आह ; जे ठाकू र चंदन�संह यांनीच प्रथमपासून संपादून सुिस्
स्वरुपास आणले हो.

“गरु खा संसारांत ”, श्रद्धानंद, नेपाळीय लेखांची भाषांतरे ह� येत. शेवट�

उठ आ�ण या दाराशी ठोठा�वत असलेल्या भारताच्या भाग्यश्रीचे स्वागत

“नेपाळा

‘श्रद्धा’तील लेखांचे भाषांतर गरु खाल� भाषेत ज्या अंकात प्र�सद्ध , त्या अंकानंत ,

लवकरच ठाकू र चंदन�संगांनी

“गुरखा संसाराचे ” संपादकत्वाचे त्यागपत्र . कारण

“संघाचे” संसार हे मुखपत्र इंग्रज सैन्यांतील अनेक गुरखा अ�

तेव्हा त्या पत्रांतील प्रगामी क्रांतीकार� �वचारांच

, स�मतीत असलेले ,

, त्या सवा�वर पडण्याचा सं ,

संघा�वषयी गुप्त पो�लस �वभागाच्य (C. I. D. ) कपाळालाह� , शंकेखोर आढ्या पडत
चाललेल्या अशा िस्थतीत सवर् गुरख्यांस एक�त्रत बांधण्याचे एक कायर् त

असणायार्स आ�ण त्या मानानउपयुक्त आ�ण म्हणूनच अवश्य असणाया“गुरखा संघास”

या “गुरखा संसारांतील” लेखांनी काह� मळमळ सुटून अस्वस्थता वाटू न , एतदथर् ठाकूर
महाशयानी संसाराची बेडी तोडू न , त्या पत्राच्या संपादकत्वाचे त्यागपत्र देऊन
प्रगामी शक्तीचे द्योतक अशा रक्तवण�य वेषांत नटलेल्या �न रक्त उसळून सोड

दे वदत
ू ाची तुतार� फुंक�त चाललेला आपला

‘तरुण गोरख ’ काढला. गोरखा समाजावर

एकंदर�त समाजतः पडलेल्या राष्ट्र�य औदा , राष्ट्र�य अ�ान आ�ण राष्ट्र�य चैत
अभाव यांच्या छायेचे आवरण त्या संक�लत समाजाचे मुखपत्र

‘गुरखा संसार ’ त्यावर

आ�ण गुरखा संघावर पडावे हे सहािजकच होते. परं तु तरुण गुरख्याच्या मनांत जी आ
एक महान महत्वाकां�ा उदय पावत आह. अंगात जी एक अ�खल �हंद ु उत्थानाची उम�

उसळत आहे आ�ण सवर् जगाच्या �तरस्कारास आपण आपल्या कृतीने आ�ण कृ�तशून्य

पात्र होत आह ; हे पाहून या मानी �हंद ु रक्तांत जी असह्य तळ
; जी उत्�ोभक
खळबळ उत्पन्न होत आहे त्याचे प्र� , मरणोन्मुख जुन्याची बेडी तोडून �वमुक

झालेल्या या उदयोन्मुख नव्
�वचारांचा दं द
ु भ
ु ी एकटा एकच

‘तरुण गुरख्य ’त उमटावे हे ह� सामािजक आहे ! ज्या

“श्रद्ध” आजवर �नष्ठेने दुमदुमवीत आल , त्याचीच
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ललकार� दे णारे रणशींग , फुंक�त ‘तरुण गुरख ” ह� त्याचे बाजूस येऊन उभी रा�हल्यान
त्या आकां�ेचे रणगीत आता �कती तर� रंगू लागत आह . जागृतीचा तीर नेपाळास अगद�
नेमका लागला. �हंदं च
ू ्या भावी भाग्यश्रीचे �दव्य दशर्न पाहण्यास सा�ी. जे

आम्हांस सलत , तेच गोरख्यांस सलू लागल. जो आमच्या डोळ्यांत खुपत , तोच तरूण

गोरख्यांचे डोळ्यांत खुपू लाग. आमच्या ह्या अरण्यांतील रोदनाचाह� ध , नेपाळच्या
�संह गुहेत शेवट� ऐकू गेला. आता

, आमच्यावर�ल कायर् व्याकुलतेचा

हलका होत आहे !

, �कती तर�

“तरूण गोरख ” पत्राच्या म्हणजे तरुण गोरख्यांचे मनास नेपाळच्या

मानह�न जीवनाचे शल्य कसे सलू लागले आहे आ�ण उद्याच्या भाग्यश्रींच्या स्व
भयंकर �दव्यांत जगताने त�डात बोट घालून रहावे असे काह� महान कृत

, असे काह�

शककत्त
रृ , असा काह� �वक्रम गाजवणायार्◌ा अ�खल �हंदु आकां�ेने त्यांचे हृदय
फुरफुरू लागले आह ; त्याची थोडी कल्पना त्या पत्राच्या खाल�ल काह� उताया�

आमच्या नेपाळेतर �हंदु बंधूंस येई.

नेपाळी गरु ख्यांस पौर �वभागांत घेण्यात येऊ न ; म्हणून �हंदुस्थान सरकार, जी

आ�ा काढल� आहे , ती आम्ह� खाल� �दलेल्या पत्रांत बाहेर आल� -

�डिव्हजनल ट्रान्सपोट�शन सुप�रट�डंट भु, यांजकडून नागपूरचे स्टेशन सुप�रट�डं

ह्यां, पत्र. ता. १९।१०।२६ चे अ. ट�. २०।१४७.

सैन्येतर �वभागांत गुरख्यांच्या नेमण-संबंधी वर�ल प्रकरणासंबंध

�हंदस्थानसरकारने खाल�ल आ�ा सोडल� आहे
ु

१) सैन्य �न सै�नक पोल�स पथक ह्यां�शवाय कोठेह� नेपाळ राष्ट्राच्या गुरख

सरकार� जागा दे ण्यात येऊ नये

संख्येपय�तच घेण्यात या.

, सैन्यांत �न सै�नक पो�लसांतह� सम्मत झालेल्

२) सध्य, इतर सरकार� �वभागांत , चाकर�स असलेल्य , नेपाळी गुरख्यांना

कामावरून काढण्याची आवश्यकता न, परं तु ह्यापुढ�ल भरती थांब�वण्यात या.

ह्यापुढे कोणाह� गुरख्यास कोणाच्याह� जागेवर न नेमण्याकडे ल� अ. पत्

पावल्याचे कळवाव.

आपल्या ऑक्टोब१९२८

च्या अंकांत “तरुण गोरख ” पत्रां “स्वातं�य संग् ”

नावाच्या अग्रलेख, नेपाळची राजपद्धती सुधारण्या�वषयी आ�ण इंग्रज “नेपाळी लोकांस

सेनेत तेवढे , दहावीस रुपड्यावार� नोकयार्स द्य, पण पौर (Civil) �वभागातील धनत्तर
नोकयार्◌े मात्र देऊ न” या वर�ल पत्रांतील आ�ेप्रमाणे जे जे अन्याय नेपाळी जन
चाल�वले आहे त ; त्यासंबंध, तीव्र �नषेध व्यक्त कर�त संपादक म्

, “आज प्रा

गेला, जावो; पण जातीय सेवा न सोडल� पा�हजे. आपण एक कोट� गुरखे आहोत! आपल्या
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जातीत काह� उपजत वैगुण्य नाह! आपला दे श तर काश्मीरसारखा एक स्वगर् ! पण

वैगुण्य जे आहे ते शासन पद्ध- राष्ट्रव्यवस्थे ! आता नुसती सुधारणा , सुधारणा,
म्हणून ओरडून भागावयाचे नाह! आता जर आपल्या वंशजांचे कल्याण हवे अस

; तर

एकदम प्रत्येक गोरखा नरनार�ंनी स्वतंत्रतेची प्रबल इच्छा धरून ह्या स्वातं�

कंबर कसावी. चोरून चोरुन आता �कती �दवस सहन करण ? राजक�य बेडी, तुटल्या�वना

न समाजसुधार, न �वद्याप्र, न दे शोन्नत, यथासांग होणार� आहे ! तेव्ह , त्या बेडीसच
प्रथमतः तोडल� पा�ह! चुप , चुप, असे म्हणत आम्हांस तुम्ह� �कती �दवस दाब
ठे वणार? असा उपदे श दे णारे दे शद्रोह� आह! पण ईश्वराच्या आ�ेसा

, स्वराष्ट्रा

कल्याणासाठ, स्व�ातीच्या उद्धारा, मरणे ! ---अहो हे केवढे सौभाग्! एक येशू मेला

असता, जगास गवसणी घालण्याची शक् , �खस्तीधमा�त आल. कंस म्हणाल , कृष्णास
मार�न! -पण मेला कंस! रावणासारख्याची तीच ग! हे प्रत्य� मा�हती असता श

कायार्त नुसत्या रा�सी डरकावण्यास �भऊन जो र�गाळेल तो गुरखा न! तो मनष्य 
नव्!
ु

तम
ु ्ह� गुरखे दहा बारा रुपड्यांस

, भाडोत्री लढण्य-माना कापण्यांत आ�ण कापून

घेण्यांत भूषण मानत! पण , स्वदेशासाठ� मरण्यास मात्र ! अहो ह� केवढ� लाज! हे
केवढे लांछन! �नरं कुश शासनाचा अंत करा! मग ते पोपचे असो

, वा झारचे असो!

राजनै�तक स्वतंत्रता आमच्या नेपाळास पा! आम्हांस वाटेल तशा सुधारणा आम्ह
कर! आमच्यावर कोणी �तहार्इताने डोळे वटारता कामा नये! हे नेपाळी तरुणह
घरोघर �फरा आ�ण सांगा, नेपाळा उठ! स्वातं�यसंग्रामाथर!”

प्रस्तुत या पत “भारतीय सुधार आ�ण गोरखा जाती

, जा,

” या शीषर्काखाल� एक

�वद्वत्तापूणर् लेखमाला चालू . त्यांतील मुख्य �वधेय , आमचा पूण् पा�ठंबा आह
र
. जे
लाखो नेपाळीबंधू नेपाळे तर भागांत वसत आहे त

; त्यांचा या भारतावर इतर कोण्याह

भारतीयाइतकाच, अ�धकार आहे . राज्याच्या चंचल घडामोडीनी नेपाळीय भारत आ�

नेपाळे तर भारत , असे दोन तुकडे जर� पाडले , तर� नेपाळी �हंद ू आ�ण नेपाळे तर �हंद ु हे
उभयतः प्रथम भारतीय आ�ण नंतर नेपा- नेपाळे तर आहे त. भारतातील सवर्संपत्तीव

राष्ट्र�य दृष्ट्या नेपाळचाह� आं�शक अ�धका. यासाठ� इंग्रजांनी नेपाळी बंधूं

भारतात “Foreigner” (परक�) म्हणून संबोधून नेपाळीय भारतीयांत आ�ण नेपाळेतर

भारतीयांत, फू ट पाडण्याचा दुष्ट प्रयत्न जो आजवर चाल�वला होता त्याचा आम्

�नषेध क�रतो. ह्या उभ्या �हंदुस्थानांत जर कोणी ख Foreigner (परक�) असेल तर तो

इंग्रज आ . आ�ण तो खरा परक� आमच्या रक्तामांसाच्या स , नेपाळी बंधूंस सांगतो ,

क�, या भारतात तू परक�! घरच्या धन्यास दारचा सांगतो  , घरात तू चोर आ�ण मी

धनी!
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वर�ल काह� उतायार्तवरू “तरुण गोरख्याच ” हृदयाची तळमळ �कं�चत व्यक्त ह.

आता त्यांच्या सध्याच्या कायर्क्रमा�वषयी आम्हांस एवढ� �वनंती करण, त्यांनी या
वषार्च्या कलकत्त्याच्या राष्ट्, अवश्य जाव. एव्हापासून१) शेकडो गुरख्यांनी राष्ट्र�य सभेचे सभासद व.

२) �डस�बरात, राष्ट्र�य सभेत गुरख्यांनीह� प्र�त�नधी �नवडून . गुरखासंघ इत्याद�
संस्थांचे वतीने �कंवा दािजर्�ल

, कलकत्त, बनारस इत्याद� स्था�नक राष्ट्र�य

मंडळांनी, आपल्या प्र�त�न, गरु ख्यांची नावे अवश्य घालाव.

३) यापढ
ु े नेपाळीय आंदोलना�वषयी बोलतांना “गोरखा” हा आं�शक शब्द न वापरता नेपाळी
राष्, नेपाळ सेना, नेपाळी जनता असे शब्द वापराव. कलकत्त्याची प्रमुख संघटना�भम
‘श्रीकृष्ण सं ’, ‘स्वतं’, ‘मतवाला’ आ�दक पत्रां , कलकत्त्या, नेपाळी प्र�त�न ,

राष्ट्र�य सभेत घालता ये, अशी व्यवस्, सत्वर करावी आ�ण लोकमत जागृत कराव.
४) राष्ट्र�य सभामंडपात प्रत्येक प्रां “नेपाळ” म्हणून एक �वभाग राखून ठेवाव.
जर� या वष� तो परु ा भरला नाह�. तर� �नदान नेपाळाची स् मृती तर� तो जागृत ठेवी!

राष्ट्रांत नेपाळ , ह� आठवण तर� राष्ट्रास रा! या कामी, ‘श्रीकृष्ण सं’चे श्. गद्र
इत्याद� संघटनाच्या कलकत्त्याच्या पुढाया�◌ीनी अगद� , राष्ट्र�य सभावाल्यांशीच च
करून व्यवस्था करून घ.

५) कलकत्त्याच्या राष्ट्र�य सभेबरोबर जी �हंदु सभ

, तीत ठाकू र�संगाच्या तरु

गोरखा प�ाने जाऊन नेपाळ�वषयी लोकमत जागृत करावे. आगामी माचर् ए�प्रल

,

�हंदम
ु हासभा होईल, तीत ठाकू र चंदन�संगासुद्धा शक्य �ततक्या गोरख्यांनी प्रमुखप
घ्याव, भाषणे द्यावी , भारतीय अशा , प्रत्येक चळवळीत तरूण गुरखा प�ाने अ
प्रमुखपणे पुढाकार घ्यावा �न जर इतर जुनी खोडे त्यांस बाजूस ठेवू लागल� तर भा

तंडण झाले, तर� �चंता नाह�. पण भारतीय संस्थांत नेपाळची जन्म�सद्ध अ�धकाराची ज

िजंकू न घ्याव.

६) सायमन क�मशनपुढे, जे पत्र �शखा�दक मंडळी आपल्यापुरती �व�शष्ट मतधार� ,

अ�धक अ�धकार मागत आहे त. तोवर गोरख्यांनाह�-नेपाळलाह�

, इंग्रजी भारतात त्यां

जी मंडळी आहे त , त्यांना नेपाळी मतदारसंघा�द, प्रकारे �व�शष्ट अ�धकार �दले पा�ह.

हे अगद� अवश्य आह. त्याचप्रमाणे गोरख्यांच्या नोकर�वर�ल इंग्रजी �वभागांतील

उठले पा�हजेत- नेपाळास �व�धमंडळातून आ�ण �वधी स�मतीतून राखीव जागा

, असल्या

पा�हजेत. भारत वषा�त दहा लाख गुरखा आहे ! त्यांनी भारत वषा�त प्रत्येक सावर्

संस्थांत आ�ण चळवळीत �शखांप्रमाणेच आपले अिस्तत्व दाख�वले प! पुढाकार आ�ण
भाग घेतला पा�हजे!
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७) इंग्रजी भारतात असलेल्या नेपाळी बंधूंनी या एकदोन म�हन्यांत इतका हा सध्य
कायर्क्रम पार पाड. त्यासहच िजथे िजथे नेपाळी तरुण आढळ

; �तथे �तथे त्यास

अफगाणाकडे बोट दाखवून म्हणाव, “ते बघ! त्याहून अ�धक क; तर तू जातीचा नेपाळी तर �हंद!ु ”

अशा प्रकारचा धूमधडाका उडवून शासन �वधान मागा

;

परराष्ट्रा,

सं�ध�वग्रहाचा स्वतंत्र राष्ट्राच , प्रत्य�पणे गाजवावा आ�ण  , गेल्या वषार्च
तुच्छ अफगाण आजचा प्रबळ अफगाण झ , तसा आजचा तुच्छ नेपा , पुढ�ल पाच

वषा�त प्रबळ करा! �हंदस्थानचा मुकुटमणी व्ह
ा! अजून वेळ आहे ! आरं भह� ठ�क झाला
ु
आहे . परमेश्वर पाठ�शी उभा आह . तेव्हा नेपाळा उठ �न ‘भं�
ु व राज्यं समृ’.
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लेखांक २३ वा

नेपाळच्या नव्या महाराजां आपल्या �हंदु बांधवांच्य
सहानभू
ु तीहून दस
ु रे काह� एक अ�धक संतोषप्रद ना
(श्रद्धा८ फेब्रुवार१९३०)

नेपाळचे �वगत प्रधान महाराज चंद्रसमशेर , वारल्यानंतर त्यांचे जागी त्यां

बंध,ु राणा भीम समशेर जंग हे नेपाळच्या स्वतंत्र �हंदु राज्याचे मुख्य प्रधान

आहे त. ह� बातमी वाचकांना कळलेल�च आहे . नेपाळच्या राणा वंशाचा असा �नयम असतो

क� वंशांत जो जेष्ठ असेल तो महाराज पदाचा उत्तरा�धकार� हो ; मग तो पत्र असो व
ु
भ्रा, त्या �नयमानुसार चंद्र समशेर जंगाचे पश्चात त्यांच्या कुलांतील ज्येष्ठ पुरु
बंधु भीम समशेर जंग हे च असल्याने त्यांस मुख्य प्रधानपदाचा अ�भषेक नेपाळांत म

उत्साहात झाल. हे पूव� मुख्य सेनापत , (कमांडर-इन ्-चीफ) होते. नेपाळमध्ये सध्याच्
घटनेनुरुप महाराजा�धराज श्५

�त्रभुवन �वक्र, हे �संहासनाधीश्वर समजले जाता.

आता त्यांचे मुख्य प्रधानमहारा. ३ भीम समशेर जंग हे झाले आ�ण जो मुख्य प्रध
असेल, त्याचा भावी उत्तरा�धका-म्हणजेच त्यांच्या कुलांतील त्याच्याहून दुसया्र्
जो ज्येष्ठ पुरुष अ, तो मुख्य सेनापती पदावर ने�मला जात.

नेपाळचे �वगतमहाराजांनी नेपाळचे स्वातं�-शिक्त अखंड राखल. इतकेच नव्हे तर

�तची �कं �चत मात्र वृ�द्धह� केल� हे खरे . पण तर�ह� जगातील सवर् जाती आ�ण राष्ट
आ�ण त्यातह� ए�शयांतील आपले सवर् शेजार� शतकांची अंत
असता त्यांच्या त्या प्रगतीचे म

, एकेक वषा�त आक्र�म

, गेल्या प्रधानांचे राजवट�त नेपाळची प्

लज्जास्पद मंदतेने झा , असे मोठ्या खेदाने म्हणावे लाग. महाराज चंद्र शमशेर जं
नेपाळवर शासन कर�त असतात. चीन- तो ए�शयांतील अफ�मी सुस्- एकाएक� खडबडून

उठला. आज दहा वषा�च्या तुमुल रणकंदनानंतर आ�ण यादवीनंतरह� न थकता प्रगतीच
मागार्वर सारखा अग्रेसरच होत . चीनच्या सै�नकान

, तोड्याच्या बंदुका फेकू

म�शनगन्स घेतल्, मांचूची परक� बादशाह� उखडू न टाकू न स्वदेशीय लोकसत्ता स्था�,
परक्यांची हांजी हांजी करणे बंद करून त्या

‘हात आटपा! ’ म्हणून अप्र�तवायर्

�दल�. बैलगाडी सोडून चीनची राष्ट्रशक्ती �वमानांतून प्रगतीची पाठ पुरवीत. �तकडे

अफगाण ‘अमीरा’चा अफगाण ‘बादशहा’ झाला. युरोपांतील तो आजार� तुकर , युरोपांतील

प्रबळ आ�ण प्रगम , स्वतंत्र नाग�रक झ. र�शयांतील अ�नयं�त्रय राजसत्ते

अ�नयं�त्रत समाजसत्ता झ-झारचा लेनीन झाला! सवर् बाजूंनी अशी प्राग�तक िस्थत्,
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वैमा�नक वेगाने ज्या कालावधीत चालल� होती आ�ण चालल� आहे. त्या कालावधीत

नेपाळ अजूनह� त्या आपल्या जुन्यापुराण्या खट�तच र र कर�त चालला होता. ह� गोष्ट
नेपाळच्या प्रधानांच्या काय आ�ण नेपाळच्या प्रजे

, अकमर्ण्यतेचीच सा� ह ,

असे म्हटल्यावाचून गत्यंतर न. अथार्त या �वधानांत हेह� �वधान अंतभूर्त झालेलेच आह
क�, अ�धक प्रगती झालेल� ना. ह� जर� तीव्र खेदाची गोष्ट . तर�ह� �वगत

महाराजांनी �नदान नेपाळचे असलेले स्वातं�य तर� गमावले नाह� आ�ण ज्या �वष

प�रिस्थतीत आ�ण ज्या आतील अकमर्ण्य दुबर्लता आ�ण बाहेर�ल प्रबळ आक्रम

पेचात सध्या आपल� �हंदु जाती सापडल� आह. त्या �बकट प्रसंगी नेपाळने आहे ते त

राखले ह� गोष्टह� थोडी फार समाधानाचीच होय आ�ण एवढ्यासाठ� देखील �वगत महारा
चंद्र समशेर जंग बहादूर यांची आठवण सवर् �हंदुजाती कृत�भावनेच काढ�त रा.

परं तु आता नवीन महाराजापासन
ू �हंदज
ु ाती ह्याहून इत्या�धक पराक्रमाची अप

कर�त आहे . नस
ु ते िजवंत रा�हलेच पा�हजे. पण नस
ु ते िजवंत रहाण्यापे�ा आता काह�
िजवंत रा�हल्यासारखे नाव गाज�वले पा�हज. आहे ते तर जतन केलेच पा�हजे. पण जे

गेलेले ते आ�ण नवीन �मळ�वलेह� पा�हजे. �हंदं च
ू े राष्ट्र जगांतील इतर प्रबळ राष्ट्र
आ�ण प्रबळ राष्ट्रांत प्रगतीत आ�ण पराक्रमांत प्रमुख स्थानी स्.

ह� आकां�ा अ�तशयोक्त , वायफळ वल्गना आह. म्हणून म्हण ? का? चार कोट� इंग्र
अध्यार् जगावर राज्य करतात ते काय आकाश फाडून आले आहेत क� 

? हा चीन

पहाता पहाता प्रबळ झा. लाखो सै�नकांच्या सेना उत्तमांतील उत्तम शस्त्रास्त्र

होऊन त्यात वावरत आहे. तो जपान , तो �चमट�एवढा अफगा�णस्था ? -आ�ण आम्ह�

�हंद ु २२ कोट� असून आम्ह� एक राष्ट्र प्रबळ राष्ट्र �नदान जगातील दोन दोन

इटाल� �फटाल� सारखे , तर� प्रबळ राष्ट्र होऊ म्हणून म्हणताच अ�तशयोक्ती  ?
आ�ण ती वायफळ वल्गना आहे असे �हंदूंनाच का वाटाव?

�हंदं च
ू ी अंतरबाह्य दुबर्लता फार �नराशाजनक आ. म्हणून ह� भलतीच इच् , ह�

वायफळ वल्गना होय असे तुम्हांस वाट , नाह�? ते खरं च. आपल� प्रस्तुतची अंतबार
दब
र
ाशाजनक आ- परं तु त्या �नराशेला आ�ण त्या दुबर्लत
ु ्लता ह� अत्यंत �नर

कारणे झाल� आहे त , त्या सवर् कारणांत मुख्य कारण म्हणजे हे हो

, जी

, एखाद� मोठ�

इच्छा करण्याची देखील कु , हे �हंदन
ु ो, तुमच्यात अशी रा�हल� नाह! आपल्या दुबर्लतेच
अध� कारण म्हणजे आपल्या राष्ट्राची इच्छाशक्तीदेखील मार. हे २२

कोट�ंचे �हंद ु

राष्ट्र प्रबळतम होईल ह� आशाच नव्हे तर ते तसे होणे ह� इच्छा देखील तुम्ह

वायफळ वाटू लागल�! एक मुसो�लनी , एक लेनीन, एक नेपो�लयन, एक कमाल, अघ�टत

आकां�ा धरणारा , आ�ण त्यासाठ� प्राण हातावर घ , �नघणारा, एकेक पुरुष काय कर

शकतो ते तुम्हांस �दसत नाह� क ? त्यात धोका आह ? असेल! पण नुसत्या मरत िजवंत
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राहाण्यापे�ा अशा दैवी उन्मादाच्या धोक्यांत ये , मरणच खरे िजवंत रहाणे होय. नाह� ,

तर ‘काकोऽ�प जीव�त �चरायब�लंच भुंक्त ’ त्या कावळे �चमण्या काह�ह� म्ह , पण
गरूड हेच वाँिच्छणा-

“मंथायाची �वषधर�वषे हाव ती रत्नकामी।। माध्यान्ह�च

�दनम�णवर� धावती �दव्यगामी।। झंजा झोके मज अनुभवू हेच उल्हास वाटे।
काकस्वास्थी करट घ�रच्या जीवणे मृत्यु दे१।।

नेपाळच्या महाराजांनी तशी काह� महान आकां�ा धराव

, काह� थोर पराक्र

करावा, �हंदं च
ू ्या राष्ट्रांचे नाव जगद्राष्ट्रामध्ये पुन्हा एकदा उज्ज्वल कर
उत्कट इच्छा आ. नेपाळीय आंदोलनाच्या गेल्य४

वषा�च्या प्रयत्नांनी नेपाळच्या�

अ�खल �हंद ु जगतात जी ममत्व बुद्धी उत्पन्न झाल

, ती आता एक नवीन शक्ती

नेपाळच्या महाराजांचे तूणीराचे बळ पूव�हून पुष्कळ अ�धक पट�ने वाढवीत आ. �तचा

कुशल उपयोग त्यांनी केल्यास नेपाळच्या शत्रूंस आता पूव� इतक्या �धक्काराने

उप�ेने नेपाळास वाग�वता येणे शक्य नाह. नेपाळच्या वृद्धीवरच नव्हे तर िस्थतीसह�
बळाचा पष्कळ उपयोग होण्य
ासारखा आ. म्हणून आता नेपाळने ‘संशयात्मा �वनश्य’ हे
ु
ध्यानात धरून कतर्व्यसंगरांत संधी साधताच घीटपणे पुढे पाऊल टाक--नव्हे ती संधी

जुळवून, शोधून, साधून आणावी. नवीन महाराजांस

, त्यांच्या राज्यसूत्रधारणाच्

आनंददायी पण अत्यंत उत्तरदायी प्रसंगाचे संधीस अ�खल �हंदु जनतेचे वतीने आम्ह
सूचक संदेश दे णे हे च नेपाळच्या एकमात्र स्वत्ंत्र �हंदु राष्ट्रा�वषयी आ�ण महारा

आम्हांस वाटत असलेल्या राष्ट्र�य ममतेचे आ�ण राष्ट्र�य आशेचे खरे द्य.

नेपाळचे महाराजांचे शभ
ेले आ�
ु �चंतनपर संदेश �हंदस्थानातील बयार्यच �हंदुसभांकडून ग
ु

बयार्चच �हंदु पत्रांनी महाराजांच्या अ�भनंदनपर लेख �ल�हले ह� गोष्टह� अ�खल �हंदुमा
नेपाळच्या भ�वतव्या�वषयी जी एक पूव� नसलेल� ममत्वबुद्धी आ�ण �वश्वास

झाला आहे , त्याचीच �दग्दशर्क . त्या सवर् लेखापत्रात आ�ण महाराजांनी त्या

ज्यांस प्रत्युत्तरे  , त्या प्रत्युत्तरात रत्ना�गर�च्या �हंदुसभेने महाराजांस ध

अ�भनंदनपर ठराव आ�ण त्यास महाराजांचे आलेले प्रत्युत्तर ह� आमच्या ह्या ले
�वधेयांचा प्रामुख्याने अनुवाद करणार� आ.

रत्ना�गर� �हंदुसभा आपल्या ठरावांत म्हण-

“नेपाळच्या �वगत मुख्य प्रधानांच्या मृत्यु�वषयी रत्ना�गर� �हंदुसभ

समवेदना प्रकट कर�त आ. तथा�प त्यांच्या अ�धकाराची सूत्रे त्यांच्याकडून कोण
प्रकाराने कमी नसलेल्या एका थोर पुरुषांचे हाती पडत आहेत ह� �तलात्यांतले

समाधानाची गोष्ट वाटत आह. �हंदस
ु ंघटनाच्या �ववधर्मान आंदोलनामुळे अ�खल �हंदुजगत
�हंदं च
ू े एकमात्र स्वतंत्र राज्य म्हणून आ�ण त्यायोगेच �हंदूंच्या भ�वतव्यते
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आधार म्हणून नेपाळकडे बघू लागले आह. नेपाळचे बाहू प्रबळ अस! आ�ण �हंदतु ्वाच्य
कायार्चे आ�ण उ�द्दष्ट आकां�ेचे धुरंधरत्व करण्यास नेपाळ आ-धीटपणे धजेल , तर
जे एक महान भ�वतव्य त्याचे सन्मुख त्याची वाट पहात

, त्याचे ममर् नेपाळच

हृदयांत नीट ठस! या ध्येयाच्या प्रात्प्यथर् �नदान प�हल� गोष्ट म्हणून जी
तत्काळ केल� पा�हजे असे आमचे आग्रहाचे सांगणे आहे ती ह�

, जगातील प्रमु

आ�ण राष्ट्रसंघांत आपले स्वतंत्र अिस्तत्व आ�ण अ�धकार

, जगास जाणवावे ,

राष्ट्रांशी नेपाळने स्वतंत्रपणे राष्ट्र�य व्यवहार . आ�ण जाग�तक राजकारणांत

जमर्न, र�शया, अमे�रका, फ्रा, टक�, इत्याद� स्वतंत्र राष्ट्राशी जसे अफगा�णस
केले तसे नेपाळनेह� स्वतंत्रपणे दळणवळण आ�ण संधीसंबंध घडवून आणले पा�ह.

अशा घटनेने नेपाळची शक्ती आ�ण वजन तत्काळ पुष्कळ पट�ने वाढल्यावांचून राह
नाह�. �वगत मख्य प्रधा
नांनी नेपाळचे स्वातं�य �ब्र�टशांकडून मान्य कर.
ु

�वद्यमान मुख्य प्रधान ते आता सवर् जगाकडून मान्य करून घेवोत आ�ण ज
राजकारणात नेपाळलाह� एक प्रबळ आ�ण कत्यार् घटकाचे स्थान प्राप्त क.

जगांतील प्रत्येक मोठमोठ्या राजधान्यांतून नेपाळचा ध्वज �हंदु स्वातं�याचा प
म्हणून फडकू द्. नेपाळने सदो�दत स्मरण ठेवावे क� प्रस्तुत िस्थतीत नेपा
�हंदतु ्वाची ढाल आ�ण तरवारह� आह. महाराजांचे जा�तबंधु

, धमर्बंध, आ�ण स्वदेशबंधु

असलेले उभ्या �हंदुस्थानांतील कोट� कोट� �हंदु जनता ह�च प्राथर्ना कर�त आ
नेपाळला ती दरू दृष् , ती शक्ती आ�ण �वशेषत्वेकरून ती �नभर्य उठ

, दे व

, ती धाडसी

प्रेरणा देवो , प्रमुखतः िजच्यामुळे राष्ट्रे भाग्याला आ�ण गौरवाला चढ!”

रत्ना�गर� �हंदुसभेच्या वर�ल ठरावास महाराजांचे अमात्य श्रीमान म�रची�संह य

हस्ते खाल�ल उत्तर आले आहकाठमांडू
नेपाळ;

१० जानेवार� ३०.

नेपाळच्या महाराजांचे आलेले प्रत्य

“ज्या पत्रांत रत्ना�गर� �हंदुसभेने नेपाळच्या आ�ण त्याच्या शासकांसंबंधी

शभ
ु ेच्छा आ�ण कळकळीचे �वचार प्रद�शर्त केले होते ते आपले पत्र पाहून महारा
�कतीतर� आनंद झाला. आमच्या धमर्बंधूंच्या या अशा स्नेहाची आ�ण प्रेमाच

आम्हांस �मळावी याहून अ�धक संतोषाची आ�ण समाधानाची दुसर� गोष्ट काय असण ?

महाराज ते पूण् जाणून आहेत आ�ण म्हणूनच त
र
्या�वषयी रत्ना�गर� �हंदुसभेचे ते आ
मानीत आहे त. ”
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