
�હ��ુ�વ:   �હ��ુ   કોણ   છે?   

િવનાયક   દામોદર   સાવરકર   �ારા   

એસ.એસ.   સાવરકર,   બો�બે   

આ�િૃ�ઓ:   1923,   1942,   1950,   1965,   1969   

�હોન   �ેસ   વણ�નાકતા�:   આ   તે   ટ���ટ   છે   �   હ�ડગેવાર�   આરએસએસ   શ�   કરતા   પહ�લા   વા�ં�ુ ં  હ� ુ.ં   �મ   

ક�,   તે   આરએસએસનો   �થાપક   દ�તાવજે   છે.   આરએસએસ   એ   િવ�ની   સૌથી   મોટ�   સ�ં�ૃિતવાદ�   સ�ંથા   છે   

.   તે   �વુાઓને   મજ�તૂ   બનવા   અને   �હ��ુ�વ   દશ�નન ે  સમજવાની   તાલીમ   આપે   છે.   

શીષ�ક   

પાનાના   અવતરણ   "�હ��ુ   એટલે   એક   એવી   �ય��ત   �   ભરતવરશાની   આ   �િૂમને   િસ��થુી   લઈને   સ��ુ   �ધુીતર�ક�   ગણે   છે   �   

તેના   િપતા-�િૂમતેના   ધમ�નો   પાર�ુ ં  છે."   

“સ�ત   િસ��સુ�ુ ં  આ   આપ�ુ ં  રા��   કોણ   પહ�ચાડ�   છે,   �   આપણને   સપંિ�   આપે   છે,   �ુ ં  ઓ!   ��,ુફ�ક�   

અમારા   �ુ�મનો   -   દસાસનો   નાશ   કરવા   માટ�   તમાર�   શ��તશાળ�  
ગ�ના-બો�ટદો.   "   

સેક�ડ   એ�ડશનના   પ��લશર   �ારા   �ેફર�સ   

i-   �યાર�   ��લે�ડમા ં  1906   -   1910   દરિમયાન   સવ�કર   �છૂવા   લા�યા   ક�   "�હ��ુ   કોણ   છે?"પછ�   

વષ�ના   અ�યાસ,   તેમને   જોવા   મ��ુ ં  ક�   � ૂઝંવણ   મા�   ધાિમ�કસાથ ે  "�હ��ુ"   ની   ઓળખમા ં  છે   

પાસાઓ.   

ii-   સવ�રકાર�   questionિતહાિસક   ર�તે   આ   ��નો   સપંક�    કરવાનો   િનણ�ય   કય�.   

iii-   �યાર�   રાજક�ય   �ાિંતકાર�   હોવાના   કારણે   And૦   વષ�   માટ�   �દમાનની   �લમા ં  મોકલવામા ં  આ�યો   �યાર�,   તેમણે   

વાચંી   રહ�લા   ��ુતક   લખવા�ુ ં  ન��   ક�ુ�.   તેણે   કોષની   �દવાલો   પર�ારા   ��ુતક   લ��ુ ં  

����ચ�ગ,   પછ�   તે   યાદ   રા��ુ.ં   �યાર�   �લની   �દવાલો   દર   વષ�   ધોવાતી   

�યાર�   તેને   “તા�   કાગળ”  
મ�યો.   

iv-   તેમણે   ઘણી   વાર   કિવતાઓ   અને   �ગુલોમા ં  લ��ુ.ં   



સવા�ક�ર� િતહાિસકસ�ંણૂ�તા   �ય�ત   કરવા   માટ�   “�હ��ુ�વ,”   “�હ��ુનેસ”   અને   “�હ��ુડોમ”   શ�દો   બના�યા   

ધાિમ�ક   સાથ ે  સા�ં�ૃિતક,   historicalઅને   તમામ   રા���ય   પાસાઓની,   �િનશાની   

સ�ંણૂ�   �હ��ુ   લોકોનીકર�   છે.   

વી.સરવરકરને   તેમના   ક�દ   કરાયેલા   દ�શબ�ંઓુની   ��ુ�ત   પહ�લા ં  તેઓની   પેસેજ   યાદ   રાખવા   માટ�   મળ�.   આમ   

દલીલો   ફર�થી   ભારતમા ં  પ�રવહન   કરવામા ં  આવી.   

વી.   પછ�,   12   વષ�ની   ક�દ   પછ�,   સવ�રકર   બ�ંઓુને   ભારતીય   �લમા ં  મોકલવામા ં  આ�યા.   વ� ુ  

�િત��ઠત   ક�દ�ઓએ   તેમને   પેન   અને   કાગળ   મેળ�યા.   તેણે   તરત   જ   આ   �ૃિત   લખી   અનેછ�નવી   લીધી   

�લમાથંી.   1923   મા,ં   �યાર�   સવ�રકર   હ�   �લમા ં  હતા,   �યાર�   પહ��ુ ં  સ�ંકરણ   નોનહ�ઠળ   આ��ુ ં  

-��મુ   ("મરાઠા)".   

વી   લાલા   લાજપતરાયને   તે   ગ��ુ ં  અન ે  તેણે   એક   એવા   ભારતને   ��તૃ   ક�ુ�   �ણે   એક   રા��   જ   હોવાની   શકંા   શ�   કર�   દ�ધી  
હતી.   

અને   પાછળથી   �હ��ુ   મહાસભાએ   તેને   �હ��ુ�વની   તેની   સ�ાવાર   �યા�યા   તર�ક�   લીધી.   

પ�રચય   

�.એમ.   જોશી   �ારા,   1966   

x.   આ   ��ુતકની   બધી   આગાહ�ઓ   સાચી   થઈ   છે.   સાવરકર   �ણતા   હતા   ક�   �યા ં  એક   દોરો   છે   �ણે   

િવિવધ   �હ��ુ   �િતઓ   અને   સ�ંદાયોને   એક   કયા�   છે.   તેમણે   historicalિતહાિસક   આધાર  
પર   �હટ.   

Xi.   તેમણે   જો�ુ ં  ક�   �હ��ુ   શ�દ   as�વદેની   �મ   જ   �ૂનો   છે.   �હ��ુ�વ   આ�િુનકસાથ ે  બધંબેસ� ુ  છે   

રાજક�ય   િસ�ાતં.   સાવરકર�ુ ં  કહ��ુ ં  છે   ક�   �હ��ુઓ   લોહ�થી   બધંાયેલા   છે.   પરં�,ુ   ન���ુ ં  છે   ક�િવચાર   

ર�સનો��ેઠ   છે.   

xii.   ��ૃિત   આ   "�િત"   �યાલને   હમંેશા ં  ફ�ક�   દ�વાનો   �યાસ   કર�   છે,   �તીય   આકષ�ણકરતા   વ� ુ  શ��તશાળ�   છે   

�બોધકો.   .   

સાવરકરને   એ   પણ   ખબર   હતી   ક�   આ   ��ુતકને   વતન   અને   પિવ��િૂમ   ��યે   �ેમ   �ગટ   કરવો   પડશ.ે   �યાર�   કોઈ   �ય��ત�યાર�   

આ   બનંે   વ�ચે   ફાટ�   �ય   છેતેની   ��યાઓ   અણધાર�   હોય   છે.   

�યાર�   1937   મા ં  સાવરકરને   �લમાથંી   ��ુત   કરવામા ં  આ�યા   �યાર�   તમામ   �હ��ુઓએ   તેની   આસપાસ   પાન-�હ��ુહ�ઠળ   ર�લી  
કા   .◌ી   હતી   



�વજ.   

xiii.   �યાર�   એટલા��ટક   ચાટ�ર   પર   હ�તા�ર   થયા   હતા,   �યાર�   સાવરકર�   એફડ�આરને   એક   ક�બલ   મોક�યો   હતો,   �માિંસ�ાતંો  
લા� ુ  પડ�   

ભારતમાછેં.   આનાથી   અમે�રકા   અને   તેના   અખબારોમા ં  ટ�કો   મ�યો.   

�યાર�   �પ�ટ   થ�ુ ં  ક�   ભારત�ુ ં  ભાગલા   પાડવામા ં  આવશ ે  (��ુ�લમ   લીગની   માગં   �માણે),સાવરકર   

બદલામાપંા�ક�તાને   ભાગલા   પાડવા   �દોલન�ુ ં  ને��ૃવ   ક�ુ�.   આને   કારણે   �જ�ાહનેલેવા   દબાણ   કરવા   માઉ�ટબેટન   મ��ુ ં  

હવ ે  પિ�મ   બગંાળ   અને   ઇ�ટર   પ�ંબ   સાથ ે  ભાગ.   

સાઇન   ઇન   કરો,   �એમ   જોશી,   બો�બે,   મે   28 મી, 1966   (સાવરકર   જ�મ�દવસ)   

�હ��ુ�વની   એસે��શય�સ   

નામમા ં  �ુ ં  છે?   

પી.�.   1.   તેજ�વી   ર�તે,   સાવરકર   "વરેોનાની   ફ�ર   મેઇડ"   સાથ ે  �છૂ�ુ,ં   "નામમા ં  �ુ ં  છે?"   આનાથી   

પિ�મી   ર�ડર   આવ ે  છે   અને   તેઓને   લેખક   ઇ◌�ુ્ડાઇટ   છે   તે   �ણવા   દ�   છે.   

શ�આતમા ં  નામો   મન�વી   હોય   છે,   પરં� ુ  “�   વ��નુો   અથ�   તે   થાય   છે   તેની   સાથ ે  શ�દનો   સગંઠન�ય   

વ� ુ  મજ�તૂ   થતોછે”   તેથી   કને�શન   થાય   છે.   આખર�   શ�દ   અને   િવચાર   સ�ંણૂ�પણે   લ�ન   લાગે   છે.   આખર�   

ભાવનાઓ   રહ�યમય   ર�તે   આ   શ�દ   સાથ ે  સકંળાયેલી   રહ�   છે.   

2   -   આવા   નામો,   "તેઓ   હોવા   છતા ં  ',   હાથ,   પગ,   અથવા   કોઈ   અ�ય   ભાગ   કોઈ   માણસ   સાથ ે  જોડાયેલા   નથી,'   તેજ   

બધાનથી,   ચો�સપણે   કારણ   ક�   તેઓ   માણસની   �બૂ   જ   આ�મા   છે."   

જો   તમે   મેડોના   પેઇ��ટ�ગ   ફાિતમાને   હકદાર   બનાવો   છો,   તો   લોકો   તેને   વાધંો   નથી.   જો   તમે   તેને   મેર�   ક   callલ   કરો   છો,   તો  
તેઓનમશ ે  

આદરથી.   

A.   ��ુ�લમને   �છૂો   ક�   "પોતાને   ય�દૂ�   કહ�વા,   અન ે  તમને   જ�દ�થી   ખબર   પડ�   ક�   '��ુલા   તલ'એકનથી   

તેના   �કારનોમા�   શ�દ."   [���લય�ટ]    �હ��ુ�વ   �હ��ુ   ધમ�થી   અલગ   છે   

3   -   �હ��ુ�વના   સગંઠનો   શ�દ   "ઘણા   વિૈવ�યસભર   અને   સ��ૃ,   શ��તશાળ�   અને   એટલા   ��ૂમ,   તેથી   �પચંી   

અને   છતા ં  આબે�બૂ   છે   ક�   �હ��ુ�વ   શ�દ   િવ�લેષણના   તમામ   �ય�નોને   નકાર�   છે."   



"�હ��ુ�વ   એક   શ�દ   નથી   પણ   ઇિતહાસ   છે."   મા�   "�હ��ુ   ધમ�"   ની   �મ   ધમ�   જ   નહ�,   પરં� ુ  સ�ંણૂ�   ઇિતહાસ.   

આ   બનંે   શ�દો   વ�ચેનો   તફાવત   િન�ફળતાએ   આપણાગેરસમજ   અને   પર�પરની   

ક�ટલાકઆ   અલૌ�કક   અનેવારસામા ં  મેળવનારા   ક�ટલાક   બહ�ન   સ�દુાયો   વ�ચેનીશકંાને   જ�મ   આ�યો   છે   

�હ��ુ   સ�ં�ૃિતનોસામા�ય   ખ�નો.   ”   

“.   “આઇએસએમ”   ઓ   ડોગમાસ   અથવા   �ાઇડ�ુ ં  �િતિનિધ�વ   કર�   છે.   �હ��ુ�વ   નથી   કર� ુ.ં   અમે�યા�યાનો   �યાસ   કર�   ર�ા  
નથી   

વ� ુ  મયા��દત   ગાળાના   �હ��ુ   ધમ�ની(�મા ં  અ�પ�ટ   અને   સ�ંદાય   છે).   પરં� ુ  આપણેજ   જોઇએ   

�હ��ુ�વને   સમજવા   �હ��ુને  
સમજ�ુ.ં   

�હ��ુ   એટલે   �ુ?ં   

We.   આપણે   પહ�લા   �ણતા   નથી   ક�   આય�   લોકોએ   તેને   િસ��,ુ   િસ�� ુ  નદ�મા ં  �ાર�   બના��ુ,ં   પરં� ુ  

તે   ઇ�જ�તવાસીઓ   અને   બેબીલોનના   લોકો   પહ�લા   હ� ુ.ં   

�યા ં  �ધુીમા ં  તેઓએ   રા���યતાની   ભાવના   િવકસાવી   અને   તેને   

The.   આય�   લોકો   િસ�� ુ  પહ��યા“સ�ત   િસ�ધસ”   નામ   આ��ુ.ં   All�વદે   આને   બધા   વ�ૈદક   ભારતને   લા� ુ 
કરવા   તર�ક�   ર�કોડ�   કર�   છે.   

SI.   િસ�� ુ  એ   િસ�� ુ  નદ�   પરની   િવિવધતા   છે   અને   એસ   અને   એચ�ુ ં  સ�ં�ૃતમા ં  િવિનમય   થ�ુ ં  હોવાથી   િસ�� ુ  �હ��ુને   �ચૂવ ે  છે   

.   

Other.   અ�ય   રા��ોએ   પણ   �હ��ુઓન ે  મા�યતા   આપી.   પિસ�યનોએ   વ�ૈદક   આય�ને   �હ��ુ   તર�ક�   િન��ુત   કયા�.   

Local.   પિસ�યનનો   સપંક�    કરનારા   �થાિનક   આ�દવાસીઓએ   આય�ને   �હ��ુ   તર�ક�   પણ   ઓળ�યા   હશ.ે   

વ�ૈદક   સ�ં�ૃત   ભારતીય   �ા�ૃતને   જ�મ   આપવા�ુ ં  શ�   ક�ુ�.   

નામ   હ�   �ૂની   

8..   આપણે   ર�કોડ�   કર�લા   ત�યો   પર   કામ   કર�   ર�ા   છ�એ,   પરં� ુ  ચાલો   હવ ે  અ�મુાન   કર�એ.   �ુ ં  આય�ની   �ભમા ં  �હ��ુ,   િસ�� ુ  

વગેર�   છે?   



Arri.   �યાર�   પહ�ચતા   હોઈએ   �યાર�   આપણે   ઘણી   વાર   �થાિનકોને   �છૂ�ુ ં  ક�   �થળને   �ુ ં  કહ�   છે.   તેથી   આય�શી�યા   હશ ે  

લોકોએ   તે   પહ�લાનંા   લોકો   પાસેથી   પણ.   આ   નામ   કદાચ   �� ૂ  ��લ�ડ   ��ુ ં  છે,સદંભ�   છે   

�   �તૂકાળનો,   પરં� ુ  આપણી   પાસે   ઘણા ં  �િતઓ   સાથ ે  િમ�તા   હોવાના   અને   તેમના   શ�દો   સાથ ે  જોડાયેલા   શ�દો   સાથ ે 
આય�નનો   સપંક�    હોવાનો   ર�કોડ�   છે   

.   (એલે�ઝા���યા   માટ�   અલાસાદા,   સે��કુસ   માટ�   ��ુવુા,   ઉદાહરણ   તર�ક�.   તેથી   આ   શ�દ   �હ��ુઓ   

પૌરા�ણક   કથાની   શ�આતમા ં  પણ   પાછો   �ય   છે.   

�હ��ુ,   એક   રા��   

10.   �હ��ુઓ   ફ�લાય   છે   “એક   મહાન   િમશનની   ચેતના   �ારા   અને   તેમના   બ�લદાન   અ��ન   �   

હ� ુ�ંતીક.   ”   

તેમ�ુ१ં१.   શહ�રો   ઉભા   થયા   અને   રા�ય�ુ ં  સ��ૃ�   થાય   છે.   પરં� ુ  આય�નની   �ય��ત�વવાદ�   �િૃ�ઓને   લીધે,   તેમની   

રા�યો   હળવાશથી   ક���ીય   થઈ   ગઈ   હતી.તેની   પહ�ચ   વધતા ં  તેઓ   અ�ય   ઉ�ચ   િવકિસતલાવતા   

ભાિવકોને   તેમની   ક�ામા.ં   �થાિનક   લોકોથી   �ૂર   રહ��ુ,ં   [અ�કુ   ���યામા ં  �ુનંવા   નામ   

િસ�સ   અથવા   �હ��ુઓની   �ૂની   સામા�ય   �દુતહતી   �યાર�   �ુ�ુસ,   કાશીઓ   અને   મગધ   �વાઉભર�   આ�યા   હતા   

લગભગ   �લૂી   ગઈ   

,   રા���ય   અને   સા�ં�ૃિતક   એકતાની   ક�પના   નાશ,   ફ�ત   બી�   નામ   લીધા ં  હતા.ંઆ   

પામી   ન   હતી��ૃ�   �યાર�   િશખર   આ��ુ ં  �યાર�   “અયો�યાના   બહા�ુર   રાજ�ુમાર�   િસલોનમા ં  િવજય   મેળ�યો   અને   

ખર�ખર   �હમાલયથી   સમ�   દ�શને   એક   સાવ�ભૌમ   �ભાવ   હ�ઠળ   સ��ુમા ં  લા�યો.”   

१२.   પછ�   “સોવરનો   મહાન   સફ�દ   છ�તે   શાહ�   િસ�હાસન   ઉપર   �હ�મત   ફ�લાઈ   હતી   

રામચ�ંના.   ”બધાએ   �ેમાળ   વફાદાર�   લીધી,“   મા�   આય�ન   લોહ�ના   રાજ�ુમારો   �ારા   નહ�   પરં� ુ  હ�મુાન   �ારા.   .   .   

તે   �દવસ   એ   આપણા   �હ��ુ   લોકોનો   અસલ   જ�મ   �દવસ   હતો.   તે   ખર�ખર   અમારો   રા���ય   �દવસ   હતો:   કારણ   ક�   આય�ન   અને   

અનાય�ન   લોકો   પોતાને   લોકોમા ં  વણાટતા   એક   રા��   તર�ક�   જ��યા   હતા.   "   

અ�ય   નામો   ૧   

Indian   ભારતીય   રા��ને   �ચૂવવા   માટ�   એક   યો�ય   વકૈ��પક   નામ   મળ�   આ��ુ ં  હ� ુ,ં   “�યાર�   ભારત�ુ ં  �હૃ   

આખા   િવ�   પર   �ભાવ   પામવા   માટ�   આ��ુ ં  હ� ુ.ં”   તે   ચચા�   કરશ ે  નહ�   ક�   તે   વ�ૈદક   હતો   ક�   �ન   

અથવા   તેના   શાસનની   ચો�સ   તાર�ખો.   પરં�,ુ   ગૌણ   �ૂથોએ   "ભારતખડં"   શ�દ   લીધો,   �   



�હમાલયથી   દ�રયા   તરફ   સકં�ત   આ�યો   -   એક   "સામા�ય   સા�ં�ૃિતક   સા�ા�ય".   િવ� ુ  �રુાણ   તેનેકહ�   છે   

�િૂમ"ભરત   નામના   વશંજો   વસેલા   ભરત   છે."   

નામો   ક�વી   ર�તે   આપવામા ં 
આવે   છે   

14   -   આ   નામથી   �હ��ુ   અથવા   િસ�� ુ  નામને   સ�ંણૂ�   ર�તે   દબાવવામા ં  આ��ુ ં  ન   હ� ુ ં  અથવા   નદ�   સાથ�ે ુ ં  જોડાણ   �ૂર   કરવામા ં 
આ��ુ ં  નથી   

-   "િસ�� ુ  �ના   �તન   પર   આપણા   રા��પિતઓ   અને   લોકોએ   �વન�ુ ં  �ૂધ   પી�ુ ં  હ� ુ.ં"   ભાષા   

હ�   પણ   “િસ�ધી”   છે.   

ભરતખડં   લગભગ   �હ��ુઓને   છાવર� ુ ં  હોવા   છતા,ં   તેમ   નહો� ુ ં  ક�ુ�.   

15.   ય�દૂ�ઓ   અને   �ીકો   અમને   િસ�� ુ  અથવા   �હ��ુ   કહ�તા   ર�ા.   એક   ચીનના   િવ�ાને   પણ   આ�ુ ં  ક�ુ�.   �મ   

ક�,   આદર   સાથ ે  જમીનને   હવ ે  �હ��ુ�તાન   અને   લોકો   �હ��ુ   કહ�વામા ં  આવ ે  છે.   

પરં� ુ  નામો   બી�ઓ   માટ�   છે,   આપણી   �ત   કરતા ં  વધાર�   છે.   �મ   �મ   ��ુો   અને   િવ�   સાથ ે  સપંક�    થયો,   તેમ   તેમ   

�હ��ુ   શ�દનો   અથ�   “ભારતખડં”   થયો.   

�તરરા���ય   �વન   

16   -   જો   ક�   બૌ�   ધમ�મા ં  �વશે   થયો   �યાર�   �હ��ુ�તાન   કોઈ   પણ   ર�તે   �ુિનયાથી   કાપી   ના�યો   ન   હતો,   આ   

�વશે   �તરરા���ય   પા�   બતાવ ે  છે.   

17   -   આ   સમયે,   �હ��ુ�તાને   તેની   જમીન   ભર�   દ�ધી   હતી.   અને,   ભારત�દય   અને   આ�મા   બની   ગ�ુ ં  હ� ુ ં  

લગભગ   સમ�   િવ�ના   �ણીતા   િવ��ુ.ં   બહારના   લોકો   �   શીખવા   અને   વપેાર   કરવા   માટ�   આવતા   હતા   તેઓકહ�વા   

અમને   �હ��ુપણ  
આવતા   હતા.   

બૌ�   ધમ�   આ   નામને   િવ�ભરમા ં  નામના   વધારવામા ં  મદદ   કર�   અનેવ�બુના��ુ ં  

�હ��ુ   તર�ક�   આપણને   પોતાનેસભાન.   

બૌ�   ધમ�નો   પતન   



18.   "�ુ ં  એકલા   �ફલોસો�ફકલ   મતભેદોથી   આપણા   રા��નેિવ�ુ�   કર�   શકાય   

બૌ�   ધમ�ની?"   "�ુ ં  તે   બૌ�   ધમ�   ચચ��ુ ં  જડ�ુ ં  અને   િવ�ૃત   થઈ   શક�   છે?"ન�ધ   

સ�ંણૂ�   

આવી   ખામીઓ   "બૌ�   ધમ�   માટ�   આટ�ુ ં  �યાન   આકિષ�ત   કર�   અને   �વલેણ   સા�બત   ન   થઈ   

ભારતમાહંોત,   જો   બૌ�વાદના   િવ�તરણના   રાજક�ય   પ�રણામોએટલા   િવનાશક   ન   હોત   

રા���ય   અ�પ�ટતા   અને   આપણા   �િતના   રા���ય   અ��ત�વ   માટ�."   

19.   બૌ�   મા�યતાએ   લોકોને   પણ   િન���ય   બના�યા   અને   આ   ર�તે   હસંને   ભારત   પર   કબજો   મેળવવાની   �િુવધા   આપી.   

�હ��ુઓ   "સહનહાથ ે  કડવાશ   અને   રાજક�ય   �લુામી   

અ�હ�સામેલી-�થૂડ   ��ૂો   �ારા   હ�   પણ   �ની   બબ�ર   �હ�સાનેકર�   શકાય   છે   તે   લોકોનાસમાનતા   સાથ ે  ન   પીઈ   શક�   

અને   આ�યા��મક   ભાઈચારોના."   

20.   તેનો   અથ�   બૌ�   ધમ�ને   ઠપકો   આપવાનો   નથી,   "આપણે   આપણા   �ેમ,   �શસંા   અને��યે   આદર   આપતા   નથી   

��ુ   -   ધમ�   -   સઘં.   તે   બધા   આપણા   છે.   તેમની   તેજ�વીતા   આપણી   અને   અમાર�   

િન�ફળતાઓ   છે.   ”   પરં�,ુ   બૌ�   �વૂ�ની   પિવ�   બાબતો,   �હ��ુ   રાજક�ય   અિધકાર�ઓ   �ણે   બૌ�   ધમ�નેમ�ૂંર�   આપી,   

તે   બનવાની�   તે   બ��ુ.ં   

"તેથી,   અમને   નથી   લાગ�ુ ં  ક�   રાજક�ય   �ુશળતા   અથવા   �ુટ�વની   �ુલીનતાની   શ�આતથઈ   

એકલા   મૌય�   સાથહેતી   -   અથવા   તેમના   બૌ�   ધમ�   �વીકારવા�ુ ં  પ�રણામ   હ� ુ.ં"   

२१.   પરં� ુ  �હ��ુઓ   અ�ય   �ુ�યવી   ન   હોઈ   શક�,   �યાર�   હસં�ુ ં  વચ��વ   હ� ુ,ં   �મના   આખા   પથંનોઆપી   શકાય   છે   

સારાશં   બે   શ�દોમા,ં   "ફાયર   અને   તલવાર."   અને   બૌ�   ધમ�મા ં  કોઈ   "તક�    અને   કોઈ   દલીલ"   નહોતી   

�   અ��ન   અને   તલવારના   િસ�ાતંનો   સામનો   કર�   શક�.   

"તેથી   અમાર�   �િતના   િવચાર   અને   પગલાના   નેતાઓએિવરોધ   કરવાતેમની   બ�લદાન   આપ�ુ ં  પડ�ુ ં  

પિવ�   ધમ�નોઅને   �ટ�લ   માટ�   વ�ૈદક   �ે�ોને   ફર�થી   ખોલવા,   તેને   કાલીની   વદે�   પર   તી�ણ   બનાવવા   માટ�."   

22.   �હ��ુઓએ   આ�મણકારોને   પાછા   તારતી   અને   મગંો�લયા   લઈ   ગયા.   “પાછા   વદેો!   '   રા���ય   

�ુદન   વ� ુ  જોરથી   અને   વ� ુ  જોરથી   વધ�ુ ં  ગ�ુ,ં   કારણ   ક�   આ   એક   રાજક�ય   

આવ�યકતા  
હતી.   "   



બૌ�   ધમ�   -   એક   સાવ�િ�ક   ધમ�   

22.   ભલે   તેની   િસ��ઓ   હતી,   બૌ�   ધમ�   “�ાણીઓનીબીજબીજનેશ�ો   નહ�   

ઉ�સાહનાક�   રાજક�ય   મહ�વાકા�ંાઓ   અથવા   �ય��તગત   ��ૃ�નાકાicate◌ી.”   

૨..   ભારતે   બૌ�   ઉપદ�શોમા ં  પોતાની   ��ેઠતમ   શ��તનો   સમાવશે   કરવાનો   અને   �વવાની   કોિશશ,   "કરવાની   કોિશશ   કર�   

કર�તેણે   હ�યા   કર�ને   હ�યાનહોતી   -   અન ે  �તે   જોરથી   બહાર   આ��ુ ં  ક�   ખ�ૂરના ં  પાન   પણ�બૂહોય   છે   

�ટ�લ   માટ�ના�ુક!"   

"િવચાર   અને   ��યાના   નેતાઓ   સાવ�િ�કમ�બો   અન ે  �ુ�બોને   �નુરાવિત�ત   કર�ને   બીમાર   બ�યા   

ભાઈચારોના."   

24   -   “ત�ુપરાતં,   �   બ�ુ ં  આપણામા ં  આપણા   �ુ�મનો   સાથ ે  સામા�ય   છે,િવરોધઅમાર�   શ��તને   નબળ�   પાડ�   છે   

તેમનોકરવાની.   �ુ�મન   ક�   �ની   આપણી   સાથ ે  ક�ુ ં  સરખી   નથી,   તે   �ુ�મન   છે   �   આપણા   �ારા   �બૂ   જ   કડવો   �િતકાર   

કર�   છે.   "   

પછ�   આવી   �િત��યા!   

25.   ભારતમા ં  બૌ�   શ��તને   ફર�થી   �થાિપત   કરવાનો   �યાસ   કરવાથી   રા��ને   વ� ુ  

જોખમી   વલણ   અપના��ુ.ં   અમે   �ુ�મન   ��યે   સહા��ુિૂત   ધરાવતા,   અમારા   ર��કના   લોકોથી   વાક�ફ   હતા.   

26.   બૌ�   સૈ�ય,   ચાઇનામા ં  ��થત,   �મુલા   માટ�   સ�જ.   બૌ�ો   હાર�   ગયા.   અને   "તેઓએપડ�ુ ં  હ� ુ ં  

ભારત   િવ�ુ�ના   તમામ   અ�પ�ટ   રા���ય   લ�યોને   formalપચા�રક   ર�તે   �યાગ   કરવો   પડ�ો   હતો   અને   એક   વચન   આપ�ુકં�  
તેઓ�ાર�યનહ�   કર�   

કોઈપણ   રાજક�ય   �તગ�ત   ભારત   ફર��વશે."   બૌ�   બધાએ   આ   શપથ   લીધા.   

રા���યતાની   તરફ�ણમા ં  સ�ંથાઓ   

27.   બૌ�   ચહ�રાની   સ�ંથાઓના   ચહ�રાના   આ   ઉછાળાના   ભાગ   �પે   �નુજ�િવત   થઈ:   

ચાર   વણ�ની   �ણાલી   લોકિ�યતામા ં  ��ૃ�   પામી.   



"આનાથી   આપણા   લોકોને   એવા   દ�રયાકાઠંાની   �લુાકાત   લેવા�ુ ં  �િતબિંધત   કરવા�ુ ં  એક   �ુદરતી   પગ�ુ ં  હ� ુ ં  �  
�બનસલાહભયા�   હતા   

-   ક�ટલાક   �ક�સાઓમા ં  તી�   �િત�ળૂ   -   આવી   િવિશ�ટ   સ�ંથાઓ   માટ�."   

ર�સની   શ�આતઆ�મ�્◌ાનમા ં  

28.   બૌ�ોને   લડવા   માટ�   રા��knowledgeમજ�તૂ   બ��ુ.ં   પરં� ુ  આપણી   ઉ�ર-   

પિ�મી   સરહદોમા ં  �યા ં  ર�સની   આવન�વન   જોવા   મળ�   હતી   �   "રહ�વાને   બદલે   �બૂ   બેભાન   થઈ   રહ�   હતી   

ત�ુંર�તઅને   અમારા   સીમાઓ   પણ   �રુ��ત   રહ�વા   પા�યા  
હતા."   

29.   અને   તેથી   એક   બાઉ���   દોરવામા ં  આવી.   અન ે  �ની   પસદંગી   કરવામા ં  આવી   હતી?   તમે   ધાર�   શકશો?   િસ�� ુ  નદ�.   

"�   �દવસે   અમાર�   �િતના   િપ�ઓૃએ   તે   �વાહને   ઓળંગી   લીધો   હતો   તેઓએ�તેનો   સબંધં   બધં   

તેઓલોકોની   પાછળ   છોડ�   દ�ધા   હતા   અન ે  તેઓએ   એક   નવા   રા��નો   પાયો   ના�યો  
હતોકર�   દ�ધો."   

તેઓએ   ભેળ��ુ ં  અને   િવ��તૃ   ક�ુ�   અને   “એક   �િત   અને   નવી�   ફ�ત   સૌથીશકાય   

લોકશાહ��ુ ં  િનમા�ણ   ક�ુ�યો�ય   અને   ભાવના�મક   �પે   િસ�� ુ  અથવા  
�હ��ુ   તર�ક�   વણ�વી.”   

વેદ   પર   પાછા   �ઓ.   

29.   િસ�� ુ  નદ�ની   સરહદ   પર   પાછા   જ�ુ ં  એ   “બેક   પાછા   વદેો”   ના   નવા   પોકાર�ુ ં  �ુદરતી   પ�રણામ   હ� ુ.ં   

દ�શભ�ત   �રુાણોમાનંા   એક,   �મણે   િસ��નુી   બહારના   િવદ�શીઓને   હાકં�   કા   .◌્યા   હતા,   “એક   રાજવી   �કુમના�ુ ં  બહાર   પાડ�ુ ં 
હ� ુ ં  

ક�   �યારબાદથી   િસ��એુ   ભારતવ�ચે   સીમાકંનની   લાઇન   બનાવવી   જોઈએ   

અને   �બન-ભારતીય   રા��ો.   

30.   તેને   “િસ�ધ�થાન”   કહ�વા� ુ.ં   

િસ���ુતાન   .૧.  
ભારતવષ�   



તેની   અપીલમા ં  �ય��તગત   હોવા   ઉપરાતં   બાદમા ં  હો�ો   હોવો   જોઇએ   અને   હોવો   જોઈએ.   તેઉ�લેખ   કર�   

કોઈ   ખાસ   રા�નોછે.   સ�ાટ   ભરત   ગયો,   પણ   િસ�� ુ  કાયમ   ચાલે   છે.   "તે   �વતં   કરોડર��ુ   

છે   �   �ૂરના   �તુકાળને   �ૂરના   ભિવ�ય   સાથ ે  જોડ�   છે."   આ   જ   કારણ   છે   ક�   નેતાઓએ   

"આપણી   �િૂમ   અને   રા���ુ ં  �ાચીન   વ�ૈદક   નામ   -   આય�નો   સવ���ેઠ   રા��."   

.૨.   નામનો   બીજો   ફાયદો   એ   છે   ક�   "સ�ં�ૃતમા ં  િસ��નુો   અથ�   ફ�ત   િસ�� ુ  જ   નહ�,   

પણ   સ��ુ-સ��ુ   પણ   છે   �   દ��ણ   �ીપક�પને   કમર   કર�   છે."   તેથી   તે   એક   જ   શ�દમા ં  આખા   િવ�તરણ   તરફ   િનદ�શ   કર�   છે.   

આય�   એટલે   �ુ?ં   

32.   પરં� ુ  િસ�� ુ  ફ�ત   �ગૂોળનો   સદંભ�   આપતો   નથી.   તે   સ�ં�ૃિતનો   સદંભ�   આપે   છે.   િસ���ુથાન   એ   “આય��ુ ં  સવ���ેઠ   

રા��”   હ� ુ.ં   

.   33.   આ   શ�દ,   તે   �યાનમા ં  લે�ુ ં  જોઈએ,   "કોઈ   પણ   ��િવ�ા   સબંધંી   વાળના   ભાગલા   અથવા   ક�રપથં   પર   આધા�રત  
નથી."   

આય�   શ�દ   �પ�ટપણે   તે   બધાને   �ચૂવ ે  છે   ક�   �મણે   “એક   સામા�ય   સ�ં�ૃિત,   સામા�ય   લોહ�,   

સામા�ય   દ�શ   અને   સામા�ય   ન�તા   વારસામા ં  મેળવી   છે,”   �યાર�   િસલે�તાનના   િવરોધમા ં  �કુ�લચાએ   પણ   

િવદ�શી   લોકોનો   અથ�   રા���ય   અને   વશંીય   અને   જ�ર�   નથી   ક�   ધાિમ�ક   �પે.   ”   

�હ��ુ   અને   �હ��ુ�તાન   

33.   “એટકો”   શ�દનો   ઉપયોગ   પણ   થતો   હતો.   તેના   મજ�તૂ   આ�લ�ગન   �ચૂવ ે  છે   ક�   રોયલેતેનામ�ૂંર�   આપવામા ં  

સપંાદનથી   િસ���ુથાન   સાથનેાજોડાણનેઆવી   છે.   [�ુ ં  અહ�   થોડ�   ખોવાઈ   જવાની  
ક�લૂ   ક�ંુ   �]ં.   

34.   “અટક”   નો   ઉપયોગ   લોકોને   વદેો   તરફ   દોરવાનો   �યાસ   પણ   હોવો   જ   જોઇએ.   પરં� ુ  

તે   જ   હ�� ુ  માટ�,   બધા   ��ુુષો   �ણે   છે   ક�   �હ��ુ   અને   �હ��ુ�થાન   �ુ ં  �ચૂવ ે  છે,   પરં� ુ  ભારતવષ�   નહ�.   

35.   એક   �ટનોટમા ં  તે   અટકની   ઉ�પિ�   પર   તેની   િનિ�તતાના   અભાવની   ચચા�   કર�   છે.   પરં�,ુ   તે   કહ�   છે   ક�   "કરવાની   આદત   

ક�ટલાક   િવદ�શી   �રુાવાઓ   �ારા   �રુાણોમા ં  ખાતર�   આપવામા ં  આવ ે  �યા ં  �ધુી   દર�ક   બાબતમા ં  શકંા   

વા�હયાત   છે."   સ�ંણૂ�   સમથ�ન   િવના,   historicalિતહાિસક   સમયમા ં  ન�ધાયે�ુ ં  અનેત�ન   

���િુતમા�ં�ુ�ગ�ય   લાગે   તે   સા�ંુ   સહકાર   લાગે   છે.   36   ના   રોજ   તે   કહ�   છે   ક�   ખાતામા ં  ખામી   અને   



િવરોધાભાસ   છે.   ��ટુાક�    નથી?   જો   અિત-�ા�ૃિતકતાની   હવા   હોય,   તો   એલે�ઝાડંર   મહાનના ં  વણ�નો�ુ ં  �ુ ં  છે   

?   

��ુઆદર   

��યે35   35.   આગળ   વધતા   પહ�લા,   તેઓનબળાઇના   િવ�લેષણ   �ારા   શ�   તેટલા   પીછા   સરળ   બનાવવા   માગેં   છે   

બૌ�   ધમ�ની.   

36.   ના.   તે   બૌ�   ધમ�ને   ચાહ�   છે.   

37.   બૌ�   ધમ�   તેનામા ં  રહ�લા   િન��ુર   માણસથી   �ૂધ   છોડાવવાનો   એક   મહાન   �યાસ   છે.   તેમણેઆદર   આ�યો   છે   

આ   વશંમા ં  િશ�કોને.   અને,   જો   વશંના   િશ�કો,   તમને   �ુ ં  લાગે   છે   ક�   તેિવશ ે  �ુ ં  િવચાર�   છે   

પોતે   મહાન   ��ુ,   હ�?   

But   38   પરં�,ુ   "રા���યતા�ુ ં  બેનર   �િુનવિસ�ટ�   �ારા   બદલી   નાખવાનો   ઇનકાર   કરશ.ે"   હ�   પણ   ભારત   

બૌ�   ધમ�ને   તેની   ભાવનામા ં  ��ુત   અને   આ�મસાત   કરવા   માટ�   �બૂ   સ��ૃ   છે.   

�હ��ુઓ:   બધા   એક   અને   એક   રા��   

38.   અ�યાર   �ધુી   આપણે   સ�ં�ૃત   �ોતો   તરફ   �યાન  
આ��ુ ં  છે.   

39.   િસ���ુતાન   શ�દ   કોઈ   ખાસ   સ�ંથા   અથવા   પ�   સાથનેા   કોઈપણ   જોડાણથી   �ટકારો   મેળ�યો   હતો.   "�ારા   

સ�ંથાતેનો   અથ�   વણ�   (�િત)   થાય   છે.   પરં� ુ  �્   caste◌ાિત   પણ   �હ��ુ�તાન   નથી   કારણ   ક�   “સ�ંથા   

સમાજ   માટ�   છે,   સમાજ   માટ�   નથી   અથવા   સ�ંથા   માટ�   તેનો   આદશ�   નથી.”   

જો   વણ�ની   પ�િત   અ�ૃ�ય   થઈ   �ય,   તો   �ુ ં  �હ��ુ�તાન   િવદ�શીઓની   �િૂમ   બનશ?ે   શીખ   

પાસે   �્   caste◌ાિત   નથી,   પરં� ુ  તેઓ   દંભી   નથી.   "તેઓ   લોહ�   �ારા,   �િત   �ારા,   દ�શ   �ારા,   ભગવાન   �ારા   આપણા   છે."   

"અમે,   �હ��ુઓ,   બધા   એક   અને   એક   રા��   છ�એ,   કારણ   ક�   ��ુય�વ ે  આપણા   સામા�ય   લોહ�   -   'ભારતી   સતંાતી.'"40૦.   

�હ��ુ�તાની   ભાષા   



બૌ�   ધમ�ના   ઉદય   અને   પતનની   સાથને�ધપા�   �સાર   અને   ��ૃ�   સાથ ે  

�થાિનક   અને   સ�ં�ૃતનાબધં   ર�ો   હતો.   �લાિસકલ   ગressમા.ં   

"�ા�ૃત"   (�હ�દ�)   �   લોકોના   �વતં   િવચારોન ે  વ� ુ  સાર�   ર�તે   �ફટ   કર�   છે.   

"સ�ં�ૃત   લેખકોએ   સામા�ય   ર�તેસાથ ે  �સુગંતતામા ં  વ� ુ  હોવાને   વ� ુ  પસદં   ક�ુ�   

ભ�યતાને   �થાિપત   લાયકતા."   

પરં� ુ  �હ��ુ�તાન   લોકિ�ય   અને   �વતં   સ�ં�ૃિતમા ં  અટવા�ુ ં  છે.   

.૧.   �યાર�   સ�ં�ૃત   ભાષાક�ય   અને   સા�ં�ૃિતક   કરોડર��ુ   છે,   �યાર�   �ા�ૃત   (�હ�દ�)   -મોટ�   ��ુી   

સ�ં�ૃતની-   �વતં   ભાષા�ુ ં  �ભાવી   છે.   

���ટશ   �હ�દ�   અથવા   �હ��ુ�તાનીની   સદ�ઓ   પહ�લાપાર   કરનારાઓ   માટ�   મા�ભૃાષા   હતી   

રા��ને.   

.૨.   હસંને   હાકં�   કા   .◌્યા   પછ�,   લગભગ   હ�ર   વષ�   શાિંત   અને   સ��ૃ�   થઈ.એક   

રાજ�ુમારો    જોડાયેલ   �ુ�ંુબ   પર   શાસન   ક�ુ�.   અને   �હ�દ�નો   દ�ક   લેવોએક   બા�   

એ   આ   રા���ય   �ખુાકાર�   અને   બધંન�ુ�ંપ   હ� ુ.ં   

િવદ�શી   આ�મણકારો   

42.   સફળતા   લોકોને   ખોટ�   સલામતી   અન ે  સપનાની   �િૂમમા ં  �વવા   માટ�   આકિષ�ત   કર�   છે.   ગઝનીનાિસ���ુથાન   અસ�ંકાર�   

મોહ�મદ   �યાર�   િસ�� ુ  પાર   કય�   તે   �દવસેર�તે   ��તૃ   થયો.   

43   -   “ઇ�જ�ત,   સી�રયા,   અફઘાિન�તાન.   .   ઇ�લામતલવાર   પહ�લા   રા��ો   અને   સ�ં�ૃિતઓ   apગલામા ં  આવી   ગઈ   હતી.   

શાિંતનીપરં� ુ  અહ�   પહ�લીવાર   તલવાર   �ાટકવામા ં  સફળ   રહ�,   પણ   �નૂ   કરવામા ં  નહ�.   ”   

દર�ક   વખતે   �યાર�   તલવાર   �ાટકતી   હતી   �યાર�   તે   ��ુત   થઈ   ગઈ   હતી   અને   ઘા   સાજો   થયાની   વાત   કહ�   હતી."પી�ડતાની  
�વતં   શ��ત   

િવજયનો   �વતંતા   કરતાવં� ુ  સા�બત   થઈ."   “તે   કોઈ   ર�સ,   રા��   અથવા   લોકોનીહતા   �ણે   ભારત   

સાથ ે  નસાથ ે  સઘંષ�   કરવો   પડ�ો.   તે   લગભગ   આખા   એિશયામા ં  હ� ુ,ં   તેના   પછ�   લગભગ   તમામ   �રુોપ�ુ ં 
અ�સુરણ   કરવામા ં  આવ�ુ ં  હ� ુ.ં   "   

.   44.   દાયકા   પછ�ના   દાયકા   પછ�,   સદ�   પછ�ની   સદ�   પછ�,   ભયકંર   સઘંષ�   ચા� ુ  ર�ો   અને   ભારત   એકલાચા� ુ  



હાથ ે  નૈિતક   અને   લ�કર�   ર�તે   લડતરા��ુ.ં   "   

�હ��ુ�વ   કાય�   પર   

44   44.   "આ   લાબંા   ગાળાના   ઉ�   સઘંષ�મા ં  આપણા   લોકો   પોતાને   �હ��ુ   તર�ક�   સખત   સભાન   બ�યા   

અને   આપણા   ઇિતહાસમા ં  અ�્   unknown◌ાત   �શ ે  એક   રા��મા ં  વ�ે�ડ�ગ   થઈ   ગયા."   

.   Hind.   �હ��ુ�વ,   ફર�થી,   આ   એકતામા ં  બધાને   �ચૂવ ે  છે   �મણે   આ�મણકારોની   નીચે   ભોગ��ુ ં  હ� ુ.ં   �મણે   લડ�ા   હતા   

તેઓએ   �હ��ુ�વ   તર�ક�   ક�ુ�   હ� ુ.ં   �હ��ુ�વના   નામે   �   લોકોએ   વાવતેર   ક�ુ�   હ� ુ ં  અને   લડ�ા   હતા   તેમના   બધા   �શસંાપ�ો   

ભાગ   લેશ.ે   તે   થોડા   ઉદાહરણો   આપે   છે.   

[.   The]   ઉ�ર�ય   ભાષીય   સા�હ�યમા ં  �બૂ   જ   �થમ   રચના   �હ��ુ�તાનને   �ચૂવ ે  છે.   એક   કિવ   

આ   શ�દોનો   વારંવાર   અને   ��ુતપણે   ઉપયોગ   કર�   છે,   પરં� ુ  આપણે   શકંા   કર�   શક�એ   નહ�   ક�   તેઓએટલા   જ   લોકિ�ય   હતા   

11 મી    સદ�મા ં  પણ�યાર�   ��ુ�લમોએ   પ�ંબમા ં  પણ   કોઈ   પગ�ુ ં  ભ�ુ�   ન   હ� ુ.ં   

.   48.   -.   49.   આપણે   ��ુ�લમો   અને   �હ��ુઓ   વ�ચેના   ��ુ   િવશ ે  શીખી�ુ.ં   હારનાર   �હ��ુ   નેતાઆપે   છે   

�ુગા�ને   દ�શભ��તની   �ાથ�ના.   અને,   આ   બધા ં  એક   કિવતામા,ં   આપણે   પતન   પામેલા�િતમ   �પશ�   ��ાજં�લ   સાભંળ�એ   છ�એ   

�હ��ુ   સ�ાટને.   "ભારત"   લગભગ   આ   �થમ   ઉ�ર�ય   ભાષીય�થમ   દ�ખા� ુ ં  નથી   

રચનામા.ં   

--૦   -   56   મા ં  દ�શભ��તની   કિવતા   છે.   તેમાનંો   મોટાભાગનો   �હ�સો   1646   માસંામે   બચાવ   કર�   રહ�લા   િશવા�નો   બદન�ી   કર�  
છે   

��ુ�લમો.   

-   57   -   �યાર�   રાજ�તૂ   રાજ�ુમાર�   તેની   સામે   લડત   ચલાવી   �યાર�   િશવ�એ   ક�ુ ં  ક�,   "તે   શોધ�ુ ં  �બૂ   જ   િનરાશાજનક   હ� ુ ં  

રાજ�તૂો   -   �હ��ુ�વની   �ાચીન   sh◌ાલ   -   તેમના   લોહ�   અને   તેમના   ધમ�   ધમ�વાદ�ઓલોહ�   વહ�વડાવ ે  છે   

અને   ભાઈ   �હ��ુઓ�ુકં�   �   મોહ�મદવાસીઓ   �તી   શક�!"   

-   He   -   તેણે   આગળ   ક�ુ,ં   “તમે   �   ગ   all   માગંશો   તે   �ુ ં  તમને   સ�પવા   માટ�   તૈયાર   �.ં   �ુ ં  �ત ે  જ   

તમારો   �વજ   તેમના   પર   લગાવીશ.   પણ   તે   �હુ�મદવાસીઓનો   િવજય   ન   થાય.   �ુ ં  �હ��ુ   �;ં   તમે   

રાજ�તૂ   છો   અને   તેથી   �હ��ુ   છો.   રા�ય   �ળૂ   �હ��ુઓ�ુ ં  ર�ુ ં  છે.�ુમંારાન�   કર�શ   

�ણે   �હ��ુ   ધમ�ની   ર�ા   કર�   છે   તે   પહ�લાનં�   વખતમાથાને.   ”   



61   -   એક   �વામીએ   પણ   તેમના   અ�યુાયીઓન ે  ટક�   રહ�વાની   નહ�,   પણ   �મુલો   કરવાની   િવનતંી   કર�.   મ�રુાબાઈ   નામની  
એક   મ�હલાએપ�ો   લ�યા   

તેમને   દ�શભ��તના.   

-   63   -   “ગોવામા ં  પો�ુ�ગીઝ   ક�રપથંી   એ   �રુોપમા ં  �છૂપરછ�ુ ં  ભારતીય   સ�ંકરણ   હ� ુ.ં   એકવાર   

તેઓએ   તમામ   �હ��ુ   ધાિમ�ક   િવિધઓ   અને   ધાિમ�ક   િવિધઓના   ��ુલા   િનર��ણ   પર   �િતબધં   ��ૂો.   ”   �હ��ુ   દ�શભ�તોએ   

આ   વચ��વ   ઉથલાવી   ના��ુ.ં   

-   68   -   ઘણા   પાના   હ�ઠળની   �ટનો�સ   ઘોષણા   કર�   છે,   પરં� ુ  એક   1793   પ�મા ં  કહ�વામા ં  આ��ુ ં  છે   ક��હ��ુ   ઇિતહાસ   

��ુ�લમોના   ર�કો�્�સના   િવનાશ   �ારાઓછો   થઈ   ગયો   છે.   પરં�,ુ   ��ુ�લમો   પણિવજય   માટ�   નાના   િવજય   

શા�તમેળવ ે  છે   અને   �હ��ુઓ   િવ�ુ�   કર�   છે.   પરં�,ુબચાવમા ં  �હ��ુ   મ�હમા   �પ�ટ   છે   

ગૌ   અને   �ા�ણોના   ર�ણ,   વદેો   અન ે  શા�ના.   

�ખૂ�   ક�પનાઓજવા   જ   જોઈએ   

70-   છે��ુ ં  �હ��ુ   સા�ા�ય   1818   એડ�મા ં  પડ�ુ ં  હવ ે  આપણે   �હ��ુ�વની   આવ�યકતા   મેળવી�ુ.ં   પરં�,ુ   આ   

કરવા   માટ�   પહ�લા   આપણે   એ   િવચારને   નાશ   કરવો   પડ�ો   ક�   �હ��ુ�તાન   અને   �હ��ુ   મહમંદના   �ુ�પયોગથી   આ�યા   છે   

.   મોહ�મદનો   જ�મ   થયો   તે   પહ�લા ં  “િસ��”ુ   અ��ત�વમા ં  હતો.   તેથી   તેનો   ધમ�શ�ો   નહ�   

શ�દ   અથવા   િવચાર   કર�.   

72   -   ��ુ�લમોએ   અમને   નામ   આપવા�ુ ં  �યે   આપનારાઓના   તક�    �ારા,   અમને   "કાફસ�"   કહ�વા   જોઈએ.   

પરં� ુ  તે   સા�ુ ં  છે   ક�   �હ��ુ   શ�દ   સ�ં�ૃતમા ં  જોવા   મળતો   નથી.   પરં��ુા�ૃતઅપે�ા   રાખવી   એ   �ખૂ�તા   છે   

શા�ીય   સ�ં�ૃત   લખાણમા(ં�હ�દ�)   શ�દની.   “િસ��”ુ   સ�ં�ૃતમા ં  છે.   

73   -   ઇરાનની   �ાચીન   ભાષામા,ં   �વૂ�-પિશ�યન,   �હ��ુનો   અથ�   કાળો   �ય��ત   હતો.   પરં� ુ  ત ે  પછ�   તેનહ�   

ભારતના   �હ��ુઓને   લા� ુ  પડ�ુ(ંજોક�   તેઓ   બા�ુમા ં  રહ�તા   હતા).   શ�દ   આ   ઉપયોગની   �િૂત�   કર�   છે.   

74   -   અને   તે   એક   ઉપકલા   હતા,   તે   ��લ�ડ   સાથ ે  સમાતંર   ન�ધ�ુ ં  રસ�દ   છે.   કોઈને   "��ે�"   

કહ��ુ ં  એ   નોમ��ડ�   િવ�તાઓ   હ�ઠળ�ુ ં  અપમાન   હ� ુ.ં   પરં�,ુ   ��ે�   તેમના   નામ   પર   અટ�ુ.ં   “ચો�સપણે   

કારણ   ક�   તેઓએ   તેમના   �ાચીન   લોહ�   અથવા   નામનો   ઇનકાર   કય�   ન   હતો,   આ�   આપણે   શોધી   કા   that◌ીએ   છ�એ   ક�શ�દ   

નોમ�નએક   historicalિતહાિસક   અવશષે   બની   ગયો   છે   અને   િવ�ના   નકશા   પર   નોમ��ડ�ને   �થાન   નથી,   આ   

િતર�કારજનક   ��ે�   અને   તેમની   ��ે�   ભાષા   આવી   છે   િવ��ુ ં  સૌથી   મો�ંુ   સા�ા�ય   પોતા�ુ ં  છે   



.   

“ સઘંષ�ના   સમયમા ં  રા��ો�ુ ં  માનસ�ુ ં  સ�ંલુન   ખોવાઈ   �ય   છે    અને   જો   પિસ�યન   અથવા   અ�ય   લોકો   એકવાર   

�હ��ુ   શ�દ   ચોર   અથવા   કાળા   માણસ   �ારા   સમ�ય   છે,   તો   પછ�   તેઓએ   યાદ   રાખ�ુ ં  જોઈએ   ક�શ�દ   

મોહ�મદનપણ   હમંેશા   કોઈ   �બૂ   જ   ઈષા�ભાવ�ણૂ�   �કારનો   અથ�   દશા�વતો   નથી.�ારા   માનવ�ત   

�ા ં  તો   �હ��ુઓ.   ”   

-   Nor   -   ક�   આપણે   �લૂ�ુ ં  જોઈએ   નહ�   ક�   �ાચીન   ય�દુ�ઓએ   �હ��ુ   શ�દનો   ઉપયોગ   તાકાત   અથવા   જોમ   બતાવવા   માટ�   કય�  
હતો.   

--૦   -   બી�   બીમાર�   �   �હ��ુ   શ�દ   (કારણેલોકોના   �દમાગ   પર   �મુલો   કર�   છે   તે   

તેના   િવદ�શી   અને   અ�પ�ટ   �ળૂના   ખોટા   િવચારોને)   ખોદ�   કાitchતાતે   મા�યતાને   મા�યતા   દશા�વ ે  છે.   સામા�ય   ર�તે,   

�હ��ુ�વ   શ�દ   �નો   અને   બૌ�ોને   અલગ   કર�   શક�   છે.   

--૧   -   હક�કતમા,ં   શ�દ   "�હ��ુ   ધમ�"   એ   એક   નવો-� ૂઝંવતો   શ�દ   છે.   માણસિવ�ાસ   કયા�   િવના   �હ��ુ   બની   શક�   છે   

વદેમા.ં   �ન   આ   સા�બત   કર�   છે.   �હ��ુ�વ   “રા���ય   અને   સા�ં�ૃિતક   પાસા”   ને   આવર�   લે   છે.   

82   -   દ�ખીતી   ર�તે   �હ��ુ�વ   �હ��ુ   અન ે  �હ��ુ�તાન   શ�દોથી   આવ ે  છે.   �હ��ુ�વ,   એકતર�ક�   સેવા   આપવા   

શ�દમાટ�,   ભારતના   જોડાણના   ભૌગો�લક   �ોતને   અપીલ   કર�ુ ં  આવ�યક   છે.   તે   �હ��ુ�તાન   �ારા   આમ   કર�   છે.   આ   

શ�દ   અમે�રકનોને   "ભારત"   શ�દ   ધાિમ�ક   ભાવના   િવના   સમજતાની   સાથ ે  સમ�ય   છે.   

--૨   -   But   83   પરં� ુ  "�હ��ુ�વ"   શ�દના   �હ��ુ   ���ુપ��ુ ં  �ુ ં  છે?   સરસ   ર�તે   તેશ�દ   પર   પાછો   ગયો   છે   

િસ���ુનો   અથ�   �હ��ુ�તાનના   નાગ�રક   છે.   આમ   તેનો   શ�દકરતા   વ� ુ  કોઈ   ધાિમ�ક   અથ�   નથી   

"�હ�દ�".   

�હ��ુ�વની   આવ�યક   અસરો   

83-   પરં�,ુ   �યાર�   તે   ધમ�   ��ુત   છે,   �યાર�   “�હ��ુ�વ”   શ�દમા ં  મોહ�મદનો   સમાવેશ   નથી.   તે   

કદાચ   કોઈ   �દવસ   �હ��ુ   �િૂમ   પર   વસેલા   �ય��તને   �ચૂવવા   માટ�   આવી   શક�.   પરં�,ુ   તેપડશે   

માટ�   તમામ   માનવ�તને   ઇ�સ   છોડવાની   અને   સ�ંણૂ�   માનવ   બનવાની   જ�ર.   “પણ   આપહ�લી   છટાઓ   પણ   

ઉપાયની,   �મ   ક�   િન�ઠા�વૂ�કની   ઇ�છા   રાખવાની   છે,   તે   ��િતજ   પર   ભા�યે   જ   �પ�ટપણે   સમ�ય   છે,   તેથી   

કડક   વા�તિવકતાઓને   અવગણવી   એ   �ખૂ�તાની   વાત   છે.   �યા ં  �ધુી   દર�ક   અ�ય   'ઇસમ'   એ   તેનાઇનકાર   કય�   નથી   

િવશેષ   ક�રપથંીઓનો,   �   �ાર�ય   ખતરનાક   ��ુના   રડ�   પડ�   છે,   �યા ં  �ધુી   કોઈ   પણ   સા�ં�િૃતક   અથવા   રા���ય   એકમ   



,   ખાસ   કર�ને   સામા�ય   નામ   અને   સામા�ય   બેનરના   બધંને   to◌ી�ુ ં  પાડવા�ુ ં  સમથ�   નથી.   

84   -   કોઈ   અમે�રકન   ભારતનો   નાગ�રક   બની   શક�   છે.   પરં�,ુ   "�યા ં  �ધુી   આપણા   દ�શ   ઉપરાતં,   

તેમણે   આપણી   સ�ં�િૃત   અને   આપણો   ઇિતહાસ   અપના�યો   નથી,   આપ�ુ ં  લોહ�   વારસામા ં  મેળ��ુ ં  છે   અનેજોવાની   આવે   છે   

આપણી   �િૂમને   ફ�ત   તેના   �ેમની   �િૂમ   તર�ક�   જ   નહ�,   પણ   તેની   ઉપાસના   પણ,   �યા ં  �ધુી   તે   પોતાને   મેળવી   શકતો   નથી.   

�હ��ુ   ગણોમા ં  સમાિવ�ટ.   ”   

સામા�ય   લોહ��ુ ં  બધંન,   

�હ��ુ   ભારતીય   અથવા   �હ�દ�નો   પયા�ય   ન   હોઈ   શક�   અને   તેનો   અથ�   ફ�ત   ભારતીય   જ   હોઇ   શક�,   તે�ુ ં  છે   ક�   

�હ��ુ   રા��   અથવા   �િત-�િત   નથી.   

�ળૂ   �િતમાથંી   ઉ�વલેા   “�િત”   શ�દનો   અથ�   “ભાઈચારો,એક   સામા�ય�ારા   ન��   કરાયેલી   એક   �િત   

એક   સામા�ય   ર�ત   ધરાવતો,�ળૂ.”   બધા   �હ��ુઓના   વ�ૈદક   િપતા   છે,   તેમા ં  િસ���ુ ુ ં  લોહ�   છે.   

85   -   પરં� ુ  લોકો   ખર�ખર   �છેૂ   છે,   �ુ ં  �હ��ુ   �િત   �વી   કોઈ   વ�� ુ  છે?   સા�ંુ   �યા ં  એક   ��ે�   છે?   �ુ ં  

�યા ં  ���ચ   લોહ�   છે?   જો   આ   લોકો,   તેમના   લ�ન   સાથ,ે   �હ��ુઓ   પણ   કર�   છે.   જો   આપણે�િતબિંધત   કર�એ   

આ   �િત   કહ�વા   સાથ ે  �્tes◌ાિતઓ   વ�ચેઅને   તે   બરાબર   છે,   તેથી   વ� ુ  �િતની   બહાર.   અને   

આ   પણ   પાછા   વદેોમા ં  �ય   છે.   

87   -   અને   �યા ં  િવદ�શી   અને   બૌ�   �તર   લ�ન   થયા   છે.   અને   આમાથંી   ક�ટલાકબ�યા   છે   

આપણા   મહાકા�યોમા ં  રા���ય   નાયક.   શીખ   પણ   �તર   લ�ન   કર�  
છે.   

89   -   કોઈ   પણ   શ�દ   આપણા   લોકોની   આ   વશંીય   એકતાને   સ�ંણૂ�   અ�ભ�ય��ત   આપી   શકતો   નથી,   તેમ   �હ��ુ   ��ુ ં  વલણ  
ધરાવ ે  છે.   

ક�ટલાક   આય�ન   હતા,   ક�ટલાક   ગૌડ   હતા,   ક�ટલાક   �ન   હતા,   ક�ટલાક   ધમ��ેમક   હતા,   પરં� ુ  આપણેબધંાયેલા   એક   �િત,   એક  
�િત   છે   

લોહ�ના   િ�ય   સબંધંોથી.   

90   -   “છેવટ�   આ   �ુિનયામા ં  �યા ં  �ધુી   છે   �યા ં  �ધુી   માણસનો   સબંધં   છે   પરં� ુ  એક   જ   �િત   -   

માનવ   �િત   એક   સામા�ય   ર�ત,   માનવ   ર�ત   �ારા   �વતં   રાખવામા ં  આવ ે  છે.   અ�ય   બધી   ચચા�   ��ેઠ   કામચલાઉ,   



કામચલાઉ   અને   મા�   �માણમા ં  સાચી   છે.   ��ૃિતકર�લા   �ૃિ�મ   અવરોધોને   ઉથલાવવાનો   સતત   �યાસ   કર�   રહ�   છે   

તમે   �િત   અને   �િત   વ�ચે   ઉભા.   લોહ��ુ ં  સચંય   અટકાવવાનો   �યાસ   કરવો   એ   ર�તી   પર   બાધં�ુ ં  છે.   

�તીય   આકષ�ણ   એ   �બોધકોની   બધી   આદ�શો   સાથ ે  �કૂવામા ં  કરતા ં  વ� ુ  શ��તશાળ�   સા�બત   થયા ં  છે.   ”   

“�માણમા ં  એકલા   બોલતા,   િવ�મા ં  કોઈ   પણ   લોકોતર�ક�   મા�યતા   મેળવવાનો   �યાય   કર�   શક�   નહ�   

�હ��ુઓ   અને   કદાચ   ય�દૂ�ઓ   કરતા ં  વશંીય   એકમ.   �હ��ુ   સાથ ે  લ�ન   કરનાર   કોઈ   �હ��ુ   પોતાની   �િત   �મુાવી   શક�   છે   

પરં� ુ  તેમનો   �હ��ુ�વ   નહ�.   ”   તમે   કોઈ   અલગ   દશ�ન   અપનાવી   શકો   છો   પરં� ુ  તેમનો   �હ��ુ�વ   -   તેનો   �હ��ુ�વ   �મુાવશો   નહ�   

.   ”   �િૂમનો   તમારો   �ેમ.   

સામા�ય   સ�ં�િૃત   

-   १   -   “મોટાભાગના   ભારતીય   મોહ�મદવાસીઓ,   જોાનતા   �ારા   જ�મેલા   �વૂ��હોથી   ��ુત   થઈ   શક�,   તો   તે   

અ�્oranceઆપણા   દ�શને   તેમના   વતન   તર�ક�   �ેમમા ં  આવી   શક�   છે,   કારણ   ક�   તેમની   વ�ચે   દ�શભ�ત   અને   ઉમદા  
િવચારધારા   

હમંેશા   તેમના   �પાતંરની   વાતા�   કર�   છે,   લાખો   ક�સોમા ં  બળજબર�   કરવી   એજવા   માટ�   �બૂ   જ   તા�તર�ુ ં  છે   

તેમને   �લૂી.   .   .   ક�   તેઓની   નસોમા ં  �હ��ુ   લોહ�નો   વારસો   છે.   ”   

પરં� ુ  �ુ ં  આપણે   તેમને   �હ��ુઓ   તર�ક�   જોઈ   શક�એ?   ના.   ક�મ   ક�   આપણે   ફ�ત   લોહ�   અને   િપ��ૃિૂમના   સબંધંો   જ   નથી   

રાખતા,   -   २   -   "પણ   કોમોના   જોડાણ   �ારા   આપણે   આપણી   મહાન   સ�ં�ૃિત   -   આપણી   �હ��ુઅપ�ણ   કર�એ   છ�એ   

સ�ં�ૃિતને."   આપણી   સ�ં�ૃિત   (સ�ં�ૃિત).   

સ�ં�િૃત   એટલે   �ુ?ં   

92   -   “સ�યતા   એ   મનના   મનની   અ�ભ�ય��ત   છે.   સ�ં�િૃત   એ   માણસે�હસાબ   છે   

�   પદાથ�   બના�યો   તેનો.   ”   

“રા��ની   સ�ં�િૃતની   વાતા�   તેના   િવચારો,   તેના   કાય�   અને   તેનીવાતા�   છે   

િસ��ઓની.   સા�હ�ય   અને   કળા   તેના   િવચારો   અમને   કહ�   છે;   ઇિતહાસ   અને   સામા�જક   સ�ંથાઓ   તેની   ��યાઓ   

અને   િસ��ઓ.   ”   

-   -   -   સ�ં�િૃતઓ   ઘ�ુ ં  ઉધાર   લઈ   શક�   છે,   "તેમ   છતા ં  તેમની   સ�ં�િૃત   �બૂ   લા��ણકતા   છે   ક��લૂ   થઈ   શક�   નહ�   

અ�ય   કોઈ   સા�ં�િૃતક   એકમ   માટ�."   



94   -   તે   તમામ   �હ��ુઓને   સા�ં�ૃિતક   વ��ઓુની   ��ૂચ   આપે   છે   અને   ફ�ત   �હ��ુઓ   સમ�   છે.   અમ ે  અમારા  
�હ��ુઆપણાસમ�યા   

નાયકોનેમાટ�   લડતા   અને   મરણ   પામેલા   લોકો   તર�ક�.   

95   -   �હ��ુઓ   વ�ચેના   ��ુો�ુ ં  �ુ?ં   �લુાબ�ુ ં  ��ુ   �ુ ં  છે.   સ�ં�ૃત   અમને   આપણા   ��ેઠ   તર�ક�   જોડ�   છે   

�   આપણી   બહ�ન   ભાષાઓ,   �હ�દ�,   બગંાળ�   અને   વ�નુા   બધા   પ�રવારને   સ��ૃધ   બનાવ ે  છે.   ”   

-   -   -   શીખને   �છૂો   ક�   વદેો�ુ ં  કામ   ક�   શ�ેસિપયર�ુ ં  તે�ુ ં  છે.   તે   વ�ૈદક   કાય�નો   જવાબ   આપશ.ે   

97   -   તેમના   �વૂ�જોએ   ભડંોળ   ��ંુૂ   પાડ�ુ ં  અન ે  કાય�   ક�ુ�   તે   સમાન   કલા   અને   �થાપ�ય.   બૌ�કામ   કર�   

પણછે.   

સામા�ય   કાયદા   અને   સ�ંકાર   

-   97   -   પિ�મી   િવકાસ   હોવા   છતા,ં   �હ��ુ   �યાયશા�   આપણને   પણ   એક   કર�   છે.   બધાએ   એકિ�ત   કર�લો   �હ�દ�   કાયદોશકતો   

��ે�   અથવા   મોહ�મદનની   અથવા   �પાની   કાયદાના   ��ુતકોમા ં  �ાર�ય   �ફટ  
થઈનથી.   

98   -   આપણી   પાસે   તહ�વારો   અને   તહ�વારો   સમાન   હોય   છે.   

99   -   અ�યાર   �ધુીમા ં  �   બ�ુ ં  એક   થવા�ુ ં  કહ�વામા ં  આ��ુ ં  છે   તે   ધમ�   િવના   કરવામા ં  આ��ુ ં  છે.   ના   'ism   નો   

ઉ�લેખ   છે.   પરં� ુ  ધાિમ�ક   તહ�વારો   એક   વહ�ચાયેલ   વારસો   છે.   

100   -   એક   �હ��ુ   સ�ં�ૃત,   �હ��ુ   સ�ં�ૃિત,   ઇિતહાસ,   નાયકો,   સા�હ�ય,   કલા,   કાયદો,   સામા�ય   મેળોવારસો   મેળવ ે  છે   

અને   તહ�વારો,   સ�ંકારો,   ધાિમ�ક   િવિધઓ,   િવિધ   અને   સ�ંકારોનો.   એ�ુ ં  નથી   ક�   દર�ક   જ   કર�   છે,   વાધંો.   પરં� ુ  તે   

તેનામા ં  વ� ુ  એક   અરબી   અથવા   ��ે�   લોકો   કરતા ં  તેના   �હ��ુ   ભાઈઓ   સાથ ે  સમાન   છે.   

કોઈપણ   ���તી   અથવા   ��ુ�લમ,   તેમ   છતા ં  તેઓએ   તા�તરમા ં  જ   �પાતંર   ક�ુ�   છે   અને   હ�   પણઘણા ં  �હ��ુ   

તેમના   આ�યા��મક   �વનમાસંમાિવ�ટો   છે,   “તેઓએ   નવી   સ�ંદાયનો   �વીકાર   કય�   �યારથી   તેઓએ�હ��ુને   પોતા�ુ ં  બધં   કર�  
દ��ુ ં  હ� ુ ં  

સમ�સ�ં�ૃિત   (સ�ંકા�રતી).   તેઓ   સ�ં�ૃિતક   એકમ   સાથ ે  સબંિંધત   છે   અથવા   અ�ભુવ ે  છે   ક�   તે   એકદમ   

�ુદ�   ર�તે   �હ��ુ   છે.   તેમના   નાયકો   અન ે  તેમની   નાયક-ઉપાસના,   તેમના   મેળો   અને   તહ�વારો,   

તેમના   આદશ�   અને   �વન   ��યેનો   તેમનો   �ૃ��ટકોણ   હવ ે  આપણામા ં  સામા�ય   બનવા�ુ ં  બધં   કર�   દ��ુ ં 
છે.   "   



101   -   ભલે   કોઈ   એક   વયો��ૃ   �હ��ુ   હોય   �ણે   ફ�ત   ��ુ�લમ   બના�યો,   “તે   �હ��ુ   કાયદાન ે  આિધન   છે   -   

તેના   �વૂ�જોનો   કાયદો.   તે   રા��,   �િત   અને   સ�ં�ૃિતનો   ભાગ   છે.���ટએ   તે   �ભ�   હોઈ   શક�   છે   

ક�ટલાક  
તહ�વારોની.   

102   -   સ�ં�ૃિત   અથવા   સ�ં�ૃિત   િસવાયની   એક   િવગત   િસવાય   આ   �પાતંર   �હ��ુ   હશ.ે   પરં� ુ  આ   ત�વ   

�બૂ   મહ�વ�ુ ં  છે,   તે   વ� ુ  �યાન   આપવા�ુ ં  પા�   છે.   આ   ઉપચાર   આપણનેલાવશ ે  

�હ��ુ�વના   ધાિમ�ક   પાસા   સાથ ે  �બ�.   

�હ��ુ   કોણ   છે?   

૧૦૨   -   ૧૦3   “�હ��ુ   ધમ�ની   કોઈ   �યા�યા   ક�   �   આપણા   લોકોના   કોઈ   પણ   મહ�વના   ભાગને   છોડ�   દ�   છે   અને   

તેમને   તેમની   મા�યતાને   ખોટ�   ર�તે   ચલાવવા   માટ�   અથવા   �હ��ુ�વની   િન�તેજ   બહાર   જવા   માટ�   દબાણ   

કર�   છે.”   

103   -   "�હ��ુ   ધમ�નો   અથ�   �હ��ુ   લોકોમા ં  જોવા   મળતી   ધાિમ�ક   મા�યતાઓની   િસ�ટમ   છે."   

આ   પ�રપ�   તક�    �રૂતો   નથી.   અને   �હ��ુ   �વી   કોઈ   વ�� ુ  નથી   તે   િવચાર   પણ   

અસતંોષકારક   છે.   

104   -   �હ��ુ   ધમ�નો   અથ�   �હ��ુનો   “ઇસમ”   છે.   �હ��ુ   શ�દ   િસ��,ુ   િસ�� ુ  પરથી   આ�યો   છે.   

આમધમ�   ક�   િવિશ�ટ   અને   આ   જમીન   અન ે  આ   લોકોને   વતની   છે   થાય   છે.   તમે   કહ�   શકો   છો   ક�   

આ   સ�ંદાયો   એક   બી�થી   િવરોધાભાસી   છે.   પરં� ુ  તે   બધા   હ�   િસ�� ુ  અને   આવા   "�હ��ુ   ધમ�"   �વા   છે.   

105   -   િસ�� ુ  પરંપરા   સાથ ે  જોડાયેલા   ધમ�ના   તમામ   સ�ંદાયો   વ�ૈદક   ધમ�   કહ�વામા ં  આવ ે  છે.   આપણે   

કહ�   શક�એ   નહ�   ક�   સ�ંદાયો   અને   હ�ટરોડox�સને   મ�ૂંર�   નથી,   ઘણાને   �ૂર   કયા�   િવના.   

107   -   �હ��ુ   ધમ�   મા�   બ�મુતીનો   ધમ�   નથી.   તે   બધા   �હ��ુઓનો   ધમ�   છે   અથવા   તેનેદ�વો   

છોડ�જોઈએ.   Vaidik   Dharma   is   the   majority,   but   Sikha   Dharma,   Arya   Dharma,   Jain   Dharma   and   

Buddha   Dharma   are   legit   too.   But   if   you   use   the   term   Hindu,   it   seems   to   denote   only   the   majority   

Dharma.   

107   –   The   Vedas   came   first   to   the   Indian   continent   (and   the   world).   There   was   never   such   a   thing   



as   Vedic   religion,   but   it   could   not   even   be   identified   with   Sindhu   Dharma   for   that   term   had   not   

been   coined.   But   the   Vedas,   for   atheists   and   monists   alike,   is   the   science   of   religion   applied.   It   is   

Hindu   Dharma   (Vaidik   and   Non-Vaidik).   In   this   remember   that   Dharma   is   not   merely   religious.   

110   –   And   these   devotions   flow   out   of   the   land,   the   Ganges.   The   first   qualification   for   Hindutva   is   

that   you   love   this   land   of   the   Sindus.   The   second   most   important   qualification   for   Hindutva   is   to   

be   born   of   Hindu   parents,   with   blood   of   the   Sindu   in   you.   This   includes,   he   states,   many   cultural   

landmarks.   

112   –   He   then   vacillates   back   to   the   many   places   on   the   land   where   Krishna   walked,   Ram   went   to   

war,   etc.   attaching   he   history   and   the   land.   “Every   stone   has   a   story   of   martyrdom   to   tell!”   

113   –   This   is   why   converts   to   Christianity   and   Islam   are   not   to   be   recognized   as   countrymen,   though   

they   have   much   culturally   in   common.   

“Hindusthan   to   them   is   Fatherland   as   to   any   other   Hindu,   yet   it   is   not   to   them   a   Holyland   too.   Their   

holyland   is   far   off   in   Arabia   or   Palestine.”   Consequently   their   names   and   their   outlook   smack   of   a   

foreign   origin.   Their   love   is   divided.”   “They   must   set   their   Holyland   above   their   Fatherland   in   their   

love   and   allegiance.   That   is   but   natural.   We   are   not   condemning   nor   are   we   lamenting.   We   are   

simply   telling   facts   as   they   stand.”   

115   –   Thus   reconversion   to   the   Hindu   fold   is   allowed.   But   those   who   speak   of   a   distant   Holyland   

cannot   be   part   of   Hindutva.   

116   -   Nation   (rashtra),   Jati   (race),   civilization   (Sanskriti)   and   Holyland   are   the   essentials.   

Hindus   in   Sindh   

117   –   We   have   a   working   definition,   does   it   stand   a   detailed   examination?   Is   it   too   wide   or   too   

narrow?   It   is   a   definition   of   people   who   have   kept   their   name   in   5,000   years.   

118   –   What   effect   does   diaspora   have   on   this   river   bound   definition?   None.   If   his   ancestors   came   

from   India   as   Hindus   he   cannot   help   but   recognize   it   as   his   homeland,   the   land   of   his   prophets.   



Hindtva   does   not   clip   the   wings   of   the   Himalayan   eagle.   

120   -   As   with   the   English,   with   their   Anglo,   Celt,   Norman   blood,   are   now   one;   the   castes,   Aryans,   

Dravidians   are   all   now   of   a   Hindu   “race.”   This   is   more   the   land   of   such   an   admixture   than   that   of   

the   “Aryan.”   

122   –   Here   he   shows   that   Sikhs   are   very   much   of   India.   They   “extolled   the   glories   of   the   River   on   

whose   banks   the   first   seeds   of   our   culture   and   civilization   are   sewn.”   

123-   Sikhs   adore   Sanskrit   as   the   language   of   their   ancestors   and   the   sacred   language   of   the   land.   

124-As   their   Gurus   themselves   had   been   the   children   of   Hindus   they   would   fail   to   understand   if   not   

resent   any   attempt   to   class   them   as   Non-Hindus.   

125   –   Sikhs   may   even   reject   the   Vedas,   but   they   are   still   Hindus   in   the   sense   of   our   definition   of   

HIndutva.   

Some   Sikhs   have   not   wanted   to   be   classed   as   Hindus,   but   this   is   a   political   argument.   They   wish   

to   get   special   privileges   like   the   Muslims.   

126   –   But   they   could   have   asked   for   special   laws   being   non-Brahmanical   without   rejecting   Hindutva.   

Such   communalism,   like   that   between   castes,   is   okay;   people   can   keep   their   special   identity.   But,   

it   should   not   mess   with   their   sense   of   HIndutva.   Sikhs   should   be   classed   as   Sikhs   religiously,   but   

as   Hindus   racially   and   culturally.   

127   –   Will   these   brave   people   disown   their   seed,   forswear   their   fathers   and   sell   their   birthright   for   

a   mess   of   pottage?   God   forbid!   Let   our   minorities   remember   that   strength   lies   in   union.   

If   a   foreigner   raises   a   sword   against   you,   we   Hindus   will   defend   you.   

128   -   These   religions   did   not   fall   from   the   sky!   They   are   products   of   India.   

129   –   A   flower   cannot   deny   its   roots.   As   both   Sikhs   and   Hindus   are   true   to   their   gurus,   they   are   to   

Sindhu.   

129   –   The   exception   that   proves   a   rule.   The   biggest   test   case   is   that   of   Sister   Nivedita.   Despite   



her   lack   of   Hindu   blood,   she   adopted   Sindu   as   her   holyland.   This   makes   her   entitled.   But,   as   used   

by   the   masses,   the   real   test,   we   can   say   that   any   convert   of   non-Hindu   parentage   to   Hindutva   can   

be   a   Hindu   bonafied.   Her   adoption   of   Hindutva,   like   that   of   Annie   Besant,   is   an   exception,   we   must   

know   it   is   such.   We   need   to   be   somewhat   elastic   and   not   overly   rigid.   

Unique   Natural   Blessings   to   Hindusthan   

131   –   So   far   we   have   not   allowed   any   considerations   of   utility   to   prejudice   our   inquiry.   But   now   

at   the   end,   we   found   Hindutva   to   contribute   towards   the   strength,   cohesion,   and   progress   of   our   

people.   But   is   it   a   ground   strong   enough   to   build   a   future   that   will   repel   attacks?   

132   –   Some   ancient   people   build   huge   walls   as   to   convert   a   whole   country   into   a   fortified   castle.   

Today   their   walls   are   dust.   The   Himalayas   are   Sindhustan's   ramparts,   the   oceans   their   moat.   

133   –   “She   is   the   richly   endowed,   daughter   of   God   –   this   our   Motherland.”   And   on   and   on   he   

writes   beautiful   poetry   about   Sindhustan's   natural   endowments.   

134   –   And   the   2 nd    essential   of   Hindustan   (beyond   a   land)   “puts   the   estimate   of   our   latent   powers   

of   national   cohesion   and   greatness   yet   higher.   No   country   in   the   world   with   the   exception   of   China   

again,   is   peopled   by   a   race   so   homogeneous,   yet   so   anient.”   Muslims   and   Christians   are   religious   

but   not   a   race   or   national.   The   Hindus   are!   

“And   culture?   The   English   and   Americans   feel   they   are   kith   and   kin   because   they   posses   a   

Shakespeare   in   common.”   The   Hindus   a   Ramayana   and   Mahabarat   and   the   Vedas.   Americans   

have   history   in   centuries.   Hindus   in   Kalpas.   “If   a   people   that   had   no   past   has   no   future,   then   a   

people   that   had   produced   an   unending   galaxy   of   heroes   .   .   .   [who]   fought   with   and   vanguished   the   

forces   whose   might   struck   Greece   and   Rome   .   .   .   “They   “have   in   their   history   a   guarantee   of   their   

future   greatness   more   assuring   than   any   other   people   on   earth   yet   possess.”   Beyond   culture,   the   

tie   of   common   holyland   has   often   seemed   stronger   than   the   bonds   of   Motherland.   Muslims   would   

sacrifice   all   India   if   that   be   to   the   glory   of   Islam   or   could   save   the   city   of   their   prophet.   

136   -   Look   at   the   Jews   though   centuries   abroad,   they   are   still   super   attached   to   Israel,   the   land   of   



their   Prophets.   If   a   Jewish   state   ever   happens   in   Palestine,   they   would   naturally   set   the   interests   of   

their   Holyland   above   those   of   their   Motherland   in   America   and   Europe.   If   war   happened   btween   

their   motherland   and   Holyland,   they'd   sympathize   with   the   latter.   

The   crusades   again   attest   to   the   wonderful   influence   that   a   common   holyland   exercises   over   a   

people   widely   separated   in   race,   nationality,   and   language.   

The   ideal   conditions   in   which   a   nation   can   attain   perfect   solidarity   and   cohesion   would,   other   things   

being   equal,   be   found   in   the   case   of   those   people   who   inhabit   the   land   they   adore,   the   land   of   

whose   forefathers   is   also   the   land   of   their   Gods,   the   scenes   of   their   history   and   mythology.   Only   

Arabia   and   Palestine   (if   it   becomes   Jewish)   have   this   advantage.   

137   –   But   Arabia   is   poorer   in   natural,   cultural,   and   historical   essentials   of   a   great   peope.   And   the   

potential   Zionist   state   too.   China   alone   of   the   present   comity   of   nations   is   almost   as   richly   gifted   

with   the   geographical,   racial,   cultural   essentials   as   the   Hindus   are.   

137   –   Thus   the   actual   essentials   of   Hindutva   are   the   ideal   essentials   of   nationality.   [He   keeps   

forgetting   the   presence   of   the   Muslim   population].   

138   –   Great   combinations   are   the   order   of   the   day;   t,   etc.   he   League   of   Nations,   Pan-Islamism,   

Pan-Slavism   are   each   little   beings   seeking   to   be   incorporated   into   greater   wholes,   so   as   to   be   better-   

fitted   for   the   struggle   for   existence   and   power.   “Who   to   those   who   have   them   already   as   their   birth-   

right   and   know   them   not;   or   worse,   despise   them!”   Can   any   one   of   you,   Oh   Hindus!   Whether   Jain   

or   Samaji   or   Sikh   or   any   other   subsection   afford   to   cut   yourselves   off   or   fall   out   of   the   organic   

combination   that   already   exists?   Strengthen   these   ties   if   you   can:   “pull   down   the   barriers   that   have   

survived   their   utility,   of   castes,   and   customs,   of   sects   and   sections:   .   .   .   “intermarriages   between   

provinces   and   provinces,   castes   and   castes,   be   encouraged   where   they   do   not   exist.”   

139   –   Where   they   do   exist   –   “suicidal   be   the   hand   that   tries   to   cut   the   nuptial   tie.”   

“Let   the   minorities   remember   they   would   be   cutting   the   very   branch   on   which   they   stand.   

Strengthen   every   tie   that   binds   you   to   the   main   organism,   whether   of   blood   or   language   or   common   

Motherland.”   Blend   blood,   “from   vein   to   vein,   from   Attock   to   Cuttack   till   at   last   the   Hindu   people   



get   fused   and   welded   into   an   indivisible   whole,   till   our   race   gets   consolidated   and   strong   sharp   as   

steel.”   

“We   are   trying   our   best,   as   we   ought   to   do,   to   develop   the   consciousness   of   and   a   sense   of   

attachment   to   the   greater   whole,   whereby   Hindus,   Mohammedans,   Parsis,   Christians   and   Jews   would   

feel   as   Indians   first   and   every   other   thing   afterwards.   But   whatever   progress   India   may   have   made   

to   that   goal   one   thing   remains   almost   axiomatically   true   –   not   only   in   India   but   everywhere   in   the   

world-   that   a   nation   requires   a   foundation   to   stand   upon   and   the   essence   of   the   life   of   a   nation   is   

the   life   of   that   portion   of   its   citizens   whose   interest   and   history   and   aspirations   are   most   closely   

bound   up   with   the   land   and   who   thus   provide   the   real   foundation   to   the   structure   of   their   national   

state.”   

140   –   Look   at   America   whose   Germans   deserted   during   WW   I.   The   “American   State,   in   the   last   

resort,   must   stand   or   fall   with   the   fortunes   of   its   Anglo-Saxon   constituents.”   Hindus   are   India's   

bedrock.   

Therefore   even   from   the   point   of   Indian   nationality,   must   ye,   O   Hindus,   consolidate   and   strengthen   

Hindu   nationality;   not   to   give   wanton   offence   to   any   of   our   non-Hindu   compatriots   .   .   .   but   in   just   

and   urgent   defense   of   our   race   and   land.”   

140   –   As   long   as   competition   and   pan   –   movements   compete   for   the   world,   we   must   have   our   team   

in   order.   And   some   day   India   when   will   be   able   to   dictate   claims   to   the   whole   earth   they   cannot   

do   so   in   terms   so   very   different   from   the   terms   which   the   Gita   dictates   or   the   Buddha   lays   down.   


