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�हदं�ुव:   �हदं ू  कोण   आहे?   

�वनायक   दामोदर   सावरकर   यांनी   

एस.एस.   सावरकर,   बॉ�बे   

ए�डशन:   १   23   २   194,   १   2   2२,   १   50   ,०,   १,   ,69,  
१..   

John   जॉन   �ेस   वण�नकता�:   हे   आरएसएस   स�ु   कर�यापवू�   हेडगेवार   यांनी   वाचलेले   मजकूर   आहे.   तसे   

,   हे   आरएसएसचे   सं�थापक   द�तऐवज   आहे.   आरएसएस   ह�   जगातील   सवा�त   मोठ�   सं�कृतीवाद�   सं�था   आहे   

.   हे   त�णांना   बलवान   बन�यास   आ�ण   �हदं�ुव   त�व�ान   समज�यास   ��श�ण   देत.े   

शीष�क   प�ृठ   उ�रण   

"�हदं ु  �हणजे   भारतीवषा��या   या   भमूीचा   �सधं ू  त े  सम�ुापय�तचा   संबंध,   अशी   �य�ती   

�हणजे   �या�या   धमा�चे   पाळणा   होय."   

“स�त   �सधंचेू   हे   रा��   कोण   आप�यास   संप�तीने   दान   देणारे   आहे,   हे   ओ!   �भ,ु   

आप�या   श�ूचंा   -   दासाचा   नाश   कर�यासाठ�   त�ुया   साम�या�ने   गडगडाट   होवो.   ”   

दसुरा   आव�ृती   ��तावनेत   घेतले�या   द   PUBLISHER   

1910   Sarvarkar   �वचारत   स�ु   -   इं�लंड   म�ये   1906,   तरi-   "�हदं ू  कोण   आहे?"   अनेक   

वषा��या   अ�यासानंतर   �याला   “�हदं”ू   केवळ   धा�म�कओळख�यात   ग�धळ   उडालेला   आढळला   

बाबींसहच.   

ii-   सव�कार   यांनी   या   ��नाकड े  ऐ�तहा�सक���या   जा�याचा   �नण�य   घेतला.   

iii-   राजक�य   �ां�तकारक   �हणनू   years०   वष�   अदंमान�या   त�ंुगात   पाठ�वले   गेले   त�ेहा�याने   

आपण   वाचत   आहोत   हे   प�ुतक   �ल�ह�याचेठर�वले.   �याने   सेल   ि���चगं�या   मा�यमातनू   सेल�या   �भतंींवर  
प�ुतक   �ल�हले   

,   नंतर   त े  ल�ात   ठेवले.   कारागहृा�या   �भतंी   दर   वष�   धतु�या   गे�या   

क�   �याला   “नवीन   पेपर”  
�मळाला.   
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iv-   �याने   अनेकदा   क�वता   आ�ण   दोह�म�ये   �लखाण   केले.   

सव�   �हदं�ुव,   "�हदं�ूव"   आ�ण   "�हदंदुोम"   या   श�दाची   �या�या   सरवरकरांनी   केल�,   �यायोगे   संपणू�   धा�म�क   आ�ण   �हदंूं�या  
सवा�गीण   �च�हे   दश��वणा   .◌्या   

सव�   धा�म�क   बाबींसह   सां�कृ�तक,   ऐ�तहा�सक   आ�णरा���य   पलै ू  �य�त   करता   येतील   

एकूणच.   

�ह�.   सरवरकर   यांना   कैद   झाले�या   देशबांधवांना   �यां�या   सटुके�या   आधीचे   प�र�छेद   आठव�यास   �मळाले.   अशा   �कारे   

यिु�तवाद   प�ुहा   भारतात   आणले   गेले.   

vi.   �यानंतर,   १२   वषा��या   कारावासानंतर,   स�ह�रकर   बधंूंना   भारतीय   त�ंुगात   पाठ�व�यात   आले.   अ�धक   

आदरणीय   कै�यांनी   �याला   पेन   आ�ण   कागद   �मळ�वला.   �याने   ताबडतोब   हे   काम   �ल�हले   आ�णबाहेर   काढले   

त�ंुगातनू.   १   23   २   In   म�ये,   सरवरकर   अजनूह�   त�ंुगात   असताना,   प�हल�   आव�ृतीनॉन�लमेूम   अतंग�त   आल�   

“मराठा”-.   

�ह�   लाला   लाजपतराय   यांना   हे   आवडले   आ�ण   �यांनी   अशा   जगाला   जाग   केले   �याने   एक   रा��   आहे   ह�   शंका   येऊ   लागल�   होती.   

आ�ण   नंतर   �हदं ू  महासभेने   �हदं�ुवाची   अ�धकृत   �या�या   �हणनू   ती   घेतल�.   

प�रचय.66   

जीएम   जोशी   यांचा,   १   66   

x.   या   प�ुतकातील   सव�   भ�व�यवाणी   खर�   ठर�या   आहेत.   सावरकरांना   मा�हत   आहे   क�   एक   धागा   आहे   �याने   सव�   

�हदं ू  जाती   व   पथंांना   एक�   केले.   �याने   ऐ�तहा�सक   आधारावर   धडक   �दल�.   

इले�हन   �याला   �हदं ू  हा   श�द   R�वेदा�माणेच   जनुा   आहे.   आध�ुनक�हदं�ुव   बस ू  शकेल   

राजक�य   �स�ांताम�ये.   �हदं ू  र�ताने   बांधलेले   आहेत,   असे   सावरकरांचे   �हणणे   आहे.   परंत,ुक�पना   

रेसचीसव��कृ�ट   आहे   हे   ल�ात   �या.   

xii.   �नसगा�ने   ह�   “वशं”   संक�पना   सव�काळ   टाक�याचा   �य�न   केला,   ल��गक   आकष�णअ�धक   साम�य�वान   आहे   

संदे��यांपे�ा.   .   

सावरकरांना   हेह�   ठाऊक   होत े  क�   या   प�ुतकाला   �पतभृमूी   आ�ण   प�व�   भमूीवर�ल   �ेम   जागतृ   करावे   लागेल.   जे�हा   एखाद�  
�य�तीत�ेहा   

या   दोन   दर�यान   फाटलेल�   असत�ेयांची   कृती   अनमुा�नत   नसत.े   
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१   37   in37   म�ये   सावरकरांना   त�ंुगातनू   म�ुत   कर�यात   आले   त�ेहा   सव�   �हदंूंनी   �यां�याभोवती   पॅन-�हदंगुद�   केल�   होती   

�वजाखा 
ल�.   

xiii.   जे�हा   अटलां�टक   सनद�   �वा�र�   झाल�   त�ेहा   सावरकरांनी   एफडीआरला   एक   केबल   पाठ�वल�   जी   त��वेलागू   होती   असा  
आ�ह   धरल�   

भारतावर.   यामळेु   अमे�रका   आ�ण   �याची   वत�मानप� े  यांना   आधार   �मळाला.   

जे�हा   भारताचे   �वभाजन   होईल   हे   �प�ट   झाले   (मिु�लम   ल�गने   जसे   �हटले   होत)े   त�ेहासावरकरांनी   

सडूब�ुीनेपा�क�तानचे   �वभाजन   कर�याचे   आदंोलन   केले.   यामळेु   माउंटबेटनलापाड�यासपाड�यासपाडले   

जीनाला   आता   पि�चम   बगंाल   आ�ण   इ�टर   पंजाब�या   तलुनेत   भागभागभाग.   

साइन   इन,   जीएम   जोशी,   मुंबई,   28   मे �या, 1966   (सावरकरांचे   वाढ�दवस)   

�हदं�ुवाचा   आव�यकता   

एक   नाव   काय   आहे?   

पीजी.   १.   तजे�वीपणे,   "नावात   काय   आहे?"   असे   �वचा�न   सावरकर   “वेरोनाची   फेअर   दासी”   उघडत   आहेत.   हे   

पा�चा�य   वाचकांना   आणत े  आ�ण   �यांना   लेखक   �व�च�   आहे   हे   �यांना   कळू   देत.े   

स�ुवातीला   नावे   अ�नयं��त   असतात,   परंत ु  “श�दाची�या   गो�ट�चा   अथ�   होतो   ती   अ�धका�धक   

जोड   �हणनूवाढत   जात”े   �हणनू   कने�शन   जोडत.े   शवेट�   श�द   आ�ण   क�पना   पणू�पणे   वध ू  वाटतात.   अखेर�स   

भावना   या   श�दाने   गढूपणे   गुंत�या   जातात.   

२   -   अशी   नावे,   जर�   ती   'हात,   पाय,   पाय   �कंवा   मन�ुया�या   इतर   कोण�याह�   भागाची'   ती   

नसतील   तर�सव�   मानवाची   आ�मा   नसतात   हे   अगद�   तंतोतंत   नसतात.   "   

जर   त�ुह�   फा�तमा   �च�कलेला   मॅडोनाला   ह�क   �दले   तर   लोक   काह�   हरकत   नाह�.   जर   आपण   �यास   मर�या   �हटले   तर   तनेमन  
करतात   

��ेने.   

A.   एका   मसुलमानाला   “�वत:   ला   यहूद�   �हण�यास   सांगा,   आ�ण   त�ुहाला   लवकरच   सापडले   क�   'खलुा   तीळ'   हा�कारच   न�हता   

केवळ."   [त�लख]    �हदं�ुव   हा   �हदं ू  धमा�पे�ा   वेगळा   आहे   
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-   -   �हदं�ुव   संघटना   हा   श�द   "इतका   व�ैव�यपणू�   आ�ण   �ीमंत,   शि�तशाल�   आ�ण   इतका   स�ूम,   इतका   मायावी   

आ�ण   तर�ह�   �प�ट   आहे   क�   �हदं�ुव   हा   श�द   �व�लेषणा�या   सव�   �य�नांना   नकार   देतो."   

"�हदं�ुव   हा   श�द   नाह�   तर   इ�तहास   आहे."   “�हदं ू  धम�”   �माणे   केवळ   धम�च   नाह�   तर   संपणू�   इ�तहास   

या   दोन   अट�ंम�ये   फरक   नबराच   गैरसमज   आ�ण   पर�पर   

हा   अि�मता   आ�णवारसा   लाभले�या   काह�   ब�हणीं�या   समदुायांम�येसंशय   �नमा�ण   झाला   आहे   

के�यामळेु   आप�या   �हदं ू  स�यतचेासामा�य   खिजना.   ”   

“.   “ism”   चे   कु�ा   �कंवा   जातीचे   ��त�न�ध�व   करत.े   �हदं�ुव   नाह�.   आ�ह��या�या   कर�याचा   �य�न   कर�त   नाह�   

अ�धक   मया��दत   �हदं ू  धमा�ची(�याम�ये   धम�   आ�ण   पंथ   आहेत).   पणसमज�यासाठ�   आपण   �हदंपूा�हजे   

�हदं�ुवसमजले.   

�हदं ू  �हणजे   काय?   

We.   �सधं,ू   �सधं ू  नद�   प�ह�यांदा   आय�   लोकांनी   कधी   बन�वल�   हे   आप�याला   ठाऊक   नाह�,   परंत ु  

त े  इिजि�शयन   व   बॅ�बलोनी   लोकांपढेु   होत.े   

�यांनी   रा���यतचेी   भावना   �वक�सत   केल�   आ�ण   �याला�दले   

The.   आय�   लोक   �सधंवूर   येईपय�त“स�त   �सदंस”   नाव.   Ved�वेद   हे   सव�   व�ैदक   भारताला   लागू   �हणनू  
न�दवत.े   

SI.   �सधं ू  हा   �सधं ू  नद�वर�ल   फरक   आहे   आ�ण   एस   आ�ण   एचचा   सं�कृतम�ये   बदल   होतो,   �सधंदूश��वतो   

�हदं.ू   

Other.   इतर   रा��ांनीह�   �हदंूंना   मा�यता   �दल�.   प�श�यन   लोकांनी   व�ैदक   आया�ना   �हदं ू  �हणनू   �नय�ुत   केले.   

Pers.   प�श�यांशी   संपक�    साधणा� या   �था�नक   आ�दवासींना   आया�नी   �हदं ू  �हणनू   ओळखले   असावे.   

व�ैदक   सं�कृत   भारतीय   �ाकृतांना   ज�म   देऊ   लागला.   

अजनूनाव   

वय�करांचे8.   आ�ह�   रेकॉड�   केले�या   त�यावर   काय�   कर�त   आहोत,   परंत ु  आता   आपण   अदंाज   बांध ू  या.   �हदं,ू   �सधं ू  
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इ�याद�   आय�   भाषते   आहे   काय?   

Arri.   आगमन   झा�यावर   आ�ह�   �था�नकांना   �ठकाण   काय   �हणतात   याला   �वचारतो.   तर   आय�हे   �शकले   असेल   

लोकांनी   �यां�या   आधी�या   लोकांकडूनह�.   हे   नाव   कदा�चत   �य ू  इं�लंडसारखे   आहे,संदभ�   आहे   

भतूकाळाचापरंत ु  आय�नने   �यां�याशी   म�ैी   केले�या   अनेक   जमातींशी   आ�ण   �यां�या   श�दात   

�यांनी   समाक�लत   केले   याचा   संपक�    आहे.   (अले�झां��यासाठ�   अलासादा,   से�यकुससाठ�   सलुवुा,   उदाहरणाथ�.   �हणनू   हा   श�द  
�हदं ू  

पौरा�णक   कथे�या   �ारंभाकडदेेखील   आला   आहे.   

�हदं,ू   एक   रा��   

१०.   �हदंूंनी   “एका   महान   �मशनची   जाणीव   आ�ण   �यांचे   ब�लदान   अि�न   असे   

होत)े   �तीक   असावे.   

"11�या   उठला   आ�ण   रा�ये   चांगल�च   तरारल�.   मा�   आय�न   �या   �यि�तगत   �व�ृती,   �यां�या   

polities   त�ड   हाती   स��लाइ�ड   होत.े   �यांची   पोहोच   वाढल�   तइेतर   अ�यंत   �वक�सतआणले.   

�यां�या   क�ा   म�येलोकांना    काह�   ���या   मी   �था�नक   पासनू   लांब�या   ठेवणे,   [नवीन   नावे   

�सधंस   �कंवा   �हदंूंची   जनुी   सव�साधारण   सं�ागेल�   तर�   कु�स,   काशी   आ�ण   मगध   यासारखीउदयास   आल�नाह�शी   

जवळजवळ   �वसरल�.  
असे   

नाह�   क�   रा���य   व   सां�कृ�तक   ऐ�य   ह�   संक�पनाझाल�,   तर   इतर   नावेह�   घेतल�.   

ह�   वाढ   जे�हा   "अयो�ये�या   परा�मी   राजकुमारने   �सलोनम�ये   �वजयी   �वेश   केला   आ�ण   

�हमालयापासनू   संपणू�   जमीन   एका   साव�भौम   स�ताखाल�   आणल�."   

१२.   �यानंतर   “महास�तचेा   पांढरा   छ�”�या   शाह�   �सहंासनावर   �वदारकपणा   पसरला   होताबाळगल�   

रामचं��या.   ”सवा�नी   �ेमळ   �न�ठा,“   फ�त   आय�   र�ता�या   सरदारांनी   न�हे   तर   हनमुानाने.   .   .   

तो   �दवस   आम�या   �हदं ू  लोकांचा   वा�त�वक   ज�म   �दन   होता.   खरोखरच   हा   आमचा   रा���य   �दवस   होता:   आय�   आ�ण   

अनाय�   लोक   आपाप�या   लोकांम�ये   �वणलेले   �हणनू   एक   रा��   �हणनू   ज�मला.   ”   

इतर   नावे   

१   Bharat   “जे�हा   भारतीय   सभात�ेहा   भारतीय   रा��ाला   स�ूचत   कर�यासाठ�   एक   पया�यी   नाव   सापडले   
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संपणू�   जगावर   स�ता   गाजव�यासाठ�   आल�.”   तो   व�ैदक   होता   क�   जनैयावर   आ�ह�   चचा�   करणार   नाह�   

�कंवा   �या�या   रा�या�या   नेमक�   तारखा.   परंत,ु   गौण   गटांनी   "भारतखंड"   हा   श�द   �वीकारला   �याने   

सव�   �हमालय   त े  सम�ुाकड े  �नद��शत   केले   -   एक   "सामा�य   सां�कृ�तक   सा�ा�य".परुाण   �यास   

�व�ण“ुभतू   नावा�या   भमूी   �हटले   आहे.   

नावे   कशी   �दल�   जातात   

१   -   -   या   नावाने   �हदं ू  �कंवा   �सधं ू  हे   नाव   पणू�पणे   दडपले   नाह�   �कंवा   नद�ला   असलेले   जोड   काढून   टाकले   नाह�   

-   “�सदं ू  �या�या   छातीवर   आपले   कुलदेवत े  आ�ण   लोकांनी   जीवनाचे   दधू   �याले   होत.े”   भाषा   

अजनूह�   “�सधंी”   आहे.   

जर�   भारतखडंने   �हदंूंचे   जवळजवळ   सावल�करण   केले   तर�   तसे   झाले   नाह�.   

१..   यहूद�   आ�ण   �ीक   आ�हाला   �सधंस   �कंवा   �हदं ू  �हणतच   रा�हले.   एका   �चनी   �व�वानानंह�   त े  केलं.   

जसेआदराने   जमीन   आता   �हदं�ुथान   आ�ण   लोक   �हदं ू  �हणतात.   

परंत ु  नावे   �वतःसाठ�   इतरांक�रता   आहेत.   जगाशी   य�ु   आ�ण   संपक� या   

होताच   �हदंशू�दाचा   अथ�   “भारतखंडा”   असा   झाला.   

आतंररा���य   जीवन   

16   -   बौ�   धमा��या�हदं�ुथान   कोण�याह�   �कारे   जगापासनू   दरू   गेलेला   न�हता,   परंत ु  ह�   

�वेशानंतर�वेश   आतंररा���य   पा�   दश��वतो.   

17   -   यावेळी   �हदं�ुथानने   आपल�   जमीन   भरल�   होती.   आ�ण,   भारत�दय   आ�ण   आ�मा   बनला   होता   

जवळजवळ   संपणू�   �ात   जगाचे.   �शक�यासाठ�   आ�ण   �यापारासाठ�   ओतलेले   बा�य   लोक�हणायला   आले   

आ�हालाह�   �हदं.ू   

बौ�   धमा�मळेु   हे   नाव   जगभर   ��स�   हो�यास   मदत   झाल�   आ�ण   आपणअ�धक   

�वतःला   �हदं ू  �हणनूसजग   केले.   
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बौ�   धमा�चा   बाद   होणे   

18.   "असे   केले   जाऊ   शकत े  क�   केवळ   दाश��नक   मतभेदांमळेुच   आमचे   रा���वरोधात   वळले   असावे   

बौ�   धमा��या?"   "हे   �वतः   बौ�   चच�चे   गज�न   आ�ण   �वकृ�त   अस ू  शकत?े"ल�ात   �या   

संपणू�पणे.   

अशा   उ�णवांनी   “बौ�   श�तीकड े  एवढे   ल�   वेधले   नसत े  आ�ण   जीवघेणा   �स�   केले   

नसत,े   कारण   बौ�   धमा��या   �व�ताराचे   राजक�य   प�रणामइतके   भयानक   प�रणाम   झाले   नसत े  

रा���य   कुतहूल   आ�ण   आप�या   वशंातील   रा���य   अि�त�वाचे.”   

१..   बौ�   ��ेमळेु   लोक   खपूच   �न���य   झाले   आ�ण   �यामळेु   हूणांनी   भारत   ता�यात   घे�यास   सोय   केल�.   

�हदंूंना   “व   राजक�य   गलुाम�गर�चा   पेच   समानतनेे   �पऊ   शकला   नाह�   

अ�हसंा�वलंत   स�ूा�वारे   आजह�   �यांची   बब�र   �हसंाचाराने   शांतता   �दल�   आहे   �यां�याकडून   हा   कटूपणा   

आ�ण   अ�याि�मक   बंध�ुवा�या.”   

२०.   बौ�   धमा�चा   �नषधे   कर�याचा   �याचा   अथ�   असा   नाह�   क�,   “आ�ह�   आप�यासंघाब�लचे   �ेम,   कौतकु   आ�ण   आदर   दाखवत  
नाह�   

ब�ु   -   धम�   -.   त े  सव�   आपले   आहेत.   �यांचे   वभैव   आमचे   आ�ण   आमचे   �यांचे   

अयश�वी   आहेत.   ”   परंत ु  बौ�ां�या   आधी�या   प�व�   गो�ट�देखील,   �हदं ू  रा�यकत�   �याने   बौ�   धमा�ला   

काय   बन ू  �दले.   

"�हणनू,   आ�हाला   असे   वाटत   नाह�   क�   राजक�य   दबु�लता   �कंवा   आम�या   वंशातील   दै�दक   कुल�नपणाची   स�ुवात   

केवळ   मौया�नी   केल�   -   �कंवा   �यां�या   बौ�   धमा�चा   �वीकार   के�याचा   प�रणाम   झाला."   

२१.   परंत ु  हू�सचे   वच��व   असताना   �हदं ू  इतर   सांसा�रक   अस ू  शकत   न�हत े  �यांचे   संपणू�   पंथसांगता   येतील   

"फायर   अडँ   तलवार"   या   दोन   श�दांत.   आ�ण   बौ�   धमा�म�येकोणताह�   “तक� शा��   आ�ण   वाद   नाह�”   

अि�न   आ�ण   तलवार��या   �शकवणकु�ला   �वरोध   करणारा.   

“�हणनू   आम�या   वशंातील   �वचार   आ�ण   कृती�वरोध   कर�यासाठ�   आ�ण�यांचे   ब�लदानाचे   अ�नी   

करणा्यांना   धम��यागी   लोकांचाकाळी�या   वेद�वर   ती�ण   कर�यासाठ�   वेल�   फ��ड   प�ुहा   उघड�यासाठ�प�ुहा   जगावे   लागले.”   

22.   �हदंूंनी   आ�मकांना   परत   टाट�र�   आ�ण   मंगो�लयाला   आणले.   “वेदांकड े  परत!”   रा���य   

आवाजाचा   आवाज   अ�धका�धक   जोरात   वाढत   गेला   कारण   ह�   एक   राजक�य   



/

गरज   होती.   ”   

बौ�   धम�   -   एक   साव�भौम   धम�   

२२.   बौ�   धमा�ची   उपल�धी   असल�,   तर�   बौ�   धमा�त   “�ा�यां�याबीज   न�ट   करता   आले   नाह�   

आकां�ाचे   �कंवा   राजक�य   मह��वाकां�ेचे   �कंवा   वयैि�तक   वाढ�चे.”   

२..   भारताने   बौ�ां�या   आ�ेला   सामोरे   जा�याचा   आ�ण   �या�या   उ�तमतनेसुार   जग�याचा,   “   

�य�न   केला�तने   ठार   मा�न   ठार   मार�याचा   �य�न   केला   नाह�   -   आ�ण   शवेट�   कधीकधी   खजरुाची   पाने   पोलादासाठ�  
फारचनसतात   हेह�   �प�ट   

नाजकूकेले!”   

"�वचार   आ�ण   कृती   करणारे   नेत े  साव�भौममुंबो   आ�ण   जंबो   प�ुहा   प�ुहा   सांगत   आजार�   पडले   

बधं�ुवाचे."   

24   -   “�शवाय   आप�यात   आप�या   श�ूबंरोबर   सामा�य   असणार�   ��येक   गो�ट,�वरोधआपल�   श�ती   कमकुवत   करत े  

�यांचाकर�याची.   �या   श�चूा   आप�यात   काह�ह�   सा�य   नाह�   तोच   आपला   श� ू  सवा�त   कडवट   ��तकार   करतो   

.   ”   

मग   ��त��या   आल�!   

२   Buddhist.   भारतात   बौ�   स�ता   प�ुहा   �था�पत   कर�या�या   �य�नांमळेु   देशाने   आणखी   

धोकादायक   व�ृती   बाळगल�.   आ�हाला   आम�या   गटातील   लोकां�वषयी   मा�हती   आहे   �यांना   श�बू�ल   सहानभुतूी   होती.   

26.   चीनम�ये   तनैात   बौ�   स�ैयाने   ह��यासाठ�   तयार   केले.   बौ�   हरले.   आ�ण   “�यांना   

भारता�व���या   सव�   रा���य   उ�ी�टांचा   औपचा�रक�र�या   �याग   करावा   लागला   पा�हजे   आ�ण   असे   वचन   �दले   पा�हजे  
क�टोलाचा   �वचार   क�न   तकेरणार   

कोण�याह�   राजक�यप�ुहा   भारतात   �वेशनाह�त.”   बौ�   सवा�नी   ह�   शपथ   घेतल�.   

रा���यत�ेया   बाजनेू   

सं�था   २..   बौ�   चेहरा   असले�या   सं�थां�या   चेह� याव�न   या   संघटनेचे   पनु��जीवन   झाले:   
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चार   वणा�ची   �यव�था   लोक��यतते   वाढल�.   

"याव�न   आम�या   लोकांना   अशा   �कनारप�ी   सं�थांवर   तटबदं�   असले�या   तटबदं�वर   जा�यास   ��तबधं   करणे   ह�   एक   नसै�ग�क  
पायर�   होती   

.   

वंशांची   स�ुवातबौ�ांना  
सोडव�यासाठ�   

28.रा��   आ�म-�ानात   अ�धक   साम�य�वान   बनले.   पण   आम�या   उ�तर-   

पि�चम   सीमेवर   शय�तींचे   आ�हान   होत े  क�   “राहणे   खपूच   कुचकामी   होत े  

�नरोगीआ�ण   आम�या   सीमांनाह�   सरु��त   रहायचे   नाह�.”   

29.   आ�ण   �हणनू   एक   चौकार   काढला   गेला.   आ�ण   कोणती   �नवडल�   गेल�?   त�ुहाला   अदंाज   येईल   का?   �सधं ू  नद�.   

"�या   �दवशी   आम�या   वशंातील   व�डलांनी   हा   �वाह   ओलांडला   

होता   �यांनी   मागे   सोडले�या   लोकांचे   रा�हले   आ�ण   नवीन   रा��ाची   �थापना   केल�."   

�यांनी   आ�मसात   केले   आ�ण   �याचा   �व�तार   केला   आ�ण   “अशी   एक   शय�त   आ�ण   नवीन   राजकारण   घडवले   जेअ�यंतजाऊ  
शकत े  

�सधं ू  �कंवा   �हदं ू  �हणनूचयो�य   आ�ण   भावनांनी   वण�न   केले."   

परतवेदहोता   

नवीन   आ�ोश   एक   �वाभा�वक   प�रणाम�सधं ु  नद�   सीमा29.   जात   परत    "वेद   परत."   

�सधं�या   पल�कड े  परदेशी   लोकांना   ह�पार   करणा   the◌्या   देश�ेमी   परुाणांपकै�   एकाने   “एक   शाह�   हुकूम   जार�   केला   �यानंतर   

�सधंनेू   भारतसीमारेषा   ओळखावी   

आ�ण   �बगर   भारतीय  
रा��ांमधील.   

.०.   �याला   "�सधं�थान"   असे   �हणतात.   

�सधं�ुतान  
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.१आवाहनातउ�त 
रो�तर   पदवी   

.   भारतवष�   हेवयैि�तक   अस�या�य�त�र�तआहे   आ�ण   ती   असणे   आव�यक   आहे.   हेसंदभ�   देत े  

एका   �व�श�ट   राजाचा.   स�ाट   भरत   गेला,   पण   �सधं ू  कायमचा   चाल ू  राहतो.   “हे   र�ढ़ह�डीची   दोरखंड   आहे   

क�जे   दरूदरू�या   भतूकाळास   दरू�या   भ�व�याशी   जोडत.े”   यामळेुच   ने�यांनीअसावे   

“आप�या   भमूीचा   आ�ण   रा��ाचे   �ाचीन   व�ैदक   नाव   -   आय�   रा��ांचे   सव��े�ठ   रा��”   पनुस�च�यत   केले.   

.२.   या   नावाचा   आणखी   एक   फायदा   �हणजे   "सं�कृतमधील   �सधंचूा   अथ�   

�सधंचू   नाह�   तर   द��ण-�वीपक�प   कंबरड े  बांधणार�   सम�ु   देखील   आहे."   तर   त े  एका   श�दात   संपणू�   �व�ताराकड े  �नद�श   करत.े   

आय�   �हणजे   काय?   

.२.   परंत ु  �सधं ू  केवळ   भौगो�लक   संदभ�च   देत   नाह�त.   तो   सं�कृती   संद�भ�त.   �सधं�ुथान   हे   “आया�चे   सव��े�ठ   

रा��”   होत.े   

.   33.   हा   श�द,   हे   ल�ात   घेतले   पा�हजे   क�,   “केसां�या   �वभाजन   �कंवा   धमा�धपणा�या   कोण�याह�   धम�शा��ावर   आधा�रत  
नाह�.”   

आय�   हा   श�द   �प�टपणे   सवा�ना   स�ूचत   करतो   �यांना   "एक   सामा�य   सं�कृती,   समान   र�त,वारसा   �मळाला   आहे"   

समान   देश   आ�ण   सामा�य   स�यताचा,   तरठेवले   

�ले�छानेस�ुा   �सधं�ुतान�या   �वरोधातगेलेले   परदेशी   �हणजे   रा���य   आ�ण   वां�शक   आ�ण   धा�म�क   �ि�टकोनातनू   न�हे.   ”   

�हदं ू  आ�ण   �हदं�ुथान.   

33.   “अटॉक”   हा   श�दह�   वापरला   गेला.   रॉयल   संपादनानेमा�यता   

�सधं�ुथानशी   संब�ंधत   अस�यासदश��वल�   आहे.   [मी   येथे   थोडा   हरवला   अस�याचे  
कबलू   करतो].   

Att   34.   “अटॉक”   चा   वापर   लोकांना   वेदांकड े  पाठ�व�याचा   �य�नह�   केलेला   असावा.   पण   

�याच   उ�ेशाने   सव�   प�ुषांना   मा�हत   आहे   क�   �हदं�ुथान   आ�ण   �हदं�ुथान   काय   स�ूचत   करतात,   परंत ु  भारतवष�   न�हे.   

35.   एटॉक�या   उ�प�तीब�ल   �या�या   �नि�चतत�ेया   कमतरतबे�ल   तो   एक   तळट�प   म�ये   चचा�   करतो.   परंत,ु   त े  �हणतात   क�  
“घे�याची   सवय   

परुाणात�या   सव�   गो�ट�ंवर   संशयकाह�   परदेशी   परुा�यां�वारे   प�ुट�   केल�   जात   नाह�   
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.”   संपणू�   सहकाया��शवाय,   ऐ�तहा�सक   काळात   न�दवले   गेले   आहे   आ�णजोरदार   

सादर�करणात�शंसनीय   �दसत   आहे   चांगले   सहकाय�   �दसत.े   36   वर   तो   �हणतो   क�   खा�यात   दोष   आ�ण   

�वरोधाभास   आहेत.   �लटूाक�    नाह�   का?   अ�त-नसै�ग�कतचेी   हवा   अस�यास   अले�झांडर   द   �ेट�या   

वण�नाचे   काय?   

ब�ुाब�ल   आदर.   

35.   पढेु   जा�यापवू�,कमकुवतपणा�या   �यां�या   �व�लेषणामळेु   श�यतो   �पवळट   गुळगुळीत   हो�याची   �यांची   इ�छा   आहे   

बौ�   धमा��या.   

�याला   बौ�   धमा�ची   आवड   आहे.   

.   37.   बौ�   धम�   हा   �या�याम�ये   मळूत:   �ूर   माणसांपासनू   द�ुध   कर�याचा   महान   �य�न   आहे.वंशामधीलतो   आदर   करतो   

या�श�कांचा.   आ�ण   वशंावळीत   �श�क   अस�यास,मत   आहे   असे   त�ुहाला   वाटत े  

�वत:   थोर   ब�ुांब�ल   �यांचे   काय?   

But   38   पण,   "रा���यतचेे   बॅनर   साव�भौम�वा�या   जागी   बदल�यास   नकार   देईल."   तर�ह�के�याने   भारत   इतका   

बौ�   धमा�चे   पाळण   आ�ण   आ��यात   आ�मसात�ीमंत   आहे.   

�हदं:ू   सव�   एक   आ�ण   एक   रा��.   

38.   आतापय�त   आ�ह�   सं�कृत   ��ोतांकड े  पा�हले   आहे.   

�सधं�ुतान   हा   श�द   एखा�या   �व�श�ट   सं�था   �कंवा   प�ाशी   संब�ंधत   असले�या   संबंधातनू   म�ुत   झाला   होता.   ”तो   

सं�था    �हणजे   varnas   (जात).   पण   जातदेखील   �हदं�ुथान   नाह�   कारण   “सं�था   ह�   

समाजासाठ�   असत,े   समाज   न�हे   तर   सं�थेचा   आदश�   न�हे.”   

जर   वणा�ची   �यव�था   नाह�शी   झाल�   तर   �हदं�ुथान   परदेशी   लोकांची   भमूी   होईल   का?   शीखांची   

जात   नाह�,   पण   त े  फस�वणारे   नाह�त.   "त े  र�ताने,   वंशानसुार,   देशाने,   देवा�वारे   आपले   आहेत."   

“आ�ह�,   �हदं,ू   सव�जण   एक   आ�ण   एक   रा��   आहोत,   म�ुयत:   आप�या   सामा�य   र�त   -   भारती   संताती.”   ”.०.   
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�हदं�ुथानी   भाषा   

बौ�   धमा�चा   उदय   व   पतन   हेयां�या   अ�तु   �सार   व   वाढ�सह   होत.े   

भाषांतर   व   सं�कृतशा��ीय   गढ�म�ये.   

“�ाकृत”   (�हदं�)   लोकां�या   जग�या�या   �वचारांना   अ�धक   चांगले   बसत.े   

"सं�कृत   लेखकांनी   सामा�यत:   ��यातभारत   श�दाला   अ�धक   

��था�पत   तोफां�या   अनषुंगानेमह��व  
�दले."   

पण   �हदं�ुथान   लोक��य   आ�ण   सजीव   सं�कृतीत   अडकला.   

.१.   सं�कृत   ह�   भा�षक   आ�ण   सां�कृ�तक   कणा   असनू   �ाकृत   (�हदं�)   -मोठ�   मलुगी   

सं�कृतची-   िजवतं   बोल�याची   भाषा   आहे.   

���टश   �हदं�   �कंवा   �हदं�ुथानी   शतकानशुतके   आधी   देश   ओलांडणा   those◌्यांसाठ�   मातभृाषा   होती   

.   

.२.   हूणांना   ह�पार   झा�यानंतर   जवळपास   एक   हजार   वष�   शांतता   व   सम�ृी   झाल�.एक   

नेत े   कने�ट   कुटंुब   रा�य   केले.   आ�ण   �हदं�   द�तक   घेणेकेवळ   बा�य   �गती   

ह�   या   रा���य   क�याण   आ�ण   बधंनाचीहोती.   

�वदेशी   आ�मणकत�   

42२.   यशामळेु   लोकांना   खो�या   सरु��ततते   आ�ण   �व�नां�या   देशात   जग�यास   उ�य�ुत   केले.�सधं�थान   

�या   �दवशी   गझनीचा   मोह�मद   �सधं ू  पार   कर�त   होता   �या   �दवशीउ�टपणे   जागतृ   झाला.   

43   -   “इिज�त,   सी�रया,   अफगा�ण�तान.   .   इ�लाम�यातलवार��या   आधी   रा��   आ�ण   सं�कृती   ढ�ग   पड�या   

शांती�या!!   पण   इथे   प�ह�यांदाच   तलवार�ने   वार   कर�यास   यश�वी   ठरले,   पण   िजवे   मारले   नाह�.   ”   

��येक   वेळी   तलवार�ने   तलवार�ची   धडधड   केल�   आ�ण   ती   जखम   बर�   झाल�.चेतनेपे�ा   पी�डतचेे   जीवन   चातयु�   

�वजया�या�स�   झाले.   ”   “ह�   शय�त,   रा��   �कंवा   लोक   न�हत े  �यांना   भारताशी   
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संघष�   करावा   लागला.   हे   जवळजवळ   संपणू�   आ�शया   होता,   �यानंतर   लवकरच   संपणू�   यरुोप   पाठवला   जाईल.   ”   

Decade   44.   दशकानंतर,   शतकानंतर   शतकानशुतके   भीषण   संघष�   चालचू   रा�हला   आ�ण   भारतानेपातळीवर   

एकहाती   हात   देऊन   लढाई   न�ैतक   व   ल�कर�कायम   ठेवल�.   ”   

�हदं�ुव   कामावर   

44   44.   "या   �द�घ�   भांडणा�या   संघषा�त   आपले   लोक   �वतःला   �हदं ू  समजनू   

घे�यास   �व�ृत   झाले   आ�ण   आप�या   इ�तहासाम�ये   अ�ात   अशा   देशात   वेढले   गेले."   

Unity   46.   �हदं�ुव   प�ुहा   एकदा   या   ऐ�यात�या   सवा�चा   उ�लेख   करतो   �यांनी   आ�मणक�या�चा   सामना   केला.   �यांनी   संघष�  
केला   

�यांनी   �हदं�ुव   �हणनू   केले.   �यांनी   �हदं�ुवा�या   नावाखाल�   शतेी   केल�   आ�ण   य�ु   केले   �यां�या   सव�   �शंसाप� े  

खडं   घेतील.   तो   काह�   उदाहरणे   देतो.   

The   47   उ�तर   देशी   भाषतेील   �थमच   रचना   �हदं�ुथानला   दाखवत.े   एका   कवीने   

हे   श�द   वारंवार   आ�ण   म�ुतपणे   वापर�या   आहेत,   परंतनु�ह�या   �या   काळापासनू   �या   लोक��य   हो�या   याब�ल   आप�याला   शंका   

11 �या    शतकापय�त   पजंाबम�येह�   मसुलमानांनी   पायाभतू   स�ुवधा   �मळव�यानाह�.   

.   48.   -...   आपण   मिु�लम   आ�ण   �हदं ू  यां�यात   झाले�या   लढाईब�ल   �शकत   आहोत.   हरवलेला   �हदं ू  नेता   

दगुा�ला   देशभ�तीने   �ाथ�ना   करतो.   आ�ण   या   सव�   क�वतांतनू,   पडले�याशवेटची   �दय�पश�   ��ांजल�   आपण   ऐकत   आहोत   

�हदं ू  स�ाटाला.   “भारत”   या   उ�तर   पवू�   भाष�ेयायापवू�   कधीह�   �दसणार   नाह�   

रचनांम�ये.   

--०   -   56   म�ये   देशभ�त   क�वता   आहेत.   �यातील   बराचसा   �हणजे   १   16   def46   म�ये�वरोधात   बचावा�मक   �शवाजी   

मसुलमानां�या 
.   

-   57   -   एका   राजपतू   राजकुमारने   जे�हा   �याची   लढाई   केल�   त�ेहा   �शवाजी   �हणाले,   "त े  शोधणे   अ�यंत   �नराशाजनक   होत े  

राजपतू   -   �हदं�ुवाची   �ाचीन   ढाल   -   �यांचे   र�त   आ�ण   �यां�या   सह-धम�वाद�र�त   

आ�ण   बधं ू  �हदंूंचेसांडणे   �याला   मोह�मद   लोकांनी   िजंकता   येईल!"   

-   continued   -   तो   पढेु   �हणाला,   “तमु�यासाठ�   मागू   शकलेले   सव�   �क�ला   मी   त�ुहाला   दे�यास   तयार   आहे.   मी   �वत:लावेल   

�यांचा   �वज   �यां�यावर.   पण   �या   महु�मदांनी   �वजय   �मळव ू  नये.   मी   �हदं ू  आहे;   त�ुह�   एक   



/

राजपतू   आ�ण   �हणनू   �हदं ू  आहात.   रा�य   मळूचे   �हदंूंचे   आहे.मी   न�तनेे   माझने�   कर�न   

जो   �हदं ु  धमा�चे   र�ण   करतो   �या�या   आधीडोके.   ”   

--१   -   �वामींनी   �यां�या   अनयुायांना   थांब ू  नये,   तर   ह�ले   कर�याचा   आ�ह   केला.   मथरुाबाई   या   म�हलेनेप� े  �ल�हल�   

�यांना   देशभ�तीची.   

-   63   -   “गो�यातील   पोतु�गीज   धमा�धता   ह�   यरुोपमधील   चौकशीची   भारतीय   आव�ृती   होती.   एकदा   

�यांनी   सव�   �हदं ू  धा�म�क   �वधी   व   कम�कांडांचे   खलेु   �नर��ण   कर�यास   मनाई   केल�.   ”   �हदं ू  देशभ�तांनी   

हे   वच��व   उलथनू   टाकले.   

-   68   -   बर�च   पानांखाल�ल   तळट�प   जाह�र   करतात,   पण   १   17   3   letter   �या   प�ात   �हटले   आहे   क��हदं ू  इ�तहास   

मिु�लमां�या   न�द�   न�ट   के�यानेकमी   झाला   आहे.   परंत,ु   मिु�लमह�लहान   �वजय   

�चरंतन   �वजयात�मळवतात   आ�ण   �हदं ू  मा�   �याउलट   करतात.   परंत,ु�हदंूंचे   वभैव   �दसनू   येत े  

वेद   व   शा��,   गायी   आ�ण   �ा�मण   यां�या   संर�णाम�ये.   

मखू�   �वचारजाणे   आव�यक   आहे   

70-   शवेटचे   �हदं ू  सा�ा�य   1818   म�ये   पडले   आ�ह�   आता   �हदं�ुवा�या   आव�यक   गो�ट�ंकड े  ल�   वेध.ू   परंत,ु   

हे   कर�यासाठ�   आ�हाला   �थम   �हदं�ुथान   आ�ण   �हदं�ुथान�वेषातनू   आलेल�   क�पना   न�ट   करावी   लागल�   

मोह�मदां�या.   महु�मद   ज�मा�या   फार   पवू�   “�सधं”ू   अि�त�वात   होता.   �हणनू   �याचा   धम�क�   शकला   नाह�   

हा   श�द   �कंवा   क�पना.   

--२   -   जे   लोक   मिु�लमांना   आपले   नाव   दे�याचे   �ेय   देतात   �यां�या   यिु�तवादानसुार   आ�हाला   “काफर”   �हणायला   हवे.   

पण   हे   स�य   आहे   क�   �हदं ू  हा   श�द   सं�कृतम�ये   सापडलेला   नाह�.   परंतमुजकूर�त   �ाकृतसापड�याची   अपे�ा   करणे   मखू�पणाचे  
आहे   

शा��ीय   सं�कृत(�हदं�)   श�द.   “�सधं”ू   सं�कृतम�ये   आहे.   

73   -   इराण�या   �ाचीन   भाषते,   प�श�यन-पवू�,   �हदं ू  �हणजे   काळी   �य�ती.   परंत ु  नंतरन�हत े  

त े  भारतीय   �हदंूंना   लागू(जर�   त े  शजेार�   शजेार�   राहत   असत).   श�द   या   वापराचा   पवूा�नमुान   करतो.   

74   -   आ�ण   हे   एक   उदाहरण   होत,े   इं�लंडबरोबर   समांतर   ल�ात   घेणे   मनोरंजक   आहे.   एखा�याला   “इंि�लश”   �हणणे   

हा   नॉम�डी   �वजयी   संघटनेचा   अपमान   होता.   पण,   इं�जी   �यां�या   नावावर   अडकले.   “नेमके   

कारण   �यांनी   �यांचे   �ाचीन   र�त   �कंवा   नाव   नाकारले   नाह�,   परंत ु  आज   आप�याला   आढळत े  क�हा   श�द   



/

नॉम�नएक   ऐ�तहा�सक   जीवा�म   बनला   आहे   आ�ण   नॉम�डीला   जगा�या   नकाशावर   �थान   नाह�,   परंत ु  

त�ुछ   इं�जी   आ�ण   �यांची   इं�जी   भाषा   आल�   आहे.   जगानेसवा�त   मोठे   सा�ा�य   �या�या   मालक�चे   आहे   

पा�हलेले.   ”   

“ �ववादा�पद   प�रि�थतीत   रा��े   आपला   मान�सक   संतलुन   गमावतात    आ�ण   जर   पारसी   �कंवा   इतरांना   

�हदं ू  हा   श�द   चोर   �कंवा   काळा   मन�ुय   एक�याने   समजला   असेल   तर   �यांनी   हे   ल�ात   ठेवावे   क�श�दाचा   

मोह�मदउ�लेख   नेहमीच   कोण�याह�   �कारचा   हेवा   करणारे   �कार   �हणनू   केला   जात   नाह�.मानवजातीचा   

एकतर   �हदंूंनी.   ”   

75   -   �कंवा   हे   देखील   �वस�   नये   क�   �ाचीन   यहु�यांनी   श�ती   �कंवा   जोम   दश��व�यासाठ�   �हदं ू  हा   श�द   वापरला   होता.   

--०   -   �हदं ु  हा   श�द   खणखणीत   करणा   of◌्यां�या   मनावर   ह�ला   करणार�   आणखी   एक   आजारपण   (   

�त�या   परदेशी   आ�ण   �ु�लक   उ�प�ती�या   चकु��या   क�पनेमळेु)   हा   मतदानावर   �व�वास   दश��वतो.   �वशषे   �हणजे,   

�हदं�ुव   हा   श�द   जनै   आ�ण   बौ�ांना   दरू   क�   शकतो.   

--१   -   व�ततुः   “�हदं ू  धम�”   हा   श�द   एक   नवीन   श�द   आहे.   माणसू�व�वास   न   ठेवता   �हदं ू  अस ू  शकतो   

वेदांवर.   जनैांनी   हे   �स�   केले.   �हदं�ुवात   “रा���य   आ�ण   सां�कृ�तक   बाबी”   आहेत.   

--२   -   अथा�त   �हदं�ुव   �हदं ु  आ�ण   �हदं�ुथान   या   श�दाव�न   आले   आहे.�हणनू   काम   कर�यासाठ�   �हदं�ुवाने   

श�दभारता�या   सामंज�या�या   भौगो�लक   �ोतास   अपील   केले   पा�हजे.   हे   �हदं�ुथान   माग�   होत.ेहा   

अमे�रकन   लोकांना   “भारत”   हा   श�द   धा�म�क   अथ�   न   समजता   समजताचश�द   समजला   जातो.   

--२   -   But   83   पण   �हदं�ुव   या   श�दा�या   �हदं ू  �य�ुप�तीचे   काय?   पण   हा   श�द   

�सधं ू  �हणजे   �हदं�ुथानचा   नाग�रक   आहे.   �हणनूचया   श�दापे�ा   याला   धा�म�क   अथ�   नाह�   

"�हदं�".   

�हदं�ुवाचे   अ�नवाय�   प�रणाम   

83   83   -   परंत ु  त े  धम�म�ुत   असले   तर�   “�हदं�ुव”   या   श�दाम�ये   मोह�मदचा   समावेश   नाह�.   तो   

काह�   �दवस   फ�त   �हदं ू  माती   �थीत   �य�ती   स�ूचत   कर�यासाठ�   येऊ   शकत.े   परंत,ु   

यासाठ�   सव�   मानवजातीने   सव�   गो�ट�   सोड�या   पा�हजेत   आ�ण   पणू�पणे   मानव   असावेत.   “परंत ु  या   

पवू��या   प�ह�या   ओळीदेखील,   इतक�   भ�तीभावाने   इ�छा   बाळग�या   पा�हजेत,   ���तजेवर   अगद�   �प�टपणे   समज�याजो�या  
आहेत,   �हणनू   कठोर   स�यांकड े  
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दलु��   करणे   मखू�पणाचे   ठरेल.   जोपय�त   ��येक   इतर   'ई�म'   ने   

धोकादायक   य�ु   रड�याकड े  दलु��   केले   आहे,   तोपय�त   �वशषे   सां�कृ�तक   �कंवा   रा���य   एकक   

सामा�यतः   आ�ण   सामा�य   बॅनरवर�ल   बंध   सोड�यास   परवडणार   नाह�.   

84   -   एखादा   अमे�रकन   भारतीय   नाग�रक   होऊ   शकतो.   परंत,ु   “जोपय�त   आप�या   देशा�य�त�र�त,   

�याने   आपल�   सं�कृती   आ�ण   आपला   इ�तहास   �वीकारला   नाह�,   आप�या   र�ताचा   वारसा   घेतला   आहे   आ�णपाहायला   तो   आला  
आहे   

आप�या   भमूीवर   केवळ   �या�या   �ेमाची   जमीनच   नाह�   तर   आप�या   उपासनेची   भ�ूमकाह�,   तोपय�त   तो   �वत:   ला   �मळव ू  शकत  
नाह�.   

�हदं ू  पट   म�ये   समा�व�ट.   ”   

सामा�य   र�ताचा   बंध   

भारतीय   �हदं ू  �कंवा   �हदं�चा   समानाथ�   अस ू  शकत   नाह�   आ�ण   केवळ   भारतीय   याचा   अथ�   असाक�   

नाह��हदं ू  रा��   �कंवा   वंश-जात   नाह�.   

“जती”   या   श�दाचा   अथ�   मळू   जनने   केला   आहे.   “बंध�ुव,   एक   सामा�य   वंशएक   वंश   

,   एक   सामा�य   र�त   असणार�.”   सव�   �हदंुंचे   व�ैदक   �पता   आहेत,   �यां�यात   �सधंूंचे   र�त   आहे.   

85   -   पण   लोक   खरोखर   �वचारतात   क�   �हदं ू  वंश   अशी   काह�   गो�ट   आहे   का?   बरं   एखादा   इं�जी   आहे   का?आहे   

तथेे   �� च   र�तका?   जर   हे   लोक   �यां�या   ल�नाचा   �ववाह   करतात   तर   �हदंहू�   करतात.   जर   आपणमया�दा   घातल�   नाह�   

जातींम�ये   ह�   जात   सांग�यासारखीआ�ण   ती   �ततक�च   जातीबाहेर�ल   आहे.   आ�ण   

हेह�   वेदांकड े  परत   जात.े   

87   -   आ�ण   तथेे   परदेशी   आ�ण   बौ�   �ववाह   आहे.   आ�ण   यापकै�   काह�बनले   आहेत   

आप�या   महाका�यांम�ये   रा���य   नायक.   शीखदेखील   आतंर�ववाह  
करतात.   

-   -   -   �हदं ू  लोकां�माणेच   आप�या   लोकां�या   या   वां�शक   ऐ�याला   कोणताह�   श�द   पणू�   अ�भ�य�ती   देऊ   शकत   नाह�.   

काह�   आय�,   काह�   गौड,   काह�   जनै,   काह�   पंथीवाद�   होत,े   पण   आ�ह�   एक   जती,   र�ता�या   �नकटवत�यांनी   बांधलेल�   शय�त   आहे   

.   
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-   ०   -   “सव�   काह�   जगात   सव�   काह�   आतापय�त   मन�ुया�या   बाबतीत   आहे   परंत ु  एकच   जात   आहे   -   

मानवी   र�त   एका   समान   र�ताने,   मानवी   र�ताने   िजवंत   ठेवले.   इतर   सव�   चचा�   सव��तम   ता�परुती,   

एक   ता�परुती   आ�ण   केवळ   तलुनेने   खर�   आहे.वाढवले�या   कृ��म   अडथळे   दरू   कर�याचा   �नसग�   सतत   �य�न   करत   असतो   

आपण   वशं   आ�ण   वशं   यां�या   दर�यान.   र�त   ये�यापासनू   रोख�याचा   �य�न   करणे   वाळूवर   बन�वणे   होय.   

सव�   संदे��यांनी   एक�   आणले�या   गो�ट�ंपे�ा   ल��गक   आकष�ण   अ�धक   साम�य�वान   आहे.   ”   

“तलुनेने   एक�याने   बोलणे,   जगातील   कोणतहे�   लोक�हणनू   मा�यता   �मळव�याचा   औपचा�रक   दावा   क�   शकत   नाह�त   

�हदं ू  आ�ण   बहुधा   यहूद�   यां�यापे�ा   वां�शक   घटक.   �हदंशूी   ल�न   करणारा   �हदं ू  आपल�   जात   गमाव ू  शकतो   

परंत ु  �याचा   �हदं�ुव   नाह�.   ”   आपण   �भ�न   त�व�ान   अवलंब ू  शकता   परंत ु  �याचा   �हदं�ुव   -   �याचेगमाव ू  नका   

�हदं�ुव.   ”   आपले   भमूीवर�ल   �ेम.   

सामा�य   सं�कृती   

-   १   -   “बहुसं�य   भारतीय   मोह�मद   लोक,   अ�ानामळेु   ज�मले�या   पवू��हांपासनू   म�ुत   झाला   असेल   तर   

आप�या   भमूीला   �यां�या   ज�मभमूी�माणेच   �ेम   क�   शकेल,   कारण   �यां�यातील   देशभ�त   आ�ण   थोर   -   मनाचे   लोक   

नेहमीच   �यां�या   धमा�तराची   कहाणी   करत   आहेत,   को�यवधी   �करणांम�ये   जबरद�तीने   केलेल�   घटनाअगद�   अल�कडील   आहे   

�वसर�यासाठ�.   .   .   त े  �यां�या   र�तवा�ह�यात   �हदं ू  र�त   वारसा.   ”   

पण   आपण   �यांना   �हदं ू  �हणनू   पाहू   शकतो   का?   नाह�.   कारण   आप�यात   केवळ   र�त   आ�ण   �पतभृमूीचे   संबंध   नाह�त,   

-   २   -   “पण   आमची   बांधणी   क�न   आपण   आप�या   महान   सं�कृतीला   -   आप�या   �हदं�ू�ांजल�   वाहू   शकतो   

सं�कृतीत.”   आपल�   सं�कृती   (स�यता).   

स�यता   �हणजे   काय?   

-   २   -   “स�यता   ह�   माणसा�या   मनाची   अ�भ�य�ती   आहे.   सं�कृती   ह�   माणसानेगो�ट�ंचा   �हशबे   आहे   

बनवले�या.   ”   

“एखा�या   देशा�या   स�यतचेी   कहाणी   �हणजे   �यातील   �वचार,   �याची   कृती   आ�ण   �याची   

उपलि�ध.   सा�ह�य   आ�ण   कला   आप�याला   �याचे   �वचार   सांगतात;   इ�तहास   आ�ण   सामािजक   सं�था   �या�या   ��या   

आ�ण   कृ�ये.   "   

-.   -   सं�कृती   जा�त   कज�   घेऊ   शकतात,   “तर�ह�   �यांची   सं�कृतीघटकासाठ�   चकु�ची   अस ू  शकत   
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कोण�याह�   इतर   सां�कृ�तकनाह�.”   

-.   -   त े  सव�   �हदंूंना   सां�कृ�तक   व�तूंची   याद�   करतात   आ�ण   फ�त   �हदंूंनाच   समजतात.   आ�ह�   आम�या   �हदं ू  

नायकांना   समजलो   क�   त े  आम�यासाठ�   लढले   आ�ण   मेले.   

95   -   �हदंूंम�ये   य�ुांचे   काय?   गलुाबां�या   य�ुाचे   काय.   सं�कृत   आप�याला   आप�या   सव��कृ�ट   �हणनू   एक��त   करत े  जे  
आप�या   

ब�हणीं�या   सव�   भाषचेे   �हदं�,   बगंाल�   आ�ण   बरेच   काह�   सम�ृ   करत.े   ”   

-   -   -   वेदांचे   �कंवा   श�ेस�पयरचे   काय�   �यांचे   आहे   क�   नाह�   अशी   �वचारणा   शीखला   करा.   तो   व�ैदक   काया�ला   उ�तर   देईल.   

97   -   �या�या   पवू�जांनी   �व�तपरुवठा   केला   आ�ण   �यावर   काम   केले   �याच   कला   आ�ण   आ�क� टे�चरची.   बौ�काय�   करत े  

देखील.   

सामा�य   कायदे   आ�ण   सं�कार   

-   -   -   पाि�चमा�य   �वकास   असनूह�   �हदं ू  �यायशा��   आप�यालाह�   एक�   करत.े   सव�   गोळा   केलेला   �हदं�   

इं�जी   �कंवा   मोह�मद   �कंवा   जपानी   काय�या�या   प�ुतकांम�ये   कधीच   बसत   नाह�.   

98   -   आम�याकड े  मेजवानी   आ�ण   सण   सामा�य   असतात.   

99   -   आतापय�त   एक��त   �हणनू   उ�लेख   केलेले   सव�   काह�   धमा��वना   केले   गेले   आहे.   नाह�   'ism   

उ�लेख   आहे.   परंत ु  धा�म�क   सण   ह�   एक   सामा�यक   वारसा   आहे.   

१००   -   �हदंलूा   सं�कृत,   �हदं ू  स�यता,   इ�तहास,   नायक,   सा�ह�य,   कला,   कायदा,   सामा�य   मेळेवारसा   

आ�ण   सण,   सं�कार,   �वधी,   समारंभ   आ�ण   सं�कारांचा�मळतो.   ��येक   जण   सव�   काह�   करतो   असे   नाह�,   ल�ात   ठेवा.   परंत ु  

,   अरब   �कंवा   इं�जांपे�ा   �हदं ू  धमा�तील   लोकांम�ये   हे   अ�धक   आहे.   

कोणताह�   ���चन   �कंवा   म�ुल�म,   जर�   नकुताच   �यांनी   धमा�तर   केला   आहे   आ�ण   अजनूह�बरेच   �हदं ू  

�यां�या   आ�याि�मक   जीवनातसाम�ी   आहेत,   “नवीन   पंथचा   अवलंब   के�याने�हदंघेू�यास   त े  थांबले   आहेत   

संपणू�सं�कृती   (सं�कृ�तती).   त े  सां�कृ�तक   य�ुनटचे   आहेत   �कंवा   तअेस�याचे   मानतात   

�हदं.ू   �यांचे   नायक   आ�ण   �यांची   नायक-उपासना,   �यांचे   ज� े  आ�ण   �यांचे   सण,   

�यांचे   आदश�   आ�ण   �यांचे   जीवनाकड े  पाह�याचा   �ि�टकोन   आता   आप�यात   सामा�य   झाला   आहे.   ”   

101   -   जर�   एखादा   वय�क   �हदं ू  जर�   नकुताच   मिु�लम   झाला,   तर   “तो   �हदं ू  काय�या�या   अधीन   आहे   -   
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आप�या   पवू�जां�या   काय�यानसुार.   तो   रा��,   वंश   आ�ण   सं�कृतीचा   भाग   आहे.बाबतीत   तो   �भ�न   अस ू  शकतो   

काह�   उ�सवां�या.   

१०२   -   सं�कृती   �कंवा   सं�कृती�या   एका   तपशीला�शवाय   हे   धमा�तर   �हदं ू  होईल.   परंत ु  हा   घटक   

इतका   मह��वपणू�   आहे   क�   �याकड े  जा�त   ल�   देणे   आव�यक   आहे.   या   उपचारांमळेु   आप�यालासमोरासमोर   आणता   येईल   

�हदं�ुवा�या   धा�म�क   पलै.ू   

�हदं ु  कोण   आहे?   

१०२   -   १०3   “�हदं�ुववादाची   कोणतीह�   �या�या   जी   आप�या   लोकां�या   कोण�याह�   मह��वा�या   घटकाला   सोडत े  आ�ण   

�यांना   �यां�या   ��ां�वषयी   खोट�   बोल�यास   भाग   पाडत े  �कंवा   �हदं�ुवा�या   �फकट�या   बाहेर   जायला   लावत,े   अशी   

�नदंा   केल�   जात.े”   

103   -   "�हदं ू  धम�   �हणजे   �हदं ू  लोकांम�ये   सामा�यपणे   �दसणार�   धा�म�क   ��ा   �णाल�."   

हे   प�रप�क   तक� शा��   परेुसे   नाह�.   आ�ण   �हदं ू  अशी   कोणतीह�   गो�ट   नाह�   ह�   क�पनाह�   

असमाधानकारक  
आहे.   

104   -   �हदं ू  धम�   �हणजे   �हदंचूा   “ism”.   �हदं ू  हा   श�द   �सधं,ू   �सधंमूधनू   आला   आहे.   �हणनूच   

याचा   अथ�   असा   आहे   क�   या   देशातील   आ�ण   या   लोकांचे   धम�   �व�च�   आ�ण   मळू   आहेत.   आपण   असे   �हण ू  शकता   क�   

हे   पथं   एकमेकांना   �वरोध   करतात.   पण   त े  सव�   अजनूह�   �सधं ु  आ�ण   “�हदं ू  धम�”   �हणनू   आहेत.   

१०   -   -   �सधं ू  परंपरेतील   सव�   पथंांना   व�ैदक   धम�   असे   �हणतात.   आ�ह�   

असं   �हण ू  शकत   नाह�   क�   पथं   आ�ण   हेटरोडॉ�सला   परवानगी   नाह�,   बरेच   लोक   दरू   न   ठेवता.   

107   -   �हदं ू  धम�   हा   केवळ   बहुसं�यांचा   धम�   नाह�.   हा   सव�   �हदंूंचा   धम�   आहे   �कंवा   तोपा�हजे   

टाकला.   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   
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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   
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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   
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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   
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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.   


