
��ందుత�:   ��ందువ�   ఎవర�?   

���య�   ���ద�   �ావర��   

ఎ�ఎ�   �ావర��,   బ� ంబ��   

ఎ��ష��:   1923,   1942,   1950,   1965,   1969   

జ��   ����   ���ి��ప��:   ఇ��   ఆ�ఎ�ఎ�   ��ా రం�ంచ�����   మ�ందు   ���ే� వ�   చ���న   వచనం.   అందుక�   

,   ఇ��   RSS   �క�   వ�వ�ా� పక   పత�ం.   RSS   ప�పంచంల���   అ���ద�    సంస�ృ�   సంస�    

.   ఇ��   య�వతక�   బలం�ా   ఉండట����   మ��య�   ��ందుత�   త�����   అర�ం   �ేసు��వ�����   ��ణ  
ఇసు� ం��.   

���   ����   

“ఒక   ��ందు   అంట�   భరత�ర�   భ���,   �ింధు   నుం��   సమ���� ల   వరక��క�   d   యల   

తన   తం���-భ���ా   ���ం�ే   వ����,   అ��   అత�   మతం.”   

"మ�క�   సంపదను   ఇ�ే�   మ�   స�ా�    �ింధు   �ే�ా��   ఎవర�   అందజ��ా� ర�,   �వ�   ఓ!   ప�భ�,   

మ�   శత�� వ�లను   -   ��సలను   ��శనం   �ేయ�����   �   శ���వంత���న  
ఉర�మ�లను   �సరం��.   ”   

��ండవ   ఎ��ష�   ప�చురణకర�   ����ా   �ి����   

i-   1906   -   1910   నుం��   ఇం�ా� ం� ల�   ఉన�ప��డ�,   స�ా�ర��   "��ందువ�   ఎవర�?"తర��ాత   

సంవత��ాల   అధ�యనం,   మతపర���న"��ందూ"   ను   గ����ంచడంల�   మ�త���   గందర��ళం   ఉంద�   అతను  
కను�����డ�   

అం�ాల�� 
.   

ii-   ఈ   ప�శ�ను   ������� త�కం�ా   సంప���ం��ల�   సర�ర��   �ర��ంచుక����ర�.   

iii-   �ాజ��య   �ప�వ�ార����ా   50   సంవత��ాల�   అండమ��   జ�ౖల�క�   పం�ినప��డ�,   

��మ�   చదువ�త�న�   ప�స�కం   �ాయ�ల�   �ర��ంచుక����డ�.   అతను   ���   ��డల��ౖ����ా   ప�స�కం   �ా�ాడ�   

��కడం,   తర��ాత   �ాట��   జ�� పకం   �ేసుక����డ�.   ప��   సంవత�రం   జ�ౖల�   ��డల�   క����నప��డ�,   

అత���   “��జ�   �ా��తం”  



వ��ం��.   

iv-   అతను   తరచూ   క�తల�   మ��య�   ���పదలల�   ��ా �ాడ�.   

స�ా�ర��   "��ందుత�",   "��ందువ�ల�"   మ��య�   "��ందువ�"   అ��   ప��లను   

�ాంస�ృ�క,   ����త�క   మ��య�   అ��ట���   �ం�   మతపర���న   అం�ాల��   �ాట�   మతపర���న   �ాట���   �ాట��ా,   

��ందూ   ప�జలను   �త�ం�ా   గ����ం��ర�.   

�.   సర�ర��   తన   ఖ��దు   �ేయబ��న   స��ే�య�లను   �డ�దల   �ేయ�����   మ�ందు   ���ాలను   గ�ర�� ంచు��వ�����   �� ం��డ�.  
ఆ   �ధం�ా   

�ాదనల�   �����   ��రత�ే�ా���   ర�ాణ�  
�ేయబ��� �.   

vi.   అప��డ�,   12   సంవత��ాల   జ�ౖల�   ��   తర��ాత,   సర�ర��   �� దర�లను   ��రత   జ�ౖల�క�   పం�ార�.   మ��ంత   

��రవ�య   ఖ����ల�   అత���   ��ను�   మ��య�   �ా��తం   �� ం��ర�.   అతను   ��ంట��   ఈ   రచన   ��ా �ాడ�   మ��య�బయటక�   ��ాడ�   

జ�ౖల�   నుం��.   1923   ల�,   సర�ర��   జ�ౖల�ల�   ఉన�ప��డ�,   �దట�   ��ర��   ����ంద   వ��ం��   

-��-ప�� �   "ఎ   మ�ా�ా".   

Vii   Lala   Lajpatrai   ����   ఇష�ప��� ర�   మ��య�   ఇ��   ఒక   �ేశం   అ�   అనుమ��ంచడం   ��ా రం�ం�న   ��రత�ే�ా��  
��ల����ం��.   

తర��ాత   ��ందూ   మ�సభ   ����   ��ందు������   అ���ా��క   �ర�చనం�ా   �సుక�ం��.   

ప��చయం   

GM   జ��ి,   1966   

x.   ఈ   ప�స�కంల��   అంచ��ల��   �జమయ���.ఏకం   �ే��   ఒక   ��రం   ఉంద�   �ావర�� క�   �ెల�సు   

��ధ   ��ందూ   క�ల�లను,   వ�ా� లను.   అతను   ����త�క   ��ా �ప��కన   ��ట�� డ�.   

Xi.   ��ందూ   అ��   పదం   ig   ���దంల���   �ాతద�   ఆయన   కను�����ర�.   ఆధు�కఅనుగ�ణం�ా   ��ందుత�ం   ఉం��   

�ాజ��య   �ి��� ం�����.   �ావర��   ���   ��ందువ�లను   రక�ం��   కట�����ింద�   �ె�ా�ర�.   �ా�,ఆల�చన   

జ�త�ల������క��న�  
గమ�ంచం��.   

XII.   ప�కృ�   ఈ   “జ��”   ��వనను   ఎప�ట�కప��డ�   ��ి��య�����   ప�య��సు� ం��కంట�   ల�ౖం��క   ఆకర�ణ   ��ల�   శ���వంత���న��   

,   ప�వక�ల.   .   



ఈ   ప�స�కం   మ�తృభ��   మ��య�   ప�త�   భ����ౖ   ���మను   క���ం��ల�   �ావర�� క�   క���   �ెల�సు.   ఒక   వ����   

ఈ   ��ం��ంట�   మధ�   న����� �నప��డ�   �ా��   చర�ల�   అనూహ����న�.   

1937   ల�   �ావర��   జ�ౖళ�    నుం��   �మ����   �� ం��నప��డ�   ��ందువ�లందర�   అత�   చుట��    �ా�-��ందూ��ంద   �ా��   �ే�ార�   

జ�ం�� 
.   

XIII.   అట�� ంట��   ��ర��   సంతకం   �ే�ినప��డ�,   �ావర��   ఎ�ి�ఆర��   ��బ��   పం�ాడ�,   సూ��� ల�వ����ా� �   

��రత�ే�ా���.   ఇ��   అ�����ా   మ��య�   ���   �ా�ా� ప��కలల�   మద�త�  
�� ందట����   ������ిం��.   

��రత�ేశం   �భజన   �ేయబడ�త�ంద�   స�ష����నప��డ�   (మ��ి� ం   ��   ����నట�� ),�ావర��   

ప���ారం�ాఉద�మ���   �ా���ా� �   �భజనక�   ������ిం��.   ����నుమ�ం�   బ�ట� క�   వ��ం��   

ఇప��డ�   ప��మ   బంగ�   మ��య�   ఈస��   పంజ�� ��   ����� వ�����   ఇ��.   

��ౖ�,   GM   జ��ి,   బ� ంబ��,   ��   28 వ, 1966   (�ావర��   �క�   ప�ట��న���)   

��ందుత�ను   ఎ�����య��   

ఒక   ��ర�   ల�   ఏ�ట�?   

Pg.   1.   అదు�తం�ా,   �ావర��   “����   ����   ఆ�   ������”   ��,   “��ర�ల�   ఏమ�ం��?”   అ�   అడ�గ�త�ం��.   ఇ��   

�ా�ా�త�   �ాఠక����   �ెసు� ం��   మ��య�   రచ�త   ���కవంత�డ�   �ా����   �ె�యజ�సు� ం��.   

��ా రంభంల�   ��ర��    ఏకప�ం�ా   ఉంట��,   �ా�   “ఈ   పదం��   సంబంధం   ఉన������   సంబంధం��ర�గ�త�ం��   

బలం�ా”   �ాబట��    క����   క���   �ేసు� ం��.   అం�మం�ా   పదం   మ��య�   ఆల�చన   ప�����ా   ��ాహం   అ��ిసు� ం��.   �వ����   

మ�����ాల�   ఈ   పదం��   ఆ�����కం�ా   �క��క�ంట��.   

2   -   ఇట�వంట�   ��ర�� ,   “అ�   ',   �ే�,   �ాదం,   ల���   మ��ి��   �ెం��న   ఏ   ఇతర   ��గం   అ���,   ఇవ��   

�ాదు,   ఎందుకంట�   అ�   మ��ి   �క�   ఆత�.”   

�ర�   మ�ో���   ���ంట�ం�   �ా�మ�క�   అర�త   క���   ఉంట�,   ప�జల�   ����   పట��ంచు��వడం   ల�దు.   �ర�   ����   అ�   �ి���� ,  
�ార�నమస����ా� ర�   

భ�����.   



3.   ఒక   మ��ి� ంను   “తనను   ��ను   య�దుడ�   అ�   �ిలవమ�   అడగం��,   మ��య�   'ఓ���   నువ��ల�'�ాద�   �ర�   త�రల�  
కను��ంట�ర�   

���   ర�ా���   �ెం��న   ఏ���క   పదం.”   [�ె���ౖన]    ��ందుత�ం   ��ందూ   మతం   నుం��  

�న�ం�ా   ఉంట�ం��   

3   -   ��ందుత�   సంఘ�ల�   అ��   పదం   “��ల�   ��ౖ�ధ����న��   మ��య�   ధనవంత�డ�,   ��ల�   శ���వంత���న��   మ��య�   ��ల�  
సూ�����న��,   ��ల�   అంత��క����   

మ��య�   ఇం�ా   స�ష�ం�ా   ఉం��,   ��ందుత�   అ��   పదం   ����షణల�   అ��   ప�య���లను  
��క���సు� ం��.”   

"��ందుత�ం   ఒక   పదం   �ాదు,   చ��త�."   "��ందూ   మతం"   మ������ా   మతం   మ�త���   �ాదు,   చ��త�   ప�����ా   ఉం��.   

ఈ   ��ండ�   ప��ల   మధ�   �ే��ను   గ����ంచడంల�   ��ౖఫల�ం��ల�   అ�ార�ం   మ��య�   పరస�ర   

ఈ   అ�ర�చ�య���న   మ��య��ారసత�ం�ా   �� ం��న   ����   �� ద��   వ�ా� ల   మధ�అనుమ���లక�   ������ిం��   

మన   ��ందూ   ��గ��కత   �క��ా��రణ   ����.   ”   

4.   “ism”   ల�   �ి���ా��లను   ల���   మ��లను   సూ��ా� �.   ��ందుత�ం   ల�దు.   ��మ��ర�చనంప�య��ంచడం   ల�దు   

మ��ంత   ప���త   పదం   ��ందూ   మతం   �క���సం(�����   �ి��� ంతం   మ��య�   మతం   ఉం��).   �ా��ేసు��వ�����   మనం  
��ందూను   అర�ం   

��ందు�����  
అర�ం�ేసు���ా�.   

��ందువ�   అంట�  
ఏ�ట�?   

4.   �ట��దట�   భయంల��   ఆర��ల�   �ింధు,   �ింధు   న����   ఎప��డ�   వ�����   మ�క�   �ె�యదు,   �ా�   

అ��   ఈ��ి�యను�    మ��య�   బ��ల��యన�    మ�ందు  
ఉం��.   

5.   ఆర��ల�   �ింధుక�   వ�ే�   సమయ����,   �ార�   జ��యత   �క�   ���ా��   ��ం�� ం��ంచుక����ర�   మ��య�   �����అ��   

“సప�    �ింధుల�”��ర�   ��ట�� ర�.   Ig   ���దం   ఇ��   అ��   ��ద   ��రత�ే�ాలక�   వ���సు� ంద�   న�దు   �ే�ిం��.   

6.   �ింధు   �ింధు   న����ౖ   ��ౖ�ధ�ం   మ��య�   S   మ��య�   H   సంస�ృతంల�   పరస�రం   మ�ర����బడ�త�����,   �ిందు   ��ందూను  
సూ�సు� ం��   

.   



7.   ఇతర   �ే�ాల�   క���   ��ందువ�లను   గ����ం���.   ప���యను�    ��ద   ఆర��లను   ��ందువ�ల��ా   �య�ం��ర�.   

8.   ప���యన�ను   సంప���ం�న   �ా� �క   �ెగల�,   ఆర��లను   ��ందువ�ల�   అ�   క���   �ిల��ా� ర�.   

��ద   సంస�ృతం   ��ర�య   ��ా కృ��లక�   జన��వ�డం   ��ా రం�ం�ం��.   

ఇం�ా   �ాత   ��ర�   

8.   ��మ�   ���ా��   �ే�ిన   �ాస��ాల��ౖ   ప�   �ేసు� ���మ�,   �ా�   ఇప��డ�   ject   హక�   ��ట����� ం.   ��ందూ,   �ింధు   

�దల�ౖన�   ఆర��   ��ల�కల�  
ఉ���య�?   

9.   వ��నప��డ�   ��మ�   తరచు�ా   �ా� �క�లను   ఒక   స�ల���   ఏమ�   �ిల��ా� మ�.   �ాబట��    ఆర��ల���ర�����   ఉండవచు�   

తమక�   మ�ందు   ఉన�   వ�క�� ల   నుం��   క���.   ఈ   ��ర�   నూ�   ఇం�ా� ం�   ల��ా   ఉండవచు�,   ఇ��సూచన   

గ�����,   �ా�   �ార�   ���హం   �ే�ిన   అ��క   �ెగల��   ఆర��   ప��చయం   గ���ం�   మ��య�   �ార�   ఎవ��   ప��లనుమ�క�   ���ా��   ఉం��   

�� ందుప������.   (Alasada   అల��ా� ం���య�,   Selucus   ��సం   Suluva,   ఉ��హరణక�   ��సం.   ఈ   పదం   ��ందూ   మతం   

ప��ాణమ�లక�   ��ా రంభంల�   క���.�ా��ి������ డ�   

��ందూ   మతం,   ఒక  
�ేశం   

10.   ��ందువ�ల�    ఒక   ��ప�   �ష�   ఇం���య   జ�� నం   మ��య�   �ా��   ���గం   అ���   ��తృత�ంల�   

"అ����   �హ�ం.   ”   

11.   నగ�ాల�   ప�ట�� ������   మ��య�   �ాజ��ల�   అ�వృ���    �ెం���.   �ా�   ఆర��   �క�   వ����త�   �ోరణ�ల   �ారణం�ా,   �ా��   

�ాజ��య�ల�   వదుల��ా   ��ం���కృత���   ఉ����.   �ా��   �స�రణ   �����������    �ార�   బ��ా   అ�వృ���    �ెం��న   ఇతర�సుక�వ���ర�   

వ�క�� లను   �ా��   క��ల���.   �ా� �క�ల   నుం��   దూరం�ా   ఉంచడం,   [����   ప����యల�   ��ను   ప�����ా��త�    ��ర��    

�� ందవదు� ],   �ింధుల�   ల���   ��ందువ�ల   �ాత   �ా��రణ   పదంక�ర��,   �ా�ీ�   మ��య�   మగధ�   వంట���ల�వ��� �   

����ప��ా  
మర��� �నప��డ�.   

జ��య   మ��య�   �ాంస�ృ�క   ఐక�త   �క�   ��వన   అంత��ం��� ల�దు,   అ��   ఇతర   ��ర�ను   �సుక�ం��.   



ఈ   ��ర�గ�దల   "అ�ధ�   య�వ�ా�   �ిల����    �జయవంత���న   ప���శం   �ే�ి   

,   ��మ�లయ�ల   నుం��   సమ���� ల��ంట��   ఒ��   �ార���మ����ారంల�   �సుక�వ���డ�.""�ావ���   

12.   అప��డ��క�   ��ప�   �ెల�    ��డ�గ�   �ా� చంద�   ఆ   ఇం�ీ��య�   �ిం�సనం��ౖ   ఇ���ట�   బయటప��ం��   

.   ”అందర�   ���మప�ర�క   ��ేయతను   ప�మ�ణం   �ే�ార�,“   ఆర��   రక�ం   �క�   �ాక�మ�ర�ల�   మ�త���   �ాదు,   హనుమంత�డ�.  

.   .   

ఆ   ���   మన   ��ందూ   ప�జల   �జ���న   ప�ట��న   ���.   ఇ��   �జం�ా   మన   జ��య   ��నం:   ఎందుకంట�   ఆర�ను�    మ��య�   

అన��యను�    తమను   ��మ�   ప�జల��ా   అల�డం   ఒక   �ేశం�ా   జ��ం��ర�.   ”   

ఇతర   ��ర��    

13   ��ర�య   �ే�ా��   సూ�ంచ�����   త��న   ప����మ��య   ��ర�   కను��నబ��ం��   “హౌ�   ఆ�   ��ర�   

ప�పంచం   �త�ం   �ద   తన   ఆ��ప�����   ప�ద���ంచ�����   వ��నప��డ�.”   అతను   ��ద   ల���   జ�ౖన�ా�ా��   అ�   ��మ�  
చ���ంచమ�   

ల���   అత�   �ాలన   �క�   ఖ��త���న   �ే��ల�.   �ా�,   సబ�������   గ�� ప�ల�”   అ�“భరత�ండ”   అ��   ప����   �సుక�����   

��మ�లయ�ల   నుం��   సమ�ద�ం   వరక�   “�ా��రణ   �ాంస�ృ�క   �ామ�� జ�ంసూ�ం�ే.   �ష�   ప��ాణం   ����   

"భరత   అ��   �ారసుల�   �వ�ిం�ే   భ��"   అ�   �ిల��ా� ర�.   

��ర��    ఎల�   ఇవ�బ��� �   

14   -   ఈ   ��ర�   ��ందూ   ల���   �ిందు   అ��   ��ర�ను   ప�����ా   అణ���యల�దు   ల���   న����   అనుబం����   ��ల��ంచల�దు   

-   “�ింధు   ఎవ��   ��మ��   వద�    మన   �ితృ�ా�మ��ల�   మ��య�   ప�జల�   ��త   �ాలను   ���ార�.”   ��ష   

ఇప�ట���   “�ిం��.”   

భర��ఖం�   ����ప�   ��ందూ�   క�ి����ినప�ట���,   అ��   �ేయల�దు.   

15.   య�దుల�   మ��య�   ���క�ల�   మమ���   �ింధుల�   ల���   ��ందువ�ల�   అ�   �ిల��ా� ర�.   ఒక   �ై��   పం��త�డ�   క���   అల�  
�ే�ాడ�.   అందుక�   

,   భ�����   భ���   ఇప��డ�   ��ందు�ా� �   మ��య�   ప�జల�   ��ందువ�ల�   అ�   �ిల��ా� ర�.   

�ా�   ��ర��    ఇతర�ల��,   మనక���   ఎక��వ.   ప�పంచం��   య���� ల�   మ��య�   సంబం��ల�   జ����నప��డ�,అ��   

��ందూపదం   "భర��ఖండ"   ను   �వ��ం�ం��.   



అంత�ా� �య   ��తం   

16   -   బ�ద�మతం   ప����ం�నప��డ�   ��ందూ�ా� �   ప�పంచం   నుం��   ఏ   �ధం�ానూ   క����ంచబడల�దు,   ఈ   

ప���శం   అంత�ా� �య   ల�ణ���   చూ�ిసు� ం��.   

17   -   ఈ   సమయంల�,   ��ందు�ా� �   తన   భ���   �ం�ిం��.   మ��య�,   ��రత�ేశం   అప�ట����క�   గ�ం� ె  మ��య�   ఆత��ా  
మ���ం��   

�ె��ిన   ప�పంచం.   ��ర����వ�����   మ��య�   �ా��ారం   �ేయ�����   బయట�   వ�క�� ల��ి���ర�   

మమ���  
��ందువ�ల�   అ�  
క���.   

బ�ద�మతం   ఈ   ��ర�క�   ప�పంచ�ా�ప� ం�ా   ��ా మ�ఖ�త   ��రగ�����   స�యప��ం��   మ��య�మ��ంత   

��ందువ�ల��ా   మన   గ���ం�స�ృహల���  
వ��ం��.   

బ�ద�మతం   పతనం   

18.   "����క   ����ల�   మ�త���   మన   �ే�ా��వ����కం�ా   

బ�ద�మ������ప�గలవ�?"   "ఇ��   బ�ద�    చ���   �క�   ����వత   మ��య�   �ర����హపరచగల��?"గమ�ంచం��   

ప�����ా.   

ఇట�వంట�   ల��ాల�   "బ�ద���ా ణ�ంతక���న�   

��రత�ేశంల�శ������ావ�,   బ�ద�మత   �స�రణ   �క�   �ాజ��య   ప��ణ�మ�ల����శకర���న�   �ావ�   

జ��య   ��ౖ�����   మ��య�   మన   జ��   �క�   జ��య   ఉ�����   క���."   

19.   బ�ద�    ��ా�సం   ప�జలను   ��ల�   ��ి��య�త�కం�ా   �ే�ిం��   మ��య�   త����ా   హ��   ��రత�ే�ా��   �ా���నం   �ేసుక���ల�  
�ే�ిం��.   

��ందువ�ల�   "�ే�ల�   ఈ   కప��   మ��య�   �ాజ��య   ��స�ం   

అ��ం�ా   �క�సూ��� ల�����ా   అ��గ��క   ��ంసను   ఇం�ా   ఓ��ర�గల   �ా��సమ�నం�ా   ఉండక�డదు   

ఆ�����కమ��య�   ఆ�����క  
�� దర��వం."   



20.   బ�ద�మ����   మంద�ంచమ�   ఆయన   అర�ం   �ాదు,   “పట�    మనక�న�   ���మ,   ఆ�ాధన   మ��య�   ��రవం   ఎవ����   

బ�దు� �   -   ధర�ం   -   సంఘంల�ంచదు.   అవ��   మన�.   �ా��   మ��మల�   మన�,   మన   

��ౖఫల��ల�.   ”   �ా�,   బ�దు� ల�,   ��ందూ   �ాజ���� ల�   బ�ద�మ�����   మ�ం�ే   ప�త����న   �షయ�ల�   క���  
బ�ద�మ����అనుమ�ం��ర�   

అవ�ట����.   

"�ాబట�� ,   మ�   జ��   �క�   �ాజ��య   ��ౖరత�ం   ల���   మ����    ప�భ�వ�ల���ా రంభమయ��ర�   మ��య�   

మ��ా�ల��   మ�త���మ����ార�   ��మ�   అను��మ�   -   ల���   �ార�   బ�ద�మ����   �ీ�క��ం�న  
పర�వ�ానం�ా   ఉం��."   

21.   �ా�   ��ందువ�ల�   ఇతర   ��ా పం�కం�ా   ఉండల�ర�,   అ��ే   హ��   ఆ��పత�ం   �ెల��ం��ర�,   ���   �త�ం   ��ా�సం   

"��ౖ�   అం�   �� ���"   అ�   ��ండ�   ప��ల��ా   �ెప�వచు�.   బ�ద�మ�����"తర�ం   మ��య�   �ాదన"   ల�దు   

��ౖ�   అం�   �� ���   �ి��� ం����   ఎదు���గల.   

"�ాబట��    మ�   జ��   ఆల�చన   మ��య�   చర�   �క�   ��యక�ల�వ������ంచ�����   మ��య��ా��   ���గప�   అ����   

ప�త����న�����ా�   బ��ీఠం   �ద   పదును   ��ట������,   ఉక��   ��సం   ��ద   ����� లను   �����   �ెరవ����������   ప�ం���వల� ి 
వ��ం��."   

22.   ��ందువ�ల�   ఆక�మణ��ర�లను   �����   ట�ర���   మ��య�   మం���య�క�   తర�ం��ర�.   "�����   ����లక�!"   జ��య   

ఏడ�ప�   �గ�ర�ా   మ��య�   �గ�ర�ా   ������ం��,   మ��ంత   అత�వసరం,   ఎందుకంట�   ఇ��   తప��స���ా   �ాజ��య   

అవసరం.   ”   

బ�ద�మతం   -   �ార���క   మతం   

22.   ���   �జయ�ల�   ��ప��   అ�నప�ట���,   బ�ద�మతం   “జంత�వ�ల�క�   �త���లను   �ర���ంచల�దు   

����కల�,   �ాజ��య   ఆశయ�ల�   ల���   వ����గత   �వ�త.”   

23.   ��రత�ేశం   బ�ద�మత   సూ��� లను   ���   �ామర��ం   ��రక�   �ేర������   మ��య�   ��ంచ�����   ప�య��ం�ం��,  
"చంపబడటం   

ఆ������ా   చంప�����   చంప�����   ప�య��ంచల�దు   -   �వ����   ��ట�   ఆక�ల���ల�ఉ���య�   

ఉక��క���ళ�సు�ా!"   

"ఆల�చన   మ��య�   చర�   �క�   ��యక�ల�   �ార���క�క�   మ�ంబ� �   మ��య�   జంబ� లను   ప�న�ావృతం   �ేయడంల�  
అ����గ�ం��   ఉ���ర�   



�� దర��వం."   

24   -   “అం�ే�ాక   మన   శత�� వ�ల��   మనల�   �ా��రణ���న   ప����,వ������ం�ే   మన   శ����   బల��నపర�సు� ం��   

�ా���.   మ���   ఏ�   ల��   శత�� వ�   మన�ేత   ��ల�   �వ�ం�ా   ప��ఘట�ం�ే   శత�� వ�   

.   ”   

అప��డ�   స�ందన  
వ��ం��!   

25.   ��రత�ేశంల�   బ�ద�    శ����   �����   �ా� �ిం�ే   ప�యత�ం,   �ేశం   మ��ంత�సుక�ం��   

బ�����ం�ే   ��ౖఖ���.   శత�� వ�ల   పట�    �ానుభ��   చూ�ిన   మ�   �ా�ంక�ల�� �   వ�క�� ల   గ���ం�   మ�క�   �ెల�సు.   

26.   �ై��ల�   �లబ��న   బ�ద�    ��ౖ���ల�   ������   �ిద�ం�ా   ఉ����.   బ�దు� ల�   ఓ���� య�ర�.   మ��య�   "�ార�వ��ం��   

��రత�ే�ా���   వ����కం�ా   ఉన�   అ��   జ��య   ల���లను   అ���ా��కం�ా   త��ంచవల�ిమ��య�   �ార�ఎప�ట���ప��జ�   ఇ�ా��   

�ాజ��య   �ాజ��య   దృ�ి���   ��రత�ేశంల���ప����ంచర�."   బ�ద�మం��   ఈ   ప�మ�ణం   �ే�ార�.   

జ��యతక�   అనుక�లం�ా   ఉన�   సంస�ల�   

27.   బ�ద�    మ�ఖ   సంస�ల   ��పథ�ంల�   ఈ   ఉపసంహరణల�   ��గం�ా   ప�నర�ద���ంచబ��ం��:   

��ల�గ�   వ�ా� ల   వ�వస�    ప�జ�దరణ   �� ం��ం��.   

"���   నుం��   మన   ప�జల�   అసంబద����న   ��ాలను   సంద���ంచక�ం��   �����ంచడం   సహజ���న   చర�   

-   ����   సంద�ా�ల��    ఇట�వంట�   ��త�   సంస�లక�.   

జ�త�ల   కల�కబ�దు� ల��   

28.�� �ాడట����   �ేశం   �ీ�య-జ�� నంల�   బలప��ం��.   �ా�   మ�   ����-   

��స� ��   స��హదు� లల�   "��ల�   అ��ల��తం�ా   ��ర�గ���ం��   

ఆ��గ�ం�ా   ఉండట����మ��య�   మ�   స��హదు� ల�   క���  
సుర��తం�ా   మ�ర���."   

29.   �ాబట��    ఒక   స��హదు�    ���    �ేయబ��ం��.   మ��య�   ఏ��   ఎంచు��బ��ం��?   �ర�   would   ���ా� �ా?   �ింధు   న��.   



"మ�   జ��   �ితృ�ా�మ��ల�   ఆ   ప��ా���   ��ట�న   ����ెం��న�ార�   �ాద�   ���ి���ి   

�ార�   వ�����ట��న   ప�జలక���త�    �ే�ా���   ప�����   ���ార�."   

�ార�   స�క��ం��ర�   మ��య�   �స���ం��ర�   మ��య�   "ఒక   జ��   మ��య�   ��త�    �ాజ��య�లనుఅ�   ��ల�   

�ింధు   ల���   ��ందూసమ��తం�ా   మ��య�   ��వప�ర�కం�ా  
వ���ంచవచు�."   

�����   ����లక�   

29.   �ింధు   న��   స��హదు� క�   �����   ��ళ�డం   “����లక�   �����   ��ళ��”   అ��   ��త�    ఏడ�ప�   �క�   సహజ   ఫ�తం.   

�ింధు   ��ట�   ��ే�య�లను   బ��ష���ం�న   �ేశభ���   ప��ాణ�లల�   ఒకట�,   “�ాయ�   ������   జ���   �ే�ిం��   

అప�ట�నుం��   �ింధు   ��రత�ేశం��ర���తరమధ�   స��హదు�    ��ఖను   క���   ఉం��ల�   

మ��య��ే�ాల.   

30.   ����   "�ింధు�ా� �"   అ�  
�ి��ే�ార�.   

�ింధు�ా� న�ర 
త�ర�   

31.తన   �జ��ి�ల�   వ����గతం�ా   ఉండట��   �ాక�ం��   తర��ా�   హ� ��.   ఇ��సూ�సు� ం��   

ఒక   ����ష�    �ా�ను.   భర�   చక�వ���   �� య�డ�,   �ా�   �ింధు   ఎప�ట���   ��న�ాగ���డ�.   "ఇ����లక���న   ��ను��ామ�   

����   గ����   ����   భ�ష�త�� ��   అనుసం���ం�ే."   ��యక�ల�   

"మ�   భ��   మ��య�   �ేశం   �ింధు�ా� �   �క�   ప��ాతన   ��ద   ��ర�   -   ఆర��ల   ఉత�మ   �ేశం"   ను   ప�నర�ద���ం���.   

32.   ��ర�క�   మ��   ప��జనం   ఏ�టంట�,   “సంస�ృతంల�   �ింధు   అంట�   �ింధును   మ�త���   �ాదుఅర�ం   

,   ద��ణ   ���పకల����   చుట�� మ�ట��    సమ�ద�ం   అ�   క���.”   కనుక   ఇ��   �త�ం   �స�రణను   ఒ��   మ�టల�   సూ�సు� ం��.   

ఆర�   అంట�  
ఏ�ట�?   

32.   �ా�   �ింధు   ������ా��   మ�త���   సూ�ంచదు.   ఇ��   సంస�ృ��   సూ�సు� ం��.   �ింధు�ా� �   "ఆర��ల   ఉత�మ   



�ేశం."   

33.   ఈ   పదం,   "ఏ   ����ంత   ��ంట�� కలను   �ల�డం   ల���   మ�����దం   �ద   ఆ��రప��   ల�దు"   అ�   గమ�ం���.   

ఆర�   అ��   పదం   "ఉమ���   సంస�ృ�,   �ా��రణ   రక�ం,�ారసత�ం�ా   �� ం��న"   స�ష�ం�ా   సూ�సు� ం��,   

ఉమ���   �ేశం   మ��య�   �ా��రణ   �ాజ��య�లను�ారంద���అ��ే   �ింధు�ా� � క��ాస�వం   ����ా   మల���   క���   

వ����కం�ా   ఉంచబ��న��ే�య�లను   జ��యం�ా   మ��య�   జ��పరం�ా   అర�ం   �ేసు���ా�   మ��య�   మతపరం�ా   అవసరం  
ల�దు.   "   

��ందూ   &   ��ందూ�ా� �   

33.   “అట��”   అ��   ప����   క���   ఉప���ం��ర�.   ���   బల���న   ఆ�ంగనం   �ింధు�ా� � ��   తనమం�ర�   �ే�ిన   ��య�  
సవరణను   సూ�సు� ం��   

అనుబం����.   [��ను   ఇక�డ   ��ం�ెం   ��ల���నట��    ఒప��క�ంట�ను].   

34.   “అట��”   �ాడకం   ప�జలను   ����ల   ��ౖప�   �����   చూ�ిం�ే   ప�యత�ం   అ�   ఉం���.   �ా�   

ఒ��   ల��ం   ��సం,   ��ందూ   మ��య�   ��ందూ�ా� �   ఎ��    చూ�ిన   �షయం   అంద����   �ెల�సు,   �ా�   భరత�ర�   �ాదు.   

35.   ఒక   ఫ�� ��� ల�   అతను   అట��   �క�   మ�లం   గ���ం�   తనక�   �శ�యత   ల�క�� వ����   చ����ా� డ�.   �ా�,   "అల�ాట�   

ప��ాణ�ల�� �   ప��   ��ే�   ఆ���ాల   ����ా   ధృ�క��ంచబ�ే   వరక�   ప������   సం�ే��ం�ే   

అసంబద�ం"   అ�   ఆయన   �ె�ా�ర�.   �త�ం   ధృ�కరణ   ల�క�ం��,   ����త�క   �ాలంల�   ���ా��   �ేయబడటం  
మ��య���ల�అ��ించడం   

ప�దర�నల�ఆ�ద�గ����న���ామం�   ధృ�కరణ   అ��ిసు� ం��.   36   న   అతను   ఖ���ల�   మచ�ల�   మ��య�ఉ���య�  
�ె�ా�డ�   

��ౖర����ల�.   ప�� ట���   �ేయల���?   సూప�-సహజత�ం   �క�   �ా�   ఉంట�,   అల��ా� ండ�   ��   ����   �క�   

�వరణల�  
ఏ�ట�?   

బ�దు� �   పట�    ��రవం   

35.   ��న�ాగ�����   మ�ందు�క�   బల��నతను   �����ించడం   ����ా   ఈకల�   మృదువ��ా   ఉం��ల�   అతను   ��ర�క�ంట�డ�   

,   బ�ద�మతం.   

36.   ల�దు.   అతను   బ�ద�మ����  



�����ా� డ�.   

37.   బ�ద�మతం   మ��ి�   తనల�   అంత���నం�ా   ఉన�   క�� రత�ం   నుం��   �స���ం�ే   ��ప�   ప�యత�ం.   అతను��ర��ా� డ�   

ఈ   వంశంల��   ఉ�ా���య�లను.   మ��య�,   వంశంల��   ఉ�ా���య�ల�   ఉంట�,   అతనుగ���ం�   ఏమనుక�ంట����డ�   �ర�  
అనుక�ంట����ర�   

��ప�   బ�దు� �?   

[38]   �ా�,   "జ��యత   �క�   బ��న�   య��వ���ట�   �ా� నంల�   భ���   �ేయ�����   ��ాక��సు� ం��."��రత�ేశం   

బ�ద�మ����   తన   ఆత�ల���   ��చు�క��� �,   గ���ం�నందుక���ల�   ధనవంత�డ�.   

��ందువ�ల�:   అందర�   ఒక   �ేశం   

38.   ఇప�ట�వరక�   ��మ�   సంస�ృత   మ�ల�లను  
ప����ం��మ�.   

39.   �ింధు�ా� �   అ��   పదం   ఒక   ����ష�    సంస�    ల���   �ా�����   ఉన�   అనుబం����   ��ల��ం�ం��.   ”����ా   

సంస�ఆయన   అంట�   వ�ా� ల�   (క�లం).   �ా�   క�లం   క���   ��ందు�ా� �   �ాదు,   "ఒక   సంస�ఉ�ే��ంచబ��ం��   

సమ�జం   ��సం,   సమ�జం   ల���   ఒక   సంస�క�   ���   ఆదర�ం   �ాదు."   

వ�ా� ల   వ�వస�    కనుమర�����ే,   ��ందూ�ా� �   ��ే�య�ల   భ���ా   మ�ర�త�ం��?   �ిక��లక�   

క�లం   ల�దు,   �ా�   �ార�   బలవంతప�   �ార�   �ాదు.   "�ార�   రక�ం   ����ా,   జ��   ����ా,   �ేశం   ����ా,   �ేవ��   ����ా   మన�."   

"మనమ�,   ��ందువ�ల�,   అందర�   ఒక   �ేశం,   ఎందుకంట�   ప���నం�ా   మన   ఉమ���   రక�ం   -   '��ర�   సంత�.'"   

��ందూ�ా� �   ��ష   

40.   బ�ద�మతం   �క�   ��ర�గ�దల   మ��య�   పతనం   ��   �ాట��ా���షం�ా   �ా��ిం�ం��.   

�ా� �క   మ��య�   సంస�ృతం   మ��ి��యడంఒక   �ా� �ిక�   ��టల�.   

ప�జల   �వన   ఆల�చనలక�   బ��ా   స���� ��   “ప�కృ�”   (��ం��).   

"సంస�ృత   రచ�తల�   �ా��రణం�ా   భర�   అ��   ప�����   ��ా ��న�త����ర�   

.   

�ా�   ��ందు�ా� �   జ��దరణ   �� ం��న   మ��య�   �వన   సంస�ృ�ల�  
�క��క�ం��.   



41.   సంస�ృతం   ���ా   మ��య�   �ాంస�ృ�క   �����మ�క   అ��ే,   ప�కృ�   (��ం��)   -��ద�    క�మ����   

సంస�ృత-   ��ం�ే   మ�ట�� �ే   ��ల�క.   

��ట��   ��ం��   ల���   ��ందూ�ా� ���   శ��బ�� ల   మ�ందు��ట�న   �ా����   మ�తృ��ష   

�ేశం.   

42.   హ��   బ��ష���ంచబ��న   తర��ాత,   ����ప�   ����   సంవత��ాల   �ాం�   మ��య�   ���యసు�   జ����ం��.ఒక   

�ాక�మ�ర�లసం��యక   క�ట�ంబం   �ా�ం�న.   ��ం���   �ీ�క��ంచడంబ�హ�   అ�వ����   

ఈ   జ��య   ���యసు�   మ��య�   బంధం   �క�.   

��ే�   ఆక�మణ��ర�ల�   

42.   �జయం   ప�జలను   తప��డ�   భద�తక�   గ����ే�ి,   కలల   భ��ల�   �వ�ిసు� ం��.   గ����   �ెం��న�ింధు�ా� �   అసభ�ం�ా   

మహ��   �ింధును   ��ట�న   �����ల�����డ�.   

43   -   “ఈ��� ,   �ి��య�,   ఆ����ా� �.   .ఇ�ా� ం   ఖడ� ం   మ�ందు   �ే�ాల�   మ��య�   ��గ��కతల�   క�ప�ల��ా   ప���� య��   

�ాం�!!   �ా�   ఇక�డ   �దట��ా��   క��    ��ట�డంల�   �జయం   �ా��ం�ం��,   �ా�   చంపల�దు.   ”   

క��    ��ట��న   ప���ా��   అ��   మంద��ం�ం��   మ��య�   �ాయం   నయం   అ��ం��.   "బ���త���   ��ా ణ���రం   

�జయం   �క�   శ���   కంట�   బలం�ా   ఉం��."   "ఇ��   ఒక   జ��   �ాదు,   ఒక   �ేశం   ల���   ��రత�ేశం   �� �ాడవల�ిన   ప�జల�   

.   ఇ��   ����ప�   అ��   ఆ�ియ�ల�   ఉం��,   త�ర�ా   య�ర�   అం��   అనుస��సు� ం��.   ”   

44.   ద�ాబ�ం   తర��ాత,   శ��బ�ం   తర��ాత   శ��బ�ం   తర��ాత,   �ర���న   ��ాదం   ��న�ా��ం��   మ��య�   ��రత�ేశం   ఒంట��  
�ే���న�ా��ం�ం��   

��ౖ�కం�ా   మ��య�   ��ౖ�కపరం�ా   �� �ాట���.   ”   

ప�ల�   ��ందుత�ం   

44.   "ఈ   సు��ర�   ��పం��   మ�   ప�జల�   ��ందువ�ల��ా   మన   గ���ం�   �వ�ం�ా   స�ృహల���   వ���ర�   

మ��య�   మన   చ��త�ల�   �ె�య�   ��రక�   ఒక   �ేశంల���   ����ం�   �ేయబ��� ర�."   

46.     ��ందుత�,   మ��,   ఆక�మణ��ర�ల   ���ంద   అనుభ�ం�న   ఈ   ఐక�తల�   అంద���   సూ�సు� ం��.   �� �ా��న   �ార�   

��ందుత�ం�ా   �ే�ార�.   ��ందుత�   ����ట   పం��ం�న   మ��య�   �� �ా��న   �ా����   అ��   ట��ి���య��   



�ాల��మ� ను   �సుక�ంట��.   అతను   ����   ఉ��హరణల�  
ఇ�ా� డ�.   

[47]   ఉత�ర   ���ా   �ా��త�ంల�   �ట��దట�   క�ర��   ��ందు�ా� � ను   సూ�సు� ం��.   ఒక   క�   

ఈ   ప��లను   ��ల�   తరచు�ా   మ��య�   ���చ��ా   ఉప����ా� డ�,   �ా�   

11 వ    శ��బ�ం   వరక�   మ��ి� ంల�   పంజ�� ల�   క���   ఎట�వంట�   ��ా �ప��కను   �� ందల�క�� య�ర�.   

48.   -   49.   మ��ి� ంల�   మ��య�   ��ందువ�ల   మధ�   య�ద�ం   గ���ం�   �ెల�సుక����మ�.   ఓ���� �న   ��ందూ   ��యక�డ�   

దు�ా� క�   �ేశభ���   ��ా ర�నల�   �ే�ా� డ�.   మ��య�,   ఇవ��   ఒక   క�తల�,   ప���� �న�వ��   హత�� క���   ��ా�   �ంట�మ�   

��ందూ   చక�వ�����.   ఈ   ���   ఉత�ర   ���ా“��ర�”   ����ప��ా   ఎప��డూ   క��ించదు   

క�ర��ల�.   

50   -   56   ల�   �ేశభ���   క�త�ం   ఉం��.   ఇందుల�   ఎక��వ   ��గం   1646   ల�వ����కం�ా   ����ం��ం�   ��ా�   

మ��ి� ంలక� 
.   

57   -   ఒక   �ా� ప��   య�వ�ా�   అత���   �� �ా��నప��డ�   ��ా�   "కను��నడం   ��ల�   

�ా� ప�� లను   -   ��ందుత�ప�   ప��ాతన   కవచం   -   �ా��   ర�ా� ��,   �ా��   సహ-మత�ాదుల�ర�ా� ����లవగలర���ాశప���ం��   

మ��య�   �� దర�డ�   ��ందువ�ల�హమ���య�ల�!"   

59   -   ఆయన   ఇల�   అ���ర�,   “�ర�   అడగగ���   అ��   ��టలను   �క�   అప���ంచ�����   ��ను   �ిద�ం�ా   ఉ���ను.  
��ను��ట���ను   

�   జ�ం��ను   �ాట���ౖ.   �ా�   ఆ   మ�హమ���య�ల�   �జయం   �ా��ంచ�వ�ర�.   ��ను   ��ందువ��;   �ర�   

�ా� ప��   �ాబట��    ��ందువ�.   ఈ   �ాజ�ం   �దట   ��ందువ�లక�   �ెం��న��.��ను   ���నయం   �ే�ా� ను   

��ందూ   మ����   ప��ర��ం�ే�ా��   మ�ందుతల�   �నయప�ర�క���న   �ార�� .   ”   

61   -   ఒక   �ా��   క���   తన   అనుచర����   ఆలస�ం   �ేయక�ం��,   ����   �ేయమ�   ���ాడ�.   మధురబ��   అ��  
మ��ళఉ���హప���త   ల�ఖల�   �ా�ిం��   

అత���   �ేశభ���.   

63   -   “���ాల�   �� ర�����   మ�����దం   ఐ���ాల�   ���రణ   �క�   ��ర�య   ఎ��ష�.   ఒక�ా��   

�ార�   అ��   ��ందూ   మతపర���న   ఆ���ాల�   మ��య�   ఆ���ాలను   బ��రంగం�ా   �����ంచ����   �����ం��ర�.   ”   ��ందూ  
�ేశభక�� ల�   

ఈ   ఆ��ప�����   పడ��ట�� ర�.   



68   -   అ��క   ���ల   ���ంద   ఉన�   ఫ�� ����   ప�కట�ం���,   �ా�   1793   ల�ఖ��ందూ   చ��త�   

మ��ి� ంల   ���ార�� లను   ��శనం   �ేయడం   ����ాత����� �ంద�   �����ం��.   �ా�,   మ��ి� ంల�   క���   �న�   �జయ�ల�   

�ాశ�త���న   �జయ�ల�   �ా���ా� ర�   మ��య�   ��ందువ�ల�   �����   �ర�ద�ం�ా   �ే�ా� ర�.   �ా�,��ందూ   �����   స�ష�ం�ా   క��ిసు� ం��   

����ల�,   �ా�ా� � ల   ప��ర�ణ,   ఆవ�ల�,   బ�� హ�ణ�ల   ర�ణల�.   

సు� �ి�   ��వనల�������   

70   ��-   �వ��   ��ందూ   �ామ�� జ�ం   ���.శ   1818   ల�   ప���� �ం��.   మనం   ఇప��డ�   ��ందు������   అవసర���న   �ాట��  
�� ందు��మ�.   �ా�,   

����   �ేయ�����   మనం   �దట   ��ందూ�ా� �   మ��య�   ��ందూ   మహ���య�ల   దు�ా�ర�ం   నుం��   వ���మ��   ఆల�చనను  
��శనం   �ేయ���   వ��ం��   

.   మ�హమ��   ప�ట������   ��ల�   �ాలం   మ�ందు   “�ిందు”   ఉ���ల�   ఉం��.   �ాబట��    అత�   మతం   

ఈ   ప����   ల���   ఆల�చనను  
�ేయల�దు.   

72   -   మ��ి� ంలక�   ��ర�   ��ట������   ������   ఇ�ే��ా��   తర�ం   ����ా,   మన��   “�ాఫ��”   అ�   �ిల�ా�.   

�ా�   ��ందూ   అ��   పదం   సంస�ృతంల�   ల�దు   అ����   �జం.��ా కృతకను����ల�   ఆ�ంచడం   ��ల�   �����   

�ా�ీ� �య   సంస�ృత   వచనంల�(��ం��)   ప����.   “�ిందు”   సంస�ృతంల�   ఉం��.   

73   -   �����య�   ప�ర�ప�   ఇ�ా�   �క�   ��ా �న   ��షల�,   ��ందూ   అంట�   నల�జ��   వ����.   �ా�   అ��   

��రత�ేశంల��   ��ందువ�లక�   వ���ంచదు   (�ార�   పక�పక���   �వ�ిం�నప�ట���).   పదం   ఈ   ఉప��ా���  
మ�ం�ే   ఉంట�ం��.   

74   -   మ��య�   ఇ��   ఒక   �ా�ాంశం   అ��ే,   ఇం�ా� ం� ��   సమ�ంత�ాలను   గమ�ంచడం   ఆస���కరం.   ఒక���   “ఇం����”�ిలవడం   

అ����ా�ం��   �జ�తల   ���ంద   అవమ�నం.   �ా�,   ఆం���య�ల�   �ా��   ��ర�క�   అత�క���� య�ర�.   "   

�ార�   తమ   ప��ాతన   రక�ం   ల���   ��ర�ను���   మనంపదం   

,   ఈ��ర��   అ������త�క   �ల�జం�ా   మ���ంద�   మ��య�   ���ా�ం����   ప�పంచ   పటంల�   �ా� నం   ల�ద�,   

��ాక��ంచనందున���ా�ర   ఆంగ�ం   మ��య�   �ా��   ఆంగ�   ��ష   వ���య�   ��మ�   కను�����మ�.   ప�పంచంఅ���ద�    �ామ�� జ����  
�� ంతం   �ేసు��ం��   

ఇప�ట�వరక�  
చూడ�.   ”   

" సంఘర�ణ   సమయ�ల��    �ే�ాల�   �ా��   సమత�ల�తను   ��ల�����    మ��య�   ప���యను�    ల���   ఇతర�ల�   ఒక�ా��   



��ందూ   అ��   ప����   ఒక   �ొంగ   ల���   నల�జ��య�డ�   మ�త���   అర�ం   �ేసుక�ంట�,   మహమ�ద�   అ��   ప����   

క���   ��ల�   ఆ�ంచద��న   ర�ా��   సూ�ంచ�����   ఎప��డూ   ప��ా� �ంచల�ద�   గ�ర�� ంచు��ం��.మ�నవజ��   

��ందువ�ల�ే.   "   

75   -   ��ా �న   య�దుల�   బలం   ల���   శ����   సూ�ంచ�����   ��ందూ   అ��   ప����   ఉప���ం��ర�   మనం   మ����� క�డదు.   

80   -   ��ందూ   అ��   ప����   ��� �ిప��ే�   �ా��   మనసు�ల��ౖ   ����   �ే��   మ��క   అ����గ�ం   (�క��ారణం�ా   

���   ��ే�   మ��య�   ���క   మ�లంతప��   ఆల�చన)   ఇ��   �ి���ాదం��ౖ   నమ��ా��   సూ�సు� ం��.   అదనం�ా,   

��ందుత�   అ��   పదం   జ�ౖనులను   మ��య�   బ�దు� లను   దూరం  
�ేసు� ం��.   

81   -   �ాస��ా���,   “��ందూ   మతం”   అ��   పదం   ��త��ా   ����న   పదం.నమ�క�ం��   మ��ి   ��ందువ�   �ావచు�   

����లను.   జ�ౖనుల�   ����   �ర��ి�ా� ర�.   ��ందుత�ం   "జ��య   మ��య�   �ాంస�ృ�క   అం�ాలను"   కవ�  
�ేసు� ం��.   

82   -   స�ష�ం�ా   ��ందుత�ం   ��ందూ   మ��య�   ��ందు�ా� �   ప��ల   నుం��   వ��ం��.   ��ందుత�,   ఒకప��ేయ�����   

పదం�ా,   ��రత�ేశం   �క�   స���క�త   �క�   �����క   మ�ల���   �జ��ి�    �ేయ��.   ఇ��   ��ందు�ా� �   ����ా   అల�   �ేసు� ం��.ఈ   

మతపర���న   అర�ం   ల�క�ం��   అ����కను�    “ఇం��య�”   అ��   ప����   అర�ం   �ేసుక�న�ందునపదం   అర�ం   అవ�త�ం��.   

82   -   83   అ��ే   “��ందుత�”   అ��   పదం   �క�   ��ందూ   ఉత�న�ం   ఏ�ట�?ప�����   �����   ��ళ�త�ం��   

��ందు�ా� �   ��ర�డ�   అ�   అర�ం   �ింధు   అ��.   అందువల�    �����అ��   పదం   కంట�   ఎక��వ   మతపర���న   అర�ం   ల�దు   

"��ం��".   

��ందుత�   �క�   మ�ఖ����న   �క��ల�   

83   -   �ా�,   ఇ��   మతం   ల����   అ��ే,   “��ందుత�”   అ��   ప�����   మహమ���య�ల�   ల�ర�.ఇ��   

��ందూ   గడ���ౖ   �వ�ిం�ే   వ�����   సూ�ంచ�������ంత   ���   మ�త���   �ావచు�.   �ా�,   �����   

మ�న�ా�   అం��   ఇ��� ను   వద�   ప�����ా   మ�నవ����ా   ఉం���.   "�ా�   ఈ�క�   �దట�   

సంప�ర�త��రల�   క���,   భ�����   ��ర�క����,   హ� ��జ����    ��ల�   స�ష�ం�ా   గ����ంచబడ�త�����,   

క��న���న   �ాస��ాలను   �స���ంచడం   మనక�   మ�ర�త�ం.   ప��   ఇతర   'ఇ��'   తన   

ప��ే�క���న   �ి���ా��లను   ��ాక��ంచనంతవరక�,   ఇ��   ఎప��డూ   ప�మ�దకర���న   య�ద�    ��కలక�   �����సు� ం��,   ఇంతవరక�   ఏ  
�ాంస�ృ�క   ల���   జ��య   య���   

బం��లను   �ప����ల�క�� త�ం��,   ప��ే���ం�   ఒక   �ా��రణ   ��ర�   మ��య�   ఒక   �ా��రణ   బ��న�.   



84   -   ఒక   అ����క�   ��రత   ��ర�డ�   �ావచు�.   �ా�,   “మన   �ేశం��   �ాట�,   

మన   సంస�ృ��,   మన   చ��త�ను   ఆయన   �ీ�క��ంచల�దు,   మన   ర�ా� ��   �ారసత�ం�ా   �� ందల�దు   మ��య�చూడట����   వ���డ�   

మన   భ���   తన   ���మ   భ���ా   మ�త���   �ాక�ం��,   ఆయన   ఆ�ాధన�ా   క���,   అతను   తనను   ��ను   �� ందల�డ�   

��ందూ   మడతల�   �� ందుపరచబ��ం��.   "   

�ా��రణ   రక�ం   

�క�   బంధం   ��ందూ   ��ర�య   ల���   ��ం����   ప�ా�యపదం�ా   ఉండట����   �ారణం   మ��య�   ��ర�య�����   మ�త���   అర�ం,   

��ందూ   ఒక   �ేశం   ల���   జ��-జ��   �ాదు.   

జ��   అ��   మ�లం   నుం��   ఉద��ం�న   “జ��”   అ��   ప�����   అర�ం   “�� దర��వం,   ఒక   �ా��రణ����ా   �ర��ంచబ��న   జ��   

మ�లం,   �ా��రణ   ర�ా� ��   క���   ఉంట�ం��.”   అ��   ��ందువ�లల�   ��ద   తండ�� ల�   ఉ���ర�,   �ా��ల�   �ింధుల   రక�ం   ఉం��.   

85   -   �ా�   ప�జల�   �జం�ా   అడ�గ���ర�,   ��ందూ   జ��   ల�ంట���   ఉం��?   బ��ా   ఇం����   ఒకట�   ఉం��?రక�మ�ను?   

అక�డ   ���ం�    ఈ   వ�క�� ల�,   �ా��   ��ాహం��,   ��ందువ�ల�   క���   �ే�ా� ర�.మనంప���తం   �ే���    

ఈ   క�ల���   �ెప�డం��క�ల�ల   మధ�మ��య�   అ��   సమ�నం   అ��ే,   క�ల�ల   ��ల�పల   ��ల�   ఎక��వ.   మ��య�   

ఈ   ��ల�   ����లను   �����   ����� డ�.   

87   -   మ��య�   ��ే�   మ��య�   బ�ద�    ��ాహం   జ����ం��.   మ��   ���ల�   ��ందర�మ��ార�   

మన   ప��ాణ�లల�   జ��య   �ర�ల��ా.   �ిక��ల�   క���   ��ాహం  
�ేసుక�ంట�ర�.   

89   -   ��ందూ   అ��   �ా�ాంశం   వల�   మన   ప�జల   ఈ   జ��   ఐక�తక�   ఏ   పదం   ప����   వ����కరణ   ఇవ�దు.   

��ందర�   ఆర��ల�,   ��ందర�   ����,   ��ంతమం��   జ�ౖనుల�,   ��ంతమం��   �ాం��సు� ల�,   �ా�   ��మ�   ఒక   జ��కట�� బ��   ఉన�   జ��   

,   రక�ం   �క�   �ి�య���న   సంబం��ల��.   

90   -   “మ��ి��   సంబం��ం�నంతవరక�   ఈ   ప�పంచం   అం��   ఉం��,   �ా�   ఒ��   జ��   -   

మ�నవ   జ��   ఒక   �ా��రణ   రక�ం,   మ�నవ   రక�ం   ����ా   స�వం�ా   ఉంచబ��ం��.   అ��   ఇతర   చర�ల�   ఉత�మ���న�,   

������క���న�   మ��య�   �ా���ం�ా   మ�త���   �జం.కృ��మ   అడ�ంక�లను   పడ��ట������   ప�కృ�   �రంతరం   ప�య��సు� ం��   

జ��   మ��య�   జ��   మధ�   �ర�   ��ం�ే.   రక�ం   �ాక�ం��   �����ంచ�����   ఇసుక   �ద   ����ంచడం.   



ప�వక�ల   �క�   అ��   ఆజ�ల   కంట�   ల�ౖం��క   ఆకర�ణ   శ���వంత���నద�   �ర��ించబ��ం��.   ”   

"�ా���ం�ా   ఒంట���ా   మ�ట�� డ�త�ప�పంచంల��   ఏ   ప�జల�గ����ంప�   �� ం��ర�   �ెప�ల�ర�   

,   ��ందువ�ల�   మ��య�   బహ��ా   య�దుల   కంట�జ��   య��� �ా.   ఒక   ��ందువ�   ��ందువ�ను   ��ాహం   �ేసుక�ంట�   అత�  
క�లం   ��ల��వచు�   

�ా�   అత�   ��ందుత�ం   �ాదు.   ”   �ర�   ����   త�����   అవలం�ంచవచు�   �ా�   అత�   ��ందు�����   -   అత���ల��ర�   

��ందువ�ను.   ”   భ����ౖ   �   ���మ.   

�ా��రణ   సంస�ృ�   

91   -   “��ర�య   �హమ���య�లల�   ఎక��వమం��,   అజ�� నం��   ప�ట��న   ప��ా��ల   నుం��   �మ����   �� ం���,ే   

మన   �ే�ా��   �ా��   మ�తృభ���ా   ����ంచట����   �ావచు�,   ఎందుకంట�   �ేశభ���   మ��య�   ��ప�   -   మనసు�   గల�ార�   

ఎల�ప��డూ   �ేసు� ���ర�   �ా��   మ����డ�ల   కథ,   ��యన�    ��సులల�   బలవంతం�ా   

�ాట��   మర��� ��ల�   �ేసు� ం��.   .   .   �ార�   తమ   �ిరల��    ��ందూ   ర�ా� ��  
�ారసత�ం�ా   �� ందు��ర�.   ”   

అ��ే   మనం   �ా���   ��ందువ�ల��ా   చూడగలమ�?   మనక�   రక�ం   మ��య�   మ�తృభ��   సంబం��ల�   మ�త���   �ాదు,   

92   -   “�ా�   �ా�   �క�   ట�ౖ   ����ా   క���,   మన   ��ప�   ��గ��కతక�   -   మన   ��ందూ��ాళ�ల���ం��మ�   

సంస�ృ���.”   మన   సంస�ృత   (��గ��కత).   

��గ��కత   అంట�   ఏ�ట�?   

92   -   “��గ��కత   అ����   మ��ి   మనసు�   �క�   వ����కరణ.   ��గ��కత   అ����   మ��ి�ే�ిన�����   సంబం��ం�న   ఖ���   

ప��ర�ం��.   ”   

"ఒక   �ేశం   �క�   ��గ��కత   �క�   కథ   ���   ఆల�చనల�,   ���   చర�ల�   మ��య�   ���కథ   

�జయ�ల.   �ా��త�ం   మ��య�   కళ   ���   ఆల�చనలను   �ె�యజ�సు� ం��;   చ��త�   మ��య�   �ామ��క   సంస�ల�   ���   చర�ల�   

మ��య�   �జయ�ల�.   ”   

93   -   ��గ��కతల�   ��ల�   ర�ణ�ల�   �సు��వచు�,   "అ�నప�ట���   �ా��   ��గ��కతతప���ా   ���ంచబడదు   

మ��   ఇతర   �ాంస�ృ�క   ����ా���."   

94   -   అతను   ��ందువ�లంద����   �ాంస�ృ�క   అం�ాలను   జ����   �ే�ా� డ�   మ��య�   ��ందువ�ల�   మ�త���   అర�ం   �ేసుక�ంట�ర�.  
మన   ��ందూఅర�ం   �ేసుక����ం   



�ర�లను   మన��సం   �� �ా��   చ��� �న   వ�క�� ల��ా.   

95   -   ��ందువ�ల   మధ�   య���� ల�   ఏ�ట�?   గ�ల��ల   య�ద�ం   ఏ�ట�.సంస�ృతం   మన   ఉత�మ���న���ా   మనలను   ఏకం  
�ేసు� ం��   

మ�   �� ద��   ��షల�,   ��ం��,   బ�ం�ా�   మ��య�   మ�����   క�ట�ంబ�లను   సుసంపన�ం   �ే��.   ”   

96   -   ����ల�   ల���   ������య�   �క�   ప�   అత��ే��   అ�   �ిక��ను   అడగం��.   అతను   ��ద   ప���   సమ���నం   ఇ�ా� డ�.   

97   -   అత�   ప����క�ల�   �ధుల�   సమక����న   మ��య�   ప��ే�ిన   కళ   మ��య�   �ాసు� �ల�ం.   బ�ద�    రచనల�   

క� 
��.   

�ా��రణ   చట�� ల�   మ��య�  
ఆ���ాల�   

97   -   �ా�ా�త�   వృ���    ఉన�ప�ట���,   ��ందూ   ���య   �ాస� �ం   మనలను   క���   ఏకం   �ేసు� ం��.   ��క��ం�న   అ��   ��ం��   చట�ం   

ఇం����   ల���   మహ����   ల���   జప��   ల�   ప�స��ాలల�   ఎప��డూ   స���� దు.   

98   -   మ�క�   �ందుల�   మ��య�   పండ�గల�   ఉమ����ా  
ఉ����.   

99   -   ఇప�ట�వరక�   ఐక�త�ా   �����న�వ��   మతం   ల�క�ం��   జ���ా�.   'ఇ��   

ప��ా� �ంచబడల�దు.   �ా�   మతపర���న   పండ�గల�   పంచుక���   �ారసత�ం.   

100   -   ఒక   ��ందూ   సంస�ృత,   ��ందూ   ��గ��కత,   చ��త�,   �ర�ల�,   �ా��త�ం,   కళ,   చట�ం,   �ా��రణ   ఉత��ాల��ారసత�ం�ా  
�� ందు��ర�   

మ��య�   పండ�గల�,   ఆ���ాల�,   ఆ���ాల�,   ��డ�కల�   మ��య�   మతకర�లను.   ప��   ఒక�ట�   �ేసు� ం��,   �ర�   పట��ంచు��ం��.  
�ా�   అతను   

తన   ��ందూ   �� దర�ల��   అర�   ల���   ఆం���య�����   �� ����    ��ల�   ఎక��వ.   

ఏ�ై��   ����స�వ�డ�   ల���   మ��ి� ం,   �ార�   ఇట�వల�ఇం�ా   ��ల�   ��ందూక���   ఉ���ర�   

మతం,   �ా��   ఆ�����క   ��తంల��షయ�లను,   “�ార�   ��త�    ఆ�ాధనను   �ీ�క��ం�నప�ట�   నుం��   �ార�   �త�ం   ��ందూ   

మ���నప�ట�����గ��కత   (సం�ి��)   ను   �� ంతం   �ేసు��వడం   మ����ార�.   �ాంస�ృ�క   ����ా���   �ెం��న   �ార��ెం��న�ార�,   ల���  
�ార�   తమక�   �ెం��న�ార�   ����ా� ర�   

��ందూ   ర��ా���.   �ా��   ����ల�   మ��య�   �ా��   ����-ఆ�ాధన,   �ా��   ఉత��ాల�   మ��య�   �ా��   పండ�గల�,   

�ా��   ఆద�ా�ల�   మ��య�   ��తం��ౖ   �ా��   దృక�థం   ఇప��డ�   మన��   �ా��రణం   �ాల�దు.   ”   



101   -   మ��ి� ంల��ా   మ���న   ఒకర�   �ాత   ��ందువ�   అ�నప�ట���,   “అతను   ��ందూ   చట�� ���   ల�బ��   ఉంట�డ�   -   

అత�   ప����క�ల   చట�ం.   అతను   �ేశం,   జ��   మ��య�   ��గ��కతల�   ��గం.   అతనుపరం�ా   �����ంచవచు�   

����   పండ�గల.   

102   -   ఈ   మ������   ఒక   �వ�ాల�,   సంస�ృతం   ల���   సంస�ృ�   �న�   ��ందూ   అవ�త�ం��.   �ా�   ఈ   మ�లకం   

��ల�   మ�ఖ����న��,   ఇ��   ఎక��వ   శ�ద�    అవసరం.   ఈ   ���త�మ�ఖ�మ���   �ెసు� ం��   

��ందుత�   మతపర���న   అం�ాల��.   

��ందువ�   ఎవర�?   

102   -   103   "��ందూ   మతం   �క�   ఏ�ై��   �ర�చనం   మన   ప�జలల�   ఏ�ై��   మ�ఖ����న   ����ా��   వ������ ి  

,   �ా��   నమ��ాలక�   తప��డ�   ఆట   ఆడట����   ల���   ��ందుత�ప�   ల�త   ��ల�పల   ��ళ������   �ా���   బలవంతం   �ేసు� ం��   

."   

103   -   “��ందూ   మతం   అంట�   ��ందూ   ప�జలల�   �ా��రణం�ా   క��ిం�ే   మత   ��ా��ాల   వ�వస� .”   

ఈ   వృ��� �ార   తర�ం   స���� దు.   మ��య�   ��ందువ�ఏ��   ల�దు   అ��   ఆల�చన   క���   

ల�ంట���సంతృ�ి� క 
రం�ా   ల�దు.   

104   -   ��ందూ   మతం   అంట�   ��ందూ   మతం   �క�   “ఇ��”.   ��ందూ   అ��   పదం   �ింధు,   �ింధు   నుం��   వ��ం��.   అందువల�    

���   అర�ం   ఈ   భ����   మ��య�   ఈ   ప�జలక�   ��త����న   మ��య�   �ా� �క���న   మ��ల�.�ర�   అనవచు�   

ఈ   ����ాల�   ఒక�����కట�   �ర�ద�ం�ా   ఉ���య�.   �ా�   అవ��   ఇప�ట���   �ింధుక�   �ెం��న�   మ��య�   "��ందూ  
మతం".   

105   -   �ింధు   సంప���య�లక�   �ెం��న   మతం   �క�   అ��   ����ాలను   ��ౖ���   ధర�ం   అంట�ర�.   ��మ�   

�ాఖలల�   �ెబ���ర�   మ��య�   సంప���య   �ర�ద����న   ��ల�   ప�ా��న   ల�క�ం��,   అనుమ�   ల�దు.   

107   -   ��ందూ   మతం   ��వలం   ��జ���ట�   మతం   మ�త���   �ాదు.   ఇ��   అ��   ��ందువ�ల   మతం   ల���   ����   

వ�����య��.   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.   


