
                       �वनायक   दामोदर   सावरकर   -   �हदं�ुव  
 
�वनायक   दामोदर   सावरकर   (२   May   मे,   १8383.   -   २   February   फे�वुार�,   १   66   .66)   हे   एक   भारतीय   �वातं�य  
समथ�क   काय�कत�,   राजकारणी   तसेच   एक   कवी,   लेखक   आ�ण   नाटककार   होत.े   �हदं ू  सं�कृतीत   जातीची   �यव�था  
न�ट   कर�याचा   आ�ण   धमा�त�रत   �हदंूंना   परत   �हदं ू  धमा�त   परत   आण�याचा   �यांनी   स�ला   �दला.   "कि�पत   रा��"  
�हणनू   साम�ूहक   "�हदं"ू   ओळख   �नमा�ण   कर�यासाठ�   सावरकरांनी   �हदं�ुव   (�हदं�ुव)   हा   श�द   तयार   केला.   �यां�या  
राजक�य   त�व�ानाम�ये   उपयो�गतावाद,   रॅशन�लझम   आ�ण   पॉ�झ�टि�हझम,   मानवतावाद   आ�ण   �व�ववाद,  
�यावहा�रकता   आ�ण   वा�तववाद   असे   घटक   होत.े  
 
बाळ   गंगाधर   �टळक   यां�या   सचूनेमळेु   �यांनी   लंडनला   �श�यव�ृती   �मळवनू   �दल�   िजथे   �यांनी   पाच   वष�   घाल�वल�;  
लंडनम�ये   �यांनी   संपणू�   यरुोपम�ये   �ां�तकारकांचे   जाळे   उभे   केले   आ�ण   चळवळीला   बौ��क   आधार   दे�यास   मदत  
केल�,   भगत�सगं   आ�ण   सभुाषचं�   बोस   यां�यासार�या   �ां�तकारकांनी   सावरकरांना   �ांतीचा   एक   आकृती�धान  
मानले.   अदंमान   आ�ण   �नकोबार   बेटां�या   त�ंुगवासापवू�   सावरकरांना   अतीव   आदर   मानावे   लागले.   
 
"�ी.   सावरकर   आ�ण   �ी.   िज�ना   यांनी   दोन   देशां�या   म�ुय़ाव�न   एका   रा��ावर   एकमेकांचा   �वरोध   कर�याऐवजी  
�यासंदभा�त   पणू�   सहमती   दश��वल�   आहे.   हे   दो�ह�   आ�चय�कारक   आहेत.   दो�ह�ह�   सहमत   आहेत,   केवळ   सहमत  
नाह�त,   परंत ु  आ�ह   आहेत   क�   भारतातील   दोन   रा��े-   एक   मिु�लम   रा��   आ�ण   दसुरे   �हदं ू  रा��,   �या   दोन   देशांनी  
राहावे   या   अट�   व   शत��या   बाबतीतच   त े  �भ�न   आहेत.�ी   िज�ना   �हणतात,   भारत   आ�ण   पा�क�तान   आ�ण  
�हदं�ुथान   या   दोन   देशांचे   �वभाजन   केले   जावे.   म�ुल�म   रा��   पा�क�तान   व   �हदं�ुतान   ता�यात   कर�यासाठ�   �हदं ु 
रा��ाचा   ताबा   घेईल,   दसुर�कड े  �ी.सावरकर   असा   आ�ह   धरतात   क�,   भारतात   दोन   रा��े   असल�   तर�   भारत   दोन  
भागात   �वभागला   जाणार   नाह�,   एक   मिु�लमांसाठ�   आ�ण   दसुरे   �हदंूंसाठ�;   दोन   देश े  एकाच   देशात   राहतील   आ�ण  
एकाच   रा�यघटने�या   आ�याने   जगतील,   अशी   घटना   अशी   असेल   क�   �हदं ू  रा��   �या   मळेु   मसुलमान   रा��ाला  
��था�पत   होईल   आ�ण   मिु�लम   रा��   जगू   शकेल.   पी   म�ये   �हदं ु  रा��ासह   अधीन�थ   सहकाया�चे   आयोजन.   "  
 
अ.   �हदं�ुवावर  
 
१.   सव�   काह�   जगात   सव�   काह�   आहे   िजथे   मन�ुयाचा   संबंध   आहे   परंत ु  एकच   एकच   मन�ुय   -   मानव,   एक   समान  
र�त,   मानवी   र�ताने   िजवंत   ठेवले.   इतर   सव�   चचा�   सव��तम   ता�परुती,   एक   ता�परुती   आ�ण   केवळ   तलुनेने   खर�  
आहे.   (...)   जसे   आहे   तसेच   अदंमान�या   आ�दवासीस�ुा   तथाक�थत   आय�   र�त   �यां�या   �शराम�ये   �शपं�या�शवाय  
नसतात   आ�ण   उलटह�   असतात.   एखा�याने   दावा   क�   शकतो   असे   खरोखर   �हणणे   �हणजे   एखा�या�या   नसाम�ये  
सव�   मानवजातीचे   र�त   असत.े   खांबापासनू   �वुपय�त   माणसाची   मलूभतू   ऐ�य   खर�   आहे,   सव�   काह�   फ�त   तलुनेने  
इतकेच   आहे.  
  
२.   ब�ु-धम�-संघाब�लचे   �ेम,   कौतकु   आ�ण   आदर   आपण   कोणालाह�   देत     नाह�.   त े  सव�   आपले   आहेत.   �यांचे   वभैव  
आपले   आ�ण   आपले   अयश�वी   आहेत.  
�हदं�ुव,   
 
We.   आपण   सव�   �हदं ू  आहोत   आ�ण   एका   समान   र�ताचे   मालक   आहोत.   आप�यातील   काह�   जनै   आहेत   तर   काह�  
जंगम;   पण   जनै   �कंवा   जंगमा   -   आपण   सव�   �हदं ू  आहोत   आ�ण   एका   समान   र�ताचे   मालक   आहोत.   आप�यातील  
काह�   म�ुन�ट,   तर   काह�   पंथीवाद�;   काह�   आि�तक   आ�ण   काह�   �नर��वरवाद�.   पण   एके�वरवाद�   �कंवा   नाि�तक   -  
आपण   सव�   �हदं ू  आहोत   आ�ण   एका   समान   र�ताचे   मालक   आहोत.   आ�ह�   केवळ   एक   रा��   नाह�,   तर   जाती,  



ज�मजात   बंध�ुव   आहोत.   इतर   काह�ह�   मोजले   जात   नाह�,   हे   मनापासनू   एक   ��न   नंतर   आहे.   आ�हाला   असे   वाटत े 
क�   �याच   �ाचीन   र�ताने   राम   आ�ण   कृ�ण,   ब�ु   आ�ण   महावीर,   नानक   आ�ण   चतै�य,   बसवा   आ�ण   माधव,  
रो�हदास   आ�ण   �त�वे�लवुर   या   �हदंदु�मातील   �शरापासनू   �शरापय�त,   �दयातनू   �दय   धडधडले   आहेत.  
 
आ�हाला   वाटत े  क�   आ�ह�   एक   जात   आहोत,   एक   अशी   शय�त   जी   र�ता�या   सवा�त   जवळ�या   ना�याने   बांधल�   गेल�  
आहे   आ�ण   �हणनूच   तसे   असले   पा�हजे.  
 
Our.   आपले   देव   सं�कृतम�ये   बोलले;   आम�या   agesषींनी   सं�कृतम�ये   �वचार   केला,   आम�या   कवींनी  
सं�कृतम�ये   �लखाण   केले.   आप�याम�ये   जे   काह�   उ�कृ�ट   आहे   -   उ�कृ�ट   �वचार,   सव��तम   क�पना,   सव��कृ�ट  
ओळी   inc   सं�कृतम�ये   �वतःला   प�रधान   कर�याचा   सहज   �य�न   करतात.   को�यवधी   लोकांसाठ�   अजनूह�   �यां�या  
देवतांची   भाषा   आहे;   इतरांना   ती   �यां�या   पवू�जांची   भाषा   आहे;   सवा�साठ�   ह�   भाषा   समानता   आहे;   एक   सामा�य  
वारसा,   एक   सामा�य   खिजना   जो   आम�या   ब�हणी�या   भाष�ेया   सव�   कुटंूबाला   सम�ृ   करतो.   
 
Who.   जो   भारत  
हा   �सधं ू  त े  �सधं ू  (सम�ु   त े  �सधं)ू  
हा   आपला   ज�मभमूी   (�कंवा   एखा�या�या   पवू�जांची   जमीन)   आ�ण   प�व�   जमीनआ�ण   प�व�   केले  
�हणनू   ओळखला   जातो   तोच   �याला   �हदं ू  �हणनू   संबोधले   जाईलजाईल.  
 
Our.   आम�या   देशभ�त   आ�ण   भ�याभ�या   ब�हणीने   (बह�ण   �नवे�दता)   �सधंपूासनू   सम�ुापय�त   आमची   जमीन  
�तला   फादरलँड   �हणनू   �वीकारल�   होती.   �तला   खरंच   त े  आवडत   होतं   आ�ण   आमचं   रा��   �वतं�   असतं   तर   अशा  
�ेमळ   आ��यांना   आपण   नाग�रक�वाचा   ह�क   देणारा   सव��थम   झाला   असता.   �हणनू   �थम   आव�यक   काह�  
�माणात   �त�या   बाबतीत   चांगले   अस�याचे   �हटले   जाऊ   शकत.े   �हदं ू  पालकां�या   सामा�य   र�ताचा   दसुरा  
आव�यक   �हणजे,   तर�ह�   आ�ण   अशा   प�रि�थतीत   अनपुि�थत   असणे   आव�यक   आहे.   �हदंूंशी   �ववाहाचा   सं�कार,  
�याने   खरोखरच   �यजू   केले   आहे   आ�ण   सव�   जगभर   असे   कर�यास   कबलू   केले   गेले   आहे,   दोन   माणसे   एका  
�य�तीम�ये   आहेत,   असे   �हटले   जाऊ   शकत े  क�   ह�   अपा�ता   काढून   टाकल�   जाईल.   परंत ु  हे   दसुरे   अ�याव�यक  
असफल   ठरले   नसले   तर�   �तचे   �करण   चांगले   ठेव�यासाठ�   �हदं�ुवाची   �तसर�   मह��वाची   पा�ता   �तला   �हदं ू  �हणनू  
मा�यता   दे�यास   पा�   ठरल�.   कारण   �तने   आपल�   सं�कृती   अवलंबल�   होती   आ�ण   �तची   प�व�   भमूी   �त�या   भमूीला  
�त�या   प�व�   भ�ूमकेत   शो�भवंत   झाल�   आहे.   �तला   वाटले   क�   ती   एक   �हदं ू  आहे   आ�ण   ती   �हणजे   सव�  
तं��ानाखेर�ज   खर�   आ�ण   सवा�त   मह�वाची   पर��ा   आहे.   परंत ु  आपण   हे   �वस�   नये   क�   हा   श�द   �हदं�ुवा�या   अथा�ने  
�या   बहुतके   लोकांनी   वापरला   आहे   �या   अथा�ने   आपण   �नि�चत   केले   पा�हजे.   आ�ण   �हणनूच   आपण   असे  
�हणायला   हवे   क�   �हदं�ुवात   गैर-�हदं ू  पालक�व   �वीकार�याचे   कोणतहे�   �हदं ू  �हदं ू  अस ू  शकतात,   जर   ती   चांगल�  
गो�ट   असेल   तर   तो   आपला   देश   आपला   देश   �हणनू   �वीकारतो   आ�ण   �हदंशूी   ल�न   करतो,   �यामळेु   आप�या  
भमूीला   ख� या   फादरलँड�या   �पात   �ेम   �मळत.े   ,   आ�ण   आपल�   सं�कृती   अगंीकारत े  आ�ण   अशा   �कारे   आप�या  
भमूीला   प�ुयभ ू  �हणनू   पजूले   जात.े   अशा   संघटनेची   मलेु,   इतर   गो�ट�   समान   अस�या   पा�हजेत,   अगद�   जोरदारपणे  
�हदं ू  असतील.  
 
“.   “शवेट�,   अयो�ये�या   शौय�पजुाने   �सलोनम�ये   �वजयी   �वेश   क�न   खरोखरच   �हमालयातनू   संपणू�   देश   आणला  
त�ेहा   �सधंनेू   एक   भौगो�लक   मया�दा   शोधल�   आ�ण   �त�या   भौगो�लक   मया�देपय�त   पोहोचल�.   एका   साव�भौम  
अ�धप�याखाल�ल   सम�ु.   �या   �दवशी   हास�   ऑफ   ि�ह�टो�रटेशाह�त   आ�ण   बदल   न   करता   परत   आला   �या   �दवशी,  
साव�भौम�वाची   मोठ�   पांढर�   छ�ी   रामचं��या   शाह�   �सहंासनावर   उभी   रा�हल�,   शरू   रामचं�   चांगला   आ�ण  
�या�यावर   एक   �ेमळ   �न�ठा   शपथ   घेतल�   गेल�,   फ�त   आय�   राजकुमारांनी   न�हे.   र�त,   परंत ु  हनमुान,   स�ुीव,  
द��णेकडील   �बभीषण   -   तो   �दवस   �हणजे   आप�या   �हदं ू  लोकांचा   खरा   ज�म   �दन.   हा   खरोखर   आपला   रा���य  
�दवस   होता:   आय�   आ�ण   अनाय�   लोक   �वत:   म�ये   लोक   �वणलेले   �हणनू   एक   रा��   �हणनू   ज�माला   आले.  



 
बी   प�ुतकांचे   उतारे.  
 
१.   भतूकाळातील   अशा   आ�ांपकै�   एक   मह��वाचा   घटक   जो   आपण   आधंळेपणाने   चाल ू  ठेवला   आहे   आ�ण  
इ�तहासा�या   ड�ट�बनम�ये   फेकला   जा�यास   पा�   आहे   ती   कठोर   जा�त   �यव�था   आहे.   या   �यव�थेने   आप�या   �हदं ू 
समाजात   कायमचे   एकमेकांशी   य�ुा�या   वेळी   ब� याच   स�ूम   तकु�यांचे   �वभाजन   केले   आहे.   मं�दरे,   र�त,े   घरे,  
नोकया�,   खे�यांतील   प�रषद,   कायदे   व   �व�धमंडळ   यां�या   सं�थांपय�त   दोन   �हदंूंम�ये   �चरंतन   संघषा�चा   ठपका   ठेवला  
आहे;   कोण�याह�   बा�य   धो�यां�व��   आमचे   ऐ�य   आ�ण   संघ�टत   हो�याचा   संक�प   कमकुवत   बनला.   �हदं ु 
रा��ा�या   संक�पनेतल�   ह�   सवा�त   मोठ�   अडचण   आहे.  
  
२.   अ�प�ृयतचेी   �था   पाप,   माणसुक�चा   डाग   आहे   आ�ण   काह�ह�   �यास   समथ�न   देऊ   शकत   नाह�.   केवळ   �या  
अ�प�ृय   गो�ट�ंचा   �वचार   करा   जो   एखा�या�या   आरो�यासाठ�   हा�नकारक   आहे,   इतर   माणसांसारखे   नाह�.   हा   मखू�  
मखू�पणा   आणणे   आप�या   को�यावधी   �हदं ू  बांधवांना   म�ुय   �वाहात   आणेल.   त े  �व�वध   �मतांनी   देशाची   सेवा  
करतील   आ�ण   �त�या   स�मानाचा   बचाव   करतील.  
 
Hindu.   �हदं ु  धमा�त   धमा�तर   �वीकार�याची   नाम�ुक�   ह�   �वत:   ची   �व�वंसक   आहे.   इ�लाम   �कंवा   ���ती   धमा�त  
�पांतर   करणारे   �हदं ू  �कती   सहजपणे   �यां�या   नवीन   �म�लम�ये   �वल�न   होतात.   तर�ह�   अशी   स�ुवधा   गैर-�हदंुंना  
उपल�ध   नाह�   जी   आप�या   गोटात   परत   येऊ   �कंवा   �व�वासाची   बाब   �हणनू   �हदं ू  धम�   �वीका�   इि�छत   असेल.   ह�  
श�कल   आमची   सं�या   गंभीरपणे   कमी   करत े  आ�ण   �हदं ु  समदुायाला   �पांतर   कारखा�यांसाठ�   नेहमीच   आधार  
देणार�   जागा   बनवत े  जे   नेहमी   �यांची   सं�या   सजुनू   पाहत   असतात,   अनेकदा   चोर�   �कंवा   मोहातनू.   जे   लोक   पणू�  
�व�वासाने   दसु� या   �व�वासाकड े  वळले   आहेत   �यां�या�व��   मा�याकड े  काह�   नाह�.   परंत ु  अशी   उदाहरणे   फारच  
कमी   आहेत.   आपण   �हदं ू  धमा�त   �पांत�रत   क�   शकत   नाह�   अशा   शा��ीय   मा�यताह�   नसले�या   काह�   परुातन  
क�पनांमळेु   आपण   आपल�   सं�या   वाढव�याची   परवानगी   का   देऊ   नये?  
 
Full.   संपणू�   मोहोरात   एका   सुंदर   गुलाबाचे   वण�न   करणे   छान   आहे,   परंत ु  मळेु,   कांड,   खत े  आ�ण   पोषक��ये   यापासनू  
सव�   काह�   वण�न   के�या�शवाय   त े  अपणू�   ठरेल   -   ताजे   आ�ण   वाळले�या   पाने   काटेर�   झुडूप,   �या   गुलाबाचे   स�दय�  
�या�या   सव�   प�रमाणात   संकि�पत   कर�यासाठ�.   �याच�माणे   माणसा�या   च�र�ासाठ�,   �याला   'जसे   आहे   तसे'  
आ�ण   'पा�हजे   तसे'   नसले   पा�हजे   -   डोके   त े  पायापय�त,   यापे�ाह�   अ�धक   काह�   कमी   नाह�,   पारदश�क   आ�ण  
वा�त�वकतसेारखे   स�य   अस ू  शकत.े   जे   काह�   बोलले   �कंवा   न   वापरलेले   अस ू  शकत,े   त े  लािजरवाणे   �कंवा   �शंसनीय  
आहे   अशा   ��येक   गो�ट�चे   ��तबंध   आ�ण   भीती   न   घेता   �यांचे   द�तऐवजीकरण   करावे   लागेल.   ...   तर�ह�,   मी   वचन  
देतो   क�   मा�या   बाजनेू   कमीत   कमी   रंग   आ�ण   प�पातीपणासह   मी   �कट   करणे   आव�यक   आहे.  
 
'.   'द�ुटांचा   नाश   क�न   मी   जगातील   वजन   कमी   केले.   �वरा�य   �थापनू   आ�ण   धम�   वाचवनू   मी   देशाचे   र�ण   केले.  
मा�यावर   ओढवलेल�   मोठ�   थकवा   मी   थांबत   होता.   मी   झोपलो   होतो,   मग   मा�या   ��येनो,   त�ुह�   मला   जगायला   का  
बरे   केले?   '  
इं�जी   भाषांतर.   केशर��या   संपादक�य   �तंभात   �दसणा'◌्या   '�शवाजी�या   उता   .◌्या'   (आ�ण   �वा�र�   केले�या  
'भवानी   तलवार�चे   �च�ह')   क�वततेनू.   
 
Now.   आतापय�त   आपण   असे   �हणत   आहोत   क�   �शवाजी   उ�सव   केवळ   ऐ�तहा�सक   उ�सव   आहे   आ�ण   �याचा  
राजक�य   रंग   नाह�.   पण   ना�शक   येथे   आपण   आयोिजत   केलेला   उ�सव   ऐ�तहा�सक   आ�ण   राजक�य   दो�ह�   �कारचा  
आहे.   �शवाजी   महाराजां�माणेच   �यां�या   देशा�या   �वातं�यासाठ�   संघष�   कर�याची   �मता   असणा� या   लोकांनाच  
�यां�या   �मतृी�दना�न�म�त   उ�सव   आयोिजत   कर�याचा   आ�ण   साजरा   कर�याचा   खरा   अ�धकार   आहे.  
औप�नवे�शक   राजवट�चे   बंधन   तोड�या�या   �दशनेे   धडपड   करणे   हे   आपले   म�ुय   उ�ी�ट   असणे   आव�यक   आहे.   जर  



आमचे   उ�ी�टे   परक�य   �नयमात   शांतता   शोधणे,   चरबी   वेतन   �मळ�वणे,   कर   कमी   करणे,   येथे   व   तथेे   काह�   कायदे  
पातळ   करणे,   आ�ण   �वत:   ला   खाणे,   आरामदायी   जीवन   जगणे,   �नव�ृतीवेतन   �मळवणे   इ�याद�   बाबींसार�या  
�वसंगत   म�ुयांबाबत   सरकारशी   शांततापणू�   वाटाघाट�   करत   असतील   तर.   �वशषेा�धकार   -   मग   हा   उ�सव  
आप�यासाठ�   �कंवा   �शवाजींचा   नाह�   तर   ���टश   परा�मींना   बंध�ुव   देणारा   शवेटचा   पेशवा   बाजीराव   यांचा   होता!   येथे  
आ�ह�   �ांतीचा   देव   �शवाजी   महाराजांचा   आवाहन   कर�त   आहोत   जेणेक�न   त े  आप�या   सवा�म�ये   �या   उज�ला   �ेरणा  
व   �ेरणा   देतील.   प�रि�थतीनसुार   आपले   माग�   बदल ू  शकतात,   परंत ु  अतं   बोल�यायो�य   नाह�   आ�ण   तो   शवेट  
आप�या   मातभृमूीसाठ�   संपणू�   आ�ण   संपणू�   �वातं�य   आहे.  
 
Every.   ��येक   �य�ती   हा   �हदं ू  आहे   जो   या   भारत   भमूीचा,   जो   �तचा   ज�म   �सधंपूासनू   सम�ुापय�तचा   आहे,   �या�या  
फादरलँड   आ�ण   प�व�   भमूी   �हणनू   आहे,   �हणजेच   �या�या   धमा��या   उ�प�तीची   भमूी   आहे   (…)   प�रणामी  
तथाक�थत   आ�दवासी   �कंवा   टेकडी   जमाती   �हदं ू  देखील   आहेत:   कारण   भारत   �यांची   फादरलँड   आहे   तसेच   त े  �या  
कोण�याह�   धमा�चे   �कंवा   पजेूचे   पालन   करतात   �यांची   प�व�   भमूी   आहे.  
 
An.   आरएसएस�या   माणसाचे   ��त�बबं   पढु�ल�माणे   असेलः   तो   ज�मला,   शाखेत   गेला   आ�ण   मेला.  
 
"."   �हदं�ुतान   "हे   नाव   आप�या   देशाचे   आवाहन   चालचू   ठेवले   पा�हजे.   �सधं ू  �याच   मळू   श�दापासनू   �नमा�ण   झालेल�  
भारत,   �हदं   इ�याद�   अ�य   नावे   वापरल�   जाऊ   शकतात   परंत ु  ती   केवळ   �याच   अथा�ने   दश��व�यासाठ�   वापरल�   जाऊ  
शकतात   -   �हदंूंची   मरणभमूी,   हा   देश   �हणजे   �हदं ु  रा��ाचा   वास   आहे.   आय�वत�,   भारत-भमूी   आ�ण   अशी   अ�य   नावे  
अथा�तच   आप�या   मातभृमूीची   �ाचीन   आ�ण   सवा�त   काळजी   घेतल�   जाणार�   �तीक   आहेत   आ�ण   ससुं�कृत  
अ�भजात   वगा�ना   अपील   करत   राहतील.   �हदंूं�या   मातभृमूीला   "�हदं�ुथान"   �हणायला   हवे   या   आ�हा�या   अनषुंगाने  
आम�या   कोण�याह�   �बगर   �हदं ू  देशवासीयांशी   संबं�धत   कोणतहे�   अ�त�मण   �कंवा   अपमान   ठरत   नाह�.   आमचे  
पारशी   आ�ण   ���चन   देशवासी   हे   आप�या   आधीपासनूच   सां�कृ�तक���या   अन�ुप   आहेत   आ�ण   त े  खपू   देशभ�त  
आहेत   आ�ण   एं�लो-इं�डयन   इतके   स�ु   आहेत   क�   �यांनी   आप�या   इत�या   कायदेशीर   मदैानावर   �हदंुंसोबत   ये�यास  
नकार   �दला   नाह�.  
 
१०.   "सं�कृत   ह�   आपल�"   देवभाषा   ""   आपल�   प�व�   भाषा   आ�ण   "सं�कृत   �न�ठा"   �हदं�   असेल,   जी   �हदं�  
सं�कृतमधनू   �य�ुप�न   झाल�   आहे   आ�ण   नंतरचे   पोषण   �मळवत े  ती   आमची   '�ी'   आहे   (रा��भाषा)   १२   [एफ   .१२]  
आपल�   स�याची   रा���य   भाषा   the-   जगातील   सवा�त   �ाचीन   भाषांम�ये   सवा�त   �ीमंत   आ�ण   सवा�त   ससुं�कृत  
अस�या�य�त�र�त,   आप�यासाठ�   �हदंूंना   सं�कृत   ह�   �नर�नरा�या   भाषांची   प�व�   जीभ   आहे.आपल�   शा��,  
इ�तहास,   त�व�ान   आ�ण   सं�कृती   �यां�याकड े  आहे   सं�कृत   सा�ह�यात   मळेु   इतक�   खोलवर   �जल�   आहेत   क�   ती  
आप�या   वंशजांचा   म�द ू  आहे.आप�या   बहुसं�य   मातभृाषा   असले�या   �त�या   मातभृाषते   �तने   उव��रत   भाग   आप�या  
�तन�थानाजवळ   चोखले   आहेत.आज�या   सव�   �हदं ू  भाषा   सं�कृतमधनू   घेत�या   गे�या   आहेत   �कंवा   कलम   केले�या  
आहेत.   त े  केवळ   सं�कृत   भाष�ेया   जीवनातच   वाढू   शकतात   आ�ण   वाढू   शकतात.�यामळेु   सं�कृत   भाषा   �हदं ु 
त�णांसाठ�   शा��ीय   कोस�चा   एक   अ�नवाय�   घटक   असणे   आव�यक   आहे.  
 
११.   धम�   हा   एक   �बळ   हेत ू  आहे.   धम�ह�   आहे.   पण   कुठे   आहे   �व�वसनीय   राई�पन   आ�ण   राई�पन   यांनी   केलेले   धम�   हे  
धमा�तील   एक   दासी   �हणनू   काम   करत,े   या�वारे   �नमा�ण   केलेल�   चालवणार�   श�ती   केवळ   �यां�या   मोचा�त   �यां�या  
मागे   सोडले�या   मानवी   द:ु   खा�या   आ�ण   �व�वंसकतनेे   समत�ुय   आहे.   �वग�   आ�ण   नरक   एक   सामा�य   �करण  
बनवत   आहेत   -   अशा   स�ैयाने   �चंड   गद�   केल�   होती,   �या   �दवशी   महमदू   गजनवीने   �सधं ू  पार   क�न   �त�यावर  
आ�मण   केले   �या   �दवशी   �यांनी   भारताला   च�कत   केले.  
१   23   २..  
 
१२.   “�हदं ू  संघटनावाद�   प�ाने   �हदं�ुथान�या   भावी   घटनेचा   आधार   सव�   जाती-धम�,   वंश,   धम�   या   सवा�ना   समान  



अ�धकार   आ�ण   जबाबदा   have◌्या   असावा   या   �यापक   त��वावर   आधा�रत   ठेवला   आहे,   जर   �यांना   �व�श�ट   आ�ण  
सम�प�त   �न�ठा   असेल   तर.   �हदं�ुथानी   रा�य.   बोल�याचे   �वातं�य,   �ववेक   �वातं�य,   उपासना,   सहवास   इ�याद�ंचे  
मलूभतू   अ�धकार   सव�   नाग�रक   एकसारखेच   उपभोगतील.   रा���य   आणीबाणी�या   साव�ज�नक   शांतता   आ�ण  
स�ुयव�थे�या   �हतासाठ�   �यां�यावर   जे   काह�   �नब�ध   लादले   जातील   त े  केवळ   कोण�याह�   धा�म�क   �कंवा   वां�शक  
�वचारांवर   आधा�रत   नसनू   सामा�य   रा���य   आधारावर   असतील.   "..."   कोणतीह�   व�ृती   �यापे�ा   अ�धक   रा���य  
अस ू  शकत   नाह�.   �यापे�ा   �ादे�शक   जाणीव   आ�ण   सव�साधारणपणे   ह�   व�ृती   'एक   माणसू   एक   मत'   या   कतू�  
स�ूानसुार   �य�त   केल�   जात.े   हे   �प�ट   करेल   क�   �हदं ु  रा��ाची   संक�पना   कोण�याह�   भारतीय   रा��,   संय�ुत  
�हदं�ुतानी   रा�या�या   �वकासाशी   कोण�याह�   �कारे   �वसंगत   नाह�,   �याम�ये   सव�   पंथ   आ�ण   �वभाग,   जाती   आ�ण  
धम�,   जाती   आ�ण   धम�,   �हदं,ू   मिु�लम,   ���चन   आहेत.   एं�लो-इं�डयन   इ�याद�ंना   प�रपणू�   समानत�ेया   ��ट�ने  
राजक�य   रा�यात   एक�   आणले   जाऊ   शकत.े   "..."   परंत ु  �यावहा�रक   राजकारणाची   आव�यकता   आहे   आ�ण   �हदं ु 
संघटनांनी   आम�या   �बगर-�हदं ु  देशवा�सयांनाह�   म�ुत   करावेसे   वाटत.े   संशयाचे   भतू,   आ�ह�   अ�पसं�याकां�या  
�यां�या   धम�,   सं�कृती   आ�ण   भाषसंेदभा�तील   कायदेशीर   ह�कांची   �प�टपणे   हमी   �दल�   जाईल   यावर   जोर   दे�यास  
तयार   आहोत:   केवळ   एका   अटवर   बहुसं�यां�या   समान   ह�कांवरह�   कोण�याह�   प�रि�थतीत   अ�त�मण   होऊ   नये,  
अशी   ि�थती   आहे.   �कंवा   र�   केले.   ��येक   अ�पसं�याकांकड े  �यां�या   मलुांना   �यां�या   �वत:   �या   भाषते,   �यां�या  
�वत:   �या   धा�म�क   �कंवा   सां�कृ�तक   सं�थांम�ये   ��श�ण   दे�यासाठ�   �वतं�   शाळा   अस ू  शकतात   आ�ण   �यासाठ�  
�यांना   शासक�य   मदत   देखील   �मळू   शकत,े   परंत ु  नेहमी�या   करानसुार   त े  देय   करां�या   �माणात   असतात.  
बहुतकेां�या   बाबतीतह�   हेच   त�व   असले   पा�हजे.   ”  
 
१..   अ�ंतम   लढाई   िजंक�यानंतर,   जे�हा   मसुलमानांनी   वादळ   वा   wind◌्या�माणे,   �सधंातनू   जोरदारपणे   गद�   केल�,  
त�ेहा   �यांनी   बौ�   �हदंूंपे�ा   अ�धक   �नद�यपणे   या   बौ�ांचे   �शर�छेद   केले.   कारण,   सव�   �ठकाणी   व�ैदक   �हदं ू 
वेगवेग�या   गटात   �कंवा   �वतं�पणे   लढा   देत   होत े  आ�ण   �यामळेु   �यांनी   मिु�लमां�या   मनात   थो�या   �माणात  
भीती   व   दहशत   �नमा�ण   केल�.   परंत ु  बौ�   �वहार   आ�ण   बौ�   लोकांम�ये   कोणताह�   सश��   �वरोध   नस�याने  
मिु�लमांनी   भाजी   काप�याइतके   �यांना   सहजतनेे   कापनू   टाकले.  
 
१   our.   हे   आपले   �हतकारक   पण   न   समजणारे   �म�   �यांची   �व�ने   वा�तवासाठ�   घेतात.   �हणनूच   त े  जातीय  
भांडणात   अधीर   आहेत   आ�ण   �यांचे   �ेय   जातीय   संघटनांना   देतात.   परंत ु  यामागील   ठोस   स�य   �हणजे   तथाक�थत  
जातीय   ��न   हे   �हदं ू  व   मोसलेम   यां�यात   शतकानशुतके   सां�कृ�तक,   धा�म�क   आ�ण   रा���य   वमैन�य   आप�या  
हाती   �दलेला   एक   वारसा   आहे.   जे�हा   वेळ   यो�य   असेल   त�ेहा   आपण   �यांचे   �नराकरण   क�   शकता;   परंत ु  केवळ  
�यांची   ओळख   नाका�न   आपण   �यांना   दडप ू  शकत   नाह�.   खोल   बसले�या   रोगाचे   दलु��   कर�यापे�ा   �याचे   �नदान  
करणे   आ�ण   �यावर   उपचार   करणे   अ�धक   सरु��त   आहे.   आपण   जसे   आहोत   �तत�या   अ��य   गो�ट�ंचा   धयैा�ने  
सामना   क�या.   भारत   हा   आज   एक   एकसंध   आ�ण   एकसंध   रा��   �हणनू   ग�ृहत   धरला   जाऊ   शकत   नाह�,   परंत ु 
�याउलट   दोन   देशांम�ये   म�ुय   आहेत;   �हदं ु  आ�ण   मॉ�ले�स,   भारतात.   आ�ण   जगात   अशाच   प�रि�थतीत   ब� याच  
देशांम�ये   असे   घडले   आहे   क�   प�रि�थतीनसुार   आपण   जे   काह�   क�   शकतो   त े  �हणजे   भारतीय   रा�य   �थापन   करणे  
�याम�ये   कोणालाह�   ��त�न�ध�वाचे   कोणतहे�   �वशषे   वजन   �दले   जाऊ   शकत   नाह�   आ�ण   कोणालाह�   �या�या  
जागेसाठ�   जादा   �कंमत   �दल�   जात   नाह�.   रा�याशी   �न�ठा.   �त�या   संर�णासाठ�   लढ�यासाठ�   मातभृमूीचे   मलुगे  
न�हे   तर   भा�याने   पसेै   �दले   जातात   आ�ण   �वकत   घेतले   जातात.  
 
सी   क�वता   
 
1.   हे   �शवाजी!   आय�   लोकां�या   या   भमूीवर  
�ले�छ   (गैर-भारतीय)   यांनी   वारंवार   आ�मण   केले   आहे.  
कृपया   जागे   �हा!  
ह�   जमीन   आप�या   मदतीसाठ�   हाक   मारत   आहे.  



आपण   या   मातभृमूीचा   �वनवणी   करणारा   आवाज   ऐक�यास   असमथ�   आहात   काय?  
हे   तमु�या   मनाला   भोसकत   नाह�   काय?  
 
२.   १   190   ०3   ह�   क�वता   '�तो�   टू   �लबट�'   ह�   क�वता   'जयो�टेट'   �हणनू   ��स�   आहे,   लता   मंगेशकर   यां�या  
गा�यातील,   
 
�व���   टू   य,ू   अरे!   सदैव   शभु,   कुशल   आ�ण   प�व�   आई!  
अरे!   �वातं�याची   गौरवशाल�   देवी!   मी   यशासाठ�   तमुचे   आशीवा�द   शोधत   आहे.  
आपण   आम�या   रा���य   भावनेचे,   न�ैतकतचेे   आ�ण   कतृ��वांचे   म�ूत�मंत   ��त�प  
आहात.   �वातं�याची   देवी!  
गुलाम�गर��या   या   गडद   आकाशाम�ये,   आपण   एक   उ��वल   बीकन   आ�ण   आशचेा   तारा   आहात.  
लोकांची   फुलांची   गाल   आ�ण   बहारांची   शते�ेनवांत  
,   आ�म�व�वासाचा   तआूहेस,   अरे!   �वातं�याची   देवी!  
त�ुह�   सयूा�चे   तजे   आहात,   महासागराचे   व�ैश��य   आहात!  
अरे!   �वातं�याची   देवी!   पण   तमु�यासाठ�   �वातं�याचा   सयू�   �हण   झाला   आहे.  
अरे!   �वातं�याची   देवी!   आपण   �चरंतन   आनंद   आ�ण   म�ुतीचा   चेहरा   आहात,  
�हणनूच   आप�या   शा��ात   consciousnessषी   आप�याला   सव��च   चेतना   �हणनू   �वागत   करतात.  
अरे!   �वातं�याची   देवी!   त े  सव�   आदश�   आ�ण   उदा�त,   भ�य   आ�ण   गोड   आहे!  
फ�त   आप�याशी   संबं�धत   आहे.  
त ू  �यांचा   नाश   करशील   आ�ण   द�ुकृ�ये   करणा   blood◌्यां�या   र�ताने   त ू  लाल   असलास   आ�ण   चांग�या   लोकांचे  
र�ण   करतो.  
आय�ुय   तमु�यासाठ�   मरणार   आहे!   म�ृय ू  त�ुया�शवाय   जगणे   आहे!  
संपणू�   स�ृट�   त�ुहाला   शरण   जात,े   अरे!   �वातं�याची   देवी!  
 
 
 
 
 
V.   वंदे   मातरम ्  वर   -   रा��गीत   (आईला   अ�भवादन)  
 
वंदे   मातरम   (मात�ेया  
भगवंता�या  
नावावर,   भारतनावाने,   भारतमातचेे  
र�त   सांडले�या   सव�   हुता��यां�या   नावे)   मटा,  
सव�   प�ुष   व   ि��यांवर   �ेम   असणार�,   मी   मा�या   ज�मा�या   भमूीवर  
,   जी   मा�या   पवू�जांची   प�व�   राख   आहे   आ�ण   ती   मा�या   मलुांचे   पाळणे   आहे.  
परदेशी   माणसाला   गुलाम   बनवनू,अशा   असं�य   मातां�या   अ�ंूनी  
त�ंुगात   टाकले,   छळ   आ�ण   ठार   मारले,   मला  
 
खा�ी   आहे   क�   संपणू�   राजक�य   �वातं�य   �कंवा   �वरा�य   न   घेता   आपला   देश   प�ृवीवर�ल   सव�   रा��ांम�ये   उंचावर  
कधीच   येऊ   शकत   नाह�.   आ�ण   हेह�   पटवनू   �दले   क�   परदेशी�व��   र�तरंिजत   आ�ण   अ�वरत   लढा   उभार�याखेर�ज  
�वरा�य   कधीच   �मळू   शकत   नाह�,   संपणू�पणे   आ�ण   �ामा�णकपणे   शपथ   घेतो   क�   या   �णी   �वातं�यासाठ�   लढा  
दे�यासाठ�   आ�ण   �वरा�याचे   लोटस   �ाऊन   ठेव�यासाठ�   मी   सव�   काह�   करेन.   मा�या   आई�या   डो�यावर;   आ�ण   या  



ऑ�जे�टसह   मी   अ�भनव   भारत   या   संपणू�   �हदं�ुथानातील   �ां�तकारक   सोसायट�त   सामील   आहे   आ�ण   मी   वचन  
देतो   क�   मी   हे   माझ े  खरे   वचन   व   स�य   आहे   आ�ण   या   संघटने�या   (मंडळा�या)   आ�ांचे   मी   पालन   कर�न;   मी   या  
संपणू�   शपथ�वधी�या   संपणू�   �कंवा   कोण�याह�   भागाचा   �व�वासघात   के�यास   �कंवा   मी   या   संघटनेचा   (शर�र)   �कंवा  
इतर   कोण�याह�   समान   गो�ट�ंबरोबर   काम   के�यास,   मी   खोटे   बोलणा   of◌्या�या   न�शबी   जाऊ   शकत!े  
  
Ne.   'ने   मजसी   ने   परात   मातभृ�ूम,   सागर,   �ाण,   तालामाला'   या   क�वततेनू   हे   संगीत   लावले   गेले   आ�ण   लता  
मंगेशकर,   आशा   भोसले,   मीना   मंगेशकर   आ�ण   ��यनाथ   मंगेशकर   यांनी   गायले   होत े  (�व�म   संपात   उ�ृत   -  
सावरकर,   �वसरले�या   भतूकालाचा   श�द   ,   १–––-१–२24   (२०१))  
 
देवा�या  
नावाने,   भारत   मात�ेया   नावावर,   भारत   मातसेाठ�  
र�त   वाहणा   that◌्या   सव�   हुता��यां�या   नावे,  
सव�   प�ुष   व   ि��यांम�ये   असले�या   �ेमामळेु,   मा�या   ज�माची   भमूी  
,   िज�यात   मा�या   पवू�जांची   प�व�   राख   आहे   आ�ण   ती   मा�या   मलुांचे   पाळणे   आहे.  
पर�या   परदेशीय   माणसाला   गुलाम   केले,अशा   असं�य   मातांनी   �यां�या   डो�यांत   अ� ू 
त�ंुगात   टाकले,   छळ   केले   आ�ण   ठार   मारले  
ओढून   घेतले.   राजक�य   �वातं�य   �कंवा   �वरा�य   हे   माझ े  देश   प�ृवीवर�ल   रा��ांमधील   उ�च   �थानापय�त   कधीह�  
उभी   राहू   शकत   नाह�   जे   �तचे   कत��य   आहे.   आ�ण   हेह�   पटवनू   �दले   क�   परदेशी�व��   र�तरंिजत   आ�ण   कठोर   य�ु  
के�या�शवाय   �वरा�य   कधीह�   �मळू   शकत   नाह�.   पाप   मी   शपथपवू�क   वचन   देतो   क�   या   �णी   �वातं�यासाठ�   लढा  
दे�यासाठ�   आ�ण   �वरा�याचे   लोटस   �ाउन   मा�या   आई�या   माथी   ठेव�यासाठ�   सव�   काह�   मी   करत   आहे.   आ�ण   या  
ऑ�जे�टसह   मी   अ�भनव   भारत   या   संपणू�   �हदं�ुथानातील   �ां�तकारक   सोसायट�त   सामील   आहे   आ�ण   मी   वचन  
देतो   क�   मी   हे   माझ े  खरे   वचन   व   स�य   आहे   आ�ण   या   संघटने�या   (मंडळा�या)   आ�ांचे   मी   पालन   कर�न;   मी   या  
संपणू�   शपथ�वधी�या   संपणू�   �कंवा   कोण�याह�   भागाचा   �व�वासघात   के�यास   �कंवा   मी   या   संघटनेचा   (शर�र)   �कंवा  
इतर   कोण�याह�   समान   गो�ट�ंबरोबर   काम   के�यास,   मी   खोटे   बोलणा   of◌्या�या   न�शबी   जाऊ   शकत!े  
�व�म   संपत   -   सावरकर,   उ�ृत   �म�ा�या   सद�यांनी   वापरले�या   शपथेव�न,   १–––-१24२24   (२०१))   �व�ांती  
भतूकाळातील   ��त�वनी,  
अरे   महासागर,   मला   परत   मा�या   मातभृमूीवर   घेऊन   जा!  
माझा   आ�मा   खपू   द:ु   ख   आहे!  
मा�या   आई�या   पायाजवळ   �ाथ�नापवू�क   लटुणे,  
�हणनू   मी   त�ुहाला   नेहमीच   पा�हले  
आ�ण   आ�हालापाह�यासाठ�   इतर   देशांम�ये   जाऊ   �या  
�वपलुता.  
मा�या   आईचे   अतंःकरण   पणू�   भरलेले   पाहून  
आपण   �तला   एक   प�व�   वचन   �दले   होत,े  
घर�   जा�याचा   माग�   जाणनू   घेत   होता,   आप�या   पाठ�वर  
मा�या   जलद   परत   परत   ये�याचे   आपण   वचन   �दले   होत.े  
त�ुया   वचनानसुार   मी   पडलो!  
�या   लौ�कक���या   एन   मी   स�म   आहेकरणे   मी  
�तची   सटुकाअ�धक   चांगले   स�ह�   करतो  
परत   आ�यावर,   असे   �हणत   मी   �तला   सोडले.  
अरे   महासागरा!  
�पजं   in◌्यात�या   पोपटा�माणे,   साप�यात�या   हरणा�माणे   -फसवे  
अरे   इतकेमी  



मा�या   आईपासनू   कायमचे   वेगळे   होत  
आहे.   मी   अधंारात   सापडलो   आहे!  
प�ुयची   फुले   मी  
�त�या   सगंुधाने   आशीवा��दत   केल�.  
�त�या   सटुकेसाठ�   सेवेपासनू   पराव�ृत   �हा  
माझ े  �नरथ�क   ओझ े  �शकणे  
,   �त�या   आ�ंया�या   झाडावर�ल   �ेम,   अरे!  
�त�या   बहरले�या   वेलांचे   स�दय�,   अरे!   �तची   �न�वदा   नवो�दत   झाल�,   अरे!  
अरे   हे   बाग,   �तचे   बाग   कायमचे   गमावले   आहे,  
अरे   ओशन,   मा�या   आ��याला   इतके   द:ु   ख   भोगावे!  
वर   आकाशात   तारे   �वपलु   आहेत,   पण   मी  
फ�त   भारत-भमूी   �ेमाचा   तारा  
इथले   सपाट   राजवाड े  सापडले   आहेत,   पण  
फ�त   मा�या   आईची   न�   झोपडी   आवडत े  �त�या�शवायमला  
रा�याचीकाय   काळजी   आहे?  
�त�या   जंगलात   �नवा��सतमी   �नवडा.  
हो�यापवू�आता   फसवणकू   �यथ�   आहे,   �हणा   मी  
त�ुहाला   वाचव ू  देणार   नाह�   असे   वचन   देतो   मी  
�याच   वेदना   सहन   कर�त   आहे,   मीओरडत   आहे  
तमु�या   न�यां�या   ��यजनांबरोबर   भाग   घेताना!  
अरे   महासागरा!  
अरे   फो�मगं   सफ�    �या,   �नभ�यपणे   आपण   उपहास   करता!  
त�ुया   श�दावर   का   परत   जा,   अरे!  
मा�या   असहाय   आईला,  
फसवनू   काअरे   हे   मला   ह�पार   का   करायचा   �नषधे!  
इं�लंडला   भीती�हणनू  
वाटल�   होतीकोण   आप�यावर   �त�यावर   �भ�ुव   ठेवतो?  
इं�लंड   जर�   �भतीदायक   असला   तर�,,   �हणनू   ageषी   अ�ेय  
माझी   आई   अश�त   नाह�  
ब�ल   सव�   सांगा,   ती  
आप�या   पा�याने   कोसळल�   आहे!  
अरे   महासागरा!  


