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णनवेदन 
 

सेनापती बापट यािें समग्र वाङ्मय प्रहसद्ध करण्यािा संकल्प त्यािें हिरंजीव श्री. वामनराव बापट 
आहि प्रा. ग. प्र. प्रधान यानंी सेनापतींच्या जन्मशताब्दी हनहमत्ताने सोडला आहि आजवर सेनापती बापट याचं्या 
साहहत्यािे ३ खंड प्रहसद्ध केले. आज ४ थ्या आहि शवेटच्या खंडाच्या प्रकाशनाने हा संकल्प हसद्धीस जात 
आहे. या प्रकाशन सोहळ्यािे पौरोहहत्य करण्यािा मान प ष्ट्कळ अंशी साहहत्य संस्कृती मंडळाला हमळाला, ही 
फार भाग्यािी गोष्ट आहे. जसे वदे िार, त्याप्रमािे सेनापतींिे साहहत्यािें खंडही िार. पहहला खंड हा त्याचं्या 
इंग्रजी कहवतािंा. तो प्रथम १९३४ मध्ये प्रहसद्ध झाला आहि नंतर सेनापती बापट जन्मशताब्दी सहमतीने तो 
१९८१ मध्ये प नम ुहद्रत केला. द सऱ्या खंडािी हितीयावृत्ती १९७७ मध्ये महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती 
मंडळाने प्रहसद्ध केली. हतसरा खंड १९६७ मध्ये श्री. वामनराव बापटानंी, श्री. जीवन हकलोस्कर आदींच्या 
संपादनाखाली प्रहसद्ध केला. आहि आज सेनापतींच्या साहहत्यािा ४ था खंड प्रहसद्ध होत आहे. या गं्रथािे 
संपादन श्री. वामनराव बापट, श्री. द. म. स तार आहि कै. कॉ. वसंतराव त ळप ळे यानंी केलेले आहे. 
सेनापतींनी आपल्या आय ष्ट्यात वळेोवळेी जी पत्रके काढली आहि जी आजहमतीस उपलब्ध झाली, ती या िौथ्या 
खंडात एकत्र केली आहेत. ज्याम ळे सेनापतींिे नाव आमच्या हपढीला प्रथम कळले त्या म ळशी सत्याग्रहािा 
साद्यन्त वृत्तातं या गं्रथाम ळे मराठी वािकानंा उपलब्ध होिार आहे. 

 
हैदराबादिा सत्याग्रह, संय क्त महाराष्ट्रािे आंदोलन, गोवाम क्ती आंदोलन, आत्मयज्ञ, प्राियज्ञ, जल 

समाधी, स्थल समाधी, चहदू-म सलमान-ऐक्य, झाडू-प्रशस्ती, स्वच्छता इत्यादी अनेक संदभात सेनापतींनी जी 
पत्रके काढली चकवा ज्या कहवता रिल्या त्या सवांिा समावशे या गं्रथात झालेला आहे. 

 
हा ४ था खंड प्रहसद्ध झाल्याम ळे सेनापती बापटािे संपूिु वाङ्मय आता मराठी वािकानंा उपलब्ध 

होईल. सेनापतींिे भावनानंा िेतविारे आहि हविारानंा मागदुशनु करिारे. असे हे अक्षर-वाङ्मय प्रहसद्ध 
करण्यािे भाग्य या गं्रथाच्या प्रकाशनाम ळे साहहत्य संस्कृती मंडळास प नश्च हमळत आहे. 

 
हद. १ मे १९८८  
४२, यशोधन, सुरेंद्र बारललगे  
हदनशा वाच्छा रोड अध्यक्ष 
म ंबई-२० महाराष्ट्र राज्य साहहत्य संस्कृती मंडळ. 
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सेनापती बापट यानंी 
ज्या अनेक आंदोलनािें नेतृत्व केले  
व ज्या काही आंदोलनानंा त्यानंी  
वैहशष्ट्यपूि ुवळि हदले, 
त्या आंदोलनाचं्या संदभात त्यानंी  
वळेोवळेी काढलेली पत्रके, 
या पत्रकातूंन सेनापती बापट याचं्या  
राजकीय, सामाहजक व आध्यात्त्मक  
दृहष्टकोनावंर अनोखा प्रकाश पडतो.  
आहि त्याचं्या व्यत्क्तमत्त्वातील 
गहतशीलतेिा प्रत्यय येतो. 
 
- श्री. ग. प्र. प्रधान 
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सेनापती बापटानंी १९२० सालानंतर महाराष्ट्रात झालेल्या महत्त्वाच्या सत्याग्रही लढ्यात भाग घेतला, 
नेतृत्व केले. म ळशी धरिािा सत्याग्रह, हैद्राबाद सत्याग्रह, गोवाम क्ती लढा, सयं क्त महाराष्ट्रािा लढा व 
अजूनही न संपलेला संपूि ुमहाराष्ट्रासाठीिा लढा या सव ुलढ्यातं त्यानंी सत्याग्रही म्हिून भाग घेतला. या 
प्रत्येक लढ्याचं्या संदभात मागदुशनु करिारी व आपली भहूमका स्पष्ट करिारी पत्रके, हनवदेने, पहरपत्रके 
त्यानंी प्रहसद्ध केली. त्यावरून त्यािंी त्या त्या लढ्यात सामील होण्यामागिी भहूमका स्पष्ट होते. 

 
मुळशीचा लढा 

 
या सव ुसत्याग्रही लढ्यातं म ळशीच्या धरिाच्या हवरुद्ध टाटा कंपनी आहि सरकार याचं्या हवरुद्ध 

सेनापतींनी जो लढा लढहवला त्याला केवळ सेनापती बापटाचं्याि नव्हे तर महाराष्ट्राच्या दृष्टीनेही 
अनन्यसाधारि महत्त्व आहे. 

 
या हठकािी म ळशी सत्याग्रहाच्या एकूि लढ्यािा इहतहास देण्यािी कल्पना नाही. या लढ्याच्या 

संदभात सेनापती बापटानंी जी पत्रके काढली, त्या संदभात त्याचं्या भहूमकेिा हविार करावयािा आहे. 
 
सेनापती बापट पहहल्यापासून या लढ्यात नव्हते. हा लढा उभा करण्यािा प्रथम प्रयत्न श्री. 

हवनायकराव भ स्क टे यानंी केला. या लढ्यािी पार्श्ुभमूी तयार होऊन जेव्हा सत्याग्रहाचं्या तारखेिी नोटीस 
कंपनीला हदली गेली त्यावळेी सेनापती बापट म ंबईत होते. तेथे या लढ्याला महात्मा गाधंीिा पाचठबा 
हमळहवण्यासाठी गेलेले श्री. बाळूकाका काहनटकर व हहरभाऊ फाटक त्यानंा भेटले. व तेथील जनतेिा या 
धरिाला हवरोध आहे, त्यानंा न हविारता, त्याचं्यावर ज लूम करून टाटा कंपनी हे धरि बाधंत आहे, असे पाहून 
श्री. तात्या बापट या लढ्यात भाग घेण्यास तयार झाले. 

 
सत्याग्रहाला १९२१ च्या रामनवमीला म्हिजे १६ एहप्रल रोजी प्रारंभ व्हावयािा होता. १५ एहप्रल रोजी 

सत्याग्रह मंडळािी स्थापना झाली. त्यािे अध्यक्ष श्री. ज. स. करंदीकर व हिटिीस श्री. हवनायकराव भ स्क टे 
होते. या संदभात श्री. हवनायकराव भ स्क टे आपल्या ‘म ळशी सत्याग्रह’ या गं्रथात हलहहतात,  

 
अष्टमीच्या हदवशी पहाटे पहातो, तो श्री. पा.ं म. बापट काही स्वयंसेवकासंह येताना हदसले... 
 
‘सत्याग्रहािा हदवस ठरल्यािी नोटीस क्रॉहनकलमध्ये मी वािली व म ंबईस श्री. बाळूकाका काहनटकर 

व श्री. हहरभाऊ फाटक वगैरे मंडळींबरोबर या संबंधाने माझे बोलिे झाले, तेव्हा मी इकडे येण्यािे ठरहवले.’ 
म्हिजे श्री. पा.ं म. बापट एक सत्याग्रही म्हिून या लढ्यात प्रथम सामील झाले. व प ढे ते त्यािे नेते बनले व 
तेथील जनतेने त्यानंा सेनापतीिा हकताब बहाल केला व तो त्यानंा जन्मभर हिकटून राहहला. 

 
या संदभात आिखी दोन गोष्टींिा उल्लेख केला पाहहजे. या सत्याग्रहात भाग घ्यावयािा म्हिून श्री. 

सेनापती आपली ज्ञानकोशातील दरमहा १०० रुपये पगारािी नोकरी सोडून आले होते. द सरे असे की, १५ 
एहप्रलच्या सत्याग्रह मंडळाच्या सभेत सेनापती बापटाचं्या दहशतवादी हविारावर ििा झाली. त्यावळेी 
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‘सत्याग्रहाच्या मयादा मला माहीत आहेत व त्या मी पाळीन.’ असे आर्श्ासन श्री. बापटानंी हदलेले आहे व 
आपला शब्द ते पाळतील यावर माझा हवर्श्ास आहे, असा हनवाळा अध्यक्ष श्री. ज स. करंदीकर यानंी हदला. 
सेनापतींनी आपला शब्द शवेटपयंत पाळला. 

 
या संदभात सेनापतींना अटक झाली. त्यािंा खटला ४ महहने िालला. ह्या काळात सवु महाराष्ट्रभर 

चहडून म ळशीच्या लढ्याला महाराष्ट्रािा पाचठबा हमळहवण्यािा प्रयत्न सेनापतींनी केला. श्री. हवनायकराव 
भ स्क टे आपल्या म ळशी सत्याग्रह या गं्रथात हलहहतात, ‘दौऱ्यावर हनघण्यापूवी ऑगस्टच्या पहहल्या आठवड्यात 
सेनापतींनी म ळशी सत्याग्रहािे पहहले पत्रक प्रहसद्ध केले. या पत्रकात म ळशीच्या मावळ्यानंा त्याचं्या 
सत्याग्रहाच्या िळवळीस मदत म्हिून त्यानंी स्वयंसेवकािंी मागिी केली. सत्याग्रहाच्या कायुक्रमािी एक नवी 
कल्पना सेनापतींनी या पत्रकात हदली होती. ‘म ळशी पेयाच्या मावळ्यावर टाटा कंपनीने जे अत्यािार 
िालहवले आहेत व धरि बाधूंन त्यानंा देशोधडीला लावण्यािा जो हविार केला आहे त्यास सरकारिाही 
पाचठबा आहे. तेव्हा हा लढा कंपनीच्या हवरुद्ध आहे तसा सरकारच्याही हवरुद्ध आहे. हठकहठकािच्या 
स्वयंसेवकानंी म ळशी पेयात मावळ्याचं्या खादं्याला खादंा लावनू त्यानंा प्रत्यक्ष सहाय्य करिे हा उत्तम माग.ु 
पि महाराष्ट्राच्या दूरदूरच्या हठकािाहूंन ज्या स्वयंसेवकानंा म ळशीस येिे शक्य होिार नाही त्यानंी आपापल्या 
ताल क्याच्या व हजल्ह्याच्या गावी आपली संघटना उभारून त्या त्या हठकािी किेऱ्यावंर हनरोधने करून 
सरकारच्या कामास अडथळा करावा.’ 

 
हे पत्रक उपलब्ध नाही. परंत  इतरही पत्रकातूंन त्यानंी या रीतीने लढ्यािी व्याप्ती वाढहवण्यािा प्रयत्न 

केला आहे. महाराष्ट्राने या लढ्यासाठी आर्थथक मदत प ष्ट्कळ केली व आर्थथक टंिाई भासू हदली नाही. 
 
या पत्रकावरून हे स्पष्ट होते की, सेनापती म ळशीच्या लढ्याकडे केवळ शतेकऱ्याचं्या प्रश्नावरील लढा 

म्हिून पहात नव्हते, तर तो सरकारहवरुद्ध लढा आहे आहि म्हिून तो आपल्या स्वातंत्र्यलढ्यािाही भाग आहे 
म्हिून पहात होते. 

 
याि पत्रकात महाराष्ट्रातील सव ुहठकािच्या जनतेला या लढ्यात भाग घेता यावा म्हिून आपापल्या 

गावातंील सरकारी किेरीवर हनरोधन करून सरकारी कामकाजात अडथळा हनमाि करण्यािेही आवाहन 
होते. प ढच्या काळात जे कलेक्टर किेऱ्यावंर मोिे स रू झाले, त्यािीही स रुवात होते. लढ्यात सव ुजनतेला 
सामावनू घेण्यािे हे नव ेतंत्र होते. 

 
सत्याग्रहाचा सूक्ष्म णवचार 

 
आपल्या सहा महहन्याचं्या त रंुगवासात सेनापतींनी लढ्याच्या सत्याग्रही पद्धतींिा सखोल हविार केला 

व त रंुगातून स टून आल्यावर– 
 
सेनापतींनी २६–८–२१ रोजी ‘सत्याग्रह सूत्रपाठ’ या शीर्कुाखाली एक प त्स्तकाि प्रहसद्ध केली. 

सत्याग्रहामागील आपली भहूमका सेनापतींनी पान स्पष्ट केली आहे. साम सत्याग्रह व त्यानंतरिा श द्ध सत्याग्रह 
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या आपल्या संकल्पनाही त्यानंी अत्यतं स्पष्ट शब्दातं माडंल्या आहेत. यापैकी पहहल्या पाठात साम सत्याग्रह 
करताना सत्याग्रहींनी कसे वागाव ेयाबद्दल अत्यतं तपशीलवार सूिना यात हदल्या आहेत. एकदा सेनापती 
आपल्या सैन्यास प्रत्यक्ष लढाईला जाण्यापूवी जलद सूिना देतो तशाि त्या आहेत. साम सत्याग्रहाच्या प्रत्यक्ष 
कृतीिा हविार इतक्या सूक्ष्मपिे कोिी केल्यािे मला माहीत नाही. सत्याग्रहीने पाळावयािी पथ्येही यात 
हदलेली आहेत. 

 
द सरा पाठ ‘श द्ध सत्याग्रह अथवा अिैत सत्याग्रह’ असा आहे. श द्ध सत्याग्रह म्हिजे अचहसेिा अथवा 

चहसेिा आग्रह ज्यात नाही असा सत्याग्रह. साम सत्याग्रहािा प्रयोग अयशस्वी झाला तरि श द्ध सत्याग्रहािा 
अवलंब करावा. 

 
हतसऱ्या पाठात सत्याग्रहािें प्रकार साहंगतले आहेत. साम सत्याग्रहािे दोन प्रकार–१) अडविूक, 

असहकार, बहहष्ट्कार, २) प्रहतपक्षाच्या मालमते्तिा वगैरे थोडा नाश, त्यािे वार्थर्क न कसान. श द्ध सत्याग्रहािे 
दोन प्रकार–१) मािसाला सामान्य देहदंड देऊन थाबंिे. २) मािसाला देहान्त दंड देिे. 

 
या श द्ध सत्याग्रहापंैकी पहहल्या प्रकारिा अवलंब प ढे सेनापतींनी म ळशी रेल्वचे्या ड्रायव्हरवर गोळी 

झाडून केला. 
 
त्यानंतरच्या पहरहशष्टात सावुहत्रक म ळशी सत्याग्रहािी सामान्य तत्त्व ेहदलेली आहेत. यात सत्याग्रहाने 

वहकलामाफुत कोटात आपली बाजू माडंण्यास संमती आहे. महात्माजीप्रहित सत्याग्रहात सत्याग्रही ग न्हा मान्य 
करतो कारि त्याच्या दृष्टीने तो त्याने जािूनब जून केलेला कायदेभगं असतो. 

 
त्यानंतर म ळशी सावुहत्रक महाराष्ट्रीय सत्याग्रह यात म ळशी सत्याग्रह हा महाराष्ट्रािा सत्याग्रह का 

आहे हे स्पष्ट केले असून महाराष्ट्रात हठकहठकािी तो कसा करावयािा, त्यािे स्वरूप काय ठेयावयािे 
याबद्दलही स्पष्ट मागदुशनु आहे. हवशरे् गोष्ट ही की, आजही जे सत्याग्रह होतात त्यािंी स्वरूपेही सेनापतींनी 
यात विुन केलेल्या प्रकारात कोठे ना कोठेतरी असतात. 

 
या पत्रकात महाराष्ट्रातील सत्याग्रह कें हद्रत करण्यासबंंधीही सूिना आहे. सरकारी अहधकाऱ्याला 

नोटीस कशी द्यावयािी, हकती तारखेला द्यावयािी, सत्याग्रह कसा करावयािा, किेरीिे काम बंद कसे 
करावयािे, सत्याग्रह करावयास येिाऱ्या लोकािंी सहान भतूी हमळहवण्यासाठी पोस्टसु कोिती ठेवावयािी, 
त्यानंा वािण्यासाठी पत्रके कशी तयार ठेवावयािी या सव ुबारीकसारीक सूिना यात आहेत. 

 
त्यानंतर ‘सत्याग्रह य द्धात प्रािाह ती’ म्हिून एक पत्रक आहे. त्याच्याखाली ३६ लोकाचं्या सह्या 

आहेत. हे पत्रक सवुि दृष्टीने अभतूपूवु आहे. यात १०,००० सत्याग्रही त रंुगात जाईपयंत अथवा सरकारकडून 
१०० सत्याग्रहींिी प्रािहानी होईपयंत सत्याग्रह िालू ठेवण्यािा हनधार आहे. या शभंरातले हे ३६ आहेत. यानंी 
आम्ही स्वख शीने प्राियज्ञ करावयास तयार आहोत असे म्हटले आहे. 
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ही प्राियज्ञािी कल्पनास द्धा सेनापतींच्या हलखािात वळेोवळेी आलेली आढळते. म ळशीिा लढा 
संपल्यानंतर म ळशीला राहून तेथील जनतेसाठी काय ुकरण्यािी व तेथेि जलसमाधी घेण्यािी कल्पना त्यानंी 
माडंली आहे. स्वातंत्र्यासाठी ३००० लोकानंी आत्मबहलदानास तयार व्हाव ेव त्यापंकैी १५०० जिानंी एकाि 
वळेी आझाद मदैानावर प्राित्याग करावा असा हविार त्यानंी माडंला होता. 

 
असे हदसते की एकदा दहशतवादािा माग ुसोडल्यानंतर त्यानंी सत्याग्रही मागािा स्वीकार केला. 

परंत  महात्माजींच्या व सेनापतींच्या सत्याग्रहात मूलतःि फरक आहे. सत्याग्रहाच्या बाबतीत जनतेने िूक केली 
तर त्यािे प्रायहश्चत्त महात्माजी आत्मश द्धीसाठी उपवास करून करीत. सेनापतींच्या सत्याग्रहात प्रथमतः हृदय-
पालटासाठी साम सत्याग्रह आहे. परंत  शत्रूिा हृदयपालट न झाल्यास त्याला दंड देण्यािी व शवेटी त्यािा 
देहनाश करण्यािीही कल्पना आहे. आहि त्यातूनि बह तेक शत्रूला प्रायहश्चत्त देिे जर जमले नाही तर स्वतःि 
बहलदान करून घेण्यािी कल्पना जन्माला आली असावी. सेनापतींना गीतेिे तत्त्वज्ञान मान्य होते. आहि गीता 
ऐकल्यानंतर अज ुन जसा य द्धाला तयार झाला तसे सेनापती शत्रूला ठार मारण्यास तयार होते आहि 
जयद्रथाला मारता न आल्यास मी अत्ग्नकाष्ट भक्षि करीन हे जसे अज ुनाने म्हटले त्याि िालीवर सेनापती 
नेहमी कोित्याही लढ्यात उतरताना या अंहतम त्यागािी तयारी करूनि उतरत. त्याचं्या आय ष्ट्यात हे दोन्ही 
करण्यािा प्रसंग त्याचं्यावर कधी आला नाही ही गोष्ट वगेळी. म ळशीच्या लढ्यात काढलेल्या पत्रकावर एवढी 
ििा करण्यािे कारि एवढेि की, सेनापतींनी प ढच्या प्रत्येक लढ्यात जी भहूमका घेतली हतिा सैद्धाहंतक पाया 
म ळशीच्या पत्रकात आढळतो. 

 
सेनापतींच्या म ळशी सत्याग्रहािे नेतृत्व करण्याच्या बाबतीत सेनापतींनी धरिाला हवरोध कसा केला 

असा प्रश्न हनमाि केला जातो, तसेि न कसानभरपाई घेण्यास त्यानंी नकार का हदला असाही प्रश्न हनमाि 
केला जातो. 

 
न कसानभरपाई न घेण्यािा हनियु सेनापती या लढ्यात भाग घेण्यापूवीि घेण्यात आला होता. खरे 

म्हिजे या प्रश्नावर तात्यासाहेब केळकर व म ळशीतील शतेकरी याचं्यात मतभेद होऊन त्या सभेतून 
तात्यासाहेब हनघून गेले व त्यानंतर रामनवमीला सत्याग्रह स रू करण्यािा हनिुय घेण्यात आला. ‘जमीन और 
जान’ या घोर्िेवरि सत्याग्रह स रू झाला. 

 
टाटा कंपनीला हदलेल्या नोहटशीत सेनापती म्हितात, म ळशीतील आजच्या शतेकऱ्याचं्या हपढीला हे 

धरि नको. प ढिी हपढी कदाहित धरिाला मान्यता देईल म्हिून टाटा कंपनीने २०/२५ वर् ेधरि बाधंण्यािा 
कायुक्रम स्थहगत करावा असे ते म्हितात. म्हिजे जनतेिा एकमतािा हवरोध असताना धरि बाधंिे म्हिजे 
जनतेवर ज लूम करिे होय असे त्यािें म्हििे होते; म्हिूनि ते जनतेबरोबर उभे राहहले व त्यानंी प्रािपिाने 
धरिाला हवरोध केला. 

 
सेनापती याही प्रश्नावर तडजोडीला तयार होते. क्रमाकं ४९ च्या पत्रकात ते म्हितात, ‘महाराष्ट्राने व 

मावळ्यानंी आतापयंत जे तेज दाखहवले आहे. तेवढ्याने कंपनीिे समाधान झाले आहे व महाराष्ट्राशी व 
मावळ्याशंी तडजोड करण्यास कंपनी आता प ढे येिार अशी बातमी आहे. या बातमीप्रमािे कंपनीने तडजोड 
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स िहवली व ‘ताम्हिखोरे’ माहगतले व अवळस खोरे सोडून देण्यािे कबूल केले तर मावळ्यानंी व महाराष्ट्राने 
या तडजोडीिा हविार कसा करावयािा त्यािा थोडासा हविार सवांनी आपापल्या हठकािी करून ठेवावा, अशी 
माझी सूिना आहे. तरीस द्धा अशी काही सूिना येिार नाही असे सेनापतींना वाटत होते. 

 
या लढ्यात आिखी एक आश्चय ुअसे की, प ढे महात्माजींनी या लढ्यािा पाचठबा काढून घेतला व 

त्याला सेनापतींिा सत्याग्रहाच्या तत्त्वावर संपूि ु हवर्श्ास नाही हे एक कारि त्यानंी हदले. काही असो, परंत  
महात्माजींिा पाचठबा गेला. लोकमान्याचं्या केसरीिे संपादक व त्या वळेच्या महाराष्ट्रािे एक प ढारी श्री. 
तात्यासाहेब केळकर यानंीही न कसानभरपाई स्वीकारण्यािा सल्ला हदला, ही न कसानभरपाईिी रक्कम प्रत्यक्ष 
जमीन कसिाऱ्यानंा हमळिार नव्हती, तर जमीन मालकानंा हमळिार होती. महात्माजींनी पाचठबा काढून 
टाकल्याने शकंरराव देवही बाजूला झाले. पहरिामतः सेनापती एकटे पडले. म ळशीच्या शतेकऱ्यानंा 
हवर्श्ासघात झाल्यासारखे वाटू लागले. सेनापतींनी सत्याग्रहािा ‘पूिुहवराम’ म्हिून पत्रक काढले व श द्ध 
सत्याग्रहािा अवलंब करून ६ वर्ांिा त रंुगवास भोगण्यासाठी हनघून गेले. 

 
तुरंगातून पाठणवलेले णनरोप 

 
म ळशीच्या लढ्याच्या संदभात सेनापतींनी ‘हनरोप’ म्हिून जी काव्ये येरवडा त रंुगातून बाहेर धाडली 

त्यािा उल्लेख करिे आवश्यक आहे. या हनरोपातून सेनापतींिे संघटनात्मक मागदुशनु, तसेि हा लढा 
महाराष्ट्रव्यापी करण्यािे उदे्दख स्पष्ट होतात. 

 
हे एकूि नऊ हनरोप आहेत– १) सत्याग्रही व सत्याग्रह मंडळािे अहधकारी यासं २) हवद्याथ्यांस, ३) 

थोर लोकासं ४) सव ुमहाराष्ट्रीयासं, ५) सव ुमहाराष्ट्रीयासं, ६) सत्याग्रही वीरासं, ७) म ळशीसाठी एकदा 
त रंुगवास भोगलेल्यासं, ८) सवु महाराष्ट्रीयासं, ९) वहंगयादी चहदी हमत्र और बंधूगिसे प्राथुना. 

 
बंगाली लोकािंा खास उल्लेख करून चहदीत हलहहलेला हा ९ या हनरोप आहे. खास बंगाल्यानंा का 

असा प्रश्न आहे. कदाहित तो ज न्या दहशतवादी कालािा वारसा असेल. परंत  याहून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात. 
एक म्हिजे, सेनापती म ळशीच्या लढ्याकडे जनतेच्या स्वातंत्र्यलढ्यािा भाग म्हिून पहात होते. ते म्हितात– 

 
‘यह मूलशी रि मूल है महाराष्ट्र-हनद्रा भगंका । 
यह मूलशी रि मूल मानो भाहव भारत जंग का’ ।। ८ ।। 
 
हा लढा राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या लढ्यािा भाग मानताना ही प ढे येिाऱ्या श द्ध सत्याग्रही लढ्यािी नादंी 

आहे, असेही त्यानंा वाटत होते. याि हनरोपाच्या १२ व्या कडव्यात ते म्हितात - 
 
‘अन कूल होगा कालबल क छ सामरिसे नीहतके 
हफर काम लें गे हशवमहीमे श द्ध रिके रीतीसे । 
रि श द्ध सत्याग्रही हरीने पाथुसे करवा हलया 
अहतसामका सम्मोह उसका ज्ञानसे हरवा हदया ।। १२ ।। 
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सेनापतींिी मनोभहूमका समजण्याच्या दृष्टीने हे सवुि हनरोप मोठे उद्बोधक आहेत. 
 

हैद्राबाद सत्याग्रह 
 
पौड येथे ता. ९ हडसेंबर १९२४ रोजी केलेल्या श द्ध सत्याग्रहासाठी सेनापती बापटानंा ७ वर्ांिी सजा 

झाली; ती भोगनू ते २४ मे १९३१ रोजी स टून आले. तो काळ काँगे्रस िळवळीिा होता. सेनापती येताि त्यानंा 
महाराष्ट्र काँगे्रसिे अध्यक्षपद देण्यात आले व लगेिि त्यािंा प्रिार दौरा स रू झाला. त्या दौऱ्यातील एका 
भार्िाबद्दल त्यानंा २० ऑक्टोबर १९३१ रोजी राजद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली व २४ 
नोव्हेंबर १९३१ रोजी प न्हा ७ वर्ांिी सजा देण्यात आली. ती भोगून ते २३ ज लै १९३७ रोजी स टून आले. 

 
सेनापती स टून आले तेव्हा हैद्राबादमधील सरकारी व रझाकारािंा ज लूम हशगेला पोिला होता. 

त्याला हनजामी जनता आपल्या परीने तोंड देत होती. या आतल्या िळवळीला बाहेरून मदत करण्यािी भावना 
सवतु्र होती. स्वातंत्र्यवीर सावरकरानंी १९३८ च्या ज लै महहन्यात त्यासाठी हनधी जमहवण्यािी घोर्िा केली. 
सेनापती बापटानंी ता. १६–७–३८ रोजी पत्रक काढून मदत हदल्यािे जाहीर तर केलेि, परंत  त्यािबरोबर 
सत्याग्रहींच्या पहहल्या त कडीत जाण्यािी मनीर्ाही प्रकट केली. 

 
हा लढा दोन प्रवाहातूंन िालला. चहद महासभा व आयुसमाज यािंा जातीय प्रवाह, त्यािंा लढा 

चहदंूच्या म क्ततेसाठी म सलमानी राजवटीहवरुद्ध व म सलमानाहंवरुद्ध होता. तसा त्यािंा दृहष्टकोि होता. 
 
द सरा प्रवाह स्टेट काँगे्रसिा होता. तो लोकशाही हक्कासाठी व नागरी स्वातंत्र्यासाठी होता. भारतीय 

काँगे्रसिा या लढ्याला पाचठबा होता. परंत  आपला लढा संस्थानी जनतेने स्वतःि लढावा, भारतीय काँगे्रसने 
त्यात भाग घेऊ नये अशी काँगे्रस प ढाऱ्यािंी भहूमका होती. सेनापती काँगे्रसिे सभासद असल्याने ते या 
हनियुाला बाधंलेले होते. सेनापतींनी चहद महासभेच्या मदतहनधीला मदत करिे काँगे्रस-जनानंा मंजूर नव्हते. 

 
२३ सप्टेंबर १९३८ रोजी हैद्राबादला सत्याग्रहासाठी जाताना सेनापतींनी एक पत्रक प्रहसद्ध केले. त्यात 

त्यानंी आपली भहूमका स्पष्ट केली आहे. ते म्हितात की, १) चहद स्थान चहद स्थाहनयािंा आहे. त्यात चहदू, 
म सलमान, हिस्ती, पारशी, यह दी इत्याहद सव ुआले. त्यानंी हा भेद जसा मानला नाही तसा खालसातील 
जनता व संस्थानी जनता हा भेदही त्यानंी मानला नाही. 

 
२) याि पत्रकात आपला लढा ‘लोकराज्या’साठी आहे असे सागंनू ते म्हितात, ‘लोकराज्य म्हिजे 

प्रधानतः या कष्ट करिाऱ्या बह संख्य जनतेच्या प्रहतहनधींिे राज्य.’ असे लोकराज्य हे आमिे ध्येय आहे. 
 
३) ‘धमुशाही की कष्टशाही’ या वादात ‘कष्टशाही’ मला श्रेष्ठ वाटते. ‘….....’ मी कष्टशाहीच्या बाजूिा 

आहे.’ 
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४) हनजामाच्या राज्यात सवांत जास्त ज लूम आहे म्हिून प्रथम येथे सत्याग्रह. 
 
५) हा लढा मध्यवती सरकारवर दडपि आिण्यासाठीही आहे. 
 
२३ सप्टेंबर नंतर १ नोव्हेंबर, १ हडसेंबर, ११ एहप्रल १९३९ असा िार वळेेला हैद्राबादला जाण्यािा 

सत्याग्रह केला. 
 
या लढ्याच्या संदभात १ नोव्हेंबर १९३८ रोजी घेतलेल्या जाहीर सभेत एक अहभनव योजना माडंली. 
 
१) चहद महासभेिे सत्याग्रही व काँगे्रसहनष्ठािें सत्याग्रही यात संघर् ु होऊ नये म्हिनू दोघािंी दोन 

स्वतंत्र सत्याग्रह मंडळे असतील. २) ही मंडळे सहकायाने काय ुकरतील. ३) दोघािें सत्याग्रही हैद्राबादमध्ये 
हनरहनराळे व वगेवगेळ्या हदवशी जातील. या हनियुाम ळे दोघातंील संघर् ुटळला. 

 
क्रमाकं ५ च्या पत्रकात भारतीय जनतेने हनजामाहवरुद्धच्या लढ्यात सक्रीय भाग न घेण्याच्या 

कल्पनेला हवरोध केला असून मोठ्या प्रमािावर सत्याग्रह करण्यािी इच्छा व्यक्त केली आहे. १ हडसेंबरच्या 
पथकात १०० सत्याग्रही असावते, अशी त्यािी मनीर्ा होती. 

 
दामोरदास याचें पत्रक व त्याला उत्तर 

 
२४ मे १९३८ च्या स मारास हैद्राबाद स्टेट काँगे्रसिे अध्यक्ष श्री. दामोदरदास यानंी एक पत्रक काढून 

बाहेरच्या लोकानंी सत्याग्रहात भाग घेऊ नये अशी हवनंती केली. या हनहमत्ताने क्रमाकं ६ च्या पत्रकात प न्हा 
एकदा बाहेरच्या लोकाचं्या मदतीिा प्रश्न माडंला गेला व आपल्या पूवीच्याि पत्रातील भहूमका सेनापती 
बापटानंी अत्यतं ठामपि व हनग्रहाने माडंली आहे व आपला सत्याग्रहािा हनिुय कायम असल्यािे जाहीर केले. 

 
साववणत्रक हैद्राबाद सत्याग्रहाची योजना 

 
कोिताही प्रश्न मयाहदत न ठेवता त्याला व्यापक स्वरूप देण्यािा व जास्तीत जास्त जनतेला त्यात 

सामील करून घेण्यािा सेनापतींिा प्रयत्न असे. ही गोष्ट आपि म ळशीच्या लढ्याच्या वळेी पाहहली. हा 
हैद्राबादिा लढाही देशव्यापी करण्यािा प्रयत्न १६–३–३९ रोजी काढलेल्या पत्रकात केला आहे. त्या पत्रकात 
त्यानंी आपली योजना हदली आहे. ‘सत्याग्रही लाहोरजवळिे लाहोरला, हदल्ली जवळिे हदल्लीला, प ण्याजवळिे 
प ण्याला, सोलाप रजवळिे सोलाप रला एकत्र यावते व त्या त्या शहरी या सत्याग्रहींनी सरकारी किेरी-
कोटाच्या कामात, पोस्ट ऑहफसच्या कामात वगैरे अडथळा करावा.’ म्हिजे हा ‘सोयीप्रमािे सरकारी 
कायालयािे काम यथाशक्ती बंद करण्यािा’ कायुक्रम होतो. 

 
स्वातंत्र्योत्तर काळातील सत्याग्रही लढ्यािंा कायुक्रम हाि राहहला आहे. 
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ता. १९–३–३९ रोजी काढलेल्या पत्रकात त्यानंी या सत्याग्रह हवस्तारािी कल्पना आिखी स्पष्ट केली 
आहे. त्यातल्या ७ व्या पहरच्छेदात ते म्हितात, ‘फेडरेशन आम्हाला हव’े तोपयंत ‘सवु संस्थानातं लोकशाही 
पाहहजे.’ ‘लहानसहान संस्थाने प्रातंात सामील झाली पाहहजेत.’, ‘संस्थाहनकािें तहनामे सवु रद्द करून 
संस्थाहनकानंा जबाबदार, लोकसभानंा जबाबदार बनहवले पाहहजे.’ 

 
या मागण्यािंा एक भाग म्हिून ‘सावुहत्रक हैद्राबाद सत्याग्रह’ होत आहे. योग्य वळेी तो ‘सावुहत्रक सव ु

संस्थान श द्धी सत्याग्रह’ होईल. 
 
या योजनेप्रमािे पहहला सत्याग्रह प ण्यात आयोहजत करण्यािे सेनापती बापटानंी २१–३–३९ च्या 

पत्रकात जाहीर केले. 
 
२२–३–३९ ला पत्रक काढून असा सत्याग्रह महाराष्ट्रात सवुत्र करण्यािे आवाहन त्यानंी केले. 
 
ता. १०–४–३९ रोजी हैदराबादकरानंा लढा तीव्र करण्यािी प्राथुना करून त्यातील आपला भाग 

संप ष्टात आिला आहे. 
 
२३ मे १९४० रोजी सेनापती फॉवुडु ब्लॉक या स भार्बाबूंच्या राजकीय पक्षािे सभासद झाले. त्या 

पक्षातफे त्यानंी सभाबंदीिा ह कूम मोडून म ंबईला भार्ि केले, त्याबद्दल १ वर्ािी सजा झाली. ऑक्टोबर १९४१ 
मध्ये त्यािंी स टका झाली. तेव्हा ४२ च्या िलेजाव िळवळीिी पार्श्ुभमूी तयार होत होती. 

 
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर नव्या सरकारला लष्ट्कर पाठवनूि हनझामिा ज लूम थाबंवनू हनझामािे राज्य 

भारतात सामील कराव ेलागले, अशा रीतीने सेनापतींिा हेतू सफल झाला. 
 

गोवामुक्ती आंदोलन व संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा 
 
स्वातंत्र्यानंतर दोन मोठ्या िळवळी महाराष्ट्रात झाल्या. पहहली गोवाम क्तीसाठी व द सरी मराठी 

भाहर्क संय क्त महाराष्ट्र हमळहवण्यासाठी. 
 
हे दोन्ही लढे प्रिंड प्रमािावर झाले. गोव्याच्या लढ्यात १८ मे १९५५ रोजी जी पहहली त कडी गेली 

हतच्यात सेनापती सामील झाले. हा लढा नेहरंूच्यावर दडपि आिण्यासाठी होता. १८–८–५५ रोजीच्या 
पत्रकािे शीर्कुि ‘गोव-ेहवमोिनाथु नेहरू’ सहाय्यक पूिु सत्याग्रह असे आहे. याति प िे जनतेिा ‘ब हद्धभेद’ 
या शीर्कुाखाली भारताला स्वातंत्र्य केवळ सत्याग्रही लढ्यातून हमळाले, हा काँगे्रसजनािंा दावा त्यानंी खोडून 
काढला आहे, तसेि हिहटशािें स्वगृहि धोक्यात आल्याने त्यानंी भारत सोडला म्हिून हिहटशािें स्वगृह 
धोक्यात आििाऱ्या हहटलरला त्यानंी ४० टके्क श्रेय हदले आहे. 
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हतसऱ्या भागात प न्हा शाहंतयज्ञािी, म्हिजे सामहूहक देहत्यागािी कल्पना माडंली आहे, ही संकल्पना 
त्याचं्या प्रत्येक लढ्यात हनरहनराळ्या स्वरूपातं प ढे आली आहे. 

 
पहहल्या सत्याग्रही त कडीत ते सामील झाले, तेव्हा सेनापती ७५ वर्ांिे होते. त्याम ळे प ढच्या लढ्यातून 

त्यानंा सामील होऊ हदले नाही. या लढ्याबाबत एक म्हिता येईल की, याने सेनापतींिे सबंध भारतलढ्यात 
खेिण्यािे स्वप्न साकार झाले. कारि १५ ऑगस्ट १९५५ रोजी जो हजारो गोवाम क्ती वीरानंी सत्याग्रह केला 
त्यात सव ुभारतातून सत्याग्रही आले होते. एवढेि नव्हे तर त्यासाठी साडंलेले रक्त सव ुभारतीयािें होते. 

 
संयुक्त महाराष्ट्र लढा 

 
संय क्त महाराष्ट्रािा सत्याग्रह संग्राम जरी १९५५ पासून स रू झाला तरी त्यासाठी िळवळ पूवी पासून 

स रू होता. व त्यासाठी प्रत्यक्ष संघटना उभारण्यािा प्रयत्न प्रथम सेनापतींनीि केला असे म्हिाव ेलागेल. 
 
दार कहमशनिा हरपोटु प्रहसद्ध झाल्याबरोबर ता. २४–१२–४८ रोजी एक पत्रक काढून त्यानंी भार्ावार 

सत्याग्रह सहमती या नावािी संघटना स्थापना करण्यासाठी ९ चकवा १६ जानेवारी १९४९ रोजी एक सभा 
बोलावण्यािी सूिना केली होती. ती त्यावळेी फलदू्रप झाली नाही. परंत  हा प्रश्न सत्याग्रही लढ्याहशवाय 
स टिार नाही. याबाबत सेनापतींिी खात्री असावी; म्हिूनि त्यानंी ही सत्याग्रही सहमती स्थापण्यािी हवनंती 
केली होती. 

 
त्यानंतर १ ज लै १९४९ साली ‘संय क्त महाराष्ट्रासाठी सत्याग्रहािी हाक’ या शीर्कुाखाली एक काव्य 

प्रहसद्ध केले. ‘महाराष्ट्र मेला तर राष्ट्र मेले’ या काव्यपकं्ती याि काव्यातंील आहेत. या पंक्तीम ळे सेनापती 
बापट अतीव प्रातंाहभमाने होते, असा समज होतो. परंत  ते खरे नाही. कारि यानंतर लगेि सेनापती म्हितात, 
‘महाराष्ट्र जैसा तसे प्रातं सवु । स खे भोगण्यास्वीय स्वातंत्र्य पवु’ शवेटी जनतेला लढ्यािे आवाहन करताना ते 
म्हितात- ‘महाराष्ट्र संय क्त म ंबैसभेत । करू मागिीही पडू संगरात ।। महाभाहर्क प्रातं हसध्यथु आम्ही । करू 
यज्ञ सत्याग्रही येऊ कामी ।’ प्रत्यक्ष लढा स रू होण्यापूवी सहा वर् ेकेलेली ही घोर्िा आहे. 

 
१९४९ मध्ये सेनापतींनी संय क्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नावर सतत लेख हलहहले य सत्याग्रह लढ्यािा प्रिार 

केला. २३–७–४९ रोजी हलहहलेल्या अंकात त्यानंी संय क्त महाराष्ट्र सत्याग्रह दल स्थापन करून त्यात नाव े
नोंदहवण्यासाठी आवाहन केले. प ढील सव ु लेखात त्यानंी सत्याग्रहािी भहूमका व पथ्ये यािेंि हवविेन केले 
आहे. ४–९–४९ च्या लेखात ‘सत्याग्रह’ च्या जागी ‘हनदशनु’ दल असा शब्दप्रयोग करून आपल्या संघटनेिे 
नाव बदलले. हनदशनु रोज व्हाव ेअशी अपेक्षा होती. 

 
१९ माि ु१९५० ला ‘जय महाराष्ट्र’ साप्ताहहकािा संय क्त महाराष्ट्र हवशरे्ाकं हनघाला. त्यात संय क्त 

महाराष्ट्र पहरर्देला समातंर असे संय क्त महामंडळ स्थापल्यािी घोर्िा सेनापतींनी केली. 
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१२ नोव्हेंबर १९७५ ला सेनापतींिा ७५ वा वाढहदवस म ंबईच्या हशवाजी पाकुवर साजरा झाला. १८ 
नोव्हेंबरच्या सत्याग्रहात ५०० स्वयंसेवकाबंरोबर ते होते व त्यानंा अटक झाली. २१ नोव्हेंबरला कौत्न्सल 
हॉलवरील मोिावर गोळीबार झाला. १०५ ह तात्म्याचं्या रक्त-चसिनाने संय क्त महाराष्ट्राच्या लढ्यािे 
भहूमपूजन झाले. ६ फेि वारी १९५६ रोजी संय क्त महाराष्ट्र सहमती स्थापन झाली. तत्पूवी दोन सत्याग्रह झालेले 
होते. व लढ्यािी हदशा दाखहवली गेली होती. संय क्त महाराष्ट्र सहमतीने सेनापतींना सत्याग्रहात भाग घेण्यास 
बंदी केली. त्यानंतर ते काव्यरूपाने संय क्त महाराष्ट्राच्या लढ्याला पाचठबा देत राहहले. 

 
प ढे संय क्त महाराष्ट्र झाला. परंत  तो अप रा झाला म्हिून सीमेसाठी लढ्याला बेळगाव, 

कारवारसाठीच्या लढ्याला प्रारंभ झाला. २० मे १९६६ रोजी सेनापतींनी त्या प्रश्नासाठी प्रािान्त उपोर्ि स रू 
केले. २५ मे रोजी त्यानंी उपोर्ि परत घेतले. त्यानंतर २८ नोव्हेंबर १९६७ रोजी त्यानंा मृत्यनेू गाठले. 
अखेरपयंत लढिाऱ्या महात्म्याच्या जीवनािे पवु संपले. परंत  त्यापूवी दोन महहने त्यानंी २९ नोव्हेंबर १९६७ 
रोजी बेळगावला उपोर्िाला बसण्यािा हनिुय जाहीर केला होता. 

 
– वसतं तुळपुळे 
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सत्याग्रह-सूत्रपाठ 
 

पाठ १ ला 
 

सत्याग्रह अथवा सामसत्याग्रह 
 

१) सत्याग्रह म्हिजे शातंताप्रधान, अनत्यािारी’ अथवा अचहसात्मक सत्याग्रह. 
 
२) सत्याग्रहात सत्याग्रह करिाऱ्यािी बाजू त्याच्या प्रामाहिक मनाप्रमाि सत्यािी असली पाहहजे. 
 
३) सत्याग्रहात सत्याग्रही मन ष्ट्याने उलट बाजूच्या मन ष्ट्याला ठार मारावयािे नाही, इतकेि नव्हे, तर 

द खापतही करावयािी नाही, चकवा द खापत करण्याच्या उदे्दशाने त्याला हातही लावावयािा नाही. 
 
४) सत्याग्रहात सत्याग्रहीने आपली बाजू प्रहतपक्षाच्या लोकानंा समजावनू सागंावी, त्यािंी हवनविी 

करावी, हातापाया पडाव.े 
 
५) सत्याग्रहीने प्रहतपक्षाच्या लोकानंा त्याचं्या हट्टािे फळ त्यासं कोिते हमळण्यािा संभव आहे, ते 

समजून सागंाव.े 
 
६) एवढे फ कट गेले, म्हिजे चकवा ते फ कट जािार, अशी खात्री झाली असल्यास अडविूक, 

असहकाहरता, बहहष्ट्कार यािंा प्रयोग करावा, पैशािे न कसान करिे स रू कराव.े 
 
७) हे सव ुपूवुसूिना देऊन कराव.े 
 
८) हे सव ुपायरीपायरीने जरूर तसे अहधकाहधक करीत जाव.े 
 
९) हे सव ुचकवा यापूवी हवनविी वगैरे जे करिे ते सव ुआपल्याकडून शक्य तेवढ्या शातंतेने कराव.े 
 
१०) उलट बाजू शातंताभगं करील, मािसावंर अत्यािार करील, चहसा करील, तरी ते सवु सोसाव.े 
 
११) आपल्याकडून शक्य तेवढ्या शातंतेने काम करावयािे, मािसावंर अत्यािार करावयािा नाही, 

चहसा करावयािी नाही. 
 
१२) उलट बाजूिे पैशािे न कसान करण्यापलीकडे सत्याग्रहात सत्याग्रही इसमानंी जावयािे नाही. 
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१३) सत्याग्रही इसमानंी सत्याग्रह करीत असता सरकारिा कायदा काय आहे, इकडे हबलक ल लक्ष 
द्यावयािे नाही; म्हिजे जरूर ते सव ुकायदे मोडावयािे.  

 
१४) सत्याग्रहािा हेतू हसद्ध होईपयंत चकवा देहपात अथवा फार मोठी जखम अथवा अटक अथवा 

खटला होईपयंत सत्याग्रही इसमानंी आपले काम आपि ठरहवलेला प ढारी सागेंल, त्या व्यवस्थेने िालू ठेवले 
पाहहजे. 

 
१५) खटला झाल्यावर खरी बाजू एकदा अहधकाऱ्यापं ढे ठेवावी व प न्हा केव्हाही द सऱ्या अहधकाऱ्यानंी 

हविारण्यास त्या हकीकतीिा हवाला द्यावा चकवा आपल्या इच्छेप्रमािे प नःप न्हा हकीकत सागंावी. 
 
१६) खटल्यात वकील देऊन आपली बाजू नीट माडंावी, प रावा द्यावा, अशी इच्छा असल्यास तसे 

कराव.े 
 
१७) सत्याग्रही इसम जखमेिी, अटकेिी अथवा खटल्यािी आपत्ती भोगनू मोकळा झाला व 

सत्याग्रहािा हेतू हसद्ध व्हावयािा राहहला असला, तर त्याने पहरत्स्थतीिा हविार करून वाटल्यास प न्हा 
सत्याग्रहात पडाव.े (पाठ २ मधील सूते्र ९ ते १३ व पाठ ६ येथे वािावा.) 

 
टीप :– ‘श्रीकृष्ट्िसखा अज ुन व श्रीसमथुहशष्ट्य हशवराय याचं्या एकहनष्ठ सत्यसेवलेा सत्याग्रह 

म्हिावयािे नाही, तर काय म्हिावयािे?’ असा प्रश्न प ष्ट्कळ लोक हविारतात. या प्रश्नािे उत्तर असे आहे-: 
‘प्रसंगी शातंताभगं, अत्यािार, चहसा-सव ुकाही करून सत्यािी सेवा वरील महाप रुर्ानंी केली; शातंतेिा- 
शातंताभगंािा, अनत्यािारािा-अत्यािारािा, अचहसेिा-चहसेिा-कसलाि आग्रह न धरता केवळ एका 
सत्याच्या सेविेाि त्यानंी आग्रह धरला. म्हिून त्याचं्या (व इतराचं्या तत्त ल्य) सत्यसेवाग्रहाला ‘एकहनष्ठ 
सत्याग्रह’ म्हिाव.े न सते ‘सत्याग्रह’ म्हि ूनये. रूढी पडली आहे, त्याप्रमािे शातंता-आग्रही व अचहसा-आग्रही 
सत्याग्रहीला न सते ‘सत्याग्रही’ म्हित जाव ेव द सरा आग्रह ज्यात नाही, अशा श्रीकृष्ट्िोपहदष्ट सत्याग्रहािा 
हनदेश, एकहनष्ठ, एक, केवल, श द्ध, सत्यहनर्थवकल्प, हनरुपाहधक, अिैत यापंकैी एखादे पद सत्याग्रह या 
पदाला जोडून करीत जावा. 

 
पाठ २ रा 

 
शुद्ध सत्याग्रह अथवा अदै्वत सत्याग्रह 

 
१) श द्ध सत्याग्रह म्हिजे अचहसेिा अथवा चहसेिा ज्यात आग्रह नाही, असा सत्याग्रह. 
 
२) हा सत्याग्रह करिारािा पक्ष त्याच्या प्रामाहिक मताप्रमािे सत्यािा असला पाहहजे. 
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२) हा सत्याग्रह करण्यापूवी प्रहतपक्ष सामाच्या उपायानंा दाद देत नाही, अशी खात्री करून घेतली 
पाहहजे. 

 
४) सामाच्या उपायानंतर सामान्यतः सामाच्या सत्याग्रहािा प्रयोग करून पाहहला पाहहजे. हाही प्रयोग 

फ कट आहे, अशी थोड्या-फार अन भवाने खात्री झाली, तरि श द्ध सत्याग्रहािा अंगीकार करावा. 
 
५) सत्याग्रहात सामािा उपाय म्हिजे हवनहविे, गोडीने अथवा कडकपिाने प्रहतपक्षाच्या हट्टािे 

पहरिाम त्या पक्षाला समजावनू देिे, या गोष्टी अंगभतू म्हिून करावयाच्या असतात. त्याप्रमािे श द्ध सत्याग्रहात 
सामािा सत्याग्रह अंगभतू म्हिून करावयािा असतो. 

 
६) सामाच्या सत्याग्रहात शातंता, अनत्यािार, अचहसा या गोष्टींना प्रम ख स्थान हदलेले असते;  श द्ध 

सत्याग्रहात यािें स्थान द सऱ्या प्रतीिे असते. 
 
७) हववहक्षत सत्यािी स्थापना करिे अथवा हववहक्षत असत्यािे उच्चाटन करिे हा हेतू दोन्ही 

सत्याग्रहाचं्या म ळाशी असतो. 
 
८) मात्र ही स्थापना अथवा उच्चाटन हे काय,ु सामसत्याग्रहात द सऱ्या प्रतीिे मानतात व श द्ध 

सत्याग्रहात त्याला पहहल्या स्थानािा मान असतो. 
 
९) साम हा उपाय सव ु वादातं वापरावा, असा आहे. वादातं सत्याग्रह म्हिजे सामसत्याग्रह 

वापरण्यापूवी तो वाद हा उपाय वापरण्याच्या योग्यतेिा आहे, की नाही, हा हविार केला पाहहजे. श द्ध 
सत्याग्रहािीही अशीि गोष्ट आहे. 

 
१०) सामाने अथवा सामदामाने प ष्ट्कळ सामान्य वाद हनकालात काढता येतात. सामदामािे जोडीला 

भेद घेऊन केवळ सामदामाने हनकालात न हनघिारे बरेिसे वाद संपहवता येतात. हे सव ुसामािे उपाय होत. 
काही वादातं साम-दामभेदाबरोबर, सामदामाबरोबर अथवा सामाबरोबर अल्पसा दंडप्रयोग केला असता त्यािंा 
हनकाल लागतो. हा सामसत्याग्रहािा उपाय होय. काही वादािंा शवेट होण्यास दंडािी मयादा चहसेपयंत 
वाढवावी लागते. हा श द्ध सत्याग्रहािा उपाय होय. काही वाद कशालाि वाद न देिारे असतात. अशी वादािंी 
त्स्थती असल्याने श द्ध सत्याग्रहसाध्य, सामसत्याग्रहसाध्य व तहदतरसाध्य म्हिजे बहृदं्दडसाध्य, अल्पदंडसाध्य 
व सामसाध्य यापंैकी कोित्या वगात हववहक्षत वाद पडतो, चकवा कोित्याि वगात पडत नसून केवळ असाध्य 
आहे, हे अन भवाने व हविाराने नीट ठरहवल्याहशवाय एकदम काहीतरी करिे बरे नव्हे. 

 
११) अचहसा, अनत्यािार, शातंता या गोष्टींपेक्षा हववहक्षत इत्च्छत गोष्ट कमी हकमतीिी आहे, अशी 

भावना असताना या इत्च्छतािे प्राप्तीसाठी सामसत्याग्रहापयंतिेि उपाय योहजले जािे योग्य आहे. हववहक्षत 
इत्च्छतािी चकमत वरील त्रयीहून अहधक आहे, अशी भावना असली चकवा झाली, म्हिजे श द्ध सत्याग्रहािा 
अवलंब हवहहत आहे. 
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१२) अचहसा-अनत्यािार-शातंता हा सामउपायािा एक अंगभतू भाग आहे, हे त्यािे प च्छ आहे. आहि 

हवनहविे, गोडीने अथवा कडकपिाने प्रहतपक्षाच्या हट्टािे पहरिाम त्या पक्षाला समजावनू देिे हा सामउपायािा 
म ख्य भाग आहे हे त्यािे शरीर आहे. श द्ध सत्याग्रहात त्यािा पे्ररक हेतू सामप च्छापेक्षा अहधक हकमतीिा आहे, 
अशी प्रामाहिक भावना असावी लागते. ही भावना उदय पावली नाही, तोपावतेो सामसत्याग्रहाच्या पलीकडे 
कोिी जाऊ नये. 

 
१३) श द्ध सत्याग्रहाला एकहनष्ठ, केवल, हनर्थवकल्प, हनरुपाहधक अथवा अिैत सत्याग्रह अशी द सरी 

नाव ेआहेत. सामान्य सत्याग्रहाला सत्याग्रह असे रूढ नाव आहे. तरी सामसत्याग्रह असेही म्हिता येईल. 
याप्रमािे वर त्यािा हनदेश केला आहे. 

 
१४) श्रीकृष्ट्िसखा अज ुन, श्रीसमथांिे हशष्ट्य हशवराय यानंी श द्ध सत्याग्रह आिहरला. या सत्याग्रहािे 

प्रिेते श्रीकृष्ट्ि परमात्मा हे आहेत. अचहसा-आग्रहािा अहतरेक अज्ञानजन्य असून अधमुरूप आहे. या 
आग्रहाहतरेकाने लोकधारिा अशक्य व ‘धमो धारयहत प्रजाः हे धमािे सत्य स्वरूप, त्या कारिानेि भगवान 
श्रीकृष्ट्िानंी धमुय द्धात ‘मामन स्मर य द्धि’ हा हनयम घालून हदला. 

 
पाठ ३ रा 

 
सत्याग्रहाचे प्रकार 

 
१) सामसत्याग्रहािे व श द्ध सत्याग्रहािे त्यातील हक्रयाचं्या प्रकाराप्रमािे व प्रमािाप्रमािे भेद पाडता 

येतात. 
 
२) सामसत्याग्रहात याप्रमािे म ख्य दोन प्रकार होतात. 
 
अ) अडवनू, असहकाहरतेने, बहहष्ट्काराने जेवढे प्रहतपक्षािे पैशािे न कसान होत असेल चकवा करता 

येईल तेवढ्यावर थाबंिे. 
 
आ) याप ढे जाऊन प्रहतपक्षाच्या मालािा अथवा मालमते्तिा वगैरे थोडासा हबघाड अथवा नाश करून 

त्यािे पैशािे अल्प न कसान करिे. 
 
अ) प्रकाराला प्राथहमक सामसत्याग्रह व आ) प्रकाराला प्रागहतक सत्याग्रह म्हिाव.े 
 
३) श द्ध सत्याग्रहातही वरीलप्रमािे म ख्य दोन प्रकार होतात. 
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अ) मािसाला देहान्त दंड न देता सामान्य देहदंड देऊन थाबंिे चकवा त्याच्या मालािा अथवा 
मालमते्तिा फार हबघाड अथवा नाश करून त्यािे पैशािे मोठे न कसान करिे.  

 
आ) मािसाला देहान्त दंड देिे. 
 
अ) प्रकाराला प्राथहमक श द्ध सत्याग्रह व आ) प्रकाराला प्रागहतक श द्ध सत्याग्रह म्हिाव.े 
 
४) सामसत्याग्रह हा अल्पदंडसत्याग्रह आहे व श द्ध सत्याग्रह हा बृहदं्दडसत्याग्रह आहे. म्हिून हवत्तािे 

मोठे न कसान करिे हा भाग सामसत्याग्रहात नाही. त्यािी जागा श द्धसत्याग्रहात आहे. 
 

साववणत्रक मुळशी सत्याग्रहाची सामान्य तत्त्व े
 

१) सत्याग्रहात सत्याग्रही इसमाने उलट बाजूच्या इसमाला द खापत करण्याच्या उदे्दशाने हात 
लावावयािा नाही. 

 
२) सत्याग्रहात सत्याग्रही इसमाने आपली बाजू उलट बाजूच्या लोकानंा समजावनू सागंावी, त्यािंी 

हवनविी करावी, त्याचं्या हातापाया पडाव.े 
 
३) सत्याग्रही इसमाने उलट बाजूच्या लोकानंा त्याचं्या हट्टािे फळ त्यासं कोिते हमळण्यािा संभव 

आहे, ते सागंाव.े 
 
४) अडविूक, असहकाहरता चकवा बहहष्ट्कार यािंा प्रयोग करावा. 
 
अ) म ळशी धरिावर सत्याग्रहाला स रुवात झाल्यानंतर सत्याग्रही लोकाचं्या सत्याग्रहास न ज मानता 

अगर त्याचं्या गैरहजेरीिा गैरफायदा घेऊन जे काम कंपनी करील, तेवढे काढून टाकिे यािा अंतभाव 
अडवि कीत होतो. 

 
५) हे सव ुपूवुसूिना देऊन कराव.े 
 
६) हे सव ुपायरीपायरीने जरूर तसे अहधकाहधक करीत जाव.े 
 
७) हे सव ुचकवा यापूवी हवनविी वगैरे जे करिे, ते सव ुआपल्याकडून शक्य तेवढ्या शातंतेने कराव.े 
 
८) उलट बाजू शातंताभगं करील, अत्यािार करील, चहसा करील, तर ते सव ुसोसाव.े 
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९) आपल्याकडून शक्य तेवढ्या शातंतेने काम करावयािे, अत्यािार करावयािा नाही, चहसा 
करावयािी नाही. 

 
१०) सत्याग्रही इसमानंी सत्याग्रह करीत असता सरकारिा कायदा काय आहे, इकडे हबलक ल लक्ष 

द्यावयािे नाही. म्हिजे जरूर ते सव ुकायदे मोडावयािे. 
 
 ११) सत्याग्रहािा हेतू हसद्ध होईपयंत चकवा देहपात अथवा फार मोठी जखम अथवा अटक अथवा 

खटला होईपयंत सत्याग्रही इसमानंी आपले काम, आपि ठरहवलेला प ढारी सागेंल, त्या व्यवस्थेने िालू ठेवले 
पाहहजे. 

 
१२) खटला झाल्यावर खरी बाजू एकदा अहधकाऱ्यापं ढे ठेवावी व प न्हा केव्हाही द सऱ्या अहधकाऱ्यानंी 

हविारल्यास त्या हकीकतीिा हवाला द्यावा चकवा आपल्या इच्छेप्रमािे प नःप न्हा हकीकत सागंावी. 
 
१३) खटल्यात वकील देऊन आपली बाजू नीट माडंावी, प रावा द्यावा, अशी इच्छा असल्यास तसे 

कराव.े 
 
१४) सत्याग्रही इसम जखमेिी, अटकेिी अथवा खटल्यािी आपत्ती भोगनू मोकळा झाला व 

सत्याग्रहािा हेतू हसद्ध व्हावयािा राहहला असला, तर त्याने पहरत्स्थतीिा हविार करून वाटल्यास प न्हा 
सत्याग्रहात पडाव.े 

 
मुळशी साववणत्रक महाराष्ट्रीय सत्याग्रह 

 
१) म ळशीिे धरि हे टाटा कंपनी बाधंीत आहे व कंपनीला सरकारने मदत हदली आहे व देिार आहे. 
 
२) कंपनी व सरकार दोघाशंी सत्याग्रहािा लढा लढिे हे आता ओघानेि प्राप्त झाले आहे. 
 
३) म ळशीिे धरि बंद ठेवा, कृपा करून हबलक ल बंद ठेवा, ही सत्याग्रही मावळ्यािंी मागिी आहे. 
 
४) ही मागिी हमळहवण्यासाठी कंपनी व सरकार दोघाशंी सत्याग्रही मागाने लढून हशकस्त करिे हे 

सव ुमहाराष्ट्रीयािें कतुव्य आहे. 
 
५) महाराष्ट्रीय प्राहंतक पहरर्देने वसईच्या ठरावाने सव ुमहाराष्ट्रीयानंी सत्याग्रही मावळ्यािंी बाजू 

घ्यावी, असे ठरहवले आहे. 
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६) वऱ्हाड, नागपूर हे महाराष्ट्रीयािें म लूख राष्ट्रसभेने आखलेल्या प्रातंात नसले, तरी तेथील 
महाराष्ट्रीय म ळशीच्या महाराष्ट्रीयािें गोतावळ्यातील आहेत व तेही आमच्याबरोबर म ळशीच्या मावळ्यािंी बाजू 
घेतील. 

 
७) महाराष्ट्रीय प्राहंतक पहरर्देने मावळ्याचं्या मागिीवर आपल्या पूि ुपसंतीिा हशक्का मारला आहे. 

याम ळे आता म ळशीने संरक्षि हा म ळशीच्या मावळ्यािंा स्थाहनक प्रश्न राहहलेला नाही. 
 
८) म ळशीिे संरक्षि हा प्रश्न आता सव ु महाराष्ट्राच्या व महाराष्ट्रीयाचं्या इज्जतीिा झाला आहे. 

अिसूाठी अशक्य गोष्ट करावयािी जबाबदारी परमेर्श्र कोिावर टाकीत नाही. परंत  शक्य ते सवु करण्यािी 
जबाबदारी टाकतो. 

 
९) सत्याग्रह, सव ुमहाराष्ट्रीयािंा सत्याग्रह, ही गोष्ट शक्य आहे. म्हिून असा सत्याग्रह म ळशीच्या 

संरक्षिासाठी करिे हे आमिे परमकतुव्य आहे. 
 
१०) कंपनी व सरकार दोघाशंी सत्याग्रहाने लढावयािे आहे. सरकार प्रत्येक गावी आहे. कंपनीिा 

पसारा काही गावातूंन आहे. 
 
११) या वरील गोष्टी लक्षात घेऊन सत्याग्रहािे य द्ध खेळले पाहहजे. 
 
१२) सावुहत्रक म ळशी सत्याग्रहात काय करिे योग्य आहे, काय अयोग्य आहे, कोिते वतुन आवश्यक 

आहे, कोिते ऐत्च्छक आहे, ते मी या पत्रकात शवेटी स्पष्ट केले आहे. 
 
१३) कंपनी व सरकार म ळशीिे धरि सशस्त्र लष्ट्करी लोकािें धरिाच्या जागेभोवती कडे करून आत 

बाधूंन घेिार आहे, धरिाजवळिे स रंुगकाम वगैरेही यािप्रमािे लष्ट्करी लोकािें कडे करून आत करून घेिार 
आहे. प ण्यािे लोक म ळशीच्या मावळ्याचं्या मदतीला जाऊ नयेत, म्हिून त्याचं्या सत्याग्रहाच्या ठरलेल्या 
तारखेच्या स मारास अगोदरि सरकार अटक करिार आहे, प ण्याच्या लोकापं्रमािे इतर हठकाििे जे लोक 
म ळशीस मावळ्याचं्या मदतीसाठी जाऊ म्हितील, त्यािंी व्यवस्था सरकार प ण्याच्या लोकापं्रमािेि लाविार 
आहे. म ळशीस प्रसंगी गोळ्या झाडून, मावळ्यािें म डदे पाडून, सरकार त्यानंा दहशत बसहविार आहे व 
हरतऱ्हा करून म ळशीिे धरि बाधूंन घेिार आहे, अशा बातम्या हमळत आहेत. 

 
१४) या बातम्या बऱ्याि अंशाने हवर्श्सनीय आहेत. सरकारिी नीती व कंपनीिी रीती आता आमच्या 

िागंली पहरियािी साली आहे व सरकार वाटेल ते करण्यािे धाडस करील व कंपनी सरकारिी वाटेल ती 
मदत घेईल व स्वतःही वाटेल ती ज लूमजबरदस्ती करील, हे आम्ही धरून िालावयास हरकत नाही. 

 
१५) हकतीही हनराशिेी पहरत्स्थती हदसली, तरी महाराष्ट्रीयािंा सावुहत्रक सत्याग्रह घडून येिे 

मराठ्याचं्या अिसूाठी अत्यंत आवश्यक असून तो सवांच्या हहतािा होिार आहे. 
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१६) सत्याग्रह केल्याने सत्याग्रह करिारानंा हकत्येक नैहतक व व्यावहाहरक धडे हमळतात. 

स्वातंत्र्याच्या झगड्यात अत्यतं आवश्यक असा हनभयुपिािा ग ि वाढतो, सत्याच्या सेविेी हौस वाढते, ही सेवा 
यशत्स्वतेने करण्यािे माग ुकोिते त्यािंी कल्पना येऊ लागते, हनराशिेी वृत्ती जाऊन समाधानािी वृत्ती उत्पन्न 
होते, हनष्ट्कामकमािी गोडी कळून त्यात मन रमते; एकंदरीने सत्याग्रह करिारा सत्याग्रहाने स्वतःच्या व 
समाजाच्या मोक्षािा रस्ता िोखाळीत असतो. 

 
१७) सत्याग्रहाने सत्याग्रहीपक्ष हवरुद्ध पक्षािी परीक्षा घेत असतो, व स्वतः परीक्षा देत असतो. दोन 

पक्षातंील माि सकीिे तारतम्य सत्याग्रहाने उघड होते. 
 
 १८) कंपनी व सरकार या दोघाशंी प्रसंगतः प्राप्त झालेले सत्याग्रही य द्ध सवु महाराष्ट्रीयानंी 

य द्धनीताला धरून रीतसरपिे व काळजीने खेळाव,े याति दोन्ही पक्षािें कल्याि आहे. 
 
१९) नोव्हेंबर ७ पयंत कराराप्रमािे धरिािे काम बंद राहिार आहे. नोव्हेंबर ७ ला धरिािे काम 

कंपनीने वाटल्यास स रू कराव ेव सत्याग्रही लोकानंी सत्याग्रह स रू करावा, असा तहक बीच्या करारािा अथु 
आहे. म्हिून वर साहंगतलेल्या पहरत्स्थतीत प िे येथील सावुहत्रक मंडळाने ऑक्टोबर ७ ला कंपनी व म ंबई 
सरकार-दोघानंा अशी नोटीस हदली पाहहजे, की– 

 
‘कृपा करून धरि रहहत करा व रहहत केल्यािे सत्याग्रह-साहाय्यक-मंडळािे सेके्रटरी यासं ता. १ 

नोव्हेंबरपावतेो कळवा. त्या तारखेपावतेो धरि रहहत केल्यािे न कळल्यास ता. ७ नोव्हेंबरला महाराष्ट्र प्रातंात 
आपिाशंी जमेल त्या त्या गावी सत्याग्रह स रू केला जाईल.’ 

 
अ) वऱ्हाड आहि नागपूर म ंबई इलाख्यात नाहीत, म्हिून त्याचं्याप रती चहद स्थान सरकारकडे नोटीस 

द्यावी व हतिी नक्कल आहि तदन सार एक नोटीस मध्यप्रातं सरकारकडे पाठवावी. लँड ॲहिहझशन ॲक्ट 
चहद स्थान सरकारिा आहे. म्हिून ही नोटीस रास्त होईल. 

 
२०) हवनहविे, हातापाया पडिे, आपली बाजू समजावनू सागंिे, अडविे, असहकाहरता करिे, 

बहहष्ट्कार घालिे, हे सत्याग्रहािे उपाय म ळशीच्या धरिाच्या जागेवर, चििवड-म ळशी-रेलरस्त्यावर, 
कंपनीच्या इतर हठकािच्या मालमते्तवर, कंपनीच्या ऑहफसावंर शक्य त्या त्या हठकािी उपयोगात आिले 
पाहहजेत. 

 
२१) महाराष्ट्राबाहेर कंपनीिा धंदा जेथे आहे, तेथे म ळशीच्या म द्यावर संप घडवनू आिण्यािा 

महाराष्ट्रीयानंी प्रयत्न करिे हेही सावुहत्रक महाराष्ट्रीय सत्याग्रहािे एक अंग आहे. 
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२२) मराठ्याचं्या सावुहत्रक म ळशी सत्याग्रहािी तयारी ऑक्टोबरअखेरपावतेो जी करता येईल, 
हतच्यावर नोव्हेंबरातील सत्याग्रही झटापटींिा लौहकक अवलंबून राहील. यास्तव शक्य तेवढ्या जोराने कामे 
केली पाहहजेत. 

 
२३) सावुहत्रक महाराष्ट्रीय सत्याग्रहािे म ख्य ठािे प िे हे ठरवाव.े येथील सावुहत्रक मंडळाने या 

सावुहत्रक सत्याग्रहािी व्यवस्था आपल्या अंगावर घ्यावी. महाराष्ट्रातील प्रत्येक हजल्ह्यािे म ख्य हठकािी 
सत्याग्रही पथक स्थापावयािे. वऱ्हाड व नागपूर येथेही याप्रमािेि व्यवस्था करावयािी. पथकाचं्या भरतीसाठी 
हजल्ह्याच्या शहरातूंन एकेक पथक-अहधकारी नेमावयािा, व भरतीिे काम हजल्हाहनहाय स रू करावयािे. हे 
काम लवकर स रू झाले पाहहजे. 

 
टीप :– स्थाहनक म ळशी सत्याग्रहाकडे सत्याग्रह साहाय्यक मंडळ लक्ष प रवीत आहे. सावुहत्रक 

मंडळाने इतरत्रच्या सत्याग्रहाकडे लक्ष प रवाव े व साहाय्यक मंडळाशी त्यािे मदतगार या नात्याने पूि ु
सहकाहरतेने वागाव.े 

 
२४) म ळशीला येण्यास तयार व गावातल्या गावात (अथवा हजल्ह्यात म ख्य शहरी) सत्याग्रह करण्यास 

तयार असे सत्याग्रही स्वयंसेवकािे दोन वग ुकराव ेव याप्रमािे त्यािंी नोंद करावी. सत्याग्रही लोकाचं्या याद्या 
अथवा त्यािंी संख्या मधून मधून प्रहसद्ध करावी. 

 
२५) या भरतीच्या कामाबरोबर सत्याग्रह करिारानंा हरतऱ्हेिी मदत पोिहवण्यासाठी मदतगारािंी व 

पैशािी ज ळवाज ळव स रू केली पाहहजे. या ज ळविीसाठी हजल्ह्याच्या शहरातूंन एकेक मदत-अहधकारी 
नेमावा. 

 
२६) हजल्ह्याच्या शहरी प िे–सावुहत्रक मंडळाने प्रिारक पाठवनू जागृती करावी. या जागृतीम ळे त्या 

त्या शहरी पथकउभारिीिे काम करण्यास व मदत व मदतगार हमळहवण्यािे काम करण्यास काही उत्साही 
नागहरक प ढे होतील. त्यातूंन सत्याग्रही-पथक व मदत-मंडळ संघहटत करून सत्याग्रही-पथकाच्या म ख्याकडे 
पथक-अहधकाऱ्यािे काम प िे–सा. मंडळाने द्याव.े प ण्यािे सा. मंडळ हे प्रम ख सा. मंडळ समजाव.े या 
मंडळाला याप ढे न सते ‘प्रम खमंडळ’ म्हटले आहे. हजल्ह्याच्या शहरातून जी सत्याग्रही-पथके व मदत-मंडळे 
स्थापली जातील, त्यािें म ख्याहधकारी प्रम खमंडळािे सभासद समजले जावते. 

 
२७) नोव्हेंबर ७ ला व त्यानंतर सत्याग्रह करावयािा, तो फक्त महाराष्ट्र, वऱ्हाड, नागपूर येथील 

हजल्ह्याच्या म ख्य शहरातूंन करावयािा व म ळशी धरि आहि चििवड-म ळशी-रेलरस्ता या हठकािी 
करावयािा, हे सामान्य धोरि असाव.े 

 
 २८) ऑक्टोबर १५ पासून नोव्हेंबर १ पावतेो शहराशहरािे सत्याग्रह अहधकारी नेमाव ेया अहधकाऱ्यानंा 

सामान्य सूिना प्रम ख-मंडळाने प रवाव्या व मग या अहधकाऱ्यानंी आपापल्या टापूतला सत्याग्रह ता. ७ 
नोव्हेंबरपासून सदरील सूिनानं सार िालवावा. 
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२९) शहराशहराच्या सत्याग्रहािे सामान्य स्वरूप येिेप्रमािे राहील. 
 
अ) ता. १ नोव्हेंबरला प्रम ख-मंडळाकडून शहरातील सरकारी अहधकाऱ्यानंा म्हिजे कलेक्टरपासून 

फौजदारापंयंतच्या सव ुअहधकाऱ्यानंा पाठहवण्यािी पूवुसूिना येईल. ती ता. ४ नोव्हेंबरला सव ुअहधकाऱ्याकंडे 
पाठहविे. हे काम सत्याग्रह अहधकारी करतील. सदरील पूवुसूिनेत म ंबई सरकारला व चहद स्थान सरकारला 
ता. ७ ऑक्टोबरला पाठहवलेल्या नोहटसािंी नक्कल असून हशवाय सावुहत्रक म ळशी सत्याग्रहािी सामान्य तत्त्व े
असतील. खेरीज ‘आपल्या शहरात ता. ७ नोव्हेंबरला चकवा सोयीप्रमािे त्या तारखेनंतर सत्याग्रह स रू करिार 
आहोत,’ असा मजकूर आहि या सत्याग्रहािा हवहशष्ट प्रकार सदरील पूवुसूिनेत हलहहला जाईल. 

 
आ) किेऱ्याचं्या-कोटांच्या-कामात अडथळा करावयािा हा एक सत्याग्रहप्रकार. हा अडथळा 

करण्यासाठी किेरीच्या सव ुदरवाजात सत्याग्रही लोकाचं्या त कड्या ठाि देऊन बसतील. कोिालाही आतून 
बाहेर व बाहेरून आत जाण्यािी बंदी करतील. त कडीच्या अहधकाऱ्याने आत-बाहेर जाऊ इत्च्छिारानंा बंदी का 
केली आहे, म ळशीच्या १०/१५ हजार मावळ्यानंा सरकार कसे हभकेस लावण्याच्या घाईत आहे, व स्वतंत्र 
स्वराज्य हमळवनू महाराष्ट्राला स खी व वैभवशाली करिाऱ्या मावळ्यानंा-हशवाजीच्या मावळ्यानंा-सव ु
महाराष्ट्राने सव ुतऱ्हेिी मदत करण्यािे प्राहंतक पहरर्देत कसे ठरहवले व त्या ठरावाप्रमािे सव ुमहाराष्ट्रात व 
बाहेरही हठकहठकािी कंपनी व सरकार दोघाशंीही सत्याग्रह कसा स रू झाला आहे, इत्यादी गोष्टी समजावनू 
सागंाव्या. प्रत्येक त कडीबरोबर एक म ळशी सत्याग्रह अशा अक्षरािें सत्याग्रहहनशाि असाव.े सत्याग्रही पथकात 
व मदतमंडळात लोकानंी भरती करून घ्यावी असे सागंिारी व म ळशी सत्याग्रहािी त्रोटक माहहती देिारी 
हस्तपत्रके त कडीच्या अहधकाऱ्याबंरोबर असावी व ती त्याने हजज्ञासू मािसानंा देण्यािी तजवीज करावी. 

 
इ) सरकारी नोकरानंी ‘म ळशी धरि १०/१५ हजार मावळ्याचं्या इच्छेप्रमािे व महाराष्ट्र प्राहंतक 

पहरर्देत व्यक्त झालेल्या सवु महाराष्ट्राच्या इच्छेप्रमािे अहजबात बंद करिेि न्यायािे आहे,’ अशी 
सहान भहूतपहत्रका आपल्या सवांच्या सह्याहंनशी आपापल्या म ख्याहधकाऱ्याकडे व गव्हनुराकडे पाठवावी. 
सरकारी नोकरानंी ही माि सकीिी गोष्ट करावी, म्हिून प्रम ख मंडळाने शहरोशहरी खासगी व जाहीर सभाचं्या 
िारा सरकारी नोकरानंा तत्संबंधीयानंा उपदेश करण्यािी तजवीज करावी. सदरील सहान भहूतपहत्रका अगदी 
कायदेशीर आहे, तीत गैरकायदा काही नाही, हे समजावनू सागंाव.े शहरातील सव ुनोकरानंी सहान भतूीिा सपं 
एक हदवस करावा. हा संप पूवुसूिना देऊन व संपािे कारि त्या सूिनेत स्पष्ट करून मग करावा. या 
संपासाठीही प्रम ख मंडळाने जाहीर व खासगी रीतीने प्रयत्न करावा. हा संपही गैरकायदा नाही, हे समजावनू 
सागंाव.े 

 
ई) म ंबईस व इतरत्र टाटा पॉवर कंपनीच्या अथवा या पॉवर कंपनीत डायरेक्टर अथवा भागीदार 

असिाऱ्याचं्या हगरण्या, कारखाने, किेऱ्या असतील. या हगरण्या, कारखाने, किेऱ्यातील कामगारािंा 
वरीलप्रमािे एक एक हदवसािा सहान भतूीिा संप घडवनू आिण्यासाठी प्रम ख मंडळाने जाहीर सभाचं्या िारा 
व खासगी रीतीने प्रयत्न करावा. 

 



 अनुक्रमणिका 
 

उ) शहरात सरकारिी अथवा कंपनीिी मालमत्ता असेल. हतच्या एखाद्या अल्पभागाच्या स यंहत्रत 
उपभोगात पूवुसूिना देऊन व्यत्यय आिून म ळशी प्रकाराने १०/१५ हजार मावळ्यािंी मनःत्स्थती कशी झाली 
आहे, हतिी प्रत्यक्ष कल्पना कंपनीला व सरकारला अल्प प्रमािात आिून द्यावयािी, हा िौथा सत्याग्रहप्रकार. 
हा व्यत्यय करिाऱ्या त कडीिी व्यवस्था (आ) मध्ये साहंगतल्याप्रमािे असावी. म्हिजे हजज्ञासूनंा माहहती देिे, 
हस्तपहत्रका देिे हे काम त कडीच्या अहधकाऱ्याने कराव ेअथवा करवाव.े सत्याग्रह-हनशािही त कडीबरोबर 
असाव.े 

 
३०) सावुहत्रक महाराष्ट्रीय सत्याग्रह महाराष्ट्राच्या अिसूाठी व सव ुराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी वरील प्रकारे 

करावा. हा सत्याग्रह करण्यात सवांिे कल्याि आहे, न करण्यात महाराष्ट्रािी नाम ष्ट्की आहे व राष्ट्रािे 
अकल्याि आहे. 

 
३१) सत्याग्रहाच्या हवहशष्ट प्रकारातं आिखी प्रकार स िवा व करा, अथवा स िहवलेल्या प्रकारातंील 

एखादा वगळा. परंत  सावुहत्रक महाराष्ट्रीय सत्याग्रहा मात्र टाळू नका. तो टाळण्यात राष्ट्रािी हानी व 
महाराष्ट्रािी नाम ष्ट्की आहे. 

 
३२) सरकारच्या व कंपनीच्या धोरिासबंंधाने हमळालेल्या बातम्या वर कलम १३ मध्ये घातल्या आहेत. 

त्या बातम्या लक्षात न घेता देखील सरकारच्या व कंपनीच्या नीतीकडे व रीतीकडे काळजीपूवुक पाहिाराला 
आहि महाराष्ट्राच्या अििूी व राष्ट्राच्या प्रगतीिी िाड असिाराला सावुहत्रक महाराष्ट्रीय सत्याग्रह ही अत्यतं 
आवश्यक गोष्ट आहे हे पटेल, अशी माझी समजूत आहे. ५९६, सदाहशव पेठ, प िे. 

 
ता. २६–८–२१) पा.ं म. बापट 

 
सत्याग्रह-यज्ञात प्रािाहुती 

 
म ळशी साम-सत्याग्रह हा कोठपयंत िालावयािा, यािा हविार करून सध्या असे ठरहवले आहे की, 

महाराष्ट्रातील दहाहजार (१००००) मािसे त रंुगात जाईपयंत अथवा सरकारकडून शभंर (१००) 
महाराष्ट्रीयािंी प्रािहानी होईपयंत अथवा या दोनही गोष्टी पाि वर्ांत घडून न आल्यास पाि वर्पेयंत हा 
सत्याग्रह िालवावयािा व नंतर त्यासंबधंाने प नर्थविार करावयािा.  शभंर (१००) खून कोिािे तरी होऊ 
नयेत, असे आम्हासं वाटत असल्याने म ळशीच्या संरक्षिासाठी आम्ही स्वख शीने प्राियज्ञ करावयास तयार 
आहोत, असे आम्ही सरकारास कळव ूइत्च्छतो. म ळशी हे आमिे धमुके्षत्र आहे. आमच्या धमािा ईर्श्रपे्रहर्त 
प्रहतपालक श्रीहशवाजीराय यािंा आत्मा आम्हाकंडे पाहात आहे व त्यानंा संतोर् व्हावा, अशा तऱ्हेने आम्ही 
आपले कतुव्य बजाहवले पाहहजे, या एकाि दृष्टीने वरील हविार आम्ही ठरहवला आहे. सरकारला जेव्हा 
गोळीबार करावासा वाटेल, तेव्हा खालील यादीपैकी वाटेल ती मािसे बोलावनू त्याजंवर सरकारने गोळीबार 
करावा व महाराष्ट्रािी सत्त्वपरीक्षा करावी, असे आमिे सरकारास हवनयपूवुक आव्हान आहे. हे आव्हान न 
स्वीकारता सरकार कोठेही गोळेबार करील व म ळशीकरता प्राि त्याग करण्यापयंतिी तयारी नसता कोिािा 
प्राि घेईल, तर या प्रािहानीिी जबाबदारी एका हवशरे् तऱ्हेिे त्याजवर पडेल, हे सरकारने लक्षात ठेवाव ेव 
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पृथ्वीवरील सव ुसरकारावंर ह क मत िालहविारे जे ईर्श्री सरकार आहे, त्यािेप ढे जाब देण्यािी सरकारने 
तयारी ठेवावी, अशी आमिी सरकारला अत्यंत हवनयपूवुक प्राथुना आहे. 

 
१) पाडं रंग महहपत देशम ख, शरेेकर.  
२) पाडं रंग महादेव बापट, प िे. 
३) कृ. म. रानडे, (पैसाफंड) प िे. 
४) वास देव हवठ्ठल दास्ताने, भ सावळ.  
५) शकंर बळवतं जोगळेकर, वाई. 
६) बाळकृष्ट्ि रामिंद्र जोशी, करंजगाव,  
७) हवनायक बाळकृष्ट्ि देशपाडें, प िे.  
८) दत्तात्रय वामन बेडेकर, प िे. 
९) हरी अनंत वीरकर, म ंबई. 
१०) हवर्श्ास बळवतं डावरे, प िे. 
११) गंगाधर भास्कर पाविसकर, भ सावळ  
१२) बळवतं वामन प राहिक, यावल. 
१३) दत्तात्रय हवनायक बाभळे, ग्वाल्हेर.  
१४) बाळकृष्ट्ि काशीनाथ कवे, करंजगाव.  
१५) रामकृष्ट्ि मोतीराम िौक, भ सावळ.  
१६) सखाराम नारायि भागवत, प िे. 
१७) अनंत रघ नाथ काळे, प िे. 
१८) हन मंतसा नेमासा काटव,े बेळगाव.  
१९) हदगंबर केशव जोशी, ठािे. 
२०) पाडं रंग गोपाळ बाळ, रत्नाहगरी. 
२१) देहवदास गिपतराव वऱ्हाडपाडें, वधा. 
२२) रतनलाल अज ुन हमस्त्री, वधा. 
२३) रामकृष्ट्ि बाल सा ज नगडे, अकोला.  
२४) पाडं रंग प रुर्ोत्तम तेंड लकर, हल्याळ.  
२५) रामिंद्र बाब राव िव्हाि, ध ळे. 
२६) वामन केशव क लकिी, सातारा. 
२७) दामोदर हभकूशठे ग जर, भोरकस.  
२८) हवनायक केशव देशपाडें, वळिे. 
२९) शकंर यशवतंराव कदम, जामगाव. 
३०) गोचवद दामोदर पारेगावकर, भ सावळ. 
३१) वास देव हरी जोशी, कजुत. 
३२) रघ नाथ हशवराम चनबकर, प िे. 
३३) शकंर सदाहशव मनके, देवळी, वधा. 
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३४) ध ंडीराज हवष्ट्ि  देव, चििवड. 
३५) आत्माराम गोपाळ देव, प िे. 
३६) गजानन नारायि काहनटकर, प िे. 

 
साववणत्रक मुळशी-सत्याग्रहमंडळ-साद्यतं इणतहास 

 
स्थापना ता. २३ सप्टेंबर १९२१. 

 
१) म ळशी धरि-सत्याग्रह व सावुहत्रक सत्याग्रह यासबंंधी काही महत्त्वािी माहहती–अ) हे धरि 

झाल्यास हशवाजी महाराजाचं्या १०,००० मावळ्यािंी ५२ गाव ेब डून ते हभकेला लागिार आहेत. आ) अडीि-
तीनश ेवर्ांपूवी याि मावळ्याचं्या वाडवहडलानंी स्वतःिे प्राि देऊन चहद धमािे रक्षि केले. इ) अथात यासं 
मदत करिे हे प्रत्येक चहदूिे पहवत्र, धार्थमक कतुव्य आहे. ई) हे धरि झाल्यास या सालस हनव्यसुनी पि 
तेजस्वी अशा मावळ्यासं म ंबईसारख्या वकाल वस्तीच्या शहरात जाऊन तेथील अत्यंत भयंकर अशा 
व्यसनपरंपरेस बळी पडाव ेलागेल. उ) या धरिाने बह जनसमाजािा म ळीि फायदा होिार नसून म ंबईतील 
काही श्रीमतं लोकाचं्या िैनीस व ऐर्आरामास मात्र मदत होिार आहे. ऊ) गरीब जनतेस आज हवजेिे हदव,े 
पंखे, रॅमगाड्या, आगगाड्या यािंी जरूर नसून पोटभर अन्न व अंगभर वस्त्र यािंी गरज आहे. ए) या 
धरिासारखी आिखी २५-३० धरिे व्हावयािी आहेत. अथात म ळशी पेयातील गरीब मावळ्यापं्रमािे इतर 
लाखो लोकानंा आपल्या वहडलोपार्थजत जहमनी व घरे-दारे सोडून देशोधडीला जाव ेलागिार. ऐ) स्वतंत्र 
बाण्यािे शतेकरी श्रीमंत भाडंवलवाल्यावंर अवलंबून राहिारे मजूर बनिे केव्हाही अहनष्ट आहे. ओ) या 
धरिापंासून होिाऱ्या हवजेिा उपयोग म ख्यत्वकेरून परकीय भाडंवलवाल्याचं्या कारखान्यासं होिार आहे. 
औ) औद्योहगक उन्नतीच्या नावाखाली लाखो लोकाचं्या जहमनी घेऊन, त्यासं मजूर बनवनू लढाईत हवलक्षि 
फायदा हमळवनू गबर झालेल्या परकीय कारखानदारािंी सोय करण्यािा हा डाव आहे. अं) या धरिािे 
पयुवसान चहद स्थान द सरे हफजी बेट अगर िंपारण्य होण्यात होिार आहे. अ:) चहद स्थानिी औद्योहगक उन्नती 
होिे जरूर आहे. पि ती लोकासं स्वराज्यािे खरे हक्क हमळाल्यानंतर व्हावयास पाहहजे. क) आज या 
उन्नतीच्या नावाखाली सरकार व सरकारच्या बगलेतील कारखानदार लठ्ठ पगाराच्या गोऱ्या अंमलदारािंी मात्र 
सोय करीत आहे. ख) या सवु आपत्ती टाळण्यासाठी महाराष्ट्रानेि काय, पि सव ु चहद स्थानाने एकज टीने 
भहगरथ प्रयत्न केला पाहहजे. ग) म ळशी पेयातील मावळे पैसा घेऊन आपली मातृभमूी हवकण्यास म ळीि 
तयार नाहीत. घ) त्यानंी पैशाच्या लोभाला बळी पडाव,े म्हिून कंपनी व सरकारी अहधकारी जंग जंग पछाडीत 
आहेत. ड) तथाहप, दहा हजारापंैकी एकही मावळा फ टला नाही व प ढेही फ टिार नाही. ि) त्यानंी इतर 
हठकािी जहमनी घेऊन अगर पसैा घेऊन टाटाशंी तडजोड करावी, या मतािे काही अल्पसंख्याक 
सामोपिारवादी लोक आहेत. छ) पि या लोकािें मत मावळ्यासं हबलकून पसंत नसून व ‘जान चकवा जमीन’ 
हे एकि तत्त्व त्यासं मान्य आहे. ज) याि तत्त्वासाठी त्यानंी गेल्या एहप्रलमध्ये पूि ुशातंताप्रधान, अनत्यािारी 
सत्याग्रह करून तात्प रता जय हमळवला व धरिािे काम सहा महहने बंद पाडले. झ) ता. ७–११–२१ ला ही 
म दत संपली असून टाटा कंपनी प न्हा कामाला लागताि हफरून पूवीप्रमािेि ‘जान देऊ, पि जमीन देिार 
नाही,’ या तत्त्वावर पूि ुअनत्यािारी सत्याग्रह करण्यािे त्यानंी ठरहवले असून त्याप्रमािे कंपनी व सरकारकडे 
नोहटसाही पाठहवल्या आहेत. त्र) एहप्रलमध्ये ‘लँड ॲिीहझशन कायदा’ सरकारने म ळशी पेयात लाग ूकेला 
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नव्हता, आज तो लाग ूकरून व दहा हजार मावळे व त्याबद्दल सहान भतूी बाळगिारे सव ुमहाराष्ट्रीय लोक 
याचं्या मताला लाथाडून कंपनीला लागेल ती मदत देण्यािे सरकारने कबूल केले आहे. ट) याम ळे आज नाही 
उद्या, कंपनीप्रमािे सरकारशीही हा सत्याग्रहािा लढा लढिे ओघाने प्राप्त झाले आहे. ठ) महाराष्ट्रीय प्राहंतक 
पहरर्देने वसईच्या ठरावाने सवु महाराष्ट्रीयानंी सत्याग्रही मावळ्यािंी बाजू घ्यावी, असे ठरहवले आहे. याम ळे 
म ळशीसंरक्षि हा स्थाहनक प्रश्न राहहला नाही. ड) हा प्रश्न सोडहवण्यावर महाराष्ट्रािी अि ूव इज्जत अवलंबनू 
आहे. ढ) हे धरि कंपनी व सरकार सशस्त्र लष्ट्करी लोकाचं्या साहाय्याने बाधंील, प ण्याच्या लोकासं अटक 
करून त्यािंी मदत मावळ्यासं हमळू देिार नाही, प्रसंगी गोळीबार करून, मावळ्यािें म डदे पाडून त्यासं दहशत 
बसवील, असाही संभव आहे. ि) कारि सरकारिी नीती व कंपनीिी रीती सवांच्या पहरियािी झाली आहे. 
त) उद्या म ळशीस सत्याग्रह करिे सरकार व लष्ट्करी लोकाचं्या साहाय्याने अशक्य झाल्यास ज्या ज्या हठकािी 
सरकारिा व कंपनीिा पसारा आहे, त्या त्या हठकािी शातंताप्रधान सत्याग्रह म्हिजेि सावुहत्रक सत्याग्रह 
करिे जरूर आहे. ध) हा सत्याग्रह करिे सोपे नाही, यास मािसे पाहहजेत व त्यास हशक्षि देऊन अनत्यािारी 
सत्याग्रहािी तत्त्व ेसमजावनू सागंनू हशस्त लाविे जरूर आहे. द) सावुहत्रक सत्याग्रहािी जरूर भासायला 
लागल्यानंतर त्यािी तयारी करायला लागिे म्हिजे तहान लागल्यावर हवहीर खिण्यासारखे आहे. ध) 
यासाठी म ळशीिे धरि थाबंहवण्यासाठी व पयायाने परकीय भाडंवलवाल्याचं्या हल्ल्यापासून चहद स्थानिे रक्षि 
करण्यासाठी योग्य वळेी सावुहत्रक सत्याग्रह होिे जरूर आहे. पि ही योजना यशस्वी होण्यासाठी 
अगोदरपासूनि तयारी केली पाहहजे. न) कमुधमुसंयोगाने स्वराज्यप्राप्तीसाठी कायदेभगंािी िळवळ 
करण्याबद्दल आज राष्ट्रीय सभेिी आज्ञा झालेली आहे. प) याम ळे या दोन्ही िळवळींिा संगम झाल्यास सव ु
राष्ट्रािे कल्याि होिार आहे. फ) यासाठी प ढील गोष्टी होिे जरूर आहे. ब) लोकाचं्या मनातील त रंूगािी 
भीती मोडली पाहहजे. भ) प्रत्येक क ट ंबाने एक तरी मन ष्ट्य या सत्याग्रहाच्या कायास हदला पाहहजे. हवलायतेत 
स्वातंत्र्याकहरता लक्षावधी लोकानंी आपले प्राि हदले. आज राष्ट्र प्रािािी यािना करीत नाही. देशाकहरता 
त रंुगवास पत्करा, एवढीि मागिी आहे. एवढीही मागिी राष्ट्रािी प रहवली नाही, तर स्वराज्य-प्राप्तीिी आशा 
व्यथ ुहोय. म) या कल्पनािंा प्रसार करून अनत्यािारी सावुहत्रक सत्याग्रहािी पूवुतयारी करण्यासाठी प िे येथे 
तारीख २३–९–२१ रोजी सावुहत्रक म ळशी सत्याग्रह मंडळािी स्थापना झाली. तपशीलवार माहहती झाली 
हदली आहे. 

 
२) उदे्दश :– महाराष्ट्र प्राहंतक पहरर्देने म ळशीच्या सत्याग्रही मावळ्यासं महाराष्ट्राने व सव ु

चहद स्थानाने हरप्रकारिी मदत करावी, असा जो ठराव वसईत गेल्या मे महहन्यात पास केला, त्या ठरावातील 
हेतूच्या हसद्धयथु १) म ळशी पेयाबाहेर महाराष्ट्रीय म लाखत शक्य त्या हठकािी टाटा पॉवर कंपनीशी व 
सरकारशी म ळशी संरक्षिाथु सहान भतूीिा सत्याग्रह घडवनू आिण्यािा प्रयत्न करिे आहि २) म ळशी 
पेयातील स्थाहनक सत्याग्रहास महाराष्ट्रीय म ल खातून मािसािंी व द सरी मदत हमळहविे. 

 
३) साववणत्रक अणधकार मंडळ :– (अध्यक्ष) पा.ं म. बापट, (उपाध्यक्ष) वा. हव. दास्ताने व ग. ना. 

काहनटकर, (हिटिीस) हन. म. फाटक व गो. ब. गोडबोले, (खहजनदार) वा. हव. दास्ताने, (सल्लागार 
मंडळािे सभासद) हवर्श्ासराव डावरे, भाऊसाहेब गोखले, पैसाफंड रानडे, बळवतंराव मोरे, शठे गमनाजी 
हपताजी व भागाध्यक्ष (कायािे सोयीसाठी महाराष्ट्रीय म ल खािे १. प िे २. नागपूर ३. वऱ्हाड ४. पूवु व पहश्चम 
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खानदेश-नाहसक ५. नगर-सोलापूर- सातारा ६. कनाटक ७. ठािे-क लाबा-रत्नाहगरी ८. म ंबई असे ८ हवभाग 
कत्ल्पले असून प्रत्येकाच्या प्रम खाला भागाध्यक्ष ही संज्ञा आहे.) 

 
४) साववणत्रक मुळशी सत्याग्रहाची तत्त्वे :– १. सत्याग्रहात सत्याग्रही इसमाने उलट बाजूच्या इसमाला 

द खापत करण्याच्या उदे्दशाने हात लावावयािा नाही. २. सत्याग्रहात सत्याग्रही इसमाने आपली बाजू उलट 
बाजूच्या लोकानंा समजावनू सागंावी, त्यािंी हवनविी करावी, त्याचं्या हातापाया पडाव.े ३ सत्याग्रही इसमाने 
उलट बाजूच्या लोकानंा त्याचं्या हट्टािे फळ त्यासं कोिते हमळण्यािा संभव आहे, ते सागंव.े ४. अडविूक, 
असहकाहरता, बहहष्ट्कार, यािंा प्रयोग करावा. (टीप :– म ळशी धरिावर सत्याग्रहाला स रुवात झाल्यानंतर 
सत्याग्रही लोकाचं्या सत्याग्रहास न ज मानता अगर त्याचं्या गैरहजेरीिा गैरफायदा घेऊन जे काम कंपनी 
करील तेवढे काढून टाकिे यािा अंतभाव अडवि कीत होतो, ५. हे सवु पूवुसूिना देऊन कराव.े ६. हे सव ु
पायरी पायरीने जरूर तसे अहधकाहधक कराव.े ७. हे सवु चकवा यापूवी हवनविी वगैरे जे करिे ते सव ु
आपल्याकडून शक्य तेवढ्या शातंतेने कराव.े ८. उलट बाजू शातंताभगं करील, अत्यािार करील, चहसा 
करील, तर ते सोसाव.े ९. आपल्याकडून शक्य तेवढ्या शातंतेने काम करावयािे. अत्यािार करावयािा नाही. 
चहसा करावयािी नाही, १०. सत्याग्रही इसमानंी सत्याग्रह करीत असता सरकारिा कायदा काय आहे, इकडे 
हबलक ल लक्ष द्यावयािे नाही. म्हिजे जरूर ते सव ुकायदे मोडावयािे. ११. सत्याग्रहािा हेतू हसद्ध होईपयंत 
चकवा देहपात अथवा फार मोठी जखम अथवा अटक अथवा खटला होईपयंत सत्याग्रही इसमानंी आपले काम 
आपि ठरहवलेला प ढारी सागेंल त्या व्यवस्थेने िालू ठेहवले पाहहजे. १२. खटला झाल्यावर खरी बाजू एकदा 
अहधकाऱ्यापं ढे ठेवावी व प न्हा केव्हाही द सऱ्या अहधकाऱ्यानंी हविारल्यास त्या हकीकतीिा हवाला द्यावा चकवा 
आपल्या इच्छेप्रमािे प नः प न्ह, सागंावी. १३ खटल्यात वकील देऊन आपली बाजू नीट माडंावी, प रावा द्यावा 
अशी इच्छा असल्यास तसे कराव.े १४. सत्याग्रही इसम जखमेिी, अटकेिी अथवा आपत्ती भोगून मोकळा 
झाला व सत्याग्रहािा हेतू हसद्ध व्हावयािा राहहला असला, तर त्याने पहरत्स्थतीिा हविार करून वाटल्यास 
प न्हा सत्याग्रहात पडाव.े 

 
५) सत्याग्रहाचे प्रकार :– अ) किेऱ्याचं्या – कोटाच्या – कामात अडथळा करावयािा हा एक 

सत्याग्रहप्रकार. हा अडथळा करण्यासाठी किेरीच्या सवु दरवाजातं सत्याग्रही लोकाचं्या त कड्या ठाि देऊन 
बसतील. कोिालाही आतून बाहेर व बाहेरून आत जाण्यािी बंदी करतील. आत जाऊ इत्च्छिारानंा बंदी का 
केली आहे, म ळशीच्या १०/१५ हजार मावळ्यानंा सरकार कसे हभकेस लावण्याच्या घाईत आहे, स्वतंत्र 
स्वराज्य हमळवनू महाराष्ट्राला स खी व वैभवशाली करिाऱ्या मावळ्यानंा-हशवाजीच्या मावळ्यानंा-सव ु
महाराष्ट्राने सव ुतऱ्हेिी मदत करण्यािे प्राहंतक पहरर्देत कसे ठरहवले व त्या ठरावाप्रमािे सव ुमहाराष्ट्रात व 
बाहेरही हठकहठकािी कंपनी व सरकार दोघाशंीही सत्याग्रह कसा स रू झाला आहे, इत्यादी गोष्टी त कडीिे 
अहधकारी हजज्ञासूनंा स्वतः अथवा द सऱ्या कोिाकडून समजावनू सागंतील. प्रत्येक त कडीबरोबर एक 
साववणत्रक मुळशी सत्याग्रह अक्षा अक्षरािें सत्याग्रह-हनशाि असेल. 

 
आ) सरकारी नोकरानंी ‘म ळशी धरि १०।१५ हजार मावळ्यानंा इच्छेप्रमािे व महाराष्ट्र प्राहंतक 

पहरर्देत व्यक्त झालेल्या सवु महाराष्ट्राच्या इच्छेप्रमािे अहजबात बंद करिेि न्यायािे आहे’ अशी 
सहान भहूतपहत्रका आपल्या सवांच्या सह्याहंनशी आपआपल्या म ख्याहधकाऱ्याकडे व गव्हनुराकडे पाठहविे योग्य 
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आहे. शहरातंील सव ुसरकारी नोकरानंी सहान भतूीिा संप एक अगर अहधक हदवस करावा. हा संप पूवुसूिना 
देऊन व संपािे कारि त्या सूिनेत स्पष्ट करून मग करावा. हे घडवनू आिण्यासाठी सावुहत्रक मंडळाने जाहीर 
व खासगी रीतीने प्रयत्न करावा. 

 
इ) म ंबईस व इतरत्र टाटा पॉवर कंपनीच्या अथवा या पावर कंपनीत डायरेक्टर अथवा भागीदार 

असिाऱ्याचं्या हगरण्या-कारखाने-किेऱ्या असतील. या हगरण्या-कारखाने-किेऱ्यातंील कामगारानंी 
वरीलप्रमािे एक अगर अहधक हदवसािंा सहान भतूीिा संप करावा. हा संप घडवनू आिण्यासाठी सावुहत्रक 
मंडळाने जाहीर सभाचं्या िारा व खासगी रीतीने प्रयत्न करावा. 

 
ई) शहरात सरकारी अथवा कंपनीिी मालमत्ता असेल, हतच्या एखाद्या अल्पभागाच्या स यंहत्रत 

उपभागात पूवुसूिना देऊन व्यत्यय आिून म ळशी प्रकाराने १ ०/१५ हजार मावळ्यािंी मनःत्स्थती कशी झाली 
आहे, हतिी कल्पना कंपनीला व सरकारला अल्प प्रमािात आिून द्यावयािी, हा िौथा सत्याग्रहप्रकार. हा 
व्यत्यय करिाऱ्या त कडीिी व्यवस्था (आ) मध्ये साहंगतल्याप्रमािे असावी. म्हिजे हजज्ञासूनंा माहहती देिे, 
हस्तपहत्रका देिे वगैरे काम त कडीिे अहधकारी करतील अथवा करहवतील; सत्याग्रहहनशािही त कडीबरोबर 
असेल. 

 
उ) याखेरीज अहधकारीमंडळ ठरवील ते प्रकार. 
 
७) कायाचा आढावा :– सभा प िे येथे १) ता. १४।९।२१ रोजी हशवाजीमहंदरात रा. पा.ं म. बापट यानंी 

योजना समजावनू साहंगतली. रा. हव. म. भ स्क टे व ग. ना. काहनटकरािंी भार्िे झाली. २) ता. १७।९।२१ 
रोजी त्याि हठकािी डॉ. हव. दा. फाटक, रा. व. रा. स मंत व आवळसिे रा. दत्तोपंत साठे यािंी भार्िे झाली. 
३) ता. १८।९।२१ ला डॉ. फाटकािें येथे महाराष्ट्र प्राहंतक काँगे्रस कमेटीसाठी प ण्यास जमलेल्या 
सवुसमासदासं हविारहवहनमयासाठी बोलाहवले होते. काही मंडळी जमली होती. त्यानंी योजनेस संमत्ती हदली. 
४) ता. २३।९।२१ ला हकलोस्कर नायगृहातील जाहीर सभेत ‘सावुहत्रक म ळशी सत्याग्रह मंडळ’ स्वतंत्र असे 
स्थापण्यात आल्यािे जाहीर केले. ५) ता. २७।९।२१ ला नवी पेठ हवठोबािे देऊळ, अध्यक्ष रा. बा. चनबाळकर, 
वक्ते रा. देव, काहनटकर व म्हैसूरकर. ६) ता. २९।९।२१ ला हशवाजी मंहदर. केवळ हस्त्रयासंाठी सभा. १००० वर 
स्त्रीसम दाय. डॉ. सौ. इंद मतीबाई नाईक, सौ. इंहदराबाई देवधर, श्री. आनंदीबाई जोगळेकर, सौ. आंबाक्का 
दातार या बोलल्या. म ळशीबद्दल सहान मूतीिा ठराव होऊन मावळ्यासं साहाय्य करण्यासाठी ‘महहला सत्याग्रह 
मंडळ’ स्थापन झाले. ७) याि हदवशी हटळक राष्ट्रीय पाठशाळेत द सरी सभा, अध्यक्ष रा. त्र्यंबकराव आवटे, 
वक्ते ग. द. करंदीकर, मराठे व काहनटकर. ८) ता. ३०।९।२१ ला हभकाबाई हबत्ल्डंगमध्ये अध्यक्ष शटे बाळूभाई. 
वक्ते रा. देव व काहनटकर. ९) ता. १।१०।२१ ला नेनेघाट. अध्यक्ष डॉ. पाठक, वक्ते रा. देव, भ स्क टे व 
अप्पासाहेब गदे्र १०) याि हदवशी चहगिे येथे महहला हवद्यापीठात. वक्ते रा. हव. ग. हलमये व काहनटकर ११) 
२।१०।२१ ला कसबा गिपती देऊळ. वक्ते रा. बापट, गाडगीळ, काहनटकर व स मंत १२) ता. ५।१०।२१ ला 
गंजात. वक्ते रा. बापट व बा. हव. साठे. १३) ता. १०।१०।२१ ला हनवड ंग्या हवठोबािे देऊळ. वक्ते रा. बापट. 
१४) ता. १२।१०।२१ ला हशवाजी मंहदर. वक्ते डॉ. पाठक, डॉ. नाईक, सौ. इंद मतीबाई नाईक, श्री. हटळक 
हवजयजी, रा. देव, बापट. १५) ता. १४।१०।२१ बहहरोबािे देऊळ. कसबा पेठ. अध्यक्ष रा. रंगोबा लडकत. 
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वक्ते रा. बापट व काहनटकर. १६) १७।१०।२१ ला हकलोस्कर नायगृह हमरविूक अध्यक्ष रा. ना. रा. ग ंजाळ. 
वक्ते रा. बापट, काहनटकर, डॉ. पाठक, देव, आवळसिे बाप राव देशपाडें, रा. भ स्क टे १७) ता. १९।१०।२१ ला 
हशवाजी मंहदरात. अध्यक्ष रा. दास्ताने. वक्ते रा. पा.ं म. बापट त रंुगात जाण्यापूवीिा संदेश. १८) २२।१०।२१ 
ला नागेर्श्रािे देऊळ अध्यक्ष प्रो. घारप रे. वक्ते मेसूरकर व काहनटकर. १९) २५।१०।२१ ला हशवाजी मंहदरात. 
अध्यक्ष रा. न हि. केळकर. वक्ते रा. भोपटकर, वस्ताद ग लाम दस्तगीर, प्रो. घारप रे, बाब राव फ ले, 
आप्पासाहेब गदे्र, डॉ. लोहोकरे, रा. दाते व सवाई काय,ु स्वख शीने त रंुगात गेलेल्या दे. बापट इ. देशभक्तािें 
अहभनंदन. इतर णठकािच्या सर्भा : वक्ते रा. बापट, दास्ताने व स्थाहनक प ढारी ध ळे ता. १५।९।२१ ला दोन 
भ सावळ २६।९।२१ ला. वधा ता २७।८।२१ नागपूर ता. २७।९।२१ ला रात्री व ता. २८।९।२१ ठािे. ता. २९।९।२१ 
यवतमाळ, ता. ३०।९।२१ खामगाव. ता. १।१०।२१ जळगाव ता. १।१०।२१ ठािे. ता ७।१०।२१ नाहशक. 
ता.८।१०।२१ भ सावळ. ता. ११।१०।२१. याहशवाय सावुहत्रक सत्याग्रह मेळ्याने प िे येथे व कल्याि, दादर, 
क ला, माट ंगा, परेल, चििपोकळी, हवलेपाले बादं्रा, म ंबई. येथे अत्यंत महत्त्वािी कामहगरी करून स मारे अडीि 
हजार रुपये जमहवले. मंडळािे प्रिारक रा. स मंत, ल. ना. साने, बा. हव. साठे व दत्तोपंत आपटे यानंी व 
मंडळाच्या ज्या हनरहनराळ्या हठकािी शाखा आहेत, तेथील अहधकारी मंडळीनेही मंडळाच्या कायािा प्रसार 
मोठ्या उत्साहाने व हिकाटीने केलेला आहे. त्याचं्या कामािी तपशीलवार हकीकत व ठोकळ देिग्या वगैरे 
प ढील पत्रकात प्रहसद्ध होईल. 

(खालील प्रहतजे्ञवर सही करून पाठवा.) 
 
 

प्रहतज्ञा :– म ळशीच्या संरक्षिासाठी धरिार बसून अथवा सरकारी किेरी अडवनू अथवा मंडळ ठरवील त्या 
अन्य शातंतेच्या मागाने टाटा कंपनीशी व सरकारशी सत्याग्रह करण्यािी/सत्याग्रह होईल त्यास 
मदत करण्यािी माझी तयारी आहे. 

. 
धरि किेरी :– 
सत्याग्रहात मी भाग घेऊ इत्च्छतो. माझे नाव नोंदाव,े ही हवनंती आहे. 
 तारीख : 

  
नाव, वय, पत्ता ..................................................................... 

..................................................................... 
 

सत्याग्रहाचे पुढील धोरि 
 

श्रीहशवरायाचं्या महाराष्ट्द्रीयानंो, 
 
१) म ळशीिा सत्याग्रह ता. १६ एहप्रल १९२१ रोजी स रू होऊन आजवर िाललेला आहे, हे आपिासं 

अवगत आहे. 
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२) या एक वर्ावर िाललेल्या सत्याग्रहात म ळशीकर मावळ्यानंी, त्याचं्या हस्त्रयानंी व म लानंी आहि 
मावळ्याचं्या मदतीस आलेल्या सव ु महाराष्ट्रभरच्या स्वयंसेवकानंी हकती आत्मसयंम, हवदेहहत्व व वीरत्व 
दाखहवले, तेही आपल्या नजरेस वृत्तपत्राचं्या िारा आलेले आहे. 

 
३) महाराष्ट्रीय प्राहंतक पहरर्द हे जे महाराष्ट्रािे हृद्गत अहधकाराने सागंिारे जाित्या महाराष्ट्रीय 

लोकािें सम्मेलन, त्या सम्मेलनाच्या अहधकारीवािीने म ळशी सत्याग्रहासंबधंािे महाराष्ट्रािे मत दोन वार्थर्क 
बैठकीत प्रदर्थशत झालेले आहे. 

 
४) हे महाराष्ट्रािे मत असे आहे की, म ळशीस घडिाऱ्या घोर अन्यायािा प्रहतकार म ळशीकर 

मावळ्यानंी सत्याग्रहाच्या मागाने िालहवला आहे तो सवुथा अहभनंदनीय असून अहखल महाराष्ट्राने व 
चहद स्थानाने सव;ु तऱ्हेने द्रव्यिारा व मािसूबळाने म ळशीकरासं साहाय्य केले पाहहजे. 

 
५) म ळशी या धमुके्षत्राच्या संरक्षिासाठी खास म ळशीस म ळशी सत्याग्रह मंडळ व प िे येथे सत्याग्रह-

साहाय्यक-मंडळ स्थापन होऊन सत्याग्रहाच्या कायास आरंभ झाला व गेल्या सप्टेंबरमध्ये सावुहत्रक म ळशी 
सत्याग्रह मंडळ सत्याग्रहकायािे के्षत्र व्यापक करण्याच्या उदे्दशाने स्थाहपत झाले. 

 
६) या सव ु मंडळानी म ळशीकर मावळ्याचं्या व त्याचं्या मदतीस धावलेल्या महाराष्ट्रातील संयमी 

वीरतरुिाचं्या साहाय्याने म ळशीस घडत असलेल्या अन्यायािा प्रहतकार सत्याग्रही मागाने स व्यवथेने आजवर 
केला आहे. 

 
७) म ळशी सत्याग्रहािे कायात म ळशीस धरिाच्या जागी तसेि शऱे्यास व पौडास टाटा कंपनीच्या 

लोकाकंडून जो छळ आमच्या सत्याग्रही वीरानंी सोसला, त्यािी खरी कल्पना छळ प्रत्यक्ष सोसिारासि होऊ 
शकेल. ब टाच्या लाथा, कढत पाण्यािा मारा, अनत्न्वत धक्काब क्की, वमुस्थानी मार, दगडमार, नरकािा अंगावर 
सडा, अहत घािेरड्या शब्दािंा वर्ाव, हे सव ुतसेि यासारखे आिली हकत्येक प्रकार सत्याग्रही स्त्रीप रुर्ानंी व 
म लानंी सहन केले आहेत. धरि सत्याग्रहाच्या या वर्ीच्या कायात छळािी सीमाि झालेली आहे. बेश द्ध 
होईपयंत बेदम मार टाटा कंपनीिे ग ंड व मजदूर आमच्या सत्याग्रही लोकानंा देत आहेत. माराच्या अत्यािार व 
अनत्न्वत सैन्यािंा अत्यािार सहन करिे सत्याग्रही स्त्रीप रुर्ानंा इतके जड जात नाही!. परंत  हस्त्रयावंर केवळ 
धक्काब क्कीिा व मारािा अत्यािार करूनि टाटा कंपनीिे ग ंड आता राहात नसून प्रत्येक पाऊल प ढे टाकले 
आहे. हस्त्रयाचं्या उरोभागाला धरून त्यािंी हेळिा करिे, त्यािेंप ढे आपले कहटवस्त्र सोडून नग्न उभे राहिे या 
गोष्टी आता होत आहेत. परवा ता. १ मे रोजी वरिा प्रकार घडला. कहटवस्त्र सोडून नग्न होऊन टाटा कंपनीिा 
मन ष्ट्य मावळ्याचं्या सत्याग्रही हस्त्रयासंमोर उभा राहतो, कामिेष्टा करतो व अहतबीभत्स शब्दानंी त्या वीर हस्त्रयासं 
आवाहन करतो आहि हा देखावा ५।७ साहेब, केमेरान (िीफ इंहजहनयर, हैसलंब), रॉड्रीक्स (द य्यम इंहज.), 
ककु पॅरीक (हडत्स्रक्ट पोहलस स पचरटेन्डन्ट), हिस्ट (पसुनल अहस. कलेक्टर) वगैरे अगदी तटस्थपिे 
आपले स खासन न मोडता अवलोकन करतात. या प्रकारानंतर छळािी काही सीमा राहहली आहे असे कोिी 
म्हिेल, असे वाटत नाही. कोल्हापूर महाराज की जय, हशवाजी महाराज की ह यो, गाधंी की ह यो असा घोर् 
करीत वरील अत्यािार होत आहेत. 
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८) कोल्हापूर महाराज की जय! महाराष्ट्रीयानंो, हा जयजयकार वरील बेदम मारािे प्रसंगी व अवहित 

बीभत्सिे प्रसंगी टाटाच्या भाडोत्र्या लोकानंी करावा, हा प्रकार त म्हासं कसा काय वाटतो? कोल्हापूर 
महाराज! आपल्या नावाच्या जयजयकाराबद्दल कोि जबाबदार आहे? लक्षात ठेवा की, ईर्श्री सरकार 
पृथ्वीवरील सव ुराजा-महाराजािें वर आहे व आपला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हात म ळशीकर वीर हस्त्रयाचं्या बीभत्स 
अवहेलनेत व वीर सत्याग्रही प रुर्ानंा बदम मार देण्यात असेल तर आपल्याला या अघोर आहि अधमाधम 
पातकािे प्रायहश्चत्त घेण्यािी तयारी ठेवली पाहहजे. हशवरायाचं्या मराठ्यानंो! मी त मच्याशी बोलत असता दोन 
शब्द कोल्हापूर महाराजानंा उदे्दशून बोललो ते मला अगदी राहवनेा म्हिून. मला या हशष्टािारभगंाबद्दल क्षमा 
करा व माझे प ढील म्हििे ऐका. 

 
९) टाटा कंपनीस आमच्याकडून आजि नोटीस गेली आहे ती यासोबत आहे. हतजवरून आमिे 

सत्याग्रही धोरि आपल्या लक्षात येईल. 
 
१०) सत्याग्रही प्रहतकाराचं्या मयादा म्हिून दहा हजार महाराष्ट्रीयानंा त रंुगवास, १०० महाराष्ट्रीयािें 

प्रािबळी, ५ लाख रुपयािंा व्यय, ५ वर् ेसत्याग्रही तऱ्हेने म ळशी लढहविे या गोष्टी ज्या आम्ही ठरहवल्या आहेत 
त्याजंकडे व प्रािबळी हबनतयारीच्या मािसािंा घेतला न जावा, या उदे्दशाने म ळशीच्या सत्याग्रही यज्ञात 
स्वयंस्फूतीने प्रािाह ती करू इत्च्छिारािंी जी यादी आम्ही सरकारकडे पाठहवण्यासाठी तयार करीत आहोत, 
हतजकडे आपि सहजि हवशरे् लक्ष द्याव.े 

 
 ११) म ळशीिा सत्याग्रही यज्ञ जो ईर्श्री इच्छेने स रू झालेला आहे, तो यज्ञ आपि महाराष्ट्रीयानंी 

िालवावयािा कोठवर, हा मोठा हविारािा प्रश्न आहे. व प्रश्नािा त रंुगात सहा महहने हविार करून मी काही 
गोष्टी माझ्या मनाप रत्या हनहश्चत केल्या व त रंुगातून बाहेर येऊन त्यािंा काही सहकारी कायुकारींशी ऊहापोह 
झाल्यावर महाराष्ट्राप ढे त्या माडंण्यािे ठरहवले. 

 
१२) महाराष्ट्राने सत्याग्रही यज्ञाच्या आम्ही ठरहवलेल्या मयादािंा हविार आत्मपरीक्षिाच्या दृष्टीने, 

सरकारच्या व टाटा कंपनीच्या स्वभावपरीके्षच्या दृष्टीने आहि सामसत्याग्रहािे सामथ्य-ुअसामथ्य ु
अजमावण्याच्या दृष्टीने करावा, अशी माझी इच्छा आहे. 

 
१३) म द्दाम या सत्याग्रहमयादारीक्षिासाठीि अहखल महाराष्ट्रीय पहरर्द बोलावली जावी आहि हतने 

आपल्या अहधकारी हविारिेने हकती महाराष्ट्रीय त रंुगात गेले म्हिजे सत्याग्रही यज्ञ आटोपता घ्यायिा, हकती 
महाराष्ट्री सत्याग्रह-य द्धात पतन पावले म्हिजे ते य द्ध खेळिे सोडून द्यावयािे, हकती पैसा खि ुझाला म्हिजे 
यज्ञ थाबंवावयािा, हशकस्त हकती म दतीपयंत या सत्याग्रही य द्धािा खेळ खेळावयािा, या गोष्टी हनहश्चत 
कराव्या, हे इष्ट आहे. 

 
१४) वर स िहवल्याप्रमािे अहखल महाराष्ट्रीय पहरर्द भरून सत्याग्रहमयादािी प नर्थविारिा 

होईपावतेो सध्या ठरहवलेल्या मयादानं सार पैशािी व मन ष्ट्यबळािी ज ळवाज ळव आपि केली पाहहजे. 
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१५) म ळशीिे धमुय द्ध हे म ळशीकर व टाटा कंपनी याजंमधील य द्ध नसून एका बाजूला मराठे व द सऱ्या 

बाजूला टाटा कंपनी आहि सरकार असे हे य द्ध आहे, ही गोष्ट सवांनी नीट लक्षात घ्यावी. 
 
१६) हे धमुय द्ध आमच्याकडून सामसत्याग्रही तऱ्हेने आज लढले जात आहे. 
 
१७) सामसत्याग्रहािी म ळशीच्या य द्धात कसून कसोटी पाहावयािी आहे. हा सत्याग्रह सत्याग्रही 

बाजूने अचहसात्मक असल्याने दयादु्र अंतःकरिाच्या सव ुलोकानंी यात अंगाने व पैशाने भाग घेऊन तो यशस्वी 
करण्यािा प्रयत्न करावा हे उहित आहे. 

 
१८) हशकस्त प्रयत्न करून हा सत्याग्रह अयशस्वी झाला तर म ळशी व चहद स्थान यािंी के्षत्रदृष्ट्या 

वगैरे त लना करून चहद स्थानाला स्वराज्यप्राप्ती करून देण्याच्या कायात सामसत्याग्रह कोठपयंत उपयोगी 
पडेल हे जाित्या मािसासं हवशरे् स्पष्टपिे समजेल व ते स्वतःिी न द सऱ्यािंी हदशाभलू करण्यािे टाळतील. 
उलटपक्षी, आपल्या सवांच्या हार्थदक इच्छेप्रमािे सामसत्याग्रह म ळशीस यशस्वी झाला तर चहद स्थानाला 
स्वराज्यप्राप्ती करून देण्याच्या कायात याि प्रकारच्या दयाप्रधान प्रयत्नािा उपयोग आपि नेटाने करू व सवु 
जगताला एक अहत अपूवु असा धडा घालून हदल्यािे श्रेय भारताला हमळवनू देऊ. 

 
१९) महाराष्ट्रातील प्रत्येक महाराष्ट्रीय क ट ंबाने सत्याग्रह पट्टी म्हिून कमीत कमी १ रुपया द्यावा अशी 

प्राथुना आहे. प्रत्येक गावािी पट्टी तेथील घराचं्या एकंदरीइतकी कमीत कमी घरास १ रुपया या हहशबेाने प री 
करून देण्यािी जबाबदारी गावातील काही जाित्या गृहस्थानंी घ्यावी व ताल क्यातील श्रेष्ठानंी याि हहशबेाने 
ताल क्यातील सत्याग्रपट्टी प री करण्यािी जबाबदारी अंगावर ध्यावी हे उहित आहे. 

 
२०) उहित गोष्टी सवुि काही यथोहित तऱ्हेने होत नसतात, म्हिून धहनकानंी आपले हखशात चकहित 

खोल हात घालावा आहि ५ लाखािंी भरती त्वहरत करून द्यावी अशी प्राथुना आहे. 
 
२१) १०००० महाराष्ट्रीय िालू सत्याग्रही यज्ञात कारागृहाच्या तयारीिे पाहहजे आहेत. बंगालने, 

संय क्त प्रातंाने, पंजाबने २०।२५ हजार तरुि असहकाराकहरता यज्ञात त रंुगवासाच्या तयारीने उभे केले व हे 
तरुि आज त रंुगात आहेत. महाराष्ट्रािे तेज िालू सत्याग्रही यज्ञात १०००० तरुिानंी त रंुगवास पत्करून 
जगाच्या प्रत्ययास आिाव ेहे श्रीहशवराजाचं्या महाराष्ट्रािे कतुव्य आहे. 

 
२२) महाराष्ट्रीय तरुिानंो! त मच्यापैकी काही जीवानंी आपले रक्त िालू सत्याग्रही यज्ञात अपुि 

करण्यास तयार व्हाव ेव कारागृहवास पत्करण्यास प ष्ट्कळ, जिानंी प ढे याव,े अशी माझी त म्हास पे्रमािी सूिना 
आहे. हा स्वाथुत्याग त मिा त म्हाला आत्मोन्नतीच्या दृष्टीने फार लाभदायक होिार असून देशािे व जगतािे हेतू 
त्यात आहेत. ते त म्ही लक्षात वागवा. 
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२३) श्रीहशवरायाचं्या महाराष्ट्रीयानंो! परमेर्श्र त म्हाला त मच्या देहािे, ब द्धीिे व हहतािे साथुक 
करण्यािे शक्ती देवो. 

 
३४१ सदाहशव पेठ, प िे, ता ३।५।२२ 
 

 
 त मिा स्नेहाहंकत 

पा.ं म. बापट 
सावुहत्रक म ळशी सत्याग्रह मंडळ 

अध्यक्ष : म ळशी सत्याग्रह साहाय्यक मंडळ 
म ळशी सत्याग्रह मंडळ 
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टाटा कंपनीस नोटीस 
 

मनेॅजर, टाटा पॉवर कंपनी, यासं :– 
 

महाशय, 
 
१) म ळशीिा सत्याग्रह १६ एहप्रल १९२१ रोजी स रू होऊन आजपावतेो मध्ये काही खंड न पडता 

िाललेला आहे. सत्याग्रह सारखा एक वर्ावर िालत असलेला असा हा सव ुचहद स्थानात चकबह ना सव ुप्रातंात 
पहहलाि आहे हे आपल्या लक्षात असेलि. 

 
२) म ळशी सत्याग्रहात म ळशीकर मावळे भाग घेत नसून सव ुमहाराष्ट्रातील लोक त्याचं्या मदतीला 

आहेत. 
 
३) म ळशीिे धरि बाधंावयािा आपला हविार ठरला तो काही केवळ सूडब द्धीने ठरला नाही. त मिी 

दृष्टी अशी की धरि हे लोकाचं्या उपयोगािेि होिार आहे. लोकानंा उपयोगी पडिार आहे. सरकारने त म्हाला 
आश्रय हदला तोही केवळ द ष्टब द्धीने हदलेला नाही. त्यािंीही समजूत त मच्याप्रमािेि असली पाहहजे असे मी 
समजतो. 

 
४) समजूत जी आपली होते ती केव्हा केव्हा फार ि कीिी होते हा अन भव सरकारत्व करिारानंा व 

त मच्यासारख्या व्यापार करिारानंा असलाि पाहहजे.  
 
५) म ळशी धरिाच्या बाबतीत त मिी व त म्हाला हात देिाऱ्या सरकारिी समजूत ि कीिी झालेली आहे 

हे त म्ही व सरकारने लवकर उमजिे श्रेयस्कर आहे अशी माझी समजूत आहे. 
 
६) महाराष्ट्राच्या जाित्या लोकानंा म ळशीिे धरि सध्या लोकानंा उपयोगािे हकतपत होईल व 

न कसानीिे हकतपत होईल हे कळत आहे व त्यानंी आपल्या प्राहंतक पहरर्देच्या दोन बैठकीत म ळशी 
सत्याग्रहािे अहभनंदन करून सवु महाराष्ट्रीयानंा व चहद स्थानीयानंा सत्याग्रहाला मदत करण्याहवर्यी प्राथुना 
केलेली आहे.  

 
७) महाराष्ट्र हा देश मराठ्यािंा आहे. श्रीहशवाजी महाराजािें या देशावरील प्रभ त्व कायमिे आहे व हे 

कायमिे प्रभ त्व य वराजानंी त्या प ण्यश्लोक वीरप रुर्ािे स्मारक त्याच्या प ण्यनगरीत आपल्या हाताने करून 
कबूल केलेले आहे. श्रीहशवरायािंा एकहनष्ठ महाराष्ट्र त्यािें म ळशी के्षत्र सध्या कोिाच्याही हवाली करू इत्च्छत 
नाही, हे मी आपिास नम्रपिे कळहवतो. 

 
८) त म्ही धरिािे कामात कोट दीड कोट रुपये खि ुकरून बसला आहा असे त म्ही म्हिता. त्याजवर 

पािी सोडून धरिािा हट्ट त म्ही सोडून द्याल तर त मिा लौहकक होईल, त म्हाला माि सकीिी िाड आहे हे सव ु
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जगाच्या हनदशनुास येईल, त मच्या द सऱ्या धंद्यात लोकािंा त म्हाला आशीवाद हमळेल. परमेर्श्र त मच्या 
सत्कृतीिे फल त म्हाला नाना तऱ्हेने पोिवील. 

 
९) महाराष्ट्रीयाचं्या आजच्या हपढीला धरि भयंकर न कसानीिे वाटते तसे ते नेहमीि वाटेल असे 

धरून िालावयाला नको. प ढल्या हपढीिा हविार कदाहित वगेळा होईल. तेव्हा २०।२५ वर्ांनी 
त मच्यासारख्यानंी धरिािा प्रयत्न प न्हा केल्यास व तो लोकानंा अगोदर हविारून प सून व त्यािंी समजूत 
घालून केल्यास नीटपिे यशस्वी होण्यािा संभव आहे. 

 
१०) यास्तव माझी आपिास प्राथुना आहे की, धरिािे काम २०।२५ वर् ेतहकूब करण्यािा हविार त म्ही 

ठरवावा. 
 
११) माझे असे म्हििे आहे की, सरकारने आज सव ु प्रकारे आस री वृत्ती धारि करण्यािा हनश्चय 

केल्यास त मिे धरि होईल-परंत  ते धरि सरकारच्या व त मच्यासारख्या व्यापारी कंपन्याचं्या भयंकर 
अधःपाताला कारि होईल. 

 
१२) असला अधःपात न व्हावा या हेतूनेि धरितहक बीिा हविार मी आपिास स िवीत आहे. 
 
१३) आपि माझी सूिना आपल्या कंपनीच्या िालकापं ढे ठेवावी. 
 
१४) आमिे सत्याग्रहासबंंधीिे प ढिे धोरि आपल्याला कळहविे आमच्या तत्त्वाप्रमािे जरूर आहे, 

म्हिून ते आपिास कळवीत आहे. आमिे धोरि खालीलप्रमािे राहील. 
 
१५) िालू सत्याग्रहाच्या हनहमत्त १०००० पयंत महाराष्ट्रीय त रंुगात घालण्यािा आमिा सध्या हविार 

आहे. आमच्यापैकी १०० लोकािंा प्रािबळी त मच्या बाजूने सरकारकडून घेतला जाईपयंत सत्याग्रह 
िालहवण्यािे आम्ही ठरहवले आहे. या गोष्टी आमच्या इच्छेप्रमािे घडून येिे न येिे आमच्या हाती सवुस्वी नाही. 
म्हिून आम्ही आमच्या सत्याग्रहाला कालमयादाही घातलेली आहे. ही मयादा ५ वर्ांिी आहे. ५ वर्पेावतेो 
सत्याग्रह करून नंतर झालेल्या गोष्टींिा आम्ही आढावा घेऊ व प ढे सत्याग्रह िालहविे श्रेयस्कर आहे की नाही 
हे ठरव.ू आमिा महाराष्ट्र पैशाने गरीब आहे. या दृष्टीने आमच्या सत्याग्रहाला पशैािी मयादाही आम्ही 
घातलेली आहे. ती पाि लाख रुपयािंी आहे. महाराष्ट्रािे पाि लाख रुपये त्या सत्याग्रहात खि ुझाले म्हिजे 
त्याने आपले कतुव्य पूि ुकेले असे आम्ही समजिार आहोत. हे सब करून त मिे व सरकारिे मन दळले नाही 
व त मिे धरिकाम िालू राहहले तर िालू सत्याग्रहािा उपाय त मच्यासारख्याचं्या मनात िागंलूपिा जागतृ 
करण्याला असमथु आहे, असे बह धा ठरहवले जाईल. 

 
१६) सरकारकडून म ळशी सत्याग्रहातल्या धामध मीत आमच्या मािसािें बळी घेतले जातील. ते ज्यािंी 

त्या सत्याग्रहािे कायुकते मरिापयंतिी तयारी नाही, अशािें घेतले जाऊ नयेत अशी आमिी इच्छा असल्याने 
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िालू सत्याग्रही यज्ञात स्वख शीने प्राियज्ञ करू इत्च्छिाऱ्यािंी यादी तयार होत आहे व ही यादी लवकरि 
सरकारच्या हाती हदली जाईल. 

 
१७) आमच्या सत्याग्रहाच्या कायुके्षत्रासंबंधाने आपिास असे कळहविे आहे की, धरिाच्या पायािी 

जागा, आजूबाजूिी खािी वगैरेिी जागा, चििवड-म ळशी रेल्वरेस्ता, ही सव ु हठकािे आमच्या कायुके्षत्रात 
आहेत. व या हठकािी कंपनीिे िालू काम अडहविे व झालेले काम अल्प प्रमािात नाद रुस्त करिे, कंपनीच्या 
मजूर लोकािंी हवनविी करिे व कानउघाडिी करिे, या गोष्टी आमच्या कायात येतात. प्रहतपक्षाच्या 
बाजूकडील मािसावंर हात न टाकता, सौम्य व चकहित तीव्र उपायानंी प्रहतपक्षाच्या मनात कतुव्यजागृती 
करण्यािा यत्न करिे, हे सामसत्याग्रहािे कायुस्वरूप होय. हे स्वरूप जसे आजवर म ळशी सत्याग्रहात आम्ही 
काळजीने साभंाळले आहे तसेि याप ढेही साभंाळू. या आमच्या सत्याग्रही प्रयत्नािे रहस्य आपल्या लक्षात 
येऊन व आपल्याला िागंली ब द्धी उत्पन्न होवो अशी आमिी परमेर्श्राशी प्राथुना आहे. 

 
१८) या पत्रासोबत म ळशी सत्याग्रहासाठी स्वख शीने प्राियज्ञ करू इत्च्छिाऱ्यािंी तयार यादी 

आपिाकडे पाठवीत आहे. 
 
१९) परमेर्श्र त मच्या कंपनीच्या िालकासं व इंग्रज सरकारास स ब द्धी देवो.  
 
३४१, सदाहशव पेठ, प िे ता. ३।५।२२ 

 
 
 
 

अध्यक्ष 

आपला, 
पा.ं म. बापट 

सावुहत्रक म ळशी सत्याग्रह 
म ळशी सत्याग्रह साहाय्यक मंडळ  
म ळशी सत्याग्रह मंडळ 
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Mulshi patrak No. 35 
BANDE MATARAM 

MULSHI PETA ATYAGRAHA  
IMPORTANT FACTS 

 
1) The Mulshi Peta is situated about 25 miles to the West of Poona. The number of village 

to be submerged is 54. Population about 10,000. The number of acres to be devasted 40,000,  
including some of the best rice-land in Maharashtra.  

 
2) The Mawlas of Mulshi Peta, as soon as they got an inkling of the calamity, which 

threatened their ancestral lands and temples, held meetings of protest, sent applications and 
deputations of their leaders waited upon high officials of Government. No notice was taken of 
these things. The Tata Power Company sent its officers and servants into the Mulshi Pet a and 
the Mawlas were every now and then insulted and ill-treated by them. The Government remained 
conveniently neutral.  

 
3) The Mawlas waited upon Mahatma Gandhi. He showed great sympathy for their cause 

and advised them to resort to Satyagrah, which he said was the only weapon of the weak and 
the righteous against the tyranny of the all powerful capitalists and bureaucrats. Thereupon the 
Mawlas determined upon Satyagraha to save their homelands.  

 
4) With the help of some Poona Satyagrahis they began the 1st campaign of Satyagrah 

on the auspicious Ram Nawami day of 1843 (16th April 1921). They made the Tata Power 
Company stop all work on the site of the dam. A truce was made by which the company 
promised to suspend its work till the 7th of November, 1921.  

 
5) In the intervening period the officers of the Company with the help of the 

Compensation officers of the Government tried their utmost to make the Mawlas part with their 
lands. They used all sorts of means, fair and foul. Every effort was made to terrorise the Mawlas 
into an ignonimous surrender. The traditional Government policy of ‘Divide and rule’ was freely  
used and the most unfair use of the Agricultarists Relief Act & the Land Acquisition Act was 
made. The success got by the Company in its ignoble tacties was insignificant. With all their 
prosecutions, intimidations they could at the best acquire only about 1/3 of the land, they 
wanted. This too was given under great pressure, which was brought to bear upon the poor and 
ignorant Mawlas, with the help of all the legal machinery at the disposal of the Government.  
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6) The Company again started work by the end of March 1922. The Mawlas were grim in 
their determination to die for their hearths and homes. The campaign of Satyagraha was begun.  
The Company was unnerved by the peaceful and non-violent nature of the movement. It lost its 
balance. The officers of the Company started a most abominable campaign of hooliganism. The 
Satyagrahis were mercilessly assaulted. Foul language and all sorts of insults were showered 
upon them. Even Mawla women were not spared. They, too, had their share of cowardly insults 
and assaultes. The Mawla fighter, who won Swarajya for Maharashtra in the 17th Century, was 
indeed very severely and sorely tried in this non-violent struggle. His self-restraint under the most 
provoking circumstances was indeed most exemplary. He was weighed in the balance and we 
are proud to say, he was not found wanting. 

  
7) The Tata Power Company and the Government were disillusioned. They expected an 

easy surrender of the Mawlas. They found that they had caught a Tartar. The Mawla refused to 
yield. So Section 144 I. C. P. Code was brought into use. More than two hundred Mawlas and 
their Satyagrahi friends including Messrs. S. M. Paranjpe, S. K. Damle (Editor of Swarajya and 
and Raja-Katana), J. S. Karandikar, Sub-Editor, Kesari, Dr. V. D. Phatak, W. G. Joshi of 
Chitrashala, N. K. Vaidya of Nagpur, H. G. Phatak, Secretary, Poona Dist. Congress 
Committee, were prosecuted and got rigorous imprisonment.  

 
8) The Governor of the Presidency has said that the dam is inevitable. We are not yet 

convinced that it is.  
 
There is a higher Governor whom we are now approaching. The Satyagrahi fight is 

nothing but an appeal to this Divine Governor. Will He decree that the dam must be? We do not  
know. We shall maintain our fight bravely for a long time to come according to OUR convenience 
and then we shall be able to more truly divine the wish of God than we are able to do at  
present. Let Maharashtra make the fight its own. Let young men from far and wide come forward 
to carryon this fight and full up the goals. It is my personl desire that this Satagrahi fight  
should henceforth be fought intirely by the young volunteers from outside the Mulshi Peta. The 
Mulshi Mavlas should be allowed to stand by and see how the young men of Maharashtra  
sacrifice themselves for Mulshi. 

 
Girgaum, Bombay. P. M. BAPAT 
1st June 1922. President, Satyagran Mandals  

।। प डंलीकवरदे हहरहवठ्ठल ।। 
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म ळशी पत्रक ४० 
 

पंढरपूरच्या वारकरी बंधुर्भणगनींनो! 
मुळशीपेटा वाचवा! 

 
म ळशीच्या मावळ्यानंा मदत करिे हे त मिे पहवत्र 

असे धार्थमक कतुव्य आहे. 
 

लक्षात ठेवा 
 

१) मावळ्यानंी जागले प्राि देऊन चहद धमािे रक्षि केले. धरि झाले तर हशवाजी महाराजािें हजारो 
मावळे हभकेला लागतील. 

 
२) आपि हे धरि होऊ हदले तर आज म ळशीपेयातील मावळे ब डतील. उद्या ही पाळी त मच्यावर 

येईल, कारि आिखी अशीि २५-३० धरिे व्हावयािी आहेत. 
 
३) म ळशीिे हे धरि व नंतर २५-३० धरिे झाली म्हिजे या मावळ्यािंी व त मिी त्स्थती काय होईल? 

त्यानंा व त म्हाला आपली घरेदारे सोडून पोट भरण्यासाठी म ंबईसारख्या बकाल वस्तीच्या शहरी जाव ेलागेल. 
 
४) आज त म्ही स्वतंत्र, हनव्युसनी शतेकरी आहात. धरिे झाली म्हिजे त मिी शतेी ब डेल. त म्ही 

व्यसनी बनाल, मूठभर भाडंवलवाल्यािें ग लाम व्हाल. त मच्या धमािी व नीतीिी राखरागंोळी होईल. 
 
५) आज त म्हाला हवजेिे हदव,े पंखे, आगगाड्या यािंी जरुरी आहे काय? नाही. त म्हाला पोटभर अन्न 

व वस्त्र पाहहजे आहे. या धरिाने ते त म्हास हमळिार नाही. शतेी, िरखा व हातमाग यानंीि त मिी पोटे भरतील, 
धरिानंी नव्हे. 

 
धरिाचंा हा अनथव टळावा म्हिून 

 
१) शके १८४३ च्या रामनवमीला मावळ्यानंी सत्याग्रह स रू केला. महाराष्ट्रातून शकेडो सत्याग्रही 

त्याचं्या मदतीला धावले. टाटा कंपनीने तात्प रते काम बंद ठेवले. मावळ्यानंा फोडण्यािी हशकस्त केली. 
सत्यशोधक तमाश ेआिले. लोकानंा भीती घातली. मावळ्यानंा व त्याचं्या प ढाऱ्यानंा त रंुग दाखहवला. नाना 
प्रकार केले. मावळे वश होईनात. कंपनी गडबडली. हतिे देहभान नाहीसे झाले. 

 
२) माि ु१९२२ अखेरीला टाटा कंपनीने प न्हा काम स रू केले. मावळ्यानंी प न्हा सत्याग्रह स रू केला. 

कंपनीिे काम होईना. कंपनी हिडली. ग ंडशाही स रू झाली. एहप्रल व मे महहन्यात या ग ंडशाहीिा कळस 
झाला. लहान-मोठ्या सव ु दजाच्या सत्याग्रही लोकानंा हशवीगाळ करिे, बेश द्ध पडेपयंत मारहाि करिे, 
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मावळे हस्त्रयापं ढे नग्न उभे राहून व अन्य प्रकारे हकळसवािे आिरि करिे वगैरे अनत्न्वत प्रकार प्रत्यक्ष सरकारी 
अहधकाऱ्याचं्या देखत हदवसाढवळ्या झाले. 

 
३) सरकारने व कंपनीने या ज लमािी म ळीि दाद घेतली नाही. पोहलस अहधकाऱ्याचं्या जबान्या व 

महॅजस्रटेिे जजमेंट यावरून सत्याग्रही लोक पूिपुिे शातंतेच्या मागाने जातात, अत्यािार कंपनीच्या 
नोकराकंडून होतात वगैरे गोष्टी हसद्ध होत असतास द्धा उलट सत्याग्रही लोकावंरि खोटेनाटे आळ घेण्यास 
स रुवात झाली. सत्याग्रही लोकानंी आपले व्रत सोडले नाही. शातंतेच्या मागापासून ते हतळमात्र ढळले नाहीत. 
दोनश े वर लोक म कायाने सत्यासाठी त रंुगात गेले. दे. हशवरामपंत पराजंपे, वृद्ध वास काका जोशी 
(हित्रशाळा), राजकारिकार दामले, नागपूरकर प ढारी नारायिराव वैद्य, डॉ. हव. दा. फाटक, प िे काँगे्रस 
कहमटीिे हिटिीस हरीभाऊ फाटक, डॉ. पळस ले यासंारख्या प ढाऱ्यानंी ख र्ीने काराग्रहवास पत्करला. 

 
४) म ळशीकर मावळे पैसा घेऊन आपली मातृभमूी हवकण्यास तयार आहेत ही टाटा कंपनीने 

पसरवलेली कंडी सपशले खोटी आहे. त्यािंा शक्य तो जहमनीकरता मरण्यािा हनश्चय कायम आहे. ज्या काही 
लोकानंी जहमनी कंपनीला हदल्या त्यात म ख्यत्वकेरून ज लमी व आपमतलबी सावकार व त्यािंी असाहाय्य 
क ळे, अनाथ हस्त्रया व पोरकी म ले, फसलेले अडािी लोक, नोकरी व शहरातील िैनीसाठी हपापलेले व 
जहमनीबद्दल पे्रम नसलेले पाढंरपेश ेयािंीि संख्या मोठी आहे. ज्यानंी जहमनी हवकल्या नाहीत अशा मावळ्यानंी 
पैसा घ्यावा म्हिून सरकार व कंपनी याचं्या अहधकाऱ्यािें अनेक वडेेवाकडे प्रयत्न स रू आहेत. त्यािें विुन 
करिे शक्य नाही. हबिाऱ्या मावळ्याचं्या अज्ञानािा व गरीबीिा फायदा घेऊन त्यासं पेिात आिून पैसा घेण्यास 
लावण्यािा प्रयत्न जारीने स रू आहे. 

 
५) मावळ्याचं्या सापंहत्तक अडििीिा फायदा घेऊन उद्या जरी कंपनी व सरकार यानंी आिखी 

मावळ्यासं सक्तीच्या स्वख र्ीने नाइलाज म्हिून पैसे घेण्यास लावले तरी महाराष्ट्र मावळ्यानंी ख र्ीने जहमनी 
हदल्या असे कदाहप समजिार नाही. ता. ११ जून १९२२ ला म ंबईस भरलेल्या अहखल महाराष्ट्र म ळशी 
पहरर्देने म द्दाम ठराव करून ही गोष्ट जगजाहीर केली आहे. काहीही होवो म ळशीिे धरि न होऊ देण्यासाठी 
पहरर्देने तीन वर्पेयंत हे सत्याग्रहािे य द्ध िालू ठेवण्यािे ठरहवले आहे. महाराष्ट्र यासाठी कमीत कमी तीन 
हजार मािसे त रंुगात घालिार आहे व तीन लाख रुपये खि ुकरिार असून जरूर पडल्यास कमीत कमी १०० 
सत्याग्रही लोकािंा प्रािबळी देण्यािाही महाराष्ट्रािा हनश्चय झालेला आहे. इतक्याने कायुभाग न झाल्यास 
प न्हा पहरर्द भरवनू प ढील कायुक्रम आखडण्यात येईल. 

 
यासाठी पाडुंरंगाच्या र्भक्तानंो! 

 
धमािे रक्षि करण्यासाठी, स्वयंभ ू देवस्थाने वािहवण्यासाठी व आत्मनाश थाबंहवण्यासाठी १) द्रव्य 

देऊन २) त रंुगात जाऊन व ३) प्राियज्ञ करून म ळशीिे व नंतर होिारी २५-३० धरिे थाबंवा. 
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पाडुंरंग तुम्हास सद्बुद्धी देवो! 
 

सत्याग्रहकिेरी ३४१ सदाहशव पेठ, 
प िे शहर. आर्ाढी ११-१८४४. 

पाडं रंग महादेव बापट 
अध्यक्ष, सत्याग्रह मंडळे. 

 
 
म ळशी पत्रक ४९ 
 

मुळशीस चला! 
 

म ळशी द्यावयािी आमिी इच्छा नाही, असे मावळ्यानंी सरकारला साहंगतले. अनेक वळेा साहंगतले. 
त मिे पैसे नकोत, त मच्या द सऱ्या जहमनी नकोत, असे मावळ्यानंी सरकारला साहंगतले. अनेक वळेा साहंगतले. 
१९१९ सालभर हेि साहंगतले. १९२० सालभर हेि साहंगतले. १९२१ साली १६ एहप्रल रोजी रामनवमीच्या 
पहवत्र हदवशी हेि कृतीने साहंगतले. या पहवत्र हदवशी मावळ्यानंी सत्याग्रह केला. भाभानंी त्यािंा छळ केला. 
सरकारने त्यािंा छळ केला. हा सव ु मावळ्यानंी शातंपिे सोसला. मावळ्याचं्या बायका, मावळ्यािंी म ले, 
सवांनी छळ सोसला. छळ सोसून सवानी हेि साहंगतले की, म ळशी द्यावयािी आमिी इच्छा नाही. त मिे पैसे 
नकोत. त मच्या द सऱ्या जहमनी नकोत. मग कलेक्टरािें हनकरािे पत्र आले. आम्ही धरि बाधंिारि, त म्ही हट्ट 
सोडा. या कलेक्टराचं्या पत्राला सव ुमावळ्यानंी उत्तर हदले ते पहहलेि उत्तर हदले. त मच्या द सऱ्या जहमनी 
नकोत. त मिे पैसे नकोत. आम्ही म ळशी देिार नाही. या उत्तरािी तारीख एहप्रल २१. सरकारच्या स्पष्ट लक्षात 
आले. १९१९, १९२०, १९२१, १९१९ मािुमध्ये धरिािी योजना पसंत करून सरकारने कंपनीला होकार 
भरला. तेव्हापासून मावळ्यािंा नकार. तो १९१९ उलटले, १९२० उलटले, १९२१ अधे उलटत आले तरी 
कायम. सरकारच्या स्पष्ट लक्षात आले की, मावळ्याचं्या नकारािा पाया खोल आहे. या नकारािा नायनाट 
हनकराच्या उपायानंीि केला पाहहजे. १९२१ एहप्रल २१ ला मावळ्यािें हनकरािे उत्तर सरकारला हमळाले व मे 
२२ जमीन भक्षिािा (लँड ॲहिहझशन) कायदा म ळशी पेयाला लावनू सरकार मोकळे झाले. मावळे सगळेि 
काही सारखे नाहीत. इच्छा सगळ्यािंी सारखी की म ळशी आपली आपल्याला राहावी. परंत  मनािा खंबीरपिा 
सगळ्यािंा सारखा नाही. अडििी सगळ्याचं्या सारख्या नाहीत. या गोष्टीिा फायदा भल्याब ऱ्या उपायानंी 
घेण्यािे सरकारने व कंपनीने ठरहवले. हे सव ु उपाय करूनही या वर्ीिी मोहीम स रू झाली तोपोवतो 
सरकारला व कंपनीला काहीि म्हिण्यासारखे यश आले नव्हते. सत्याग्रहािे अध्वयूु दे भ. भ सक टे याचं्यावर 
खटला करून त्यानंा काही मावळ्याबंरोबर येरवड्यात कच्च्या अटकेत टाकीपयंत कंपनीला व सरकारला 
म्हिण्यासारखे यश आले नव्हते. भ सक टे यासं बंद करून त्याचं्यामागे मावळ्यावंर हरतऱ्हेच्या उपायािंा प्रयोग 
केला गेला. हा प्रयोग फ कट गेला नाही. कंपनीला व सरकारला यश थोडेबह त आले. मावळे, कच्च्या मनािे व 
अडििीत आलेले काही मावळे, पैसा घेऊन दीन होऊन बसले. या दीन मावळ्यािंा दीनपिा पाहून काही 
सत्याग्रही लोकासंही हवर्ाद वाटला. परंत  हविाराने हा हवर्ाद दूर झाला. भ सक टे एहप्रल १,१९२२ रोजी 
पक्क्या बंदीत दाखल झाले, व मे १, १९२२ रोजी म ळशीस साम दाहयक सत्याग्रहािा खास प्रयोग झाला. जून १ 
पयंत जवळ जवळ २०० सत्याग्रही येरवड्यात पोिले. पावसाळ्याम ळे सत्याग्रह तहकूब झाला. जून ११ रोजी 
अहखल महाराष्ट्र म ळशी पहरर्देने ठराव केला की, सक्तीच्या ख शीने वगैरे कॉपेन्सेशन घेिे जरी भाग पडले 
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तरी म ळशी पेटा वािवण्याकहरता सत्याग्रह तीन वर्पेयंत अथवा तीन लाख रुपये खि ुहोईपयंत चकवा तीन 
हजार मािसे त रंुगात जाईपयंत महाराष्ट्राने िालू ठेवनू मग प न्हा बसून प ढील धोरि ठरवाव.े १९१९,१९२०, 
१९२१, १९२२. १९१९ मध्ये मावळ्यानंी सरकारला प्रथम आपले मत साहंगतले. म ळशी द्यावयािी आमिी इच्छा 
नाही. त मिे पैसे आम्हाला नकोत. त मच्या द सऱ्या जहमनी आम्हाला नकोत. हीि गोष्ट िार वर् ेस्पष्ट सागंून 
जवळ जवळ ७५ मावळे त रंुगात गेले. त रंुगात येऊनही हीि गोष्ट बोलिारे मावळे परवा पहरर्देत काहीजि 
हजर होते. त रंुगात जाऊन आलेली जयाबाई भोईि परवा पहरर्देत हजर होती. हतनेही हीि गोष्ट स्पष्ट 
साहंगतली. आम्हाला जमीन सोडायिी नाही. 

 
आपली मनातली गोष्ट आिखी कशी स्पष्ट सागंावयािी? १९१९, १९२० या साली शब्दानंी साहंगतली. 

१९२१, १९२२ या साली सत्याग्रती कृतीने आहि नाना प्रकारिा छळ व त रंुगवास भोगून साहंगतली. गरीब 
मावळ्यानंी व मावळिींनी आिखी काय कराव?े 

 
न कतीि मजकडे काही बातमी आली आहे. कॅमेरॉनला अत्यािारासाठीि कमी केले. आिखीही दोन-

तीन गोरे कमी होिार आहेत. कंपनी सरकाराला सवुि हवकत घ्या असे म्हित आहे. धरि बाधंावयािेि हा 
सरकारिा हनश्चय आहे. हवजेच्या तारािें क ं पि बाधूंन धरिािे काम करिार आहेत. हमहलटरी आिनू व पठाि 
आिनू काम करिार आहेत. ही बातमी आहे. कंपनी काही तडजोड स िहविार आहे. ही बातमी आहे. 

 
मी स्वतः तडजोडीिा मन ष्ट्य आहे. सध्या २०/२५ वर्ांप रते धरिािे काम तहकूब ठेवा अशी तडजोड 

ता. ३-५-२२ ला पाठहवलेल्या नोहटशीत कंपनीला मी स िहवली होती, एका हपढीने द सऱ्या हपढीला बाधूंन टाकू 
नये. प्रत्येक हपढी आपापले लढे लढण्यास म खत्यार आहे. या तत्त्वावर सध्याच्या हपढीप रते धरिािे काम 
तहकूब ठेवा, प ढच्या हपढीला ‘शहािे’ करा व हतच्या संमतीने हतिी समती हमळाल्यास ख शाल धरि बाधंा, असे 
मी स िहवले होते. ताम्हनखोरे व आवळसखोरे अशी दोन खोरी धरिाने जािार आहेत. ताम्हनखोरे लहान 
आहे. तेथील बऱ्याि लोकानंी पैसे घेतले आहेत. आवळसखोरे मोठे आहे तेथे पैसे घेतलेले अद्याहप अगदीि 
थोडे आहेत. ताम्हनखोरे द्या, आवळसखोरे ठेवा. अशी एक तडजोड आहे, म्हितात. 

 
तडजोडीच्या बाबतीत माझे व्यत्क्तशः मत असे आहे म ळशीच्या धरिािा प्रश्न मावळ्यासंाठी अहखल 

महाराष्ट्राने हाती घेऊन परवाच्या खास म ळशी पहरर्देत ‘धरि बाधंण्यािे कायमिे थाबंहविे जरूर आहे’ आपले 
मत देऊन सत्याग्रह िालू ठेवण्यािा ठराव केला आहे. आता मावळे व अहखल महाराष्ट्र हा एक पक्ष व धरि 
बाधूं इत्च्छिारे यािंा द सरा पक्ष झाला आहे. आता तडजोडींिे बोलिे केव्हा हनघालेि तर त्यािा हविार मावळे 
व अहलप्त महाराष्ट्र यानंी एकत्र होऊन केला पाहहजे. कंपनी व सरकार यानंी आगळीक केलेली आहे. मावळे व 
अहखल महाराष्ट्र आगहळकीिा प्रहतकार करीत आहेत. कंपनी धनवान, सरकार सामथ्युवान, मावळे व 
महाराष्ट्र आमच्याप ढे काय करिार आहे ही कंपनीशी भावना, अशा त्स्थतीत तडजोडीला काही माग ुनाही. 
महाराष्ट्र आपल्या परीने काही करू शकतो हे आपि प्रथम दाखहवले पाहहजे. कंपनीच्या व सरकारच्या हे 
हनदशनुास आले व आमिी लायकी, लढण्यािी लायकी, त्यानंा पटली म्हिजे मग कदाहित मावळ्याचं्या व 
महाराष्ट्राच्या आंतहरक इच्छेप्रमािे सव ुम ळशी पेटा चकवा ताम्हनखोरे तडजोडीत जाऊन आवळसखोरे वािेल 
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अथवा सरकार अत्यािार करून सव ुपेटा ब डवील आहि महाराष्ट्रािे सत्त्व पाहील. काय होईल ते होईल. आज 
आमिे कतुव्य-महाराष्ट्रािे महाराष्ट्रपि सरकारच्या व कंपनीच्या हनदशनुास आिून देिे हे आहे. 

 
महाराष्ट्राने व मावळ्यानंी आतापयंत जे तेज दाखहवले आहे तेवढ्याने कंपनीिे ‘समाधान’ झाले आहे व 

महाराष्ट्राशी आहि मावळ्याशंी तडजोड करण्यास कंपनी आता प ढे येिार आहे अशी बातमी आहे. या-
बातमीप्रमािे कंपनीने तडजोड स िहवली व ताम्हनखोरे माहगतले व आवळस खोरे शोधून देण्यािे कबूल केले 
तर मावळ्यानंी व महाराष्ट्राने या तडजोडीिा हविार कसा करावयािा?  

 
हा एक महत्त्वािा प्रश्न आहे व हा प्रश्न आज आपिाप ढे नसला तरी त्यािा थोडासा हविार सवांनी 

आपापल्या हठकािी करून ठेवावा अशी माझी सूिना आहे. सरकार कंपनीिा सवुि प्रपंि हवकत घेऊन 
सरकारपिाने म ळशीिे धरि हट्टाने बाधंिार ही जी बातमी आहे हतिा हविार हवशरे् करण्यास नको. तसेि, 
कंपनी आपला हट्ट िालहविार, सरकार पाठीमागे राहून कंपनीसाठी वाटेल ते अत्यािार करिार, या 
बातमीिाही हविार करावयास नको. हवजेिे क ं पि, पठाि, हमहलटरी या सव ुयोजना महाराष्ट्राला भीतीने िीत 
करण्यासाठी आहेत महाराष्ट्र हवजेिे क ं पि काय असते त्यािी परीक्षा पाहील, पठािािंी परीक्षा पाहील, 
हमहलटरीिी परीक्षा पाहील. महाराष्ट्राने रिात उडी घेतली आहे ती केवळ बातम्यानंी िीत होण्यासाठी नव्हे. 
महाराष्ट्र सत्त्वशील आहे. महाराष्ट्रािे सत्त्व सरकार पाहू इच्छीत आहे. ज ंपली आहे खरी. हनःशस्त्र व हनधनु 
महाराष्ट्र व सशस्त्र व सधन प्रहतपक्ष. ही क स्ती संस्मरिीय होईल अशाि तऱ्हेने महाराष्ट्र ती खेळेल. 

 
खेळाडू महाराष्ट्रीय वीरानंो िला! कंपनीशी व सरकारशी दोन हात करावयास िला. श्रीकृष्ट्ि भगवान 

आपली क स्ती पाहात आहेत. आपि इमानाने क स्ती खेळावी याति त्यानंा आनंद असतो. कायहुमत्येव यत्कमु 
हनयतं हक्रयतेऽज ुना संग ं त्यक्त्वा फलं िैव स त्याग: साहत्त्वको मत: ।। श्रीहरीसारखा सवलतीिा परीक्षक 
जगतास हमळाला आहे! ‘सामथ्यु आहे िळवळीिे, जो जो करील तयािे, परी येथे भगवतंािे, अहधष्ठान पाहहजे’ 
ही श्रीसमथािी हशकवि काय हशकवीत आहे? हेि की, भगवतंािे अहधष्ठान मनात पके्क करून घ्या म्हिजे 
फलत्यागािी ब द्धी अहंतात्यागािी ब द्धी त मच्या हठकािी जागतृ होईल व ही हनष्ट्कामता य हनरहंकारता प्राप्त 
झाली म्हिजे मग िळवळीिे सामथ्य,ु सारखी हिकाटीिी िळवळ करण्यािी ताकद त म्हाला लाभलीि म्हिून 
समजा. 

 
खेळाडू श्रीकृष्ट्िाने खेळता खेळता अस रािंा संहार केला अस रािंा संहार हा एक श्रीकृष्ट्िािा खेळ 

आहे. आज अस रािंा संहार आपल्याला करिे नाही-आस री होऊ पाहिाऱ्या मािसािंा अमान र् हवहार 
थाबंवावयािा आहे- छे, इतकेदेखील आपले कतुव्य नव्हे- आपल्याला फक्त सदरील हवहार थाबंहवण्यािा 
प्रयत्न करावयािा आहे. हकती अल्प कतुव्य! श्रीकृष्ट्ि भगवान एवढ्याति राजी होतात! हा हवहार थाबंवीत 
असता आमिा संहार होईल- उत्तम! हतो वा प्राप्स्यहस स्वगमु्! पि एवढे तरी फळ कोिाला हव ेआहे? श्रीहरी 
खूर् राहिे हे काय थोडे फळ आहे । 

 
श्रीहरीच्या सवगंड्यानंो! त म्हासं मी आग्रहाने पािारि करीत आहे. सत्याग्रहािा खेळ आज नाही तर 

उद्या, दोन्ही पक्षी नाही तर एक्या पक्षी रक्तािा खेळ होिार आहे. या रक्ताच्या खेळािी हौस श्रीहरीला फार. 
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‘कालोऽत्स्म लोकक्षयकृत् प्रवृद्ध:’ कालािे सोंग सोंगाड्या श्रीहरीला फार आवडते. ठीक आहे तर. या 
सोंगाड्या कालाच्या दंष्ट्राकराल भयानक म खामध्ये उडी घेण्यास िला. आमिी हाडे श्रीहरीला िाव ूद्या. 
आमिे रक्त श्रीहरीला हपऊ द्या, आमिे मासं श्रीहरीला खाऊ द्या. म ळशीच्या हनहमत्ताने श्रीहरीशी आम्हास 
एकरूप होता येिार आहे. िला, ही स सधंी साधा. 

 
 

म ंबई, ता. ८-७-२२. पा.ं म. बापट 
 

ता. क. - वा. हव. दास्ताने, 
 

सत्याग्रह किेरी, ३४१, सदाहशव पेठ, प िे. 
अथवा 

डॉ. रा. ह. भडकमकर, 
सत्याग्रह किेरी, रावळ हबत्ल्डंग, 
लॅचमग्टन रोड म ंबई ४ या पत्त्यावर 

 
त रंुगासाठी नाव ेनोंदवा व खिासाठी पैसे पाठवा. 
 
ऑक्टोबरमध्ये प न्हा खेळ स रू होिार हदसतो. ज लै, ऑगस्ट, सप्टेंबर तीनि महहने आहेत. हवलंब करू 

नका. हनदान एक लाख रुपये व १००० मािसे या तीन महहन्यात जमिे अवश्य आहे. 
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संपादक महाशय, कृपा करून आपल्या वृत्तपत्रात या पत्रकातील सव ुचकवा शक्य तेवढा मजकूर द्या. 
 
वािक महाशय. कृपा करून आपल्या घरात हा मजकूर वािावयास द्या चकवा वािून दाखवा- 
 
म ळशी पत्रक ५२ 

 
सत्याग्रह युद्धाचे णतसरे वर्व 

 
आरंभहदवस भाद्रपद श ।। १२ (२।९।२२) 

 
Concentrate 

 
शक्ती पागंवू नका 

 
एकधारिेने म ळशी लढवा. 

 
धमुस्य जन्मभमेूश्च रक्षिं महता ंव्रतम् 
यद्यप्यत्र भवने्मृत्य नु मृत्य ः स महोत्सवः । 

 
१) महाराष्ट्रीयानंा माझे आग्रहािे सागंिे आहे की, म ळशीिे महत्त्व ओळखा, कें द्रीकृत शक्तीिे- 

Concentration िे महत्त्व ओळखा व म ळशीत आपली महाराष्ट्रीय शक्ती कें द्रीकृत करा. मराठ्यािें मराठेपि 
म ळशीत दाखवा. म ळशीत चहद स्थानच्या भावी किखर क्षात्र राजकारिािे मूळ आहे. देशाच्या क्षात्र 
राजकारिािे नेतृत्व मराठ्याकंडे द्याव े चकवा द सऱ्या कोिाकडे द्याव ेअसा प्रश्न लवकरि उभा राहिार आहे 
त्यावळेी सवुसूत्रिालक परमेर्श्र मराठ्याकंडेि हे नेतृत्व देईल असा रंग हदसतो. नेतृत्व कोिाकडेही जावो, 
मला त्यािा हवर्ाद नाही, हर् ु नाही. परंत  मराठ्यानंी या नेतृत्वदानासाठी िाललेल्या परीके्षत िागंले ग ि 
हमळवाव.े शक्य तर पहहल्या नंबरािे हमळवाव,े व चहद स्थानच्या उद्धारािी पहहल्या प्रतीिी जबाबदारी आपल्या 
हशरावर घेऊन द सऱ्यानंा कमी जबाबदारीिे व कमी संकटािे काम ठेवाव ेअसे मला वाटत असल्याने माझा 
शक्ती पागंव ू नका, उधळू नका, योगय क्तीने अहतमहत्त्वाच्या जागी एकवटून खि ु करा असा अट्टाहास 
िाललेला आहे. 

 
२) सप्टेंबर २ ते १९२३ मे अखेर पावतेो सत्याग्रहािी ही हतसरी, हतसऱ्या वर्ािी मोहीम िालवावयािी 

आहे. ही मोहीम व्यवस्थेने िालहवण्यास सरासरीने रु. ३००।३५० रोज खि ुयेईल. म्हिजे प्रत्येक महहन्यास रु. 
१०००० पयंत तरी द्रव्यसाहाय्य झाले पाहहजे. आज स मारे १०००० रुपये आमच्याजवळ आहेत. अथात 
सप्टेंबरमध्ये १००००, ऑक्टोबरमध्ये १०००० याप्रमािे दर महहन्यास द्रव्यसाहाय्य हमळत गेले म्हिजे काम 
व्यवस्थेने होिार आहे. येथेही य द्ध िालू आहे. मराठ्याचं्या इज्जतीसाठी, न्यायदेवतेच्या जीहवतासाठी य द्ध िालू 
आहे. अशा वळेी द सऱ्या फंडाकंडे बेतािे लक्ष द्या. म ळशी य द्धफंडाकडे हवशरे् लक्ष द्या. असेि वागिे योग्य 
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आहे. द सऱ्या फंडातून म ळशी लढहवण्यासाठी थोडेफार द्रव्य आले तर ते त्या त्या फंडात भरू्िावह होिार 
आहे. 

 
३) ‘धमािे रक्षि, जन्मभमूीिे रक्षि हे मोठ्यािें व्रत आहे. हे रक्षि करीत असता मृत्य ूआला तर तो 

महोत्सव होय’ महाराष्ट्रात मोठे लोक आहेत. म ळशीिे रक्षि हे धमािे व जन्मभमूीिे रक्षि आहे. कृतज्ञताधमु 
आम्हा महाराष्ट्रीयानंा हेि बजावतो की मावळे आपल्या जन्मभमूीिे रक्षि करीत असता त्यासं आम्ही त्यािें 
महाराष्ट्रावरील पूवुकालिे महद पकार स्मरून सव ुप्रकारिे साहाय्य केले पाहहजे. द सरे सव ुधमुहविार बाजूस 
ठेवले तरी केवळ कृतज्ञताधमुरक्षिाथु आम्ही मावळ्याचं्या मदतीला धावले पाहहजे. मोठेपिािे अगदी लहान 
लक्षि म्हिजे कृतज्ञताब द्धीिी जागरूकता होय. 

 
४) ‘त्यजेदेकं क लस्याथे ग्रामस्याथे क लं त्यजेत्, ग्राम ंजनपदस्याथे’ हा न्याय म ळशीपेयास लावनू 

राष्ट्रहहतासाठी मावळ्यानंी म ळशी सोडली पाहहजे, राष्ट्रधमासाठी जन्मभमूीिे रक्षि सोडून हदले पाहहजे, असे 
म्हििारािें म्हििे सकृद्दशनुी सय त्क्तक वाटल्याने मोह उत्पन्न होतो. अहखल महाराष्ट्र म ळशी पहरर्द द सऱ्या 
कारिाबंरोबर यासाठीही बोलावली होती की सव ु महाराष्ट्रातील राष्ट्रहहततत्पर जाित्या सज्जनानी वरील 
म्हिण्यािा सव ु बाजंूनी हविार करून मावळ्यानंा योग्य तो सल्ला द्यावा. या पहरर्देने सदरील म्हििे 
अज्ञानमलूक आहे असे ठरहवले आहि मावळ्यानंी व महाराष्ट्राने आपला धमुसंरक्षियत्न व जन्मभहूमसंरक्षियत्न 
िालू ठेवावा असा सल्ला हदला. 

 
५) पहरर्देच्या ठरावाप्रमािे महाराष्ट्राने ३००० मािसे व तीन लाख रुपये म ळशीसंरक्षिासाठी उभे 

करावयािे आहेत. म ंबई, काँगे्रस, महाराष्ट्र कनाटक, वऱ्हाड, नागपूर या प्रत्येक प्रातंाच्या वाटपास हहशोबाने 
६०० मािसे व ६०००० रुपये येतात. तीन वर्ात पदवी मािसे व रक्कम उभी झाली तरी िालेल, असे ठरले 
आहे. तरी पि हे पहहले वर् ुअत्यंत महत्त्वािे आहे, पहरर्देच्या ठरावानंतरिे हे पहहले वर्.ु सप्टेंबर २ पासून मे 
अखेरपावतेो सत्याग्रहािी मोहीम जोराने िालली व १०००।२००० न्यायवीर त रंुगात गेले तरि महाराष्ट्रािी 
इभ्रत वाढिार आहे. (चकवा राहिार आहे कसे बरे हदसेल तसे म्हिा!) या एवढ्या मोहहमेला पैसाही प ष्ट्कळ 
लागेल. तोही – हनदान एक लक्ष रुपये या अवघीत महाराष्ट्राने प रहवले पाहहजेत. पहरर्देनंतरिे पहहले वर् ुमे 
१९२३ अखेर संपते. 

 
 ६) सव ु जगताच्या इहतहासात म ळशी सत्याग्रह हा या प्रकारिा पहहलाि सत्याग्रह असून तो 

मावळ्यानंी व महाराष्ट्राने दोन वर् ेयशस्वी रीतीने िालहवला ही अपूवु व अहभनंदनीय गोष्ट आहे महाराष्ट्र हा 
अपूवु प्रकारिा खेळ आिखी दोन-तीन वर् ेखेळेल तर चहदी राष्ट्रािे त्याच्या हातून प ष्ट्कळ कल्याि होईल. श्री 
हशवरायाचं्या महाराष्ट्रािा हा हट्ट असावा की चहदभमूीिे सवात अहधक कल्याि माझ्या हातून व्हाव.े 

 
७) श द्ध सत्याग्रह ज्यानंा अश द्ध वाटतो अशा महाराष्ट्रीयानंी सध्याच्या अचहसाप्रधान सामसत्याग्रहात 

उडी घेऊन आपली पराकाष्ठा करावी. िालू सामसत्याग्रहाने म ळशीिे संरक्षि अशक्य आहे असे तीन वर्ाच्या 
अन भवाने अथवा ३००० त रंुग बहलदानाच्या अन भवाने ठरले तर असे परत देईल असा संभव थोडा आहे. 
पहरर्द बह धा सागेंल की, आता आम्ही काही सल्ला देऊ शकत नाही. पहरर्देति असा हनकाल होण्यािाि 
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संभव फार आहे. व हा हनकाल झाल्यावर श द्ध सत्याग्रही आपल्या कतुव्यास लागतील यात संशय नाही. 
कमुण्येबाहधकारस्ते. कतुव्यकैब द्धीने श द्ध सत्याग्रह महाराष्ट्रात यथासामय ुम ळशीहनहमत्त स रू होण्यािा योग 
सरकार व कंपनी आिील काय? श्रीहरीिी इच्छा असेल ते होईल. 

 
८) मतभेद, पक्षभेद, वाद हे नेहमीि असिार. काँगे्रसहवर्यक वाद तत्त्वासाठी आहे तसाि कायम 

ठेवनू दोन्ही पक्षाचं्या महाराष्ट्रीयानंी म ळशीच्या सत्याग्रह रिात उतराव.े या रिात उतरून श्रीहशवरायाचं्या 
िरिावर एकत्र मस्तक ठेवनू त्याचं्या आशीवादासाठी आज एकि प्रकारिे सोपे सत्याग्रही डाव टाकून एकि 
प्रकारि चकहित द ःख सत्याग्रहफल म्हिून कारागारात दोन्ही पक्षाच्या महाराष्ट्रीयानंी भोगले तर वातावरि 
हनवळेल, गैरसमज दूर होतील. परस्पर आदर वाटेल. व मग परस्परािंी मते नीट समजावनू घेण्यािी ब द्धी 
होऊन स हदन उगवले. आज द र्थदनािी छाया महाराष्ट्रावर आहे. व ही छाया नाहीशी होण्यास म ळशीत उडी हा 
िागंला उपाय आहे. 

 
९) ऑल इंहडया काँगे्रस कहमटी ता. १५ सप्टेंबरला सहवनय कायदेभगं िौकशी कहमटीच्या हरपोटात 

हविार करिार आहे. त्या तारखेच्या हकत्येक हदवस पूवीि म ळशीत व प ण्यास सत्याग्रहासाठी मावळ्यािंा व 
महाराष्ट्रीयािंा पूर लोटेल व सहवनय साम दाहयक कायदेभगंाच्या आखाड्यात उतरण्यासाठी तू आधी मी आधी 
अशी अहमहहमका िालेल. असे झाले तरि महाराष्ट्र हा महाराष्ट्र. 

 
१०) कोित्याही राष्ट्रात नवजीवनािा संिार तरुिवगाने व त्यातही तरुि हवद्याथी व हवद्यार्थथनी 

यानंीि केल्यािे आध हनक इहतहास सागंत आहे. माझी अहखल महाराष्ट्रातल्या तालमीतील व्यायामशाळातील 
व पाठशाळातील तरुिवगावरि हभस्त आहे. चििवडिी स्वावलंबन राष्ट्रीय पाठशाला, प ण्यािे हटळक 
महाहवद्यालय व राष्ट्रीय शाळा यानंी अगे्रसरत्व घेतले पाहहजे. राष्ट्रीय शाळा-कॉलेज परतंत्र देशात 
स्वातंत्र्यय द्धािे हशक्षिासाठीि म ख्यतः असतात. सत्याग्रहय द्ध हा स्वातंत्र्यय द्धािा पूवुरंग आहे. सापं्रत काली 
अत्यंत आवश्यक अशी तालीम आहे. ज्याच्या घरी संसारािी अत्यतं अडिि नसेल व ज्यािें पालक सरकारी 
नोकरीच्या बंधनात नसतील अशा सव ु हवद्याथ्यांनी प स्तके बाजूला ठेवनू म ळशीत उडी घेतली पाहहजे. 
हशक्षकवगाने प ढारीपि उिलले पाहहजे. पालकानंी, माताहपत्यानंी आशीवाद हदला पाहहजे. हवद्याथ्यांनी 
य द्धसामग्रीसाठी झोळी हफरहवली पाहहजे, गद्यपद्यिारा आपल्या हनसगदुत्त स मध र वािीने म ळशीिी हाक 
िोहोकडे पोिहवली पाहहजे. सवांना आपआपल्या घरी य द्धात भाग घेता येतो व काय भाग घ्यावयािा तेही 
कळते. मात्र थोडेसे मन लावनू आपले प्रसंगोहित कतुव्य कोिते त्यािे थोडा काळ मनन कराव ेलागते. असे 
मनन सव ु महाराष्ट्रीयानंी, लहान-थोरानंी व स्त्रीप रुर्ानंी कराव े अशी आग्रहािी हवनंती करून व श्रीहरी 
मजसारखाि त म्हालाही जवळ करो असा माझ्या धाकया बंध भहगनींस आशीवाद देऊन मी आज रजा घेतो. 

 
म ळशीसत्याग्रह किेरी 

 
म ंबई ४, ता. १७।८।२२ पा.ं म. बापट 
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सत्याग्रह साहाय्यक मंडळाची संके्षपत : घटना 
 

मुख्य कचेरी – ३४१, सदाणशव पेठ पुिे 
 
सत्याग्रह साहाय्यक मंडळ हे सत्याग्रह प्रत्यक्ष िालहविारे जे म ळशी सत्याग्रह मंडळ त्याला मािसािंी, 

पैशािी वगैरे मदत देण्यासाठी आहे. 
 
यथाशक्य सव ुप्रकारे साहाय्य देऊन मावळे वािवाव ेहा या सव ुसंघटनािंा व संघहटत मंडळींिा ‘एकमेव’ 

उदे्दश आहे. हा उदे्दश पार पाडण्यािा यत्न म्हिून सत्याग्रह य द्ध स रू झाले व य द्धाच्या दृष्टीने सोयीिी अशी 
मंडळािी संघटना ठरली. 

 
सत्याग्रह साहाय्यक मंडळािे व शाखािें कायुकारी मंडळात ३ ते ५ इसम व सल्लागार मंडळात ५ ते २५ 

असतात. प्रम ख कायुकारी मंडळाने हठकहठकािी शाखा स्थापावयाच्या. शाखा मंडळात यथाशक्य जाहीर 
सभेच्या संमतीने मंडळी नेमावयािी, प्रातं शाखानंी हजल्हाशाखा व हजल्हाशाखानंी ताल का शाखा वहरष्ठ 
मंडळाच्या व प्रम ख मंडळाच्या संमतीने व यथाशक्य जाहीर सभाचं्या मदतीने स्थापावयाच्या. स्थापलेल्या शाखा 
मंडळात बदल प्रम ख मंडळाने स्थाहनक सोयीप्रमािे करावा. प्रम ख मंडळािी आय मुयादा सत्याग्रह काय ु
सपेंपावतेोिी असून त्यात त रंुगयाते्रच्या कारिाने वगैरे बदल जरूर होतो. तेव्हा मंडळातून बाहेर जािाऱ्या 
कायकुारीने आपला बदली सागंावयािा असतो. ही गोष्ट काही कारिाने झाली नाही तर राहहलेल्या 
कायकुारींनी आपल्यातील मताहधक्याने बाहेर गेलेल्यािी जागा भरण्यासाठी सहकारी नेमावयािा असतो. 
सत्याग्रह काय ुसंपल्यावर तीन महहन्यािें आत अहखल महाराष्ट्रातील सत्याग्रही व सत्याग्रह साहाय्यक यािंी 
पहरर्द प्रम ख मंडळाच्या हिटिीसाकंडून बोलावली जाईल, व या पहरर्देत ‘महाराष्ट्रीय सत्याग्रही मंडळ’ 
म्हिून कायमिी संस्था स्थापण्याच्या योजनेिा हविार होईल. ही संस्था हनघाल्यास स. सा. मंडळािी हशल्लक 
या संस्थेला हदली जाईल. न हनघाल्यास सदरहू हशल्लक हटळक स्वराज्य फंडाला अहखल महाराष्ट्रातील 
राष्ट्रीय शाळा-कॉलेजाचं्या खिासाठी हदली जाईल. 

 
येरवडा तुरंगातून पाठणवलेले सेनापती बापट याचें णनरोपपत्र 

 
णनरोप पणहला 

 
(सत्याग्रही व सत्याग्रहमंडळािें अहधकारी यासं) 

 
श्रद्धामहधष्टाय हवमृश्य शास्त्र ंसत्याग्रहस्य हक्रयता ंस्वकायमु् ।। 
 
गीताधमु व सत्याग्रह–सत्याग्रहहतथी आहि हतहथवीर–स्वावलंबन–शालेस हनमंत्रि–

शाखामंडलस्थापना. 
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स्वत्स्त प्रिम्य प्रहिधाय काय ंअभ्यथुये हन्त सहस्त्रकृत्वः । 
श्रद्धामहधष्ठाय हवमृश्य शास्त्र ंसत्याग्रहस्य हक्रयता स्वकायमु् ।।१।। 
 
हवमृश्य शास्त्र ंश्रद्धा ंि प रस्कृत्य म म क्ष हभः । 
साहत्त्वकं कमु कतुम्यहमहत गीता प्रगायहत ।।२।। 
 
शासे्त्रर्  गीताशास्त्र ंवै कायाकायुव्यवत्स्थतौ । 
प्रमािमहग्रमं तव सवुधमुहविारिा ।।३।। 
 
सवुधमान्पहरत्यज्य मामेकं शरिं व्रज । 
अहं त्वा ंसवुपापेभ्यो मोक्षहयष्ट्याहम मा श िः ।।४।।  
 
इदं म म क्षून हद्दश्य गीताधमुस्य गहजतुम् । 
श्र त्वा सम्यगधीतोऽय ंमया धमो म म क्ष िा ।।५।।  
 
गीताशास्त्रस्य धमेऽत्र सवुभतूहहते रहतः । 
रहस्य ंप्रयम ंदृष्ट ंहितीय ंलोकसंग्रह: ।।६।। 
 
रहस्यभतूमेतिै गीताशास्त्रहवहधियम् । 
प्रमािमहग्रमं कृत्या वर्थततव्य ंम म क्ष हभः ।।७।। 
 
यः शास्त्रहवहधम त्सृज्य वतुते कामकारतः । 
न स हसहद्धमवाप्नोहत न स खं न परा गहतम् ।।८।।  
 
कामोपभोगपरमा आस रं भावमाहश्रतः । 
प्रभवन्त्य ग्रकमािः क्षयाय जगतोऽहहतः ।।९।। 
 
पहरत्राि ंि साधूना ंहवनाशश्चोग्रकमुिाम् । 
धमुसंस्थापन िेहत कमु वै भगवत्त्प्रयम् ।।१०।।  
 
मत्कमुकृन्मत्परमो मद्भक्तःसंगवर्थजत: । 
हनवरैः सवुभतेूर्  य:स मामेहत पाडंव ।।११।। 
 
इत्यत्र भगवत्कमुहत्रतय ंहक्रयताहमहत । 
गीताशास्त्रहवहध: स्पष्टो म म क्षिूा ंहवम क्तये ।।१२।।  
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यदत्र लोके हवख्यातमत्र सस्याग्रहव्रतम् । 
तस्याहप परमोहद्दषं्ट भगवस्कमुिा ंत्रयम् ।।१३।।  
 
हवमृश्य शास्त्र ंश्रद्धा ंि प रस्कृत्य म म क्ष हभः । 
सत्याग्रहे वर्थततव्य ंभवद्हभः कायकुाहरहभः ।।१४।।  
 
उत्पत्स्यतेऽत्स्त लोके वै शास्त्र ंसत्याग्रहं प्रहत ।  
तहिद्यमानं हवज्ञाय काय ुकमु समािरेत् ।। १५।।  
 
श्रद्धया परया काय ुकृतं सत्याग्रहस्य यत् । 
तदेव थमुसंमूढान्धमे स्थापहयत ं क्षमम् ।।१६।।  
 
अथात्र याच्यते चकहित स हवमृश्य प नः प नः ।  
तत्रावधानं दातव्य ंभवद्हभः कायकुाहरहभः ।।१७।।  
 
नवमासहमतं वर् ुसत्याग्रहरिस्य वै । 
मेमासान्तं प्रपूयेत रिकृत्य ैस संहतैः ।।१८।। 
 
सत्याग्रहस्य हनथयः ितस्त्रः प्रहनमाहस वै । 
प्रथमाष्टमी पंिदशी िाहवशीहत हवघ ष्ट्यताम् ।।१९।।  
 
प्रहतसत्याग्रहहतथौ कायुः सत्याग्रहः खल  । 
दृष्टकारागृहैवोरैर्थितं्र: पूवुहवयोहर्तैः ।।२०।। 
 
प्रहतसत्याग्रहहतथौ घोर्िामन वत्यतंाम् । 
अगिय्य नवीनानामभायमागमं तथा ।।२१।। 
 
हतथीना ंहनहथवीरािा ंकारान भयशाहलनाम् । 
या पूवुघोर्िा यच्च घोर्िामन वतुनम् ।।२२।। 
 
तज्जनं धमुसंमढंू श्रद्धाहीनं स द बुलम् । 
उद्धरेदंशतः श्रद्धाम द्दीप्येहत महतमुम ।।२३।। 
 
इत्येकं याहितम् अत्र हितीयमहप कथ्यते । 
सप्रश्रय ंसाग्रहं ि कायुमाहात्म्यहेत ना ।।२४।। 
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पच्छदश्यामेव हतथौ अत्स्मन्मासे हदसम्बरे । 
कायःु सत्याग्रहस्तूि ुस्यावलंबनशालया ।।२५।। 
 
अश्रद्दधानं स्वजनं मोहपंकात्स द स्तरात् । 
उद्धत ु स महान्यत्नः कायुः श्रद्धाधनैहरह ।।२६।। 
 
हशष्ट्यैश्च सकलैस्तेर्ा ंहशक्षकैश्च सम त्स कैः । 
पच्छदश्यामेवहतथौ काय ुसत्याग्रहे पदम् ।।२७।। 
 
तृतीय ंयाहितं शाखामंडलस्थापनहक्रया ं। 
माहस फेि वरी पूिां कत ुम् यत्नो हवधीयताम् ।।२८।।  
 
मयात्र हवर्ये दीघं स दीघं स हविाहरतम् । 
इत्येव कथयन् यािे याहितं स हवमृश्यताम् ।।२९।।  
 
स हवमृश्य हवधातव्या सत्यसेवा यथारुहि । 
सा भयूात्सवलुोकस्य स खाय ि हशवाय ि ।।३०।।  
 

ॐ शाहंतः शाहंतः शाहंतः । 
 
(सवांिे कल्याि चितून व अनंत वळेा साष्टागं प्रहिपात करून माझी सवांस अशी प्राथुना आहे की, 

आपि शास्त्रचितन करून श्रद्धाय क्त अंतःकरिाने आपल्या सत्याग्रहरूपी कतुव्यकमािे आिरि करा. कारि 
शास्त्रािे चितन करून श्रद्धाय क्त अंतःकरिाने प्रत्येक म म क्षू मािसाने साहत्त्वक कमु कराव े असे गीता 
आग्रहपूवुक सागंते. िागंल्या व वाईट कमासबंंधी हनियु देिाऱ्या सव ुशास्त्रात गीता ही प्राम ख्याने प्रमािभतू 
शास्त्र आहे. त्यात सव ु धमांिा हविार केला आहे. ‘सव ु धमु बाजूला सारून मला शरि ये, मी त ला सव ु
पापापंासून म क्त करीन, शोक करू नकोस’ असे गीताधमु सव ुम म क्षूंस गजुना करून सागंत आहे, आहि म म क्ष ू
असा जो मी त्याने गीताधमािी ही गजुना श्रवि करून त्यािे उत्तम तऱ्हेने अध्ययन केले आहे. 

 
गीताशास्त्रामध्ये सव ुभतूाचं्या कल्यािािा हविार प्रथम आहे हे गीतेि पहहले रहस्य असून द सरे रहस्य 

लोकसंग्रह हे आहे. ही दोन गीताधमािी प्रम ख रहस्ये होत व हीि प्रमाि मानून सव ुम म क्षू लोकानंी आपले वतुन 
ठेवले पाहहजे. जो शास्त्राला सोडून वतुन करतो व स्वाथुब द्धीने कायाला प्रवृत्त होतो त्यािा इष्ट हेतू साध्य होत 
नाही. त्याला मोक्ष तर नाहीि पि स खस द्धा हमळत नाही. जे स खाच्या इच्छेने व स्वाथाने आस री इच्छेला बळी 
पडतात ते द रात्मे जगाच्या अहहताला व स्वतःच्या नाशाला कारिीभतू होतात. साधंूिे रक्षि व आततायी 
प रुर्ािंा नाश करून धमािी संस्थापना करिे हेि कमु भगवतंाला हप्रय आहे. ‘जो माझा भक्त माझे (आवडते 
असे) कमु आशा सोडून व सव ुभतूािें ठायी हनवरै भाव ठेवनू एकहनष्ठेने करतो तो मला येऊन हमळतो’ असे 
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भगवतंािे विन आहे. याप्रमािे भगवतंाला हप्रय असलेले व वर वर्थिलेले जे तीन प्रकारिे काय ुत्यािे प्रत्येक 
म म क्षूने म क्तीसाठी आिरि कराव ेअसा गीतेिा स्पष्ट आदेश आहे. 

 
हल्ली जगात हवख्यात झालेले जे सत्याग्रहव्रत त्यािे परम उहद्दष्ट भगवत्प्रिीत जे कमुत्रय तेि होय. 

म्हिून कायकुारी असे जे आपि म म क्षू त्यानंी शास्त्रािे चितन करून व श्रदे्धिी नेहमी कास धरून या सत्याग्रहािे 
आिरि कराव.े सत्याग्रहासबंंधीिे शास्त्र काही हनमाि व्हावयािे आहे व काही आजला प्रिहलत आहे. तरी आज 
जे जगतात हवद्यमान आहे, त्यािे पूि ुज्ञान करून घेऊन कतुव्य काय ुकराव,े परमश्रदे्धने सत्याग्रहािे आिरि 
केले असता ते धमापासून च्य त झालेल्या लोकासं धमुमागावर आिण्यास समथु होते. असो. आता आपिापाशी 
मी फार फार हविार करून काही यािना करीत आहे हतजकडे आपि कायुकत्या मािसानंी नीट लक्ष द्याव.े 

 
आपिापाशी माझी पहहली यािना अशी आहे की, सत्याग्रहाच्या मोहहमेिे वर् ुनऊ महहन्यािें असून ते मे 

१९२३ च्या अखेरीस संपते, तरी हे वर् ुस संघहटत अशा रिकृत्यानंी भरले जाव.े प्रत्येक महहन्यात सत्याग्रह 
करण्याच्या पहहली, आठवी, पंधरावी व बाहवसावी अशा िार तारखा असाव्यात व त्या सवुत्र जाहीर करण्यात 
याव्यात. प्रत्येक हतथीला न ि कता सत्याग्रह करण्यात यावा. तो एकदा त रंुगात जाऊन आलेल्या व पूवीि नाव े
प्रहसद्ध झालेल्या दोन-तीन सत्याग्रहवीरानंी करावा.  

 
नवीन लोक येवोत वा न येवोत, हतकडे न पाहता प्रत्येक सत्याग्रहहतथीला पूवुघोर्िेन सार सत्याग्रह 

व्हावा. सत्याग्रहहतथी व त रंुगान भवी हतहथवीरािंी नाव ेआगाऊ जाहीर करून त्याप्रमािे वागल्याने धमुसंबधंाने 
संशयात पडलेल्या श्रद्धाहीन कमक वत मनाच्या लोकािंी श्रद्धाब द्धी अंशतः तरी जागृत होऊन त्यािा उद्धार 
होईल अशी माझी समजूत आहे. 

 
हे माझे एक मागिे झाले; माझे द सरे सहवनय य आग्रहपूवुक मागिे हे आहे की, लवकर ह्याि हडसेंबर 

महहन्याच्या १५ व्या तारखेस स्वावलंबन शाळेने सत्याग्रह करावा. श्रद्धाहीन अशा स्वजनािंा मोहपंकातून उद्धार 
करण्यासाठी श्रद्धाय क्त लोकानंी मोठा प्रयत्न केला पाहहजे. सव ुउत्स क हवद्याथी व हशक्षक यानंी एकदम १५ 
तारखेस सत्याग्रहात आपले पाऊल टाकाव.े 

 
माझी हतसरी यािना अशी आहे की, सत्याग्रहाच्या शाखा स्थापण्यािे काय ुफेि वारी महहन्यात पूिुतेस 

नेण्यािा प्रयत्न करण्यात यावा. 
 
शवेटी, मी या हवर्यासंबधंाने फार दीघु काळपयंत बारकाईने हविार केला आहे इतकेि कळवनू असे 

मागत आहे की, माझ्या यािनािंा नीट हविार करा. नीट हविार करून यथारुिी सत्यसेवा कराल ती सवांच्या 
कल्यािाला व स खाला कारि होईल.) 
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णनरोप दुसरा 
 

(हवद्याथ्यांस) 
 

िला श्रीहरी हा कसोटी पहात 
 

िला या िला श्रीहरी हाक देई । मला मूळशी-के्षत्र य द्धात भाई  
िला या िला आज कारागृहात । िला श्रीहरी हा कसोटी पहात 

 
१ 

उडी घेउनी सामसत्याग्रहात । िला या िला आज कारागहृात 
श्रमािे सजेिे इथे भोग भोगा । प रे सज्ज होऊहनया कमुयोगा 

 
२ 

श्रमािे क िी कमुयोगी िहाते । सजेिे क िी कमुयोगी िहाते 
क िी भोहगती भोग दोहींपरीिे । स खी सवुही कमुयोगा हरीिे  

 
३ 

िला व्हा िला मूळशीकमुयोगी । िला व्हा िला बंधनानंद भोगी  
िला बंधनी तीन व्हाव ेहजार । नसे मागिी ही मराठ्याहंस फार  

 
४ 

त म्ही ते मराठे, त म्ही ते मराठे । हजहीं िाहरले कैक शत्रूंहस काटे  
उठा हो उठा तोडूनी मोहपाश । पहा शत्र ंनी माहंडलासे हवनाश 

 
५ 

िला आज या सामसत्याग्रहात । िला या मला आज कारागृहात 
िला बंधनी तीन या हो हजार । जसा आप ला जाहलासे हविार 

 
६ 

िला सोड नी सवुही पाठशाला । िला शत्र िी ब हद्ध लाव ूकसाला  
उिी हसद्ध होता प ढे श्रीहरीिा । ज ना माग ुअिैत सत्याग्रहािा 

 
७ 

प ढे रक्त माझे रिी या पडेल । प ढे य द्ध श द्ध स्वरूपे घडेल 
प ढे ते प ढे; आज सत्याग्रहात । िला श्रीहरी हा कसोटी पहात 

 
८ 

रुिो ग रुजना ंगृही, ग रंुहस पाठाशालागृही 
रुिो म हळ न वा रुिो; अिल व्हाि सत्याग्रही 

स्मरा ध्र व-कथा, हरी अिल सत्यमागी जना ं
वनीहह जवळी करी प रव नी मनःकामना 

 
णनरोप णतसरा 

 
(थोर लोकासं) 

 
त म्ही हशव-नृपप्रतापभजनी असा अग्रिी ।  
प्रताप समयोहित प्रकटवा िला या रिी ।। 

 

त म्हाहस हहरने महत्पद हदले स्वराष्ट्रान्तरी  
त म्हाहस हवनवीतसे, हवनहवण्याहस सागें हरी  
त म्ही हशव-नृप-प्रतापभजनी असा अग्रिी 
प्रताप समयोहित प्रकटवा िला या रिी ।।  

 
 
 
१ 
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हठे म ळहशच्या रिी उतरला स्वताच्या बळे  
ध रीिजहन वाहरला तहरहह जो म ळी ना वळे  
प्रताहप हशवभक्त तो स्वजन द मुदे मातला 
गि हन क हि चिहतती अयश मूळशीच्या दला ।।  

 
 
 
२ 

कथा कहथयली स द ःखद अशी स्वयंसेवकी 
महत्पदधरा त म्हा हवनहवतो म्हिूनीि की, 
स्वयेि उतरा त म्ही त्वहरत मूळशीच्या रिी  
त म्ही हशव-नृप-प्रताप-भजनी असा अग्रिी ।।  

 
 
 
३ 

स्वराज्यसमरी हशवप्रभ हस साह्य जे जाहले 
असोत क िी आज ते द धख ळे ब ळे मावळे 
कृतज्ञ जहन पूर्थविी स्मरुहन मावळ्यािंी कृहत 
रिी उतरिे, कहथत हेहि माझी महत ।।  

 
 
 
४ 

थोरापूंढे लहानािें बरे न बह  भार्ि 
म्हिूहन थाबंतो येथे पदी मस्तक ठेव न ।। 

 
५ 

 
णनरोप चवथा 

 
(सव ुमहाराष्ट्रीयानंा) 

 
हरी हा उभा मूळशीके्षहत्र आज । करायाहस काही नव ेधमुकाज  
झ रे धमु; सत्ता अधमाहस आली । न रे सज्जना द बुला कोहि वाली  
अधमु जनी माहंडले घोर कमु । हरीला नको जाहला हा अधमु 

 
 
१ 

हरी हा स्वये होतसे मत्स्य, कूमु । हवनाशावया घोरकमी अधमु 
कधी हा नरा वानरा सानथोरा । करूनी प ढे आवरी भहूमभारा 

 
२ 

सव ेवानरा घेइ रामावतारी । सव ेगोप जो घेइ कृष्ट्िावतारी 
जये पे्रहरले मावळ्यालंा, हशवाला । स्वये हाक हे श्रीहरी तो त म्हाला 

 
३ 

हरी हा त म्हाला स्वये हाक देई । मनी कान द्या आयका सव ुभाई  
हरी हा उभा मूळशीके्षहत्र आज । करायाहस काही नव ेधमुकाज 

 
४ 

धनाने क िी वैश्य उन्मत झाला । स्वये साह्य, दे राज्यकता तयाला  
इही या जनी माहंडले घोर कमु । हरीला नको जाहला हा अधमु 

 
५ 

असे वैश्यधमु असे राजधमु । असे आजही ब हद्धमतंाहस धमु 
हविारा हविारी नव्या पंहडताला । अधमी नका बूडव ूहो स्वताला 

 
६ 

हविारा नव्या पंहडता गौरकाया । हविारा नव्या पंहडता गौरबाह्या 
हविारा क िाही खऱ्या पंहडताला । अधमी नका बूडव ूहो स्वताला 

 
७ 

धने वैश्य, भपूाल सत्तामदाने । जसे जाहले अंध पूवी शहािे 
तसे आजही शाहिे अंध झाले । भल्या द बुलासंी छळाया हनघाले 

 
८ 
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भल्या द बुला संकटी हात द्यावा । बली द जुनािा परामश ुघ्यावा  
नरा वानरा ठेवनूी िाकरीला । असे सत्य हे वडे माझ्या हरीला 

 
९ 

िला या िला श्रीहरी हाक देई । िला मूळशी-के्षत्र-य द्धात भाई  
िला आज या सामसत्याग्रहात । िला या िला आज कारागृहात 

 
१० 

िला सवुही सोड नी कायुशाला । िला शत्र िी ब हद्ध लाव ूकसाला  
उिी हसद्ध होता प ढे श्रीहरीिा । ज ना माग ुअिैत सत्याग्रहािा 

 
११ 

प ढे ते प ढे आज सत्याग्रहात । िला या िला आज कारागहृात 
करा िाकरी काहह माझ्या हरीिी । हरी शार्श्ती शाहंत हे अंतरीिी  

 
१२ 

त म्ही िाकरी िालवीली स्वतािी । त म्ही िाकरी िालवीली गृहािी  
बरी ती, परी शाहंत अभ्यंतरीिी । खरी एक दे िाकरी श्रीहरीिी 

 
१३ 

हरी िाकरी घे भल्या सज्जनािंी । न घे िाकरी तो खला द जुनािंी 
अशा संशयी जे द रािारी ठेले । तयासंाठी देखा हरी काय बोले 

 
१४ 

अहप िेत्स द रािारो भजते मामनन्यभाक् 
साध रेव स मंतव्यः सम्यक् व्यवहसतो हह सः ।। 

 
१५ 

हक्षप्र ंभवहत धमात्मा शावच्छाहंत हनगच्छहत 
कौंतेय प्रहतजानीही न मे भक्त प्रिश्यहत ।। 

 
१६ 

द रािाहर ही िाकरी जो करील । तया शार्श्ती शाहंत काले वरील 
प्रहतज्ञा खरी ही खरी श्रीहरीिी । मला लाभली शाहंत अभ्यंतरीिी  

 
१७ 

म्हिूनी त म्हा सव ुलोकाहंस यािी । धरा िाकरी श्रीहरीिी सदािी 
करा सत्यसेवा, करा न्यायसेवा । हरी सेवका देतसे शाहंतठेवा  

 
१८ 

हरी हा उभा मूळशी-के्षहत्र आज । करायाहस काही नव ेधमुकाज 
त म्हा बोलवी आज सत्याग्रहात । िला वा रहा वा स खाने गृहात  

 
१९ 

सूखाने रहा राहिारे गृहात । स खाने िला कोहि कारागृहात 
स खाने पडो आजिे धमुकाज । स खाने िढो वैभवा हा समाज 

 
२० 

 
णनरोप पाचवा 

 
(सव ुमहाराष्ट्रीयासं) 

 
कृतज्ञतेिी ध्वजा उभारा या त मच्या नगरी । 
िला मूळशीके्षहत्र उडी घ्या सत्याग्रहसमरी ।। 
कृतज्ञतेिी ध्वजा उभारा या त मच्या नगरी । 

िला म ळशीके्षहत्र उडी घ्या सत्याग्रह समरी ।।धृ० ।। 
 

हशवरायािे त म्ही मराठे त मिा हशवराय । 
प्रतापशाली आहे त मिा हनःसंशय काय । 
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वीरचपड हा त म्हा लाभला धन्य त म्ही धन्य! 
 

या चपडाने त म्ही जाहला वीर वीरमान्य । 
मरहटे्ट हे ‘हटे्ट मर’ या िीदा जपिारे । 
हटातटाने झ ंज झ ंजता झ ंजी खपिारे । 

शत्क्तय त्क्तिे य त्क्तशत्क्तिे खेळ खेळिारे । 
हटे्ट मरहतल, हट्टी पहर हे कधी न वळिारे । 

िाल-हे असे जगी गाजले । शत्र  माजले । हजही भाजले । 
ते त म्ही वीर चपडािे । 
गाजला धनी खंडािे । 
गाजला भक्त बंडािे । 

थंड आजला कसे उठा घ्या पािूिी हहजरी ।। 
िला मूळशी० ।।१।। 

थंड आजला कारि यािे मन त मिे मळले । 
कृतज्ञतेच्या पंथावरूनी पद त मिे ढळले । 
कृतज्ञताहवलयाने झाला वीरचपड थंड । 
वीरचपहड या क्ष द्र मत्सरे माजहवले बंड । 

‘थोर मी त म्ही’ कहरता कहरता घोर अहंकार । 
थोराकंरवी पोरपिािे करवी व्यवहार । 
पक्ष पक्ष हे दक्षपिाने अन्योन्या छळती । 
िढती पाह हन अन्योन्यािंी क्ष द्रपिे जळती । 

िाल- वैहर हा क्ष द्र मत्सर । जाहळले घर । जोहडतो कर । 
 आठवा हशवाजी राजा । 
आठवा तयाच्या काजा । 
या कृतघ्नतेने लाजा । 

हशवबािे मावळे तयावंहर होत असे जबरी ।। 
िला मूळशी० ।।२।।  
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णनरोप सहावा 
 

(सत्याग्रही वीरासं) 
 

हे आपले ‘सत्याग्रही शाहंतसप्तक’ यातील शातंवृहत्त आपलीशी करा. 
 
मराठे अम्ही श्रीहशवाजी प्रभिेू । अम्ही पागं फेडूि ला आयभुिेू । 
असे पंग  का आम िी राष्ट्र-माता । अम्ही जाितो वमु हे पूि ुआता ।।१।।  
अम्ही जाि नी वमु सत्याग्रहात । उडी घेतली पाह नी धमुघात ।। 
अम्ही पाडंवासंाहरखी हशस्त पाळू । मनीच्या मनी आम िा क्रोध जाळू ।।२।।  
हतहीं पाडंवी हाल वर्ान वर् ु। कसे काहढले जाळ नीया अमर् ु।। 
तसे हाल काढू अम्ही तीन साल । कसाही छळो वैहर सोडूहन ताल ।।३।।  
कसाही छळो वैहर सत्याग्रहात । कसाही छळो वैहर कारागहृात ।। 
अम्ही पाडंवासंारखी हशस्त पाळू । मनीच्या मनी आम िा क्रोध जाळू ।।४।। 
महारात्ष्ट्रयाचं्या सभेिा हविार । स खे बंधनी तीन जाव ेहजार 
स खाने हतही भोगिे सवु हाल । कसाही छळो वैरी सोडूहन ताल ।।५।।  
िला बंधनी तीन या हो हजार । जसा आप ला जाहलासे हविार ।। 
स खे हाल काढू िला तीन साल । कसाही छळो वैहर सोडूहन ताल ।।१६।।  
प ढे तीन वर्ांप ढे वैर िाले । स खे मूळशीहूहन वैरी न हाले ।। 
तरी धमुय द्धी करू दोन हात । परी तोवरी राहिे शातं शातं ।।७।। 
 

णनरोप सातवा 
 

(म ळशीसाठी एकदा त रंुगवास भोगलेल्यासं) 
 

प न्हा एकदा बंधनी या िला या ।। 
 

त म्ही वीर हो तोहडले मोहजाला । स खे मूळशी-धमुकायात आला । 
त म्ही दीधली भेट कारागृहाला । स खे भोहगले बंधनातील हाला ।।१।।  
त म्हा म क्तकारागृहा सत्यभक्ता । त म्हा मूळशीय द्धरंगान रक्ता 
त म्हा यािना की, प न्हा एकदा या । प न्हा एकदा बंधनी या िला या! ।।२।।  
महाराष्ट्रतेजत्स्वता जागवाया । प न्हा एकदा बंधनी या िला या! ।  
प न्हा बंधनािे त म्ही हाल भोगा । प रे सज्ज होऊहनया कमुयोगा ।।३।।  
खरे कमुयोगी वयातीत थोर । खरे कमुयोगी वये अल्प पोर 
खरे कमुयोगी क िीही िला या । महाराष्ट्रतेजत्स्वता जागवाया ।।४।।  
महाराष्ट्रतेजत्स्वता नाहह मेली । महाराष्ट्रतेजत्स्वता ही हनजेली 
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महाराष्ट्द्रतेजत्स्वता जागवाया । प न्हा एकदा बंधनी या िला या ।।५।।  
महाराष्ट्र मेला तरी राष्ट्र मेले । मराठ्याहवना राष्ट्रगाडा न िाले 
खरा वीर वैरी पराधीनतेिा । महाराष्ट्र आधार या भारतािा ।।६।।  
प रे बालहमत्रासंव ेहा हनरोप । िला घालवाया महाराष्ट्र-झोप 
नजेला महाराष्ट्र हा जागवाया । प न्हा बंधनी एकदा या िला या ।।७।। 
 

णनरोप आठवा 
 

(सव ुमहाराष्ट्रीयासं) 
 

कृतज्ञतेिी ध्वजा उभारा या त मच्या नगरी । 
िला मूळशीके्षहत्र उडी घ्या सत्याग्रहसमरी ।। 
कृतज्ञतेिी ध्वजा उभारा या त मच्या नगरी 

िला मूळशीके्षहत्र उडी घ्या सत्याग्रह-समरी ।।धृ०।। 
हशवरायािे त म्ही मराठे त मिा हशवराय । 
प्रतापशाली आहे त मिा हनःसंशय काय । 
वीरचपड हा त म्हा लाभला धन्य त म्ही धन्य । 
या चपडाने त म्ही जाहला वीर वीरमान्य । 
मरहटे्ट हे ‘हटे्ट मर’ या िीदा जपिारे । 
हटातटाने झ ंज झ ंजता झ ंजी खपिारे । 

शत्क्तय त्क्तिे य त्क्तशत्क्तिे खेळ खेळिारे । 
हट्ट मरहतल, हट्टी पहर हे कधी न वळिारे । 

हे असे जगी गाजले । शत्र  माजले । हजही भाजले । 
ते त म्ही वीरचपडािे । 
गाजला धनी खंडािे । 
गाजला भक्त बंडािे । 

थंड आजला कसे! उठा घ्या शत्रूिी हहजरी ।। मला मूळशी०।।१।। 
थंड आजला कारि यािे मन त मिे मळले । 
कृतज्ञतेच्या पथावरूनी पद त मिे ढळले । 
कृतज्ञताहबलयाने झाला वीरचपड थंड । 
वीरचपहड या क्ष द्र मत्सरे माजहवले बंड । 

‘थोर मी त म्ही’ कहरता कहरता घोर अहंकार । 
थोराकंरवी पोरपिािे करवी व्यवहार । 
पक्ष पक्ष हे दक्षपिाने अन्योन्या छळती । 
िढती पाह हन अन्योन्यािंी क्षदू्रपिे जळती । 

वैहर हा क्ष द्र मत्सर । जाहळले घर । जोहडतो कर । 
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आठवा हशवाजी राजा । 
आठवा तयाच्या काजा । 
या कृतघ्नतेने लाजा । 

हशवबािे मावळे तयावंहर होत असे जबरी ।। िला म ळशी० ।।२।। 
फेरवीरसम नाफेरेही वीर त म्ही थंड । 
गमे मनी माजले त महिया कृताथुताबंड ।। 
फेरपक्ष हरहवला ही त म्हा कृताथुता वाटे । 
कृताथुतेच्या गवुधगीने कृतज्ञता आटे ।। 
हशवप्रभ ूहे छत्रपती हे महाराष्ट्रराजे । 

हृदयी असता सहन्नध त म्हा गवु कसा साजे । 
स्वतंत्रता हनजसाध्य आप ले साधन समशरे । 
हशवप्रभ हप्रय क िी हरहवले वरुहन शाहंतफेर ।।  

शाहंत ही कौत्न्सली क िा । अन्यथा क िा । गोड सज्जना ।  
गोड ही क िा समशरे । 
लोकात असे महतफेर । 
लोकात असे रुहिफेर । 

फरवाद हा प रे राहू द्या ही हमरीत मरी ।। िला मूळशी०।।३।।  
कोिी फेरे वीर मराठे कोिी नाफेरे । 

कोिी आपि हनजराष्ट्रािे सेवक समशरेे ।। 
हतघेहह आपि कृतघ्नतेिे भक्त नसो खास । 
परी पड हनया मोही झालो मदमत्सरदास ।। 
कृतज्ञतेिा हवलय हदसे जो कृतघ्नताहवजय । 
मोहािा तो हवजय असे मदमत्सराहदहवजय ।।  
ज्ञान धन्यपूवुजकरिीिे तच्चरिध्यान । 
मोहाहदक हरप  वधावयासी अमोघ हे बाि ।। 

बािवा हिहत्त यद वर । पाथुचककर । राम वनिर । 
बािवा जनक म हनराय । 
बािवा भक्त हशवराय । 
बािवा धन्यजनपाय । 

बाििय योजूनी बघ हनया मोहाहदक कहरी ।। िला मूळशी ।।४।।  
महाराष्ट्र-मूळशी-पहरर्दी हतन्ही पक्ष जमले । 
दक्षत्त्वाच्या वीरत्त्वाच्या स हविारी रमले ।। 
हवर्श्सले मन हजवतं आहे थोर महाराष्ट्र । 

महाराष्ट्र हनजतेजे उठहवल अहखल चहदराष्ट्र ।।  
असो थंडपि सोडा आता काल फार झाला । 
बरा न इत का काल यावया तीन हजाराला ।। 
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मरावया धावले मराठे लाखानंी मेले । 
काल नसे तो दूर नसे ते तेजहह हवझलेले ।। 

तेज ते दाखवा िला । बोल बोलला । आकडा हदला ।  
तो प रा करा सत्वरी । 
बोल जो िाल ती बरी । 
घ्या उडी िला संगरी । 

जरी वैखरी अढळ हवलसते सिीर-प्रवरी ।। िला मूळशी० ।।५।।  
अहखल-चहद-राष्ट्रीय-पहरर्दी हतन्ही पक्ष जमले ।  
दक्षत्त्वाच्या वीरत्त्वाच्या स हविारी रमले ।। 
शते पंिशत सत्यआग्रही उभे करा ठरले । 
यात पाहहजे सातहजारी महाराष्ट्र धरले ।। 
असे कसेही; श्रीहशवराष्ट्रा एक गोष्ट करिे । 
अहतत्वरे सैहनक भरतीिा त झा भार भरिे ।। 
हे द सरे की भाग सव ुहा म ळशीय द्धात । 
शीख पाठवी पाठ घ्यावया सत्यआग्रहात ।। 

पाठ हा घ्यावया िला । आड व्हा मला । कंपनीदला ।  
या करा पहारी वाया । 
या भरा खोदला पाया । 
या धरा रेलमागा या । 

याि आग्रहे सोस हन सारे या कारागारी ।। मला मूळशी० ।।६।।  
कारागारी कामे करिे सत्यापुि म्हिूनी । 
कारागारी हाल भोगिे सत्यापुि म्हिूनी । 
कारागृही अन्याय भोगिे सत्यापुि म्हिूनी । 
कारागीर अपमान भोगिे सत्यापुि म्हिूनी ।। 
कारागहृह जो तक्रारींिा अजािा हक्क । 
टाळाव ेतो हक्क भोगिे त म्ही यथाशक्य ।। 
पाळाव ेकायदे हशत्स्तिे सवु लीनतेने । 
त्याज्य सवुथा स्वैर वागिे हशस्तहीनतेने ।। 

हशस्त ही राष्ट्रकारक । राष्ट्रधारक । राष्ट्रतारक । 
हशस्त ही िीज हबनमोल । 
हशस्तहीन झालो फोल । 
हशस्तही रुजू द्या खोल । 

खोल अंतरी हशस्त रुजाया या कारागारी ।। िला मूळशी० ।।७।। 
आवरतो हे िऱ्हाट माझे मी हहरिा भाट । 
माझ्या नीरस भाटपिािा आहे बोभाट ।। 
उिीव माझी प री जाितो काय करू सागंा ।  
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हट्टी हहर हा हटक हन झटतो कधी कधी अंगा ।।  
बोल बोल हा त झ्याि बोली बोल अरे भाई ।  
नीरस रसना त झी असो दे त्यािे त ज काई ।।  
हट्ट असा हा हहर धहरतो मग मी कहरतो धीर ।  
बोल टाहकतो बोल हन हहरिा मी वडेापीर ।। 

बोल हा हरीिा असे । सोस नी हसे । या िला कसे ।  
या िला फेर-नाफेरे । 
या िला वीर समशरेे । 
या िला म म क्ष ूसारे । 

प्यारे जनहो झिी आवरा गृहमायालहरी ।। िला मूळशी० ।।८।।  
 

णनरोप नववा 
 

(वगंीयाहद चहदी हमत्र और बधं गिसे प्राथुना) 
 

‘रि मूलशीका सत्य-आग्रह सत्य है हहर-अिुना 
इसकी करो श भ चितना यह एक है अभ्यथुना’ । 
हप्रय वगं-अंगज हमत्रवरगि भहूर ‘वदें मातरम्’ 
क छ यािना है आपसे हित्त ंहह मे बह  कातरम् । 
यह यािना हे अल्पसी बह दोर्भागहीमत्यतः 
कृपया क्षमा कर दीहजये क्षमया क्षमो भहवतास्म्यहम् ।।१।।  
हप्रय हमत्रवर हमत्रत्व अपना प्रभ कृपावशसे ह वा 
क छ कायुभी हनजराष्ट्रका सहयोगसे हमलकर ह वा । 
क छ कायुके पश्चात् हकया हत दैवने हमको ज दा 
यह नीहत है संसारकी क छ संपदा क छ आपदा ।।२।। 
सहिाहरताकी संपदा सहकाहरताकी संपदा 
क छ भोग इनका हमल गया हफर आगई हवरहापदा । 
तन  आपकी अटकी रही यह हततनू भटकी रही 
हनजराष्ट्रसेवाकी मनीर्ा मनहह मन लटकी रही ।।३।। 
हदवस बीते मास बीते वर्भुी बीते िले 
अहत अल्प हनजबल देख हमभी अल्प क छ करते िले ।  
क छ अल्पसी हनजराष्ट्रसेवा हाथसे बनती रही 
क छ भीहतका भवदीय रुष्टताकी साथमें बनती रही ।।४।।  
क छ भीहतका कारि सहदच्छा हित्तमें जैसी पली 
हनज हाथसे हनजराष्ट्रकी सेवा न थी वैसी िली । 
अब यािना है आपसे बह दोर्भागहहमत्यतः 
कृपया क्षमा कर दीहजये क्षमया क्षमो भहवतास्म्यहम् ।।५।।  
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बल अल्पसो बह  दोर् यह है सहृष्टका कानू कडा 
इस दोर्से हनज देश है परदास्यमें रोता पडा । 
यह दोर् अब कैसा हमटे? बल अंशसंग्रहनीहतसे 
इस नीहतसे नर छ टते परदास्यसे भवभीहतसे ।।६।।  
बल-अश-संग्रह होत है हप्रय वगंमे क छ ढंगसे 
बल-अंश-संग्रह होत है इस अंगमें क छ ढंगसे । 
बल-अंश-संग्रह राष्ट्रके प्रत्यगंमें हनज ढंगसे 
क छ ठीक होगा म त्क्त तब परदास्यसे भवसंगसे ।।७।।  
बल-अंश-संग्रह मूलशीके शाहंतरिमें है िला 
हप्रय हमत्रवर सो जानते जो मूलशीपर है बला । 
यह मूलशीरि मूल है महाराष्ट्र-हनद्रा-भगंका 
यह मूलशीरि मूल मानो भाहव भारतजंगका ।।८।।  
भाहव भारतजंगका है मूल उत्तरचहदमें 
भाहय भारतजंगका हे मूल दहक्षिहहदमें । 
मूल भावी जंगका है राष्ट्रके प्रत्यंगमें 
प्रहत अंगमें रिरंग होगा कालबलके संगमें ।।९।। 
अन कूल होगा काल हनजबल-अंश-सग्रह नीहतसे 
अन कूल होगा काल हनजमल-अंश-हनग्रह नीहतसे । 
रि सामसत्याग्रह मनोमलहनग्रही बलसंग्रही 
अन कूल करता कालबलको सामसत्याग्रह यही ।।१०।।  
हरप हित्तकामी भेद देता सामसत्याग्रह हमें 
ग िहवत्त इसका देख लाते सामरिको काममें । 
हरप हित्तहनकर्ीभतू रि मलहनग्रही बलसगं्रही 
यह है िला महाराष्ट्रमें जो श्रीहशवप्रभकी मही ।।११।। 
अन कूल होगा कालबल क छ सामरिके नीहतसे 
हफर काम लें गे हशवमहीमें श द्ध रिके रीहतसे । 
रि श द्धसत्याग्रह हरीने पाथुसे करवा हलया 
अहतसामका सम्मोह उसका ज्ञानसे हरवा हदया ।।१२।।  
हप्रय वगं-अंगज हमत्रवरगि आप श्रीहहरभक्त है 
हहरगीत गीतामागमुें हनजहृदयसे अन रक्त है । 
रि मूलशीका सत्य-आग्रह सत्य है हहर अिुना 
इसकी करो श भ चितना यह एक है अभ्यथुना ।।१३।।  
हप्रय चहदअंगज हमत्रगिसे बधं गिसे प्राथुना 
महाराष्ट्रके श भ कायुकी कृपया करो श भ चितना । 
रि म लशीका सत्य-आग्रह सत्य है हहर-अिुना 
इसकी करो श भ चितना यह एक है अभ्यथुना ।।१४।। 
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खरा धमव 
 

खरा धमु देशाि ंहा जीव द्यावा ।  
खरा धमु हवर्श्ाथु हा जीव माना ।  
खरा धमु दृष्टासंी द दंड द्यावा ।  
खरा धमु नेई जना मोक्षगावा ।। 

 
 
 
१ 

अचहसा सदासवुदा सत्य धमु । 
असे सागंती ते करीती अधमु । 
असे द ष्टचहसा प्रसंगी स्वधमु । 
नका वीसरू सूक्ष्म हे धमुममु ।। 

 
 
 
२ 

धरा का त म्ही द ष्टचहसा-हवटाळ ।  
स्मरा काय सागें त म्हा नंदबाळ ।  
‘अचहसा सदा’ हा नसे आयुधमु ।  
जसे द ष्टचहसा प्रसंगी स्वधमु ।।  

 
 
 
३ 

जसा पाथु तैसे क िी थोर थोर ।  
कृपामोहपंकी ब डाले स वीर । 
असे हवघ्न हे धमुमागात आज ।  
हवनाशील काळे प्रभ ूहवघ्नराज ।।  

 
 
 
४ 

ॐ शाहंतः शाहंतः शाहंतः  
पा.ं म. बापट 

 
म ळशी पत्रक ८० 
 

मुळशीचा रिमहोत्सव 
 

१) म ळशीिा शाहंतमय रिमहोत्सव स रू होऊन आता दोन वर् ेसहा महहने झाले आहेत. 
 
२) गेल्या वर्ी जूनमध्ये अहखल महाराष्ट्र म ळशी पहरर्देच्या ठरावाने हा शाहंतमय रिमहोत्सव तीन वर् े

िालवावा असे ठरले. 
 
३) तीन वर् ेपहरर्देच्या ठरावाच्या तारखेपासून मोजावी, की सत्याग्रहाच्या स रुवातीपासून मोजावी हे 

ठरावात स्पष्ट नसल्याने जनतेच्या उत्साहाकडे नजर देऊन प्रथम ठरावाच्या तारखेपासून तीन वर् ेमोजली व 
परवा त्याि उत्साहाकडे (म्हिजे उत्साह-शहैथल्याकडे) नजर देऊन सत्याग्रहाच्या स रुवातीच्या तारखेपासून 
तीन वर् ेमोजून येत्या वर्ी रामनवमीला शातंतेिा सत्याग्रह पहरर्देच्या ठरावान सार पूिु होईल असे मी जाहीर 
केले. दीघु हविारातंी, माझा पहहला हनियु एकागंी होता व द सरा हनिुय सव ुदृष्टीने योग्य आहे, असे मला 
वाटते. तारीख ९-१०-२३ च्या टाइम्समध्ये टाटा कंपनीने १९२६ मध्ये जी. आय. पी. व बी. बी. सी. आय. रेल्व े
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कंपन्यानंा खूपशी वीज प रहवण्यािा केलेला करार संके्षपतः आला आहे व १९२६ पावतेो इतकी वीज तयार 
होिार असा अंदाज हतने टाइम्सिारा जाहीर केला आहे. ही व द सरी नाना प्रकारिी पहरत्स्थती लक्षात घेता 
रामनवमीनंतर (ता. १६ एहप्रल १९२४ या हदवशी) अहखल महाराष्ट्र पहरर्द भरहवली जािे जरूर आहे, असे 
माझे ठाम मत आहे. 

 
४) येत्या हडसेंबर १०, सोमवार रोजी शवेटल्या मोहहमेतील पहहला सत्याग्रह व्हावयािा आहे व 

त्यानंतर प्रत्येक सोमवारी सत्याग्रह व्हावा. साप्ताहहक सत्याग्रह हा एकंदरीने सोयीिा असे अन भवाने ठरले 
आहे. 

 
५) सत्याग्रहासाठी नाव ेघेण्यािे काम नोव्हेंबर १५ पासून स रू व्हाव.े 
 
६) म ळशीिा सत्याग्रह हा चहद स्थानात आजवर झालेल्या द सऱ्या सत्याग्रहापेंक्षा अहधक महत्त्वािा 

आहे. 
 
७) नागपूरच्या सत्याग्रहािे तत्त्व या सत्याग्रहात असून हशवाय १०/१२ हजार भल्या कष्टाळू, पूवी 

स्वराज्य, स्वधमासाठी हजारानंी प्राि हदलेल्या लोकानंा हभकेला लाग ू देऊन ग न्ह्यात व पापात पाडावयािे 
चकवा हात देऊन वािवावयािे हा प्रश्न महाराष्ट्रीयापं ढे म ळशीने ठेवला आहे. 

 
८) गेल्या वर्ी पहरर्देने सत्याग्रहािी कारिे देताना महाराष्ट्राला व सव ु राष्ट्राला लाग ूअशी िार 

कारिे हदली व म ळशीकरानंा लाग ूअशी दोन कारिे हदली. म ळशीिे काय ु हे म ळशीकरािें तर आहेि; पि 
त्यापेक्षा अहधक अंशाने ते महाराष्ट्रािे व राष्ट्रािे आहे. ही गोष्ट सदरील ठरावात स्पष्टपिे माडंली गेली आहे.  

 
९) म ळशीकर मावळे गरीब. त्यािंा संसार सावकारावंर प ष्ट्कळ अंशानंी अवलंबून. १९२१ सालापासून 

सावकारापंाठीमागे सरकारी अहधकाऱ्यािंा धाक स रू झाल्याने मावळ्यानंा त्याजंकडून मदत होिे संप ष्टात 
आलेले. महाराष्ट्र प रेसा पैसा देऊन मावळ्याचं्या संसाराला हातभार लावील हे अशक्य. म लेबाळे, बायका, 
आईबाप उपाशी राहहलेले रोजच्या रोज पाहात राहिे माि सकीला असंभवनीय. हबकट अडििीत प्रहतपक्षाने 
लोटून हदल्यास त्यािा प ढेमागे योग्य समािार घेण्यासाठी म लेलेकरे हजवतं ठेवण्याकहरता तात्प रते पडते 
घेऊन प्रहतपक्षािाही पैसा घ्यावा हा सनातन आपद्धमु व म ळशीकरािें हजतके हहत म ळशी वािण्यात आहे 
त्यापेक्षा महाराष्ट्रािे व राष्ट्रािे प ष्ट्कळ अहधक हहत म ळशी वािहवण्यात, म ळशी वािहवण्यािा प्रयत्न करण्यात 
आहे. या व द सऱ्या अनेक गोष्टी लक्षात घेऊन गेल्या पहरर्देत असा ठराव केला गेला की, मावळ्यानंा 
अडििीत घातल्याम ळे मोबदला वगैरे पैसे घेिे भाग पडले तरी ख र्ीने घेत नसल्याने व त्यािंी इच्छा व हहत, 
आहि महाराष्ट्रािी इच्छा व हहत म ळशी वािण्यात असल्याने म ळशी सत्याग्रह मावळ्यानंी पैसे घेतले हे कारि 
प ढे करून केव्हाही बंद करू नये.  

 
१०) अकालींनी कसे काम केले, नागप रास कसे काम झाले, मावळ्यानंी तसे करावयास हव ेहोते वगैरे 

गोष्टी बोलिाऱ्यानंा अकालींच्या पाठीमागे व प ढे श्रीमंतािंा व खानदानी प ढाऱ्यािंा ताडंा सेवसेाठी कसा उभा 
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होता, नागप रास पैशािा प्रवाहव प ढाऱ्यािंा–सव ु राष्ट्रातील प ढाऱ्यािंा–संिार कशा तऱ्हेिा होता यािी 
जािीव नसते. मावळ्यानंी अकालींच्या त्स्थतीत व नागपूरच्या त्स्थतीत अकालींहून व नागप रातून कमी काम 
खात्रीनेि केले नसते; असो. 

 

११) म ळशीच्या कायािा गेल्या वर्ीच्या पहरर्देत सव ुबाजंूनी हविार होऊन तीन वर्े नेटाने सत्याग्रहािे 
काम कराव े व शातंता ठेवावी असे ठरले. त्या ठरावाप्रमािे हशस्तीने येत्या रामनवमीपयंत महाराष्ट्रातील 
सत्याग्रहभक्तानंी काम करिे योग्य आहे. 

 
१२) पहरर्देिे वळेी व त्यानंतर ज्या थोर महाराष्ट्रीयानंी स्पष्टपिे सत्याग्रहात भाग घेण्यािे अहभविन 

हदलेले आहे त्या सवानी म ळशीच्या सत्याग्रहात येत्या मोहहमेत केव्हातरी भाग घ्यावा अशी माझी हवनंती आहे. 
या सव ु प ढाऱ्यानंी व द सऱ्या महाराष्ट्र परंपराहभमानी काही प ढाऱ्यानंी येत्या जानेवारीत-फेि वारीत म ळशी 
सत्याग्रहात भाग घेऊन त रंुगात जाव ेव महाराष्ट्रजनक थोर मावळ्याचं्या ज न्या ऋिातून महाराष्ट्राला म क्त 
कराव ेहे योग्य आहे. 

 
१३) राष्ट्रािे खरे प ढारीपि करिारे थोर लोक कोित्याही िळवळीने प्रत्यक्ष पहरिाम हकती झाले 

एवढाि हहशोब करीत नाहीत, तर हतिे अप्रत्यक्ष राष्ट्र-प्रगती-संपादक पहरिामही हहशोबात धरून िळवळ 
यशस्वी चकवा कशी हे ठरवीत असतात. म ळशी सत्याग्रह हशस्तीने येत्या रामनवमीपयंत प ढाऱ्यानंी मनावर 
घेऊन िालहवल्यास या सत्याग्रहािे एकंदर व अप्रत्यक्ष पहरिाम द सऱ्या कोित्याही सत्याग्रहापेक्षा अहधक 
झालेले हदसतील. 

 
१४) माझ्यामागे श्री. वास देव हवठ्ठल दास्ताने हे अध्यक्षािे, डॉ. हव. दा. फाटक खहजनदारािे, श्री. 

शकंर रामिंद्र भाजेकर हे अव्वल हिटिीसािे आहि श्री. आत्माराम वास देव मोडक हे मदत हिटिीसािे काम 
पाहतील. 

 
१५) शवेटी सोलापूर, पंढरपूर, बाशी, क ड ुवाही, दौंड, बारामती, वाई, कऱ्हाड, इस्लामपूर, हशराळे, 

मागंले, तासगाव, अथिी, हिकोडी, हनपािी व बेळगाव या हठकािच्या लोकानंी माझ्या दौऱ्यात मला जी मदत 
केली हतजबद्दल अंतःकरिपूवुक मी सवांिे आभार मानतो व सवांच्या आशीवादाने माझे इष्टकाय ु हसद्धीस 
जाईलि जाईल, इतकी ग ह्य गोष्ट सागंनू रजा घेतो. 

 
बेळगाव,  (सही) पा.ं म. बापट 
ता. १५-१०-१९२३ अध्यक्ष, म ळशी सत्याग्रह साहाय्यक मंडळ प िे 
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मुळशीचा अधवणवराम 
 
म ळशी-पत्रक ८० प्रहसद्ध होण्यापूवीि मी येरवड्यात दाखल झालो, तो परवा ता. १४ रोजी बाहेर 

आलो. अद्याहप बाहेरच्या घडामोडींिी गेल्या वर्ातील माहहती माझ्या मनाप्रमािे मला हमळालेली नाही. बाहेर 
आल्यापासून आजपयंतिे माझे हदवस माझी लाडकी म ले, वृद्ध आईबाप व द सरे आप्तेष्ट यासं भेटून येण्यात 
खि ुझाले. परवा ता. ३ रोजी रात्री माझे हफरिे आटोपून मी इथे आलो, भाकरीिी व्यवस्था म ळशीकायापूवीच्या 
माझ्या भाकरी किेरीत-ज्ञानकोश किेरीत-लाहवली व आता– 

 
२) ‘म ळशी कायािे कसे काय?’ हा प्रश्न मी स्वतःला हविारीत आहे. येरवड्यात असताना जी काही 

बाहेरिी हकीकत थोडीबह त कानावंर आली ती लक्षात घेऊन बाहेर गेल्यावर िार महहने बाहेरील त्स्थतीिे 
अवलोकन व अभ्यास करण्यात घालवनू नंतर म ळशीच्या कायासबंंधाने मी काय करावयािे व इतरासं काय 
करावयास सागंावयािे हे हनहश्चतपिे ठरवाव ेअसे मी ठरहवले होते. 

 
३) हा येरवड्यातला ठराव मी कायम करीत आहे. पहरत्स्थतीिे अवलोकन व अभ्यास यासाठी स मारे 

िार महहन्यािंी आवश्यकता आहे असे माझ्या नजरेस आले आहे. 
 
४) म ळशीिा रिमहोत्सव (म ळशी पत्रक ८०) या पत्रकात श्री. दास्ताने, डॉ. फाटक, श्री. भाजेकर व 

मोडक याजंवर म ळशीकायािी व्यवस्था मी टाहकली होती. त्यानंी पहरत्स्थतीच्या स्वरूपाकडे नजर देऊन 
सत्याग्रह यथाशास्त्र व यथाशक्य िालवनू ता. ५-३-२४ रोजी म ळशीच्या सत्याग्रह व कायकुारी मंडळीिी सभा 
डॉ. फाटक यािें घरी बोलाहवली. ह्या सभेत िालू सत्याग्रहाच्या व्यवस्थेसबंंधाने व अहखल महाराष्ट्र पहरर्द 
बोलावण्यासंबंधाने हविार झाला. त्या हविारान सार ता १६-४-२४ रोजी श्री. दास्ताने-अध्यक्ष यानंी 
हनमंत्रिपहत्रका काढल्या. ‘म ळशी सत्याग्रहास स रुवात होऊन तीन वर् ेप री झाली आहेत. मागील पहरर्देत 
ठरवल्याप्रमािे प न्हा अहखल महाराष्ट्रािी पहरर्द बोलावनू प ढील धोरि हनहश्चत कराव ेअसे आहे. परंत  हल्ली 
एकंदर सव ुत्स्थतीिा हविार करता अहखल महाराष्ट्रािी पहरर्द बोलावण्यापूवी म ळशी सत्याग्रहािे प रस्कते व 
कळकळ बाळगिाऱ्या मंडळींनी एकत्र जमून सव ु पहरत्स्थतीिा प नर्थविार करिे आवश्यक झाले आहे.’ या 
हनमंत्रिान सार प रस्कते व प्रम ख हहतचितक जळगाव येथे ता. २८-४-२४ रोजी एकत्र झाले. यापूवी ता. २४-४-
२४ रोजी डॉ. फाटक येरवड्यात माझ्या भेटीला आले होते. ‘पहरत्स्थतीप्रमािे सवान मते ठरेल तसे ठरवा. 
माझ्या एकयाच्या इच्छेिा हविार त म्ही हबलकूल करू नये. माझी इच्छा त म्ही सागंता त्या पहरत्स्थतीत 
सत्याग्रह बंद करून सत्याग्रह मंडळ ग ंडाळून सव ुस्वच्छ कराव ेअशी आहे, मात्र व्यत्क्तदृष्ट्या मी हे प्रकरि 
येथे संपले असे समजिार नाही. माझे तत्त्व हे की, पहरत्स्थतीप्रमािे हविार ठरवावा’ असे मी डॉ. फाटक याचं्या 
प्रश्नास उत्तर हदले होते. ता. २८-४-२४ च्या सभेत या सवुसामान्य तत्त्वान सार सव ु हविार होऊन अहखल 
महाराष्ट्र पहरर्द बोलावनू काही हवशरे् फायदा होईल अशी पहरत्स्थती नसल्याने पहरर्द बोलाव ूनये, सत्याग्रह 
बंद करावा. सत्याग्रह मंडळ बरखास्त कराव ेव सत्याग्रह साहाय्यक मंडळािे ताब्यात असलेली रोकड हशल्लक 
व सामानस मान यािंी तात्प रती योग्य ती व्यवस्था लावण्याकहरता व प ढे योग्य तो कायमिा हवहनयोग 
करण्याकहरता डॉ. फाटक व श्री. दास्ताने यासं पंि नेमाव ेअसे ठरले. या ठरावान सार पंिाकंडून व्यवस्था 
झाली व होत आहे. 
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५) पंिाचं्या ताब्यात असलेल्या रोकड हशलकेिा हवहनयोग प्राम ख्याने सत्याग्रह साहाय्यक मंडळाच्या 

घटनापत्रातील पत्रक नं. ५०-घटना कलम २० हेतूस अन सरून अहखल महाराष्ट्रातील म ळशीपे्रमी प्रम ख 
राष्ट्रीय शाळासं साहाय्य देण्याच्या रूपाने करण्यात येईल असे पंिानंी ठरहवले आहे. हशलकेिा कामी भाग 
म ळशीिी कहािी साद्यतं व सहवस्तर हलहून प्रहसद्ध करण्याकडे करावयािेही ठरले आहे. कहािी हलहवण्यािे 
काय ुडॉ. फाटक याजंकडे सोपहवण्यात आले आहे. म ळशी कायािी माहहती सवांनी आपापल्या अन भवान सार 
त्याजंकडे पाठवावी ही हवनंती आहे. 

 
६) म ळशीिी कहािी साद्यतं हलहहविे आहे, यािा अथु माझ्या मते तात्प रती साद्यतं असा घ्यावयािा. 

कारि म ळशीिी कहािी संपली नाही, म ळशी कायािा अंत, अखेर अद्याहप दूर आहे. म ळशीिा हवराम ता. २८-
४-२० रोजी ठरहवलेला हवराम, एका दृष्टीने पूिुहवराम असला तरी माझ्या वैयत्क्तक दृष्टीने तो पूिुहवराम नाही. 
तो अधहुवराम आहे. तीन-िार महहन्याचं्या अवलोकनाने व अभ्यासाने माझे मत वगेळे झाले तर प्राजंळपिे मी 
तसे प्रहसद्ध करीन. 

 
७) आज म ळशीिा हवराम मला अधहुवराम आहे. 
 
८) आमच्या ज्योहतरूपेर्श्राबरोबर, आमच्या महल्लकाजुूनाबरोबर, आमच्या स्वयंभ ू इष्टदेवतेबरोबर 

आम्हाला जलसमाधी घ्यावयािी आहे असे मनापासून ठरहविारे सत्याग्रही अहखल महाराष्ट्रात कोिीही 
हनघावयािे नाहीत असे आज मी कसे गृहीत धराव?े सामसत्याग्रह - केवळ बसून व अडवनू धके्क खाण्यािा, 
अंग काढत पाण्याने भाजून घेण्यािा, ब टाच्या लाथा-दगडािा मार खाण्यािा, नरकसडा अंगावर घेण्यािा, 
नरकप्राय घािेरड्या शब्दानंी आपल्या पूज्य नेत्यािंी चनदा-थट्टा झालेली ऐकण्यािा, बायकािंी बीभत्स 
ओढाताि झालेली पाहण्यािा, त रंुगातील उपमदु, अन्याय, कष्ट, हाल, फटके सोसण्यािा; बाह्यतः हनष्ट्फळ वा 
अल्पफळ सामसत्याग्रह बाह्यतः प्रहतपक्षाला अहधक उन्मत व अधम करिारा सत्याग्रह-करण्यासाठी आहखल 
महाराष्ट्रात तीन वर्ांत फारशी मंडळी हनघाली नाहीत. यावरून साम-सत्याग्रहािा अहखल महाराष्ट्र पहरर्दने 
ठरहवलेला प्रकार महाराष्ट्रीयानंा फारसा पसंत वाटत नाही. एवढेि फार तर हनश्चयात्मक ठरेल. 
सामसत्याग्रहािे अन्य प्रकार महाराष्ट्रीयानंा अहधक पसंत होिार नाहीत असे काही त्यावरून ठरत नाही. 

 
९) म ळशीिे काय ुता. १-५-२२ रोजी प्राम ख्याने मजवर सोपवनू म ळशीिे प्रथम सेनानी श्रीय त ग रुवय ु

करंदीकर आपल्या अनेक प ढारी सहकाऱ्यासंह त रंुगाकडे रवाना झाल्यानंतर जे पहहले प्रत्रक (म ळशीपत्रक-
नं. २७) मी प्रहसद्ध केले त्यात कलम १८ मध्ये माझे हृद्गत मी साहंगतले होते. म ळशी-पत्रक ८० मध्ये शवेटल्या 
कलमात शवेटच्या वाक्यात. ‘सवांच्या आशीवादाने माझे इष्टकाय ु हसद्धीस जाईलि जाईल इतकी ग ह्य गोष्ट 
सागंून रजा घेतो असे मी म्हटले आहे. ही ग ह्य गोष्ट, हे इष्ट काय,ु हे माझे हृद्गत-पत्रक नं. २७ कलम १८ मध्ये 
खालीलप्रमािे मी माडंले होते.’ हशकस्त प्रयत्न करून हा सामसत्याग्रह अयशस्वी झाला तर म ळशी व 
चहद स्थान यािंी के्षत्रदृष्ट्या वगैरे त लना करून देण्याच्या कायात सामसत्याग्रह कोठपयंत उपयोगी पडेल हे 
जाित्या मािसासं हवशरे् स्पष्टपिे समजेल व ते स्वतःिी व द सऱ्यािंी हदशाभलू करण्यािे टाळतील. 
उलटपक्षी, आपल्या सवांच्या हार्थदक इच्छेप्रमािे सामसत्याग्रह म ळशीस यशस्वी झाला तर चहद स्थानाला 
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स्वराज्यप्राप्ती करून देण्याच्या कायात याि प्रकारच्या दयाप्रधान प्रयत्नािा उपयोग आपि नेटाने करू व सव ु
जगताला एक अहत अपूवु असा धडा घालून हदल्यािे श्रेय भारताला हमळवनू देऊ. 

 
१०) हशकस्त प्रयत्न-माझा हशकस्त प्रयत्न-अद्याहप संपला नाही. 
 
११) म ळशी पेटा टाटा पॉवर कंपनीने अनेक भल्याब ऱ्या-उपायानंी, आपल्या ‘कायदेशीर’ मालकीिा 

केला आहे. माझे म्हििे असे आहे की, महाराष्ट्राच्या इच्छेस मान देऊन कंपनीने आपल्या मालकीिा उपयोग 
पेटा ब डहवण्यात न करता शतेकरी-कष्टाळू-मावळ्यानंा शतेीवर कायम ठेवनू त्यानंा कजात केव्हाही ब डू न 
देण्यात करावा. 

 
१२) मावळ्यािंा सावकार बदलला. काही हरकत नाही. मावळ्यानंा या नव्या सावकाराने तरते ठेवनू 

त्याचं्या पेयात नम नेदार शतेी त्याजंकडून करवावी व याप्रमािे शवेट गोड करावा. कंपनीत पैसे घातलेल्या 
बड्या लोकानंी य द्धात लाखो रुपये उधळले असतील त्यािी आठवि ठेवनू आजपयंत अधमपिाच्या उदे्दशाने 
खि ुझालेला कंपनीिा पैसा कृष्ट्िापुि करावा यात सवांिे हहत आहे. 

 
१३) परंत  आपली सवांिीि दृष्टी कमी-अहधक अपूि ुआहे. श्रीहरीच्या पूिु दृष्टीला जे म ळशीकराचं्या, 

त्याचं्या साहाय्यकाचं्या, महाराष्ट्राच्या, राष्ट्राच्या व कंपनीघटक व्यक्तींच्या पारमार्थथक हहतािे हदसत असेल ते 
घडून येईल. प्रत्येक व्यक्तीिे व व्यत्क्तसमूहािे पारमार्थथक हहत बाह्यतः लौहककदृष्ट्या हहतकर अथवा 
अहहतकर हदसिाऱ्या अनंतहवध प्रसंगानंी क्रमशः साहधत साधील. शवेटी प्रत्येकास स्वस्वरूप करिे-
हनत्यानंदरूप करिे-हे श्रीहरीच्या संसारनाटकािे हद्गत आहे. 

 
 १४) असो. आता यावर तीनिार महहन्यानंंतर-फेि वारी-अखेरीस-माझे हनश्चयात्मक मत तोपयंत 

तयार होईल. एका िात मास्यािे मौन व अभ्यास मला अवश्य वाटतो. मजवर कृपादृष्टी असिारािंी या माझ्या 
योजनेला अन मती अवश्यमेव हमळेल असे मला वाटते. 

 
१५) सत्याग्रह सत्यस्वरूप श्रीहरी सवांस शीघ्र सत्यहनष्ठ करो. 
 
३४१ सदाहशव पेठ, प िे पा.ं म. बापट  
ता. ६-११-२४ 



 अनुक्रमणिका 
 

मुळशीचा पूिवणवराम 
 

मत्कमुकृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्थजत । 
हनवेरः सवुभतेूर्  यः स मामेहत पाडंव ।।१।। 

- भगवान् श्रीकृष्ट्ि 
 
१) ता. ६-११-२४ रोजी ‘म ळशीिा अधुहवराम’ या पत्रकाच्या िारा एक िात मास्य मौनपूवुक अवलोकन 

व अभ्यास करून म ळशीकायािे प ढे काय या प्रश्नािे उत्तर माझ्याप रते मी हनहश्चतपिे देतो असे मी जाहीर केले 
होते. 

 
२) ते उत्तर मी आज देत आहे. श्रीहरीने माझे काय ुमाझ्या अपेके्षपेक्षा लवकर उरकले आहे. 
 
३) मी उद्या म ळशीपेयात श्रीज्योहतरूपेर्श्राच्या के्षत्रात कायमिा राहावयास जात आहे. 

श्रीज्योहतरूपेर्श्राच्या म ळशीके्षत्रात वस्तीस असलेल्या श्रीहशवप्रभूचं्या मावळ्यािंी-महाराष्ट्र-स्वराज्याच्या 
मूळप रुर्ािंी-यथाशक्ती सेवा करावयािी व त्यािंी वस्ती तेथून उठली म्हिजे श्रीज्योहतरूपेर्श्राबरोबर 
जलसमाधी घ्यावयािी; म ळशीके्षत्रात कायम वस्तीिा हनश्चय, यथाशक्ती म ळप रुर्सेवा करण्यािा हनश्चय, व 
जलसमाधीिा हनश्चय यापंकैी कोिताही हनश्चय मोडण्यासाठी कोिीही मजवर काहयक ज ल मजबरदस्ती 
करण्यािा प्रयत्न करील तर त्यािा काहयक हवरोध व प्रहतकार करून जरूरीप्रमािे त्यािा व आपला प्राि 
द्यावयािा व घ्यावयािा प्रामाहिक प्रयत्न करावयािा. म ळशी-कायािा पूिुहवराम-मजप रता पूिुहवराम-
याप्रमािे व्हावयािा असे श्रीहरीने ठरहवले आहे. 

 
४) म ळशीपेटा टाटा पॉवर कंपनीने अनेक भल्याब ऱ्या उपायानंी आपल्या ‘कायदेशीर’ मालकीिा केला 

आहे. माझे म्हििे असे आहे की, महाराष्ट्राच्या इच्छेस मान देऊन कंपनीने आपल्या मालकीिा उपयोग पेटा 
ब डहवण्यात न करता शतेकरी-कष्टाळू-मावळ्यानंा शतेीवर कायम ठेवनू त्यानंा कजात केव्हाही ब डू न देण्यात 
करावा. मावळ्यािंा सावकार बदलला, काही हरकत नाही. मावळ्यानंा या नव्या सावकाराने तरते ठेवनू 
त्याचं्या पेयात नम नेदार शतेी त्याजंकडून करवावी व याप्रमािे शवेट गोड करावा. कंपनीत पैसे घातलेल्या 
बड्या लोकानंी य द्धात लाखो रुपये उधळलेले असतील त्यािंी आठवि ठेवनू आजपयंत अधमपिाच्या उदे्दशाने 
खि ुझालेला कंपनीिा पैसा कृष्ट्िापुि करावा यात सवांिे हहत आहे. परंत  आपली सवांिीि दृष्टी कमीअहधक 
अपूि ुआहे. श्रीहरीच्या पूिुदृष्टीला जे म ळशीकराचं्या, त्याचं्या साहाय्यकाचं्या, महाराष्ट्राच्या, राष्ट्राच्या व 
कंपनीघटक व कंपनीसाहाय्यक लोकाचं्या पारमार्थथक हहतािे हदसत असेल ते घडून येईल. प्रत्येक व्यक्तीिे व 
व्यत्क्तसमूहािे पारमार्थथक हहत, लौहककदृष्ट्या हहतकर अथवा अहहतकर हदसिाऱ्या अनंतहवध प्रसंगानंी, 
अनेक जन्मवर क्रमशः साधीत शवेटी प्रत्येकास स्वस्वरूप करिे-हे श्रीहरीच्या संसार-नाटकािे हृद्गत आहे. 

 
५) श्रीहरीच्या इच्छेने सामसत्याग्रह यथाशास्त्र संपवनू अचहसा-आग्रहरहहत, आत्मचहसा व परचहसा गौि 

मानून सत्यािी श द्ध सेवा करिारा जो श द्ध-सत्याग्रह त्यािे व्रत मी आज स्वीकारीत आहे. 
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६) नात्स्त सत्यात्परोधमु: । 
 
७) एकि एक िह्म हे परात्पर सत्य आहे. या एका परात्पर सत्याच्या पोटात अनेक अंगभतू सत्ये 

आहेत. या अनेक सत्यािंा गलबला म्हिजेि एक िह्माच्या पोटातील संसार. नानाहवध सत्यािंी झ ंज, सत्यािंा 
मेळ, एका सत्यािा उत्कर्,ु द सऱ्यािा अपकर्,ु भहूमका-भेदाने सत्यभेद, सत्यभेदाने असत्यािंा घटोत्किी 
बाजार, असत्य-सत्य िैतािा [असत्य-सत्य या िैतातून द ष्ट व साधू या भहूमकािंिािा व द ष्टहवनाश व साध पहरत्राि या हदव्य कमुिंिािा उदय 
होतो.] भहूमकाभेदम ळे उदय, असत्य-सत्यािंी झ ंज, असत्यसेवनेे पारमार्थथक अवनती व परमद ःख, सत्यसेवनेे 
पारमार्थथक उन्नती व परमम ख, परमद ःखाच्या तडाख्याने प्रत्येक संसारी व्यक्तीिी अखेर सत्यसेवकेडे प्रवृत्ती, 
शवेटी संसारातील नानाहवध सत्ये एका परमसत्याच्या-एकमेवाहितीय िह्माच्या-पोटात असून त्यािीि संसारी 
लीलारूपे आहेत हा स्वान भव आहि त्यायोगे हनत्यानंदप्राप्ती अथवा मोक्ष असे हे िह्मसंसारािे नाटक आहे. या 
नाटकात अचहसा हेि परमसत्य अशी एक भहूमका असते, न्याय हेि परमसत्य अशी द सरी भहूमका असते, 
हनरपवादक्षमा-यथान्यायदण्ड, हनरपवाद लीनता यथोहित अहभमान, अशा नानाहवध भहूमका या नाटकात 
असतात. वळेोवळेी स्वहृदयात खोल उडी घेऊन आपआपली भहूमका ओळखावी व भहूमकेन सार आपआपले 
परमसत्य जािून त्या सत्यािी यथाशक्ती, यथोहित, हनरपेक्ष सेवा करावी हा मोक्षसाधक धमु आहे. सत्यािी ही 
श द्ध सेवा कधी अचहसासाधक असेल कधी अचहसाबाधक असेल. प्रस्त त कायात आजपयंत माझी सत्यसेवा 
अचहसासाधक तऱ्हेने झाली, याप ढे कदाहित अचहसाबाधक तऱ्हेने मला सत्यसेवा करावी लागिार आहे. 
हवर्श्हहत हे माझ्या भहूमकेन सार माझे परमसत्य आहे. म ळशीकरािें हहत, महाराष्ट्रहहत राष्ट्रहहत, यथान्याय 
दण्ड, यथोहित आत्माहभमान, लीनता-क्षमा-अचहसा ही माझ्या भहूमकेन सार माझी द सरी पूजनीय सत्ये आहेत. 
या सत्यािंी आग्रहाने जया-जय-लाभालाभ-स खास ख-हनरपेक्ष यथोहित सेवा करिे हाि माझा श द्धसत्याग्रह. 

 
 या श द्ध सत्याग्रहाने श द्ध सत्यस्वरूप परमेर्श्र माझ्या महाराष्ट्रावर व राष्ट्रावर संत ष्ट होईल व 

आमच्या लौहकक व पारमार्थथक म क्तीिा हदवस जवळ आिील. प्रहतपक्षातील कोित्याही व्यक्तीहवर्यी माझ्या 
मनात िेर्भाव नाही वैरभाव नाही. िह्मसंसारनाटकाच्या प्रस्त त म ळशी अंकात आमिा प्रहतपक्षी आहे, 
नाटकातील व्यवस्थेन सार आम्हाला त्याशी वैरीपिािा खेळ खेळावयािा आहे-पि हे वैरीपिािे भहूमकाकाय ु
करताना माझ्या अंतरंगात हनवरैता नादंते. नाटकातील िह्मकत्ल्पत संहवधानकान सार जय-जय लाभा-लाभ-
स खास ख आमच्या व प्रहतपक्षाच्या वायाला येत आहे व येिार आहे. नाटकािा शवेटला शवेट सवांना गोड 
व्हावयािा अशी नाटककारािी व्यवस्था आहे. मी नेमून हदलेले कमु नीटपिे कराव,े मी सवुश्रेष्ठ परमसत्य आहे 
हे ओळखून मदंतगतु नानाहवध संसारी सत्याहंवर्यी-असत्याहंवर्यी आसत्क्तहवरहहत, मजहवर्यी भत्क्तपरायि 
व माझ्या लीलारूपाचं्या सवभुतूाचं्या संबंधाने वैरभावरहहत असाव.े म्हिजे माझी प्राप्ती-हनत्यानंदप्राप्ती-होते. 

 
मत्कमुकृन्मत्यरमो मद्भक्तः संगवर्थजतः 
हनवरै सवुभतेूर्  य: स मामेहत पाडंव 

 
असे नाटककाराने आपले हृद्गत सागं न ठेहवले आहे व ते हृदगत माझ्या हृदयात श्रीहरीने साठहवले 

आहे. हवर्श्हहत अचहसेनेि साधेल, हवर्श्हहत न्यायानेि साधेल, क्षमेनेि साधेल.. इत्याहद नानाहवध िकारपक्ष 
नाटकास रंग िढहवण्यासाठी नाटककाराने योहजलेले आहेत. मन ष्ट्य नाटककाराच्या योजनेन सार क्रमशः 
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अनेक भहूमका घेत असतो, अनेक िकारािंा क्रमशः प रस्कार करीत असतो. शवेटी नाटककाराच्या योजनेिी 
त्याला ओळख होते, िकाराचं्या मूलहेतूिी त्याला जािीव येते आहि तो िकारातीत होतो. यथोहित अचहसा, 
यथोहित न्याय, यथोहित क्षमा... प्रसंगान सार हवर्श्हहतसाधक होत असल्यािी जािीव या िकारातीत श्रेष्ठ 
भहूमकेत असते. पक्षाग्रह या भहूमकेवर असू शकत नाही, िह्मसंसारनाटकािा नाटककार जो श्रीहरी त्याशी 
समरसता या भहूमकेवर प्राप्त होते. िह्मभावािी-हनत्यानंदािी त्स्थती येथे प्राप्त होते. या िाह्मी त्स्थतीत, म क्त 
त्स्थतीत असलेला मन ष्ट्य अन्य भहूमकावंर असलेल्या बाधंवािंी त्या त्या भहूमकेन सार सेवा करून त्यानंा 
मोक्षमागावर प ढे प ढे नेण्यािे काम करीत असतो. या कायात केव्हा अचहसेिा, केव्हा चहसेिा, केव्हा क्षमेिा, 
केव्हा दण्डािा, केव्हा दयेिा, केव्हा न्यायािा प रस्कार त्याला करावा लागतो. म ळशीच्या कायात अचहसेिा 
आजवर प रस्कार करून आता अचहसेिा प रस्कार न करिे मला प्राप्त झाले आहे, ते माझ्या िकारातीत 
हवर्श्हहतकतत्पर भहूमकेच्या दृष्टीने प्राप्त झाले आहे. ही भहूमका प्रत्येकास हृदयाच्या हृदयात सवुकाल प्राप्त 
आहे. प्रत्येकजि अंतम ुख होऊन या भहूमकेवर केव्हा केव्हा आरूढ होऊ शकतो व तेथील िकारातीत दृष्टी 
आपली करू शकतो. ही दृष्टी पूिुम क्त त्स्थतीत सवुथा अिल असते व म क्ताम क्त त्स्थतीत सवुथा अिल 
नसते, िंिल असते, येते व जाते, जाते व येते. वळेोवळेी हृदयात खोल उडी अथवा ब डी घेऊन ही दृष्टी 
कोिालाही थोडा वळे प्राप्त करून घेता येते आहि तदन सार आपला व अंशतः इतरािंा मोक्षमाग ुठरहवता येतो. 

 
सत्यहनष्ठ होऊन यथाशक्ती क्रमशः सत्यसेवा करीत करीत परात्पर सत्यस्वरूप परिह्मनामधारक 

श्रीहरीशी एकरूप होण्याति मोक्ष-हनत्यानंद आहे. सत्याग्रही, सत्यस्वरूप श्रीहरी सवांस शीघ्र सत्यहनष्ठ करो. 
 
३७५ सदाहशव पेठ,  
प िे शहर. पा.ं म. बापट  
तारीख ६।१२।२४ 
 
णवशेर् सूचना :– म ळशीच्या कायासंबधंाने इतरासं काय करावयास सागंावयािे ते माझ्या दृष्टीने 

ठरहवण्यािे कामही मौनाच्या िात मास्यात करीन असे मी अधहुवराम पत्रकात जाहीर केले होते. तदन सार 
खालील गोष्टी स िवीत आहे. 

 
 तीन वर्े सामसत्याग्रहािा अम क प्रकार िालवावयािा असे अहखल महाराष्ट्र पहरर्देने ठरहवले होते. 

त्याप्रमािे यथाशास्त्र काय ु होऊन पहरर्देिा सामसत्याग्रह संपला आहे. व्यत्क्तदृष्ट्या सामसत्याग्रह संपला 
नाही. पहरर्देिे सामसत्याग्रहाच्या प्रकारासंबधंािे बंधन आता नाही. सामसत्याग्रहािे अंमलात आिलेले व न 
आिलेले अनेक प्रकार व्यक्तींना व व्यक्तींच्या गटानंा सव ु मोकळे आहेत. हशवाय, सामसत्याग्रहाखेरीज 
अचहसाआग्रहरहहत, आत्मपरचहसा गौि मानून सत्यािी श द्ध सेवा करिारा श द्ध सत्याग्रह व त्यािे अनेक प्रकार 
अद्याहप हशल्लक आहेत. व तेही व्यक्तींना व व्यक्तींच्या गटानंा सव ुमोकळे आहेत. आपापली पहरत्स्थती व प्रकृती 
पाहून शक्यतेन सार भक्तीने प्रत्येक महाराष्ट्रीय व्यक्तीने महाराष्ट्र-स्वराज्याच्या मूळप रुर्ािी सेवा करावी. 
सत्याग्रहाच्या एखाद्या प्रकारािा अवलंब करून ही सेवा, करता येईल, सत्याग्रह न करता अन्य मागांनी ही सेवा 
करता येईल. हभन्नारुर्थिहह लोकः । सत्याग्रह्मािंा हवरोध, छळ, चनदा यातही कोिास ‘कतुव्य करीत असल्यािा 
आनंद’ होईल. सवांनी कतुव्यानंदािे नानाहवध प्रकार अन भवीत अन भवीत अनेक जन्माचं्या कतुव्यसेवनेे शवेटी 
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सवुकतुव्याहधष्ठानभतू सवुकता, एकमेवाहितीय परिह्मनामधारी जो श्रीहरी त्याच्या सवानंदािा हनत्यान भव 
घ्यावा अशी या संसारनाटकािी व्यवस्था आहे. 

 
।। इहत शम् ।। 
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हैद्राबादसत्याग्रह 
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हैद्राबाद आघाडीवर जाण्याची सेनापतींची तयारी 
 
संकटग्रस्त चहदंूच्या प्रहतकार-हवधीत 
दोघा स्वातंत्र्यवीरािें सहकायु 
 
श्री. हत्रकाळकते यासं- 
सा. न. हव. हव. 
 

आपल्या पत्रात काही हदवसापूंवी हैद्राबादच्या संकटग्रस्त चहदंूच्या 
मदतीसाठी बॅ. सावरकर यानंी ‘हनधी’ उघडल्यािे जाहीर केले. आज त्यानंी 
त्याचं्या मदतीसाठी ‘वैध अशा प्रत्यक्ष प्रहतकारािी’ हविारिा िालू आहे असे 
जाहीर केले आहे. 

 
संकटग्रस्तसाहाय्यक द्रव्यहनधीत तसेि प्रहतकार-हवधीत यथाशक्ती 

भाग घेिे माझे कतुव्य, हनधीसाठी काय पाठहविे ते केसरी किेरीत पाठहवले 
आहे. प्रहतकारहवधीसाठी अगदी पहहल्या त कडीत जाण्यािी माझी इच्छा 
आहे, हे मी आपल्या पत्रािे दारा जाहीर करू इत्च्छतो. 

  
पा.ं म. बापट 

३५४ सदाहशव पेठ, प िे २. 
ता. १६।७।३८ 

 
हैद्राबाद पत्रक क्र. १ 

 
सेनापती बापट याचंी घोर्िा  
मतलबी कायद्याचा खेळ 
 
आज मी हनजाम हैद्राबादकडे जात आहे. हनजाम सरकार आपल्या प्रजेिे नागहरकहक्क पायाखाली 

त डवीत आहे. प ष्ट्कळ नामाहंकत संस्थाने हनजामाप्रमािेि कमी-अहधक प्रमािात वागत आहेत. इंग्रजी संस्थान 
आहि इंग्रजी संस्थानािंी माडंहलक संस्थाने हमळून चहद स्थान, हा चहद स्थान इंग्रजी संस्थाहनकािंा नाही, व त्या 
संस्थाहनकाचं्या माडंहलकािंाही नाही. हा चहद स्थानीयािंा, चहद स्थानीय चहद , म सलमान, हिस्ती, पारशी, 
यह दी इत्याहदकािंा आहे, ही गोष्ट त्या संस्थाहनकानंा तत्त्वतः व व्यवहारतः मान्य करावयास लाविे हे आमिे 
चहद स्थानीयािें सवुश्रेष्ठ कतुव्य आहे. इंग्रजानंी संस्थानी लोकानंा परस्थ म्हिून लेखिे, संस्थानी सरकारानंी 
इंग्रजी म लखातंील लोकानंा परस्थ म्हिून लेखिे हा मतलबी कायद्यािा खेळ आहे. आम्ही भारतीय एकमेकानंा 
परस्थ होऊ शकत नाही. आम्ही सव ु एकदेशस्थ एक आहोत. आमच्या सवांच्या राजकीय जीवनाला 
एकसूत्रीपिा असला पाहहजे. आमिे सवांिे राजकीय, आर्थथक, सासं्कृहतक, धार्थमक, नागहरक हक्क सव ु



 अनुक्रमणिका 
 

चहद स्थानभर तत्त्वतः व व्यवहारतः सारखे आहेत, ही गोष्ट आमच्या देशी, परदेशी राज्यकत्यांनी कायद्याने मान्य 
करून राज्यकारभारात कतुव्यब द्धीने अंमलात आिावी यासाठी आम्ही सव ुभारतीयानंी एकज टीने शाहंतय क्त, 
सनदशीर व सत्याग्रही िळवळी करिे हे आमिे प्राथाहमक श्रेष्ठ कतुव्य आहे. 

 
ज लूम करण्यात हनजाम सरकारने पहहला नंबर घेतला आहे. म्हिून मी त्या सरकारकडे प्रथम लक्ष 

देत आहे. माझा लक्ष देण्यािा काही हवशरे् उपयोग आहे असे नाही; परंत  ‘हवशरे् उपयोग’ ज्याचं्या लक्ष देण्याने 
होईल त्यानंी या संस्थानाचं्या ज लमाकडे लक्ष द्याव ेयासाठी माझा नम्र प्रयत्न आहे. 

 
संयुक्त र्भारतीय लोकराज्य 
 
आम्हाला खास इंग्रजी चहद स्थानात व इंग्रजरहक्षत हनजामाहद माडंहलकाचं्या चहद स्थानात सवुत्र 

जबाबदार लोकसत्ताक राज्ये पाहहजे आहेत व या राज्यािे संघटन अथात ‘संय क्त भारतीय लोकराज्य’ पाहहजे 
आहे. कष्ट करिारे शतेकरी, इतर धंदेवाले, या सव ुधंद्यातले मजूर, या कष्ट करिाऱ्या गहरबािंाि लोकसमाज 
प्राम ख्याने बनलेला आहे. म्हिून ‘लोकराज्य’ म्हिजे प्रधानतः या कष्ट करिाऱ्या बह संख्य जनतेच्या 
प्रहतहनधींिे राज्य असे लोकराज्य हे आमिे ध्येय आहे. 

 
धमुशाही की कष्टशाही, आंतरराष्ट्रीय संघटना की राष्ट्रीय संघटना हे वाद जोरात आहेत. चहद स्थानात 

धमाने चहदू असिाऱ्यािेंि राज्य पाहहजे असे म्हििारा ‘चहद राज्यवादी’ पक्ष आहे. या धमुशाहीच्या कल्पनेपेक्षा 
कष्टशाहीिी कल्पना मला श्रेष्ठ वाटते. म्हिून मी कष्टशाहीच्या बाजूिा आहे; त्यािप्रमािे आतंरराष्ट्रीय 
संघटनेपेक्षा राष्ट्रीय संघटनेवर माझा अहधक भर आहे. कारि इंग्रज सत्ता दूर करण्याच्या कामात राष्ट्रातील 
सव ु हहतसंबधंाचं्या लोकािंी शक्य तेवढी एकजूट अवश्य आहे असे मला वाटते. राष्ट्रीय संघटना शक्य 
होण्यासाठी मालक-मजूर-जमीनदार-कूळ वगैरे हवरोधी हहतसंबंधािी भाडंिे, तसेि चहद -म सलमान, चहद - 
हहरजन वगैरे धार्थमक आिारहवर्यक भाडंिे हवकोपास जाऊ न देण्यािी, ती सामोपिाराने हमटहवण्यािी आम्ही 
खबरदारी घ्यावी असे मला वाटते. 

 
इंग्रजी सत्ता दूर करण्यासाठी जे राष्ट्रीय संघटन करावयािे ते करताना संस्थानी व खालसा हा भेदहह 

मानता यावयािा नाही. इंग्रजी सत्ता संस्थाहनकाचं्या सहकायाने आपले चहद स्थानातील अत्स्तत्व कायम राखते. 
त्याप्रमािे संस्थानी प्रजेच्या सहकायाने इंग्रजी प्रजा (संस्थानी व खालसा प्रजेला सारखीि बाधक असिारी 
इंग्रजी सत्ता) दूर करू इत्च्छत असल्यास त्यात काही स्वाभाहवक नाही, गैरसनदशीर नाही. संस्थानी व 
खालसा चहद स्थानी यािें सहकाय ुदोघानंाहह लाभदायक आहे. जागृत संस्थानी प्रजेिे व जागतृ खालसा प्रजेिे 
एकि ध्येय आहे आहि ते ‘म्हिजे संय क्त भारतीय लोकराज्य.’ 

 
कष्ट धमाचे कट्टर अनुयायी 
 
या लोकस्वराज्यासाठी प ष्ट्कळ चहद  व काही म सलमान एकज टीने झगडत आहेत. म सलमान 

सहकाऱ्यािंी संख्या वाढावी यासाठी काँगे्रस प ढारी शक्य तो प्रयत्न करीत आहेत. काँगे्रस ही धमुसमतावादी 



 अनुक्रमणिका 
 

राष्ट्राहभमानी संस्था आहे. काही म सलमान संस्था व चहद  संस्था तीव्र धमाहभमानी व धमाहभमान म्हिजेि 
राष्ट्राहभमान असे समजिाऱ्या आहेत. चहद स्थानिा ग लामहगरीतून, परकीयाचं्या व स्व कीयाचं्या ग लामहगरीतून 
उद्धार होण्यास आम्ही राष्ट्रधमािे, कष्टधमािे कट्टर अन यायी व्हावयास पाहहजे असे मला वाटते. जाहतधमु हा 
राष्ट्रधमाला व कष्टधमाला पोर्क होऊ शकतो, हवरोधक होऊ शकतो. म सलमानानंी आपला जाहतधमु, चहदंूनी 
आपला जाहतधमु, इतरानंी आपापला जाहतधमु राष्ट्रधमाला व कष्टधमाला पोर्क करावा, हवरोधक करू नये 
यासाठी त्या त्या जाहतधमाच्या पंहडतानंी आपल्या धमुप्रविनानंा हवहशष्ट वळि लाविे अवश्य आहे. 

 
चहद स्थानातील चहद  जातीत, म सलमान जातीत व इतर जातींत काही धमुपहंडत राष्ट्रधमी व कष्टधमी 

आहेत व ते सामान्य जनतेला जाहतधमुहवर्यक उपदेश करताना राष्ट्रधमाशी स संगत असाि उपदेश करतात, 
ही समाधानािी गोष्ट आहे. 

 
कष्टधमु, राष्ट्रधमु व जाहतधमु यािंा राष्ट्रधमुपोर्क समन्वय साधिारे हजतके अहधक समंजस लोक 

चहद स्थानात हनघतील हततका चहद स्थानिा स्वातंत्र्यहदन जवळ. चहद स्थानात स्वातंत्र्यसंपादनाला जरूर 
तेवढी एकजूट अशाि लोकाचं्या हातून घडून येईल. 

 
चहद स्थानातील देशी संस्थाने, ससं्थाहनक समंजस होतील तर, आमच्या ध्येयािा माग ुस गम करू 

शकतील. परंत  समंजसपिा ही स साध्य गोष्ट हदसत नाही. 
 
स्वबाधंवानंा हात णदला पाणहजे 
 
जबाबदार राज्यपद्धहत देण्यास एकहह संस्थाहनक तयार हदसत नाही. अशा राज्यपद्धतीसाठी लोकािंी 

बौहद्धक पात्रता वाढहवण्यास कोिी समंजस लोकसेवक उद्य क्त झाले तर संस्थाहनक त्यास दडपून टाकण्यािा 
उद्योग करतात. भार्िबंदी, सभाबंदी, संघटनाबंदी, वािनबंदी, समागमबंदी इत्याहद बंदींत लोकासं बंद 
करून त्यािंा वडेेपिा, मूखुपिा, आततायीपिा, भ्याडपिा कायम राहील, वाढेल असा बंदोबस्त करतात. हा 
प्रकार कमीअहधक प्रमािात सव ु संस्थानातूंन िालू आहे. हनजामाच्या राज्यात हा प्रकार हवशरे् डोळ्यात 
भरण्यासारखा आहे. याला उपाय काय? या बंदीच्या बंहदवासातून हनजामराज्यातील आमच्या देशबाधंवासं कसे 
म क्त करता येईल? त्यानंी हातपाय हालवले पाहहजेत, आम्हीहह त्यासं हात हदला पाहहजे, हीि गोष्ट 
संस्थानाचं्या बाबतीत व्हावयास पाहहजे, करावयास पाहहजे. 

 
 संस्थानािंा संबधं कोठे प्रातंाशंी आहे, कोठे मध्यवती सरकारशी आहे. हनजामािा संबधं मध्यवती 

सरकारशी आहे. तेव्हा मध्यवती सरकारवर वजन पडेल अशी सत्याग्रही िळवळ हनजामराज्य नागहरकमान्य 
व्हावयास अवश्य आहे. आज ते नागहरकमान्य नाही, आज ते नागरी-हक्कसंरक्षक नाही, नागरीहक्कहवनाशक 
आहे. 
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सक्रीय शान्न्तयुक्त णवरोध 
 
आम्ही चहद स्थानच्या नागहरकानंी, संस्थानाबाहेरील खालसातील नागहरकानंी हनजामराज्यात बंदी न 

ज मानता गेले पाहहजे व त्या राज्यात जी भार्िबंदी वगैरे आहे हतला सक्रीय शाहंतय क्त हवरोध केला पाहहजे. 
 
मला वाटते, आम्ही हदल्लीस मध्यवती सरकारच्या राजधानीतही त्या सरकारवर वजन पाडण्यासाठी 

शाहंतय क्त किेरीहनरोधन वगैरे सत्याग्रही उपाय केले पाहहजेत. 
 
‘हनजामराज्याकडे पहा’, ‘नागहरक-हक्कािा हवजय असो’, ‘खालसातील नागहरकहक्क सव ुसंस्थानातं 

पाहहजेत’ इत्याहद घोर्िा करीत हैद्राबाद नागहरकसाहाय्यक हमरवि की काढिे व किेरीहनरोधन करिे 
स पहरिामजनक होईल असे वाटते. हे प्रकार सव ेमोठ्या शहरातूंन होिे शक्य आहे व उपय क्त आहे. परंत  
हदल्लीला हे प्रकार घडिे हवशरे् उपय क्त होईल. 

 
जनतेस णवनंणत 
 
अहखल महाराष्ट्राच्या जनतेस माझी हवनंहत आहे की, हतने हैद्राबादच्या नागरीकहक्कािंा प्रश्न हवशरे् 

आप लकीने आपल्या हाती घ्यावा. म ख्य म ख्य शहरात सत्याग्रह-हशहबरे उघडून सत्याग्रही एकत्र करावते व 
स व्यवस्थेने त्यािंी हैद्राबाद राज्यात रवानगी करावी, हदल्लीकडे रवानगी करावी. 

 
थोर अन भवी मािसे, तरुि उत्साही मािसे यािंी सत्याग्रहमंडळे तयार होतील व हैद्राबादच्या प्रश्नािी 

कड लावण्यािा प्रयत्न करतील अशी आशा आहे.  
 
शवेटी माझ्या हैद्राबादला जाण्याने ज्या ठरलेल्या व मी कबूल केलेल्या गोष्टी करिे मला अशक्य झाले 

आहे चकवा होईल, त्या गोष्टी ज्याचं्यापाशी मी कबलू केल्या ते सज्जन मला क्षमा करतील असा मला हवर्श्ास 
आहे. त्यानंी मला क्षमा करावी अशी माझी त्यासं हवनंहत आहे. 

 
पा.ं म. बापट 

३५४ सदाहशव, प िे २. 
ता. २३।९।३८ 
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राष्ट्रीय पुढाऱयानंा सेनानींची हाक 
 

हैद्राबादेतील लोकशाहीसाठी अणखल र्भारतीय सत्याग्रहाची घोर्िा 
 

सेनापती बापटािें द सरे घोर्िापत्रक 
 
…  आज ता. २६ सप्टेंबर. आजपासून एक महहनाभर हैद्राबाद नागहरकाचं्या साहाय्याथु सत्याग्रहमंडळे 

महाराष्ट्रातील प्रम ख हठकािी स्थापन व्हावीत यासाठी मी सतत प्रयत्न करिार आहे. व नंतर ५-६ हदवस 
हवसावा घेऊन हैद्राबादला ता. १ नोव्हेंबर रोजी जािार आहे. 

 
संस्थानाचं्या बाबतीत हविार करता असे माझे मत झाले आहे की, आम्ही खालसातील लोक जे 

नागहरक-हक्क उपभोगीत आहो ते नागहरक-हक्क सव ुसंस्थानातंील लोकानंा आम्हासंारखेि भोगावयास हमळाव े
यासाठी आम्ही खालसा- लोकानंी सव ु चहद स्थानभर हिहटश सरकारवर वजन पडेल असा माग-ुहनकराच्या 
सत्याग्रहािा, शाहंतमय सत्याग्रहािा माग ुअवलंहबला पाहहजे. संस्थानी लोकानंी व आम्ही एकमेकाचं्या हातात 
हात घालून शाहंतय क्त सत्याग्रह करून संस्थाहनकावंर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष (हिहटश सरकारिारा) दडपि 
आिल्याहशवाय संस्थानािंा प्रश्न नीटपिे व लवकर स टेल असे मला वाटत नाही. संस्थानातं जबाबदार 
राज्यपद्धहत कमीअहधक प्रमािात अंमलात येिे ही गोष्ट फेडरेशनच्या पूवी घडिे अत्यावश्यक आहे. 

 
संस्थानातं अरेरावी व खालसात (मयाहदत) लोकशाही अशा त्स्थतीत फेडरेशन आमच्यावर 

लादण्यािा प्रयत्न केल्यास आम्ही त्यािा हवरोध करू असे राष्ट्रािे प ढारी म्हित आहेत, हे ठीक आहे. परंत  
मला वाटते, संस्थानातंील अरेरावी काढून टाकून तेथे (मयाहदत) लोकशाही यावी यासाठी राष्ट्रातील प ढारी 
स्वतः अहखल भारतीय सत्याग्रहाने आपली तळमळ दाखवनू प्रयत्न करतील तर ते अहधक ठीक, अहधक 
श्रेयस्कर, राष्ट्रप ढारीपिाला अहधक शोभेसे होईल. 

 
‘अखंड भारत’, ‘अखंड भारत’ म्हिून घोर्िा करिाऱ्यावंर म्हिजे सव ु राष्ट्रप ढाऱ्यावंर त्या 

घोर्िेन सार वागण्यािी, अथात संस्थाने प्रातंाइंतकी नागहरकहक्काहद उद्धार सामग्रीनं संपन्न होतील असा सव ु
प्रकारिा प्रयत्न करण्यािी जबाबदारी येते असे मी मानतो. 

 
हिहटश सरकार हनरहनराळ्या काळी हनरहनराळ्या संस्थाहनकाबंरोबर झालेल्या हनरहनराळ्या 

तहनाम्यािंी सबब प ढे करून संस्थाहनकाचं्या ‘हम करेसो कायदा’ वृत्तींना आपल्या सावुभौम सरकारी दंड्याने 
आळा घालण्याला मागे घेते, मागे घेण्यािे नाटक करते. 

 
या नाटकातील नाटकीपिा 

 
या नाटकातंील नाटकीपिा आम्ही ओळखला पाहहजे. आहि आमच्या शाहंतय क्त सत्याग्रहाच्या अहखल 

भारतीय िळवळीने सरकारला आम्ही त्यािें प्राथहमक कतुव्य, संस्थाने जबाबदार राज्यपद्धती, नागहरक-हक्क 
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वगैरे दृष्टींनी खालसा म लखाच्या बरोबरीला आिण्यािे कतुव्य करण्यास भाग पाडले पाहहजे. ब द्धाहंवर्यी असे 
सागंतात की, त्याला हनवाि, परम मोक्ष हदला जात असता मला हा सध्या घेता येत नाही, हे असंख्य जीव 
द ःखसम द्रात आहेत त्यानंा हात देण्यासाठी मला कमुभमूीत, जन्मिक्रात राहहले पाहहजे, असे त्याने उत्तर हदले 
व हनवाि नाकारले. आम्ही खालसातील लोकानंी थोडीशी ब द्धवृहत्त धारि केली पाहहजे. आमिेि बाधंव-
संस्थानी प्रजानन-अरेरावीच्या ज लमात नादंत असता आम्ही लोकशाहीिा ‘मोक्ष’ आमच्याप रता हसद्ध 
करण्याकडे सव ुप्रयत्न खिी घालिे व संस्थानानंा न सता आशीवाद देत राहिे हे कमालीच्या स्वाथीपिािे, 
हनदशकु नसले तरी अब द्धतेिे, थोडेबह त हनब दु्धतेिे व थोडेबह त स्वाथीपिािे हनदशकु खास आहे. 

 
पा.ं म. बापट 

३५४, सदाहशव पेठ, प िे २. 
ता. २६-९-३८ 
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हैद्राबाद-सत्याग्रह-प्रर्भातफेरी 
 

अम्ही चहद  कोिी क िी हवर्श्-बंध  
अम्ही एकमेका ंक िी वदूं चनदंू  
अम्हालंा न साहे क िाही ज लूम  
अम्ही उठलों वाकंवाया हनजाम 

 
 
 
१ 
 

अम्ही उठलों वाकंवाया हनजाम  
ग लामीत नी उद्धराया ग लाम  
हनजामीत चहदू ग लामींत सारे  
हनजामीत चहदू-छळािेहि वारे  

 
 
 
२ 
 

अम्ही सवुही इंग्रजािे ग लाम  
अम्हालंा न साहे क िाही ज लूम  
आम्ही उठलो देश हा सोडवाया 
ग लामीत नी देश हा उद्धराया  

 
 
 
३ 
 

ग लामीत नी देश हा उद्धराया  
असे त्यागिे देहश-संस्थान-माया  
नसे एकही देहश संस्थाहनकात  
स खे देई जो लोकराज्यास हात  

 
 
 
४ 
 

हवी लोकशाही नको एकशाही  
हवा ही नवी देहश संस्थाहनकाहंी  
हवी आदराया; परी ते न कोिी  
स खें सोहडती राज्यघाटी प रािी  

 
 
 
५ 
 

म्हि हन नको देहश संस्थान-माया 
बरे सागंिे देहश संस्थाहनका ंया  
त म्ही पालटा शीघ्र संस्थान काया  
जरी पाहहजे आज त म्हा ंजगाया  

 
 
 
६ 
 

उद्यािे उद्या;ं आज टाका ज लूम 
त म्हीही असा इंग्रजािें ग लाम  
जरी पाहहजे आज त म्हा ंजगाया  
त म्ही पालटा शीघ्र संस्थान-काया  

 
 
 
७ 
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वरा लोकशाही त्यजा एकशाही  
पहा इंग्रजी खालसािी प्रजाही  
ग लामीत ही हक्क भोगीत काहंी  
त म्हासंाहरखा येथ अंधार नाही 

 
 
 
८ 
 

अम्हा ंपाहहजे सव ुदेशी प्रकाश  
मन ष्ट्यत्व पाव ेग लामीत नाश  
असे घोर अंधार जेथे ग लामी  
मन ष्ट्यत्व तेथे त्वरे हो हनकामी 

 
 
 
९ 
 

मन ष्ट्यत्व देशी जगाया तगाया  
झिी पालटा सवु संस्थान-काया  
वरा लोकशाही त्यजा एकशाही  
जनािी मनािी धरा लाज काही 

 
 
 
१० 
 

असे सव ुसंस्थाहनका हा प कारा  
छळािा हजथे वाहतो घोर वारा  
छळािा प्रहतकार शाहंतप्रधान 
हजथे बैसला देउनी आज ठाि 

 
 
 
११ 
 

छळािा प्रहतकार शाहंतप्रधान 
हनजामी प्रजाही करी सावधान 
तया बाधंवा या िला हात द्याया 
हनजामा िला या िला वाकंवाया 

 
 
 
१२ 
 

आम्ही उठलो वाकंवाया हनजाम 
ग लामीत नी उद्धराया ग लाम 
हनजामीत चहदू ग लामीत सारे 
हनजामीत चहदू-छळािेहि वारे 

 
 
 
१३ 
 

करा साह्य जे शक्य ते सव ुसव ु
असे य द्ध सत्याग्रही थोर पवु 
िला एक व्हा वाकंवाया हनजाम 
क िािे कसेही असो पक्ष-नाम 

 
 
 
१४ 
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न द्या पक्षभेदाकंडे फार लक्ष 
िला वाकंवायाहस ज ल्मी हवपक्ष 
असे य द्ध सत्याग्रही थोर पवु 
करा साह्य जें शक्य ते सव ुसव ु

 
 
 
१५ 

  
३५४ सदाहशव पेठ, प िे २. पा ंम बापट 

ता. २६।१०।३८ 
 

जाहीर सर्भा 
 
हैदराबाद स्टेट काँगे्रसने हैदराबाद (दहक्षि) येथे िालू केलेल्या सत्याग्रहास साहाय्य करण्याकहरता 

हैदराबाद स्टेट काँगे्रस सत्याग्रह काँगे्रसहनष्ठ मंडळाच्या हवद्यमाने प ण्याच्या नागहरकािंी जाहीर सभा आज ता. 
२९।१०।३८ रोजी सायकंाळी ६-३० वाजता शहनवार वाड्यासमोर पा.ं म. बापट याचं्या अध्यक्षतेखाली भरिार 
आहे. या सभेत सदरील मंडळाच्या प्रम खािंी नाव े जाहीर केली जातील. तरी जाहतधमुहनरपेक्ष, सव ु
जाहतधमुसंग्राहक, राष्ट्रीय वृत्तीच्या, काँगे्रसिे ध्येय व तत्त्व ेयावर श्रद्धा असलेल्या स्त्री-प रुर् नागहरकानंी सभेस 
अवश्य याव.े इतरानंीही, याव,े अशी हवनंती आहे 

 
ता. २९।१०।३८ पा.ं म बापट 

राघवेंद्र शमा 
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हैद्राबाद पत्रक क्र. २ 
 

णनजाम राज्यातंील लहदंूच्या सत्याग्रहाला प्रारंर्भ झाला! 
 
सेनापहत बापट यानंी स्वातंत्र्यवीर सावरकराचं्या संमतीने प ण्यास शहनवार वाड्याप ढील सभेत प्रकट 

केलेली हनजाम राज्यातंील सत्याग्रहािी योजना प ढीलप्रमािे आहे - 
 
हैद्राबाद नागहरक साहाय्यक सत्याग्रह मंडळे 
 
१. ‘हैद्राबाद’ म्हिजे हनजाम हैद्राबाद. 
 
२. ‘नागहरक साहाय्यक’ म्हिजे नागहरकानंा नागहरक-हक्क संपादनाच्या व संरक्षिाच्या कायात 

साहाय्य करिारी. 
 
३. ‘सत्याग्रह मंडळ’ म्हिजे ‘सत्याग्रही मंडळ’ नव्हे तर ‘सत्याग्रह व्यवस्था मंडळ’ या मंडळातील 

सभासद सत्याग्रही असू शकतील, परंत  सत्याग्रही असलेि पाहहजेत असा हनबंध नाही. 
 
४. सत्याग्रह मंडळाने काये करिे, ती :– 

१) अहखल महाराष्ट्रात हनजाम हैद्राबाद येथील नागहरक पहरत्स्थती संबंधाने प्रिारकाचं्या िारा 
माहहती देऊन सत्याग्रही जमहविे व त्याचं्या व्यवस्थेसाठी पैसा जमहविे. 

२) जमहवलेल्या सत्याग्रहींना सत्याग्रहतत्त्वािंी हशकवि देऊन हशस्त लाविे. 
३) प्रसंगान सार सत्याग्रहींना हैद्राबादला व इतरत्र हनजाम राज्यातं स व्यवस्थेने पाठहविे. 
४) अहखल महाराष्ट्रातील शहरातूंन हैद्राबाद नागहरक साहाय्यक हमरवि की काढिे. 
५) घोर्िा कोित्या कराव्या, कोित्या करू नयेत हे ठरहविे. 
६) सत्याग्रहींिा गिवरे् ठरहविे. 
७) सत्याग्रहींच्या व्यवस्थेसाठी हशहबरे उघडिे. 

 
५. काँगे्रसहनष्ठ व चहद त्वहनष्ठ अशी दोन स्वतंत्र सत्याग्रह मंडळे, चहद त्वहनष्ठ मंडळात विाश्रम स्वराज्य 

संघ, चहदमहासभा व लोकशाही स्व. पक्ष यािें सभासद काम करतील. 
 
६. म ख्य मंडळे प ण्यािी, शाखा महाराष्ट्रभर. 
 
७. या दोन मंडळानंी हजतक्या गोष्टी सहकायाने करता येतील हततक्या सहकायाने करिे.  
 
८. सत्याग्रही हनजाम राज्यात जावयािे ते चहद त्वहनष्ठ व काँगे्रसहनष्ठ एकत्र न गेलेले बरे. एक पथक 

काँगे्रसहनष्ठािें व द सरे पथक चहद त्वहनष्ठािें असे करिे बरे. 
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९. काँगे्रसहनष्ठ सत्याग्रह मंडळ, चहद त्वहनष्ठ सत्याग्रह मंडळ अशी शब्दयोजना केली आहे, कारि 

काँगे्रस चकवा चहद महासभा, विाश्रम स्व. संघ चकवा लोकशाही स्व. पक्ष संस्थािंी ही मंडळे नाहीत, तर या 
संस्थातंील व्यक्तींिी व्यत्क्त स्फूतीने स्थाहपत झालेली मंडळे आहेत. 

 
१०. हहरप रा काँगे्रसच्या संस्थानहवर्यक ठरावात ‘तथाहप काँगे्रस सभासद व्यत्क्तशः नैहतक पाचठबा व 

सहान भतूीपेक्षा अहधक मदत करण्यात मोकळे आहेत.’ या वाक्याने काँगे्रस सभासदानंा संस्थानी नागहरकासंाठी 
सत्याग्रह करण्यािी वगैरे मोकळीक ठेवलेली आहे. 

 
११. अहखल भारतीय चहद महासभेिे अध्यक्ष बॅ. सावरकर यानंी ‘अहखल भारतातील आहि हवशरे्तः 

महाराष्ट्रातील नागहरकस्वातंत्र्याच्या सैहनकानंा हनजामाच्या ज लमी ह कूमाहवरुद्ध सहवनय कायदेभगंािी 
िळवळ एक क्षिािाही खंड पडू न देता िालू ठेवण्यािा’ संदेश न कताि ता. २८।९।३८ रोजी हदला आहे. 
विाश्रम स्वराज्य संघ, लोकशाही स्व. पक्ष व चहदू य वक संघ यानंी सत्याग्रहास पाचठबा हदला आहे. 

 
१२. याप्रमािे काँगे्रसहनष्ठ काँगे्रसच्या ठरावान सार, चहद त्वहनष्ठ ब.ॅ सावरकराचं्या वा हवर्श्ासराव डावरे 

याचं्या चकवा अण्िासाहेब भोपटकराचं्या अन जे्ञने हनजाम हैद्राबाद नागहरकासं सत्याग्रहािारा मदत करण्यास 
मोकळे आहेत. 

 
१३. काही काँगे्रसहनष्ठ हन काही चहद त्वहनष्ठ एकत्र आले असता एकमेकािें उिे काढण्यास प्रवृत्त होऊन 

वदुळीवर येतात असा अन भव आहे, म्हिून या दोन हनष्ठावाल्या मंडळींिी दोन स्वतंत्र सत्याग्रह मंडळे असावीत 
अशी योजना केलेली आहे. अथात शक्य हततके सहकाय ुदोन्हीही मंडळे करतील. 

 
१४. आपापल्या हनष्ठेप्रमािे सैहनकवृत्तीच्या महाराष्ट्रीयानंी या चकवा त्या मंडळात सत्याग्रही म्हिून 

आपली नाव ेनोंदवावीत, पैशािी वगैरे मदत करावी. सैहनकी वृत्ती नसलेल्यानंी पैशािी वगैरे मदत करावी, ही 
हवनंहत. 

 
पा.ं म. बापट  

 
सेनापहत बापट याचं्या या पत्रकातं केलेली हनरहनराळ्या दलािंी व्यवस्था बॅ. सावरकर, हवर्श्ासराव 

डावरे इत्याहदकानंी पसंत केली व त्यातील चहद त्वहनष्ठ नागहरक सत्याग्रह साहाय्यक मंडळ वर हदल्याप्रमािे 
ता. ११ च्या सभेत जाहीर करण्यात आले. व्यवहाराच्या सोयीसाठी या मंडळािे संहक्षप्त नाव ‘भागानगर 
(हैद्राबाद) चहद  सत्याग्रह मंडळ’ असे वापरले जाईल. इंग्रजीमधून Hyderabad Hindu Satyagraha 
Committee असा हनदेश होईल. 

 
स्वातंत्र्यवीर सावरकर, सेनापहत बापट, श्री. डावरे इत्यादींच्या हविारहवहनमयाने या सत्याग्रहािे 

सवुसामान्य ध्येय ठरहवण्यात आले, ते असे — 
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भार्ि, लेखन, म द्रि, संघ, सभा, संिार, धमु, स्वातंत्र्य ही मूलभतू सात नागहरक स्वातंत्र्ये, अखंड 

भारताच्या एकहजनसी नागहरकत्वाला आवश्यक आहेत. त्याच्यासाठी हा लढा आहे. याप्रमािे या लढ्यािे ध्येय 
ठरले. हनजामी राज्यात या सवु नागहरक स्वातंत्र्यािी गळिेपी करण्यात आली आहे. ते स्वातंत्र्य हनजाम 
राज्यातील लोकानंा प्राप्त करून देिे, त्याचं्यावरील सव ुप्रकारिे हनबधं-प्रहतबधं दूर करिे हे या लढ्यािे ध्येय 
होय व ते सव ुसत्याग्रहींना सारखेि मान्य आहे. 

 
या लढ्यािे के्षत्र हनजाम राज्य असले तरी त्यािे महत्त्व सवांना आहे. अखंड भारतात एकहजनसी 

नागहरक स्वातंत्र्य असले पाहहजे, ही गोष्ट सवांना इष्ट आहे. हनजाम राज्यातील लोकानंी कदाहित-आम्हाला 
नागहरक स्वातंत्र्य नको’ असे म्हटले तरी देखील इतरानंा त्यासाठी लढले पाहहजे. आजच्या नागहरक 
जीवनाला ही नागहरक स्वातंत्र्ये हवा-पािी-अन्न याचं्यासारखी आवश्यक आहेत. हनजाम राज्यात कॉलरा या 
प्लेगासारखे सासंर्थगक रोग उत्पन्न झाल्यास तेथे प्रहतबधंक उपाय वळेीि योहजले पाहहजेत असे म्हिण्यात 
अहखल चहद स्थानािा हहतसबंंध येईल, तसेि हे आहे. सव ु चहद स्थानात सारखे नागहरक-स्वातंत्र्य असिे हे 
सवांच्या सामान्य राष्ट्रीय जीवनास अवश्य आहे. चहद स्थान व संस्थाने ही एका देहािे अवयव होत. 

 
सेनापतींना हनजाम अहधकाऱ्यानंी हविारले की, ‘त म्ही इतर संस्थानाकंडे का जात नाही?’ सेनापतींनी 

उत्तर हदले की, त मच्या संस्थानातंील हनबधं साफ झाले म्हिजे द सऱ्या संस्थानाकंडे आम्ही वळिारि आहोत 
तीही आमच्या दृष्टीतून स टलेली नाहीत. ‘याखेरीज द सरेही एक उत्तर देण्यासारखे आहे. ते असे की, 
हनजामासारख्या मोठ्या राज्यािा प्रश्न स टला की, ‘प्रधानमल्ल हनदालन’ न्यायाने-हत्तीच्या पावलात सव ुपावले 
येतात त्याप्रमािे-सवांिा प्रश्न आपोआप स टेल. सध्या प ढे आलेली हवकृत संय क्त राज्यघटना श द्ध करण्यािा 
सवांच्या हातातला माग ुम्हिजे संस्थानातंील भहूमका नागहरकस्वातंत्र्यािे अडथळे काढून टाकून श द्ध करिे, 
संय क्त घटनेला आवश्यक असे अखंड एकहजनसी नागहरक-स्वातंत्र्य प्रस्थाहपत करिे ही गोष्ट सवांच्या 
हहतािी आहे. हनजाम राज्यातील नागहरकस्वातंत्र्यािा लढा हा अहखल अखंड भारतािा आहे. 

 
महाराष्ट्रात सेनापतींच्या योजनेन सार चहद त्वहनष्ठ सत्याग्रहासाठी प ण्यािे मंडळ म ख्य राहील. त्यािी 

नेमिूक सेनापती सावरकर इत्यादींच्या अन मतीने प ढीलप्रमािे झाली आहे- 
 
अध्यक्ष- ग. हव. केतकर 
उपाध्यक्ष- हवर्श्ासराव डावरे, हश. ल. करंदीकर, ग. म. नलावडे. 
कायुवाह- न. हव. गोडसे, श्री. श.ं रा. दाते. 
 
सामान्य सभासद हनरहनराळ्या हठकािाहूंन एकंदर ९० नेमावयािे आहेत. सध्या प ढील नाव े हनहश्चत 

झाली आहेत. श्री हसदे्धर्श्रशास्त्री हित्राव, श्री. रामभाऊ राजवाडे (सोलापूर), श्री. गो. श.ं वडगावकर, प िे. 
 
हा लढा सहवनय कायदेभगंािा चकवा हनःशस्त्र प्रहतकारािा आहे. तदन सार त्यािी हशस्त ठरहवण्यात 

येईल. गावोगाव स्थापन होिारी मंडळे प ण्याच्या म ख्य मध्यवती मंडळाच्या नेतृत्वान सार काय ुकरतील. हा 
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लढा थोडक्यात संपिार नाही. त्यािी भहूमका व व्याप्ती नीट लक्षात येण्यासाठी हे हवस्तृत प्राथहमक पत्रक 
काढण्यात आले आहे. 

 
हनजामी राज्यातील चहदू नागहरकस्वातत्र्याचं्या लढ्याला आयुसमाजीयानंी व महाराष्ट्रीय चहदंूनी 

पिाने तोंड लावले आहे. आयसुमाजीयािंी देशव्यापी संघटना स्थाहनक आयसुमाजीयाचं्या पाठीशी आहे. 
आयसुमाजी लोक हिवट लढवय्ये आहेत. हनजामी राज्यात आयुसमाजीयावंर आक्रमि झाल्याबरोबर देशभर 
त्यािे पडसाद उठत आहेत व उठतील. महाराष्ट्रीय चहदंूनीही हनजामी राज्यातील आपल्या बाधंवावंरील 
आक्रमि हे आपल्यावरीलि आहे, अशा आत्मीयतेने त्यािा सवुतोपहर प्रहतकार करण्यािा प्रयत्न कसोशीने 
करावयास पाहहजे. 

 
हनजाम राज्यातील चहद  नागहरक स्वातंत्र्य संघानेहह योग्य संधीला या लढ्यािी उठाविी केली आहे. 

कै. धमुवीर वामनराव नाईक याचं्यासारख्या थोर प ढाऱ्याचं्या स्मृहतहदनािा प्रसंग या कायकुत्यांनी हनवडला, 
यावरून धैयाबरोबर योजकताही त्यानंी प्रकट केली आहे. या स्मृहतहदनाहनहमत्त हनजाम सरकारने हमरवि कीिी 
परवानगी हदली नाही. तेव्हा श क्रवार ता. २१ ऑक्टोबरला चहद  नागहरक स्वातंत्र्यसंघाने हमरविूक काढून 
सहवनय कायदेभगंास प्रारंभ केला. 

 
चहद  नागहरक स्वातंत्र्यसंघािे मंत्री श्री. यशवतंराव हदगंबर जोशी, बी. ए. आहि श्री. दत्तात्रय 

लक्ष्मीकातं ज क्कलकर यानंा पकडण्यात आले आहे. हनजामी दडपशाही ही इंग्रजी दडपशाहीवर कडी करिारी 
आहे. हतला तोंड देण्यास चहद  नागहरक स्वातंत्र्यसंघातील तरुि प ढे आले, त्यािें देशभर अहभनंदन झाले 
पाहहजे, अहखल चहद  राष्ट्र त्याचं्या मागे आहे, अशा घोर्िा व्हावयास पाहहजे. 

 
म्हिून मंगळवार ता. १ नोव्हेंबर या हदवशी सव ुमहाराष्ट्रभर हन सव ु चहद स्थानात प्रिंड जाहीर सभा 

भरवनू हन हमरवि का काढून हनजाम राज्यातील चहद  नागहरक स्वातंत्र्यसंघाला पाचठबा देण्यात यावा. चहद  
सत्याग्रह साहाय्यक हनधी जमहवण्यात यावा. हनजाम संस्थानातील चहदूच्या मूलभतू नागहरक-स्वातंत्र्यािा लढा 
हा अहखल चहद  राष्ट्रािा आहे अशी घोर्िा करण्यात यावी. 

 
ता. १ नोव्हेंबरला सेनापती पा.ं म. बापट हे हैद्राबादला जात आहेत त्यानंी नागहरक-स्वातंत्र्याथु 

िालहवलेल्या लढ्याला ता. १ रोजी सभातूंन पाचठबा देण्यात यावा. त्यािप्रमािे आयुसमाजाने हनजाम 
राज्यातील दडपशाहीला तोंड देऊन जो प्रहतकार िालहवला आहे, त्याबद्दल त्यािें अहभनंदन करण्यात याव.े 

 
या कायासाठी प्रिारक चहद  लागले आहेत. सेनापती बापट, स्वातंत्र्यवीर सावरकर व श्री. डावरे 

वगैरेंनी ठरहवलेल्या संय क्त योजनेन सार चहद हनष्ठ सत्याग्रह साहाय्यक मंडळामध्ये लोकशाही स्व. पक्ष, 
विाश्रम स्वराज्य संघ, चहद  महासभा, चहद  य वक संघ इत्याहद संस्थािें कायकुतेसहकाय ुकरिार आहेत श्री. 
हवर्श्ासराव डावरे यानंी देवगाव राजा येथील विाश्रमसंघाच्या पहरर्देत ठराव करून सत्याग्रहाला संघािा 
पाचठबा हदला आहे व ते हठकहठकािी प्रिाराथु चहडत आहेत. प्रत्येक गावी प्रिार चहद त्वहनष्ठ सत्याग्रह मंडळ 
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स्थापन करतात. त्यानंा ह्या मंडळाकडे नोंद करून कायु सूिाहरक स रू कराव.े यासंबधंी वळेोवळेी सूिना 
प ण्यास पाठहवण्यात येतील. 

 
ग. हव. केतकर, चहद  सत्याग्रह मंडळ,  

केसरी कायालय, प िे. 
 

हैद्राबाद संस्थानच्या नागणरकानंो! 
 
१. 
२. 
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
८. 
९. 
१०. 
११. 
१२. 

स्टेट काँगे्रसिे सवुजि सभासद व्हा. 
चहद -म सलमान सव ुएकजूट करा. 
आय,ु चहद , स्टेट काँगे्रसवाले एकजूट करा. 
चहद -म सलमान सव ुस्टेट काँगे्रस सभासद व्हा. 
जबाबदार राज्यपद्धतीसाठी सत्याग्रह करा. 
नागहरकस्वातंत्र्यासाठी सत्याग्रह करा. 
सत्य आहि अचहसा हे व्रत घ्या. 
ईर्श्र सत्त्व पहात असतो. 
सत्त्व परीके्षत हरू नका. 
कायदेभगं अगदी शातंतेने करा. 
छळ शातंतेने सहन करा. 
शवेटी त मिा जय आहे. 

 
स्टेट काँगे्रसकी जय! 
जबाबदार राज्यपद्धतीकी जय!  
नागहरक-स्वातंत्र्यकी जय! 

 
 

काँगे्रसणनष्ठ सत्याग्रहीची प्रणतज्ञा 
 
श्री. हिटिीस, हैद्राबाद स्टेट काँगे्रस, सत्याग्रह-सहाय्यक काँगे्रसहनष्ठ मंडळ यासं— 
 
हैद्राबाद स्टेट काँगे्रस सत्याग्रहाला मी सत्याग्रह करून सहाय्य करंू इत्च्छतो. मी काँगे्रसहनष्ठ आहे; 

जाहतधमुहनरपेक्ष, सवुजाहतधमु संग्राहक राष्ट्रीयवृत्तीिा आहे. (१) सत्याग्रही मािसाने प्रामाहिक असले 
पाहहजे. (२) सत्याग्रही लोकानंी आपल्या नायकािी आज्ञा हशरसावदं्य मानली पाहहजे. (३) गोळ्या, संहगनी व 
हालहाल भोगून सोसाव ेलागिारे मरि याला सत्याग्रहीिी तयारी असली पाहहजे. (४) आपसात व शत्रूशी 
कायावािामनाने चहसक होता उपयोगी नाही, ही महात्मा गाधंींनी सत्याग्रहािा पाया म्हिून प्रिीत केलेली तत्त्व े
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मला मान्य आहेत; व मी त्या तत्त्वाप्रमािे वागेन. सत्याग्रहाबद्दल मजवर भरल्या जािाऱ्या खटल्यात मी स्वतःिा 
बिाव करिार नाही. आपल्या मंडळातफे मला सत्याग्रह करण्यािी परवानगी हमळावी. 

 
नाव...................................................................... 
 
वय.................................................................. 
 
पत्ता...................................................................... 
 
हशक्षि.................................................................... 
 
धंदा...................................................................... 
 
अवलंहबत मािसे......................................................... 
 
पूवी सत्याग्रहातं भाग घेतला होता काय? ............................... 
 
हकती वळेा? ............................................................. 
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काँगे्रसणनष्ठ सत्याग्रहीचा जबाब 
 
माझ्या परीने हैद्राबादच्या माझ्या बाधंवानंा मदत करण्यास मी आलो आहे. मी हैद्राबाद स्टेट काँगे्रसिे 

ध्येय पसंत करतो. जबाबदार राज्यपद्धती सव ुसंस्थानातं पाहहजे. नागहरक-स्वातंत्र्य सव ुसंस्थानातं पाहहजे. 
हैद्राबादिे स्टेट काँगे्रसिे लोक याि गोष्टी मागत आहेत. आहि त्या सवांकहरता मागत आहेत. चहदूकहरता, 
म सलमानाकंहरता, सवांकहरता सारख भार्िस्वातंत्र्य, सभास्वातंत्र्य, संघस्वातंत्र्य, धमुस्वातंत्र्य वगैरे 
नागहरकस्वातंत्र्य हव ेआहे. हैद्राबाद स्टेट काँगे्रसिे मागिे हेि आहे. ते मला सवुस्वी योग्य वाटते. आमच्या 
खालसात आम्हाला जे स्वातंत्र्यािे हक्क आहेत, तसे व हततके ते हैद्राबाद संस्थानातील लोकानंा हमळाले 
पाहहजेत, असे मला वाटते. आमच्या खालसात थोडीशी जबाबदार राज्यपद्धती आता हमळाली आहे. हततकी 
तरी जबाबदार राज्यपद्धती हैद्राबादच्या लोकानंा हमळाली पाहहजे, असे मला वाटते. म्हिून हैद्राबादच्या 
लोकानंा मदत करण्यासाठी मी आलो आहे. हैद्राबादिे लोक व आम्ही खालसातील एक आहोत, एका देशातले 
आहोत. सव ु संस्थानातंले लोक व आम्ही खालसातील लोक एक आहोत. आम्हाला एकमेकाला मदत 
करण्यािा हक्क आहे. मी मदत काय करिार? येथे या संस्थानात, या गावात लोकानंा सागेंन की, एक व्हा, 
चहद -म सलमान आपसात लढू नका, स्टेट काँगे्रसिे सवुजि सभासद व्हा. सभासद झालात की, त रंुगात जाव े
लागते. त रंुगात जा. मी त म्हाबरोबर त रंुगात जातो. त म्हाला सत्याग्रहासाठी जो छळ भोगावा लागेल तो मी 
त म्हाबरोबर भोगण्यास आलो आहे. ईर्श्र आपले सत्त्व पाहतो, व मग आपली इच्छा प री करतो. आम्हाला 
खालसात प ष्ट्कळ छळ सत्याग्रह करून सोसावा लागला, तेव्हा काही हक्क हमळाले. त म्हालाही छळ सोसला 
पाहहजे. त रंुग भोगा, छळ सोसा, प्राि द्यावा लागला तरी द्या, मी त मच्याबरोबर या सव ुगोष्टींना तयार आहे, 
इत्याहद गोष्टी मी येथील लोकानंा सागेंन. स्टेट काँगे्रसिा जय होण्यासाठी मला जे काही करता येईल ते 
करीन. मी काँगे्रसहनष्ठ आहे. संक हित जातीयवृत्ती चहदंूिी व म सलमानािंी दोघािंीही मला पसंत नाही. मी 
अचहसा व सत्य या काँगे्रसच्या तत्त्वाप्रमािे वागिारा आहे. हैद्राबाद दडपशाहीने, भार्िबंदीिे वगैरे कायदे मी 
मोडिार आहे. मी बिाव करिार नाही. हमळेल ती हशक्षा आनंदाने भोगीन. प ण्याच्या जाहीर सभेिा व महाराष्ट्र 
प्राहंतक काँगे्रस कमेटीिा हैद्राबाद स्टेट काँगे्रसला पाचठबा देिारा ठराव आम्ही बरोबर आिला आहे. 
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हैद्राबाद सत्याग्रह पत्रक क्र. ३ 
 

हैद्राबादच्या नागणरकानंो! 
 
येथे है. स्टेट काँ. सत्याग्रह सहाय्यक काँगे्रसहनष्ठ मंडळ माझ्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झाले आहे व या 

मंडळातफे मी बरोबर ५ काँगे्रसहनष्ठ सत्याग्रही घेऊन येत आहे. आपि आपल्या येथे स्थापन झालेल्या है. स्टेट 
काँगे्रसच्या श द्ध राष्ट्रीय ध्येयाला पूि ु पाचठबा द्यावा. जातीय वृत्तीने है. चहद  नागहरक स्वातंत्र्यसंघ, है. 
आयसुंरक्षक सहमती अशी संक हित ध्येयािी मंडळे काढू नयेत अशी माझी व मजसारख्या जाहतधमुहनरपेक्ष, 
सवुजाहतधमुसगं्राहक श द्ध राष्ट्रीय वृत्तीच्या लोकािंी तीव्र इच्छा होती-परंत  ‘आले देवाजीच्या मना तेथे कोिािे 
िालेना’ आमच्या श द्ध राष्ट्रीय अंतःकरिाला धक्का देिारी व काळजी लाविारी घटना आपल्या संस्थानात 
घडून येिार हे मजकडे जी मंडळी येथे ऑगस्ट महहन्यात आहि नंतर हैदराबादच्या माझ्या ता. २४।९।३८ च्या 
थोड्या तासाचं्या म क्कामात आली, त्याचं्या बोलण्यावरून मला स्पष्टपिे कळून आले. माझ्याकडून शक्य तो 
प्रयत्न या मंडळींिी समजूत घालण्यािा मी केला. परंत  त्याचं्या जातीयतेिी तीव्रता माझ्या शब्दानंी मला कमी 
करता आली नाही. मी त्याचं्या व कोिाच्याही जातीय वृत्तीला व या वृत्तीच्या तीव्रतेला दोर् देऊ शकत नाही. 
दोर् बरािसा पहरत्स्थतीकडे असतो. असो. मला जेव्हा हैदराबादच्या लोकािंी मनोघटना कळून आली तेव्हा 
धोरिाने मला माझा माग ुआखावा लागला. हिहटश चहद स्थानात-हवशरे्तः महाराष्ट्रात-चहद त्वहनष्ठ, काँगे्रसहनष्ठ 
यािें तीव्र वैमनस्य; दोन्हीही हनष्ठािें लोक हैदराबादच्या जनतेला साहाय्य करण्यात मनातून उत्स क, परंत  
एकत्र, एका झेंड्याखाली, काँगे्रसच्या झेंड्याखाली-अजातीयत्वाच्या भहूमकेवरून चहद त्वहनष्ठ काम करण्यास 
तयार नाहीत व स्वस्थ राहण्यासही तयार नाहीत. अशा पहरत्स्थतीत चहद त्वहनष्ठािें वगेळे मंडळ, काँगे्रसहनष्ठािें 
वगेळे मंडळ एवढीि योजना शक्य होती व ती मला अंमलात आिावी लागली. त म्ही तेथे चहद  नागहरक स्वातंत्र्य 
संघ काढून चहद त्वहनष्ठानंा जातीयवृत्तीने त मच्या प्रश्नाकडे पाहण्यास सवड करून हदली. आयसुंरक्षक सहमती 
खालसातील आयसुमाजीयानंा जातीय वृत्तीने त मच्या येथील आयुसमाजीय प्रश्नाकडे पाहण्यास सवड देत 
आहे. त म्ही तेथे ही भाडंिे हमटवाल व है. स्टे. काँगे्रसच्या श द्ध राष्ट्रीय झेंड्याखाली एक होऊन जाहतहनरपेक्ष 
सवुजाहतसंग्राहक भहूमकेवरून नागहरकस्वातंत्र्यासाठी व जबाबदार राज्यपद्धतीसाठी सत्याग्रहािा लढा 
िालहवण्यािे त मच्या सवांच्या खऱ्या हहतािे धोरि पत्कराल तर-समाजातील जातीय भजूातीय लोकानंा 
आपल्या योजनािंा-त म्हाला साहाय्य करण्याहवर्यीच्या योजनािंा-प नर्थविार करिे सहजि प्राप्त होईल. चहद  
नागहरक स्वातंत्र्यसंघाच्या प्रम खानंी-त रंुगात गेलेल्या संघाच्या प्रम ख मंत्र्यानंी-आपले धोरि बदलून तसे जर 
इकडे श्री. केतकर (अध्यक्ष, चहद त्वहनष्ठ मंडळ) यासं सहवस्तर कळहवले तर मला वाटते की, केतकर हे त्यानंी 
आखलेल्या कायुक्रमािा प नर्थविार करतील व इकडिे श्री. दानसहाय वगैरे आयुसमाजीही प नर्थविार करतील. 
A peep into Hyderabad (Deccan) या छोया प स्तकातील ताज्या माहहतीकडे मराठवाड्यासारख्या (या 
पत्राला ७।८ नाव े होऊन गेली) श द्ध राष्ट्रीय भहूमकेच्या वृत्तपत्रातील माहहतीकडे आहि संस्थानातूंन इकडे 
येिाऱ्या हकत्येक हवर्श्सनीय गृहस्थानंी साहंगतलेल्या माहहतीकडे मी बारकाईने लक्ष हदले आहे, व या 
माहहतीवरून हैद्राबाद संस्थानात चहदूिा व आयसुमाजीयािंा फारि छळ िालला आहे असे माझे ठाम मत झाले 
आहे. तेव्हा खालसातील चहदू व आय ु चहद  व आय ुया नात्याने हैद्रराबादच्या चहदूिा न आयािा छळ कमी 
करण्याकहरता काही स्वतंत्र कायुक्रम आखू लागले तर त्याना हवशरे् दोर् देण्यात काय अथु आहे? तथाहप 
धार्थमक भहूमकेवरून हैदराबाद संस्थानातील प्रजेस साहाय्य करू इत्च्छिाऱ्या खालसातील माझ्या बाधंवासं 
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माझी अशी आग्रहािी सूिना आहे की, जबाबदारीच्या राज्यघटनेिी जी मागिी हैदराबाद काँगे्रसने केली आहे 
त्या मागिीच्या भहूमकेवरून आम्ही सवांनी एक होऊन काम करिे संस्थानी प्रजेच्या हहतािे होिार आहे. 
धार्थमक, सामाहजक व आर्थथक ज लूम दूर करण्यािा राजकीय जबाबदारीिी राज्यपद्धती हाि एक माग ुआहे. 
म्हिून हैदराबाद स्टेट काँगे्रसच्या व्यापक भहूमकेवरूनि हतला साहाय्य करिे योग्य होईल. 

 
३५४ सदाहशव पेठ, प िे २.  
 

पा.ं म. बापट 
ता. ३१-१०-३८ 

 



 अनुक्रमणिका 
 

हैद्राबाद पत्रक क्र. ४ 
 
महाराष्ट्रातील वीरवृत्तीच्या व वैश्यवृत्तीच्या लोकानंा माझी हवनंहत आहे की, त्यानंी आपल्या वृत्तीिा 

उपयोग हैद्राबाद संस्थानच्या सरकारला स हविार प्रवृत्त करावयास जो सत्याग्रही लढा स रू करण्यात आलेला 
आहे तो लढा लढहवण्याच्या कामी करावा. एकेक पथक शभंर सत्याग्रहींिे अशी बारा पथके, महहन्यातून दोन 
याप्रमािे सहा महहन्यातं सत्याग्रहाथु महाराष्ट्रातून वाढली जावीत. इतके काम आम्ही महाराष्ट्रीयानंी केले 
म्हिजे सध्या प रे आहे, असे मला वाटते. मी काँगे्रसहनष्ठािंी बारा पथके मागत आहे. नागपूरपासून बेळगावपयंत 
महाराष्ट्र म ंबई-महाराष्ट्रात, अशी हवस्तृत महाराष्ट्रभमूी संय क्त भारतीय स्वराज्य (फेडरेशन) प्रश्न 
सोडहवण्याच्या क्रमात वर साहंगतलेला आपला वाटा उिलील असा मला हवर्श्ास वाटतो. हैद्राबादकर हनजाम 
बाहेरच्या स्टेट काँगे्रस सहाय्यक सत्याग्रही पथकािें स्वागत योग्य रीतीने करावयास तोपयंत तयार होिार 
नाही. जोपयंत या सत्याग्रही पथकािंी संख्याशत्क्त ‘म ठीम ठी’ आहे. ‘म ठीम ठीच्या’ साह्याने काम भागिार नाही 
हे माझ्या कालच्या अन भवाने मला पटले आहे. आता ‘म ठीम ठीिे’ साह्य आम्ही बंद केले पाहहजे. ‘म ठीने’, 
‘पैशाने’ हैद्राबादकर संत ष्ट होिार नाही. ख र् होिार नाही. तो संत ष्ट झाल्याहशवाय-ख र् झाल्याहशवाय आपली 
इच्छा-हैद्राबादराज्य लोकशाहीिे (मयाहदत लोकशाहीिे) व्हाव ेही आपली इच्छा प री होिार नाही. म्हिून 
वीरवृत्तीच्या महाराष्ट्रीयानंी सत्वर आपली नाव ंमजकडे (३५४ सदाहशव, प िे २) पाठवावी. नावाबरोबर हशक्षि, 
वय, पूि ु पत्ता, धंदा इतकी माहहती द्यावी. धहनकानंी आपल्या धनािे दान मोकळ्या हाताने हैद्राबादच्या 
सत्याग्रहाच्या हसद्धयथ ुकराव.े 

 
ता. २३।९।३८ िे हैद्राबाद-पत्रक, ता. २६।९।३८ िे हैद्राबाद-पत्रक या दोन पत्रकातं माझी हैद्राबाद 

सत्याग्रहहवर्यक भहूमका मी साहंगतली. ता. ३१।१०।३८ च्या हैद्राबाद पत्रकात या भहूमकेिा थोडक्यात 
प नरुच्चार करून मला दोन मंडळे स्थापल्याबद्दल दूर्ि देिारानंा माझ्या कायािा इहतहास साहंगतला आहि 
दोन मंडळे स्थापिे कसे अपहरहाय ुहोते ते समजावनू हदले. या पत्रकातं धार्थमक भहूमकेवरून काम करिाऱ्या 
बाधंवासं माझ्या दृष्टीने जी योग्य सूिना ती मी केली. (जाता जाता हे मी येथे स्पष्ट कहरतो की सदरील पत्रकात 
‘जातीय’ हा शब्द ‘धार्थमक’ या अथी आहे व ‘संक हित’ हा ‘मयाहदत’ या अथी आहे. ‘जातीय’ व ‘संक हित’ या 
शब्दातं दूर्िात्मक अथु सामान्यतः अहभपे्रत असतो, तो अथु माझ्या हलखािात अहभपे्रत नाही.) माझी सूिना 
धार्थमक भहूमकेच्या बाधंवानंा मान्य झाली तर उत्तम. मी आज ज्ञानप्रकाशात बातमी वािली की, हैद्राबादेत चहद  
व आय ुस्टेट काँगे्रसच्या झेंड्याखाली काम करिार आहेत. मला ही बातमी फार समाधान देिारी आहे. बाहेर 
आम्ही सव ुपक्ष एका झेंड्याखाली काम आज करू शकू असे मला वाटत नाही. काँगे्रसहनष्ठानंी हैद्राबाद स्टेट 
काँगे्रसला सत्याग्रही साह्य द्यावयािे ठरहवले, त्यािे अगोदर चहद त्वहनष्ठानंी आपले सत्याग्रह मंडळ स्थापन 
केले. या मंडळाने आपले कायु आपल्या योजनेप्रमािे करीत रहाव.े आय ुसमाजहनष्ठानंी आपली योजना धार्थमक 
भहूमकेवरून आखली असेल, ती अंमलात आिावी. माझा अशा धार्थमक उठाविीला तत्त्वतः हवरोध नाही. 
धार्थमक स्वातंत्र्य हे चहद स्थानात नागहरकस्वातंत्र्याच्या पोटात येत असले, तरी भार्ि-स्वातंत्र्य वगैरे 
स्वातंत्र्याहून त्याला येथील धमुहनष्ठ लोकाचं्या मनात हवशरे् वरिे स्थान आहे हे हवसरून िालिार नाही. 
तथाहप व्यवहारतः जबाबदार राज्यपद्धहत या ध्येयासाठी जी लढत हैद्राबाद स्टेट काँगे्रसने आरंहभली आहे; त्या 
लढतीिा हवजय हा सव ु प्रकारच्या नागहरक-स्वातंत्र्यािा, अथात् धमुस्वातंत्र्यािाही प रेपूर वाटा हैद्राबाद 
प्रजेच्या पदरात टाकील ही गोष्ट हनहश्चत असल्याने मला असे वाटते की, ‘जबाबदार राज्यपद्धहत की जय’ ही 
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घोर्िा चहदंूनी व आयांनीही म ख्य समजावी व नागहरक-स्वातंत्र्याच्या सव ुघोर्िा ‘भार्िस्वातंत्र्य की जय,’ 
‘लेखन-स्वातंत्र्य की जय’ करीत त्याति एक ‘धमु-स्वातंत्र्य की जय’ ही घोर्िा हवशरे् तीव्रतेने करावी. ‘चहद  
धमुकी जय’ ही घोर्िा केली तर त्याबरोबर ‘सब धमोकी जय’ ही घोर्िा करिे योग्य होईल. ईर्श्राला योग्य 
वाटेल ते तो करील. आम्ही ताहत्त्वक स हविार करून व्यवहारकौशल्यही शक्य तेवढे दाखहविे अवश्य वाटते. 
‘सब धमु समान हैं,’ ‘धमु-स्वातंत्र्य की जय’ ही जोड घोर्िा फार उपय क्त होईल. असो! काँगे्रसहनष्ठ 
सत्याग्रहींिी पथके ‘म ठीम ठीिी’ नसावीत असे मी वर स िहवले आहे. त्याप्रमािे इतर हनष्ठाचं्या सत्याग्रहींिी 
पथके ही ‘म ठीम ठीिी’ नसावीत-मोठी मोठी असावीत असे मी स िहवतो. आज अहधक हलहीत नाही. ‘करंटे 
हमळाले सवुही, जो तो ब द्धीि सागंतो’ या विनाने श्रीरामदासानंी केवळ ब हद्ध सागंत बसिाऱ्यानंा ब हद्ध 
सागंण्याच्या पलीकडे जाऊन कृहत करण्यािा साग्रह उपदेश केला आहे, तो सवांनी ध्यानात घेऊन आपापल्या 
योजनेन सार कायुमग्न व्हाव,े ही माझी माज शवेटिी मागिी आहे. 

 
सोलापूर  
हद. २।११।३८ 

पा.ं म. बापट 
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हैद्राबाद पत्रक क्र. ५ 
 
हैद्राबाद संस्थानामध्ये जबाबदार राज्यपद्धतीसाठी व सभास्वातंत्र्य, संघस्वातंत्र्य, धमुस्वातंत्र्य, 

संिारस्वातंत्र्य, लेखनम द्रिस्वातंत्र्य, वािनस्वातंत्र्य इत्याहद प्रकारच्या नागहरकस्वातंत्र्यासाठी सत्याग्रहािा 
लढा जाहतहनरपेक्ष दृष्टीने स्टेट काँगे्रसने स रु केला आहे. चहद  नागहरकस्वातंत्र्य संघ व आयुसंरक्षक संघ यानंी 
धार्थमक स्वातंत्र्यावर हवशरे् जोर देऊन सत्याग्रही लढा जातीय दृष्टीने िालहवला आहे. संस्थानाबाहेरून 
चहद त्वहनष्ठ चहदंूना, आय ु आयांना, काँगे्रसहनष्ठ स्टेट काँगे्रसवाल्यानंा साह्य देऊ लागले आहेत. 
धार्थमकस्वातंत्र्यावर जोर देिाऱ्यानंी आपला लढा थाबंवनू है. स्टेट काँगे्रसला एकसूत्रीपिाने लढा िालव ू
द्यावा, असे एक मत आहे; तर स्टेट काँगे्रसने लढा थाबंवनू धार्थमकस्वातंत्र्यावर जोर देिारानंा आपल्या काँगे्रसी 
धोरिाच्या लढ्याने ‘हवरोध करिे’ थाबंवाव े असे द सरे मत आहे; तीन दळे-चहद , आय ु व स्टेट काँगे्रस 
आपापल्या परीने संस्थानी ज लमािा शातंतेने प्रहतकार करून श द्ध भावनेने आपआपल्या दृष्टीने अहतशय 
आवश्यक असा स्वातंत्र्यासाठी क्लेश भोगीत आहेत, ही गोष्ट ध्यानात वागवनू आम्ही संस्थानाबाहेरील लोकानंी 
या तीन संस्थानंी दलानंा (चहद त्वहनष्ठानंी चहदंूना, आयांनी आयांना, काँगे्रसहनष्ठानंी स्टेट काँगे्रसला) साक्ष 
करीत रहाव,े एकमेकािें उिे काढिे सोडून याव ेअसे हतसरे मत आहे. हे हतसरे मत सध्याच्या पहरत्स्थतीत 
मला बरे वाटते. काँगे्रसने हैद्राबाद संस्थानािा प्रश्न हाती घ्यावा यासाठी आम्ही काँगे्रसहनष्ठानंी हैदराबाद स्टेट 
काँगे्रसला आमच्या परीने सत्याग्रह करून जोरािे साह्य देत रहाव ेअसे मला वाटते. येत्या काँगे्रसने आमिी 
इच्छा प री केली तर ठीकि, नाही तर प ढली १९४० िी काँगे्रस आपल्या मतािी व्हावी यासाठी आम्ही 
सत्याग्रहािी मोहीम आिखी जोराने िालू ठेवावी, असे माझे मत आहे. ऐक्यासाठी, एकसूत्रीगिासाठी, स्टेट 
काँगे्रसिे नेतृत्त्व संस्थानी आयांनी व चहदंूनी पत्कराव,े यासाठी प्रयत्न िालू ठेवावा हे मला मान्य, परंत  हे घडून 
येईपावतेो आम्ही काँगे्रसहनष्ठानंी तटस्थ रहाव े हे मला मान्य नाही. आमच्या तटस्थतेिा पहरिाम हैदराबादी 
राजकारिावर वाईट होईल, है. संस्थानच्या प्रजेच्या अहहताला कारि होईल अशी खोल हविाराअंती माझी 
खात्री झाली आहे, म्हिून मी तटस्थतेिा हवरोधी आहे. 

 
आम्ही काँगे्रसहनष्ठानंी बाहेरून जी सत्याग्रही मदत करावयािी ती एकसूत्रीपिाने करावी असे माझे मत 

आहे. म्हिून नागपूरपासून बेळगावपयंत जी महाराष्ट्रीय-सत्याग्रह मंडळे काँगे्रसी धोरिािी स्थापन होतील 
त्यानंी येथील ‘हैदराबाद स्टेट काँगे्रस सत्याग्रह साहाय्यक काँगे्रसहनष्ठ मंडळा’ शी पत्रव्यवहार करून, प्रत्यक्ष 
भेटीसाठी प्रहतहनधी पाठवनू सहकायािी त्स्थहत हनमाि करावी अशी माझी हवनंहत आहे. 

 
हैदराबाद पत्रक ४ मध्ये सत्याग्रही पथके मोठी मोठी असावी, म ठीम ठीिी नसावी असे मी साहंगतले 

आहे व सव ु महाराष्ट्रीय काँगे्रसहनष्ठानंी सहकाय ु केल्यास मोठी पथके पाठहविे सोपे होईल हे उघड आहे 
हैदराबादी स्टेट काँगे्रसिे सत्याग्रहािे आद्यस्थान हैदराबाद शहर. तेथे मोठ्या पथकाने प्रथम जाव,े तेथून परत 
पाठविी झाली तर इतरत्र, संस्थानातंील इतर गावानंा भेट द्यावी असा क्रम असावा. आम्ही काँगे्रसहनष्ठ लोक 
आमच्या हैदराबादी बाधंवासंाठी प ष्ट्कळ मािसे व प ष्ट्कळ पैसा खिी घालावयास तयार आहोत, हे आम्ही 
आमच्या सत्याग्रही संिाराने व प्रिाराने दाखवनू देिे अवश्य आहे, ही गोष्ट आम्ही लक्षात बाळगावी. 
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ता. १ हडसेंबरला मी हैदराबादला प न्हा जािार आहे. शभंरािे पथक न्याव ेअशी माझी इच्छा. परंत  
पहरत्स्थतीने हे शक्य न झाल्यास हमळतील तेवढे सत्याग्रही येऊन मी जाईन. 

 
प ण्यास आजि हशहबर उघडले आहे. प ण्याच्या दानशूर व्यापाऱ्यानंी उदारपिे मदत देण्यािे आर्श्ासन 

देऊन मदतीला आरंभही केला आहे, तरी नागपूरपासून बेळगावपयंतच्या महाराष्ट्राने (म ंबई महाराष्ट्रात) 
काँगे्रसहनष्ठ सत्याग्रही प ण्यास पाठवाव,े ही हवनंहत आहे. 

 
मंडळािी किेरी व हशहबर 

३४१ सदाहशव पेठ (चहदमाता मंहदर) 
प िे २. 

पा.ं म. बापट, अध्यक्ष, है. स्टे. काँ. 
सत्याग्रहसाहाय्यक काँगे्रसहनष्ठ मंडळ. 

ता. १७।११।३८ 
 

हैद्राबाद पत्रक क्र. ६ 
 
‘हैद्राबाद काँगे्रसिे तात्प रते अध्यक्ष श्री. दामोदरदास यानंी एक पत्रक काढून हैदराबाद 

संस्थानाबाहेरील लोकानंा सत्याग्रहात भाग न घेण्याबद्दल हवनंहत केली आहे. सत्याग्रह खरा पहरिामकारक 
होण्यासाठी तो संस्थानातील लोकानंीि केला पाहहजे असे त्यािें म्हििे आहे. तसेि चहद महासभा व आयनु 
हडफेन्स लीग यानंी सत्याग्रहापासून परावृत्त व्हाव ेअसेही त्यािें म्हििे आहे.’ ज्ञानप्रकाश ता. २४ मधील ही 
बातमी वािल्यावर जनतेशी जाहीर कानगोष्टी करिे मला अपहरहाय ुझाले आहे. 

  
हैद्राबाद पत्रक ५ मध्ये मी काही मतािंा उल्लेख करून माझे मत म्हिून शवेटी साहंगतले की, आजच्या 

पहरत्स्थतीत बाहेरच्या चहदंूनी संस्थानातंील चहदंूना, बाहेरच्या आयांनी संस्थानातंील आयांना व काँगे्रसधोरिी 
लोकानंी संस्थान-काँगे्रसला हर प्रकारे साह्य देत रहािे व एकमेकािें उिे काढण्यािे सोडून देिे इष्ट आहे. श्री. 
दामोदरदास जाहीरपिे म्हितात की, बाहेरच्या लोकानंी सत्याग्रहात भाग घेऊ नये. ‘जाहीरपिे आम्ही असेि 
म्हििार, पि खाजगी रीतीने आम्ही आपिास असे सागंतो की, आपि कोित्याही बाजूने आय,ु चहद  अथवा 
काँगे्रस कोित्याही पक्षाच्या आश्रयाने आमच्या संस्थानातं सत्याग्रही खळबळ करा—कराल तेवढी सव ुखळबळ 
आम्हाला हहतकारकि होईल, काडीमात्रही अहहतकारक होिार नाही, असे मनमोकळेपिािे बोलिे मजपाशी 
व इतर काही जिापंाशी श्री. दामोदरदास पक्षीय एका वृद्ध हैदराबादी प ढाऱ्यानंी काही हदवसापूंवी केले. गेल्या 
२०/२२ हदवसातंील ही गोष्ट आहे. सर अकबर हैदरी यानंी असे गािे िालहवले आहे की, हैदराबाद 
संस्थानातील सत्याग्रह िळवळ बाहेरील लोकाचं्या हिथाविीने स रू आली आहे व िालली आहे. या गाण्याला 
िळवळ करिारािें प्रामाहिक उत्तर आहे की, संस्थानातंील िळवळ बाहेरच्या हिथाविीने स रू झालेली व 
िाललेली नसून स्वयंस्फूतु आहे. बाहेरील लोक उठाविी करीत आहेत, तीही स्वयंस्फूतु आहे, स्वाभाहवक 
सहान भहूत ही बाहेरच्या िळिळीिी पे्ररक आहे, तर स्वाभाहवक स्वातंत्र्यप्रीहत ही आतील िळवळीिी पे्ररक 
आहे. सर अकबर हैदरींना आपले गािे गाण्यास आधार न रहावा यासाठी स्टेट काँगे्रसवाल्यानंी श्री 
दामोदरदास याचं्या पत्रकात व्यक्त झालेली नीहत स्वीकारली आहे. आहि हे त्यािें करिे सवुस्वी योग्य आहे. 
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मला काँगे्रसहनष्ठ या नात्याने काँगे्रसहनष्ठानंा सागंावयािे आहे की, श्री. दामोदरदास याचं्या पत्रकातील 
हवनंती माझ्या मते, म त्सदे्दहगरीिी आहे. अथात ती सर अकबर हैदरींच्या डोळ्यासंमोर जाण्यासाठी आहे. आम्ही 
ती ऐकावी यासाठी नाही. 

 
मी अशी कल्पना करू शकतो की, श्री. दामोदरदास यािी हवनंती म त्सदे्दहगरीिी नसून मनापासूनिी 

आहे तशी असेल तर त्या हवनंतीला उत्तर असे आहे. (१) संस्थानात सत्याग्रही िळवळ स रू करिारे व 
िालविारे आपि संस्थानी प ढारी सव ुएकमतािे नसून आपिात हभन्न मते आहेत. या हभन्न मतातूंन कोित्या 
मतािा आदर आम्ही करावयािा हे आम्हाला सव ुपहरत्स्थहत पाहून ठरहविे प्राप्त आहे. व पहरत्स्थहत पाहून 
आम्ही असे ठरवीत आहो की, आपली हवनंहत आम्ही मान्य केल्यास आपल्या संस्थानातंील जनतेिे अपहरहमत 
न कसान होईल. म्हिून ते मान्य करता येत नाही. (२) काँगे्रसिे श्रेष्ठातंले प ढारी श्री. वल्लभभाई यानंी 
राजकोटिे प्रकरि हातात घेऊन जी सत्याग्रहनीहत योग्य म्हिून कृतीने ठरहवली आहे ती नीहत हैदराबादच्या 
बाबतीत योग्य आहेि आहे. (३) आयुन हडफेन्स लीग व चहद महासभा हे दोन पक्ष स्वतंत्रपिे सत्याग्रह करीत 
आहेत. काँगे्रसहनष्ठाशंी एकरूप होऊन सत्याग्रह करीत नाहीत. ही बरी गोष्ट नाही— यापेक्षा कोिीि साहाय्यक 
सत्याग्रह न करिे बरे अशी त मिी हविारसरिी असेल तर ती क्षम्य असली तरी त मच्या संस्थानातंील जनतेच्या 
हहतािी नाही. संस्थानातील पक्षभेद नाहीसे करुन स्टेट काँगे्रसच्या नेतृत्त्वाखाली सव ुसत्याग्रही लढा िालावा 
असा प्रयत्न त म्ही करा-करीत रहा. आम्हीही बाहेर त्या प्रकारिा प्रयत्न करीत राहू. परंत  हा प्रयत्न यशस्वी 
होईपावतेो बाहेरिा चकवा आतला सत्याग्रही लढा थाबंावा हे मत अहविारीपिािे आहे. आतील िालू रहावा व 
बाहेरिा थाबंावा हेही मत अहविारीपिािे आहे. (४) बाहेरिे आहि आतले या इंग्रजानंी आपल्या मतलबासाठी 
हनमाि केलेल्या भेदािे भतू त म्ही व आम्ही शक्य हततक्या लवकर गाडून टाकाव.े ही भेदािी भावना आमच्या 
‘अखंड’ राष्ट्राच्या नाशाला कारि झालेली आहे, होत आहे, होईल. त म्ही स्पष्ट बोला की, आम्ही चहद स्थानिे 
लोक सव ुएक आहोत. आम्हीही तसे स्पष्ट बोलाव ेआहि ‘बाहेरून हिथाविी’ वगैरे जी सहेत क शब्दयोजना द ष्ट 
हेतूिे ज लमी ‘म त्सद्दी’ करीत आहेत, ती शब्दयोजना सवथुा ि कीिी आहे, आपमतलबीपिािी आहे असे आपि 
सवांनी हनक्षनू सागंाव.े आमिा हक्क आहे एकमेकानंा साह्य करून सवुजातीय, सवुधमीय देशबाधंवािंी उन्नहत 
करण्यािा, असे आपि सवांनी मतलबी, म त्सद्दी लोकानंा मोकळेपिे जाहीर कराव.े 

 
असो. श्री. दामोदरदास यानंी जे पत्रक काढले आहे ते मजसमोर नाही. त्यातील जो भाग ज्ञानप्रकाशने 

हदला आहे त्यावर मला जे काही म्हििे अवश्य वाटले तेवढे मी जनतेप ढे ठेहवले आहे. आता शवेटी एवढीि 
हवनंती की, हैदराबादिे राजकोट करा व लक्षात ठेवा की, 

 
न हह कल्यािकृत् कहश्चत् द गंचत तात गच्छहत । 

 
मंबई  
ता. २५।११।३८ 

पा.ं म. बापट 

 
ता. क.-आमिी काँगे्रस हैदराबाद संस्थानािा प्रश्न हाती घेत नाही तोपयंत आम्ही सत्याग्रह िालू 

ठेवावा. काँगे्रसने हा प्रश्न हाती घेतला म्हिजे आमिे काम संपले. 
 

पा.ं म. बापट 
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हैद्राबाद पत्रक क्र. ७ 
 

पुण्याचें काँगे्रसणनष्ठ सत्याग्रह मंडळ 
से. बापट याचं्यानंतर र्भाई एस. एम. 

 
दामोदरदासाचं्या पत्रकाहवर्यी से. बापट यािंा महत्त्वािा ख लासा 

 
परवा ता. २५ ला म ंबईस मी हैदराबाद पत्रक हलहहले त्यावळेी श्री. दामोदरदास यािें हवस्तृत पत्रक 

मजसमोर नव्हते. फक्त ज्ञानप्रकाशमधील त्रोटक साराशं मजप ढे होता. परवा ता. २६ रोजी सायंकाळी श्री. 
दामोदरदास यािें पत्रक मजकडे आले. पत्रकाबरोबर एक पत्रही त्यानंी मला हलहहले होते. कालच्या म ंबईच्या 
सभेत (यंगमेन्स चहद  असोहसएशनच्या हवद्यमाने भरलेल्या) श्री. दामोदरदास यािें पत्रक व पत्र मी वािून 
दाखहवले व मला जे दोन शब्द त्या संबंधाने बोलिे अवश्य वाटले ते मी बोललो. माझे हैदराबाद पत्रक ६ हेही 
मी त्या वळेी लोकाचं्या नजरेसमोर आिले. आज 

 
ता. २८ रोजी 

 
हैदराबादहून मला पत्र आले आहे. त्यातील काही मजकूर जनतेप ढे ठेविे मला अवश्य वाटते. तो मजकूर 
येिेप्रमािे : –– 

 
श्री. दामोदरदास म ंदडा यानंी स्टेट काँगे्रसिे तात्प रते अध्यक्ष या अहधकारात वतुमानपत्रात परवा एक 

स्टेटमेंट प्रहसद्ध केले आहे. पि श्री. म ंदडा हे स्टेट काँगे्रसिे तात्प रते अध्यक्ष नाहीत. काही हवहशष्ट प्रसंगी 
अध्यक्षािे अहधकार वापरण्यािा त्यानंा पहहले अध्यक्ष श्री. नानल यानंी अहधकार हदला आहे. त्यानंी परवा 
वतुमानपत्रातून जे स्टेटमेंट प्रहसद्ध केले त्याम ळे बाहेरून सत्याग्रहास जे मदत करिार (पैशानंी व मािसानंी) 
त्यािंा गैरसमज होण्यािा संभव आहे. त्यानंी ते स्टेटमेंट कोिािा सल्ला न घेता प्रहसद्ध केले आहे व त्यानंा ते 
प्रहसद्ध करण्यािा अहधकारही नाही, ही गोष्ट पत्र पाठवनू आम्ही त्याचं्या नजरेस आिली आहे. काही 
वतुमानपत्रातूंन टीका झाल्यास अगर काही लोकानंा ख लासा होत नसल्यास आपि हा जरूर ख लासा करावा. 

 
दामोदरदासािें स्टेटमेंट अहधकृत समजू नये. 
 
अहधकृत स्टेटमेंट स रुवातीस पहहल्या अध्यक्षानंी हदले आहे व त्यात त्यानंी स्टेट काँगे्रसच्या लढ्यािी 

भहूमका ओळखून व तीस सहाय्य होईल अशा रीतीने बाहेरिी मदत होत असल्यास त्याम ळे आमिा फायदा 
होिार आहे असे म्हटले आहे आहि हेि अहधकृत स्टेटमेंट आहे; म्हिून बाहेरच्या मंडळीनी या परवाच्या 
स्टेटमेंटम ळे शहंकत होण्यािे कारि नाही. श्री. दामोदरदासानंाही आम्ही हा ख लासा करण्यास हलहहिार 
आहोत ............. 
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याप्रमािे श्री. दामोदरदासाचं्या पत्रकासंबधंी ख लासा जनतेप ढे ठेवल्यानंतर माझ्या पश्चात काँगे्रसहनष्ठ 
मंडळािी व्यवस्था काय त्यासंबधंाने दोन गोष्टी हलहहिे प्राप्त आहे. काँगे्रसहनष्ठ मंडळ हे स्टेट काँगे्रसला 
प्राम ख्याने सत्याग्रहािारा मदत करण्यासाठी स्थापले गेले आहे. माझ्या पश्चात या मंडळािी प्रम खपिे कामहगरी 
िालहवण्यास कायहुनवाहक अध्यक्ष (ॲत्क्टंग पे्रहसडेंट) नेमले जातील. या कायहुनवाहक अध्यक्षानंी मंडळ 
स्थापनेिा मूळ उदे्दश लक्षात ठेवनू कामहगरी करावयािी आहे. आमिी काँगे्रस हैदराबादिा लढा अंगावर घेऊन 
लढू लागेपावतेो मंडळाने अव्याहतपिे काय ुकरावयािे आहे. एस. एम. जोशी, बी. ए., एलएल. बी. हे 
माझ्यामागे कायहुनवाहक अध्यक्ष होतील. हडसेंबर अखेरपावतेो एन. जी. गोरे, बी. ए, एलएल. वी. एस. एम. 
जोशी यास फ रसत कमी असल्याम ळे कायहुनवाहक अध्यक्षािें काम करतील. 

 
पा.ं म. बापट 

 
हैद्राबाद पत्रक क्र. ८ 

 
हैदराबाद जनतासाहय्यक काँगे्रसणनष्ठ मंडळ 

 
१. ता. २३।९।३८ ला मी हैदराबादहवर्यक पहहले पत्रक हलहहले. ‘आज मी हनजाम हैदराबादकडे जात 

आहे. हनजाम सरकार आपल्या प्रजेिे नागहरक-हक्क पायाखाली त डवीत आहे...ज लूम करण्यात हनजाम 
सरकारने पहहला नंबर घेतला आहे. म्हिून त्या सरकारकडे मी प्रथम लक्ष देत आहे. माझ्या लक्ष देण्यािा काही 
हवशरे् उपयोग आहे असे नाही. परंत  ‘हवशरे् उपयोग’ ज्याचं्या लक्ष देण्याने होईल त्यानंी या संस्थानाच्या 
ज लमाकडे लक्ष द्याव.े यासाठी हा माझा नम्र प्रयत्न आहे.’ इत्याहद गोष्टी त्या पत्रकात होत्या. 

 
२. त्या पहहल्या पत्रकानंतर आिखी ६ पत्रके मी हलहहली. पत्रक नं. ७ नोव्हेंबर ता. २९ या हदवशी 

हलहहले, व ते प्रहसद्धीला पाठवनू मी प िे सोडले. ग लब गा जेलमध्ये हडसेंबर १ ते जानेवारी ८ पयंत हैदराबाद 
जनतेिा सहवास हमळाला. ता. ८ ला रात्री १२ वाजता आम्ही प ण्यािे-नागपूरिे हैदराबाद स्टेट काँगे्रस 
साहाय्यक सत्याग्रही व ग लब गा जेलमधील संस्थानी सत्याग्रही (चहद , आय ुव स्टेट काँगे्रस सत्याग्रही) यानंी 
ताटातूट सर अकबर हैदरी याच्या ह कमाने केली गेली. 

 
३. माझ्या रीतीप्रमािे ता. ९ जानेवारीला मी पत्रक हलहावयािे-परंत  नवी पहरत्स्थती आहे तरी काय, हे 

मला गूढ पडले होते म्हिून पत्रक ताबडतोब हलहहले नाही. ता. ११ जानेवारीला येथे झालेल्या एका सभेत मी 
जाहीर केले की, काँगे्रस हैदराबादसबंंधी काय करते ते पाहून ता. ११ एहप्रलला मी प न्हा सत्याग्रही म्हिून 
हैदराबाद संस्थानात जाईन. 

 
४. आज ता. १७ फेि वारी. ता. २६ फेि वारीपासून माि ुअखेरपयंत प्रिाराथु संिार करावा व नंतर 

प ण्याला येऊन हैदराबादकडे जाण्यािी तयारी करावी असे मनात आहे. म्हिून हे पत्रक हलहीत आहे. ता. २६ 
हा भारतीय पूि ुस्वातंत्र्य घोर्िेिा हदवस. 
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५. भारतीय पूिु स्वातंत्र्यािी घोर्िा करिारे-काँगे्रस-अध्यक्ष या नात्याने प्रथम घोर्िा करिारे पंहडत 
जवाहरलाल यानंी (व महात्मा गाधंींनी) हैदराबाद स्टेट काँगे्रसिा सत्याग्रह थाबंवा, असा सल्ला हदला, 
त्याप्रमािे ता. २३।१।३९ ला श्री. काशीनाथराव वैद्य यानंी सत्याग्रह थाबंहवला. सत्याग्रह थाबंहवल्यािी बातमी 
ता. २६। २७ ला ग लब गा जेलमध्ये ख द्द कहमशनर साहेबानंी येऊन साहंगतली. या बातमीवर अनेकानंी अनेक 
प्रकारिी टीका केली. यात काहीतरी संकट आहे असे बह तेक सवांिे मत पडले. 

 
६. मोठ्या लोकाकंडून प्रसंगी मोठ्या ि का होतात हे हविारवतंानंा माहीत आहे. स्टेट काँगे्रसिा 

सत्याग्रह थाबंहवण्यातही मोठी िूक झाली. 
 
७. स्टेट काँगे्रस प ढाऱ्यानंा महात्मा गाधंी व पंहडत जवाहरलाल सत्याग्रह स रू करण्यािा सल्ला अद्याहप 

देत नाहीत हीही मोठी िूक आहे. 
 
८. स्टेट काँगे्रसने य वा तरुि प ढारी आत्मश्रदे्धला पारखे होऊन सल्ल्यािी वाट पाहत हदवस काढीत 

आहेत ही त्यािंी िूक आहे. 
 
९. हैदराबाद संस्थानिी जनता या सव ुप ढाऱ्यावंर नाराज होिे स्वाभाहवक आहे. 
 
१०. हैदराबाद जनतेला आयांिी मदत हमळत आहे, चहदंूिी मदत हमळत आहे, त्याप्रमािे हतला 

काँगे्रसिी मदतही हवी आहे. 
 
११. आयुदृष्टीने आय ु सत्याग्रह करीत आहेत व त्यानंा तसा सत्याग्रह करण्यािा पूिु हक्क आहे. 

चहद दृष्टीने चहद  सत्याग्रह करीत आहेत व त्याना तसा सत्याग्रह करण्यािा पूि ुहक्क आहे. आयांच्या धार्थमक व 
सासं्कृहतक मागण्या न्याय्य आहेत, चहदूच्या धार्थमक, सासं्कृहतक, राजकीय मागण्या न्याय्य आहेत. हनजामािा 
कारभार जातीय दृष्टीने केला जात आहे; म्हिून गाजंलेल्या जातींनी आपली गाजंविूक कमी व्हावी यासाठी 
सत्याग्रहाने आत्मक्लेशािारा गाजंिारािे ‘हृदयपहरवतुन’ घडवनू आिण्यािा प्रयत्न करिे सवुस्वी न्याय्य 
आहे. 

 
१२. हैदराबाद स्टेट काँगे्रस अ-जातीय भहूमकेवरून सत्याग्रह करीत होती. व बाहेरिे काँगे्रसहनष्ठ 

लोक हतला अ-जातीय भहूमकेवरून मदत करीत होते. महात्मा गाधंी व पंहडत जवाहरलाल यानंी हा अ-जातीय 
भहूमकेवरून िाललेला सत्याग्रही लढा थाबंहवला यािे कारि? प्रहसद्ध झालेले कारि असमाधानकारक आहे. 

 
१३. अ-जातीय भहूमकेिी मािसे हैदराबाद संस्थानात आहेत. त्यािंी संख्या वाढिे व जातीय 

भहूमकेच्या मािसािंी संख्या कमी होिे हे इष्ट आहे व यासाठी अ-जातीय भहूमकेिा सत्याग्रह धडाडीने िालिे 
अत्यंत आवश्यक आहे. 
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१४. काही म सलमानानंी आमच्या गळ्याला नख लावण्यािा पि केला तरी आम्ही म सलमानािें हहत व 
आमिे हहत सारखेि लेखून सवांनाि नागहरकस्वातंत्र्य द्या, जबाबदार राज्यपद्धती द्या, अशी मागिी करिे 
योग्य आहे, याबद्दल वाद नाही. चहद  धमांिा गाभा जो उपहनर्द-धमु तो हीि मागिी योग्य ठरहवतो. 

 
१५. परंत  सवांनी एवढे वदेान्ती झाले पाहहजे असा आग्रह धरण्यात अथु नाही. 
 
१६. वदेान्तदृष्टीने नव्हे तर व्यवहारदृष्टीने आयांिे व चहदूिे ि कते असा पक्ष माडंला तर व्यवहारदृष्टीिे 

एकापेक्षा अहधक प्रकार आहेत, हे या पक्षाला उत्तर आहे व ते हनरुत्तर करिारे आहे, बऱ्याि अंशाने. 
 
१७. हनजामािा कारभार जातीय नसता तर जातीय प्रहतकार व्यवहारदृष्ट्या सवुस्वी ि कीिा ठरता; 

परंत  वस्त त्स्थती वगेळी असल्याने आयांवर व चहदंूवर रुसिे अस्थानी आहे. 
 
१८. चहदूिी व आयांिी गाऱ्हािी खरी आहेत, त्याचं्या मागण्या न्याय्य आहेत, तेव्हा त्याचं्या 

सत्याग्रहाला यश हमळाव ेअशी व्यवस्था करिे सव ु न्यायहप्रय लोकािें कतुव्य आहे. हैदराबाद स्टेट काँगे्रस 
सत्याग्रह धडाधडीने िालिे हे चहद , आय ुव अ-जातीय भहूमकेिी हैदराबादी जनता या सवांच्या न्याय्य मागण्या 
प ऱ्या होण्यास व खरी गाऱ्हािी दूर होण्यास आवश्यक आहे. 

 
१९. आयुसत्याग्रह, चहद सत्याग्रह व अ-जातीय स्टेट काँगे्रस सत्याग्रह संस्थानाबाहेरील आय,ु चहद  व 

अ-जातीय काँगे्रसहनष्ठ याचं्या पूिु साहाय्याने एकाि वळेी िालण्यात जसा काही दोर् आहे तसा काही ग ि पि 
आहे. 

 
२०. हा चहद स्थान आहे हे हवसरून उपयोगी नाही. ही धमुभमूी आहे-धमु-भावना येथे तीव्र आहेत. 

धमुप्रकारही बह त आहेत. आहे या पहरत्स्थतीत व्यवहार हजतका हनदोर् होईल हततका करिे आहे. मनोराज्याने 
भागिार नाही. म्हिून हैदराबाद प्रकरिी हनदोर् सत्याग्रहव्यवहार म्हिजे स्टेट काँगे्रसिा एकमेव सत्याग्रह हा 
जप करीत बसिे व तो शक्य नाही म्हिून जपाच्या पलीकडे जाऊन तप करण्यािे आता मनात आि ूनका, 
असा सल्ला महात्मा गाधंी व पंहडत जवाहरलाल यानंी देिे, व हैदराबादी अ-जातीय प ढाऱ्यानंी तो घेिे सवुथा 
ि कीिे होईल. 

 
२१ ‘हैदराबाद स्टेट काँगे्रस सत्याग्रह साहाय्यक काँगे्रसहनष्ठ मंडळ’ अद्याहप आहे. परंत  माि ु

अखेरपावतेो स्टेट काँगे्रस सत्याग्रह स रू न झाल्यास, चकवा स रू होऊन आम्हा काँगे्रसहनष्ठ ‘बाहेरच्या’ लोकानंा 
स्टेट काँगे्रस प ढारी ‘आम्हाला त मिी मदत सत्याग्रहािी नको, केवळ आशीवादािंी हवी’ असा उपदेश करू 
लागल्यास ‘हैदराबादजनतासाहाय्यक काँगे्रसहनष्ठ मंडळ’ यथाशक्य सत्याग्रहािारा व इतर मागांनीही 
हैदराबादजनतेला मदत करील. 

 
२२. हैदराबादजनता भारतीय जनतेिा एक अहवभाज्य अंश आहे. सव ुभारतीय जनता अथात् तदंतगतु 

सव ुसंस्थानंी जनता ‘वदेान्ती चहद ’, ‘वदेान्ती म स्लीम’, ‘वदेान्ती हिस्ती’, थोडक्यात ‘वदेान्ती स्वधमुवादी’ 
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व्हावी, हतिे धमुवडे, जाहतवडे कमी होऊन धमुसमतादृष्टी, जाहतसमतादृष्टी हतला लाभावी ही मजसारख्या 
काँगे्रसहनष्ठ ‘वदेान्ती चहदूिी’ आकाकं्षा असते. ही आकाकं्षा हैदराबाद जनतेच्या बाबतीतही स्वाभाहवकपिेि 
जागतृ असल्याने हैदराबादी जनता झोपली असली तर हतला हलवनू जागे करण्यािा आम्हाला हक्क आहे. 
आमिा ‘वदेान्ती स्वधमुवाद’ (अ-जातीय समतावाद) हतला पटत नसला तर तो हतला पटवनू देण्यािा प्रयत्न 
करण्यािा आम्हाला हक्क आहे, असे मी मानतो. अथात हैदराबाद जनतेने न बोलावताही हतच्या साहाय्याथु 
जाण्यािा आम्हाला हक्क आहे, हतने अजािपिाने ‘येऊ नका’ म्हटले असताही हतच्या उद्धाराथु सत्याग्रह 
करण्यािा आम्हाला हक्क आहे असे मी मानतो. 

 
२३. परंत  वस्त त्स्थती अशी आहे की, स्टेट काँगे्रस सत्याग्रह थाबंला ही गोष्ट हैदराबाद जनतेला पसंत 

नाही व आम्ही काँगे्रसहनष्ठानंी हतच्या उद्धाराथु सत्याग्रह करावा अशी हतिी मनापासून मागिी आहे. 
 
२४. ग लब गा जेलमध्ये चहद , आय ुव स्टेट काँगे्रसवाले-सव ुपक्षािें सत्याग्रही होते. हैदराबादी जनतेिे 

प्रहतहनहधभतू ते सत्याग्रही होते. त्यािंा आमिा हविारहवहनमय प ष्ट्कळ झाला. त्यातं हे हनष्ट्पन्न झाले की, 
हैदराबादी जनता आम्हा काँगे्रसहनष्ठािंी अ-जातीय भहूमकेिी मदत फार मोठ्या प्रमािावर मागत आहे. 

 
२५. म्हिून माझे काँगे्रसहनष्ठानंा सागंिे आहे की, त्यानंी हैदराबादसत्याग्रहािी तयारी करावी. एहप्रल 

११ ला मी जािार आहे. 
 
३५४ सदाहशव पेठ, प िे २.  
ता. १७ फेि वारी १९३९ 

पा.ं म. बापट 

 
ता. क.-राजकोट, जयपूर इ. येथील ज लमापेक्षा हैदराबाद संस्थानातील ज लूम हकतीतरी पटीने 

अहधक हकळसवािा व िीड आििारा आहे, ही वस्त त्स्थती लक्षात घेऊन काँगे्रस हैदराबादकडे राजकोट-
जयपूरइतके (अहधक नाही तर) लक्ष देईल तर उत्तमि. तसे झाल्यास आम्ही काँगे्रसहनष्ठ स्वतंत्र्य ‘काँगे्रसहनष्ठ 
मंडळ’ तफे हैदराबाद सत्याग्रहास न जाता काँगे्रसतफे जाऊ. 

 
पा.ं म. बापट 

 
हैद्राबाद पत्रक क्र. ९ 

 
दैहनक हत्रकाळ, प िे.  ता. १७।३।३९ 

 
मािुसकीला पारख्या होिाऱया राष्ट्रीयाचंा 

यथोणचत णधक्कार जनतेने करावा. 
 

दामोदरदासािंा ‘राक्षसी’ पिा - सेनापती बापट यािें पत्रक ‘दामोदरदास’ यािें प्रविन 
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आजच्या संजीवनीत ‘दामोदरदास वधा-संमेलन’ या मथळ्याखाली आयुसमाजावर गरम हविारािंा 
वर्ाव करू. आपले पहवत्र कतुव्य करते झाले आहेत. आयुसमाजाने आपल्या िळवळीिी श द्ध धार्थमकता कायम 
राखण्याकहरता एकदा िळवळ तहकूब करिे प्राप्त आहे असा त्यािंा उपदेश आहे. चहद महासभा 
आयसुमाजाच्या िळवळीला पाचठबा देत आहे व तो पाचठबा आयुसमाज नाकारीत नाही. 

 
हे महापातक 
 
आयसुमाजाकडून दामोदरदासाचं्या मते घडत आहे. स्टेट काँगे्रसिी िळवळ हतिी राष्ट्रीयता ‘कायम 

राखण्याकहरता’ तहकूब केली, एकदा तहकूब केली, प न्हा तहक बी वाढहवली. आयसुमाजाने स्टेट 
काँगे्रसप्रमािे तहक बीिा माग धरावा असे दासािें सागंिे. चहद सभा राष्ट्रीय सभेिी हवरोधक जातीय िळवळीिा 
प रस्कार करिारी-तेव्हा हतने एखादे 

 
न्यायािे काय ु
 
हाती घेतले तरी हतच्यापासून म्हिजे त्या कायापासून ‘प्रत्येकाने स्वतःस शक्य हततके अहलप्त ठेवाव’े 

असे दामोदरदासाचं्या ‘सद्सहिवके ब द्धीला स्पष्टपिे वाटते व पटते’ माझ्यासारख्याच्या सद्सहिवके ब द्धीला 
दामोदरदासासंारख्यािा ‘सदसद् हववके ब द्धी’ हनखालस द ब ुहद्ध वाटते. न्यायािे काय ुकोिीहह करो, आमिा 
शत्रूहह करो, त्या कायात यथाशक्ती आपला भाग आपि घ्यावा असे मला वाटते. 

 
चहद  सभेिे ध्येय चहद  राज्य चहद स्थानात व्हाव ेअसे आहे. समजा, राष्ट्रसभेिे ध्येय एक प्रकारिी 

धमुहनरपेक्ष लोकसत्ता येथे व्हावी. समाजवादी गटािे ध्येय हनराळ्या प्रकारच्या लोकसते्तिे, साम्यवादी गटािे 
आिखी हनराळ्या लोकसते्तिे इत्याहद फरक ध्येयात असले तरी चहद सभाघटक, राष्ट्रसभाघटक ,समाजवादी, 
साम्यवादी सव ु ‘मन ष्ट्यत्वाने’ य क्त आहेत. मन ष्ट्यत्व, माि सकी, हा जो सवांिा सामान्य धमु त्या धमाला 
हैद्राबाद संस्थानात िाललेला छळ, चहदंूिा चहद  म्हिून िाललेला छळ, आयांिा आय ुम्हिून िाललेला छळ 
सारखाि गहुिीय व प्रहतकाराहु वाटतो. 

 
पक्षाधंतेने माि सकीला पारखे होिे ही अवनतीिी पहरसीमा आहे. 
 
चहदूच्या मागण्या म्हिून ज्या चहद सभेने माडंल्या आहेत, त्यात अन्याय्य काही नाही. आयसुमाज याचं्या 

धार्थमक मागण्यात अन्याय्य काही नाही. छळ दोघािंा आज हकत्येक वर्े िालला आहे यात खोटे काही नाही. 
असे असता काँगे्रसवाल्यानंी पक्षाधं होऊन आय ुव चहद  खड्ड्यात पडून गारद होण्यािी वाट पाहात त्याचं्या 
लवकर हनःपात कसा होतो व आम्ही ‘राष्ट्रीय’ िळवळ केव्हा स रू करतो असे घोकीत राहिे राक्षसी आहे. 
‘आमिी िळवळ श द्ध धार्थमक स्वरूपािी आहे अशी प्रौढी हमरवनू आयुसमाजी याउपर जनतेच्या’ डोळ्यात धूळ 
फेकू शकत नाहीत. सध्या हैद्राबाद ‘स्थानात िालू असलेली िळवळ वरवर आकर्कु व लोकहप्रय भासत 
बसली तरी ती बृहन्महाराष्ट्राच्या एका हववहक्षत समाजाप रतीि आहे व पहरिामी फक्त हैद्राबादवासीयाकंहरताि 
नव्हे तर सबंध राष्ट्राला घातक ठरिारी आहे.’ असे दामोदरदासािें स्पष्ट मत आहे. जो ‘दामोदरदासानंा’ 
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माि सकीच्या साध्या सहििारापासून अहलप्त ठेवीत आहे त्या त्याचं्या महाराष्ट्रहवर्यक िेर्ाला चकवा रोर्ाला 
हत्रवार नमस्कार असो. 

 
ज्या राष्ट्रीयता माि सकी नाही त्यािें ‘राष्ट्रीयत्व’ त्यानंा लखलाभ असो. हैद्राबाद संस्थानात व संबधं 

राष्ट्रात या मािसकीशून्य राष्ट्रीयाचं्या राष्ट्रघातक पक्षाधंपिा जनतेच्या लवकर नजरेस येऊन हतच्याकडून 
त्यािंा यथोहित हधक्कार होवो. 

 
३५४ सदाहशव, प िे २. 
ता. १६।३।३९ 

पा.ं म. बापट  

 
हैद्राबाद पत्रक क. १० 

 
साववणत्रक हैद्राबाद-सत्याग्रहाची योजना 
 
सरकारी कायालये, पोस्ट ऑहफसे इ. वर हनरोधन 
 
सत्याग्रहाणधकाऱयानंा से. बापट याचंी णवनंणत 

 
१) हैद्राबाद सत्याग्रह १९३८ ऑक्टोबरच्या शवेटच्या आठवड्यात स रू झाला. जवळजवळ ५ महहने 

सत्याग्रह िालू आहे. चहद महासभेने व आयुन काँगे्रसने सत्याग्रह हाती घेतला त्यासहह दोन महहने होत आले 
आहेत. जवळजवळ ३००० सत्याग्रही सत्याग्रह करून ि कले आहेत. 

 
२) मला वाटते, आता या सत्याग्रहास ‘सावुहत्रक’ स्वरूप देण्यािी वळे आलेली आहे. 
 
३) म ळशी सत्याग्रह िालू असता ‘सावुहत्रक म ळशी सत्याग्रहािी’ योजना मी तयार केली होती व ती 

प्रहसद्धहह केली होती. त्यावळेी ती अंमलात आिता आली नाही. आज त्याि धतीवर ‘सावुहत्रक हैद्राबाद 
सत्याग्रहा’ िी योजना मी सत्याग्रहोत्स क जनतेप ढे ठेवीत आहे. 

 
४) ता. २३।९।३८ च्या पहहल्या हैद्राबाद पत्रकात या योजनेिा चकहित हनदेश मी केला आहे. हनजामिा 

संबंध मध्यवती सरकारशी आहे, तेव्हा मध्यवती सरकारवर वजन पडेल अशी सत्याग्रही िळवळ अवश्य आहे. 
‘शाहंतय क्त किेरी हनरोधन’ वगैरे उपाय मोठ्या शहरातून व हवशरे्तः हदल्लीस अंमलात आििे उपय क्त 
होईल... असे मी त्या पत्रकात म्हटले आहे. 

 
५) आयुसमाज लाखो सत्याग्रही त रंुगात घालावयािे योहजत आहे, व ते योग्य आहे. ‘सावुहत्रक 

सत्याग्रहाच्या’ मागाने आयसुमाजाला आपली योजना हवशरे् पहरिामकारकरीतीने व बेताच्या खिाने अंमलात 
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आिता येईल. आय ुसमाजाला चहद  व माि सकीिे काँगे्रसहनष्ठ. ‘सावुहत्रक सत्याग्रहाच्या’ मागाने सध्यापेक्षा 
अहधक साह्य करू शकतील. 

 
६) काँगे्रसहनष्ठानंी माि सकीसाठी चहदंूना व आयसुमाजीयानंा साह्य करिे. अथात त्यािा जो जबाबदार 

राज्यपद्धहत व नागहरक-स्वातंत्र्य मागण्यािा कायुक्रम आहे तोि कायुक्रम स्थहगत झालेला हातात घेऊन 
कराव.े कारि नागहरक स्वातंत्र्याच्या पोटी आयुसमाजािे माहगतलेले धार्थमक-स्वातंत्र्य येते, सासं्कृहतक 
स्वातंत्र्य येते व जबाबदार राज्यपद्धतीच्या पोटी चहद सभेच्या मागण्या-न्याय मागण्या अंतभूतु होतात. 

 
७) सत्याग्रही लाहोरजवळिे लाहोरला, हदल्लीजवळिे हदल्लीला, प ण्याजवळिे प ण्याला, 

सोलापूरजवळिे सोलापूरला याप्रमािे एकत्र केले जाव ेव त्या त्या शहरी या सत्याग्रहींनी 
 
सरकारी कचेरी-कोटाच्या कामात, पोस्ट ऑणफसच्या कामात वगैरे अडथळा करावा. 
 
८) व्हाइसरॉयकडे व प्राहंतक सरकारकडे ‘आम्ही हैद्राबाद संस्थानातील ज लमाकडे आपले लक्ष वधूेन 

तो दूर करण्याच्या कामी आपिाला प्रवृत्त करावयाच्या उदे्दशाने ‘सावुहत्रक सत्याग्रहािी’ योजना अंमलात 
आििार आहोत! अम क शहरी सोयीप्रमािे सरकारी कायालयािे काम यथाशक्य बदं करण्यासाठी सत्याग्रह 
करिार आहो’ वगैरे पूवुसूिना द्यावी, सोयीप्रमािे. 

 
९) पोस्ट ऑहफसिे काम बदं झाल्याने जनतेला बराि उपसग ुपोिेल, व हे अत्यतं आवश्यक आहे. 

जनता आपल्या संसारात मग्न बसता कोठेतरी काही भयंकर प्रकार घडत आहे. हे हतच्या नजरेस तीव्रतेने 
आििे व हतला डोळे िोळावयास लावनू हविार करावयास लाविे हे काय ुत्यािे कतुव्य आहे. सरकारला जागे 
करावयािा कतुव्याइतकेि जनतेला जागे करावयािे कतुव्य महत्त्वािे आहे. 

 
१०) आयसुमाजी व चहद महासभा यािे सत्याहधकारी यानंी ‘सावुहत्रक हैद्राबाद सत्याग्रहाच्या’ 

उपहरहनर्थदष्ट कल्पनेिा हविार करावा, ही हवनंहत. 
 

३५४ सदाहशव पेठ, प िे २. 
ता. १६।३।३९ 

पा.ं म. बापट 

सवव संस्थानशुद्धी सत्याग्रह 
 

हैद्राबाद सावुहत्रक सत्याग्रहािी अहधक फोड 
 

सेनापती बापटाचें अकरावे पत्रक 
 
१) हैद्राबाद पत्रक ९ मध्ये श्री. दामोदरदासािें आस री प्रविन हविारात घेऊन हैद्राबाद पत्रक १० मध्ये 

सावुहत्रक हैद्राबाद सत्याग्रहािी योजना संके्षपतः माडंली. 
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२) ही योजना हैद्राबाद सत्याग्रहािे उहद्दष्ट साधण्यास हवशरे् उपकारक होईल असे मी म्हितो, कारि 

हैद्राबादिी पहरत्स्थती बदलण्यास व्हाईसरॉयिी मनःत्स्थती बदलिे अवश्य आहे व ती सावुहत्रक सत्याग्रहाच्या 
धक्क्याने बदलेल व लवकर बदलेल असे मला वाटते. 

 
३) हिहटश म लखातील शहरातूंन हैद्राबाद सत्याग्रहाच्या ‘पताका’ घेऊन सत्याग्रही हिहटश पोस्ट 

ऑहफसे व इतर कायालये सत्याग्रहाने थोडाबह त वळे बंद पाडून त्यािे पहरिाम आनंदाने भोगीत आहेत, हे 
दृश्य त्या त्या शहरात हवशरे् जागहृत होण्यास कारि होऊन हशवाय सरकारी बेहफकीरीला मूठमाती येईल. 

 
४) आमच्याजवळ मोठाले खहजने नाहीत. मािसे हजारोंनी चहद स्थानच्या दूरदूरच्या हठकािाहूंन 

हैद्राबादच्या हद्दीत पोिहवण्यास; व हा काही आमिा ग न्हा नाही. 
 
५) परंत  भावनािंा, सद्भावनािंा आमिा खहजना मोठा आहे; हैद्राबादिा ज लूम आम्हाला सवुत्र 

असह्य होत आहे. मानवस लभ सहान भतूीच्या प्रभावाने ही गोष्ट त्या त्या हजल्ह्यातले लोक त्या त्या हजल्ह्यातील 
मोठ्या शहरी सत्याग्रहािारा सरकारला जेरीस आिून दाखव ूशकतील. 

 
६) हैद्राबादप्रमािे अनेक ससं्थानातं काश्मीर, जयपूर, ढेंकनाल, रिपूर, राजनंदगाव, त्राविकोर, 

म्हैसूर, हनलहगरी, बनारस, हबकानेर, हलबडी, ओछा, पत्याळ, कोल्हापूर इत्यादी अनेक लहानमोठ्या 
संस्थानातं लोकजागृहत झालेली आहे. नागहरकस्वातंत्र्यासाठी, जबाबदार राज्यपद्धतीसाठी झगडा कमीअहधक 
प्रमािात स रू आहे. ज्या संस्थानातं असा झगडा स रू नाही तेथे लोकजागहृत करून लोकानंा लोकशाहीिे ओझे 
उिलण्यास लायक करून त्याचं्या खादं्यावर ते देिे हे नवय गात लोकप ढाऱ्यापं्रमािे सरकारिेही कतुव्य आहे. 
म्हिून हे सरकारी कतुव्य सरकारने करावयास प्रवृत्त व्हाव ेयासाठी आम्ही जागृत लोकानंी प्रत्येक मोठ्या 
गावातूंन, शहरातून ‘सावुहत्रक सवु संस्थान श द्धी सत्याग्रह’ स रू करिेही य क्त होईल. 

 
७) फेडरेशन आम्हाला हव ेआहे, जशी प्राहंतक स्वायत्तता हवी आहे. अथात इंग्रजानंी रिलेली घटना 

प्राहंतक स्वायत्ततेिी व फेडरेशनिी घटना आम्हाला नको आहे. आम्ही आमच्या मताने बनहवलेली हवी आहे. या 
घटनेत संस्थाने हिहटश चहद स्थानातील प्रातंापं्रमािे लोकशाहीय क्त हवी आहेत व हे घडून कसे येिार हे 
व्हाईसरॉय समजत नाही तोपयंत? ‘सव ुसंस्थानातं लोकशाही पाहहजे.’ ‘लहानसान संस्थाने प्रातंातं सामील 
झाली पाहहजेत.’ ‘संस्थाहनकािें तहनामे सव ु रद्द करून संस्थाहनकानंा’ जबाबदार ‘लोकसभानंा जबाबदार 
बनहवले पाहहजे.’ या शहरोशहरी जनतेच्या हृदयात घ सतील असा प्रयत्न सावुहत्रक सव ु संस्थान श द्धी 
सत्याग्रहािे िारा करिे आज क्रमप्राप्त आहे. ही क्रमप्राप्त गोष्ट केल्यास व्हाईसरॉयानंा मज पडेल. 

 
८) अचहसात्मक सत्याहधहष्ठत िळवळींनी संस्थानातील एकतंत्री जन्मािी घाि त्वरेने दूर करिे असेल 

तर जागतृ हिहटश चहद स्थानातील लोकानंी सव ुसंस्थान श द्धी सत्याग्रह हिहटश म लखात यथाशक्य सवुत्र 
िालहवला पाहहजे. 
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९) अशा त्या सत्याग्रहािा एक भाग ‘सावुहत्रक हैद्राबाद सत्याग्रह’ आज आम्ही िालहवल्यास योग्य 
वळेी तो ‘सावुहत्रक सवु संस्थान श द्धी सत्याग्रह’ स रू होईल. 

 
१०) प्रत्येक संस्थाहनक व त्यािंी प्रजा यानंी परस्पर हववाद-संवादाने चकवा झगड्याने-तडजोडीने 

आपापले शासनतंत्र ठरवाव.े हिहटश म लखातंील प्रजेने तटस्थ रहाव,े व्हाईसरॉयने तटस्थ रहाव.े संस्थाहनकाने 
चकवा त्याच्या प्रजेने व्हाईसरॉयकडे चकवा हिहटश म लखातील लोकाकंडे मदतीसाठी धाव घेऊ नये, वगैरे 
कल्पना ‘अखंड चहद स्थान’ व ‘अखंड हिहटश सत्ता’ या वस्त त्स्थतीला हवरोधी असल्याने तत्त्वतः अव्यवहाय ु
आहेत व राजकारि काय ुकरताना अव्यवहाय ुठरल्याही आहेत. ‘राजकोट’ भारत मंत्र्यापयंत पोिले आहे 
व्हाईसरॉयिारा. 

 
११) लोकदृष्ट्या ‘अखंड चहद स्थान’ व सरकारदृष्ट्या ‘अखंड हिहटश सत्ता’ या दोन पायाभतू स स्पष्ट 

गोष्टींवर ‘सावुहत्रक सत्याग्रहा’ िी कल्पना आधारलेली आहे. 
 
१२) प्रत्येक सरकारी कायालय ‘अखंड सरकार’िा एक महत्त्वािा अवयव आहे व प्रत्येक गावातील 

जनता ‘अखंड चहद स्थान’ िा एक महत्त्वािा अंश आहे.  
 
१३) अखंड चहद स्थानाच्या अखंड जनतेला सव ु चहद स्थानातील घाि ज लमािी, एकतंत्री संस्थानी 

कारभारािी घाि नाहीशी व्हावयास हवी आहे व घाि ‘अखंड सरकार’ िा प्रम ख िालक व्हाईसरॉय 
कतुव्यप्रिव झाल्याहशवाय साकल्याने नाहीशी होिे अशक्य आहे; म्हिून व्हाईसरॉयला कतुव्यप्रिव 
करण्यासाठी ‘सावुहत्रक संस्थानश द्धी सत्याग्रह’ अवश्य आहे. 

 
१४) या सावुहत्रक सत्याग्रहािे स्वरूप वर साहंगतल्याप्रमािे गावागावातंील, शहराशहरातील 

(सोयींप्रमािे) हवहशष्ट सरकारी कायालयािे काम अडहविे, बंद करिे हे असले पाहहजे. 
 
१५) जोरािा हिमटा तंगडीच्या कातडीला घेतला तरी डोक्याला तार पोिते, तित सरकारी कायालय 

चहद स्थानात कोठेही सत्याग्रहाने बंद केले गेले की तार व्हाईसरॉयपयंत पोिेल व हजतके हिमटे हठकहठकािी 
घेतले जातील व हजतके ते जोरािे घेतले जातील हततका व्हाईसरॉयिा मेंद  जोराने हलू लागेल व त्यानंा 
जोराने कतुव्यप्रिव करील. 

 
१६) आपल्याला सध्या हैद्राबादसंबधंात व्हाईसरॉयना कतुव्यप्रिव करावयािे आहे. म्हिून सध्या 

हैद्राबाद सावुहत्रक सत्याग्रहाकडे आपि लक्ष द्याव.े प ढिे प ढे. 
  
हत्रकाल २२-३-३९ 
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साववणत्रक हैद्राबाद सत्याग्रह, पुिे 
 
हैद्राबाद पत्रक १० व ११ यात सावुहत्रक हैद्राबाद सत्याग्रहािी योजना वर्थिली आहे. या योजनेन सार 

प िे शहरी प्रयोग करिे आहे. या प्रयोगात भाग येऊ इत्च्छिाऱ्या येथील व परगावच्या सत्याग्रहींनी मजकडे नाव े
नोंदवावीत.  

 
३५४ सदाहशव पेठ, प िे २.  पा.ं म. बापट  

ता. २१-३-३९ 
 
 
सूिना- पूिु नाव, वय, पत्ता पूि,ु हशक्षि, धंदा, पक्ष इतकी माहहती पाहहजे. या सावुहत्रक सत्याग्रहातं 

सवुत्रानंी सहकाय ुकरावयािे आहे. चहद , आय,ु काँगे्रसहनष्ठ यानंी एकज टीने हैद्राबादच्या गाजलेल्या जनतेला 
न्याय हमळवनू घेण्यासाठी सरकारी कायालयािे हनरोधन करून व्हाईसरॉयला कतुव्यप्रिव करण्यािा प्रयत्न 
करावयािा आहे. 

 
पा.ं म. बापट 

 
सेनापती बापट याचंी योजना 

 
सावुहत्रक हैद्राबाद सत्याग्रह, प िे 

 
हैद्राबाद पत्रक १० व ११ यात सावुहत्रक हैद्राबाद सत्याग्रहािी योजना वर्थिली आहे. या योजनेन सार 

प िे शहरी प्रयोग करिे आहे. या प्रयोगात भाग घेऊ इत्च्छिाऱ्या येथील व परगावच्या सत्याग्रहींनी मजकडे नाव े
नोंदवावीत. 

 
३५४ सदाहशव पेठ, प िे २.  पा.ं म. बापट  

ता. २१-३-३९ 
 
सूिना- पूि ु नाव, वय, पत्ता पूिु, हशक्षि, धंदा, पक्ष, इतकी माहहती पाहहजे. या सावुजहनक 

सत्याग्रहात सवुत्रानंी सहकाय ु करावयािे आहे. चहदू, आय,ु काँगे्रसहनष्ठ यानंी एकज टीने हैदराबादच्या 
गाजंलेल्या जनतेला न्याय हमळवनू देण्यासाठी सरकारी कायालयािे हनरोधन करुन व्हाईसरॉयला कतुव्यप्रिव 
करण्यािा प्रयत्न करावयािा आहे! 

 
पा.ं म. बापट 
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हैद्राबाद पत्रक क्र. १२ 
 

सवव राष्ट्रास साववणत्रक सत्याग्रहाचा पाठ द्या! 
 
सेनापती बापट यािंी अहखल महाराष्ट्रीयानंा हाक 
महाराष्ट्रीयासं- 
 
१. नागपूरपासून बेळगावपयंत जो महाराष्ट्रीय म लूख (म ंबई ठरून) या म लखातील महाराष्ट्रीय 

हैद्राबाद प्रकरिाहवर्यी बेहफकीर नसतील तर त्या प्रकरिािा शवेट लवकर िागंला होिे शक्य आहे. 
 
२. नागपूरपासून बेळगावपयंतिे सव ु हजल्हे व म ंबई येथील महाराष्ट्रीय सावुहत्रक सत्याग्रहाच्या 

योजनेन सार सरकारी कायालयावर सत्याग्रही हनरोधन करण्यास प ढे येतील. हनदान बरीिशी महाराष्ट्रीय 
शहरे, हजल्ह्यािंी हठकािे सावुहत्रक सत्याग्रहाने पेटतील तर म ंबईिे व मध्यप्रातं-वऱ्हाडिीहह दोन प्राहंतक 
सरकारे व्हाईसरॉयकडे हैद्राबादसाठी दोन शब्द खिुण्यास तयार होतील. 

 
३. राजकोटिा हनकाल कसाहह होवो, त्या हनकालाने संस्थानािंा सामान्य प्रश्न स टत नाही. लोकाचं्या 

उठावाने लोकािंा उद्धार- हे तत्त्व सवुदा व सवुथा व्यवहायु आहे. राजकोटिा उपवास ही अपवादात्मक घटना 
आहे. 

 
४. आमिी हफयाद व्हाईसरॉयप ढे माडंण्यास व त्या हफयादीच्या बाजूने दोन शब्द बोलण्यास प्राहंतक 

सरकारानंा आम्ही सावुहत्रक सत्याग्रहाने भाग पाडले पाहहजे. 
 
५. राजकोटच्या बाबतीत म. गाधंींनी उपवास करून प्राहंतक सरकारवर दडपि आिले हा 

अपवादात्मक माग.ु हैद्राबादच्या (व प्रसंगाने इतर सव ु संस्थानाचं्या) बाबतीत आम्ही लोकाचं्या सावुहत्रक 
सत्याग्रही उठावाने प्राहंतक सरकारावंर दडपि आि-ूहा सामान्य माग.ु 

 
६. अपवादात्मक मागाने लोकािंा स्वतःवरिा हवर्श्ास, स्वतःच्या सत्याग्रही बळावरिा हवर्श्ास कमी 

होण्यािा, नाहीसा होण्यािा संभव आहे. सामान्य मागाच्या अवलंबनात हा धोका नाही. राजकोटात म. गाधंींनी 
लोकाकंडून आिखी उठाविी करावयास हवी होती, उपवास करावयािा नव्हता. ‘हे त मिे श्रम व हे त मच्या 
श्रमािे फळ’ या प्रकारे राजकोटिा जय करवनू दाखवावयािा होता, असे मी म ंबईस एका भार्िात म्हटले- 
याला ‘हवहित्र तत्त्वज्ञान’ असे ‘नवाकाळकारानंी नामाहनधान’ केले. चपडे चपडे महतर्थभन्ना. 

 
८. येरवडा एक हदवसात भरता येईल. प ण्याच्या ‘सावुहत्रक सत्याग्रही’ प्रयोगाने, महाराष्ट्रीयातं 

‘आयतु्व,’ ‘चहद त्व’ व ‘माि सकीिे काँगे्रसहनष्ठत्व’ खरे जागृत असेल तर- 
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९. आत्मक्लेश- सरकारी कायालयािे अशक्यसक्त हनरोधन करून अंगावर ओढवनू घेतलेले 
आत्मक्लेश, शकेडो, हजारो न्यायपे्रमी चहदंूिे, आयांिे व माि सकीच्या काँगे्रसहनष्ठािें आत्मक्लेश प्राहंतक 
सरकारािंा, त्याचं्यािारा व्हाईसरॉयािंा, त्याचं्यािारा हनजाम सरकारिा हृदयहवकास व ब हद्धहवकास योग्य 
प्रमािात घडवनू आितील; 

 
१०. हैद्राबादकरानंा त्यायोगे धार्थमक, सासं्कृहतक व राजकीय नागरीहक्क लाभतील ही श्रद्धा माझ्या 

अंतरात आहे; म्हिून मी माझ्या बाधंवातं हाक देत आहे. 
 
११. सव ु न्यायहनष्ठासं मी हाक देत आहे. यात कोिी आय,ु चहद , काँगे्रसन हनष्ठ या तीनहह सदरातं 

आपि नाही असे समजिारे असतील, त्यानंी केवळ ‘न्यायहनष्ठ’ म्हिून सावुहत्रक सत्याग्रहात भाग घ्यावा. मात्र 
या सत्याग्रहात अचहसा व्रताने सत्याग्रही बाधंलेला असतो हे लक्षात वागवाव.े 

 
१२. सत्याग्रह केल्याने सत्याग्रह करिारानंा हकत्येक नैहतक व व्यावहाहरक धड हमळतात. 

स्वातंत्र्याच्या झगड्यात अत्यतं आवश्यक असा हनभयुपिािा ग ि वाढतो, सत्याच्या सेविेी हौस वाढते, ही सेवा 
यशत्स्वतेने करण्यािे माग ुकोिते त्यािंी कल्पना येऊ लागते, हनराशिेी वृहत्त जाऊन समाधानािी वृहत्त उत्पन्न 
होते, हनष्ट्काम कमािी गोडी कळून त्यात मन रमते; एकंदरीने सत्याग्रह करिारा सत्याग्रहाने स्वतःच्या व 
समाजाच्या मोक्षािा रस्ता िोखाळीत असतो. 

 
१३. सत्याग्रहाने सत्याग्रही पदर हवरुद्ध पक्षािी परीक्षा घेत असतो व स्वतः परीक्षा देत असतो. दोन 

पक्षातंील माि सकीिे तारतम्य सत्याग्रहीने उघड होते.  
 
१४. महाराष्ट्रीयानंी सव ुराष्ट्रासं ‘सावुहत्रक सत्याग्रहा’ िा पाठ द्यावा ही हवनंहत. 
 

वर्पु्रहतपदा. 
३५४ सदाहशव पेठ, प िे २.  
ता. २२।३।३९ 

 
पा.ं म. बापट 
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हैदराबादकरासं प्राथवना 
 

नागहरकस्वातंत्र्यािा हवजय असो! 
जबाबदार राज्यपद्धतीिा हवजय असो! 

 
१. हनजामसाहेब, आपले अहधकारी आपल्या प्रजेवर ज लूम करीत आहेत ही गोष्ट िागंली नाही. आपि हा 

ज लूम थाबंवा. 
  
२. म सलमानबधंूंनो, त म्ही चहदंूवर व आयांवर ज लूम करीत आहा, याने त मिे बरे होिार नाही. सव ु

म सलमान ज लूम करीत आहेत असे माझे म्हििे नाही. 
  
३. म सलमानबधंूंनो, त म्ही चहदंूवर व आयांवर ज लूम करू नये. त्याचं्यावर होिाऱ्या ज लमाकडे द लुक्ष करू 

नये. यात त मिे कल्याि आहे. 
  
४. चहदू व आयुबधंूंनो, त म्ही म सलमानािंा म सलमान म्हिून िेर् करू नका. म सलमानातं-सज्जन आहेत ही 

गोष्ट हवसरू नका. 
  
५. सवांकहरता सारखे नागहरकस्वातंत्र्य ही त मिी मागिी असू द्या. जबाबदार राज्यपद्धहत ही त मिी मागिी 

असू द्या. 
  
६. स्टेट काँगे्रसच्या प ढाऱ्यानंी सत्याग्रह बंद केला ही त्यािंी िूक आहे हे लक्षात घ्या, व नव ेप ढारी व्हा 

आहि जबाबदार राज्यपद्धतीसाठी व नागहरक स्वातंत्र्यासाठी सत्याग्रह स रू करा. 
  
७. त मच्या धार्थमक व इतर मागण्या न्याय आहेत व त्यासाठी त म्ही सत्याग्रह करीत आहा ही िागंली गोष्ट 

आहे. हा सत्याग्रह आिखी जोराने करा, मोठ्या सखं्येने करा. खालसातंील चहद  व आय ु त म्हाला 
िागंली मदत करीत आहेत, हे योग्य आहे. त म्ही आतून आिखी उठाव करा. 

  
८. खालसातंील काँगे्रसवाले तटस्थ आहेत ही त्यािंी िूक आहे. महात्मा गाधंींनी स्टेट काँगे्रस सत्याग्रह 

थाबंहवला, सव ुसंस्थानातंील सत्याग्रह ते थाबंहवत आहेत ही त्यािंी िूक आहे. 
  
९. गरीब जनता चहद , आय,ु म सलमान कोित्याही धमािी असो—गरीब जनता सवुत्र कष्टातं आहे. सव ु

संस्थानंात जबाबदार राज्यपद्धतीच्या स्थापनेवािनू गरीब जनतेला िागंले हदवस येिार नाहीत. म्हिून 
जबाबदार राज्यपद्धतीसाठी सव ुधमांिे लोक बंधूभावाने एकजूट करून सत्याग्रही मागाने लढा.  
 

जबाबदार राज्यपद्धतीिा हवजय असो. 
नागहरकस्वातंत्र्यािा हवजय असो.  
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‘र्भार्ावार’-सत्याग्रह-सणमती 
 
दार-कहमशनिे प्रहतवृत्त प्रहसद्ध झाले. श्रेष्ठानंी आपापली प्रहतवृत्तहवर्यक मते प्रहसद्ध केली. 
 
नव्या राष्ट्राध्यक्षानंी ‘भार्ावार’ पक्षाच्या मागिीला पूि ुपाचठबा हदला.  
 
‘दहक्षिेतील भार्ावार प्रातंरिनेिा प्रश्न सोडवनू नव्या घटनेत या नव्या प्रातंािंा हनदेश करिे भाग 

आहे.’ 
 
डॉ. पट्टाहभसीतारामय्या यािें वरील स्पष्टोद्गार आम्हा सामान्यजनानंा उत्साहहत करिारे आहेत. 
 
दार-प्रहतवृत्तीिा फेरहविार करण्यासाठी पंहडत नेहरू, सरदार वल्लभभाई आहि नव ेराष्ट्राध्यक्ष यािंी 

सहमहत काँगे्रसने नेमली आहे. तीन महहन्यानंी आपले हनियु सहमहत राष्ट्राप ढे ठेविार. 
 
हा हनिुय दार-हविार-हवध्वसंक आहि भार्ावार-प्रातं-प्रस्थापक व्हावा यासाठी ‘न मे कमुफले स्पृहा’ 

या कतुव्यैकपरायिवृत्तीने जोरदार प्रयत्न करिे हे भार्ावार पक्षीय दाहक्षिात्यािें पहरत्स्थती-प्राप्त कतुव्य आहे. 
 
साम दाहयक सहवनय सत्याग्रह या हनदोर् स्वरूपात जनतेच्या जोरदार प्रयत्नािा अहवष्ट्कार होिे मला 

अपहरहाय ुहदसते. 
 
संय क्त महाराष्ट्र पहरर्देत ठरावावंर बोललेले लोक, पहरर्देिे अध्यक्ष आहि कायुवाह आहि 

अध्यक्षाचं्या संमतीने कायुवाह बोलावतील ते लोक यािंी एक सभा येत्या १५।२० हदवसातं (रहववार ता. ९ चकवा 
१६ जानेवारी या हदवशी) केली जावी आहि त्या सभेत भार्ावार सत्याग्रहाहवर्यक हविार व्हावा, असे मी 
संय क्त महाराष्ट्र पहरर्देच्या माननीय कायुवाहकानंा नम्रतापूवुक स िहवतो. 

 
दार-प्रहतवृत्त फेरहविार सहमतीला, लोकमत सत्याग्रही कृतीने कळहविे अवश्य आहे व ही कृती ता. 

३० जानेवारी या हदवशी लोकहृदयस्थ महात्मा गाधंीिे आशीवाद मागून स रू केली जावी असे मला वाटते. 
 
‘भार्ावार’- सत्याग्रह सहमहत, ता. ९ चकवा ता. १६ जानेवारी या हदवशी स िहवलेली सभा भरून त्यात 

हनवडली जाईल तर फार बरे होईल, एवढा आिखी एक हविार जनतेप ढे ठेवनू माझ्या अंतःकरिातील इतर 
हविाराचं्या गदीला सध्या शातं व्हावयास सागंतो. 

 
सीताबडी, नागपूर 
ता. २४।१२।४८ 

 
पा.ं म. बापट 
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संयुक्त महाराष्ट्र सत्याग्रह 
 

(१) 
 
महाराष्ट्र संय क्त म ंबैसमेत 
हमळावा अम्हा ंहे असे न्यायय क्त  
घरी न्याय सोडूहन अन्याय पक्ष 
कराया बळी ठाकले थोर दक्ष १  
करी ज्याहंिया पूि ुसरकारसत्ता  
न रे त्यातं जैं न्याय हन नीहतमत्ता  
तई बोलिे काम देई न काही 
तई संगराहवि आधार नाही २  
करा हनश्चयो संगरािा मनातं 
करा संगराच्या िारा जनातं 
महाराष्ट्र संय क्त म ंबैसमेत 
हमळाया लढा िालवा घोर हनत्य ३  
‘महाराष्ट्र संय क्त म ंबैसमेत’ 
करंू मागिी ही पडंू संगरात 
महाभाहर्कप्रातंहसद्ध्यथ ुआम्ही  
करंू यज्ञ सत्याग्रही येऊ कामी ४  
प्रकाशान रूपा प्रवृत्ती प्रकाडं 
प्रकर् ेप्रजा आदरोनी अखंड 
करो भाहर्क प्रातं ही प्राप्तवस्त   
प्रभो पे्ररक! बोल बोला ‘तथाऽस्त ’ ५ 
 

(२) 
 

महाराष्ट्र मेला तरी राष्ट्र मेले 
मराठ्याहवना राष्ट्रगाडा न िाले  
खरा वीर वैरी पराधीनतेिा 
महाराष्ट्र आधार या भारतािा १ 
 
महाराष्ट्र जैसा तसे प्रातं सारे 
असे वीरतेिे जगी सव ुवारे 
असे भारताधार प्रत्येक थोडा 
न िाले क िाहीहवना राष्ट्रगाडा २ 
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महाराष्ट्र जैसा तसे प्रातं सव ु
स खे भोगण्या स्वीय स्वातंत्र्यपूवु 
स्वभावें जहाले स काली अधीर 
तया ंदोर् देती क िी दोर्वीर ३  
 
‘रहा स्वस्थ यत्ने त म्ही काही काळ  
असे बोलती आजिे राष्ट्रपाळ’ 
‘त म्ही जाहला ंहो अकाली अधीर  
असे बोलताती क िी दोर्वीर’ ४  
 
‘रहा स्वस्थ आम्ही करंू ते बघा हो,  
असा शासकािंा असे हनत्य टाहो’  
‘रहा स्वस्थ, सोसा हन आम्हाहंस पोसा  
धरा हो सदा सेवकािंा भरोसा’ ५  
 
महात्माजींनी अंत्य पत्री हविार 
महाथोर माडंीयला त्याहंस थार 
हदला नाही, गज ुनी तन्नाम ओठी 
तयाचं्या हविारा कहमटीहि पेटी 
स खे दाहवली ज्या महाभाग वीरी 
कसे लाहवती ते अम्हा पैलतीरी 
ब डू आम्ही आपत्तीच्या थोर डोही  
असे बोलती आजला गेहह गेही ६-७  
 
स खे काहंी थोडा हदली शासकानंी  
परी द ःससभार नी मानहाहन 
स्वभाविे लोकामं खी हाय हाय 
अहो रात्र उद्गारही! ना उपाय 
हवधींनी क धींनी पहा हातपाय 
बळे नी छळे बाधं नीया उपाय 
खरा लोकशाही न लोका हवपन्ना ं
असे ठेहवला द ःखभारे हवर्ण्िा ९  
 
हवना भाहवक प्रातं आपहत्तनाश 
नसे शक्य ऐसा प्रबोधप्रकाश 
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असे फाकंला आज सामान्य लोकी 
म्हिूनी गमे स ख येईल शखेी १० 
 
प्रकाशान रूपा प्रवृत्ती प्रकाडं 
प्रकर् ेप्रजा आदरोनी अखंड 
करो भाहर्क प्रातं ही प्राप्तवस्त  
प्रभो पे्ररका । बोल बोला ‘तथाऽस्त ’ ११ 
 

(३) 
 
महाराष्ट्र मारूहन मारा स्वदेश 
महाराष्ट्र तारूहन तारा स्वदेश 
असे िंि हे शासकािे समोर 
असे िंि हे शाहसतािें समोर १  
 
महाराष्ट्र मारावया का हनघाला?  
महारात्ष्ट्र घाल हनया घोर घाला  
स्वहित्तातले हवर् ओकून थोर 
त म्ही टाहकता संकटी देश थोर २  
 
महारात्ष्ट्र मी जाितो जाितेही 
महारात्ष्ट्र मी जाितो नेितेही 
न अन्याय ते हा स खे साहतील 
न द ःखा हगळूनी स वे राहतील ३  
 
महारात्ष्ट्रया म ंबई ती न देऊ 
महाराष्ट्र काही हतच्या पोहट घेऊ  
बृहन्-म ंबई योजना ही नवीन 
स्वभाव ेमहारात्ष्ट्रयाने हवी न ४  
 
‘असे घोर अन्याय हा, हा न साहंू  
हमळू ना स खे हा, असंत ष्ट राहंू 
करंू प ष्ट लोकात सत्याग्रहािी 
खरी भावना’ हनश्चयो न्यायाच्या हाहि ५  
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अशा हनश्चया अंतरी बािवनू 
द राराध्य शास्त्यासं हा जािवनू 
तया ंन्याय द्यावा महारात्ष्ट्रयासं  
महाराष्ट्र लावील हे सत्य खास ६ 
 
हवनाभाहर्कप्रातं जी लोकशाही 
असे ती हवनासंशयो शोकशाही 
अशी शोकशाही न व्हावी अम्हासं 
करा स्पष्ट हे आजच्या शासकासं ७ 
 
प्रकाशान रूपा प्रव हत्त प्रकाडं 
प्रकर् ेप्रजा आदरानी अखंड 
करो भाहर्क प्रातं ही प्राप्तवस्त  
प्रभो पे्ररक! बोल बोला तथाऽस्त  ८ 
 

(४) 
 

महाराष्ट्र राहो न आता हनजेला  
असे त्यावरी घोर आघात केला  
भल्या थोर काँगे्रस श्रेहष्ठ-त्रयाने  
भल्या थोर सरकार श्रहेष्ठियाने १ 
 
असे घोर अन्याय जो तो क िीहह  
करो, तो न घ्यावा हगळूनी क िीहह  
प्रहतकार त्यािा करावा, करावा  
असे न्याय हा, न्याय हा आिरावा २  
 
म्हिे ही त्रयी भाहर्क प्राहंत दोर् 
असे की तयाने द ही आहि िेर्  
उभा राह नी रात्ष्ट्रयत्वास हाहन  
धडे, प्राहंत हमश्रत्व राहो म्हिनूी ३  
 
कसे जाहले अंध डोळे त्रयािे  
कसे जाहले कान गोळे तयािे  
न का जािती ते द ही आहि िेर्  
अजी माजला हमश्र प्रातंी सरोर् ४ 
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द ही ती नको, हा नको िेर् वाड  
म्हिूनी जनी भाहर्कप्रातंवडे 
उभें राहहले जाितो लोक सारा  
न अज्ञात हे हनश्चयें सत्य थोरा ५ 
 
परी थोर ते थोर नेिीव अंगे 
वरूनी करीती प्रिारा प्रसंगे 
करीती प्रिारा ‘नको प्रातंफेर’  
हनदानी नको आज' ऐसा प कार ६  
 
प कारास आधार द्यायास काही 
खरी गोष्ट जािूहनही आज याही  
वृथा वादवादागं हे िालवीले 
वृथा वीर् अन्नात हे कालवीले ७  
 
परी आज या देहश जो लोकशाही  
भली वा ब री नादंते सव ुठायी 
हतथेिे अहधष्ठान घेऊहन आम्ही  
करंू नष्ट प ष्टा स्वकषे्ट ग लामी ८  
 
ग लामी हवदेशी ग लामी स्वदेशी 
ग लामी असे सव ुसवुत्र दोर्ी 
नसे भाहर्क प्रातं जो हा मराठी  
अम्हा लाभली तो ग लामीि गाठी ९  
 
प्रकाशान रूपा प्रवृहत्त प्रकाडं 
प्रकर् ेप्रजा आदरोनी अखंड 
करो भाहर्क प्रातं ही प्राप्तवस्त   
प्रभो पे्ररका । बोल बोला ‘तथास्त ’ १० 

 
(५) 

 
मराठे हन कनाटकी, ग जराथी 
न हे राहहले आजला त्स्नग्ध साथी  
अजी भाहर्क प्रातंवारे वहात 
अजी सव ुहमश्रत्व नाशा िहात १ 
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अजी डोळसा ंभाहर्क प्रातं व्हाव े
अजी डोळसानंा स्वभार्ा स्वभाव े
हवी वाटते शासती कारभारी 
अजी त्या गमे प्राहंत हमश्रत्व वैरी २ 
 
खऱ्या लोकशाहीत भार्ान रोधे 
पडे प्रातं हे तत्त्व सामान्य साधे  
स्वये माहनती संधराज्यप्रिेते 
इथे का न ते मान्य मान्यासं होते? ३  
 
प रा याि मान्याहह मान्यत्त्व ज्यास  
हदले त्याि तत्त्वास ते आज खास  
हवरोधी जहाले! पहा कालसत्ता!  
प्रमत्ता अहा होतसे काहल सत्ता! ४ 
 
न सत्ता स्वहाती तदा जे पहाती  
ग िा ंभाहर्क प्राहंत ते आज होती  
कसे अंध? ते अंध नाही जहाले  
धनी जे तयाचं्या मते राज्य िाले ५  
 
धनी लूटही लूट त्यासंीि सूट 
अनेक प्रकारे हमळे यातं कूट 
नसे काही; नेते धनी-दोस्त झाले  
धनी जे तयाचं्या मते राज्य िाले ६ 
 
खरा भाहर्क प्रातंवादी हवरोध 
करीती धनाधीश; यातून बोध 
हमळे डोळसा;ं डोळसाही म्हिूनी 
रिे काढिे या हवरोधा खिूनी ७ 
 
रिी सामसत्याग्रही राम, सत्त्व 
स्वकष्ट ेप रस्कारुनी श्रेष्ठ तत्त्व 
धनाधीश तैसे धनाधीश-दोस्त 
कराव ेबळे डोळसाहंी परास्त ८ 
 



 अनुक्रमणिका 
 

महारात्ष्ट्रया डोळसा ंयातं काही 
अशक्यत्व नाही, असाध्यत्व नाही 
प जूनी भजूनी खरा यत्नदेव 
समथुप्रसादे हमळे सव ुठेव ९ 
 
प्रकाशान रूपा प्रव हत्त प्रकाडं 
प्रकर् ेप्रजा आदरोनी अखंड 
करो भाहर्क प्रातं ही प्राप्तवस्त   
प्रभो पे्ररका! बोल बोला ‘तथास्त ’ १० 
 

(६) 
 
नसे अट्टहासाहविे साध्य साध्य 
असे गोष्ट ही स्पष्ट, नाही हववाद्य  
म्हिूनी करंू न्याय्य तो अट्टहास 
महाराष्ट्र आम्हा करी यावयास १ 
 
असे राष्ट्र हे संकटामंाहज आज 
अशी राष्ट्रनेते क िी रोजरोज 
कहािी जना सागंतो ठाहयठायी  
असे सत्य आम्ही म्हिो तत्कथा ही २  
 
असे संकटािंी कथा सवु सत्य 
परी तीत नी सार जे हनत्य हनत्य  
प्रािाराथु काढूहन वाढीत लोका  
नसे सार दे मान्य सन्मान्य तका ३ 
  
असे राष्ट्र ज्या संकटामंाहज आज  
असे ज्यामं ळे क्ष ब्ध सारा समाज  
तयातूंहन राष्ट्रा स खे पार न्याया  
हव ेभाहर्क प्रातं वगेे कराया ४ 
 
नसे अन्न ना वस्त्र राष्ट्रात आज  
प रे या बरे, दीन झाला समाज  
न जागा रहायास लोका ंअगण्य  
अम्हा सव ुहे सवुथा पूि ुमान्य ५  



 अनुक्रमणिका 
 

 
परी यात नी भाहर्क-प्रातंभार्ा  
अस ंगहु्य ही, देश नेईल नाशा  
असे सार काढूहन वाढीत लोका  
नसे ते म ळी मान्य सन्मान्य तका ६  
 
करा भाहर्कप्रातं, द्या मान लोका ं 
करा भावना त ष्ट, टाका क शकंा  
असे केहलया लोक होतील राजी  
त म्हा संकटी साह्य देतील आजी ७ 
 
म्हिा लोकशाही हन लोकावमान  
करीता, न हा दोर् काही लहान 
करा मान देऊहनया लोक राजी 
जरी साह्य व्हाव ेत म्हाला समाजी ८ 
 
न हो लोकसाह्याहविे लोकशाही 
यशस्वी कधी, ती असे शोकशाही 
नसे भाहर्क-प्रातंवारी व्यवस्था 
जया संघराज्यी हतथे अव्यवस्था ९  
 
प्रकाशान रूपा प्रवृहत्त प्रकाडं 
प्रकर् ेप्रजा आदरोनी अखंड 
करो भाहर्क प्रातं ही प्राप्तवस्त  
प्रभो पे्ररका! बोल बोला ‘तथास्त ’ १० 

 
(७) 

 
न जो जाहले भाहर्क प्रातं सवु  
म्हिो ये न तो लोकशाही-स पवु  
स रू जाहले आप ल्या भारतात  
अशी थोर ही भाहर्क्यात मात १ 
  
नया लोकशाही व्यवस्था-करार  
हलहायास नेते क िी थोर थोर  
हमळाले जनािे तया अंतरात 
पटे पूिु ही भाहर्कप्रातं मात २ 



 अनुक्रमणिका 
 

  
पटे पूिु ही यात संदेह नाही 
पटेना तरी राज्य जे लोकशाही  
तयािी नसे कल्पना या प ढाऱ्या  
फरारी हकती कोहि मारो भराऱ्या ३ 
 
व्यवस्था-करारी भराऱ्या अय क्त  
मदे मारिे नाहह नेत्यास य क्त 
असे देहश जो प्रातं संहमश्र त्यास  
करारी प्रहतष्ठा नको द्यावयास ४ 
 
खऱ्या लोकशाहीतल्या संघराज्यी  
हवना भाहर्क प्रातं कोिी न राजी  
कराया स िे शासका ंसाह्य योग्य  
अशा शासका ंशीघ्र गाठी अभाग्य ५ 
 
अभाग्य प्रमादे स्वताच्याि येते 
तदाही जना ंलाहवती दोर् नेते 
करा साह्य आम्हा, न व्हा स्वाथुहनष्ठ  
असे बोलती ते स्वये तत्त्वभ्रष्ट ६ 
 
जसे लोक तैसे तया लोकनेते 
जना लाभती, जाि नी जािते ते 
करीतात लोकी स नीहत प्रिार 
स्वये त्याग नीया क नीहतत्कार ७ 
 
जसे लोकनेते तसे लोक होती 
स्वनेन्यापंरी लोक हे वतुताती 
असे जािूनी जािते लोकनेते 
स्वये न्याय्य मागे जनी वतुती ते ८ 
 
असे भाहर्कप्रातं ही मात मोठी 
न ती लाभते तो स्वभाव ेमराठी 
जनी क्षोभ राहील हे जािनीया 
हवा शासकी न्याय्य माग ुक्रमाया ९ 
 



 अनुक्रमणिका 
 

प्रकाशान रूपा प्रवृहत्त प्रकाडं 
प्रकर् ेप्रजा आदरोनी अखंड 
करो भाहर्क प्रातं ही प्राप्तवस्तू 
प्रभो पे्ररका! बोल बोला ‘तथाऽस्त ’ १० 
 

(८) 
 

मनः क्षोभ गदे्य हन पदे्य जनात 
यथाशक्य हनमूुहन भारी उदात्त 
महारात्ष्ट्र या भाहर्कप्रातंपंथ 
करंू साध्य साधावयाते समथु १  
 
क िी गद्यपंथे क िी पद्यपंथे 
स्वरे जागवाव ेहनजेल्या जनातें 
हनजेल्या जना स्वाथु तो आकळेना  
समाजाथु राष्ट्राथु त्याला कळेना २ 
  
हहता साधिे नाहह हे काम सोपे 
हहतािी जनी हभन्न हभन्न स्वरूपें 
स खा इंहद्रयाच्या मनाच्याहह काही  
त्यजाव ेहहतासाहठ लागे सदाही ३  
 
हहता आप ल्या एकयाच्याही जाग ू 
तरीही खऱ्या नीतीने आम्ही वाग ू
हहताथी जनािे स्वदेशी हवदेशी  
असे लोक व्हाने सदािार-हौसी ४  
 
हनजस्वाथु कौट ंहबक स्वाथु टाकू  
रामाजाय ुराष्ट्राथु कायात काकू  
कधीही करू ना, तरी दैन्य हाकू  
न वाकूं क िाहीप ढे, मान राखू ५  
 
महाराष्ट्र व्हावा घरी कारभारी  
धरूनी उदात्ता मनी ही उभारी  
बरावा बरा भाहर्क-प्रातं-पंथ  
करावा लढा जो उभा होय त्यात ६  



 अनुक्रमणिका 
 

 
लढाव,े िढाव;े िढाव,े पडाव े 
पडाव ेतरीही िढाया, लढाव े
खरा वीर झ ंजार तो झ ंज-हौशी  
फलासत्क्त काही नसे त्याजपाशी ७  
 
महाराष्ट्र हा भाहर्क प्रातं व्हावा  
म्हिूनी लढा न्याय तो आदरावा  
बळे आगळे भाहर्क-प्रातं-वैरी  
म्हिूहन पडायाहि व्हावी तयारी ८ 
  
पडाव ेतरीही िढाया लढाव े
खरा वीर मागी थकेना स्वभाव े 
खरा वीर वैरी ख ळ्या स्तब्धतेिा 
खरा वीर कैवारी सत्क्ष ब्धतेिा ९ 
 
प्रकाशान रूपा प्रवहूत्त प्रकाड 
प्रकर् ेप्रजा आदरोनी अखंड 
करो भाहर्क प्रातं ही प्राप्तवस्त  
प्रभो पे्ररका! बोल बोला ‘तथाऽस्त ’ १० 
 

(९) 
 

न अन्याय देखहनया क्ष ब्ध व्हाव े
असे हे न मानव्यशील स्वभाव े
जनी न्याय-अन्याय हे िंि हनत्य 
समाजी समाजप्रगत्यथ ुसत्य १ 
 
लढे न्याय-अन्याय िंिीि सारे 
बरे जन्म घेतात नाना प्रकारे 
बरे जे न ते स्वाथु-संघर्मुूल 
कसे नष्ट होती लढे हे समूळ २  
 
असे स्वाथु व्यक्तीस मी व्यत्क्तसंघा  
असे न्याय-अन्यायपक्ष प्रसंगा 
असे मानवी भावनािंा खळाळ 
कसे नष्ट होती लढे हे समूळ? ३ 



 अनुक्रमणिका 
 

 
कसे नष्ट होती; परी नष्ट व्हाव े 
असे मानवा वाटते जे स्वभािे 
तथापोहट आत्मकै्य हे सत्य आहे  
भवी एक आत्मा अनाद्यन्त राहे ४ 
 
भवी एक आत्मा अनेकत्त्व घेई  
अनेकत्त्व संघर् ुसंभहूत होई 
इया दोन मागी क्रमाने दमाने 
पदे टाहकता अंहत आत्मकै्य माने ५  
 
जनी स्वाथु आहे जनी न्याय आहे  
हववकेी पराथी जनी न्याय राहे  
जनी साहत्त्वकी न्यायसंघर् ुथोर  
जनी तामसी स्वाथु-संघर् ुथोर ६  
 
असे न्याय हा भाहवक प्रातंपथंी  
हवरोधात अन्याय जािूहन अती  
बडे आज जे वाकडे वागतात 
उद्या ते अम्ही न्याहय येतील हात ७  
 
परी हे घडेना लढ्यावीि काही 
अम्हा न्याय व्हावा जनी घोर्िा ही 
हक्रयाय क्त होईल गंभीरतेने 
तदा ते बडे न्याय देतील माने ८ 
 
त म्हा न्याय व्हावा, त म्हा मान व्हवी 
तरी स्वाथु जो व्यक्तीिा तो त्यजावा 
महाराष्ट्रपायी तसे राष्ट्रपायी 
वहाव ेस्व-सवुस्व. वीर प्रथा ही ९ 
 
प्रकाशान रूपा प्रवृहत्त प्रकाडं 
प्रकर् ेप्रजा आदरोनी अखंड 
करी भाहर्क प्रातं ही प्राप्तवस्त  
प्रभो पे्ररका! बोल बोला ‘तथाऽस्त ’ १०  
 



 अनुक्रमणिका 
 

(१०) 
 

जरी उन्नती होय ब द्धीमनािी 
जनी जीम ळे ती प्रथा शासनािी 
प्रगामी मना मानव,े मानवनेा 
द जी जीत ब द्धीस िारा हमळेना 
 

१६ 
 

प्रथापहत्रका शासनािी नवीन 
नव्या भारतासाठी व्हावी न हीन  
म्हिूनी जागतील राज्यप्रथातें 
पहरश्रहून घेती बरे त्यात जे ते २  
 
जगी संघराज्यात जे सधंभाग 
तया भाहग तद्भागभार्ाप्रयोग  
असे सवुगामी म्हिनी जनािी 
हतथे उन्नती होय ब द्धीमनािी ३  
 
अम्ही भाहर्क प्रातं व्हावा मराठी  
अशी मागिी मागतो यािसाठी  
मराठी जनी ब हद्धिी हन मनािी  
घडो उन्नती हीि इच्छा जनािी ४  
 
जनी लोकशाही कशी ती म्हिावी  
हजथे लोकब द्धीस खाद्य प्रभावी 
हमळेना मने द बळे लोक जेथे 
प्रथा शासनािी बळे वाढहवते ५  
 
हजथे भाहवक-प्रातं-स्वायत्तता न  
हतथे लोकब द्धीमना योग्य अन्न 
हमळेना म्हिूनी अंशी लोकशाही  
स्वभाव ेजनी होतसे शोकशाही ६  
 
अम्हा शोकशाही नको चहददेशी 
म्हिूनी करू मागिी ‘एकभार्ी  



 अनुक्रमणिका 
 

‘असो लोक एकत्र प्रातंात एक 
‘करा ही व्यवस्था असे जेथ शक्य’ ७ 
 
अशी मागिी लोकशाहीस योग्य  
बडे माहनती आज काही अयोग्य  
बडे ते बड्या मोहह आहेत मग्न  
करू िाहती द्रव्यवाल्या प्रसन्न ८  
 
हकदभी महा थोर जे द्रव्यवाले 
इथे म ंबईमाहज जे द्रव्यवाले 
तयानंा नको भाहर्कप्रातं-सृहष्ट  
तयािंी बडे आदरीती क दृहष्ट ९  
 
प्रकाशान रूपा प्रवृहत्त प्रकाडं 
प्रकर् ेप्रजा आदरोनी अखंड 
करो भाहर्क प्रातं ही प्राप्तवस्त   
प्रभो पे्ररक।! बोल बोला ‘तथास्त ’ १० 
 

(११) 
 

प्रथापहत्रका भारती शासनािी  
जवा संघ भागास लावावयािी  
असाव ेयथाशक्य ते एकभार्ी  
अशी शासकाही करावी कसोशी  
असे सागंते शासका राज्यशास्त्र  
महात्माजीनी दीधला हाि मंत्र  
जपा याि काँगे्रसश्रेष्ठीही केले  
स्वकाँगे्रस कायी तया आदरीले १-२ 
 
आता बोलती श्रेष्ठी काँगे्रसवाले 
हनकामी ज ने मंत्र काही जहाले 
तयािें सव ेभाहर्क-प्रातं-मंत्र 
हनकामी जहाला जपाला अपात्र 
हनकामी हन उत्पहत्त बेकीस मूळ 
असे भाहर्क-प्रातं हे आज खूळ 
हवी रात्ष्ट्र एकी, नको रात्ष्ट्र बेकी  
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त्यजा खूळ, ठेवा सदा शातं डोकी  
असा श्रेहष्ठ काँगे्रसवाले महान 
तयािे सव ेअन्य नेते लहान 
फरीती महाशत्ब्द राष्ट्री प्रिार 
करीनात गंभीर हित्ती हविार ३, ४, ५  
 
हवी रात्ष्ट्र एकी, नको रात्ष्ट्र बेकी  
म्हिूनीि ठेवहूनया शातं डोकी 
जना सागंती ब हद्धमान राष्ट्रभक्त  
हव ेभार्क प्रातं या भारतात ६  
 
जसे भाहर्क प्रातं त्या उत्तरेत 
तसे भाहर्क प्रातं या दहक्षिेत 
करा हन भरा ते नव्या राज्यपत्री  
जरी पूिुता पाहहजे राज्ययतं्री ७ 
  
हवना भाहर्क प्रातं जे राज्यपत्र  
हवना भाहर्क प्रातं जे राज्ययतं्र  
न सवोदया लोहक या ते समथु 
तयापास नी लोहक या ये अनथ ु८  
 
असा अथुशास्त्री, असा राज्यशास्त्री  
सदा वृत्तपत्री हन व्याख्यानसत्री  
जना पाठ देतात गंभीरतेने 
पटे तो तया लोककल्याि तेिे ९  
 
प्रकाशान रूपा प्रवृहत्त प्रकाडं 
प्रकर् ेप्रजा आदरोनी अखंड 
करो भाहर्क प्रातं ही प्राप्तवस्त   
प्रभो पे्ररका! बोल बोला ‘तथाऽस्त ’ १० 
 

(१२) 
 

हनधमी नव ेराज्य या भारतात  
तया हेत  कल्यािकारी उदात्त  
इथे हभन्नधमी प्रजा हभन्नपंथी  
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इथे संशयी भाव अन्योन्य हित्ती  
अशी ही प्रजा संशयीसंशयाते  
त्यजोनी भजो भक्तीने भारताते  
अशा हेतूने भारती राज्ययंत्र 
हनधमी असे कत्ल्पले राज्ययतं्र १, २ 
 
हनधमी ग िे राज्यतंत्री नवीन  
असे साहरखा सव ुधमास मान 
क िी सान नाही, क िी ना महान 
नव्या राज्यतंत्रास सारे समान ३ 
  
ज न्या चहद  धमीय राज्यासमान 
सदा राहहला सव ुधमास मान 
परी संशयव्याप्त काली नवीन 
जमी ना जून्या चहद राज्यास पान ४  
 
हनधमी नये राज्य काला नवीन 
असे योग्य जािहून नेते स जाि 
तया मान देती, जनी देववीती 
असे योग्य ही या नव्या काली नीहत ५ 
 
हनधमी नव्या शासनी मान जैसा  
असे साहरखा हभन्न धमांस तैसा  
असो साहरखा हभन्न भार्ासं मान  
असे सागंती लोकनेते स जाि ५  
 
जशी उत्तरे भाहर्क प्रातं संस्था  
तशी दहक्षिे म्हाहव प्रातंव्यवस्था  
असे जाहलया हभन्न भार्ासं मान  
हमळे साहरखा, लोक होती प्रसन्न ७ 
  
खऱ्या लोकशाहीत लोक प्रसन्न  
कसे राहतो हीि चिता प्रधान 
प्रधानास व्हावी, खरा राज्यधमु 
असे हाि, येिेि राज्यात शमु ८  
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हव ेभाहर्क प्रातं, त्यावीि काही  
समाधान लोकासं होिार नाही 
असंत ष्टता नष्टवनूी सलोखा 
स्वभाव ेकरी राज्ययंत्रास धोका ९  
 
प्रकाशान रूपा प्रवृहत्त प्रकाडं 
प्रकर् ेप्रजा आदरोनी अखंड 
करो भाहर्क प्रातं ही प्राप्तवस्त  
प्रभो पे्ररका! बोल बोला ‘तथाऽस्त ’ १० 
 

(१३) 
 

नसे साध्य सत्ता, असे साध्य सत्त्व  
नसे साध्य मत्ता, असे मंगलत्व 
असे साध्य लोकी बहू सूक्ष्म ब हद्ध 
असे साध्य लोकी प री भावश हद्ध १  
 
असे साध्य ते साधण्या साधनािंी 
करूनी हिहकत्सा नव्यािंी ज न्यािंी  
नव्या ब हद्धमंती खरी लोकसत्ता 
असे मान्य केली प री साम्यय क्ता २  
 
न जो भाहर्क प्रातं तो लोकसत्ता 
न जो भाहर्क प्रातं तो साम्यसत्ता  
असे शात्ब्दकी विंना चनदनीय 
न ती सज्जना शाहण्या वदंनीय ३  
 
असे साध्य जे मानवी सवुमान्य 
असे काय ते लोकनेत्या अमान्य? 
नको भारतीयाहंन का सूक्ष्मब हद्ध?  
नको भारतीयासंी का भावश हद्ध? ४  
 
न का पाहता प्राहंत हमश्रत्व-मूळ 
द ही, क्ष द्रता िेर् यािंा स काळ 
नको का अमागंल्य हे दूर व्हाया?  
वृथा का पूजा प्राहंत हमश्रस्व-माया? ५ 
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समथुत्व हे संघराज्यास येवो 
असे का न हा लोकनेत्यात भावो?  
न जो भाहर्क प्रातं राष्ट्रागंभतू 
न तो हे समथुत्व या भारतात ६ 
  
समथुत्व, सद्भाव ब हद्धप्रकर् ु
करी साध्य हनिीत हे सद्हवमश ु
न हे साध्य राष्ट्रातं होईल हसद्ध 
इथे भाहर्क प्रातं जो का अहसद्ध ७  
 
हवना भाहर्क प्रातं दौबुल्य दोर् 
असद्भावानंी ब हद्धवक्रत्वहौस 
जनी वाढ नी ‘लोकसते्तस’ लोक 
हशव्याशाप देतील भोगीत द ःख ८  
 
बरे हे नव्हे लोकनेत्या हन लोका 
बरा या नव्या लोकसते्तस धोका 
करा भाहर्क-प्रातंय क्त स्वदेश 
नको शक्य तो प्राहंत हमश्रत्व दोर् ९  
 
प्रकाशान रूपा प्रवृहत्त प्रकाडं 
प्रकर् ेप्रजा आदरोनी अखंड 
करो भाहर्क प्रातं ही प्राप्तवस्त  
प्रभो पे्ररका! बोल बोला ‘तथाऽस्त ’ १० 
 

(१४) 
 

महाराष्ट्र संय क्त म ंबैसमेत 
हमळावा अम्हा हे असे न्याय य क्त  
परी न्याय सोडूहन अन्याय पक्ष  
कराया बळी ठाकले थोर दक्ष १  
 
करी ह्याहंिया पूिु सरकारसत्ता  
न रे यात जै न्याय नी नीहतमत्ता  
तई िालिे काम देई न काही 
तई संगरावीि आधार नाही २  
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करा हनश्चयो संगरािा मनात 
करा संगराच्या प्रिारा जनात 
महाराष्ट्र संय क्त म ंबैसमेत 
हमळाया लढा िालवा घोर हनत्य ३  
 
‘महाराष्ट्र संय क्त म ंबैसमेत 
करू मागिी ही, पडू संगरात 
महाभाहर्क प्रातं हसद्ध्यथु आम्ही 
करू यज्ञ सत्याग्रही, येउं कामी ४ 
 
प्रकाशान रूपा प्रवृहत्त प्रकाडं 
प्रकर् ेप्रजा आदरोनी अखंड 
करो भाहर्क प्रातं ही प्राप्तवस्त  
प्रभो पे्ररका! बोल बोला ‘तथाऽस्त ’ ५ 
 

संयुक्त महाराष्ट्रासाठी सत्याग्रहाची हाक 
 
ता. १ ज लै १९४९ या हदवशी ‘संय क्त महाराष्ट्रासाठी सत्याग्रहािी हाक’ या नावािे लहानसे िोपडे मी 

प्रहसद्ध केले आहे. 
 
म ंबईसह संय क्त महाराष्ट्र हा चहदी संघराज्यािा भाहर्क घटक होिे लोकशाहीच्या दृष्टीने अवश्य आहे, 

हे लोकशाहीहनष्ठ संघराज्यशास्त्रकोहवदािें हनहश्चत मत आहे. 
 
संय क्त महाराष्ट्र पहरर्द (म ंबई अहधवशेन, १९४८) असा ठराव करून ि कले आहे की, म ंबईसह 

संय क्त महाराष्ट्र हा भाहर्क प्रातं होिे न्यायािे आहे. 
 
 म ंबई महाराष्ट्रापासून अलग ठेवली जाईल, हतिी स्वतंत्र व्यवस्था केली जाईल-जर कदाहित 

लोकाग्रहास्तव महाराष्ट्र हा भाहर्क प्रातं केला गेला तर- असा हनिुय नेहरू सहमतीने घेतला आहे. हा हनिुय 
जाहीर झाल्यानंतरहह संय क्त महाराष्ट्र पहरर्देच्या नेत्यानंी म ंबई संय क्त महाराष्ट्राच्या बाहेर राहिे अन्यायािे 
आहे. म ंबई ‘संय क्त महाराष्ट्र’ या भाहर्क प्रातंाच्या पोटात असिेि न्यायािे आहे असे जाहीर केले आहे. 

 
नेहरू सरकारला प्रातंािी प नरुिना करिे काही वर् ेटाळावयािे आहे. ‘भाहर्क प्रातं’ हे तत्त्व नेहरू 

सरकारला प्रातंाचं्या प नरुिनेत आद्य महत्त्वािे तत्त्व म्हिून मान्य नसल्यासारखे आहे. केवळ लोकाग्रहासाठी 
लोकाग्रह सारखा अहवश्रातंपिे (insistent) आहि भावनोत्कटतेम ळे बेदरकारपिे सामान्य मयादा उल्लंघून 
(overwhelming) सरकारिे डोके उठवीत राहहला तर- महाराष्ट्रािे थोडेसे मागिे नेहरू सरकार, 
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‘लोकशाहीच्या म वुतीखातर’ द्यावयास नाख र्ीने तयार होिार आहे-असा नेहरू सहमतीच्या हनकालपत्रािा 
साराशं आहे. 

 
नेहरू सरकारला आमिा ब हद्धवाद य त्क्तवाद नको आहे, Reasoning नको आहे, Argument नको 

आहे. त्यानंा Public sentiment लोकभावना पहावयाच्या आहेत. संय क्त महाराष्ट्र (म ंबईसह) पाहहजे, या 
मागिीच्या पाठीमागे Public sentiment, insistent & overwhelming काय, हे पाहून नेहरू सरकार आपल्या 
हनियुािा प नर्थविार करण्यािा हविार करिार आहे. कारि काय तर ‘We are democrats’ आम्ही 
लोकशाहीिे प रस्कते आहोत. असे प.ं नेहरू म्हितात. 

 
 एक महाराष्ट्रीय लोकशाहीिा प रस्कता, म ंबईस १९४८ मध्ये भरलेल्या संय क्त महाराष्ट्र पहरर्देच्या 

स्वागत मंडळािा एक सभासद, या नात्याने माझ्यावर काही जबाबदारी आहे असे मला वाटते व या 
जबाबदारीच्या जाहिवनेे मी बराि हविार करून ‘संय क्त महाराष्ट्रासाठी सत्याग्रहािी हाक’ हे पत्रक प्रहसद्ध 
केले आहे. 

 
लोकभावना उत्कटतेने सामान्य आंदोलन मयादािें सारखे उल्लंघन, (Public sentiment, insistent 

& over whelming) करीत आहेत हे दृश्य आम्हाला दाखवा असे पंहडत नेहरंूिे आम्हा महाराष्ट्रीयानंा 
आवाहन आहे, आव्हान आहे. हे आवाहन, हे आव्हान आम्ही स्वीकारािे असे मला वाटते. 

 
काँगे्रसपक्षीय, समाजवादी, शतेकरी कामगारपक्षीय, कम्य हनस्ट, चहद महासभापक्षीय, आंबेडकरपक्षीय, 

इत्याहद अनेक पक्षीय लोक संय क्त महाराष्ट्र पहरर्देच्या (म ंबई १९४८) व्यासपीठावरून बोलले- सामान्य लोक 
बोलले, महापदस्थ लोक बोलले. या सवांना माझी हवनंती आहे की त्यानंी प. नेहरंूिे आवाहन स्वीकारण्यािा 
हनियु घ्यावा. असा हनिुय घेण्याति महाराष्ट्रािे व राष्ट्रािे कल्याि आहे असे मला वाटते. 

 
प्रत्येक पक्षाच्या जबाबदार ‘म ंबईसह संय क्त महाराष्ट्र’ पक्षीय लोकानंी एकत्र येऊन एक लहानशी 

संय क्त महाराष्ट्र सत्याग्रह सहमहत नेमावी. या सहमतीने आपला ‘लोकभावना हनदशनुािा’ कायुक्रम ठरवावा. 
 
हे लोकभावनाहनदशनुािे कायुक्रम सव ुपक्षानंी स्वतंत्रपिे आपापल्या सत्याग्रह सहमतीच्या िारा ठरवले 

म्हिजे सव ुसहमतीप्रम खानंी एकत्र याव ेआहि हनदशनुाच्या तारखा व हठकािे हविारहवहनयम करून वाटून 
घ्यावी. 

 
या रीतीने प्रत्येक पक्षािे संय क्त महाराष्ट्र (म ंबईसह) हवर्यक लोकभावनाहनदशनु सरकारला अलग 

अलग पहावयास हमळेल. सामान्य जनसमूह हा प्रत्येक पक्षाच्या हनदशनुात कधीअहधक प्रमािात सामील 
होईल. केवळ पक्षसभासदािेंि हनदशनु अथात असिार नाही. 

 
मी कोित्याि राजकीय पक्षात नाही. सव ुपक्षाहंवर्यी माझ्या मनात आदरभाव आहे. भाहर्कप्रातं हा 

हवर्य स राज्यपे्रमी लोकानंा (म्हिजे राजकीय पक्षानंा) हजतका हजव्हाळ्यािा आहे हततकाि तो स संस्कृतीच्या 



 अनुक्रमणिका 
 

पूजकानंा हजव्हाळ्यािा आहे. महामहोपाध्याय दत्तोपंत पोतदार, आिाय ुशकंरराव जावडेकर, डॉ. धनंजय, 
राव गाडगीळ इत्याहद थोर हविारवतंानंा हविारा आहि भाहर्क प्रातंव्यवस्था ही हकती राजकीय आहि 
(राजकीयेतर) दृष्टींनी मोलािी असते हे समजून घ्या.  

 
उहत्तष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वरान् हनबोधत 
 
(उठा, जागे व्हा, तज्ञ थोराकंडे जाऊन नीट ज्ञान करून घ्या.) 
 
भाहर्क प्रातं या हवर्यासबंंधीिे नीट ज्ञान झाले म्हिजे त्यासबंंधीिा हजव्हाळा (भक्त) वाढेल आहि या 

हजव्हाळ्याच्या पे्ररिेने स योग्य असे कमु (सत्याग्रह कमु) हातून घडेल. ज्ञान-भत्क्तय क्त (सत्याग्रह, कमुि) 
आम्हाला, स राज्याला आहि स संस्कृतीच्या जोपासनेला अन कूल असा भाहर्क प्रातं संय क्त महाराष्ट्र 
(म ंबईसह) देईल असे मला वाटते. 

 
पि मी श्रीहरीिा िेला आहे. ‘कमुण्येवाहधकारस्ते’ आपले कतुव्य करीत जािे हा आपला अहधकार 

आहे, ही आपली जबाबदारी आहे. फलहवर्यक अपेक्षा प री होवो न होवो िागंल्या कमाला िागंली फले 
अपेहक्षत नाहीत तर अनपेहक्षत यावयािीि, हा श्रीहरीने मला हशकहवलेला आहि माझ्या अन भवाने खरा ठरलेला 
हसद्धातं आहे. 

 
असो. वािकानंी हविार करावा ही हवनंहत. 
 
संयुक्त महाराष्ट्रासाठी शातंतेची णनदशवने 
 
हनदशनुहवर्यक हविार 
 
‘संय क्त महाराष्ट्रासाठी सत्याग्रहािी हाक’ या ता. १।७।४९ रोजी प्रहसद्ध केलेल्या लहान पद्य प्रबंधात 

मी सत्याग्रह का करावा यािी काही कारिे देऊन सत्याग्रह व्हावा अशी इच्छा प्रदर्थशत केली. ‘पंहडत नेहरंूिे 
आव्हान’ या ता. ३।७।४९ च्या लेखात सत्याग्रह हनदशनेु पक्षापक्षानंी आपापली वगेळी करावी असे स िहवले. 
आज हनदशनुासंबधंी आिखी काही हविार हलहहिार आहे. 

 
श्री. पट्टाहभ सीतारामय्या, काँगे्रस- अध्यक्ष, यानंी अध्यक्षीय भार्िात असे ठासून साहंगतले होते की, 

घटनासहमहत घटना ठरवीत आहे. ती घटना संघराज्याच्या ज्या घटकराज्यानंा (states) चकवा प्रातंानंा लाग ू
व्हावयािी ती राज्ये चकवा ते प्रातं भाहर्क तत्त्वावर हनहश्चत केले पाहहजेत आहि हे भाहर्क प्रातं (चकवा राज्ये) 
घटनापत्रकात घटना अंमलात येण्यापूवी दाखल केले गेले पाहहजेत. श्री पट्टाभींिे हे मत पटना पहरर्देने मान्य 
करिे न्यायाच्या व संघराज्यशास्त्राच्या दृष्टीने अपहरहायु आहे. अद्यापीहह पं. नेहरू शास्त्रीय व न्यायाच्या 
बैठकीवरून संघराज्याच्या घटकहवभागािंा हविार करतील तर घटना पूिु होण्यास जो अवहध आहे तेवढ्या 
अवधीत आंध्र, केरळ, कनाटक, ग जराथ आहि महाराष्ट्र (म ंबई, हवदभ ु वगैरेंसह) हे पाि भाहर्क प्रातं 
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सामान्यतः हनहश्चत करून घटनापत्रात दाखल करता येतील. हववाद्य असे प्रातं-सीमाप्रश्न हनकालात 
हनघावयास काही काळ लागेल. त्या कालखंडात हे हववादहवर्य असलेले प्रातं-सीमाग्रामसमह मध्यवती सते्तने 
नेमलेल्या कारभाऱ्याचं्या हाताखाली रहाव ेम्हिजे झाले. 

 
इच्छा असेल तर माग ु हनघतो. प.ं नेहरंूिी इच्छा, We are democrats आम्ही लोकशाही भक्त 

आहोत, या त्याचं्या हवधानाला साजेशी सद्भावनेिी होईल तर भाहर्क प्रातं आज होऊ शकतील. असो. 
 
ऑगस्ट १५ ला पटना पूितुया मंजूर होईल व ऑक्टोबर २ ला चकवा १९५० जानेवारी २६ ला तो 

अंमलात येईल असे बोलले जात आहे. 
 
माझे मत असे आहे की, घटना पूिुतया मंजूर होण्याच्या हवधीत वर हदलेले पाि भाहर्क प्रातं (हववाद्य 

सीमाग्रामािंी वर हदल्याप्रमािे व्यवस्था ठरवनू) घटनापत्रात अंतभूतु करण्यािा पोटहवहध अवश्य उरकला 
जावा. 

 
हे न होता, सदरील पोटहवहध न होता, घटना मंजूर झाली तर ते अयोग्य व अन्यायािे आहि अशास्त्रीय 

वतुन झाले असे समजिे योग्य, न्यायाने व शास्त्रीय दृष्टीिे होईल. इतर भाहर्क प्रातंवादी काय ठरवतील ते 
ठरवोत. आम्ही महाराष्ट्र संय क्त महाराष्ट्र-म ंबईसह सयं क्त महाराष्ट्र- मागिाऱ्या महाराष्ट्रीयानंी काय कराव े
यासबंंधाने माझी कल्पना अशी आहे. पं. नेहरंूनी आम्हाला हदलेले आव्हान आम्ही स्वीकाराव,े लोकभावनािें 
हनदशनु करा असे त्यािें सागंिे आहे. हे आव्हान स्वीकारू इत्च्छिाऱ्या, सत्याग्रह करू इत्च्छिाऱ्या, सव ु
संय क्त महाराष्ट्द्रभक्तानंी, अथात पक्षानंी, एक संय क्त अंहतम हवनंहतपत्र घटना सहमतीच्या अध्यक्षाकंडे 
पाठवाव.े त्या घटनापत्रात संय क्त महाराष्ट्र हा भाहर्क प्रातं घटना पूिुतया मंजूर होण्यापूवी दाखल व्हावा, 
तसा तो न होता घटनामजं रीिा हवहध उरकला गेला तर लोकभावनािें हनदशनु अपहरहाय ुहोईल, मंजूरीच्या 
तारखेनंतर स मारे दोन महहन्यानंी हनदशनुाला प्रारंभ केला जाईल, असा म ख्य मजकूर असावा. पं. नेहरू, 
यानंा या पत्रािी नक्कल पाठवावी. 

 
हे अंहतम हवनंहतपत्र शक्य हततक्या लवकर, या महहन्याच्या अखेरपयंत केव्हा तरी पाठवले जाव.े 

ऑगस्ट १५ या तारखेला घटनारिनासमात्प्त होईल व ती भाहर्क प्रातं घटनापत्रात दाखल न करता होईल. 
तर ऑक्टोबर २ पयंत घटनापहरर्देला भाहर्क प्रातं ठरवनू घटनापत्रात दाखल करण्यािे शास्त्रीय न्याय्य काय ु
करण्याला वळे हदला जावा व ऑक्टोबर २ ला लोकभावनािंी हनदशनेु करण्याला प्रारंभ करण्यात यावा. ही 
हनदशनेु शातंतेिे बंधन पाळून उत्कट, उग्र, व हनदशकु लोकसमूहावंर आहि व्यक्तींवर जी आपत्तीिी असे्त्र 
सरकार टाकील त्या सवांिे ध्येयहनष्ठनेे, अपार सहहष्ट्ि तेने, स्वागत करून हनत्य वर्थधष्ट्िू उत्साहािी अशी जर 
झाली तर ता. २६ जानेवारी १९५० पयंत भाहर्क प्रातं ही न्याय्य व शास्त्रश द्ध व्यवस्था घटनासहमतीकडून केली 
जाईल अशी शक्यता आहे. ही अपेक्षा खोटी ठरली आहि हनदशनेु २६ जानेवारीपयंत यशस्वी झाली नाहीत तर 
अथात ती प ढे िालू ठेवावयािी. 
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लोकभावनािंी हनदशनेु करा, असे ज्या अथी प.ं नेहरू यानंी महाराष्ट्रीयासं स्पष्ट शब्दातं साहंगतले 
आहे, त्याअथी कोिताहह हनदशनु प्रहतबधंक कायदा अथवा ह कूम हनदशकुानंी बंधनकारक न समजता हनदशनेु 
करीत रहाव ेआहि सरकारच्या अस्त्रानंा आपल्या शक्तीप्रमािे सहहष्ट्ि तेने तोंड द्याव ेअसा पं. नेहरू याचं्या 
सागंण्यािा अथु माझ्या दृष्टीने हदसत असला तरी या बाबतीत आपले धोरि ठरहवण्यािे स्वातंत्र्य प्रत्येक पक्षाला 
असल्याम ळे मी त्याहवर्यी काही सागं ूशकत नाहीत. 

 
हकती हनदशकुािें हाल पाहहल्यानंतर, हकती हनदशकुसंबंधीय क ट ंबातं हाहाकार झाल्यानंतर, प.ं 

नेहरंूच्या लोकशाही-भक्तीला सम हित जागहृत येईल ते मला सागंता येत नाही. पि अशी सम हित जागहृत 
केव्हातरी येईल. आम्ही आमिा Public sentiment, insistent and overwhelming हनत्यक्ष ब्ध, हनतान्त 
उत्कट, अमयाद ध्येयाग्रही लोकभावनािे हनदशनु करण्यािा कायुक्रम सारखा िालू ठेवला तर केव्हातरी पं. 
नेहरंूच्या लोकशाही भावनानंा सम हित जागृहत येईल व भाहर्क प्रातं मागिी प री केली जाईल असे मात्र मला 
वाटते. 

 
 रोमच्या ज न्या इहतहासात अशी एक कथा आहे की, टार्थिन नावािा कोिी बलसंपन्न आक्रमक रोमवर 

िालून आला त्यावळेी रोममधील काही नीहतहनप ि नेत्यानंी असे जाहीर केले की, दोन रोमन तरुि 
अत्ग्नक ं डात उडी घेऊन रोमसाठी आत्माह हत देतील तर संकटहनवारि होईल, असा रोमच्या प्रहतपालक 
देवतानंी कौल हदला आहे. कॅस्टर आहि पोलक्स या नावाच्या दोन तरुिानंी नेत्याचं्या संकल्पाप्रमािे 
आत्माह हत हदली आहि त्या आत्माह तीने रोममधील जनतेत तेज हनमाि होऊन टॉर्थिनला जनतेने हपटाळून 
लावले. 

 
या कथेतील सार घेण्यासारखे आहे. ‘भाहर्क प्रातं’ या तत्त्वावर आज आक्रमि आले आहे. आम्ही काही 

तरुि मनाच्या ध्येयपरायि महाराष्ट्रीयानंी ध्येयासाठी केस्टर आहि पोलक्सप्रमािे आत्माह हत हदली तर 
लोकशाहीहवरोधी द राग्रह दूर होतील आहि भाहवक प्रातं तत्त्व संकटम क्त होईल. 

 
‘पं. नेहरंूिे आव्हान’ या लेखात भाहर्क प्रातं हा हवर्य स राज्यपे्रमी म्हिजे राजकीय पक्षाप्रमािे 

स संस्कृहत पूजकानंाही हजव्हाळ्यािा आहे असे मी म्हटले आहे. लोकभावनािें हनदशनु राजकीय पक्षानंी करिे 
जसे न्याय्य व धम्य ु आहे त्याप्रमािे स संस्कृहतपूजकानंीही हनदशनु करिे योग्य आहे. राजकीय पक्षाचं्या 
हनदशनुात स संस्कृहतपूजक सामील होऊ शकतील व त्यानंी तसे सामील व्हाव.े परंत  या राजकीयेतर 
संघटनानंी स्वतंत्रपिे लोकभावनािें हनदान केले तर तेही पं. नेहरंूना भाहर्क प्रातंाहवर्यी कतुव्योत्स क 
करण्यास मदत करील यात संदेह नाही. 

 
महाहवदभ ुमागिारे सज्जन म ंबई महाराष्ट्राच्या पोटातून बाहेर काढल्यासारखी स्वतंत्र ठेवली जाईल या 

कल्पनेने महाहवदभािी मागिी करीत आहेत असे समजते. सध्याच्या हवदभ-ुनागपूर प्रातंातं चहदी-मराठी संघर् ु
परस्पर िेर्ाला कारिीभतू होत आहे म्हिून चहदी हवभाग शजेारच्या चहदी म लखाशी एकरूप व्हावा व नागपूरिे 
मराठी हजल्हे आहि हवदभ ुयािंा महाहवदभ ुप्रातं करावा, जर म ंबई महाराष्ट्राच्या पोटात असून ती महाराष्ट्राशी 
एकरूप राहिार नसेल तर- अशी महाहवदभािी मागिी ‘जर तर’ य क्त आहे असे मी ऐकतो. 



 अनुक्रमणिका 
 

 
आम्ही महाराष्ट्रीय म ंबईसह संय क्त महाराष्ट्रासाठी हनदशनेु करण्यािे ठरवीत आहोत. तेव्हा ‘जर तर’ 

महाहवदभवुादी बाधंव आम्हाला आशीवाद देतील व आशीवादापलीकडे साह्य देतील, हनदशनेुदेखील करतील, 
असे मला वाटते. कारि त्यानंी असे करिे महाराष्ट्राच्या आहि राष्ट्राच्या सवांगीि अभ्य दयाच्या दृष्टीने स योग्य 
होिार आहे. 

 
भाहर्क प्रातंवादी ग जराथी, कनाटकी, केरळी, आंध्र हेही आम्हा ं महाराष्ट्रीयानंा भाहर्क प्रातं 

सत्याग्रहात आशीवाद देतील. 
 
आज अनेक सत्याग्रह, संप िालू आहेत. त्यातं भाहर्कप्रातं सत्याग्रह हा आिखी एक सत्याग्रह 

महाराष्ट्रात होिे न्याय्य आहे. 
 

सवारंभाः तण्ड लप्रस्थमलूाः 
 
कोितेहह काय ुअसो, त्याला भकू असते, त्याला अन्न लागते. संय क्त महाराष्ट्र सत्याग्रह जे कोिते पक्ष 

करतील त्यानंा द्रव्यसाहाय्य लागेल. 
 
माझी सत्याग्रहपक्षीय वािकानंा अशी हवनंहत आहे की, त्यानंी आपापल्या पक्षाच्या चकवा संघटनेच्या 

प्रम ख नेत्याकडे मनीऑडुरने ‘पक्षाच्या संय क्त महाराष्ट्र सत्याग्रह हनधीसाठी’ म्हिून आपल्या ऐपतीप्रमािे 
वगिुी पाठहविे ताबडतोब स रू कराव.े 

 
गृहीत इव केशरे्  मृत्य नः धमुमािरत् 

 
कतुव्य जे आहे ते एक क्षिािाही हवलंब न लावता, मृत्यू जि ूआपले केस धरून आहे. क्षिात ओढून 

नेईल, अशा भावनेने क्षिािाही हवलंब न लावता करीत जाव.े 
 
जे कोित्याि पक्षािे चकवा संघटनेिे नाहीत. त्यानंी त्यातल्या त्यात त्यानंा जो ‘जवळिा’ वाटेल त्या 

पक्षाच्या चकवा संघटनेच्या प्रम खाकडे वगिुी पाठवावी. 
 
 माझी ही वगिुी पाठहवण्यािी सूिना, सत्याग्रहािे कोठे काही ठरले नसताना वगिुी पाठवण्यािी 

सूिना ‘व्यवहाराला सोडून’ आहे असे वाटेल. होय, ती थोडीशी िालू व्यवहाराला सोडून आहे. तथाहप ती पक्ष 
चकवा संघटनाप्रम खानंा. ‘सत्याग्रहोन्म ख चकवा सत्याग्रहहवम ख’ असा स्वतःसंबधंाने व पक्ष संबधंाने त्वहरत 
हनियु घेण्यास लावील व असे होिे इष्ट आहे. 
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महाराष्ट्र काँगे्रस कहमटीिे प्रम ख भाऊसाहेब हहरे याजंकडे सत्याग्रहपक्षीय काँगे्रसजन वगिुी पाठव ू
इत्च्छतील. पि त्यानंी तसे करू नये. भाऊसाहेब सत्याग्रहापेक्षा वगेळ्या मागाने संय क्त महाराष्ट्र (म ंबईसह) 
हमळहवण्यािा प्रयत्न हिकाटीने करिार आहेत. 

 
भाऊसाहेबानंा व महाराष्ट्रीय काँगे्रसजनानंा माझी हवनंहत आहे की, तुम्ही पे्रमाचा असहयोग, 

तत्त्वासाठी, पे्रमासाठी असहयोग म्हिून प.ं नेहरंूना त्याचं्या म ंबईसह संय क्त महाराष्ट्र हवरोधी अन्याय भावनेिा 
त्यानंी त्याग करावा अशी हवनंहत करून ते तसा त्याग करीत नाहीत तोपयंत काँगे्रसत्याग करावा. प.ं नेहरू 
हनहश्चतपिे भाऊसाहेबाचं्या, तत्सम नृत्याचं्या व त्याचं्या असंख्य अन यायी काँगे्रस सजनाचं्या काँगे्रसत्यागाला 
कःपदाथु म्हिून लेखिार नाहीत; आपल्याहवरोधी भावनेिा हविार करतील व काँगे्रसेतर सव ु पक्ष 
भाऊसाहेबाचं्या पाठीमागे आहेत हे जािनू आपली हवरोधी भावना थोड्याबह त हजहकरीने टाकून देतील असे 
मला वाटते. 

 
मला एका महापदस्थ काँगे्रसी हमत्राने म्हटले की, आम्ही काँगे्रस सोडली. काँगे्रसेतर पक्ष या गोष्टीिा 

फायदा घेऊन सत्तास्थाने बळकाव न बसतील. मला हे म्हििे अहतरेकी संशयािे हित्ह वाटते. संयुक्त महाराष्ट्र 
(मंुबईसह) या तत्त्वासाठी काँगे्रसत्याग करिाऱ्या सज्जनािंी सत्तास्थाने घेण्याला संयुक्त महाराष्ट्र (मंुबईसह) 
पे्रमी कोिीही काँगे्रसेतर पक्षीय प ढे येिार नाहीत, अशी माझी श्रद्धा आहे. मला वाटते, थोर काँगे्रसजनानंी 
काँगे्रसत्याग करण्यापूवी काँगे्रसेतर पक्षाचं्या प्रम खाकंडून ‘आम्ही त मच्या काँगे्रसत्यागािा फायदा घेिार नाही.’ 
अशी लेखी हमी माहगतली तरी ती त्याना हमळेल. असो. 

 
सवांनी त्वहरत हविार करून काय ठरवायिे ते ठरवाव,े ही हवनंहत. 
 

भार्ावार प्रातंरिनेच्या बाबतीत 
 

धमवसंमूढ झालेले पं. नेहरू 
 

संय क्त महाराष्ट्रवाल्यानंा आव्हान की आवाहन 
 

सेनापती बापटािंा सध्यापं रता अखेरिा लेख 
 

लेखाकं शवेटिा 
 
पं. नेहरू त्याचं्या हत्रमूती सहमतीच्या हनकालपत्रात म्हितात : नव ेप्रातं करिे काही वर् ेप ढे ढकलाव े

असे आम्हाला वाटते. कारि द सऱ्या गोष्टीवर-ममुसमान महत्त्वाच्या द सऱ्या गोष्टीवर- आमिे सव ुलक्ष हवना 
हवके्षप कें हद्रत करा. वयािी आवश्यकता आहे. प्रातंाचं्या प नरुिनेिा प्रश्न हा एक हवशरे् हवके्षप आहे. हा हवके्षप 
आमच्या मागात काही वर् े नसलेला बरा. पि आम्ही लोकमतान वती कारभारािे प रस्कते, लोकमताने 
िालावयास घटनेने बाधंलेले, म्हिून लोकमतामागील लोकभावनािंी तीव्रता, उत्कटता, त्स्थरता, व्यापकता, 
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प्रक्ष ब्धता, प्रखरता हे आम्हाला हविारात घेिे प्राप्त आहे. त म्ही संय क्त महाराष्ट्र (म ंबईसह) मागिारे लोक 
य त्क्तवाद करीत आहात. त मच्या य त्क्तवादामागे त मिे हकती लोक उभे आहेत, हकती तीव्रतेने, उत्कटतेने, 
त्स्थरतेने उभे आहेत ते आम्हाला दाखवा, म्हिजे ज्या गोष्टीला आम्ही आज हवके्षप म्हित आहो हतला ममुसमान 
महत्त्वािी गोष्ट (Matter of vital importance) आम्हाला म्हिता येईल व त मच्याकहरता काही करता येईल. 

 
नेहरू सहमतीच्या हनकालपत्रातील संय क्त महाराष्ट्रीयानंा महत्त्वाच्या अशा दोन वाक्यािें हे 

भावाथुकथन, सहान भहूतय क्त भावाथुकथन आहे. भार्ातंर नाही. ही दोन वाक्ये गाळून हनकालपत्र प्रहसद्ध केले 
गेले असते तर बरे झाले असते असे ‘टाईम्स ऑफ इंहडया’ ने आपल्या एतहिर्यक अग्रलेखात हलहहलेले होते. 
पि प. नेहरंूनी ही वाक्ये हलहहली. यात त्यािें धमुशील हृदय प्रहतचबहबत झाले आहे. लोकसत्ताभत्क्त हा त्यािंा 
धमु आहे. त्याचं्या हातून धमुसंमोहाम ळे काही अधम्य,ु गोष्टी घडत असल्यातरी धमुसंभोह दूर होताि अधम्य ु
गोष्टीिी अधम्यतुा त्याचं्या लक्षात येईल. कारि त्यािें हृदय धमुशील आहे, अधमुशील नाही. 

 
संय क्त महाराष्ट्र (म ंबईसह) ही जी आमिी मागिी, ती धम्य ुआहे व हतला हवरोध करिे अधम्य ुआहे, 

ही गोष्ट पं. नेहरंूना लोकभावनाचं्या उत्कट, व्यापक, शातंतामय, हनत्य हनदशनुाने आम्ही करतलामलकवत् 
स्पष्ट करिे हे आमिे कतुव्य. हे कतुव्य आम्ही कराव े म्हिजे पं. नेहरंूवरिे धमुसमंोहािे संकट दूर होईल. 
धमुसमूढ त्स्थतीत त्यानंी भार्ावार प्रातंरिनेिा प्रश्न हवके्षप सदरात घातला. पि आम्हाला तो प्रश्न ममुसमान 
महत्त्वािा (of vital importance) वाटतो ना? वाटत असेल तर हे वाटिे केवळ शब्दानंी नव्हे तर शातंतामय 
भावनोत्कट हनत्यहनदशनुानंी माझ्या हृदयात संक्रहमत करा, असे जिो प.ं नेहरू आपल्या धमुशील शब्दानंी We 
as democrats have to submit to public sentiment if insistent & overwhelming या धमुशील शब्दानंी 
आम्हा महाराष्ट्रीयानंा आवाहन (आव्हान नव्हे) करीत आहेत. 

  
‘पं. नेहरंूिे महाराष्ट्रीयानंा आव्हान’ असे एका दृष्टीने ज्या शब्दसम च्चयाला म्हिता येते, त्याि 

शब्दसम च्चयाला द सऱ्या दृष्टीने आवाहन म्हिता येते. कोिाला आव्हान म्हििे आवडेल, कोिाला आवाहन 
म्हििे आवडेल. माझी सहान भहूत दोन्ही पक्षाशंी आहे व प.ं नेहरंूशीही आहे, म्हिून मी दोन्ही अहभधानानंी, 
आव्हान व आवाहन या दोन्ही अहभधानानंी, प.ं नेहरंूच्या दोन वाक्यािंा गौरव करतो. 

 
पि नाव कोितेही हदले तरी महाराष्ट्रीयानंा जे करिे आहे त्यात काही बदल होत नाही. कृतीच्या 

मागील ब द्धीत, भावनेत बदल होतो. आवाहनपक्षीय हनदशकुात पं. नेहरंूहवर्यी अहधक सहान भतूी असेल, 
आव्हानपक्षीयात कमी सहान भहूत असेल. असो. संय क्त महाराष्ट्र सत्याग्रह या हवर्यासबंंधी हा माझा 
सध्याप रता अखेरिा लेख आहे. सत्याग्रहािी हाक हा पद्यलेख व नंतरिे तीन लेख (हा धरून) या सवांिे 
वािकानंी मनन कराव ेव मननानंतर योग्य हदसेल ती कृहत करावी. 

 
हवमृश्यैतदशरेे्ि 
यथेच्छीस तथा क रू 
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हवरोधकाचं्या जमावात आप्त, हमत्र, ग रू पाहून धमुसमूढ हवर्ण्ि, संगरहवम ख झालेल्या पाथाला 
धमोपदेश करून शवेटी मी साहंगतले. त्यािे मनन कर व नंतर त ला योग्य वाटेल ते कर, असे श्रीकृष्ट्िाने त्याला 
म्हटले. पाथाने त्याप्रमािे मनन केले व संगर करण्यािे ठरहवले. असो. आता वािकानंा अहभवादन करून 
सध्या रजा घेतो. 
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सेनापती बापटाचें घटना सणमतीच्या अध्यक्षानंा पत्र 
 
पा.ं म. बापट, सहॅनटोहरयम -ब्लॉक, सायन, म ंबई २२, याजंकडून- 
 
अध्यक्ष चहदी घटनासहमती हदल्ली, यािें सेवशेी- 
 
हवर्य : संय क्त महाराष्ट्र सत्याग्रह. 
 
मान्यवर खाली सही करिार अहतनम्रपिे व अहतआदरपूवुक आपिास कळव ू इत्च्छतो की, येत्या 

(१९४९ च्या) ऑक्टोबरच्या द सऱ्या तारखेला सत्याग्रही हनदशनेु-संय क्त महाराष्ट्रहवर्यक सत्याग्रही हनदशनेु-
स रू करण्यात येतील. या हनदशनुािंा हेत , महाराष्ट्रीय जी ‘म ंबईसह महाराष्ट्र’ या भाहर्क प्रातंािी मागिी 
करीत आहेत, त्या मागिीमागे महाराष्ट्रीय लोकाचं्या भावनािंा पाचठबा हकती आहे ही गोष्ट आपल्या नजरेस 
आिनू देिे हा आहे. अथात ऑक्टोबरपयंत महाराष्ट्रीयािंी मागिी हदली गेली नाही तरि सत्याग्रही हनदशनेु 
स रू करण्यात येतील. खाली सही करिारा, नव्या भाहर्क प्रातंाचं्या रिनेत सीमारेरे्संबधंाने ज्या अडििी 
येतील त्या अडििी दूर करण्यािा एक माग ुहवनम्रपिे स िव ूइत्च्छतो. तो असा : हववादहवर्यीभतू सीमाप्रदेश 
मध्यवर्थत सरकारच्या ह कमतीखाली घेतला जावा. आहि सीमारेर्ा हनहश्चत करण्यासाठी संबंहधत भाहर्क 
प्रातानंी आपले सीमा कहमशनर नेमाव े व त्याचं्या परस्पर वाटाघाटी मध्यवर्थत सरकारने नेमलेल्या एका 
आर्थकटेटरच्या अध्यक्षतेखाली व्हाव्या. या वाटाघाटींिा संबहंधत भाहर्क प्रातंाचं्या सरकारानंा ग्राह्य असा 
हनकाल लागेपयंत हववाद्य सीमाप्रदेशावर मध्यवती सरकारिी ह कमत राहावी. 

 
इच्छा असेल तर माग ुसापडतो. लोकशाहीला मान देिारी इच्छा असेल तर, लोकशाहीला अन रूप 

असा माग ुसापडतो आहि असा (लोकशाहीला अन रूप असा) माग ुलोकशाही प्रतासत्ताकाच्या (Democratic 
Republic) घटकभतू राज्याचं्या घडिीच्या बाबतीत, ती राज्ये शक्यतोवर भार्ातत्त्वाच्या पायावर उभारली 
जावी हाि आहे, यात संशय नाही. हवशरे्तः लोक जेथे भार्ावार घटकराज्यरिना मागत आहेत तेथे हनःसंशय 
हाि एक माग ुयोग्य आहे. चहदी राज्यसंघ (Indian Union) हा घटनेप्रमािे ‘लोकशाही प्रजासत्ताक’ होिार 
आहे म्हिून वर साहंगतल्याप्रमािे भार्ातत्त्वावर घटकराज्यािंी रिना करिे हेि सय त्क्तक आहे. हाि खरा 
लोकशाही माग ुआहे. सादर प्रिाम. 
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सेनापती बापट याचें संयुक्त महाराष्ट्र दल 
 

नान्यः पंथा हवद्यतेअयनाय 
 
माननीय श्री. अध्यक्ष चहदी घटनासहमती, याजंकडे पत्र पाठवनू देऊन ऑक्टोबरच्या द सऱ्या तारखेला 

संय क्त महाराष्ट्र सत्याग्रह स रू करण्यात येईल असे मी त्यास कळहवले आहे. 
 
म ळशीिा प्रश्न वस्त तः स्थाहनक महत्त्वािा, वस्त तः प िेकराचं्या जबाबदारीिा, असताना 

नागप रापासून सत्याग्रही आले. म ंबईने हजारो रुपये सत्याग्रह हनधीसाठी हदले. या अन भवावरून माझी अशी 
कल्पना आहे संय क्त महाराष्ट्रािा प्रश्न नागपूर ते म ंबईपयंत सव ुमहाराष्ट्रीयानंा सारखाि महत्त्वािा असल्याने 
म ळशी सत्याग्रहापेक्षा संय क्त महाराष्ट्र सत्याग्रह अहधक प्रभावी म्हिून महाराष्ट्रीयाचं्या इहतहासात नोंदला 
जाईल. म ळशी सत्याग्रहाच्या हनहमत्ताने अनेक कायकुते महाराष्ट्राच्या व राष्ट्राच्या कायासाठी सत्याग्रहािी 
क स्ती करून तयार झाले, त्याप्रमािे स.ं म. सत्याग्रहाच्या हनहमत्ताने अनेक कायुकते तयार होतील, यात संशय 
नाही. क स्ती कधी वाया जात नाही. क स्ती चजकिे, हरिे, महत्त्वािे नाही. क स्ती खेळाडूवृत्तीने खेळिे 
महत्त्वािे आहे. 

 
क स्ती टाळिे, क स्तीला आवाहन म्हिा वा आव्हान म्हिा, हदले असता तोंड हफरविे हे बरे नव्हे, असे 

मला वाटते. त मच्या संय क्त महाराष्ट्राच्या मागिीमागील लोकभावना हकती व्यापक व प्रखर आहे ते दाखवा, 
असे प.ं नेहरंूनी आम्हाला म्हिाव ेव आम्ही खाली मान घालून बसाव,े चकवा तोंड हफरवनू घरक लािा रस्ता 
धरावा, अथवा द सऱ्या कमी महत्त्वाच्या खटाटोपात रममाि व्हाव,े हे महाराष्ट्राच्या माि सकीला कमीपिा 
आििारे आहे असे मला वाटते. 

 
क स्ती काही सवुि खेळत नाहीत. काही क स्तीच्या वृत्तींिे असतात, त्यानंी क स्ती खेळावी, बाकीच्यानंी 

आपापल्या परी उते्तजन द्याव,े मागदुशनु कराव,े साक्ष द्याव,े अशाि सव ुक स्त्या िालतात. सवु सत्याग्रही 
क स्त्या (य दे्ध) याि रीतीने िालतात. 

 
आपल्याला सत्याग्रही क स्ती खेळिे आहे. पूिु शातंतेने खेळिे आहे. पं. नेहरू आपले परीक्षक आहेत. 

तेही सत्याग्रही होते. ते जाितात की, सत्याग्रहीला प्रसंगी कायदा मोडावा लागतो. पि हे मोडिे शातंतेने झाले 
पाहहजे, पोहलसाकंडून लाठीमार, गोळीबार झाला तरी हनदशकुाने सहहष्ट्ि तेने तो पिवला पाहहजे. अशा रीतीने 
आपली सत्याग्रही हनदशनेु होत राहहली तर पं. नेहरू काही काळाने प्रसन्न झाल्याहशवाय राहिार नाहीत असे 
मला वाटते. 

 
ऑक्टोबरला हनदशनेु स रू झाल्यावर ती महाराष्ट्रभर पसरावी व िालू रहावी. हवद्याथ्यांनी सव ुस या 

हनदशनुासाठी द्याव्या. त्यािप्रमािे कामगारानंी थोडेबह त हनदशनु सायंकाळी कराव.े सवुि रोज करिे शक्य 
होऊ शकेल. 
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हनदशनुात फक्त राष्ट्रध्वज वापरावा, घोर्िाफलक असावते. त्यावर ‘संघराज्यािी घटक प्रातंराज्ये 
भार्ावारि असिे शास्त्रश द्ध आहे’, ‘भाहर्क प्रातं हा महाभार्ािंा राष्ट्रािा जन्महसद्ध हक्क आहे’, ‘महाराष्ट्राच्या 
पोटातली म ंबई महाराष्ट्राच्या पोटाति राहिे न्यायािे आहे’, ‘संय क्त महाराष्ट्र या भाहर्क प्रातंातं म ंबई न ठेविे 
हा घोर अन्याय होईल,’ या व अशाि प्रकारच्या घोर्िा असाव्यात. या पोर्िािंाि हमरवि कीत मधून मधून 
उद् घोर् करावा. 

 
कोित्याही व्यक्तीिा जयजयकार करू नये. ‘संघराज्यािा हवजय असो,’ ‘भाहर्क प्रातं पक्षािा हवजय 

असो’ एवढेि जयजयकार करावते! 
 
 
हनदशनु हमरवि कीत जागोजाग थाबंून संय क्त महाराष्ट्रहवर्यक गीते, श्लोक, थोडा थोडा वळे म्हिाव.े 

हमरवि कीच्या शवेटी संयमाने भार्िे व्हावी. 
 
वर हदलेला हनदशनुहवर्यक दृहष्टकोन व तपशील ज्याला सामान्यतः मान्य असेल त्याला संय क्त 

महाराष्ट्र सत्याग्रह दलात सैहनक होता येईल. 
 
सैहनक होऊ इत्च्छिाराने माहहती द्यावयािी ती (१) नाव पूिु (२) वय (३) व्यवसाय (४) म ंबईतील 

पूि ुपत्ता (५) राजकीय पक्षात असल्यास पक्षािे नाव (६) अवातंर माहहती ऐत्च्छक. 
 
स.ं म. सत्याग्रह दलात महहलाहह येऊ शकतील. 
 

संयुक्त महाराष्ट्र सत्याग्रह 
 

हनष्ठािंा संघर् ु
 
ता. २३।७ ला लेखाकं ४ था वृत्तपत्राच्या वािकासं वािावयास हमळाला त्यानंतर आज महहन्याने हा 

लेख हलहीत आहे. लेखाकं ४ मध्ये शवेटला पहरच्छेद असा होता; ‘सैहनक होऊ इत्च्छिाराने माहहती द्यावयािी 
ती (१) नाव पूि ु(२) पत्ता पूि ु(३) वय (४) व्यवसाय (५) पक्ष (६) अवातंर माहहती. न कतेि तयार केलेले 
प्रहतज्ञापत्र असे आहे :– ‘स.ं म. सत्याग्रह दल संघटक...यासं, म ंबईसह संय क्त महाराष्ट्र हा भाहर्क प्रातं 
व्हावा व शक्य हततक्या लवकर व्हावा यासाठी होिाऱ्या हनदशनुात सत्याग्रहदलातील सैहनक, सामान्य 
हनदशकु, या नात्याने भाग घेण्यािी माझी इच्छा आहे. हनदशनुात मी पूि ुशातंतेने वागेन.- पूिु नाव, पूि ुपत्ता, 
वय (वय १८ पेक्षा कमी नसाव)े, व्यवसाय, इतर माहहती सही, तारीख.’ 

 
वािकाचं्या लक्षात येईल की, हनदशनुात दोन प्रकारिे हनदशकु असतात आहि असाव े: (१) सत्याग्रही 

हनदशकु हे आघाडीवर असतात आहि असाव े(२) सामान्य हनदशकु-सत्याग्रही हनदशकुाचं्या पाठीमागे असतात 
आहि असावते. पहहल्या प्रकारच्या हनदशकुाला ‘सत्याग्रही दलातील सैहनक’ अशी संज्ञा प्रहतज्ञापत्रात हदली 
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आहे. द सऱ्या प्रकारच्या हनदशकुाला वगेळी संज्ञा हदलेली नाही, सामान्य हनदशकु असेि म्हटले आहे. दोनही 
प्रकारिे हनदशकु वयाने १८ पेक्षा कमी नसाव,े हे प्रहतज्ञपत्रात स्पष्ट केले आहे ‘इतर माहहती’ या सदरात 
हनदशकु होऊ इत्च्छिाराने त्यािा पक्ष चकवा संघटना असेल ती दाखवावयािी, आहि घरिी त्स्थती गहरबीिी 
असल्यास तसे हलहावयािे. स.ं म. सत्याग्रहदलािा स्थाहनक संघटक असेल त्याजकडे प्रहतज्ञापत्र हलहून 
पाठवावयािे. स्थाहनक संघटक जेथे नसेल तेथील हनदशकु (सामान्य अथवा सैहनक) होऊ इत्च्छिारानंी 
प्रहतज्ञापत्र हलहून मजकडे पाठवावयािे. 

 
माझे लेखाकं वािून चकवा ‘संय क्त महाराष्ट्र सत्याग्रह योजना’ या हवर्यावर मी जी व्याख्याने हदली 

आहेत व देईन ती ऐकून ज्या स्त्री वा प रुर् व्यक्तीला पंहडत नेहरू याचं्या स स्पष्ट सूिनेन सार ‘संय क्त महाराष्ट्र’ 
हनदशनेु व्हावी व त्यात आपि भाग घ्यावा असे हनहश्चतपिे वाटेल त्या व्यक्तीने आपल्या प्रकृती व 
पहरत्स्थतीन सार ‘सामान्य हनदशकु’ चकवा ‘सैहनक’ होण्यासाठी प्रहतज्ञापत्रावर दशहुवल्याप्रमािे हलहून, भरून 
मजकडे पाठवाव ेचकवा स्थाहनक संघटक असेल तेथे त्याजकडे पाठवाव,े अशी योजना आहे. 

 
व्यक्तीला अनेक हनष्ठािें आकर्िु असते. तत्त्वहनष्ठा, हवभहूतहनष्ठा, प्रहतहनष्ठा, क ट ंबहनष्ठा, देहहनष्ठा, या 

हनष्ठा व्यक्तीला पे्ररक होत असतात. माझा वािक चकवा श्रोता तत्त्वहनष्ठ असून हशवाय इतर हनष्ठािंाही सेवक 
असतो, असे मी धरून िालतो. या स्त्री वा प रुर् वािकाला आहि श्रोत्याला माझे असे म्हििे आहे की, त्याने 
(हतने) प्रसंगप्राप्त हनदशनुािे तत्त्व मान्य असेल तर प्रहतज्ञापत्र अवश्य हलहून भरून पाठवाव.े मात्र ‘इतर 
माहहती’ या सदरात ‘मला पूज्य अशा अम क व्यक्तींने (व्यक्तीिे नाव हलहाव)े नको म्हटल्यास मी तसे कळवीन; 
मग माझे प्रहतज्ञापत्र रद्द समजाव.े’ 

 
‘माझ्या क ट ंबातील मंडळींनी नको म्हटल्यास, माझ्या पक्षप्रम खानंी नको म्हटल्यास, मी कळवीन तेव्हा 

माझे प्रहतज्ञापत्र रद्द समजाव,े’ असा मजकूर जरूर तो हलहावा. देहहनष्ठानंी प्रहतज्ञापत्र भरू नये. सशतु 
‘सामान्य हनदशकु’ होिाराने अथवा ‘सैहनक हनदशकु’ होिाराने आपल्या ता. २ सप्टेंबर नंतर, ऑक्टोबर या 
हदवशी हनदशनेु स रू करण्यािी योजना हकतपत यशस्वी, अयशस्वी होईल यािा अदमास ता. ९ पयंत घेऊन 
प ढिा कायुक्रम ठरवावयािा असा संकल्प आहे. 

 
लोकशाहीिे तत्त्व, पक्षहनष्ठिेे तत्त्व आहि व्यत्क्तस्वातंत्र्यािे तत्त्व या तीन तत्त्वािंा सम्यक हविार करून 

मी वर स िहवले आहे की, २ ऑक्टोबर या हदवशी ‘म ंबईसह संय क्त महाराष्ट्र’ या मागिीपाठीमागे लोकभावना 
हकतपत व्यापक व प्रखर आहे हे पंहडत नेहरंूना पहावयास हमळाव,े यासाठी त्याचं्या सूिनेन सार हनदशनेु 
आरंभावी हे तत्त्व ज्यानंा व्यत्क्तशः मान्य असेल त्यानंी प्रहतज्ञापत्र भराव े व नंतर पक्षािे वा हनदशनुासंबधंी 
अहधकृत मत मागवनू ते हवरोधी असल्यास हशस्तभगं टाळण्यासाठी प्रहतज्ञापत्र रद्द करण्यास हलहाव,े कृतीिा 
हवभतूीिा (पूज्य व्यक्तीिा) क ट ंबािा, पक्षप्रम खािंा हविार लवकर घेऊन संघटकाकडे हलहाव.े हवभतूीनी, 
क ट ंबानंी, पक्षप्रम खानंी, आपला होकार-नकार त्यािंकडे हविारिा येताि ताबडतोब कळवावा. 

 
तत्त्वहनष्ठा सत्यशील असेल, हतला हृदयात सवुप्रथम सवुश्रेष्ठ स्थान असेल तर इतर हनष्ठािंा हवरोध 

(अथात हवभतूीिा, क ट ंबािा वा पक्षािा हवरोध) असला तरी सामान्य हनदशकु वा ‘सैहनक हनदशकु’ आपले 
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प्रहतज्ञापत्र रद्द करावयास हलहहिार नाही. ता. २५, २७, ३१ ऑगस्ट व ता. १ व २ सप्टेंबर या हदवशी माझी 
व्याख्याने येथे म्हिजे म ंबईस ठरलेली आहेत. आिखी २।४ व्याख्याने येथे व ३ प ण्यास ठरल्यासारखी आहेत. 
या व्याख्यानात श्रोत्यानंा छापील प्रहतज्ञापत्र प रविार आहे. प्रहतज्ञा करण्यापूवी पक्षािे अहधकृत मत मागहविे हे 
लोकशाहीच्या व व्यत्क्तस्वातंत्र्याच्या तत्वानंा हवरोधी असे वतुन आहे. 

 
हनदशनुवादी हजारो लोकानंा पक्ष हनदशनुात भाग घेऊ देत नाहीत, इतके जरी पंहडत नेहरंूच्या 

नजरेस आले तरी बराि कायुभाग होिार आहे. १९४८ च्या ऑक्टोबर महहन्यात येथे म ंबईस भरलेल्या संय क्त 
महाराष्ट्र पहरर्देच्या अहधवशेनात व्यासपीठावरून ज्या पक्षातफे म ख्य रावाला द जोरा देण्यात आला त्या पक्षानी 
आपल्या सभासदानंा हनयोहजत हनदशनुात सैहनक चकवा सामान्य हनदशकुाच्या नात्याने व्यत्क्तशः भाग येण्यास 
मोकळीक ठेवावी व तसे जाहीर कराव ेही न्यायप्राप्त गोष्ट आहे. मला आशा आहे की ही न्यायप्राप्त गोष्ट काँगे्रस 
पक्ष, समाजवादी पक्ष, कम्य हनस्ट पक्ष, चहद सभा पक्ष, शतेकरी-कामकरी पक्ष, आंबेडकर पक्ष-या सवु पक्षाकंडून 
केली जाईल. कारि या सव ुपक्षातंफे संय क्त महाराष्ट्राच्या ठरावाला पाचठबा हदला गेला होता. पाहू या काय 
होते ते. ‘सामान्य हनदशकु’ व ‘सैहनक हनदशकु’ यातंील भेद वर सागंण्यािा राहहला, तो भेद असा आहे. 
‘सैहनक’ हनदशकु सत्याग्रही म्हिून भाग घेत असल्याने पोहलस बंदी करू लागले, लाठीहल्ला वगैरे करू लागले 
तरी त्याने मागे पाय घ्यावयािा नाही, ठाम रहावयािे. सामान्य हनदशकु ‘सत्याग्रही’ प्रहतजे्ञिा नसल्याने तो 
पोहलसािंा ह कूम मान्य करून हनदशनु सोडून जाऊ शकतो चकवा त्यािी इच्छा असल्यास ठाम राहू शकतो. 

 
संयुक्त महाराष्ट्र सत्याग्रह 

 
देशहनष्ठा आहि धमुहनष्ठा 

 
संय क्त महाराष्ट्र हनदशनुात सैहनक हनदशकु आहि सामान्य हनदशकु असे दोन प्रकारिे हनदशकु 

असतील, असे लेखाकं ५ मध्ये साहंगतले. आज मला असे सागंावयािे आहे की, संय क्त महाराष्ट्राच्या प्रदेशात, 
अथात मध्यप्रातं ४ हजल्हे, वऱ्हाड ४ हजल्हे, ‘महाराष्ट्र’ १० हजल्हे आहि म ंबई या प्रदेशात राहिाऱ्या १८ वर् े
चकवा त्याहून अहधक वयाच्या सव ु धमांच्या चहदी नागहरकानंी ‘म ंबईसह संय क्त महाराष्ट्र’ या मागिीसाठी 
होिाऱ्या हनदशनुात त्यानंा ही मागिी मान्य असल्यास भाग घेिे योग्य होईल. चहद राज्य हे एकावयवी राज्य 
नाही. अनेक अवयवािंा म्हिजे प्रादेहशक राज्यािंा संघ हे चहदराज्यािे स्वरूप आहे. म्हिून त्याला 
चहदसंघराज्य असे नाव आहे. हे संघराज्य व त्यािंी अवयवभतू प्रादेहशका राज्ये ही सव ुहनधमी राज्ये (Secular 
States) आहेत आहि असिार असे चहदी घटना पहरर्देने ठरहवले आहे. 

 
प्रादेहशक राज्ये सव,ु उत्तरेकडील आहि दहक्षिेकडील, समान तत्त्वावर हनर्थमलेली असावी. उत्तरेकडे 

पंजाब, वायव्य प्रातं, हबहार, बंगाल, ओहरसा, आसाम ही सव ुराज्ये एकभाहर्क एकत्र हभन्न भाहर्क यथाशक्य 
आपल्याला समान भाहर्काबंरोबर हभन्न राज्यातं या तत्त्वावर बनवलेली आहेत. त्याप्रमािे दहक्षिेकडील व्हाव.े 
मध्य प्रातंािा चहदी भाहर्क हवभाग वायव्य प्रातंाला जोडावा व राहहलेला मराठी भाहर्क हवभाग हवदभ ुआहि 
म ंबईसह महाराष्ट्र यािंा मराठी भार्ी प्रातं व्हावा; सध्याच्या मद्रासिे ताहमळनाडू व आंध्र असे दोन हभन्न भार्ी 
हभन्न प्रातं व्हाव ेआहि शरे् मद्रास, कोिीन, त्राविकार यािंा केरळ हा एकभार्ी प्रातं व्हावा; तसेि ग जराथी 
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भाहर्कािंा महाग जराथ आहि कन्नड भाहर्कािंा संय क्त कनाटक व्हावा. अशी जी िळवळ िालू आहे ती 
चहदसंघराज्यािी अवयवभतू प्रादेहशक राज्ये सवुच्या सव ुसमान तत्त्वाच्या पायावर उभारली जावी या न्यायाच्या 
व समतेच्या महान लोकशाही हसद्धान्तावर अहधहष्ठत झालेली आहे. या िळवळीिा एक भाग संय क्त महाराष्ट्र 
सत्याग्रह या स्वरूपात संय क्त महाराष्ट्राच्या सव ुप्रदेशातं संघहटत व्हावा ही इच्छा पंहडत नेहरंूच्या If public 
Sentiment is insistant and overwhelming we as democrats have to submit to it! (मागिीमागील 
लोकभावनािें हनदशनु अखंड व प्रिंड होत राहहले तर आम्ही लोकसत्तावादी असल्याने आमिी मते बाजूला 
ठेवनू लोकमतान सार लोकािंी मागिी करू!) या शब्दानंी माझ्या मनात उभी केली आहि या इच्छेन सार मी 
मला शक्य तो अल्पसा प्रयत्न करून पाहिार आहे. मी योहजलेल्या सत्याग्रहात सैहनक हनदशकु आहि सामान्य 
हनदशकु जे असिार ते संय क्त महाराष्ट्रात कायम राहिारे सव ुधमािे, सव ुप्रातंािें स्त्रीप रुर् असू शकतील. 
चहदू, म सलमान, पाशी, यह दी, हिस्ती इत्याहद हभन्नधमीय महाराष्ट्रवासी लोकशाहीिी, हनधमी लोकशाहीिी 
Secular Democracy िी हनष्ठा-प्रादेहशक हनष्ठा हशकले असतील तर संय क्त महाराष्ट्र हनदशनुात, ते हनदशनु 
त्यानंा मान्य असेल तर, भाग घेतील व असा भाग घेण्यािा त्यानंा हक्क आहे. हीि गोष्ट महाराष्ट्राला दत्तक भहूम 
म्हिून कायमिी हनवास. भहूम केलेल्या परप्रातंीयानंा लाग ूआहे. 

 
संघराज्यात राहिाऱ्या नागहरकानंा दोन राज्यहनष्ठ स्वाभाहवकपिि मानाव्या लागतात. एक 

संघराज्यहनष्ठ व द सरी संघराज्य ज्या सघंागंभतू राज्यािें बनलेले असते, त्यापंैकी ज्या घटकराज्यात नागहरक 
कायम वस्तीला असेल त्या घटकराज्यासंंबधंीिी हनष्ठा या दोन हनष्ठा (loyaltices) अन्योन्य पूरक असतात 
आहि असाव्यात. याचं्यात अथाति ज्येष्ठ-कहनष्ठ, भाव असतो व असला पाहहजे. संघराज्यहनष्ठ ही ज्येष्ठ हनष्ठा 
व द सरी कहनष्ठ. समजा, एखाद्या घटकराज्याच्या प्रम ख कारभाऱ्यानंी संघराज्यातून फ टून हनघण्यािा 
‘राजकारि’ आरंहभले तर त्या घटकराज्यातील नागहरकानंी आपल्या हनष्ठािंा ज्येष्ठ-कहनष्ठ भाव ध्यानात ठेवनू 
फ टून हनघ ूपाहािाऱ्या कारभाऱ्याचं्या हवरुद्ध उभे राहिे त्यािें कतुव्य होईल. हा सामान्य हसद्धातं. असो. 

 
देशहनष्ठा चकवा भहूमहनष्ठा ही याप्रमािे घटकराज्यहनष्ठा आहि संघराज्यहनष्ठा अशी दोन प्रकारिी हनष्ठा 

संघराज्यात असते. ही दोन्ही प्रकारिी देशहनष्ठा Secular State (हनधमी राज्य) म्हिून जे राज्य िालवले 
जाते. तेथे धमुहनष्ठहूेन राजकीय व्यवहारात ज्येष्ठ समजली जाते व समजली गेली पाहहजे. म्हिून माझे म्हििे 
आहे की, संय क्त महाराष्ट्रातील चहदू-अचहदू सवांनी आपापल्या धमुहनष्ठेपेक्षा राजकीय व्यवहारात भहूनष्ठा 
(संय क्त महाराष्ट्रहवर्यक हनष्ठा) ज्येष्ठ जािनू त्या हनष्ठेच्या पे्ररिेने धमुभेद बाजूला ठेवनू ‘संय क्त महाराष्ट्र’ 
हसद्ध होण्यासाठी केल्या जािाऱ्या हनदशनुात (हनदशनेु त्यानंा मान्य असेल तर) सामान्य चकवा सैहनक हनदशकु 
या नात्याने परस्पराचं्या खादं्याला खादंा लावनू काम कराव.े धमुभेदाप्रमािे प्रातंभेदहह बाजूला ठेवनू संय क्त 
महाराष्ट्रवासी परप्रातंीयानंी संय क्त महाराष्ट्र हसद्ध होण्यासाठी येथील लोकाचं्या बरोबर, हनदशनुािे तत्त्व 
मान्य असल्यास हनदशनुात भाग घेिे उहित होईल. 

 
पं. नेहरंूना संय क्त महाराष्ट्र हनदशनुात लोक भावनािें दशनु सवुधमीय सव ुप्रातंीय महाराष्ट्रहनवासी 

लोकानंी संय क्तपिे घडहवले तर ते प्रसन्न होतील यात संशय नाही. कारि ती एक आदश ुघटना होईल. 
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संयुक्त महाराष्ट्र सत्याग्रह 
 

हवरोधी वगहुनष्ठा 
 
लेखाकं ६ मध्ये धमुहनष्ठा व देशहनष्ठा (भहूमहनष्ठा) यािंा हविार झाला. या लेखात मला वािकापं ढे 

वगहुनष्ठा हववरि करून काय हसद्धातं हनघतो ते पहावयािे आहे. संय क्त महाराष्ट्र (म ंबईसह) हे घटकराज्य 
घ्या चकवा चहदी संघराज्य ध्या. महाधहनकािंा वगु, सामान्य स खवस्तंूिा वग ुआहि कष्टाळंूिा वग ुअसे तीन वग ु
तेथे आहेत. महाहनधक एक कोटीत, २ महाहनधनु (कष्टाळू) एक कोटीत ९० लाख आहि मध्यम त्स्थतीिे 
स खवस्तू बाकीिे, असा संघराज्यात हहशोब हनघेल अशी माझी कल्पना आहे. ती सवुस्वी बरोबर नसेल. पि ही 
गोष्ट हनःसंशय आहे की, महाहनधुनािंा वग ुफार मोठा आहे आहि तहदरािंा लहान आहे. वगहुनष्ठा ही प्रत्येकाला 
आहे. महाधहनक राहू इत्च्छतो महाधहनक, महत्तर धहनक होऊ इत्च्छतो. स खवस्त  ही स खवस्त  राहू इत्च्छतो 
चकवा वरच्या पायरीवर िढू इत्च्छतो, कष्टाळू आपले कष्ट कमी करू इत्च्छतो, तेही वर िढू इत्च्छतात आहे. त्या 
अहतकष्टाच्या पायरीवर त्स्थर राहू इत्च्छत नाही अशी सवुत्र वगतु्स्थती आहे. संय क्त महाराष्ट्रातही आहे. ‘जैसे 
थे’ प्रातं रहाव ेअसे म्हििारे म ंबईकर व इतस्थ हे महाधहनक आहेत. स खवस्त  काही द ःखी जनतेच्या बाजूिे 
आहेत. काही तटस्थ आहेत, काही महाधहनकाचं्या फडात हशरले आहेत. सव ुजािते अ-स खवस्त  म ंबईसह 
संय क्त महाराष्ट्र झाला पाहहजे या मतािे आहेत. नवीन वारे वहात आहेत. समाजवादी आर्थथक राजकीय 
आदश ुव्यवस्था हवी आहे. ती अस खवस्त  कष्टमग्न कष्टी लोकानंा भार्ावार प्रातंरिन. झाल्यास समाजवादािे 
वारे फार जोराने वाहू लागेल. परवा ता. १६-नामदार हदवाकर यानंी हदल्लीस कनाटक संघाप ढील भार्िात 
म्हटल्याप्रमािे समान भार्ा ही हविाराचं्या देवघेवीिे मोठे प्रभावी साधन आहे.’ ही गोष्ट महाधहनक केव्हाही 
हवसरू शकत नाहीत. समान भाहर्क (एक भाहर्क) एकि असे प्रातं झाले म्हिजे त्या त्या प्रातंात समाजवादी 
हविारािंी देवघेव फार मोठ्या प्रमािात, मोठ्या वगेाने होऊ लागेल व हे महाधहनकानंा व काही स खवस्तंूना 
मानविे अशक्य आहे. तेव्हा कसेही करून ‘आपले मरि’ उद्यावर ढकलिे, उद्या-परवावर ढकलिे हीि 
समाजवादहवरोधकािंी नीहत असिार आहि महाधहनकानंा महान् आपत्ती वाटिारी गोष्ट आजच्या पं. 
नेहरंूसारख्या महान् नेत्यानंाही वाटते, हा कशािा महहना आहे? 

 
मला या संबंधाने फार हलहावयािे नाही. म ंबई ते भडंारापयंतिी जनता कष्टकरी, कष्टी, जािती जनता 

सव ुमराठी भाहर्क एकत्र याव ेया मतािी आहि म ंबई ते भडंारापयंतिे महाधहनक व त्याचं्या फंडातले स्वाथी 
स खवस्त  आहि नेिती श्रहमक जनता हवरुद्ध मतािी ही गोष्ट हनहश्चत आहे. 

 
संय क्त महाराष्ट्र हनदशनु म ंबई येथे ऑक्टोबरला स रू झाले आहि ते हळूहळू िौफेर पसरू लागले, 

म्हिजे वरील गोष्ट हळूहळू संशयग्रस्ताचं्या नजरेस येईल. 
 
 माझी कल्पना तीन वर् ेसंय क्त महाराष्ट्र हनदशनेु सारखी होत रहावी, अशी आहे. तीन वर्ांत कदाहित 

इतका वळे लागिार नाही, तीन वर्ात म ंबईपासून भडंाऱ्यापयंत सत्याग्रही व सामान्य हनदशकुािंा एवढा मोठा 
सागर हेलाव ूलागेल की पं. नेहरू व सरदार वल्लभभाई आनंदाने आपली मागिी मान्य करतील. एवढेि नाही 
तर कनाटक, ग जराथ, केरळ, आंध्र व ताहमळनाडू हे भार्ावार प्रातंही अत्स्तत्वात आितील. असो. 
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प जूनी भजूनी खरा यत्नदेव । समथुप्रसादे हमळे सव ुठेव ।। हे तत्त्व लक्षात ठेवनू आपि आपली मागिी 

हमळहवण्यासाठी प.ं नेहरंूनी स िहवलेल्या हनदशनुाच्या मागाने रत्नपरायि रहाव े यापरते या लेखात मला 
अहधक काही सागंावयािे नाही. 

 
काल काही हविारवतं म ंबईकरािंी खाजगी सभा घेतली होती. या सव ु पक्षाचं्या हविारवतंानंा 

हनमंत्रिपत्र पाठवले. त्यात, ‘माझा स.ं म. सत्याग्रह योजना प्रभातमधून प्रहसद्ध झालेली मी आपल्याप ढे ठेविार 
आहे. हतच्यातील मला न हदसिारे दोर् मला दूर करता याव ेयासाठी आपि हविारहवहनमयाथु याव.े’ असे 
हलहहले होते. उपत्स्थत झालेल्या हविारवतंानंा काही हविारवतंानंी आपले हविार मोकळेपिाने माडंले. 
याच्याबद्दल मी त्यािंा मनापासून आभारी आहे. 

 
हविारवतंानंी माडंलेल्या हविारािंा हविार घरून प्रहतज्ञापत्रात ‘संय क्त महाराष्ट्र सत्याग्रह दल’ 

यातील ‘सत्याग्रह’ शब्दािे जागी ‘हनदशनु’ हा शब्द घातला आहे. आहि ‘सत्याग्रही दलातील सैहनक’ यातील 
‘दलातील’ हा शब्द काढून टाकला आहे. 

 
लेखाकं २ व ४ यात दशहुवल्याप्रमािे माझ्या योजनेत हनदशनु, हनत्य हनदशनु ही म ख्य बाब आहे. 

‘सत्याग्रही हनदशनु’ ही नैहमहत्तक, प्रासहंगक बाब आहे लेखाकं ५ मध्ये सामान्य हनदशकु व सैहनक हनदशकु 
(अथात सत्याग्रही हनदशकु) असे हनदशकुािें दोन वगु व त्याचं्या कतुव्यातील भेद यासंबंधाने जे हलहहले आहे 
त्यावरूनहह माझ्या योजनेत सामान्य हनदशकुािंा भरिा भरपूर व्हावयािी कल्पना असल्याने ‘सामान्य हनदशनेु’ 
सवुत्र व ‘सत्याग्रही हनदशनेु’ कोठे कोठे व हमश्र हनदशनेु काही हठकािी अशीि माझी अपेक्षा असल्यािे हदसून 
येईल. ज्या अथी सत्याग्रही व हमश्र हनदशनेु याजंवर माझा कटाक्ष नसून हनदशनुावंर- मग ती सामान्य हनदशनेु 
का असेनात कटाक्ष आहे, त्या अथी ‘संय क्त महाराष्ट्र सत्याग्रह दल.’ 

 
संयुक्त महाराष्ट्र णनदशवने 

 
योजनेत स धारिा 

 
या नावात ‘सत्याग्रह’ शब्दािे जागी ‘हनदशनु’ शब्द घालिे मला स संय त्क्तक वाटते आहि म्हिून हा 

फरक िहविाऱ्या हविारवतंािें आभार मानून मी त्याचं्या स िनेन सार नावात स धारिा करीत आहे नावातील 
स धारिेने योजनेिी स धारिा स्वभावतः होत आहे कारि, ‘सत्याग्रह’ या शब्दािा रूढ अथु ताहत्त्वक अथापासून 
दूर सरकला असल्याने तो शब्द काही सज्जनानंा आके्षपाहु वाटतो. व ज्या योजनेत ‘सत्याग्रह’ हा शब्द प्राम ख्याने 
हदसतो त्या योजनेपासून त्यानंा दूर रहावसेे वाटते, असो. द सरी गोष्ट, हनदशनुािंा आरंभहदन ऑक्टोबर २ 
असावा अशी माझी योजना आहे ही योजना घटना (द सरे वािन) ता. १५ ऑगस्टला पूि ुहोईल असा अजमास 
जो प्रहसद्ध झाला होता त्या अजमासावर आधारलेली आहे. द सरे वािन अद्याप पूि ुआलेले नाही. तथाहप ते ता. 
१० सप्टेंबरपयंत पूिु होईल असा एक अंदाज न कताि वािण्यात आला तो अंदाज ि कून सप्टेंबर अखेरपयंत ते 
पूि ु झाले व घटनेत भार्ावर प्रातंरिनेसंबधंाने महामहोपाध्याय दत्तोपंत पोतदार यानंी ता. २१।७।४९ ला 
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प्रभातकारानंा हलहहलेल्या पत्रात स िहवले चकवा त्यासारखे स्पष्ट कलम घातले गेले नाही तर ऑक्टोबर हा 
हनदशनुािंा योहजलेला आरंभहदन बदलावयास नको. म ख्य गोष्टी भार्ावर प्रातंरिनेला घटनापत्रात योग्य 
महत्त्वािे स्थान हमळाले पाहहजे. ते तसे हमळाले म्हिजे मला स्वतःला तेवढ्यात सतंोर् आहे. ऑक्टोबर २ हा 
हदवस उगवला आहि घटना द सरे वािन पूिु झाले नाही तर अथाति ऑक्टोबरच्या हदवशी हनदशनेु होिार 
नाहीत. 

 
हतसरी गोष्ट, माझी योजना काल एका हविारवतंाने म्हटल्याप्रमािे ‘वैयत्क्तक’ आहे. कोिािाहह पक्ष 

प ढे होत नाही, कोितीहह थोर व्यक्ती प ढे होत नाही, असे स्पष्ट हदसल्यावर ‘संय क्त महाराष्ट्र पहरर्देच्या म ंबई 
अहधवशेनाच्या (१९४८) स्वागत मंडळािा एक सभासद’ या नात्याने माझे एक महत्वािे अपहरहाय ुकतुव्य 
म्हिून मी योजना लोकापं ढे माडंलेली आहे. ती ऑक्टोबर २ ला चकवा घटनेिे द सरे वािन तोपयतु प रे न 
झाल्यास प ढल्या कोित्यातरी हदवशी अंमलात यावयािी तर मला बऱ्याि ‘व्यक्तींच्या’ सहकायािी 
आवश्यकता आहे हे सहकाय ुहमळेल असा माझा अद्याहप हवर्श्ास आहे. माझ्या शवेटच्या २ (६ आहि ७) लेखािंी 
म हद्रते न कतीि हाती आल्यानंतर माझी ‘पूिुयोजना’ लोकापं ढे जाहीरपिे माडंण्यािी एक संधी मला हमळाली. 
या समयी माझ्या दोन तास मोकळेपिाने बोलण्यािा पहरिाम िागंला झालेला माझ्या अन भवास आला. दल-
संघटक म्हिून एक िागंला कायकुता मला लाभला. योजना आज स धारली आहे. स धारलेली योजना हविारी 
कतुव्यहनष्ठ लोकानंा अहधक पटेल व हनदशनुािंा आरंभ हदन योग्य रीतीने साजरा होईल, असे आज मला 
वाटते. पाहू या, काय होते ते. आरंभ हदन योग्य रीतीने साजरा झाला नाही तर तो माझ्या ‘वैयत्क्तक’ 
खटपटीिा अंहतम हदन होईल. मला त्यािा काहीि हवर्ाद वाटिार नाही. 

 
सं. महाराष्ट्रासाठी णनदशवकानंी पाळावयाचे पथ्य 

 
म ंबईसह संय क्त महाराष्ट्राच्या प्राप्तीसाठी करावयाच्या हनदशनुािंी माहहती मी पूवी वळेोवळेी प्रहसद्ध 

केली आहे. आज उजळिीसाठी हतिे फक्त संकलन करीत आहे. 
 
१) ‘‘भार्ावार प्रातंरिनेच्या मागिीमागील लोकभावनािें हनदशनु अखंड व प्रिंड होत राहहले तर 

आम्ही लोकसत्तावादी असल्याने आमिे मत बाजूला ठेवनू लोकमतान सार आम्ही लोकािंी मागिी मान्य करू.’’ 
या हत्रमूर्थत पत्रकातंील लोकशाहीच्या तत्त्वाला मान देिाऱ्या शब्दावंर हनदशनु योजना उभारलेली आहे. 

 
२) या योजनेत सामान्य हनदशकु आहि सत्याग्रही अथवा सैहनक हनदशकु असे हनदशकुािें दोन वग ु

केले आहेत. 
 
३) दोघािंीही प्रहतज्ञा ‘‘हनदशनुातं मी पूिु शातंतेने वागेन’’ अशी हनहश्चत केली आहे. 
 
४) हनदशनुावर पोहलस बंदी आली, लाठीहल्ला वगैरे आला, तर सामान्य हनदशकु पोहलस-ह कूम मान्य 

करून हनदशनु सोडून जाऊ शकतो, चकवा त्यािी इच्छा असल्यास ठाम राहू शकतो. 
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५) सैहनक हनदशकु ठाम राहून शातंतेने सव ुपोहलस-कतुृत्वाला तोंड देतो. 
 
 ६) प्रत्येक हनदशनुात सत्याग्रही अथवा सैहनक हनदशकु असलेि पाहहजेत असे नाही. एखादे हनदशनु 

चकवा बरीि हनदशनेु केवळ सामान्य हनदशकुािंी असू शकतील. 
 
७) शाळा-कॉलेजेस्, द काने, कारखाने वगैरे याचं्या कामात व्यत्यय न आिता हनदशनेु करावयािी 

आहेत. जानेवारी २६ (१९५०) पयंत. नंतरच्या हनदशनुािें स्वरूप जानेवारीच्या मध्याला ठरवावयािे. 
 
८) स टीच्या हदवशी मोठ्या प्रमािावर व हबनस टीच्या हदवशी म्हिजे रोज सायंकाळी सोयींप्रमािे 

हनदशनेु व्हावयािी आहेत. 
 
९) १८ वर्ांिे चकवा अहधक वयािेि स्त्रीप रुर् हनदशकु म्हिून प्रहतज्ञापत्र भरू शकतात. 
 
१०) प्रहतज्ञापत्रक सशतु चकवा हबनशतु अशी टीप ‘‘इतर माहहती’’ या सदरात घालून भरता येते. 
 
११) सशतु प्रहतज्ञापत्रात स.ं म. हनदशनुात भाग घेऊ नका असे मला पक्षाने साहंगतले तर मी तसे 

कळवीन; मग माझे प्रहतज्ञापत्र रद्द समजाव,े असे पक्षहनष्ठाने हलहाव.े क ट ंबातील मंडळींिा आदेश चकवा एखाद्या 
पूज्य व्यक्तीिा आदेश बंधनकारक समजिाऱ्याने पक्षहनष्ठाप्रमािे प्रहतज्ञापत्रात आपली शतु हलहावयािी. 

 
१२) तत्त्वहनष्ठा श्रेष्ठ व इतर हनष्ठा गौि मानिारा हबनशतु प्रहतज्ञा घेतो. 
 
१३) तत्त्वहनष्ठा, पक्षहनष्ठा, क ट ंबहनष्ठा, हवभहूतहनष्ठा; याप्रमािे देहहनष्ठा हीही एक हनष्ठा आहे. 

देहहनष्ठानंी प्रहतज्ञापत्रक भरू नये अशी पे्रमािी सूिना आहे. 
 
१४) ‘‘इतर माहहती’’ या सदरात ‘पक्ष’ असेल तर हलहावयािा व शतु असेल तर वर दशहुवल्याप्रमािे 

मजकूर घालावयािा. 
 
१५) ‘‘इतर माहहती’’ सदरात हनदशकु होऊ इत्च्छिारािी घरिी त्स्थती हवशरे् गहरबीिी असल्यास 

‘‘घरिी त्स्थतीहवशरे् गहरबीिी’’ असे हलहावयािे. ही माहहती घेण्यािा हेतू हनदशनुाम ळे कोिाच्या थरावर 
आपत्ती आली तर काही मदत शक्य तर पोहोिहवण्यािी तरतूद करता यावी असा आहे. 

 
१६) हनदशनुात फक्त राष्ट्रध्वज-अशोक-िक्राहंकत हतरंगी राष्ट्रध्वज वापरावयािा. 
 
१७) कोित्याही व्यक्तीिा जयजयकार करावयािा नाही. चहदी संघराज्यािा हवजय असो, भाहर्क 

प्रातंपक्षािा हवजय असो, एवढेि चकवा असले जयजयकार करावयािे. 
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१८) घोर्िाही फक्त भाहर्कप्रातं पक्षाच्या ज्या ध्येयभतू गोष्टी त्याचं्याि करावयाच्या. उदा. 
‘‘संघराज्यािी घटक प्रातंराज्ये भार्ावार असिेि शास्त्रश द्ध आहे.’’ ‘‘महाराष्ट्राचं्या पोटातली म ंबई संय क्त 
महाराष्ट्र या भाहर्क प्रातंात ठेविेि न्यायािे आहे.’’ 

 
१९) घोर्िाफलकावर अशाि भाहर्कप्रातं पक्षाला अवश्य त्या घोर्िा असावयाच्या. हवहशष्ट राजकीय 

पक्षािा हवहशष्ट घोर्िा या हनदशनुात नसावयाच्या. 
 
२०) हनदशनुािा भाग म्हिून जी भार्िे व्हावयािी ती संयमी आहि लहान असावयािी. 
 
२१) हनदशनुातं गीते, वगैरे असावयािी ती संय क्त महाराष्ट्रहवर्यकि असावयािी. 
 
२२) हनदशनुािंा आरंभ म ंबईत व्हावयािा, ता. २ ऑक्टोबर या हदवशी. 
 
२३) हनदशनुािा प्रसार संय क्त महाराष्ट्राच्या १८ हजल्ह्यातं व्हावयािा. 
 
२४) तीन वर् ेहनदशनुािा प्रिार व प्रसार करावयािा. 
 
२५) प्रत्येक हजल्ह्यात ३० गावी हनदशनेु व्हावी असा प्रयत्न करावयािा. 
 
२६) मोठ्या गावी एकापेक्षा अहधक हनदशनुािंी व्यवस्था. 
 
२७) प्रत्येक गावाने आपल्या हनदशनुािी सव ु साधनसामग्री द सऱ्या गावावर अवलंबून न राहाता 

जमवावयािी. 
 
२८) हजल्ह्याच्या म ख्य गावातील हनदशनु-प्रम खानंी हजल्ह्यातील गाव े हनदशनुासाठी हनहश्चत 

करावयािी आहि तेथील लोकानंा मागदुशनु करावयािे व अवश्य ती मदत द्यावयािी. 
 
२९) हनदशनुात सव ुधमांिे लोक भाग घेऊ शकतात. परप्रातंीय महाराष्ट्रहनवासीही भाग घेऊ शकतात. 
 
३०) हनदशकु हिन्ह म्हिून अंगावर लावण्याच्या कागदी हबल्ल्यावर हनदशकुािा वग ुसामान्य चकवा 

सैहनक दशवुनू मागिी कोिती व मागिीसाठी हनदशनु केले जात आहे ते कसल्या आधारावर ते नमूद केले 
आहे. नेहरू सहमतीच्या हनकालपत्रातील हनदशनुाला आधारभतू वाक्य हनदशकु हबल्ल्यावर हलहहले आहे. 

 
३१) हबल्ल्याच्या पाठीवर हनदशकुाने आपले नावं व पत्ता हलहावयािा आहे; तो अपेहक्षत-अनपेहक्षत 

प्रसंग उपयोगी पडण्यासाठी. 
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संय क्त महाराष्ट्र हे ध्येय आम्हा महाराष्ट्रीयानंा केवळ हौसीिे नसून अत्यतं हनकडीिे आहे. हे ध्येय 
हजतके लवकर हसद्ध होईल हततके महाराष्ट्रीयानंा आपले सामथ्य ुआहि वैभव वाढहवण्याच्या दृष्टीने सोयीिे 
होईल. भारतीय संघराज्याच्या प्रत्येक घटकािे सामथ्य ुव वैभव दू्रतगतीने वाढण्यास तो घटक भार्ावार असिे 
अवश्य आहे. संघराज्यािे सामथ्य ुआहि वैभव संघराज्याच्या घटकराज्याच्या सामथ्य ुआहि वैभवात अंतभूतु 
आहे, ही कोिाही सामान्य ब द्धीच्या मािसाला समजिारी गोष्ट, आमच्या सवुश्रेष्ठ प ढाऱ्यानंा अथाति समजते. 
परंत  बड्या थैलीपतींच्या सहवासाने त्यािंी काही बाबतींतील कायुशक्ती क्षीि झाली आहे. ती जोमदार 
होण्यास घटकाचं्या भार्ावार प नरुिनेच्या बाबतीत आमच्या जोमदार िळवळीिी आवश्यकता आहे व कोितीही 
िळवळ जोमदार होण्यास वृत्तपत्राच्या बािेदार हलखािािी खूपि मदत होते. तेव्हा आपल्या ‘‘जय 
महाराष्ट्रािी’’ संय क्त महाराष्ट्रहवर्यक िळवळीला भरपूर मदत होईल हे जािून मी त्याला सदैव वाढते यश 
चिहततो. 

 
संयुक्त महाराष्ट्र महामंडळ 

 
श्री. शकंरराव देवािंी संय क्त महाराष्ट्र पहरर्द हतच्या परीने काम करीत आहे व करीत राहील. त्या 

पहरर्देिे जे ध्येय त्याि ध्येयाच्या हसद्धीसाठी स.ं म. महामंडळािी योजना आहे. हे मंडळ सध्या केवळ म ंबईत 
थोडेसे काम करीत आहे. यािी स्थापना गेल्या हडसेंबरच्या १० तारखेस झाली. सभासद-नोंदिी िालू आहे. 
कम्य हनस्ट, सोशहॅलस्ट, चहद सभापक्षीय, संघीय, काँगे्रसजन, शतेकरी, कामकरी पक्षीय शडे्य ल्ड कास्ट 
फेडरेशनवाले, सनातनी, प रोगामी, भार्ाहभमानी, संस्कृतीसंरक्षक हन संवधकु ज्या कोिाला त्वहरत संय क्त 
महाराष्ट्र पाहहजे आहे आहि तो प्राप्त करून घेण्यासाठी केवळ सामान्य हबनसत्याग्रही मागांनीि जावयािा 
ज्यािंा आग्रह नाही असा कोिीही स.ं म. महामंडळात येऊ शकतो. अथात स.ं म. महामंडळात येिारा प्रत्येक 
इसम सत्याग्रही असावा असे नाही. तथाहप तो योग्य वळेी सत्याग्रह व्हावा या मतािा आहि सत्याग्रह 
करिाराला आशीवाद देिारा असला पाहहजे. 

 
 काँगे्रसमध्ये व इतर काही संघटनामंध्ये तीन प्रकारिे लोक आहेत. प्रामाहिकपिे काहींना वाटते की, 

संय क्त महाराष्ट्र व्हायला नको. भार्ावार प्रातंरिना (राज्यरिना म्हिा) नको. द सरे काही संय क्त महाराष्ट्र 
व्हावा, पि त्यािी काही हनकड नाही. काँगे्रसश्रेष्ठींच्या इच्छेप्रमािे वागाव ेव ते आपले मागिे देतील तेव्हा त्यािें 
आभार मानाव,े अशा मतािे आहेत. या दोन्ही प्रकारच्या लोकानंा स.ं म. महामंडळात स्थान नाही. काँगे्रस व 
परकीय इतर संघटनातं जे लोक कोित्याही पक्षीयाला मानीत नाहीत व ज्यानंा स.ं महाराष्ट्र तातडीने आहि 
शातंतेच्या सव ु मागांनी हमळहवला पाहहजे असे तीव्रपिे वाटते त्यानंी स.ं म. महामंडळात याव े व श्री. 
शकंररावाचं्या संय क्त महाराष्ट्र पहरर्देच्या कायाला पूरक असे काय ुकरून काँगे्रसश्रेष्ठींना लवकर स ब द्धी 
स िेल अशी पहरत्स्थती उत्पन्न करावी. 

 
प्रत्येक पक्षाला आपापला कायकुम आहे. राजकीय पक्षानंा राजकीय कायुक्रम आहेत. राजकीयेतर 

पक्षानंा राजकीयेतर कायुक्रम आहेत. 
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स.ं म. महामंडळ हे सवांसाठी आहे. राजकीयेतर संघटना व राजकीय संघटना महाराष्ट्रीयाचं्या म्हिून 
ज्या आहेत चकवा ज्यातं महाराष्ट्रीयानंा स.ं महाराष्ट्र असावा की नसावा वगैरे प्रश्न हजव्हाळ्यािे आहेत; म्हिून 
त्यानंी या प्रश्नािंा हविार करावा व ज्या संघटनेिा हेत  स.ं महाराष्ट्र सव ुशातंताप्रधान उपायानंी लवकर 
हमळहविे हा आहे त्या संघटनेत म्हिजे स.ं म. महामंडळात याव े हे उहित आहे. त्याचं्या राजकीय वा 
राजकीयेतर पक्षािंा कायुक्रम काही असो, तो संभाळून ‘संय क्त महाराष्ट्रहसद्ध’ या एकमेव कायुक्रमाच्या 
संघटनेत ते आले तर कायहुसद्धी लवकर होण्यािा संभव आहे. 

 
काँगे्रसिे ध्येय स्वातंत्र्य असताना सव ुपक्षािें, सव ुहविारािें व आिारािें लोक त्या सघंटनेमध्ये होते. 
 
स.ं म. महामंडळािी संघटना त्या स्वातंत्र्यपे्रमी काँगे्रससारखी आहे. 
 
कोितेही घटक-राज्य जोपयंत खरेख रे स्वतंत्र नाही तोपयंत ते एकहजनसी, एकात्म-एकभाहर्क 

लोकाचं्या वस्तीने प्रधानतः नटलेले आहि या लोकाचं्या प्रहतहनधींनी याचं्या मातृभारे्त िालवलेले नाही. 
 
भारताला स्वातंत्र्य आले, पि भारताच्या घटक-राज्यानंा काहींना एकहजनसीपिा आहे आहि काहींना 

नाही. उत्तरेकडे असिाऱ्या घटकराज्यानंा एकहजनसीपिा आहे दहक्षिेकडे असिारी प्रजा आपापल्या भाहर्क 
राज्यातं उपऱ्यासारखी आहे. 

 
हा दहक्षिेकडील राज्यािंा उपरेपिा नष्ट व्हावा यासाठी सवु दाहक्षिात्यानंी एकज टीने उत्सव करिे इष्ट 

आहे. दहक्षिेकडे एकाि वळेी ग जराथी, मराठी, कानडी, केरळी, आंध्र व ताहमळनाडू ही घटक-राज्ये हनमाि 
होिे सोयीिे आहे. हैद्राबादिे तीन हवभाग करिे व ते आंध्र, मराठी व कानडी म लखानंा जोडिे हे अवश्य आहे. 
म्हैसूरात कानडी लोक आहेत. म्हैसूर संस्थाहनकाला जरूर पडल्यास पेन्शन देवनू सव ुकानडी भार्ी लोकािें 
राज्य होिे अवश्य आहे. 

 
या अवश्य गोष्टी आताि करण्याच्या गोष्टी आहेत. िालढकलीने लोकमत अहधकाहधक प्रक्ष ब्ध होत 

जाईल. त्यात राष्ट्रािे हहत आहे. 
 
लोकानंी जनावरापं्रमािे होण्यािा राष्ट्रनेत्यािंा कायुक्रम यशस्वी होिार नाही. 
 
 घटकराज्ये एकभाहर्क होण्यासाठी जी काही कायपु्रिाली लोकानंी घटनेमध्ये अन सरावी म्हिून 

हनदेहशलेली आहे ती सदोर् आहे. 
 
जी राज्ये एकभाहर्क आहेत त्याचं्या प्रहतहनधींनी मध्यवर्थत हवहधमंडळात एकभाहर्क होऊ इत्च्छिाऱ्या 

लोकाचं्या तहिर्यक हबलावंर मते देिे मूलतःि ि कीिे आहे. कारि मते देिारे हवरोधी मतही देऊ शकतात. 
आहि यािा अथु ‘असे मत देण्यािा हक्क उत्तरेकडील एकभाहर्क राज्यातंील प्रहतहनधींना देण्यासारखे आहे.’  
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घटक-राज्यातंील हवहधमंडळातही अनेक भाहर्क प्रहतहनधी एकत्र असल्याने ते काही कारिासंाठी 
एकमेकाचं्या भाहर्कप्रातंहवर्यक ठरावाला अपशक न करू शकतात. तेव्हा घटनेतील भाहर्कराज्यहनर्थमतीिी 
‘तरतूद’ तऱ्हेवाईक आहि तत्त्वशून्य समजून ती घटनेच्या पोथीत गाडलेली ‘समाहधस्थ’ राहील अशी तरतूद 
करून मध्यवर्थत सरकार-प्रम खानंी आजपासून ५ वर् ेसंपण्यापूवी, १९५४ साल संपण्यापूवी दहक्षिेत खऱ्या 
लोकशाहीला आवश्यक असिारी एकहजनसी, एकभाहर्क घटकराज्ये हनमाि केली अशी घोर्िा करावी व 
त्याला काहीसा जोर देण्यासाठी एकभाहर्क राज्ये व्हावीत या हनहश्चत व आग्रही मतािे सात सदस्य असलेली 
‘दाहक्षिात्य घटकराज्य योजना सहमती’ नेमावी. हे सात सदस्य ग जराथी मराठी, कानडी, केरळी, आंध्र, 
ताहमळी आहि चहदी असे सात भार्ािें प्रहतहनधी असावते. 

 
सवे ऽ त्र स हखनः सन्त  

स्वस्तभार्ाहभमाहननः । 
लोकराज्याहमधासाथी 

शीघ्रम् भवत  भारते ।। 
 

(या भारतात आपापल्या भार्ािें अहभमानी सवे स खी होवोत. ‘लोक राज्य’ हे आमच्या राज्यािे नाव 
लवकर साथु होवो.) 

 
जय महाराष्ट्र 

 
लोकशाहीची ध्वजा 

 
महाराष्ट्रािे धडाडीिे वयोवृद्ध सेनानी सेनापहत पा.ं म. बापट यासं सत्याग्रहािी अन ज्ञा सहमतीने हदली 

नाही. तेव्हा अन्य कोित्यातरी मागाने सत्याग्रहासंाठी लोकातं िेतना उत्पन्न करण्यासाठी सेनापतींनी ज्या 
कहवता हलहहल्या त्या येथे सादर करीत आहे. 

 
प्रकाशक 

 
लोकशाहीिी ध्वजा उभारा या त मच्या नगरी 
िला िला या िला, उडी घ्या सत्याग्रह समरी ।।ध्र ०।। 
  

हशवरायािे त म्ही मराठे, त मिा हशवराय 
प्रतापशाली आहे त मिा हनःसंशय काय 
वीरचपड हा त म्हा लाभला, धन्य त म्ही धन्य 
या चपडाने त म्ही जाहला वीर वीरमान्य 
मरहटे्ट हे ‘हटे्ट मर’ या बीद्रा जपिारे 
हटातटाने झ ंज झ ंजता झ ंजी ख पिारे 



 अनुक्रमणिका 
 

शत्क्तय त्क्ति य त्क्तशत्क्तिे खेळ खेळिारे 
हटे्ट मरतील, हट्टी पहर हे, कधी न वळिारे असे हे ।  

 
हे असे जगी गाजले । शत्रू माजले । हजही भाजले ।  

ते त म्ही वीरचपडािे । 
गाजला धनी खंडािें । 
गाजला भक्त बंडािे । 

थंड आजला कसे उठा घ्या हदल्लीिी हजरी 
िला िला या िला उडी घ्या सत्याग्रह समरी ।।१।। 
 
थंडपिा शोभेन म ळीही वीरचपडी आज 
बंड अचहसक व्हाव ेभारचत सावुहत्रक आज 
‘लोकशाहीिे राज्य आम िे’ घोर् असा िाले  
ह कूमशाहीिा नाि नािती राज्यसूत्रवाले 
‘लोकशाही ही जीवनहनष्ठा’ सवुपक्षघोर् 
सवुपहक्ष अंतरी ध मसतो तीव्र असंतोर् 
अंतहर तो बाहेरी यावा जनमचनिा रोर् 
थंडपिाने ह क मशाहीिा होतो पहरपोर् 
सत्य हें । 
सत्य हें हनत्य जाि नी । थंडपि जनी । दूर ठेवनूी ।  

न्यायाच्या रहि उतराव े। 
सत्याग्रह रहि उतराव े। 
लोकशाहीसेवक व्हाव े। 

नवहदल्लीच्या ह कूमशाहीिी घ्यावी प री हजरी  
िला िला या िला, उडी घ्या सत्याग्रह समरी ।।२।। 
 
लोकशाहीिे जे का असती तळमळते भक्त  
लोकशाहीरक्षिाथु ज्यािे सळसळते रक्त  
त्यािंी भार्ा असो मराठी असो कोितीहह  
तया सज्जना हाक मारीते आज लोकशाहह 
ह कूशाहीशी हनका लावनूी धहनकाचं्या साठी 
लोकशाहीिा गळा दाहबती हदल्लीकर श्रेष्ठी 
हवपत्तीत या हाक माहरते लोकशाही भक्ता ं
कहरते आवाहन भक्ताचं्या सळसळत्या रक्ता 
भक्त हो । 
भक्त हो! दाहबतो गळा । श्रेहष्ठ हा ख ळा । 
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करीतसे छळा । 
धहनकािंा झाला चमधा । 
सवतीिा झाला बंदा । 
हवटले मी याच्या छंदा । 

ह कूमशाहीच्या बंद्यािी या घ्या प रती हजरी 
मला िला या िला, उडी घ्या सत्याग्रह समरी ।।३।। 
 
ग जराथ्यािे आहि द ज्यािें पे्रम जरी व्हाव े
तरी सत्याग्रही आदंोलन हे नीट िालवाव े
अन्यायािा ह कूमशाहीिा न्याय्य प्रहतकार 
न करी त्यावरी पे्रम क िीही नाही करिार 
लाथा खातो अन्यायाच्या न करी प्रहतकार 
समाज जो त्यावरी पे्रम क िी नाही करिार 
प्रकाशजींिा हनहश्चत आहे उदात्त उदे्दश 
त्याज्य पहर त्यािंा आंदोलनहवर्यी उपदेश 
िालवा । 
िालवा नीट िळवळ । विे नी बळ । पड  न द्या खळ ।  

आंदोलन कहरता ंकहरता ं
ग जुराहद सेवा कहरता ं
पे्रमलाभ होईल प रता 

पे्रम न जोड खंड पाहडता ंन्याय्य प्रहतकारी 
िला िला या िला, उडी घ्या सत्याग्रह समरी ।।६।। 
 
२२ –१२ –५५ हा हदवस महत्त्वािा 
त्या हदनी झाला ठराव म ंबई नगरपाहलकेिा  
म ंबई महाराष्ट्रािी राहो त्याच्या ताब्यात 
इच्छा उत्कट हीि म ंबई जनताहृदयात 
लोकशाहीच्या मंते्रतंते्र लोकशाही यंत्री 
ठरावा हा झाला; न माहनती हदल्लीकरमंत्री 
१६ –१ –५६ या हदवशी रात्री अंधारी 
बोल बोलली रेहडयोवरी नेहरंूिी स्वारी 
बोलली । 
बोलली बोल दारुि । कू्रर हनघुृि । केन्द्र शासन । 

म ंबईिे राज्य करील । 
ऐक नी हे हनघुृि बोल । 
जनमनी जखम ही खोल । 
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मोल जखम ही कहरती झाली नेहरंूिी स्वारी 
िला िला या िला, उडी घ्या सत्याग्रह समरी ।।७।। 
 
२१ –११ –५५ या हदनी १४ मेले 
१६ –१ –५६ सप्ताही ७१ मेले 
म ंबईिे आकडे हे अहधकृत, काही इतरत्र 
हमळूहन माझे जवळ जवळ हे शतकािे सत्र 
लोकशाहीिे तत्त्व त डवनूी करूनी अपकृत्य 
वरती घेऊनी शतबली झाली हदल्ली शतकृत्य 
नको िौकशी न करु, िौकशी हदल्लीकर बोले 
ह कूमशाही भरू्ि पदवीधर हदल्लीकर झाले 
िौकशी । 
िौकशी करा ना करा । राक्षसी प रा । राक्षसी खरा ।  

हदल्लीिा हनिुय घोर 
हन त्यावरी गोळीबार 
आहि त्यावरी उग्र नकार 

िौकशीला, हे सागंा हदल्लीस त म्ही नगरी नगरी 
िला िला या िला, उडी घ्या सत्याग्रह समरी ।।८।। 
 
मेले तैसे प ढेही मरतील शकेड्यानंी लोक  
भरले तैसे त रंुग भरतील हजारानंी लोक  
ह कूमशाहीिे बंदे जोवहर न्याय न देतील 
लोकशाहीिे बंदे तोवहर स्वस्थ न बसतील 
जगिे जगतील लोकशाहीच्या सेवसेाठीि 
मरिे मरतील लोकशाहीच्या सेवसेाठीि 
जगिे मरिे ह कूमशाहीच्या बंद्यािें चनद्य 
जगिे मरिे लोकशाहीच्या बदं्यािें बंद्य 
वदं्य हे । 
वदं्य हे मरि जीवन । मराठी जन । इतराही जन 
स्वीकारील अनंत काल 
कधीही ना स्वस्थ बसेल 
अन्याय कधी न साहील 
सागंा हदल्लीकरा ंस्पष्ट हे त म्ही नगरी नगरी 
िला िला या िला, उडी घ्या सत्याग्रह समरी ।।९।। 
 
लोकशाही रक्षिाथु भारती द्या जीवनदान 
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ह कूमशाही प्रहतकारासाठी द्या जीवनदान 
ह कूमशाहीच्या नादी लागले हदल्लीकर श्रेष्ठी 
त्यानंा मागावरी आििे कामहगरी मोठी 
कामहगरीसाठी या व्हाव ेक िी जीवन दानी 
कामहगरीसाठी या व्हाव ेबह  जीवन दानी 
भहूीनाचं्या प्रश्नाह नी हा प्रश्न सान नाही 
जीवनदानी तेथे तैसे व्हाव ेयेथेही प्रश्न हा । 
प्रश्न हा लोकशाहीिा । ह क शाहीिा । नसे आजिा 

या ज न्याि हनष्ठा दोन 
झगडती भक्त हमळवनू 
द्या त म्ही जीवनदान 

लोकशाहीच्या रक्षिाथु घ्या हदल्लीिी हजरी 
िला िला या िला, उडी घ्या सत्याग्रह समरी ।।१०।। 
 
हद. २२ ते २६ माि ु१९५६ 
 

- पा.ं म. बापट 
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संयुक्त महाराष्ट्रासाठी सत्याग्रहाची हाक पुरविी 
 

– १ – 
 
महाराष्ट्र संय क्त म ंबै समेत 
हमळावा आम्हा हे असे न्यायय क्त 
परी आज श्रषे्ठीत्रयािा हवरोध 
असे जो तयािा न सोपा हनरोध ।।१।। 
 
म्हिू त्यास आम्ही न संहमश्र प्रान्त 
अम्ही िालव,ू िालू देऊ प्रशान्त 
कसेही करा भाहर्क प्रातं व्हावा 
अम्हा अन्य पयाय काही न ठावा ।।२।।  
 
जसे भाहर्क प्रातं बंगाल, य.ू पी. 
तसे अन्य होिे असे गोष्ट सोपी 
जरी ती नको आज ऐसा प कार 
करा का? नको का, त म्हाला स धार! ।।३।।  
 
स धारा न हा आज, आहे क -धार 
म्हिे शहािा कोहि श्रीय क्त दार 
तया शहाण्या थोर सरकार श्रेष्ठी 
कशी आंधळी देत आहात प ष्टी? ।।४।।  
 
बळे आंधळे जाहला, दोस्त लोक 
धन्यधीरा जे का त म्हासी अनेक 
तयािेंि िाली िलायास हसद्ध 
स्वयें जाहला, रीहत ही अप्रब द्ध ।।५।।  
 
अम्हा ंआधंळे बावळे मान नीया 
बहू हमश्रप्रान्त प्रथा वान नीया 
अम्हा भाहर्क प्रान्त देण्या नकार 
वदा; हा न साहंूि आम्ही प्रकार ।।६।।  
 
न हो भाहर्क प्रान्त ही दार-ब हद्ध 
यशस्वी न हो लोकशाही-हवरोधी 
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यशस्वी असो भाहर्क प्रान्त तत्त्व 
असे या हविारास भारी महत्त्व ।।७।। 
 
यशस्वी करू भाहर्क प्रान्त तत्त्वा 
महारात्ष्ट्र आि ूमराठी महत्त्वा 
मराठीत सरकारिा कारभार 
अम्ही िालव ूघेऊनी राज्यभार ।।८।। 
 
प्रकाशान रूपा प्रवृहत्त-प्रकाडं 
प्रकर् ेप्रजा आदरोनी अखंड 
करो भाहर्क प्रातं ही प्राप्तवस्त  
प्रभो पे्ररका । बोल बोला ‘तथाऽस्त ’ ।।९।। 
 

– २ – 
 
महाराष्ट्र संय क्त म ंबै समेत 
असे भारताच्या हहतािा हनतान्त 
असे दाटते जे महारात्ष्ट्रयासं 
न वाटे तसे हे वड्या शासकासं ।।१।।  
 
बड्या शासकाचं्या करी थोरसत्ता 
तयाचं्या मना ये स्वभाव ेमहत्ता 
महारात्ष्ट्रया काही त्याचं्या मतातं 
हदसे सत्य या स्वाथु काही उदात्त ।।२।।  
 
कसेही असो, भाहर्कप्रातं पक्ष 
पूजी भारताते जसा तो हवपक्ष 
मते वगेळी ब हद्धनी दृहष्टभेदे 
म्हिूनी भरे राष्ट्र वादे हववादे ।।३।।  
 
वृथा नाहह काहीि सृष्टीमाजी 
वृथा नाहह काहंीि तैसे समाजी 
वृथा नाहह वादी हववादी प्रवृहत्त 
हववादे हवकासे क्रमे ब हद्ध-शत्क्त ।।४।।  
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जनी भाहर्क प्रातं वादे हविार 
असे वाढला, जाि ती सान थोर 
हविारे हवसंवाद सारा हटेल 
ज टीने स धीवग ुसारा उठेल ।।५।। 
 
स धीवग ुसारा महाराष्ट्री थोर  
ज टीने महाराष्ट्रींिा कारभार  
महाराष्ट्रीयािें करी यावयास  
करो न्यायनीहत क्रमे यावयास  
लहलतं भावगीतं वै 

न महा ंरोिते ऽ ध ना ।  
अध ना दहलतं राष्ट्र ं

क्षोभयत्यतंरं मम ।।  
महाराष्ट्रस्य दलनं 

लोकसत्ता हवडम्बनम् । 
हदल्लीकरैयतु्त्क्रयते 

तहच्चत्तक्षोभकारिम् ।।  
हवघोहर्ता लोकसत्ता 

शिसकैरद्य द्ष्ट्यते । 
 

‘नेलच-र्भाष्ट्य’ 
 
मी अलीकडे कोटाच्या दंडावर काळी चिधी बाधंीत असतो. ती पाहून कोिी हविारतात, ‘हे काय?’ मी 

सागंतो, ही ‘नेचि’-चिधी. प ढील आयांच्या ओळींिे पहहले-पहहले शब्द क्रमवार वािले म्हिजे ‘नेचि’ िा अथु 
स्पष्ट होतो. आहि या आठ ओळी नीट वािल्या म्हिजे ‘नेचि’ िे उदात्त उहद्दष्ट मनात भरते. ‘नेचि भाष्ट्यात दोनि 
म ख्य वाक्ये आहेत. पहहल्या सात ओळींिे एक वाक्य आहि द सरे वाक्य शवेटच्या आठव्या ओळींिे. 

 
नेहरंूच्या हनमुळशा स हविारी श भ्रविु हित्ताला । 
काळ्या अहविारािें काळे जो लाहव महलनयहतवाला ।। 
कृत्यािें महलनमहलन जो उगमस्थान म्हि हन हवहदत जना । 
स्मरि जयािे होता उपजे महन हकळस सवुही स जना ।। 
करून उठाठेव सदा स जनाचं्या भावना त डहविारी । 
देिारी द ःख अहमत अहमत जना संकटी ब डहविारी ।। 
काळी क महत जयािी तो कहर नेहरू मनास महलन अहत । 
चिधी ‘नेचि’ नामक हनमुल ते मन करो प न्हा स महत ।। 

-पा.ं म. बापट  
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गोवामुक्ती-आदंोलन 
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१. गोवे-णवमोचनाथव नेहरू-सहायक पूिव सत्याग्रह.  
 
२. काँगे्रसेतर खासदार-आमदारासंाठी दोन सूचना.  
 
३. जनतेचा बुणद्धरे्भद.  
 
४. शान्न्तयज्ञ. 
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गोवे-णवमोचनाथव 
 

नेहरू-सहायक गोव्यासह भारतव्यापी सत्याग्रह 
 

पूि ुसत्याग्रह 
 

सत्याग्रह-प्रिार श्लोक 
 
सहोदरा अद्भतू वीयुशाली 
स धा उठायास स धाि झाली 
उठाव गोवा-गत थंड झाला 
स धा-ग िे प्राि तयातं आला १ 
 
ह तात्मे अमीिंद ग प्ताहद वीर  
मनी वदं नी सव ुभाव ेस धीर 
िला जागवा शासका सानथोर  
करा बंद सत्याग्रहे कारभार २ 
 
क िी जा करा काय ुगोमंतकातं  
क िी या करा काय ुया भारतात  
करा या असा सव ुदेशी उठाव  
धरा पूिु सत्याग्रही पूिु भाव ३ 
 
अशा पूिु सत्याग्रहावीि गोवा  
हमळेना अशी पूि ुजािीव ठेवा  
असे जो महामहंत्र या भारतािा  
करा या िला माग ुसोपा तयािा ४ 
 
महामंहत्र हा हवर्श्याते्रस गेला  
तये शातंीिा मंत्र सवुत्र नेला 
तया भ्रात्न्त झाली, म्हिे ‘य द्धतंत्र- 
वरू मी कसे, मी जपे शाहंतमतं्र’ ५ 
 
असे भ्रात्न्त ही; भारतातील घाि 
असे आम च्या ही घरातील घाि 
जरी घाि ही जाईना हशष्टपंथे  
स्वभाव ेतरी य द्ध हे न्याय्य होते ६ 
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क िीही भला न्यायशास्त्रप्रवीि  
हवदेशी स्वदेशी, न जो स्वास्थुमग्न  
हविारा तया, घ्या तयािा हविार  
नको भ्रात्न्तिा भारती कारभार ७ 
 
असे आज गोमंतकी राज्य ज्यािे  
समाधान वा हशष्टपंथे तयािे 
म्हिे तो ‘लढा द्या हन घ्या सवु काही 
लक्ष्यावीि देते आई, न्याय नाही.’ ८ 
 
असे न्याय्य देिे लढा या प्रसगंी  
परी भ्रात्न्त श्री नेहरू अंतरंगी  
हठे बैस नी त्या करी फार जािा  
म्हिोनी करा माग ुसोपा तयािा ९ 
 
करा बंद सत्याग्रहे कारभार 
भरा बंहदशाला त म्ही सानथोर  
जनािी मते या परी स्पष्ट होता  
जना नाव मानील त्यािंा स -नेता १० 
 
स नेत्या महासेवकाने जनािी 
करायास सेवा स्वतःच्या मनािी  
अढी बाजूला ठेविे योग्य आहे 
अशा सेवका आदरे हवर्श् पाहे ११ 
 
महासेवका आम च्या नेहरंूना 
महाशाहंतमंत्रप्रिारप्रवीिा 
हमळाया जगी सवुदा थोर मान 
वरा शीघ्र सत्याग्रही पंथ पूिु १२ 
 
करा स्वीय कतुव्य गोमंतकातं 
करा स्वीय कतुव्य या भारतात 
मरा वा भरा सव ुही बंहदशाला 
अशा रीतीने साह्य द्या नेहरूला १३ 
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महात्याग विीत या भारतािा 
महामंहत्र काढील दौरा जगािा 
‘क िी बोल बोला भल्या पोत ुगाला’  
असे काही सागेंल कोिा भल्याला १४ 
 
भला तो भले बोल बोलेल काही  
स खे घालवायास साम्राज्यशाही  
स खे यापरी होय गोवा-हवम त्क्त  
महामंहत्र हे पाहती स्वप्न हित्ती १५ 
 
असो ते कसेही नसे त्याग व्यथु  
करा त्याग जो काहह गोमंतकाय ु 
तयािे बळे भारतोद्धार होई 
तयािे बळे स्वात्म-उद्धार होई १६ 
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काँगे्रसेतर खासदार-आमदारासंाठी 
 

दोन सूिना 
 

(१) 
 
गोव-ेहवमोिन प्रयत्नातं त म्ही लक्ष घालीत आहात. काँगे्रसेतर पक्ष कौत कास्पद एकज टीने काम करीत 

आहेत. 
 
काँगे्रस पक्ष श्री. नेहरंूच्या पाठीशी राहून गोव-ेहवमोिन प्रयत्नाकडे सहान भतूीने बघत आहे, सहकाय ु

करीत नाही. 
 
गोव-ेहवमोिन प्रयत्नात काँगे्रस पक्ष काँगे्रसेतर पक्षाशंी कधीही सहकाय ुकरिार नाही. 
 
काँगे्रस व श्री. नेहरू यानंी गोव-ेहवमोिनाकडे लक्ष कें हद्रत केल्याहशवाय गोव-ेहवमोिन कधीही होिार 

नाही.  
 
काँगे्रसेतर खासदार-आमदारानंी, सव ुभारतातील, सव ुराज्यातंील, सव ु हवहधमंडळातील काँगे्रसेतर 

खासदार-आमदारानंी श्री. नेहरंूना हवनयपूवुक सागंाव े की, आम्ही खासदारी-आमदारी सोडून साध्या 
नागहरकाच्या नात्याने जनतेिी सेवा करता येईल ती करू. 

 
त म्ही त मच्या काँगे्रस पक्षाच्या िारा गोव-ेहवमोिनािा प्रयत्न करावा. काँगे्रस पक्ष आमच्याशी सहकाय ु

करू इत्च्छत नाही. 
 
ठीक आहे. आम्ही गोव-ेहवमोिन प्रयत्न सोडून देतो. त मच्या काँगे्रस पक्षाला जागा मोकळी करून 

देतो. त म्ही आहि त मिा काँगे्रस पक्ष यानंी एकपक्षीय राज्य या भारतात स खाने कराव.े गोव-ेभारत एकीकरि 
त म्ही घडवनू आिल्यानंतर आम्ही काँगे्रसेतर लोक खासदारी-आमदारी आम्हाला हमळहवता येईल तेवढी 
हमळव ूव त्या मागाने लोकसेवा करू. गोव-ेभारत एकीकरि होत नाही तोपयंत आम्ही साधे नागहरक म्हिून 
लोकसेवा करता येईल ती करू. 

 
(२) 

 
वरील सूिना अव्यवहाय ुनाही असे एका व्यवहारक शल व्यवहारी हमत्राने साहंगतले. 
 
तथाहप हा माझा व्यवहारी हमत्र अव्यवहारी ठरला. त मच्या दृष्टीने अव्यवहारी ठरला तर द सरी सूिना 

अशी की, 
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त म्ही काँगे्रसेतर खासदार-आमदारानंी येत्या हनवडिूकीिा श भारंभहदन कोिता असेल, त्या 

हदनापयंत आपल्या खासदार-आमदाऱ्या सोडाव्या. म्हितात की, १९५७ हे हनवडि कीिे वर् ुआहे, म्हिजे १६ 
महहने साध्या नागहरकाच्या नात्याने त म्ही लोकसेवा करिे बरे, अशी ती द सरी सूिना आहे. 

 
असेहह शक्य आहे की, त मिी गोवहेवर्यक इच्छा श्री. नेहरू आहि त्यािंा काँगे्रसपक्ष १९५६ अखेरपयंत 

प री करील. 
 
गोवहेवर्यक तळमळीिे वातावरि आज भारतात आहे ते कायम राहाव ेव श्री. नेहरंूना साह्य व्हाव े

म्हिून 
 

गोवे-णवमोचनाथव 
 
नेहरू-सहायक गोव्यासह भारतव्यापी अथवा पूिु सत्याग्रह ही योजना मी जनतेप ढे व अथात त म्हा 

सवांप ढे ठेवीत आहे. 
 

जनतेचा बुणद्धरे्भद 
 
भारताला स्वातंत्र्य प्राप्त झाले ते सत्याग्रहाने-केवळ सत्याग्रहाने प्राप्त झाले असा प्रिार मी वािीत 

आहे, ऐकत आहे. 
 
हा प्रिार फार मोठे लोक करीत आहेत. त्याचं्या शब्दावंर हवर्श्ासूंन फार छोटे लोकही करीत आहेत. 
 
भारताला स्वातंत्र्य हमळाले १९४७ साली ऑगस्ट १५ ला. 
 
सत्याग्रह-वैयत्क्तक सत्याग्रह-संपला. ४२ मध्ये सरकारने प ढारी अडकवनू टाकल्यानंतर जनतेने 

साध्या सत्याग्रहाबरोबर हत्याकाडं, जाळपोळ इत्याहद मागांिा आश्रय केला. देशगौरव स भार्बाब ू यानंी 
सरकारशी इमान राखिाऱ्या लष्ट्कराला देशाशी इमान राखण्यास हशकहवले. हहटलरने इंग्रजाचं्या देशातं काय 
केले ते सवांना माहीत आहे. 

 
आम्हाला स्वातंत्र्य हमळाले यािे श्रेय १० टके्क ॲटलीला, ४० टके्क हहटलरला, २० टके्क स भार्बाबूंना, 

१० टके्क ४२ च्या चहसात्मक िळवळीला, १० टके्क महात्मा गाधंींना, त्याचं्या ‘इंग्रज सरकार सैतानी सरकार 
आहे’ या आसेत हहमािल प्रिाराला आहि १० टके्क ‘असंतोर्ािे जनक’ लोकमान्य हटळक यानंा मी देतो. 

 
ॲटलीने समजूतदारपिा दाखवला म्हिून त्याला १० टके्क, कोित्याही देशातंील सामान्य जनता या 

नव्या य गात अशस्त्र चकवा सशस्त्र धडपड करून हकतीही तडफडली तरी राज्य परकीय चकवा स्वकीय 



 अनुक्रमणिका 
 

सरकारच्या हातूत काढून घेिे हतला अशक्य आहे. तथाहप काही पहरिाम सत्ताधारी स्वकीयावंर चकवा 
परकीयावंर सामान्य जनतेच्या अशस्त्र वा सशस्त्र धडपडीिा जरूर होतो; म्हिून अशी धडपड करिाऱ्या 
जनतेला व हतच्या नेत्यानंा दहा-दहा माकु मी देतो. राज्य ज्या सैन्याच्या आधारावर िालते ते सैन्य 
लोकाहभम ख करिे ही महत्त्वािी कामहगरी करिाऱ्या स भार्बाबूनंा मी २० माकु देतो आहि ४० माकु 
हहटलरला. यासाठी की, इंग्लंडिे जीवन धोक्यात आििारा तो होता. ज न्या काळी रोमने ४१० वर् ेहिटनवर 
राज्य केले, पि जेव्हा ख द्द रोमवर मध्य य रोपातील ताकददार लोकानंी आक्रमि केले तेव्हा रोमच्या पालकानंी 
हिटनमध्ये राज्य करिाऱ्या आपल्या रोमन बाधंवानंा हिटन एकदम सोडून देऊन घरी परतण्यािा ह कूम हदला 
व तो ह कूम पाळून हिटनवर राज्य करिारे रोमन घरी रोमला गेले. ॲटलीने हा इहतहास स्मरून 
समजूतदारपिाने चहद स्थान सोडले. 

 
आम्हाला स्वातंत्र्य हमळाले या घटनेच्या श्रेयािी वाटिी मी करतो तशीि इतरानंी करावी असा माझा 

आग्रह नाही. 
 
पि महात्मा गाधंी आहि त्यािंा साम दाहयक, वैयत्क्तक सत्याग्रह १०० टके्क श्रेयाला, पात्र आहि 

बाकीच्या धडपडी व धडपडिारे स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या घटनेला म ळीि कारि झाले नाहीत, असा अप्रत्यक्ष प्रिार 
ही गोष्ट जनतेिा ब हद्धभेद करिारी आहे. 

 
केवळ सत्याग्रहाने स्वातंत्र्य हमळालेले नाही आहि हमळाले नसते ही गोष्ट जनतेने लक्षात ठेवावी. 
 
गोव-ेहवमोिन केवळ सत्याग्रहाने, जनतेच्या सत्याग्रहाने होईल हा भ्रम आहे, श्री. नेहरंूच्या 

मदतीहशवाय गोव-ेहवमोिन होिार नाही. 
 
‘श्री. नेहरू सहायक पूि ु सत्याग्रह’ या कल्पनेने आखला आहे की, आपली सेवकािी-जनतेच्या 

महासेवकािी-भहूमका श्री. नेहरू जाितात. 
 
या पूिु सत्याग्रहािी मदत श्री. नेहरंूना होईल व या मदतीिा आधार घेऊन श्री. नेहरू आपली बैठक 

कायम ठेवनू चकवा बदलून गोव-ेहवमोिन करतील असे मी आज धरून िालतो. 
 

शाणंतयज्ञ 
 
भारत सरकारच्या वतीने श्री. नेहरंूनी ‘पंिशील’ चकवा शीलपंिक जगाप ढे ठेवले आहे आहि गोव-े

हवमोिन या शीलपंिकाच्या कके्षत राहून करण्यासाठी जे तळमळत आहेत 
 
जगातील महान शस्त्रास्त्रबळाने महान् असलेल्या, भौहतक प्रहतष्ठनेे महान् असलेल्या राष्ट्राचं्या 

किुधारानंी श्री. नेहरंूिी बाजू घेऊन पोत ुगालच्या किु धाराला भारत सोडून जाण्यास साहंगतले तर ते सागंिे 
फ कट जाईल असे मला वाटत नाही. 
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पि हे महान् राष्ट्रािे किधुार व ही महान राष्ट्र ेअथात तेथील जनता भारत सरकारला पिंशीलच्या 

कके्षत राहून गोव-ेहवमोिन घडवनू आिण्यास मदत करेल अशी पहरत्स्थती केवळ शब्दांनी हनमाि होईल असे 
मला वाटत नाही; शाहंतयज्ञाने ती हनमाि होईल असा सभंव मला हदसतो. 

 
शाहंतयज्ञािी कल्पना अशी आहे की, भारत सरकार शातंतेने आंतरराष्ट्रीय प्रश्न सोडहवण्यासाठी 

तळमळत आहे. गोव्यािा प्रश्न अंशतः आंतरराष्ट्रीय आहे- तेव्हा हा प्रश्न शातंतेने सोडवावा म्हिून भारत 
सरकार तळमळत आहे-तंू हसद्ध करण्याकहरता श्री. नेहरंूनी अशी हाक भारतीय नागहरकानंा द्यावी की, मला 
दोन हजार नागहरक श द्ध बहलदानासाठी हव ेआहेत. श द्ध बहलदान यािा अथु ‘आम्हाला आतंरराष्ट्रीय प्रश्न 
शातंतेने सोडवले जाव,े असे तीव्रतेने वाटते; म्हिून गोव्यािा अंशतः आंतरराष्ट्रीय प्रश्न शातंतेने सोडला जावा, 
अशी जगाला प्राथुना करून आम्ही जग सोडीत आहो.’ अशी प्राथुना करून प्राथुना करिाराने हपस्त लािी गोळी 
स्वतःच्या छातीत स्वतः मारून घेऊन जग सोडावयािे. सत्याग्रह कोठेही करावयािा नाही. कारि 
सत्याग्रहातही प्रहतपक्षाला थोडा का होईना त्रास सत्याग्रह्याकंडून पोिवला जातो. हदल्लीत दर महहन्याच्या 
पहहल्या तारखेस १०० शाहंत-सैहनक एकदम वरीलप्रमािे प्राथुना करून व हपस्त लाने स्वतःच्या छातीत स्वतः 
गोळी मारून घेऊन जग सोडतील. हपस्त ले भारत सरकार प रवील. प्रत्येक शाहंतसैहनकाला स्वतंत्र हपस्त ल 
हदले जाईल त्याला हदल्लीला भारतसरकारच्या खिाने आिले जाईल. शाहंतसैहनकाचं्या नातेवाइकािंी, 
त्याच्यावर अवलंबून असिाऱ्या कोिािीही जबाबदारी भारत सरकार घेिार नाही. त्याच्या दहनािी-दफनािी 
जबाबदारी घेईल. शाहंतयज्ञाच्या क्षिापयंत हदल्लीत त्याच्या खाण्या-हपण्यािी व राहण्यािी व्यवस्था भारत 
सरकार करील. शाहंतयज्ञात श द्ध आत्मबहलदान करू इत्च्छिाऱ्या भारतीय नागहरकानंी आपआपल्या 
हजल्ह्याच्या कलेक्टराकंडे आपली नाव े नोंदवावीत. पािश े नाव े नोंदवली गेली की, त्यातंील १०० हनवडले 
जातील व त्यानंा हदल्लीस आिवनू पहहला शाहंतयज्ञ केला जाईल. पहहला शाहंतयज्ञ ऑक्टोबर १९५५ च्या 
पहहल्या तारखेस व्हावा अशी भारतसरकारिी इच्छा आहे. 

 
या प्रकारिी हाक श्री. नेहरंूनी हदल्यास हाक जाहीर झाल्यापासून जास्तीतजास्त २० हदवसातं २००० 

भारतीय नागहरक श द्ध बहलदानासाठी नाव ेनोंदवतील अशी माझी अपेक्षा आहे. 
 
पहहल्या शाहंतयज्ञात पहहले श द्ध आत्मबहलदान करण्यासाठी माझी हनवड केली जावी, ही हवनंती आहे. 
 

पा.ंम.बापट 
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आत्मयज्ञ, प्राियज्ञ, जलसमाणध, स्थलसमाणध 
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र्भारतीयप्राियज्ञदल 
 

पत्रक नं. १ 
 
महात्मा गाधंींनी ठरहवलेल्या आत्मश द्धीकर रिनात्मक कायुक्रमाच्या िारा आत्मश हद्ध केलेल्या आहि 

आत्मश द्धयथु अहवरत प्रयत्न करीत राहहलेल्या एक लक्ष भारतीयािंा हनतातं शाहंतमयपूिु अचहसात्मक प्राियज्ञ 
भारताच्या स्वातंत्र्याथु घडून आल्यास त्यािा आम्हाला स्वातंत्र्यप्राप्तथु हवशरे् उपयोग होईल, इतकेि नव्हे तर 
जगततलावर सवु साहत्त्वक मािसानंा मनापासून हवी आहे अशी गोष्ट म्हिजे चहसात्मक मागांिी उच्चाटना 
होण्यासही अशा प्राियज्ञािंी हवशरे् मदत होईल हे मला स्पष्ट हदसते आहे. या माझ्या अंतःप्रकाशान सार 
भारतीयानंा मी हे आमंत्रि देत आहे. 

 
भारतीयानंो, मी आपिातंील साहत्त्वक मािसािंी-साहत्त्वक प रुर्ािंी-प्राथुना करीत आहे. ही माझी 

प्राथुना वीस वर्ांच्या वरील व पंिावन्न वर्ांच्या खालील प रुर्ासंाठी आहे. अचहसा मागािी एकाहंतक प्रस्थापना 
व चहसामागािी आत्यहंतक उच्चाटना हे ज्यािें ध्येय आहे आहि चहसामाग ु परमेर्श्राला असम्मत आहे अशी 
ज्यािंी श्रद्धा हदसते त्यानंी म्हिजे महात्मा गाधंींनी आत्मश द्धीिा जो माग ुआखून हदलेला आहे त्या मागािा 
अवलंब मनापासून करीत असलेल्या व करू इत्च्छिाऱ्या लोकानंा माझी हवनविी आहे की, आपि सध्याच्या 
पहरत्स्थतीिा सवु बाजंूनी हविार करा व असा हविार करून माझ्याप्रमािे आपल्याला संघहटत बृहत् प्रमाि 
अचहसात्मक यज्ञािी भारताच्या स्वातंत्र्याथु व चहसामागाच्या उच्चाटनाथु आवश्यकता भासेल तर आपली नाव े
भारतीय प्राियज्ञदलात नोंदवा. या दलात नाव नोंदहविाऱ्याने हातस तािी खादी वापरली पाहहजे आहि 
महात्मा गाधंींनी ठरहवलेल्या आत्मश द्धीकर कायुक्रमातील खादीपैदास, खादीप्रसार, ग्रामसंघटना, हवदेशी 
कापडावर हपकेचटग, मद्यावर हपकेचटग वगैरेंपैकी एकातरी कायात असले पाहहजे. हशवाय प्रियज्ञदलािी हवशरे् 
हशस्त म्हिून ज्या गोष्टी ठरहवल्या जातील त्या केल्या पाहहजेत. या दलािा उपयोग ता. २६ जानेवारी १९३२ 
पूवी म्हिजे येत्या स्वातंत्र्यहदनापूवी केला जािार नाही. या दलािे पहहले पथक प्राियज्ञाथु कायु करील तेव्हा 
या पथकात राहून मी आपला प्राि श्रीहरीच्या िरिी अपुि करिार आहे. इगं्रजािें व आमच्या राष्ट्रनेत्यािें जे 
बोलिे होिार आहे त्यातून महात्मा गाधंींना पसंत व राष्ट्रास पसंत अशी काही स्वराज्य योजना हनष्ट्पन्न झाली 
तर प्राियज्ञ होिार नाही. या गोष्टी प्राियज्ञदलाच्या प्रहतज्ञापहत्रकेवर सही करिाराने लक्षात घ्याव्या, ही 
हवनंती आहे. 

 
ता. १५-६-३१ पाडूंरंगमहादेवबापट 
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र्भारतीयप्राियज्ञदलाचीप्रणतज्ञापणत्रका 
 
श्री. पा.ं म. बापट यानंी भारतीय प्राियज्ञदल या मथळ्यािा जो मजकूर प्रहसद्ध केला आहे तो मी 

काळजीपूवुक वािला आहे. त्यावर मनन केल्यानंतर माझ्या हृदयस्थ परमेर्श्राने मला भारतीय प्राियज्ञदलात 
नाव नोंदहवण्यािी आज्ञा केली आहे. मी आपल्या हृदयस्थ परमेर्श्रास साक्षी ठेवनू प्रहतज्ञा करतो की, 
भारताच्या स्वातंत्र्याथु मी आपल्या प्रािािी आह ती पूिु अचहसात्मक रीतीने देण्यास तयार आहे, व अशा रीतीने 
प्रािाह ती हदली जाईपयंत महात्मा गाधंी यानंी ठरहवलेला आत्मश द्धीकर कायकु्रम आहि दलािा हवशरे् 
कायुक्रम मी प्रामाहिकपिाने अंमलात आिीन. मी आज करीत आहे.  

 
कायात केव्हाही दाखल होण्यास मी तयार आहे. 
 

नाव - 
पत्ता- 
वय- 
धंदा- 
धमु - 
हशक्षि- 
 
काय ु

करीत आहे 
 
करिार आहे 

तारीख  सही 
 

वदें मातरम्! 
 

भारतीय प्राियज्ञदल 
 

जाहीरसर्भा 
 
भारतीय प्राियज्ञदलािी माहहती देण्यासाठी शुक्रवार ता. १९-६-३१ रोजी सायकंाळी ६-३० वाजता 

णशवाजीमंणदरात जाहीर सभा भरिार आहे. श्री.पा.ंम.बापट हे दलािी माहहती देतील. 
 
आज (ग रुवार ता. १८-६-३१) सायंकाळी शहनवारवाड्याप ढे कै. अच्युतराव कोल्हटकर याचं्या 

मृत्यूबद्दल द ःखप्रदशनु करण्यासाठी जाहीर सभा संभाजी पथकातफे होिार आहे. ही सभा संपल्यानंतर 
त्याहठकािी श्री.पा.ंम.बापट हे दलािी माहहती देतील. 

 
  

 



 अनुक्रमणिका 
 

र्भारतीयप्राियज्ञदल 
 
१९३१ साली ‘‘भारतीय प्राियज्ञदल’’ या संस्थेिी कल्पना मी महाराष्ट्रीय जनतेसमोर माडंली होती व 

संस्था स रूही केली होती. जूनपासून ऑक्टोबरअखेरपयंत हतिे अत्स्तत्व होते. ऑक्टोबरअखेर मला उंबरगाव 
(हज. ठािे) येथे अटक झाली, त्या वळेी ती संस्था मी रीतसर बंद केली, व त्यानंतर सरकारने ती गैरकायदा 
म्हिून बंद केली. न कतीि त्या ससं्थेवरील बंदी सरकारने दूर केली आहे, म्हिून मीही ती संस्था प नश्च स रू 
करीत आहे. तरी हतिे पूवुस्वरूप पहरत्स्थतीन सार बदलले आहे. 

 
१. ‘‘भारतीय प्राियज्ञदल’’ ही संस्था पक्षातीत आहे. 
  
२. भारतात लवकर एकजूट होऊन तो लवकर स टावा हे या संस्थेिे ध्येय आहे. 
  
३. काँगे्रस पक्षािे व काँगे्रसहवरुद्ध पक्षािे नेते, चहदंूिे, म सलमानािें व हहरजनािें नेते, कम्य हनस्ट, 

सोशहॅलस्ट, भाडंवलदार, मजूर, शतेकरी वगैरे नव्या रीतीने संघहटत झालेल्या भारतीय 
वगावगांिे नेते, या सवांनी एकत्र जमून भारतीय स्वराज्य घटनेिा मस दा लवकर तयार करावा, 
आपसातील वाद हवकोपास नेव ू नयेत, ही ज्यािंी उत्कट इच्छा आहे अशा स्वातंत्र्यपे्रमी 
भारतीयािंी ही संस्था आहे. 

  
४. नेत्यािी एकजूट होण्यासाठी चहदू आहि म सलमान, चहदू आहि हहरजन यामंधील हवकोपास 

जािारी, हवकोपास जाऊ पाहिारी भाडंिे वळेीि शातं होण्यासाठी प्राियज्ञािी केव्हा केव्हा 
आवश्यकता आहे, असे ज्यानंा उत्कटतेने वाटू लागले आहे अशासंाठी, संस्थेत दाखल होऊ 
इत्च्छिाऱ्यासंाठी, प्राियज्ञ करू इत्च्छिाऱ्यासंाठी ही ससं्था आहे. 

  
र्भारतीयप्राियज्ञदल 

 
पत्रक नं. २ 

 
– हवस्तृत माहहती – 

 
भारतीय प्राियज्ञदल हे भारतात लवकर एकजूट होऊन तो लवकर स टावा, पारतंत्र्यातूंन लवकर 

स टावा या उदे्दशाने स्थाहपलेले आहे. सवु पक्षाचं्या नेत्यानंी मन उदार करून लवकर एकत्र याव ेव भारतीय पूि ु
स्वराज्यघटनेिा मस दा तयार करावा आहि या मस द्यान सार स्वराज्य प्राप्त होण्यासाठी स्वराज्यहवरोधी 
परकीयाशंी व स्वकीयाशंी सत्याग्रही रि स रु कराव ेअशी माझी तीव्र इच्छा आहे. लवकर म्हिजे एक वर्ाच्या 
आत. एक वर्ाच्या आत जर प ढारी उदार मनाने मस दा तयार करण्यासाठी एकत्र झाले तर ४।६ महहन्यातं 
मस दा तयार होईल व नंतर सत्याग्रही रि स रू होण्यास हवलंब लागिार नाही; पि सत्याग्रही रिस्वातंत्र्येच्छू 
जनतेच्या स्वातंत्र्यभक्त प ढाऱ्यानंी एकज टीने हनहश्चत केलेल्या स्वतंत्र्य स्वराज्याच्या घटनेसाठी सत्याग्रही रि 
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१-१।। वर्ात स रू होईल का? कोिी सागंाव?े प्रयत्न करिे आपल्या हाती आहे. प ढाऱ्याप ढे हात जोडिे, 
त्याचं्यावर पे्रमािे दडपि आििे आपल्या हाती आहे. २३ ज लै १९३९ पयंत आपल्या सामान्य प्रयत्नािंी 
पराकाष्ठा करावी व जूट, मस दा या कल्पना तोपावतेो कल्पनाि राहहल्या तर साम दाहयक प्राियज्ञाने देवाला, 
प ढाऱ्याचं्या हृदयस्थ देवाला आळवाव े असा एक हविार आहे. या साम दाहयक यज्ञासाठी भारतीय 
प्राियज्ञदलािी स्थापना केली आहे. यज्ञािा प्रकार-जलप्रवशे, जलसमाधी हा माझ्याप रता ठरलेला आहे, 
यापेक्षा अहधक सध्या यासंबधंाने काही सागंता येत नाही. 

 
१९३९ ज लै २३ ला अद्याहप प ष्ट्कळ अवकाश आहे. २० महहने आहेत. एवढ्या अवधीत दलासंबधंीिी 

कल्पना जनतेच्या बऱ्याि मोठ्या भागाप ढे माडंता येईल, असे मला वाटते. एकीकडे प ढाऱ्यानंा हवनवीत राहिे 
व द सरीकडे दलात भरती होण्यासाठी जनतेला जागे करीत राहिे अशी दोन कामे २० महहनेपावतो करिे 
आहेत-मला करिे आहेत, प ढे हरी आहे! मला असे वाटते की, पे्रमािी भावना ही सवात श्रेष्ठ भावना आहे, ही 
सवुथा आत्मोद्धारक आहे. व्यवहारातील प ष्ट्कळसे प्रश्न सोडहवण्यास समथु अशी भावना आहे. प्राियज्ञ म्हिजे 
स्वप्राियज्ञ- पे्रममय होऊन केलेला स्वप्राियज्ञ द सऱ्याच्या शरीराला धक्का न लावता, जमेल तर मनालाही 
धक्का न लावता केलेला पे्रममय स्वप्राियज्ञ ही हवलक्षि सामथ्युवान घटना आहे. मन ष्ट्यसमाजामध्ये, 
कोित्याही राष्ट्रातील समाजामध्ये अशी सामान्य व असामान्य मािसे प ष्ट्कळि सापडतील की ज्यावर पे्रममय 
अचहसात्मक स्वप्राियज्ञािा पहरिाम प ष्ट्कळि होईल. मात्र असा आत्मयज्ञ करिारी मािसे हकती-कोित्या 
समाजात हकती सापडतील हे आज काही सागंता येत नाही. भारताप रता प्रयत्न करिे-थोर कायाकहरता 
अचहसात्मक रीतीने प्राि देण्याच्या तयारीिी मािसे शोधून संघहटत करण्यािा भारताप रता प्रयत्न करिे हे 
आम्हा भारतीयाचं्या हातात आहे. व हे काम यथाशक्य २० महहनेपावतो करण्यािे मी योहजले आहे. 

 
ज लै २३, १९३९ ही तारीख का?ं 

 
त रंुगातून बाहेर आलो ज लै २३ ला. तेव्हापासून दोन वर् ेधरली आहेत कामासाठी म्हिून. त रंुगात 

असताना काही वगेळी योजना होती मनामध्ये. स टल्यानंतर ५ महहने ज टीसाठी झटाव े व नंतर जलसमाधी 
घ्यावी, अशी ती योजना होती. बाहेर आल्यावर म लाचं्या, हमत्राचं्या व इतराचं्या हविारािंा हविार करून ५ 
महहन्यािंी दोन वर् े केली. कोिी म दत वाढवावी म्हिून आग्रह धरीत आहेत, कोिी जलसमाधीसारखा 
आत्मयज्ञािा प्रकार केव्हाही करू नये, लोकजागृती व लोकसंघटना करीत करीत स्वाभाहवकपिे मरि येईल 
तेव्हा मराव,े असे सागंत आहेत, कोिी प ढाऱ्याचं्या एकीिा प्रयत्न अस्थानी आहे, असे सागंून तो प्रयत्न सोडून 
द सरे काही करीत काल व्यतीत करावा असा आग्रह करीत आहेत, कोिी हवस्तृत आत्मिहरत्र हलहा म्हित 
आहे; कोिी लेखनािारा माझे ताहत्त्वक, राजकीय, सामाहजक, धार्थमक व अन्यहवर्यक हविार कायम स्वरुपातं 
हवस्तृतपिे माझ्या म लासंाठी व इतरासंाठी मी संग्रहहत करून ठेवावते असे सागंत आहेत, कोिी स्वस्थ बसून 
राहा आपल्या म लाजंवळ व कोिी हजज्ञासू त मच्याकडे येतील त्यानंा त मिे तत्त्वज्ञान सागंत जा; फारतर त मिे 
आवडते सफाईिे काम िालू ठेवा, असे म्हित आहेत. कोिी प िे सोडा व इतरत्र राहा, कोठे तरी खेड्यात 
राहा, व तेथे काय काम करता येईल ते करा, असा उपदेश करीत आहेत. शतेकरी सघंटना, कामगार संघटना, 
काँगे्रसिे सभासदत्व, ‘लोकशाही’िे सभासदत्व, हवदेशी वस्त्रबहहष्ट्कारािे काम, समाजवादाच्या अभ्यासािे व 
प्रिारािे काम इत्याहद इत्याहद राष्ट्रोद्धारक अशी अनेक कामे अनेक सत्न्मत्र मला स िवीत आहेत व माझी 
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आत्मयज्ञािी कल्पना वडेेपिािी असल्याने ती मी टाकून द्यावी असे म्हित आहेत. या सवु सूिनािंा हविार 
करून शवेटी जे मी ठरहवले आहे, ते हे की, सफाईिे काम िालू ठेवावे, रत्नाहगरीच्या त रंुगात एहप्रल ३ । १९३५ 
या हदवशी झालेल्या हनश्चयान सार भारताच्या ज टीसाठी थोडासा आपल्या शक्यतेन सार सामान्य प्रयत्न करून 
नंतर त्या ज टीसाठीि जाहीर जलसमाधी, हा प्रयत्न करावा. हा प्रयत्न साम दाहयक होईल तर बरे, म्हिून तसा 
प्रिार १९३९ ज लै २३ पयंत करावा. प ण्यास कायम वस्ती ठेवनू अगदी जरूर तरि इतरत्र जािेयेिे करावे; 
प ण्यािी रस्तेसफाई व राष्ट्रातील प ढाऱ्यािंी हदलसफाई ही दोन कामे, हे दोन प्रयत्न करीत असता द सरे काय 
काम करता येईल ते कराव.े 

 
मी क्राहंतवादी, मी हा जलसमाधीिा शाहंतमय माग ुकसा पसंत केला असे काही सज्जन हविारतात. यािे 

उत्तर मी क्राहंतवादी आहि शाहंतवादी आहे. मी चहसावादी आहि अचहसावादी चकवा एका शब्दात सापवाद-
अचहसावादी आहे. मी अज्ञातवासात काशीस होतो, (शवेटिे १० महहने) त्या हठकािी २० नोव्हेंबर १९१२ या 
हदवशी एक हविार मला स िला. अथात् हा हविार माझ्या मनात त्या काळी सतत िाललेल्या 
क्राहंतसाधनहवर्यक चितनानेि स िला होता. माझे अंतःकरि स्वभावतः खरेि कोमल आहे. माझा प्रासंहगक 
कठोरपिा हे कोमलतेने प्रसंगाप रते धारि केलेले स्वरूप असते, अशी माझी प ष्ट्कळ प्रसंगािंी आत्मप्रतीती 
आहे. बऱ्याि लोकािें अंतःकरि मजसारखेि कोमल-कठोर असते अशी माझी भावना आहे. असो. मला 
काशीस १९१२ नोव्हेंबर २० ला हविार स िला तो हा ३०,००० स्वातंत्र्यहप्रय मािसे आम्ही जमवावी. म ंबईच्या 
एस्प्लनेड मदैानावर १५,००० नी एकदम देहत्याग करावा. ‘‘आम्ही पारतंत्र्याला कंटाळलो आहो, शक्य 
हततक्या कमी रक्तपाताच्या मागाने आमिी स टका व्हावी अशी आमिी भावना आहे, म्हिून आज आम्ही आपले 
रक्त साडूंन सवु स्वातंत्र्यहप्रय राष्ट्रानंा आमिी ग लामहगरीतून हनघण्यािी तीव्र इच्छा जाहीर करीत आहो’’ असा 
जाहीरनामा या देहत्यागाच्या क्षिी म ंबईहून हनघून सवु राष्ट्रातं पोिेल अशी व्यवस्था असावी. १५,००० च्या या 
आत्मयज्ञािा आहि जाहीरनाम्यािा राज्यकत्यांवर व जगतातील राष्ट्रावंर काय पहरिाम होतो ते पाहून 
बाकीच्या १५,००० नी आपला कायुक्रम हनहश्चत करावा. हा हविार स िल्यावर मी तन्मय झालो लवकरि ता. 
२८ हडसेंबर १९१२ रोजी मला अज्ञातवासात पहरहित झालेल्या व हमत्र झालेल्या एका सद्गृहस्थाने हवर्श्ासघात 
करून सरकारच्या स्वाधीन केले. तेव्हा त्व्हन्सेंट नावािे म ंबई सी. आय. डी. िे प्रम ख याचं्या अटकेत मी एक 
महहनाभर होतो. त्या काळात मी काही पते्र त्यानंा हलहहली. त्यातं एक पत्र माझ्या या नवीन हविारासबंंधीिे 
होते. या पत्रात आयलंडच्या िागंल्या लोकानंी, पालुमेंटिे सभासद, कहव, लेखक अशा लोकानंी थोड्याशा 
प्रमािात शाहंतमय साम दाहयक स्वप्राि यज्ञ करून आपला ग लामहगरीिा तीव्र कंटाळा जगाला जाहीर केल्यास 
आयलंन्डिा प्रश्न लवकर धसाला लागून त्या देशाला स्वतंत्रता लाभेल असे मी हलहहले होते. असो. हा 
साम दाहयक प्राियज्ञािा गगंातटाकी स िलेला हविार माझ्या अज्ञातवासानंतरच्या प्रहतकूल वातावरिात मी 
बाजूस ठेवला. तो प न्हा १९३१ साली जून महहन्यात अन कूल वातावरि पाहून हाती घेतला व भारतीय 
प्राियज्ञ-दलाच्या कल्पनेच्या रूपाने जनतेसमोर माडंला; परंत  १९३१ ऑक्टोबरमध्ये सरकारने माझा बाहेरिा 
संसार संपहवल्याने त्या कल्पनेला मजबरोबर कारागृहात स्वस्थ राहाव ेलागले. प ढे वर साहंगतल्याप्रमािे १९३५ 
साली रत्नाहगरीच्या त रंुगात असता प्राियज्ञािी कल्पना भारताच्या ज टीसाठी अमंलात आिण्यािा हविार 
माझ्या मनात उद्भवला. तो हदवसेंहदवस दृढ होत जाऊन गेल्या ऑगस्ट महहन्यात भारतीय प्राियज्ञदल या 
पूवीच्याि नावाने मी तो जनतेसमोर ठेवला. अशी माझ्या शाहंतमय प्राियज्ञाच्या कल्पनेिी थोडक्यात हकीकत 
आहे. रत्नाहगरीच्या त रंुगात १९३२ साली हलहहलेल्या व त्याि साली प्रहसद्ध झालेल्या ‘श्रीगीतासेवक’ या 
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लहान प स्तकात ‘आत्मसंहारसंहहता’ या प्रकरिात अचहसावाद व चहसावाद यासंंबधंािे माझे हविार हजज्ञासूंना 
वािावयास हमळतील. ते वािले असता माझ्या अंतःकरिािी त्यानंा ओळख होईल आहि मग मी जलसमाधीिा 
शाहंतमय माग ु पसंत केल्यािे त्यानंा आश्चयु वाटिार नाही. जनतेच्या माहहतीसाठी भारतीय प्राियज्ञदल 
(१९३१) िे पत्रक व नवीन भारतीय प्राियज्ञ-दलपत्रक प ढे देत आहे. आजिे नवीन दल पक्षातीत म्हिजे 
सवुपक्षसंग्रही आहे, व भारताच्या ज टीसाठी, लोकाचं्या व प ढाऱ्याचं्या हृदयपहरवतुनासाठी त्यानंी यज्ञ योहजला 
आहे. पूवीिे दल पक्षातीत नव्हते. महात्मा गाधंीच्या कायकु्रमाने सवुथा बाधंलेले होते व त्यािा यज्ञ सरकारच्या 
लष्ट्करी छावण्यावंर, सरकारी पलटिींच्या हातून व्हावा, पलटिींच्या हृदयपहरवतुनाथु व्हावा अशी योजना 
होती. 

 
जुनेपत्रक (ता. १५ जून १९३१, अहमदनगर) 

 
महात्मा गाधंींनी ठरहवलेल्या आत्मश द्धीकर रिनात्मक कायुक्रमाच्या िारा आत्मश द्धी केलेल्या आहि 

आत्मश द्धयथ ुअहवरत प्रयत्न करीत राहहलेल्या एक लक्ष भारतीयािंा हनतातं शाहंतमयपूिु अचहसात्मक प्राियज्ञ 
भारताच्या स्वातंत्र्याथु घडून आल्यास त्यािा आम्हाला स्वातंत्र्यप्राप्त्यथु हवशरे् उपयोग होईल, इतकेि नव्हे तर 
जगततलावर सवु सात्त्वक मािसानंा मनापासून हवी आहे अशी गोष्ट म्हिजे चहसात्मक मागािी उच्चाटना 
होण्यासही अशा प्राियज्ञािी हवशरे् मदत होईल हे मला स्पष्ट हदसत आहे. या माझ्या अंतःप्रकाशान सार 
भारतीयानंा मी हे आमंत्रि देत आहे. 

 
भारतीयानंो, मी आपिातंील सात्त्वक मािसािंी - साहत्त्वक प रुर्ािंी प्राथुना करीत आहे; ही माझी 

प्राथुना वीस वर्ािे वरील व पंिावन्न वर्ािे खालील प रुर्ासंाठी आहे. अचहसा मागािी एकाहंतक प्रस्थापना व 
चहसामागािी आत्यहंतक उच्चाटना हे ज्यािें ध्येय आहे आहि चहसामाग ुपरमेर्श्राला असंमत आहे अशी ज्यािंी 
श्रद्धा हदसते त्यानंी म्हिजे महात्मा गाधंींनी आत्मश द्धीिा जो माग ुआखून हदलेला आहे त्या मागािा अवलंब 
मनापासून करीत असलेल्या व करू इत्च्छिाऱ्या लोकानंा माझी हवनविी आहे की, आपि सध्याच्या 
पहरत्स्थतीिा सवु बाजंूनी हविार करा व असा हविार करून माझ्याप्रमािे आपल्याला संघहटत बृहत् प्रमाि, 
अचहसात्मक प्राियज्ञािी भारताच्या स्वातंत्र्याथु व चहसामागाच्या उच्चाटनाथु आवश्यकता भासेल तर आपली 
नाव ेभारतीय प्राियज्ञदलात नोंदवा. या दलात नाव नोंदहविाऱ्याने हातस तािी खादी वापरली पाहहजे आहि 
महात्मा गाधंींनी ठरहवलेल्या आत्मश द्धीकर कायुक्रमातील खादीपैदास, खादीप्रसार, ग्रामसंघटना, हवदेशी 
कापडावर हपकेचटग, मद्यावर हपकेचटग वगैरेंपैकी एका तरी कायात असले पाहहजे. हशवाय प्राियज्ञदलािी 
हवशरे् हशस्त म्हिनू ज्या गोष्टी ठरहवल्या जातील त्या केल्या पाहहजेत. या दलािा उपयोग ता. २६ जानेवारी 
१९३२ पूवी म्हिजे येत्या स्वातंत्र्यहदनापूवी केला जािार नाही. या दलािे पहहले पथक प्राियज्ञाथु कायु करील 
तेव्हा त्या पथकातं राहून मी आपला प्राि श्रीहरीच्या िरिी अपुि करिार आहे. इंग्रजािें य आमच्या 
राष्ट्रनेत्यािें जे बोलिे होिार आहे त्यातून महात्मा गाधंींना पसंत व राष्ट्रास पसंत अशी काही स्वराज्ययोजना 
हनष्ट्पन्न झाली तर प्राियज्ञ होिार नाही. या गोष्टी प्राियज्ञदलाच्या प्रहतज्ञापहत्रकेवर सही घालिाराने लक्षात 
घ्याव्या, ही हवनंती आहे. 
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नवेपत्रक (ता. ९ ऑगस्ट १९३७, वधा) 
 
१९३१ साली ‘भारतीय प्राियज्ञदल’ या ससं्थेिी कल्पना मी महाराष्ट्रीय जनतेसमोर माडंली होती, व 

संस्था स रूही केली होती. जूनपासून ऑक्टोबरअखेरपयंत हतिे अत्स्तत्व होते. ऑक्टोबरअखेर मला उंबरगाव 
(हज. ठािे) येथे अटक झाली त्यावळेी ती संस्था मी रीतसर बंद केली व त्यानंतर सरकारने ती गैरफायदा 
म्हिून बंद केली. न कतीि त्या संस्थेवरिी बंदी सरकारने दूर केली आहे, म्हिून मीही ती संस्था प नश्च स रू 
करीत आहे. तथाहप हतिे पूवुस्वरूप पहरत्स्थतीन सार बदलले आहे. 

 
१. ‘भारतीय प्राियज्ञदल’ ही ससं्था पक्षातीत आहे. 
 
२. भारतात लवकर एकजूट होऊन तो लवकर स टावा हे या संस्थेिे ध्येय आहे. 
 
३. काँगे्रस पक्षािे व काँगे्रसहवरुद्ध पक्षािे नेते, चहदंूिे, म सलमानािें व हहरजनािें नेते, कम्य हनस्ट, 

सोशहॅलस्ट, भाडंवलदार, मजूर, शतेकरी वगैरे नव्या रीतीने संघहटत झालेल्या भारतीय वगावगांिे नेते या 
सवानी एकत्र जमनू भारतीय स्वराज्य घटनेिा मस दा लवकर तयार करावा. आपसातील वाद हवकोपाला नेऊ 
नयेत ही ज्यािंी उत्कट इच्छा आहे अशा स्वातंत्र्यपे्रमी भारतीयािंी ही संस्था आहे. 

 
४. नेत्यािंी एकजूट होण्यासाठी चहद  आहि म सलमान, चहद  आहि हहरजन याजंमधील हवकोपास 

जािारी, हवकोपास जाऊ पाहिारी भाडंिे वळेीि शातं होण्यासाठी प्राियज्ञािी केव्हा केव्हा आवश्यकता आहे 
असे ज्यानंा उत्कटतेने वाटू लागले आहे, अशािंी ही ससं्था आहे. संस्थेत दाखल होऊ इत्च्छिारानंी (अथात 
भारताच्या ज टीसाठी प्राियज्ञ करू इत्च्छिारानंी) मला भेटाव ेवा हलहाव.े 

 
पुरविी 

 
शहंकतासंाठी स्पष्टीकरि (१२-११-३७) – ‘प्राियज्ञ’ म्हिजे ‘स्वप्राियज्ञ.’ ‘पक्षातीत’ म्हिजे 

‘सवुपक्षसंग्रही.’ कलम ३ मध्ये साहंगतलेल्या व न साहंगतलेल्या सवु पक्षातंील भारतीयानंा घेिारी, अथात 
हनरपवाद - अचहसाधमुवादी व सापवाद-अचहसाधमुवादी या दोघांनाही घेिारी. सापवाद-अचहसाधमुवाद्याने या 
संस्थेत हनरपवाद-अचहसाधमुवाद्याशी भारताच्या ज टीसाठी पूिु सहकायु करावयािे, त्याचं्याइतकेि 
अचहसाप्रधान आिरि ठेवावयािे. प्राियज्ञदलाच्या (स्वप्रािदलाच्या) शाखा दोन; १) नेत्यािंी एकजूट 
होण्यासाठी स्वप्राियज्ञ करू इत्च्छिारे एका शाखेिे घटक. २) चहद  आहि म सलमान, चहद  आहि हहरजन 
याजंमधील हवकोपास जािारी, हवकोपास जाऊ पाहिारी भाडंिे वळेीि शातं होण्यासाठी स्वप्राियज्ञ करू 
इत्च्छिारे द सऱ्या शाखेिे घटक. नेत्याचं्या एकज टीिे हनदशकु भारतीय स्वराज्य-घटनेिा मस दा तयार होिे. 
दलाच्या दोन्ही शाखातं नाव घालू इत्च्छिारा तसे करू शकतो. 

 
नव ेपत्रक नऊ ऑगस्टला काढल्यानंतर ११ ऑगस्टला नागप रला ह्यासंबधंी प्रथम व्याख्यान झाले. 

नंतर मनमाड, येवला, कोपरगाव, अहमदनगर, चभगार; म ंबई (४) म ंबई (१४) नाहशक, नादंगाव, िाळीसगाव, 
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ध ळे, एरंडोल या हठकािी व्याख्याने झाली. एरंडोलिे व्याख्यान १९ सप्टेंबरला झाले. दलात २१ नाव ेदाखल 
झाली आहेत ती - बी एस. गोरे (दहक्षि हैद्राबाद), आत्माराम वास देव मोडक (प िे), ध ंहडराज हवष्ट्िू देव 
(प िे), दत्तात्रय हवनायक बाभळे (प िे), शकंर सदाहशव पनेक (नागपूर), शकंर प्रसाद मालवीय (भडंारा, सी. 
पी.), हबहारीलाल जवाहहरलाल हमश्र (िांदा, सी. पी.), हवर्श्ेर्श्र अयोध्याप्रसाद वािमाई (नाहशक), जगन्नाथ 
भोनाजी ढाके, रघ नाथ तापीराम अत्तरदे, ब धा एको कोळंबे, सोनू माडू कोऱ्हे, त्र्यंबक घमा वािी, रामदास 
आसाराम बोरोले, नागेश वास देव क ळकिी, काशीनाथ यादव ढाके, त काराम सीताराम नारखेडे, सदाहशव 
प ना अत्तरदे (साळव,े ता. एरंडोल), केशव राजाराम ठाकूर (प िे), भपूाल बी. पहंडत (कोल्हापूर), देशदास 
रानडे (प िे). 

 
येवला व त्यानंतरिी दहा हठकािे येथून प ढाऱ्याकंडे त्या त्या हठकािी जाहीर सभेने पास केलेला, 

प ढाऱ्यानंी आपसातील वाद हमटवनू भारती स्वराज्यघटनेिा मस दा लवकर तयार करावा, अशा हवनंतीिा 
ठराव पाठहवला गेला. सप्टेंबर १९ नंतर सभा-व्याख्याने मी बंद ठेवली; परंत  प ढाऱ्यानंा उदे्दशून आजवर तीन 
हवनंहतपते्र वृत्तपत्रातं प्रहसद्ध केली. त्यािंा साराशं : ‘माझा आपिा सवु प ढाऱ्यावंर हवर्श्ास आहे. आपि 
प्रत्येकजि मातृभमूीच्या चितनातं मग्न आहो. आपिामध्ये कोिीही असा नाही की ज्याच्या मनात भारताच्या 
कोयवधी जनतेच्या श्रेष्ठातं श्रेष्ठ हहतास हवरोधी असा एकही हविार डोकाव ू शकेल. हे हहत कशातं आहे 
यासबंंधाने आपिा सवांच्या कल्पना एक नसल्यानेि केवळ आपिात तात्प रते भेद उत्पन्न झाले आहेत. पि या 
भेदामं ळे भारताच्या स्वातंत्र्यािा हदवस लाबं जात आहे. आपि आपले भेद व भाडंिे हमटवनू भारतीय 
स्वराज्यघटनेिा मस दा लवकर तयार करावा, अशी जनतेिी इच्छा आहे, असे ११ हठकािच्या जाहीर सभािें 
ठराव आपिाकडे आले; त्यावरून आपल्या लक्षात आलेि असेल. घटना सहमतीिी मागिी हवहधमंडळातून 
केली गेली आहे, ती हवफल आहे. हमळालेल्या घटनेिा हनरे्ध िालू आहे, तोही व्यथु आहे. आता आपि एकत्र 
या व आम्हा ं रयत लोकानंा हजच्यासाठी आनंदाने प्राि द्यावासा वाटेल अशी स्वराज्य घटना तयार करा. 
आपल्या बैठकीत हिहटश चकवा कोिीही परकीय नसावा. अमेहरकन लोकानंी आपली घटना आपिि बनवली 
तसे आपि करा. पूवी काँगे्रस-लीग योजना, नेहरू योजना तयार होऊन व्यथु गेल्या, तसे आता होईल ही भार्ा 
करू नका. आजिा काळ वगेळा आहे. नव े उत्साही प ढारी, उत्साही अन यायी आज राजकीय रंगभमूीवर 
संघटना कायात रंगलेले आहेत, तसे पूवी नव्हते. त्यािंी नवी श्रद्धा, नवा जोम आजच्या नव्या पहरत्स्थतीत 
अत्यंत आशाजनक आहे. वास्तव आपि जरूर एक व्हा आहि घटना तयार करण्याच्या कामास लागा. घटना 
तयार करताना काही म द्याच्या गोष्टींवर आपिामध्ये एकमत असाव ेलागेल. या गोष्टींपकैी हवशरे् महत्त्वाच्या 
माझ्या मते या आहेत. चहद स्थानच्या आर्थथक भहवतव्यावर त्यांिे इतर बाबतीतील भहवतव्य प्राधान्याने अवलंबनू 
आहे. म्हिून ते आर्थथक भहवतव्य बऱ्यापकैी होण्यासाठी येथील इंग्रजी राज्य नाहीसे होऊन येथे लोकराज्य 
झाले पाहहजे. रहशयातील राज्यपद्धती, सोत्व्हएट राज्यपद्धती, आज, उद्या, जवळच्या भहवष्ट्यकाळी येथे 
अय क्त होईल. दूरच्या भहवष्ट्यकाळि तो काळ जािे. चहद , म सलमान, हहरजन आहि इतर जनसमाज अद्यापी 
तीव्र धमुभावनानंी भरलेला असल्याम ळे राज्यघटना तयार करताना या भावनानंा मान हदला पाहहजे. चहद  
चहद स्थानािा स्वातंत्र्यलढा लढवीत असता त्याचं्या बाजूने त्याच्या खादं्याला खादंा लावनू म सलमान, हहरजन 
व द सरे अल्पसंख्याक समाज यानंी लढाव ेयासाठी त्या त्या समाजाच्या या सहकायाला ज्या योग्य हरकती 
असतील त्यानंा जागा न राहील अशी काही कलमे हलहखत घटनेत असावयास पाहहजेत, ही त्या त्या समाजािी 
इच्छा व मागिी अगदी योग्य होईल. मानव्याच्या प्रत्येक समजूतदार घटकाला अंतःकरिात आजच्या 
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जागहतक पहरत्स्थतीत वगभुावनेपेक्षा राष्ट्रभावनेला वरिे स्थान असते, व ते असिे योग्य आहे. कोित्याही 
देशात वगहुवरोध व वगसुहकायु यासंारख्याि हनसगहुनर्थमत गोष्टी आहेत, आहि जो देश परकीयाचं्या 
ग लामहगरीत असेल त्याला स्वातंत्र्याच्या मागात वगेाने प ढे जाण्यास वगहुवरोधापेक्षा वगसुहकायािी हवशरे् 
मदत होते. वगहुवरोध थोडासा हवरोधीि होतो. आपल्या देशािी राज्यघटना तयार करताना हिहटशाचं्या प्रत्यक्ष 
अंमलाखालील प्रातंासाठी हनमसमाजवादी घटना करिे योग्य होईल, आहि देशी संस्थानातंील प्रजा 
स्वातंत्र्याच्या झगड्यासाठी नीट संघहटत झालेली नाही तोपावतेो, संस्थाहनकाचं्या इच्छेन सार, हिहटशाचं्या 
हाताखाली त्यानंा राहू देिे सध्या अयोग्य होिार नाही; संस्थानेतर म लखातंील हनमसमाजवादी राज्य 
संस्थानाचं्या डोळ्यासमोर योग्य नम न्यादाखल राहील व संस्थानािंी त्या हदशनेे प्रगहत होण्यास आपल्या केवळ 
अत्स्तत्वाने साहाय्य करील.’ 

 
प ढाऱ्यानंा उदे्दशून प्रहसद्ध केलेल्या हवनंहतपत्रािा साराशं वरीलप्रमािे आहे. वृत्तपत्राकंडे पाठहवताना 

पत्रकारानंा आपि काही अन कूल, प्रहतकूल हविारपत्राबरोबर आपल्या वािकापं ढे माडंा अशी मी हवनंती करीत 
असे. हतसऱ्या हवनंहतपत्राबरोबर ‘हत्रकाळ’ कारानंी ही हवनंती मान्य करून आपले हविार माडंले, याबद्दल मीं 
त्यािंा आभारी आहे. मी माझ्या पहरत्स्थतीन सार फक्त ५-६ वृत्तपत्राकंडे हवनंहतपते्र पाठहवली. इतर पत्रानंी 
त्यािंा गोर्वारा हदला चकवा नाही, हकती प ढाऱ्याचं्या नजरेसमोर ती आली हे मी काही सागंू शकत नाही. माझी 
अशी समजूत आहे की, गावं-सफाई व भाव-सफाई ही मी अंगीकारलेली दोन्ही कामे माझ्या देशाच्या दृष्टीने 
सावुहत्रक महत्वािी आहेत व म्हिून माझी हवनंती आहे की, वृत्तपत्रकारानंी व इतरानंी या कामातं आप लकीिी 
भावना ठेवनू शक्य ते सहकायु कराव.े 

 
पा.ंम.बापट 
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नदीतजीवणदल्यानेस्वराज्यणमळतंका? 
 

(भारतीय प्राियज्ञदल, पत्रक क्र. ३) 
 

‘णचत्रा’कारासंपत्र 
 
श्री. ‘हित्रा’ कार-सेवसेी साष्टागं नमस्कार हव. हव. 
 
आपि आपल्या ता. २८।११।३७ च्या ‘हिते्रत’ ‘म ळाम ठेच्या संगमावर’ हा संवाद हलहहला आहे. तो 

वािून आनंद झाला. हे मी औपिाहरकरीत्या म्हित नाही. मी करमि कीिा भोक्ता आहे; कमु हे जेवढे कमुठानंा 
हप्रय तेवढी मला करमिूक हप्रय आहे. मला झालेलीि करमिूक केवळ नव्हे तर द सऱ्यानंा झालेली करमिूकही 
मला हप्रय आहे. काही सज्जन आपिा स्वतःला कमुयोगी म्हिहवतात, मी स्वतःला करमिूक योगी म्हिहवतो. 
‘आनंद जना वाटावा । मज हाहि मोक्षपथ ठावा ।। मज आनंदािे वडे । आनंदहि सकला गोड ।। (मोक्षमाग-ु
िैतन्यगाथा) या भावनेने मी भरलेलो आहे. मी गावसफाई व भावसफाई (प ण्यािी रस्तेसफाई व राष्ट्रप ढाऱ्यािंी 
हदलसफाई) ही कामे अंगीकारली आहेत; ती हजतकी कमुदृष्टीने हततकीि करमिूक दृष्टीने अंगीकारली 
आहेत. माझी या कामात करमिूक होते, लोकािंीही करमिूक होते. प ढे काय व्हावयाव ेअसेल ते होईल. आज 
आपल्या ‘हिते्रतील’ संवादाने हकतीकािंी तरी करमिकू झाली असेल. आहि ही करमिूक होण्यास मी 
अप्रत्यक्ष व आपि प्रत्यक्ष कारि झाला (चकवा दोघेहह प्रत्यक्ष कारि झालो म्हिा) याबद्दल आपिा दोघानंाहह 
आनंद होिे स्वाभाहवक आहे. काही सज्जनानंा माझ्या जलसमाधीच्या हविाराने द ःख झाले आहे, म्हिून मला 
द ःखहह होत आहे. या सज्जनानंी ‘मोक्ष माग’ु हे िैतन्यगाथेतील प्रकरि वािले म्हिजे माझ्या द ःख-स खािंी 
कल्पना त्यासं येईल व कदाहित् ते आपले द ःखहह त्या प्रकरिातील हविाराचं्या हविाराने हलके करू 
शकतील. जलसमाहध हा ग न्हा आहे हे मला माहीत आहे. ‘हे त्यानंा माहीत होते म्हिूनि त्यानंी ही घोर्िा 
केली असावी.’ ही म ळिी कल्पना ि कीिी आहे. मी घोर्िा केली ती ‘माहीत होते म्हिूनि’ नव्हे तर ‘माहीत 
असूनहह’ मी माझे एक हनभीड टीकाकार ‘हवहवधवृत्त’ कार यानंा भेटण्यास काही हदवसापूंवी गेलो होतो. तेव्हा 
त्याजंजवळ मी म्हटल्याप्रमािे देशाकहरता शाहंतमय प्राियज्ञ करण्यािा देशसेवकािा हक्क स्थाहपत करण्यािा 
प्रयत्न करिे हे एक माझ्या प्राियज्ञाच्या योजनेिे प्रधान अंग आहे. आपल्या हवहधमंडळात, आत्महत्येच्या 
कलमाला एक परभिी-देशाकहरता शाहंतमय प्राियज्ञ करिे आत्महत्या समजली जािार नाही, अशी प रविी 
जोडण्याकहरता एक हबल कोिातरी आमदार-खासदाराकडून आिहवण्यािा प्रयत्न मी करिार आहे. मी एकदा 
जलसमाधीसाठी उभा राहहलो. मग ते केव्हाहह घडो-म्हिजे आत्महत्येच्या संबधंातील कायद्यािी तोपावतेो 
स धारिा न झाल्यास, मला जेलसमाहध देिेि सरकारला ठरवाव ेलागेल. आहि असे सरकारने ठरवले तर त्या 
गोष्टीला मी मान्यता देईन. त रंुगात जाईन, त रंुगातून बाहेर येईन त्या हदवशीि जेलसमाधीिा प्रयत्न करीन, 
प न: त रंुगात जाईन, याप्रमािे कायमिी आमरि जेलसमाहध पत्करीन चकवा मध्यतंरी कायद्यािी स धारिा 
झाल्यास जलसमाहध घेईन. अशी माझी योजना आहे. ‘बापट काँगे्रसवाले आहेत. म ळाम ठेत जीव देण्यािा 
त्यानंा अहधकार नाही. आपि त्याचं्यावर बहहष्ट्कार टाकू.’ असे म ळा म्हित आहे, ते थोड्या गैरसमजाम ळे. मी 
काँगे्रसिा सभासद नाही. म ठेला ‘िह्महत्येिं पातक लागायि ं हवनाकारि’ असा उमाळा हवनाकारि आलेला 
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आहे. कारि मी िाह्मि नाही मी िाह्मि-क्षहत्रय-वैश्य-शूद्र-अहतशूद्र, म सलमान-हिस्ती-सवु काही आहे. 
म ळेिा प्रश्न ‘नदीत जीव हदल्याने स्वराज्य हमळतं आहे का ग?’ अगदी योग्य आहे. 

 
स्वराज्य हमळतं, स्वराज्य हमळवायच्या सनातन मागानी. त्या मागाला साम दाहयक आत्मचहसेिा अ-

सनातन माग ुचकहित् साहाय्यक होण्यािा संभव आहे. 
 
माझा असा हवर्श्ास आहे की, २३ ज लै १९३९ रोजी साम दाहयक आत्मचहसा समाधानकारक प्रमािात 

झाली तर प ढाऱ्याचं्या मनात चकहित् असमाधान उत्पन्न होऊन ते ऐक्यप्रवि होतील. केव्हा तरी या प्रवितेिा 
पहरिाम ऐक्यात होईन. ते ऐक्य स्वराज्य हमळहवण्याच्या कामी उपयोगी पडेल. म ठा ‘आमच्यासारख्या 
घािेरड्या नद्या.’ हा शब्दप्रयोग करीत आहे तो हवनयाने चकवा आत्मज्ञान नसल्याने करीत आहे. म ळेला माझ्या 
जलसमाधीिी बातमी ‘भयकंर’ वाटते, ती योग्य हविाराअंती अभयकंर, कल्यािकर वाटेल. मी ‘देशभक्त’ 
आहे, ‘थोर’ मात्र नाही असे मला वाटते. आपली म ळा, आपली म ठा व आपि ‘थोर देशभक्त’ असला तर मात्र 
मीहह तसा आहे असे मी म्हिेन. देशािी भत्क्त आपिा सवात सारखीि आहे. आपि आपले कतुव्य मनापासून 
करीत वाहा. मी आपले कतुव्य मनापासून करण्यािा प्रयत्न करीत आहे. अहधक काय हलहू? 

 
त. ३०।११।३७ 
३५४ सदाहशव पेठ 
प िे २. 

आपला कृपाहभलार्ी, 
पा.ंम.बापट 

 
 
ता. क.- ‘मग ते केव्हाहह घडो’ असे मी वर म्हटले आहे, कारि पहरत्स्थहत काही हवहशष्ट प्रकारिी 

झाली तर तारीख चकहित् अलीकडे येण्यािा संभव आहे. 
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सेनापणतबापटयाचंीर्भीष्ट्म-प्रणतज्ञा 
दोन वर्ांनी जलसमाहध घेण्यािा हनश्चय 

 
प िे, ता. २५-खालील आशयािे पत्रक श्री. पा.ं म. बापट यानंी प्रहसद्ध केले आहे. 
 
१) ‘चहद स्थानिे दाहरद्र्य नाहीसे होण्यासाठी इंग्रजािें राज्य नाहीसे व्हाव,े २) हनदान तूतु सोत्व्हएट 

राज्य येथे येऊ नये. ३) सव ुजमातींच्या भावना हविारात घेतल्या जाव्यात. ४) अल्पसंख्याकानंा हक्करक्षिािे 
आर्श्ासन हमळाव.े ५) वगभुावनेऐवजी राष्ट्रीय भावना जागृत करावी. ६) वगकुलहाप्रमािे वगसुहकायुहह 
नैसर्थगक मानले जाव.े ७) परकीय सत्ता जाईपयंत वगकुलहाऐवजी वगसुहकायावरि हभस्त ठेवावी. ८) 
संस्थाहनकािा प्रश्न तूतु बाजूस ठेवनू म्हिजे त्यानंा हिहटशाचं्या सावुभौमत्वाखाली राहू देऊन. (तशी इच्छा 
असल्यास व त्याचं्या प्रजेिी लढ्यािी तयारी नसल्यास) हि. चहद स्थानिी हनम-सोशहॅलस्ट समाजरिना व्हावी. 

 
वरील ८ म द्यािंी राज्यघटना आपि तयार करा. ही गोष्ट जर २ वर्ांत होऊ शकत नसेल तर २३ ज लै 

१९३९ रोजी मी येथील नदीत जलसमाहध घेिार आहे. या दोन वर्ांत ही घटना न झाल्यास माझ्या मतृ्यूनंतर 
तरी ईर्श्र त म्हास तसे करण्यास स्फूर्थत देईल असा मला हवर्श्ास आहे. 

 
इकडे हतकड िोहहकडे 
से. बापट यािंी प्रहतज्ञा 

 
महाराष्ट्रातील प्रहसद्ध व स्वाथुत्यागी सेनापती पाडं रंग महादेव बापट यानंी सवु चहदी लोकातं दोन 

वर्ाच्या अवधीत एकी घडून न आल्यास व सवु चहदी जनतेने एकहदलाने आपल्या देशासाठी स्वराज्यािी 
योजना तयार करून ती एकम खी मागिी हिहटश लोकापं ढे न माडंल्यास आपि तारीख २३ ज लै १९३९ रोजी 
नदीत आत्मसमपुि करंू- देहत्याग करू, अशी घनघोर प्रहतज्ञा गेल्या आठवड्यातं जाहीर केली आहे. सेनापहत 
बापट यािें पूवुिहरत्र लक्षात घेता ते आपली प्रहतज्ञा शब्दशः प री करतील याबद्दल कोिीही शकंा बाळगिार 
नाही. सेनापहत बापटािंा अत ल स्वाथुत्याग, त्यािंा करारी बािा व त्यािंी स्वदेश-स्वातंत्र्याबद्दलिी हनस्सीम 
कळकळ हे त्यािें ग ि संशयातीत आहेत. परंत  चहद स्थानातंील हनरहनराळ्या धमांच्या, पंथाचं्या व जातीच्या 
लोकातं एकी घडवनू आिण्यािा जो हा माग ुत्यानंी आखला आहे, तो हकतपत यशस्वी होईल याबद्दल मात्र 
शकंा प्रदर्थशत केल्याहशवाय आमच्याने राहवत नाही. सेनापहत बापटासंारखा एकि काय पि शपेन्नास मोहरे 
खिी घालून जर चहद स्थानात एकी घडून येिे शक्य असेल व त्या एकीच्या पायावर स्वातंत्र्यमंहदर उभारता 
येिार असेल तर हततक्या मोहऱ्यािेंही बहलदान करावयास देश मागेप ढे पाहिार नाही. परंत  या मागाने 
आम्हाला स्वातंत्र्यािा म क्काम गाठता येईल हे शक्य वाटत नाही. एवढेि आज आम्ही म्हिून ठेवतो. यासबंंधी 
आमिे सहवस्तर हविार आम्ही लवकरि प्रहसद्ध करिार आहोत. 

 
हद. ५-१२-३७ महाराष्ट्र, नागपूर 
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स्वयणंनर्णितघटनावकायद्याचाप्रश्न 
 
I have this morning sent a telegram to Mahatma Gandhi to the following effect: “I appeal 

to you to advise Ministers to continue in office. In my humble opinion the Viceroy is right.”  
 
The Congress having made up its mind to work the 1935 Act for alI it is worth with a view, 

of course, to wreck it by practically demonstrating its ‘defects’ to the people and developing in 
them the non-violent offensive defensive power necessary to wreck the Act. I personally think 
that the Provisoncial Congress Ministers should stay in, till the Governors or Governor-General 
act positively illegally and thus render it impossible for them to work the Act.  

 
But whils the Act is being worked the Congress in my opinion should appoint a small 

Committee to draft an Act to replace the present Act. Non-Congress groups should do likewise. 
(The left-wingers in the Congress should consider themselves Non-Congress groups for the 
purpose of draftmaking.) When the several drafts are ready, the Draft Committees should meet 
in a conference to discuss the drafts. The Conference should adopt recommendatory resolutions 
concerning the changes to be made in the Congress which should be treated as the basic draft. 
In the light of these resolutions the Congress draft should be made as widely and deeply 
appealing as possible. Thus we shall have an Act for the Government of India eminently fit to 
replace the present Act.  

 
When this Home-made Act is ready it should be sent to the British Cabinet and on the 

very day that it is forwarded, a thounsand non-violent revolutionaries should end their lives in the 
Ganges or in any other apid way or if the Mahatma prefere it by fasting un to death-as our 
earnest of the earnestness of the people of India.  

 
I appeal to the Mahatma to forthwith start the raising of of the non-violent revolutionary 

army. Batches of this army will have to be sacrified to improve the relations between Hindus and 
Muslims, Hindus and Harijans, Kisans and Jamindars, Workers and Employers to.  

 
I lay stress on our own leaders drafting the Indian Constitution. I lay stress on death, the 

actual self-inflicted death of a large number of non-violent revolutionaries first to improve the 
relations between the warring groups in our country and secondly to effect its emancipation.  

 
My first stress is simply a repetition of the stress that our leaders before long approved 

and approved thoroughly. The Nehru Scheme was a scheme drafted by Committee appointed for 
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the purpose by the Congress. I want our leaders to go back to that healthy frame of mind. My 
second stress is in a way something novel-but the conditions of India require it, the conditions of 
the world require it, the goal of the Mahatma of the Congress, the stress on truth and non-
violence in the creed of the Congress leads logically to it. I feel, I feel certain, that more Civil. 
Disobedience and lesser means wiII no longer suffice. Apathetic and anti-pathetic Indians, their 
apathetic and anti-pathetic neighbours near and distant (of whom the British nation is one) must 
be moved to their heart’s core and this is possible by the death, the self-inflicted death of large 
numbers of non-violent revolutionaries. I will not say more for the present. As a non-violent 
revolutionary during the rest of this life I long for a call from the Mahatma to lay down my life for 
the unification and the emancipation of this country of 35 crores. If no call comes to me before 
my published date (23rd July 1939) - what will it prove? 

 
Dated 23-2-28, 354, 
Sadashiv Peth 
Poono 2. 

P. M. BAPAT 
 

 
महात्माजींच्या अचहसक सत्याग्रही दलासाठी 

महाराष्ट्रातला पहहला स्वयसेंवक. 
 

सेनापणतबापटाचंाकाँ.प्रवशे 
 
प िे, ता. २९- सेनापहत बापट यानंी आज काँगे्रसिे सभासदत्व पत्करले असून त्यानंी खालील मजकूर 

प्रहसद्धींसाठी पाठहवला आहे. 
 
श्री. हत्रकाळकते यािें सेवसेी. आपल्या पत्रातं खालील मजकूर घालावा ही हवनंती. 
 
आज मी काँगे्रसच्या सभासदािंी प्रवशेपहत्रका रीतसर भरून आलो. आपल्या पत्रात आज (ता. २९) 

रोजी आलेली बरबोईिी बातमी वािून मात्र काँगे्रस सभासदत्व शीघ्र पत्करावसेे वाटले. ‘‘जातीय दंग्यानंा आळा 
घालण्यासाठी आत्माह तीला तयार असिारे एक स्वयंसेवक दल हनमाि करण्याला महात्माजी फार उत्स क 
असून येथे िालू असिाऱ्या गाधंी सेवासंघाच्या बैठकीत अशा आशयािा एक ठरावही गाधंीजींनी हदला आहे.’’ 
इत्याहद मजकूर वािून मला फार आनंद झाला. रत्नाहगरीच्या त रंुगात असताना मी श्री. अण्िासाहेब सहस्रब दे्ध 
याजंपाशी हकत्येक वळेा बोललो की, महात्माजींनी ‘आत्माह तीिे दल’ उभारून नंतर हा लोक सोडावा. 
महात्माजींना माझा हनरोप सागंा, असेही मी त्यानंा म्हिे-आमच्यासारख्यानंा देशासाठी प्रािापुि करण्यािी 
हौस. चहसा-अचहसा हा भेद गौि, अचहसा मागाने प्रािापुिािी सधंी त म्ही हनमाि करून ठेवाल तर चहसावादीही 
काही या त मच्या पिाने प्रािापुि करण्यास तयार होतील. वगैरे गोष्टी मी अण्िासाहेबापंाशी बोलत असे. 
आिखीही हकत्येकापंाशी बोलत असे. बाहेर आल्यावरही याप्रमािे बोललो महात्माजींकडे माझी भारतीय 
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प्राियज्ञदलािी योजना १९३७ ऑगस्टमध्ये घेऊन गेलो. तेव्हा महात्माजींच्या मनात या योजनेिी आवश्यकता 
भरलेली मात्र हदसून आली. मात्र ताबडतोब असली योजना जाहीर करण्यािी स्फूर्थत त्यानंा त्यावळेी नव्हती. 
ती आता हदसत आहे ही मात्र फार आनंदािी गोष्ट वाटत आहे. या आनंदक्षिािे स्मारक म्हिून मी आजि 
काँगे्रस सभासदत्वपहत्रका भरली व माझ्या रोजच्या भगंीकामात अध्या तासािी भर काँगे्रस सभासद म्हिून 
घालण्यािा ठराव मनाशी केला. तेव्हा आता सकाळी ६-३० ते ७-३० जे भगंीकाम िाले, ते याप ढे ६ ते ७-३० 
िालेल. सायंकाळ ४ ते ५ कायम. महात्माजींकडे त्याचं्या दलात दाखल करण्यासाठी माझे नाव मी अथात 
पाठहवले आहे. 

 
पा.ंम.बापट 

 
कामगाराचं्या हहतरक्षिाथु 

 
सानेगुरजीयाचं्याशीसे.बापटयाचेंसहकायव 

 
प िे, ता. १२-से. बापट यानंी अमळनेरला साने ग रुजींना प ढील आशयािी तार धाडली आहे. 
 
‘हगरिी मालकािंी समजूत काढण्यासाठी आपि जलसमाधीिा सकंल्प केल्यािी ‘लोकशक्ती’तील 

बातमी वािली. आपल्या हनश्चयाबद्दल मी आपले मनःपूवुक अहभनंदन करतो. मीहह आपल्याशी या बाबतीत 
सहकायु करतो. मी आपल्याला एकटा मरू देऊ शकत नाही. हैद्राबादिा सत्याग्रह मी श्रीहरीच्या हाती 
सोपहवतो.’ 

 
(‘हत्रकाळ’ च्या बातमीदाराकंडून) 

 
ध ळे, ता. ११-काल रात्री येथे भाई साने याचं्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या सभेत ध ळे हमल कामगारानंी 

आपल्या मागण्या जाहीर केल्या. त्या मान्य होऊन ग रुवार ता. १३-१० पयंत हमल उघडण्यात आली तर बरे 
नाहीतर फाटकाजवळ बसून त्या हदवशी सकाळपासून साम दाहयक सत्याग्रह करण्यािी घोर्िा करण्यात 
आली. 

 
‘येत्या ग रुवारी द पारी बारा वाजेपयंत हमल स रू करण्यात आली नाही.’ तर आपि तापी नदीत समाधी 

घेऊ. असा हनधार खानदेशातील प्रहसद्ध कायकुते साने ग रुजी यानंी केला असल्यािे येथील ‘भारत’ या 
काँगे्रसच्या वृत्तपत्राने प्रहसद्ध केले आहे. काल रात्री येथील कायुकते भाई पारोळेकर व साने ग रुजी यािंी 
टेहलफोनवर वाटाघाट झाली. 
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जलसमाहध घेण्यािी से. बापटािंी घोर्िा 
 

मोहाचापगडादूरकरण्यासाठीजनतेलाजाहीरणवनंणत 
 
प िे, ता. २१-सेनापहत बापट यानंी ता. २३ ज लै रोजी जलसमाहध घेण्यािा आपला हनधार जाहीर 

करिारे पत्रक प ढीलप्रमािे आज काढले आहे-  
श्री 

सवेऽत्र स हखनः सन्त  सवे सन्त हनरामयाः 
सवे भद्राहि पश्यन्त  मा कहश्चद ःखमाप्न यात । 

 
ही प्राथुना करून येत्या ता. २३ ज लै रोजी द पारी १२ वाजता संगमावर जलसमाहध चकवा आमरि 

जेलसमाहध घेण्यािा माझा हनहश्चत हविार आहे. सदरील हदवशी सदरील वळेेला त रंुगातून स टल्याला मला 
दोन वर् ेप री होतात. व दोन वर् ेयथाशक्ती गावसफाई व भावसफाई करीत काढावयािी आहि नंतर देशातील 
कत्या प ढाऱ्याचं्या व पक्षाचं्या, देशस्वातंत्र्यािा लढा यशत्स्वतेने लढण्याला आवश्यक अशा एकज टीसाठी 
देवदेवाला आळवनू व त्याच्या अगम्य व अनन्त संसारातील सवु जीवाचं्या कल्यािाथु त्याला प्राथुून जलसमाहध 
चकवा आमरि जेलसमाहध घ्यावयािी असा पूवी माझा झालेला हनश्चय मी जाहीर केलेला आहे. रत्नाहगरीच्या 
त रंुगात असताना एहप्रल ३ सन १९३५ या हदवशी देशाच्या एकज टीसाठी प्रािापुि करावयािा हनश्चय मी केला. 
त रंुगातून स टल्यावर ५ महहने ज टीसाठी थोडी खटपट करावी य नंतर जलसमाहध ध्यावी असा त रंुगात 
केलेला बेत होता. बाहेर आल्यावर माझा हमत्र दास्ताने याच्याबरोबर मी महात्मा गाधंी याचं्याकडे जाऊन त्यानंा 
माझी कल्पना साहंगतली व त्यािें व इतर नाही जिािें हविार ऐकून घेऊन ५ महहन्यािंी दोन वर् ेकेली. ती 
म दत येत्या ता. १३ ज लैला प री होत आहे. 

 
मी अिैतवादी वदेान्ती चहद  आहे. एकाि ितैन्य तत्त्वािी लीला म्हिजे ही सृष्टी हा माझ्या ब द्धीिा 

हनश्चय. या लीलासृष्टीत जड, जीव, हदव्य जीव (देव), देव-देव हा सवु प्रकार आहे, नानाप्रकारिे आत्स्तक्य, 
नात्स्तक्य या लीला सृष्टीत आहेत. माझ्या लाडक्या वामन, कमलसाठी व इतरासंाठी जे हलखाि मी त रंुगात 
हलहहले त्यात व त रंुगाच्या वाऱ्या स रू होण्यापूवी हलहहलेल्या ‘िैतन्य गाथा’ या लहानग्या प स्तकात माझे 
देवहवर्यक, देशहवर्यक व अन्यहवर्यक हविार मी गं्रहथत केले आहेत. हविार, उच्चार व आिार स सगंत व 
सत्प्रहतहष्ठत ठेवण्यािा प्रयत्न मी माझ्या अल्प शक्तीप्रमािे करीत आलो आहे. माझा येत्या ज लै २३ ला 
जलसमाहध चकवा आमरि जेलसमाहध घेण्यािा हविार सत्प्रहतहष्ठत आहे. तो हविार मी ता. ८ ऑगस्ट १९३७ 
ला वध्यास हनहश्चत केला. त्यानंतर काही महहन्यानंी मी तो एका पत्रकािारे जाहीर केला. त्या जाहीर 
उच्चारानंतर आता आिारािा समय जवळ आलेला आहे. म्हिून मी हे दोन शब्द हलहीत आहे. व माझ्या हमत्रानंा 
व हहतचितकानंा या पत्रकािंारा मी प्रार्थथत आहे की, त्यानंी मला माझ्या हविार-उच्चाराप्रमािे आिार 
ठेवण्याच्या कायात मदत करावी. 

 
माझ्याप ढे मला करता येण्यासारखी अनेक लहानमोठी सावुजहनक कामे आहेत. हैद्राबादिा लढा 

अद्यापी िालू आहे. माझे मन त्यात ग ंतलेले आहे. महात्मा गाधंीनी केलेल्या हकत्येक गोष्टींम ळे माझे मन त्रस्त 
झालेले आहे व त्यानंी आपल्या हकत्येक सत्कृत्यानंी भारलेल्या व प रोगामी केलेल्या जनतेला त्याचं्या नव्या 
प्रहतगामी धोरिाहवरुद्ध उठहविे हे फार महत्त्वािे व तातडीिे काम माझ्यासमोर आहे इतरही कामे आहेत. ही 
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सव ुकामे मला मोह पाडतात. माझी म ले आता मोठी झाली आहेत. तथाहप त्यािंा मोहही मला आहे. माझे आप्त 
व स्नेही या मोहािा मजवर असिारा पगडा कमी करण्यात मला मदत करतील, अशी मला आशा आहे. 

 
३५४ सदाहशव पेठ, प िे २. 
हद. २१-५-३९ 

पा.ंम.बापट 
 

  
महाराष्ट्राच्याआधुणनकमहर्ीचीहाकं! 
अणखलसंस्थानशुणद्धसत्याग्रहासाठीं 

 
सेनापहत बापट यानंा हवी असिारी एकी करा. से. पा.ं म. बापट यानंी प ढील पत्रके प्रहसद्धीला हदली 

आहेत. नाराज वािकाशंी वादसंवाद-महात्मा गाधंींिा प्रहतगामी हट्ट 
 
माझा आत्मा राष्ट्रातंील कत्या प रुर्ाचं्या व पक्षाचं्या एकज टीसाठी तळमळत आहे. स्वातंत्र्यािा लढा 

जोमाने लढावयास अवश्य तेवढी एकजूट आज शक्य असून म. गाधंींच्या प्रहतगामी हट्टाम ळे ती आज अशक्य 
झाली आहे. आज चहद स्थानात, सवु चहद स्थानातील एकतंत्री कारभार काढून टाकून लोकतंत्री कारभार सवतु्र 
िालू व्हावा यासाठी काँगे्रसिा गाधंी गट, स भार्गट व इतर काँगे्रसी गट यानंी एक होऊन अहखल भारतीय 
सत्याग्रह िालहविे हे स्वातंत्र्याच्या लढ्यातंील अत्यतं जरुरीिे काम आहे. व्हाइसरॉय व त्याच्यावरिे कारभारी 
याजंवर सत्याग्रहाने दडपि आिनू चहदी संस्थाहनकाचं्या म लखािी प नघटुना लोकशाही तत्त्वावर करहवली 
पाहहजे. या प नघटुनेसाठी होिाऱ्या सत्याग्रहातं काँगे्रसी गट व काँगे्रसबाह्य लोकशाही तत्त्वािे गट यानंी 
सहकायु केले पाहहजे. इतके सहकाय,ु इतकी एकजूट मला हदसली तरी माझ्या मनाला समाधान वाटेल न 
अहखल-संस्थान-श हद्ध सत्याग्रहातं भाग घेऊन मी माझा जलसमाधीिा-जेलसमाधीिा हविार तात्प रता रद्द 
करू शकेन. संस्थाहनकावंर वरिे दडपि आिावयािे नाही हे मत सवुथा ि कीिे आहे. संस्थाहनक इगं्रजािें 
दास आहेत; ते लोकािें दास व्हाव ेहे आमिे लोकशाही ध्येय, आहे. इंग्रजावर हल्ला-आजला शक्य व लोकमान्य 
असलेला सत्याग्रही हल्ला करूनि साध्य होिारे आहे. अन्यथा नाही. ससं्थाहनक चहद  म्हिून चहद  प्रजेने त्यािें 
अपराध पोटातं घालाव,े संस्थाहनक चहदी म्हि न चहदी प्रजेने त्याजंवर इंग्रजी व्हाइसरॉयिे दडपि आिू नये ही 
दोन्ही मते ि कीिी आहेत. ‘पहरत्रािाय साधना हवनाशाय ि दृष्ट्कृताम्’ हे एकि मत सवुथा सवुदा 
सवुसज्जनग्राह्य आहे. लोकशाही चहद स्थान इंग्रज-संस्थाहनक तहनामे जाळून टाकल्याहशवाय हनमाि होिे शक्य 
नाही; व हे तहनामे संस्थाहनक स्वतः होऊन जाळावयािे नाहीत; सत्याग्रहाच्या आगीिा डोंब चहद स्थानात 
काँगे्रसी गट व काँगे्रसबाह्य गट याचं्या सहकाराने हनमाि होईल तेव्हाि ते जळले जाण्यािा सभंव आहे. 
स्वातंत्र्याच्या लढ्यातं हे तहनामे जाळिे ही आज पहहली जरूर गोष्ट आहे. आम्ही खालसा म लखात भोगीत 
आहो इतकी ‘स्वातंत्रता’ संस्थानी म लखातं संस्थानी प्रजेला हमळावी यासाठी आम्ही प्रथम झटले पाहहजे. 
माझ्या जलसमाहध-जेलसमाधीने माझ्या हहतचितकािें मन संस्थानी बाधंवाचं्या हहतासाठी अहखल 
संस्थानश हद्ध-सत्याग्रहाच्या चितनाला लागो, एवढी प्राथुना करिे माझ्या आज हाती आहे. ती प्राथुना करून 
माझ्या नाराज वािकािंी मी रजा घेतो. 

 
३५४ सदाहशव पेठ 
प िे २.  

पा.ंम.बापट 
२४।५।३९ 
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महाराष्ट्राच्यामहर्ीचीहाकं– 
 

नाराज वािकाशंी वाद-संवाद (२) 
 
ता. २४।५।३९ रोजी महात्मा गाधंींिा प्रहतगामी ५३ व्या शीर्कुािा आश्रय करून िार शब्द हलहहले. ते 

प्रहसद्धीकरता न पाठवता बाजूला ठेवनू हदले. आज प न्हा लेखिी हातातं घेतली आहे. समोर काही पते्र, वृत्तपते्र 
व माझी ज नी पत्रके आहेत. 

 
या लेखािा आरंभ कोठून करावा हे मात्र मोठे कोडे पडले आहे... ‘स्वतःिी अतंःपे्ररिा, ि कीिी 

ठरण्यािा संभव आहे हे ओळखून बापटानंी या कामी स्वतःच्या हविारावंर अवलंबून न रहाता साध ंसंताचं्या व 
गीताकाराचं्या विनावरि हभस्त ठेवावी हेि श्रेयस्कर होय.’ या केसराकाराच्या स्नेहादु्र सागंिीतूनि स रुवात 
करतो. ‘अंतःपे्ररिा’ ही काही अजब वस्तू आहे असा माझा अन भव नाही. मी सामान्य मन ष्ट्य. सामान्य मािसािी 
अंतःपे्ररिा सामान्य. सवु पहरत्स्थतीिा हविार करिे, द सऱ्यािे हविार वाििे, ऐकिे व त्यािा हविार करिे, या 
हविारातूनि एक हवहशष्ट हविार ‘अंतःपे्ररिा’ होत असतो, मजसारख्या सामान्य मािसात तरी अंतःपे्ररिे स्वरूप 
याहून हनराळे नसते. केसरीकारानंी जो हहतसंदेश मला केला आहे तो त्याचं्या ‘अतःपे्ररिे’िे फळ आहे, असे मी 
मानतो. मला उदे्दशून काही वृत्तपत्रकारानंी जे उद्गार काढले आहेत, मला जी पते्र काही स्नेह्याकंडून व 
इतराकंडून आली आहेत, ती सवु त्याचं्या त्याचं्या अतंःप्ररंिेिी मागिी मला सागंत आहेत. साध संत व गीतकार 
यािंी विने म्हिजेही त्यािंी अंतःपे्ररिाप्रहित उपदेशमाला. या उपदेशमालेतील एक उपदेश मला पूितुया 
पटला आहे; तो-तमेव शरिं गच्छ! परम शाहंत त ला हवी असेल तर हजवाभावाने सवुथा त्यालाि शरि जा, त्या 
ईर्श्रालाि शरि जा, जो सवु भतूािें हृदयात आहे व सवांना खेळवीत आहे. हा उपदेश गीताकारािंा आहे. 
माझ्या हृदयात मला ज्या ईर्श्री हवभतूीिा अन भव आहे ती हवभहूत वर साहंगतल्याप्रमािे हविार-हविार- 
हविारातूंन एका हवहशष्ट हविाराच्या रूपाने त्या त्या प्रसंगी आहवभूतु होते व हतला मी शरि गेलो असता मला 
परम शाहंत हमळते. माझा जलसमाधी चकवा आमरि जेलसमाधीिा हविार ३ एहप्रल १९३५ रोजी आहवभूतु 
झाला-तो असाि खोल, व्यापक, पे्रममय हविारातून! माझा हविार समाजाला हहतकर आहे याहवर्यी माझी 
खात्री आहे. माझ्या स्नेह्यािंी खात्री मी करून द्यावी ही केसरीकारािंी इच्छा. पि माझ्या स्नेह्यािंा 
मानव्यहवर्यक स्नेह, देशहवर्यक स्नेह, चहदंूहवर्यक स्नेह, महाराष्ट्रहवर्यक स्नेह, माझ्याइतका उत्कट नसेल 
व त्यािी तकुब द्धी माझ्याप्रमािे व माझ्याइतकी अध्यात्म-प्रहतहष्ठत नसेल तर मी त्यािंी खात्री पटहविे शक्य 
होिार नाही. 

 
ज्या पायरीवर मी आहे त्या पायरीच्या वर अनेक पायऱ्या आहेत. त्या पायरीच्या खालीही अनेक पायऱ्या 

आहेत. माझ्या व माझ्या वरच्या पायरीवर असिारानंा स्वान भवाने व माझ्या खालच्या पायरीवर असिारानंा 
कल्पनेने माझ्या हविारािी समाजहहत-साधकता कळेल. परंत  प्रथम त्यानंी स्नेहािा मोह, वैयत्क्तक स्नेहािा 
मोह आवरला पाहहजे. 

 
‘उिेगाच्या भरात’ माझा हनश्चय मी केलेला नाही, आध्यात्त्मक ‘गहित’ करून अहतसूक्ष्म हववकेाने जे 

उत्तर मला सापडले तो माझा हनश्चय. माझा हविार ‘कमुयोगािा’ एक भाग या दृष्टीने मी स्वीकारलेला आहे. 
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माझा आध्यात्त्मक हहशोब मला सागंतो की, चहद स्थानात आज जी पहरत्स्थतीत आहे त्या पहरत्स्थतीत देशातंील 
कत्या प ढाऱ्यािंी पक्षािंी अहंहनष्ठा व पक्षहनष्ठा कामी होऊन देशहनष्ठा जर वाढवावयािी असेल तर 
माझ्यासारख्या 

 
जूट-वडे्या 
 
लोकानंी साम दाहयक स्वचहसेिा माग ुधरला पाहहजे. 
 
कत्यांिी जूट होऊन साम्राज्य सरकारकडे पूिु स्वराज्य योजना धाडली जाईल त्याि हदवशी एक 

हजार स्वातंत्र्यसैहनकानंी स्वचहसामागाने प्रािापुि केले पाहहजे. प्रल्हादाने नारायिनामािा आग्रह धरला तेव्हा 
त्यासाठी ‘नरािा चसह’ झाला. त्याप्रमािे आमच्या स्वचहसाआग्रहाने चहद स्थानेतर राष्ट्रातं ‘नरािे चसह, 
आहवभूतु होतील. आमच्या चहद स्थानातही अचहसावादाने सवुि भारलेले नाहीत. जे भारलेले नाहीत ते या 
बाहेरच्या नरचसहच्या सहान भतूीने व सहकायाने स्वचहसा-आग्रही अचहसावादी बाधंवािंा स्वातंत्र्य-जप सफल 
करण्यास त्यानंा पसतं असेल त्या मागांिा आश्रय करतील व परमेर्श्राला जे इष्ट ते घडून येईल. पूिु स्वातंत्र्य 
लाभेल, चकवा लाभिार नाही; खादेंबदल होईल. इंग्रजाऐंवजी द सरे एखादे जपान-जमुनीसारखे आध हनक 
हवद्याकलाहभज्ञ राष्ट्र आम्हाला ‘धनी’ म्हिून राबहवण्यास येईल. आमिा त्यात तोटा आहे असे माझ्या सूक्ष्म 
हहशोबीपिाला वाटत नाही. 

 
सम दायाला एकापासून स रुवात होते. स्वचहसेिा माग ुजपानात रूढ आहे व त्या मागाने त्या देशािा 

फायदा झालेला आहे. स्वचहसा साम दाहयक व्हावी अशी पहरत्स्थती जपानात नाही. तेथे अचहसावादी कोिीही 
नाही व चहसासामग्री. भरपूर आहे व याहंत्रक स्वचहसेिे त्या देशाच्या कत्याप रुर्ानंा मधूनमधून जो धक्का हमळतो 
तेवढ्याने तेथील समाजािे काम ठीक िालते. या देशात पहरत्स्थती वगेळी आहे. येथे साम दाहयक स्वचहसेिी 
आवश्यकता आहे. पि सम दायाला आरंभ एकापासून म्हिून मी जलसमाधीिा हविार केला आहे. 

 
माझे स्नेही माझ्याशी सहकायु करिार नाहीत तर मला जलसमाधी घेता येिार नाही, जाहीरपिे. 

सरकार म. गाधंींच्या प्रािापुि घोर्िेकडे, प्रािापुि योजनेकडे कानाडोळा करते, त्याप्रमािे मजकडे 
कानाडोळा करिार नाही; तर मला जलसमाधी घेता येिार नाही. 

 
जाहीरपिे माझे म्हििे आहे की, माझ्या स्नेह्यानंी व हहतचितकानंी मला अडव ूनये, सरकारला काय 

करिे ते करू द्याव.े 
 
म. गाधंीनी प्रािापुिािा (आत्महत्येिा) प्रयत्न (उपवास करून) एक-दोन वळेा केला तेव्हा त्यानंा 

ग न्हेगार म्हिनू अडकहवले नाही. आमच्या रत्नाहगरीच्या त रंुगात एका २० वर् े सजेच्या कैद्याने उपवास 
करण्यािा हट्ट केला तेव्हा त्याजवर आत्महत्येिा प्रयत्न म्हिून खटला भरला व त्याला एक वर्ािी सजा हदली 
(सजेनंतर िार हदवसानंी तो वारला.) सरकार त्याप्रमािे आत्महत्येच्या काही प्रयत्नाकंडे द लुक्ष करते, काही 
पक्षानंा हशक्षा देते. 
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माझ्या प्रयत्नाकडे सरकारने द लुक्ष केले तर त्यािे वतुन अगदीि समथुनीय होिार नाही. परंत  आज 

अडिि ही आहे की सरकार हेहह स्नेहहजनािें आहे. तेव्हा स्नेही सरकारजन व सामान्यजन दोघानंाहह माझी 
प्राथुना आहे की, त्यानंी माझा प्रयोग होऊ द्यावा. हनदान सामान्यजनानंी अडिि उपत्स्थत करू नये. म्हिजे 
जेलसमाहध तरी लाभेल व आत्महत्येिा कायदा बदलण्यािा प्रयत्न करता येईल. रहशयात आत्महत्येिा प्रयत्न 
ग न्हा नाही. 

 
आत्महत्येच्या प्रयत्नाला फाशीिी हशक्षा ठेवावी, चकवा हनदान ‘सत्कायाकहरता आत्महत्या करिार 

आहे.’ असे प्रहसद्ध करील त्या आत्मापुिेच्छ  मािसािे कायु सत्कायु आहे इतके ठरले, म्हिजे त्याला 
आत्महत्येच्या यत्नाला परवानगी हमळेल व तो प्रयत्न ग न्हा धरला जािार नाही, इतकी तरी प रविी सध्याच्या 
कलमाला जोडावी. आत्महत्या म्हिजे पाप, हत्या म्हिजे पाप, या कल्पना अहविाराच्या आहेत. हत्या चकवा 
आत्महत्या केव्हा पाप असेल, केव्हा प ण्य असेल, केव्हा पापप ण्य या दोन्ही सदरातं पडिार नाही. हत्या सवदुा 
ग न्हा समजला जात नाही. हत्येिा प्रयत्न हाहह सवुदा ग न्हा नसतो. 

 
आत्महत्येिा प्रयत्न मात्र सवुदा ग न्हा; यात कायदा करिारािंा हेत  काय? यािी ििा मध्यवर्थत 

हवहधमंडळात झाली पाहहजे! 
 
जलसमाधीिा हविार मी जो केला तो फार हविारपूवुक केला असल्याने तो केव्हाही दबला नव्हता. 

प्राियज्ञदलाकहरता दौरा करीत होतो, तो मी थाबंहवला परंत  माझ्या प्राियज्ञािा हविार नेहमीि जागृत होता. 
हैदराबादिे काम अंगावर घ्यावयािे ठरहवताना मला माझ्या प्राियज्ञाच्या तारखेिा हविार त्रास देत होता. परंत  
मी माझ्या मनािे असे समाधान केले की, म ळशीिा श हद्धसत्याग्रह १९२४ एहप्रलमध्ये स रू होईल असे जाहीर 
केले असता- मी बेळगावी हमळालेली १९२३ ऑक्टोबर १५ िी एक वर्ािी सजा भोगीत असल्याने आठ महहने 
उहशरा तो सत्याग्रह मी केला. तित याबाबतीतहह झाल्यास हरकत नाही. इतके केसरीकारासंाठी. 

 
‘मदािे काम आत्महत्या नव्हे.’ 
 
हे म्हििेहह मदुपिािे अंतरंग ओळखिारानंा पटिारे नाही. मदुपि-शरीर आपले वा द सऱ्यािें प्रसंगी 

उच्च ध्येयासाठी अपुि करण्याला तयार असते; शरीरािा मोह मदुपिावर मात करू शकत नाही. द सऱ्याला 
मारीत असता चकवा द सऱ्याशी झ जंत असता मरिाराला चकवा न मरिाराला मदु म्हिण्यािा पहरपाठ आहे. 
आध्यात्त्मक झ ंज ही सोपी नसल्याने अशी झ जं फारशी अन भवास येत नाही. पि अशी झ ंज जेथे असेल तेथे मदु 
हा शब्द झ जंिाराला लाविे क्रमप्राप्त आहे. कत्या प रुर्ाचं्या अहं-हनष्ठेशी प्रािापुिाने जो झ ंज करील तो मदु 
आहे. सामान्यजनाचं्या मरिभयाशी प्रािापुिाने जो झ जं धरील तो मदु आहे. 

 
‘महात्मा गाधंीच्या नव्या प्रहतगामी धोरिाहवरुद्ध जनतेला उठहविे.’ या महत्त्वाच्या तातडीच्या कामाला 

‘मोह’ म्हिून मी बाजूला ठेवीत आहे, याबद्दल मला दूर्ि देिारानंा माझ्या मनातील, मनाच्या मनातील हविार 
सागंिे प्राप्त आहे. ता. २३ ज लै ही जलसमाधीिी तारीख ८-८-३७ ला ठरली, पि ती २९-११-३७ पावतेो 



 अनुक्रमणिका 
 

जाहीर केली नव्हती. ती जाहीर झाल्यानंतर अत्यंत सबळ कारिाच्या अभावी ती लाबंहविे हे माझ्या एकंदर 
जीवनाशी हवसंगत होईल व अशी हवसंगहत एकदा माझ्या जीवनात मी होऊ हदली, म्हिजे माझे आत्मबल सपूंन 
माझे जगिे मला असह्य होईल. ‘आधी केले मग साहंगतले.’ ‘आधी साहंगतले मग केले.’ या दोन्ही प्रकारे मी 
हक्रया आहि बोल यािंी संगहत ठेवण्यािा बराि प्रयत्न आजवर केला आहे. माझ्या खऱ्या हहतचितकानंी माझ्या 
जीवनातील ही संगहत कायम ठेवण्यात मला मदत केली पाहहजे. सरकार काय करील ते करू द्या. पि 
सरकारेतर स्नेहीजनानंी मला अडििीत आिू नये. मी त रंुगात जन्मभर राहहलो तर त्यायोगे काही तरी 
‘िैतन्य’ काही जिातं संिारेल, यात संशय नाही. 

 
‘माझ्या शब्दातं ‘वक्तृत्व’ 

नाही, कृतीत-तपश्चयेत आहे.’ 
 

म्हिून माझी हात जोडून सवु हहतचितकानंा मागिी आहे की, सरकार मजकडे खऱ्या स्नेहादु दृष्टीने 
काना-डोळा करील तर उत्तमि, न करील तर त रंुगात आमरि रहाण्यािी तपश्चया तरी मला करू द्या. खरे 
महाराष्ट्रीयत्व, खरे चहद त्व त म्हाला काय सांगते ते अंतःकरिात कान देऊन ऐका. 

 
त मिा एक महाराष्ट्रीय, त मिा एक चहद , तेजस्वी वदेान्तकत्या प रुर्ाचं्या ब हद्धमते्तला काही इष्ट वळि 

लावण्यासाठी आिारीत आहे तो त्याला आिरू द्या, असाि संदेश त मच्या अंतःकरिात त म्हाला ऐकू येईल. 
 
महाराष्ट्रीयािंी चनदा हा प ष्ट्कळािंा धंदा झालेला आहे. २३ ज लै ही तारीख माझ्या स्नेहीजनानंी माझ्या 

मागात अडििी आिनू माझ्या घोर्िेप्रमािे जलसमाहध चकवा जेलसमाहध न घडू देता घालहवण्यािे द ष्ट्कमु 
केले तर महाराष्ट्रचनदकानंा त्यानंी मदत केल्यासारखे होईल. 

 
समजा, मी जी स्वचहसा प्रहतपादीत आहे, जी साम दाहयक स्वचहसा साहत्त्वक भावनोद्दीपनाथु आज 

आवश्यक म्हिनू तो उपदेशीत आहे, ती जलसमाहध घेतल्यानंतर चकवा आमरि जेलसमाहध घेतल्यानंतर 
माझ्या मनाति राहहली. कोिीहह माझ्यामागनू जलसमाधीिा प्रयत्न करून आमरि जेलसमाहध घ्यावयास 
आले नाहीत, असे जरी घडले, तरी हे हनहश्चत आहे की, 

 
‘आपल्या कायात आपि बापटासारखे वडेे व्हाव.े’ 
 
इतका स हविार काही जिानंा स िेल. मी एवढ्यावर संत ष्ट आहे. 
 
माझ्याजवळ भावनेिा भरपूर साठा आहे. ब हद्ध व इतर सामग्री मजजवळ नाही. माझा उपयोग 

महाराष्ट्राला व राष्ट्राला माझ्या प्रस्त त त्स्थतीत अहधकात अहधक कशाने होईल यािा सवु बाजंूनी हविार करून 
मी देशज टीसाठी जलसमाहध चकवा आमरि जेलसमाहध हा हनिुय घेतला आहे. हा कोिाला कसाहह हदसला, 
माझ्या हृदयस्थ देवदेवाला तो स ंदर हदसत आहे. 
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शवेटी मला हे सागंावयािे आहे की, जो देव-देव मला माझा हनिुय स ंदर आहे असे सागंतो, तोि 
त म्हापैकी काही जिानंा माझा हनिुय अहविारािा, पातकी ‘बायकी’, नामदुपिािा, आततायीपिािा, 
मूखुपिािा, घटं हभद्यात् पटं हछद्यात  या दजािा... आहे असे सागंत आहे आहि हे त्यािें सागंिे व त मच्याकडून 
ते मला सागंहविे सहेत क आहे. तो हेत  त म्ही ओळखताि, इतके सध्या प रे. 

 
३५४ सदाहशव पेठ, प िे २. 
ता. २७।५।३९ 

पा.ंम.बापट 
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What We Urgently Need 
 

Senapati Bapat Answers Critics 
 
I have before me a resolution of the Committee of Nilgiri National Youths’ Association 

Ootacamund, a resolution of 29 th May, 1939, condemning my resolve to sacrifice myself by 
drowning in the cause of national unity and urging me to serve the cause under the guidance of 
Mahatma Gandhi.  

 
When I met Mahatma Gandhi on the 7th of August, 1937, and on the 8th, we had a frank 

talk over the unity question. ‘I have failed,’ he said, ‘to interest people in the unity question by my 
speeches and writings. I am myself thinking of life sacrifice as a means to move the leaders of 
fighting camps.’ The Mahatma approved of my plan of Jal-Samadhi because it fell in with his 
ideas.  

 
Let me make it clear to my horrified readers that rapid death in a noble cause, in any 

noble cause-rapid death, self-inflicted after due notice to the parties concerned in the cause you 
have chosen, is the core of my published idea. Drowning is no essential in the matter; a revolver 
will do a sword will do, a dose of poison- anything that will quickly make short work; of the body 
of the sacrifice.  

 
The Congress condemns violence. It advocates non-violence as the sole means to 

achieve its goal-Complete independence. Against the masters-no violence, against any 
opponent, no violence. And yet Slavery is to be fought against; Disunity is to be fought against; 
Cowardice, inertia and a thousand other vices are to be fought against.  

 
One weapon in this fight is Words. Reason, discuss, exchange views is an indispensable 

way, and we are all making use of this weapon, this way. Where words fail, where ordinary 
deeds fail self-inflicted deaths may avail.  

 
Harikari (suicide in some public cause) is an age-long institution in Japan. Suicide by 

itself, homicide by itself, cannot with justice be either condemned or praised-before we know its 
circumstances, mental and material.  

 
Attempt at suicide is no crime in new Russia. Attempt at suicide in a good cause should 

not be a crime in any reasonable system of law- so I think. I desire that some member of our 
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Central Assembly should bring forward a Bill to amend the present suicide section of our Penel 
Code, ‘‘Attempt at suicide, no crime,’ will be the best possible ‘amendment’, ‘Such an attempt 
will be punished with death by hanging etc.’ will also serve a good purpose. If these two 
amendments fail, then there is a third one I have to propose: If any person notifies that he or she 
wishes tocommit suicide to move particular people to think or act in a particular way Government 
will refer the matter to a Tribunal of three persons of known good standing, spiritual and 
practical, and if this Tribunal decides that the proposed suicide is in a good cause, the person 
proposing to commit suicide will be permitted to do so and attempt will not be counted a crime. 
This last amendment will give some relief, though not full relief.  

 
Whether the suicide section is amended or not, I appeal to all who are in serious earnest 

about any social, political, economical at problems to bless the idea of suicide in a noble cause, 
suicide for unity of leaders, suicide for emancipation of the country ,suicide for moving money-
mad milIowners etc. 

 
When I had a talk with Mahatma Gandhi on my suicide idea, l put before him my plan of a 

ending to the British Cabinet our Free India Constitution and sending to death (by suicide) on the 
very same day a thousand of our soldiers of non-violent warfare. Mahatma Gandhi said he would 
give the Cabinet a period of some months to take their decision and if the decision went against 
us, then he would sanction the suicide of the one thousand. I could not agree with him, ‘We are 
in earnest and we must show that we are in earnest.’ said I, ‘by sacrificing as a first instalment a 
thousand soldiers of liberty simultaneously with the despatch of the Constitution Draft.’ 

 
I am speaking of despatching the Free India Constitution Draft and not of the demand for 

Constituent Assembly. I am of opinion that our emancipation will be achieved sooner, if we 
prepare our constitution and demand its ratification than if we merely demand a Constituent 
Assembly. After all it is a few leaders who prepare the constitution of any country and by their 
speeches get the mass to pass it, with a few modifications perhaps. But I am not so insistent on 
the point of leaders drafting Constitution and then giving an ultimatum, as on the point of 
sacrificing as a first instalment a decent band of non-voilent soldiers of liberty simultaneously with 
the sending of the ultimatum. I would make a thousand soldiers of liberty stand before the 
Shaniwar-Wada here or in any public place you choose and shoot them one by one and lastly 
shoot myself. When this sacrifice is completed, the ultimatum will be despatched or it may be 
despatched at the begining of the sacrifice. We need thousands of such soldiers of liberty who 
are prepared for suicide by the help of revolver, poison, running river etc. if we are to achieve the 
emancipation of the country by non-violence. When we prove our earnestness for freedom by 
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our suicide-sacrifice of large numbers, there will be three results: (1) Our reputation in the world 
for earnestness in the aavocacy of non-violence will be established and side by side our zeal for 
sreedom will be made patent to the Nations which are favourably disposed towards us but doubt 
our zeal for freedom and disgust of slavery. (2) The anti - British-Nations seeing our sacrifices 
will fight with Britain, and the British Empire, with the slogan of ‘Quit India’ (3) Our brothers in 
India who do not believe in non-violence, will be agitated in their soul and do their best in their 
own ways to help India to gain the common goal.  

 
I do not say that the war that will be set on at fby oour suicide-sacrifice of thousands with 

the slogan of ‘Complete .Independence’’ or ‘‘Constituent Assembly’’ will result inevitably in our 
independence. It may wellbe that Britain will go and some other modern Nation will take its place 
as our Master. But even this result will be for our, good. A change of masters, if not self-
mastery-that is the end we must strive for by our non-violent warfare by suicide on a big scale. 
Personally, I desire my country to remain friends with Britain, if it achieves independence and I 
feel that the British, if they witness a large-scale sacrifice of non-violent soldiers of liberty by 
suicide, will not risk a fight with its enemies, but will grant India the independence her leaders 
desire. But I may be wrong in feeling what I feel and desiring what I desire. Feeling and desire in 
respect of things for off are not the point now. The point now is the necessity for the Congress 
leaders of raising a non-violent army, each soldier in which is prepared for suicide, is prepared 
for being shot or killed in any convenient way by any deputed fellow-sacrificer in the cause of 
liberty or any allied cause, as that of unity of the disunited etc.  

 
3 May, 1939.  
354, Sadashiv Peth, 
Poona City. 

P. M. Bapat 
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Senapati P. M. Bapat 
Explains His Ideas 

 
MASS SUICIDE 

As A Duty And A Right 
 

Mass murder we are accustomed to. Wars are mass murders. ‘War to end war’ as the 
Great World War of 1914-18 was styled by some hopefuls was a series of mass murders, and war 
is not ended; we are daily told that war is coming, that is mass murders are coming. Let them 
come. They are not in themselves reprehensible. The ‘why’ behind these murders must be 
looked into before judging them. Every ‘why’ is not wicked, as every ‘why’ is not worthy. I am 
neither for nor against wars or mass murders, separated from their causes, material and 
metaphysical. But I am definitely of opinion that mass suicide in a public cause will be generally 
more defensible than mass murder however justifiable and justified.  

 
Those of us who are wedded to Non-violence as a creed and yet desire Independence for 

India must come to the idea of mass suicide as a duty and a right, if they attow their thinking to  
proceed rigorously along the path of revolutionary logic. Those of us who wish to see the world 
freed from the grips of chronic War-fever must also come to the same idea, as a possible and  
potent evangelist of Peace.  

 
We hate to be under the thumb of Britain, we hate to live as slaves of Britain- Those of us 

in whose hearts the above though is sleeplessly dominant and who at the same time are by 
principle non-violent naturally think of sharing their menta lcnodition with large numbers of their 
fellow countrymen as their duty and their right. Now, this sharing may be effected by speeches 
and actions of several kinds. Among actions helping the desired propaganda, mass suicide has 
great possibilities and therefore it must appeal to a burning heart as a great duty and a great 
right.  

 
But leaving the great questions of World Peace and National Liberation aside, we have 

many smaller questions which are intrinsically very important and are defying solution by ordinary 
means. The question of Harijan’s rights is one of such questions. The other day I attended the 
Harijan Sevak Conference where some Sevakes placed before the Conference the facts of 
Harijans being subjected to social boycott of a severe type, when they endeavoured to assert the 
rights that are theirs by law and morality. The shopkeepers refuse to sell to them the necessaries 
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or life, the landholders refuse to employ them on their lands and so forth. I believe that in such 
cases mass suicide of Harijan Sevaks of good repute will bear good fruit. Die by tens or fives- 
that is my idea of a small scale ‘mass suicide.’ You make your simple appeal and seal it with 
suicide. Your survivors will then find it earsier to solve the baffling question which impelled you to 
your sacrifice.  

 
It is this no-operation of the dying and the living servants of any noble cause that is 

contemplated as part of the idea os individual or mass suicide that I advocate as one of the 
meanf of human uplift. Attempt at conversion of the indifferent or the unsympathetic or the 
positively antipathetic by individual or mass suicide is in a sense ‘violence,’ but it is easily 
distinguished from the violence involved in judicial or war murders, in flogging etc. and is certainly 
more human and human, than rho latter. It is patent to every one with any experience of men and 
women on different levels of mental development, that more reasoning, persuasion, threat is able 
to convert some people to what you consider the right view, while in the case of other people 
‘violence’ of action is necessary (There are of course some peop whom nothing will convert.) 
Satyagraha of civil disobedience, of fasting upto death or for a notified period is all ‘violence,’ as 
suicide-satyagraha is. We need this violence of varied types and degrees of non-physical 
compulsion and we need it on a much larger scale than we have emplyoed it hitherto, if we desire 
to attain our varied social ends, without recourse to physical violence of any type. By the way 
‘fasting upto death is an attempt at suicide and is liable to be punished as ‘fast death-seeking’ is. 
I know of a case in Ratnagiri jail where fasting on the part of a life-termer was punished with one 
year’s rigorous imprisonment. (The life-termer died four days after the punishment was given). 
Mahatma Gandhi was differently treated when he ‘fasted unto death’ while in jail. Evidently, 
Government discriminate between different attempts at suicide and the discrimination is based, I  
imagine, on the different objects and objectives of the would-be suicide. But the law seems to 
make no distinction between one attempt and another and I therefore advocate that the law be 
amended in such a way that attempt at suicide on the part of a person who aims at making his or 
her suicide a means to an approved social end will not be counted a crime.  

 
354, Sadashiv Peth, 
Poona 2. 

P. M. Bapat 
10-6-39 
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“Die For Hyderabad” 
 

‘Die for Hyderabad’ said a friend of mine ‘if you must die on the 23 rd July. Let your jal or 
jail samadhi be for Hyderabad.  

 
Hyderabad struggle will certainly benefit a great deal by the suicide sacrifice of some 

satyagrahis. Suicide Satyagraha may be usefully employed in a number of questions that at 
presen baffle the enthusiastic workers in every field social, economic, political, religious.  

 
An appeal sealed by suicide is the highest endeavour that Love is capable of in any case 

that presents a spectacle of workers non-plussed because of the inertia or unreasonable 
unreasoning prejudnce and antagonism of the parties the workers want the cooperation of.  

 
Love lives to lighten the load 

Of heavy-laden souls 
Love dies to brighten the road 

To distant lofty goals. 
 
Such is True Love. In the case of Hyderabad, many in true soul has endeavoured and is 

endeavouring to move the authorities to take a reasonable view of ‘administration’ ‘civic rights’ 
etc., by means of Satyagraha based on Love of abstract justice and concrete humanmass. After 
what efforts Satyagrahis have put forth in the Hyderabad struggle it will be eminently reasonable if 
some devotees of Love issue a simple appeal to inert and unsympathetic leaders and masses to 
move themselves to help the Hyderabadees and seal this appeal with ‘mass suicide.’ I am  
entirely in favour of such a sacrifice for Hyderabad.  

 
And let me make it clear to my readers that I am dying for Hyderabad though not for 

Hyderabad alone.  
 
As I have said in my Marathi Palrak ‘A talk with displeased readers’ the objective that I 

have placed before those friends, and others who are interested in what interests me is to 
endeavour after my jal or jail Samadhi to bring about sufficient unity of the disunited for starting 
and carrying on with vigour “An All States’ Purification All India Satyagraha.’ Hyderabad is of 
course included in this idea of All States purification A. l. Satyagraha.  
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Mahatma Gandhi with his New Light is the mighty Divider and Demoraliser of national 
forces, in the matter of the States’ Peoples, struggle. His New Light is really his old old pro-
princes sentimentatily. It will be the ruin of India. Pandit Jawaharlal, if I may judge from some of 
his articles and interviews holds this same view, that M. Gandhi’s new light is no saviour, that it is 
positively the very opposite of being a saviour of the masses in the Native States and in British 
India. But the Pandit is not yet able to make up his mind to condemn the Mahatma’s idiosyncracy 
and to appeal to him to reconsider his New Light in the light of facts and of far-seeing Love. I see 
from papers that many public workers of high standing spiritual and practical, mourn the downfall 
of the Mahatma and my object in proposing to myself jal or jail samadhi on the 23 rd July next is, 
among other things, to endeavour to more my (God as I think and feel and find Him to be) to 
suppress the “new light” in the Mahatma. My love for the Mahatma and my people impels me to 
suicide sacrifice for moving the Mahatma (through God) to unite with Babu Subhash Bose and 
others in the matter of the States Peoples’ struggles or if that is not possible, then moving the 
people (through God) to remove the Mahatma by a united endeavour from the position for which 
he is, in my humble opinion, no longer fit physically or mentally. My difect appeal is, as I have 
said above, to my God and not to the Mahatma, nor to the people. My appeal may fail entirely or 
may succeed partially. It does not matter to me. I have a right to make an appeal and 
circumstances have brought me to the conclusion that it is my duty to exercise my right on the 23 
rd July next in a particular way-the way of attempting ‘fast death’ which I prefer to ‘fast unto 
death’ for several reasons. 

 
354, Sadashiv Peth, Poona 2. 

 
P. M. BAPAT 

10-6-39 
 
P. S. – I have advocated above the action of ‘mass suicide. I wish to place before my 

readers my thoughts on this species of Satyagraha at some length. I do this in a separate article 
which I am sending along with this one.  
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नवाकाळ, १९ ज लै ११३९ 
ता. २३ ज लैला जलसमाधी 

 
सेनापणतबापटाचंीपुनःघोर्िा! 

 
आमरि जेलसमाहध न घेता फॉवुडु ब्लॉकमध्ये हमळिार 

 
प िे, ता. १६-पूवी जाहीर केल्याप्रमािे आज सायंकाळी साडेसहा वाजता हटळक स्मारक महंदरात 

सेनापहत बापट यानंी आपला ‘जलसमाधी चकवा आमरि जेलसमाधी’ या धोरिाच्या बाबतीत प नः जाहीर 
घोर्िा करण्यासाठी बोलावलेली सभा भरली होती. सभेला स्त्री-प रुर्ािंी, पाऊस पडत असतानाही बरीि गदी 
जमली होती. त्यावळेी आपल्या भार्िात सेनापहत बापट म्हिाले, मी अिैतवादी आहे. कोिािेही अकल्याि 
होऊ नये असे वागिे हे अिैतवाद्यािे पे्रमािे आद्यकतुव्य आहे. अिैतवादी व्यावहाहरक दृष्टीने हविार करताना 
कोि जास्त द ःखी आहे यािा हनियु घेतो व यावरूनि राष्ट्रवाद हनमाि होतो. राष्ट्रवादात पहहला महत्त्वािा 
हसद्धातं ‘प्रामाण्य ब हद्ध-स्वातंत्र्ये’ हा आहे. आहि जर स्वातंत्र्य नसेल तर साधनानाम अनेकता याप्रमािे असिे 
आवश्यक असते. मी क्राहंतवादी होतो व आजही आहे. मला मी पूवी त रंुगात असताना आत्मयज्ञदलािी कल्पना 
स िली होती. त्यानंतर मी २८ हडसेंबर रोजी पकडलो गेलो. त्यानंतर ता. २२ मे ला एक पत्रक काढले. त्यात 
माझ्या सत्याग्रहािे माग ुमी हदले आहेत. त्यातं पहहला माग ुनमते घेिे चकवा पाया पडिे. द सरा परकीयाचं्या 
मालमते्तला िावा घेिे, हतसरा जखमी करिे, िौथा ठार मारिे, कायु साधण्यासाठी प्राियज्ञािी आवश्यकता 
आहे असे माझे मत आहे. ३१ साली मी भारतीय प्राियश-दल काढले व त्यािी योजना म. गाधंींना साहंगतली. 
त्यानंतर मी त रंुगात गेलो. स टून आल्यावर प न्हा आत्मयशािी कल्पना त्यानंा साहंगतली. पि त्यािंा हवर्श्ास 
उपवासावर आहे. त्यानंतर माझ्या इच्छेप्रमािे काही पडले नसल्याम ळे मी गेल्या मे महहन्यात पत्रक काढले व 
त्यात जलसमाधी चकवा आमरि जेलसमाधी असे जाहीर केले. जलसमाधी घेिे म्हिजे आत्महत्या 
करण्यासारखे असल्याम ळे मला त रंुगात जाव ेलागेल, पि हा कायदा बदलला पाहहजे. आत्महत्येला प्रवृत्त 
झालेल्या मािसाला फाशीिी हशक्षा द्यावी, द सरी हशक्षा देता उपयोगी नाही. रहशयात आत्महत्येिा ग न्हा 
समजला जात नाही. सत्कायाकहरता जर आत्महत्या असेल तर त्याला हशक्षा करू नये. हबकट प्रश्न 
सोडहवण्यासाठी आत्मयज्ञािी फार जरुरी आहे. आहि तो साम दाहयक आत्मयज्ञ पाहहजे. एक सवु पक्षानंा व सव ु
धमांना मान्य असिारा खहलता इंग्रज सरकारकडे पाठवावा व त्याि वळेी ख र्ीने आत्मयज्ञ करिारी एक हजार 
मािसे तयार करून ठेवावीत, असे मी म. गाधंींना स िहवले होते. यािा पहरिाम फार झाला असता. 
महाय द्धाहशवाय चह. िा फायदा होिार नाही आहि ते स रू करण्यास साम दाहयक आत्मयज्ञािी फार जरुरी 
आहे, असे माझे मत आहे. कारि त्याम ळे इतर जगािे लक्ष चह. कडे लागेल, पि महापूर लाबंत आहे व 
लाबंति राहहले. ते होते की नाही यािी शकंा उत्पन्न होत आहे. आहि म्हिूनि मी हा नम ना करिार होतो 
(टाळ्या) म. गाधंींनी जर मनात आिले तर खात्रीने आत्मयज्ञासाठी एक हजार मािसे तयार होतील. मोठ्या 
मािसानंी केलेल्या घोर्िेिा उपयोग होतो. माझ्यासारख्याने केली तर मडॅ मन ष्ट्य आहे असे म्हटले जाते. 
इंग्रजाशंी लढण्यािी ज्यािंी उत्स कता आहे त्यािंी तरी एकजूट होिे आवश्यक आहे. माझ्या जलसमाधीला 
परंपरा आहे. स्रटेिाही प्रश्न आत्मयज्ञानीि स टेल. मी जलसमाधी चकवा आमरि जेलसमाधी घेण्यािी घोर्िा 
केल्यानंतर मला हकत्येकानंी हजारो प्रकारानंी साहंगतले. या घोर्िेपासून परावृत्त होण्यास सबळ कारि आहेहह 
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व नाहीहह. स भार्िदं्र यािंा प्रश्न म. गाधंींच्या सत्याग्रहावर हवर्श्ास ठेविारा आहे. आत्मयश हाही सत्याग्रहािा 
एक भाग होऊ शकतो. श्रीकृष्ट्िानींही अज ुनाकहरता प्रहतज्ञाभगं करून हातात शस्त्र धरले. त्यािप्रमािे मीहह असे 
ठरहवले आहे की, जलसमाधी घ्यावयािी पि आमरि जेलसमाधी घ्यावयािी ही केलेली प्रहतज्ञा परत 
घ्यावयािी (टाळ्या) मी जलसमाधी घेत असताना जर सरकारनी मला पकडले तर हशक्षा होऊन त रंुगातं 
जाईन. पि बाहेर स टून आल्यावर स भार्बाबूंच्या कायकु्रमाप्रमािे कायु करीन (टाळ्या) आहि जर सरकारनी 
पकडले नाही तर स भार्बाबूचं्या पक्षािे काम करण्यािे मी ठरहवले आहेि (टाळ्या) अशा आशयािे सेनापहत 
बापट यािें भार्ि झाल्यावर श्री. दा. हव. गोखले यानंी त्यानंा प ष्ट्पहार घातला व सभा संपली. 
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नवशत्क्त, २२ ज लै १९४४ 
 

मृत्यलूातोंडदेण्यासतयारझालातरराष्ट्राचातरिोपायशक्य 
सेनापहत बापट यािें गाधंीजींना पत्र 

 
प िे, ता. २०-गाधंीजींच्या नव्या योजनेबाबत से. बापट यानंी गाधंीजींना एक पत्र हलहहले असून 

गाधंीजींच्या सद्हेत पूवुक िालू असिाऱ्या प्रयत्नानंा यश येवो अशी इच्छा व्यक्त केली आहे. या पत्रात से. बापट 
प ढे म्हितात, ऑगस्टिा ठराव हन आजिी योजना यात हवसंगती आहे की नाही हा मला महत्त्वािा म द्दा वाटत 
नाही. ध्येयहसद्धीसाठी प ढे-मागे पाऊल टाकण्यािा सल्ला देण्यािा प ढाऱ्याला पूिु अहधकार आहे. 

 
त मच्या योजनेला यश आले तरी लौकरि राष्ट्रीय व प्राहंतक मंहत्रमंडळािंा कारभार िालहविे हे हबकट 

काम होईल. 
 
सध्याच्या सरकारहवर्यी लोकातं फारि अप्रीहत पसरली असल्याने, त्या अप्रीतीत भागीदारी 

करण्यासाठी कोिी हमळाले तर सरकारला ते हव ेआहे. य द्ध कायाने लोकािें जीवन इतके हबकट केले आहे, 
की य द्ध-धोरिावर हनयतं्रि नसिारे मंहत्रमंडळ लोकािें काहीि हहत करू शकिार नाही. 

 
से. बापट प ढे म्हितात, आपि या आपल्या योजनािंा प रस्कार हकती काळ करीत राहिार असा प्रश्न 

आहे. एक महहना गेला व यातून काही हनष्ट्पन्न झाले नाही तर जनहहतासाठी आपि काहीतरी आकर्कु पहवत्रा 
घेतला पाहहजे. प्रत्यक्ष भ केच्या प्रश्नाने लोक आज हैराि झालेले आहेत. बंगल्यात व इतरत्र लक्षावधी लोक 
मृत्य  पावले. नरकासमान अशा या ग लामहगरीतून ते लोक स टले. एक त्या मागाने म क्त होिे चकवा 
ग लामहगरीला नष्ट करिे हे दोनि पयाय आहेत. मग त्या ग लामहगरीच्या कपाळावर त मच्या अचहसेिे तडाखे 
हदले जावोत वा अचहसेबाबत त मच्याशी सहमत नसिाऱ्या लोकाचं्या मागाने ते तडाखे हदले जावोत. मृत्यलूा 
तोंड देण्यािी लोकािंी तयारी होईल तेव्हाि राष्ट्रािी तारिा होऊ शकते. 

 
महहनाभर वाट पाहून गाधंीजींना आपि लोकानंी हाि हदव्य संदेश द्यावयास हवा. 
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सेनापणतबापटयाचंीस्थल-समाणध 
 

ॐ 
 

भदं्र किेहभः शृिूयाम् देवाः 
भदं्र पश्येम् अक्षहभधजुत्त्राः ।। 

 
देवानंो! आमच्या कानानंा मगंल गोष्टी ऐकू येतील, आमच्या डोळ्यानंा मंगल गोष्टी हदसतील, असे 

करा! त म्ही यज्ञ करिारानंा तारिारे आहा. (आम्ही यज्ञ करू). 
 

माझीआत्मयज्ञाचीइच्छा 
 
महात्मागाधंींचेवचन :– हा देश तपस्येिे माहेरघर आहे, असे असता जर काही अलौहकक करिी 

करून जगाला आपि शाहंत देऊ शकलो नाही, तर आपल्या पूवुजाचं्या नावाला बट्टा लावल्यासारखे होईल. 
 
लोकमान्य णटळकाचें वचन :– पहरत्स्थती उत्पन्न होण्यास जरी आपि कारिीभतू नसलो तरी ती 

स धारण्यास आपल्या हातून शक्य तेवढे प्रयत्न करिे हे प्रत्येक मन ष्ट्यािे व्यत्क्तदृष्ट्या आहि सावुजहनकदृष्ट्या 
कतुव्य आहे. 

 
माझी प्राथवना :– आत्मयज्ञािी इच्छा योग्य आहे हे मी वर उद् धृत गेलेल्या विनावरून वािकाचं्या 

लक्षात येईल. न कत्याि समाप्त झालेल्या जानेवारी महहन्याच्या ‘नवभारत’ माहसकाच्या अंकात ‘चहसेिे 
उच्चाटन’ या लेखात माझे आत्मयज्ञासंबधंािे हविार मी माडंले आहेत. माझ्या हमत्रािंा माझ्या इच्छेला पाचठबा 
हमळावा, अशी माझी प्राथुना आहे. पूवी १९३९ साली अशा पाचठब्याच्या अभावी मला माझी इच्छा मनातल्या 
मनात हमरवावी लागली. पूवी ज्यानंी मला हवरोध केला ते माझे हमत्र आजिी महात्मा गाधंींच्या ख नानंतरिी 
पहरत्स्थती लक्षात घेऊन मला पाचठबा देतील अशी मी आशा करतो. त्या पूवीच्या हवरोधक हमत्रानंा आहि माझ्या 
अन्य हमत्रानंा आहि समाज-हहतचितकानंा. माझी हवनंती आहे की, त्यानंी खाली हदलेल्या पत्त्यावर त्यािें मत 
मला कळवाव.े 

 
येथील गाधंी मदैानात श क्रवार ता. २७ फेि वारी १९४८ या हदवशी ‘देवा! या माझ्या यज्ञाने देशातील 

आजिी अमंगल पहरत्स्थती स धारण्यास मदत होवो.’ अशी प्राथुना करून मी ‘स्थल-समाहध’ घेऊ इत्च्छतो. 
 
पत्ता : श्री. नानासाहेब सप्तर्ी, वकील याचं्या घरी, अहमदनगर, 
 

ता. ३-२-४८ 
मोहननगर 

पांम.बापट 
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से.बापटशातंतेसाठीगाधंीमैदानावरसमाणधघेिार! 
 

आत्मयज्ञहवर्यक चितन 
 
१) नाहभनंदेत मरिम् । नाहभनंदेत जीवनम् ।। मरि आहि जीवन मला सारख्याि चकमतीिे वाटते. 

मरिािे चकवा जीवनािे अहभनंदन मी करीत नाही. मी अहभनंदन करतो मरिाच्या आहि जीवनाच्या हवहशष्ट 
प्रकारच्या समाजोपयोगी मरिािे मी अहभनंदन करतो. समाजोपयोगी जीवनािे मी अहभनंदन करतो. 

 
२) माझे जीवन समाजोपयोगी करण्यािा मी यथाशत्क्त १९०२ साली स्वातंत्र्य सेविेी शपथ 

घेतल्यापासून प्रयत्न करीत आलो आहे. 
 
३) माझे मरि समाजोपयोगी व्हाव ेअशी माझी इच्छा. या इच्छेन सार आजच्या प्रसगंापूवी दहा वळेा 

मरि स्वीकारण्यास मी प ढे पाऊल टाकले. दोन वळेा इंग्लंडात असताना तेथील थोर हमत्राचं्या हवरोधाम ळे मी 
माझे पाऊल मागे घेतले. आठ वळेा येथे, पैकी सहा वळेा त रंुगात एकदा येरवड्यात, दोनदा चसध हैदराबाद 
त रंुगात तीनदा रत्नाहगरी त रंुगात, मरि दे चकवा माझे मागिे दे, असे श्रीहरीला सागंून मी त रंुगात सहा वळेा 
उपोर्िे केली. श्रीहरीने मला माझे मागिे हदले, मरि हदले नाही. त रंुगाबाहेर दोन वळेा मी मरिािी प्रात्प्त 
समाजसेवचे्या मागाने घडण्यासाठी योजना केली. पहहली योजना म ळशी प्रकरिातील १९२४ हडसेंबर ९ िा 
श द्ध सत्याग्रह. त्यावळेी माझ्या सत्याग्रह शास्त्राप्रमािे काम झाले, परंत  अपेहक्षत मरि लाभले नाही. द सरी 
योजना जलसमाधीिी. १९३९ साली हमत्राचं्या हवरोधाम ळे ही योजना मध्येि सोडावी लागली. 

 
४) प्रस्त त प्रसंगी काय घडिार आहे, श्रीहरी जािे. 
 
५) पूवी जलप्रवशे, भहूमप्रवशे व अत्ग्नप्रवशे या तीन मागानी देवभक्त परमाथ,ु लाभाथु स्वदेहान्त करीत 

असत. अथात काही देवभक्त. 
 
६) आज ज्याचं्या परमाथु समाजसेवा आहे त्यापंैकी काही जिानंी समाजालाि मानिाऱ्या वा न 

मानिाऱ्या देवभक्तानंी समाजसेवसेाठी वरील मागांनी चकवा तत्सम व इतर मागांनी त्वहरत स्वदेहान्त करिे 
पूवीइतकेि चकबह ना अहधक समथुनीय आहे. 

 
७) पूवी परमाथुपे्रमी देहहवसजुकानंा सरकारिी आडकाठी नसे व लोकािंा आशीवाद असे. 
 
८) आजही समाजसेवा हाि परमाथु मानून त्याच्या पे्रमाने देहहवसजुन करिाऱ्यानंा सरकारिी 

आडकाठी नसावी व लोकािंा आशीवाद असावा हे न्याय दृष्टीने इष्ट आहे. 
 
९) लोकािंा आशीवाद, लोकामधील श्रेष्ठािंा आशीवाद असल्यास हमळू शकतो. 
 



 अनुक्रमणिका 
 

१०) म्हिून मी येथील श्रेष्ठािंा आशीवाद व सहयोग मागतो. 
 
११) माझ्या हातून आजवर जी काही थोडीशी समाजसेवा घडली ती सत्न्मत्राचं्या सहयोगानेि घडू 

शकली. स्थलसमाधी िारा मी जी अल्पशी सेवा करून हा देह सोडू इत्च्छतो, ती सेवादेखील सत्न्मत्राचं्या 
सहयोगाहशवाय घडू शकिार नाही. 

 
१२) गाधंी मदैानात थोडीशी जागा घेिे, त्या जागेत खोदून बैठकीप रती व्यवस्था करिे, बैठकीवर मी 

बसल्यानंतर वरिे झाकि बसहविे व माती लोटून दाबून टाकिे या हक्रयासंाठी सहयोग अवश्य आहे. 
 
१३) गाधंी मदैान स्थलसमाधीसाठी योग्य स्थळ मी समजतो. तथाहप ते अप्राप्य असल्यास गावातील व 

गावाबाहेरील कोितेहह स्थळ िालेल. 
 
१४) स्थळसमाधीला सरकारिी म्हिजे कायद्यािी आडकाठी आहे. सहयोग करिारावर ख नािा 

खटला होऊ शकतो असे मला सागंण्यात येते. 
 
१५) लवकरि हवहधमंडळ उघडिार आहे. येथील आमदार हमत्रानंी ख नाच्या व आत्महत्येच्या 

प्रयत्नाच्या कलमानंा द रुस्त्या स िहविारे हबल हवहधमंडळाप ढे ठेवाव.े समाजसेवचे्या उदे्दशाने जलसमाहध आहद 
करून कोित्याही मागाने कोिी समाजसेवक स्वतःिा देहान्त करण्यािा प्रयत्न करील तर तो प्रयत्न 
आत्महत्येिा प्रयत्न मानला जािार नाही. आहि या प्रयत्नात त्या स्वदेहान्त करू इत्च्छिाऱ्या समाजसेवकास 
जो कोिी मदत करील त्याजला खून अगर ख नास मदत यासबंंधीिी कलमे लाग ू होिार नाहीत असा त्या 
हबलािा आशय असावा. 

 
१६) याप्रमािे हबल हवहधमंडळाप ढे ठेवनू आमदार हमत्रानंी व द सऱ्या श्रेष्ठानंी स्थलसमाधीच्या बाबतीत 

मला सहयोग द्यावा. 
 
१७) ‘‘नवभारत’’ माहसकाच्या जानेवारीच्या अकंात चहसेिे उच्चाटन या लेखातं, स्वात्महोमदल 

संघहटत करून समाजातील हवहवध हवग्रह सामूहहक स्वात्महोमाने शक्य हततके कमी चहसामय करण्यािा प्रयत्न 
करावा, असे मी स िहवले आहे. त्या सूिनेन सार स्वात्महोमदल संघहटत झाल्यास सामूहहक स्वात्महोमाला 
कायद्यािी आडकाठी येिारि; ती आडकाठी आजि माझ्या स्थलसमाधीच्या हनहमत्ताने रीतसर कायदाद रुस्ती 
होऊन दूर आल्यास ते इष्टि आहे. 

 
१८) आमदार व इतर श्रेष्ठानंी मला सहयोग हदला तर प्रस्त त कायद्यान सार त्याचं्यावर जो ख नािा 

चकवा ख नाला मदत केल्यािा खटला होईल तो त्यानंी होऊ यावा. 
 
१९) या खटल्याच्या हवहधमडंळातील कायदाद रुस्तीहवर्यक ििेवर अन कूल पहरिाम होईल अशी 

माझी श्रद्धा आहे. कारि हवहधमंडळात अचहसा भक्तािंीि संख्या मोठी आहे. 
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२०) ‘चहसेिे उच्चाटन’ हा लेख माझ्या हमत्रानंी वािावा. 
 
२१) त्या लेखातील हविारािें व या लेखातील हविारािें समाजहहतब द्धीने मनन करून मला सहयोग 

द्यावयािा की नाही ते ठरवाव.े 
 
हीन चहसा दीन व्हावा 

अचहसा व्हावया बळी 
स्वहोम भारती देवा । 

तळपू दे स्थळी स्थळी 
पत्ता - श्री. नानासाहेब सप्तर्थर्, वकील यािें घरी. 

अहमदनगर. 
 

पा.ंम.बापट 
 

लहसेचेउच्चाटन 
 
महात्मा गाधंीिा महान आत्मा जगातल्या व्यवहार चहसेिे उच्चाटन व्हाव ेअसे इत्च्छतो. या इच्छेच्या 

प्रभावी पे्ररिेने त्यानंी साम दाहयक सामसत्याग्रहािे तंत्र दहक्षि आहिकेत स रू करून त्यािा येथे स्वराज्यािी 
मागिी व स राज्यािी मागिी सामथ्युवान करण्यासाठी वळेोवळेी उपयोग केला. थोड्या हदवसापूवी ता. ५-११-
४७ या हदवशी महात्माजींनी हदल्लीत प्राथुनोत्तर भार्िात काश्मीरच्या संरक्षक लढ्यासंबधंाने बोलताना असे 
म्हटले की, संघराज्यातून काश्मीरला अचहसापूिु क मक प ष्ट्कळ पाठहवता येण्यासारखी आहे. हे अचहसक 
संरक्षकदल हशस्तबद्ध आक्रमक सैन्यािी िढाई थोपहवताना आपल्या कतुव्याच्या पालनात आपल्या जागी 
िेर्रहहत व क्रोधरहहत मनाने देह ठेवील. प्रहतकार करताना शस्त्रासे्त्र तर राहोति, पि आपल्या म ठीिाही 
उपयोग अचहसक संरक्षक करिार नाहीत. या शब्दात त्यानंी अचहसक संरक्षकतंत्रािे स्वरूपविुन लोकापं ढे 
माडंले. 

 
महात्मा गाधंींप्रमािे तीव्रतेने नसेल पि त्याचं्याइतक्याि प्रामाहिकपिाने सवुसामान्य स संस्कृत लोक 

जगातल्या व्यवहारातून चहसेिे उच्चाटन व्हाव ेअसे इत्च्छतात, असे मला वाटते. ही स संस्कृतािी इच्छा सफल-
पूिुतया-सफल होईल, तो स हदन. पि हा स हदन कालोदरातं असेलि तर तो स तराम् दूरस्थ आहे. व्यवहार 
दृष्टीने आपिास पहावयािे ते हे की, चहसा हजतकी कमी होईल हततके िागंले. 

 
आज समाजवादी लोकशाहीिा प रस्कार करिारे असे म्हितात की, जगात ही नवी व्यवस्था सव ु

देशातं झाली तर य द्ध होण्यािे कारि राहिार नाही अथात चहसा प ष्ट्कळ कमी होईल. पि सावुहत्रक 
समाजवादी लोकशाही हा बराि दूरिा टप्पा आहे. ही लोकशाही आिावयािा माग ु चहसेिा असिार असे 
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बह तेक समाजवादी म्हितात. काही थोडे या मतािे आहेत की, अचहसेिा माग ु न सोडताही काही देशातं 
समाजवादी व्यवस्था अंमलात आिता येईल. 

 
ज्यानंा चहसेिी हशसारी आलेली आहे. अचहसा लवकर प्रभावी व्हावी अशी ज्यानंा तळमळ लागलेली 

आहे. त्यानंा आजिे चहसाप्रधान प्रसंग अचहसाप्रधान कसे होतील, यािा हविार करिे प्राप्त आहे. 
 
आज स्पृश्यास्पृश्य हवग्रह आहे. चहद -म सलमान हवग्रह आहे, मालक-मजूर हवग्रह आहे. अनेक हवग्रह 

आहेत. चहद -म सलमान हवग्रह हवकोपाला गेलेला आहे. द सरे जाऊ घातलेले आहेत. हवग्रहवाद्यािंी समजूत 
घालण्यािे प्रयत्न होत आहेत. ‘चहसेहशवाय आपापले हवरोध, त्यािंं मूळ काढून टाकून’ नाहीसे करा. 
एकमेकाचं्या बाजू समजून ध्या. बह जनहहतािा हविार करा. संक हित स्वाथु सोडून द्या. राष्ट्रीय भावना वाढवा, 
धमु अनेक असलेल्या देशात धमुहनरपेक्ष राष्ट्रवाद हशका व हशकवा. जाहतसंस्थेने आज माजहवलेला गोंधळ सवु 
जाती समान मानून नाहीसा करा. अन्नािी य इतर मालािी हदवसभर कष्ट करून हनपज करिारे शकेडा ९० 
लोक अन्नाला, वस्त्राला महाग व शकेडा १० लोक िनैीत. ही हवर्मता, जमीन व कारखाने समाजाच्या 
मालकीिे करून व द सरी समाजवादी व्यवस्था करून दूर करा.’ वगैरे हविार हविारवतं सामान्य लोकानंा व 
समाजध रीिानंा देत आहेत व सवुत्र हविारािंी खळबळ िालू आहे. मधून मधून सपं होत आहेत. लढे होत 
आहेत, चहसा लहानमोठ्या प्रमािावर हठकहठकािी िालू आहे. 

 
या पहरत्स्थतीत सद् हविारानंा सामान्य लोकाचं्या व श्रेष्ठाचं्या मनात लवकर त्स्थर स्वरूपािी प्रहतष्ठा 

हमळवनू देण्यास लहानमोठे सामूहहक स्वयिंहलतदान उपयोगी पडेल, असे मला फार हदवसापंासून वाटते 
आहे. 

 
स्वयंबहलदानासाठी स्वात्महोमदल जर तयार होईल, तर प्रत्येक हवग्रहाच्या के्षत्रात त्या त्या प्रसंगाच्या 

महत्त्वाप्रमािे पाि, दहा, वीस, पन्नास, शभंर मािसे एकाि वळेी होऊन आग्रही हवग्रहवाद्याचं्या मनात 
स हविारिक्र स रू करता येईल व त्यातून थोडेबह त स फल हनष्ट्पन्न होईल, असा माझा हवर्श्ास आहे. उदा, 
मालक- मजूर लढ्याच्या प्रसंगी मालकािी बाजू अन्यायािी आहे, असे जनमत स्पष्ट झाल्यावर दहा 
स्वात्महोमिमंूच्या सैहनकानंा िमूपहत अन ज्ञा देईल व त्या आजे्ञन सार हे दहाजि पूवुहनहश्चत स्थळी व वळेी 
जाहीरपिे पूवुहनहश्चत योजनेन सार मरून जातील. मरताना मालकाला न्यायाने वागण्यािी हवनंती करिारे 
िमूपतीच्या सहीिे पत्रक त्याचं्याजवळ असेल. ते, ते वािून दाखवतील व नंतर सॉके्रहटसप्रमािे हवर्प्राशन 
करून वा अन्य तऱ्हेने देह ठेवतील. 

 
येथे एका गोष्टीिा हविार करिे आवश्यक आहे. कायदा, आत्महत्येिा प्रयत्न ग न्हा आहे असे म्हितो. 

स्वयंबहलदान हीहह एक प्रकारिी आत्महत्या आहे खास. पि ज्याप्रमािे ठार मारण्याच्या प्रयत्नािे व ठार 
मारण्यािे आपि वगेवगेळे प्रकार कत्ल्पतो आहि एका प्रकारच्या ठार मारण्याला व ठार मारण्याच्या प्रयत्नाला 
ग न्हा संबोधून कडक हशक्षा व द सऱ्या प्रकारच्या ठार मारण्याला व ठार मारण्याच्या प्रयत्नाला महनीय प्रभाग 
संबोधून भरभक्कम पाहरतोहर्क अशी व्यवस्था करतो, अशी स्वख र्ीने मरिाला कवटाळिाऱ्याचं्या बाबतीतही 
करता येईल. मरिे उदात्त हेतूने. समाजसेवचे्या या हेतूने, कोिी पत्करीत असेल तर त्याला कायद्यािी मदत 
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असावी. आडकाठी नसावी. कायद्यात घोटाळा राहू नये म्हिून उदात्त मरि प्रयत्नाला आत्महोम प्रयत्न व हीन 
मरिप्रयत्नाला आत्महत्याप्रयत्न अशी वगेळी नाव,े या दोन हभन्न मरिप्रयत्नानंा हवहधमंडळाकडून हदली 
जावीत. 

 
हशस्तबद्ध आक्रमक सैन्यािी िढाई थोपहवण्यास स्वात्महोमपथकािा उपयोग करावा, अशी म. गाधंींिी 

मनीर्ा. माझे म्हििे अगोदर स्वात्महोमदले प्रातंोप्रातंी तयार करा. त्यातील स्वयंसैहनकािंा अगोदर सामान्य 
हवग्रहाच्या प्रसंगी अन्यायी पक्षािंी न्याय्यब हद्ध जागतृ करण्यासाठी उपयोग करा. नंतर वैऱ्याचं्या आक्रमक 
सैन्याप ढे स्वात्महोमोत्स कािंा होम हकतपत योग्य यािा हविार करता येईल व हनिुयान सार आिार करता 
येईल. 

 
महाराष्ट्रात स्वच्छता-मंहत्रपदाला जसे पूज्य अप्पासाहेब पटवधनु मला योग्य हदसतात, प्रमािे 

स्वात्महोमदले तयार करण्यासाठी प्रिारकायु करायला पूज्य साने ग रुजी योग्य आहेत असे मला वाटते. मी 
थकलो आहे तरी शक्य ते सहकायु या दोनही हवभतूींशी मी करीन. 

 
शवेटी माझ्या मते, 
या भवी सवु चहसेिे उच्चाटन असंभव 
परी स्वहोम-संताने हतयेिा तन  संभव 
आहि माझी श्रद्धा आहे की, 
हीन-चहसा दीन व्हाया अचहसा व्हावया बली 
स्वहोम भारती काली तळपेल स्थली स्थली 
‘ज्वाला’, 
स्वत्स्तक नगर 
 

  



 अनुक्रमणिका 
 

स्थलसमाधीणवर्यकमाझाशेवटचालेख 
 

हप्रय वािक, 
 
माझे तीन लेख ‘माझी आत्मयज्ञािी इच्छा’, ‘आत्महवर्यक चितन’ आहि ‘चहसेिे उच्चाटन’ हे त मच्या 

वािण्यात आले आहेत असे मी समजतो. मला बरीि पते्र आली आहेत. एकाि पत्रावर अनेक सह्या अशी काही 
पते्र आहेत. एक पत्र ३४ ओळींिे रक्ताने हलहहलेले आहे. तीन पते्र अन मती देिारी आहेत. यापंैकी एका पत्रातं 
इंग्रजी टाईप हलहखत, भरपूर आध्यात्त्मक ज्ञान भरलेले आहे. सही वािता येत नाही, मी या पत्र-लेखकािा 
ऋिी आहे. द सरी दोन पते्र माझी थट्टा करिारी आहेत आहि त्यातंील एक िाह्मिवग ुनाहीसा होवो अशी इच्छा 
प्रकट करिारे आहे. या पत्रावर सही मलप्पा िाकोते अशी आहे. द सऱ्या थट्टा करिाऱ्या पत्रावर ‘देशबाधंव’ 
अशी सही आहे. या दोघािंा मी ऋिी आहे. ही तीन आपापल्यापरीने अन महतदशकु पते्र सोडल्यास, बाकी सवु 
पते्र हवरोध करिारी आहेत. या हवरोधकािंा मी ऋिी आहे. केवळ पहहला लेख वािून ही सवु पते्र आलेली 
आहेत. या हवरोधक पत्रातं ज्ञान आध्यात्त्मक, सामाहजक व व्यावहाहरक तसेि उदात्त भावना आहि बह तेक 
सवांत पूज्य साने ग रुजींहवर्यी अपार भत्क्त आहि त्यानंी माडंलेल्या हदव्याहवर्यी अत्यंत काळजी व्यक्त 
झालेली आहे. 

 
पूज्य साने ग रुजी आपिातूंन आज जाता कामा नयेत. अहखल भारतात त्याचं्या तोलािा पे्रमसागर 

वक्ता आहि कायुकता नसेलि असे माझे म्हििे नाही. कदाहित त्याचं्यासारखेि महाप रुर् असतील; परंत  
मला त्यािंी माहहती नाही. असतील तेवढे साने ग रुजी भारताला हविे आहेत. त्यातंील एकाहह ग रुजींना 
आम्हाला कोित्याही मागाने सोडून जाण्यािी परवानगी आम्ही देऊ शकत नाही. माझी पूज्य साने ग रुजींना 
अशी आग्रहािी हवनंहत आहे की, डॉक्टर लोक जे आज त्याचं्या प्रकृतीिी काळजी घेत आहेत, त्यानंी ‘आता 
हजवाला धोका आहे,’ असे प्रकृतीिे हनदान करताि उपवास सोडावा. 

 
हप्रय वािक, 

 
पूज्य साने ग रुजींना त म्ही संभाळा ‘धमो रक्षहत रहक्षतः’ पूज्य ग रुजी मूर्थतमंत धमु आहेत, त्यािे त म्ही 

रक्षि करा. त मिे, त मच्या महाराष्ट्रािे, त मच्या भारतािे अमागंल्यापासून रक्षि करण्याला ते समथु आहेत. 
त्याचं्यासारख्या मागंल्यमतूीि आपल्या मंगलमय कृतीने आहि उक्तीने आहि मागंल्यािा प्रिार आहि प्रसार 
यशस्वी रीतीने करू शकतात. 

 
मी थकलो आहे. जगिंद्य महात्मा गाधंींना १२५ वर् ेआपल्यात राहून आपली म्हिजे भारतािी नैहतक व 

आध्यात्त्मक उंिी वाढहवण्यािी तीव्र इच्छा होती. ही जशी त्यािंी वृहत्त होती, तशी इतर प ष्ट्कळ सामान्य 
सज्जनािंीही असते. या वृत्तीच्या उलट वृत्तीही कोठे मोठे असते. मी अगदी ऐन उमेहदत होतो. तेव्हापासून मला 
मरिािें एक िमत्काहरक आकर्िु आहे. आता तर मी थकलो आहे. एकि कान काम देतो, डोळे नीट काम देत 
नाहीत. हवस्मरिशत्क्त वाढलेली, अशक्तता आलेली, िालताना मध्येि भोवळहह येते. अगदी अनपेहक्षतरीतीने 
अशा त्स्थतीत समाजोपयोगी मरिासाठी मी मधून मधून योजना करतो, हे स्वाभाहवक आहे. द सऱ्या 
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आत्मयज्ञहवर्यक चितन या लेखात दशहुवल्याप्रमािे आजिी योजना धरून ११ वळेा मी मरिासाठी योजना 
केल्या. पैकी तीन वळेा हमत्राचं्या हवरोधाम ळे योजना रद्द करावी लागली. (आजिी योजना रद्द करावी लागली 
तर) िार वळेा असे म्हिाव ेलागेल. सात वळेा माझे मागिे श्रीहरीने हदले. पि मरिािी भेट होऊ हदली नाही. 
एकंदरीत श्रीहहर हा सवुज्ञ असल्याने आम्हा अज्ञ आहि अल्पज्ञ जीवाचं्या इच्छा त्याच्या दृष्टीने प रहवण्यासारख्या 
असतील, तेवढ्या प रवतो, त्याच्या दृष्टीने प रवण्यासारख्या नसतील त्या प रवीत नाही. 

 
त्यािी दृष्टी पूिु सवुदशी, त्यानेि हदलेली आपली दृहष्ट, अंशदृहष्ट, आपली अपूिु दृहष्ट आपल्याला जे 

दाखवील त्यावरि त्या त्या प्रसंगी आपल्या योजना आपि करिे हे आपले हनयंत-कमु आहे. 
 
हप्रय वािक! ‘चहसेिे उच्चाटन’ या लेखात स्वात्महोमदलािी कल्पना माडंलेली आहे व या लेखािे 

शवेटी पूज्य साने ग रुजी स्वात्महोमदले तयार करण्यासाठी प्रिारकायु करायला योग्य आहेत, असे मी म्हटले 
आहे. या बाबतीत त म्ही माझ्याशी सहमत व्हाल अशी माझी श्रद्धा आहे. 

 
महात्मा गाधंींना अशी दले हवी होती. त्याचं्या अनेक भारतोद्धारक व्यवसायाकंडे त्यानंा फार लक्ष द्याव े

लागल्याम ळे आत्महोमदलाच्या कल्पनेला आशीवाद देण्यापलीकडे त्यानंा काही करता आले नाही. पूज्य साने 
ग रुजी महात्माजींनी आशीवाद हदलेल्या या कल्पनेला मूतुस्वरूप देऊ शकतील. परंत  आत्महोमदल तयार 
झाल्यावर त्यािा उपयोग ‘चहसेिे उच्चाटन’ या लेसात जो मी स िहवला आहे तो करण्यास कायदा आड येिार 
आहे. तो कायदा बदलून घेण्यािा उपक्रम माझ्या स्थलसमाधीच्या हनहमत्ताने आजि जर आमदारानंी केला तर 
ते वावगे होिार नाही असे मला वाटते. मी थकलेला प्रािी, माझ्या हातून फारसे कायु होऊ शकेल, अशी आता 
माझी प्रकृहत नाही. तेव्हा जे काही अत्यल्प कायु समाधीने होईल तेवढ्यात मी व त म्ही संतोर् मानावा, अशी 
माझी हविारसरिी आहे. 

 
परंत  माझा आग्रह काहीि नाही. मला माझ्या योजनेच्या हनहमत्ताने जी पते्र आली आहेत, ती वािून 

मला नव्या हपढीहवर्यी अविुनीय आदर वाटत आहे. मला नेहमीि नव्या हपढीहवर्यी आदर वाटत होता, तो 
आता विुन करता येत नाही इतका वाढला आहे. 

 
मी २४ तारखेच्या स माराला हनिुय जाहीर करीन. मी सवु पत्रलेखकािंा अत्यतं आभारी आहे. 
 

पा.ंम.बापट 
 
पुरविी-माझी अशी योजना आहे की, १) प्रत्येक इंग्रजी महहन्याच्या शवेटल्या श क्रवारी १० 

अचहसाभक्तानंी अहमदनगर, प िे, म ंबई अशा हठकािी स्थलसमाहध घ्यावी. महात्मा गाधंींिा प्रयाि हदवस 
श क्रवार, जानेवारी महहन्यािा शवेटला श क्रवार होता. म्हिून प्रत्येक महहन्याच्या शवेटल्या श क्रवारी अचहसा 
प्रस्थापनाथु, अचहसा-प्रिाराथु १० (दहा) अचहसाभक्तानंी एकािवळेी स्थलसमाहध घ्यावी असे मी म्हितो. 
स्थलसमाहध घेण्यापूवी समाहधहप्रय अचहसाभक्त इतर नागहरकासंमवते अचहसा धमुहवर्यक प्राथुना करतील. 
समाहध घेतल्यानंतर २४ तासानंी समाहधस्थािा दहनहवहध केला जाईल. 
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हा माहसक सामहूहक आत्महोम नेहमी वर्ान वर् ेहोत राहील. 
 
२) आत्महोमदलातील अचहसाभक्तानंा या माहसक यज्ञाथु उपयोग करिे हा पहहल्या दजािा कायुक्रम. 

त्यािंा वळेोवळेी समाजातील हवग्रह कमी चहसामय होण्यासाठी सामूहहक होम करिे हा द सऱ्या दजािा 
कायुक्रम. 

 
३) आत्महोमदल हे हौशी मरियोग्यािे असिार म्हिून कोित्याही होमासाठी हिठ्ठ्ठ्या टाकून मािसे 

हनय क्त केली जातील. 
 
हीन चहसा दीन व्हाया अचहसा 
व्हावया बली 
सामहूहक स्वहोमािे पे्रमी व्हाव े

स्थली स्थली 
श्री. नानासाहेब सप्तर्थर्, वकील यािें घरी, अहमदनगर. 
स्वत्स्तक नगर  

पा.ं म.बापट 
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से.बापटाचेंपूज्यसानेगुरजींनापत्र 
 
पूज्य श्री. साने ग रुजी, यासं सादर सपे्रम नमस्कार हवनंहत हवशरे्. 
 
त मिे १।२।४८ िे पत्रक मला आज संघशक्तीत वािावयास हमळाले. ‘कदाहित उपवास न हनभावला 

तर हनघनू जाईन.’ हे त मच्या पत्रकातील शब्द माझ्या मनात घोळत आहेत. आजच्याि संघशक्तीत 
स्थलसमाधीहवर्यक माझा शवेटिा लेख आलेला आहे. त्यात मी त मच्या उपवासाहवर्यी दोन शब्द हलहहले 
आहेत. ‘डॉक्टर लोक जे आज त्याचं्या प्रकृतीिी काळजी घेत आहेत, त्यानंी आता हजवाला धोका आहे असे 
प्रकृतीिे हनदान करताि पूज्य ग रुजींनी उपवास सोडावा, असे मी म्हटले आहे. या पत्रासोबत तो लेख पाठवीत 
आहे. 

 
त्या लेखात २४ तारखेच्या स मारास हनियु जाहीर करीन असे मी हलहहले. त म्हाला काल पाठहवलेल्या 

त्या पत्रातहह असेि हलहहले. पि त मच्या प्रकृतीिी मला आता फार काळजी वाटू लागली आहे. माझ्या मनाला 
कतुव्यकठोर होता येते; परंत  या कठोरपिािा पहरिाम त मच्या प्रकृतीवर भलता तर होिार नाही, अशी शकंा 
मला वाटू लागली आहे. त मिा िालू सकंत्ल्पत दीघु-उपवास त म्ही लोकमान्यात प्रहसद्ध केलेले माझ्या 
स्थलसमाधीच्या योजनेसंबधंीिे पत्रक आहि त मिे मला आलेले पत्र यािंा जप माझे मन करीत आहे. माझ्या 
मनश्चक्षपू ढील त मिे हित्र त मच्या पत्रातील व पत्रकातील मजकूर, त मच्या पे्ररिेम ळे मला त मच्या अनन्य 
भक्ताकंडून आलेली पते्र, त्या पत्रातूंन त मच्याहवर्यी प्रकट झालेली हदव्य भत्क्त आहि त मच्या उपवासाच्या 
त मच्या प्रकृतीवरील पहरिामाहंवर्यी हृदयहवदारक चिता, याम ळे माझे मन चितातूर झाले आहे. माझी चकमत 
मी जाितो. परंत  मला मी आहे त्यापेक्षा फार अहधक चकमतीिा काही लोक मानतात हेहह मी जाितो. 
‘आमच्यात रहा, जाऊ नका.’ हा एकि आवाज माझे ज ने-नव ेहमत्र, त मिे अनन्य भक्त असलेले लहान-थोर 
स्त्री-प रुर्, म ले-म ली मला पत्रिारा व प्रत्यक्ष भेटीत ऐकवीत आहेत. पहरहित-अपहरहित आहि इतर 
समाजहहतचितकाचं्या पत्रातं व भेटीत तोि सूर आहे. फक्त तीन समाजहहतचितक, दोन उपहासप्रि र भारे्त 
आहि एक सरळ भारे्त मला अन महत देत आहेत. अशा पहरत्स्थतीत मी आताि हनिुय घेिे व जाहीर करिे 
योग्य समजतो व तो हनिुय हा की, ता. २७।२।४८ ला स्थलसमाहध घेण्यािी योजना मी सोडून देत आहे. 

 
त म्ही उपवासातून मोकळे झाला म्हिजे माझ्या आत्महोमहवर्यक कल्पनािंा य योजनािंा सूक्ष्म हविार 

करावा, एवढीि प्राथुना. 
 

१२।२।४८ पा.ंम.बापट 
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लहस्त्रर्भावनेचेगंुडतयारकरिाराणंवरद्धपे्रमशक्तीच्या 
संचयातर्भारतअगे्रसरहोवो! 

 
साम दाहयक आत्महोमाच्या कल्पनेिा सेनापतींनी केलेला प रस्कार  
 
सेनापती बापट यानंी भारतािे पंतप्रधान नेहरू यानंा उदे्दशून एक पत्र हलहहले होते. त्या पत्रात त्यानंी 

नेहरू यानी काय कराव ेयाबद्दल हदलेल्या सल्ल्यावर ‘नवभारता’ ने टीका केलेली होती. पाथाने भीष्ट्मािायावर 
बाि टाकताना आधी त्यािंी क्षमा माहगतली होती. ‘नवभारत’ ने देखील टीका करण्यािे स्वातंत्र्य राखून घेताना 
त्यानंा क्षमायािना केलेली होतीि. ज्या पे्रमशक्तीिा संिय करण्यात चहद स्थान अगे्रसर असावा, असे 
सेनापतींना वाटत आहे, त्याि पे्रमशक्तीच्या संियािा वारसा साभंाळिारे नेहरू एका कठीि, प्रखर 
अत्ग्नहदव्यातून जात असताना सेनापतींनी हे पत्र हलहाव ेयािाि ‘नवभारत’ ला अिबंा वाटत होता. सेनापतीिे 
‘नवभारत’ ला आलेले उत्तर खाली जसेच्या तसेि देण्यात येत आहे. 

 
आपल्या पत्राच्या ता. ३१।३।५० च्या अकंात आपि अग्रलेखात पं. नेहरंूना मी पाठवलेल्या 

हवनंहतपत्रावर टीका केली आहे. माझे हवनंहतपत्र या टीकेबरोबर छापिे योग्य होते असे मला वाटते. आपल्या 
वािकानंा आपि टीका ज्यावर केली आहे ते पत्र वािावयास हमळिे हा त्यािंा माझ्या मते, प्राथहमक हक्क आहे. 
द सरी गोष्ट, आपि टीकालेखािा एक अंक मजकडे पाठवला असता तर बरे झाले असते. मला वाटते, 
पत्रकारसंघाने हा प्रश्न हातात घ्यावा. ज्या कोिावर सपंादक टीका करतील त्या व्यक्तीकडे टीकालेख ज्यात 
असेल तो अंक संपादकानंी मूल्य घेऊन पाठवावा, अशी सावुहत्रक व्यवस्था असिे बरे. मला एका गृहस्थाने 
आपल्या टीकेहवर्यी साहंगतले, मला एक अंक आिून द्या असे मी त्यास म्हटले. तो अंक देऊ शकला नाही. 
काल मला अंक हमळण्यािा सहज योग आला. असो. 

 
आपि जे काही हलहहले आहे ते सामान्य मािसािंी नेहरू सरकाराहंवरुद्धिी भावना भडकवण्यास 

हहतसबंंधी लोकानंी माझ्या सूिनेिा द रुपयोग करू नये म्हिून हलहहले आहे असे आपि म्हिता. अथात् 
आपला हेतू स्त त्य असल्याने या स्त त्य हेतूने जे लेख आपि हलहहला त्या लेखाबद्दल मी आपले मनापासून 
आभार मानतो. 

 
सामान्य मािसािे दोन वग ुहदसतात. मला काही पते्र आली आहेत, सामान्य मािसािंी. काही सामान्य 

मािसे मला भेटली. या पत्र हलहहिाऱ्या आहि प्रत्यक्ष भेटिाऱ्या मािसातं काही आपल्या कल्पनेतील आहि 
अन भवातील सामान्य मािसापं्रमािे आहेत, काही नाहीत. या द सऱ्या वगाला माझ्या सूिनेत कसलाहह 
‘आततायी’ अथु प्रतीत होत नाही, तर जो मला अहभपे्रत आहे तोि अथु प्रतीत होतो. तो अथु हा की, पंहडत 
नेहरू आमिे सवुश्रेष्ठ नेते, शक्यतोवर य द्ध टाळिे हा त्याचं्या हेत  स्त त्य, हा हेत  यशस्वी होण्यािा यशस्वी 
संभव, अहधकृत सामहूहक आत्महोमािी व्यवस्था पं. नेहरंूनी केल्यास, बरेि आहे, पे्रममागीयािंा सामहूहक 
आत्महोम ब हद्धमान चहद म सलमान व इतर धमीय मानवाच्या हृदयातील पे्रम भावनेिी योग्य हदशनेे जागृहत 
होण्यास मदत करील. ब हद्धमान लोकाचं्या पे्ररिेने (हिथाविीने) सामान्य चहद -म सलमान अत्यािार करतात. 
ते ब हद्धमंतािी पे्रम- भावना योग्य हदशनेे जागृत झाल्याहशवाय कायमिे थाबंव ू शकत नाहीत, पे्रममागीय 



 अनुक्रमणिका 
 

आत्महोमइच्छ कानंा पं. नेहरू मानवतेच्या सेविेी सधंी देतील तर त्यािें (पं. नेहरंूिे) वजन शातंीसाठी अधीर 
झालेल्या जगात सहजि वाढेल. भारत हा शाहंतप्रस्थापना प्रयत्नात अगे्रसर होईल, इत्याहद. 

 
मी प्रथम मानवताभक्त आहे आहि नंतर देशभक्त आहे. माझ्या मानवतेला ता. २० नोव्हेंबर १९१२ या 

हदवशी सामूहहक आत्महोमािी कल्पना प्रथम स्फ रली. त्या वळेेला मी अज्ञातवासात होतो व काशीत 
गंगानदीच्या एका घाटावर (लहलता घाटावर) राहात होतो. या कल्पनेने माझे अंतरंग कायमिे व्यापलेले आहे. 
पहरत्स्थतीन सार कधी कधी ती हवशरे् जोर करते. जर य द्धरूप व य द्धप्राय चहसा टाळावयािी असेल तर 
जगातील पे्रममागीयानंी सामूहहक आत्महोमािी तयारी केली पाहहजे. आहि जगातील सरकारानंी अशा 
आत्महोमाला आपल्या कायकु्रमात मानािे स्थान हदले पाहहजे, असे माझे मत आहे. ‘बहलदान हे चहस्त्र भावनेच्या 
ग ंडािें डोळे उघडण्यासाठी करायिे असते.’ हे आपले हवधान बरोबर आहे. असे बहलदान कानपूर येथे गिेश 
शकंर हवद्याथी यानंी केले होते. हेहह बरोबर आहे. वसतंराव हेहगस्ट, जबार अल्ली, अप्पासाहेब पटवधनु यािें 
स्मरि करिेहह योग्य नाही. परंत  चहस्त्र भावनेिे ग ंड तयार करिारे, त्यानंा साहहत्य प रविारे ब हद्धमान 
सूत्रिालक श्रेष्ठ नेत्यानंी व महामंत्र्यानंी प रस्कारलेल्या व योजलेल्या सामहूहक आत्महोमाकडे बघनू आपले 
डोळे हकलहकलेदेखील करिार नाहीत असे मला वाटत नाही. 

 
मी पंहडत नेहरंूच्या जागो असतो तर महामंत्री या नात्याने मी शाहंतसेना जमवावी व हतच्यावर माझ्या 

एका अंमलदाराकडून त्या शाहंतसेनेच्या मागिीन सार पे्रमधमाच्या प्रसारािा प्रयत्न म्हिून गोळ्यािंी फैर 
झाडावी ही कल्पना मला ‘गहलच्छ’ वाटली नसती, तर परम उच्च वाटली असती. पं. नेहरंूनी गोळ्या 
झाडण्यासाठी खास अंमलदार नेमावा असे माझ्या पत्रात आहे, हा खास अमलदार ते आम्हा आत्महोम 
इच्छ कातूंन नेमू शकतात. माझे एवढेि म्हििे की, आत्महोम सामहूहक असावा, व सरकार-प रस्कृत असावा. 
सरकार-हनयोहजत असावा, म्हिजे जगातील शजेारच्या य दूरच्या सरकारावंर त्यािा पहरिाम होईल व असा 
पहरिाम होिे य द्धभावनेिे जगातून क्रमशः कायमिे उच्चाटन करण्याच्या दृष्टीने अवश्य आहे. 

 
अि शक्तीिा सिंय जगात महान संहारासाठी करण्यात येत आहे. पे्रमशक्तीिा संिय करण्यात 

भारताने अगे्रसर व्हाव,े ही माझी इच्छा. आहि माझी सामहूहक आत्महोमािी कल्पना, या इच्छेतून उगम पावली 
आहे. पे्रमशक्ती हवरुद्ध अि शक्ती वा सामन्यात अि शक्ती कमी समथु ठरेल अशी माझी अंतःप्रतीहत आहे. मात्र 
पे्रमशक्तीिे हनदशनु श्रेष्ठ प रस्कृत, सरकारप रस्कृत, सरकार हनयोहजत सामहूहक आत्महोमानंी व्हावयास हव.े 
असो. सध्या एवढे प रे. मी आपले प न्हा आभार मानतो, आपल्या टीकालेखाबद्दल. कारि ‘टीकाकार व्हाव ेघरी 
आहि दारी, टीका आत्मोद्धारी साहाय्यक’ असे माझे एक आत्मोद् गार सूत्र आहे. 

 
पा.मं.बापट 
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णदव्यर्भक्तीचेदशवन 
 
मला अद्याहप पते्र येत आहेत. ता. १२-२-४८ ला मी माझी स्थलसमाधीिी योजना रहहत करण्यािा 

हनियु घेतला, तो लागलीि पूज्य साने ग रुजींना कळहवला. हा हनिुय काही लोकानंा कळला आहे. काहींना 
कळावयािा आहे. ज्यानंा अद्याहप कळला नाही त्यानंा लवकरि कळेल मनी आशा आहे. काही जिाकंडून 
अजूनही पते्र देण्यािा संभव आहे. ही येिारी पते्र व आजवर आलेली पते्र हलहहिारासं त्यािप्रमािे जे मला 
भेटावयास आले त्यासं सादर मनोमय वदंन करून मी त्यािें मनःपूवुक आभार मानतो. 

 
पूज्य श्री. साने ग रुजींना मी काही सागंाव ेअसे अनेक पत्रलेखकानंी मला हलहहले; त्याप्रमािे मी पूज्य 

ग रुजींना महाराष्ट्राला पोरके करू नका असे हवनहवले आहे. पूज्य ग रुजींहवर्यीिी हदव्य भत्क्त भेटिाराचं्या 
वािीतून व पते्र हलहहिाराचं्या लेखिीतून व्यक्त झालेली पाहून मला महाराष्ट्राच्या व राष्ट्राच्या 
भहवतव्याहवर्यी भरपूर आशा वाटत आहे. 

 
मला तारा व पत्र हलहहिारातं व भेटिारातं चहद  म सलमान, हिश्चन, पारसी, हस्त्रया, प रुर्, म ले, म ली, 

हनरक्षर, साक्षर, खेडूत, नगरवासी, नात्स्तक, आत्स्तक सवु प्रकारिे लोक आहेत. या सवांना आहि भावी पत्र-
लेखकानंा मी प न्हा एकदा सादर वदंन करतो. 

 
नाहसकच्या त रंुगात असताना खानेस मारी झाली तेव्हा त मिी जात कोि असा प्रश्न मला खानेस मारी 

करिाराने केला असता मी मन ष्ट्य जातीिा आहे, मी उत्तर हदले. आहि माझा धमु माि सकी आहे, साहंगतले. 
आपली जात मािसािी व आपि धमु माि सकी हे आपि सवांनी नीट ध्यानात ठेवले तर प ण्यस्थानािा (मी 
पाहकस्तानवर्थजत भारताला प ण्यवस्थान म्हितो) भावी इहतहास मंगलमय वैभवािा होण्यास फारसा कालावधी 
लागिार नाही असे मला वाटते. 

 
मानवता धमाच्या पोटात राष्ट्रधमु, राष्ट्रधमाच्या पोटात परंपरागत चकवा नवीन पूजापथ (ज्यानंा गौि 

अथाने ‘धमु’ म्हितात.) अशी व्यवस्था हववके ब द्धीला पटिारी आहे. या व्यवस्थेन सार वागिे म्हिजे 
मानवताधमाच्या सूत्राशी हवसंगत अशी राष्ट्रधमािी सूते्र आहि पूजाधमािी सूते्र अमान्य समजिे. तसेि 
राष्ट्रधमाच्या सूत्राशंी हवसंगत अशी पूजाधमािी प्रम ख सूते्र अमान्य समजिे; मानवता धमािी प्रम ख सूते्र अचहसा 
आहि समता राष्ट्रधमािी प्रम ख सूते्र बंधूता आहि सहकाहरता, पूजाधमािी सूते्र पहवत्रता आहि सहहष्ट्ि ता, ही 
प्रम ख सूते्र सवु अन्योन्यपूरक आहेत. या सूत्रानंा प्रमाि मानून आपला आपि गहृसंसार, समाजसंसार व 
राष्ट्रसंसार िालहवण्यािा प्रयत्न केला तर त्यात आपले वैयत्क्तक कल्याि साधून कौट ंहबक, सामाहजक व 
राष्ट्रीय कारभार नीट िालू शकेल. 

 
अचहसा हे मानवधमािे प्रम ख ध्येय व्यवहारात कसे व हकती प्रमािात येऊ शकेल यािा हविार करता 

करता मला सामहूहक स्वात्महोमािी कल्पना १९१२ साली अज्ञातवासात असताना स िली. ही कल्पना हजज्ञासू 
जनतेला, चहसेिी हशसारी आलेल्या हजज्ञासू जनतेला नीटपिे समजली तर चहसा आजच्याइतकी 
मागंल्यहवध्वसंक होिार नाही, अशी माझी श्रद्धा आहे. म्हिून मी ‘हीन चहसा दीन व्हाया अचहसा व्हावया बली, 
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सामहूहक स्वहोमािे पे्रमी व्हाव े स्थली स्थली’ या हवर्यावर हठकहठकािी जाऊन बोलण्यािा हविार करीत 
आहे. 

 
आवश्यक ते सहकायु हमळून हविार कायम झाला तर पहहले भार्ि ता. २७-२-४८ श क्रवार या हदवशी 

याि गावात होईल. 
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लहदु-मुसलमानऐक्य 
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काँगे्रसवमुस्लीममागण्या 
 

सेनापहत बापट यािंी राष्ट्रध्यक्षासं तार- 
असतील हततक्या मागण्या मान्य करा! 

 
प िे, ता. ५-सेनापहत पा.ं म. बापट यानंी प ढील आशयािी तार काँगे्रसिे अध्यक्ष श्री. स भार्िदं्र बोस 

याचं्याकडे कलकत्त्यास पाठहवली आहे. 
 
‘संपूिु स्वातंत्र्यासाठी हिहटशाबंरोबर िाललेल्या आमच्या य द्धात एकजात म सलमान आमच्या 

खादं्याला खादंा लावनू लढण्यास कबलू असले तर बॅ. हजनाचं्या २१ ि काय पि २१० मागण्या असल्यातरी त्या 
मान्य करा. त्या मागण्याने चहद स्थानिे न कसान होिे शक्य नाही.’ 

 
पत्रक १ : 
 

वदे मातरम् 
 

से. बापट यािंी चहद म सलमान-ऐक्यासंबधंीिी भहूमका - 
 

१.माझ्याअटींचाखुलासा 
 

श्री. सपंादक, मराठा, प िे, यासं सा. न. हव. हव. 
 
श्री. हजन्हाचं्या ज्ञात-अज्ञात मागण्याचं्या बाबतीत मी काँगे्रसच्या अध्यक्षानंा तार केली होती. 

हतच्यासबंंधी आपि केलेल्या टीकेिा अथु मी पूिपुिे समजून घेऊ शकतो. पि माझी एकि प्राथुना, आपि ही 
माझा अथु ध्यानात घ्यावा. हजवतं रहाण्यास अत्यावश्यक अशा गोष्टींिा अभावी कसेतरी आय ष्ट्य कंठिाऱ्या 
माझ्या कोयवहध देशबाधंवाहंवर्यी माझ्या मनात नेहमी हविार िालू असतो. हहशबेी पद्धतीने प नःप नः, प नःप नः 
हविार केल्यानंतर माझी अशी ठाम समजूत झाली आहे की, शारीहरक व मानहसक दृष्ट्या उपासमार 
काढिाऱ्या माझ्या कोयवहध अधुपोटी बाधंवानंा िागंले हदवस यायला पाहहजे असतील तर देशातून हिहटश 
राज्यािे प्रथम उच्चाटन झाले पाहहजे. हल्लीच्या राज्याचं्या जागी हजन्हासारखा एखादा गृहस्थ ज्यािा अध्यक्ष व 
बादशहा आहे व ज्यात म सलमानािे हवशरे् प्राबल्य आहे असे राज्य स्वतंत्र्य झालेल्या नवभारतात अत्स्तत्वात 
आले तरीही मला त्यािी पवा नाही. नवय गात ते हिहटश राज्यापेक्षा हकतीतरी पटीने जास्त िागंले असेल. पि 
हिहटशाहंवरुद्ध पूि ुस्वातंत्र्यासाठी करावयाच्या य द्धात आमच्या खादं्याला खादंा लावनू म सलमानानंी लढाव,े या 
एका अटीवर त्याचं्या ‘य क्तीला न पटिाऱ्या’ मागण्या हदलदार अंतःकरिाने आम्ही मान्य केल्या तर 
ज्याच्यामधून ‘सरहद्द-गाधंी’ व त्याचं्या पठाि अन यायािे प्रिंड दल हनमाि झाले आहे त्याि ‘म सलमानामंधून 
स्वातंत्र्यासाठी लढिारी अशी काँगे्रसला अन कूल व हिहटशानंा प्रहतकूल अशी बरीि मोठी लढवय्यािंी फौज 
उत्पन्न होिार नाही,’ असे माझी मनोदेवता मला सागंत नाही. श्री. हजन्हा व त्यािें अन यायी याचं्या हृदयातं 
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हिहटश राज्याहवर्यीच्या पे्रमाला थारा हमळालेला असेल तर मग प्रश्नि उरत नाही. आपि आपली भहूमका 
एकदम कायमिी जाहीर करून टाकावी. ज्यािें राज्य पूिुपिे उलथून टाकण्यािी आपि प्रहतज्ञा केली आहे 
त्याचं्या पक्षािे ते व त्यािें अन यायी हे दोस्त आहेत असे समजून आपि त्यािंा नाद कायमिा सोडून द्यावा. 

 
‘चहद  व म सलमान जातीय संस्थानंा एकत्र आिून त्यामंध्ये सलोखा घडवनू आिण्याच्या बाबतीत 

काँगे्रसने आपले वजन खि ुकराव.े’ अशी जी सूिना डॉ. म ंजे यानंी केली आहे ती अत्यंत सय त्क्तक आहे व ती 
अंमलात आिण्यािी खटपट होईल अशी मला उमेद आहे. पि कल्पना करू की हजन्हा-सावरकरामंध्ये 
सलोखा होऊ शकला नाही आहि म सलमानाचं्या ‘य क्तीला न पटिाऱ्या’ काही मागण्या मान्य करून पूि ु
स्वातंत्र्यासाठी करावयाच्या झगड्यात मनःपूवुक भाग घेण्याकहरता हजन्हा व त्यािें अन यायी यानंा काँगे्रसच्या 
बाजूला आिण्यात काँगे्रसच्या अध्यक्षानंा यश हमळू शकले तर याम ळे ज्याचं्या मनाला अहतद ःख झाल्याहशवाय 
राहिार नाही असे चहद महासभेिे लोक कोिते धोरि पत्करिार? काय? राजकीय लढ्यात जातीय 
भावनापंासून अहलप्त असलेल्या आपल्या चहद -बाधंवाचं्या हवरुद्ध ते हिहटशाचं्या बाजूने लढण्यासाठी उभे 
राहतील? हिहटशाचं्या राज्यािे आय ष्ट्य वाढहवण्यास मदत करतील? आपल्याि कोयवहध चहद  बाधंवािंी 
मानहसक व शारीहरक उपासमार तशीि िालू ठेवण्यास ते कारिीभतू होतील? इतर पक्षाचं्या कायुक्रमाकडे 
अत्यंत भेदक दृष्टीने पाहून ते ज्याप्रमािे त्यािंी तपासिी करतात त्याि पद्धतीने त्यानंी आपलाही कायुक्रम 
बारकाईने तपासावा अशी माझी त्यानंा प्राथुना आहे. जे जातीय भावनाचं्या पाशात सापडले माहीत, मानहसक व 
शारीहरक भाकरीिी ज्यानंा जरूर आहे, व ती हमळहवण्यासाठी जातीय हहतसंबधं हविारात न घेता जे जातीय 
भावनानंा वश झालेल्या हजन्हािंा स्नेह संपादन करण्यासाठी मतै्रीिा हात प ढे करीत आहेत आहि जे त्याचं्या 
‘य क्तीला सोडून असलेल्या’ काही मागण्या मान्य करून चहदी स्वातंत्र्याच्या कायासाठी त्यािंी मदत हमळव ू
पहात आहेत अशा कोयवहध चहद -बाधंवाशंी त्यानंी सहकाय ुकराव ेअशी माझी त्यानंा कळकळीिी हवनंहत 
आहे. हिहटश राज्य एकदा नष्ट होऊ द्याि. स्वतंत्र चहद स्थानात चहद महासभेच्या लोकानंा जातीय प्रश्नािंा 
फेरहविार करण्यास आहि नवीन भहूमकेवर उभे राहून ते हनकालात काढण्यास भरपूर संहध हमळेल. प्रत्येक 
हपढीिे काही हवहशष्ट असे प्रश्न असताति. त्यापंैकी काही कमी महत्त्वािे तर काही जास्ती महत्त्वािे असतात-
भावी हपढ्यावंर आपली श्रद्धा असली पाहहजे. आपला म ख्य प्रश्न-सध्याच्या हपढीप ढील आहि तो हनकालात 
हनघेपयंत प ढच्या हपढीप ढीलही-प्रश्नातला प्रश्न-हिहटश राज्याच्या जोखडाखालून चहद स्थानने आपली मान 
सोडवनू घेिे हा आहे. इतर प्रश्नाकडे आपले लक्ष असाविे; पि काही एका प्रमािात ते असाव.े भावनेच्या 
अधीन होऊन केलेली अशी ही माझी प्राथुना खास नाही. अत्यंत खोल अशा हहशबेी पद्धतीने सारासार हविार 
करूनि ही हवनंहत मी करीत आहे. 

 
वदें मातरम्! 
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हा कोरा िेक नव्हे! 
 

२. णजन्हाचं्या मागण्याचंी तपासिी 
 

श्री. संपादक, मराठा, प िे, यासं सा. न. हव. हव. 
 

श्री. हजन्हाचं्या ज्ञात आहि अज्ञात मागण्या मान्य कराव्या या माझ्या मागिीिे आपि ‘कोरा िेक’ असे 
विुन केले आहे; परंत  मी प ढे करीत असलेल्या ‘िेक’ हून ‘कोरा िेक’ ही वस्त  माझ्या मताने तत्त्वतः काहीशी 
हनराळी असते. ‘पूि ुस्वातंत्र्याच्या य द्धात हिहटशाचं्या हवरुद्ध आमच्या खादं्याला खादंा लावनू उभे राहहले तर’ -
ही अट मी घातली आहे. हतच्याम ळे काँगे्रसिा पूि ु स्वातंत्र्य हमळवण्यासाठी िळवळ करिे आहि राष्ट्राला 
हशक्षि देिे यासंबधंीिा जो कायुक्रम आहे त्याला शब्दयोजना आहि अंमलबजाविी या द ष्टाने हवरुद्ध असलेल्या 
ज्या काही ज्ञात आहि अज्ञात मागण्या केल्या जातील त्यािंा प्रश्नि उरत नाही. त्या अमान्यि होिार. 

 
आजच्या मराठ्यातं त म्ही सात मागण्या नमूद केल्या आहेत. (या खरोखरीि हजन्हानंी केल्या आहेत 

का?) या मागण्या क्रमाने घेऊन माझ्या अटीला त्या हकती ज ळतात हे आता आपि पाहूया. 
 
(१) म त्स्लम लीग ही संस्था काँगे्रसमध्ये हवलीन होऊन जाता कामा नये. स्वतंत्र राजकीय पक्ष या 

नात्याने हतिे अत्स्तत्व कायम राहहले पाहहजे- एक पक्ष म्हिून या संस्थेने जरूर कायम रहाव.े माझी हरकत 
नाही. पि त्या पक्षािा प्रत्येक सभासद हा काँगे्रसिा सभासद असलाि पाहहजे, हतिे िीदवाक्य (क्रीड) त्याने 
मान्य केले पाहहजे, आहि त्यािी अंमलबजाविी करण्याकहरता त्याने घटनेच्या हनयमाप्रमािे जे कोिी काँगे्रसिे 
अहधकारी असतील त्यािें ह कूम पाळून त्याचं्या नेतृत्वाखाली काम करिाऱ्या सध्याच्या काँगे्रसबंधंूच्या हातात 
हात घालून मनःपूवुक झटले पाहहजे. हा पक्ष काँगे्रसमध्ये हवलीन होऊन नामशरे् होण्यािे काहीि कारि नाही; 
परंत  कोिच्याही हवहशष्ट प्रसगंी अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नातला प्रश्न जो पूि ुस्वातंत्र्य हमळहविे, त्याच्या बाबतीत 
त्यानंी काँगे्रसच्या मतालाि अग्रपूजेिा मान हदला पाहहजे. 

 
(२) म सलमान बह जनसमाजाशी समरस होण्यािा काँगे्रसने आखलेला कायुक्रम रद्द झाला पाहहजे. -

ध्येय गाठण्यासाठी हा कायकु्रम तर अत्यावश्यक आहे. आहि लीगवाल्यानंी काँगे्रस सभासद या नात्याने त्या 
बाबतीत सहकाय ु केले पाहहजे. परस्परािंा हार्थदक स्नेहसंबंध होण्यासाठी त्यानंी काँगे्रसिे सभासद होिे ही 
पहहली अट आहे हे सागंिे नकोि. 

 
(३) जातीय प्रश्नाचं्या बाबतीत म त्स्लम लीगला पूि ुस्वातंत्र्य - आहे त्या स्वरूपात ही मागिी मी मान्य 

करीन. जातीय प्रश्नाचं्या बाबतीत प्रत्येक जातीच्या संघाला पूि ु स्वातंत्र्य असले पाहहजे. फक्त जेव्हा दोन 
जातींच्या सघंामंध्ये व्यवहाराच्या बाबतीत या स्वातंत्र्याम ळे लढा उत्पन्न होईल त्या वळेी दोन्ही संघाचं्या 
प्रम खानंी काँगे्रसच्या अध्यक्षापं ढे आपापले म्हििे माडंाव.े आहि काँगे्रसच्या अध्यक्षानंा लवादमंडळ नेमण्यािा 
अहधकार असावा. हा हनकाल अखेरिा मानला जावा. 

 
(४) स्वतंत्र मतदारसंघाच्या तत्त्वावर प ढेही स्थाहनक संस्थाचं्या हनवडिकूी व्हाव्यात. स्वतंत्र 

मतदारसंघाच्या ऐवजी संय क्त मतदारसंघ हनमाि करण्यािा कोिताही यत्न होता कामा नये- ख द्द 
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म सलमानामंध्येि या बाबतीत द मत आहे ही गोष्ट मशहूर आहे. कोित्याही हववहक्षत वळेी हववहक्षत हठकािच्या 
म सलमानानंा त्याचं्या दृष्टीने स्वतंत्र वा संय क्त मतदारसंघापंैकी जो कोिता मतदारसंघ योग्य वाटेल त्यािी 
हनवड करण्यािी पूि ु म भा मी त्यानंा देईन. अथात् हनवडिूकीच्या प्रश्नाच्या बाबतीत आपापल्या नानाहवध 
कल्पनानं सार. लोकमत बनवण्यािे भरपूर स्वातंत्र्य दोन्ही मताचं्या लोकानंा असाव.े 

 
(५) काँगे्रसने राष्ट्रीय हतरंगी झेंडा आहि लीगिे हनशाि या दोघानंाही समान मानले पाहहजे. हे 

दोन्हीही झेंडे सव ु हठकािी नेहमी शजेारी शजेारी उभारले गेले पाहहजेत-इथे मला एक गोष्ट नमूद करावीशी 
वाटते, ती ही की, व्यत्क्तशः सप्तरंगी (इंद्रधन ष्ट्यातील रंगािें) हनशाि मी पसंत करतो. चहद स्थान सव ुविु 
आहि धमु यािंा आदरपूवुक सत्कार करतो, कोिािाही िेर् करू इत्च्छत नाही, असा या योजनेिा सोपा अथु 
आहे. आता हजन्हाचं्या (?) सूिनेबद्दल म्हिाल तर ती काही अंशी सय त्क्तक आहे. आहि म्हिून खालीलप्रमािे 
ती अंशतः मान्य केली जावी असे मी म्हिेन-लीगिे, चहद  महासभेिे आहि इतर जातींिे झेंडे या सवांिा दजा 
सारखाि आहे. आहि भरतखंड हा धार्थमक प्रवृत्तींच्या लोकािंा देश असल्याकारिाने त्यामधील नानाहवध 
धमांिी व जातींिी हनशािे यानंा जातीय भावनारहहत राष्ट्रीय झेंड्याप्रमािेि, काही एक प्रकारिी मान्यता हदली 
गेल्यास ती गोष्ट वावगी होिार नाही. पि एक अट. झेंड्याचं्या काठ्या दोन नसाव्यात. काँगे्रसच्या हतरंगी 
झेंड्याशजेारीि म सलमान, चहद  आहि इतर जातींच्या छोया हनशािानंा जागा देण्याला काहीि हरकत नाही. 

 
(६) काँगे्रसने ‘वन्दे मातरम्’ या गीतािा त्याग केलाि पाहहजे— ही मागिी काँगे्रसच्या पूिु 

स्वातंत्र्याच्या कायुक्रमाला धरून नाही आहि म्हिून ती मान्य होता कामा नये. काव्यािी रा. हजल्हा यानंा लज्जत 
कळत असलीि पाहहजे यात शकंा नाही. देशात असलेली गडगंज नैसर्थगक संपत्ती, हनरहनराळ्या दृहष्टने 
हदसिारे त्यािे वैभव, लष्ट्करी दृष्ट्या देशातील मन ष्ट्यबळ आहि साधनसंपत्तीिे वैप ल्य यािें काव्यमय विुन त्या 
पद्यातं केलेले आहे...... कोित्याही धमाच्या चहदी मन ष्ट्याला हरकत घेण्यासारखा एकही शब्द या सबधं 
गीतात नाही. मात्र कहवता समजण्याला जरूर हततके हशक्षि त्याला हमळालेले असले पाहहजे. काव्यािी िव 
कळण्यािे सामथ्य ु ज्यानंा नाही त्याचं्यासाठी या गीतातील तात्पय ुसाध्या चहदी आहि उदुू गीतामंधून देता 
येईल. आहि ही गीते ‘वन्दे मातरम्’ या गीताबरोबर ख शाल म्हिावीत. 

 
(७) काँगे्रसने चहदी भारे्िा प्रिार करण्यािे सोडून द्याव.े चहदी साहहत्य संमेलन आहि चहदीिा प्रिार 

करिाऱ्या इतर संस्थाशंी असलेला आपला संबधं तोडावा, आहि चहदीइतकाि उदुूिा प्रिार करावा— ही 
मागिी सहाव्या मागिीप्रमािेि काँगे्रसच्या पूि ुस्वातंत्र्याच्या कायुक्रम धरून नाही. आहि म्हिून सध्या तरी 
कबूल करता येत नाही. कालातंराने चहदी प्रिार स्वावलंबी होऊन काँगे्रसच्या मदतीहशवाय जग ूशकेल हे शक्य 
आहे. काँगे्रसने उदुूपे्रमी प्रातं आहि लोक याचं्यात योग्य प्रमािात उदुूिा प्रिार करायला काहीि हरकत नाही. 
मात्र चहदी प्रिाराशी त्यािा हवरोध नसावा. ‘अहधकस्याहधकं फलम्.’ प्राहंतक, चहदी आहि उदुू या हतन्ही हलप्या 
वाहि भार्ातं प्रवीि अशी मािसे आपल्याला हमळाली तर िळवळींिे काय ुनेटाने करण्याला त्याम ळे सहाय्यि 
होईल. 

 
श्री. हजन्हा याचं्या म्हिून ज्या सात मागण्या समजल्या जात आहेत. त्याचं्याहवर्यी थोडक्यात मी वर 

हवविेन केले आहे. श्री. हजन्हा हे महाब हद्धमान् गृहस्थ आहेत. आहि मला असे वाटते की, ते आपल्या 
मागण्यािंा फेरहविार करून राष्ट्रीय ध्येय गाठण्यासाठी करावयाच्या राष्ट्रकायाला धक्का पोहोििार नाही अशा 
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रीतीने त्यािंी प नश्च शब्दयोजना करण्यास राजी होतील. या देशातील ब हद्धमतंानंा सव ु देशाचं्या परमेर्श्राने 
माग ुदाखवावा. आहि प्रथम राष्ट्रीय आहि नंतर आंतरराष्ट्रीय आहि जातीय भहूमकेवर अहधकृत होऊन हविार 
करण्यािी शत्क्त त्यानंा द्यावी अशी अंतःकरिपूवुक त्याला प्राथुना करून मी लेखिी खाली ठेवतो. 

 
श्री. हत्रकाळकते यासं सा. न. हव. हव. - आपले तीन लेखाकं ‘जातीय ऐक्यवाद्यानंा सवाल’ या 

मथळ्यािे वािले. त्यातील प्रश्नापंैकी ‘काही’ प्रश्नािंी उत्तरे मजकडून आपि अपेहक्षत आहा. 
 
मजसारखे प्रश्न कोिते? मी ऐक्यवादी आहे. मी त्या म सलमानािें व चहदंूिे ऐक्य इत्च्छतो-जे चहद  व जे 

म सलमान इंग्रजसत्ता येथून लवकर नाहीशी व्हावी असे इत्च्छतात व या इच्छेन सार पूि ुसहकाय ुकरण्यािी 
ज्यािंी तयारी आहे. 

 
काही एका हवहशष्ट पहरत्स्थतीत चहद  तसेि म सलमान एकमेकाचं्या मदती- हशवाय स्वराज्य हमळव ू

शकतील असा मला भरवसा आहे. 
 
पि ती हवहशष्ट पहरत्स्थहत म सलमानासंाठी वा चहदंूसाठी हनमाि होिे हा ७५ टके्क यदृच्छेिा प्रश्न आहे. 
 
एकमेकाचं्या मदतीहशवाय यािा अथु-चहद -इंग्रज एक झाले तरी म सलमान दोघासं पराहजत करून 

चहद स्थान चजकतील, म सलमान-इंग्रज एक झाले तरी चहद  दोघासं पराहजत करून चहद स्थान चजकतील असा 
आहे. तटस्थ कोिी राहिार नाही. चहद  लोकातं इंग्रजधार्थजिे आहेत. म सलमानातं इंग्रजधार्थजिे आहेत. पैसा 
व अज्ञान, मान व मूखुपिा-कोिी पैशासाठी, कोिी मानासाठी, कोिी अजाितेपिाम ळे, कोिी 
पढतमखुूपिाम ळे इंग्रजधार्थजिे आहेत. चहदंूत आहेत व म सलमानातंहह आहेत. एकंदर खानेस मारीत दोघािें 
प्रमाि लोकसंख्येच्या प्रमािात सापडाव ेअसा माझा अंदाज. 

 
‘हनष्ट्काम ब द्धी’ ने चहद -म सलमानािे ऐक्य या पंथात मी नाही. मी सकामब द्धीने ऐक्य इत्च्छतो. लवकर 

इंग्रजी राज्य जाव ेहा काम. हजतक्या लवकर इंग्रजी राज्य जाईल हततक्या लवकर चहद स्थानिे सव ुलोक 
स खाच्या (सापेक्ष दृष्टीने) आजच्यापेक्षा अहधक स खाच्या कालखंडात पाय ठेवतील अशी माझी ब हद्ध. म सलमान 
इंग्रजाचं्या बाजूला राहतील तर इंग्रजी राज्य बह त काळ हटकू शकेल असा माझा तकु व ते मला नको. राष्ट्रीय 
दृष्टीने चहद स्थानातील सव ुजातींच्या गहरबाचं्या दृष्टीने; म्हिून माझी हार्थदक इच्छा ऐक्य लवकर घडून याव ेही. 

 
‘थोडे हदनमें चहदूराज’ ही गजुना माझ्या कानातं द मद मत आहे. ही गजुना ‘अहधकृत’ आहे. अशी माझी 

दृढ समजूत आहे. ही गजुना काही वाईट नाही. परंत  ‘थोडे हदनमें म त्स्लमराज’ या गजुनेपेक्षा काही िागंली 
नाही. या दोन्ही गजुनापेंक्षा ‘थोडे हदनमें गरीबराज’ ही गजुना मला जास्त आवडेल. गजुनावंरून वारा कोित्या 
हदशनेे वाहहवला जात आहे हे समजते. 

 
‘चहदंूिा चहद स्थान’ ज्या अथाने आहे त्या अथाने ‘चहद -आक्रमिशील चहद -ज्या पूवुकालीन जातींवर 

आक्रमि करते झाले व ज्या जाती आज दहलतातं समाहवष्ट आहेत त्यािंाही आहे. ‘दहलतािंा चहद स्थान’ ही 
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आरोळी ‘चहदंूिा चहद स्थान’ या आरोळीइतकीि समपुक आहे. ‘म सलमानािंा चहद स्थान’, ‘इंग्रजािंा चहद स्थान’ 
या आरोळ्याही समपुक समान अथाने सवांत समपुक शवेटिी. कारि आजहह चहद स्थान इंग्रजपादाक्रातं आहे. 

 
जर इंग्रजाचं्या पायाखंाली असलेला चहद स्थान सोडवावयाच्या असेल तर वरील आरोळ्या 

सहकाहरतेने मारावयास हशकले पाहहजे, हशकहवले पाहहजे. इंग्रजािंा चहद स्थान नव्हे तो दहलत चहदंूिा, 
चहदंूिा, म सलमानािंा आहे. सवु चहद स्थानीयािंा आहे, अशी तीव्र भावना हनमाि झाली पाहहजे. 

 
चहदंूच्या पोटातं दहलत चहद  आलेि असे कोिी म्हितील. पि हे म्हििे व्यथ ुआहे. म सल्मानाहूंनही 

दहलत चहद  आम्हाला अहधक दूर आहे. दूर होत आहेत. हे ‘दहलतचहद पती’ डॉ. आंबेडकर याचं्या 
कायुक्रमावंरून स्पष्ट होते. काँगे्रस ऐक्येच्छ  आहे. ऐक्यासंाठी ती ‘म सल्मानशरि’  आहे, ‘दहलतजनशरि’ 
आहे, व तशीि ती ‘चहद महासभाशरि’ व्हावी अशी आपली इच्छा आहे. व या इच्छेन सार घटनाही घडून येईल. 
जर चहद महासभा खरी ‘महान’ होईल तर. म सलमानशरितेत स्वाहभमानशनू्यतंा हदसते. राजकारिात 
मानापमानदृहष्ट गौि असते, असावी लागते; गौि असिे अन हित नाही. व्हाईसरायािंा आशीवाद डॉ. म ंजे 
घेतात, आपल्या हमहलटरी स्कूलला मदतही घेतात त्यािंी, साम्राज्यसंरक्षक म्हिून अहभमानाने हमरहविाऱ्या 
ग्वाल्हेर सरकारािंी वगैरे-डॉ म ंजे ‘स्वाहभमानशून्य’ आहेत? नाहीत. त्यािें स्कूल इंग्रजानंा साम्राज्य 
हटकहवण्यास मदत म्हिून स्थापलेले आहे? नाही, ब.ॅ सावरकर डॉ. म ंजे स्कूलला आशीवाद देतात. या सव ु
गोष्टींत म त्सदे्दहगरी आहे-नसेल तर राष्ट्रघातकीपिा आहे. पि द सरी गोष्ट असेल, असे माझे मन घेत नाही-
म्हिावयास वा चितावयास खरे श्रीहरी जािे. काँगे्रसिी ‘म सल्मानशरिता’ राष्ट्रहहतसाधक दृष्टीने जरूरीिे 
नाही असे आपि म्हिता इंग्रज लवकर जाण्यात राष्ट्रहहत असेल तर व ऐक्याने हे हहत हसद्ध होिे स लभ असेल 
तर काँगे्रसिी ‘म सलमानशरिता’ जरूरीिे ठरेल ‘म सलमानशरितेस’ अनत्यािार-अहतरेक व फेडरेशन हाव 
ही कारिे आहेत. असे आपि म्हितो. मी या बाबतीत काय म्हििार? कोि कोित्या हेतूने ‘म सलमानशरि’ 
होत आहे हे त्यािे तोि जाितो. मी कसलाही तकु द सऱ्याचं्या बाबतीत करू इत्च्छत नाही. या प्रकरिी मी 
‘म सल्मानशरि’ आहे, मजसारखे ऐक्यवादी ‘म सलमानशरि’ आहेत ते अनत्यािार-अहतरेकाने नव्हत, 
फेडरेशन हावनेे नव्हत, एवढे मी सागं ूशकतो. 

 
आहि माझी ‘म सलमानशरिता’ अमयाद नाही, मयाहदत आहे. हे मराठ्याच्या ता. २२-४-३८ च्या 

अंकातील ‘Not a Blank Cheque’ या माझ्या लेखावरून आपल्या लक्षात येईल. या लेखािी एक प्रत मी 
यासोबत आपिाकडे धाडत आहे. 

 
मला वाटते, प रे झाले सध्या. माझे डोके द खत आहे. परंत  आपि. मी काहीि न हलहहल्यास, गैरसमज 

करून घ्याल म्हिून दोन शब्द हलहहले आहेत. डोके द खत असतानाही. िागंला बरा झाल्यावर, उहित 
वाटल्यास, आिखी हलहीन काही. 

 
१२-५-३८ 
३५४ सदाहशव पेठ, प िे २. 

आपला नम्र, 
 

पा.ं म. बापट 
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म सलमान चहद  आम्ही भाऊ-भाऊ। ज टीने स्वदेशास सेवीत जाऊ।। 
ज टीच्या त टीने आम्हा ंही ग लामी। हहला मारण्या जूट येईल कामी।। 
वृथा भाडंिे भाडंती आपसात। स्वदेशास केले अशानें अनाथ।। 
गरीबासं ही भाडंिे जाितात। धनी सव ुकाळी स खें भोगतात।। 
हवदेशीय साम्राज्यशाहीत दासं। असे देश हा तोंवहर नाहह आस।। 
गहरबा ंमज रा ंगरीबा ंहकसाना।ं धनी भोहगती सवुदा भोग नाना।। 
धनी चहद  भोगी स खािी हमरास। धनी म त्स्लमाहंी स खािी हमरास।। 
धनी दृष्ट ते भाडंिें भाडंहवती। गरीबा ंग लामीत ते राबहवती।। 
ग लामीस मारावया जूट व्हावी। म्हिूनी हतथी मे दहा ही स्मरावी। 
धनी स ष्ट तेव्हा कसे एक झाले। गरीबाथुं त्याहंी कसे त्याग केले।। 
स्मरा ते स्मरा ते म सल्मान, चहदू। ज टीने रहा सवुही देशबंधू।। 
ज टीच्या बळें  हें हवदेशीय राज्य। लया नेउनी स्थाप  ंआम्ही स्वराज्य।। 
 

— से. बापट  
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झाडूप्रशन्स्त-स्वच्छता 
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झाडू-मूक 
 
स्वदेशास सपूंिु व्हाव ेस्वराज्य । असे भावना ही भवी भव्य पूज्य ।।  
अशा भावनेिे भले जे उदार । तयासंाचठ ही घोर्िा हा प कार १ 
रहा जेथ तो गावं झाडा िला या । रहा जेथ तो देश झाडा िला या ।। 
िला या िला घाि काढा िला या । असे माग ुहा भारता उद्धराया २ 
कशी वागवी आप ले बाळ माता । कशी घाहलते हनत्य घाहित हाता ।। 
स्मरा तें तसा वागवा हा स्वदेश । िला घाि काढा नको लाज लेश ३ 
त म्हा लाज वाटो करायाहस घाि । नको लाज व्हायाहस मातेसमान ।। 
करो घाि अज्ञान सज्ञान बंध  । करा दूर ती होउनी पे्रमचसघ  ४ 
असे पे्रम ही भावना तारिारी । असे िेर् ही भावना मारिारी ।। 
तरा होउनी सवुथा पे्रमचसध  । नको अतंरी लेशही िेर्चबद  ५ 
करो घाि कोिी क ठेंशी हकतीही । धरा अतंरी सवुदा सन्मती ही ।। 
अम्हा ंकाढिे घाि हा राष्ट्रधमु । अशानेंि साधेल की राष्ट्रधमु ६ 
त म्हा ंपाह नी पे्रमकाया प्रवीि । त म्हा माग नी बंध  काही नवीन ।। 
स्वये घाि काढावया लागतील । क िी शीघ्र कोिी हळू जागतील ७ 
क िी शीघ्र कोिी हळू जागिारे । परी सवु बधंूं-करी पे्रमवारें ।। 
कधीं ना कधीं झाडू हा घेववील । कधी ना कधी घाि ही काढवील ८ 
 

हृदयउघडा। 
 
उघडा जन हो हृदया । वाट करा या सूयाला ।। ध्र  ० ।। 
उघडीलें  मी हृदयाला । सूयु आत हा प्रकाशला 
घाि हकती ही साठवली । मजला ती सारी हदसली 
सूयाने ती दाखहवली । केरस िी हाती हदधली 
केरस िी खापर खोरें । धन्य धन्य ही अवजारें 
हनमुळतेिें स ख ध्या रे । हृदयािी उघडा िारें 
हृदयकपाटें लावनूी । घाि ठेहवली साठव नी 
घािीने हा हृद्रोग । शोकािा त म्हा भोग 
शोकानें हवव्हल होता । दीन मीनसे तळमळता 
शोकािें कारि काय । शोधाया उधडा हृदय ।। 
 

आरोग्याचीध्वजा 
 
आरोग्यािी ध्वजा उभारा या त मच्या नगरी 
िला िला स्वच्छता कराया झाडू घ्या स्वकरी ।। ध्र ० ।। 
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हे रोगािंें बीज घाि ही प्राि हकती घेई 
हकती हदव्य जीवाहंस, अवळेीं मृत्य करीं देई 
हजत क्या साथंी हतत क्या हातीं, प्राि घेइ घाि 
घाि न जेथे साथी, तेथें होती हैराि 
घाि असे सवहुह, साथींिा हप्रय, साथीदार 
घाि न जेथें न िले तेथें, साथीिा जोर 
घरी घाि बाहेर घाि, तंव कसले आरोग्य 
आरोग्याहवि असाध्य जनता-संवधुन योग्य 
बंध नो । बधं नो, सत्य हे असे । जाि हन कसे । रहा स्वस्थसे । 
टाका ही स स्ती सारी 
घ्या झाडू घरी बाहेरी 
पोिवा दूर हा वैरी 
वैरी हा घाि हह जवहळ तंव देश न येई वरी ।। 
 
एक प्रस्त त व अप्रस्त त हवनंहत-हे पत्रक कोिीहह छापाव.े मात्र यातंील श्लोकात व पदातं कसलाहह 

फेरफार न करण्यािी कृपा करावी. श्रीगीतासेवक, िैतन्यगाथा, सत्याग्रही घोर्िा, म ळशीहवर्यक हनरोप व 
गीते यासंबधंाने या प्रसंगाने वरीलप्रमािेि हवनंहत करीत आहे. सदरील छोटेखानी प स्तके हा जनतेिा माल 
आहे. त्यािसंबधंाने कोिताहह हक्क राखून ठेवलेला नाही. मात्र हवनंहत ही की वरील प स्तकापंैकी एखादे समग्र 
छापताना चकवा एखाद्यापैकी काही भाग छापताना कसलाही फेरफार न करावा. 

 
ता. २९-९-३७ 
३५४ सदाहशव पेठ, 

पा.ंम.बापट 

 
हहरभाऊ फाटक त म्हाला माहीत आहेत. त्यानंा अनेकाकंडे अनेक कामासंाठी जाव-ेयाव ेलागते. ते 

मला येऊन सागंत : बापट, ते असे म्हित होते—त्या असे म्हित होत्या. मी म्हितो : ठीक आहे. ते म्हित ते 
बरोबर आहे. त्या म्हितात ते बरोबर आहे. व त म्ही आम्ही करीत आहोत तेही बरोबर आहे. असे पहा : (मी 
आता हहरभाऊंना उदे्दशून बोलत नाही. त म्हा सवांशीि बोलत आहे.) 

 
असे पहा : घाि करिे आहि घाि काढिे हे दोन्ही धंदे महत्त्वािे आहेत. परंत  पहहला धंदा हजतका 

लोकहप्रय आहे हततका द सरा अद्याहप नाही. त्याम ळे हहशोब नीट बसत नाही. घाि करिारालाहह हतिा शजेार 
आवडतो असे नाही. तो हतच्याकडे द लुक्ष करील; परंत  ती त्याच्याकडे द लुक्ष करील हे शक्य नाही. हतच्या 
शजेारािे वाईट पहरिाम त्यालाही—तो हतिा जनक असला तरी—भोगाव े लागतात. घािीच्या अज्ञान 
जनकानंा हे समजत नाही. सज्ञानानंा समजते. पि घाि करण्यात दोन्ही तऱ्हेिे प्रािी सारखे पटाईत असतात 
असा अन भव प ष्ट्कळ वळेा येतो. 
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असे का व्हाव?े सवयी, ज न्या सवयी असे आपि म्हिू. ज न्यावर सवु बाबतीत खापर फोडाव े हे 
सोयीिे; पि याप्रमािे कोिावर तरी खापर फोडून घािीिा पहरिाम टळत नाही. ती खापराने, खोऱ्याने, 
झाडूने-जे सोयीिे यंत्र असेल त्यािा उपयोग करून लवकर योग्य स्थळी पोिहवली पाहहजे. तरि आरोग्य, 
पाहहजे तसे; पाहहजे तेवढे आरोग्य शक्य आहे. मग हे करावयािे कोिी? शहरसफाईबद्दल जबाबदार कोि? 
कायद्याच्या भारे्त आपि एका हवहशष्ट व्यक्तीकडे हा व्यत्क्तसमूहाकडे बोट दाखवू, परंत  ही जबाबदारी पार 
पाडिे हकतपत सोपे अथवा अवघड आहे यािा आपि हविार नको का करायला? कायद्यािी भार्ा एवढी एकि 
भार्ा अत्स्तत्वात आहे का? द सरी एक भार्ा—सेविेी भार्ा—सहकारािी भार्ा— 

 
‘एकमेकासाह्यकरू।अवघेधरूसुपंथ।।’ 

 
ही संत त कारामसारख्यािंी भार्ा, हीहह आता सवुपहरहित भार्ा आहे. आहि मला असे वाटते की, 

शहरसफाई ही शहरवासीयाचं्या सहकाराने जशी साध्य आहे तशी असहकाराने साध्य नाही. 
 
शहरवासीयानंी सहकार कसा करावयािा? एक प्रकार आमिा. याने काय होिार? असे काही लोक 

म्हितात, काय होिार, ते राहूद्या. काय होत आहे? कहमटीिे काम करिारे आहेत त्यानंा थोडीशी मदत होत 
आहे. या काम करिारामंध्ये काही िोख काम करिारे, काही टाळाटाळी करिारे असिार, जसे सवुत्र 
असतात. िोख काम करिारानंा थोडीशी मदत, टाळाटाळी करिारानंा थोडेसे उदाहरि आहि मदत. 
नागहरकानंा करमिकू. काही जिानंा पे्ररिा घाि काढण्यािी, काहींना घाि न करण्यािी, काहींना केवळ 
करमिूक, बोलायला हवर्य, टीकेला हवर्य. या सवु पहरिामातं वाईट काय आहे? क्षहिक आहेत पहरिाम. 
प िेकर कायमिा काहीं धडा घेतील हे अशक्य— अशी टीका. कायमिा धडा! कायमिा धडा त्यानंी का 
घ्यावा? धडा देिारे कायम राहतील, कायम धडा देत राहतील तर कायमिा धडाही प िेकर घेतील. 

 
‘येथें शब्द नाहीं हशष्ट्यासी । हें अवघेंहि ग रूपाशी ।।’ 

 
असे आहे. आम्ही नेहमी सफाई-फेरी काढावी. ही टीकाकारािंी इच्छा आहे की आम्ही म ळीि या 

भानगडीत पडू नये ही इच्छा आहे? द सरी इच्छा बरी नव्हे, पहहली इच्छा िागंली आहे. कोिी रोगी माझ्या 
नजरेस आला. मी वैद्य आहे समजा. मी त्या रोग्याला और्ध द्यावयािे की नाही? माझ्या और्धाने हा बरा 
होईल, चकहित पथ्य केले तर िागंला बरा होईल; तेव्हा और्ध द्याव ेव पथ्य सागंावे, असा हविार करून मी 
और्ध देिे बरे की और्ध देण्याच्या भानगडीत न पडिे बरे? मला वाटते, और्ध देिे व पथ्य सागंिे बरे. 

 
हेि आम्ही करीत आहो. घाि काढीत आहो. घाि करिे बरे नव्हे असे सागंत आहो. असो. जाता या 

टीकािंा हविार आपि बाजूस ठेव.ू आपले प िे अगदी साफ राहहले तर ते आपल्याला हव ेना? मग ते तसे कसे 
राहील यािा हविार आपि सवुजि करू. कोिाला तरी स ंदर व व्यवहायु कल्पना स ितील, हविार करू 
लागल्यावर. आपल्या येथे जागोजाग लोखंडी पेया ठेवल्या आहेत. त्यािंा तमाशा मी आज हकत्येक वर् ेपाहत 
आहे. मला वाटते, सवु पेया काढून टाकाव्यात. पेयाऐंवजी बाधंकाम असाव.े हौद असावते. हौदाला खाली 
ओटा असावा व ओटा रस्त्याकडे उतरता व दगडािा उतार पावसाळ्यात कायम राहील असा. ही एक गोष्ट. 
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द सरी, घरवाल्यानंी सवु प्रकारिा किरा, घाि घराति बादल्यातूंन ठेवावी. कहमटीच्या पेयात घरातली घाि 
नेऊन टाकिारा स्वतंत्र कामगारवग ुकहमटीिा असावा. या कामगारानंी घरातून घाि घेिे, आपल्या स्वतंत्र 
बादल्यानंी, ती कहमटी पेटीत टाकिे व पेटी भरली तर पेटीपाशी नीट व्यवस्थेने हतिा ढीग करिे, हे काम 
पहाटे पािपासून स रू व्हाव.े हतसरी गोष्ट, सफाईपे्रमी स्वयंसेवकािंी एक मंडळी असावी. कहमटी कामगारानंा 
अशा स्वयसेंवकािें सहकाय ु हमळाले तर प िे साफ राहावयास हरकत हदसत नाही. िोथी गोष्ट, कहमटीिे 
पहहले काम सफाई समजले जावे. अथात्  नम नेदार सफाईला जरूर तेवढा पैसा खिु करिे हे कहमटीिे पहहले 
कतुव्य व नंतरिी कतुव्ये रस्ते बड्या लोकाचं्या हौसेसाठी वगैरे हवहशष्ट तऱ्हेिे बनहविे, हबजलीसाठी पैसा खि ु
करिे इ. पािवी गोष्ट, नागहरकानंी नागहरकपिा हशकावा. गावािा अहभमान अशी काही वस्त  आहे, िागंली 
वस्त  आहे. आमिा गाव साफ राहहलाि पाहहजे अशी तीव्र इच्छा गावकऱ्यातं असावी. सफाईच्या हवरुद्ध 
वागिाऱ्या ग्रामबधूंला कडक शासन गावकरी शजेाऱ्यानंी कराव ेव गावकहमटीकडून करवाव.े 

 
मला काही अन भव नाही व कल्पना करिारे डोकेहह नाही. मात्र माझा देश अत्यंत स्वच्छ असावा असे 

मला मनापासून वाटते. मी य रोपातील काही गाव ेव शहरे पाहहली. मला माझ्या देशािी अवस्था मनात घेऊन 
लाज वाटली. परत आल्याबरोबर गाव झाडावयािा हनश्चय केला. यथासमय अमलात आिला व आिीत 
असतो. मी आिखी काही करू शकत नाही. त म्हांत डोक्यािी मािसे, अन भवािी मािसे आहेत. डोके िालवा, 
अन भवािा उपयोग करा-िागंल्या कल्पना काढा. व्यवहारात आिण्यािा अट्टहास करा. काही करा-काही तरी 
करा. मी काय, मला साधते ते करीत आहे. मला स िते ते साहंगतले आहे. सागंत आहे. सागेंन-आिखी काय 
करू? 

 
ता. १।१०।३७ 
३५४ सदाहशव पेठ, केसकर  
हवठोबा महंदर, प िे २. 

पा.ंम.बापट 

  
सफाईचेध्येयवध्येय-सफाई 

 
एक महहन्यािा संकल्प होता, हवसाव्यािा वळे अंशतः कारिी लावण्यािा, माझे आवडते काम करून, 

महहना ता. २६ ला संपतो. महहना संपावयाच्या आत आिखी एक महहना काम करण्यािा संकल्प स िला व 
कायम झाला. हहरभाऊ फाटक, वा. हव. साठे, बाळूकाका काहनटकर, त्यािें सत्प त्र धोंडू, मोरू, राजा, …असा 
कामाला आरंभ झाला. हळूहळू बरीि मंडळी येऊ लागली. काही हदवसानंी गाडीिी जरूर भासू लागली. गाडी 
केली. परवा परवा द सऱ्या गाडीिी जरूर वाटली. द सरी गाडी तयार झाली. (दोन्ही गाड्या बाळूकाकानंी व 
त्याचं्या कारागीर म लानंी झटपट तयार केलेल्या) आता दोन्ही गाड्या काम करतील. दोन टोळ्या होतील. एक 
लहान तीन इसमािंी, एक बाकी जमतील तेवढ्यािंी. परवाच्या हदवशी रात्री हवश्राममंडळात बोलवल्यावरून 
गेलो होतो. कशाला बोलाहवले त्यािी कल्पना नव्हती. तेथे बरीि मंडळी आली. हहरभाऊंनी स रुवात केली. 
सफाई आपल्या आळीिी आपि करिार व करहविार आहा असा जमलेल्या तरुि मंडळीनी आपला 
सद् भावपूिु हनश्चय मात्र कळहवला. आनंद झाला. (आळी सोया म्हसोबािी, नगरकर तालमीपासून डॉ. लागू 
यािें बंगल्यापयंत) सफाई कोित्याहह गाविी, शहरािी असो, सूयोदयानंतर अध्या तासािे आतबाहेर संपली 
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पाहहजे. रस्त्यातली घाि पेयात चकवा पेया भरतील तेथे पेयाजवळ व्यवस्थेने सूयोदयानंतर अध्या तासात 
ठेवली गेली पाहहजे. सफाई झाल्यावर सूयास्तापयंत तरी रस्त्यािी घाि कोिी करू नये यासाठी रस्ते-पाहिी 
करिारे सफाई-संरक्षक पाहहजेत. कागदािा कपटादेखील रस्त्यात कोिी टाकता कामा नये अशी ताकीद 
लोकानंा हदली पाहहजे. सकाळिे सफाई-कामगार तेि सायकंाळपयंतिे सफाईसरक्षक आळीपाळीने होऊ 
शकतील. 

 
कामकसेकरावे? 

 
सफाई कामगारानंी हतघाचं्या गटानंी काम कराव.े एक गाडीवाला दोन झाडिारे. घरवाल्यानंी, 

द कानवाल्यानंी घरात, द कानात चकवा घराबाहेर लागून द कानाबाहेर लागून (सोयीप्रमािे) आपआपला किरा 
टोपल्यात, डब्यात साठवनू ठेवावा. सफाई-कामगारािी गाडी आली, घंटा वाजली की घरवाल्यानंी 
द कानवाल्यानंी गाडीत किरा स्वतः चकवा कामगाराकंडून हरिवावा. गाडी हदवसभर आळीतून चहडत राहहली 
पाहहजे, आळीआळीला एक गाडी जरूर पडल्यास ठेवावी. सफाई-कामगारािें काम सूयोदयापूवी तासभर तरी 
स रू झाले पाहहजे, व सूयोदयानंतर अध्या तासात आवरले पाहहजे. नंतर सफाई-संरक्षिािे काम, हदवसभर 
सफाईसंरक्षिािी गाडी हफरत राहहली पाहहजे. घरातून, द कानातून किरा घेिे आहि पेटीत टाकिे. पेटी साफ 
करिारे कहमटीिे गाडीवाले पेटीभोवती घाि करून ठेवतील, इतर कोिी घाि करतील, रस्त्यात, गल्लीत 
कोिी काही फेकतील ते सवु तातडीने साफ करीत राहिे, हे सफाई-संरक्षकािे काम आहे. ही घराबाहेरिी 
सफाई. एका घरात प ष्ट्कळ हबऱ्हाडे असतील, त्या घरात सफाई-स्वयंसेवक पाहहजेत. सगळ्या हबऱ्हाडािंा 
किरा एकत्र बादल्यातूंन टोपल्यातूंन वगैरे घरात व घराबाहेर लावनू ठेवला जाईल अशी व्यवस्था जबाबदारीने 
या घर सफाई-स्वयंसेवकाने व स्वयंसेवक गटाने केली पाहहजे. म लानंा घराबाहेर शौिासाठी कोिी बसव ूनये. 
घरात बसवाव े व घाि किऱ्याच्या टोपलीत अथवा स्वतंत्र टोपलीत घरात ठेवावी. सफाईकामगारािंी, 
संरक्षकािी गाडी येईल, घेऊन जाईल. सवु किरा व घाि गाव, शहर-आपले गाव, शहर िागंले साफ रहाव े
यासाठी गावकहमटीवर, शहर कहमटीवर आिता येईल तेवढे दडपि आिाव.े परंत  परस्परावंरही पे्रमािे 
दडपि आििे अवश्य आहे. कहमटीला कर द्याव ेलागतात, त्याबरोबर सफाई-हनहध, नम नेदार सफाईप्रीत्यथ ु
स्वतंत्र भाडंवल, गावकऱ्यानंी शहरवासीयानंी जमहवले पाहहजे. हे भाडंवल, हा हनहध जमण्यासाठी सफाई-
दाने, सफाईप्रीत्यथु दान हे म ख्य समजून ते प्रथम व इतर दान नंतर अशी नागहरकािंी श्रद्धा झाली पाहहजे. 
बह त दाने करिे अन कूल नसेल तर केवळ सफाई-दान कराव.े इतर सवु दाने बदं करावीत. हविार करा. 
खोल, व्यापक हविार करा, म्हिजे वरीलप्रमािे आिार करिे हकती मंगलकारक आहे ते कळेल, व त मिे मन 
आता मंगलप्रिारक आिार करण्याकडे वळेल. घाि काढण्यािे काम पोटासाठी, मनाहवरुद्ध पत्करण्यािा 
प्रसंग कोिावरही येऊ नये. हे काम सवुच्या सवु केवळ स्वयंसेवकाचं्या हातून व्हाव.े हे सफाई कामािे ध्येय 
आहे. याप्रमािे सफाईिे ध्येय व ध्येय-सफाई यासबंंधी दोन शब्द आज हलहहले आहेत. त्यावर खूप हविार करा. 
ही हवनंहत. 
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स्वच्छर्भारतासाठी 
 

िैतन्य हाक (१) 
 

झाडू-अष्टक 
 
स्वदेशास सपूंिु व्हाव ेस -राज्य 
असे भावना ही भवी भव्य पूज्य  
अशा भावनेिे भले जे उदार 
तयासाहठ ही घोर्िा हा प कार १ 
 
रहा जेथ तो गाव झाडा िला या 
रहा जेथ तो देश झाडा िला या 
िला या िला घाि काढा िला या 
असे माग ुहा भारता उद्धराया २ 
 
कशी वागवी आप ले बाळ माता 
कशी घाहलते हनत्य घािीत हाता 
स्मरा ते तसा वागवा हा स्वदेश 
िला घाि काढा नको लाज लेश ३ 
 
त म्हा लाज वाटो करायाहस घाि 
नको लाज व्हायाहस माते समान 
करो घाि अज्ञान सज्ञान बंध  
करा दूर ती होउनी पे्रमहसध  ४ 
 
असे पे्रम ही भावना तारिारी 
असे िेर् ही भावना मारिारी 
तरा होउनी सवुथा पे्रमचसध  
नको अतंरी लेशही िेर्चबद  ५ 
 
करो घाि कोिी क ठेही हकतीही 
धरा अंतरी सवुदा सन्मती ही 
‘आम्हा काढिे घाि हा राष्ट्रधमु 
अशानेि साधेल की राष्ट्रशमु’ ६ 
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त म्हा पाह नी पे्रमकायी प्रवीि 
त म्हा माग नी बधं  काही नवीन 
स्वयें घाि काढावया लागतील 
क िी शीघ्र कोिी हळू जागतील 
 
क िी शीघ्र कोिी हळू जागिारे 
परी सवु बंधू-करी पे्रमवारे 
कधी ना कधी झाडू हा घेववील  
कधी ना कधी घाि ही काढवील 
 

िैतन्य हाक (२) 
 

आरोग्याचीध्वजा 
 
आरोग्यािी ध्वजा उभारा, या त मच्या नगरी 
िला िला स्वच्छता कराया, झाडू घ्या स्वकरी ।।धृ्र०।। 
 
हे रोगािें बीज घाि, ही प्राि हकती घेई 
हकती हदव्य जीवाहंस, अवळेी मृत्यूकरी देई ।। 
हजत क्या साधंी हतत क्या, हाती प्राि घेइ घाि 
घाि न जेथे साथी, तेथे होती हैराि ।। 
घाि असे सवहुह, साथींिा हप्रय साथीदार 
घाि न जेथे न िले, तेथे साथींि जोर ।। 
घरी घाि बाहेर घाि, तव कसले आरोग्य 
आरोग्याहवि असाध्य जनता-संवधुन योग्य ।। 
बंध नो, सत्य हे असे, जाि नी कसे, रहा स्वस्थसे 

टाका ही म ली सारी 
घ्या झाडू घरी बाहेरी 
पोिवा दूर हा वैरी 

 
वैरी हा घाि ही जवहळ, तव देश न येई वरी 
िला िला स्वच्छता करा या झाडू घ्या स्वकरी।। 
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िैतन्य हाक (३) 
 

ज्ञानसूयव 
 
उघडा जनहो हृदयाला । वाट करा या सूयाला ।।ध्र ०।। 
उघडीले मी हृदयाला । सूयु आत हा प्रकाशला 
घाि हकती ही साठवली । मजला ती सारी हदसली 
सूयाने ती दाखहवली । केरस िी हाती हदधली 
केरस िी खापर खोरे । धन्य धन्य ही अवजारे 
हनमुळतेिे स ख घ्यारे । हृदयािी उघडा िारे 
हृदय-कपाटे लावनूी । घाि ठेहवली साठव नी 
घािीने हा हृद्रोग । शोकािा त म्हा भोग 
शोकाने हवव्हळ होता । दीन मीनसे तळमळता 
शोकािे कारि काय । शोधाया उघडा हृदय 
सूयु वाट हा पहातसे । स्वागत यािे करा कसे 
नाही हा वैरी त मिा । दूत असे त मच्या हहरिा 
म रलीिा सल्ला भाऊ । आलासे त म्हा स खव ू
हवर्श्व्रजगोपीगोप । आटोपा त मिी झोप 
द ःस्वप्नानंी ही भरली । हवश्रातंी येथे कसली 
द ःस्वप्ना ंहटवायाला । वाट करा या सूयाला 
उघडा जनहो हृदयाला । वाट करा या सूयाला 
 

िैतन्य हाक (४) 
 

श्रीहरीचा-दूत 
 
उघडा रे उघडा हृदय । वाट पाहतो हा सूयु ।।धृ्र०।। 
स्वास्थ्य नसे त म्हा जीवी । घािि ही त म्हा रडवी 
म रलीधर सूयुस्वामी । हवर्श्व्रजवाहसपे्रमी 
दूत पाठवी उठवाया । पे्रमे स ख त म्हा द्याया 
थोर भाग्य आहे त मिे । पे्रम त म्हावहर या हहरिे 
नका रुसव  हो श्रीहहरला । अव्हेरुहन या दूताला 
रुसवा जहर तहर भोगाल । बहूपरी द ःखद हाल 
हालहि वाटहत भोगाव े। हृदय तरी नि उवडाव े
साठू द्या बह पहर घाि । हालहौस घ्या फेडून 
िालू द्या हवव्हळ होिे । दीन मीनसे तळमळिे 
कामावशे ेतडफडिे । क्रोधाने िडफड करिे 
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लोभाने व्याक ळ होिे । मोहाने छाती हपटिे 
मदयोगे धके्क खािे । मत्सर चितेने हझजिे 
हाल असे का भोगाव े। सूया का अव्हेराव े
दूत हहरिा अहत सदय । वाट पाहतो हा सूय ु
उघडा रे उघडा हृदय । वाट पाहतो हा सूयु ।। १।। 
हनमुळतेिे स ख घ्यारे । हृदयािी उघडा िारे 
ज्ञानसूयु आला आला । हवर्श्व्रज स खवायाला 
दाखवील हा जी घाि । काढा ती हृदयातून 
हा भाऊ त्या म रलीिा । दूत लाडका श्रीहहरिा 
हा हहरच्या हृदयी राही । म रलीते स स्वर देई 
म रलीिे मोहक गािे । रहिले ते होते याने 
गोपीगोपजना झाला । हप्रयतम मध  म रलीवाला 
ही करिी ज्या भावािी । तो चिता कहरतो त मिी 
दाखवील हा जी घाि । काढा ती हृदयातून 
अंतर हनमुळ झालेले । पे्रमसडा चशपडलेले 
पाहीन घेउहन येइल हा । श्रीहीरसी त मच्या गेहा 
भलीने वडेे व्हाल । परमस खे मग भोगाल 
परत स खािा माग ुधरा। श्री हहरदूता जवळ करा 
पहा दूतवर दयामय । वाट पाहतो हा सूय ु
उघडा रे उघडा हृदय । वाट पाहतो हा सूयु ।।२।। 
 

साववजणनकस्वच्छतेच्यापुरस्कत्यांसणवनंणत 
 
पूज्य सेनापहत बापटानंी गेली िाळीस वर् े रोज २-२।। तास स्वतः झाडू हातात घेऊन स्वच्छतेच्या 

कामािा आदश ुहनमाि केल्यािी गोष्ट त म्ही ऐकलीि असेल. त्यानंी आता महामहंत्र पं. जवाहरलाल नेहरू व 
महातपस्वी श्री. हवनोबाजी भाव ेयासं, त्यानंी स्वतः हातात झाडू घेऊन व रोज पाि हमहनटे तरी झाडूकाम करून 
झाडूला प्रहतष्ठा प्राप्त करून द्यावी व भारतातील सवु जनतेला कायुप्रवृत्त कराव ेअशी हवनंती करण्यािे ठरवनू 
श्री गाडगे महाराजािंीहह सही व पूिु सहकायु हमळहवले आहे. ज्याने ज्याने स्वतः झाडूकाम करून सावुजहनक 
स्वच्छतेिा प रस्कार केला आहे, त्याने या अजावर सही करून आपला पाचठबा द्यावा अशीहह श्री. बापटािंी 
हवनंती आहे. अशा १००० सह्या गोळा झाल्यावर तसे अजु श्री. नेहरू व श्री. हवनोबा याचं्याकडे पाठहवण्यात 
येिार आहेत. तरी त म्ही आपली सही द्यावी व अठरा वर्ांवरील इतर प रस्कत्यांच्या सह्या गोळा कराव्यात, 
अशी हवनंती आहे. 

 
पत्ता :– अनंत हहर गदे्र  
गोरेगावकरािंी िाळ क्र. ६  
हगरगाव, म ंबई ४  
हद. १५।१।५५  

आपले, 
अनंतहणरगदे्र 

पा.ंरा.पालकंडवार 
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एकणवचाराहवयोजना 
 

सफाई पत्रक ४ : 
 
सफाई पथकािें ध्येय लोकामंध्ये आरोग्यािी जागहृत करून सफाईच्या कामात त्यािें सहकायु घ्याव ेव 

आपले प िे शहर सफाईच्या दृष्टीने प ढे न्याव,े तसेि प ण्यािा हकत्ता आपल्या महाराष्ट्राच्या प ढे ठेवावा असे 
आहे. 

 
हे घडवनू आिण्यास स्वयंसेवक पाहहजेत व त्यािंी हनरहनराळ्या पेठातंील आळींत योग्य वाटिी करून 

कामािी उठावदार उभारिी करावयािी आहे. 
 
एक आळी प्रथम घेऊन तेथे काही हदवस प्रत्यक्ष झाडलोट-साफसफाई करावयािी. 
 
मग त्या आळीतील दोन्ही बाजंूच्या घरवाल्यांस भेटून या सफाईच्या कामात त्यािंी मदत मागावयािी. 
 
मदत करण्यािे माग ुम्हिजे घरवाल्यानंी आपल्या घरातील केर आपल्या घरात एका हववहक्षत हठकािी 

डबा ठेवनू त्यात टाकावयािा व तो सरळ केराच्या पेटीत पडेल हे पाहावयािे. 
 
केर म्हिजे केर-कागदािे त कडे-शिेगोळे-सोनखत-खरकटे-खातेरे इत्याहद गोष्टी इतका व्यापक 

अथु समजावा. 
 
आपले घर व घरासमोरील भाग स्वच्छ ठेवनू तो घाि होिार नाही व झाल्यास ती घाि आपि काढून 

टाकण्यािी व्यवस्था करू हे घरवाल्याने पाहाव.े तसेि शजेारधमु म्हिून आपल्या आळीिी सेवा करण्याकहरता 
पसंत असल्यास, सवड असल्यास याव.े आळीकरािें एक सात सद् गृहस्थािें या कामाकहरता मंडळ असाव.े या 
सात जिािंी हनवड आळीकरािंी सभा होऊन व्हावी. हनवडून घेण्याकहरता उमेदवाराने नाव द्याव.े 

 
अशा नावातूंन सात नाव े हनवडावीत. दर वर्ास हनवडिूक व्हावी. एकदा हनवडून आलेल्यानंी प नः 

हनवडि कीस उभे राहू नये. 
 
या रीतीने प्रत्येक आळीत मंडळे स्थापन व्हावीत. ख द्द सफाईपथकािें एक मध्यवती मंडळ असाव.े 

त्यात काँगे्रस, लोकशाही, म सलमान, पाशी, हिस्ती समाजािे लोक, तसेि म्य . कहमटीिे हेल्थ ऑहफसर, 
इंहजहनअर, िीफ ऑहफसर, अध्यक्ष व स्टँचडग कहमटीिे िेअरमन न तीन सभासद असावते. आरोग्य मंडळािे 
तीन सभासद असावते. 

 
याम ळे या आरोग्याच्या प्रश्नास सवांकडून सहान भतूीिा पाचठबा हमळाला असे होईल. 
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प ढील तीन महहन्यातं या दृष्टीने प्रयत्न करून प िे स्वच्छ करण्यािा यत्न व्हावा. 
 
दर महहन्यास मध्यवर्थत मंडळािी सभा होऊन कामािा अहवाल तयार व्हावा व तो वतुमानपत्रात प्रहसद्ध 

व्हावा. 
 
आमच्या सफाई पथकाने मान्यता हदलेली वरील योजना अंमलात आली तर उत्तम, नाही अमलात 

आली तर-! हहर आहे. सवु खेळ हरीिा, आहे. त्याला पसंत ते मला पसतं आहे. सध्या सकाळी ६-३० ते ७-३० 
ही नेहमीिी सफाई-फेरी िालू असून सायंकाळी ४ ते ५ मी व माझे हमत्र बाभळे सफाईिे काम गेल्या ता. २४ 
नोव्हेंबरपासून करीत असतो. सायंकाळी हतसरा कोिीतरी मधून मधून येतो. सकाळ-सायकंाळ दोन्ही फेऱ्या : 
२३ ज लै १९३९ पयंत िालतील. 

 
१। १२। ३७  
प िे २.  
३५४ सदाहशव पेठ, 

पा.ंम.बापट 
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‘हविाराने ईर्श्र आहे हा हविार पटला. गं्रथवािनाने हा हविार दृढ झाला. जडवादी हविार, 
संशयवादी हविार वािण्यात आले, ऐकायला हमळाले. पटत नाहीत. तथाहप स्वतः मी संशयवादातून गेलो 
असल्याने जडवादी संशयवादी... सवांबद्दल सहान भहूत वाटते.’ 

 
- श्री.पा.ंम.बापट 

 
ईश्वरणवर्यकणवचार 

 
ईर्श्र आहे. गतान गहतकत्वाने मी होतो; गतान गहतकत्वाने मी आत्स्तक, अधुवट नात्स्तक अथवा 

संशयवादी होतो; कॉलेजातं केव्हातरी मी संशयवादी झालो, १९१० चकवा १९११ साली मी ईर्श्राहवर्यी हविार 
करू लागलो. तेव्हा मी अज्ञातवासातं होतो. At the feet of the Master हे प स्तक माझ्या वािनात आले 
(१९१० चकवा १९११ साली); आहि तेव्हापासून मी ईर्श्राहवर्यी हविार करू लागलो. अज्ञातवास संपून १९१३ 
साली मी घरी आल्यानंतर रंगनाथी योगवाहसष्ट, ज्ञानेर्श्री वगैरे ग्रन्थािें वािन झाले; प ढे त कारामािंी गाथा, 
रामदासािा दासबोध यािेंही वािन झाले; गीता आहि मनािे श्लोक यािंी पारायिे झाली; उप-हनर्दे, 
िह्मसूत्रभाष्ट्य, गीताभाष्ट्य या शकंरािायांच्या ग्रन्थािा शक्य तेवढा अभ्यास झाला. त्यािंा हववकेिूडामहिहह 
वािण्यात आला, वदेान्तस्तोते्र वािण्यात आली. श्री अरचवदािें Life Divine-Essays on the Gita इत्यादी गं्रथ 
वािण्यात आले. Bible ज ना करार मधूनमधून व नवा करार सवु वािला. क राि मधूनमधून वािले. पाशी 
धमुग्रन्थातील काही भाग वािण्यात आला. रामकृष्ट्ि परमहंस, हववकेानन्द, स्वामी रामतीथु, रमि महर्थर् यािें 
हविार वािण्यात आले. 

 
आहि स्वतः हविार केला. स्वतःच्या एकंदर जीवनािा अज्ञातवासातील अन भवािंा हविार केला. 

आजूबाजूच्या सृष्टीिा हविार केला. अंतःसृष्टीिा हविार केला. 
 
हविाराने ईर्श्र आहे हा हविार पटला. गं्रथवािनाने हा हविार दृढ झाला. जडवादी हविार, संशयवादी 

हविार वािण्यात आले, ऐकायला हमळाले- पटत नाहीत. तथाहप स्वतः मी संशयवादातून गेलो असल्याने 
जडवादी, संशयवादी सवांबद्दल सहानभहूत वाटते. 

 
ईर्श्रि सवु काही झाला आहे. सवु तो आहे. सवांच्या आत तो आहे, सवांच्या बाहेर तो आहे. सवांिा 

शास्ता तो आहे, सवािा ग रु तो आहे. जडकोश, जीवकोश आहि मनािा कोश या कोशत्रयाच्या आत मानवी 
आत्मा राहतो. हा आत्मा ईर्श्रािा, परमात्म्यािा अशं आहे- यािे हशक्षि अनेक जन्म िाललेले असते. 
संसारातील सवु घटना, स खाच्या आहि द ःखाच्या घटना आत्म्याला काही ना काही धडा देत असतात. हे धडे 
घेऊन आत्मा शवेटी पूि ुहोतो आहि ईर्श्रािे कायु म्हिून सवु भतूाचं्या कल्यािासाठी यथाशत्क्त झटत राहतो. 
पूिु आत्म्याच्या हठकािी अहंकार नसतो. तो स्वतःला, स्वतःच्या सवु अंतबाह्य शक्तींना ईर्श्राच्या िरिी 
वाहतो. कमुफलािी आशा करीत नाही, ईर्श्राच्या सेवते आनंदमय असतो. 
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ईर्श्र आपल्या सवु अशानंा (आत्म्यानंा) पूिु आनंदमय करिार आहे- असा माझा ईर्श्र आहे. त्यािे 
हवस्मरि मला होत नाही. 

 
धमाचेहृदय 

 
‘धमु ही अफूिी गोळी आहे,’ हे ‘कहवत्व’ प ष्ट्कळाचं्या कानावर आले असेल. न कतेि ‘सकाळ’ पत्रातं 

रहशयािे सरकार धमुहवरोधी प्रिार पूवीप्रमािे प नश्च करू लागले आहे, इत्याहद वृत्त देताना वरील वाक्य 
धमुहवरोधकािें घोर्वाक्य म्हिून ‘सकाळ’ कारानंी हदले आहे. 

 
धमु ही अफूिी गोळी आहे असे मानिारे व म्हििारे भारतातंहह आहेत. नव-भारत जे आम्ही हनमाि 

करिार, त्या आम्हामंधील धमु = अफूिी गोळी या मतािी मंडळी सहजि धमुहवरोधी प्रिार करिार. ते त्यािें 
कतुव्यि आहे. 

 
ज न्या धमातील अफूच्या गोळ्या 

 
धमु ही काय वस्त  आहे? आमच्या परंपरेत िार व्याख्या सवुहवश्र त आहेत. 
 
प्रभवाथाय भतूाना ंधमुप्रविनं कृतम् 
यः स्यात् प्रभवसंय क्तः स धमु इहत हनश्चयः १ 
 
धारिात् धमु इत्याह ः धमेि हवधृताः प्रजाः 
यः स्यात् धारिसंय क्तः स धमु इहत हनश्चयः २ 
 
अचहसाथाय भतूाना ंधमुप्रविनं कृतम्  
यः स्यादचहसासयं क्तः स धमु इहत हनश्चयः ३ 
 
आरंभो न्यायय क्तो यः स धमु इहत हनश्चयः ४ 
 
धमु ही सामाहजक हविारसरिी आहि आिारसरिी आहे, त्यािप्रमािे वैयत्क्तक आिारहविारसरिी 

आहे. 
 
वैयत्क्तक वा सामाहजक वैभव, संरक्षि, पीडाहनवारि, न्याय या गोष्टी सवान मते इष्ट असल्याने या 

गोष्टी हमळवनू देिाऱ्या आिार-हविारानंा ‘अफूच्या गोळ्या’ म्हिून कोिी हविारवतं सबंोधील काय? नाही. 
 
साम्यवाद, समाजसत्तावाद, राष्ट्रवाद व वगैरे सवु हवहशष्ट समाजव्यवस्था उत्तम असे प्रहतपादन 

करिारे वाद वरील व्याख्याित ष्ट्यान सार धमु आहेत आहि या वादानंा कोिी अफूच्या गोळ्या मानीत नाही. 
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चहद  धमु, हिस्ती धमु, म सलमानी धमु या व द सऱ्या ज न्या धमांत वर साहंगतलेल्या वैभवाहद गोष्टी 

हमळवनू देण्यास आजही समथु असिाऱ्या आिार-हविारानंा कोिी अफूच्या गोळ्या म्हििार नाही. 
 
मग अफूच्या गोळ्या ज न्या धमात कोठे आहेत? ‘धमु = अफूिी गोळी’ या मताच्या मािसानंा ज न्या 

धमातला देवहवर्यक हविार-आिार अफूच्या गोळीसारखा वाटतो. आहि हा हविार-आिार त्या धमािा 
अहवभाज्य हवभाग म्हिून समजला जात असल्याने ते धमु सवु अफूमय म्हिून त्याज्य असे हे अफूघोर् करिारे 
नात्स्तक आहि संशयात्मे म्हितात. 

 
देव नाही, आहि देव असेल-नसेल या दोन मताचं्या मािसानंा देव आहे या श्रदे्धिे चकवा अन भतूीिे 

लोक अफूिा कैफ करिारे वाटतात. आहि या लोकािंा अफूमय ‘धमु’ जगातून नाहीसा व्हावा यासाठी खटपट 
करिे हे ते नात्स्तक आहि सशंयात्मे आपले कतुव्य समजतात. 

 
ज न्या धमात एक ब द्ध-धमु असा आहे की ज्यात देव-हवर्यक हविार-आिार नाहीत. ब द्ध म्हिे की ‘देव 

आहे की नाही हे मला माहीत नाही. मला माहीत आहे ते हे की, हवर्श्ात द ःख भरलेले आहे व हे द ःख दूर कसे 
होईल यािी तळमळ लोकानंा आहे. ज्यानंा तळमळ असेल त्यानंा माझा द ःखहनमूुलनािा माग ु मी सागंतो, 
वगैरे.’ 

 
ब द्धािा अ-ज्ञान-वाद हा नात्स्तवाद आहि संशयवाद याहूंन हभन्न आहे. अज्ञानवाद हा मूळ वाद. ‘मला 

माहीत नाही.’ ही मनािी मळू बैठक. अंतबाह्य हवर्श्ािा हविार केल्याअगोदरिी ही बैठक येथून हविाराला 
स रवात. हविार करून कोिी हवर्श्ाच्या मूळािा हविार करिे सोडून देऊन त्या मूळसंबंधाने ‘मला माहीत 
नाही.’ ही आपली बैठक कायम करून टाकतो. कोिी असेल-नसेल अशा देवहवर्यक संशयवादापयंत येऊन 
ही आपली संशयवादी बैठक काही कारिासंाठी ग प्त ठेवनू ‘मला माहीत नाही’ असेि लोकानंा उत्तर देतो. 
कोिी आपली संशयवादी बठैक आपल्या कारिासंह लोकापं ढे माडंतो. कोिी हविार ‘देव नाही’ या हनश्चयाला 
येतो व तसे सागंतो. हविार करून कोिी आत्स्तवादी अथवा आत्स्तक होतो आहि या आत्स्तकातून कोिी 
हविारवतं ‘आत्स्मक’, ‘आत्स्मवादी’ चकवा ‘िह्याऽत्स्मवादी’ होतो. 

 
‘अस्तीहत ि वतोऽन्यत्र कथं तद पलभ्यते’ असे कठोपहनर्दात म्हटले आहे. ‘हवर्श्ािे मूळ, मध्य, अंत जे 

िह्म तेि माझे अन्नमयाहद कोशाचं्या आतील खरे शार्श्त रूप’ हे ज्ञान व्हावयाच्या आधी हवर्श्ािे मूळ एकि एक 
िैतन्य आहे असा अत्स्तवाद मनात पक्का व्हावा लागतो. 

 
‘मला माहीत नाही’ हा ब द्धािा देय-हवर्यक पृच्छा करिारानंा हदलेला जबाब यथाथु असेल चकवा 

आपला संशयवाद ग प्त ठेवण्यासाठीही ब द्धाने तसे उत्तर हदले असेल. ते कसेहह असो. ब द्धाने देवहवर्यक 
हविार-आिार लोकानंा उपदेहशले नाहीत-अथवा अफू-घोर्काचं्या शब्दातं त्याने लोकानंा अफूिी गोळी हदली 
नाही! पि हे माझे हवधान अगदी हबनिूक नाही. ब द्ध प नजुन्म मानीत होता, कमुहवपाक मानीत होता आहि ही 
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मान्यता अस्सल अफू-घोर्कानंा अफूबाजीिाि पहरिाम म्हिून प्रतीत होिार हे हनहश्चत. तेव्हा ब द्ध धमु हाहह 
आजच्या धमुहवरोधकाचं्या धमुहनमूुलक प्रहारािा हवर्य होिार. 

 
थोडक्यात, धमुहवरोधािें म्हििे असे की, देहाव्यहतहरक्त आत्मा म्हिून काही मरिानंतर हटकिारी 

िैतन्य वस्त  आहे, तसेि परमात्मा चकवा सृहष्टदेहा-व्यहतहरक्त सृष्टीमलू काही सवुगामी ितैन्य आहे...इत्याहद 
हविार अफीमबाजाच्या हनशतेील कल्पनापं्रमािे हबनब डाच्या कल्पना आहेत, व या कल्पना मािसानंा 
महत्त्वाच्या ऐहहक व्यवहाराबंाबत पराङ् म ख, उदासीन चकवा हनरुत्साही बनहवतात आहि त्याम ळे 
मानवसमाजािे न कसान होते; अतएव आत्म्याच्या, परमात्म्याच्या गोष्टी बोलिारे धमु नाहीसे केले पाहहजेत. 

 
अणतशयोक्तीचार्भाग 

 
मानवसमाजािे न कसान न व्हाव े ही धमुहवरोधकािंी बैठक अहभनंदनीय आहे. एकाहह व्यक्तीिे 

न कसान होऊ नये, समाजािे न कसान होऊ नये, सवांना, व्यक्तींना व समाजानंा स खलाभ व्हावा, अहधकातं 
अहधक, श्रेष्ठातं श्रेष्ठ स खािा लाभ व्हावा, या हेतूने हविारवतं सवु काली सव ुस्थली हविार करीत असतात. व 
या हविारातूनि पूवुकाली हभन्न स्थली, हभन्न धमािी हशकविूक जन्मास आली. चहद  धमु, म सलमानी धमु, 
हिस्ती धमु, पाशी धमु इत्याहद सवु धमु-हविारवतंानंी व्यहष्टहहताच्या व समहष्टहहताच्या दृष्टीने त्या त्या काली व 
देशी पहरत्स्थतीना हविार करून उपदेहशलेले आहेत. त्या त्या हविारवतंानंा जेवढे भौहतक ज्ञान होते व जेवढे 
आध्यात्त्मक ज्ञान होते तेवढ्यािंा उपयोग त्यानंी धमोपदेश करताना केला. ज्ञान हे वाढते आहे. आजच्या 
ज्ञानान रूप आज व्यहष्टहहतािा व समहष्टहहतािा हविार करून आजिे हविारवतं, साम्यवाद, समाजवाद, 
राष्ट्रवाद इत्याहद वाद लोकापं ढे ठेवीत आहेत. हे सवु ठीक आहे. परंत  ज न्या धमातील देवहवर्यक व 
आत्महवर्यक सवु कल्पना हबनब डाच्या आहेत व व्यक्तीिे व समाजािे न कसान करिाऱ्या आहेत, हे म्हििे 
अहतशयोक्तीिे आहे. 

 
काही श्रेष्ठ आध हनक वैज्ञाहनक, आत्मवादी व दैववादी आहेत. काही जडवादी आहेत. तेव्हा आत्मवाद 

व देववाद हा अफूच्या गोळीिा प्रभाव आहे असेि काही नाही हे स्पष्ट आहे. 
 
मानवी ब हद्ध बाह्य सृष्टीिे व अंतःसृष्टीिे संशोधन अगदी आरंभापासून सारखे करत आली आहे. आज 

संशोधन िालू आहे व संशोधन सतत िालू राहील. नव्या संशोधनाने ज न्या संशोधनाच्या काही हनियुानंा 
बळकटी येते, काही हनियु हनराधार होतात. त्यात प न्हा वैयत्क्तक ब द्धीिा प्रश्न असतो. काहीजिानंा हनराधार 
झाल्यासारखे वाटिारे ज ने हनिुय द सऱ्या काही जिानंा तसे वाटत नाहीत. 

 
ब द्धीच्या अनेक परी आहेत. अनेक पायऱ्या आहेत. आजही मानवी ब द्धीिा सामान्यतः बराि हवकास 

झाल्यानंतरहह, हतच्या बह तेक सवु परी व सवु पायऱ्या आजहह मानवसमाजात कोठे काही, कोठे काही 
आढळतात. म्हिून ज ने धमु आजही सवांशाने हनरुपयोगी झालेले नाहीत. ज्यानंी ते उपयोगािे राहहलेले नाहीत 
त्यानंी ते सवांनीि हनरुपयोगी अशी कल्पना करून त्यािंा हनकाल लावण्यासाठी झटाव े हे स्वाभाहवक आहे. 
म्हिून धमुहवरोधकानंा दोर् लाविे नको. 
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तथाहप, धमुहवरोधक सवुि उच्च पायरीवर आहेत असे मानण्यािे कारि नाही. काही िावाकासारखे 

अगदी हनकृष्ट पायरीवर असतील. काही ब द्धाप्रमािे संशयवादी परंत  आग्रही सशंयवादी असतील. काही 
अधुवटपिाने नात्स्तक झालेले असतील. खऱ्या वैज्ञाहनकािंी पायरी उच्च मानिे योग्य आहे. 

 
वैज्ञाणनकाचेंणर्भन वणवचार 

 
पि बाह्य सृष्टीिा शोध करिारा वैज्ञाहनक व अंतःसृष्टीिा शोध करिारा वैज्ञाहनक यातं अंतर आहे, 

स्थूल इंहद्रये आहि त्यानंा मदत करिारी यंते्र वापरून बाह्य सृष्टीत संशोधन करतात. अंतःसृष्टीच्या संशोधनातं 
स्थूल इहंद्रयािंा प्रत्यक्ष उपयोग काहीि नसतो. सूक्ष्म इंहद्रये स्वप्नातं काम करतात. स्थूल इहंद्रये सूक्ष्म 
इंहद्रयाचं्या साहाय्यानेि बाह्य सृष्टीिा अन भव घेऊ शकतात स्वतंत्रपिे त्यािंा काहीि उपयोग नसतो, ही गोष्ट 
जागहृत संपली म्हिजे आपल्या नजरेस येते. तेव्हा स्थूल इंहद्रयसमूह जो देह त्यापासून काही काळ अलग राहू 
शकतो असा कोिी तरी देही आहे असे अन मान अंतःसहृष्टसंशोधक काढतो. स्वप्नत्स्थहत संपते तेव्हा सूक्ष्म इंहद्रये 
जी मन व ब हद्ध यापंासूनहह काही काळ अलग राहू शकिारा असे देहीिे स्वरूप हदसते. गाढ हनदे्रच्या अवस्थेत 
स्थूल देह, इंहद्रये, मन, ब हद्ध कोिीि काम करीत नाही. गाढी हनद्रा सपंल्यावर त्यािे काम प न्हा िालू होते. 
तेव्हा त्यानंा कामाला लाविारा व हवसावा देिारा आहि प न्हा कामाला लाविारा सवुदा जागरूक, हतही 
अवस्थातंील भोक्ता आहि जागतृीतील कता भोक्ता, स्वप्नातंील आभाहसक कता भोक्ता कोि? हशवाय, 
स र् त्प्तगाढ हनद्रा असताना फक्त स खािाि भोग घेिारा, कामनाशून्य असिारा असा हा स्थूल सूक्ष्मदेहधारी 
कोि? (सूक्ष्म इहंद्रये, मन, ब हद्ध, यानंा सूक्ष्म देह अशी संज्ञा आहे.) या प्रश्नािें उत्तर ज न्या 
अंतःसृहष्टसंशोधकानंी ‘आत्मा’ असे हदले. आत्मा म्हिजे व्यापक, हतन्ही अवस्थानंा व्यापून राहिारी ितैन्यवस्त , 
स्थूल-सूक्ष्म देह काम करीत नसताना त्यानंा पूिु जाहिवनेे रुहधराहभसरिाहद हक्रयाचं्या िारा कायुक्रम ठेविारी 
आहि त्यानंा जािीव देऊन त्याजंकडून जागृतीत व स्वप्नातं काम करून घेिारी ितैन्यवस्त  
अंतःसृहष्टसंशोधकािंा हा आत्महवर्य. ही आत्महवर्यक ‘कल्पना’ मला हबनब डािी वाटत नाही. त्याप्रमािेि 
परमात्महवर्यक हनश्चयािी चकवा ‘कल्पनेिी’ गोष्ट आहे. बाह्यहवर्यक हविाराच्या उच्च पायरीवर असिारे थोर 
वैज्ञाहनक काही आत्मा, परमात्मा मानिारे आहेत, तर काही नात्स्तक आहेत. यािे कारि हविारपद्धतीिी 
हभन्नता. असो. 

 
ज्ञानाचादुरपयोगणहहोऊशकतो 

 
धमुहवरोधकािंा धमांना जो हवरोध आहे त्यािे एक कारि आत्म-परमात्माहवर्यक कल्पना हबनब डाच्या 

आहेत अशी त्यािंी एक कल्पना आहे. त्यािप्रमािे त्यािंी द सरी कल्पना अशी आहे की, या 
आत्मपरमात्महवर्यक कल्पना मािसानंा ऐहहक व्यवहाराबंाबत पराङ् म ख, उदासीन, हनरुत्साही बनहवतात 
आहि त्याम ळे त्या त्या व्यक्तीिे व एकंदर मानवी समाजािे न कसान होते. ही द सरी कल्पना बरोबर, सवुथा 
बरोबर नाही असे संसारािे सूक्ष्म हनरीक्षि करिाराला हदसून येईल. अटॅम बाँब ज्यानंी सशंोधनाने आहि 
संयोजनाने प्राप्त करून घेतला, त्यानंी त्यािा उपयोग बरा चकवा वाईट करिे हे जसे शक्य आहे, त्यािप्रमािे 
आत्मा हा ज्यानंी संशोधनाने आहि योगरूपी सयंोजनाने प्राप्त करून घेतला त्यानंीहह त्यािा उपयोग बरा चकवा 
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वाईट करिे शक्य आहे. आत्महवर्यक ‘कल्पना’ काही लोकानंा ऐहहकपराङ् म ख करते. पि द सऱ्या अनेकानंा 
जोरदार ऐहहकवादी बनहवते हे कोिास माहीत नाही? अफूिी गोळी ही उपमा धमाला देिारे, धमािा दारूच्या 
बाटलीसारखाहह उपयोग केला जातो, हे हवसरतात. जगातले अत्यंत भयकंर अत्यािार धमाच्या नावाने 
ऐहतहाहसक कालात अनेकदा झाले आहेत व आजहह होत आहेत, हे काय कोिास ठाऊक नाही? इत्यथ ुअसा 
की, सत्यािा द रुपयोग हा सत्यािी सत्यता कमी करू शकत नाही, चकवा त्यािा सद पयोग त्यािी सत्यता 
वाढव ूशकत नाही. 

 
तथाहप, धमुवाद्यानंी धमुहवरोधी प्रिाराला यशस्वी हवरोध करावयािा तर आपापल्या धमातील आजच्या 

काळाच्या दृष्टीने हनरुपयोगी झालेला चकवा व्यत्क्तहहताला आहि समाजहहताला प्रहतकूल झालेला भाग काढून 
टाकण्यािी खटपट केली पाहहजे. तसेि आत्मा आहि परमात्मा याचं्या ज्ञानािा द रुपयोग न होईल अशी 
स्वतःिी वागिूक ठेवली पाहहजे. आत्मज्ञान म रले नाही तोवर मन ष्ट्य त्यािा गैरउपयोग करू शकतो. कारि 
इंहद्रये आहि मन याजंला अनेक बऱ्यावाईट गोष्टींिा ओढा असतो व हा ओढा मन ष्ट्याला तो त्स्थतप्रज्ञ झाला 
नाही तोवर भलत्या मागाला ओढून नेऊ शकतो. 

 
जागहृत, स्वप्न, स र् त्प्त या तीन अवस्थािंा हविार करता जो आत्मा यािंा संबधं धरिारा आहि 

सोडिारा म्हिनू सापडला त्याहवर्यी अहधक हविार करून ज न्या हविारवतंानंी ठरहवले की, ज्या अथी हा 
आत्मा स र् प्तीत कामनाशनू्य, केवल स खरूप राहू शकतो त्या अथी जागृतीत त्याला तसे राहण्यािी शक्यता 
आहे खास. ही शक्यता लक्षात आल्यावर इंहद्रयसंयम, मनःसयंम याचं्या आधाराने हनष्ट्कामता, हनरहंकारता, 
हनभयुता अभ्यासण्यािा उपक्रम स रू झाला आहि या अभ्यासाने थोर त्यागी समाजसेवक हनमाि केले. स्वतःिे 
वैभव, स्वतःिे संरक्षि, स्वतःप रते पीडाहनवारि, स्वतःप रता न्याय-या गोष्टी आत्मज्ञानी संयमी मािसाला 
सामाहजक वैभवाहद गोष्टींच्या त लनेने कःपदाथु वाटतात आहि म्हिून तो स्वतःच्या वैभवावर पािी सोडून, 
स्वतःि अन्याय सोसून समाजाच्या वैभवासाठी, समाजात न्याय असावा यासाठी, समाजावर आलेल्या 
संकटाचं्या हनवारिासाठी आपले प्रािहह आनंदाने अपुि करतो. 

 
णनयमाच्यामागेणनयतंा 

 
बाह्यसहृष्टहवज्ञान आजला या सृष्टीच्या घटकािें पूवीपेक्षा प ष्ट्कळि तपशीलवार ज्ञान देते; परंत  सृष्टीिे 

मूलद्रव्य हवद्य च्च ंबकीय लहरींिे के्षत्र असलेले एकि एक अखंड आकाशतत्त्व आहे असे सागंते. पूवी बाह्महवज्ञान 
त टप जें असताना एकि एक अखंड अनंत, आकाश, वाय , तेज, आप, पृथ्वी या क्रमाने वनस्पहतसृष्टीच्या म ळाशी 
होते व वनस्पहतसृष्टीच्या आधाराने जीवसहृष्ट व शवेटी मन ष्ट्यसहृष्ट झाली असे मानले जात असे. पि हे सहृष्टमूल 
अखंड अनंत आकाश, जड आकाश, हिदाकाशापासून अनंत अखंड आत्मरूप हिदाकाशापासून झाले, असा 
हनष्ट्कर् ु पूवीच्या हविारवतंानंी काढला होता. माझा आत्मा आहि प्रत्येक व्यक्तीिा आत्मा हा या अखंड अनंत 
हित्सागरातला एक चबद  आहि म्हिून प्रत्येक व्यत्क्त हित्सागराच्या दारा इतर सवु व्यक्तींशी जोडलेली आहे. 
सागर हे चबदूिे जीवन, त्याप्रमािे हित्सागर हेि प्रत्येक व्यत्क्तगत हिदंशरूप जीवात्म्यािे जीवन हे लक्षात 
आल्यावर अहं िह्म, तत्त्वमहस, अयमात्मा िह्म, सवु खल  इदं िह्म ही महावाक्ये पूवुकालीन हविारवन्तानंी 
जीवाच्या उद्धारासाठी, जीवानंा परमश्रेष्ठ आध्याहमक वैभव प्राप्त होण्यासाठी उपदेहशली.’ आजिे वैज्ञाहनक जे 
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अनात्मवादी आहेत ते हे हवसरतात की, हवद्य च्च ंबकशत्क्तमय जािीवशनू्य आकाश सवु सृष्टीिे मूळ आहे असे 
म्हिताना सृष्टींच्या घडामोडी जाहिवहेशवाय हनयमबद्ध अशा िालल्या आहेत असा अपहसद्धान्त ते माडंतात. 
हनयम जािीवय क्त हनयन्त्याहशवाय संभवतो कसा? माझ्यासारख्याच्या ब द्धीला हे पटत नाही. जागृतीत कमी-
अहधक हनष्ट्काम जीवनािी शक्यता ज्याप्रमािे अवस्थात्रयातीत ‘असंगी हह अयं प रुर्ः,’ या ज्ञानाने, या 
वस्त त्स्थतीने हसद्ध होते, त्याप्रमािे जागृतीत कमी-अहधक जीवनािी, लहानमोठ्या सामाहजक जीवनािी 
शक्यता आम्ही सवु जीव अखंड िह्मिारी एकमेकाशंी जोडलेले आहो, या ज्ञानाने, या वस्त त्स्थतीने हसद्ध होते. 

 
इंहद्रयािंा इंहद्रयहवर्याकंडे ओढा असल्याने व आत्म्यािा आत्म्याकडे ओढा असल्याने अनेक ग ंताग ंती 

मानवी जीवनात उत्पन्न होतात. या ग तंाग तंीच्या जीवनात यशस्वी रीतीने मागकु्रमि करून परमव्यापक 
परमशातंीिे जीवन जगावयािे असेल तर- 

 
आत्मानं रहथनं हवहद्ध शरीर रथभेव त  
ब हद्ध त  साराचथ हवहद्ध मनः प्रग्रहमेव ि 
इंहद्रयाहि हयानाह ः हवर्यासं्तेर्  गोिरान् ।। 
 
हे ध्यानात वागवनू आम्ही सावधानतेने इहंद्रयानंा मनािा लगाम व लगाम ब द्धीच्या हातात अशी व्यवस्था 

ठेवनू, हा शरीर-रथ हवर्यके्षत्रात ‘तहिष्ट्िो : परमेश पदम्’ हवर्श्व्यापक ममत्वािे पे्रमाहद जीवन हे जे हवष्ट्ििेू 
परमधाम, त्याच्या रोखाने ब द्धीकडून िालहवला पाहहजे. असा धमािा आदेश आहे. हा आदेश अफूिी गोळी 
खास नाही, दारूिी बाटलीहह नाही. 

 
हनयमबद्ध हनसगघुटना जािीवय क्त हनमाता-हनयन्ता असल्याहशवाय संभवत नाहीत असा मी माझ्या 

ब द्धीिा हनियु वर हदलेला आहे. यासंबधंात माझ्या स्नेह्याशी बोलताना एक गोष्ट मी अनेकदा साहंगतलेली 
आहे. ती ही : आमच्या शाळेत रसायनशास्त्रािे आमिे हशक्षक हैड्रोजन आहि ऑत्क्सजन २ : १ या प्रमािात एका 
नळीत दोन्ही तोंडानंी बंद अशा कािेच्या नळीत घातलेले आम्हाला दाखवीत व नंतर त्या नळीत हवजेिी हठिगी 
पाडण्यािी योजना असे. त्या योजनेन सार हठिगी पाडीत. त्यायोगे बराि मोठा आवाज होऊन नळीच्या आतील 
वाय  नाहीसे होत व त्याचं्या जागी पाण्यािा ओलावा नळीत हदसू लागे. ‘पहा        =पािी, हे आता नीट ध्यानात 
ठेवा’ असे नंतर आमिे ग रुजी आम्हाला सागंत. तेव्हा आम्ही ते सूत्र पाठ केले. परंत  या सूत्रात एक उिीव मला 
अलीकडे हदसू लागली आहे. आम्ही खरोखरी काय पाहहले त्यािे =पािी, हे सूत्र यथाथु विुन करीत 
नाही. आम्ही असे पाहहले, की ग रुजींनी H आहि O एका हवहशष्ट प्रमािात एकत्र आिले, नंतर हवजेिी हठिगी 
पाडली व त्यायोगे =पािी झाले. म्हिजे खरे सूत्र   पािी हे नसून =पािी हे आहे (M=Mind= 
ग रुजींिी ब हद्ध) ज्याप्रमािे प्रयोगशाळेत ब द्धीच्या जोरावरि सवु प्रयोग केले जाऊन अनेक वस्त  हनमाि केल्या 
जातात त्यािप्रमािे सहृष्ट, सवु सृष्टवस्तू सृहष्टप्रयोगशाळेत स्रष्ट्याने आपल्या ब द्धीच्या पराक्रमाने हनमाि केल्या 
आहेत, म्हिजे ितैन्य हे सृष्टीच्या म ळाशी व सहृष्टहनयमाचं्या म ळाशी आहे, हे म्हििे प्रयोगशाळेतील घटनेवरून 
मला स संगत वाटते. जड सृष्टवस्तंूच्या यदृच्छाघहटत हवकासक्रमात एका पायरीवर ब हद्ध हनमाि झाली हे 
म्हििे हनब ुद्ध वाटते. 
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बुद्धाचेंणनवािआणिब्रह्मणनवाि 
 
ब द्धाने देवाहवर्यी ‘मला माहहती नाही’ असे सागंून पृच्छकाला द ःखहनमूुलनमागािा उपदेश केला. 
 
सद्धमु सागें मग ब द्ध देव 
… … … … 
शातंी दया पे्रम मनी धरोनीं 
जा विे आय ष्ट्य परोपकारे 
 
असा आपल्या ‘नवभारता’ च्या सप्टेंबर १९४८ च्या अकंात श्री. परब याचं्या ‘सद्धमु कोिता?’ या 

कहवतेिा शवेट आहे. या कहवतेत प्रथम वदेान्त नंतर िावाकहसद्धान्त आहि शवेटी ब द्धबोध, हदलेला आहे. 
वदेान्तात ब द्धीच्या हशकविीिा अंतभाव होतो हे कहवतेवरून वािकाचं्या लक्षात येऊ शकत नाही, असाहह 
कहवतेतून ध्वहन हनघतो की, सद्धमाला-द ःखहनमूुलनमागाला-ईर्श्रािे, ईर्श्रभजनािे वावडे आहे. खरी गोष्ट 
अशी हदसते की, ब द्धाने वदेान्तािा काही भाग द ःखहनमूुलन माग ु म्हिून लोकापं ढे ठेवला, काही बाजूला 
ठेवला. जो भाग ब द्धाने बाजूला ठेवला तो आत्महवर्यक, परमात्महवर्यक भाग सद्धमािे अंग असून त्याने 
अगहित लोकािें द ःखहनमूुलन केले आहे व आज तो ते करीत आहे, आहि भहवष्ट्यकाळीहह अगहित लोकािें 
द ःखहनमूुलन तो करील. 

 
िावाकाने यज्ञातील चहसेिा हनरे्ध केला, हपतरानंा चपडानंी तृत्प्त होते या कल्पनेिा फोलपिा 

दाखहवला; तेव्हा त्याने काही तत्कालीन धमातील दोर् दाखहवले हे उघड आहे. पि त्याबरोबर तो श द्ध 
देहवादी व देहस खवादी झाला हा त्याच्यातील दोर् होय. ब द्धाने साहंगतला तो सद्धमुि साहंगतला. पि त्यािी 
हनवािािी कल्पना ससंारी मािसाच्या हनत्यहनदे्रच्या कल्पनेप्रमािे हदसते. वदेान्तािी िह्महनवािािी कल्पना 
हनराळी आहे व ती माझ्या ब द्धीला खरी वाटते. अहंिे हनवाि-शून्य-होिे, हे ब द्धािें आहि वदेान्तािे समान 
साध्य. परंत  अहंिे शनू्य होिे ही संसारी अत्स्तत्वािी इहतश्री आहि म्हिून द ःखािंी इहतश्री अशी ब द्धािी कल्पना 
हदसते. वदेान्ताच्या दृष्टीने अहंिे शून्य होिे म्हिजे आत्म्याने आपले अहम् च्या उपाधीम ळे कमी-अहधक 
दृष्टीआड झालेले पूिुत्व ओळखिे, िह्मत्व ओळखिे, यात द ःखािी इहतश्री तर होतेि, पि अनन्त स खािी 
कमाई पि होते. 

 
एका वळेे केले हरते कलेवर 
आत हदली थार पाडं रंगा । 
 
आप हलया हाते केली वाताहात 
लागली ते ज्योत अहवनाश ।। 
 
आनंदािे गेही आनंदतरंग 
आनंदहि अंग आनंदािे ।। 
 
अवघाहि संसार स खािा करीन 
आनंदे भरीन हतन्ही लोक ।। 
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ही श्रीत कोबािंी विने िह्माहनवािािी साक्ष देतात सत्य ंज्ञानमनंतं िह्म यी वदे हनहहतं ग हाया ं परमे 

व्योमन  सोऽश्र ते सवात् कामान् सह िह्मिा हवपहश्चता ।। (तैहत्तरीय उपहनर्द्) हा उपहनर्दातील अन भवात्मक 
हसद्धान्ति श्रीत कोबाचं्या अन भतूीत आपिास हदसतो. संक हित अहं हा शून्य करून हृदयग हेत सवात खोल, 
सवांच्या पलीकडे सवाधार असलेल्या अनंत िैतन्यािी गाठ घेतली, की सवु इच्छा त्याच्या स्वागमे तृप्त होऊन 
आनंदी-आनंद होतो हे उपहनर्दकारानंी िह्महनवािािे लक्षि साहंगतले व श्रीत कोबानंी भक्तीच्या पहरभारे्त 
तीि गोष्ट आपल्या अन भवािी म्हिून साहंगतली. 

 
धमाचेहृदय 

 
हप्रय वािक! त म्ही नात्स्तक असा, संशयवादी असा, कोिी असा; धमु ही अफूिी गोळी आहे म्हिा, 

दारूिी बाटली आहे म्हिा. काही म्हिा. माझ्या ब द्धीिा हनश्चय व आत्म्यािी अन भहूत उपहनर्त्कारापं्रमािे व 
श्रीत कोबापं्रमािे आहे. धमािे हृदय आत्म्यािे आहि परमात्म्यािे परम सख्य हे आहे. परम सख्यािा आहि 
त्याच्या पोटी होिाऱ्या आत्महनवेदनािा-आत्मापुिािा आनंद हा सवशु्रेष्ठ धमानंद आहे. हा आनंद मािसाला 
जनसेवापराङ् म ख करीत नाही, तर जनसेविेे वडे लावतो. या आनंदाच्या साधनेत जनसेविेा अतंभाव होतो व 
या आनंदाच्या हसद्धीने जनसेविेी गोडी वाढते, असा माझा अन भव आहे. 

 
अिष्टा सवुभतूाना ंमतै्रः करुि एव ि । 
हनमुमो हनरहंकारः समद ःसम खः क्षमी ।। 
संत ष्टः सततम् योगी यतात्मा दृढहनश्चयः ।। भय्यर्थपतमनोब हद्धः यो मे भक्तः स मे हप्रयः ।। 
 
ही गोष्ट अक्षरशः खरी आहे. कोिािाहह िेर् करण्यािे सोडा, सवांच्या संबधंात हमत्रभाव ठेवा, प्रसंगी 

करुिभाव ठेवा-इत्याहद या श्लोकातील धमोपदेश मनात ठसवनू घेऊन तदन रूप आिारािा अभ्यास करा- 
आहि मग 

 
स मे हप्रयः 
 
असे म्हििारा परमात्मा त मच्यासाठी काय काय हप्रय करतो ते पहा. 
 
वाचकाचंापत्रव्यवहार- 
 
‘भगवद् गीतेिे वक्तव्य’ 
 
पं. लक्ष्मिशास्त्री ओगले यािंा मे १९६२ च्या ‘नवभारता’ तील लेख वािनू स ििारे काही हविार माडंीत 

आहे- 
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‘गीतेिा हविार करताना (१) श्रोता (२) वक्ता (३) स्थल (४) काल (५) उदे्दश आहि (६) साराशं 
यािंा परामश ुअवश्य आहे.’ हे पंहडतजींिे म्हििे मला मान्य नाही. कोित्याहह गं्रथािे वक्तव्य त्या गं्रथाच्या 
वक्त्याहवर्यी, श्रोत्याहवर्यी, स्थल-कालाहवर्यी, उदे्दश व साराशं याहंवर्यी, त्या गं्रथािे इतर वािक काय 
म्हितात यािा यत्त्कंहितही हविार न करता, तसेि वरील गोष्टींहवर्यी स्वतःच्या मतािाही हविार न करता 
मला हविारात घेता येते, त्या वक्तव्यािे मनन करता येते व त्यापासून कमीअहधक आध्यात्त्मक लाभ करून 
घेता येतो. 

 
‘ईर्श्रः सवुभतूाना.ं.. यथेच्छहस तथा क रु’ या तीन श्लोकातं (गीता अ. १८-श्लो. ६१, ६२ व ६३) 

साहंगतलेले ज्ञान माझ्या जन्मभर मला उपयोगी पडले आहे. मला ज्ञानाने, ते कायवुाहीत आिण्यािा सतत 
प्रयत्न केल्याने ‘परा शाहंत’ प्राप्त झाली आहे. 

 
‘मी त ला ज्ञानािा उपदेश नाही करीत’ असे कृष्ट्िजी सागंतात, असे पहंडतजी म्हितात. ‘ज्ञानं तेऽहं; 

सहवज्ञानहमदं वक्ष्याम्यशरे्तः’ (अ. ७-२) असे कृष्ट्िजी म्हितात. अ. ९ पहहला श्लोक याि अथािा आहे. 
 
गीतेत तत्त्वज्ञान भरलेले आहे. कमु, भत्क्त, ज्ञान, अभ्यासयोग व श्रद्धा यािंा समन्वय गीतेत आहे. 

‘सत्यहप भेदाऽपगमे नाथ तवाऽहं न मामकीनस्त्वम् । साम द्रोही तरंगः ििन सम द्रो न तारंगः (श्रीशकंरािाय)ु या 
श्लोकातील ‘िैत’ अिैताला धरून असलेले गीतेत आहे. 

 
पंहडतजींिे ‘स्वतंत्र’ हविार कृष्ट्िजी, अ. १८ श्लोक ६३ यातील हविार सागंिारे कृष्ट्िजी अमान्य 

करिार नाहीत, अथात् ते हसतील. 
 
‘समेत्य भ ङ् क्त’ असे क ं तीने म्हिताि अज ुनाच्या मनात ‘स्वतंत्र हविार’ आला. या हविाराने पारंपहरक 

हविारावर हवजय हमळवला. यावरून अज ुन माझ्या मते ‘स मेधा’ ठरतो, ‘द मेधा’ ठरत नाही. ‘मी ि कून म्हटले 
‘समेत्य भ ङ् क्त’ असे क न्ती म्हिाली, परंत  हतने द्रौपद्री एकािीि पत्नी व्हावी असा आग्रह धरला नाही; 
धमुराजानंीही द्रौपदी पािंािंी पत्नी व्हावी असे आपले मत हदले अथात् अज ुनािा ‘स्वतंत्र हविार’ धमुराजानंा व 
क न्तीला पसंत पडला. ‘द्रौपदीला पाहून सवु पाडंव कामाक ल झाले.’ होय झाले. यात पाडंवािंी ‘संस्कृहत’ 
हीन होती असा अथु मी काढू शकत नाही. महाभारतकालीन ‘संस्कृतीत’ जी गोष्ट बसू शकत होती तीि 
अज ुनाने व त्याच्या बधंूंनी ‘स्वतंत्र हविारा’ च्या आधारावर केली. 

 
धमुराजाच्या एकातंवासािा भगं अज ुनाच्या हातून घडल्यावर, त्याने धमुराजािे न ऐकता या भगंाबद्दल 

ठरलेले प्रायहश्चत्त घेण्यािे ठरवले. यातही अज ुनािी स्वतंत्र हविारहप्रयता हदसून येते, तो स मेधा होता असे 
हदसून येते. प्रायहश्चत्ताच्या कालात एका य वतीने त्याजपाशी भोग माहगतला. त्याने हदला, कारि त्या य वतीच्या 
य त्क्तवादाला समपुक उत्तर अज ुनाला देता येईना; यातही अज ुनािा स्वतंत्र हविार हदसून येतो. तो स मेधा 
आहे, त्यािी ब हद्ध अनाग्रही आहे, असे हदसून येते. 
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इंद्र अज ुनािा हपता, अथात इंद्रािी स्वतःिी अप्सरा अज ुनाला मातेच्या हठकािी होती; म्हिून या 
अप्सरेला त्याने हनराश केले. या अज ुनािी ब हद्ध कामव्यास नव्हती, कतुव्यहनष्ठ होती, असे हदसून येते. 

 
हवराटाने कंकाला फासा मारला, त्यावळेी कृष्ट्ि जवळ नव्हता. सत्यप्रहतज्ञ अज ुनाला कृष्ट्ि एकटाि 

आवरू शकत होता. यात अज ुनािी कृष्ट्िावरील श्रद्धा हदसते; आहि ही श्रद्धा हा त्यािा िागंला ग ि आहे. 
 
कृष्ट्िािे सागंिे अज ुन ऐकतो, यात अज ुनािी श्रद्धा हदसून येते. 
 
‘सूयास्त होण्यापूवी जयद्रथािा वध करीन नाहीतर येथे अत्ग्नप्रवशे करीन’ या अज ुनाच्या बोलण्यात 

पंहडतजींना, ‘घमेंड’ का हदसावी, समजत नाही. 
 
कृष्ट्िजींच्या पे्ररिेने अज ुन द्रोिािायांकडे जाऊन ‘माझे कल्याि चिता’ अशी प्राथुना करतो; यात 

‘कतुव्यभ्रष्ट होण्यािी’ यािना नाही, कतुव्यहनष्ठ होण्यािी यािना आहे. ग रूने हशध्यािे कल्याि चिताव ेयात 
कतुव्यहनष्ठा आहे. 

 
‘सैंधव े दत्तद हष्टत्वात्  नैनं पश्याहम’ हे अज ुन प्रामाहिकपिे म्हिाला. (‘अस करं कमु’ यािा अथु 

पंहडतजी ‘द ष्ट्कृत्य’ असा करतात?) 
 
द्रोिािायांिी मान कापली जात असता अज ुन धावत-ओरडत हतकडे गेला. ही ‘ग रुभत्क्त’ प्रकट करिे 

त्याला शक्य होते आहि जे शक्य ते त्याने केले. यात त्यािी पट्टा करण्यासारखे काही नाही. 
 
कृष्ट्िाहवर्यीिी अज ुनािी श्रद्धा धमाला वािहवते व किाला मतृ्य  देते यात अज ुनाकडे कसलाही दोर् 

येत नाही. 
 
‘गीता चहद तेिा गं्रथ म्हिून प्रिारािा व प्रसारािा प्रयत्न करिे हहतावह होिार नाही.’ हे पंहडतजींिे 

मत िूक आहे. कृष्ट्ि आध्यात्त्मक हवदे्यिा ‘अहधकारी’ आिायु आहे व अज ुन त्याच्या श्रदे्धम ळे ‘कमीअहधक 
अहधकारी’ हशष्ट्य आहे. 

 
पंहडत लक्ष्मिशास्त्री ओगले ‘उदे्दश’ या सदरात म्हितात.- ‘अज ुनाला य द्धाहभम ख करण्याला हतसऱ्या 

अध्यायातंील फारतर ३२ पावतेो श्लोक प रेसे आहेत…’ असतील; जी भगवद् गीता १८ अध्यायािंी 
पंहडतजीसमोर आहे हतिा उदे्दश अज ुनाला केवळ य द्धाहभम ख करिे हा नव्हता हे स्पष्ट आहे. य द्धाहभम ख 
करिारा जो गीतेिा भाग आहे तो सोडून बाकी गीतेिा सवु भाग ‘प्रके्षप’ आहे. असे पंहडतजी म्हितील. होय, 
प्रके्षप आहे तो भाग, असे मान्य करून सप्रके्षप गीता अज ुनाला व आम्हाला काय हशकवते हे पाहिे मी महत्त्वािे 
मानतो. संशोधक पंहडतजी व साधक पहंडतजी अशी दोन रूपे पहंडतजींिी आहेत असे मी मानतो. मी लहानसा 
‘साधक’ आहे; संशोधक नाही; साधक या नात्याने उपलब्ध गीता मला फार उपयोगी पडली व पडत आहे. 
पंहडतजींना ती उपयोगी पडली नाही. व पडत नाही असे मी धरून िालतो. ‘संशोधक’ फारि थोडे असतात. 
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साधक आपापल्या परीिे प ष्ट्कळ असतात. त्यानंा प्रस्त त गीता उपयोगी पडते व पडत राहील. देहमायाभगं, 
सवेशसंग, सवुभतूहहतसंग आहि लोकसगं्रह ही िार उहद्दष्टे उपलब्ध गीतेिी आहेत, असे मी मानतो. अज ुनाला 
‘स्वजन’ हवर्यक मोह (अ. १ श्लो. ३७) य द्धापासून परावृत्त करीत होता. सयुभतूहहतसंग व लोकसंग्रह या 
गोष्टी स्वजनहहताहून थोर आहेत हे कृष्ट्िाने अज ुनाला हशकवले. कृष्ट्िावरच्या श्रदे्धम ळे अज ुनाला या गोष्टी 
पटल्या व ‘कहरष्ट्ये विन तव’ असे म्हिून त्याने य द्ध केले. 

 
ता. ६।५।६२ 
प िे ४.  

-पा.ंम.बापट 
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THE HOME RULE DEPUTATIONS 
 

THE INSULT & HOW IT MUST BE MET 
 

Dear, 
 
The Indian Nation has been insulted by the Government of the Empire. The enorimty of 

insult in disallowing the Indian Home Rule League Deputation headed by Lokamanya Tilak at the 
very hour of their taking ship for England and in cancelling the pass-port of the All India Home 
Rule Lengue Deputation when the latter had already gone as far as Gibralter is admittedly 
unspeakable and unprecedented. The Home Rule Leagners and all those others who united with 
them in supporting the Depputations are immediately and deeplye oncerned in this matter. It is 
these two classes of Indians who must take the lead in giving a proper reply to the insult to which 
they have been subjected by the Imperial Government.  

 
The reply that has been given so far has been in the form of angry protests condemning 

the action of the Imperial Executive and searching arguments showing the hollowness of the so- 
called reasons that have been put forward by and on behalf of the Imperial Executive as having 
weighed with them in refusing to our Deputations the liberty of going to England to put the case 
for Indian Home Rule before the British people. I feel that the insult we have received requires a 
manlier reply from us. I feel that Organised Passive Resistence even on such a humble scale as 
may be immediately possible is a vital necessity in the interests of National Honour. National Rule 
is the only natural and rationed rule for any country and if India is to have it, we Indians must 
demonstrate to the satisfaction of free nations that we are made of the right stuff. Passive 
Resistence are strictly constitutional remedies and so long as we do not go beyond there we are 
with in our unquestioned and unquestionable rights as citizens of india and the Empire. If you feel 
with me that the Honour of the Motherand is at stake, I respectfully beg you to give your earnest 
consideration to the following scheme.  

 
I propose that for a month or so from now a sifting of the supporters of the Deputations 

should be made and a list prepared of those Who are willing to adopt some definite method or 
methods of Passive Resistence for one year at the outside as a reply to the insult our nation has 
receivel at the hands of the Imperial Government. Having got ready this first list of passive 
Resisters we should draw up and forward a petition to the Premier demanding the removal of the 
embargo on our Deputations within a month or so of the date of the petitions, This petition 
should be signed by a certain fraction (say a third) of the Passive Rasisters secured during our 
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first month of sifting, the signatories to begin their Passive Resistence work as son as the time 
limit for the removal of the embargo on the Deputations is over. After the first batch of Passive 
Resisters has commenced its work, further batches should be get together and thrown into the 
field from time to time according to the judgment of the Passive Resistence Executive. 

  
May the Motherland inspire us to manly efforts to safe-guard Her Honour and to 

emancipate. Her from the yoke of the bureaucracy. 
 
431, Sadashiv Peth, Poona City. 2nd May, 1918.  
 

 Your truly, 
P. M. BAPAT, B. A. 

Sub-Editor, the Maharatta, 
Member of the Indian Home Rule League. 

and 
The All India Home Rule League. 
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अहमदाबाद 
 

राष्ट्रसभेिे ध्येय 
 
१ आज राष्ट्रसभेिे ध्येय That attainment of Swarajya by India by all peaceful and legitimate 

means-शातंतेच्या व न्यायाच्या सवु मागांनी चहद स्थानाने स्वराज्य हमळहविे-असे आहे. 
 
२. हे ध्येय गतवर्ी नागप रला ठरहवले गेले. 
 
३. या वर्ात आम्हाला बराि अन भव हमळाला आहे. 
 
४. या अन भवाप्रमािे राष्ट्रसभेच्या ध्येयािा प नर्थविार होिे जरूर आहे. 
 
५. अहमदाबादेस भरिाऱ्या राष्ट्रसभेत नागपूरच्या बठैकीने ठरहवलेल्या ध्येयाच्या कलमात दोन 

हठकािी थोडासा फरक होिे योग्य आहे. तो फरक येिेप्रमािे :– 
 
अ) the attainment by India (चहद स्थानाने हमळहविे) त्याच्या जागी To help in the attainment by 

India चकवा To work for the attainment by India (चहद स्थानाला हमळाव ेयासाठी मदत करिे चकवा काम 
करिे) असे शब्द घालाव ेआहि- 

 
आ) Swarajya (स्वराज्य) च्या जागी Swatantra Swarajya (स्वतंत्र स्वराज्य) असे शब्द घालाव.े 
 
६. याप्रमािे फरक केला म्हिून ध्येयािे कलम असे होईल-The aim of the Indian National 

Congress is to help in (woke to for) the attainment of Swatantra Swarajya by India by all peaceful 
and legitimate means-चहद स्थानला स्वराज्यप्रात्प्त होण्यासाठी शातंतेच्या व न्यायाच्या सवु मागांनी मदत 
करिे (चकवा काम करिे) हे राष्ट्रसभेिे ध्येय आहे. 

 
७. चहद स्थान हा आमच्या अगहित प ण्यश्लोक पूवुजािंा व आमच्या मागनू येिाऱ्या गिनातीत वशंजािंा 

देश आहे. 
 
८. चहद स्थानाशी आमिा सबंंध या आजच्या कालात आला आहे, यात आमिे महद् भाग्य हसद्ध होत 

आहे. 
 
९. श्रीहरीच्या लीलामय जगतात, प ण्यश्लोक पूवुजाचं्या कीतीने द मद मून गेलेली प ण्यभहूम आपल्या 

आत्मयज्ञाने आपल्या लाडक्या वशंजासंाठी परकीयाचं्या हातून हमळहवण्यािा प्रयत्न करावयािा खेळ 
खेळावयास हमळिे ही महद् भाग्यािी गोष्ट आहे. 
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१०. चहद स्थानाशी आमिा रक्तािा संबधं आहे ही यदृच्छेिी गोष्ट आहे. या यदृच्छेच्या पाठीमागे 

श्रीहरीिी इच्छा असावी चकवा आमिी इच्छा असावी, कारि केवळ यदृच्छा हवर्श्ात नाही. 
 
११. यदृच्छेने चहद स्थानच्या भमूीशी अपत्यािे नाते आम्हास लाभल्याने या भमूीिा पारतंत्र्यातून उद्धार 

करण्यािा हवशरे् हक्क आम्हासं आहे. 
 
१२. परंत  हा यदृच्छाप्राप्त अथवा ईर्श्रदत्त अथवा पूवार्थजत हवशरे् हक्क क्षिभर बाजूस ठेवनू हविार 

केला तरी, म्हिजे आम्ही चहदभमूीिी अपत्ये आहोत हे क्षिभर हवसरून हविार केला तरी पारतंत्र्याच्या 
हिखलात गळ्यापयंत फसलेल्या अनेक कोहट आत्म्यानंा हात देऊन बाहेर काढिे व परमात्म्याकडे जािाऱ्या 
हमरस्त्यावर त्यानंा नेऊन सोडिे हे कायु करण्यािा सवसुामान्य हक्क कोठच्याहह माि सकीच्या मािसास आहे, 
तो आम्हासंहह आहे. 

 
१३. ‘जे का रंजले गाजंले, त्याहस म्हिे जो आप ले, तोहि साध  ओळखावा, देव तेथेंहि जािावा’ या 

त कोबाचं्या म्हिीप्रमािे चहद स्थानाला आप लकीने हृदयाच्या जवळ करून त्याच्या उद्धारासाठी यत्न करिारे 
लोक साध त्वाच्या मागावर असून श्रीहहर त्यानंा जवळ आहे. 

 
१४. स्वतंत्र स्वराज्य हे चहद स्थानच्या उद्धारािे एक प्रम ख अंग आहे. 
 
१५. स्वतंत्र स्वराज्यावािून चहद स्थानच्या कोयवहध जनतेिा संसार अभ्य दयहनःश्रेयसाला अथवा 

ऐहहक-पारलौहकक कल्यािाला पारखा असाि राहील.  
 
१६. अभ्य दय हनःश्रेयस हे सनातन आयधुमािे ध्येय आहे. 
 
१७. म्हिून स्वतंत्र स्वराज्य हे सनातन आयधुमािे ध्येय आहे; कारि स्वतंत्र स्वराज्यावािनू 

अभ्य दयहनःश्रयेसहसहद्ध नाही. 
 
१८. सनातन आयधुमािी गोष्ट सोडून हदली व केवळ आजिी प्रमािभतू पाश्चात्य-पौवात्य 

राष्ट्रसंसारहवर्यक हविारसरिी पाहहली, तरी चहद स्थानाला स्वतंत्र स्वराज्य पाहहजे हाि त्या हविारसरिीिा 
हनष्ट्कर् ुआहे, कारि ‘स्वयंहनिुय’ हे शासनतत्त्व आता सवसुज्जनसंमत झालेले आहे. 

 
१९. कलम ५ मधील (आ) फरक स िहवण्यािी कारिे थोडक्यात वरीलप्रमािे आहेत. 
 
२०. त्या कलमातंील (अ) फरक स िहवण्यािे कारि द हेरी आहे. 
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अ) शातंतेच्या मागांनीि केवळ जात राहहल्यास स्वराज्य अथवा स्वतंत्र स्वराज्य हमळिे अशक्य, ही 
एक गोष्ट व 

 
आ) राष्ट्रसभेने शातंताव्यहतहरक्त मागािा प रस्कार आज करू नये ही द सरी गोष्ट. 
 
२१. ‘शातंतेच्या मागानी स्वराज्य हमळहविे’ असे आज म्हििे म्हिजे आजवरच्या समाजहवज्ञानावर, 

मनोहवज्ञानावर व आत्महवज्ञानावर फोलपिािा हशक्का मारून आपले हंसे करिे आहे व आपल्यावर हवर्श्ासून 
वागिाऱ्यानंा भलती आशा लाविे आहे. 

 
२२. म त्सदे्दहगरीिी दृहष्ट घेता, नागप रास झाले ते या दृष्टीने ठीक झाले असे म्हिनू, अहमदाबादेस मात्र 

नागप रच्या ठरावात कलम ५ मध्ये स िहवलेले फरक करिे याि दृष्टीने इष्ट आहे असे मी म्हितो. म त्सदे्दहगरी 
म्हिजे हनत्य व हनरपवाद वक्रता नव्हे देशकालाहदकाकंडे सारखे अवधान ठेवनू इष्टहसद्धीसाठी वक्रता व 
सरलता यािंा प्रसंगाप्रमािे क शलतेने प्रयोग करण्यात सवु म त्सदे्दहगरी आहे. आज सरलताि इष्टसाहाय्यक 
होिार आहे. 

 
५८६ सदाहशव, प िे. 
७।९।१९२१ 

-पा.ंम.बापट 
 

 
‘‘जेध्यानंाचमहाराष्ट्रकाँ.कणमटीचेअध्यक्षणनवडा!’’ 

 
सेनापहत बापट यािें हवनंहतपत्र 

 
थोडे हदवसापूंवी म. फ ले याचं्या जयंतीच्या हदवशी शहनवार वाड्याप ढच्या सभेत जे दोन शब्द मी 

बोललो, त्यात डॉ. आबंेडकर यानंा कोित्याही अटी न घालता प्रातंाच्या प्रधान-मंडळात स्थान द्यावयास 
पाहहजे, हे माझे मत मी हनवदेन केले होते. 

 
या मताच्या पाठीमागे ज्या भावना व जे हविार आहेत, तेि हविार व त्याि भावना या लहान 

हवनंहतपत्रात जे मत मी लोकापं ढे माडंीत आहे, त्यािा मागे आहेत. ते मत हे की, केशवरावजी जेधे यानंा, 
महाराष्ट्राने आपल्या प्राहंतक कमेटीिा अध्यक्ष हनवडाव.े याबरोबर दे. भ. जेध्यानंा मी अत्यंत आग्रहाने हवनहवतो 
की, त्यानंी महाराष्ट्राच्या व राष्ट्राच्या हहतासाठी महाराष्ट्रािे नेतृत्व पत्करण्यास प ढे याव.े 

 
ते प ढे आल्यानंतर महाराष्ट्राने त्यासं प्राहंतक काँगे्रस कमेटीिे अध्यक्ष न हनवडल्यास त्याबद्दलिी 

जबाबदारी त्याचं्या स्वतःवर रहािार नाही. ती इतरावंर राहील. पि मला वाटते की, महाराष्ट्र पहरत्स्थहत 
ओळखून आपले कतुव्य त्या बाबतीत कराव ेतसेि करील. आहि या बाबतीत माझ्या मते त्यािे हेि कतुव्य की, 
त्याने दे. भ. केशवरावजींना प्राहंतक काँगे्रस कमेटीिे अध्यक्ष हनवडाव.े 

 



 अनुक्रमणिका 
 

त रंुगातून बाहेर आल्यावर मला समजले आहे की, गेल्या सात वर्ांच्या प्रिंड उलाढालीत दे. भ. 
केशवरावजींनी धडाडीने काम केले आहे; सत्याग्रहािा लढा, हदल्ली असेंब्लीिी हनवडिूक, प्राहंतक 
कायदेभगंाच्या हनवडिूकी, या सवु प्रसंगी काँगे्रसिे हनशाि उंि फडकत ठेवण्यास ते मनोभावाने झटले आहेत; 
त्यािंी कामहगरी पाहून लोकपक्षािे असेंब्लीतील प ढारी खासदार भ लाभाई यानंी त्यानंा धन्यवाद हदले आहेत. 
महाराष्ट्रातील िाह्मिेतर समाजास राष्ट्रीय दृहष्ट देऊन काँगे्रसच्या हनशािाखाली एकत्र करण्यािी ससं्मरिीय 
कामहगरी त्यानंी केली आहे. इत्याहद. इत्याहद. 

 
याप ढे काँगे्रसिे काम खेड्यापाड्यातं नेऊन दृढमलू करावयािे आहे. त्या कामात दे. भ. केशवरावजींिे 

नेतृत्व अहतशय उपयोगी पडेल. महाराष्ट्राच्या शतेकऱ्यांस त्याचं्या संबधंाने अत्यंत आपलेपिा वाटिे साहहजक 
आहे. व या आपलेपिाच्या भावनेम ळे ते हवर्श्ासाने व पे्रमाने शकेड्यानंी, हजारोंनी त्याचं्यामागे येण्यािा संभव 
आहे. नव्हे खात्री आहे असे म्हटले तरी िालेल. असे असल्याने, मी दे. भ. केशवरावजीस व जािाऱ्या 
महाराष्ट्रास सदरप्रमािे हवनंहत केली आहे. 

 
दे. भ. अण्िासाहेब चशदे यानंी तीस साली येरवड्यािा रस्ता धरला त्यावळेी गाईमागे वासरू जाते 

त्याप्रमािे पै. भ. केशवराव त्याचं्या मागे गेले. श्रीहशवाजी महाराजांच्या अत्यंत हवर्श्ासातल्या कायाकत्यांपैकी 
जेध्यािें घरािे होते. शहाजीराजानंी बालहशवाजीला प ण्यास पाठहवले त्यावळेी त्याला संभाळण्यािी कामहगरी 
त्यानंी दादोजी कोंडदेवाप्रमािे जेध्याकंडेही सोपवली होती, अशा घराण्यातील कतुबगारीिी आन वहंशक शत्क्त 
बरोबर घेऊन आलेले व पहरत्स्थतीन सार महाराष्ट्रीय ऐक्यासाठी व काँगे्रसच्या राष्ट्रोद्धारक कायासाठी गेली 
हकत्येक वर् े मनोभावाने खिु करून राहहलेले, शतेकरी, कामकरी समाजाला स्वभावतःि जवळिे असे 
वाटिारे श्री. केशवरावजी हे महाराष्ट्रािे काँगे्रस कायु प्रम खपिाने करावयास माझ्या मते सवुस्वी पात्र आहेत. 
म्हिून माझी त्यासं हबनीत की, त्यानंी ते प्रम खि पत्करण्यास प ढे याव ेआहि महाराष्ट्रास हवनंहत की, महाराष्ट्र 
संघटनािें कायु यािें हातून यशस्वी करण्यास, हरतऱ्हेिे हकरकोळ मतभेद व हहतभेद हवसरून त्यासं मदत 
करावी. 

 
ता. ११।१२।३७,  
सदाहशव पेठ, प िे २. 

-पा.ंम.बापट 
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OPEN LETTER TO MAHARAJA OF BARODA 
 

To,  
 
His Highness The Maharajah or Baroda,  
 

From;  
P. M. Bapat, 354 Sadashiv, Poona 2.  
 

Most Respected Maharajah,  
 
I wonder if my letter posted to you (‘you’ short for ‘your Highness’ throughout) on 23-10-

37 requesting you to republicanise your government reached your hands. In our meeting in 
London (Ritz Hotel) in 1906 you gracinusly invited me to see you at Baroda on my arrival in India. 
I have been mable to see you far. A few days ago, the idea came to me that I might as well see 
you once, but the idea us not strong enough yet, so what I desired to say to you in an interview, I 
shall put down here brief. Your country, India, is in the threes of a long drawn ‘revolution’. And in 
this matter of your country’s revolutionary struggls, you have a duty that in fairness to your 
patriotic self you should discharge without hesitation. Remember your 1906 ideology. You were 
not deceIving me then. You said you preferred the republican system to the old one and you 
believed what you said. You have added 30 years’ experience now to your old experience which 
as you put it to me in 1906, had convinced you of the superiority of the republican system. I take 
it that with your generous heart you have now come to believe in the socialistic republic more of 
less. It will be well for you to act out that belief, With the help of a few Indians of advanced views 
and administrative experience, you can get a semi-socialistic constitution drafted for your State 
and you can put it into operation by one supreme effort of patriotic generosity You will lose 
nothing in this effort, nothing of any permanent value. You will lose a kingdom at the worst, but 
you will gain a greater, a far greater kingdom, in its place. You will rule the whole country’s heart 
as a spiritual superman, as a spiritual Superking, a true Rajarshi whose spirituIe lustre will serve 
to illumine groping minds not only in this country, but in all countries. You have worked nobly so 
far and to crown your noble career, it will be well far you, in your spiritual interest and in the 
material-spiritual interests of your Mother country, to hand over your crown to the people of your 
State endowed by yourself with a popular consitution of the most anitable socialist type Cease to 
be a Maharajah and become a Maha Rajarshi is the earnest appeal of.  

 
354 Sadashiv Peth,  
Poona 2.  
7-3-38  

Your admirer 
P. M. BAPAT 
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WILL YOU MAKE TRIPURI A TAMASHA 
OR 

Will You Resign Membership Of Congress? 
 
The exasperatingly anti-democratic stand taken by M. Gandhi and by members of 

Working Committee headed by Pandit Jawaharlal, makes it incumbent on President Subhash 
Babu and all who voted for him and all who as ordinary members of Congress, approved of the 
vote cast in his favour to give deep thought to the new situation. I personally think that it would 
be in the interests of all concerned if President Subhash and all those who are for him (i. e. for 
Dernocracy) resign membership of Congress and organise themselves into an ‘Indian National 
Democratic Congress.’ I feel certain that this new Congress will soon gather a large membership 
if the Leftists show up to the public the antidemocratic swing of M. Gandhi and Gandhians in its 
true terroristic colours. The two Congresses will of course co-operate where possible. 

 
Resignations should be given forthwith, i. e., before the Tripuri Session and the field left 

clear for M. Gandhi and Gandhians to do their work unhampered. 
 
The alternative to this way of replying to the Rightists resignations is to accept the 

challenge to form, without delay, a Working Committee out of non-Gandhians (or not to from it)  
and face the A. I. C. C. and the Congress Session with the certainty (so I feel) of finding the 
Gandhians’ clear majority non-violently non-co-operating and so operating to make Tripuria 
Tamasha. to make it a byeword for Indian incompetence. 

 
354 Sadashiv Peth,  
Poona, 23-2-39. 

P. M. Bapat 
 

  
P. S.-May all go well with President Subhash and Democracy!  
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२८ ज लै १९३९ 
 

प रोगामी गटाबद्दलिे सेनापतींिे पत्रक 
 
प िे ता. २७-प रोगामी गटािे कायु करण्यािे सेनापहत बापट यानंी मान्य केलेले असून त्या दृष्टीने 

त्यानंी प रोगामी गटाच्या महाराष्ट्र शाखेच्या अध्यक्षपदासही मान्यता हदलेली आहे. प रोगामी गटािे काय ु
करण्यास जनतेने मदत करावी अशाबद्दल त्यानंी आज पत्रक काढले असून, त्यातं प रोगामी गटािा कायुक्रम 
काँगे्रसमध्ये िैतन्य उत्पन्न करिारा आहे, असे म्हटले आहे. 

 
कनाटकाने प रोगामी गटाच्या कायास स रुवात केली असून, महाराष्ट्रानेही कनाटकाच्या जोडीला याव े

अशी अपेक्षा सेनापतींनी व्यक्त केली आहे. 
 
प रोगामी गटाच्या कायांत लोकानंी शक्य त्या मागाने आपिास मदत करावी अशीहह सेनापतींनी हवनंहत 

केली आहे. 
 
दारूबंदीबाबत स भार्ािें मत आपिास अमान्य आहे, असे सेनापतींनी या पत्रकातं साहंगतले आहे. 
 

स्वातंत्र्यणदनाच्याप्रणतमेबाबतसेनापणतबापटयाचेंपत्रक 
 

िालू असलेल्या हालिालीन सार २६ जानेवारीिा येता स्वातंत्र्यहदन कसा साजरा करावा या 
स्वातंत्र्यहदनी कोठली शपथ घ्यावी याबद्दल महाराष्ट्र प्राहंतक प रोगामी गटािे अध्यक्ष सेनापहत बापट यानंी एक 
सहवस्तर पत्रक काढले आहे; प रोगामी गटाच्या स्वातंत्र्यहदनाच्या कायुक्रमात ज्यानंा भाग घ्यावयािा असेल 
त्यानंी ३५४ सदाहशव पेठ, प िे २, या पत्त्यावर सेनापहत बापट यानंा जातीने भेटाव ेअगर पत्रािारे कळवाव.े या 
कायुक्रमात सक्रीय भाग घेण्यािी इच्छा असलेला गृहस्थ प रोगामी गटािा या काँगे्रसिा सभासद असलाि 
पाहहजे असा आग्रह नसून तो केवळ स्वातंत्र्यासाठी तळमळिारा व भावी लढा अचहसेनेि लढहवण्याच्या 
हनश्चयािा असला म्हिजे झाले. 

 
सेनापतींच्या पत्रकातं स्वातंत्र्यहदनाच्या शपथेसंबधंी प ढीलप्रमािे उल्लखे आहे – 
 
‘२६ जानेवारी या हदवशी या वर्ाकहरता म्हिून काँ. व. कहमटीने तयार केलेली प्रहतज्ञा घेिे म्हिजे 

स्वातंत्र्यसैहनकाला अगदी अनावश्यक अशी काही बंधने कबलू करिे आहे. यासाठी १९३० सालिी प्रहतज्ञा 
घ्यावी व नवी बाजूस ठेवावी असे देशगौरव स भार्बाबू यानंी ठरहवले आहे, ते योग्य आहे. ज न्या प्रहतजे्ञबरोबर 
१९३८ मध्ये श्री.ग. णव. केतकर यानंी काँ. सभासदापंकैी माझ्या व लोकनायक अिे याचं्या संमतीने कायम 
करून प्रहसद्ध केलेली पक्षातीत प्रहतज्ञाहह घ्यावी. या पक्षातीत प्रहतजे्ञत सत्यकथन आहे व अचहसावादी 
स्वातंत्र्य-सैहनकाचं्या अचहसात्मक प्रयत्नाला इतर स्वातंत्र्यभक्ताचं्या प्रयत्नासंारखेि गौरवािे स्थान हदलेले 
आहे.  

 
-पा.ंम.बापट 
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सेनापणतबापटयाचंीप्रणतज्ञा 
 
१ महाराष्ट्र प रोगामी गट (काँगे्रस प रोगामी गट, महाराष्ट्र शाखा) ता. २६ जानेवारी हा हदवस 

‘स्वातंत्र्यसगं्राम हदन’ म्हिून साजरा करू इत्च्छतो. अथात या हदवशी केवळ स्वातंत्र्य-प्रहतज्ञा म्हिनू स्वस्थ न 
बसता ‘सहवनय कायदेभगं’ स रू करावा असे मनात आहे. 

 
२. ता. १० नोव्हेंबर १९३९ या हदवशी मी एक पत्रक प्रहसद्ध करून आमच्या प्राहंतक गटािा कायुक्रम 

य द्धहवरोधाच्या बाबतीत काय आहे ते जनतेला कळहवले होते. या कायुक्रमपत्रकातंील १० व े कलम 
‘सरकारच्या कारभारात अडथळा आििे’ असे आहे. या कलमािी अंमलबजाविी करून स्वातंत्र्यसगं्रामाला 
ता. २६ रोजी स रुवात करावी असा माझा हविार आहे. 

 
३. हा सत्याग्रह करू इत्च्छिारानंी ३५४ सदाहशव पेठ, प िे २, या पत्त्यावर मला जातीने अगर पत्रािारे 

कळवाव.े सत्याग्रही प रोगामी गटािा सभासद असला पाहहजे असा हनयम नाही. काँगे्रसिा सभासद नसला 
तरी िालेल. स्वातंत्र्यासाठी तळमळिारा व प्रस्त त कायदेभगंात अत्यािार करिे नाही, या हनश्चयािा असला 
म्हिजे झाले. 

 
३५४, सदाहशव पेठ, प िे २. 
ता. १६–१–४० 

–पा.ंम.बापट 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र प रोगामी गट 

 
  
ता. क. - ता. २६ जानेवारी या हदवशी या वर्ाकहरता म्हिून काँ. व. कहमटीने तयार केलेली प्रहतज्ञा 

घेिे म्हिजे स्वातंत्र्यसैहनकाला अगदी अनावश्यक अशी काही बंधने कबलू करिे आहे. यासाठी १९३० सालिी 
प्रहतज्ञा ध्यावी व नवी बाजूला ठेवावी असे देशगौरव स भार्बाबूनंी ठरहवले आहे, ते योग्य आहे. या ज न्या 
प्रहतजे्ञबरोबर १९३८ साली श्री. ग. हव. केतकर यानी काँ. सभासदापंैकी माझ्या व लोकनायक अिे याचं्या 
संमतीने कायम करून प्रहसद्ध केलेली पक्षातीत प्रहतज्ञाहह घ्यावी. या पक्षातीत प्रहतजे्ञत सत्यकथन आहे व तीत 
अचहसावादी स्वातंत्र्य-सैहनकाच्या अचहसात्मक प्रयत्नाला इतर स्वातंत्र्यभक्ताचं्या प्रयत्नासारखेि गौरवािे 
स्थान हदलेले आहे. 

 
– पा.ंम.बापट 

 
स्वातंत्र्यणदनाचीप्रणतज्ञा 

 
काँगे्रसिा प रोगामी गटािे महाराष्ट्रीय शाखेिे प ढारी सेनापहत पा.ं म. बापट यानंी १९३८ साली श्री. ग. 

हव. केतकर यानंी प्रसृत केलेल्या आहि स्वातंत्र्यवीर सावरकर, लोकनायक अिे, श्री. जमनादास मेहता 
इत्यादी प ढाऱ्यानंी मान्य केलेल्या स्वातंत्र्य-घोर्िेिे वािन ता. २६ जानेवारीला कराव ेअसे आपल्या पत्रकातं 
म्हटले आहे. स भार्बाबूनंी १९३० सालिी स्वातंत्र्यहदनािी काँगे्रसप्रहित प्रहतज्ञा वािावी, अलीकडिी वािू नये 
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असे स भार्बाबूंनी म्हटले आहे. त्यासाठीहह सेनापहत बापट यानंी पाचठबा दशहुवला आहे. परंत  ज्या काँगे्रसी 
मनोवृत्तीम ळे स्वातंत्र्यहदन प्रहतजे्ञिी आजिी नवी आवृहत्त जािक ठरली आहे, त्या मनोवृत्तीिी झळ १९३० 
सालच्या प्रहतजे्ञलाहह लागलेली होती. कारि ‘वळेोवळेी काँगे्रस जे ह कूम करील ते आम्ही मान्य करू.’ असे या 
ज न्या प्रहतजे्ञतही म्हटलेले आहे. खेरीज त्या प्रहतजे्ञत सरकारशी सावुहत्रक असहकाहरता करबंदीपयंत 
उल्लेहखलेली आहे. या गोष्टी प रोगामी गटालादेखील आजच्या पहरत्स्थतीत मोकळ्या मनाने जशाच्या तशा 
उच्चारता येतील की नाही यािी आम्हासं शकंाि वाटते. म्हिून खरी सवकंर् मलूग्राही आहि पक्षातीत प्रहतज्ञा 
लोकशाही पक्षाच्या व चहद सभेच्या प ढाऱ्यानंी मान्य केलेली, श्री. केतकर यानंी योजलेली प्रहतज्ञा हीि होय. 
तेव्हा राष्ट्रकायाच्या दृष्टीने जर प्रहतज्ञा करावयािी तर श्री. केतकर यानंी तयार केलेली व आजच्या अंकातं 
प्रहसद्ध झालेली प्रहतज्ञा उपयोगात आिावी. चहद महासभा ता. १० मे हाि स्वातंत्र्यहदन पाळते. त्या 
हदवसाकहरता चहद महासभेच्या तत्त्वाला धरून आहि पाल्हाळ टाळून जर एखादी छोटीशी स टस टीत प्रहतज्ञा 
कोिी तयार करील तर ती सवांपेक्षा अहधक लोकहप्रय होईल. 

 
‘दैवदुर्णवलणसतनव्हे, देवणवलणसत’ 

 
एका त्स्थतप्रज्ञाने वज्राघातानंतर स्वतःिे केलेले सान्त्वन 

 
(देशकायासाठी ज्यानंी स्वतःच्या संसारािी खाडंोळी करून िंदनासारखा देह हझजवला व आपल्या 

तेजस्वी करिीने, वािीने आहि लेखिीने महाराष्ट्रातील हजारो तरुिाचं्या अंतःकरिात देशभक्तीिी ज्योत 
पेटवली त्या सेनापहत बापटानंी त्यािंी अत्यंत आवडती कन्या कमल हहच्या मृत्यूम ळे झालेल्या द ःखाबद्दल 
स्वतःिेि सातं्वन हकती उदात्तपिे केले ते खालील पत्रावरून हदसून येईल. सौ. कमलिा मृत्य  हा बापटानंा 
वज्राघाति वाटावा इतके कमलवर त्यािें पे्रम होते हे बापटािंी गृहत्स्थती जाििाऱ्यानंा माहीत आहे, पि 
बापटानंी हे सवु द ःख अत्यंत शातंपिे हगळले आहे. बापटािंी त्स्थतप्रज्ञा, त्यािंी ही मनािी खंबीरी हेि बापटािें 
आय ष्ट्यभरिे सामथ्यु व वैभव होय. 

 
— संपादक) 

 
श्री. सपंादक— 

 
पा.ं म. बापट यािें सादर नमस्कार. हवनंहत हवशरे्. 
आपल्या पत्रात खालील मजक रास स्थळ द्याल अशी आशा आहे. 
माझ्या द ःखािे वाटेकरी झालेल्यासं सादर नमस्कार हवनंहत हवशरे्. 
 
माझी लाडकी कमल ता. २०–५–४४ रोजी हदवगंत झाल्यापासून मला हतिी ७ महहन्यािंी म लगी 

मंगला हहच्या श श्रूरे्त सवु काल घालवावा लागत असल्याने आपल्या पत्रािी पोि देता आली नाही. अजूनही 
मंगलेिी प्रकृहत िागंली झालेली नाही. हतला खादं्यावर घेऊनि मी हे िार शब्द वामनकडून हलहवीत आहे. 
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हतिी प्रकृती िागंली झाल्यावर आपल्यापैकी काही जिाचं्या हवस्तृत पत्रानंा उत्तरे मी कदाहित हलहीन. आज 
सगळ्याि द खवयािी पते्र हलहहिारानंा सवुसामान्य दोन शब्द मी हलहीत आहे. 

 
पहहली गोष्ट, मी आपिा सवांिा फार आभारी आहे. ज्या वृत्तपत्रानंी आपल्याला बातमी पोिहवली त्या 

वृत्तपत्रािंाही मी आभारी आहे. माझी कमल मजपासून दूर झाल्याने मला स्वाभाहवकपिेि द ःख झाले. परंत  हे 
द ःख मला फार त्रस्त करू शकत नाही. यािे एक मोठे कारि म्हिजे माझ्या अन भवाने व हविाराने 
जगताहवर्यी माझ्याप रते मी ठरहवलेल हसद्धातं होत. जगतातील प्रत्येक घटना जीवाचं्या हवकासासाठी आहे 
आहि ही घटना घडवनू आििारा एक जगत्पालक असून तो जीवाचं्या एकज टीसाठी प्रत्येक घटना 
योजनापूवुक घडवनू आिीत असतो अशी माझी सामान्य हविारसरिी असल्याने कमलिे हनयाि कमलच्या 
हवकासाला आहि हतच्याशी कमीअहधक स्नेहभावाने हनगहडत असिाऱ्या सवांच्या हवकासाला हनरहनराळ्या 
तऱ्हानंी साधनीभतू होिार यात मला हतळमात्र संशय नाही. माझे तत्कालीक द ःख या हविाराने लय पावले, 
हशवाय कमल सौभाग्यवती गेली, हतिा पहत अगदी अनपेहक्षतपिे हतच्या शवेटच्या हदवसातं हतच्या जवळ ईर्श्री 
योजनेने आिला गेला. हतिा मामा तसेि हतला अत्यंत स्नेहभावाने वागहविारे माझे हमत्र गोरे हेही 
अनपेहक्षतपिे हतिी श श्रूर्ा करण्यास आिले गेले, या घटना मला अत्यंत स ख देिाऱ्या आहेत. 

 
माझ्या अन भवातं असे अनेक द ःखदायक प्रसंग येऊन गेले की, त्या द ःखदायक प्रसगंातूंन अत्यतं गोड 

असे पहरिाम घडून येऊन त्या द ःखदायक प्रसंगाबंद्दल मी ईर्श्रािा कृतज्ञ झालो. कमलच्या हनयािािा प्रसंग 
अशाि काही गोड गोष्टी घडवनू आििारा ठरेल असे मला वाटत असल्याने माझ्या द ःखािा भार मी सहज 
सहन करू शकतो. 

 
काही द खवयाच्या पत्रातं कमलच्या हनयािाला ‘दैवद र्थवलहसत’ अशी संज्ञा देण्यात आली आहे. पत्र 

पाठहविाऱ्याचं्या दृष्टीने ते म्हििे बरोबर असेल. माझ्या दृष्टीने हे ‘देवहवलहसत’ आहे, व हे देवहवलहसत माझ्या 
कमलला, माझ्या वामनला व सवांना कोित्या ना कोित्या प्रकारे श भपहरिामी होईल. 

 
आपि माझ्या द ःखािे वाटेकरी झाल्याबद्दल मी आपले प न्हा एकदा आभार मानतो, व माझे द ःख माझा 

श्रीहहर हलके करीत आहे हे जािनू आपि आपले सहान भतूीिे द ःख दूर करावे, असे हवनहवतो. 
 
C/o. डॉ. (हमस) सप्तर्ी, २१४, िनीरोड, हगरगाव, म ंबई ४. 
 

– पा.ंम.बापट 
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साताऱयातीलग्रामराज्याचंाउच्छदकरूनका! 
 

सेनापहत बापट यािंी श्री. नाना पाटील यानंा हवनंती 
 

राष्ट्रहनष्ठपत्री सरकार आहि राजहनष्ठ काँगे्रस सरकार यातंील 
फरक 

 
महाराष्ट्रातीलक्राणंतवादी पक्षाचे नेते से. बापटयानंीसातारा णजल्ह्यातीलग्रामराज्यासंंबंधी पुढील

पत्रककाढलेआहे. 
 

त्यािंा गौरव सवुत्र झाला 
 
साताराहवर्यक बातम्या ‘नवा काळ’ ता. १३ व ता. १४ मध्ये वािून मी हे दोन शब्द हलहावयास बसलो 

आहे. सातारा हजल्ह्यात ४०० गावातं ग्रामराज्ये स्थापन केल्यािे श्रेय श्री. नाना पाटील वगैरे क्राहंतवीरानंी 
आपल्या सामथ्यांच्या आधारावर संपादन केले. या त्याचं्या कामहगरीबद्दल जनतेने त्यानंा धन्यवाद हदले आहेत. 
केवळ साताऱ्याच्याि जनतेने नव्हे तर साताऱ्याबाहेरच्या जनतेनेही त्यािंा सत्कार करून त्याजंहवर्यी आपली 
आप लकी व सहान भहूत व्यक्त केली आहे. 

 
प्रहतसरकारिा प्रभाव दाखवा 

 
साताऱ्यािी जनता जर आता छळली जात असेल, तर श्री. नाना पाटील वगैरेंनी इकडे ताबडतोब लक्ष 

प रहविे जरूर आहे. ४०० ग्रामराज्यापंैकी कोित्या ग्रामराज्यात ग ंडािंा उठाव झाला आहे? ग्राममंडळाच्या 
बाहेर असिाऱ्या कोिकोित्या गावानंा ग ंडानंी छळले आहे? या गोष्टींिा स्वतंत्रपिे, काँगे्रस सरकारिी मदत न 
घेता, तपास करून, ग ंडानंा धरून, योग्य ती समज देऊन, काँगे्रस सरकारच्या ताब्यात त्यानंा न्यायासाठी 
देऊन जनतेला, प्रहतसरकारिे सामथ्यु आजही सवुभावी व प्रभावी आहे ते पटवनू देिे अहतआवश्यक आहे. 
४०० ग्रामराज्ये ४०० व राहता ५००-६०० याप्रमािे वाढत गेली पाहहजेत. 

 
पोलादी िौकटीतील काँगे्रस सरकार 

 
काँगे्रस सरकार आहि ग्रामीि प्रहतसरकार यातं एक महत्त्वािा फरक आहे. काँगे्रस सरकार हे इंग्रज 

सरकारच्या पोलादी िौकटीत राहून राज्यहनष्ठिेी शपथ घेऊन करता येईल तेवढी जनसेवा करण्यास प ढे 
आलेल्या लोकप्रहतहनधीिे बनलेले आहे. ग्रामीि प्रहतसरकारिे घटक राज्यहनष्ठिेी शपथ घेत नाहीत, ते केवळ 
जनताहनष्ठ जनतासेवक असतात. ते इंग्रजाचं्या कृपेिी आशा करीत नाहीत. अवकृपेिी पवा करीत नाहीत, 
केवळ स्वसामथ्यावर ग्रामीि प्रहतसरकारिा जनसेविेा कायुक्रम आधारलेला असतो. 
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हाि भावी लोकशाहीिा पाया 
 

अशा स्वसामथ्यहुनष्ठ ग्रामीि सरकाराचं्या सामूहहक सामथ्यावर प ढे येिाऱ्या खऱ्या भारतीय 
लोकशाहीिी इमारत उभी केली जािार आहे. स्वावलंबी समथु ग्रामराज्ये हजतकी अहधक होतील हततका 
काँगे्रस सरकारिा पाया अहधक मजबतू होऊन इंग्रजािंी पोलादी िौकट तोडून नाहीशी करण्यािी ताकद त्या 
सरकारातं येईल. 

 
क्राहंतकायु पूिुतेस न्या! 

 
म्हिून श्री. नाना पाटील व त्यािें सहकारी यासं माझी हवनंती आहे की, त्यानंी काही हदवस बाजूला 

ठेवलेले काम प न्हा हातात घ्याव े आहि नव्या काँगे्रस राजवटीला अन रूप अशा पद्धतीने आपले 
ग्रामराज्यसंघटनेिे सत्कायु-क्राहंतकायु सातारा हजल्ह्यात पूितेुस नेण्यािी खटपट करावी. त्याचं्या त्या 
तेजस्वी उदाहरिािा महाराष्ट्रातील इतर भागातं व महाराष्ट्राबाहेर सवु देशातं प्रभाव पडून सवुत्र 
ग्रामराज्यसंस्थापना व्हावी व जनतेिा जोम वाढून परकी सते्तिा होम लवकर घडून यावा आहि सवु भारत 
‘आनंदवनभ वन’ व्हाव,े हीि इच्छा! 
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Adwaiti Politics 
Meditiltons Open Letters 

 
To,  
The Editor, 
 

Will you kindly publish the following in your paper?  
 
The Times of India’s Appeal to Mahatma Gandhi.  
 
The Times of India in its issue of 10th June 1944 has a leading article which is an indirect 

appeal to Mahatma Gandhi to withdraw the ‘Quit India’ resolution or to advise the Working 
Committee to withdraw it. 

 
This resolution as Mahatma Gandhi said in his letter to Dr. Jayakar is the breath of his life. 

Whatever meaning Mahatma Gandhi may attach to these words, I say it as a representative of the 
millions of India, who look upon him as the most spiritual man, not only in India but in the whole 
world, l say it that it is truly the very breath of his spiritual life. It is needless to say that it is the 
breath of his political life also. If he withdraws the resolution or advises the Working Committee to 
withdraw it the millions of India will withdraw their allegiance to him. He will no longer be looked 
upon as a truly spiritual man invulnerable to all temptations above all to the temptation of being 
glorified by certain groups for so-called ‘patience, wisdom and moderation.’ He will lose 
spiritually not only in the eyes of the public but also in his own eyes. Politically he may drag on a 
miserable life for some time but that would be no life worth the name.  

 
Mahatma Gandhi has shown by his life that he has been the most patient and the most 

moderate of man. From being the most loyal citizen of the British Empire he has grown up slowly. 
very slowly indeed to become the most inveterate rebel. His ‘Quit India’ resolution is the acme of 
his spiritual and political growth. The Times of India says that this resolution has widened the 
communal clevage and sheds crocodile tears upon this its judgement. It forgets that the 
resolution was the outcome of Mahatma Gandhi’s disillusionment, he came to draft that 
resolution only after he had come to the most painful conclusion that so long as the British were 
in India, the Hindu-Muslim unity was almost an impossibility.  

 
In appealing to the Mahatma, The Times of India recounts the results of the resolution. 

Everything that came after the arrest of the leaders on the 9th of August 1942, it puts down as a 
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result of the resolution; for example hooliganism during the months of August and September 
1942. Let it be noted in this connection that when an oppressed people raises its head some 
hooligans naturally take advantage of the situation to play their natural tricks. The events of 
August and September 1942 barring such hooliganist activities cannot be termed ‘shameful’ 
except for propaganda’s sake by the sponsors of the British oppression. It was a little war that 
started after the arrest of the leaders. It was a People’s War; a disarmed and disorganised 
People’s War. There is a principle in the British Constitution that the King can do no wrong, 
meaning that for any wrong the Prime Minister and his cabinet must be held responsible and not 
the King who a mere puppet. In the Constitution of the Universe a like principle holds good for all 
time. The principle is that an oppressed people can do no wrong meaning that all responsibility 
for wrong done by the people rests with the oppressor.  

 
We are all reading about the Great War that is on. In this war Fifth Column activities are 

advised by the United Nations. The people in France and other countries dominated by Hitler are 
asked to do everything in their hands to help the defeat of Hitler and the victory of the United 
Nations. Hitler will call them Fifth Column activities. The British Government in India is to us in the 
same position as Hitler is to France and other countries dominated by him. Any activity in India, 
therefore, organised with a view to help the defeat of British Imperialist is as justifiable as 
activities of French and other people under Hitler’s heel, organised in view to secure the defeat of 
Hitler.  

 
In the great war that is on, there are murders of thousands of people every day, there are 

burning of thousands of places every day. This is arson and murder on a big scale, call them by 
what spacious names you will. Buring of enemy towns and killing of enemy people is the very 
heart’ of war tactics. What is true for a great war is also true for a little war. If The Times of India 
will call all these activities ‘shameful’ than I have no objection to its calling the 1942 activities as 
shameful. Let me say it by the way that the Civil Disobedience proposed by Mahatma Gandhi as 
a sanction behind the ‘Quit India’ resolution and the actual civil and uncivil activities organised by 
the disorganised people for the love of their arrested leaders had no object beyound recording 
civil and bloody protest against the unbearable oppression of the British Rule. Neither Mahatma 
Gandhi nor the organisers of the so-called shameful activities were unmindfull of their 
resourceless position. They were not fools to think that the British would quit India without a long 
and bloody struggle which they were unable at the present to engage in. They knew they could 
do little but they knew also that it was their duty to do it. The Times of India warns us that the ills 
of India cannot be cured by ‘heroic measures.’ That the only way to get these ills cured is 
‘patience, wisdom and moderation,’ It does not not that patience, wisdom and moderation can 
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go with heroic measures. I say that heroic measures alone employed patiently, wisely and with 
occasional moderation will secure to India the liberation it besires from the British yoke.  

 
There is one confession-indirect confession-in the following sentence of The Times of 

India, ‘There is no need today to emphasize the dangers to which the possible internal chaos 
envisaged by Mr. Gandhi would have exposed India. It might have led to her conquest by Japan 
and irrepairable damage to the cause of the United Nations’. The confession implicit in this 
sentence is that The Times of India does not know the heart of the millions of India. I know it and 
put it plainly that to slaves a change of yoke envisages itself so far better than the continuance of 
the old yoke. The favourite song of the British say’s ‘Britains never shall be slaves.’ I say ‘Amen’ 
to it. God save them ever from becoming slaves. But if they do become selves and only if they 
become slave they will understand the hearts of millions of India and appreciate their yearnings 
for a changs of course they do not desire any foreigner to rule them, they desire to rule 
themselves. But they pray to God that if they in His eyes do not deserve complete liberty in the 
near future they may at least be granted liberation from the British yoke. If they are doomed to 
feed foreigners on the just rewards of their toil, themselves remaining hungry, why should they 
not let another foreign nation have a taste of their food? Only slaves can appreciate the thoughts 
of slaves. The Times of India say that the Congress ‘Quit India’ resolution and its aftermath lost 
the Congress the sympathy in Britain and America. In the first place, this is not a true statement 
of the case. Some British people and some American people have a wide vision and they have 
sympathy with the Congress and an enhanced sympathy because of the very protest that 
Mahatma Gandhi promised in his resolution and his disorganised followers, both Congress 
members and the common people actually recorded. In the second place, those British and 
Americans who have withdrawn their sympathy from the Congress have done so because they 
are ignorant and cannot realise how slaves think and ought to think.  

 
As I have said above, if they ever become slaves, they will repent for their withdrawing 

their sympethy, for then they will understand that natural yearning and moral obligations of those 
who have to pass all their lives under the heel of the oppressor. 

  
When I read The Times of India’s article “Consultation” yesterday I felt it my duty to do a 

little plain speaking or plain writing rather. Its pretty long. Since I wrote anything on the vital 
subject of politics my expression may not be as effective as I desire it to be, but careful readers 
will understand the burnings any yearnings of my heart. In conclusion I would in all humility 
request Mahatma Gandhi never to withdraw the ‘Quit India’ resolution. He represents the major 
political party of India and the high spirituality of the spiritual civilization of India. On him lies the 
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responsibility of maintaining the spiritual and political stature to which he has brought India- a 
high stature indeed in the eyes of all impartial people. In his remaining days (may they be long) 
he may still heighten this stature but may he not be tempted to lower it as he will undoubtedly do 
in my opinion, by withdrawing the ‘Quit India’ resolution or advising the Working Committee to 
withdraw it. 

 
 Sd/- 

(P. M. Bapat) 
C/o. Dr. S. C. Saptarshi, F. R. C. S.,  
214, Charni Road,  
Girgaon,  
Bombay-4  
11-6-1944 

 

 
To,  
The Editor,  

 
Will you kindly publish the following in your paper?  
 

THE ONLY WAY OUT 
(Answer to the Article of The Times of India) 

 
The Times of India in its issue of June 17th repeats its appeal to Mahatma Gandhi this 

time suggesting a way out of the impase. It reiterates in this issue its favourite opinion that the 
‘tragic events’ which followed the ‘Quit India’ resolution were results of the resolution. It puts the 
case very mildly this time. It says, “Mahatma Gandhi .will, we feel sure, readily admit that the 
developments of the past two years cannot be altogether divorced from the context” meaning 
the context of the resolution. Any student of Science knows that to determine the relation of 
cause and consequence mere observation of sequence is not enough. Because night follows 
day, day is not the cause of night. The real cause of both day and night is the diurnal rotation of 
the earth round its axis. This is elementary science. If the Times of India condescends to study 
the situation in the, spirit of such elementary science it will find that what followed ‘Quit India’ 
resolution was not the consequence of that resolutions as night is not the consequence of day. 
As both day and night are the consequence of the rotation of the earth, so both the ‘Quit India’ 
resolution and its aftermath were the consequence of the rotation of the British Government 
round its own (tragic) ideas from day to day. Never to part with real power is the central tragic 
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idea obsessing the British Government The whole history of the major political movement in India 
is a testimony to the desire of the British to keep India politically and economically a subject 
nation for ever and ever. It makes promises and breaks them without any qualm of conscience. 
Indian leaders have lost faith in British promises and will have nothing to do with them. The ‘Quit 
India’ resolution demands performance and no promise.  

 
The resolution is not a “Himalayan Blunder.” If it were so, Mahatma Gandhi would not 

hesitate to admite it. The Times of India credits the Mahatma with great moral courage and it will 
find at this time his moral courage will be shown is not surrendering to the temptation of 
withdrawing the ‘Quit India’ resolution under pressure from many friends and admirers. So the 
way out suggested by The Times of India is out of question. 

  
The British Government, says The Times of India, ‘cannot disavow the responsibility for 

ensuring a contented India.’ This is indeed one of the good words the paper says from time to 
time. Now, if you want a contented India you must see that the people get something solid. 
National Government with all real power as demanded by the Congress resolution is the only way 
to insure a contented India. 

 
If Mr. Jinnah comes down from his pedestal, the Congres) leaders, I think, will accept the 

principle of coalition, to a limited extent. Mr. Jinnah’s ‘Islamistan (to my mind Pakistan is not a 
proper term to use, for the word means a holy land, and by suggestion puts down every other 
land as unholy) is a very recent idea and as The Times of India notes it, Mr. Jinnah does not as 
yet define its details I believe Mr. Jinnah does think of India as a whole and of its liberation from 
the British yoke. If he thinks logically he is bound to come to the conclusion that so long as the 
British are masters in India even the grant of Islamistan will not do anything for the Muslim 
masses. If he has the interests of the masses at his heart, he will make the liberation of India from 
the British yoke his primary concern and the Islamistan a secondary concern.  

 
If there are to be coalition cabinet in the provinces and at the Centre, the Hindu 

Mahasabha will have to be considered equally with Mr. Jinnah’s League, as both are communal 
bodies devoted to protect the special interests of Hindus and Muhammadans respectively. The 
Mahasabha’s primary concern like the Muslim League’s should be the liberation of India from the 
British yoke. So long as the British rule us Hindu masses equally with Muslim masses must live a 
life that can hardly be called human.  
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The Congress as a truly national body looks after the general interests of Hindus, Muslims 
and other communities and the two communal bodies are there to look after the Special interest 
of their respective communities. There are other comunal bodies in India and in coalition 
cabinets, places must be found for their representatives in order that their special interests may 
be looked after. All this may be done if there is a will to do it. To ensure a contented India is 
responsibility that must be accepted not only by the Government but by the majority party also 
and it’s my opinion that the Congress leaders will not fail in this matter.  

 
The Times of India says that one of the pre-requisites for the settlement is that Mahatma 

should make initial gesture and it of course means that the gesture should include as its part a 
substantial withdrawal of the ‘Quit India’ resolution. Such a gesture on Mahatma’s part is, in my 
opinion, on impossibility. if the Government really desires a settlement it is for the Government to 
make the initial gesture and this gesture should take the form of the grant of National Government 
with real power and with the proviso that the principal of coalition should be duty honoured in 
constructing cabinets in provinces and at the centres. If this gesture is made by the Government, 
the rest may be easy.  

 
As to the co-operation in war-efforts, the British have no right to expect more than just 

co-operation. The war is not India’s war. There is no enemy to India that is to say to Indians. 
India has to suffer the hardships of war because the masters of India will not let India have her 
liberty. 

 
The moment India is liberated and the British make India a friend instead of a slave the 

atmosphere of the war will change. As a free nation, India will chalk out her own foreign policy 
and negotiate with the present invaders with a view to stop hostilities in the East and to come to 
an amicable settlement if possible on the questions at issue in the East. A free India in the 
immediate present is bound to shorten the war and make the post-war arrangements for world 
peace more satisfying than those envisaged in the world security proposals that are abroad.  

 
 Sd/- 

(P. M. Bapat) 
 

C/o Dr. S. C. Saptarshi, F. R. C. S.,  
214, Charni Road,  
Bombay-4.  
19-6-1944  
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Mahatma’s Realities  
 
To,  
The Editor,  
The Times of India, Bombay.  

 
Sir,  

 
You appear to have great faith in repetition. Your today’s leader is again an appeal to the 

Mahatma. Every week you return to the subject. It shows your anxiety to serve Lord Wavel by 
doing your best to win over the Mahatma to his viewpoint.  

 
View-point-that is one of the master-keys to a man’s way of thinking and acting and 

reacting. The Mahatma’s view-point and that of Lord Wavel are poles apart. 
 
‘God, give us hills to climb, and give us strength to climb the hills’ - that is your thought 

for today, an excellent thought! The Mahatma and the Congress under his leadership are 
climbing, ‘The Hills’ - The Hills of Holy Liberty with the strength granted them by God the 
strength of non-violent-non co-operation and all that it implied.  

 
You, Sir, will not object to the God given goal-the Hills of Holy Liberty, but you object to 

God given strength employed by the Mahatma and the Congress is climbing to the goal the 
Summit of the Hills of Liberty. You say that the way of non-violent-non-co-operation is futile. It is 
too early to pass afinal judgement on this way. Do you call the way of violence futile, because you 
lose a few battles? No, you keep on fighting more battles, until you win the war or are thoroughly 
exhausted. Mahatma Gandhi will act likewise. In my opinion, there is still a great fulure for his 
way.  

 
You plead for’ a return to realities’ meaning (probably) that the Mahatma should not that 

Wavel-Amery-Churchill are bound to remain adamant (Reality No. One), that there is no future 
for the Mahatma's way (Reality No. Two), that to co-operate with Wavel on his own terms is the 
only way the Mahatma and his Congress can serve India properly in these times. (Reality No. 
Three)-and noting these ‘realities’ should ‘return’ to ‘Constructive work’ such as will not 
displease the Masters of India.  
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Now, Sir, the Mahatma with his boundless faith in the inherent goodness of man will not 
subscribe to anyone of your ‘reality’ propositions and so your weekly campaign of appeal to the 
Mahatma is bound to turn out ‘futile.’  

 
To the Mahatma, the Reality of Realities or Reality Number One is ‘Living in God’, Reality 

No, Two is ‘struggling incessantly to liberate his country;’ Reality No. Three is ‘teaching his 
people and the peoples of the world to use in their struggles the way of non-violent-non-co-
operation to the best of their ability. These being the Mahatma’s Realities, your efforts to convert 
to him wiII, I am afraid, bear no fruit.  

 
However, I will not ask you or expect you to discontinue your weekly appeals. ‘God 

expects every man to do his duty’; you go on the doingy our duty, the Mahatma will go on doing 
his.  

One thing is greatly reassuring to all concerned. Churchill promises the smashing of 
Germany within three months. The Vice-President of U. S. A. promises the smashing of Japan 
before the year is out.  

 
The War will soon be over (if we are to believ the bravely worded promise, as we should 

like to believe) and when the great world War is over — The Mahatma’s ‘Quit India’ resolution will 
move the Indian masses into the holy battle for Indian Liberty — and we shall have many a 
‘Jallianwalla bags’ — then a truce to butcheries and some climbing down of the ‘ada-mant-trio 
— and — who can foretell the stages through which the war — the mainly the non-violent war 
— for Indians Liberty is to pass?  

 
Whatever the future of our Freedom’s battle, I pray that the ‘Quit India’ resolution which 

marks an important stage in this battle may be duty honoured by the Congress men who voted 
for it and may never be stepped back from — whatever the temptations or threats employed by 
the enemies of India’s Liberty.  

 
 Sd/- 

(P. M. Bapat) 
C/O Dr. (Miss) Saptarshi  
214 Charni Road,  
Bombay 4.  
24-6-44  
The Address of June 30, 1944. 
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To,  
Mahatma Gandhi,  
Congressmen and others,  
Respectful salutations from P. M. Bapat.  
Revered Mahatmaji,  
 
I sent you herebefore copies of letters addressed to the press dated the 11th, the 18th and 

the 24th June 1944 and entitled’ The Times of India’s appeal to the Mahatma,’ The only way out, 
and ‘The Mahatma’s realities’, respectively, This letter is not addressed to the press, though a 
copy of it will be sent to the press. This letter I address you direct, because I want to indulge 
myself a little. In my previous letters, I have addressed you in the third person. In this letter I 
desire to address you in the second persons imagining myself to be sitting at a respectful 
distance before you.  

 
Dear Congressmen and others, you also I desire to address in the second person, just to 

indulge my fancy. 
 
Now, Revered Mahatmaji, your address of June 30th to Maharashtra Congressmen, I was 

able to read only yesterday (6th July). I left Bombay on the 25th June. A report came to me on 
the 4th July while I was at Parner my native village, that you delivered a disappointing address to 
Maharashtra Congressmen. I said to the reporter, ‘I reserve my judgment until I read a ful report 
of the address in English for myself.  

 
I did well. I find the address not at all disappointing. It satisfies me, Mahatmaji, and in my 

opinion, it should satisfy all who do not desire to be spoonfed by you from day to day.  
  
Dear Congressmen and others, to those of you who for love of your leaders and for hate 

of the unspeakable slavery of your Country overstepped the limits of ‘Truth and Non-violence’ as 
interpreted by the Mahatma, he gives the assurance that he refuses to sit in judgment upon your 
actions. He refuses to condemn you. You remember that Mahatmaji acted differently in former 
days. His persent refusal marks him out as a mall who is a serious spiritual seeker, ever ready to 
unlearn and to learn in the interest of his spiritual evolution. You should be grateful to the 
Mahatma for refusing condemn you and as to his non-endorsement of your actions, you should 
remember that BHAGWAN SHRI KRISHNA ENDORSES YOUR EVERY ACTION THAT IS TRULY 
SELFLESS AND PATRIOTIC.  
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‘Be patient through all the sufferings that may be ill store for you. If you have faith in your 
cause and the means you employ for its achievement, there will be no room for gloom or 
despair.’ Treasure these words, dear patriotic brethren, and go ahead with your selfleses 
programmes, differing and varied according to temperaments and circumstances, according to 
the principles of the Mahatma or those of Bhagwan Shri Krishna.  

 
Remember, the Mahatma reminds you of the concluding lines of the Auguest Resolution 

and says expressly that on the arrest of the principal Congressmen on the 9th August 1942’ 
EVERY CONGRESSMAN BECAME HIS OWN LEADER.  

 
You remain your own leaders still. The Mahatma as a Satyagrahi rightly refuses to resume 

the leadership automatically transferred to you, the moment he was arrested the leadership 
transferred in accordance with previous express arrangements. He rightly considers himself a 
prisoner, though outside the prison, as he is allowed to be outside on medical grounds. His 
releaee is not the result of YOUR STRENGTH, he rightly points out. If it had been the result of 
you, strength i. e. strength of movement of Congressmen and others he would have gladly 
resumed leadership.  

 
Dear Brethren, the Mahatma evidently desires you not to take a long holiday but to offer 

‘Civil Resistance’ whenever there is an occasion for it.  
 
‘Under cover of War Conditions, the starving millions are further starved’ – ‘I tell you that 

the pressure from the top crushes those at the bottom. What is necessary is to get this pressure 
off their backs. This is the meaning of non-co-operation with, evil.’ The Mahatma’s address 
teems with illuminating words and sentences that should impress every thoughtful Iistrner or 
reader with the message of his bleeding heart. ‘There is aboundant occasion for non-co-
operation and Civil resistance and you have each one of you the right to act as a non-co-
operative and civil resister in the name of the Congress. Build up inner strength, organise and 
train yourselves and act-non-co-operate and resist. You have my blessings so long as you 
remaint truthful and non-violent and if yon have be to ‘violent and untruthful’ in your selfless-
patriotic endeavour – I refuse to condemn you I refuse to sit in judgment upon your actions.’  

 
So, dear brethren, the ‘Quit India’ resolution of August 1942, the peak of straight-forward 

Congress utterance, remains to the Mahatma and to us all, the supreme guide to political 
conduct until our country is ours wholly and completely. The Mahatma has now made it clear that 
his ‘accidental release does not restore to him the authority that lapsed with his imprisonment-
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the authority to conduct Civil Disobedience campaign adumbrated in the resolution’ - the lapsed 
authority having lapsed authority having lapsed automatically at the moment of his arrest, to free 
Congressmen individually and collectively according to previous express arrangement. Herein the 
Mahatma indicates that it is for that Congress body which passed the resolution to withdraw it —
and that as an advisor, he cannot advise the withdrawal of that resolution which is ‘the breath of 
his life.’  

 
Why is the Mahatma adamant in the matter of the ‘Quit India’ resolution? His address 

makes this clear. ‘I am convinced that tie sufferings of the people cannot be alleviated until India! 
has real political power.’  

 
So the struggle for real political power must remain our chief pre-occupation under all 

circumstances.  
In fine, the address of June 30 is an inspiring address and for this, Revered Mahatmaji, I 

feel sincerely grateful to you.  
 

 Sd/- 
(P. M. BAPAT) 

 
C/o Nanasaheb Saptarshi,  
Pleader,  
Ahmednagar.  
7th July 1944.  

 

 
The Two offers  
Revered Mahatmaji,  

 
You say well in answering your critics that there is a higher power ruling all actions of 

human beings. I say more. I say that this power not only rules but prompts all actions, It. the 
Master of Evolution. This Earth is one of the fields of evolution and human souls are here to 
evolve from stage to stage of goodness by acting and reacting and reacting upon one another in 
varied circumstances. The lowest low is to grow into the highest high. This is the conviction that 
rules my life. Like you I am a friend of everybody in the sence that I wish well to everybody and 
work for the good of everybody. My non-co-operation like yours is with evil and not with the 
evildoer. Underneath my non-co-operation, as underneath yours, is an earnest desire to wean 
the evildoer from the evil or harm he is doing so that I can give him hearty co-operation. Like you, 
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I am no respecter of caste, creed, colour or race. I respect the soul howsoever clad and try to 
serve it in my humble way, when and where I am able to serve.  

 
‘With these prefatory remarks I turn to the offers you have made to Mr. Jinnah’s League 

and to the Government. To Mr. Jinnah you have said. ‘stand by our side in the struggle for 
Independence and I grant you this and this ....’. To the Government you have said, ‘Declare 
India is free so soon as the war is over and during the pendency of the war hand over all civil 
power to as elected Cabinet responsible to the electors-and I advise the working Committee to 
co-operate with you in war-effect.’  

 
I wish you success in your well-meaning effort. You say there is no conflict between the 

principles enunciated in the great 1942 August Resolution and what you have have now 
suggested. Well, I do not consider this point of conflict as of much importance. You as the leader 
of the Congress have in my opinion, the right to advise stepping back or stepping aside from any 
position taken by the Congress, if you think that in the interests of the goal of that organisation, 
such an action was advisable in the changed circumstances.  

 
If you succeed with Mr. Jinnah and his league and with the Government and the 

Government disregarding the opposition of Hindu Mahasabha and other groups, or placating 
them by some concessions, brings into existence a National Cabinet-the working of this Cabinet 
and of all provincial cabinets will soon become, so I feel, a thankless task, may a harmful task, 
hermful to the reputation of the organisations concerned. The Government is now thoroughly 
hated by the masses of India for obvious reasons, and this hate Government desire to share with 
the Congress. the League, and other bodies, if they may do so. The war effort devours as much 
of the people’s food and other necessaries of life that popular cabinets with no power over war 
measures cannot remedy the daily increasing discontent of the people. The new cabinet will soon 
have to be withdrawn and the Government left in full possession of autocratic power as it is at 
present. 

 
How long are you going to nurse the offers? I think you should give them a month. If a 

month passes and things remain where they are–what are you going to do? I do feel that in the 
interests of the masses you should make some magnetic move. ‘Let me make it clear,’ you have 
recently observed to a correspondent, ‘that the lapsing of my authority has nothing to do with the 
normal activities of a congressman,’ You said to Maharashtra congressmen, ‘Each free 
congressman is a leader and my may offer non-co-operation and civil disobedience when there 
is occasion for it.’ So far so good. But why will you look on?  
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You said to Mr. Gelder, ‘I have no intention of offering civil disobedience today.’ But 

happily you added. ‘The working Committee would not sit still while the people are suffering’ If 
the working committee does not come out, will you keep looking on?  

 
The people are sufleriny, Mahatmaji, and it will be sin in you to look on, when you have 

the power even as an individual without the authority of the Congress, to move the suffering 
masses into the battlefield of civil disobedience in order to assert their birth right-the very primary 
birth right to live. You rightly said, to the correspondent of the News Chronicle, ‘Even without the 
authority of the Congress if I wanted to do it. I could start civil disobedience today on the strength 
of my influence with the masses.’  

 
Yes! You have immense influence with the masses and you will agree corresponding 

responsibility to use that influence for their good.  
 
I am sure, your plea that you will not start G. D. today because you do not desire to 

embarrass the British Government, will have no place when after a month you find your offer 
abortive. Hunger. elementary physical hunger is demoralising the masses. Lakhs upon lakhs 
were killed in Bengal and elsewhere by unappeased Hunger. Of course, there is one good side to 
this passing of lakhs of Indians. They have passed out of the indescribable Slavery which we 
have to face until we pass out of it, by passing away ourselves or by making the slavery to pass 
away by delivering upon its hydra-heads the hemmer strokes of civil disobedience as you will 
have it or those of uncivil disobedience as those who disagree with you in the matter of 
nonviolence will have it.  

 
‘Every man is free to go to the fullest length under Ahimsa by complete deadlock, strikes 

and all other non-violent means. Satyagrahis should go out to die and not to live. It is onIy when 
individuals go out to seek and face death that the Nation will survive. Karenge ya Marenge, Do or 
die.’ 

 
After a month it would be well for you to give this your oId message to the country, for the 

country needs It again!  
 Sd/- 

(P. M. BAPAT) 
354 Sadashiv Peth, Poona 2,  
17-7-44 
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Advaiti Politics  
To Dr. Veer Savarkar,  
 
Dear Savarkar,  

 
I have recently conceived the idea that once a week I should put my thoughts on paper 

and send them to a few papers and individuals, According to this idea. I rewrote the Iast 
paragraph of a Prayer composed by President Roosevelt to begin with, and then wrote 
somethings in reply to the articles of the Times of India dated the 10th’ the 17th and the 24th June 
last; after that I wrote two letters to Mahatma Gandhi and now I have taken up my pen to write to 
you. 

 
In The Mahratta of July 21 appears your statement on Rajaji’s offer to Muslim League. You 

say in the course of your statement that when the Congress rejected the Cripps Scheme only on 
the ground that the Government was not willing to hand over the control over the defence and 
military aflairs. it swallowed the camel of the Pakistan principle while it strained at a gnat.  

 
Your assertion involves the belief that the Pakistan principle is infinitely more harmful to 

the interests of Hindu masses than continuation of foreign control over the country’s defence and 
military affairs. I respect your belief. But I believe the contrary. I believe that two or even more 
political States, independent’ sovereign i. e. with full control over all other affairs including 
defence and the military will be better lot for the masses of India (including the Hindu masses) 
than one political Slave State as we have it at present. The British, in my opinion, are the wrost 
enemies of Indian interests. 

  
I would get the British out at any cost. Let us solve this problem of ending the British 

Yoke. If ending the British yoke necessitates the accepting of an awkward alternative-I would 
accept that alternative. And, having bid goodbye to the British domination, I would next set 
myself to the task of solving the problems that the awkward alternative has confronted me with. I 
say, let us have Sikhistan, Dravidistan, Harijanstan, and whatever other stans are demanded in 
addition to Islamistan (i. e. Pakistan.) I dislike the term Pakistan, because it means ‘a holy land’ 
and by suggestion sets down all other lands as unholy) by the several communities concerned. A 
combination of these sovereign ‘Stans’ into the union of combination of India will quite answer 
our purpose for some time. The main thing that concerns me is that the promise of these ‘Stans’ 
to the several, ‘Stanists’ should be able effectively to bring togther the leaders and the masser of 
the several communities into a solid phalanx for waging a protracted ‘war’ of unarmed or armed 
resistance to the British authorities for the securing of the country’s liberation from the British 
yoke.  
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The Congress leader, Mahatma Gandhi, is trying to get the ‘Stanist’ muslims to co-

operate with the Congress in the liberation struggle by offering them a separate political state 
after the success of the struggle and so I wish him success.  

 
I have requested him to see how his offers fare for a month and than if he is unsuccessful, 

to start his struggle again. His present offer to the Government is a climbdown. But that is a 
matter of circumstances. Every great political leader’s political life under similar conditions can be 
shown to be chequered with climb-downs. The country is starving and Mahatma Gandhi thinks 
he can stem the tide of ever increasing starvation if he can get a national cabinet-with civil 
powers. I think his proposed cabinet cannot to the task, even if it comes into being, and I have 
let him know this my Opinion. But I should like him to make an attempt to win over the League 
and the Government, since he believes it his duty to do so. Let him try and fail. It will be good for 
him and for the people.  

 
You are working to bring about his failure. You have organised the Anti-Pakistan week, In 

your exhortation to the Hindus to observe the week, you speak of having foreseen the ending of 
the ‘Quit India’ movement into a miserable fiasco and a disgraceful surrender. You worked to 
bring about this fiasco. You withheld the support of the Hindu Mahasabha from the Movement. I 
had written a letter while the movement was in full swing, requesting you to join it with all your 
forces. The Congress and the Hindu Mahasabha are like Pandavas and Kauravas — members of 
one Indian family and the British Government like the Gandharvas — outsiders. Against the 
Gandharvas we Pandavas and Kauravas must fight as one party whatever our family differences 
— said Yudhisthir. I requested you to join your forces with the Congress against the common 
enemy, the British Government foretgeing for the time being your differences in the Spirit of this 
story. If you had made common cause with the Congress — may be the movement would have 
gone on for a much longer time than it actually did; may be, the British seeing all Hindus united 
would have thought of coming to a reasonable understanding with them and ... But you decided 
otherwise.  

 
The war of Independence of 1857 we are proud of. Every attempt after the failure of that 

struggle, whether political or non-political, well-orgaised or ill-organised, big or small, every 
attempt on the part of Indians to strike the enemy - the British masters in India — you rightly 
praise in the Hindu Oath of Independence. The movement that started with the arrest of the 
Congress leaders on the 9th Aug. 1942 was, as I had said in my letter addressed to you, an 
India-wide movement in which non-congress patriots took part in a vast majority. Unlike the 
rising of 1857 which was a Sepoy’s rising, the rising of 1942 war truly a people’s rising — an 
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unarmed people’s rising. The British army had to move back, giving up its Burmah Campaign —
The rising developed such strength in its course, may be with the increased strength which your 
co-operation would have brought to it, the rising would have let to Japan hastening her 
preparations and advancing into India while the rising was a foot — may be this early and timely 
advance would have helped us in throwing off the British yoke. Would Japan have stepped into 
the shoes of the British? I cannot say, yes or no for certain. I can only say that one most difficult 
problem solved, we would have faced with enthusiasm the new problem of not allowing Japan to 
make slaves of us and as I had said in my letter, we with our new awakening would have 
succeeded in warding off the possibility of the new yoke. But — as I said in my reply to the Times 
of India’s article of June 10th, the masses would have been content even with a change: of yoke 
— so utterly hateful the British yoke has proved itself to them. All this is by the way — My point is 
that the people’s rising of 1942, next to the rising of 1857, was noble rising and will remain like 
that attempt a source of inspiration to new risings for the liberation of the country. The Hindu 
Oath of Independence will, I feel certain, glorify the rising in words that will not be printed on 
paper, but uttered silently.  

 
In my opinion the geographical integrity and national unity of India can be maintained 

intact after we have moved into swatantrasthan or Azadistan from the present Dasasthan or 
Gulamistam by the united effort of all groups that can be brought together by offers of ‘Pakistan, 
Dravidistan, Sikhistan, Harijanastan & C. All these ‘Stans’ are to come into being in Azadistan, 
not in Gulamistan. And then the ‘Stans’ are to be welded together by a written constitution into 
the Indian Union ‘Swatantra Bharat’ is not ‘a mess of pottage’ and ‘Hindu honour’ is daily and 
hourly in the pangs of ‘utter humiliation’ in ‘Dasa Bharat,’ Gandhiji and his partisans do not want' 
to betray Hindu birth rights — but to secure the birth right of birth rights, viz. Independence 
which Lokamanya struggled for and for which he was ready to see muslims replacing the British 
to start with. ‘Let British rule go’ he used to say, ‘Muslims are our brethren after all and we can 
come to a proper understanding with them in independent India.’  

 
May Lokamanya’s memory inspire us to ever renewed efforts to win Independence.  
 
I have done.  
  

 Your sincerely 
Sd/- 

(P. M. BAPAT) 
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354 Sadashiv peth,  
23-7-44. 

 

 
P. S. -Let me emphasise two things; one that I stand for exploring every possible way of 

ending the British Domination and hence I bless the Mahatma’s ways as well as your ways and 
other people’s ways, two, that though I would allow any number of ‘stans’ with the hope of 
getting all classes and masses to unite for the Liberation struggle, I would prefer the number of to 
be as limited as possible. I hope that your Hindu Sanghatan movement will be able to limit the 
‘Stans’ to two, ‘Hindusthan’ and ‘Pakistan’ united by treaty into Hindisthan. Further if you Mr. 
Jinnah, Mahatma Gandhi and other illustrations leaders come together and in a friendly 
discussion come to a unanimous conclusion that Hindisthan shall be one State and not a union of 
two ‘sovereign’ States, I should be mightily pleased. A third thing, if you go on as you are going 
on, still it will not lessen my respect for you and my affection for you will, of course, remain 
unaffected, Such is what I call my Advaiti Politics.  

 
 Sd/- 

(P. M. BAPAT) 
 

The Pakistan Offer 
To,  
Mr. Jinnah, Esq,  
Respected Sir, 

 
There is an offer before you — the offer made by Mr. Rajagopalachariar, with the consent 

of Mahatma Gandhi. For this offer Mahatmaji and Rajaji are being furiously assailed by some 
critics as ‘Traitors.’ The assailants come from many political groups in the country. They are all 
patriots as you are. You have come to the conclusion that Muslims in India should have some 
portion of the land which they would call entirely their own. You think that if Hindus and Muslims 
have separate and sovereign states of their own the interests of both communities will be 
properly looked after, the two communities will come nearer in heart by reason of the avoidance 
of frequent clashes unavodable in on undivided Home. The anti-Pakistanists do not believe in 
these proposition. 

 
I am interested in the Liberation of India from the British yoke at the earliest date possible. 

I am convinced that the British are the worst enemies of Indian interests, Hindu Muslim and every 
other. If you are similarly convinced you should, I think, advise your League and other Maslim 
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bodies to come to a settlement with Mahatma Gandhi or Rajaji who is acting for him, as early as 
possible. The Mahatma wants you and your Muslim community to stand by the side of the 
Congress in the Liberation Struggle that will soon have to be started. Let as win independence 
standing side by side, fighting shoulder to shoulder and then we may have two sub-Homes in the 
great Inedian Home so say Mahatmaji. Every detail of the mutual relations of the two sub-Homes 
need not be settled today. If it is agreed upon that the two sovereign states are to be in 
permanent union for defending the great Indian Home, against all aggressors that should be 
sufficient for the present.  

 
I should request you and the Mahatma to come to a settlement within a month or so. 

Much time has already been wasted. While the masses — Hindu, Muslim and other are being 
ground down and crushed and starved to death from day to day. It is almost criminal for you big 
leaders to stand by and look on, as If you are helpless. You are not helpless. If you are genuinely 
desirous of seeing India Free, as I hope and belive you are, you will do well to accept the offer 
with some helpful changes mutually agreed upon. The Congress flag and the Muslim flag flying 
together on one flag-staff, symbolising two separate sovereign Indian states combined in a 
permanent union to defend the one great Home, the one support of the two sub-Homes, let the 
freedom-Iovind Hindus and Muslims start the war of Liberation fighting as civil resisters according 
to Mahatma’s principles or as pure resisters in accordance with the principles of the Gita and 
Koran.  

 
Freedom’s fight must be fought. The fighters may of course rest from time to time, as the 

Congress is resting at present. But there can be no long resting time for the Soldiers of Freedom. 
Your League did not take part in the recent struggle for Indian Freedom. The Hindu Mahasabha 
did not take part either. All ought to have taken part in that struggle — your League, the Hindu 
Mahasabha and other groups, Muslim and Hindu. The two communities are interested in the 
Freedom of India, as no other community is. The Congress as a non-communal political body 
represents all Indian communities — and so the recent fight has the merit of having been a 
representative national fight., be sides, the notable thing is this fight was the immence number of 
non-Congressmen that took part in it. I therefore call it a people’s war, a truly noble all-India 
rising, next in importance to the rising of 1857. In that old rising Hindus and Muslims were fighting 
shoulder to shoulder under both Hindu and Muslim leaders. We need a similar rising again in part 
non-violent and in part violent as it must necessarily be because of the fact that patriots have and 
are bound to have different faiths and loyalties. There are those who have faith in the Gita, the 
Koran and other holy sponsors of disinterested violence for the good of the country and there are 
those who have faith in Mahatma Gandhi and his interpretation of the holy books. It is immaterial 
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in a fighter, in my opinion, whether he fights in the way of Mahatmaji or in the way that is not 
Mahatma’s, provided he is disinterested, i. e., interested only in the liberation of his country from 
the British yoke, and not interested in securing anything for his private advantage. All advantages 
are private advantages that go counter to the goal, the liberation of his country.  

 
I have recently written to Mahatmaji wishing success to his offer to you and the 

Government. I have also written to Veer Savarkar giving him my views on the Pakistan principal, 
telling him in one word, that I am prepared to have in number of ‘Stans’ in India provided these 
future ‘Stan’ wallas join together and give a determined fight again and again until we secure the 
freedom of India from the British yoke. 

 
I am an humble Indian whom you do not know. But Mr. Hasrat Mohani. the poet, knows 

me. We were together in Yeravda jail for a pretty long time and we were pretty intimate. One of 
the three of us who took lessons in bomb-making in Paris in 1907 was a Muslim, a Mirza Abbas, 
whom I ever cherished, as most lovable companion. He was a most ardent lover of Freedom. I 
cannot think ill of a community that produces a Mirza Abbas. Considering my age (64) and my 
health, I have, I feel; not many days to pass in this body. I want to see our illustrious leaders join 
together in the fight I for Freedom leaving all minor points aside for further settlement, for 
settlement after the Freedom of the country is secured. Hence I am writing letters to some of the 
leaders and sending them to press and to the leaders concerned. I send you herewith my book A 
Holy Song which will supply you with some information about me if you desire it.  

 
 Yours faithfully, 

Sd/- 
(P. M. Bapat) 

 
354 Sadashiv Peth,  
Poona-2.  
Date: 27-7-1944 
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‘An Honourable Solution’ 
Revered Mahatmaji,  

 
You are going to meet Mr. Jinnah. You will of course do your best to solve the problem of 

Hindu-Muslim relations in a way that will help the country in the struggle ‘to wring freedom from 
the unwilling hands of the rulers of Great Britain’ to use Mr. Jinnah’s words.  

 
Mr. Jinnah is prepared ‘to wring freedom out of unwilling hands.’ This is hopeful.  
 
But you two generals will have to agree on the methods of ‘wringing’, that is, to my mind, 

the most important point. 
  
You have recently said to an interviewer, ‘no one will be more pleased than I, if we can 

pull through a solution which satisfies all parties.’  
 
Now this is impossible, I mean, the satisfaction of all parties. There will be Muslims, there 

will be Hindus and there will be others who will be dissatisfied, whatever may be the formula you 
propose, with the support of Mr. Jinnah, for the solution of the Hindu-Muslim problem.  

 
I would say, if you and Mr. Jinnah agree on the method of ‘wringing out freedom’ — then 

let Mr. Jinnah write out the formula necessary, in his judgment, to induce the Muslims to make ‘a 
united front’ with those Hindus who are prepared to ‘wring out Freedom — and you sign it 
without making any suggestion to him for altering it in any way.  

 
Let him become the Chief in the struggle for ‘Wringing out Freedom and you give him your 

wholehearted co-operation in ways possible to you.  
 
Trust him entirely, without reserve. If you two agree on the vital points: i) that the British 

must be made to quit their place as Enslavers of the country, and ii) that the campaign to force 
them to quit is to be carried on in a certain agreed manner-the rest is, in my opinion, immaterial.  

 
Never think of the Congress Working Committee. the All-India Congress Committee, and 

finally the Congress may do with your settlement formula. Never expect non-Congress bodies to 
hail the formula as a blessing.  
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Satisfy yourself that you have satisfied Mr. Jinnah in regard to the terms of the formula 
and that he has satisfied you In regard to the sanction behind the formula when presented to the 
British masters — and when you have done so, put your signature to it.  

 
Come out of Mr. Jinnah’s house with the agreed formula, in your hands.  
 
Make up your mind not to come out of his house emptyhanded or with a formula only 

partially satisfying to Mr. Jinnah. 
 
You both are barristers, great leaders. A few hours, continuous sitting will be enough to 

complete business, if you mean business as you do and must do, seeing the terrible torments 
the people are made to suffer throughout the country.  

 
Azad Hindustan is the crying need of the suffering masses of India whether Hindu, Muslim 

or any other. If this Azad! Hindustan is destined to be a number of Azad States, each sovereign 
in itself and all united in a federation for resisting any foreign aggressors and for such other All-
India purposes-well then it must be so.  

 
United India for certain purposes, divided India for certain others is ‘an honorable 

solution’ when no other seems possible today and when the cry of the hungry masses will not 
allow men with a heart to postpone matters. 

  
Act, act in the living present, finding effective solutions for the crying problems of the day, 

fully believing that the Future will take proper care of itself, when we have taken proper care of 
the Present—This is the right way.  

 
In conclusion, I would request you. Mahatmaji, to trust God to bless your trust in Mr. 

Jinnah.  
 

 I am 
Yours respectfully, 

Sd/- 
(P. M. BAPAT) 
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354, Sadashiv Peth,  
Poona-Z,  
Date : 1-8-1944 

 

The Kasturba Fund 
 
In Maratha of the 28th July 1944 is a letter by a student in which occurs the sentence: I 

Mahatmaji, you ought to have advised your Madrasi Khudai-Khidmatgar to wait till you had 
received those 75 lakhs. ‘Evidently the writer thinks that contributions to the Kasturba Fund are 
now going to fall short of the proposed figure. I hope such will not be the case. 

 
In the name of a woman of great womanly merit is the fund in-question started and it is to 

alleviate the distress and to promote the welfare of destitute women (and children) in villages. 
The idea of the fund came from the saintly educationist — Pandit Malaviyaji.  

 
My friend Veer Savarkar wrote some time ago that for reasons which he detailed in his 

statements, he desired Hindu Sanghatanists not to pay anything to the fund. 
 
The fund will not exclude Muslim or any non-Hindu women (and children) destitutes from 

its benefits, for it is a ‘National Fund’, an ‘Indian National Fund.’ The Indian Nation, to the 
proposer and organizers of the Fund include all non-Hindus as well as Hindus.  

 
Hindu Sanghatanists are perfectly within their rights to stand aloof from or even to stand 

against a fund which is national in the sense clarified above, and which will naturall act, though in 
a very indirect way, as a Hindu-Muslim and Hindu non Hindu Sanghatan Fund.  

 
Those who are not purely Hindu Sanghatanists or pure Muslim Sanghatanists, etc., but 

believe in Hindu, non-Hindu Sanghatan of a sort besides their special Sanghatan, will and ought 
to contribute to this Fund. But the largest contributions to this Fund must come from those who 
believe purely in Hindu-non-Hindu (and expedially Hindu-Muslim) Sanghatan and so will not 
take part in either Hindu or Muslim or any other restricted Sanghatan by itself.  

 
Mahatma Gandhi by his recent ‘climb-downs’ has evoked fierce criticism, but I hope that 

the thinking public will grasp the fact that all his climb-downs are inspired by his burning desire to 
ruch to the help of ‘Destitute India, Hungry India’, India made deliberately destitute and hungry as 
a subtle way measure by the official war effort-wallas. Gandhiji’s climb-down may or may not 
help him. Despite his gestures, the League and the Government may remain where they are. But 
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if the latter do not grasp the profeered hand of the Mahatma, well the Mahatma will have the 
satisfaction of having done his best (or in the eyes of his critics, his worst) to get a chance to 
serve the Hungry and the Destitute of the War-regime.  

 
But that is by the way. Whatever opinion you may form regarding the recent utterances of 

the Mahatma, it should not I think, prejudice you against the Kasturba Fund, which is so happily 
conceived. 

 
The owners of lakhs and crores who are not of Veer Savarkar’s opinion ought to see that 

the proposed sum of Rs. 75 lakhs for the Welfare of Destitute Women (and children) is fully 
contributed by the end of September next and I hope that what they ought to do, they will do 
with enthusiasm and in the spirit of responsibility in which the saintly Pandit has put forward his 
happy proposal. 

 
 Sd/- 

(P. M. BAPAT) 
 

C/o Mr. Saptarshi,  
Pleader,  
Ahmednagar.  
Date: 10-8-1944 

 

 
Adwaiti Politics (Meditation 3) 

 
This is my third meditation under the title ‘Adwaiti Politics.’ My first meditation I shared 

with the readers of KaI about the time of Mahatma Gandhi's fast in February last year. This is 
pretty long ago. The second I recently shared with Dr. Veer Savarkar, Mahatma Gandhi and a 
few others. The gist of the first was that Politics (as we understand it in ordinary parlance) and 
War inseparable. They together make one live social phenomenon. Politics not contemplating 
war and not preparing for it is a dead thing. The gist of the second was that for every community 
having its home in India, the first and foremost pre-occupation must be the ending of the British 
domination. Get the British out at any cost-the cost may be now very defficult problems-but pay 
it. Tackle the common ‘uncommon’ enemy first and for tackling him successfully, enter into any 
and every alliance that appears to you necessary or helpful. Once you have tackled him 
successfully, you will, with your enhanced enthusiasm, energy and experience, be sure to solve 
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the new problems to the satisfaction of all concerned. This is the essence of the second 
meditation.  

 
Now, having shared with you the two previous meditations in their essence, I wish you to 

lend me your mind’s ears in order that my present meditation may find an easy path to your 
hearts.  

 
‘Quisling, ‘Fifth columnist,’ ‘Traitor’ these terms are wonderfully cheap now-a-day. Some 

of you know that Parsee sacred books have the term Sura for demons and devils; that the term 
‘Hindu’ means in the Persian Dictionary; ‘a thief,’ ‘a dacoit’ that the term ‘Kafir’ means all who 
are non-Muslims and has a derogatory significance; that term ‘unbeliever of pagan’ has all the 
significance of ‘Kafir’ to ordinary Christians, when they think or speak of non-Christians, The 
three terms now cheaply used have no better or worse story to tell, than the four or five terms I 
have placed before you.  

 
Quisling is a proper name to start with. It is the name of a distinguished European 

(Norwegian) who believes that it is good for the many small ‘sovereign’ states of Europe 
(excluding Russia and the British Isles) to combine permanently into a Federation under the 
leadership of Germany (Germany itself is a close federation of many small states under the 
leadership of Prussia brought into existence by the diplomacy of Bismark aiaed by a powerful 
sword.) ‘Fifth columnists’ is a term originally applied during recent civil war in Spain to Spaniards 
inside Madrid who did not love one particular system of Government and so helped France who 
was outside Madrid in the overthrow of that system in order to have for themselves the system of 
Government which they loved. ‘Traitor is a term that signifies, in Indian Politics, an Indian who 
thinks of liberating India in a particular way which is not the way of some others.  

 
Having learnt the story of the terms in religions and racial terminology (viz. the terms 

‘Sura,’ etc.) a Sura, a Hindu, a Kafir, an unbeliever or pagan casses to be upset by the fact that 
the term applied to him bears a sinister significance in the mind of some individuals. So with the 
new political terminology. If you desire a particular kind of Federation, if you desire to overthrew it 
in a particular way you are perfectly within your rights to desire these things for the good of your 
country as a man and as a citizen, knowing this, act with energy in accordance with your rightful 
desire and if you are called ‘a Quisling’ a ‘Fifth columnists,’ ‘a traitor’—well smile and be silent.  

 
 Sd/- 

(P. M. BAPAT) 
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354 Sadashiv Peth,  
Poona-2.  
14-8-1944  

  
Adwaiti Politics (Meditation 4)  
 
To,  
Dr. N. B. Khare,  
Dear Doctor,  

 
I read recently an interview of yours reported in The Times of India. You have expressed 

therein your views on Mahatma Gandhi’s acceptance of the Pakistan principle and on his advice 
to his followers who may be underground to surrender themselves.  

 
The advice you have called ‘diabolical.’ You put your assertion in a question from ‘Is it not 

diabolical?’ Well, the answer to that question may be no or yes, according to the view point of 
the person appealed to. One can say that the advice is not diabolical, it is human. One can say it 
is the advice or a keen-sighted ‘practical politician’ who desires to make his way of ‘Truth and 
Non-violence’ as helpful as it may be towards the attainment pf the goal of Independence. 

 
His way unaided by other: ways cannot secure Independence such is my view and I 

believe you hold a similar view. You were once a ‘Congress’ Premier and now you are an 
Executive Councillor. But you are still essentially yourself, I believe. I mean you still besire and 
work for ‘Independence’ in ways possible to you in the new circumstances-for example you may 
have helped some underground workers with money and advice and will probably so help them 
as a matter of principle, because you desire the destruction of British rule and consider every way 
of destroying it legitimate.  

 
Assuming that you, in your new position are still your old self in essence (in the sense 

clarified above) I would look upon your assumption of your new role of an Executive Councillor as 
‘a human act’ ‘a practical politicians act’-but this same act of yours may be termed ‘diabolical’ 
by some who .see in your work nothing except the desire to help the enemy of India’s 
Independence to work out his diabolical designs.  

 
So it is a matter of view-point, what judgment you pass on any move or any person.  
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I hold that Mahatma Gandhi’s acceptance of the Pakistan principle and his advice to 
underground workers are both ‘climbdowns.’ But they do not appear to me ‘unholy’ or 
‘diabolical’ They appear to me ‘human,’ excusable and even justifiable in the new circumstances. 
The Mahatma is a great organisation whose one goal is the attainment of Independence for India 
and whose official means have to be ‘peaceful and legitimate’ (which is a little different from 
‘non-violent and truthful,’ though the Mahatma in his pre-occupation often forgets the fact of this 
difference.) Now a great leader cannot afford to be scrupulously consistent in his moves. He has 
his eyes fixed on the goal and on the circumscribed nature of the ‘official means’ He must move 
towards the goal and move by the official road — this much consistency we may expect of him, 
but not more than this. Again, we have to remember that the road to which the leader has to 
restrict himself is not quite straight, it has zig-zags and reversings as well as straight, portions, I 
have tried to understand the Mahatma’s climb-downs in the light of these considerations and this 
labour of mine has resulted in bringing me to hold in regard to them the views I have expressed 
above.  

 
As to the arguments which you give in support of your view that the Mahatma’s advice is 

diabolical — I would say the following :–  
 
i) ‘After his arrest, two of his close associates openly published in the columns of Harijan 

what sabotage activities could be pursued.’ I would say, his close associates were close only 
physically and not spiritually. What they published in the Harijan were their individual opinions, 
not the opinions of the Mahatma. And I cannot hold the Mahatma responsible for the opinions of 
his associates.  

 
ii) The Mahatma had said that he refused to judge popular action by the foot rule of truth 

and non-violences. Yes he had said so But he ‘climbed down from his high seat and used his 
foot rule because, most probably, his inner voice influenced by the heart-to heart talks which he 
had with a large number of his big and small followers told him that the foot rule must be used if 
the people for whom he was labouring, are to make the ‘right’ choice in regard to the path of 
Freedom ‘right’ according to his creed and the creed of the Congress as he interprets it. ‘You 
made the wrong choice’ he was inwardly prompted to say, in effect, to the underground workers 
‘that is my clear judgment. If you agree with me,... surrender yourselves. If you do not agree with 
me — you are your own masters.’ Now, this way of putting the case, is, in my opinion, perfectly 
legitimate and unexceptionable.  
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iii) I have told my people that this time our move is not courting imprisonment, and that 
we must be prepared for much higher sacrifices and so those who choose may peacefully ‘resist 
arrest.’ This you quote from the Mahatma’s letter to the Governor of Bombay and than you say 
‘This sentence led one to infer that those who had gone underground did so in pursuance of such 
Instructions! ‘Well, ‘resisting arrest’ is different from avoiding arrest and if ‘one’ confuses the two 
things, the Mahatma cannot be reasonally taken to task for the unreasonable ‘inference’ drawn 
by ‘one as a result of his confusion.  

 
One word as to the Mahatma’s acceptance of the Pakistan Principle. This is a 

climbdown, too, as I have said above. But I do not look upon the principle as ‘unholy.’ In politics 
I would avoid the terms ‘holy and unholy’ as far as possible. I can understand that one who calls 
the Pakistan principle ‘unholy’ caIls it so, because he feels it to be so. But the domination of the 
Hindus over the Muslim may be called ‘unholy’ by the Muslims with equal justice and I personally 
look upon the domination of the British in India as ‘the most unholy of unholy things’ That is by 
the way. To return to my point, the Mahatma has climbed down and accepted the Pakistan 
principle, because, in the new circumstances, he strongly feels the necessity of bringing. if 
possible, the Muslim-league and other Pakistanist Muslim organisations to stand side by side 
with the Congress in the demand for Independence, and in the struggle to secure that demand. 
Why Pakistan, the Independent India promises to be a unity of two ‘unities.’ If other ‘stans’ have 
to be carved out, the grand unity will be made of more ‘unities’ than two. A sort of Indian unity 
geographical, political, economical can be provided for in the Indian constitution along with the 
provision of separate ‘sovereign.’ Sub-unities. And in my opinion such an India is far better than 
the Gulamistan of the present day. The British statesmen, you seem to say, are India’s friends 
and Mahatma Gandhi India’s enemy — because, the letter accepts the principle of ‘division’ 
while the former ‘stress’ the unity of India, geographical, economical and political. Can we forget 
that it is the British statesmen who have been mainly instrumental in bringing into existence and 
carefully fostering the division ideal of the Muslims as helpful to their own ideal of keeping India a 
Gulamistan as long as possible? Now that they have got the Muslims to cherish and nourish the 
ideal, of division their consistent ‘Gulamistan’ policy naturally inspires them ‘to stress’ India’s 
unity in order to coax and embitter the Hindus and so to keep them divided from the Muslims’ 
Beware of the British statesman whatever his apparent pose, his real pose in relation to the non-
white subject land is as a rule one and only one - that of the heartless oppresser who desired to 
continue as oppresser to the end of Time.  

 
 Yours faithfully, 

Sd/- 
(P. M. BAPAT) 
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354 Sadashiv Peth,  
Pune-2  
15-8-44  
 
Adwaiti Politics (Meditation 5)  

 
Mahatmaji has recently ‘sat in judgment upon the section of others contrary to what he 

declared in his address to Maharashtra Congressmen a month and a half ago. But in that 
address, be it noted, he did not say that he would never sit in judgment.  

 
A protagonist of Truthfulness and non-violence as the exclusive method of attaining 

independence, he must leter or sooner evaluate actions which he cannot endorse.  
 
Those who engaged in underground activities never expected the Mahatma to endorse 

what they did, ‘Some of them perhaps expected him to refuce to judge them.’ That expectation 
has been foiled.  

 
But, in my opinion, the Mahatma has done well to clear matters. He does not force his 

convictions upon you. He simply says ‘If you share my convictions and c... then do so and so’. 
This is perfectly legitimate advice. 

 
The Free Press Journal said that the Mahatmaji’s way of circulating the Gandhi Wevell 

Correspondence was a sort of ‘underground’ activity. It certainly was. But perhaps the Mahatma 
makes a distinction between his activity and the activity which he condemns. Perhaps he thinks 
of his underground activity as ‘legitimate’ and so admissible in the technique of non-violence.  

 
The Mahatma says; No nation, so far as I know, has deliberately used Truth and non-

violence as exclusive means for the attainment of freedom. Judged by that standard, I say 
unhesitatingly that underground activities even though utterly innocent in themselves should have 
no place in the technique of non-violence.  

 
Let underground workers note this and make up their minds whether or not to follow the 

Mahatma in this is judgment, never discussing Mahatma’s conduct. The Mahatma may not follow 
his own judgment, his own convictions, but if they are right, if you think them right, you ought to 
follow them.  
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The Mahatma seems to suggest in his assertion that the Indian Nation is deliberately using 
‘Truth and non-violence’ as exclusive means for the attainment of Independence. The fact is that 
the Congress creed speaks of ‘peaceful and legitimate means’ and the Bombay Congress 
Session (if I remember right) refused to substitute ‘Truth and non-violence’ for ‘peaceful and 
legitimate’. Further the Congress is only one of several organizations working for independence 
and all these do not subscribe to the Congress means.  

 
In political practice, we have four methods in use (1) Untruth and violence (2) Truth and 

Violence (3) Truth and non-violence (4) Untruth and non-violence. Independence has been 
gained before now by the use of all these methods in various combinations made according to 
circumstances.  

 
The Indian Nation will have to employ all these methods and will employ them.  
 
The Indian National Congress binds itself to use ‘peaceful and legitimate’ means. This 

phrease can cover (3) & (4) methods. Untruth is ‘legitimate’ in certain circumstances, 
‘Innocent’ undergound activities have thus a place in the Congress technique though they may 
have no place in Mahatma’s technique.  

 
It is the nature of man in doubt to seek support from some one who is universally or 

widely acknowledged as a lover of humanity with extraordinary intellectual power. In the political 
field of India we thus see followers of Mahatma as well as followers of Bhagwan Shri Krishna, of 
Marx, the father of communism, of Mahamad the prophet of Islam, of Jesus the prophet of 
Christianity etc. ....  

 
Bhagwan Shri-Krishana supports all the four methods mentioned above. ‘Work 

disinterestedly for the good of humanity.’ ‘Widen and deepen the ego,’ till it embraces and 
merges. in the Universe - in the God. ‘Love and serve all souls with all your powers. ‘Such is Shri 
Krishna’s message. As to the methods of service ‘Truth and non-violence’ are mentioned by him 
as methods of great moral excellence; but violence is equally praised and untruth is advised 
where violence or non-violence to be successful needs it as a Pre-condition.  

  
So in India’s struggle for freedom, it will be well for those, who find ‘Truth and non-

violence’ inadequate, to remember that provided they are disinterested lovers of humanity, they 
have the support of Bhagawan Shri-Krishna in using the other three methods according to 
circumstances.  
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I think, Prophet Mohamed and Mark, the Prophet of communism also sanction all the four 

methods. About Jesus I am not quite certain. But let him be with the Mahatma, if he will not be 
with those who call upon him as Christians to support them in their Himalayan untruth and 
violence. 

 
 Yours faithfully, 

Sd/- 
(P. M. BAPAT) 

 
 

354 Sadashiv Peth,  
Poona-2.  
16-8-44  
  
Advaiti Politics. Meditation 6  
 
To  
Jai Hindustanists.  
Dear Patriots,  

 
‘To hell with Gandhiji’ is not, in my opinion, a proper slogan with which to lay the 

foundation of ‘Jai Hindustan.’ 
 
‘We salute you’ says the Editor of the Free Press Journal to underground patriots who 

have discovered themselves to Authority and who have not so discovered themselves. This is 
healthy patriotism. But to make the slogan ‘To bell with Gandhiji’ a part of the salute is not 
healthy patriotism.  

 
The cry is a cry of impatience. The [Editor thinks that Gandhiji by his conditional advice to 

undergrounders] to discover themselves have made the position of those who will not discover 
themselves very uncomfortable. ‘Their right to their countrymen’s moral sympathy and support 
has been impaired, their character and honour has been taken away’ he complains. In my 
opinion, the fact is quite the contrary. Gandhiji has not meant and has not done any injury of the 
sort mentioned by the Editor. Gandhiji has only made it clear that the undergrounders never had 
and never will have his individual sympathy and support in their underground work however 
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innocent. That is all the good. The temperamentally un-Gandhian undergrounders are now 
released from their unstable allegiance to Gandhiji. They now stand before their countrymen as 
Freedom’s fighters loyal to their own conscience — and not the conscience of somebody else. 
This is a distinctly higher spiritual stand than the previous one, brightening their character and 
hightening their honour, and so giving them a greater right than previously to their country men’s 
moral sympathy and support. 

 
Let me add that Gandhiji with his spiritual realisations cannot but have great respect for 

those undergrounders of firm principles whose righteousness differ from hir own and ‘includes in 
its scope all methods open to subject people to attain Freedom.’  

 
‘Righteousness’ is the common creed of Mahatma Gandhi and Bhagwan Shri Krishna. 

But the latter’s righteousness does not exclude untruth and violence of every sort and under all 
conditions. To the non-Gandhian under grounders Shri Krishna extends his full support and 
sympathy. Only let them remember that violence and non-violence, Truth and Untruth are to be 
discarded when unrighteous i. e, when the inner motive behind them is not love of country and 
humanity.  

 
The Editor of the Free Press Journal will, I think, be well advised in re-reading his leader 

of the 12th insit, and asking him-self if it would not be better to cancel those words in it which are 
incautious exhibition of unwarranted impatience. What is your opinion?  

 
 Yours faithfully, 

Sd/- 
(P. M. BAPAT) 
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354 Sadashiv Peth,  
Poona-2.  
Friday 18-8-44  
 
Advaiti Politics — Meditation 7  

 
Veer Savarkar’s statement — Mahratta 18·8·44 

God, Gandhi and Savarkar 
 
Veer Savarkar ends his statement with a quotation. Says, he, The Prince of Evil is 

reported to say to himself with a smile and a nod – ‘The best way to work my will is to call it the 
will of God.’ The reference is to the Mahatma’s acceptance of the Pakistan Principle, ‘in the 
name of non-violence, truth and Cod! ! ! The Advaiti fact is — the will of the Prince of evil 
(perceived by Poets and Prophets) is truly the will of God. My Advaita (Spiritual Monism) sees 
here none but the One God and the play of His Will The Veer, the Mahatma, and every one of us, 
high and low — and every move of every one of us— is ultimately and intimately the move of His 
Will.  

 
Veer Savarkar names some ‘sins’ in his statement:— i) The Mahatma’s and some other 

Congress leaders, declaration at the outset of the War that the allied powers were out to fight for 
restoring democracy.... ii) Mahatma’s weeping over the fancied destruction of Westminster 
Abbey ... iii) A. I. C. C. resolution of 8-8-42  iv) Mahatma’s jail letter to the viceroy assuring him 
that the Congress would support cent per cent Muslim Government.., v) His ‘Pakistan’ proposal 
to the Muslim League vi) His condemnation of underground activity. 

  
Now looking into the above moves, I find their heart sounds enough Love of country, love 

of humanity, hate of foreign rule, desire to secure the co-operation of a great Indian community 
in the struggle to end the hated foreign rule, desire to keep in the liberation struggle the non-
violent front separate from the violent front in leadership and membership - These are the 
emotional motives of the moves and as they are ethically sound. I cannot call the moves ‘sins,’ 
Nor can I call the last five of them political errors unreservedly.  

 
Now I shall take just three moves of Veer Savarkar and Hindu Mahasabha : 1) Giving the 

slogan ‘Hindustan Hindu ka he, nahi kisi ke bap ka’ — Hindustan belongs to the Hindus alone it 
belongs to none others — Non others may call it their fathers’ land, for it is not so at all, 2) 
Taking the stand we Hindus will liberate our land; we care not for the co-operation of non-
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Hindus; they may stand with us or against us. 3) Unconditional recruiting for the British forces. In 
these three moves I see more unwisdom than in the six moves cited by Veer Savarkar. Move 1) 
Naturally alienates and tenda to antagonise all non-Hindus, In move 2) unsympathetic critics will 
sence that ‘spirit of bravado’ which Veer Savarkar senses in Gandhiji styling as ‘Open revolt’ the 
movement of 1942. Move 3) helps today to keep the British enslavers of Hindustan firm in their 
saddle and for the liberation of the land the Sabha apparently banks upon the post-war 
goodness of the British or upon the Sabha-recruited Hindus raising the standard of open or 
secret revolt and with the co-operation of other Hindus defeating the British victors or upon 
world-opinion’ forcing our masters to liquidate the empire!!  

 
 Yours faithfully, 

Sd/- 
(P. M. BAPAT) 

 
354 Sadashiv Peth,   
Poona-2.  
22-8-44 

 

 
 

Advaiti Politics - Meditation 8  
 

Veer Savarkar & Rajaji 
 
In a statement published in the Maratha 28-8-44 Veer savarkar speaks of Rajaji as ‘itching 

to hand over to our hereditary enemies certain provinces for raising a Muslim State separate and 
sovereign’ Note the expression’ our hereditary enemies.’ In my last meditation I cited three 
moves of Veer Savarkar and Hindu Mahasabha 1) Giving the slogan ‘Hindustan Hinduoka, Nahi 
Kisike Bap Ka’ 2) Taking the stand the non-Hindu may stand with us or against us; we care not 
for their co-operation in the liberation struggle 3) unconditional recruiting for the British forces. 
These moves I called unwise, but I must now add that though unwise from my stand point they 
are thoroughly justifiable from the standpoint of my friend Veer Savarkar who looks upon Muslims 
as Hindu hereditary enemies. 

 
Veer Savarkar’s statement is a reply to Rajaji from whom he quotes to the following effect 

‘Mr. Savarkar has stated that it is the duty of every Hindu Sanghatanist to denounce my 
proposal. Mr. Savarkar may thus define the duty of the Hindu Sanghatanists, but what about the 
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duty of Indian. Sanghatanists whose aim is to be free and not only be organised against 
Muslims.’ The reply, in my opinion referring to Muslims as the hereditary enemies of the Hindus, 
considerably strengthens Rajaji’s case for Pakistan.  

 
Rajaji claims to be an Indian Sanghatanist. Veer Savarkar in his reply claims to be an 

Indian Sanghatanist also. The difference between the two sanghatanist lies, in my opinion, in 
their methods of sanghatan. Veer Savarkar would coerce, Rajaji would use persuasion. 

 
To Rajaji’s query ‘What about the duty of the. Indian Sanghatanist whose aim is to be 

free.’ the statement has no clear reply, but it suggests one. ‘Has Rajaji ever paused to think how 
is it that one on whom he looked yesterday as the foremost and firery Indian Sanghatanist could 
be transformed into a Hindu Sanghatanist today?’ These words of Veer Savarkar suggest that 
the reply to one who approaches him with Rajaji’s query would be ‘Turn into a Hindu 
Sanghatanist as I have turned.’ This reply may satisfy a Hindu Indian Sanghatanist whose aim is 
to free—but suppose a muslim Indian Sanghatanist approaches Veer Savarkar with the same 
query—what whould be his reply? ‘My dear hereditary enemy, Hindustan Hinduoka Nahi Kisike 
Bapka —you may have your Muslim Sanghatan and may join with us in the liberation struggle but 
when the British go, we Hindus will dominate the land, if you do not love the prospect of such a 
freedom —well do not stand with us or you may stand against us if you will It is possible that a 
Muslim will get this straight reply from Veer Savarkar.  

 
Rajaji’s mind works differently from Veer Savarkar’s and so his moves are different. He 

does not speak of Muslims as here-ditary enemies of Hindus. Possibly he forgets and forgives 
their; past and even their present remembering that the past of Hindus and even their present is 
not very clean; at any rate, in his desire to strengthen Freedom’s forces he approaches them as 
brotherslaves with a Pakistan scheme that in his judgment, gives them their due in Free India.  

 
The scheme, to my mind is reasonable and will serve our purpose for some time. No 

scheme serves for all time. Our children after a long enough experience of the working of the 
scheme will be free to propose, discuss and adopt any new scheme. The Hon’ble Mr. Shastri 
tries to frighten us with this picture of Rajaji’s Free India; ‘Your children will have to face daily all 
kinds of diplomatic and international and financial difficulties.’ We answer, our children will face 
them with enthusiasm. Let as not bequeath to our children the difficulties of slavery and we may 
be sure, difficulties of freedom will not daunt them. 

  
 Sd/- 

(P. M. BAPAT) 
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Sanitorium, Sion,  
Bombay-22.  
30-8-1944  

  
Advaiti Politics — Meditation 9  

 
Freedom and her devotees 

 
The Old Testament of the Christian Bible tells us of the Hebrew’s God having remarked on 

one occasion that He is a jealous God. Like the Hebrew’s God I find Freedom to be a jealous 
deity. If you desire to win Her favour you must be devoted to Her single-mindedly.  

 
Freedom as regards Alien-ruled India is Freedom from the British yoke, first and 

foremost. It is this Freedom that I am referring to as a jealous Goddess.  
 
In Indian politics I see men and women, young and old longing to win Freedom. But in 

innumerable cases the longing is not single-minded. Mahatma Gandhi and his followers are 
wooing Freedom but they are also wooing Truth and Non-violence. Veer Savarkar and his 
followers are devotees of Freedom but they are; devotees of several other Gods. Hate of 
Musulmans is apparently their most beloved God. ‘Our hereditary enemies’ is their favourite 
characterisation of Muslims. They also worship Hindu Raj in Hindushtan, and will not allow 
Muslims even a ‘needle point’ of land for ‘raising a separate sovereign state’ even with the 
provision that this state shall collaborate with the Hindu State in all Hindusthan affairs. Again, 
they worship ‘Responsive co-operation’ with the same obstinacy that is shown by Gandhiji and 
his followers in worshipping Truth and Non-violence. They also worship Tomorrow: Today they 
will look on while other Freedom lovers are fighting: they will ridicule them for their short-comings 
and failures: Tomorrow, undefined tomorrow is the only God from whom they are prepared to 
receive orders to advance. Mr. Jinnah and his Leaguers and other followers desire the favours of 
Freedom, but they also worship Pakistan, to mention only one of their other Gods. There are 
other leaders with followers and without followers and there are the unorganised masses who all 
love Freedom and would like to bring Her Home. but they all like Gandhiji and Veer Savarkar and 
Mr. Jinnah worship several other Gods.  

 
Freedom, the jealous Deity refuses to reciprocate the love of these wooers of many 

‘beauties’ besides Herself.  
 
Do you seriously desire Freedom to bless your Hindusthan? Then make up your mind to 

love Freedom and Freedom alone with all-consuming love. Consult Her as to the ways that most 
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suit Her in removing the impediments that prevent. Her from blessing Hindusthan with Her benign 
Presence. I have consulted the jealous .Goddess and Her Commandments as they are given to 
me are the following :  

 
1. Thou shalt not think or speak with disrespect of any lovers of mine, however inadequate 

his love may be to secure my favours. 
 
2. Thou shalt endeavour to induce my half-hearted lovers to think more and more of My 

graces and less and less of the graces of their other loves, so that in due course they may 
grow to become my Ananya Bhaktas, Devotees of whole-hearted devotion concentrated 
on Myself alone. 

 
3. Thou shalt endeavour to vanquish My enemies by all available means and with all available 

help from the enemies of My enemies, and from other sources. 
 
4. Thou shalt think of every Indian as a brother-slave who is an actual or a potential lover of 

Mine. 
 
5. Thou shalt not make a fetish of non-violence or violence, truth or untruth, secrecy or 

openness, responsive co-operation or non-co-operation, Akhand Hindustan or Pakistan. 
 
6. Thou shalt not think or speak of Muslims as hereditary enemies of Hindus or of Hindus as 

hereditary enemies of Muslims. 
  
7. Thou shall not hate any Indian brother-slave nor any foreigner. 
  
8. Thou shalt not hate My enemies while working to uproot, them in my interest. 
  
9. Thou shalt concentrate all They energies on uprooting My enemies and to facilitate this 

work thou shalt endeavour to bring together all My lovers by promising them where 
necessary, separate sovereign States in My regime. 

  
10. Thou shalt not put off till tomorrow what thou ought at to do today. 

 
 Sd/- 

(P. M. BAPAT) 
Sanitorium, Sion, Bombay-22.  
Dated: 4th September 1944.  
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Advaiti Politics - Meditation 10  
 

Mahatmaji should resume fight 
 
Intensely perturbed by the condition of the hungry masses of India reduced to 

unprecedented starvation by the War policy of Churchill (who had the frank impudence to tell the 
Commons that to satisfy the requirements of the military he had to cause the death by starvation 
of millons of Indians) Mahatma Gandhi climbed down and- made two offers, one to the 
Government and one to the Muslim League leader, hoping in the event of success of these offers 
to minimise the starving effect of Churchill’s war policy by the use of Civil Powers in the Central 
Government of India. Both offers have been unsuccessful, Mahatmaji is reported to have said 
that he desires to continue his Unity efforts by addressing himself to the general public. 

 
In my opinion, Mahatmaji will be more usefully employed if leaving the Unity Campaign in 

the hands of Rajaji and others, he takes up the fight for Freedom as envisaged in 1942 August 
Resolution.  

 
Mr. Jinnah objects to the resolution on the ground that ‘immediate grant of complete 

independence and setting up immediately of Federal Central Government on the basis of a United 
Democratic Federal Central Government of India with Federal Units or Provinces means 
establishing a Hindu Raj.’ He also object to the Constituent Assembly contemplated in the 
resolution because there will be in such an assembly an over-whelming majority of the Hindus, 
nearly 75 per cent. Mr. Jinnah’s objections are met by Mahatmaji by the offer of separate Muslim 
State in Free India The offer which stands even after the breakdown of the negotiations modifies, 
the August Resolution sparing the Muslims the domination of the Hindu Raj. If Mahatma Gandhi 
now takes up the fight for freedom as envisaged in that Resolution as modified by the offer of 
‘Pakistan’ in the free India, thinking Muslims will not be so apathetic or entagonistic asthey were 
in the Campaign of 1942-43.  

 
By the way I wish to emphasise the fact that there is growing party of Hindus who think 

and speak of Muslims as ‘Our hereditary enemies.’ This fact justifies the insistence of the 
Muslims that they shall have a State of their own in Free India where those who think of them their 
hereditary enemies will not have a chance of ruling over them. Mahatma Gandhi’s offer secures 
to the Muslims this reasonable claim of theirs. 
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The offer of Pakistan changes the conditions of the fight for Indian Freedom. The fight 
restarted immediately while the war is no will have a greater, wider and deeper appeal to the 
people of India and world, because it will be started under better psychological auspices. The 
people will say: the Muslims have no longer any reasonable ground, to fear the Hindu Raj: further 
the Mahatma having made a reasonable offer to the Government and the letter having rejected it, 
the Quit India demand reasonably as it was in 1942 becomes doubly so in 1944 and action to 
enforce the demands correspondingly justifiable.  

 
I would like the Mahatma to start the Freedom fight without delay under such hopeful 

psychological auspices, leaving the unity Campaign in the hands of Rajaji and others. 
 
Both Campaigns will have their casualties in due coures, for it is not to be expected that 

the unity campaign will be connived at by the Government when it proves to be a feeder to the 
Freedom Campaign.  

 
‘I must fight with the assistance of such elements as can be brought together, if joint 

action of all parties and groups composing India is unfortunately impossible,’ said Mahatmaji 
during the Gandhi-Jinnah talks. I hope he has realised by now that the desired and desirable joint 
action is at preesnt impossible. Time is precious. Here and now ought he to start or restart the 
Freedom Struggle, by repeating his message: ‘Every man is free to go to the fullest extent under 
Ahimsa by complete deadlock, strikes and all other non-violent means. Satyagrahis should go 
out to die and not to live. It is only when individuats go out to seek and face death that the nation 
will survive,’ ‘Karenge Ya Ma renge,’ ‘The, honour of India is at stake, and this honour is in the 
hands of the Mahatma. His climbdowns were motivated by his desire to bring effective help to 
the war-starved millions and so were justifiable. But his offers having failed, he must now provide 
the starving millions, if not with food, then with something that will reconcils them to their lot. The 
fight for Freedom immediately started will provide this something; many will take part in the fight 
to die a decent death and others will die with the consoling thought, ‘Our Mahatma is astir again, 
our children may be spared our fate, God bless our Mahatma’ 

 
 Sd/- 

(P. M. BAPAT) 
354, Sadashiv Peth,  
Poona-2.  
Date: 5 October, 1944  
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Our most Urgent Duty 
 

1. Mahatma Gandhi in his statement of 23-10-1944 says, ‘I ask for the co-operation of 
friends in my search for light. I am praying for light and guidance without which there will 
bo no fast.’  

  
2. In Mahatma Gandhi’s search for light we have all to co-operate according to our light.  
  
3. My best light tells me to request Mahatmaji not to fast but to resume it — Civil 

Disobedience Movement. 
  
4. If a decent member of leading Congressmen and congress-minded men send 

regresentations to Mahatmaji requesting him to start Civil Disobedience and not to fast — 
it is likely that he will give up the idea of fasting and start Civil Disobedience. 

  
5. The 1942 August resolution contemplated Civil Disobedience under the leadership of 

Mahatmaji. Mahatmaji contemplated it, approaching the Viceroy for some reasonable 
settlement and was going to start Civil Disobedience if the Viceroy was adamant. The then 
Viceroy did not give Mahatmaji any opportunity to approach him. But the present Viceroy 
has done the needful, he has given the Mahatma the opportunity and sent his proposal to 
the Viceroy. The letter he refused to consider it. So now the conditions required for 
starting Civil Disobedience are fulfilled. 

  
6. In 1942 Civil Disobedience movement was started without the leadership of the Mahatma 

and it shook the Government and shook the world. It raised India in the estimation of the 
Britishers, the Americans and all free people who naturally expect sensible peoples who 
are slaves to resist the enslaver with all the possible force, time and again, until the slavery 
comes to an end. 

  
7. Mahatmaji’s fast in 1943 put an end to that movement. 
  
8. Mahatmaji’s release raised hopes that he would give the call when he recovered. He on 

his part, seeing the change in the circumstances made an offer to the Government which 
was very humble and an offer to the Muslim League, which was very just. These offers, 
though they have evoked much hostile criticism, have created eminently favourable 
psychological conditions, to start Civil Disobedience such conditions were absent in 1942. 
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9. The new conditions are : The Government has rejected a most reasonable proposal; Mr. 

Jinnah has done likewise; and further, the War is nearly over and the victory of the Allied 
Nations is assured. 

  
10. Thinking free Peoples of the world over, thinking Muslims in India, will not in the new 

circumstance misjudge Civil Disobedience started now under Mahatmaji’s leadership. 
  
11. Mahatmaji speaks of fast as a weapon taken up by way of penance, purification or 

protest. The Civil Disobedience movement started now will be truly for us the right 
penance the right protest and the righr purification. While the United Nations on the one 
hand and the Axis Nations on the other are making thrilling sacrifices to achieve their 
respective ends — it is most humiliating to think that Freedom’s fight started in 1942 
August and temporarlly suspended with the Fast of Mahatmaji — has not yet been 
resumed by the freedom lovers of India. 

  
12. If the victorious Powers are to think of India with some respect when they sit down to 

frame the new World Order — it is absolutely necessary that they should have upon their 
table the report that many lakhs of Indians are in prison for recording their protest against 
slavery. 

  
13. President Roosevelt in his recent election address said, ‘The German people are not 

going to be enslaved — because the United Nations do not traffic in slavery.’ – mark the 
words ‘The United Nations do not traffic in slavery.’ What should be our reaction to these 
words? Our reaction ought to be immediate Civil Disobedience Movement — and not a 
torrent of importent words.  
 

14. Let us appeal to Mahatmaji to lead us, let us tell him that we are ready for Civil 
Disobedience in large numbers; it is our duty to do this much to dissuade Mahatmaji from 
fasting and to persuade him to do that which the honour of India needs doing most 
urgently, without any delay. 
 

 Sd/- 
(P. M. BAPAT) 

Sanatorium,  
Sion, Bombay-22. 
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P. M. BAPAT  
 ‘Sanatorium’  

Sion,  
Bombay-22.  
8 th August 1947. 

 
To,  
The Editor,  
‘The national Standard’ 
Bombay.  
 
Sir,  

 
Your letter dated 29/7/47 came to hand yesterday. You desire me to give you a special 

article or a message for your special Number of August 15.  
 
Here are a few lines :–  
 
August 15 is a great day, for much good does it bring us though along with much evil. I 

rejoice for the good and I mourn the evil. I find myself in full sympathy with both parties, the party 
which will only mourn and the party which will only rejoice. It is a matter of emphasis, our feelings 
and than greater: or lesser depth. Those who only mourn emphasis the loss, the other party lays 
emphasis on the gain. Let each party have respect for the other’s feelings.  

 
Let us be inwardly grateful to all who have directly or indirectly or helped us to secure the 

Dominion Freedom, which will soon be Full Freedom, if our leaders will have it so. The British 
Labour party deserve our thanks, so does Hitler, but for whose heavy hammering in the late war, 
the British would not have been reduced to the present predicament compelling them in their 
own interest to lift the heavy yoke of slavery from our neck.  

 
Let us forgive our leaders. They have failed to show adequate strength which would have 

saved us from the partition of the country; and they have failed to show adequate generosity 
which accepting partition gracefully at the pro per moment would have saved us from the 
extreme bitterness between the two communities Hindus and Muslim, the legacy of Janab 
Jinnah’s Action Committee’s campaign of many-sided violence which began on Aug. 16 th 1946 
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and is still in progress; adequately strong Congress leadership would have compelled the viceroy 
to put Janab and his Action Committee behind the prison bars in the first week of September 
1946, or in the event of the viceroy refusing to do so would have given up office and taken up the 
task of meeting Janab Jinnah’s ‘Action’ by corresponding popular Action on an effective scale.  

 
But the past is irrevocable. Let us forgive our leaders for their past weakness and let us 

hope that they will in the new circumstances show the necessary strength and foresight in 
dealing with the sorry legacy of their sad mistakes.  

 
So we have the Dominion and some soverogn states in place of one slave India. I wish 

well to Pakistan and to the sovereign states, as I wish well to Hindustan. One and undivided 
Slave India, and many free bits as India is today; Man happy in today's India, as I never could be 
in Slave India. We may have India one again, or We may have to go on as we are. If the free units 
of India value freedom and behave reasonbly towards one another, we shall in time forget the 
pangs of partition and work concentratedly to make our future, the future of our millions wholly 
different from their present. Toilers in fields factories and elsewhere they are to be the legal and 
consetitutional masters of the state, according to the famous ‘42 Quit India Resolution of the 
Congress. Let Congress India becoms the Toilers’ state as soon as may be and Pakistan and 
sovereign states will not lag behind, cannot lag behind.  

 
On this day of our Liberation, we cannot fail to pay our respects to those thousand of our 

with and kin who fought and lost their lives in the Height of Freedom, ever since the first rising 
years and years ago!  

 
P. M. BAPAT 


