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१. !ाथ$ना !वचन, मे १, १९४७ 

नवी िद%ली, म े१, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

मी िद%ली सोडून केवळ वीस िदवस झाल ेआहते. परंतु मी जात असतानाच मला कदािचत 

लवकरच परतावे लागेल असे जाणवत होते.  परंतु Eया वळेी माझी जागा िबहार आिण नोआखालीत 

होती आिण Eयामळेु मी एक पधंरवाडासIुा थांब ूशकत नLहतो. यामळेुच मी िबहारमMये गलेो. मी 

तNुहाला सांिगतलचे आह ेकO मी जवाहरलालचा कैदी आह ेआिण ते जLेहा मला बोलावतील तLेहा 

मी परतने. यामळेु जवाहरला आिण कृपलानी यांRयाकडून आदशे आ%याबरोबर मी परतलो. 

मी िबहार सोडले तLेहा लोकांनी मला शांततेत परत पाठवले ह ेऐकून तNुहाला आनदं होईल. 

Eयांनी रVEयात माला Wास िदला नाही. मी शांतपणे झोपलो. मी थकललेो नLहतो आिण काही 

कामसIुा कX शकलो. परंतु परतीRया Yवासात असे नLहत.े YEयेक िठकाणी लोकांRया गZगाटाचे 

\]य िदसत होते. मा^यासार_या Nहाता`या गिलतगाW माणसाला शांततेत राहa bावे व EयाRया झोपते 

अडथळा आण ूनये ह े Eयांना कळतच नLहत.े चांग%या Yकारे झोप झाली नस%यामळेु आज मला 

थकवा जाणवतो आह.े असे असतानाही िदवसाRया वळेी मी काम केल ेकारण कामच अशी गोc 

आह ेकO जी मला िटकवनू ठेवत.े कामािशवाय मी जगू शकत नाही; परंतु मी फार कमी काम कX 

शकलो. लोकांचे ओरडण ेव Eयांनी िदल%ेया घोषणा मी सहन कX शकत नाही. तमुRया माMयमातनू 

सवh लोकांना मी कळव ूइिRछतो कO Eयांनी गZगाट कXन आिण घोषणा दऊेन माझे Vवागत कX नये. 

लोकांची इRछा असले तर त े रे%वे Vथानकावर गोळा होऊ शकतात आिण ते आल े तर हlरजन 

फंडाकlरता काही िनधी गोळा करता येऊ शकेल. परंत ुEयांनी आवाज कX नये. 

मी िबहारमMये काय केल ेते मी तNुहाला सांगू इिRछतो. ितथे भरपरू काम करmयात आल.े 

जनरल शाह नवाझ यांनी Vवतः एका लहानशा िठकाणी मoुकाम ठोकला. आता Eयांना EयांRया 

कामात यश िमळत आह.े जे मसुलमान आसनसोलमMये पळून गलेे होत े त े परत आल.े 

आसनसोलमMये Eयांना िकती तरी हालअपcेा सहन कराLया लाग%या. लोक आप%या VवतःRयाच 

िठकाणी समाधानात राहa शकतात ह ेEयांRया लpात आल.े Eयांची मलु ेइतकO रोड झाली होती कO 

Eयांची हाडे बाहरे िदस ूलागली होती. EयांRयाकडे ितथे कोणी ढुंकूनही पाहत नLहते. आता या मलुांना 

दधू दmेयात येते. आप%या गायी आता भाकड झाले%या अस%यामळेु Eयांना ताजे दधू परुवता येत 
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नाही. यामळेु या मलुांना दधुाRया भकुटीपासनू तयार केललेे दधू दmेयात येत.े ताrया दधुात जी 

जीवनसsवे असतात ती भकुटीपासनू केल%ेया दधुात नसतात. परंत ु दधुातील पोषक तsवे Eयात 

कायम असतात. आसनसोलहaन परत%यानतंर या मलुांची Yकृती पवूtYमाणे चांगली झाली व Eयांच े

वजन वाढू लागले कारण यांना भकुटीपासनू तयार करmयात आललेे दधू दmेयात येऊ लागले होत.े  

यानतंर Yौढ लोकांRया रेशनसबंंधी Yv िनमाhण होत होता. परत आल%ेया इतoया 

लोकांकlरता अwन कस ेपरुवावे? EयाRयावर िजथे अEयाचार करmयात आल ेहोते ितथे जाऊन रेशन 

िवकत घmेयाची Eयांना भीती वाटत होती. सरकारने EयांRया घरी रेशन पाठवmयाची LयवVथा केली. 

परंतु EयांRया िहदंू यजमानांनी याचा िवरोध केला. ते Nहणाल े कO ह े आमच े पाहxणे आहते आिण 

आNही Vवतः यांRयाकlरता रेशन आणनू यांRया घरी पोहोचव.ू याकlरता सरकारी अिधका`यांनी Wास 

घmेयाची आव]यकता नाही. 

दसु`या एका िठकाणी, िजथे मोठ्या स_ंयेत मसुलमान मारल ेगलेे होते, वाचललेे मसुलमान 

परतायला घाबरत होते. Eयांचा गरैसमज दरू करmयाकlरता भारतीय राz{ीय सनेचेे काही लोक 

EयांRयाबरोबर आल.े EयांRयाबरोबर भारतीय राz{ीय सनेRेया लोकांना पाहaन काही िहदं ूNहणाले कO 

तNुही यांRयाकlरता इतकO तसदी घmेयाची आव]यकता नाही, आNही या मसुलमानांची काळजी घऊे. 

मरेपय|त आNही यांच े रpण कX. भारतीय राz{ीय सनेचेे लोक Nहणाले कO आमRया सनेापतीRया 

आदशेावXन आNही असे करत आहो आिण आNही परत जाऊ शकत नाही. Eयावर िवनवणी करत 

िहदंू Nहणाल े कO आNही नहेमीच असा वडेेपणा करणार नाही. पवूt खरोखरच आNही वडे 

लाग%याYमाणे वागत होतो. एक हजार लोकांना मारmयाकlरता दहा हजार लोकांनी येmयात कोणत े

शौयh आह?े आNही अस ेपwुहा कधीही करणार नाही. अशा Yकारे िहदंूनंी मसुलमानांRया मनातील 

भीती दरू केली व Eयांना आप%या घरी परतmयाकlरता धीर िदला. पlरणामी मसुलमानांनी Vवतःच 

भारासRेया लोकांना परत जाmयाकlरता सांिगतले.िबहारची पlरिVथती यो}य Yकारे हाताळली गलेी तर 

मला खाWी आह े कO भारतातील िविवध भागात सXु असले%या दगंली थांबतील. मला इतकेच 

सांगायचे आह ेकO आपणा सवा|मMये धयैh असल ेपािहजे. परंत ुमी असे ऐकले आह ेकO िद%लीतील 

लोकसIुा ~याडपणाच े वतhन करत होत.े दररोज छ�ीपणाने लोक गwुह े करत होते. डेरा इVमाईल 

खानमMयेसIुा लािजरवाmया गोcी होत आहते. (मोठ्या Yमाणात खून, जाळपोळ, लटू, सपं�ीचा 

िवMवसं डेरा इVमाईल खान आिण हझारा िज%�ात होत होत.े) ते अजनूही थांबल ेनाहीत. 

 लोक मला िवचारतात कO तमुRया स�ांच ेकाय झाल?े शांतता अजनू का YVथािपत झाली 

नाही? िजनांशी भटे%यानतंर आिण EयांRयाशी िवचारिविनमय के%यानतंर मी Eयावर सही केली 
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नLहती. मी Eया पWकावर सही करावी Nहणनू Lहाईसराय आ�ह करत होते. या पWकावर सही 

करmयाकlरता मला कोणता अिधकार आह ेअसे मी Eयांना िवचारल.े मला सही करावी लागली. मी 

कॉ�ंेसचा चार आणवेाला सदVयसIुा नाही. मा^या सहीचा काय उपयोग आह?े मी लहान माणसू 

आह.े कायद े आझम अथाhतच मोठे माणसू आहते, EयांRया सहीचा बराच Yभाव पडेल. परंत ु

Lहाईसरायनी सांिगतले कO िजना साहबे मा^या सहीकlरता आ�ही आहते. मी सही के%यािशवाय 

सही करायची Eयांची तयारी नाही. त ेNहणाले कO तNुही सही केली तर िजनासाहबेांना खरोखर काय 

Nहणायचे आह ेत ेकळेल तरी. अशा Yकारे मी सही केली. Eयानतंर काय झाले याची चचाh मी करणार 

नाही. 

शांततकेlरता आवाहन करणा`या पlरपWकावर सही करण ेही गोc मा^याकlरता नवीन नाही. 

आयzुभर मी ह ेकरत आलो आह ेआिण अजनूही असे करण ेसXुच आह.े परंतु िजना साहेबांची सही 

मोठी गोc आह.े िजना साहबेांनी या आवाहनावर सही केललेी अस%यामळेु सग�या मसुलमानांवर 

जर िजना साहबेांचा Yभाव असले तर Eयांनी Eयांच े श�द पाळले पािहजे. परंतु मी Eयावर िहदं ू

अस%यामळेु सही केली आह ेकाय? माझा कोणावरही Yभाव नाही. मी कोणEयाही पpाचा नाही. मी 

सवा|चा आह.े िबहारचे िहदंू जर परत उwम�ाYमाणे वागणार असतील तर मी Yाणांितक उपोषण 

करीन. अशाच Yकारे नोआखालीतील मसुलमानांचा जर बिुI�शं झाला तर मी ितथे माझा जीव 

ओवाळून टाकेन. मी तो हoक िमळवला आह.े िहदंूपंpेा मी मसुलमानांचा कमी नाही. अशाच Yकारे 

शीख, पारसी आिण ि��न यांचाही मी आह.े माझ ेबोलण ेकदािचत अरmय�दनासारखे असले परंतु 

मी ज ेकाही Nहणतो त ेसवा|ना उ�शेनू असते. 

परंतु िजनासाहबे महान सघंटनचेे अMयp आहते. एकदा का Eयांनी आवाहनावर सही केली 

कO मग एकही िहदंू मसुलमानांRया हातनू कसा मारला जाऊ शकतो? मसुलमान तNुहाला मारायला 

आल ेतर आनदंाने मEृयचू ेVवागत करा अस ेमी िहदंूनंा सांगने. मला कोणी भोसकले आिण मा^या 

मलुाने Eयाचा बदला �यावा अस े अखेरRया pणी मी इिRछल े तर मी खरोखर पापी ठरेन. 

वरैभावनिेशवाय मी मरायला पािहजे. परंतु पिहली गोc Nहणज े मसुलमानाला जर माX नको असे 

सांगmयात आल ेआह ेतर तो मारीलच कशाला?  

परंतु राजकारणात बळान ेकाहीही िमळू शकत नाही ही गोc Eयांना अजनू कळायची आह.े 

लोक िवचारतात कO शांततकेlरता करmयात आल%ेया आवाहनाचा अगदीच Yभाव का नाही. 

अजनूही मसुलमानांना का आवरता आललेे नाही? डेरा इVमाईल खान आिण सरह� Yांतांत िहसंाचार 
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का माजललेा आह?े डॉ. खान साहबे आिण बादशहा खान यांनी तो थांबवmयाचा YयEन केला होता 

परंतु तथेील लोकांचे Nहणण ेआह ेकO आNही मिुVलम लीगचे आहो. 

सरह� Yांताततील लोक, इतकेच नाही तर मिुVलम लीगला पािठंबा दणेारेही िजना साहबेांच े

ऐकत नसतील तर सवh काही सोडून शांतता YVथािपत करmयाकlरता YयEन करण ेहे िजना साहबेांच े

पिहले कतhLय आह े असे Nहणmयाचे धाडस मी करेन. त े या मागाhचे अनसुरण का करत नाहीत? 

सMयाRया मागाhने पािकVतान िमळेल अस ेEयांना वाटते काय? Eयांना जर पािकVतान हवा असले तर 

Eयांनी तो शांततामय पIतीन े�यावा. जLेहा कोणी काही तरी बळजबरीन ेिमळवतो तLेहा Eयाहaन मोठी 

श�O EयाRयाजवळून ती गोc िहरावून घते.े दडपशाहीने पािकVतान िमळवmयाची िजना साहबेांची 

योजना कधीही यशVवी होणार नाही. 

 आNहा दोघांRया स�ा िमळव%यानतंरही Lहाईसराय काहीही का कX शकत नाहीत अस ेमी 

EयांनासIुा िवचाX इिRछतो. Eयांनी मला धारेवर का धरल ेनाही? िजनांना धारेवर का धरल ेनाही? 

यानतंर िहदंू आिण मसुलमान भांडत असतील, िशखांचे भाडत राहण े सXु असले तर ि�िटशांनी 

बाजलूा झाले पािहजे. 

परंतु ि�िटशांनी येथील वाVतLय कायम ठेवले तर तNुही काय करणार आहा? तNुही Nहणाल 

कO आNही श� घऊे. परंतु ि�िटश तमुRया श�ांना घाबरणारे नाहीत व श�ांना घाबXन त ेकाहीही 

दणेार नाहीत. आतासIुा तमुRया श�ांमळेु आNही तNुहाला Vवात�ंय दतेो आहो अस े ते Nहणत 

नाहीत. भारताने जगाला नवीन मागh दाखवला आह े अस े Eयांना वाटते. हचे त े कारण आह े कO 

rयामळेु आप%याला Vवात�ंय िमळत आह.े सMयाRया वातावरणात जगात अस ेअनके लोक आहते 

कO जे बळाला बळान ेउ�र दते असतात. परंत ुतNुही एकाला दहाच काय हजार लोक जरी मारले तरी 

जगात कधीही शांतता YVथािपत होणार नाही हे मला सांगायचे आह.े इतरांना मारत असताना 

मरmयात कोणतहेी शौयh नाही. तो शौयाhचा �म आह.े खरा हxताEमा तो असतो जो कोणालाही न 

मारता मरण पEकरत असतो. 

सवh िहदंू आिण शीख यांनी मराव ेकाय असे तNुही कदािचत माग ेवळून िवचाराल. होय, मी 

Nहणने कO असे हौताENय वाया जाणार नाही. 

 अशा Yकारे बोल%याब�ल तNुही माझे अिभनदंन कX शकता वा मला िशLया दऊे शकता. 

परंतु मी तचे सांगने ज ेमला अतंःकरणापासनू वाटते. तNुही माझ ेभाषण शांतपणे ऐकत असताना मी 

मा^या अतंःकरणातील Lयथाच Lय� करीन आिण तNुहाला धीट होmयाकlरता व न घाबरmयाकlरता 

मी सांगने. कोणी जर आप%याला भीती दाखवनू काही सपुदूh करmयाकlरता सांगत असले तर आपण 
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एक कवडीसIुा दणेार नाही. परंतु तो आपली समजतू घाल ूलागला तर आपण Eयाला एक करोड 

�पयेसIुा दऊे शकतो. तNुही जर असे धयैh दाखव ूशकत नसाल आिण िहदं,ू मसुलमान, शीख या 

सवा|ना वडे लागले तर ि�िटशांनी आप%याकlरता काहीही केल ेआिण Eयांनी आप%याला काहीही 

िदले तरी ते आप%या हातात राहणार नाही. ज े काही आप%याला िमळवायचे आह े त े आपण 

समजतुीRया मागाhनचे िमळवले पािहजे. आपण जर ही कला िशकलो तर आपल ेसवh काही चांगल े

होईल. अस ेझाले नाही नाही तर भारताचा िवनाश झा%यािशवाय राहणार नाही याब�ल मळुीच सशंय  

बाळगmयाचे कारण नाही. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन, - भाग १, प�ृ ५४-८ 
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२. !ाथ$ना !वचन, मे २, १९४७ 

नवी िद%ली, म े२, १९४७ 

कुराणमधील आयती ,हट/यानतंर एक त3ण ओरडला, “हे थांबवा. िहदंू धमा=चा िवजय 

असो.”  ह ेऐकून गांधीजEनी Fाथ=ना थांबवली आिण त े,हणाले - 

 ठीक आह,े EयाRया इRछेनसुार कX या. 

 गांधीजEनी Gया माणसाला शांत होIयाकJरता सांिगतले परंतु Gयाचा ओरडा सLु होता. 

(मMयतंरीRया काळात पोलीस आल ेआिण Eयांनी Eया माणसाला पकडून नले.े) 

गांधीजी Nहणाले - माझे श�द जर पोिलसांपय|त पोहोचू शकत असतील तर Eयांनी Eया 

माणसाला सोडाव े व Eयाला मा^याजवळ इथे येऊ bावे अशी मी िवनतंी करतो. YाथhनRेया वळेी 

पोिलसांनी इथे येऊन सLुयवVथा ठेवावी ह ेमला पसतं नाही. पोलीस जर लोकांना दररोज अटक करत 

रािहले तर व Yाथhना करmयाकlरता मी EयांRयावर िवसबंून रािहलो तर ती Yाथhनाच राहणार नाही. मी 

तLेहाच Yाथhना कX शकतो जLेहा लोक शांततापवूhक मला Yाथhना कX दतेील. तNुही पािहलचे आह े

कO Eया त�णाला जLेहा Yाथhना थांबवायची होती तLेहा मी Yाथhना थांबवली. मी उbाही अस ेकराव े

अशी जर Eयाची इRछा असले तर मी उbाही Yाथhना थांबवने. परंतु तो Nहणाला EयाYमाण े िहदं ू

धमाhचा िवजय होऊ शकत नाही. अशा YकारRया कृEयांनी आपण धमh नाकारतो हे Eयाला कळल े

पािहजे. इतरांना Yाथhनपेासून विंचत कXन आपण आप%या धमाhचे रpण कस ेकाय कX शकतो? 

परंतु मी Eयाला दोष दते नाही. आज वातावरणच असे आह.े आज YEयेक गोc उलटी िदसत आह.े 

Vपc िदसणारी गोcसIुा समजनू घmेयाची कोणाचीही इRछा नाही. यामळेु मला जर कोणी Yाथhना 

थांबवmयाकlरता सांिगतले तर मी Eयाची मागणी माwय करीन.  

परंतु मला जाVत वदेना कशाRया होत असतील तर Yाथhना सXु असताना Eयान ेकेल%ेया या 

गZधळामळेु. Eयान े जर स�ुवातीलाच आपला हते ू Vपc केला असता तर मी Yाथhना सXुच केली 

नसती. पोिलसांनी हVतpेप करmयाची काय आव]यकता होती? YाथhनRेया वळेी सLुयवVथा कायम 

ठेवmयाकlरता इतoया अिधक पोिलसांची गरज असावी ही मा^याकlरता लाजचेी गोc आह.े पोलीस 

मा^या धमाhचे रpण कस ेकX शकतील? मा^या धमाhचे रpण तLेहाच होईल जLेहा मी Vवतः मा^या 

धमाhचे रpण करीन. िकंवा मी मा^या धमाhचे रpण करीन अस े Nहणण ेहसेIुा अहभंावाचेच िचwह 

असले. तो ई�रच आह ेकO जो मा^या धमाhचे रpण करतो. मा^या अतंःकरणात जर Yाथhना असले 
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तर तर ई�र माझ े रpण के%यािशवाय राहणार नाही. बा� Yाथhना केली नाही तर Eयामळेु काय 

िबघडत?े 

परंतु तNुही काय कX शकता? तNुही सवh शांत बसललेे आहा. तNुही इथे ई�राचे Mयान 

करmयाकlरता आिण अतंःकरणात काही चांगलुपणा �जवmयाकlरता आला आहा. एका 

माणसाकlरता तNुहा सवा|ना Wास सहन कारावा लागत आह.े परंतु एका माणसावरसIुा दडपण आणनू 

आिण बळजबरीन ेYाथhना कXन तNुही ई�राचा अनभुव घऊे शकत नाही. अस ेके%यान ेतNुही केवळ 

Vवतःची फसवणकू कराल.  

Eया त�णान ेशांत होऊन मला ज ेकाय Nहणायच ेआह ेत ेऐकावे अशी माझी इRछा आह.े मी 

Eयाला समजनू सांिगतले असते. आज जर नाही तर उbा आिण उbा नाही तर परवा Eयाला माझे 

Nहणण ेपटले असते. ते काहीही असले तरी धमाhRया िवकासात बळजबरीला कोणतहेी Vथान नाही ही 

गोc आपण लpात ठेवली पािहजे. धमाhRया अनसुरणाकlरता आप%याला आपल े जीवन अपाhवे 

लागते असते. जगात असा एकही धमh नाही कO जो Yाणाची आहxती मागत नाही. माणसू जLेहा 

आप%या Yाणाची आहxती bायला िशकतो तLेहा कुठे Eयाचा धमh साम�यhशाली होत असतो. धमाhRया 

वpृाला YाणाहxतीRया पाmयाच े िसचंन हवे असते. ई�राRया नावाचा जप करणारांमळेु, ई�राकlरता 

काम करणारांमळेु, ई�राचे Vतवन करणारांमळेु, ज े शपथ घतेात आिण उपवास करतात आिण 

आप%याला मागh सापडत नाही Nहणनू मागh दाखवmयाकlरता ई�राची काकुळतीपणूh िवनवणी करतात 

EयांRयामळेु धमाhचा िवकास होत असतो. मग लोक Eयाला भ� Nहणनू ओळखतात व Eयाच े

अनसुरण करतात. धमh केवळ या मागाhनचे आकार घते असतो. कोणताही धमh हEयेRया बळावर 

वाढललेा नाही. EयाRयाकlरता मEृय ू पEकर%यामळेुच तो िवकिसत झाला आह.े धमाhचा हा पाया 

आह.े शीख धमाhची Yगतीही केवळ याच मागाhने झाली आह.े 

महमद पगैबंरसIुा अतंःकरणात िकंिचतही भीती न बाळगता मिदनाला पळाले होते आिण 

ई�रावरील �Iेमळेु ई�रान ेEयांचे आिण हजरत अलीचे हजारो शWूंपासनू रpण केल ेहोत.े मEृयचूा 

धोका पEकXन महमद पगैबंरांनी इVलामचे साम�यh वाढवले होते. 

अशीच गोc ि��न धमाhची आह.े आिण बुI धमाhला जर आपण िहदंू धमाhपpेा वगेळा 

समजत असू तर बुI धमाhची वाढसIुा तLेहाच झाली जLेहा काही लोकांनी EयाRयाकlरता Yाणाची 

आहxती िदली. मला असा एकही धमh माहीत नाही कO rयाने आप%या Yाथिमक अवVथेत आप%या 

अनयुायांकडून बिलदानाची अपpेा केली नाही. जLेहा धमh सVुथािपत होतो तLेहा मोठ्या स_ंयेत 

लोक Eयाच ेअनसुरण कX लागतात. यातनू फाजील धमाhिभमानाची स�ुवात होते. िहदं ूधमाhन ेकधीही 
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िहसंचेा परुVकार केललेा नसला तरी आता िहदंू धमाhचे अनयुायीसIुा हEया आिण क�लीRया 

अधःपाताकडे नणेा`या मागाhचा आधार घऊे लागले आहते. 

आज धमाhRया नावानसेIुा लोक घाबX लागले आहते. लोक इतके का घाबरतात हे मला 

कळत नाही. िहदंू, शीख - सपंणूh पजंाबमMये इतका गलबला का? आिण दसु`या टोकाकडील 

बगंालमधनू आप%याला िकंका�या ऐकू येतात. लोक Nहणतात कO पजंाब आिण बगंालची फाळणी 

केली पािहजे. परंतु जर Eयांची फाळणी करायची असले तर Lहाईसरायकड ेजाmयाची आव]यकता 

काय? ते मा^याकड े का येत नाहीत? त े तमुRयाकडे का येत नाहीत? जर पािकVतान देmयात येत 

असले तर िहदंू आिण िशखांचा िवनाश करmयाकlरता करmयाकlरता तस ेकरmयात येत आह ेकाय?  

िजना साहबे Nहणाले कO िहदंू, शीख आिण इतर अ%पस_ंयाक पािकVतानमMये पणूhपण े

सरुिpत असतील व Eयांचा कोणEयाही Yकारे छळ केला जाणार नाही. परंत ुआज अशी पlरिVथती 

का उपल�ध होत नाही? पजंाब आिण बगंालमMये ज ेकाही होते आह ेEयावXन मी पािकVतानचे िचW 

उभे कX शकतो, नाही का? ह ेजर खरे नसले तर िजना साहबे ज ेबोलतात त ेकXन का दाखवत 

नाहीत? मसुलमान बहxस_ंय असल%ेया भागातील YEयेक िहदंचूे सरंpण का केल े जात नाही? 

िसधंमधील िहदंनूा, जे एकूण लोकस_ंयेRया केवळ पचंवीस टoके आहते, भय�Vत वातावरणात का 

राहावे लागते? पािकVतानचा अथh मसुलमानतेरांनी Nहणज ेिहदं,ू शीख, ि��न, आिण ज ेइतर धमाhचे 

आहते Eयांनी गलुामाYमाणे राहावे असा अथh होतो काय? जर तसे असले तर तो खरा पािकVतान 

नसले. िहदंVुतानसIुा खरा िहदंVुतान तLेहाच असले जLेहा िनरागस मसुलमान मलुालासIुा िहदंबूहxल 

Yदशेात कोणीही धoका लावणार नाही. 

िहदंRूया वतhनाब�ल िजना साहबे आप%याला Yv िवचाX शकतात. िबहारमधील िहदं ूयाहaन 

चांगल े वागले नाहीत. त ेखरोखरच दोषी आहते. परंतु आज िबहारचे िहदंू प�ा�ाप करत आहते. 

इतकेच नाही तर म_ुयमWंीसIुा आपला अपराध माwय करतात. जर अशीच गोc YEयेक िठकाणी 

घडली तर काही तरी चांगल ेसाMय करmयात आल ेअस ेमी समजने. परंतु आज YEयेकान ेआप%या 

धमाhचा Eयाग केला आह ेआिण काही लोक जर आप%या धमाhचे पालन करत असतील तर लोक 

EयांRयावर ह%ला करmयाकlरता धावनू जातात. ह ेबरोबर नाही. मसुलमानांनी आप%या अ%पस_ंय 

शजेा`यांना सांिगतले पािहजे कO तNुही तमुRया धमाhचे पालन कX शकता आिण आNही तमुRया 

मागाhत आडव ेयेणार नाही.  

अखेरीस एखादी गोc आप%या हाती येत असताना आपण ती आप%या हातनू का िनसटू 

bावी? परंत ु YEयेकजण याYमाणचे वागत आह.े िहदं,ू मसुलमान, शीख, ि��न या सवा|नी 
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आपसातील भांडणाRया पापातनू म�ु झाले पािहजे आिण तस े करmयाचा एकच मागh आह.े तो 

Nहणज े ई�राला िभऊन वागmयाचा. अस े झाले तर श�ांना मागणी राहणार नाही. मग कोणीही 

सwैयाRया वा श�ांRया मागे (सरंpणाकlरता) लागणार नाही. परंतु आज िशखांRया िकरपाणसार_या 

िकरपाण6ची मागणी सवhW होत आह.े परत ही मागणी परंपरागत मोठ्या िकरपाण6कlरता तसचे लहान 

िकरपाणकlरताही आह.े परंतु या श�ांनी त ेकुणाला मारणार आहते? जर अशा Yकारची श�े सवh 

घरांमMये पोहोचणार असतील तर तNुहाला मी आजबूाजलूा कुठेही आढळणार नाही.  

मा^याजवळ एकच उपाय आह ेआिण तो असा आह ेकO Eयान ेि�िटश स�चेे भoकम सरंpण 

असल%ेयांनाही काढून टाकता येईल. ती पIत आह े ‘नाही’ Nहणmयाची Nहणजे असहकाराची. ती 

फार मोठी गोc आह.े एकदा ितचा अवलबं कX लागलो कO आप%याला सिैनकO YिशpणाRया माग े

जावे लागणार नाही. 

िहदंीवXन, Yाथhना Yवचन - भाग १, प�ृ ५९-६२ 
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३. !ाथ$ना !वचन, मे ३, १९४७ 

नवी िद%ली, 

म े३, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

रोजYमाणे आजही तNुही शांत राहायला पािहजे. तNुही इथे Yाथhनकेlरता आला अस%यामळेु 

येताpणीच तNुही इथे शांत बसायला पािहजे. आपण केLहाही बोल ूशकतो. Yाथhननेतंर तNुही जLेहा 

बाहरे पडू लागता तLेहाही तNुही बोल ूशकता. परंतु तोपय|त तNुही शांत रािहले पािहजे कारण शांतता 

हा Yाथhनचेा सार आह.े (कोणी तरी कुराणमधील आयत Nहणायला िवरोध केला आिण गांधीज6नी 

Yाथhना थांबवली.) अस े िदसते कO उवhlरत Yाथhनचेी परवानगी आह े परंत ु कुराणमधील भाग 

वाचmयावर आpेप आह.े यामळेु उbापासनू मी अझोिबलाहीने Yाथhनचेी स�ुवात करीन. आतापय|त 

Yाथhनचेी स�ुवात बुI धमाhRया VतोWापासनू करmयात येत होती व हे VतोW जपानी भाषेत आह.े एक 

जपानी साध ू (रेLहरंड जी. हशैाओ) सवेा�ाम येथे मा^याबरोबर राहत होता. आ�माला फे`या मारत 

असताना एक तास तो ह ेVतोW झांजसेार_या िडमिडम वाbावर अितशय गोड सरुात Nहणत असे. 

Eयान े ह े VतोW Yाथhनते Nहणmयाची इRछा Lय� केली आिण EयाRयाशी मी सहमत झालो. परंतु 

उbापासून मी Yाथhनचेी स�ुवात औझोिबलाहीने करीन आिण कोणीही अडथळा आणला नाही तरच 

Yाथhना सXु राहील. नाही तर तNुही शांत बसनू राहाल आिण तमुRया अतंःकरणात Yाथhना Nहणाल. 

 अस ेअसल ेतरी तNुही जLेहा परत जाल तLेहा तNुही तमुRया मनात सवh धमाhची Yाथhना Nहणा. 

सवh धमh चांगले आहते ही गोc कृपाकXन समजनू �या. सवh धमh उदा� आहते यावर �Iा ठेवा. दोष 

कोणEयाही धमाhचा नसतो. जर कोणाचा दोष असले तर तो धमh अनसुरणारांचा असतो. YEयेक धमाhन े

काही वाईट माणसे िनमाhण केली आहते. वाईट माणसे िनमाhण करmयाचा कोणEयाही धमाhचा 

एकािधकार नाही. आपण YEयेक धमाhतील मोती वचेू या आिण आप%या धमाhला सपंwन कX या.  

आता मला तNुहाला जे काही सांगmयाचा िवचार होता त े मी तNुहाला सांगने. आजकाल 

आपली पlरिVथती अितशय नाजकु आह.े भारत इतका मोठा दशे आह े कO सवh जगाचे लp 

EयाRयाकड े वधेलेले आह.े जवाहरलालने बोलावल%ेया आतंरआिशया सबंंध पlरषदते सवh डोळे 

भारतावर िखळललेे अस%याचे तNुही पािहलचे आह.े शहlरयार (डॉ. सलुतान शहlरयार, 

इडंोनिेशयाचे YधानमWंी) काही सामाwय माणसू नाही. त ेफार मोठे माणसू आहते. परंत ुEयांची नजरही 
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तमुRयावर Nहणज ेभारतावर िखळललेी आह.े इतकेच नाही तर अरब दशेातील लोकसIुा भारताकडे 

पाहत आहते आिण भारतान ेपढुाकार घतेला तर आिशयायी दशेसIुा Eयाच ेअनसुरण करतील अस े

Eयांना वाटते. जपानने फार मोठे धयैh दाखवले यात काही सशंय नाही. तोसIुा अितशय चाणpपणान े

वागला. परंतु आता तो कुठे आह?े आिशयाचे नतेEृव करmयाची pमता EयाRयात नाही. तो माग े

पडला आह.े Eया दशेाकडे पािहले कO दःुख होत.े 

आप%याब�ल बोलायच ेतर अजनू आप%याला Vवात�ंय िमळालेसIुा नाही. अस ेअसनूही 

आपण कस ेवागतो याकड ेजगाचे लp लागले आह.े याचे कारण आपण Vवात�ंयाकlरता जो सघंषh 

केला होता तसा इतर कोणEयाही दशेाने केला नLहता. हा सघंषh धमाhRया नावावर करmयात आला 

होता. एिYल ६, १९१९ला Vवात�ंयाRया िदशनेे आपण पिहले पाऊल टाकल े आिण आता त े

िमळmयाकlरता काही िदवसांचाच अवधी आह.े भारत VवतWं होईल अशी सवh जगाला अपpेा आह.े 

याचा अथh सपंणूh जगाचा नवीन जwम.  

आतंरआिशया सबंंध पlरषदलेा आलले ेYितिनधी ही \cी घऊेन परतले आहते. त ेजLेहा इथे 

आल ेहोत ेतLेहा वातावरण दषुीत झालेले होते. परंतु Eयांनी येथील भयाण गोcीकडे पािहले नाही. 

उलट त ेआप%या भावी Vवात�ंयाकडे पाहत होत.े ज ेसमजतूदार असतात Eयांना कळत असते कO 

जLेहा नदीला जLेहा परू आललेा असतो तLेहा ितचे पाणी गढूळ असते. अशाच Yकारे येऊ 

घातल%ेया Vवात�ंयामळेु आपल े वातावरण दषुीत झाललेे आह.े आप%या दशेात Vवात�ंयाचा परू 

आललेा आह ेव Eयामळेु काही गZधळ होऊ शकतो. परंतु परू ओसर%यानतंर गगंचेे पाणी जसे VवRछ 

होते तसे कालौघात आप%या दशेातील वातावरण VवRछ होईल हे पाहणे आपल ेकतhLय आह.े  

ह ेकस ेकरता येईल? अधमाhला धमh समजनू भारताचे सरंpण होऊ शकत नाही. या मागाhन े

आप%याला धािमhक Vवात�ंयही िमळू शकत नाही. परंत ुआज काय घडत ेआह?े डेरा इVमाईल खान 

इथे काय झाले? हझारा येथे काय झाले? सरह� Yांतात इतका भयानक आगडZब का उसळला? 

तलवारी, भाले, बंदकुा यांRयाकlरता इतकO धाव का? या गोcी उघडपण ेआिण ग�ुपणे का गोळा 

के%या जात आहते? ग�ुपण े बॉNब का तयार करmयात येत आहते? श�बळाRया धमoया दऊेन 

आNही आNहाला हवे त ेकरवनू घऊे अशा घोषणा लोक का करत आहते?  

या सवh गोc6नी ना तर आपण Vवतःचा बचाव कX शकतो ना इतरांचा. या मागाhने ना भारत 

ना आिशया Vवात�ंय िमळव ूशकतो. उवhlरत जगालाही या मागाhने Vवात�ंय िमळणार नाही. 

अस ेअस%यामळेु आपण सवh Yाथhना कX या आिण सवh धमh एक आहते हे समजनू घऊे या. 

आपण Lय�O Nहणनू चांगल ेअसलो तरी ती फार मोठी गोc होईल.  
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मला दसुरी गोc बोलायची आह ेती व�ृपWांिवषयी. Lहाईसरायनी आप%या म�ंयांशी चचाh 

के%याच े व�ृ एका व�ृपWान े Yकािशत केल.े कॉ�ंेस कायhकाlरणीRया सभेतील चच�चा व�ृांतही 

Eयांनी Yकािशत केला. त े लहानसहान वतhमानपW नसनू मोठे वतhमानपW आह.े त े आप%या 

िवरोधकांRया िहताकlरता काम करणारे व�ृपWसIुा नाही. त ेव�ृपW कॉ�ंेसला पािठंबा दणेारे आह.े 

Eयान े LहाईसरायRया योजनिेवषयी काही िनzकषh काढल े आहते. अशा YकारRया भािकतात या 

व�ृपWाने गुतंावे ही गोc अगदीच यो}य नाही. Lहाईसरायचा काय करायचा िवचार आह े हे Eयांन े

Lहाईसरायनाच घोिषत कX bायला पािहजे होत.े आिण कायhकाlरणीRया सभतेील चच�ब�ल तकाhचा 

आधार का घmेयात यावा? कायhकाlरणीन े Yकािशत केललेा केवळ अिधकृत अहवाल Yकािशत 

करmयात यावा. 

अनके पWकार  वगेवेग�या िठकाणावXन बातNया गोळा करतात व EयावXन गोc तयार 

करतात. परंत ुमी Nहणने कO हे लोक जवेणानतंरचे उcखेरकटे गोळा करतात. पWकारान ेखरकट्यावर 

िवसबंून राहायचे नसते. 

ि�िटशांनी आप%यामधील फार चांगला माणसू इथे पाठवला आह.े तो ि�िटशांचा सwमान 

कायम राखmयाकlरता इथे आला आह.े rया सदह्तेनूे Eयाला पाठवmयात आल ेEयाच स�ावननेे तो 

काम करत आह.े अस ेअसताना EयाRयाशी चचाh के%यािशवाय EयाRया कृत6चा गवगवा करmयात 

काय अथh आह?े गोड बोलनू YEयेक माणसापासून मािहती काढून �यायची व इकडूनितकडून Eयावर 

तकh  कXन व�ृपWात बातNया Yकािशत करmयात काय अथh आह?े  

गत पwनास वषा|पासनू मीसIुा व�ृपWकार आह.े व�ृपWे कशी चालवतात हे मला माहीत 

आह.े इ}ंलडं आिण अमlेरकेत व�ृपWे कशी चालवली जातात ह े मला माहीत आह.े परंत ु इ}ंलडं 

आिण अमlेरकेतील वाईट गोc6ची आपण नoकल का करावी? इतरांRया वाईट गोc6ची आपण 

नoकल केली तर आपण नc होऊ. 

मला असे Nहणायचे नाही कO या वतhमानपWकारान ेYकािशत केललेी YEयेक गोc चूक आह.े 

िलिहmयात आल%ेया काही गोcी बरोबर आहते, काही चूक. Eयान े केवळ इकडूनितकडून 

िमळवले%या मािहतीची िखचडी केललेी आह.े अशा Yकारची पWकाlरता मला मळुीच माwय नाही. 

तमुRया माMयमातनू मी सवh पWकारांना सांगू इिRछतो कO तNुही या पIतीने पसैा िमळवmयाचा 

YयEन कX नका.आपण जर आपली आजीिवका सरळ मागाhने िमळवू शकत नस ू तर आपण नc 

झाललेो चालले. परंतु दशेाची हानी होईल अशा Yकारे हा पWकार का बोलतो? इतकेच नाही तर 

Eयान ेअसा काही मथळा तयार केला आह ेकO rयाची कोणी क%पनाही केली नसती. 
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इ}ंलडं आिण अमlेरकेतील ज ेकाही आरो}यवधhक नसले ते वगळणे आिण EयांRया चांग%या 

गोcी Vवीकारणे हचे यो}य होईल. 

आज जवाहरलालने याब�ल मा^याजवळ खेद Lय� केला. िकती लोकांजवळ जाऊन त े

आप%या भावना Lय� कX शकतील? आिण मी Eयांच ेसांEवन कस ेकX शकतो? आपण धािमhक 

मोहीम सXु केली आह ेआिण धमाhRया माMयमातनूच आपण Vवराrय िमळवणार आहो. या कायhत 

मदत करावी Nहणनू मी व�ृपWकारांनाही िवनतंी करीन. 

िहदंीवXन, Yाथhना Yवचन - भाग १, प�ृ ६२-६६ 
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४. !ाथ$ना !वचन, मे ४, १९४७ 

नवी िद%ली, म े४, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

कुराणमधील आयतीन े आज Yाथhनचेी स�ुवात होणार आह.े परंतु या मोठ्या जनसमहूान े

Yाथhना कX नये अस े वाटणारा कोणी आह े काय असे Eयापवूt मी िवचाX इिRछतो. Yाथhना सXु 

झा%यानतंर Yाथhनवेर जर कोणाचा कोणाचा आpेप असले तर Yाथhना थांबवmयात येईल. परंत ुतस े

करण ेसVंकृतीला धXन होणार नाही. यामळेु जर कोणाचा आpेप असले तर Yाथhना सXु होmयापवूtच 

तो Yाथhना थांबव ूशकतो. तमुRयामMये असे कोणी आह ेकाय कO rयाला अस ेकरmयाची इRछा आह.े 

एक माणूस ओरडला - होय माझा आ0ेप आहे. 

गां. - का? 

देवळाम6ये कुराणमधील आयती ;हट=या जाऊ शकत नाहीत. 

इतoया मोठ्या जनसमहूाRया मागाhत तNुही अडथळा आण ूइिRछता काय? 

होय. 

तNुही सवh ऐका. मी या माणसाशी बोल ूइिRछतो. Eयाच ेमन आपण समजनू घऊे या. 

नतंर Eया माणसाकडे वळत गांधीजी Nहणाल े - तNुही उ�िेजत होmयाच ेकारण नाही. मी जर 

दररोज दवेळात Yाथhना करतो तर आज मी दवेळात Yाथhना का करायला नको? 

हे सावBजिनक देऊळ आहे. सावBजिनक मंिदरात तु;ही EाथBना करायला नको. 

ह ेसावhजिनक दऊेळ आह ेयात काही सशंय नाही. परंतु दवेळाचा पजुारी आिण िव�Vत मला 

अडवत नाहीत. मग इतके सगळे लोक ई�राचे भजन करmयाकlरता आल ेअसताना तNुही Eयांना का 

थांबव ूइिRछता? मला खरोखरच ह ेकळत नाही. 

कारण मीसGुा जनतेचा भाग आहे. 

ठीक आह,े मग तNुही Yाथhनलेा परवानगी दणेार नाही? 

नाही, मी नाही देणार. 
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ठीक आह,े मग मी Yाथhना थांबवीन. परंत ुससुवंाद आिण अिहसंा यांचे धमाhत कोणत ेVथान 

आह ेह ेमी तNुहाला Vपc कXन सांगने. तNुही जर दररोज मा^या Yाथhनते अडथळा आणmयाचा YयEन 

कराल तर तNुही मला नाही तर Vवतःला अपमािनत कराल. यो}य गोc ही आह ेकO एका माणसाला 

इतoया सग�या लोकांRया इRछेचा सwमान करmयाची इRछा नसले तर Eयान े Vवतःच ह े िठकाण 

सोडून जायला पािहजे. इतoया मोठ्या जनसमहूाRया मागाhत एक माणसू कसा येऊ शकतो? ह ेकेवळ 

मा^या बाबतीत Nहणज ेअिहसंRेया जगात शoय आह.े दऊेळ अथाhतच सवा|चे आह.े परंतु याचा अथh 

असा होत नाही कO एका माणसाला आप%या लहरीYमाणे अडथळे आणmयाचा अिधकार आह.े 

अशा YकारRया वतhनाला परवानगी दmेयात येऊ लागली तर दवेळाचे सवh कामकाज बंद होईल. मी 

जर एकटा असतो आिण Eयान ेमला थांबवले असत ेतर ती वगेळी गोc असती. परंतु इतoया सग�या 

लोकांमMये तो आरडाओरड कX लागला आिण मी Yाथhना सXु ठेवली तर तNुही सगळे उ�िेजत 

Lहाल. तNुही Eयाला िशLया bाल व Eयाला पोिलसांRया ता�यात bाल. यामळेु आपला कोणता 

मोठेपणा िदसणार आह?े अस ेजर घडल ेतर जग आप%याब�ल काय Nहणले? 

यामळेु मी Yाथhना थांबवली. परंतु तNुही औझिबलाही इEयादीचा जप थांब ूशकत नाही. तो 

सदवै मा^या मनात असतो. आज आपण त ेNहणणार नाही. आपण दोन िमिनट शांतता ठेव ूआिण 

Eया काळात तNुहीसIुा हीच Yाथhना Nहणाल. ह ेखरे आह ेकO तNुहाला औझिबलाही पाठ नाही. परंत ु

मौन राहmयाRया काळात तNुही राम आिण रहीम ह ेएक आहते याची आठवण ठेवा. वगे�या श�दांत 

िहदंू धमh आिण इVलाम दोwही महान आहते व EयांRयात काहीही अतंर नाही. कोणEयाही दोन धमाhत 

शWEुव का असाव ेह ेमला कळत नाही. यामळेु तNुही मौन असताना तमुचा मWं ‘तू ई�र आहसे, तझुी 

लpावधी नाव ेआहते‘ हा असावा. मी तNुहाला सांिगतलचे आह ेकO िहदंू धमाhत िवzणू सह�नाम 

अितशय YिसI आह.े माझा असाही िव�ास आह े कO जगात िजतकO माणसे आहते िततकOच 

ई�राची नाव ेआहते. ई�र, भगवान, खदुा, गॉड वा औहरमrद अस ेजे कोणत ेनाव तNुहाला �यावसेे 

वाटेल ती सवh नावे Eयाचीच आहते. आिण तो या सवh नावांRयाही पलीकडे आह.े तो ई�र इतका 

महान आह े कO Eयाला कोणीही जाण ू शकत नाही आिण Eया ई�राच े नाव घmेयापासनू तNुही 

कोणालाही कस े अडव ू शकता? अशी कृती करण े Nहणज े शIु उIटपणा करण े आह,े रानटीपणा 

आह,े िहसंा आह.े 

मौन पाळत असताना तNुही जर तमुचे डोळे बंद कXन बस ूशकला तर त ेअजनूच चांगल.े जर 

मMयतंरीRया काळात या स हृVथांना िववके सचुला व Eयांनी Yाथhनते अडथळा आणायचा नाही अस े
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ठरवल ेतर आपण Yाथhना कX शकू. Eयान ेजर असे केल ेनाही तर मा^या मनात काय आह ेत ेमी 

तNुहाला सांगने. (यानतंर जमावाने दोन िमिनट मौन पाळले.) 

तNुहाला माहीतच अस%याYमाणे आज मी Lहाईसरायकडे गलेो होतो .(या मलुाखतीRया 

अहवालाकlरता पाहा लॉडh मौऊंटबॅटन यांRयाशी मोुलाखत, म े४, १९४७) आNही दीड तास बसलो 

होतो आिण आमची सुदंर आिण उपयु� चचाh झाली. YEयेक गोc मी इथे तमुRयासमोर उघड कX 

शकत नाही. ते काहीही असले तरी मी एका गोcीब�ल माW बोलने. 

Lहाईसरायनी मला सांिगतले कO तNुही तमुRया लोकांना मा^यातफ�  सांगा िकंवा मा^यावर 

तमुचा िव�ास असले तर तNुही Vवतःच लोकांना सांगा कO मी या दशेात स�ांतर करmयाकlरता आिण 

ि�िटश राrय गुडंाळmयाकlरता मी इथे आलो आह.े इतके मोठे सा¢ाrय एका िदवसात गुडंाळण े

शoय नसते. तNुही जा अशी बोटान ेखूण कXन इतके मोठे सwैय हालवता येत नसते. परंत ुEयांनी मला 

आ�ासन िदले कO ि�िटशांना इथे ३० जनू, १९४८Rयापलीकड ेथांबायची इRछा नाही. त ेNहणाले 

कO मी इथे ह ेकाम पणूh करmयाकlरता आलो आह.े 

परंतु व�ृपWांमMये जे येत आह ेEयामळेु त ेदखुावले आहते. यामळेु EयांRया कामात अडथळे 

येत आहते. Eयांची ही त¤ार अशी आह े कO आपण एकOकडे आपसात भांडतो आहोत आिण 

दसुरीकड े ि�िटशांना दोष दतेो व Eयांची बदनामी करत आहो. ि�िटश सरकारन े भतूकाळात चकुा 

के%याही असतील. परंत ुआता आप%या आपसातील भांडणांकlरता ि�िटशांची जबाबदारी आपण 

िवसरलो पािहजे. या वा Eया गोcीRया जबाबदारीकlरता ि�िटशांना झोडपनू आप%या पदरी काहीही 

म%ूयवान पडणार नाही. आपण या सरुात बोलू नये आिण भिवzयातील Yv सोडवत असताना आपण 

भतूकाळ िवसरलो पािहजे असा Eयांचा आप%याला स%ला आह.े Lहाईसरायचे Nहणण े आह े कO 

आपली व�ृपWे नमेके हचे करत आहते आिण EयांRया दरुा�हामळेु LहाईसरायRया कामात अडथळा 

येत आह.े त ेNहणाले कO वतhमानपWांना अदंाज करता यावा अस ेमी काहीही Nहणालो नाही आिण 

माझे जवळचे सहकारीही अस ेकाही बोलले नाही.  

Lहाईसरायची अपpेा आह े कO भारतीयांनी िकमान वाजवी सौजwय दाखवल े पािहज.े 

व�ृपWांमधील मथळेसIुा मदुb्ांना धXन नसतात. सरह� Yांतातील खान साहबेांचे सरकार उलथून 

टाकले जाईल अस े कोणEया आधारावर Nहणmयात आल?े जLेहा राz{वादी व�ृपWे अशा Yकारचे 

लखेन कX लागतात तLेहा मसुलमान व�ृपWे EयांRयावरही मात करmयाचा YयEन कX लागतात.  



 ाथ#ना  वचन – भाग 1 

www.mkgandhi.org  Page 17

Lहाईसराय Nहणाले कO अशा गोc6मळेु दोwही बाजूमंMये िवष पसरेल आिण मी इथे िवष 

परेmयाकlरता आललेो नाही. िहदं,ू मसुलमान, शीख, पारसी आिण ि��न हे सवh शांततापवूhक एकW 

राहतील तर अिवभ� भारत ठेव%याब�ल ि�िटशांचेसIुा नाव होईल. 

Lहाईसरायची अससेIुा सांगmयाची इRछा होती कO भारतीयांना Vवात�ंयाची इRछा असले तर 

Eयांनी शांततापवूhक राहायला पािहजे. ते Nहणाल ेकO आNही आपसात भांडत असताना आNहाला 

अशाच अवVथेत सोडून जाmयाची Eयांची इRछा नाही. यामळेु पlरणामाची पवाh न करता त े

EयाRयांकडून शoय होईल िततके Yv सोडवmयाचा YयEन करत आहते. िनि�तपण े जनू ३०, 

१९४८Rया पवूt जायचे आह ेअशा पIतीन ेत ेकाम करत आहते. 

मला आ�ािसत करत त ेNहणाले कO मी YEयेक पाऊल मा^या िववकेाYमाणे उचलने. त ेजरी 

नौदल सनेापती असले आिण Eयांचा भौितक श�Oवर िव�ास असला तरी Eयांची ई�रावर िनतांत 

�Iा आह ेव इतर कोणाचेच मागhदशhन न घतेा मा^याYमाणचे ते आप%या िववकेाYमाणे वागतात. 

ई�रान े Eयांना जो Yकाश िदला Eया Yकाशानसुार त े वागतात. यािशवाय इतर कोणEयाही मागाhन े

आपण इ}ंलडंची सवेा कX शकत नाही अस े Eयांना वाटते. आप%या लोकांमMये ससुवंाद असावा 

Nहणनू ते आप%याकडून शoय िततके YयEन कX इिRछतात. अ%पस_ंयाकांRया िहताला धoका 

लागले अस ेकाहीही करmयाची Eयांची इRछा नाही. अस े केल ेनाही तर Eयांनी मसुलमान, पारसी, 

शीख इEयाद6ना दाबून िहदंूनंा सवh काही िदले असा आpेप EयांRयावर घतेला जाईल. ते ग%ेयानतंर 

आपण जर आपसात भांडत रािहलो तर मMयVती कोण करेल? सMया त ेशांतपणे तडजोड घडवनू 

आणmयाकlरता YयEन करत आहते. परंत ुएकदा Eयांची सहनशीलता सपंली कO मग ते ग¥प बसणार 

नाहीत. त ेNहणाले आता सरंpण मWंीसIुा तमुचा माणसू आह.े (सरदार बलदवे िसगं) परंत ुतसेIुा 

पlरिVथती हाताळmयात अयशVवी ठरल ेतर मी ि�िटश सwैयाचे अजनूही सरसनेापती (oलॉड जॉन 

आयर जॉन आिचनलके) असललेे इ�ंज गहृVथ व Eयांनी Yिशिpत केललेी माणस ेयांRया मदतीने, 

ही जबाबदारी पार पाडेन. परंत ुलोकांनी सरळसरळ माझा स%ला ऐकला तर माझे काम थोडे हलके 

होईल. 

यात काही सशंय नाही कO Lहाईसरायसमोरील काम कठीण आह.े परंतु कठीण काम पाहaन 

पळून जाणारे ि�िटश लोक नसतात. 

ह े तNुहाला सांगmयाकlरता नLहत े परंत ु आपण इथे इतoया मोठ्या स_ंयेत गोळा झालेलो 

असताना आजRया Yसगंािवषयी मी तNुहाला व तमुRया माMयमातनू व�ृपWांना सांिगतले पािहजे अस े

मला वाटले.  
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मी काल तNुहाला सांिगतले होत ेकO जोपय|त मौऊंटबॅटननी िव�ासघात केला असे िसI होत 

नाही तोपय|त आपण EयांRयाब�ल बेजबाबदारीने बोल ूनये. आपण चांगले वागनूही ते काही करत 

नसतील तर आपण ि�िटश जनतेला सांगू कO परंपरेYमाणे तमुचे Lहाईसराय आNहाला Vवात�ंय 

दmेयाकlरता आल ेपरंतु Eयांनी आमRयावर केवळ दडपशाही केली.  

आपण ह े अस~यपणाRया भाषेत अिभLय� करmयाची आव]यकता नाही. YEयेक गोc 

समजंसपणाRया भाषेत Lय� करता येऊ शकते. आपण जर ससुVंकृपणे वागलो नाही तर आपणच 

आपला गळा कापनू घऊे.  

आपण जर आपसात भांडण ेसXु ठेवल ेतर Eयांचे जाण ेआपण कठीण कXन टाकू. सरंpण 

अथाhतच EयांRया हातात आह,े परंत ुते िवदशेी आ¤मकांशी लढmयाकlरता. आपली अतंगhत भांडण े

त ेकस ेसोडव ूशकतील? त ेकेवळ इतकेच Nहणतील िहदंू मसुलमानांना आिण मसुलमान िहदंूनंा दोष 

दते आहते. ते यासबंंधात काय कX शकतात? Eयांना जावे लागणारच आह.े आपण जर जनू 

अखेरपय|त भांडतच रािहलो व ते काहीही कX शकले नाही तर आपण Eयांना सांग ूकO आता यापढुे 

तNुहाला इथे थांबायचा अिधकार नाही व Nहणनू तNुही येथून जा. 

त ेजर थांबल ेतर ते िहदंू आिण मसुलमान यांची भांडण ेश�ORया जोरावर थांबव ूशकतात. 

अस ेEयांनी पवूtही केल ेहोते. एका इ�ंजाचा खून के%यामळेु Eयांनी हजारो लोकांना मारले होते. परंत ु

आप%या YVथानाRया वळेी त ेअसे कX शकत नाहीत. यामळेु EयांRयावर िव�ास ठेवनू Eयांचे YVथान 

सोपे करण ेआपल ेकतhLय आह.े EयांRया अडचणीत आपण भर घाल ूनये. 

परंतु आज काय होते आह?े आज अwनव�ाची चणचण आह े - तNुहाला आिण मला त े

िमळतात परंत ुदशेात करोडो लोक अस ेआहते कO rयांना अwन आिण व� िमळत नाहीत. आज 

म¦ासचे मWंी मा^याकड ेआल ेहोत.े Eयांनी मला सांिगतले कO Yांतात परू आललेे आहते. परंत ुदगंली 

नसEया तर गरीब लोकांना अwनधाwय परुवता आल ेअसत.े अwनधाwय वाटपाशी सबंिंधत माणसू िहदंू 

मसुलमान असा िवचार करायचा नसतो. त ेदशेातील सग�या लोकांना परुवाव ेलागत असत.े 

परंतु आज केवळ एकच िवचार आह.े तो Nहणज ेमारmयाचा आिण क�ल करmयाचा आिण 

तहेी पाशवी पIतीन.े मलुमान िहदंूनंा मारत आहते आिण मसुलमान िदसला कO िहदंू Eयाला मारत 

आहते. 

आपल ेजर अशा पाशवी मागाhपय|त अधःपतन झाले असले आिण ि�िटश ग%ेयानतंर आNही 

यो}य मागाhचे अनसुरण कX असे जर आपण Nहण ूतर ती चकुOची व�ृी आह ेअस ेNहणाव ेलागले. 
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मला तNुहाला अजनू एक गोc सांगायची आह.े जनरल शाह नवाझ आज आल.े मी 

िबहारमधनू आ%यानतंरही त े ितथेच थांबल.े त े कोणताही पगार घते नाहीत. असे असनूही Eयांनी 

औपचाlरकता Nहणनू पधंरा िदवसांची सटुी घतेली आिण त े घरी गले.े Eयांनी सांिगतल े कO ज े

मसुलमान िबहारमMये परतायला मागपेढुे पाहत होते व rयांना िहदंू धाकदटपशा करत होत ेते आता 

परतू लागले आहते. याच े कारण कतhLय काय आह े ते िहदंूनंा जLेहा सतत दोन िदवस समजावनू 

सांगmयात आल ेव त ेिहदंूRंया लpात आल ेतLेहा मसुलमानांRया परतीचा मागh मोकळा झाला आिण 

मसुलमानांRया rया झोपड्या जमीनदोVत करmयात आ%या होEया Eया बांधmयाकlरताही िहदंूनंी मदत 

केली. इतर खेड्यांमMयेही असचे चांगले काम करmयात आल ेआह.े 

जर अशाच Yकारे काम सXु रािहले तर िबहारमधनू पळाललेे सवh मसुलमान परततील. 

सरकार Eयांना आिथhक मदत करत आह.े परंत ुजे लोक मसुलमानांना धाक दाखवत आहते व EयांRया 

मागाhत अडथळे िनमाhण करत आहते EयांनासIुा िहदंूनंी समजावले पािहजे. तLेहाच ह े काम पणूh 

होईल. 

थोडoयात खून आिण क�लीRया या वातावरणातही काही चांगली माणस ेआहते. YEयेक 

मसुलमान, YEयेक शीख, YEयेक िहदंू वाईट माणसू नाही. 

rयाYमाणे िबहारमMये शांतता YVथािपत करmयात आली तशीच डेरा इVमाईल खान आिण 

सरह� Yांतातही यावी. 

िजना साहबेांनी ज ेिलिहले तसाच Eयांचा अथh असले तर Eयांनी दगंली थांबव%या पािहजे. या 

दगंली सwैय थांबव ूशकत नाही. दगंली तLेहाच थाबतील जLेहा लोकांना तसे करmयाकlरता समजावनू 

सांगmयात येईल. जर Eयांनी दगंली थांबव%या नाही तर Eयाचा अथh असा होईल कO Eयांना िजना 

साहबेांRया श�दांचे महsव वाटत नाही वा िजना साहबेांना दगंली थांबवmयात रस वाटत नाही. 

परंतु िजना साहबेांब�लचे अिYय िवचार आपण आप%या मनात का बाळगाव?े जLेहा सवh 

काही ठीकठाक होत नाही तLेहा माणसू सशंयी होतो. मी जर कशावर तरी माझी सही केली असले व 

माझी कृती EयाRया अगदी िवरोधी असले तर सशंय िनमाhण होण ेअपlरहायh आह.े यामळेु यािवषयीही 

काही सशंय. परंतु अखेरRया pणापय|त िजना साहबे काय करतात याकड ेआपण लp ठेवल ेपािहजे  

िहदंीवXन, Yाथhना Yवचन - भाग १, प�ृ ६६-७२ 
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५. !ाथ$ना !वचन, मे ५, १९४७ 

(वादळी हवामानामळेु म े५ला गांधीज6चे लखेी भाषण वाचून दाखवता आल ेनाही. दसु`या िदवशी 

एम. ए. िजना यांची भटे घऊेन गांधीजी वळेेवर पोहोचू शकल ेनाही, Yाथhना साडेसहा वाजता सXु 

झाली. कुराणमधील भाग Nहणmयावर परत आpेप घmेयात आ%यामळेु दोन िमनीट मौन पाळmयात 

आल ेव पढुील मजकूर वाचून दाखवmयात आला.) 

नवी िद%ली, म े५, १९४७ 

वाईट गोcीपासनू बचाव करmयाकlरता मी ई�राचा आसरा घतेो. हे दवेा! मी YEयेक कायाhची 

स�ुवात तु̂ या नामVमरणाने करतो.  

त ूकनवाळू आिण दयाळू आहसे. त ूिव�िनमाhता आहसे. तचू राजा आिण मालक आहसे. मी 

केवळ तझुीच मिहमा गातो आिण आिण मदत मागतो. wयायाRया िदवशी त ूसवा|चा wयाय करशील. 

त ू मला यो}य मागh दाखव, असा मागh कO जो तु̂ या सतंांनी पायाखाली तडुवला असले, नको 

दाखवसू Eयांचा मागh rयांनी तलुा  दखुवले असले.  

ई�र एक आह.े तो िचरंतन, सवhशि�मान, अजwमा आह.े EयाRयासारखा कोणीही नाही.  

कुराण ए शरीफमधून जो भाग वाचला जातो Eयाचा हा अनवुाद आह.े हा भाग Nहणmयावर 

कोणी कसा काय आpेप घऊे शकतो ह ेमा^या आकलनश�Oपलीकडे आह.े आप%या अतंःकरणात 

ही Yाथhना जतन कXन ठेवली तर Eयामळेु आप%यापकैO YEयेक �ीप�ुषाच े उwनयन झा%यािशवाय 

राहणार नाही अस ेमी खाWीपवूhक सांगतो.  

आज मी अिधक सांगणार नाही. 

िहदंीवXन, Yाथhना Yवचन, भाग १, प�ृ ७३ 
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६. !ाथ$ना !वचन, मे ७, १९४७ 

नवी िद%ली, म े७, १९४७ 

YाथhनRेया िठकाणी पोहोच%याबरोबर गांधीज6नी उमादवेी आ%या आहते काय अशी चौकशी 

केली… गांधीज6Rया आ�हाVतव Lयासपीठावर बसmयाकlरता Eयांची समजतू घालmयात आली. 

गांधीज6नी िवभावरीबाई दशेपांडे यांनासIुा Lयासपीठावर बसmयाकlरता िनमिंWत केल े आिण त े

Nहणाले कO या दोन ि�यांनी कुराणमधील कडवी Nहणmयाला िवरोध केला आह.े  

काही थोड्याशा लोकांRया िवरोधामळेु Yाथhना थांबवmयात येऊ नये असे Nहणणा`या २० 

लोकांRया स�ा असल%ेया पWाचा उ%लखे करत गांधीजी Nहणाल ेकO तNुहाला अस ेवाटते काय कO 

दोन वा वीस लोकच याYमाण ेिवचार करणारे आहते? मला असे वाटते कO िवरोध न करता ज ेलोक 

दररोज इथे येऊन शांतपणे बसतात EयांRया मनातही या पWात Lय� करmयात आललेेच िवचार 

असावे.  

परंतु मी तNुहाला शांत राहmयाची िवनतंी करीन. िहदंू धमाhने सहनशीलतेला फार महsव िदल े

आह.े गवताRया एका पाEयाRया मदतीने सागरातील एकेक थ§ब घऊेन Eया सागरातील सगळे पाणी 

दसु`या खड्ड्यात भरmयाकlरता जवेढी सहनशीलता पािहजे Eयाहaन अिधक सहनशीलता मोp 

िमळवmयाकlरता पािहजे असते अस े सहनशीलतचेे महsव सांगताना शकंराचायh Nहणाल े आहते. 

आता क%पना करा कO एखादा माणसू सागरातील पाणी दसु`या एका खड्ड्यात गवताRया पाEयान ेन 

भरता एखाbा पात%ेयाने भरतो आह.े अस ेकरत असतानासIुा त ेपाणी दसु`या खड्ड्यात भरmयाRया 

\cीने Eयाला तो खड्डा फार मोठा वाटतो, आिण जर तो माणसू शकेडो वा हजारो वष� िजवंत रािहला 

तर कदािचत तो Eया खड्ड्यात सागराचे सगळे पाणी ओत ूशकेल. परंतु सागरामMये सतत ज ेनवीन 

पाणी येत असत े Eयाच े काय करायच?े मग तो सम¦ु कोरडा करmयाकlरता िकती धयैh लागले? 

Vवाभािवकपणे मोp इिRछणा`या Lय�Oकlरता लागणा`या असीम धयैाhब�लच शकंराचायh बोलत 

आहते. त ेNहणाले कO एक पाऊल lरिकबीवर आिण दसुरे पाऊल घोड्याRया पाठीवर बसmयाकlरता 

उचलललेे अशा अवVथेत �¨ काय आह े हे माणसू आप%या गXुला िवचाX शकत नाही. �¨ 

जाणनू घmेयाचा हा मागh नाही. आपण सवh जे इथे गोळा झालेलो आहो त ेकाही तरी िशकmयाकlरता 

गोळा झालो आहो. आपणा सवा|ना मोp हवा आह.े परंतु Eयाकlरता आव]यक असलेले धयैh अगंी 

बाणवmयाची आप%यामMये pमता आह ेकाय? तसे नसले तर Yाथhना करmयापरुत ेतरी धयैh आपण 

अगंी बाणव ू या. आप%या आजबूाजलूा मलु ेदगंा करत असताना आपण Yाथhना कX लागलो तर 
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ितने आपला कोणता लाभ होणार आह?े Yाथhना चांगली होmयाकlरता ती अतंःकरणातनू आली 

पािहजे. दवे इतका भोळसट नाही कO केवळ आप%या ओठांवXन आल%ेया श�दांना Yाथhना समजनू 

तो भलुून जाईल. Yाथhना Nहणजे केवळ श�दांचा पनु�Rचार नाही! आिण आपण जLेहा कोणEया तरी 

YकारRया िवरोधाला तZड दते असतो तLेहा अशा YकारRया उRचारणाचा आ�ह आपण का धरावा? 

आप%या अिधक श�ORया बळावर Eया त�णाला ग¥प बसवनू आपण काय करणार आहो - तNुही 

Eयाला धमाhचे अनसुरण Nहणाल काय? या त�णाला सहन करmयात धमh आह.े तNुही इतoया मोठ्या 

स_ंयेत इथे गोळा झाला, शांतपणे तमुRया धमाhचे अनसुरण केल ेआिण या अ©ानी त�णाला सहन 

केल ेयाचा मला आनदं होतो. 

परंतु आज आप%याला Eया त�णाचा सामना करावा लागत नाही आह ेतर या �ीचा. मी 

द�क घतेल%ेया मलुीपpेाही ती लहान अस%याच ेमला िदसते. ती एका सिचवाची (अिखल भारतीय 

दशेी राrय िहदं ूमहा सभचेे सिचव. Eयांनी राजVथान समाचार ह ेदिैनकही काढल ेहोते.) पEनी आह.े 

ितने मला पW पाठवले होते. मी आधी Eयाची चचाh करेन.  

पWातील मािहतीवXन िहदं ूधमाhचे ©ान िदसत नाही तर अ©ान तवेढे िदसते. खरे Nहणजे अशा 

Yकारे िहदंू धमाhचे रpण करmयाRया YयEनामळेु Eयाची बदनामीच होत.े सग�या िहदंूनंा आिण 

िशखांना मी सांगू इिRछतो कO तNुही अशी चकुOची पIत वापX नका. या �ीRया Yvांच ेमी ¤मशः 

उ�र दईेन. 

१. दवेळात कुराणातील भाग वाच%यामळेु दऊेळ बाटत े ह े Nहणणे बरोबर नाही. दवेळात 

ई�राच ेVतवन केल ेतर ती गोc धमhिवरोधी कशी काय होऊ शकत?े औझोिबलाही इEयादीचा काल 

मी जLेहा िहदंीत अथh समजावून सांिगतला होता (पाहा Yाथhना Yवचन, म े५, १९४७) तLेहा कोणीही 

िवरोध केला नLहता. कोणी जर गीतचेे अरबी भाषेतील अनवुाद Nहणाला तर त े धमhिवरोधी कृEय 

होईल काय? जर कोणी अस ेNहणत असले तर तो माणसू अडाणी आह ेअस ेNहणाव ेलागेल. सरह� 

Yांतात एक िनयम होता कO कुराणच ेभाषांतर कX नये. परंतु डॉ.खान साहबे, जे सMया सरह� Yांताचे 

YधानमWंी आहते, समजंस गहृVथ आहते. त ेNहणाल ेकO कुराणचा जर अनवुाद करmयात आला तर 

Eयाचा Yसार वगेात होईल. जाVत लोक तो वाचतील आिण समज ू शकतील. नमाझमMये 

कुराणमधीलच कडव ेNहणत असतात. असे Nहणण ेपाप होईल काय?  

२. तNुही Nहण ूशकाल कO मसुलमानांनी िहदंूRंया िवरोधात पाप केल ेआह.े परंतु िहदंू काही 

कमी होते काय? िहदंूनंी िबहारमMये काय केल े त े तNुहाला माहीत असायला पािहजे होत.े Eयांनी 

ि�यांना आिण मलुांना मारल,े घरांना आगी लाव%या आिण घरातनू पळून जाणा`या मसुलमानांचा 
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पाठलाग केला. आता जर मसुलमान इथे आल ेआिण Nहणाल ेकO भ}वदगीतRेया वाचकांनी फार मोठे 

पाप केल ेआह ेतर हा सEयाचा िकती मोठा अपलाप होईल? काही मयाhदपेय|त मला माwय आह ेकO 

मसुलमानांनी अितशय ¤ूर कृEय े केली आहते व Eयामळेु Eयांनी पाप केल े आह.े परंतु कुराणRया 

वाचकान ेपापपणूh वतhन केले Nहणनू कुराण कस ेपापपणूh होऊ शकत ेहे मला कळत नाही. असा Yकारे 

गीता, उपिनषद, वदे आिण खरे Nहणजे सवh धमh�ंथ पापपणूh आहते अस े िसI करता येईल. 

गीततेनूसIुा लोक वगेवगेळे अथh काढतात. गीतचेा मी जो अथh लावतो Eयाहaन काही लोक अगदी 

वगेळा अथh लावतात. मला गीतते अिहसंाचा सदंशे आढळतो तर काही लोक Nहणतात कO गीतते 

आततायी माणसाची (घिृणत कृEय े करणारा Nहणज े आग लावणारा, िवषYयोग करणारा, खनुी, 

लटुाX, भमूीवर अित¤मण करणाराआिण Lयिभचारी यांना आततायी Nहणतात. १.३६) हEया 

करmयाचा आदशे आह.े EयांRयाकड ेजाऊन मी Eयांना थांबव ूशकतो काय?  मी Eयांच ेऐकतो आिण 

मला जे यो}य वाटते ते करतो. 

३. मिशदीत मी गीता वाचली नाही याचा अथh मी िभWा आह ेइतकाच होतो, नाही का? माwय 

कO मी िभWा आह ेआिण मिशदीत मसुलमानांसमोर Yाथhना करायची मला भीती वाटते. परंत ुमी जर 

एखाbा बाबतीत िभWा असने तर सवh बाबतीत िभWा आह ेअसे Nहणता येईल काय?   

 तNुहाला माहीत असायला पािहजे कO मी अनके िठकाणी मसुलमानांबरोबर राहतो आिण 

EयांRयाकड ेमी िनःसकंोचपण ेमाझी Yाथhना करत असतो. आिण मी जLेहा नोआखालीचा दौरा करत 

होतो तLेहा अगदी मिशदीत जरी नाही तरी मिशदीRया अगदी जवळ अनकेदा मी Yाथhना घते होतो. 

एकदा मी मिशदीRया आवाराRया आतील इमारतीत Yाथhना घतेली होती. आिण मा^याबरोबर मी 

नहेमी Yाथhनचेे सवh सािहEय घते अस.े ितथे वाb वाजवले जात अस ेआिण टा�या वाजवत रामधनू 

Nहटली जात अस.े मिशदीRया आवारात Yाथhना Nहणत असताना आमRयाजवळ वाb नLहत ेपरंतु 

टा�या वाजवत आNही रामधनू Nहणत होतो. मसुलमानांना मी सांिगतले होत ेकO तNुही जस ेरहीमचे 

नाव घतेा तसाच मी रामाचे नाव घणेार आह.े मी Eयांना सांिगतले कO रहीमचे नाव घणेारांनी इतरांना 

रामाचे नाव घऊे िदले नाही तर ही गोc तNुहाला शोभणार नाही. 

 तNुही अEयाचाराब�ल बोलता. नोआखालीत ब`याच अEयाचाराRया घटना घड%या. परंत ु

नोआखालीत मसुलमानांनी केललेे अEयाचार िबहारमMये िहदंूनंी केल%ेया अEयाचारांसमोर काहीही 

नाहीत ह ेमी तNुहाला सांगने. मी या गोcीचा साpीदार आह.े मी नोआखालीतही होतो व मी िबहारचा 

दौराही केललेा आह.े 
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 जो कोणी Nहणतो कO मसुलमानासमोर जाऊन मी Yाथhना कX शकत नाही तो गांधीला 

ओळखत नाही. गांधी कोणEया धातपूासून बनला आह ेह ेया िबचा`या उमादवेीला कुठे माहीत आह?े  

मला माझी लाज वाटत नाही तर या बाई ज े Nहणत आहते Eयाची लाज वाटते. िहदं ू धमhसभचे े

सिचवपद धारण करणा`या या स हृVथांची लाज वाटते कारण ह ेपद धारण के%यानतंरही Eयांना िहदं ू

धमाhचे ©ान नाही. जर सागरालाच आगा लागली तर ती आग कोण िवझवू शकेल?  

 परंतु सEय ह ेआह ेकO या बाईचंा िवरोध िविशc Yाथhनलेा नाही तर अरबी भाषेला आह.े 

काल मी जLेहा कुराणातील भागाचा अनवुाद कXन सांिगतला तLेहा कोणाRयाही भावना दखुाव%या 

नाही.  

 यानतंर गांधीज6नी अनवुािदत भागाचा पनु�Rचार केला. 

 आता पाहा, मी परत ती सपंणूh Yाथhना वाचली. यामळेु या �ीRयासIुा भावना दखुव%या 

ग%ेया नाहीत. ितला जर यात काही पापपणूh वाटले असत ेतर, ‘ग¥प बसा, मला ह ेऐकायच ेनाही’  

अस ेNहणनू ितने मला ग¥प बसवले नसते काय?  

 परंतु आता ती मला थांबव ू शकते काय? इतर कोणEया मागाhने मी ई�राची Yाथhना कX 

शकतो? ई�राचा उ%लखे मी अज (अजwमा) Nहणनू कX नये? वा मी Eयाला िचरंतन समज ूनये? वा 

मी Eयाला सवhशि�मान Nहण ूनये? वा मी Eयाला मालक Nहण ूनये? मग मा^या Yाथhनते मी Nहणाव े

तरी काय? आप%याला आप%याला Yाथhनते ज ेकाही Nहणायचे असले त ेजर आपण अरबी भाषेत 

Nहणालो तर हा िकती मोठा अडाणीपणा असले? अशा घोर अ©ानापासनू आपण Vवतःला वाचवले 

पािहजे.  

तर आNहाला काळोखापासनू वाचव अशी आपण ई�राची Yाथhना कX या. आप%या िहदं ू

YाथhनतेसIुा िनवडmयात आलले ेश�द ‘तमसो मा rयोितगhमय’ हे Nहणज ेआNहाला काळोखापासनू 

उजडेाकडे न े ह े आहते. (बहृदारmयकोपिनषद३.२८, पाहा आ�म भजनावली) अशा YकारRया 

अनपुम धमाhचे कौतकु करmयाऐवजी Eयाला एखाbा दगडाYमाणे िभरकावनू bाव ेयाच ेमला वाईट 

वाटते. आिण जो माणसू धमाhची सवेा कX इिRछतो Eयाची बायको अशा Yकारचे वतhन कXन 

धमाhची अधोगती करmयाचा YयEन करत ेआह ेया गोcीने मी अजनू दःुखी होतो. आप%या बायकोच े

िवचार अस े इतVतः न भरकटू दणेे ह े Eयाच े कतhLय आह.े परंत ु या स हृVथांनी आप%या पEनीला 

िनतांत असहनशीलतचेे Yिशpण िदले आह.े अशा YकारRया पlरिVथतीत धमh कसा िजवतं राहa 

शकतो?  
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आपण जर अस ेसXु ठेवल ेतर िहदंू धमh िनि�तच िटकणार नाही. आिण भारतचेही अिVतEव 

राहणार नाही. ि�िटश जरी िनघनू गलेे तरी आप%याला भारताला वाचवता येणार नाही. VवतWं 

भारतात आपण भावाभावाYमाणे रािहलो पािहजे. आज जे शWू आहते ते उbा िमW होतील. मग तNुही 

तमुRया मसुलमान शजेा`याला त ूकुराण वाच ूनकोस Nहणनू सांगाल काय? Eयामळेु िहदंू धमाhचे Vथान 

उंचावले काय?  

यामळेु तNुही मौन राहaन Yाथhना करावी असे मी तNुहाला सांगतो आह.े कारण इतके सगळे 

लोक काही दोनचार लोकांब�ल राग न धरता शांतपणे मौन धारण कXन बसनू रािहले तर आपण 

पिवW होऊ. 

तNुहा सवा|ना माहीत आह ेकO काल मी िजना साहबेांना भटेायला गलेो होतो. आमRयामMये 

काय झाले ते सवh मी तNुहाला सांगू शकत नाही. आपण जे काही बोल ूत ेआप%यातच राहील व त े

बाहरे उघड केल े जाणार नाही असा आमRयात करार झाला आह.े इतकेच नाही तर मी बादशाह 

खान, पिंडत जवाहरलाल आिण इतर पढुा`यांनाही िजनासाहबेांशी जी बोलणी झाली Eयाचा गोषवारा 

कळवला आह.े इथेसIुा मी तो थोडoयात सांगने. आNही दोघांनीही एका दVतावजेावर सही केली 

आह.े (गांधीजी व एम. ए. िजना यांRया सहमतीने एक सयंु� आवाहन एिYल १२, १९४७ला 

काढmयात आल ेहोते व गांधीज6Rया सहमतीचने त ेYकािशत करmयात आल ेहोत.े) Eयात दोन म�ु े

आहते. पिहला म�ुा होता आप%या राजकOय उि�cांRया पlरपतूtकlरता आपण कुणावरही दडपण 

आणणार नाही. YEयेक बाज ूदसु`या बाजलूा आपला \िcकोन समजनू सांगmयाचा YयEन करील व 

धाकदपटशा दाखवmयाचा वा गुडंिगरी करmयाचा YयEन करणार नाही.  

दसुरा म�ुा होता लोकांना िहसंक कृEयांपासनू आिण इतर अEयाचारी वतhनापासून परावृ� 

करण.े कालRया िजना साहबेांRया व�LयावXन (पाहा गांधीज6Rया सहमतीसह एम. ए. िजना यांनी 

व�ृपWांना िदलेले व�Lय म े ६, १९४७) तमुRया लpात आलचे असावे कO आमRयामMये Vपc 

राजकOय मतभदे आहते. िजना साहबेांना पािकVतान हवा आह.े पािकVतानकlरता करmयात आललेी 

मागणी माwय करावी असा िनणhय कॉ�ंेसRया लोकांनीही घतेला आह.े परंतु Eयांच ेNहणण ेआह ेकO 

बगंाल आिण पजंाबमधील िहदंू आिण शीख (बहxस_ंय असले%या) भागाचा पािकVतानमMये 

समावशे करता येऊ शकत नाही. केवळ मसुलमानबहxल Yदशेच भारतापासनू वगेळा काढता येऊ 

शकतो. परंतु मा^याब�ल बोलायचे तर मी पािकVतानला कोणEयाही अटीवर माwयता देऊ शकत 

नाही. दशेाची फाळणी करणा`या कोणEयाही YVतावाला मी माwयता दऊे शकत नाही. अशा अनके 

गोcी घडत आहते कO rया मी सहन कX शकत नाही. परंतु Eया घडण ेअजनूही थांबत नाही. Eया 
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घडण ेसXुच आह.े परंतु या बाबतीत मी जLेहा Nहणतो कO Eया मला सहन होत नाहीत तLेहा Eयाचा 

अथh असतो मी यात भागीदार होऊ शकत नाही. वगे�या श�दांत सांगायचे तर या बाबतीत मी 

EयांRया Yभावाखाली येणार नाही. Eयांना जर पािकVतान हवा असले तर Eयांनी आप%या बांधवांशी 

वाटाघाटी कXन तो �यावा. कोणEयाही एका पpाचा Yितिनधी Nहणनू मी बोल ू शकत नाही. मी 

सवा|चे YितिनिधEव करतो. या दशेात राहणारे िहदं,ू मसुलमान, शीख, पारसी, जनै, ि��न या सवाhचा 

िव�Vत होmयाचा माझा YयEन आह.े मा^यात Eयांचा िव�Vत होmयाची pमता वा पाWता नसले तरी 

मला Eयांचा िव�Vत होmयाची इRछा आह.े यामळेु पािकVतानRया िनिमhतीत मी भागीदार होऊ शकत 

नाही. िजना साहबे ज ेकX पाहत आहते ते धोoयाचे आह ेह ेजर मला माहीत आह ेतर मी पािकVतान 

माwय करmयाRया YVतावावर सही कसा कX शकतो? हा म�ुा मी Eयांना अितशय शांतपणे सांिगतला. 

आNही भांडलो नाही. आNही परVपरांशी सौजwयपवूhक बोललो.  

िजनासाहबेांना मी सौजwयपणूh श�दांत सांिगतले कO श�ORया बळावर तNुहाला पािकVतान 

िमळू शकत नाही. पािकVतानकlरता चकार श�द न काढता कबलूी दmेयाकlरता त ेमला भाग पाडू 

शकत नाहीत. ई�र सोडून इतर कोणीही मला भाग पाडू़ शकत नाही. जर त ेमला समजावनू सांगू 

इिRछत असतील तर केवळ पािकVतानच का, सपंणूh भारत का नाही? 

शांततकेlरता करmयात आलले े आवाहन Yभावी होmयाकlरता Eयावर सही करmयाकlरता 

िजनासाहबेांबरोबर मी तयार झालो आिण याकlरता ज ेकोणत ेकाम मा^याकडून �यायचे असले त े

Eयांनी �यावे अशी मी Eयांना िवनतंी केली. मी Eयांना सांिगतले कO याकlरता आव]यकता असली तर 

मी तमुRयाबरोबर हजार वळेा येईन. 

मी तNुहाला सांग ू इिRछतो कO िजना साहबेांकडे जाmयापासनू मला पराव�ृ करmयाकlरता 

YEयेकान ेYयEन केला होता. Eयांनी मला िवचारल े कO िजना साहबेांबरोबर ग%ेयाने तNुहाला काय 

िमळणार आह.े परंतु मी EयांRयाकडे काही िमळवmयाकlरता गलेो होतो काय?  Eयांच ेमन समजनू 

घmेयाकlरता मी गलेो होतो. EयांRयाकड ेजाऊन मला काही िमळाले नसले तर EयांRयाकड ेग%ेयामळेु 

मी काही गमावलहेी नाही. मी EयांRया मWैीचा दावा करतो. अखेरीस तसेIुा भारताचेच आहते. 

काहीही झाले तरी मला EयांRयाबरोबर जीवन Lयतीत करायच ेआह.े EयांRयाबरोबर जाmयाकlरता मी 

नकार कसा दऊे शकतो?  

आNही Vनहेभावाने रािहलो पािहजे. ससुवंादाने राहmयाकlरतासIुा आNही कोणावर बळजबरी 

करता कामा नये. Eयांना जर पािकVतान हवा असले तर पािकVतानसबंंधीचा Eयांचा \िcकोन Eयांनी 

आNहाला पटवनू िदला पािहजे. पािकVतानची िनिमhती सवा|कlरता िहताची आह ेअस ेEयांनी सवा|ना 
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पटवनू िदले तर मी Eयांचा YVताव माwय करेन. परंत ुपािकVतान माwय करmयाकlरता ते मला भाग पाडू 

शकतील अशी जर Eयांची अपpेा असले तर - असो, मी Eयांना माझी समंती दऊे शकत नाही.  

भारताचे िवभाजन का होऊ शकत नाही अस ेकदािचत तNुही मला िवचाराल. Eयामळेु िकती 

हानी होईल ह े तNुही ऐकल े तर तNुही आ�यhचिकत Lहाल. माझ े डोके lरकाम े नाही ह े कृपाकXन 

लpात ठेवा. कृपाकXन या िवचारांब�ल ऐका आिण वाचा. आज मी तNुहाला भरपरू वळे िदला 

आह.े  

आता मी कलकsयाला जात आह.े ितथे मी काय कX शकेन ह ेमला माहीत नाही. आिण 

मला हहेी माहीत नाही कO मी ितथे िकती िदवस थांबेन आिण कधी परतने. जLेहा केLहा जवाहरलाल, 

कृपलानी वा Lहाईसराय मला बोलावतील तLेहा मी परत येईन असा श�द मी िदला आह.े आिण मला 

आशा आह ेकO मी तNुहाला पwुहा पाहीन. मMयतंरीRया काळात लpात ठेवा Yाथhना करताना मला 

अडवनू तमुचा कोणताही लाभ होणार नाही. मला मौन राहmयाचा लाभ िमळतो. आिण राग दाबून 

शांत राहणा`या तNुहा लोकांचाही कमी लाभ होणार नाही. परंत ु rयांनी अडथळा िनमाhण केला 

EयांRयाजवळ गमावmयासारखे सवh काही होत.े तNुही लोकांनी िववकेान ेवागmयाकlरता Eयांना मदत 

केली पािहजे. तNुहाला आठवत असलेच कO याआधी जLेहा Yाथhनते अडथळा आणmयाचा YयEन 

झाला होता तLेहा िहदंू महासभRेया सिचवांनी Eयांना समजावmयाचा YयEन केला होता. तNुहीसIुा 

Eयांना अशाच Yकारे समजावले पािहजे. धाक दाखवनू वा दडपण आणनू नाही तर गांधीRया Yाथhनते 

केवळ धमh आह,े अधमh नाही असा शांतपणे यिु�वाद कXन तNुही Eयांना समजावले पािहजे. जर 

Eयांना पटले नाही तर मौन Yाथhना करmयाइतकO सहनशीलता मा^यात आह.े इतकेच नाही तर 

दवेळातसIुा हीच Yाथhना मी एकट्याने Nहणने. परवा जLेहा पाऊस पडत होता तLेहासIुा मी हीच 

Yाथhना Nहणत होतो. त ेतचे मिंदर होत ेआिण ितथे तचे िहदं ूउपिVथत होत.े परंत ुआज परत िवरोध 

झाला. आपली ही अशी दःुखद अवVथा झाली आह.े  

तमुची Yाथhना अरबी भाषेत असो कO फारसी भाषेत असो कO सVंकृत भाषेत असो ती 

करmयाकlरता तNुही VवतWं आहा अस ेह ेलोक Nहणतील अशी तNुही तमुRया अिहसंक Lयवहाराने या 

लोकांची समजतू घालावी अशी माझी तNुहाला िवनतंी आह.े  

आता कृपाकXन दोन िमिनट शांत बसा व मौन Yाथhना करा. आिण तNुही तमुचे डोळे बंद 

ठेवल ेतर अजनूच चांगल.े 

िहदंीवXन, Yाथhना Yवचन - भाग १, प�ृ ७४-८१ 
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७. !ाथ$ना !वचन, मे ९, १९४७ 

 

(अमतृ बझार पिWकेमधील हा अहवाल द िहदंमूधील अहवालाशी जळुतो.) 

सोदपेरू, 

म े९, १९४७ 

गांधीजी ;हणाले कK मी कलकLयाला येईन असे अपेि0त नOहते. परंतु मला जेOहा 

कलकLयातील घटनांबRल िमSांकडून कळले तेOहा Tया कामाकUरता मी नोआखाली 

आिण नंतर िबहारम6ये गेलो होतो Wयाच कामाकUरता मी कलकLयाला गेलो पािहजे आिण 

माझे काम केले पािहजे असे मला वाटले. Wयांना ितथे फुलांनी सजवलेले गुYदवेांचे िचS 

िदसले. वैशाख मिह[याची २५ तारीख गुYदेवांची ज[मतारीख होती. यामुळे गुYदेवांनी 

िलिहले=या दोन ^तोSांचे वाचन कर_यात आले. थोर पुYषांचा कधीही मृWयू होत नसतो 

आिण Wयांचे काम सुb ठेवून Wयांना अजरामर करणे हे जनतेचे काम असते. िहंदू आिण 

मुसलमान आज भांडत असताना मला िहशंाय उ[मe पृfवी (जग िहंसेन ेवेडे झाले आहे) हे 

जे दुसरे ^तोS ;हणून दाखव_यात आले होते Wयाgया अगदी िवपरीत पUरि^थती अस=याचे 

मला जाणवते. या ^तोSाचा सारांश असा आहे - ईhर आ;हाला अंधाराकडून Eकाशाकडून 

नेवो, असWयाकडून सWयाकडे नेवो, सकंटातून असीम अWयानंदाgया ि^थतीकडे नेवो. याच 

मंSाचे शi Wयांनी दीनबंध ू अॅ[k्यूज आिण िपअसBन (िव=यम िव[सटेनली िपअसBन) यांना 

दि0ण आिmकेत जा_याची परवानगी देत असताना िदले होते. गुYदेवांgया जगातील अनेक 

भnांमधील हे सवoeम भn होते. 

 गांधीजी पुढे ;हणाले कK कायद ेआझम िजना यांना पठाणांचे जे Eितिनधीमंडळ 

भेट_याकUरता गेले होते Wयांgयासमोर Wयांनी काढले=या उqारांचा सरूही हाच होता ही 

चांगली गोr आहे. ते शsद तु;ही ^वतःकUरताही वाचावे. तु;ही जर या स==याचे अनुसरण 

केले तर िहंदु^तान खरोखर शांततेची भूमी होईल. 

अिहसंRेया दVतावेजावर आNही सयं�ुपण े सही केली होती. (पाहा िशखांशी चचाh एिYल 

१२, १९४७) Eयामळेु िहदंू वा मसुलमान जर दानवाYमाणे वा पशYूमाणे वागले तर मा^यावर आमरण 
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उपोषण करmयाची जबाबदारी ताबडतोब येऊन पडत.े िबहारमधील िहदंूनंी आिण नोआखालीतील 

मसुलमानांनी ही गोc लpात ठेवली पािहजे. 

आपल े बोलणे पढुे सXु ठेवत गांधीजी Nहणाले कO मी केल%ेया सवेमेळेु आिण अजनूही 

िहदंVुतानातील मसुलमानांची मी जी सवेा करतो आह ेEयामळेु मला उपोषणाचा हा अिधकार िमळतो. 

कवी इकबालनी आप%याला आधीच िशकवले आह ेकO खरा धमh माणसांना एकमकेांचा «शे करण े

िशकवत नाही. आपण सवh हा पाठ आप%या अतंःकरणात बाळग ूया आिण िहदंभलूा शांततचेी व 

माणसामाणसातील �ातभृावाची भमूी कX या.  

ि�िटश िनि�तच िहदंVुतान सोडून जात आहते आिण आप%यामMये जर काही मतभेद 

असतील तर आपण सपंणूhपणे तो आपला िवषय समजू व तो सोडवmयाकlरता आपण ि�िटशांकडे 

कधीही जाणार नाही. ि�िटशांब�ल सांगायचे तर लवकरात लवकर दशे सोडून जाण ेयािशवाय Eयांच े

दसुरे कोणतहेी कतhLय नाही. Eयांनी जर त ेकाम पणूh केल ेतर भाऊभाऊ जसे आपसात सवh काही 

िमटवतात EयाYमाण ेआपण सवh काही आपसात िमटवू. 

अमतृ बझार पिWका, म े१०, १९४७ आिण द िहदंू म े१०, १९४७ 
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८. !ाथ$ना !वचन, मे १०, १९४७ 

सोदपेरू, म े१०, १९४७ 

Yाथhना Yवचनाकlरता आल%ेया जमावाला सबंोधmयाकlरता गांधीजी आल ेअसताना Eयांना 

िवचारmयात आल%ेया दोन Yvाची उ�रे Eयांनी िदली. िहदं ूआिण मसुलमान यांRयामधील दनैिंदन 

वाढEया कटू सबंंधांकडे पाहता ह ेिमW होऊ शकतील असे वाटते काय? Eयांनी ठामपण ेसांिगतले कO 

ह ेवमैनVय कायम िटकू शकत नाही. सMया जरी ह े िववके�c झालेले असले तरी ह ेभाऊ आहते 

आिण यांनी तसचे रािहले पािहजे. परंत ु ही भांडणे सतत चालणे अशoय नाही कारण ती दोन 

Lय�6मMये नसनू दोन सYंदायांमMये आहते. अस े झाले तर तNुही भारतातील दोwही धमा|चे दफन 

कराल व तमुच ेVवात�ंय भाकरीRया तकुड्याकlरता िवकाल अस ेभाकOत मी केले आह.े परंतु अस े

होणार नाही अशी मला आशा आह.े 

बगंालRया फाळणीRया िवरोधात िहदंूचंे लोकमत वळत असताना बगंालची फाळणी टाळली 

जाऊ शकत ेकाय हा दसुरा Yv होता. गांधीज6नी या मतामागील जोर माwय केला. त ेNहणाल ेकO या 

बाबतीत मत Lय� करmयाRया पlरिVथतीत मी नाही. परंत ु िवसगंतीची भीती न बाळगता मी इतके 

सांगू शकतो कO जर असे झाले तर Eयाकlरता बहxस_ंयाक मसुलमान आिण सMया स�ते असललेे 

मिुVलम सरकार Eयाहaनही जाVत जबाबदार असतील. मी जर बगंालचा म_ुयंमWंी असतो तर मी 

मा^या िहदंू भावडंांना भतूकाळ िवसXन जाmयाची िवनतंी केली असती. मी Eयांना Nहणालो असतो 

कO मीही तमुRयाइतकाच बगंाली आह.े धमh वगेवगेळा अस%यामळेु आपणा दोघांमMये फूट पडू 

शकत नाही. तNुही आिण मी, आपण दोघहेी एकच भाषा बोलतो आिण एकाच सVंकृतीचा 

आप%याला वारसा िमळाला आह.े ज ेकाही बगंालचे आह ेत ेआपणा सवा|चे आह.े बगंाल बगंाल 

आह.े तो ना तर पजंाब आह ेना मुबंई ना अजनू काही. 

म_ुयमWंी जर अशी भिूमका घऊे शकल े तर मी EयांRयाबरोबर ठीकिठकाणी जाईन आिण 

एकाही िहदंनूे बगंालRया ऐoयाला िवरोध कX नये अस े िहदंू �ोEयांना समजावनू सांगने. मी Eयांना 

सांगने कO िहदंू आिण मसुलमानांनी एक होऊन बगंालRया ऐoयाकlरता अितशय जोरदार सघंषh केला 

होता आिण बगंालची का�या दगडावरील रेघसेारखी फाळणी (बगंालची १९०५साली फाळणी 

झाली होती. नतंर लॉडh मोल� यांनी ितचे वणhन का�या दगडावरील रेषेYमाण ेठरललेी गोc अस ेकेल े

होते.) लॉडh कझhनसार_या Lहाईसरायला र� करायला लावली होती. मी जर सु̀ हावदt असतो तर मी 

िहदंूनंा बोलावनू मी सांिगतले असत ेकO एकदा मा^या शरीराचे तकुडे करा परंत ुबगंालची फाळणी 
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कX नका. Eयांच ेबगंाल आिण बगंालीब�लचे, मग ते िहदं ूअसो वा मसुलमान, Yेम इतके घ¬ असत े

तर दगडासारखे कठोर अतंःकरणही EयांRयासमोर ¦वले असते.  

आज माW भीती आिण सशंय यांनी िहदंूRंया मनात घर केल ेआह.े परंत ुमी जे ऐकले त ेखरे 

असले तर आज िबहारमधील मसुलमानांRया मनाचीही हीच अवVथा आह.े आिण िबहारमधील 

मसुलमानांRया मनातील सशंय आिण भीती तNुही दरू केली पािहजे अस े िबहारRया िहदंूनंा 

सागायलासIुा मी सकंोच बाळगला नLहता. गांधीजी Nहणाले कO माझा विै�क YेमाRया िनयमावर 

िव�ास आह ेव ते रंग, जात वा धमh यांत कोणताही भदे करत नाही. यामळेु मी नोआखालीलाच नाही 

तर कलकsयालाही िवसX शकत नाही. मला आनदं होतो कO मा^या या िव�ासात कायद ेआझम 

िजनासारखा जोरदार भागीदार मला िमळाला आह ेआिण ही गोc जगापासनू लपललेी नाही. 

अमतृ बझार पिWका, म े११, १९४७ 
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९. !ाथ$ना !वचन, मे ११, १९४७ 

(सभते सवh समदुायांचे लोक आल ेहोत ेव इतकO Yचंड गदt झाली होती कO जागअेभावी 

काही लोकांना परत जावे लागले होते.) 

सोदपेरू, 

म े११, १९४७ 

महाEमा गांधी Nहणाले कO मला शहीद साहबेांची भटे घmेयाचे सौभा}य िमळाले. माझी 

EयांRया घरी जाmयाची इRछा होती परंतु Eयांनी मला EयांRया घरी येmयाची परवानगी िदली नाही. मी 

काल ज ेNहणालो Eयािशवाय या मलुाखतीब�ल मा^याजवळ सांगmयासारखे काही नाही. 

Yाथhना Yवचनात िवचारmयात आल%ेया दोन Yvांचे उ�र नतंर गांधीज6नी िदले. पिहला Yv 

होता - “तNुही आNहाला अिवभािजत बगंालकlरता काम करmयाचा स%ला िदला. परंतु िवभािजत 

िहदंVुतानमMये अिवभािजत बगंाल कसा काय अस ूशकतो?” 

या Yvाचे उ�र होत े - मी जे Nहणालो ते तNुहाला बरोबर कळले असले तर िहदंू आिण 

मसुलमान या दोघांRया सयंु� समंतीिशवाय काहीही होऊ शकत नाही. ितसरा पp जर तमुच े

भिवतLय ठरवणार नसले तर त ेतNुहा दोघांRया सयंु� समंतीनचे ठरवल ेजाऊ शकते. मग अजनू तरी 

िवभ� िहदंVुतानचा Yvच उपिVथत होत नाही. कधी काळी जर ही ददुवी घटना घडलीच तर 

बगंालमधील िहदंू आिण मसुलमान िहदंVुतानRया कोणEया भागात राहायचे ह े सयंु� समंतीन े

ठरवतील. 

दसुरा Yv होता - “ि�िटश गलेे नाहीत. आपली पिहली मागणी ती का नसावी? 

िहदंVुतानमधील जनतकेडे स�चेे खरोखरी हVतांतरण झा%यानतंरच आपसात ह े Yकरण 

िमटवmयाकlरता आपण वाट का पाहa नये?” 

सपंणूh बगंालचे एकमत असले तर खरे Nहणजे हा Yvच उपिVथत होत नाही. हा Yv आज 

िवचारला जातो कO ि�िटश खरोखर िनघनू ग%ेयानतंर उपिVथत होतो याला काहीही महsव नाही. 

अमतृ बझार पिWका, म,े १२, १९४७ 
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१०. !ाथ$ना !वचन, मे १२, १९४७ 

(गांधीज6चा हा मौनवार अस%यामळेु Eयांच ेभाषण वाचून दाखवmयात आल.े) 

सोदपेरू,  

म े१२, १९४७ 

आज ज ेगुडंिगरीचे राrय आप%या चोहोभोवती पसरत आह ेEयाला आळा कसा घालावा हा 

िवचार सतत मा^या मनात घोळत असतो. ह ेमी सपंणूh भारताब�ल बोलतो आह ेआिण कमीअिधक 

Yमाणात ह ेसपंणूh जगाब�लही सEय आह.े  

 आप%या बाबतीत सवh काही ठाकठीक आह े या �मात राहaन िहदंूनंी Vवतःची फसवणूक 

कXन घऊे नये. माझा दावा आह ेकO मी एक �Iावतं िहदं ू आह.े यामळेु मी तNुहाला सांगतो कO 

आपण जर असा िवचार करत रािहलो तर आपण मखूा|Rया नदंनवनात राहa. िवदेशी शासनाची जागा 

घmेयाकlरता गुडंिगरीची तयारी करावी लागत नसते. Yाथhनासभेत अिवचारान ेआणललेा LयEयय ह े

मी वणhन करत असल%ेया रोगाचेच िचwह आह.े 

 असिहzणतुा हा गुडंिगरीचाच एक Yकार आह.े व�ृपWांमMये दररोज rया रानटीपणाचे वणhन 

करmयात येत ेEयापpेा ही गोc कमी अशोभनीय नाही. आप%या डो�यासमोर जे काही घडत आह े

Eयाचा सवh राजकOय कायhकEया|नी, मग त ेिहदंू असो, मसुलमान असो वा अजनू कोणी असो िवचार 

करावा. Vवात�ंय िमळmयापवूtच त े कस े घालवावे याचा आपण अ~यास करत होतो असे 

आप%याब�ल भावी िपढ्यांनी Nहण ूनये. िहदंVुतानRया शाळांमधील सवh िशpकांना मी सांग ूइिRछतो 

कO आता तमुRयावर िवदेशी मालकांची नजर नस%यामळेु तNुही तमुचे खरे कतhLय ओळखनू जी मन े

घडवmयाची तNुहाला अिभमानाVपद सधंी िमळाली आह ेितचा तNुही यो}य Yकारे उपयोग करावा. 

अमतृ बझार पिWका, म े१३, १९४७ 
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११. !ाथ$ना !वचन, मे १३, १९४७ 

सोदपेरू, 

म े१३, १९४७ 

आजRया Yाथhना Yवचनात गांधीज6ना िवचारmयात आल%ेया Yvांवर गांधीज6नी चचाh केली. 

 पिहला Yv होता - िहदं ूअसो वा मसुलमान, आNही Vवतःला आिण आमRया सVंकृतीला 

वाचवmयाकlरता काय केल ेपािहजे? 

गांधीजी Nहणाले कO इतर कोणीही तमुRया सVंकृतीचे रpण कX शकत नाही. तNुहालाच 

तमुRया सVंकृतीचे रpण कराव े लागेल आिण तNुही चूक केली तर ती नc होईल. अशा Yकारे 

बगंालची जर एक सVंकृती असले, जशी कO ती आह ेअसा माझा िव�ास आह,े तर ती वाचवण े

बगंालRया लोकांचे कतhLय आह.े 

दसुरा Yv होता - वXन YEयेक गोc चकुOची होत असताना चांगलुपणाचा खोडसाळपणा 

करणारांवर तळाRया लोकांRया Yभाव पडू शकतो काय? 

उ�रात गांधीजी Nहणाले कO rयाYमाणे चकुOची छWी जरी वर असते तरी ती आप%या 

आधारावर वर िटकललेी असत ेआिण ती जशी आपण दरू कX शकतो EयाYमाण ेजर वरचे लोक 

चूक असतील तर तळचे लोक चूक करणा`या वरRया लोकांना खिचतच दरू कX शकतात आिण तस े

करण ेEयांच ेकतhLय ठरत.े  

पिंडत नहेX उRच पदावर आहते परंत ुवाVतवात त ेितथे तमुRयामळेु िटकललेे आहते. ते जर 

चकुत असतील तर तळाचे लोक Eयांना कोणEयाही Wासािशवाय दरू कX शकतात. घराजवळRया 

Yvाब�लची चचाh करायची तर तNुहाला जर सु̀ हावदt अपाW वाटत असतील तर तळाशी असललेे 

लोक शारीlरक बळान े नाही तर मी rया पIतीतने सांगतो Eया पIतीन े िनि�तच Eयांना दरू कX 

शकतात. ते मसुलमानांRया मतावर िनवडून आललेे आहते हा म�ुा याRयाशी सबंिधत िवषय नाही. 

या सवh गोc6चा िवचार केला तर आपण या िनzकषाhवर पोहोचतो कO तळाचे लोक अ©ानी 

आहते, Eयामळेु Eयांची िपळवणकू होते. हीच गोc इ�ंजांची आह.े लोकांना जLेहा Eयांची ताकद 

कळत े आिण तळातील लोक वरRयांना उचलनू धरतात ह े सEय लpात घतेले तर तमुचे क%याण 
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होईल. यामळेु मी Nहणने कO जर वरचे चूक करत असतील तर तळात%यांचीही काही तरी भयानक 

चकुत ेआह.े यामळेु अ©ानावर आधाlरत तमुची असाहायता तNुही दरू करा. 

Yvाची चचाh करmयापवूt काही िनदशhकांना गांधीजी Nहणाले कO तNुहाला न आवडणारी गोc 

मी करेन अशी भीती बाळगू नका. मी केवळ माझे YितिनिधEव करतो, इतर कोणाचेही नाही. मी 

केवळ स%ला दते असतो, तो तNुही िVवकाX शकता वा फेटाळू शकता. यामळेु बगंाल अिवभ� 

राहायचा कO िवभ� ह ेतNुहाला ठरवायचे आह.े 

हlरजन, म े२५, १९४७ 
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१२. !ाथ$ना !वचन, मे १४, १९४७ 

सोदपेरू, 

म े१४, १९४७ 

गांधीजी Nहणाल ेकO मी पटmयाला आिण नतंर िद%लीला जात आह ेआिण िद%लीतील काम 

आटोपले कO कलकsयाला परतmयाची माझी इRछा आह.े 

 नकुताच झाले%या दगंलीची \]ये पाहmयाकlरता म_ुयम�ंयांसोबत मी दोन तास खचh केल े

आिण ऑगVटमMये (१९४६Rया) झाले%या दगंलीपpेा या दगंली लहान अस%याचे मला आढळून 

आल.े मला आशा आह ेकO कलकsयातील ही शवेटची दगंल असावी. 

 यानतंर गांधीज6ना िवचारmयात आल%ेया दोन Yvांचे Eयांनी उ�र िदले. पिहला Yv होता - 

कलकsयात श�दशः िहदंू आिण मसुलमानांचे दोन भाग झाले आहते. परत सवhसामाwय जीवन सXु 

होmयाकlरता नागlरकांनी काय केल ेपािहजे?  

गांधीज6नी उ�र िदले - िकमान एक पpान े सEय आिण अिहसंचेे पणूhपणे अनसुरण करण े 

हाच एकमवे मागh आह.े अस ेझाले कO तNुही ई�रािशवाय इतर कोणालाही घाबरणार नाही. अशी 

माणसे धयैhशाली असतात. सवh पp अशा माणसाशी मWैी करतील इतकेच नाही तर गुडंसIुा 

EयांRयासमोर गुडंिगरीचा Eयाग करतील. याहaन दसुरा चांगला मागh मला माहीत नाही. बहxमतात 

असल%ेया मसुलमानांसIुा मी या बाबतीत आवाहन केल ेआह.े 

दसुरा Yv होता - कुराणाचासIुा अ~यास करा अस ेतNुही िहदंूनंा का सांगता?   

गांधीजी उ�र दतेाना Nहणाले - आप%या धमाhRया धमh�ंथांिशवाय इतर धमाhRया 

धमh�ंथांचाही  अ~यास करण े ह े YEयेकाच े कतhLय असत.े यामळेु आपला Vवतःचा धमh शIु 

ठेवmयाकlरता लोकांना मदत होत ेव त ेEयातील दोष दरू कX शकतात. यािशवाय आप%या दशेात 

ि��न, मसुलमान, पारसी आिण इतर धमा|चेही अनयुायी आहते. तNुही जर या सवा|ना आपले भाऊ 

समजत असाल तर EयांRया धमh�ंथाचा अ~यास करण ेतमुचे कतhLय आह.े 

हlरजन, म े२५, १९४७ 
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१३. !ाथ$ना !वचन, मे १५, १९४७ 

पटना,  

म े१५, १९४७ 

एका पधंरवाड्यानतंर गांधीज6नी पटना येथील बकंOपरू मदैानात Yाथhनासभेला सबंोिधत केल.े 

त ेNहणाले कO मMयतंरीRया काळात मी िद%ली आिण कलकsयाला होतो. मी करो वा मरोची शपथ 

केवळ नोआखाली आिण िबहारकlरता घतेललेी अस%यामळेु कलकsयाRया भटेीची मला 

पवूhक%पना नLहती. परंतु ज े काही कलकsयाब�ल ऐकल े त े ऐक%यानतंर कलकsयात माझा काही 

उपयोग होऊ शकतो अस ेमला वाटले. आिण ितथे मी अगदीच अपयशी ठरलो अस ेNहणता येऊ 

शकत नाही. कारण एकच होते. कलकsयाला वा िजथे कुठे मला भिवzयात बोलावmयात येईल ितथे 

मी गलेो तरी, जरी अशी शoयता फार कमी असली, मी िबहार वा नोआखाली सोडणार नाही. यामळेु 

मा^या करो वा मरो कायाhच ेpेW केवळ िवVततृ झाले आह.े मला असे वाटते कO एका िठकाणी यश 

िमळाले तर दसु`या िठकाणीही ते यश मागमेागे येत.े त ेकाहीही असले तरी भिवzय केवळ ई�राRया 

हातात आह.े 

 मा^या अनपुिVथतीतही िबहारमMये काम कस े सXु आह े याचा मी मागोवा घते होतो. दर 

िदवशी मला अिधक मािहती िमळायची. िबहारमधील कामकाज हळूहळू सXु होत.े परंत ु िबहारी 

जLेहा वडेगळपणाची कृEय ेकरत होते तLेहा काही ते सथं नLहत.े आता द�ुVती करmयात Eयांनी सथं 

असmयाचे कारण नाही. पाऊस येत आह.े तNुही वळेेRया िवरोधात काम करत आहा. कायhpमतRेया 

कारणाकlरता मिंWमडंळान े पनुवhसनाRया कामाच े िनयWंण अwंसारी साहबेांRया हाती िदले आह.े 

जनरल शाह नवाझ, ज ेलहानशा सटुीवर गलेे होते, लवकरच तमुRयात येतील. परेुशा �ी कायhकEयाh 

जर सवेाभावाने Yेरीत होऊन मसुलमान ि�यांमMये काम करmयाकlरता पढुे आ%या तर काम वगेात 

पढुे जाईल अशी मला खाWी आह.े 

 गांधीजी Nहणाल ेकO मसुलमानांमMये आEमिव�ास िनमाhण करmयात यश िमळाल ेतर मला 

खाWी आह े कO Eयाचा Yभाव सपंणूh िहदंVुतानात पडेल. आNही मसुलमानांची हाजीहाजी आिण 

खषुामतच करत रािहलो पािहजे काय अस े  काही िहदंूनंी मला िवचारले.  सEय आिण अिहसंRेया 

आयुधान ेमी आयzुयभर सघंषhशील रािहलो आह.े या गोcीला मी कधीही YोEसाहन दऊे शकत नाही. 

माझा तNुहाला इतकाच स%ला आह े कO तNुही तमुRया राग«षेादी हीन भावनांवर िनयWंण ठेवल े
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पािहजे. आिण कठोरपणा टाळून सौजwयाने वागण े Nहणजे खषुामत करण े असले तर हा श�द 

वापरmयाकlरताही मी मागपेढुे पाहणार नाही. जमावाला उ�शेून गांधीजी Nहणाले कO या उकाड्यात 

ठीकिठकाणी िहडंmयाचा ताण मला सहन होऊ शकत नाही. YEयेक िदवशी वगेवगे�या िठकाणी 

Yाथhना सभा घmेयावरच मी समाधान मानले पािहजे. 

हlरजन, म,े २५, १९४७ 
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१४. !ाथ$ना !वचन, मे १६, १९४७ 

गलुझारबाग, 

म े१६, १९४७ 

Yाथhनासभआेधी rया िनवाhिसत िशिबराला (िनवाhिसतांचे उbोग क§ ¦) गांधीज6नी भटे िदली 

होती Eया िशिबराचा Eयांनी उ%लखे केला. त ेNहणाले कO िजतoया बारकाईन ेमी ते पाहायला पािहजे 

होते िततoया बारकाईन ेमी त ेपाहa शकलो नाही. परंतु मी जे काही पािहले आिण पयhवpेकाकडून 

ऐकल ेत ेपािह%यामळेु मला फार आनदं झाला.  

 ह ेिशबीर VवावलबंनाRया तsवावर चालवले जात आह.े ितथे माणस ेकाम करत होती आिण 

त े EयाRयाकड े असले%या पशैाची परतफेड करत होत.े मलुसेIुा काम करत होती. Eयांना एरLही 

िजतकO मजरुी िमळाली असती Eयाहaन Eयांना जाVत मजरुी िदली जात होती. अशा Vवावलबंनातनू 

Vवतःब�लचा आदर वाढतो. 

 ह ेसवh �ी-प�ुष िनzपाप होते. Eयांना ताEपरुEया वडेाRया आहारी गले%ेया िहदंूRंया हातनू Wास 

सहन करावा लागला होता. यामळेु िहदंूनंा आप%या कृEयाची जी काही द�ुVती करता येण ेअसले ती 

Eयांनी करण े आव]यक आह.े तNुही िनवाhिसत िशिबराला भटे िदली पािहजे, EयांRया जीवनात सवh 

\c6नी रस घतेला पािहजे, आिण तNुहाला शoय असले Eया पIतीन ेतNुही Eयांना मदत केली पािहजे. 

तNुही जर अस ेकेल ेतर अwयाय सहन करत राहावे लागत असल%ेया िनवाhिसतांचे ज ेकजh तमुRयावर 

आह ेEयाची काही Yमाणात परतफेड होईल. 

 याचYमाण ेज ेिनवाhिसत भीतीमळेु वा खोट्या Yचारामळेु Yांत सोडून िनघनू गलेे आहते Eयांना 

परत या अशी भीकही तNुही मागू नये. तNुही Eयांना YेमाRया जादईु श�Oन ेिजकल ेपािहजे. तNुही जर 

Yेमाचे आिण भातभृावाचे अस ेवातावरण िनमाhण कX शकला तर Yांत सोडून िनघनू गलेेल ेबहxतके 

मसुलमान परत येतील आिण यामळेु माझे आिण सरकारचे काम सोप ेहोईल व िबहार खरोखरीचा 

नावाYमाणे िवहार होईल. 

द इिंडयन नशेन, म े१८, १९४७ 
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१५. !ाथ$ना !वचन, मे १८, १९४७ 

(गांधीज6चे मौन अस%यामळेु ह ेलखेी भाषण वाचून दाखवmयात आल ेहोत.े) 

पटना,  
म े१८, १९४७ 

काल मोठ्या स_ंयेत �ी-प�ुष गोळा झाले असनूही माझा आवाज तNुहा सवा|पय|त पोहोच ू

शकला नाही याचे मला दःुख होत.े याला कारण Vवयसंेवकांचा व§धळेपणा वा अकायhpमता अस ू

शकत े वा MवनीpेपकांमMये काही दोष असला पािहजे. (पाहा एक पW, म े१८, १९४७) पlरणामी 

लोक शांतता ठेव ूशकले नाही. ही गोc आप%याकlरता लािजरवाणी आह.े आपण लाखZRया स_ंयेत 

जरी गोळा झालो तरी शांतता कशी राखावी ह े आप%याला कळले पािहजे. आपण जर ह े िशकू 

शकलो नाही तर आपण आप%या Vवात�ंयाचे रpण कX शकणार नाही. �ी असो वा प�ुष, 

लोकशाहीत YEयेकाला आप%या जबाबदारीची जाणीव असली पािहजे. rयाला पचंायत राज 

Nहणतात ते ह ेआह.े शरीराचे एक अवयव जरी बरोबर काम करेनासे झाले तरी सपंणूh शरीराची यWंणा 

िबघडत.े याचYमाण ेसपंणूh भारत एक शरीर आह ेव आपण Eयाच ेअवयव. आप%यामMये जर िढलाई 

आली तर Eयाचा पlरणाम सपंणूh दशेावर होईल. यामळेुच सभा, आगगाडी, वा रे%व े Vथानक 

यांRयावरील िशVतीवर मी इतका जाVत भर दते असतो. अशाच Yसगंी आपली परीpा होत असते. 

लाखो लोकांRया गदtतही िशVत कशी पाळावी ह ेआपण िशकलो असतो तर िबहारमMये झा%या 

तशा दगंली झा%या नसEया अस ेमी नहेमी Nहणत असतो. आज लहानशा गडबडीला सामदुाियक रंग 

िदला जातो व पlरणामी Eयामळेु सांYदाियक दगंली उ�वतात. Vवयसंेवकांनी ही गोc लpात ठेवली 

पािहजे व लोकांना सभा इEयादी िठकाणी िशVत ठेवायला िशकवले पािहजे. जLेहा YEयp सभा असते 

तLेहा ही गोc साMय करता येऊ शकत नाही. याचे Yिशpण लोकांना घरापासनूच िमळाल ेपािहजे. 

कालची सभा गZगाटामळेु होऊ शकली नाही आिण मला परत तमुRयामMये बोलवायचे असले तर 

तNुही शांतता पाळली पािहजे ह े तNुही उपिVथतांनी लोकांना सांगावे असा माझा स%ला आह.े 

आप%या अवतीभवतीचा िढलपेणा पािहला कO आप%या दशेाRया भिवतLयाब�ल मन साशकं होत.े 

िशथील लोक जीवनात काहीही साMय कX शकत नाहीत, आिण EयांRयात धयैhही असू शकत नाही. 

VवतWं भारताला जर आप%याला जागितक उंचीवर पोहोचवmयाची इRछा असले तर आपण सदवै 

जागतृ असलो पािहजे. (मळू �ोताYमाणे ह ेआिण पढुील पाच Yाथhना Yवचन े िबहार समाचारमधनू 

पनुःYकािशत करmयात आली आहते.) 

िहदंीवXन, हlरजन सवेक, जनू १, १९४७ 
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१६. !ाथ$ना !वचन, मे १९, १९४७ 

बारह,  

म े१९, १९४७ 

परवा मी िदनापरूला गलेो होतो. ितथे इथ%याYमाणचे मोठा जमाव गोळा झाला होता परंत ु

सLुयवVथेRया अभावी ितथे भरपरू गZगाट आिण गZधळ होता. काय चकुल ेत ेमला माहीत नाही परंतु 

आपला हते ू िवफल झाला. Eया गZगाटात मी काय बोल ू शकत होतो आिण कुणाला उ�शेनू मी 

बोलायला पािहजे होते? मी जLेहा बोलतो तLेहा मी माझा आवाज ऐकmयाकlरता बोलत नसतो तर 

लोकांनी माझ ेबोलण ेऐकावे Nहणनू बोलत असतो व मला Eयांना Eयांचा धमh समजावनू सांगायचा 

असतो. लोकांपय|त माझा आवाज पोहोचू शकत नसले तर मा^या बोलmयाला काय अथh आह?े 

ई�री कृपने ेआज आप%यामMये शांतता आह ेआिण िशVतही आह.े Vवयसंवेक आिण सघंटकांनी ह े

ज े साMय केल े Eयाब�ल मी Eयांच े अिभनदंन करतो. आता Vवयसंवेकांची भिूमका बदलली आह.े 

दगंली वा िशवराळ भाषा न वापरता पवूt लोकांना त�ंुगात जाmयाचे Eयांनी लोकांना िशpण bाव े

अस ेअपिेpत होते. सा¢ाrयाशी सघंषh करताना आप%याला शांतिच� राहmयाची आिण धयैाhची गरज 

असायची. या शांतपणाने आिण धयैाhने आपण बरेच काही िमळवले आह.े परंत ुमी असे Nहण ूशकत 

नाही कO YEयेकामMये तसे धयैh होते. Eया वळेीसIुा आNहाला िवशषे Yकारचे Yिशpण िमळत अस.े 

परंतु आता आपल ेVवतःचे सरकार आह ेआिण आप%याला वगे�या Yकारच ेYिशpण bाव ेलागते. 

आवाजाने गZधळ होतो व Eयाची पlरणती दगंलीत होऊ शकत.े Eया वळेीसIुा दगंली होत असत 

परंतु Eया याYमाण ेनसत. आज आपण एकमकेांशी भांडत आहो. मला काही शकंा नाही कO असचे 

जर सXु रािहले तर आप%याला ज ेVवात�ंय िमळणार आह ेत ेआपण गमाव%यािशवाय राहणार नाही. 

 परंतु आज मा^या बोलmयाचा हा िवषय नाही. एLहाना द}ंयाचा पणूh अहवाल मा^यापय|त 

पोहोचायला पािहजे होता. परंत ुतसे होऊ शकले नाही. त ेकाहीही असल ेतरी आNही गभंीर चूक 

केली अस े इथे काम करत असल%ेया लोकांनी मा^याजवळ कबूल केल.े िबहारमMये करmयात 

आल%ेया पापामळेु िहदंVुतानला अपlरिमत Wास सहन करावा लागत आह ेआिण पढुेही कदािचत हा 

Wास सहन करत राहावा लागणार आह.े आप%याला जर यातनू बाहरे पडायच ेअसले तर Eयाकlरता 

आप%याला याचे Yायि�� �यावे लागणार आह.े 
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 Yायि�� Nहणजे केवळ शाि�दक अिभLय�O नाही, Eयात ¯दयपlरवतhन अपिेpत असते. परत 

चकुायच े नाही असा िन�ह आपण केला पािहजे. गुडंYव�ृीRया rया लोकांनी घिृणत कृEय े केली 

आिण अजनूही ज ेमसुलमानांना धाकदपटशा दाखवत आहते आिण िहसंक कृEयान ेEयांना घाबरवत 

आहते Eया लोकांनी आपला अपराध कबूल करावा व EयाYमाण ेवतhन करmयाच ेथांबवावे. 

 पनुवhसनाचे काम अwसारी साहबेांकडे सोपवmयात आल ेआह.े ह ेकाम फार कठीण आह ेयात 

काही सशंय नाही. मसुलमान जर परतले नाही तर तो कोणाचा दोष असले? आपण जर EयांRयाशी 

मWैीपणूh Lयवहार करणार नाही तर Eयांना परतmयाकlरता िवनवणी कX नका. ते कस ेपरततील? 

 आपली Yामािणक इRछा असली व आपण Eयांना सौजwयपवूhक मWैीभावाने िवनतंी केली तर 

त ेिनि�तच परततील. तNुहाला जर तमुRया पापाचे Yायि�� �यायचे असले तर तNुही EयांRयाजवळ 

चूक कबूल केली पािहजे व Eयाकlरता होत असललेी िशpा भोगली पािहजे. तNुहाला जरी िशpा 

टाळायची असले तरी तNुही कबलुी िदली पािहजे. गwुहगेाराने जर आपला गwुहा कबूल केला आिण 

wयायालयात मोकळेणान े तो कबूल केला तर wयायालयसIुा कमी िशpा दतेे. तमुRया कृEयाRया 

पlरणामापासून सटुmयाचा यािशवाय इतर कोणताही मागh नाही. सMया लोक िशpा टाळmयाकlरता 

इकडून ितकडे पळत आहते परंतु ते िकती काळ िशpा टाळू शकतील? उbा नाही तर परवा Eयांना 

अटक होणे अपlरहायh आह.े सरकारला जर Eयांची भीती वाटत असले व त ेEयांना अटक करत नसले 

तर Eयाचा अथh सरकार अकायhpम आिण �c आह ेअसा Eयाचा अथh होईल. Eयान ेअस ेकX नये. 

िबहारमधील मसुलमानांना माXन आिण Eयांना िशpा दऊेन आNही नोआखालीचा बदला घतेला 

अस े Nहणनू लोक जर आप%या पापाचे समथhन करत असतील आिण Eयाचाच पlरणाम Nहणनू 

कलकsयातील घटना घडत असतील तर याला जगंलराज Nहणावे लागले. असे वतhन पाशवी वतhन 

होईल. पशूनंा कधी Vवात�ंय िमळाले आह ेकाय? तNुही जर तसे ऐकल ेअसले तर कृपा कXन मला 

सांगा - कमीत कमी मी तरी ऐकल ेनाही. मसुलमान जLेहा असे अEयाचार करतात तLेहा आNही काय 

कराव े अस े मला लोक िवचारतात. एका थापडीRया बद%यात Eयांनी दोन थापडा माराLया काय? 

काही लोक अससेIुा करतात. परंतु हा मागh पशूचंा आह.े बद%याची आिण िहसंचेी ही पIत जगाची 

तर नाहीच पण िहदंVुतानचीही नाही. या पIतीRया अनसुरणाने जग कुठे आल ेआह ेत ेतNुही पािहल े

आह.े जमhनी, जपान, इटली या सवा|चा िवMवसं झाला. rयांनी िहसंा केली आिण दगंली घडव%या 

Eयांचा िवनाश अपlरहायh आह.े हा िभ�यांचा मागh आह.े असा ~याडपणा मी कधीही िशकवत नाही - 

उलटपpी मी ख`या शौयाhचा पाठ िशकवत असतो. (दिpण) आि°केत िन�ZमMये िहदंVुतानी मोजके 

होते. इ�ंज Eयांना दाबून टाकू शकल ेअसते आिण मग िहदंVुतानी ितथे कस ेराहa शकले असत?े अस े
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असनूही आपण EयांRयाशी धयैाhन ेलढलो. इथे चपंारणमMयेसIुा आपण कस ेशौयाhने लढलो होतो ह े

तNुही Vवतः पािहले आह.े शकेडो वष� िनळीRया मळेवा%यांचे जे आतकंO राrय सXु होते आज 

Eयाचा मागमसूही िदसत नाही. आता आप%यामधीलच काही लोक िनळीRया मळेवा%यांसारखे झाल े

आहते ही गोc वगेळी. चपंारणमMये आपण कोणालाही मारल ेनLहते वा Eयांचा छळही केला नLहता. 

सEया�ाहाRया माMयमातनू आपण Eया वाईट LयवVथेचा अतं केला होता. शतेक`यांनी िनळीRया 

मळेवा%यांना सांिगतले कO आNही तमुRयाकlरता काम करणार नाही व ते आप%या िनणhयावर कायम 

रािहले. आपण िभWे नस%याचे Eयांनी िसI केल.े आज आप%याला तचे शौयh िवकिसत करायच े

आह ेआिण तहेी िकती तरी मोठ्या Yमाणात. 

िहदंीवXन, हlरजन सवेक, जनू १, १९४७  
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१७. !ाथ$ना !वचन, मे २०, १९४७ 

िहलसा, 

म े२०, १९४७ 

इथे येत असताना रVEयात िहलसाब�ल मी सवh काही ऐकल.े इथे िहदंू भावडंांनी हाहाoकार 

माजवला होता. ही गोc आप%याकlरता लाजचेी आिण दःुखाची आह,े खषुीची नाही. 

अतंःकरणापासनू जर कोणी आप%या पापाचे Yायि�� घईेल तर सवाhत मोठा पापीसIुा सवाhत मोठा 

सतं होऊ शकतो. िहदंू धमh, इVलाम आिण ि��न धमh या सवा|मMये फार मोठे पाप केल%ेया Lय�O 

जLेहा अतंःकरणपवूhक Yायि�� घतेात व पिवW कायh करतात तLेहा त े सतं झा%याची उदाहरणे 

सापडतात. िबहारमMये जे घडल ेEयावर काय उपाय आह?े तमुRयाशी कशा Yकारे चांग%यात चांगल े

बोललो तर तमुचे ¯दयपlरवतhन होईल असा Yv मला पडतो. दवुhतhन करण ेह ेनरकात जाmयासारखे 

असते. परंत ु नरकात कोणालाही मनःशांती िमळू शकत नाही. कोणEयाही माणसाला ितथून शoय 

िततoया लवकर पळून जावेसे वाटेल. खरे Nहणजे वाईट कमh करण ेहे नरकात जाmयापpेाही वाईट 

असते. या गोcीची शरीरावर इतकO Yिति¤या होत असले तर आENयावर िकती होत असेल? आपण 

इथे केल%ेया अपकृEयाच े जर Yायि�� घते े तर ही गोc िहदंूकंlरता, िहदंVुतानकlरता आिण 

जगाकlरताही िहतावह ठरेल. याकlरता आपण Yायि�� कस े�यावे? मी इथे थांबाव,े िहसंचेा अवलबं 

करणारांRया घरोघरी जावे आिण मी जर असे केल ेतर कदािचत Eयांच े¯दयपlरवतhन होईल. येथील 

उzण हवामानामळेु हा स%ला माwय करण ेमला शoय नाही. हवामानामळेु शरीराला जाणवणारी झळ 

िकतीही ती± असली तरी मला होणा`या वदेना आिण वाटणारी लाज यांची झळ Eया झळीपpेा िकती 

तरी अस� आह ेयात काही सशंय नाही. परंतु माणसू जीवनाचा मोह सोडू शकत नाही. आजारी 

पडmयाRया भीतीमळेु या उकाड्यात काम करायची Eयाला भीती वाटते. याला �Iेचा अभावही 

Nहणता येईल. परंत ुमाझीच �Iा जर परेुशी भoकम नसले तर मी इतरांना काय सांगू शकतो? यामळेु 

मा^याब�ल जे बोलले जाते ते मी गपुचूप सहन करतो. ई�रान ेमला बोलmयाRया श�Oची जी काही 

भटे िदली आह ेितचा तमुRयाशी बोलताना मी मा^या pमतनेसुार शoय िततका उपयोग करतो.  

मला असे आढळल े कO काही मसुलमान बांधव आप%या गावात परत आल े होत.े परंत ु

Eयांची घरे पाडललेी वा जाळलेली अस%यामळेु व अजनू ती परत बांधmयात आललेी नस%यामळेु त े

परत गलेे. पावसाळा येतो आह.े आपण ती घरे परत केLहा बांधणार आहो आिण परतmयाकlरता 

मसुलमानांना समजावणार आहो? यात काही सशंय नाही कO ही जबाबदारी सरकारची आह.े  परंत ु
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या गावात राहणा`या तNुही सवh लोकांनी ही जबाबदारी �यावी व ती घरे बांधावी असा माझा स%ला 

आह.े जोपय|त घरे बांधली जात नाहीत तोपय|त एक तर EयांRयाकlरता तNुही आपली घरे lरकामी 

करावी वा Eयांना आप%या घरात सामावनू �यावे. अशा Yकारे तNुही मसुलमानांची समजूत घाला व 

तमुRया पापाचे Yायि�� �या. मी असे ऐकल ेआह ेकO तमुRयामMये काही लोक अस ेआहते कO 

rयांना िकंिचतही प�ा�ाप झाललेा नाही. ही अितशय लािजरवाणी गोc आह.े तNुही सवh इतoया 

मोठ्या स_ंयेत इथे माझ े ऐकmयाकlरता गोळा झाला आहा आिण आपली इथे Yचंड सभा भरली 

आह.े rयांना माझ ेबोलणे ऐकू येऊ शकते Eयांना मी मा^या स%%याYमाणे वागmयाची िवनतंी करतो. 

अस ेके%यान ेतमुची कोणतीही गरैसोय होणार नाही. िफजी बेटातनू वा दिpण आि°केतनू आल%ेया 

आप%या नातवेाईकांना आपण आप%या घरात सामावनू घतेो, नाही का? सMयाRया YकरणीसIुा 

आपण अपराधी आहो. rया मसुलमानांना शWू समजनू आपण हाकलनू लावले Eयांच े िमW Nहणनू 

मसुलमानांचे आपण Vवागत कX या. िबहारच ेलोक महान कायhकत� आहते. rयांRयात श�O असले 

Eयांनी र�ाRया नाEयातील माणसाYमाणे मसुलमानांबरोबर राहावे. एखाbाने काका Lहाव,े दसु`याने 

भाऊ Lहाव े आिण ितसरीने बहीण Lहाव.े अस ेझाले तर शWEुव भतूकालीन गोc होईल. तNुही जर 

मा^या स%%याYमाणे वागाल व तमुचे मन आिण अतंःकरण VवRछ कXन Vथलांतर केल%ेया 

मसुलमानांचे Vवागत कXन Eयांना तमुRयामMये सामावनू �याल तर ती फार मोठी गोc असेल. 

िहदंीवXन, हlरजन सवेक, जनू १, १९४७ 
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१८. !ाथ$ना !वचन, मे २१, १९४७ 

िब¤म, 

म े२१, १९४७ 

इतका Yचंड जनसमदुाय असतानाही सपंणूh Yाथhना सपंपेय|त तNुही जी शांतता कायम ठेवली 

Eयाब�ल आिण यो}य ताल धर%याब�ल सवाhतआधी मी तमुचे अिभनदंन करतो. ताल धरणा`या 

लोकांनी यो}य पIतीने ताल धरण े िशकायला पािहजे कारण EयावXन त े अतंःकरणपवूhक Yाथhना 

करत अस%याच ेिदसनू येत.े भिगन6नी ही गोc नीट िशकून घतेली पािहजे.  

मी असे ऐकल ेआह ेकO या ठाmयाRया pेWात िकंिचतही अराजक झाले नाही. कॉ�ंेसच ेलोक 

आिण  इतर लोक इथे सोबत आल ेव इथे कोणताही गZधळ होऊ नये याची Eयांनी काळजी घतेली. 

सामाwयपणे एकदा दगंल सXु झाली कO ती एखाbा साथीRया रोगाYमाणे पसX लागते व ितचा 

सवा|ना ससंगh होऊ लागतो. िज%हा कॉ�ंेस कमटेीच ेसिचव चांद साहबेांनी मला सांिगतले कO तणाव 

होता व काही तरी घडेल अशी भीती लोकांना वाटत होती. पlरणामी अनके मसुलमान पळाले. 

Eयातील काही परतले, परंतु सवh नाही.  

अजनूही ज ेलोक परतले नाहीत. परतले%या लोकांनी Eयांची परतmयाकlरता समजूत घालावी 

असा माझा स%ला आह.े इथे सपं�ीचे कोणतहेी नकुसान करmयात आलले ेनाही. lरकामी पडललेी 

घरे तNुही VवRछ करा. EयांRया सपं�ीची दखेभाल केली जात आह ेह ेऐक%यानतंर ते सवh परततील. 

अस ेजर YEयेक िठकणी केल ेगलेे तर त ेफार चांगले होईल.  

मी काल तNुहाला जे सांगणार होतो त ेमी आता तNुहाला सांगतो. कॉ�ंेसची Vवतःची परंपरा 

आह.े अनके वषा|पासनू - साठ वषा|पासनूही अिधक - ितन े ि�िटश सरकारशी सघंषh केला आह.े 

तलुसीदास Nहणतात कO रामापpेा रामनाम मोठे झाले आह.े याचYमाण ेकॉ�ंेसपpेा कॉ�ंेसचे नाव 

मोठे झाले आह.े परंत ुआज कॉ�ंेसची काय पlरिVथती आह?े कॉ�ंेसRया लोकांना वाटते कO आता 

Eयांच े सरकार आह.े पवूt कॉ�ंेसRया िनधीत १००-२००�पयेही नसत आिण Eयाचाही सिवVतर 

िहशबे ठेवावा लागायचा. िटळक Vवराज िनधीकlरता मोठ्या मिु]कलीने १ कोटी �पय े गोळा 

करmयात आल ेहोत.े कॉ�ंेसकlरता परत इतका िनधी कधीही गोळा करता आला नाही. आता YEयेक 

Yांतात कॉ�ंेसRया खाEयात करोडो �पये गोळा होतात व कॉ�ंेस हजारो लोकांचे नतेEृव करत.े परंतु 

खरे सांगायचे तर माणसू जनतचेा सवेक अस ूशकतो, नतेा नाही. सवेाभाव जर रािहला नाही आिण 
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Eया करोड �पयांतनू आप%याला िकती ओढता येतील याचा जर YEयेक माणसू िवचार कX लागला 

तर ती ददुवाची गोc ठरेल. सवेाभावना िनघनू गलेी आिण आपण केवळ आपला, आप%या 

नातलगांचा आिण िमWांचा Vवाथh पाहa लागलो व म_ुयम�ंयाची हाजीहाजी कX लागलो वा आप%या 

उि�cपतूtकlरता कॉ�ंेसकायाhलयाचा ताबा िमळवmयाचा YयEन कX लागलो तर ती राz{सेवा ठरणार 

नाही. अशा Yकारे स�ा आिण विशला लावmयाकlरता कॉ�ंेसी धडपडत आहते. ह े केवळ 

िबहारकlरताच खरे नाही तर सवh Yांतांकlरता खरे आह.े जर असचे सXु रािहले तर कॉ�ंेस पpाचा 

लगाम आप%या हाती घ¬ पकडून ठेवण ेआप%याला शoय होणार नाही आिण ज ेलोक सरकारमMये 

आहते Eयांनाही कायhpमपIतीन ेसरकार चालवता येणार नाही अशी मला भीती वाटते. अस ेिदसत े

कO सरकारजवळ केवळ सिैनकO स�ा आह,े परंतु केवळ Eया श�ORया आधारावर सरकार चालत 

नसते. खरी स�ा तमुRया हातात आह.े तNुही ज ेअिधकार Eयांना bाल िततकOच Eयांची स�ा असले. 

यामळेु एकदा तNुहाला Vवतःचे सरकार िमळाले कO तNुही Vवतःचे मालक होता. तNुहाला तमुRया 

श�Oची ओळख नसले व तNुही अधंारात असाल तर गोc वगेळी. परंतु तमुRया जर लpात आल ेकO 

खरी स�ा िहदंVुतानRया Nहणजे आप%या VवतःRया हाती आह ेतर आपण Eया स�चेा उपयोग यो}य 

Yकारे केला पािहजे. यात काही शकंा नाही कO दशेभर दगंे होत आहते, केवळ िबहारमMयेच नाही. 

परंतु कॉ�ंेसRया हाती जी स�ा आली आह े ितRयावर जर आपण घ¬ पकड पकड ठेवली नाही, 

आप%यामMये जर ससुवंाद नसले आिण आपण आपल े कतhLय पार पाडायला नकार देऊ तर या 

स�मेागील सपंणूh हतेचू िवफल होईल अशी मला भीती वाटते. आिण मी इथे ज ेकरायला आलो त े

मलासIुा करता येणार नाही. मला असा स%ला दmेयात येऊ शकतो कO िहदंू आिण मसुलमानांमMये 

जो ससुवंाद िनमाhण करmयाकlरता मी इथे आलो आह े तो िनमाhण करावा व इतर कोणEयाही 

भानगडीत मी पडू नये; िहदंू-मसुलमानांमधील भांडण ेआधी िमटवावी आिण नतंरच इतर समVयाकड े

पाहावे. परंतु अस े होत नसते, या सवh समVया परVपरांशी सबंिंधत आहते. एक समVया सोडवत 

असताना इतर समVयाही सोडवाLया लागत असतात.  

कॉ�ंेसमMये सडण सXु झाली आह.े याचा अथh कॉ�ंेसचे लोक आता Yामािणक रािहलेल े

नाहीत. Vवाथt लोकांनी जर कॉ�ंेसवर क�जा िमळवला तर ती चांग%या पIतीन ेकाम कX शकणार 

नाही. आता कॉ�ंेसमMये अनके गट आहते आिण YEयेकाRया मनात कॉ�ंेस ता�यात घmेयाचा एकच 

िवचार आह.े परंत ु अशा Yकारे कोणEयाही गटाला सघंटनेवर ताबा िमळवता येणार नाही. कॉ�ंेस 

EयांRया हातातनू िनसटेल व िविधिनषेध नसल%ेया माणसांRया हातात जाईल. आिण ते पांढऱे कपड े

घातललेे गुडं असतील, िदसायला त े आदरणीय असतात परंत ु अतंःकरणातनू त े गुडं असतात. 

कॉ�ंेसच ेलगाम अशा माणसाRया हातात गलेे तर आपल ेउि�c कस ेसाMय होईल? फॉरवडh �लॉक, 
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समाजवादी इEयादी गटांमMये आपण िवभागलो गलेो तर आपणा सवा|चा नाश होईल. आपण 

कॉ�ंेसच े आहो. कोणEयाही एका पpाची वा गटाची नाही तर सपंणूh राcाची सवेा करण ेकॉ�ंेसच े

Mयेय आह.े  

िहदंीवXन, हlरजन सवेक जनू १, १९४७ 
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१९. !ाथ$ना !वचन, मे २२, १९४७ 

फतपेरू, 

म े२२, १९४७ 

शांततापालनाकlरता आिण रामधनूRया वळेी यो}य वळेी ताल दmेयाकlरता काल सायकंाळी 

जनतचेे अिभनदंन करmयाची मला सधंी िमळाली होती ह े माझ े भा}य समजतो. आज परत तमुच े

अिभनदंन करmयाची सधंी मला भा}याने िमळाली आह.े यािशवाय Vवयसंेवकांचेही मी अिभनदंन 

केल ेपािहजे कारण मी इथे मोटारीने येत असताना जरी मागाhवर फार थोडे लोक गोळा झाल ेहोते तरी 

ितथे कोणताही गZगाट वा आरडाओरड नLहती. यामळेु मा^या इRछेYमाण ेमला काम करता आल.े 

दररोज वगेवगे�या िठकाणी Yाथhनासभा घmेयाचे कारण सवh लोकांना या सभांना येता याव े आिण 

मला जे Eयांना सांगायचे आह ेत ेसांगता यावे ह ेआह.े त�णांकlरता पाच मलै चालण ेतर काहीच 

नाही परंत ुलहान मलु ेआिण ि�यांकlरताही ही गोc िवशषे नाही. माझी अशी सचूना आह ेकO तNुही 

लोकांनी Yाथhनासभचेी अशी जागा ठरवावी कO ज ेमMयवतt िठकाणी असले. Eया िठकाणापासनू पाच 

मलैांRया पlरघात राहणा`या लोकांना Yाथhनकेlरता येता आल ेतर उ�म होईल. पचंायत राज Vथापन 

करmयाकlरता लागणा`या Yिशpणासारखेच ह ेYिशpण असले. ही चांगली क%पना आह.े 

 िबहारमMये करmयात आल%ेया कामाची जर यो}य Yगती झाली तर ती गोc सपंणूh राz{ाकlरता 

चांगली होईल. इथे शांततासिमती Vथापmयात आली आह े आिण ितRयात िहदंू आिण मसुलमान 

दोwही अस%याचे मला सांगmयात आल ेआह.े िबहारमMये एकूण लोकस_ंयेRया मसुलमान केवळ 

१३-१४ टoके आहते. परंतु आपण Eयांना सवh सिमEयांमMये घतेले पािहजे. अस ेझाले तरच ख`या 

अथाhन े शांतता सिमती तयार झाली अस े Nहणता येईल. शांतता सिमतीचे काम भरपरू सोपे आह.े 

आपण Eयांच ेज ेनकुसान केल ेEयाची ितने नकुसान भरपाई िदली पािहजे आिण जाळपोळ करmयात 

आल%ेया घरांची द�ुVती केली पािहजे. इतके करmयात जर ितला यश िमळाले तर बाकO गोcी 

सहजगEया साMय करता येतील. 

 या कामात आNही ि�या कशी मदत कX शकू अस े एका भिगनीने मला िवचारले. इथे 

बसल%ेया rया ि�या पडदा ठेवत नाहीत Eया या pेWात काम कX शकतात. खरा पडदा 

अतंःकरणाचा असतो. बा� पडbाचा काय उपयोग? कुराण शरीफमMयेसIुा बा� पडbाचा उ%लखे 

नाही हसेIुा मी Nहणने. आपण rया काळात राहत आहो तो िकती वगेात पढुे जातो आह?े आज 
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आपण इथे आहो, उbा आपण पढुे गलेलेो असू. अशा वळेी िनरथhक पडदा पIती सXु ठेवmयात 

काय अथh आह?े िहदंू ि�यांच ेआप%या मसुलमान भिगन6वर मनापासनू Yेम असले तर मी Eयांना 

सांगने कO EयांRयाजवळ जा आिण Eयांना EयांRया Lयथांमधनू म�ु करा. याकlरता बी. ए. वा एम. ए. 

असmयाची गरज नाही तर Yामािणकपणा आिण खरेपणाची आव]यकता असते. 

 शाह नवाझ खान (पनुवhसनाचे) काम करत असल%ेया मसौ`ही येथील एक घटना आज मला 

एका भिगनीने सांिगतली. दधू वाटप क§ ¦ात एक मसुलमान �ी आप%या मलुाला िहदंू मलुाने 

वापरले%या भांड्यात दधू िपऊ दmेयाकlरता तयार नLहती. ही गोc चांगली नाही ह ेखरे असले तरी 

आपण ही गोc आpेपाहh समजू नये अस े मी Nहणने. अVप]ृयता पाळणारे आपण िहदंूच आहो, 

इVलामला अVप]ृयता माहीत नाही. कोणEयाही VवXपातील अVप]ृयता इVलामला माwय नाही. 

उलटपpी तो शांततापणूh सहजीवनावर भर दतेो. अVप]ृयता पाळणारे आपण पिहले आहो. नतंर ती 

मसुलमानांमMये पसरली आिण आता तर ती मलुांनाही िशकवmयात येत आह.े rया भिगनी Yामािणक 

असतील आिण rयांना आपण मसुलमानांची लटू आिण क�ली के%या आह े अस े वाटत असले 

Eयांनी आप%याकडून गांज%या गले%ेया लोकांमMये जावे. Eयांनी शजेारRया मसुलमान कुटंुबांना भटे 

bावी. rया िठकाणी अEयाचार झाल ेआहते ितथे जाऊन काम करण ेहा आपला सवाhत मोठा धमh 

आह.े िजथे कोणतहेी गरैYकार घडल े नाहीत ितथेही जाऊन िहदंू आिण मसुलमानांचे मनोिमलन 

घडवनू आणmयाचा तNुही YयEन करावा. तNुही मसुलमान भिगन6ना स__या बिहणी बनवा आिण 

मलुांना ख`या Yेमाचा पाठ िशकवा. 

 इतoयातच �}णालयात असले%या मा^या नातीने इथे घडललेा मा^यासबंंधीचा एक Yसगं 

मला सांिगतला. कॉ�ंेसच ेलोक अितशय उIट झाले आहते असा �}णालयातील लोकांचा समज 

झाला होता. YEयेक गोc आपली आह े अस ेआता Eयांना वाटू लागले आह,े इतकेच नाही तर ह े

�गणालयसIुा आपली खाजगी मालम�ा आह ेअसे Eयांना वाटते. असा िवचार करण ेकाही चूक 

नाही. परंत ु Eयाचा चकुOचा अथh लावणे आिण द�ुपयोग करण े खिचतच चूक आह.े पांढरी टोपी 

घात%यामळेु वा खादी वापर%यामळेु आप%याला सवा|वर स�ा गाजवmयाचा वा साहबे बनmयाचा 

अिधकार िमळतो असे नाही. मा^या नातीने मला सांिगतले कO ितला ताप अस%यामळेु ितला 

भटेmयाकlरता कोणालाही परवानगी दmेयात येऊ नये असे �}णालयाRया «ारपालाला सांगmयात आल े

होते. परंत ुजLेहा एक खादीधारी गहृVथ ितला भटेायला आल े तLेहा Eयांना थांबवmयात आल ेअसता 

Eयांनी मला थांबवणारा त ूकोण, मी आमदार आह े आिण मला कोणीही अडव ूशकत नाही अस े

Nहणनू Eयांनी «ारपालाला दमदाटी करायला स�ुवात केली. आपण िकती उIट झालो आहो! मी तर 
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Nहणने कO केवळ आमदारच काय पण डॉ. महमदूसारखाही आला तर Eयालाही थांबवल े पािहजे. 

�}णालयात डॉ. आिण पlरचाlरका अिधकारी आहते. ितथे Eयांचा श�द पाळला गलेा पािहजे. 

�ीबाबूसIुा अशा बाबतीत हसतpेप कX शकत नाहीत. एका अथाhन े कॉ�ंेसी माणसाला YEयेक 

गोcीत अिधकार आह.े परंतु एखाbा सVंथेRया अतंगhत कारभारात तथेील अिधका`यालाच 

सवाhिधकार असला पािहजे. कोणताही भदेभाव न करता सवh �}णांना lरकाNया असल%ेया 

खो%यांमMये भरती केल े पािहजे. म�ंयाकlरतासIुा कोणालाही खोली lरकामी करmयाकlरता 

सांगmयात येऊ नये. माझी नात चाणp आह.े याब�ल काही करता येऊ शकत नाही काय अस ेितने 

मला िवचारले. आपण ज े अिधकार िमळवले आहते Eयांचा आपण द�ुपयोग कX नये. माझा हा 

सदंशे सिुशिpतापंय|त पोहोचला तर अिधक बरे होईल. 

 मला अजनू एक गोc सांगायची आह.े मी अस ेऐकल े आह े कO िबहारमMये काळा बाजार 

सवhW पसरला आह.े तो सयंु� Yांतात जाVत पसरला आह ेकO ओlरसा, गजुरात आिण महाराz{ात 

जाVत पसरला आह े ह े सांगणे कठीण आह.े आता मी इथे अस%यामळेु मी गहृीत धरतो कO 

िबहारमMये मोठ्या Yमाणात काळा बाजार फोफावला आह.े कालपरवाच राज§¦ बाबू सांगत होत ेकO 

जलुै-ऑगVटमMये अwनधाwयाची फार मोठू तटू जाणवणार आह ेआिण आप%याला काही अwनधाwय 

बाहXेन िमळू शकले तरच आपण ही पlरिVथती हाताळू शकू. मी जLेहा असे ऐकतो तLेहा मला फार 

दःुख होत.े िहदंVुतान असा दशे नाही कO िजथे अwनधाwयाची चणचण जाणवावी. आपण इतरांना 

नहेमीच खाऊ घातले आह.े आपला अwनधाwयाचा साठा भरललेा असायचा आिण YEयेकाला 

पोटभXन खाmयाकlरता िमळायचे. आपली अwनधाwयाची पlरिVथती अशी होती. आिण आता जरी 

ती अशी नसले तरी आपण तशी पlरिVथती िनमाhण कX शकतो. अिधक धाwय िनमाhण करmयाकlरता 

व Eयाचा साठा करmयाकlरता तNुहाला कठोर पlर�म करण े आव]यक आह ेअसे लोकांना सांगाव े

लागले. कठोर �मच तमुची Yकृती उ�म ठेवील. ह ेसवh िबहारमMये करता येऊ शकते. मला माwय 

आह ेकO दशेात धाwय आिण कापडाची टंचाई आह.े परंत ुसEय ह ेआह ेकO जी गोc उघड्यावर िमळत 

नाही ती जाVत िकंमत जरी bावी लागली तरी का�या बाजारात िमळत.े वगे�या श�दांत उघड्या 

बाजारात Yामािणकपणे जी गोc िमळत नाही ती अYामािणकपणाRया मागाhने का�या बाजारात िमळू 

शकत.े ही जिटल समVया आह.े ही मिंWमडंळाची समVया आह,े कॉ�ंेसी लोकांची आह े आिण 

YEयेकाची आह.े परंत ुका�या बाजारातनू काहीही �यायचे नाही अस ेYEयेकान ेठरवल ेतर सवh काही 

बोरबर होईल. Lयापा`यांनी काळा बाजार करायचा नाही अस ेठरवल ेतर पlरिVथतीत सधुारणा होईल. 

परंतु लोक सहजपणे �cाचाराला शरण जातात. Lयापार लोकांची सवेा करmयाकlरता करायचा 

असतो, ितजोरी भरmयाकlरता नाही. YामािणकपणाRया मागाhनसेIुा पसैा िमळवता येतो. बाहXेन 
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आप%याला धाwय िमळाले नाही तर आपण काय करणार? आपण जLेहा ऑV{ेिलयाला िवनतंी केली 

तLेहा Eयांनी EयाRया मोबद%यात जवस मािगतला. Eयांना तो मागmयाचा अिधकार आह े आिण 

आप%याजवळ जर तो आव]यकतपेpेा अिधक असले तर आपण Eयांना तो दऊेसIुा. परंत ु

आप%याजवळ जाVतीचा जवस नसले तर Eयाऐवजी Eयांनी पसैे घतेले पािहजे. परंत ुआज पlरिVथती 

अशी आह ेकO ते rया अटी सांगतील Eया आप%याला माwय कराLया लागतात. आपण जर Eया माwय 

के%या नाही तर त ेआ¤मक होतात. आपण जर ह%ला केला तर त े द¥ुपट जोराने ह%ला करतील. 

यामळेु मी Nहणने कO सवh Lयापा`यांनी आपला Lयापार Yामािणकपण े केला तर Eयामळेु Eयांचा 

LयवसायसIुा सलुभ होईल. िबहार ही राजा जनक आिण भगवान गौतम बIुाची जwमभमूी आह.े 

इथल ेलोक जर �cाचार आिण अYामािणकपणाRया मागाhकडे वळत असतील तर त ेफार मोठे ददुव 

Nहणावे लागले. काळा बाजारवा%यांना मी कळकळीची िवनतंी करतो कO आप%या समोरील कठीण 

काळाला तZड दतेा याव ेNहणनू तNुही तमुचा Lयापार Yामािणकपणे करा. 

िहदंीवXन. हlरजन सवेक, जनू १, १९४७ 
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२०. !ाथ$ना !वचन, मे २५, १९४७ 

नवी िद%ली, म े२५, १९४७ 

बंधभूिगन6नो, 

Yाथhनते आपण शांतता ठेवली पािहजे हे तNुहाला माहीत आह.े तNुही मला इथे शांततचेी चव 

चाखायला िदली आिण तमुचे उदाहरण YEयेक िठकाणी िगरवले जाईल. तNुहाला ऐकून आनदं होईल 

कO बगंालमMये Yचंड सभा असनूही Eया शांततापणूh होEया. सामाwयपणे मी Yवास करत असताना 

जमाव गोळा होतो आिण Yेमामळेु लोक जोरात घोषणा दऊे लागतात. मला ह े Yेम आवडत ेपरंत ु

आता माझी Yकृती हा कोलाहल सहन कX शकत नाही. अनके अडथ�यांनतरही कालRया Yाथhना 

सभते तNुही शांतता राखून ठेवली आिण इतरांकlरता चांगल ेउदाहरण YVतुत केल ेयाकlरता मी तमुचा 

कृत© आह.े िबहारमधील Yाथhना सभासIुा बगंालइतoयाच शांततापणूh होEया. िबहारमMये िकती तरी 

लोक मोठ्या स_ंयेत लोक गोळा होत असत. या अशा भयंकर उकाड्यात Yवास करmयाइतका 

शारीlरक \cीने मी सpम नाही. यामळेु िबहारमMये मी एक वा दीड तास मोटारीतनू वा रे%वनेे जात 

अस ेव वगेवगे�या िठकाणी जाऊन मी Yाथhना सभा घते अस.े एका िठकाणी नदीRया काठावर एक 

लाखापpेाही जाVत लोक गोळा झाले होत.े थोड्याथोड्या वळेान े नवीन लोक यायचे आिण 

जयजयकाराRया घोषणा करायच.े ितथे इतका कोलाहल होता कO मी Yाथhना सभा घऊे शकलो नाही. 

परंतु हा Yसगं वगळता िबहारमMये YEयेक ठकाणी मी Yाथhना घऊे शकलो. िबहारमMये बगंालपpेा 

जाVत मोठा जनसमूह असायचा. िबहारRया लोकांना मी माहीत आह ेआिण तरीही मला परत एकदा 

पाहmयाकlरता त ेयायचे. आप%याकडे ४० कोटी लोक आहते आिण एखाbा माणसाला एकदाच 

थोडा वळे पाहaन आिण ऐकून Eयाची आठवण कशी राहील? मला पाहmयाकlरता लोक नहेमीच 

उEसकु असतात. गांधी कसा िदसतो हे Eयांना पाहायचे असत.े शपेटू आिण िशगंं असलेला तो माणसू 

आह ेकाय ह ेEयांना पाहायचे असते. अशा Yकारे लोक Yचंड स_ंयेत गोळा होतात. ितथे मसुलमान 

इतके कमी होते कO अरबी भाषेतील Yाथhना आNहाला ऐकायची नाही Nहणनू िहदंू आरडाओरड कX 

शकले असते. परंत ुअशा Yचंड गदtतसIुा एकही माणसू असे काही Nहणाला नाही. कोणी असे का 

Nहणावे? एखाbान ेकुराणातील वचन का Nहण ूनये?  

 तNुहीसIुा इथे शांतता पाळत आहा. परंतु तNुही जरी शांत असला तरी तNुही इथे अशांतता 

िनमाhण करत आहा. जसे इथे तसचे बगंालमMयेसIुा. एका माणसाने Yाथhनते अडथळा आणmयाच े

औधEय केल.े मी िवचार केला कO अिहसंRेया नावावर ही िहसंा होत आह.े मी EयाRयाकड ेलp िदले 
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नाही. EयाRया पlरिVथती लpात आली आिण तो ग¥प बसला. सदुवैाने पोिलसांनी हVतpेप केला 

नाही. खादी Yित�ानमMये आNही Yाथhना घतेली आिण इतका मोठा जनसमदुाय असतानाही लोक 

नहेमीच अगदी शांत असायचे.  

 Yाथhनते अडथळा आणण े ही येथील दनैिंदन बाब झाली आह.े आता ि�यांनी मला पW 

िलिहmयाकlरता स�ुवात केली आह.े आज मला मराठी समजणा`या एका �ीकडून पW आल.े ितच े

Nहणण ेआह ेकO मिंदरामMये कुराणातील भाग Nहणण ेितला माwय नाही. वगे�या श�दांत सांगायचे तर 

कुराणच े पठन करणा`या मसुलमानांनी हजारो िनरपराध ि�यांवर आिण मलुांवर अEयाचार केललेे 

अस%यामळेु मिंदरातील कुराणपठनाला तNुहा सवा|चा िवरोध आह.े 

परंतु या अडथ�यांRया कारणाकlरता यापढुे मी Yाथhना थांबवणार नाही. काही (चांगली) 

गोc करmयापासनू अिहसंा आप%याला पराव�ृ कX शकत नाही. अिहसंRेया नावाखाली घडत 

असल%ेया िहसंचेा मी साpीदार अस ू शकत नाही. यामळेु ही �ी जरी अडथळा आणील तरी मी 

माझी Yाथhना सXुच ठेवणार आह.े Eया �ीला आिण जर ितचा पती हजर असले तर Eयालाही मी 

सांगू इिRछतो कO असा उIटपणा आप%याला शोभत नाही. एका माणसाकlरता आपण हजारो 

लोकांना दखुव ूशकत नाही. त ेजर या Yाथhनलेा अनकूुल नसतील तर Eयांनी या Yाथhनलेा येऊ नये. 

अस े असनूही जर ही �ी गZधळ करणार असले तर कोणीही ितला इजा पोहोचवणार नाही. ितन े

घाबरmयाच ेकारण नाही. पोलीस जर इथे असतील तर EयांनीसIुा ितला अटक कX नये. मला ितचा 

वा ितला पािठंबा दणेारांचा जरी आवाज ऐकू आला तरी मी Yाथhना थांबवणार नाही. तNुहीसIुा ह े

सहन केल े पािहजे. परंतु तNुही सवh जर ितRया मताशी सहमत असाल तर मी साग ू इिRछतो कO 

मा^याबरोबर असललेे ह ेसवh त�ण Yाथhना Nहणणार नाही. मी एकटा Yाथhना Nहणने आिण तNुही सवh 

मला घXेन मला माXन टाकू शकता. रामनाम ओठावर ठेवनू मी हसत हसत मरण पEकरेन. तNुही 

इतके सवh लोक असताना मी एकट्यान े तNुहाला माX शकत नाही. आिण पोलीसही मला 

मारmयापासनू तNुहाला अडव ूशकत नाही. परंत ु मला वाटते कO ही �ी सोडली तर इतर कोणीही 

असा नाही कO rयाचा कुराणला िवरोध आह.े या �ीRया आरडाओरडीकड े लp दऊे नये अशी 

माझी तNुहाला िवनतंी आह.े ितला कोणी VपषhसIुा कX नये. 

यानतंर Yाथhना घmेयात आली. Yाथhननेतंर गांधीजी Nहणाले - 

या �ीचे पW तNुहाला वाचून दाखव%यामळेु ितचे समाधान झाले याकlरता मी ितची Yशसंा 

करतो. उbाही असचे केल े जाईल. जे काही िवरोधकांना Nहणायचे असले त े तNुहाला सांिगतल े
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जाईल परंतु Yाथhना सXु राहील. परंतु Yाथhनते अडथळा आणणारा उbा कोणीही नसले अशी मला 

आशा आह.े  

मी तNुहाला सांगू इिRछतो कO अEयाचार करmयात िबहारमधील िहदंहूी माग ेनLहत.े केवळ 

नोआखालीमधील अEयाचारांचाच बदला घmेयात आला नाही तर िकती तरी जाVत करmयात आल.े 

आिण नतंर EयाRया Yिति¤येची साखळी डेरा इVमाईल खानपय|त पोहोचली. िहदंूRंया हातनू 

मसुलमानांना  अEयाचार सहन कराव ेलागललेे पाहaन जर मसुलमान Nहण ूलागले कO आNही तलुसी 

रामायण, गीता, उपिनषद आिण वदेाचा पाठ कX दणेार नाही तर त ेयो}य होईल काय? जर एखादा 

मसुलमान असे Nहण ूलागला तर रामायण आिण महाभारतने तझु ेकोणते नकुसान केल ेआह ेआिण 

Yाचीनतम धमh�ंथ असल%ेया वदेांनी तमुची कोणती हानी केली अस े मी Eयाला िवचारेन. 

रामच¦ंज6नी कोणत ेनकुसान केल?े हाच यिु�वाद कुराण आिण महमद साहबेांना लागू होईल. Eयांनी 

आपल ेकोणत ेनकुसान केल?े आता तमुRया लpात येईल कO rयाYमाणे मला रामायण आिण गीता 

वाचmयाची इRछा असत ेतशीच मला कुराण वाचmयाची आव]यकता वाटते. 

आता मी कलक�ा आिण पटना येथे काय केल ेह ेजाणनू घmेयाची तNुहाला इRछा होईल. 

कलकsयात मी केललेी YEयेक गोc आता मी तNुहाला सांगू शकत नाही. ितथे सु̀ हावदt साहबेांशी 

माझी भटे झाली व EयांRयाशी चचाh झाली. आता Eया चच�Rया पlरणामांची आप%याला वाट पाहावी 

लागले. ते काहीही असल े तरी मी ितथे ग%ेयामळेु लोकांना थोडे हायसे वाटले. शरत बाब ू

आप%याकडून चांग%यात चांगल ेकरत आहते. परंतु अजनू ितथे िहसंा पणूhपणे थांबललेी नाही.  

िबहारमMयेसIुा भरपरू सधुारणा झाली आह.े िनवाhिसत आप%या घरी परतत आहते, परंतु िहदं ू

आिण मसुलमानांचा परVपरांवरचा राग अजनू पणूhपणे िनवळला नाही. आNहाला एकमकेांची भीती 

वाटत नाही वा एकमकेांवर आNही आ¤मण करणार नाही असे NहणmयाRया पlरिVथतीत त ेअजनूही 

नाहीत. परंतु वातावरण िनवळत आह ेयाब�ल काहीही सशंय नाही. 

आता Yv उभा राहतो कO मी इथे का आलो. Vपc सांगायचे तर मी इथे का आलो हे मलाही 

माहीत नाही. परंत ुएक गोc िनि�त आह.े मी कॉ�ंेसची अनके वष� सवेा केली आह ेआिण लोक मला 

Eयांचा सवेक Nहणनू ओळखतात. Eयांना माझ े मत पटो वा न पटो परंत ु त े काय आह े ह े जाणनू 

घmेयाची Eयांची इRछा असते. 

परंतु मी तNुहाला सांग ूइिRछतो कO लडंनकडे पाहत बसmयाची आपली Yव�ृी बरोबर नाही. 

आपल ेVवात�ंय लडंनहaन पाठवल ेजाणार नाही. िहदंVुतानRया Vवात�ंयाचा कोिहनरू इतरांRया हातनू 

येणार नाही. लडंनRया टॉवरमMये ठेवल%ेया कोिहनरूब�ल मी बोलत नाही. 
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मी आप%या Vवात�ंयाRया कोिहनरूब�ल बोलत आह.े हा कोिहनरू येत आह.े आपली इRछा 

असले तर आपण तो फेकून दऊे शकतो व आपली इRछा असले तर तो आप%याजवळ ठेव ूशकतो. 

आपण काय करायच ेत ेआप%यावर अवलबंून आह,े इतरांवर नाही.  

मग आपण लॉडh माऊंटबॅटनकडे का पाहायला पािहजे? ते इ}ंलडंहaन काय आणतात याची 

आपण वाट पािहली पािहजे काय? (म े१७ला स%ला-मसलतीकlरता Lहाईसराय लडंनला गलेे होत.े) 

Lहाईसराय लडंनहaन काय आणतात या भािकतांनी आप%या व�ृपWांचे रकान ेभरललेे आहते. परंत ु

आपण आप%या श�Oकडे का पाहa नये?  

इतर अ%पस_ंयाकांचे काय होईल? िहदंू, शीख आिण इतर इ�ंजांRया तZडाकड ेपाहत नाहीत 

ह ेमाwय. परंतु मसुलमान केवळ Eया िदशनेे पाहत आहते. यामळेु िहदंूनंी आिण िशखांनीही Eया िदशनेे 

पाहणे सXु करावे काय? Eयांनी जर इ�ंजांRया िदशनेे पाहmयाकlरता स�ुवात केली आिण लॉडh 

माऊंटबॅटननी EयांRयाकड ेकाही Yमाणात लpही िदले तरी दशेातील उवhlरत लोकांच ेकाय होईल? 

अEयंत कमी स_ंयेत असले%या पारसी लोकांचे माऊंटबॅटन ऐकतील काय? आिण िहदंVुतानात अस े

अनके लोक आहते कO rयांची ना माऊंटबॅटन काळजी घतेात ना इतर कोणी. 

अशा पlरिVथतीत मी माझे कतhLय केल ेपािहजे. वगे�या श�दांत िहदंVुतानने आपल ेकतhLय 

केल ेपािहजे आिण Vवात�ंय िमळवले पािहजे. 

आप%यामधील काही लोक भानावर नाहीत. आपण सवh या Yाथhना सभते सपंणूh सEयपणूh 

होmयाRया  उि�cाने आलो आहो. सEयपणूh होmयाकlरता ई�रािशवाय इतर कोणाचेही आपण गलुाम 

होता कामा नये. अस ेझाले तर Vवात�ंय अगदी आप%या हाताशी असले. आपणसIुा आपल ेभान 

हरवायला पािहजे काय? आिण ह ेथोडेस ेधमा|ध लोक भानावर येत नाहीत तोपय|त लॉडh माऊंटबॅटन 

यांनी Eयांना िनयWंणात ठेवmयाकlरता इथे थांबाव ेअशी तमुची इRछा आह ेकाय?  

मी ह ेमाwय कX शकत नाही. मी तNुहाला काही वगेळे िशकवले आह.े १९१५ ( मळुात इथे 

१९१६ आह े ची Vपcपणे चूक आह.े गांधीजी जानवेारी ९, १९१५ला दिpण आि°केतनू परतले 

होते.) साली िहदंVुतानात आ%यापासनू मी तNुहाला सांगतो आह ेकO आप%यापकैO YEयेकान ेVवतःची 

काळजी घतेली पािहजे. आपण जर अस े केल े तर केवळ इ}ंलडं, अमlेरका, रिशयाच नाही तर ह े

ितघहेी एक होऊन आल े तरी त े आपला िवनाश कX शकणार नाही. आपला rयावर जwमिसI 

अिधकार आह ेतो कोणीही िहरावनू घऊे शकत नाही. Vवात�ंय आपल ेआह ेआिण आपल ेहते ूजर 

Yामािणक असतील तर त ेयेण ेअपlरहायh आह.े 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ८२-८६ 
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२१. !ाथ$ना !वचन, मे २६, १९४७ 

नवी िद%ली,  

सोमवार, मे २६, १९४७ 

आज मी Lया_यान िलहaन काढल.े Eयानतंर ५ वाजता मला Eया �ीचे पW िमळाले िजन े

Yाथhनवेर काल आpेप घतेला होता. ितचे Nहणण ेआह ेकO Yाथhना घऊेन मी माझे वचन मोडल ेआह.े 

ही गोc तर मा^या क%पनRेयाही पलीकडे आह.े मी तNुहाला आवाहन केल े होते आिण आpेप 

घणेारांब�ल सयंम ठेवmयाकlरता िवनिवले होते आिण तNुही Yाथhना घmेयाला समंती िदली होती. 

अशा आpेपांमळेु मी Yाथhना केली नसती तर माझे वतhन सौजwयाला धXन झाले नसते. या बाबतीत 

उदारपणा केला असता तर तो हावसेारखा झाला असता. अशा Yकारे अिहसंा काम करत नाही. 

यामळेु या �ीन ेमला pमा करावी. Yाथhना सXुच राहणार आह.े 

 मी काल ज े सांिगतले होते ते आज परत सांिगतले पािहजे. सावhजिनक Yाथhना ह े अम%ूय 

कतhLय आह.े त े सहजपणे फेकून दतेा येत नाही. जो Eयावर आpेप घतेो तो अपराध करतो. परंत ु

आpेप घणेाराला मारहाण होmयाची शoयता असले तर मौन Yाथhना करण े चांगल.े मा^या 

िवनवणीला Yितसाद दऊेन तNुही पणूh शांतता पाळली आिण आpेप घणेाराला मारहाण करmयात 

आली नाही. परंतु मला जLेहा जाणवले कO या सयंमाचा द�ुपयोग केला जाऊ शकतो तLेहा मी दसुरा 

मागh अनसुरmयाचे ठरवले. आpेप घणेारी �ी शांत होती याचा मला आनदं होतो. ितचे Vवतःचे 

काहीही मत असल े तरी ती आप%या मनाची िन�लता कायम ठेवील अशी मला आशा आह.े 

माणसाने िकमान सौजwय पाळलचे पािहजे. आpेपक असले तरी भिवzयात मी Yाथhना सXुच ठेवत 

राहणार आह े परंतु Eयाचबरोबर EयांRयावर िचडmयाऐवजी तNुही EयांRयाशी उदार मनान े वागले 

पािहजे. 

 मी काल तNुहाला सांिगतले कO आपण लडंनकडे पाहत राहण े आप%याला शोभत नाही. 

ि�िटश आप%याला Vवात�ंय दऊे शकत नाहीत. त ेकेवळ आप%या पाठीवXन उतX शकतात. अस े

करायच े Eयांनी आधीच ठरवल े आह.े परंत ु आप%या Vवात�ंयाचे रpण करण े आिण Eयाला ठोस 

VवXप दणे ेहे आपल ेकाम आह.े ह ेआपण कस ेकरणार आहो? जोपय|त िहदंVुथानमMये ि�िटशाचंी 

स�ा कायम आह े तोपय|त यासबंंधी ससुगंतपणे आपण िवचारच कX शकत नाही. िहदंVुतानचा 

नकाशा बदलवणे ि�िटशांRया हाती नाही. शoय असले तर िशcाचारपवूhक Eयांनी ठरवल%ेया 
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तारखेपवूt िहदंVुतानातनू िनघनू जाणे आिण कोणEयाही पlरिVथतीत िनघनू जाण े इतकेच त े कX 

शकतात. 

सMयाRया पlरिVथतीत दशेाRया सMयाRया नकाशात कोणताही महsवाचा बदल करmयात 

येऊ नये याच ेअजनू एक कारण आह.े राजकOय उि�cांRया पlरपतूtकlरता िहसंचेा आधार घmेयात 

येऊ नये असे सयंु� व�Lय मा^या आिण कायद े आझमRया सहीने काढmयात आल े आह.े या 

आवाहनानतंरही लोक मोठ्या Yमाणात वडेेपणाRया िहसंRेया मागाhचा आ�य घणेे सXुच ठेवणार 

असतील आिण अस ेके%यामळेु सवh काही ठीक होईल या Lयथh आशनेे ि�िटश स�ा Eया िहसंलेा 

शरण जाणार असले तर तसे के%यान ेि�िटश EयांRयामाग ेर�रंिजत वारसाच सोडतील व Eयाकlरता 

केवळ िहदंVुतानच नाही तर जगसIुा ि�िटशांना दोषी समजेल. यामळेु YEयेक दशेभ�ाला आिण 

ि�िटश स�ेलासIुा मी िवनतंी करेन कO िकतीही भयानक िहसंा झाली तरी Eयांनी १६ म े१९४६Rया 

कॉिबनटे िमशनRया मसbुाYमाणे (पाहा कॉिबनटे िमशन आिण Lहाईसराय यांचे व�Lय म े १६, 

१९४६) येथून िनघनू जावे. ि�िटश स�Rेया आजRया उपिVथतीत र�पात, बेलगाम हsया, जाळपोळ 

आिण याहaनही वाईट कृEयांमळेु आपल ेनीितधयैh खचल ेआह.े ही स�ा िनघनू ग%ेयानतंर िहदंVुतान 

एक ठेवायचा कO Eयाच े दोन वा अिधक भागात िवभाजन करायच े यासबंंधी ससुगंतपण े िवचार 

करmयाची स³Iुी आNहाला सचुेल अशी आशा आह.े परंत ु Eयानतंरही जरी आNही भांडण े सXुच 

ठेवल े तरी आज िजतके आमच े मनोधयैh खचलले ेआह े िततके खचलले ेनसले याची मला खाWी 

आह.े Lयथh जरी असली तरी मी आशा करतो कO आजYमाणे VवतWं िहदंVुतान िहसंचेे परत अस े

उदाहरण सादर करणार नाही कO rयामळेु Eयाची आज अशी दयनीय अवVथा झाली आह.े 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन -१, प�ृ ८६-८ 

 

 

 

 

 

 

 



 ाथ#ना  वचन – भाग 1 

www.mkgandhi.org  Page 59

 

२२. !ाथ$ना !वचन, मे २७, १९४७ 

नवी िद%ली म े२७, १९४७ 

बंधभूिगन6नो, 

आजसIुा महाराz{ातील Eया �ीकडून मला लांबलचक पW िमळाले. ितला थांबवत 

असताना Vवयसंवेकांनी ितRयाशी उिचत Lयवहार केला नाही अशी ितची त¤ार आह.े ितचे असहेी 

Nहणण ेआह ेकO कुराणमMये मसुलमानतेरांना मारmयाची आ©ा अस%यामळेु कुराणातील आयत6च े

पठन करmयात येऊ नये. मी कुराण वाचललेे आह ेआिण Eयात मला अशा Yकारच ेकाहीही आढळल े

नाही. उलटपpी मसुलमानतेरांवरही Yेम कराव े असे कुराणात सांिगतले आह.े ज े लोक कुराण 

वाचतात परंत ुEयातील िशकवणकुOचे अनसुरण करत नाहीत Eयाकlरता आपण कुराणला दोष कसा 

दऊे शकतो? इतकेच नाही तर आप%याकडेसIुा तलुसी रामायण, गीता आिण वदेांमMये ज े िलिहले 

आह ेEयाचे अनसुरण कोण करतो?  

 धमाhRया नावावर अधमाhचे अनसुरण करण े मला समजू शकत नाही. ई�राची भीती मनात 

बाळगनू मी YEयेक श�द उRचारत असतो. rया गोcीचे या �ीला ©ान नाही Eया गोcीवर या �ीला 

िलिहताना पाहaन मला वदेना होतात. कुराणात अस ेअसे िलिहले आह ेकारण कोणी तरी ितला तस े

सांिगतले आह ेयावर ती �ी का िव�ास ठेवते? परंत ुतNुही तमुRया मनात ठाम असला पािहजे. ितन े

जरी िवरोध केला तरी तNुही Yाथhनवेर लp क§ ि¦त केल ेपािहजे. परंतु तNुही सवhच ितRयाYमाण ेबोल ू

लागलात तरी मा^या शवेटRया �ासापय|त मी Yाथhना Nहणत राहीन. 

 ितला दरू करत असताना प�ुष Vवयसंेवकांनी ितRया शरीराला Vपशh केला अशी ितची दसुरी 

त¤ार आह.े मा^या \िcकोनातनू Eयात गरै काहीही नाही. गZधळ करणारांना, मग ती Lय�O �ी असो 

वा प�ुष,  गZधळ करmयापासनू थांबवmयाकlरता दरू करण े ह े Vवयसंवेकांचे कामच असत.े Eयांनी 

अथाhतच ि�यांवर हात उगाX नये वा Eयांना मारहाण कX नये. Eयांनी Eयांना सौजwयपवूhक समजावनू 

सांिगतले पािहजे. िवषयवासनचेे िवचार मनात नसतात एखाbान े�ीला Vपषh केला तरी काहीही होत 

नाही. मीसIुा िफरत असताना मलु6Rया खांbांवर हात ठेवत असतो. मग मी अपराध करतो काय?  

Eया सवh मा^या मलुीसार_या आहते. मा^या मनात जर वाईट िवचार असतील तर ते िनि�तच 

पापपणूh असले. 
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 सभचेी LयवVथा पाहत असताना Yाथhनकेlरता आल%ेया ि�यांना Vवयसंवेकांनी आईYमाण े

वा बिहणीYमाणे वागणकू िदली पािहजे. आईला Vपशh करावा तसा एखाbा �ीला Vवयसंेवक Vपशh 

कX शकतात. त े Eयांच े कतhLय आह.े (Eया �ीRया आरडाओरडीनतंरही Yाथhना सXुच ठेवmयात 

आली. यानतंरचा भाग Yाथhननेतंरचा आह.े) 

आज बराच उशीर झाला आह.े यामळेु मी थोडoयात सांगने.  

तNुहा सवा|ना माहीत आह ेकO मी िबहारमMये काम करत आह.े िबहारमMये मसुलमान फार 

कमी आहते. एकूण लोकस_ंयेत त ेमिु]कलीने १४ टoके असतील. याचYमाण ेनोआखालीत िहदंहूी 

अितशय कमी आहते. मा^या नोआखालीRया कामाRया सबंंधातच मी िबहारमMये गलेो होतो. 

लोक आतापासनू २ जनूब�ल िवचार कX लागले आहते असा फोन िबहारमMये काम 

करणा`या एका िमWाकडून आला होता. EयाचYमाण े ९ तारखेला घटना सिमतीची बैठक होणार 

अस%यामळेु Eयाब�लही लोक घाबरललेे आहते. पढुे काय केल ेपािहजे अशी िवचारणा करणारी पWे 

मला चोहोकडून येत आहते. नोआखालीतील लोकांना धमoया दmेयात आ%या होEया कO 

नोLह§बरRया दगंलीत काही िहदंूनंा तसचे राहa िदले असले तरी या वळेी सवh िहदंूचंे धमा|तर केल े

जाईल. Eया वळेी मी Eयांना सांिगतले होत ेकO तमुची इRछा असले तर Eया वळेी परत येईन. परंत ु

जीव दmेयािशवाय ितथे मी अिधक काही कX शकणार नाही. परंत ु Eयांनी मला बोलावले नाही. 

कोणताही Yसगं आला तरी Eयाला Vवतःच तZड दmेयाची Eयांनी तयारी केली. वVतिुVथती अशी आह े

कO सवh िहदंूनंा मसुलमान करmयात Eयांना कधीही यश येणार नाही. तसचे मसुलमानांना िबहारमMये 

घाबरmयाच े कारण नाही. २ जनूची आप%याला भीती का वाटावी? Lहाईसराय (लॉडh माऊंटबॅटन 

लडंनहaन म े३१ला परतणार होते व २ जनूला दशेाRया भिवzयाब�लची घोषणा करणार होत.े) लाडू 

आणणार आहते ह े जरी माwय केल े तरी आपण इतके उEसकु का असावे? मी आधीच 

सांिगत%याYमाणे Eयांचा आप%याला काहीही उपयोग नाही. आपण Vवतः rया गोcी िनमाhण कX 

Eयांचाच आप%याला उपयोग असतो. 

 िबहारमधील मसुलमानांनी का घाबराव?े रामाचे नाव घणेारे िहदं ू आप%या रामाचा िवचार 

करणार नाहीत काय?  

 याचYमाण े िसधंमधील िहदंूनंी का घाबराव?े EयांRया भीतीचे कारण काय? मला तथेून पW 

िमळाले आह े कO िहदंूनंी भीतीवर मात केली आह.े परंत ु घाबरmयाऐवजी त े रामाच े नाव का घते 

नाहीत? िसधंRया लोकांची मी EयाRयाजवळ यावे अशी इRछा आह.े अनके वषा|पासनू मी िसधंमMये 

गलेोलो नसलो तरी तथेील लोकांशी माझे इतके जवळचे सबंंध आहते कO एके काळी मी Vवतःला 
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िसधंी Nहणवनू घते असे. दिpण आि°केतसIुा माझ े िसधंी  सोबती होते. िसधंी, मारवाडी, पजंाबी 

या सवा|नी मा^याशी सहकायh केल े आह.े Eयातील काही अस े होते कO ज े दाX पीत होत े आिण 

मांसाहार करत होते. काह6नी तर मा^याबरोबर शाकाहारी खाणिेपण े केल े आह.े या गोcी सोडण े

EयांRयाकlरता कठीण असनूही ते Vवतःला िहदंू Nहणवत असत. मी Eया सवा|चा िमW होतो. एकान ेतर 

मी Eयाला आिण िसधंला िवसरलो काय असे पW िलहaन मला िवचारले. परंतु मी Eयांना कसा िवसX 

शकतो?  

 २ जनूला होणा`या घोषणRेया आशकेंन ेलोक सवhW घाबरललेे आहते. अस े सांगतात कO 

मसुलमानांनी Yचंड तयारी केली आह.े परंत ु कशाची तयारी? ते Vवतःचे पशतू Xपांतर होmयाची 

तयारी करत आहते काय? आप%याला ई�रान ेचांगला माणसू बनवावे अशी ते मिशदीत Yाथhना करत 

नाहीत काय? िहदंसूIुा मला िलहीत नाहीत काय कO ई�रान ेि�िटशांना िहदंVुतान सोडmयाची स³Iुी 

bावी आिण उwमाद�Vत मसुलमानांना सजुाणपणा bावा अशी आNही ई�राची मकूपण ेYाथhना करतो 

आहोत.  

 पजंाबमMयेसIुा त ेधाVतावललेे आहते कारण त े ितथे अ%पस_ंय आहते. ितथे िहदंूबंरोबर 

शीखसIुा आहते. िशखांनी घाबरायचे कारण काय? ितथे दोwही बाजचूे लोक का घाबरलेल ेआहते 

आिण पिह%यांदा तलवार कोण उपसतो याची त ेका वाट पाहत आहते?  

 िबहारचे िहदंू मसुलमानांची क�ल करतील तर त ेमला मारतील. िबहारचे मसुलमान मा^या 

र�ाRया भावासारखे आहते. मला पािहले कO Eयांना आनदं होतो. िनदान हा एक माणसू आप%या 

बाजनू ेआह ेअशी Eयांची खाWी पटली आह.े जर कोणीही Eयांना मारील तर तो मला मारील. त ेजर 

EयांRया आयाबिहण6चा अपमान करणार असतील तर त ेमाझा अपमान करतील. या LयासपीठावXन 

मी ही गोc िबहारमधील सवh िहदंूनंा सांगू इिRछतो.  

िबहारRया मसुलमानांनी घाबरmयाच ेकारण काय? दोन अितशय चांगले मसुलमान कायhकत� 

Eयांची सवेा करत आहते. यािशवाय �ीकृzण िसwहा िबहारRया मिंWमडंळाच ेYमखु आहते आिण त े

फार सावध आहते. 

गांधीला िबहारमMये जायच ेआह ेआिण िबहारRया िहदंूचंी क�ल Lहावी अशी Eयाची इRछा 

आह ेअशा अफवा आजकाल पसरवmयात येत आहते. परंतु मा^यात जो काही जोर असले तो लावनू 

सांगतो कO िबहारमधील सवh मसुलमानांना जरी वडे लागले तरी िहदंूनंी Eयांच ेअनकुरण कX नये. 



 ाथ#ना  वचन – भाग 1 

www.mkgandhi.org  Page 62

िशखांब�ल बोलायचे तर िशखांचे Nहणण ेअसते कO एक शीख सLवा लाखांRया बरोबरीचा 

असतो आिण पाच शीख सहा लाखांRया बरोबरीचे. ते अस ेबोलललेे मला आवडत.े �ंथ साहबे 

आिण गXु िजतके Eयांच ेआहते िततकेच माझहेी आहते. मी जर Vवतःला मसुलमान Nहणू शकतो तर 

मी मला Vवतःला शीख Nहणवनू घmेयात लाज कशाची? आिण  नानकाना साहबे येथे िशखांनी 

सEया�हाRया भावननेे शौयhपणूh आचरण केले आह.े परंतु आज ते तलवारीचा िवचार करत आहते. 

EयांRया हे लpातच येत नाही कO तलवारीचे युग िनघनू गलेे आह.े Eयांना कळतच नाही कO 

तलवारीRया बळावर कोणालाही वाचवता येऊ शकत नाही. हे युग अmव�ाचे आह.े 

गXु गोिवदं िसगं यांनी तलवारीचा उपयोग िशकवला. परंत ुआज तो अमंलात आणता येत 

नाही. परंत ुएक शीख सLवा लाख िशखांRया बरोबरीचा असतो ही Eयांची िशकवण आजही उपयोगी 

आह.े परंत ुती िशकवण तLेहाच खरी ठरेल जLेहा शीख आप%या बांधवांकlरता आिण राz{ाकlरता 

मरण पEकरतील. 

आप%यामMये शरूवीर ि�यासIुा आहते. एका िठकाणी जLेहा Eयांची सवh माणसे मारली गेली 

होती व कोणEयाही मदतीची आशा नLहती तLेहा गपुचुप शरणागती न पEकरता Eयांनी मरण 

पEकरmयाचा िनणhय घतेला. जवळपास पचंाह�र ि�या अशाYकारे मरण पाव%या. Eयांनी आप%या 

हाताने आधी आप%या मलुांना मारले कारण आप%या मलुांशी कोणी दवुhतhन कराव ेह ेEयांना माwय 

नLहत.े 

मला हचे सांगयचे आह ेकO लोक अस ेवागतात तLेहाच Eयांचा धमh िजवतं राहतो, मग त ेिहदं ू

असो कO मसुलमान. मी तर Nहणने कO हीच गोc िशखांनाही लागू होत.े Nहणजे जर YEयेक शीख 

सLवा लाखांRया बरोबरीचा असले तर Eया सवा|नी ई�रावर लp क§ ि¦त कराव ेआिण सत �ी अकाल 

ह ेश�द ओठांवर ठेवनू मरण पEकराव.े याहaन अिधक शौयाhची गोc कोणती असू शकते?  

मला कोणी ~याड Nहटले तर मला Eयाच ेकाहीही वाटणार नाही. मी खरोखर िभWा आह ेकO 

नाही ह े एका ई�रालाच माहीत. िभ�या माणसाने जरी शौयाhचा धडा िदला तर आपण तोसIुा 

Vवीकारला पािहजे. मला कोणाला ~याड करायच ेनाही. मी कोणालाही ~याड केल ेनाही आिण मी 

Vवतःही िभWा नाही. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ८८-९२ 
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२३. !ाथ$ना !वचन, मे २८, १९४७ 

नवी िद%ली, 

म े२८, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

आज कोणीही LयEयय आणला नाही वा िवरोध केला नाही याब�ल मला आनदं होतो. मला 

खाWी आह ेकO उwमाद फार काळ िटकत नसतो. हीच गोc िहदंू-मसुलमानांRया भांडणालाही लाग ू

होते. मला अजनूही पW ेयेत आहते आिण Eयांतील काही थोडीशी पWे फार चांगली आहते. काही 

चांग%या मसुलमानांनी मला िलिहले आह ेकO िहदंू आिण मसुलमानांनी वगेवगे�या धमाhचे पालन 

केल े तर Eयामळेु काही िबघडत नाही. Eयांनी यामळेु Vवतःला वगेवगेळे समज ू नये इतकेच. 

कुराणमधील पाठ Nहणण ेमी थांबवले नाही तर काही िहदंू मला गभंीर पlरणामाची धमकO दते आहते. 

आNही इथे काळे झ§डे घऊेन येऊ अस े Eयांच े Nहणण े आह.े (गजुरातमधील पािकVतानिवरोधी 

आघाडीन ेिदल%ेया धमकOचा हा सदंभh आह.े) आिण इथे येऊन ते काय करणार आहते? वातावरण 

अस े आह े कO लोकांना काहीही पाहmयाची वा ऐकmयाची इRछा नाही, Eयांना केवळ गZधळ 

घालायचा असतो. तसेIुा येऊन Yाथhनते LयEयय आणतील. परंतु जरी अस ेकाही घडल ेतरी तNुही 

जोपय|त मला शांततापणूh सहकायh दते आहा तोपय|त आपली Yाथhना सXुच राहील. परंतु तNुही सवh 

जर काळे झ§डे घऊेन येणार असाल तर मी Vवतः एकट्याने Yाथhना करीन. तNुही जरी मा^यावर ह%ला 

केला तरी मी रामनामाचा जप सXुच ठेवीन. तमुRयापासून माझे सरंpण Lहाव े Nहणनू मा^याजवळ 

जरी पोलीस असल ेवा मी जरी तलवार वा बंदकू काढली तरी मला अखेरीस मरावचे लागले. अस े

जर आह ेतर रामनाम ओठावर घऊेन मी मलेो तर Eयाला काय हरकत आह?े अशा Yकारे जLेहा मी 

मरेन तLेहा तNुहाला प�ा�ाप होईल. तNुहीच तNुहाला सांगाल कO तNुही भयानक गोc केली आिण 

मला माXन तNुहाला काहीही िमळाले नही. परंतु मी जर पोिलसांचे सरंpण घतेल े तर वा जर मी 

तNुहाला मारले तर मला मार%यानतंर तNुही उ ाराल कO मला मारल ेह ेतNुही यो}यच केल.े परंतु मी 

आशा करतो कO तNुही आला तLेहा िजतके शांततापणूh होता िततकेच शांततापणूh राहाल. 

आज मी काही Yvांचे उ�र दणेार आह.े सवhच Yvाच ेउ�र अथाhतच मी दऊे शकणार नाही. 

काल मला कोणी तरी िवचारले कO िपसाळल%ेया कु�याच ेकाय करायच?े Eयाला मारायच ेकO नाही? 

हा जनुाच Yv आह.े वाVतवात Eयान ेमला िवचारायला पािहजे होते कO माणसाला वडे लाग%यानतंर 
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Eयाच ेकाय करायचे? परंत ुसEय ह ेआह ेकO आप%या अतंःकरणात जर ई�र असले तर कुWासIुा 

आप%याशी िपसाळ%याYमाणे वाग ूशकत नाही. एकदा माझा एक िमW मला िवचारायला आला कO 

जर िपसाळलेला कुWा YEयेकाला चाव ूलागला असले तर Eयाच ेकाय करायचे. मी Eयाला सांिगतले 

कO कु�याला माXन टाका आिण Eयाची जबाबदारी मा^यावर राहील. परंत ुतो Yv कु�याचा होता. ह े

उ�र माणसाला लागू होऊ शकत नाही. मला आठवत ेकO मी जLेहा दहाएक वषाhचा असने तLेहा 

मा^या एका भावाला वडे लागले होत.े Eयानतंर तो द�ुVत झाला. तो आता नाही. परंत ु तो मला 

चांगला आठवतो. वडेाचा झटका आला कO तो पळत बाहरे यायचा आिण YEयेकाला माX 

लागायचा. परंत ुमी Eयाचे काय कX शकत होतो? मी Eयाला माX शकत होतो? वा माझ ेआईवडील 

Eयाला माX शकत होत?े Eयाला कोणीही माX शकत नLहता. एका वbैाला बोलावmयात आल े

आिण मारहाण सोडून शoय Eया Yकारे मा^या भावावर औषधोपचार करmयाकlरता सांगmयात आल.े 

तो माझा स_खा भाऊ होता. परंत ुआता मी असा भदे करत नाही. आता तNुही सवh मा^या र�ाRया 

भावासारखे आहा. तNुहा सवा|चे जरी भान हरवल े आिण मा^याजवळ जरी सwैय असल े तरी मी 

तमुRयावर गोळी झाडली पािहजे असे तNुही Nहणाल काय? इतकेच नाही तर शWलूा जरी वेड लागल े

तरी Eयाला गोळी घालनू मारता कामा नये. जर कोणाला वडे लागले तर Eयाला वड्ेयाRया 

इिVपतळात पाठवल े पािहजे. तNुहाला माहीतच आह े कO िहदंVुतानात अशी िकती तरी �}णालये 

आहते. मी अशी वडे लागलेली माणसे पािहललेी आहते कO rयांना खरे Nहणजे माXनच टाकल े

पािहजे. परंतु आपण Eयांना डॉoटरRया श�ुषुेवर सोडतो. 

मला एक जवळचा िमW होता जो जवळपास मा^या भावासारखा होता. EयाRया मलुाला वेड 

लागले होते व Eयाला जLेहा वडेाचा झटका यायचा तLेहा तो लोकांचा खून करायला धावायचा. 

EयाRया मलुाला गोळी घातली पािहजे असे काही मी मा^या िमWाला सचुवल ेनाही. माझी इRछा 

असती तर मी Eयाला गोळी घालनू मारायला लावू शकलो असतो कारण Eया वळेी लोक मला 

महाEमा Nहण ूलागले होते. आिण आप%या दशेात महाENयाला काहीही करmयाचा अिधकार असतो. 

तो खून कX शकतो, Lयिभचार कX शकतो वा Eयाला हवे त ेकX शकतो. Eयाला नहेमीच pमा 

करmयात येत.े Eयाला कोण Yv िवचारणार? परंतु मी दवेाला घाबरतो. मला वाटले कO अजनू 

कोणाला नसलो तरी मी ई�राला उ�रदायी आह.े खरे Nहणज ेआप%यामMये आज कोणीही महाEमा 

नाही. सवh अ%पाEमा आहते. 
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असो, मी Eया मलुाला डॉoटरकड ेपाठवायला लावले. तो तथेनूसIुा पळाला. अजनूही तो 

बरा झालेला नाही. Eयाला मलु ेआहते आिण कुटंुबातील सवा|ची Eयाला साथ आह.े या िमWाRया 

समVयेYमाणे या वडेेपणाला कस ेहाताळावे याचा मागh आपण शोधला पािहजे.  

आज आपल े र� खवळत आह.े चोहोकडून २ जनूब�लचे अदंाज आपण ऐकत आहो. 

स�ुवातीला ३ वा चार िठकाणी झटापट झाली. आता सवh िहदंूनंा मारmयाची भाषा सXु आह.े आिण 

िहदंू िवचारतील कO मसुलमान जर आNहाला मारणार असतील तर EयाRया बद%यात आNही Eयांना 

का माX नये. Eयांना र�पात करmयाची इRछा आह.े हा जर वडेेपणा नसले तर मग इतर कशाला 

वडेेपणा Nहणाव?े माझा िव�ास आह े कO इथे शांतपणे बसललेे लोक या वडेाला बळी पडणार 

नाहीत. जर लोक या वडेाRया भरात आप%याला मारmयाकlरता उEसकु झाललेे असतील तर आपण 

Eयांना तसे कX दऊे या. आNही Eयांना आNहाला माX िदले तर तर Eयांच ेवडे जाईल काय? हे वडे 

अस ेनाही कO Eयामळेु आपणा सवा|ची िववकेबIुी बिधर Lहावी. इतकेच नाही तर खरोखरीचा वडेा 

माणसू हातात चाकू घऊेन आप%या अगंावर धावनू आला तरी आपण तो धोका पEकरला पािहजे. 

आपण घाबXन जायला नको. याचYमाण ेमसुलमान जर पािकVतानकlरता ओरडत तलवार उपसनू 

येत असतील तर मी Eयांना सांगने कO तलवारीRया धाकावर तNुहाला पािकVतान िमळू शकत नाही. 

दशेाचे तकुडे करmयाआधी तNुहाला माझे तकुडे कराव ेलागतील. जर YEयेकजण EयांRयाशी याच 

भाषेत बोलले तर ई�र EयांRया तलवारीचे तकुडे कXन इतVततः फेकून दईेल. मी गरीब असहाय 

माणसू आह.े परंतु वळे आली कO तNुहाला माझे धयैh िदसून येईल. Eया वळेी मी काठीRया िवरोधात 

काठी उगारणार नाही. माझी इRछा आह े कO वडेेपणाला वडेेपणान े उ�र दऊे नये. आपण जर 

समजंसपणा धारण केला तर िवरोधकाचा वडेेपणा नाहीसा होईल. Eयांच े (पािकVतानचे) वडेसIुा 

शzुक होऊन जाईल. जर खरा पािकVतान Lहायचा असले तर तो सपंणूh िहदंVुतानचाच होऊ शकेल.  

तNुही जर उwमाद�Vत झाला तर अिहसंा केवळ आमRयाकlरताच होती काय अस े ि�िटश 

िवचारतील. परVपरांत िहसंचेा Yयोग करणा`या तNुहा लोकांRया अिहसंचे काय झाले असा आरोप त े

आप%यावर करतील. ते Vवतःचे वणhन आप%यापpेा अिधक चांगल े अिहसंचेे उपासक Nहणनू 

करतील आिण Nहणतील कO आNही जरी बळाचा वापर केला तरी आNही समाजातील सLुयवVथा 

कायम ठेवली. अखेरीस Eयांना राrय करायच े होत े आिण Eयांनी असा यिु�वाद केला तर Eयात 

काहीही चूक नसले. परंतु मी Eयांना सांगने कO तNुही अस ेकX नका. Eयांना जावचे लागले आिण 

आप%या अिहसंक सघंषाhमळेु Eयांना जावे लागणार आह.े इथे लाखो लोकांनी अिहसंक शौयh 

दाखवले आह.े तNुही यिुनयन जकॅसमोर शरण गलेा नLहता. तNुही त�ंुगवास पEकरला आिण तमुच े
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सवh काही गमावले. या सवh गोc6मळेुच आपण VवतWं होmयाRया बेतात आहो. परंतु आता आपण 

VवातWं िमळवmयासाठीRया Eया धाडसाब�ल बोलत नाही. जगात आपली बदनामी Lहावी अशा 

Yकारे आज आपण वाहत आहो. 

परंतु आपण असे कधीही करता कामा नये. तNुहाला खरे Vवात�ंय तLेहाच िमळेल जLेहा तNुही 

कुणालाही मारmय़ाऐवजी Vवतः मरण पEकराल.  

लॉडh माऊंटबॅटन येत आहते. त ेकाय आणतात याब�ल सवh उEसकु आहते. Eयांनी जर िहदंूनंा 

काही िदले तर मसुलमानांनी p�ुध होmयाचे कारण काय? आिण जर Eयांनी मसुलमानांना काही िदले 

तर िहदंूनंी घाबरmयाच ेकारण काय? आपण EयांRयाकड ेडोळे लावनू बस ूनये आिण दोन जनूची वाट 

पाहa नये. आपण आप%या Vवतःकडे पाहावे.  

Eयांनी जर आप%याला काहीही िदले नाही तर Nहातारेकोतारे, मलुबेाळे आिण ि�या यांची 

क�ल करmयाइतके आपल ेभान सटुले पािहजे काय?  

दसुरा Yv आह े अतंlरम सरकारचे सदVय ि�िटशांRया तालावर का नाचत आहते? 

िहदंVुतानात िहदंू, मसुलमान आिण शीख हचे केवळ तीन समदुाय आहते काय? पारसी लोकांना 

स%लामसलतीत का घmेयात येत नाही? EयांRयाजवळ श�े नाहीत हे Eयाच ेकारण आह ेकाय? आिण 

जर पारशी लोकांना आमिंWत करायच ेअसले तर मग ि��नांRया कोणEया दोषाकlरता वगळावे? 

आिण मग rयू का नाही? Yv समपhक आह.े मीसIुा या पlरिVथतीमळेु Lयिथत आह.े कॉ�ंेस 

सवा|कlरता आह.े सवh लोक ितला पािठंबा दतेात. मग ितRयात धयैाhची उणीव का? ती केवळ 

िहदंूकंlरता नाही. हे खरे आह ेकO कॉ�ंेसचे बहxस_ंय लोक िहदंू आहते, परंत ुइतरही कॉ�ंेसचे सदVय 

आहते. िहदंू, शीख आिण मसुलमान यांRयामMये Vवतःहोऊन सहमती होत असले तर त े पारसी 

लोकांना िचरडून टाकतील काय? rयू आिण इतर लोकांना िवनाशाकडे जाव ेलागले काय? आिण 

EयांRयाशी तडजोड झा%यानतंर इतरांचे आपण काय करणार आहो? आपण Eयांना टाकून दणेार 

आहोत काय? कॉ�ंेसRया स�ुवातीRया काळात आNही ितला जो पािठंबा िदला Eयाचे ह ेफळ आह े

काय अस े त े िवचारतील. Lहाईसराय अतंlरम सरकारRया काही सदVयांशीच का चचाh करतात ह े

जाणmयाची Eयांची इRछा असले. जवाहरलाल फार मोठे माणसू आहते Nहणनू अस ेहोत ेकाय? वा 

सरदार बाडµलीच ेनायक आहते Nहणनू? राज§¦ बाब ूफार मोठे िव«ान आहते Nहणनू वा राजाजी फार 

हxशार आहते Nहणनू? 

मी तNुहाला सांगू इिRछतो कO कॉ�ंेसमMये केवळ हचे लोक नाहीत. तNुही सवh कॉ�ंेसच े

आहा. rया कोणी कॉ�ंेसला पािठंबा िदला असले व ितRयाकlरता काम केल ेअसले ते सवh कॉ�ंेसच े
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आहते. ज े Yितिनधीमडंळात जात नाहीत आिण बोलत नाहीत तसेIुा िततकेच कॉ�ंेसचे सदVय 

आहते िजतके इतर. जर ह ेतीन समदुाय इतरांकडे पणूhपणे दलुhp कXन काही तडजोड करत असतील 

तर ती फार दःुखद गोc होईल व Eयांचा शाप आप%याला लागेल. यामळेु आपण ज ेकाही कX त ेसवh 

समदुायांRया समान िहताचे असले याची आपण काळजी घतेली पािहजे. 

मसुलमानांRया जLेहा हे लpात येईल तLेहा सवh गोcी अतीशय सरुळीतपणे पार पडतील. तस े

होईल तLेहा राजकOय उि�cांRया Yा�ीकlरता आNही िहसंचेा आधार घणेार नाही या rया 

दVतावजेावर िजनासाहबेांनी आिण मी सही केली आह ेतो दVतावजे सवh िववकेO लोक Vवीकारतील. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ९३-७ 
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२४. !ाथ$ना !वचन, मे २९, १९४७ 

नवी िद%ली, 

म े२९, १९४७ 

बंधभूिगन6नो, 

Yाथhना सपंपेय|त आिण मला जे काही सांगायचे आह े त े सांगपेय|त कृपाकXन शांत राहा. 

माझी इRछा आह ेकO जोपय|त मी इथे आह ेआिण िजवंत आह ेआिण जे लोक इथे भि�भावाने आल े

आहते Eया सवh लोकांनी ई�राRया नावाचा जप करावा. ज े केवळ तमाशा पाहmयाकlरता आल े

आहते EयांRयाब�ल आपण चचाh करmयाच ेकारण नाही. यामळेु मी ज ेकाही सांगतो ते मौन राहaन 

ऐका. आज मी तमुRयाशी फार महsवाRया िवषयावर चचाh करणार आह.े (यानतंर Yाथhना करmयात 

आली व यानतंरचा भाग Yाथhननेतंरचा आह.े) 

 २ जनूला आता oविचतच वळे रािहला आह.े येEया काही िदवसात तमुRया मनात असल%ेया 

सवाhिधक महsवाRया समVयांवर मी बोलणार आह.े शांत राहaन आिण सयंम बाळगनू तNुही मला 

आपलसे ेकXन टाकल ेआह ेआिण अस ेकXन तमुRयाजवळ माझे ¯ त Lय� करणयाकlरता तNुही 

मला भाग पाडत आहा. Vवतःला या दशेाचे सपुWु समजणारे लोक जर शांतपणे आिण िधरान ेिवचार 

करतील तर िकती बरे होईल? व�ृपWांमधनू जाळपोळ, लटू आिण हEयेRया बातNया सार_या येत 

असताना अस ेकरण ेखरोखरच फार कठीण गोc आह.े 

 २ जनू काय आणणार आह ेयाब�ल वा परत%यानतंर लॉडh माऊंटबॅटन काय सांगणार आहते 

याब�ल मी मळुीच िचिंतत नाही. सरकार काय Nहणले याब�ल काळजी करmयाची मला मळुीच 

सवय नाही. १९१५ साली मी इथे आलो तLेहापासनू माझी हीच पIत रािहली आह.े 

 माझा िहदंVुतानमMये जwम झाला होता. वयाRया २२Lया वषt मी दशे सोडला. जण ू मी 

वनवासात गलेो होतो. वीस वष� Nहणजे मा^या ता�mयातील सवµ�म काळ दिpण आि°केत 

घालव%यानतंर मी घरी परतलो. मMयतंरीRया काळात मी कोणतीही सपं�ी गोळा केली नाही. ई�रान े

मला पशैामागे पळmयाकlरता घडवल े नाही तर सवेकेlरता ह े अगदी स�ुवातीपासनू मा^या लpात 

होते. यािशवाय इतर कशातही मला यश येणार नाही अशी भावना ई�रान ेमा^या मनात िनमाhण केली 

होती. जे काही आपण िमळवतो त ेआपल ेनसनू ई�राच ेअसते असे Nहणणा`या गीततेनू मी सवेचेा 
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मागh िशकलो. मग Yv िनमाhण झाला ई�राचा साpाEकार कसा होईल. मा^या लpात आल ेकO ई�र 

जगातील सवh मानवYाmयांमMये वास करतो आिण जो माणसांची सवेा करतो तो ई�राची सवेा करतो. 

 मग आपण ईशोपिनषदातील मWंाकड ेयेतो. (¶ोक १) Eयात Nहटललेे आह े‘‘ई�र जगातील 

YEयेक गोcीत Lयापललेा आह”े. मी जLेहा WावणकोरमMये होतो तLेहा या मWंाचा अथh दररोज Vपc 

कXन सांगत असे. हा मWं पढुे सांगतो ‘‘सवh काही सोडा आिण तमुचे कतhLय करा आिण दसु`याRया 

सपं�ीची लालसा धX नका’’. 

 ही इतकO साधी गोc आह ेकO एखाbा मलुालासIुा ही समजू शकते. परंत ुEयाRया सखोल 

अथh सहज लpात येत नाही. परंतु आपण सगळे वयVक आहो आिण आप%याला तो अथh कळलाच 

पािहजे. यामळेुच EयाRया या महान गोcीब�ल मी तमुRयाशी बोललो. आपण जर हा अथh समजनू 

घतेला तर आप%याकlरता भांडणासारखे काय राहत?े  

 मी आता तमुRयाशी जे बोललो ती फार मोठी गोc आह.े आता मी म_ुय मदुb्ावर येतो 

rयासबंंधी आज मला तमुRयाशी बोलायचे आह.े मी आज थोडा Wास घतेला आह.े इ�ंजीत माझ े

भाषण िलहaन काढmयाकlरता मला वळे िमळतो काय? आप%या इ�ंजी व�ृपWांनी माझ े भाषण 

Yकािशत केलचे पािहजे. EयांRयाजवळ अथाhतच बी. ए आिण एम. ए.Rया पदLया आहते. परंत ु

मा^या िहदंी भाषणाचा अचूक अथh अिभLय� करता यावा इतके Eयांना इ�जी भाषेच े©ान नाही. 

कारण इ�ंजी Eयांची Vवतःची भाषा नाही. ती EयांRयाकlरता परकOय भाषा आह.े इथे माW मी 

िहदंVुतानीत बोलणार आह े कारण ती जवळपास माझी मातभृाषा आह े आिण जवळपास तNुहा 

सग�यांचीही ती पणूhपणे मातभृाषा आह.े यामळेु या भाषेत मी जे काही सांगतो त ेतNुहाला अचूक 

कळत.े इथे असले%या या बाई (डॉ. सिुशला ना¸यर) मा^या भाषणांचे इ�ंजीत अनवुाद करतात 

कारण ितला इ�ंजी बरेच चांगले कळत.े तरीही ितRया अनवुादात काही उिणवा राहaन जातात. 

यामळेुच आज मी थोडा वळे खचh केला आिण इ�ंजीत माझे भाषण िलहaन काढल.े आज मी ह े

लpात ठेवनू बोलने. परंत ुव�ृपWे केवळ माझे िलिखत भाषण Yकािशत करतील. 

 तर आता मी Eया पWान ेस�ुवात करीन rया पWातनू Yाथhना सXु ठेव%याब�ल मला िशLया 

घालmयात आ%या आहते. Eयाच ेNहणण ेआह ेकO मी खोटारडा आह ेआिण मी Yvाच ेनीट उ�र दते 

नाही. ज े अशा गोcी िलिहतात ते बालीश आहते. त े वयान े Yौढ अस ू शकतील परंतु मानिसक 

िवकासाRया \cीने त ेअजनू लहानच आहते. 

  Eयांना सवाhिधक गोc काय बोचत असले तर ती Nहणजे मी Eयांना Yाण घmेयाऐवजी Yाणापhण 

करmयाकlरता सांगतो. Eयांच े Nहणण े आह े कO मी िहदंूनंा िहसंचेे उ�र िहसंनेे दmेयाकlरता सांगावे, 
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जाळपोळीचे जाळपोळीने. मानवतचेा िनयम नाकाXन जगंलRया कायbाचा परुVकार करmयाकlरता 

सांगmयाचा अपराध मा^या आयzुयात मी कधीही कX शकत नाही. जर कोणी मला मारायला आला 

तर दवेा याRयावर दया कर अशी ई�राला Yाथhना करत मी मरण पEकरेन. या ऐवजी या लोकांचा 

आ�ह आह ेकO आधी मी समोरRयाला मारmयाची िवनतंी करावी आिण नतंर आव]यकता असली 

तर तNुही मरण पEकरा. त ेNहणत असतात कO जर अस ेबोलmयाची माझी तयारी नसले तर मी माझ े

धयैh मा^याजवळ ठेवाव ेआिण जगंलात जाऊन िनव�ृ Lहाव.े परंत ुते मला ह ेका सांगतात? मसुलमान 

लोकांना मारत आहते Nहणनू? यामळेु िहदंूनंीसIुा हEयेचा मागh अनसुXन Vवतःचा अधःपात घडवनू 

आणला पािहजे काय? आिण अशा Yकारे दोwही बाजूनंी उwमादासमोर शरणागती पEकरावी काय? 

मसुलमान जर चकुORया मागाhने जात असतील तर आपणही जायला पािहजे काय? Eयांचे Nहणण े

आह ेकO सवh मसुलमान दcु आहते, अतंःकरणातनू धोकादायक आहते. Eयांचा असाही दावा आह े

कO सवh िहदंू दवेदतुासारखे आहते. परंतु मी असा दावा माwय कX शकत नाही. 

 मला एका मसुलमान �ीच ेपW आल ेआह.े ती िवचारते कO मी औझोअिब%ला उदूhत का 

Nहणत नाही. याRया उ�रात मी इतकेच सांगू शकतो कO मी जर असे केल ेतर मसुलमान मा^यावर 

रागावतील आिण िवचारतील कO अरबी भाषेतनू उदूhत भाषांतर करmयाचा अिधकार मला कसा 

िमळतो? त ेजLेहा मला मारहाणीची भाषा करतात तLेहा मी Eयांना काय सांग?ू  

 सEय ह ेआह ेकO एखादी गोc ितRया मळू भाषेत वा rयावर अनके लोकांनी कc घतेलेल े

असतात Eया भाषेतच गोड वाटते. िबशपन ेभरपरू महेनत घतेली आिण इ�ंजीतील बायबलमMये तोच 

गोडवा यावा Nहणनू YयEन केले आिण Eयामळेु इ�ंजी बायबल लटॅीन भाषेतील बायबलपpेाही गोड 

झाले. इ�ंजीRया िवbा�या|नी बायबलचा अ~यास केलाच पािहजे. मी इ�ंजी भाषेचा «षे करत नाही. 

उलट मला ितचे कौतकु वाटते. परंतु चकुORया िठकाणी ठेव%यामळेु ती अडगळ झाली आह.े यामळेु 

औझोिबलाहRया भाषेचा गोडवा हवरmयाची माझी इRछा नाही. आप%याजवळ अस ेकवी नाहीत कO 

ज ेEयाचा इतoयाच गोड भाषेत अनवुाद कX शकतील. 

अिहसंRेया िचरंतन िनयमावर माझा ठाम िव�ास असला तरी आज मी Eयािवषयी बोलणार 

नाही. आव]यक िवचारिविनमय के%यानतंर सपंणूh िहदंVुतानने तो िनयम Vवीकारला  तर तो जगाचा 

िनिवhवाद नतेा बनले. इथे माW मला इतकेच सांगायचे आह ेकO कोणEयाही माणसाने िववेकािशवाय 

इतर कशासमोरही शरण जाऊ नये.  

परंतु मला असे िदसते कO आपण िववकेाचा पणूhपण ेEयाग केला आह.े िववकेाचा आवाज 

तLेहाच बुलदं होऊ शकतो जLेहा आप%यामMये धयैh असते. आज ज े काही घडते आह े Eयात 
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िववकेाला कुठेही जागा नाही. Eयात मानवतलेा नाकारmयािशवाय इतर काहीही नाही. आपण 

जवळपास पश ूझालो आहो. िहदंूनंी आज इथे आिण मसुलमानांनी आज ितथे हाहाःoकार माजवला 

अशा बातNया व�ृपWांमधनू दररोज येत आहते. िहदंू आिण मसुलमान ह ेदोघहेी आज Vवरैपण ेअधम 

Yव�ृीचे दशhन घडवत आहते. या बाबतीत कोण पढुे जातो ह ेपाहणे Lयथh आह.े 

गडुगावशेजारRया िज%�ातील अनके गाव जाळून टाकmयात आल े अस%याची बातमी 

आली आह.े या जाळपोळीत दोन समदुायातील कोण जबाबदार आह ेह ेशोधmयाचा मी YयEन करत 

आह.े परंत ुअचूक मािहती िमळण ेकठीण आह.े तमुRया आजबूाजलूा इतके काही घडत असताना 

तNुही भाषण ेदते कस ेबस ू शकता असे लोक मला िवचाX शकतात. परंत ु जLेहा तNुही लोक इथे 

आला आहात आिण जLेहा गडुगावमMये इतके काही घडत आह ेतLेहा मा^या अतंःकरणात काय 

आह ेत ेमी तNुहाला िनि�तच सांगने. मला तNुहाला इतकेच सांगायचे आह ेकO तमुRया सभोवती जरी 

आग पटेललेी असले तरी तNुही शांत रािहल ेपािहजे - िवचिलत न होता आपली आगीRया Vवाधीन 

होmयाची तयारी असली पािहजे. घाबXन ग%यामळेु २ जनूला अस ेआिण अस ेहोणार आह ेअस ेका 

सांगत िफरावे? जे लोक अस ेधयैh ठेवतील EयांRयाकlरता Eया िदवशी काहीही होणार नाही याब�ल 

िनखालसपणे खाWी बाळगा. आप%यापकैO YEयेकाला एक िदवस मरायचे आह.े कोणीही अमरप¬ा 

घऊेन जwमाला आललेा नाही. अस ेअसताना आNही धयैाhन ेमरण पEकX परंत ुशवेटRया �ासापय|त 

चकुOच ेकाम करणार नाही आिण जाणीवपवूhक आNही कोणालाही मारणार नाही असा िनधाhर आपण 

का कX नये? एकदा का तNुही असा िनधाhर केला कO तNुही तमुचा मानिसक तोल जाऊ देणार नाही 

आिण मग तNुहाला कुणाकडेही पाहmयाची गरज वाटणार नाही. rया लोकांना पािकVतान 

धाकदपटशा आिण दहशतीने हवा आह े Eयांना तNुही Vपcपणे सांिगतले पािहजे कO या मागाhन े

तNुहाला एक इचंसIुा पािकVतान िमळणार नाही. जर तNुही wयायान े वागाल, आNहाला िववकेान े

पटवनू bाल आिण आिण जगाची समजतू पटवनू bाल तर तNुहाला सपंणूh िहदंVुतान िमळू शकेल. 

परंतु दडपशाहीने तNुहाला काहीही िमळणार नाही. 

आिण मी ि�िटशांना काय सांग ू शकतो? त े जर कॅिबनटे िमशनRया YVतावानसुार वागणार 

नसतील तर तस े करण े िव�ासघाताचे होईल. आNही िव�ासघात करणारही नाही ना कोणाला 

िव�ासघात कX दऊे. आNहा दोघांनाही १६ मRेया घोषणचेी िचतंा आह.े घटना सिमतीची बैठक 

१६मRेया पपेरRया सदंभाhतच होत आह.े (पढुील दोन वाoये हlरजनमधून घतेली आहते.) स�ा 

सोपवनू िनघनू जाणे ह ेि�िटशांचे काम आह.े Eयानतंर घटननेसुार Vथािपत झाललेे VवतWं िहदंVुतानी 

लोकांचे सरकार काहीही कX शकत े - िहदंVुतान एक ठेवायचे कO Eयाच ेदोन वा अिधक भागात 
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िवभाजन करायच.े Eयाच आधारावर आNही पढुे जाऊ शकतो. आमRया राz{िहताRया \cीन ेआधी 

आNही आमRया दशेात शांतता िनमाhण करmयाचा YयEन केला पािहजे. जोपय|त तNुही हा र�िपपासू 

सघंषh थांबवत नाही तोपय|त काहीही होणार नाही अस ेदशेातील Yp�ुध वगाhला सांिगतले पािहजे. (ह े

वाoय हlरजनमधील आह.े) परंतु आNही घाबXन ग¥प बसणार नाही. या चार िदवसात आपण जर हा 

धडा िशकलो अस ूतर आपण सवh काही िमळवू. Eयांनी गोळा केल%ेया सवh श�ांचा Eयांना Yयोग 

कX bा. आपण जर इतoया शि�शाली सा¢ाrयािव�I पाय घ¬ रोवनू उभे राहa शकलो आिण 

EयांRया श�ांना घाबरलो नाही, आपण जर EयांRया Mवजाला घाबरलो नाही तर आता आपण 

लटपटmयाचे कारण काय? समोरRयाची श�O पाशवी श�O आह ेअस ेगहीत धरले व Eयामळेु आपण 

जर ितRयासमोर वाकलो नाही तर आपण Vवात�ंय गमाव ू अशा भीतीने अितशय कठीण पlर�म 

कXन Vवात�ंयाRया या पवूhसायकंाळी आपण चूक करता कामा नये. तो मागh िवनाशाकड े नणेारा 

आह.े 

लडंनहaन येणा`या तारांचा मी गांिभयाhने िवचार करत नाही. सबंिंधत पp Vवतःहोऊन 

आपसात तडजोड कXन काही बदल कX इिRछत नसतील तर १६ मRेया व�Lयातील श�द आिण 

भावना यांRयापासनू ि�टन तसभूरही ढळणार नाही या आशलेा मी िबलगनू आह.े याकlरता Eयांनी 

भटेायला पािहजे आिण माwय होईल असा तोडगा शोधला पािहजे. त ेव�Lय कॉ�ंेसन ेआिण ि�िटश 

सरकारने माwय केल ेआह.े या दोघांपकैO कोणीही आपल ेश�द िफरवले तर तो िव�ासघात होईल. 

लोकांमMये काय कुजबुज सXु आह े ते लोकांना कळल े पािहजे. (हे आिण या आधीRया 

पlरRछेदातील शवेटचे दोन वाoय हlरजनमधून घतेलेले आहते.) असे Nहणतात कO भारतातील 

ि�िटश अिधकारी अYामािणक आहते. अस ेNहणतात कO या दगंल6मMये Eयांचा हात आह ेआिण त े

दोwही समदुायांना याकlरता हxसकावत असतात. परंतु जोपय|त ह ेगभंीर आरोप िनःसशंयपणे िसI होत 

नाहीत तोपय|त आपण ते फेटाळले पािहजे. खरे Nहणजे आपली इRछा नसले तर या दगंली होऊच 

कशा शकतात अससेIुा मी Nहणने. इथे असले%या मलुीशी मी भांडणार नसने तर तस ेकरmयाकlरता 

मला कोण बाMय कX शकतो?  

आिण लॉडh माऊंटबॅटन समोरील काम काही सोप ेनाही. त ेफार मोठे सनेापती आहते, शरू 

आहते. परंतु ते आपल ेशौयh इथे दाखव ूशकत नाहीत. त ेआप%या सिैनकांसह इथे आलले ेनाहीत. त े

आप%या सिैनकO गणवषेात इथे आललेे नाहीत. त े इथे मलुकO अिधकारी Nहणनू आलले े आहते 

आिण ि�िटश स�पेासनू िहदंVूतानला VवतWं करmयाकlरता मी इथे आलो अस ेEयांच ेNहणण ेआह.े 

आता त े केLहा आिण कोणEया पIतीन ेपरततात ह े आप%याला पाहायचे आह.े लॉडh माऊंटबॅटन 
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यांना LहाईसरायRया कायाhलयाची Yित�ा वाढवायची आह.े Eयांना आपल ेबिुIकौश%य आिण खरा 

मEुस�ीपणा िसI करायचा आह.े Eयांनी जर चूक केली वा िवलबं लावला तर ती गोc Eयांना 

शोभणार नाही. यामळेु ई�र Eयांना स³Iुी दवेो अशी आपण सवh Yाथhना कX या. आिण आपण म े

१६Rया व�Lयात कोणताही बदल लादू शकत नाही ह ेEयांनी लpात ठेवल ेपािहजे. यािशवाय वगेळे 

काही जर ते करतील तर तो िव�ासघात होईल आिण िव�ासघात कोणालाही मदत कX शकत नाही. 

िव�ासघाताचे कधीही चांगल ेपlरणाम होऊ शकत नाहीत.  

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ९७-१०३; आिण हlरजन जनू ८, १९४७ 
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२५. !ाथ$ना !वचन, मे ३०, १९४७ 

नवी िद%ली, म े३० १९४७ 

बंधनूो आिण भिगन6नो, 

कृपाकXन लडंनकडे पाहa नका. Lहाईसरायकड ेपाहa नका. अस ेनाही कO ि�टनमधील इ�ंज 

अYामािणक आहते. EयांRयातील बरेचस ेलोक सrजन आहते. लॉडh माऊंटबॅटनसIुा सrजन गहृVथ 

आहते परंत ुते सवh EयांRया िठकाणी चांगले आहते. परंतु ते जLेहा इथे येतात आिण आमRया कामात 

हVतpेप करतात तLेहा ते सवh अधम होतात. आपले भिवzय ि�िटशांRया सरंpणावर अवलबंून आह े

ही क%पना आता कालबा� झालेली आह.े इ�ंजांना नागरी सवेते कायम ठेवmयाकlरता आपण 

कतhLयबI नाही. सवेाpेWात नसलेले लोकही Eयांची इRछा अस%यास इथे राहa शकतात. EयाचYमाण े

Lयापा`यांची इRछा असले तर तसेIुा राहa शकतात. परंतु EयांRया रpणाकlरता एकही इ�ंज सिैनक 

ठेवला जाणार नाही. ते इथे केवळ सवेा आिण िहदंVुतानी लोकांचे Yेम यांRया बळावर राहa शकतात. 

उwमादावVथेत कोणी Eयांना दखुापत केली तर आNही जबाबदार राहणार नाही. िहदंVुतानचा अखेरचा 

िनरोप घmेयाकlरता ि�िटशांना काही वळे लागू शकतो. Eयांनी जनू ३०, १९४८ ही तारीख लp Nहणनू 

ठरवली आह.े आजपासनू ितला बरोबर एक वषाhचा अवधी आह.े(मळुाYमाण)े Eयांना शoय असले 

तर Eयांनी Eया तारखेपवूtच जायला पािहजे. वचनिच¹ीचा मान ठेवmयासारखे हे आह.े वचनिच¹ीच े

पसै ेरिववारी bायचे असतील तर ते दणेे सोमवारपय|त लांबवता येऊ शकत नाही. Eया तारखेनतंर त े

एक िदवसही राहa शकत नाहीत. ि�िटश जनतनेे Eयांना िदल%या आदशेाचे Eयांनी पालन केल ेपािहजे. 

अखेरीस Lहाईसराय ि�िटश जनतचेे सवेक आहते. Eयांचा  काय करmयाचा उ�शे आह ेआिण कशा 

Yकारे Eयांचा जाmयाचा िवचार आह ेह ेत े२ अथवा ३ जनूला उघड करतील. ह ेEयांच ेकतhLय आह े

आिण Eयांनी ते पार पाडलचे पािहजे. आपण आप%या कतhLयाकड ेपािहले पािहजे. 

 आिण मग मला Yv पडतो कO मी कोण आह ेआिण मी कोणाच ेYितिनिधEव करतो. अनेक 

वषा|पवूt (१९३४ साली) मी कॉ�ंेस सोडली होती. परंत ुमी कॉ�ंेसचा सवेक आह.े मी अनके वष� 

ितची सवेा केली आह ेआिण अजनूही करत आह.े याचYमाण ेमी मिुVलम लीगचाही सेवक आह े

आिण सVंथािनकांचाही. मी सवा|ची सवेा करतो परंत ुकोणाचेही YितिनिधEव करत नाही. मी कायद े

आझमचे YितिनिधEव करतो कारण शांततकेlरता करmयात आल%ेया आवाहनावर EयांRयाबरोबर मी 

सही केललेी आह.े कोणEयाही राजकOय उि�cाRया पlरपतूtकlरता िहसंचेा अवलबं करmयात येऊ नय े
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या आवाहनावर आNही दोघांनीही सही केललेी आह.े ही फार मोठी गोc आह.े या आवाहनावर इतर 

लोकांRयासIुा स�ा असायला पािहजे होEया.  परंतु या आवाहनावर गांधीचीच सही पािहजे असा 

िजना साहबेांचा आ�ह होता. अशा Yकारे मी िजना साहबेांचा Yितिनधी झालो. EयांRयािशवाय मी 

कोणाचेही YितिनिधEव करत नाही. 

 परंतु मी Eया आवाहनावर िहदंू Nहणनू सही केललेी नाही. मी िहदं ू Nहणनू जwमाला आलो 

होतो यात काही सशंय नाही. ह ेसEय कोणीही नाकाX शकत नाही. परंतु मी चांगला मसुलमानही 

आह ेकारण मी चांगला िहदंू आह.े याच Yकारे मी पारसी आिण ि��नसIुा आह.े सवh धमा|Rया 

मळुाशी एकच ई�र आह.े सवh धमh�ंथ हीच गोc सांगतात. 

 मी कुराण वाचललेे आह े आिण कुराणात धमाhवर �Iा नसले%या Lय�6ना माXन 

टाकmयाचा आदशे आह ेअसे जे Eया बाई Nहणा%या Eया िवचारांशी मी सहमत नाही. बादशाह खान 

आिण अ�दसु समद खान यांRयाशी मी चचाh केली. Eयांनी कुराणातील आयती अितशय गोड श�दांत 

Nहट%या. आिण मसुलमानतेरांना मारmयाचा कुराणात आदशे नाही असे मला सांिगतल.े तNुही 

मसुलमान नाही Nहणनू आNही तNुहाला माXन टाकू अस े िबहारमधील एकही मसुलमान मला 

Nहणाला नाही. आिण नोआखालीमधील मौलवीसIुा अस े सांगत नाहीत. उलटपpी Eयांनी 

ढोलकबरोबर रामधनू Nहणायला आNहाला परवानगी िदली. धमाhवर �Iा नसणारा ई�राला 

उ�रदायी असले इतकेच कुराणमMये Nहटलेले आह.े परंतु ई�र तर YEयेकाकडून Vपिcकरण मागले, 

मसुलमानांकडूनसIुा. आिण तो तNुहाला तमुRया श�दांब�ल नाही तर वतhनाकlरता Vपcीकरण 

मागले. परंत ुrयांना घाण पाहायची सवय असते Eयांना कुठेही घाण िदसत असते. अशी कोणतीच 

गोc नाही कO rयात चांगल े आिण वाईट यांचे िम�ण नाही. इतकेच कशाला आप%या मनVूमतृीत 

अVप]ृयाRया कानात उकळEया िशशाचा रस ओतावा असे सांिगतले आह!े (वदेातील ऋचा ऐक%या 

तर Eयाची िशpा Nहणनू.) परंतु धमh�ंथांची ही खरी िशकवण नाही अस ेमी Nहणने. क�णा ह ेसवh 

धमाhचे मळू आह ेअस ेजLेहा तलुसीदास Nहणतात तLेहा ते सवh शा�ांचे सार सांगतात. कोणताही धमh 

कोणालाही कधीही मारायला सांगत नाही. तलुसीदासाRया खालील दो�ाYमाणे आपण वागलो 

पािहजे. 

जड चेतन गनु दोषमय, िवN कOPह करतार 

सतं हसं गनु गहिहं पय, पJरहJर वाJर िवकार। 
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(जाणीव असणारे आिण नसणारे, चांगल ेआिण वाईट ही सव= ईNराची लकेरे आहते. 

SयाFमाणे हसंपTी दधू िपतो आिण पाणी टाकून दतेो GयाFमाण ेईNरी FवVृीचा माणसू 

चांगल ेघतेो आिण वाईट टाकतो.) 

 पािकVतान िमळवmयाचा हा मागh नाही हे आपण मसुलमानांना सांिगतले पािहजे. जोपय|त त े

जाळपोळ आिण हEयाकांड थांबवत नाहीत तोपय|त Eयांना पािकVतान िमळू शकत नाही. EयाचYमाण े

मसुलमानांनी पािकVतानRया मागणीRया मागे लागू नये असा आ�ह िहदंनूीसIुा धX नये. परंतु माझा 

Yv आह े - पािकVतानRया नावावर तNुही िवनाकारण भांडmयाच ेकारण काय? अखेरीस पािकVतान 

काही भतूिपशाRच नाही. खरा पािकVतान तो असले जो YEयेक मलुाRया सरंpणाची }वाही दईेल. 

माणसू कोणEयाही धमाhचा असला आिण Eयाची जीवनपIती कोणतीही असली व तो �ा¨ण 

असला वा बिनया असला वा पिंडत असला वा अजनू कोणEयाही धमाhचा असला तरी Eयाला 

पािकVतान होवो वा िहदंVुतान असो सरंpण िमळाले पािहजे. यामळेु दशेातील िहसंक कृEय े

थांबवmयाकlरता िजनासाहबेांना मा^याबरोबर सपंणूh दशेाचा दौरा करmयाची मी िवनतंी करतो. 

 जोपय|त या अितरेकO गोcी सXु आहते तोपय|त पािकVतानसबंंधी एकही श�द ऐकmयाची 

आमची तयारी नाही हे मी माझ ेसहकारी िजनासाहबे यांना आिण सपंणूh जगाला सांगने. एकदा ह े

थांबल ेकO आNही एका िठकाणी बसनू पािकVतान हवा कO िहदंVुतान यासबंंधी चचाh कX शकतो. 

भावाभावाYमाणे जLेहा आNही बस ू तLेहा आNही िमठाई वाटू आिण रोषणाई कX. या मWैीपणूh 

वातावरणातनूच पािकVतान अिVतEवात येऊ शकतो आिण केवळ मWैीपणूh सबंंधातनूच भारत तग 

धX शकतो. आपण जर भांडण सXु ठेवल ेतर िहदंVुतानचा सवhनाश होईल. 

 मागील वषाhRया १६ मRेया व�LयाRया आधारावर तडजोडीची चचाh होऊ शकत.े Eयातील 

एक Vव%पिवरामसIुा काढता येत नाही. जी गोc या व�LयाRया पlरpेWाबाहरेील असेल ितRयात 

ि�िटशांनासIुा काहीही करmयाचा अिधकार नाही. आिण Eया व�Lयाबाहरेील काहीसIुा आNही 

मागत नाही. आNही Vपc केल ेपािहजे कO आNहाला जरी मरण पEकराव ेलागले वा सपंणूh दशेाची 

राख झाली तरीही धाकदपटशाने पािकVतान िदला जाणार नाही. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ १०३-६ 
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२६. !ाथ$ना !वचन, मे ३१, १९४७ 

नवी िद%ली, 

म े३१, १९४७ 

Lयासपीठावर आ%याबरोबर गांधीज6नी लोकांना शांत राहmयाकlरता सांिगतले आिण त े

Nहणाले कO Yाथhनते माणसाचे डोळे बंद आिण कान उघडे असले पािहजे. 

 इ�ंजांYमाण े टोप घातलेले त ेगहृVथ (मळू �ोतानसुार Eयांनी कुराण पठनाला िवरोध केला 

होता, परंत ु Yाथhना शांतपणे पार पडली.) िजनांना अटक करmयाची मागणी करत आहते. Eयांना 

िजनांना खरोखरच अटक करायची आह े काय? तसे करmयाची तमुRयात श�O असू शकेल. परंत ु

माझी वागmयाची पIत वगेळी आह.े दिpण आि°केतनू आ%यापासनू मी तNुहाला मा^या मागाhचे 

Yिशpण दते आह.े या बाबतीत मी इतका मोठा िशpक नाही. परंत ुवड्ेया माणसालासIुा आप%या 

मनातील बोलmयाचा अिधकार असतो. ग%ेया पwनास वषा|पासनू मी सागतो आह े कO आपण 

आप%या शWलूा धXन ठेवले पािहजे. तमुRयाकlरता िजना शWू आहते. मी तNुहाला ह ेसांिगतले आह े

आिण ह े िनखालस सEय आह ेकO मी Eयांचा Yितिनधी आह.े मग मी Eयांना माझा शWू कसा समजू 

शकतो. इतकेच नाही तर ि�िटश माझ ेशWू झाले असले तरी मी Eयांचा शW ूझालो नाही. मी Eयांचा 

िमW झालो, Eयांचा Yितिनधी झालो आिण मी Eयांना अशा गोcी सांिगत%या कO rया EयांRया 

VवतःRया िहताRया होEया. 

 शWलूा धXन ठेवmयाच े दोन मागh आहते. एक मागh बळजबरीचा आह े आिण दसुरा मागh 

Yेमाचा आह.े मी तNुहाला Yेमान ेधXन ठेवल ेआह.े मी जLेहा तNुहाला शांत राहmयाकlरता सांगतो 

तLेहा तNुही शांत राहता. तNुहाला माहीत आह ेकO मी धXन ठेवण ेहा श�द िवनोदात वापरला होता. 

परंतु तNुही तो यो}य अथाhन े घतेला असावा. मा^या Nहणmयाचा अथh असा आह े कO काही वळेा 

िजनासाहबेांना पकडून ठेवmयात आप%याला िनि�तच यश िमळाले होते यात काही सशंय नाही. 

पोलीस Eयांना अटक करतील असे तNुहाला वाटते काय? पोलीस असे कX शकत नाही. पोलीस 

मला अटक कX शकत नाहीत आिण खान साहबेांनाही. ि�िटश अिधकारी माW Eयांना हवे तLेहा 

अटक कX शकतात. परंत ुिजनासाहबेसIुा अटक चकुवणार नाहीत. परंत ुखरी अटक Eयांना तLेहाच 

करता येईल जLेहा मी Eयांना इथे आणनू तमुRयासमोर उभा करीन. 
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 मीर आलम नावाचा एक माणसू होता. तो बादशाह खान यांRया भमूीतील Nहणजे सरह� 

Yांतातील होता. बादशाह खानच पहाडासारखे उंच आहते आिण तो तर EयांRयापpेाही उंच होता. तो 

एके काळी माझा िमW होता. परंत ुपठाण लोक अितशय साधसेरळ असतात. Eयामळेुच त ेबादशाह 

असतात, अमीर असतात. कोणी तरी Eयाला सांिगतले कO या माणसाने, गांधीने जनरल Vमट्सकडून 

१५,०००  प»ड घतेले आिण Eयान ेिहदंVुतानी दशेबांधवांचा िव�ासघात केला. इतके परेुस ेहोते. एक 

िदवस मीर आलम शWEुव धारण कXन मा^यासमोर आला. Eयान े आप%याबरोबर मोठा सोटा 

आणललेा होता. Eयान े Eया सोट्याने सरळ मा^या मानवेर तडाखा िदला. मी बाजRूया पादपथावर 

पडलो आिण माझे दात तटुले. ई�रेRछेन ेमी वाचलो. ितथून जात असल%ेया काही इ�ंजांनी मीर 

आलमला पकडल.े परंतु मी Eयाला सोडवले. मी Eया इ�ंजाना सांिगतले कO मी पशैाला बळी पडलो 

अशा अफववेर Eयाचा िव�ास बसला होता आिण Eयामळेु या Yामािणक पठाणाचे र� खवळले यात 

काही आ�यh नाही. यामळेुच तो मला मारायला आला. तर अशा Yकारे मी मीर आलमला मी धXन 

ठेवल.े तो माझा कायमचा िमW झाला. 

ई�राची इRछा असली तर एक िदवस िजना साहबेसIुा येतील आिण इथे बसनू Nहणतील कO 

मी तमुचा शWू नाही आिण कधीही नLहतो. त े Nहणतील कO मी पािकVतान मागतो परंतु माझ े

पािकVतान एक महान गोc असले आिण ते YEयेकाRया िहताचे असले. मग आपण सवh गोळा होऊ, 

िमठाई वाटू आिण रोषणाई कX. 

मी ह े घाबXन वा खशुामत करmयाकlरता Nहणत नाही. मी शरू आह े अस%यामळेुच अस े

Nहणतो आह.े एक शीख जसा सLवा लाखांबरोबरीचा असतो तसचे आपण िशखांYमाणे शरू असलो 

पािहजे. एक शीख सLवालाखांRया बरोबरीचा कसा होतो ह ेमी तNुहाला आधीच समजावून सांिगतल े

आह.े अस ेEयाRयाजवळ सदवै असल%ेया िकरपाणमळेु होत नाही. EयाRयाजवळ जी िकरपाण असते 

ती तो तलवारीला कधीही घाबरत नाही ह ेदाखवmयाकlरता. EयाRयावर ह%ला करmयाकlरता एक 

माणसू येवो कO सLवा लाख येवो तो कधीही आपला हात उचलणार नाही. जो माणसू अशा Yकारे 

मX शकतो तो िभWा आह ेअस ेकोण Nहण ूशकेल. कोणीही Eयाला खरा धयैhशाली माणसू Nहणले. 

मी काल Nहणालो होतो कO सपंणूh भारताची जरी राखरांगोळी झाली तरी धाकदपटशान े

आNही पािकVतान होऊ दणेार नाही. परंत ुEयांनी जर िववकेान ेआमRया अतंःकरणाला Yभािवत केल े

आिण आमची समजतू घातली आिण EयांRया मनात कोणतीही दभुाhवना नाही अशी जर Eयांनी 

आमची खाWी पटवनू िदली तर आNही Eयांची पािकVतानची मागणी माwय कX. परंतु याकlरता 

पािकVतानमधील मसुलमानांना कोणीही घाबरmयाचे कारण नाही असा आEमिव�ास आमRया मनात 
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तNुहाला िनमाhण करावा लागले. ई�राला साp ठेवनू जLेहा तNुही अस ेघोिषत कराल तLेहा राजकOय 

हतेूRंया पlरपतूtकlरता कुठेही िहसंा होणार नाही. मग पािकVतान िमळवmयाकlरता िहसंेचा आधार 

कसा घऊे शकाल?  

िहदंVुतानमMये आNहाला ना तर िबलाh हवे आहते ना भोपाळRया नबाबांच ेराrय हव ेआह.े 

िबला|चे Nहणण े आह े कO Eयांना स�चेी आकांpा नाही. भोपाळचे नबाबसIुा Vवतःला EयांRय़ा 

लोकांचे िमW समजतात. आप%या YजRेया िवरोधात जाऊन Eयांनाही स�ा नको आह.े मग स�चेी 

सWुे कुणाकडे जातील? ती तमुRया हातात येतील. केवळ तमुRयाच हातात नाही तर गlरबांRया 

हातात. 

दशेात अनके िबलाh आहते. Eयांची कोणती स�ा आह?े Eयांना Eयांचे काम मजरुांकडून कXन 

�यावे लागते आिण त ेजLेहा मजरुांना Eया कामाच ेपसैे दतेात तLेहाच त ेते काम करवनू घऊे शकतात. 

कामगार जLेहा काम करmयाकlरता नकार दतेो तLेहा �ीमतंांचे कोट्यवधी �पये अडकून पडतील. या 

�ीमतंांकडे जर जमीन असले तर त े Vवतः Eया जिमनीची लागवड करणार नाहीत. Eयांची जमीन 

नांगरणारा जर Eयांना कोणी भटेला नाही तर EयांRया जिमनीचे मोठमोठे प¬े िन�पयोगी होऊन पडून 

राहतील. EयाचYमाण ेभोपाळRया नबाबांRया सवh तलवारी, भाले आिण घोडेVवार िन�पयोगी ठरणार 

आहते. अखेरीस िकती लोकांना त ेमाXन टाकू शकतील? आप%याच Yजलेा माXन टाक%यानतंर त े

कुणावर स�ा चालवणार आहते? ते आप%या Yजचेे िव�Vत बननूच Yजवेर शासन कX शकतात. 

अस े असनूही जर कोणी Nहणले कO भोपाळचे नबाब मसुलमान अस%यामळेु भोपाळ 

मसुलमानांचा Yदशे असला पािहजे आिण का]मीरमMये मठूभर �ा¨णानी आप%या हातात स�ा 

ठेवावी तर हे आNहाला माwय होणार नाही. 

ह¦ैाबादRया िनझामचे Yकरण �या. असे Nहणतात कO सधंी िमळताच त े सपंणूh िहदंVुतान 

आप%या स�खेाली आणmयाचा YयEन करतील. परंतु ह ेनमेके कोण करणार? Eयांची Yजा िहदंू आह.े 

ि�िटश जर अस ेसमजत असतील कO िहदंVुतान सोड%यानतंर आप%याला ह¦ैाबाद, भोपाळ, 

राजकोट वा इतर िठकाणी Vथान िमळेल तर तो िव�ासघात होईल. परंतु माझे अस े कोणतहेी मत 

झाललेे नाही. माझा िव�ास आह ेकO िहदंVुतान सोडmयाचा ि�िटशांचा हतेू पणूhपण ेYामािणकपणाचा 

आह.ेआता ते िहदंVुतान सोडत आहते आिण Eयाचबरोबर EयाRया सा¢ाrयाचाही अतं होत आह.े 

काही पावलं इकड ेआिण काही ितकड ेअस ेकXन काम कस ेभागणार आह?े आिण जLेहा ि�िटश 

जातील तLेहा सVंथािनकांना EयांRया Yजचेाच आधार असले.  
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एकदा मालवीयजी मुबंईला चालले होते. मी EयाRयाबरोबर होतो. आNही दोघहेी ितथे काही 

महाराजांकडे गलेो आिण Eयांना भटेलो. Eयांनी आNहाला उRचासनावर बसवले आिण त े Vवतः 

आमRया पायाजवळ बसल.े ि�िटश स�ा िशखरावर असतानाचे त े िदवस होत.े आता जLेहा 

सा¢ाrयाची स�ा िनघनू जात आह ेतLेहा आपण आप%या Yजचेे जर ऐकू तरच आपण आपल ेपद 

धारण कX शकू हे EयांRया ताबडतोब लpात येईल. Yजचेे ऐकmयाचा एकमवे मागh घटनासिमतीत 

येmयाचा आह.े ते जर दरुा�ही भिूमका घतेील व घटनासिमतीत येmयाला नकार दतेील तर ते स�वर 

राहa शकणार नाही. 

मी सवh िहदंूनंा माXन टाकOन अस े िहदंVुतानातील कोणताही मसुलमान सVंथािनक Nहण ू

शकत नाही. जर कोणी असे Nहणले तर इतoया सवh काळ तNुही तमुRया Yजचेे सरंpक का होता, 

YजRेया अwनावर का जगत होता असे मी Eयांना िवचारेन. याचYमाण े एखादा सVंथािनक केवळ 

मसुलमान आह े Nहणनू मी पािकVतानमMये सामील होतो असे Nहण ू शकत नाही. िहदं ू सVंथािनक 

केवळ िहदंू आह ेNहणनू  मी कॉ�ंेसबरोबर आह ेअस ेNहण ूशकत नाही. यांपकैO कोणालाही जनतRेया 

इRछेचा आदर करावा लागले.  

आं¼मधील जो हlरजन त�ण च¤ै¸या आ�मात राहmयाकlरता आला होता EयाR्या मEृयचूी 

बातमी अखेरीस गांधीज6नी घोिषत केली   

तो सवेा�ाम आ�मात राहत होता. नयी तालीममMये तो Yिशिpत झाला होता. तो महेनती 

कारागीर होता. EयाRयात खोटेपणा, �cाचार आिण ¤ोध यांसारखे िवकार नLहत.े ददुवान ेEयाRया 

म§दतू गाठ झाली. Eयाचा िनसगµपचारावर िव�ास होता परंत ु EयाRया िमWांचा आ�ह 

श%यिचिकEसका«ारे Eयाची श�ि¤या Lहावी अशी होती. रोगाचा पlरणाम EयाRया डो�यावर झाला 

होता. असे असनूही मोठ्या YयEनाने श�ि¤या सXु होmयापवूt Eयांन ेमला पW िलिहले. Eयात तो 

Nहणाला कO मला जरी िनसगµपचार पसतं असला तरी मी श�ि¤येकlरता जात आह े आिण या 

Yि¤येत जर मला मरण आल े तर मी रामनाम घते मरेन. अखेरीस बॉNब े हॉिVपटलमMये तो 

श�ि¤येRया टेबलवर मलेा. 

EयाRया मEृयवूर मला रडावसे ेवाटते, परंतु मी रडू शकत नाही. कोणाकlरता मी रडाव ेआिण 

कोणाकlरता रडmयाच ेटाळावे? िहदंमातलेा जर एखादा पWु असले तर तो तलुसीदास Nहणा%याYमाण े

उदार आिण शरू असावा. च¤ै¸या उदार होता कारण तो िनVवाथh कायhकताh होता व नहेमी समाधानी 

राहायचा. आिण तो शरू होता कारण Eयान ेमEृयचू ेVवागत केल ेहोते. तो हlरजन होता परंत ुहlरजन 
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आिण सवणh, तसचे िहदं ूआिण मसुलमान यांRयातील भदे Eयाला माहीत नLहता. तो सवा|ना माणसू 

समजत होता आिण तो Vवतःही फार चांगला माणसू होता. 

आज मी एका �ासात भोपाळचे नबाब आिण च¤ै¸याब�ल बोललो. िहदंVुतानात या 

दोघांकlरताही Vथान आह.े भोपाळचे नबाब EयांRया Yजचेे िव�Vत होवो. आिण आप%या त�ण 

वगाhमMये करोडो च¤ै¸या िनमाhण होवो. तस े झाल े तरच िहदंVुतान शांततते आिण समाधानात राहa 

शकेल. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ १०५ - ११ 
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२७. !ाथ$ना !वचन, जून १, १९४७ 

नवी िद%ली. जनू १, १९४७ 

Fाथ=नमेXये कुराणमधील पाठ ,हणायला आज एका Zा[णान ेआTेप घतेला परंत ुFाथ=ना 

सLु रािहली. दोन सश\ लोकांनी Gयाच ेहात धLन Gयाला बाहरे नलेे, Gयाला बसवले आिण Gयाला 

शांत करIयाचा FयGन केला. यामळु ेथोडा ग^धळ झाला.  Gयाला पकडून नIेयाकJरता जे̀ हा पोलीस 

आल ेते̀ हा गांधीजी ,हणाल े-  

 कॉwसटेबल यांना कृपाकXन नऊे नका. त ेिजथे आहते ितथे Eयांना बस ूbा. त ेअजनू गZधळ 

करणार नाही केवळ इतकOच काळजी �या. कुराणचा पाठ Nहणनू झाला आह.े या स हृVथानी Nहण ू

िदले तर आपण काही भजन Nहण ूया.  

 या वळेी तो Zा[ण सaहृbथ भवुया उंचावनू ,हणाला ह ेपाहा या झटापटीत मला ह ेवरखड े

उमटले. ही तमुची अिहसंा आह ेकाय?  

 Eया र�ाच े राहa दया. मी Yाथhना सXु ठेवावी कO नाही त ेसांगा. तNुही होय Nहणालात तर 

आज भजन होतील. तNुही कबूल केल ेनाही तर भजन होणार नाहीत. 

 Eया स Vृथानी भजन ऐकmयाला आनदंाने माwयता िदली. 

 िहदंVुतान काही केवळ तमुचा नाही. मी िहदंसूIुा आह ेआिण तोही पlरपणूh सनातनी. आता 

आNही केवळ गीता का वाचावी? आNही कुराणसIुा का वाच ू नये? िजथे कुठे सापडतील ितथून 

आपण मोती गोळा केल े पािहजे. आता आप%या हाती स�ा येmयाRया बेतात आह.े ती आप%या 

हाती सोपवmयाकlरता Lहाईसराय उतावीळ झालेले आहते. अशा वळेी भांडत बसनू तNुही तमुचा दोष 

दाखवनू दणेार आहात काय? सौजwयशील राहायला तNुही िशकला पािहजे. तNुही बादशाह 

खानपासनू सौजwय िशकू शकता. आज Eयांना Yाथhनकेlरता आणायला जLेहा मन ू गलेी तLेहा त े

Nहणाले कO मा^या उपिVथतीने काही िहदंू दखुावले जाऊ शकतील. यामळेु मी दरूच राहतो. तLेहा मी 

Eयांना िनरोप पाठवला आिण सांिगतले कO तNुही तर िध¥पाड पठाण आहा आिण मी साधा बिनया. 

आिण मी जर घाबरत नाही तर मग तNुही घाबmयाच े कारण काय? आिण इथे आ%यानतंरही त े

एखाbा गरीब कोकराYमाण े बसल े आहते. यांRयासारखा स«तhनी कोण असले? कुराणात 

अनदुारपणाRया काही गोcी आहते ह ेमाwय. परंत ुअसा एकही �ंथ आह ेकाय कO rयात अशा गोcी 

नाहीत? मी अनके मसुलमान िमWांमMये रािहलो आह.े मी मसुलमान नस%यामळेु मी अवांछनीय 
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माणसू आह े अस े मला कोणीही Nहणाले नाही. एका मसुलमान िमWाचा (उमर झवरेी, दिpण 

आि°केतील Lयावसाियक), जो आज वारललेा आह,े जवाहराचा Lयवसाय होता आिण तोही 

एखाbा िह`यासारखाच होता. Eयान े मला मसुलमानांपासनू सावध राहmयाकlरता बाजावले होते. 

Eयाच ेNहणण ेहोते कO सवh मसुलमान दवेदूत नाहीत. परंत ुमी Eयाला सांिगतले कO तNुही याची काळी 

बाज ूपाहत आहा. अस ेिमW भटे%यामळेु मला आनदं होतो. आिण तो एकटाच नLहता. मी तNुहाला 

अजनू अशी काही नाव ेदऊे शकतो. Eयातील एकाला तर मी माझा मलुगा मानले होते. तो लोकांची 

सवेा करmयाकlरता नहेमी तEपर असायचा. परंतु ई�रान ेEयाला नलेे. अशा Yकारच ेअितशय चांगल े

लोक मसुलमानांत आढळत असताना केवळ काही थोडेस ेमसुलमान गरैवतhन करतात Nहणनू िहदंनूी 

आपण े भान हरवू नये अस े मी Nहणने. श�ांRया बळावर ि�िटशांनी आप%यावर िनयWंण ठेवल.े 

आता त े जात अस%यामळेु आपण भांडmयाकlरता स�ुवात केली पािहजे काय?  हे आप%याला 

िनि�तच शोभत नाही. 

 भजन आिण रामधनू `यविbथतपणे पार पड/यानतंर शांत रािह/याबfल गांधीजEनी लोकांची 

आिण Gया सaहृbथांची Fशसंा केली. 

लोक जर थोड्या समजतूदारपणाने वागतील तर Vवात�ंय जवळपास तमुRया हातात असले 

कारण नवीन सरकारचे जवाहरलाल उपाMयp आहते. ह ेखरे आह ेकO सरकारचे Yमखु Lहाईसराय 

आहते परंतु आता Eयांना िनिz¤य राहावे लागले. तमुचा खरा राजा जवाहरलाल आह.े तो असा राजा 

आह े कO rयाला केवळ िहदंVुतानचीच नाही तर िहदंVुतानRया माMयमातनू सपंणूh जगाची सवेा 

करायची आह.े ते जगातील सवh लोकांशी पlरिचत आहते आिण सवh दशेांमधील मEुसदb्ांशी 

Lयवहार करmयाची Eयांना सवय आह.े परंत ु ते ह ेएकट्यान े िकती िदवस करतील? हा अनिभिष� 

स¢ाट तमुRया सवेकेlरता हजर आह.े Eयान ेगोळीबार कXन तमुRया दगंली थांबव%या पािहजे काय? 

आज जर Eयान ेएका Lय�Oला धाकदपटशा कXन ग¥प बसवले तर उbा Eयाला दसु`याशीही असचे 

वागावे लागेल. आिण मग त ेVवराज Vवराज तर असणारच नाही पण पचंायत राजही असणार नाही. 

तNुही जLेहा िशVत पाळाल तLेहाच जवाहरलाल आपल े नतेEृव कX शकेल व आपल े Vवात�ंय 

सरुिpत राहील. 

 जवाहरलाल कशा Yकारे िशVतीचे पालन करतात त े EयांRयाच उदाहरणातनू पाहा. मागील 

वषt त ेजLेहा का]मीरला गले ेहोत ेतLेहा लॉडh वLेहले यांची Eयांना भटेmयाची इRछा होती. मौलाना 

साहबेांना Eयांना बोलावmयाची इRछा होती. मी जLेहा Eयांची समजतू घातली तLेहा Eयांनी कॉ�ंेसRया 
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अMयpांRया आदशेाचे पालन केले आिण तथेील समVया तशीच राहa िदली. (पाहा Yाथhना Yवचन, 

जनू २२, १९४६) 

 आजही जवाहरलालचे मन का]मीरमMये घोटाळत आह.े ितथे िवरोधी पpाच े नतेे शेख 

अ�द%ुला (का]मीर नशॅनल कॉwफरwस ही राz{वादी सघंटना लोकशाही LयवVथेकlरता सघंषh करत 

होती व महाराजांचा Eयाला िवरोध होता.) यांना त�ंुगात डांबmयात आल ेआह.े मी जवाहरलालना 

सांिगतले कO तमुची इथे जाVत गरज आह.े आव]यकता  पडली तर तमुRयाऐवजी मी का]मीरमMये 

जाईन आिण तNुही इथे राहा. मी Eयांना सांिगतले कO िबहारमMये आिण नोआखालीमMये करा वा 

मराकlरता जरी मी वचनबI असलो तरी मी का]मीरमMये जाऊ शकतो कारण ितथेसIुा 

मसुलमानांचा सबंंध आह.े मी ितथे जाऊन का]मीरRया महाराजांशी मWैी करीन आिण मसुलमानांRया 

िहताVतव काम करीन. परंतु जवाहरलालना अजनू ह े माwय नाही. थोडoयात आता rयाअथt 

आप%याला Vवराrय िमळाललेे आह े Eयाअथt आप%यापकैO YEयेकान े िशVतीने, न¢तनेे आिण 

समजतूदारपणाने वागायला पािहजे. तLेहाच भारत आप%या Vवात�ंयाकlरता पाW ठरेल. 

 काल मी तमुRयाशी सVंथािनकांब�ल बोललो होतो. EयाचYमाण े आज मला तमुRयाशी 

Lयापारी समदुायाब�ल बोलायचे आह.े काल मी तNुहाला सांिगतले होत ेकO िहदंVुतानवर िबलाh राrय 

करणार नाहीत आिण ना भोपाळचे नबाब, ना िनझाम, ना का]मीरचे महाराज. सVंथािनक केवळ 

िहदंVुतानचे सवेक राहतील. 

 िहदंVुतानातील एका िठकाणच े लोक VवतWं होतील आिण दसु`या िठकाणच ेगलुामिगरीत 

राहतील अस ेहोऊ शकत नाही.Vवात�ंय जLेहा येईल तLेहा ते सवा|कlरता येईल. 

 आता Vवात�ंय िनि�तपणे येत आह.े कारण ि�िटश जर Yामािणक असतील, आिण त ेतस े

आहते अस ेमाझे मत आह,े तर Eयांनी जायलाच पािहजे. Lहाईसराय माऊंटबॅटनचे Nहणण ेआह ेकO 

शoय िततoया लवकर Eयांना जायचे आह.े आिण त ेआप%या श�दांवर कायम राहतील. 

 ि�िटश जLेहा जातील तLेहा आपण या दशेाचे स�ाधारी होणार आहो काय? आिण आपण 

जLेहा िहदंVुतानचे स�ाधारी होऊ तLेहा आपण आपसात भांडत राहणार आहो काय? Eया वळेी 

सVंथािनक आप%या पाठीवर बसनू राहणार आहते काय? नाही, त ेजनतचेे िव�Vत होणार आहते. 

वगे�या श�दांत त ेच¤ै¸यासारखे समाजसेवक असतील. तस ेझाले तरच ते शासक होऊ शकतील. 

 अशाच Yकारे Lयापारी समदुायाचेसIुा आप%यावर शासन अस ू नये. आNहाला भ}ंयाच े

शासन हव ेआह.े भगंी सवाhत ��े आहते कारण त ेकरत असललेी सवेा सवµRच आह.े यामळेुच मी 



 ाथ#ना  वचन – भाग 1 

www.mkgandhi.org  Page 85

Vवतःहोऊन भ}ंयाचे काम Vवीकारले. भ}ंयांचे शासन आल ेतर Nहणजे तमुचा एक मWंी भगंी झाला तर 

तNुहाला EयाRया श�दाला तसाच मान bावा लागले जसा मान ि�िटश आप%या सतरा वषाhची राणी 

िLहoटोlरयाRया श�दाला दतेात आिण लहान, मोठा सवh आपापले कतhLय पार पाडतात. ि�िटश 

आपल ेकतhLय कस ेपार पाडतात ह ेमी मा^या डो�यांनी पािहले आह.े 

 मी अनकेदा लडंनला गलेो आह.े एका Yसगंी मी ितथे तीन वषt रािहलो. परंतु Eयावळेी मी 

केवळ मलुगा होता. Eयानतंर दोन कO तीनदा मी लडंनला गलेो आह.े ितथे लोक कायbाचे इतके 

काटोरपणे पालन करतात कO पोिलसांना कधीही गोळीबार करावा लागत नाही. EयांRया हातात 

केवळ दडुंका असतो. पोलीस आपल ेसवेक आहते ह ेलोकांना माहीत असत.े यामळेु ते पोिलसांRया 

सचूना पाळतात. पोलीससIुा लोकांना जाVतीत जाVत मदत करतात. ितथे लाचलचुपतीने काम 

कXन घते नाहीत. पोिलसांना लाच िदली तरी त ेती घते नाहीत. 

 आप%या भारतीय पोिलसांनीसIुा आता हा िक�ा िगरवला पािहजे. Eयांनी मळुीच लाच 

�यायला नको. Eयांना जर उदरिनवाhहाकlरता परेुसे िमळत नसले तर जाVत पगाराकlरता ते सरदारला 

सांगू शकतात. त े बलदवे िसगंकडे (अतंlरम सरकारचे सरंpण मWंी) जाऊ शकतात. Eयांनी 

नहेXज6कडे जावे. मोठ्या अिधका`यांना आिण म�ंयांना जर हजारो �पये िमळतात तर पोिलसांना 

अगदी अEय%प पगार का िमळावा? हे लोक Eयाब�ल काही तरी करतील.परंतु पोिलसांनी लाच घणे े

बंद केलचे पािहजे.  

 Lयापा`यांब�लसIुा मला काही सांगायचे आह.े Eयांनी सवा|नी एकW आल े पािहजे आिण 

एका आवाजात घोिषत केल ेपािहजे कO आNहा सवा|ना खरा बिनया आिण खरा मारवाडी Lहायच े

आह.े खरा बिनया तो असतो जो वVतचूे वजनमाप बरोबर करतो. सवh बिनया, सवh मारवाडी आिण 

सवh Lयापा`यांनी एकW आल े पािहजे आिण काळाबाजार करायचा नाही आिण लाच bायची वा 

�यायची नाही असे ठरवले पािहजे. 

 त ेजर इतके कX शकत असतील तर लोकांना अwनधाwय परुवmयाची राज§¦ बाबूचंी (राज§¦ 

Yसाद, अwन आिण कृषीमWंी) असहायता दरू होईल. मला एक पW िमळाले आह.े Eयात िलिहले आह े

कO िमठावरील कर जरी मी र� करायला लावला तरी आता मीठ पवूtपpेाही महाग आह.े ह ेकस े

शoय आह?े िमठावर कर र� झा%यानतंर मीठ जवळपास मोफत िमळेल अस े मी Nहणालो होतो. 

Lयापा`यांनी िहदंVुतानकlरता Lयापार केला पािहजे, Vवतःकlरता नाही. Eयांनी काळाबाजार पणूhपण े

िवसरायला पािहजे. अस ेहोईल तLेहाच अतंlरम सरकारRया म�ंयांना आपल ेकाम करता येईल आिण 

राजाजी, राज§¦ बाब,ू जवाहरलालजी, मथाई (जॉन मथाई, अlंरम सरकारमधील रे%व े आिण 
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दळणवळण मWंी), भाभा (सी. एच. भाभा, मWंी अतंlरम सरकार, बांधकाम, खाण, िवbतु खात)े 

आिण लीगRया सवh चार म�ंयांना (१. िलयाकत अली खान अथhमWंी, २. आय. आय, चुंदर 

वािणrयमWंी, ३. अ�दलु रब िन]तर दळवळण, पोVट आिण तार, ४. गझनफर अली खान आरो}य) 

तमुची सवh Yकारे सवेा करता येईल. यानतंरही िहदंVुतानला परेुसे अwनव� िमळत नसेल आिण 

दशेाची Yगती होत नसले तर तNुही Eयांना EयांRया पदावXन हटवू शकता. 

 परंतु तNुही Eयांना कस ेकाढाल? LहाईसरायRया आदशेाने तNुही Eयांना काढाल काय? नाही, 

तNुही Lहाईसरायना सांगाल कO याब�ल तNुही िचतंा कX नका. मी िजनांना कस े ‘धXन’ ठेवीन ह े

काल मी सांिगतले EयाYमाण ेतNुही म�ंयासा ‘धXन’ ठेवाल. मग तNुही तमुRया इRछेYमाण े Eयांना 

काम करायला लावू शकाल. जवाहरलालकडून मला कळले कO लडंनमMये लोकांची उपासमार होत 

आह.े मला ह ेऐकून वाईट वाटले. आप%या बाबतीत ि�िटशांनी िकतीही मोठी चूक केललेी असली 

तरी Eयांना खाmयाकlरता िनि�तच िमळायला पािहजे. आपला दशे िवशाल आह.े आपल े Lयापारी 

नीट वागले तर आिण त ेसमजतूदार असल े तर आपण Nहण ूशकतो कO जोपय|त िहदंVुतान िजवतं 

आह ेतोपय|त जग उपाशी राहa शकत नाही. आपण जगाला अwन परुवू. मी बिनया आह ेLयापाराब�ल 

मला थोडेबहxत कळत.े सवh बिनया आिण Lयापारी जर मा^याशी आिण अतंlरम सरकारशी सहकायh 

करतील, आिण सवh मसुलमान सहकायh करतील तर आपण YEयेकाला अwन परुव ूशकतो. आप%या 

दशेात आपण परेुसे धाwय िपकवत नाही ह े माwय करायला मी मळुीच तयार नाही. आपण भरपरू 

पlर�म केल ेआिण िववकेाने वागलो आिण ई�री कृपने ेपरेुसा पाऊस आला तर आप%याला भरपरू 

खायला िमळू शकत.े परंत ुएका हाताने टाळी वाजवता येऊ शकत नाही. मला जर सवा|कडून सहकायh 

िमळू शकल ेतरच ह ेहोऊ शकते आिण मग असा काही टा�यांचा कडकडाट होईल कO तNुही सवh 

खुष Lहाल आिण सपंणूh जगही खुष होईल. सशंयाला जागा न ठेवता मी तNुहाला िनि�तपण ेसांगतो 

कO जर VवतWं िहदंVुतानातील YEयेकजण आपल ेकतhLय पार पाडील तर सपंणूh दशे सखुी होईल. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ १११- ६ 

 

 

 

 

 



 ाथ#ना  वचन – भाग 1 

www.mkgandhi.org  Page 87

 

२८. !ाथ$ना !वचन, जून २, १९४७ 

सोमवार, जनू २, १९४७ 

राजकOय पlरYेpात काय झाले वा काय सXु आह ेते मी तNुहाला सांगmयाकlरता असमथh 

आह.े परंत ुLहाईसरायनी इ}ंलडंमधनू काय आणले याचा सवhसामाwय माणसाने िवचार कX नये ह ेज े

गत तीनचार िदवस मी सांगतो आह ेतचे मी आता परत सांगने. जी कोणती पlरिVथती िनमाhण होईल 

ितRयात आपल ेकाय कतhLय आह ेयाचाच आपण िवचार केला पािहजे. आिण धाकदपटशान ेआNही 

काहीही माwय करणार नाही ही एक गोc माW दशेाने Vपc केली पािहजे. 

 ग%ेया काही िदवसात मा^या मनात जो िवचार िवकिसत होतो आह ेतोच पढुे नते मी िवचारेन 

कO आमच ेडॉoटर आिण व©ैािनक दशेाकlरता काय करत आहते. नवीन क%पना आिण रोगद�ुVतीचे 

नवनवीन तWं©ान िशकmयाकlरता ते िवदशेात जाmयाकlरता तEपर असतात. Eयांनी िहदंVुतानमधील 

सात लाख खेड्यांवर लp क§ ि¦त करावे अस ेमी Eयांना सचुवीन. तसे केल ेतर वbैकOय pेWातील सवh 

�ी-प�ुषांना पा�ाEय पIतीने अथाhतच नाही पण आप%या भारतीय पIतीने इथे भरपरू काम 

अस%याचे Eयांना आढळून येईल. तसे केल ेतर Eयांना येथील अनके औषधोपचाराची मािहती होईल 

व त ेEया गोc6चा उपयोग कX शकतील. इथे िहदंVुतानात िकती तरी औषधी गणु असल%ेया वनVपती 

आहते आिण आप%या िवदेशातनू औषधी ¦Lयाची आयात करmयाची मळुीच आव]यकता नाही. 

परंतु औषधोपचारापpेा यो}य पIतीन ेकस ेराहावे याच ेिशpण दऊेन Eयांनी लोकांना मदत करावी. 

 व©ैािनकांना मी काय सांगू? त ेअिधक धाwय िपकवmयाकड ेलp दते आहते काय? आिण हा 

YयEन ते कृिWम खताRया आधारे नाही तर यो}य पIतीन ेलागवड आिण स§ि¦य खतांचा वापर यांRया 

आधारे करत आहते काय? अफलातनू वाढत असणा`या आिण नbांचा Yवाह अडवत असणा`या 

जलपणtचा (वाटर हायिसथं) उपयोग करताना मी नोआखालीत लोकांना पािहले आह.े आपल े

व©ैािनक तLेहाच ह ेकX शकतील जLेहा ते Vवतःकरता न जगता दशेाकlरता जगतील. 

 जवाहरलाल करत असल%ेया अम%ूय कामाब�ल मी काल बोलत होतो. मी Eयांच े वणhन 

िहदंVुतानचा अनिभिष� राजा अस ेकेल ेहोते. िहदंVुतानातनू इ�ंज जात असताना Eयांची जागा दसुरा 

कोणीही घऊे शकत नाही. इ�ंजांशी वाटाघाटी करmयाकlरता जवाहरलालची गरज आह ेकारण Eयांच े

िशpण हरॅो आिण कॅN�ीज इथे झाले आह ेआिण त ेबॅlरVटर झाले आहते. परंतु गणराrयाचा पिहला 

अMयp िनवडmयाची वळे वगेात जवळ येत आह.े च¤ै¸या जर िजवतं असता तर EयाRया नावाचा 
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YVताव मी िदला असता. शरू, िनVवाथt आिण शIु अतंःकरणाची एखादी भगंी मलुगी आपली 

पिहली अMयp असावी अस े मला अतंःकरणपवूhक वाटते. ह े काही िदवाVव¥न नाही. आपण जर 

YयEन केला तर अशी मलुगी खरोखर सापडू शकेल. मी मोहNमद अल6ची मलुगी लहानशा 

गलुनारची िनवड केली नLहती काय? परंत ुEया वडेपटने शोएब कुरेशीशी ल}न केल.े एके काळी ती 

फिकराचे जीवन जगत होती आिण अलीबंधू त�ुगांत होते तLेहा ती मला भटेली होती. गलुनार आता 

अनके हxशार मलुांची आई आह ेपरंत ुआता ती माझा वारसा चालव ूशकत नाही. 

 आप%या भावी अMयpाला इ�ंजी येmयाची आव]यकता नसले. परंत ु Eयाला अशा अनेक 

लोकांचे सहा¸य असले कO ज े राजकारणात पारंगत असतील आिण rयांना िवदशेी भाषांचेही ©न 

असले.  ह ेVव¥न तLेहाच वाVतवात येऊ शकेल जLेहा परVपरांना मारmयाऐवजी आपण आपल ेसवh 

लp खेड्यांकड ेक§ ि¦त कX. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ११६-८ 
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२९. !ाथ$ना !वचन, जून ३, १९४७ 

नवी िद%ली, जनू ३, १९४७ 

आप%या \िcकोनातून जर लीग Vपहृणीय पIतीन ेवागत नसले तर लीग Vपहृणीय पIतीन े

वागत नाही अस ेआपण Nहण ूया. याचYमाण ेकॉ�ंेस जर यो}य पIतीन ेवागत नसले तर तNुही यो}य 

पIतीन े वागत नाही अस े कॉ�ंेसRया लोकांनाही आपण Nहण ू या. अस े केल े तरच लोकशाही 

राrयपIती Vथािपत होईल.  

 रVEयावरील माणसाचा आवाजसIुा िजथे ऐकला जातो ितथे लोकशाही असते. आपण जLेहा 

लोकशाही LयवVथा लाग ूकरmयाचा YयEन करतो तLेहा Lहाईसराय िनवास वा जवाहरलालचे िनवास 

या जागा सरकारी जागा राहत नसतात. जवाहरलाल अनिभिष� राज ेआहते असे मी वणhन केल ेहोते. 

आिण आपण गरीब राz{ आहो. आपण इतके गरीब आहो कO मोटारीत बसmयाऐवजी पायी चालतो. 

कोणी जर आप%याला EयाRया गाडीत बसmयाब�ल Nहणालाही तर तमुची गाडी राहa bा, मी आपला 

पायीच चालने अस े आपण Eयाला Nहणू. आप%याला जर खूप भकू लागलेली असले तर आपण 

थोडेस े जाVत खाऊ. अशा Yकारे लोकशाही Nहणज े रVEयावरील माणसाचे राrय. जो नहेमी 

मोटारीतून जातो तो िबघडललेा असतो. जो Yासादात राहतो तो सरकार चालवू शकत नाही. यामळेुच 

मी Nहणत असतो कO ि�िटशांनी जरी जागितक सा¢ाrय Vथापन केल ेतरी त ेआप%याला जे सांगतील 

त े आप%याकlरता क%याणकारक असलेच अस े नाही. इतकेच नाही तर िहदंVुतानचे शासक जरी 

आप%याला यो}य वाटत नसलेला िवचार करत असतील तरी आपण नाही Nहणायला पािहज.े 

 काल मी Nहणालो होतो कO का�या बाजाराकlरता बिनयांना दोष bावा लागले. सामाwय 

Lयापारी आिण मा^यात अतंर ह ेआह ेकO मी सपंणूh दशेाRया क%याणाकlरता काम करतो तर Lयापारी 

केवळ Eयांची ितजोरी भरतात. राज§¦ बाबूंYमाणचे मलासIुा सपंणूh दशेाला अwन परुवmयाRया Yvाची 

काळजी वाटते.  

 मला सांगmयात आल ेकO आजकाल बिनयांRया हाती फारसा Lयापार रािहललेा नाही. फार 

कमी असे Lयापारी आहते कO जे काळाबाजार करतात आिण या सवh गोc6चे िनयोजन सरकार करत 

अस%यामळेु या गZधळाकlरता शासकOय िवभाग जबाबदार आहते. सवा|ना अwन परुवण ेिबहारचे राज े

असल%ेया राज§¦ बाबूंवर अवलबंून आह.े आिण ह ेकापड परुवण ेराजाज6Rया हाती आह ेकारण त े

म¦ासमधील लोकिYय मWंी आहते. अजनूही लोकांपय|त या गोcी पोहोचत नाहीत कारण दशेातील 
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नागरी सवेRेया लोकांमMये �cाचार माजललेा आह.े राज§¦ बाबू आिण राजाज6ना जर अधम 

Yव�ृीRया लोकांनी घरेललेे असले, व EयांRयावर त े िनयWंण ठेव ू शकत नसतील तर या 

अधःपाताकlरता तसेIुा जबाबदार आहते असे Nहणावे लागेल. 

 सरकारी नोकरांच ेअसे िचW उभे करण े िकतपत यो}य आह ेह ेमला माहीत नाही. परंतु मी 

इतके माW नoकOच Nहणने कO आप%यापकैO कोणीही का�या बाजाराला बळी पडू नये. काही 

सरकारी अिधकारी जर आप%या जवळRया लोकांना िमळायला पािहजे Eयापpेा द¥ुपट वा ित¥पट 

रेशनकाडh दते असतील तर अस े रेशन काडh दणेारे आिण त ेघणेारे असे दोघहेी अपराधी असतील. 

शoय आह ेकO सMया या गोcी सXु राहतील कारण अजनू लोकांRया मनात ि�िटश सरकारची धाVती 

भरललेी आह.े परंतु ही अवVथा यापढुेही सXु राहणार असले तर ई�रच िहदंVुतानला वाचव ूशकेल. 

परंतु आता अशा गोcी सXु राहa शकत नाहीत. आप%या वरी�ाचा आदशे बरोबर आह ेकO नाही 

याचा िवचार न करता EयाRया आदशेाYमाणे वागणे आज स�Oचे नाही. आता आपण िवदशेी 

अिधका`याRया अतंगhत काम करत नाही. राज§¦ बाब ूअशा Yकारे आदशे दऊे शकत नाहीत. EयांRया 

हाताखाली अस ेपोलीस नाहीत कO ज ेअशा आदशेांचे स�Oन ेपालन करवनू घतेील. इतकेच नाही 

तर राजाजी वा नहेXजी वा सरदारसIुा लोकांवर बळजबरी कXन आप%या आदशेांचे पालन करवनू 

घऊे शकत नाहीत. सरदार बलदवे िसगं यांRया हाताखाली सwैय नाही परंतु त े जरी असते तरी 

लोकांचा िवरोध मोडून काढmयाकlरता व Eयांना दाबून ठेवmयाकlरता त ेEयांRयावर ह%ला करmयाचा 

आदशे सwैयाला दऊे शकल ेनसते. तNुही ि�िटश अिधका`यांना काढू शकत नाही परंतु या लोकांना 

काढू शकता. तNुहाला खुष कXनच त े तमुRयावर राrय कX शकतात. तमुRया पचंायत राजची 

स�ुवात आजपासनूच झाली आह े ह े मी तNुहाला सांग ू इिRछतो. सपंणूh स�ा आप%या हाती 

येmयाकlरता बारा मिहने लागतील. मMयतंरीRया काळात काय होत ेआिण काय होत नाही ह ेकेवळ 

ई�रालाच माहीत. परंत ु अगदी आतापासनूच लोकशाही शासनपIतीचा Vवीकार केला पािहजे. 

दशेाची हानी कXन कोणीही आपली तुबंडी भX नये. 

 ज े कोणी नागरी सवेते असतील, मग त े काळे असो कO गोरे, िहदंू असो कO मसुलमान, 

सिचवालयात काम करणारे असो वा पोलीस दलातील उRच पदासार_या पदावर असो, माझा 

आवाज पोहोचत असले%या सवh लोकांना मी सांगने कO तमुचे कतhLय आता दहा पट अवघड झाल े

आह.े आता तNुही सवाhनी VवRछ आिण सरळ झाला पािहजे. तNुही अस ेकराल तLेहाच आप%या 

Vवात�ंयाचे काम सोप ेहोईल व YEयेकाला आप%या Vवात�ंयाचा अनभुव घतेा येईल.  

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ११८-२० 
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३०. !ाथ$ना !वचन, जून ४, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जनू ४, १९४७ 

बंधनूो आिण भिगन6नो, 

तNुहाला माहीतच आह ेकO मी Lहाईसरायना भटूेन सरळ इथे आलो आह.े मी EयांRयाकड े

काही मागायला गलेो होतो अस ेनाही. Eयांनीही काही दmेयाकlरता मला बोलावले नLहते. वाVतवात 

आमRयामधील बोलण ेसपंलेसIुा नLहते. परंत ुमी Lहाईसरायना pमा मागत सांिगतले कO मानवी 

YयEनांना शoय असले तोपय|त मी Yाथhनचेी वळे चकुवत नसतो. Eयांना माझे Nहणण ेपटल े आिण 

आप%याला नतंरही चचाh करता येईल अस ेत ेNहणाले. (मलुाखतीसबंंधी LहाईसरायRया िटपणाकlरता 

“लॉडh माऊंटबॅटन यांचे गांधीज6Rया मलुाखतीसबंंधी िटपण”, जनू ४, १९४७ पाहा) 

 मी तNुहाला सांिगतले होते कO आNही धाकदपटशाने पािकVतान Nहणनू एक इचं जमीनही 

दणेार नाही. वगे�या श�दांत धमकO दmेयात आ%यामळेु पािकVतान माwय कX नये. ते जर 

आप%याला शांततापणूh यिु�वादाने आपला म�ुा समजावनू सांगू शकत असतील आिण Eयांचा 

YVताव आप%या िववकेबिुIला पटत असले तर आNही पािकVतान दऊे. 

 या सपंणूh Yvावर िववकेपणूh िवचारिविनमय झाला अस े मी Nहण ू शकत नाही. कॉ�ंेस 

कायhकाlरणी ठामपण ेसांगते कO आNही घाबXन काहीही िदलेले नाही. िकती लोक मलेे आिण सपं�ी 

बेिचराख झाली यामळेु त े घाबरललेे नाहीत. िहसंलेा घाबXन Eयांनी पराभव Vवीकारला यात 

ितळमाWसIुा सEय नाही. मी Eयांना िभW ेमळुीच Nहणणार नाही. Eयांनी हा मागh Vवीकारला कारण 

दसु`या कोणEयाही मागाhन ेमिुVलम लीगचे मन वळवता येऊ शकत नाही असे Eयांना वाटल.े एकदा 

का मिुVलम लीग काही मदुb्ांवर सहमत झाली तर आपल े काम सोप े होईल. थोडoयात 

कायhकlरणीचा दावा आह ेकO ितने िहदंVुतानची भारत आिण पािकVतान अशी फाळणी भीतीपोटी 

Vवीकारलेली नाही तर सMयाRया पlरिVथतीRया जािणवेमळेु Vवीकारली आह.े 

 कुणावरही बळजबरी करmयाची आमची इRछा नाही. आNही YयEनांची पराका�ा केली. 

आNही Eयांना समजनू सांगmयाचा YयEन केला परंत ु Eयांनी घटनासिमतीत यायला नकार िदला. 

लीगला पािठंबा दणेारांचे Nहणण ेहोत ेकO आNही जर घटनासिमतीत आलो तर िहदंूRंया बहxमताची 

आNहाला भीती वाटते.  
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 अशा पlरिVथतीत Lहाईसराय काय कX शकतात? काहीही जरी झाले तरी आNहाला जनू 

१९४८पवूt जायचेच आह ेअसे Eयांचे Nहणणे आह.े आपली जरी इRछा असली तरी Eया तारखेRया 

पलीकडे थांबmयाची Eयांची अगदीच इRछा नाही. Eयांच ेNहणणे आह ेकO आNही िहदंVुतानला पणूh 

Vवात�ंय िदलचे पािहजे. ते हा आ�ह का धरत आहते हा वगेळा Yv आह.े तNुही Nहणाल कO ि�िटश 

पवूt जसे शि�शाली होत ेतसे आता रािहललेे नाहीत, त ेआता असहाय झाललेे आहते. आजही त े

पिह%या दजाhचे शि�शाली असावे अस ेआNहाला वाटते. हे खरे आह ेआह ेकO दीडश ेवष� Eयांनी 

आNहाला जलुमाखाली दाबून ठेवल ेहोते. मला हहेी माहीत आह ेकO गत ब�ीस वषा|पासून EयांRया 

श�Oशी आपण सघंषh करतो आहो. परंतु मी मा^या िवरोधकाला शWू समजत नसतो. अजनूही मी 

ई�राजवळ Yाथhना करीन आिण Eयान ेEयांRयावर कृपा करावी असे मी Nहणने. आिण ई�र ज ेकरील 

त ेwया¸यच असले. 

 ई�राRया अVखलनशील श�Oब�ल मी आज बोलणार नाही. YEयेक माणसाकडून चूक होत 

असते इतकेच आपण लpात ठेवले पािहजे. िहदंू, मसुलमान आिण शीख ह ेसवh Nहण ूशकतात कO 

मसुलमानांनी फार मोठी चूक केली आह.े परंत ुआपण Vवतःही Eया दोषातनू कस ेम�ु होऊ शकतो? 

याब�लचा िनणhय आपण ई�रावर सोडू या. 

मी इतकेच Nहणने कO पािकVतानची मागणी करण े ही Eयांची चूक होती. परंतु त े इतर 

कशाचाही िवचार कX शकत नाहीत. िहदंूचंे िजथे बहxमत आह े ितथे आNही राहa शकत नाही अस े

Eयांच ेNहणणे आह.े ही मागणी कXन त ेVवतःचीच हानी कXन घते आहते आिण Eयांची हानी होईल 

अस े काही घडणार असले तर Eयापासनू Eयांना वाचव अशी मी ई�राजवळ Yाथhना करीन. माझा 

Vवतःचा भाऊ, मग तो मा^या धमाhचे पालन करो वा इतर कोणाRया, माझ ेनकुसान करmयाचा YयEन 

करतो तLेहा मी Eयाला मदत कX शकत नाही. Eया वळेी Eयाला कदािचत ही जाणीव नसेल कO तो 

माझे नकुसान करत आह.े मी जर असे केल ेतर मला खाWी आह ेकO जाEयात मीच भरडला जाईन. 

मग मी माझा मागh वगेळा का ठेव ूनये?  

आिण आता मी तNुहाला ि�िटशांब�ल परत आ�ािसत कX इिRछतो. LहाईसरायRया 

भाषणावXन (जनू ३, १९४७ला आप%या रेिडओवरील भाषणात Lहाईसराय Nहणाले कO मी rया 

मलूभतू कारणांकlरता YांतांRया िवभाजनाRया िवरोधात आह े Eयाच मलूभूत कारणांकlरता 

िहदंVुतानRया फाळणीRयाही िवरोधात आह.े rयाYमाणे मला िहदंVुतानीEवाची जाणीव होत े

EयाचYमाण े मला बगंालीEवाची आिण पजंाबीEवाचीही जाणीव होते आिण ही जाणीव सवh 

मतभदेांRया पलीकडे जाणारी असली पािहजे ह ेअसे वाटmयाचे कारण आह.े यामळेु फाळणीRया या 
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Yvासबंंधी या दशेातील लोकांनीच िनणhय �यावा असा मी िनणhय घतेला.) नाही तर माझ ेEयांRयाशी 

ज े बोलण ेझाले EयावXन मी तNुहाला सांग ू इिRछतो कO Lहाईसरायचा यात कोणताही हात नाही. 

िवचारिविनमयात सामील असले%या नEेयांनी हा िनणhय घतेला आह.े पढुा`यांच े Nहणण े आह े कO 

सात वष� आNही दशे अिवभािजत राहावा असा आ�ह धरला. कॅिबनटे िमशननसेIुा िवचारपवूhक 

िनणhय िदला. परंतु लीग ितRया आ�ासनावXन परत िफरली आिण यामळेु हा मागh पEकरावा 

लागला. Eयांना (मसुलमान) िहदंVुतानात परतावचे लागले. पािकVतान जरी िनमाhण झाला तरी लोक 

इकडून ितकडे राहायला जातील आिण Eयांचे आपसात दळणवळण राहील. आपण आशा कX या 

कO ते सहकायh िटकेल. 

परंतु आता हा िनणhय घmेयात आला आह.े आपण सवा|नी कॉ�ंेसRया िवरोधात बंड पकुारल े

पािहजे अस े मी Nहणायला पािहजे काय? वा तNुही हVतpेप करा अस े मी Lहाईसरायना सािगतले 

पािहजे काय?  Lहाईसरायचे Nहणणे आह े कO फाळणी Lहावी अस े Eयांना कधीही वाटल े नLहत.े 

कॉ�ंेसतफ�  जवाहरलालचे Nहणण ेआह ेकO Eयांचीही फाळणीला माwयता नLहती. परंत ु Eया सवा|ना 

भीतीमळेु नाही तर पlरिVथतीमळेु फाळणी माwय करण े भाग पडल.े कारण िहदंू, शीख या सवा|चे 

Nहणण े आह े कO आNहाला मातभृमूीत राहायचे आह,े मसुलमानांRया भमूीत नाही. िहदंूचंे Nहणण े

आह ेकO आNही िशखांRया स�खेाली राहmयाकlरता तयार आहो कारण Eयांनी तलवारीRया बळावर 

�ंथसाहबेांसमोर झकुmयाकlरता आNहाला कधीही बाMय केल ेनाही. 

आज मला भटेmयाकlरता माVटर तारािसगं आल ेहोते. मी Eयांना सांिगतले कO तNुही एकांड े

िशलेदार राहa नका तर सLवालाखाRया बरोबरीच े Lहा. िशखांनी मार%यािशवाय मरण े िशकायला 

पािहजे आिण असे झाले तर पजंाबचा इितहास पणूhपणे बदलनू जाईल. आिण Eयाचबरोबर 

िहदंVुतानचा इितहासही बदलले. शीख स_ंयेन े कमी आहते परंतु त े शरू आहते. खालसाचे राrय 

सपंणूh जगात पसरेल. 

तमुचे दःुख दरू करmयाकlरता ह े सवh मी तNुहाला सांिगतले. िहदंVुतानचे दोन तकुडे होणार 

आहते या िवचारान ेतNुही दःुखी होऊ नका. ही मागणी पणूh करmयात आली कारण तNुही तशी मागणी 

केली होती. कॉ�ंेसन ेही मागणी कधीही केली नLहती. मी तर इथे उपिVथतही नLहतो. परंत ुकॉ�ंेसला 

लोकांची नाडी कळत होती. ितला माहीत होते कO खालसा तसचे िहदंूनंा हचे पािहजे होत.े तNुही 

गमावले काहीच नाही, िशखांनीही गमावले नाही आिण मसुलमानांनीही गमावले नाही. Lहाईसरायनी 

आप%या भाषणात सांिगतले आह े आिण Eयांनी मला आ�ासनही िदले आह े कO आपण जर 

EयांRयाकड ेएक होऊन गलेो तर त ेआपला िनणhय बदलतील. परंतु आपल ेसवा|चे एकमत झाले तरच 
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त ेआपला िनणhय बदलतील. स�ांतर होईपय|त ि�िटश आपल ेकाम Yामािणकपण ेकरतील आिण 

नतंर शांततापवूhक िनघनू जातील असे Lहाईसरायच े Nहणण े आह.े (Lहाईसराय आप%या भाषणात 

Nहणाले होते कO “िहदंVुतानातील जनतचेा जो काही िनणhय होईल Eया िनणhयाची अमंलबजावणी 

करmयाकlरता जो कोणी ि�िटश अिधकारी इथे स�ते असले तो सवh काही करील याची मला खाWी 

आह”े.) इथून ग%ेयानतंर आप%या माघारी गZधळ राहावा असे ि�िटश जनतेला वाटत नाही. 

मी आधीच Nहणालो आह े कO तNुही अराजकाची िफकOर कX नका. अखेरीस मी जगुारी 

आह.े परंत ु माझ े कोण ऐकतो? तNुही माझ े ऐकत नाही. मसुलमानांनी मला टाकून िदले आह.े 

कॉ�ंेसला मी माझा \िcकोन पणूhपणे पटवनूसIुा दऊे शकत नाही. वाVतवात मी कॉ�ंेसचा गलुाम 

आह,े कारण मी िहदंVुतानचा आह.े १६ मचेा YVताव माwय करmयाकlरता कॉ�ंेसची समजतू 

घालmयाकlरता मी शoय तो सवh YयEन केला. परंतु आता जे घडून गलेे आह ेते आपण सवा|नी माwय 

केल ेपािहजे. आपली जLेहा इRछा असले तLेहा ही गोc आपण िनरVत कX शकतो ही Eयात%या 

Eयात आनदंाची गोc आह.े 

अखेरीस मी तNुहाला सांगने कO Lहाईसरायला िवसरा. सरळ सरळ बोलणी करmयाऐवजी 

आपण मMयVथ Nहणनू LहाईसरायRया माMयामातनू वाटाघाटी करतो याRया मला वदेना होतात. लीग 

आपला \िcकोन Lहाईसरायला कळवत,े Lहाईसराय तो कॉ�ंेसला कळवतात आिण मग कॉ�ंेस 

आपला \िcकोन Lहाईसरायला कळवतात व Lहाईसराय तो लीगला कळवतात ही गोc 

आप%याकlरता काही भषूणावह नाही. परंतु मिुVलम लीग काहीही ऐकmयाकlरता तयार नसले तर 

काय करता येऊ शकत?े कॉ�ंेस काही गोcी माwय करत ेआिण शीख ितRयाशी सहमत होतात. नतंर 

थोडे नमते घmेयाकlरता Lहाईसराय िजना साहबेांRया राWिंदवस िवनवmया करतात. अखेरीस Eयांना हा 

उपाय सापडला. आिण Lहाईसराय सांगतात कO हसेIुा करताना लीग काय Nहणले आिण कॉ�ंेस 

काय Nहणले असा Yv मला सतत पडत होता. परंतु त ेई�राचे नाव घऊेन आपले काम करत होते. 

यामळेु जोपय|त EयांRया अYामािणपणाचा आप%याला अनभुव येत नाही तोपय|त आपण EयांRया 

Yामािणकपणावर िव�ास ठेव ूया.  

परंतु मी िजना साहबेांना िवनतंी करीन, गळ घालीन कO तNुही आता तरी आमRयाशी 

सरळसरळ बोलणी करा. ज े झाले ते ठीक आह.े परंत ु आता आपण सवh एकW बस ू या आिण 

भिवzयाब�ल ठरव ू या. आता Eयांनी Lहाईसरायब�ल सवh काही िवसरावे आिण आपणा सवा|Rया 

िहताची Eयांना जी कोणती तडजोड हवी असले ती करmयाकlरता आNहाला आमिंWत कराव.े 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ १२०-४ 
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३१. !ाथ$ना !वचन, जून ५, १९४७ 

नवी िद%ली, जनू ५. १९४७ 

बौI धमाhचे िव«ान पिंडत �ी कोसबंी यांRया दहेावसानाची घोषणा करत गांधीजी Nहणाल े- 

 बहxधा तNुही Eयांच ेनाव ऐकल ेनसावे, आिण यामळेु तNुहाला याचे दःुख होणार नाही. तसेही 

कोणाRयाही मEृयवूर आपण शोक कX नये. परंत ु आप%या जवळRया माणसाRया वा आदरणीय 

Lय�ORया मEृयचूा शोक करण ेहा मानवी Vवभाव आह.े आपली घडण अशी काही झाली आह ेकO 

जो आपली ततुारी वाजवत असतो व राजकOय कोलांट्याउड्या घतेो Eयाला आपण आकाशापय|त 

चढवतो परंत ुशांतपणे काम करणाराचे माW आपण कौतकु करत नाही.  

कोसबंीजी असे मकूपण ेकाम करणारे होते. Eयांचा जwम एका खेड्यात झाला होता. त ेजwमान े

िहदंू होत ेपरंतु इतर कोणताही धमh, विैदक धमhसIुा अिहसंा आिण क�णलेा िततके महsव दते नाही 

िजतके बौI धमाhत या गोc6ना दmेयात आल ेआह.े यामळेु Eयांनी बौI धमाhचा Vवीकार केला आिण 

Vवतःला बौI धमh�ंथाRया अ~यासाला वाहaन घतेले. Eयांनी या िवषयात इतके Yािवmय िमळवल े

होते िहदंVुताममMये या िवषयात EयांRया तोडीचा कोणीही नLहता. Eयांनी गजुरात िवbापीठात आिण 

काशी िवbापीठात पालीचे अMयापन केल ेआिण आप%या सखोल िव«�चेा सवा|ना िनःश%ुक लाभ 

कXन िदला. 

कोणी तरी Eयांना १००० �पय ेिदले होत.े त ेEयांनी मला पाठवल.े Eयांनी मला िलिहले कO, 

पालीचा अ~यास करmयाकlरता तNुही कोणाला तरी िसलोनला पाठवा. परंतु िसलोनमMये पालीचा 

अ~यास के%यामळेु Eयाला बौI धमाhब�लची अतं\hcी Yा� होईल काय असे मी Eयांना िवचारले. 

जगातील सवh बौI धमtयांना मी सांिगतले आह े कO विैदक धमाhची वगेळी शाखा Nहणनू बौI 

धमाhचा िहदंVुतानातच उदय झालेला अस%यामळेु तNुहाला जर बौI धमh खरोखर समजनू �यायचा 

असले तर तुN्ही तसे केवळ िहदंVुतानात Nहणजे बौI धमाhRया जwमभमूीतच करायला पािहजे. 

तNुहाला बौI धमाhचे ममh तLेहाच कळेल जLेहा तNुही शकराचाया|Rया लखेनाचा अ~यास कराल. 

शकंराचाया|Rया तोडीचा बौI धमाhचा अ~यासक दसुरा नLहता. Eयांना छ�वषेातील बIु Nहणत 

असत. 

परंतु िव«�Rेया बाबतील कोसबं6शी माझी तलुना होऊ शकत नाही. मी केवळ बॅlरVटर आह े

आिण इ}ंलडंमMये जवेणावळ6ना हजर राहaन मला ही पदवी िमळाली आह.े मला सVंकृतच े फार 
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अ%प©ान आह.े मी जो आज महाEमा झालो आहो तो मी इ}ंलडंमMये बारचा अ~यास केला Nहणनू 

नLह ेतर सEय आिण अिहसंRेया माMयमातनू मी Vवतःला जनसवेेला वाहaन घतेले होत ेNहणनू. मी जर 

काही साMय केल ेअसले तर ते सEय आिण अिहसंचेे अनसुरण के%यामळेु.  

कोसबं6Rया जLेहा लpात आल ेकO शारीlरक \cीने आपण कोणतहेी काम करmयाकlरता 

समथh नाही तLेहा Yयोपवषेण कXन Eयांनी YाणEयाग करायचे ठरवल.े टंडनज6Rया आ�हाVतव मी 

Eयांना उपोषण सोडmयाकlरता भाग पाडले. परंतु EयांRया चयापचय ि¤येवर गभंीर पlरणाम झाला 

होता आिण Eयांना काहीही खाण ेशoय होत नLहत.े Eयामळेु सवेा�ाममMये Eयांनी अwन�हण करण े

बंद केल े व ते केवळ पाmयावर राहa लागले व अशा Yकारे Eयांनी चाळीस िदवसांनतंर YाणEयाग 

केला. आजाराRया काळात Eयांनी कोणतीही श�ुषुा वा औषधोपचार घmेयाला नकार िदला. इतकेच 

नाही तर गोLयातील आप%या जwमगावी जाmयाRया इRछेचासIुा Eयांनी Eयाग केला होता. आप%या 

मलुाला आिण इतरांनासIुा Eयांनी आप%याजवळ येmयाकlरता मनाई केली होती. आप%या मEृयूनतंर 

कोणतहेी Vमारक उभाX नये असहेी Eयांनी सांगनू ठेवल ेहोते. ज ेकाही कमी खचाhच ेहोईल EयाYमाण े

आपल े दहन वा दफन कराव े अशी इRछाही Eयांनी Lय� केली होती. असा Yकारे बIुाच े नाव 

ओठावर असताना Eयांनी िचरंतन िन¦ा घतेली. जो जwम घतेो Eया YEयेकाला एक ना एक िदवस या 

अवVथेत जावचे लागत असते. अखेरीस मEृय ूहाच आपला िमW असतो. एखाbा माणसाची एकदा 

जwमवळे आधीच सांगता येईल परंतु मEृयRूया िनि�त वळेेचे भाकOत आजपय|त कोणीही कX 

शकललेे नाही. हीच गोc आपण च¤ै¸याRया बाबतीत पािहली. 

यावर तमुचा इतका वळे घते%याब�ल मी तमुची pमा मागतो. 

काल मला एक तार िमळाली. Eयात Nहटले होते कO चारपाच िदवसांपासून तNुही बढाई मारत 

होता कO धाकदपटशासमोर झकूुन पािकVतानकlरता एक इचंही भमूी दणेार नाही, पण आमRया 

¯दयाला आवाहन कXन ते काहीही घऊे शकतात. आता पािकVतान अिVतEवात येत अस%यामळेु 

तNुही परत उपोषण का करत नाही? 

 मला िवचारmयात येते कO तLेहा अशा Yकारे बढाईखोरपण े तNुही का बोलत होता आिण 

आता तNुही शांत का झाला. कॉ�ंेसRया िवरोधात तNुही बंड का करत नाही? गलुामाYमाण े तNुही 

EयांRया पावलावर पाऊल का टाकत आहा? तNुही कॉ�ेसच ेसवेक कस ेराहa शकता? उपोषण कXन 

तNुही YाणEयाग का करत नाही? 

Eयांना असे Nहणmयाचा अिधकार आह.े परंतु अस ेिलिहणारांवर रागावmयाचा मला अिधकार 

नाही. रागावणे Nहणज ेआपला तोल गलेा अस ेसमजायचे. इ�ंजीत एक वाoYचार आह े - राग हा 
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अ%पकालीन वडेाचाच Yकार आह.े गीता Nहणते  ¤ोधात भवती समंोहः, समंोहाEVमिृतिव�मः. 

(अMयाय २, ¶ोक ६३) मग गीतचेा अ~यास केल%ेया माणसाला ¤ोधाला कस ेवश होता येईल?   

मी उपोषण कराव ेअशी कोणाची इRछा आह ेNहणनू मी उपोषण कसा कX शकतो? माझा 

िव�ास आह ेकO मा^या या आयzुयात मला अजनू एक उपवास करावा लागणार आह.े आगाखान 

महालात मी उपवास केला (फे�वुारी १० त ेमाचh ३, १९४७) तLेहाच मला Yकषाhन ेवाटत होत ेकO हा 

माझा शवेटचा उपवास नाही आिण मला अजनू एक उपवास करावा लागले. परंतु अस ेमी कोणाRया 

सांगmयावXन करणार नाही. ई�ाराची आ©ा होईल तLेहाच मी अस ेकरीन.  

मी सांिगतलचे आह ेकO मी िजनासाहबेांचा साpीदार झालो आह.े Eयांना दशेात शांतता हवी 

आह.े मलासIुा शांतता हवी आह.े परंत ु अस े असनूही चोहोकड े दगंली उ� VवXप धारण करत 

आहते आिण दशेात लोकpोभ वाढत आह.े आिण ई�र मला सांगले Nहणज ेमाझ ेअतंःकरण मला 

सांगले कO आता तझुी या जगातनू जाmयाची वळे आली आह ेतLेहाच मी तस ेकरीन. राजकारणात 

िहसंा नसावी असे आवाहन करmयाकlरता िजना साहबे माझी समजतू घालत होते. लॉडh माऊंटबॅटन 

यांनी मा^यावर मोिहनी घातली आिण कृपलानी वा नहेXऐवजी मला सही करायला लावली. 

जवाहरलालRया स%%यानसुार मी Eया आवाहनावर सही केली. अशा Yकारे या Lयवहारात आNही 

तीन भागीदार आहो, दोघे आNही कारण आNही Eयावर सही केली आह े आिण माऊंटबॅटन - 

Lहाईसराय Nहणनू नाही तर Lय�O Nहणनू - कारण साpीदारापpेा यात Eयांचा जाVत सहभाग होता. 

वगे�या श�दांत सपंणूh दशेात शांतता असली पािहजे. जर ती नसले तर िजनासाहेब EयांRया 

ई�रासमोर गwुहगेार असतील, माऊंटबॅटन EयांRया आिण मी मा^या. परंत ुतमुRया माMयमातनू मी 

सांगू इिRछतो कO rया pणी त ेमला Nहणतील Eया pणी मी EयांRयाबरोबर पायी वा त ेNहणतील Eया 

वाहनात बसनू या कामाकlरता जाmयाकlरता तयार असने. मी िवमानाने जाऊ शकत नाही. िवमानातनू 

मी खालच े काय पाहa शकेन? यािशवाय हवाईYवास मी कधीच केला नाही. अथाhतच खालनू मी 

िवमाने पािहली आहते आिण ती माशासारखी िदसतात.  

गडुगाव अजनू जळत आह.े आज मला तथेील कोणतीही मािहती िमळाली नाही परंत ुतथेील 

जाट आिण िमओ लोकांमMये सघंषh सXु आह.े सदुवैाने ि�या, मलुे आिण Nहातारी माणस े यांना 

मारmयापय|त Eयांच ेवडे पसरले नाही. त ेसिैनकांYमाणे लढत आहते. परंतु Eयांनी मळुी भांडावचे का? 

Eयांनी भांडावे हीच गोc मा^याकlरता, िजनासाहबेांकlरता आिण लॉडh माऊंटबॅटन यांRयाकlरता 

लाजीरवाणी आह.े तसचे ही गोc सरदार बलदवे िसगं आिण जवाहरलाल यांRयाकlरताही 

लािजरवाणी आह.े सदुवैाने २ जनूला वा ४ जनूला िवशषे काही घडल ेनाही. 
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परंतु एक गोc माW िनि�तपणे होणार आह.े िहदंVुतान आिण पािकVतान अिVतEवात योणार 

आहते आिण EयांRया दोन वगेवेग�या घटनासिमEया बनणार आहते. आता ह े र� करवनू 

घmेयाकlरता मी मलेो पािहजे काय? अशा Yकारे मी मरणार नाही. 

मला फार मोठ्या कामावर हजर राहायचे आह.े अस े Nहणतात कO आता भारताच े

उbोगीकरण होणार आह.े परंतु मा^या सकं%पनतेील उbोगीकरणात YEयेक घरात चरखा िफरवला 

गलेा पािहजे, आिण YEयेक गावात कापड तयार झाले पािहजे. अशा Yकारच े �ामीण भागातील 

उbोगीकरण मला हवे आह.े 

िबला|Rया एका िगरणीRया िठकाणी हजार िगरmया होणे ही उbोिगकरणाची सकं%पना मी 

माwय कX शकत नाही. मी िबला|Rया नावाचा उ%लखे केला कारण त ेमाझ ेिमW आहते. परंत ुमा^या 

मनात सवh िगरणी मालक आहते. जर ितथे भकंूप झाला वा िबलाh मीलला आग लागली तरी मी 

अVवVथ होणार नाही. िबलाhबंधूसंमोर मी सहानुभतूीदशhक एकही अ� ूढाळणार नाही. परंतु कोणी जर 

जाणनूबुजनू Eया िगरणीला हानी पोहोचवmयाचा YयEन केला तर Eया माणसाला मी नoकOच धारेवर 

धरीन. 

अस ेिदसते कO कॉ�ंेसन ेभारतात मोठ्या स_ंयेत िगरmया उभारmयाचे आिण यWंांवर आधाlरत 

उbोग वाढवmयाचे ठरवल ेआह.े आिण ितला दशेात फार मोठे सwैय हवे आह.े परंतु मला EयाRयाशी 

काहीही दणेघेणेे नाही. मला िबहारमधील िहसंेशी काही दणेघेणे ेआह ेकाय? आिण िहदंVुतानमMये 

आता असे काय रािहले आह ेकO rयामळेु माझा ऊर आनदंाने भXन यावा? परंतु अस ेअसनूही मी 

इथे आह.े कॉ�ंेस फार मोठी सVंथा झाली आह ेआिण ितला िवरोध करmयासाठी मी उपोषण कX 

शकत नाही. परंतु मला वाटते कO मला आगीRया भ¬ीत टाकmयात आल ेआह ेव ितRयात माझ े

अतंःकरण होरपळते आह.े असे असतानाही मी का जगतो आह ेह ेएका ई�रालाच माहीत. काहीही 

असले तरी मी कॉ�ंेसचा सवेक आह.े कॉ�ंेस जर वडेाRया आहारी जात असले तर मी सIुा वडेाRया 

आहारी जायला पािहजे काय? मी तNुहा सवा|Rया िववकेाला आवाहन कX इिRछतो, कॉ�ंेसRया 

िववकेाला आवाहन कX इिRछतो, मसुलमानांRया, माझे िमW िजना यांRया िववकेाला आवाहन कX 

इिRछतो आिण Eयांची अतंःकरणे िजकूं इिRछतो.  

पािकVतान िजदंाबाद ही घोषणा आता अिVतEवात आललेी अस%यानतंरही तNुहाला लॉडh 

मौऊंटबॅटनकडे का जावसेे वाटते अस ेिजनासाहबेांना मी िवचाX इिRछतो. तNुही कॉ�ंेसकडे का जात 

नाही? तNुही डॉ. बादशाह खान, डॉ. खानसाहबे यांRयाकड ेका जात नाही? पािकVतान िकती सुदंर 

गलुाबाचे फूल आह ेह ेतNुही का दाखवत नाही?  
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परंतु पािकVतानब�ल मा^याकड ेत¤ारी येत आहते. आज मला एक पW आल ेआिण Eयात 

सांगmयात आल ेआह ेकO एक ि�िटश पढेी श�ा�े बनवmयाकlरता लाहोरला जाणार आह.े Eयात 

असहेी सांगmयात आल ेआह ेकO पािकVतानने राz{कुलात राहmयाचा िनणhय घतेला आह ेआिण त े

उपिनवेशाचा दजाh माwय करणार आह.े 

उपिनवेशाचा दजाh VवीकाXन कॉ�ंेसन े कोणताही अपराध केललेा नाही. ि�िटशाचंे राrय 

लवकरात लवकर सपंावे Nहणनू ितने ही गोc ताEपरुEया VवXपात माwय केली आह.े घटना तयार 

होताच ती सपंणूh Vवात�ंयाRया बाजनू ेकौल दईेल. मिुVलम लीग Eयानतंर उपिनवेशाचा दजाh कायम 

ठेवणार आह ेकाय? आप%या दोwही दशेांची घटना सारखी असावी. दZघांनीही सपंणूh Vवात�ंय आपल े

Mयेय ठरवले आह.े यामळेु सपंणूh Vवात�ंयािशवाय कमी असललेी दसुरी कोणतीही गोc न Vवीकारण े

िजनांचे कतhLय ठरेल. परVपरांशी झगडून ते कतhLय पार पाडता येऊ शकत नाही.  

िजनांची समजूत घालmयाRया YयEनात सवh िहदं ू थकून गले े आिण पािकVतान िद%यान े

आप%याला शांतता िमळेल अशा आशनेे Eयांनी पािकVतान माwय केला आह.े  

अस ेघडmयाला मी कबलुी का िदली अस ेकोणीही िवचाX शकतो. परंतु कॉ�ंेसन ेकोणतीही 

गोc करmयापवूt माझा स%ला घतेला पािहजे असा आ�ह मी धX शकतो काय? मी इतका मखूh नाही. 

आिण मी जर कॉ�ंेसिव�I बंड केल ेतर कॉ�ंेस सपंणूh दशेाची अस%यामळेु Eयाचा अथh मी सपंणूh 

दशेािव�I बंड पकुारल े असा होईल. कॉ�ंेस भांडवलदारांRया बाजचूी झाली असे जLेहा वाटेल 

तLेहाच मी असे करीन. 

परंतु मला वाटते कO कॉ�ंेस सMया तरी गlरबांकlरता काम करत ेआह.े ती कदािचत मा^या 

मागाhपpेा वगे�या मागाhचे अनसुरण करत असले आिण ितचे मन श�ा�, सwैय आिण कारखाwयांवर 

गलेे असले. परंत ुमी ितची समजतू यिु�वादाने घातली पािहजे, उपोषण कXन नाही. 

इतकेच नाही तर उपोषणसIुा दानवी अस ू शकत.े अशा दानवी उपोषणापासनू ई�र मला 

वाचवो. Eयान े मला दानवी कृEयापासनू वाचवावे, दानवी भाषेपासनू वाचवावे आिण दानवी 

िवचारांपासनू वाचवावे. आिण अशा काही गोc6ना शरण जाmयाआधी Eयान ेमला घऊेन जाव.े जर मी 

एखाद ेउपोषण केल ेतर ते शIु आिण ई�री असले. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन -१, प�ृ १२४-३० 
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३२. !ाथ$ना !वचन, जून ६, १९४७ 

नवी िद%ली, जनू ६, १९४७ 

Eयांच े लांब पW वाचून दाखवmयात मी वळे वाया घालवणार नाही. (एका �ीन े Yाथhनते 

कुराणातील कडव े वाचmयावर परत आpेप घतेला होता) माझा असा समज होता कO मला काय 

Nहणायचे आह ेते लोकांना कळले असले. परंतु आपण इतके भा}यवान नाही ह ेमा^या लpात आल.े 

धमाhRया नावावर अधमाhचे पालन होत आह.े परंत ुया अधमाhबरोबरच आप%याला राहाव ेलागले. या 

बाई जरी अडथळा आणmयाचा YयEन करत असतील तरी Eयांना कोणीही Wास दऊे नका. आता Eया 

एक पाऊल पढुे ग%ेया आहते आिण Eयांनी मला िलिहले आह ेकO मी भाषणसIुा करायला नको. 

Eयांना जे वाटेल त ेNहण ूbा. मी Yाथhनाही थांबणार नाही आिण भाषण दणेहेी थांबवणार नाही. दशेात 

अशा Yकारे जर कोणी वागणार असले तर Yशासन कामच कX शकणार नाही. तNुही कृपाकXन 

शांत राहा.  

 तNुही सवh उकाड्यान ेWVत झा%याचे मला िदसत आह.े परंत ुतNुहाला ऐकायच ेआह ेआिण 

मला बोलायच ेआह.े परंत ुमी तमुRयाशी तLेहाच बोलू शकतो जLेहा तNुही शां◌ंतता ठेवाल. याचा 

अथh असा नाही कO एखाbा कापडाRया तकुड्यान े वा कागदाने तNुही हवा घऊे शकत नाही. ही 

मलुगी मला हवा घालत आह ेमग मी तNुहाला मनाई कसा कX शकतो? (हवा घालणारी Lय�O 

प�ुषअस%यामळेु हशा िपकला.) तNुही सवh जर Vवतःला हवा घालाल तर ह ेकाम ि�यांचे नाही अस े

मी Nहणने. तNुही Vवतःचे पखंे आण ूशकता. �ीसIुा प�ुषाYमाण ेवाग ूशकते. �ीन ेधीर सोडला नाही 

तर ती प�ुषाची ��े अधा|िगनी होऊ शकत.े  

 भजनात गोपी Nहणते कO बासरीवादन ऐकmयाकlरता मला वनात जाmयाची इRछा होते. परंत ु

ह ेभजन काही केवळ ि�यांकlरता नाही. ई�रासमोर आपण सवh गोपी आहो. Vवतः ई�र ना तर �ी 

आह ेना प�ुष. EयाRयाकlरता ना दजाhत भदे आह ेआिण ना जwमामळेु भदे आह.े Eयाच ेवणhन निेत, 

निेत असचे करता येऊ शकते. ई�र वनात राहतो Nहणजे ¯दयात राहतो आिण Eयाची बासरी Nहणज े

आतला आवाज. आप%याला िनजhन वनात जाmयाची गरज नसत.े आप%या अतंःकरणात सदवै सXु 

असललेे दवैी सगंीत आपण ऐकल ेपािहजे. आपण जLेहा त ेगोड सगंीत ऐकू लाग ूतLेहा िहदंVुतानात 

सवh काही चांगले होईल. 
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 आपण ह े भजन अगदी यो}य वळेी ऐकल े आह.े या बाईचं े Nहणण े आह े कO िजनांना 

िबघडवणारा मीच अस%यामळेु मी वनात जाऊन िनव�ृ Lहायला पािहजे. परंत ुEयांना िबघडवणारा मी 

कोण? जर अस ेकाही शoयच असले तर मी EयांRयात पlरवतhन घडवनू आणmयाची आशा करीन. 

आिण अस ेमी धाकदपटशाने करणार नाही तर Yेमान ेकरीन. दडपशाहीने, अmव�ान ेमाणसू केवळ 

िवMवसं कX शकतो. अmव�ान े केवळ िवMवंस आणला आह.े Eयान े कधीही कोणालाही 

आप%याकड े आकिषhत केल े नाही. माणसाला माणसाकडे आकिषhत करणारा जगात जर कोणता 

चुंबक असले तर तो आह ेYेमाचा. मी Eयाचा साpी आह.े या बाई Nहणतात कO मी कुराण वाचू नये, 

मळुीच बोल ूनये, केवळ वनात जाऊन िनव�ृ Lहाव.े परंतु मी वनात जरी गलेो तरी तNुही मला इथे 

ओढून आणाल. माणसाचा जwम एकW राहmयाकlरता आह.े मी जर जगंलात राहmयाची आिण 

लोकांना ितकड ेआकिषhत करmयाची कला िशकलो तर मला भाषण ेकरावी लागली नसती वा काही 

बोलmयाची गरज भासली नसती. मी एकांतात आिण शांततते रािहलो असतो आिण मला ज ेहवे त े

तNुही केल ेअसते. परंतु ई�रान ेमला अजनू Eयाकlरता पाW ठरवललेे नाही. 

 LहाईसरायबरोबरRया आजRया मा^या दीघh मलुाखतीत काय बोलणी झाली (गांधीज6बरोबर 

लॉडh माऊंटबॅटन यांRया मलुाखतीRया िटपणाकlरता पाहा पlरिशc ४) आिण EयांRयाकडून मी काय 

आणल े ह े तNुहाला जाणनू घmेयाची इRछा असले. ते काय दऊे शकतात? त े असहाय आहते. 

EयांRयाजवळ घmेयासारखेही काही नाही आिण दmेयासारखेही काही नाही. ते Nहणाले कO “मी 

ई�राची Yाथhना करतो आह ेकO िहदंVुतानातील YEयेक माणसाRया, मग तो िहदंू, मसुलमान, शीख वा 

इतर कोणीही असो, लpात आल े पािहजे कO िहदंVुतानला लबुाडmयाकlरता वा अतंगhत भांडण े

लावmयाकlरता मी इथे आललेो नाही.” ते इथे केवळ िनघनू जाmयाकlरता आल ेआहते, शoयतोवर 

शांतता YVथािपत झा%यानतंर आिण तस े झाले नाही तरीही त े जातील. ते Nहणतात कO १५ 

ऑगVटनतंर ि�िटश या दशेात राहणार नाहीत. आपली इRछा असली तर ते केवळ महाराrयपाल 

Nहणनू राहतील. Lहाईसराय Nहणाल ेकO सMया तरी मा^याजवळ उपिनवेशाचा दजाh दmेयापpेा जाVत 

काहीही नाही. आपण Eयांना हाकलनू लावणार अस ूतर माW गोc वगेळी. परंत ु िमW Nहणनू जायचे 

असले तर Eयाकlरता हा सवµ�म मागh आह ेअस ेEयांच ेNहणण ेआह.े 

 Lहाईसराय मला असहेी Nहणाले कO तNुही ि�िटशानंा बळजबरीन ेघालवनू दते नस%यामळेु 

आNही िमWाYमाण े जात आहो. १९४२ साली लोकांनी रे%वे, तारिवभागाRया सवेा इEयांद6मMये 

घातपातचा YयEन केला ह े खरे आह.े परंत ु अस े करणारे फार कमी होत.े समाज अशा YकारRया 

कृEयांमMय े सहभागी नLहता. आपण EयांRयाशी सौजwयाने वागलो अस े त े Nहणाले. आपण Eयांना 
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केवळ िनघनू जाmयाकlरता सांिगतले कारण Eयांनी दशेात िवष पसरवले होते. परंतु कॉ�ंेसने Eयांना 

िवष िदले नाही. कॉ�ंेसन े EयांRयाशी केवळ असहकार केला आिण सिैनकO YशानाRया 

आधारािशवाय आपण इथे राहa शकत नाही ह े ि�िटशांRया लpात आ%यामळेु Eयांनी जाmयाचा 

िनणhय घतेला. 

आपला असहकार जर पlरपणूh असता तर ि�िटश कधीचेच िनघनू गलेे असत ेआिण अिधक 

चांग%या पIतीने. आदंोलनात सहभागी होmयाकlरता कॉ�ंेसने िवbाथt, शासकOय कमhचारी, आिण 

सिैनकाना पाचारण केल.े परंत ुत ेदबुळे होते. EयांRयात आपली जागा सोडmयाचे साहस नLहत.े अस े

असनूही आपण Eयांना माXन टाकmयाची धमकO िदली नाही कO Eयांना िवष घातले नाही. आपली ही 

श�O ि�िटशांRया लpात आली आिण Nहणनूच त ेजात आहते. परंत ुLहाईसरायच ेNहणण ेआह ेकO 

लोक अजनूही आमRयावर िव�ास ठेवत नाहीत. एका पWकारान ेिलिहले आह ेकO ि�िटश इथे राrय 

करmयाकlरता आल े होत े आिण आता ते दशेाची दोन भागात फाळणी कXन जात आहते. दोwही 

भागांनी आपसात भांडून आपली मदत मािगतली तर Eयांना इथे राहmयाकlरता िनिम� िमळेल अस े

लोकांना वाटते.  

याचा अथh िव�ासघात होईल आिण या वळेी ि�िटश आपला िव�ासघात करणार नाहीत 

अशी मला आशा आह.े आिण Eयांनी जरी अस े केल े तरी आपण शौयाhन े वागलो पािहजे. शरू 

माणसाने िव�ासघाताला का घाबराव?े Lहाईसराय जर मा^याशी इतoया Yांजळपणे बोलतात तर मी 

EयांRया हतेबू�ल शकंा का �यावी? Lहाईसरायनी मला िवचारल े कO िनदान तमुचा तरी मा^यावर 

िव�ास आह े काय. मी Eयांना सांिगतले कO माझा तमुRयावर िव�ास नसता तर मी तमुRयाकड े

आलोच नसतो. मी Eयांना सांिगतले कO मी खरे बोलणारा आिण Yामािणक माणसू आह.े 

याYमाण ेमी Lहाईसरायशी बोललो आिण Eयाचबरोबर दशेाची भारत आिण पािकVतानमMये 

फाळणी होत अस%याब�ल अतंःकरणातील दःुखही मी Eयांना सांगनू टाकले. Eयावर त ेNहणाले कO ह े

ि�िटशांनी केलले ेनाही. कॉ�ंेस आिण लीगने सयं�ुपण ेजे मािगतले तचे आNही िदले. ते Nहणाले कO 

ि�िटश एकाएकO सोडून जाऊ शकत नLहते कारण लहानशा घरात जरी वाटmया करायRया असतील 

तरी Eयाला वळे लागतो, मग इथे तर सपंणूh राz{ाची फाळणी करmयाचा Yv होता. Eयावर मी 

Lहाईसरायना सांिगतले कO तNुही आता िव�ांती �या. आता आNही आपसात बसनू Vवतःच 

फाळणीचे काम पणूh कXन टाकू. हचे यो}य होईल. 

Lहाईसरायना मी सांिगतले कO ग%ेया दोनतीन िदवसांपासनू मी िजनांना िवनवणी करतो आह े

कO तNुहाला ज ेहवे होते ते िमळाले आह,े शoय आह ेकO तमुRया अपpेेपpेा त ेथोडे कमी असले, 
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परंतु त ेकाय आह ेत ेआता तरी दाखवा. तो केवळ नावाचाच गलुाब आह ेकO Eयाला सगुधंही आह?े 

आप%याला Eयाचा िनदान सगुधं तरी िमळायाला नको का? पािकVतानमMये िहदंू आिण िशखांकlरता 

जागा आह ेकO नाही ते आNहाला सांगा. Eयांना गलुाम होऊनच ितथे राहावे लागेल काय? आिण 

तNुहाला वायLय सरह� Yांतात सावhमत घऊेन Eयाची फाळणी करायची आह े काय? तNुहाला 

बलिुचVतानचीसIुा फाळणी करायची आह ेकाय?  

आतापय|त जरी मसुलमान िहदंनूा शWू समजत होते तरी आता यापढुे ते िहदंूनंा शW ूसमजत 

नाहीत ह े त े आप%या कृतीतनू दाखवनू दतेील काय? त े पठाण, बलचू आिण िहदंूचंी फाळणी 

करmयाच े टाळतील काय? भावाभावाYमाणे आपण जरी सपं�ीची वाटणी केली तरी आNही एक 

आहो आिण ि�िटशांिशवायही आNही आपसात Lयवहार कX ह ेत ेदाखवनू दतेील काय?  

मी या भाषेत बोलत अस%याब�ल त े जर मला िशLया दणेार असतील तरी मी त ेमनाला 

लावनू घणेार नाही. कालसIुा मी अजनूही का मरत नाही अस ेकोणी तरी मला Nहणाला होता. तLेहा 

Eयान े मला िशवीच िदली होती. परंतु या लोकांRया मनात काय आह े त े तरी Eयांनी Vपc कराव.े 

अजनूही त ेमा^याकड ेका येत नाहीत? त ेतमुRयाकडे का येत नाहीत? त ेकॉ�ंेसRया लोकांना वा 

कॉ�ंेसतेरांना भटेmयाकlरता का बोलावत नाहीत? एक वळे अशी होती कO कॉ�ंेस आिण लीगमMये 

एकमत होते. आता त ेEयाहaनही बळकट करार का करत नाहीत?  

आपण सवh िमळून िमW होmयाकlरता YयEन कX या, शWEूवाकlरता नाही. Lहाईसराय ह े

एकट्याने कX शकत नाही. आपण सघंिटत YयEन कXनच िमW होऊ शकतो. 

िहदंीवXन. YाथhनाYवचन - १, प�ृ १३०-४ 
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३३. !ाथ$ना !वचन, जून ७, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जनू ७, १९४७ 

बंधनूो आिण भिगन6नो, 

मी तNुहाला अितशय न¢पणे सांगतो कO Yाथhनते अडथळा आणण ेयो}य नाही. मी Yाथhना 

थांबव ूशकत नाही. ती सXुच राहील. परंत ुदररोज एक वा दसुरी त¤ार असतचे असे मला आढळून 

आल ेआह.े यामळेु मला फार वदेना होतात. 

 याच िवषयावर मी माझे Lया_यान सXु ठेवणार आह.े मा^यावर फार मोठे दडपण येत असल े

तरी वातावरण कस े आह े यािवषयी मी तमुRयाशी बोलणार आह.े लोक मला Nहणतात कO 

LहाईसरायRया व�Lयापय|त तNुही िवरोध करत होता (पािकVतानRया क%पनलेा) आिण 

धाकदपटशाने आNही काहीही दणेार नाही अस ेNहणत होता. आता Lहाईसरायच ेव�Lय आ%यानतंर 

तNुही ग¥प बसला आहा. लोकांच े ह े Nहणण ेयो}यच आह.े या िनणhयाने मी समाधानी नाही ह े मी 

कबूल केलचे पािहजे. परंत ुजगात अनके गोcी अशा होत असतात कO rया आप%या आवडीRया 

नसतात आिण तरीही आप%याला EयांRयाशी जळुवनू �यावे लागत असते. अशाच Yकारे 

आप%याला याही गोcीशी जळुवनू �यावे लागते. 

 एका व�ृपWाने Nहटले आह े कO अिखल भारतीय कॉ�ंेस कमटेी हा YVताव फेटाळून लाव ू

शकत.े माझसेIुा मत आह े कO अिखल भारतीय कॉ�ंेस कमटेीला हा YVताव फेटाळmयाचा पणूh 

अिधकार आह.े परंतु rया कॉ�ंेसला इतके िदवस आपण आपली िन�ा वािहली होती आिण िजला 

जागितक Yित�ा िमळाली आह े आिण िजन े िकती तरी काम केल े आह े Eया कॉ�ंेसला आपण 

एकाएकO िवरोध कX नये.  

 मोठ्या स_ंयेतील कमhठ लोक अजनूही अVप]ृयतRेया राpसाला िबलगनू आहते आिण या 

राpसाला िबलगनू आपण आपला धमh पाळत आहो अस े Eयांना वाटते. परंत ुआमRयापकैO कोण 

खरा सनातनी हे एक ई�रच ठरवले. याचYमाण ेधमhिवरोधी कृEयांवर कॉ�ंेस धमाhची झलू चढवणार 

असले तर आप%याला ती सघंटना गुडंाळावी लागले. कॉ�ंेसची हEया कोण कX शकतो? 

ितRयासमोर आपण सवh आपला YाणEयाग कX शकतो. आपण आEमहEया कXन मरणार नाही. 

परंतु आपण ितRयाशी सघंषh करत राहa व तोपय|त आपण ितRयासमोर नतमVतक होणार नाही जोपय|त 
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ितला आपण यो}य मागाhवर आणत नाही वा आपण Vवतः मरण पEकरत नाही. परंत ुआपण अस े

तLेहाच कX जLेहा कॉ�ंेस जाणनूबुजून चूक करत आह ेअसे आप%याला वाटेल. मा^या मताYमाण े

सMया ती जाणनूबुजनू चूक करत नाही आह.े अधमाhला धमh समजनू ती आतापय|त वागली असती तर 

ती आजRया पlरिVथतीत पोहोचली नसती.  

 हा िनणhय घmेयापवूt कॉ�ंेस कायhकाlरणीने अ. भा. कॉ.ंचा स%ला �यायला पािहजे होता अस े

Nहणण ेबरोबर नाही. कायhकाlरणीन ेउचलावयाRया YEयेक पावलाआधी अिखल भारतीय कॉ�ंेसचा 

स%ला घणे ेआव]यक असले तर कायhकाlरणी कामच कX शकणार नाही. पlरणामी अिखल भारतीय 

कॉ�ंेस कायhकाlरणीला आLहान दऊेन ितला काढून टाकू शकते आिण नवीन कायhकाlरणी तयार कX 

शकत.े   

 मी जLेहा कॉ�ंेसकlरता िनयिमतपणे काम करत होतो आिण कॉ�ंेसची घटना राबवmयाचा 

YयEन करत होतो तLेहा एका चच�Rया दरNयान मी Nहणालो होतो कO कॉ�ंेस दरवळेी ितचे ३०० वा 

एकहजार सदVय गोळा कX शकत नाही. अशा Yकारे कायhकाlरणी काम कX शकत नाही. नतंर 

अिखल भारतीय कॉ�ंेस कायhकाlरणीला अथाhतच Vपिcकरण मागू शकत.े अिव�ासाचा ठराव मजंरू 

कXन कॉ�ंेस कायhकाlरणीला काढूनही टाकू शकते आिण नवीन कयhकाlरणी तयार कX शकत े

आिण अशा चकुOची पनु��O होणार नाही याची ती खाWी कXन घऊे शकते. 

 क%पना करा कO कायhकाlरणीन ेअिखल भारतीय कॉ�ंेसRया नावावर अनके लाखांची हxडंी 

िदली आिण कॉ�ंेसन े ितला मजंरुी िदली नाही. असे असले तरी अिखल भारतीय कॉ�ंेसला Eया 

हxडंीचा मान ठेवावाच लागले, परंतु अशी चूक परत होऊ नये Nहणनू ती कायhकाlरणीला िनि�तच 

काढून टाकू शकते व ितRया जागी नवीन कायhकाlरणी तयार कX शकते. खरे Nहणजे अशा 

पlरिVथतीत अिखल भारतीय कॉ�ंेसन ेअसचे पाऊल उचलायलाच पािहजे. हीच गोc िहदंVुतान - 

पािकVतान YकरणासबंंधीRया िनणhयालाही लाग ू होते. आता हा िनणhय होऊन गलेेला आह.े परंतु 

अजनूही तडजोडीकlरता बराच वाव आह.े आपण िहदंVुतान आिण पािकVतानला वा तNुही जे काही 

नाव bाल Eयाला आप%या इRछेYमाण े िनमाhण कX शकता वा र� कX शकता. ह े खरे आह ेकO 

कॉ�ंेस लीगचे YितिनिधEव करत नाही. परंत ुमी rयाYमाणे कॉ�ंेसकड ेपाहतो EयाYमाण ेकॉ�ंेस सपंणूh 

िहदंVुतान राz{ाचे YितिनिधEव करते. यामळेु मसुलमानांनी आमची फार मोठी हानी केललेी 

अस%यामळेु आNहीही Eयांची हानी कX अस ेकॉ�ंेस Nहण ूशकत नाही. कॉ�ंेसन ेजर असे केल ेतर ती 

कॉ�ंेस राहणार नाही. मी जLेहा गोलमेज पlरषदकेlरता गलेो होतो (१९३१साली) तLेहासIुा मी 

Nहणालो होतो कO Eयांनी जरी आमची हानी केली तरी आNही Eयांचे क%याणच कX.  
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 कॉ�ंेसला लोकशाही शासन पIती Vथािपत करायची आह.े ती सVंथािनकांRया िहताRया 

िवरोधातही काम करणार नाही. परंत ुसVंथािनक आपले पद तLेहाच राखून ठेव ूशकतील जLेहा त े

औधंRया राजाYमाणे (आ¥पासाहबे पतं) िव�Vत बनतील. औधंसारखे लहानसे सVंथान लोकांRया 

सावhभौमEवासमोर झकुल े Nहणनू औधंची आठवण लोकांना दीघhकाळ राहील. याउलट का]मीरच े

सVंथान जरी करोडो �पयांचे असल ेतरी जर त ेलोकांचा आवाज ऐकणार नसले तर त ेनc होऊन 

जाईल. आतापय|त हे सVंथािनक ि�िटश अिधका`यांRया मदतीने जरी उ�ामपणाने आप%या Yजशेी 

वागले असतील तरी Eयांच ेअिधकार Yजपेासनू Eयांना िमळाले आहते ह ेEयांनी लpात ठेवल ेपािहजे. 

मी का]मीरचा िवशषे उ%लखे केला कारण आज सवा|चे डोळे का]मीरकड ेलागलेले आहते. 

 कॉ�ंेस सतत जनतचेी राहावी आिण जनता कॉ�ंेसची राहावी Nहणज े ितने कॉ�ंेसRया 

िशVतीचे पालन कराव ेNहणनू मी इतके दीघh भाषण केल.े आपण जर अतंगhत सघंषाhला स�ुवात केली 

तर कॉ�ंेसचा िवनाश होईल. तNुहाला जर कायhकाlरणीचा िनणhय पसतं नसले तर तसे तNुही अिखल 

भारतीय कॉ�ंेसRया येEया सभते सांगू शकता. Eया सWाला उपिVथत राहmयाचा माझा कोणताही हते ू

नाही. मला बोलावले तर मी जाईन. परंतु मा^या एकट्याचा आवाज कोण ऐकणार आह?े अखेरीस 

तNुही जनता आहा. जे काही कॉ�ंेसन े केल े त े तNुहाला जर माwय नसले तर तNुही तसे कॉ�ंेसला 

सौजwयपणूh भाषेत कळव ूशकता. पािकVतान Nहणनू ज ेकाही िदले पािहजे त ेदणेे आिण जो काही 

भाग ितRयाकडे रािहला Eयात YयEनांची पराका�ा करण े ह े आता कॉ�ंेसच े कतhLय आह.े 

पािकVतानRया लोकांनी YयEनांची पराका�ा कXन आप%या दशेाची Yगती करmयाRया बाबतीत 

कॉ�ंेसRया पढुे जावे. अस ेजर घडल ेतर ह ेदोघे मWैीभावाने सखुासमाधानात राहa शकतील. 

 अखेरीस िजना साहबेांना परत िवनवणी करत गांधीजी Nहणाल ेकO िहदं,ू मसुलमान, पारसी 

आिण इतर सवा|ना तडजोडीकरता बोलवा आिण Lहाईसराय आिण कॉ�ंेसRया नEेयांची िवनाकारण 

इतVततः जी धावपळ होत आह ेितRया Wासापासनू Eयांना वाचवा. िजनांना िवनवणी करत त ेNहणाल े

कO तNुही असा पािकVतान उभारा कO िजथे गीता आिण कुराण आजबूाजलूा राहaन Nहणता येईल 

आिण मिंदर, ग�ु«ारा आिण मशीद यांना समान आदर िमळेल. तNुही जर असे केल ेतर आतापय|त 

पािकVतानला िवरोध करणारांना आप%या िवरोधाब�ल प�ा�ाप होईल व त े केवळ पािकVतानची 

Yशसंा करतील. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, १३४-७ 
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३४. !ाथ$ना !वचन, जून ८, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जनू ८, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

YाथhनRेया दरNयानRया काळात जरी आकाशातनू बॉNबवषाhव झाला वा धरणीकंप झाला तरी 

आप%या शांततचेा भगं Lहायला नको. गोपी वनात rयाYमाणे बासरीच ेसरू ऐकत ेEयाYमाण ेई�रभ� 

ई�राचा आवाज आप%या ¯दयातनू ऐकत असतो. इ�ंजीत Eयाच ेवणhन ‘शांततचेा आवाज’ अस े

करतात. वगे�या श�दांत आपण जLेहा शांत असतो तLेहाच तो आवाज ऐकू शकतो. 

 मी तNुहाला आधीच सांिगतले आह ेकO Yा. कोसबंी ह ेYकांड पिंडत होते आिण पालीवर 

YभEुव असणा`या काही मोजoया लोकांमMये Eयांचा अतंभाhव होत होता. Eयांचा सवेा�ाम आ�मात 

मEृयू झाला. सवेा�ाम आ�माचे Yबंधक बलवतंिसहं िलिहतात कO मी आजपय|त असा मEृय ू

पािहललेा नाही. किबरांनी पढुील दो�ामMये वणhन के%याYमाणे तो मEृयू होता.  

 भ� कबीर Nहणतात - आपण िकतीही काळजीपवूhक ह ेव� धारण केल ेतरी ते जसे आह े

तसे परत कराव ेलागणार आह.े 

दास कबीर जतन सो ओढी, 

rयो कO Eयो धर िदनी चदlरया। 

अशा Yकारे आपण सवh मEृयशूी मWैी कX शकलो तर ती फार चांगली गोc होईल. 

 िमओ आिण जाट यांRयामMये मी मMयVथ Nहणनू काम कराव ेअस ेमला सांगmयात आल.े 

परंतु मMयVथ Nहणनू मी कसा काम कX शकतो? पिहली गोc Nहणज ेया दोघांचीही मला ओळख 

नाही. आिण दसुरी गोc Nहणज े rया माणसात आपला िनणhय अमंलात आणायला लावmयाचे 

साम�यh असते तोच मMयVथ होऊ शकतो. मा^याजवळ श�ेही नाहीत आिण मी wयायालयाचंी 

मदतही घणेार नाही. परंत ुमला वाटते कO आता Eयांनी Vवतःच सयंम पाळला पािहजे. ज ेघडल ेत े

चागल े असो वा वाईट कॉ�ंेस आिण लीगलाही तडजोड करावी लागली आह.े दसुरी बाज ू हार 

मानपेय|त Eयांनी भांडण सXु ठेव ूनये. िमओ शरू लोक आहते आिण जाट व अिहरही आपण हारलो 

अस ेNहणmयाची सधंी कोणाला दणेारांपकैO नाहीत. सदुवैाने त ेNहातारे, मलुगे, आिण ि�यांना मारत 
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नाहीत. दोwही बाजूनंी भरपरू श�े गोळा केली आहते. दोघहेी शौयाhने लढत आहते परंत ु काहीही 

असले तरी Eयामळेु िवनाश होत आह.े गरीब माणसाची झोपडी जाळली जाते तLेहा Eयाला िततकेच 

दःुख होते िजतके राजाचा महाल जाळला ग%ेयानतंर Eयाला होते. आप%या इतoयाजवळ हाणामा`या 

सXु आहते आिण तरीही Eया बाबतीत आपण काहीही कX शकत नाही. Eया भागावर काळोख 

पसरला आह.े अस े असले तरी तमुRयापकैO जे Eयांना ओळखतात शoय असले तर Eयांनी 

EयांRयापय|त माझा आवाज पोहोचवावा आिण EयांRयातील लढाई थांबवावी. (पाहा Yाथhना Yवचन, 

म े२९, १९४७ आिण Yाथhना Yवचन जनू ५, १९४७) 

 बगंालमधील िवbा�या|ना मी िबघडवतो असा मा^यावर आरोप आह.े मा^यामळेु कोणीही 

िबघडत नाही असा माझा दावा आह.े बगंाल, िबहार वा नोआखालीत मा^यामळेु कोणीही िबघडला 

नाही. मी केवळ पlरिVथतीत सधुारणा घडवनू आण ू शकतो आिण तसचे मी केल े आह.े आता 

पजंाबYमाणचे बगंालचीसIुा फाळणी होणार आह.े बगंालRया एका भागात मसुलमानांचे बहxमत 

आह ेतर दसु`यात िहदंूचंे. मोठ्या स_ंयेतील िहदंूनंा फाळणी हवी आह ेकारण माणसू िकती िदवस 

दगंल�Vत अवVथेत राहa शकेल? Eयांच े Nहणण े आह े कO एकदाचे िवभाजन झाले कO आमRया 

जwमभमूीत िनदान आNही शांततेत तरी राहa शकू. बगंालमधील मिुVलम लीगने हा YVताव अमाwय 

केला आह.े परंत ुबगंालRया मिुVलम लीगला गभंीरपणे कोण घतेो? या नवीन YVतावांतगhत बगंालची 

फाळणी िनि�त आह.े 

 आता बगंालRया फाळणीला िवरोध के%याचा मा^यावर दोषारोप करmयात येत आह.े ह ेखरे 

आह े कO मला फाळणी नको आह.े परंत ु सपंणूh दशेाची िहदंVुतान आिण पािकVतानमMये फाळणी 

करmयालाही माझा िवरोध आह.े मी जरी एकटा िहदंू िश%लक रािहलो असतो तरी मिुVलम बहxस_ंया 

असल%ेया भागात जाऊन राहmयाच े मा^यामMये धयैh आह.े त े जाVतीत जाVत वाईट काय कX 

शकतात? माX शकतात, याहaन अिधक वाईट काय कX शकतात? परंत ुत ेमला मारणार नाहीत. त े

एका एकाकO माणसाचे रpण करतील. ई�र माझ ेरpण करील. rयाचे रpण करणारा कोणी नसतो 

Eयाच ेरpण नहेमीच ई�र करत असतो. Nहणनूच कवी Nहणतात कO ई�र हा दबुhलांची श�O आह.े 

मला बगंालची फाळणी मळुीच आवडललेी नाही. परंत ु मी Nहणने कO िहदंूनंी भीतवर िवजय 

िमळवावा आिण िजवाRया वा िव�ाRया हानीची िफिकर करण े बंद कराव.े Eयांना Yांतातील Eया 

भागात आपण सरुिpत राहa अस ेजर वाटत असले तर मी EयांRया मागाhत आडवा येईन असा कोणी 

िवचारसIुा मनात आण ूनये. 
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 Eया िदवशी शरत बाब ूमा^याकड ेआल ेहोत.े बगंालची फाळणी Lहावी अशी Eयांची इRछा 

नाही. Eयांच े Nहणण े आह े कO सपंणूh Yांताची एकच सVंकृती आह े आिण खानपानाRया सवयीही 

सार_याच आहते. मग धमाhRया नावावर बगंालची फाळणी का झाली पािहजे? शरत बाबूंचा Eयांचा 

\िcकोन आह,े माझा माझा. माझ ेवयैि�क मत अनकेांRया मतांRया आड येऊ शकत नाही. 

मी नहेमीच चांग%या गोcीत सहकायh करतो. वाईट माणसू रामनाम घते असले तर मी Eयात 

Eयाला साथ दऊे नये काय? आिण चांगला Nहणवला जाणारा माणसू वाईट कृEयामMये गुतंला असले 

तर मी Eयाला साथ िदली पािहजे काय? मी जर असे केल ेतर मी गांधी राहणार नाही कारण गांधी 

दानवाची भ�O कधीही करत नाही. जो कोणी Yेमाने चांग%या हतेनूे काम करेल Eयाला माझा पािठंबा 

िमळेल. 

बगंालची फाळणी टाळmयाकlरता पसैा उधळला जात अस%याचे मला कळल े आह.े 

पशैाRया मदतीने कोणतीही कायम िटकणारी गोc साMय करता येऊ शकत नाही. पशैाRया आधारे 

िमळवले%या मतांमMये जोर नसतो. अस े कृEय मा^या जवळRया नातलगाने केल े तरी मी Eयात 

सहभागी होऊ शकत नाही. (पाहा पढुील िवषय) 

यामळेु मी शरत बाबूंना सांगने कO तNुहाला आिण मला जरी बगंालची फाळणी थांबवmयाची 

इRछा असले तर सMया तरी आपण ती गोc िवसरायला पािहजे. अशIु साधनांनी ते साMय करता येऊ 

शकत नाही. अशIु साधनांनी ई�राचा साpाEकार होऊ शकत नाही आिण अशोभनीय गोc साMय 

करmयाकlरता कोणतहेी साधन वापरले तरी त ेशIु असू शकत नाही. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन, प�ृ १३७- ४० 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ाथ#ना  वचन – भाग 1 

www.mkgandhi.org  Page 110

 

३५. !ाथ$ना !वचन, जून ९, १९४७ 

नवी िद%ली,  

जनू ९, १९४७ 

काही िदवसांपवूt मी तमुRयाशी अ%लोपिनषदासबंंधी बोललो होतो त ेकोणEयाही धमh�ंथांत 

सापडत नाही अशी त¤ार करणारी पWे काही पWे मला आली आहते. मी याचा उ%लखे Vमरणान े

केला होता. यामळेु मी एका िमWाशी (मथरुादास िWकमजी, पाहा यापढुील िवषय) यासबंंधी चचाh 

केली. Eयांनी मला िलहaन कळवले कO rया अ%लोपिनषदाचा मी उ%लखे केला Eयात सात मWं 

आहते. ह े उपिनषद अथवh वदेाइतके जनुे आह.े Eयांनी इतरही पzुकळ गोcी सांिगत%या. Eया या 

िवषयाRया िवbा�याhकlरता उपयोगी असतील. यामळेु Eया पWातील हा भाग मी सांगत नाही. 

 यािशवाय मला जयचंg िवhालकंार यांचे पi आल.े त े,हणतात - महाराणा कंुभ, राणासंग 

यांचे आजोबा, हे मसुलमानांjया आkमणाला सघंिटत िवरोध करणारे पिहले होत.े Gयांनी 

मसुलमानांनी आkिमललेा गजुरात आिण माळवामधील Fदेश परत ताlयात घतेला होता आिण 

िचVोड येथे िवजयbतभं उभारला होता. Gया िवजयbतभंावर बाजबूाजलूाच िविवध िहदंू दवेीदवेतांचे 

व Gयांjया बाजलूा Z[ा, िवmणू आिण महशे व अ/ला यांचे नावसnुा कोरललेे आह.े महाराण 

रणजीतिसहं आिण छiपती िशवाजी महाराज इbलामचा कसा आदर करत होते ही गोq सव=rतु आह.े 

तमुjया Fाथ=नते कुराणातील पाठ ,हणIयाला िवरोध करणारे िहदंू धमा=चे ह े कैवारी Gया 

िवजयbतभंावर अ/लाचे नाव कोरIयाला का िवरोध करत नाहीत?  

 िहदंू-मसुलमान यांRयातील वमैनVयाचे कारण चकुORया इितहास लखेनात आह ेहे िनदशhनास 

आणनू दते िवbालकंारजी िलिहतात कO इितहासाचे अMयापन यो}य िदशेने होईल ह े पाहा. तस े

के%यािशवाय िहदंू-मसुलमान ऐoयाकlरता करmयात आल%ेया कोणEयाही YयEनाला अपयश येण े

अपlरहायh आह.े  

 इतoयात मा^यावर टीकेचा भिडमार करणारी िकती तरी पW े येत आहते. दशेाचे िवभाजन 

Nहणज े मा^या शरीराचे िवभाजन हे माझ े श�द कस े अथhहीन ठरल े आहते ह े दाखवत एक िमW 

िलिहतो कO दशेाRया फाळणीचा मी Yखर Yितकार केला पािहजे. परंतु या बाबतीत मला दोष दतेा 

येऊ शकतो अस ेमला वाटत नाही. दशेाची फाळणी होऊ नये असे जLेहा मी Nहणालो होतो तLेहा 

जनतचेा मला पािठंबा आह ेअसा माझा िव�ास होता. परंत ुमा^या िवचाराRया िवरोधी जनमत आह े
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अस ेमला आढळून येत ेतLेहा मी माझे मत जनतेवर लादले पािहजे काय? आपण खोटेपणा आिण 

अधमपणाशी तडजोड कX नये अस ेमी सतत Nहणत आलो आह.े आिण आज मी आEमिव�ासाने 

Nहण ूशकतो कO मा^याबरोबर सवh मसुलमानतेर जरी असत ेतरी मी िहदंVुतानची फाळणी होऊ िदली 

नसती. परंत ुआज सवhसामाwय लोकमत मा^याबरोबर नाही हे मी माwय केल ेपािहजे आिण Nहणनू मी 

बाजलूा झालो पािहजे. सEय आिण अिहसंाच असEय आिण िहसंवेर िवजय िमळवू शकतात हा पाठ 

गत तीस वषा|पासनू आपण िशकmयाचा YयEन करत आहो परंतु सMया तो िवसरmयाकड े आज 

आपली Yव�ृी झाली आह.े अधीरपणावर धीर धXनच िवजय िमळवता येतो आिण उ�िेजत 

अवVथेवर शांतपणा धारण कXन. आज आपण आप%या सावलीलासIुा घाबरतो. मा^यात आिण 

पािकVतानला ज े िवरोध कX इिRछतात EयांRयात दशेाRया फाळणीला िवरोधाची गोc सोडली तर 

दसुरी कोणतीही गोc समान नाही. EयांRया आिण मा^या िवरोधात मलूभूत अतंर आह.े Yेम आिण 

शWEुव या गोcी एकिWत कशा येऊ शकतात? 

 दसुरा एक िमW िलिहतो कO इतर Lहाईसरायांपpेा हे Lहाईसराय अिधक धोoयाचे आहते. इतर 

Lहाईसराय आप%याला तलवारीRया बळावर िचरडत होते तर ह े गोडगोड बोलनू कॉ�ंेसला 

साप�यात अडकवत आहते. या मताशी मी कधीही सहमत होऊ शकत नाही. पWलखेकान े

अनाहaतपणे Lहाईसरायची Vततुी केली आह ेआिण कॉ�ंेसRया म�ंयाR्या बिु�म�लेा व कायhpमतलेा 

कमी लखेले आह.े जनतचेे मत, Nहणज ेrयांRयात मत धारण करmयाची pमता आह,े ह ेकॉ�ंेसRया 

नEेयांRया बाजनू ेआह ेह ेEयांना का कळत नाही? पढुारी मखूh नाहीत. Eयांनाही फाळणी ितरVकरणीय 

वाटते, परंतु दशेाचे Yितिनधी Nहणनू त ेलोकमताRया िवरोधात जाऊ शकत नाहीत. Eयांना जनतकेडून 

श�O िमळाललेी असते. आिण पढुारी जLेहा िनवडून आलले ेYितिनधी असतात वा आपलचे लोक 

दशेाशी ¦ोह करतात तLेहा कोणEयाही पlरिVथतीत Lहाईसरायवर टीका करण ेउिचत नसते. यथा राजा 

तथा Yजा या Nहणीपpेा िहचा LयEयास  Nहणजे यथा Yजा तथा राजा असे Nहणणचे अिधक बरोबर 

असतो. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ १४०-२ 
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३६. !ाथ$ना !वचन, जून १०, १९४७ 

नवी िद%ली, जनू १०, १९४७ 

बंधनूो आिण भिगन6नो, 

बगंालRया िनणhयासबंंधी मी ज े काही Nहणालो Eयात मी कोणEयाही पpावर आरोप केल े

नLहत.े मी जे काही ऐकले होत ेEयाचा मी केवळ पनु�Rचार केला होता. बगंालची फाळणी वाचली 

आिण अिवभाrय बगंाल कायम रािहला तर कोणाला आनदं होणार नाही? परंत ुअसEय, �cाचार 

आिण लाचलचुपत यांRया आधारे ह े ऐoय िटकवनू ठेवmयाचा YयEन करणारांशी मी हात िमळवू 

शकत नाही. एकाही बगंाली माणसाने अस ेकेले नसले तर, मग तो िहदंू असो कO मसुलमान, काहीही 

बोलmयाची गरज नाही. एखादी टोपी आप%या डोoयात नीट बसत नसले तर ती घालmयाची गरज 

काय?  

 परंतु बगंालमMये काही तरी चकुOच े िशजत आह ेअशा सशंयाने लोकांRया मनात घर केल े

आह.े rया लोकांनी मला ह ेसांिगतले Eयांनी आपली नावे आिण प�सेIुा िदललेे आहते. परंतु त ेइथे 

उघड करmयाची आव]यकता आह ेअस ेमला वाटत नाही. त ेजर मला खोटे सांगत असतील तर त े

चूक आह ेआिण Eयांना िशpा झाली पािहजे. परंत ुकोणालाही िशpा करणारा मी कोण? कोणालाही 

िशpा करmयाचा मला अिधकार नाही. 

 परंतु मा^याबरोबर एक फार मोठी गोc आह ेआिण ती Nहणजे लोकमत. लोकमतामMये Yचंड 

श�O असते. िहदंVुतानात अजनू याच े महsव लोकांRया लpात आलले े नाही. इ�ंजी भाषेत या 

अिभLय�O माग े फार जोरदार गिभhताथh आह.े इ�ंज rयाला लोकमत Nहणतात EयाRयासमोर 

राजासIुा असहाय असतो. इतकेच नाही तर या लोकमतामळेु महान  कंुटंुबाच ेवारस, घणाघाती व�ा 

आिण Yकांड पिंडत असललेे ददुhNय चिचhल यांनाही इतoया मोठ्या उपल�धीनतंरही आपल े पद 

सांभाळून ठेवता येण े शoय झाले नाही. याचा अथh इगंलडंमधील लोकमत अितशय जागतृ आह,े 

EयाRया िवरोधात कोणीही काहीही कX शकत नाही. 

 िहदंVुतानात जनमत इतके जागतृ नाही. तसे असते तर मा^यासारखा p%ुलक माणसू महाEमा 

झाला नसता. आिण महाEमा ^यानतंर मी ज े काही करतो त े लोकांना चांगलचे वाटते. त ेकाहीही 

असले तरी िहदंVुतानात माणसू महाEमा झाला कO Eयानतंर Eयान े बरेवाईट काहीही केल े तरी तो 

जनतलेा उ�रदायी राहत नाही. 
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टॉलVटॉय फार मोठे योIा होत.े परंत ुEयांRया जLेहा लpात आल ेकO युI चांगली गोc नाही 

तLेहा युI नाहीसे करmयाRया कामाला Eयांनी आपल े जीवन वाहaन टाकल.े त े Nहणाले होते कO 

जगातील सवाhत मोठी शि�शाली गोc जनमत आह ेआिण त ेसEय आिण अिहसंतेनू िनमाhण होत 

असते.  

हचे करmयाचा मी YयEन करतो आह.े परंतु मा^या YयEनातनूसIुा काहीही िनमाhण होणार 

नाही जोपय|त िहदंVुतानातील लोकमतामागे धयैh आिण सEय नसले.  

परंतु आज अशी पlरिVथती नाही. आप%याला १५ ऑगVटला जो उपिनवशेाचा दजाh 

िमळणार आह े तो आप%याला नको आह े असा ठसा मा^या मनावर उमटला आह.े याचे कारण 

इतoया सग�या वषाhत ज ेलोकमत तयार होत होते ते सपंणूh Vवात�ंयाRया बाजनू ेहोते. उपिनवशेाची 

ही चचाh दशेाला बोचत.े ही भावना समजनू घतेा येत ेआिण तरीही ती यो}य नाही. ह ेबरोबर नाही 

कारण उपिनवेशाRया दजाhRया pमतशेी आपण अनिभ© आहो. पिहली गोc Nहणजे उपिनवशेाचा 

दजाh िमळा%याबरोबर ि�िटश िहदंVुतानातनू दोन मिहwयात िनघनू जातील. दसुरी गोc Nहणज ेआपली 

इRछा असले तLेहा आपण उपिनवशेाचा दजाh सोडून दऊे शकतो. अस ेअसनूही आपण जर आप%या 

वडेेपणाचाच आ�ह सXु ठेवला तर इतरांना oविचतच दोष दतेा येईल. असो, लोकमताRया 

िवषयाकडे परत वळायचे तर आपण जर जागतृ रािहलो तर सवh काही ठीक होईल. जर लोकमताRया 

दडपणामळेु कोणतीही लाच न दतेा, कोणEयाही �c पIतीचा अवलबं न करता बगंालन ेजर एक 

राहmयाचा िनणhय घतेला ती गोc फारच चांगली होईल. परंतु आपण इतoया वषा|पासनू गलुाम आिण 

~याड होतो कO आप%याला लािजरवाणे वतhन सोडवत नाही. 

परंतु एखादा माणसू अधमपणाकडे न वळताही लोक जर EयाRयावर तसा आरोप करत 

असतील तर Eयान ेदःुखी होmयाच ेकारण काय? उदाहरणाथh अस ेअनके उRच पदावरील अिधकारी 

आहते कO ज े �c झालेले नाहीत, VवRछ आहते; आिण तरीही EयांRयावर �cाचाराचे आरोप 

करmयात येतात. यामळेु त ेअVवVथ होत नाहीत. मला जर कोणी अधम आिण �c माणसू Nहणत 

असले तर Eयाकlरता मी रडत बसलो पािहजे काय? कोणी तरी मला अधम Nहणाला Nहणनू मी अधम 

होतो काय? मी माwय करतो कO काही वळेा लोक आकसामळेु वा ~याडपणामळेु अस ेआरोप करत 

असतात. आपण कोणाब�लही वाईट बोल ूनये. 

आपण लोकांमधील चांग%या गोcी पािह%या पािहजे. आप%याला जर VवतWं Lहायचे असले 

तर आपण इतरांमMये दोष पाहa नये, आपण EयांRया चांग%या बाजकूड े पाहa या व Eया बाबतीत 

YोEसाहन दऊे या. 
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आता िहदंVुतानची फाळणी वVतिुVथती आह ेआिण कॉ�ंेसला ती Vवीकारावी लागली अस े

मी गहृीत धरतो. परंत ुफाळणीमळेु आप%याला आनदं होत नसले तर ितRयामळेु आपण दःुखीसIुा 

का Lहाव?े आपण केवळ आप%या अतंःकरणाला शरण जाऊ दऊे नये. आप%या ¯दयाला 

िवभाजनापासून आपण वाचवले पािहजे. अस े केल े नाही तर आNही दोन राz{ आहो हा िजना 

साहबेांचा आरोप खरा ठरेल. माझा यावर कधीही िव�ास नLहता. आपण जर एकाच पवूhजांपासून 

जwमाला आलो अस ूतर केवळ आपला धमh बदल%यामळेु आपल ेराz{ीयEव  बदलत ेकाय? िसधं, 

पजंाब आिण शoय आह ेकO सरह� YांतसIुा पािकVतानमMये गलेे तरी ते आपल े राहणार नाहीत 

काय? मी तर ि�टनलासIुा िवदशे मानत नाही. असे असताना मी पािकसतानला दसुरा दशे का 

मानले पािहजे? 

अस ेNहणता येईल कO मी िहदंVुतानचा आह ेआिण िहदंVुतानमMये मुबंई Yांताचा आह.े आिण 

मुबंई Yांतातही गजुरातचा, गजुरातमMये काठेवाडचा आिण Eयातही मी लहानशा पोरबदंर शहराचा 

आह.े परंत ु मी पोरबदंरचा आह े Nहणनू मी सपंणूh िहदंVुतानचासIुा आह े Nहणज े मी पजंाबी आह े

आिण मी पजंाबमMये गलेो तर ितथे मी मा^या घरात अस%याYमाणे राहीन आिण माझा खून करmयात 

आला तर मी मEृयचूासIुा Vवीकार करीन. 

पािकVतान एखाbा स¢ाटाचा होणार नाही तर तथेील जनतचेा असले आिण 

अ%पस_ंयाकांनासIुा ितथे wयायाची वागणकू िमळेल ह े िजनासाहबेांचे श�द ऐकून मला आनदं 

झाला. यावर मी केवळ इतकेच Nहणने कO त ेबोलतात EयाYमाण ेEयांनी वतhन कराव.े ह ेश�द Eयांनी 

आप%या अनयुायांRया मनावरही ठसवावे आिण Eयांना यIुाची भाषा िवसरmयाकlरता सांगाव.े 

आNहीसIुा आमRया दशेात अ%पस_ंयाकांना िचरडmयाचा YयEन करणार नाही. इतकेच 

नाही तर मठूभर पारसीसIुा आमच ेसहभागीदार असतील. तNुही मbपी आहा अस ेNहणनू िहदंू आिण 

मसुलमान जर एक होऊन Eयांचा िवMवसं कX इिRछतील  तर त ेबरोबर होणार नाही. पारसी माझ े

िमW आहते आिण मी Eयांना सांगत असतो कO तNुही जर मbपान सोडणार नाही तर तNुही Vवतःच 

तमुचे मरण ओढवनू �याल. परंतु आNही Eयांना मारणार नाही. अशाच Yकारे िहदंू आिण िशखांच े

पजंाबमMये रpण झाले पािहजे. मसुलमानांनी Eयांना Yेमाची आिण बंधभुावाची वागणकू िदली 

पािहजे व Eयांना आ�Vत केल ेपािहजे. मसुलमान जर Eयांना दहशत दाखवत असतील तर िहदंू आिण 

िशखांनी न घाबरता Eयांना सांिगतले पािहजे कO दहशतीRया वातावरणाखाली आNही इVलाम 

Vवीकारणार नाही आिण गोमांसही खाणार नाही. (�ोतात मांस असा श�द आह.े) आपण नवीन 

जमात झालो आहो आिण मसुलमानांना आपण सामावनू घऊे शकत नाही अस े िहदंूनंी समजू नये. 
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िहदंVुतानRया या भागात आपल े बहxमत आह.े आपण बहxस_ंयाकांना सजुाण केल े पािहजे आिण 

धयैाhन े काम केल े पािहजे. तलवारीत धयैाhचा वास नसतो. आपण सEयवादी होऊ, आपण ई�राच े

सवेक होऊ आिण गरज पडली तर आपण आपला जीव दणेयाचीही तयारी ठेव.ू आपण जLेहा अस े

कX तLेहा िहदंVुतान आिण पािकVतान दोन वगेवगेळे दशे नसतील आिण कृिWम फाळणी अथhहीन 

होऊन जाईल. आपण जर आपसात भांडलो तर आपण दोन राz{े अस%याचा आरोप िसI होईल. 

िहदंVुतान आिण पािकVतान दोन VवतWं राz{ झाले असले तरी आपली ¯दये वगेवगेळी होऊ नये. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ १४२-६ 
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३७. !ाथ$ना !वचन, जून ११, १९४७ 

नवी िद%ली, जनू ११, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

बगंालRया होऊ घातल%ेया िवभाजनासबंंधी मी जरी तमुRयाशी बोलललेो असलो तरीही मी 

तमुRयाशी Eयासबंंधी परत ितस`यांदा बोल ूइिRछतो. मला नकुताच एक पW िमळाले आह.े (एच. 

एस. सु̀ हावदt यांRयाकडून, पढुील िवषय पाहा) ते पणूhपण े रागान े भरललेे आह.े मी तNुहाला 

सांिगत%याYमाणे राग हा वडेाचाच एक लहानसा Yकार असतो. जो माणसू रागाला बळी पडतो 

EयाRयात तारतNयभाव राहत नाही. मला िमळाललेे पW असचे रागाने भरलेले आह.े 

 लखेकाच ेNहणण ेआह ेकO मी बगंाल6चे फार मोठे नकुसान केल ेआह.े मी बगंाल6चे नकुसान 

कस ेकेल ेआह?े बगंालचे तकुड ेहोऊ नये अस ेमी Nहणालो होतो. त ेहोऊ नये अस ेमला वाटते ह ेखरे 

आह.े याकlरता आमRयासमोर जर एखादा wया¸य YVताव सादर करmयात आला तर मी Nहणने कO 

बगंाली हा सवhYथम बगंाली असतो, मग तो िहदंू असो, मसुलमान असो वा ि��न असो. तो जर 

आप%या मातभृाषेला सरुिpत ठेव ूइिRछत असले, दशेाला सरुिpत ठेव ूइिRछत असले तर Eयात 

कोण आडवा येऊ शकतो? मी तNुहाला सांगने कO कॉ�ंेससIुा Eया गोcीRया आड येऊ शकत नाही 

ना लीग आडवी येऊ शकत.े बगंाल जर एक राहa शकत असले तर ती फार चांगली गोc होईल ह ेVपc 

आह.े परंत ुह ेकस ेहोईल? हा Yv आह.े आप%याला जर काही चांगल ेसाMय करायच ेअसले परंतु 

Eयाकlरता आपण वाईट साधनाचा उपयोग केला तर आपण आप%या उि�cापय|त पोहोचू शकणार 

नाही. तNुही चकुOचा मागh धरला आिण तNुहाला पवू�कड े जायचे असले तर तNुही पि�मकेड े

पोहोचाल. यामळेु आपण कधीही चकुORया मागाhचे अनसुरण कX नये. आपण यो}य मागाhने गलेो 

पािहजे. मी नहेमी हचे सांगत असतो. जे बरोबर असते Eया बाजनू े मी उभा राहत असतो. जर 

एखाbाची बाज ू wया¸य बाज ू नसले, मग तो माझा भाऊ असो वा मलुगा, तर मी Eयाची िफकOर 

करणार नाही. यामळेु बगंाल6ना मी सांगत असतो कO जर बगंालचे िवभाजन होणार असले तर त े

तमुRया VवतःRया िनणhयामळेु होईल आिण बगंाल एक राहणार असले तर तोसIुा तमुRया 

िनणhयामळेु. अजनू तरी तसे काहीही घडललेे नाही. बगंालकlरता इतके परेु. 

परंतु मा^या नजरेस इतरही गोcी आणनू दmेयात आ%या आहते. आज काही िमW चबंळपरूहaन 

मला भटेmयाकlरता आल.े त े Nहणाले, “आNही आतापय|त ितथे सखुासमाधानात राहत होतो. 
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अजनूही आNही ितथून पळ काढललेा नाही. परंतु आNही पढुे काय केल ेपािहजे?” पािकVतानमMये 

आपली काय अवVथा होईल याब�ल त ेसाशकं होते आिण चबंळपरूचा िनि�तपणे पािकVतानमMये 

समावषे होणार आह.े मी Eयांना सांिगतले कO पािकVतानमMये काहीही पlरिVथती असली तरी तNुही 

िहदंVुतानात राहत आहा. िहदंVुतानRया नकाशाची जरी दोन भागात वाटणी झालेली असली तरी 

तमुRयावर Eयाचा काय पlरणाम होतो? मी Eयांना Nहणालो कO तNुही शरू लोक आहा. तNुही 

ई�रािशवाय इतर कोणालाही घाबरत नाही. जो ई�राला घाबरतो Eयाला जगात इतर कोणालाही 

घाबरmयाची आव]यकता नसते. यामळेु चबंळपरू सोडmयाचा स%ला मी तNुहाला दऊे शकत नाही. 

आNही आमच ेरpण कस ेकराव ेह ेजाणनू घmेयाची Eयांची इRछा होती. तNुही िजथे आहा ितथून हाल ू

नका अस ेमी नोआखालीतील िहदंूनंा सांिगतले होते. Eयाना श� पािहजे होती. परंतु त ेश�ांनी काय 

करणार होत?े सरकारजवळ श� असतात आिण तNुही अ%पस_ंय असनूही जर सरकार तमुचे रpण 

कX शकत नसले तर मग सरकार अपाW आह.े अस ेसरकार गलेे पािहजे आिण मी Eयांना सांिगतले 

कO अशा सरकारला जाmयाकlरता भाग पाडा. इथे जर काही थोडे मसुलमान रािहले तर Eयांची क�ल 

केली पािहजे काय आिण सरकारने Eयाकड े केवळ पाहत रािहले पािहजे काय? असे असले तर 

सरकार सरकार राहणार नाही. ते जलुमी होईल. आिण आपण जलुमूशाहीत का राहावे? ि�िटशांशी 

आपण िकती तरी वष� झगडत होतो. आता आपण कढईतनू आगीत उडी �यावी काय? याकlरता 

आपण इतका Wास सहन केला होता काय? इतका आवाज केला, सEया�ह आिण असहकार सXु 

केला तो याकlरता केला होता काय?  

ह ेबरोबर होणार नाही. िबहारमधील मसुलमानांना मी हचे सांिगतले होते. त ेNहणाले कO तNुही 

महाEमा आहा Nहणनू अस ेबोल ूशकता, परंत ुआNही Lयापारी आहो, आमचा Lयवसाय आह,े आमच े

कुटंुब  आह,े आNहाला मलुबेाळे आहते, या सवा|ची आNहाला काळजी �यावी लागत असते. तNुही 

आNहाला मागh दाखवला पािहजे. मी Nहणालो मी असहाय आह.े मा^या Nहातारपणी मी बदलू शकत 

नाही. 

त े काय Nहणणार? त े चांगले लोक होत े आिण मी LयVत होतो. मी तNुहाला केवळ शरू 

होmयाचा स%ला दऊे शकतो अस ेNहणनू मी Eयांना जायला सांगतले. मी मोठमोठ्या ग¥पा हाण ूशकत 

नाही. माणसू शरू होmयाकlरता जwमला आह.े माणसाचा जwम ~याड होmयाकlरता वा घाबरmयाकlरता 

झाललेा नाही. माणसू ई�राचा भाग आह.े EयाRयात ती दवैी िठणगी आह.े गाय वा बैल वा घोडा 

यांRयात ती दवैी िठणगी अस%याचे मी ऐकल ेनाही. ह ेखरे आह ेआह ेकO YािणमाW ई�राची लकेरे 

आहते आिण आपण कमीअिधक Yमाणात तसचे आहो. परंत ुमाणसू आिण इतर YाmयांमMये अतंर ह े
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आह ेकO आपण rयाYमाणे माणसाब�ल सांग ूशकतो कO EयाRयात दवैी िठणगी आह ेEयाYमाण ेइतर 

Yाmयांब�ल आपण तसे काही सांगू शकत नाही. मग आप%यात जर दवैी िठणगी असेल तर ती 

परVपरांना घाबरmयाकlरता आह ेकाय? अशा Yकारे मी Eयांना समजनू सांगmयाचा YयEन केला.परंत ु

Eयांना ह ेकस ेकळणार?  

�ीयुत िजना काही तरी मोठे करत आहते. या काळात पािकVतान वाVतवात येईल अस ेकोणी 

Vव¥नातही कि%पले नLहते. परंतु पािकVतान आज वाVतव आह.े ह ेखरे आह ेकO त ेअजनू अिVतEवात 

आलले ेनाही, अजनू Eयाची निमhती झालेली नाही. परंत ु१५ ऑगVटला Eयाचा िनि�त जwम होईल. 

मी जLेहा याचा िवचार करतो तLेहा मी मलाच सांगतो कO मी याकlरता शोक करmयाच ेकारण नाही. 

कॉ�ंेसच े Nहणण े आह े कO िवभाजनाला पयाhय नLहता. िजना Nहणतात कO िहदंVुतानचे िवभाजन 

होईपय|त मी शांत बसणार नाही. तर िवभाजन होऊ bा. परंत ुयामळेु मी हात वर कXन ही फाळणी 

माwय केली पािहजे काय? मी Nहणालो होतो कO कोणीही मला कापनू माझे तकुडे कX शकत नाही. 

यामळेु कोणीही िहदंVुतानला कापनू Eयाच े तकुड े कX शकत नाही. ह े केवळ बोलणे आह.े मी 

तNुहाला सांगतो कO तNुही जर सEयवादी Lहाल तर मग पािकVतान असो वा िहदंVुतान असो वा अजनू 

कोणतहेी नाव तNुही bा तर तमुRयासमोरील कायh तचे असले. ई�रान ेrयाला एक केल ेआह ेEयाच े

तकुडेतकुड ेकXन Eयाला वगेवगेळे कोण कX शकतो?  परंतु या लोकांचे तNुही काय कX इिRछता 

अस े मी िजनांना िवचाX शकतो. पािकVतानमMये कोणकोणEया भागांचा समावशे होईल याब�ल 

सहमती झाली आह.े चबंळपरूचा अशा Yकारे समावशे झाललेा आह.े Eयाला हलवता येऊ शकत 

नाही. तथेील लोकांनी काय कराव?े Eयांनी पळून जावे काय? Eयांनी ितथेच राहाव ेअस ेEयांना वाटत े

काय? ते Nहणतात कO सवा|ना wयाय िमळेल. Nहणज े पािकVतानमMये सवा|ना सारखे िनयम लागू 

होतील आिण िहदंू वा ि��न अस%यामळेु कोणाब�लही भदेभाव केला जाणार नाही.  

आज मा^या िजभेतील, मा^या श�दातील श�O िनघनू गलेलेी आह.े परंतु EयांRयात अजनूही 

श�O आह.े त ेपािकVतानचे स�ाधारी आहते आिण ह ेकोणीही नाकाX शकत नाही. यामळेु तमुचा 

काय करmयाचा हतेू आह ेअस ेमी पािकVतानRया शासकाला िवचाX इिRछतो. Eयांनी आपल ेहते ू

जाहीर करावे. आता मी अजनू थोडा पढुे जाईन. बादशाह खान िमW आहते. बादशाह खान इतरW 

कुठे तरी जाऊ शकतात. त ेमौलाना आझादबरोबर राहa शकतात. Eयांचा सुदंर बगंला आह.े ते ितथे 

Eयांना हवे ते खाऊ घालू शकतात. त ेजवाहरलालबरोबर राहa शकतात. Eयांचा फार मोठा Yासाद 

आह.े त ेकाही मा^या गlरबाRया झोपडीसारखे नाही. आिण मी Eयांना काय खायला घाल ूशकतो? 

मी Eयांना मांसाहार दऊे शकत नाही. मी जे काही खातो ते घmेयाची Eयांची तयारी आह.े त े
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अwनधाwय, थोडीशी फळे बस इतके परेु. इतoयान ेते खुष होतात आिण यामळेुच त ेमाझे िमW आहते. 

त े फकOर आहते. डॉ. खानसाहबे Eयांच े भाऊ आहते. बादशाह खानRया मदतीिशवाय डॉ. खान 

साहबे काहीही कX शकत नाहीत. यामळेुच ते बादशाह वा राजा आहते. ते तलवारीRया मदतीन े

राजा झाले नाहीत तर YेमाRया, सवेRेया मदतीने. मी जLेहा ितथे जातो तLेहा Eयांना या नावािशवाय 

इतर नावाने सबंोध%याचे मला आठवत नाही. केवळ इथे Eयांना सरह� गांधी Nहणतात. ितथे कोणी 

गांधीलासIुा ओळखत नाही, मग सरह� गांधीची गोc दरूच. 

तर बादशाह खान आिण इतरांनी सावhमत घmेयाच ेठरवल ेआह.े अजनू चेतवmयात आल%ेया 

भावना शांत झाल%ेया नाहीत कारण पठाण गरम र�ाचे लोक आहते. सावhमतातनू काय िमळणार 

आह?े ते सवhRया सवh आNहाला पािकVतान पािहजे वा िहदंVुतान पािहजे असे Nहणणार नाहीत. 

तNुहाला पठाणांमMये फूट पाडायची आह े काय आिण पठाणांवर कोणता तरी एक भाग लादला 

जाणार आह ेकाय असे मी पािकVतानRया पढुा`यांना िवचारेन. यामळेु पठाणांना पािकVतानचे VवXप 

समजनू सांगणे उिचत होणार नाही काय?  

पािकVतान दmेयात आला आह.े कॉ�ंेसने तो इRछेन ेवा अिनRछेने माwय केला आह.े आता 

पजंाबचे िवभाजन होणार आह.े बगंालचे िवभाजन होणार आह.े मी तNुहाला सांगतो कO पजंाब आिण 

बगंालची फाळणी न होऊ दणेे पािकVतानRया पढुा`यांRया हाती आह.े त े का Nहणत नाहीत कO 

‘आता आNहाला पािकVतान िमळाला आह,े तNुही का घाबरता? आNही झगडलो होतो. कोणाचा 

दोष होता आिण कोणाचा नLहता ह े आपण िवसX या. राजकOय कायhिसIीकlरता आNही 

तलवारीचा उपयोग करणार नाही अशा घोषणवेर मी �ीयुत गांध6बरोबर नकुताच सही केली आह.े 

Eया गोcी आNही यिु�वादाने िमळवू. मग आपण यिु�वाद कX या. मी सावhमताचा आ�ह धरणार 

नाही.’ िजना जर Nहणतील कO आNही सवh पठाणांचे Vवागत कX आिण ज ेआNहाला शWू शमजतात 

वा आNही rयांना शWू समजतो उदाहरणाथh खदुाई िखदमदगार, खान बंध,ू िहदंू, शीख पारसी, आिण 

ि��न इEयादी सवा|चे आNही Vवागत कX. तर तNुही पािकVतानमMये काहीही गमावणार नाही अस े

मी Nहणने. Eयांनी इतके का Nहण ूनये? पािकVतान कोणता आकार घणेार आह ेह ेEयांनी का सांगू नये? 

इतके जर Eयांनी YEयेकाला सांिगतले तर YEयेकजण सखुी होईल. 

पािकVतान ही काही का%पिनक गोc नाही. िहदंVुतान हीसIुा काही का%पिनक गोc नाही. मी 

कॉ�ंेसलासIुा Vपc करmयाकlरता सांगने. कोणEयाही िवषाब�ल दयामाया दाखव ू नये. िवष जर 

पसरत रािहले तर पlरणाम काय होईल? असे झाले तर िनमाhण होणारे पािकVतान वाईट गोc असले. 

इ�ंज जाणार आहते आिण Eयांना िशLया दmेयाकlरता िहदंू आिण मसुलमान इथे माग ेराहतील.  
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पािकVतान अपlरहायh नLहता. परंत ु िहदंू आिण मसुलमान घटनासिमतीत एकिWत काम 

करmयाब�ल िनि�त िनणhय घऊे शकत नाहीत असे Eयांना आढळून आल े तLेहा ते काय कX 

शकणार होते? मग त ेदोwही पpांशी बोलले आिण िहदंVुतान आिण पािकVतान ही दोन वगेवगेळी 

राz{े आहते या मदुb्ावर त ेसहमत झाले. याला तNुही काय नाव दतेा याRयाशी मला काहीही दणेघेणेे 

नाही. परंतु ह ेयो}य पIतीन ेकेल ेपािहजे. ह ेजर यो}य पIतीने केल ेनाही तर िवष तसचे राहील. मला 

माफ करा, माऊंटबॅटन आजच आल ेआहते. त ेकाही मनात वाईट हते ूघऊेन आललेे नाहीत. परंत ु

EयांRया हातनू काही हािनकारक घडेल, काही वाईट होऊन जाईल अशी भीती मला वाटते. Eयांनी ज े

केल ेपािहजे त ेकेल ेनाही आिण त ेमला खुष करmयाची YयEन करतील, कॉ�ंेसला खुष करmयाचा 

YयEन करतील, िजना साहबेांना खुष करmयाचा YयEन करतील, तNुहाला खुष करmयाचा YयEन 

करतील व सग�यांना खुष करmयाचा YयEन करतील. परंत ुअस ेके%याने कोणीही खुष होणार नाही. 

जो माणसू सवा|ना खुष करmयाचा YयEन करतो तो अपयशी होतो. हा परम�ेराचा िनयम आह.े हा 

सपंणूh जगाचा अनभुव आह.े यामळेु सवा|ना खुष करmयाची ते अपpेा कX शकत नाही. मी तर Nहणने 

कO कॉ�ंेस जर चकुत असले तर Eयांनी ितला धारेवर धरल ेपािहजे. Eयांनी Nहटल ेपािहजे, ‘मी इथे 

आलो आह.े मी आरमारातील अिधकारी आह ेआिण मला Vपc बोलण ेआवडत.े’ Eयांनी Nहणायला 

पािहजे कO तNुही जे करत आहा त ेबरोबर नाही. कॉ�ंेस ज ेकरत ेआह ेते बरोबर नाही. परंत ुआपण 

Eयांना Wास का bावा? अखेरीस Eयांचा धमh आप%या धमाhपpेा वगेळा आह.े परंत ु भावांनी 

भावांिव�Iा का भांडाव?े आताच का? एक वळे होती जLेहा आNही भांडलो. आNही र� सांडले. 

rयाकlरता आNही भांडलो ते तर आNहाला िमळाले. 

सौदी अरेिबयाचे इ�न सौद यांनी कायद ेआझमना तार पाठव%याचे मला कळल.े Eया तारेत त े

Nहणाले कO जे काही घडल ेEयान ेमी खुष नाही. परंतु जगात आता शातता नांदले अशी आशा Eयांनी 

Lय� केली. कायद े आझमनी आप%या उ�रात सांिगतले कO मलासIुा शांतता हवी आह.े परंतु 

शांतता कुठून येणार आह?े आज िहदंVुतानात शांतता नाही आिण िहदंू आिण मसुलमान शWYूमाण े

भाडत रािहले तर शांतता कुठून येणार? मी Nहणने कO मला येणा`या सवh तारा, मा^यावर काढला 

जाणारा सवh राग Lयथh आह.े मी इतकेच Nहणने कO िजथे अिहसंा आह े ितथेच ई�र आह.े िजथे ह े

नाही ितथे काहीही नाही. मी केवळ इतकेच Nहणने कO �ीयुत िजनांRया खांbावर फार मोठी 

जबाबदारी आह.े Eयांनी जगाला परत आ�Vत केल े पािहजे. जे पािकVतानमMये आहते आिण ज े

पािकVतानमMये येऊ इिRछतात Eयांना कोणEयाही पlरिVथतीत Eयांनी आ�Vत केले पािहज.े Eयांना 

Eयांनी आप%याकड े ओढल ेपािहजे. जर ते असे कX शकत नसतील तर त े िहदंVुतानकlरता वाईट 

असले आिण पािकVतानकlरताही वाईट असले. ते िहदंूकंlरता वाईट असेल आिण 
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मसुलमानांकlरताही वाईट असले. मी कोणाचेही वाईट Lहाव ेअसे इRछू शकत नाही. आपण केवळ 

यो}य त ेकराव ेइतकOच माझी Yाथhना आह.े 

िहदंीवXन. सौजwय आकाशवाणी. 
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३८. !ाथ$ना !वचन 

नवी िद%ली, जनू १२, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

मा^या उजLया बाजलूा _वाजासाहबेांना (_वाजा अ�दलु मजीद, अMयp, अल इिंडया 

नशॅनिॅलVट मजिलस) बसललेे तNुही पाहत आहा. Vवामी सEयदवे यांRयाबरोबर मी यांRया घरी गलेो 

होतो ह ेमी तNुहाला आधी सांिगतलचे आह.े Eया िदवसांत मसुलमानाने िदललेे पाणीसIुा Vवामी 

सEयदवे पीत नसत. परंतु _वाजा साहबे न चीडता Eयांच ेVवागत करत असत. Eया वळेी त ेअिलगढ 

िव�िवbालयाचे िव�Vत होते. नतंर असहकार चळवळीत भाग घmेयाकlरता Eयांनी िव�Vतपदाचा 

राजीनामा िदला. मला आठवत ेकO Eया काळात मी जLेहा EयांRया घरी गलेो होतो तLेहा मिुVलम 

लीगची सभा सXु होती. या सभते कोणी सEया�ही आह ेकाय अस ेमी िवचारल.े अलीबंधू - मौलाना 

महमद अली आिण शौकत अली - Eया वळेी त�ंुगात होते व YEयेकजण घाबरलेला होता. 

_वाजासाहबे मला Nहणाले कO तNुहाला अडीच सEया�ही िमळू शकतात. एक होते शौएब कुरेशी. त े

सYुिसI आिण धाडसी Lय�O होते. यािशवाय ितथे दसुरे एक गहृVथ उपिVथत होत.े ते क¬र 

सEया�ही होते. एकदा जमावाने Eयांना चांगलीच मारहाण केली व EयांRया हाताला दोन िठकाणी 

जखमाही झा%या होEया. ते जरी धcपcु होते तरी ते शांत रािहले व Eयांनी कोणताही शारीlरक 

Yितकार केला नाही. शवेटी _वाजा साहबे Nहणाले कO मीसIुा अधाh सEया�ही आह.े तLेहापासनू ह े

मा^या भावासारखे आहते. 

 दशेाचे तकुड ेLहावे अशी यांची इRछा नLहती. परंत ुतसे घडल ेआिण Eयाब�ल शोक Lय� 

करmयाकlरता ह ेमा^याकड ेआल.े मी Eयांना सांिगतले कO शोक करmयाच ेकारण नाही आिण Eयांना 

हसवले.  

ज े घडले Eयामळेु सYू साहबेसIुा दखुावले आहते. असो लीगला ह े पािहजे होते परंत ु

कॉ�ंेसला ह ेनको होत.े या दोघांची असहमती झाली असे िकती िदवसांपासनू सXु आह?े भगुोलाचे 

तकुडे झाललेे असतील, दशेाचे तकुडे झाललेे असतील पण काय अतंःकरणाचेही तकुड े झाललेे 

आहते? ते जर झाललेे नाहीत तर आपण रडायच ेकारण नाही. जोपय|त आपली ¯दये एक आहते 

तोपय|त सवh काही ठीक आह.े दशेाचे आज िहदंVुतान आिण पािकVतान Nहणनू तकुड े झालेल े

असतीलही. परंत ु अखेरीस आप%याला एक Lहायचे आह.े थकLयामळेु त े एक होतील अस े मला 
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Nहणायचे नाही. आपली वागणकू अशी असली पािहजे कO Eयांची इRछा असनूही त ेआप%यापासनू 

दरू राहa शकणार नाहीत. 

 पािकVतान झा%यानतंर िश%लक रािहल%ेया दशेाला िहदंVुतान NहणणसेIुा जवाहरलालला 

पसतं नाही. आता एक भाग पािकVतान झाललेा असताना दसु`या भागाला िहदंVुतान कस े काय 

Nहणता येऊ शकत ेअस ेते िवचारतात. त ेबरोबर आहते. कारण याचा अथh होईल हा िहदंूचंा भाग 

आह.े मग ि�Vती, rयू, आिण इथे रािहलेले मसुलमान यांनी  काय कराव?े Eयांनी इथून िनघनू जाव े

काय? _वाजा साहबे सयंु� Yांताचे आहते आिण पतंज6चे िमW आहते. पतंज6नी Eयांना िनघनू जा 

अस ेसागावे काय? जर अस ेझाले तर ¯दये आधीच दभुगंलेली आहते ह ेिजना साहबेांचे Nहणण ेखरे 

ठरेल.  

 परंतु इितहास असे सांगत नाही. YिसI इितहासतr© �ी जय चं¦ िवbालकंार यांRया 

पWाब�ल मी तNुहाला सांिगतलचे होते. ते Nहणतात कO िहदंू आिण मसुलमानांचे जLेहा युI होत होत े

तLेहाही ते धमाhRया नावावर एकमकेांना मारत नLहत.े आमRया बालपणीसIुा आNही वगेवेगळे आहो 

अस ेकधी आNहाला वाटले नLहत.े जनैलुिु�न (का]मीरचे सलुतान, िच�ोडRया राणा कंुभच ेNहणज े

राणाYतापचे पणजोबा यांचे समकालीन.) काशीRया तीथhयाWेला िहदंूबंरोबर गलेे अस%याची आिण 

वाटेतील सवh मिंदरांचे Eयांनी िजणµIार के%याचे उदाहरण आताआताचे आह.े िच�ोडRया 

जयVतंभावर अ%लाचे नाव कोरललेे आह.े 

 आपली अतंःकरण े इतकO मलीन झाली आहते काय कO आपण एका िठकाणी बससूIुा 

शकत नाही वा डो�याला डोळा िभडव ूशकत नाही?  

 समजा कO मसुलमान दcु झाले आहते, पण मग आपणही दcु झालो पािहजे काय? 

जवाहरलालला ह ेनको आह.े Eयांच ेNहणणे आह ेकO जोपय|त मसुलमान या दशेाचे भाग होत ेतोपय|त 

िहदंVुतान ह ेनाव ठीक होते कारण Eया वळेी जो कोणी िहदंVुतानात जwमला तो िहदंVुतानी, मग Eयाचा 

धमh कोणताही असो असा Eयाचा अथh होत होता. आता माW िहदंVुतानचा अथh िहदंूचंा दशे असा 

होतो. आिण िहदंूमंधील कोण? केवळ सवणh िहदंू? परंतु मी सांिगत%याYमाणे सवणh िहदंू - �ा¨ण, 

pिWय, व]ैय - लोकस_ंयेचा फार लहानसा भाग आहते. अVप]ृय आिण आिदवासी ह े िकती तरी 

जाVत आहते. EयांRयावर अ%पस_ंय सवणh राrय करणार आहते काय? आज हचे लोक EयांRयावर 

राrय करत आहते. परंतु अVप]ृय आिण आिदवासी यांRयावर जर सवणh िहदंूचंे वचhVव रािहले तर 

मठुीत मावmयाइतके थोडेस े सवणh िहदं ू उवhlरत बहxस_ंय समाजाला आप%या टाचेखाली िचरडू 

इिRछतात ह ेिजनांचे Nहणण ेआपण खरे ठरव.ू आपण अस ेमखूh Lहाव ेकाय? िजनांचा ि«राz{ िसIांत 
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आपण माwय करावा काय? याचा अथh माझा मलुगा मसुलमान झाला तर तो दसु`या राz{ाचा नागlरक 

झाला असा होतो काय? आपण जर आप%या तीनचतथुा|श दशेबांधवाना वगेळे कXन Eयांना 

स�पेासनू विंचत केल ेतर आप%या िहदंVुतानचे िजनांनी जसे िचW रंगवले होत े तसाच याचा अथh 

होईल. 

 अस े झाले तर पारसीVतान, िशखीVतान, अVप]ृय आिण आिदवास6कlरता वगेवगेळे भाग 

अस ेहोईल आिण िहदंVुतान िहदंVुतान राहणारच नाही. Eयाच ेतकुडेतकुड ेहोतील. 

 इ�ंजांची जर अशी इRछा असले तर जगात Eयांना कोणतहेी Vथान नसले. 

 यामळेु जे काही घडले Eयाकlरता आपण रडत बस ू नये. जवाहरलालने भारतीय सघंराrय 

अस ेदशेाचे नाव सचुवले. याचा अथh इथे सवh एक होऊन राहतील. यांतील काही लोकांना वगेळे 

होmयाची इRछा असले तर आपण EयांRयावर एकW राहmयाकlरता बळजबरी करणार नाही, परंतु ज े

राहतील त ेभावाभावाYमाणे राहतील. आपण Eयांना अशी वागणकू दऊे या कO ते आप%यापासनू 

वगेळे आहते अस े Eयांना वाटणार नाही. सघंराrयाशी सवh एिन� असतील आिण Eयाची सवेा 

करतील.  

 अजनूही आपण िहदंVुतानी का सXु ठेवावी असे काही लोक मला िवचारतात. अशा 

Yकारचा Yv िवचारलाच जाऊ नये. उदूh ही पािकVतानची भाषा आह ेआिण िहदंी िहदंVुतानची अशी 

व�ृी आपण धारण केली तर आपण िवलगतावादी आहो हा आरोप िसI होईल. िहदंVुतानी Nहणजे 

बोलण,े वाचण ेआिण िलिहणे यांची सोपी भाषा. एके काळी उदूh एकच भाषा होती परंत ुनतंर उदूh 

फारसी शलैीवर गलेी, ितRयात फारसी श�दांचा जाVत उपयोग होऊ लागला आिण Eयामळेु लोकांना 

ती समजनेाशी झाली. तसचे िहदंीमMये सVंकृत श�दांनी गदt केली आिण यामळेु ही भाषासIुा 

लोकांना कळेनाशी झाली. आपण जर या भाषेचा उपयोग केला तर आप%यामधनू सYसूार_या 

माणसाला काढून टाकाव े लागले. त े जरी िहदंू असले तरी Eयांची मातभृाषा उदूh आह.े मी जर 

EयांRयाशी सVंकृतYचूर िहदंीत बोलू लगलो तर Eयाना Eयातील क कO ढ कळणार नाही. यामळेु 

आपण िहदंVुतानीचे - िहदंVुतानी सभचेे काम सXु ठेवले पािहजे आिण rयांची मातभृाषा उदूh आह े

EयांRयाब�लच ेYेम Lय� केल ेपािहजे. 

ज े काही घडल े Eयातही मला ई�रेRछाच िदसते. पािकVतान काय करतो आिण िहदंVुतान 

िकती मोठ्या मनाचा आह ेहे Eयाला पाहायचे आह.े आपण या परीpेत उ�ीणh झालो पािहजे. मी 

आशा करतो आह ेकO मसुलमान rया िठकाणांना पिवW मानतात Eयांना यो}य सwमान न दmेयाचा 

अथवा अिलगढ िव�िवbालयाला मालवीयज6Rया िहदंू िवbापीठासमान न मानmयाचा वडेगळपणा 
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करणारा एकही िहदंू नसले. आपण जर EयांRया पिवW िठकांणांचा िवMवसं कX तर आप%या 

Vवतःचाच िवनाश होईल. 

याचYमाण ेआपण पारसी लोकांची अ}यारी आिण rयूंचे िसनगेॉज यांचेही िहदं ूमिंदरांYमाणेच 

रpण कX. मी हसेIुा सांिगतले पािहजे कO अVप]ृयांनाही उRचतम वगाhRया बरोबरीन ेवागवले 

जाईल. खरा िहदंू धमh सवh धमा|ना आिलगंन दईेल.  

यात आपण १०० टoके यशVवी होऊ हे आपण पािहले पािहजे. आपण जशास तसे या 

wयायाने वागू शकत नाही. ह ेतsव कालबा� झाललेे आह.े काळ बदलला आह.े आता कोणी 

आप%याला िशLयाशाप दते असला तरी आपण EयाRयावर Yेम केल ेपािहजे. आपण खोटेपणाला 

खरेपणान ेउ�र िदले पािहजे आिण हलकटपणाला उमदपेणाने. कोणEयाही पlरिVथतीत आपल ेहात 

VवRछ रािहले पािहजे, नजर VवRछ असली पािहजे आिण कान VवRछ असल ेपािहजे. अस ेकेल े

तरच आपण वाचू. याब�ल मला थोडीशीही शकंा नाही. मसुलमानांना ज ेपािहजे होते त ेिदललेे 

अस%यामळेु आता आNहाला जे पािहजे असले त ेआNही कX शकतो अशा िवचारान ेआपण पळ 

काढू शकत नाही. 

िहदंीवXन, Yाथhना Yवचन - १, प�ृ १५०-४ 
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३९. !ाथ$ना !वचन, जून १३, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जनू १३, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

मी जLेहा नोआखालीत िहडंत होतो तLेहा मला लोक अितशय घाबरललेे िदसत होते. आिण 

घाबरललेे लोक ई�राचा िवचार कX शकत नाहीत. ितथे आNहाला खेड्यापाड्यातनू िहडंाव ेलागत 

होते आिण शतेांमधनू जाणा`या अ�ंद पायवाटांमधनू आNहाला आमचा मागh शोधावा लागत असे. 

नोआखालीतील फार कमी �ी-प�ुषांनी असे केल े होत.े परंतु या पदयाWेतनू मला जो अनभुव 

िमळाला तो इतरW कुठेही िमळाला नसता. आNहाला िहदं ूआिण मसुलमान यांRया शतेांतनू जावे 

लागायचे. यामळेु आNही िहदंू आिण मसुलमान या दोघांRयाही दवेाचे नाव घते असू आिण आमची 

पदयाWा सXु ठेवत असू. 

 जर इथे ई�र असले तर तो इथला, ितथला आिण चोहोकडचा ई�र एकच असला पािहज.े 

मग आपण जर Eयाला वगेवगे�या नावांनी बोलावत अस ू आिण इतरांनी ई�राला िदल%ेया 

नावाब�ल असिहzणू अस ू तर तो ई�राRया \cीन ेमखूhपणा असले. यामळेुच ज ेलोक ई�राला रहीम 

नावाने बोलावतात Eयांनी िहदंVुतान सोडला पािहजे काय असा Yv मी िवचारत असतो - अथाhतच 

आपण आता आप%या दशेाला िहदंVुतान Nहणण े बंद केले पािहजे - आिण rया भागाचे वणhन 

पािकVतान केल ेजाते ितथे रामाRया नावावर बदंी असली पािहजे काय? जर कोणी ई�राला कृzण 

Nहणत असले तर Eयाला पािकVतानमधून काढून टाकल े पािहजे काय? ितथे काहीही जरी घडत 

असले तरी इथे याची परवानगी दतेा येऊ शकत नाही. आपण ई�राची भ�O कृzण आिण करीम या 

दोwही नावांनी कX आिण आNही वडेगळपणा कX इिRछत नाही ह ेजगाला दाखवनू दऊे. 

 अजनूही तमुचा वडेगळपणा सXुच आह ेकाय अस ेिवचारणा`या एका िमWान ेमला अितशय 

कठोर पW पाठवले. तो Nहणतो, ‘‘काहीच िदवसात तNुही हे जग सोडणार आहा, तरीही तNुही काही 

िशकणार नाही काय? प�ुषो�म दास टंडन (१८८२-१९६१, कॉ�ंेसचे पढुारी, १९२३ साली अMयp, 

भारत सवेक समाज, िहदंी सािहEय समंलेन आिण राz{भाषा Yचार सभा या सVंथांचे सि¤य कायhकत�) 

जLेहा Nहणतात कO YEयेकान ेतलवार घतेली पािहजे, सिैनक Lहायला पािहजे आिण Vवतःचे सरंpण 

केल े पािहजे तLेहा तNुही दःुखी का होता? तNुही गीतचेे उपासक आहा. तNुही «तैाRया पलीकड़े 
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असायला पािहजे. YEयेक लहानमोठ्या गोcीकlरता तNुहाला सखु वा दःुख Lहायला नको. तNुही 

अशा मखूh साधYूमाणे बोलता जो पwुहा पwुहा दशं करणा`या िवचंवाला बडुmयापासनू वाचवmयाचा 

YयEन करतो. तNुही जर अिहसंा सोडू शकत नाही वा ितRयापासनू दरू राहa शकत नसाल तर िनदान 

इतरांना Eयांचा मागh िनवडू bा. तNुही Eयात अडथळा का आणता?’’ 

मला जर गीतेतील िVथतप©ा असती तर मी १२५ वषh जगलो असतो आिण Eयापpेा एक 

िदवसही कमी नाही. आपण सवा|नी जर आप%यामMये िVथतY©ा �जवली तर YEयेक माणसू १२५ 

वषh न जगू शकmयाला काहीही कारण असू शकत नाही. परंतु ई�राची जर इRछा असले तर तो मला 

आजही नऊे शकतो, परंत ुमला मरmयाची घाई नाही. अजनू मला जगायचे आह ेआिण काम करायच े

आह.े प�ुषो�मदास माझ े जनु े सहकायhकत� आहते. वषµगणती आNही सोबत काम केल े आह.े 

मा^याYमाणचे EयांनीसIुा Vवतःला ई�र भ�Oला वाहaन घतेले आह.े ते ज े Nहणाल े त े जLेहा मी 

ऐकल े तLेहा मला खेद झाला. तीस वषा|Rया अनभुवातनू आNही जे िशकलो होतो व ज े

�जवmयाकlरता आNही इतके धडपडत होतो ते सवh आNही गमावणार काय? तलवार घmेयाकlरता 

आEमरpणाचा धावा केला आह.े परंतु सरंpणापासनू ह%%याकडे न वळणारा एकही माणसू मी 

पािहललेा नाही. रpणात ते अMया¯त आह.े आता मा^या भावना दखुाव%याब�ल. मा^यात जर 

पlरपणूh िVथतY©ा असती तर मी कधीही दखुावलो नसतो. इतकेच नाही तर आजसIुा मी Lयिथत न 

होmयाचा YयEन करतो आह.े परंत ु दररोज मी थोडाथोडाच पढुे सरकतो. तसे नसते तर गीततेील 

िVथतY©ाचे वणhन करणा`या ¶ोकांच ेपाठ Nहणmयात मा^या भपंकपणाचेच दशhन झाले असते. मी 

जर रामनाम घते असने आिण जर त ेएकही िदवस उEसफूुतhपणे अतंःकरणातनू िनघत नसेल तर मी 

रामनाम घणे े बंद केल े पािहजे काय? रामभज चौधरी ह े माझे एक पजंाबी िमW आहते. आता त े

नाहीत. एके काळी त ेकिवता करत असत. त ेजLेहा त�ंुगातनू बाहरे पडल ेतLेहा Eयांनी िलिहलेली 

एक किवता सोबत आणली आिण Eयांना गाता येत नस%यामळेु Eयांनी आप%या पEनीला, सरलाला, 

ती किवता Nहणmयाकlरता सांिगतले. आप%या मजंळु आवाजात सरला गाऊ लागली, ‘‘मराव े

लागले तरी पराभव पEकX नका.’’ आिण मी मलाच Nहणालो कO मरण जरी आल े तरी मी हार 

मानणार नाही. मी जर िVथतY©ाचे ¶ोक दररोज Nहणत असने तर एक ना एक िदवस मी िVथतY© 

झालोच पािहजे. असे जर झाले तर टंडनजी वा अजनू कोणी काहीही Nहणाले तरी मला सखुदःुख 

काहीही होणार नाही. मग मी हसण ेआिण रडण ेई�रावर सोडून दईेन आिण शोक करण ेसोडून दईेन. 

साधू आिण िवचंू यांचे उदाहरण फार सरेुख आह.े एखादा �Iा नसलेला माणसू जर िवचारेल 

कO िवचंवाचा गणुधमhच डंख मारmयाचा अस%यामळेु त ूEयाला वाचवmयाची धडपड का करतोस तर 
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तो उ�र दईेल : ‘‘डंख मारणे जर िवचंवाRया Vवभावात असले तर माणसाRया Vवभावात Eया 

डखंाशी जळुवून घणे ेआह.े िवचंू जर आपला Vवभाव सोडू शकत नसले तर मी माझा Vवभाव कसा 

सोडू शकतो? मीसIुा डंख मारणारा िवचंू झालो पािहजे काय?’’  

शवेटी या िव«ान िमWान ेमला स%ला िदला कO तNुही दरुा�हामळेु जर अिहसंा सोडू शकत 

नसाल व ितचे अनसुरण करत राहणारच असाल तर िनदान इतरांRया मागाhत आडव ेतरी येऊ नका. 

मी पाखडंी झालो पािहजे काय? मी जगाला फसवले पािहजे काय? असे झाले जर जग Nहणले कO 

भारतात असा एक गोडबो%या तथाकिथत महाEमा आह ेकO जो अिहसंचेे गणुगान करतो परंतु Eयाच े

सहकारी हsया करmयात गुतंलेले आहते. 

rयाची लाज वाटावी असे काही तरी घडललेे आह.े मी सVंथािनकांचा आिण EयांRया 

सवेकांचाही िमW आह.े मी �ीमतंांचासIुा सवेक आह.े मी राज े आिण �ीमतं लोकांची मदत 

घmेयाकlरता Eयांना भगंी कॉलनीकडे येmयाकlरता भाग पाडतो. भगंी कॉलनीतील झोपडीकड े

येmयाकlरता यािशवाय इतर असे कोणत ेकाम Eयांना होत?े परंतु मी भगंी आह ेआिण ते इथे येतात.  

मी सी. पी. रामVवामी यांच ेव�ृपWांमधील व�Lय पािहले. त ेिव«ान गहृVथ आहते. त ेअनॅी 

बेझटं यांच ेिशzय आहते. मा^या हlरजनRया दौ`याRया वळेी (१९३४ साली) EयांRया िनमWंणावXन 

मी WावणकोरमMये गलेो होतो व EयांRयाकड ेपाहxणा Nहणनू उतरलो होतो. मी ितथे भांडmयाकlरता 

गलेो नLहतो तर EयांRयासोबत काम करmयाकlरता गलेो होतो. Eयांच ेव�Lय मला खटकल.े EयांRया 

व�Lयाचा जर चकुOचा व�ृांत आला असले तर Eयांनी मला pमा करावी. परंत ुव�ृांत बरोबर असले 

तर मी काय Nहणतो याचा Eयांनी िवचार करावा. ते Nहणतात कO १५ ऑगVटला भारताला जLेहा 

Vवात�ंय िमळेल तLेहा Wावणकोर VवतWं झा%याचे घोिषत केल ेजाईल. आिण Wावणकोर कॉ�ंेसवर 

सभा घmेयाची ितथे आधीच बदंी घालmयात आली आह े ही Eयांची Vवात�ंयाची क%पना आह.े 

व�ृांताYमाणे सर सी. पी. यांनी घोिषत केल े आह ेकO ज े कोणी Vवात�ंयाRया िवरोधात असतील 

Eयांनी Wावणकोर सोडून िनघनू जावे. आिण हा आदशे अशा माणसाने िदला आह े कO जो 

Wावणकोरचा नसनू म¦ासचा आह.े त ेअस ेकस ेNहण ूशकतात?  

ि�िटशांचे जLेहा राrय होते तLेहा Wावणकोरला ि�िटशानंा वदंन कराव ेलागत होते. आता 

भारत म�ु लोकशाहीचा दशे होत असताना त े Eयांना हवे त े कस े कX शकतात? आता सVंथाने 

आपली आहते Nहणजे लोकशाही LयवVथा असले%या भारताचे त ेभाग आहते. मी अनकेदा Nहणालो 

आह ेकO लोकशाहीत भारतात राजा आिण भगंी यांचा समान दजाh असले. माणसू Nहणनू त ेसमान 

असतील. बौिIक दणेगीRया सबंंधात EयांRयात िवषमता अस ू शकेल. WावणकोरRया महाराजांना 
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बौिIक pमतचेी दणेगी िमळाली असले तर Eयांनी ितचा उपयोग जनसवेकेlरता करावा. त े जर 

आप%या बौिIक दणेगीचा उपयोग जनतलेा दडपनू ठेवmयाकlरता करणार असतील तर Eया बौिIक 

pमतलेा काहीही अथh नाही. त ेजर WावणकोरRया जनतलेा दाबून ठेवणार असतील वा िचरडून टाकू 

इिRछत असतील तर Eयांना केवळ भमूीवर राrय करायच ेआह ेकाय?  

मला अस े सांगmयात आल े आह े कO ह¦ैाबादही याच मागाhने जाणार आह.े अजनू Eयांनी 

आपली भिूमका Vपcपणे जाहीर केललेी नाही. ते Nहणतात कO कोणEयाही उपिनवशेात सामील न 

होता ितथे काय सXु आह े त े आNही पाहa. परंतु िनझाम कोणापासनू VवतWं होणार आह?े 

ह¦ैाबादमधील ९० टoके जनता िहदंू आह ेआिण Eयांत काही सYुिसI Lय�O आहते. जर ह¦ैाबाद 

आिण WावणकोरRया Vवात�ंयाRया सकं%पनYेमाणे जनतलेा आपण VवतWं झा%याचे जाणवणार 

नसले तर ही सVंथाने िटकू शकणार नाहीत. काळ बदलला आह ेआिण याची Eयांनी जाणीव ठेवली 

पािहजे.  

ज े इ�ंज चांगल े करmयाकlरता इथे आल ेते अखेरीस ह े िनमाhण करणार आहते काय? मी 

इ�ंजांना समजू शकत नाही. लोक Nहणतात कO तNुही YEयेकावर िव�ास ठेवता हा तमुचा वडेेपणा 

आह.े होय, मी अिहसंचेा आ�ह धरण ेबंद करत नाही Nहणनू लोक मला वडेा Nहणतात आिण मी 

ि�िटशांवर िव�ास ठेवतो Nहणनूही लोक मला वडेा महणतात. मी माऊंटबॅटनवर का िव�ास ठेवतो? 

- ते िवचारतात. rया जवळपास सहाशे सVंथािनकांना परवानगीिशवाय पवूt िकंिचतसIुा हालचाल 

करता येऊ शकत नLहती त े आता आप%या इRछेYमाण े हव े ते कX शकतात अस े Nहणण े ही 

Vवात�ंयाची थ¬ा नाही काय? माऊंटबॅटन  जर Yामािणक गहृVथ असतील तर EयांRयासार_या 

आरमाराRया सpम सनेापतीला ही गोc खटकत नाही काय? भरपरू सVंथानांनी आधीच भारतात 

सामील होmयाचा िनणhय घतेलेला आह ेह ेभा}य. 

ि�िटश Nहणतात कO आNही जात आहो आिण जात असताना आNही दतुZडेपणाची भिूमका 

करणार नाही. आपण आशा कX या कO ई�र ि�िटशांना आिण EयांRया Yितिनध6ना सwमती दईेल. त े

इतके शरू आिण सEयवादी असले पािहजे कO ते जLेहा सोडून जातील तLेहा Eयांना कोणीही नाव े

ठेवायला नको आिण तNुही भारताची हानी केली असे Nहणायला नको. 

जोपय|त माझा सबंंध आह ेदोन मिहन ेवाट पाहmयाऐवजी ते अगदी आताच जाऊ शकतात. 

नतंर आपण सवh एका िठकाणी येऊ शकतो व आपसात समVया सोडव ू शकतो. मी तर इथपय|त 

Nहणने कO आNही जरी परVपरांची क�ल कX लागलो तरी ती गोc Eयांनी आमRयावर सोडून िदली 

पािहजे. इ�ंजांनी माW जायला पािहजे. 
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सVंथानांब�ल मी Nहणने कO त ेराहa शकतात परंत ुEयांनी Yजचेी सवेा करmयाकlरता रािहल े

पािहजे. कॉ�ंेसने जर जनतचेी सवेा केली नाही तर तीसIुा िटकणार नाही. 

कॉ�ंेसला याबाबतीत बोलmयाचा काय अिधकार आह ेअस ेNहणनू सVंथािनकांनी कॉ�ेसRया 

अिधकाराचा Yv उपिVथत कX नये. कॉ�ंेसने Eयांची बरीच सवेा केली आह.े मला आठवते कO मी 

जLेहा शाळेत होतो तLेहा NहसैरूRया वारसासबंंधी काही तरी चकुOच ेघडले होते आिण राजपWुाला 

िसहंासन िमळावे Nहणनू कॉ�ंेसन ेEयांना मदत केली होती. अशाच Yकारच ेकाही तरी का]मीरमMये 

घडल ेहोत ेआिण कॉ�ंेसन ेमदत केली होती. नतंर एकदा बडोदावर अपमािनत होmयाची वेळ आली 

असता कॉ�ंेसन े यवुराजला पनुःVथािपत करmयाकlरता कमी YयEन केल े नLहत.े कॉ�ंेसन े

सVंथािनकांना नहेमीच आपले दशेबांधव मानले होत.े ती Eयांना हानी कशी पोहोचव ूशकत?े वळे 

येताच त ेसहकायh करतील असा िवचार करmयात येत होता. आता जर सVंथािनक उभे राहतील आिण 

Nहणतील, “ते ठीक आह,े पण आNही स�ाधारी आहो” तर त ेयो}य होणार नाही. लोकिYय Yितिनधी 

पाठवmयाऐवजी Eयांनी Vवतः घटनासिमतीत यायला पिहजे. 

जर ते अस ेकरणार नाहीत तर भारताRया िविधिलिखतात सघंषh िलिहलेला आह ेअस ेNहणाव े

लागले. आपण अजनू िहदं-ूमसुलमानांRया सघंषाhतनू परेुसे िनघाललेोच नाही आिण आता 

सVंथािनकाशी सघंषh समोर उभा होऊन ठाकला आह.े नतंर भारतीय नागरी सवेतेील अिधका`यांचा 

Yv असले. मी आशा करतो कO नागरी सवेतेील लोक Yित�ापवूhक वागतील आिण भांडणाचा 

कोणताही Yसगं उ�वणार नाही. परंतु जर भांडणे Lहायचीच असतील तर दशेात अगिणत गट आहते 

आिण YEयेकजण दशेाचे लहानलहान लचके तोडmयाकlरता भांडू शकेल. मग कोणाकlरताही 

काहीही िश%लक उरणार नाही. दशेाचा िवMवसं होईल. 

मा^या निशबी सतत सघंषाhत गुतंणे िलिहललेे आह.े आता सघंषh सपंावा अस ेमला वाटत.े 

परंतु दशेातील लहानसहान गटातील भांडणामळेु दशेाचा िवनाश झाललेा मला पाहवणार नाही. 

अखेरीस आपण राम-रहीम, कृzण-करीम ही नावे घते रािहलो पािहजे. आपण सVंथािनकांना 

अपश�द बोल ूनये परंतु तNही जनतचेे सवेक आहा, यापढुे तNुही मालक राहa शकत नाही ह ेआपण 

Eयांना सांिगतले पािहजे. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ १५४-६० 
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४०. !ाथ$ना !वचन, जून १४, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जनू १४, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

गज§¦ची ही Yाथhना मला फार आवडत.े गज§¦मोpची कथा आप%या सवµ�म सािहEयाचा 

भाग आह.े Eयात इतके माधयुh भरलेले आह े कO Eयाची गणना होऊ शकत नाही. ह�ी Yचंड 

शि�शाली असनूही जLेहा असहाय होतो आिण आप%या अचाट श�Oने मगरापसनू आप%या 

Yाणाचे रpण कX शकत नाही ह ेEयाRया लpात येते तLेहा तो ई�राला शरण जातो. 

 आपली अशीच अवVथा आह.े rया pणी आपण पराभतू झालो असे आप%याला वाटू 

लागते तLेहा खरोखरी आपण पराभतू झाललेो नसतो. rयाला आप%या बाजनू ेई�र आह ेअस ेवाटत 

असते तो खरोखरी कधीही पराभतू होऊ शकत नसतो. 

 ई�रान े माणसाला अस े बनवले आह ेकO माणसू जLेहा अगदी बडुmयाRया बेतात असतो, 

माणसाला जLेहा वाटते कO आपण सवh काही गमावले तLेहा कुठे तो ई�राचा िवचार कX लागतो.  

 काल मी Wावणकोरचे िदवाण सर सी. पी. रामVवामी काय बोलले (पाहा Yाथhना Yवचन जनू 

१३, १९४७) याब�ल बोललो होतो. हा काळ तारा आिण रेिडओचा आह.े मी जे Nहणालो त े

EयांRयापय|त पोहोचले आिण Eयांची मला दीघh तार आली. (पाहा Wावणकोरच े िदवाण सी. पी. 

रामVवामी ऐ¸यर यांची तार) Eयांनी अनके गोcी Vपc के%या आहते परंतु Eयांनी Wावणकोर कॉ�ंेस 

कमटेीRया सभा आिण िमरवणकु6वरील बदंी उचललेली नाही. Eयासबंंधी त ेश�दही बोलल ेनाही. ह े

बरोबर नाही. यातनू वाईटाचा वास येतो.  

 त ेपढुे Nहणतात कO Wावणकोर नहेमीच VवतWं सVंथान रािहले आह.े एका अथाhन ेत ेबरोबरही 

आह.े Yाचीन काळात आपला दशे वगेवगे�या राrयांमMये िवभागललेा होता. परंतु िहदंVुतान नहेमी 

एक दशे समजला जात होता. आप%या ऋषीमनु6नी दशेाRया सवh भागात तीथhpेWे वसवली आिण 

अशा अनके गोcी के%या कO rयामळेु सामािजक, आिथhक आिण धािमhक ऐoयाला YोEसाहन 

िमळेल. परंतु राजकOय \cीने दशे कधीही एक नLहता. च¦ंग�ु आिण अशोक यांRया राrयाRया 

काळात िहदंVुतान मोठ्या Yमाणात एक झाला होता परंतु Eया वळेीसIुा दिpणकेडील लहानसा भाग 

EयांRया राrयाRया बाहरे रािहला होता. इ�ंज जLेहा आल े तLेहा पिह%यांदाच िद�गुढपासनू 
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कराचीपय|त आिण कwयाकुमारीपासनू का]मीरपय|त दशे एक झाला होता. इ�ंजांनी असे आप%या 

िहताकlरता केल ेनLहत ेतर VवतःRया िहताकlरता केल ेहोत,े आपल ेराrय िVथरVथावर असाव ेNहणनू 

केल ेहोत.े ि�िटश शासन काळात Wावणकोर VवतWं होता अस ेNहणण ेचूक आह.े सVंथािनक कधीही 

VवतWं नLहत.े त े ि�िटशांचे अिंकत होते आिण इ�जांची खषुामत करत होत.े आता ि�िटश शासन 

जाmयाRया बेतात असताना आिण जनतRेया हातात स�ा येत असताना कोणEयाही सVंथािनकान े

आNही नहेमीच VवतWं होतो आिण VवतWं राहa असे Nहणण े पणूhपण े चूक आह े आिण त े मळुीच 

शोभmयासारखे नाही. हे खरे आह ेकO सर सी. पी. माझे िमW आहते. परंत ुEयाच ेकाय? इथे माझा 

मलुगा जरी असला तरी ज ेखरे आह ेत ेबोलmयाकlरता मी मागपेढुे का पाहाव?े आता भारत VवतWं 

होत असताना सर सी. पी. Nहणतात कO Wावणकोर VवतWं आह.े याचा अथh Wावणकोरला VवतWं 

भारताशी सघंषाhची भिूमका �यायची आह.े 

 मी Eयांना इतकेच Nहण ू शकतो कO Eयांनी पदावXन पायउतार Lहाव े आिण WावणकोरRया 

जनतचेे सवेक Lहावे. एकदा तमुच ेराrय िहरावनू घते%यानतंर ि�िटशांनी तNुहाला परत स�ा िदली व 

मालक Nहणनू तमुRया Yजवेर जलुमू करmयाचा अिधकार िदला तर Eयात अिभमान बाळगmयासारखे 

काय आह?े तमुRया Yजलेा तNुही मालक समजत असाल तर ती गोc अिभमानाची असले. अथाhतच 

भारत अजनू  खाली पडललेा नाही. परंतु Eयाला जर समVयांना तZड bावे लागत असले आिण तो 

खाली पडललेा असले तर Eयाला लाथ मारण ेह ेशालीनतचेे िचwह नाही. िहदंVुतानचे जर दोन तकुड े

झाललेे असतील तर EयाRयाशी तमुचा सबंंध नाही. ती आमRया घरातील गोc आह.े तNुही त ेसमजनू 

घतेले पािहजे आिण सौजwयाने वागला पािहजे, िनरथhक सघंषाhला खतपाणी घाल ूनये. 

रावळिपडंीहaन काही िमW ितथे घडल%ेया घटनांची मािहती घऊेन आल.े सचुेता 

कृपलान6नीसIुा मला तथेील पlरिVथतीचा अितशय दःुखद अहवाल िदला. एका गोcीचे मला फार 

दःुख झाले. पािकVतानब�लचा िनणhय जLेहा Lहायचाच होता तLेहा तथेील पlरिVथती सहन 

करmयासारखी होती परंतु आता मसुलमान दगंल करत आहते. Eयांच े Nहणणे आह े कO आता 

आNहाला पािकVतान िमळाललेा अस%यामळेु आNही इतर सवा|ना गलुाम बनव.ू मी ज ेकाही Nहणतो 

त ेमसुलमानांRया कानापय|त पोहचाव ेNहणनू मी याचा उ%लखे Yाथhना Yवचनात केला. त ेिजनांRया 

कानापय|त िनि�तच पोहोचेल. मी ज े Nहणतो त ेचूक असले तर मा^या मसुलमान बांधवानी मला 

धारेवर धराव ेआिण ह ेबरोबर नाही अस ेNहणाव.े Eयांनी मला पशेावरमधील िहदंू, शीख, ि�या, मलुे 

कस ेसखुी आहते ह ेपाहmयाकlरता मला पशेावरला बोलवावे. परंतु मला नावे िमळाली आहते. जर 

कोणा सामाwय माणसाने ही नाव ेसांिगतली असती तर Eयाचा इतका िवचार करmयाची गरज नLहती 
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कारण YEयेक िठकाणी काही बेजबाबदार लोक असतातच. परंतु सवh मसुलमान असा िवचार करत 

असतील आिण या भाषेत बोलत असतील तर ती गोc फार वाईट आह.े  

�ीयुत िजना Nहणतात कO बहxस_ंय मसुलमानात असले तरी अVपस_ंयाक शांततनेे राहतील. 

परंतु वाVतवात काय घडत आह?े पािकVतान अिVतEवात आ%यानतंर सघंषh अजनू िचघळला तर 

Eयाचा अथh आप%याला मखूh बनवmयात आल े असा होईल. याचा अथh होईल त ेमालक होतील 

आिण दसु`या सवh धमाhRया लोकांना ितथे गलुाम वा नोकर होऊन राहावे लागले व आNही 

तमुRयापpेा कमी Yतीचे आहो ह ेमाwय कराव ेलागले. 

पािकVतानमMये सवा|ना चांगली वागणकू िमळते व मिंदर वगरै§ची चांग%या Yकारे काळजी 

घतेली जाते ह ेऐकmयाकlरता मी उEसकु आह.े मला जLेहा अस ेआढळेल तLेहा मी EयांRयासमोर 

नतमVतक होईन. परंतु जर अस े घडल े नाही तर िजना खोटे बोलत होते अस े मी समजने आिण 

माऊंटबॅटन ह ेआरमाराचे सनेापती असनूही Eयांनी इतकO घाई के%याब�ल मी Eयांचाही सशंय घईेन. 

Eयांनी क�ल6ची िफकOर न करता आNही तलवारीसमोर झकुणार नाही अस ेघोिषत केल ेपािहजे होते. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन -१, प�ृ १६०-३ 
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४१. !ाथ$ना !वचन, जून १५, १९४७ 

नवी िद%ली, जनू १५, १९४७ 

उbा कायhकाlरणीची सभा होणार अस%यामळेु आज माझे मौन नहेमीपpेा लवकर सXु झाल े

याब�ल मला खेद होतो. यामळेु मी माझा सदंशे िलहaन दते आह.े िविवध दशेांमधनू एकच Yv 

िवचारणारी पWे मला येत आहते व आज Eयाचे उ�र दmेयाची माझी इRछा आह.े थोडoयात Yv 

असा आह े  - ‘राजकOय हते ूसाMय करmयाकlरता तमुRया दशेात राजकOय पp िहसंचेा आधार का 

घते आहते? िदवस§िदवस तमुRया दशेातील िहसंा वाढतच चालली आह.े तNुही याचे कारण Vपc कX 

शकाल काय? तNुही तीस वषh ि�िटशाशंी अिहसंक पIतीन ेलढला. Eयाचा अतं असा का Lहावा? 

अजनूही तNुही जगाला अिहसंचेा सदंशे दऊे इिRछता काय?  

 या Yvाच ेउ�र दतेाना मी माझी िदवाळखोरी जाहीर केली पािहजे. अस ेअसले तरी अिहसंा 

कधीही िदवाळे काढू शकत नाही. मी Vपc के%याYमाणे आNही गत तीस वषा|पासनू rया अिहसंचेे 

अनसुरण करत होतो ती अिहसंा दबु�यांची होती. माझा हा \िcकोन तकh शIु आह ेकO नाही याचा 

िनणhय तNुही Vवतःच �यायचा आह.े आजRया बदलले%या पlरिVथतीत दबुhलांRया अिहसंलेा 

कोणतहेी Vथान नाही ह े माwय करावे लागेल. सEय ह े आह े कO िहदंVुतानला सबळांRया अिहसंचेे 

दशhन घडवनू दmेयाची कधी सधंीच िमळाली नाही. शरुांRया अिहसंसेमोर जगातील कोणतीही श�O 

उभी राहa शकत नाही हे वारंवार सांिगत%याने काहीही िसI करता येऊ शकत नाही. कारण अशा 

अिहसंचेा मा^या िजवनात वारंवार आिण Lयापक Yमाणात उपयोग करmयाचा YयEन कXनच या 

सEयाच े दशhन घडवता येऊ शकेल. परंतु शoय आह े कO अस े करmयाची मा^यात पणूhपण े पाWता 

नसले वा शoय आह ेकO मी िभकारी असने. मी जर पlरणाम दाखवनू दऊे शकत नसने तर तNुही माझ े

अनसुरण करा असे मी कसा काय Nहणनू शकेन? Yv Yसगंोिचत आह ेआिण माझ ेउ�र साधे आह.े 

मी कोणालाही माझे अनसुरण करा अस े सांगत नाही. YEयेकान े आप%या आतील आवाजाYमाणे 

वागले पािहजे. तNुही जर आतील आवाज ऐकू शकत नसाल तर तNुही तमुRया इRछेYमाण े वाग ू

शकता. परंतु कोणEयाही पlरिVथतीत तNुही आंधळेपणाने कुणाचेही अनसुरण कX नये. 

 िहदंVुतान चकुORया मागाhचे अनसुरण करत आह ेअशी जर माझी पणूhपणे खाWी पटली असले 

तर मग ज ेचूक करताहते EयांRयाबरोबर तNुही काम का करता हा दसुरा महsवाचा दसुरा Yv आह.े मी 

जर बरोबर असने तर माझ ेसहकारी परत मा^याकड े येतील या �Iेन े मी मा^या मागाhन ेका जात 

नाही? मला Yv आवडला. याRया िवरोधात मी वाद घालणार नाही. मी इतकेच Nहणने कO माझी 
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�Iा आिण माझा धमh पवूtYमाणचे आह.े Eयात कोणताही दबुळेपणा आललेा नाही. शoय आह ेकO 

माझी पIत चकुOची असले. माणसू जLेहा अडचणीत असतो तLेहा जwुया अनभुवांची आिण जwुया 

उदाहरणांची मदत होत असली तरी माणसाने Eयांचे अनसुरण यांिWक पIतीन ेकX नये.  

यापढुे जाऊन मला स%ला दणेारांना माझी िवनतंी आह े कO Eयांनी मा^याबाबतीत थोडी 

सहनशीलता दाखवावी आिण दःुखीकcी जगाचे दःुख शीतल करmयाकlरता अिहसंचेा मागh िकतीही 

िजिकरीचा असला तरी अिहसंिेशवाय दसुरा कोणताही मागh नाही ह े लpात घऊेन मला सहकायh 

bावे. मा^यासारखे करोडो लोकांची या िजवनात Eयाचा अवलबं करmयाची कदािचत pमता नसले. 

परंतु याकlरता Eयांना Vवतःलाच दोष bावा लागले, अिहसंलेा नाही. 

इथे मी तमुRयाजवळ दसु`या गोcीचाही उ%लखे कX इिRछतो. मी जरी या वळेी मौन पाळत 

असलो तरी Wावणकोरचे काही िमW मला भटेmयाकlरता आल ेआहते. मी Eया सVंथानाब�ल जे काही 

बोलत होतो Eयात रतीभरही अितशयो�O नाही अस ेEयांच ेNहणण ेआह.े Eयांनी असहेी सांिगतले कO 

िजथे सभा घmेयात आ%या ितथे लाठीमार करmयात आला आिण काल तर काही ३५ लोकांना अटक 

करmयात आली. ितथे लोकांची गळचेपी केली जात आह.े ते काहीही असले तरी कोणEयाही 

सVंथानाने VवतWं भारतात Vवतःला VवतWं घोिषत करण ेहाVयाVपद वाटते. याचा अथh Eयांनी VवतWं 

भारतातील करोडो लोकांिव�I युI घोिषत केल े असाही होईल. महाराजांना जनतचेा पािठंबा 

नसताना अस ेकरण ेअितशय असजंसपणाचे आह.े ि�िटशांचा जLेहा Eयांना पािठंबा होता तLेहा ह े

शoय होत.े परंत ुआता पlरिVथती अितशय बदललेली आह.े 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ १६३-५ 
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४२. !ाथ$ना !वचन, जून १६, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जनू १६, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

आज सकाळी जLेहा मी मौन पाळत होतो तLेहा �ी प�ुषो�म दास टंडन मला भटेmयाकlरता 

आल.े YEयेक माणसाने श� बाळगले पािहजे या टंडनज6Rया व�Lयामळेु मी िकती Lयिथत झालो 

होतो ह ेमी तNुहाला सांिगतलचे आह.े तNुही गीतचेे भ� असनूही तNुहाला दःुख का Lहाव ेअस ेएका 

पWलखेकान ेमला िवचारल ेहोत.े तो पWलखेक असहेी Nहणाला होता कO टंडनज6चा जशास तस ेया 

तsवावर िव�ास आह.े याब�ल मी टंडनज6ना िवचारले. तLेहा टंडनजी Nहणाले कO माझा ‘जशास 

तसे’ या तsवावर िव�ास नसला तरी YEयेकान ेआEमरpणाकlरता श� बाळगले पािहजे अस ेमला 

वाटते. ही गीतचेीसIुा िशकवण आह ेअसहेी ते Nहणाले. 

मी टंडनज6ना Nहणालो कO तमुचा ‘जशास तस’े या तsवावर िव�ास नाही असे तNुही तमुRया 

िमWाला Vपc कXन सांगा Nहणजे िवनाकारण Eयाचा गरैसमज कायम राहणार नाही. 

आEमरpणाकlरता गीता िहसंचेा उपदेश करते यावर माझा िव�ास नाही. गीतचेा माझा अथh वगेळा 

आह.े गीता अथवा इतर कोणEयाही सVंकृत �ंथात या तsवाचा परुVकार करmयात आला असले 

तरीही शा� Nहणनू Eयाला माwयता दmेयाची माझी तयारी नाही. केवळ एखादा उ ार सVंकृमMये आह े

Nहणनू तो धमh�ंथ होत नाही. शतेीचे नकुसान करणा`या वा इतर हानी करणा`या माकडांना मारmयाची 

मी परवानगी िदली होती याची आठवण टंडनज6नी मला कXन िदली होती. मला कोणEयाही 

YािणमाWाला मारण े आवडत नाही, अगदी मुगंीलासIुा. परंत ु शतेीचा Yv वगेळा आह े आिण 

लोकही वगेळे आहते.  

पिंडतजी Nहणाल े कO आपण ‘जशास तस’े वा ‘दातास दात’ वा ‘ठोशास ठोसा’ हे तsव 

कदािचत माwय करणार नाही. परंत ुआपण हाती श� घतेले नाही आिण आपली श�O दाखवली 

नाही तर आपण आEमरpण कस ेकरणार?  

माझे उ�र ह ेआह ेकO आEमरpण आव]यक आह ेपरंत ुमाणसू आEमरpण कसा करणार? 

कोणी मा^याकड ेआला आिण Nहणाला कO ‘तू रामनाम Nहणतोस कO नाही? जर Nहणाला नाही तर 

ही तलवार पाहा.’ यावर मी Eयाला Nहणने कO मी जरी दररोज रामनाम Nहणत असलो तरी 
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तलवारीRया टोकावर मी असे करणार नाही. अशा Yकारे आEमरpणाकlरता मी माझा जीव धोoयात 

घालीन. आता मी जर कलमा Nहणालो तर मी माझा धमh गमावत नाही. अ%ला एक आह े आिण 

महमद Eयाचा एकमवे दतू आह े अस े जर मी अरबी भाषेत Nहणालो तर Eयामळेु काय होते! अस े

Nहणmयात काहीही पाप नाही आिण मा^या अस ेNहणmयामळेु त ेजर मला मसुलमान Nहणनू माwयता 

दते असतील तर मला Eया गोcीची अिभमान वाटेल. परंत ु कोणी मा^याजवळ आला आिण 

तलवारीRया धाकावर कलमा Nहणmयाकlरता बळजबरी कX लागला तर मी तसे कधीही करणार 

नाही. मी जीवाचा धोका पEकXन माझ े आEमरpण करीन. हा िवरोधाभास दाखवmयाकlरता मी 

िजवतं राहीन. इतर कोणEयाही Yकारे मला िजवतं राहmयाची इRछा नाही. 

मी Nहणालो होतो कO भौगोिलक \cीने जरी आप%या भमूीचे िनि�तपणे िवभाजन झालेल े

असले तरी आपली अतंःकरण ेिवभािजत होऊ नये. परंतु माझे कोण ऐकतो? एक िदवस होता जLेहा 

YEयेकजण गांधीचे ऐकत होता कारण ि�िटशांशी लढmयाचा मागh गांधीने दाखवला होता. आिण इथे 

िकती ि�िटश होत?े केवळ ७५,०००. परंत ु EयांRयाजवळ अशी साधनसाम�ुी होती, अशी श�O 

होती कO अनॅी बेझटं Nहणा%या EयाYमाण े Eयांनी ‘िवटांना बंदकुORया गो�यांनी’ उ�र िदल े आिण 

आप%या िहसंचेा काहीही Yभाव पडला नाही. अिहसंा अिधक Yभावी होईल अस े िदसनू येत होत े

Nहणनू लोक गांधीकडे पाहa लागले. परंतु आज ते Nहणतात कO गांधी मागh दाखव ूशकत नाही आिण 

Nहणनू आEमरpणाकlरता श� हाती घतेले पािहजे. यावर मा^यासारखा माणसू इतकेच Nहण ूशकतो 

कO अिहसंवेर खचh करmयात आललेी तीस वष� वाया गलेी. आपण ि�िटशांना िहसं«ेारे हाकलनू 

लावायला पािहजे होत.े 

परंतु ती तीस वष� वाया गलेी अस ेमी समजत नाही. अितशय भयानक जलुमातही आपण 

अिहसंक रािहलो होतो ही चांगलीच गोc आह.े Eयांनी आप%या िवरोधात श�ांचा वापर केला. परंत ु

EयांRया श�ाला आपण घाबरलो नाही आिण कॉ�ंेसचा सदंशे िहदंVुतानRया कानाकोप`यात 

पोहोचला. तो िहदंVुतानRया सात लाख खेड्यांपय|त पोहोचू शकला नाही कारण आपली अिहसंा 

शढंांची अिहसंा होती. Eया वळेी अटॅम बॉNब कसा बनवावा ह ेकोणीही दाखवले नाही. तो कसा 

बनवावा ह ेआप%याला माहीत असत ेतर इ�ंजांचा नाश करmयाकlरता तो बनवmयाचा आपण िवचार 

कोला असता. परंतु आप%याजवळ कोणताही पयाhय नस%यामळेु माझा स%ला माwय करmयात आला. 

परंतु आज लोक Nहणतात कO कोणालाही माझी पवाh नाही. परंत ुया Yाथhना सभलेा तNुही सवh लोक 

दररोज येता. तNुही अस े का करता? मी तमुRयावर कशा Yकारे बळजबरी करतो? तNुही YेमाRया 

बंधनान ेइथे येता आिण माझ ेऐकता. अशा Yकारे मी माझ ेNहणण ेजर केवळ िहदंनूा ऐकायला लावू 



 ाथ#ना  वचन – भाग 1 

www.mkgandhi.org  Page 138

शकलो तर िहदंVुतानचे डोके जगात वर झा%याचे तNुहाला आढळेल.मी मसुलमानांब�ल काहीही 

Nहणाललेो नाही. मी Eयांना Eयांचा शWू वाटतो. परंतु िह◌ंंदू आिण शीख मला आपला शWू समजत 

नाहीत. िहदं ूजर शरुाRया अिहसंसेबंंधीचा माझा स%ला ऐकतील तर तNुही तमुची श�े सम¦ुात फेकून 

bा असे मी Eयांना सांगने. शरू माणसू अिहसंवेर कशाYकारे िवसबंून राहa शकतो हे मी Eयांना सांगने. 

कॉ�ंेस कायhकाlरणीत मठूभर लोक आहते व एक दोन भाषणांवXन EयांRयातील काही 

सकुंिचत मनोव�ृीचे अस%याचे मी पािहले आह.े परंतु मला सपंणूh भारतातून मािहती िमळत असते. त े

Nहणतात कO ‘आता मसुलमान कुठे जातील? मसुलमान जे कX शकत होत ेत ेआNहीही कX शकतो 

कारण आNही बहxस_ंय आहो. ि�िटश ग%ेयानतंर आNही EयांRयावर राrय कX. आNहाला तो हoक 

आह ेकारण आNही त�ंुगात गलेो होतो आिण मार आिण फटके खा%ले होते.’ अशा Yकारे बोलण े

आप%याला शोभत नाही. ही िहसंा आह.े तNुहाला जर अिहसंेसबंंधीचे कोणतहेी बोलण े ऐकायच े

नसले, तNुही जर िहसंा करmयाच ेआधीच ठरवल ेअसले तर ती गोc लाजीरवाणी असले. तNुही जर 

‘जशास तसे’ या तsवाRया मागाhने जाणार असाल तर दोwही धमा|चा िवनाश होईल ह े तNुही 

मा^याकडून िलहaन �या. इVलाम नc होईल आिण िहदंू धमhही. 

आपण जर सबळांRया अिहसंचेे पालन कX तर Eयांनी िमळवलेले पािकVतान केवळ खेळण े

राहaन जाईल. अिहसंमेळेु आपण काहीही गमावणार नाही. 

पािकVतान आिण भारत ह ेदोन दशे आहते असे मी मानत नाही. rयाYमाणे मला पजंाबमMये 

जायचे असले तर मी पारपW मागणार नाही.EयाचYमाण ेिसधंमMये जाmयाकlरताही मी पारपW मागणार 

नाही. मला कोणीही अडव ूशकत नाही. मी Eयांचा शWू आह ेअस ेत ेNहण ूशकतात, परंत ुमी ितथे 

गलेो तर कोणEयाही िविधमडंळाचा सदVय होmयाकlरता मी ितथे जाणार नाही, मी ितथे सवेा 

करmयाकlरता जाईन आिण ही गोc मा^या जीवनात पिह%यांदा घडणार नाही. मी नोआखालीत गलेो 

होतो आिण कोणीही आता अशी क%पना कX नका कO नोआखालीचा आता पािकVतानमMये 

समावशे होणार अस%यामळेु मी ितथे परत जाणार नाही. मा^यातील एक भाग ितथे पडललेा आह.े 

ितथ%या िहदंूनंा मी सांगने कO तNुही जर खरे िहदं ूअसाल तर तNुहाला खनुी लोकांनी जरी घरेललेे 

असले तरी तNुही कोणालाही घाबरायला नको.  

मी जर मारला गलेो आिण मरताना माझा खून करणाराकlरता मी जर ई�राकड ेYाथhना केली 

आिण Eयावळेी केवळ मा^या ओठांवर Eयाच े नाव असणार नाही तर मा^या अतंःकरणातही मी 

Eयाला पाहa शकत असलो तर मी खरोखर शरू आह े अस ेमी समजने. ई�राला शोधmयाकlरता मी 

मिंदरात वा मिशदीत जाणार नाही. 
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बादशाह खान इतके शरू असनूही आज ते शौयh दाखव ूशकल ेनाही. वषा|पासनू त ेपठाणांना 

अिहसंा िशकवत आहते. परंतु आज ते Nहणाले कO मी भारतात सामील होmयाची घोषणा कX शकत 

नाही. अस े केल ेतर ितथे िबहारपpेाही दहापट र�पात होईल. Eयांनी काय कराव?े अिहसंा अशी 

वVतू नाही कO जी बाजारातनू िवकत घतेा येऊ शकते. आपण जर ख`या अिहसंचेे दशhन घडव ू

शकलो तर केवळ सरह� Yांत सपंणूh िहदंVुतानला वाचव ूशकतो. 

मसुलमान आNहाला सौदा करmयाकlरता भाग पाडू शकत नाही. ि�िटशांRया काळात Eयांना 

ज ेदmेयात आल ेत ेसवh Eयांना िमळू शकत नाही. Eयांनी जर वगेळा मतदारसंघ मािगतला तर तो Eयांना 

िमळू शकत नाही. िवभ� मतदार सघं अस े िवष आह ेकO ज ेइ�ंजांनी इथे परेले होत,े परंत ुआपण 

EयांRयाशी wयायाने राहa. इतर मलुांYमाणचे EयांRया मलुांनाही िशकmयाची सधंी असले. खरे Nहणज ेत े

जर गरीब असतील तर इतरांपpेाही Eयांना अिधक सोयीसवलती असतील. आपण जर असा wयाय 

दाखवला तर आपण शरू आहो ह े िहदंVूतानातील लोक दाखवनू दतेील. (यानतंरचा भाग ‘द 

िहदंू’मधनू घतेललेा आह.े) 

अिखल भारतीय कॉ�ंेस कमटेीने कालच ठरावाला मजंरुी िदली. परंतु मला व�ृपWातील दोन 

काWण िमळाले. मMयYांताRया म_ुयम�ंयाRया भाषणाचा व�ृात असललेे एक आिण दसुरे Eया 

भाषणावर टीका करणारे. भाषणात अMयp पढुीलYमाणे Nहणतात - िजनांचा दावा आह े कO 

मसुलमानांची वगेळी सVंकृती आह ेआिण पािकVतानमMये केवळ इVलामी कायदा चालले. यामळेु 

अशा पlरिVथतीत मसुलमानेतरांना पािकVतानमMये राहणे कठीण होणार आह.े पिंडत शoुलांनी 

िनदशhनास आणनू िदले कO ि�िटश िहदंVुतानातील मसुलमानांRया भागात १,८५,००,००० िहदं ू

आहते तर ि�िटश िहदंVुतानRया िहदं ूभागात ३ कोटी मसुलमान िपढ्यांिपढ्या राहतात. यांची काय 

पlरिVथती होईल असे पिंडत शoुला िवचारतात. Eयांना परिकयांYमाणे वागणकू िमळेल. Eयांना 

नागlरकEवाचे कोणतहेी अिधकार िमळणार नाहीत. आज Eयांना दmेयात येणारे सरकारी अनदुान 

काढून घतेले जाईल आिण Eयांना आप%या ससंाधनांवर अवलबंून राहावे लागले. 

अहवाल पढुे Nहणतो - आप%या बाजलूा बसललेे मWंी (आरो}य) हसन यांRयाकडे बोट 

दाखवनू पिंडत शoुला िवनोदात Nहणाल े कO डॉ. हसन यांना केवळ मिंWमडंळातनूच बाहरे पडाव े

लागणार नाही तर Eयांना वधाh येथे राहmयाची परवानगीसIुा िमळणार नाही. Eयांना पािकVतानमMये 

आ�य �यावा लागले. भारतात राहणा`या मसुलमानांना धािमhक आिण सांVकृितक Vवात�ंय जरी 

दmेयात आल ेतरी Eयांना िविधमडंळात वा नोक`यांमMये कोणतहेी Vथान नसले. Eयांना Vवतःलाच 
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VवतःRया सVंथा चालवाLया लागतील व Eयांना कोणEयाही सरकारी अनदुानाचा अिधकार राहणार 

नाही. 

गांधीजी Nहणाल ेकO भाषणाचा हा अहवाल जर बराचसा बरोबर असले आिण िवनोदात जरी 

ह ेभाषण केलले ेअसले तरी ह ेभाषण ददुवी आह ेअस ेNहणावे लागले. सघंराrयातील Yांतांकlरता 

तयार करmयात आल%ेया या साप�यात ते िनि�तच अडकणार नाहीत. तथाकिथत पािकVतानमMये 

काहीही झाले तरी EयांRया मिंWमडंळातील मसुलमान सदVयांचे पवूtYमाणचे Vवागत आह ेहे Eयांनी 

आप%या वतhनाने दाखवनू िदले पािहजे. सघंराrयातील Yांत आप%या मसुलमान भावडंांना wया¸य 

पIतीन ेवागवतील. पािकVताननहेी मसुलमान आिण इतर इतर अ%पस_ंयाक यांना दmेयात येणा`या 

वागणकुOत भदेभाव करणार नाही ह े दाखवनू िदले पािहजे. िवदेशी स�नेे आप%यामMये भांडण े

लावmयाकlरता िवभ� मतदार सघंासारखे जे आिमष टाकल ेआह ेEयाचा इथे सदंभh नाही. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ १६६-७० आिण द िहदंू जनू १७, १९४७  
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४३. !ाथ$ना !वचन, जून १७, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जनू १७, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

या िदवसात ज ेभजन Nहणmयात येतात Eयांची िनवड करmयात माझा कोणताही हात नसतो. 

परंतु अनकेदा िनवडmयात आलले ेभजन Yसगंोिचत असतात. आजRया भजनात Nहटले आह ेकO 

चांग%या माणसाRया सहवासात माणसाची आपला-परका ही जाणीव लोपते आिण कोणीही शWू वा 

परका राहत नाही. ही खरोखर आजची गरज आह.े परंत ुमा^याकड ेयेणारा YEयेकजण Nहणतो कO 

तNुही िकतीही ओरडा पण ही गोc आता झाललेी आह.े अनके िव«ान लोक मा^याकडे येतात. 

तसेIुा हचे सांगतात. पण ह ेकस ेहोऊ शकते? मी जरी एकटा खरा असलो तरी मला कोण अडव ू

शकत?े मा^यावर कोण बळजबरी कX शकत?े कोणीही मा^यावर बळजबरी कX शकत नाही ह ेतर 

मी तNुहाला सांिगतले. अशा Yकारचे बोलण ेमला आवडत नाही, पण Eयामळेु मला Wास होत नाही. 

ज ेझाले Eयावर लोक आपली मोहर लावतात याचा मला Wास होतो. ह,ं ती मोहर जर लावली नाही 

तर सवh काही ठीक होईल.  

तNुहाला माहीत आह ेकO काल जLेहा Yाथhना सपंली तLेहा एका बंधूनंी मला Yv िवचारला. 

मी Eयाला तो Yv िलहaन दmेयाकlरता सांिगतले. Eयांनी तसे केल.े ते Nहणाले कO पािकVतानचा िनणhय 

परत घmेयात आला नाही तर मी आिण माझी बायको, आNही दोघहेी उपोषण कXन Vवतःच ेजीवन 

सपंवनू टाकू आिण आNही याच िठकाणी उपोषण कX. (गांधीजी Eयांच ेआित�य कX शकल ेनाही 

कारण गांधीजीच ितथे अितथी होते. यामळेु Eया जोड¥याने भगंी कॉलनीसमोर उपोषण केल.े परंत ु

दसु`या िदवशी Nहणजे १८ जनूला Eयांनी उपोषण सोडले आिण Vवतःला रचनाEमक कायाhला वाहaन 

�यायचे ठरवले. पाहा Yाथhना Yवचन, जनू, १९, १९४७) मी Eयांना आत उपोषण कX दऊे शकत 

नLहतो कारण त ेमदंीर माझे नLहत.े आिण पिहली गोc Nहणजे जर कोणी उपोषण करायलाच पािहज े

असले तर ते मी करायला पािहजे होते. कोणीही उपोषण कX नये आिण करायचेच असले तर Eयाच े 

एक शा� असत,े शा� श�दाचा फार मोठा अथh कX नका, Eयाची एक पIती असत,े एक कायदा 

असतो. ती लहानशी गोc असू शकेल. जस े चरखा लहानशी गोc आह.े परंतु जोपय|त चर_याच े

शा� झाले नLहते तोपय|त आNहाला माहीत नLहते कO चर_यात िकती मोठी श�O आह.े 
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मा^यासारखा माणसूही आज सांग ू शकतो कO चर_यात इतकO श�O आह े कO तो िहदंVुतानलाच 

काय सवh जगाला Vवात�ंय िमळवनू दऊे शकतो.  जग अmव�ान े VवतWं होणार नाही. जगात दोन 

Yकारच े शा� आहते - एक सािEवक दसुरे राजिसक., एक धमाhनसुार, दसुरे धमाhनसुार नसलेले. 

Eयाची ई�रावर �Iा नसते. ते ई�राची जागा बळकावत.े 

याचYमाण ेउपोषणाचेही शा� आह.े ज ेउपोषण शा�ानसुार नसते त ेधNयh नसत.े जर कोणी 

Nहणले कO ई�राचा साpाEकार होईपय|त मी उपवास करीन तर तो मरेल पण Eयाला ई�राचा 

साpाEकार होणार नाही.  

जनिहताVतव करावयाRया उपोषणाचेसIुा शा� आह े आिण Eयाची पणूh मािहती 

असणारांमधील मी एक आह.े YVतािवत उपोषण धNयh आह ेअसे मी समजत नाही. Eयामळेु मा^या 

¯दयाला Vपषh होत नाही. जगालासIुा Eयाब�ल सहानुभतूी वाटणार नाही. यामळेु या जोड¥याला 

माझा स%ला आह ेकO Eयांनी हा िवचार सोडावा आिण घरी परतावे. याचा अथh असा नाही कO Eयांनी 

ग¥प बसाव.े आपण वगेळे झालो आहो असा िवचारच Eयांनी मनात आण ूनये. पािकVतान िनमाhण 

झाला आह ेअस ेआप%या अतंःकरणातनू आपण मानचू नये. आपण कोणालाही शWू वा परका लखे ू

नये.  

चांग%या लोकांRया सहवासात राहaन, चांगले सािहEय वाचून आिण वाईट िवचार टाकून 

दऊेन ह ेसवh साMय करता येऊ शकत.े असे कX तLेहाच आप%या अतःकरणातील वाईट िवचारांची 

घाण िनघनू जाईल. अतंःकरण शIु करण े सोपी गोc नाही. रामनामाRया जपानचे ही गोc साMय 

करता येऊ शकेल. 

परंतु आज आप%या मनाला सखुसाधनांचा सोस लागललेा आह.े आपण रामाचा िवचार 

करणार नाही पण िसगारेटचा माW कX. आपल े िवचार चकुORया िदशनेे भरकटत आहते. 

मसुलमानांना आNही धडा िशकवू अस ेलोक सारख ेNहणत आहते. असे कXन आपण पािकVतानला 

िचरVथायी करmयाचा YयEन करत आहो. 

िजनांनी पािकVतान िनमाhण केला आह.े त े पािकVतान िनमाhण कX शकतील असा िवचार 

आNही Vव¥नातही केला नLहता. परंतु त े शरू गहृVथ आहते. ि�िटशाRंया मदतीने पािकVतान 

िमळवmयात ते यशVवी झाले आहते. या त�याकडे आपण ढोळेझाक केली आिण आNही 

मसुलमानांना धडा िशकवू असे Nहणत रािहलो तर पािकVतानचे सEय नािहसे करता येणार नाही. 
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मी तNुहाला मसुलमानांचा शरण जाmयाकlरता सांगत नाही. माणसू आप%या लहान भावाला 

शरण जात नसतो. माणसू आप%या भावातफ�  कतhLय पार पाडत असतो आिण Eयाचा िव�ास िजकंत 

असतो. 

व�ृपWांमधनू तNुही वाचलचे असले कO आज मी Lहाईसरायना भटेmयाकlरता गलेो होतो. 

(Lहाईसराय यांRया भटेीRया अहवालाकlरता पाहा “लॉडh माऊंटबॅटन यांची गांधीजी आिण म. अ. 

िजना यांRया मलुाखतीसबंंधातील नZद”, जनू १७, १९४७) Lहाईसरायनी मला िवचारल,े “तNुही 

आजची व�ृपWे पािहली काय?” मी Nहणालो कO मी oविचतच व�ृपWे पाहत असतो. मग त ेNहणाल,े 

“आज आNही काही चांगले साMय केल”े. Eयांना फाळणीRया Yvावर िहदंू आिण मसुलमान 

यांRयाकडून वगेवगेळे अहवाल िमळाल ेहोते व Eया दोघांनी सयंु� अहवाल bावा याकlरता Eयांनी 

Eयांची समंती िमळवली होती. 

मला ह ेसांगायचे आह ेकO दोन भाऊ जLेहा वगेळे Lहायच ेठरवतात तLेहा सतंापनू त ेकाम 

करता येत नसते. घरात जर एकच खचुt असले तर ितचे दोन तकुड ेकरता येत नाहीत. जर ितनात 

एकाRया Yमाणात वाटणी करायची असले तर गिणत फार काळजीपवूhक करावे लागेल. आपण 

सिमती तयार कXन कामाला जी स�ुवात केली आह े ती पढुे सXु ठेवली पािहजे. माणसाचा 

चांगलुपणा केवळ EयाRया िVमतहाVयावXन िसI होत नाही. आप%याजवळ जर केवळ गोडगोड 

श�द नसतील आिण EयांRयासोबत काम करmयाची Yामािणक इRछा असले तर मी Nहणने कO 

पािकVतानची िनिमhती चांग%याकlरता झाली आह.े मग Lहायसरायला तसदी दmेयाच ेकाम पडणार 

नाही. तr©ांना एकW बसवनू दोwही पpांच ेसमाधान होईल अशा Yकारे वाटणी करmयाRया वVतूचंी 

यादी तयार करा अस ेकेवळ आपण Eयांना सांगू. जथेे मोजदादीची मदत होते ितथे आपण मोजदाद 

कX. िजथे गिणत कXन Yv सटुत नसले ितथे िच¹्या टाकू. परंतु आपण भांडायला नको. 

शवेटचे Nहणज ेWावणकोरच ेिदवाण सी. पी. रामVवामी यांची लांबलचक तार िमळाली आह.े 

Eया तारेत Eयांनी िलिहले आह ेकO Eयांना Wावणकोरमधील ि��न आिण इतरांचा पािठंबा आह.े 

मला अशा तारा आवडत नाहीत. कडू गोcी साखरेत घोळ%याने गोड होत नाहीत. या सवh गोc6चा 

आधार “आता या, आNही VवतWं आहो” इतकाच आह.े कोणापासनू VवतWं? जनतपेासनू? 

भारतापासनू VवतWं होऊन त े काय िमळवणार आहते? अशा Yकारे गोलगोल िफXन ते काय 

िमळवणार आहते? आNही भारताबरोबर आहो असे Eयांनी धयैाhन ेसांिगतले पािहजे. अस ेझाले तरच 

त ेYजशेी एकिन� आहते असे Nहणता येईल. अस ेनसले तर त ेजनतशेी Yामािणक नसतील. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ १७०-३ 
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४४. !ाथ$ना !वचन, जून १८, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जनू १८, १९४७ 

बंधनूो आिण भिगन6नो, 

काल मी तNुहाला सांिगतले होत े कO एक बंध ू आिण Eयांची पEनी वाि%मकO मिंदराबाहरे 

रVEयावर उपवास करत आहते. आज Eयांनी मला अितशय आदरभावाने िलिहलेले पW पाठवले 

आह.े परंतु Eया पWात मला समजतूदारपणा िदसत नाही. त ेत�ण आहते, मी Nहातारा. मी जर Nहणालो 

कO मा^यात थोडा स©ुपणा आह ेतर मा^या श�दावर Eयांनी िव�ास ठेवला पािहजे. ते Nहणतात कO 

आNहाला तमुRया बोलmयातील स©ुपणा जाणवतो परंतु आमचा अतंराEमा आNहाला उपवास 

सोडmयाकlरता परवानगी दते नाही.  

 तNुही िटळकांनी िलिहले%या गीतारहVयब�ल ऐकललेे असले. तो �ंथ इतका िवचारपlरपणूh 

आह ेकO Eयाचा पwुहापwुहा अ~यास करावा लागतो. मी तो येरवडा त�ंुगात वाचला होता. Eयात त े

Nहणतात ती YEयेक गोc मला पटली आह े असे नाही. परंत ु िटळक महान िव«ान होते व Eयांना 

सVंकृत सािहEयाचे Yचंड ©ान होते हे सEय कायम राहतचे. मी हा �ंथ वाचून बराच काळ लोटला 

आह ेआिण यामळेु Eयातील नमेके श�द मला आठवत नाहीत. परंतु त ेजे Nहणतात Eयाचा भावाथh मी 

तNुहाला सांगने. त ेज ेNहणतात त ेबरोबर आह ेअस ेमला वाटते. 

 एका िठकाणी त ेNहणतात कO सदसि«वकेबIुी Nहणज ेआतला आवाज, परंत ुएखादा जLेहा 

अस े Nहणतो कO मा^या आत%या आवाजाYमाणे वा सदसि«वकेबIुी Nहणत े EयाYमाण ेमी वागतो 

तLेहा Eयाचा असा अथh होत नाही कO तो माणसू खरोखरच आप%या आत%या आवाजाचे ऐकून 

वागतो. विैदक तsव©ानाYमाणे सवh YािणमाWांना सदसि«वकेबIुी आह.े परंत ुअनके लोकांमधील ही 

िववकेबIुी वा आतला आवाज स�ु Nहणजे झोपललेा असतो. याचा अथh आतला आवाज 

चैतwयहीन झाला आह.े मग Eयाला “आतला आवाज” कस ेNहणता येईल? आप%या शा�ांYमाण े

आतला आवाज वा अतंराEमा तLेहाच जागा होतो जLेहा आपण यमिनयमांिदकांचे पालन करतो. 

अतंराEमा जागतृ करmयाकlरता फार YयEन कराव ेलागत असतात. rयाचा अतंराEमा जागतृ झाला 

आह ेतोच Nहण ूशकतो कO अस ेकर. मी िटळकांची िशकवणकू पचवली आह ेNहणनू मी सांग ूशकतो 

कO rयाला आपण आतला आवाज Nहणतो तो खरोखर आतला आवाज आह ेकO नाही ह ेमी सांग ू
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शकतो. एखाbा चोराRया आत%या आवाजान े Eयाला सांिगतले कO ‘या मलुीचा तू खून कर, ितच े

हातपाय तोड आिण ितचे दािगने लबुाड’ तर तो आवाज आतला लहानसा आवाज नाही असे मी 

Nहणने. तो केवळ दcुपणा असले. अनकेदा आप%याला िनरागस मलुांना मारावसेे वाटते. परंतु तो 

अतंराENयाचा आवाज नसतो. 

 मी उपोषणाचाही तr© आह.े काही जनै िमW केवळ याकlरता उपवास करतात कO Eयांना हवी 

असललेी गोc Eयांना िमळाललेी नसते. उपवास सोडmयाकlरता मी Eयांची समजतू घातली. धमाhनदं 

कोसबंी यांRयासार_या महान िव«ानानसेIुा मी समजतू घात%यामळेु उपवास सोडला होता. इथेच 

असल%ेया काललेकरांनी मला सांिगतले कO धमाhनदं कोसबं6ना मी उपवास सोडायला लावला ह े

बरोबर केल े असे Eयांनी मEृयूपवूt Eयांना सांिगतले होते. अशा Yकारे उपोषणातील मी तr© 

अस%यामळेु Eया दांपEयाला शoय असले तर उपवास सोडा अस ेमी Eयांना सांिगतले. तीन िदवस 

परेुसे होते. 

व�ृपWांमधनू तNुहाला कळलचे असले कO काल मी िजनांना भटेलो होतो. या भटेीब�ल मी 

तNुहाला आधी सांगू शकलो नाही कारण तLेहा या भटेीचा िनणhय झाललेाच नLहता. मी जLेहा 

LहाईसरायभवनमMये गलेो तLेहा िजना ितथे होते आिण तNुही Eयांना भटेा अस े Lहाईसरायनी मला 

सांिगतले. मी Eयांना नकार दऊे शकत नLहतो. मी तर असा माणसू आह ेकO मला तर िजनांना EयांRया 

घरी जाऊनही भटेायला सकंोच वाटला नसता. आNही भटेलो आिण आNही बादशाह खान याचीही 

भटेी घणे ेयो}य होईल अस ेआNहाला वाटले. यानतंर सायकंाळी आNहाला Lहाईसराना भटेायचे होते. 

परंतु बादशाह खान इतके साधभेोळे कO त े बसमMये बसल े आिण दवेबदंला िनघनू गेल.े यामळेु 

परतmयाकlरता Eयांना तीन नाही तर पाच तास लागले. यामळेु सायकंाळी Lहाईसरायना आNही परत 

भटूे शकलो नाही. 

आज Lहाईसरायनी िद%ली सोडली. परंत ुआमची भटे झाली असती तर Eयांना आनदं झाला 

असता. यामळेु दपुारी ४.३० वाजता आNही लॉडh इVमकेेड े गलेो. आता बादशाह खान िजनांना 

भटेmयाकlरता EयांRया घरी गलेे आहते आिण अजनू त ेपरतायचे आहते. 

यावXन आशचेे फार मोठे पलू बांध ू नका. परंतु पािकVतानRया VवXपात आप%याला जी 

जखम झाली आह े ती अजनू िचघळणार नाही अशी आशा आपण कX शकतो. आप%या हाती 

केवळ YयEन आहते. पlरणाम ई�राRया हातात आहते. या YयEनांच ेचांगल ेपlरणाम होतील अशी 

आपण आशा कX या.  
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यामळेु चांगले पlरणाम कोणत ेहोऊ शकतात? यामळेु सरह� Yांतातील सवh पठाण एक होऊ 

शकतात. पठाण ही तलवारिYय जमात आह.े तNुहाला असा पठाण oविचतच आढळेल कO rयाला 

तलवार वा बंदकू चालवता येत नाही. िपढ्यांिपढ्यापासनू बदला हा EयांRया जीवनाचा मलूमWं 

रािहला आह.े परंतु मारmयापpेा मरण पEकXन त ेआपल ेVवतःचे रpण अिधक चांगल ेकX शकतात 

ह ेबादशाह खान यांRया लpात आल.े पठाणांमMये हे महान शौयh िवकिसत Lहाव ेआिण Eयांनी सवेा 

करावी अशी बादशाह खान यांची इRछा आह.े परंत ुह ेVव¥न वाVतवात येmयाआधीच सावhमताचा हा 

Yv आला.  

काही लोक Nहणतील कO आNही पठाणांची बाज ूघतेली पािहजे. इतर काही Nहणतील कO त े

कॉ�ंेसबरोबर राहतील. आिण काही लोकांना कॉ�ंेस ही िहदंूचंी सघंटना आह ेअस ेवाटत.े यामळेु 

पठाणांमMये फूट पडली आह ेआिण EयांRयात असा सघंषh िनमाhण होऊ शकतो कO rयावर िनयWंण 

आणण ेकठीण होईल. ते परVपरांची क�ल करतील. बादशाह खानची इRछा आह ेकO काहीही कXन 

सावhमतापासनू पठाणांना मोकळे ठेवmयात याव.े Eयांची इRछा आह े कO पठाणांनी आपल े Vवतःचे 

कायद ेकराव ेआिण एक राहावे. असे झाल ेतर िहदंVुतानची वा पािकVतानची िनवड करmयात आली 

तरी EयांRयाकlरता काहीही फरक पडणार नाही. त ेNहणतात कO आमRयाजवळ पसैा नाही. ते गरीब 

लोक आहते. Eयांना VवतW राz{ होmयाची इRछा नाही. परंतु सMयाRया भांडणातनू बाहरे पड%यानतंर 

कोणEया दशेात सामील Lहाव ेह ेठरवmयाची मभुा असावी अशी Eयांची इRछा आह.े  

यािशवाय काही िहदंूनंा हlर«ारमMये आ�य �यावा लागला यामळेुसIुा डॉ. खानसाहेब 

Lय़िथत झाले आहते. यामळेु या िहदंूनंी वायLय रह� Yांतात परतावे अस ेबादशाह खान यांना वाटते. 

अजनूही सरह� Yांतात अनके िहदंू आहते. ते इतके गरीब आहते कO त े सरह� Yांत सोडू शकत 

नाहीत. सावhमताचा Yv सटु%यानतंर Eयांना सरुिpत वाटू शकेल. याकlरताच बादशाह खान कायद े

आझम यांना भटेmयाकlरता गले ेआहते. त ेितथून काय आणतात हे पाहायचे आह.े 

_वाजा अ�दलु मजीद मला भटेायला आल े होते. आता पािकVतान दmेयात आललेा 

अस%यामळेु राz{वादी मसुलमानांकडे दलुhp केल े जाणार नाही. मी चांगला िहदंू अस%यामळेु 

rयाYमाणे मी Vवतःला चांगला मसुलमानही समजतो EयाचYमाण े_वाजा साहबे चांगल ेमसुलमान 

अस%यामळेु त ेVवतःला चांगला िहदंहूी समजतात.  

त ेNहणतात कO िवभ� मतदार सघं र� करावे कारण भारतीय सघं राrयात ऐoय अस%याच े

िचW आपण जगासमोर उभे केल े पािहजे अशी माझी इRछा आह.े आपल े धमh वगेवेगळे अस ू

शकतील परंत ुकायbाRया \cीने आपण सवh िहदंVुतानचे नागlरक आहो आिण जो कोणी भारताचा 
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नागरीक असले Eयाला तचे अिधकार असल ेपािहजे ज ेइतर सवा|ना आहते. कमीतकमी आपण दोघ े

परVपरांना धािमhक Lय�O समजतो तसचे आप%यामMये सिदRछाही आह.े धमाhRया नावावर 

कोणाRयाही अिधकाराला धoका लागणार नाही ह े आपण पाहa. याचबरोबर कोणालाही धािमhक 

कारणाकlरता एकही सटू िमळणार नाही हसेIुा आपण पाहa. िजनांनी हचे केल.े आधी Eयांनी ११ 

मागmया ठेव%या, मग चौदा, मग एकवीस आिण अखेरीस Eयांनी पािकVतानची मागणी केली. यापढु े

कोणालाही असे करmयाची परवानगी दतेा येऊ शकत नाही. िहदंVुतान िवशाल दशे आह ेआिण जो 

कोणी EयाRयाशी िन�ावतं असले EयाRयाकlरता इथे जागा असले. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ १७३-७ 
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४५. !ाथ$ना !वचन, जून १९, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जनू, १९,१९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो,  

काल Yाथhना YवचनाRया शवेटी एका बंधनू े मला Yv िवचारला. मी Eयाला तो िलहaन 

दmेयाकlरता सांिगतला. Eयान ेतसे केल.े परंत ुrया कागदावर तो Yv िलिहला होता तो कोणाRया तरी 

िखशात रािहला आिण जLेहा कपडे धतुले गलेे तLेहा तो कागदही धmुयात धतुला गलेा आिण जLेहा 

तो मा^या हाती आला तLेहा Eयावरील काहीही वाचmयासारखे रािहले नLहत.े ही लािजरवाणी गोc 

आह ेपरंतु Yv िवचारणारा सभते हजर नस%यामळेु मी कोणाची माफO मागावी हचे मला कळत नाही. 

 इथे ३ वा ४ िदवसांपासून उपोषण करत असल%ेया दांNपEयाब�ल काल मी ज े तNुहाला 

सांिगतले होते Eयामळेु आधी तर Eयांना काहीसा राग आला होता. त ेNहणाल ेकO हा माणसू Vवतःला 

उपोषणाचा तr© कसा Nहण ूशकतो? तो इतका अहकंारी कसा? ही तर अहकंाराची पlरसीमा झाली. 

Eयांची मला भटेायची इRछा होती. मी Eयांना साडेसात आठ वाजता भटेलो. मी Eयांना Vपc कXन 

सांिगतले कO पाच फूट उंचीRया माणसाने मी पाच फूट उंच आह े असा दावा केला तर Eयाला 

अहकंारी Nहणता येत नाही. Eयान े काय मी पाच फुटाचा नाही असे खोटेच सांगावे? Eयांनी तसे 

रागाRया भरात Nहटले होत.े EयांRया लpात आल े कO उपोषण करmयाऐवजी आप%या ¯दयात 

िहदंVुतानचे तकुडे झालचे नाही अस े वागायचे. Eयांनी दधू आिण फळे घऊेन उपोषण सोडले. मी 

Eयांच ेअिभनदंन केल.े “आNही अwयायाचा Yितकार कसा करावा?”  अस ेमला Eयांनी िवचारल.े मी 

Nहणालो, अwयायापासनू िमळणारे लाभ सोडून bा. आपण कोणावरही जलुमुजबरदVती कX नये. 

अwयायामळेु आपला लाभ Lहायला नको.हा अिहसंचेा मागh आह.े हा असहकार आह.े 

काल मी तNुहाला सांिगतले होत ेकO बादशाह खान िजनांना भटेणार आहते ती भटे यशVवी 

Lहावी Nहणनू आपण YयEन केला पािहजे. आप%या Yाथhनमेळेु कोणत े फळ िमळणार असा Yv 

िवचारला जाऊ शकतो. िजनांनी व�ृपWांमMये ज े सांिगतले Eयाहaन जाVत मला माहीत नाही. त े

Nहणाले कO चचाh सलो_याRया वातावरणात झाली. हे चांगले आह.े परंत ु िवषय काय होता? त े

Nहणतात कO सरह� Yांतातनू बादशाह खान जLेहा कळवतील तLेहा िवषय कळेल. याचा अथh 
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कोणताही िवषय नLहता. परंत ु कालRया Yाथhनचेे आजच फळ िमळावे अशी अपpेा आपण कX 

शकत नाही. जो अशी अपpेा करतो Eयाला ई�र कळत नाही. मी तNुहाला Yाथhनचेे महsव सांगने. 

आपण YाथhनRेया पlरणामाची मागणी कX शकत नाही वा Yाथhना करण ेथांबव ूशकत नाही. 

एकदा आपण अwनपाmयाचा Eयाग कX शकतो व कधीकधी आपण असे करतोसIुा. परंत ुYाथhना 

करण ेआपण कधीही थांबव ूशकत नाही. आप%या शवेटRया pणापय|त आपण Yाथhना करत रािहलो 

पािहजे. rयाYमाणे अwन दहेाचे पोषण करत े EयाचYमाण े रामनाम आENयाच े पोषण करत.े गायWी 

मWंाकlरता सकाळ आिण सMंयाकाळची वळे सांिगतली आह.े नमाझकlरताही वळेा सांिगतल%ेया 

आहते. परंत ु रामनामाकlरता कोणतीही वळे सांिगतलेली नाही. YEयेक �ासाबरोबर रामनाम 

Nहणणारी Lय�O भा}यवान असते.असा माणसू १२५ वषh जग ू शकतो. मी जर १२५ वषh पणूh 

करmयाआधी मरण पावलो तर समजा कO वर वणhन केल%ेया अवVथेत मी पोहोचलो नLहतो. 

मी परवा हlर«ारला जाणार आह.े जवाहरलाल मा^याबरोबर असले. सयंु� Yांतात त े

सवµRच आहते. आज ते सपंणूh िहदंVुतानात सवµRच आहते. आज आप%याला कठीण पlरिVथतीला 

तZड bावे लागत आह.े ितथे हजारो िनवाhिसत आहते. आपण EयांRयाकlरता काय कराव?े लोकांना 

फुकट खायला दmेयाRया मी िव�I आह.े माणसाला ज ेअwन िमळते Eयाकlरता Eयान ेकाही तरी केल े

पािहजे. जो काम करतो Eयालाच खायला िमळेल हा िनयम ई�रान ेसांिगतला आह.े िनवाhिसतांना मी 

सांिगतलचे पािहजे कO तNुही काम केलचे पािहजे. Eयाचबरोबर घरी परतmयाकlरता Eयांनी YयEन 

केला पािहजे आिण शoय िततoया लवकर घरी परतायला पािहजे. परंतु वायLय सरह� Yांतात ज े

काही घडत े आह े त े पाहता मी Eयांना मEृयाRया जबड्यात िशरmयाकlरता सांगू शकत नाही. 

पािकVतानमMये rयांनी गwुहे केल ेआहते EयांRयावर खटले भरा अस ेमी मिुVलम लीगला सांगायलाच 

पािहजे. वाईटपणाला वाईटपणा आिण िहसंलेा िहसंा याचा मी परुVकार करत नसतो. परंतु rया 

जनतवेर सरकार शासन करत ेEया जनतचेे रpण करण ेसरकारच ेकतhLय असते, मग ती जनता वगे�या 

धमाhची का असनेा. ह ेखरे आह ेकO Eयांनी YEयेकाला परत या अस ेNहटले आह.े परंतु आप%याला 

ितथे चांगली वतुhणकू िमळणार नाही ह े माहीत असतानाही लोक ितथे कस े परततील? यामळेु 

अपराMयांना िशpा केली जाईल असे तथेील सरकारने घोिषत केल े पािहजे आिण आिण जनतचेे 

रpण केल ेपािहजे. जर असे झाले तर हlर«ारमMये एक िदवसही शरणाथt राहणार नाहीत ह ेमी पाहीन. 

वायLय सरह� Yांतातील लोकांनी भारत वा पािकVतानRया बाजनू े मत िदले पािहजे अस े

आज घोिषत करmयात आल ेआह.े लोकांसमोर िहदVुतान ह े िहदंू राज आह ेअसे िचW रंगवले जात 

आह ेआिण Eयांना िबहारची आठवण कXन िदली जात आह.े अशा वातावरणात oविचतच कोणी 
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मसुलमान पािकVतान सोडून िहदंVुतानचा Vवीकार करील. अशा पlरिVथतीत बादशाह खानची इRछा 

आह े कO वायLय सरह� Yांताला ताEपरुते VवतW Yांत घोिषत करmयात यावे Nहणज े िहदंVुतान वा 

पािकVतानमMये सामील न होता वायLय सरह� Yांतातील जनता आपल ेकायद ेकरील व Vवतःची 

घटना तयार करील. 

पठाणांना कॉ�ंेसन े Vवतःची घटना तयार करायला सांगावी आिण ितRयात कोणताही 

हVतpेप कX नये. इतर YांतांYमाणे क§ ¦ीय अबकारी करासार_या गोc6वर केवळ आपल े िनयWंण 

असावे परंत ुअतंगhत बाबतीत Eयांना शlरयतYमाणे काम कX bाव.े 

याचYमाण े पािकVतानमMये समािवc होणा`या Yांतांना अतंगhत बाबतीत असचे Vवात�ंय 

असावे आिण क§ ¦ान ेकेवळ काहीच बाबतीत जबाबदार असावे अस ेलीगनेसIुा जाहीर कराव.े याचा 

अथh आप%याला दोन क§ ¦ असतील आिण Yांतांना अिधकात अिधक Vवाय�ता असले. ह ेजर माwय 

केल ेगलेे तर सावhमताची गरजच पडणार नाही. जर असे झाले तर मी पठाणांना स%ला दईेन कO तNुही 

भौगोिलक \cीने पािकVतानजवळ अस%यामळेु तNुही पािकVतानमMये सामील Lहा. आज मी 

पठाणांना असा स%ला दऊे शकत नाही कारण पािकVतानचे कोणत ेVवXप राहील ह ेमला माहीत 

नाही. 

तरीही अशा गZधळाRया िVथतीत जर सावhमताची आव]यकता असलेच तर सावhमत 

िहदंVुतान कO पािकVतान अस ेघmेयात येऊ नये तर पािकVतान कO पठाणीVतान अस े घmेयात याव.े 

सरळसरळ सांगायचे तर मी Eयांना हचे सांगmयाचा YयEन करतो आह.े (यानतंरचा भाग द िहदंमूधील 

आह.े)  

अस ेअसल ेतरी bवतiं पठाणीbतानचे आदंोलन कायम राहणार आह ेकारण Gयाचा पाया 

मजबूत आह ेअस ेगांधीजEनी सांिगतले. जर त ेिहदंbुतानिवरोधी आदंोलन असले तर त ेवाईट आिण 

खोडसाळपणाचे आदंोलन असले. परंतु जर Gया आदंोलनाचा अथ= पठाणांचे जीवन आिण सbंकृती 

यांचे रTण करण ेअसा असले तर, आिण तो तसा आह ेअस े मी समजतो, Gयाला सव= Fकारच े

FोGसाहन िदले पािहजे. भौगोिलक uqीने सरहf Fांत िहदंbुतानचा लहानसा भाग आह.े 

गिणतीuqीनसेnुा करोडो िहदbुतानEjया तलुनते पठाण सvंयेने फार कमी आहते. परंत ु Gयांच े

यnुकौश/य व िहदंbुतानjया नकाशावरील Gयांच ेbथान यांमळु ेGयाला आगळवेगेळ ेमहxव आह.े 

यािशवाय सरहf Fांत हा कॉzंेसचा Fांत आह.े कॉzंेसला कुठेही bथान न`हत ेते̀ हापासनू तस े

होते आिण आता कॉzंेस सVते असतानाही तसचे आह.े घटना सिमतीतही Gयाच ेFितिनधी आहते. 

परंतु आता अगदी नाजकू पJरिbथतीचा Gयाला सामना करावा लागत आह.े आता ितथे ताबडतोब 
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साव=मत घतेले जाणार आह.े कॉzंेस आिण लीग या दोघांनीही ही गोq कबूल केललेी आह.े या 

अटीत बदल करIयाचा अिधकार कोणGयाही पTाला नाही. पािकbतान कO िहदंbुतान हा F{ घसास 

लागलेला आह.े Gयांjयासमोर ितथे ज ेकाही घडल ेGया दqीने पािहले असता Gयाला कुिटल हतेचूा 

वास येतो. Gयांनी िहदंूबंरोबर राहावे कO मसुलमानांबरोबर? 

कॉzंेस ही िहदंूचंी सघंटना न`हती. ती तशी कधीही न`हती आिण कधीही तशी नसले अशी 

Gयांना आशा होती. परंतु िदवस|िदवस वाढत चालल/ेया ग^धळाjया या वातावरणात पठाणांjया 

डो~यात ह ेकस ेिशरावे? कॉzंेसन ेआपली िbथती bपq करावी आिण मिुbलम लीगनेही तसचे कराव े

अस े Gयांच े ,हणण ेहोते. दोघांनीही पठाणांjया भावनांचा आदर करावा व पठाणांना अतंग=त बाबी 

आिण FशासनाकJरता bवतःची घटना तयार कL hावी. यामळु े पठाणांच े ऐ~य कायम राहील, 

Gयांjयातील अतंग=त सघंष= टळले व प�ुत ुसbंकृती आिण प�ुतु भाषा यांचे जतन केल ेजाईल. जर अस े

करIयात आल ेतर ते एक होऊन पािकbतान वा भारतीय सघंराSयात सामील होIयाचा िनण=य अिधक 

चांग/या Fकारे घऊे शकतील. साव=मत होवो वा न होवो गांधीजEचा हाच स/ला होता. याआधी 

अपJरप~वावbथेत घIेयात आललेे साव=मत अधंारातील उडी ठरेल असे गांधीजEचे ,हणण ेहोते. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ १७८-८२ आिण द िहदंू, जनू २६, १९४७ 
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४६. !ाथ$ना !वचन, जून २०, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जनू २०, १९४७  

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

मी उbा सकाळी हlर«ारला जाmयाकlरता िनघने. आिण सMंयाकाळी परतने. मी परतने तLेहा 

राW झालेली असले अस ेमला वाटते. यामळेु मी Yाथhनकेlरता इथे हजर नसने. तमुची इRछा असली 

तर तNुही तरीही इथे येऊन Yाथhना कX शकता. िनवाhिसतांना आ�Vत करmयाकlरता मला ितथे जायचे 

आह.े मी फारसे काही कX शकेन असे मला वाटत नाही. परंत ुमी माझे कतhLय केले पािहजे. 

 आज कोणी तरी या लहानशा मनलूा पW पाठवल ेआिण Eयात ताकOद दते िलिहले कO त ूजर 

Yाथhनते कुराणातील पाठ Nहणण ेसXु ठेवशील तर आNही तलुा माXन टाकू. अशा Yकारे कोणाला 

धमकO दणे े आप%या परंपरेत बसत नाही आिण मन ू तर अगदी लहान मलुगी आह.े ती जर 

कुराणातील पाठ Nहणत असले तर ती तसे मा^या सचूनYेमाणे करत.े माझा Vवतःचा आवाज चांगला 

नाही. जर हा िवनोद असले तर हा चांगला िवनोद नाही. 

 कुराणमधील आयत6ब�ल Nहणायचे तर यासबंंधीची माझी भिूमका मी तNुहाला सांिगतली 

आह.ेया कडLयांमMय ेआpेपाहh काहीही नाही. मी Eयांचा अथh तNुहाला Vपc कXन सांिगतला आह.े 

मा^याबरोबर असललेा मसुलमान िमW सांगतो कO या आयती Nहणणाराचा सतैान कधीही छळ करत 

नाही. तलुसीदास रामायणाचा गणु सांगत असताना हीच गोc सांगतात आिण गायWीमWंाब�लही 

आपली हीच भावना आह.े मग अशा धमoया का? यामळेु काय लाभ होणार आह?े अशा धमoयांचा 

जर कोणाला फायदा होणारच असले तर तो धमकO दmेयात आल%ेया लहान मलुीचा होईल कारण 

यामळेु ती अजनूच िनभhय होईल. 

 मला तNुहाला सांगायचे आह ेकO आपण Vवदेशी िवसरलो आहो. मी तNुहाला सांगत आलो 

आह ेकO आपण जर पा�ाsय पIतीची नoकल कX तर Vवराrयाची अपpेा करण ेLयथh होईल. अशा 

धमoया पा�ाEय Yभाव दाखवतात. Vवदेशीमळेु आपली हानी होत नाही आह,े आपली उपासमार 

होत नाही आह.े पवुt जर कोणी िवदशेी लोकांRया शलैीने वागू लागला तर मी Eयाला धारेवर धरत 

अस.े परंत ुEया वळेी माझा Yभाव होता आिण बंदकुOन ेदशेावर राrय करता येत नाही. आज माझा 

श�द चालत नाही. मी Nहातारा माणसू आह.े मी ठीकिठकाणी पळू शकत नाही. आज जरी माझा 
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आवाज लोकांपय|त पोहोच ूशकला तरी मी तचे Nहणने ज ेमी गत तीस वषा|पासनू मी Nहणत आलो 

आह.े मी आता अ¹्याह�र वषा|चा झालो आह ेपरंतु मी माझे ता�mय दिpण आि°केत अ©ातवासात 

घालवले आह,े आिण दिpण आि°केपासनू ब�ीस वष� मी ज ेिशकवतो आह ेते ह ेआह े- आतापय|त 

आपण ज ेकाही साMय केल ेआह ेत ेपा�sयांRया मागाhची नoकल कXन आपण गमावू. Vवदशेी ही 

आENयाला आवाहन करणारी गोc आह.े 

मी सपंणूh Vवदेशीब�ल बोलत होतो व खादी ितRया क§ ¦Vथानी आह ेअस ेमी आ�हपवूhक 

सांगत होतो. Eया वळेी आप%याजवळ राz{Mवज नLहता. नतंर दशेातील सवh लोकांच ेYितिनिधEव 

करणारा ितरंगा आपण तयार केला. आज ितरं}यात सवh रंग आहते परंत ुतो फडफडत नाही. आपण 

जर Eयाला ¯दयात Vथान िदले तर अजनूही आपण Eयाला उंचावर नऊे शकतो.  

आज आपण खादी वा खादी टोपी वापरत असलो तरी आत केवळ पोकळी आह.े Eया वळेी 

मी Nहणालो होतो कO केवळ िवदेशी कापडच नाही तर िहदंVुतानात तयार झालेले िगरणी कापडसIुा 

आप%याकlरता िनिषI आह.े जो कापरू आपण इथे तयार करत नाही आिण ज ेफार उपयोगी आह ेत े

जपानमधनू आयात केलले े असले तरी िवदशेी राहत नाही. परंतु जी गोc आपण इथे तयार कX 

शकतो ती जर आपण जपानमधनू आयात केली तर आप%याकlरता ती गोc िवषासमान असले. 

आपल े करोडो लोक कापड तयार करत होते. त े VवतःRया गरजचेे कापड तर तयार करतच होत े

िशवाय जहाज भरभXन कापड िनयाhतही करत होत.े आता Eयांनी असा काय अपराध केला आह ेकO 

Eयांनी तयार केल%ेया कापसाची िनयाhत Lहावी आिण आिण Eया कापसापासनू तयार केलले ेकापड 

आयात कराव ेलागावे व त ेकापसापpेाही इथे कमी भावात िवकले जावे? यामाग ेअस ेकाही तरी 

आह ेकO ज ेऐकल ेतर आप%या अगंावर शहारे उभे राहतील. 

एक काळ असा होता कO जLेहा आपण िढगांनी िवदेशी कापड गोळा करत होतो आिण त े

जाळून टाकत होते. Eया वळेी राz{ीय सपं�ीचा नाश झाला अस ेकोणीही Nहणत नसे. �ीमती नायडूनंी 

आपली साडी जाळून टाकली होती जी परॅीसहaन आली होती आिण मोितलाल नहेXंनीही आप%या 

सवh िवदेशी कापडाची होळी केली होती. आNही जLेहा त�ंुगात गलेो तLेहा Eयांनी मला पW पाठवल े

होते. आता मला त े शोधता येण ेशoय नाही. Eयात Eयांनी िलिहले होत े कO आता मी खरे जीवन 

जगतो आह ेआिण मला असा आनदं िमळतो आह ेकO जो आनदंभवनमधील सखुसाधनांनीही िमळत 

नLहता. त�ंुगात Eयांना िच�ट िमळत नLहता, मb िमळत नLहत ेआिण मांसाहारही िमळत नLहता. 

आिण तरीही त ेसखुी होत.े ह ेखरे आह ेकO ह ेफार िदवस िटकले नाही. माणसाला नहेमीच उंच भरारी 

�यावीशी वाटत असते परंतु तो ितथे फार काळ िVथरावू शकत नाही. आपण पwुहापwुहा उंचावर चढतो 
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परंतु परत घसरतो. परंतु आपली उंच भरारी हीच आपली आवडती Vमतृी असते. िनदान मा^या 

बाबतीत तरी असे आह.े परंतु आता तो काळ कुठे आह?े  

अस ेनाही कO काळ बदलला आह.े सदह्तेनूे एका Lयापा`यान ेमला पW पाठवल ेहोत ेआिण 

Eयात तो बदलल%ेया काळाब�ल खेद Lय� करत होता. तो Nहणतो कO आNही सवh Vवाथt झालो 

आहो. आिण ि�िटश जात असतानाही आप%या Vवाथाhकlरता यoुEयाYयoुEया कXन आप%यामMये 

भांडण लावत आहते. Eयांना जर जायचे आह ेतर त ेहाव का सोडत नाहीत? ते Yिति�तपण ेका जात 

नाहीत? परंत ु ि�िटशांब�लच का बोलायचे? कॉ�ंेसचे लोकसIुा Vवाथt झाले आहते. सम¦ुालाच 

आग लागली तर ती कोण िवझवू शकणार? िमठान ेजर आपला खारटपणा गमावला तर खारटपणा 

आणायचा कशाने? कॉ�ंेसने िकती तरी Eयाग केला आह ेआिण दीघh काळ सघंषh केला आह.े आता 

तो भLयोदा�पणा कुठे आह?े Eयांना आता अMयp आिण सिचव Lहायचे आह.े मा^या मत ेया सवh 

गोcी पा�ाEयांचे YितिनिधEव करतात. 

मी अस ेऐकले आह ेकO िहदंVुतानी िगरणीकापडावर िनयWंण आह ेपरंतु आयातीत िवदेशी 

कापडाRया िव¤Oवर कोणतहेी िनयWंण नाही. ह ेसवh काय आह?े हे Vवराrय मी समजू शकत नाही. 

आपण एका हाताने ज ेिमळवतो ते दसु`या हाताने गमावतो अस ेिदसते. ही खेदाची गोc आह.े एका 

पWलखेकान े मला पि�म पजंाबला आ�Vत करmयासबंंधी िलिहले. मी तसे केल े परंत ु केवळ 

सहानभुतूी दाखव%यामलुे फारसा फायदा होणार नाही. अखेरीस पजंाब अस ेिठकाण आह ेकO िजथे 

लाला लजपतराय यांचा जwम झाला होता. ह ेशरू लोकांचे घर आह.े शीख लोकांचा हा दशे आह.े 

शीख लोकांRया तलवार उपसणा`या शौयाhचे मला कौतकु नाही. िनःश� माणसू ज ेशौयh दाखवतो त े

खरे शौयh असते. परंतु पजंाबमधील लोक आज श� िमळवmयासबंंधी बोलतात. मी जLेहा Eयांना 

िवचारले कO तNुहाला पसैा पािहजे काय तLेहा ते Nहणाले कO नाही, आNहाला श� पािहजे. ही 

मनोव�ीसIुा पा�ाEय आह.े मला Eयांना सांगायचे आह ेकO पजंाबन ेश�ेयाम§ढ्या िनमाhण कX नय े

तर िसहंांना जwम bावा. मला पजंाब माहीत आह.े मला पजंाबRया ि�याही माहीत आहते. Eया 

शरीराने धcपcु आहते. Eयांच े¯दयसIुा मजबूत असावे अस ेमला वाटते. िसहंासारखे ¯दय असलेल े

प�ुष िनमाhण करmयाकlरता तथेील वातावरण पोषक रािहलेले नाही. आज पजंाबमधील ि�यांना 

भडक िवदशेी कापडाचा मोह होतो आह.े Eयांना पारदशhक साड्या हLया आहते. प�ुषसIुा फार माग े

नाहीत. ते जरी अशा Yकारचे धोतर नसेत नसतील तरी Eयांना EयांRया ि�यांना सशुोिभत करmयाची 

इRछा असते. पजंाबमधील बिहणी जLेहा मा^याकडे येतात तLेहा तNुही इतoया सग�या दािगwयांचे 

Yदशhन का करता आिण असा पोषाख का करता अस ेमी Eयांना िवचारतो तLेहा Eया सांगतात कO 
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आमRया नव`याचा, वा वडलांचा वा भावाचा तसा आ�ह असतो. प�ुष आप%या ि�यांना बाहx%या 

का बनवतो?  

आपण ह े सवh सोडून िदले तर आपण घाबरणार नाही. आपण कोणाची भीती बाळगतो? 

मसुलमानांची? त ेजर सतैान बनत असतील तर आपण माणसू बन ूया. जLेहा मी, एक गरीब बिनया, 

घाबरत नाही तर तNुही का घाबराव?े जाVतीत जाVत त ेआप%याला माX शकतील. Eयांना मला माX 

bा. ते माझ े र� िपतील काय? Eयांना तस े कX bा. Eयामळेु काही अwनधाwय वाचेल आिण 

मा^याकडून काही सवेा झाली असे मी समजने. परंत ु मी सवेा करणारा कोण? सवेकेlरता माझा 

उपयोग करणारा तो ई�रच आह ेअसे Nहणण ेअिधक यो}य होईल. यामळेु मी तNुहाला सांगतो कO 

‘‘घाबX नका’’. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - , प�ृ १८२-८७ 
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४७. !ाथ$ना !वचन, जून २२, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जनू २२, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

तNुहाला माहीतच आह ेकO पजंाब आिण सरह� Yांतांतील िनवाhिसतांना पाहmयाकlरता मी 

हlर«ारला गलेो होतो. ितथे डेरा इVमाईल खान आिण इतर िठकाणाहaन ३२,००० िनवाhिसत आलले े

आहते. ितथे वाद करायला तर वळे नLहता. मी Eया लोकांशी पोट भXन बोललो. EयांRया 

छावणीतही गलेो. लोकांनी मला EयांRयाब�लRया त`हते`हRेया गोcी सांिगत%या. ितथे दोन Yकारच े

लोक आल े आहते, एक खरोखर दःुखी आिण हलाखीRया पlरिVथतीत असललेे आिण दसुरे 

खाऊनिपऊन सखुी आिण पसैवेाले. परंत ु Eयातील काही अस े आहते कO ज े दाX िपतात, जगुार 

खेळतात आिण वगेवगे�या मागाhने पसैे िमळवतात. अशा सकंटYसगंी अस ेवतhन करण ेEयांना शोभत 

नाही असे मी Nहणने. 

 ितथे लोक दःुखी होऊन आल ेआहते. आप%या नातलगांपासनू वगेळे होऊन त ेआल ेआहते. 

पण आता याकlरता रडून काय होणार? मी Eयांना सांगतले कO दःुखाची गोc िवसरा. दःुख 

िवसर%यानचे दःुख नािहसे होत असते. तNुहाला तर दःुखात सखु िनमाhण करायच ेआह.े इतकO मोठी 

गोc झाली, िहदंVुतानचे तकुड ेझाले. मला Eयाच ेदःुख आह.े पण Nहणनू काय मी रडू?  

 मी तNुहाला आिण तमुRया माMयमातनू Eयांना साग ूइिRछतो कO सवा|नी दःुख िवसरावे. या 

३२,००० लोकांनी आपली सहकारी सघंटना बनवली पािहजे. Eयांनी उbोग केला पािहजे, दाX 

¥यायला नको, जगुार खेळू नये, गांजा ओढू नये. Eयांनी काही ना काही काम अव]य केल ेपािहजे. 

शासनाची Eया सवा|ना खाऊ घालmयाची जरी इRछा असले तरी ते तस ेकX शकत नाही. आज तर 

चोहोकड ेकाळा बाजार सXु आह.े आिण माणस ेखरी असली तरी सवा|ना पणूh रेशन िमळू शकत 

नाही. परंत ुEयांनी रडायला नको. त¤ार कXन, रडून जवेण िमळू शकत नाही. Eयांनी सहकायाhन ेकाम 

केल ेपािहजे. 

 दिpण आि°केतील ऐितहािसक याWेत आNही दररोज २० मलै चालत होतो. बरीच माणस े

बरोबर होती. Eयांना दmेयाकlरता मा^याजवळ एक असं साखर आिण काही डबलरोटी होती. यात 

एका माणसाचे पोट भरत नसे. २० मलै चालनू आNही जLेहा पोहोचत अस ूतLेहा सायकंाळ झालेली 
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अस.े ितथे काही िशजत अस%याचे मला िदसत अस.े चौकशी के%यानतंर मला आढळल ेकO त ेलोक 

गवतात काही पpी आिण खाmयालायक काही गोcी वचेून होते. थोडेस ेमीठ �यायचे. ितथे पाणी 

कुठल?े िशजवणे सXु करायचे. मी खुष झालो. अशा (उbोगी) लोकांबरोबर तर नहेमीकlरता Yवास 

करता येऊ शकतो. ितथे Eयांनी जगंलातही मगंल केल ेहोत.े 

 हlर«ारची माती तर अजनूच सपुीक आह.े इथे तर त ेअजनूच उbोग कX शकतात. त ेअस े

करतील तर लोकांना Eयांचा कंटाळा येणार नाही. ज े आि�त असतात Eयांनी अशा Yकारे रािहल े

पािहजे कO Eयांचा लोकांना भार वाटू नये. एकमकेांRया सोबतीन ेसवा|नी वळे काढला पािहज.े 

 हlर«ार पिवW आह े अस े लोक Nहणतात. Eयाचा Eयांनी फायदा घतेला पािहजे. अस े

असतानाही Eया पिवW िठकाणी चोरांच ेअड्ड ेझाले आहते आिण िभpाव�ृीवर धमाhचे िशoकामोतhब 

करmयात आल ेआह ेह ेमी कबूल केल ेपािहजे. १९१५Rया कंुभम�ेयात भारत सवेक समाजाRया 

िशिबरात दिpण आि°केतील मा^या सहका`यांबरोबर मला जLेहा सवेचेी सधंी िमळाली तLेहा मला 

अनके दःुखद अनभुव आल.े शरणा�या|ची इRछा असले तर ते या Vथानाला पिवW िठकाण बनव ू

शकतात. (हा पlरRछेद द िहदंमूधनू घतेला आह.े) 

 लोकांनी कोणता ना कोणता Lयवसाय केला पािहजे. ितथे मला काही भिगनी भटे%या. Eया 

िशवणकताईचे काम करतात. काही माणसहेी अशी भटेली कO ज े काही ना काही काम शोधनू 

काढतात. मला हे आवडल.े माणसाने िभpुक Lहायला नको. Eयांनी शरू Lहायला पािहज े आिण 

घाबरायला नको.  

मी काही YEयेक िठकाणी जाऊ शकत नLहतो. डॉ. सिुशला ना¸यर सवh िशिबरात ग%ेया. ितथे 

Eयांना फार घाण िदसली. ह े काम सरकार कX शकत नाही. आपण Vवतः आप%या साफसफाईचे 

काम केल ेपािहजे. िशबीर चांगले पसरलेले असले पािहजे. लोक Nहणतात कO ितथे �ापदांची भीती 

आह.े मी Eयांना सांगतो कO जगंली �ापदांना काय घाबरायच?े जगंली पश ूतसचे माणसांना घाबरत 

असतात. ३२,००० हजार माणसांनी भीती सोडून िदली पािहजे. ते िजथे वVती करतील ितथून जगंली 

पशू पळून जातील. दधुात rयाYमाणे खडीसाखर िमसळते EयाYमाण े या लोकांनी िमळूनिमसळून 

रािहले पािहजे. 

माणसांना वा पशूनंा घाबरत असताना तNुहा लोकांना लाज वाटली पािहजे. जगंली पश ू

माणसाRया भीतीने पळून जात असतात. अस ेसवhW होत असते. �Iानदंज6नी नदीRया पलीकडील 

काठावर, िजथे जगंली �ापदे राहतात, आप%या आ�माची Vथापना केली होती ह े तNुही लpात 

ठेवल े पािहजे. लpात ठेवा कO पोलीस तNुहाला आव]यक िततकेच सरंpण दतेील. धयैh, आशा, 
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शौयh, शIुता आिण महेनत ह ेगणु कायम ठेवनू सहकायाhन ेवागलात तर तमुचे जीवन सखुकर होईल. 

तोपय|त rया लोकांबरोबर तNुही राहता EयांRयावर ओझ ेबनmयाऐवजी EयांRयाबरोबर दधुात साखर 

िमसळावी तसे तNुही राहा. (हा पlरRछेद द िहदंू मधनू घतेला आह.े) 

मी एक दःुखद गोc ऐकली आह.े ती गोc काबलूची आह.े काबलूमMय ेज े िहदंू राहतात त े

ितथ%या लोकांRया कृपमेळेु राहतात. Eयांना ितथे एका खास रंगाची पगडी घालावी लागत.े ितथल े

लोक पशैाकlरता असा अEयाचार सहन करतात ह ेऐकून मला फार वाईट वाटले. आपण आप%या 

हoकानसुार राहa शकू तर राहायचे नाही तर नाही. मी ह ेसहन कX शकत नाही. कोणी बादशाह असले 

तर आप%या घरचा. आिण मग काबूल तर आपल ेघरच आह.े आमच ेघर आह ेNहणजे पठाणांचे घर 

आह.े अतंर इतकेच आह ेकO इथे ि�िटश आहते, ितथे ि�िटशांचे राrय नाही. दिpण आि°केतील 

माझा लढाही अशाच Yकारचा होता. आNही EयांRयासारखी पगडी का घाल ूनये? आप%या लोकांना 

ितथे मोकळेपणाने राहता येऊ नये ही काही सहन करmयासारखी गोc नाही. काबलूमMये अस ेनसले 

आिण ही अितशयो�O असले अस ेमी समजतो. मी पाहीन आिण काबलूवा%यांना िवचारीन. 

Yाथhना Yवचन - १, प�ृ १८७-९० आिण द िहदं,ू जनू २३, १९४७ 

सपंणूh गांधी वाÁय, खंड ८८, प�ृ १७३-५ 
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४८. !ाथ$ना !वचन, जून २३, १९४७ 

नवी िद%ली,  

जनू २३, १९४७ 

िहदंVुतानची आिण Yांतांची YVतािवत फाळणी ही आपली परीpा आह.े आजची व�ृपW े

सांगतात कO िहदंVुतानRया फाळणीचे िवधयेक फार मोठ्या समारंभासह ससंदेत मांडल ेजाणार आह े

आिण जो िहदंVुतान आतापय|त एक दशे होता Eयाच ेआता दोन दशे होतील. हा दःुखद Yसगं आह े

आिण याकlरता कोणताही समारंभ होऊ शकत नाही. आNही अपpेा करत होतो कO आमRया जरी 

वाटmया होत असतील तरी Eया एकाच कुटंुबातील भावाभावाRया वाटmयाYमाणे होतील व काहीही 

झाले तरी आNही नहेमीकlरता िमW राहa. व�ृपWे जे Nहणतात त ेखरे असले तर ि�टनची आमच ेदोन 

राz{ांत िवभाजन करmयाची इRछा आह ेआिण तहेी वाजतगाजत असा Eयाचा अथh होईल. हा जाता 

जाता Eयांनी हाणलेला टोला आह ेकाय?  

 परंतु दशेाचा मोठा भाग, Nहणजे भारतीय सघंराrय जर आपले कतhLय पार पाडील तर त े

EयांRयाच चालीन ेमात खातील. आप%याला िकतीही नको असली तरी फाळणीपासनू आपण सटूु 

शकत नाही. परंतु आपण सरळ मागाhने चाललो पािहजे आिण फाळणी झा%यानतंरही अ%पस_ंय 

मसुलमानांना परदशेी न समजता आपण एक राz{ आहो असे समजलो पािहजे. ही उRचतर धमाhची 

मागणी आह.े भारत हा िजतका आपला दशे आह ेिततकाच Eयांचा दशे आह.े 

 Vपcपणे याचा अथh असा आह े कO िहदंू धमाhत आपण ¤ांितकारक बदल केला पािहज.े 

आप%यावर अVप]ृयतचेा कलकं लागललेा आह.े िनि�तच ती आपली दबुhलता आह.े 

पािकVतानमMये मिुVलम लीग अVप]ृयांकlरता िवभ� मतदार सघंाची लालचू दाखवत आह े अस े

वाचmयात येत आह.े पािकVतानमMये येmयाकlरता आिण इVलामचा Vवीकार करmयाकlरता ह ेिनमWंण 

आह ेकाय? बळजबरीRया धमा|तरांसबंंधी जे व�ृ अलीकडे येत असते Eयावर मी भाzय कX इिRछत 

नाही. मी Vवतः अVप]ृय बांधवांकडून या गोcी ऐक%या आहते. काय होईल याRया भीतीन ेमा^या 

मनात घर केल ेआह.े  

 या भीतीवर मात करmयाचा एकच मागh आह.े तो Nहणज ेिहदंू धमाhतील अVप]ृयतRेया भतुाला 

गाडून टाकल ेपािहजे. भारतात एकही अVप]ृय अस ूनये. सवh िहदंू एक असावे. कोणी उRचकिन� 

अस ूनये. आतापय|त rया गlरबांकडे Nहणजे अVप]ृयांकडे आिण आिदवास6कडे आपण दलुhp केल े
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EयांRयाकड ेिवशषे लp परुवू या, Eयांना िशिpत कX या, Eयांना चांग%या Yकारे राहता येईल ह ेपाहa 

या. मतदार यादीत सवा|चा समान पIतीन े समावषे कX या. सMयाची पlरिVथती बदलली पािहजे. 

ितRयात िकती तरी द�ुVती केली पािहजे. िहदंू धमh अशा उंचीवर पोहोचेल कO तो खोट्याच म%ूयांना 

कवटाळून बसले व वाईट मागाhत इतरांची नoकल कXन आEमहEयेचा मागh पEकरेल?  आज 

आप%यासमोर हा Yv आह.े 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ १९०-१ 
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४९. !ाथ$ना !वचन, जून २४, १९४७ 

नवी िद%ली, 
जनू २४, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

या भजनात रामाRया क�णाVपद अवVथेचे वणhन करmयात आल े आह.े कुठे रामाचा 

राrयािभषेक होणार होता आिण कुठे EयाRयावर एकाएकO वनवासात जाmयाची वळे आली! याहaन 

क�णाVपद अजनू काय असू शकते? असचे काही तरी आता आप%या डो�यासमोर घडत े आह.े 

एकOकड ेतर लडंनमMये िहदंVुतानला उपिनवेशाRया पातळीवरील Vवात�ंय दmेयात येत अस%याब�ल 

आनदंाRया ज%लोषाची चचाh सXु आह े तर दसुरीकडे धमाhRया रpणाRया नावावर आप%यामMये 

सांYदाियक दगंली सXु आहते. मा^यावर टीका करणारी मला दररोज िकती तरी पW ेयेत असतात. 

काही Nहणतात कO तNुही िहदंूचंे नकुसान करत आहात तर काही Nहणतात कO तNुही मसुलमानांचे 

तिुcकरण करत आहा. Eयांचा मा^यावर काहीही पlरणाम होत नाही. मी ई�रािशवाय इतर कोणालाही 

खुष करmयाचा YयEन करत नाही कारण आपण सवh Eयाची मलुे आहो, Eयाच ेसवेक आहो. आिण 

अशा पWांनी मी मा^या मनाला Wास का कXन �यावा? असा कोणता अपराध मी केला आह?े 

इतरांवर अEयाचार कXन वा पापपणूh वतhन कXन कोणीही आप%या धमाhचे रpण कX शकत नाही 

इतकेच मी Nहणत असतो. ही गोc िहदंू आिण मसुलमान या दोघांनाही सारखीच लागू होत.े 

पािकVतान वाईट गोc आह े हे मला माwय आह.े यात आनदं मानmयासारखी कोणती गोc आह?े 

आप%या दशेाची फाळणी झाली आह.े यात समारंभ करmयासारखे काय आह?े गत साठ वषा|पासनू, 

मी शाळेत िशकत होतो तLेहापासनू, िहदंू, मसुलमान, पारसी वा ि��न सवh िहदंVुतानी आहते असा 

माझा िव�ास होता. आता आप%या मातभृमूीची वाटणी झाली आह.े पण याचा अथh असा आह े

काय कO आप%या मनांचीही फाळणी झाली पािहजे? एकाच दशेात राहणारे लोक वगेवगेळे होऊन 

परके कस ेहोऊ शकतात? िहदंVुतानात केवळ एकच Yजा असले आिण ती केवळ िहदंVुतानी Yजा 

असले. मी जLेहा अस ेNहणतो तLेहा आNही चकुOचा इितहास का िशकावा? आNही दोन Yजा नाही 

असचे आNही Nहण.ू मी अस े Nहणतो तLेहा लोक मला िशLया दतेात. Eयांच ेऐकून मी खनुी झालो 

पािहजे काय? असे कXन मी केवळ माझचे नकुसान करीन. माणसू Vवतःच Vवतःचा िमW आिण शWू 

होऊ शकतो. िहदंूचं िहदंूनंा नc कX शकतात, इतर कोणीही नाही. 

परंतु आज चोहोकड ेआग भडकत असताना िदसते आह.े या आगीपासनू वाचाल तLेहाच 

धमh वाचेल. या आगीRया जाळापासनू आपण वाचू शकू तरच िहदंVुतान वाचू शकेल. माझी शारीlरक 
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श�O pीण होऊ लगली आह.े हा भडका सहन करmयासारखे माझे शरीर रािहलेले नाही. मी ज े

सांिगतले त ेसEय आह ेआिण त ेसवा|ना लागू होत.े सEयाचा जय आिण असEयाचा नाश हा जगाचा 

शा�त िनयम आह.े मी ह ेज ेसांगतो आह ेत ेदबु�या मनाRया लोकांकlरता नाही तर EयांRयाकlरता 

आह ेज ेशरू आिण िनVवाथt आहते, rयांना आप%या आयाबिहणीच,े आप%या धमाhचे रpण करत 

असताना कस ेमरावे ह ेमाहीत आह.े मारणा`यापpेा आनदंात मरण पEकरणारा अिधक धाडसी आिण 

शरू असतो. सपंणूh िहदंVुतानने शौयाhची ती उंची गाठावी अशी माझी इRछा आह.े 

मा^या अवितभवती जे सXु आह ेते पाहaन मा^या अगंावर शहारे उभे राहतात. मी कोणाला 

समजावनू सांग?ू आपण ि�िटशांकडे पाहत असतो. िकती िदवस आपण असे करायला पािहजे? १५ 

ऑगVटनतंर ि�िटश गलेलेे असतील. मग आपण कोणाकड े पाहणार आहो? पजंाबमMये लzकरी 

शासन सXु करावे अस ेसचुवmयात आल ेआह.े सिैनकO शासन Nहणजे काय ह ेमला माहीत आह.े मी 

माणसाची ¯दये बदल ूशकत नाही. मी अजनूही Nहणने कO मसुलमानांना इVलाम वाचवायचा असले, 

िहदंूनंा िहदंVुतान आिण िशखांना Eयांच े ग�ु«ारा तर Eयांनी आपसात भाडणार नाही अस े ठरवल े

पािहजे. फाळणीसबंंधी काही वाद असतील तर ते श�ORया मदतीने नाही तर लवादाRया सहा¸याने 

सोडवले पािहजे. 

सर सी. पी. Nहणतात कO गांधी आिण कॉ�ंेस सरह� Yांताला Vवात�य दmेयाकlरता तयार 

आहते परंतु Wावणकोरला नाही. सर सी. पी. सारखा िव«ान माणसू इतoया बालीशपणाचे िवधान कस े

कX शकतो? Wावणकोर जर VवतWं झाला तर मग ह¦ैाबाद, का]मीर, इदंोर आिण इतर सVंथानहेी 

Vवतःला VवतWं घोिषत करतील आिण िहदंVुतानचे तकुडेतकुड े होतील. बादशाह खानना 

िहदंVुतानपासून वगेळे Lहायच ेनाही. त ेNहणतात कO आNही पािकVतानमMये सामील होणार नाही. मग 

Eयांनी िहदंूचंे गलुाम Lहायला पािहजे काय? अस ेNहणतात कO कॉ�ंेस Eयांना लाच दते आह.े जनतचेा 

पािठंबा िमळवmयाकlरता कॉ�ंेसन ेलाचलचुपतीचा मागh अवलिंबला असता तर ती िटकून रािहली 

नसती. बादशाह खान Nहणतात कO आधी तNुही तमुची घटना तयार करा. Eया काळात त ेआपला 

िनणhय घतेील. परंतु सर सी.पी. अगदी वगेळे काही तरी Nहणतात. वायLय सरह� Yांतात तो जनतचेा 

आवाज आह.े परंत ुWावणकोरमMये महाराज आिण Eयांचे YधानमWंी िहदंूRंया वतीने बोलत आहते. 

वायLय सरह� Yांताचे उदाहरण दऊेन सर सी. पी. जनतRेया डो�यात धळू फेकू शकत नाहीत. 

Wावणकोरन ेघटनासिमतीत याव ेअस ेमी सर सी. पी. यांना सचुवीन. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ १९०-४ 
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५०. !ाथ$ना !वचन, जून २५, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जनू २५, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

वायLय सरह� Yांत आिण पजंाबमधील rया िनवाhिसतांना मी हlर«ार येथे भटेलो Eयांनी मला 

सांिगतले कO काबलूमMये राहणा`या िहदंूचंी सहजपणे ओळख पटावी Nहणनू Eयांना िविशc रंगाची 

पगडी घालावी लागत असते. यासबंंधी अफगाणीVतानRया राजदतुाने (गलुाम महNमद) या व�ृाचे 

खडंन करणारे लांब व�Lय जारी केल े आह.े ते Nहणतात कO काबलूमMये अस े काहीही नाही. त े

Nहणतात कO काबलूमMये िहदंूचंी दवेळे आहते आिण Eयांना ितथे दऊेळ बांधmयाचा अिधकार आह.े 

अस ेअसले तर आप%याकlरता ती अिभमानाची गोc आह.े 

 लाहोर, अमतृसर आिण गडुगाव येथे करmयात आललेी जाळपोळ ितwही समदुायांकlरता - 

िहदंू, मसुलमान आिण शीख - लािजरवाणी आह.े rया कोणEया साधनाने शoय असले Eया साधनाने 

ही जाळपोळ थांबवली पािहजे आिण ितwही समदुायांना एकW आणल े पािहजे. व�ृपWांमMये मी 

पािहले कO काल लाहोर येथे नबाब ममदोत यांRया घरी ितwही समदुायांRया Yितिनध6ची एक पlरषद 

बोलावmयात आली होती. ती मMयराWीपय|त सXु होती आिण दगंली थांबवmयात याLया अस े

ितRयात ठरवmयात आल.े ही चांगली बातमी आह.े अखेरीस पािकVतानची उभारणी लाहोर आिण 

अमतृसरRया राखेवर होणार आह े काय? आिण ही काही लहानसहान शहरे नाहीत. EयांRया 

उभारणीकlरता िपढ्या लागल%ेया आहते. यािशवाय अमतृसरमMये िशखांचे सवुणhमिंदर आह.े अशा 

Yकारे माणसू आपली माणसुकO िवसX शकतो आिण हवैान बनतो ही शोकाची गोc आह.े ह ेपढुारी 

परत उbा भटेणार आहते. (Yांतातील दनैिंदन कायदा आिण सरुpा यांचा आढावा घmेयाकlरता 

ममदोत येथील इिÂतकार हxसने खान, भीमसने सRचर आिण Vवरण िसगं यांची सरुpासिमती तयार 

करmयात आली होती.) ितला जर यश आल ेतर या शहरात लzकरी शासन सXु कराव ेलागणार नाही. 

यामळेु या नEेयांच ेआपण आभार मानले पािहजे.  

 मी Vवतःच आज धमhसकंटात सापडलो आह.े कधी मला िबहारमMये जाmयाची ती± इRछा 

होते तर कधी नोआखालीत. नोआखालीत मा^या कामाची नकुताच स�ुवात झाली होती व Eयान े

िहदंूनंा बरीच मदत झाली होती. मी िबहारमMयेही जायलाच पािहजे. माझा इथे आठ िदवस राहmयाचा 
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िवचार होता परंत ुइथे येऊन मला आताच एक मिहना झालेला आह.े मी कुठे जायला पािहजे आिण 

काय केल ेपािहजे? मी गZधळलो आह.े ई�रभ�ाकlरता एक Yकारे ह ेचांगलचे आह.े भ�ान ेकेवळ 

आजचा िवचार केला पािहजे, उbाचा नाही कारण उbा ई�राRया हातात असतो. मी अिहसंRेया 

मोठमोठ्या गोcी करतो Nहणनू काही लोक मला टोमणा मारतात आिण िवचारतात कO मी अमतृसर 

वा गडुगावला का जात नाही. परंतु ितथे जाऊन मी काय िमळवणार आह?े मी जसा आह े तसा 

तNुहाला िदसलो पािहजे अशी माझी इRछा आह.े मी गरैसमजाला कधीही बळी पडलो नाही. परंत ु

आज जगात आिण िहदंVुतानात फार गोधळ आह ेआिण Eयामळेु गोc Vपcपणे पाहण ेकठीण होत.े 

माणसाने सMयाRया कतhLयाकड े लp िदले पािहजे अस े गीता Nहणते. िकती तरी िठकाणी मोठ्या 

Yमाणात दगंली सXु आहते आिण कुठे जावे यासबंंधीचा माझा िनणhय होऊ शकत नाही. ई�र इथे 

मला मागh दाखवत नाही. मी िमWांना िवचारतो. अतंःकरण जLेहा शकंाकुशकंांनी भरलेले असते तLेहा 

उ�म गोc वाट पाहण ेआिण धीरान े वागणे असते. दगड फेक%याने अजनूच गZधळ होऊ शकतो. 

नबाब ममदोत Nहणतात कO पािकVतानमMये अ%पस_ंयाकांना wया¸य वागणकू दmेयात येईल. मी 

EयांRयावर अिव�ास का दाखवावा? िहदंू अफगाणीVतानमMये जर नागlरक Nहणनू राहa शकतात तर 

पािकVतानमMये का नाही?  

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ १९४-६ 
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५१. !ाथ$ना !वचन, जून २६, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जनू २६, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

आज मी Lहाईसराय बरोबर दीड तास होतो. मला EयांRयाशी कोणतहेी िवशषे काम नLहत.े 

मी ितथे Lहाईसरायना काही दmेयाकlरता वा घmेयाकlरता गलेो नLहतो. Eयांची Vवतःची कामाची एक 

पIत आह.े मी िहदंVुतानRया Vवात�ंयाकlरता सघंषh करतो आह ेआिण जनतचेी सवेा करतो आह े

अस ेEयांना वाट%यामळेु इतरांYमाणचे मलाही बोलवावे असे Eयांना वाटले. त ेसवा|चा स%ला घतेात 

आिण मग Eयांना जे करायच े असते त े त े करतात. EयांRया मनात काय आह े त े एका ई�रालाच 

माहीत. 

 मला िमळणा`या पWांमधील बरीचशी पWे तर िशLयांनीच भरललेी असतात. िशLयांचा 

मा^यावर काहीही पlरणाम होत नाही कारण मला Eया VततुीYमाणे वाटतात. परंत ु मी िशLयांकड े

Vततुी Nहणनू पाहतो Nहणनू लोक मला िशLया दते नसतात तर मी EयांRया \cीने मी जसा असायला 

पािहजे तसा नाही Nहणनू लोक मला िशLया दते असतात. आज िमळाल%ेया एका पWातील मी दोन 

Yv िनवडल ेआहते व Eयांच ेउ�र मी दणेार आह.े पिहला Yv आह े : ‘‘तNुहाला ि�िटश सwैयाची 

अितशय सवय झाली आह.े त ेसwैय ग%ेयानतंर तNुही काय कराल?’’ मी जLेहा दिpण आि°केत 

होतो तLेहा मी या Yvाच ेउ�र िदले आह ेआिण इथे परत%यानतंर अनके वषा|पवूtही मी याचे उ�र 

िदले आह.े आताही माझे उ�र तचे आह.े आNहाला ि�िटश सwैयाचा काहीही उपयोग नाही. Eयामळेु 

आमची श�O वाढत नाही तर कमी होते. मी तर अिहसंचेा भ� आह.े परंत ुrयांचा अिहसंेवर िव�ास 

नाही Eयांनाही ही गोc लागू होत.े YEयेकजण जर सिैनक होत असले आिण बंदकू चालवण े िशकत 

असले तर ि�िटश सwैयाची गरज कुठे राहील? ि�िटश सwैय ग%ेयामळेु जर आप%याला धoका बसत 

असले तर आपण Vवराrयाकlरता पाW आहो अस ेकस ेNहणता येईल? माणसाRया फुÂफुसांना जर 

रोग झाला तर दसु`याRया फुÂफुसाRया मदतीने तो िजवतं राहa शकत नाही. Vवराrय ह ेिहंदVुतानRया 

फुÂफुसाYमाणे आह.े आप%याला जर िजवंत राहायचे असले तर आपण तसे इतरांRया मदतीने कX 

शकत नाही. आज आपण अशा माणसाYमाणे आहो कO rयाने आपल े आयzुय अधंार कोठडीत 

घालवले आह ेआिण आता एकदम Eयाला बाहरे काढ%यामळेु सयुhYकाशाने तो काही काळ आंधळा 
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झाला आह.े आप%याला पािठंबा दmेयाकlरता वा मदत करmयाकlरता ि�िटशांRया वा इतर कोणाRया 

सwैयाची सwैयाची गरज नाही.  

 परंतु अमतृसर, लाहोर आिण इतर िठकाणRया दगंल6नी आपण आEमिव�ास गमावला आह.े 

आपण इतके खालRया Vतरावर गलेो आहो कO आपण परVपरांना घाबX लागलो आहो. सwैय नसले 

तर लोक परVपरांना खाऊन टाकतील ही क%पना आप%या मनात घर कX लागली आह.े परंत ुसEय ह े

आह ेकO जोपय|त ितसरा पp आप%याला दाबून टाकmयाकlरता हजर आह े तोपय|त आपण Vवतः 

मजबूत होmयाची अपpेा कX शकत नाही. Vवराrय िभ�या लोकांकlरता नसते.  

 दसुरा Yv आह े: “तNुही िकती मखूh आहा कO अजनूही तNुहाला तमुRया अिहसंचेा वास येत 

नाही. तमुची अिहसंा ना तर िहदंूनंा वाचव ूशकते ना मसुलमानांना. तNुही जगावे Nहणनू आNही Wास 

सहन करतो ते तमुRया अिहसंकेlरता नाही तर तNुही केल%ेया दशेसवेकेlरता. 

 मला तर अस ेवाटते कO मा^या चोहोकड ेजो र�पात होतो आह ेआिण जी भीषण िहसंा होत े

आह े ितचा मला दगु|ध येतो. Eया दगु|धाकडे पाहता मला मा^या अिहसंचेा जो सगुधं येतो तो 

अिधकच गोड वाटतो. जो माणसू अमतृच अमतृ िपतो Eयाला अमतृात ती गोडी वाटत नाही जी गोडी 

िवषYाशन के%यानतंर दोन थ§ब अमतृाने येईल. 

 मला नहेमी मा^या अिहसंचेा सुगंधं येत नLहता कारण तLेहा मा^या चोहोकडील वातावरण 

अिहसंामय होते. परंत ु आज मला जLेहा िहसंचेा वास येतो तLेहा तो वास घालवणारी श�O 

मा^याजवळ केवळ अिहसंाच आह.े पWात असहेी िलिहले आह े कO मी वारंवार िजनांना 

भटेmयाकlरता का जातो. त े आमच े शWू आहते आिण आपण EयांRयापासनू दरू रािहलो पािहजे. 

EयाचYमाण ेबलचुीसIुा आपल ेशWू आहते आिण कॉ�ंेसला EयांRयाशी काहीही घणेदेणेे असू नये. 

कॉ�ंेस अस ेकस ेकX शकते? सवा|ची सवेा करण े ितचे Mयेय आह.े िहदंूनंा, िवशषेतः सवणh िहदंूनंा 

शWू लखेून बदनाम कXन िजनांनी दशेाचे अनिहत केल ेहे मला माwय आह.े जो माणसू दzुकमh करतो 

तो वाईट आह ेअस ेतर वाटतच असते परंतु अखेरीस तो आपला भाऊ असतो. िहदंू EयांRयामागे वडेे 

थोडेच होऊ शकतात. िजनांना पािकVतान िमळाला Nहणनू आपण EयांRयाशी सबंंध ठेवण ेबंद कराव े

असा अथh होत नाही. आपण जर भटेत रािहलो तर अनके अस ेYv आहते कO ज ेचच�न ेसटूु शकतात. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन -१, प�ृ १९६-८ 
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५२. !ाथ$ना !वचन, जून २७, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जनू २७, ९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

आज मला अितशय दःुखद पW िमळाले आह.े िद%लीहaन एक िमW िलिहतात कO पजंाबकडून 

फार मोठ्या Yमाणात िनवाhिसत िनघाले असनू ते िद%लीRया मागाhवर आहते. Eयांनी आपल े घर 

सोडले कारण आपल ेजीवन आिण सपं�ी धोoयात आह ेअस ेEयांना वाटते. परंतु ते पळून कुठे जाऊ 

शकतात? आपण जर ऐकल ेकO उbा िद%लीत भकंूप होणार आह ेतर आपण ह ेिठकाण सोडून जाऊ 

काय? शरू लोक कधीही पळत नसतात. मEृय ूहा नहेमी माणसाची सोबत करत असतो. कोणीही अमर 

नाही. राहता रािहली सपं�ीची गोc. ती तर आपण नहेमीच िमळवत असतो आिण गमावत असतो. 

या िमWान े असहेी िलिहले आह े कO ह े िनवाhिसत िद%लीला आ%यानतंर जLेहा घर भाड्यान े घऊे 

पाहतात तLेहा घरमालक Eयांना जाVत भाडे मागतात. िद%लीत rयांRयाजवळ घर वा जमीन आह े

Eयांनी या असहाय िनवाhिसतांचे आप%या घरात Vवागत करावे. परंत ुते जरी अस ेकX शकत नसतील 

तरी Eयांनी जाVत भाडे माग ूनये आिण ह ेिनवाhिसत िजतके भाडे दऊे शकत असतील िततके �याव.े 

िनवाhिसतांना आ�य दणेे ह ेEयांच ेसवhYथम कतhLय आह.े मला माwय आह ेकO काही जमीनमालकांच े

घरभाडे ह े एकमवे उEपwनाचे साधन आह.े अस े असले तरी Eयांनी वाजवी भाडे �यावे. अतंlरम 

सरकारने या समVयेचा िवचार करावा आिण िनवाhिसतांRया अडचणी कमी होतील असा शoय 

िततका YयEन करावा.  

व�ृपWांमधनू आिण पWांमधनू मला िवचार%या जाणा`या सवh Yvांचे मी उ�र दऊे शकत 

नाही. परंतु मी Eयातनू काही िनवडेन आिण Eयांचे उ�र दईेन.आज मी तीन Yv िनवडल े आहते. 

पिहला Yv आह ेकO या जगात ई�राची जागा पशैान ेघतेललेी अस%यामळेु िहदंVुतानने काय कराव?े 

माझे उ�र आह े कO अथhश�O, शारीlरक श�O वा पाशवी श�O ही चूक आह.े भजनात 

सांिगत%याYमाणे सवाhत अिधक शि�मान ई�र आह ेव EयाRयासमोर इतर श�6चा कोणताही Yभाव 

पडत नाही.  

आज जडवादी \िcकोनाला महsव आल ेआह े आिण आMयािEमक श�O वा आEमश�O 

अशी काही गोc नाही अस े आप%याला वाटू लागले आह ेआिण ती इिं¦यगNय नाही. परंतु माझा 
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अMयाEमवादावर िव�ास आह ेआिण पाशवी श�Oला मी मळुीच महsव दते नाही. मी  असहेी Nहणने 

कO पाशवी श�O pिणक आह ेतर आMयािEमक वा आEमश�O िचरंतन आह ेकारण ती Vवतःच सEय 

आह.े 

 दसुरा Yv आह े - “ि�िटश ग%ेयानतंर घटनासिमती घटना तयार करेपय|तच उपिनवेशाची 

िVथती कायम राहील. Eयानतंर तNुही ि�िटशांचे िमW राहाल कO शWू?”  

 उ�र आह ेकO इ}ंलडंशी आपण आपल ेसबंंध तसचे सXु राहतील अशी आपण आशा कX. 

वाईट माणसाचे अपकृEय EयाRया मEृयबूरोबरच परुल ेजातात, केवळ चांगल ेिश%लक राहतात. आज 

िहदंVुतान Yसववेदनांमधनू जात आह.े या वदेनांमMये इ�ंज जर उ�ीणh होतील Nहणज े Lहाईसराय 

आिण Eयांच ेस%लागार दशेाकlरता ज ेकरण ेचांगल ेतचे करतील तर त ेआपल ेशWू कस ेराहतील? 

इतकेच नाही तर आप%याला उपिनवशेाचा जो दजाh िमळाला आह े Eयाकlरता कारणसIुा मWैीच 

आह.े आता आपण राzकुलात भागीदार आहो. आिण आपण जLेहा राz{कुल सोडू तLेहासIुा 

आपली EयांRयाशी मWैी कायम राहील.यातच Eयांच े आिण आपल े िहत आह.े अतंlरम सरकारच े

उपाMयp जवाहरलाल नहेX आधीच Nहणाल ेआहते कO VवतWं िहदंVुतानला कोणीही घाबरmयाच े

कारण नाही. िहदंVुतान सवh दशेांशी मWैी करील. 

 ितसरा Yv आह े- “भारतीय गणराrयाचा अMयp कोण होईल? तो कोणी इ�ंज असले काय 

आिण जर इ�ंज नसले तर तर मग जवाहरलाल नहेXंनी अMयp का होऊ नये? त े उRचिशिpत 

आहते, Eयांना इ�ंजी आिण °§ च बोलता येत ेव अनके दशेांचा Eयांना अनभुव आह.े” माझ ेउ�र ह े

आह ेकO माझ ेचालले तर एखदी स णुी भगंी मलुगी भारताची पिहली राz{पती Lहावी. सतरा वषा|ची 

इ�ंज मलुगी जर इ}ंलडंची राणी बन ूशकत ेआिण नतंर िहदंVुतानची महाराणी बन ूशकत ेतर दशेYेमान े

भरललेी िनzकलकं भगंी मलुगी भारतीय गणराrयाची पिहली राcपती का बन ूनये? (ह ेवाoय द िहदंू, 

जनू २८, १९४७मधनू घतेले आह.े) राz{ाMयp अनके भाषा जाणणारा आिण उRचिशिpत 

असmयाची आव]यकता नाही. उRचिशिpत �ा¨ण वा कायVथ राz{ाMयpपदी िनवडून आप%याला 

आप%या अहकंराचे जगासमोर Yदशhन करायचे नाही.  

या पदाकlरता एका हlरजन मलुीची िनवड कXन आपण आप%या आEमश�Oच ेदशhन घडव.ू 

भारतात कोणीही उRच वा किन� नाही ह ेआपण जगाला दाखवनू दऊे. ती मलुगी शरीर आिण मनान े

VवRछ माW असली पाहजे. ती सीतसेारखी शIु असली पािहजे आिण ितचे डोळे तजेVवी असले 

पािहजे. सीतेत असे तजे होत ेकO रावण ितला Vपषh कX शकला नाही.  
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मला जर अशी मलुगी आढळली तर ती पिहली अMयp असले. आपण सवा|नी ितला 

अिभवादन केल े पािहजे आिण जगासमोर आदशh ठेवला पािहजे. अखेरीस ितला भारत सरकारच े

सचंालन करायचे नसते. ितचे मिंWमडंळ असले आिण ती मिंWमडंळाRया स%%याYमाणे वागले. ितला 

केवळ कागदपWांवर सही करायची असते. सवh भारतीयांनी, मग त ेसवणh िहदंू असो कO मसुलमान 

असो कO इतर कोणEया धमाhचे असो, एका आवाजान ेघोिषत केल े पािहजे कO जो कोणी अMयp 

असले Eयाला आNही अिभवादन कX. ही खरी निैतक श�O आह.े इतर सवh खोटेपणा आह.े मा^या 

Vव¥नातील अशी मलुगी अMयp झाली तर मी ितचा सवेक होईन आिण मी सरकारकडून 

खाmयाकlरतासIुा एक पसैाही मागणार नाही. मी जवाहरलाल, सरदार पटेल आिण राज§¦ बाब ूयांना 

ितचे मWंी करीन आिण यामळेु त ेितचे नोकर होतील. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन -१. प�ृ १९९-२०२ 
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५३. !ाथ$ना !वचन, जून २८, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जनू २८, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

आज मी तNुहाला ज ेकाही सांगणार आह ेत ेफार िवशषे आह.े मला आशा आह ेकO तNुही त े

लpपवूhक ऐकाल आिण समजनू घmेयाचा YयEन कराल. जLेहा एखादा माणसू चांगले काम करतो 

तLेहा तो Eया चांग%या कामात सवh जगाला सहभागी कXन घतेो. परंत ुजLेहा कोणी वाईट काम करतो 

तLेहा तो जरी Eया कृEयात सवh जगाला सहभागी कX शकत नसला तरी जगाची हानी माW कX 

शकतोच. घटनासिमती नागlरकांRया अिधकारांची चचाh करत आह.े Nहणज े मलूभतू अिधकार 

कोणकोणत ेअसावते यासबंंधी त ेिवचारिविनमय करत आहते. वVतिुVथती तर ही आह ेकO खरा Yv 

नागlरकांचे अिधकार कोणत ेहा Yv नसनू नागlरकाचे कतhLय कोणते हा आह.े  मलूभूत अिधकार 

केवळ तचे असू शकतात rयांRया उपयोगामळेु Eया नागlरकाचाच नाही तर सवh जगाचा लाभ होईल. 

आज YEयेकाला आपल े अिधकार कोणत े हे जाणनू घmेयाची इRछा असते परंत ु जो माणसू 

लहानपणापासनू आपल े कतhLय पार पाडण े िशकतो व आप%या धमाhRया पिवW �ंथांचा अ~यास 

करतो Eयाला आपोआपच अिधकारांचा उपयोग करता येत असतो. मी माझी कतhLय े आईRया 

मांडीवर िशकलो. ती अिशिpत �ामीण �ी होती. ितला आप%या नावाची सहीसIुा करता येत 

नLहती. िशpक लावनू िलहायला वाचायला िशकण े याचा Eया काळात कोणी िवचारसIुा करत 

नLहता. मी तNुहाला ही स�र वषा|पवूtची गोc सांगत आह.े माझ े वडील िदवाण होत े परंतु Eया 

काळात िदवाणला चांगल े िशpण असण े आव]यक नLहते. त े Vवतः आपला अगंरखा आिण 

खेड्यातील पIतीच ेजोडे घालायचे. Eयांना पजैामा काय आह ेहसेIुा माहीत नLहत.े मा^या आईन े

मला रामनामाचा जप िशकवला. ितला माझा धमh माहीत होता. तर लहानपणापासनू आपण आपला 

धमh िशकलो व Eयाच ेअनसुरण कX लागलो तर आपल ेअिधकार Vवतःची काळजी घतेात. माझी 

आई मला ज ेदधू पाजत होती Eयानचे मला जगmयाचा अिधकार िमळाला. मी जर दधू िपmयाRया 

धमाhचे पालन केल ेनसते तर मी मXन जाईन आिण मग मा^या जगmयाचा अिधकारही राहणार नाही. 

सारांश कतhLयपालनातनूच अिधकारांचा जwम होतो. आपण जर आप%या धमाhचे पालन केल े तर 

अिधकार Eयामागे पळत येतात. कतhLय आिण अिधकार ह ेवगेवगेळे होऊ शकत नाहीत. माझा धमh 

काय आह ेयाचा मी िवचार करत होतो आिण Eयातनूच सEया�हाचा जwम झाला होता. 
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परंतु आज तर आप%याला िविचW गोc िदसते आह.े जो राजा असतो तो असे समजत असतो 

कO ई�रान ेEयाला जनतवेर राrय करmयाकlरताच जwमाला घातले आह,े Nहणजे Eयाला कोणालाही 

फासावर चढवmयाचा अिधकार आह,े त�ंुगात टाकmयाचा अिधकार आह ेआिण इतर काह6ना दडं 

करmयाचा अिधकार आह.े लोकांनी आपली सवh कतhLये पार पाडावी अस ेEयाला वाटते. तो Nहणतो 

कO Eयाला राrय करmयाचा अिधकार ई�रान े िदला आह.े उbोिगक कामगार आिण उbोगपती 

आपाप%या अिधकारांची मागणी करत असतात. जमीनदीर आप%या अिधकाराचा दावा करतो, तर 

शतेकरी आप%या. परंतु एकाने आपले अिधकार उपभोगावे आिण दसु`याने केवळ आपली कतhLय े

पार पाडावी असे इथे दोन वगh नाहीत. राrयकत� जर आपल ेकतhLय पार पाडणार नसतील परंतु लोक 

आपल े कतhLय पार पाडत असतील तर लोकच राrयकत� होऊन जातात. परंतु स�ाधारी आपल े

कतhLय पार असतील व Vवतःला जनतचेे िव�Vत समजत असतील तर ते िटकतील. परंत ु ते जर 

हxकुमशहा बनतील तर या काळात त ेिटकणार नाहीत. आतापय|त आपण काळोखात बडुाललेो होतो. 

राrयकत� आपल ेकतhLय िवसरले होत े आिण Eयांची जनताही. आमचा सयूhच¦ंापासनू जwम झाला 

केवळ इतकेच राजे लोक सारखे सांगत होते. परंत ुखरे पाहता राजा हा जनतचेा पिहला सवेक असतो. 

आप%या मालकाला सवh काही समिपhत करण ेआिण नतंर ज ेिश%लक राहील Eयावर समाधान मानण े

ह ेसवेकाचे कतhLय असते. लोकांनीसIुा आपल ेकतhLय पार पाडण ेिशकल ेपािहजे. ते करोडो आहते. 

Eयांनी ठरवल ेतर त ेआप%या राजाला ठार कX शकतात. परंतु अस ेकXन त ेVवतःचीच हानी कXन 

घतेील. आपण आपल े रVते VवRछ ठेवल,े Eयावरील YकाशLयवVथा नीट ठेवली वा अशाच 

YकारRया काही गोcी कतhLये Nहणनू के%या पािहजे. आप%यापकैO YEयेकान ेभगंी Lहायला पािहजे. 

जो माणसू आधी भगंी होणार नाही तो जगू शकत नाही, आिण Eयाला जगmयाचा अिधकारही नसतो. 

आिण आपण जरी माwय केल ेनाही तरी आपण सवh कोणEया ना कोणEया अथाhने भगंी आहो. लोक 

कर भरतात त ेस�ाधा`यांची ितजोरी भरmयाकlरता नाही तर करािशवाय Yशासन चाल ूशकत नाही 

Nहणनू त ेकर भरतात. हीच गोc िगरणी कामगार आिण िगरणीमालकांनाही लागू होते. इथे हाताRया 

अतंरावरच आजबूाजलूा हlरजन मजरुांची एक वVती आह.े ते rया घाणीत राहतात त ेपाहaन माझ े

अतंःकरण रडू लागते. आNही िकती नालायक आहो? मी इतoया सुदंर वातावरणात राहतो आिण त े

िबचारे अशा घाणीत. अशाच Yकारे मालकांनी आधी मजरुांना खाmयाकlरता दऊेन मग Vवतः खा%ल े

पािहजे. परंतु िगरणी मालक जर आपले कतhLय पार पाडत नसतील तर मजरुांनी Eयांना माXन टाकाव े

असा Eयाचा अथh होतो काय? त ेिनि�तच असे कX शकतात. परंतु मग सपंणूh डोलाराच कोसळेल. 

िगरणीमालकांना घाबरवनू Eयांना काहीही िमळणार नाही. मग ते Vवतः मालकांYमाण ेवाग ूलागतील. 

Eयांना जर आपली पlरिVथती सधुरावयाची असले तर आपल े कतhLय पार पाडूनच आप%याला 
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आपल े अिधकार िमळतील ह े Eयांनी लpात ठेवले पािहजे. आज करोडो कामगार आहते. त े जर 

आपल ेकतhLय िवसरले तर अराजक आिण गZधळ िनमाhण होईल. 

YEयेक माणसू कजhदार Nहणनू जwमाला आला आह.े धमh�ंथसIुा सांगतात कO आपला जwम 

कजh फेडmयाकlरता झाला आह े आिण आप%या जwमापासनू आपण इतरांRया अिधकारांवर 

अवलबंून आहो. माणसू तLेहाच माणसू होतो जLेहा Eयाला आपण इतरांवर अवलबंून अस%याची 

जाणीव होत.े 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ २०२-५ 
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५४. !ाथ$ना !वचन, जून २९, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जनू २९, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

काल मी कतhLयाब�ल बोललो होतो. परंतु मला जे बोलायचे होते त े सवh मी काल बोल ू

शकलो नLहतो. माणसू कुठेही जरी गलेा तरी EयाRयाबरोबर काही कतhLय ेयेत असतात. जो माणसू 

आपल ेकतhLय िवसरतो आिण केवळ आपल ेहoक जपmयाचा YयEन करतो Eयाला हे माहीतच नसत े

कO जे हoक कतhLय के%यािशवाय येतात त ेकधीही जपता येऊ शकत नाहीत. ही गोc िहदंू-मसुलमान 

सबंंधांनाही लाग ूहोते. एखाbा िठकाणी िहदं ूराहत असो कO मसुलमान राहत असो वा दोघहेी राहत 

असो त े ितथे जर आपल े कतhLय पार पाडतील तरच Eयांना अिधकार िमळतील. मग Eयांना 

अिधकारांची मागणी करावी लागणार नाही. मलू आईच ेदधू िपते कारण तसे करण े Eयाचे कतhLय 

असते. आिण हीच गोc Eयाला जगmयाचा अिधकार दतेे. हा सवh��े िनयम आह ेआिण कोणीही 

Eयात बदल कX शकत नाही. िहदंू जर मसुलमानांना आपल ेभाऊ समजतील आिण Eयांना चांगली 

वागणकू दतेील तर मसुलमानसIुा मWैीची परतफेड मWैीन े करतील. उदाहरणाथh एक खेड े �या. 

EयाRयात जर पाचश े िहदंू आिण पाच मसुलमान राहत असतील तर पाचश े िहंदूवंर पाच 

मसुलमानांब�लची काही जबाबदारी येत ेआिण Eयाचबरोबर ती जबाबदारी िहदंूनंा काही अिधकारही 

दतेे. आपण मसुलमानांची हsया कX शकतो अस ेअहकंारापोटी िहदूनंी समजू नये कारण कोणालाही 

हEया करmयाचा अिधकार नसतो. हEया करmयात कोणतहेी शौयh नाही. ती ~याडपणाची आिण 

लािजरवाणी गोc आह.े मसुलमान जरी दाढी वाढवत असल ेआिण नमाझRया वळेी पि�मकेड ेतZड 

करत असल ेतरी आप%या सखुदःुखात Eयांना सहभागी कXन घणे ेआपल ेकतhLय आह.े Eयांना परेुसे 

खाmयािपmयाकlरता आह ेकO नाही आिण EयांRया इतर गरजा पणूh होतात कO नाही हे Eयांनी पािहले 

पािहजे. पाचश ेिहदंू जLेहा आपले कतhLय पार पाडतील तLेहा पाच मसुलमानांनीसIुा आपल ेकतhLय 

पार पाडाव ेअसे अपिेpmयाचा Eयांना अिधकार िमळतो. गावाला जर आग लागली असले आिण 

मसुलमान जर िवचार करतील कO आग लागली तर लागू bा, इतकेच नाही तर ती पसरावी Nहणनूही 

त े जर सवh काही करतील तर त े आपल े कतhLय पार पाडताहते असे Nहणता येणार नाही. आग 

लागmयासार_या घटना गावात नहेमीच होत असतात. कोणी जर िबडी पटेवली आिण जळती 

आगपटेीची काडी फेकून िदली व ती थोड्याशा वाळले%या गवताRया वा कापसाRया िढगाRया 
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सपंकाhत आली तर आग लागते. आिण गावात बहxतके घरांना गवताचे छ¥पर अस%यामळेु थोड्याशा 

वा`यानसेIुा सपंणूh गाव आगीRया लोळात सापडू शकते. परंतु अशा Yसगंी पाच मसुलमानसIुा ती 

आग िवझवmयाचा YयEन करतील आिण बाद%या भऱभXन पाणी आणmयाRया कामाला लागतील. 

अशा Yकारे कतhLय पार पाडत असताना Eयांना अिधकारही िमळतात. आज आपण आपल ेकतhLय 

करत नाही. काम सXु आह ेकारण ई�रान ेजग अशा काही Yकारे िनिमhले आह ेकO EयाRया Yगतीत 

खीळ पडू नये. परंतु क%पना करा कO पाच मसुलमानांनी खोडसाळपणा करायच े ठरवले आह.े 

क%पना करा कO तNुही Eयांना खाmयािपmयाकlरता दते आहा व Eयांना चांगली वतhणकू दते आहा 

आिण तरीही ते तNुहाला िशLया दते आहते. अशा वळेी पाचश े िहदंूचंे कतhLय काय असेल? Eयांना 

कापनू टाकणे ह ेिहदंूचंे िनि�तच कतhLय नसले. अस ेकरण ेपशEुवाचे होईल, माणसू असे कX शकत 

नाही. मा^या भावाला जर वडे लागले तर मी Eयाला मारहाण करावी काय? मी असे करणार नाही. मी 

Eयाला बंद खोलीत ठेवीन आिण EयाRयाशी कोणालाही धसमसुळेपणाने वाग ूदणेार नाही. हा मानवी 

मागh आह.े याचYमाण ेEया मसुलमानांना िमWEवाRया नाEयाने वागmयाची इRछा नसले आिण आNही 

वगेळे राz{ आहो आिण आNही जरी पाच असलो तरी बाहXेन पाच कोटी बोलाव ूशकतो असे त े

Nहणत असतील तरी िहदंूनंी EयांRया अशा धमoयांना घाबX नये. आNही या पाच मसुलमानांशी मWैी 

कX इिRछतो परंतु हे Yितसाद दते नाहीत व तरीही यांना मदत करmयाची जर तमुची इRछा असले तर 

तो तमुचा Yv आह ेपरंतु जलुमुजबरदVतीमळेु िहदंू घाबरणार नाहीत वा दबणार नाहीत अस ेबाहरेRया 

पाच कोटी मसुलमानांना िहदंूनंी सािगतले पािहजे. जगाला कळेल कO ह े ५०० िहदं ू चागलंे लोक 

आहते व आपल ेकतhLय पार पाडmयाची Eयांची इRछा आह.े हीच गोc िजथे ५०० मसुलमान आिण 

केवळ ५ िहदंू असतील Eया गावाला सIुा लागू होईल. झलेम भागातील काही लोक मला 

भटेmयाकlरता आल े होते. आमच े ितथे काय होईल अस े Eयांनी िवचारल.े मी Eयांना सांिगतले कO 

तथेील मसुलमान जर लोक असतील, आपल े कतhLय पार पाडत असताना त े आEमसयंंम बाळग ू

शकत असतील तर तNुहाला घाबरmयाचे काहीही कारण नाही. परंत ुथोडेसहेी िहदंू वाईट असतील तर 

मग सपंणूh िहदंVुतानमधील िहदंू जरी तNुहाला वाचवायला आल ेतरीही काही फायदा होणार नाही. 

काही सVंथािनक िचडलले ेआहते. Eयांचे Nहणणे आह ेकO जोपय|त आकाशात सयूhचं¦ आहते 

तोपय|त आNही िसहंासनावर राहa. Eयांच े Nहणण े आह े कO जनतनेे आNहाला स�ा िदलेली नसनू 

ि�िटशांनी वा सयूhच¦ंान ेआNहाला स�ा िदललेी आह.े यावXन त ेआपल ेकतhLय करत आहते अस े

िदसत नाही. यातनू केवळ अहकंार आिण उIटपणा िदसून पडतो. जोपय|त Eयांना ि�िटशांचे सरंpण 

होते तोपय|त इ}ंलडं आिण ह े अमlेरकेत सVंथािनक करोडZनी �पये उधळत होते. त`हते`हचेे खेळ 

खेळत होते. आता ह ेसXु राहa शकत नाही. आता जनतRेया मकू समंतीने व Eयांच ेसवेक Nहणनूच 
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स�वेर राहa शकतात. अथाhतच सवेकांनासIुा खाmयाकlरता पािहजे असत.े आतापय|त ते लोकांना 

लटुत होते. Eयांना राजवाड्यात राहa िदले जाईल कारण ते Nहण ूशकतात कO आNहाला राजवाड्यात 

राहmयाची सवय आह ेआिण झोपडीत आNही कधीही रािहलो नाही. Eयांना असे कX िद%यान ेलोक 

काय गमावणार आहते? परंतु राजे जर जनतचेा अिधकार माwय करणार नसतील, जर ते Nहणतील कO 

तोफांRया भिडमाराने आNही तमुची राखरांगोळी कXन टाकू तर ते आपल ेकतhLय पार पाडत नाहीत. 

मग जनतनेे काय कराव?े अशा Yसगंी शासकाशी असहकार करण ेहे जनतचेे कतhLय होते व Eयाला 

पदRयूत करण ेह ेजनतचेे कतhLय होत.े याचा अथh असा होत नाही Eयांनी राजवाड्यांना आग लावावी 

व YEयेक गोcीचा िवMवसं करावा. तो वाईटपणा होईल. जर सVंथािनक चकुORया मागाhवर असले तर 

Eयाला फरफटत खाली ओढण े ह े जनतचेे कतhLय नसते. लोकांनी EयाRयाशी सौजwयान,े सEयान े

आिण शांततनेे सघंषh केला पािहजे. लोकांनी केवळ अिधकारामागे पळू नये. जो अिधकारांमाग े

पळतो Eयाला अिधकार िमळत नसतात. Eयाची अवVथा Eया कु�याÃणाण ेहोत ेअसते जो पाmयातील 

आपल े Yितिबंब पाहaन Eयावर ह%ला करmयाचा YयEन करत असतो. Eयाचा अिधकार �ामक 

असतो.तNुही जLेहा कतhLय पार पाडाल तLेहा अिधकार तमुRया मांडीवर येऊन पडतील. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन, प�ृ २०५-८ 
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५५. !ाथ$ना !वचन, जून ३०, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जनू ३०, १९४७ 

 कायदशेीर \िcने सरह� Yांत कॉ�ंेसचा Yांत होता आिण अजनूही आह ेयामळेु लोकांची नजर 

आज सरह� Yांतात होणा`या सावhमताकडे लागली आह.े बादशाह खान आिण EयांRया सहका`यांना 

िहदंVुतान वा पािकVतानमधनू एकाची िनवड करmयाकlरता सांगmयात आल े आह.े िहदंVुतान हा 

िहदंूचंा आिण पािकVतान हा मसुलमानांचा असा िहदंVुतान या श�दाचा चकुOचा अथh लावmयात 

आला आह.े या अडचणीतनू कस ेबाहरे पडावे ही बादशाह खानसमोर समVया आह.े खानसाहबेांशी 

स%लामसलत के%यानतंर Lहाईसराय यांRया दखेरेखीखाली सरह� Yांतात सावhमत Lहावे असा 

काँ�ेसन ेश�द िदला होता. अशा Yकारे ठरल%ेया तारखेला सावhमत होणार आह.े 

 खदुाई िखदमदगार सावhमतात भाग घणेार नाहीत. पlरणामी मिुVलम लीगचा Vपcपण े िवजय 

होईल आिण खदुाई िखदमदगारांना आतला आवाज आह ेअस ेमाwय केल ेतर EयांनासIुा आप%या 

आत%या आवाजािव�I वागावे लागणार नाही. ही गोc सावhमताRया अटीRया िव�I कशी अस ू

शकत?े जे खदुाई िखदमदगार इतoया दीघh काळापासनू ि�िटशांशी शौयाhने सघंषh करत होते त े

पराभवाला घाबरणारे नाहीत. आपला पराभव होणार आह ेह ेमाहीत पणूhपण ेअसनूही अनके राजकOय 

पp िनवडणकुांमMये भाग घते असतात, आिण जLेहा पp िनवडणकुOत भाग घते नसतो तLेहा Eयाचा 

पराभव िनि�त असतो.  

 प_तिुनVतानची नवीन मागणी के%याब�ल बादशाह खानवर टीका करmयात येत असत.े 

जोपय|त मला आठवत े कॉ�ंेसच े मिंWमडंळ तयार होmयापवूtच आप%या घरात पठाणांना Vवात�ंय 

असले पािहजे या िवचारान े बादशाह खान भारल े गलेलेे होते. Eयांना जर Eयांची घटना तयार 

करmयाचा अिधकार िमळाला तर दोनपकैO कोणEयाही एका दशेात त े सामील होऊ शकतात. 

प_तिुनVतानRया या मागणीत आpेप घmेयासारखे काही आह ेअस ेमला वाटत नाही. काहीही कXन 

पठाणांना धडा िशकवायचाच व Eयांना जरेीस आणायच े हाच हतेू असले तर माW गोc वगेळी. 

बादशाह खान अफगाणीVतानRया हातातील बाहxल े बनले आहते असा EयांRयावर गभंीर आरोप 

करmयात आला आह.े बादशाह खान कोणाRयाही िवरोधात लबाडीने वाग ूशकत नाहीत याची मला 

खाWी आह.े सरह� Yांत अफगाणीVतानमMये सामील Lहावा ह ेत ेकधीही माwय करणार नाहीत. 
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 Eयांचा िमW अस%यामळेु EयांRयातील एक दोष मला माहीत आह.े त े सशंयी Vवभावाच े

आहते व ि�िटशांRया हतेबू�ल EयांRया मनात नहेमीच सशंय रािहला आह.े मी Nहणने कO Eयांनी या 

दबुळेपणावर मात केली पािहजे. पण हा काही केवळ Eयांचाच दोष नाही. EयांRयासार_या नEेयाला ह े

शोभत नाही. ही गोc मी EयांRयातील दोष Nहणनू दाखवली आह ेआिण ती तशी आहहेी. परंतु हीच 

गोc Eयांचा गणुही मानता येईल कारण Eयांची इRछा असली तरी ते आपली मत ेलपवनू ठेव ूशकत 

नाहीत. 

 सरह� YांतावXन मी तNुहाला आता राम�ेरमला नऊे इिRछतो. असे Nहणतात कO लकेंत 

जाmयाकlरता रामान ेितथे पलू बनवला होता. रामाने लकेंवर िवजय िमळव%यानतंर ती आप%याजवळ 

ठेवली नाही तर रावणाचा भाऊ िविभषणला िदली होती. राम�ेरमचे मिंदर आता हlरजनांकlरता 

उघडले आह.े अशा Yकारे कोचीनच ेमिंदर सोडल ेतर दिpणकेडील सवh मिंदरे आता हlरजनांकlरता 

उघडली गलेी आहते. राजाज6नी मला िदललेी महsवाRया मिंदरांची यादी अशी आह े - मदरुाई, 

ितwनावेली, िचदबंरम, �ीनगरम, पलनी, ित�िलरेन, कांची आिण ग�ुवायूर. ही यादी पणूh नाही. म¦ास 

िवधानसभचेे हlरजन अMयp (पी. िशवशmमखुम िप%लै, पाहा जवाहरलाल नहेX यांना पW, जनू ३०, 

१९४७) हे इतर हlरजन आिण हlरजनतेर भ�गणाबरोबर या मिंदरांमMये जात आहते. ही सधुारणा 

कोणताही र�पात के%यािशवाय घडवनू आणललेी अस%यामळेु शoय आह ेकO िशिpत हlरजनांना 

आिण इतरांना या सधुारणचेे फारस े महsव वाटत नसले. आपण आशा कX या कO Wावणकोर, 

तािमलनाडू आिण ि�िटश कोिचनYमाणचे कोिचनचेही मिंदर हlरजनांकlरता उघडले जाईल. 

 जोपय|त मिंदरात आतंlरक सधुारणा होऊन त े ख`या अथाhन े पिवW होत नाहीत तोपय|त 

मिंदरYवेश सधुारणा अपणूhच राहील. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ २०९-१० 
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५६. !ाथ$ना !वचन, जुलै १, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जलुै १, १९४७ 

बंधूनंौ आिण भिगन6नो, 

 आता Nहटलेले भजन (िकVमतसे राम िमला ह ैिजसको, उसने यह तीन जगह पाई) तNुहाला 

समजले असले. मMयYांतातील तकुडोजी महाराज यांनी त े िलिहले आह.े Eयाची भाषा िहदंVुतानी 

आह,े अशी िहदंVुतानी नाही कO िजRयात अरबी आिण फारसी श�द भरलेले आहते तर ती िद%लीची 

िहदंVुतानी आह.े ितRयात स»दयh आिण गोडवा आह.े या भजनात Nहटले आह े कO राम Eयालाच 

भटेतो rयाने आपल ेघर आिण सपं�ी गमावली असले, िमW आिण साथीदार गमावले असतील वा 

शारीlरक रोगाने जो �Vत असले. अशा YकारRया ददुवानतंरही जी Lय�O रामाला सोडत नाही 

तLेहाच ितला राम भटेतो. 

 िहदंVुतानची फाळणी कस ेतरी कXन िनरVत करता येईल असे मी Yाथhना YवचनमMये Nहणत 

असतो अशी त¤ार एका िमWान े केली आह.े परंत ु मी अस े कधीही Nहटललेे नाही. जLेहा कॉ�ंेस 

आिण लीग यांRयात कशाब�ल जर तडजोड झालेली असले आिण दशेाची फाळणी झाललेी असले 

तर Eयाला िवरोध कXन काय लाभ होणार आह?े काही झाले तरी ¯दयांची फाळणी झालेली नाही. 

कॉ�ंेसन ेपािकVतान माwय केला आह ेआिण आपण आता ह ेYकरण इथेच थांबवायला पािहजे. 

एका शीख यवुकान ेमला िवचारले कO तNुही िशखांवर Yेम करता असा तमुचा दावा आह.े तर 

ह े िसI करmयाकlरता तNुही काय करता. िहदंू आिण मसुलमान या दोघांनीही काही तरी िमळवले 

आह.े परंत ुिशखांनी काय िमळवले? मी इतकेच Nहण ूशकतो कO जर पजंाबची फाळणी झाली असले 

तर Eयाकlरता मी काहीही कX शकत नाही. मा^या हातात स�ा नाही. मा^याकlरता शीख धमh आिण 

िहदंू धमh यांत अतंर नाही. मी �ंथ साहबे वाचला आह.े Eयात जे आह ेते विैदक धमाhतसIुा आह.े 

परंतु आज ह ेवगेवेगळे समदुाय गणले जातात. हा लहानसा समाज आह ेपरंत ुआप%या शौयाhकlरता 

YिसI आह.े कॅनडामMये राहत असललेे दोन िमW मला भटेmयाकlरता आल ेहोते. ते Nहणाले कO 

कॅनडामMये मोठ्या स_ंयेत शीख आहते आिण त े ितथे चांगल ेकाम करत आहते. आि°केतसIुा 

शीख आहते. आपण कुठेही गलेो तरी आप%याला शीख िदसतील. त े शतेकरी, अिभयतंा, रे%व े

यWं©, मोटरगाडीचे वाहक आहते. आज शीख सखुवVत ूलोक आहते. 
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आज मला मथरेुतील मिुVलम लीगकडून तार िमळाली आह.े त े Nहणतात कO तथेील िहदं ू

EयांRयाशी गरैवतhणकू करतात. ह ेिकतपत खरे आह ेह ेमला माहीत नाही. परंतु ह ेजर खरे असले तर 

ह े चांगले नाही. आपण बहxस_ंयेचे ¤ौयh दाखव ू नये. बहxस_ंयेमळेु येणारा अहकंार आपला नाश 

करील. 

आज Lहाईसरायशी झाल%ेया मलुाखतीत काय झाले ह े जाणनू घmेयाकlरता तNुही उEसुक 

असाल. मी तर जवाहरलाल आिण  सरदार यांRयाबरोबर ितथे गलेो होतो. वतhमानपWवा%यांना मी 

Nहणने कO जोपय|त Lहाईसराय भवनातनू अिधकृत व�Lय िनघत नाही तोपय|त तNुही तकh िवतकh  कX 

नका. दशेाची हानी होईल असे काहीही Eयांनी कX नये. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ २११-३ 
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५७. !ाथ$ना !वचन, जुलै २, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जलुै २, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

 एक िमW िलिहतो : ‘‘जगात अशा काही गोcी आहते कO rया लोकांना आवडतात आिण 

अशाही काही गोcी आहते कO rया लोकांना आवडत नाहीत. लोकांना आवडत नाही Eया गोcी 

करण ेही मखूhपणाची सीमा असते. तNुही लोकांना काही मागhदशhन करत होता. आताही तNुही तस े

करा व लोक जो मागh िनवडतात Eयाला पािठंबा bा.’’  

 परंतु मला ह ेआवडत नाही. जी गोc आधीच लोकिYय आह े ितला पािठंबा दmेयाची गरज 

काय?  माणसाने ती गोc केली पािहजे जी आधीच फारशी लोकिYय नाही. माणसू एकटा असला तरी 

Eयामळेु तो काहीही गमावत नाही. आप%याला ज े आवडत े त े करmयाचा आप%याला अिधकार 

असतो. एखाbा माणसाला वाळूRया कणांपासनू दोर बनवायचा असले तर Eयात Eयाला यश येणार 

नाही. (जलुै ३, १९४७Rया िहदंVुतान टाईNसYमाण े गांधीजी Nहणाले कO, आता पािकVतान 

झा%यानतंर नागरी आिण उदूh िलपीसह िहदंVुतानीला लोकिYय करmयाचा माझा YयEन वाळूRया 

कणापासनू दोर बनवmयासारखा आह ेअस ेमला सांगmयात येत असते.)  कारण दोर ततंूपंासून बनवले 

जातात. माणसाने तचे कराव ेज ेकरण ेयो}य असते.  

 लोक Nहणतात कO मी जLेहा िहदंी सािहEय समंलेनात होतो तLेहा मी Eया भाषेची वारेमाप 

Vततुी करत होतो. दिpणते िजथे लोक तािमळ बोलतात ितथे मी िहदंीचा Yचार करmयाचा YयEन 

करत होतो. ते सवh ठीक होत.े पण आता िहदंVुतानी का? माझे उ�र आह ेकO िहदंVुतानीचा जwम 

िहदंीपासनूच झाला आह.े इदंोर येथील िहदंी सािहEय समंलेनात मी हजर होतो. (एिYल २०-२२, 

१९३५ला भरल%ेया िहदंी सािहEय समंलेनाचे गांधीजी अMयp होते. पाहा िहदंी सािहEय समंलेनात 

भाषण, एिYल २३, १९४७) जमनालालज6Rया Yेमामळेु मी मारवाडी समंलेनालासIुा गलेो होतो. 

ितथे जाmयाची माझी अगदीच इRछा नLहती. त ेYेमच होते कO rयाने मला ितथे ओढून नले ेहोते. मी 

Vपc केल ेहोते कO माझी िहदंी िवशषे Yकारची आह.े िहदं,ू मसुलमान आिण इतर लोक जी भाषा 

बोलतात ती ती भाषा आह.े ती दवेनागरी अथवा फारसी भाषेत िलिहता येऊ शकत.े माझी िहदंी 

अशी िहदंी आह ेकO जी अिशिpत िहदंVुतानीही बोल ूशकतो. मी अशी Yाथिमक VवXपाची िहदंी 
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बोलत असतो आिण ती लोकांना कळत.े मी तलुसीदास वाचला आह े परंत ु िहदंीत माझ े िशpण 

झाललेे नाही. माझे उदूhतसIुा िशpण झालेले नाही. मला वळे नाही. मी rया िहदंीचा Yचार करत 

असतो ती िहदंी सािहEय समंलेनात लोकिYय नाही. मी ती सVंथा सोडली (जलुै २५, १९४५). आज 

िहदंी सVंकृतYचूर झाली आह ेआिण उदूhला असे VवXप आल ेआह ेकO ती मौलाना साहेब (अबुल 

कलाम आझाद) , वा सY ूसाहबे (तजे बहा�ूर सY)ू बोल ूआिण समजू शकतात. यामळेु मी Nहणालो 

होतो कO मला िहदंी नको आिण उदूhही नको. मला गगंा आिण यमनुचेा सगंम हवा आह.े परंतु लोक 

मला वडेा Nहणतात. ते Nहणतात कO अजंमुन तरoकO ए उदूh उदूhकlरता काम करत आह ेआिण िहदंी 

सािहEय समंलेन िहदंीकlरता. अशात तमुचे कोण ऐकणार आह?े आिण आता पािकVतान झाललेा 

असताना त ूिहदंVुतानीची गोc कशाला करतोस? यामळेु िहदंVुतानीकlरता त ूजी धडपड करतो आहसे 

ती Lयथh जाणार आह.े परंतु माझे अतंःकरण यािव�I बंड करत.े मी िहदंVुतानीचा Eयाग का करावा? 

मी चांग%या गोcीचा Eयाग का करावा? आपण जLेहा Yयागला जातो तLेहा गगंा आिण यमनुा यांचा 

िजथे सगंम होतो ितथे बडुी घते%याने आपण पिवW होतो. EयाचYमाण ेिहदंी आिण उदूhRया सगंमात 

मी पिवW होऊ इिRछतो. 

 मसुलमान मला आज इVलामचा सवाhत मोठा शWू समजतात. परंत ुमी सांगतो कO मी िजवंत 

रािहलो तर एक िदवस ते मा^या बाजनू ेहोतील. YEयेकजण मा^या मागे लागेल. माझी भीती इतकOच 

आह ेकO rया वडेाचा महापरू आज िहदंVुतानात आला आह ेEयात आपण सवh वाहaन न जावो. ह े

सांगणारा मी एकटा जरी िश%लक रािहलो तरी िहदंVुतानी हीच राz{भाषा आह ेअसचे मी Nहणने. 

िहदंVुतान आिण पािकVतान ह े दोwही माझ े दशे आहते. मला कोणीही अडव ू शकत नाही. �ीयुत 

िजनासIुा मला अडव ूशकत नाहीत. मला अटक करायाला मी काही िवदशेी नागlरक झाललेो नाही. 

पािकVतानमMये जाmयाकlरता मी पारपW घणेार नाही. तNुहा सवा|मMये हचे धयैh असले पािहजे. rया 

िहदंमातचेा Mवज आपण फडकवत आहोत ितने िकती तरी Eयाग केललेा आह.े आता ितचा िशरRछेद 

झाला आह ेअस ेआपण समजायचे काय? उदूhचे म%ूय दऊेन िहदंीला पढुे नmेयाची चूक कोणीही कX 

नये. एक माणसू जर अस ेकरील तर EयाRया मागे अनके येऊ शकतात. मा^याब�ल बोलायच ेतर मी 

मलेो तरी मा^या भिूमकेपासनू मी एक इचंही ढळणार नाही. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ २१३-५ 
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५८. !ाथ$ना !वचन, जुलै ३, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जलुै ३, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

तNुही भजन ऐकले आह.े पाmयातील मासा जर तहानलेला रािहला तर हसmयासारखी गोc 

होईल अस ेEयात सांिगतले आह.े आपण ई�राRया जगात आहो. ई�र नहेमी आप%या सोबत असतो 

आिण तरीही आप%याला ई�र माहीत नाही ह ेआपल ेददुव आह.े rयाYमाणे नख बोटांपासनू वगेळे 

नसते EयाचYमाण े ई�र आप%यापासनू दरू नसतो. जर नख तटुल े तर वदेना होतात, EयाचYमाण े

माणसू जLेहा ई�रापासनू वगेळा होतो तLेहा त ेवदेनादायक होत.े 

आज िहदंVुतानला वदेना होत आहते. परंतु Eया वदेना शहरात आहते. िहदंVुतानची सात 

लाख खेडी शहरांभोवती िफरत नाहीत. िहदंVुतान १९०० मलै लांब आिण १५०० मलै �ंद दशे आह.े 

फाळणीने िहदंVुतानचा नकाशा बदलत नाही. तो जसा आह ेतसाच राहील. 

एक िमW िलिहतो कO िहदंVुतानातील �ा¨ण सम¦ुातील खडकासारख े अEय%प आहते. 

Eयांची स_ंया फार कमी आह.े मी जर एकटा असने तर मीही अ%पमतात असने. खडक जर 

सम¦ुापासनू वगेळा राहील तर तो अ%पस_ंय असले. नतंर तो वाळून जाईल. परंत ुतो जLेहा पाmयात 

असतो तLेहा तो सम¦ुाचा भाग असतो. �ा¨ण जर िहदंू समदुाय�पी सागराचा भाग असतील तर त े

अ%पस_ंय कस ेअसू शकतील?  

एक काळ असा होता कO जLेहा केवळ �ा¨ण मलुे शाळेत जात होती. अगदी स�ुवातीपासून 

त े िशकत अस%यामळेु ज ेकाही नवीन िशकmयासारखे होत ेतहेी ते िशकले. परंत ुआज अथाhतच ज े

�ा¨ण नाहीत तहेी िशकत आहते. आप%या मलुांना Yवशे िमळत नाही Nहणनू �ा¨णांनी त¤ार का 

करावी? मी तमुRयाशी अिधकाराब�ल बोलत आह.े अिधकार Nहणनू काही गोc नसते. �ा¨ण जर 

हoक Nहणनू िशpणाचा दावा करत असतील तर तNुहाला हा अिधकार कसा िमळाला ह े मी 

िवचारीन. माझा जwमिसI अिधकारावर िव�ास नाही. हoक ह े कतhLय पार पाड%याRया 

पlरणामVवXपी िमळत असतात. पाप करणा`या माणसाला आप%या पापाचे फळ भोगmयाचा 

अिधकार असतो ह ेतNुही माwय कराल. माझे Nहणण ेआह ेकO जो चांगल ेकाम करतो Eयाला Eया 

कामाच ेफळ भोगmयाचा अिधकार असतो. मला जर कोणी िवचारल ेकO �ा¨णांच ेअिधकार कोणत े
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तर मी Nहणने कO �¨©ान िमळवणे हे Eयाचे कतhLय आह.े �ा¨णाची केवळ दोन कतhLये आहते - 

�¨िवbा िमळवावी आिण ती िवbा इतरांना िशकवावी. जो �ा¨ण हे कतhLय पार पाडतो Eयाला 

�ा¨ण Nहणनू जगmयाचा अिधकार िमळतो. पवूt �ा¨णाची आिजिवका चालावी Nहणनू लोक 

Eयाला धाwय वगरेै bायचे. Eयातनू �ा¨ण आव]यक िततके �यायचे आिण रािहलेले परत करायच.े 

अशा Yकारे �¨©ानाचे िव©ान िशकवणे हा �ा¨णाचा अिधकार आह.े आमRया मलुांना 

महािवbालयात जाता येत नाही अशी त¤ार Eयांनी का करावी? YEयेकजण महािवbायात कसा जाऊ 

शकेल? िहदंVुतानातील सात लाख खेड्यांमधील िकती मलु ेमहािवbालयात जात असतात? ह ेनई 

तालीममMयेच शoय आह.े आज मी Eयाब�ल बोलणार नाही. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ २१५-७ 
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५९. !ाथ$ना !वचन, जुलै ४, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जलुै ४, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

 आज मी तNुहाला फार मोठी गोc सांगणार आह.े काही लोक मला िवचारतात कO ज ेकाही 

होत आह ेआिण आप%याला जो उपिनवेशाचा दजाh िमळणार होता तो आप%याला रामराrयाकडे 

घऊेन जाणार आह े काय? िवचारणारे मला टोमणा मारतात आिण मला कबूल करावे लागते कO 

यातनू रामराrय िनमाhण होऊ शकत नाही. मला सवh िचwह ेEयाRया िवरोधी आढळत आहते. इ�ंजांनी 

आमRया दशेाचे दोन तकुड ेकेल ेआिण यानतंर ह ेदोन उपिनवशे राहणार आहते. ते जर परVपरांचे शW ू

असतील तर आपण रामराrयाची अपpेा कशी काय कX शकतो? उपिनवशेाचा दजाh Nहणज े

अथाhतच इ�ंजांची गलुामिगरी नाही. त े जवळपास Vवात�ंयासारखे आह.े परंतु राz{कुलातील इतर 

उपिनवेश कमी अिधक Yमाणात Eयाच वशंाRया लोकांचे आहते. आिण rयाअथt िहदंVुतान 

आिशयायी दशे आह ेEयाअथt ते उपिनवशे कस ेराहa शकत?े जगातील सवh दशे जर उपिनवशे बन ू

शकले तर मग ती वगेळी गोc होईल आिण मग रामराrय आणता येईल. परंत ुज ेयेऊ घातल ेआह ेत े

आप%याला रामराrयाडे वा ई�री राrयाकडे नऊे शकत नाही. ि�िटश सरकारने आधी ३० जनू 

१९४८पय|त िहदVुतानी लोकांRया हाती स�ा सोपवmयाचे ठरवले होते. परंत ुआता आपण िजतoया 

लवकर जाऊ िततके बरे अस े Eयांनी ठरवले आह.े परंतु ह े त े कस े कX शकतात? यामळेु त े या 

िनzकषाhवर पोहोचले कO िवभािजत िहदंVुतानला जर उपिनवशेाचा दजाh िदला तर Eयात धोका राहणार 

नाही कारण Eयांच ेआप%याशी तरीही सबंंध जळुललेे राहतील.  

बा� जगात काय होत आह ेयाची क%पना नसलेला िहदंVुतान िविहरीतील बेडकासारखा देश 

असावा अशी माझी इRछा नाही. जवाहरलाल आिण इतर पढुा`यांनी सािगतले आह े कO आमच े

कोणEयाही दशेाशी शWEुव नसले. आमची ि�िटशांसह सवा|शी मWैी असले. मग Eयांना िव�सघंराrय 

हवे आह ेकाय? आिशयायी समंलेनात मी सांिगत%याYमाणे (गांधीज6Rया दोन भाषणांकlरता पाहा 

आिशयांतगhत दशेांRया सबंंधांची चचाh करणा`या पlरषदतेील भाषण, एिYल १, १९४७ आिण 

Yाथhना Yवचन, एिYल, ३, १९४७) िव�सघंराrय शoय आह ेआिण तसे झाले तर YEयेक दशेाला 

आपल ेसwैय ठेवmयाची गरज राहणार नाही. काही दशे Vवतःला आज लोकशाहीवादी घोिषत करतात 
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पण त ेअस ेकेवळ Nहणत असतात. िजथे शासन जनत«ेारे चालवले जाते ितथे सwैयाची गरज काय? 

िजथे सwैयाचे शासन असते ितथे जनता शासन चालव ूशकत नाही.  

सwैयातफ�  शािसत होणा`या दशेांचे िव�सघंराrय िनमाhण होऊ शकत नाही. जमhनी आिण 

जपानRया सिैनकO हxकुमशाहीने अनके दशेांना मWैीRया मोहात गुतंवmयाचा YयEन केला होता. परंत ु

ही फसवणकू फार काळ चाल ूशकली नाही. आज मी आजबूाजलूा पाहतो आिण मला रामराrय 

कुठेही िदसत नाही. 

आज ज े तलवार6चे आिण बंदकु6च े राrय िदसते त े तमुRया सEय आिण अिहसंRेया 

३२वषा|Rया िशकवणकुOचे फळ नाही काय अस ेलोक मला िवचारतात. मग याचा अथh असा आह े

काय कO ३२ वष� मी खोटेपणा आिण फसवणकुORया बळावर िटकून होतो? याचा अथh असा आह े

काय कO rया लोकांनी मा^याकडून अिहसंचेा धडा आEमसात केला होता त े ब�ीस वषा|नतंर 

अचानक खोटारडे आिण खनुी झाले? मी कबूल केल ेआह ेकO आमची अिहसंा ही दबुhलांची अिहसंा 

होती. परंतु वाVतवात दबुhलता आिण अिहसंा हातात हात घालनू चालचू शकत नाहीत. यामळेु 

आNही अनसुरत असले%या अिहसंचेे वणhन अिहसंा Nहणनू नाही तर शांततापवूhक Yितकार अस ेकेल े

पािहजे. परंत ुमी परुVकृत केललेी अिहसंा दबुhलांची अिहसंा नLहती. उलट शांततापणूh Yितकार हा 

केवळ दबुhलांकlरता आह.े शांततापणूh Yितकार हा सि¤य आिण सश� Yितकाराची तयारी असतो. 

पlरणामी लोकांRया अतंःकरणात जी िहसंा खदखदत होती ितचा एकाएकO उ¦के झाला. 

आपला शांततापणूh Yितकार पणूhपणे अपयशी झाला नाही. Eयान ेआपण जवळपास Vवात�ंय 

िमळवले आह.े आज आपण जी िहसंा पाहत आहो ती भकेडांची िहसंा आह.े शरूांची िहसंा 

NहणनूसIुा एक Yकार आह.े चार अथवा माच माणसांचे भांडण झाले आिण त ेतलवारीन ेमले ेतर 

Eयात िहसंा आह ेपरंतु ती शरूांची िहसा आह.े परंतु जLेहा १०,००० सश� लोक िनश� लोकांRया 

गावावर ह%ला करतात आिण बायकामलुांसह सवा|ची क�ल करतात तLेहा ती भकेडांची िहसंा 

असते. अमlेरकेने जपानवर आपला अटॅम बॉNब टाकला. ती िहसा भकेडांची िहसंा होती. शरूांची 

अिहसंा ही पाहmयासारखी गोc असते. मरmयापवूt मला ती अिहसंा पाहायची आह.े याकlरता 

आप%यामMये आतंlरक श�O असली पािहजे. ह ेवगेळेच श� आह.े लोकांRया लpात जर Eयाच े

स»दयh लpात आल ेअसत ेतर आज जी िजिवत आिण िव�हानी झाली आह ेती झाली नसती. 

गलेी ३२ वष� मी लोकांना अिहसंचेा पाठ िशकवmयाचा YयEन करतो आह.े तो पाठ जर त े

िशकले असते तर आज अwनधाwय आिण कापड यांRया रेशिनगंची गरज पडली नसती. आपण जर 

अwनधाwय आिण कपडेल� ेयांचा िवचारपणूh उपयोग केला तर िहदंVुतानात यापकैO एकाचाही तटुवडा 
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िनमाhण झाला नसता. लोक जर Yामािणकपणे राहणे आिण परVपरांना मदत करण ेिशकले असते तर 

नागरी पोिलसांRया तZडाकड ेपाहmयाची गरज पडली नसती. Vवगtय �ी. मॉन}ेयू यांनी नागरी सवेचेे 

वणhन लाकडी ढाचा असे केल ेहोते. नागरी सवेतेील लोक Vवतःला जनसवेक समजत नाहीत आिण 

Eयांना जनतRेया सवेकेlरता नोकरीही िदली जात नसते. काहीही कXन िवदेशी स�ा सुX राहावी 

याकlरता ते इथे आहते. आप%या ऑिफसातील सरुिpत िठकाणी बसनू ते चपरा]यामाफh त हxकूम 

सोडत असतात. आपण जर आप%या पायावर उभ े राहण े िशकू शकलो व नागरी सवेवेर अवलबंून 

राहणे थांबवले तर िहदंVुतामMये रेशिनगंचीही गरज नसले आिण आजRया नागरी सवेेचीही गरज 

नसले. Yशासन चालवmयाकlरता काही िवशषे Yकारची नागरी सवेा लागले यात काही सशंय नाही. 

नागरी सवेतेील लोक काळानसुार बदलू शकले आिण जनसवेRेया \cीने Yशासन चालवू लागले तर 

खरी लोकशाही LयवVथा आणता येईल. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ २१७-२० 
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६०. !ाथ$ना !वचन, जुलै ५, १९४७ 

नवी िद%ली,  

जलुै ५, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

 आज लडेी माऊंटबॅटन मला भटेmयाकlरता आ%या होEया. Eयांना मा^याशी िवशषे अस े

कोणतहेी काम नLहत.े तNुही मला येऊन भटेmयाचा Wास घmेयाची आव]यकता नाही असे मी Eयांना 

टेिलफोनवरसIुा सांिगतले होते. परंतु Eयांच ेNहणण ेहोत ेकO तNुही मा^याकड ेअनकेदा भटेmयाकlरता 

आललेा अस%यामळेु मीसIुा तमुRयाकडे येऊन तमुची भटे घतेली पािहजे. मी केवळ कामाकlरता 

Lहाईसरायना येऊन भटेलो होतो हहेी मी EयांRया िनदशhनास आणनू िदले होते. परंतु Eयांचा िन�य 

पoका होता. Eयांनी माझे ऐकले नाही आिण Eया आ%या. Eया अितशय साधपेणाने राहतात. Eया 

आ%या आिण आNही जस ेइथे बसलो आहो तशा बस%या आिण Eयांनी सवh गोc6ची मािहती कXन 

घतेली. Eयांनी िवचारले कO इथे तNुहाला कस ेवाटते आिण आमच े Nहणण ेEयांनी लpपवूhक ऐकून 

घतेले. मी Eयांना सांिगतले कO मी इथे भ}ंयांमMये राहतो. मी Eयांना हहेी सांिगतले कO मी एका मिंदरात 

राहतो आिण मिंदर िजतके VवRछ असायला पािहजे िततकेच ह ेिठकाण VवRछ आह.े तNुहाला जर 

भगंी कस े राहतात ह े पाहायचे असले तर तNुही EयांRया घरी जायला पािहजे. Eयांची घरे अगदी 

जवळच आहते. Eया भ}ंयाRया घरी ग%ेया आिण तथेील पlरिVथती लp घालनू पािहली. मी 

EयांRयाबरोबर गलेो नाही कारण मी गलेो असतो तर गदt गोळा झाली असती. Eयानतंर Eया हlरजन 

िनवासात ग%ेया. ितथे हlरजन मलुांना Yिशpण िदले जात अस%याचे पाहaन Eयांना फार आनदं झाला.  

आज मला एक पW िमळाले आह ेपरंतु आज Eयाची चचाh मी इथे कX इिRछत नाही. (ह ेपW 

अकाली दिैनकाचे सपंादक अजीत यांनी िलिहले होते.) परंतु आता मला वाटते कO मी त ेउbापय|त 

थांबवनू ठेव ूनये. फाळणीRया Yvावर पजंाबमधील िशखांमMये ज ेकाही घडले त ेिनराशाजनक आह.े 

आधी शीख आिण िहदंूमंMये अतंर नLहत.े िशखांचा इितहास िलिहणा`या मकेॉल§नी हे सवh िवष 

पसरवले आह.े मकेॉल ेह ेYिसI इितहासकार अस%यामळेु त ेजे काही Nहणले त ेसवा|ना खरे वाटले. 

िशखांचा �ंथसाहबे हा धमh�ंथ खरे Nहणज ेिहदंूRंया धमh�ंथांवर आधाlरत आह.े शीख ही शरू जमात 

आह.े परंतु Eयांची स_ंया कमी आह.े पजंाबचे जर िवभाजन होत असले तर िशखांचेही िवभाजन होण े

अपlरहायh होईल. या पWात िलिहले आह ेकO ज ेशीख आता पवूh पजंाबमMये आल ेआहते त ेसरुिpत 
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आहते. परंतु पि�म पजंाबमMये असल%ेया िशखांचे काय होईल असे त े िवचारतात. त ेजर सकंटात 

सापडले तर कॉ�ंेस Eयांना मदत करील काय? मी Nहणने कO जे शरू असतात Eयांना दसु`या कोणाRया 

मदतीची आव]यकता नसते. Eयांनी मदतीकlरता केवळ ई�राकडे याचना केली पािहजे. आिण पि�म 

पजंाबमधील िशखांवर सकंट येईल असे आपण का गहृीत धराव?े Eयांना काही झाले तर 

िहदंVुतानातील इतका मोठा जनसमदुाय Eयाकड ेतटVथपणे पाहत राहील अस ेतNुहाला वाटते काय? 

यामळेु िशखांनी काळजी कX नये. 

ि�िटश ससंदते ज े िवधयेक सादर करmयात आल े आह े Eयाच े लवकरच कायbात Xपांतर 

होईल. Eयानतंर िहदंVुतानचे दोन उपिनवशेात िवभाजन होईल. याचा अथh ि�िटश राz{कुलात दोन 

नवीन सदVय येतील. िवधयेकात २० कलम आहते आिण त े मी वाचल े आहते. Eयात काही 

सिंद}धता आह े वा इ�ंजांनी अशा काही भाषेचा उपयोग केला आह े कO rयामळेु वगेळा अथhही 

काढला जाऊ शकतो अस ेमी Nहण ूशकत नाही. 

आप%याला फसवmयाची एकाही इ�ंजाची इRछा नाही. परंतु ह े िवधयेक िनि�तच िवषारी 

आह.े ह ेिवष आपण ¥यालो आह ेआिण कॉ�ंेसनहेी Eयाच ेYाशन केले आह.े ि�िटशांनी िहदंVुतानवर 

१५० वष� राrय केल ेआिण राजकOय \cीने िहदंVुतान एक राz{ आह ेही गोc ि�िटशानंी माwय केली 

होती. Eयांनी एक राz{ Nहणनू याला िवकिसत करmयाचासIुा YयEन केला व काही Yमाणात Eयांना 

Eयात यशही आल.े EयांRयापवूt मोगलांनी असा YयEन केला होता परंत ुEयात Eयांना कमी यश आल.े  

rया दशेाला Eयांनी एक केल ेहोते आता Eयाच े िवभाजन करmयाचा Eयांनी YयEन करावा ह े

Eयांना शोभत नाही. तो Eयांचा हते ूहोता अस ेमला Nहणायचे नाही. कॅिबनटे िमशननेसIुा िहदंVुतान 

एक दशे अस%याचे माwय केल ेहोत ेव या गहृीतकानसुारच Eयांनी आपला यिु�वाद मांडला होता. 

आज तो सवh यिु�वाद िनरथhक झाला आह.े अशा Yकारे दोन उपिनवेश िनमाhण करणारे ह ेिवधयेक 

िवषारी आह.े ह ेखरे आह ेकO कॉ�ंेस आिण मिुVलम लीग या दोघांनीही या िवधयेकाला समंती िदली 

आह.े परंतु एखादी वाईट गोc माwय केली तर तवेढ्यामळेु ती गोc चांगली होत नाही. 

कायद ेआझम जे Nहणत आल ेहोते तचे आज मजंरू होणार आह.े Eयांचा सपंणूh िवजय झाला 

अस े एक Yकारे आपण Nहण ू शकतो. मा^या \िcकोनातून या िवधयेकामळेु ि�िटशासंिहत ितwही 

पpांची परीpा होणार आह.े Eयामळेु आपण उपिनवेश होणार आहो परंत ुती ताEकािलक अवVथा 

असले. घटनासिमतीने तयार केल%ेया घटनवेर महाराrयपालांना सही करावी लागणार आह.े Eया 

दVतावजेातील Vव%पिवरामालाही त ेधoका लावू शकत नाहीत. हीच गोc पािकVतानमMयेही घडेल. 

घटना अिVतEवात आ%यानतंर दोन उपिनवशेांनी ि�िटश राz{कुलापासून जर Vवात�ंय घोिषत केल ेतर 
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Eयापासनू Eयांना कोणीही अडव ूशकत नाही. ते हचे करतील अस ेमला वाटते. या सवh गोcी अथाhतच 

भिवzयकालीन आहते आिण यामळेु सMया तरी Eयाब�ल िनि�त असे काहीही सांगता येत नाही. 

सMया इतकेच Vपc आह ेकO िहदंVुतानचे दोन Vवाय� उपिनवशेात िवभाजन झाले आह.े  

ि�िटशांनी दसुरीही अशी पlरिVथती िनमाhण केली आह े कO rयामळेु EयांRया 

Yामािणकपणाची परीpा होणार आह.े िहदंVुतानातील िविवध सVंथानांना भारतीय सघंराrयात 

आणल ेपािहजे. आजची धोoयाची पlरिVथती कायम राहa दतेा येऊ शकत नाही.  

पािकVतानची मागणी करणारांना ज ेहव ेत ेिमळाले आह.े जिमनीRया pेWफळाRया \cीने त े

फार जाVत नसले परंतु असे समतRेया तsवावर करmयात आल े आह.े आताआता जLेहा 

पािकVतानकlरता सघंषh सXु होता तLेहा पािकVतानचा काय अथh आह ेत ेमला कळू शकत नLहत.े 

आजसIुा मला तो अथh कळू शकत नाही. पािकVतानची घटनासिमती पािकVतानRया घटनलेा कसा 

आकार दतेे हे कळ%यानतंरच पािकVतानचे िचW Vपc होईल. परंतु राz{वादी मसुलमान, ि��न, 

शीख आिण िहदंू या सवा|ना पािकVतान कशी वागणकू दतेो यावXनच पािकVतानची खरी परीpा 

होईल. मसुलमानांमMयेसIुा िविवध पथं आहते; िशया, सwुनी आिण अजनू िकती तरी. या िविवध 

पथंांRया आिण धमाhRया लोकांना कशी वागणकू िमळते ते आता पाहावे लागेल. त े िहदंूचंे िमW 

होतील कO EयांRयािव�I युI पकुारतील? आपण मालक आहो आिण इतर सवh गलुाम ह ेभतू तर 

EयांRया डोoयात िशरणार नाही? Eयांना आप%या घटनते या सवh Yvांच ेउ�र bाव ेलागले. 

मसुलमानांना आपण िमWाYमाण ेवागणकू दतेो कO शWYूमाणे ह ेभारतालासIुा दाखवनू bाव े

लागले. मा^याकlरता सवh धमh एक आहते. ते एकाच झाडाRया फांbा आहते. सवh धमh एकाच 

ई�राची भ�O करतात. आधी यरुोपमMयेसIुा धमाhRया नावावर युI होत असत. परंतु आता ितथे 

नवीन वातावरण तयार होत आह.े अशा सघंषा|ना लोक इतके कंटाळललेे आहते कO त े आता 

ई�राचासIुा Eयाग करत आहते. जग जर या िदशनेे जात असले तर िहदंVुतान Eयापासनू िकती िदवस 

वगेळा राहa शकेल?  

ज ेलोक िहदंVुतान एक दशे आह ेअस ेसमजतात EयांRयाकlरता अ%पस_ंय वा बहxस_ंय हा 

Yv मळुीच उपिVथत होत नाही. एक Yकारे ह े िवधयेक सवh पpांची परीpा आह.े आपण जर 

कसोटीत उ�ीणh झालो तर ई�री वरदान Nहणनू आपण ही गोc VवीकाX शकतो. आिण तसे झाल े

नाही तर ही गोc आप%या ग�यातील फास होईल. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ २२०-४ 
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६१. !ाथ$ना !वचन, जुलै ६, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जलुै ६, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

उbापासून वायLय सरह� Yांतातील सावhमताला स�ुवात होईल असा माझा िव�ास आह.े 

बादशाह खान आिण EयांRया म�ंयांना कोणEयाही बाजनू ेमतदान न करmयाचा स%ला मी िदला आह.े 

लीगलासIुा मी हाच स%ला िदला आह.े तो ऐकायचा कO नाही ह ेअथाhतच EयांRयावर अवलबंून 

आह.े परVपरातील हा सघंषh थांबवा असा स%ला मी खदुाई िखदमदगारांना दईेन.  

 दशेाRया िवभाजनाबरोबरच आप%या सwैयाचेही िवभाजन होणार आह.े याचा अथh असा 

होतो काय कO सwैयाRया या दोन िवभागांनी परVपरांशी युI कराव?े सिैनकOकरणाला कॉ�ंेसचा दीघh 

काळापासनू िवरोध आह.े कॉ�ंेसची Vथापना झाली तLेहापासनू, भारताचे िभzमिपतामह दादाभाई 

नौरोजी, �ूम, िफरोजशाह महेता आिण िटळक यांRया काळापासनू आपण िशpणावर अEय%प खचh 

करत अस%याब�ल आिण सwैयावर Yचंड खचh करत अस%याब�ल त¤ार करत होतो. खरे Nहणज े

सwैयाची िनिमhती ४० कोटी लोकांना गलुामिगरीत ठेवmयाकlरता झाली होती. यािशवाय दशेाRया 

काही भागात °§ च तर दसु`या काही भागात पोतुhगीज होते. °§ च आिण पोतुhगीज वVEयांकडून धोका 

अस%याचे oलाईLहला जाणवले आिण तो धोका टाळmयाकlरता oलाईLहन े सwैय िनमाhण केल.े 

यािशवाय अफगाणीVतान हा अनके टो�यांचा दशे आह ेव रिशया अफगाणीVतानमाग� ह%ला कX 

शकेल अशीही भीती होती.  

इतके मोठे सwैय असतानाही आपण इ�ंजांसमोर िटकून रािहलो. परंतु आपली अिहसंा 

सबळांची अिहसंा नLहती, दबु�यांची होती. मी शांततामय Yितकाराचा मागh दाखवला आिण आपण 

सश� Yितकाराची तयारी केली नाही. परंतु अजनूही सwैय आह.े का? ही लािजरवाणी गोc आह.े 

आज जी काही पlरिVथती आह ेEयावXन अस ेवाटते कO दोwही दशे आप%या सwैयश�Oत वाढ करत 

आहते. एक दशे जर सwैय वाढवले तर दसुराही Eयात वाढ करील. पािकVतान Nहणले कO िहदंVुतानशी 

Yितकार करmयाकlरता आNहाला आमच ेसwैय वाढवणे भाग आह.े भारतही असाच यिु�वाद करील. 

पlरणाम यIुात होईल. Yv आह े आपण आपली ससंाधने आप%या मलुांRया िशpणावर खचh 
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करायची कO बंदकुा आिण दाXगोळा यांRयावर खचh करायची आिण आप%या त�णांना सिैनकO 

िशpण bायचे? 

पािकVतानचा शांततवेर िव�ास नाही. Eयांचे Nहणण े आह े कO कुराणात यासबंंधी काहीही 

सांिगतललेे नाही. परंत ुतमुची काय करायची इRछा आह ेअसे मला Eयांना िवचारायच ेआह.े 

 आपण जरी VवतWं झालो तरी आपण दोन दशे राहणार आहो. परंतु आपण दोन दशे आपसात 

युI करmयाकlरता झालो आहो काय? ि�िटशानंी जे केल ेEयामळेु मी समाधानीही नाही आिण मला 

Eयाचा अिभमानही वाटत नाही. मला भिवzय अधंकारमय वाटते आह.े मी जLेहा Eयाब�ल िवचार 

करतो तLेहा माझा थरकाप होतो. भारत आिण पािकVतानमMये जर युI झाले आिण एकान ेदसु`याचा 

पराभव केला तर Eयामळेु कोणती चांगली गोc होणार आह?े मी काळोखात आह.े ई�र आप%याला 

Yकाश दाखवो. तमसो मा rयोितगhमयाः. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ २२४-६ 
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६२. !ाथ$ना !वचन, जुलै ७, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जलुै ७, १९४७ 

बंधभूिगन6नो,  

येऊ घातललेे Vवात�ंय मला का आनदं दते नाही ह ेकाल सMंयाकाळी मी तNुहाला सांिगतल े

होते. वाईट गोcीचे चांग%या गोcीत कस ेXपांतर कराव ेह ेआज मी तNुहाला सांगणार आह.े जे काही 

घडल े त ेघडले. Eयावर कुढत बसनू वा इतरांना दोष दऊेन काही उपयोग नाही. कायदेशीर भाषेत 

Vवात�ंय यायला आता काहीच िदवस रािहले आहते. या कराराला सवh पpांनी समंती िदली आह े

आिण त ेआता आपला श�द िफरवू शकत नाहीत. माणसाने जे करायचे ठरवललेे असते त ेकेवळ 

ई�रच िनरVत कX शकतो.  

LहाईसरायRया हVतpेपािशवाय कॉ�ंेस आिण लीगने तडजोड करण े हा सवाhत सोपा मागh 

आह.े याबाबतीत लीगने पिहले पाऊल टाकले पािहजे. मा^या Nहणmयाचा हतेू असा नाही कO 

पािकVतानचा िनणhय र� करावा. तो अिंतम िनणhय आह ेह ेमाwय करावे, Eयावर आता अिधक चचाh 

नको. परंतु YEयेक पpाचे १०-१० Yितिनधी एखाbा मातीRया झोपडीवजा घरात बसतील आिण 

जोपय|त तडजोड होत नाही तोपय|त या झोपडीतनू उठायचे नाही असा िनधाhर करतील तर त ेrया 

िनणhयावर पोहोचतील तो िनणhय ि�िटश ससंदसेमोर सMया दोन उपिनवशे िनमाhण करmयाकlरता ज े

िवधयेक आह ेEयापpेा िकती तरी चांगला असले. मला भटेायला येणारे आिण मला िलिहणारे सवh 

िहदंू आिण मसुलमान जर मला फसवत नसतील तर भारताRया फाळणीमळेु कोणीही खुश नाही ह े

Vपc आह ेअस ेNहणाव ेलागले. Eया सवा|नी आप%या इRछेिव�I फाळणी माwय केली.  

अजनू एक पIत आह ेआिण ती कदािचत इतकOच कठीण असले. rया सwैयाचे एकच उि�c 

होते, मग त ेउि�c कोणतहेी का असनेा, Eया सwैयाचे िवभाजन होत आह.े सwैयाRया या िवभाजनामळेु 

YEयेक दशेभ�ाला दःुख होत आह े आिण EयांRया मनात भीती आिण गरैसमजही िनमाhण होत 

आहते. दोन सwैय का िनमाhण Lहाव?े  यांना परकOय आ¤मणािव�I दशेाचे रpण करायच ेआह ेकO 

परVपरांशी भाडून आNही एकमकेांना मारmयातच आमची हxशारी आह े ह े Eयांना जगाला दाखवनू 

bायचे आह?े  
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तNुहाला सावध करmयाकlरता हे भयावह िचW मी तमुRयासमोर जाणनूबुजनू मांडल े आह.े 

यातनू सटुका कXन घmेयाचा मागh मा^या मत ेआकषhक आह.े िहदंू समाज आिण भारतीय Vवात�ंय 

सघंषाhत भाग घणेारे सवh आज या कसोटीत उ�ीणh होणार आहते काय? त ेउठून सांगतील काय कO 

आNहाला या सwैयाची गरज नाही अथवा आNही या सwैयाचा उपयोग आमRया मसुलमान 

भावडंांिव�I करणार नाही, मग त ेभारतात राहणारे असो कO पािकVतानमMये. अस े Nहणा%यामळेु 

EयांRया तीस वषा|Rया दबुळेपणाचे Xपांतर श�Oत होईल. शoय आह े कO मी सचुवललेी पIत 

मखूhपणाची समजली जाईल. त ेकाहीही असले तरी मखूhपणाचे Xपांतर शहाणपणात करmयाची श�O 

ई�रात आह.े इितहासात Eयान े असे िकतीदा तरी केल े आह.े rयांनी सwैयिवभाजनाRया भयावह 

मागाhवर पाऊल ठेवले आह ेEयांनी मा^या बोलmयाचा थोडा िवचार करावा. 

(िहदंीवXन). Yाथhना Yवचन- प�ृ २२७-२८ 
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६३. !ाथ$ना !वचन, जुलै ८, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जलुै ८, १९४७

बंधभूिगन6नो,  

आज मी दहा िमनीट उशीर केला. याब�ल मी तमुचा pमा मागतो. मला िकती तरी काम े

करायची होती आिण िकती तरी लोक मला भटेायला आल ेहोते. यामळेु मी लवकर मोकळा होऊ 

शकलो नाही. या िदवसात मी जे काही सांगतो त ेअितशय िवचारपवूhक सांगतो. मला काय सांगायचे 

आह ेEयाची मी आधी िटपणे तयार करतो आिण Eयानतंरच मी बोलतो. आज मी बराच वळे िलहत 

बसलो होतो आिण नतंर मी हातपाय धवुायला गलेो. वळे झाली याची आठवण कXन दmेयाकlरता 

मलुी आ%या होEया परंत ुमला Eयांच ेबोलण ेऐकू आल ेनाही. याचा पlरणाम हा उशीर आह.े  

एका िमWान ेमला आज इ�ंजीत पW िलिहले. तो Nहणतो - मला राz{भाषा येत नाही. माझी 

भाषा तिमळ आह.े तNुहाला जरी थोडीबहxत तिमळ येत असली तरी मी जर तNुहाला तिमळमMये पW 

िलिहले तर ते समजायला तNुहाला Wास होईल. यामळेु मी इ�ंजीत िलहीत आह.े  

तNुहाला माहीत अस%याYमाणे YEयेकान ेमला आप%या VवतःRया भाषेत िलहावे अशी माझी 

इRछा असते. सवाhत चांगली गोc Nहणजे YEयेकान ेउ�र भारताची भाषा Nहणजे िहदंVुतानी िशकावी. 

ही भाषा िहदंी आिण उदूh यांRयामMये आह.े लखेकान े बनाhडh शॉRया काही ओळी उIृत के%या 

आहते. बनाhडh शॉन ेइ�ंजीवर ह%ला केला होता. Eयाचा िवनोद अितशय बोचरा असतो. तो Nहणतो 

इ�ंज कधीही चकुत नाहीत. ते YEयेक गोc तsवानसुार करतात. त े आNहाला गलुाम करतात तहेी 

तsवानसुार. Eयांनी आप%या राजाला ठार मारले त े लोकशाही कायम िटकवmयाकlरता. शॉ उIृत 

करत असताना पWलखेक माझी चेcा करत Nहणतो कO Vवात�ंयाचे कारण �िटशांना या देशाची दोन 

भागात फाळणी करायची आह.े परंतु इतर कोणाहीपpेा मी ि�िटशानंा अिधक चांगला ओळखतो. त े

भारत सोडत आहते कारण आपली स�ा कायम ठेवनू आपला आिथhक लाभ होऊ शकत नाही ह े

Eयांना माहीत आह ेआिण तसचे यापढुे आप%याला राजकOय \cीन ेगलुामिगरीत ठेवण ेअशoय आह े

हहेी EयांRया लpात आलले ेआह.े  

पिह%या िव�यIुात दशेाRया एका भागात सिैनकO शासन सXु करmयात आल ेहोत.े दसु`या 

िव�यIुात लॉडh वLेहले यांनी सपंणूh भारतात सिैनक शासन लावले. परंत ुआता इ�ंजांRया लpात 
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आल ेआह ेकO ह ेफार िदवस सXु राहa शकत नाही. भारताला सतत गलुामिगरीत ठेवले तर आिथhक 

जबाबदारी वाढेल. यामळेु Eयांनी िनघनू जाmयाचा िनणhय घतेला. काल मी तNुहाला Vपc कXन 

सांिगत%याYमाणे दशेाला वाचवmयाच ेअजनू दोन मागh आहते. इ�ंजांRया हातात अजनू स�ा आह.े 

EयांRयाजवळ Yचंड सwैय आह ेआिण जोपय|त त ेसwैय िनघनू जात नाही तोपय|त ि�िटश खरोखरी गले े

अस े आपण Nहण ू शकत नाही. त े अजनूही आपले अिVतEव जाणवनू दऊे शकतात. ि�िटशांना 

दशेाची फाळणी करायची आह.े ते ग%ेयामळेु ह¦ैाबाद, Wावणकोर आिण इतर सVंथानांना Vवात�ंय 

घोिषत करmयाचा परवाना िमळत नाही. मग भारताचे Vवात�ंय कुठे असले? नकुताच घडल%ेया काही 

घटनांनी ि�िटशांRया हतेिूवषयी लोकांRया मनात सशंय िनमाhण केला आह ेह ेमाwय केलचे पािहजे. 

परंतु जोपय|त Eयांचा वाईट हतेू िसI होत नाही तोपय|त मी EयांRयाब�ल िनणhय घणेार नाही. अथाhतच 

ह े खरे आह े कO भारतीय सVंथानांRया सबंंधात ि�िटश यो}य पाऊल उचलायला मागेपढुे पाहत 

आहते. परंत ुभारताचे िविवध भाग वगेवगेळे होऊन परVपरांशी भांडतील अशा पlरिVथतीत Eयांनी 

भारताला सोडले तर EयांRया इ�तीला याहaन मोठा ब¬ा लागू शकणार नाही. 

(िहदंीवXन). (Yाथhना Yवचन, प�ृ २२९-३१) 
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६४. !ाथ$ना !वचन, जुलै ९, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जलुै ९, १९४७ 

(१०-७-१९४५Rया िहदंVुतान टाईNसमMये बातमी होती कO गांधीज6नी Yेम ही जगातील सवµRच गोc 

आह,े लोकांना एकिWत करणारी श�O आह ेया भजनाने स�ुवात केली. यिुधि�रान ेय© केला कारण 

Eयाला YेमाRया Nहणज ेअिहसंRेया माMयमातनू जनतचेा सवेक Lहायची इRछा होती. Eयान े

राजपदापpेा सवेलेा महsव िदले आिण Nहणनू तो खरा राजा झाला.) 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

मी Lहाईसरायना (मलुाखतीसबंंधी LहाईसरायRया िटपणाकlरता पाहा पlरिशc  “लॉडh 

मौऊंटबॅटन यांचे गांधीज6Rया ९-७-१९४७ला झाल%ेया मलुाखतीसबंंधी िटपण“) भटेायला का गलेो 

असा Yv तNुही िवचाX शकाल. अजनू Vवात�ंय आपल ेझाललेे नाही. केवळ शWEुव आह.े इRछा 

असले तLेहा लोक {ाम थांबवतात, भोसकतात आिण लटुतात. Vवात�ंय ह ेसयूाhYमाणे असते परंत ु

Eयाच ेआगमन होत असललेे मला िदसत नाही. Lहाईसराय मला आपला िमW Nहणतात. मी Eयांचा 

िमW कसा काय अस ूशकतो? भ}ंयांचा, गlरबांचा यांचा मी िमW आह.े  

मी काल rया पWलखेकासबंंधी (पाहा Yाथhना Yवचन, ८-७-१९४७) बोललो होतो Eयांनी 

मला आठवण कXन दते िवचारले कO १९४० साली तNुहाला हवते िहसंा िदसत होती. जर तNुहाला 

Eया वळेी िहसंा िदसली होती तर आता काय िदसते असहेी Eयांनी मला िवचारले. Eयांना Yv 

िवचारायचा हoक आह.े भारतात चांगल े घडत आह े अस े Nहणता येऊ शकत नाही. लोक 

आगगाड्या थांबवत आहते, जाळपोळ, लटुालूट आिण भोसकाभोसकO करत आहते. ह ेअराजक 

आह.े पसैा कमावmयाकlरता लोक िनधीत घोटाळे करतात आिण गरैमागाhचा वापर करतात व तो पसैा 

गपुचूप इतरांजवळ ठेवतात. वातावरण असEय, िहसंा, घणृा, आिण अिव�ास यांनी भरलेले आह.े  

या पा�hभमूीवर ३ जनूची घोषणा आली. िहदं,ू मसुलमान आिण शीख या सवा|नी भारताची 

फाळणी माwय केली. नतंर चो`या, लटू आिण खनूाRया बातNया व�ृपWातून येऊ लाग%या. वाताhहर 

उपहासाने मला िवचारतात कO हीच तमुची Yेमाची क%पना आह े काय? त े Nहणतात कO तNुही 

सEयाच ेपरुVकत� आहा परंत ुआता सEय कुठे आह?े कोण उंच आह ेआिण कोण खाली आह ेआता 
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हाच एकमवे Yv आह.े rया सहनशीलतबे�ल मी बोलत होतो ती आता कुठे आह?े जर ती येथे 

नसले तर Eयाकlरता जबाबदार कोण? Eयाकlरता Lहाईसराय जबाबदार आहते कO अजनू कोणी?  

माझे उ�र आह ेकO चोहोकड ेदगु|धी येत आह ेह ेखरे आह.े मी Eयाकlरता जबाबदार आह.े 

सEय आिण अिहसंRेया पालनािवषयी मी दशेाला तीस वषा|पासनू सांगतो आह.े माझा स%ला जर 

मानला गलेा असता तर पlरणाम वगेळा झाला असता. फळावXन आपण झाडाची परीpा करतो. जर 

इ�ंज गलेे तर EयांRयाबरोबर दशेातील सLुयवVथाही जायला पािहजे काय? इतकेच नाही तर ज ेलोक 

सEया�ाहाची भाषा बोलत होते EयांRयाही मनात िहसंचेे िवचार होते आिण पिहली सधंी िमळताच 

श� धारण करायचा Eयांचा हतेू होता. मा^या Vव¥नातील Vवराrय अजनू िकती तरी लांब आह.े 

दोwही पpांचा नाश करणा`या या यादवीचा मी साpीदार होmयाची माझी इRछा नाही. मलुतान, 

रावळिपडंी, गढम�ेु�र, िबहार आिण बगंालवर माझी अ�ू ढाळmयाची इRछा नाही. मला मरायचीही 

इRछा नाही. िहदंू, मसुलमान, शीख rया वडेाला बळी पडत आहते त ेवडे Eयांना वाचवmयाची खाWी 

दऊे शकत नाही. तलवारीने पसैा िमळवता येऊ शकतो परंतु Yित�ा नाही. आतासIुा आप%यासमोर 

एकमवे अिहसंचेाच मागh  िश%लक आह.े या मागाhवरच आपले आिण जगाचे क%याण अवलबंून 

आह.े ि�िटशांनी या दोन पpात, दोन सwैयात समटे घडवनू आणावा ही मानवतचेी मागणी आह.े ह े

साMय करmयाकlरता उरलेले िदवससIुा परेुसे आहते अशी मला आशा आह.े यानतंर सVंथानांचा Yv 

िश%लक राहतो. १५ ऑगVट हा शवेटचा िदवस आह.े अजनूही वळे आह.े या तारखेRया आधी 

सलोखा घडवनू आणता आला नाही तर मग फार उशीर होईल अशी मला भीती वाटते. 

आप%यापpेा ि�िटश Yबळ आहते. EयांRयाजवळ भरपरू सिैनकO श�O आह.े सिैनकO श�O Nहणनू 

ि�िटश सपंले असे rयांना वाटते त ेचकुत आहते. 

(िहदंीवXन). (Yाथhना Yवचन-१, प�ृ२३१-३) 

 

 

 

 

 

 

 



 ाथ#ना  वचन – भाग 1 

www.mkgandhi.org  Page 198

 

६५. !ाथ$ना !वचन, जुलै १०, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जलुै १०, १९४७ 

बंध ूआिण भिगन6नो,  

मला अनकेदा िवचारmयात येत ेकO आता पािकVतान दmेयात आ%यामळेु ज ेलोक भारतीय 

सघंराrयात राहत आहते Eयांच ेकतhLय काय? या Yvावर मी अनकेदा बोललो आह ेआिण तरीही हा 

Yv वारंवार िवचारला जातो. भारत आिण पािकVतान ह ेशWू असतील अशी एक शoयता आह.े िहदं ू

आिण िवशषेतः सवणh िहदं ू आमच ेशWू आहते अस ेमिुVलम लीग Nहणत असते. अस ेअसले तर 

िहदंूनंीही मसुलमानांना आपल ेशWू समजायला पािहजे काय? िकमान मझा तरी हा मागh नाही. आिण 

मा^या या वIृापकाळात मी माझा मागh सोडूही शकत नाही. माझी मानवता मला सांगत े कO सवh 

मानवजात माझी िमW आह.े परVपरांचे गळे कापनू कोणाचेही भले होणार नाही. मWैी Nहणज े

लांगलुचालन नLह.े एक िमW दसु`या िमWाचे लांगलुचालन करत नसतो. जर कठोर श�द बोलावे 

लागणार असतील त े बोलायलाच पािहजे. मी जर लांगलुचालनाRया िवरोधात आह े तर मी इतर 

काही काम का करत नाही असा Yv मला िवचारला जातो. १९४४ साली भर उwहात १८ िदवस मी 

कायदआेझम यांRया घराची वाट तडुवत जात अस े तLेहाही मी माझे कतhLय करत होतो. कायद े

आझमना खुष करmयाचा मी YयEन करत नLहतो. मी  Eयांना जे काही दऊे करत होतो त े Eयांनी 

Vवीकारले असते तर जे र� सांडल ेगलेे त ेआज सांडल ेनसत.े आिण हे सवh िवषारी वातावरणही 

पसरले नसते. Eया अवVथेत भारतात ितसरी श�O नसती आिण पािकVतानची िनिमhती होऊनही भारत 

एक रािहला असता. िजनाशी झालेली माझी बोलणी मWैीपणूh होती. खशुामत करण े ही गोc आज 

वाईट अथाhन ेघतेली जाते. जमhनी आिण इ}ंलडं यांRयात जLेहा वरै होते तLेहा Eयावळेचे YधानमWंी 

च§बरलने यांनी िहटलरला समजावmयाचा YयEन केला होता. हे माझे मत नाही. च§बरलने यांनी 

खषुामतीचा मागh Vवीकारला नसता तर इितहास काही वगेळाच झाला असता अस ेअनके इ�ंजांचे 

मत होते. परंत ुमी कोणालाही माझा शWू समजत नस%यामळेु मी कुणाचीही खषुामत करmयाचा YयEन 

का करीन?   

पािकVतानमधील मिंदरे आिण ग�ु«ारा पाडmयात येतील काय? तस ेकेल ेजाणार नाही अस े

मला वाटते. दवेळात जाmयापासनू त ेिहदंूनंा अडवणार आहते काय?  पािकVतानचा असा अथh होतो 
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अस ेमला वाटत नाही. पािकVतानामधील िहदंू आिण शीख आपाप%या धमाhचे पालन कX शकणार 

नाहीत अस ेकेवळ इVलामचा शWूच Nहण ूशकतो असे आजच दौलताना साहबे Nहणाल ेनLहते काय? 

जर िहदंू आिण शीख यांना मसुलमानांYमाणचे wयाय िमळणार असले तर इVलामवर आधाlरत 

लोकशाही फार मोठी गोc आह े अस ेसांगताना मला कोणताच सकंोच वाटणार नाही. मानवजात 

अडॅमपासनू िनमाhण झाली आह ेअस ेजर Eयांच ेमत असले तर िविवध लोकांना आपाप%या दवेाची 

वगेवगे�या मागाhन े भ�O करmयापासनू ते कस े काय अडवू शकतात? मला वाटते कO दौलताना 

साहबेांRया Nहणmयाचा हाच अथh आह.े पजंाब आिण वायLय सरह� Yांतांतील िहदंूनंी घाबXन 

जाऊन आपाप%या घरातनू पळून जाऊ नये असे मी Eयांना सांगने. सवुणh मिंदर अमतृसरमMये आह े

परंतु rया नानकाना साहबेकlरता (फे�वुारी २०, १९२१ला ितथे िकती तरी शीख मरले गलेे होत.े 

पाहा सी. एफ. अwॅÆ्यूज यांना पW, फे�वुारी २२, १९२१) िशखांनी फार मोठे बिलदान केल े त े

पािकVतानमMयेच राहणार आह.े ह¦ैाबादमMये िकती तरी िहदंू मदंीर आहते. ह¦ैाबाद पािकVतानचा 

भाग होणार आह े अस ेमला Nहणायच ेनाही. तथेील ९५ टoके लोक िहदं ूआहते. या सवh िहदंूचंा 

पािकVतानमMये समावेश करmयात आला तर पािकVतानला अथhच काय राहील? महान जामा मशीद 

सघंराrयात राहील. ितथे मसुलमानांना नमाझ पढmयापासनू आपण मनाई करणार आहोत काय? 

यािशवाय आÇयात ताजमहाल आह.े अिलगढमMये मिुVलम िवbापीठ आह.े मसुलमान िवbा�या|ना 

ितथे िशकmयापासनू मनाई करmयात येणार आह ेकाय? अस ेकोणत ेतरी िठकाण आह ेकाय कO िजथे 

मशीद वा दऊेळ नाही?  मी िजथे कुठे जातो ितथे ितथे मला या दोwही गोcी िदसतात. अस ेअसताना 

पजंाब, िसधं आिण वायLय सरह� Yांतातील िहदू भारतात का पळून येत आहते? त ेशरूवीर असल े

पािहजे. घरांची जाळपोळ करणारे आिण िनरागस मलुांचा खून करणारे शौयh आNहाला नको आह.े त े

शौयh नाही. तो दानवीपणा आह.े  

परंतु िसधं आिण इतर िठकाणची आपली घरे सोडून लोक जर भारतात येत असतील तर 

आपण Eयांना हाकलनू िदले पािहजे काय? आपण जर अस ेकेल ेतर आपण Vवतःला भारतीय कस े

Nहण ूशकू? कोणEया तZडान ेआपण जय-िहदंची घोषणा कX? नतेाज6नी कशाकlरता युI केल ेहोत?े 

आपण िद%लीत राहत असो वा गजुरातमMये आपण सवh भारतीय आहो. ते आपल ेपाहxणे असतील. 

पािकVतानYमाणचे भारतही तमुचा दशे आह ेअस ेNहणनू आपण इथे Eयांच ेVवागत कX. राz{वादी 

मसुलमानही पािकVतान सोडून भारतात येत असतील तर Eयांचेही आपण इथे Vवागत कX. भारतीय 

Nहणनू आपला सवा|चा समान दजाh आह.े  
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१५ ऑगVटला अजनू पVतीस िदवस आहते. आपण पशEुवाचा Eयाग कX या आिण मानव 

बन ूया. आपली सवा|ची परीpा होत आह ेआिण यात ि�िटशांचाही समावशे आह.े आता पािकVतान 

अिVतEवात आललेे अस%यांमळेु िहदंूचंा नोआखालीत जो छळ झाला आिण आिथhक हानी झाली 

Eयाची नकुसानभरपाई िमळू शकणार नाही अशी तार नोआखालीहaन नकुताच मला िमळाली. Eयांना 

नकुसानभरपाई का िमळू नये? पािकVतान िनमाhण झालेले अस%यामळेु िहदंूचंे रpण करmयाची 

अजनूच मोठी जबाबदारी Eया सरकारवर येऊन पडत.े rया लोकांनी खून केले आिण जे आता त�ंुगात 

आहते Eयांची सटुका होmयाची शoयता आह ेअसहेी तारेत सांगmयात आल ेआह.े असे होणार नाही 

अशी मला आशा आह.े पािकVतानमMये राहणा`या िहदंूनंा कोणताच धोका नाही ह े पािकVतानी 

लोकांनी दाखवनू िदले पािहजे. अस े झाले तरच Vवात�ंयिदन Nहणनू १५ ऑगVट साजरी 

करmयाकlरता आप%याजवळ सबळ कारण असले. परंत ु असे घडल े नाही तर मा^याकlरता ह े

Vवात�ंय नाही. मला खाWी आह ेकO त ेतमुRयाकlरता असले यEेया ३५ िदवसात बरेच काही घडू 

शकत.े  

(िहदंीवXन इ�ंजीत). Yाथhना Yवचन - १, प�ृ २३४-३७ 
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६६. !ाथ$ना !वचन, जुलै ११, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जलुै ११, १९४७ 

बंधभुिगन6नो,  

नोआखालीतील एक सहकारी िलिहतात कO तNुही जLेहा नोआखालीला आला होता तLेहा 

करा वा मराची भाषा बोलत होता. आता १५ ऑगVटपवूt तNुही इथे आला नाही तर तNुहाला 

प�ा�ाप करावा लागेल.  

मला माwय आह ेकO नोआखालीला १५ ऑगVटपवूt गलेो नाही तर मला प�ा�ाप करावा 

लागले. मी िद%लीत का आह?े मी एक तर िबहारमMये असायला पािहजे वा नोआखालीत. मी इथे 

अVवVथ आह.े नोआखालीत मी असा नLहतो. ितथे मी दररोज मलैमंलै चालत असे, नवनवीन 

गावांना भटेी दते असे आिण अगिणत िहदंू आिण मसुलमानांची भटे घते अस.े मी नोआखालीत 

काही काम केल े आिण तसचे िबहारमMयेही काही काम केल े आह.े मा^या अतंःकरणात वणवा 

पटेललेा आह.े मी नोआखालीला ग%ेयानतंर ही आग शमले. ई�रान े मला लवकरात लवकर 

नोआखालीत पाठवावे अशी तNुही Yाथhना करा.  

करा अथवा मराची शपथ मी िवसरललेो नाही. नोआखालीत िजथे काही शकेडा माणसे मलेी 

होती ितथे िबहारमMये हजारो माणस े मलेी अस%यामळेु नोआखालीहaन मी िबहारला गलेो. 

मा^याकlरता तर नोआखाली आिण िबहार सारखेच होते. जवाहरलालने ितथून मला बोलावनू घतेले. 

मी इथे याव े Nहणनू कृपलान6नीसIुा तार केली पण इथे येऊन मी काय साMय कX शकलो? काही 

लोक अथाhतच टोमणा मारत मला िवचारत असतात कO नोआखालीत तरी तNुही काय साMय कX 

शकला?  सपंणूh भारतात जर समझौता झाला तर नोआखालीसबंंधीही आपोआपच तडजोड होईल. 

परंतु मी वगे�या मागाhने चालतो. लहानपणीच मी एक सभुािषत िशकलो होतो - िपडंी त े�Nहांडी. 

मा^या अडाणी आिण गावठी आईनहेी जगाची िफकOर न करता Vवतःपासनू स�ुवात करायला मला 

िशकवले होत.े यामळेु नोआखालीत घतेललेी शपथ मी पाळायलाच पािहजे. 

मळू िहदंीवXन,. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ २३७-८ 
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६७. !ाथ$ना !वचन, जुलै १२, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जलुै १२, १९४७ 

बंधभुिगन6नो,  

आज मा^या िमWाकडून मला एक पW िमळाले आह.े Eयात ते Nहणतात, “आज दशेात ज े

काही घडत ेआह ेते फार वाईट आह.े सEया�ह आदंोलनात ज ेलोक त�ंुगात गले ेEयांना अस ेवाटते 

कO आपण फार मोठे काम केले आह ेव यामळेु आप%याला YधानमWंी, सांसदीय सिचव, एखाbा 

Yांताचे राrयपाल अस े पद Yा� Lहायला पािहजे. आप%याजवळ मोटरगाडी असावी अस े Eयांना 

वाटते. मीसIुा दोनदा त�ंुगात गलेो होतो आिण एकदा तमुRयाबरोबर येरवडातही होतो. परंत ु मी 

िभकारीच रािहलो आह ेआिण कोणीही मा^याब�ल िवचार करत नाही.”  

कोणी जर त�ंुगात गलेा असले तर Eयान ेभारतावर उपकार केल ेअस ेसमजायचे काय? अशी 

मानिसकता जर रािहली तर कॉ�ंेसचा नाश होईल अशी मला भीती वाटते. जे लोक कॉ�ंेसमMये 

आहते Eयांनी Vव¥नातही असा िवचार कX नये. अशा Yकारे यिु�वाद करणारा कॉ�ंेसी कदािचत 

असहेी Nहणले कO मी त�ंुगात गलेलेो अस%यामळेु मा^या मलुाचे ल}न भारतातील सवाhत चांग%या 

मलुीशी झाले पािहजे वा मा^या मलुीचे ल}न भारतातील सवाhत चांग%या त�णाशी झाल े पािहजे. 

जवाहरलाल त�ंुगात गलेे Nहणनू काही त ेउपाMयp वा YधानमWंी झाललेे नाहीत. Eयांना जर Eयांचा 

पगार िमळाला नाही तरी ते उपाशी मरणार नाहीत. राज§¦ बाब ूपटणा येथील उRच wयायालयाचे म_ुय 

wयायाधीश झाल े असते. परंत ु Eयांनी Vवतः होऊन विकली सोडली आिण फिकरीचे जीवन 

Vवीकारले. राजाजी त�ंुगात गलेे Nहणनू त ेमWंी झाले असे नाही. ह ेसवh लोक दवेदतू आहते अस ेमला 

Nहणायचे नाही. हीही आप%यासारखीच माणसे आहते आिण YEयेक माणसू चकुा करतच असतो. 

आिण आप%यापकैO िकती लोक सरकारी कायाhलयात सामावनू घतेली जाऊ शकतील? हा िवचारच 

मळुी चकुOचा आह ेआिण आपण तो Eयाrय मानला पािहजे. त�ंुगात गलेो Nहणनू Eयाच ेआप%याला 

काही पाlरतोिषक िमळाले पािहजे असा िवचारच आपण करायला नको. आपल ेVवतःचे कतhLय पार 

पाडmयाच ेपाlरतोिषक ते कतhLय पार पाडmयातच असत.े  

लोक मला िवचारत असतात कO िजना पािकVतानचे महाराrयपाल होऊ शकतात तर 

भारतात माW ि�िटश Lहाईसरायना भारताचे महाराrयपाल का करmयात येते? असे का? भारताचा 
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Vवात�ंयस�ंाम कॉ�ंेसतफ�  लढला गलेा होता. Eयात मिुVलम लीगचा कोणताही सहभाग नLहता. 

जLेहा केLहा कॉ◌ंं�ेसने सिवनय कायदभेगंाचा वा सEया�हाचा लढा सXु केला तLेहा तLेहा लीगने 

सहकायh करmयाच ेनाकारले. असे असतानाही कॉ�ंेसला भारतीय महाराrयपाल िमळू शकला नाही. 

ह े wया¸य नाही. ि�िटशानंा शरण गलेो तरच आपण िजवतं राहa शकू नाही तर मX असा याचा अथh 

होईल. १५ ऑगVटला जी योजना अमलात येईल ितRयात महाराrयपाल इ�ंज, °§ च वा डच असला 

वा तो करड्या रंगाचा भारतीय वा गोरा असला वा िन�ो असला तरी Eयामळेु काहीही फरक पडणार 

नाही. मी Nहणतो तसे होऊ शकले तर एखाbा हlरजन मलुीला मी महाराrयपाल करीन. अशा Yकारे 

लॉडh मौउंटबॅटन जरी महाराrयपाल झाले तरी त ेभारताचे सवेक राहतील. तNुही Nहणाल कO एखाbा 

मलुाला समजावनू सांगावे अशा Yकारे तNुही आNहाला समजावून सांगत आहात. माउंटबॅटन ह े

राजघराmयातील सदVय आहते. ते कोणाचेही नोकर होऊ शकत नाहीत. परंतु मी तNुहाला फसवू 

इRछीत नाही. लॉडh मौऊंटबॅटनकडून मला कोणतहेी पाlरतोिषक नको आह.े आतापय|त मी 

EयांRयाशी झगडत होतो. तNुही कदािचत अस े Nहणाल कO कॉ�ंेसRया पढुा`यांना कदािचत Eयांनी 

फसवले असले. तNुहाला असे Nहणायचे आह ेकाय कO जवाहरलाल आिण राजाजी इतoया हलoया 

डोoयाच ेआहते कO Eयांना कोणीही फसवू शकतो? हे खरे आह ेकO मला जसे हव ेहोत ेतस ेघडलले े

नाही. परंत ुमाऊंटबटन महाराrयपाल असतील तर ते आप%याला हवे आहते Nहणनू. आप%याला 

नको असले तर त ेEया पदावर नसतील. परंतु िम. िजनांनी महाराrयपाल होmयाचे ठरवल ेअसले तर 

Eयांना आपला मोठेपणा दाखवायचा होता Nहणनू. Eयाब�ल आप%याला हवेाही वाटायला नको 

आिण रागही यायला नको. इVलाम काय आह ेह े Eयांना जगाला दाखवनू bायचे आह.े त ेमालक 

होतात कO सवेक हे आपण पाहa या. एकाही िसधी माणसाला पािकVतानमधनू पळून याव ेलागले तर 

Eयाची जबाबदारी पािकVतानRया महाराrयपालांवर असले. अबुबकूर अथवा उमर अथवा अली 

Yमाण े Eयांना सवा|शी wयायाने वागावे लागले. ते सवh अिहसंक होते अस ेमी Nहणणार नाही. परंतु 

Eयांच ेशौयh आिण सौजwय मला भावतात. व�ृपWातनू मला कळत ेकO भारत आिण पािकVतानकlरता 

मळुात एकच महाराrयपाल असावा. परंतु नतंर �ीयुत िजनांनी आपला श�द िफरवला. 

पािकVतानRया महाराrयपालपदावर जाmयापासनू Eयांना अडवू शकणारा Eया वळेी असा कोण होता? 

मा^या मत े Eयांनी यो}य केल े नाही. एकदा कबूल के%यानतंर Eयांनी लॉडh माऊंटबॅटन यांचे 

महाराrयपद Vवीकारायला पािहजे होते आिण नतंर माऊंटबॅटन यांनी काही चूक केली असती तर 

Eयांना ते पदम�ु कX शकल ेअसत.े आता इVलामची कसोटी िजनांRया माMयमातनू लागणार आह.े 

सपंणूh जगाRया साpीन े त े पािकVतानRया महाराrयपालपदी आXढ होत आहते. EयांRया 

नतेEृवाखाली पािकVतान आपली कोणती खास विैशc्ये दाखवते याची जग वाट पाहत असले. 
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कॉ�ंेस सतत ि�िटशांशी झगडत होती. जवाहरलाल साMया मनाचे गहृVथ आहते. परंत ुसरदार झुजंार 

आहते. ि�िटशावंर मी िव�ास ठेवला Nहणनू सरदार मा^याशी भांडत असत. परंत ु तचे जLेहा 

ि�िटशांRया जा�यात सापडले तLेहा तNुही अथवा मी काय करmयाची अपpेा कX शकतो? Eयांनीच 

जLेहा माऊंटबॅटन यांना भारताचे पिहले राrयपाल होmयाला माwयता िदली तर आपण आpेप घmेयाच े

कारण काय? महाराrयपाल Nहणनू ते भारताची सवेा करतात कO Eयाचा िव�ासघात करतात त े

आपण पाहa या. तो नवीन अनभुव असले. यात चातयुh आह ेआिण आपण गमावmयासारख ेकाहीही 

नाही. LहाईसरायRया स%%यानसुार अखेरीस आपण उपिनवशेाRया दजाhला माwयता िदली आह.े त े

आरमारYमखु आिण महान योIा आहते. आपण Eयांचा Vवीकार कX या आिण आप%या 

अपpेेYमाण ेEयांनी काम केल ेनाही तर EयांRयाशी सघंषh कX या.  

मी जLेहा Lहाईसराय यांना भटेायला गलेो तLेहा Eयांनी मला खाजगीत सांिगतले कO महाराणी 

एिलझाबेथ यांनी राrयारोहणाकlरता नािमत केलले ेयवुराज हे मा^या मलुाYमाणे आहते आिण तNुही 

Eयांना आशीवाhद दणेारे दोन श�द िलहावे अशी Eयांनी अपpेा केली आह.े यामळेु Lहाईसराय यांची 

मलुगी (पामलेा माऊंटबॅटन) दोन िदवसांपवूt मला भटेायला आली तLेहा मी Eया जोड¥याचे 

अिभनदंन करणारे पW िदले. िकती गोड मलुगी आह ेती! YाथhनRेया वळेी मी ितला खचुtवर बसायला 

सांिगतले परंतु ितने आमच ेNहणण ेनाकारले व आमRयाYमाणचे ितने सतरंजीवर बसण ेपसतं केल.े 

आिण आज राजकुमारी अमतृ कौरकडून मी ऐकल ेकO या त�ण राजकुमारीचे लवकरच ल}न होणार 

असनू इ}ंलडंRया राजाला मलुगा नस%यामळेु लवकरच ती इ}ंलडंची राणी होणार आह.े Lहाईसराय 

यांनासIुा मलुगा नाही. ते काहीही असल े तरी Lहाईसराय जर वाईट गहृVथ असते तर मी Eयांना 

इतoया सहजपणे आशीवाhद िदले नसते. त े वाईट गहृVथ आहते असे मी समजत नाही. EयांRया 

िठकाणी जवाहरलाल वा सरदार पटेल जर महाराrयपाल झाले असते तर ती धोoयाची गोc झाली 

असती. यािशवाय महाराrयपालाला काही िवशषे अिधकारही नसतात. Eयांना जवाहरलाल आिण 

EयांRया मिंWमडंळाRया स%%याYमाणे वागावे लागत असते. ते केवळ नाममाW अिधकारी असतील.  

लॉडh माऊंटबॅटन यांचे पद फार मोठे आह ेआिण इ�ंज लोक केवळ दcुपणाच कX शकतात 

असा िवचार करmयाची आप%याला सवय लागलेली आह.े लॉडh माऊंटबॅटन यांना आपला 

Yामािणकपणा आिण wयायिYयता िसI करावी लागले आिण त े भारतात केवळ wयाय 

करmयाकlरताच आल ेआहते याची मला खाWी आह.े  

अनके मसुलमान मला भटेायला येतात. तसेIुा पािकVतानमळेु दःुखी झाललेे आहते. ि��न, 

पारसी आिण इतर मसुलमानतेर लोकांची भीती मी समजू शकतो परंत ुमसुलमानांनी का घाबराव?े 



 ाथ#ना  वचन – भाग 1 

www.mkgandhi.org  Page 205

आNहाला िफतरु समजmयात येते असे Eयांच ेNहणणे आह.े पािकVतानमधील िहदंूपंpेाही आNहाला 

अिधक वाईट वागणकू िमळेल कO काय अशी भीती Eयांना वाटते आिण पािकVतानकड े सपंणूh 

अिधकार हVतांतlरत झा%यानतंर कॉ�ंेसशी असललेे आमच ेसबंंध शlरयतRया िनयमाYमाण ेअपराध 

गणले जातील असे Eयांना वाटते. इVलामचा हा अथh आह ेह ेमला माwय नाही. कॉ�ंेसमMये मसुलमान 

ग%ेयामळेु Eयांनी कोणता अपराध केला अस े Nहणता येईल? कॉ�ंेसशी जळु%यामळेु मसुलमान 

गwुहगेार होतात काय? ते कलमा Nहणत नसतात काय कO नमाज पढत नसतात? अली बंधूRंया 

काळापासनू इVलाममMये इतका बदल झाला आह ेकाय? राz{वादी मसुलमानांना िफतरु कस ेNहणता 

येईल? मला आशा आह े कO �ीयुत िजना पािकVतानमधील मसुलमानतेरांचे सरंpण करतील 

EयाचYमाण ेया मसुलमानांचेही सरंpण करतील 

(िहदंीवXन). (Yाथhना Yवचन १ - प�ृ २३९-४३) 
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६८. !ाथ$ना !वचन, जुलै १३, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जलुै १३, १९४७ 

बंधभूिगन6नो,  

Yाथhना सभलेा यायला आधीच दोनदा मी वळे केला आह.े आज परत तस ेघडल ेआह.े इथे 

सात वाजतापवूt पोहोचmयाचा मी आटोकाट YयEन केला होता, परंतु Eयात मला यश येऊ शकल े

नाही. मी Lहाईसराय यांना भटेायला गलेो होतो. इथे असाच वळे घालवत अस%यामळेु मला काही 

तरी करावसे ेवाटले. आिण इथे अनके गोcी घडल%ेया आहते व मा^यासार_या माणसाला Eयासबंंधी 

काही तरी बोलावे लागत असते. Lहाईसरायकड ेगलेो असताना ितथून लवकरच सटुका होईल अशी 

माझी अपpेा होती.परंतु ितथे अनके लोक होते आिण पlरणामी मला ितथून िनघायला वळे झाला. त े

काहीही असले तरी Yाथhना वळेेवर सXु झाली याचा मला आनदं वाटतो.  

िजनांनी जी वाताhहरपlरषद बोलावली होती. ितचा अहवाल मला िमळाला होता. 

पािकVतानमधील अ%पस_ंयाकांना कोणताही Wास होणार नाही असे आ�ासन ितथे Eयांनी िदले 

आह.े मसुलमानांसारखी समान वागणकू Eयांना िदली जाईल, िहदंूनंा EयांRया दवेळात जाmयाचे आिण 

िशखांना ग�ु«ारात जाmयाचे Vवात�ंय राहील अस ेआ�ासन Eयांनी िदले आह.े  

अथाhतच कोणाRयाही श�दाचा मी श�दशः अथh घऊे शकत नाही. आजसIुा 

पािकVतानमMये जाळपोळ आिण लटू सXु आह.े अस ेभारतीय सघंराrयातही घडत आह.े अस ेकोण 

करत?े ही गोc केवळ मसुलमानच करतात कO िहदंसूIुा Eयात सहभागी आहते?  सवh YकारRया 

पWांचा परू मा^याकड ेयेतो आह.े आNही शांततेत का राहa शकत नाही अस ेलोक िवचारतात. तमुच े

अिभवचन YEयpात कधी येईल असे मी �ीयुत िजनांना िवचाX इिRछतो. १५ ऑगVटनतंरच त े

YEयpात येणार आह ेकाय? िसधं पािकVतानचा भाग होणार आह.े मिुVलम लीगचा ितथे सवाhिधक 

Yभाव आह.े �ी. िजना महाराrयपाल झालेले आहते. तरीही इ}ंलडंमMये राजा आह ेआिण जोपय|त तो 

आह े तोपय|त कोणEया का Yकाराने होईना महाराrयपालाRया माMयमातनू आपण EयांRयाशी 

जळुललेो आहोत व महाराrयपालसIुा अजनूही महाराजांना जबाबदार आहते. �ीयुत िजना लीगचे 

अMयpसIुा आहते. यामळेु EयांRया श�Oत व Yभावात अजनूच वाढ झालेली आह.े Eयांनी wयायान े

वागले पािहजे. िसधंमधनू िसधंी लोकांनी पळ का काढावा? एक िसधंी जरी िसधंमधून पळून येत 
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असले तर महाराrयपाल Nहणनू �ीयुत िजनांकlरता ती गोc लांछनाVपद असले. माणसाRया श�दाचा 

परुावा Eयाची कृती असते.  

उ�र Yदशेात काय घडले आिण काय घडल ेनाही ते मला माहीत नाही. परंत ुउ�र Yदशेातील 

मसुलमान भीती�Vत होऊन चालत आहते. आपण ितथेच राहाव े कO नाही या स�ंमात ते पडल े

आहते. परंत ुमाझा Yv आह ेकO Eयांनी ितथे का राहa नये? rयाYमाणे मी उ�र Yदशे आिण िबहारला 

िवचारतो EयाचYमाण े हाच Yv मी �ीयुत िजना यांना िवचारतो - मसुलामान या YांतांमMये राहa 

शकतात कO नाही?  

अखेरीस आपण ि�िटशांRया जोखडातनू म�ु झालो आहो. एक वळे अशी होती कO जLेहा त े

आप%यामMये भांडण ेलावत असत. आता ती वळे िनघनू गलेी आह.े  

उ�र Yदशेातील सरकारी नोकरीतील YमाणाRया सदंभाhत मसुलमानांची त¤ार आह.े Eयांच े

Nहणण ेआह ेकO आतापय|त आNहाला ६० आिण ७० टoके सरकारी नोक`या िमळत असत. आता 

Eयांना लोकस_ंयेRया Yमाणात केवळ १४ टoके नोक`या दmेयात याLया असा YVताव आह.े मी या 

त¤ारीत सहभागी होऊ शकत नाही. इतके सवh सांगनू झा%यानतंरही सरकारी नोक`या िकती लोकांना 

िमळू शकणार आहते? Eयामळेु आपल े कोणत े क%याण होणार आह?े  िशवाय आपण सरकारी 

नोकरीत काम करतो ते जनसवेा करmयाकlरता, आपला Vवाथh साधmयाकlरता नाही. आतापय|त जी 

पIत होती तीच पढुे सXु ठेवण ेउिचत होणार नाही. डॉoटर आिण वकOल लोकांना लबुाडत असतील 

तर यापढुेही Eयांनी जनतलेा लबुाडाव ेअस ेNहणता येईल काय? समजा एखाbान ेमला िवचारल ेकO 

आतापय|त सरकारी नोक`यांमMये आNहाला ज ेYमाण होत ेतचे पढुे कायम राहील काय? तर Eयावर 

मी YितYv िवचारीन कO ही टoकेवारी तNुहाला कोणी िदली आिण कशी िदली? कॉ�ंस सरकारRया 

िवरोधात झगडली आिण ज ेलोक कॉ�ंेसशी भांडू लागले Eयांना सरकारने लाच िदली. आता सरकार 

आपल ेअसले. मग ह ेसरकार कुणाला लाच का दईेल? आता आपण अVप]ृयता दरू करण ेआव]यक 

आह.े कायदा कXन लोकांकlरता मिंदरे उघडmयाच े साहस सरकार करील काय? म¦ासमMये 

एकामागनू एक दऊेळ हlरजनांकlरता उघडल े जात असताना मी पाहतो तLेहा मला आनदं होतो. 

अशा Yकारेच धमाhचे रpण करता येऊ शकते. हीच गोc ि��न आिण पारसी लोकांनाही लागू होत.े 

ज ेलोक पददिलत आहते Eयांचा दजाh उंचावmयाकlरता आप%या सरकारन ेYयEन केल ेपािहजे. त ेजर 

हlरजनांकlरता काही करील तर �ा¨णांनी त¤ार का करावी? ह ेखरे आह ेकO जर कोणी सचुवले कO 

�ा¨णांना मारझोड केली पािहजे आिण Eयांना अपमािनत केले पािहजे तर मी Nहणने, ‘नाही, ह ेवाईट 

आह‘े.  
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मसुलमानांRया वतीने वा भारतीय सघंराrयाRया वतीने मी जर काही सांगू शकेन तर 

YEयेकाला wयाय िमळाला पािहजे हचे सांगू शकेन. जर याची शा�ती झाली तर अजनू काही सांगायचे 

िश%लक राहत नाही व फाळणीRया वदेना िवसर%या जातील.  

लोक Nहणतात कO फाळणीचे काम सपंल े आह,े सwैयाची िवभागणी झाली आह,े नौसनेेच े

िवभाजन झाले आह.े माझ ेNहणण ेआह ेकO आपण अजनूच दबुळे झालो आहो. भारताजवळ नौसनेा 

नाही असे िवदेशी लोक Nहणतील. त ेVवतःRया Vवाथाhकlरता दोन उपिनवशेांपकैO एकाशी तडजोड 

करतील आिण अशा Yकारे सwैयाRया िवभाजनामळेु गहृयुI होईल. परंत ुमला आशा आह ेकO भारत 

आिण पािकVतान िमW असतील आिण आप%या अ%पस_ंयाकांशी ते wयायाने वागतील.  

आपण जरी अजनू अिहसंचेा पाठ िशकलो नसलो तरी आप%या तीस वषा|Rया अनभुवावXन 

िहसंक वा अिहसंक पIतीन ेआपण परत कधीही गलुामिगरीत पडणार नाही हा पाठ नoकOच िशकलो 

अस.ू अस ेआपण केवळ अिहसंक पIतीनचे केल ेपािहजे असे माझे Nहणणे नाही. मी िबहारमMये 

होतो तLेहापासनू मी ह ेसांगतो आह.े लोक बंदकुा आिण तलवारीची मागणी करतात. मी िवचारतो 

आप%याला श�ं कशाला हवी आहते? आNही कधीही शरण जाणार नाही असे घोिषत करा. 

नोआखालीत मी हचे सांिगतले होते. तीस वषा|Rया अनभुवानतंर आपण जर काही धडा िशकलो 

आहोत ह ेआपण दाखवू शकलो तर लोक िहसंक आहते कO अिहसंक यामळेु काहीही फरक पडणार 

नाही. त ेजर मा^याकड े आल ेआिण Eयांनी िवचारले तर मी अजनूही Nहणने कO Eयांनी अिहसंक 

मागhच अवलिंबला पािहजे. सपंणूh जगाचा सामना एकाच Lय�Oला करायचा असले तर ती तसे केवळ 

अिहसंRेया मागाhनचे कX शकतो. िजथे अिहसंा असत े ितथे ई�र असतो. EयाRयासमोर 

तलवारीचेसIुा तकुड ेहोतात. 

(िहदंीवXन). (Yाथhना Yवचन -१ प�ृ २४३-४६) 
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६९. !ाथ$ना !वचन, जुलै १४, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जलुै १४, १९४७ 

बंध ूआिण भिगन6नो,  

अस े Nहणतात कO आजकालRया मा^या भाषणातनू िनराशावादाची भावना Lय� होत.े 

यामळेु मी मळुीच बोल ू नये अशा स%ला काही लोकांनी मला िदला आह.े यावXन मला एका 

िचWकाराची गोc आठवली. Eयान ेआपल े िचW Yदशhनाकlरता ठेवल ेआिण Eया िचWात कुठे दोष 

िदसले ितथे दशhकानी खूण करावी अस े िलिहले. पlरणामी त े िचW िविवध रंगांRया खाणाखणुांनी 

पणूhपण ेभरले. YEयेकाला खुश करता येत नाही ह ेदाखवनू दmेयाची िचWकाराची इRछा होती आिण 

आपण एक सुदंर िचW रेखाटले अशी Eयाची भावना होती. मीसIुा अशाच पlरिVथतीत आह.े मी 

केवळ बोलmयाकlरता कधीही बोलत नसतो. मी बोलतो कारण मला तNुहाला काही सदंेश bायचा 

आह ेअसे मला वाटते.  

ह ेखरे आह ेकO आज मा^यात आिण मा^या जवळRया सहका`यांत मतभदे आहते. Eयांनी 

rया काही गोcी के%या वा ते rया गोcी करत आहते Eया मला पसतं नाही. परंतु िद%लीत असनूही 

सbिVथतीवरील माझ ेमत Lय� न करण ेमला शoय नाही. या मतभदेांRया मळुाशी काय आह?े तNुही 

जर EयाRया मळुाशी गलेात तर तNुहाला आढळून येईल कO EयाRया मळुाशी एकच गोc आह.े 

मा^याकlरता अिहसंा धमh आह ेतर कॉ�ंेसकlरता तो धमh कधीही नLहता. कॉ�ंेसन ेअिहसचेा Vवीकार 

केवळ धोरण Nहणनू केला होता. धोरणानसुार जोपय|त आचरण केल ेजाते तोवरच धोरणाला धमाhची 

Yित�ा िमळत.े कॉ�ंेसला rया pणी आपल ेधोरण अनसुरmयायो}य नाही अस ेवाटेल Eया pणी ितला 

त े धोरण बदलवmयाचा पणूh अिधकार असले. परंतु धमाhची गोc वगेळी असत.े तो सदैव कायम 

असतो व Eयात बदल करता येत नाही.  

कॉ�ंेसRया घटनेत अिहसंा ह े अजनूही धोरण आह े परंतु कॉ�ंेसRया लोकांनी आचरणात 

बदल केला आह.े  िविध© Eयावर भाzय कX शकतील, तNुही आिण मी अस ेकX शकत नाही आिण 

करायलाही नको. कॉ�ंेसRया लोकांनी Eयांच े धोरण का बदलू नये? यािशवाय कॉ�ंेसची घटना 

‘अिहसंा‘ऐवजी ‘शांततापणूh‘ Nहणते.  
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१९३४ साली मुबंई कॉ�ंेसRया वळेी ‘शांततापणूh‘Rया िठकाणी ‘अिहसंा‘ हा श�द टाकायला 

लावmयाचा मा^याकडून मी भरपरू YयEन केला. परंतु मला यश आल े नाही. यामळेु ‘शांततापणूh‘ 

‘अिहसपेpेा‘ काही तरी कमी आह ेअस ेकोणीही Nहणू शकतो. मा^या मत ेया दोन श�दांत कोणताही 

फरक नाही. परंतु माझे मत ना इकडून आह ेना ितकडून. या बाबतीत तr©ांनी िनणhय घतेला पािहजे. 

तNुही आिण मी केवळ इतकेच लpात घतेले पािहजे कO आज कॉ�ंेसच ेवतhन िकमान अिहसंक आह.े 

कॉ�ंेसचा अिहसंा हा जर धमh असता तर मग आज ती सwैयाला जसा पािठंबा दते आह ेतसा कसा 

दऊे शकली असती? सwैयाकडे आपला इतका कल असला तर त ेलोकांना िचरडून टाकून सिैनकO 

शासन YVथािपत करील. लोक कधीतरी माझे ऐकतील ही आशा मी सोडून bायला पािहजे काय? 

आिण जर ते माझे ऐकणार नसतील आिण तरीही मी बोललो तर Eयामळेु कोणती हानी होणार आह?े 

Eयांनी मला अडवmयाचा YयEन का करावा? 

मी वारंवार सांिगतले आह ेकO गत ३० वषा|पासनू सXु असललेा सघंषh हा अिहसंक सघंषh 

नLहता. तो शांततामय Yितकार होता आिण अशा Yकारचा Yितकार हा दबु�यांचा असतो. अस े

नाही कO ज े लोक ह ेश� वापरतात Eयांना अिहसंचेे श� वापरmयाची इRछा नसते. एवढेच कO ह े

श� कस े वापरावे याच े Eयांना ©ान नसत.े आप%यात जर अिहसकं लढ्याकlरता धयैh असले तर 

आपण जगासमोर VवतWं भारताचे अगदी वगेळे िचW मांडू. परंतु आज आपण भाऊभाऊ आपसात 

भांडत असललेा, एकमकेांवर िव�ास नसललेा खडंिवखडंीत दशेच दाखवू शकतो. आप%यात 

लोकांना खाऊिपऊ घालmयाचे व व�Yावरण दmेयाचे साम�यh नाही. rयांना ई�र केवळ भाकरीRया 

VवXपातच िदसू शकतो आिण rयांना सतत सXु असल%ेया िहसंते काहीही रस नाही अशा गरीबीत 

रखडत असले%या कोट्यवधी लोकांना दmेयासारखे आप%याजवळ काहीही नाही. 

Yाथhना Yवचन- १ प�ृ २४६-४८ 
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७०. !ाथ$ना !वचन, जुलै १५, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जलुै १५, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो,  

या आधी मी तािमळनाडू आिण मलबारमधील दवेळांसबंंधी बोललो होतो. ती दवेळे 

हlरजनांकlरता उघडी करmयात आली आहते व यात मी राम�ेरम येथील मिंदराचाही उ%लेख करीन. 

त ेYचंड दऊेळ आह ेव Eयासबंंधात अनके अधं�Iा आहते. हlरजनांRया Yवशेामळेु मिंदर िवटाळेल 

अस ेकाह6ना वाटत होते. आज मला एक पW िमळाले आिण Eयात आं¼ दशेातील ित�पती मिंदराचा, 

ज ेफार मोठे आिण Yािचन मिंदर आह,े उ%लखे मी केला नाही Nहणनू त¤ार करmयात आली होती. 

मी ही चूक द�ुVत करावी आिण आं¼ दशेातील लोकांचे समाधान कराव ेअस ेपW लखेकाचे Nहणण े

आह.े या दवेळाचे महाENय मला माहीत आह ेपरंतु मी तािमळनाडू आिण आं¼मMये अतंर करत नाही. 

आज अस ेकाही वातावरण झाले आह ेकO YEयेकाला वगेळेपण हव ेआह.े  

बगंालमधील काही िमW मला भटेणार आहते. Eयांच े Nहणण े आह े कO बगंालची फाळणी 

झा%यामळेु पि�म बगंालमधील िहदंू आप%याला िवसरतील अशी पवूh बगंालमधील िहदंूनंा िभती 

वाटत आह.े अस ेजर घडले तर मला वदेना होतील. िहदंू जर िहदंूनंा आिण मसुलमान मसुलमानांना 

िवसरत असतील तर ती फार वाईट गोc असले. िहदंू, मसुलमान, पारसी, ि��न ह ेसवh भारतीय 

आहते. धमh ही खाजगी बाब आह.े मला जर ई�ाराची भ�O करायची असले तर जगातील कोणती 

श�O मला तसे करmयापासनू अडव ूशकते? परंत ुजर मसुलमान, पारसी, िहदंू आिण ि��न ह ेसवh 

Vवतःला वगेवगेळे समजत असतील तर भारताचे काय राहील? मला माwय आह े कO बगंालची 

फाळणी करण ेoविचतच आव]यक होते. मी बगंाली मसुलमानांमMये रािहलो आह.े EयांRयाबरोबर 

नोआखालीत मी चाललो आह.े EयांRया अतंःकरणात मला केवळ Yेम आढळल.े िहदंूनंी 

मसुलमानांची भीती का बाळगावी?  rया वडेाने Eयांना घरेले आह ेत ेकायम राहणारे नाही. मा^या मत े

पवूh बगंालमधील िहदंूनंा कोणतीही हानी सहन करावी लागणार नाही. परंतु अशा अनके गोcी 

घड%या आहते कO rया घडाLया अशी आपली इRछा नLहती. बगंालची फाळणी झाली आह ेआिण 

भारत व पािकVतान ह ेवगेवगेळे दशे आहते. परंतु जे काही घडल ेआह ेEयापासनू आपण पढुे जायचे 

आह े आिण नतंर त े बरोबर करायच े आह.े पवूh आिण पि�म बगंालचे िहदंू आिण मसुलमान ह े
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नहेमीच बरोबर रािहललेे आहते आिण ते एकच भाषा बोलतात. पवूh बगंालचे िहदंू जरी मसुलमानांशी 

मWैीभावाने वागले तरी मसुलमानांना Eयांना मारायची इRछा होईल काय? जLेहा िहंद ू एकाही 

मसुलमानाला आपला शWू समजणार नाहीत तLेहा सवh िमW होतील.  

बगंाल कॉ�ंेस कमटेीचेही िवभाजन झाललेे अस%यामळेु ितचे िविलनीकरण करmयात येईल 

काय असहेी मला िवचारतात. मा^या मत े बगंालRया फाळणीचा पlरणाम बगंाल Yांतीय कॉ�ंेस 

सिमतीवर होत नाही. ितने सMयाRया VवXपातच काम सXु ठेवाव.े ती सरकारी िनयमा◌ा◌ंRया 

बाहरे आह.े जर ितन ेVवतःहोऊन Vवतःचे िवभाजन केल ेतर पि�म बगंालने िव�ासघात केला अस े

मी Nहणने. कॉ�ंेसची आजची घडण अशी आह ेकO ितRया तळाशी �ाम कॉ�ंेस सिमEया आहते, 

नतंर मडंळ कॉ�ंेस सिमEया, िज%हा कॉ�ंेस सिमEया आिण नतंर Yांतीय कॉ�ंेस सिमती व सवाhत वर 

अिखल भारतीय कॉ�ंेस सिमती आह.े अशा Yकारे पवूh बगंाल आिण पि�म बगंालमMये कॉ�ंेस 

कमटेी असले. या दोwही कमट्ेया बगंाल Yदशे क़ं�ेस कमटेी Nहणनू कांम करतील. मसुलमान, 

ि��न, पारसी इEयादी सवा|ची कॉ�ंेस आह.े येEया काही िदवसात ती आपल ेVवXप बदलवणार 

नाही. पि�म बगंालमधनू मWंी आयात कराव ेलागावे इतका पवूh बगंाल गरीब झाला आह ेकO काय 

याचे बगंाली िमWांनासIुा आ�यh वाटते. परंत ुEयांनी याच ेVवागत केल ेपािहजे. कारण यामळेु पवूh 

बगंाल आिण पि�म बगंालमMये िमलाफ होऊ शकेल. यात काही सशंय नाही कO पवूh बगंालमMये 

मसुलमानांचे भरपरू बहxमत आह.े परंत ु सगळे मसुलमान वाईट असतात अस े आपण का गहृीत 

धरावे?  िबहारमMये िकती तरी मसुलमानांची क�ल झाली होती आिण तरीही िबहारमधील लpावधी 

िहदंू वाईट नाहीत अस ेमी Nहण ूशकतो. काही थोड्या]या लोकांRया दोषाकlरता सपंणूh समाजाला 

दोष दणेे यो}य नाही. यावXनच इतकेच िदसनू येते आपण Vवतःच शIु नाही, आपण िभWे आहोत, 

आप%यात अिहसचेे साहस नाही कारण अिहसचेे साहस Nहणज ेमरmयाचे साहस, कधीही नाही इतके 

जगात Yचंड सwैय आहते परंतु जगाची लोकस_ंया पाहता ते मोजकेच आह.े परंतु सरळ पाहताच येऊ 

नये अशा मागाhने आपण चाल ूलागलो आहोत. जLेहा केLहा कुठे तरी काही तरी घडत ेतLेहा लगचे 

सwैय पाठवाव ेअशी आपण मागणी करतो. नोआखाली, िबहार, पजंाब आिण वायLय सरह� Yांत 

यांत िजथे कुठे दगंली झा%या ितथे एकच मागणी होती व ती Nहणज ेआमRया रpणाकlरता सwैय 

पाठवा ही. ज ेलोक शरू आहते Eयांना सwैयाची गरज का वाटावी?  

(िहदंीवXन). (Yाथhना Yवचन - २४९-५१) 
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७१. !ाथ$ना !वचन, जुलै १६, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जलुै १६, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो,  

ज े भजन आज तNुही Nहणालात ते मी अगदी माMयिमक शाळेत जाणारा मलुगा 

अस%यापासून मला माहीत होते. लहान मलुांकlरता बालिमW नावाचे ज ेपVुतक होते Eयात हे भजन 

होते. ह े भजन चांगले आिण गोड आह े आिण आपण शlरराची फार िफकOर कX नये अस े त े

िशकवते. शरीर आज आह ेआिण उbा जाईल. एक तर ते जाळले जाईल आिण Eयाची राख होईल 

नाही तर त ेथड}यात जाईल आिण मातीत िमसळेल. जर त ेपाmयात फेकmयात आल ेतर जलचर Yाणी 

Eयाला खातील. अखेरीस सवh सारखे आह.े “महापरूानतंर” ह े भजनामधील श�द माW िततकेस े

चांगल ेवाटत नाहीत. ह ेखरे आह ेकO ह ेभजन किबरांनी िलिहले आह ेपरंत ुNहणनू काय झाले? मला 

त ेआवडल ेनाही. मा^या न¢ मताYमाण ेयातनू Vवाथtपणा िदसतो. मी म%ेयानतंर महापरुान ेजग का 

Lयापल ेजावे? पिहली गोc Nहणजे आपण खरोखरी मरत नाही कारण आEमा अमर आह.े जगाब�ल 

बोलायचे तर ते सतत बदलत असते. तो ई�री खेळ आह.े परंतु भजनात सांिगत%याYमाण ेआपला 

सपंणूh नाश होत नाही. तसे झाले असते तर घटना सिमतीची काय गरज होती? आपल ेनतेे जे कायद े

मजंरू करmयाकlरता सारखे YयEन करत आहते Eयांची काय गरज होती? Eया सवा|नी मा^यानतंर 

महापरू येवो अशी भिूमका घतेली असती तर कोणीही कोणाकlरता काहीही केल ेनसते. यामळेु ही 

अिभLय�O पराकोटीRया Vवाथtपणाची आह.े  

व�ृपWाचे काही लोक मला भटेायला येणार आहते बोलmयाRया ओघात ¦िवडVतानचा 

उ%लखे झाला. ¦िवडVतानात िवMंयRया खालचा Yदशे येतो. ितथे बोल%या जाणा`या भाषा तमील, 

तलेगू, म%याळम आिण कwनड आहते. या YEयेक भाषेशी मी थोडाफार पlरिचत आह े आिण या 

सवा|ची मळेु सVंकृतमMये आहते ह े मी सांगू शकतो. तNुही जर तलेगू बोलत असताना ऐकल ं तर 

तNुहाला Eयात भरपरू सVंकृत श�द आढळतील. तिमळमMयेही िकती तरी सVंकृत श�द आहते. केवळ 

Eयांना ¦िवडी Xप दmेयात आल े आह.े म%याळमचेसIुा सVंकृतशी साNय आह े आिण हीच गोc 

कwनडलाही लागू होत.े ¦िवडVतानला मी भारतापासून वगेळे मानत नाही. ि�िटशांनी आप%या 
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सग�यांना एक केल.े का]मीर आिण कwयाकुमारीRया मMये राहणारा YEयेकजण भारतीय आह.े आयh 

वा अनायh असा भदे करण ेवा आयाhवतh आिण ¦िवडVतान असा भदे करण ेमखुhपणाच ेआह.े  

माझी याब�ल खाWी आह.े यातनू भािषक Yv िनमाhण होतात. आप%याकडे इथे दोन भाषा 

आहते - िहदंी आिण उदूh. या भाषा भारतीयांनी भारतात िवकिसत के%या. Eयांच े Lयाकरण समान 

आह.े या दोन भाषा एकिWत कXन मी िहदंVुतानी तयार केली. ही भाषा अनके कोटी लोक बोलतात. 

िहदंू आिण मसुलमानांची ही सपंकh  भाषा आह.े तNुही जर सVंकृतYचूर िहदंी बोललात वा Yा. अ�दलु 

बारीYमाण ेअरेिबक आिण फारसी Yचूर उदूh बोललात तर फार कमी लोकांना तमुचे बोलण ेसमजले. 

याचा अथh असा आह ेकाय कO आपण ¦िवडVतानRया चार भाषांकड ेदलुhp कराव?े मा^या मनात ही 

गोc नाही. मला वाटते कO YEयेक Yांताने आप%या अतंगhत Lयवहाराकlरता VवतःRया भाषेचा उपयोग 

करावा परंतु राz{ीय भाषा Nहणनू िहदंVुतानीचा अ~यास केला पािहजे. YEयेक Yांताला Eयाची 

Vवतःची भाषा आह.े ओlरया, बगंाली, िसधंी, पजंाबी, गजुराती, मराठी. या सवh भाषा 

िहदंVुतानीपासनू वगे�या आहते. आपण या सवh भाषा िशकलो पािहजे कO इ�ंजी राz{भाषा Nहणनू 

माwय केली पािहजे? मी जर तमुRयाशी इ�ंजीत बोल ूलागलो तर तमुRयापकैO फार कमी लोकांना मी 

काय बोलतो तो कळेल. आपण इ�ंजीचा ८ त े१० वष� जरी भरपरू अ~यास  केला तरी आप%याला 

इ�ंजीचे अ%प©ान होईल.. यामळेु इ�ंजी आपली राz{भाषा होऊ शकत नाही. दशेाला वडेाकड े

ढकलmयाकlरता इतके परेु आह.े इ�ंजी आतंरराz{ीय सपंकाhची भाषा होऊ शकत.े ती Lयापाराचीही 

भाषा होऊ शकते परंतु EयाकlरतासIुा ितला अजनू तरी परेुशी आतंरराz{ीय माwयता िमळाललेी 

नाही. भारताची राz{भाषा िहदंVुतानीिशवाय इतर कोणतीही होऊ शकत नाही. Yांतीय भाषा 

रािह%याच पािहजे हे खरे असले तरी दशेातील जाVतीत जाVत लोक िहदंVुतानी बोलतात. मी िहदंी 

सािहEय समंलेनाशी जळुललेो आह.े ितथे वापरली जाणारी भाषा जशी समजायला सोपी नाही तशीच 

शIु उदूhही सहजी समजू शकत नाही. बहxजन समाजाची भाषा िहदVुतानी आह.े आप%याला हव े

िततके सािहEय आपण ितRयात िनमाhण कX शकतो. आप%या VवतःRया भाषेबरोबरच 

¦िवडVतानRया लोकांनी िहदंVुतानी िशकायला पािहजे. त े Eयांच े कतhLय आह.े जर ते िहदंVुतानी 

दवेनागरी आिण फारसी िलपीत वाचू शकले तर अजनूच बरे होईल. अशा Yकारे Eयांना दोwही भाषांचे 

©ान होऊ शकेल. परंत ु आपल े Nहणणे इतरांना समजावे Nहणनू जर Eयांना केवळ िहदंVुतानी 

िशकायची असले तर त ेती आपाप%या िलपीRया माMयमातनूही िशकू शकतात. िहदंVुतानी Yचार 

सभा म¦ासमMये लोकांना िहदंVुतानी EयांRया िलपीतून िशकवायचे काम करत.े  

(पढुील पlरRछेद िहदंVुतान टाईNसमधनू घतेललेा आह.े) 
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गांधीजuनी मोकळेपणाने मा[य केले कK दि0णेकडील लोकांकUरता िहंदु^तानी 

िशकणे चूक असेल तर उeरेकडील लोकांकUरताही उWकृr सािहWयाने भरले=या 

दि0णेकडील भाषेतील अजून एक भाषा िशकणे चूक असेल.  Wयांनी िवनतंी केली कK 

भारतीय vोते िजथे आहेत ितथे इxंजी भाषणाकUरता आxह धर_यात येऊ नये. ते ;हणाले 

कK तु;ही लवकरच िहंदु^तानी िशकू शकता. पुढे जाऊन ते ;हणाले कK भारत तेOहाच ^वतंS 

राyz राह{ शकेल जेOहा तुमचे सरकार नैितक सरकार असेल. गुलामिगरीgया िवरोधात सघंषB 

करणारी कॉxंेसची यंSणा नैितक शnKनेच बांधलेली होती. पािक^तानचा E} आपण 

नुकताच सोडवला आिण आप=यासमोर ~िवड^तानचा E} येऊन उभा रािहला हे दुद�व 

आहे. जर ही Eवृeी कायम रािहली तर भारत कुठे असेल? गुलामिगरीत असताना आपण 

एक होतो आिण ^वातं�य िमळता0णीच आपण देशाचे तुकडे करायला सYुवात करतो 

आहोत हा दैवदुिवBलास नाही काय?  

(िहदंीवXन), (Yाथhना Yवचन-१, प�ृ २५१-४ आिण िहदंVुतान टाईNस, १७-७-१९४७ 
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७२. !ाथ$ना !वचन, जुलै १७, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जलुै १७, १९४७ 

बंधनूो आिण भिगन6नो,  

दिpण आि°केतील भारतीयांशी गुडंिगरीचे वतhन केल े जाते असे आपण व�ृपWातून 

(जलु१ै८-१९४७Rया िहदंVुतान टाईNसYमाणे भारतीयांRया िवरोधात सXु करmयात आलले ेआदंोन 

भारतीय Lयापा`यांवर यरुोपीय समाजाने टाकल%ेया बिहzकाराRया VवXपाचे होत े व ते िहसंRेया 

धमoया दते होते.) वाचतो.  Eयांना माXन टाकले जाते. मी दिpण आि°केत २० वष� होतो आिण 

Eया दशेात भारतीयांना कशी वागणकू िमळत ेते मला माहीत आह.े ितथे भरपरू मसुलमान आहते परंत ु

त े Vवतःला भारतीय Nहणवतात. आपण जLेहा िवदेशात असतो तLेहा ई�र आप%याला भारतीय 

Nहणवनू घmेयाची स³Iुी दतेो.  

दिpण आि°केतील भारतीयांचे Yकरण जागतीक सVंथेसमोर मांडmयाकlरता इतoयातच 

wयायमतूt छागला आिण इतरांबरोबर सXप (िवजयालÊमी पिंडत, ऑoटोबर नोLह§बर १९४६मMय े

Eयांनी सयंु� राcसघंात गले%ेया Yितिनधीमडंळाचे नतेEृव केल ेहोते.) सयंु� राz{सघंात गलेी होती. 

तोपय|त दिpण आि°केतील भारतीयांRया छळान े नवीन Xप घतेले होते. EयांRयािवरोधात कायद े

कXन आता Eयांचा छळ करmयात येत नाही तर गुडंिगरीने Eयांचा छळ केला जातो. अस ेजर सXु 

रािहले तर ितथे असल%ेया थोड्याशा भारतीयांना ितथे कस ेराहता येईल?  एकदा मी {ाwसवालमMये 

दोन हजार लोकांना घऊेन कूच करत गलेो होतो. Eयावळेी एकाही बोअर माणसाने आNहाला 

VपशhसIुा केला नाही. EयांRयापकैO काह6नी आNहाला िपmयाकlरता पाणी िदले. आप%याकड े इथे 

भरपरू पाणी आह.े परंत ु ितथे ते भरपरू नाही. पाऊस पडतो तLेहा लोक पाणी गोळा करतात आिण 

टाoयात जमा कXन ठेवतात. बोअरांचे वागण ेमWैीपणूh होत ेआिण आमची इRछा असले ितथे आNही 

जाऊ शकत होतो. परंतु आज मला वगेळेच िचW िदसते. आता आप%याकlरता इथे दोन सरकार 

अस%यामळेु �ीयुत िजना आिण जवाहरलाल या दोघांनी िमळून Vमट्स यांना तार पाठवायला मी 

सांगने. �ीयुत Vमट्स (जान ि��न Vमट्स- १८७० ते १९५०, दिpण आि°का सघंराrयाचे 

पतंYधान १९१९ त े २४ आिण १९३८ त े ४८) मला आपला िमW समजतात. गो`यांनी एका 

भारतीयालासIुा शारीlरक इजा पोहचवू नये अशी एक िमW Nहणनू मी Eयांना िवनतंी कX शकतो. 
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आिण ते जर अस े  कX  शकत नसतील तर Eयांनी राजीनामा िदला पािहजे. लॉडh माऊंटबॅटन 

यांनीसIुा असहायपणे पाहत बस ू नये. त े आरमाराचे अडॅिमरल आहते आिण राजघराmयातील 

आहते. राजकुमारी एिलझाबेथ यांRयाशी rया िफिलप मौऊंटबॅटन यांचा िववाह होणार आह े त े

यांRया पWुासारख े आहते. यािशवाय १५ ऑगVटपय|त ते Lहाईसराय असतील आिण नतंर 

महाराrयपाल असतील. यामळेु Eयांनी आप%या पदाचा लाभ घऊेन Vमट्सला सांगायला पािहजे कO 

भारत आता दिpण आि°केYमाणचे उपिनवेश आह.े याचाय अथh तो एका महान कुटंुबाचा Nहणज े

ि�िटश राz{कुटंुबाचा भाग आह ेआिण यामळेु दिpण आि°केतील भारतीयांना दmेयात येणारी वाईट 

वागणकू ताबडतोब थांबवmयात यावी.  

अस े Nहणतात कO उपिनवेशाचा दजाh हा सपंणूhVवात�ंयापpेाही चांगला आह.े परंत ुजोपय|त 

या फाळाची चव मी घते नाही तोपय|त ते अमतृ आह ेकO िवष ह ेमी सांग ूशकत नाही. शoय आह ेकO 

त ेअमतृही असले. परंत ुआधी आपण Eयाची चव घऊे या.  

दिpण आि°केतील भारतीयांनी उ�म नागlरकाYमाणे राहावे असा माझा Eयांना स%ला 

आह.े EयांRयातील जे �ीमतं आहते Eयांनी ितथे अVप]ृयाYमाणे असल%ेया आप%या मसुलमान 

भावडंांकडे दलुhp कX नये.  

तािमलनाड आिण आं¼मधील दवेळे हlरजनांकlरता उघडली गलेी अस%यामळेु आता 

उ�रYदशेातील पlरिVथती काय आह?े उदाहरणाथh हlर«ारमMयेही दवेळे आहते. हlरजन Eया मिंदरात 

जाऊ शकतात काय? WावणकोरमMये ही गोc कधीचीच साMय करmयात आली. Wावणकोर 

सVंथानाचे िदवाण सर सी. पी. रामVवामी ऐ¸यर ह े आजकाल आप%याशी थोडे नाराज आहते. 

Eयांनीच महाराजांना समजावनू सVंथानातील अVप]ृयता कायbाने र� करायला लावली. उ�र 

Yदशेात हlर«ारिशवाय काशीही आह.े तथेील मिंदरात हlरजन जाऊ शकतात काय? हरजनानांना जर 

Eया मिंदरात Yवशे नसले तर ती मिंदरे अपिवW आहते अस े मी समजने. जगातील YEयेक धमाhला 

कठोर सsवपरीpेतनू जावे लागत आह.े िहदंू धमh ९९ टoके गणुांमMये नाही तर १०० टoके गणुांमMये 

असायला पािहजे. 

(िहदंीवXन), Yाथhना Yवचन - १, प�ृ २५५-७  
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७३. !ाथ$ना !वचन, जुलै १८, १९४७ 

नवी िद%ली, 
जलुै १८, १९४७ 

(हा पlरRछेद िहदंVुतान टाईNसमधला आह.े) 

Wया िदवशी जे भजन ;हण_यात आले होते Wया भजनाकडे ल0 वेधत गांधीजuनी 

आपले भाषण सुb केले आिण ;हणाले कK हे भजन िमराचे आहे कK काय ते मला माहीत 

नाही. िमराgया नेहमीgया चालीपे0ा या भजनाची चाल वेगळी आहे. यात Oयn झाले=या 

भावना माS िनःसशंय ितgयाच आहेत. केवळ ईhरच माणसाला अडचणीतून ताb शकतो 

असे Wयात ;हटलेले आहे. आज भारत अडचणीतून जात आहे. या अडचणीतून सटुका 

हो_याकUरता Wयाने माणसाकडे पािहले पािहजे कK ईhराकडे? तुमचा जर भजनावर िवhास 

असेल तर तु;ही देवाकडे पािहले पािहजे आिण इतर कुणाकडेही नाही आिण तु;ही पूणBपणे 

सरुि0त राहाल.  

आताच आपण जे भजन Nहणालो ते अगदी  मदुb्ावर आह ेकारण आपण आज फार मोठ्या 

अडचणीत आहो. आप%याजवळ खाmयाकlरता धाwय नाही आिण अगंावर घालायला कपडे नाहीत. 

आपण कुणाकड ेमदतीकlरता जायचे? जवाहरलाल नहेXकडे? कO सरदार पटेलकडे? कारण आज त े

स�ाधारी झाले आहते Nहणनू? Lहाईसरायनी स�ा सोडली आह ेवा इतoयातच त ेस�ाEयाग करणार 

आहते. आता त ेमहाराrयपाल असतील कारण या पदाकlरता आपण Eयांना िनवडले आह.े आधी 

महsवाRया पदािधका`यांची िनवड लडंनहaन Lहायची. परंत ुआता Vवात�ंयाचा कायदा मजंरू झाला 

आह ेआिण Eयाकlरता राजाची सहमतीसIुा िमळवmयात आली आह.े  

(हा पlरRछेद िहदंVुतान टाईNसमधला आह.े) 

या िवधेयकाEमाणे यापुढे महाराTयपालाची िनयुnK तु;ही ;हणजे भारतीय जनता 

करील व ते भारतावर लादले जाणार नाहीत. यामुळे लॉडB मौऊंटबॅटन भारताचे 

महाराTयपाल असतील. तु;ही एखा�ा चपरा�याची िनवड करता तशीच Wयांचीही िनवड 

कराल असे मी Wयांची अEित�ा कर_याकUरता ;हणत नाही. भारतीयांनी भारतीय 

सघंराTयाचा सेवक ;हणून लॉडB मौऊंटबॅटन यांची िनवड  कbन एकEकारे मौऊंटबॅटन 

यांचा गौरवच केला आहे. हे सांगणे आव�यक होते कारण अनेकांgया मनाम6ये अजूनही 

सशंय घोटाळतो आहे. 
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आता सगळी स�ा आप%या लोकांRया हातात आह.े परंतु हे भजन सांगते कO जLेहा आपण 

अितशय िनराश असतो तLेहा आपण इतरW कुठेही न जाता ई�राकड ेजातो. तो एकटाच आप%याला 

मदत कX शकतो. आपण जर आप%या ¯दयात ई�राला ठेवनू गलेो तर आपल ेकाम फळफळेल, 

अwयथा नाही. तो जगाचा शाVता आह ेआिण Eयाला शरण जाmयातच आपल ेक%याण आह.े  

िद%लीहaन Yकािशत होणारे डॉन नावाचे एक व�ृपW आह.े दररोज Eयात िशवीगाळ असत.े 

मलासIुा Eयात िशवीगाळ करmयात आललेी असते. सामाwयपणे मी ते हसmयावारी नतेो. परंत ु

Yकाशकान ेमला उ�शेनू एक जाहीर पW Yकािशत केल.े Eयाची वाoयरचना चांगली आह.े �ीयुत 

िजना यांची लवकरच परीpा होणार आह ेअस ेमी सारखा ओरडत असतो. ही आरडाओरड मी बंद 

केली पािहजे अस ेEयात िलिहले आह.े  

जी कराची पाकOVतानची राजधानी होणार आह ेितथून िहदंू घाबXन आिण िनराश होऊन का 

पळत आहते अस े मी सपंादकांना िवचाX शकतो काय? िहदं ू का घाबरललेे आहते? िसधंी िहदंू 

पिह%या Yतीचे Lयापारी आहते. त ेमुबंई, म¦ास, आिण इतर िठकाणी का पळत आहते? यामळेु त े

काही गमावतील असे नाही तर िसधंची हानी होईल. कारण त े िजथे कुठे जातील ितथे पसैा 

कमावतील. आप%याला िसधी दिpण अमlेरकेतही आढळतात. जगात oविचतच असा भाग असले 

िजथे िसधंी आढळणार नाहीत. दिpण आि°केत त े भरपरू पसैा कमावत होते आिण गlरबांना त े

उदारहVते मदत करत होत.े EयांRयात एकच दोष आह ेआिण तो Nहणजे मbपानाचा. EयांRयाकडून त े

सोडवत नाही अस ेिदसते.  

मी केवळ िजना आिण लीगRया इतर नEेयांनाच का िवचारतो अस ेडॉनचे Nहणण ेआह.े उ�र 

Yदशेात, जो माझा Yांत आह,े काय घडते आह?े परंतु िसधंसIुा माझा Yांत आह.े पािकVतानसह 

सपंणूh भारत माझा Yांत आह.े मी Vवतःला पािकVतानचा नागlरक समजतो परंत ु तसे मी 

नागlरकEवाRया हoकाच े लाभ िमळवmयाकlरता करत नाही. मला कोणतहेी पद नको आह.े मला 

केवळ पोटभर खायला पािहजे आिण ई�र ते मला दतेो. मला उ�र Yदशेब�ल काहीही माहीत नाही. 

यािशवाय मी कुणालाही दोष िदललेा नाही. डॉनच ेसपंादक मोठे माणसू आहते. मी ज ेNहणतो त ेचूक 

आह ेअस ेजर Eयांना वाटते तर त ेEयाची ते कशाला िफकOर करतात? मा^यासारखे िकती तरी आहते 

कO ज ेमनात येईल ते बोलत असतात. परंत ुउ�र Yदशेसबंंधी पतंज6शी माझ ेबोलण ेझाल.े त ेNहणाले 

कO मा^याकडून होईल िततका मी मसुलमानांना वाचवmयाचा YयEन करत असतो. मVुलीम लीगचे 

लोक िहदंूनंा िशवीगाळ करत असतात व Eयांना िडवचत असतात. अशा अवVथेत YEयेक िठकाणी 

सरकार पोहोचू शकत नाही. काही वळेा िहदंूचंाही तोल सटुतो. पतंज6नी माwय केल ेकO गढम�ेु�रला 
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ज े झाले ते यो}य नLहते. व�ृपWांRया अहवालाYमाणे उ�र Yदशेातील लीगRया नEेयांनीसIुा पतं 

मिंWमडंळाची वाखाणणी केली आह.े 

डॉनRया सपंादकांना मी आठवण कXन दऊे इिRछतो कO त ेज ेNहणतात ते कदािचत बरोबर 

असले आिण पतंजी Nहणतात ते वदेवाoय नसले. तरी उ�र Yदेशात एका मसुलमानाचा गळा 

कापmयात आला तर िसधं आिण पजंाबमMये दहा िहदंूचंे गळे कापmयाच ेकारण काय? ह ेजातीय वडे 

rया िदवशी िवसरले जाईल तो िदवस पाहmयाकlरता माझी िजवतं राहmयाची इRछा आह.े आपला 

धमh कोणताही असला तरी आपण कृतीत भारतीय असायला पािहजे. अस ेकX तLेहाच आप%याला 

आप%या Vवात�ंयाचे रpण करता येईल.  

डॉनRया सपंादकांना खरोखरच इVलाम वाचवावयाचा असले तर मी Eयांना सागने कO हा 

इVलामचा मागh नाही. िजनांना काही गोcी सांगmयाब�ल बोलायच ेतर तर मला जे आवडत ेत ेमी 

माऊंटबॅटन आिण जवाहरलाल नहेX यांनाही सांगत असतो. जवाहरलालRया श�दांत आिण कृतीत 

अतंर असले तर ते पिंडत असनूही मी EयाRयापासनूही दरू राहीन. परंत ुडॉनRया सपंादकांना मी स%ला 

दईेन कO Eयांनी आप%या लखेणीतील िवष काढून टाकावे. राz{ीय व�ृपWांमMये अनके गोcी चांग%या 

असतात आिण अनके वाईट. परVपरात सघंषh होईल अशा बातNया छापायRया नाही या मदुb्ावर जर 

आपण सहमत झालो तर आपण काही तरी साMय केल ेअस ेमी समजने.  

गांधीजी ;हणाले कK डॉन आिण इतर सवB वृeपSांना माझी सचूना आहे कK Wयांची 

कोणतीही रंगछटा असली तरी Wयांनी अितशयोnK टाळावी. या सचूनेवर कायBवाही 

करायची असेल तर Wयांनी एक संयुn मंडळ तयार करावे आिण सांEदाियक 

अशांततेिवषयीचे सगळे वृeांत Wया मंडळाकडे पाठवावे आिण इतकेच नाही तर Wयांची 

जबाबदारी असले=या मं�यांकडेही ते पाठवावे व आव�यnा पडली तर ते Eकािशत करावे. 

 सपंादकांना जनतेिवषयीgया आप=या कतBOयाची जाणीव झाली आिण सवB 

Eकारgया सांEदाियकतेवर िनणाBयकपणे Eितबंध लाव_याची इgछा झाली तरच 

गांधीजugया सचूनेवर अनुकुल िवचार होऊ शकत होता. फाटाफूट ही व^तुि^थती आहे. 

उपाशी तापाशी असले=या आिण कपडेलeे नसले=या ल0ावधी लोकांना खाऊ घालणे व 

Wयांना कपडलeे पुरव_याची खरे ;हणजे ही वेळ आहे. अशा वेळी ग�धळ िनमाBण होईल 

असे काही करणे चागुलपणाचे ;हणता येणार नाही. 

(िहदंीवXन). (Yाथhना Yवचन - १, प�ृ २५७-६० आिण िहदंVुतान टाईNस १९-७-१९४७) 
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७४. !ाथ$ना !वचन, जुलै २०, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जलुै २०, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो,  

काही लोक मला सांगतात कO - आिण Eयांना तसे सांगmयाचा अिधकार आह े - आजकाल 

मी जे काही बोलतो ते लोकांचा उEसाह वाढवा अशा िहशबेान ेमी बोलत नाही. ते मला आठवण 

कXन दतेात कO rया राजकOय Vवात�ंयाकlरता आपण सघंषh करत होतो त े िमळालेले आह ेआिण 

¤मशः आिथhक Vवात�ंयसIुा येईल. हे सवh खरे असले. अस ेअसल ेतरी १५ ऑगVटचा मला आनदं 

होत नाही. माझी तNुहाला फसवmयाची इRछा नाही. परंतु Eयाचबरोबर तNुहीसIुा आनदं मान ूनये अस े

मी Nहणणार नाही. अखेरीस YEयेक गोc मा^या इRछेYमाण ेLहावी अशी मी अपpेा कX शकत नाही. 

भारताची फाळणी Lहावी अशी माझी इRछा नLहती परंत ुती झाली. आता Eयावर रडून काय फायदा 

होणार आह?े इतकेच नाही तर याहaनही काही वाईट घडले असते तर EयाRयाशी मला जळुवनू �याव े

लागले असते. भारताRया फाळणीने मला िजतके दःुख झाले आह,े िततके तNुहाला झाले नाही. मी 

आयzुयभर बडंखोर होतो. बडंखोर कसा काय रडू शकतो? मी जLेहा नोआखालीला गलेो तLेहा मी 

लोकांना रडताना आिण आपल ेअ� ूपसुताना पािहले. मी Eयांना सांिगतले कO मतृाकlरता रडmयात  

काहीही अथh नाही. परंतु rया लोकांRया हातात आपण स�चेी सWुे िदली आहते त ेमोठे लोक आहते. 

त े जर Nहणतात कO आपण Vवात�ंयिदन साजरा केला पािहजे तर तNुही तो करायला पािहजे. तो 

साजरा करmयाकlरता कॉ�ंेस कुणावरही बळजबरी करत नाही. मी तो साजरा करणार नाही याचा अथh 

असा नाही कO ि�िटश येथून जाणार नाहीत. १५ ऑगVट येईपय|त अनके ि�िटश अिधकारी गलेलेे 

असतील. जे राहतील त ेस�ाधा`यांRया अिधकाराखाली राहतील. Eयांची नमेणकू लडंनहaन होणार 

नाही, तर ती आपण कX.  

ददुवाने आज rया VवXपाचे Vवात�ंय आप%याला िमळाले आह े Eयात भारत 

पािकVतानमधील भिवzयातील सघंषाhची िबज े �जललेी आहते. अस े असताना आपण िदLयांची 

आरास कशी काय कX शकतो? िहदंू आिण मसुलमानांनी आपली अतंःकरण े rया िदवशी शIु 

केललेी असतील Eया िदवशी Vवात�ंय िमळाले अस ेमी समजने. अगदी अलीकडेच पजंाबमधील 

मिुVलम लीगRया िमWांनी धमकO िदली कO जर सीमा आयोगान ेआमRया बाजनू ेिनकाल िदला नाही 
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तर तर आNहाला जे हवे ते आNही लढून घऊे. शीखसIुा अशाच धमoया दते आहते. परंत ुआपण 

rयाअथt लवादाचे तsव माwय करायचे ठरवल े आह े Eयाअथt आपण Eया िनणhयानसुार वागायला 

पािहजे. आपण लढाईची भाषा बोल ू नये. मला एकच लढाई माहीत आह े आिण ती आह े

सEया�हाची. त े आENयाला शIु करते. तशा Yकारचा सघंषh जर जगात सतत सXु रािहला तर त े

जगाकlरता िहतकारक होईल. मी मा^या िहदंू, शीख आिण मसुलमान भावडंांना िवनतंी करीन कO 

एकदा सीमा आयोगाचा लवाद Vवीकार%यानतंर आपण Eया आयोगान े िदललेा िनणhय माwय केला 

पािहजे.  

 �¨दशे भारताYमाणे लवकरच VवतWं होणार आह.े �¨दशेाचे नतेे यू ऑगं सनॅ यांनी 

�¨दशेाला Vवात�ंयाRया दारावर आणल ेआह.े ते सEया�ही नLहते याला काय महsव आह?े ते शरू 

योIा होत ेआिण बहxतांशी EयांRयाच YयEनाने �¨दशेाला Vवात�ंय िमळायची शoयता आह.े सश� 

टोळीने ह%ला कXन Eयांना आिण EयांRया चार सहका`यांना ठार केल ेही फार मोठी शोकांितका 

आह.े (ऑगं सनॅ आिण EयांRया सहा सहका`यांचा जलुै १९ला य ू सॉ या EयांRया राजकOय 

YितVपMयाhRया िचथावणीने खून करmयात आला. यािशवाय पाहा YाथhनाYवचन, २१-७-१९४७) 

आपण EयांRयापासनू िकतीही दरू असलो तरी Eयांचा एकाकO मEृय ूही आप%याकlरता दुःखद गोc 

आह.े अशाच गोcी घडत रािह%या तर जगाची दःुखद अवVथा होईल. खून करणारे डाकू होते यावर 

मी िव�ास ठेव ूशकत नाही. �¨दशेात मी बराच वळे घालवला आह.े मला रंगनू, मडंाले आिण इतर 

िठकाणांचा पlरचय आह.े �¨दशेातील इतर भागाYमाणचे ितथेही बIुधमh आह.े rया दशेात बIुधमh 

आह े Eया दशेात इतका र�पात का Lहावा? मला खाWी आह े कO या खनुांRया माग े फूटपाडू 

राजकारण आह.े �¨दशेाला Vवात�ंय िमळणारच असताना असे घडल े ही दःुखद गोc आह.े या 

शोकांितकेपासनू भारत धडा घईेल अशी मी आशा करतो. या दःुखद Yसगंी �¨दशेातील लोकांचे 

ई�र सांEवन करो आिण मतृांRया नातवेाईकांना ह ेदःुख सहन करmयाची श�O दवेो. आप%याYमाणचे 

त ेVवात�ंयाकlरता सघंषh करत होत.े खून करणारांचे ¯दयपlरवतhन होवो अशी आपण Yाथhना कX या. 

 डॉनRया सपंादकांनी आप%या व�ृपWातनू आजRया अकंात मा^या दोन सचूनांचा Vवीकार 

केला आह.े (पाहा Yाथhना Yवचन, १८-७-१९४७). यामळेु मला फार बरे वाटले. Eयाच ेNहणण ेआह े

कO पािकVतानमधील िहदं ूआिण मसुलमान भावाभावाYमाणे राहतील. यापढुे जाऊन ते Nहणत ेकO 

वाताhहरांची एक सिमती असावी आिण ितने सांYदाियक दगंल6Rया अहवालांचा अ~यास करावा 

आिण काय Yकािशत करावे त ेठरवाव.े Eयांनी सचुवले कO तNुही VवतःसIुा व�ृपWकार आहा आिण 

तNुही या सिमतीचे अMयp होऊ शकता. मी Eयांना माझी असमथhता सांिगतली. मला वळे नाही. 
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यािशवाय अशा YकारRया कामाकlरता मी पाWही नाही. मग अशा YकारRया सVंथेचा मी अMयp 

कसा अस ूशकतो? परंत ुयाब�ल ते गभंीर असतील तर त ेइतर सपंादकांना भटूे शकतात आिण काही 

कX शकतात. परत मी अखेरच े सांग ू इिRछतो कO भारत आिण पािकVतानमधील अ%पस_ंयाक 

आNही सखुी आहो असे जLेहा Nहणतील तLेहाच खरे Vवात�ंय िमळाले आिण मगच खराखरुा आनदं 

मानायचा वळे आली अस ेNहणता येईल. 

(िहदंीवXन). (YाथhनाYवचन - १, प�ृ २६३-६ 
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७५. !ाथ$ना !वचन, जुलै २१, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जलुै २१, १९४७ 

 

पािकVतानमधील एक िमW िलिहतो (पाहा कृzणदास यांना पW, २१-७-१९४७)- “भारतातील तु;ही 

लोक १५ ऑग^ट साजरा करत आहात. पािक^तानमधील आ;ही िहंदूनंी तो कसा साजरा 

करायचा याचा तु;ही कधी िवचार केला आहे काय? आज आमची अंतःकरणे या 

िदवसाgया भीतीनचे शहारतात. तु;ही याबRल काही सांगाल काय? हा िदवस 

आमgयाकUरता सघंषB आिण Oयथांनी भरलेला असेल, साजरा कर_याकUरता नाही. 

मुसलमानांनी आताच आ;हाला घाबरवायला सYुवात केली आहे. भारतातील मुसलमान 

काय िवचार करत आहेत ते आ;हाला माहीत नाही. तेसGुा घाबरलेले नसतील काय? 

आमचे मोठ्या Eमाणात धमा�तर कर_यात येईल या क=पनेनेही आ;ही घाबरलेलो आहो. 

तु;ही ;हणाल कK आमgया धमाBचे र0ण आ;हीच केले पािहजे. हे एखा�ा स[ंया^याकUरता 

श�य असू शकेल. गृह^थी लोकांकUरता हे श�य नाही.”  

 �ीयुत िजना आता पािकVतानचे महाराrयपाल होत आहते. मसुलमानतेरांना 

मसुलमानांYमाणचे वागणकू िदली जाईल अस े त े Nहणाले आहते. माझा स%ला आह े कO 

पािकVतानमधील मसुलमानेतरांशी गरैLयवहार केला जाणार नाही असा आपण EयांRयावर िव�ास 

ठेवावा. याचबरोबर भारतातील मसुलमानांशीही गरैवतhणकू केली जाणार नाही. आता दोन राrये 

झा%यामळेु यासबंंधी भारत पािकVतानकडून अिभवचन मागू शकतो असे मला वाटते. (या वाoयाचा 

पिहला भाग िहदंVुतान टाईNसमधनू घतेला आह.े)   

जोपय|त अ%पस_ंयाकांना १५ ऑगVट हा िदवस जड अतंःकरणान ेघालवावा लागले तोपय|त 

हा िदवस साजरा करmयाकlरता आह े असे मला कधीही वाटले नाही. तो िदवस Yाथhनेचा आिण 

आEमपरीpणाचा असले. हे दोन दशे जर Vवतःशी खरोखर Yामािणक असतील तर Eयांनी या 

pणापासनू मWैीची स�ुवात केली पािहजे. एक तर सवा|नी भावडंांYमाणे १५ ऑगVट साजरा केला 

पािहजे अथवा तो मळुीच साजरा करmयात येऊ नये. Vवात�ंयाब�ल आनदं Lय� करmयाचा तो िदवस 

असले परंत ुह ेमाझ ेLयि�गत मत आह.े परंतु कोणालाही त ेपटत नाही अस ेिदसते.  
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पािकVतानमधील तोच िमW नतंर मला िवचारतो, ‘पािकVतानमधील सवh वा फार मोठ्या 

Yमाणात िहदं ूभारतात आल ेतर Eयांना आ�य िदला जाईल काय?’  

मला वाटते कO अशा लोकांना नoकOच आ�य िदला जावा. असे असले तरी EयांRयातील 

सखुवVतू लोक जर पवूtRयाच शलैीने राहa इिRछत असतील तर माW ही गोc कठीण होईल. 

कोणEयाही पlरिVथतीत Eयांना राहmयाकlरता नoकOच जागा िदली जाईल आिण EयांRया कामाचा 

मोबदला िदला जाईल. परंतु तरीही मी आशा करीन कO एकाही मसुलमानतेराला पािकVतानमधनू पळ 

काढावा लागणार नाही आिण एकाही भारतीय मसुलमानाला आप%या मातभृमूीतनू पळावे लागणार 

नाही.  

पWलखेक पढुे िवचारतो : “पािकVतानमMये माग ेरािहलेली घरे आिण जमीनजमुला यांचे काय 

होईल?” मी आधीच सांिगतले आह े कO पािकVतान सरकारने बाजारभावाYमाणे घरांची आिण 

जमीनजमु%याची िकंमत bावी. अशा YकारRया Yकरणी दसु`या दशेालाही बोलmयाचा हoक असतो. 

या Yकरणी भारत सरकार. परंतु Yकरण इथवर जाईल अस ेमी का गहृीत धरावे? जमीन आिण घरांची 

िकंमत EयांRया मालकांना दणे े पािकVतान सरकारचे कतhLय असले. मी Vवतःला Lयावहाlरक 

राजकारणी समजतो याची पWलखेकान ेमला आठवण कXन िदली आह.े परंतु दशेात ज ेसXु आह ेत े

अमानवीय आह.े गwुहगेारांRया बाबतीत अिहसंचेे पालन करता येत ेकाय आिण येत असले तर कशा 

Yकारे? माझा सतत YयEन असतो कO मा^या आदशा|नसुार अशा Yकारे वतhन कराव े कO Eयाच े

पlरणाम िनघतील. शoय आह ेकO असे करmयात मला नहेमीच यश येत नसले. मी गwुहगेार कुणाला 

समजावे? मननू ेrयांचे गwुहगेार Nहणनू वणhन केल ेआह ेEया सवा|ना मEृयूदडं दतेा येऊ शकत नाही. 

मEृयूदडंाची िशpा र� करावी असा YयEन होत आह ेआिण सधुारक तर शारीlरक िशpाही र� करावी 

अशी मागणी करत आहते. Eयांच े Nहणण े आह े कO गरैवतhन करणारांना आजारी समजmयात याव े

आिण इतर �}णाकlरता rयाYमाणे �}णालय उघडतो तसे EयांRयाकlरताही �}णालये उघडmयात 

यावी. मा^या Nहणmयाचा अथh असा आह े कO धमh�ंथांRया नावाने जाणारी YEयेक गोc माwय 

करmयात येऊ नये. धमh�ंथातील rया गोc6मMये सतत होणा`या बदलांचा िवचार केला गलेेला असतो 

केवळ Eयाच गोcी धNयh समजmयात याLया. यगुायगुाYमाणे Yव�ृी बदलत असतात. केवळ काहीच 

अस ेिनयम असतात कO जे िचरंतन कायम असतात. आिण िशवाय गwुहगेारांना िशpा करmयाच ेpेW 

YEयेकाच ेनाही. हा अिधकार शासनाकlरता िनवडून आल%ेया लोकांना असतो. सरकार कायदा करत े

आिण EयाYमाण े wयाय दते.े तसे नसते तर आपण सवh गwुहगेार होmयाचा धोका होता. �¨दशेात 

करmयात आललेे खून ¤ूर होत.े आता आप%याला कळत े कO त े राजकOय खून होत.े (पाहा 
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YाथhनाYवचन, २०-७-१९४७) मला खाWी आह ेकO खून करणारे बळी पडल%ेया लोकांना गwुहगेार 

समजत होते. यामळेुच मी Nहणत असतो कO जो माणसू आप%या हातात कायदा घतेो तो गwुहा करतो. 

त ेजनतRेया िवरोधात िहसंक वतhन करतात. केवळ िनवडून आललेी िविधसभाच अिहसंकरीतीने ही 

जबाबदारी पाड पाडू शकत.े आज जगात ज ेघडत ेआह ेतो पाशवीपणा आह.े 

(िहदंीवXन). YाथhनाYवचन, - १, प�ृ २६६-८ 
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७६. !ाथ$ना !वचन, जुलै २२, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जलुै २२, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

मला आज एक पW िमळाले. त े Nहणत:े ‘तNुही माऊंटबॅटन यांना हळहळू फार जाVत िदल े

आह.े मौऊंटबॅटन काहीही चूक कX शकत नाहीत अस े तNुही गहृीत धर%यासारखे िदसते. परंत ु

तNुहाला दसुरी गोलमजे पlरषद (१९३१) आठवत असले. Eया वळेी तNुही Nहणाला होता कO जLेहा 

Vवात�ंय येईल तLेहा Lहाईसरायचे घर हlरजन मलुांकlरता वा �}णालयाकlरता वापरmयात येईल. 

तमुची सMयाची व�ृी याRयाशी ससुगंत िदसत नाही.’  

मी कोणालाही कोणEयाही Yकारे अिधक दते नाही. मला लॉडh माऊंटबॅटनकडून काहीही 

नको आिण Eयांनाही मा^याकडून काहीही नको. मला कोणतीही पदवी नको आिण EयांRयाजवळ 

दmेयाकlरता दसुरे काहीही नाही. अस े Nहणतात कO मी नहेमी मा^या लोकांची कानउघाडणी करत 

असतो आिण EयांRयाब�ल चांगले बोलmयासारखे मला काहीही आढळत नाही. जोपय|त लॉडh 

मौटबॅटन यांचा सबंंध आह ेEयांनी सMया तरी LहाईसरायRया घरात राहायला पािहजे. मी जर Eयांना 

Eयातनू बाहरे काढल ेतर मी Eयांना  मा^याबरोबर ठेवीन. परंतु ितथे Eयांना सVंथािनकांना भटेायचे 

असते आिण भतूकाळातील चकुा द�ुVत करायRया असतात. Eया चकुांमळेु जी हानी झाली ती Eयांना 

भXन काढायची आह.े आिण थोडoयात सांगायचे तर Eयांना महाराrयपाल करmयात आल ेकारण त े

वगेात काम कX शकतील. Eयांना हे पद दmेयात कोणतीही खषुामत नाही. आिण तNुहाला अस ेवाटत े

काय कO जवाहरलाल आिण सरदार पटेल कुणाची खशुामत करणारी माणसं आहते? परंत ु

LहाईसरायRया अतंःकरणात जर काही फसवणकू करायचा िवचार असले तर केवळ Eयांचीच हानी 

होणार आह.े माझा साठ वषा|चा अनभुव मला सांगतो कO जो दसु`याची फसवणकू करmयाची इRछा 

ठेवतो तो केवळ Vवतःचीच फसवणकू करतो. परंत ुलॉडh मौऊंटबॅटन नहेमीकlरता Eया घरात राहतील 

कO Eया घराचे �}णालय करmयात येईल ह े मला माहीत नाही. केवळ जवाहरलाल आिण सरदार 

यांनाच ह ेमाहीत असले.  

दसु`या एका पWलखेकाला जाणनू �यायचे आह ेकO ि�िटश अिधका`यांना सwैयात कायम 

ठेवmयात येईल काय आिण सwैयाRया िवभाजनाला माझी मजंरुी आह ेकाय. खरे Nहणजे पWलखेकान े
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मला िवचारायला पािहजे कO सwैय कायम ठेवायला माझी समंती आह ेकाय. सwैय ठेवायला, मग 

Eयाचा आकार िकतीही असो, माझा पािठंबा असू शकत नाही. परंतु काळ बदलला आह.े आNही सवh 

वा जवळपास सवh अिहसंक आहो अशी क%पना मी गZजारत होतो. परंतु आता माझे डोळे उघडल े

आहते. िजला मी अिहसंा Nहणनू गहृीत धरत होतो तो केवळ शांततामय Yितकार होता ह े मा^या 

आता लpात आल ेआह.े शांततामय Yतीकाराचा आधार ती Lय�O घतेे िजRयाजवळ श� नसतात. 

आप%या अतंःकरणात िहसंा होती परंतु आप%याला अिहसंक मागाhचा Vवीकार करण ेभाग पडल े

होते. आिण आता भारतातून ि�िटश माघार घते असताना आपण Eया िहसंचेा उपयोग परVपरांिव�I 

करत आहोत. मला खाWी आह ेकO मा^या अतंःकरणात कधीही िहसंा नLहती. परंतु मी इतरांब�ल 

काय कX शकतो? Eयांचे Nहणण ेआह ेकO ि�िटशांRया िवरोधात आNही अिहसंक होतो याचा अथh 

आताही आNही अिहसंक राहावे असा होत नाही. दोष माझा आह.े गत तीस वषाhतील माझी 

िशकवणकू सदोष होती. मला जर िवचारल ेतर मी Nहणने कO सwैय ठेवmयाRया बाजनू ेमी नाही. भारत 

सिैनकO राrय होणार आह े काय? बगंालपासनू तर पजंाब आिण िबहारपय|त सवा|ची सwैय पाठवा 

अशी मागणी आह.े एका िठकाणी सरंpणाची मागणी करणारे जर िहदंू असतील तर दसु`या िठकाणी 

मसुलमान आहते. यामळेु सwैयाची वाटणी कशी केली जाईल हहेी मला माहीत नाही आिण या 

िवषयावर मी वळे खचh करावा इतका मा^याजवळ वळेही नाही.  

मMये च¤ असल%ेया ितरंगाचा भारताचा राz{Mवज Nहणनू Vवीकार के%या ग%ेयाब�ल चार 

भिगनी माझ े अिभनदंन करmयाकlरता आ%या होEया. यात अिभनदंन करmयासारखे मला काहीही 

वाटत नाही. Mवजावर चर_याऐवजी केवळ च¤ आह ेअस ेमला सांगmयात आल.े परंतु ते चरखा ठेवो 

अथवा नाही मा^याकlरता सगळे सारखे आह.े Eयांनी जरी तो फेकून िदला तरी तो मा^या हातात 

आिण अतंःकरणात असले.  

एक िमW सांगतो कO अजनूही Mवजावर चरखा आह.े दसुरा सांगतो कO नाही, तो ितथे नाही. 

तNुही असतानाच िन�पयोगी Nहणनू तो टाकून दmेयात आला आह.े मला माहीत नाही. मला केवळ 

इतकेच माहीत आह ेकO चरखा Mवजावर दाखवmयात आला परंतु तो जर लोकांRया अतंःकरणात 

नसला तर Mवज आिण चरखा ह े दोwहीही जाळून टाकायRया लायकOचे होतील. परंतु लोकांRया 

अतंःकरणात जर चरखाला जागा असले तर तो Mवजावर ठेवmयात आला कO नाही याला काहीही 

महsव उरणार नाही. मला केवळ इतकेच वाटते कO दशेाला केवळ एक Mवज असावा आिण YEयेकान े

Eयाला वदंन केल ेपािहजे. घटना सिमतीत चौधरी खिलक-उझ-झमान आिण मोहNमद साद%ुला या 



 ाथ#ना  वचन – भाग 1 

www.mkgandhi.org  Page 229

दोघांनीही Mवजवदंन केल े आिण आNही या Mवजाशी एकिन� राहa अस े घोिषत केल े याचा मला 

आनदं होतो. त ेजर मनापासून ह ेNहणत असतील तर ही चांगली गोc आह.े  

परंतु िस%हट येथून आललेी तार अितशय वदेनादायक आह.े तथेील सावhमत घmेयाचे काम 

सपंले आह े परंतु लोकांची छळणकू सXुच आह.े तथेील मसुलमान इतके वडे लाग%यासारखे का 

झाले आहते? राz{वादी मसुलमानांची हEया करmयात आली आह े आिण कुणाला तरी िनरीpक 

Nहणनू पाठवmयात याव े अशी तारेतनू िवनतंी करmयात आली आह.े मी कोणाला पाठव ू शकतो? 

कृपलानी अथवा जवाहरलालच कुणाला तरी शोधनू पाठव ूशकतात. मला अस ेवाटते कO मी आता 

नोआखालीला गलेो पािहजे. िस%हट नोआखालीपासनू जवळ आह.े परंत ुमी कसा जाऊ? मी इथे 

कैद के%या गलेो आह.े तारेत िकंिचतही असEय नाही याब�ल माझी खाWी पटली आह.े पाठवणारान े

आप%या नावाची सहीसIुा केली आह.े सावhमतानतंर मसुलमानांनी हlरजन6ची वVती जाळून टाकली 

असा व�ृांत दmेयात आला आह.े ही लािजरवाणी गोc आह.े एकOकडे खिलक साहबे आिण 

साद%ुला साहबे राz{Mवजाला वदंन करत आहते तर दसुरीकडे पािकVतानमMये अशा घाणरेड्या गोcी 

सXु आहते.  

कराचीहaन एक पW आल े आह.े ते �ीमतं माणसाचे आह.े Eया पWात Nहटले आह े कO 

पािकVतान सरकारन ेEयांच ेघर ता�यात घतेले आह.े आता ते गहृVथ पचेात सापडले आहते कारण 

Eयांना राहायला कुठेही जागा नाही. यामळेु मला धoका लागला ह ेमी �ीयुत िजना आिण तथेील इतर 

नEेयांना सांगायलाच पािहजे. अशा वळेी आनदं मानmयाऐवजी या दलदलीतून आपली सटुका Lहावी 

आिण rया Vवात�ंयाचे Vव¥न इतoया िदवसांपासनू आपण पाहत होतो Eया Vवात�ंयाची फळे 

चाखmयाची आप%याला सधंी िमळावी Nहणनू आपण Yाथhना केली पािहजे. ही खरोखर Yाथhनचेी वळे 

आह.े 

िहदंीवXन, Yाथhना Yवचन - १, प�ृ २६९-७२ 
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७७. !ाथ$ना !वचन, जुलै २३, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जलुै २३, १९४७ 

EाथBना सुb हो_यापूव�च कोणी तरी गांधीजuना िच�ी िदली. तु;हाला ईhराचे 

सा0ात दशBन झाले आहे काय असे ती िच�ी िलिहणारान े गांधीजuना िवचारले होते. 

EाथBनेनतंर या E}ाचे उeर देताना गांधीजuनी सांिगतले कK “मला ईhराचे सा0ात दशBन 

झालेले नाही. मला जर दशBन झाले असते तर मला तुमgयाशी बोलायची आव�यकता 

रािहली नसती. मा�या िवचारातच इतकK शnK आली असती कK भाषण आिण कृती 

मा�याकUरता अनाव�यक झा=या असWया. परंतु मा�यात ईhराgया अि^तWवाबRल अढळ 

vGा आहे. या जगातील कोट्यवधी लोकांgया मनातही तीच vGा आहे. अितशय िव�ान 

लोकही कोट्यवधी अडाणी माणसाgया vGेला ध�का लावू शकत नाहीत. EाथBनते आपण 

जे भजन ;हणालो Wयातून ईhराgया सा0ात दशBनाचा मागB सांिगतला आहे. ईhराचे सा0ात 

दशBन घेऊ इिgछणाराला कवी ;हणतो कK तुला जर Wया दैवी ि^थतीत पोहोचायचे असेल तर 

काम आिण �ोध यांचा Wयाग कर तसेच िनदंा^तुती यांgयाबRल तट^थ राहा.” गांधीजuनी 

िनवाBणची रामराTयाशी वा ^वगाBतील राTयाशी तुलना केली. रामराTयाचे ^व�न वा^तवात 

येणे फार कठीण आहे. तु;ही जेOहा अिहसंेgया नावाखाली तुमgया �दयात िहसंा जोपासत 

असता तेOहा हे कस ेश�य आहे? (हा पlरRछेद िहदंVुतान टाईNस, २४-७-१९४७Rया अकंामधनू 

घतेला आह.े) 

 आज मला तNुहाला िमठासबंंधी काही सांगायचे आह.े लोक Nहणतात कO एक वळे होती कO 

जLेहा तNुही िमठाकlरता दांडीला कूच कXन गलेा होता, परंत ु आज मीठ िमळत नाही आिण जर 

िमळालचे तर Eयाकlरता वाजवीपpेा िकती तरी अिधक िकंमत मोजावी लागते. मी केवळ लाजनेे 

माझी मान खाली घालू शकतो. लोक Nहणतात कO िमठावर कर जरी र� करmयात आललेा असला 

तरी Eयाचा िकंमतीवर काहीही पlरणाम झालेला नाही. िमठावर भाविनयWंण नाही परंत ुतरीही Eयात 

काळाबाजार सXु आह.े Lयापारी इतके हलकट आहते कO ते िमठापासनूही भरपरू नफा िमळवतात. 

परंतु आपण आळशी झालो आहो.  
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�ामीण भागात अशी िकती तरी िठकाण ेआहते कO िजथे कोणतीही िकंमत न दतेा लोक मीठ 

बनव ूशकतात. ही सवलत लाडh इिवhनशी जLेहा माझा करार झाला होता तLेहाच िमळाली होती.(पाहा 

ताEपरुती तडजोड, १२-३-१९३१) आपण जर आळशी नसू तर आप%याला मीठ केवळ VवVतच 

िमळणार नाही, त ेVवRछही िमळेल. बाजारात उपल�ध असलेले मीठ अितशय घाणरेडे असते. लोक 

Wास �यायला तयार नसतात ह ेEयाच ेकारण आह.े मला त�ंुगात िदले जाणारे मीठ मी Vवतः VवRछ  

करत असे. आज आपण इतके Vवाथt झालो आहो कO आपण लोकांना कमी िकंमतीत मीठही िमळू 

दते नाही. rया शासनात लोकांना मीठही नाकारले जाते Eया शासनाला आपण रामराrय कस ेNहण ू

शकतो? मीठ केवळ माणसांनाच लागत नाही तर जनावरांनाही लागते. मला भीती वाटते कO आता 

फाळणीमळेु दोwही दशेांना आपला महसलू वाढवावा लागेल आिण त ेिमठावरही कर लावतील. परंत ु

जनतलेा िमठापासनूही विंचत करmयाइतका समंजंसपणा Eयांनी गमावला आह ेकाय? जर तसे घडल े

तर Vवात�ंयाकlरता फार मोठी िकमत मोजावी लागली अस ेNहणावे लागेल. 

Yाथhना Yवचन - १, प�ृ २७३-४ 
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७८. !ाथ$ना !वचन, जुलै २४, १९४७ 

नवी िद%ली,जलुै २४, १९४७ 

बंधनूो आिण भिगन6नो,  

मी वारंवार सांिगत%याYमाणे एखादा माणसू जLेहा Yाथhना करत असतो वा अशाच Yकारची  

काही पिवW गोc करत असतो तLेहा तो ध¢ुपान करत नसतो. ि��न भरपरू मbपान आिण ध¢ुपान 

करतात परंत ुचचhमMय ेअसताना ि��न माणसाला मbपान वा ध¢ुपान करताना मी कधीही पािहल े

नाही. हाच िनयम मिशद6ना आिण ग�ु«ारांना लागू होतो. या जागलेा अथाhतच दऊेळ, चचh वा मशीद 

Nहणता येऊ शकत ेकारण आप%या Yाथhनतेील पाठ सवh धमाhतनू घतेललेे असतात. तNुही जर ध¢ुपान 

सोडले तर फारच चांगल.े परंतु तरीही rया कोणाला ध¢ुपान करायचेच असले Eयान ेया धमhसभतेून 

बाहरे पडून ध¢ुपान करावे. 

 Eयानतंर Yाथhना सXुच असताना काही लोक उठल ेआिण िनघनू गलेे. शoय आह ेकO Eयांना 

Yाथhनते रस वाटला नसावा. परंत ु रस असो वा नसो अखेरीस आपला हते ूदवेाचे नाव घणे े आह.े 

िनयम आह े Yाथhना सपंपेय|त - आिण Yाथhनचेा शवेट मी करत असतो - कोणीही जाऊ नये. 

चरखासघंाजवळ जwुया ितरंगा Mवजांचा साठा आह.े Eयांची िकंमत २ लाख आह.े चरखासघं ही फार 

गरीब लोकांची सघंटना आह.े मी ितचा अMयp आह.े या सघंटनेत काम करणा`या लोकांना फार 

कमी पगार आह.े आत या झ§ड्यांच ेकाय करायचे असा Yv Eयांना पडला आह.े जwुया आिण नवीन 

झ§ड्यात फार कमी अतंर आह.े जनुा Mवज अिधक सुदंर आह.े जwुया झ§ड्यात चरखा आह.े नवीन 

Mवजात च¤ आह े परंतु चाती आिण माळ नाही. नवीन Mवजामळेु जनुा अनाव]यक होत नाही. 

एवढेच नाही तर राजा म%ेयानरंही राrय कायम राहते आिण नवीन नाणी आ%यामळेु जनुी नाणी 

टाकून िदली जात नाहीत. नवीन नाणी आ%यानतंर जwुया नाmयांच े अवम%ूयन होत नाही. यामळेु 

गांधीआ�मात जोपय|त एकसIुा झ§डा िश%लक आह ेतोपय|त दोwही Mवजांची िकंमत सारखी राहील. 

rया लोकांजवळ जनुे झ§डे आहते Eयांनी त ेफाडू नये आिण जर Eयांना अिधक झ§डे िवकत �यायचे 

असतील तर Eयांनी तसचे झ§डे गांधी आ�मातनू िवकत �यावे. अस ेके%यामळेु दोन लाखांचा माल 

वाया जाणार नाही. भिवzयात माW चरखा सघं िनि�तच नवीन XपरेखेYमाणे Mवज बनवील.  

 आज मा^यासमोर दोन Yv आहते. १५ ऑगVटनतंर कॉ�ंेसचे काय होईल आिण Eयानतंर 

ितचा कायh¤म काय असले ह े एका पWलखेकाला जाणनू �यायचे आह.े Eयाच े Nहणण े आह े कO 
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आतापय|त कोणालाही कॉ�ंेसमMये सामील Lहायच ेअसले तर Eयाला मी Vवात�ंयाकlरता सEय आिण 

अिहसंRेया मागाhने सघंषh करीन अशी शपथ �यावी लागत अस.े आता भारताने Vवात�ंय िमळवललेे 

अस%यामळेु ितची भिूमका काय असले अस ेहा पWलखेक िवचारतो. 

 कॉ�ंेसचा कायh¤म काय असले ह ेती Vवतःच सांगू शकेल. कॉ�ंेसचा एक न¢ सवेक Nहणनू 

मी इतकेच सांगू शकतो कO आतापय|त िवदशेी श�Oशी झगडणे हचे कॉ�ंेसचे कायh होत.े आNही 

बडंखोर झालो आिण Eया स�लेा पदRRयुत केले. बा�तः आNही सEय आिण अिहसंचेे पालन केल.े 

परंतु आमRया आत िहसंा खदखदत होती. आNही ढZगीपणाचे वतhन केल ेआिण पlरणामी आNहाला 

परVपरातील सघंषाhRया वदेना सहन कराLया लाग%या. आजसIुा आपण अशा व�ृीचे पोषण करत 

आहो कO िजची पlरणती यIुात होईल. आिण हा लZढा थांबवला नाही तर आपण Vवतःला अशा 

सघंषाhत सापडलो अस%याचे पाहa कO rयात १८५७पpेाही जाVत र�पात होईल. Eया वळेी भारत 

परेुसा जागा झालेला नLहता आिण त ेबंड िशपायांपरुतचे मयाhिदत होते. आपण काही केल ेअसले तर 

इ�ंजांचे गळे कापल.े अखेरीस ि�िटश सwैयाने बडंखोरांवर िवजय िमळवला. सMयाचा सघंषh अस े

भयानक Xप धारण न करो हीच ई�राला Yाथhना. यामळेु सEय आिण अिहसंबे�लचा आदर Nहणनूच 

नाही तर दशेिहताVतवही, rयाकlरता शकेडो हजारो लोक त�ंुगात गलेे आिण छळ सहन केला, मी 

तNुहाला िवनतंी करीन कO यIुYवण होऊ नका. असे के%यामळेु तNुही केवळ दशेाचे Vवात�ंयच 

गमावणार नाही तर तNुही Eयाला परत गलुामिगरीत पाठवाल. इ}ंलडं, रिशया, अमlेरका अथवा चीन - 

यापकैO कोणताही दशे ह%ला कXन आप%याला गलुाम कX शकतो. १५ ऑगVटला िहदंू आिण 

मसुलमान आिण यांRयात लढाई सXु अस%याRया आिण या दोन यIुखोरांमMय ेशीख िचरडल ेजात 

अस%याRया \]याचे तNुही साpी होऊ इिRछता काय? यापpेा भकंूप होऊन Eयात िचरडून जाऊन 

आपला सग�यांचा मEृयू झाललेा मी पसतं करीन. आिण rयाअथt कॉ�ंेस सवh भारताची आह े

Eयाअथt ितने िहदंू, मसुलमान, पारसी, शीख इEयादी सवh समदुाय सखुासमाधानात कस ेराहतील ह े

पािहले पािहजे. मसुलमानांचे तNुही तcुीकरण करmयाचा YयEन करावा वा तNुही भकेड Lहाव ेअसे मी 

तNुहाला सचुवत नाही. मी कधीही ~याडपणाचा परुVकार केला नाही. आपण शौयाhने लोकांना शांत 

केल ेपािहजे. कॉ�ंेसचा हा म_ुय कायh¤म असले.  

 मी जरी िहदंी सािहEय समंलेनाचा दोनदा अMयp झालो असलो तरी माझे िनि�त मत आह े

कO दवेनागरी िलपीतील िहदंी कधीही भारताची राz{भाषा होऊ शकत नाही. आज अनके पढुारी 

Nहणतात कO गांधी मखूhपणाच ेबोलतो. तो नहेमी मसुलमानांचे तcुीकरण करायचा YयEन करतो. परंत ु

दोन राz{ांब�ल बोलताना िजनासाहबे Nहणायच ेकO गांधी उदूhला नc करायला िनघाला आह.े अशा 
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Yकारे आज मला दोwही भाषांचा शWू समजmयात  येते. परंतु मला दोघांचाही िमW राहायच े आह.े 

भारताचा जर कोणी खरा िमW असले तर गांधी आह ेअसा जो माझा दावा होता तो फोल ठरेल. 

आजसIुा मी अस ेअनके िहदंू दाखवनू दऊे शकतो कO rयांना िहदंी भाषा आिण दवेनागरी िलपी 

दोwहीही येत नाहीत. जर िहदं,ू मसुलमान, ि��न, पारसी आिण शीख या सवा|नी एकिWत राहायचे 

असले तर आप%याला अशी भाषा राz{भाषा Nहणनू Vवीकारावी लागेल कO जी िहदंी आिण उदूhचे 

िम�ण असले. तNुही जी भाषा बोलताहात ती महान भाषा बन ूशकते याब�ल मला कोणताही सशंय 

नाही.  

 इडंोनिेशयाचे पढुारी शहlरयार हे इथे भटेीकlरता आल ेआहते. त ेजवाहरलाल नहेX आिण 

�ीयुत िजना यांना भटेणार आहते. भारत Eयांना निैतक पािठंबा दऊे शकतो जो सिैनकO मदतीपpेाही 

अिधक Yभावी अस ूशकतो.  

एका इ�ंज गहृVथाने एक पW पाठवले. Eयात ते Nहणतात कO आता भारताची फाळणी 

झाललेी अस%यामळेु Eयाला महान राz{ाचा दजाh िमळणार नाही. हे दोन भाग परVपरांशी िमWEवाRया 

नाEयान ेरािहले तर या गोcीशी मी सहमत होणार नाही. 

(िहदंीवXन) 

YाथhनाYवचन - १, प�ृ २७४-७ 
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७९. !ाथ$ना !वचन, जुलै २५, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जलुै २५, १९४७ 

बंधभूिगन6नो,  

राज§¦बाबूंनी मला सांिगतले कO गाय6ची क�ल थांबवावी Nहणनू Eयांना जवळपास ५०,००० 

पोVटकाडh, २५ ते ३० हजारRया दरNयान िलफापे आिण अनके हजार तारा िमळा%या आहते. मी 

यासबंंधी याआधी तमुRयाशी बोललो आह.े पWे आिण तारांचा हा परू कशाकlरता? Eयांचा काहीही 

पlरणाम होणार नाही. मला अजनू एक तार आली आह.े ितRयात Nहटले आह ेकO गोहEयाबदंीRया 

कारणाकlरता एका िमWाने उपोषणास स�ुवात केली आह.े भारतात गाय6Rया क�लीRया िवरोधात 

कोणताही कायदा करता येऊ शकत नाही. िहदंनूा गोहEयेची मनाई आह ेयासबंंधी मला सशंय नाही. 

िकती तरी काळापवूtपासनूच मी गोसवेचेे ±त घतेले आह,े परंत ुमाझा धमh इतरांचा धमh कसा होऊ 

शकतो? ज े िहदं ूनाहीत EयांRयावर बळजबरी असा याचा अथh होईल. धमाhRया बाबतीत कोणतीही 

बळजबरी होणार नाही अस े आNही डांगोरा िपटून घोिषत कXन सवh जगाला सांिगतले आह.े 

YाथhनमेMये आNही कुराणमधील आयती Nहणतो. परंत ु जर कोणी या आयती Nहणmयाकlरता 

मा^यावर बळजबरी केली तर मला त ेआवडणार नाही. rयाला Vवतःलाच गोहEया करावीशी वाटत 

नाही अशा माणसाला सोडून इतरांवर गायीची क�ल कX नका अशी बळजबरी मी कसा काय कX 

शकतो? असे काही नाही कO भारतीय सघंराrयात केवळ िहदंचू आहते. इथे मसुलमान, ि��न, 

पारसी आिण इतर धमा|चे गटही आहते, भारत आता िहदंूचंा दशे झाला आह ेअस ेज े िहदंूनंी गहृीत 

धरले आह ेत ेचूक आह.े ज ेकोणी इथे राहतात Eयांचा भारत आह.े आपण जर इथे कायbान ेगोहEया 

थांबवली आिण नमेके उलट पािकVतानमMये घडल े तर Eयाच े काय पlरणाम होतील? समजा कO 

िहदंूनंा दवेळात जाmयाचा अिधकार नाही कारण असे करण ेशlरयत वा मतूtपजूRेया िव�I आह ेअस े

जर त े Nहणाले तर? मला दगडातही दवे िदसतो परंत ुया मा^या �Iेन ेमी इतरांना कसा काय इजा 

पोहोचव ूशकतो? मला दवेळात जाmयापासनू जरी अडवmयात आल ेतरी मी ितथे जाईन. यामळेु या 

तारा आिण पWे पाठवण ेथांबवmयात याव.े यावर पसैे खचh करmयात अथh नाही. 

यािशवाय काही �ीमतं िहदं ूVवतःच गोहEयेला YोEसाहन दतेात. त ेत ेकाम VवतःRया हातान े

करत नाहीत. परंतु rया ऑV{ेिलया आिण इतर दशेांमMये गाय6ची क�ल होते आिण गायीRया 
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चामड्यापासनू जोडे बनवmयात येऊन त ेभारतात परत पाठवmयात येतात ितथे या सवh गायी कोण 

पाठवतो? मला एक सनातनी वzैणव िहदं ूमाहीत आह.े त ेEयांRया मलुाना गोमांसाचे सपू दते असत. 

मी Eयांना िवचारल ेअसता त े Nहणाले कO औषध Nहणनू गोमांसाचे सवेन करmयात कोणतहेी पाप 

नाही. खरा धमh काय आह ेयाचा िवचार न करता कायbान े गोहEया बंद करावी याकlरता आपण 

केवळ आरडाओरड करत असतो. खेड्यांमMये िहदू बैलांना इतके मोठे ओझ ेवाहायला लावतात कO 

Eया ओ^याखाली त े जनावर जवळपास िचरडून जाते. हळूहळू करmयात आललेी का असनेा ती 

गोहEया नाही काय? यामळेु या बाबीकlरता घटनासिमतीवर दडपण आणmयात येऊ नये अस े मी 

तNुहाला सचुवीन. 

िजथे झाडे भरपरू आहते, ितथे पाऊससIुा भरपरू पडत असतो. गायीRया कासतेील दधू 

आपण जस े काढतो तसा जगंलातील झाडांचा पालापाचोळा पजhwययु� ढगांना आप%याकडे 

ओढतात. िजथे झाडे नाहीत ितथे पाऊस नाही आिण मग तथेील जमीन लवकरच वाळवंट बनत ेहा 

िनसगhिनयम आह.े मी जोहािनसबगhमMये अनके वष� घालवली आहते. तथेील हवामान अितशय 

आरो}यवधhक आह.े Eयांनी ितथे झाडे लाव%यानतंर पाऊससIुा अनकुुल पडू लागला. यामळेु 

िद%लीतील अिधका`यानी झाडे लावmयाचा जो कायh¤म सXु केला आह ेतो फार चांगला आह.े 

rयांRयाजवळ मोकळी जागा नाही तसेIुा मातीRया कंुड्यात भाजीपाला उगवू शकतात.  

मला िवचारmयात आल े कO ’मसुलमानांतफ�  अEयाचार करण े सतत सXुच अस%यामळेु 

कोणEया मसुलमानावर िव�ास ठेवावा, भारतीय सघंराrयातील मसुलमानांब�ल आपली भिूमका 

काय असावी, पािकVतानमधील मसुलमानतेरांनी काय कराव?े’ 

या Yvाचे उ�र मी आधीच िदललेे आह.े मी परत सांगतो कO आज भारतातील सवh धमा|ची 

परीpा सXु आह.े शीख, िहदंू, मसुलमान आिण ि��न इEयादी िविवध धािमhक समहू कस ेवागतात 

आिण भारतातील Yvांची सोडवणकू कशी करतात ह ेपाहायचे आह.े पािकVतान मसुलमानांचा आह े

अस ेजरी पािकVतान Nहणत असले तरी भारतीय सघंराrय सवा|चे आह.े तNुही जर भकेडपणा टाकून 

िदला आिण शरू झालात तर मसुलमानांशी कसा Lयवहार करावा हा Yv तNुहाला पडणार नाही. परंत ु

आज आप%यात भकेडपणा भरललेा आह.े याचा दोष मी आधीच माwय केललेा आह.े माझी ३० 

वषा|ची िशकवणकू इतकO Yभावशwूय का रािहली याचा मी अजनूही िवचार करतो आह.े पिहली गोc 

Nहणज ेअिहसंा ह ेिभ�यांचे श� असू शकते अस ेमी का गहृीत धरल?े जर आताही आपण खरोखर 

शरू होऊ शकलो आिण मसुलमानांवर Yेम कX शकलो तर मसुलमानांना थांबाव े लागले आिण 

आपला िव�ासघात कXन आपण काय िमळव ू याचा िवचार करावा लागेल. ते Yेमाची परतफेड 
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Yेमाने करतील. करोडो मसुलमानांना भारतीय सघंराrयात आपण गलुाम Nहणनू ठेव ूशकतो काय? 

जो इतरांना गलुाम करतो तो Vवतःही गलुाम होत असतो. आपण जर तलवारीला तलवारीने, लाठीला 

लाठीन ेआिण लाथेला लाथेने उ�र िदले तर पािकVतानमMये वगेळे काही घडेल अशी अपpेा आपण 

कX शकत नाही. अस ेझाले तर rया सहजपणे आपण Vवात�ंय िमळवले Eयाच सहजपणाने त ेगमावू.  

भारत आिण पािकVतानRया भावी सरकारांनी जारी केललेे व�Lय मला आवडल.े परंत ुत े

YEयpात आणल ेगलेलेे पाहmयाची माझी इRछा आह.े त ेकाहीही असले तरी व�Lयात ज ेसांिगतल े

आह ेEयाची पािकVतानमMये अमंलबजावणी होणार नाही अस ेआपण गहृीत धX शकत नाही. अस े

गहृीत धरण े Nहणज े यIुाची तयारी करण.े दोन सwैय परVपरांशी युI करतील तर िजनांचा ि«राz{ 

िसIांत खरा अस%याचे िसI होईल. अशा पlरिVथतीत आNहाला ढकल ू नये अशी मी ई�राला 

Yाथhना करतो. 

YाथhनाYवचन - १, प�ृ २७७-८० 
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८०. !ाथ$ना !वचन, जुलै २६, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जलुै २६, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

मला Lयि�शः वाटते कO बॅlरVटर आिण भ}ंयाला समान पगार िमळायला हवा. परंत ुह ेसांगण े

सोपे आह ेकरण ेकठीण. आिण ही गोc अशी नाही कO जी सपं कXन साMय करता येऊ शकत.े वतेन 

आयोगान ेिशफारस केल%ेया पगारवाढीचे कारण समजनू घऊेन सMया वाढवललेे पगार आपण माwय 

केल ेपािहजे. (भारत सरकारन ेनमेल%ेया क§ ¦ीय वतेन आयोगाचा अहवाल म े१६, १९४७ला घोिषत 

करmयात आला होता Eयात िकमान मळू मािसक पगार ३० �पये आिण अिधकािधक पगार दर महा 

२,०००�पये ठरवmयात आला होत े व Eयात काही िनवडक पदांRया बाबतीतच सटू िदली जाऊ 

शकणार होती. ह े Eया घोषणतेील Yमखु YVताव होत.े आिण नतंर समान वतेनाRया बाजनू ेजनमत 

तयार करmयाचा YयEन केला पािहजे.) सपंांनासIुा एक तकh शा� लागू असत.े अिवचाराने केल%ेया 

सपंातनू काहीही साMय होऊ शकत नाही. पण आज ददुवाने सपंांनी दशे Lयापला गलेा आह.े िजथे 

लोकांचे Vवतःचे सरकार आह े ितथेही सपं आहते. मला वाटते ि�िटश सरकार असताना इतके सपं 

नLहत.े आज मला कलकsयाहaन एक तार आली आिण व�ृपWातनूही मी पािहले कO 

महालखेागाराRया कायाhलयातील कमhचा`यांनी लखेणीबंद सपं पकुारला आह.े या सपंात डाक आिण 

तार िवभागाचे कमhचारी आहते. हा िवभाग एखाbा Lय�ORया िहताकlरता काम करत नसतो तर 

समाजाRया िहताथh काम करत असतो. ह ेखरे आह ेकO EयाRया काही मोठ्या अिधका`यांना गलले¹ 

पगार िमळतो आिण खालRया पदावरील कमhचा`यांना अितशय कमी पगार िमळतो. ह े अwया¸य 

आह.े पागारांत इतके ज ेअतंर िदसते आह ेत ेका असावे? ही गोc ि�िटशांनी सXु केली आह ेआिण 

ती सXु ठेवmयात आप%याला आनदं वाटतो. परंतु लोकांनी आपली लखेणी जर बंद केली तर 

भारताचे काय होईल? सपंांRया माMयामातनू Eयांनी थोडीशी पगारवाढ िमळवली तरी ती काही महान 

गोc होणार नाही. ही पIत चकुOची आह ेआिण दशेाकlरता हािनकारक आह.े भारताRया सMयाRया 

दरुावVथेवXन मला सोwयाचे अडंे दणेा`या हसंाची गोc आठवत.े हसंीणीRया मालकाला 

हसंीणीपासून िमळणारी सवh अडंी एकदम हवी अस%यामळेु तो ितला माXन टाकतो. पlरणामी Eयाला 

अिधक अडंी तर िमळतच नाहीतच उलट तो हसंीणीलाही गमावतो. आप%या हाती आलले ेYशासन 

ह ेकाही Yमाणात Eया हसंीणीYमाणे आह.े आपण जर ितची सवh अडंी एकदम घmेयाचा YयEन केला 
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तर खाWीपवूhक ती हसंीणी आपण माX. मी पवूtच सांिगत%याYमाणे सपंामागे तकh शा� असते. 

सपंाRया श�ाचा पिहला Yयोग मी दिpण आि°केत केला. ितथे भारतीयांना हमालाYमाणे 

वागवmयात येत होते. ितथे सपंाला अथh होता कारण Eयांच े Nहणणे ऐकल े जाmयाकlरता अजनू 

कोणताही मागh नLहता. अशा Yकारे सपंांना तLेहाच अथh असतो जLेहा आपल े Nहणण े एकवल े

जाmयाकlरता इतर कोणताही मागh नसतो. यामळेु rया कोणाला सपंाब�ल काही तरी मािहती असले 

तो सपं करणा`या YEयेकाला इतकेच सांगले कO तNुही िनवडललेा मागh चकुOचा आह ेआिण Eयामळेु 

तNुही तमुचीच हानी कराल. भारताची आधीच फाळणी झाली आह ेआिण जर सपं सXु रािहले तर 

भारताचे काय होईल ह ेकेवळ ई�ारालाच माहीत असले. आपण जे काम करत होतो त ेकरत राहण े

आपल े कतhLय आह.े वतेन आयोगाRया िशफारसीमळेु कमी पगार असले%या कमhचा`यांचा पगार 

बराच वाढला आह.े तNुही जर जाVत आिण जाVत पगाराची मागणी करत राहाल तर भारत 

िदवाळखोरीत जाईल. ह ेखरे आह ेकO सरकारला महसलुा«ारे कोट्यवधी �पय ेिमळतात परंत ुतो पसैा 

काही िनवडक लोकांRया फायbाकlरता खचh करता येऊ शकत नाही. rया �ामीण लोकांकडून तो 

पसैा येतो EयांRयावर Eयातील फार मोठा भाग खचh झाला पािहजे.  

नकुताच मबुईत कामगारांचा सपं झाला होता. तथेील सरकारन ेकामगारांना आधीच एक दोन 

कोटी िदले आहते. परंतु तवेढ्यान ेEयांचे समाधान झाल ेनाही आिण आपली श�O दाखवmयाकlरता 

Eयांनी सपं केला. जे काही दmेयात आल ेते Eयांनी Vवीकारायला पािहजे होते आिण आपली श�O 

दाखवmयाकlरता YितकाEमक सपं करायला पािहजे होता. Eयांना ज ेकाही िमळाले होते Eयाचा Eयांनी 

Vवीकार करायला पािहजे होता आिण आप%या बाजनू े जनमत िनमाhण करायचा YयEन करायला 

पािहजे होता. परंत ुEयांनी सपंाचा मागh Vवीकारला. कॉ�ंेसची आधीच अनके गटात िवभागणी झाली 

आह े आिण मला असे सांगmयात आल े आह े कO यांतील एक गटच या सपंाRया मागे आह.े या 

YितकाEमक सपंांमळेु जरी एकदोन तासच वाया जात असले तरीसIुा Eयातनू एक िवशषे Yकारचा 

उIटपणा \cीस पडतो. अस ेसपं सघंिटत करणा`या पpाला आपली कामगारांवर िकती पकड आह े

ह ेदाखवायचे असते. अशा सपंातनू यािशवाय दसुरा कोणता हते ूसाMय होऊ शकतो? अशा सपंातनू 

दशेाचा कोणताही लाभ होऊ शकत नाही. यामळेु मुबंईRया कामगारांनी ज ेकेल ेत ेमला चकू वाटते.  

अशा सपंांमधनू आपण आपला िवनाश कXन घतेलाच पािहजे काय? अशा सपंांमागील हते ू

दशेसेवा नसतो तर सरळ आिण सIु Vवाथh असतो. ि�िटशानंी अजनू दशे सोडायचाच आह.े दशेाचे 

लगाम अजनू आप%या हाती आललेचे नाहीत आिण आपण पशैाकlरता भांडू लागलो आहोत. 

तsवतः बॅlरVटर आिण भगंी यांचा समान पगार असावा अस े माझे मत आह.े परंत ु बॅlरVटरमMये 
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आप%याकlरता अिधक पगार िहसकावनू घmेयाची श�O असत े आिण आपण ते आनदंाने माwय 

करतो. मीसIुा एके काळी बॅlरVटर होतो परंत ुअशा Yकारे पसैा कमावmयाची क%पना मला घणृाVपद 

वाटू लागली आिण मी भगंी झालो. परंत ुराrयपाल, बॅlरVटर, Lयापारी आिण अशाच Yकारची कम े

करmयाची pमता असलेले लोक आपण कुठे शोधायचे? आिण भ}ंयाला िमळणा`या पगारान ेकोणाच े

समाधान होणार आह?े इतकेच नाही तर िशपंीसIुा ४-५ �पय े रोज कमाव ू शकतो. परंत ु भ}ंयाला 

इतका पगार कोण दईेल? आज माणसाने आपला Vवभाव बदलवmयाची गरज आह,े अगंी उदारपणा 

बाणवmयाची गरज आह े आिण आप%या VवाथhिसIीकlरता आपण इतरांचे गळे कापायला नको. 

�¨दशेातील हEयाकांडान ेजर आपण काही िशकणार नस ूतर भारत आिण जग यांची दरुावVथा कशी 

होईल?  

YाथhनाYवचन - १, प�ृ २८१- ३. 
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८१. !ाथ$ना!वचन, जुलै २७, १९४७ 

नवी िद%ली, जलुै २७, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

भारतात ८००हaन अिधक सVंथाने आहते. Eयातील काही फार मोठी आिण काही फार लहान 

आहते. इतoयातच Lहाईसरायनी सVंथािनकांना िद%लीला बोलावले. आतापय|त सVंथान े ि�िटश 

सा¢ाrयाRया सरंpक छWाखाली काम करत होती परंतु आता ते सरंpण काढून घmेयात आल ेआह.े 

Lहाईसराय EयांRयाशी अितशय सौजwयपवूhक बोलल.े Eयांच े भाषण मला आवडल.े तNुही एक तर 

भारतात वा पािकVतानमMये सामील Lहाव ेअसा स%ला Eयां◌ंनी सVंथािनकांना िदला. Eयांचे भाषण 

थोडoयात होते. Eयांनी आप%या दीघh भाषणात सVंथानातील जनतचेा उ%लखेसIुा केला नाही या 

EयांRया भाषणातील गोcीन ेमी दखुावलो. ि�िटश सरकारचे सबंंध सVंथानाRया सVंथािनकांशी होते. 

सVंथानातील जनतेला Eया सबंंधात कुठेही Vथान नLहत.े यामळेु ि�िटशांचे ��ेEव जLेहा सपंले व 

ि�िटश सरकारचा हVतpेपाचा अिधकार सपंला तLेहा सVंथान ेकायदशेीरपणे VवतWं झाली. परंतु अस े

असले तरी शासकांचे काही कतhLय आिण जबाबदा`या असतात. सVंथानातील जनतेवर बंदकूORया 

धाकावर राrय करता येऊ शकत नाही. आिण ि�िटशांकडून यापढुे Eयांना सरंpण िमळू शकणार 

नाही. कोचीनसार_या काही मोठ्या सVंथानांचे उदाहरण घऊे या. Eयाला फार मोठा सम¦ुिकनारा 

िमळाला आह.े आप%या सरंpणाकlरता त े सवh जगाशी करार कX शकत नाही आिण ही गोc 

EयांRया िनदशhनास आणनू दणेे Lहाईसरायचे कतhLय होते. Lहाईसरायनी आप%या भाषणात 

सVंथानातील लोकांचा उ%लखे केला असता तर मला आनदं झाला असता. माझा जwम काठेवाड 

सVंथानात झाललेा अस%यामळेु सVंथानाची Yजा Nहणनू या िवषयावर मला काही बोलmयाचा 

अिधकार आह.े पवूt सVंथािनकाला िदवाण नमेmयाकlरता बराच पसैा bायचा असले तर Eयाला 

Lहाईसरायची परवानगी �यावी लागायची. Eयांना असे करण ेअथाhतच आवडत नस.े यामळेु आता जर 

त े ि�िटशाRंया सरंpणापासनू विंचत झाले असतील तर त ेआता ि�िटशाRंया दडपणापासनूही म�ु 

झाले आहते. परंतु आता EयांRयावर EयांRया जनतचेे दडपण आह.े यामळेु सVंथािनकाना शासक 

Nहणनू राहायचे असले तर त े जनतचेे सवेक Nहणनूच राहa शकतात. YशासनाRया कामात Eयांनी 

आप%या Yजामडंळाचा स%ला आिण सहकायh �यायला पािहजे. ह े खरे आह े कO Yजामडंळाला 

YशासनाRया कामाचा अनभुव नाही. परंतु क§ ¦ीय सरकारRया नEेयांनाही Yशासनाचा पवुाhनभुव नाही. 

याचा अथh असा नाही कO शासकांनी २०-२५ लोकांना नािमत कXन Eयांना Yजामडंळ Nहणनू 
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सबंोधायचे. Eयांना ज े काही करायचे आह े त े Eयांनी Yामािणकपणे कराव.े पािकVतान वा भारतीय 

सघंराrयात EयांRया सामील होmयाब�ल बोलायचे तर EयांRया भौगोिलक Vथानाला महsव िदल े

पािहजे. गजुराथ वा काठेवाडमधील सVंथान Vवतःचे सािमलीकरण बगंालमMये कX शकत नाही. 

अशा Yकारे भौगोिलक मयाhदांकडे सVंथाने दलुhp कX शकत नाहीत.  

ि�िटशांकडे इतoया दीघh काळापासनू जे आिधपEय होत ेत ेआता भारत वा पािकVतानकड े

हVतांतlरत झाले नाही अस ेि�िटश Nहणाल ेनाही ही गोc िवचार करmयासारखी आह.े यामळेु भारत 

आिण पािकVतान या दोwही दशेांकlरता समVया कठीण झाली आह.े सVंथांिनकांची आता परीpा 

आह े हे मी सांगायलाच पािहजे. त े स�ाधारी राहa शकतात परंत ु वाVतवात Eयांनी जनसवेकच 

राहायला पािहजे.  

Lहाईसरायनी मा^याकड ेकाही त¤ार केली Nहणनू वा जवाहरलाल वा राज§¦ बाबू यांनी काही 

सांिगतले Nहणनू मी असे Nहणत नाही. सEय ह ेआह ेकO भारत सरकार वा पािकVतान सरकार पढु े

काय करणार आहते याकड ेआता जनता पाहत आह.े 

परंतु सVंथानातील लोकांची दरुावVथा का? येऊ घातले%या Vवात�ंयामळेु ते खुष आहते 

काय? VवातWंिदनाचा सोहळा त ेसाजरा करतील काय? मा^याब�ल बोलायचे तर मी Eया िदवशी 

उपास करीन आिण ‘ह ेदवेा आता भारत VवतWं झाला आह ेतर Eयाचा आता िवनाश कX नकोस’  

अशी Yाथhना मी करीन.  

दशेाRया एकचतथुा|श pेWफळ सVंथानांचे आह.े सVंथानांमधील १५ कोटी Yजा १५ ऑगVट 

हा िदवस Vवात�ंयिदन Nहणनू साजरा करील काय? यापढुे आNही जनतचेे सवेक राहa असे जर 

सVंथािनकांनी जाहीर केल ेतर सवh काही ठीक होईल. तस ेझाले तर त ेजो महसलू गोळा करतील तो 

जनतRेया उwनतीकlरता असले. त ेतो महसलू १० पटीने परत करतील परंतु अस ेत ेपशैाRया VवXपात 

नाही तर शाळा, �}णालये, रVते, बागा आिण सावhजिनक ि¤डांगणांRया VवXपात करतील. 

जवाहरलाल आिण सरदार यांनी LहाईसरायRया भाषणाब�ल कोणतहेी भाzय केलले ेनसल े

तरी मनातनू ते Eयाब�ल फारसे खुष अस ूशकत नाहीत. परंतु आपण आप%या अतंःकरणात िवष का 

राहa bाव?े तो असा खेळ आह े कO rयात आपण आपली सवh पान े टेबलवर पसरवून ठेवायची 

असतात. जLेहा आप%या अतंःकरणात कोणतीही िवषारी भावना नसले तLेहाच ख`या अथाhन ेआपण 

Vवात�ंयिदन Nहणनू १५ ऑगVट साजरा कX शकू. 

(िहदंीवXन). Yाथhना Yवचन - १, प�ृ २८४-६ 
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८२. !ाथ$ना !वचन, जुलै २८, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जलुै २८, १९४७ 

बंधनूो आिण भिगन6नो, 

आज मी काही Yvांची उ�रे दईेन. 

E. १५ ऑग^टनंतर दोन देशात दोन कॉxंेस असतील कK केवळ एक , कK एकही 

कॉxंेस असणार नाही?   

उ�र - मला अस ेवाटते कO Eयावळेी कॉ�ंेस सार_या सघंटनचेी अिधक गरज असले. ितRया 

कायh¤मात बदल केला जाईल यात काही सशंय नाही. कॉ�ंेसने ि«राz{ िसIांत काही मखूhपणान े

Vवीकारलेला नाही. सपंणूh दशेात एकच कॉ�ंेस असले. भारताची फाळणी Nहणज ेकॉ�ंेसची फाळणी 

असा अथh होत नाही. भारताची दोन सावhभौम दशेांमMये फाळणी झाली याचा अथh भारत दोन राz{ 

आह ेअसा अथh होत नाही. समजा कO एखाददसुरे सVंथान भारतीय सघंराrयाबाहरे रािहले तर कॉ�ंेस 

तथेील Yितिनध6ना कॉ�ंेसमधनू बाहरे काढेल काय? आप%या िहताकडे अिधक लp िदले जाव े

अशी सVंथानातील लोकांची अपpेा राहणार नाही काय? यामळेु िनमाhण होणा`या समVया अथाhतच 

ब`याच मोठ्या असतील आिण Eयातील काही सोडवणे अिधक कठीण होते. परंतु तरीही कॉ�ंेसच े

दोन भागात तकुड े करmयाचे काही कारण िदसत नाही. Eयाकlरता अिधक चातयुh, अिधक गभंीर 

िवचार आिण िकती तरी जाVत धयैाhन ेकाम करmयाची व िनणhय घmेयाची गरज असले. 

E. - आता कॉxंेस सांEदाियक सघंटना होईल काय? Tयाअथ� मुसलमान ^वतःला 

वेगळे राyz समजतात Wयाअथ� आपणही ^वतःला Eांजळपणे िहदू भारत ;हणायला पािहजे 

व देशावर िहंदुWवाचा खोलवर ठसा उमटवला पािहजे अशी मागणी जोरात होत नाही काय?  

उ. - या Yvातनू अभािवतपणे घोर अ©ान िदसनू पडत आह.े कॉ�ंेस िहदंूचंी सघंटना कधीही 

होऊ शकत नाही. ज ेितला अशी करायचा YयEन करतील ते भारताची आिण िहदंEुवाची फार मोठी 

हानी करतील. भारत कोट्यवधी लोकांचा दशे आह ेपरंतु Eयांचा आवाज ऐकला जात नाही. दोन 

राz{ांसबंधी तावातावात बोलणारे लोक केवळ शहरात राहणारे आहते. Eयांचा आवाज Nहणजे 

दशेातील कोट्यवध6चा आवाज असे समजmयाची चूक आपण कX नये. यािशवाय भारतातील 

मसुलमानांनी आNही भारतीय नाही अस ेकधीही Nहटले नाही आिण िहदंू धमाhत िकतीही दोष असल े
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तरी Eयान ेवगेळेपणाला कधीही YोEसाहन िदले नाही. िविवध धमाhचे अनसुरण करणा`या लोकांRया 

िम�णाने भारत हा दशे बनला आह ेआिण त ेसवh भारताचे नागlरक आहते आिण कोणEयाही वगाhला 

दसु`यावर वगाhवर जलुमू करmयाचा अिधकार नाही. तलवार वा स_ंये«ारे िमळवmयात आललेी श�O 

खरी श�O नसते. सEय ही खरी श�O आह.े  

E. - पािक^तानgया 6वजाबRल मुसलमानेतरांनी कोणती भूिमका �यावी?  

उ. - पािकVतानचा Mवज काही काळाकlरता तरी मVुलीम लीगचा Mवज असले. मिुVलम लीग 

जर इVलामचे YितिनिधEव करत असले तर मग जगातील सग�या मसुलमानांचा एकच Mवज असला 

पािहजे आिण ज ेलोक इVलामचे िवरोधक नाहीत Eयांनी Eया Mवजाचा आदर केला पािहजे. इVलाम, 

िहदंू धमh, ि��न धमh यांचे Mवज मला माहीत नाही. जर पािकVतानचा Mवज पािकVतानमधील 

सग�या लोकांचे YितिनिधEव करत असले तर मग Eयाचा कोणताही रंग असला तरी मी Eयाला वदंन 

करीन आिण तसचे तNुही करायला पािहजे. वगे�या श�दांत ह ेदोन सावhभौम राz{ परVपरांचे शWू 

होऊ शकत नाहीत.  

दिpण आि°केच े राrय भारतासबंंधी कोणती भिूमका घते े याकड े मी बारकाईन े आिण 

Eयाहaनही अिधक भीतीने पाहत आह.े अजनूही दिpण आि°केतील गोरे एकाच ड�यात 

भारतीयांबरोबर Yवास करmयाला नकार दतेात काय?  

(िहदंीवXन). Yाथhना Yवचन - १, प�ृ २८६-८ 
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८३. !ाथ$ना !वचन, जुलै २९, १९४७ 

नवी िद%ली, 

जलुै २९, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

आज मला तमुRयाशी अनके महsवाRया गोcी बोलायRया आहते. मी का]मीरला जावे अस े

मला सांगmयात आल े आह.े मला िवशषेतः ितथे जाmयाची इRछा नाही आिण असहूी नये. 

िहमालयाRया िशखरांनी घरेललेे ते सुदंर Vथळ आह.े परंतु जगात अनके इतर सुदंर िठकाण ेआहते 

आिण अनके पिवW स�ळे आहते. एके काळी मला का]मीरला जावसेे वाटत होते. का]मीरRया 

महाराजांनी मला आमWंण िदले होत े (१९३८ साली) आिण सर गोपालVवामी अ¸यंगार Eयांच े

YधानमWंी होते. परंतु ई�राची इRछा असले तLेहाच मी का]मीरला जाऊ शकतो.  

काही िदवसांपवूt पिंडत जवाहरलाल नहेX यांना का]मीरमMये VथानबI करmयात आल ेहोत े

(जनू १९४६मMय,े पाहा “जवाहरलाल नहेX यांना िलिहल%ेया उ�राचा मसदुा”, जनू २१, १९४६ 

आिण “Yाथhना Yवचन, जनू २२, १९४६”) तLेहा आप%याला इथे Eयांची गरज होती. मौलाना 

आझाद कॉ�ंेसच े अMयp होते. जवाहरलालनी का]मीरमधनू परत याव े अशी Eयांची इRछा होती. 

लॉडh वLेहले यांनासIुा जवाहरलालची स%लामसलतीकlरता गरज वाटत होती आिण वLेहले आिण 

मौलाना साहबे ह ेदोघहेी िचिंतत होते. Eयानतंर मौलानांनी जवाहरलालना िनरोप पाठवनू कळवले कO 

तNुही हाती घतेललेे कायh कॉ�ंेसचे कायh आह ेआिण कॉ�ंेसला तमुची गरज असताना िशVत Nहणनू 

तNुही परतणे तमुचे कतhLय आह.े जवाहरलालनी ह ेमाwय केल ेपरंत ुमी परत का]मीरला जाईन असे त े

Nहणाले. मौलाना Nहणाले कO हे Yकरण आपण नतंर घऊे शकतो आिण आव]यकता पडली तर त े

मला पाठव ू शकतात. मीसIुा जवाहरलालला सांिगतले कO नतंर तलुा ह े करmयापासनू कोणीही 

अडव ूशकत नाही. 

आता सरकार बदलले आह,े Lहाईसराय बदलले आहते. मी Nहणालो कO जवाहरलाल ज े

करत आह ेEयात अडथळा येऊ नये Nहणनू मी का]मीरला जाmयाकlरता तयार आह.े परंत ुEयात िकती 

तरी गुतंागुतं आह ेआिण मी Nहणालो कO Lहाईसरायनी मला जाmयाचा स%ला िदला तरच मी जाईन. 

Lहाईसरायनी (Eयाच िदवशी आधी िदल%ेया मलुाखतीसबंंधी Lहाईसरायनी पाठवललेी िच¹ीकlरता 

पाहा पlरिशc “लॉडh मौऊंटबॅटन यांचे गांधीज6Rया मलुाखतीसबंंधी केललेे िटपण”, जलुै २९, 
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१९४७) मला सांिगतले कO त े Vवतःच का]मीरला जाणार आहते आिण यामळेु मी का]मीरला 

जाmयाचा बेत Vथिगत कX शकतो. यामळेु मी गलेो नाही. आिण आता पlरिVथती अशी आह ेकO 

एक तर मी अथवा जवाहरलालने का]मीरला जायला पािहजे. ते जाऊ शकत नाहीत. इथे 

EयांRयाकlरता िकती तरी काम आह.े का]मीरचे वातावरण अथाhतच फार चांगल ेआह ेआिण जर त े

ितथे गलेे तर Eयांची Yकृती सधुारेल. परंतु ितथे अजनू िकती तरी समVया आहते. अतंगhत सरकार जर 

का]मीरची सहल करत असले तर का]मीरचे भारतात िविलनीकरण करmयाचा त ेYयEन करत आह े

असा Eयाचा अथh केला जाईल. यामळेु मी ितथे जाण ेउिचत होईल.  

का]मीरला महाराज आहते आिण महाराजांची Yजाही आह.े भारतात सामील Lहायच े कO 

पािकVतानमMये यासबंंधी मी महाराजांना स%ला दणेार नाही. माझा हा हतेू नाही. सVंथानाचे खरे 

सावhभौम अिधकारी सVंथानाची जनता असते. स�ाधीश जर जनतचेा सवेक नसले तर तो खरा 

स�ाधीश नसतो. माझी ही �Iा आह ेआिण ि�िटशानंी भारताचे स�ाधारी अस%याचा दावा केला 

होता परंतु मी Eयांना स�ाधीश मानायला नकार िदला आिण Nहणनूच मी बडंखोर झालो.  

आता ते भारत सोडायRया बेतात आहते. जे स�वेर आल े आहते Eयांनी जनतचेे सवेक 

होmयाचे माwय केल ेआह.े आता Eयांना िवचार, वाणी आिण वतhन या सवा|तनू जनतचेे सवेक Lहायच े

आह.े माऊंटबॅटनची िनय�ुO राजाने केली Nहणनू ते आता महाराrयपाल होणार नाहीत तर आपण 

Nहणज े आप%या अतंlरम सरकारला Eयांना महाराrयपाल करmयाची इRछा आह े Nहणनू त े

महाराrयपाल होणार आहते. एखाbा हlरजन मलुीला महाराrयपाल करावे असा माझा िवचार होता. 

आप%याला सVंथािनकांशी वाटाघाटी करायRया आहते आिण इतर अनके समVयांकडे लp bायचे 

अस%यामळेु सMयाRया पlरिVथतीत ह े शoय नाही ह े मी समज ू शकतो. होय, जLेहा लोकशाही 

राrयाची \ढपणे Vथापना होईल तLेहा असे करण े शoय होईल. LहाईसरायRया सरंpणाखाली 

आतापय|त का]मीरच ेमहाराज हवे त ेकX शकत होते. आता स�ा जनतRेया हाती आह.े महाराजांची 

गरैसोय करावी अशी माझी इRछा नाही.का]मीरमधील पिंडत आिण म%ुला मला कमीत कमी नावाने 

ओळखतात. मी का]मीर6ना भरपरू पसैा िदला आह.े का]मीरमMये शाली तयार करण,े किशदाकाम 

वगरेै हVतोbोग चांगलचे िवकिसत झाललेे आहते. चर_यानसेIुा ितथे चांगल े काम केल े आह.े 

का]मीरच ेगरीब लोक मला ओळखतात.  

तNुहाला पािकVतानमMये सामील Lहायच ेआह ेकO भारतात ह ेका]मीरRया लोकांना िवचारल े

पािहजे. Eयांना जे ठरवायच ेअसले त ेठरव ूbा. स�ाधीश काहीही नसतो. जनता सवh काही असते. 

राजा एक ना एक िदवस मरतो परंतु जनता कायम असते. हे सवh मी पWLयवहारा«ारे का सांगू शकत 
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नाही याचे काही लोकांना आ�यh वाटते. परंतु असे असले तर नोआखालीच े कामही मला 

पWLयवहारा«ारे करता यायला पािहजे. मी का]मीरमMये असने तLेहा मला सावhजिनक VवXपात 

काहीही करायच े नाही. एवढेच नाही तर Yाथhना जरी मा^या जीवनाचा भाग असला तरी मी 

सावhजिनक Yाथhनाही करणार नाही. 

आता माझा स%ला आह ेकO १५ ऑगVटला आपण उपवास आिण Yाथhना करावी, शोक 

करायचा माझा हतेू नाही अस ेमी Nहण ूशकेन. परंतु आप%याजवळ अwनधाwय आिण कपडे नाहीत ही 

िनि�तच दःुखाची गोc आह.े माणस ेमाणसांना मारत आहते. मारले जाmयाRया भीतीने लाहोरमMये 

लोक घराबाहरे पडत नाहीत. आज अशी कोणतीही पlरिVथती नाही कO िजचा आपण आनदं मानावा 

आिण मजेवाwया झोडाLया.  

६ एिYल १९१९ला सपंणूh दशे जागा झाला होता. परंत ु Eया िदवशी कोणताही समारंभ 

करmयात आला नLहता. Eयावळेी िहदंू, मसुलमान आिण सवा|ना मी उपवास, Yाथhना आिण कताई 

करायला सांिगतले होते. ६ एिYलला जी उ�ेजना पाहायला िमळाली होती ती कदािचत आप%याला 

परत पाहायला िमळणार नाही. आज तर लोकांनी उपवास करण े अिधक आव]यक आह.े लाखो 

लोकांची उपासमार होते आह.े एक वळे अशी होती कO िटळक Vवराज फंडकlरता १ कोटी �पये 

गोळा करण े कठीण होते. आप%या हातात स�ा नLहती. आज आप%या हातात अनके कोटी �पये 

आहते. आप%यावर फार मोठी जबाबदारी आह.े अशा वळेी आपण न¢ नसलो तर काय होईल? १५ 

ऑगVटला जर गोडधोड केल ेआिण आधाशीपणे खाऊ लागलो तर १६ ऑगVटला राजwे¦ बाब ूकाय 

करतील? त े लोकांना काय खाऊ घालतील? यामळेुच मी Nहणतो कO आपण तो िदवस उपवास, 

Yाथhना आिण कताई कXनच साजरा केला पािहजे. होय, आपण शोक करायला नको. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ २८९-९१ 
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८४. !ाथ$नेत भर घाल<यािवषयी, ऑगCट ५, १९४७ 

(ह ेनZदी या िशषhकाखाली Yकािशत झाले होते.) 

�ीनगरमMये घालवल%ेया तीन िदवसात मला थांबवmयात आल%ेया लाला िकशोरीलाल 

यांRया बगं%याRया कंपौwडमMये जरी मी Yाथhना केली तरी कोणतहेी भाषण िदले नाही. अस े मी 

िद%लीहaन िनघmयापवूtच मी जाहीर केल ेहोत.े परंत ु�ोEयांमधील काह6नी मला Yv पाठवल ेआहते. 

एक होता -  

 काल सMंयाकाळRया तमुRया Yाथhनासभेत मी हजर होतो. ितRयात तNुही दसु`या 

समदुायाRया दोन Yाथhना Nहणाला. अस ेकरmयामागील तमुचा हते ूकाय आिण धमाhचा तमुचा अथh 

काय हे मला कळू शकेल काय?  

काही वषा|पवूt रैहाना तै̧ यबजी (अ�बास तै̧ यबज6ची मलुगी, भगवान कृzणची भ�) यांनी 

केल%ेया सचूनYेमाण े  मी कुराणातील काही आयत6चा Yाथhनते समावशे केला होता. Eया वळेी Eया 

सवेा�ाम आ�मात राहत होEया. तसचे डॉ. िग%डर यांRया आ�हाखातर मी पारशी लोकांRया 

YाथhनRेया पाठाचा समावशे Yाथhनते केला. आगाखान पलॅसेमMये VथानबI असताना उपवास 

सोड%यानतंर (माचh ३, १९४३, पाहा २१ िदवसांचे उपोषण सोड%यानतंरचे भाषण, माचh ३, १९४३) 

त ेती Yाथhना Nहणत असत. माझे मत आह ेकO ही जी भर घालmयात आली आह ेEयामळेु Yाथhनचेी 

गणुव�ा अजनू वाढली आह.े पवूtपpेा जाVत मोठ्या समदुायाRया अतंःकरणापय|त ती पोहोचू 

लागली आह.े Eयामळेु िहदं ू धमाhRया अिधक Lयापक सहनशील Yव�ृीचे दशhन घडत.े Yाथhनचेी 

स�ुवात जपानी भाषेतील बुI धमाhRया Yाथhननेे का होते हा YvसIुा Yv िवचारणाराने िवचारायला 

पािहजे होता. Yाथhनकेlरता ज े कडव े िनवडmयात आल े आहते Eयामाग े एक इितहास आह े व तो 

YाथhनRेया पिवW वातावरणास साजसेा आह.े जपानी साधू ( रेLहरंड जी. हाशो) जLेहा सवेा�ाम 

आ�मामMये राहत होते तLेहा EयांRया शांततापणूh आिण गौरवाVपद आचरणान ेत ेआ�मातील सवh 

लोकांना िYय झाले होत.े Eयावळेी त े Nहणत असल%ेया बुI धमाhRया Yाथhनचेे Yितसाद सपंणूh 

सवेा�ाममMये उठत असत. 

जNम,ू ऑगVट ५, १९४७,  

हlरजन ऑगVट १७, १९४७ 
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८५. !ाथ$ना !वचन, ऑगCट ५, १९४७ 

(ह ेका]मीर आिण िनवाhिसत या िशषhकाखाली Yकािशत झाले होत.े) 

वाह, ऑग^ट ५, १९४७ 

गांधीजी ;हणाले कK वाह येथील िनवाBिसतांgया छावणीला भेट देता आली आिण 

छावणीतील Y�णांना पाहता आले तसेच पंुजा साहेबलाही मला दुस�यांदा भेट दतेा आली 

याचा मला आनंद होतो. छावणीतील Eितनीधuशीही गांधीजी बोलले.  

िनवाBिसतांgया Eितिनधuशी झाले=या चच�तून उपि^थत झाले=या मुद्�ासबंंधी चचाB 

कर_याआधी गांधीजी ;हणाले कK मी दोन शsद का�मीरसंबंधी सांगेन. ते ;हणाले कK मी 

ितथे कोणतीही जाहीर सभा न घे_याचा वा जनतेला सबंोधायचे नाही असा िनणBय घेतलेला 

होता. परंतु मला कायBकWया�ना भेटता आले. ते का�मीरात होते तेOहा Wयांgया तीन 

िदवसांgया मु�कामात Wयांना बेगम सािहबा (शखे अ�द%ुला यांची पEनी, शखे अ�द%ुला 

१९०५-८२, अMयp नशॅनल कॉwफरस, अMयp अिखल भारतीय जनता पlरषद, १९४८-५३, आिण 

१९७५ त े ८२) महाराजा साहेब (हlर िसगं) आिण EधानमंSी काक साहेब (रामचं¦ काक) 

यांचीही भेट घेणे श�य झाले. शेख अsदु=लांची, जे िनःसशंयपणे का�मीरी लोकांचे पुढारी 

होते, भेट घेता येऊ शकली नाही याचा गांधीजuना खेद होत होता. पण ते ितथे शेख 

साहेबांना भेटायला गेलेही नOहते. ते काहीही असले तरी Wयांना दोन िदवस का�मीरम6ये 

आिण एक िदवस ज;मूम6ये जाहीर EाथBना घेता आली. Wया EाथBनांकUरता हजारो लोक 

उपि^थत होते. ते ;हणाले कK सवB काही ठीक रािहले तर १५ ऑग^टला कायदेशीर रीतीन े

ज;मू आिण का�मीर हे सं̂ थान ^वतंS होईल. ते ;हणाले कK मला खाSी आहे कK १५ 

ऑग^टनंतर फार िदवस हे सं̂ थान Wयाच अव^थेत राह{ शकणार नाही. Wयाला एक तर 

सघंराTयात वा पािक^तानम6ये सामील Oहावे लागेल. का�मीरम6ये Eामु�याने मुसलमान 

राहतात. परंतु शेख साहेबांनी काि�मरी लोकांना ^थािनक देशभnKने भाbन टाकले आहे. 

ि�िटशांचे सावBभौमWव या मिह[याgया १५ तारखेला सपेंल. Wयानंतर खरे सावBभौमWव सुb 

होईल. Wयांचा सदंभB काि�मरी लोकांgया सावBभौमWवाशी होता. काि�मरी लोकांची भाषा 

एक होती, एक सं̂ कृती होती आिण Wयांना िदसत होते WयाEमाणे तेथील लोकांम6ये ऐ�य 

होते. काि�मरी िहंदू आिण काि�मरी मुसलमान यांना ते सहजी वेगवेगळे ओळखू शकत 

नOहते. भेटायला आले=या Eितिनधीमंडळातील फार मोठ्या लोकांना पाह{न ते मुसलमान 
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आहेत कK िहंदू हे ओळखणे Wयांना श�य होत नOहते. ते काहीही असले तरी ज;मू आिण 

का�मीरम6ये का�मीरgया लोकांgयाच इgछेला महLव आहे. महाराजा साहेब आिण 

महाराणी साहेब यांनी हे सWय मा[य केले ही आनंदाची गोr आहे. गोड शsदांत Tयाला 

अमृतसरचा तह (माचh १६, १८४६चा, या तहानसुार जNम ूका]मीरचे राrय िनमाhण करmयात आल े

होते) ;हणतात तो वाच_याचे सौभा�य मला िमळाले नाही परंतु खरे पाहता ते िव�Kखत 

होते. ते १५ ऑग^टला मृत होईल असे मी समजतो. िव�ेता तWकालीन ि�िटश 

महाराTयपाल होते तर महाराज गुलाब िसंग खरेदीदार. तह सपं=यानतंर ते सं̂ थान परत 

ि�िटशांकडे ;हणजे इ�ंलंडकडे जाईल काय?  जर ते िहंदु^तानकडे येणार असेल तर कोणWया 

भागाकडे? Wयांचे ;हणणे होते कK काय�ाgया बारकाOयात न िशरता, Tयासंबंधी मला 

उहापोह कर_याचा अिधकार नाही, सामा[य�ान असे सांगते कK का�मीरी लोकांनी का�मीर 

आिण ज;मूचे भिवतOय ठरवले पािहजे. हे िजत�या लवकर केले जाईल िततके बरे. जनमत 

कसे ठरवले जाईल हा यो�य E} आहे. हा E} दोन राTय, महाराजासाहेब आिण काि�मरी 

लोकांनी िमळून सोडवायला पािहजे. या चौघांचे जर एकमत झाले तर आिण तरच बराच 

Sास टाळता येऊ शकेल. अखेरीस का�मीर मोठे सं̂ थान आहे, Wयाला फार मोठे 

कूटनीतीिवषयक मू=य आहे. कदािचत संपूणB भारतात इतके मू=य कोणWयाही सं̂ थानाला 

नसेल. इतके का�मीरकUरता पुरे.  

आता ते िनवाBिसतांgया E}ाकडे वळले. वाहgया छावणीत जवळपास ९,००० 

िनवाBिसत होते. Tया िहंदू आिण शीख लोकांनी या E}ासंबंधी Wयांgयाशी चचाB केली ते 

;हणाले कK १५ ऑग^ट ये_याची आ;हाला भीती वाटते. गांधीजी ;हणाले कK मी तुमgया 

भीतीत कोणWयाही Eकारे सहभागी होऊ शकत नाही आिण मला ती पटतही नाही हे मी 

कबूल करतो.  मुसलमानांना Wयांचा पािक^तान िमळाला आहे. आता Wयांचे पंजाबgया 

िहंदूशंी वा िशखांशी भांडण असू शकत नाही. िजनासाहेबांनी आिण मुि^लम लीगgया इतर 

लोकांनी आhासन िदले आहे कK पािक^तानम6ये मुसलमानांइतकेच िहंदूही सरुि0त 

असतील. हे अिभवचन ^वीकार_याकUरता Wयांनी vोWयांना आवाहन केले. समजा कK 

Wयांचे आhासन खोटे अस=याचे िसG झाले आिण िनवाBिसतांना वाटणारी भयानकह{न 

भयानक भीती खरी ठरली तर ती इ^लामgया िवनाशाची सYुवात असेल. मुसलमान नेते 

अशा Eकारgया आWमघाती कृWयाकUरता तयार होतील यावर  िवhास ठेवायला Wयांनी 

नकार िदला. Wयांनी सवB iी-पुYष िनवाBिसतांना भीतीचा Wयाग करायचा स=ला िदला. ते 

;हणाले कK मला जर नोआखालीचा दौरा लांबवता आला असता तर मी तो आनंदाने 
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लांबवला असता आिण वाह येथील िनवाBिसतंांम6ये १५ ऑग^टला रािहलो असतो. असे 

होऊ शकत नस=यामुळे िततकKच जरी चांगली नाही तरी Wयांनी एक दुसरी चांगली गोr 

सचुवली. ते जे सांगत होते Wयाची िटपणे घेतांना vोWयांनी डॉ. सिुशला ना�यर यांना पािहले 

होते. Wया ^वतःही पि म पािक^तानमधील गुजरात िज=¡ाgया होWया. EाथBना सभेला 

ये_याgया आधी Wयांनी ितgयाशी चचाB केली होती. Wया तशा जरी गांधीजuबरोबर 

नोआखालीला जाणार होWया तरी िनवाBिसतांना १५ ऑग^टसंबंधीची जी भीती वाटत होती 

ती दूर कर_याकUरता मदत Oहावी ;हणून गांधीजugया वतीन े िनवाBिसतांबरोबर राह_याचा 

गांधीजuचा स=ला Wयांनी मा[य केला. सिुशला ना�यरgया मनात अशी कोणतीही भीती 

नOहती हे Wयांना माहीत होते. Wया Wयांgयाबरोबर नोआखालीला होWया तसेच Wयांचे भाऊही 

नोआखालीत होते. ितथे डॉ. सिुशला ना�यरना गांधीजuनी सवाBिधक धोका असले=या 

िठकाणी ठेवले होते आिण आप=या वै�कKय मदतीgया बळावर Wया िहंदूम6ये तर 

िनःसशंयपणे लोकिEय होWयाच पण मुसलमानां6येही Wया लोकिEय झा=या होWया. 

गांधीजuनी िज=हा आयुnांकडून, जे मुसलमान होते, ऐकले होते कK रावळिपंडीgया 

आजूबाजूgया िनवाBिसतांना भीती वाटावी असा कोणताही धोका नाही. ितथे राहणा�या 

मुसलमानांइतकेच Wयांनी ^वतःला सरुि0त समजावे. 

हlरजन, ऑगVट २४, १९४७ 
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८६. !ाथ$ना !वचन, ऑगCट ८, १९४७ 

(ही सभा िवbापीठाRया कNपौwडमMये झाली होती.) 

पटना, 

ऑगVट ८, १९४७ 

मी िबहारला लवकर येऊ शकलो नाही याचा मला खेद वाटतो असे ;हणून 

गांधीजuनी आप=या भाषणाला सYुवात केली. परंतु िद=लीत व इतर िठकाणी असतानाही 

मी िबहार आिण नोआखालीकUरता काम करत होतो. करा अथवा मराचा िनधाBर Wयांना सवB 

0ेSात मागBदशBन करत होता आिण Wया िनधाBराgया पUरपूत�कUरता ते नोआखालीला 

चालले हते.  

Wयांना जरी माहीत होते कK नोआखालीला काहीही होणार नाही तरी तेथील लोक 

अितशय धा^तावलेले अस=यामुळे Wयांना नोआखलीला १५ ऑग^टgया दोनतीन िदवस 

आधी पोहोचणे आव�यक होते. िनराधार भीती कुणालाही मदत कb शकत नाही आिण 

लोक जर शूर आिण ईhराला िभणारे असतील तर Wयांना आपला जीव �ावा लागला तरी 

Wयाला फारस े महLव नसते. नोआखालीgया लोकांgया मनातील भयx^तता दूर 

कर_याकUरता ते ितथे चालले होते.  

ईhराने काय योिजले आहे ते Wयांना माहीत नOहते आिण सरकार काय करणार आहे 

हेही ते सांगू शकत नOहते. WयांgयाकUरता संपूणB िहंदु^तान Wयांचा देश होता आिण दोन देशांत 

अगदीच सपंकB  होऊ शकू नये ही क=पनाच Wयांना असहनीय होती.  Wयांना भारत आिण 

पािक^तान या दो[ही देशांम6ये राह_याची इgछा होती आिण दो[ही देश Wयांची मातृभूमी 

होती. हीच गोr िजनासाहेबांनाही लागू होत होती. मुसलमानांना पािक^तान िमळाला होता. 

आता भारत आिण पािक^तान या दो[ही देशांमधील  लोकांवर चांगली माणसे ;हणून 

राह_याची व देशात शांतता E^थािपत कर_याची जबाबदारी होती.  

िबहारमधील िहंदूनंा साधिगरीची सचूना देत गांधीजी ;हणाले कK तु;ही तुमgया 

मागील वषाBgया अपराधाची पुनरावृeी परत कधीही करायला नको आिण बंगालमधून जे 

शरणाथ� परतत आहेत Wया सवा�चे तु;ही पुनवBसन केले पािहजे. Eेम हा सवाBत मोठा सqुण 

आहे आिण तुमgया मनात सवा�बRल हा गुण वृिGगंत झाला पािहजे. िहंदू आिण मुसलमान 
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हे भूतकाळ िवसरले आहेत आिण आता ते पर^परांशी भातृभावाने राहत आहेत असे मला 

नोआखालीला गे=यानतंर घोिषत करता येईल अशी मी आशा करतो.  

१५ तारीख हा आप=या परी0ेचा िदवस आहे. Wया िदवशी उपवास करा. EWयेकान े

आपले कतBOय केले पािहजे. कोणीही दगंल घडवून आण_याचा EयWन कb नये. 

आप=याला जे ^वातं�य िमळणार आहे ते असे नाही कK Wया िदवशी रोषणाई कbन आपण 

तो िदवस साजरा करावा. आप=याजवळ धा[य, कापड, तूप वा तेल नाही. मग समारंभ 

साजरा कर_याची गरज काय?  Wया िदवशी आपण उपवास केला पािहजे, चरखा चालवला 

पािहजे आिण EाथBना केली पािहजे. आपण ६ एिEलला रोषणाई केली नOहती, केली होती 

काय? Wया िदवसाची घोषणा आपण ६ एिEल ते १३ एिEलपय�तgया उपोषणाने साजरी 

केली नOहती काय? यािशवाय आजgया ^वातं�यापे0ा तो िदवस चांगला होता. भाऊभाऊ 

आज जसे आपसात भांडत आहेत तस ेभांडत नसतात. EWयेकजण देवळात िकंवा मंिदरात 

मुnपणे जाऊ शकतो. (हा पUरgछेद कलकeानो चमWकार, पृ� १८-९वbन अनुवािदत केला 

आहे.) 

तीन आठवडे नोआखालीत रािह=यानतंर अंदाजे १५ िदवसांकUरता परत िबहारम6ये 

ये_याची इgछा महाWमा गांधuनी जाहीर केली. 

िहदंVुतान Vटॅwडडh, ९-८-१९४७ 
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८७. !ाथ$ना !वचन, ऑगCट १०, १९४७ 

सोदपेरू,  

ऑगVट १०, १९४७ 

गांधीजी ;हणाले कK मला उ�ा (सोमवारी) नोआखालीला जायला पािहजे अस े

वाटत होते. मला भेटायला आले=या मुसलमान िमSांgया दडपणामुळे आिण भारताgया 

एका Eमुख शहराला (पाहा मागील िवषय) समजूतदारपणा येऊ शकावा ;हणून मी काही 

हातभार लावू शकतो काय हे पाह_याकUरता मी थांबायचे ठरवले. मुसलमान िमSांचा 

युिnवाद मला पटला. याचबरोबर मी Wयांना सांिगतले कK मी नोआखालीला गेलो नाही 

आिण ितथे जर काही बरेवाईट झाले तर माझे Eाण जातील. िबहारम6येही मी असेच 

सांिगतले होते. गांधीजuनी Wया िदवशी मं�यांची आिण इतरांचीही भेट घेतली. िहंदूनंी Tया 

िठकाणांचा िव6वंस केला ती िठकाणे पाह_याची Wयांची इgछा होती. Wयांना असेही कळले 

कK कलकLयात असेही काही भाग आहेत कK िजथे िहंदूचंी घरे असनूही व ते ितथे राहत 

असनूही आता ते ितथे जाऊ शकत नOहते. हीच गोr िहंदूgंया मोह==यांनाही लागू होत होती. 

माणसांgया पाशवीपणाgया या हिकगती ऐकून Wयांची मान लाजेने खाली गेली. सांग_यात 

आले=या या हिकगतuम6ये िकती सWय आहे हे पाह_याकUरता Wयांची ^वतः Wया भागांत 

जाऊन पाह_याची इgछा होती. कलकLयात २३% पे0ा जा^त मुसलमान नाहीत. इत�या 

कमी Eमाणात असलेले लोक अिधकारात असले=या लोकांgया उeेजनािशवाय वा 

अपाSतेिशवाय बह¥स�ंयाकांवर अWयाचार कb शकतात ही गोr क=पनातीत होती. 

WयाचEमाणे Tया सरकारला Eशासन कस े करावे हे माहीत असते Wया सरकारgया 

डो¦यासमोर बह¥स�ंयाक अ=पस�ंयाकांवर अWयाचार कb शकतात या गोrीचीही क=पना 

करता येणे कठीण होते. Wयांना असेही सांग_यात आले होते कK कॉxंेसचे मंिSमंडळ सeेवर 

आ=यानंतर िहंदू पोलीस आिण अिधकारी [यायाgया बाबतीत तसेच प0पाती झाले आहेत 

जसे पूव� मुसलमान पोलीस आिण अिधकारी अस=याचा आरोप होता. गांधीजी ;हणाले 

कK पोलीस िवभागातही ही दुद�वी भावना िशरली असेल तर भिवyय खरोखरच काळाखान े

भरलेले आहे असे ;हणावे लागेल. पोलीस आप=या Oयवसायाची Eित�ा ल0ात ठेवतील 

अशी आशा Wयांनी Oयn केली. 

हlरजन, ऑगVट २४, १९४७ 
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८८. !ाथ$ना !वचन, ऑगCट ११, १९४७ 

सोदपेरू,  

ऑगVट ११, १९४७ 

मला िवचारmयात आल%ेया काही Yvांची उ�रे आज सायकंाळRया Yवचनात मी दणेार 

आह.े एकाची त¤ार अशी आह ेकO Yमखु लोकांना Yवशे िदला जातो परंत ुतलुनाEमक \cीन ेकमी 

महsवाRया लोकांना अपमािनत केल े जाते. तो रिववार अस%यामळेु िदवसभर लोकांची खूप गदt 

होती. जLेहा अशी गदt असते तLेहा ओळखीRया व अनोळखी लोकांमMये भदेभाव करmयात येऊ नये 

ह ेमला माwय आह.े परंत ुकाही लोकांना मी आधीच भटेायची वळे िदलेली अस%यामळेु Eयांना Yवशे 

bावा लागला. यािशवाय अनके लोक अस े होते कO ज े िवशषेेकXन िदवसभर काम करत होते. 

यामळेु माझी िवनतंी आह े कO rयांची अशा Yसगंी िनराशा झाली असले तर Eयांनी सयंम ठेवनू 

सहनशीलता दाखवावी तसचे Vवयसंवेकांनाही मी िवनतंी करीन कO Eयांनी सवा|ना समान वागणकू 

दऊेन EयांRयाशी सौजwयाने व न¢तनेे वागावे.  

परवा कलकsयाला येत असताना मी िचतगाव येथील परुासबंंधी काही तरी वाचले. हा ितसरा 

िदवस आह ेआिण ¤ोधायमान पाmयाचा ¤ोध अजनू उरललेा नाही व Eयामळेु िकती िजिवत आिण 

िव� हानी झाली याचा कोणीही नीट अदंाज कX शकत नाही. अशा सकंटाRया वळेी आपण पवूh वा 

पि�म पािकVतानचा आिण भारताचा िवचार करता कामा नये ह े मी सांगmयाची oविचतच 

आव]यकता असावी. सकंटYसगंी परकO माणसहेी सोबती होत असतात. मग ज ेकालपय|त सोबती 

होते EयांRयाशी िकतीही राजकOय वा धािमhक मतभदे असल े तरी िनदान अशा सकंटYसगंी Eयांना 

टाकून दतेा येऊ शकत नाही. ह ेसकंट अस े आह ेकO ज े केवळ पवूh बगंालकlरता नाही तर सपंणूh 

बगंालकlरता आह,े आिण केवळ बगंाल कlरताच नाही तर सपंणूh भारताकlरता आह.े या 

कामाकlरता िनधी गोळा करmयासाठी व Eया िनधीचे वाटप करmयकlरता Yभावी आिण िव�सनीय 

माणसांची सिमती असली पािहजे. Vथािनक माणसे आधी येतात. EयांRया मदतीकlरता अिखल 

बगंाल मदतिनधी सिमती उभारता येईल. केवळ बगंालच पlरिVथतीला तZड दऊे शकत असले तर 

सपंणूh भारताला Wास दmेयाच े कारण नाही. िचतगावRया गभंीर सकंटYसगंी माझ े अतंःकरण 

EयांRयाबरोबर आह.े यातनू वाचल%ेया लोकांनी हे सकंट िधराने सहन करावे.  



 ाथ#ना  वचन – भाग 1 

www.mkgandhi.org  Page 256

 मी जणू काय कॉ�ंेस कायhकाlरणीचा सदVय आह ेवा ितचे िनणhय Yभािवत कX शकतो अशा 

Yकारे राrयपाल, मWंी आिण तEसम पदावरील लोकांRया िनय�ुOसबंंधी पWलखेकांनी अनके Yकारच े

Yv िवचारले आहते. मला माहीत आह ेआिण मी कबूल करतो कO सवेमेळेु कॉ�ंेसRया लोकांRया 

अतंःकरणात नहेमीच मला Vथान राहील. आिण मला हहेी माहीत आह ेकO rया pणी मी मा^या 

अिधकाराचे सीमो%लघंन करीन Eया pणी मी तो अिधकार गमावनू बसने. मला कोणताही कायदशेीर 

अिधकार नाही. निैतक अिधकार तोपय|तच राहतो जोपय|त आपण निैतक भिूमका घ¬पण े पकडून 

ठेवललेी असत.े  

 आता आमgयात भाड_यासारखे कोणतेही मतभेद नाही हे दाखव_याकUरता  दो[ही 

समुदायाgया नेWयांनी पूवB आिण पि म बंगालम6ये मुnपणे जावे या मताशी तु;ही सहमत 

आहा काय?  

नतेे जर अतंःकरणापासनू एक असतील तर माझे ठाम उ�र होय आह.े परंतु श�द जर 

िवचारांना लपवत असतील तर जाणे ह े केवळ वाईटच नसले तर िन�पयोगीही असले. पढुा`यांचा 

परVपरांवर िव�ास आह े याची आप%याला खाWी आह े काय? आपण वरपासून तर खालपय|त 

दांिभकपणापासनू म�ु झालो नस ू अशी मला भीती वाटते. यामळेु आपण सवh Yकारचा आिण 

Yमाणाचा बदला घmेयाRया आप%या सवयीचा आप%याला िवसर पडला पािहजे हा माझा जनुाच 

यिु�वाद मी इथे परत सांगने. स�ुपण ेकुणाब�ल वाईट भावना ठेवmयाRया पIतीपpेा ठोशाला ठोसा 

ही पIत ओबडधोबड असली तरी बहxधा अिधक pNय आह.े िवचारात वाचा आिण वतhनाचे मळू 

असते. यापpेा अिधक समाधानकारक उ�र मी दऊे शकत नाही याचा मला खेद होतो. मला अस े

काहीही माहीत नाही. ह े आप%याला धीर दmेयाकlरता आह,े आपला धीर सटुावा Nहणनू नाही. 

आप%या रोगाचा खरा उपाय कळावा ही धीराची गोc नाही काय? इतर कोणताही उपाय वरवरचा 

दःुखपlरहारक असले परंत ुअखेरीस Eयामळेु रोग वाढतोच. 

हlरजन, ऑगVट २४, १९४७ 

 

 

 

 

 



 ाथ#ना  वचन – भाग 1 

www.mkgandhi.org  Page 257

 

८९. !ाथ$ना !वचन, ऑगCट १२, १९४७ 

सोदपेरू, ऑगVट १२, १९४७ 

गांधीजी ;हणाले कK या मिह[याची १५ तारीख हा भारताgया इितहासात महLवाचा 

मैलाचा ट�पा ठरणार आहे. या िदवशी भारत परकKय सeेgया जोखडातन मुn होणार आहे. 

भारत ^वतंS राyz होणार आहे. हा िदवस कसा साजरा करायचा ते Wयांनी ^पr कbन 

सांिगतले. (पाहा Yाथhना Yवचन, ऑगVट ८, १९४७) परंतु बह¥धा हा Wयांचा एकट्याचाच 

§िrकोन होता. कलकLयातील मुसलमान हा िदवस शोक िदवस ;हणून पाळणार अस=याचे 

आधीच घोिषत झाले होते. हे खरे नसेल अशी आशा गांधीजuनी Oयn केली. एखादा 

िविशr िदवस िविशr पGतीनेच साजरा केला पािहजे अशी सnK कोणWयाही माणसावर 

करता येऊ शकत नाही. ही गोr पूणBपणे ^वयं^फूतB असली पािहजे. ते ;हणाले कK 

^वातं�याबRल शोक कb नये असे मी मा�या मुसलमान बांधवांना सांगेन. स6याची 

मनोOयथा जायला पािहजे. पािक^तानमधील िहंदूनंी काय करायला पािहजे? पािक^तानचा 

6वज जर ^वातं�य, जात, धमB वा रंगभेद न मानता सवB बाबतीत समानता यांचे EितिनिधWव 

करत असेल तर Wयांनी Wयाला वंदन केले पािहजे.  

Wया िदवशी mा[स आिण पोतुBगीज वसाहतीतील भारतीयांनी ^वातं�य घोिषत 

कर_याचे ठरिवले अस=याचे Wयांनी ऐकले होते. ते ;हणाले कK ही कृती अिवचारान े

के=याEमाणे होईल. कदािचत हे उGटपणाचेही िच[ह होईल. ि�िटश िनवृe होत आहेत, 

m̈च आिण पोतुBगीज नाही. या वसाहतीतील भारतीयांचे थोड्याच िदवसांत ^वतंS भारतात 

िविलनीकरण होणे अपUरहायB अस=याबRल Wयांना िकंिचतही सशंय वाटत नOहता. Wया 

भागांतील भारतीयांनी कायदा हातात घेऊ नये इतकेच. Wयांना घटनाWमक मागB उपलsध 

आहेत आिण Wयांचा मु�यमंSीसGुा असा आहे कK Tयाने इडंोनेिशयाgया ^वातं�याचे 

समथBन केले. या वसाहतuमधील आप=या िमSांना आिण नातेवाईकांना ते िनि ततच 

िवसरणार नाहीत. या वसाहतीतील लोकांना जर मा�या स==याgया वैधतेबRल शंका 

असेल तर Wयांनी पंिडतजugया स==यानसुार वागावे. 

यानंतर ते दुस�या महLवाgया िवषयाकडे वळले. ते ;हणाले कK मुसलमान िमSांgया 

आxहा^तव मी कलकLयातील माझा मु�काम वाढवला आहे. काल सांयंकाळी शहीद 

स�ुहावद� मला भेटायला आले होते. ते ;हणाले कK कलकLयाला सांEदाियक दगंलीgया 
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भयानक अनुभवातून जावे लागत असताना तु;ही येथून िनघून जाणे तुमgया तLवाgया 

िवरोधात आहे. गांधीजuनी शहरात खरोखरीची शांतता E^थािपत हो_याकUरता काम करावे 

व तसे होईपय�त शहरातील आपला मु�काम लांबवावा असे शहीद साहेबांनी सचुवले. 

गांधीजuनी उeर िदले कK स�ुहावद� साहेब आिण ते असे दोघेही दगंलx^त भागात एकाच 

छपराखाली राहतील. पोलीस अथवा सै[याgया मदतीिशवाय राहणे हे सवाBत चांगले. भाऊ 

भावाकडे जातो अशा पGतीने आ;ही लोकांकडे जाऊ, Wयांना समजावू आिण Wयांना सांगू 

कK पर^परांgया सहमतीने आता फाळणी झालेली अस=यामुळे दो[ही प0ानी भांड_याचे 

काहीही कारण नाही. सीमाआयोगाचा िनणBय एक दोन िदवसात घोिषत होणार आहे आिण 

सवB संबंिधत प0ांनी शोभेशा पGतीन े तो िनणBय मा[य करावा हेच पUरि^थतीला धbन 

राहील. अखेरीस या प0ांनीच लवाद नेमला आहे. लवादान ेजो काही िनणBय िदला असेल 

तो मा[य करणे यातच Wयांची Eित�ा आहे. 

गांधीजuनी स�ुहावद� साहेबांना िदलेला E^ताव इतका महLवाचा होता कK स�ुहावद� 

ताबडतोब Wयाचे उeर देऊ शकत नOहते. यामुळे गांधीजuनी स�ुहावद� साहेबांना सांिगतले 

कK िनणBय घे_यापूव� तु;ही तुमgया वयोवृG विडलांचा आिण मुलीचा स=ला �या  

दुपारgया वेळी शिहद स�ुहावद�चंा िनरोप घेऊन कलकLयाचे पूवB महापौर vी. 

उ^मान आले.  Wयांनी सांिगतले कK स�ुहावद�नी मनात कोणताही िकंतू न ठेवता तुमचा 

E^ताव मा[य केला आहे. यामुळे या दोन िमSांकUरता  जो भाग सवाBत जा^त दगंलx^त 

असेल Wया भागात राह_याकUरता घर िनवडायचे व मग संयुn EयWनाने काय करता येईल ते 

पाहायचे होते. 

गांधीजी ;हणाले कK शहीद साहेबांवर िवसंबून राह{ शकता येत नाही अशी मला 

सचूीत कर_यात येत असते. मा�याबRलही अशीच गोr सांग_यात येत असते.. मी 

इ^लामचा सवाBत मोठा शSू आहे, मला ढ�गीपणाची सवय आहे असे माझे वणBन कर_यात 

येत असते. परंतु माणसाgया मनात काय आहे हे केवळ एका ईhरालाच माहीत असते. 

गांधीजी ठामपणे ;हणाले कK मी मा�या िवhासाEमाणे बोलत आिण वागत असतो. 

फरीदपूर पUरषदेgया (बगंाल Yांत पlरषद. ितचे अMयp िच�रंजन दास होते आिण ती पlरषद म े२ 

त,े १९२५ला भरली होती.) वेळेपासून मी स�ुहावद�नंा ओळखतो. ितथे ^वग�य देशबंधू मला 

घेऊन गेले होते. कोणालाही कोणाहीबRल पूवBxह तयार कर_याचा अिधकार नसतो. 

Wयांgयावर मी िवhास ठेवावा अशी ते जी अपे0ा करतात तसा मी Wयांgयावर िवhास 
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ठेवीन. आ;ही दोघेही एकाच छताखाली राह{ आिण पर^परांबRल आमgयात कोणतेच 

गुिपत नसेल. भेटायला येणा�या सवा�ना आ;ही सोबत भेटू. लोकांना कोणWयाही 

पUरि^थतीत खरे बोलायचे धैयB असले पािहजे व Tया माणसाgया िवरोधात लोकांना काही 

सांगायचे असेल ते Wया माणसासमोर सांिगतले पािहजे. 

अखेरीस गांधीजuनी हे कायB िसGीस ने_याकUरता सवBसामा[य माणूस काय कb 

शकतो ते सांिगतले. ते ;हणाले कK आ;ही जे कायB कb पाहत आहो WयाकUरता तु;ही तुमचे 

आशीवाBद �ा.  

हlरजन, ऑगVट २४, १९४७ 
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९०. !ाथ$ना !वचन, ऑगCट १४, १९४७ 

(सWुानसुार गRच भरल%ेया जमावाने गांधीज6चे भाषण टाचणीपडली तर ितचाही आवाज Lहावा 

इतoया शांतपणे ऐकून घतेले.) 

बेलीयाघाटा, कलक�ा, 

ऑगVट १४, १९४७ 

गांधीजी स�ुवातीलाच Nहणाले कO उbाचा िदवस हा परकOय स�Rेया जोखडातनू म�ु 

होmयाचा िदवस आह.े यामळेु हा िदवस महान िदवस आह.े तNुही तो साजरा करालच. मा^या मत ेहा 

िदवस दोwही राz{ांRया खांbावर Yचंड जबाबदारी येऊन पडmयाचा असले. Eयांनी भारताRया 

क%याणािYEयथh या िदवशी YEयेकाला २४ तासाचा उपवास आिण Yाथhना करmयाकlरता सांिगतले. 

हातकताई गरीब आिण �ीमतं यांना जोडणारी अस%यामळेु व बेकार असले%या अगिणत �ीप�ुषांना 

ती काम दते अस%यामळेु शoय िततकO कताई करmयाकlरता गांधीज6नी सांिगतले. 

यानतंर नोआखालीला जाmयाच े लांबवनू इथेच Nहणज े कलकsयातच मoुकाम करmयाRया 

कारणाकड े त े वळले. त े Nहणाल े कO जळत असल%ेया कलकsयात शांतता िनमाhण करmयाकlरता 

शoय असले ते मी कराव ेअशी िवनतंी करmयाकlरता शहीद साहबे मला भटेायला आल.े EयांRया 

िवनवणीने मला Yभािवत केल.े शहीद साहबे Yभािवत भागात मा^याबरोबर यायला तयार असतील 

व दगंली थांबेपय|त व पणूhपणे मWैीचे वातावरण िनमाhण होईपय|त मा^याबरोबर एकाच छपराखाली 

राहायला तयार असतील तर मला तमुचे Nहणण ेमाwय आह ेअस ेगांधीजी शहीद साहबेांना Nहणाले.  

 यामळेु Eया दोघांनी हातचे काहीही राखून न ठेवता आिण परVपरांपासनू कोणतहेी गपुीत न 

ठेवता एकिWतपण ेकाम करायचे ठरवले होते. शहीद साहबेांनी आप%या वयोवIृ विडलांशी आिण 

मलुीशी स%लामसलत करmयाकlरता एक राW घतेली आिण दसु`या िदवशी आपला िनणhय कळवला 

(पाहा एच. एस. सु̀ हावदt यांना मलुाखत, ऑगVट ११, १९४७) आिण Eयांनी पाठवले%या एका 

िनरोपाने आNहा दोघांना इथे एकिWत आणल े असे गांधीजी Nहणाले. गांधीजी Nहणाल े कO शहीद 

साहबेांिवषयी सावधिगरी बाळगा अशा सचूना अनकेांनी िद%या आहते. परंतु Eया सचूनांचा मा^यावर 

काहीही पlरणाम झाला नाही. मा^या श�दांवर Eयांनी िव�ास ठेवावा अस ेजर मला वाटत होते तर 

मीसIुा EयांRया श�दांवर िव�ास ठेवण ेआव]यक होते. तNुही अस ेसमजू नका कO कलकsयातील 

rया भागातील िहदंूनंा आपली घरे सोडून जावे लागले व EयांRया घरात मसुलमान राहa लागले Eया 
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भागांकडे आNही दलुhp कX. आNही सपंणूh कलकsयाRया शांततकेlरता काम करत आहो. �ोEयांना 

आवाहन करत गांधीजी Nहणाल ेकO कलक�ा जर समजंसपणा आिण मWैीRया भावनेने परत Yेlरत 

झाला तर मग नोआखाली आिण उवhlरत भारत सरुिpत होईल अस ेसमजा. शहीद साहबेांचा उ%लखे 

करत गांधीजी Nहणाल ेकO ते या इमारतीत आहते परंत ुया सभलेा उ�िेजत होmयाकlरता कोणतहेी 

कारण िमळू नये Nहणनू EयांRया समंतीने मी Eयांना इथे आणललेे नाही. (महाEमा गांधी - अखेरच ंपवh, 

खंड ३, प�ृ ४२३-२४ Yमाणे सु̀ हावदt ह ेYाथाhसभेत नाहीत असे लpात आ%यानतंर काही त�णांनी 

सु̀ हावदt◌ंंना मारहाण करmयाकlरता घराकड े धाव घतेली व घरावर परत दगडफेक सXु झाली. 

Yाथhना सपं%यानतंर गांधीजी परतले. सु̀ हावदtवर ह%ला करणारांची Eयांनी कानउघाडणी केली. त े

Nहणाले कO त े जर Yामािणक नसते तर त े मा^याजवळ राहa शकल े नसते. काही वळेान े त े त�ण 

सु̀ हावदtचंे बोलण ेऐकmयाRया मनिVथतीत आ%यानतंर गांधीज6नी सु̀ हावदtनंा हाताने खूण कXन 

बोलावले. कलकsयातील Yचंड क�लीब�ल सु̀ हावदtनंी िनिवhवाद कबलुी िद%यानतंर Eयाचा 

जमावावर फार मोठा पlरणाम झाला. गांधीजी Eयासबंंधी नतंर Nहणाले कO Eया pणी जो बदल 

Lहायला सरुवात झाली Eयाचा शिुIकरणासारखा पlरणाम झाला. मला त े जाणवू शकल.े) परंतु 

�ोEयांमधील सहनशीलता वाढत अस%याचे िदस%यामळेु गांधीज6ना आनदं झाला व शहीद 

साहबेांना सभते बोलावmयाचे Eयांना धयैh झाले. EयांRया किठण कायाhत यश यायच ेअसले तर आNही 

दोघांनी उघड्यावर एकिWत राहaन सपंणूh सहकायाhन े काम करण े आव]यक आह े अस े गांधीजी 

Nहणाले. 

हlरजन, ऑगVट २४, १९४७ 
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९१. !ाथ$ना !वचन, ऑगCट १५, १९४७ 

(ही सभा राश बगान मदैानात झाली होती) 

कलक�ा,  

ऑगVट १५, १९४७ 

िहदंू आिण मसुलमान अगदी पJरपणू= मiैीjया वातावरणात भटेत अस/याबfल गांधीजEनी 

कलकxयाच े अिभनदंन केल.े मसुलमान आनदंाjया Gयाच घोषणा दते होत े Sया िहदं ू दते होत.े 

िकंिचतही सकंोच न करता त े ितरंगा फडकावत होत.े इतकेच काय मसुलमान िहदंूनंा आप/या 

मिशदीत Fवशे दते होत े आिण िहदं ू मसुलमानांना आप/या मिंदरात. या बातमीन े Gयांना 

िखलापतीjया िदवसांची आठवण आली. ते̀ हाही िहदंू आिण मसुलमान भावाभावाFमाण े राहत 

होते. ते दोघहेी दगंलीjया िवषाचा �याला �याल ेहोते ह ेयाचे साधे कारण आह.े यामळु ेमiैीjया या 

अमतृाची चव आता पवू�पTेाही जाbत गोड लागले. अस ेअसले तरी एका िवशषे वbतीत गरीब 

मसुलमानाला iास िदला जात अस/याचे ऐकून Gयांना दःुख झाले. हावरासह कलकVा आता 

नहेमीकJरता सांFदाियक िवषाणूपंासून म�ु होईल अशी Gयांना आशा होती. अस ेझाले असते तर 

Gयांना खरोखरच पवू= बगंाल आिण उव=Jरत भारताची भीती वाटIयाचे कारण राहणार न`हत.े 

लाहोरमXये अजनूही ह ेवडे कायम अस/याचे ऐकूनही Gयांना दःुख होत होत.े कलकxयाचे उदाV 

उदाहरण जर खरोखर Fामािणकपणाचे असले तर Gयाचा पJरणाम पजंाब आिण भारताjया इतर 

भागावर होणे अपJरहाय= आह ेअशी त ेआशा कL शकत होते.  

यानतंर Gयांनी िचतगावचा उ/लखे केला. पाऊस माणसू पाह�न येत नसतो. Gयान ेमसुलमान 

आिण िहदं ूया दोघांनाही आप/या िवळvयात घतेले होते. गांधीजी ,हणाल ेकO िचतगावjया दःुखी 

लोकां◌ंशी एकLप होण ेह ेसपंणू= बगंालचे कत=̀ य आह.े भारत आता bवतiं झाला आह ेह ेपाह�न 

लोकांनी राजभवनचा ताबा घतेला आिण  Gयांनी Fेमान ेराSयपाल राजाजEना वढेा घातला. जनतjेया 

श�Oचे ह ेFितकाGमक िचPह असले तर याचा Gयांना आनदंच होईल. परंत ुलोकांना जर अस ेवाटत 

असले कO सरकारी आिण इतरांjया मालमVसेबंंधी आपण काहीही कL शकतो तर मी अbवbथ 

आिण दःुखी होईन. अस े करण े ,हणज े गPुहगेारी bव3पाची बेबदंशाही. यामळु ेलोक SयाFमाण े

राजभवनात घसुल ेGयाचFमाण ेGयांनी तो Jरकामा करावा. लोकांना इशारा दते ते ,हणाल ेकO आता 

त,ुही bवतiं आहा, परंतु त,ुही तमुjया bवात�ंयाचा उपयोग स�ुपणाने केला पािहजे. ज ेयरुोपीय लोक 
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भारतातच रािहले Gयांjयाशी त,ुही Gयाच सौजPयाने वागायला पािहजे Sया सौजPयाची त,ुही 

Gयांjयाकडून अपTेा करता. त,ुही लTात ठेवले पािहजे कO त,ुही bवतःखेरीज इतर कुणाचेही मालक 

नाही. यामळु ेत,ुही कोणावरही Gयाjया इjछेिव3n काही करIयाची स�O कL शकत नाही.  

हlरजन, ऑगVट २४, १९४७ 
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९२. !ाथ$ना !वचन, ऑगCट १६, १९४७ 

कलक�ा,  

ऑगVट १६, १९४७ 

िचतगाव सेवासदन येथे Eामािणकपणे सं̂ थेची सेवा करणा�या वय^कर 

मेहतरणीकडून ितरंगा 6वजाचे 6वजावरोहण कर_यात आले याबRल गांधीजuनी Eस[नता 

Oयn केली. याचEमाणे िज=हा कॉxंेस सिमतीतील (िजचे नाव 0णभर गांधीजी िवसरले 

होते) 6वजावरोहणही एका हUरजन मुलीने केले. हे आप=या धोरणानसुार आिण 

कलकLयातील बंधWुवाgया भावनेनसुारच आहे. Wयांनी आशा Oयn केली कK ही भावना 

अशीच कायम राहील आिण िहंदू धमाBत अ^पृ�यता आिण िवषमता यांचे पूणBपणे उ[मुलन 

झालेले असेल, तसेच मुसलमानसGुा एकाच ईhरापासून िनमाBण झालेले अस=यामुळे 

आपण पर^परांशी कधीही भांडणार नाही. ही भावना जर कायम रािहली तर ती भारताgया 

कानाकोप�यात पसरेल. मग नोआखाली वा पंजाबम6ये दगंलuची भीती राहणार नाही.  

यानंतर जमावाने राजभवनचा ताबा घेत=याgया घटनेकडे ते वळले. Eाचीन भारतात 

दाराला कुलुप लाव_याची गरज नOहती अशी इितहासकारांची सा0 आहे. रामराTयात चोरी 

माहीत नOहती. आप=या Eामािणकपणाची आिण सWयशीलतेची अशी परंपरा आहे. 

राजभवन Uरकामे कर_याकUरता जमावाला Eवृe करावे ;हणून सै[य बोलावावे लागले ही 

शरमेची गोr आहे. राजभवनातील काही �लेटा चोरीला गे=या याचेही Wयांना दुःख होत 

होते. ते ;हणाले कK Wया �लेटा राजभवनम6ये परत कर_यात आ=या तर मला आनंद होईल. 

Wयानंतर Wयांनी एका अमेUरकK िमSाचा उ=लेख केला. तो ;हणाला होता कK कायदे आझम 

िजनांनी मला सांिगतले कK आता िहंदु^तान जगाला दाखवून देईल कK आ;हा दोघांम6ये 

कोणतेही भांडण नाही आिण अ=पस�ंयाक आिण बह¥स�ंयाक समुदायही नाहीत. राजाजी, 

तुमचे राTयपाल, यांनीसGुा या मािहतीला दुजोरा िदला. 

हlरजन, ऑगVट २४, १९४७, आिण महाEमा गांधी - अखेरच ंपवh, खंड ३, प�ृ ४२९ 
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९३. !ाथ$ना !वचन, ऑगCट १७, १९४७ 

(ह ेभाषण िLहoटोlरया नसhरी �ाऊंड, नारकेलडांगा येथे झाल ेहोते.) 

कलक�ा, 

ऑगVट १७, १९४७ 

गांधीजी ;हणाले कK शहीद साहेबांकUरता गोड बोलणे शोभेसे आहे. ते समथBनीय 

आहे. Wयांgया भाषणात कोणतीही अितशयोnK नाही. परंतु मला काही गोruकडे तुमचे ल0 

वेधणे आव�यक वाटते. या िविवध गोrी 0;य आहेत असे ;हणून आपण Wयाकडे दुलB0 

करतो आहोत. कलकLयात अशी काही िठकाणे आहेत कK िजथे सवB काही चांगले नाही. मी 

असे ऐकले आहे कK एका िठकाणी मुसलमान रिहवाशांना ितथे राहणारे िहंदू परत येऊ 

�ायला तयार नाहीत. Wयांना आप=या घरात परतायचा अिधकार आहे. हे सवB अनुिचत 

आहे. िनरोगी शUररात एखादा िवषाn गळू असावा तसेच हे. वेळीच Wया गळूवर उपचार 

केला नाही तर िवष संपूणB शरीरात पसb शकते.  

 यानंतर Wयांनी मुि^लम लीगचे सिचव मह;मद हिबबु=ला बहार यांनी पाठवलेले पS 

उGृत केले. Eभावशाली लोकांची एक संयुn सिमती तयार करावी व ितने कलकLयात जे 

चांगले काम कर_यात आले ते अिधक िचर^थायी Oहावे ;हणून पूवB आिण पि म 

बंगालम6ये Wया सिमतीन ेजावे अशी एक चांगली Wयांनी सचूना केली आहे. या सचूनेवर 

WवUरत कायBवाही कर_यात येईल अशी गांधीजuनी अपे0ा Oयn केली. गांधीजी ;हणाले कK 

बहार यांनी केले=या दुस�या सचूनेEमाणे पूवB बंगालम6ये पुरामुळे जो हाहा�कार िनमाBण 

झाला आहे WयाकUरता िहंदू आिण मुसलमानांची एक सिमती बनव_यात यावी. गांधीजी या 

सचुनांशी सहमत झाले आिण Wयांनी अशी आशा Oयn केली कK हा िवषय कायB0म 

पGतीने हाताळ_याकUरता िहंदू आिण मुसलमानांची एक सं̂ था असावी. पैशापे0ाही 

अ[नधा[य आिण ^वयंसेवकांची गरज जा^त आहे. कलकLयाgया महापौरांनी मदत 

कायाBकUरता मा�याकडे १५,००० Yपयांचा धनादेश पाठवला आहे. या धनादशेाकUरता 

गांधीजuनी Wयांचे आभार मानले. ही र�कम यो�य Eकारे उपयोिजली जाईल असे मी पाहीन 

असे गांधीजी ;हणाले.   
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 यानंतर गांधीजी चं~नगरgया बातमीकडे वळले. मा�याकडे आलेले वृe खरे असेल 

तर ितथे ^वतःला सWयाxही ;हणवणा�या पण वा^तवात दुराxही असणा�या लोकांनी 

Eशासकाgया बंग=याला घेराव घातला होता. असे सांग_यात आले आहे कK हे पाऊल 

उचल_याकUरता माझी समंती आहे. हे साफ खोटे आहे हे मी सांगायलाच पािहजे. काही 

लोक मा�याकडे आले होते आिण मा�याकडे सWयाxकUरता वेळ नाही असे मी Wयांना 

सांिगतले होते. दुराxहाकUरता मा�याजवळ कधीही वेळ असू शकत नाही. अशा गोruकडे 

पाह_याकUरता पंिडत नेहb आहेत. काहीही झाले तरी m̈च महान लोक आहेत, ते 

^वातं�यEेमी आहेत. भारतातील m̈च वसाहतीसंबंधी भारतीय लोक काही चुकKची कृती 

करत असतील तर Wयापासून Wया वसाहतीचे सरं0ण करणे भारताकUरता बंधनकारक 

अस=यामुळे सWय काय आहे व Wयासंबंधी काय करता येऊ शकते ते पाह_याकUरता 

मु�यमंSी चं~नगरले गेले हे पाह{न मला आनंद झाला.  

 शहीद साहेबांgया आिण Wयांgया सरं0णाकUरता ठेवले=या पोिलसांशी जनता जो 

Oयवहार करत होती Wयासंबंधी गांधीजी पुढे चचाB कb लागले. ते ;हणाले कK पोिलसांgया 

सचूनांकडे दुलB0 करणे अितशय चूक आहे. ते अितशय कठीण काम कमालीgया शांततेने 

आिण सौज[याने करत आहेत. जमावान ेकायदा आप=या हातात घेणे चूक आहे. यामुळे 

गुलामिगरी येईल, ^वातं�य नाही. गांधीजी ;हणाले कK आप=या सरं0णाकUरता पोिलसांचे 

सर0ण काढून �यावे असे अिधका�याना सांग_याचा माझा िवचार आहे कारण सावBजिनक 

कतBOय पार पाडत असताना पोिलसांचा अपमान Oहावा हे मला रा^त वाटत नाही. असे 

अस=यामुळे जमावान े पूणBपणे िनयमानसुार वागावे ;हणजे आप=याला आव�यक कृती 

कर_याची कदािचत गरज पडणार नाही. आज पोलीस आिण सै[य हे सवB अखेरीस आपले 

सेवक आहेत, मालक नाहीत. 

 अखेरीस गांधीजuनी येऊ घातले=या ईदचा सण सादरा कर_याबRल उ=लेख केला. 

ते ;हणाले कK दि0ण आिmकेत वीस वष� मी मुसलमानांबरोबर मिशदीत ईदgया सणात 

सहभागी होत असे. परंतु आता कलकeा शहरात स©ावनेचा पूर आलेला अस=यामुळे 

EWयेकाने हे पाऊल उचलावे अशी माझी अपे0ा आहे. असे के=याने मैSीभावना िचर^थायी 

होऊ शकेल. भावनांची लाट आली असताना ितgयात सहभागी होणे सोपे असते. परंतु असे 

रचनाWमक कायBकत� िनमाBण करणे किठण असते कK जे िदवस¨िदवस सतत कr कbन ती 

भावना ि^थर कर_याकUरता EयWन करतील. असे काम शहरात झालेले मला आवडेल 
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आिण असे झाले तर संपूणB देशात याचा Eभाव जाणवेल याची मला खाSी आहे. तु;ही जर 

असे कर_यात चुकला तर आजचे ^वातं�य नऊ िदवसांची नवलाई ठरेल. 

हlरजन, ऑगVट ३१, १९४७ 
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९४. !ाथ$ना !वचन 

(ही सभा मोहNमडेन Vपोिट|ग oलबमMये भरली होती व ितRयात पाचेक लाख लोक उपिVथत होते.) 

बेिलयाघाटा, 

ऑगVट १८, १९४७ 

इथे हजर असले%या सवh मसुलमानांना ईद मबुारक इिRछण ेह ेमाझे पिहल ेकतhLय आह.े एक 

वळे अशी होती कO जLेहा िहदंू आिण मसुलमान ह ेदोघहेी या िदवशी परVपरांना आिलगंन दते असत. 

मी कबूल केल ेपािहजे कO अनके वषा|नतंर मी ह े\]य पाहत आह.े मिुVलम लीग, नशॅनल गाडh आिण 

कॉ�ंेसRया सदVयांना आिण Vवयसंेवकांना इथे पाहaन मला फार आनदं होतो. अस ेआह ेह ेखरे आह े

परंतु ह ेऐoय कायम िटकले पािहजे. आप%याला ि�िटशांची जागा �यायची आह.े आज पािहललेे 

\]य मी कधीही िवसरणार नाही. 

गजुरातीवXन, कलक�ानो चमEकार 
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९५. !ाथ$ना !वचन, ऑगCट १९, १९४७ 

कलक�ा,  

ऑगVट १९, १९४७ 

सOवा तास उशीर झा=याबRल गांधीजuनी 0मा मािगतली. गांधीजी ;हणाले कK 

याकUरता मा�याबरोबरgया लोकांचा दोष नOहता. कांचनपाडा (कलकsयापासनू २६ मलै 

अतंरावरील औbोिगक YpेW. मिशदीसमोर वाb वाजव%यामळेु पोिलसांना ितथे गोळीबार करावा 
लागला होता आिण Eयात अनके लोक मEृयूमखुी पडल े होत.े) येथील बह¥स�ंय िहंदूgंया 

गैरवतBनामुळे मु�यमंSी शहीद साहेबांना, मला आिण इतरांना कांचनपाडाला जावे लागले. 

यानंतर परतत असताना जयजयकार कbन आपला आनंद Oयn कर_यकUरता काही 

लोकांनी आ;हाला थांबवले. अशा Eकारgया जयजयकाराgया बाबतीत सयंम ठेवला नाही 

तर तो तुमgया नेWयांना माbन टाकKल आिण मग तु;ही तुमgया Eेमालाच दोष �ाल. तु;ही 

पाहत असले=या या बंधुभावामुळे तु;हाला जो इतका आनंद होत आहे WयाबRल मी 

तु;हाला सावध कb इिgछतो. Wयामागे असलेली बराकपूर (बराकपरूच ेलोक ही नZद ऑगVट 

१८, १९४७ पाहा), कांचनपाडा आिण इतर िठकाणची उदाहरणे मी देऊ शकतो. याबRल 

कारणे दे_यात वा घटनेचे गांिभयB कमी कर_यात काहीही अथB नाही. पािक^तानात ;हणा वा 

िहंदु^तान^तानात ;हणा बह¥स�ंयाकांकUरता कारण दाखव_याची वा एखा�ा गोrीचे 

गांिभयB कमी कर_याची काहीही सोय नसते. बह¥स�ंयाक िहंदूनंा जर Wयांचा धमB अमू=य 

वाटत असेल तर Wयांनी तो कोणतेही मू=य देऊन जपला पािहजे. Wयांgयाकडे [यायाकUरता 

पाहणा�या अ=पस�ंयाकांgया सीमा वा चुकांकडे Wयांनी दुलB0 करावे. एका मुसलमान 

िमSान ेमा�यासमोर केलेले वnOय मला लाजेने खाली मान घालून ऐकावे लागले होते. 

सु̂ कारा सोडत तो ;हणाला कK बह¥स�ंय िहंदूgंया गुलामिगरीिशवाय आमgयाकUरता 

काहीही िश=लक रािहले नाही आिण मिशदीम6ये आ;ही EाथBना करत असताना वा� 

वाजले तरी आ;हाला ते गुपचुप सहन करावे लागेल. मुसलमानांकडून मा�यावर नैरा�याची 

अशी वेळ येऊ शकली नसती. Tया िमSान े वरील उqार काढले Wयाgया अनाह{तपणे हे 

ल0ात आले नाही कK बह¥स�ंय मुसलमान याचा बदला पािक^तानम6ये घेतील. िहंदु^तान 

वा पािक^तानम6ये असे होणार नाही अशी मला आशा आहे. EWयेक बह¥स�ंय समाजान े

दुसरा बह¥स�ंय समाज काय करतो याचा िवचार न करता नªपणे आपले कतBOय पार पाडणे 
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ही यो�य गोr आहे. यामुळे जोपय�त पािक^तान व सघंराTयाgया Eधानमं�यांम6ये दुस�या 

एखा�ा मागाBबRल एकमत होत नाही तोपय�त ि�िटश शासनांतगBत जे िनयम बळजबरीने 

लाद_यात आले होते Wयांचे दो[ही राTयांम6ये ^वयं^फूत�ने पालन कर_यात यावे. Tयांना 

आप=या अहंकारात असे वाटते कK अ=पस�ंयाकांवर आपण आपली इgछा बळजबरीने 

लादू शकतो ते मूखB आहेत आिण भयानक चूक करत आहेत. यामुळे स6या जे सिदgछेचे 

वातावरण िनमाBण झाले आहे ते िटकव_याकUरता आपण कोणWयाही पUरि^थतीत [यायाने 

वागलो पािहजे. 

हlरजन, ऑगVट ३१, १९४७ 
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९६. !ाथ$ना !वचन, ऑगCट २०, १९४७ 

(ही सभा ख§�ापाती, बराकपरू येथे झाली होती व ितRयात जवळपास ४ लाख �ोते उपिVथत होते.) 

कलक�ा,  

ऑगVट २०, १९४७ 

गांधीज6नी लोकांचे लp िचतगावकडे वधेले आिण ते Nहणाले कO िनधी गोळा करण,े अwन, 

व� आिण आव]यक औषधोपचार िवतlरत करण ेतमुचे कतhLय आह.े मदतकायाhकlरता तNुही परुस े

Vवयसंवेक पाठवल ेपािहजे. मारवाडी lरलीफ सोसायटी आिण �ीयुत मईुरहडे यांRया नतेEृवाखालील 

°§ डस सिLहhस यिुनट यांनी आधीच ितथे कायhकत� पाठवल ेह ेपाहaन मला आनदं होतो. 

 पजंाबचा उ%लखे करत गांधीजी Nहणाल ेकO कलकsयात आता शांतता YVथािपत झालेली 

अस%यामळेु मी पजंाबमMये जायला पािहजे अशा आशयाची पWे मला िमळाली आहते. त ेNहणाल े

कO ई�र जLेहा मला बोलावील तLेहा मी िनि�तच ितथे जाईन. परंत ुदोwही राz{ाRया Yधानम�ंयांनी 

घोिषत केल ेआह ेकO पजंाबमMये सपंणूh शांतता YिVथिपत करmयाRया कामाला आमची Yाथिमकता 

आह.े शांतता YVथािपत करmयाकlरता आमRयाजवळ असल%ेया YEयेक साधनसाम�ुीचा आNही 

वापर कX आिण Eयाकlरता आNही जनमत तयार कX. यामळेु कलक�ाYमाणचे पजंाबमMयेही 

चांगल े वातावारण िनमाhण होईल अशी Eयांना आशा आह.े पजंाबच े दोन म_ुयमWंी आिण माVटर 

तारािसगं व }यानी करतार िसगं यांचेही असचे Nहणण ेआह.े 

क§ ¦ीय शांतता सिमतीचा उ%लखे करत गांधीजी Nहणाले कO आतापय|त ज ेपlरणाम झाले त े

ितने मजबूत केल े पािहजे. िहदंूचंे rयाYमाणे पनुवhसन करmयात येत आह े EयाचYमाण े rया गरीब 

मसुलमानांना rया भागातनू आपले घर सोडावे लागले असले Eया भागात Eयांच ेपनुवhसन करmयात 

आल ेपािहजे. YEयेक मोह%%यात Vथािनक शांतता सिमतीची Vथापना करmयात यावी आिण Eयांनी  

एकिWत काम करmयाकlरता शIु अतंःकरणाचा कमीतकमी एक िहदंू आिण आिण मसुलमान 

शोधला पािहजे. या सिमEयांनी EयांRया भागात दौरा केला पािहजे. िजथे कुठे मWैीभावनेची उणीव 

असले ितथे ती िनमाhण करmयाचा Eयांनी YयEन केला पािहजे. पनुवाhसाकlरता तNुहाला सिवVतर 

िवचार करावा लागेल. आप%या घरी परत ूइिRछणा`या िनzकािषत लोकांकlरता अwन, िनवारा आिण 

व� याची LयवVथा करावी लागेल. कलकsयातील �ीप�ुष आप%या भावना वIृ6गत करmयाकlरता 

अशाYकारे सहकायh करतील तर कलकsयाकlरता तो महान िदवस ठरेल. िहदंVुतानची फाळणी कXन 
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दोन राz{े िनमाhण करmयाब�ल आता सबंिंधत  पpांच े एकमत झाललेे अस%यामळेु भाडणाच े

कोणतहेी कारण आता उरललेे नाही व यामळेु शांततापणूh वातावरण िनमाhण करmयाकlरता त े

परVपरांशी सहकायh कX शकतात. 

यानतंर गांधीज6नी Mवजाचा Yv उपिVथत केला. त ेNहणाले कO या दोन राrयांमMये मWैीपणूh 

सबंंध अस%यामळेु या दोwही राz{ांनी अमlेरका आिण इ}ंलडंYमाण े एकाच वळेी दोwही राz{ांRया 

Mवजांचे अवरोहण करायला हरकत नाही असे मला Lय�Oशः वाटते.  

यानतंर सघंराrयात कायbाRया मदतीने गोहEया बंद करmयाRया YयEनाचा गांधीज6नी 

उ%लखे केला.  गोहEयेRया Yvाचा उ%लखे करत गांधीजी Nहणाले कO सघंराrयात कायbाRया 

मदतीने गोहEया बंद करmयाचा YयEन करmयात आला तर ती ती फार मोठी चूक होईल. जवळपास 

अधhशतकापासून अिधक काळ मी गायीचा भ� आह.े भारतीय अथhLयवVथेत ितला कायम Vथान 

आह.े मतभेदानतंरही आप%या िहदंू िमWांब�लRया जबाबदारीची Vवतःहोऊन जाणीव Lहावी इतoया 

Yमाणात जर तNुही मसुलमानांची अतंःकरण े िजकंली तर गाय खरोखरच वाचवता येऊ शकत.े 

िखलाफतीRया काळात ही गोcी भरपरू मोठ्या Yमाणात अनभुवाला आली होती. आता भारत VवतWं 

झाला आह.े तNुही जर परVपरांशी यो}य पIतीन ेवागलात तर याच जwुया सबंंधांची पनुVथाhपना करता 

येऊ शकत.े  

 अखेरीस त े Nहणाले कO अशा Yकारणी बळजबरी करणा`या कायbाचा आधार घmेयात 

आला तर िहदंू धमाhची आपण चकुORया पIतीन ेसवेा कX. कोणEयाही धमाhचा माणसू असला तरी 

आपण Eयाचा जLेहा शIु wयाय कX तLेहाच िहदंू धमh वाचवता येईल. 

हlरजन, ऑगVट ३१, १९४७ 
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९७. !ाथ$ना !वचन, ऑगCट २१, १९४७ 

(ही सभा पाकh  सकh स मदैानात झाली होती. या भागात Yाम_ुयाने मसुलमान राहतात. सभचेी स�ुवात 

इकबाल यांRया सारे जहॉसे अRछा िहदंोVतॉ हमारा या गाmयाने झाली होती.) 

कलक�ा, 

ऑगVट २१, १९४७ 

�ोEयांमधील ि�या Yाम_ुयाने भारताचा आिण पािकVतानचा अस े दोन Mवज फडकवत 

होEया. EयांRयाकड ेगांधीज6नी सभचेे लp वधेले व ते Nहणाले कO हे आनदंदायी \]य भारतात सवhW 

िदसले अशी आशा आह.े शहीद साहबेांRया सचूननेसुार िहदंू-मVुलीम िजदंाबाद ही घोषणा पनुिजhिवत 

के%याब�लही Eयांना आनदं झाला कारण ही घोषणा िखलाफतीRया भरभराटीRया काळातील होती. 

Eया जwुया िदवसाची आठवण करत त े Nहणाल े कO Eया काळात कैदते असललेे मसुलमान बंध ू

इकबालच े ‘सारे जहॉ से अRछा’ हे गाणे Nहणत असत. Vवगtय सरलादवेी चौधरानी यांRयाकडून 

मीही त ेगाणे िततoयाच गोड आवाजात Nहणवनू घते अस.े ही ितसरी वळे कO आह ेकO ह ेगाणे मी 

िततoयाच गोड आवाजात आिण जोमात Nहटललेे ऐकतो आह.े या किवतचेे श�द िजतके गोड 

आहते िततकाच सरूही गोड आहlे. आिण धमh कधीही परVपरांचा «षे करण े िशकवत नाही याहaन 

अिधक गोड गोc कोणती अस ूशकते?  Eयांनी आशा Lय� केली कO ही जी शभु स�ुवात आपण 

केली आह ेती िचरVथायी होईल आिण तमुRया अडचणी सोडवmयाकlरता तNुही कधीही तलवारीचा 

आधार घणेार नाही. जर अस ेकाही घडल ेतर कधीही अनिुचत घटना घडmयाला तNुही परवानगी 

दणेार नाही व मला आजसIुा आढळल ेEयाYमाण ेp%ुलक गोc6ची अितशयो�O कXन सांYदाियक 

दगंली होतील अस ेवातावरण तNुही िनमाhण करणार नाही. गांधीजी िवनवणी करत Nहणाले कO तNुही 

अशी मजबूत पनुवhसन सिमती तयार करा कO जी परेुसा िनधी गोळा कX शकेल व तो गरजूनंा दऊे 

शकेल. 

 YEयेक िनzकािषत माणसाला परत EयाRया घरी आणmयाकlरता सपंणूh िनःपpपातीपणा हवा 

असतो. अशी त¤ार आह ेकO सरळ कायhवाहीRया िदवसात ज ेकाही मसुलमान गाडीन ेमाल इकडून 

ितकडे नते होत े Eयांना EयांRया कामावXन हxसकावनू लावmयात आल े आिण आता Eयांना दसुरा 

कोणताही Lयवसाय िमळू शकललेा नाही. गांधीजी Nहणाले कO ह ेव�Lय जर खरे असले तर Eयांना 

EयांRया कामावर परत घmेयात याव.े मग EयाRया िठकाणी इतर Yांतातनू काम करmयाकlरता 
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आणल%ेया लोकांचे काय करावे? ही थोडा िoलc Yv आह.े परंतु Lयापाऱी आप%या बिुIम�ने ेतो 

सोडव ूशकणार नाही असा हा Yv नाही. िजथे इRछा असत े ितथे मागh असतो. काळजीपवूhक लp 

घातले तर अशा गोc6मधनूच िचरVथायी शांततचेा पाया घालता येतो. असे जमीदारही आहते कO ज े 

परत येणा`या िनzकािषत लोकांचा गरैफायदा घऊे पाहत आहते. बVतीमMये राहणारे लोक rया 

काळात ितथे राहत नLहत े Eया काळाचे भाडे Eयांनी घऊे नये तसचे Eयांनी अिधक भाड्याचीही 

मागणीही कX नये. ते पढुे Nहणाले कO दोwही सYंदाय परVपरांशी Lयवहार करताना पणूhपण ेYामािणक 

असतील व परVपरांशी सEयाचरण करतील तर मला खाWी आह ेकO ¯दयाRया या ऐoयाचा Yभाव 

पजंाबवर पड%यािशवाय राहणार नाही व Eयाची दोwही राz{ांRया म�ंयांना मदत झा%यािशवाय राहणार 

नाही.  

 यानतंर ते सीमा आयोगाRया िनणhयाकडे वळले. िववादाशी सबंिंधत सवh पpांRया सहमतीन े

लवादाची िनवड करmयात आली होती. यामळेु लवादाRया सदVयांRया हतेबू�ल शकंा घणे ेअwया¸य 

आिण अशोभनीय होईल. या फुकटRया भाकरी भाजmयाकlरता मलाही िवशषेेकXन बोलावmयात 

आल ेहोत.े rया पpांच ेआिण जनतचेे त ेYितिनिधEव करत होत े Eयांनी िदललेा िनणhय िन�ापवूhक 

माwय केला पािहजे. मला माहीत असल%ेया कोणEयाही लवादाने िदलेला िनणhय - आिण मलाही 

अनके बाबतीत लवादाशी काम कराव ेलागले होत े- सवh पpांचे पणूh समाधान कधीही कX शकला 

नाही. परंतु एकदा िनवड के%यानतंर तNुही िनवाड्याRया अटी माwय के%या पािहजे. उ�म मागh तर हा 

असतो कO सबंिंधत पpांनी आपसात बसनूच तडजोड केली पािहजे. _वाजा साहबे निझम�ुीन आिण 

डॉ. घोष यांनी स©ुपणाने सचुवले तLेहा हा राजमागh तNुहाला उपल�ध होता.  

 Eयांना माहीत होते कO मिुशराबाद आिण मालडा येथील मसुलमानांची िततकOच िनराशा 

झाली आह े िजतकO खलुना आिण गोपालगजं येथील िहदंूचंी व िचतगाव पहाडी pेWातील 

बौIधमtय लोकांची. बौI धमtय लोक पवूh बगंालमMये गलेे आहते. या सवh लोकांना मी सांगने कO 

लवादाRया िनवाड्यावर भांडण ेमखूhपणाचेच नाही तर अशोभनीयही आह.े दशेाRया िवभाजनाYमाणे  

१५ ऑगVट साजरा करmयात आला होता याला काहीही महsव नाही. माझा जर स%ला घmेयात 

आला तर अिनि�ततRेया पlरिVथतीमळेु काहीही साजरे कX नये असा स%ला मी िदला असता. परंत ु

सबंिंधत िठकाणी एकदा चकुOचा Mवज फडकवmयात  आललेा असला तरी आता ती चूक द�ुVत 

कXन Eया MवजाRया िठकाणी यो}य Mवज फडकवmयाला काहीही हरकत नाही. परंतु मी आधीच 

सांिगत%याYमाणे या दोन राz{ांमMये आता कोणताही Mवज चकुOचा नाही कारण आता यांRयात 

कोणतहेी भांडण उरललेे नाही. दोwही राz{ांनी Yामािणकपणे मWैीची भावना ठेवली होती व 
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परVपरांब�ल आदर ठेवला होता. यामळेु माझा स%ला आह े कO या काळापरुता कोणताही Mवज 

उभारललेा असला तरी दोwही पpांनी Eयाचा समान आदर करावा व Eयांना वदंावे.  

 गांधीजी Nहणाले कO मिुशhदाबाद आिण मालडा ह ेभाग पि�म बगंालमMये ग%ेयामळेु तथेील 

मसुलमानांचा जो गरैसमज झाला तो का Lहावा ह ेमला कळत नाही. तसचे खलुना आिण गोपालगंज 

येथील िहदंूचंा आिण िचतगाव पहाडी pWेातील बौI धमtयांचा जो गरैसमज झाला आह ेतोही का 

Lहावा ह े मला कळू शकत नाही. कारण सवh पpांनी एकदा मWैीच े आचरण सXु के%यानतंर 

कोणाब�लही भीती बाळगmयाच े कोणतहेी कारण िश%लक राहत नाही. यामळेु कोणEयाही 

बगंालमMये अ%पस_ंयाकांवर बळजबरी केली जाmयाचा Yvच उ�वत नाही. अ%पस_ंयाकांना 

बहxसoंयाकांइतकेच अिधकार िमळतील. 

हlरजन, ऑगVट ३१, १९४७ 
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९८. !ाथ$ना !वचन, ऑगCट २२, १९४७ 

(ही सभा दशेबंधू पाकh मMये भरली होती. ितला लाखो लोक उपिVथत होते, अVवVथ होऊन त ेपांगू 

लाग%यामळेु गांधीज6नी आपल ेभाषण मMयेच थांबवल.े) 

कलक�ा, 

ऑगVट २२, १९४७ 

�ोEयांमधील काही लोकांनी Yितसाद िदला आिण वळे पाळली परंत ु ि�यांनी oविचतच 

Yितसाद िदला याकडे गांधीज6नी �ोEयांचे लp वधेले. त े Nहणाले कO rयांना काही अनभुव आह े

Eयांना माहीत आह े कO रामधनू Nहणजे ई�राRया नावाचा अतंःकरणापासनू जप. लाखो सिैनक 

आप%या वाbवृदंाRया तालावर एकामागनू एक पाऊल टाकत िशVतीत चालत असतात. सिैनकO 

श�Oने जगात जे नरैा]य आणले Eयाची क%पना rयाने Eयाचा अनभुव घतेला Eयालाच कळू शकत.े 

युI सपंले अस ेजरी Nहणतात तरी Eयाचे नतंर झाललेे दzुपlरणाम यIुापpेाही भयकंर आहते. सिैनकO 

श�Oची िदवाळखोरी ही अशी आह.े  

िकंिचतही शकंा न बाळगता मी सांगू शकतो कO लाखो लोकांनी अगदी तालासरुावर 

Nहटललेी रामधनू ही सिैनकO श�ORया Yदशhनापpेा Yकाराने वगेळी व अनतं पट6नी ��े आह.े 

अतंःकरणापासनू घतेललेे ई�राच ेनाव तNुही अनभुवत असल%ेया आजRया नरैा]याऐवजी िचरंतन 

शांतता व Yसwनता िनमाhण करत.े यातनू त ेपजंाबRया िवषयाकडे वळले. कलकsयात जर िटकाऊ 

शांतता िनमाhण होऊ शकली तर ितचा पlरणाम पजंाबवरही Lहायला पािहजे. परंत ुअजनू तस ेझाललेे 

नाही. िहदंू लाहोर सोडून चालले आहते आिण मसुलमान अमतृसर सोडून ह ेऐकून मला दःुखही होत े

आिण लाजही वाटते. मसुलमानांनी िहदंूवंर िव�ास टाकू नये ही गोc शोचनीय आह.े मसुलमान, िहदं ू

आिण शीख पढुारी मोठ्या Yमाणात िनघनू जात असले%या लोकांना थांबवतील अशी आशा आह.े.  

 यानतंर खरगपरूहaन भटेायला आल%ेया काही मसुलमानांचा िवषय गांधीज6नी काढला. ितथे 

आज जरी तलुनाEमक शांतता असली तरी ती िटकेल अशी शा�ती नाही. िहदंू अिधकारी पpपाती 

आहते अशी त¤ार Eयांनी केली आह.े अस े नसले अशी आशा Eयांनी Lय� केली. पोलीस 

िवभागातील सवh अिधका`यांना आिण EयांRया हाताखालील लोकांना Eयांनी Vपcपणे सांिगतले कO 

तNुही िहदं,ू मसुलमान वा शीख नाही. तNुही भारतीय आहा आिण YEयेक भारतीयाRया, मग Eयाचा 
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धमh कोणताही असो,  सरंpणाकlरता शपथबI आहा. असे के%यान ेतNुही मसुलमान, िहदंू वा शीख 

राहणार नाही अस ेनाही, उलट तNुही अिधक चांगल ेLहाल.  

 धमh ही खाजगी वयैि�क बाब आह ेआिण जर Eयाला आपण वयैि�क पातळीवर ठेवले तर 

आप%या राजकOय जीवनात सवh काही चांगल ेहोईल. आज जी बंधभुावाची अिभLय�O िदसते ितला 

जर आपण सामािजक आिण राजकOय pेWात अनXुप कृतीची जोड दऊेन \ढ केल े नाही तर ती 

pिणक बाब ठरेल. जर सरकारी अिधकारी आिण जनतचेे Yितिनधी ही जबाबदारी घतेील व 

धमhिनरपpे राrय िनमाhण करmयाकlरता मन लावनू YयEन करतील तर आपण नवभारताची िनिमhती 

कX शकतो व अशा भारताचा जगाला अिभमान वाटेल. 

हlरजन, ऑगVट ३१, १९४७ 
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९९. !ाथ$ना !वचन, ऑगCट २३, १९४७ 

(कुचिबहारच ेमहाराज यांRया अिलपरू येथील वडुलwॅड्स या घरी ही सभा भरली होती.) 

कलक�ा,  

ऑगVट २३, १९४७ 

गांधीजuनी आधी अ=लाह - ओ- अकबर ही घोषणा केली . Wयाला काही िहंदूनंी 

आ0ेप घेतला. गांधीजuचे ;हणणे होते कK या घोषणेपे0ा मोठी घोषणा जगात िनमाBण 

झालेली नाही. ही घोषणा �दय हेलावणारी आहे व ितचा अथB आहे केवळ ईhर महान 

आहे. या अथाBत नªता आहे. ही घोषणा अरबी भाषेत आहे ;हणून ती आ0ेपाहB झाली 

काय? गांधीजuनी मा[य केले कK या घोषणेशी भारतात सशंया^पद गोruशी साहचयB आहे. 

ही घोषणा करत िहंदूनंा मार_याकUरता मुसलमान काही वेळा मिशदीबाहेर आले 

अस=यामुळे या घोषणेने काही वेळा िहंदूनंा भयभीत केले आहे. परंतु मूळ घोषणेचा 

याgयाशी काहीही संबंध नाही. यामुळे या दोघांम6ये िटकाऊ मैSी िनमाBण करायची असेल 

तर मुसलमान िमSांबरोबर ही घोषणा करायची कK नाही याबRल िहंदूgंया मनात मुळीच 

आशंका िनमाBण Oहायला नको. ईhर अनेक नावांनी ओळखला जातो व Wयाला अनेक 

िवशेषणे लावली जातात. राम, रहीम, कृyण, करीम ही सवB नावे एकाच ईhराची आहेत. सत 

vी अकाल हीही िततकKच आशयघन घोषणा आहे. एकाही मुसलमानाने वा िहंदूने या 

घोषणेचा उgचार करताना मागेपुढे पािहले पािहजे काय? याचा अथB आहे ईhर आहे आिण 

इतर काहीही नाही. रामधनूम6येही हाच गुण आहे.  

यानंतर ते वंदेमातरमकडे वळले. ही घोषणा धािमBक नाही. ही शुG राजकKय घोषणा 

आहे. कॉxंेसने ती तपासली पािहजे. गुYदेवांकडे यासंबंधी िवचारणा कर_यात आली होती. 

आिण या गा_याgया सYुवातीgया दोन ओळuम6ये आ0ेपाहB काहीही नाही अस े

कायBकाUरणीgया िहंदू आिण मुसलमान सद^यांनी मा[य केले अस=यामुळे गांधीजी ;हणाले 

कK यो�य Eसगंी हे गीत ;हणायला काहीही हरकत नाही. मुसलमानांना िचथावणी 

दे_याकUरता वा अपमािनत कर_याकUरता Wयाचा उपयोग कधीही कर_यात येऊ नये. या 

घोषणेने राजकKय बंगालला पेटवले होते हे आपण ल0ात ठेवले पािहजे. वंदेमातरम हे शsद 

उgचारत ^वातं�याकUरता अनेक बंगालuनी आपले Eाण अिपBले आहेत. यामुळे भारतमातेला 
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वंदन करणारे वंदेमातरम हे गीत आहे व WयाबRल मा�या मनात ती« भावना आहेत हे मला 

माहीत अस=यामुळे मा�या लीगgया िमSांनी ही गोr लीगgया प0vे�ीकडे [यावी असा मी 

Wयांना स=ला देईन. िहंदू आिण मुसलमानांमधील वाढती मैSी पाहता वंदेमातरमgया 

ठरव_यात आले=या ओळuवर लीगgया सवogच नेतृWवाने आ0ेप घेतला तर मला आ यB 

वाटेल कारण वंदेमातरम हे राyzगीत तर आहेच िशवाय बंगालची ती अशी राyzीय उ¬ोषणा 

आहे कK िजने उवBUरत भारत झोपलेला असताना बंगालला िटकवून ठेवले आिण माझी 

जोपय�त मािहती आहे तोपय�त या गीताचे िहंदू आिण मुसलमान या दोघांनीही ^वागत केले 

होते. यात काही सशंय नाही कK काल सायंकाळी मी दाखव=याEमाणे EWयेक गोr दो[ही 

भागीदारांकUरता पूणBपणे ^वयं^फूतB असली पािहजे. ख�या मैSीत कशाचीही बळजबरी 

करता येत नाही.  

Wयांनी ितस�या गोrीचा जो उ=लेख केला तो Wयांचे िमS शहीद स�ुहावद� यांचा 

होता. शहीद स�ुहावद� हे िवhसनीय नाहीत, ते मंSी असताना िहंदूनंा बरेच काही सहन 

करावे लागले होते अशा त�ारी गांधीजuकडे त�डी आिण पSांमधनूही सार�या येत होWया. 

ही त�ार नवीन नOहती. दोघांनी िमळून जे काम हाती घेतले होते व Tयाला अकि=पतपणे 

सुंदऱ फळ आले होते Wया कामाgया आधीही गांधीजuना ही गोr माहीत होती. गांधीजी 

;हणाले कK सावधिगरीची सचूना देणारांमुळे मी या E}ाची चचाB करत आहे. या E}ाची 

मा�या िमSाशी चचाB कर_याकUरतासGुा मला वेळ नOहता. मला कोणतीही घाई नाही. 

^वभावतःच मी िवhास ठेवणारा आहे. स©ावनेन े िवhास ठेव=यामुळे मी काहीही 

गमावलेले नाही. TयाEमाणे इतरांनी मा�या शsदांवर िवhास ठेवावा असे मला वाटते 

WयाचEमाणे जोपय�त दुसरा माणूस खोटा बोलत आहे असे िसG होत नाही तोपय�त मी 

Wयाgयावर िवhास ठेवीन. माणसांम6ये राह_याचा हाच स[माननीय मागB आहे असे माझे मत 

आहे. िवhास ठेव=यामुळे माणूस कधीही काहीही गमावत नाही उलट िवhासघात 

करणाराच गमावतो. Wयाला Wयाgया िनमाBWयासमोर उeर �ावे लागेल. आ;ही जे काही थोडे 

िदवस बरोबर आहो Wयावbन मी ;हणू शकतो कK या मैSीबRल प ाeाप वाट_यासारखे 

काहीही घडलेले नाही. आिण मी तु;हाला सांगू शकतो कK स�ुहावद� मा�याबरोबर नसते तर 

मी काहीही कb शकलो नसतो. 

 यानंतर Wयांनी पंजाबी िमSाचे जे Eितिनधी मंडळ (िनरंजन िसगं तालीब यांRया 

नतेEृवाखाली पजंाप िहदं-ूशीख सभचेे Yितिनधीमडंळ गांध6ना दपुारी भटेायला आल े होते.) Wयांना 
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भेटायला आले होते Wयाचा उ=लेख केला. Wयांना िमळाले=या मािहतीEमाणे पंजाबम6ये जे 

काही घडत आहे ते िकती भयावह आहे याचे िचS Wयांनी मा�यासमोर रेखाटले आिण 

Wयांनी मला ताबडतोब  पजाबम6ये जा_याची िवनतंी केली. Wयांनी मला सांिगतले कK 

पंजाबम6ये जी कeल आिण जाळपोळ झाली आहे ितgयासमोर बंगालमधील घटना 

काहीच नाहीत. 

यािशवाय ते ;हणाले कK लाहोरमधून िहंदू आिण शीख जवळपास िनघून गेले आहेत 

तर अमृतसरमधून मुसलमान. मी असे समजतो कK ही माहीती फुगवून सांिगतलेली असवी. 

कलकLयामधील पंजाबी लोकांना अमृतसरमधील खरी पUरि^थती कळू शकत नाही. 

कलकLयामधील िहंदू, शीख आिण मुसलमान आप=या मैSीgया संबंधात खरोखर 

Eांमािणक असतील तर पर^परांची कeल कb नये असे Wया सवा�नी पंजाबमधील आप=या 

संबंिधतांना िलह{न कळवावे. असे केले नाही तर दो[ही राyzEमुखांनी केले=या घोषणा 

िनरथBक ठरतील. पंजाबी पुढा�यांना एकही मुसलमानेतर पािक^तानम6ये असलेला 

आवडणार नाही तसेच भारतात िहंदू आिण शीख वगळता अ[य कोणी राह{ नये असे वाटत 

असेल यावर माझा िवhास बसू शकत नाही. यामुळे पि म पंजाबम6ये गुY�ारा आिण मंिदर 

राहणार नाहीत पूवB पंजांबम6ये मिशदी राहणार नाहीत ही याची तािकB क पUरणती होईल. हे 

िचS इतके भयावह आहे कK कK ते खरे असेल यावर िवhास बसत नाही. 

 अखेरीस गांधीजuना भेटायला आले=या राyzवादी मुसलमानांgया िवषयाकडे ते 

वळले. मुि^लम लीगला महLव िद=याबRल आिण जीवन िद=याबRल आिण राyzावादी 

मुसलमानांकडे दुलB0 के=याबRल Wयांनी गांधीजuना िहणवले होते. गांधीजी ;हणाले कK 

दो[हीही आरोपांकUरता मला गु[हेगार ठरवता येऊ शकत नाही. लीगला मा�या वा 

कॉxंेसgया मदतीिशवायच महLव िमळाले होते. लीग मोठी झाली कारण बरोबर ;हणा कK 

चूक ितgयाकडे मुसलमान आकिषBत झाले. कॉxंेसला आिण मला ही गोr मा[य करावी 

लागली आिण तु;हाला भेडसावत असले=या E}ाबRल चचाB करावी लागली. कायदे 

आझम िजनांना मंुबईत मी अठरा वेळा भेटायला गेलो याबRल मला खेद वाटत नाही. 

शहीद साहेब, उ^मान साहेब आिण लीगgया इतर सद^यांिशवाय मी काहीही कb शकलो 

नसतो.राyzवादी मुसलमानांकडे दुलB0 कर_याचा E}च उपि^थत होत नाही. माणसाचा 

राyzवाद ही Wयाची ^वतःची गुणवeा असते. ितgयाकUरता मा[यतेची गरज नसते. 

गांधीजuनी आप=या िमSांना िवनतंी करत सांिगतले कK तु;ही जसे आहा तसेच राहा आिण 



 ाथ#ना  वचन – भाग 1 

www.mkgandhi.org  Page 281

तुमgया EWयेक कृतीतून धैयB, ^वाथBWयाग, अ®यासातून िनमाBण झालेले खरे �ान यांचे दशBन 

होऊ �ा. असे झाले तर मग, तु;ही थोडे असा कK जा^त, तुमचा ठसा भारताgया 

भिवतOयावर उमट=यािशवाय राहणार नाही. यापुढे जाऊन Wयांनी Wयांना स=ला िदला कK 

तु;ही लीगम6ये सामील Oहा आिण जेOहा केOहा ती Eितगामी अस=याचे आढळेल तेOहा 

तु;ही ितला आतून िवरोध करा. हे सवB सांगत असतानाच Wयांनी लीगgया िमSांना स=ला 

िदला कK राyzवादी मुसलमान आत येवो वा बाहेर राहो तु;ही Wयांgयाकडे मैSीgया भावनेन े

जा. खरी मैSी काही खास कारण अस=यािशवाय कुणालाही वगळत नाही. 

हlरजन, ऑगVट ३१, १९४७ 
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१००. !ाथ$ना !वचन, ऑगCट २४, १९४७ 

कलक�ा, 

ऑगVट २४, १९४७ 

मानपSाकUरता महानगरपािलकेचे आभार मानत गांधीजी ;हणाले कK डॉ. पी. सी. 

रॉय यांची मला आठवण झा=यािशवाय राहत नाही. १९०१ साली मी Wयांgया घरी एक 

मिहना रािहलो होतो. ते जेOहा ^वग�य देशबंधंूबरोबर होते तेOहा ते काही िमSांबरोबर Wयांना 

भेटायला जायचे व Wयावेळी पुरातLव िवभागाgया इमारतीgया सावलीत ते भेटत असत व 

ितथे Wयांgया िनरपवादपणे वै�ािनक िवषयावर िजवंत चचाB होत असत. तो Wयांचा िवरंगुळा 

होता. तुमgयाजवळ काही पेय वा खा_याचे काही सािहWय असायचे काय असे गांधीजuनी 

डॉ. राय यांना िवचारले. डॉ. राय जोरात ;हणाले नाही. Wयाचे खाणेिपणे Wयांgया मािहतीपर 

संभाषणात असायचे व ते वेळकाढू ग�पागोrीEमाणे नसायचे. 

 मानपSाचा उ=लेख करत गांधीजी ;हणाले कK महानगरपािलकेकडून मानपS 

िमळ_याची ही ितसरी वेळ आहे. पिहले मानपS देशबंधंूनी िदले जेOहा ते महापौर होते. (पाहा 

महानगरपािलकेRया मानपWाला उ�र दतेाना िदलेले भाषण, नोLह§बर ६, १९२४) Wयावेळची 

आठवण करत ते ;हणाले कK मानपS ठेवले=या पेटीचा हUरजनांgया क=याणाथB Wयावेळी 

िललाव कर_यात आला होता. आशा Oयn करत ते ;हणाले कK या पेटीचासGुा 

WयावेळेEमाणे महापौर िललाव करतील. 

 गांधीजी ;हणाले कK ^वgछतेgया बाबतीत जोपय�त कलकeा जगातील पिह=या 

�मांकाचे शहर बनत नाही तोपय�त माझे समाधान होणार नाही असे जे उeर मी पिह=या 

मानपSाgया वेळी िदले होते Wयाच उeराची मी आता पुनरावृeी करीन. यात Wयांनी 

कलकLयातील ग=लीबोळांgया ^वgछतेचाही समावेश केला Tयांचा ितथे आज अभाव 

होता. नागUरकांgया िनरोगी शUररात िनरोगी मन असले पािहजे. तुमgयात गंुड, उडाणट�पू, 

म�पी असायला नको. कलकLयातील मृWयूदर कमी करायचा असेल तर कलकLयात शुG 

दुधाgया न�ा वािह=या पािहजे. आज ही गोr िमळणे फार किठण झाले आहे. शहीद 

साहेबांनी दशBिव=याEमाणे महानगरपािलकेgया सद^यांनी िहंदू आिण मुसलमानांम6ये 
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कायम ^वbपी मैSीचा पाया घाल_याकUरता Eामािणक EयWन केला पािहजे अशी माझी 

अपे0ा आहे. 

 गांधीजी ;हणाले कK �¯देशातून येत असले=या जहाजातून िकमान ५०० टन तांदूळ 

िमळवून दे_याकUरता गांधीजuनी मदत करावी असा �वाजा साहेब निझमुRीन (पवूh बगंालचे 

म_ुयमWंी) यांचा एक सदंेश तुमgयाकUरता आहे. ही िनकड इतकK तातडीची आहे कK Wयांना 

५०० टन तांदूळ वेळीच देता ये_याकUरता ते जहाज िचतगावकडे वळवावे लागेल. गांधीजी 

या िवनतंीशी आनंदाने सहमत झाले आिण आशा Oयn केली कK श�य असेल तर राज̈~ 

Eसाद िचतगाव बंदरात ५०० टन तांदूळ दे_याकUरता िचतगाव बंदराकडे जहाज वळवतील. 

ते ;हणाले कK अ[नधा[य वाटपाची जबाबदारी असलेले लहानसहान अिधकारी पूरx^त 

मुसलमानांनाच मदत कर_यापय�त आपली जबाबदारी आहे असे समजतात अशी 

मा�याकडे जी त�ार आली आहे ितचा उ=लेख के=यािशवाय मी राह{ शकत नाही. ही 

बातमी खरी नसेल अशी मला आशा आहे. दुद�वाने तसे असेल तर मंSी आिण उgच 

पदावरील अिधकारी ही चूक दुY^त करतील अशी आशा आहे. जर या दोन ^वसeाक 

राTयांना Eित�ेने आिण िमSाEमाणे राहायचे असेल तर सांEदाियक भावना पूणBपणे काढून 

टाक_यात आली पािहजे. िहंदू आिण मुसलमान भांडत असताना जे िवषारी बी पेरले गेले 

होते ते ताबडतोब समूळ नr करणे हे Wयांgया पुढा�यांचे काम आहे.  

 नंतर ते ;हणाले कK सरकारी सेवेतील मुसलमानांना जेOहा पयाBय दे_यात आला होता 

तेOहा Wयांनी पािक^तानची िनवड केली होती आिण िहंदूनंी सघंराTयाची याचा मला 

अितशय खेद होतो. मला काहीही सशंय नाही कK ही िनवड घाईघाईत कर_यात आली 

असावी. सरकारी सेवा0ेSातही सांEदाियक िवष पसरले याचे मला दुःख होते. दोन 

Eमुखांनी पर^परांशी स=लामसलत करावी आिण हे जर खरोखरच श�य असेल तर 

सेवा0ेSातील लोकांना आप=या पयाBयावर पुनिवBचार कर_याची परत संधी �ावी. िहंदू 

अिधका�यांवर मुसलमान िवhास ठेवू शकत नसतील वा याgया उलट पUरि^थती असेल तर 

भारताकUरता ही शोचनीय पUरि^थती असेल. ही गोr बरीचशी Wया नेWयांवर अवलंबून 

असेल जे सेवा0ेS आिण जनता या दोघांनाही Eभािवत करतात.  

 अखेरची गोr सांगायची ;हणजे खुलनाचा पािक^तानम6ये समावेश होत 

अस=याबRल तेथील लोक समारंभ साजरा करत आहेत असे मी ऐकले आहे. िनवाडा 

झा=यानतंर अशा Eकारे समारंभ साजरा कर_याला काहीही अथB नाही. परंतु शहीद 
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साहेबांनी गांधीजuचे सांWवन करत सांिगतले कK या समारंभात िहदूंसGुा सहभागी होणार 

असून दो[ही समाज िमळून तो साजरा करणार आहेत. असे असले तरी या उदाहरणाने ते 

Eस[न झाले नOहते. दुखावले=या समाजाला िनवाडा मनापासून पूणBपणे मा[य करायला 

थोडी उसंत िमळावी ;हणून हषo[मादात म�न असले=या लोकांनी थोडा सयंम ठेवला 

पािहजे. हा िनवाडा अंितम आहे असे समजायला पािहजे. अपवाद केवळ इतकाच कK दोन 

सावBभौम राyzातील मंSी संबंिधत प0ांgया समाधानाकUरता यात बदल कb शकतात. 

यािशवाय इतर कोणताही यो�य आिण स®यपणाचा मागB नाही. 

हlरजन, स¥ट§बर, ७, १९४७ 
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१०१. !ाथ$ना !वचन, ऑगCट २५, १९४७ 

(ही सभा हावरा मदैानात झाली होती. गांधीज6चा या िदवशी मौनवार अस%यामळेु Eयांनी आपल े

भाषण िलहaन काढल े आिण िनमhल कुमार बोस यांनी Eयाचा बगंालीत अनवुाद केला. परंत ु

पावसामळेु Eयांना उशीर झाला व ते एक तास उिशरा पोहोचले. Eया वळेेपय|त मौन सोडmयाची 

गांधीज6ची वळे झाली होती. भाषणाचे पिहले दोन पlरRछेद िलिहलेले होते. उवhlरत भाग गांधीजी ज े

बोलले Eयाचा व�ृांत आह.े) 

कलक�ा,  

ऑगVट २५, १९४७ 

आज माझा मौनवार अस%यामळेु मी तमुRयाशी बोल ू शकत नाही याचा मला खेद होतो. 

यामळेु मला तNुहाला जे काही सांगायचे आह े त ेमी िलहaन काढल े आह.े पि�म बगंालमMये िहदंू ं

बहxस_ंय अस%यामळेु Eयांच ेआप%या मसुलमान बांधवांYती म_ुय कतhLय कोणत ेआह ेयासबंंधी मी 

दररोज तमुRयाशी बोलत असतो. तNुही जर भतूकाळ िवसX शकत असाल तरच तNुही हे कतhLय पार 

पाडू शकाल. शWूंचे िमW कस े होतात याची उदाहरणे आपण जगभर पाहतो. उदाहरणाथh ि�िटश 

आिण बोअर परVपरांशी अटीतटीने लढले होते परंतु आता ते िमW झालेले आहते हे आपणा सवा|ना 

माहीत आह.े िहदंू आिण मसुलमान का िमW झाले पािहजे याच े अजनूही महsवाचे कारण आह.े 

आपण जर मनातील बद%याची सवh भावना काढून टाकली नाही तर आपण ह ेकाम कX शकणार 

नाही. 

आजची सायकंाळ िस%हटला भटे दmेयाची माझी इRछा आह.े िस%हटमMये ज ेजोरदार दगं े

सXु आहते Eयाब�ल भयभीत झाले%या लोकांRया मला तारा येत आहते. कारण माहीत नाही. 

आ�ाच मी िस%हटला जाऊ शकत नाही याचा मला खेद होतो आिण मा^या उपिVथतीमळेु 

ताबडतोब जमाव शांत होईल अस ेसमजmयाइतका मी अहकंारीही नाही. मला माहीत आह ेकO काही 

तरी महsवाचे कारण अस%यािशवाय माणसाने सMयाचे कतhLयVथान सोडू नये, मग ते कतhLय नवीन 

कामािशवाय िकतीही लहान वाटत असो. सा%Lहशेन आमtRया भाषेत बोलायचे तर वाईटपणाRया 

िवरोधात काटेकोरपण े सEय आिण अिहसंRेया साधनाने चांगलुपणाकडून लढा दणेारे आपण सवh 

ई�राच ेसिैनक आहो. ई�राच ेसिैनक Nहणनू आपण Yv िवचारायचा नाही तर करायच ेआिण मरायच े

आह.े यामळेु िस%हटRया लोकांRया LयथांमMय ेमी जरी ताबडतोब धावनू जाऊ शकत नाही तरी पवूh 
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बगंालRया अिधका`यांना सवh सामाwयपणे आिण िस%हटRया अिधका`यांना िवशषेेकXन मी 

िवनवणी कX शकतो कO Eयांनी सकंट�Vत लोकांRया बाजनू े YयEनांची पराका�ा कXन बेडर 

लोकांचा बदंोबVत करावा. आता िहदं ूआिण मसुलमानांमMये शातता िनमाhण झाललेी अस%यामळेु 

या घणृीत दगंली अिधकारीगण सहन करणार नाहीत अशी मला खाWी आह.े दगंलीचे हे काम गुडंांच े

आह ेअस ेNहणण ेचकुOच ेआह ेआिण असे Nहणनू आपण Eयांच ेगांिभयh कमी करतो. rया राrयात 

आपण राहतो Eया राrयातील बहxस_ंयाकांइतकेच आपणही महsवाचे नागlरक आहो अस े

अ%पस_ंयाकांना वाटले पािहजे. बगंालRया दोन भागाRया Yमखुांनी वारंवार भटेावे आिण दोन 

राrयात शांतता कायम राखmयाच ेमागh शोधावे तसचे ितथे राहणारांना परेुस ेअwन आिण व�Yावरण 

िमळेल व पवूh व पि�म बगंालRया जनतलेा परेुस े काम िमळेल ह े पाहावे. आपल े पढुारी 

Yामािणकपणे, िनभhयपणे आिण खंड न पडू दतेा एकिWत होऊन काम करत आहते ह ेजLेहा जनता 

पाहील तLेहा या दोन राrयांत राहणाऱी जनता पढुा`यांRया या कामाची नZद घईेल व EयाYमाण े

वागले. दगंल�Vत लोकांना मी स%ला दईेन कO Eयांनी भिवतLयाला शौयाhने तZड bावे आिण भीतीला 

बळी पडू नये. लोकांRया जीवनात दगंलीआद6चे असे Yसगं येतच असतात. प�ुषEवाची मागणी 

असते कO अशा Yसगंांना तZड दते असताना आपण दबुळेपणा दाखवायला नको. दबुळेपणान े

खोडसाळपणा वाढतो तर धयैाhने तो कमी होतो. 

 ओ=या आिण िचखलाने भरले=या पटांगणात vोWयांना उभे राहावे लागले वा 

बसावे लागले याकUरता गांधीजuनी आधी Eचंड vोतृसमुदायाची माफK मािगतली. मेजर 

जनरल शाह नवाझ यांgया सWकारािEWयथB हावडात जी सभा झाली होती ितgयात शहीद 

साहेबांना जे अपमािनत कर_यात आले Wयाचा गांधीजuनी उ=लेख केला. या अस®य 

वतBनाकUरता जबाबदार असले=या लोकांची सेनापती महोदयांनी सौ;य शsदांत 

कानउघाडणी केली. 

 गांधीजी ;हणाले कK आपण भूतकाळ िवसरायलाच पािहजे आिण जेOहा आ;ही 

दोघेजण कोणताही मानिसक आडपडदा न ठेवता काम करतो आहो तेOहा एकाचा अपमान 

हा दुस�याचाही अपमान असतो. आिण Tयाअथ� आ;ही दोघेही िहंदू-मुसलमानांgया 

ऐ�याचे EितिनिधWव कर_याचा EWन करत आहो Wयाअथ� िहंदू अथवा मुसलमानाचा 

अपमान करणे ;हणजे सोबत काम करणा�या आ;हा दोघांचा अपमान करणे आहे.  

यानंतर Wयांनी पंजाबह{न आलेला एका िमS श�य ितत�या लवकर पंजाबम6ये 

ये_याकUरता कशा Eकारे आxह करत होता ते सांिगतले. Wयांनी Wया िमSाला आh^त करत 
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सांिगतले कK मी याबाबत सतत पंिडतजugया सपंकाBत आहे. मी संपूणB भारताचा सेवक 

अस=यामुळे अखेरीस पंजाब िततकाच माझा आहे िजतका भारताचा दुसरा एखादा भाग. 

यािशवाय सैिनकK शासनाgया िदवसांत पंजाबम6ये मी सहा मिहन े रािहलेलो आहे. 

आव�यकता पडली कK श�य ितत�या लवकर मी पंजाबम6ये जाणार आहे. हे खरे आहे कK 

िस=हट, मालडा, मुिशBदाबाद आिण इतर िठकाणीही माझी आव�यकता आहे. एकच 

माणूस आप=या मयाBिदत वेळेत सवB िठकाणी हजर राह{ शकेल हे श�य नाही. तसेच 

सकंटाgया वेळी एकाच माणसावर अवंलंबून राहणे हीसGुा िनरोगी पGत नाही. सकंटEसगंी 

मदतीकUरता सकंटिनवारण Oहावे ;हणून ईhरावर अवलंबून राहणे हेच Eिति�तपणाचे आहे. 

तोच अचूकपणे मदतीकUरता धावून येणारा असतो, मागBदशBक असतो आिण िमSही असतो.  

 Wयांनी िनदशBनास आणून िदले कK पुनवBसन सोपे होणार नाही. जमीनमालक याgया 

िवरोधात आहेत असे िदसते. िनवाBिसतांचे मनमोकळेपणाने ^वागत करणे हे Wयांचे कतBOय 

आहे. िनवाBिसतांवर बळजबरीने घर सोड_याची वेळ आलेली अस=यामुळे Wया 

मिह[यांकUरता वा िदवसांकUरता घरमालकांनी Wयांना भाडे मागू नये अशी अपे0ा आहे.  

 अखेरीस Wयांनी एका मुसलमानाकडून आले=या पSाचा उ=लेख केला. तो ^वतःला 

सफुK ;हणवत असे. Wयाने हे पS शहीद साहेबां�ारे पाठवले होते.  

 Wयाgया पSाचा आशय असा होता कK िहंदू धमB आिण इ^लाम याम6ये कोणतेही 

सा;य नाही आिण यामुळे हे दोघे केOहाही एक होऊ शकत नाही. Wयाgया ;हण_याEमाणे 

याचे कारण िहंदू एका आिण केवळ एकाच देवावर िवhास ठेवत नाहीत आिण गायी, बकरे 

यांना माणसापे0ा vे� समजतात. तसेच ते उgचनीच भाव मानतात. उलटप0ी इ^लामचा 

°ातृभावावर िवhास आहे. यामुळे Wयात vे�किन�ता नाही आिण ते एकाच ईhरावर 

िवhास ठेवतात व तो ;हणजे अ=ला. हे िहंदू धमाBचे OयंगिचS आहे. असा एकही िहंदू नाही 

कK जो गायीला वा बक�याला माणसापे0ा vे� मानतो. परंतु गांधीजuनी मा[य केले कK जर 

मा�यासारखा कोणी ^वतःला ईhराgया िनिमBतीतील सवाBत कमी Eतीचा समजत असेल 

तर Wयात काहीही चूक नाही. हे ख�या नªतेचे िच[ह आहे. गांधीजuचा िवhास होता कK 

EWयेक िहंदू एका आिण एकाच ईhरावर िवhास ठेवतो. Wयांनी मा[य केले कK िहंदू धमाBgया 

सभोवती अनाव�यक वाढ झालेली आहे आिण Wयाला अनुसरणारे नेहमीच अिवकृत िहंदू 

धमाBचे पूजक असतातच असे नाही. यामुळे मा�यासारखे िहंदू धमाBचा कसा अथB लावतात हे 

कळ_याकUरता तट^थ माणूसच पािहजे. WयाचEमाणे ई^लामचा अथB लाव_याकUरतासGुा 
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तट^थ िहंदूच पािहजे. कोणWयाही धमाBचा अथB लाव_याचा हा सवाBत सरुि0त मागB आहे. 

असे झाले तर सवB धमा�चे मूलभूत तLव एकच अस=याचे आढळून येईल.  

हlरजन, स¥ट§बर ७, १९४७ 
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१०२. !ाथ$ना !वचन, ऑगCट २६, १९४७ 

(ही सभा लके मदैानात झाली होती) 

कलक�ा, 

ऑगVट २६, १९४७ 

सभेला भरपूर गद� जमली होती आिण vोते आपसात बोलत अस=यामुळे जोराचा 

आवाज होत होता. गांधीजी ;हणाले कK माझी इgछा असनूही या ग�गाटामुळे मला बोलता 

येणे श�य नाही. जमावातील बह¥स�ंय लोक शांत अस=यामुळे मी दोन शsद बोलेन असे ते 

;हणाले. ते ;हणाले कK माझी इgछा अस=याEमाणे पुनBवसनाचे काम वेगात होत नाही 

आहे. ही Eि�या लवकर पूणB झाली नाही व िनवाBिसत आप=या घरात परतू शकले नाही तर 

दररोज इत�या मोठमोठ्या सभा होऊनही शांतता तWकािलक राहील. मुद्�ावर बोट ठेवत ते 

;हणाले कK तलावाgया भागात  vीमंत लोक राहतात. Wयांनी जर कतBOयपूत� करायचे 

ठरवले तर ते पुनवBसनाgया योजनेला हातभार लावू शकतात. पोिलसांनी भीती वा 

प0पाताचा िवचार न करता काम केले तर अध� काम पूणB होईल.  

Wयानंतर Wयांनी जे आं�ल-भारतीय बंधूभिगनी भेटायला आले होते Wयांचा िवषय 

काढला. ते ;हणाले कK मी जरी सभेत Wयांना बोलावू शकलो नाही तरी मा�या एखा�ा 

EाथBना Eवचनात मी WयांgयाबRल आनंदाने बोलायचे ठरवले आहे. परकKय सeेgया 

काळात Wयांgया समाजाबRल सरकारला जवळीक वाटत असे. ^वातं�याgया काळात अशी 

कोणतीही िवशेष वागणूक तु;हाला िमळू शकणे सुb राह{ शकेल अशी कोणतीही अपे0ा 

तु;ही तुमgया मनात बाळगू नये असे गांधीजuनी Wयांना सांिगतले. परंतु EWयेक सेवकाचा 

TयाEमाणे [यायवर अिधकार असतो WयाचEमाणे तु;हालाही पूणB [याय िमळेल. आं�ल-

भारतीय हे देशातील इतर कोणWयाही समुदायाEमाणे देशाचे नागUरक आहेत. आं�ल-

भारतीयांना पूणBपणे आप=या भावाबिहणीEमाणे समजणे हे िहंदू आिण मुसलमान या 

दोघांचेही कतBOय आहे.  

Wयानंतर Wयांनी लोकांना xासत असले=या Eांतवादाचा उ=लेख केला. काही 

आसामी आसाम हा केवळ Wयांचाच आहे असा िवचार करत अस=याचे वृeपSांवbन 

Wयांना आढळून आले होते. ही भावना जर EWयेक Eांतात चेतवली गेली तर मग भारत 



 ाथ#ना  वचन – भाग 1 

www.mkgandhi.org  Page 290

कोणाचा असेल? ते ;हणाले कK EWयेक Eांतातील लोक भारताचे आहेत अशी माझी 

भावना आहे आिण भारत सग¦यांचा. अट इतकKच कK कोणीही दुस�या  Eांताचे शोषण 

कर_याकUरता वा Wया Eांतावर सeा गाजव_याकUरता वा Wयाgया िहतसंबंधांना कोणWयाही 

Eकारे ध�का लाव_याकUरता ितथे जाऊन वा^तOय कb शकत नाही. सवB भारताचे सेवक 

आहेत आिण आपण सवB सेवेgया भावनेन े इथे राहत आहोत. अशीच Eांतीय भावना 

िबहारम6ये बंगाली लोकांgया िवरोधात आढळते. दाज�िलंगम6ये याचे अितरेकK bप 

आढळते. असे ;हणतात कK ितथे गुरखा राहतात आिण सपाटीgया Eदेशातून येणा�या 

लोकांना ितथे राह_यापासून िवरोध करणे इतकेच Wयांचे काम आहे. आपला हेतू सा6य 

Oहावा ;हणून ते बळाचाही वापर करतात असे वृe आहे. गांधीजuनी आशा Oयn केली हे 

िवष भारताबRलचे Eेम आिण क=पनाशnK नसले=या आिण काही मोज�याच तYणांपय�त 

मयाBिदत राहील. गांधीजी ;हणाले कK ^वतःला भारताचा भाग समजणा�या काही गुरखा 

अिधका�यांना भेट=यामुळे मला आनंद झाला. Wयांनी वतBनाचा सवुणBिनयम सांिगतला. 

दुस�या Eांताला इजा पोहचव_याgया §rीने आिण आप=या उRrपूत�कUरता बळाचा 

आधार घेऊन कोणीही दुस�या Eांतात जाऊ शकत नाही. 

हlरजन, स¥ट§बर ७, १९४७ 
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१०३. !ाथ$ना !वचन, ऑगCट २७, १९४७ 

(oलाईLह rयूट िमलRया पटांगणात ही सभा झाली होती.) 

कलक�ा,  

ऑगVट २७, १९४७ 

गांधीजी ;हणाले कK मोितयाबुझBला ही माझी दुसरी भेट आहे. अनेक वषा�पूव� िहंदू 

आिण मुसलमान कामगारात जेOहा झगडा झाला तेOहा मौलाना साहेब अबुल कलाम 

आझाद यांgयाबरोबर मी इथे आलो होतो. ती माझी पिहली भेट. सदुैवाने मी दगंलीgया 

िठकाणी पोहोचलो तेOहा दगंल जवळपास शमली होती आिण मला अकारण Wयाचे vेय 

िमळाले होते. आजचा Eसंग आनंदाचा आहे. िहंदू आिण मुसलमानांनी Wयांचे मतभेद 

िमटवले आहेत आिण ते िमS झाले आहेत. ही मैSी िटकाऊ राहील अशी माझी अपे0ा 

आहे. कामगारांgया या व^तीत मी कामगारांना दोन शsद सांगू इिgछतो. मजुरांम6ये िहंदू 

आिण मुसलमान असा भेद नसेल अशी मी आशा करतो. तु;ही सवB कामगार आहा. 

मजुरवगाBत सांEदाियक रोग िशरला तर Wयामुळे ^वतः मजूर वगB आिण देशही दुबBल होईल. 

सवB Eकारचे भेदभाव नr कbन मजूर समता िनमाBण करत असतो. तु;ही जर हे सWय ल0ात 

�याल तर तु;ही अजून एक पाऊल पुढे टाकावे अशी माझी इgछा आहे. मालकाgया तंSाने 

चाल=यामुळे ;हणा कK उ[मeपणामुळे ;हणा मजुराने अडाणी राह_याचा मागB िनवडला व 

Wयामुळे Wयाचा भांडवलदाराचा माल आिण Wयाची यंSसामुxी यांचा नाश कर_याgयाच तर 

काय भांडवलदाराला मार_याgया मागाBवरही िवhास बसला. मी ^वतःला मजूर आिण भंगी 

मानतो. यामुळे माझे िहतसंबंध मजुरांशी जुळलेले आहेत आिण िहसंेने तु;ही कधीही वाचू 

शकणार नाही हे मी तु;हाला सांगू इिgछतो. सो[याची अंडी देणारा हंस तु;ही माराल. vम हे 

भाडवलापे0ा िकती तरी vे� आहे हे मी िकती तरी वषा�पासून सांगत आलो आहे. 

vमािशवाय सोने, चांदी आिण तांबे हे सवB िनरथBक ओझे असतील. तो मजूरच आहे कK 

Tयाने पृfवीgया पोटातून मू=यवान खिनज बाहेर काढले. धातूिशवाय मजुराचे अि^तWव मी 

सहज क=पू शकतो. vम अमू=य आहे, सोन ेनाही. भाडवल आिण vम यांचा िववाह Oहावा 

असे मला वाटते. पर^परांgया सहकायाBने ते आ यB िनमाBण कb शकतात. परंतु हे तेOहाच 

घडू शकते जेOहा vम आप=या चातुयाBने आपसात सहकायB कb शकेल आिण नंतर 

स[मानीय समतेgया आधारावर भांडवलाला सहकायB करायची तयारी दाखवू शकेल. 
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भांडवलाने vमावर िनयंSण ठेवले कारण Wयाgयात एकKकरणाचे कौश=य आहे. वेगवेगळे 

असलेले थ̈ब वाळून जातात आिण सहकायB करणा�या थ̈बांचा असा महासागर तयार होतो 

कK जो आप=या Yंद छातीवर मोठमोठे जहाज वाह{न नेऊ शकतो. याचEमाणे जगातील 

कोणWयाही एका भागातील मजूर एकS झाले तर Wयांना जा^त पगारानेही मोहवता येऊ 

शकणार नाही व असहायतेमुळे फार कमी मजुरीवरही Wयांना काम करायला लावता येणार 

नाही. खरे आिण अिहसंक मजूर एकिSत आले तर ते एखा�ा लोहचंुबकाEमाणे काम 

करतील व आव�यक Wया भांडवलाला ते ^वतःकडे आकिषBत करतील. अशा पUरि^थतीत 

भांडवलदारांचे अि^तWव केवळ िवh^त ;हणून राह{ शकेल. जेOहा असा आनंददायी िदवस 

उगवेल तेOहा भांडवल आिण vम यांgयात कोणतेही अंतर राहणार नाही. मजुराजवळ पुरेस े

अ[नधा[य असेल, राह_याकUरता चांगले आिण आरो�यदायी घर असेल, Wयाgया मुलांना 

सवB आव�यक िश0ण िमळेल व Wयांgया ^वतःgया िश0णाकUरताही Wयाला पुरेसा वेळ 

िमळेल व Wयाला यो�य वै�कKय मदत िमळेल. 

 यानंतर गांधीजी राyzवादी मुसलमानांgया E}ाकडे वळले. Wयांनी गांधीजuना पुढील 

िच�ी पाठवली होती. राyzवादी मुसलमानांनी लीगम6ये सामील Oहावे असे मत तु;ही Oयn 

केले आहे. याचा अथB कॉxंेस आता सांEदाियक सघंटना झाली आहे असा होतो काय?  

 गांधीजी ;हणाले कK तु;ही राyzवादाचा Wयाग करा वा कॉxंेसन े दुसरी िहंदू सभा 

Oहावे असे असे सांग_याचा अपराध मी करणार नाही. सांEदाियकतेचा ^वीकार कbन 

कॉxंेस आWमहWया करणार नाही अशी मला आशा आहे. जेOहा कॉxंेस सवा�चे EितिनिधWव 

करणे थांबवेल, मग ते गरीब िभकारी असोत कK vीमंत राजेमहाराजे असोत, कK िहंदू असो 

वा मुसलमान असो कK अजून कोणी असो, तेOहा ती ^वतःचाच नाश कbन घेईल. यामुळे 

लीगgया सद^यWवाची अट जर कॉxंेसgया सद^यWवाचा Wयाग करणे वा ते दडवून ठेवणे 

असेल तर कॉxंेसgया मुसलमानांना लीगम6ये सामील हो_याचे मी ;हणू शकत नाही. 

लuगgया Wया ठरावांना ते पािठंबा देतील जे राyzिहताचे आहेत व जे ठराव राyzिहताचे नाहीत 

Wयांना िवरोध करतील. मा�या मनात इ^लामबRल vGा असलेले असे अनेक मुसलमान 

होते कK जे कॉxंेसम6येही नOहते आिण लीगम6येही. मुसलमान िमSांना जर मुसलमान 

समुदायाला Eभािवत कर_याची इgछा असेल तर Wयांनी लीगम6ये जावे असे मी ;हणालो 

होतो. ख�या राyzवादाला मा�या अथवा अ[य कोणाgया EोWसाहनाची गरज नसते. 

सqुणाEमाणेच राyzवादाचे पाUरतोिषकही राyzवादच असते. एका वा दस�या सघंटनेत 
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सामील होऊन भौितक समृGीचा िवचार Wयांनी कधीही कb नये. राr्वादी कधीही 

नोकरीचा, सeेचा वा सपंeीचा िवचार करणार नाही.कॉxंेसचे वा लीगचे अ6य0पद सेवेgया 

बळावर िमळ_याचा एक पायंडा पाडला जाऊ शकतो. लीग जशी होती तशीच आहे, ती 

तशी काही मा�या वा कॉxंेसgया खुशामतीमुळे झालेली नाही. कायदे आझम कायB0म 

अ6य0 होते. पैसा वा पद Wयांना िवकत घेऊ शकत नOहते. ते पिह=या पंnKतील बॅUर^टर 

आिण vीमंत गृह^थ होते. Oयापा�याचे पुS आिण ह¥शार वकKल अस=यामुळे पैशाची 

गंुतवणूक कbन तो ि�गुिणत कसा करावा हे Wयांना माहीत होते. याचा अथB असा नाही कK 

मला Wयांचे सवB मागB पसंत होते वा मुसलमानांना Wयांनी यो�य मागाBन ेनेले असे मला वाटते. 

कायदे आझम आिण लीगशी माझे मतभेद आहेत. परंतु Wयांचे जे गुण आहेत ते मी नाकाb 

शकत नाही. राyzवादी मुसलमानांना लीगम6ये सामील हो_याकUरता मी कोणWया अटीवर 

सांिगतले ते यावbन ^पr होईल. 

यानंतर गांधीजी आझाद िहंद फौजेgया लोकांनी िवचारले=या E}ाकडे वळले. 

(यानतंर पाऊस सXु झा%यामळेु सभा थांबवावी लागली. आझाद िहदं फौजRेया लोकांना गांधीज6नी 

िदल%ेया उ�राकlरता पाहा Yाथhना Yवचन ऑगVट २८, १९४७) 

हlरजन, स¥ट§बर ७, १९४७ 
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१०४. !ाथ$ना !वचन, ऑगCट २८, १९४७ 

(िवbापीठ िव©ान महािवbालयात ह ेभाषण झाले) 

कलक�ा, 

ऑगVट २८, १९४७ 

EाथBनेनतंर कलकLयाgया िव�ाfया�ना उRेशून गांधीजी बोलले. ते ;हणाले कK मी 

अगदी तYणपणापासून मा�या पGतीन े िशकव_याचे काम केले आहे आिण १९१५ साली 

भारतात आ=यानंतर बह¥धा मी सबंोिधलेली पिहली सभा िव�ाfया�चीच असावी. यानंतर 

भारत°मणात मी िकती तरी िव�ाfया�gया सभा घेत=या आहेत. तु;ही मा�याकUरता नवीन 

नाही आिण मी तुमgयाकUरता. परंतु एवढ्यात मी पुव�Eमाणे सभा घेत नाही यामुळे आज या 

सभेत मला तुमgयाशी बोलता येते याचा आनंद होतो. सं6याकाळgया कामकाजाgया वेळी 

तुमgया कुलगुbंशी माझी सखुद भेट झाली होती. शहीद साहेबांशी िव�ाfया�नी केले=या 

दुOयBवहाराबRल ते दुःखी होते. गांधीजी ;हणाले कK मी केवळ EाथBना व Wयानंतरचे EाथBना 

Eवचन करणार होतो. परंतु असे Oहायचे नOहते. िव�ाथ� जगतात चोहोकडे मला अराजक 

आढळते. तु;ही तुमgया िश0कांgया आिण कुलगुbंgया आ�ा पाळत नाही. उलटप0ी 

तुमgया िश0कांनी तुमgया आ�ा पाळाOया असे तु;ही अपेि0ता. उ�ाgया भारताचे नेतृWव 

Tयांgयाकडे असणार आहे Wयांgया वतBनाचे हे दुःखद िचS आहे. Wया िदवशी तु;ही तुमgया 

बेिश^त वागणुकKचा पUरचय कbन िदला होता. िवदेशी भाषेतील घोषणाफलकातून तु;ही 

शहीद साहेबांची अशोभनीय हेटाळणी केली होती. तु;ही िजतका शहीद साहेबांचा अपमान 

केला िततकाच माझाही केला आहे हे ल0ात ठेवा. शहीद साहेबांgया िवरोधात वापर_यात 

आले=या भाषे�ारे Wयांचा अपमान होऊ शकत नाही. परंतु मी ही वृeी मा[य कb शकत 

नाही. काहीही झाले तरी िव�ाfया�नी नª आिण समुागाBवर रािहले पािहजे. तुमgयासमोर 

तुमgया कुलगुbंचा आदशB आहे. मु�यमंSी, शहीद साहेब आिण मी असे आ;ही सवB लोक 

आमgयाकUरता तयार केले=या Oयासपीठावर बसलो होतो परंतु तुमचे कुलगुb इतर 

िनमंिSतांम6ये बसले होते. Wयांgया नªतेने मला कृyणाची आठवण कbन िदली. राजा 

युिधि�राने जेOहा य� केला तेOहा कृyणाने आले=या पाह¥_याचे पाय ध_ुयाचे शारीUरक 

vमाचे काम आप=याकडे घेतले होते. यातून Wयाgया अंतःकरणातील नªतेचे दशBन होते. 

सवाBत मोठा तेOहाच महान राहतो जेOहा तो सवाBत कमी Eतीgया कामाची िनवड करतो. िहंदू 
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धमBvGेची मला जी काही मािहती आहे Wयावbन जर मी काही सांगू शकत असेन तर 

जोपय�त तुमची िव�ाथ�दशा सपंत नाही तोपय�त तु;ही स[ंयासी रािहले पािहजे. तु;ही कठोर 

आWमिश^त पाळली पािहजे. तु;ही िववाह कb शकत नाही तसेच तु;ही कालापOयय कb 

शकत नाही. तु;ही म�पान वा तWसम Oयसन कb शकत नाही. तुमचे वतBन आWमसयंमाचे 

झळझळीत उदाहरण असले पािहजे. तु;ही जर या सवB परंपरेEमाणे रािहला असता तर शहीद 

साहेबांgया बाबतीत तु;ही जे केले ते तु;ही केले नसते. (यानतंर गांधीज6नी आप%या भाषणाचा 

अनवुाद करmयाकlरता िनमhल कुमार बोस यांना बोलावले परंत ु�ोEयांRया आ�हामळेु Eयांनी आपल े

भाषण सXु ठेवल.े)  

 गांधीजी ;हणाले कK आझाद िहंद फौजेसंबंधी मी माझे मत Oयn करावे अशी 

आझाद िहंद सै[याgया काही सद^यांकडून मला परवा सायंकाळी एक िच�ी िमळाली होती. 

(पाहा Yाथhना Yवचन, ऑगVट २७, १९७) आझाद िहंद फौजेgया काही पुढा�यांशी माझा 

िनकटचा सपंकB  होता. आझाद िहंद फौजेसंबंधी बोलताना गांधीजी ;हणाले कK मला 

नेताजीसंबंधी बोलणे भाग आहे. ते शरीरान ेमृत आहेत परंतु भारताची सेवा करणारांम6ये ते 

िजवंत आहेत. भरघोस फायदेशीर कारिकद�ची संधी समोर िदसत असतानाही ितचा Wयाग 

कर_याgया िनधाBरान ेसुभाषबाबू जेOहा नुकताच इ�ंलंडमधून परतले होते तेOहा मला Wयांना 

भेट_याचा योग आला होता. Wयांनी ^वाथ� आकां0ेऐवजी िन^वाथB सेवा िनवडून 

देशबंधंूgया हाताखाली काम कर_याचा िनणBय घेतला होता. यामुळे आ;ही जवळgया 

सपंकाBत येऊ शकलो. जरी सुभाषबाबू अिहसंक असहकारक झाले होते तरी Wयांना माझा 

शुG अिहसंेचा मागB पटला नOहता. Wयांना धोकादायक साहसाची आिण अ©ुतर;य 

जीवनाची ओढ होती. Wयांचे साहस अतुलनीय होते. Wयांनी भारताgया सवB Eांतांतील आिण 

सवB धमाBgया लोकांचे सै[य तयार केले व आप=या ^वतःgया देिद�यमान उदाहरणान े

Wयांgयात ^वतःहोऊन िश^तपालनाचे व आ�ाधारकतेचे वातावरण िनमाBण केले होते. 

आधुिनक काळातील सवाBत शिnशाली सeेशी लढा दे_याकUरता तयार असलेले सै[य 

Wयांनी आप=या Eितभेने उभारले ही काही लहान गोr नOहती. आझाद िहंद फौजेgया 

अिधका�यांनी गांधीजuना सांिगतले कK नेताजuनी आ;हाला सांिगतले आहे कK गांधीजी 

भारताचे भिवतOय घडव_याकUरता देशांतगBत जो कोणता लढा सुb करतील Wयात सामील 

Oहा आिण देशाबाहेरील लढ्याचा Eणेता मी अस=यामुळे मी सb केले=या लढ्यात सामील 

Oहा. आझाद िहंद सै[याgया सद^यांनी गांधीजuना िवचार_यात आले=या E}ाचे उeर देत 

गांधीजी ;हणाले कK भारताgया वा पािक^तानgया स6याgया सै[यात तु;हाला सामावून 
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घेतले जाईल वा सै[यात तुमचे वेगळे पथक तयार केले जाईल असे तु;ही गृहीत धb नये. 

येWया काही काळात तरी हे अOयवहायB आहे. तु;ही एकS होऊन भारताचे सेवक ;हणून काम 

करावे हा तुमgयाकUरता सवoeम मागB आहे. तु;ही सवा�नी िमळून एखादा जिमनीचा तुकडा 

�यावा व तुमgया तलवारीचे नांगर बनवून कोट्यवधी उपाशी लोकांकUरता अिधक धा[य 

िपकवावे. तु;हाला माझी सचूना जर पटत नसेल तर तु;हाला नागरी जीवनात सामावून 

घेतले जाईल आिण तु;ही देशाची सेवा करा. ^वतंS भारतात ‘एकदा सैिनक, कायमचा 

सैिनक‘ हा िवचार चुकKचा आहे. मी दि0ण आिmकेत वीस वष� रािहलो आहे. जेOहा सैिनक 

;हणून काम करणे आव�यक असायचे तेOहा EWयेक बोअर Eथम vेणीचा सैिनक ;हणून 

काम करायचा. एरOही तो आ यB वाटावे असा शेतकरी असायचा. सेनापती बोथा (लईुस 

बोथा १९६२-१९१९, दिpण आि°का सघंराrयाचे YधानमWंी १९१०-१९) असे होते. िफ=ड 

माशBल ^मट्स (जान ि¤v Vमट्स, १८७० - १९५०, दिpण आि°केच े YधानमWंी १९१९ त े

१९२४ आिण १९३८ - ४८) असेच होते. ते महान वकKल, महान शेतकरी होते. Wयांgयाजवळ 

उeम Eकारची शेती होती आिण EWयेक जण Wयांना नावलौिकक िमळवलेला सैिनक ;हणून 

ओळखायचा. नेताजी ^वतः काय होते? ते िफ=ड माशBल ^मट्सपे0ा कमी होते काय? 

सैिनकK हा Wयांचा Oयवसाय कधीही नOहता. सांEदाियकतेgया यादवीमुळे होणा�या 

दगंलuमुळे आज भारताला हादरे बसत असताना Tया नेताजuबRल तु;हाला इतका िजOहाळा 

वाटतो, आिण Tयांgया अिधका�यांgया डो¦यात Wयांची आठवण होताच पाणी आ=याचे 

मी पाहतो Wयांgया हाताखाली तु;ही कसे होता हे दाखवून दे_याकUरता फौजेgया सद^यांनी 

एक आदशB उदाहरण घालून �ा. तुमgया मनातील Wया Eेमाचे कृतीत bपांतर होऊ �ा.  

अशा नेतांजuबRल मा�या मनात Eेम आिण आदर होता हे खरे असले तरी आमgयात 

मतभेद होते. परंतु Wया मतभेदांना महLव नOहते. अशा Eकारचे अंतर उeम िमSांम6येही 

असते. िव�ाfया�नीसGुा, मग Wयांचा िवhास अिहसंेवर असो वा नसो, िव�ाथ� 

जीवनाकUरता आिण सैिनकांकUरता आव�यक असलेली ती कठोर िश^त समजून घेतली 

पािहजे. 

हlरजन, स¥ट§बर ७, १९४७ 
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१०५. !ाथ$ना !वचन, ऑगCट २९, १९४७ 

(ही सभा टोली गजं पोिलस पटांगणात झाली होती. वदं ेमातरम जLेहा Nहणmयात आल ेतLेहा 

सु̀ हावदtसंह इतर सवh मसुलमानही Eया वळेी उभे रािहले.) 

कलक�ा, 

ऑगVट २९, १९४७ 

शहीद साहेब आिण इतर उभे असताना  गांधीजuनी Wयांचे अिभनंदन केले व मग 

आप=या भाषणाला सYुवात केली. गांधीजी मुRाम उभे रािहले नOहते कारण एखाद े

राyzगीत वा भजन सुb असताना WयाबRल आदर Oयn कर_याकUरता उभे राह_याची परंपरा 

Wयांgया सं̂ कृतीत नOहती. ही गोr करणे ;हणजे पि मेची िवनाकारण न�कल असे झाले 

असते. गांधीजी ;हणाले कK अशा Eसगंी आदर Oयn होईल अशा Eकारे बस_याची ढब 

पुरेशी होते. अखेरीस मनोवृeीला खरे महLव असते, वरवरgया देखाOयाला नाही. राyzगीत 

वंदेमातरमकUरता एकच धून सवBS असावी असे मला वाटते. जर Wयाने करोडो लोकांचे �दय 

हेलावले पािहजे असे वाटत असेल तर करोडो लोकांना सार�या तालासरुावर ते ;हणता 

आले पािहजे. अखेरीस राyzगीत दोनतीनच असू शकतात. परंतु Wया सवा�ची एकच 

^वरिलपी असली पािहजे. सवा�ना मा[य होईल अशी ^वरिलपी तयार कर_याचे हे काम 

शांितिनकेतनचे वा ितgयासार�या एखा�ा सं̂ थेचे आहे.  

यानंतर गांधीजी ि± न लोकांना सबंोधून बोलू लागले. गांधीजी ;हणाले कK 

परवाgया िदवशी मला Wयांचे ^वागत कर_याची संधी िमळाली. ि± न लोक ;हणाले कK 

बह¥स�ंयाक समाज ^वतःची काळजी घेऊ शकतो परंतु भारतीय ि± नांचे काय होईल? 

आ;हाला शासनात वा िविधमंडळात काहीच जागा िमळणार नाहीत काय? गांधीजी Wया 

िमSांना ;हणाले कK िवदेशी सeेgया काळातील प0पाताचे िदवस आता मृतEाय झाले 

आिण गेले. आता पाSता ही एकमेव कसोटी असली पािहजे. सुसगंिठत समाजात कोणीही 

अ=पस�ंयाक नसतो. तु;ही चाळीस कोटीमधील आहा असे तु;हाला का वाटू नये? तुमचा 

धमB कोणताही असला तरी तुमचा ज[म भारतात झालेला आहे व इथे ज[म झा=याबRल व 

काय�ाgया §rीने तु;ही सवB लोकांgया बरोबरीचे अस=याबRल तु;हाला अिभमान वाटला 

पािहजे. पाSतेgया बळावर उदाहरणाथB बौिGक 0मता, ^वाथBWयाग, धैयB आिण सचोटी हे 
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गुण असलेला ि± न मु�यमSीही होऊ शकतो आिण WयाकUरता िहंदू अथवा 

मुसलमानापे0ा अिधक पाSता दाखव_याचीही गरज नाही. धमB ही शुG वैयिnक बाब 

आहे. आिण जे सघंराTयाबRल खरे आहे ते पािक^तानबRलही खरे आहे असे मला वाटते. 

गांधीजu आप=या ि± न भावंडांना उRेशून ;हणाले कK ि± न धमाBचा पि मेकडे जो अथB 

लावला जातो तोच अथB तु;ही घे_याची गरज नाही. तु;हाला माहीतच आहे कK कधीही 

नाही तसे ते भांडले होते. अखेरीस येशू आशीयायी िदसतो व Wयाचा लांब अरबी झगा हे 

Wयाचे िनदशBक आहे. येशू नªपणाचे सार होता. गांधीजuनी आशा Oयn केली कK 

भारतातील ि± न आप=या जीवनातून बायबलमधील सळुावर चढणा�या येशूचे अनुसरण 

करतील, पि मेकडे अथB लाव_यात येतो तशा रnाळलेलेले हात असले=या येशूचे नाही. 

पि मेवर टीका कर_याची माझी इgछा नाही. मला पि मेचे अनेक गुण माहीत आहेत 

आिण Wयांचे मू=यही मला कळते. परंतु पि मेत आिशयाgया येशूचा काही Oयnuचा 

अपवाद वगळता चुकKचा अथB लाव_यात आला हे मी िनदशBनास आणून िदलेच पािहजे.  

यानंतर धािमBक अ=पस�ंयाकांना जसे आर0ण िदले तसे आर0ण इतर 

अ=पस�ंयाकांना ;हणजे िबहारम6ये  बंगाली अ=पस�ंयाक अस=यामुळे Wयांनाही िदले 

जाईल का असा E} गांधीजuना िवचार_यात आला होता. Wया E}ाचे उeर देत गांधीजी 

;हणाले कK हा अवघड E} आहे. भारतीय हा भारताgया सवB भागात भारतीय असतो 

आिण Wयाला EWयेक भागात समान ह�क असतात. यामुळे बंगाली माणसाला िबहारम6ये 

िबहारीEमाणेच सवB अिधकार असतील. परंतु बंगाली लोकांनी िबहारuम6ये िमसळून गेले 

पािहजे हे मी आप=याला या िठकाणी ठासून सांगेन. Wयाने िबहारuचे शोषण कर_याचा 

अपराध कb नये वा िबहारम6ये Wयाला नवखेपण जाणवू नये तसेच िबहारuना तो नवखा 

वाटू नये. जर मी मा�या गुजराती सवयी बंगालम6ये आण=या व मला ^वतःला Wया 

Eांतावर लादले तर बंगाली लोक मला काढून टाकतील अशी अपे0ा मी केली पािहजे. 

असे झाले तर मी बंगाली लोकांgया िवरोधात भारतीयWवाचा अिधकार सांगू शकणार नाही. 

यो�य Eकारे केले=या कतBOयपालनापासून सवB ह�क िनमाBण होत असतात. एक गोr मी 

ठासून सांिगतलीच पािहजे कK िहंदु^तानgया दो[ही सावBभौम भागांना Eगती करायची 

असेल तर ह�कांgया मागणीकUरता शnKचा वापर पूणBपणे टाळला गेलाच पािहजे. अशा 

Eकारे बंगाली वा िबहारी तलवारीgया बळावर अरेरावी कb शकत नाही तसेच सीमा 

आयोगाचा िनणBयही बदलता येऊ शकत नाही. ^वतंS भारतान ेलोकशाहीचा हा पिहला 

पाठ िशकायलाच पािहजे. आपले ^वातं�य अजून केवळ एका पंधरवाड्याचे झाले आहे. 



 ाथ#ना  वचन – भाग 1 

www.mkgandhi.org  Page 299

^वातं�य ;हणजे मनात येईल ते कर_याचा परवाना नOहे. ^वातं�य ;हणजे ^वयं^फूत�ने सयंम 

आिण िश^त यांचे पालन. संपूणB भारताने आप=या Eितिनधu�ारे Tया काय�ां◌ंना मा[यता 

िदलेली आहे Wयांचे ^वतःहोऊन पालन करणे ;हणजे ^वातं�य. लोकशाहीत लोकमत हीच 

अशी शnK असते कK जी जनतेgया हाती असते. सWयाxह, सिवनय कायदेभंग आिण 

उपोषण यांgयात व शिnEदशBनात, मग ती उघड असो कK पड�ाआडून, काहीही सा;य 

नाही. परंतु यांgया मयाBिदत उपयोगालासGुा लोकशाहीत ^थान आहे. सरकार ि^थरावत 

असताना आिण सांEदाियक िवसवंाद एका Eांतातून दुस�या Eांतात दहशत िनमाBण करत 

असताना तु;ही यांचा िवचारही कb शकत नाही. 

हlरजन, स¥ट§बर ७, १९४७ 
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१०६. !ाथ$ना !वचन, ऑगCट ३०, १९४७ 

कलक�ा, 

ऑगVट ३०, १९४७ 

गांधीजी ;हणाले कK हा शहीद साहेबांचा मतदारसंघ आहे. यामुळे ते बारासातला 

भेट देतील असे अपेि0त होते व तशी भेट देता येत अस=याबRल Wयांना आनंदही होत होता. 

Wयांना ितथे पािक^तानचा वा मुि^लम लीगचा 6वज आढळला नाही. बारासातgया िहंदूनंी 

दोन पावले पुढे टाकून आप=या मुसलमान भावंडांना पािक^तानgया 6वजाgया बाजूला 

ितरंगा फडकव_याकUरता का सांगू नये? मुसलमानांनी पािक^तानचा वा लीगचा 6वज 

िहंदूवंर लादावा असा कधीही अथB नOहता. िजथे मुसलमान बह¥मतात आहेत ितथेही Wयांनी 

हाच िनयम लावला असता. जर तुमgयाम6ये िहंदू मुलगी असेल तर Wयांनी Wया एकट्या 

मुलीला ितरंगा झ̈डा फडकव_याकUरता सांगून रामधून ;हणायला पािहजे. ही िहंदू-

मुसलमान मैSीची खरी खूण आहे. असे झाले तर तर िकतीही तणावाची पUर^तिथती 

िनमाBण झाली तरी Wयातून मागB काढणे श�य होईल. यात काही सशंय नाही कK 

पंजाबमधील कौटंुिबक सघंषाBgया हिकगती दररोज तु;ही ऐकत आहा. यामुळे मुसलमानांना 

पूव�कडे राहणे कठीण झाले आहे आिण िहंदू आिण िशखांना पि मेकडे. करोडो लोकाची 

अदलाबदल करायला पािहजे काय? या पशुWवाgया आिण अमानवीय वतBनाgया लाटेला 

अडव_याचा मागB बंगालgया दो[ही भागांतील िहंदू आिण मुसलमान यांgया हातात आहे. ते 

मनाची शांतता कायम ठेवून आप=या अतूट मैSीचे दशBन घडवून सवB समुदायांनी एकS कस े

राहावे ते दाखवून देऊ शकतात. पर^परातील भांडण आिण वेगळेपणाचा मागB िवनाशाचा 

आिण गुलामिगरीचा मागB आहे. जर अंतःकरणापासनूची मैSी असेल तर बह¥मतात असनूही 

Wयांचा समावेश पि म बंगालमधील मुिशराबाद वा मालडाम6ये होत असेल तर Wयांनी 

आ0ेप का �यावा आिण िहंदू बह¥स�ंया असले=या भागाचा समावेश पािक^तानम6ये 

झालेला अस=यास िहंदूनंी आ0ेप का �यावा हे मला कळत नाही. हे िच[ह मैSीचे नाही तर 

पर^परांवरील अशोभनीय अिवhासाचे आहे.  

 यानंतर गांधीजuनी Wयांना गुरखा लीगकडून िमळाले=या पSाचा उ=लेख केला व 

;हणाले कK गुरखा लीगचे ;हणणे आहे कK Wया पSलेखकाने मला चुकKची मािहती िदली व 

Wया मािहतीgया आधारावर मी दाज�िलंगgया गुरखांना स=ला िदला (पाहा Yाथhना Yवचन, 
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ऑगVट २६, १९४७) Wयांचे ;हणणे आहे कK आ;ही इतरांइतकेच भारतीय आहो. 

दाज�िलंगम6ये वा^तOय करत असले=या बंगाली वा मारवाडी लोकांबRल आमचा 

कोणताही आ0ेप नाही. परंतु येथील बंगाली वा मारवाडी जर आमgयावर कुरघोडी करणार 

असतील तर गांधीजuनी आ;हाला वाटणारी भीती समजून घेतली पािहजे. गुरखा लोकांचा 

ज[म केवळ Wयांची ओझी वाह_याकUरताच झाला आहे असे Wयांनी आप=या िश0णाgया 

वा सपंeीgया गवाBत समजू नये. गुरखांम6ये पूणB समतेची मी अपे0ा कb शकत नाही काय 

आिण बंगाली लोकांनी Wयांना अ0र�ान देऊन व मारवाड्यांनी Eामािणकपणाचा Oयापार 

कbन नफा कसा िमळवावा हे Wयांना िशकवायला नको काय? गुरखांनी घेतलेली भूिमका 

मा[य करायला मला कोणताही सकंोच वाटत नाही तसेच बंगाली, मारवाडी आिण जे इतर 

लोक या सुंदर पवBतीय Eदेशात कायम वा^तOय कb लागले आहेत Wयांनी Wयांgयाम6ये जे 

काही सवoeम आहे Wयात आप=या गुरखा भावंडांना सहभागी कbन �यावे आिण आ;ही 

तुमचे िमS व सेवक आहो, िपळवणूक करणारे नाही हे गुरखांना दाखवून �ावे.  

 भेटायला आले=या लोकांशी चचाB कbन Eा6यापक िनमBल कुमार बोसनी 

गांधीजuकUरता जो E} तयार केला होता Wयाकडे यानंतर गांधीजी वळले. भाकरीकUरता 

vमाचा तुमचा अथB काय आिण स6याgया पUरि^थतीत Wयाचे काय पUरणाम होतील? 

भाकरीकUरता vम यामागील अथBशाi जग_याचा जीवंत मागB आहे. याचा अथB EWयेक 

माणसान े आप=या अ[नवiाकUरता शारीUरक vम केले पािहजे. जर मी लोकांना 

भाकरीकUरता vमाचे मू=य आिण आव�यकता पटवून देऊ शकलो तर अ[नवiाची ददात 

कधीही भासणार नाही. तु;ही जर जिमनीवर vम करणार नाही आिण कताईिवणाई करणार 

नाही तर तु;ही उपाशी राहा आिण उघडेनागडे िफरा असे लोकांना िनःशंकपणे सांगायला मी 

मुळीच कचरणार नाही. संपूणB भारत उपासमार आिण न�नतेgया काठावर उभा अस=याचे 

तु;ही वृeपSांमधून वाचलेच असेल. माझी योजना जर ^वीकार_यात आली तर तु;हाला 

लवकरच आढळून येईल कK भारतात भरपूर अ[न आहे आिण जनतेने ^वतःकUरता तयार 

केलेली भरपूर खादी आहे. यात काही सशंय नाही कK जिमनीचा यो�य उपयोग कसा करावा 

हे Wयांना िशकवावे लागेल आिण Wयांना कताईिवणाईचे सािहWय पुरवावे लागेल.  

गांधीजी पुढे ;हणाले कK बंगालgया पाणीपुरवठा योजनेत जवळून रस घेणारे vीयुत 

कॅसी (बगंालचे राrयपाल) यांgयाशी मी मा�या पGतीबRल िनःसकंोचपणे चचाB करीन. यात 
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काही सशंय नाही कK कॅसuची योजना भOय आहे. ितgयाकUरता अनेक वषB टनाने पैसा 

लागेल. उलट माझा कायB�म कायB0म परंतु फार मोठा नाही. तो कमी खचाBचा आहे. 

हlरजन, स¥ट§बर ७, १९४७ 
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१०७. !ाथ$ना !वचन, ऑगCट ३१, १९४७ 

कलक�ा, 

ऑगVट ३१, १९४७ 

EाथBनेनतंर गांधीजी ;हणाले कK vीमंत लोकांची सभा घेतलेली अस=यामुळे मला 

vोWयांना फार काही सांगायचे नाही. आता दोन समुदायांम6ये पUरपूणB मैSी आहे व घर 

सोडून िनघून गेलेले लोक परतायला तयार आहेत असे तुमचे आमदार कमल बाबू यांनी 

मला सांिगत=यामुळे मला आनंद झाला. परंतु Tया कार�या[यात ते अथाBजBनाकUरता काम 

करत होते ते अजून सुb झाले नाहीत हा सवाBत मोठा अडथळा आहे. मुसलमान शेजा�यांनी 

Uरकामे झाले=या घरांची दुY^ती कर_याचे काम सुb केले आहे. ही सवB मािहती शंभर ट�के 

खरी असेल तर हे सWय कलकLयातील सवB Eभािवत भागाम6ये काम करील. vोWयांना 

गांधीजuनी सांिगतले कK माझा नोआखालीला मंगळवारी जा_याचा िवचार आहे. याच 

वेळी शहीद साहेब जर मा�याबरोबर येऊ शकत असतील तर मी Wयांना घेऊन जाईन. 

नोआखालीत माझी जा^त िदवस थांब_याची इgछा नाही आिण मला आशा आहे कK 

सखुद सयुोगावर सुb झाले=या कामाची चांग=या Eकारे सांगता करता येईल. म6यंतरीgया 

काळात दु�पट वेगान ेपुनवBसनाचे काम सुb राहील अशी आहे. िटकाऊ शांतता हवी असेल 

तर या कामात उशीर कर_याची सोय नाही. 

हlरजन, स¥ट§बर २१, १९४७ 
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१०८. !ाथ$ना !वचन, सFटGबर ६, १९४७ 

कलक�ा,  

स¥ट§बर ६, १९४७ 

उपमहापौरांRया भाषणाचा उ%लखे करत गांधीजी Nहणाले कO िनरोपसमारंभ हा श�द 

चकुORया पIतीन े वापरला जातो. मी कलकsयात बेिलयाघाटातील मसुलमान िमWांमMये माझ े घर 

केल ेआह,े मा^या पवुtRया घरात Nहणजे सोदपेरू येथील खादी Yित�ानमMये नाही. मी हेमYभादेवी 

आिण EयांRया सहका`यांना माझी काळजी घmेयाकlरता इथे मा^या नवीन घरी येmयाची परवानगी 

दखेील दणेार नाही. सवेRेया VवXपात माझ े मसुलमान िमW मला ज े काही दतेील Eयावर माझ े

समाधान असले. ह ेठरवmयात मी कोणतीही चूक केली नाही. दिpण आि°केत मसुलमानांRया घरात 

आरामशीरपणे राहmयाची मला सवय होती.  

यानतंर गांधीज6नी सिचन िमWा (पाहा आगंश ू राणी िमWा यांना िच¹ी, स¥ट§बर ३, १९४७) 

आिण Vमतृीश बॅनजt यांRया हौताENयाब�ल उ%लखे केला. त े Nहणाल े कO मला दःुख होते. दोन 

समदुांना एक ठेवmयाकlरता अशा YकारRया िनzपाप लोकांचे मरण आव]यक असते. अशा Yकराचे 

हxताEम ेकेवळ िहदंूमंMयेच आढळतात असा गरैसमज कXन घऊे नका. िहदंूनंा वाचवmयाRया YयEनात 

आपल ेYाण गमावणा`या िकती तरी मसुलमानांची उदाहरणे मी दऊे शकेन. मला मा^या Lयि�गत 

जीवनात अस े अनभुव आललेे आहते. YEयेक समाजात आिण वातावरणात चांगल े आिण वाईट 

आढळत असत.े याच गोcीने मला शहीद साहबेांजवळ आणल.े शहीद साहबेांना या कामात भागीदार 

करmयाRया िवरोधात मा^याकड े अनके िहदंचूी आिण अनके पW े आली होती व अस े करत 

अस%याब�ल ते मला मखूh ठरवत होत.े मी हे सांगायलाच हव ेकO मखूh नाही. मी काय करत आह ेत े

मला माहीत होते. शहीद साहबेांनी भतूकाळात काय केल ेहोते याRयाशी मला काहीही कतhLय नाही. 

परंतु शहीद साहबे आिण मी एकW होतो Eया म%ूयवान िदवसात Eयांनी मला पणूh सहकायh िदले होत े

याचा मी साpीदार आह.े EयांRया अम%ूय सहकायाhिशवाय तमुRयात काम करण ेमला शoय झाले 

नसते हे मी मनमोकळेपणाने कबूल करतो. या कामात तनमनाने पणूhपण ेझोकून दmेयात EयांRया काही 

वाईट हतेचूा शोध घmेयाचा YयEन करण े Nहणज े आप%या बIुीचा अपमान करण े होईल. 

EयांRयाजवळ राजवाड्यासारखा बगंला आह े आिण Eयांना असा भाऊ आह े कO rयाला त े

Vवतःपpेाही अिधक कुशा� बIुीचा समजतात. Eयांना एक दसुरा भाऊ आह ेrयाला लडंन येथील 

गोलमजे पlरषदते भटmयाचे मला सौभा}य Yा� झाले होते आिण ज ेढाका िवbापीठाचे कुलगXु होत.े 
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EयांRया काकांनी, सर अ�द%ुलांनी ‘सईे}ंज ऑफ Yॉफेट’ ह े पVुतक िलिहले आह.े आपण जर 

हतेबू�ल शकंा घऊे तर आपण फार मोठी चूक कX. तNुहाला वा अwय कोणाला माणसाRया हतेबू�ल 

शकंा घmेयाचा अिधकार नसतो. मा^या कृतीवXन कोणी मा^या हतेबू�ल शकंा घते असेल तर मला 

त ेआवडणार नाही. लोकांशी Lयवहार करmयाचा हाच एकमवे मागh आह.े तNुहाला माहीत असले 

पािहजे कO मला इVलामचा पिह%या नबंरचा शWू घोिषत करmयात आल े होते आिण अस े सपंणूh 

दशेातून िवरोध होत असताना करmयात आल े होते. मसुलमानांनी मा^या वतhनाचा अशाच Yकारे 

िनषेध केललेा तNुहा �ोEयांना आवडेल काय?  

अखेरीस अशा YकारRया अिव�ाचा काय पlरणाम झाला असता याचा तNुही िवचार करा. 

अस े कXन कदािचत मी सMयाचे ऐoय नc केल े असते आिण पजंाबमMये जी यादवी सXु आह े

ितRयापासनू पजंाबला वाचवmयाची जी सधंी आह ेतीही मी गमावली असती.  

यानतंर गांधीज6नी शांितरpणाकlरता शांितसनेचेा व ती करत असल%ेया अितशय कठीण 

कामाचा उ%लखे केला. ि�यासIुा आप%या परीन े जे शoय होईल त े करmयाकlरता पढुे आ%या. 

सांYदाियक ऐoयाकlरता िवbा�या|नीसIुा आप%या श�Oपलीकडे काम केल.े काही त�णांनी परवान े

नसललेी Vटेनगन, हwॅड�ेनडेसारखी िवMवसंक श�े आणनू िदली. ती आणनू दmेयाइतके धयैh 

दाखव%याब�ल मी Eयांच े आभार मानले. परवाने नसललेी श�े परत करmयासबंंधीRया चांग%या 

उदाहरणाचे अनसुरण सवh िहदंू आिण मसुलमान करतील अशी मला आशा आह.े परVपरांवरील व 

ई�रावरील िव�ासाचे हे उदाहरण आह.े म_ुयम�ंयांनी मला आ�ािसत केल ेआह ेकO ज ेलोक अशा 

Yकारची श�े िदले%या तारखेRया आत परत करतील Eयांच े शांतता रpणाRया कामात उघडपण े

मदत के%याब�ल शासन आभार मानले व अशा Yकारची श�े ठेवmयाRया अपराधाब�ल आतापय|त 

जी िशpा होती वा पढुे असले ती Eयांना केली जाणार नाही. यामळेु अशी श�े rयांRयाकडे असतील 

Eयांनी ती एक तर Vवतः अिधका`यांना नऊेन bावी वा अिधका`यांना दmेयाकlरता ती आप%या 

िमWांना bावी.  

 उपमहापौरांनी मला सांिगतले कO या सभचेी तयारी करmयाकlरता महापािलकेRया 

कमhचा`यांनी पाऊस असनूही राWिंदवस काम कXन ह े मदैान तयार केल.े याकlरता मी या 

कमhचा`यांच ेअिभनदंन करतो.  

 अखरेच ेसांगायचे Nहणज ेकेवळ एक िदवस दगंली झा%या नाही Nहणनू कलकsयातील आिण 

बाहरेRया सवh समदुायांमधील िमWांRया दडपणामळेु मी उपास सोडला याचा अथh आपले Yाण 

दऊेनही Eयांनी शांततरpण कराव ेअसा होतो. (पाहा नागlरकांRया Yितिनध6शी चचाh, स¥ट§बर, ४, 
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१९४७) मी एकाएकO सपंवल%ेया उपवासाचा लाभ घऊेन मला मरण पEकराव े लागले असा 

अहतेकुपणे का होईना तNुही अपराध कX नका. पlरिVथतीचे आकलन करmयाकlरता मी Vवतः काही 

िदवस थांबू शकलो असतो परंत ुएन. सी. चटजt, अMयp िहदंू महा सभा, शहीद साहबे आिण इतर 

अनके Yामािणक लोकांRया, rयांचा नामो%लखेही करण ेशoय नाही, आिण कलकsयात राहणा`या 

सवh लोकांRया खांbावर मी ह े ओझ े टाकले आह.े गांधीजी Nहणाले कO मला सरकारी श�Oने 

लादलेली शांतता नको आह ेतर तNुही YVथािपत केललेी शांतता हवी आह.े जर दुद्वाने या शांततचेा 

भगं झाला तर मा^यासमोर मरणांत उपोषण करmयािशवाय दसुरा कोणताही पयाhय राहणार नाही. 

तNुही स©ुपणा धारण केललेा अस%यामळेु मी आता माझा सपं माग े घतेो असे मी मलुांRया 

खेळाYमाण ेदर वळेी Nहण ूशकत नाही. ही गभंीर घोषणा मी आधी िबहारमMये, नतंर नोआखालीत 

केली होती आिण आता कलकsयात करतआह.े माझे जीवन rया Yकारे घडलले े Eया Yकारामळेु 

मा^यासमोर कोणताही पयाhय नाही. ई�राची इRछा असले कO मी अजनूही सवेा करावी तर तNुहा तो 

सवा|ना स³Iुी दईेल. कलकsयान ेसमजतूदारपणा दाखव%यामळेु झाल%ेया पlरणामांचा िवचार करा. 

याचा अथh पवूh आिण पि�म बगंालमMये आपोआपच समजतूदारपणा येईल असा होतो. याचा अथh 

िबहार आिण पlरणामी पजंाबमMये, िजथे ई�र मला पाठवत आह,े समजतूदारपणा आला तर सपंणूh 

भारतात Eयाच ेअनसुरण झा%यािशवाय राहणार नाही. तर ई�र तNुहा सवा|ना मदत करो. 

हlरजन, स¥ट§बर २१, १९४७ 
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१०९. !ाथ$ना !वचन, सFटGबर ७, १९४७ 

(ही सभा गांधीज6Rया बेिलयाघाटातील िनवासVथानावर झाली होती. या भाषणाचा बगंाली अनवुाद 

एच. एस. सु̀ हावदt यांनी केला होता.) 

कलक�ा, 

स¥ट§बर ७, १९४७ 

गांधीजी Nहणाल े कO गत काही िदवसात शांितसनेेने Vपहृणीय काम केल े आह े आिण 

कलकsयात ितची गरज आह ेअसे िदसते. मी येथून जात आह ेपरंत ुपlरिVथतीवर माझी नजर असले. 

तNुही लोक शांितसनेचेे असाल तर तNुही शांततकेlरता Vवतःचे बिलदान करmयाची तयारी ठेवली 

पािहजे. तNुही जर Vवतःला खरोखरच शांितसनेचेे सिैनक समजत असाल तर भांडणा`या गटांमMये 

तNुही जाल व त ेभांडण थांबवाल आिण अस ेकरताना तमुचा जीव जाmयाची शoयता असली तर 

Eयाकlरताही तNुही तयार राहाल. तNुही तलवारीने नाही तर YेमाRया श�ाने लढत असाल.  

गांधीजी आपल ेभाषण पढुे सXु ठेवत Nहणाले, जे सिैनक यIुावर जातात ते मरतात आिण ज े

िजवतं राहतात Eयांचा वीर Nहणनू गौरव होतो. महाEमा गांधी पढुे Nहणाल ेकO वाVतवात ज ेमरतात त े

इतरांना िजवतं ठेवतात आिण त ेखरे वीरप�ुष असतात. शांितसनेRेया काही लोकांना शांततकेlरता 

Yाण अपाhवे लागले. ते खरे शरूवीर आहते व EयांRया बिलदानाने शांतता YVथािपत झाली आह.े ही 

शांतता कायम िटकणारी आह े काय, ती ख`या मWैीवर आिण Yेमावर आधाlरत आह े काय ह े

पाहmयाची माझी इRछा आह.े  

तमुRयासमोर अजनू एक काम आह,े rयांची घरे लटुली ग%ेयामळेु वा rयांRया घरांची 

मोडतोड करmयात आ%यामळेु rयांना आप%या घरातनू परागदंा Lहाव ेलागले Eयांना परत EयांRया 

घरात आणायचे. ते आप%या पायावर उभ े राहa शकत नाहीत तोपय|त तNुही Eयांना िनवारा िदला 

पािहजे तसचे अwनपाणीही. क§ ि¦य शांतता सिमतीने या कामाची जबाबदारी घतेली आह ेआिण या 

कामाकlरता िनधी गोळा करmयाकlरता एक अथhसिमती तयार केली आह.े ह े काम शoय असले 

िततoया लवकर केल ेपािहजे. बाकOच ेलोक ह ेकाम करतात कO नाही याकडे तNुही लp दऊे नये. 

गांधीजी Nहणाले कO मसुलमान लोक िहदंूRंया पनुवhसनाचे काम करतात कO नाही ह े आNही आधी 

पाहa आिण नतंर या कामाला लागू अस े तNुही Nहणाव े अशी माझी इRछा नाही. हीच गोc 

मसुलमानांनाही लागू आह.े  
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समारोप करत अखेरीस महाEमा गांधी Nहणाले कO YEयेकान ेचांगले होmयाचा YयEन केला 

पािहजे, इतर काय करतात त ेपाहa नये. आिण एकाRया चांगलुपणाने दसुरा Yभािवत होईल. 

अमतृ बझार पिWका, स¥ट§बर ८, १९४७ 
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११०. !ाथ$ना !वचन, सFटGबर १०, १९४७ 

(गांधीजी िहदंVुतानीत ३५ िमिनट बोलल ेव ह ेभाषण Mविनमिु¦त कXन राWी १० वाजता 

आकाशवाणीवXन Yसाlरत करmयात आल.े) 

नवी िद%ली, 

स¥ट§बर १०, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

मी जLेहा शहादराला पोहोचलो तLेहा सरदार पटेल, राजकुमारी अमतृ कौर आिण इतर लोक 

ितथे माझे Vवागत करmयाकlरता होत.े परंतु सरदारांRया ओठांवर मला नहेमीचे िVमत िदसले नाही. 

Eयांचा िवनोदी Vवभाव हरवला होता. गाडीतनू उतर%यानतंर मला काही पोलीस दलातील लोक 

आिण इतर लोकही तसचे दःुखी िदसले. नहेमी हषµ%हासात असले%या िद%ली शहराचे Xपांतर 

एकदम मतृांRया शहरात कस ेझाले? दसुरेही आ�यh माझी वाट पाहत होते. मी नहेमी rया हlरजन 

कॉलनीत राहत असतो व िजथे राहmयात मला आनदं होत असतो ितथे मला न नतेा Yासादत%ुय 

िबलाh भवनात नmेयात आल.े याच ेकारण ऐकून मला फार दःुख झाले. असे असले तरी rया घरात मी 

आधी अनकेदा रािहलो होतो ितथे राहणार अस%याब�ल मला आनदंच झाला. हlरजन कॉलनीतील 

वाि%मकO िमWांबरोबर मी राहो कO िबलाh भवनात राहो मी िबलाh बंधूचंा पाहxणा असतो. मी जरी 

हlरजन कॉलनीत असलो तरी Eयांच े लोक भि�भावाने माझी पlरपणूh काळजी घतेात. हे काम 

सरदारांकडे नसते. भगंी कॉलनीत माझी काळजी �यावी लागावी इतके दबुhल त ेकधीही नLहत.े नवी 

िद%ली कमटेीRया दलुhpामळेु एखाbा टोपलीत मास े भरावे तसे भ}ंयांना EयांRया घरात कZबmयात 

आल ेआह.े अशा घरांमMये भगंी राहतात. Eया घरांमMये मी राहa शकत नसलो तरी हlरजनांमMये राहत 

असताना मी नहेमी खुश असतो. 

मला िबलाh भवनात आणmयात आल ेकारण भगंी कॉलनीत िनवाhिसतांची LयवVथा करmयात 

आली आह.े Eयांची गरज मा^यापpेा िकती तरी मोठी आह.े परंत ुया दशेात िनवाhिसतांची समVया 

िनमाhण Lहावी ही गोc एक राz{ Nहणनू आप%याकlरता लािजरवाणी नाही काय? पिंडत नेहX आिण 

सरदार पटेल यांRयासह कायद ेआझम िजना आिण इतर पािकVतानी पढुारी या सवा|नी घोिषत केल े

होते कO भारतीय सघंराrयात तसचे पािकVतानमMये अ%पस_ंयाक समदुायांना तीच वागणकू िमळेल 

जी बहxस_ंयाकांना िमळते. या सावhभौम राz{ांमधील पढुा`यांनी केललेी घोषणा जागितक लोकमत 
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खुष करmयाकlरता होती कO EयांRया श�दांत आिण वतhनात कोणतहेी अतंर नाही व आप%या 

वचनाची पlरपतूt करmयाकlरता Yसगंी आप%या Yाणांचीही आहxती दmेयाची तयारी असmयाचा 

Eयांचा हते ूहोता? अस ेअसले तर मी िवचारेन कO िहदं,ू शीख आिण Vवािभमानी अिमल व EयांRया 

िमWांना पािकVतान सोडणे का भाग पडल ेअसते? oव¬ेा, नबाब शाह आिण कराचीत काय झाले?  

पि�म पजंाबमधनू शोककारक घटनांचे आललेे व�ृांत ¯दयिवदारक आहते. भारतीय सघंराrय आिण 

पािकVतानचे पढुारी िनराशनेे मान हालवनू ह े सवh गुडंांच े काम आह े असे Nहणू शकत नाहीत. 

आप%या दशेातील लोकांRया YEयेक कृEयाची जबाबदारी Vवीकारणे हे सावhभौम राz{ांचे कतhLय 

आह े - Eयांच े कतhLय कारण सांगत बसण े नाही तर करण े अथवा मरणे आह.े सा¢ाrयशाहीचे 

िचरडणारे ओझ ेिनघनू गलेलेे अस%यामळेु आता EयांRया इRछेिव�I EयांRयावर कोणीही कशाचीही 

बळजबरी कX शकत नाही. आज त ेहव ेतस ेकX शकतात. परंतु Eयांना Yामािणकपण ेजगाला तZड 

bायचे असले तर Vवात�ंय Nहणजे कायbाचे राrय नाही अस ेया दोwही सावhभौम राz{ांमMये समजल े

जाऊ नये. सघंराrयाचे मWंी आपली िदवाळखोरी घोिषत कXन िनलhrजपणे असे Nहणतील काय कO 

िद%लीRया लोकांची आिण इथे राहणा`या िनवाhिसतांची VवRछेने या दशेाRया कायbाचे पालन 

करmयाची इRछा नाही? मा^याब�ल बोलायचे तर म�ंयांनी या वडेासमोर शरणागती पEकरmयापpेा 

EयाRयाशी लढmयात आपल ेYाण पणाला लावले पािहजे अशी माझी अपpेा आह.े 

इतकेच नाही तर rया घरात मी राहत आह े ितथे फळे आिण भाrया उपल�ध नाहीत. काही 

मसुलमानांनी काही गो�या झाड%या Nहणनू भाजी बाजारात भाrयांचा परुवठा होणे बंद झाले ही 

लाजरवाणी गोc नाही काय? शहराचा मी दौरा करत असताना िनवाhिसतांना Eयांच े रेशन िमळत 

नस%याची त¤ार मी ऐकली. आिण जे काही Eयांना परुवmयात येत ेत ेमाणसाने खाmयासारखे नाही. 

याची जबाबदारी जर सरकारवर असले तर ती िततकOच िनवाhिसतांवरही आह े कारण Eयांनी 

आव]यक सवेासIुा बंद पाड%या आहते. अशा Yकारचे वतhन कXन त ेVवतःRयाच पायावर कु`हाड 

माXन घते आहते हे EयांRया का लpात येत नाही? आप%या सवh समVया सरकार सोडवील अशा 

िव�ास जर Eयांनी सरकारवर ठेवला असता व कायbाचे पालन करणा`या नागlरकांYमाणे त ेवागले 

असते तर मला माहीत आह ेआिण Eयांना माहीत असायला हवे कO EयांRया बहxतके समVया सटु%या 

असEया.  

मी हxमायून कबरीजवळील िमओRया छावणीला भटे िदली होती. मला सांगmयात आल ेकO 

Eयांना अलवर आिण भरतपूर या सVंथांमधून बाहरे काढmयात आल.े त े Nहणाले कO मसुलमान 

िमWांनी आमRयाकlरता जे पाठवले त े वगळता आमRयाजवळ काहीही खाmयाकlरता नाही. मला 
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माहीत आह ेकO िमओ ह ेसहज भडकणारे लोक आहते व त ेभरपरू उप¦व कX शकतात. परंत ुEयांना 

EयांRया मनािव�I पािकVतानमMये हाकलण े हा Eयावरील उपाय नाही. खरा उपाय Eयांना माणसू 

Nहणनू वागणकू दणे े आह ेव EयांRयातील दोषांवर इतर कोणEयाही िवकारांवर आपण उपाययोजना 

करतो EयाYमाण ेउपाययोजना केली पािहजे. 

नतंर मी जािमया िमिलयात गलेो. ती सVंथा उभारmयाकlरता मी भरपरू हातभार लावला होता. 

डॉ. झाकOर हxसने हे माझ े िYय िमW आहते. Eयांनी अितशय दःुिखत अतंःकरणान ेआपल ेअनभुव 

सांिगतले. परंतु EयांRया अतंःकरणात कटुता नाही. नकुताच Eयांना जालदंरला भटे bावी लागली 

होती. शीख कॅ¥टन आिण िहदंू रे%वे अिधकारी हे EयांRया मदतीला वळेीच धावनू गलेे नसते तर त े

मसुलमान अस%यामळेु िशखांनी रागाRया भरात Eयांना माXन टाकले असत.े आपल ेअनभुव मला 

सांगत असताना डॉ. झाकOर हxसने यांनी Eया लोकांचे आभार मानले. क%पना करा कO rया राz{ीय 

सVंथेत अनके िहदंू िशकले Eया सVंथेवर ह%ला होmयाची आज Eयांना भीती वाटते. जािमया 

िमलीयाRया कंप»डमMय ेकसा तरी आ�य िमळाले%या िनवाhिसतांना मी भटेलो. Eयानतंर मी िदवाण 

हॉल, वLेहले कॅwटीन आिण िकं}ज व े येथे गलेो. ितथे मी शीख आिण िहदंू िनवाhिसतांना भटेलो. 

पजंाबची मी मागे सवेा केली होती ते ती िवसरलेले नLहते. परंत ुया सवh छावmयांमMये मला काही 

सतं� चेहरे िदसत होत.े Eया लोकांना pमा करता येऊ शकते. िहदंूशंी कठोरपण े वाग%याब�ल त े

मा^याशी िचडून धारदार आवाजात बोलत होते. त ेNहणाल ेकO Eयांना जशा YकारRया हालअपcेांना 

तZड bाव े लागले तस े मला लागलेले नाही आिण मला मा^या जवळRया नातवेाईकांना गमावाव े

लागले नाही. त ेNहणाले कO मला दारोदारी भीक मागावी लागली नाही. दशेातील राजधानीत शांतता 

YVथािपत करmयाकlरता मी थांबलो आह ेअस ेNहणनू तNुही समाधानात कस ेबस ूशकता असा Yv 

Eयांनी मला िवचारला. ह ेखरे आह ेकO मरण पावले%यांना मी परत आण ूशकत नाही. परंत ुमEृयू ही 

सवh िजवतं YािणमाWांना - माणस ेआिण पशपूpी - ई�रान े िदलेली दणेगी आह.े अतंर केवळ वळे 

आिण पIतीत आह.े यामळेु rया मागाhमळेु जीवन सुदंर आिण जगmयालायक होईल अशा यो}य 

वतhनाRया मागाhचे अनसुरण करण ेहाच खरा मागh आह.े आज एक शीख िमW मला Nहणाला कO मी 

जwमाने शीख आह ेखरा परंतु गXु�ंथसाहबेाRया \िcकोनातनू खरा शीख अस%याचा दावा मी कX 

शकत नाही. तNुहाला खरा शीख माहीत आह ेकाय अस े मी Eयांना िवचारल.े Eयांना तसा एकही 

दाखवता आला नाही. Eयानतंर न¢पणाने मी Eयांना Nहणालो कO खरा शीख अस%याचा माझा दावा 

आह.े �थसाहबेमMये सांिगतलेले अस%याYमाणे मी जगmयाचा YयEन करतो आह.े एक वळे अशी 

होती कO नानकाना साहबेमMये माझे वणhन िशखांचा खरा िमW अस ेकरmयात आल ेहोते. गXु नानक 

यांनी िहदं ूआिण मसुलमान यांRयात भदे केला नLहता. EयांRयाकlरता सपंणूh िव� एक होत.े माझा 
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सनातन धमhही असाच आह.े खरा िहदंू अस%यामळेु मी खरा मसुलमान अस%याचाही माझा दावा 

आह.े मी नहेमीच मसुलमानांची महान Yाथhना Nहणत असतो िजRयात ई�र एक आह े आिण तो 

राWिंदवस या सपंणूh िव�ाचे रpण करतो असे Nहटलेले आह.े 

 मला िनवाhिसतांना सांगायचे आह ेकO तNुही सEयाचरण करा आिण िनभhय होऊन राहा. तNुही 

बद%याRया वा ितरVकाराRया भावनलेा थारा दऊे नका. तNुही रागाRया भरात अिवचारान,े आवगेान े

कृती कXन अितशय कcान ेिमळवले%या  Vवात�ंयाचे सोwयाचे सफरचंद फेकून दऊे नका.  

Yाथhना Yवचन - १, प�ृ २९४-९८ 
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१११. !ाथ$ना !वचन, सFटGबर १२, १९४७ 

नवी िद%ली, 

स¥ट§बर १२, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो,  

आज सरह� Yांतातनू मला फार दःुखद बातमी (मला आिण मा^या बायकोला सतं� 

मसुलमानांपासनू वाचवा अशी तार माजी मWंी िगरधारी लाल परुी यांRयाकडून आली होती.) कळली 

आह.ेही बातमी ऐकून अथाhतच मला फार वदेना झा%या. सरह� Yांतात मी भरपरू वळे घालवलेला 

आह.े बादशाह खान मा^याबरोबर होते. ितथे मी डॉ. खानसाहबेांबरोबर रािहलो होतो. मिुVलम 

लीगRया पढुा`यांबरोबर मा^या मWैीपणूh भटेीगाठी झा%या होEया. आिण आता िहदंू आिण शीख ितथे 

शांततापवूhक राहa शकत नाहीत हे पाहaन मला आ�यh होते. ितथे िहदंू आिण िशखांची भरपरू वVती 

आह ेपरंत ुमसुलमानांRया तलुनेत Eयांची स_ंया कमी आह.े त ेकाहीही असल ेतरी स_ंयेला महsव 

नसते. एखाbा िनरागस मलुालासIुा ितथे सरुिpतपणे राहता आल ेपािहजे.  

मला Vवतःला जे वाटते त ेमी तNुहाला सांगत असतो Nहणज ेआपण सतंापू नये. आप%याला 

अथाhतच वदेना होतील. सकंटात असल%ेया आप%या भावडंाब�ल आप%याला सहानभुतूी वाटली 

पािहजे आिण काळजीही वाटली पािहजे. ‘माझी भावडंे मारली गलेी Nहणनू मीही मसुलमानांना का 

माX नये’ अस े वाटणे Vवाभािवक आह.ेपरंतु मा^याब�ल Nहणाल तर मा^या भावाचा खून 

करणाराचासIुा मी खून करणार नाही. अस े असताना मी इतर िनzपाप लोकांचा खून केला पािहज े

काय? वाईटाशी वाईट या तsव©ानावर माझा िव�ास नाही. जो कोणी वाईट श�दांचा आिण वतhनाचा 

उपयोग करतो तो पशू होतो, तो भानावर राहत नाही. मा^या लहानपणाचा एक Yसगं मी तNुहाला 

सांगने. मला वाटते कO मी Eया वळेी दहा वषा|चा असने. माझा मोठा भाऊ आजारी पडला होता. तो 

जवळपास वडे लाग%यासारखा झाला होता. YEयेकाला Eयाची कOव वाटत होती. आNही अनके 

डॉoटरांना बोलावले परंत ु त�ंुगािधका`याला नाही आिण आNही Eयाला त�ंुगातही पाठवले नाही. 

Eयाला वडे लाग%यासारखे झाललेे अस%यामळेु आNही सिैनकांनाही बोलावले नाही. माझ ेवडील 

अशा पदावर होत ेकO Eयांची इRछा असती तर EयाYमाण ेत ेकX शकत होते. परंत ुEयांनी अस ेकाही 

करmयाच ेका टाळले? अखेरीस तो Eयांचा मलुगा होता. आिण माझे वडील VवतःRया मलुालाच कस े

माX शकत होते? तर हे सवh लोक मा^या मलुाYमाणे आहते, मा^या VवतःRया भावाYमाण ेआहते. 
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माझी तNुहाला िवनतंी आह े कO तNुही मसुमानांना शWू समजू नका. माझे िमW असलेले िकती तरी 

मसुलमान मी तNुहाला दाखवनू दऊे शकेन. आपला दशे भारत आिण पािकVतानमMये िवभागला गलेा 

केवळ इतoयाकlरता माग े रािहले%या मसुलमानांची क�ल कXन आप%याला काहीही िमळणार 

नाही. पािकVतान सरकार आपल ेकतhLय िवसरले आह.े पािकVतानचे महाराrयपाल कायद ेआझम 

िजनांनी अशा धोरणापासून दरू राहाव ेअशी मी Eयांना िवनतंी करीन. व�ृपWांमधील व�ृांत जर खरा 

असले तर मी Eयांना सांगने कO िहदंू आिण शीख तमुची सवेा करmयाकlरता पािकVतानमMये रािहलेले 

आहते. आता िहदंू आिण िशखांनी घाबरmयाचे काय कारण? ते घाबरललेे आहते कारण Eयांना आिण 

EयांRया बायकांना मारले जाईल वा EयांRया बायकांच े अपहरण केल े जाईल अशी Eयांना भीती 

वाटते. आप%याला धोका आह ेअशी भीती Eयांना वाटते Nहणनू त ेपळत आहते. Eया सरकारमMये 

अस ेका Lहाव?े लोकांना मला सांगावसेे वाटते कO तNुही असे दानव होऊ नका. िहदंू आिण मसुलमान 

Nहणत असतील कO पािकVतानमधील िहदं ूआिण शीख सकंटात अस%यामळेु, Eयांचा ितथे िवनाश 

करmयात आललेा अस%यामळेु व लpावधी �पयांची मालम�ा ितथे ठेवनू Eयांना पळून याव ेलागले 

Nहणनू आNही Vथािनक मसुलमानांवर बदला घऊे तर असे Nहणण े शIु पशEुवाचे होईल. 

पािकVतानRया िहदंूचंी आिण िशखाची भयानक अवVथा मी पािहली आह.े मी लाहोरमMये रािहलो 

आह.े तNुहाला अस ेवाटते काय कO मला वदेना झा%या नाहीत? पजंाबी लोकांना झाल%ेया वदेनांपpेा 

मा^या वदेना कमी नाहीत असा माझा दावा आह.े पजंाबमधील कोणी िहदंू वा शीख आला आिण 

मला Nहणाला कO तमुRयापpेा मला होणा`या वदेना अिधक ती± आहते कारण मी माझा भाऊ वा 

मलुगी वा वडील गमावले आह ेतर मी Nहणने कO तझुा भाऊ माझा भाऊ आह,े तझुी आई माझी आई 

आह ेआिण तु̂ या अतंःकरणात जशा वदेना आहते तशाच मा^याही अतंःकरणात आहते. मीसIुा 

माणसू आह ेव माझा सतंाप होत असतो. परंतु मी माझा राग िगळतो. त ेमला श�O दतेे. Eया श�Oने 

मी कोणता बदला घऊे शकतो? मी कशा Yकारे बदला घतेला तर Eयांना आप%या अपराधाब�ल 

प]�ा�ाप होईल व आपण भयानक अपराध के%याची ते कबलुी दतेील? मसुलमानांनी पि�म 

पजंाबमMये काय केल ेत ेतNुहा सवाhना माहीत. आह.े मसुलमान जर EयांRया धमाhचा िवनाश करत 

असतील तर आपण काय कX शकतो? आपण Eयासबंंधी काय करणार आहो? मसुलमानांनी 

रानटीपणाचे वतhन केल ेआह ेNहणनू िद%लीतील िहदंूनंी िशखांनी आिण जे बाहXेन आल ेआहते Eया 

सवा|नी मसुलमानांशी रानटीपणाचे वतhन केल ेपािहजे काय?  

आज मी जामा मिशदीत गलेो होतो. Eया भागात राहणारांना मी भटेलो. Eया भागातील 

ि�यांनाही मी भटेलो. तथेील काही बाया रड%या आिण काह6नी आपली दरुावVथा दाखवmयाकlरता 

आप%या मलुांनाही बाहरे आणल.े मी Eयांनी पि�म पजंाबमधील आिण सरह� Yांतांतील िहदंू आिण 
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िशखांRया Lयथा सांिगत%या पािहजे काय? अस े के%यामळेु पजंाबRया िहदंूचंे आिण िशखांच ेदःुख 

िकंिचतही दरू होईल काय? पािकVतानमधील लोकांनी दानवीपणाचा मागh Vवीकारला Nहणनू िहदंू 

आिण िशखांनीही तसचे केल.े यामळेु एक दानव दसु`या दानवातील दोष कस ेकाय पाहa शकतो? 

यामळेुच तNुहा सवा|ना मला िवनवणी करायची आह ेकO भारत आिण पािकVतानला वाचवा आिण 

अशा Yकारे सपंणूh दशेाला वाचवा. आपण जर अखेरपय|त चांगल े रािहलो तर पािकVतानमधील 

मसुलमानांनाही चांगले Lहावे लागले? हाच जगाचा िनयम आह.े तो कोणीही बदलू शकत नाही. rया 

Nहाता`यान ेधमाhचा भरपरू अ~यास केला आह ेआिण YEयेकाची सवेा करmयाचा YयEन केला आह े

तो तNुहाला ह ेसांगत आह.े मा^या ७८-७९ वषा|Rया आयzुयात मला भरपरू अनभुव आला आह.े मी 

भारताबाहरे २० वष� रािहलो आह.े मी िन�ZRया भमूीत Nहणज ेदिpण आि°केत रािहलो आह ेपरंत ु

रामायणचा Eयाग कधीही केला नाही. मा^या VवतःRया अनभुवाRया Yकाशात मी सांगतो कO 

कोणाRयाही अपराधाची िशpा दmेयाचे काम आपल ेनाही. जो आपल ेिहत करतो Eयाच ेआपण िहत 

करण ेही केवळ बिनयािगरी आह ेआिण असे करणारा नकली बिनया असतो. मी Nहणतो कO मी 

Vवतःही बिनया आह ेआिण मी खरा बिनया आह.े तNुही नकली बिनया होऊ नका. खरा माणसू तो 

असतो जो इतरांRया वाईटपणाला चांगलुपणाने उ�र दतेो. ह े मी मा^या बालपणी िशकलो. मी 

वाईटपणाला चांगलुपणाने उ�र दईेन. 

त े लोक मिशदीत अितशय दयनीय अवVथेत पडललेे होते. श¤ुवारी मोठ्या स_ंयेत मजा 

करmयाकlरता त ेजसे गोळा होत असतात तसे ते गोळा झाले नLहत.े कलक�ा आिण िबहार येथील 

मसुलमानांकlरता आिण नोआखालीतील िहदंू ्कंlरता मी काही तरी केल े अस%याचे Eयांनी ऐकल े

होते. मी Eयांना भटेायला गलेो हे पाहaन Eयांना बरे वाटले. Vवतःला सनातनी िहदंू Nहणवणारा आिण 

Eयामळेु मसुलमान, शीख, पारसी, ि��न असmयाचाही दावा करणारा मी EयांRयाकlरता काय कX 

शकेन असा िवचार Eयांना पडला होता. एक आई Nहणाली कO माझे मलू मरण पावले आह ेआिण 

आता काय कराव ेते मला कळत नाही. मी ितला सांिगतले, “बाई ग, मी तलुा काय सांग?ू शoयतो 

ई�राच ेVमरण कर. तो तु̂ यावर कृपा करील. तझुे मलू मले ेNहणनू काय? YEयेक जण मलेा तरी काय? 

चाकून ेजरी नाही तरी शoय आह ेकO कॉलरान ेतसूIुा Eयाच मागाhन ेजाशील. तू कायम जगmयाकlरता 

आललेी नाहीस, आललेी आहसे काय? यामळेु ई�राचे Vमरण कर. यावर रडून त ूकाय िमळवणार 

आहसे?’  

आपण आपला Vवतःचा धमh समजनू घऊे या. आप%या VवतःRया धमाhRया Yकाशात मी 

लोकांना सांगने कO िहदंूनंी उwमादात काही कX नये ह ेपाहणे आह ेआिण िशखांनी वडेाRया भरात 
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काही कX नये ह ेपाहण ेआपल ेसग�यात मोठे कतhLय आह.े मला तNुहाला सांगायचे आह ेकO rया 

सवh मसुलमानांनी आपली घरे सोडललेी आहते Eयांना EयांRया घरी परत पाठवmयात याव.े Eयांना 

आताRया आता परत पाठवmयाच ेधयैh मा^यात नाही. परंत ुया लोकांना परत EयांRया घरी पाठवायच े

आह ेह ेआप%या मनात असले पािहजे. मसुलमानांना rया घरातनू पळून याव ेलागले ितथे Eयांना परत 

पाठवले जात नाही तोपय|त आप%याला मनःशांती िमळू शकत नाही. एक म�ुा माW िवचार 

करmयासारखा आह.े आज मला लोक सांगत होत े कO मसुलमान EयांRया घरात श� ठेवतात, 

दा�गोळा ठेवतात, आिण मी कधीही न पािहल%ेया मशीनगन आिण Vटेनगन ठेवतात. उदाहरणाथh ह े

Yकरण स�जीमडंीतील आह.े YEयेक गोcीवर िव�ास ठेवmयाची माझी तयारी आह.े परंतु या गोcीला 

आपण का घाबराव?े मी मसुलमानांना सांगने आिण िद%लीतील YEयेकाला सांगने कO ई�रसाpीन े

तNुही घोिषत करा कO पािकVतानमधील अपराधांकlरता इथे आNही कोणालाही मारmयाचे काहीही 

कारण नाही. आNही तमुचे िमW आहो आहो आिण आNही भारताचे आहो आिण अखेरपय|त 

भारताचे राहa. िद%ली काही लहान िठकाण नाही. ही दशेाची राजधानी आह.े इथे आमची फार मोठी 

जामा मशीद आह ेतसचे िक%लाही आहते. ह ेतNुहीही बांधल ेनाही आिण आNहीही बांधले नाही. 

आमRयावर राrय करणा`या मोगलांनी त ेबांधले. ह ेभारताचे भाग झाले आहते. आज मसुलमानांना 

दशे सोडून िनघनू जाmयाकlरता सांगmयाचा अथh हा आह े काय कO तNुही जामा मिशदीचा ताबा 

�याल? आिण तमुचा हते ूजर तो असले तर EयाRया पlरणामांची तNुहाला क%पना आह ेकाय? Eयाचा 

थोडा िवचार करा. आपण जामा मिशदीत राहणार आहो काय? अशा कोणEयाही YVतावाशी मी 

सहमत होऊ शकत नाही. मसुलमानांना Eया िठकाणाला भटे दmेयाचा अिधकार असलाच पािहजे. ती 

Eयांची आह.े आप%यालासIुा ितचा अिभमान वाटतो. ती कलाकौश%याने पlरपणूh आह.े आपण ती 

जमीनदोVत करणार आहो काय? अस ेकधीही करता येणार नाही. माझे मसुलमानांना आवाहन आह े

कO आNही भारताचे आहो व भारतीय सघंराrयाशी आNही Yामािणक राहa असे मोकळेपणान ेEयांनी 

घोिषत कराव.े ते जर ई�रिन� असतील व भारतीय सघंराrयात राहmयाची Eयांची इRछा असले तर 

Eयांना िहदंूशंी वरै करता येणार नाही. आिण माझी इRछा आह ेकO इथ%या मसुलमानांनी िहदंूचंे शWू 

झाल%ेया पािकVतानमधील मसुलमानांना वडेेपणाचा मागh धX नका अस ेसांगावे. ‘तNुही जर अशा 

वडेेपणाRया मागाhने जाल तर आNही तमुRयाशी सहकायh कX शकणार नाही, आNही सघंराrयाशी 

िन�ेन े राहa व ितरं}याला वदंन कX, आNहाला सरकारRया आदशेाचे पालन करव े लागले’ अस े

सांगावे. या मसुलमानांनी इतर सवh मसुलमानांना आपली श�े परत करmयाकlरता सांगावे. श� 

ठेव%याब�ल कोणालाही िशpा न करण ेह ेसरकारचे कतhLय आह.े कलकsयात मी नमेके हचे केल.े 

ितथे लोकांनी श�ा�ांचा भरपरू साठा मा^या Vवाधीन केला. Eयातील बहxतके लोक िहदं ूहोत.े इथे 
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जर मसुलमानांजवळ श�े असतील तर मग िहदंू काही श�े ठेवणार नाहीत काय? िहदंूनंा मी सांगत 

आह ेकO तNुही मळुीच श� ठेव ूनका. तNुहाला जर श� ठेवायच ेअसले तर तNुही परवाना �या. अस े

सांगतात कO पजंाबमMये YEयेकाला श� ठेवmयाचा अिधकार दmेयात आला आह.े यामळेु पजंाबच े

काही भले होणार नाही. YEयेकाला श�े ठेवmयाचा जर अिधकार दmेयात आला तर लोक एकमकेाशी 

भांडून परVपरांना मारतील. सरकारला श�ांची गरज असते, नागlरकांना Eयांचा काय उपयोग? 

शहरातील कोणीही श� ठेव ूनये. मसुलमानांनी आप%याजवळची सवh श�े सरकारRया सपुदूh करावी 

अशी माझी इRछा आह.े परVपरांबददलची भीती नसावी. आपण Eयांना सांिगतले पािहजे कO बाहरे 

काहीही झाले तरी िद%लीतील आपण लोक भावाभावाYमाणे राहa. हीच गोc कलकsयात घडली 

होती आिण िहदंू-मसुलमानांनी भावाभावाYमाणे राहmयाकlरता स�ुवात केली होती. िबहारमधील 

िहदंूनंी हीच व�ृी धारण केली होती. िद%लीत तNुही अशीच पlरिVथती लगचे िनमाhण केली पािहजे. 

तसे झाले तर मला लगचे पजंाबमMये जाता येईल व िद%लीतील मसुलमान शांततापवूhक राहत आहते 

अस ेतथेील लोकांना सांगता येईल. ितथे मी याच ेबpीस मागने. ममदोतRया नबाबांकडून मी याच े

बpीस मागने. मी पवूh पजंाबलाही जाईन. मी सवh भागांचा अस%यामळेु मी सवा|ना सांगने कO तNुही 

वडेेपणाला शरण जायला नको.  

मसुलमानांना पािकVतान पािहजे होता आिण तो Eयांना िमळाला. आता त ेका भांडत आहते 

आिण कोणाशी भांडत आहते? Eयांना पािकVतान िमळा%यामळेु आता Eयांना सपंणूh भारतसIुा हवा 

आह ेकाय? अस े कधीही घडणार नाही. दबुhल िहदंूनंा आिण िशखांना ते का मारत आहते? मला 

Eयांना या सवh गोcी सांगायRया आहते. मी एकटा आह.े तNुहाला सपंणूh सरकार िमळाले आह.े 

आपाप%या दशेात अ%पस_ंयाकांचे आNही सरंpण कX असा करार दोwही सरकारांनी करावा. 

आप%याला आप%या दशेातील अ%पस_ंयाकांचे सरंpण कराव े लागेल. नाही तर आNही 

अ%पस_ंयाकांचे सरंpण करत आहो आिण इथे लहानशा मसुलमान मलुालासIुा कोणी इजा कX 

शकणार नाही वा आप%या र�ाळल%ेया डो�यांनी Eयाला घाबरवू शकणार नाही अस ेजवाहरलाल 

आिण सरदार पटेल कस ेसांगू शकतील? जर एखादा मसुलमान असा असले कO rयाने आप%या 

घरात चोXन मिशनगन ठेवली असले तर Eयाला आNही िशpा कX. परंत ुदशेाब�ल िन�ा ठेवणा`या 

मसुलमानांना कोणीही Vपशh कX शकत नाही. तNुही अशा Yकारची पlरिVथती िनमाhण केली पािहजे 

कO जवाहरलाल आिण सरदार पटेल यांना अिभमानाने Nहणता याव ेकO िद%लीने काही िदवसांकlरता 

जरी आपले भान हरवलेले होते तरी आता ती भानावर आली आह.े मा^या सवh मसुलमान बांधवांना 

मी सांगू इिRछतो कO Eयांनी यो}य व�Lय िदले पािहजे. Eयांनी आपली अतंःकरण े अगदी आतनू 

VवRछ केली पािहजे. िशखांनी काही व�Lये YिसI केली आहते. तसचे िहदंूनंीही. जर मन आिण 
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अतंःकरण शIु झाललेे असले तर आपण मWैीपणूh वातावरणात एकW राहa शकतो. अखेरीस 

िद%लीतील िकती तरी Lयापार, इतoया सुदंर इमारती, येथील सVंकृती ह ेसवh िहदंू आिण मसुलमानांचे 

आह,े कोणा एकाच ेनाही. 

(यानतंरचा मजकूर स¥ट§बर २१, १९४७Rया हlरजनमधनू घतेला आह.े) थोड~यात सांगायच े

तर गांधीजी आिण  डॉ. िदनशा महेता यांjयात राm�ीय bवयसंेवक सघंाjया गLुजEशी (मा. स. 

गोवळलकर) झाले/या सभंाषणाचा गांधीजEनी उ/लखे केला. गांधीजEनी Gयांना सांिगतल ेकO या 

सघंटनचेे हात र�ान े िभजलेले आहते. गांधीजEना आNbत करत ग3ुजी ,हणाले कO हे खरे नाही. 

आमची सघंटना कोणाचीही शiू नाही. मसुलमानांना मारIयाकJरता ती उभारलेली नाही. िहदंbुतानचे 

आप/या सव=शि�िनशी रTण करण ेइतकOच ितची इjछा आह.े ती शांततकेJरता उभी आह ेआिण 

त,ुही ह ेFकािशत करा. (पाहा आर. एस. एसRया मळेाLयातील भाषण, स¥ट§बर १६, १९४७.) 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ २९८-३०५ 
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११२. !ाथ$ना !वचन, सFटGबर १३, १९४७ 

नवी िद%ली, 

स¥ट§बर १३, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

खूप िदवसांपवूt, बहxधा १९१५मMये मी जLेहा िद%लीत आलो होतो तLेहा वडीलधारे Nहणनू 

मी हकOम साहबे (अजमल खान) आिण डॉ. अwसारी यांना भटेलो होतो. िद%लीवर इ�ंजांची स�ा 

नाही तर हकOम साहबेांची स�ा आह े अस े तLेहा मला सांगmयात आल े होते. डॉ. अwसारी ह े

वडीलधारे गहृVथ होत े तसचे त े फार चांगल े श%यिचिकEसक आिण डॉoटर होते. त े हकOम 

साहबेांनाही ओळखत होते व EयांRयाब�ल Eयांना फार आदर वाटत होता. हकOम साहबेसIुा 

मसुलमान होते आिण मोठे िव«ान व हकOम होते. त ेयनुानी हकOम होत ेपरंतु Eयांनी आयवु�दाचाही 

चांगला अ~यास केला होता. हजारो मसुलमान आिण हजारो गरीब िहदंू EयांRयाकड े

औषधोपचाराकlरता जात असत. हकOम साहबेांशी माझी जी काही ओळख होती EयावXन मी सांगू 

शकतो कO त ेपशैाची िफकOर करत नLहत.े rया कोणाला गरज असले Eयाची सवेा करmयात Eयांना 

रस होता. आिण त े एखाbा राजाYमाणे होते. Eयांच े पवूhज चीनमMये राहत होते. त े चीनमधील 

मसुलमान होते आिण अतंबाh� स हृVथ होते. शहरात तमुचा नतेा कोण आह ेअस ेमी मा^याकड े

येणा`या YEयेक िहदंलूा िवचारल.े त े�Iानदंजी (महाEमा मwुशीराम. ते या नावाने ओळखल ेजात 

असत.) होते काय? �Iानदंजी EयांRयात भरपरू काम करत असत. परंतु नाही, Eयांचे नतेे हकOम 

साहबे होत.े का? कारण त ेिहदंू आिण मसुलमान या दोघांचीही सवेा करत होते. असो, १९१५ साली 

जशी पlरिVथती होती तशी मी सांिगतली आह.े परंतु नतंर आमRया सबंंधात जवळीक िनमाhण झाली 

व मी Eयांना अिधक जवळून ओळख ूलागलो. अwसार6नासIुा मी अिधक चांगला ओळख ूलागलो. 

अwसार6बरोबर मी बरेचदा रािहलो आह.े मी Eयांची मलुगी झोअरा आिण जावई शौकत खान (डॉ. 

शौकतउ%ला खान) या दोघांनाही ओळखतो. त े सवh फार चांगले लोक आहते आिण त े इथे 

िद%लीतच राहतात. परंतु काही िहदंू आप%याला माXन टाकतील कO काय अशी भीती Eयांना वाटते. 

त ेVवतःRया घरात राहत नाहीत. ते हॉटेलमMये राहायला गलेे आहते. त ेवाचल ेहा केवळ योगायोग 

आह.े Eयांचा पहारेकरी िहदंू होता. Eयान े दगंलखोरांना हाकलले. िहदंू आिण िशखांमMये इतका 

उwम�पणा का यावा कO मसुलमानांनी Eयांना घाबराव?े माग ेवळून तNुही Nहण ूशकता कO, आिण 

मा^यावर लालभडक डोळे वटारत अनके िहदंू सतं� होऊन मला Nहणत असतात कO ’तNुही बगंाल 
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आिण िबहारमMये दरू होता. एकदा पजंाबमMये या आिण िहदंूचंी आिण िशखांची झालेली दरुावVथा 

पाहा आिण तथेील मलु6ची अवVथा पाहा.’ परंतु या दोwही गोcी मी एकाच पातळीवर ठेव ूइिRछतो. 

काहीही झाले तरी ितथे अEयाचार घडललेे आहते. परंत ुएक भाऊ जर वडेाRया भरात लोकांना माX 

लागला तर EयाRयाYमाण ेमीही लोकांना मारायला पािहजे काय? त ेकस ेशoय आह?े मी खरा िहदं ू

आिण सनातनी िहदंू अस%याचा माझा दावा आह.े नमेके याच कारणामळेु मी मसुलमानही आह,े 

पारसी आह,े ि��न आह े आिण rयूसIुा आह.े मा^याकlरता या सवh एकाच झाडाRया शाखा 

आहते. या शाखांमधील कोणEया शाखा मी राहa bाLया आिण कोणEया तोडून टाकाLया? मी 

कोणEया फांदीची पान े तोडावी आिण कोणEया फांदीकडे दलुhp कराव?े मा^याकlरता सवh समान 

आहते. मी हा असा घडलो आह.े याब�ल मी काय कX शकतो? YEयेकजण जर मा^यासारखा 

िवचार कX लागला तर जगात पणूhपण ेशांतता नांदले.  

आज मी परुाना िक%%यात गलेो होतो. ितथे मी हजारो मसुलमानांना पािहले. मसुलमानांनी 

भरललेे दसुरे काही {क िक%%याकडे येत होते. त ेसवh मसुलमान शरणाथt होते. Eयांना िक%%यात 

आ�य का �यावा लागला? त ेकोणाला घाबरललेे होते? ते तNुहाला घाबरललेे होते कO मला? मला 

माहीत आह े कO मी कोणालाही घाबरवत नाही. परंतु माझे भाऊ, ज े Vवतःला िहदं ू आिण शीख 

Nहणवतात, Eयांना घाबरवत आहते. परंत ु Eयांनी Eयांना घाबरवल े याचा अथh मी Eयांना घाबरवले, 

तNुही Eयांना घाबरवले. अशा Yकारे घाबXन पािकVतानमMये Eयांना पळून जाव ेलागावे ह ेमी पाहa 

शकत नाही. पािकVतानमMये Vवगh आह ेआिण इथे नरक असे काही नाही. आपण अशा नरकात का 

साËडलो आहो? मला माहीत आह ेकO ना तर पािकVतान नरक आह ेआिण ना भारत. आपली इRछा 

असली तर आपण Eयांच े Vवगाhत Xपांतर कX शकतो वा आप%या कृEयामळेु त े नरकही होऊ 

शकतात. आिण दोwही दशे जर नरक झाले तर VवतWं माणसाला ितथे कोणतहेी Vथान नसेल. यानतंर 

आप%या निशबी केवळ गलुामिगरी असले. हा िवचार मा^या अतंःकरणाला Lयिथत करत आह.े 

माझे ¯दय थरथरत आह ेआिण एखाbा िहदंलूा वा मसुलमानाला वा िशखाला मी ह ेसवh कस ेसमजनू 

सांगू असा Yv मला पडतो. िक%%यातील फार थोडे मसुलमान सतंापलेले होते परंतु इतरांनी Eयांना 

थांबवल.े EयांRया अतंःकरणात Yेम होते. आप%या सतं� भावांना त ेसांगत होत,े ‘हा Nहातारा आपली 

सवेा करmयाकlरता आला आह,े आपल े अ�ू पसुmयाकlरता आला आह.े आपण उपाशी आहो 

आिण आप%याकlरता कुठे भाकरी िमळते काय ह े पाहmयाकlरता हा आला आह.े आपण 

पाmयािशवाय आहो आिण आप%याकlरता कुठून पाणी िमळू शकते काय हे पाहmयाकlरता हा आला 

आह.े’ ितथे Eयांना अwनपाणी िमळेल कO नाही हे मला माहीत नाही. काह6नी मला सांगतले कO 

आमRयाकlरता इथे अwनपाणी काहीही नाही. मी त े शोधmयाकlरता ितथे गलेो. ितथे काही लोक 
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मा^याशी अितशय Yेमाने बोलल.े मला बरे वाटले. कोणालाही आपल ेघर वा सपं�ी माघारी टाकून 

दऊेन जावसेे वाटत नसते. िहदंू िनवाhिसतांचीही अशीच अवVथा आह.े तहेी आपल ेघर आिण सपं�ी 

माघारी टाकून आल ेआहते. काही मरण पावले, ही काही सखुद पlरिVथती नाही. YEयेकाकlरता ही 

लािजरवाणी पlरिVथती आह.े मी Eयांचीही समजनू घालmयाचा YयEन करत होतो. तमुRया 

माMयमातनू सवा|शी बोलmयाची माझी इRछा असली तरी माझ े ऐकतो कोण?  अस े Nहणतात कO 

महाभारत काळात पांडवांना परुाना िक%%यात राहावे लागले होते. याला तNुही इ¦ंYVथ Nहणा कO 

िद%ली Nहणा इथेच िहदंू आिण मसुलमान सोबत सोबत वाढले आहते. ही मोगलांची राजधानी होती. 

आता ही भारताची राजधानी आह.े मोगल राजघराmयाचा आता कोणीही वारस िश%लक नाही. 

मोगल बाहXेन आल ेहोते. परंतु िद%लीचे रीतीlरवाज आिण परंपरा यांRयाशी ते एकXन झाले होते. 

EयांRयातीलच काही अwसारी साहबे झाले, काही हकOम साहबे झाले आिण काही िहदंहूी झाले. 

िहदंसूIुा EयांRयाकड े नोकरी कX लागले. अशा या तमुRया िद%लीत िहदंमूसुलमान शांततपवूhक 

राहत होते. अधनूमधनू त ेभांडतही होते. परंत ुत ेथोड्या िदवसांकlरता भांडायचे आिण नतंर परत एक 

Lहायच.े एका Yसगंी कोणा माथेिफXने �Iानदंजीवर Yाणघातक ह%ला केला. परंतु Eयाआधी 

मसुलमानांनी अितशय Yेमाने �Iानदंज6ना जNुमा मिशदीत नले े होते व ितथे मसुलमानांना Eयांनी 

सबंोिधत केले होते. तमुची िद%ली ही अशी आह.े  

परंतु आज काय सXु आह?े सरदार नहेमी ताठ मानने ेचालत असत परंत ुमी तNुहाला सांगतो 

कO आता Eयांना खाली मान घालनू चालावे लागते. आिण जवाहरलाल, तो शरू आिण धाडसी 

जवाहरलाल हवतेनू उडत होता तो आज असहाय होऊन बसला आह.े एक Lय�O वडे 

लाग%याYमाणे वागत असले तर ितला द�ुVत करता येऊ शकते. परंतु सवhच जLेहा अशा Yकारे वाग ू

लागतात तLेहा Eयांना कोण द�ुVत कX शकेल? अखेरीस जवाहरलाल काही दवे नाही. आिण 

सरदारसIुा कोणताही दवे नाही. आिण EयांRया इतर म�ंयांमMयेही दवैी श�O नाही. Eयांना बाहXेन 

कुठून मदतही िमळत नाही.  

मी हीच गोc YEयेकाला सांगत असतो. अनके िहदंू आिण मसुलमान मा^याकड ेयेतात. माझी 

EयांRयाशी बरीच चचाh झाली आह.े परंत ुअखेरीस माझा आवाज ई�राला शरण जातो. Eयान ेमला 

या जगातनू घऊेन जावे वा िद%लीतील लोकांना समजंसपणा bावा Nहणनू मी Eयाला Yाथhत असतो. 

एकाही िहदंRूया वा िशखाRया मनात मसुलमानांब�ल रागाचे िवचार नसावे. लोक मला सांगतात कO 

मसुलमान पचंमVतभंीयासारखे Nहणज ेदशे¦ोही आहते, सMयाRया सरकारिवषयी EयांRया मनात िन�ा 

नाही. भारतात साडेचार कोटी मसुलमान आहते.  जर साडेचार कोटी दशे¦ोही असतील तर कोणाची 
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हानी होणार आह?े Eयांची Vवतःचीच हानी होईल. अशा Yकारे वागनू ते इVलामचे दफन करतील. 

परंतु िहदं ूआिण िशखांच ेत े नकुसान कX शकणार नाहीत. परंतु Eया साडेचार कोटी मसुलमानांना 

तNुही Wास दऊे नये. एक तर तNुही मरmयाकlरता तयार Lहा वा पािकVतानमMये जा असे तNुही Eयांना 

सांगणे यो}य नाही. Eयांनी का जावे? आिण कोणाRया सरंpणाखाली? मी तNुहाला सांगतो कO त े

तमुRया आिण मा^या सरंpणाखाली आहते. िकमान माझी तरी त े\]य पाहmयाची तयारी नाही. मी 

ई�राला Yाथhना करीन कO तसे होmयापवूt Eयान ेमला घऊेन जावे. Eयान ेमला भरपरू िदवस िजवतं 

ठेवल े आह.े ७८-७९ वषाhचे जीवन काही लहान नाही. मी पणूh समाधानी आह.े मा^या सवh 

pमतनेसुार मी सवेा केली आह.े ई�राला जर मला िजवंत ठेवायच ेअसले तर Eयान ेमा^याकडून मला 

आवडेल तसे काम कXन �याव.े दोwही सYंदायांचा मी िमW आह ेअस ेमला Eयांनी सागायला पािहजे. 

यामळेुच त ेमाझे ऐकतात व पढुेही ऐकत राहतील. मी फार कमी मसुलमानांना भटेललेो आह.े मग 

सवh मसुलमान दशे¦ोही आहते व त ेमाझा िव�ासघात करत आहते असे मी कस ेNहण ूशकतो? मी 

तNुहाला सांगतो कO त ेजरी माझा िव�ासघात करत असतील तरी Eयामळेु Eयांना काहीही मदत होणार 

नाही. मला माwय आह ेकO मसुलमानांजवळ भरपरू श�े आहते. EयांRयाजवळील काही श�े मी परत 

घतेली आहते आिण काही अजनूही EयांRयाजवळ आहते. परंत ु EयांRयाजवळील श�ान े त े काय 

करतील? त ेमला मारणार आहते काय? ते तNुहाला मारणार आहते काय? जर ते तसे करतील तर त े

पाहmयाकlरता सरकार आह.े मी तNुहाला सांगनू ठेवतो कO आपण जर चांगल ेझालो व आपण चांगल े

वतhन केले तर सरकार आप%याला wयाय िमळेल ह ेिनि�तच पाहील. सरकारांना परVपरांशी भांडू bा. 

आपण िमW राहa या. त ेआप%याला माXन टाकतील अशी भीती आपण बाळग ूनये. माणसू िकतीही 

शि�शाली असला तरी ई�र जर आप%याला वाचवणार असले तर तो आप%याला माX शकणार 

नाही. यामळेुच िहदंू आिण मसुलमान या दोघांनाही मला सांगायचे आह ेकO तNुही भीती टाकून bा. 

कायद ेआझमनी केललेे िवधान मला आवडल ेनाही. त े Nहणाल ेकO मसुलमानांना पािकVतानमMये 

आ�य दmेयात आला कारण सघं राrयात Eयांचा छळ होत होता. Eयांचे Nहणण े आह े कO ितथे 

EयांRयाकlरता अwन आिण राहmयाकlरता जमीन असली पािहजे. त ेNहणतात कO पािकVतान गरीब 

दशे आह े व यामळेु rयांRयाजवळ पसैा असले Eयांनी तो ितथे पाठवावा. (या अिधकृत 

मलुाखतीकlरता पाहा परुवणी “मौऊंटबॅटन यांना मलुाखत, स¥ट§बर १४ आिण १६, १९४७”) मला 

Eयाब�ल मळुीच त¤ार करायची नाही. परंत ुEयाचबरोबर पि�म पजंाबमMये िहदंूचंे काय झाले हे त े

का सांगत नाहीत? िबहारने काही वाईट काम केल ेआह ेह ेखरे असल ेतरी Eयान ेEयाब�ल प�ा�ापही 

Lय� केला आह.े कलकsयात िहदंू मा^याकड े आल े आिण Eयांनी प�ा�ाप Lय� केला. 

मसुलमानांनीही जर असचे केल ेव आNही चकुलो अशी ते कबलुी दते असतील तर त ेफार चांगल े
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होईल. मी मा^या डो�यांनी सवh काही पािहले आह ेआिण EयाRयाकड ेमी डोळेझाक कसा काय कX 

शकतो? आिण िहदंूनंी केललेे अपराधही मी झाकू शकत नाही. मला सवh धमा|शी Yामािणक राहायचे 

आह.े मी ना तर ई�राचा िव�ासघात कX शकतो ना माणसाचा. मी सवाhशी िन�ावतं राहa इिRछतो.  

आमRयातील सवh माणसे इतके वाईट नाहीत असे घोिषत करण ेह ेमसुलमानांRया पढुा`यांच े

कतhLय आह े अस े मी काल Nहणालो होतो. (पाहा Yाथhना Yवचन स¥ट§बर १, १९४७) आNही 

भारताशी एकिन� राहa आिण भारताकlरता सवh जगाशी लढmयाची आमची तयारी असले अस ेEयांनी 

Nहणायला पािहजे. तसे केल ेतरच त ेखरे मसुलमान ठरतील. भारतात अस ेवाईट मसुलमान नाहीत 

अशी मी आशा करतो. आिण जर असे काही असतील तर Eयांना चांगल ेकरmयाकlरता आप%याला 

चांगल ेLहाव ेलागले, वाईट नाही. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ३०५-१० 
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११३. !ाथ$ना !वचन, सFटGबर १४, १९४७ 

नवी िद%ली, 

स¥ट§बर १४, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो,  

कालYमाणचे आजही मी आप%या मसुलमान शरणाथt बांधवांना भटेायला गलेो होतो. मी 

िशिबरात पािहली तशा Yकारची घाण कुठेही पािहली नाही. मी िहदंूRंया (िनवाhिसत) छावmयात गलेो 

आह े आिण मसुलमानांRयाही छावmयात गलेो आह.े िहदंूचंी छावणी वगे�या िठकाणी आह.े 

मसुलमानांRया छावणीत इतका घाणरेडा वास येत होता कO ते त े िठकाण VवRछ का करत नाहीत 

याचे मला आ�यh वाटू लागले. मा^याकड ेजर या िशिबराची जबाबदारी असती तर मी ह ेसहन केल े

नसते. मी छावmयांमMये रािहललेो आह े आिण अनके छावmया वा िशिबरे मी पािहलेली आहते. 

आप%या छावmया इतoया घाणरेड्या ठेव ूनये. मला अितशय दःुख झाले. ितथे पोिलसांची आिण 

सwैयाची िकती तरी LयवVथा आह ेआिण ते इतकO घाण आिण वास का सहन करतात? त ेNहणतील 

कO ह ेिठकाण VवRछ करmयाची आमची जबाबदारी नाही, आव]यकता पडली तर िशिबरात शांतता 

राखmयाकlरता आिण सLुयवVथा ठेवmयाकlरता आNहाला केवळ गोळीबार करmयाचा आदशे आह.े 

त े Nहणतात कO िनवाhिसत आपसात भांडल े तर आNही आमRया बंदकुांRया मदतीने Eयांना येथून 

काढून टाकू. Eयांना इतकाच आदशे होता आिण आदशेात ज े सांिगतले होते EयाRया पलीकडे त े

जाऊ शकत नLहत.े हे सवh ठीक आह.े परंतु ते आता आपल ेसिैनक आिण आपल ेपोलीस आहते. 

मा^या \िcकोनातनू EयांRयाजवळ कुदळ आिण फावडेही असले पािहजे. िजथे कुठे घाण आढळेल 

ितथली घाण Eयांनी दरू केली पािहजे. Eयांच ेम_ुय काम िठकाण ेVवRछ ठेवmयाचे असल ेपािहजे. 

छावmया चांग%या अवVथेत ठेवmयाकlरता िहदंू आिण मसुलमान िमWांनी Eया Vवतःच VवRछ के%या 

पािहजे. ह ेजर आपण Eयांना सांिगतले नाही तर आपण Eयांच ेशWू ठX. आपण जर Eयांच ेिमW आिण 

सवेक अस ूतर आपण Eयांना Vपcपणे सांिगतले पािहजे कO तNुही इथे आला आहात Nहणनू तNुही 

असहाय माणसाYमाणे वागला पािहजे अस ेनाही. पािकVतानमधून िहदंू िनवाhिसत आल ेतर आपण 

काय Eयांना िविहरीत ढकलणार आहो? आपण Eयांना इथे ठेवनू Eयांची काळजी �यायला नको काय? 

आपण Eयांना सांिगतले पािहजे कO आNही तNुहाला अwनपाणी दऊे परंत ुभगंी दणेार नाही. मी फार 

कठोर¯दयी माणसू आह.े  
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हlर«ारRया कंुभम�ेयात कुदळफावडे घऊेन मी काम केले आह.े आमRयाकड ेछावणीतील 

VवRछतसेह सवh काम े होती. तशा कामाकlरता सवh Yिशिpत होत.ेयामळेु मी Nहणने कO  या 

छावmयांचा कोणी जर LयवVथापक असला, मग तो िहदं ू आह े कO मसुलमान याची मला िफकOर 

नाही, तर Eयाच ेपिहले काम आिण सवाhत महsवाचे काम Eयांन ेही छावणी एकदम VवRछ ठेवली 

पािहजे. याकlरता पसैा लागत नाही. छावणीत फावडे नसतील तर सरकारन े त ेपरुवणे ह ेसरकारच े

कतhLय आह.े सरकार जर फावडे परुवत नसले, सरकारला जर फावडे परुवmयाइतका वळे नसले तर 

छावणीYमखुाने त ेपरुवले पािहजे. rयाYमाणे छावणीतील लोकांRया खाmयािपmयाची LयवVथा करण े

सरकारचे कतhLय आह े EयाचYमाण े छावणीतील साफसफाईकडे लp दणेे व िपmयाच े पाणी, धणुी 

धmुयाकlरता पाणी परुवणहेी सरकारच े काम आह.े ितथे सांडपाणी वाहaन नmेयाची LयवVथा 

नस%यामळेु कॉलरा पसरतो. छावणीतील साफसफाईत कधीही कमतरता असता कामा नये. ही गोc 

मी ि�िटशांकडून िशकलो हे मी कबूल केलचे पािहजे. छावणीतील साफसफाईकडे कस ेलp bाव ेह े

मला माहीत नLहते. हजारो लोक एकिWत राहतात व EयांRयावर कशा Yकारे कामाची जबाबदारी 

सोपmयात येत ेकO ते एकिWतपण ेसाफसफाईचे वा सांिगतलेले इतर कोणतहेी काम कX शकतात ह े

मला माहीत नLहत.े सिैनक ह े सवh कX शकतात. काही िमिनटात सपंणूh शहर उभ े राहते आिण 

राहxट्य़ा उ~या राहतात. सवाhत आधी जे येतात Eयांच े पिहले काम पाणी कुठे िमळेल Eयाचा 

उपयोगाची LयवVथा कशी करायची ह ेपाहायचे असत.े ल�वी व सडंासातील घाण पाणी बाहरे वाहa 

नये Nहणनू येणा`या दसु`या तकुडीकड ेखदंक खणmयाच ेकाम असत.े अशा LयवVथेमळेु ितथे कॉलरा 

वा आमांशाची भीती नसत.े सवh लोक आरामात राहa शकतात. मी इतर गोc6कडे वळणार नाही.  

इथे लोक सपंणूh गZधळाRया पlरिVथतीत राहतात. त े सवh इकडेितकड े पडललेे असतात. 

छावणी VवRछ ठेवmयाची कोणालाही िफकOर नसते. मी कोणाला दोष दऊे शकतो? मसुलमानांRया 

छावणीYमखु मसुलमान आह.े तो EयांRया लोकांना सांगू शकतो आिण EयांRयाकडून कोणत ेकाम 

अपिेpत आह े  ह े Eयांना समजावनू सांग ू शकतो. Eयाला लोकांना समजनू सांगता आल े पािहजे. 

Eयांना सांिगतले पािहजे कO तNुही जर घाणीत राहाल तर तNुही मराल. तमुची मलुहेी घाणरेडी राहa 

शकत नाहीत. यामळेु छावणी VवRछ ठेवण े ही िकती तरी चांगली गोc आह.े या लोकांना 

VवRछतिेवषयक Yिशpण िदले तर आपण िकती तरी कX शकतो. तNुही जर िहदंूचंी छावणी पाहाल 

तर ितथेही तNुहाला घाण िदसले. परंत ुतरीही ितथे थोडे अतंर आह.े ितथे मी अनवाणी िफX शकत 

नाही. तलावात ितथे अगदीच पाणी नLहते. ते पणूhपण ेकोरडे होत.े ितथे गटारांची LयवVथा नLहती. 

अखेरीस ना तर मसुलमान ना िहदंू पशू आहते. परंत ुआज आपल ेपशतू Xपांतर झाले आह.े िहदंू 

आिण शीख पािकVतानमधून घाबXन का पळत आहते? िहदंनूी जरी इथे अितशय वाईट वतhन केल े
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असले तरी ितथे Eयांनी काहीही केल ेनाही. जर ितथे कोणी अपराध केला असले तर Eयाला िशpा 

करा. ही सरकारची जबाबदारी आह.े याचबरोबर मी िवचारेन कO येथून कुणाला पळून जाण ेका भाग 

पडाव?े त े जर मसुलमान असतील तर मसुलमान अस%यामळेु Eयांना दोष िदला पािहज े काय? 

मसुलमानसIुा आपल े आहते आिण त े आप%या सरकारRया अतंगhत आहते. जर त े िनवाhिसत 

असतील तर िद%लीकरता ही गोc अितशय लािजरवाणी आह ेह ेVपc आह.े इथे असलेले मसुलमान 

बाहXेन आलले ेनाहीत. EयांRयातील जवळपास िद%लीमधील िविवध वVEयांमधनू आलले ेआहते. 

EयांRयातील फारच थोडे बाहXेन आल ेअसतील. आNही Eयांना िद%लीबाहेर घालवले आह.े काल 

मी सांिगतले होते EयाYमाण े मी तNुहाला आजही सांगने कO ही गोc अितशय लrजाVपद आह.े 

पािकVतानमधून अ%पस_ंयाकांना पळून याव ेलागावे हे पािकVतान सरकारचे अपयश आह.े तNुही 

पािकVतानमMयेच रािहले पािहजे असे ितथ%या सरकारने Eयांना सांिगतले पािहज.े परंत ु

पािकVतानमधील आज पlरिVथती अशी आह े कO चांग%या लोकांनाही ितथून पळून याव े लागते. 

लाहोर जवळपास lरकाम ेझाले आह.े िहदंूनंी हे शहर बांधले आह ेआिण िहदंूनंी बाधल%ेया िकती तरी 

हव%ेया ितथे आहते. ितथे िकती तरी शpैिणक सVंथा आहते. इतकO महािवbालये अजनू कुठे 

आढळतील? मला नहेमीच YEयेक चांग%या गोcीचे कौतकु वाटत असत.े आज ही महािवbालये 

कोणाRया ता�यात आहते? या सवh गोc6चे मला दःुख होत.े आिण पािकVतान सरकार इतoया 

खालRया पाळीवर गले ेयाची मला लाज वाटते. आिण जLेहा मी येथील परिVथती पाहतो तLेहा मला 

अजनूच लािजरवाणे होऊ लागते. आपल े सरकार असनूही िद%लीतील पlरिVथती इतकO का 

िचघळवी. िसहंासारखे जवाहरलाल आिण गहृमWंी सरदार पटेलसारखे लोक असहूी पlरिVथती इतकO 

िचघळावी? Eयांचा अिधकार माwय का करmयात येऊ नये? Eयानी जर एखाbा मलुाला वाचवmयाचा 

आदशे िदला असले तर ते मलू वाचवल े गलेचे पािहजे. अस े झाले तरच आपण आपल े सरकार 

चालव ू शकतो. परंत ु आता EयांRयाजवळ पोलीस आिण सwैय आह े व यांRया मदतीने त े शांतता 

YVथािपत करmयाचा YयEन करत आहते.परंतु अखेरीस ह ेसरकार कोणाचे आह?े ह े तमुचे सरकार 

आह.े तNुही ते घडवले आह.े  

जर YEयेकजण आप%या सरकारRया आदशेाचे पालन करील तर YEयेक गोc करता येऊ 

शकत.े असे झाले नाही तर सMयाRया अवVथेकlरता जग िद%लीची चेcा करील. आिण मग यरुोपीय 

स�ा, मग ती रिशया असो, °ाwस असो कO ि�टन असो वा अमlेरकO असो आप%याला हसतील 

आिण आपण आप%या Vवात�ंयाचे रpण करmयाकlरता असमथh आहो असे Nहणतील. आपण केवळ 

गलुाम Nहणनूच जग ू शकतो. असे Lहायला नको. यामळेुच मसुलमानांना मला सांगायचे आह े कO 

तNुही तमुRयाजवळील सवh श�े भीतीमळेु नाही तर Vवतः होऊन सपुदूh करावी. तNुहाला जर 
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भावाभावाYमाणे राहायचे असले तर तNुही असे कराव.े अस ेकेल ेतरच भारताब�लची तमुची िन�ा 

िसI होईल व तNुही भारताचा कधीही िव�ासघात करणार नाही हे दाखवनू bाल. िहदंू असो कO 

मसुलमान आपण सवh भारताचे आहो. मला मसुलमानांनासIुा सांगायचे आह े कO पि�म पजंाब, 

सरह� Yांत, बलिुचVतान आिण िसधं येथील मसुलमानांना जर वडे लागले व िहदंू आिण शीख यांना 

ितथे शांततते राहणे शoय झाल े नाही तर आमRयाकlरता इथे पlरिVथती कठीण होणार आह.े 

अखेरीस आपण सवh माणसू आहो. यामळेु तNुही मानवता समजनू �या. आपण िकती काळ समजतू 

घालू शकू? माणसाला वडे लागू शकते आिण तो चांगलाही असू शकतो. तो जर नीट वागत असले 

तर Eयाला शांत राहa bा. एखाbा माणसाला वडे लाग%यामळेु तो जर �ापद होत असेल तर मी 

िद%लीRया िहदंूनंा सांगने कO तNुही काळजीपवूhक राहा आिण शरू Lहा, ~याड होऊ नका. 

मसुलमानांजवळ काही श�े जरी असतील तरी Eयांना घाबरण ेहा ~याडपणा आह.े कुठे तरी काही 

मसुलमान श� बाळगत असतील तरी आपण Eयाची काळजी का करायची? Eयांना िनःश� करण े

सरकारचे काम आह.े EयांRयाकडील श� काढून घणे ेहे सwैयाचे काम आह.े Eयांना जर िहदंूबंरोबर 

एको¥याने भारतात राहायचे असले तर Eयांनी आप%याजवळील श�े सपुदूh केली पािहज.े आिण 

मसुलमानांनी आपली चूक कबूल केली पािहजे. Eयांनी Nहणायला पािहजे कO आमची इRछा 

िद%लीला िजकूंन सपंणूh भारताचा पािकVतान करmयाची होती परंतु भारताचा पािकVतान करण ेशoय 

नाही ह ेआता आमRया लpात आल ेआह.े Eयांना आधीच पािकVतान िमळाललेा आह ेव यावर 

Eयांनी समाधान मानायला पािहजे. आNही पािकVतानमधील िहदंूनंा वाचव ूव Eयांना समाधानात ठेव ू

अस ेEयांनी Nहणायला पािहजे. अस ेझाल ेतर भारत आिण पािकVतानमMये चांगलुपणाकlरता Vपधाh 

सXु होईल व अिधक Yामािणकपणाने मानवतलेा अनसुरmयाचा ते YयEन करतील. आपण मoकेकड े

पाहो कO पवू�कड े सEय आप%या VवतःRया अतंःकरणातच वसत असत े आिण आपल े अतंःकरण 

िनzपाप असणे याला खरे महsव आह.े आपण जर परVपरांशी चांगलुपणात Vपधाh केली तर आपण 

सवh Yगती कXन एकिWत काम कX शकतो.  

मी तNुहाला सांगू इिRछतो आता मी इथे आललेो अस%यामळेु इथेच मरmयाची माझी इRछा 

आह.े आपण जर वडे लाग%याYमाणे वागू लागलो आिण रागाRया भरात मसुलमानांना माX लागलो 

तर मला तमुRयाशी काहीही घणेदेणेे नसले. मला अशा गोc6चा साpी Lहायचे नाही. मसुलमानांना 

जर अस ेवाटत असले कO िहदंू आिण शीख दोषी आहते आिण िहदंू आिण िशखांना वाटत असले 

कO मसुलमानांचा दोष आह ेतर या दोघांचाही दोष आह.े मा^याकlरता ह ेसवh समान आहते. मा^या 

\cीने िहदंू आिण मसुलमान एकच आहते. तमुRयातील जे खरे असतील Eयांनाच ई�र ओळखेल. 

दcुांRया दवुhतhनाकlरता िशpा करणारे तNुही कोण? त े Vवतःलाच िशpा करतील. मला याब�ल 
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काहीही सशंय नाही. सवh धमाhचा मला कळललेा सार हाच आह.े यामळेुच मी Nहणने कO मसुमानांनी 

िकतीही चकुOच ेवतhन केल ेतरी तNुही चांगलुपणाने वागला पािहजे. कमीतकमी तNुही अस े केलले े

पाहmयाची मला इRछा आह.े आपण इतके जर केल े तर आपण आप%या सरकारला चांग%या 

VवXपात ठेव ूशकतो. आिण अस ेझाले नाही तर आपण सवh काही गमावू. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ३११-१६ 
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११४. !ाथ$ना !वचन, सFटGबर १५, १९४७ 

(गांधीज6चा आज मौनवार अस%यामळेु हे भाषण सभेत वाचून दाखवmयात आल.े) 

नवी िद%ली, 

स¥ट§बर १५, १९४७ 

राWी मी जसजसा मनाला शांत करणा`या आिण जीवनदायी वाटणा`या पावसाचा आवाज ऐकत जात 

होतो तसतसा मा^या मनात  िद%लीतील उघड्या छावmयामMये पडून असल%ेया हजारो शरणा�या|चे 

िवचार  येत होत.े चोहोकडून पावसापासून रpण होईल अशा ओसरीत मी झोपलो होतो. परंत ु

माणसाचे ¤ूर हात EयाRयाच भावािव�I उठल ेनसते तर या हजारो माणसांना - प�ुष, ि�या आिण 

मलुांना िनवा`यािशवाय उघड्यावर पडून राहाव े लागले नसते आिण अनकेांना तर उपाशीपोटीही 

राहावे लागले नसते. काही िठकाणी तर गडुघाभर पाणी साचल ेहोत.े Eयांना दसुरा कोणताही पयाhय 

नLहता. (ही वाoये Yाथhना Yवचन - १ प�ृ ३१५वXन भाषांतlरत केली आहते.) हे सवh अपlरहायh 

होते काय? आतनू जोरात आललें उ�र होतं ‘नाही’. अगदी एक मिहwयाचे नवजात मलू असल%ेया 

Vवात�ंयाचे हचे पिहले फळ आह ेकाय? या िवचारांनी गत वीस तासात मला झपाटून टाकल ेहोते. 

माझे मौन हे मला िमळाल%ेया वरदानासारखे आह.े Eयामळेु मला मा^या अतंमhनाचा शोध घतेा 

आला. िद%लीRया नागlरकांना वडे लागले आह ेकाय? EयांRयात काहीच माणसुकO उरललेी नाही 

काय? दशेYेम आिण दशेाचे Vवात�ंय यांना EयांRया ¯दयात काहीच Vथान उरललेे नाही काय? आधी 

िहदंूवंर आिण नतंर िशखावर दोषारोप के%याब�ल मला pमा करmयात यावी. «षेाRया लZढ्याला 

बांध घालmयाचे परुस ेसाम�यh इथ%या प�ुषांमMये नाही काय? मी इथ%या मसुलमाननंा िवनतंी करीन 

कO Eयांनी भीतीचा पणूhपण े Eयाग करावा आिण ई�रावर िव�ास ठेवावा व EयांRयाजवळील rया 

श�ांची िहदंूनंा आिण िशखांना भीती वाटते ती सवh श�े Eयांनी जाहीर करावी. याचा अथh असा नाही 

कO िहदंू आिण िशखांजवळ श�े नाहीत. अतंर केवळ Yमाणाचे आह.े काह6जवळ जाVत आहते 

काह6जवळ कमी. (गांधीज6चे मौन सXु झा%यामळेु ह ेवाचून दाखवmयात आल.े) अ%पस_ंयाकांनी 

एक तर ई�रावर व Eयान े िनमाhण केललेा माणसू यो}य वतhन करील यावर भरवसा ठेवावा आिण 

नाहीतर rयांRयावर तमुचा िव�ास नाही EयांRयापासनू सरंpण Lहाव ेNहणनू तNुही श�ांवर िव�ास 

ठेवा.  
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माझा तNुहाला लहानसा परंतु खबंीरपणाचा स%ला आह.े Eयाची अचकूता Vपc आह.े तमुच े

सरकार YEयेक नागlरकाचे गwुहगेारापासनू, मग त े िकतीही श�िसI असो, रpण करील यावर 

िव�ास ठेवा. यापढुे जाऊन मी Nहणने कO घरादारांला आिण सपं�ीला मकुाव े लाग%यामळेु  

अ%पस_ंयाकांचे ज े नकसान झाले असले Eया YEयेक Yकरणी अ%पस_ंयाकांना नकुसानभरपाई 

मागmयाचा अिधकार आह.े दोनपकैO एकही सरकार ह े सवh कX शकत नाही अस े Nहणण े Nहणज े

मतृाला िजवतं करmयासारखे होईल. िद%लीRया लोकांनी कायदा हातात घतेला तर पािकVतान 

सरकारकडून wयायाची मागणी करण ेकठीण होईल. wयाय मागणाराने wयाय केला पािहजे. Eयाचे हात 

VवRछ असले पािहजे. rया मसुलमानांना आपल े घर सोडmयाकlरता बाMय करmयात आल े आह े

Eयांना िहदंू आिण िशखांनी परत EयांRया घरात राहmयाकlरता बोलावले पािहजे. तNुही जर ह ेसाहसी 

पाऊल उचलले तर Eयामळेु िनवाhिसतांRया समVयेची ती±ता आिण जिटलता कमी होईल. आिण मग 

Eया गोcीची दखल पािकVतानलाच नाही तर सपंणूh जगाला �यावी लागले. तNुही िद%ली आिण 

भारताला अपमािनत होmयापासनू आिण िवनाशापासून वाचवाल. करोडो िहदंू, शीख आिण 

मसुलमानांची अदलाबदल करmयाची क%पनाही करवत नाही. त ेचूक आह.े अदलाबदल करmयाच े

खिंबरपणान े नाकाXन आपण पािकVतानने केललेी चूक द�ुVत कX शकतो. या बाबतीत माझा 

आवाज एकटा जरी पडला तरी ह ेबोलmयाचे धयैh मा^यात राहील अशी आशा आह.े 

हlरजन, स¥ट§बर २८, १९४७ 
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११५. !ाथ$ना !वचन, सFटGबर १७, १९४७ 

नवी िद%ली, 

स¥ट§बर १७, १९४७ 

काल सMंयाकाळRया मा^या अनभुवानतंर मी ठरवल ेहोते कO तोपय|त Yाथhना सभा �यायRया 

नाही जोपय|त �ोEयांमधील उपिVथत YEयेक माणसू Eयाकlरता तय़ार होत नाही. (१६ स¥ट§बरRया 

Yाथhना सभते कुराणमधील आयती Nहणायला स�ुवात झा%याबरोबर जमावातील कोणी तरी 

ओरडल,े या आयती Nहणता Nहणताच आमRया आयाबिहण6वर अEयाचार करmयात आल,े आमच े

िYय Vवजन मारले गलेे. इथे आNही तNुहाला या आयती Nहण ूदणेार नाही. काही लोक घोषणा दऊे 

लागले, गांधी मदुाhबाद. सभतेील गZधळ थांबmयात अपयश आ%यानतंर Yाथhना थांबवmयात आली.) 

मी कधीही कोणावरही काहीही लादले नाही मग Yाथhनसेारखी अितशय आMयािEमक गोc मी 

कोणावर कसा काय लादू शकतो. Yाथhना करायची कO नाही याची सचूना आतनू यायला पािहजे. 

मला खुश करmयाचा हा Yvच नाही. 

मा^या Yाथhनासभा खरोखरच लोकिYय झा%या आहते. या सभांमळेु लpावधी लोक 

लाभािwवत झाले आहते अस ेिदसते. परंत ुलोकांना सहन कराLया लागले%या आपदांमळेु Eयांना राग 

येण ेVवाभािवक आह ेव दोwही समदुाय तणावाRया मनिVथतीत आहते ह ेमी चांग%या Yकारे समज ू

शकतो. Yाथhना घते असताना Yाथhनतेील काही भाग वगळावा अशी जी अपpेा करmयात येत आह े

ती करmयात येऊ नये इतकOच सभा घmेयािवषयीची माझी अट आह.े एक तर सपंणूh Yाथhना मनःपवूhक 

माwय केली पािहजे  वा ती फेटाळली पािहजे. कुराणमधील जो भाग मी Yाथhनते Nहणतो तो मी Nहणण े

मी थांबव ूशकत नाही.  

मी तमुची चीड आिण Eयातनू िनमाhण होणारा अधीरपणा समज ू शकतो. परंत ु तNुहाला 

िमळाल%ेया Vवात�ंयाकlरता तNुहाला पाW ठरmयाची इRछा असले तर तNुहाला तमुRया रागावर 

िनयWंण िमळवावे लागले आिण wयाय िमळवmयाकlरता तNुहाला तमुRया सरकारवर अवलंबून राहावे 

लागले. मला जरी माझी अिहसंक पIती आवडत असली तरी मी तNुहाला ती सचुवत नाही कारण 

मला माहीत आह ेकO अिहसंसेबंंधीचे माझ ेबोलणे आज कोणीही ऐकणार नाही. यामळेु मी तNुहाला 

लोकशाहीवादी राz{े जो मागh अवलंबंत असतात तोच सचुवत आह.े लोकशाहीत YEयेक माणसाला 

YEयेकाRया इRछेYमाण े Nहणज े सरकारRया आदशेाYमाणे वागावे लागत असते व आप%या 

VवतःRया इRछांना EयाYमाण े वळण लावावे लागत असते. YEयेक माणसू जर आप%या हातात 



 ाथ#ना  वचन – भाग 1 

www.mkgandhi.org  Page 332

कायदा घईेल तर सरकार काम कX शकणार नाही. Eयाचा अथh होईल अराजक. Nहणज ेसामािजक 

LयवVथेचा अतं. Nहणजे राrय अिVतEवात राहणार नाही. Vवात�ंय गमावmयाचा हाच मागh आह.े तNुही 

जर सरकारला आपल ेकाम कX िदले तर YEयेक िहदंू आिण शीख िनवाhिसत आपाप%या घरी सwमान 

आिण आदरािनशी परतले. परंत ुतNुही जर तमुRया मसुलमान दशेबांधवांना भारतातनू घालवनू दऊे 

पाहाल तर असे घडmयाची शoयता नाही. अशी कोणतीही गोc मला भयानक वाटते. मसुलमानांवर 

अwयाय कXन तNुही wयाय िमळवू शकत नाही. ही गोc सोडली तरी अ%पस_ंयाक Nहणजे िहदंू आिण 

शीख यांना पािकVतानमMये फार वाईट वागणकू िमळते ह े खरे असले तर हहेी खरे आह े कO पवूh 

पजंाबमMये अ%पस_ंयाकांना Nहणजे मसुलमानांना फार वाईट वतhणकू िदली जात आह.े दोwही 

दशेांमMये करार होmयाचा यो}य मागh हा आह ेकO Eयांनी शIु अतंःकरणाने आपाप%या चकुा कबूल 

कXन सामजंVय करार करावा. जर अशी एकवाoयता होणे शoय नसले तर Eयांनी लवाद कबूल 

करावा व लवादाचा िनवाडा माwय करावा. दसुरा मागh आह ेयIुाचा असVंकृत मागh. मला यIुाRया 

क%पनचेीसIुा घणृा आह.े परंत ुपरVपरात एकमत होऊन करार होत नसले आिण लवादही माwय होत 

नसले तर यIुािशवाय पयाhय राहणार नाही. यामळेु मी आशा करतो कO अशा पlरिVथतीत लोक 

आपला वडेेपणा टाकून दतेील व भानावर येतील व पािकVतानमMये जायचे नाही असे ठरवलले े

आपल ेमसुलमान शजेारी आप%या ससंारात परतत असतील तर Eयांना सरुिpततचेे आ�ासन दतेील. 

ही गोc सwैयाRया मदतीने साMय करता येऊ शकत नाही. लोक जLेहा भानावर येतील तLेहाच ही 

साMय करता येईल. यादवीमळेु दशेाचा िवMवसं झालेला पाहmयाकlरता जगायचे नाही अस ेमी ठरवल े

आह.े आप%या या पिवW आिण सुदंर भमूीवर काही आप�ी येmयापवूt Eयान ेमला घऊेन जाव.े मा^या 

या Yाथhनते तNुही सवा|नी सहभागी Lहाव ेअशी माझी इRछा आह.े 

 िहदंू आिण मसुलमान कामगारांनी (िद%ली कापड िगरणीतील कामगारांRया Yचंड सभेत 

याआधी गांधीजी हजर रािहले होते.) एको¥याने काम के%याब�ल मी Eयांचा आभारी आह.े तNुही जर 

सपंणूh एको¥यान ेकाम कराल तर तNुही दशेासमोर चांगला आदशh ठेवाल. कामगारवगाhने आप%या 

जवळपासही सांYदाियकतेला भटकू दऊे नये. तNुहाला जर तमुची श�O माहीत असले व तNुही 

समजनू घऊेन रचनाEमक कायh करत राहाल तर तNुही खरे मालक व स�ाधारी Lहाल व तNुहाला 

कामावर लावणारे तमुRया अडीअडचणीत मदत करणारे तमुचे िव�Vत व िमW होतील ह ेमी तNुहाला 

सांिगतले नLहत ेकाय? कामगार ह ेसोने आिण चांदीपpेा म%ुयवान आहते कारण जिमनीRया पोटातनू 

केवळ कामगारच त ेसोनचेांदी वर काढू शकतात ह ेजLेहा Eयांना कळेल तLेहाच खरे आनदंाचे िदवस 

येतील. 

Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ३१८-२० 
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११६. !ाथ$ना !वचन, सFटGबर १८, १९४७ 

नवी िद%ली, 

स¥ट§बर १८, १९४७ 

आज आपण आपला सवh शहाणपणा गमावला आह,े आपण मखूh झालो आहो. केवळ 

िशखांनाच वडे लागले आह ेवा िहदंू आिण मसुलमानच झपाटले गले ेआहते अस ेनाही. सवh गोc6ची 

स�ुवात मसुलमानांकडून झाली अस ेमला सांगmयात आल.े ह ेखरे आह.े EयांRया बाजनू ेदगंलीना 

स�ुवात झाली याब�ल काही सशंय नाही असे मला वाटते. परंत ु याब�ल सतत गदारोळ करत 

राहmयात काय फायदा? आज काय करण े गरजचेे आह े ह े मी पािहले पािहजे. गज§¦ाYमाण े आज 

भारताची अवVथा झाली आह.े (गांधीजी इथे गज§¦ाRया परुाणकथेच ेउदाहरण दते आहते) मला शoय 

असले तर मी Eयाला वाचवmयाचा YयEन करीन. मी काय केल े पािहजे? मी ई�राचीच मदत 

मािगतली पािहजे. मा^या YयEनाचे काही फळ िमळाले तर मला आनदं होईल. परंत ुमी तर केवळ 

हाडबडंल आह.े असा माणसू काय कX शकतो? परंतु ई�र सवh काही कX शकतो. मी EयाRयाकड े

वळतो आिण Nहणतो, “ह ेदवेा ये,गजराज बडुत आह,े भारत बडुत आह,े Eयाला वाचव.”  

इथे केवळ िहदंूनंी रािहले पािहजे आिण मसुलमानांना इथे राहायचे असले तर Eयांनी 

गलुामाYमाणचे रािहले पािहजे हे शoय नाही. जवाहरलाल काय Nहणतात त ेजरा ऐका - “आNही फार 

मोठ्या सकंटात आहो. आNहाला इतर कामाकड ेलp दतेा येत नाही. केवळ याच समVयेत आNही 

गुतंलेलो आहो.” पािकVतानमधील YEयेकजण �c झाललेा असले तर Eयाच ेकाय? इतर लोक वाईट 

गोcी करतात Nहणनू आपणही तसचे कX शकत नाही आज मी दयाhगजंमMये गलेो होतो. काही 

मसुलमान िमWसIुा मा^याकड ेआल ेहोते. मी EयांRयाशी चचाh केली, Eयांना Yेम िदले आिण तNुही 

घाबX नका अस ेमी Eयांना सांिगतले. तNुही मजबूत असला पािहजे. मी Eयांना सांिगतले कO तNुही 

तमुRया घराला िचकटून राहा. तNुहाला इथे कोणताही खोडसाळपणा करता येणार नाही. यामळेु सवh 

िहदंूनंी स©ुपणा धारण करावा, सवh शीख चांगले Lहाव ेअस ेमी Nहणत असतो. िहदंू आिण िशखांनी 

पािकVतानमMये जाmयाची इRछा नसल%ेया मसुलमानांना ‘तNुही तमुRया घराला िचकटून राहा’ अस े

सांगावे. आप%याला जामा मशीद िमळाली आह ेजी जगातील सवाhत मोठी मशीद आह.े बहxतांश 

मलुमानांना आपण माXन टाकले वा ते पािकVतानमMये िनघनू गलेे तर Eया मिशदीचे काय होईल? 

तNुही पािकVतानमMये मशीद Vथलांतlरत करणार आहात काय? वा ती मशीद तोडून ितथे िशवमिंदर 

बांधणार आहा? क%पना करा कO काही िहदंूनंा अहकंारात ितथे िशवमिंदर बांधायच े आह े वा 
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िशखांना ितचे Xपांतर ग�ु«ारात करायच ेआह ेतर अस ेकरण ेहे िहदंू आिण शीख धमाhला मठूमाती 

िद%याYमाणे होईल. कोणEयाही धमाhची अशा Yकारे उभारणी करता येऊ शकत नाही. 

rयांना पािकVतानात जायचे असले त े ितथे जाऊ शकतात. परंत ु िहदंूRंया भीतीमळेु Eयांनी 

परुाना िक%%यात वा हxमायनूRया कबरीत का लपावे? मी Eयांना सांिगतले आह े कO जे मसुलमान 

अजनूही आप%या घरात आहते Eयांनी आप%या घरांना िचकटून राहाव.े EयांRयाकlरता मीसIुा मरण 

पEकरेन. Eयांना थोडासा धीर आला आिण आNही परतू, आमच ेघर सोडून आNही पळून जाणार नाही 

अस े त े Nहणाले. ितथे त े िकती तरी काळापासनू राहत आहते. आज आपण Eयांना बाहरे काढून 

टाकले पािहजे काय? परंतु अस ेकरता येऊ शकत नाही. ज ेआधीच िनघनू गले ेआहते EयांRयासबंंधी 

काय कराव?े मी सांिगतले आपण Eयांना लगचे परत आण ूशकत नाही. पोिलसांRया आिण सwैयाRया 

मदतीने आपण Eयांना नoकOच परत आणणार नाही. आपण Eयांना तLेहाच परत आण ूजेLहा तNुही 

आमच े िमW आहा व तNुही तमुRया घरात परत या असे िहदं ूआिण शीख Eयांना आ�ासन दतेील. 

तNुही Eया मसुलमानांना असहेी सांिगतले पािहजे कO तमुRया सऱंpणाकlरता पोिलसांची वा सwैयाची 

LयवVथा करmयाची आव]यकता नाही, उलट आNहीच तमुचे पोलीस, तमुचे सwैय आहो आिण 

आपण भावाभावाYमाणे राहa. आपण जर िद%लीत असे केल े तर तNुहाला खाWीपवूhक सांगतो कO 

पािकVतानमधील मागh आप%याकlरता मोकळा असले. आिण ती नवजीवनाची स�ुवात असले. मी 

जLेहा पािकVतानमMये जाईन तLेहा मी Eयांना सोडणार नाही. मी ितथे िहदं ूआिण िशखांकlरता मरण 

पEकरीन. ितथे मराव ेलागmयात मला खरोखर आनदं होईल. इथेही मरmयात मला आनदं होईल. मला 

ज ेइथे करायच ेआह ेत ेमला करता आल ेनाही तर मला मरावचे लागले. माझा सतंापसIुा होतो. मी 

अस े ऐकल े आह े कO rया अनके ि�यांना आपली अ�ू वाचवायची होती Eयांनी मरण पEकरल.े 

अनके प�ुषांनी EयांRया बायकांना माXन टाकल.े मला वाटते कO ही महान गोc आह ेकारण अशाच 

गोc6मळेु भारत शरू ठरतो. अखेरीस जीवन आिण मEृयू हा pणभगंरू खेळ आह.े जे कोणी मले ेत ेमले े

आिण गलेे, परंत ुिनदान त ेधयैाhन ेतरी गलेे. Eयांनी आपली अ�ू िवकली नाही. असे नाही कO Eयांच े

EयांRया जीवावर Yेम नLहत.े परंत ुEयांना वाटले कO मसुलमानांRया बळजबरीमळेु धमhपlरवतhन कXन 

ईVलाममMये जाmयापpेा आिण Eयांना आप%या शlररावर Yाणघातक ह%ला कX दmेयाऐवजी धीराने 

मरण पEकरण े बरे. आिण हीच गोc Eया ि�यांचीही आह.े Eया केवळ हाताRया बोटावर 

मोजmयाइतoया नLहEया, परंत ु फार थोड्या होEया. मी जLेहा या सवh गोcी ऐकतो तLेहा भारतात 

इतoया शरू ि�या ऐक%याचे पाहaन मी आनदंान े नाच ू लागतो. परंतु ज े लोक आधीच पळून गले े

आहते EयांRयाकlरताही जागा आह.े Eयांनी परतायला पािहजे आिण अ�िूनशी परतायला पािहजे. 

िनदान आप%या बाजनूे तरी wयाय Lहायला पािहजे. आपण आपली अतंःकरण ेआिण हात VवRछ ठेव ू
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या. मग आपण सवh जगासमोर wयायाची मागणी कX शकतो. मी आधीच सांिगतले आह ेकO rया 

मसुलमानांजवळ श�े असतील Eयांनी ती सपुदूh करावी. मी परवाच सांिगत%याYमाणे YEयेकान े

आपली श�े समिपhत केली पािहजे  मला वाटते कO या Yि¤येला थोडा वळे लागले, परंतु आता ती 

सXु झाललेी अस%यामळेु श�ा�े समिपhत केली पािहजे. आपण आपल ेसरंpण श�ांनी कX शकत 

नाही.  

आप%या पोलीसदलात आिण सwैयात िहदंू, शीख िशवाय ि��न व गरुखा आहते. ते आपल े

सरंpक आहते अस ेगहृीत धरल ेजात ेपरंत ुतचे िवMवसंक झाले आहते ही मा^याकड ेयेणारी दसुरी 

मोठी त¤ार आह.े ह ेिकतपत खरे आह ेह ेमला माहीत नाही. परंतु मला Vवतःला पोिलसांना िवनतंी 

करायची आह ेकO Eयांनी यो}य Yकारे वतhन कराव.े मी असे ऐकल ेआह ेकO कॅनॉट ¥लसेमMये आज 

काही दगंल झाली. पोिलसांनी लटूपाटीला स�ुवात केली. शoय आह ेकO हे व�ृ खोटे असले. परंत ु

यात िकंिचत जरी सEय असले तर मी पोिलसांना आिण सिैनकांना सांगने कO ि�िटशकालीन िदवस 

आता सपंले. Eया काळात Eयांना हव े तसे ते कX शकत होते. परंतु आता ते भारताचे आहते. 

मसुलमानांचे शWू अस%याYमाणे Eयांनी आता वागू नये. मसुलमानांRया सरंpणाचा जLेहा Eयांना 

आदशे दmेयात येतो तLेहा Eयांनी Eयांच ेसरंpण केलचे पािहजे. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ३२१-३. 
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११७. !ाथ$ना !वचन, सFटGबर, १९, १९४७ 

नवी िद%ली, स¥ट§बर १९, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो. 

मला एक िच¹ी िमळाली. मी आधी सरदारांकडे गलेो. Eया िच¹ीत िलिहmयात आल ेहोते कO 

िहदंूनंा मसुलमानांबरोबर राहावे लागणार असले तर ते ग¥प बसणार नाहीत. िहदंूनंा पािकVतानमधून 

पळून यावे लागले. कूचा तारा चांदमMये EयांRया आजबूाजलूा सवh मसुलमान आहते आिण िहदंूनंा 

EयांRया गोळीबारान ेमारल ेजाmयाची भीती वाटते. यामळेु तथेून सवh मसुलमान िनघनू गले ेतर बरे 

होईल अस ेEयांना वाटते. EयांRयातील अनके आधीच गलेलेे आहते, परंत ुकाही थोडेस ेलोक माग े

रािहललेे आहते. मी तNुहाला सांिगतले कO मी काल जLेहा Eयांना भटेायला गलेो होतो तLेहा मी 

Eयांना यािव�I सांिगतले होते. यामळेु ज ेइथे आहते EयांRया Vथलांतराचा Yvच उपिVथत होत नाही. 

ज े लोक गलेलेे आहते Eयांना परतmयाकlरता मी सांगने. परतmयाकlरता EयांRयांवर ही बळजबरी 

नाही. आज आपण rया पचंायत राजमMये राहतो Eयात बळजबरीला कोणतचे Vथान नाही. आपण 

लोकांची समजतू घातली पािहजे. आपण मसुलमानांना इतके का घाबरावे? rया मसुलमानांबरोबर 

आपण इतoया वषा|पासनू राहत होतो ते आता एकाएकO इतके वाईट झाले आहते काय कO 

EयांRयाबरोबर आप%याला इथे एकW राहता येणे कठीण Lहाव?े ते वाईट होऊ शकत नाहीत अस े

मला Nहणायचे नाही. परंत ु चांगल े असण े परेुस े नसत.े आपण शरूसIुा असायला पािहज े आिण 

आप%यात स©ुपणाही असायला हवा. अस े झाले तर आप%या सहवासाने वाईट लोकही चांगल े

होतील. हा माझा िनयम नाही, जगाचा िनयम आह.े काल मी तNुहाला सांिगत%याYमाणे ह ेमी मा^या 

बालपणापासनू िशकलो आह.े आता कोणताही नवीन धडा िशकmयाची मा^यात pमता नाही.आिण 

अजनू मी िकती काळ जगणार आह?े तNुही मला ह ेसवh सांगत आहा परंत ुह ेमला सहन होत नाही ह े

मी तNुहाला सांगने. अस ेकाही नाही कO मी कोणाला तरी माXन टाकेन. ह,ं ह ेशoय आह ेकO मी 

Vवतःच मXन जाईन.  

मला दसुरी एक िच¹ी िमळाली. रVEयात कोणी तरी मला ती िदली. rया कोणEया िच¹्या 

मला रVEयात िमळतात Eया मी गाडीतच वाचायचा YयEन करतो. पि�म पजंाबमMये इतके अEयाचार 

होऊनही तNुही अजनूसIुा भानावर कस ेयेत नाही असे मला Eया िच¹ीत िवचारmयात आल ेआह.े 

अजनू एक िच¹ी आह.े ितRयावर नाव वा सही नाही. ती मिुVलम लीगRया सदVयांना अनलुpून आह.े 

ितRयात अनके घाणरेडे आरोप करmयात आल ेआहते. मिुVलम लीगचे सदVय अशा Yकारचेच वतhन 
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करत राहतील तर पािकVतान आिण भारताचे काय होईल ह ेसांगता येण ेकठीण आह.े आपणसIुा 

अशा घाणरेड्या साधनांचा उपयोग केला पािहजे काय? मा^या मत ेह ेबरोबर नाही.  

इथे मसुलमान आजबूाजलूा राहतात. काही मसुलमान कायhकEया|नी इथे राहmयाचे ठरवल े

आह.े Eयांना मसुलमानांची सवेा करायची आह.े ते Nहणतात कO कोणाची इRछा असले तर Eयान े

येऊन आNहाला माXन टाकावे. त ेइथे राहत आहोत कारण त ेशरू आहते. त ेमा^याकड ेआल ेहोत.े 

अस ेमसुलमान फार कमी आहते. Eयांच ेNहणण ेआह ेकO मोठ्या स_ंयेत मसुलमान आपल ेघर सोडून 

िनघनू गलेे आहते. अस ेअसले तरी ितथे भरपरू स_ंयेत मसुलमान अस%याचे मी पािहले आह.े ितथे 

फार कमी िहदंू होत.े ितथे वाचल%ेया िहदंूनंा मी सांिगतले कO मी मा^या लहानपणापासनू एक गोc 

िशकलो आह.े राजकारणात िशरmयाआधीच िहदं ूआिण मसुलमानांनी एको¥याने रािहले पािहजे यावर 

माझा िव�ास बसला होता. भारताची घडण ही अशी झाली आह ेआिण भारताने असचे राहायला 

पािहजे. जो माणसू वयाRया १२Lया वषाhपासनू हचे काम करत आह ेतो आज कोणतीही वगेळी गोc 

सांगू शकत नाही. YEयेक माणसाने आप%या िठकाणी ठामपण ेउभे राहावे आिण ितथेच मलेलेे मला 

आवडेल. हीच गोc मी मसुलमानांना आिण िहदंनूाही सांगत असतो. 

िहदंू सांगतात कO मसुलमानांजवळ श� आहते. Eयांनी जर ती समिपhत केली नाही तर नतंर त े

मागनू कशावXन ह%ला करणार नाहीत? मी िहदंूनंा Nहणने कO तNुही याची काळजी करायला नको. ह े

सरकारचे काम आह.े EयाRयाजवळ जर परवाने नसतील त ेआEमरpणाकlरतासIुा श� ठेव ूशकत 

नाहीत. परंत ुत ेश�ांनी Vवतःचे रpण कस ेकाय करणारा आहते? जर ितथे पाच मसुलमान असतील 

तर िहदंू आिण शीख िमळून पाचश ेअसतील. तलुना कुठे आह?े िहदंू आिण शीख जरी Eयांची क�ल 

करणार असतील तरी Eयांनी इथे रािहले पािहजे. ह ेपाच, जर Vवतःला माX दmेयाकlरता तयार होतील 

आिण श� न उचलता ई�राच ेनाव ओठावर असताना या जगातनू त ेजातील तर त ेखरोखरच शरू 

असतील. िहदं ू आिण शीख आमच े भाऊ आहते आिण Eयांना हवे असले तर त े आNहाला माX 

शकतात असचे Eयांनी Nहणायला हवे. हाच स%ला मी सवा|ना दते असतो. आज पािकVतानमधून 

आलले े िहदंू मोठ्या स_ंयेत मला भटेायला आल े होते व Eयांनी EयांRया दःुखद कहाmया मला 

सांिगत%या. काह6नी आपली हिकगत हसतहसत सांिगतली तर काही ि�या रडू लाग%या. मी Eयांना 

सांिगतले आिण तमुRया माMयमातनू सवा|ना सांगू इिRछतो कO आपण ~याड अस ू नये. 

पािकVतानमधील मसुलमानांनी अEयाचार केल े Nहणनू इथ%या मसुलमानांना आपण घाबरmयाच े

कारण नाही. आिण आपण EयांनासIुा भीती दाखव ू नये. असहेी काही मसुलमान आहते कO ज े

पािकVतानमMये राहa शकत नाहीत. 
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असो, मला िमळालेली िच¹ी Nहणत ेकO मसुलमानतेर जर पािकVतानमMये राहणार नाहीत तर 

मग मसुलमानांनी भारतात का राहावे? परंतु मी Nहणने कO एक माणसू जर काही चकुOच ेकाम करत 

असले तर आपण Eयाची नoकल कX नये व Vवतःही तस ेकाम कX नये. पािकVतान वा इVलाम 

याचा अथh असा नाही कO मसुलमानेतर ितथे राहa शकत नाहीत. मसुलमानी सा¢ाrय फार मोठ्या 

pेWात पसरले होते. परंत ु असे कुठेही Nहटललेे नLहते कO मसुलमानतेर ितथे राहa शकत नाहीत. 

मसुलमानेतर ितथे राहत होत े आिण शांततापवूhक राहत होत.े EयांRयाजवळ पसैाही होता. आता 

इVलाम नवीनच काही गणु घऊेन येत आह ेकाय? इVलाम गत तरेाशे वषा|पासनू अिVतEवात आह.े 

EयाRयाकlरता लोकांनी फार मोठा Eयाग आिण बिलदान केला आह.े जर अजनू कोणEया YकारRया 

इVलामचा उदय होत असले तर तो खरा इVलाम नसले आिण सवh मसुलमानांना तो माwयही नसले. 

यावर िवचार करा. याचा अथh असा आह ेकO खरा भारत तो अस ूशकणार नाही rयात िहदंूिंशवाय 

दसुरा कोणीही राहa शकणार नाही. खरा ि��न धमh तो नसले जो ि��नतेरांना आप%या कवते घणेार 

नाही. तो धमh नसतो तर अधमh असतो. जग या मागाhचे अनसुरण करत नसते, सMयाही करत नाही 

आिण भिवzयातही करणार नाही. मग आपण नवीन इितहास िलिहmयाचा YयEन का करायचा? 

आपण भारताचा िवनाश कX नये आिण पािकVतानचा िवनाश होऊ दऊे नये. भारतात साडेचार 

कोटी मसुलमान आहते. ते सवh कुठे जाणार आहते? आिण Eयांनी Vवतःबरोबर जामा मशीद, 

अिलगढ िवbापीठ आिण मसुलमानांRया Eया सवh कबरी पािकVतानमMये wयाLया काय? आिण 

पि�म पजंाबमधील सवh ग�ु«ारा पवूh पजंाबमMये आणावे काय? याचा अथh होईल YEयेकान ेVवतःचा 

िवनाश करावा आिण धमाhचा िवMवसं करावा. याचा साpीदार होmयाची माझी इRछा नाही. यापवूtच 

ई�रान ेमला घऊेन जावे. आिण मी Nहणके कO सवh त�णांनी आपले कतhLय करत मरण पEकराव.े 

जोपय|त तNुही िजवंत आहा तोपय|त भारताचा िवनाश होऊ दऊे नका. मला दशेाचा िवनाश झाललेा 

पाहmयाची इRछा नाही. अस े होणार नसले तर दशेातील वाईटपण घालवmयाRया YयEनात आपण 

मरण पावलो पािहजे अशी माझी इRछा आह.े 

Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ३२४-७ 
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११८. !ाथ$ना !वचन, सFटGबर २०, १९४७ 

नवी िद%ली, 

स¥ट§बर २०, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

तNुही ई�राची Yाथhना केली पािहजे व EयाRयावर �Iा ठेवली पािहजे. याब�ल YEयेकाला 

िव�ास नाही. लोक िवचारतात - ‘दवे कुठे आह?े दवे जर आह ेतर जगात इतके दःुख का असावे?’  

मसुलमान जर सकंटात असले तर त ेअ%ला आिण कुराणRया सEयाब�ल Yv करतात. अनके लोक 

या श�दांत बोलतात, परंत ुत ेसवh चूक आहते. ही वळे खदुा, अ%ला, ई�र आिण राम यांना Vमरण 

करmयाची आह.े न चकुता तो आप%याला मदत करतो. आपण Eयाला ओळखतो कO नाही हे तो 

आप%याला नoकOच िवचारत नसतो. आपण Eयाला हातात धX शकत नाही आिण डो�यांनी पाहa 

शकत नाही वा कानांनी ऐकू शकत नाही. यामळेुच Nहणतात कO तो आप%या भौितक इिं¦यांRया 

पलीकडे आह.े तो सEय आह ेबाकO सगळे िम�या. आपण सवh िम�या आहो. आपण िजवतं असताना 

आपण िम�या कस ेअसे आपण िवचाX शकतो. आज मी िजवंत आह.े परंतु उbा मी िजवतं राहीन 

कO नाही ह ेमला कोणीही सांगू शकत नाही. अशा Yकारे मी ७८ वष� जगलो आह ेआिण उbाकडे 

आ�याhन ेपाहतो आह.े मी अजनू कदािचत काही िदवस जगने वा मी अजनू एखाद वषh जगने. परंत ु

आप%याला हे कस ेकळेल, परंतु जो माणसू आता िजवतं आह ेतो पढुील िमिनटातही िजवंत राहील ह े

आपण कस ेसांगू शकतो? ह ेकोणीही सांग ूशकत नाही Nहणनूच मी Nहणतो कO आपण सवh असEय 

आहो आिण येEया pणात आपल ेकाय होणार आह ेयाब�ल आपण खाWीपवूhक काहीही सांगू शकत 

नाही. आपण अमर होऊ शकत नाही. तोच केवळ सEय आह.े हVती हा श�द अVतीपासून LयEुपwन 

झाला आह.े अVतीचा अथh आह े ‘असणे’. त े होत,े त ेआह े आिण त े िचरंतन असले. ज े िचरंतन 

असते त ेह ेसEय (ई�र), Eयान ेआप%याला िनिमhले आह ेआिण तो आप%याला नcही कX शकतो 

Nहणज ेया जगापासून आप%याला दरू नऊे शकतो. मा^या \िcकोनातून तो आप%याला कधीही नc 

करत नाही, तो केवळ आप%याला मदत करतो. Eयाचा साpाEकार होऊ शकत नाही असा जर आज 

आप%याला सशंय आला व Nहणनू आपला सतंाप झाला तर तो मखुhपणा असले. परंतु तो आह े

आिण सवh काही करmयाची EयाRयात pमता आह.े तो रहीम (दयाळू) आह ेव EयाRया नजरेत सवh 

समान आहते. तो कोणालाही दखुवू शकत नाही. ना तो माX शकतो ना शाप दऊे शकतो. हा Eयाचा 

िनयम आह.े  
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मसुलमानही मा^याकड ेयेतात. त ेमला आप%या दरुावVथा सांगतात. ते Nहणतात कO आNही 

िद%लीत राहतो परंतु आता तस ेकरण ेशoय होईल अस ेवाटत नाही. मी Eयांना सांगत असतो कO मी 

िजवतं असपेय|त तरी तNुही राहा. िखलाफतीRया िदवसात िहदंू, मसुलमान, शीख ह े सवh एकW 

राहायचे. मसुलमानांना सोबत घऊेन मी ग�ु«ारांमMये गलेो आह.े Eया नानकाना YकरणाRया Yसगंी 

(पाहा �ी येथील शीख पlरषदतेील भाषण, फे�वुारी २, १९२१ आिण नानकाना साहबे येथे भाषण, 

माचh ३, १९२१) मौलाना साहबे आिण अलीबंधू मा^याबरोबर होते. िहदंू, मसुलमान, शीख अस े

कोणीही असो सवा|मMये बंधEुवाची भावना होती. जािलयनवाला बागमMये काय घडल?े घसा 

फोडूनफोडून लोक सांगत होत े कO इथे सवh समदुायांचे र� एक झाल े आह.े Eयांना कोण वगेळे 

करील? मग आज ते कस ेवगेळे झाले? मी खरोखरच गZधळलो आह.े या ितwही समदुायांचे र� एक 

आह ेअसा िव�ास अस%यामळेुच मी आज इथे अजनू िजवतं आह.े ह ेिसI करmयाकlरता शoय त े

सवh करmयाचा मी YयEन करीन. ह ेLहाव ेNहणनू मी ई�रासमोर आ¤ंदन करीन व EयाRयासमोर अ� ू

ढाळेन. मी माणसासमोर अ� ूढाळत नसतो परंतु ई�रासमोर मी असे कX शकतो. मी Eयाला िवनवू 

शकतो कारण मी Eयाचा गलुाम आह.े अस ेझाले कO माणसाला इतर कोणाचाही गलुाम होmयाची 

गरज राहत नाही. मला जर ह ेकरता येणार असले तरच मला िजवतं राहmयाची इRछा आह.े अस े

नसले तर ई�रान ेमला घऊेन जावे.  

 िहदंू, शीख, आिण मसुलमान ज ेआताआतापय|त परVपरांकडे भाऊभाऊ Nहणनू पाहत होत.े 

त ेआता शWू झाले यामळेु माझी मान लाजनेे खाली होत,े मला लाज वाटते. िनदान काही लोकांनी 

पढुे याव ेआिण सांगावे कO आNही शWू अस ूशकत नाही. मा^याकड ेआल%ेया चार कO पाच लोकांनी 

मला सांिगतले कO वळे आली कO साडेचार कोटी मसुलमान दशे¦ोही होतील कारण काहीही झाले 

तरी त ेमसुलमान आहते आिण पािकVतानमMयेही मसुलमान आहते. क%पना करा कO भारत आिण 

पािकVतानमMये युI झाले व अशीच काही पlरिVथती िनमाhण झाली तर अशा पlरिVथतीत त े

पािकVतानला मदत करणार नाहीत काय? मी या लोकांना सांिगतले कO काही मसुलमान 

पािकVतानला िनि�तच मदत कX शकतात परंतु सवh अस ेकरणार नाहीत. मी या लोकांना सांिगतले 

कO तNुही जर चांगल ेरािहलात तर तहेी चांगल ेराहतील. इथे उपिVथत असललेे मोठ्या स_ंयेतील सवh 

िहदंू आिण सवh शीख चांगल ेरािहले व एकाही मसुलमानाला तNुही शWू मानले नाही तर मी मोठ्या 

आवाजात ठणकावनू सांगने कO या साडेचार कोटी मसुलमानांमधील कोणीही िव�ासघात करणार 

नाही. आपण शरू असलो पािहजे. बहxस_ंय असताना आपण ~याड असू नये. भारतात साडेचार कोटी 

मसुलमान आहते परंत ु दशेाची एकूण लोकस_ंया ४० कोटी आह.े आपण इतके ~याड असायला 

पािहजे काय कO साडेचार कोटी मसुलमानांना आपण घाबरावे? मी Nहणने कO ते साडेचार कोटी 
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मसुलमान दशेाचा िव�ासघात करतील तर त ेइVलामचा िव�ासघात करतील व इVलामचा िवनाश 

करतील. परंत ुआपणही तसचे वतhन कX लागलो आिण िभWे व िव�ासघातकO झालो व EयांRयावर 

मळुीच िव�ास ठेवला नाही आिण एकाही मसुलमानाला इथे राहa िदले नाही तर एकट्या िहदं ू

समाजाला इथे एक घासही खाता येणार नाही ह े मी तNुहाला सांगनू ठेवतो. अwन िवषमय होऊन 

जाईल.  

भारतावर जर भारताबाहरेील मसुलमानांनी वा एखाbा स�नेे वा पािकVतानने आ¤मण केल े

तर मी Nहणने कO भारतातील या साडेचार कोटी मसुलमानांना भारताशी िन�ा ठेवावीच लागेल. 

कायदा सांगतो कO EयांRयात जर राz{िन�ा नसले तर Eयांना फासावर चढवल ेजाईल. अस ेअसल े

तरी माझा कायदा माW वगेळा आह.े मी तNुहाला Vपc कXन सांिगतले आह.े परंतु तो कोण माwय 

करणार आह?े जगाRया िनयमाYमाणे दशे¦ोही, पचंमVतभंी, दशेातील अिधकृत शासन उलथून 

पाडmयाचा YयEन करणारे यांRयाकlरता मEृयूदडंाचीच िशpा आह.े आप%या दशेासार_या िवशाल 

दशेात सवh साडेचार कोटी मसुलमान दशे¦ोही अस ू शकत नाहीत. या सवhRया सवh साडेचार कोटी 

मसुलमानांना कोणी पािहले आह?े ते आप%या ७ लाख खेड्यात आहते. फार थोडे शहरात आहते. त े

उ�र Yदशे, िबहारमधील खेड्यांमMय ेिवखरुलले ेआहते. मी खेड्यात रािहलेलो आह ेआिण मी Eया 

सवा|ना ओळखतो. त ेकधीही दशे¦ोही अस ूशकत नाहीत. सवेा�ाममMयेसIुा मसुलमान आहते. त े

ितथे काम करतात. त ेसवेा�ामशी िन�ावतं असतील. EयाRयाकlरता ते आपला जीव दतेील. इतर 

िठकाणच े मसुलमान काय करताहते हे Eयांना कस े कळणार आह?े आिण दशे¦ो�ांना आपण का 

घाबराव?े मला Eयांची भीती वाटत नाही. भारतात राहaनही त ेजर दशे¦ोही होणार असतील तर मी 

Nहणने कO Eयांना मरmयाची आिण इVलामचा नाश करmयाची उEकंठा लागली आह.े  

खरे कािफर त े असतात जे आपली भाकरी खातात, आप%या घरात काम करतात परंत ु

शWYूमाण े वागनू आपलचे गळे कापतात. अस े िहदंसूIुा आहते आिण शीख व मसुलमानसIुा 

आहते. या जगात सवh Yकारचे लोक असतात. परंत ु इथे राहणारे सवh साडेचार कोटी मसुलमान 

दशे¦ोही होतील अस ेमानण ेहा ~याडपणा आह.े यावXन असे िदसते कO आपण खरे िहंदहूी नाही 

आिण खरे शीखही नाही. मसुलमानांना जाऊ नये असे सांगmयात आपला चांगलुपणा, आप%या सवh 

अिधका`यांचा चांगलुपणा, िहदं ू आिण िशखांचा चांगलुपणा आिण साहस आह.े तमुRया 

केसालासIुा कोणी धoका लावणार नाही असे आपण Eयांना समजावू सांगनू Eयांची खाWी पटवली 

पािहजे. आमच ेगरैवतhन िवसरा आिण यापढुे अशा गरैवतhनाची पनुरव�ृी होणार नाही अस ेआपण 

Eयांना सांिगतले पािहजे. तNुही का जाऊ इिRछता आिण पािकVतानमMये काय होईल हे आप%याला 
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माहीत आह ेकाय असे आपण Eयांना िवचारले पािहजे. तमुचे घर आिण सवh काही इथे आह ेयाची 

आपण Eयांना आठण कXन िदली पािहजे. अशा YकारRया िजLहा�यान ेआपण जर Eयांना इथे ठेवनू 

घऊे शकलो तर सरह� Yांतातील आिण डेरा इVमाईल खान येथील आि°दी मसुलमान आप%या 

लोकांना सांगतील कO तNुही येथून पळून जाऊ नका. चांगलुपणाRया वतhनाचा हा असा पlरणाम 

असतो. तNुही जर िद%लीत शांतता िटकवली, आिण असे तNुही भीतीमळेु नाही वा गांधी Nहणतो 

Nहणनू नाही तर तNुहाला अस ेअतंःकरणापासनू करावसेे वाटले तर मी तNुहाला खाWीपवूhक सांगतो 

कO एकही मसुलमान तNुहाला इजा पोहोचवणार नाही. आिण जर तो अस ेकरील तर आपणा सवा|वर 

ई�र आह.े तो सवh शि�मान आह ेव YEयेकजण Eयाला उ�रदायी आह.े तो आपल े रpण करील 

आिण याब�ल मा^या मनात मळुीच सशंय नाही. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन -१, प�ृ ३२७-३१ 
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११९. !ाथ$ना !वचन, सFटGबर २१, १९४७ 

नवी िद%ली, 

स¥ट§बर २१, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

िहदंू, शीख आिण मसुलमान rया पIतीने सMया राहत आहते Eया पIतीने राहa शकत नाहीत. 

या गोcीमळेु मला अितशय वदेना होतात आिण ही पlरिVथती बदलवmयाकlरता मानवी YयEनांनी ज े

काही शoय असले ते मी करीन. मला अतंःकरणापासून जे करावसे ेवाटते त ेमी जर कX शकलो नाही 

तर मला िजवतं राहmयात कोणताही आनदं वाटणार नाही. (एका माणसाने Yाथhनते अल फतहेा 

Nहणmयावर आpेप घते%यामळेु  िबलाhभवनRया िहरवळीवर Yाथhना करता आली नाही. अस ेअसले 

तरी गांधीजी �ोEयांना सबंोधत Nहणाल ेकO आpेप घणेाराशी मी चचाh करणार आह.े स¥ट§बर २२, 

१९४७Rया िहदंVुतान टाईNसYमाणे सभनेतंर गांधीज6नी आप%या खोलीत Yाथhना केली.) ई�रान े

मा^या हातनू ह ेकाम काढून घतेले तर फारच चांगल ेहोईल. परंतु जर अस ेघडणार नसले तर माझे 

काम सपंले अस ेमी समजने. याचा अथh असा नाही कO मी आEमहEया कXन मरणार आह.े हे खरे 

आह े कO जे इतरांची सवेा करmयात आपल े जीवन Lयतीत कX इिRछतात EयांRयाकlरता इतर 

कोणतीही कसोटी नसत.े आप%या YयEनांना फळ येत नसले तर आपण अVवVथ होऊ नये. परंतु 

आप%या YयEनांना फळ येत नसतील तर एखाbा वpृाला फळ येण ेबंद झाले कO त ेजसे वाळून जाते 

तसे माणसाने वाळून जायला पािहजे. हा िनसगhिनयम आह.े िहदंू तsव©ानाYमाणे आEमा अमर 

असतो. तो मरत नाही. rया शlरराचे कायh सपंललेे असते Eयाचा काही उपयोग नसतो आिण Eयान े

नc झाल े पािहजे. Eयाची जागा नवीन दहे घतेो. परंतु आEमा अमर असतो आिण सवेे«ारा म�ुO 

िमळवmयाकlरता तो सतत जड Xप धारण करत असतो.  

आज मी अशा िठकाणी गलेो होतो कO िजथे एका बाजलूा मोठ्य़ा स_ंयत िहदंू राहत होत े

आिण दसु`या बाजलूा मोठ्या स_ंयेत मसुलमान. Eयांनी “महाEमा गांधी िजदंाबाद” अशा घोषणा 

िद%या. Eयाचा काय अथh आह?े िहदंू आिण मसुलमान मनान ेएक नसतील व शांततेत एकW राहa 

शकत नसतील तर Eयाचा काय उपयोग आह?े यामळेु मला Eया घोषणा काहीशा कठोर वाट%या. 

तNुही इतके घाबरmयाचे कारण काय अस े मी Eया मसुलमानांना िवचारले. अखेरीस आप%याला 

मरायचे आह ेआिण आपण मरणारही आहो. आप%याला जर माXन टाकmयात आल ेतर तस ेइतर 
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कोणी केललेे नसले, आप%या VवतःRयाच भावाने केललेे असले. तNुही िहदंूबं�ल मनात राग ठेव ूनय े

आिण Eयांना मारmयाचा YयEन कX नये अस ेमी मसुलमानांना आवाहन केल.े मी Nहणालो कO तNुही 

कदािचत मराल परंतु घाबXन तNुही तमुRया िठकणावXन पळून जाऊ नये. परंतु महाEमा वाईट माणसू 

आह े आिण rया घरांमधनू मसुलमानांना घालवmयात आल े होत े Eया घरात ते Eयांना परत आण ू

पाहतात असहेी त ेNहणत होते. ह ेखरे आह ेकO मी Eयांना परत आण ूइिRछतो. परंत ुमी Eयांना कशा 

Yकारे परत आण ू इिRछतो? rयांना Vवतःहोऊन पािकVतानमMये जायचे असले Eयांना कोणEयाही 

Yकारे अडवmयात येऊ नये. परंतु त ेजर घाबर%यामळेु जाणार असतील, सरकार आपल ेसरंpण कX 

शकत नाही असे वाट%यामळेु जाणार असतील वा िहदंू आिण शीख आप%याला काहीही झाले तरी 

वाचवणार नाहीत अस ेवाट%यामळेु त ेगलेे तर मला वदेना होतील. जे लोक पािकVतानमMये जाऊ 

इिRछत नाहीत व rयाना इथेच राहायचे आह ेEयांना मी Nहणने कO Eयांनी येथून जाऊ नये. मी Eयांना 

सांिगतले कO ज ेलोक येथून गलेलेे आहते Eयांनी तLेहाच परत याव ेजLेहा िहदं ूआिण शीख Eयांना तस े

करmयाकlरता आनदंाने परवानगी दतेील. पोलीस आिण सwैय यांRया मदतीने Eयांना परत आणmयाची 

क%पना मला सहन होत नाही. मी Eयांना सांगतो कO पोलीस आिण सwैयाRया मदतीची क%पना 

मनातनू कढून टाका. आप%याला जे करावसे ेवाटते ते आपण Vवतः कX. आप%या निशबी मरण 

असले तर आपण मX. परंतु एखाbा माणसान ेसमजंसपणा टाकून िदला आिण लोकांना मारmयाRया 

तो ह¬ाला पटेला तर मीसIुा माझी शIुबुI का हरवावी? मी EयाRया हाताने मरण ेपसतं करेन. मी 

सरकारतफ�  बोलत नाही आह.े सरकार मा^या हातात नाही. माझी घडण कशा Yकारे झाली ह े

तNुहाला माहीत आह.े जर कोणी वडेाRया भरात अपकृEयातनू आनदं िमळवू लागला तरी मी तसे 

कX शकत नाही. चांगल े कस े Lहाव े ह ेनतंर तो माणसू मा^याकडून िशकेल. भारतात िहदंू आिण 

मसुलमान िमळून ४० कोटी लोक आहते. काही लाख मसुलमान पािकVतानमMये गलेे आहते. परंत ु

अजनूही भारतात साडेचार कोटी मसुलमान आहते. बाकOच ेसवh िहदं ूआहते. पारसी, ि��न आिण 

rयू तरुळक स_ंयेत आहते. परंतु Eयांची स_ंया मिु]कलीने लpात घmेयाइतकO आह.े अशा Yकारे 

आपसात भाडून Eयांना नc Lहायचे असले तर होऊ bा. परंतु पोलीस आिण सwैयाRया मदतीने जर 

कुणाला जगावे लागणार असले तर त े जीवन जगmयायो}य नoकOच नसते. िहदंू आिण मसुलमान 

अशा Yकारे आपसात भांडणार असतील तर सरकार काय कX शकेल? आNही अशाच Yकारे शासन 

कX शकतो वा त ेनको असले तर आमची राजीनामा दmेयाची तयारी आह ेअस ेसरकारला घोिषत 

कX bा. पािकVतानमMये केवळ मसुलमान आहते Nहणनू भारतात केवळ िहदंू राहावे अस े rयांना 

वाटते Eयांना सरकार Vथािपत कX bा. पािकVतानमधील लोक वडेाRया भरात काम करत आहते 

Nहणनू आपणही तसचे Lहाव ेकाय? आपली इRछा असले तर आपण अस ेकX शकतो. समजा कO 
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एक िमW आह ेआिण Eयाला मी िशLया दतेो. YEय�ुर Nहणनू तो मला Eयाहaन जाVत िशLया दतेो. ह े

ठीक आह.े परंतु मी EयाRया िशLया शांतपणे ऐकून घते%या तर तो िकती वळे मला िशLया दते 

राहील? Eयान ेमला जर मारले तर तहेी मी सहन करीन. Eयान ेउगारल%ेया हाताRया िवरोधात मी हात 

उगारणार नाही. अशा पlरिVथतीत काय होईल ह ेतNुहाला माहीत आह ेकाय? मी पािहले आह ेकO 

माणसाने हवते आपला हात उगारला तर EयाRया VवतःRयाच हाताला इजा होते. इतकेच नाही तर 

मिुcयोIासIुा चोथा भरल%ेया मोठ्या उशीवर Yहार कXन आपला सराव करतो. परंतु तो मिुcयोIा 

आप%यासमोर एखादी मतूh गोc ठेवणार नसले तर तो असहाय होतो व काहीही कX शकत नाही. मी 

ज े तNुहाला सांिगतले त े िWवार सEय आह.े परंतु मीच एकटा खबंीरपण े Eयाला िचकटून आह.े 

आजकाल लोक या मागाhचे अनसुरण करत नाहीत. या सEयावर खबंीरपण ेउभे राहmयाची मा^यात 

pमता असले कO नाही ह े केवळ ई�रालाच माहीत. आज मी अगदी साधा म�ुा मांडत आह.े ज े

मसुलमान घर सोडून गले ेआहते त े आता िजथे असतील ितथेच Eयांनी राहावे, परंतु Eयांना खाऊ 

घालावे लागले. Eयांची उपासमार कXन आता तNुही पािकVतानमMये जा अस ेआपण Eयांना Nहण ू

शकत नाही. अस ेकXन आपण यIुाकlरता पा�hभमूी तयार करतो. कॉ�ंेस सरकार खरोखरी दशेाRया 

सवेकेlरता आह,े पशैाकlरता नाही आिण स�केlरताही नाही. ते एका वा दोन समदुायांकlरता नाही तर 

सवh समदुायांकlरता आह.े लोक जर सतंापललेे असतील व या सरकारRया सवेनेे Eयांच ेसमाधान 

नस%यामळेु या सरकारला आपली सवेा कX दते नसतील तर Eयांनी राजीनामा िदला पािहजे आिण 

मग rयांना भारतात केवळ िहदंचू पािहजे Eयांच ेसरकार Vथापन होऊ िदले पािहजे. परंत ुयामळेु िहदंू 

धमh आिण िहदंVुतान या दोघांचाही िवनाश होईल. आपण पािकVतानला िवसX या. Eयाला ज े

करायच ेअसले त ेकX bा. भारताब�ल आपण िवचार कX या. अस ेझाले तर सपंणूh जग आपल े

कौतकु करील व आपली साथ दईेल. अस ेझाले नाही तर आजपय|त जे जग आप%याकडे आशने े

पाहत होते त ेदलुhp कX लागेल. जगातील दशे भारताला असा महान दशे समजत होते कO िजथे 

�cाचार न करणारे ससुकृंत लोक राहतात. ती �Iा आता नाहीशी होईल. तNुहाला हवे तसे तNुही 

वागू शकता. परंत ुअशा वतhनामळेु कोणाचेही भले होणार नाही असे मी िजवतं असपेय|त तNुहाला 

सांगत राहीन आिण तNुहाला सावध करत राहीन. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन -१, प�ृ ३३१-४ 
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१२०. !ाथ$ना !वचन, सFटGबर २२, १९४७ 

(गांधीज6चा मौनवार अस%यामळेु Eयांचे िहदंVुतानीतील लखेी भाषण सभते वाचून दाखवmयात 

आल.े) 

नवी िद%ली, 

स¥ट§बर २२, १९४७ 

एका माणसाRया आpेपासमोर शरणागती पEकXन सावhजिनक Yाथhना करण ेमी थांबवल ेह े

मी यो}यच केल ेअस ेमला वाटत होते. (मागील िदवशी घडल%ेया घटनिेवषयी गांधीजी बोलत होते. 

पाहा Yाथाhना Yवचन, स¥ट§बर २१, १९४७ ची पिहली टीप - एका माणसाने Yाथhनते अल फतहेा 

Nहणmयावर आpेप घते%यामळेु  िबलाhभवनRया िहरवळीवर Yाथhना करता आली नाही. अस ेअसले 

तरी गांधीजी �ोEयांना सबंोधत Nहणाले कO आpेप घणेाराशी मी बोलणार आह.े स¥ट§बर २२, 

१९४७Rया िहदंVुतान टाईNसYमाणे सभनेतंर गांधीज6नी आप%या खोलीत Yाथhना केली.) या Yसगंाचे 

या िठकाणी थोडे अिधक िव¶ेषण करण ेचूक ठरणार नाही. ही Yाथhना सावhजिनक होती याचा अथh 

या Yाथhनते येmयाकlरता कोणालाही मनाई नLहती. ती खाजगी जागेत होती. Eया Yाथhनेला Eयाच 

लोकांनी येण े उिचत होत े rयांचा कुराणमधील आयत6सह के%या जाणा`या Yाथhनवेर 

अतंःकरणापासनू िव�ास होता. खरे Nहणजे सावhजिनक िठकाणी घतेल%ेया Yाथhनलेा उपिVथत 

राहणारांकlरतासIुा हा िनयम लागू होतो. Yाथhना सभा Nहणज ेकाही वादिववाद मडंळ नाही. एकाच 

जागवेर िविवध धमाhचे लोक Yाथhना करत आहते अशी क%पना करता येऊ शकते.rयाला एखादी 

Yाथhना पसतं नसले Eयान ेतथेून िनघनू जाव ेयात सौजwय आह.े असे केले नाही तर कोणतीही सभा 

LयEययािशवाय घणे े कठीण होऊन जाईल. LयEयय ही दनैिंदन बाब झाली तर आराधनाVवात�ंय, 

इतकेच नाही तर जाहीर भाषण या गोcी थ¬ेचा िवषय होऊन जातील. ससुVंकृत समाजात मलुभतू 

अिधकाराRया रpणाकlरता बंदकुORया सरंpणाची गरज पडू नये. ही गोc सवा|नी माwय केली पािहजे.  

 कॉ�ंेसRया वािषhक अिधवशेनात Yदशhनाकlरता ज े मदैान तयार करmयात येत असते ितथे 

िविवध धमाhचे आिण राजकOय पpांच ेलोक आपाप%या सभा घते असतात व Eयांत वगेवगेळी आिण 

काही वळेा तर िवरोधी मत े Lय� करत असतात. परंत ुअस े होत असतानाही कोणEयाही Yकारचा 

उप¦व न होता व पोिलसांRया सरंpणाची आव]यकता न पडता Eया सभा होत असताना पाहaन मी 

अितशय आनिंदत होत असे. ती िनरोगी सहनशीलता आता कुठे गलेी?  कO आप%याला राजकOय 
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Vवात�ंय िमळा%यामळेु आपण Eयाची परीpा िशवीगाळ कXन पाहतो आहोत. Eयांनी मलूभतू िनयम 

तोडले आहते व लोकांना िनषेध करmयाकlरता उ�िेजत केल े आह.े राz{ाRया जीवनात ही 

ताEकािलक अवVथा आह ेअशी आशा आपण कX या. ह ेसवh मिुVलम लीगRया गरैवतhनामळेु आह े

अस ेजे मला अनकेदा सांिगतले जाते तस ेसांगू नका.  

ह ेNहणणे खरे आह ेअस ेगहृीत धरल ेतरी आपली सहनशीलता इतoया कRRया पायावर उभी 

आह ेकाय कO ितला थोडीशीही वगेळी गोc सहन होऊ नये? शालीनता आिण सहनशीलता यांना जर 

काही िकंमत असले तर Eयांना किठणात कठीण कसोटीतनू पार पडता आल ेपािहजे. अस ेजर शoय 

नसले तर भारताकlरता तो ददुवी िदवस असले. आपण Vवात�ंयाकlरता पाW नाही असे आप%या 

टीकाकारांना, आिण त ेकमी नाहीत, Nहणmयाची सधंी दऊे नका. अशा YकारRया टीकारांना उ�र 

दmेयाकlरता मा^या मनात अनके यिु�वाद आल.े परंत ु Eयामळेु माझ े oविचतच समाधान झाल े

असले. Eयामळेु भारतावर Yेम करणारा Nहणनू मा^या अहकंाराला धoका लागला,  आमRया 

लpावधी सहनशील लोकांRया एकOकृत सVंकृतीला धoका लागला हे आपोआपच िसI होत.े 

जर भारताला अपयश आल े तर आिशया मरेल. िविवध सVंकृतीRया सिंम�णाची तो 

रोपवािटका आह ेअस ेज ेEयाला अनलुpून Nहणतात ते साथhच आह.े जगातील िपळवणकू होणा`या 

सवh राz{ांRया आशचेे, मग त ेआिशया, आि°का वा जगातील कोणEयाही भागातील असो, भारत 

क§ ¦Vथान असायला पािहजे.  

याच गोcीमळेु लपवल%ेया िवनापरवाना हEयारांची समVया मला भडेसावू लागते. काह6चा 

िनि�तपणे शोध लागला आह.े काही थ§बाथबंासारखे मला सोपवली जात आहते. सवh YकारRया 

साधनांनी आपण ती शोधनू काढू या. जोपय|त मला माहीत आह े आतापय|त बाहरे आललेी श�े 

िद%लीRया मानाने काहीही नाहीत. ि�िटशाRंया राrयात लोक लपवललेी श�े ठेवत होत.े तLेहा 

Eयांची कोणीही काळजी करत नLहता. एखाbा िवशषे िठकाणी श�साठा वा दा�गोळा लपवलेला 

आह ेअशी तमुची खाWी झाललेी असले तर Eयाचा सवh साधनांिनशी शोध घmेयात यावा. अशा वळेी 

कोणी िकतीही आरडाओरड केली तर Eयाची काळजी करmयाच ेकारण नाही. आपण जर राजकOय 

\cीने VवतWं अस ूतर आपण ि�िटशाकंlरता एक िनयम आिण आप%याकlरता वगेळा िनयम लावू 

नये. कु�याला मारायचे आह े Nहणनू Eयाला वडे लागले अस े Nहण ूनये. ह ेसवh सांिगत%यानतंर मी 

Nहणने कO साठ वषा|Rया महेनतीनतंर आपण ज ेVवात�ंय िमळवले Eयाला पाW होmयाकlरता आपण 

आप%यासमोर िकतीही कठीण अडचणी अस%या तरी Eयांना शौयाhने तZड दऊे या. Eयांना धयैाhन ेतZड 

िद%यामळेु आपण अिधक पाW आिण उदा� ठX. अ%पस_ंयाक दशे¦ोही होतील या भीतीने 
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बहxस_ंयाकांनी अ%पस_ंयाकांना मारण ेवा Eयांना नc करण ेहा ~याडपणा आह.े अ%पस_ंयाकांRया 

हoकाब�ल बहxस_ंयाकांनी काटेकोरपण ेलp ठेवण ेह ेEयांना शोभते. आिण Eयाकड ेदलुhp केल ेतर 

बहxस_ंय समाज हाVयाVपद होतो. Vवतःब�ल कणखर �Iा व िवरोधकावर शौयाhने तथाकिथत वा 

खरा िव�ास टाकणे ह े सवµ�म सरंpण आह.े यामळेु मी िवनतंी करतो कO िद%लीतील सवh िहदंू, 

शीख, आिण मसुलमानांनी एकW येऊन मWैीपणूh वातावरणात भटेावे आिण अस ेकXन Eयांनी उवhlरत 

भारतासमोर वा जगासमोर एक आदशh ठेवावा असे मी Nहण ूशकेन काय? भारतातील इतर भागांनी 

काय केल ेवा ते काय करताहते ह ेिद%लीने िवसरावे. अस ेझाले तरच खाजगी बदला आिण सडू यांच े

दcुच¤ तोडmयाचा दावा िद%ली अिभमानाने कX शकेल. जर Eयांचा कुणाशी सबंंध असले तर तो 

राrयाशी आह,े एक Lय�O Nहणनू Eयांचा नागरीकांशी सबंंध नाही. 

हlरजन, ऑoटोबर ५, १९४७ 
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१२१. !ाथ$ना !वचन, सFटGबर २३, १९४७ 

नवी िद%ली, 

स¥ट§बर २३, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

अस ेNहणतात कO Yाथhना ही काही साधी गोc नाही. ती काही तरी उदा� गोc आह.े आप%या 

आयzुयात आपण िकती तरी गोcी बोलत असतो, २४ तासात आपण बरेच काही बोलत असतो. 

आपण अपराध करतो व वड्ेयाYमाणे पशैामागे धावत असतो. यामळेु आपण काही तरी Yाथhना कX 

या. आपण सवh जर एकिWतपण ेYाथhना कX शकलो तर ती महान गोc होईल. ई�र एक आह ेया 

भावननेे ४० कोटी लोकांनी EयांRया VवतःRया भाषेत जर Yाथhना केली तर ती फार मोठी गोc होईल. 

आिण मग Eया Yाथhनते काही कडव ेकुराणातील आहते कO काय याची आपण िफकOर करणार नाही. 

ज े लोक कुराणमधील आयती Nहणmयावर आpेप घतेात त े तस े रागात करतात. (स¥ट§बर २४, 

१९४७Rया िहदंVुतान टाईNसYमाणे Yाथhना सXु करmयापवूt कुणाला कुराणातील आयती Nहणmयावर 

आpेप आह ेकाय असे गांधीज6नी �ोEयांना िवचारले. कोणाचाही आpेप नLहता.) परंतु मसुलमान 

िहदंूनंा आिण िशखांना Wास दते अस%यामळेु व Eयांची हEया करत अस%यामळेु आपण कुराणवर राग 

काढावा काय? मसुलमानांनी जे केल ेत ेचांगले नाही परंत ुकुराणन ेआपल ेकाय िबघडवले? ई�राचा 

एक भ� पाप करत असले तर आपण Eयाचा जप करण ेबंद कराव ेकाय? ई�र एक आह.े िहदंू वाईट 

आहते अस ेजर जर ई�रभ� Nहणत असतील तर Eयाचा अथh गीता वाईट आह ेअसा होतो काय? 

िशखांनी जर काही वाईट गोc केली असले तर आपण �ंथ साहबे वाचण ेबंद करणार काय? िशखांना 

जर वडे लागले तर िहदंू, मसुलमान आिण पारसीही वड्ेयाYमाणे करणार काय? धमh व धमाhRया 

नावावर केललेे सवh Yकारच ेबिलदान हे िचरंतन राहतील. रावळिपडंीहaन मा^याकड ेआललेे काही 

लोक मजबूत, धडधाकट आिण शरू होत ेव ते फार मोठे Lयावसाियक होत.े रावळिपडंीची उभारणी 

शीख आिण िहदंू यांनी केली आह.े हीच गोc लाहोरसबंंधीही आह.े आिण सपंणूh पािकVतान 

मसुलमानांनी उभारले आह ेकाय? आज जो काही पािकVतान आह ेतो सवा|नी िमळून उभारला आह,े 

कोणा एका समदुायाने नाही. भारत िहदंूनंी उभारला आह े कारण इथे इतoया मोठ्यास_ंयेत िहदं ू

राहतात अस ेNहणणे यो}य होणार नाही. Eयाची उभारणी िहदंू, मसुलमान, शीख, पारसी आिण ि��न 

या सवा|नी केली आह.े आज जो भारत आह ेEयाRया उभारणीत या सवा|चा हातभार लागला आह.े मी 

या िमWांना सांिगतले कO तNुही शांत राहा आिण अखेरीस YEयेक गोcीची काळजी घmेयाकlरता ई�र 
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आहचे. अस ेएकही िठकाण नाही कO िजथे ई�र नाही. ई�राची Yाथhना करा, EयाRया नावाचा जप 

करा आिण मग सवh काही ठीक होईल. पािकVतानमMये ज ेआहते Eयांच ेआNही काय कराव ेअसे त े

मला िवचारतात. उलट मी Eयांना िवचारतो कO ितथे िजव दmेयाऐवजी तNुही इथे का आला. िकतीही 

अEयाचार झाले तरी आपण िजथे आहो ितथेच रािहलो पािहजे आिण मलेो पािहजे. लोक जर 

आप%याला मारmयाकlरता येत असतील तर आपण मX या. परंतु आपण धयैाhन ेई�राच ेनाव घते 

मX. हीच गोc मी मलु6ना िशकवली आह.े ई�राच ेनाव ओठांवर ठेवनू मरmयाची कला तNुही िशका. 

एखादा असा दcु माणसू अस ूशकेल कO rयाला वाVतव काय आह ेहे जाणनू घmेयाची इRछा नसले. 

तो िहदंू , शीख, वा अजनूही कोणी अस ूशकेल - परंतु कमीत कमी तNुही Eयाला घाबरmयाचे नाकाX 

शकता. Eयान ेजर पसैे दऊे केल ेतर तNुही Eयाला Nहण ूशकता कO पाच िमिनटांनी मारmयाऐवजी त ू

आNहाला आताच माXन टाक परंत ुआNही तलुा शरण जाणार नाही. तNुही Eयाला पशैाकlरता आत 

घतेा कामा नये. जोपय|त मी िजवंत आह ेतोपय|त मी मलु6ना हाच स%ला दते राहीन. मी Eयांना इतर 

कोणताही स%ला दऊेच शकत नाही. मी ई�राला िवसX इRछीत नाही. यामळेुच मरmयाRया कलतेच 

सवाhत मोठे धयैh असते असे मी Nहणत असतो. तNुही जर मरmयाची कला िशकणार नसाल तर तNुही 

मरणाRया आधीच मराल. कोणीही आप%या वळेेRया आधी मरावे अशी माझी इRछा नाही. 

मसुलमानांनासIुा मी सांगत असतो कO तNुही तमुची घरे सोडू नका. यापpेा िजथे तNुही आहा ितथे 

मरण पEकरा. रावळिपडंीRया लोकांना मी हीच गोc सांिगतली. तNुहाला शoय असले त ेसवh तNुही 

करा अशी िवनतंी मी सरकारला करीन. मी  Eयांना सांिगतले कO तNुही आता इथे आलले ेआहात तर 

तNुही िशिबरात जा आिण ितथे काम करा. मी Eयांना Nहणालो कO तNुही धडधाकट माणस े आहा 

आिण तNुही धीर सोडायला नको. तNुही Vवतःला असहाय समजू नये व राहmयाकlरता जागा नाही 

Nहणनू दःुख कX नये. मी Eयांना सांिगतले कO तNुहाला राहmयाकlरता आधीच जागा िमळाललेी 

आह.े धरतीमाता आपल ेघर आह ेआिण डोoयावरील आकाश आपल ेछ¥पर. जे मसुलमान घाबXन 

गलेलेे आहते Eयांनी Eयांची घरे आिण जमीन माघारी सोडली आह.े तNुही मसुलमानांRया घरात राहा 

अस े मी Eया िनवाhिसतांना सांगायला पािहजे काय? अशा Yकारच े मी काहीही सांगू शकत नाही. 

पवूtYमाणचे आजही ती घरे मसुलमान घरमालकांचीच आहते. त े घाबXन पळाले आहते. त े जर 

Vवतःहaन गलेे असते व आNही पािकVतानमMये सखुासमाधानात राहa अस े Eयांना वाटत असले तर 

Eयांना ितथे सखुात राहa bा. Eयांना दखुव ूनका. Eयांना शांततते जाऊ bा. Eयांनी Eयांची सपं�ी आिण 

दागदािगने सोबत wयाव.े Eयांनी सोडललेी घरे सरकारRया ता�यात असतील तर सरकारला Eयांच ेज े

काही करायच े असले ते ते करील. आपल े शरणाथt ितथे जाऊन Eया घरात राहa लागतील तर त े

उिचत होणार नाही. एक गोc मला Vपcपणे माहीत आह.े मला जर तNुहाला इथून जाऊ bायच ेअसले 



 ाथ#ना  वचन – भाग 1 

www.mkgandhi.org  Page 351

तर तNुही मजबूत आिण धयैhशाली असायला पािहजे आिण मी सांगतो तसे करायला पािहजे. मला 

पजंाबला जायचे आह.े मला लाहोरला जायच ेआह.े मला पोिलसांRया वा सिैनकांRया सरंpणाखाली 

जायचे नाही. केवळ ई�रावर िवसबंून मला एकट्याला जायचे आह.े तथेील मलुमानांवरील िव�ास 

आिण �IेRया भावननेे मला ितथे जायचे आह.े Eयांची इRछा असले तर Eयांना मला माX bा. 

ई�रान े EयांRयावर कृपा करावी अशी शांतपणे Yाथhना करत मी हसतहसत मरेन. आिण ई�र 

EयांRयावर कृपा कसा करील? Eयांना चांगले कXन. Eयांना चांगल े करmयाचा ई�राजवळ एकमवे 

उपाय आह ेEयांची अतंःकरण ेशIु करmयाचा. मला शWू समजणा`या एकाही माणसाब�ल मा^यात 

जर शWEुवाची भावना नसले तर आिण तरच ई�र माझ ेऐकेल. अस ेझाले कO तो माणसूच िवचारेल 

कO या माणसाला माXन मी काय िमळवणार आह.े मी Eयाच ेकाय नकुसान केल ेहा िवचार तो कX 

लागने. Eयांना जर मारायचे असले तर तस ेकरmयाचा Eयांना अिधकार आह.े Nहणचू मला लाहोरला 

जायचे आह,े रावळिपडंीला जायचे आह.े सरकारला मला थांबवायच े असले तर थांबव ूbा. परंत ु

सरकार मला कस े थांबवील? Eयांना जर मला थांबवायचे असले तर Eयांना मला माराव े लागले. 

Eयांनी जर मला मारले तर माझा मEृय ूतमुRयाकlरता एक उदाहरण होईल. Eयामळेु मला फार आनदं 

िमळेल. कोणता धडा तNुहाला िमळेल? तो धडा असले मी मरेन परंत ुमी कोणाचेही अनिहत िचतंणार 

नाही. 

 ¼वु केवळ मलुगा होता. Eयान ेई�राची Yाथhना केली. YÌादचे काय? तो कवळ बारा वषा|चा 

मलुगा होता. EयानसेIुा तचे केल.े आिण आपण सवh Eयांच ेवशंज आहोत. rयांना �ंथ साहबे माहीत 

असले Eयांना माहीत असलेच कO आप%यामMये कुणाब�लही दभुाhवना असू नये, कोणाRयाही 

िवरोधात आपण तलवार उपसू नये अस े गXु नानक साहबेांनी िशकवले आह.े सवाhत मोठे शौयh 

धयैाhन ेमरण पEकरmयात आह.े आपल ेलोक जर या पIतीने मरण पEकरतील तर आपण कुणावरही 

रागावू नये. मरणाब�ल Eया लोकांचे आपण गणुगान केल ेपािहजे व ई�रान े आपणा सवा|ना अशी 

सधंी bावी अशी Yाथhना केली पािहजे. आपली ही Yाथhना अतंःकरणापासनू असली पािहजे. 

रावळिपडंीRया लोकांना मी ज ेसांिगतले होत ेतचे मी तNुहाला सांगतो आह.े मी Eयांना सांिगतले कO 

तNुही िशिबरात जा आिण िहदंू आिण शीख शरणा�या|ना भटेा. तNुही Vवतःहोऊन परत जायला 

पािहजे, पोिलसांRया वा सwैयाRया सरंpणाखाली नाही. िद%लीत तNुही भांडण थांबवल े तर मी 

समजने कO ई�रान ेमाझी Yाथhना ऐकली. मग परम�ेराRया कृपने ेमी पजंाबमMये जाईन. एकदा का 

िद%लीत शांतता YVथािपत झाली कO मग मी इथे एक िदवसही थांबणार नाही. मी इथे मौजमजकेlरता 

थाबललेो नाही. मी इथे थांबलो आह ेसवेा करmयाकlरता. इथे पटेललेी आग िवझवmयाकlरता माणसू 

ज ेकाही कX शकतो ते सवh करmयाकlरता मी इथे थांबललेो आह.े यामळेु तNुही कस ेजगाव ेव काय 



 ाथ#ना  वचन – भाग 1 

www.mkgandhi.org  Page 352

कराव े Nहणजे तमुRया जीवनाचा सगुधं सपंणूh भारतात व जगात पसरेल ह े मी तNुहाला आिण 

रावळिपडंीहaन आल%ेया िमWांना सांगू इिRछतो.  

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ३३७-४० 
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१२२. !ाथ$ना !वचन, सFटGबर २४, १९४७ 

नवी िद%ली, 

स¥ट§बर २४, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

आज तNुही ज ेभजन ऐकले ते आजRया पlरिVथतीला लागू आह.े आज आपण सवh आपल े

वणhन ‘फुटललेी नाव’ अस े कX शकतो. आिण मग आपण ई�राला Yाथhना करतो कO ह े दवेा 

आNहाला िकना`यावर पोहोचव. Nहणज े EयाRया कृपिेशवाय आपण िकना`यापय|त पोहोच ू शकत 

नाही. आप%या दशेाची आज हीच पlरिVथती आह ेआिण मला तर ती रोजच अस%यासारखी िदसते. 

कसा का होईना आप%या समाजामMये कमालीचा «षेभाव �जला आह.े िहदंू आिण मसुलमान यांRया 

अतंःकरणात इतका काही ¤ोध भरलेला आह ेकO िद%लीत मसुलमानांना राहa दmेयाकlरता आमची 

तयारी नाही. पािकVतानमधनू िहदंू आिण शीख यांना बाहरे काढmयात आल.े इतकेच नाही तर लहान 

मलुांRया मनांतही िवष भरवmयात आल ेअस%याचे मी ऐकतो. हा सवh मिुVलम लीगRया Yचाराचा 

पlरणाम आह ेह ेखरे आह.े आNही मसुलमान बळाRया जोरावर पािकVतान घऊे, Eयाकlरता आNही 

वाटाघाटी करणार नाही, िहदंूनंा आिण इतर मसुलमानतेरांना आNही आमची बाज ूपटवून दmेयाचा 

YयEन करणार नाही असा सवh Yचार करताना मी Vवतः पािहले आह.े आNही बळजबरीन ेपािकVतान 

घऊे अशी Eयांची आरडाओरड ददुवाने वषा|पासनू सXु आह.े परंतु असे घडणार नाही. त ेबळजबरीन े

िमळवmयाला काय अथh आह?े एका अथाhने आपण Nहण ू शकतो कO Eयांनी श�ORया जोरावर 

पािकVतान घतेलेला नाही. उलटपpी आपण Nहण ू शकतो कO आNही Eयांना पािकVतान िदला, 

कॉ�ंेसन े Eयांना पािकVतान िदला. ि�िटशांनी माwय केल ेनसत ेतर पािकVतान होऊ शकला नसता. 

कॉ�ंेसन े िकतीही कबूल केल े असत े तरी अिंतम अिधकार ि�िटशाRया हातात होते. Eयांना स�ा 

सोडायची होती. का? कारण त ेइथे यापढुे राrय कX शकत नLहत.े आNही EयांRयािव�I तलवारीन े

भांडलो नाही. आमचे युI श�ािशवाय होत.े आमचा सघंषh अिहसंक सघंषh होता अस े आNही 

Nहणतो. अशा Yकारे भारताने Vवात�ंय िमळवले. भारताची फाळणी झाली. कॉ�ंेसन े फाळणीला 

माwयता िदली. भावाभावांनी भांडत राहण ेयो}य नाही अस ेकॉ�ंेसला वाटले. Eयांना ज ेहवे त ेEयांना 

दऊेन टाकावे अस ेकॉ�ंेसला वाटले. परंतु EयांRयातील काह6ना वाटते कO आNहाला पणूh पािकVतान 

िमळाला नाही. परंत ु Eयांना ज े काही दऊे करmयात आल े ते Eयांनी माwय केल े व रािहल%ेया 

पािकVतानकlरता भिवzयावर अवलबंून रािहले. अशा Yकारे आप%याला Vवात�ंय िमळाले खरे परंत ु
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Eयात सवhW पसरल%ेया िवषामळेु आपण त ेपचव ू शकलो नाही. आिण आप%यातील वाद सपंला 

नाही. मिुVलम लीगRया पाठीरा_यांनी िवषारी भाषण ेिदली. पािकVतानमMये राहणारे सवh मसुलमान 

आहते काय? पािकVतानमMयेसIुा िहदंू, पारसी, शीख, ि��न राहतात. Eया दशेात राहणा`या या 

सवा|ना Eयान ेसखुी करावे. या सवा|ना समान हoक आहते ह ेEयान ेिसI करावे. सरकार Eयांचे राहील 

यात काही सशंय नाही कारण ितथे Eयांच ेबहxमत आह.े त ेठीक आह ेपरंत ुसरकारने wययभावननेे काम 

करायच ेअसते. त ेअसे Nहणतात परंत ु Eयावर कायhवाही होऊ शकली नाही. तस ेका होऊ शकले 

नाही याRया खोलात मी का जाव?े ितथे काय झाले हे सवh मला माहीत आह.े मसुलमानांचा अनावर 

सतंाप झाललेा होता. Eयांना वाटले कO आता आपण VवतWं अस%यामळेु कोणालाही माX शकतो 

आिण कोणाचीही क�ल कX शकतो. येथून सवh स�ुवात झाली. आिण एकदा ही स�ुवात 

झा%यानतंर ितथे शीखही राहत होत ेआिण तसेIुा लढवै̧ ये होते. ते ह ेसवh चपुचाप कस ेसहन कX 

शकत होते? EयांनीसIुा मारmयाला आिण क�लीला स�ुवात केली.  हीच ती गोc आह े कO जी 

अजनू सपंलेली नाही.  

हजारो लोक मा^याकडे आल ेआिण Eयांनी मला सांिगतले कO यापढुे आNही ितथे राहa शकत 

नाही. त ेNहणतात कO आमRयावर इVलामचा Vवीकार करmयाकlरता बळजबरी करmयात येत आह े

आिण आNही तस े केल ेनाही तर आNहाला गलुामाYमाणे ठेवmयात येईल अशी आNहाला धमकO 

दmेयात येत आह.े अशा YकारRया अटी आNही कशा Yकारे ऐकू शकतो? आNही इथे नाईलाजाने 

आलो आहोत. इVलामचा Vवीकार आमची इRछा असले तर आNही कX. परंत ु दडपणामळेु 

इVलामचा Vवीकार करण ेही वगेळी गोc आह.े आपली आिजिवका िमळवmयाकlरता माणसू आपला 

धमh सोडू शकत नाही. दडपणामळेु धमh सोडण ेहा धमh नसनू अधमh आह.े rया माणसाने वा �ीन े

आपला Vवाभीमान गमावला  आह ेEया माणसाRया वा �ीRया केवळ जगmयाला काय अथh आह?े 

आिण धमाhत Vवािभमानाचाही सहभाग असतो. ज ेलोक पसैे, दागदािगने, वा नोकरी यांRयाकlरता 

आपला धमh सोडतात त ेधमाhचे अनसुरण कX शकत नाही. िहदंू Nहणवmयाला त ेपाW नाहीत आिण 

दडपणाखाली कलमा Nहणा%यामळे त ेचांगल ेमसुलमानही होऊ शकत नाहीत. मी इथे कलमा Nहणत 

नसतो तर फतहेा Nहणत असतो. ई�र एक आह ेव हजरत मोहNमद Eयाच ेदतू आहते अस ेकलमा 

घतेाना सांिगतले जाते. त े पवूt झाले%या दतूांची गणना करायला तयार नाहीत. परंतु फतहेामMये 

Vपcपणे सांिगतले आह े कO ई�र आपला मालक आह.े तो YEयेकाच े रpण कX शकतो. आपण 

Eयाला आपलहेी रpण कX दऊे या. परंतु फतहेा फार सुदंर असला तरी तो Nहणmयाची कुणावर 

बळजबरी कशी करता येऊ शकते? आपण जर तो Nहण ूतर तसे आपण केवळ आप%या इRछेन ेकX. 

परंतु कोणी मला जर बंदकुORया धाकावर त ेNहणायला लावणार असले तर तसे करण ेमला मळुीच 
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आवडणार नाही. मा^या शlररात केवळ मठूभऱ हाडे आहते.परंतु माझ े¯दय माझे Vवतःचे आह.े तर 

तमुचे ¯दय तमुचे आह ेकाय आिण या मलु6चे ¯दय Eयांच ेआह ेकाय? या मलुी घोिषत कX शकतात 

कO आNही कधीही आमचा धमh सोडणार नाही. परंतु आज आपणा सवा|ना आLहानाला तZड bाव े

लागत आह.े अशा पlरिVथतीत भारताने काय कराव?े आपण कस े वागावे ही फार मोठी समVया 

आप%यासमोर आह.े आजकाल पािकVतानमधनू येणा`या गाड्यांमMये मसुलमान येत नाहीत. Eया 

गाड्या केवळ िहदंू आिण िशखांना आणतात. काही गाड्यांमMयेच मारले जातात. आिण येथून जाणारे 

लोक मसुलमान असतात आिण रVEयात त ेमारले जातात. मला गणना करmयाकlरता सांगmयात येत.े 

मी कशाची गणना कX? मा^याजवळ कोणतहेी आकड ेनाहीत. आिण आकड ेजाणनू आपण काय 

करणार आहो? मी Nहणने कO एक माणसू एक बाटली दाX िपऊ शकतो व Eयामळेु Eयाला नशा येऊ 

शकतो. दसुरा कोणी दोन बाट%या ¥यालानतंर Eयाला नशा येईल. दोघहेी नशा करतात. परंतु दसुरा 

एक काही तरी िपतो आिण ¥या%यानतंरही Eयाला नशा चढत नाही. जण ूकाय तो नदीचे VवRछ पाणी 

¥याला. तNुही Eयाला दाX Nहणू शकाल परंत ुEयाRयामळेु कोणालाही नशा चढत नाही. Eया पाmयाला 

दाX कोण Nहणले? कारण दाX ही अशी गोc आह े िजRयामळेु माणसू भानावर राहत नाही, वडे 

लाग%याYमाणे Eयाची अवVथा होत.े सांगायची गोc ही कO या वळेी आपणापकैO कोणीही भानावर 

नाही. आता क%पना करा कO मिुVलम लीग झपाट%याYमाणे काही तरी करत ेकारण ितRया डोoयात 

काही तरी िशरले आह.े आिण मग आप%याला वाटू लागते कO आपणही असचे वागायला पािहजे. 

तNुहाला सपंणूh भारतावर राrय करmयाची आिण पािकVतानचा नाश करmयाची इRछा होऊ शकेल. 

परंतु मी तNुहाला सांगतो कO पािकVतान होmयाला आपण मजंरुी िदली आह.े मग Eयाला नc 

करmयाचा Yv कुठे येतो? आपण Eयाचा िवMवसं कX शकत नाही. शारीlरक श�Oन ेवा तलवारीRया 

मदतीने आपण Eयाचा िवMवसं कX शकत नाही. आपण जर पािकVतानचा िवMवसं करmयाचा YयEन 

कX तर दोwही दशे बडुणार आहते. आपली बोट फुटललेी आह.े आपण आज बडुत आहो. आपण 

लढू आिण िजकूं अशी जर तNुही क%पना करत असाल तर मी तNुहाला सांगतो कO तNुही 

िजकंmयापवूtच कोणती ना कोणती जागितक श�O तNुहाला िगळ%यािशवाय राहणार नाही. ती दोwही 

दशेांना िगळून टाकOल. जर माझ ेसगळे िमW, ज ेस©ु लोक आहते, आिण rयांनी अशा कामात अनके 

वष� घालवली आहते Eयांना आपण सरुिpत आहो ह े कळू शकेल. परंत ु जर दोघहेी दाXRया 

बाट%यांRया बाट%या lरचवत असतील व तसे करताना Eयांना मजा वाटत असले तर असे कस ेहोऊ 

शकेल? मी Eयांना िवनतंी करीन कO दाXRया बाट%यांचा Eयाग करा आिण Eया सम¦ुात फेकून bा 

कारण EयांRयात िवष भरलेले आह.े आपण मसुलमानांना यापढुे दखुापत करणार नाही. Eयांना जर 

Vवतःहोऊन जाmयाची इRछा असले तर आपण Eयांना जाऊ दऊे. परंतु जाmयाकlरता आपण Eयांना 
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भाग पाडणार नाही. त ेEयांRया घरांत राहतात. त ेबहxस_ंय नाहीत. आपण ~याड बननू Eयांचा छळ का 

करावा? आपण VवतWं आहो. सपंणूh दशे VवतWं आह.े आपण सपंणूh दशे फVत कXन टाकू अशा 

स�ंमात Eयांनी का राहावे? मसुलमान अस ेYाणी आहते काय कO िहदंूRंया मनात आ%याबरोबर त े

Eयांना फVत कXन टाकmयाकlरता उपल�ध असतील?  कॉ�ंेसन े िकती तरी बिलदान केल े आह.े 

वषाhनवुष� ती सवµRच बिलदान करते आह े व Eयात मोठ्या स_ंयेत िहदंू आिण मसुलमान दोwही 

आहते. आता Vवात�ंय िमळा%यानतंतर त ेकशान ेतरी झपाटून गले ेआहते काय? िकती तरी बिलदान 

कXन िमळाललेे Vवात�ंय या वडेाRया भरात आपण फेकून bावे काय? ही िकती लािजरवाणी गोc 

होईल ! व�ृपWांमधील बातNया वाच%यानतंर तNुही जर उि�पत झाला असाल व त े आपल े अस े

कधीच होणार नाहीत असा िवचार तNुही करत असाल तर या गोcी मी तNुहाला सांगणार नाही. मी 

काल तNुहाला सांिगतले कO सपंणूh दगंली थांबवता येऊ शकतात. हे कस े करता येईल? आपण 

Vवतःला शIु केल ेपािहजे. Vवतःला शIु करण े Nहणज े िनभhय होण.े जो माणसू िनभhय असतो तो 

अशा Yकारच ेघाणरेडे कृEय करणार नाही. तNुहाला तमुRया सरकारचा पािठंबा आह.े सरकार दशेाचे 

Yशासन पाहते. ि�िटश सरकारच ेत े िदवस आता गलेे जLेहा आप%या समVया आपण Eयांना सांग ू

शकत नLहतो. आज तमुचे Vवतःचे सरकार आह.े सवh गोcी सरुळीत कशा कराLया ह े आपण 

सरकारला सांगू शकतो. अखेरीस दशेात केवळ साडेचार कोटी मसुलमान आह.े आपण Eयांना का 

घाबराव?े  क%पना करा कO तNुही साडेचार कोटी मसुलमान मारल.े Eयानतंर तNुही काय कराल? 

आिण पािकVतानमMये िकती तरी मसुलमान आहते.ितथे तNुही कोणाला माराल? इथे जे साडेचार 

कोटी मसुलमान आहते Eयांचा िहशबे चकुता करmयाची पािकVतानची इRछा असले. ते आLहान 

Vवीकारmयाची तमुची pमता नसले कारण Eयांना सपंणूh जगाचा पािठंबा असले. यामळेुच मी Nहणतो 

कO आपण शIु रािहलो पािहजे. आपण आपला िहशबे VवRछ ठेव ू या. आपण ऋणकोRया 

पlरिVथतीत येऊ नये. आपण जर धनकोRया पlरिVथतीत असू तर सरकार पािकVतानला िनवाhणीचा 

इशारा दऊे शकेल ह ेमी तNुहाला सांगनू ठेवतो. तथेून ज े िहदं ूआिण मसुलमान आल ेआहते Eयांनी 

परत जायला पािहजे आिण पािकVतानने Eयांची काळजी घतेली पािहजे. पािकVतानमधील सवh 

अ%पस_ंय समदुायांना तचे अिधकार असतील ज ेतथेील मसुलमानांना आहते इथपय|त पािकVतानने 

Nहटललेे आह.े Eयांना अिभLय�O Vवात�ंय आिण पजूाअचाh करmयाचे Vवात�ंय Nहणज ेमिंदरात वा 

ग�ु«ारात जाmयाचे Vवात�ंय असले, Eयांना अथाhतच राजकOय अिधकार नसतील. आपला 

परVपरांवरील िव�ासाला धoका बसला आह ेही गोc मी समजू शकतो. परंतु याचा उपाय इथे घरेदारे, 

मलुबेाळे  आिण सपं�ी असल%ेया मसुलमानांना घालवनू लावणे हा आह ेकाय? अस ेLहायला नको. 

तो फार मोठा ~याडपणा होईल. मला तNुहाला केवळ इतकेच सांगायचे आह ेकO मसुलमानांवर बदला 
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घmेयाची क%पना आपण सोडून िदली पािहजे. आिण आपण आपली ¯दये इतकO मजबूत केली 

पािहजे कO सपंणूh िहदंVूतानची जरी खाWी पटली तरी िद%लीमMये काहीही Lहायला नको. 

मसुलमानांना घालवmयात आल े आह.े ज े गलेे आहते Eयांना परत आणायला पािहजे अस े मला 

Nहणायचे नाही. परंतु ज ेमाग े रािहले Eयांना शांततेत राहa िदले पािहजे. ज ेलोक गले े Eयांचा िवचार 

आपण नतंर कX. मसुलमान जर गरैवतhन करतील तर सरकारकडे त¤ार करा. Eया मसुलमानांनी 

सरकारचा अिधकार माwय केलाच पािहजे. आमRयाजवळ सwैय नाही Nहणनू तNुही Eयांना मारा अशी 

जर सरकार परवानगी दते असले तर Eया सरकारचा अतं झालाच पािहजे. याचा अथh गुडंिगरीचे राrय 

असा होईल.सरकारचे ह ेकाम नाही. मी तNुहाला सांगतो कO तNुहाला हव े िततके तNुही सरकारला 

Yभािवत कX शकता परंत ुकायदा आप%या हातात घऊे नका, बंदकुांचा उपयोग कX नका आिण 

कोणालाही माX नका. तNुही जर इतके केल ेतर िवजय आपला आह ेआिण आपल ेजे जहाज बुडू 

लागले आह ेत ेवाचेल. ई�र नहेमी सEयाRया बाजनूे असतो. तो आप%याला कधीही टाकून दते नाही 

परंतु आपण जर ई�राला टाकून िदले, आपण जर Eयाला िवसरलो व समुागh टाकून िदला तर ई�र 

काय कX शकतो?  

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ३४०-४५ 
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१२३. !ाथ$ना !वचन, सFटGबर २५, १९४७ 

नवी िद%ली, स¥ट§बर २५, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

आपण एकाएकO सकंटात सापडलो आहो. आपल ेVवात�ंय अजनू दीड मिहwयाचेसIुा झाल े

नाही. एक मिहना दहा िदवसांचे मलू काय कX शकत?े परंतु आपण शि�मान आहो आिण 

आजपय|त ि�िटश सा¢ाrयवादािव�I आपण सघंषh करत होतो. अडचण6समोर आपण शरण जाणार 

आहो काय? आपण केवळ Vवात�ंयो�र काळािवषयी बोल ू या. अस े नाही कO आपण Eयाकlरता 

तयार नाही. आपण VवतWं झालो आहो. परंत ुआप%या लोकांना वाटते कO आप%याला हव ेत ेकरता 

येण ेNहणज ेVवात�ंय. या व�ृीमळेु आपण सरकारचे काम अवघड केल ेआह.े माणसू जर आपल ेहात 

VवRछ ठेव ू शकत नसले तर तो VवRछ गोcी कसा पाहa शकेल? आप%यामMयेच जLेहा बदमाश 

माणसे असतील तर बदमाशीकlरता कोण कुणाला कसा दोष दईेल? YEयेकावर जर बदमाशीचा ठ¥पा 

लागलेला असले तर  Yv अजनूच िoलc होतो. ह ेखरे Vवात�ंय नाही. आिण त ेिमळवmयाचाही हा 

मागh नाही. यामळेुच मी Nहणतो कO आपण ह ेसरकारला सांगावे आिण आप%याला शoय असले ती 

मदत सरकारला करावी. क%पना करा कO सरकारला अशी मदत िमळत नाही तर मग पािकVतानने 

जसे केल ेव ितथे जसे करण ेसXु आह ेतस ेआपण कराव ेकाय? यामळेु त ेधडा िशकतील काय? मी 

तNुहाला सांगतो कO Eयांना धडा िशकवmयाचा हा मागh नाही. जगात या मागाhने गोcी होत नाहीत. 

लोक जर आपसात भांडत असतील तर सरकार Eयांना भांडण थांबवmयाकlरता सांगेल. Eयांना 

पािलसांची मदत घmेयाकlरता सांगmयात येईल. पोलीस जर Eयांच े ऐकणार नसेल तर त े

wयायाधीशाRया घरी जाऊ शकतात व ितथे आपल े Yकरण मांडू शकतात. ज े काही करण े शoय 

असले त े ितथे केल े जाईल. भांडणाची काही तरुळक Yकरण े असतील तर wयायाधीश ती सोडवू 

शकेल. परंतु या Yकरणी दोन मोठ्या समदुायांमMये झगडा आह.े सरकार काय कX शकत?े ह ेकाही 

ि�िटश सरकार नाही कO rयाला इ}ंलडंमधनू आदशे िमळतात. आता तमुचे सरकार आह.े याचा अथh 

एखादी िविशc गोc न करmयाचा तNुही सरकारला आदशे दऊे शकता. तNुही सरकारला फेकून दऊे 

शकता. तमुची ताकद ही अशी आह.े तNुही जर Eया श�Oचा यो}य Yकारे उपयोग करणार नाही तर 

तNुही Vवतः फार मोठ्या अडचणीत सापडला अस%याचे तNुहाला आढळेल. आिण मी तNुहाला 

सांगनू ठेवतो कO आपण आज फार मोठ्या सकंटात आहो. पािकVतानही सकंटात आह ेयात काही 

सशंय नाही. परंत ुआपणही तशाच पlरिVथतीत आहो. 
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 याचे (Yाथhना सXु होmयापवूt कोणी तरी गांध6ना एक िच¹ी िदली होती. पािकVतान सरकार 

िहदंू आिण शीखांना बाहरे काढत आह ेआिण भारत सरकार मसुलमानांना समान नागlरक Nहणनू 

सघंराrयात ठेवत आह.े अशा Yकारे सघंराrय दोघांचेही ओझ ेकस ेसहन कX शकेल?) उ�र दतेाना 

गांधीजी Nहणाल ेकO मी इतकेच सांगने कO ते आपल ेसरकार आह ेआिण ज ेकरण ेआव]यक आह ेत े

त ेकरत आह.े जर काही करायचे रािहले असले तसेIुा केल ेजाईल. तमुचे कतhLय कुठे आह ेह ेमी 

तNुहाला सांिगतले आह.े मी अजनू काही तNुहाला सांगू इिRछत नाही. तमुच े कतhLय काय आह?े 

एको¥याने राहणे आिण मसुलमानांना शWू न समजणे हे तमुचे कतhLय आह.े गरैवतhन करणारांचा 

आपोआपच शवेट होईल. परंत ुआपण कोणा एका Lय�Oला आपला शWू समजत अस ूव Eयाला 

मारहाण कX, Eयाला माXन टाकू तर तो आपला िभWेपणा होईल व Eयामळेु आप%यामMये दबुळेपणा 

येईल. rयांRयात धयैh आिण श�O असते Eयांनी इतरांशी भांडू नये. कारण rयांRयावर आपला िव�ास 

नसतो EयांRयाशीच आपण भांडत असतो. ह े सवh Lयथh आह.े भांडmयात काय अथh आह?े 

EयांRयातील आिण आप%यामधील ई�र एकच आह.े मी तNुहाला सांिगतले आह े कO आपण 

आप%या िनयतीचे wयायाधीश नाही. ई�राRया हातातील आपण केवळ Yाणी आहो. ई�रान े

आप%याला मदत केली तरच आपण आपली अ�ू वाचव ूशकतो. नाही तर नाही. Eयाला िवनवणी 

करा, माणसाला नाही. Eयाला िवनवणी करा जो पितताला पावन करतो. तो अगदी आप%यामMये 

आह.े तो जLेहा आपल ेरpण करmयाकlरता असतो तLेहा आपण कोणावर रागावmयाचे वा कोणाला 

िभmयाचे काय कारण? मसुलमानांना ज ेकरायच ेअसले त ेकX bा. Eयांना िकतीही श�े ठेव ूbा. 

एखाbा बदमाष माणसाYमाणे Eयांना वागू bा वा Eयांना िव�ासघातकO होऊ bा. जर ते दशे¦ोही 

असतील तर सरकार Eयांना पाहaन घईेल. िनयम Nहणनू जगात सवhW दशे¦ो�ांना घोळी घालनू माXन 

टाकले जाते. जर कोणी दशे¦ोही होत असले तर तो शासनाRया िवरोधात फार मोठा अपराध करतो. 

हा अपराध खनुापpेाही मोठा आह.े Nहणनूच दशे¦ो�ांना घोळी घातली जाते. ते दशे¦ोही होऊ 

शकतात ह े मी समजू शकतो. परंतु दशे¦ोहाRया सशंयावXन Eयांना मारण े हा प�ुषाथh नाही. ह े

~याडाच ेकाम आह.े 

 काल तNुहाला मी सांिगतले कO (पाहा Yाथhना Yवचन, स¥ट§बर २४, १९४७) आिण आजही 

तNुहाला सांगतो कO आपली बोट फुटलेली आह.े केवळ ई�रच ितला काठावर आण ू शकतो ह े

अगदी खरे आह.े परंत ु आपणही YयEन केल ेपािहजे. बोटीला जर कुठे िछ¦ असले तर जी काही 

साधने आप%याजवळ असतील Eयांनी पाणी आत येmयापासनू आपण अडवले पािहजे. परंतु जर 

बोटीत वगेात पाणी येत असले तर त े िततoयाच वगेाने बाहरे फेकmयाचा YयEन करत असताना मी 

पािहले आह.े अस ेकेल ेतर पाणी आत येत असनूही बोट पढुे जात राहते. परंतु ई�रान ेमदत केली 
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तरच हे घडू शकत.े ई�र कृपने ेती पढुे जाते आिण िकना`यावर पोहोचत.े परंत ुई�राने मदत केली 

नाही तर ती बडुत.े Nहणनूच मी Nहणतो कO माणसाने YयEन केला पािहजे व ई�राची मदत मािगतली 

पािहजे. िद%लीत आग लागलेली आह.े इतर िठकाणीही आग लागललेी आह.े YEयके िठकाण 

पटेललेे आह.े ती आग िवझवणे आपल े कतhLय आह.ेितRयावर पाणी टाका. Eयािशवाय ती िवझू 

शकत नाही. आपल ेपिहले काम (पlरिVथती कशी आह ेते) लोकांना समजावनू सांगणे आह.े मी 

Eयांना तसचे तNुहालाही एकाच पIतीन े समजनू सांगmयाचा YयEन करत आह.े मा^या शवेटRया 

�ासापय|त मी या गोcीचा पनु�Rचार करत राहीन. भारत, जो वभैवशाली होता, तो आज Vमशानभमूी 

झाला आह.े तो दानवी झाला आह.े 

 मा^या अनभुवाने मी सांगतो आह े कO आप%या पोिलसांनी आिण सwैयाने जनतRेया 

सवेकाYमाणे वतhन केल ेपािहजे, मालकाYमाणे नाही. अिधकार गाजवmयाचे िदवस गलेे. Yेमान ेकाम 

कXन घmेयाचा माझा मागh आह.े आमRयाजवळ िहदं ू सwैय, पजंाबी सwैय आिण िहदं ू पोलीस 

मसुलमानांना छाटून टाकतील अस ेऐकताना मला वदेना होतात. मला गमंतसIुा वाटते. अस ेझाल े

तर पोलीस आिण सwैय िमळून भारताला िचरडून टाकतील व भारताचे जहाज बुडून जाईल अस ेमला 

वाटते. आज आप%याजवळ आपल ेसwैय आह.े सवh ि�िटश िनरथhक आहते अस ेमला वाटत नाही. 

त ेकाहीही असले तरी बहxतांश ि�िटश सोडून गलेलेे आहते. केवळ काही अिधकारी मागे रािहलेल े

आहते. त ेसवh िनरथhक आहते ह ेमाwय केले तरी यावर माझा िव�ास नाही. आिण जरी त े िनरथhक 

असले तरी Eयांना जावे लागले. क%पना करा कO पािकVतानमधील सwैय काही चकुOच े करत े तर 

भारतातील सwैयानहेी तसचे केल े पािहजे काय? पािकVतानमधील पोिलसांनी काही चकुOची गोc 

केली तर आप%या पोिलसांनीही तसचे कराव ेकाय? मला तNुहाला हे सांगायचे आह ेआिण Eयाच े

काय पlरणाम होतील ह े दाखवायचे आह.े सवा|नी जर अशा Yकारे वागायला स�ुवात केली तर 

भारताचा िवनाश होईल आिण आपल ेVवात�ंय, ज ेकेवळ एक मिहना दहा िदवसांचे आह,े त ेदोन 

मिहनहेी पणूh करणार नाही. अशी पlरिVथती आपण िनमाhण कX नये. हे टाळmयाकlरता आपण काय 

केल ेपािहजे? आप%यात धयैh असल ेपािहजे. आप%याला कोणाचीही भीती वाटायला नको. आपण 

केवळ ई�राला ~यालो पािहजे. आपली नाव Eयान े िकना`यावर पोहोचवावी Nहणनू आपण Eयाची 

Yाथhना कX या. याकlरता आप%याला पढुील अटीचे पालन करावे लागले - पािकVतानमMये काहीही 

घडल ेतरी आपण आपली अतंःकरण ेVवRछ ठेव ूया. आपण जर अस ेकेल ेनाही तर आपण राpस 

होऊ हे आपण लpात ठेवल ेपािहजे. आप%याला आपला भारत शIु आिण VवRछ ठेवायचा आह ेव 

आपण सहनशील असलो पािहजे. मसुमानांना भारताब�ल िन�ा ठेवावीच लागले. Eयांनी जर िन�ा 

ठेवली नाही तर Eयांना फासावर चढवले पािहजे. ह ेआपण Vवतः कX शकतो काय? हे आपल ेकाम 
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नाही. मसुलमान आपल ेबांधव आहते. Eयांची घरे आिण सवh काही इथे आह.े यामळेु आपण लpात 

ठेवल ेपािहजे कO ज ेइथे राहत आहते Eयांनी इथे सवाhथाhने राहावे. परVपरांब�ल भीती वाटायला नको. 

माझी तNुहाला िवनवणी आह े कO तमुRयात िव�ास असायला पािहजे कारण िव�ासान े िव�ास 

िनमाhण होतो व सशंयाने सशंय बळावतो. तमुचा िव�ास \ढ होऊ bा.  

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ३४५-९ 
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१२४. !ाथ$ना !वचन, सFटGबर २६, १९४७ 

नवी िद%ली, 

स¥ट§बर २६, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

ज ेकाही सXु आह ेते ना तर शीखधमाhनसुार आह,े ना इVलामYमाणे आह ेना िहदंू धमाhYमाण े

आह.े आप%याला या सवा|ची थोडीबहaत मािहती आह.े जर एखादा धमh अशोभनीय गोcी करत 

असले तर तो िटकू शकेल काय? शीख धमाhची स�ुवात गXु नानक पासनू झाली. गXु नानकांनी काय 

िशकवले? ते Nहणाल ेकO अ%ला, रहीम, खदुा अशा अनके नावांनी ई�र ओळखला जातो. एकूण ह े

अस ेसवh धमाhत आह.े नानक साहबेांनी सवh धमा|ना एकW आणmयाचा YयEन केला. कबीर साहबेांनी 

हचे केले. अस ेNहणतात कO तो काळ आता गलेा. 

 आज एक गहृVथ - गXु द� (लाहोरचे पिंडत ठाकुर द�)- मा^याकड ेआल.े त ेफार मोठे वbै 

आहते. आपली कहाणी सांगत असताना EयांRया डो�यातनू अ�ू आल.े Eयांनी कबूल केल े कO 

तमुRयाकडून िमळाल%ेया YिशpणाRया Yकाशानसुार मी वागलो असतो तर मी ितथे Yाण bायला 

पािहजे होत.े परंत ु EयांRयात अस े धयैh नस%याचे Eयांनी कबूल केल.े ते मला Nहणाल े कO Eयांना 

मा^याब�ल नहेमीच आदर वाटत आला आह ेव मी जे काही Nहणतो तीच अगदी यो}य गोc आह.े 

परंतु सEयाचरण करण ेही वगेळी गोc आह.े मी Nहणालो तर Eयांची परत जाmयाची तयारी होती. मी 

Eयांना Nहणालो कO पािकVतान सरकारकडून wयाय िमळmयाची कधीही अपpेा करता येणार नसले व 

त ेआपली चूक कबूल करणार नसले तर आपल ेVवतःचे मिंWमडंळ आह ेव Eयात जवाहरलाल नहेX, 

सरदार पटेल आिण अजनू िकती तरी चांगली माणस ेआहते. अशी माणससेIुा पािकVतान सरकारला 

अशा कृEयांपासनू अडव ूशकत नसतील तर अखेरीस Eयांना यIुाचा आधार �यावा लागेल. आपण 

परVपरांत मWैीपणूh तडजोड कX या. आपण असे का कX शकत नाही? आपण परVपरांवर िव�ास 

ठेव ूशकत नाही काय? आपण िहदं ूआिण मसुलमान कालपय|त िमW होतो. आज आपण अस ेशWू 

झालो आहो काय कO आपण परVपरांवर िव�ासही ठेव ूशकत नाही? तNुही जर Nहणाल कO आNही 

EयांRयावर कधीही िव�ास ठेवणार नाही तर मग दोन पpांना युI कराव े लागले. तािकh क भाषेत 

बोलायचे तर लोकांजवळ जLेहा सwैय आिण पोिलस असतात व Eयावर िवसबंून राहण ेEयांना भाग 

पडत ेतLेहा दसुरे काय घडू शकत?े पािकVतानमMये मार%या गले%ेया YEयेक Lय�ORया बद%यात दोन 
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माणसे मारायच ेतNुही ठरवले तर कोण कोणाची िफकOर करील? आप%याला जर wयाय हवा असले 

तर ह े Yकरण तमुRया वा मा^यापय|त थांबत नाही. ह े सरकारचे काम आह.े सरकारला सांगा. 

आप%याला मदत करmयाकlरता त ेआह.े आपण आpेपाहh वतhन कX नये. परंत ुआपण लढायला 

तयार असलो पािहजे कारण जLेहा युI येत ेतLेहा त ेपवूhसचूना दऊेन येत नाही. यIुाकlरता आपण 

पढुाकार घऊे नये, परंत ुसमोरची बाज ूपढुाकार घते असले तर मग कोणताही पयाhय िश%लक राहत 

नाही. अशा Yसगंी जर सवh िहदंूनंा लढत लढत मरावे लागले तर मला दःुख होणार नाही. परंत ुआपण 

wयायाचा मागh िनवडला पािहजे. तो मागh अनसुरत असताना सवh िहदंू आिण सवh मसुलमान जरी मरण 

पावले तरी मी िचतंा करणार नाही.आिण नतंर जर अस ेिसI झाल ेकO ते साडेचार कोटी मसुलमान 

पचंमVतभंी आहते तर Eयांना गो�या घालाLया लागतील वा फासावर चढवाव ेलागले याब�ल मला 

काहीही शकंा नाही. आिण या मसुलमानांYमाणचे पािकVतानमMये राहणा`या िहदंू, शीख यांनी जर 

Eया दशेाशी िव�ासघात केला तर Eयांनाही अशीच वागणकू दmेयात यावी. आपण EयांRयाबाबतीतही 

पpपात कX शकत नाही. आपण जर YEयेक मसुलमानाला पचंमVतभंी समजत अस ू तर 

पािकVतानमधील सवh िहदं ूआिण िशखांना पचंमVतभंी समजmयात येणार नाही काय? असे चालणार 

नाही. पािकVतानमMये राहणा`या िहदंू आिण िशखांना ितथे राहायचे नसले तर त े सवाhथाhन े येऊ 

शकतात, अशा वळेी भारत सरकारचे कतhLय Eयांना काम दणेे आिण Eयांच ेजीवन सखुावह होईल ह े

पाहणे असले. परंतु त े ितथे राहतील व हरेिगरीचे pु¦ आप%याकlरता काम करतील, 

पािकVतानकlरता नाही तर हे चाल ूशकणार नाही व आपण Eयात सहभागी होऊ नये. मा^याजवळ 

काही जादचूा ताईत नाही. आिण मी तलवारही बाळगत नाही. मा^याजवळ केवळ एक गोc आह े

आिण ती Nहणजे दवेाRया नावाचा जप करण े आिण EयाRया नावाने काम करण.े Eयाच े अनसुरण 

के%यान ेसवh काही Yा� होत.े अस ेकाही नाही कO Eया मागाhचे अनसुरण करणारा मी एकटाच आह.े 

तNुही सवh, आिण Eया ितकड े उभी असललेी लहान मलुगी  Eयांनाही तो उपल�ध आह.ेचमEकार 

करmयाच ेसाम�यh केवळ ई�रामMये आह.े ई�राRया कृपिेशवाय मी काय कX शकेन अस ेतNुहाला 

वाटते? परंतु इतके माW मला कळल े आह.े मी अनके वषा|पासनू. ६०पpेा अिधक वषा|पासनू 

सघंषhशील माणसू आह.े परंत ुमी तलवारीने झगडत नसतो तर सEय आिण अिहसंRेया श�ान ेझगडत 

असतो. ही श�े अजनूही आप%याजवळ आहते. परंतु Eयांचा उपयोग करण े मा^या एकट्याRया 

आवाoयात नाही. तमुRया पािठं�यािशवाय मी काहीही कX शकत नाही. 

rया श�Oने आपण Vवात�ंय िमळवले Eयाच श�Oने आपण Eयाच ेजतन करणार आहो. Eया 

श�Oने आपण ि�िटशानंा पराभूत केल.े आपण Eयांना श�ांनी पराभतू केल ेनाही. आपली िनःश� 

श�O होती व ितन ेआपण Eयांना पराभतू केल.े rया कोणाला भारतात राहायचे असले, मग तो िहदंू, 
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शीख, पारसी, ि��न कोणीही असो Eयाला भारताकlरता लढावे लागले आिण मराव ेलागले. जर 

सवh भारतीयांनी दशेाकlरता YाणोE¤मण केल ेतर आप%याजवळ श� असो वा नसो कोणतीही स�ा 

आप%याला पराभतू कX शकत नाही वा माघार �यायला लाव ूशकत नाही. मसुलमानांनी सांिगतल े

आह े कO आNही भारताशी िन�ावतं राहa. आपण EयांRयावर अतंःकरणापासनू िव�ास टाकू या. 

अखेरला सEयाचाच िवजय होतो असEयाचा नाही हे आपण लpात ठेव ूया - सEयमवे जयत.ेनाlरतम. 

(मुडंकोपिनषद ।।।. । ६) हा फार मोठा वाoYचार आह.े यात आप%या धमाhचे सार आललेे आह.े 

आपण Eयाचा अतंःकरणापासनू अ~यास कX या व Eयाची आठवण ठेव ूया. आिण मग मी मा^या 

सवh शि�िनशी Nहणने कO सवh जग जरी आप%या िवरोधात गले े तरी आपण आप%या जागवेर 

ठामपण ेउभे राहa. आप%याला कोणीही माX शकत नाही. कोणीही िहदंू धमाhचा िवनाश कX शकत 

नाही. Eयाचा जर िवनाश होणार असले तर तो आप%याच हाताने होईल. याचYमाण ेभारतात जर 

इVलामचा नाश होणार असले तर तर मसुलमानांRया हातनूच होणार आह.े िहदं ू Eयाचा िवनाश 

घडवनू आण ूशकत नाहीत. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ३४९-५२ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ाथ#ना  वचन – भाग 1 

www.mkgandhi.org  Page 365

 

१२५. !ाथ$ना !वचन, सFटGबर २७, १९४७ 

नवी िद%ली, 
स¥ट§बर २७, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

 माझा खास वbै कोण आह ेसांग?ू तो मा^याकlरताही चांगला आह ेआिण तमुRयाकlरताही. 

माझा वbै मन, वचन आिण कमाhत राम आह,े ई�र आह,े रहीम आह.े तो आपला वbै कसा होऊ 

शकतो? तNुही एक भजन ऐकल ेआह.े ते रामाला उ�शेून आह.े तो शारीlरक, मानिसक आिण आिण 

आMयािEमक दःुखांच े हरण करतो - ‘िदनन दखुहरन नाथ’. दःुखात सवh दःुख येतात, शारीlरक, 

मानिसक, आMयािEमक. एक माणसू िजतके दःुख भोगू शकतो िततके सवh. िजतके काही शारीlरक 

दःुख आहते त ेदरू करणारा राम आह.े तोच रामबाण उपाय आह.े मा^याकडे येणा`या लोकांना मी 

अजनू कोणताही उपचार सांग ूशकत नाही. यािशवाय माती आिण पाmयाचे काही उपचार करा. मला 

माहीत आह े कO rयाRया अतंःकरणात रामनाम कोरललेे आह े Eयाला माती आिण पाmयाRया 

उपचाराचीसIुा गरज नसते. जगणे आप%या निशबात असले तर आपण जगू. आपण जर मरणार अस ू

तर मX या. एकाच वळेी कोणीही दोन घोड्यांवर बस ूशकत नाही. माझी जर रामावर �Iा असले तर 

मी ितRयावर \ढ रािहलो पािहजे. जो असे करत नाही Eयाचा नाश होईल. राम हाच वाचवणारा आह.े 

rया माणसाने आप%या अतंःकरणात रामाला अिधि�त केल ेआह ेतो कधी तरी मX शकतो काय? ह े

शरीर pिणक आह.े या pणी त ेिजवतं असू शकेल आिण पढुील pणी मतृ. मग मी Eयाचा अिभमान 

कसा बाळग ूशकतो? मEृयचूा pण आला असताना शरीराला िजवतं ठेवmयाचा YयEन Lयथh आह.े 

गXु नानक फार मोठे धमµपदेशक होते. EयांRयानतंर आल%ेया गXंुनी भ�Oभावाचे भजन िलिहले 

परंतु अखेरीस Eयांनी Eयाला गXु नानकचे नाव िदले. ही भारताची सVंकृती आह.े बहxधा अशीच गोc 

इतरही अनके दशेांमMये घडत असले. त ेकाहीही असले तरी मी केवळ भारतीय सVंकृतीब�ल बोल ू

शकतो. िमराबाई फार मोठी भ� होती. अगिणत भजनांRया शवेटी िमराचे नाव सापडत.े ितन ेआपल े

नाव वापरले नLहत.े परंतु िमराRया अनयुायांना आप%या िनिमhतीला िमराचे नाव दmेयात फार मोठे 

समाधान िमळत होते. ही फार चांगली गोc आह.े अस ेNहणतात कO अजुhन दवे (िशखांचे पाचव ेगXु) 

महान गXु होते आिण महान कवीही होते. त ेNहणाले -  “कोणी रामनाम Nहणतो, कोणी खदुाई, कोई 

सवेे गोसाईया कोणी अ%ला.”. �ंथसाहबेमMये ही गोc आह.े ही Vपहृणीय गोc आह.े िशखांRया 

िवरोधात आज आरोप करmयात येतो कO त े �ंथसाहबेातील िशकवणकुOYमाण े वागत नाहीत. हा 

आरोप खरा आह ेकO नाही ह ेमाहीत नाही. आिण अस ेके%यामळेु �ंथसाहबेांची मह�ाही वाढू शकत 
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नाही. असे कXन िशखांची Yगतीही होऊ शकत नाही. काही िशख िमWांशी माझी Vपc चचाh झाली. 

Eयांनी मला सांिगतले कO गXु अजुhन दवे यांना राम आिण रहीममMये वा कृzण आिण करीममMये अतंर 

वाटत नLहते. Eयानतंर ते Nहणाल ेकO माणसू हजला गलेा कO तीथhयाWेला गलेा तरी ती एकच गोc 

आह.े माणसू पजूा करतो कO आपली मान वाकवतो, कोणी दवेळात पजूा कX शकतो आिण कोणी 

दवेाRया नावावर नतमVतक होऊ शकतो, कोणी वदे वाचू शकतो आिण कोणी �ंथ. �ंथ Nहणज े

कुराण. कोणी िनळे कपडे घाल ूशकतो आिण कोणी पांढरे. मसुलमान िनळे कपड ेघालतात आिण 

सनातनी िहदंू पांढरे. एखाbाला आपण िहदंू Nहणतो तर दसु`याला तकुh . तकुh  Nहणज े मसुलमान. 

(नानक) Nहणतात कO जो माणसू खरोखर ई�री मागाhचे अनसुरण करतो Eयालाच ई�राचे रहVय 

माहीत असत.े  

मला जर वळे असता तर िहदंूRंया भजनातील आिण िकतhनातील िकती तरी गोcी सांिगत%या 

असEया. Eया ऐकून या गोcी िहदंू धमाhतील आहते कO शीख धमाhतील असा Yv पडून तNुही 

आ�यhचिकत झाला असता. मसुलमानांनी हा दशे सोडला पािहजे असे आपण का Nहणतो? 

मसुलमानांना िहदंूबंरोबर राहmयाची योजना हीच मळुात कॉ�ंेसची चौथी मोठी चूक होती अस ेका 

Nहणतात? कॉ�ंेस या योजनचेी अमंलबजावणी करत ेकO नाही हा Yv वगेळा आह ेपरंतु ही माझी 

योजना आह ेआिण जर ही चूक असले तर ही माझी चूक आह.े इतर काही लोक मा^याकड ेआल े

आिण मा^या महाEमपेणाला आLहान दऊे लागले व िहदंू धमाhRया िवनाशाकlरता मला दषूण दऊे 

लागले. परंत ुमी Eयांना सांिगतले कO तNुही जी माझी चूक आह ेअस ेसमजता ती चूक नाही. खरी गोc 

ही आह ेकO आपणा सवा|ची आज वडे लाग%यागत अवVथा झाली आह ेआिण आपण काहीबाही 

बडबडू लागलो आहो. आपल ेवडे जLेहा दरू होईल तLेहा आपण ज े यो}य असले त े बोल ू लागू. 

यामळेुच मी Nहणतो कO तNुही िजला चूक समजता ती चूक अस ूशकत नाही. rया लोकांना मी चकुतो 

आह ेअस ेवाटते तचे चकुताहते. तNुही जर साडेचार कोटी मसुलमानांना बाहरे काढल ेतर सगळे जग 

तNुहाला दोष दईेल. तLेहा पािकVतानमMये काय सXु आह े त े तNुही दाखवाल काय? पािकVतान 

आपला धमh पाळत नाही Nहणनू तNुहीसIुा तमुचा धमh टाकून bावा असे मी िहदंूनंा िशकव ूकाय? 

अशी गोc मी कधीही िशकलो नाही. आपण जर आप%या मसुलमान भावांचे रpण केल ेव आपण 

पिवW रािहलो तर Eयाचाच पािकVतानवर पlरणाम होईल. Eयांना माझ ेह ेउ�र आह.े ि��न भिगनी 

राजकुमारी अमतृ कौर, rयांना तNुही ओळखता, काय Nहणतात याचा तNुही िवचार करा. Eया 

आरो}यमWंी आहते. िनवाhिसतांRया छावणीतील YEयेकाला, मग त े िहदं ूअसो कO मसुलमान, मदत 

करmयाची Eयांची इRछा आह.े परंतु इतरांचा पािठंबा िमळा%यािशवाय Eया काय कX शकतात. Eया 

पpपात कX शकत नाहीत. आप%याकडून जे जाVतीत जाVत शoय होईल त ेकरmयाची Eयांची इRछा 
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आह.े Eया काही अशंी ि��न, काही अशंी मसुलमान आिण काही अशंी िहदंू आहते. यामळेु 

EयांRयाकlरता सवh धमh समान आहते. Eया ितथे काही मलु6बरोबर ग%ेया. Eया सवh ितथे सवेा 

करmयाRया उ�शेाने ग%ेया. Eया जर सवेा करmयाकlरता ितथे ग%ेया असतील तर Eयांना घाबरmयाच े

कारण काय? परंत ुEयांनी मला सांिगतले कO ितथे ज े िहदं-ू शीख आहते Eयांनी मला मसुलमानांची 

सवेा करmयाRया िवरोधात खबरदारीची सचूना िदली व सांिगतले कO तमुचा हते ूजर मसुलमानांची 

सवेा करmयाचा असले तर येथून परत जा. मी जLेहा हे ऐकल ेतLेहा मी हसलो. खरोखरी त ेकाहीही 

करणार नLहते. अखेरीस ते मसुलमान आिण थोडेस ेि��न हाणामारी करणार होते काय? त ेतस ेकस े

करणार होते? EयांRयाजवळ काय होत?े आज तचे तर ददुhशते आहते. Eयांना धमकावmयात काय अथh 

आह.े यामळेु अशा Yकारची वायफळ बडबड आपण कX नये आिण सावधिगरी बाळगावी Nहणनू 

या गोcीचा तमुRयाजवळ उ%लखे करावा असे मला वाटले. 

अखेरीस मी तNुहाला सांगतो कO मी हतेपुरुVसर यIुाचा उ%लखे केला आह.े परंतु आप%या 

पWकारांना नहेमी अितशयो�O करण ेआवडत.े मला युI हवे आह ेअस ेिशषhकात Eयांनी छापले होत.े 

गांधीसIुा यIुाब�ल बोलतात अशा तारा कलकsयाहaन आ%या आहते. मग युI होणार आह ेकाय? 

Vव¥नातसIुा मी यIुाची क%पना कX शकत नाही असे मी Nहणालो होतो. अशा अडचणीRया वळेी 

मी मा^या धमाhचा Eयाग करीन काय? माझा धमh अिहसंा आह.े मी कधीही युI पकुारले नाही आिण 

इतर कोणीही तस ेकX नये. आप%याला ज ेकाम करायचे आह ेत ेलढाई कXन कस ेहोणार आह?े 

भारत आिण पािकVतानचे VवतWं सरकार असताना पािकVतान जर चकुा करत असले वा भारत चकुा 

करत असले तLेहा एका दशेाRया सरकारला दसु`या दशेाRया सरकारकडून wयाय िमळवmयाचा 

कोणता मागh आह?े जर ह ेदोन सरकार सहकायाhन ेकाम करत असतील तर गोc वगेळी आह.े त ेजर 

एक होऊन काम कX शकत नसतील तर Eयांनी लवाद नमेावा. जर तहेी शoय नसले तर िन�पायान े

आपण यIुाकड ेढकलले जाऊ. याचा अथh मी यIुाचा परुVकार केला असा होतो काय? भारत आिण 

पािकVतान या दोघांनाही मला सांगायचे आह ेकO एक तर Eयांनी परVपरात तडजोड केली पािहजे वा 

लवाद माwय केला पािहजे. परंतु पािकVतान भारताला श�ORया बळावर घऊे पाहील तर मी काल 

Nहणालो होतो EयाYमाण े भारतासमोर लढmयािशवाय दसुरा कोणताही पयाhय नसले. मला जर 

सरकारची जबाबदारी दmेयात आली तर ना तर मा^या हाताखाली ना सwैय आह ेना पोलीस आहते. 

माझा तर मागh वगेळा आह.े मला कोण पािठंबा दईेल? वळे आली कO जे करायला पािहज ेते तमुचे 

सरकार करील. मी तर एकच गोc सांगत राहीन. लोकांना जर अिहसंा कळू शकत नसले तर मी 

कोणासमोर ितचे वणhन कX? 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ३५२-६ 
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१२६. !ाथ$ना !वचन, सFटGबर, २८, १९४७ 

नवी िद%ली, 

स¥ट§बर २८, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

 कुराणमधील पाठ Nहणायला िवरोध आह ेअसा कोणी या सभते आह ेकाय? (दोन लोकांनी 

आपल ेहात वर केल.े) 

 Yाथhना झाली नाही तर बाकORया लोकांची िनराशा होईल ह ेमला माहीत असनूही मी तमुRया 

भावनांचा आदर करीन. (स¥ट§बर २९, १९४७Rया िहदंVुतान टाईNसच े व�ृ आह े कO भाषणानतंर 

गांधीज6Rया खोलीत EयांRया सहका`यांसोबत Yाथhना घmेयात आली.) अिहसंवेरील मा^या अढळ 

�Iेमळेु मी दसुरे काहीही कX शकत नाही. अस े असले तरीही मी Nहणने कO तमुRया मताRया 

िवरोधात असल%ेया इतoया मोठ्या लोकांRया मताचा तNुही अनादर करायला नको. या \िcकोनातनू 

तमुचे वागणे यो}य नाही. मी नतंर जे काही सांगणार आह े EयावXन तमुRया लpात येईल कO 

कुणाRया तरी िचथावणीमळेु तNुही दाखवत असललेी असिहzणतुा ही दशेातील िचडिचड आिण 

¤ोध यांनी भरले%या वातावरणाचा परुावा आह.े आिण यामळेुच �ीयुत चिचhलना दशेाब�ल अनके 

कटू गोcी बोलmयाची सधंी िमळाली. चिचhलRया भाषणाचा �टरने पाठवललेा सारांश आजRया 

व�ृपWांमMये Yकािशत झाला आह ेतो मी तNुहाला िहदंVुतानीत समजावनू सांगने. (चिचhलRया २७ 

स¥ट§बरRया भाषणातील पlरRछेद महाEमामधनू घतेला आह.े) 

 भारतामXये Sया भयावह कVली सLु आहते Gयाच ेमला आ�य= वाटत नाही. सLु असल/ेया 

परbपरांjया या kूर आिण भयावह कVली ही तर केवळ सLुवात आह.े नरमांसभTकांjया kूरपणाने 

या कVली व र�पात Gया जमाती करत आहते SयांjयामXये सव�jच सbंकृतीला जPम दIेयाची 

Tमता आह ेआिण िZिटश राजमकुुट आिण ससंद यांjया सिहmणू आिण िनपTपाती राSयात Sया 

जमाती िपढ्यांिपढ्या जवळजवळ सपंणू= शांततते राहत होGया. जगाचा हा भाग गत साठ वा सVर 

वषा�पासनू सवा=िधक शांत होता परंतु मला भीती आह ेकO भिवmयात Gयाची लोकसvंया सव= िठकाणी 

कमी होणार आह.े आिण लोकसvंया कमी होIयाबरोबरच या िवशाल दशेाjया सbंकृतीचा जो �हास 

होईल ती आशीयातील सवा=त दःुखद आिण नरैा�यपणू= घटना होईल. 
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 तNुहा सवा|ना माहीतच आह े कO चिचhल ह े महाप�ुष आहते. ते इ}ंलडंRया राजघराmयाRया 

र�ाचे आहते. ि�िटशांRया इितहासात मालhबरो कुटंुब फार YिसI आह.े दसुरे महायुI सXु 

झा%यानतंर ि�िटश सा¢ाrय जLेहा सकंटात सापडले होते तLेहा Eयांनी स�चेी धरुा सांभाळली होती. 

Eया वळेी ि�िटश सा¢ाrयावर आल%ेया सकंटातून चिचhलनीच Eयाला वाचवले होत े यात काही 

सशंय नाही. सयंु� राrय अमlेरका आिण िमW राz{ांRया मदतीिशवाय इ}ंलड िजकूं शकला नसता 

अस ेNहणणे चूक आह.े चिचhलRया तीÊण राजकOय मEुस�िेगरीिशवाय या सवh राz{ांना एकिWत कोणी 

आणल ेअसते? Eया काळात ि�टनची Yित�ा जपणा`या चिचhलRया सवेचेा �ेट ि�टनने गौरव केला. 

परंतु यIुाRया दरNयान इ}ंलडंमMये जी Yचंड िजिवत आिण िव�हानी झाली होती ितRयातनू बाहरे 

पडmयाकlरता इ}ंलडंन े मजरू पpाला िनसकंोचपणे स�ा सोपवली. ि�िटशांनी काळाची पावले 

ओळखली आिण Vवतःहोऊन सा¢ाrय तोडmयाचा व बाहXेन न िदसणारी मनोिमलनाची अभbे 

शासन LयवVथा िनमाhण करmयाचा िनणhय घतेला. भारताचे िवभाजन झाले आिण दोwही दशेांनी 

Vवतःहोऊन ि�िटश राz{कुलात सामील होmयाचा िनणhय घतेला. िहदंVुतानला VवतWं करmयाचा 

िनणhय ि�टनमधील सवh पpांनी िमळून घतेला आिण या कामात चिचhल आिण EयांRया पpाचे 

लोकही सहभागी होत.े ि�िटशांनी उचलललेे ह ेपाऊल भिवzयात यो}य ठरत ेकO नाही ही गोc वगेळी. 

�ीयुत चिचhल ह ेस�Rेया हVतांतरणाRया कामात सहभागी अस%यामळेु या स�ांतराRया म%ूयाला 

धoका लागेल असे काहीही न करण े�ीयुत चिचhलकडून अपिेpत आह ेअसा जो स%ला मी िदला 

होता EयाRयाशी याच ेकाहीही दणेघेणेे नाही. ि�िटशांनी केल%ेया स�Rेया हVतांतरणाशी तलुना करता 

येईल अस ेआधिुनक इितहासात एकही उदाहरण नाही यात काहीही सशंय नाही. िYयदशt अशोकने 

केल%ेया Eयागाची अशा वळेी मला आठवण येत.े परंतु अशोकाची कृती अत%ुय आहते आिण ह े

उदाहरणही आधिुनक इितहासातील नाही. यामळेुच चिचhलRया भाषणाचा �टरने पाठवललेा सार 

वाचून मी दखुावलो. �टर ही _यातनाम व�ृसVंथा चिचhलRया भाषणाचा चकुOचा व�ांत देणार नाही 

अस े मी गहृीत धरले आह.े चिचhलनी आप%या दशेाची महान सवेा केली होती परंतु या भाषणाने 

Eयांनी आप%या दशेाची हानी केली आह.े चिचhलना जर माहीत होते कO ि�िटश राrयातनू भारताला 

VवतWं के%यानतंर भारताची अशी भयानक ददुhशा होईल तर याची सपंणूh जबाबदारी ि�िटश 

सा¢ाrयाची बांधणी करणारांची आह ेव Eया “जमात6ची”  नाही rयांRयात “महानतम सVंकृतीला 

जwम दmेयाची pमता आह”े ह ेचिचhलना माहीत नLहत ेकाय? मा^या मत ेसरसकट िवधान करmयात 

चिचhलनी फार घाई केली आह.े भारताची लोकस_ंया िकती तरी करोड आह.े Eयांतील काही लाख 

लोकांनी पाशवी मागh अवलिंबला आह.े ही स_ंया नगmय आह.े मी चिचhलना भारतात येmयाचे आिण 

येथील पlरिVथतीचा अ~यास करmयाच े खाWीपवूhक िनमWंण दतेो. परंतु Eयांनी काही खास पवूh�ह 
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बाळगनू आिण आप%या पpाचे Yितिनधी Nहणनू इथे यायला नको तर असे िनपpपाती इ�ंज गहृVथ 

Nहणनू यायला पािहजे कO rयाRयाकlरता दशेाची Yित�ा पpYित�ेपpेा अिधक मोलाची असले 

आिण ि�िटश सरकारला EयांRया या कामात दिेद¥यमान यश िमळवनू दmेयाकlरता मदत करmयाची 

इRछा असले. �ेटि�टनRया या िवशषे पावलाची परीpा EयाRया पlरणामावXन होईल. िहंदVुतानRया 

िवभाजनाने या दोन भागांना परVपरांशी भाडmयाकlरता अपlरहायhपणे िनमिंWल ेआह.े दोन भागांना 

VवतWंपणे Vवराrय दणे े  ही गोc Vवात�ंयाRया उदा� दणेगीला लागल%ेया कलकंासारखी वाटते. 

दोनपकैO कोणताही भाग राz{कुलातनू बाहरे पडmयाला VवतWं आह ेया Nहणmयाला काहीही अथh 

नाही. ह े Nहणण े सोप े परंत ु करण े कठीण आह.े या िवषयावर मी अिधक बोलणार नाही. �ीयुत 

चिचhलनी या िवषयावर बोलताना आपली व�Lये अिधक काळजीपवूhक केली पािहजे ह ेमी ज ेकाही 

Nहणालो EयावXन Vपc झालचे असले. पlरिVथती काय आह ेयाची चौकशी करmयाआधीच Eयांनी 

आप%या सहका`यांची िनदंा केली आह.े 

 चिचhलनी अस ेव�Lय दmेयाकlरता तमुRयापकैO अनकेांनी सधंी िदली आह.े �ीयुत चिचhल 

यांचे भिवzयकथन खोटे ठरवmयाकlरता आप%या मागाhत सधुारणा करmयाकlरता तमुRयाजवळ 

अजनूही भरपरू वळे आह.े मला माहीत आह ेकO आजकाल माझे कोणीही ऐकत नाही. अस ेनसते 

आिण Vवात�ंयाकlरता वाटाघाटी सXु होmयापवूt लोक माझ ेजसे ऐकत होते तसे ऐकत रािहले असते 

तर rया पाशवीपणाचे रस घऊेन �ीयुत चिचhलनी अितरंिजत वणhन केल े तो पाशवीपणा कधीही 

घडला नसता. आिण तNुहीसIुा आिथhक आिण घरगतुी समVया सोडवmयाRया मागाhला लागला 

असता. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ३५६-९ 
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१२७. !ाथ$ना !वचन, सFटGबर ३०, १९४७ 

नवी िद%ली, 

स¥ट§बर ३०, १९४७ 

 मला वाटते कO आपण सवh दानव झालो आहो. आज िहदंू आिण मसुलमान दोघहेी दानव 

झाले आहते. कोणी कमी केल ेआिण कोणी जाVत असे कोणी कोणाला Nहणावे? कोणी कमी मारल े

आिण कोणी जाVत. यात आNही जाऊ शकत नाही. सरकारने पािकVतानमधनू िनवाhिसतांना आणल े

पािहजे आिण असे त ेदसु`या सरकारशी वाटाघाटी कXनच कX शकते. या सवh अडचणी आहते. 

परंतु सरकार बनल ेआह ेतचे मळुी अडचणी सोडवmयाकlरता. शासनांतगhत जे लोक राहतात Eयांच े

रpण करण ेशासनाचा धमh असतो आिण सरकार असे कX शकत नसले तर Eयान ेराजीनामा िदला 

पािहजे. याबाबत मला िकंिचतही शकंा नाही. आज आपल े सरकार अस ेआह ेकO rयाला आपण 

मजबूत कX शकतो वा पदRयूत कX शकतो. यालाच लोकशाही Nहणतात. जनतनेे Vवतःच सयंमान े

वागायला पािहजे आिण िनयWंणात राहायला पािहजे. Eयांना िशVतीचा अथh कळला पािहज ेव ितचे 

पालन केल ेपािहजे. त ेजर अस ेकरणार नाही तर Eयांना काहीही िकंमत राहणार नाही. आप%याला 

आपल े कतhLय पार पाडायचे असले तर आपण ह े िशकलो पािहजे. मलुांना थोडफेार समजू 

लाग%यापासनूच आपण ही गोc आप%या मलुांमMयेही �जवली पािहजे. तNुही तमुRया मलुांना 

सांिगतले पािहजे कO धमाhचे Vथान तमुRया ¯दयात आह ेव मी Eयाच ेरpण कX शकत नाही. तNुही 

Eयांना सांिगतले पािहजे कO मी तमुचा वडील आह ेआिण आप%या मलुांना, मलु6ना Yिशpण दणे े

विडलांचे काम असते. तमुRया धमाhचे रpण तNुही Vवतःच केल े पािहजे असे मी मा^या मलुांना 

िशकवले होत.े माझा एक मलुगा दिpण आि°केत आह े(मिणलाल गांधी). दसुरा दरू कुठे तरी पीत 

असले. तो कुठे आह ेहसेIुा मला माहीत नाही. एक मलुगा नागपरूला आह े (रामदास गांधी) . तो 

िबचारा मोठ्या मिु]कलीन ेआपल ेपोट भरतो. एक मलुगा इथे आह े(दवेदास गांधी). तो मिु]कलीन े

आिजिवका कमावतो आह ेअस ेमी Nहण ूशकत नाही. Eया YEयेकाRया धमाhची मी काळजी करत 

बसलो पािहजे काय? मी काळजी करत नाही. आिण मी काळजी का करावी? ते सवh मोठे झालले े

आहते. त ेजर लहान असते तर EयांRया धमाhचे रpण मी कX शकलो असतो. आिण तसेIुा कोणEया 

पIतीन?े मी Eयांना सांिगतले असते कO तNुही जर खरे िहदं ूअसाल तर तमुRया धमाhकlरता मरmयाचे 

साहस तमुRयात असले पािहजे, तNुही हEया कXन Eयाचे रpण कX शकत नाही. आता क%पना करा 

कO एका मलुाजवळ लाठी आह ेआिण दसु`याजवळ बंदकू. बंदकू असलेला मलुगा लाठी असल%ेया 
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मलुाला माX शकेल.  परंत ुधमाhचे रpण करmयाचा हा मागh नाही. का? लाठीवाला मलुगा मारला 

ग%ेयाबरोबर Eयाचे नातलग येतात. lरLहॉ%Lहरवाला मलुगा एकटा अस%यामळेु तो �ेनगन वा Vटेनगन 

आणतो. आिण िव�I पpाच ेलोक दहा Vटेनगन आणतील. त ेEयाला इVलामचा वा ि��न धमाhचा 

Vवीकार करmयाकlरता बळजबरी करतील आिण आप%या स_ंयेRयाबळावर Eयाला धाक दाखवतील 

व Nहणतील कO तझुी lरLहा%Lहर तलुा वाचव ूशकणार नाही. आिण Eयानतंर तो घाबरललेा मलुगा 

रडत रडत Nहणले कO तNुही जरी मा^यावर बळजबरी करत आहा तरी मा^या िजवापpेाही मला माझा 

धमh िYय आह.े एखाbा धमाhचे अनसुरण करण े Nहणजे आपण ई�राच े होण.े हीच गोc YÌादRया 

बाबतीत घडली होती. तो रामनामाचा जप करत होता. Eयाच ेवडील तो थांबmयाकlरता सांगत होत.े 

परंतु YÌाद Nहणाला कO मी दसुरे कोणतहेी नाव घऊे शकत नाही. याब�ल एक भजन आह,े िकती 

सुदंर आह े ते! - YÌादला Eयाच े गXु पाटीवर दसुरे नाव िलहायला सांगत असताना YÌाद माW 

रामनामच िलिहतो. तो Nहणतो कO मी दसुरे कोणतहेी नाव िलहa शकत नाही. मा^या लखेणीला दसुरे 

नाव िलिहताच येत नाही. आिण मला दसुरे नाव येत नाही. असे Nहणतात कO YÌाद Eया वळेी केवळ 

बारा वषा|चा होता. तर Eया बारा वषाhRया मलुाने आपला धमh वाचवला आिण आप%या विडलांना 

िवरोध केला. Eयान ेआप%या धमाhचे कस ेरpण केल ेहे वणhन कXन सांगmयाची आव]यकता नाही. 

सवh िहदंूनंा ही गोc माहीत आह.े परंतु महsवाची गोc ही आह ेकO YÌादने आप%या धमाhचे रpण 

VवतःRया बळावर केल.े अशा Yकारची अगिणत उदाहरणे YEयेक धमाhत सापडू शकतात. आता 

आमRया मलुामलु6ना �या. काही Nहणतात कO ि�या अबला आहते. पण माझ े Nहणण ेकO जगात 

कोणीही अबला नाही, सवh सबला आहते. rयांRया अतंःकरणात आप%या धमाhिवषयी \ढ िन�ा 

असले ते सवh सबळ आहते, ते दबुhल नाहीत. यामळेु आप%या मलुामलु6ना आपण तNुही दबुhल नाही, 

सबळ आहा ह ेसवाhत आधी िशकवले पािहजे. मलुांचा धमh मलुांजवळ आह.े लोक जLेहा मा^याकड े

येतात तLेहा मी Eयांना सांगतो कO सरकार जर काही करणार नाही तर सवhRया सवh इVलाममMये 

जातील असे Nहणणे चूक आह.े आज भारतात करोडो मसुलमान राहत आहते. त ेकोण आहते याचा 

आपण सÊूम अ~यास केला पािहजे. EयांRयातील अनके अरबVतानमधून आलले े नाहीत. ज े

अरबVतानमधनू आल ेEयांची स_ंया काही लाखातच असले. बाकO जे करोडो मसुलमान आहते त े

सवh िहदं ूहोते. वा असे Nहणा कO त ेबौI धमtय होते. बौI धमtय आिण िहदंू यांRयात काय फरक 

आह?े मा^या \िcकोनातनू कोणतहेी अतंर नाही. अफगाणीVतानमMये याची तर सग�याना क%पना 

असायला पािहजे कO नाही? बादशाह खाननी मला सांिगतले कO आNही तर आधी बौI होतो. नतंर 

इVलाममMये आलो. यामळेु आमची जी जनुी सVंकृती होती ितचा आNहाला थोडाच िवसर पडू 

शकतो. Eयांनी मला सांिगतले कO EयांRया गावांची नावांचे मळूसIुा सVंकृमधील आह.े Eयांनी Eयांची 
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नावे, Eयांचा पोषाख आिण इतर सवh काही बदलले परंतु आत ज ेखोलवर �जललेे आह ेत ेत ेबदलव ू

शकले नाही. त े  त े कस े िवसX शकतात? आिण म¦ास Nहणा कO बगंाल Nहणा वा इतरW कुठेही 

Nहणा त े सवh िहदंू होत.े मी जसा मला Vवतःला िवचारतो तस े तNुही Eयांना िवचारा कO तNुही 

इVलामचा Vवीकार का केला. Eयांनी धमा|तर कXन इVलामचा Vवीकार केला याकlरता मी Vवतःलाच 

दोष िदला पािहजे. याकlरता मला Vवतःला Yायि�� करावे लागले, तNुहालासIुा कराव े लागले. 

Eयांनी जर यो}य त े केल ेअसले आिण िहदंू धमाhपpेा उदा� धमh Vवीकारला असले तर आपणही 

EयांRया पावलावर पाऊल टाकायला पािहजे होते, कलमा Nहणायला पािहजे होता, इVलामRया 

नावाने शपथ घतेली पािहजे होती आिण इVलामचा जयघोष करायला पािहजे होता! परंतु अस े

काहीही घडले नाही. यामळेु मी कोणाला मारपीट केली पािहजे आिण कोणाला काढून टाकल े

पािहजे? त ेआपलचे लोक आहते. आप%या आजोबांRया पणजोबांRया काळात त े िहदं ूहोते. अस े

समजा कO चार िपढ्यांपवूt Eयांनी इVलाम धमाhत Yवशे केला होता. सवhW िफXन िहदंू धमाhRया 

लोकांना मी सांिगतले आह ेकO लpात ठेवा अVप]ृयतलेा धमाhचा भाग समजणे हा तमुचा फार मोठा 

अधमपणा आह.े Eयाचा काय पlरणाम झाला? समाजाचा एक भाग पचंम वणh झाला. मळुात चार वणh 

होते. आपण Eयाच ेपाच वणh केल ेव पाचLया वणाhला अितश¦ु नाव िदले. पाचवा वणाhला आपण 

आप%यापासनू वगेळे ठेवल.े Eयांच ेअwन आपण वगेळे ठेवल ेव तNुही आमRयामMये राहa शकत नाही 

अस े घोिषत केल.े Eयांना गलुामाYमाणे वागवmयाचा आपण िनणhय घतेला. नतंर त े इVलामकडे 

वळले. अशा Yकारे EयांRयापकैO सवh मळूच ेमसुलमान नLहत.े Eयानतंर काही �ा¨णांनीही इVलाम 

Vवीकारला. व]ैय आिण श¦ुांमधनू फार कमी लोकांनी इVलामचा Vवीकार केला. सMयाRया करोडो 

मसुलमानांनी इVलाम धमाhचा कसा Vवीकार केला हे मी तNुहाला दाखवले आह.ेअVप]ृयतनेे Eयांना 

इVलामकडे ढकलल.े मसुलमानांना मारहाण कXन आिण सवh Yकारे Wास दऊेन Eयांना भारतातून 

घालवले पािहजे असा आज आपण आ¤ोश करत आहो. Eयांना कुठे हाकलले पािहजे आिण कुढ े

ढकलल े पिहजे याचा िवचार करmयाची कोणाचीही तयार नाही. आपण लpात ठेवल े पािहजे कO 

कोणावर तरी जLेहा ह%ला होतो व इVलाम Vवीकारmयाकlरता Eयाला भाग पाडmयात येत े तLेहा 

Eयाचा कोणताही दोष नसताना Eयाचा सवhनाश होतो. परंत ुमी मसुलमानांमMये िहडंलोिफरलो आह े

आिण माझे मसुलमान िमW मला सांगतात कO इVलाम बळजबरीRया धमा|तराचा कधीही परुVकार 

करत नाही. लोकांना Vवतःहोऊन इVलामचा Vवीकार करायचा असले तर त े कX शकतात. 

इVलामRया मह�िेवषयी Eयांना जाणीव कXन दmेयात आललेी अस ू शकेल. धोका दऊेन वा 

फसवणकू कXन वा पसैे दऊेन लोकांना इVलाममMये आणता येऊ शकत नाही. या दशेातील सवh 

मसुलमान आपल ेर�ाचे भाऊबंद आहते. Nहणनूच माझे Nहणण ेआह ेकO आपण िवचार कXन कृती 
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केली पािहजे. त ेलोक इVलामकडे का ओढल ेगले ेहोते याचा आपण िवचार केला पािहज.े Eयांनी 

पशैाकlरता इVलाम कबूल केला काय? तNुहाला जर पसैा िमळवायचा असले वा इतर काही करायच े

असले तर जगात इतरW कुठेही जा आिण तमुRयासोबत तमुचा धमh wया. जर तNुही तो धमh सोडला तर 

तNुही सवh काही सोडल.े मला तNुहाला एकच गोc सांगायची आह ेआिण ती Nहणजे तNुही एकाही 

मसुलमानाला मारmयाचा YयEन कX नये. Eयांना जर मारायचे असले तर माX bा. त ेजर मारतील तर 

ती वाईट गोc असले. आपण त ेवाईट आहते अस ेNहण.ू परंत ुत ेजर वाईट असतील तर Eयाचे उ�र 

Nहणनू आपणही का वाईट झालो पािहजे. आपण EयांRया अधमपणाचे उ�र चांगलुपणान े िदले 

पािहजे. ते दाX पीत असतील तर आपणही दाX ¥यावी? त े बाहरे_याली असले तर आपणही 

बाहरे_याली Lहाव?े त ेजगुार खेळत असतील तर आपणही जगुारी Lहावे? एक माणसू तलवार काढत 

असले तर आपणही तलवार काढावी? आिण तो मलुांना मारत असले तर आपणही मलुांना माराव?े 

तो मलु6ना पळवत असले तर आपणही EयाRया मलु6ना पळवावे? अस ेझाले तर EयांRयात आिण 

आप%यात अतंर काय रािहले? मला तर काही अतंर िदसत नाही. मी तर Nहणतो कO “अरे 

मसुलमानांनो, िहदंूनंो आिण िशखांनो धमh काय िशकवतो त े काही तर समजनू �या.”  इकबाल 

Nहणाले आहते कO “मजहब नही िसखाता आपस म§ बैर करना”  धमh आपसात वरै करण े िशकवत 

नाही. इकबाल अस ेNहणाल ेहोते तLेहा मी लडंनमMये राहत होतो. त ेफार मोठे कवी होते. Eया वळेी त े

गोलमजे पlरषदते आलले ेहोत.े ितथे EयांRयाकlरता मजेवानी ठेवmयात आली होती व Eयात मलाही 

बोलावmयात आल ेहोते. ते Nहणाले कO मी �ा¨ण आह.े त े�ा¨ण का होते? कारण Eयांचे पवूhज 

�ा¨ण होत.े ते कुठे राहत होते? का]मीरमMये. त ेNहणाल ेकO मी का]मीरी आह ेआिण �ा¨ण आह े

व Eयांनी इVलाममMये धमा|तर होते. Eया सवा|नी धमा|तर केल ेहोत ेपण त ेइतoयातच नाही तर िकती 

तरी वषा|पवूt. परंतु EयांRयात �ा¨ण र� आिण इVलामी सVंकृती आह.े यामळेु इकबाल Nहणाले कO 

धमh आप%याला शWEुव करण े िशकवत नाही. Eयानतंर Eयांनी िकती तरी गोcी िलिह%या. परंत ु ती 

वगेळी गोc आह.े आता इकबाल नाहीत. परंतु आपला धमh शWुEव करण ेिशकवत नाही कमीतकमी 

आपण इतके िशकू या. Nहणनूच Nहणतो कO आपण माणसू झालो पािहजे. आपण माणसू झालो तर 

भारताला उंच नऊे. आज तर आNही िहदंVुतानचे अधःपतन करत आहो. िहदंVुतानचा आमRया हातनू 

कधीही अधःपात होऊ नये अशी ई�रान ेकृपा करावी. 

Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ३६०-६५ 
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१२८. !ाथ$ना !वचन, ऑIटोबर १, १९४७ 

नवी िद%ली, 

ऑoटोबर १, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

 एका भिगनीने मला काल पW िलिहले कO मी काही सवेा कX इिRछत े आिण मा^या 

पतीचीसIुा काही सवेा करmयाची इRछा आह.े परंतु काय सवेा करावी हे कोणीही सांगत नाही. अस े

अनके लोक आहते कO ज ेअस ेYv िवचारतात. मी सवा|ना एकच उ�र दते असतो आिण ते Nहणज े

सरकारी नोक`या फार मयाhिदत आहते आिण जनसेवRेया कामाचा Lयाप िवशाल आह.े यामळेु काय 

पािहजे ह ेकोणालाही िवचारmयाची गरज नाही. rया कोणाची सवेा करmयाची इRछा असेल तो सवेा 

कX शकतो. परंतु आपण इतके परावलबंी झालो आहो कO या बाबतीतही आप%याला इतरांना 

िवचारावे लागते. असे अस%यामळेु काय केल े पािहजे हे मी Eयांना सांिगतले पािहजे काय? एक 

VवRछ शहर Nहणनू िद%लीला अखेरीस िकतपत Yित�ा आह?े इथे िकती तरी छावmया आहते आिण 

Eया िकती VवRछ आहते हे मला माहीत आह.े ितथे असताना लोक आजारी पडतात. र�पात आिण 

सपं�ीची नासधसू करmयात आल%ेया िठकाणीसIुा तशीच घाण आह.े VवRछतकेlरता िद%ली 

नगरपािलका कधीही YिसI नLहती. िद%ली जर VवRछ शहर असते तर िद%लीRया लोकांची मनसेIुा 

VवRछ असती. आपण कुठेही असलो तरी आपण आपल े िठकाण VवRछ ठेवले तर Eयाचा Yभाव 

सपंणूh शहरावर पड%यािशवाय राहणार नाही. YEयेक माणसाने आपल े Vवतःचे घर, Vवतःचे 

अतंःकरण VवRछ ठेवल ेपािहजे. मी Eया बाईनंा Nहणने कO केवळ नावाकlरता नाही तर खरोखरच 

भि�भावाने तNुही सवेा करmयाकlरता उEसकु असाल तर िद%लीत सवेा करmयाकlरता भरपरू सधंी 

आह.े आिण तNुहाला तमुRया कामाब�ल मला कळवmयाचीसIुा आव]यकता नाही. Eया जर 

िद%लीतील लोकांची अतंःकरण े शIु करmयाकlरता काम कX शक%या, इथ%या िनवाhिसतांची 

अतःकरण ेशIु कX शक%या तर Eयांनी फार मोठे काम केल ेअस ेNहणावे लागले. आिण अस ेझाले 

तर Eयांची आिण EयांRया नव`याची जोडी आदशh होईल. इतर लोक Eयांच ेउदाहरण िगरवू लागतील. 

 मला नकुताच दोन तारा िमळा%या. Eयातील एक तार मसुलमान िमWाची आह.े त ेNहणतात 

कO अस ेवाटते कO िहदंVुतानातील िहदंू-मसुलमान अितशय समजंस लोक आहते आिण िहदंू आिण 

मसुलमान गmुयागोिवदंाYमाणे राहतात. परंतु आता अस ेकाय घडले आह ेकO िहदंू मसुलमान सोबत 
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बस ूशकत नाहीत व ते परVपरांशी भांडत आहते, परVपरांची हsया करत आहते व रानटीपणाचे वतhन 

करत आहते? आपण िद%लीचेच उदाहरण घऊे या. मसुलमानांनी भारतीय सघंराrयाशी िन�ा जाहीर 

केली तर िद%लीतील िहदं ू आिण शीख मसुलमानांना जवळ करmयाकlरता तयार आहते. rयांची 

सघंराrयात राहmयाची तयारी आह,े मग तो मी असो वा तNुही असो वा अजनू कोणी असो Eयान ेया 

गोcीचे पालन केलचे पािहजे. ही अट केवळ मसुलमानांनाच लागू होत नाही तर सवा|ना लागू होते. 

िशवाय मसुलमानांजवळ भरपरू श� आहते. Eयातील बराच साठा हVतगत करmयात आला आह.े 

परंतु सवh श�े सपुदूh करmयात आललेी नाहीत पोिलसांRया मदतीने शोध सXु आह.े तर त े जर 

अतंःकरणापासनू Yामािणक असतील व भारतािव�I लढmयाची Eयांची इRछा नसले तर Eयांनी 

सघंराrयाशी िन�ावतं असल ेपािहजे. इतकेच नाही तर एखादी मसुलमान स�ा भारतावर ह%ला करत 

असले तर Eयांनी ितRयािव�I लढmयाचीसIुा तयारी ठेवली पािहजे. आिण जर Eयांची भारतािव�I 

लढmयाची इRछा नसले तर Eयांना श�ांची गरज काय? इथे काही थोडे ि��नही राहतात. जमhनी वा 

दसु`या कोणEयाही ि��न दशेाशी युI झाले तर EयांनासIुा सघंराrयाRया बाजनूे लढाव े लागेल 

आिण दशेाला िन�ा वाहावी लागले. मसुलमानांनी जर दशेाला िन�ा वािहलेली असले तर Eयांना 

श�ांची गरज काय? Eयांनी Vवतःहोऊन आप%याजवळची श�े सरकारला िदली पािहजे. ह ेसवh ठीक 

आह.े परंत ुह ेrया Yकारे Nहणmयात येत ेत े िवषारी आह.े आज छावmयामMये जवळपास ५०,००० 

मसुलमान आहते. Eयांना आपण िद%लीमधनू घालवले आह.े काह6ची हEया झाली आह.े माणसू 

िकतीही शरू असला तरी तो मEृयचू ेVवागत करत नसतो. काह6ना Lयवसाय वा अजनू काही करmयाची 

इRछा अस ू शकेल. िनदान आपण िजवतं राहa यातच तो समाधान मानत असतो. इथून पळून 

ग%ेयानतंर त े कुठे जातील? यामळेु Eयांनी परुाना िक%%यात आिण हxमायनूRया थड}याजवळील 

मदैानात आ�य घतेला आह.े Eयांना पावसात िभजत राहावे लागते आिण इतर अनके अडचणी सहन 

कराLया लागतात. Eयांना यो}य औषधोपचारसIुा िमळू शकत नाही. डॉ. सिुशला ना¸यर मला 

EयांRया अवVथेचा अहवाल दते असतात. Eया Eयांना दररोज ४ तास दतेात. िनवाhिसतांमMये अनके 

गरोदर ि�या आहते. Eया ि�यांचे बाळांतपण कराव े लागते. याकlरता काही दायांची गरज आह.े 

यािशवाय काही औषध व इतर अनके गोc6ची आव]यकता आह.े या सवh गोc6ची LयवVथा करायला 

वळे लागतो. या लोकांना अशा पlरिVथतीत का राहावे लागते? िहदंू Nहणतात कO आNही Eयांना बाहरे 

हाकलले आिण असे करmयात आNही कोणतीही चूक केललेी नाही. त ेजर दशेाला िन�ा वाहणार 

असतील तर Eयांना परत आणता येईल. मी Nहणतो कO जLेहा Eयांची अतंःकरण ेशIु होतील तLेहाच 

Eयांना दशेात आणता येईल. माwय कX कO मसुलमानांना दशेाब�ल िन�ा वाटत नाही व त ेश� सपुदूh 

करmयाकlरता तयार नाहीत. याचा अथh असा आह ेकाय Eयांची क�ल केली जावी? भारतात चार त े
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साडे चार कोटी मसुलमान आहते. यापकैO क%पना करा कO एक लाख वा एक कोटी मसुलमानांनी 

आपली श�े लपवनू ठेवललेी आहते. EयांRया घरात लपवल%ेया श�ांचा शोध घतेा येईल इतकO 

श�O तमुRया पोिलसांमMये, सwैयामMये नाही काय? आता पोिलसांची ि�िटशांशी बांिधलकO नाही. 

मसुलमानांची क�ल करmयाचा, EयांRया बायकामलुांना मारmयाचा काय पlरणाम होईल ह ेतNुहाला 

कळल ेपािहजे. मी तNुहाला आधीच सांिगतले आह ेकO आपला अधःपात होत आह.े १५ ऑगVट 

१९४७ला आपण जLेहा Vवात�ंयिदन साजरा केला तLेहा आपण VवतWं राz{ झालो. Eयानतंर काही 

िदवस आपण भावाभावांYमाणे रािहलो. Eया वळेी सवh काही चांगल े वाटत होते. परंत ु आपण 

भाऊभाऊ आहो ह े आता आपण िवसरलो. त े जर आपली हEया करत असतील तर तो मVुलीम 

लीगचा दोष असले. मनात राग भरललेा होता. परंत ुVवात�ंयाRया झळाळीत ते आपल ेशWू आहते ह े

आपण िवसरलो. मला कलकsयात ह े िदसनू आल.े हीच पlरिVथती सपंणूh दशेात होती. परंतु ती 

भावना लवकरच िवXन गलेी आिण मसुलमान शीख आिण िहदंूचंी क�ल करmयाRया व Eयांना 

हाकलनू दmेयाRया मनिVथतीत आल.े  

 मी आधीच सांिगतले आह ेकO Eया दोन अटीत आपण अजनू एका अटीची भर घातली तर 

आपण आपले काम शांततापवूhक कX शकू. आपण कायदा हातात घऊे नये ही ती अट आह.े Eयांना 

िशpा करmयाच ेआपल ेकाम नLहते. आपण भानावर नLहतो ह ेआपण माwय केल ेपािहजे. मVुलीम 

लीगने आधी मखूhपणा केला. परंतु एक Vवार काही कारणान े घोड्यावXन पडला तर दसु`या 

Vवारानेही घोड्यावXन पडायला पािहजे काय? असे केल ेतर दोघांचाही नाश होईल. अशा Yकारे 

आपण EयांRयाशी लढायला पािहजे काय? कोणEया बाबतीत आपण EयांRयाशी Vपधाh केली 

पािहजे? मी आधीच Nहणालो EयाYमाण े EयांRयात िजतका चांगलुपणा आह े Eयापpेा जाVत 

चांगलुपणा आपण आप%यामMये बाणवला पािहजे. परंतु िजतका वाईटपणा EयांRयात आह ेिततकेच 

वाईट आपण होऊ आिण वाईटपणाRया बाबतीत आपण EयांRयाशी Vपधाh कX तर Eयामळेु 

EयांRयाबरोबर आपलाही अधःपात होईल. जर त ेचकुORया गोcी करत असतील तर आपल ेसरकार 

त ेठीक करील. आपल ेसरकार पाहील कO आपला कोणी माणसू पािकVतानमMये पडला आह,े मग 

तो िहदंू, शीख, ि��न वा अजनू कोणी असो, तो ितथे अ%पस_ंय आह ेव Eयांचे ितथे सपंणूh सरंpण 

िमळत नसले, Eयांना ितथे कापनू टाकले जात असले, EयांRया मलु6ना पळवनू नले े जात असले, 

Eयांचा जमीनजमुला आिण सपं�ी िहरावून घतेली जात असले आिण बळजबरीने EयांRयावर इVलाम 

लादला जात असले तर Eयाच े उ�र आपल े सरकार दईेल. उ�र bायला सरकारला सांगा. त े तर 

आमRया मदतीकlरता आह.े उ�र दणेारे आपण कोण? उ�र दmेयाचा YयEन कXन आपण Vवतःच 

दcु होतो. आपण कधीही दcु होणार नाही. Vवात�ंयाची ही फार मोठी खूण आह.े Eयात आपण 
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पणूhपण े अन�ुीणh झालो आहो. Eयाचा काय पlरणाम झाला? मा^या मनात येते कO आप%यापकैO 

काही खरोखरच खनुी झाले आहते, त ेकोण आहते ह ेतर मला माहीत नाही, परंत ुत ेतस ेआहते ह े

िनि�त, आिण त े योजनाबI पIतीन े त ेखून करत आहते, जाळपोळ करत आहते व बळजबरीन े

इमारतीमMये घसुनू Eया ता�यात घते आहते. ते कुठे आहते ह ेमला माहीत नाही परंत ुते हे काम करत 

आहते. यामळेु आपला अधःपात होतो आह.े यामळेु आप%याला कबूल कराव े लागते कO अशा 

Yकारे (बदला घmेयाचा) YयEन करण ेहा मखूhपणा आह.े या अिववकेOपणातनू आपण म�ु होऊ या व 

ितथे ज े लोक रािहले आहते Eयांना परत आण ू या. सरकारन े असा YयEन केला पािहजे कO 

पािकVतानमMये rयांचा छळ झाला व rयांचा ितथे िवनाश झाला Eयांना परतmयाकlरता पािकVतान 

िवनतंी करील. आिण rया कोणाची लाहोरमMये सपं�ी आह ेती Eयांना परत िमळाली पािहज.े जी घरे 

सरकारने ता�यात घतेली आहते ती Eयांना परत केली पािहजे. ितथे िकती सुदंर इमारती मी पािह%या 

होEया? आिण मलु6कlरता काढल%ेया िशpणसVंथांचे काय? लाहोरपpेा जाVत चांग%या शpैिणक 

सिुवधा भारतात अजनू कुठेही नाहीत. िशpणpेWात लाहोर सवाhत पढुे होत.े त ेलाहोर आज कुठे 

आह?े या सवh शpैिणक सVंथा घडवmयाकlरता सरकारची कोणतीही भिूमका नLहती आिण Eया 

सVंथाना सराकरन े कोणतीही आिथhक मदत केली नLहती. पजंाबचे लोक मजबूत आहते. त े

Lयावसाियक मनोव�ृीचे आहते आिण त ेलÊमी िनमाhण करतात. ितथे मोठमोठे बॅwकवाल ेआहते. 

पसैा कसा खचh करायचा आिण कसा िमळवायचा ह ेEयांना माहीत आह.े ह ेसवh मी मा^या डो�यांनी 

पािहले आह.े �ी-प�ुषांकlरता Eयांनी ती सवh माहािवbालये बांधली आहते. आिण ती मोठमोठी 

�}णालयेही बांधली आहते. ती Eयांना परत केली पािहजे. पwनास मलै लांब ज�था येत आह.े Eया 

लोकांची फार वाईट अवVथा आह.े यावरील उपाययोजना करmयाची जबाबदारी जर आपण 

शासनावर सोडली तर आपण रानटी होणार नाही. ह ेमी तNुहाला आधीच सांिगतले आह.े िवदेशात 

राहणा`या मसुलमानांकडून मला तारा आ%या आहते. (अNमान आिण मMयपवू�तील इतर दशेांमधनू.) 

त े िवचारतात कO लोकांनी िववके का सोडला. त े Nहणतात कO आपण सवा|नी भावाभावाYमाणे 

रािहलो पािहजे. त ेNहणतात कO आNही जरी मसुलमान असलो तरी आपसात भांडावे असे आNहाला 

वाटत नाही. इVलाम अस ेिशकवत नाही. मी आधीच सांिगतले आह ेकO तNुही जागे Lहा. तNुही माwय 

करा वा कX नका परंतु मी तNुहाला सांगने कO अशा गोc6चा साpीदार राहmयाची माझी इRछा नाही. 

असा अधःपात पाहmयाची माझी इRछा नाही. असे काही घडmयापवूt ई�रान ेमला wयाव ेअशी मी 

ई�राजवळ Yाथhना करीन. पlरिVथतीत जर सधुारणा होत नाही तर मा^या अतंःकरणात भडकत 

असललेा rवालामखुी माझा बळी घते%यािशवाय राहणार नाही. माझ े अतंःकरण मला सांगते कO 

अशा गोcी पाहaन तझुा कोणताही लाभ होणार नाही. भारताRया Vवात�ंयाकlरता त ूतु̂ या जीवाचा 
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बळी bायचा YयEन केला. तझुा बळी तर गलेा नाही पण Vवात�ंय िमळाले. परंतु Vवात�ंयाRया 

Yभातीच ह ेसवh घडलले ेपाहmयात काय अथh आह?े यामळेु माला घऊेन जा अशी मी ई�राजवळ 

राWिंदवस Yाथhना करत असतो. आिण मला wयायचे नसले तर ई�रान ेहा आगडZब िवझवmयाची मला 

श�O तरी bावी.  

िद%लीमधील एका �}णालयात मोठ्या स_ंयेत जखमी मसुलमानांना ठेवmयात आल े आह.े 

�}णालयात सवh मसुलमानच आहते असे नाही. ितथे काही िहदंहूी आहते काह6नी Eया मसुलमानांना 

जखमी कXन Eयांना मारmयाचा YयEन केला. खेड्यातनू आललेा असा कोणता तरी घोळका आह.े 

Eया घोळoयातील लोकांनी दारातून ह%ला करmयाचा YयEन केला नाही तर लहान िखडoयातनू ह%ला 

केला आिण चारपाच �}णाना माXन ते पळून गलेे. याहaन जाVत पशEुवाचे कृEय मला माहीत नाही. 

यIुातसIुा अशा घटना घडत नाहीत. यIुात अनकेदा �गणालयांवर बॉNबवषाhव होतो परंतु अशी 

गोc कधीही घडली नाही. आिण मी तNुहाला अजनू एक गोc सांगने. जLेहा गाडी आली तLेहा 

एखाbा सामानाYमाणे पाच लोकांनी एका माणसाला गाडीRया िखडकOतनू फेकून िदले. तो मरण े

अपlरहायh होत.े ही आजची गोc आह ेपरंतु �}णालयासबंंधी मी जे Nहणालो ती कालची गोc आह.े 

याकlरता कोणाची मान लाजनेे खाली झकुली पािहजे? मला माwय आह े कO मसुलमानांवरसIुा 

अशाच YकारRया अपराधाचा आरोप आह.े पि�म पजंाबमMये ज ेकाही घडत आह ेEयाच ेVपिcकरण 

सरकारने मागायला पािहजे. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ३६५-७० 
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१२९. !ाथ$ना !वचन, ऑIटोबर २, १९४७ 

नवी िद%ली, 

ऑoटोबर २, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

 एक शीख गहृVथ आज मला पाहmयाकlरता आल े होते. मी गXु अजुhन दवे यांचे श�द 

सांिगतले ह ेयो}य केल ेअसे मला कोणीतरी सांिगतले अस ेते Nहणाले. परंत ुEयांनी मला िवचारल ेकO 

गX गोिवदं िसहं यांनी Eया श�दांत जो बदल केला Eयासबंंधी तNुहाला काय Nहणायचे आह?े इितहास 

सांगतो कO गXु गोिवदं िसहं मसुलमानांचे जwमजात शWू होते. परंतु अशा गोcीवर िव�ास ठेवmयाच े

काहीही कारण नाही. दहाLया गXंुनी गXु अजुhन दवे यांच े श�द जवळपास जसRेया तस े वापरल े

आहते. आिण गXु नानकब�ल बोलायचे तर त ेिहदंू, मसुलमान आिण शीख यांRयात कोणतहेी अतंर 

मानत नLहत.े कोणी दवेळात दवेाची भ�O करो कO नमाझ पढो सवh एकच आह.े �ा¨ण जर पजूा 

करत असले तर याचा अथh असा होत नाही कO दसु`या धमाhचा माणसू ई�राला िशLया दतेो. खरे 

Nहणज े मसुलमान पजूऐेवजी नमाझ पढत असतात. पजूा आिण नमाझ एक आिण एकसार_या 

आहते. लोकांRया भाषा वगेवेग�या अस%या तरी सवh माणस े सारखी आहते. गXु गोिवदं िसहं 

Nहणाले कO सवh माणसे मलूतः सारखी आहते, केवळ Eयांची अिभLय�O वगेवगेळी आह.े जर अस े

असले तर आपण सवh एक आहो आिण वगेवगेळेही आहो. करोडो माणसे आहते परंतु मानवVवभाव 

सारखा आह.े गXु गोिवदं िसहं Nहणाल,े “एकै कान, एकै दहे, एकै बैन”. पढुे त ेNहणतात कO ई�र 

Nहणा कO राpस, यp Nहणा कO गधंवh कO तकुh  ह ेसवh वगेवेगळे आहते. गXु गोिवदं िसहंजी Nहणतात 

दखेतको अनके भषे है. Eयांचा Yभाव एक है. Eयांचे नमेके श�द आहते - “आप%याला िविवध गोcी 

िदसत असतात परंत ुEयांच ेमळू VवXप एकच आह.े” बैन Nहणज ेवाणी. वाणी तर एक आह.े भाषा 

एक आह.े श�द Nहणजे भाषा. आिण भाषा एकच असते. आिण सयूh एक आह.े तNुही अस े Nहण ू

शकता काय कO मसुलमानांकlरता एक सयूh आह ेआिण दसुरा आमRयाकlरता? आपणा सवा|कlरता 

एकच सयूh आह.े त े Nहणतात कO YEयेकाlरता हवा आिण पाणीसIुा एकच आह.े गगंा वाहत 

असताना माझ ेपाणी घऊे नको अस ेतकुाhला Nहणत नाही. आिण पाऊस घऊेन येणारे ढग आNही 

मसुलमान पारशी लोकांकlरता पाऊस आणत नाही, केवळ िहदंूकंlरताच आणतो असे Nहणत नाहीत. 

सघंराrय केवळ िहदंूकंlरता आह े अस े नाही. अस े कधीही होऊ शकत नाही. तNुही कुराणाचा वा 

गीतचेा वा परुाणाचा उ%लखे केला तरी त ेएकच आह.े केवळ Eयांच ेVवXप वगेवेगळे आहते. तNुही 



 ाथ#ना  वचन – भाग 1 

www.mkgandhi.org  Page 381

अरबी भाषेत िलिहले तर तNुही Eयाला कुराण Nहणाल. आिण मग तNुही त े सVंकृत भाषेत वा 

दवेनागरी िलपीत िलिहले व Eयाचा अथh तNुहाला कळला तर तNुहाला दोwही एकच अस%याच े

आढळेल. तर अशा Yकारे आपण सवh एक आहो असे Nहणनू ते बोलण ेसपंवतात. गXु गोिवदं िसहं 

यांनी हे िशकवले आह.े मी Eया सrजन गहृVथाला सांिगतले कO गXु गोिवदं िसहं जरी मसुलमानांचे 

शWू असतील तरी ती चकुOची गोc आह.े युI झाले तLेहा िहदंू आिण मसुलमान मलेे होते व जखमी 

झाले होत.े परंत ुगXु साहबेांचा एक समजंस िशzय पाणी दmेयाचे काम करत होता. Eयान ेमसुलमानांना 

पाणी िदले, िहदंूनंा पाणी िदले आिण िशखांनाही पाणी िदले. तो Nहणाला कO गXु महाराजांनी मला 

असचे िशकवले आह.े त ेNहणाले कO तु̂ याकlरता ना कोणी मसुलमान आह,े ना कोणी िहदंू आिण 

ना कोणी शीख, सवh माणसे आहते आिण rयाला पाmयाची गरज आह ेEयाला तू पाणी bायच ेआह.े 

कोणी िहदंू जखमी होऊन पडला आह ेतर Eयाचा Yथमोपचार कर आिण मसुलमान जखमी होऊन 

पडला असले तर Eयाला तसाच पडू दे अस ेत ेथोडेच Nहणत होते. Eयांनी िवचारल ेपरंतु ग�ुजी तर 

मसुलमानांRया िवरोधात लढले होते? हो लढले होते, परंत ुत ेEया मसुलमानांिव�I लढल ेहोत ेrयांनी 

wयायाचा मागh सोडला होता व rयांनी आप%या धमाhचा Eयाग केला होता. त े दानी प�ुष होत,े 

अनास� प�ुष होत,े ई�री अवतार होते. EयांRयाकlरता माझतेझुे हा Yv नLहता. परंतु होय, त ेआपल े

रpण करत होत,े लढाई करत होत ेयात काही सशंय नाही. िशखांचा दावा असो कO नसो परंत ुआपण 

तर अिहसंक आहो. त े िकरपाण ठेवतात. परंत ु ग�ुज6ची िशकवण होती कO िनzपाप, िनरागस 

लोकांRया रpणाकlरता िकरपाण असते. लोकांचा छळ करणा`या जलुमी लोकांशी लढmयाकlरता ती 

आह.े Nहाता`या बायांची हEया करmयाकlरता िकरपाण नाही. ि�या, मलुे आिण िनरागस लोक यांना 

मारmयाकlरता ती नाही.िकरपाणचे हे काम नाही. अपराMयाRया पोटात खपुसmयाकlरता िकरपाण 

आह,े मग तो अपराधी मसुलमान असो कO अजनू कोणी. शीख जरी असला तरी जर Eयाचा अपराध 

िसI झाला असले तर EयाRयाही पोटात ती िकरपाण खपुसली जाऊ शकेल. आजकाल लोक rया 

Yकारे िकरपाण काढतात तो रानटीपणाचा मागh आह.ेअशा लोकांना िकरपाण वापरायला बदंी 

करmयात आली तर ती चूक होणार नाही कारण Eयांनी EयांRया धमाhचा Eयाग केललेा आह.े िशखांनी 

िकरपाणला बदनाम केल ेआह.े 

आज माझा जwमिदवस आह.े (पाहा पlरिशc गांधीज6Rया अ¹्याह�राLया वाढिदवसािनिम� 

िटपण, स¥ट§बर २५, १९४७नतंर) मी माझा वाढिदवस पारंपlरक पIतीन े साजरा करत नसतो. मी 

Nहणने कO आजRया िदवशी आपण उपवास केला पािहजे, सतूकताई केली पािहजे आिण Yाथhना 

केली पािहजे. आपला वाढिदवस साजरा करmयाची मा^या मते ही सवाhत जाVत यो}य पIत आह.े 

मा^याकlरता आजचा िदवस शोकिदवस आह.े मी अजनूही िजवतं आह ेयाच ेमला आ�यh वाटत े
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आिण लाजही वाटते. मी तोच माणसू आह ेकO rयाRया श�दाचा मान दशेातील करोडो लोक ठेवत 

होते. परंत ु आज माझ े कोणीही ऐकत नाही. तNुही Nहणता कO भारतात केवळ िहदंू रािहल े पािहज े

आिण दसुरा कोणी राहता कामा नये. आज तNुही मसुलमानांना माराल, परंत ुउbा तNुही काय कराल? 

पारसी, ि��न आिण इथे रािहले%या ि�िटशांचेही मग काय होईल? अखेरीस तसेIुा ि��न आहते. 

Eयांची ि�Vतावर �Iा आह ेआिण ते थोडेच िहदंू आहते. आज तर आमRयाकड ेअस ेमसुलमान 

आहते कO ज ेआपलचे आहते. आपण जर आज EयांनासIुा मारायला तयार झालो तर मी Nहणने कO 

माझी तर अशी घडण झालेली नाही. जLेहापासनू मी िहदंVुतानात आलो तLेहापासनू िहदंू-मसुलमान 

ऐoय हाच माझा पशेा रािहला आह.े धमाhन े जरी एक नसलो तरी आपण सवा|नी भावाभावासारखे 

रािहलो पािहजे. परंत ुआज आपण परVपरांना शWRूया नजरेने पाहa लागलो आहो. मसुलमान िकतीही 

सrजन असला तरी मसुलमान हा सrजन असचू शकत नाही असा समज आपण कXन घतेो. 

मसुलमन तर नहेमी नालायकच असतात अस े आपण समजतो. अशा पlरिVथतीत भारतात माझ े

कोणत े Vथान आह े आिण मी िजवतं राहaन काय फायदा? आता मी १२५ वष� जगmयाचा िवचार 

सोडून िदला आह.े आता शभंर वा नLवद वषा|चाही िवचार करण े थांबवले आह.े आज मी 

एकोणऐशीLया वषाhत Yवशे करतो आह,े परंतु EयाRयासIुा मला वदेना होतात. जे मला समज ू

शकतात, आिण असे फार कमी लोक आहते कO ज े मला समज ू शकतात, Eयांना मी Nहणने कO 

आपण या पशEुवाचा Eयाग केला पािहजे. पािकVतानमMये मसुलमान काय करत आहते याची मला 

पवाh नाही. तथेील िहदंूनंा त ेते माXन टाकतील तर तचे Eयामळेु पश ूहोतील.परंतु Eयाचा अथh असा 

आह ेकाय कO मीही पश ूझालो पािहजे, रानटी झालो पािहजे, सवंेदनशwूय होऊ? अशी कोणतीही गोc 

करmयाकlरता मी खबंीरपण ेनकार दईेन आिण तNुही अस ेकX नये अस ेमी Nहणने. तNुहाला जर माझ 

वाढिदवस खरोखरच साजरा करायचा असले तर आतापासनू कोणालाही वडेाRया भरात अपकृEय ेन 

कX दणेे तमुचा धमh होतो व तमुRया अतंःकरणात काही राग साठललेा असले तर तो तNुही बाहरे 

काढला पािहजे. मी तर लोकांना Nहणने कO बाबांनो कायदा हातात घऊे नका, सरकारला याचा िनणhय 

घऊे bा. इतके जर तNुही केल े तर तNुही यो}य काम केल े असे मी Nहणने. मला तNुहाला इतकेच 

सांगायचे आह.े 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ३७१-७४ 
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१३०. !ाथ$ना !वचन, ऑIटोबर ३, १९४७ 

नवी िद%ली, 

ऑoटोबर ३, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो,  

 दशेात अनके िठकाणी सEया�ह सXु अस%याचे मला िदसते. लोक rयाला सEया�ह अस े

Nहणतात तो सEया�ह आह े कO दरुा�ह आह े हचे मला खरोखरी कळत नाही. या देशात लोक 

बोलतात एक आिण करतात Eयािव�I अस े सXु आह.े आज YEयेक कमhचारी, मग तो डाक 

िवभागात असो कO तार िवभागात वा रे%वते वा भारतीय सVंथानात, जLेहा सEया�ह करतो तLेहा 

आपण हा सEया�ह सEयाकlरता आह ेकO असEयाकlरता याचा िवचार केला पािहजे. असEयाकlरता 

सEया�ह करmयाची काहीही आव]यकता नाही आिण जर तो सEयाकlरता असले तर कोणEयाही 

पlरिVथतीत सEया�ह केलाच पािहजे. Vवाथt हतेनू ेजे केल ेजात ेEयाला सEया�ह कधीही Nहणता येऊ 

शकत नाही. तस े करण े Nहणजे असEयाचा आ�ह धरणे. सEया�ाहाकlरता मी फार कमी अटी 

सांिगत%या आहते. सEया�हाकlरता दोन गोcी आव]यक आहते असे मी Nहणालो होतो. पिहली गोc 

ही कO rया मदुb्ाकlरता आपण सEया�ह करतो तो सEय असला पािहजे आिण दसुरी गोc Nहणज े

सEयाचा आपला आ�ह िनरपवादपणे अिहसंक असला पािहजे.  

 आज ज ेलोक सEया�ह करत आहते Eयांनी तस ेपणूh िवचारांती केल ेपािहजे. मळू गोc जर 

सEय नसले आिण मागmया माwय कXन घmेयाकlरता बळजबरी असले तर तो सEया�ह माग ेघणेचे 

यो}य. जर मळू गोc िवषा� असले तर तो दरुा�ह होईल आिण असEय होईल आिण जी गोc 

आप%याला िमळू शकत नाही ितची मागणी आपण रेटू लागलो तर अशी मागणी करत असताना 

आपण अिहसंक राहa शकत नाही ह ेमी तNुहाला सांगनू ठेवतो. तो अिहसंक होऊ शकत नाही, ितथे 

केवळ िहसंा असले. ह ेशoय आह ेकO एखादा अwया¸य मागणी करत असले आिण Eयाच वळेी तो 

अिहसंक राहत असले.  

 मी जर िनवाhिसत िशिबराचा Yभावी असतो तर तNुही तमुRया जागा VवRछ के%याच पािहज े

अस ेमी Eया िशिबराथtनंा सािगतले असत.े Eयांनी केवळ प�े, फासे, जगुार खेळायला पािहजे काय 

कO केवळ आळसात पडून रािहले पािहजे? मला माहीत आह ेकO ितथे EयांRयाकlरता परेुसे अwन 

आिण पाणी नाही. परंत ुया कारणाकlरता त ेकाम करmयाकlरता नकार दते असतील तर त ेLयसनांना 



 ाथ#ना  वचन – भाग 1 

www.mkgandhi.org  Page 384

बळी पडतील. आिण या िशिबरांमMये काही आठदहा लोकच नाहीत. या छावmयांमMये हजारो लोक 

राहत आहते. Eयांना आप%या घरी कधी परतता येईल हे कोणीही सांगू शकत नाही.आपण Eयांना 

खिचतच अwन परुव ूपरंतु Eयांनीही त ेिमळवmयाकlरता काही तरी काम केल ेपािहजे. आपली छावणी 

VवRछ करmयाRया कामापासनू ते कामाची स�ुवात कX शकतात आिण मग कताई, िवणाई, 

सतुारकाम, लोहारकाम, िशवणकाम यासारखे इतर काम करmयाचीही ते तयारी दाखव ू शकतात. 

भारतात माणसाला करता येmयासार_या अनके गोcी आहते. काल ह ेलोक करोडपती असू शकतील, 

परंतु आज Eयांनी आपले करोड �पये गमावले आहते. जगात अशा गोcी अनकेदा घडत असतात. 

अस ेझा%यानतंर परत नLयान ेकामाला स�ुवात करावी लागत असते. जर कोणी Nहणत असले कO मी 

करोडपती होतो आिण मला कोणतहेी काम येत नाही तर आप%या सवh योजना फसतील. अस े

Nहणालो तर आपण कधीही यशVवी होणार नाही. मी अितशय न¢पणे सांगतो कO अशा Yकारे 

आपल ेकाम चाल ूशकत नाही. जे काही काम आपण करतो त ेसवh \c6नी आदशh असले पािहजे. त े

VवRछ असले पािहजे आिण Eयात मळुीच घाण नसावी. इथे ज ेलोक पडले आहते Eयांनी Vवतःचे 

काम Vवतः केल े तर मी Nहणने कO आज आNहाला जो Wास सहन करावा लागत आह े तो सहन 

करावा लागणार नाही. आिण ते जर कामात गुतंले तर आपला ¤ोधसIुा शमले. आप%या 

अतंःकरणातील बद%याची भावनासIुा मरेल. वाईटाला वाईट Nहणनू ओळखmयात आिण Eयाला 

चांगलुपणाने उ�र दmेयात माणसाचा चांगलुपणा असतो. यातच दशेाचे क%याण आह.े आपण 

कोणाला दःुखी करणार नाही, उलट Vवतः दःुख सहन कXन इतरांना सखुी करmयाचा YयEन कX. 

आपण जर अस ेकेल ेतर केवळ भारताचेच िहत होणार नाही तर जगाचेही िहत होईल. भारत कसा 

वागतो याकडे आज जगाचे लp लागलले आह.े आता आप%या परीpेची खरी वेळ आह.े 

आप%याला Vवात�ंय िमळाले आह.े आता आपण काय करणार आहो? 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ३७४-६ 
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१३१. !ाथ$ना !वचन, ऑIटोबर ४, १८४७ 

नवी िद%ली, 

ऑoटोबर ४, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

 आपण जर वडे लाग%यासारखे वागलो नसतो तर आज ह ेजे काही घडत आह ेत ेघडल ेनसत े

याची मी तNुहाला कसा खाWी पटवनू दऊे? याब�ल मला काहीही शकंा नाही. मसुलमान वडे 

लाग%याYमाणे वागले Nहणनू ह े िनवाhसत पािकVतानमधनू पळून येत आहते. िहदंू जर ितथे 

सखुासमाधानात असते तर त े पळून का आल ेअसते? Eयांनी पि�म पजंाबमधनू का पळून यावे? 

पािकVतानRया इतर भागातनूही लोक पळून येत आहते ही खरोखरच दःुखद गोc आह.े िहदं ूका पळून 

येत आहते याचा आपण िवचार केला पािहजे. क%पना करा कO तथेील मसुलमान जलुमी झाले 

आहते तर Eयामळेु आपणही जलुमी झालो पािहजे काय? त�ण आिण Nहातारे, ि�या आिण मलु े

यांना मसुलमान मारत आहते Nहणनू कायदा हातात घऊेन आपणही Eयांना मारले पािहजे काय? मी 

वारंवार सांगत आलो आह ेकO हा जगंलाचा कायदा आह.े जर असा कायदा िटकणार असले तर मी 

िजवतं राहa शकत नाही. दशेाची अजनू सवेा करता यावी Nहणनू ह ेदवेा मला १२५ वषh िजवतं ठेव 

अशी मी आतापय|त ई�राला Yाथhना करत होतो. आिण मी तLेहाच िव�ांती घऊे शकतो जLेहा दशेात 

ई�राच ेराrय Nहणजे रामराrय YVथािपत होईल. अस ेहोईल तLेहा खरोखर भारत VवतWं झाला अस े

Nहणता येऊ शकेल. परंत ुआज तर हे केवळ Vव¥न रािहले आह.े रामराrय तर सोडाच परंतु आज 

दशेात केणतहेी शासन िश%लक रािहललेे नाही. अशा पlरिVथतीत मा^यासारखा माणसू काय कX 

शकतो? या पlरिVथतीत जर सधुारणा होऊ शकत नसले तर माझ े¯दय आ¤ंदन करत ह ेदवेा मला 

ताबडतोब घऊेन जा अशी ई�राची Yाथhना करील. अशा गोc6चा साpीदार बननू मी का राहa? आिण 

Eयाची इRछा मी िजवतं राहावे अशीच असले तर एके काळी मा^यात जी श�O होती ती Eयान ेमला 

bावी अशी माझी Eयाला िवनतंी आह.े लोकांची मी समजतू घालू शकतो असा मला अिभमान होता. 

पवूt मी जLेहा लोकांकडे जात असे व काही करmयािव�I मी Eयांना सावधिगरीची सचूना दते अस े

तLेहा त ेमाझे ऐकायचे. मा^यावर Eयांच ेअसे Yेम होत.े माझे असे Nहणण ेनाही कO आज मा^यावरील 

लोकांचे Yेम कमी झाले आह.े परंतु त ेकमी असो वा अिधक Eयामाग ेकृतीची जोड पािहज.े आिण 

आज या कृतीचीच उणीव भासते. यामळेु मी Nहणतो कO माझा Yभाव कमी होत चालला आह.े 

आपण जLेहा गलुामिगरीत होतो तLेहा माझ े काम चांगल ेसXु होते. परंतु आज VवतWं झा%यानतंर 
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मा^यात काहीही करmयाची pमता उरललेी नाही. Eया वळेी लोकांना मी ज े िशकवत होतो तचे मी 

आजही िशकवत आह.े तNुही जर तो माझा स%ला ऐकाल तर आपण िकती तरी पढुे जाऊ. 

तNुहाला मला सांगायचे आह ेकO आता थडंीच े िदवस येऊ लागले आहते. मला थडंी वाज ू

नये Nहणनू या मलु6नी ही शाल आणली आह ेती तNुहाला िदसतचे आह.े मला थोडासा खोकलाही 

झाला आह.े परंतु आता बरील सधुारणा झाली आह ेआिण ही सतुी चादर सMया तरी मा^याकlरता 

परेुशी आह.े परंत ु छावmयांमधील आिण परुाना िक%%यामधील लोकांच े काय? मसुलमानांकlरता 

आNही �लwॅकेट का bावे अस े तNुही िवचाX शकाल. परंतु मी तसा िवचार कX शकत नाही. 

मा^याकlरता मसुलमान, शीख, पारसी, ि��न ह ेसवh सारखे आहते. मी कोणताही भदेभाव कX 

शकत नाही. Eया सवh लोकांच े िहवा�यात काय होईल? Eयांना �लwॅकेट दणे ेसराकरचे काम आह े

अस ेजर तNुही Nहणाल तर मी Nहणने कO सरकार ते कX शकत नाही. सरकार सवh YयEन करील परंत ु

साठा कुठे आह?े सरकार �लwॅकेट कुठून िनमाhण करील? जादू कXन तर ते िनमाhण करता येत नाहीत. 

इतoया सहजपणे त े �लwॅकेट िनमाhण कX शकत नाही. आज यरुोपमMयेसIुा या गोcी उपल�ध 

नाहीत. तथेून कोणीही काहीही पाठव ूशकत नाही. कोणी जरी १०-२० हजार �लwॅकेट पाठवल ेतरी 

Eयान ेकाय होणार आह?े आप%याला लाखो लोकांना �लwॅकेट परुवायचे आहते. YEयेकाला �लwॅकेट 

कस ेिमळतील? या सवh लोकांना थडंीचा मारा सहन करावा लागणे यो}य नाही ह ेइथे हजर असल%ेया 

सवh लोकांना मला सांगायचे आह.े परंतु मला माहीत आह े कO अनके लोकांकडे आव]यकतपेpेा 

अिधक �लwॅकेट आहते. िद%लीत मोठ्या स_ंयेत अस ेलोक आहते कO rयांना �लwॅकेट घणे ेपरवडत 

नाही. दतेा येऊ शकतील असे िजतके �लwॅकेट तमुRयाजवळ असतील िततके bा. आजपासनू अशा 

गोcी तNुही bायला तNुही सXुवात कX शकता. सरकार सवh काही करत आह ेNहणनू आपण काहीही 

करmयाची गरज नाही असा िवचार कXन तNुही वाट पाहa नका. आता जरी थडंी सहन करmयासारखी 

असली तरी ती पडायला स�ुवात झाली आह.े परंत ु मी जLेहा Lहाईसराय भवनात १७ तारखेला 

(स¥ट§बर) गलेो होतो तLेहा ितथे शकेोटी पटेवmयात आललेी मला िदसली होती. कारण थडंीची 

स�ुवात झालेली आह ेआिण िद%लीचा िहवाळा इतका कडक असतो कO तो सहन करण े कठीण 

असते. ऑoटोबरनतंर वगेात थडंी वाढू लागते आिण नतंर ती भयानक Xप धारण कX लागते. 

नोLह§बर, िडस§बर, जानवेारी आिण फे�वुारी ह े सवh थडंीच े सुदंर मिहन े आहते. rयांRयाजवळ 

खाmयाच े आह,े कपड े आहते, व भरपरू कपडे घालनू ज े िफX शकतात, बूट आिण मोजे घालू 

शकतात EयांRयाकlरता िहवाळा Yसwन ऋत ूआह ेअस ेNहणणे परवडू शकते. परंत ुrयांRयाजवळ या 

गोcी नाहीत Eयांच ेकाय होते याचा मी साpीदार आह.े तNुहीसIुा ते पािहले असले. यामळेु अशा 

िजतoया लोकांना आप%याला वाचवता येईल िततoया लोकांना आपण वाचवले पािहजे. ह े शoय 
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आह ेकO rयांRयाजवळ कपड ेआहते EयांRयाजवळ लोकरीच े�लwॅकेट नसतील. परंतु EयांRयाजवळ 

जरी लोकरीच े कांबळी नसतील तरी दलुया असू शकतील. चांग%या जाड चादरी असू शकतील. 

EयांनीसIुा काम भाग ू शकत.े जwुया काळात Eयांनीच काम भागवले जात अस.े Eया जर चांग%या 

अवVथेत असतील EयासIुा आण ू शकता. लोकरी कांबळी, रजणी, सतुी चादर जे काही तNुही 

सहजपणे दऊे शकता त ेमला हवे आह.े तNुही या गोcी Vवतःहोऊन िद%या पािहजे. तNुही जर या गोcी 

पाठवायला स�ुवात केली तर कोणाकड ेतरी Eया गोळा करmयाची जबाबदारी सोपवता येईल. याची 

जबाबदारी मी Vवतः घणेार नाही. आिण या गोcी गोदामात सडत पडू िद%या जाणार नाहीत व 

अयो}य Lय�ORया ता�यात िद%या जाणार नाहीत. तNुही जे काही पांघXण वा कपडे bाल त ेगरजू 

माणसाकडेच जातील अस े मी तNुहाला आ�ासन दतेो. या गोcी आNही तNुहाला िहदंू वा 

िशखांकlरता दते आहो असे तNुही सांगू नका. मानव Yाणी एक आह.ेया गोcी मसुलमानांना दऊे नका 

अस े नतंर कोणी येऊन मला सांगू नका. इथे मोठ्या स_ंयेत मसुलमान मारल े गलेे आहते आिण 

अनके पळून गलेे आहते. आNही Eयांना हाकलनू लावले आह.े ज ेमाग ेरािहले EयांRयाजवळ िकती 

सपं�ी पडली आह े त े मला माहीत नाही. भारतात रािहललेे मसुलमान जर मा^याकड े �लwॅकेट 

पाठवतील आिण ती मसुलमानांनाच bावी असा आ�ह करतील तर मी त ेमसुलमानांना दईेन. परंत ु

ज ेलोक माझ ेश�द ऐकत आहते व ज ेरेिडओवर ऐकतील Eयांनी मला सकंोच वाटेल अस ेकाही कX 

नये आिण Nहणावे कO आNही या गोcी कृzणापhण के%या आहते आिण जो पाW असले Eयाला Eया 

िमळतील असे समजावे. मला आशा आह ेआिण िव�ास आह ेकO तNुही इतके िनि�तच कराल. 

तNुही जर इतके केल ेतर तNुही फार मोठी गोc केली अस ेमी Nहणने. परंत ुघाणरेड्या आिण फाटoया 

गोcी पाठव ूनका. मला Eया धmुयाची आिण रफू करmयाची आव]यकात पडायला नको. इतका Wास 

�या. ते धो�याकडे पाठवmयाची गरज नसावी. तNुही त ेसाMया पाmयात धऊ शकता आिण LयविVथत 

घडी कXन त ेमा^याकड ेआण ूशकता. तNुही अस ेकेल ेतर मला फार आनदं होईल. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ३७६-८० 
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१३२. !ाथ$ना !वचन, ऑIटोबर ५, १९४७ 

नवी िद%ली, 

ऑoटोबर ५, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

 सवाhत आधी मी मा^या Yकृतीब�ल तNुहाला सांगने कारण आज व�ृपWांत मा^या 

आजाराब�ल िलहaन आल ेआह.े ही मािहती कोणी पाठवली हे मला माहीत नाही. मा^या सभोवती 

नहेमी असणा`या डॉoटरांकडून ही मािहती पाठवली जाऊ शकत नाही. मला भटेmयाकlरता अस_ंय 

लोक येत असतात व त ेमाझा खोकला व अधनूमधनू मला येणारा ताप पाहत असतात. Eयांनीच हा 

राईचा पवhत केला असावा. का? त ेमा^या Yकृतीब�ल िलिहतात कारण मी महाEमा अस%यामळेु ही 

बातमी जगभर पसरते. गांधी मलेा तर काय होणार आह?े YEयेकाला जर मरायचे आह े तर तर 

गांधीलासIुा मरावे लागेल. या जगात अमरप¬्याची दणेगी घऊेन कोणीही आललेा नाही. मला 

थोडा खोकला आिण अश�पणा आह.े परंतु या गोcीला व�ृपWांमधनू YिसIी दmेयाला काय अथh 

आह?े मी Nहणने कO ही मािहती दणेारांनी ना तर माझ े भले केल े आह े ना अजनू कोणाचे. तNुही 

पाहतच आहा कO मी इथे आलो आह ेआिण बोलतही आह.े मा^या कामात कोणताही अडथळा 

आला नाही. लोकांनी अशा गोcी कX नये अशी माझी इRछा आह.े  

 दसुरी गोc Nहणजे िहवाळा वगेात जवळ येत अस%यामळेु िहवा�यात उपयोगी पडतील अशी 

कांबळी, दलुया, चादरी वा इतर काही तमुRयाजवळ दतेा येmयासारखे असले तर ते bाव ेअशी मी 

तNुहाला िवनतंी केली होती (पाहा Yाथhना Yवचन, ऑoटोबर ४, १९४७). तीन लोकांनी आज 

�लwॅकेट पाठवले. Eयातील दोन जवळपासRया भागातच राहणारे आहते. परंत ु मी Eयांचे नाव 

िवसरलो. Eयांनी पाठवललेे �लwॅकेट बरेच चांगले आहते. अजनू एका माणसान े�लwॅकेट िदले आह े

परंतु Eयांचेही नाव मी वसरलो. Eयांनी दहा �लwॅकेट िदले आहते व त ेसवh नवीन असल ेपािहजे. मी 

काल सांिगत%याYमाणे हे सवh �लwॅकेट सरुिpत ठेवले आहते. त ेपाW �ी-प�ुषांना दmेयात येतील. मी 

आज तNुहाला ज ेसांिगतले Eयाब�ल जर तमुची खाWी पटली असले तर तNुहाला जे काही दतेा येऊ 

शकत असले त ेतNुही मला bाल अशी आशा आह.े 

मला नकुताच अनके लोकांनी िमळून पाठवललेी तार िमळाली. ती तार इथे मा^यासमोर 

पडली आह.े Eया तारेत ज े िलिहले आह ेत ेमला आवडल ेनाही. अशी तार पाठवmयाचा अथाhतच 
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Eयांना अिधकार आह.े तार पाठवणारांचे Nहणण ेआह ेकO rया Yकारे िहदंू वागले Eया Yकारे वागले 

नसते तर मीसIुा िजवतं रािहलो नसतो. ही फार गभंीर बाब आह.े मला िजवतं ठेवणारी ई�री स�ा 

सोडली तर इतर कोणतीही स�ा मी मानत नाही. Eयाची इRछा असले तोपय|त मी िजवंत राहीन व Eया 

pणापय|त कोणीही मला माX शकत नाही. ज ेमा^याकlरता खरे आह ेत ेYEयेकाकlरता खरे आह.े मग 

Eयांनी अशा YकारRया गोcी का िलहाLया? मला माwय आह े Eयांनी ज े काही िलिहले त े

मा^याब�लRया Yेमापोटी िलिहले आह.े परंत ुई�रच मला वा अजनू कोणाला िजवतं ठेवत असतो 

अशी माझी खाWी आह.े 

त े लोक पढुे िलिहतात कO (Eयांनी काही नावे िलिहली आहते परंतु मी ती नाव े वगळू 

इिRछतो.) मी अितशय साधाभोळा आह ेNहणनू मी मसुलमानांवर िव�ास ठेवतो. मसुलमान अखेरीस 

धोका िद%यािशवाय राहणार नाहीत असे एकच माणसू नाही तर मोठ्या स_ंयेतील लोक मला सांगत 

आहते. Eयांच े Nहणण ेआह ेकO त ेपािकVतानची बाजू घतेील व पािकVतानला मदत करmयाकlरता 

भारतािव�I लढतील. Eयांच ेNहणण ेआह ेकO १०० पकैO ९८ मसुलमान िव�ासघातकO आहते. माझ े

ह े मत नाही ह े मी तNुहाला सांिगतले पािहजे. या साडेचार कोटी मसुलमानांपकैO बहxतके लोक 

खेड्यापाड्यात राहतात आिण फार कमी शहरात राहतात व आप%यामधील लोकच मसुलमान झाले 

आहते आिण ते सवh दशे¦ोही होऊ शकत नाहीत. YEयेक मसुलमान दशे¦ोही आह ेअस ेगहृीत धXन 

आपण EयांRया घरात घसुनू EयांRयाजवळील श� हVतगत केली पािहजे काय? मसुलमानांना एक तर 

माXन टाकले पािहजे वा Eयांना येथून बाहरे हxसकावनू लावले पािहजे अशी Eयांची सचूना आह.े या 

िमWांना मी सांगने कO हा ~याडपणा आह.े त ेजर खरोखरी तसे असतील तर सरकारजवळ तस ेिसI 

करा व सरकारला Yकरण िनपटवmयाकlरता सांगा अस े मी Eयांना आ�पवूhक सांगने. या िमWांRया 

सचूनYेमाण े आपण वागलो तर हे दोन समदुाय शWू होतील व Eयाचा पlरणाम यIुात होईल. जर 

दोwही बाज ू यIुाचा आ�ह धरत असतील तर दोघांचाही िवनाश होईल व आपण िमळवललेे 

Vवात�ंय आपण गमावू. दसु`याचे लांगलुचालन कXन कोणताही िहदंू आप%या िहदंू धमाhचे रpण 

कX शकत नाही. इ�ंज होते तLेहा तLेहा EयांRया गलुामीमळेु आपला िहदं ूधमh िटकललेा आह ेअस े

आपण समजत होतो. परंतु ती चूक होती. 

मी जLेहा मलू होतो तLेहा मी फार मोठ्या कवीची एक किवता वाचली होती. तो कवी 

आंधळा होता. Eयान ेिलिहले होते, “ठीक आह,े आता वरै सपंले, आता आपण आरामात राहa या. 

इ�ंज आल ेआहते.“ एक काळ असा होता कO जLेहा इ�ंजांनी आपण मोहीत झालो होतो व EयांRया 

सरंpणाखाली आपण सरुिpत आहो अस ेआप%याला वाटत होत.े आपण ती चूक द�ुVत कX या. 
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घाबXन साडेचार कोटी मसुलमानांना पळवनू लावले पािहजे असे आप%याला वाटू लागत असले तर 

आपण दबुhलमनVक अस%याचे िसI होईल. अशा पIतीन े आपण आप%या धमाhचे रpण कX 

शकणार नाही. िहदंू आिण मसुलमान यांRयात मलूतःच वरैभावना असते यावर माझा िव�ास नाही. 

आपण जर शWू होऊ तर भारत कसा िटकून राहील? िहदं ूआिण मसुलमान दोघहेी परत गलुामिगरी 

पEकरणार आहते काय व त ेआपला धमh िवसरणार आहते काय? ह ेकस ेशoय आह?े सरकारला सवh 

सबंिंधत मािहती परुवणे आपले कतhLय आह.े 

मा^या म�ंयांशी भटेीगाठी होत असतात व मी जवळपास दररोज EयांRया सपंकाhत असतो ह े

मी तNुहाला सािगतले पािहजे. पिंडतजी मला दररोज भटेतात. पिंडतज6इतके वारंवार जरी नाही तरी 

सरदारसIुा जवळपास मला दररोज भटेतात. परंत ुते दोघहेी येतात. ते दोघहेी माझ े िमW आहते व 

मा^याबरोबर आहते. दोघांचेही मा^याशी Yामािणक मतभदे होत असतात. मी Eयांना काही गोcी 

सांगू शकत नाही अस ेमला Nहणायचे नाही. सरकारने सवा|चे रpण केल ेपािहजे - िहदंू, मसुलमान, 

पारसी, ि��न इEयादी सवh. अस े झाले तरच ते Vवतःला खरे कॉ�ंेसी Nहणवनू घऊे शकतील. 

िहदंमूहासभचेे काम िहदंूचंे सरंpण करण ेआह.े िशखांRया आिण िहदंRूया धमाhचे रpण करण ेआिण 

वाईटाRया श�Oला पराभतू करण े Eयांच ेकाम आह.े ह ेकाम दसुरा कोण करणार आह?े कोणाRया 

कृपने ेधमाhचे रpण करता येऊ शकते काय? आपण जLेहा मा^या धमाhRया रpणाकlरता मदत करा 

अस े Nहणतो तLेहा तो खरे तर सौदा असतो.आपण हे सवh Nहणतो कारण आप%याला Vवतःला 

वाचवायचे असत.े आपण एक पोषाख आज घालू शकतो आिण दसुरा उbा. याचा अथh आपण 

कोणEया तरी धमाhचे पालन करतो असा होतो काय? यामळेु मी Nहणतो कO या िमWांनी तार पाठवनू 

यो}य काम केले नाही. 

यानतंर मला तमुRयाशी दसु`या िवषयावर बोलायचे आह.े �ीयुत चिचhल यांनी जनुाच 

\िcकोन (पाहा Yाथhना Yवचन, स¥ट§बर २८, १९४७) अितशयो� VवXपात परत मांडला आह.े 

यामळेु मला दःुख होते. मी ि�िटशांचा िमW आह े Nहणनू अस े होत.े कोणाहीब�ल मा^या मनात 

शWEुवाची भावना नाही. ि�िटशांमधील अनके लोक फार चांगल ेआहते आिण भारताला Vवात�ंय 

दते असताना त ेफार धयैाhने वागले. नतंर याचे काय पlरणाम होतात याची मला िफकOर नाही. चिचhल 

या कृEयाची िनदंा करतात आिण आप%या आधीRया भाषणामMये Nहणाल ेहोते EयाYमाण ेNहणतात 

कO भारतीय ह ेजस ेआहते तसचे आहते. Eयांना जर ह ेआधीपासनू माहीत होत ेतर या \िcकोनाच े

वारंवार चिवhतचवhण करmयाच ेकारण काय?  
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परंतु असे िदसते कO केवळ आप%या पpाRया िहताकlरता त े मजरू पpावर टीका 

करmयाकlरताच ह ेबोलत आहते. मजरू पpाचा पराभव Lहावा आिण आप%या पp परत स�वेर यावा 

Nहणनूच ते असे बोलत आहते. आज ि�टनमMये मजरूवगh स�वेर आह.े ि�टन हे लहानसे बेट आह.े 

परंतु ि�टनची जी इतकO Yगती झाली आह ेती EयाRया मजरू वगाhRया बळावर व EयाRया जगYिसI 

उbोगाRया आधारावर. दशेातील सMयाRया सरकारला घालवmयाची चिचhलची आकांpा आह.े या 

सरकारला पदRयूत करmयाकlरता मजरू सरकारन े मखूhपणा केला आह े व हा गZधळ घालनू 

सा¢ाrयाची हानी केली असे Eयांच ेNहणण ेआह.े Eयांच ेNहणण ेआह ेकO ि�टनने भारत सोडला ही 

चूक केली आिण आता हीच गोc त े �¨दशेात (Nयांमार) कX पाहत आह.े Eयांनी �¨दशेावर 

VवािमEव कस े िमळवले व भारतात आप%या स�चेे बVतान कस ेबसवले या ि�टनRया इितहासाशी 

आNही चांगल ेपlरिचत आहो.अशा इितहासाचा कोणाला अिभमान वाटू शकेल अस ेमला वाटत 

नाही. 

आज आपण ज े काही करत आहो तो शIु रानटीपणा आह.े आपण िमळवल%ेया 

Vवात�ंयाचा आपण िवMवसं कX पाहत आहो. तमुRया नजरेत मी िन�पयोगी आह ेह ेमला कबूल 

आह.े तमुRयावर माझा कोणताही Yभाव नाही. याचबरोबर मी तNुहाला सांगने कO ि�िटश जर 

चिचhलच ेऐकतील आिण कंझLह�िटव पp मजरू पpाला पराभतू करील तर ती फार मोठी ददुवी घटना 

ठरेल. सपंणूh जग Nहणते कO आपण कोणEया तरी श�ORया बळावर Vवात�ंय िमळवले. ही कोणती 

श�O आह?े ती कामगार श�O होती. Eया वळेी कामगारांचा समाजवादी पp स�वेर होता आिण Eया 

सरकारने आप%याला Vवात�ंय िदले. समाजवाद कोण नाहीसा कX शकतो? ना तर चिचhल अस ेकX 

शकतात ना अजनू कोणी. Eयांच ेसरकार इतर कोणEयाही Yकारे काम कX शकत नाही. क%पना करा 

कO ि�िटश राz{ाने आपला गणुधमh गमावला आिण मजरू पpाचा पराभव झाला व �ीयुत चिचhल 

परत स�वेर आल ेतर आNही तNुहाला परत गलुाम करणार आहो अशी धमकO ते दणेार आहते काय 

व आप%यावर ह%ला करणार आहते काय? त ेअस ेकस ेकरतात ह ेमला कळू शकत नाही. आNही 

कसहेी असलो, वाईट असलो, चांगल ेअसलो, बदमाश होऊ, मखूh होऊ, कसहेी झालो वा असलो 

तरी Vवात�ंय ही सवाhत मोठी गोc आह ेही गोc याच लोकांनी मला िशकवली आह.े अशा महान 

Vवात�ंयाकlरता जर काही चकुा होणार असतील Eया करmयाचा तNुहाला अिधकार आह.े अस ेनाही 

कO आपण चांगल े अस ूतLेहा आप%याला Vवात�ंय दmेयात येईल आिण तस े नसू तLेहा त ेकाढून 

घmेयात येईल. कोणी असे कस े बोल ू शकतो.ि�िटशाचंा हा तर कायदा नाही. जगातील दसु`या 

कोणEयाही दशेाचा असा कायदा नाही. केवळ चांग%या लोकांकlरता Vवात�ंय असले तर, आिण 

जगात ज े काही घडत े आह े Eयाकड े पािहले तर जगात कुठेही आप%याला Vवात�ंय कस े िदसेल? 
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गलुामिगरीपpेा Vवात�ंय केLहाही चांगल े ह े ि�िटशांनीच आNहाला िशकवले आह.े एक ि�िटश 

लखेक Nहणतो कO आNही दाX िपऊन िझगंनू पडून रािहलो तरी आNही VवतWं राहण े पसतं कX, 

गलुाम होऊन सधुरणे आNहाला माwय नाही. परंत ुभारतात आपण Eयांच ेदोष घतेो गणु नाही. 

भारतात सात लाख खेडी आहते. सात लाख खेड्यातील या लोकांना वडे लागलेले नाही. या 

सात लाख खेड्यातील लोक वडेे झाले तर भारताचा नकाशा पणूhपण ेबदलनू जाईल. Eयांना जरी वडे 

लागले तरी त ेजर VवतWं रािहले तर मला खषुीच होईल. परंतु Eयांना वडे लागले आह ेअस ेसमजनू 

भारतावर जर कोणी वाईट \cी टाकली व Eयाला गलुाम करmयाची इRछा धरली तर ते चालणार 

नाही.  

मी ह ेतNुहाला आधीच सांिगतले आह ेआिण आता परत सांगतो कO आप%याला जरी वेड 

लागले तरी इ�ंज तर काही परत इथे येणार नाहीत. त ेआता इथे येऊ शकत नाहीत. एकदा Eयांनी 

एखादी गोc थुंकून टाकली तर ते काय ती परत तZडात घालणार आहते? परंतु इथे काय घडत ेआह े

EयाRयाकड ेजगाची नजर आह.े इथे जे काही सXु आह ेत े पाहaन जगाची काय Yिति¤या होईल? 

भारतासबंंधी असे काही घडmयाला जग परवानगी दणेार नाही. आिण भारतसIुा असे घडू दणेार 

नाही. परंतु सयंु� राz{ पlरषद जर इथे चौकशीकlरता आली तर आपण Eयांना अडव ूशकणार नाही. 

Eयावळेी आपल ेवडे कायम रािहले आिण आप%याला आपलचे भान रािहले नाही तर आपण आपल े

Vवात�ंय Eयांना दऊेन टाकू. 

मी जरी एकटा िश%लक रािहलो तरी मी Nहणने कO खबरदार, सगळे जग जरी आल े तरी 

आिण ते आमच ेसवh काही नc कX पाहल तर कX शकेल परंत ुत ेआNहाला परत गलुामिगरीत टाकू 

शकणार नाही. परत कधीही गलुामिगरी पEकरायची नाही अशी मी शपथ घतेली आह.े ती शपथ खरी 

ठरmयाकlरता तNुही सवा|नी ती पाळली पािहजे. मी एकटा तर भारत वाचव ूशकत नाही. माझे काय 

खरे आह.े मी िकती िदवस िजवतं राहीन ह ेकोणाला माहीत? ई�राने जरी मला नले ेतरी भारतावर 

Eयाचा काय पlरणाम होणार आह?े  

मी एकटा भारताला कसा वाचवणार? ते सवh ई�रावर अवलबंून आह.ेतो जर मा^या बाजनू े

असले व Eयाची मा^यावर कृपा असले तर भारताला वाचवता येईल. मला वाटते कO जोपय|त मी 

िजवतं आह ेतोYंयत भारतातील अनागZदीRया पlरिVथतीचा कोणीही फायदा घऊे शकणार नाही व 

आपण भारताला गलुाम कXन ता�यात घऊे या असे Nहण ूशकणार नाही. तमुRया माMयामतनू ई�रान े

माझी ही इRछा पणूh करावी अशी माझी इRछा आह.े 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ३८०-८५ 
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१३३. !ाथ$ना !वचन, ऑIटोबर ६, १९४७ 

नवी िद%ली, 

ऑoटोबर ६, १९४७ 

 rया लोकांना आप%या अwनधाwयाRया गभंीर समVयेब�ल मािहती असली पािहजे ते डॉ. 

राज§¦ Yसाद यांRया िनमWंणावXन अwनधाwयिवषयक मािहती दmेयाकlरता इथे आल े आहते. या 

आव]यक गोcीत जर काही चूक झाली तर ितचा अथh होईल टाळता येmयासारखी उपासमार आिण 

करोडो लोकांचा मEृयू. मानवी वा नसैिगhक दzुकाळामळेु करोडो जरी नाही तरी लाखो लोकांचा मEृय ू

होण ेही गोc भारताकlरता काही नवीन नाही. माझा दावा आह ेकO कोणEयाही ससुघंिटत समाजात 

पाऊस आला नाही अथवा पीक गलेे तर अडचणीRया काळात Eयाला यशVवीपणे तZड दतेा याव े

Nहणनू आधीच योजना आखललेी असते. परंत ु ससुघंिटत समाज कसा असतो आिण अशा वळेी 

Eयान े काय केले असत े याचे वणhन करmयाची ही वळे नाही. आज तर अwनधाwयाRया या िबकट 

समVयेला आपण शoय िततoया यशVवीपणे तZड दऊे शकतो कO नाही हचे आप%याला पाहायच े

आह.े 

 मला वाटते कO आपण ह े कX शकतो. पिहला पाठ आप%याला जो िशकायचा आह े तो 

Vवतः Vवतःची मदत करmयाचा आिण Vवावलबंनाचा. आपण जर हा धडा पचवला तर लवकरच 

आपण िवदेशी मदतीवर िवसबंून राहण े व Eयामळेु अखेरीस येणारी िदवाळखोरीची वळे यापासनू 

आपण वाचू शकू. ह ेमी अहकंाराRया भरात Nहणत नाही आह ेतर वVतिुVथती Nहणनू सांगतो आह.े 

आपला दशे इतका काही लहान नाही कO आप%याला अwनधाwयाकlरता इतरांRया मदतीवर 

अवलंबंून राहावे लागावे. आपण उपखंड आहो. ४० कोटी लोकांचा आपला दशे आह.े आप%या 

दशेात मोठमोठ्या नbा वाहतात आिण िविवध Yकारची सपुीक जमीन आप%या दशेात आह.े तसचे 

आप%याकड ेअस_ंय पाळीव पशू आहते. आपल ेपशू फार कमी दधू दतेात हा आपला दोष आह.े 

आप%याला िजतके दधू लागते िततके दmेयाची pमता आप%या गायीNहश6मMये आह.े गत काही 

शतकात आप%या दशेाने याकड ेदलुhp केल ेनसते तर Eयान ेकेवळ Vवतःपरुतचे अwनधाwय िनमाhण 

केल े नसत े तर दसु`या महायIुानतंर जी अwनधाwय समVया सपंणूh जगात िनमाhण झाली ती दरू 

करmयातही आप%या दशेाने महsवाची भिूमका बजावली असती. भारतातसIुा हीच समVया आह.े 

यामळेु िनमाhण होणारे oलषे कमी होmयाऐवजी वाढतच आहते. मा^या सचूनचेा असा अथh नाही कO 

िवदशेातनू कोणी Vवतःहोऊन काही मदत करत असले तर ती आपण कृत�नपणे ठोकXन लावावी. 
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मला केवळ इतकेच Nहणायचे आह ेकO आपण भीक मागत िफX नये. यामळेु आपले मनोधयैh खचत.े 

यात अwनधाwय एका िठकाणाहaन दसु`या िठकाणी नmेयाकlरता येत असल%ेया अडचणीची भर पडत.े 

धाwयाची जलद वाहतकू करता येईल अशा सोयी आप%याजवळ नाहीत. िवदेशातनू येणारे धाwय 

खाmयासारखे असले कO नाही याचीही या समVयेत भर पडते. मानवी Vवभाव लpात ठेवनू 

आप%याला काम करायच ेआह े  ही गोc आपण िवसX शकत नाही. जगातील कोणEयाही भागात 

माणसू ना तर पlरपणूh झाला आह ेना पlरपणूhतRेया जवळपास पोहोचला आह.े 

आता आप%याला कोणती परकOय मदत िमळmयाची शoयता आह ेहे आपण पाहa या. मला 

अस ेसांगmयात आल ेआह ेकO आप%या सMयाRया गरजRेया ३ टoकेपpेा जाVत अशी मदत िमळू 

शकत नाही. ही मािहती जर बरोबर असले, आिण ती बरोबर आह ेकO नाही ह ेमी अनके तr©ांकडून 

तपासनू घतेली आह,े तर िवदेशी मदतीवर िवसबंून राहmयात काहीही अथh राहत नाही. िकंिचतशा 

बा� मदतीवर अवलबंून राहणे याचा अथh होईल आप%या असीम अतंगhत pमतांकडे दलुhp करण.े 

यामळेु पीक काढmयायो}य rया एकएक इचं भमूीकडे आपण िजतके लp िदले पािहजे िततके दणेार 

नाही. Eया जमीनीतनू रोखीचे पीक काढmयाऐवजी आपण धाwय िपकव ूशकतो. rया पिडत जिमनीतून 

पीक घणे ेशoय असले ती आपण विहतीत आणली पािहजे. 

धाwयाचे क§ ि¦करण िवनाशक होईल अशी मला आशकंा आह.े िवक§ ि¦करणामळेु सहजपण े

का�याबाजाराला तZड दतेा येऊ शकत.े यामळेु धाwय नmेयाआणmयाकlरता लागणारा वळे आिण 

पसैा वाचतो. यािशवाय जो �ामीण भारतात धाwय आिण डाळी िपकवतो Eयाला उंदरांपासनू आप%या 

पीकाचे कस ेसरंpण कराव ेह ेमाहीत असते. एका िठकाणाहaन दसु`या िठकाणी धाwय नते असताना 

Eयाची नासाडी करmयाची उंदरांना सधंी िमळत.े यामळेु दशेाचे अनके कोटी �पयांचे नकुसान होते व 

टनांनी धाwय वाया जाते. आिण तहेी अशा वळेी कO जLेहा दशेाला एकेक असं धाwयाची िनतांत गरज 

आह.े िजथे कुठे धाwय िपकवता येईल ितथे ते िपकवल ेपािहजे याची जाणीव जर YEयेक भारतीयाला 

झाली तर दशेात अwनधाwयाचा तटुवडा आह ेहे आपण िवसXन जाऊ. अिधक धाwय िपकवmयाRया 

सुदंर आिण आकषhक िवषयाचे पणूh िववचेन मी केललेे नसले तरी जे काही मी सांिगतले EयावXन 

YEयेक माणसू या शभुकायाhत कशा Yकारे मदत कX शकेल याकड ेिव«ान लोक लp दतेील. 

ज े तीन टoके धाwय आपण कदािचत िवदेशातून िमळव ू शकतो Eयाची तटू आप%याच 

दशेातून कशी भXन काढता येईल ह े मी आता दाखवने. िहदं ू दर एकादशीला उपवास वा अधh-

उपवास करत असतात. जLेहा करोडो लोकांवर उपासमारीची वळे आललेी असते तLेहा मसुलमान 

आिण इतरांनीही जर अधनूमधनू जवेण वrयh केल ेतर Eयाला मनाई नाही. या सुदंर अधh-उपोषणाची 
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महती सपंणूh राz{ाला कळली तर Vवतःहोऊन िवदशेी धाwय नाकार%यामळेु जी तटू िनमाhण होऊ 

शकेल ती भारत आव]यकतपेpेा जाVत भXन काढू शकेल. 

माझे वयैि�क मत आह े कO रेशिनगंचा जरी काही लाभ होतही असले तरी तो फार कमी 

असले. शतेक`यांना जर EयांRया मजtवर सोडले तर Eयांनी िनमाhण केलले ेपीक त ेVवतः बाजारात 

नतेील व YEयेकाला खाmयालायक चांगल ेधाwय िमळेल. 

अwनधाwय समVयेचा घाईघाईत घतेल%ेया या आढाLयानतंर अमlेरकेचे अMयp {Í मन यांनी 

अमlेरकO जनतेला िदललेा स%ला सांगनू मी माझे ह ेभाषण सपंवीन. त ेNहणाले कO उपासमारीRया 

सकंटात सापडले%या यरुोपमधील धाwयाची तटू भXन काढmयाकlरता अमlेरकO जनतेने �ेड कमी 

खावी. ते पढुे Nहणाल ेकO अशा Yकारे Vवतःहोऊन थोडे अwन विजhत के%यामळेु अमlेरकO लोकांRया 

Yकृतीवर िवपरीत पlरणाम होणार नाही. अMयp {Í मन यांRया या परोपकारी व�Lयाकlरता मी Eयांच े

अिभनदंन करतो. या परोपकारी व�ृीमागे अमlेरकेचा काही आिथhक लाभ िमळवmयाचा हेत ूअसावा 

अस ेजे सिूचत करmयात येत ेते मला माwय नाही. माणसाचे म%ूयन EयाRया कृतीवXन कराव ेलागत 

असते, EयाRया कृतीमागील हतेवूXन नाही. माणसाRया अतंःकरणात काय आह ेत ेएका ई�रालाच 

माहीत असते. उपाशी यरुोपकlरता अमlेरका जर काही Eयाग करत असले तर आपण आप%या 

VवतःRया लोकांकlरता हा लहानसा VवाथhEयाग का कX नये? अनके लोक जर उपासमारीने मरणारच 

असतील तर आमRयाकडून िजतके करता येण ेशoय होत े िततके के%याच े�ये तरी आNही घतेले 

पािहजे. 

आपण आशा कX या कO डॉ. राज§¦ Yसाद यांनी तयार केललेी सिमती दशेाला 

भडेसावणा`या अwनधाwय समVयेवर जोपय|त काही िनणाhयक उपाय सचुवत नाही तोपय|त ती आपल े

काम सपंवणार नाही. 

हlरजन, ऑoटोबर १९, १९४७ 
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१३४. !ाथ$ना !वचन, ऑIटोबर ७, १९४७ 

नवी िद%ली, 

ऑoटोबर ७, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

 कालRया मा^या भाषणात िहदंू आिण मसुलमान यांRयात आजकाल काय सXु आह ेयाचा 

काहीही उ%लखे नLहता. परंतु आज काही तरी घडले आह े आिण मी Eयाब�ल मौन पाळू शकत 

नाही. त े इथे घडल े नाही तर डेहराडून येथे घडल े आह.े एका मसुलमान स Vृथाचा खनू झाला. 

जोपय|त माझी मािहती आह ेEयांनी कोणताही गwुहा केला नLहता. तसचे Eयांनी कायदासIुा आप%या 

हातात घतेला नLहता. परंतु तरीही Eयांचा खून झाला कारण त ेमसुलमान होते. ह ेपाहaन मला वदेनाही 

झा%या आिण ह ेअसचे सXु रािहले तर कुठे थांबेल असा Yvही मला पडला. मा^याजवळ अनके 

मसुलमान बंधभूिगनी अस%याचे मला आढळत.े Eयांना इथून िनघनू जा असे सांगायचा मला सकंोच 

होतो. ते कस ेजाऊ शकतात? आजकाल आगगाड्यासIुा मसुलमानांकlरता सरुिpत नस%याचे मला 

िदसनू आल े आह.े rया कोणाRया मनात येत े तो Eयांना ड�याबाहरे फेकून दतेो वा Eयांची क�ल 

करतो. असचे पािकVतानमMयेही घडत ेआह ेहे मला माहीत आह.े परंतु अशा Yकारे वागून आपण 

काय साMय करणार आहो? िनदान आपण Vवतःची ओळख ठेव ूया. िनदान आपण आप%या धमाhची 

जाणीव ठेव ूया. YEयेकजण आपला धमh पाळत असतो. आपला धमh काय िशकवतो? वा आप%या 

धमाhचा मळुीच िवचार न करता आपण वागत असतो? कॉ�ंेसन ेकाय आपली बIुी गहाण ठेवली 

आह?े अखेरीस कॉ�ंेसन ेगलेी साठ वष� काय केल?े कॉ�ंेस जर आतापय|त चूक करत असले तर मी 

Nहणने कO ती दशेाची शWू आह ेआिण ितला हटवले पािहजे. आज ज ेकॉ�ंेसी आहते EयांनीसIुा 

सांगनू टाकावे कO आNही कॉ�ंेस सोडतो आहो आिण वगेळा पp तयार करतो आहो. Eयाब�ल 

कोणतीही त¤ार असू शकत नाही. तNुहाला हव े त े करा परंत ु सपंणूh जगासमोर आिण आप%या 

लोकांसमोर Vपc श�दांत मी सांगतो कO आपण कायदा हातात घऊे नये. आपण जर अस ेकेल ेतर 

आपण Vवतःलाच िवनाशाकडे नऊे आिण आपल ेVवात�ंय गमावू आिण नतंर दसुरी कोणती स�ा 

आली व ितन े आप%याला गलुामिगरीत टाकले तर मग आपण िकती मोठी घोडचूक केली ह े

आप%या लpात येईल. ही चांगली गोc नाही. एक मुगंसू होता. Eयान ेमलुाला वाचवmयाकlरता साप 

मारला. सापाला चाव%यामळेु Eयाच ेतZड र�ान ेमाखलले ेहोत.े मलुाची आई पाणी आणmयाकlरता 

िविहरीवर गलेलेी होती. ती आली तLेहा आपण मलुाला वाचवले ह ेसांगmयाकlरता जण ूकाय मुगंसू 
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उड्या मारत ितRयाकडे गलेे. परंत ुितला वाटले कO मुगंसाने आप%या मलुाला मारल ेआिण Eयामळेु 

ितने पाmयान ेभरललेी ती घागर मुगंसावर आदळली. पाणी सांडल,े भांडे फुटले आिण मुगंसू मलेा. ती 

बाई जLेहा घरात िशरली तLेहा ितने पाळmयात मलुाला खेळताना पािहले आिण मलेलेा साप EयाRया 

जवळच पडललेा होता. तLेहा कुठे लpात आल ेकO तो मुगंसू ितचा िमW होता. ितला वाईट वाटल े

आिण प�ा�ाप होऊ लागला. तर आपण असे काही कX नये. Eया �ीYमाणे सरकारला सहकायh न 

के%याब�ल आप%याला प�ा�ाप होईल. आपण आपल ेसरकार Vथापन केल ेआह.े आपण त ेनc 

करणार आहो काय?  

आज आप%या हातात स�ा आली आह.े आप%याला आपल े मWंी िमळाले आहते. 

जवाहरलाल नहेX आपल ेYधानमWंी आहते. त ेख`या िह`यासारखे आहते आिण Eयांनी आप%या 

लोकांची चांगली सवेा केली आह.े यािशवाय सरदार आहते आिण इतरही अनेक आहते. 

आप%याला त ेआवडत नाहीत अस ेकाही आह ेकाय? आज अस ेNहणतात कO जवाहरलाल चांगल े

नाहीत. असे Nहणतात कO जवाहरलाल चांगल े िहदंू नाहीत. लोकांना आपण Nहण ू तसे वागणारा 

माणसू पािहजे. Eयांना असा माणसू पािहजे कO जो मसुलमानांना पािठंबा दणेार नाही आिण व Eयांना 

बाहरे काढेल. जवाहरलाल तस ेकX शकत नाही ह ेमी माwय केलचे पािहजे. आिण मीसIुा तस ेकX 

शकत नाही. मी Vवतःला सनातनी िहदंू समजतो. परंत ु मी असा सनातनी नाही कO जो भारतात 

िहदंिूशवाय इतर कोणालाही राहa दणेार नाही. माणसू कोणताही धमh पाळत असला तरी तो जर 

आप%या दशेाशी Yामािणक असले तर तो Eया दशेाचा असतो, आिण मला िजतका या दशेात 

राहmयाचा अिधकार आह ेिततकाच Eयालाही या दशेात राहmयाचा अिधकार असले. एखादा माणसू 

अ%पस_ंयाक गटाचा असले तर Eयामळेु काही फरक पडत नाही. मला धमh हचे िशकवतो. अगदी 

लहानपणापासनू मला िशकवmयात आल े होते कO रामराrयात Nहणजे दवेाRया राrयात एखादा 

माणसू जर वगे�या धमाhचा असले तर तवेढ्या कारणाकlरता तो कमअVसल ठरत नसतो. मी हा 

असा िहदं ूआह ेह ेतNुही लpात ठेवले पािहजे. मा^या हातात कोणतीही स�ा नाही आिण मी मWंीही 

नाही. जवाहरलाल मWंी आहते आिण तNुहाला हवे असले तर तNुही Eयांना काढून टाकू शकता. 

Eयानतंर सरदार आहते. तNुहाला माहीत आह ेत ेकोण आहते? ते बाडµलीच ेसरदार आहते. तNुही 

Eयांच े ऐकत असता? EयांचेसIुा अनके मसुलमान िमW आहते. Eयांच े िमW इमाम साहबे ह े

गजुरातमMये कॉ�ंेसच े पढुारी होत.े ते वारललेे आहते. Eयांचे जावाई (गलुाम रसूल कुरेशी) 

अहमदाबादला राहतात आिण त े िज%हा कॉ�ंेसच ेYमखु आहते अस ेमला वाटते. त ेफार चांग%या 

अतंःकरणाचे गहृVथ आहते. मी Eयांना चांगला ओळखतो. Eयांनी इमाम साहबेांRया मलुीशी 

(अिमना) ल}न केल.े ह ेतचे इमाम साहबे आहते कO जे दिpण आि°केतील आपला Lयवसाय सोडून 



 ाथ#ना  वचन – भाग 1 

www.mkgandhi.org  Page 398

आप%या पEनीबरोबर इथे आल े होते व मा^याबरोबर रािहले होते. त े आता वारल े आहते आिण 

Eयांची मोठी झाललेी मलुगी मागे आह.े त ूमसुलमान आह े Nहणनू माझे तु̂ याशी काहीही दणेघेणेे 

नाही अस ेNहणनू मी ितला टाकून िदले पािहजे काय? ती मसुलमान आह ेयात काही सशंय नाही परंत ु

ती अतंःकरणाने फार चांगली मलुगी आह े ह े मी तNुहाला सांगू शकतो. आप%याला जाव े लागले 

याची ितला क%पनाही नाही. सरदार जर ितला जाऊ दतेील तर ती कुठे राहील? आपण कायदा 

हातात घऊे नये. कायदा सरदार तयार करो वा जवाहरलाल, परंत ुआधी अMयादशे काढायचा आिण 

मग जनतRेया हाती सवh काही सोडून bायचे अस ेत ेकX शकत नाहीत. आज आपल ेमWंी अस ेअस ू

शकत नाहीत. माwय कO ि�िटशांRया काळात असे केल े जात होत.े परंत ु आताही आपण असचे 

कराव ेअसा Eयाचा अथh होतो काय? ि�िटशांची आपण rयाकlरता टीका करत होतो तचे आपण 

आताही केल ेपािहजे काय? आपण ह ेसहन करणार नाही. मला हचे सांगायचे होते. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ३८९-९१ 
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१३५. !ाथ$ना !वचन, ऑIटोबर ८, १९४७ 

नवी िद%ली, 

ऑoटोबर ८, १९४७ 

 एक स हृVथ मला नहेमी भटेmयाकlरता येत असतात. ते चांगले गहृVथ आहते. ते डेहराडून 

येथून Yवास करत आल.े गाडीत खूप गदt होती. एका Vटेशनवर (मी नाव िवसरलो) एक माणसू 

आमRया ड�यात िशरला. Eया ड�यात इतर सवh िहदंू आिण शीख होत.े काह6जवळ तलवारी होEया 

आिण काह6जवळ चाकूसरेु. Eयांनी Eया नवागताकडे बारकाईन ेपािहले. Eयांनी Eयाला त ूकोण Nहणनू 

िवचारले. तो गरीब माणसू एकटा होता. तो Nहणाला कO मी चांभार आह.े परंतु Eया लोकांना सशंय 

आला. Eयांनी जLेहा Eयाचा हात पािहला तLेहा EयाRया हातावर Eयाचे नाव गZदललेे अस%याचे 

Eयांना आढळल.े काही वळेा लोक आप%या हातावर आपल ेनाव गZदनू घते असतात.आिण अशा 

Yकारे तो मसुलमान अस%याचे िसI झाले. कोणी तरी EयाRया शlररात सरुा खपुसला आिण 

यमनुजेवळ जशी गाडी पोहोचली तस े Eयान े Eयांना उचलले आिण नदीत फेकून िदले. ह ेसवh एका 

माणसाने केल ेहोते परंत ुितथे असललेे सवh लोक ते पाहत होते. त ेस हृVथ ह ेसवh पाहत होते. परंत ु

अखेरीस EयांRयाकडून हे पाहवले गले ेनाही व Eयांनी आपल ेतZड दसु`या बाजलूा केल.े मी Eयांना 

िवचारले कO तमुRया अतंःकरणात इतकO क�णा होती आिण तो माणसू मारला गलेेला तNुहाला जर 

आवडला नाही तर तया माणसाला ह े पाशवी कृEय करmयापासनू तNुही का अडवले नाही? Eया 

ड�यात जवळपास ५०-६० िहदं ूआिण शीख होत ेव EयांRयात तो एकटा िबचारा मसुलमान होता. 

अशा YकारRया एकट्या माणसाRया शरीरात सरुा भोसकून Eयाला माXन टाकायचे आिण यमनुते 

फेकून bायचे यात कोणती माणसूकO आह?े तो माणसू पणूhपणे मलेलेासIुा नLहता. Eयाला 

भोसकmयात आल,े जखमी करmयात आल ेआिण नदीत फेकून दmयात आल.े मा^याकड ेआल%ेया 

स हृVथांमMये इतकO क�णा होती तर Eयांनी हVतpेप का केला नाही आिण Eयाला मEृयपूासनू का 

वाचवले नाही? त ेNहणाल ेकO मला जरी वाईट वाटत होते तरी मी माझे कतhLय कX शकलो नाही. त े

Nहणाले कO दसुरे काही करmयाचा मी िवचारच कX शकलो नाही. मी Eयांना सांिगतले कO ही काही 

चांगली गोc नाही, ही काही माणसूकO नाही. आपण इतके लोक अस ू आिण एखादा मसुलमान 

आप%यामMये येत असले तर आपण Eयाला माXन टाकतो आिण आिण Eयाचा दहे नदीत फेकून 

दतेो. कोणीही जर असे करत असले तर आपण Eयाला अडवले पािहजे आिण दया दाखवmयाकlरता 

Yेमाने समजावले पािहजे. Eयाला Eयान ेसांगायला पािहजे - ‘ह ेत ूकाय करतो आहसे? त ूकोणाला 
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मारतो आहसे? Eयाला माX नकोस. Eयान ेकाहीही केलले ेनाही.’ आिण याचा काहीही पlरणाम होत 

नसले आिण Eया मसुलमानाला वाचवmयात Eयाचा जीव जरी गलेा असता तरी मला आनदं झाला 

असता. पwनाससाठ लोकांनी एकट्या माणसाला मारmयात कोणता मोठेपणा आह?े परंतु ितथे िकती 

तरी लोक होते आिण एका माणसाने Eया माणसाला माXन टाकायचे ठरवले व अpरशहा तसे 

केलसेIुा आिण Eया वळेी EयाRयाकड ेइतर माणस ेपाहत होती व बहxधा Eयांनाही Eयाची ती कृती 

माwय असावी. मी तNुहाला सांगायलाच पािहजे कO जे लोक अशा YकारRया िवचारसरणीला शरण 

जातात त े चूक करतात. rया लोकांनी हEया केली EयांRयामMये असहेी काही लोक असतील कO 

rयांRया अतंःकरणात दयाभाव असले व Eयांना ती हEया पसतंही नसले. परंत ु Eयांना EयांRया 

VवतःRया जीवाची भीती वाटत अस%यामळेु त ेग¥प बसल ेआिण अशा Yसगंी आपल ेकाय कतhLय 

असते ह ेत ेिवसरले. पण माणसू कसा काय िवसX शकतो? कोणी जर पाशवी वतhन करत असले तर 

तNुही Eयाला थांबवलचे पािहजे. अस ेपाशवी कृEय पसतं नसणारेसIुा केवळ Eया गोcीकड े पाहत 

रािहले ही िकती लािजरवाणी गोc आह?े मी तNुहाला ह ेसांगतो आह ेकारण rया लोकांना ह ेपाशवी 

कृEय आवडत नLहत े EयांRयातसIुा Eयाला िवरोध कXन हVतpेप करmयाच े साहस नLहते. अशा 

Yकारच े कृEय होत असताना एक माणसू जरी उभा रािहला आिण Eयान े ह%ला कX पाहणा`या 

अपराMयाचा हात धXन ह%ला करmयापासनू Eयाला अडवmयाचा YयEन केला व Nहणाला कO मी 

याला माX दणेार नाही व तरीही Eयान ेऐकल ेनाही तर Vवतःचा जीव bायलाही Eयान ेमागपेढुे पािहले 

नाही तर मला आनदं होईल. तो जर मा^यासारखा माणसू असले तर तो अिहसंवेर अढळ राहील. 

Eयाला जरी मरावे लागले तरी तो मारणार नाही. उलट तो Vवतःचा जीव दऊेन मरणा`या Lय�Oचा 

जीव वाचवील. अस ेधयैh जर कोणी दाखवले असते तर तो माणसू वाचला असता याब�ल मला 

िकंिचतही सशंय नाही. आिण वाचवmयाRया YयEनात तो माणसू जर मरण पावला तर तो खरोखरी 

शरू अस%याचे िसI होईल. ही खरी अिहसंा आह.े सबळांसमोर ग¥प राहणे आिण दबु�यांRया 

िवरोधात जोर दाखवणे Nहणज ेखरी अिहसंा नाही. 

 आपण ि�िटशांRया िवरोधात अिहसंक होतो परंत ुआता माW िहसंचेा वापर करतो आहोत. 

आपण कोणाRया िवरोधात िहसंचेा वापर करतो आहो? आप%याच दशेबांधवांRया िवरोधात. 

ि�िटशांRया िवरोधात आपण जो अिहसंचेा वापर केला ती शरुांची अिहसंा नLहती. Eयाचे पlरणाम 

आज दशेाला भोगावे लागत आहते. मी Eयाच ेपlरणाम भोगतो आह.े तीच अवVथा तमुचीही आह.े 

मी तNुहाला खरी अिहसंा िशकव ूशकलो नाही ह ेमी माwय करतो. शरुांची अिहसा कशी असते त ेमी 

तNुहाला दाखवतो आह.े आज इथे मसुलमान राहत आहते. आिण ितथे पािकVतानमMये मसुलमान 

िहदंूशंी दवुhतhन करत आहते. परंतु Eयाचा बदला Nहणनू आपणही मसुलमानांशी गरैवतhणकू केली 
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पािहजे काय? त ेकाय शरूपणाचे काम करत आहते? मी तNुहाला सांगतो कO पािकVतानमMये जे काही 

घडत ेआह ेत ेिनदंनीय आह ेआिण आप%या सघंराrयाने जर Eयाचचे अनकुरण केल ेतर त ेिततकेच 

िनदंनीय असले. आिण कोणEया बाजनू ेपिह%यांदा आpेपाहh वतhन केल ेआिण कोणी जाVत अितरेक 

केला असे Nहणण े हा काही मWैी करmयाचा खरा मागh नाही. मWैीचा खरा मागh आपण नहेमी 

wयायाRया बाजनू ेअसणे व चांगल ेवागणे हा आह.े आपण जर हा मागh अनसुरला तर रानटी माणसू 

आिण िववकेाचे भान सटुले%या लोकांची िववकेबIुीसIुा जागतृ होऊ शकत.े कोणाचा अपराध 

मोठा आिण कोणाचा लहान वा कोणी स�ुवात केली यात पडmयाची आप%याला गरज नाही. अस े

करण ेशIु अडाणीपणा आह ेअस ेमला वाटते. मWैी करmयाचा हा मागh नाही. कालकालपय|त ज ेशWू 

होते आिण आज जर Eयांना िमW Lहायच ेअसले तर Eयांनी भतूकाळातील शWEुव िवसXन िमWाYमाण े

वागायला स�ुवात केली पािहजे. वरैभावनचेी आठवण ठेवनू काय लाभ? जमत असले तर मWैी कX 

आिण आव]यकता पडली तर भांडmयाचीही आमची तयारी आह ेअस े Nहणणारे िमW होऊ शकत 

नाहीत. मWैीची वाढ अशी होत नसते. 

आता मी थोडासा वगे�या मदुb्ावर बोलने. आज व�ृपWे जगातील फार Yभावी माMयम 

झाले आहते. दशे जLेहा VवतWं होतो तLेहा तर व�ृपWांची श�O अजनूच वाढते. जLेहा Vवात�ंय असते 

तLेहा वतhमानपWांRया बातNया आिण व�ृांत छापmयाRया अिधकारावर कोणतहेी बंधन नसत.े ह ेछाप ू

शकता आिण ते नाही असे Vवात�ंयात Nहणता येऊ शकत नाही. अशा वळेी लोकमताला फार महsव 

येत असते. व�ृपWे जLेहा घाणरेडा Yचार करतात वा िनराधार व�ृ Yकािशत करतात वा लोकांना 

िचथावणी दतेात तLेहा अशा गोc6ना आळा घालmयाकlरता सरकार EयांRयािव�I कठोर पाऊल 

उचलनू कायदशेीर कारवाई करmयाकlरता wयायालयात जाऊ शकत.े परंतु असे के%यामळेु दगंलीची 

पlरिVथती अजनूच िचघळत े व गZधळ वाढतो. सरकार असहेी कX शकत नाही. इ�ंजांचा काळ 

वगेळा होता. Eयांना कशाची िफकOर? उचलले िटळक महाराजांना आिण टाकले त�ंुगात. (बाळ 

गगंाधर िटळक, Eयांना केसरीतील दोन लखेांब�ल मडंाले येथील त�ंुगात टाकmयात आल ेहोते. पाहा 

महान िटळकांना िशpा, ऑगVट १, १९४७) व�ृपWात Eयांनी िलिहले होत.े अस े काही खपूही 

िलिहले नLहते. तरीही Eयांना सहा वषा|कlरता ह�पार करmयात आल ेहोते व त�ंुगात Eयांना िशpेचा 

सपंणूh काळ राहावे लागले होत.े EयांRयाYमाणचे अनकेांना त�ुगांत जावे लागले. मलासIुा सहा 

वषा|कlरता त�ंुगात पाठवmयात आल े होते. (गांधीज6ना माचh १८, १९२२ला सहा वषा|ची 

त�ंुगवासाची िशpा झाली होती, परंत ु YकृतीRया कारणाकlरता Eयांना फे�वुारी ५, १९२४ला 

सोडmयात आल.े) ही वगेळी गोc आह ेकO मी सहा वष� तरंुगात रािहलो नाही. परंतु यंग इिंडयात मी 

िलिहले%या लखेाकlरता मला सहा वषा|कlरता त�ंुगात पाठवmयात आल े होते. मी वाईट काहीही 
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िलिहले नLहत ेपरंतु मला िशpा झाली. आता आपण VवतWं झाललेो अस%यामळेु अस ेकाहीही घडू 

शकत नाही. आज ज े वाताhहर आहते, सपंादक आहते, वतhमानपWांचे मालक आहते, Eया सवा|नी 

सEयाचा मागh धरला पािहजे व लोकांची सवेा केली पािहजे. व�ृपWांमMये कोणतीही खोटी मािहती 

Yकािशत होऊ नये तसचे लोकांना भडकवmयात येईल अस े काहीही वतhमानपWातनू Yकािशत 

करmयात येऊ नये. आज आपण VवतWं झाललेो अस%यामळेु घाणरेडी व�ृपWे न वाचता पकूेन दणे े

आपल ेकतhLय आह.े जर अशी व�ृपWे कोणीही िवकत घतेली नाही तर त ेआपोआपच सरळ मागाhवर 

येतील. लोकांना घाणरेड्या आिण नको Eया गोcी वाचmयाच ेLयसन लागले आह ेयाची मला लाज 

वाटते. अशा वतhमानपWांचा चांगला खप होतो. मी रेवाडी येथील एका Yसगंाब�ल वाचल.े एका 

व�ृपWाने बातमी Yकािशत केली कO िमओ समदुायाRया लोकांनी ितथे सवh िहदंूनंा माXन टाकल,े 

EयांRया घरांना आगी लाव%या व Eयांची सपं�ी आिण पशधुन लटूुन नलेे. िमओनंी अशा Yकारच े

भयानक जगंलीपणाचे कृEय केल े ह े वाचून मला धoकाच बसला. दसु`या िदवशी रेवाडीब�लची 

बातमी वतhमानपWांमधनू आली. ती सवh बनावट हिकगत होती. रेवाडीसबंंधीची ती बातमी 

वतhमानपWांमधनू Yकािशतच कशी होऊ शकली याचे मला आ�यh वाटले. rया माणसान े

रेवाडीसबंंधीचा व�ृांत िलिहला होता Eयान े Vपिcकरण िदले पािहजे. चकुORया मािहतीमळेु त ेव�ृ 

िलिहmयात आल ेहोत ेकO जाणीवपवूhक करmयात आललेा तो खोडसाळपणा होता ह ेEयान ेVपc केल े

पािहजे. Eयान ेई�रासमोर फार मोठा अपराध केला आह.े अस ेकाही घडायला नको होत.े कोणी जर 

अशा Yकारच ेवतhन करील तर आप%या दशेाची कधीही Yगती होणार नाही. सरकार आज व�ृपWांवर 

नजर ठेव ूशकत नाही. तNुही आNही व�ृपWांवर नजर ठेवली पािहजे. आपण आपले अतंःकरण शIु 

कX या आिण घाणरेड्या गोc6चा Vवीकार करmयाकड ेआपला कधीही कल असू नये. घाणरेड्या 

गोcी वाचण ेआपण वrयh समजू या. आपण जर अस ेकेल ेतर व�ृपWे आपल ेकतhLय यो}य पIतीन े

बजावतील. अजनू एका मदुb्ाची चचाh के%यानतंर मी सपंवीन.  

व�ृपWांसारखीच आप%या सwैयाची आिण पोलीसांची िVथती आह.े फाळणीRया वळेी सwैय 

आिण पोलीस यांचेही िवभाजन झाले होत.े मला माwय आह ेकO अस ेEयांRयामळेु झाले नाही, परंतु 

झाले. इथ%या सwैयात िहदं ूआिण शीख आहते. मसुलमान सिैनक पािकVतानमMये गलेे. िहदं ूआिण 

शीख िशपाई जर असा िवचार कX लागतील कO आNही Vवतः िहदं ू आिण शीख अस%यामळेु 

आमRयावर केवळ िहदंूनंा आिण िशखांना वाचवmयाची जबाबदारी आह े आिण Eयांनी केल%ेया 

अपराधाकडे आNही दलुhp केल ेपािहजे आिण मसुमानांचे रpण करmयाची जबाबदारी आमRयावर 

नाही अस ेNहणतील तर आपण कुठलचे राहणार नाही. तसचे तNुहाला वाचवण ेआमच ेकाम नाही 

अस ेमसुलमान सwैय आिण पोलीस िहदंूनंा Nहण ूलागले व Eयांना माX लागले तर तसेIुा यो}य होणार 
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नाही. सरकारजवळ सwैय आिण पोलीस आहते. परंतु मला ना तर सwैयाची गरज आह ेना पोिलसांची. 

तNुहीच आपल ेपोलीस आिण सिैनक Lहा अस ेमी लोकांना सांगने. इथे िहदंू जर मसुलमानांना मारत 

असतील तर Eयांना वाचवले पािहजे. आपण Eयांना तसचे सोडून दऊे नये. मला जरी माझा जीव 

bावा लागला तरी मी एक पाऊलही बाजलूा सरकणार नाही. माझ े सरकार अस ेअसले. मी हवते 

बोलत नाही आह.े काय बरोबर आह े त े मी तNुहाला सांगत आह.े सरकारRया सwैयाला आिण 

पोिलसांनाही मी असचे सांगने. इथे राहणा`या थोड्याशा मसुलमानांचे रpण करण ेEयांच ेकाम आह.े 

वळेYसगंी आपल ेYाण दऊेनही Eयांनी Eयांच ेरpण केल ेपािहजे. असे झाले तरच त ेVवतःला खरे 

पोलीस आिण सिैनक Nहणव ूशकतील. भारताने िमळवललेे Vवात�ंय खरोखरच वगेळेच आह.े सवh 

जग अस े Nहणत े आिण माझहेी Nहणण े आह े कO कोणEयाही सरकारने कधीही दसु`या दशेातील 

जनतRेया अशा Yकारे स�ा सोपवली नाही. कोणEयाही Yकारे भांडणतटंा न करता आिण र� न 

सांडवता आपण Vवात�ंय िमळवले आह.े यामळेु आपल े िखस े भरmयाकlरता सwैयान े आिण 

पोिलसांनी ितथे अस ूनये. जे िमळते Eयावर Eयांनी समाधान मानले पािहजे. गोडधोड पदाथा|नी परेुपरू 

महागड्या जवेणाचा Eयांनी िवचार कX नये. ज ेकोणत ेजाडेभरडे अwन िमळत ेEयावर समाधान माननू 

सिैनकाने आपल े कतhLय पार पाडले पािहजे. लोकांRया मलुांना शाळाकॉलेजमMये जाताना पाहaन, 

EयांRया मोटारगाड्या आिण सायकली पाहaन अशाच गोcी िमळाLया Nहणनू तो जर �cाचाराकड े

वळत असले तर तो खरा सवेक राहणार नाही. Nहणनूच मी Nहणतो कO खरा सिैनक आिण खरा 

पोलीस तोच असतो जो ज ेकाही खायला िमळते Eयावर समाधान मानले व धािमhक पpपात न करता 

आपल ेकतhLय पार पाडेल. तो जर िहदंू असले तर मसुलमानांना हानी पोहोचवmयाचा िवचार Eयान े

करायला नको. मसुलमानाने जर गwुहा केला असले तर Eयाला पकडून िशpा करण ेही वेगळी गोc 

आह.े परंतु इतर िठकाणRया मसुलमानांनी जघwय अपराध केल े आहते Nहणनू इथ%या  िनzपाप 

मसुलमानाला िशpा केली पािहजे काय? िहदंू जर मसुलमानाला इजा पोहोचवत असले तर िहदंलूा 

पकडण ेपोिलसांचे कतhLय असले. आप%या दशैाचे सwैय आिण पोलीस जर असे वागत नसतील तर 

त ेआप%या दशेाRया िमठाला जागले नाहीत असे Nहणाव ेलागले. 

पािकVतानमधील सwैय आिण पोलीस यांRयाकlरताही मी हचे सांगने. परंत ु तथेील 

पlरिVथतीब�ल मी काहीही कX शकत नाही. मी कोणाला उ�शेून ह े बोल?ू परंतु मी सांगतो 

EयाYमाण ेइथे घडल ेतर ितथेसIुा असचे घड%यािशवाय राहणार नाही याब�ल मला शकंा नाही. 

आज लोकांचा तोल गलेलेा आह.े ते Nहणतात कO आमRयाच भाऊबदंांशी पािकVतानमMये दLुयhवहार 

केला जात असताना इथे आNही Eयाचा बदला का घऊे नये? परंतु असे बोलण ेह ेमाणसुकOच ेनाही. 

यामळेु जोपय|त मी िजवतं आह ेतोपय|त मी शoय िततoया जोरात Nहणत राहीन कO आपण Vवतःला 
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शIु ठेवल ेपािहजे, आपण चांगले रािहलो पािहजे, आपली व�ृपWे, आपल ेसwैय, आपल ेपोलीस या 

सवा|नी चांगले रािहले पािहजे. यािशवाय आपले सरकार काम कX शकणार नाही आिण आपला 

िवनाश होईल. पािकVतानमMये काहीही घडल े तरी आपण ससुVंकृत रािहलो पािहजे. कमीतकमी 

इतके तरी करा. तNुही जर माझे ऐकणार नाही तर आप%या सवा|चा िवनाश होईल ह े मी तNुहाला 

सांगनू ठेवतो. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ३९१-९८ 
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१३६. !ाथ$ना !वचन, ऑIटोबर ९, १९४७ 

नवी िद%ली, 

ऑoटोबर ९, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

 दररोज मी एकाच गोcीसबंंधी या वा Eया VवXपात बोलत असतो. लाचार झालो आह.े याच 

कामाकlरता तर इथे पडलो आह.े तNुही चांगल ेआहा, सrजन आहा Nहणनू तर शांतपणे माझ ेNहणण े

ऐकून घतेा. याकlरता मी तमुचा आभारी आह.े आभारच मानू शकतो. परंत ु मी सांिगतल े आिण 

लोकांनी शांतपणे ऐकल.े आता माझे काम आटोपल ेअस ेसमजणारा माणसू मी नाही. एवढ्यान ेमाझ े

पोट भरत नाही. आपल ेइतके सगळे लोक WVत होऊन पडले आहते. भारतात भरपरू जागा पडली 

आह.े EयांRयाकlरता काय केल ेपािहजे? Eयांच ेकाय कतhLय आह?े सरकारचे कतhLय काय आह?े ज े

लोक एक Yकारचे वाईट वातावरण िनमाhण करतात Eयांना समजनू �यायचे आह,े Eयांची समजतू 

घालायची आह.े असे होईल तLेहाच तर ज े लोक इतर िठकाणी पडल े आहते EयांRयापय|त माझा 

आवाज पोहोचेल.  

 मा^याकड ेकाही अस ेलोक आल ेकO ज ेWVत आहते. ते सवh चांगल ेलोक आहते. त ेपि�म 

पािकVतानमधील आहते. ते मा^याकड ेदहाबारा िदवसांपवूt आल ेहोते. सवाhत आधी मी Eयांना ज े

काही घडले त े सवh िलहaन दmेयाकlरता सांिगतले. EयांRया समVयेसबंंधी मला काही करता याव े

Nहणनू Eयांनी मला लखेी व�Lय िदले. Eयांच ेNहणण ेआह ेकO पािकVतानमधील िहदंूनंा इकड ेयेता 

येईल अशी काही LयवVथा केली नाही तर Eयांना इकड ेयेता येणार नाही. त े Nहणतात कO मागाhत 

धोका आह.े EयांRयाजवळ धाwय आह े परंत ु धाwयाचा तो साठा ते आप%याबरोबर कस े आण ू

शकतील? धाwय घऊेन येmयाची Eयांना कोण परवानगी दईेल? सMया तरी Eयांना िवमानाने वा 

मोटारीनचे आणता येऊ शकत.े आजकाल रे%वचेा Yवास फार कठीण झाला आह.े आधी जशा 

आगगाड्या सXु राहायRया तशा आता राहत नाहीत. rया लोकांना येण ेशoय झालेले नसले Eयांच े

ितथे काय झाले असले ह ेकोणालाही सांगता येऊ शकत नाही. अशा पlरिVथतीत त ेयेऊ शकले तर 

बरे होईल. मा^याब�ल सांगायचे तर आNही कुठे आहो आिण कुठे चाललो आहो याचा िवचार मला 

पडतो. 
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आता मी बगंालकडे वळतो. ितथेसIुा मी भरपरू काम केल ेआह.े मी पवूh बघंालमMये काम 

केल ेआह ेतसचे पि�म बगंालमMयेही. मी पवूh बगंालमMये, नोआखालीला गलेो आह.े (नोLह§बर ६, 

१९४६ला) त ेआता पािकVतानमMये गले ेआह.े मी ितथे दरूदूर पायी िफरलो आह.े दररोज मी ितथे 

वगेवगे�या िठकाणी जात अस.े मी ितथ%या Vथािनक लोकांशी बोलत अस.े िहदंू �ी-प�ुषांRया 

मनातील भीती दरू करmयाचा मी YयEन केला. केवळ रामनामाRया मदतीने मी अस े कX शकलो. 

रामनाम घते असताना कोणी आप%याला मारले तर आप%याला माX bा. जीवनाची इतकO जाVत 

आस�O आप%याला का वाटली पािहजे? िजवतं राहmयाकlरता आपण रामनाम टाकून िदल ेपािहज े

काय? घाबXन आपण ई�राच ेनाव टाकून िदले पािहजे काय? rया ि�यांना कंुकू लावmयाची सवय 

आह े Eयांनी ती टाकून bावी काय? Eया भागातील िवधवा नसल%ेया ि�या शखंाRया बांगड्या 

घालतात. EयांRया िववािहत असmयाचे त े Yतीक आह.े िवधवा बांगड्या घालत नाहीत. िवधवा 

नसतानाही भीतीमळेु Eयांनी बांगड्या घालणे बंद केले पािहजे काय? सौभा}य िचwह Nहणनू शखंाRया 

बांगड्या घालmयात Eया ि�या मागपेढुे पाहत अस%याचे मला जLेहा आढळल ेतLेहा बांगड्या घालणे 

बंद न करmयाकlरता मी Eयांना समजावले. Eयांची समजतू पटली आिण यापढुे आNही परत बांगड्या 

घालणे सXु कX अस ेआ�ासन Eयांनी मला िदले. परंतु आता मी ऐकतो कO लोक हळूहळू िनघनू येत 

आहते. मला Eयाब�ल मािहती नाही. ितथे तर माझ ेलोकही आहते. बहxधा मी तNुहाला सांिगतलचे 

असले कO माझे सवh चांगले कायhकत� ितथे आहते. ¥यारेलाल, खादी Yित�ानमधील लोक, कन ूगांधी 

- सवh ितथे आहते. सतीश चं¦ दास ग�ुांसह अनके कायhpम लोक ितथे आहते. ते सवh Eया लोकांचे 

मनोधयैh वाढवmयाचा YयEन करत आहते. अस े असनूही लोक ितथून पळत आहते. Eयांना ितथे 

अनके अडचण6ना तZड bावे लागत असले यात काही सशंय नाही. परंत ुितथून पळ काढmयात काय 

अथh आह?े ते पळून कुठे जातील आिण काय कतील? Eयांनी या गोcीचा िवचार केला पािहजे. इथे 

कु�pेWात आप%याकडे २५,००० �ी-प�ुष िनवाhिसत आहते. काही ि�या गरोदर आहते. Eयांना 

औषधोपचार करmयाकlरता आिण दखेभाल करmयाकlरता कोण आह?े यामळेु Eयातील काही म%ेया 

तर आ�यh वाटmयाचे कारण नाही. ितथे राहmयाकlरता जागा नाही आिण पजंाबमधनू पळून येण ेभाग 

पड%यामळेु लोक िनराश झाले आहते. या लोकांना कोणता स%ला bावा याचा यामळेु मी िवचार 

करतो आह.े इथे िजतके िनवाhिसत आल ेआहते Eयापpेा ितथे रािहललेे िनवाhिसत िकती तरी जाVत 

आहते. दहावीस लोक असतील, इतकेच नाही तर काही लाख जरी असले तरी आपण Eयांची 

समजतू घाल ूशकू. परंतु ते करोडोRया स_ंयेत आहते आिण त ेया िवशाल दशेात सवhW पसरललेे 

आहते. या सग�या लोकांना एका िठकाणाहaन दसु`या िठकाणी नणे ेही काही लहान गोc नाही. यांत 

Eयांना इतका काही Wास सहन करावा लागतो कO Eयांना मरायची वळे येmयापवूtच मराव ेलागते वा 
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उपासमारीने मराव ेलागते. सरकारने िकतीही YयEन केला तरी त ेYEयेकाला YEयेक गोc परुव ूशकत 

नाही. सरकारजवळ Eयाचे सwैय आिण पोलीस आहते. परंतु ि�िटशांRया काळात यांचा जसा उपयोग 

केला जायचा तसा आता करता येऊ शकत नाही. आिण तसा उपयोग करmयात येऊसIुा नये. सwैय 

जनतRेया मदतीनचे आपले काम कX शकत.े लोकांची इRछा असले तर ते सरकारचे हातपाय होऊ 

शकतात. लोकांचे सहकायh अस%यािशवाय सरकार काहीही कX शकत नाही. मी ह ेम�ंयांनासIुा 

सांगतो आह.े सरकारला आपली जबाबदारी पार पाडू इिRछत नाही अस ेनाही. जवळपास दररोज 

माझी म�ंयांशी भटे होत असते. मी तNुहाला सांगतो कO तसेIुा अVवVथ आहते. परंत ुत ेकाय कX 

शकतात? अखेरीस सरकार चावmयाचा Eयांना अनभुव तर नाही. Eयांनी कॉ�ंेसची सघंटना चालवली 

आह.े परंत ु ती सघंटना काही मोजoया लोकांची होती. कॉ�ंेसRया रिजVटरवर नाव असललेे सवh 

लोक कधीच एकW आल ेनLहत.े आिण कायाhलयात काम करणारांची स_ंया फार कमी होती. Eयांना 

फार कमी ससंाधनांसह काम कराव ेलागत आह.े आज Eयांना करोडो लोकांकlरता काम कराव ेलागत 

आह.े करोडो �पये ितथे पडलले ेआहते आिण थोड्याशा अिधका`यांना हजारो लोकांकड ेपाहावे 

लागते.  

ह ेकाम कस ेहोऊ शकते? २५,००० लोकांना वळेेवर अwन कस ेिमळावे याचा िवचार केला 

पािहजे. दशेात दररोज हजारो लोक येत आहते व ते उपाशी राहतात. EयांRयाजवळ घालायला परेुसे 

कपड ेनाहीत आिण िहवाळा उंबरठ्यावर उभा आह.े पािकVतामधील पlरिVथतीही इथ%यासारखीच 

आह.े असे काही नाही कO पािकVतानमधील लोकांकlरता Vवगh आह ेआिण इथ%या लोकांकlरता 

नरक. वा असहेी Nहणता येईल कO इथे जणू काही Vवगh नाही. ह ेसवh मी मा^या डो�यांनी पाहतो 

आह.े आिण पािकVतानमMये केवळ नरक आह े असहेी Nहणता येऊ शकत नाही. अखेरीस दोwही 

दशेांमMये माणसचे राहतात. Eयातील काही चांगल ेअसतात आिण काही वाईट. परंतु इथे आिण ितथे 

िकती चांगलुपणा आह ेआिण िकती वाईटपणा आह ेहे कोण ठरव ूशकतो? आिण असे मोजनू आपण 

काय िमळवणार आहो? ज ेलोक इथे आललेे आहते Eयांना व जे येऊ इिRछतात Eयांना सरंpण कस े

bावे हा मा^यासमोर सवाhत मोठा Yv आह े व तसा तो तमुRयासमोरही असला पािहजे. परंत ु ज े

आलले ेआहते Eयांना परत आप%या घरी कस ेजाता येईल ह ेआपण पािहले पािहजे. मी तNुहाला 

सांगतो कO Eयांनी आप%या घरी परत जायलाच पािहजे. मला माहीत आह ेकO जे लोक खेड्यांमMय े

राहत होते Eयांना आपले िठकाण सोडावसेे वाटणार नाही. खेड्यातील माणसाजवळ एक एकर जरी 

शतेी असली तर ती राखून ठेवmयाकlरता तो वाटेल तो Eयाग करील. जर लोक हजारो, लाखZRया 

स_ंयेने Vथलांतर करत असतील तर Eयांना कुठे सामावनू घतेा येईल आिण ते कस ेराहa शकतील? त े

रVEयातच मरत आहते. यामळेुच मी Nहणतो कO आप%याला जरी मराव े लागले तरी आपण िजथे 
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आहो ितथेच रािहलो पािहजे. नतंर काय घडत ेते आपण पाहa या. आपण पािकVतानमMये रािहलो तर 

ई�र आपल ेरpण करणार नाही असे काही नाही. आपली काळजी घmेयाकlरता ितथेही ई�र सदवै 

राहतोच. आिण िशवाय अजनू कोणी नाही तर आपली काळजी घmेयाकlरता ितथे सरकारही आह.े  

मी आताच सांिगतले होते कO माझे सवh सहकारी बगंालमMये आहते. तर पि�म बगंालमधील 

सरकारने पवूh बगंालRया सरकारला तिेथल पlरिVथती काय आह ेह ेत े िलहावे. परंत ु ितथेसIुा खरे 

Nहणज े लोक आप%या सरकारRया सचूनांच े पालन करत नाहीत. इतकेच नाही तर अिधकारीसIुा 

आप%या सरकारRया सचूना पाळत नाहीत. ते इतके उIट झाल ेआहते कO Vवात�ंय िमळा%यामळेु 

आप%याला कोणीही िवचारणारे नाही अस े Eयांना वाटू लागले आह.े rया ि�िटशाRंया साMया 

भकुृटीभगंाला त ेघाबरायच ेत ेिनघनू गलेलेे आहते. आता काय झाले? ि�िटशानंा ते कस ेघाबरायच े

याचा मी साpीदार आह.े परंतु आता YEयेकाला असे वाटते कO आप%याला िवचारणारा कोणीही 

नाही, मीच Vवतःचा सनैापती आिण पोलीस आह,े आता मी VवतWं झालो आह ेआिण आता मी हवे 

त ेकX शकतो. मी इतकेच सांग ूइिRछतो कO असे चाल ूशकत नाही.  

दोwही सरकार जर wयाय करmयाकlरता उEसकु असतील तर (लोकांनासIुा) काही तरी 

करmयाकlरता YोEसाहन िमळेल. परंतु सरकारचीच wयाय करmयाची इRछा नसले तर काय होईल? 

अखेरीस Eयाचा काय पlरणाम होईल? भांडmयाची हौस असललेा मी माणसू नाही. मी भांडणापासनू 

दरू पळणारा माणसू आह.े परंतु rयांRयाजवळ श�े आहते, पोलीस आहते आिण सwैय आह ेEयांना 

Vवाभािवकपणे लढाई करण ेआवडेल. ते दसुरे काय कX शकतात? मी काहीही कX शकत नाही. 

परंतु जे काही तरी कX शकतात Eयांची ज ेकरmयाची इRछा असले त ेते करतीलच. तLेहा युI होण े

अपlरहायh होईल. मा^या धमाhचे ज े लोक आहते ते तसचे िनराशRेया अवVथेत पडून राहa शकत 

नाहीत. आपण काही तरी केलचे पािहजे. ह ेमी दोwही सरकारांकlरता सांगत आह.े दोwही सरकारांनी 

काही तरी करावे Nहणनू ह ेआह.े जो माणसू Vवतः जलुमी असतो Eयाला दसु`या माणसाला िशpा 

करmयाचा अिधकार नसतो.जे सरकार आप%या लोकांचे रpण कX शकत नाही त ेदसु`या सरकारला 

Eयाच कारणाकlरता बोल कसा लावू शकत?े कोणी अस े कस े कX शकतो? wयायाकlरता सघंषh 

करताना आपण मलेो व तस े करताना आपल े सरकारही गलेे तर ती गोc मी समजू शकतो. परंत ु

घाबXन ितथून पळणे आिण पळतापळता मरण ेअसचे आपण केल ेपािहजे काय? अध� लोक वाटेतच 

मरतात आिण उरलेले इथे पोहोचतात. परंत ुEयांना कुठे ठेवायचे? आपण Eयांना कस ेखाऊ घालणार 

आहो? Eयांनी इथे काहीही काम न करता रािहले पािहजे काय? तस े नसले तर Eयांना काम bाव े

लागले. जLेहा आप%याच दशेातील करोडो लोकांची उपासमार होते आह ेआिण करोडो लोक बेकार 
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आहते आिण EयांRयाकlरता काहीही करण े आप%याला शoय झाललेे नाही तLेहा या बाहXेन 

येणा`या लोकांकlरता, बाहXेन Nहणजे दसु`या दशेातनू नाही तर वगे�या Yांतातनू, आपण कुठून 

काम पाहणार आहो? त ेइथे Vवतःचा काही कामधदंा कसा सXु करतील? ते काय करतील आिण 

कस?े ही मोठीच समVया आह े आिण ितRयामळेु दभुाhवना िनमाhण होत आह.े माझी सचूना माwय 

करmयात आली तर ही दभुाhवना िनमाhण होणार नाही. लोकांमMये धयैh येईल. त े मरmयाची कला 

िशकतील. ते जर मरmयाची कला िशकले तर त े आपल े आिण जगाचे क%याण करतील. मी 

सचुवल%ेया मागाhब�ल भारताची आपण खाWी पटवनू दऊे शकलो तर त े सवा|कlरता िहतकारक 

होईल. आपण जर शरू झालो तर सपंणूh जग आपले कौतकु करील. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ३९८-४०२ 
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१३७. !ाथ$ना !वचन, ऑIटोबर १०, १९४७ 

नवी िद%ली, 

ऑoटोबर १०, १९४७ 

आजसIुा मला बरीच कांबळी िमळाली. काही लोकांनी पसैसेIुा िदले. आNही काही 

कांबळी पाठवतो असे सांगणारी बडोbाहaनसIुा तार आली आह.े काही ८०० कांबळी तयार आहते 

अस ेते Nहणाले अस ेमला वाटते. परंतु Eयांच ेNहणण ेआह ेकO रे%वचेे लोक इतoया मोठ्या ग¹्याच े

पासhल घmेयाRया पlरिVथतीत नाहीत. हे खरे आह ेकO आज रे%वेवर कामाचा फार मोठा ताण आह े

आिण त े YEयेक गोc घऊे शकत नाहीत. ती कांबळी आणता यावी Nहणनू शoय असले तर 

सरकारकडून मी सचूना bायला लावीन. असे झाले कO गरम पांघ�णांचा आप%याजवळ भरपरू साठा 

असले. आता आप%याजवळ लोकरीचे परेुसे कपड े नाहीत. परंतु मला आशा आह े कO ई�राची 

इRछा असली तर कस े तरी कXन काम भागवता येईल इतके कपडे आप%याला िमळतील व 

कोणालाही थडंीत कुडकुडाव ेलागणार नाही. 

थोड्या वळेेपवूt एका �ीन े सोwयाची आगंठी पाठवली. सMया तरी दलुया आिण कांबळी 

िवकत घmेयाकlरताच मी Eया आगंठीचा उपयोग कX शकतो.  

आता आप%यासमोर गभंीर समVया आह े आिण मी ितRयाब�ल भरपरू बोललो आह.े 

आप%याला अwनधाwयाRया समVयेला तZड bाव े लागत आह े व Eयामळेु आप%याला भरपरू Wास 

सहन करावा लागतो. आपण आपल े Vवात�ंय िमळवले आह े यात काही सशंय नाही. परंतु या 

Vवात�ंयाRया आगमनाबरोबरच आप%या समVया िकती तरी पटीने वाढत असल%ेया िदसत आहते. 

मला अस ेवाटते कO आपण जर खरे Vवात�ंय पचव ूशकलो तर आप%याला असा Wास सहन करावा 

लागणार नाही. VवतWं लोकांनी खरोखरी कस े वागायला पािहजे? आपल े Vवात�ंय अस े काही 

आगळेवगेळे Vवात�ंय आह ेकO EयाRया रpणाकlरता सिैनकाYमाणे लढाव ेलागत नाही. आप%याला 

लढावे लागले होत ेपरंतु ती लढाई वगे�या Yकारची होती आिण सवh जगाला ितचे कौतुक वाटल े

होते. अशा YकारRया सघंषाhन े आपण जर Vवात�ंय िमळवले आह े तर Eयाच े आप%याला िवशषे 

महsव वाटले पािहजे. परंतु आप%याला Eयाची फारशी िकंमत वाटत नाही. हा आपला दबुळेपणा 

आह.े धाwयाची आयात कX नये Nहणनू मी अितशय साधी आिण Lयावहाlरक सचूना केली होती 

(पाहा Yाथhना Yवचन ऑoटोबर ६, १९४७). परंतु या Lयावहाlरक सचूननेहेी लोकांना धoका 
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बस%याचे मला आढळल.े का? ते Nहणाले कO धाwयाRया आयातीची आNहाला सवय आह.े परंतु ही 

काही परुातन काळापासनूची सवय नाही. कोणी आNहाला खाऊ घालले तLेहा खाmयाची आNहाला 

सवय आह े अस े Nहणण ेयो}य नाही. िजतके काही अwनधाwय परुवता येईल िततoयाच े परवाने दते 

जाणे यो}य नाही. परंतु माझी सचूना अगदी Lयावहाlरक आह.े आिण ितRयामळेु इतके अVवVथ 

होmयाचे काय कारण? भारत हा िवशाल दशे आह ेआिण Eयात करोडो लोक राहतात. आप%याजवळ 

परेुशी जमीन आह ेआिण ई�र कृपने ेपाणीही परेुसे आह.े मला माहीत आह ेकO दशेात काही वाळवटंी 

भाग असा आह ेकO िजथे पाणी उपल�ध नाही. परंतु भारतात कुठेही पाणी उपल�ध नाही अस ेNहणता 

येऊ शकत नाही. आप%याजवळ जर इतके पाणी, जमीन आिण करोडो लोक आहते तर घाबरmयाचा 

आप%याकlरता कोणतहेी कारण नाही. 

आपली भकू भागवmयाकlरता आपण आप%या �माने अwनधाwय िपकवल े पािहजे याची 

लोकांना जाणीव झाली पािहजे इतकेच मला सांगायचे आह.े Eयामळेु वातावरणात िवbतुसचंार होईल 

व लोकांRया उEसाहामळेुच िनNमे समVया सटेुल. अस े Nहणतात कO ख`या मEृयनू े मरmयापpेा 

मराणाRया भीतीने लोक जाVत मरतात आिण ते खरेच आह.े एक माणसू होतो कO rयाला मी 

लवकरच मरणार आह ेअसे वाटत होते. दसु`याब�लच का बोलायच े - माझचे उदाहरण �या. मला 

खोकला आह ेNहणनू मी लवकर मरणार आह ेअसा मी िवचार केला तर काय होईल? मी तLेहाच 

मरेल जLेहा माझी वळे येईल. ती ई�राRया हातात आह.े परंतु मी Eयाब�ल आतापासनू काळजी कX 

लागलो व मी मEृयूपथंाला लागलो आह े असा मी िवचार कX लागलो तर तसे करण े हे YEयp 

मरmयापpेाही मरणे होईल. आिण अशा Yकारे मEृयRूया भीतीत वावरत अस%यामळेु मा^या 

आजबूाजRूया लोकांकlरता आिण मा^या Vवतःकlरताही मी Wासदायक पlरिVथती िनमाhण करीन. 

येऊ घातल%ेया मEृयबू�ल मी सदवै शोक करत राहीन. चांगली गोc ही आह ेकO मEृय ूयेईपय|त िन�ल 

राहणे आिण ई�रािशवाय आप%याला कोणीही माX शकत नाही याब�ल आप%या मनाची खाWी 

पटवणे. मरणाची भीती जर आपण सोडली तर काळrयाही आप%याला सोडून जातात आिण आपण 

आप%या काळrयांमधनू म�ु होतो. कोणीही असा िवचार कX नये कO इतर कोणाRया कृपने े

आप%याला अwन िमळावे, उलट आप%या महेनतीन त ेआपण िनमाhण केल े पािहजे. Nहणनूच माझ े

Nहणण े आह े कO मरण आ%यािशवाय आपण मX नये. आज rया वVतू िमळतात, छीटचे कापड 

िमळते ते Eया रेशनRया दकुानातनू िमळत असतात आिण अशा YकारRया rया गोcी आपला 

अपमEृयू घडवनू आणतात Eया सवा|चा आपण Eयाग केला पािहजे. अwनधाwयसमVयेिवषयी इतके परेु.  
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अशीच गोc कपड्यांची आह.े मी तर सांिगतलचे आह ेकO सMया िजतके कापड उपल�ध 

आह ेEयाRया चौपट कापड िमळू शकत.े आप%या दशेात कापडाची कमतरता का असावी? भारतात 

एखाbा वळेी अwनधाwयाची तटू िनमाhण होऊ शकत ेपरंत ुकापडाची तटू कधीही िनमाhण होऊ शकत 

नाही याब�ल माझी खाWी आह.े का? कारण भारतात VवतःRया गरजपेpेा जाVत कापड िनमाhण होत.े 

दशेात अस े िकती तरी लोक आहते कO ज े Vवतःकlरता सतू कातनू Eयापासनू कापड तयार कX 

शकतात व Vवतः तयार केलले ेकपडे सहजपणे वापX शकतात. आिण अशा Yकारे अwनव�ाRया 

बाबतीत ख`या अथाhन ेVवतWं होऊ शकतो व आप%याला िगरmयांवरही अवलबंून राहावे लागणार 

नाही. आज या अथाhन ेआपण VवतWं नाही, आिण जर अस ेहोत असले तर त ेआप%या अ©ानामळेु 

होते. अशा Yकारे आपण आEमिनभhर होऊ अशी मला आशा होती. दशेभर िफरत मी जLेहा खादीचा 

Yचार करत होतो ते िदवस आता गलेे. ि�यांना जाVतीत जाVत सतूकताई करmयाकlरता मी सांगत 

अस.े आिण Eया कताई करायRया, परंतु Eयाच ेपlरणाम न समजनू घतेा Eया तस ेकरायRया. Eयांना 

मजरुीची पवाh नLहती. Eया कातत आिण कापड तयार करत. परंतु आता िचW वगेळे झाले आह.े आज 

तमुRयाजवळ कापड नाही. माझे Nहणण े आह े कO आप%या कपड्यांकlरता आपण कापड तयार 

पािहजे, Eयाकlरता कताई केली पािहजे व त े िवणनू घतेल ेपािहजे. आप%या VवतःRया गरजकेlरता 

कापड िवणmयात फार काही Wास होत नाही. परंत ु लोक इतकेसIुा कX शकत नसतील तर त े

दकुानातनू कापड िवकत घऊे शकतात. सरकार िगरmयापासनू कापड िवकत घऊे शकते व नतंर त े

लोकांना वाटू शकत.े यािशवाय rया लोकांना शoय असले Eयांनी एक दोन मिहने कपडे िवकत 

�यायचे नाही अशी शपथ �यावी. Eयांनी आप%या उपयोगाकlरता खादी िवकत �यावी आिण छीट वा 

इतर तलम कपड े घmेयाच े टाळावे. काही काळाकlरता आपण जर कापड िवकत घणेार नाही तर 

Eयामळेु आप%याला नागडे िफरावे लागले असा अथh होत नाही. मMयतंरीRया काळात आपण भरपरू 

खादी तयार केली तर िहवा�याRया थडंीपासनू वाचmयाची समVया आपण सोडवू शकू. इथे Yv 

कांबळी आिण इतर गोcी तयार करmयाचा नाही. आप%या VवतःRया उपयोगाकlरता खादीचे कापड 

तयार करण ेव बाजारातनू कापड िवकत न घणे ेइतकाच Yv आह.े आपण जर इतके केल ेतर िकंमती 

आपोआप उतरतील. आज कापडाRया िकंमतीसIुा वाढल%ेया आहते. वVतूचंे भाव वाढत आहते. 

परंतु आप%याला सदरा, कुताh, आिण इतर कपडे तयार करmयाकlरता केवळ काही याडh कापड हव े

असते. Eयाकlरता खादी �या. आिण मी आधीच सांिगत%याYमाणे आपण वागलो तर आपण Vवतः 

िततके कापड तयार कX शकतो. दकुानात जायचे नाही असे आपण ठरव ूया. केवळ काही मिहन े

आपण कापड िवकत घतेले नाही तर मी तNुहाला सांगतो कO हा Wास सपंेल आिण 

अwनव�ाRयाबाबतीत आपण आEमिनभhर होऊ. यामळेु लोकांमMये आEमिव�ास िनमाhण होईल व त े
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Vवावलबंी होतील व कपड्याRया चणचणीची त ेकाळजी करणार नाहीत हा मा^या \cीन ेयाचा दसुरा 

लाभ असले. आप%या गरजचेे कापड आिण धाwय आपण िनमाhण कX शकतो असा आEमिव�ास 

EयांRयात िनमाhण होईल. आपण जर ह े सवh केल े तर Eयाचे फार चांगल े पlरणाम होतील. आपण 

VवतWं झालो आहो परंतु केवळ राजकOय \cीन.े आप%या करोडो लोकांची आिथhक पlरिVथती 

सधुारलेली नाही. परंत ुआप%याला Eयाची जाणीव नाही. आप%याला ह ेतLेहा कळेल जLेहा आपल े

अwन आपण िपकव ूआिण आप%याला यो}य वाटेल Eया िकंमतीची Eयाकlरता आपण मागणी कX. 

याची आप%याला तLेहा जाणीव होईल जLेहा आपण आप%या गरज पणूh करmयाकlरता भरपरू कापड 

िनमाhण कX. आप%याजवळ भरपरू कापसू आह.े आपण त ेिगरmयाकडूनही घऊे शकतो. आप%याला 

कळल ेपािहजे कO आप%याला हवे असललेे सवh कापड िगरmया िनमाhण कX शकत नाहीत. परंत ु

िनदान आप%याला इतके तरी कळल ेपािहजे कO आप%याला कोणEयाही कठीण Yसगंाला तZड bाव े

लागणार नाही. मग आपण आिथhक \cीने VवतWं होऊ. आपण इतके कX या आिण Eयाचे पlरणाम 

आप%याला आपोआप िदसनू पडतील. 

आज आपण आपसातील भांडणांत गतुललेो आहो. परंतु आप%याला वळे असले तरच 

आपण भांडू शकू. परंतु जLेहा आपण कामात गुतंलेलो असू, आिण आपण सवh कामगार होतो, तLेहा 

भांडण आिण झगड्यांकlरता आप%याजवळ वळेच नसले. अwन आप%याजवळ आह,े कपड्यांचीही 

आपण सोय केली आह.े आपण जगुार आिण मbपानाची सवयही सोडू या. अशा Yकारे यो}य िदशनेे 

एकेक पाऊल आपण पढुे टाकू तर आप%यामMये कोणताही दोष राहणार नाही. मग आNहाला 

Vवतःलाच भांडण करmयाची गरज वाटणार नाही.मग िहदंू आिण मसुलमान हा Yvच िनमाhण होणार 

नाही. कोणी जर गZधळ िनमाhण करत असले तर Eयाला आपण धयैाhने तZड दऊे. आप%याला वाटेल 

तर आपण EयाRयाशी लढू. परंतु अनसैिगhक पlरिVथतीत आपण आजच का मराव?े  

यामळेुच मी Nहणने कO जी गोc मी तNुहाला िशकवली आह ेआिण सांगmयाचा YयEन केला 

आह ेती जर तमुRया मनात चांग%याYकारे ठसली असले व Eयानसुार वागmयाचा तNुही YयEन केला 

तर आपण फार उंचावर पोहोचू. मग आप%याला मदतीकlरता कोणाRया तZडाकड े पाहत बसाव े

लागणार नाही. आप%याला मदत कोणाची पािहजे? आप%याला मदत करणारा तर ई�र आह.े आिण 

ई�र कोणाला मदत करतो? जो माणसू Vवतः Vवतःला मदत करmयाला तयार असतो Eयालाच ई�र 

मदत करत असतो. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ४०२-७ 
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१३८. !ाथ$ना !वचन,ऑIटोबर ११, १९४७ 

नवी िद%ली, 

ऑoटोबर ११, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

आज भा¦पद मिहwयाRया दसु`या पpाची «ादशी आह.े गजुरातमMये Nहणजे काठेवाड आिण 

कछमMय े हा िदवस चरखाबारस Nहणनू ओळखला जातो. या Yसगंी लोकांचे लp चरखा आिण 

EयाRयाशी सबंिंधत गोc6कडे वधेले जाते. लोक जLेहा एखादी गोc सXु करतात तLेहा ती गोc 

एकाकO सोडत नाहीत. परंत ुआज चरखा बारस हा िदवस साजरा करmयाचा उEसाह लोकांमMये नाही 

अस ेमला वाटते. मी चर_याला Lयापक अथh िदला होता व भारताने तो अिहसंचेे Yतीक Nहणनू माwय 

केला होता. आज YितकाEमक अथh आपण गमावला आह.े तो अथh जर कायम िटकला असता तर 

आज आपण ज ेपाहतो आह ेत ेआपण पािहले नसते. अस ेअसले तर मी तो अथh मी तNुहाला परत 

सांगू इिRछतो. माझा वाढिदवस २ ऑoटोबरला साजरा केला जात अस ेइतके परेुस ेहोते. परंत ुगत 

अनके वषा|पासनू माझा वाढिदवस िहदं ूपचंांगाYमाणसेIुा साजरा केला जाऊ लागला आह ेव या दोन 

िदवसांमधील िदवसांत चरखा िफरवmयाचे काम मोठ्या उEसाहात केल े जाते. परंतु आज मला 

Eयाकlरता वातावरण िदसत नाही. अस ेअसले तरी ई�रकृपने ेEयांना चरखा अिहसंचेे Yतीक वाटते. 

ही गोc िनि�तपणे चांगली आह.े जर पाच लोक जरी अशा Yकारे चर_याकडे पाहaन काम करतील 

तर ती गोc समाधानकारक होईल आिण करोडो लोकांनी केली तर ती अजनूच समाधानकारक 

होईल. यामळेु मी तमुचे लp चर_याकड ेवधेतो आह.े 

कराचीत एक मडंल साहबे आहते. त ेपािकVतानRया मिंWमडंळात आहते. अस ेNहणतात कO 

त े बगंालमधील हlरजन आहते आिण तरीही कायदआेझमनी Eयांना आप%या मिंWमडंळात Vथान 

िदले आह.े EयांRया सचूननेसुार कोणती तरी एक गोc माwय करmयात आली आह.े इतरही दोनतीन 

लोक, Eयांची नाव ेमी िवसरलो,  EयांRया \िcकोनाचे समथhन करतात. सवhRया सवh लोकांना बरोबर 

घणे ेतर शoय होत नसते. परंत ुएक दोन लोक जरी Eयांना पािठंबा दतेात तरी Eयान ेकाय फरक पडतो? 

िसधंमधील हlरजनांना कोणीही Wास दऊे नये व Eयाला काढून टाकू नये Nहणनू YEयेक हlरजनाने 

आप%या दडंावर एक प¬ी बांधली पािहजे व ितRयावर तो हlरजन अस%याचा, अVप]ृय अस%याचा 

उ%लखे असला पािहजे अस े एक पlरपWक िनघाले आह.े हा केवळ माझा सशंय असले तर फार 
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चांगल ेपरंतु अशी शकंा आ%यािशवाय राहa शकत नाही कO सMयाRया सवh हlरजननांना आज तर 

नोकरी िमळेल आिण असहेी समज ू या कO ह ेहlरजन ितथेच रािहले तरी सवhRया सवh तर राहणार 

नाहीत, काही आधीच िनघनू गलेलेे आहते आिण काही िनघनू जाणार आहते अस ेमी ऐकतो. आिण 

ज ेितथे राहतील Eयांना अखेरीस इVलाम कबूल करावा लागले. जर हा पlरणाम होणार असले तर तो 

भयानक पlरणाम असले. कोणEयाही माणसाला जर आपला धमh सोडmयाची इRछा असले आिण 

दसुरा कोणता धमh Vवीकारmयाची इRछा असले आिण आपण यो}य करतो आहो अस ेEयाला वाटत 

असले तर Eयाला तसे करmयाचा अिधकार आह.े आज मी Vवतःला सनातनी िहदंू समजतो. उbा जर 

मला सनातन धमh चांगला वाटला नाही तर मला तो सोडmयाचा अिधकार आह.े परंतु ही फार गभंीर 

गोc आह.े माझा धमh मी माwय करत नसने तर मला कोण अडवू शकतो? माझी आिथhक पlरिVथती 

सधुारmयाकlरता वा इतर कोणता लाभ होmयाकlरता मला कोणी ि��न धमाhचा मोह दाखवला नाही. 

मी ई�राजवळ माझा िहशबे चकुता करीन आिण सवh जगाने जरी िवरोध केला तरी मी मा^या 

िववकेबIुीYमाण ेवागने. माझा िव�ास आह ेकO आज एकाही हlरजनाची अशी पlरिVथती नाही. मी 

अस ेअिधकारवाणीने सांग ूशकतो कारण मी Vवतः हlरजन झालो आह,े अVप]ृय झालो आह ेव मी 

EयांRया धमाhचा Vवीकार केला आह.े पािकVतानमधील हlरजन आिण इतरांचा जोपय|त सबंंध आह ेत े

सरुिpत आहते असे घोिषत केल ेजाव ेअशी माझी अपpेा आह.े असे झाले तर कोणालाही आप%या 

दडंावर प¬ी बांधावी लागणार नाही. आज कोणी मी मा^या इRछेन ेधमh बदलला असे जरी Nहणत 

असले तरी त ेवधै आह ेअले माwय केल ेजाणार नाही अशी घोषणा सवा|कlरता आज करmयात यावी. 

धमाhचा सबंंध ¯दयाशी असतो. तो माणसू आिण ई�राशी सबंिंधत असतो. परंत ु पािकVतानRया 

सMयाRया शासनांतगhत कोणीही आपला धमh VवRेछेन ेसोडला अस ेNहणता येऊ शकत नाही. rयान े

कोणी अस ेकेले असले Eयान ेत ेभीतीमळेु व बळजबरीमळेु केल ेअसले. यामळेु इथे धमा|तर करता 

येणार नाही असे पािकVतान सरकारने घोिषत केल ेपािहजे. 

यािशवाय अजनू एक गोc आह.े या मिहwयात दोन सण येणार आहते. एक दसरा. फार मोठा 

सण आह ेतो. भारतातील सवh िहदंू तो साजरा करतात व Eयाला फार महsव दतेात. परंत ुबगंालमMये 

Eयाला फारच महsव आह.े मी बगंालमMये रािहलो होतो तLेहापासनू मला ह ेमाहीत आह.े यांनतंर 

दोनच िदवसांनी बकरी-ईद येते. पवूt िहदं ूआिण मसुलमानांमMये इतकO दभुाhवना नLहती. अधनूमधनू 

जरी EयांRया कटकटी LहायRया तरी आजYमाण े त े भांडत नLहत.े या िदवशी िहदं-ूमसुलमानांमMये 

काही िवपरीत घडू नये Nहणनू ि�िटश सरकारलासIुा तयारी ठेवावी लागत अस.े गोहsया, वा िहदंूनंा 

िडवचmयाकlरता गायीला सजवनू ितची िमरवणकू काढण े अशी कोणतीही िचथावणी परेुशी 

असायची. दस`याRया िदवशी YEयेक गोc सशुोिभत केललेी असते, सगंीत सXु असत े आिण 
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�ीप�ुष सजनू काही बैलगाडीत जातील तर काही घोड्यावर बसनू जातील. परंतु यामळेु मसुलमान 

िडवचल े जाऊ शकतात व दगंलीकlरता िनिम� परुवू शकतात. तसचे बकरी ईदRया िदवशी िहदंू 

िडवचल ेजाऊ शकतात. rया िहदं-ूमसुलमानांना िमWाYमाण ेएकW राहmयाची इRछा आह ेEयांनी ह े

सण साजरे करताना सयंमाने वागले वागले पाहजे. त ेEयांच ेकतhLय आह.े Eयांनी असे काहीही कX 

नये कO rयामळेु दसुरा िडवचला जाईल. आिण असे नसतानासIुा सMया आप%या अतंःकरणात 

¤ोध भरललेा आह ेव आप%या Yिति¤या अितरंिजत होतात. अशा पlरिVथतीत आपण कोणतीही 

िडवचणारी गोc कX नये. 

जात असताना ि�िटश सरकारन ेएक गोc चकुOची केली आह.े Eयांनी दशेाची वाटणी केली 

आिण आता दोन सरकार आहते. आज त ेशWYूमाणे आहते. शoय आह ेकO EयांRयात कधीही युI 

होणार नाही. परंत ुघटना¤म असा काही घडतो आह ेकO भिवzयाब�ल कोणीही काहीही सांगू शकत 

नाही. परंतु दोwही पp समजंसपणा धारण करतील अशी आपण आशा कX या. परंतु जर अस ेघडल े

नाही तर आपण आपल ेVवात�ंय गमावू. आप%या दशेाला गलुामिगरीत जाऊ दणेे Nहणजे आप%या 

VवतःRया धमाhशी Yतारणा. आपण आपल ेVवात�ंय गमावले तर ती फार मोठी चूक होईल. ई�रान े

आप%या सग�यांना स³Iुी bावी व आपण सवा|नी शIु Lहाव ेअसी ई�राकड ेमाझी Yाथhना आह.े 

हीच चांगली गोc असले. अजनू एक गोc मला सांगायची आह े ती ही कO दिpण आि°केतील 

आप%या दशेबांधवांनी आप%या योजनYेमाणे काम करत करत असताना काळजीपवूhक वागावे. (१३ 

ऑoटोबरपासनू परत सEया�ह सXु करावा असा YVताव अस%याचे व�ृ ऑoटोबर, १९, १९४७Rया 

हlरजनमMये होत.े) ितथे जे लोक आहते Eयांना या दोन सरकारांनी पािठंबा bावा व EयांRया सघंषाhत 

Eयांना YोEसाहन bावे. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ४०७-१० 
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१३९. !ाथ$ना !वचन, ऑIटोबर १२ १९४७ 

नवी िद%ली, 

ऑoटोबर १२, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

 आजसIुा बरीच कांबळी आली. दलुयाही आ%या. दलुयांब�ल मी सांगू इिRछतो कO Eया 

िगरmयांमMयेसIुा तयार होत आहते. Eया दलुयासIुा येत आहते. rया गतीने दलुया आिण कांबळी 

येत आहते EयावXन मा^या मनात िव�ास िनमाhण झाला आह ेकO िद%लीत आिण आजबूाजलूा ज े

िनवाhिसत वगेात गोळा होत आहते Eयांना Wास होणार नाही. दलुया, कांबळी आिण गरम कपड े

इEयादी येत आहते ते सवh केवळ गरजवतंांनाच िमळावे असाही YयEनही करmयात येत आह.े एका 

गोcीची माW आठवण ठेवली पािहजे कO ही जी पांघ�ण ेयेत आहते ती अखेरीस फाटतील, परंत ु

सMया तरी ते पाऊस आिण दव यांRयापासनू आपल ेरpण कX शकतील. ई�राची इRछा असले तर 

िहवा�यात पाऊस येणार नाही, परंत ुदव अपlरहायh आह.े YEयेकाला कांबळे िमळू शकत नाही. सवh 

सामावू शकतील इतके तबंू िमळू शकतील कO नाही याब�लही मला शकंा आह.े काही लोकांशी 

बोलताना मी एका गोcीचा उ%लखे केला होता आिण Eयाच गोcीचा मी इथेही उ%लखे कX 

इिRछतो. rयांना दलुया िमळतील Eयांनी जर आप%या दलुईवर वतhमानपW टाकल ेतर दलुईतनू दव 

खाली िझरपणार नाही. दलुयांब�लची दसुरी गोc ही आह े Eया तयार करmयाकlरता वापरल%ेया 

कापसाRया Yमाणामळेु परेुशी ऊब िमळते. परंतु कापसाचे जLेहा वगेवगेळे गोळे तयार होतात तLेहा 

दलुई परत उघडता येते, ितची खोळ धवुायची व धनुाई कXन ितRयातील कापसू परत वापरता येतो. 

अस ेके%यान ेती दलुई परत नवीन होते. जे लोक ती काळजीपवूhक वापरतील EयांRयाकlरता ही फार 

उपयोगी गोc आह.े 

 आप%यावर फार मोठे सकंट आल े आह.े परंतु जे लोक ई�राचा िवचार करतात आिण 

ई�राRया नावावर काम करतात Eयांना अशा सकंटातसIुा काही तरी िशकायला िमळते. दोन गोc6ची 

शoयता आह.े सकंट आल ेकO एक तर माणसू घाबरतो वा सतंापतो व Vवतःची पlरिVथती अिधकच 

दयनीय कXन घतेो. परंत ु आप�ीत असतानाही तो जर िवचार करील कO माझा कोणताही दोष 

नसताना मला या आप�ीला तZड bावे लागत आह ेआिण तरीही जो ई�राला सोडत नाही व सतत 

तो EयाRया मदतीकlरता काकुळती करत असतो तो माणसू Eया आप�ीतही Vवतःकlरता आनदं 
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िनमाhण कX शकतो. इथे आललेे अनके िनवाhिसत सखुवVतू लोक होते. EयांRयाजवळ भरपरू पसैा 

आिण मालम�ा होती. EयांRयाजवळ मोठे इमल ेहोते. आता Eयांनी सवh गमावले आह.े मी आधीच 

सांिगतले आह े कO जोपय|त लोक परत आपाप%या घरी परत जात नाहीत आिण सरुिpतपणे राहa 

शकत नाहीत तोपय|त त ेदोwही सरकारांवर फार मोठे ओझ ेअसतील. आप%याला जर िजवंत राहायच े

असले, आप%याला जर VवतWं राहायचे असले तर आप%याला लोकस_ंयेRया या अदलाबदलीRया 

पापाचे Yायि�� �याव ेलागले. Yायि�� Nहणज ेआप%या चकुांची द�ुVती. मगच त े खरे Yायि�� 

होईल. दसु`या कोणEयाही मागाhने त ेहोऊ शकत नाही. जLेहा कोणी खरोखरच आपली चूक द�ुVत 

करतो तLेहा Eयान ेपरेुस ेYायि�� घतेललेे असत.े आपली चूक द�ुVत करmयाचा जर आपला हतेू 

असले तर ज ेलोक आपला जीव वाचवmयाकlरता इथे आल ेआहते Eयांना परत आप%या िठकाणी 

जाmयासारखी पlरिVथती असली पािहजे. वळे येईल तLेहा ह ेहोईलही, परंतु मध%या काळात आपण 

काय करायच?े मी असे सचुव ूइिRछतो कO जर चांगल ेडॉoटर उपल�ध असतील - िनवाhिसतांमMये 

डॉoटर, वकOल आिण इतर अनके आहते - तर Eयांनी मMयतंरीRया काळात आपली वbैकOय सवेा 

bावी आिण असे कXन या दःुखद पlरिVथतीतही आपण नवीन धडा िशकू शकतो. 

मी जLेहा िनवाhिसतांना भटेmयाकlरता गलेो तLेहा EयांRयातील पचंाह�र टoके लोक Lयवसायी 

अस%याचे मला सांगmयात आल.े तो मा^याकlरता धoका होता आिण इतके सगळे लोक इथे 

Lयवसाय कसा कX शकतील असा Yv मला पडला. इथे लाखो लोक आल ेआहते आिण एकाच 

वळेी त ेसवh Lयवसाय कX लागले तर सवhW गZधळ होईल. ते जर काही YयEन करील, काही नवीन 

िशकतील तर काही तरी चांगले होईल. जे Lयापारी Lयवसायात गुतंलेले होते Eयांनी आपला भतूकाळ 

िवसरावा. जLेहा आप%याला एखादी िवशषे गोc िमळू शकत नाही तLेहा आपण दसु`या गोcीचा 

शोध �यावा हा जगाचा िनयमच आह.े आपण आळसात बस ूनये. तसचे जगुार आिण दाXत वळे 

वाया घालवू नये. आपण काही तरी काम केलचे पािहजे. आपण कठोर पlर�म कX या. ज ेLयापारी 

आहते परंत ुrयांचे शरीर मजबूत आह ेव जे आप%या हातापायाचा उपयोग कX शकतात Eयांनी काही 

तरी काम कराव.े फार थोड ेकाम अस ेआह ेकO rयाकlरता Yिशpणाची मळुीच आव]यकता नाही. 

Eयांनी अशा YकारRया गोc6वर लp क§ ि¦त करावे व परVपरांशी सहकायh करावे. याचबरोबर Eयांनी 

एकिWत काम करmयाची व�ृी िवकिसत करावी. असे झाले तरच आप%याकlरता जी नरकासारखी 

पlरिVथती िनमाhण झाली आह ेितRयातनू Vवगh िनमाhण होईल. 

या सवाh गोc6ब�ल आज तNुहाला सांगायचे अस ेमी ठरवले होते आिण तमुRया माMयमातून 

ही गोc YEयेकाला सिवVतर कळावी Nहणनू मी िदवसभर िवचार करत होतो.  यामळेु िनवाhिसतांचा 
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आिण दशेाचाही फार मोठा लाभ होईल. आिण आज आपण आप%यावर जी आप�ी आली आह ेती 

दरू कXन आपण आनदं िनमाhण कX. 

िविवध िठकाणाहaन rया दलुया अजनू आल%ेया नाहीत परंत ु यायRया आहते Eयांच े काय 

करायच े या सबंंधात मला तNुहाला काही सांगायचे आह.े आपण Eयांच े काय करायच?े दलुयांचे 

कापड घाणरडे झाललेे असले तर त े वगेळे कXन धवुावे. दलुईमधील कापसू राखून ठेवता येऊ 

शकतो. कापसू मळुीच खराब होत नसतो. तो वाळवनू हाताने VवRछ करता येतो. Eयाकlरता 

धनकुलीचीसIुा गरज नसते. तो कापसू कताईकlरता उपयोगात आणmयाची आपली इRछा असले 

तर माW गोc वगेळी. नवीन सतरंrया, तडव, दलुया इEयादी तयार करmयाकlरता Eया कापसाचा सहज 

उपयोग करता येतो. मला वाटते कO या गोcी जर आपण Vवतः तयार के%या तर Eया VवVत आिण 

लवकर तयार होतील. िगरmयांजवळ भरपरू कापड पडललेे आह.े या वळेी खाmयािपmयाRया गोcीची 

चचाh करmयाची माझी इRछा नाही. आप%याजवळ भरपरू कापसू आह े आिण फार कमी वळेात 

आपण EयांRयापासनू रजया बनव ू शकतो. या दलुया जर आपण िद%या तर EयांRयामळेु लोकांच े

िहवा�यात सरंpण होऊ शकेल. यामळेु या गोcी कशा तयार कराLया हे आपण या लोकांना 

िशकवले पािहजे आिण EयांRया सभोवती िनराशचेे जे वातावरण पसरले आह ेते दरू कXन Eयात 

आनदं आणला पािहजे. एका भजनात अस ेसांिगतले आह ेकO घोर अधंारातनू आशचेा िकरण िदसत 

असतो. हे खरे आह.े ही काLयाEमक अिभLय�O आह.े कोलवर �जल%ेया िनराशतेनूही आप%याला 

आशचेा िकरण िदसावा अशी आपली इRछा असते. तो िकरण िदसmयाकlरता आपण काय केल े

पािहजे? ज ेलोक रVEयावर फेकले गलेे आहते Eयांनी सवhYथम हे लpात ठेवल ेपािहजे कO त ेभारताचे 

आहते, पजंाब, वायLय सरह� Yांत वा िसधंचे नाहीत. ह ेसवh Yांत भारतात आहते. यामळेु या भागात 

राहणारे लोकसIुा भारताचे आहते. इतरावर भार न होmयाRया अटीवरच त े भारतीय राहa शकतात 

आिण भारताचे होऊ शकतात. rयाYमाण ेदधुात साखर घोळली कO ते गोड होत ेआिण नतंर दधू 

आिण साखर वगेळी करता येत नाही व दधू जसRेया तसचे राहते EयाचYमाण ेते िजथे कुठे जातील 

ितथे Eयांनी तथेील लोकांमMये दधुात साखर िमसळते EयाYमाण ेभांडणतटंा न करता व एकमकेांब�ल 

«षेभावना न ठेवता िमसळायला पािहजे. Eयांनी परVपरांना मदत केली पािहजे, सहकायh केल ेपािहजे 

आिण कठोर पlर�म केले पािहजे. असे केल े तर rया Yांतात ते जातील Eया Yांतात त े सधुारणा 

घडवनू आणतील आिण अस ेिकतीही िनवाhिसत आल ेतरी Eयांना सामावनू घmेयाची आमची तयारी 

आह ेअसे तथेील लोक Nहणतील. 
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िनवाhिसतांमधील ज े लोक काम कX शकतात आिण rयांRयापय|त माझा आवाज पोहोच ू

शकतो ते इतरांनाही चांगले होmयाकlरता Yेlरत करतील अशी मला आह.े Eयांनी कुठेही ओ^याYमाण े

होऊ नये तर मी सांिगत%याYमाणे एको¥याने एकमकेांशी जळुवनू घऊेन राहावे. Eयांनी कोणाचीही 

फसवणकू कX नये. आपण आपला वळे वाया घालवू नये. आप%या वळेेचा pण न pण आपण 

ई�राला, कामाला आिण सवेलेा वाहa या. आपला जwम सवेकेlरता झाला आह.े आपण जर अस े

रािहलो तर एके काही काळी आपण दःुख आिण शोकसागरात बडुाललेो होतो ह ेआपण िवसXन 

जाऊ. आप%याजवळ आजबूाजलूा करोडो लोक आहते. Eयांनी Vवतःला सवेते बडुवनू �यावे. 

आप%या दशेाचे नाव आपण उंच कX, खाली पाहायला लावणार नाही असा आपण िनधाhर कX या. 

अस ेजLेहा होईल तो भा}याचा pण असले व मग आप%याकlरता काळजी करmयासारख ेकाहीही 

राहणार नाही अस े मला वाटते. चूक करण े मानवी Vवभाव आह े परंत ु चूक द�ुVत करण े हासIुा 

माणसाचा गणु आह.े आपण जLेहा आपली चूक द�ुVत करतो तLेहा आपण खरे माणसू होतो. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, ४११-४ 
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१४०. !ाथ$ना !वचन, ऑIटोबर १३, १९४७ 

नवी िद%ली, 

ऑoटोबर १३, १९४७ 

 काल मी िनवाhिसत िशिबरांब�ल काही उ ार काढल ेहोत ेत े इ�ंजीत सpंेप करताना सटुल े

होते. मी Eयांना फार महsव दते अस%यामळेु मी Eयाब�ल थोडे िवVताराने सांगने. आप%याकड ेजरी 

आप%या धािमhक वा इतर याWा भरत अस%या आिण कॉ�ंेसच ेअिधवशेन व पlरषदा होत अस%या 

तरीही एक राz{ Nहणनू आप%याला छावणीतील जीवन जगmयाची सवय नाही. कॉ�ंेसची अिधवशेने, 

पlरषदा आिण इतर मळेाLयांमMये मी हजर रािहलो आह.े १९१५ सालRया हlर«ार येथील 

कंुभम�ेयातही मी गलेो होतो. दिpण आि°केतनू परतल%ेया मा^या सहका`यांसह मला ितथे भारत 

सवेक समाजाRया छावmयांमMये सवेा करmयाच ेसौभा}य Yा� झाले होते. ितथे माझी आिण मा^या 

सहका`यांची अितशय Yेमाने काळजी घmेयात आली यािशवाय Eयाब�ल अिधक काहीही 

मा^याजवळ सांगmयासारखे नाही. आमRया लोकांRया िशिबरात राहmयाची पIती पाहaन कोणताही 

आनदं होऊ शकत नाही. आप%यामMये सामािजक आरो}याची भावना नाही. पlरणामी छावmयांमMये 

घाण आिण कचरा गोळा होतो. Eयामळेु ससंगhजwय व साथीचे रोग पसरmयाची भीती असत.े आपल े

सडंास वणhन करmयाRया लायकOचे नसतात. लोकांना वाटते कO आपण कुठेही ल�वी-परसाकड कX 

शकतो. इथपय|त कO त ेपिवW नbांRया काठांचीही पवाh करत नाहीत. शजेा`यापाजा`यांची िकंिचतही 

िफकOर न करता कुठेही थकुmयाचा आपला हoक जवळपास माwय करmयात आला आह.े आपली 

Vवयपंाकाची LयवVथासIुा याहaन फारशी चांगली नाही. कुठेही गलेो तरी माशा आपल े Vवागत 

करmयाकlरता सrज असतात. pणापवूt Eया कोणEयाही YकारRया घाणीवर बसल%ेया अस ूशकतात 

व यामळेु Eया सांसिगhक रोगजतंूRंया चांग%या वाहक असतात ही गोc आपण िवसरतो. राहmयाRया 

LयवVथेची नीट योजना आखmयात आललेी नसते. ह ेअितशयो� िचW नाही. आिण या छावmयांमMये 

जो गZगाट सहन करावा लागतो तोही दलुhिpmयासारखा नसतो.  

 LयवVथा, योजना आिण सपंणूh VवRछता याबाबतीत मी सिैनकO छावmयांना आदशh मानतो. 

मला सwैयाची आव]यकता कधीही वाटली नाही. परंत ु मा^या Nहणmयाचा अथh असा नाही कO 

Eयातनू काहीही चांगले बाहरे पडत नाही. Eयातनू आप%याला अनशुासन, सामिूहक जीवन, 

साफसफाई आिण ÃEयेक उपयोगी कामाला Vथान असले अशा Yकारे वळेेचे िनयोजन करmयात 

आलले ेअसते. अशा छावmयांमMये मळुीच आवाज नसतो. ताडप�यांखाली त ेशहर वसवलले ेअसते 
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व काही तासात त े उभारmयात आलले े असते. आप%या िनवाhिसत छावmया Eया आदशाhपय|त 

पोहोचाLया असे मला वाटते. मग पाऊस येवो अथवा न येवो ितथे गरैसोय होणार नाही.  

 जर या छावmयांमMये तबंू लावmयापासून सवh काम सवh लोकांनी Vवतः केली, Eयांनी जर 

Vवतः सडंास साफ केल,े झाडझडू केली, रVते तयार केल,े ना%या खोद%या, Vवयपंाक केला, कपड े

धतुले तर छावmयांचा खचh अगदी कमी होऊन जाईल. ितथे राहणारांनी कोणतहेी काम कमी Yतीच े

समजू नये. छावणीशी सबंिंधत कोणतहेी काम सार_याच Yित�ेचे असते. ह ेकाम कंटाळवाणपेणाने 

नाही तर जबाबदारीचे भान ठेवनू स©ु मागhदशhनाखाली व दखेरेखीखाली Eवlरत कृती कXन केल े

जाते.  

 कांबळी आिण दलुया येण ेसXु आह.े येEया िहवा�यात थडंीपासनू सरंpण करmयाकlरता 

आमRयाजवळ परेुसे सािहEय आह ेअसे थोड्याच िदवसात Nहणता येईल अशी माला आशा आह.े 

हlरजन, ऑoटोबर २६, १९४७ 
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१४१. !ाथ$ना !वचन, ऑIटोबर १४, १९४७ 

नवी िद%ली, 

ऑoटोबर, १४, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

 आजसIुा अनके कांबळी आली. इथे आयh कwया िवbालय नावाची एक सVंथा आह.े Eया 

सVंथेतनू दोन िशpक आिण काही िवbाथt आल ेहोते. कांबळे िवकत घmेयाकlरता Eयांनी पसैा गोळा 

केला होता. Eयांनी िबचा`यांनी िकती पसैा गोळा केला असले? थोडी कांबळी आणली होती. परंत ु

Eयांनी मला एक मोठी गोc मला सचुवली. मली ती चांगली वाटली. आिण जLेहा Eया उपवासाचे ±त 

घmेयासबंंधी बोल ूलाग%या तLेहा मला आनदं झाला. मी Eयांना सांिगतले कO YEयेक चां¦मासात दोन 

पp असतात. शoुल पp आिण वb पp. जर तNुही YEयेक पधंरवाड्यात एक िदवस ठरवला व Eया 

िदवशी उपवास केला तर बाहXेन आप%याला ज े अwन मागवावे लागते िततके सवh अwन आपण 

वाचव.ू बाहXेन अwन आणmयाकlरता पसैा खचh करण ेही मला फार मोठी चूक वाटते. अशा Yकारच े

उपवास कXन आपण अशी चूक करmयापासनू वाचतो. माझी सचूना ऐक%यानतंर िवbालयाRया 

िशpकांनी मलु6शी िवचारिविनमय केला. Eयांनी कोणावरही बळजबरी केली नाही. Eयांनी दर ग�ुवारी 

उपवास करायचा ठरवले व Eयापासनू जो काही पसैा वाचेल तो दान दmेयाचा िनणhय Eयांनी घतेला. ज े

काही Eया वाचव ूशकणार होEया Eयाच ेपसै ेदmेयाचा िनणhय Eयांनी घतेला होता. आमRयाजवळ जी 

थोडीशी जमीन आह ेितRयावर आNही काही धाwय िपकवmयाचा YयEन कX असहेी Eया Nहणा%या. 

Eयांनी Vवतःवर दोन जबाबदा`या घते%या -  कमी खायच े आिण अिधक िपकवायचे. Eयांनी 

आणल%ेया कांब�यांपpेाही ही गोc मला जाVत आवडली. EयांRयानतंर इराणचे राजदतू आिण 

Eयांची पEनी ह ेदोघ े आल.े ते थोडा वळे बसले परंतु Eयांनी कांब�यांचा मोठा ग¹ा ठेवला. शoय 

अस%यास मी ती कांबळी वाटावी अशी Eयांची इRछा होती. मी Eयांना सांिगतले कO मी िभकारी आह े

आिण ज ेकाही िमळते त ेमी Vवीकारतो आिण ते गरजूनंा दतेो.  

 अनके शीख स हृVथ मा^याकड ेआल.े त ेदोन वा तीन गटात आल.े मी EयांRयाशी अनेक 

गोc6ब�ल चचाh केली. EयांRयाशी कशाब�ल चचाh झाली ह ेतNुहाला सांगत बसmयात काहीही अथh 

नाही. Eयात लपवmयासारखे काहीही नाही. चच�चा जो सार मी काढला तो असा होता कO अशा 

Yकारे परVपरातील भांडणांनी आपण काहीही साMय कX शकणार नाही हे Eयांनी आिण इतर सवा|नी 
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समजनू �यावे. wयाय दणेे, िशpा दणे,े बदला घणे े इEयादी काम े करायची असतील तर सरकारन े

करावी.आप%याला जे काही करायचे असले त े सरकारRया माMयमातनू कराव.े मला वाटते Eया 

सवा|ना माझा हा यिु�वाद पटला. बाकOची चचाh मी सोडून दईेन. 

 Eयानतंर मी दसुरी गोc ऐकली. काही लोकांना अटक झाली होती. आपल ेVवतःचे सरकार 

आह ेआिण Eयाला जर काही लोकांना अटक करायची असले तर त ेतस ेकरmयाकlरता VवतWं आह.े 

अनकेदा िनरपराध लोकांना अटक होते. आप%या सरकारन े जाणनूबुजनू िनरपराध लोकांना अटक 

करmयाची चूक कX नये. तसचे वाटेल Eयाला अटक करmयाची चकूही सरकारन ेकरायला नको. परंत ु

आपण ज े काही करत असलो तरी अखेरीस माणसू हा माणसू असतो. EयाRयाकडून चकू होतच 

असते. तो दवेदतू नाही. आिण तो ई�र तर नाहीच नाही. यामळेु EयाRयाकडून चूक होण ेअपlरहायh 

आह.े जर चुकून काही िनरपराध लोकांना अटक झाली तर तवेढ्याकlरता आदंोलन छेडmयाची काय 

आव]यकता? परंत ु मी असे ऐकले आह े कO काही िनरपराध लोकांना अटक केली जाmयाRया 

िवरोधात आदंोलन सXु आह.े ह ेलोक अपराधी आहते कO नाही ह ेठरवण े सरकारचे काम आह.े 

अटक करmयात आल%ेया एखाbा Lय�ORया िनरपरािधEवाब�लचे काही परुावे सरकारसमोर ठेवल े

तर ती गोc मी समज ू शकतो. परंत ु सरकारला अशा Yकारे Wास दणेे, आदंोलन कXन एखाbा 

Lय�Oची सटुका कXन घणे े ह े काही यो}य वतhन अस ू शकत नाही. आपण जLेहा ि�िटश 

सा¢ाrयशाहीशी झगडलो व त�ंुगात गलेो तLेहा काही कैदी िनरपराध आहते व Eयांना सोडा अशी 

मागणी आNही करत होतो. ते अगदी खरे होत.े परंतु सरकारRया नजरेत त ेअपराधी होते, आमRया 

नाही. आपRया पढुा`यांना अटक केली Nहणनू Eया िदवसात आNही ि�िटशािंव�I आदंोलन करत 

होतो. परंत ुआता आपण कोणाRया िवरोधात आदंोलन करायच?े आपल ेसरकार अखेरीस पचंायत 

राज आह.े पढुारी पचंायतीच ेYितिनिधEव करतात. आपणच Eयांना पढुारी केल ेआह.े यामळेुच मी 

सांगतो कO आदंोलनकXन सरकारRया कामात अडथळा आणmयाची ही वळे नाही. पिहली आिण 

महsवाची गोc Nहणज ेह ेआपल ेसरकार आह.े या सरकारRया माग ेसिैनकO श�O नाही जी ि�िटश 

भारतात असताना वापरत होते. ि�िटशांRया आदशेानसुार वागणारे सपंणूh नौदल होते. या 

नौदलाब�ल सांगmयात येत अस ेकO ते अजये आह,े अतलुनीय आह.े आज Eया नौदलाब�ल असा 

दावा करता येऊ शकत नाही ही गोc वगेळी. ते काहीही असले तरी EयांRयाजवळ सवh काही होत.े 

EयाRया बळावर त ेआप%यावर राrय करत होते. आता आपणच आपल ेशासक आहो. आप%यावर 

इतर कोणीही राrय करत नाही आिण ज े आप%यावर राrय करत आहते Eयांना आपणच िनवडून 

िदललेे आह े व Eयांना आपण काढून टाकू शकतो. यामळेु माझे Nहणण े आह े कO आपण ह े

आदंोलनाचे धोरण अवलबंू नये. 
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एक चौथी गोc तNुहाला मला सांगmयाची इRछा आह.े भारतात कशी सपंणूh शांतता YVथािपत 

करता येऊ शकते ह े तर मी तNुहाला िकती तरीदा मी सांिगतले आह.े हा कठीण Yv आह.े आज 

िद%लीत काहीही गडबड सXु नाही ह ेपाहaनही मी खुष होत नाही. कुठे एखाbा माणसाला माXन 

टाकले अस ेचालतही असले परंतु आधी rयाYमाणे सतत सXु असायचे तसे आता नाही. ही चांगली 

गोc आह.े यामळेु सरकार खुष होऊ शकत े परंत ु मी होऊ शकत नाही. कारण मी सरकार 

चालवmयाकlरता आललेो नाही. योगायोगाने इथे रािहलो आह.े दोघांRया मनांत जी फूट पडली आह े

ती सांधायची आह े व या कामात मदत होऊ शकेल या आशने े मी तर रािहलो होतो. ह े समदुाय 

मागहेी भाडत होते. परंतु एकदा भांडण िमटले कO त ेएकW यायचे. परंतु जण ूकाय शकेडो वषा|चे शWू 

अस%याYमाणे आज आप%या अतंःकरणात िवष भरलेले आह.े हे अक%पनीय आह.े आपण भकेड 

होऊ नये, मसुलमानांनी होऊ नये, िशखांनी होऊ नये आिण िहदंनूीही होऊ नये. मग आपण 

कोणालाही घाबरणार नाही. मसुलमानांनी िशखांना घाबरण े थांबवावे व घाबXन पळू नये. 

आप%याला जर महान सिैनकO स�ा Lहायचे असले तर िहदंू आिण िशखांनी मसुलमानांची भीती 

टाकून bावी. यापढुे िहदं,ू शीख आिण मसुलमान यांनी परVपरांना घाबX नये. आिण आमची इRछा 

असले तर भारताला आपण अिजoंय अशी अिहसंक सwैयश�O बनव ूशकतो. आप%यासमोर दोन 

िवक%प आहते आिण ितसरा कोणताही पयाhय नाही. जो मागh आपण अनसुरत आहो तो मळुात 

मागhच नाही. तो रानटीपणाचा मागh आह.े या मागाhत पढुे जाmयासारखे काहीही नाही. एकमकेांRया 

आपण कस ेजवळ येऊ शकू ह ेतNुहाला दाखवmयाची माझी इRछा आह.े सवाhत महsवाची गोc ही 

आह ेकO आज rयाYमाणे िहदंू, मसुलमान आिण शीख एकमकेांना दोष दते आहते तसा दोष दणे े

Eयांनी बंद कराव.े Eयांनी आपापल ेदोष पाहावे आिण दिुबhणीतनू लहानशी गोc जशी पवhतासारखी 

िदसते तस ेEया दोषांना पाहाव.े आNही जरी आधी चकुा केल%ेया अस%या तरी िहदंू आिण शीख rया 

चकुा करत आहते Eयासमोर आमRया चकुा काहीच नाहीत अस ेमसुलमानांनी Nहण ूनये. EयाचYमाण े

आNही जरी चकुा के%या अस%या तरी मसुलमानांनी केल%ेया चकुांRया तलुनते आमRया चकुा 

काहीच नाहीत अस ेिहदंूनंीही Nहणू नये. चकुOला चकुOन ेउ�र दmेयात इतका कोणता मोठेपणा आह?े 

जगात नहेमी असचे घडत रािहले आह ेअसे Nहणनू आपण िहदंू आिण शीख जर आपल ेसमाधान 

कXन घणेार अस ूतर मी Nहणने कO हा यो}य मागh नाही. या मागाhने शIु िववकेबIुी कायम ठेवनू 

कधीही सोबत बस ूशकणार नाही. आज गोcी या थरावर ग%ेया आहते कO पािकVतान सरकार इतoया 

मोठ्या स_ंयेत मसुलमानांना आत घmेयाकlरता तयार नाही. आिण मग यातही कुठे दगाफटका तर 

नाही ना अशी आप%याला शकंा येत.े यात कोणता दगाफटका अस ूशकतो? परंतु Eयात दगाफटका 

असले वा आप%याला क%पना नसललेा Eयांचा काही वाईट उ�शे असले तरी Eयामळेु आप%याला 
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काय फरक पडतो? केवळ शकेंRया आधारावर कOहीही न करmयाइतके जर आपण शरूवीर नसू तर 

आपला िवनाश होईल. परंत ुही गोc आपण सोडून दऊे या. मसुलमान, िहदंू आिण शीख या सवा|ना 

मला इतकेच सांगायचे आह ेकO तNुही इतरांRया दोषांRया सचूकतनेसेIुा उ%लखे कX नका. Eयांनी 

केवळ Vवतःचे दोष कबूल कराव.े आपण चूक केली आह े ह े जर आप%याला माहीत असले तर 

आपण आपली चूक कबूल केली पािहजे. काल मी Nहणालो होतो कO एखादा िहदंू असले तर तो 

आमचा शWूच असला पािहजे अस े मसुलमानांनी मानण ेहा िवषारी िवचार आह.े आपण जर अस े

शWू होऊ तर पlरणाम केवळ ददुवीच होईल. पािकVतान तर अिVतEवात आला, आता Eयाचे काय? 

आपण वडेेपणाला वाट कXन दऊे नये. कालपय|त आपण शWू होतो. आता यापढुे आपण िमW होऊ 

या. जLेहा आपण िमW होऊ तLेहा आपण Nहण ूया कO एके काळी आNही शWू होतो परंत ु आता 

आNही िमW झालो आहो आिण आमच े शWEुव िवसरलो आहो. सरकारनसेIुा िहदंू, शीख आिण 

दशेात राहणा`या इतर सवा|ना सांिगतले पािहजे कO आमRयाकडून इतकO चूक तर झालीआह ेआिण 

तमुRया चकुOचा तNुही िवचार करा. परंतु आपण एखादी चूक करावीच का? नाही करणार आNही 

चूक. अशी जर आपण दोघांनी Vपधाh केली - एक Vपधाh तर ती आह ेकO कोणी येऊन आप%याला 

एक बoुकO मारली तर आपण Eयाला दोन बoुoया मारायRया - परंतु Eयाऐवजी आपण अशी Vपधाh 

केली पािहजे कO Eयान े काहीही केल े तरी आNही चांगलचे राहa आिण िनरपराध राहa. Vपधाh कX 

चांगलुपणात, चांगले होmयात. तLेहा मी Nहणने कO आमRयाकlरता सवh ठीकठाक आह.े मग मी 

आरामात िद%ली सोडू शकतो. मा^या निशबात िद%लीत इथेच पडून राहणे असले आिण इथेच मरण े

असले तर मरेनही. त ेकस ेकराव ेह ेमला माहीत आह.े दसुरे काही मी िशकलोच नाही. नाही तरी एक 

ना एक िदवस आप%याला मरायचेच आह.े आपण जर इतर काही कX शकत नस ूतर िनदान मX 

तरी. परंत ुआपण कोणाला मारणार नाही. मी तर सवा|ना हचे सांगत असतो कO अरे इतके तर िशका. 

आपण कX अथवा मX. ितसरा पयाhय नाही. आता पळ काढmयात अथh नाही. आपण नशीब बदलव ू

शकत नाही. आमRया मनात कोणाब�लही वरैभावना नाही. मनात वरैभाव बाळगण े हा काही 

भारतात शांतता िनमाhण करmयाचा मागh नाही. आपण जLेहा कोणाशीही भांडणार नाही व सवh 

Yकारची भीती टाकून दऊे तLेहाच भारत शांततकेडे पाऊल टाकू शकेल. मसुलमान इथे राहणार 

असतील तर राहa bा. त ेकाय आप%याला माXन टाकतील? का मारतील? Eया सवा|नी येथून िनघनू 

जायला पािहजे काय? Eयांनी का जायला पािहजे आिण कुठे जायला पािहजे? पािकVतानचे लोक 

Nहणतात कO इतoया सग�या मसुलमानांना सामावनू घणे े आNहाला शoय नाही. भारतात सवhW 

मसुलमान पसरलेले आहते. पािकVतान लहानसा दशे आह.े Eयात ह ेसवh मसुलमान कस ेमावतील? 

पािकVतान जर Nहणत असले कO याहaन जाVत मसुलमानांना आNही सामावनू घऊे शकत नाही तर 
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आपण ऐकले पािहजे. Eयात कोणता दटु¥पीपमा अस ूशकतो? आिण त ेकाहीही असल ेतरी Eयाचा 

आप%यावर कसा Yभाव पडतो? परंतु आपण इतके तर समजनू घऊे या कO आप%याजवळ आपली 

भावडंेही राहत आहते. मसुलमान जर बदमाश असतील तर Eयांना समज bा, कायbाYमाण े  िशpा 

करा. कोणी जर दशे¦ोह करत आह,े भारताशी Yामािणक नाही असे आढळत असले तर Eयाला 

गोळी घाला वा तNुहाला हव े त ेकरा. पाच, पwनास वा पाच करोड लोकांना गो�या घाला. मला 

Eयाची िपकOर नाही. िनदान मी त ेसमजू शकतो. परंतु जLेहा एक माणसू येतो आिण काहीही कारण 

नसताना दसु`याला मारतो तर आपण ते कस ेसहन कX शकतो? आपण ते सहन कX नये. आिण 

आपण Vवतःही अस ेवडे लाग%यासारखे का वागावे? आपण इतके िभWे का झालो पािहज?े यामळेु 

मी Nहणतो कO दोwही सरकारांना जर शांतपणे आपले काम करायच े असले तर आपण परVपरांशी 

चांगलुपणात Vपधाh केली पािहजे. EयांRया चकुा मोठ्या आहते असे केवळ Nहणा%यान े आपला 

िवजय होणार नाही. परंतु आपण जर चकुा के%या असतील तर Eयावरील उपाययोजनाही आपण 

केली पािहजे. जLेहा आपण सवh काही धवुनू काढू. तLेहा सवh ठीक होईल. मी अजनूही बरेच बोल ू

शकतो परंत ुआज मी जे Nहणालो िततके तNुही पचवल ेतरी परेु आह.े 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ४१६-२१ 
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१४२. !ाथ$ना !वचन, ऑIटोबर १५, १९४७ 

नवी िद%ली, 

ऑoटोबर १५, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

 दररोज मला भटेायला अनके लोक येत असतात. Eयातील काही िनवाhिसतांकlरता कांबळी 

आिण पसै े मा^याजवळ सोडून जातात. एका बाईन े मला आज दोन हजार �पयांचा चेक िदला. 

मसुलमानांRया वतीनहेी दोन लोक मला भटेmयाकlरता आल.े Eयांनी कांबळी आिण काही पसै ेगोळा 

केल ेहोते. त े Eयांनी मला िदले. त ेकारागीर होत.े Eयांनी आपली नावसेIुा िदली नाही. मी Eयांना 

Nहणालो कO तNुही तमुRयाच पीडीत धमhबांधवांमMये या गोcी वाटा. परंत ुEयांच ेNहणण ेहोत ेकO या 

गोcी आNहाला गांधीRया हातीच bायRया आहते कारण पिं�म पजंाबमMये rया िहदंूनंा आिण 

िशखांना दःुख आिण यातना सहन कराLया लाग%या Eयांना दmेयाकlरता या वVतू आहते. EयांRया या 

व�ृीने मी भारावून गलेो. सMयाRया वातावरणात जर थोडेस ेमसुलमान वा िहदंू वा शीख अस ेअसे 

काम करतील तर EयांRया या कामाची नZद सवुणाhpरात केली पािहजे. त ेNहणाल ेकO एके काळी त े

मला मसुलमानांचा शWू समजत होत,े परंतु मी सवा|चा िमW अस%याची आता Eयांची खाWी पटली 

आह.े आिण मी असाच आह ेवा माझा असाच दावाही आह.े याकlरता मला कोणाRया दाख%याची 

गरज नाही. या भावननेे मी केवळ पाचसात वष� जगलो असे नसनू गत साठ वष� मी हचे करतो आह.े  

 सामाwयपणे अस ेNहणतात कO YEयेक शीख हा मसुलमानांना शWू समजतो आिण मसुलमान 

YEयेक िशखाला. परंत ुह ेपणूhपणे चूक आह.े ह ेखरे आह ेकO rयाYमाणे मोठ्या स_ंयेत िहदं ूआिण 

मसुलमान अिनब|ध झाले होते तसचे बरेच शीख अनीब|ध झाले होते. परंत ुतवेढ्याकlरता सपंणूh शीख 

समदुाय तसा होता वा सवh मसुलमान तसचे असतात अस ेNहणण ेहे पणूhपणे अwया¸य असते. मला 

अशी अगिणत उदाहरणे माहीत आहते कO rयात शीख आिण िहदंूनंी मसुलमानांना वाचवललेे आह े

आिण मसुलमानांनी िशखांना व िहदंूनंा आप%या VवतःRया घरात ठेवनू वाचवले आह.े केवळ पजंाब 

आिण वायLय सरह� Yांतातनूच नाही तर YEयेक िठकाणाहaन अशा घटनांची मािहती आललेी आह.े 

व�ृपWांनी अशा गोc6ना यो}य YिसIी िदली पािहजे. िहदंू आिण मसुलमान परVपरांना मारत 

अस%याRया बातNया Yकािशत करण ेEयांनी बंद कराव.े यामळेु काहीही फायदा न होता हानीच होत.े 
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आजRया जगात व�ृपW ही महान श�O झाली आह.े Eयांनी जर अशा Yकारे िनवड केली तर ती फार 

मोठी सवेा होईल. 

 मसुलमानांRया एकूण लोकस_ंयेपकैO सयंु� Yांतात एकचतथुा|श मसुलमान राहतात. त ेउदूh 

बोलतात. Eयांनी ितथे राहावे अस े आप%याला वाटत असले तर दवेनागरी िलपी EयांRयावर 

लादmयात येऊ नये. मालवीयज6नीसIुा िहदंीRया िहताकlरता भरपरू काम केल ेहोते. परंत ुउदूh भाषा 

सपंवली पािहजे असे ते Nहणत अस%याचे मी कधीच ऐकल ेनाही. आज सयंु� Yांतात ज ेस�वेर 

आहते ते मोठे लोक आहते आिण चांगल ेकायhकत� आहते. मसुलमानांना त ेसोबत ठेवतात. परंत ु

एकOकड े मसुलमानांनी येथून जाऊ नये अस े जर आपण Nहणत अस ू आिण दसुरीकडे जर आपण 

Eयांना अपमािनत कX व Eयांना गलुामाYमाणे वागवू तर Eयांना Vवतःहोऊन येथून जाणे भाग पडेल. 

आप%याला इतरांची उपिVथतीही सहन होऊ नये इतके आपण आप%या बहxस_ंयEवामळेु उIट झालो 

पािहजे काय? आपण अस े वतhन कधीही कX नये. YEयेकान े िहदंी आिण उदूh िलपी िशकायला 

पािहजे. मसुलमानांना जर Vवतःहोऊन पािकVतानमMये जायचे असले तर Eयांना तसे कX bावे. परंत ु

आपण आपल े कतhLय पार पाडल े पािहजे. अखेरीस मसुलमानांचा सपंणूh सयंु� Yांतावर ठसा 

उपटलेला आह ेआिण आ�ा, लखनौ, दवेबंद, आझमगढ आिण इतर िठकाणी मसुलमानांचे Eयांनी 

उभारललेी सुदंर VथापEये आहते. Eया िठकाणी अनके राz{ावादी मसुलमान आहते. यािशवाय ितथे 

अनके अस ेिहदंू आहते कO rयांना केवळ उदूh येते. तजे बहा�ूर सYू उदूh भाषेचे िव«ान आहते. Eयांनी 

दवेनागरी िलपीत िलहावे अशी बळजबरी केली पािहजे काय? Eयांना उदूh िवसरा असे सांिगतल े

पािहजे काय? आपण Vवतःच आपले हात कापणार आहो काय? आपण जर अस ेकाही कX तर 

आप%या अEयाचाराची पlरसीमा होईल. अशा Yकारे िहदं ू धमाhचे आपण रpण कX शकत नाही 

याब�ल मला िकंिचतही शकंा नाही. आपण पािकVतानRया उदाहरणाचे अनकुरण कX नये. यामळेु 

सयंु� YांताRया सरकारला, जरी त ेमा^या हातात नसले तरी अितशय Yेमपवूhक आवाहन आह ेकO 

Eयांनी आपले पlरपWक परत �यावे. (सयंु� Yांताची अिधकृत भाषा दवेनागरी िलपीतील िहदंी 

असावी अस ेठरवल ेअस%याचे व�ृ वतhमानपWांमMये आल ेहोत.े) 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ४२२-२४ 
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१४३. !ाथ$ना !वचन, ऑIटोबर १६, १९४७ 

नवी िद%ली, 

ऑoटोबर १६, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

 Nहसैरूब�ल बोलmयाच ेआतापय|त मी िवसXनच जात होतो. ितथे काय घडल ेयाची तNुहाला 

क%पना असलेच. सर रामVवामी मदुलीयार हे Nहसैरूचे िदवाण आहते. Nहसैरू भारतीय सघंराrयात 

दाखल झाला आह.े Eया सVंथानातील लोक चांगल े िशकललेे आहते. Eयांनी अनकेदा सEया�हात 

भाग घतेला होता. या वळेीसIुा लोक सEया�ह करणार होत.े Eयांना Yशासनात परेुसा सहभाग हवा 

होता. राजा राहील आिण लोक राजाशी िन�ावतं राहतील. परंतु Eयाला Yशासनापासून वेगळे राहाव े

लागले. अस ेआधीच घडायला पािहजे होते, परंत ुघडले नLहत.े यामळेु सEया�ह. काळजी करmयाच े

काहीही कारण नाही अस े Eयांनी मला कळवले होत.े Eयांनी मला सांिगतले कO भरपरू िवचार 

के%यानतंर आNही सEया�हाचा िनणhय घतेला आह े आिण आNही सEया�हाRया िनयमांच े

काटेकोरपण े पालन कX. आप%या उि�cाRया िसIीकlरता िकतीही हालअपcेा सहन करmयाची 

Eयांची तयारी होती. परंतु िदवाण, सर रामVवामी मदुलीयार, फार मोठे माणसू आहते. Eयांनी जगभर 

Yवास केललेा आह.े लोकांशी फार िदवस दLुयhवहार करता येत नाही ह ेEयांRया लpात आल.े अशा 

Yकारे िकती िदवस चालणार होत?े पlरणाम हा झाला कO rयांना त�ंुगात टाकmयात आल ेहोते Eया 

सवा|ना म�ु करmयात आल े आिण Nहसैरू सVंथान आिण तथेील जनता यांनी हा Yv सोडवला. 

जनतRेया सवh wया¸य मागmया सVंथानाने माwय के%या. सVंथािनक, िदवाण आिण जनता या सवा|चे या 

तडजोडीकlरता अिभनदंन केल ेपािहजे. सVंथािनकाने जनतRेया समंतीने राrय करmयाच ेमाwय केल े

आह.े अस े अनके इतरही Vसथंािनक आहते. EयांनीसIुा ह े उदाहरण िगरवावे आिण इ}ंलडंRया 

राजाYमाणे जनतRेया समंतीने राrय चालवावे. Eयांनी जर जनतचेी इRछा िशरोधायh मानली आिण 

कधीही सीमो%लघंन केल ेनाही तर िकती चांगल ेहोईल!  

मला तNुहाला दसुरी गोc सागायची आह.े मी िजथे राहतो ती जागा िबलाh बंधूचंी आह.े त े

YEयेकाला आत येऊ दतेात. आपण EयांRया या सौजwयपणूh वागणकुOचे कौतकु केल े पािहजे. 

अनकेदा लाखो लोक Yाथhना सभलेा येत असतात. परंत ुइथे सभा लहान होत असतात. खरे Nहणजे 

इतoया लोकांचीसIुा मी अपpेा करत नसतो. या Yाथhना सभांना उपिVथत राहणारांमMये पजंाबमधनू 



 ाथ#ना  वचन – भाग 1 

www.mkgandhi.org  Page 431

आल%ेया लोकांचासIुा सहभाग आह.े आजबूाजRूया झाडाची काही लोकांनी फळे तोडली हे ऐकून 

मला फार दःुख झाले. झाडाRया एकाही फळाला कोणीसIुा Vपशh कX नये. केवळ फळाब�ल काय 

बोलायचे, पानालासIुा Vपशh कX नये. अशा Yकारे फळे तोडललेी मा�याला मळुीच आवडणार 

नाही. फळे केLहा तोडायची याचीसIुा वळे असते. Eया वळेेआधी फळे तोडू नये. इथे जे लोक येतात 

त ेभ�Oकlरता येतात. िनदान Yाथhना सभRेया वळेी तरी आपली अतंःकरण ेशIु असली पािहजे. Eया 

काळात आपण ई�रािशवाय अजनू कशाचाही िवचार करायला नको. मग आपण चोरी कशी कX 

शकतो? शoय आह े कO आपण सवh कठीण काळातनू जात अस.ू परंत ु आपण आप%या चांग%या 

सवयी टाकून दऊे नये. 

मला अजनू एक त¤ार िमळाली आह.े मला पाहmयाकlरता िदवसभर लोक येत असतात. 

EयांRयापकैO काही लोक Nहणतात कO सरकारी अिधकारी, पोलीस आिण सwैय यांची Vततुी कXन मी 

Eयांना कायhpमतचे ेYशVतीपW िदले आह.े मी अस ेकाहीही Nहणालो नाही. आिण मी जरी अस ेकाही 

Nहणालो असने तर ती माझी चूक असले वा Eयावळेी मी परेुसा सावध नसने. परंत ुमी तस ेमळुीच 

Nहणालो नाही. Eयांनी कस ेअसावे इतकेच मी सांिगतले होत.े ते तस ेआहते अस ेमी Nहणालो नLहतो. 

माणसात असे आिण असे गणु असले पािहजे अस ेNहणणे वगेळे आिण EयाRयात अस ेगुण आहते 

अस े Nहणण े वगेळे. ते काहीही असले तरी मी EयांRयातील कोणालाही ओळखत नस%यामळेु मी 

Eयांना असे YशVतीपW कस े दऊे शकतो? ते सवh कायbाYमाणे वागत आहते हे मला कस े कळू 

शकेल? पोलीस आिण सwैयाला काही अिधकार दmेयात आललेे अस%यामळेु EयांRया सचूनांच े

पालन करण ेआपल ेकतhLय आह.े 

आप%यला जर पचंायत राज पािहजे असे वाटत असले तर आपण EयाRया आदशेाचे पालन 

केल े पािहजे. पचंायत राजचे अजनू सवh लाभ आप%याला िमळायचे आहते. आपण जर खरोखर 

अिहसंक असतो तर अस ेकाही घडले नसते. असे असनूही ि�िटशांचे राrय सपंल.े महाराrयपाल, 

जरी त ेि�िटश असले आिण नौदलात उRचािधकारी असल ेव त ेराजघराmयाशी सबंिंधत असले तरी 

त ेइथे आपल ेनोकर Nहणनू रािहललेे आहते. Eयांना आप%या मिंWमडंळाRया स%%याYमाण ेवागावे 

लागले. ते आपल े मालक नाहीत. उलट आपणच Eयांच े मालक आहो. अशा Yकारे आपल े

लोकशाही सरकार आह ेआिण Eयान ेकेल%ेया कायbांच ेआपण पालन केल ेपािहजे. कोणाची जर 

सरकारी अिधका`याRया िवरोधात त¤ार असले तर सरकारकडे जाण ेवा व�ृपWांमधनू आपली त¤ार 

Yकािशत करण े हा Eयावरील उपाय आह.े जर एखाbा अिधका`यान े लाच घतेली असेल वा तो 

अकायhpम असले तर EयाRयािव�I कायhवाही केली पािहजे. जर एखादा अिधकारी लाच घते असले 
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तर तो Vवतःिव�I आिण दशेािव�Iही अपराध करतो. काही सिैनकO अिधकारी रे%वे Vटेशनवर 

लोकांना फटके मारत असताना इतoयातच आढळल े होत.े कोणEयाही अिधका`याला कोणालाही 

फटके मारmयाचा अिधकार नाही. परंतु Eयाचा बदला Nहणनू आपणसIुा फटके माX लागलो तर 

आपण तोच अपराध करतो. Vवात�ंयाRयाआधी सरकारी अिधकारी आप%या मालकाYमाण ेवागत 

होते, सवेकाYमाणे नाही. Eयांची िन�ा ि�िटश सरकारकडे होती, आिण Eया काळात जर Eयांनी लाच 

घतेली तर तो ि�िटश सरकारRया िवरोधातील अपराध होत अस.े परंत ुआता जर अिधकारी लाच घते 

असतील तर ते भारतािव�I अपराध करतात. यात िकती तरी अतंर आह.े 

नोआखालीचे काही लोकसIुा मा^याकड ेआल.े अखेरीस पवूh पािकVतान काही लहान देश 

नाही. पवूh पािकVतानमMये ढाका आिण िWपरुासारखी िठकाण ेआहते. त ेलोक सांगत होत ेकO पवूh 

पािकVतानमधील िहदंू पळ काढत आहते. Eयांना ितथे काही अEयाचार होmयाची भीती वाटते. Eया 

बगंाली िमWांनी मला काही तरी सांगmयाची िवनतंी केली. मी आतापय|त ज ेसांगत आलो तचे मी 

सांगू शकतो. अशा पIतीने कोणीही आपला दशे वा घर सोडू नये. शरू माणसाकlरता िभmयासारखे 

काहीही नसते. त ेजर कुणाला घाबरतच असतील तर केवळ ई�राला. घाबरगुडंी उडून Eयांनी पळू 

नये. EयांRयात मरmयाचे धयैh असले पािहजे. Eयांनी पािकVतान सरकारला सांिगतले पािहजे कO आNही 

पािकVतानशी Yामािणक राहa आिण ितथेच रािहले पािहजे. आNही Yतारणा करणार नाही आिण 

पािकVतानRया मळुांला धoका लावणार नाही अशा Yकारे Eयांनी आ�Vत करायला पािहज.े Eयांनी 

सांगायला पािहजे कO सरकार आNहाला माX शकते परंत ुआNही आमRया मलु6चे अपहरण होऊ 

दणेार नाही. सरकार जर Eयांना रामनाम घmेयाकlरता बदंी करत असले तर Eयांनी ते नाव घmेयाचा 

आ�ह धरला पािहजे. दस`याRया िदवशी वाb वाजवू नये अस ेत ेसरकार सांगत असले तर Eयांनी 

Eयाकlरता आ�ह धरला पािहजे आिण हा आमRया धमाhचा भाग आह ेअसे समजावनू सांिगतले 

पािहजे. परंतु आपला जीव वाचवmयाकlरता Yभावी लोकांनी तथेून पळून जावे, असहाय लोकांनी 

ितथेच राहावे ह े अगदी चूक आह.े ितथे श¦ु लोक मोठ्या स_ंयेत राहतात. आव]यक शौयh 

दाखवmयाची EयांRयाकडून कशी अपpेा करता येईल? भरपरू पसैा असलेला मी Lयापारी असने तर 

मी काय पळून जायला पािहजे? माझा धमh हा नाही. जर वकOल, डॉoटर, Lयापारी इEयादी यांना जर 

आपली जागा सोडावी अस े वाटत असले तर गlरबांनाही सरुिpत िठकाणी पोहोचवmयाची Eयांनी 

आधी काळजी घतेली पािहजे. गlरबांना मागे ठेवनू पळून जाणे यात माणसुकO नाही. अशा वतhनाने 

िहदंधूमh, ि�vनधमh वा इVलाम या कोणाचेही नाव मोठे होणार नाही. तNुही िजथे कुठे जाल ितथे 

गlरबांना तमुRयाबरोबर ठेवले पािहजे. ददुवाने आज मी पवूh पािकVतानमMये नाही. ई�रान ेमला सवhW 
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हजर राहmयाची श�O िदलेली नाही. मी केवळ एक साधा मानव Yाणी आह ेव असहाय आह.े परंत ु

मी माझा आवाज EयांRयापय|त पोहोचवmयाचा YयEन कX शकतो आिण तोच मी करतो आह.े 

त ेबगंाली िमW मला Nहणाल े कO याबाबतीत काही करmयाकlरता तNुही डॉ. आबंेडकरांना 

सांगा. Eयांनी दिलत समाजामMये भरपरू काम केल ेआह.े या Yसगंी EयांनीसIुा तथेील लोकांना काही 

सांिगतले पािहजे. माणसाने आप%या धमाhचे म%ूय दऊेन िजवतं राहण ेह ेपाप आह ेह ेEयांनी सांिगतले 

पािहजे. अशा श�दांनी EयांRयात काही मनोबल िनमाhण होईल. 

सु̀ हावदtसाहबेांना ितथे पाठवा अशीसIुा मला िवनतंी करmयात आली आह.े ते ितथे गले े

तर यो}यच होईल. परंत ु सु̀ हावदtसाहबे इथे नाहीत. त ेइथे एकदोन िदवसात येतील. परंत ु_वाजा 

निझम�ुीन आधीच इथे आहते. पािकVतानमMये एकही िहदं ूअथवा मसुलमान मारला जाऊ नये अस े

तसेIुा Nहणतात. सु̀ हावदtसाहबेसIुा Eयांना मदत करmयाकlरता ितथे जातील. त े ितथे जाणे कस े

टाळू शकतील? िहदंू, मलुमान आिण शीख यांनी एको¥याने राहावे ह ेYEयेकाRया िहताचे आह.े जर 

अस ेहोणार नाही तर िहदंVुतान आिण पािकVतान या दोघांचाही िवनाश होईल. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ४२४-८ 
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१४४. !ाथ$ना !वचन, ऑIटोबर १७, १९४७ 

नवी िद%ली, 

ऑoटोबर १७, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

 अजनू माझा खोकला का द�ुVत झाला नाही अस ेमला लोक िलहaन वा YEयp भटूेन िवचारत 

असतात. Yाथhननेतंर मी थोडा जरी बोललो तरी मला खोकला सXु होतो. मी डॉoटर िकंवा वbैाकडून 

उपचार करवनू घते नाही. डॉoटर मला सांगतात कO पिेनिसलीन घऊेन िजथे खोकला तीन िदवसांत 

बरा होऊ शकतो ितथे मी तो तीन आठवड ेराहa िदला आह.े परंतु मा^या मताYमाणे रामनाम सवाhत 

मोठे औषध आह.े त ेअचूक आह.े रामाचा बाण rयाYमाणे लÊयाचा वधे घते%यािशवाय राहत नाही 

EयाचYमाण ेह ेऔषधसIुा कधीही अपयशी होत नाही. परंतु माणसाने धीर धरला पािहजे. सMयाRया 

पlरिVथतीत मला याRया दसु`या कोणEयाही पयाhयाची क%पना करता येत नाही आिण िद%लीत व 

सपंणूh दशेात जे काही घडत आह े EयाRया सदंभाhत ई�र सोडून इतर कोणाचीही मदत होऊ शकत 

नाही. एक मानव Yाणी Nहणनू मी जे काही YयEन कX शकलो Eयांना अपयशच आल ेआह.े एक 

काळ असा होता कO जLेहा मा^या श�दांना बरेच वजन होत.े आज Eयांचा काहीच Yभाव पडत नाही. 

मी काही चूक केली आह ेकाय? कO पवूt माझे श�द जसे अगदी अतंःकरणातनू बाहरे पडायच ेतसे 

आता पडत नाहीत? परंत ु मी तर अगदी अतंःकरणपवूhकच बोलतो आिण तNुही ऐकतासIुा. परंत ु

काळ बदलला आह.े YEयेत यगुाचे एक विैशc्य असत.े त े तसचे असायला पािहजे आिण तसचे 

आहसेIुा. परंतु Eयाचा मा^यावर कोणताही पlरणाम होणार नाही. मी तसे घडू दणेार नाही. मी तसाच 

आह ेजसा मी नहेमी होतो. मला माहीत आह ेकO आता मी ज ेसांगतो आह ेतचे मी आधीपासनू 

सांगत आलो आह.े सEय आिण अिहसंवेर जशी माझी �Iा होती तशीच आताही आह.े शoय आह े

कO माझी �Iा अजनू सखोल झाली असले. काळ बदलला आह ेपरंतु मी बदललेो नाही. Yाथhनचेा 

EयांRयावर पlरणाम होतो ज ेस�I होऊन ती ऐकतात. माणसू केवळ आप%या VवभावाYमाण ेवाग ू

शकतो. यात ढZगीपणाला कोणतहेी Vथान नाही. 

आज मी ज ेकाही करतो आह ेत ेई�राRया नावावर करतो आह.े माझी EयाRयावर �Iा आह.े 

िकरकोळ आजाराकlरता मी Eयाच ेनाव का टाकून bावे? एक तर हा आजार गलेा पािहजे आिण नाही 

तर या आजारावर मी िवजय िमळवला पािहजे. माणसू मलेा तर ती काय मोठी गोc आह?े 
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जwमापासनूच YEयेकाचा मEृयहूी ठरललेा असतो. ई�राला मा^याकडून काही करवनू �यायचे असले 

तर तो मला िजवतं ठेवील, आिण नाही तर तो मला खोक%यानहेी मला माXन टाकOल. या मलुीन े

थोड्या वळेेपवूt गायील%ेया भजनात Nहटलेले आह े कO तू कामना िवसर, तू ¤ोध िवसर, तू मोह 

िवसर, लोभ िवसर परंतु रामनामाला िवसX नकोस. तोच तझुा आधार आह.े भजन Nहणण े आिण 

िचतंन करण ेतझुे काम आह.े परंतु अशा वळेी खोकला येतो तLेहा डॉoटर आिण वbै सांगतात कO त ू

पिेनिसलीन घ.े इथे रामनाम कुठून आल?े माझी जर या लहानसहान बाबतीतही रामनामावर �Iा 

नसले तर मोठ्या कामात EयाRया आधारावर मी कसा यशVवी होईन? यात जर मी जर VवतःRया 

YयEनान ेयशVवी झालो नाही तर माझे Vखलन होईल व मी कुचकामाचा होईन. हा साधा खोकला दरू 

Lहावा Nहणनू मी रामनाम का िवसX?  

नहेमीYमाणे आजही काही कांबळी आली आहते. काही धनादशेसIुा आल े आहते. एक 

मसुलमान स हृVथ मोठ्या उEसाहात आल े आिण अडीच शरे कापसू भरलेली दलुई सोडून गलेे. 

कोणतहेी पांघXण नसल%ेया माणसाला ती bावी अशी Eयांची इRछा होती. ह े करmयाकlरता 

LयवVथा करmयात येत आह.े असे Nहणतात कO rया वगेात लोक दतेील अशी अपpेा होती Eया 

वगेात लोक दते नाहीत. मा^याब�ल सांगायचे तर लोक इतoया जलद आिण उEसाहाने कांबळी व 

पसैा पाठवत अस%याब�ल मी तर Eयांना धwयवादच दईेन. काही लोक पसैा पाठवत आहते कारण 

Eयांना इतकO VवVत कांबळी िमळू शकली नाही. EयांRयातफ�  आपण ती कांबळी VवVत दरान ेिवकत 

�यावी अशी Eयांची इRछा आह.े  

अwनसमVयेचा िवचार करmयाकlरता राज§¦ बाबूंनी सिमतीची सभा बोलावली आह.े सिमतीन े

कपड्यांRया चणचणीब�ल चचाh केली नाही. अwनधाwय आिण कापड यांRयासबंंधी गत काही 

मिहwयांपासून जो \िcकोन होता तोच आताही आह.े मी माwय करतो कO गरीब लोकांना जाVत Wास 

होतो आिण Eयांना अिधकच Wास होणार आह.े काही लोक मला िलिहतात आिण ज े लोक 

शतेक`यांमMये काम करतात त ेमला सांगतात कO मी जे काही Nहणालो Eयामळेु शतेकरी फार खुष 

आहते. यामळेु EयांRयावर लादmयात आल%ेया कं{ोलपासून Eयांची सटुका होईल असे Eयांना वाटते. 

Eयांना िनदान काही सधंी िमळेल. Eयांच ेधाwयाचे कोठार भरलेले आहते. तचे त ेसपंणूh धाwय खाणार 

आहते काय? Eयांना पसैाही िमळवायचा आह,े त ेकाय का�याबाजारात आपल ेधाwय िवकतील? 

शतेकरी साधभेोळे लोक असतात. Eयांनी का�याबाजारात का जाव?े थोडे दहावीस �पये िमळाले तर 

तवेढ्यावरच त ेखुष होतात. Eयांना का�या बाजाराRया कारभाराशी काय करायच ेआह?े यामळेु मी 

परत सांगतो आिण तमुRया माMयमातनू शासनालाही सांग ूइिRछतो कO िकमान इतका िव�ास तरी 
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लोकांवर ठेवा. रेशनपIती बंद करmयाच ेसाहस त ेका कX शकत नाहीत? Eयाच ेपlरणाम कधीही 

वाईट होऊ शकत नाहीत. लोक बदमाष झाले आहते आिण धाwय लपवनू ठेवत आहते अस ेआपण 

का गहृीत धरावे? अखेर तNुही Vवतःच तर सरकार आहा. पlरिVथती जाVत िबघडली तर तNुही परत 

कं{ोल सXु कX शकता. तमुRयात परेुसे धयैh नस%यामळेु लोकांना Wास सहन करावा लागत असले 

तर त ेwया¸य नाही.पचंायत राजRया परंपरेYमाणे गोcी झा%या पािहजे.  

िगरणी मालक Nहणतात कO EयांRयाजवळ कापडाRया गाठी पडल%ेया आहते. परंत ु

EयांRयावर िनयWंण अस%यामळेु त ेEया कस ेिवकू शकतील? त ेVवतःRया नÂयाब�ल बोलत नाहीत 

असा माझा िव�ास आह.े त ेकेवळ जनतRेया िहताRया \cीने बोलत आहते. Eयांना जर मोकळीक 

िदली गलेी तर त े आपला साठा बाहरे काढू शकतील व कापड लोकांपय|त पोहोचू शकेल. 

लोकांजवळ धाwयाचा भरपरू साठा असनूही तो rया गरजू लोकांपय|त पोहोचायला पािहजे 

EयांRयापय|त पोहोचू शकत नाही ह ेिकती नवल आह?े अस े िदसते कO या बाबतीत मळुातनूच कुठे 

तरी चकुत आह.े आप%या नोकरशाहीची इRछा आप%या खचुtवर बसनू काम करmयाची असते. 

EयांRयासमोर Eयांचा टेबल, लाल फOत आिण मणे या गोcी असतात. ते लाल फOत लावतात आिण 

नVती (फाईल) तयार करतात. ते कधी शतेक`यांमMये रािहल ेआहते काय? Eयांनी कधी शतेक`याशी 

ओळख कXन घतेली आह ेकाय? अितशय आदरपवूhक मी Eयांना सांग ूइिRछतो कO लोक मXन 

जातील अस ेतNुही का समजता. तमुRया िनयWंणामळेु लोक मरत आहते ह ेतर आNहाला उघड्या 

डो�यांनी िदसत आह.े ज े लोक बदमाशी आिण वडेेपणाची कृEय करणारे आहते त ेतस े आताही 

करत आहते, परंत ुEयांRया चांग%या गोcी लपतात. मी तर Nहणने कO शoय असले िततoया लवकर ह े

दोwही कं{ोल दरू करmयात आल ेपािहजे. जरी काही साठा िश%लक असले तरी लोक जागृत होतील. 

कापड, खाbपदाथh आिण इतर गोc6Rया वाढEया िकंमती Eयामळेु कमी होतील.आता युI सXु नाही 

आिण आप%या दशेाबाहरे काहीही जात नाही, आिण तरीही िकमती वाढतच आहते. ही अितशय 

लािजरवाणी गोc आह.े आपली मान खाली होते. माझे मत आह े कO सरकारन े जनतवेर िव�ास 

ठेवला पािहजे आिण धीर ठेवला पािहजे. धीर धXन शoय िततoया लवकर क{ोल बंद केल ेपािहजे 

आिण याबाबतीत िदवस§िदवस माझी खाWी वाढत चालली आह.े 

आज आपण अVवVथ आहो. मसुलमान वा िहदंू वा िशख यांRया हातनू आपण मारले जाऊ 

अशी आप%याला भीती वाटत असते. आप%याला हचे काम असते आिण दसुरे कोणतहेी काम 

आप%याला सचुत नाही. शWEुव तर आहचे परंतु Eयाचाच िवचार करत बस%याने आपण ते िवसरणार 

नाही. जो rयाचा िवचार करतो तो तसाच होतो अस ेआपल ेशा�सIुा सांगते. Eयाच ेिवष आप%या 



 ाथ#ना  वचन – भाग 1 

www.mkgandhi.org  Page 437

Yकृतीत िभनते. Eयाची िझगं आप%या डोoयात चढत े आिण िहदंूनंा वाटते मसुलमानांना कापाव े

आिण मसुलमानांना वाटू लागते कO िहदंूनंा आिण िशखांना कापाव.े आपण जर अशा Yकारे िवचार 

करत राहa तर हाच आपला Vवभाव बननू जाईल. Vवात�ंय िमळा%यानतंर आपली अशी अवVथा 

झाली पािहजे काय? याला मी पचंायत राज कधीही Nहण ूशकत नाही. 

मला दिpण आि°केतनू तार आली आह.े तारेत Eयांनी िलिहले आह ेकO तNुही आमRयावर 

फार उपकार केल ेआहते. मी कोणत ेउपकार केल?े मला ज ेचांगल े वाटले ते मी केल.े मला काय 

यो}य वाटते इतकेच मी सांिगतले होते (पाहा Yाथhना Yवचन, ऑoटोबर ११, १९४७). सEया�ाहाचे ह े

फार मोठे विैशc्य आह.े पजंाब जLेहा सिैनकO शासनाखाली होता तLेहा ितथे अEयाचाराच ेराrय सXु 

झाले होते. शकेडो, हजारो लोकांना आप%या पोटावर रांगावे लागले होते. त ेपोटावर रांगले कारण 

Eयांना आपला जीव िYय होता. अमतृसरमधीर Eया अ�ंद ग%लीचे नाव मी िवसरलो आह.े केवळ 

िजवतं राहmयाकlरता ते पोटावर रांगले होत.े तNुही रांगला नाही तर तNुहाला माXन टाकू अशी धमकO 

Eयांना दmेयात आली होती. परंतु केवळ जगmयाकlरता कोणी असे का करावे? न रांगता उभे राहaन 

“बंध ू जीव गलेा तरी बेह�र पण कधीही पराभव पEकरणार नाही” अस े त े Nहण ू शकल े असते. 

(पजाबमधील सिैनक शासनाRया वळेी पिंडत रामभजु चौधरी यांनी रचल%ेया किवतRेया पिह%या 

ओळीचा मिथताथh.) आNहाला मरावे लागले आिण सवh काही गमावावे लागले तरी आNही कधीही 

पराभव पEकरणार नाही ही गोc सEया�हाRया सरुाशी अगदी जळुणारी आह.े यात सEयाचा समावेश 

आह.ेचकुOच े काम केल े तर Eयात असEय येत.े दिpण आि°केत जरी मठूभर लोक असले तरी 

Eयामळेु काय होते - असे करणारे करोडो लोक होऊ शकतात. त ेकाहीही असले तरी ितथे लाखांRया 

स_ंयेतच लोक आहते. जरी केवळ काही शकेड्यातच नाही तर काही दशकांRया स_ंयेतही लोक पढुे 

आल े तर भारताRया Yित�ेत भर घालतील. ते मला िवचारतात कO तNुही इथ%या लोकांना पसैा 

पाठवmयाकlरता का सांगत नाही. यामळेु मला वदेना होतात. ते गरीब लोक नाहीत. ते ितथे आNहाला 

उपकृत करmयाकlरता गलेलेे नाहीत. जे लोक ितथे सघंषाhची धरुा वाहत आहते EयांRयाजवळ जाVत 

पसैा नाही आिण पसैवेाले लोक Eयांना काहीही दते नाहीत. rयांRयाजवळ पसैा आह े ते केवळ 

पशैावर Yेम करत आहते. Eयांना Eयांची Yित�ा आिण मानसwमान केवळ पशैातच िदसतो. दिpण 

आि°केतील आपले लोक Nहणतात कO आNही लढणारे लोक आहो, परंत ु आमRयाजवळ पसैा 

नाही. परंत ुपसैा नाही तर आतापय|त कस ेचालत होते?  

पवूh आि°केल फार मोठ्या स_ंयेत लोक आहते. सपंणूh पवूh िकनारा आप%या लोकांनी 

भरललेा आह.े Eयांनी पसैा पाठवावा अस ेमी Nहणने. आपला भारत दशे आज अितशय गरीब झाला 
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आह.े इथे मी कोणाला आिण कोणEया तZडान ेपसै ेपाठवmयाकlरता Nहण?ू आप%या दशेात करोडपती 

लोक आहते आिण त े करोडो कमावतातही. परंतु EयांRयावरील कराRया ओ^यामळेु 

EयांRयाजवळसIुा पसैा कमी रािहला आह.े आिण आप%या ददुवाने लोक आपसात भांडत आहते व 

EयामळेुसIुा करोडो �पयांचे नकुसान होत आह.े या लोकांना दिpण आि°केकlरता पसैा पाठवा अस े

मी कस े Nहण?ू मी जLेहा दिpण आि°केत होतो तLेहा इथल े लोक पसैा पाठवत असत, गोखल े

(गोपाळ कृzण गोखल)े पसै ेपाठवत असत. पजंाब आिण सपंणूh भारताने मला काही पाच ते सात 

लाख �पय े पाठवल े होत.े आज अस े काही करmयाकlरता मी लोकांना सांगू शकत नाही. 

मॉlरशसमMये अनके भारतीय आहते.ते ितथे कुली आहते. ितथे िहदंू-मसुलमान समVया नाही. 

मZबासामMयेसIुा मोठ्या स_ंयेत भारतीय आहते. त े चांगलचे �ीमतं आहते. ते मbपान वा 

व]ेयागमनही करत नाहीत. Eयांना केवळ आप%या खाmयािपmयाकlरता पसैा हवा असतो. केवळ 

अwनाकlरता माणसाला िकती पसैा पािहजे? दिpण आि°केतील आपल ेलोक Nहण ूशकतात कO 

आNही Vवतःकlरता नाही तर भारताकlरता लढत आहो. लोकांना अथाhतच पसैा पाठवmयापासनू मी 

अडव ूशकत नाही, परंतु मी Eयांना तसे करmयाकlरताही सांग ूशकत नाही. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ४२८-३३ 
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१४५. !ाथ$ना !वचन, ऑIटोबर १८, १९४७ 

नवी िद%ली, 

ऑoटोबर १८, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

 अजनूही कांबळी आिण चेक येत आहते परंतु समाधानकारक वगेाने नाही. 

 मी सरदार पटेल यांनी काढललेे एक व�Lयही पािहले आह.े Eयात Eयांनीही लोकांसमोर हात 

पसरले आहते. याचा अथh आपण जर सरकारवर िवसबंून बसनू रािहलो तर कोणतहेी काम होणार 

नाही. सरकार तोपय|त पोहोचू शकत नाही. बरे झाले Eयांनीही िनवदेन काढल.े ज ेलोक आज थडंी 

सहन कX शकत नाहीत EयांRयापय|त थडंीपासनू बचाव करmयाकlरता काही ना काही पोहोचवता 

आल ेतर बरे होईल.  

 डॉ. सिुशला ना¸यरही हचे काम करत आहते. Eया नहेमी परुाना िक%%यातही जातात आिण 

इकडेितकडेही जातात. आज Eया कु�pेWला ग%ेया कारण ितथे नवीन िशबीर सXु करmयात आल े

आह.े ितथे सवh लोक LयवVथा करतच आहते परंत ुEया मोठ्या डॉoटर आहते. EयांRयाबरोबर दसु`या 

�ी-डॉoटरही ग%ेया आहते. इतर लोकही गलेे आहते. डॉ. जॉन मथाई गलेे आहते. या लोकांपय|त 

िजतकO मदत पोहोचवता येईल िततके चांगले होईल.  

 काल मी िहदंVुतानीब�ल बोललो होतो. तNुही िकती िविचW काम करत आहा असे Eयाब�ल 

अनके लोकांनी मला आज िलहaन कळवले. मला वाटते कO मी िहदंVुतानी आिण सघंराrयाकlरता 

फार चांगल ेकाम करतो आह.े अस ेकXन मी Eयांची सवेा करतो आह.े त े िलिहतात कO अखेरीस 

िहदंVुतानीचा हा ¤म rया काळात सXु झाला तो अशा काळात सXु झाला कO जLेहा आNही खाली 

घसरणीला लागललेो होतो, गलुामीत होतो. आNही हे िवसरतो कO ज ेलोक आल ेहोत ेते आल ेहोत े

आ¤मण करmयाकlरता परंत ुयाच ते दशेात राहaन गलेे. या दशेात कशा Yकारे वाVतLय करता येईल 

याचा ते िवचार कX लागले. खरी गोc ही आह ेकO उदूhचा जwम Eयातनूच झाला व कालांतराने ितने 

वगेळा आकार घतेला. Eयांनी ितRयात खRचून फारसी आिण अरबी श�द भरले. इतकेच नाही तर 

Eयांनी ितला नवीन पlरवषेही िदला. ितचे LयाकरणसIुा Eयाच भाषांमधनू आल े आह.े परंत ु

िहदंVुतानीची ही गोc नाही. ितचे Lयाकरण या मातीशी िनगडीत आह.े उदूhत ज ेकाही फारसी श�द 

असतील त ेिकती तरी काळापासनू आहते. त ेश�द वचेून Eया भाषेतनू बाहरे काढण ेह ेआपले काम 



 ाथ#ना  वचन – भाग 1 

www.mkgandhi.org  Page 440

नाही. ज ेलोक आ¤मक Nहणनू आल ेहोते त ेइथेच रािहले व येथील सामािजक रीतीभाती Eयांनी 

अवलिंब%या. मला वाटते कO आता आपण Eयांचा ितरVकार कX लागलो तर तो आपला Vवतःचा 

ितरVकार करmयासारखे होईल. परंतु याचा उ%लखे आज मी वगे�या कारणाकlरता करत आह.े 

याब�ल मी भरपरू िलिहले आह.े जोपय|त इ�ंजी भाषेचा सबंंध आह ेती वगेळी आह.े ि�िटश येथ े

सा¢ाrय Vथापmयाकlरता आल े होत.े इथे वाVतLय करmयाचा Eयांचा िवचार नLहता. ते भारताचे 

होmयाकlरता कधीही आल ेनLहत.े इथे त ेVवतःला परकOय समजायचे आिण तसचे राहmयाची Eयांची 

इRछा होती. Eयांना EयांRया मलुाबाळांना भारताबाहरे वाढवmयाची इRछा होती. नतंर EयांनीसIुा येथ े

इ�ंजी भाषा आणली. हळूहळू Eयांनी ितला िवशषे आकार िदला. परंतु उदूhRया बाबतीत जसे घडल े

तसे इ�ंजीRया बाबतीत काहीही घडल ेनाही. अवधी वा Eया वळेी बोल%या जाणा`या भाषांपासनू उदूh 

अिVतEवात आली होती. परंतु इ�जीRया बाबतीत माW अशी गोc नाही. आता भारतातील ि�िटशांचे 

राrय सपंललेे आह.े परंत ु इ�ंजी भाषेचे आप%यावर वचhVव गाजवणे सXु रािहले आिण आपण 

आपल ेYशासन Eया भाषेिशवाय कX शकत नसू तर आपली काय अवVथा होईल? मग दशेातील 

करोडो लोक इ�ंजी िशकू शकतील काय? इ�ंजी आपली राz{भाषा होणार आह ेकाय? मी Vपcपण े

तNुहाला सांगतो कO हे शoय नाही. अस ेकाही करmयाच ेधाc्hयसIुा आपण कX नये. आपण अस े

काही करmयाचा YयEन केला तर आपण आपला िवनाश कXन घणे ेअपlरहायh आह.े 

एका बंधूनंी मला िलिहले आह ेकO मी चूक करतो आह.े ते Nहणतात कO भारतात जे लोक 

काम करणारे आहते Eया सवा|ना इ�ंजी येत.े इ�ंजी िलिहणेवाचण े िशकललेे मठूभर होते व त े

कोटhकचे`यात जायचे आिण ितथे इ�ंजीत काम करायच े कारण Eयांच े Nहणण े ऐकल े जायचे. जो 

गलुामीत राहतो Eयाला राजभाषा आवडू लागत असते. हे तर ठीक आह ेपरंत ुrयांची मातभृाषा िहदंी 

अथवा िहदंVुतानी आह ेत ेजर कोटhकचे`यात गलेे आिण ितथे इ�ंजीत काम चालत असले तर Eयांना 

काहीच कळणार नाही. असे करण ेNहणज ेआप%या अकलचेे िदवाळे काढmयासारख ेहोईल. समजनू 

घmेयाची आपली अगदीच इRछा नाही. आपला Vवाथh कशात आह ेहसेIुा समजनू घmेयाची आपली 

तयारी नाही. आता इ�ंजी राrय तर गलेे, आता Eयाबरोबरच इ�ंजी भाषेला ज ेVथान आपण िदले, 

आिण खरे Nहणजे ते Vथान ितच ेहोऊच शकत नLहत,े Eया VथानावXन ितला दरू Lहाव ेलागले. एक 

बंध ू मला िलिहतात कO तNुही ज ेकाही सांगता Eयाचा लोक अगदी वगेळा अथh लावतील. कारण 

लोकांना सांगणाराचा हते ूकधीच कळत नसतो. 

आज आNही सवh बिुI�c झा%यासारखे झालो आहो. िहदंू मसुलमानांशी भांडतील, 

EयांRयाबरोबर बसणार नाहीत, Eयाचा गळा कापतील इतकेच रािहले आह.े राजकुमारी अमतृ कौर, 
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rया कालपरवाच िसम%याहaन परत%या, मला सांगत होEया कO िसम%यात ज ेगरीब लोक पडलले े

आहते ते मसुलमान आहते व Eयामळेु Eयांना हटवावे लागणार आह.े आपण इतके दcु झालो आहो. 

ितथून Eयाना हलवmयात येत असताना Eयांना िकती Wास सहन करावा लागला! पािकVतानमMये 

मोठ्या स_ंयेत िहदंू आहते. EयांचीसIुा हीच त¤ार आह.े अशा गोcी एकामागनू एक सXु आहते.  

काही लोक Nहणतात कO सVंकृतYचूर िहदंी ही भारताची राz{भाषा आह.े इ�ंजी आता 

जाmयाRया मागाhवर आह े आिण लोक YांताRया भाषेतनू आपल े काम चालवतील. ितथे भांडण े

होतील अशी भीती आह ेआिण ती बरोबर आह.े यामळेु आपसात घणृा िनमाhण होईल. इ�ंजी तर राहa 

शकत नाही कारण इ�ंज तर आता मठूभर िश%लक आहते. त ेशासन तर चालव ूशकत नाहीत. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ४३३-३५ 
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१४६. !ाथ$ना !वचन, ऑIटोबर १९, १९४७ 

नवी िद%ली, 

ऑoटोबर १९, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

 तNुहाला अस े वाटते कO िदवस दररोज लहान होत चालला अस%यामळेु सहा वाजता जी 

Yाथhना सXु होत ेती करmयाकlरता उशीर होतो. िदवस दररोज २ ते ३ िमनीटांनी लहान होतो आिण 

२३ िडस§बरला तो अगदी लहान होतो. या िदवसात लवकरच अधंार पडू लागत अस%यामळेु 

उbापासून आपण सायकंाळी ५.३० वाजता Yाथhना सXु करत जाऊ. 

 तNुही आधीच भजन ऐकलले ेआह.े (आ�म भजनावली, भजन ¤मांक १५१) मला वाटत े

कO या भजनातील ¯दयVपषt गोc मी तNुहाला सांिगतली नाही. आ�म भजनावलीत जे भजन आह े

आहते EयांRयातील YEयेक भजनामागे एक इितहास आह.े Eयातील सवh भजन काही अगदी िनवडक 

नाहीत. काही िनवडक आहते परंतु तो सपंणूh स�ंह आ�मात तयार करmयात आला आह.े आ�मात 

एक मोठे भ� होते. ते सगंीतशा�ीही होते. Eयांच ेनाव पिंडत खरे (नारायण मोरे�र खरे) होत.े Eयांनी 

भजन िनवडले. Eयांनी अथाhतच काकासाहबे आिण इतरांची मदत घतेली. या भजनांचाही स�ंहात 

समावशे करmयात आला. माझा पतुmया मगनलाल गांधी हा भजन Nहणत अस.े दिpण आि°केतील 

आ�मात तो मा^याबरोबर दीघh काळ रािहला होता. अस ेकाही नाही कO पिंडत खर§नीच असा स�ंह 

तयार केला. इतर अनकेांनीही असे स�ंह तयार केल ेआहते. कारण ते िदवस Vवात�ंयाकlरता सXु 

असल%ेया आप%या अिहसंक सघंषाhचे होत.े काही वषा|नतंरही Vवात�ंय न िमळा%यामळेु अनके 

लोकांमMये वफै%य�Vततचेी भावना िनमाhण झाली. यावXन इतकाच िनzकषh काढता येऊ शकतो 

आपल ेकुठे तरी चकुत होते. जLेहा काही तरी चकुत ेतLेहा चांगले लोक EयाRया कारणाचा बाहरे कुठे 

तरी शोध घते नसतात. अशा गोcीकlरता आपल ेशजेारी वा आपल े भाऊबंद दोषी आहते आिण 

आपण नाही असा िवचार करण ेबरोबर नसते. हा काही बरोबर मागh नाही. हा चकुOचा मागh आह.े 

जLेहा गोcी िबघडतात तLेहा आपला दोष नाही आिण इतरांचा आह ेअसा िवचार करण ेचकू असत.े 

सवh ई�रभ� हचे सांगतात. तलुसीदास हचे Nहणाले. सरूदासही “मो सम कौन कुिटल खल कामी” - 

मा^यासारखा कुिटल कोण आह,े खल कोण आह,े कामकु कोण आह े असचे Nहणतात. (आ�म 

भजनावली भजन ¤मांक १०६) तलुसीदास काय वा सरूदास काय आप%या \cीतनू अस े नLहत,े 
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परंतु त े Vवतःला अस े समजत होत.े भाऊ, बिहणी, मलु,े िमW आिण इतर सवh गोतावळा जरी 

आजबूाजलूा असला  तरी त ेजर ई�रापासनू दरू असले  तर Eयांना िततकेच दःुख Lहायचे आिण मग 

त ेदःुखान ेNहणतात कO मा^यासारखा कुिटल, खल कामी कोणी नसले. ते अस ेNहणाल ेआिण Eयांनी 

VवतःमMयेच दोष शोधायचा YयEन केला ही चांगली गोc आह.े असचे “अजहa न िनकस े Yाण 

कठोर” हहेी भजन आह.े ते भजन Nहणते कO अजनू ई�राचे दशhन झाल ेनाही तर अजनू Yाण का 

िनघनू गले ेनाही? हे भजन नहेमी गणशे शा�ी गात असत. परंतु एखाद वळेी त ेहजर नसले, आजारी 

पडल े तर मगललाल त े गायचे. मगललाल सगंीतr© नLहत े परंत ु Eयांचा गळा गोड होता. ते rया 

पIतीन ेभजन Nहणायचे ते अजनू मा^या कानात आह.े त ेआ�माच ेआधारVतभं होते. आ�माRया 

सचंालनात त े एखाbा िशळेसारखे होते. त े फार काटक होते. कुदळीन े खोदmयाRया कामात त े

सवा|Rया पढुे असायचे. त ेजLेहा दिpण आि°केत होत ेतLेहा त ेशरीराने फार धcपcु होत.े परंतु इथे 

आ%यानतंर त े जरी आजारी नLहत े तरी Eयांच े वजन कमी झाले होत.े ितथे जरी Eयांना सपंणूh 

जबाबदारी सांभाळावी लागायची तरी इथे Eयांना करोडो लोकांसोबत काम कराव े लागायचे. ही 

वगेळीच जबाबदारी होती. Eयांनी रचनाEमक कामाची भरपरू जबाबदारी घतेली होती. आपण 

रचनाEमक कायh कस ेसोडून दऊे शकतो? रचनाEमक कायाhिशवाय Vवराrयाला काय अथh राहील? 

आपण Vवात�ंय िमळवले आह ेपरंतु Eयाच ेिकती म%ूय आह?े आपण जरी Vवात�ंय िमळवल ेअसल े

तरी Eयाच ेकाय? आज आप%या लpात येत े कO Eया काळात आपण परेुसे रचनाEमक कायh केल े

असते तर आज आप%याला जी \]ये पाहावी लागत आहते ती पाहावी लागली नसती. आप%या 

मनात अस ेVवराrय होते काय? Eया िदवसात आपण भरपरू काम केल ेअसत ेतर आज भारताचा 

इितहास वगेळा असता. याब�ल मला मळुीच सशंय नाही. मगनलालचा दवे Vवराrयात होता. Eयाच े

Vवराrय रामराrय होत.े  

 ई�राच ेदशhन केवळ Vवराrयातच होऊ शकत.े अखेरीस ई�र काही जड दहे थोडाच आह.े 

काही लोक सांगतात कO Eयाला चार हात आहते, एका हातात शखं, दसु`या हातात गदा, ितस`यात 

च¤ आिण चौ�यात प� आह.े ही सगळी आपली क%पना आह.े ई�र आप%या हातात शखं, च¤, 

गदा आिण कमळ कसा धारण कX शकेल? तो िनरंजन Nहणज े Nहणज े िनzकलकं आिण िनराकार 

आह.े तो जर भौितक अिVतEवाRया पलीकडे असले तर तो भौितक आकार कसा धारण कX 

शकेल? आपण ई�राची Yितमा आप%या मनात िनमाhण करतो आिण मग ितRयावर िव�ास ठेवतो. 

मग आपण आप%या ई�राकlरता कुणाकड ेपाहावे? Eयाला आपण आप%या कृतीतनू पाहa या. आपण 

जLेहा य© समजनू एखादी गोc करतो तLेहा आपण आप%या अतंःकरणात ई�राची Vथापना करतो. 

उदाहरणाथh जLेहा एखादा माणसू चरखा िफरवतो तLेहा Eयान ेकातल%ेया धा}यात Eयाला ई�र िदसतो. 
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EयाRया मनात सवh जग आपल ेआह ेआिण आपल ेजग तर भारत आह,े आिण भारतात अस ेगरीब 

आहते कO rयांना खाmयाकlरता िमळत नाही अस ेअसते व Nहणनू तो दlर¦नारायणाकlरता तो कताई 

करतो. सतुाचा जो एकेक धागा तो कातत असतो Eया धा}यात मग तो दवेाचे दशhन घतेो. Eया िदवसात 

Vवराज फार दरू होत.े परंतु जLेहा आ�म फार चांगल ेनLहत ेतLेहा मगनलालRया अतंःकरणातनू श�द 

िनघायचे “अजहa न िनकस ेYाण कठोर”. नतंर Eया भजनात चार Yहर चार यगुांYमाणे गलेे अस ेवाटते 

अस.े याचा अथh सपंणूh राW िनघनू गलेलेी असली तरी हा जीव काही अजनू गलेा नाही. अजनूही दहे 

कायम आह.े Eयाला चार Yहर चार यगुांYमाणे वाटतात. मलासIुा या राWी िततoयाच मोठ्या 

वाटतात. आपण तLेहा आपल ेVवात�ंय िमळवलेले नLहत.े आत मी माwय करतो कO १५ ऑगVटला 

आप%याला Vवात�ंय िमळाले. परंतु ह ेखरे Vवराrय आह ेअसे मी समजत नाही. मा^या क%पनतेील 

Vवराrय ह ेनाही. या Vवराrयाला रामराrयही Nहणता येऊ शकत नाही. आज आपण परVपरांना शWू 

समजू लागलो आहो. मसुलमान िहदंूचंे शWू आहते आिण िहदंू आिण शीख मसुलमानांचे शWू आहते. 

परंतु VवराrयाRया मा^या सकं%पनते आपण कोणालाही आपला शWू समजत नाही आिण 

आप%याला कोणाचाही शW ूहोmयाची इRछासIुा नसते. त ेVवराrय अजनू आलले ेनाही. भारतातील 

िहदंूनंी आिण मसुलमानांनी परVपरांना शW ू समजायला पािहजे काय? आपली भावडंे एकमकेांशी 

शWEूव पEकXन राहतील काय? मी अस ेका Nहणतो? मी ह ेएकदा थोडoयात सांिगतले आह ेपरंत ु

आप%याला जर उंचावर जायचे असले तर आपण सवा|नी भावाभावाYमाणे रािहले पािहजे ही गोc मी 

परतपरत सांगने. या pणी आपण पतीत झालो आहो आिण अजनू आपल े अधःपतन होmयाची 

शoयता आह.े आप%या अतंःकरणात «षे भरलेला आह,े र�पात भरलेला आह.े मसुलमान पाहताच 

आपण भडकतो. मिशदीत मसुलमानाला ई�राची भ�O करताना पािहले कO आपण Eयाला माXन 

टाकतो. Eयाला आपण आपला शWू समजतो आिण Eयाला केLहा येथून आपण हाकलनू लावू शकू 

याचा िवचार कX लागतो. EयाRया मिशदीचे मिंदर बनवmयाचा िवचार आपण कX लागतो. परंत ु

मिशदीत Yाथhना करत असताना Eयान ेकोणती चूक केललेी असते याचा िवचार करा. दऊेळ आिण 

मशीद सारखेच आहते. मग मसुलमानांनी दवेळांचा िवMवसं करावा आिण िहदंूनंी दवेळाचा अस ेका? 

ई�राRया नजरेत दोघांचाही सारखाच दोष आह.े आपण िहदंू ज ेकरतो Eयामळेु मसुलमान दखुावत 

असतील आिण मसुलमान ज े करतात Eयामळेु िहदं ू दखुावत असतील तर आप%याला Vवराrय 

िमळाले अस े आपण कस े Nहण ू शकतो? आपण Vवतःला या पlरिVथतीत आणल े आह े परंत ु

आप%याला या आगीतनू बाहरे पडायचे आह.े 

मी आधीच सांिगतले आह ेकO मला िद%लीत करायच ेवा मरायचे आह.े मी इथे Eयाच हतेनू े

आलो आह.े अजनू मी काहीही केल े नाही. ह े खरे आह े कO आजकाल आपण सांYदाियक 
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भांडणांब�ल फारस ेऐकत नाही, वरवर पाहता आपण भावाभावासारखे राहत आहो. परंतु ह ेVवतःला 

फसवmयासारखे आह.े इथे पोलीस आिण सwैय ठेवmयात आल े आह े त े इथे काही धोका आह े

Nहणनूच. इथे असणारे मसुलमान भीतीम�ु झाले आहते काय? मी यापासनू मोकळा झालो काय? 

मला असे वाटत नाही. इथे मा^याबरोबर काही मसुलमानसIुा आहते. तNुही इथेच Eयांचा अपमान 

करणार आहात काय? मा^या डो�यासमोर तNुही Eयांचा खून करणार आहा काय? Eयांना 

मारmयाआधी तNुहाला मला माराव े लागले. काल मा^यामाग े शखे अ�द%ुला बसललेे होते. 

EयांRयाबरोबर काही काि]मरी पिंडतही होत.े शखे आपल े िमW आहते. कोणी तरी आप%या रफO 

साहबेांRया (रफO अहमद िकडवाई) भावाचा मसरुीत खून केला. Eयांनी काहीही केललेे नLहत.े त े

आपल ेसवेक होते. Eयांची िवधवा अगदी इथेच बसललेी आह.े लोकांRया मनांत घणृा िनमाhण होऊ 

नये Nहणनू मी ती दःुखद गोc इथे सागत नाही. मा^या अतंःकरणात अनके गोcी आहते. मी तNुहाला 

सार सांगने. मला फार थोड्या गोcी माहीत आहते. परंतु मला चचाh फार लांबवायची नाही. त ेकाही 

असले तरी भजनात Nहट%याYमाणे आप%याला ई�रदशhन झाले नाही Nहणनू आप%याला मरmयाची 

इRछा असले तर आपल ेदोष पवhताYमाणे पाहण ेव इतरांRया दोषाकड े दलुhp करण ेह े Eयाकlरता 

उचलायचे पिहले पाऊल असले. सवh जगासमोर आपण घोिषत केल ेकO सवh दोष आमचा आह ेव 

इतर सवh चांगल े लोक आहते तर अस े करण े ~याडपणाच े होणार नाही. असे के%यामळेु आपल े

अधःपतन होणार नाही, इलट आपण नवीन उंची गाठू आिण धयैhशाली होऊ. 

आप%याला दशेात दवेाचे राrय वा रामराrय िनमाhण करायच ेअसले तर आपण आपल ेदोष 

मोठे कXन पाहावे आिण मसुलमानांचे दोष न पाहणे ह ेआपले पिहले काम आह ेअसे मी Nहणने. 

मसुलमानांमMये काहीच दोष नाहीत अस ेमला Nहणायचे नाही. Eयांनी बरीच दखुापत केली आह.े 

Eयांनी केल%ेया चकुा लपवmयात वा EयांRयाब�लचे अ©ान दाखवmयात काहीही अथh नाही. परंत ुह े

माहीत असनूही मी Eयाकड ेपाहणार नाही. मी जर Eया चकुांचा िवचार कX लागलो तर मला वडे 

लागले आिण मी भारताची सवेा कX शकणार नाही. मला कोणीही शWू नाही असा िवचार कXन मी 

स�ुवात केली व जगासमोर मी माझे सवh दोष उघड केल ेआिण इतरांRया दोषांकडे डोळेझाक केली 

तर काय होईल? Eयांना पाहmयाकlरता ई�र आह.े कोणी मला थापड मारली वा कान कापल ेवा गळा 

कापला तर Eयाचे काय? माणसाला केLहा ना केLहा मरावचे लागते. wयाय करmयाकlरता ई�र आह.े 

मी काहीही करत असलो तरी Eयाला िवसरता कामा नये. यामळेुच मी वारंवार सांगत असतो कO 

तNुही तमुची अतंःकरण ेइतकO शIु ठेवली पािहजे कO जगाने तमुRयािव�I त¤ार करायला नको. 

आज मी जLेहा ितथे गलेो (लॉडh माऊंटबॅटन यांRयाकड)े तLेहा िद%लीतील पlरिVथतीब�ल मला 

िवचारmयात आल.े आतासIुा िहदंू आिण मसुलमान अतंःकरणापासून एक नस%यामळेु मला लाजनेे 
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मान खाली घालावी लागली. सरदार आिण जवाहरलाल यांनी पोलीस आिण सwैय ठेव%यामळेु त े

एकमकेांच ेगळे कापत नाहीत ही चांगली गोc आह.े परंत ुEयाचे काय? ि�िटशसIुा अशी LयवVथा 

करत होते. िद%लीमMये ज ेघडत आह ेते पाहmयाची आपली इRछा नाही. आज माझे पखं कापललेे 

आहते. मी जर परत माझे पखं वाढव ूशकलो तर मी पािकVतानमMये उडत जाईन आिण ितथे िहदंूनंी 

आिण िशखांनी कोणत ेअपराध केल ेत ेपाहीन. परंतु Eयांनी जर काही केलचे असले तर? Eयांनी ितथे 

आप%याच घरात का राहa नये? परंतु आज ह े सांगmयाकlरता मला तZड आह े काय? मी केवळ 

लोकांना समजावनू सांगू शकतो आिण तNुहाला ई�राचे दशhन �यायचे असले व ख`या Vवराrयाची 

Vथापना करायची असले तर आपण सवा|नी एक Lहायला पािहजे आिण भारत अधःपतीत दशे नाही 

अस ेघोिषत करायला पािहजे. यामळेु आपली Yित�ा वाढेल आिण आप%या दशेातील भकू आिण 

तहान दरू करmयाकlरताही आप%याला वळे िमळेल.  

आज सपंणूh जग आप%याकडे पाहत आह ेकारण आिशयाला जर वर जायचे असले आिण 

आि°केतील ह�श6ची Yगती Lहायची असले तर भारताला उंच उठायला पािहजे. भारत नहेमीच 

आिशयाचाच नाही तर यरुोपचासIुा क§ ¦ रािहला आह.े भारत जर काही साMय कX शकला तर सपंणूh 

जगाला Eयापासनू Yेरणा िमळू शकेल.  

जग थडंीत कुडकुडत आह.े जगाला जर ऊब िमळायची असले तर ती केवळ भारताकडूनच 

िमळू शकत.े माझी ई�राला आिण तNुहालाही Yाथhना आह ेकO सवा|ना ऊब िमळू शकेल अशा Yकारे 

आपण वागलो पािहजे आिण आप%या माMयमातनू सग�या जगाला ऊब िमळाली पािहजे. सपंणूh 

आिशया आिण आि°केतील लोक आप%याकडे पाहत आहते. इथे काही तरी घडत आह ेअशी जर 

Eयांची खाWी पटली तर सपंणूh जग आप%या उदाहरणाचे अनसुरण करील.  

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ४३६-४१ 
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१४७. !ाथ$ना !वचन, ऑIटोबर २०, १९४७ 

(गांधीज6चे मौन अस%यामळेु ह ेभाषण वाचून दाखवmयात आल.े) 

नवी िद%ली, 

ऑoटोबर २०, १९४७ 

एका मसुलमान आरो}यािधका`याचा कामावर जात असताना खून करmयात आला अस े

राजकुमारी अमतृ कौरने काल राWी Yाथhननेतंर मला सांिगतले. Eयांनी मला सांिगतले कO तो चांगला 

अिधकारी होता, आपल ेकतhLय चांग%या Yकारे पार पाडत होता. EयाRयामाग े िवधवा आिण मलु े

आहते. ती िवधवा आ¤ोश करताना Nहणत होती कO Eया खwुयान ेमा^या मलुांचा आिण माझाही खून 

करायला पािहजे होता. ितचा नवराच ितचा सवh काही होता, भाकरीही तोच कमावत होता. आता 

जगmयात काय उरल ेआह े(ह ेवाoय आकाशवाणीवरील भाषणातनू घतेले आह.े) 

 मी कालच तNुहाला सांगत होतो कO िद%लीत जशी शांतता िदसनू पडत ेआह ेतरी तसे नाही. 

जोपय|त अशा एखाददसु`या घटना घडत राहतील तोपय|त िद%लीतील वरवरची शांतता पाहaन आपण 

समाधान मान ूशकत नाही. ही तर Vमशानशातंता आह.े जLेहा लॉडh इिवhन, जे आता लॉडh हलेीफॉoस 

आह,े िद%लीचे Lहाईसराय होते तLेहा Eयांनी िहदंVुतानातील वरवरRया शांततलेा Vमशानशांतता 

Nहणनू सबंोधले होते.  

राजकुमारीने मला असहेी सांिगतले कO कुराण शरीफYमाणे शवयाWा काढmयाकlरता परेुस े

मसुलमानसIुा गोळा करण ेकठीण झाले होत.े  

ही हिकगत ऐकून मा^यासार_या सवंदेनशील माणसाचा जसा थरकाप होतो तसाच थरकाप 

झा%यािशवाय राहणार नाही. िद%लीची ही अवVथा! बहxमत िकतीही शि�शाली असले तरी 

बहxमताला अ%पमताने घाबराव ेह े~याडपणाच ेिचwह आह.े  

मला आशा आह ेकO स�ाधारी गwुहगेारांचा शोध घतेील आिण Eयांना िशpा दवेवतील. 

हा जर अखेरचा अपराध असले तर मला काही Nहणायच ेनाही. परंत ुअशा Yकारच ेअपराध 

नहेमीच लािजरवाणे असतात. परंतु मला भीती आह े कO हा तर केवळ एक नमनुा आह.े यामळेु 

िद%लीRया अतंराENयाने जागे झाले पािहजे. 
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कांब�यांकlरता पसै ेयेण ेसXु आह.े सवh दणेगीदारांचे मी आभार मानतो. माझ ेदान केवळ 

िहदंकूlरता वा केवळ मसुलमानाकlरता आह ेअस ेएकही दणेगीदार Nहणाला नाही याचा मला आनदं 

होतो.  

मला अजनू एका धोoयाRया गोcीकड े तमुच ेलp वधेण ेदःुखाने भाग पडत आह.े जर तो 

तसा असले तर. हा धोका खरोखरीचा आह ेकO नाही ह ेमला माहीत नाही. (ह ेवाoय Yाथhना Yवचन -

१, प�ृ ४४२वXन घतेले आह.े) एक इ�ंज गहृVथ आप%या अनावृत पWात िलिहतात - “rया 

कोणाशी याचा सबंंध असले Eयाला - 

आप/यापकैO अनके लोक दगंलzbत भागातील एकाकO िठकाणी राहतात. आपण िZिटश 

आहो आिण वष�गणती वयैि�क Gयाग कLन या दशेातील लोकांjया क/याणाकJरता आपण झटत 

आहो…(मळू �ोतात इथे वगळललेे आह.े) भारतात िजतके इzंज रािहललेे आहते Gयांना माLन 

टाकIयात याव ेअसा ग�ु सदंशे दIेयात आला आह ेअसे आता मला कळते. दशेाशी िन�ावतं 

असल/ेया सव= नागJरकांjया Fाणाचे आिण सपंVीचे रTण केल ेजाईल अस ेपिंडत नहेLंनी आNासन 

िदले अस/याचे मी वVृपiांमधनू वाचल.े परंतु zामीण भागात राहणा�या लोकांकJरता सरंTणाची 

फार कमी `यवbथा आह ेवा नाहीच असे महटले तरी चालले. आमjयाकJरता तर मळुीच नाही. अस े

करणहेी अश~य आह.े  

या अनावतृ पWातील अजनूही बराच भाग इथे िदला जाऊ शकतो. धोoयाची जाणीव Lहावी 

Nहणनू आव]यक िततका भाग मी िदला आह.े शoय आह ेकO ही भीती खोटी असावी. परंतु अशा 

गोc6कडे दलुhp न करण ेहाच शहाणपणा आह.े मला आशा आह ेकO पW िलिहणाराRया भीतीला 

काहीही कारण नाही. सwैय आिण पोिलसांची यWंणा िकतीही कायhpम असली तरी दरूदरू �ामीण 

भागात राहणा`या लोकांRया रpणाकlरता सरकारजवळ कोणतचे साधन नाही, सMया तरी नाही या 

पWलखेकाRया मताशी मी सहमत आह.े सरंpण आधी आतनू यायला पािहजे Nहणज ेई�रावरील 

अढळ �Iेतनू आिण दसुरे Nहणजे आजबूाजलूा राहणा`या लोकांRया स�ावनतेनू. जर या दोwही 

गोcी नसतील तर भारताRया आित�यािवरोधी िकना`याला सोडून जाणे हाच उ�म मागh ठरतो. परंत ु

गोcी अशा थराला आल%ेया नाहीत. 

आपणा सवा|चे कतhLय आह ेकO भारताचे Yामािणक सवेक बननू भारतात राहa इिRछणा`या 

इ�ंजांकड े िवशषे लp दणे ेआपल ेकतhLय आह.े Eयांचा कोणEयाही  Yकारे अपमान Lहायला नको. 

EयांRयाकड े िकंिचतही दलुhp Lहायला नको. VवतWं आिण Vवािभमानी राz{ Nहणनू आप%याला 

आपल ेनाव िटकवायचे असले तर व�ृपWांनी आिण सावhजिनक सVंथांनीही इतर गोc6Yमाणचे या 
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बाबतीत काळजी घतेली पािहजे. आपण जर आप%या शजेा`यांचा मान ठेव ूशकणार नाही, मग त े

िकतीही अ%पस_ंय असो, तर आपलाही सwमान कायम राहa शकणार नाही. 

हlरजन, नोLह§बर २, १९४७ 
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१४८. !ाथ$ना !वचन, ऑIटोबर २१, १९४७ 

नवी िद%ली, 

ऑoटोबर २१, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

 आजसIुा एक Yकरण मा^या कानावर आल.े यात मसुलमानाचा खून करmयात आललेा 

नाही तर खून झाललेा माणसू बहxधा िहदंू होता आिण तो सरकारी नोकरीत होता. Eयाला िजथे 

पाठवmयात आल ेहोते ितथे तो आपल ेकाम करत होता. ितथे कोणी असले कO rयाRया हातात बंदकू 

होती आिण Eयान ेबंदकुOन ेEयाला माXन टाकले. Eयान ेकाही गwुहा केला अस ेकाही मा^या ऐिकवात 

नाही. बस EयाRया मनात आल ेकO आपण Nहणतो तस ेहा माणसू करत नाही आिण Nहणनू Eयाला 

माXन टाकले. मला यातनू इतकेच सांगायचे आह ेकO ही जी आNहाला सवय झाली आह,े आिण 

आता तर Vवात�ंयाची केवळ स�ुवात आह,े आिण Vवात�ंय िमळताच आमRया मनात आल े कO 

आमRयाजवळ बंदकू आह े Nहणनू Eयाला माXन टाका. एखादा माणसू उडEया पÊयाला माXन 

टाकतो, Eयाचा वधे घतेो. उडEया पÊयाचा वधे घणेारा तो मोठा िशकारी होतो. असचे एक गहृVथ 

आहते. त ेअमलदार आहते. Eयांचाही तो वधे घतेो. Eयाला तर ितथे काम करmयाचा हxकूम दmेयात 

आला होता. बस मनात आला कO मारा तर माXन टाकायचे. अशाने तर भारतातआपली पlरिVथती 

भयानक होणार आह.े कोणी माणसू आरामात राहa शकणार नाही. अस ेNहणतात अस ेअनके जगंली 

भाग आहते कO िजथे कोणीही सरुिpत राहa शकत नाही. एखाbाजवळ बंदकू असले व Eयाला खून 

करायचा असले तर EयाRया मनात असा Yv येत नाही कO माणसाचा खून कसा करायचा. जो खून 

करतो तो िजवंत तर कX शकत नाही. हचे सEय आह.े जो िजवन दऊे शकतो तोच जीव घेऊ शकतो 

हासIुा िनयम आह.े परंतु ह ेकेवळ ई�र कX शकतो. माणसू जर जीव िनमाhण कX शकत नसले तर 

Eयाला जीव घmेयाचा काय अिधकार? जीव िनमाhण करण े माणसाRया हातात आह े काय? परंत ु

िहदंूRंया मनात मसुलमानांची िशकार करण े असत े आिण मसुलमानाRया मनात िशखाची िशकार 

करण ेअसत ेआिण िशखाRया मनात मसुलमानाची िशकार करण ेअसत.े आज तर त ेतसे करतील. 

पण rयांची िशकार करायची त ेसवh िनघनू गलेे कO मग आपसात िशकार सXु होईल. हा जागाचा 

िनयम आह.े आपण Eयाच िनयमाYमाणे वागायला स�ुवात केली आह.े यामळेु ही घटना तNुहाला 

सांगावी असा मी िवचार केला. 
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दसुरी गोc ही कO अिधका`यांनी अनके लोकांना अटक केली आह.े भतूकाळात आपण 

VवतWं नLहतो. आजसIुा आपण VवतWं नाही अस ेगहृीत धरले पािहजे. Eया काळातसIुा लोकांना 

अटक होत असे. फार झाल ेतर Lहाईसरायकडे अजh करा. Eयांनी Nहटले कO सोडा तर सटुका. परंत ु

Lहाईसराय साहबे Vवतः सोडू शकत नLहत.े त े िनयमाYमाणे काम करायच.े सिैनकO कायदा जरी 

कायदा असला तरी कायbाYमाण े काम. कायbाYमाणे Eयांच े Vवतःचे अिधकारी असायच े व त े

कायbाYमाणे काम करायच.े Eयांनी जर माwय केल ेकO कोणाला तरी सोडmयात याव ेतर तो सोडला 

जायचा. इतरांRया बाबतीत Lहाईसराय Nहणायचे कO मी तलुा चोकशी के%यानतंरच सोडू शकतो.ही 

अगदी पlरपणूh कायदशेीर भिूमका आह.े rयांना कायbाYमाणे अटक झाली आह े त े जर दोषी 

आढळल ेतर Eयांना कायbाYमाणे िशpा होईल. परंतु आता सरकार आप%या हातात आह.े अजनू 

आपण सरकार चालवललेे नाही. जर कोणी मWंी असले आिण Eयाला वाटत असले कO आपण Nहण ू

Eयाची सटुका कX शकतो तर मग आपण सपंलोच. अस े Lहायला नको कO खनुी लोकांना अटक 

करायची आिण नतंर सोडून bायचे. गwुहगेारांना अटक कXन नतंर सोडून दmेयाची परंपरा आप%याला 

सXु करायची नाही. अशा पlरिVथतीत मी Nहणने कO एकदा एखाbाला कायbाYमाणे पोिलसांनी 

अटक केली कO नतंर Eयाब�ल काही त¤ार आह े Nहणनू वा अटक झाल%ेया Lय�Oन ेअजh केला 

Nहणनूही सरकारसIुा Eया Lय�Oला सोडू शकत नाही. कोणEया आधारावर सरकार Eयाला सोडू 

शकेल? आप%याकड ेपोलीस, wयायलये, वकOल िवनाकारण आहते काय? माझा कोणी नातलग वा 

िमW आह ेNहणनू वा कोणी तरी Eयाची िशफारस केली Nहणनू मी Eयाला कसा सोडू शकतो? तो कसा 

दोषम�ु होऊ शकतो? मा^या मत ेतो दोषम�ु होऊ शकत नाही. तो जर गwुहगेार नसले तर Eयाला 

िशpा होऊच शकत नाही. अशा Yकारे आपण आपली सपंणूh wयायYणाली VवRछ ठेवली पािहजे. 

आपल े wयायाधीश Eया Yतीचे असले पािहजे. पोलीस आिण वकOल यांनी केवळ खटला 

चालवायाचा Nहणनू चालवू नये आिण अमकु एका स_ंयेत wयायालयातनू िशpा झालीच पािहजे 

असा िवचार तर Eयांनी मळुीच कX नये. rयांना िशpा झाली पािहजे Eयांनाच झाली पािहज.े परंतु ह े

सवh कायbाच ेकाम wयायालयाचे आह.े समजा एका माणसान ेत¤ार केली कO Eयान ेमा^यावर ह%ला 

केला, Eयाला पकडा. पकडल.े Eयाला सोडवmयाकlरता मी काय Yमखुाकड ेजाऊ? Yमखु Nहणले कO 

wयायालयात जा. त¤ार करणारा नतंर जर Nहणले कO पकडून काय करायचे, आमच े वैर वाढेल. 

Eयाला सोडून bा. तर wयायालय Eयाला सोडून दईेल. वकOलसIुा ती गोc कबूल करील. परंत ुसमजा 

कO खरोखर खून झा%याचा खटला आह.े अशा पlरिVथतीत त¤ारकEयाhची इRछा जरीअसली तरी तो 

सटूु शकत नाही. जर अपराधी माणसू सटुला तर आपल ेकाम पढुे जाऊ शकत नाही. मी विकली 

केली आह ेआिण अनकेांना सोडवले आह.े कस?े खनुी Lय�Oन ेआपण खून के%याच ेकबूल केल े
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पािहजे आिण wयायालयाला आ�ासन िदले पािहजे कO आता माझ े मन शIु झाले आह ेव Eयान े

दयेची िवनवणी केली पािहजे. त¤ारकताhसIुा Nहण ूशकतो कO आता आNही िमW झालो आहो व 

आरोपीला माफ करmयात याव ेव आरोपीला िशpा करmयात येऊ नये. Eयान े रागाRया भरात खून 

केला, आता Eयाला फासावर लटकवनू काय फायदा? आता आरोपी माझा िमW झाला आह,े Eयाची 

मला मदत होऊ शकते व तो आपल ेमन ई�रभ�Oकडे वळव ूशकतो. तो ई�राची Yाथhना करायला 

स�ुवात कX शकतो आिण तस े असले तर आपण Eयाला तसे करmयापासनू का अडवाव?े नतंर 

आरोपी Nहणले कO मी खून तर केला आह,े अपराध केला आह,े पण या वळेी माफ करा. त¤ार 

करणारान ेमला माफ केल ेआह.े शoय आह ेकO यानतंर मी चांगल ेकाम करीन आिण समाजाची सवेा 

करीन. यामळेु मला सोडून bा. खनुी माणसाला सोडवmयाचा हा मागh आह.े अस े कायदशेीरपणे 

करता येऊ शकत.े परंतु आप%याला आता िमळाले%या स�चेा आपण द�ुपयोग कX नये. आपण जर 

अस ेकेल ेतर लोक िकती तरी अपराMयांना सोडmयाचा आ�ह धरतील. मग तो गरीब िबचारा मWंी 

तरी काय करील? क%पना करा कO Eयान ेचकुOन ेकोणाRया तरी सटुकेचा आदशे िदला. Eया Lय�Oला 

सोडmयाचा Eयाला अिधकार आह ेअसहेी समजा. परंत ुतरीही Eयान ेअस ेकX नये. EयाRया भावाने, 

िमWान ेवा पEनीन ेजरी अपराध केललेा असले तरीही Eयान ेअसे कX नये. wयायालयात अजh करा वा 

विकलाकडे वा िफयाhदीकडे जा, परंतु याबाबतीत मी काही कX शकत नाही  असे Eयान ेसांगायला 

पािहजे. पिवW अतंःकरणाचे मWंी अस%यािशवाय आपण हे काम कX शकत नाही. 

मला एक सचूना िमळाली आह ेकO मी १५ िमिनटांपpेा जाVत बोलायला नको. माझी जाVत 

बोलmयाची इRछासIुा नाही. मी भरपरू बोललो आह.े मला फार लांबलचक बोलmयाची हौससIुा 

नाही. जLेहा बोलmयाची गरज असते तLेहाच मी बोलतो. परंत ुमला सांगmयात आल ेआह ेकO मी जर 

पधंरा िमिनटापpेा जाVत बोललो नाही तर लोकांचा जाVत फायदा होईल. लोक माझे बोलणे जाVत 

काळजीपवूhक ऐकतील कारण माझ ेश�द ऐकmयाकlरता त ेउEसकु असतील. मग तशी सवय पडेल 

आिण मी १५ िमिनटांपpेा जाVत वळे बोलणार नाही. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ४४४-७ 
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१४९. !ाथ$ना !वचन, ऑIटोबर २२, १९४७ 

नवी िद%ली, 
ऑoटोबर २२, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

 सवाhत आधी मी तNुहाला सांगू इिRछतो कO कांबळी येण ेसXूच आह.े नकुताच मला कळल े

कO आज दोनशे कांबळी आली. कांबळी आिण पसैसेIुा दररोज येत आहते. मला आशा आह ेकO 

इथे िशिबरात असल%ेया लोकांकlरता पांघ�णांची अडचण जाणार नाही. अजनूही कांबळी उपल�ध 

होतील. आप%या लोकांत इतका उदारपणा कायम आह ेही चांगली गोc आह.े 

 एक स हृVथ मा^याकड े आल.े मी उदूh व�ृपW oविचतच वाचत असतो, मग दररोज 

वाचmयाची गोc तर दरूच. मी उदूh वाचू शकतो परंत ुमला तस ेकरण ेकठीण जाते. मलू जLेहा अpर 

वाचण ेिशकते तLेहा ते त ेहळूहळू अpर वाचत.े मी Eयाच अवVथेत आह.े मलुापpेा थोड ेजाVत येत े

परंतु वगेात वाचायच ेअसले तर वाचू शकत नाही. तर Eया स हृVथांनी एका उदूh व�ृपWात rया गोcी 

आ%या होEया Eया वाचून दाखव%या. ते ऐकले आिण मला दःुख झाले. सवh गोcी तर मी इथे सांगत 

बस ूशकत नाही. Eयात िलिहले आह ेकO आता आNही ठरवल ेआह ेकO - त ेज ेव�ृपWवाल ेआहते, 

सपंादक साहबे आहते Eयांनी ठरवल ेअसले परंतु आशा आह ेकO सपंणूh भारताने ठरवल ेनसले - सवh 

मसुलमानांनी पािकVतानमMये िनघनू जावे आिण ज ेमाग े राहतील Eयांची एक तर क�ल होईल वा 

Eयांना पािकVतानमMये पाठवनू दmेयात येईल. या व�ृपWाने वा सपंादक साहबेांनी जे िलिहल ेआह ेत े

खरे असले तर ही मोठी लािजरवाणी गोc आह.े सपंादकाRया लखेणीतनू अशी गोc बाहर पडायलाच 

नको. अशी वतhमानपWे तर िनघायलाच नको. Eयांच ेजर खरोखर अस ेमत असले तर त ेत ेलोकांना 

सांगू शकतात. परंत ु जर ते अस े डoंयाRया चोटीवर Nहणत असतील तर मसुलमानांनी एक तर 

पािकVतानमMये गलेे पािहजे वा Eया सग�यांची क�ल केली जाईल. मी काल सांिगत%याYमाण ेत े

जर पािकVतानमMये िनघनू गलेे तर नतंर काय कराल? आपसात भांडाल? अकेा सrजन गहृVथांनी तर 

मला सांगनू टाकले कO आपसात लढाई सXुसIुा झाली आह.े ही आपसातील लढाई तर होणारच 

होती. एकदा का र�ाची चट लागली कO मग ती सटुणे कठीण जात असत.े आपलीसIुा अशीच 

पlरिVथती होणार आह.े परंतु वतhमानपWवाले गहृVथ अस ेNहणाले आिण Eयांनी असे छापल ेह ेठीक 

आह,े परंत ुआपलहेी लोक तर अशा व�ृपWांमागे वडेी झाली आहते. गीता सोडा, बायबल सोडा, 

कुराण शरीफ सोडा आिण ही व�ृपWेच आमची गीता झाले आहते. Eयात ज े येत े Eयाला आNही 
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�¨वाoय समजतो. लोक अशा Yकारे वडेे झाले आहते आिण वतhमानपWे Eयाचा फायदा घऊेन अस े

छापत असतील तर ती वाईट गोc आह.े याब�ल माझी अिधक बोलmयाची इRछा नाही. 

 दसुरी गोc ही आह ेकO YEयेक िठकाणावXन त¤ारी येत आहते. ह ेठीक आह ेकO इ�ंजांRया 

काळात जी दशेी सVंथाने होती ती आप%या मनाYमाणे वागत होती. ि�िटश सरकार थोडासा लगाम 

तर ठेवायच.े Eयांना लगाम ठेवण ेभाग होते कारण Eयांना सरकार चालवायचे होत.े आज त ेसरकार 

िनघनू गले ेआह.े हं, पण सरदार पटेल आहते, EयांRयाजवळ फार मोठे खात ेआह.े यामळेु Eयांनी तरी 

काही कराव.े परंतु या पlरिVथतीत गरीब िबचारे सरदार तरी काय कX शकतात? Eयांची तर Vवतःची 

भाषा आह,े िहदंVुतानची सवेा केली आह,े Nहणनूच त े सरदार झाले आहते. परंत ु EयांRयाजवळ 

तलवार नाही, बंदकू नाही, लzकर नाही. ते सwैयाचे माणसूही नाहीत. त े सनेापतीही नाहीत कO 

rयांRया आदशेाचे आपोआप पालन होते. आपण यांच ेमीठ खातो व ते आपल ेमालक आहते अस े

जोपय|त सिैनक समजतात Nहणजचे Eयांना त े जनतचेे महान सवेक समजतात तोपय|त सवh काही 

ठाकठीक असले. 

 आता सVंथािनकांचे Nहणण ेआह ेकO आNही सािमलीकरणावर सही तर केली, परंत ुEयामळेु 

काय होते? यामळेु आमच े काही िहसकावनू तर घmेयात आलले े नाही. आमRयाजवळही िशपाई 

आहते. जLेहा इ�ंजांच ेसरकार होते तLेहा त ेखेळmयासारखे होते. परंत ुआता त ेतस े थोडेच आह?े 

दशेातील सVंथािनकांना ज ेकरायच ेअसले त ेते कX शकतात. मी Vवतःही तर दशेी सVंथािनक आह.े 

यामळेु मला माहीत आह ेकO त ेकाय कX शकतात, िकती भले कX शकतात. दशेी सVंथािनकांना मी 

अितशय आदरपवूhक सांगने कO तNुही जर इतके अहकंारी असाल कO ही जी इतकO Yजा आह ेितला 

तNुही माXन टाकू शकता, कापनू टाकू शकता तर तNुही राहa शकणार नाही. मी तर सांिगतले आह ेकO 

ज ेराजे लोक आहते त ेजर जनतचेे िव�Vत झाले तरच Eयांना Vथान आह.े त ेजर जनतचेे मालक बन ू

पाहतील, ितचे शोषण कX पाहतील, ितला दाबून ठेव ूपाहतील तर Eयांच ेकोणतहेी Vथान अस ूशकत 

नाही. याब�ल मला शकंा नाही. भारतात कोणती पlरिVथती असले त े तर दवेालाच माहीत. 

सVंथािनक आहते खरे परंत ुEयांRयाजवळ कोणताही पयाhय नाही. त ेकधीही भारताचे राrय चालव ू

शकणार नाहीत. Eयानतंर आपण गलुाम जरी झालो तरी होऊ. तर काय हे सVंथािनकही गलुाम 

होतील? तो काळ गलेा. त ेएक युग होते. इ�ंजांचे शासन होत.े Eयांनी िवचार केला कO इथे राजे लोक 

आहते. बरे आह,े असू bा. EयांRया«ारेच राrय कX. असे तर Eयांनी आप%या Vवाथाhमळेुच केल.े मग 

यात Eयांना काय दोष bायचा? परंतु आज आपण इतके ददुवी झालो आहो कO आNही दोघहेी वडे 

लाग%यासारखे आपसात भांडत आहो, Eयातनू आप%यापकेO कोणी एक िजकेंल वा दसुरी अथवा 
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ितसरी श�O अथवा दोन चार स�ा िमळून भारताला खाऊन टाकतील. तर Eयाबरोबर त े या 

सVंथािनकांनाही खाऊन टाकतील. जर त े भारताशी Yामािणक राहतील व जनतचेे सेवक बननू 

राहतील तर ठीक आह.े मी तर Yजलेाही Nहणने कO Eयांनी िभWेपणा का करावा? राजांजवळ श� 

आहते आिण Yजा िनःश� आह ेNहणनू काय झाले? आपणही सा¢ाrयाशी लढत होतो, आपणही 

िनःश� होतो. आपण काही लपवनू श� ठेवले होत ेअशी गोc नLहती. जर अस ेअसते तर मला तरी 

याची काही तरी मािहती असती. परंतु अस ेनLहते. करोडो लोकांनी Eयांचा अतंःकरणाRया बळावर 

सामना केला. आपण िवचार केला कO मारतील, एक लाख मारतील, दोन लाख मारतील, कदािचत 

तीन लाखही मारतील. परंत ुअखेरीस ते िकती लोकांना मारणार होत?े ४० कोटी लोकांचा तो Yv 

होता. आपणा सवा|ना कापता कापता EयांRया हाताचा थरकाप उडाला असता. अशाच Yकारे ही जी 

जनता आह ेितला Vवात�ंय तर िमळायलाच पािहजे होते आिण त ेिमळालेही. Eया Vवात�ंयाचे आNही 

काय करतो ही वगेळी गोc आह.े मी तर Nहणने कO राजे लोकांनी वड्ेयाYमाण े वागू नये. आपण 

VवRेछाचारी होऊ शकत नाही, Lयिभचारी होऊ शकत नाही हे Eयांनी समजनू �यायला पािहजे. दाX 

िपऊन त े िदवसभर पडून राहतील असे होऊ शकत नाही. हे तर मी तNुहाला आिण तमुRया«ारे राजे 

लोकांना सांिगतले. 

 एकदा मी तNुहाला सांिगतले होत े कO आता दसरा येत आह े आिण Eयानतंर लगचे एक 

िदवसानतंर बकरी ईद येत आह.े या िदवसांत िहदंू आिण मसुलमान हे दोघहेी घाबरललेे असतात. 

आज तर त ेअजनूच भयभीत आहते कारण अEयाचार एका बाजनूचे होऊ शकतो. जर िह◌ंंदूनंा वडे 

लागले आिण त ेNहण ूलागले कO बकरी ईद आह ेतर मसुलमानांना कापा. आपला दसराही झाला 

आह.े दसरा काय आह?े रामाचा िवजय साजरा करmयाकरताच दसरा आह.े Eयानतंर एकादशी आह.े 

Eया िदवशी तर रामभरत िमलाप आह.े EयावXन तर आपण सयंम िशकायला पािहजे, माणसुकO 

िशकायला पािहजे. धमh काय आह ेत े िशकायला पािहजे. जर आपण हे िशकलो तर आपण ख`या 

अथाhन ेदसरा साजरा कX. दस`याRयाच िदवशी दगुाhपजूाही होत.े दगुाhचा अथh हा आह ेकO ती एक 

मोठी श�O आह ेव ितची उपासना कXन आपण उंचावर जाऊ शकतो. याचबरोबर दस`याचा अथh 

असा काही नाही आपण िदवसभर राग, रंग, Xप यांRयातच म}न असावे. याला गजुरातमMये नवराW 

Nहणतात. आNही लहान होतो तLेहा आई सांगायची कO नवराWीत जवेण कX नये. जर खायचचे 

असले तर फळ खा, जमलचे नाही तर दधू ¥या. जर खरोखर पणूh उपवास कX शकलात तर फारच 

चांगल.े माझी आई तर खूप उपवास करणारी होती. ितची मी बरोबरी कX शकत नाही. माझे मोठे 

भाऊ तर मळुीच बरोबरी कX शकत नLहते. मी थोडीशी बरोबरी कX शकत अस े परंत ु ितRयात 

उपवास करmयाची जी श�O होती Eयासमोर मी एखाbा खेळmयाYमाण ेआह,े मलुाYमाणे आह.े अशा 
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Yकारे आपण दसरा साजरा करत असतो. आमRयाकlरता दस`याचे महsव ह ेअसे होते. ह ंEयानतंर 

जी िदवाळी येत े ितRयात आपण थोडी मौजमजा कX शकतो, परंत ु दस`याला मळुीच नाही. 

नवराWीची हा जो अथh आह ेतो सोडून काय आपण कापाकापी करणार आहो? दस`यानतंर बकरी ईद 

आह.े ज ेमसुलमान बांधव आहते Eयांना आपण घाबरवले आह.े EयांRयांत आमच े चांगल े बांधव 

आहते. जे राz{वादी मसुलमान आहते तहेी आज WVत आहते. तहेी पळत आहते, परंतु कुठे जातील? 

आNही इतके िनदhय झालो आहो कO आNही Eयांनाही हाकलmयाRया माग ेलागलो आहो. मग शांतता 

कशी असले? शांतता अस ूतरी कशी शकते?  

 तNुही चार वा साडेतीन कोटी मसुलमानांना माX शकाल काय, पळवनू लावू शकाल काय वा 

िहदंू बनव ू शकाल काय? अरे अस े करणसेIुा नाश करणचे आह.े तमुRयावरही अशी जबरदVती 

झाली तर काय तNुही सवh मसुलमान Lहाल? तNुहाला सांगmयात आल ेकO कलमा वाचा आिण नाही 

वाचला तर तNुहाला माXन टाकू तर तNुही कलमा वाचाल? मी तर पिहला असा माणसू असने कO जो 

Nहणले कO आधी तNुही आNहा सवा|चे गळे कापा आिण नतंर बोला. इतकO तर आप%यामMये िहमंत 

असली पािहजे. अशा Yकारे मसुलमानांना िहदंू होmयाकlरता सांगणे चांगली गोc नाही. मला तरी 

असा िहदं ूनको. अशा िहदंूनंी काय मी िहदंू धमh वाचव ूशकतो? मला तर असा िहदं ूपािहज ेकO जो 

सयंमाने राहील. मी असा उIट आिण िनदhय का होऊ? उIट आिण िनदhय होणे आिण धमाhचे पालन 

करण ेया दोwही गोcी एका वळेी होऊच शकत नाहीत. तर हे ज े दोन िदवस आहते Eयांत आNही 

घाबरायला नको. शात राहायचे. आिण आमRयाकडून जो अपराध झाला आह ेEयाच ेYायि�� घतेले 

पािहजे वा प�ा�ाप केला पािहजे व भाऊभाऊ Nहणनू परVपरांना भटेायला पािहजे. जर तNुही इतके 

कX शकला तर ईदनतंर तNुहाला मी इथे िदसणार नाही.  

 मी पजंाबमMये जाणार आह े काय असे एका िहदं ू स हृVथांनी मला िवचारले. मी Eयांना 

िवचारले तNुहाला मला पजंाबला पाठवायचे आह ेकाय? मी Nहणालो हो, गलेो तर EयांRयाशीही 

भांडेन. माझे भांडण कस ेअसत ेहे तर तNुहाला माहीतच आह.े EयांRयाशी पोट भXन गोcी करेन. 

ितथून जे लाखो लोक येत आहते, िहदंू आिण शीख, त ेआप%या जागवेर का बस ूशकत नाहीत? 

जोपय|त असे होणार नाही तोपय|त मी शांततते बस ूशकणार नाही. Eयानतंर मसुलमानांना आणायच े

आह.े मग तNुही Nहणाल कO अस ेतर होऊ शकणार नाही. मी Nहणने कO तसे होऊ शकते परंत ुEयाची 

िक%ली िद%लीत पडललेी आह.े ह ेज ेदोन िदवस येणार आहते Eयात आपण दाखवनू िदल ेपािहजे 

कO िहदंू आिण मसुलमान सrजन लोक आहते आिण दोघहेी एको¥यान ेराहणार आहते. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ४४७-५२ 
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१५०. !ाथ$ना !वचन, ऑIटोबर २३, १९४७ 

नवी िद%ली, 

ऑoटोबर २३, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

 दोन बंध ूिलिहतात “आNही िनवाhिसत आहो. आमRया िमWाRया सरंpणाखाली आNही राहत 

आहो. थडंीमळेु आNही फार दःुखी आहो. कांबळी आिण दलुया कुठून िमळू शकतील ते कृपाकXन 

आNहाला कळवा. अशा िनवाhिसतांकlरता काही तरतदू आह े काय?” ते रावळिपडंीचे अस%याचे 

Eयांनी िलिहले आह.े आता अशा Yकारचे तर बरेच लोक असतील. rया दलुया आिण कांबळी गोळा 

केली जात आहते Eया िशिबरातील लोकांकlरता आहते आिण EयांRयाजवळ पांघ�णाकlरता काहीही 

नाही ह ेVपc आह.े EयांRयाकlरताच ही LयवVथा होत आह.े बरीचशी वाटली गलेी आहते आिण 

अजनू वाटली जातील. हजारZRया स_ंयेत लोक पडलले ेआहते. काही थोडे असत ेतर गोc वगेळी 

होती. शoय आह ेकO अस ेलाखो लोकसIुा असतील कO rयांना या गोcी िमळा%या पािहज.े कु�pेW 

येथील एका िशिबराची LयवVथा क§ ¦ सरकारने आप%या हाती घतेली आह.े ितथे मोठ्या स_ंयेत 

लोक पडललेे आहते आिण अनके येmयाची शoयता आह.े  

िद%ली शहरातसIुा अशा अनके छावmया आहते. कमीतकमी तीन आिण कदािचत चार 

छावmया पवूh पजंाबमMये आहते. येथील छावmयांमMये rया गोcी परुवmयात येतात Eया तथेील 

छावmयांमMयेसIुा परुव%या ग%ेया पािहजे. तसेIुा तर िनवाhिसतच आहते. परंतु जे िनवाhिसत िमWांRया 

घरी राहतात Eयांना काही पांघXण दणे ेिमWांच ेकाम असते अस ेमला वाटते. परंत ुशoय आह ेकO ज े

लोक िनवाhिसतांना आप%या घरी ठेवतात त ेVवतःकlरतासIुा दलुई, कांबळे यांची LयवVथा मोठ्या 

मिु]कलीने कX शकत असतील तर मग rयांना त ेआ�य दतेात Eयांची LयवVथा कुठून करतील? 

अस े अशoय आह े अस े मला Nहणायचे नाही. परंतु मला अस े वाटते कO rया कोणाला दलुईची 

आव]यकता आह े Eया सवा|ना दलुया परुवmयात येतील. यािशवाय ज े लोक या गोc6ची मागणी 

करतात त ेसवh Yामािणकच असतात अस ेनाही. लोकांना गरज असते Nहणनू त ेया गोcी मागतात 

अस ेनाही.  मी अनके िशबीर पािहले आहते. अशा Yकारची काम ेमी नहेमीच करत आलो आह.े मी 

दिpण आि°केत होतो तLेहापासनू मी ह ेकाम करत आलो आह.े Eयामळेु अशा कामातील अडचणी 

मला माहीत आहते. मला rया दोघांनी िलिहले EयांRयािव�I मी कोणतीही त¤ार ऐकलेली नाही. 
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परंतु या गोc6ची rयांना खरोखर गरज आह े EयांRयापय|त या गोcी पोहोच%या पािहजे यात काही 

सशंय नाही. परंतु या लोकांब�ल मला मािहती कशी असले? मी ती शोधनू काढmयाचा YयEन करत 

असतो. अस ेकाही नाही कO मािहती काढmयाचा मी मळुीच YयEन करत नाही. आिण मला कोणीच 

फसवणार नाही असहेी मी गहृीत धरत नाही. यामळेु जो मागले Eयान ेकांबळी �यावी असहेी नाही. ह े

बंध ू अस े काही उदाहरण दाखवू शकतील काय? मी तर पाठव ू शकत नाही, परंत ुमला वाटते कO 

Eयांना कुठून तरी िमळून जातील. मा^याजवळ कांबळी आहते खरे. नाहीत अशी गोc नाही. परंतु ही 

सवh कांबळी कु�pेWाला पाठवmयाकlरता आहते. इतर लोकही तर गोळा करत आहते त ेया लोकांना 

पाठव ूशकतात. 

इथे रोज लोक येत आहते. त े िबलाh मिंदरात जातात आिण ती जागाही भरली आह.े यामळेु 

अजनू जाVत लोकांकlरता जागा नाही. दवेळातील लोकांनी शoय िततoया लोकांना सामावनू घतेले 

आह.े ते इतरांRया दःुखात नहेमीच सहभागी झाल ेआहते. त ेिदवसराW काम करत आहते. त ेलोकांना 

भटेायला जातात आिण EयांRयाकlरता कांबळी व अwनधाwय गोळा करतात व गरजवतंांना त े

वाटतात. परंत ु िदवसनेिुदवस माणसांचा Yवाह येत अस%यामळेु तहेी थकल े आहते. िकती िदवस 

Eयांना ते अशा Yकारे दते राहणार आहते? हीच समVया आप%याकlरताही आह.े मी या लोकांना 

Nहणने कO Eयांनी Vवतःकlरता काही तरी केल ेपािहजे. ह ेखरे आह ेकO जLेहा या गोcी YEयकेाकlरता 

के%या जात आहते तLेहा EयांRयाकlरताही के%या ग%ेया पािहजे. सवा|साठी एकच िनयम असला 

पािहजे. एका माणसाकlरता एक िनयम असले आिण दसु`याकlरता वगेळा तर आपण मोठ्या 

Yमाणात काम कX शकत नाही. यामळेुच सवh गोcी समजावून सांगmयाकlरता मी इतका वळे घतेला. 

दररोज वाढत चालल%ेया या थडंीला आपण कस े तZड दणेार? एक िदवससIुा कोणालाही या 

थडंीचा Wास Lहावा अशी माझी इRछा नाही. तर ही एक गोc मी तNुहाला सांिगतली. 

आज मी अजनू एक गोc ऐकली. आज अनके दकुान े उघडी अस%यामळेु एका गरीब 

मसुलमानाRया मनात आल े कO आपणही आपल े दकुान उघडावे. आज तो आपल े दकुान 

उघडmयाकlरता िनघनू गलेा होता. तो चzNयाच ेकाम करायचा. असा माणसू मिु]कलीने िदवसाला 

दोनचार �पये कमावत असले. मला माहीत नाही तो कोण होता. Eयाचे नावही मला माहीत नाही. तो 

दकुान उघडmयाकlरता जात होता तLेहा Eयाला कापनू टाकले. ही सपंणूh िद%लीकlरता लािजरवाणी 

गोc आह.े कोणी तरी कापल ेअसले. एकाने वा दोघांनी. परंत ुदोन माणसे कशी? तLेहा राWही नLहती. 

दकुान तर लपनूछपनू उघडल े जाऊ शकत नाही. सवh माणसे येतजात असतात. यातनू कोणीही 

अडवmयाचासIुा YयEन केला नाही. EयांRया कापmयाचे धयैh कुठून आल?े लोक अशा गोcीत 
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बेिफकOर असतात. Nहणतात एका मसुलमानाला कापल ेआह ेना, बरे झाले. ते जर िहदंूनंा मारतात, 

िशखांना मारतात तर आपणही Eयांना मारावे. बदला घmेयाचा असा िवचार मनात िनमाhण होतो. याला 

अडवले पािहजे. जर अडवले नाही तर िद%ली आपल ेचाlर�य गमावले. िद%लीत केवळ िहदंू आिण 

िशखांनी राहावे असे तNुहाला वाटते काय? असे असले तर िद%ली नc होईल. जग ितला सहन 

करणार नाही. िद%लीRयामागे एक फार मोठा इितहास पडललेा आह.े तो इितहास पसुनू टाकmयाचा 

YयEन केला तर तो वडेेपणा होईल. 

आज मला तNुहाला महारोगाने पीडीत लोकांिवषयी सांगायचे आह.े भारतातही असे अनेक 

लोक आहते. ते रVEयात िदसत नाही कारण Eयांना पािह%याने घणृा िनमाhण होते. rयांना महारोग आह े

त ेरोगी पापी आहते आिण इतर पापी नाहीत अस ेनाही. ह ेठीक आह ेकO rयाला रोग आह ेEयान े

काही ना काही चूक तर केलीच असावी. मला जLेहा खोकला झाला तLेहा मी समजत होतो कO मी 

काही ना काही चूक केलीच असावी. चूक Nहणज ेपाप असचे मी समजतो. खोकला YEयेकालाच 

होत असतो, तो होmयात काही दोष नाही असे समजणारातील मी नाही. तर मा^यासाठी जो िनयम मी 

मानतो तो  सवh जगाकlरताही असतो. महारोग हा कातडीचा रोग आह.े तो कसा होतो याब�ल अनके 

कथा आहते. माझी तर माwयता आह े कO हा शरीराचा रोग आह े आिण या रोगात व खोक%यात 

काहीही अतंर नाही. rयाला महारोग होतो Eयाला जाVत Wास होतो. Eयाची बोटे चालली जातात, 

नाक चालले जाते, हात चालल ेजातात. असा माणसू िव¦ूप होतो. परंतु तो िव¦ूप आह ेNहणनू Eयाला 

जाVत वदेना आहते अशी गोc नाही. मी तर Nहणने कO rयाचे मन मलीन आह ेEयाRयाब�ल जाVत 

घणृा वाटायला पािहजे. rयाचे शरीर मलीन आह,े कारण तसेIुा मन मलीन अस%यामळेुच होते, 

आिण Eयाचबरोबर rयाची \cी वाईट असत,े जो ई�राच ेभजन न ऐकता जगातील दcु लोकांRया 

इितहासात रस घतेो तो खरा महारोगी आह.े असा आजार असलेले तर अनके पडललेे आहते कारण 

आपण सवh असे आहो आिण याची कोणीही पवाh करत नाही. परंतु YEयेकाला महारोग होत 

नस%यामळेु rयांना महारोग आह ेEयांचा आप%याला ितरVकार वाटतो. आप%यामMये अनके ि��न 

होते. भारतात िजतकO महारो}यांची �}णालये आहते िततकO Eयांची होती आिण आजही आहते. त े

लोक परोपकाराRया भावनेने Eयांची सवेा करतात. आज भारतातही अस ेलोक झाले आहते कO ज े

परोपकाराRया \cीने Eयांच ेकाम करत आहते. एक परोपकारी प�ुष, मी तर Eयांना महाEमाच Nहणने 

मनोहर िदवाण आहते. त ेवध�त राहतात आिण िवनोबा भाव§चे त ेमोठे िशzय आहते. िवनोबाजी तर 

फार मोठे माणसू आहते. तर मनोहरRया मनात आल ेकO चला काही ना काही कX या. तर Eयांनी 

महारो}यांची सवेा करmयाच े काम पसतं केल.े िवनोबांनीसIुा Eयांना तस े करmयाकlरता Yेरीत केल े

होते. ते अनास� आहते. पशैाची Eयांना िचतंा नाही. त ेडॉoटर नाहीत. परंत ुEयांनी या रोगाचा भरपरू 
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अ~यास केला आह.े अनके लोक Eयांची मदत घतेात. आता वध�त एका सिमतीतफ�  लहान Yमाणात 

एक पlरषद होणार आह.े जे लोक या कामात लागलेले आहते त े ितथे भटेतील. डॉ. सिुशला 

ना¸यरसIुा Eयाच कामाकlरता जाणार आहते.खरे Nहणज े डॉ. िजवराज (डॉ. िजवराज महेता, 

महािनदेशक, आरो}य सवेा, भारत सरकार) आिण राजकुमारी Eया कामाकlरता जाणार होEया. 

राजकुमारीला तर या कामाची जाVत मािहती आह ेकारण Eया मा^याबरोबर सवेा�ामला रािहल%ेया 

आहते. परंतु इथ%या कामात Eया अितशय जाVत गुतंल%ेया अस%यामळेु जाऊ शकत नाहीत. Eयांनी 

ितथे जावे Nहणनू कोणीही बळजबरी तर करता येऊ शकत नाही. आिण आ�ह करणार कोण? सवेचेे 

काम आह,े rयाला जायचे असले तो जाईल. परंतु Eयांना सवड नाही Nहणनू Eया जाणार नाहीत. एक 

अजनू बंध ूआहते. Eयांच ेनाव जगदीशन (टी. एन. जगदीशन, कVतरुबा गांधी राz{ीय Vमारक {Vटतफ�  

महारो}यांRया सवेाकायाhचे काम पाहत होते.) आह.ेEयांना Vवतःलाही महारोग झाला आह.े त े

म¦ासचे आहते. ते फार चांगल ेमाणसू आहते आिण िव«ान आहते. ते �ीिनवास शा�ी यांचे भ� 

आहते. Eयांनी Vवतःला या कामाला वाहaन घतेले आह.े इतर अनके लोकांबरोबर ते या पlरषदलेा 

उपिVथत राहणार आहते. ही क�ण कथा आह ेआिण लp वधेनू घणेारीही आह.े अनके लोक या 

कामात गुतंलेले आहते. कलकsयात फार मोठे महारो}यांचे �}णालय आह.े त ेमोठ्या Yमाणावर काम 

करत.े ह ेसवh काम परोपकाराRया भावनेने करmयात येत ेआिण त ेिदवस§िदवस वाढत आह.े मी जLेहा 

कलकsयात होतो तLेहा मला ितथे नलेे होत े आिण मी काही तरी िलहावे अशी िवनतंीही मला 

करmयात आली होती. परंतु मी इथे येmयाची तयारी करत होतो. दशेाRया वगेवगे�या भागात अनके 

महारोगी �}णालये आहते. परंतु िजतoया मोठ्या Yमाणात ह े काम केले जायला पािहज े िततoया 

Yमाणात केले जात नाही. मला अस ेNहणायच ेनाही कO YEयेकान ेयाच कामात रस घतेला पािहजे. 

परंतु आप%याला जLेहा सवडीचा मोकळा वळे असतो तLेहा आपण अशा YकारRया कामात रस घऊे 

शकतो ह ेआप%याला माहीत असायला पािहजे. आपण केवळ एकमकेांचा नाश करmयातच गुतंललेो 

असलो पािहजे काय? मी तर Nहणने कO हा सवाhत वाईट रोग आह,े सवाhत वाईट Yकारचा महारोग 

आह.े आपण चांग%या कामाकड ेदलुhp करतो आिण आपसात भांडून आपला Vवतःचा नाश कXन 

घतेो. िहदं ूमसुलमानांना मारतात आिण मसुलमान िहदं ूआिण िशखांना मारतात. आपण िकती काळ 

परVपरांना मारत राहणार आहो? आप%याजवळ जो वळे आह ेEयाचा सदपुयोग करायचा व rयामळेु 

Yेमभाव िनमाhण होईल अशा कामात तो लावला तर चांगल ेहोणार नाही काय! 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, ४५२-५६ 

 



 ाथ#ना  वचन – भाग 1 

www.mkgandhi.org  Page 461

 

१५१. !ाथ$ना !वचन, ऑIटोबर २४, १९४७ 

नवी िद%ली, 

ऑoटोबर २४, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

 इथे जी �मपlरषद भरणार आह े ितRयात आिशयातील अनके दशेाचे Yितिनधी उपिVथत 

राहणार आहते ही बातमी बहxधा ४-५ िदवसांपवूt व�ृपWांमMये Yकािशत झाली होती. ही पlरषद या 

मिहwयाRया स�ावीस तारखेला भरणार आह.े मी Eया पlरषदचेे उÎाटन करणार आह े असहेी 

व�ृपWांनी सांिगतले आह.े मला याब�ल काहीही मािहती नाही. तसचे मी ितचा कोणाजवळ उ%लखे 

के%याचेही मला आठवत नाही. तNुहाला ह ेकस ेकळल ेअस ेमी एका वाताhहराला िवचारल.े हे व�ृ 

बरोबर नस%याचे Yकािशत करmयाकlरता मी Eयाला सांिगतले. आपले मजरू मWंी �ी जगिजवन राम 

मला भटेायला आल ेहोत.े मी Eयांना हचे सांिगतले. त ेNहणाले कO तNुहाला तर पlरषदलेा उपिVथत 

राहावचे लागले. Eया िदवशी सोमवार आह ेआिण तNुही िद%लीतच अस%यामळेु िवचारmयाची काही 

गरज नLहती. आपली व�ृपWे अशी आहते. मी जवाहरलालज6नाही सांिगतले कO मी कदािचत चुकून 

हो Nहणालो असने. तर Eयांनाही आ�यh वाटले. मला ितथे जाmयाची काही आव]य�ा नाही कारण 

मी कोणEयाही कामाचा माणसू तर रािहलो नाही. आज माझे एकच काम आह ेआिण तचे िकती तरी 

जाVत आह.े Eया कामात मी यशVवी झालो तर माझे िजवनभराचे काम पणूh होईल. आपण सवh एका 

दशेाचे आहो आिण सवा|नी एक होऊन रािहले पािहजे. इथे ज ेिहदं,ू मसुलमान, शीख, पारसी, ि��न 

वगरेै आहते त ेसवh एक होऊन रािहले तर मला इतर कशाचीही िफकOर नाही. त ेसवh भारताचे आहते, 

Eयांना इथेच राहायचे आह ेमग Eयांनी का भांडावे? 

जो माणसू बालपणापासनू हे Vव¥न पाहत आला आह ेEयाRयाकlरता हा फार मोठा आघात 

आह.े Eयान े Vवात�ंयाकlरता महेनत केली आिण Vवात�ंय िमळालसेIुा. परंतु Eयाबरोबरच ह े िवष 

पसरले. हे मला चांगले वाटत नाही. याहaन अिधक वाईट काय अस ू शकत?े मला ही वाईट गोc 

थांबवायची आह.े YयEन करण ेमाझ ेकाम आह.े तस ेLहायचे असले तर होईल, नाही तर नाही होणार. 

भजनात आह े“कोणी िनदंा, कोणी वदंा” (आ�म भजनावली, भजन ¤मांक १५९, पाहा मिु¦त खंड 

४४, प�ृ ४४२)  सवh एक आह.े कारण मला तर केवळ रामाचे भजन करायचे आह ेआिण Eयाला मी 
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सवh काही अपhण केल ेआह.े परंतु YयEन तर करावचे लागतील. Eयातच सवh जीवन Lयतीत करायच े

आह.े  

नहेमीYमाणे आजसIुा कांबळी येण े सXु आह.े rयांना त े पाठवायला पािहजे Eयांना त े

पाठवmयात येत आहते. फार मोठी गरज आह.े िकती तरी कांबळी हवी आहते. आपण सवा|चे 

समाधान कX शकत नाही. दवे सग�यांना पोहोचवील. जे िनराधार आहते आिण करोडपतीचे 

िभकारी झाले आहते Eयांना िनवh� उपाशीतापाशी राहावे लागले आिण िभकारी Lहाव े लागेल? 

आपण जर खरे असू तर ई�र आप%याला खायला दईेल आिण नालायक झालो तर नागडेउघडे 

आिण उपाशीतापाशी राहावे लागेल. 

काल मी कुcरोगाला बळी पडल%ेया लोकांचा उ%लखे केला होता. Eया सदंभाhत मी 

जगदीशनचा उ%लखे केला होता. त ेमहान िव«ान आहते. Eयांना हा रोग झाला होता. Eयांचा हा रोग 

पणूhपण ेद�ुVत झालेला नसला तरी तो बराच िनयWंणात आह.े ते कुcरो}यांमMये बरेच काम करतात व 

Eयात बराच रस घतेात. त े EयांRयात मोकळेपणाने िमसळतात. ते अथाhतत कठोर पlर�म करणारे 

गहृVथ आहते. त ेम¦ासला राहतात, वध�ला नाही. परंतु ग%ेया अनके िदवसांपासून त ेितथे आहते. या 

िवषयावर Eयांनी मा^याशी पWLयवहार केला आह.े काही िदवसांपवूt मला Eयांच ेपW िमळाले होत े

परंतु मी ते आजच वाचल.े Eयात मला एक सचूना आढळली जी तNुहाला Vपc कXन सांगmयाची 

माझी इRछा आह.े Eयांचे Nहणण ेआह ेकO महारो}यांना महारोगी Nहण ूनये. लोक Eयाचा वाईट अथh 

घतेात आिण Eयांना अVप]ृयांपpेाही वाईट समजतात. िनदान अVप]ृय कोणाच ेनकुसान तरी करत 

नाहीत. अVप]ृयांशी शारीlरक सबंंध आ%यामळेु हा रोग होतो असा आपला समज आह.े मी आधीच 

सांिगतले आह ेकO खरा महारोग अपिवW मनाची अवVथा आह.े आप%याच बांधवांचा «षे आिण 

काही जमातीRया वा वगाhRया लोकांब�ल वाईट बोलणे ह ेमानिसक िवकृतीचे लpण आह,े आिण त े

महारोगापpेाही वाईट आह.े अस े लोक जर महारो}यांपpेाही वाईट असतील तर मग महारोग 

झाल%ेयांना महारोगी का Nहणाव?े या लोकांचे वणhन आपण महारोगाचे बळी अस ेकX या, महारोगी 

अस ेनाही. वाईट नावामळेु जर लोक वाईट आहते असा समज होत असले तर Eयांना तशा नावाने 

सबंोध ूनये. तNुही गलुाब फुलाला कोणतहेी नाव िदले तरी, अगदी वाईटाहaन वाईट नाव िदले तरी 

गलुाब आपला सगुधं गमावणार नाही. जगदीशनला जर हचे Nहणायचे असले तर त े बरोबर आह े

आिण महारोग हा काही असा एकच रोग नाही कO जो शारीlरक ससंगाhमळेु दसु`याला होऊ शकतो. 

खXज झाललेा माणसू जर दसु`याला Vपशh करील तर Eयाचा रोग दसु`याला होmयाची शoयता 

असते. महारोग हा तसाच रोग आह ेआिण सदt, कॉलरा, ¥लगे इEयादी रोगांसारखाच तोही एक रोग 
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आह.े मग Eया रोगाने �Vत असल%ेया माणसाकडे लोकांनी घणृनेे का पाहावे? माणसू जLेहा 

खरोखरच महारोगाने �Vत होतो तLेहा लोक EयाRयाकड ेघणृनेे पाहायला स�ुवात करतात. त ेEयाला 

कमी Yतीचा Yाणी समज ूलागतात. परंतु खरे कमी Yतीचे लोक त ेअसतात ज ेघणृा करतात. यामळेु 

या िवषयावर आज मी परत बोलायचे ठरवले. 

राजकुमारी वधाh येथील पlरषदलेा ३० तारखेला उपिVथत राहणार होEया. Eयांनी जायला 

पािहजे होते. डॉ. िजवराजसIुा जाणार होते. EयांनीसIुा जायला पािहजे होते. परंतु त े कस े जाऊ 

शकतात? त ेEयांRया कामाशी बांधल ेगलेलेे आहते. त ेकेवळ एक िदवस आप%या कामापासनू दरू 

जाऊ शकतात. परंत ुEयाकlरता दोन िदवस लागले असते कारण त ेEयाच िदवशी परतू शकत नLहत.े 

वध�ला कोणतहेी िवमान जात नाही. ते केवळ नागपरूला जाते. त ेदोन िदवसांनतंरच परतू शकतात.  

मला एका महsवाRया गोcीचा उ%लखे करायचा आह.े �जिकशनने तNुहाला सांिगतलेच 

आह ेकO मी उbा त�ंुगात जाऊन Yाथhना करणार आह.े मी ितथे जाऊन Yाथhना करावी अशी त�ंुगात 

राहणा`या कैbांची इRछा आह.े यामळेु मला आनदं होईल आिण तNुहालाही आनदं होईल, परंत ु

तNुहाला मा^याबरोबर Yाथhना करता येणार नाही. तो त�ंुग आह े आिण केवळ कैदीच ितथे जाऊ 

शकतात. मी ितथे जात आह ेकारण Eयांनी मला िनमिंWत केल ेआह.े आपण परवा परत इथेच भटूे. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ४५७-९ 
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१५२. !ाथ$ना !वचन, ऑIटोबर २५, १९४७ 

नवी िद%ली, 

ऑoटोबर २५, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

 या त�ंुगातील कैbांसमोर Yाथhना करmयाच े आिण नहेमीRया पIतीYमाणे भाषण दmेयाच े

जLेहा मला िनमWंण िमळाले तLेहा मला फार आनदं झाला. सवh कैbांना कदािचत माहीत नसले कO 

अगदी दिpण आि°केतील िदवसांपासनू मी फार जनुा कैदी होतो आिण मी सांगू शकतो कO मा^या 

\cीतनू मी अपराधी नLहतो, परंतु शासनाRया \िcकोनातनू माW मी िनरपराधी होतो असे Nहणता येऊ 

शकत नLहत.े िकती तरी YकारRया त�ंुगात मी गलेो आह ेआिण िकती तरी Yकारच ेत�ंुग मी पािहले 

आहते. दिpण आि°केतील त�ंुग फार कडक असायचे आिण ितथे िहदंी लोकांना तर काहीच िकंमत 

नLहती. ितथे कोणी बॅlरVटर असला तरी EयांRयाकlरता कोणताच फरक पडत नसे. सवh भारतीय 

कुली आहते असे त े समजत असत. ितथे एकOकडे भारतीय होते, दसुरीकडे ह�शी होत े आिण 

ि�िटशसIुा होते. त े सवh आपाप%या जगात राहत असत. जLेहा सEया�ह सXु झाला (जलुै 

१९०७साली) तLेहा Eयात हजारो सEया�ही सामील झाले कारण सEया�हात काही दोनचार माणसचे 

अस ूशकत नLहती. मा^या पिह%या त�ंुगवासाRया वळेी (जानवेारी १०, १९०८; पाहा जोहाwसबगh 

खटला, जानवेारी १०, १९०८) आमRयापकैO १५० लोकांना त�ंुगात टाकmयात आल.े स�ुवातीला 

ितथे फार लोक नLहते. मी ितथे होतो आिण मा^याबरोबर ४ वा ५ लोक अजनू होते. परंत ुहळूहळू 

आमची स_ंया १५०पय|त पोहोचली. आNहा सवा|ना एका वाडाhत ठेवmयात आल े होत े व 

आमRयाबरोबर ह�शी कैदीसIुा होते. अशा YकारRया गदtमळेु आNही अगदी कंटाळलो होतो. 

ितथ%या त�ंुगाचे िनयम िकती कठोर होत ेआिण Eयांची अमलबजावणी िकती िनदhयपणे कXन घतेली 

जात अस ेह ेमी तNुहाला सांगू इिRछतो. आNही राजकOय कैदी आहो आिण इतर अपराधी अस ेNहणनू 

इथे भारतात तर आपण गZधळ घालतो. दिpण आि°केत असा कोणताही फरक केला जात नाही. 

ितथे सवा|ना गwुहेगार कैदीच समजतात. मी तर असे समजत नाही कO ज े राजकOय कैदी आहते त े

चांगल ेआहते आिण ज ेअपराध कXन आल ेआहते त ेवाईट आहते. rयांनी कायदा मोडला ते तर 

सवh कायbासमोर सारखेच असतात. मग या अपराMयांमMये काय फरक करायचा? परंत ु इथे तर 

आNही राजकOय कैदी झालो आिण Eयातही अ, ब, क वगाhचे कैदी झालो. अस ेझाल ेकारण आमच े

एक फार मोठे आदंोलन होते. करोडोRया स_ंयेत आपण आहो आिण Eयात मोठमोठे लोकही होते. 
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परंतु Eया िबचा`यांमMय ेकोण मोठे लोक असणार? Eयात िहदंू, मसुलमान, पारशी सवh होत.े हा िहदं ू

आह,े हा मलुमान, हा पारशी असा कोणी ितथे भदेसIुा करत नस.े सवh कुली होते वा अस ेNहणाना 

कO सवh िहदंVुतानी होते. यामळेु आNही मोठे आहो, आNहाला अ वगh bा, आमRयापpेा लहान Eयांना 

ब वगh bा आिण Eयाहaन लहान Eयांना क वगh bा असा मोठेपणाही ितथे दाखवू शकत नLहतो. मी तर 

अस ेकाही मानत नाही, परंत ुइथे आNही हे सवh केल.े मी तर असे समजतो जो कैदते गलेा तो कैदी. मी 

अस ेसमजत नाही कO केवळ त�ंुगात गलेलेे लोकच अपराध करत असतात आिण बाहरे पांढरेश�ु 

कपड े घालनू बसल%ेया लोकांनी कोणताही अपराध केललेा नसतो. मला दहा वळेा त�ंुगात 

टाकmयात आल ेहोते. (त ेअस े -  १. जानवेारी १०त े३०, १९०८, जोहाwसबगh. २. ऑoटोबर ७ त े

िडस§बर १२, १९०८ -Lहो%करVट, ३. फे�वुारी २५ त ेम े२४, १९०९ - Lहो%करVट, ४. नोLह§बर ११ 

त े िडस§बर १८, १९१३ - डडंी, ५. एिYल ९ त े११, १९१९, कोसीहaन मुबंईला जात असताना, ६. 

माचh १०, १९२२ ते फे�वुारी ५, १९२४ - साबरमती, यरेवडा, ७. म े५, १९३० त े जानवेारी २६, 

१९३१ -येरवडा, ८. जानवेारी ४, १९३२ त ेम े८ १९३३ - येरवडा, ९. ऑगVट १ त े२३, १९३३ - 

साबरमती, येरवडा, १०. ऑगVट ९, १९४२ त ेम े६, १९४४, येरवडा आिण आगाखान पलॅसे, पणु)े 

मला पणूhपण े तर आठवत नाही, परंत ु त�ंुगात मी अनके वष� घावलली अस%यामळेु ह े सवh मला 

माहीत आह.े ितथे ज ेत�ंुगािधकारी होते त े तर माझे िमW झाल ेहोते. ितथे त�ंुगाचे एक अधीpक 

(सपुरीट§डंट) होते. त े फार चांगल े माणसू होते आिण मोठे अिधकारी होत.े त े एकदा मा^याजवळ 

Nहणाले होत ेकO मी या त�ंुगाचा अिधकारी आह ेखरा परंत ुजगाला माहीत नाही कO मी कोणकोणत े

अपराध केल ेआहते. त ेNहणाल ेकO इथे कैदी चार वा पाच वषा|Rया त�ंुगवासाकlरता येतात वा अस े

कैदी येतात कO rयांना मEृयूदडंाची िशpा झाललेी असत ेव नतंर rयांना मEृयूदडंापासनू माफO दmेयात 

आललेी असते. परंतु मी केल%ेया अपराधाची िकती लोकांना क%पना असले? ते Nहणाले कO 

कदािचत ई�रालाच मा^या अपराधांची क%पना असले. यामळेु Eयांना एकान ेत�ंुगािधकारी असण े

आिण इतरांनी कैदी ही क%पना आवडत नLहती. माझहेी असचे मत आह.े यामळेु मी तमुRयासमोर 

कशा Yकारे आलो पािहजे याचा िवचार केला. आता इ�ंजांच ेशासन तर गलेे. त ेVवतःहोऊन गलेे 

आहते. चांगल े केल.े परंतु आता आपण आप%या त�ंुगात काय कराव?े rया वळेी इ�ंजांची स�ा 

होती Eया वळेी त�ंुगात िकती चांगले वा वाईट होत े याचा मी साpी आह.े परंतु आता सरकार 

आप%या हातात आह.े आप%या त�ंुगांनी त�ंुग न राहता �}णालये Lहायला पािहजे. जर कोणी खून 

केला असले वा चोरी केली असले वा डाकू झाला असले वा कायbाRया पVुतकात rयाला अपराध 

Nहणतात तो के%यामळेु अपराधी झाला असले तर ह ेसवh Yकारच ेरोग आहते असे मी समजतो. तो 

िवकार आह.े अपराधाकlरता अपराध कोणीही करत नाही. जर कोणी मbाRया Yभावाखाली 
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Lयिभचार वा इतर कोणता अपराध करत असले तर तो खषुी िमळवmयाकlरता तसे करत नसतो. 

आता मी Nहातारा झालो आह े आिण मला अनभुवही आला आह.े माणसाचे वतhन EयाRया 

Vवभावातनू Yेlरत होत असत े याची मला जाणीव झाली आह.े कस े राहावे ह े कैbांना िशकवले 

पािहजे. अधीpक वा उपायु� कैbांची काळजी घते असतात आिण कोणEया कैbाला फटके मारावे 

वा कोणEया कैbाने िशpा Nहणनू कोणते काम केल ेपािहजे ह ेत ेठरवत असतात. परंत ुत�ंुगािधकारी 

वा उपायु� ह े �}णालयातील श%यिचिकEसकासारखे असावे व डॉoटर rयाYमाणे मbपीला 

Lयसनापासनू म�ु करmयाचा YयEन करतो EयाYमाण े Eयांनी Eया कैbामMये सधुारणा घडवनू 

आणmयाचा YयEन करावा असे मी सचुवीन. मbाचे Lयसन लागल%ेया माणसाला मbापासनू होणारे 

दzुपlरणाम सांगावे लागत असतात. आिण क%पना करा कO एखाbाने एखाbा मलुीचे अपहरण केल े

आह े - हा अथाhतच गभंीर गwुहा आह े - परंतु EयानसेIुा जे काही केल ेआह ेतो एक Yकारचा रोग 

आह ेयाची जाणीव कXन दmेयात यावी. आप%या त�ंुगामMये जर अशी सधुारणा करmयात आली तर 

ती महान गोc होईल आिण सवh कैदीसIुा खुष होतील. खुष झा%यामळेु आपण नेहमीकlरता 

त�ंुगातच रािहलो पािहजे अस े Eयांना थोडेच वाटणार आह?े यािशवाय �}णालयाRया इमारती तर 

सुदंर असतात, इथे आप%या त�ंुगांचे अस े थोडेच असते. आपण अशा इमारती तयार तरी कशा 

करणार? आपला तर गरीब दशे आह.े �}णालयासारखे जर आपण त�ंुग बनवू लागलो तर आपल े

िदवाळे िनघले. असे त�ंुग तर सवुणhभमूी असले%या दिpण आि°केतही नाहीत. ितथे इ�ंज 

कैbांकlरता rया खो%या वा बराकO बनतात Eया महालासार_या थोड्याच असतात. इ}ंलडंजवळ 

इतका पसैा आह ेकO तो अस ेत�ंुग बनव ूशकतो, कारण ितथले त�ंुग मी पािहले आहते. ह ेखरे आह े

कO अमlेरकेतील त�ंुग मी पािहलेले नाहीत, परंतु आपल े त�ंुग �}णालयासारखे Lहायला पािहजे. 

�}णालयात डॉoटर असतो आिण तो �}णांचा उपचार करतो तस ेअसले पािहजे. जLेहा एखादा रोगी 

द�ुVत होऊन �}णालयाबाहरे जातो तLेहा तो कायमचा ऋणी होतो. तसचे �}णालयांचेही झाल े

पािहजे. त�ंुगात कठोर वागणकू िदली जाते आिण अितरेक केला जातो वा त�ंुगािधकारी दcु आहते 

अस े Nहणmयाच े कैbांकlरता कारण नसल ेपािहजे. ितथे सवh वाईटच वाईट आह ेअस े Nहणmयाची 

Eयांना सधंी नसावी. Eयांनी Nहणायला पािहजे कO �}णालयाYमाणे आमची इथे फार काळजी घतेली 

जात होती, आNहाला खायला दते होते व कस ेजगावे ह ेआNहाला िशकवत होते. त�ंुगाचा कारभार 

ज े चालवतात Eयांनी काय केल े पािहजे ह े तर मी सांिगतले. परंत ु Eयाच े काय, हे सवh करण े तर 

EयांRयाही हातात नाही. याचा िनणhय सरकारला �यायचा आह.े अथवा ही गोc पिंडतजी, सरदार वा 

अस े Nहणा कO सपंणूh मिंWमडंळावर अवलबंून आह.े याचा अथh सरकारने ह े केल े पािहजे. परंत ु

त�ंुगािधका`यांनी कस ेवागले पािहजे ह ेसरकारन ेEयांना सांिगतले पािहजे. नतंर जर Eयांनी िनयमांचे 
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पालन केल े नाही तर व जलुमी पIतीचा अवलबं केला तर ती वगेळी गोc होईल. आजकाल 

कोणताही त�ंुगािधकारी वा अधीpक वा आयु� अपराधी नसला पािहजे. आपण ह ेिशकलो आहो 

आिण त े सवh सरकारRया अतंगhत काम करत असतात. सरकारजवळ मोठे सwैय नाही आिण या 

अिधका`यांना िशVत लावmयाकlरता त ेबाहXेन मदतही मागू शकत नाही. त ेVवRेछेने सरकारRया 

आदशेाचे पालन करत असतात. Eयांनी जर Vवतःहोऊन आदशेांचे पालन केल े नाही तर आपली 

YशासनLयवVथा कोसळून जाईल व दशेात गZधळ िनमाhण होईल. याYमाण ेअिधका`यांनी िनयमांचे 

उ%लघंन कX नये अस ेमी EयांRयाब�ल सांिगतले आह.े आिण अशा काही लहानसहान गोcी आहते 

कO Eया ते सरकारRया आदशेािशवायही कX शकतात. उदाहरणाथh Eयांनी कैbांशी Yेमान ेवागावे. 

यात िशकmयासारखे काय आह?े Eयांनी त�ुगाला �}णालय समजायला पािहजे व कैbांना �}ण. Eयांनी 

जर इतके केल ेतर िनदान एक गोc साMय होईल.  

 आता मी कैbांशी कैbाRया भिूमकेतनू बोलू इिRछतो. सEया�ही Nहणनू मलासIुा 

त�ंुगवासाची िशpा झाली होती. सEया�ही कैदी जाणनूबुजनू कोणताही अपराध कX शकत नाही. 

Eयान ेकधीही त�ंुगाRया अधीpकाला वा त�ंुगािधका`याला Wास bायला नको वा Eयांचा अपमान 

करायला नको. Eयान ेतर आदशh कैदी होऊन राहायला पािहजे. अस ेकेल ेतरच तो आपला सEया�ह 

चांग%या Yकारे सXु ठेव ू शकतो. इतकेच नाही तर अपराध कXन इथे आल%ेया कैbांनीसIुा 

सEया�ही Lहायला पािहजे. Eयांनी त�ंुगाRया िनयमांचा कधीही भगं कX नये. Eयांनी त�ंुगाचे िनब|ध 

माwय केल ेपािहजे आिण ज ेिमळेल Eयावर समाधान मानले पािहजे. कैbांना िद%या जाणारे अwन परेुसे 

नसले, वा त ेपरेुस ेिशजवललेे नसले वा Eयात खड ेवा जतं ूअसतील तर Eयाब�ल Eयांनी अधीpक वा 

त�ंुगािधकारी यांRयाकडे त¤ार करावी. असे घडत असते. मी असे मा^या डो�यांनी पािहले आह े

कारण मी त�ंुगात रािहलो आह.े परंतु अशा गोc6कlरतासIुा त�ंुगािधका`याकडे का जायला पािहजे? 

त�ंुगात काही VवयपंाकO तर नसतात. जे कैदी असतात तचे Vवयपंाक करत असतात. सरकार जर 

VवयपंाकO ठेव ू लागले तर ते त�ंुग चालव ू शकणार नाही. कैदीच आपला Vवयपंाक बनवत 

अस%यामळेु Eयांनी मन लावनू Vवयपंाक करावा. तांदूळ िनवडून मगच Eयांनी भात िशजवावा, पो�या 

अMयाh कRRया ठेव ूनये. ह ेसवh तमुRया हातातच आह.े तNुही जसे VवतःRया घरी काम करता तसे ह े

काम इथे केल े पािहजे. तNुही इथे काही अपराध के%यानतंर आला आहा. कोणीही अपराध कX 

शकतो. परंतु काही पकडल ेजातात आिण काहीनी अपराध केला नसतानाही EयांRयावर अपराधी 

Nहणनू िशoका मारला जातो. अस ेहोत असते. मला वाटते कO तNुही जर इतके केल ेतर तNुही आदशh 

कैदी Lहाल.  
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तNुही एक गोc कX शकता. तमुRयात िहदं,ू मसुलमान, शीख असले पािहज.े 

मसुलमानांमMयेसIुा वगेवगे�या पथंाचे लोक असले पािहजे. परंत ुतNुही सवh इथे भावाभावाYमाणे 

राहa शकता. आज आप%या दशेात एक Yकारच े िवष पसरले आह.े िनदान त�ंुगात तरी ते पसरणार 

नाही अशी मला आशा आह.े त�ंुगातनू तNुही आदशh नागlरक Nहणनू बाहरे पडला पािहजे. अस ेझाले 

तर मी चांगले काम केल ेअसे उपायु� आिण त�ंुगाचे अधीpक Nहणतील. त ेमला सांगतील कO 

आता आमच े काम सोपे झाले आह,े आNहाला कोणी Wास दते नाही व त�ंुगाRया िनयमांचे 

काटेकोरपण ेपालन केल ेजात ेव िदवस§िदवस कैदी आप%यामMये सधुारणा घडवनू आणmयाचा YयEन 

करत आहते. तNुही आदशh कैदी Lहाव ेआिण येथून बाहरे पडताना आदशh नागlरक Lहाव ेव बाहरेील 

लोकांना गरैवतhन करmयापासनू पराव�ृ कराव े इतकOच Yाथhना मी ई�राजवळ करीन. िहदंू 

मसुलमानांचे शWू आहते आिण मसुलमान िहदंूचंे शWू आहते ह े तNुही िवसरा अस े तNुही Eयांना 

सांिगतले पािहजे. कोणीही चूक कX शकतो.  

उbा ईद आह.े मा^या मसुलमान बांधवाना मी ईद मबुारक दतेो. ज ेकाही मसुलमान कैदी इथे 

आहते Eया सवा|ना सवh िहदंू आिण शीख कैbांनी ईदRया शभुRेछा bाLया अशी माझी इRछा 

आह.ेअखेरीस तNुही सवा|नी बंधभुावाने राहावे इतकेच मी Nहणने. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ४५९-६४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ाथ#ना  वचन – भाग 1 

www.mkgandhi.org  Page 469

 

१५३. !ाथ$ना !वचन, ऑIटोबर २६, १९४७ 

नवी िद%ली,  

ऑoटोबर २६, १९४७ 

बंधूनंो आिण भिगन6नो, 

 आधी तर एका गहृVथांनी मला जो Yv िवचारला Eयाच ेउ�र दऊेन दतेो. त े िवचारतात - 

“तNुही Nहणता कO बद%याची भावना चांगली नसते परंतु तमचे राम-भ� तर दरवषt रावणाचा पतुळा 

जाळून बद%याची भावना चेतवत असतात?” यात दोन चकुा आहते. एक माझे राम-भ� कोण आहते 

हचे मला माहीत नाही. माझा राम-भ� जर मी असने तर ठीक आह.े परंत ु Eयाचीही मला मािहती 

नाही. राम-भ� होण े ही काही साधी गोc नाही. यामळेु “तमुचे राम-भ�”  Nहणणे ही मोठी चूक 

आह.े माझे राम-भ� तर कोणीच नाहीत. परंतु असे होऊ शकते कO लोक रावणाचा पतुळा तयार 

करतात आिण मग राम Eयाला पराभतू करतो. आता तरी राम रावणाला पराभतू करतो. परंत ु

आप%यापकैO कोण राम आह ेआिण कोण रावण? जर YEयेक माणसू राम बन ूशकत असले तर रावण 

कोण बनले? ही एक कथा आह ेआिण कथेत राम दवे आह ेआिण रावण Eयाचा. शWू. यामळेुच 

Eयाला अशभु समजतात, राpस समजतात, िनशाचर समजतात. याचे कारण Eयाच ेकामच रामाला न 

मानणे आिण ई�राला न मानता मXन जाण ेहोते. नतंर ई�राRया हातनूच Eयाला मरण आल.े ही एक 

कथा आह.े याचा अथh असा नाही कO रामाचा पतुळा बदला घmेयाRया भावनेने तयार करmयात आला 

होता. माणसाने बदला घऊे नये हा धडा मी यापासनू िशकलो आह.े मी जर अशी क%पना केली कO 

मी राम आह ेआिण इथे मा^या आजबूाजलूा बसललेे लोक रावण आहते तर मा^यासारखा अहकंारी 

आिण मखूh कोण असले? मी राम आह ेहे मला कस ेकळणार? मा^यात िकती दcुपणा भरललेा आह े

ह े कोणाला माहीत आह?े ई�राRया नजरेत मी महाEमा आह े कO दcु माणसू आह े ह े कोणालाही 

माहीत नाही. मी Vवतः िकती दcु वा चांगला आह ेहे माझ ेमलाही माहीत नाही. त ेकेवळ ई�रालाच 

माहीत. तो वर बसला आह,े सवा|ना पाहतो आह.े EयाRयापासनू कोणतीही गोc लपलेली नाही. 

माणसू कोणाचाच बदला घऊे शकत नाही. कोणाकडून काही वाईटही घडल े तरी बदला काय 

�यायचा? जर एखादा माणसू सपंणूh असले, तसे कोणताही माणसू सपंणूh असू शकत नाही, केवळ 

ई�रच सपंणूh असू शकतो, तरीही जर आपण गहृीत धरल ेकO एक माणसू सपंणूh आह ेआिण इतर 

अपणूh आहते तर काय Eयान े इतराना िशpा केली पािहजे? इतरांचा सहंार केला पािहज?े हा जो 

िवजयादशमीला पतुळा बनवतात Eयाचा मा^या \cीतनू असाच अथh आह.े बदला जरी Nहणालो 



 ाथ#ना  वचन – भाग 1 

www.mkgandhi.org  Page 470

नाही तरी सहंार वा िशpा वगरेै जी काही करायची आह ेती केवळ ई�रच कX शकतो. तर काय 

ई�रातच हा गणु आह े कO िहसंाही तोच कX शकतो आिण अिहसंाही? तो िनगुhण आह े आिण 

गणुातीत आह.े EयाRयासाठी या सवh गोcी काहीही नाहीत. परंतु हा \cांत तर असा आह ेकO िजतके 

रावण या जगात आहते, Eया सवा|चा सहंार करणारा एकटा ई�र आह.े काही लोक असे मानतात कO 

आपण पणूh आहो आिण इतर अपणूh अस ेिवजयादशमी िशकवत.े यामळेुच कायदा हातात घऊेन त े

Vवतःच बादशहा बनतात व कोणाला मारायच,े कोणाचा खून करायचा ह ेसवh ठरवतात. 

 अस े भारतात घडतही आह े कारण आNही पागल झालो आहो. जे उ�र मी िदले आह े

EयावXन तNुही आिण rया बंधूनंी Yv िवचारला Eयांना कळल ेअसले कO राम-रावणाचा \cांत घऊेन 

आNही पापी होऊ नये. आNही पmुयावान झालो पािहजे. एकOकडे रामाचे नाव �यायचे आिण 

दसुरीकड ेदरुाचार करायचा Nहणजे ई�राची िनदंा करण ेआह.े  

 आता तमुRयापकैO काही मला िवचाX शकतात कO तNुही इतoया मोठ्यामोठ्या ग¥पा तर 

मारता परंत ुका]मीरमMये ज ेसXु आह ेEयाचीही काही मािहती आह?े (२३ ऑoटोबरला जवळपास 

२००० आि°डी आिण टोळीवाले का]मीरमMये घसुले आिण मोठ्या Yमाणात लटू, जाळपोळ आिण 

खून कX लागले.) होय, मला Eयाची पणूh क%पना आह.े परंत ुमला िततकेच माहीत आह े िजतके 

व�ृपWांमMये आल ेआह.े ह े जर सवh खरे असले तर फार वाईट गोc आह.े अशा Yकारे ना धमाhच े

रpण होऊ शकते ना कमाhचे. इतकेच मी सांग ूशकतो. का]मीरने पािकVतानमMये सामील Lहाव ेNहणनू 

पािकVतान का]मीरवर दडपण आणmयाचा YयEन करत आह ेअसा दोष तर पािकVतानलाच दmेयात 

आला आह ेना? अस ेLहायला नको होते. कोणाजवळील कोणती तरी वVतू �यावी Nहणनू जर कोणी 

कोणावर दडपण आणत असले तर तसे Lहायला नको याब�ल मला िकंिचतही सशंय नाही. आज तर 

का]मीर आह,े नतंर त े ह¦ैाबादवर दडपण आणतील, मग जनुागढवर दडपण आणा, मग अजनू 

सVंथाने आहते. मी काही wयायाची तलुना करmयाची इRछा नाही. परंतु मी एक तsव माननू चालतो 

कO कोणीही कुणावरही बळजबरी कX शकत नाही.  

 नतंर काहीही होवो मला Eयाची पवाh नाही. का]मीर असो, ह¦ैाबाद असो वा जनुागढ असो, 

कोणी कुणावर बळजबरी कX नये. परंतु मी अितशय आदरपवूhक सांगतो कO आज जे का]मीरच े

महाराज आहते ते तथेील राज ेनाहीत. दसु`याही सVंथानांचे ज ेराजे आहते अस ेआप%याला वाटते 

तसे त ेनाहीत. Eयांना तर बनवणारे इ�ंज लोक होते. आता इ�ंज गले ेआहते. Eयांनी Eयांना स�ाधारी 

बनवले होत ेकारण EयांRया माMयमातनू त ेराrय कX शकत होत.े का]मीरमMये अजनू जनतेचे सरकार 

Vथािपत Lहायचे आह.े अशीच पlरिVथती इतर सVंथानांचीही Nहणज ेह¦ैाबाद, जनुागढ इEयाद6चीही 
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आह.े मा^या मते EयांRयात काही अतंर नाही. सVंथानांचे खरे स�ाधारी तथेील लोक असतात. 

का]मीरच ेलोक जर पािकVतानमMये जाmयाकlरता अनकूुल असतील तर जगातील कोणतीही श�O 

Eयांना अडव ूशकत नाही. परंत ुिनणhय घmेयाकlरता Eयांना मोकळीक असली पािहजे. लोकांवर ह%ला 

कXन आिण गावRया गाव जाळून लोकांना िनणhय घmेयाकlरता बाMय करता येत नाही. का]मीरमMये 

मसुमान बहxस_ंय असनूही तथेील लोकांना जर भारतात सामील होmयाची इRछा असले तर Eयांना 

कोणीही अडव ूशकत नाही. 

का]मीरRया लोकांवर दडपण आणmयाकlरता जर पािकVतानचे लोक जात असतील तर 

पािकVतान सरकारने Eयांना थांबवल ेपािहजे. जर तसे करmयात Eयाला अपयश आल ेतर दोषाच ेसवh 

खापर पािकVतानवर फोडल े जाईल. का]मीरRया जनतवेर बळजबरी करmयाकlरता जर भारतातील 

लोक जात असतील तर EयांनासIुा थांबवल े पािहजे आिण Eयांनी Vवतःहोऊन थांबल े पािहजे. 

याब�ल मला काहीही सशंय नाही. 

मी का]मीरRया समVयेची तमुRयाशी चचाh केली. आता मला वगे�या मदुb्ाकडे वळmयाची 

परवानगी bा. मला कलकsयाहaन तार आली आह.े कलकsयात मी असताना rया शांितसनेचेी 

Vथापना करmयात आली होती ितRयाब�ल मी तNुहाला सांिगतले होत.े ती खरोखर ई�राची कृपा 

होती. कलकsयात शांतता Vथापन करण ेफार कठीण वाटत होते. परंत ुएकदा शांितसनेचेी Vथापना 

झा%यानतर तसे सहजपणे करता आल े आिण िहदं ू अथवा मलुमानांना फारसा Wास सहन करावा 

लागला नाही. Eयाआधी मसुलमानांनी मोठ्या वVEयांवर िनयWंण िमळवले होते व त ेतेथून िहदंूनंा 

हxसकावनू लावत होत.े नतंर िहदंूनंीसIुा मसुलमानांRया झोपड्या व इतर जे काही सामानसमुान होते 

त े जाळले व EयांRयावर अEयाचारही केला. तसे घडायला नको होते. मला सवh Yकरणात जायच े

नाही. परंतु मी जLेहा ितथे गलेो तLेहा ई�राRया कृपने े शांितसनेचेी Vथापना करmयात आली व 

िवbाथt आिण इतर लोक ितRयात सामील झाले. आता त े िलिहतात कO दसरा आिण ईद ह ेदोwही 

सण मोठ्या उEसाहात साजरे करmयात आल ेव िहदंू आिण मसुलमान भावाभावाYमाणे राहa लागले 

आहते. कलकsयात काल ईद साजरी करmयात आली. परंत ु िद%लीत ती आज साजरी करmयात 

आली. यामळेु दसरा आिण ईद या दोघांचाही उ%लखे असललेी तार मला पाठवmयात आली. त े

Nहणतात कO शांितसनेा सवhW पसरली आह.े कलकsयात वा हावडात कुठेही नकुसान झाललेे नाही. 

कोणीही कुणालाही Wास दऊे शकला नाही आिण दोwही िदवशी लोक कोणताही Wास न होता मजते 

रािहले. ते पवूh बगंालमMये ढाकापय|तही गलेे.  
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भारतात कुठेही िहदं ूमसुलमान वमैनVय दरू झाले व परVपरांचे ज ेशWू होत ेत ेसवh भाऊभाऊ 

होऊन रािहले तर मला आनदं होतो व Nहणनू ही गोc तNुहाला सांगावी असे मला वाटल.े आिण 

कलक�ा काही लहानसहान शहर नाही. ितथे करोडZचा Lयापार चालतो, मोठे मोठे जहाज येतात, 

ितथे िहदं ू आिण मसुलमान दोघहेी राहतात आिण Lयापार करतात. आपण एकमकेांना शWू Nहणनू 

वागवू लागलो तर सपंणूh Lयापार उMवVत होणार नाही काय? कलकsयाRया शांितसनेनेे लोकांना जर 

शांततापवूhक राहायला िशकवले असले तर ती फार चगंली गोc असले. कलकsयापासनू आपण 

काही पाठ का िशकू नये? इथेसIुा शांितसनेा का Vथापन करmयात येऊ नये? ईदRया िनिम�ान े

मा^याकड ेआज काही मसुलमान आल ेहोते.  Eयांना माहीत आह े कO मी Eयांचा शWू नसनू िमW 

आह.े मी िहदंू आह े आिण तोही सनातनी िहदंू. यामळेु मा^यात मसुलमानपणही िततकेच भरललेे 

आह े िजतका िहदंपूणा. यामळेु िमW समजनू ते मला भटेायला आल े होते. मी Eयांना ईद मबुारक 

Nहणालो खरे परंतु तNुहाला मी कोणEया तZडान ेईद मबुारक Nहण ूअसहेी मी Eयांना Nहणालो. (पाहा 

मागील शीषhक) त े िबचारे आजही घाबरललेे आहते. िहदंू आप%याला राहa दतेील कO नाही आिण 

माXन तर टाकणार नाहीत असा िवचार त ेकरत आहते. अथाhतच सवhच िहदंू मारत नसतात. परंत ु

अनकेांचे खून झालेले अस%यामळेु त ेभयभीत आहते. ते अ%पस_ंय असले Nहणनू काय? तर काय 

rया िठकाणी ज े लोक बहxस_ंय आहते Eयांनी अ%पस_ंयाकांवर अEयाचार कXन Eयांना माXन 

टाकले पािहजे? ह ेअEयाचार थांबल ेपािहजे नाही तर आपण नc होऊ. 

 ज ेकलकsयात घडल ेतचे आपण इथे कX शकलो तर िकती चांगल ेहोईल? असे झाले तर 

माझे अतंःकरण आनदंान ेनाचून उठेल. आज तर माझ े¯दय र�बबंाळ झालेले आह.े मी अ�हूी ढाळू 

शकत नाही कारण मी जर रडलो तर मला जे करायच े आह ेत े मी कX शकणार नाही. पण माझ े

अतंःकरण दःुखी आह.े VवतWं भारतात िहदंू आिण मसुलमान असचे राहणार आहते काय? 

बहxस_ंयाक अ%पस_ंयाकांवर जर ह%ला करतील तर तो पाशवीपणा होईल. इतरांवर ह%ला कXन 

कोणEयाही धमाhचे रpण करता येऊ शकत नाही. धमाhRया िशकवणकुOचे जीवनात अनसुरण कXनच 

धमh वाचवता येऊ शकत असतो. दसुरा कोणताही मागh नाही.  

रतलाममMये जबाबदार सरकारची Vथापना केली जाईल अशी घोषणा ितथे जे महाराज आहते 

Eयांनी केली अस%याची तार मला रतलामहaन आली आह.े (ऑoटोबर २४, १९४७; पाहा 

रतलाममMये हlरजन, नोLह§बर ९, १९४७) महाराज सVंथानाचे िव�Vत असतील. हlरजन सवेक 

सघंाRया सिचवांनी मला िलिहले आह ेकO यापढुे ितथे हlरजन आिण इतरांमMये भदे केला जाणार 

नाही. उRचविणhयांबरोबर हlरजन आिण इतर लोकही महाराजांRया मिंदरात गलेे होत.े यापढु े
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सVंथानाRया कोणEयाही मिंदरात अVप]ृयता पाळली जाणार नाही. EयाचYमाण े सावhजिनक 

िविहरीवXन हlरजन पाणी भX शकतील. हे सवh ऐकून मला फार आनदं झाला. िहदंू धमाhला जर 

Yगती करायची असले तर «षेभावना आिण अVप]ृयता यांना Eयात Vथान कस ेकाय अस ूशकत?े 

rयांनी पाप केल ेते अVप]ृय असतात. सपंणूh समाजाला अVप]ृय करण ेहा फार मोठा कलकं आह.े 

YEयेक िहदंनूे आप%या ¯दयातनू अVप]ृयतRेया सवh खाणाखणुा पसुनू टाक%या पािहजे.  रतलाममMये 

rयाYमाणे केल े EयाYमाण े िहदं ू राजाRया YEयेक सVंथानांमMये अVप]ृयता नाहीशी करmयात आली 

पािहजे. अस ेकXन आपण िहदंू धमाhला फार उंचावर पोहोचव.ू मी समजतो EयाYमाण ेअVप]ृयता 

गलेी तर नतंर आपण काय मसुलमानांना वा इतर कोणाला अVप]ृय ठरवणार आहो? आज आपण ज े

भोगतो आहो ते अVप]ृयतचेेच पlरणाम आहते. यामळेु रतलाममधील या घडामोडीमळेु मला आनदं 

झाला आिण यामळेु कलक�ा आिण रतलाम येथील घटनांब�ल मला तमुRयाशी बोलावसेे वाटले. 

िहदंीवXन. Yाथhना Yवचन - १, प�ृ ४६५-७० 

 

 


